
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 احلاج أ.د. عيالم

 .مدير جامعة اجلياليل بونعامة خبميس مليانة، اجلزائر

 أ.د. فلة بن جياليل

 د. بكريي حممد أمني

 ر                                        د. صباح قيالمنيد. فؤاد سعيد منصو

 أ. أنيسة فالح                                                        د. مجال تراكة

 د. عبد الرمحان تونسي                  د. حممد مداني

 بلقاسم قشماد                                             أ. أمحد طيفور
 اللجنة العلمية



 

 

 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانةأ.د بن عناية جلول  -1
 جامعة لونسي على عفرونأ. د. تلمساين بن يوسف  -2
 .3جامعة ابراهيم سلطان شيبوط اجلزائر أ.د برقوق سامل  -3
 .-األغواط–جامعة عمار ثليجيأ.د بريك الطاهر  -4
 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلفاجلياليل أ.د بوبكر  -5
 .2جامعة أبو قاسم سعد هللا اجلزائر أ.د بوقاف عبد الرمحن  -6
 .3جامعة ابراهيم سلطان شيبوط اجلزائر أ.د شنان مسعود  -7
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.أ.د طيب مجيلة  -8
 ورقلة. قاصدي مرابح جامعةأ.د. الطاوس وازي  -9

-سمسيلتتي-اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي  املركزأ.د غريب حممد  -10
. 

 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.د. مهدان ليلة  -11
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.د.شيشة نوال   -12
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة. د.دوحة عبد القادر -13
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.د.طاييب سعاد   -14
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.دعلي د.سالمي سي -15
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانةد. جبار مجيلة  -16
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.د. تيطاوين احلاج  -17



 

 

 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانةد.بوكدرون يوسف  -18
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.د. أمبارك أمحد  -19
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانةد د.محيدوش أمح -20
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.د. بن رابح أمحد  -21
 .2جامعة أبو قاسم سعد هللا اجلزائر رشيد  د. بن شريطيوة -22
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.د. بن عودة حممد  -23
 ورقلة. قاصدي مرابح جامعةد. بن قويدر عاشور  -24
 ورقلة. قاصدي مرابح ةجامعد. تومي فضيلة  -25
 قاملة. 1945ماي  8 جامعةد. خليل بوصنوبرة  -26
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.د. رواب مجال  -27
 قاصدي مرابح. جامعةد. زايين غويت  -28
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.د. سي بشري حممد  -29
 قاصدي مرابح ورقلة.د. شرقي رحيمة جامعة  -30
 ياليل بونعامة مخيس مليانة.جامعة اجلأ.طيفور أمحد  -31
 ورقلة. قاصدي مرابح د. صايل حممد جامعة -32
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.د. صدقاوي صورية  -33
 ورقلة. قاصدي مرابح جامعةد. طعبة عمر  -34
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.د. عمور ميسوم  -35
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة. د.فرعون أمحد -36
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.فتاحني موسىى  د. -37
 ورقلة. قاصدي مرابح جامعةد. قودة عبد العزيز  -38



 

 

 جامعة مولود معمري تيزي وزو.د. كنزي عز الدين  -39
 .جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانةد. مكاكي حممد  -40
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.د.النوي عبد النور  -41
 ورقلة. قاصدي مرابح جامعةيم د. كراش إبراه -42
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.أ.حمجوب عراييب هشام  -43

 .-اجللفة-جامعة زاين عشور د.بوصاحليح محدان  -44
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.د.مجعي فاطمة الزهراء  -45
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.د.محيدوش أمحد  -46
 ة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.جامعد.حطاب عبد املالك  -47
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.د.طالب كيحول  -48
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.د.طحطاح عالل  -49
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.د.عمريات عبد احلكيم  -50
 قاملة. 1945ماي  8 جامعةد.لزهر خشاميية  -51
 ورقلة. قاصدي مرابح جامعةد.نويبات قدور  -52
 غرداية. جامعةد.هوام نسيم  -53
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.العريب حممد  -54



 

 

 États-Unis Ph.D Horace G. Campbell ،أ.د. هوراس كامبل

Syracuse University، NY

-اماألهر –مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية د. عادل عبد الصادق 
صرالقاهرة، م

 Université du Québec à Montréal Steveأ.د. االن ستيف كومتو 
Alain Comtois

جامعة املالوفية مصر.أ.د عثمان صالح 

بريوت-اجلامعة اللبنانيةأ.د. أمحد مّلي 
 جامعة إسطنبول. تركياأمحد أويصال  أ.د.

 جامعة سكاراي تركياأ.د مصطفى كمال شان 

 جامعة قطر.أ.د. مالك سونيا 

 جامعة نواكشط العصرية مجهورية موريتانيا.د.ولد عبد الدامي أ.

 جامعة قرطاج تونسأ.د. شاكر املزوغي 



 

 

كذكورة البحوث املبتكرة يف أحد اجملاالت املاالجتماعية و  جملة العلوم اإلنسانيةتنشر 
جلة نشر كما ميكن للمأعاله ابللغة العربية مع ملخص ابللغة اإلجنليزية أو الفرنسية،  

األحباث ابللغتني اإلجنليزية أو الفرنسية مع ملخص ابللغة العربية، على أن تتحقق الشروط 
 اآلتية:

 بنشرها. املوضوعات اليت تعىن اجمللةضمن جيب أن يكون البحث املقدم للنشر جديداً و  -1
ر يف الوقت مؤمتألية جملة أو  أال يكون البحث ينشر من قبل، أالّ  يكون مقدماً  للنشر -2

باحث كامل ويتحمل ال نفسه. ومل يسبق أن رُفض نشره يف أيّ ة جملة أو مؤمتر علمي،
 املسؤولية يف حال اكتشاف أبن مسامهته منشورة أو معروضة للنشر.

 ختضع البحوث لتحكيم سّري لتحديد مدى صالحيتها للنشر. -3
لمية ملقال رتبته العميأل الباحث استمارة خاصة موقّعة منه على أن حيدد صاحب ا -4

واهليئة اليت ينتمي إليها وعنوانه الشخصي، واهلاتف والربيد االلكرتوين ابإلضافة إىل 
خمتصر عن السرية الكذاتية، حيصل الباحثون على االستمارة من مقر اجمللة، أو من 

 موقعها على االنرتنت التايل:

 لى:أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث ع -5
 البحث. عنوان-أ

 اسم الباحث ودرجته العلميَّة، واجلامعة اليت ينتمي إليها.-ب 
 الربيد اإللكرتوين للباحث.-ت 
 .12كلمة وحبجم خط   150ملخَّص للدراسة بلغة البحث يف حدود -ث 
 الكلمات املفتاحية بعد امللخص.-ج 

حة مبا يف ( صف20(، وال يتجاوز عشرين )Wordيكتب املقال وفق برانمج )-6
 ذلك األشكال والرسومات واملراجع واجلداول واملالحق.



 

 

 أن يلتزم الباحث ابخلطوط وأحجاِمها على النحو اآليت: -7
يف  14ابلنسبة للكتابة ابلعربية حبجم  Traditional Arabicاعتماد خط -أ

يف العناوين الرئيسية  Grasابلبنط العريض  15يف اهلوامش، وحبجم  12املنت، وحبجم 
 يف العناوين الفرعية.   Grasابلبنط العريض  14جم وحب

( ابلنسبة للكتابة Times New Romanاعتماد خط ) -ب
ابلبنط العريض  14يف اهلوامش، وحبجم  11يف املنت، وحبجم  13ابحلرف الالتيين حبجم 

 يف العناوين الفرعية. Grasابلبنط العريض  12يف العناوين الرئيسية وحبجم 
هلوامش بطريقة آلية ومبراعاة تسلسلها من بداية توضع اإلحاالت وا -ت

 املقال إىل هنايته، على الشكل األيت:
ُيكتب عنوان املقال يف منتصف الصفحة األوىل، وتوضع أسفله على اليسار  -

البياانت اآلتية: اسم الباحث ولقبه )أو امسي الباحثني ولقبيهما(، الدرجة العلمية، مؤّسسة 
 كرتوين. االنتماء، والعنوان اإلل

يقّسم املقال إىل أجزاء وفق عناوين رئيسية وفرعية، وينبغي أن يتضّمن مقّدمة  -
املوضوع، وإشكالية، وفرضيات، وخامتة )النتائج املتوصل إليها(، وقائمة من املصادر 

 واملراجع.

، مقاس Traditional Arabicيستخدم يف اإلحاالت واملراجع خط من نوع 
، مع إضافة فراغ قبل املرجع؛ وتعترب املصادر البيبليوغرافية 0,88البعد بني السطور  ،12

للمادة العلمية املستدل هبا يف املقال هي فقط تلك املراجع واملصادر املقتبس منها فعال 
وبدقة أي حتديد الصفحة/الصفحات املستدل هبا، وترقم اإلحاالت واملراجع تسلسليا 

ملنت، وتدون مجيعها حسب أسلوب مجعية علم النفس األمريكية حسب ظهورها يف نص ا
(APA)  American Psychological Assocation كأمثلة على ،

 ذلك:



 

 

الكتاب: االسم األخري، االسم األول. )سنة النشر(. عنوان الكتاب  -1
 )ط. مث رقم الطبعة إن وجد(. مكان النشر: الناشر.

، االسم األول. )سنة النشر، مقالة من جملة او دورية: االسم األخري -2
اليوم إن وجد مث الشهر إن وجد(. عنوان املقالة. عنوان اجمللة مع وضع خط حتته، رقم اجمللد 

 رقم صفحة النهاية.-إن وجد)رقم العدد(، رقم صفحة البداية

مقالة من جريدة يومية: االسم األخري، االسم األول. )سنة النشر، اليوم  -3
. اسم الصحيفة مع وضع خط حتته، رقم العدد، ص. رقم صفحة الشهر(. عنوان املقالة

 رقم صفحة النهاية.-البداية

حبث يف اعمال ملتقى او مؤمتر: االسم األخري للمؤلف، االسم األول.  -4
)اتريخ االنعقاد(. عنوان البحث أو املقالة مع وضع خط حتته. قــُـّدم إىل اسم الندوة أو 

 املؤمتر، مكان االنعقاد

ملاجستري او الدكتوراه: االسم األخري للمؤلف، االسم األول. )سنة رسائل ا -5
 النشر(. عنوان الرسالة مع وضع خط حتته. نوعها، اسم اجلامعة، مكان النشر
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  بناء الدولة بني التأصيل النظري والبعد الواقعي يف إفريقيا
Builder of the state between the theoretical 

foundation and the realistic distance in African 

    
 حمبوبة األقريد: دكتوراه  طالبة

 مرابح ورقلة   جامعة قاصدي 

 mahboubalougrid@gmail.com( :  Emailالربيد االلكرتوين )
إال أنه  نشأهتا،منكذ  موضوع الدولة إهتماما كبريا من قبل املنظرين والباحثني فعر  :ملخص

ل عالقات الدولية يف الوقت احلاضر معكوس على حنو متماثيبدو أن املوضوع املهيمن يف ال
تقريبا مع ماكانت احلال عليه يف تسعينيات القرن املاضي من حيث بناء الدولة أي احلاجة 

 أن لكل حالة بناء للدولة مسارا خمتلفا للحياة، كماامللحة إىل بناء دول مستقلة قابلة 
 ابإلعتماد على حقائق اجملتمعات.

ي األخرى شهدت قبل و بعد احلرب الباردة تغيريات سياسية و اقتصادية مهمة، إفريقيا ه
و رغم أن مناطق أخرى يف العامل، وخباصة العامل الثالث، قد أتثرت ابحلرب الباردة  وإنتهائها 
،إال أن التأثريات اليت مست إفريقيا كانت األكثر عمقا و األوسع انتشارا فقد اهنارت الدولة 

جزائها أو كادت مما دفع املنظرين وككذا دول الكربى إىل الدعوة لضرورة إنشاء يف عدد من أ
مؤسسات حكومية جديدة وتقوية املوجود منها على أسس دستورية وقانونية مستقرة تتميز 
ابلفاعلية والرشادة احلكيمة يف أداء عملها ،وأتسيس لبناء ثقة سياسية بني احلاكم واحملكومني 

 اول سلمي على السلطة نتيجة انتخاابت شفافة ونزيهة.ونظام حكم شرعي وتد

مسح مجلة " و  State-Buildingالتعريف مبفهوم بناء الدولة " هتدف هكذه الورقة
ة و وككذا متطلبات بناء الدولة "السياسية والدستورية والقانوني ،اخلصائص اليت تتميز هبا

و أزمة اإلندماج و عدم إستكمال حتدايهتا" أزمة اهلوية  "، وحتديداإلقتصادية و اإلدارية
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عملية البناء املؤسسي للدولة وأتزم يف عالقة الدولة ابجملتمع وأزمة الشرعية ومشكلة التخلف 
الضوء على اإلجتاهات النظرية املفسرة لبناء الدولة وذلك للخروج جبملة من  ، وتسليط"

 النتائج .

 نظري، إفريقيا.بناء الدولة ،الدولة ،أتصيل ال : الكلمات املفتاحية
Abstract:African witnessed before and distance of postwar cold 

political changes and economic important economistand in 

characteristic of the scientist third, the cold war perceived in  Her 

termination, except that the impacts which African touched was 

the more depth and wide wide spread of losing collapsed the state 

in number of her parts or be about to of which pushing of the 

theoreticians and as that vines big to the invitation for necessity 

of establishing governmental organizations new . 

Key words: Builder of the state, the state, foundation theoretical, 

African  

Résumé : Africain été témoin avant et froid d'après-guerre de 

distance des changements  l'aa chargent, et bien qu'outrage de 

derniers secteurs dans le scientifique, la guerre froide perçue 

dedans  Son arrêt, sauf que les impacts que l'Africain a touchés 

était plus de profondeur et au loin au loin diffusion de perdre s'est 

effondré l'état en nombre de elle des pièces ou soit environ dont 

la poussée des théoriciens et le renfort actuel de elle sur les bases 

constitutionnelles et du juriste stable soit distinguée dans le 

waalrshaadt d'efficacité dans l'exécution l'a faite. 

Mots-Clés: Constructeur de l'état, l'état, base théorique, africain  
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 مقدمة:

شهدت القارة اإلفريقية قبل و بعد احلرب الباردة تغيريات سياسية و اقتصادية مهمة، 
 ،إنتهائهاو ورغم أن مناطق أخرى يف العامل، وخباصة العامل الثالث، قد أتثرت ابحلرب الباردة 

 إال أن التأثريات اليت مست إفريقيا كانت األكثر عمقا و األوسع انتشارا .

ولة يف عدد من أجزائها أو كادت مثل ليبرياي ، و سرياليون ، و فقد اهنارت الد
ظهرت دول جديدة مثل اريرتاي أو شبه دول مثل الصومال، مما دفع املنظرين وككذا دول 
الكربى إىل الدعوة لضرورة إنشاء مؤسسات حكومية جديدة وتقوية املوجود منها على 

ا ،وأتسيس الرشادة احلكيمة يف أداء عملهأسس دستورية وقانونية مستقرة تتميز ابلفاعلية و 
لبناء ثقة سياسية بني احلاكم واحملكومني ونظام حكم شرعي وتداول سلمي على السلطة 
نتيجة انتخاابت شفافة ونزيهة ،مع العمل على إجياد أبنية إقتصادية فاعلة حتكمها ضوابط 

تلف مكوانت ايش بني خم،ووجود أبنية إجتماعية مستقرة حيكمها التفاعل ،والرتاضي والتع
اجملتمع وفتح فرص للجميع بناء على اجلدارة والكفاءة وتوفر نظام للرعاية اإلجتماعية يليب 
اإلحتياجات األساسية للمواطنني يف الصحة والعمل والسكن والرتبية، وبناء مؤسسات 

ومستجيبة ،عسكرية وأمنية فاعلة وحمرتفة ومواكبة للتطورات العلمية والثورات التكنولوجية 
لإلحتياجات األمنية والعسكرية إلقليم كل بلد، والدفاع عن ساكنيه وثرواته وفضاءاته  

ة ومواجهة التحدايت اإلقليمية والدولية والتغريات املتسارعة واملفاجئة إبسرتاتيجيات مستقبلي
 وخمططات إستشرافية

النظرية  جتاهاتوماهي اإلالدولة؟ والسؤال الكذي جيب طرحه مااملقصود بعملية بناء 
 ؟ املفسرة لبنائها يف إفريقيا على مر التاريخ

ة يف إرتبط بناء الدول :شكالية إنطلقنا من فرضية مفادهاولإلجابة على هكذه اإل
 مافرضه النموذج الغريب. والتغريات أمههاإفريقيا بعدة مراحل 
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ائصها صلوصف مميزات الدولة وخ الوصفي، وذلكوإعتمدان يف دراستنا على املنهج 
ا إعتمدان على منهج دراسة احلالة ألنن الباردة، كماوالوضع الكذي طاهلا قبل وبعد احلرب 

 بصدد دراسة النموذج اإلفريقي يف بناء الدولة .

 State-Buildingبناء الدولة  مفهوم  احملور األول :

تعددت وجهات النظر والزوااي يف تناول مفهوم بناء الدولة فهناك من عرفها على 
 ية، وأساسبفاعلأهنا عملية إقامة املؤسسات واهلياكل السياسية للدولة وأدائها لوظائفها 

جناح عملية بناء الدولة يكمن يف توسيع نطاق مزاولة احلقوق وأداء الواجبات العامة وطرح 
 (95، صفحة 2004)الكايف، النظرة احمللية الضيقة جانبا 

بناء الدولة على أنه تقوية املؤسسات القائمة وبناء مؤسسات  فوكوايماعرف ي
قليص  بكذلك نقيض حتجيمها أي ت الكذايت، وهوعلى البقاء واإلكتفاء  فاعلة، قادرةجديدة 

 كل من مدى وقدرة الدولة يف آن واحد .

هي مدى الدولة وأفق جماالهتا وأنشطتها  بناء الدولةوعرفها ككذلك يف كتابه 
 لداخل، والدفاعاظائفها املختلفة بدءا بتوفري األمن والنظام واملرافق واخلدمات العامة يف وو 

وضع السياسات ب البيئة، وإنتهاءعن الوطن ضد الغزو اخلارجي مرورا بتوفري التعليم ومحاية 
تية سسااجلهة املقابلة قوة الدولة قدرهتا املؤ  الثروة، ومنالصناعية واإلجتماعية وإعادة توزيع 

اإلمام، )واإلدارية على تصميم السياسات وسن األنظمة والقوانني ووضعها موضع التنفيكذ 
 (11، صفحة 2007

يرى علي مدوين أن بناء الدولة يعين إنشاء مؤسسات حكومية جديدة وتقوية 
كيمة يف أداء فاعلية والرشادة احلاملوجود منها على أسس دستورية وقانونية مستقرة تتميز ابل

عملها ،وتؤسس لبناء ثقة سياسية بني احلاكم واحملكومني ونظام حكم شرعي وتداول سلمي 
على السلطة نتيجة انتخاابت شفافة ونزيهة ،مع العمل على إجياد أبنية إقتصادية فاعلة 

والتعايش بني  يحتكمها ضوابط ،ووجود أبنية إجتماعية مستقرة حيكمها التفاعل ،والرتاض
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خمتلف مكوانت اجملتمع وفتح فرص للجميع بناءا على اجلدارة والكفاءة ،وتوفر نظام للرعاية 
اإلجتماعية يليب اإلحتياجات األساسية للمواطنني يف الصحة والعمل والسكن والرتبية، وبناء 

نولوجية كمؤسسات عسكرية وأمنية فاعلة وحمرتفة ومواكبة للتطورات العلمية والثورات الت
،ومستجيبة لإلحتياجات األمنية والعسكرية إلقليم كل بلد والدفاع عن ساكنيه وثرواته 
وفضاءاته ، ومواجهة التحدايت اإلقليمية والدولية والتغريات املتسارعة واملفاجئة 

 ..، صفحة ت(2014/2015)مدوين،  إبسرتاتيجيات مستقبلية وخمططات إستشرافية

فعملية بناء الدولة تستهدف بناء مؤسسات وأجهزة على أطر قانونية منبثقة من 
الواقع، للقيام ابلوظائف التطورية للنظام من تغلغل وتكامل ووالء وإلتزام ومشاركة وتوزيع 

األهداف  هكذهالسياسي، و لتحقيق اإلستقرار  واحملكوم، وصوالوجتسري الفجوة بني احلاكم 
 ميكن حتقيقها دون قيام الدولة إبجياد الوعي القومي والشعور العام ابإلنتماء إليها مابني ال

اعد هكذا الوعي يعد غاية جوهرية حبد ذاهتا يتوجب بلوغها حىت يس اجملتمع، فتكوينأعضاء 
 ذلك الدولة يف حتقيق أهدافها األخرى.

عكوس يف الوقت احلاضر مإال أنه يبدو أن املوضوع املهيمن يف العالقات الدولية 
على حنو متماثل تقريبا مع ماكانت احلال عليه يف تسعينيات القرن املاضي ،من حيث بناء 

 نليفكاالدولة )أي احلاجة امللحة إىل بناء دول مستقلة قابلة للحياة ( ،وكما جيادل " 
يت ك"تبدو السياسة الدولية وكأهنا تسري يف إجتاه معاكس أي عودة الدولة ،وتبحث 

يف تصور املفاهيمي حتت موضوع بناء األمة على الرغم من أن بناء الدولة وبناء  جنكينز
األمة خيتلفان من حيث السياق املفاهيمي غري أن األدبيات األمريكية تستخدم كال 

ميكن لتقدمي نقد على ذلك على أن األمة الفوكوايما املصطلحني يف السياق ذاته، مما دفع 
ارة تدرجييا من عملية تطور اترخيها غري خمطط هلا، ويرى أن بناء الدولة عببنائها بل تتطور 

عن بناء مؤسسات سياسية أو تعزيز التنمية اإلقتصادية، وميكن أتطري بناء الدولة من خالل 
جهود إصالح املؤسسات احلكومية أو متتينها وخلق هياكل ملأسسة الدولة، وبصرف النظر 



 لة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةجم 2020السنة:  05الشهر:03العدد :

بناء الدولة بني التأصيل النظري والبعد الواقعي يف 
 إفريقيا

 33ص –14ص: 

 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 

19 

اء يف حال البدء يف األمر ، فمن األمهية مبا كان حتديد أجندة بن عن تربير جهود بناء الدولة
الدولة يف جدول زمين واضح ،كما أن لكل حالة بناء للدولة مسارا خمتلفا ابإلعتماد على 
حقائق اجملتمعات وجتسيد ماورد يف تعريف منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية أن بناء الدولة 

ولة /جمتمع ، شرعية الدولة ، التوقعات اإلجتماعية والقدرة أبعاد هي عالقات الد 5يتضمن 
 .(19-16، الصفحات 2014)أصالن، على القيام بوظائف الدولة ، األامن  

و يعود بناء الدولة إىل اجملتمع نفسه وإنصهار خنبه وجتاذب مؤسساته ،وهو ماخيطط 
يل ،علما صفها وسيلة ضمن آلية الدولة جتاه اجملتمع احمللي واجملتمع الدو للسياسات املتبعة ،بو 

أن بناء الدولة يرتكز ككذلك على ماحتمله هكذه املنفعة من أصول وتقاليد راسخة ومتغلغلة 
يف اجملتمع الكذي تقوم عليه ،وبناء الدولة يعد أمرا صعبا ،ال من حيث التكوين السياسي 

ا واملؤسسي عند احلاكمة ،بل جبعله حقيقة واقعة جيتمع حوهل واأليديولوجي والبريوقراطي
املسؤول واملسؤول عنه ،مبعىن إسهام مجيع أصحاب القوى وذوي املؤهالت والقدرات يف 
إجتاه واحد يرمي إىل بناء الدولة ،ومهما قيل عن الدولة القومية فهي مرحلة من مراحل بناء 

ية تسهم ويتأثر هو اآلخر هبكذه الدولة،فإن البيئة الدولالدولة ،وإذا كان اجملتمع الدويل يتغري 
بدورها يف بناء الدولة  على خلفية أن العامل مل ولن يرتك الدول جانبا خمافة أن تسيطر عليها 
قوى وهيئات من غري الدول ،وألن الدولة إزاء ماخيص عالقة احلكام ابحملكومني ،هي اليت 

لبناء مبايسمح للمجتمع بتخطي سلبياته حنو ا حتتكر إدارة العنف السياسي وإستعماله
والتطور ،فالدول تقاس أبحجام البناء اليت تؤسس عليها من أجل صوغ رؤى وبرامج هلويتها 
،وماتقوم عليه من أدوار وماجتتازه من أشواط يف جمال السياسة العامة والسياسة اخلارجية 

يل ،إن بناء ارجية جتاه اجملتمع الدو ،فهي إذا منطلق السياستني الداخلية جتاه جمتمعها واخل
الدولة يتم ضمن هوية الدولة وتقاليدها وأعرافها اليف التعامل مع مشكالت اجملتمع فحسب 
،كما تتأثر الدولة يف بنائها ابجملتمع الكذي تتولد منه من أجل خدمته ،خوفا من التآكل 

سات وحتضر نضج املؤسوالفوضى واحلروب األهلية فهي تعرب عن مستوى من رقي النخبة و 
سلوك املواطن ،لكذلك تعد معركة بناء الدولة شاقة وطويلة إذ هي قليلة الدول اليت جنحت 
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-18، الصفحات 2014)حاج،  يف إرساء معامل النجاح داخليا وخارجيا يف آن واحد
23).  

هوم ية مفهوم بناء األمة كمرادف ملفتستخدم الكثري من الكتاابت وخباصة األمريك
بناء الدولة كما ذكران سالفا  ولكن يف احلقيقة هناك متايز مهم اليؤسس هلكذا اخللط أو 
الرتادف بني املفهومني ،إذ يتجاوز مفهوم بناء األمة األبعاد املؤسسية والسياسية واإلقتصادية 

لوطنية جملتمع ها بناء أو تثبيت اهلوية العملية إعادة بناء الدولة ليشمل أبعادا إضافية على رأس
ما بغرض شرعنة السلطة العامة ،وتزداد أمهية هكذا البعد يف حالة اجملتمعات املنقسمة عرقيا 
أو دينيا ويف احلاالت لباس جتري فيها إعادة بناء الدولة عقب احلروب األهلية ،وهبكذا املعىن 

رورة ناء األمة ،فرغم عدم تالزم اإلتنتني ابلضمثة عالقة قوية بني إعادة بناء الدولة وإعادة ب
،إال أن قصر املشروع اخلارجي على إعادة بناء الدولة يف حالة اجملتمع املنقسم عرقيا أو دينيا 
،الكذي يعاين أزمة هوية بعد احلرب ،أو تلك اليت يرتبط فيا املشروع اخلارجي ببدء أزمة هوية 

فرحات، ) قرتن بسياسات موازية إلعادة بناء األمة،فإن ذلك املشروع غالبا ما يفشل مامل ي
 .(25-24، الصفحات 2015

إن الفكر السياسي احلديث يف بناء الدولة يدرس شرعية الدول اجلديدة من خالل 
يف ذلك على نظرية العقد  للشعوب، ويرتكزدعم األمن واخلدمات العامة األساسية 

تماعي اليت تنص على أن شرعية الدول أتيت من أتمينها وبفاعلية احلاجيات األساسية اإلج
 .(Lake, 2010, p. 257) للسكان

 وهي : اخلصائصتتميز عملية بناء الدولة جبملة من 

ن م أهنا عملية ألن عملية بناء الدولة ليست مرحلة واحدة فقط بل هي جمموعة -
املراحل املستمرة واملتناسقة اليت تشري إىل جمموعة من التطورات والتغريات اليت حتدث يف 

 هيكل ووظائف األبنية السياسية املختلفة .
 عملية بناء الدولة مفهوم دينامي فهي تقتضي اإلستمرارية وحركية دائمة. -



 لة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةجم 2020السنة:  05الشهر:03العدد :

بناء الدولة بني التأصيل النظري والبعد الواقعي يف 
 إفريقيا

 33ص –14ص: 

 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 

21 

ف البيئات عملية بناء الدولة مفهوم نسيب كوهنا تكتسي مضامني متباينة إبختال -
 واحلضارية.الثقافية 

 هو مفهوم حمايد من خالل داللته األخالقية أو الشكل السياسي الكذي يتخكذه -
 (47، صفحة 2014/2015)مربعي، هو مفهوم عاملي  -

 وحتدايت بناء الدولة  الثاين: متطلباتاحملور 

تمرار إمكانية اإلس دولة توفرال: يتطلب بناء متطلبات بناء الدولة -1
إلجتماعي اإلرث التارخيي وا والرتاجع، يلعبوالنمو بطريقة متصاعدة بعيدا عن اإلنقطاع 

فيها  دورا حيواي يف هكذا البناء والكذي يتطلب توفر مجلة من املتطلبات سياسية و إجتماعية 
 وإقتصادية وثقافية ومؤسساتية جنملها فيمايلي:

عي ترب جوهر البناء السياسي أتسيس عقد إجتما: يع متطلبات سياسية 1-1
، جيعل من املواطنة مبعناها السياسي والقانوين ،حمور الرابطة جديد بني الدولة ومواطنيها

املعنوية بني احلاكم واحملكوم ،يستند إىل املبادئ وأسس إحرتام حقوق اإلنسان ،وإقرار 
التعبري عن  لتكوينات اإلجتماعية منالتعددية السياسية والفكرية ،ومتكني خمتلف القوى وا

مصاحلها وتوصيل مطالبها من خالل قنوات مؤسسية شرعية ،مع توفري ضماانت متثيلها يف 
هياكل الدولة ومؤسساهتا يف صورة عادلة ومتوازنة ،ومن مقومات العقد اإلجتماعي إقرار 

لبات حتقيق طمبدأ الفصل بني السلطات ،وإحرتام إستقالل القضاء ،توفري ضماانت ومت
املشاركة السياسية والرقابة السياسية ،كل هكذا يقود إىل حتقيق التداول السلمي على السلطة 

 طبقا لإلرادة الشعبية .
اسية : وهو وثيق الصلة ابملتطلبات السي متطلبات دستورية وقانونية 1-2

السياسية  ،فالدستور والقانون ميثالن املرجعية ملختلف العمليات والتفاعالت السياسية وغري
،واإلنطالق إىل تطوير عملية صنع القوانني والتشريعات من حيث صياغة القوانني وإعدادها  
 كعملية فنية ومناقشتها وإقرارها كعملية قانونية سياسية ،والعمل مببدأ سيادة القانون بتطبيقه
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 للبس العلى اجلميع دون متييز أو إستثناء ،فقيام الدولة على قوانني واضحة ال ترتك جما
،وهكذا مايتحقق بوجود قضاء مستقل وهيئة دستورية تشرف على دستورية القوانني ومتارس 

 عملها إبستقالل ونزاهة ،ويسود يف اجملتمع إعمال القوانني واإلحتكام إليها .
: يشكل اإلقتصاد عصب احلياة لبناء دولة   متطلبات إقتصادية 1-3

بقي  حاجات الناس وتقليل التفاوت الطدميقراطية عندما توظف نتائجه للتنمية وأتمني
وحتقيق التطور اإلمنائي لإلقتصاد الوطين ،ومن الثوابت أن دولة القانون والدميقراطية تؤمن  
كليا ابلتطور اإلقتصادي والعلمي ،فالدولة التتطور إال عندما حتقق قدرا من تراكم رأس 

دأ إىل ذلك ضرورة العمل مبباملال الوطين وفرص العمل الناجتة عن هكذا الرتاكم ،يضاف 
 الالمركزية يف إقتصاد الدولة وتنفيكذ براجمها اإلقتصادية   .

يقوم اجلهاز اإلداري بدور مهم وحيوي يف الدولة  : متطلبات إدارية 1-4
إبعتباره يتوىل مهمة تنفيكذ سياساهتا وقراراهتا ،لكذلك يتعني أن تكون هناك رؤى ومناهج 

ات بار واقع التطور اهلائل يف جماالت اإلتصاالت واملعلومجديدة لإلصالح أتخكذ بعني اإلعت
،فإنه من املهم إعادة هيكلة األجهزة اإلدارية على النحو الكذي جيعلها أقل تضخما وأكثر 
فعالية ،لتأيت مسألة تطوير خطط وبرامج إعادة أتهيل وتدريب العاملني يف األجهزة للوصول 

 (48-45، الصفحات 2014)ميهويب،  جناز .إىل حتقيق الكفاءة مبعايري األداء واإل
ومن املؤسسات الواجب إصالحها وإعادة بنائها يف هكذا الصدد اجلهاز البريوقراطي 
إبعتباره اجلهاز التنفيكذي الكذي يعطي للسياسة العامة للدولة مضموان واقعيا حيث أشار 

 حلديثة، ألنهاظاهرة إجتماعية صاحبت ظهور الدولة  راطية هيالبريوق" إىل أن ماكس فيرب"
ع )مربعي، نفس املرج اإلدارية .الميكن بناء الدولة بدون وجود احلد األدىن من القدرة 

 (48، صفحة 2014/2015السابق الذكر ، 
ك من رحلة حتقيق اإلستقرار وذلوابلتايل فإن بناء الدولة مير بعدة مراحل أمهها م

خالل توفري النظام والغكذاء والسكن وإستئناف اخلدمات األساسية، وبدء عملية السياسة 
اإلنتقالية وتوفري مناصب شغل ،وغالبا ماتلعب اجملموعة الدولية دورا رئيسيا يف هكذه املرحلة 
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من الفساد  وتشمل كل ،وأيضا توجد مرحلة اثنية وهي  حتديد أسباب فشل الدولة وإهنيارها
وإهنيار النظم اإلقتصادية واإلستغالل السياسي وإستغالل املوارد العامة ألغراض خاصة، 
وعدم فعالية جهاز الرقابة وغلق املؤسسات العمومية وحتدي النخب السياسية لإلنفتاح 

ء االسياسي ،وصوال للمرحلة الثالثة وهي  يف غاية األمهية تتمثل يف سن القوانني  وبن
مؤسسات دميقراطية ، تتضمن تنظيم األسواق وتفعيل نظام الضرائب والبنوك وتكريس العمل 
ابلدساتري، وتفعيل اهلياكل السياسية وتشكيل األحزاب السياسية وخارج هكذه املراحل 

 .(D.Frasner, pp. 158-159) يصعب حتديد أي سياسة انجحة
القا مما سبق ميكن إمجال عدة عوامل إذا توفرت نستطيع احلديث عن بناء وإنط 

 دولة دميقراطية حديثة تتمتع بتعزيز بناء مؤسسايت ودميقراطي وأمهها :
 إحرتام مبدأ سيادة القانون واملساواة. -
 وجود دستور دميقراطي . -
 الفصل بني السلطات وممارسة الرقابة على أجهزة احلكم . -
 لتعبري وحقوق األفراد .إحرتام حرية ا -
 إشراك اجملتمع املدين يف احلياة السياسية . -
 إقرار التعددية السياسية على أسس دميقراطية . -
 العدالة يف توزيع املوارد وأتمني حاجيات املواطنني . -
غري أنه ويف صدد بناء الدولة توجد العديد من  : حتدايت بناء الدولة -2

ق العملية ق عليها أزمات بناء الدولة اليت تقف يف وجه حتقياألزمات اليت ترافق العملية   يطل
 وميكن حصرها فيما يلي :

: تتمثل يف ضعف فاعلية الدولة يف توظيف قدراهتا املادية  أزمة اإلندماج 2-1
والفكرية يف إستيعاب التنوع املتنامي جلماعات اجملتمع ومطالبها ،حبيث أن سوء توزيع املوارد 

ركز ونظامه السياسي حنو فقدان الشرعية ،ومن مثة بروز وضعية التنافس والثروات سيقود امل
والتنازع مابني املركز واألطراف لإلستيالء على الدولة ،وهو مايفضي إىل إستنزاف املزيد من 
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موارد الدولة من أجل تغليب هوية ما على اهلوايت األخرى ،ومثل هكذا الوضع سيؤدي إىل 
ات إىل حبيث تندفع الكثري من األقلي ،ين الدولة وبناء األمةولة يف تكو مجود مؤسسات الد

تغليب مصاحلها وهوايهتا الفرعية على مصاحل األكثرية ،كما تستهدف أزمة اإلندماج وحدة 
 الدولة واليت تربز من خالل مطالب األقليات ابإلنفصال عن الدولة 

لسياسي  ويف مع اويتعلق ابألساس الشخصي للعضوية يف اجملت : أزمة اهلوية 2-2
التناقض بني احلس يف اإلنتماء للجماعة الكذي حتدده العوامل النفسية والثقافية ووفقا ملنظور 

حتدث أزمة اهلوية يف سياق عملية بناء األمة ،وذلك عند إعتقاد إحدى  لوسيان ابي
طاعة تاجلماعات الثقافية بعدم اإلنتماء إىل الدولة ونظامها السياسي ،وتنشأ نتيجة عدم إس

الدولة أداء وظائفها بصورة كاملة ،أي حتويل الدولة لوالئهم إىل النظام السياسي املركزي 
،ولكون اهلوية قائمة يف جزء رئيسي منها على إعتبارات جغرافية ذات عالقة إبقليم الدولة 

مسية، ) ،فإن األزمة يف اهلوية قد تتسبب يف إنشاء حدود للدولة بصورة تعسفية
 (70-69، الصفحات 2014/2015

ني ذلك لصعوبة الفصل ب :للدولةعدم إستكمال عملية البناء املؤسسي  2-3
مايربز  كذاوأجهزهتا، وههي اليت تبين الدولة ومؤسساهتا  للسلطة، فالسلطةما للدولة وما 

عينة داة يف يد خنبة حاكمة محالة التماهي بني كاين الدولة وشخص احلاكم وحتوهلا إىل أ
تستمد سلطتها على أساس عائلي أو ديين أو دميقراطي صوري، متارس القمع للمحافظة 

 على احلكم وضمان إستمرارها يف السلطة .
ة فلجوئها إىل سياسة اإلكراه وممارس :ابجملتمعأتزم يف عالقة الدولة  2-4

ة جيعلها ية وإقتصادية وإجتماعيالقمع على اجملتمع وفرض ممارسات وأساليب سياسية وإدار 
عاجزة على احملافظة على وحدة اجملتمع ومتاسكه وتقه فريسة للحرب األهلية والنزاعات 

 الداخلية ،انهيك عن إنتشار الفساد السياسي و اإلداري يف مؤسساهتا .
حيث تنعكس سلبا على تعزيز العملية الدميقراطية وبناء  :الشرعيةأزمة  2-5

يرتتب عنها اإلطاحة ابلنظام إبستخدام أساليب سلمية أو اللجوء  يثالوطنية، حالدولة 
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ح يف هكذه فإهنا تصب إىل العنف، فعندما تتزامن أزمة شرعية النظام مع أزمة شرعية الدولة،
احلالة عرضة خلطر الصراعات اإلجتماعية املمتدة واحلروب األهلية وقد يصل األمر حلد 

 إهنيار الدولة .
د مشكلة جد كبرية فعدم القدرة على حتريك يع :التخلفمشكلة  2-6

دي إىل وحتقيق النمو يف ظل غياب املوارد يؤ  ،نمية اإلقتصادية من خالل التصنيععجلة الت
 زايدة الفقر واألمية اللكذان يعمالن ضد إنتشار الوعي وإضعاف الرغبة يف املشاركة السياسية

 .(62-60، الصفحات 2014/2015)هللا، 

 اإلجتاهات النظرية املفسرة لبناء الدولة يف إفريقيا "قبل وبعد الثالث:احملور 
 احلرب الباردة"

اركز على بناء م الدولة، فمنهالقد إختلفت املمارسات والنظرايت السياسية يف بناء 
سية ااملصاحل اجليوسي سياسيا، وتفضيلمؤسسات حكومية اتبعة وخملصة ومستقرة 

احيتاج إىل بناء م السياسية، ومنهاابلواقعية  احمللية، عمالواإلقتصادية للشعب على الفئات 
 ،راطية ونشر اإلصالحات اإلقتصاديةدعم شعيب واسع من خالل إنشاء مؤسسات دميق

 .ويستند هكذا الفكر يف بناء الدولة على ليربالية املنتصر يف نظرية بناء الدولة وممارستها 

 حتليل النظام السياسييف كتابه  "David Easton" فيد إيستونداإنطلق 
من فرضية أن بناء الدولة يف جوهرها هو عملية سياسية ،ألن النظام السياسي يف حالة 
حركة تفاعلية دائمة يف البيئة اخلارجية ،والغاايت اليت وجدت من أجلها الدولة جتد أصوهلا 

 Gabriel" جابريل أملوندن جهة أخرى يركز املعرفية ضمن منوذج التحليل النسقي ،وم

Almond"  على اجلانب العلماين لبناء إستقرار الدولة ،فريبط بني إستقرار النظام
 -وتكفيه وإتباعه منوذج الدميقراطية الليبريالية اليت تربز صورهتا يف الدميقراطية " األجنلو

وية وطنية حمددة قرة تعرب عن هساكسونية " وتتميزهكذه األنظمة بثقافة علمانية سياسية مست
"  Karl wolfgang Deutsch" كارل دويتش،أما النموذج اإلتصايل عند 
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فينظر لعملية بناء الدولة على أهنا عملية إتصالية مركزها مسألة بناء الثقة يف تدفق املعلومات 
ل دونقلها من القمة إىل القاعدة والعكس ،والدولة هي قرار ونظام ضبط يعتمد على تبا

الرسائل يف الشؤون الداخلية واخلارجية للدولة ،ومن هنا يتضح أن الدراسة النسقية لبناء 
الدولة كعملية سياسية تقوم على بناء الشرعية واإلستقرار والقدرة والتكامل ،جاءت كردة 
فعل على األزمة اليت حلت داخل علم السياسة ،لقد إنبعث التأسيس النظري لتحدايت 

الكذي يرى من  "Rustow" والت روستولدولة ومتطلبات مواجهتها مع وأزمات بناء ا
خالل املنظور التحديثي والتنموي أي التحديث السياسيي يرتبط مبصطلح القومية وأهم 
جوانب التحديث يف رأيه هو تطور الشعور القومي وظهور الدولة القومية ،فالتحديث 

دف إجياد جتاهات والنظم والبناءات هبالسياسي يتضمن التغريات اليت حتدث يف القيم واإل
 .(7-5، الصفحات 2016)جياليل،  نظام سياسي متكامل وبناء دولة املؤسسات

رة وميكننا أيضا لتفسري عملية بناء الدولة يف إفريقيا ابلعودة للمقارابت النظرية املفس
على  تهكذه النظرايهي كثرية وسنختار البعض من ألسس نشأة وتكوين الدولة الوطنية و 

 وهي :سبيل احلصر ال التمييز من حيث أمهية هكذه النظرايت 

: التحديث هو ظاهرة إجتماعية هلا مؤشراهتا ظلت نظرية التحديث  -1
 النظرية التقليدية يف التنمية مسيطرة طيلة احلرب العاملية الثانية إىل غاية هناية اخلمسينيات

كذه النظرية تؤثر على العديد من األوساط األمريكية وعلى الدوائر العلمية يف ،ومازالت ه
ني العامل الثالث وإفريقيا ، وابلتايل فنظرية الدولة الوطنية تقوم حول فكرة حمورية هي املقاربة ب

منوذج اجملتمع التقليدي ومنوذج اجملتمع احلديث الكذي يصور على أنه منط مثايل جيب أن 
ل تمعات التقليدية ، فنظرية التحديث تنص على أن السبب يف ختلف الدو حتتكذى به اجمل

يرجع إلنطوائها على نفسها وعدم إحتكاكها ابجملتمعات الغربية املتطورة ،ولكذلك فإن مزيد 
من العالقات املتبادلة بني الدول سوف حيقق مزيد من التقدم ،وهلكذا فإن فكرة العامل الكذي 

ادل وعلى حتقيق املصلحة العامة جلميع الدول ،تعد فكرة أساسية يقوم على اإلعتماد املتب
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، 2016/2017)يوسف،  يف فهم أنصار التحليل الوظيفي كجوهر للعالقات الدولية
 (78-76الصفحات 

وتقدم نظرية التحديث حتليال غري مرتبط بطبيعة العالقات اإلقتصادية املفككه 
حبالة اهلجني بني األمناط الرأمسالية املتزاوجة يف الدول النامية مبا فيها إفريقيا ،وترجع حالة و 

لكنيسة ويركز ماكس فيرب على أن الثورة على ا ،إىل اإلرث الثقايف الفكري الديينالتخلف 
ن أواملعتقدات الدينية واملمارسات اليت واكبتها فتحت اجملال حنو التطوير والتغيري ،ويرى 

الوعي التارخيي هو أساس تغيري اجملتمع وحركة التاريخ فالرأمسالية وككذلك القومية وإعادة 
تشكيل الدولة وكل أشكال السلطة السابقة على منط الدولة األمة نشأ نتيجة تغري يف القيم 

  (160-159، الصفحات 2018)عماين،  اإلجتماعية

ثالثة  "Samuel philips huntingtonنما حيدد صموائيل هنغتنتون "بي
هكذه  ،لسياسيةا اهليكلي، املشاركة السلطة، التمايزمقومات للحداثة السياسية وهي ترشيد 

 :ط ابلعوامل التحديثيةن واليت ترباملقومات هي مبثابة متغريات لعملية بناء الدولة عند هنغتنتو 

حدة تكون عامة علمانية حمل السلطات التقليدية بناء سلطة سياسية قوية وا -
 والدينية واألسرية والعرقية.

كذه العملية ه السياسية، وتتضمنتطوير األبنية السياسية والفصل بني الوظائف  -
 ناء املؤسسات أيضا هكذه العملية بب احملاابة، وترتبطتوزيعا للموارد على أساس اإلجناز وليس 

 .املساواةاجملتمعات اليت حترتم مبدأ  توسيع املشاركة السياسية يف -

ة ولقد فضلت املدرسة التحديثية الرتكيز على املتغري اإلجتماعي واإلقتصادي يف عملي
سيس للسلطة الثقافة السياسية و التأ الرتشيد: بناءبناء الدولة ابإلضافة إىل إعتماد معايري 

 الوظيفي . البنائي، العقالنية، التخصصابلتمايز 

اء قدرات اجلديدة للرتكيز على إنشاء وبن املؤسساتية الليبرياليةة جاءت ومن مث-1
البحث يف بناء قدرة مؤسسات الدولة على توفري الظروف املالئمة للتنمية  املؤسسات، أي
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وذلك بتوجيه قدرة مؤسسات الدولة إىل اجملاالت التالية :اإلدارة  اليت يقودها السوق،
ة ،وسياسات اإلندماج اإلجتماعي ،العدالة وإدارة القطاع اإلقتصادية ،السياسات اهليكلي

، نفس املرجع )جياليل العام ومؤسساته ويتم تقييم القدرات وفقا ملعياري اهلدف والتقنية
 (8-7، الصفحات 2016سابق الذكر، 

 يقية إقامة مؤسساتومن إنطالقا من منظور هكذه النظرية فعلى املؤسسات اإلفر 
حديثة وعقالنية حيث حتل الفعالية واملنطق العلمي حمل القيم التقليدية والنظام العقائدي 

 وتركز أيضا على التغيري يف املؤسسة اإلفريقية.
: أصبح موضوع التنمية السياسية موضوع  نظرية التنمية املستدامة -2

وع والوالء طنية اليت تتطلب اخلضأساس يف نظرية التحديث ،فهي حماولة خللق الدولة الو 
ا للسلطة املركزية وهي تستبعد بكذلك كل الوالءات القبلية والعرقية أو اإلستعمارية اليت تعرفه

اجملتمعات النامية بصفة عامة ويف إفريقيا خاصة، فعملية التحديث أو التنمية السياسية تقوم 
 رعية .ا يف شكل نظم سياسية فعلى خلق تكامل بني الوالءات بدال من إنقسامها وتناثره

ومن إنطالقا من حمتوى هكذه النظرية فعلى األنظمة السياسية اإلفريقية إتباع 
جمتمعات  مبنظور مفاده أن اجملتمعات اإلفريقية هي التنمية، وتتعاملاألساليب الغربية يف 

ه اجملتمعات كذليس هلا اتريخ فاملؤسسات األهلية والثقافة والقيم اإلفريقية هي أسباب ختلف ه
 ومعوقات للتنمية .

: هي نظرية يف جمال العلوم اإلجتماعية مفادها أن الفقر  نظرية التبعية -3
وعدم اإلستقرار والتخلف يف اجلنوب يعود سببها إىل املسار التارخيي الكذي رمسته هلا دول 

لكذي االشمال ،غري أن إستحالة النمو ابلنسبة لدول اجلنوب قد دحضه اإلقالع اإلقتصادي 
حققته دول اآلسيوية ،وهي عبارة إستكمال للفكر املاركسي ،وحاولت هكذه النظرية تفسري 

يل العالقات والتفاعالت الدولية اليت تتعلق خاصة ابلتخلف والتقدم يف العامل وفقا لتقسيم دو 
،أكد أن الصراع املوجود داخل النسق الدويل هو صراع بني الشمال واجلنوب، أي بني 
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 ناعية املتقدمة وبني اجلنوب أي الدول املتخلفة وليس الصراع بني الشرق والغربالدول الص
 . (43، صفحة 2017)شاهر، 

وترى نظرية التبعية أن اإلحتكاك ابلثقافة الغربية من أجل التنمية كان موجودا ومازال 
 يس التخلف وأدى هكذا اإلحتكاك أيضا إىلولكنه مل يفرز التطور املطلوب ،وإمنا أدى تكر 

ظهور منط من التغري وهو التخلف ،ويرجع السبب إىل أن العالقة بني الدولة املتخلفة والدولة 
الرأمسالية ليست قائمة على تكافؤ يف القوة ،ومن هنا ظهر يف العالقات الدولية شكل من 

جهة أخرى  لرأمسالية الغربية ،ومنأشكال اخلضوع متثل يف وجود املركز الكذي يتضمن الدولة ا
هناك الدولة التابعة للمركز،ويتأثر بناء الدولة يف إطار التبعية ابلبناء اإلجتماعي ويؤثر فيه 
،غري أن مامييز هكذه العالقة أهنا غري مباشرة والميكن هلكذه العالقة أن حتقق تكامال بني الدولة 

ميارس  كل بدافع من الظروف اخلارجية وهوواجملتمع ،فالبناء اإلجتماعي يف هكذه احلالة تش
، )يوسف، ،نفس املرجع السابق الذكر أتثريه على بناء الدولة يف ضوء هكذه الظروف

 .(82-76، الصفحات 2016/2017
متارسها  تقلة، وإمنامسإن اهليمنة على الدولة يف إفريقيا المتارسها طبقة رأمسالية وطنية 

قية الختضع حقيقة اإلفري الدولة، فالدولةطبقة بورجوازية بريوقراطية تستغل سيطرهتا على 
 لسيطرة القوى الوطنية بل لوكالء الرأمسالية العاملية اليت حتدد سياساهتا .

فصلت نظرية التبعية يف التبعية وقدمتها سببا مباشرا للتخلف وقدمت أفقا للحل 
ط ،لقد مزجت إشكالني مها التخلف كنقيض للتنمية والتخلف  متمثال يف فك اإلرتبا

كتحصيل النتقاص السيادة الوطنية عرب التبعية اإلستعمارية والدور السليب لرأس مال الدويل 
املعومل ،وقد حاولت هكذه النظرية البحث عن بدائل داخلية من مجاعات وطبقات 

قتصادية ن إعادة إنتاج اآلليات اإلوأيديولوجيات وبشكل خاص الدولة ،يفرتض فيها أن تؤم
، الصفحات 2018)عماين، نفس املرجع سابق الذكر ، األسياسية اخلارجية حمليا 

،وهو مايتجسد بشكل جلي يف إفريقيا اليت وجدت نفسها تعيش يف قالب (160-162
 اإلفريقي الثري ابلتنوع والتعدد.دواليت فصل مبقاس غريب اليتالئم مع اجلسد 
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ظهرت يف حقبة مابعد احلرب الباردة يرى أنصارها نظرية الدميقراطية :  -4
أنه الميكن تطبيق الدميقراطية يف الدول الفقرية ،إنطالقا من حداثة املؤسسات السياسية 

بط تواإلقتصادية واإلجتماعية ،ـحيث أن عملية التحول الدميقراطي عملية شاقة وطويلة تر 
أساسا ابإلستقرار، حيث الميكن أن تتحقق يف دولة ضعيفة حتمل يف طياهتا إرث إستعماري 

. 
وع هي نظرية وسياسية يف التعامل مع التننظرية التعددية الثقافية : -5

الثقايف ،تستند لفكرة إقتسام السلطة مابني اجلماعات الثقافية يف جمتمع ما ،على أساس 
 نماذجالكذي جاء بسيدين فرياب م أنصار هكذه النظرية وأمههم املساواة والعدالة ،وقد إهت

للثقافة السياسية والدور الكذي تلعبه اهلوية الثقافية )لغة .عرق .دين .إثنية ( يف التفاعل 
يات اإلجتماعي والثقايف ،ويف توزيع املوارد ،بل ويف اجملازر البشرية اليت تفاقمت يف التسعين

،مجهورية إفريقيا 1994ومازالت مستمرة دوما مثل جمازر روندا من القرن املاضي يف إفريقيا 
فال خيتلف إثنان على فكرة أن أهم أسباب الصراع وعدم اإلستقرار  2014الوسطى 

، 2014/2015)مدوين، نفس املرجع سابق الذكر،  السياسي يعود ألسباب عرقية
 .(119صفحة 

ر عمل التفاعالت السياسية متعدد املتغريات واملستوايت : حسب شليب إقرتاب إطا
فهو يركز على أكثر العمليات تعقيدا يف النظام السياسي وهو منظور للتفاعل السياسي 
يستوعب جمموعة من املدارس املتعددة ،وتعد عالقة الدولة ابجملتمع، مركزية لفهم ديناميكيات 

لى ول العامل الثالث مجيعا ،فهناك تفاعل وصراع ومنافسة عاحلياة السياسية يف إفريقيا ود
 القوة واملعايري بني الدول ،وتصنع القرارات ليس بواسطة القادة السياسيني واملوظفيني الرمسيني

للدولة فقط وإمنا أيضا بواسطة فاعليني خارجيني ،وهبكذا ميكننا ندرك جيدا املعىن والداللة 
 .(2010)شليب،  ألمناط اليت تطورت يف إفريقياوالتوجه ابلنسبة إىل خمتلف ا
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 خامتة :

الوطنية  عملية بناء الدولة النتائج أمهها أن خنلص من خالل ماتطرقنا إليه جلملة من
تعرف شكلني رئيسيني ،البناء الداخلي للدولة الوطنية وفق النموذج الغريب الكذي إعتمدته 

عد إحرازها على اإلستقالل، وهناك البناء اخلارجي للدولة الوطنية الكذي الدول مباشرة ب
يتعلق بتدخل القوى األجنبية يف دول منهارة أو فاشلة إلعادة بنائها وفق املنظور الغريب 
حتت رايدة الوالايت املتحدة ،لكن يكمن اهلدف األساسي من وراء هكذه السياسات خدمة 

ارخيي لبناء السياق الت عل من الدول النامية اتبعة هلا،كما أناملصاحل الرأمسالية الغربية وج
الدولة يف إفريقيا لعب دورا حموراي يف حالة الالأمن و إنعدام اإلستقرار السياسي الكذي تشهده 
القاره ،حيث أصبحت الدولة يف إفريقيا تشكل حاجزا أمام كل أنواع التحديث والتطور 

ريقيا حالة من التأزم، ظاهرة جليا من خالل املواجهات ،تشهد دول مابعد اإلستقالل  يف إف
بني القادة السياسيني والشعب والفساد وسوء تسيري الشأن العام واحلروب األهلية 
واإلنقالابت العسكرية )موريتانيا ،مايل ...(،واجملازر والالجئني وغريها من التفككات 

ساهم  وليست نتاج جمتمع ،حيث الواضحة للعيان ،الدولة يف إفريقيا هي نتاج إستعمار
اإلرث اإلستعماري بروز األزمات مرتبطة أساسا ابلتعدد اهلواييت واإلثين للمجتمعات، وتوزيع 
الغري العادل للثروات وشرعية احلكم  ،هكذه األزمات كلها رافقت اخلطوات األوىل لبناء 

فيا احلدودية عب اجلغراالدولة احلديثة يف إفريقيا وصارت هتدد وجودها وإستمرارها ،كما تل
دورا ابرزا بتصدير التهديدات اليت تسبب أزمة الفشل الدواليت ،يف ظل أنظمة هشة وسياسة 
تقليدية مرتكزة على إعتبارات ماحتت دوالتية وأهم نتيجة هي كون مستقبل إفريقيا  مربوط 

 إرتباط وثيقا مبستقبل الدولة فيها.
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 قائمة المراجع العربية 

معجم مصطلحات  (.2004امساعيل عبد الفتاح، عبد الكايف. ) .1
 . القاهرة: لدار الثقافبة للنشر .عصر العوملة

(. بناء الدولة يف اجملتمعات الطائفية 2014/2015ابدود، مسية. ) .2
مكذكرة مكملة للمتطلبات احلصول على شهادة املاجيستري  "مقارنة بني اهلند وابكستان".

 .ر، اجلزائ3اجلزائر السياسية، جامعةيف العلوم 
آليات إدارة التعددية اإلثنية  (.2014/2015بلقاسم ، مربعي. ) .3

ل على مكذكرة مكملة ملتطلبات احلصو  ". ودورها يف بناء الدولة " دراسة يف النموذج املاليزي
 . ر، اجلزائبسكرةحممد خيضر  املاجيستري، جامعةشهادة 

(. عملية بناء الدولة يف مايل " 2014/2015. )بن صاحل ،عبد هللا .4
ة مكذكرة مكملة ملتطاابت احلصول على شهادة املاجيستري يف العلوم السياسي دراسة تقوميية ".

 . ر، اجلزائ3جامعة اجلزائر 
(. إشكالية تكوين وإستمرارية 2016/2017مجيلة ،سي يوسف. ) .5

أطروحة يا . ة " دراسة حالة السودان وإيثيوبالدولة الوطنية يف إفريقيا يف ظل النزاعات العرقي
جلزائر ا السياسية، جامعةمكملة ملتطلبات احلصول على شهادة الدكتوراه يف العلوم 

 ،اجلزائر.3
دراسات يف الدولة و السلطة (. 2017شاهد، إمساعيل شاهر. ) .6
 ة واإلقتصادية.ي. برلني: املركز الدميقراطي العريب للدراسات اإلسرتاتيجية و السياسواملواطنة

.(. قصور متطلبات بناء الدولة يف 2014/2015علي ،مدوين. ) .7
على  أطروحة مكملة ملتطلبات احلصول إفريقيا وإنعكاساهتا على األمن واإلستقرار فيها .

 .، اجلزائربسكرةشهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية، جامعة 
يف املغرب إشكالية بناء الدولة  (.2014فخر الدين ،ميهويب. ) .8

 نية.. اإلسكندرية : مكتبة الوفاء القانو  العريب "دراسة يف تطور دولة مابعد اإلستعمار
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 تطور مفهوم الدولة يف إفريقيا
 

The concept of the state developed in Africa 
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 ملخص: 

تعترب إفريقيا من أقدم القارات من حيث وجود اإلنسان، ولعل احلضارة املصرية هي 
ارة يف التاريخ، ككذلك حضارة نوميداي يف املغرب. لكن بظهور الدولة خري دليل على قدم الق

مبفهومها احلديث، فإن إفريقيا أتخرت بعض الوقت كوهنا كانت تعاين من اإلستعمار 
ارة أو مبنية على ابلتج ابألمة، أواألورويب، فالدولة اإلفريقية قبل اإلستعمار كانت ترتبط 

 القبلية.

ر ابلقومي، وشعور اجلماعات بضرورة الوحدة واملصري وقد وحد اإلستعمار الشعو 
ة املشرتك أدى إىل ظهور دول إفريقية بعد اإلستقالل ذات بعد إثىن قبلي هبوية متأثرة ابلتبعي

 لإلستعمار.

مفهوم الدولة، نظرايت تطور الدولة، اإلستعمار األوريب، حركات التحرر،  مفتاحية:كلمات 
 معوقات التطور.
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Abstract : 

Africa is one of the oldest continents in terms of human 

existence, and Egyptian civilization is perhaps the best evidence 

on the continent's history, as well as a Numidian civilization in 

Morocco. But, with the emergence of the state in its modern 

sense, Africa has been delayed for some time by the fact that it 

was suffering from European colonialism. The pre-colonial 

African state was associated with the nation, with trade, or based 

on tribalism. 
Colonialism United the sense of national, and the 

community's sense of unity and shared destiny led to the 

emergence of African States after independence with a tribal 

dimension of a identity influenced by dependence on colonialism. 

Key words: The concept of the state, theories of state development, 

European colonialism, liberation movements, obstacles to 

development. 
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 مقدمة: 

من املعروف أن إفريقيا عاشت لفرتة طويلة جداً حتت االحتالل األورويب اليت أخكذ 
طابع إستعماري، فالقارة تعرف بوجود الثروات الطبيعية املختلفة وهو السبب الكذي أدى 
إىل تعرضها لإلحتالل. وقد عرفت بداية ستينيات القرن املاضي موجة من إستقالل الدول 

  ملبدأ حق الشعوب يف تقرير املصري.اإلفريقية إعماال

ومن بدأ الرتكيز على طبيعة الدول إبفريقيا، وتفسريها بنظرايت سياسية وقانونية 
خمتلفة، غري أن هكذا االهتمام ما فتئ يتغري بشكل جكذري، وانصرف إىل دراسات أكادميية 

ردة وسقوط اذات بعد خمتلف متاما ترتكز على التحول الدميقراطي بعد هناية احلرب الب
املعسكر الشرقي، ومفهوم احلكم الراشد، وأتثري اجملتمع املدين يف النظم السياسية لكذا فإن 
مفهوم الدولة إبفريقيا عرف تطوراً يقسم إىل مرحلتني: املرحلة األوىل كانت قبل تسعينيات 

 القرن العشرين واملرحلة الثانية ما بعد هناية احلرب الباردة.
 وضوع الدراسة نطرح اإلشكالية التالية:من أجل اإلحاطة مب

 كيف يفسر تطور مفهوم الدولة إبفريقيا؟ وما هي خصائصها املميزة هلا؟ -

 ولإلجابة عن اإلشكالية نتبع اخلطة التالية:
 املبحث األول: النظرايت املفسرة للدولة إبفريقيا

 املطلب األول: ما قبل تسعينيات القرن العشرين
 تسعينيات القرن العشرين املطلب الثاين: ما بعد

 املبحث الثاين: واقع الدول إبفريقيا

 املطلب األول: التطور التارخيي للدولة إبفريقيا

 املطلب الثاين: طبيعة الدول اإلفريقية وأسباب ختلفها 
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 اخلامتة 

 .النظرايت املفسرة للدولة إبفريقيا1

اهني: إجتاه موا إىل اجتاختلف الدارسون لفكرة الدولة ابلقارة اإلفريقية، حيث انقس
يرى يف الدولة أداة للقهر واإلستغالل واهليمنة على األفراد واحلد من حرايهتم، أما أنصار 
اإلجتاه الثاين فريون أن الدولة كيان إجيايب، فهي وجدت لتضع حدًا ملشكالت اجملتمع، 

 والتوفيق بني املصاحل اخلاصة واملصلحة العامة.

 قرن العشرين. ما قبل تسعينيات ال1.1

نتطرق خالل هكذا املطلب إىل أهم النظرايت اليت اعتمدها الدارسون األكادمييون 
 لظاهرة الدولة إبفريقيا.

 . نظرية التحديث1.1.1

كان لفكر العامل االقتصادي "كينز" ابلغ التأثري على أصحاب هكذه النظرية، إذا 
لى أن الدول االقتصادية، وأكدوا ع ركزوا يف بداية ستينيات القرن املاضي على مسألة التنمية

اإلفريقية البد عليها أن تعمل من أجل حتقيق التطور واللحاق ببقية الدول املتطورة من 
 خالل التخطيط اجلّيد، واإلستعانة ابخلربات الدولية لتحقيق هكذه التنمية.

وا أأما علماء السياسة فإهنم جتنبوا استخدام مصطلح الدولة كونه شديد البساطة، ور 
انه ابت لزاماً تطوير هكذا املفهوم، وقد مت تطوير مصطلح النظام السياسي من طرف "جيمس  
كوملان" على اعتبار أن أي نظام سياسي يقوم أبداء وظائف سياسية بغض النظر عن 

 .(12، صفحة 1995)زايد،  مستوى التنمية يف ذلك البلد.

اء االقتصاد وعلماء السياسة يف ستينيات القرن املاضي يف مسألة مت إلتقاء علم
زايد، ) التحديث، ونظرايت إنتقال الدولة من مرحلة إىل مرحلة أخرى من مراحل التنمية

، وقد مت تطبيق هكذه النظرية على الواقع اإلفريقي من جانب (18، صفحة 1995
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David Apter كذي يرى أن املشاعر اإلثنية تشكل العامل األساسي يف الواقع ال
 االجتماعي للدول اإلفريقية الوليدة، وهو يتعارض مع النماذج املعاصرة للدولة.

يرى "جورن هايدن" أن الدولة اإلفريقية ما زال تعيش مرحلة الروابط التضامنية اليت 
بني مجاعة  قايضة، والدعم واإلتصاالتتعتمد على االقتصاد الفالحي املعيشي، وتركز إىل امل

تربطها روابط الدم والعشرية واجلماعة والدين، وأن أفريقيا سوف تنتقل من جمتمع غري قبلي، 
 ومن التضامن التلقائي إىل التضامن العضوي، ومن االقتصاد املعيشي إىل االقتصاد الرشيد

(Hayden, 1986, pp. 50-58). 

 النظرية املاركسية اجلديدة 2.1.1

اهتم املاركسيون اجلدد هناية الستينيات وبداية سبعينيات القرن املاضي مبسألة الدولة 
 وكان لكذلك أتثره على كتاابت التنمية يف الدول النامية وذلك من خالل:

يرى و  يرى أنصارها أن الدولة ليست ابلضرورة نتيجة الرأمسالية التجارية، -
مسري أمني أن الدولة يف إفريقيا نشأت يف إطار جمتمعات ريعية، وهناك دور نشأت بناء على 
حقائق لغوية وثقافية كالدولة املصرية القدمية وهي ابلضرورة أي الدولة مل نشأ نتاجا للنمط 

 (Amine, 1980, pp. 20-23) الرأمسايل.
اركسيون اجلدد إىل القول أبنه من الضروري لفهم الدولة معرفة من يسيطر يكذهب امل -

عليها، ويؤكد إلياس شيفجس أن اهليمنة على الدولة يف إفريقيا ال متارسها طبقة 
 رأمسالية وطنية مستقلة، بل متارسها طبقة بورجوازية بريوقراطية تستغل سيطرهتا على

 ,Amine, The arab nation) الدولة من أجل الثراء غري املشروع.
1982, p. 10) 

إن الدول اإلفريقية ال ختضع لسيطرة القوى الوطنية، ولكن لوكالء الرأمسالية العاملية  -
 اليت حتدد سياسات هكذه الدول، وتبعية األنظمة احلاكمة للقوى اخلارجية.
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 فشل نظرية الدولة 3.1.1
اته، صة ابلتنمية يف أواخر ستينيات القرن العشرين إىل بداية مثانينيإن الكتاابت اخلا

تتمثل يف أن الدولة قد فشلت يف حتقيق أحالم الشعوب اإلفريقية منكذ اإلستقالل، وقد 
 أرجع أسباب هكذه النظرية الفشل إىل:

 الفساد اإلداري. -
 إنتشار احملسوبية. -
 التدخل الزائد للدولة. -
 يطرة على اجلماعات األخرى يف اجملتمع.عجز طبقة احلكام على الس -
 فشل عمليات األفرقة. -
، صفحة 1995)زايد،  إنعدام الرشادة يف أنظمة احلكم اإلفريقية -

15) 

 نظرية ما بعد احلداثة 4.1.1
ي قيركز أنصار هكذه النظرية انتقادهم على اإلطار النظري أكثر منه على اإلطار التطبي

 دعيتفهم يقولون ال وجود حلقيقة مطلقة، فال شيء نسيب، وال توجد نظرية كربى ميكن أن 
إمتالكها للحقيقة املطلقة. عن هكذا القول يؤدي إىل عدم فهم ظواهر حمددة متلك سياقها 
اخلاص. وهككذا فإن فكرة احلقيقة العلمية اليت يقوم على التقدم املعريف تعرضت هلجوم 

 وانتقاد شديد.

 لقد برزت ثروة معرفية تنكرت للنماذج املعرفية السابقة منها:
طرح بعض الباحثني لقوانني عاّمة لتفسري الظواهر الساسة بغض النظر عن السياق احمللي -

 والسياق اخلاص لكل ظاهرة، وهكذا ما يؤدي إىل رفض األفكار األخرى، وحتجر فكري.
فسريية كون فإن مفهوم الدولة يفقد قيمته الت افنهيار الواقعي للدولة اإلفريقية، وابلتايل-

 املفاهيم االقتصادية واإلجتماعية ميكن فهمها يف سياق آخر غري نظرايت الدولة.



 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2020السنة:  05الشهر:03العدد :

 51ص – 34ص: هوم الدولة يف إفريقياتطور مف
 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 

40 

إقتصادي يركز على االقتصاد أكثر من تركيزه على  Neo Libéralظهور منوذج ليربايل -
 (26، صفحة 1995)زايد،  الدولة.
 ما بعد تسعينيات القرن العشرين 2.1

طغت الدراسات ذات الطابع االقتصادي على الدراسات املعاصرة على السياسات 
اإلفريقية على عكس الدراسات اليت كانت يف عقدي الستينيات والسبعينيات حيث كانت 

هكذه املفاهيم و ختلو من الرباغماتية النفعية، فكانت هتتم ابلنظم السياسية واهلوية واملؤسسات، 
 اليت كانت تظهر يف كل الدراسات ذات البعد السياسي املفسر للدولة احلديثة.

 نظرية املؤسسة اجلديدة 1.2.1

 هلكذه النظرية صوراتن أساسيتان:

يقول أنصارها أن املصلحة الكذاتية ال تنفع وحدها كدافع للعمل الصورة األوىل: 
اسات السياسات العامة للدولة، وهكذه السي السياسي، فاملؤسسات هلا دور يف تشكيل ورسم

 تتأثر ابلقواعد والقوانني واملؤسسات اليت يطورها البشر لتنظيم احلياة العامة.

مستمدة من علم االجتماع، وعلم اجتماع املؤسسات، ومفادها الصورة الثانية: 
ايل فإن العمل تأن التاريخ حيتوي على النتائج غري املتوقعة أكثر من النتائج املتوقعة، وابل

اجلمعوي خيتفي وراء املؤسسات الشرعية للدولة اليت ختط لنفسها طريقها اخلاص ومن مث 
 (Hyden, 1986, p. 50) فإن اإلدارة اإلنسانية حمدودة األثر.

 النظرية الدميقراطية 2.2.1

 يتغري بتغري ، وهي ابلتايل نتغريترتبط الدميقراطية بوجود مؤسسات قوية يف الدولة
قوة تلك املؤسسات يف الدولة. ويرى أنصار هكذه النظرية أن الدميقراطية ال ميكن توقعها يف 
الدول النامية إنطالقا من حداثه مؤسساهتا، ويكذهب هؤالء إىل القول ان عملية اإلنتقال 

ار املؤسسات ابستقر إىل الدميقراطية تستغرق وقتا طويال وعمال شاقا، وترتبط خصوصا 
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واألنظمة السياسية. فمن اخلطأ القول ان الدميقراطية تتحقق ملعزل عن الظروف االقتصادية 
 والواقع االجتماعي للدول.

 نظرية النظم 3.2.1

 هي نظرة جتمع عدة نظرايت مجلة واحدة، لكن كل جزء تعاجل نقطة معينة
 منها ما يركز على حتليل النظم يف مرحلة التحول. -1
 نها ما يركز على مفهوم احلكم وكيفية إدارته.وم -2
 وجمموعة ترتكز على كيفية أتثري نظم احلكم على ختصيص املوارد. -3

وتلتقي اجملموعات الثالثة يف إهتمامها بدراسة املؤسسات والقم كمتغريات للعمل 
ل ماالجتماعي والسياسي، واعتبار النظم بعيدا عن األفراد هي وحدة التحليل، ولكذا يتم الع

على املدى القريب حملاولة تغيري هكذه النظم إلحداث خمرجات معينة كرتسيخ الدميقراطية 
 .(181، صفحة 1998)فنصورة،  واستغالل املوارد املتاحة

 نظرية التعددية الثقافية 4.2.1

ية التفاعل ثنية يف عملينظر أنصار هكذه النظرية إىل عوامل اللغة والعرق والدين واإل
االجتماعي، ويف توزيع املواد الطبيعية، وكان ذلك بعد عمليات التطهري العرقي اليت عرفتها 
إفريقيا خاصة فرتة التسعينيات، كما أن أنصار هكذه النظرية يرون أن هكذا الطرح ال ميكن 

 تعميمه فكل حالة تعاجل على حدة يتماشى وظروفها وخصوصياهتا.

سبق ميكن استخالص أن مفهوم النظام بدا حيل حمل مفهوم الدولة من خالل ما 
التقليدية يف دراسة مفهوم الدولة يف إفريقيا، وانصرفت الدراسات األكادميية يف إفريقيا على 
الرتكيز فضال على اجلوانب اإلقتصادية، على النظم بدرجة أقل وغلى دراسة التعددية الثقافية، 

ون لدولة خاصة بقارة إفريقيا حبيسة إدراج كتب السياسة والقانوبقيت النظرايت املفسرة ل
 (197، صفحة 1998)فنصورة،  الدستوري والنظم السياسية املقارنة.
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 .واقع الدول إبفريقيا2

يكذهب الكثري من املفكرين املعاصرون إىل القول أبن الدولة إبفريقيا ال تعرف هلا 
، فهي من الناحية الشكلية تظهر كبقية دول العامل، لكن الواقع شيء آخؤ فالدول ماهية

األولروبية مثال عرفت خالل نشأهتا تطورات عديدة ومراحل راعت اجلانب الثقايف 
واإلجتماعي اخلاص هبا، على عكس الدول اإلفريقية فهي جمرد هياكل رمسية تعكس طموح 

لصاحل ل ديكتاتورية رمسية لصاحل املستعمر القدمي و وتطلعات الشعوب اإلفريقية، فهي دو 
قوى إقليمية خارجية. فالدول األوروبية نشأت على فكرة الوحدة اإلثنية، فبعد سقوط 
اإلمرباكورايت الكربى أبورواب ظهرت دول مبنية على فكرة الوحدة اإلثنية واليت صارت فيها 

 ة.بعد دوالً قومية مبعىن وجود األمة سبق وجود الدول

أما الدول اإلفريقية فنشأت بعد استقالهلا عن اإلستعمار، وقامت على التعددية 
 اإلثنية، األمر الكذي جعل منها كياانت يصعب فيها اإلندماج الوطين يف ظل اإلثىن واللغوي

 .(40، صفحة 8199)الدين، 

 التطور التارخيي للدولة إبفريقيا  1.2 

 فرتة ما قبل اإلستعمار 1.1.2

كانت إفريقيا قبل اإلستعمار كياانت تتسم ابحلكم القبلي، عبارة عن جتمعات 
بشرية ذات قرابة، ترتكز على الثقافة والتقاليد، وتستند إىل هيكل إداري وسياسي منظم، 

ندت تيتوىل احلكم فيها طبقة حاكمة تتوىل أمور التجارة وعمليات التبادل مع جرياهنا، واس
تلك الطبقات احلاكمة إىل األساطري والتاريخ الشفهي كآليات لتعزيز التماسك وتقوية أواصر 
اهلوية الوطنية، وجنحت يف ضمان الوالء السياسي. وقد عمل اإلستعمار على متزيق هكذه 
الوحدة اليت شكلت سر بقاء هكذه الكياانت اإلنسانية، وهي املبادئ اليت عملت هكذه الدول 

 جاعها بعد استقالهلا عن اإلستعمار األورويب.على اسرت 
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وقد عرفت الفرتة اليت سبقت اإلستعمار، كياانت كانت على شكل أمم ترتبط 
مبفهوم األمة، يف حني فإن كياانت أخرى كانت كياانت أخرى ترتبط ابإلقليم. وكانت الفئة 

بىن هوية ياانت أن تاألوىل تشكل كال من: كونغو، كواب، لواب ولواندا إذ استطاعت هكذه الك
وطنية على مدار قرون من الزمن بينما شكلت الثانية ممتلكات تفتقر إىل اهلوية الوطنية مثل 

 .(56، صفحة 1998)الدين،  مملكة إنباجناال ومملكة نيامويزي

 فرتة اإلستعمار 2.1.2

يثة، هكذه الكياانت إىل دول حد عمل اإلستعمار األورويب على تفويض فرض تطور
وعمل على إهنيارها متاماً، ومل تسلم من هدم اهلوية السياسية غال الدول الضاربة يف التاريخ 
مثل: مصر، ليبيا، تونس، إثيوبيا، مدغشر ...منعدماًن وصار زعمائها يعملون لصاحل 

ل حماولة ملقاومته. ع كاإلستعمار يف حتصيل الضرائب والعمل على تقوية الوالء لإلستعمار ورد 
 وتعمل على جتنيد أفراد اجملتمع يف صفوف االحتالل خلوض حروبه اخلارجية.

لقد عمل اإلستعمار على تدمري األمم السابقة، ومتزيقها إىل مجاعات إثنية ضعيفة 
عمل قادهتا على خدمة االحتالل وإطالة مدة بقائه، ومن جهة اثنية عمل على بعث الروح 

تلك اجلماعات اإلثنية وولد لديها الشعور املشرتك ابإلضطهاد واإلستغالل القومية لدى 
)فنصورة،  ماراإلستعاالقتصادي والقمع الثقايف وهكذا ما أدى فيها بعد إىل نشأة النضال ضد 

 .(190، صفحة 1998

 فرتة الكفاح ضد اإلستعمار 3.1.2

إلستعمار حركة واسعة وانضجة ضد االحتالل األورويب وأبرزهم قاد رواد الثورة على ا
)سلفسرت ويليامز، ويليام ديبوا، ماركوس جاريف( وهم عبارة عن حركة فكرية تعرب عن وجود 
الكذات اإلفريقية خارج القارة اإلفريقية. وقد أعقب ذلك ظهور احلركة اجلامعية اإلفريقية 

 تبىن: حد ذاهتا شكلت معضلة يف مسألة أي من األمة تاملنادية ابلقومية اإلفريقية واليت يف
 األمة اإلثنية: وهي اتريخ إفريقيا اجمليد: أجبو، كاساي، لواب. -
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األمة اإلقرميية: اليت ظهرت بعد اإلستعمار واليت ال تراعي اإلثنية  -
 والثقافة.

 األمة اإلفريقية اجلامعة: واليت يشكل إفريقيو الدايسبورا جزًء منها. -
كل أمة أنصارها الكذين دافعوا عليها، وكان أبرزهم الزعيم السياسي النيجريي وكان ل

يف كتابه "الطريق إىل احلرية" والكذي دعا إىل قيام دولة متعددة  1947"أوابفيمي أوولو" عام 
اإلثنية والقوميات تكون دولة فيديرالية، وكانت فكرة الزعيم اإلفريقي "نكروما" جديرة 

 إىل قيام الوالايت املتحدة اإلفريقية واليت استهوت األفارقة بني عامي ابإلهتمام، فهو دعا
إالّ أهنا تعارضت مع الربجوازية اإلفريقية اليت ختدم مصلحة اإلستعمار،  1945-1960

فاألخري غري سياسته مبنحه اإلستقالل للدول اإلفريقية ونصب عمالءه على رأسها للتمتع 
تعمار إقتصاداي وثقافياً. وهبكذا ضرب املستعمر خاصة مبزااي السلطة مبقابل خدمة اإلس

 الفرنسي كل حماوالت الوحدة إبفريقيا وقسمها إىل كياانت ضعيفة اتبعة له على حد اآلن
  .(193، صفحة 1998)فنصورة، 

 مرحلة اإلستقالل  4.1.2

، ، وعهد جديد يف اتريخ القارةبداية استقالل الدول اإلفريقية 1956شهد عام 
فاستقلت تونس واملغرب والسودان وقبلهم مصر، وشهد صدور القانون الكذي أقام حكومات 

 إقليمية يف املستعمرات الفرنسية، وككذا ظهور اهلوايت الوطنية يف الكونغو وأنغوال وغينيا.

 كيان إفريقي بعد اإلستقالل تصنف كاآليت:  54وقد ظهر 
-يوبياإث-بورندي-رواندا-تونس-املغرب-ليبيا-ردول اترخيية: مص -1

 سوازيالندا.-ليستو-مدغشر
 بية.الصحراء الغر -الصومال-بتسواان-دول ذات هوية ثقافية: اجلزائر -2
 دول متعددة اإلثنية والثقافة: تضم بقية دول إفريقيا. -3
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 وما ميكن اإلشارة غليه هو رغم اإلستقالل إالّ أن األنظمة السياسية إبفريقيا هنجت
 ممارسات أدت إىل:

 الفشل يف حتقيق التنمية االقتصادية. -
 الرتكيز على املتطلبات األمنية وإقتناء األسلحة. -
دولة إفريقية جبائية تعمل على حتصيل الضرائب واملرسوم لتنفقها على  -

 .(46، صفحة 1998)الدين،  اجليش واجلهاز البريوقراطي احلاكم

 طبيعة الدول اإلفريقية وأسباب ختلفها   2.2

 طبيعة الدولة اإلفريقية 1.2.2

 للدولة اإلفريقية مالمح أربعة ختتص هبا:
 تتسم أبهنا مركزية يف تسيري كل شيء ومعروفة بسوءهي دولة مركزية:  -1

تسريها وتوزيعها للموارد الطبيعية والثروات، وتستهلك املقدرات الوطنية يف جزء منها يف 
 لرواتب والباقي يف احملسوبية واإلمتيازات غري املستحقة للطبقة احلاكمة.ا

تفتقد النواة املؤسساتية اليت تقوم عليها الدولة لكذا  هي دولة رخوة: -2
يلجأ جزء من مواطنيها إىل العمل السياسي السري، وممارسة النشاط االقتصادي غري القانوين 

فهي دوما تشهد نزاعات داخلية وحروب أهلية، )هتريب والتجارة يف املمنوعات...(، لكذا 
 وإغتياالت سياسية.

كل مقدراهتا موقوفة لشخص احلاكم والزمرة الفاسدة   هي دولة وقف: -3
احمليطة به، فال تداول على السلطة، ومناصب الدولة مغنما للفاسدين وفيها املال الفاسد 

 واحملسوبية. 
 لسلطة من أجلهي خنب تتمسك اب دولة خنبة عدل مجاعة إثنية: -4

 مصاحلها اخلاصة ومحاية هكذا ما يؤدي إىل احلروب األهلية واإلنقالابت العسكرية.
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 أمثلة عن صراع اإلثنيات:
 التجراي.× أثيوبيا: أملهرا  -
 التوتسي.× رواندا وبورندي: اهلوتو  -
 اهلاوسا.× نيجرياي: األيبو  -
 (58، صفحة 2002)املعطي،  الرنوج.× السودان: العرب  -

 أسباب ختلف الدول اإلفريقية 2.2.2
 مرت الدولة إبفريقيا بعدة مراحل يف إطار النزاع املتجدد فيها وهكذا لعدة أسباب.

 أوال: طبيعة النزاع يف إفريقيا
-1480عرفت هكذه املرحلة ابإلستعمار الساحلي )املرحلة األوىل:  -1
لكذي قرر فيه األوروبيون تقسيم القارة اإلفريقية ا 1885( حىت مؤمتر برلني عام 1885

 بعدها جاءت مرحلة الثورة الصناعية وشهد نشاط اإلستعمار الفرنسي الربتغايل.
هي مرحلة التوغل داخر القارة من مؤمتر برلني إىل قيام املرحلة الثاين:  -2

وروبية على احلرب العاملية الثانية، وشهدت هكذه الفرتة تسابقا غري مشهود بني الدول األ
 اإلستيالء على الدول اإلفريقية.

واستمرت حىت اآلن، وفيها بدأت  1951بدأت عام املرحلة الثالثة:  -3
حركات التحرر من اإلستعمار، وختلصت خالهلا معظم دول إفريقيا من االحتالل وشهدت 

 أهم موجة إستقالل وأكربها على اإلطالق، وبعد اجلرائم ضد اإلنسانية اليت 1960سنة 
ارتكبتها الدول اإلستعمارية، حتولت الدول اإلفريقية إىل بؤر إقتتال داخلي بني جمموعاهتا 
اإلثنية. شهد مطلع األلفية نزاعات كثرية مثل الكذي شهدهتا العشرية األخرية من القرن 
املاضي )احلرب األهلية يف سرياليون، بورندي ورواند، دارفور ابلسودان(. أصبحت ميزانية 

ل بداًل ما توجه إىل التنمية صارت توجه إىل التسلح وحماولة حل على تلك تلك الدو 
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مليون فضال عن تردي األوضاع  4النزاعات املسلحة الداخلية. وقد وصل عدد القتلى إىل 
 (61، صفحة 2002)املعطي،  االقتصادية واإلجتماعية لتلك الدول.

 لتنوع والتعقيد، فبعض الصراعات تعزى إىل هكذا التنوع اإلثىنإفريقيا معروفة اب
والثقايف، وأما البعض اآلخر فيخضع للصراعات اإلقليمية، واثلث إىل صراعات دولية، ويف 
احملصلة فهكذه احلروب تتأثر ابلعوامل الداخلية املوروثة من املاضي والعومال اخلارجية اليت 

 (69، صفحة 2000)سليمان،  تفرضها قوى إقليمية ودولية.
 اثنيا: البيئة الداخلية املسببة للنزاع

 العوامل االقتصادية: -1

حبسب البنك لإلنشاء والتعمري، فإن هناك تسع دول إفريقية من أفقر عشر دول 
ر يف دوال 200إىل  80يف العامل، ويرتاوح نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل بني 

دولة ذات اإلقتصادايت  54دولة إفريقية بني  30السنة يف تلك الدول. وقد جاءت 
دوالر  770إىل  80األضعف يف العامل، ويرتاوح نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل فيها من 

 .(232، صفحة 1997)لعام،  يف السنة
إقتصادايت الدول اإلفريقية فإهنا دول غنية من  املفارقة العجيبة أنه رغم ضعف

حيث املوارد الطبيعية كنيجرياي وسرياليون والكنوغو وأنغوال، لكن الفساد السياسي واإلداري 
هو الكذي يؤدي إىل تبديد هكذه األموال الطائلة، مما يؤدي إىل السخط الداخلي الكذي يقابله 

 النظام ابلقمع.
 العوامل اإلثنية: -2

اإلثين يعد من اهم أسباب الصراعات الداخلية بقارة إفريقيا ومن العوامل إن التعدد 
اليت حالت دون تطور الدول اإلفريقية، فالنظم السياسية تفضل مجاعات عرقية على مجاعات 
أخرى تطبيقا لسياسة فرق تسد، وقبل ذلك قام افستعمار بتغكذية تلك الصراعات بني 
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ارث ذلك حىت بعد اإلستقالل، حيث مت استغالل خمتلف اجلماعات اإلثنية، وقد مت تو 
إبراهيم، ) اإلثنية من طرف الساسة واحلكام األفارقة من أجل تعزيز حكمها والبقاء فيه.

 (37، صفحة 2003
 وقد حاولت الدول اإلفريقية وضع حل هلكذه القضية من خالل:

ل اجلماعات األكرب حىت ولو استيعاب اجلماعات األضعف من خال -1
 ابستعمال العنف.

سياسة اإلستبعاد اليت تتطلب سياسة العزل العنصري بني اجلماعات  -2
 املختلفة وطبقت يف جنوب إفريقيا خاصة.

اإلدماج الوظيفي، يعين منح اجلماعات املختلفة حرية التعبري واملمارسة  -3
اب لعام حمللية مثل إتفاق إديس أاباحلرة إىل درجة منح احلكم الكذايت للتصرف يف شؤوهنا ا

بني مشال السودان وجنوبه املستقل الحقا، أو تكييف احلل الفيدرايل يف إطار دولة  1972
 (45، صفحة 1986)علوي.،  .1979واحدة مثل نيجرياي عام 

 الدول اإلفريقية طين يفلقد أخفقت السياستان األوىل والثانية يف حتقيق اإلندماج الو 
املعنية ابلصراع اإلثين، وولدت روح املقاومة لدى اجلماعات اليت تشعر ابإلضطهاد والتمييز 
والتهميش. فتلك األنظمة السياسية تعمل استغالل اإلثنية يف السيطرة على احلكم، وهي 

 جتنح إىل إثنية دون أخرى ما جيعل فتيل الصراعات دائما مشتعالً.
عن يف اتريخ الدولة اإلفريقي يلحظ ان أهم دوافع ختلفها هو اإلستعمار إن املتم

أوال، مث الصراعات الداخلية ومشكل اإلثنية، واألهم من هكذا وذاك هي تلك النخب احلاكمة 
اليت بقيت عملية للدول اإلستعمارية التارخيية، وهنجت نفس هنج اإلستعمار يف تغكذية 

 ودها يف سدة احلكم.الصراع اإلثين لصاحل بقائها وخل
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 اخلامتة: 

حتتل قارة إفريقيا مكانة هامة يف العامل ملا ختتص به من ثروات طبيعية وبشرية، وقد 
شهد مفهوم الدولة فيها أترجحاً بني الدولة التارخيية الضاربة اجلكذور يف القدم كدولة مصر 

 ضع للنظام القبلي.واليت خت ودولة إثيوبيا، وبني الدولة القبلية املشكلة من اإلثنيات املتعددة

وقد شهدت القارة موجة إحتالل وإستعمار أورويب دمر النسيج القبلي إلفريقيا، 
وألغى مقومات الدولة مبفهوميها القبلي واإلثين، وغكذا الصراعات واستعمل قاعدة فرق تسد. 

عوب شوبعد تشكل الوعي اإلفريقي خاصة يف أمريكا، أثر ذلك على الفكر اإلريقي وجعل ال
 تتوحد ضد اإلستعمار، وفعال شهدت القارة ثورات أدت إىل إستقالل الدول اإلفريقية.

إن النظم السياسية احلاكمة يف إفريقيا لألسف بقيت عملية يف اغلبها للقوى 
امل اإلستعمارية سياسيا وثقافيا، فإفريقيا الغنية بثرواهتا الطبيعية والبشرية هي أفقر دول الع

 يف كل اجملاالت. وأكثرها أتخراً 

 لكذا ففي األخري نقرتح التوصيات التالية:
 دميقراطية أنظمة احلكم وزرع ثقافة التداول على السلطة. -
 التخلص من اهليمنة اإلستعمارية اجلديدة. -
ضرورة تعاون الدول اإلفريقية فيما بينها وتوسعها التعاون إىل القوى  -

 االقتصادية ألسياوية الرائدة.
 حتاد اإلفريقي لتحقيق التكامل السياسي واإلقتصادي.تفعيل أجهزة اإل -
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 العنف السياسي وأزمة بناء الدولة الوطنية يف افريقيا

Political violence and the nation-building crisis in 

Africa 

 قيصران هناء : دكتوراه -
 امعة حممد خيضر بسكرة.   ج

 kisranehana05@gmail.com( :  Emailالربيد االلكرتوين )
 :ملخص

إن العنف السياسي هو كل املمارسات اليت تتضمن اللجوء إىل القوة اليت تؤدي إىل 
ياسي سويتمحور حول شكلني مها العنف الإحداث تغريات معينة يف السياسة أو احلكومة، 

غري الرمسي الصادر من املواطنني ضد النظام السياسي، والشكل الثاين يتمثل يف العنف 
ول أبغلب الد وكال الشكلني أدت السياسي الرمسي الصادر من الدولة ضد املواطنني، 

اإلفريقية إىل حدوث أزمة يف بناء دولة وطنية حديثة، كما  توصلت هكذه الدراسة إىل أن 
ف السياسي يف دول إفريقيا، من أزمة الشرعية واملشروعية  ومشكلة عوامل ظهور العن

لتايل إىل زعزعة أركان الدولة، واباألقليات وأزمة املشاركة السياسية وظاهرة االستبداد، أدت 
  فشلها واهنيارها.

العنف السياسي، أزمة بناء الدولة، االنقالب العسكري، العنف الكلمات املفتاحية: 
 يال السياسي، أزمة الشرعية.الثوري، االغت
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Abstract  

Political violence is all practices that involve resorting to 

force that leads to specific changes in policy or government, and 

is centered around two forms: informal political violence issued 

by citizens against the political system, and the second form is 

official political violence issued by the state against citizens, Both 

forms led most of the African countries to fail to build a modern 

national state, and this study also found that the factors of the 

emergence of political violence in African countries, from the 

legitimacy and legitimacy crisis and the problem of minorities 

and the crisis of political participation and the phenomenon of 

tyranny, led to the destabilization of the state’s pillars, and thus 

failed Behold, it collapses.. 

Key words: political violence, state-building crisis, military 

coup, revolutionary violence, political assassination, legitimacy 

crisis. 

Résumé :  

La violence politique est toutes les pratiques qui impliquent 

le recours à la force qui conduit à des changements spécifiques 

dans la politique ou le gouvernement, et est centrée sur deux 

formes: la violence politique informelle émise par les citoyens 

contre le système politique, et la deuxième forme est la violence 

politique officielle émise par l'État contre les citoyens, Et les deux 

formes ont conduit la plupart des pays africains à une crise dans 

la construction d'un État national moderne, et cette étude a 

également révélé que les facteurs de l'émergence de la violence 

politique dans les pays africains, de la légitimité et de la crise de 

légitimité au problème des minorités et à la crise de la 

participation politique et du phénomène de la tyrannie, ont 

conduit à la déstabilisation des piliers de l'État, et Ba À la suite de 

son échec et l'effondrement. 

Mots clés: violence politique, crise de la construction de l'État, 

coup d'État militaire, violence révolutionnaire, assassinat 

politique, crise de légitimité. 
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 مقدمة:

من املتعارف عليه أن أغلب دول قارة إفريقيا تشهد حكما سلطواي ومسالة اجتماعية 
ادة أدت إىل ختلي الدولة عن وظائفها، كما أفضت إىل وجود فوارق تسببت بدورها يف ح

انتشار ظاهرة العنف السياسي، الكذي أسفر عن تداعيات خطرية أدت إىل إلغاء كل جسور 
الثقة بني القوى السياسية يف اجملتمع من جهة، وفقدان الشعب الثقة ابلنظام احلاكم من 

ومة التفرقة وعدم االستقرار السياسي، اليت أثرت يف توجيه املنظجهة أخرى، مما تسبب يف 
 البنائية ومنه عرقلة هنوض وبناء الدولة.

 أمهية الدراسة:

تكمن أمهية الدراسة يف كون أن ظاهرة العنف السياسي من أكثر اإلشكاليات 
ريها لتأث نظرا-االستقاللابعتبارها سلوكا يهدد اغلب اجملتمعات خاصة حديثة –تعقيدا 

السليب على التنمية السياسية واالستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي مما عكس أزمة 
اين منها عبناء الدولة الوطنية، اليت تعد إحدى املعضالت الكربى للمشكلة األمنية اليت ت

 دول القارة اإلفريقية.

 إشكالية الدراسة:

أزمة  السياسي كأحد مسبباتفيما تتمثل أهم العوامل املساعدة على ظهور العنف 
 بناء الدولة يف إفريقيا؟

 لتتفرع عن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:

 ما مفهوم العنف السياسي؟-

 ما هي أهم أشكال العنف السياسي اليت تؤثر يف بناء الدولة يف قارة إفريقيا؟-

 قيا؟إفري السياسي هو من مسببات أزمة بناء الدولة الوطنية يف هل العنف-
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 لإلجابة عن هذه اإلشكالية والتساؤالت الفرعية نتبع اخلطة التالية:

 اإلطار املفاهيمي للدراسة. .1
 أشكال العنف السياسي يف دول إفريقيا. .2
العوامل املساعدة على ظهور العنف السياسي كمسبب ألزمة  .3

 بناء الدولة يف إفريقيا.

 اإلطار املفاهيمي للدراسة.-1

 السياسي:ماهية العنف -1-1

 تعريف العنف السياسي: -1-1-1

د إىل القوة جلوءا كبريا أو مدمرا ضد األفرا أنه اللجوءيعرف العنف السياسي على 
واألشياء جلوءا إىل قوة حيظرها القانون موجها إلحداث تغيري يف السياسة، يف نظام احلكم 

اجملتمع ورمبا  فراد يفأو يف أشخاصه، ولكذلك فانه موجه أيضا إلحداث تغيريات يف وجود األ
 (.412، ص 2017محمد حسن دخيل، ) يف جمتمعات أخرى

وميكن تعريف العنف السياسي أبنه: كافة املمارسات اليت تتضمن استخداما فعليا 
للقوة أو هتديدا ابستخدامها لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بشكل نظام احلكم، وتوجهاته 

 لعلوم،احسن السيد عزالدين بحر )الجتماعية وااإليديولوجية وسياساته االقتصادية 

 .(58، ص 2009

من خالل التعريفني السابقني يتضح لنا أن العنف السياسي هو استخدام القوة من 
 قبل مجاعة معينة لتحقيق غرض سياسي.

كما يعرف أيضا على انه وسيلة للولوج إىل الوجود السياسي من خالل فرض 
ه علي اللعبة املؤسساتية، كما انه يكتسي غالبا وجالنفس كطرف مقابل على خمتلف فا
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، 1998، بروفيليب ) االحتجاج، املربر ضد الطرد أو التهميش على املسرح املؤسسايت

 (.344ص 

مبعىن أن العنف السياسي هو عمليا وسيلة متارسها الدولة، وقد متارس ضد    
 الدولة.

د إلحلاق فعلي للقوة والتهدي: العنف السياسي هو االستخدام الالتعريف اإلجرائي
الضرر واألذى أبفراد اجملتمع أو جمموعة معينة أو ضد الدولة يف حد ذاهتا، مما جيعلها يف 

 حالة ألالستقرار.

 أهداف العنف السياسي:-1-2-2

 أن العنف السياسي يف اجملتمع احلديث يؤدي بسبب الطبيعة الفتاكة للسالح وأتثريه
ح أشخاص آخرين ال عالقة هلم ابخلصم الكذي يستخدم ضده الواسع النطاق إىل قتل وجر 

العنف، ويؤدي إىل هتدمي وإتالف ممتلكات لألهايل الكذين ليس هلم عالقة ابخلصم 
املستهدف، ويف غالب األحيان يكون نتاج العنف املسلح حالة نزوح لعدد كبري من الناس 

، (33، ص 2017ن شنطي،أالء رجا عبد الرحم)وترك بيوهتم ومزارعهم خوفا من القتل 
بعض مظاهر األهداف املادية من العنف يتضح من خالل قيام بعض الدول إبشعال  وان

احلروب لغزو أراضي غريها أو استعمارها الستغالل خرياهتا واستبعاد شعوهبا وتسخريها هكذا 
على الصعيد اخلارجي، وقد يكون للعنف السياسي مظهر داخلي هتدف منه حكومات 

ات معارضيها والضرب على يد كل من تسول نفسه الوقوف يف وجه السلطة الدول إسك
وهكذا العنف غالبا ما يقابل بعنف مثله، كما أن مقصد العنف السياسي ونتيجته األوىل هي 

 .(424محمد حسن دخيل، المرجع نفسه، ص ) التدمري

 ماهية أزمة بناء الدولة:-1-2

 تعريف عملية بناء الدولة: -1-2-1
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دي فهوم عملية بناء الدولة تقليدايً وحديثاً يف آن واحد، ابلنسبة للمفهوم التقلييعدُّ م
الكذي ساد يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية وحىت هناية احلرب الباردة، والكذي تزامن مع 
موجة استقالل الدول من  االستعمار، كان يُراد هبا إقامة مؤسسات مستقرة، تستهدف 

، القتصادية واالجتماعية والثقافية والتحرر من التبعية واالستعمار اجلديدحتقيق التنمية ا
وحتقيق األمن وصياغة دساتري وهياكل سياسية تقود عملية التنمية، إاّل أّن مفهوم عملية 
بناء الدولة الكذي شاع استخدامه بعد احلرب الباردة، رّكز على إعادة بناء الدولة الفاشلة 

هديد األمن والسلم واالستقرار يف العامل، وككذلك على قضااي اليت أصبحت مصدرًا لت
الدميقراطية وحقوق اإلنسان واملشاركة، واإلصالح السياسي واالقتصادي، ومن مّث يتوّجب 
على األمم املتحدة والدول الدميقراطية االهتمام بشأن هكذه الدول ومساعدهتا على إعادة 

كذه الدول سياسيًا واجتماعياً، لتمكينها من بناء ذاهتا، وذلك من خالل إعادة هندسة ه
فهندسة بناء الدولة اليت برزت بعد احلرب  حتقيق األمن والدميقراطية واالستقرار الداخلي،

الباردة، صاحبت اهنيار الدولة يف مناطق عدة من العامل وانطوى اهنيارها على بروز أخطار 
 .(2016/  01/  11محمد أمين بن جياللي، ) هُتّدد األمن الدويل

من خالل املفهوم التقليدي واحلديث لعملية بناء الدولة يتضح لنا أهنا يف آخر 
 على النهوض ابلدولة والرقي هبا. املطاف عملية أتسيس مؤسسات قوية قادرة

 أبزمة بناء الدولة:  املقصود-1-2-2

لرفاه اإن أزمة الدولة هي نتيجة عجز سياسة الدولة عن حتقيق العدالة االجتماعية و 
االقتصادي، بسبب عدم ختطيها مجلة من األزمات اليت تعصف هبا، فقد جنم عن بناء الدولة 
القومية هكذا التباعد وعدم التكامل بني طبقات اجملتمع الواحد من انحية، وعدم ضمان 
عالقات احلكم الرشيد، حصول العيش الرغيد من انحية أخرى، بسبب عدم النجاح يف 

توزيعها، وال حتقيق فائض القيمة وادخارها، على حنو يضمن الرقي توفري فرص العمل و 
 .(33- 32، ص 2014ميلود عامر،) والتقدم، مع منو دميغرايف مطرد يف العامل
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 أشكال العنف السياسي يف دول إفريقيا:-2

يتشكل العنف السياسي من عدة أشكال تنقسم بدورها إىل قسمني، العنف 
 السياسي الرمسي.السياسي غري الرمسي والعنف 

ويقصد به العنف الكذي ميارس من قبل السياسي غري الرمسي:  العنف-2-1
كوسيلة ضغط على النظام لالستجابة ملطالب  املواطنني أو فئات ضد النظام السياسي،

 فئوية ختص فئات بعينها أو عامة ختص اجملتمع أبسره، وتتمثل أهم هكذه األشكال يف:

 يها ال العنيفة املنظمة اليت تشارك ف: يتضمن األعمالعنف الثوري
قطاعات أوسع من املواطنني كالثورات ومحالت التطهري، كما أن الثورة حسب )صموئيل 
هنتغتون( هي امتداد عنيف وسريع وواسع للمشاركة السياسية خارج نطاق البناء القائم 

والقوى  ةللمؤسسات السياسية، وان أسباهبا تكمن يف التفاعل بني املؤسسات السياسي
االجتماعية، ولقيام الثورة يلزم توافر شروط أمهها عجز املؤسسات السياسية عن توفري قنوات 
املشاركة للقوى االجتماعية واليت جيري استبعادها أو إقصائها عن العمل السياسي، رغم 

 رغبتها يف املشاركة والتعبري عن مطالبها يف اجملال السياسي.
 :رب عن االستياء من الواقع كنتيجة أسلوب مقاومة يع العصيان

لعنف العصيان يعترب من أشكال ا إنلعملية القهر السياسي املفرط، وعليه ميكن القول 
السياسي نتيجة اعتماده على القوة يف حتقيق اهلدف السياسي، مثال العصيان املدين 

سبب ب، حني أعلن األطباء وأصحاب الصيدليات إضراهبم عن العمل 2016عام ابلسودان 
ارتفاع أسعار األدوية وإلغاء الدعم احلكومي  سوء ظروف عملهم، إىل جانب إعالن احلكومة

 .أكثر اتساًعا ومشواًل وأتثريًا للمحروقات، ما جعل العصيان املدين
 :وهو التغري يف املظهر دون اجلوهر يقوم به قطاع من  االنقالب

شرطة، كما ال ميتد االنقالب إىل قوى السلطة القائمة، وقد يساندها وحدة اجليش أو ال
فكرة تغيري اجملتمع مثل الثورة، بل يهدف إىل إزاحة قطاع من قطاعات السلطة، مث االنفراد 
هبا وإبمتام عملية االستيالء على السلطة تنتهي احلركة االنقالبية، وهو على هكذا األساس ال 
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م اغتيال رئيس النيجر "إبراهي من شهر افريل متّ  199ففي سنة يعمل إال على تغيري احلكام، 
منياصارا" على يد حرسه اجلمهوري، ويف غينيا بيساو قامت املعارك اليت شهدهتا البالد عن 

، 1999استيالء املتمردين بزعامة "انسوماىن ماىن" على السلطة يف السابع من شهر يونيو 
صر يف الثالث د، ويف موقيامهم خبلع الرئيس "خواو برانردو فيريا" الكذي فر هاراًب من البال

لفتاح عبد ا" بعدما أطاح وزير الدفاع املصري آنكذاك اجلنرال 2013من يوليو يف العام 
لرئيس املنتخب حينها "حممد مرسي" ووضعه يف السجن، كما عانت مايل بدورها اب "السيسي

، كما تدل هكذه االنقالابت على  2012وأحدثها عام  1968ثالث انقالابت أوهلا كان 
أن هكذه الدول مل تفلح يف النهوض ابألعباء الوظيفية واملادية واملعنوية املنوطة هبا، مما تؤدي 

 لوضعية إىل إشاعة الفوضى والدفع ابلدولة إىل االهنيار العام.هكذه ا
 وهي جتمعات من املواطنني غري منظمة، أحداث الشغب :

القيادات الرمسية، وذلك من خالل  أحدهتدف إىل اإلعالن لالحتجاج ضد النظام أو ضد 
ه بني أشكال ياستخدام القوة املادية وطبقا ملعيار االنتشار اجلغرايف الكذي مت االعتماد عل

املظاهرات، فقد تكون أحداث شغب عامة حبيث تنتشر يف نطاق جغرايف واسع نسبيا، 
 وقد تكون حمدودة نسبيا وتشارك فيها فئة اجتماعية واحدة ينجم عنها خسائر حمدودة.

 :وهو أعمال القتل واالغتيال اليت توجه للقادة  اإلرهاب
الكذعر واخلوف  حالة منإىل إحداث  السياسيني أو األشخاص الرمزيني، والكذي يهدف

والتخلخل أكثر من جمرد التخلص من هؤالء األشخاص الكذين قد ال يكون يف إهناء حياهتم 
 حتقيق ألي هدف أو مطالب.

 وهو ظاهرة استخدام العنف والتصفية االغتيال السياسي :
اجلسدية حبق شخصيات سياسية كأسلوب من أساليب العمل والصراع السياسي عند 

خلصوم، هبدف خدمة اجتاه أو غرض سياسي، أو هو ظاهرة اللجوء إىل العنف لتصفية ا
ص -، ص 2018نورالدين خان، )اخلصوم يف العمل السياسي، أو القضاء على الزعماء 

68). 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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وهي سياسة العنف اليت تطبقها الدولة على السياسي الرمسي:  العنف-2-2
ل على الوضع القائم والدفاع عن مصاحلها، وتتمثاألفراد يف ممارسة مهامها، من اجل احلفاظ 

 أهم هكذه املظاهر يف:
 وهو سلوك يتضمن القبض على بعض املواطنني االعتقال السياسي :

والتحفظ عليهم تنفيكذا ألوامر إدارية دون صدور أحكام قضائية سابقة ضدهم، وغالبا ما 
درت أوامر لطة اليت أصتتزايد عمليات االعتقال السياسي أو تقصر طبقا لتقديرات الس

االعتقال، ويف كثري من احلاالت ال يقدم بعض املعتقلني للمحاكمة حيث يتم اإلفراج عنهم 
بعد فرتة قد تطول أو تقصر من التحقيقات، وقد متارس أجهزة األمن بعض عمليات 

 التعكذيب ضد املعتقلني.
  استخدام قوات األمن ووحدات اجليش ملواجهة أعمال العنف

: تتسم هكذه األجهزة ابلتنظيم واحلداثة من حيث التدريب والتسليح، ويالحظ تزايد السياسي
هكذه الظاهرة بصورة خاصة يف السودان نتيجة كثرة التفاعالت العنيفة واالشتباكات 
املسلحة، خاصة يف احلرب األهلية بني اجليش السوادين وقوات حركة التمرد يف اجلنوب، 

 لتشاد ومجهورية وسط افريقيا.وكما حدث يف كل من الطوغو وا
 :كام وكثريا ما تصدر أح حكم اإلعدام املرتبطة ابلقضااي السياسية

اإلعدام بشأن القضااي السياسية وخاصة عندما تكون هناك حالة طوارئ، حيث تشكل 
نورالدين خان، )حماكم خاصة وإجراءات التقاضي أمامها ال جيوز الطعن يف أحكامها 

ويالحظ أن أحكام وأوامر اإلعدام املرتبطة بقضااي  ،(74 -68مرجع سابق، ص ص 
سياسية غري شائعة، واندرا ما يتم اللجوء إليها كعقوابت سياسية يف بعض البلدان العربية 
مثل مصر، تونس، واجلزائر، فأحكام وأوامر اإلعدام اليت أصدرهتا هكذه النظم ارتبطت 

دات" حادثة اغتيال الرئيس "أنور الساأبحداث العنف السياسي غري الرمسي الكربى، مثل 
 .(127، ص 1999حسنين توفيق إبراهيم،) 1981عام 

 العوامل املساعدة على ظهور العنف السياسي كمسبب ألزمة بناء الدولة يف إفريقيا:-3
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إن ظاهرة العنف السياسي اليت تشهدها معظم دول إفريقيا مبختلف أشكاهلا سواء 
 ملية معقدة ومتشعبة ومتدخلة انجتة عن مجلة من العوامل، اليتالرمسية أو غري الرمسية هي ع

بدورها سامهت يف عجز الدولة عن القيام أبدوارها، كما سامهت يف حتقيق الالامن 
ل سوف ني هكذه العواموالالاستقرار مما جعلها عائقا أمام النهوض ابلبناء الدواليت، ومن ب

 نكذكر اآليت: 

  الشرعية واملشروعية: أزمة-3-1

إن املتابع لتاريخ إفريقيا احلديثة جيد سجلها وافرا ابألنظمة غري الشرعية، أو احلركات 
مة السياسية اليت تفتقر إىل املشروعية، وإن املظهر الكذايت ألزمة الشرعية يتجلى يف تبدى املقاو 

لى ع املنظمة واملعارضة للحزب املعني أو النظام القائم، وهى مقاومة تستند يف املقام األول
نقض شرعيته، وهتدف إىل اقتالع احلزب املعني أو النظام وتصفيته من اجلكذور، وليس على 
املعارضة السلمية له يف إطار نظام شرعي مقبول، أما املظهر املوضوعي له فيتبدى من خالل 

 ةقراءة مدى مشروعية  احلزب أو القائد أو  النظام املعني على هكذه املبادئ القانونية والدستوري
 . عادل عبد العاطي()لنظرية الشرعية 

إذ متثل شرعية النظام السياسي احد أهم مقومات الدولة واستمراريتها، لكن يف 
بعض دول إفريقيا غالبا ما يتم الوصول للسلطة عن طريق وسائل واليات غري دميقراطية، يف 

لطة، أو عن سصورة فرض هيمنة أقلية معينة على املشهد السياسي يف البلد واحتكار ال
طريق اعتماد وسيلة االنقالابت العسكرية طريقة وأسلواب للوصول إىل السلطة، وهو ما يتناىف 
والفعل الدميقراطي، إذ أن تراث الدولة التسلطية يف إفريقيا أدى إىل هيمنة االعتبارات 

ء االسياسية على إدارة االنتخاابت اليت اختكذت طابعا رمزاي يف كثري من احلاالت، إلضف
الشرعية على النظام احلاكم، كما ميكن القول ابن الدولة يف العامل الثالث، مبا يف ذلك بعض 
دول إفريقيا متغربة وتقليدية يف آن واحد، حيث استمدت التجربة الغربية يف منوذج أجهزهتا 
اإلدارية واألمنية والعسكرية، ويف الوقت نفسه استخلصت من موروثها الثقايف فكرة جعل 
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عربي ) لطة حكرا على احلاكم وحاشيته، وهو ما يفرغ أي حتديث من حمتواه احلقيقيالس

 .(27 – 26،  ص  2016يونيه  -بومدين، أبريل 

كما متثل مسألة أزمة الشرعية  أحد املتغريات اليت تزيد من أتزم الوضع داخل 
اسية غري معرتف لسياألنظمة واجملتمعات اإلفريقية، فالواقع الفعلي ميلي علينا أن األنظمة ا

أبحقيتها وجدارهتا يف احلكم من قبل مجهور احملكومني، فاألنظمة اإلفريقية مل تسعى بعد 
استقالهلا يف العقود الثالثة املنصرمة إىل تعزيز شرعيتها آبليات دميقراطية تكفل الرقي 

ا من خالل همبستوايت التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية، إمنا تكتفي بتعزيز سلطت
سيطرهتا على كافة مفاصل القوة يف البلدان اليت حتكمها، وهو ما ميهد لزعزعة تلك الشرعية 
وفق التحدايت الراهنة مبستوايهتا الثالث، حىت أن احلراك السياسي واجملتمعي، الكذي أتتيه 

س االقوى االجتماعية الشعبية يف صورة اعرتاض احتجاجي، ليس املؤشر الوحيد الدقيق لقي
حدة أزمة الشرعية، على الرغم من أن هكذا احلراك شهد حاالت من العنف يف العقود األخرية 
على درجة من الداللة الفائقة، ومن بني املؤشرات الدالة على أزمة الشرعية ظواهر الصدام 
األهلي والقبلي مع السلطة على حنو ما حصل يف احلروب األهلية، مثل السودان والصومال، 

ات املسلحة اليت ال تنتهي بني النظام واجلماعات املسلحة يف مشال إفريقيا مثال ما والنزاع
هو حاصل يف ليبيا وككذا اجلزائر اليت عرفت مأساة وطنية الزال اجملتمع والدولة يعيش ويالهتا 

ف إىل اليوم، والفتنة الطائفية واملكذهبية املتمادية اشتعاال يف نيجرياي، انهيك بتعاظم أثر العن
السياسي واملسلح يف عدد كبري من البلدان اإلفريقية، وإن هكذه الظواهر هي جتليات ألزمة 
عميقة يف نظام الشرعية، وهي ظواهر ال تقبل النظر إليها بوصفها حاالت من احلراك اخلارجة 
عن مألوف السياسي اإلفريقي وخارجة عن القانون  ومدبرة من الدوائر اخلارجية، على حنو 

لخطاب الرمسي للنظام اإلفريقي أن يصفها، وإمنا هي انطقة ابلكثري مما يزدحم ما يطيب ل
اجملال السياسي " اإلفريقي من ظواهر التهميش الكلي للمجموعات من السكان كوهنم "به 

ينتمون إىل عرق أو دين أو لغة ليست من استقطاب النخبة احلاكمة، فالشرعية التقليدية 
 هلا مربر كون األجيال اإلفريقية اجلديدة ما عادت متلك القدرة يف النظم اإلفريقية مل يعد
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على فهم كيف تدير قبيلة أو عشرية أو عائلة السلطة والدولة، اليت ربطت مقاليد احلكم 
هبا، ورموز الثروة منها، وكأهنا ُخصت هبكذا احلق وحدها من دون سائر فئات اجملتمع وقواه 

 (.2017سفيان داسي، يوليو )األخرى 

إال أن أزمة الشرعية ميكن أن تصيب النظام احلاكم ألسباب عديدة وقد يرتتب 
عليها إطاحة النظام وتغيريه، سواء ابستخدام أساليب سلمية أو عنيفة، ولكن اهنيار شرعية 
النظام ال تؤثر ابلضرورة يف الدولة ككيان سياسي يشمل اجلميع يف إطاره، وجتري داخله 

األمسى،  ات السياسية وغري السياسية ويتجه إليه املواطنون بوالئهمخمتلف التفاعالت والعملي
ويف هكذا السياق فان الدولة تبقى وتستمر على الرغم من تغيري النخب احلاكمة، لكن من 
املؤكد أنه عندما تتزامن أزمة شرعية النظام احلاكم مع أزمة شرعية الدولة، فإهنا تصبح يف 

االجتماعية املمتدة واحلروب األهلية، بل قد يصل األمر  هكذه احلالة عرضة خلطر الصراعات
أيضا إىل حد اهنيار الدولة وحتللها، ألهنا سوف تؤدي إىل استمرار معضلة اهلوية دون حل، 
وما يرتبط بكذلك من تعدد يف اهلوايت وتنافسها وتصارعها، والكذي يعترب من العناصر الرئيسية 

 .(27 -26ص ، ص 2012وبي، فخر الدين ميه)يف أزمة شرعية الدولة 

فعند غياب الشرعية لدى النظام السياسي يعين غياب الشفافية واحملاسبة السياسية، وضعف 
ثقة املواطنني يف املؤسسات السياسية ويف العملية السياسية، مما يؤدي إىل مقاطعة 

 االنتخاابت والتظاهرات والعصيان املدين، وحدوث ثورات.

 ياسية: أزمة املشاركة الس -3-2

تتميز العملية السياسية يف اغلب دول إفريقيا ابختالالت هيكلية عميقة، ابإلضافة 
إىل طبيعة األنظمة السياسية املغلقة، وضعف املشاركة السياسية، وانعدام وتقييد حرية التعبري 
واإلعالم، وهي من السمات األصلية للواقع يف إفريقيا وخاصة دول الساحل اإلفريقي، فضال 

استمرار أتثري املؤسسة العسكرية يف هكذه الدول بصفتها عامال حامسا يف إدارة عملية  عن
االنتقال السياسي، على الرغم من تبين هكذه الدول للدميقراطية، فضال عن عالقة ذلك 
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بدرجة املأسسة، وهي السمة الغائبة لدى بعض دول إفريقيا، وهلكذا يربط )صاموئيل 
كذا اركة السياسية واالستقرار السياسي، حيث يرى أن حتقيق ههنتجتون( بني املأسسة واملش

األخري مرهون مبدى بناء مؤسسات سياسية تنظم املشاركة السياسية، وحتول دون انعدام 
 . ( 26عربي بومدين، مرجع سابق، ص ) االستقرار

كما أن غياب "املؤسسية" هو السمة املشرتكة يف كثري من مؤسسات الدولة يف 
ن رتباطها ابجتاهات عرقية وقبلية وطائفية، إضافة إىل اإلخفاق اإلداري، دومنا نسياإفريقيا، ال

متاسك النفوذ القبلي يف مواجهة مؤسسات الدولة، كما يالحظ أن هناك دوما قوى متثل 
أي –املركز متتلك السلطة السياسية، وتتحكم يف ثروات البالد، وقوى أخرى هي احمليط 

لتغيري الوضع القائم، وهي وضعية ساهم االستعمار يف  وتطمح -األطراف املهمشة
تكريسها، حيث عمل على قلب عالقات القوة التقليدية يف املنطقة، وهو ما يظهر جليا يف  
كل من مايل والنيجر وتشاد، وهكذا األمر منتج عنه أزمة سياسية نتيجة لغياب آليات التداول 

د األدىن بل خنب تتمتع يف اغلب األحيان ابحلالطبيعي للسلطة، واحتكار مراكز القيادة من ق
  . (29 – 28عربي بومدين، مرجع سابق، ص)من النزاهة والكفاءة املهنية 

وتظهر أزمة املشاركة السياسية وضوحا وجالء يف الدول النامية حديثة االستقالل، 
 لذلك أن هكذه الدول وان كانت مل تقيد حق اجلماهري يف املشاركة السياسية من خال

حركات التحرر الوطين إابن خضوعها لالستعمار إال أهنا ما إن حققت استقالهلا السياسي، 
وقامت دول قومية ذات سيادة حىت أخكذت مشاركة اجلماهري يف حياهتا السياسية ختبو 
وتتضاءل حبيث ال نكاد جند اليوم دولة من هكذه الدول مل تفرض قيود كثرية ومتنوعة على 

شاركة إىل احلد الكذي أصبح افتقاد املشاركة السياسية يف هكذه الدول حق اجلماهري يف امل
 . (120، ص  2002السيد عبد الحليم الزيات،) يكاد يكون مسة مميزة هلا

فبعض الدول اإلفريقية اليت تتميز ابخنفاض درجة الوعي السياسي نتيجة األمة 
ية، ابإلضافة عملية السياسونقص اخلربة وغياب احلرية، وككذا طغيان العنصر الشخصي على ال

إىل ضعف التنظيمات السياسية الوسيطة كاألحزاب السياسة واجلمعيات، تدفع مواطنيها 
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لالحتجاج والثورة والعصيان كشكل من أشكال العنف السياسي للمطالبة حبقوقهم، وابليت 
دولة غري لقد تتصاعد هكذه املظاهر إن مل يتم احتوائها إىل فشلها أو اهنيارها، حبيث تصبح ا

 قادرة على أداء الوظائف الضرورية اجتاه املواطنني.

  أزمة تغلغل/ ظاهرة االستبداد:  -3-3

ال تزال دول إفريقيا تعيش صعوابت يف اجلغرافيا السياسية الداخلية، نظرا لعدم 
التحكم والسيطرة على أراضيها الشائعة ومراقبة حدودها، فحكومات بعض الدول اإلفريقية 

السيادة على أراضيها الشائعة، وذلك راجع ابألساس إىل قلة اإلمكانيات  -نظراي –متارس 
املتاحة، والفشل الكذي تعيشه أن يغكذى حالة عدم االستقرار والالأمن، من خالل تقاسم 
فواعل من غري الدول مع السلطة املركزية، كالقبائل وخمتلف العرقيات املنتشرة على مستوى 

ة إىل شبكات اجلرمية املنظمة، واجلماعات املسلحة الناشطة يف هكذه قارة إفريقيا، ابإلضاف
 .(27عربي بومدين، مرجع سابق، ص ) القارة

فاملالحظ يف بعض دول هكذه القارة وجود حالة السكون الطاغي حيث الركود 
والفشل واالتكالية واإلحباط وتوقف الفعاليات وانعدام اإلرادة وغياب املبادرة، حيث 

قتصادية املزرية والرقابة األمنية الصارمة اليت يقوم هبا جيش واسع ترتبط عادة األوضاع اال
ابستبداد واحتكار األدوات واألساليب من جانب النظام السياسية، فهو ابلتايل سبب خلق 

اد ثقافة العنف يف اجملتمع والدفع ابملواطنني إىل املمارسة الفعلية للعنف السياسي، فاالستبد
عاداي للدميقراطية وال يكون أمام الناس سواء العنف طريقا للحصول على خيلق مناخا م

حقوقهم، ذلك أن حرمان القوى السياسية يف احلصول على حقها يف التداول على السلطة 
  . ( 48، ص 2016دليلة خوالدي، ) واملشاركة السياسية

د الفعال يف واجفعدم قدرة احلكومة املركزية يف اغلب دول القارة اإلفريقية على الت
خمتلف أرجاء الوطن، وعدم قدرهتا على بسط سيطرهتا وإعمال قوانينها وسياستها على كافة 
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أفراد اجملتمع، فهكذا يعين أهنا تصبح يف هكذه احلالة عرضة خلطر الصراعات االجتماعية املمتدة 
 واحلروب األهلية، وقد يصل األمر إىل حد اهنيار الدولة.

 مشكلة األقليات: -3-4

كان األمل اجلماعي لدول احلديثة بعد االستقالل يتمثل يف إقامة جمتمع وطين 
متحى فيه الفروق وتنعدم فيه التمييز، مبعىن آخر كان اهلدف منصبا حنو بناء الدولة الوطنية 
ابلرتكيز على التنمية وتعميق الوعي املشرتك ابلكذاتية الوطنية، لكن من الناحية الواقعية انه 

جتاه حنو الدميقراطية مت التوجه حنو النظم العسكرية االتوقراطية ونظم احلزب بدال من اال
الواحد، اجتهت من خالهلا إىل الالاستقرار عرب االنقالابت وحركات التمرد العديدة، وأخكذت 
تطهر الصراعات وحروب األقليات، فكانت إن ظهرت أزمة بناء الدولة، حيث عجزت 

منها الدول اإلفريقية عن بناء الدولة ومؤسساهتا وأجهزهتا دول حديثة االستقالل السيما 
احلديثة وابلتايل ازداد األمر تفاقما عرب إاثرة االضطراابت وممارسة العنف ضد النظام وهو 
ما يقضي إىل اندالع حرب أهلية تقود البالد إىل حالة التمزق، فقد انصرفا معظم الدول 

السياسية  أساس االنتماء أالثين، وحصرها يف املشاركةاإلفريقية إىل تثبيت ركائز حكمها على 
من العالقات الفرعية وعدم اكرتاثها بتنمية شعور وطين موحد بني اجلماعات واألقاليم 
املختلفة والتجائها إىل أساليب وممارسات قمعية وسلطوية ضد األقليات، فأصبحت مشكلة 

اسي املتمثل كذا فيما خيص البعد السياألقليات تتمثل يف هتميشها من قبل النظم احلاكم وه
يف فصية املشاركة أو التمثيل السياسي لألقليات، فقد أصبحت املمارسات القمعية من 
احلقوق واحلرايت السياسية السمة األساسية ملعظم الدول اإلفريقية السيما العربية منها، كما 

ى األمن احملافظة عل ابت واضحا إن فرض القوانني االستثنائية وحاالت الطوارئ بدعوى
  .( 46 -45ص، ص 2016دليلة خوالدي، )واالستقرار والوحدة الوطنية 

فالدولة الوطنية الناشئة يف إفريقيا مل جتد الطريقة لوضع قنوات اتصال مع هكذه  
األقليات، فهكذه األخرية كانت تسعى بكل الوسائل إلثبات ذاهتا ووجودها إال أهنا 

ضطهاد والتهميش من قبل السلطة، وهكذا كفيل أبن يؤدي هبا اصطدمت بواقع اإلقصاء واال
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إىل الدخول يف صراعات مع النظام السياسي، مما جيعلها تستند إىل العنف مما خيلق فوضى 
واضطرااب األمر الكذي أدى تفجري جبهات االقتتال وصراعات أهلية يف معظم الدول اإلفريقية  

ألخرى يؤداين إىل عدم االستقرار يف الدولة، ا كنتيجة حتمية ملنطق التباعد بدل التقارب
مما ساعد على خلق داخل الدولة الواحدة تناقضات وتصارعت بني االنتماء الوطين 
واالنتماءات الفرعية، ترتب عليها بروز والءات ضيقة و حمدودة ال تعرتف ابلوالء للجماعة 

با من شأنه  خلقت وضعا صعالوطنية الشاملة، وهو ما يعترب هتديدا لالستمرارية وابلتايل
 شتت جمهود الدولة عن التكفل ابملهام املنوطة هبا. 

 اخلامتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
 توصلت الدراسة إىل:

  أن أشكال العنف السياسي يف دول إفريقيا تتمحور حول شكلني مها العنف
الثوري،  لسياسي، ويتمثل يف العنفالسياسي غري الرمسي الصادر من املواطنني ضد النظام ا

العصيان، االنقالب أحداث الشغب، اإلرهاب واالغتيال السياسي، والشكل الثاين يتمثل 
يف العنف السياسي الرمسي الصادر من الدولة ضد املواطنني، ويتمثل يف االعتقال السياسي، 

 ي، وأحكاماستخدام قوات األمن ووحدات اجليش ملواجهة العنف السياسي غري الرمس
اإلعدام املرتبطة ابلقضااي السياسية، وكال الشكلني يؤداين إىل زعزعة أركان الدولة، وابلتايل 

 فشلها واهنيارها.
  أن األنظمة السياسية يف الدول اإلفريقية هي أنظمة سلطوية مقيدة للتعدية

تعمل  ية،الشرعالسياسية، وال تعكس إرادة ومطالب الشعب، مما جعلها تفشل يف إضفاء 
ني القدرة على التواصل وعلى الثقة ب أفقدعلى خدمة املصلحة اخلاصة الشيء الكذي  فقط

 األنظمة والشعوب، األمر الكذي يعمق من مشاكل الدول ويهدد وجودها يف بعض األحيان.
  إن تدين معدالت مشاركة اجلماهري يف احلياة السياسية  يف بعض الدول اإلفريقية

هم يل وضع العراقيل أمام املتطلعني إىل املشاركة وتضييق اخلناق علينظرا للجوء الصفوة إ -
من التوتر  يؤدي إىل حالة -من جهة وشيوع األمية واستشراء الفقر يف صفوف أبناء الشعب
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وعدم التوازن تؤثر على اجملتمع والنظام السياسي، ويؤدي إىل أزمة يف حالة عدم احتوائها،  
أعمال شغب وغريها من أشكال العنف غري الرمسي، كحدوث ثورة أو عصيان مدين أو 

اليت جتعل النظام السياسي يرد عليها أبشكال العنف السياسي الرمسية، األمر الكذي يؤدي 
 إىل اهنيار البىن السياسية الفوقية للدولة وحدوث فراغ كلي للسلطة.

 عدم قدرة وإرادة بعض أجهزة الدول اإلفريقية ومؤسساهتا على فرض سيطرهتا 
على كل أقاليم الدولة وعدم قدرهتا يف التأثري عليهم بشكل جيعلهم خيضعون هلا من خالل 
سياساهتا وقوانينها يرتتب عنه أزمة قد تؤدي إىل عدم االستقرار السياسي وابلتايل انتشار 

 أعمال العنف السياسي الكذي بدوره يوثر سلبا على عملية بناء الدولة الوطنية يف إفريقيا.
 نظمة السياسية يف الدول اإلفريقية يف بناء الدولة الوطنية بعدم قدرته على عجز األ

التعامل مع مشكل األقليات، ما جعل الوالء دون الوطنية على حساب الوالء للوطن، وهو 
ما أدى يف بعض الفرتات إىل نشوب أزمات وموجات عنف سياسي على الساحة اإلفريقية،  

دون أخرى، األمر الكذي جيعلها مصدر هتديد أمين كما عملت على أتمني فئات معينة 
 لشعبها.
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 أتثري التقسيم االستعماري األورويب على تشكل الدول احلديثة يف إفريقيا.

The impact of European colonial division on the 

formation of modern states in Africa. 
  يوسف سليماينالدكتور:  -

 مليانة مخيس-جامعة اجلياليل بونعامة  -
 slimaniyou2@gmail.comاإللكرتوين: الربيد  -

 امللخص: 

إن احلديث عن أزمة أو إشكالية بناء الدولة يف القارة اإلفريقية جيران مباشرة إىل معرفة 
منطلق تشكل الدولة اإلفريقية، وعليه مل يكن هكذا التشكل مبحض إرادة شعوب القارة 
وساستها، وإمنا بفعل التكالب والتنافس االستعماري الكذي شهدته القارة اإلفريقية بعد 
النصف الثاين للقرن التاسع عشر، والكذي ُكِلَل يف النهاية برسم خريطة سياسية استعمارية 

غ يف تكوين كيف كان لالستعمار األثر البالوعليه  تتناىف متاما مع مقومات القارة وشعوهبا، 
 .الدول احلديثة ابلقارة اإلفريقية

برلني  الكذي لعبه مؤمترولإلجابة عن هكذه اإلشكالية البد من البحث عن معرفة الدور 
يف إعطاء إشارة تقسيم القارة، ابإلضافة إىل معرفة اآلاثر اليت خلفتها االتفاقيات واملعاهدات 
األوربية األوربية عقب املؤمتر، وككذا معرفة نتائج السياسة االستعمارية على شعوب القارة 

 عقب االستقالل.

يف  اكل أعاقت بناءها الوطين أييتإن معظم دول القارة اإلفريقية ورثت مجلة من املش
ملمارسات ا ثتها عن االستعمار، ابإلضافة إىلمقدمتها مشكلة احلدود السياسية اليت ور 
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والسياسات املختلفة اليت مورست على اجملتمع اإلفريقي طوال أزيد من ستني سنة من 
 االحتالل جعلته يفقد هويته وانتمائه لبلده ما تزال تبعاته حىت اليوم.

 )إفريقيا، التقسيم، اإلستعمار، اإلتفاقيات،  مؤمتر برلني(:كلمات املفتاحيةال
Summary: 

Talking about the crisis or the problem of state building on the 

African continent leads us directly to knowing the basis of the 

formation of the African state, and accordingly, how colonialism 

has had a great impact on the formation of modern states on the 

African continent 

To answer this problem it is necessary to search for 

knowledge of the role played by the Berlin Conference in giving 

the signal of the division of the continent. 

Most of the African countries inherited a number of 

problems that hindered their national construction, foremost 

among which was the problem of the political borders that they 

inherited from colonialism. 

key words 

(Africa, division, colonialism, agreements, Berlin conference) 

 مقدمـــــــــة: 
إن أبرز املشكالت اليت واجهت شعوب القارة اإلفريقية بعد االستقالل هي مشكلة 
االستقرار السياسي، حبيث مل هتنا أي دولة ابألمن واالستقرار منكذ ستينيات القرن املاضي، 

كل، جعل واقعا مليء ابملشا  وهكذا للمخلفات االستعمارية يف القارة اإلفريقية، حيث ترك
قادة الدول اإلفريقية يتخبطون يف دوامة من املشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 
وهو ما انعكس على بناء الدولة احلديثة يف القارة حىت غدت إفريقيا قارة احلروب األهلية، 

صل من يجة ما حواالنقالابت العسكرية، لكذلك يتحمل االستعمار املسؤولية الكبرية نت
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أزمات يف إفريقيا عشية االستقالل، وعليه كيف كان لالستعمار األثر البالغ يف تكوين الدول 
 احلديثة ابلقارة اإلفريقية.

وانطالقا من هكذه اإلشكالية الرئيسية ما هو الدور الكذي لعبه مؤمتر برلني يف حتديد 
ريقية ألوربية األوربية، واإلفمناطق نفوذ كل دولة، وفيما برزت انعكاسات االتفاقيات ا

األوربية على جتزئة القارة، وما هي أهم األساليب والوسائل اليت اعتمدها هؤالء األوربيني يف 
 حكم واستغالل شعوب القارة اإلفريقية حىت غدت عاجزة بعد االستقالل عن بناء دوهلا.

ت هبا يب اليت رمسواهلدف من دراسة هكذا املوضوع املراد منه هو معرفة الطرق واألسال
اخلريطة السياسية للقارة اإلفريقية اليوم، حيث تطرح الكثري من التساؤالت عن جغرافية 
القارة، ومن الكذي كان وراء ختطيط حدود الدول يف القارة، ألن كثري من املشاكل حلقت 

 ابلقارة غداة االستقالل بسبب اخلريطة السياسية للقارة.

تمدت على املنهج التارخيي الكذي يتضمن الوصفي ولإلملام جبوانب املوضوع اع
والتحليلي، حيث اعتمدت عليه لتحليل ووصف املعطيات التارخيية ووضعها يف قالب علمي 

       أكادميي
 واقع اخلريطة السياسية إلفريقيا قبل مؤمتر برلني: -1

ين للقرن التاسع اقبل بداية احلركة االستعمارية املباشرة جتاه القارة اإلفريقية بعد النصف الث
عشر كانت القارة اإلفريقية تعيش حالة من التفكك والرتاجع للممالكها، وهكذا بسبب ما 

( نتيجة 1830- 1650شهدته القارة من استنزاف ملواردها البشرية طوال ثالث قرون )
جتارة العبيد، واليت انعكست سلبا على كيان املمالك والدويالت اليت كانت قائمة خالل 

لفرتة، ونكذكر على سبيل املثال: مملكة الكونغو، املونومواتاب بزمبابوي، مملكة األشانيت هكذه ا
بساحل الكذهب )غاان(، الداهومي ابلبنني، املمالك اإلسالمية يف جنوب الصحراء )الفوالين، 
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التكرور، املاندينغ(، ابإلضافة إىل ممالك وإمارات شرق إفريقيا )زجنبار، وكلوة، وماليندي، 
 .(40. 38، صفحة ص، ص 1998)اجلمل،  دة، أوفات، ممباسا، مقديشو...(بوغن

وهكذه املمالك واإلمارات كانت قبل أن تؤثر عليها جتارة العبيد متعايشة مع بعضها البعض 
ا، لكن هكذا راقية يف خمتلف جوانبه تشكل كياانت سياسية حقيقية، سادهتا مظاهر حضارية

التعايش، واالستقرار بدأ يرتاجع مبجرد بداية توغل األوربيني لدواخل القارة، سواء عن طريق 
 املستكشفني، أو اجلمعيات التبشريية، أو الشركات التجارية   

وربية بعد النصف الثاين للقرن التاسع عشر عرفت القارة اإلفريقية تنافس كبري بني القوى األ
عليها مستخدمني يف ذلك العديد من الوسائل، واألساليب اليت متكنهم من فرض سيطرهتم 

اإلسرتاتيجية يف سواحل القارة اإلفريقية، وارتكز األمر أكثر على بريطانيا  قعلى املناط
وفرنسا ابعتبارمها من القوى االستعمارية الكربى يف هكذه الفرتة مقارنة مع الربتغال واسبانيا 
اللتان تراجعت قواهتما كثريا، فبدأت بريطانيا مبنطقة خليج غينيا حيث أقامت العديد من 

ل القالع واحلصون هبا، أبرزها حصن فريتاون بسرياليون، قلعة الربيدا بغمبيا، قلعة املينا بساح
الكذهب، اليغوس بنيجرياي، زجنبار بشرق إفريقيا، ومن جهتها فرنسا أقامت قالعها مبنطقة 

غال حيث كان هلا العديد من احلصون، والقالع يف مقدمتهم حصن سانت لويس، السن
 .(117. 115، صفحة ص، ص 2008)هريدي،  جزيرة غوري

واحل سإن مناطق النفوذ اليت حصلت عليها كل من فرنسا وبريطانيا، وقبلهم الربتغال على 
القارة اإلفريقية بعد النصف الثاين للقرن التاسع عشر هي اليت ستبدأ منها عملية السيطرة 
االستعمارية على دواخل القارة، من تلك القالع واحلصون ستشن العديد من احلروب على 

 املمالك اإلفريقية خصوصا القريبة منها من الساحل.
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 قارة اإلفريقية  مؤمتر برلني وانعكاسات قراراته على ال 1.1

رية قل أن ينعقد مؤمتر برلني أبملانيا لتدارس كيفية تقسيم القارة األفريقية بني القوى اإلستعما
القارة  ماألوربية حدثت العديد من األحداث الرئيسية هي اليت عجلت من عملية تقسي

أول هكذه األحداث هو ذلك االهتمام الكذي أبداه امللك . واستعمارها بشكل مباشر
البلجيكي ليوبولد الثاين حينما وصلته أخبار عن دواخل القارة اإلفريقية وخرياهتا عن طريق 
املستكشف ستانلي الكذي ألف العديد من الكتاابت عن دواخل إفريقيا، فراح ليوبولد الثاين 

، 1876يدعوا كل اجلمعيات اجلغرافية واملستكشفني حلضور مؤمتر بروكسل اجلغرايف عام 
ديد هو تعاقد ليوبولد الثاين مع املستكشف ستانلي للعودة إىل إفريقي، وابلتح ما متخض عنه

إىل منطقة الكونغو وأتسيس قاعدة هناك وضم مجيع األقاليم القريبة منها، وهو ما حصل 
فعال، وعن مساع فرنسا هلكذا األمر تعاقدت هي األخرى مع املستكشف دي برازا للكذهاب  

، صفحة 1998)اجلمل،  ر الكونغو وأتسي قاعدة هلا هناكككذلك إىل الضفة العليا من هن

 .(50ص 

إن هكذا التحرك من جانب فرنسا وبلجيكا يف منطقة الكونغو لتأسيس مستعمرات هناك، 
نسا ر أدى بتحرك كل من بريطانيا والربتغال وأقاموا حتالفا يقضي مبعارضة نشاط بلجيكا، وف

مبنطقة الكونغو، وإزاء هكذا الوضع تدخلت أملانيا اليت كانت هي األخرى تريد احلصول على 
مناطق نفوذ يف القارة خصوصا يف منطقة شرق إفريقيا )تنجانيقا(، وانميبيا ولقيت هي 
األخرى معارضة من قبل بريطانيا اليت رفضت نشاط التجار األملان يف انميبيا مما أدى هبا 

 ضمام إىل التحالف الكذي يظم فرنسا وبلجيكا.إىل االن
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وجاءت معارضة كل من الربتغال وبريطانيا على نشاط فرنسا وبلجيكا يف منطقة الكونغو 
انطالقا من اعتقاد الربتغال أهنا هي صاحبة احلق يف امتالك منطقة الكونغو بكم ماضيها 

لق احلفاظ علة ت األرض من منطالتارخيي ونشاطاهتا االقتصادية يف املنطقة، وبريطانيا عارض
 نشاط جتارهتا يف حوض الكونغو.

إن متسك بريطانيا والربتغال مبعارضتهم لنشاط فرنسا وبلجيكا يف منطقة الكونغو أدى إىل 
توسع دائرة التحالف الكذي كان يظم فرنسا وبلجيكا وأملانيا حيث ساندهم وانضمت إليهم  

ية، حيث اتفقت هكذه الدول مرة أخرى وأرسلوا كل من هولندا والوالايت املتحدة األمريك
إىل وزارة اخلارجية الربيطانية يعارضون فيها  1884جوان  07عن طريق بسمارك  برقية يف 

 التحالف الربتغايل الربيطاين وإسقاط دعواهم أبحقيتهم يف امتالك منطقة حوض الكونغو

 .(52، صفحة ص 1998)اجلمل، 

أدى تصاعد اخلالف بني القوى االستعمارية األوربية على ممتلكات القارة األفريقية إىل 
ضرورة إجياد حل يرضي اجلميع وينهي اخلالفات والتحالفات اليت حصلت بسبب مصاحلهم 

ة ر يف القارة، عليه دعا 'فون أتو بسمارك' معظم الدول االستعمارية اليت هلا مصاحل يف القا
األفريقية إىل عقد مؤمتر دويل يعقد يف برلني ينهون من خالله اخلالفات ويقسمون القارة 

 .(120 -118، الصفحات 2008)هريدي،  األفريقية بطرق ودية حتافظ على مصاحل كل دولة

تحدة لني مبا فيها الوالايت املوعليه وافقت معظم الدول األوربية على حضور مؤمتر بر 
دولة وهي النمسا، اجملر، أملانيا،  14األمريكية والدولة العثمانية، حيث اجتمعت يف برلني 

بلجيكا، الدمنارك، إيطاليا، هولندا، الربتغال، روسيا، اسبانيا، السويد، النرويج، الدولة 
ة، وهكذا يف الفرتة ضره أي دولة إفريقيالعثمانية، الوالايت املتحدة األمريكية، بريطانيا ، ومل حت
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فيفري، وإذا ألينا نظرة على الدول والقوى املشاركة يف  26نوفمرب و  15املمتدة ما بني 
هكذا املؤمتر جند أن هناك مخس دول كان هلا أكرب األثر يف جمرايت األمور داخل املؤمتر، 

 .(Allian, 1985, pp. 19,20) وأعين بكذلك فرنسا، بريطانيا، أملانيا، الربتغال، بلجيكا

إن أهم ما خرج به املؤمتر من قرارات وهو قرار سليب وتداعياته سينجر عنها الكثري من 
االنعكاسات هو ما يتعلق ابالحتالل الفعلي وشروطه، فعلى غرار الكثري من القضااي اليت 

د لكونغو والنيجر، أو القضاء التام على جتارة العبيعوجلت مثل قضية املالحة يف حوض ا
يبقى األهم من ذلك هو أن مؤمتر برلني أعطى الضوء للمرور جنو تقسيم القارة واحتالهلا 

، فكان أول قرار أختكذ يف هكذا الشأن هو (Allian, 1985, pp. 22, 23) احتالال فعليا
الل الفعلي ملناطق النفوذ ومعىن ذلك أن أي منطقة ساحلية كانت حتت سيطرة أي االحت

قوة أوربية البد أن تعلنها مستعمرة، ولتوسيع نفوذ القوى االستعمارية حنو املناطق واحتالهلا 
أقر املؤمتر يف حقها قرار أكثر سخافة من األول وهو احتالل املناطق الواقعة خلف مناطق 

ألي قوة استعمارية اختلت جزء من الساحل حيق هلا التوغل وضم املناطق  النفوذ؛ أي حيق
 .(Brunshwig, 1971, pp. 54, 60) اليت تليها يف الداخل

ولتنفيكذ هكذا القرار األخري وتقسيم القارة اإلفريقية بني القوى االستعمارية وبطرق ودية بينهم 
ة ؤمتر على ضرورة عقد جمموعة من االتفاقيات الثنائية بني القوى املتنافسة على أي بقعأحل امل

من القارة األفريقية، وال تراعى يف ذلك أدىن خصوصيات للمجتمعات اإلفريقية أو حدود 
املمالك والدويالت اليت كانت قائمة، وهكذا البند يعد من أخطر البنود اليت سرتُسم اخلريطة 

 .(725، صفحة 1994)زاربو،  دول اإلفريقية اليت هي عليها اليومالسياسية لل
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معاهدات التقسيم األوربية الثنائية، واألوربية اإلفريقية اليت رمست خريطة  2. 1
 إفريقيا اجلديدة:

 معاهدات التقسيم األوربية اإلفريقية: 1.1.2

أصبح نفوذ األقوى األوربية االستعمارية يف  1885-1884لني بعد التوقيع على وثيقة بر 
القارة اإلفريقية يستند إىل أسلوب االتفاقيات واملعاهدات، وكان أول نوع من االتفاقيات 
هي اليت تنازل مبقتضاها بعض امللوك والزعماء عن ممالكهم لصاحل القوى األوربية بداعي 

يل امته بني أهله، وهكذا النوع من االتفاقيات هو قلاحلماية مع احلفاظ على مكانة امللك وزع
، ومن أبرزها جبد (51، صفحة 1990)أوزويغوي،  مقارنة ابلنوع الثاين من املعاهدات

تلك االتفاقية اليت متت بني ملك بوغندة يف أوغندا امللك 'موانغا' مع احلاكم الربيطاين 
، حيث قبل 'موانغا' خبضوع مملكة بوغندة للحماية الربيطانية 1890ارد' عام 'فريديريك لوغ

بشرط أن حيموه من جريانه األعداء خصوصا اجلار الشمايل مملكة البانيورو، وحيافظوا على 
ا بقائه على رأس مملكته لكن حتت احلماية الربيطانية، واستنادا هلكذه االتفاقية أعلنت بريطاني

 .Oliver, 1985, p)   1894على كامل بالد أوغندة ابتداء من عام محايتها الرمسية 

575). 

 املعاهدات األوربية األوربية: 2. 2. 1

يعترب هكذا النوع من املعاهدات هو األخطر على القارة األفريقية وجمتمعاهتا؛ ألن تشكيل 
ي ة متت بواسطة هكذه املعاهدات، ومل يكن لألفارقة أالدول اإلفريقية وضبط حدودها الرمسي
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دور أو استشارة فيها حبث مت جتزئة القارة ورسم املعامل الكربى للمستعمرات اإلفريقية انطالقا 
 من مصاحل الدول األوربية يف القارة وحسب قوة، وإمكانية أي دولة أوربية يف القارة.

من طرف  ة تنشأ يف أوىل مراحلها مبقتضى اعالنلقد كانت منطقة النفوذ يف القارة اإلفريقي
واحد، ومل تكن تتحول إىل واقع ملموس إال مت التسليم هبا، أو مل تطعن فيها أي من القوى 
األوربية األخرى، بيد أن هكذه املشكالت اإلقليمية ونزاعات احلدود كانت تسوى آخر 

االمربايلية  أكثر من الدول األمر، ويصدق عليها مبقتضى اتفاقات مشرتكة بني دولتني أو
الناشطة يف نفس املنطقة، وكانت حدود هكذه التسوايت اإلقليمية تُعني قدر املستطاع بعض 

أوزويغوي، ) احلدود الطبيعية، أو خبطوط الطول ودوائر العرض إن مل توجد حدود طبيعية

 ت اليت مت مبوجبها تقسيم القارة اإلفريقية جند:ومن أبرز املعاهدا ،(53، صفحة 1990

 :1886نوفمرب  1أملانية، -املعاهدة األجنلو

حددت هكذه املعاهدة مناطق النفوذ التابعة لكل من بريطانيا وأملانيا يف شرق  
إفريقيا، حيث وضعت زجنبار معظم األراضي التابعة هلا داخل منطقة النفوذ الربيطانية، كما 

نفوذها السياسي يف شرق إفريقيا، وابلتحديد يف منطقة تنجانيقا، وبكذلك  ضمنت ألملانيا
قسمت هكذه املعاهدة االمرباطورية العمانية تقسيما فعليا يف شرق إفريقيا، كما تعهدت 
بريطانيا مبقتضى نصوص االتفاق أبن تعمل على عدم ضم األراضي الواقعة خلف مناطق 

 د روندا وبورندي، ومن جهتها أملانيا تعهدت ككذلكالنفوذ األملانية، وهي تقصد بكذلك بال
بعم ضم األراضي اليت تقف خلف مناطق النفوذ الربيطانية، وهي تقصد بكذلك بالد أوغندة 

 .(68 -65، الصفحات 1971)حراز،  والسودان
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، Huligolandد' تفاقية 'هيليغوالنمت إبرام اتفاقية اثنية بني الطرفني عرفت اب 1890عام 
وهكذه االتفاقية أهنت تقسيم شرق أفريقيا ومنطقة البحريات حيث مسحت ألملانيا ببسط 

 ابريطانيا على أوغندة، وحصلت أملانيا على جزيرة هيليغوالند الواقعة يف حبر الشمال أبورب

(Sike, 1968, p. 304)،  ا َمكَّنت االتفاقية أملانيا بتوسيع نفوذا يف يف روندا وبورنديكم ،
وبكذلك حطمت احللم الربيطاين الكذي كان يرمي استعمار أفريقيا من القاهرة إىل الكاب 

 .(24. 23، صفحة 2009)بكاي،  )كاب اتون(

 :1891إيطالية -املعاهدة األجنلو

هكذه االتفاقية منطقة النفوذ الربيطانية يف أعايل النيل، ورمست حدود دولة السودان حددت 
         بشكل اتم، كما ضمنت االتفاقية إليطاليا نفوذها يف اريرتاي، ورمست معامل البالد هناك

ة ، املعاهدة الربتغالي1886، املعاهدة الربتغالية األملانية 1886املعاهدة الربتغالية الفرنسية 
 :1891الربيطانية 

رمست هكذه املعاهدات الثالث معامل مستعمرات الربتغال يف كل من أنغوال وموزنبيق، حيث 
عينت احلدود الفاصلة بني مناطق نفوذ أملانيا مع الربتغال، وحددت حدود منطقة النفوذ 

 .(53، صفحة 1990)أوزويغوي،  الربيطانية يف وسط القارة )روديسيا اجلنوبية، وماالوي(

عينت هكذه االتفاقية حدود دولة الكونغو احلرة، : 1894املعاهدة البلجيكية الربيطانية 
حبيث صارت مبثابة منطقة عازلة بني األقاليم اخلاضعة لفرنسا )الكونغو برازافيل والغابون( 

 ووادي النيل.
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أمتت هكذه االتفاقيتني تقسيم منطقة : 1898واتفاقية النيجر  1890اتفاقية ساي برووا 
ت غرب أفريقيا برمتها بني فرنسا وبريطانيا، حيث عينت منطقة النفوذ الربيطانية واليت خصّ 

بالد غمبيا داخل بالد السنغال، ابإلضافة إىل سرياليون، ساحل الكذهب )غاان(، ونيجرياي، 
ء من موريتانيا دويالت صغرية ابتدا أما بقية املنطقة فقد آلت لصاحل فرنسا حيث جزأهتا إىل

يف الشمال مرورا ابلسنغال، غينيا، ساحل العاج، الطوغو، البنني، الكمرون، ابإلضافة إىل 
 ,Brunshwig) املناطق الداخلية، مايل النيجر، التشاد، فولتا العليا، إفريقيا الوسطى

1971, p. 82). 

أبرمت اتفاقية أخرى بني فرنسا وبريطانيا حسمت املسألة املصرية بشكل  1899ويف عام 
 اتم.

أهنى هكذا الصلح احلرب بني البوير وبريطانيا وكرس السيطرة الرمسية  :1902صلح فريينينغ 
لربيطانيا ولو مؤقتا على اقليم جنوب أفريقيا وحدد احلدود السياسية هلكذه املستعمرة، كما 

 احة مستعمرة لوزوتو داخل إقليم جنوب إفريقيا.عينت بريطانيا مس

إن املالحظ على جمموعة االتفاقيات واملعاهدات اليت أبرمت بني القوى االستعمارية األوربية 
أهنا مل تراعي أي خصوصية من خصوصيات اجملتمعات اإلفريقية ووضعت حدود سياسيا 

ائمة أو السياسية اليت كانت قملصاحلها يف القارة متنكرة بكذلك إىل كل أشكال الكياانت 
حىت الروابط املشرتكة اليت كانت جتمع عديد القبائل كاللغة والدين مثال لكذلك وبعد إمتام 

( للقارة وجدت شعوب القارة األفريقية ممزقة 1904 -1885الغزو العسكري املباشر )
 إىل أكثر من بلد.
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تبدو  1879قورنت خبريطة  إذا ما 1914وما ميكن قوله ككذلك أن خريطة إفريقيا لعام 
مثرية لالرتباك، وذلك التقسيم يستحق كل إدانة ابعتباره غري قانوين وغري أخالقي مع 
االعرتاف أن كثري من احلدود كانت ابلفعل مصطنعة وتعسفية، وليس من الصواب اليوم بل 

انت قائمة ك  أنه من اخلطورة مبكان الدعوة إىل الرجوع إىل احلدود الدولية غري الواضحة اليت
، صفحة 1990)أوزويغوي،  قبل الغزو األوريب، ألنه سينجر عنه عديد املشاكل بني الدول

64). 

وعليه فاخلريطة السياسية اليت صنعها االستعمار يف القارة اإلفريقية واليت أوجد فيها قرابة 
ىل مستوى الدولة، كما أن تلك احلدود كانت بلد جمزأ إىل وحدات صغرية ال ترقى إ 54

وقودا لصراعات مجة؛ حبيث معظم الدول األفريقية عشية االستقالل راحت تطالب إبعادة 
رسم احلدود، فمن املشاكل اليت نتجت عن التقسيم السياسي اإلستعماري مثال جند غينيا 

يات مع سكان اخلصوصاليت تعترب جزءا من السنغال، والطوغو شعبها يشرتك يف كثري من 
 ساحل الكذهب )غاان(، والبنني، حيث تعود أصوهلم مجيعا إىل قبائل البانتو.

ومن أبرز املشكالت اليت نتجت عن اخلالفات احلدودية قضية األوغادين بني الصومال 
وإثيوبيا، املشكلة التشادية السودانية حول قبائل الوداي، النزاع املوريتاين السنغايل حول 

ائل التكرور، قبائل الباكونغو املمزقني بني الكونغو برازافيل، والكونغو كنشاسا، قضية قب
 .(63 -61، الصفحات 1970)رفاعي،  قبائل اهلوسا بني النيجر ونيجرياي

بلًدا داخليا  14ومن جهة اثنية جند أن اخلريطة السياسية للقارة اإلفريقية حتمل يف ابطنها 
غري ساحلي، وهكذا أمر خطري وسليب على إقتصادايت الدول الداخلية، حبيث كل جتارهتا 

فالتجارة اخلارجية ألوغندة  ،(63، صفحة 1970)رفاعي،  اخلارجية هي حتت رمحة دول املخرج
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اسو اليت متر عرب ق إفريقيا، أو جتارة بوركينافأو روندا، وبورندي كله مير عرب كينيا وتنزانيا بشر 
لكذلك جند حىت دور منظمة الوحدة  ،(64، صفحة 1970)رفاعي،  ساحل العاج وغاان

د األفريقية سابقا واالحتاد اإلفريقي اليوم مل ينجح يف النهوض ابقتصاد القارة وخلق واحتاد احتا
ي مما مسح بظور وتشكل االحتادات الفدرالية مثل اإلكواس بغرب إفريقيا، إقتصادي إفريق

S.d.C  جبنوب إفريقيا، إحتاد شرق أفريقيا هبدف خلق احتادات مجركية تسمح بدورها
 حترير التجارة اخلارجية.           

 أتثري السياسة االستعمارية على شعوب القارة اإلفريقية:  -2

ا على شعوب القارة األفريقية إابن فرتة االحتالل األوربية هو م إن أهم التأثرات اليت أثرت
مورس على شعوب القارة من سياسية استعمارية جعلته يتخبط يف عديد املشاكل بعد 
االستقالل، حيث وجد نفسه بدون هوية وال انتماء عرقي كان أو ديين، وهو ما سيجعل 

 اإلفريقية. مفهوم الدولة واملواطنة غائب لدى أغلب اجملتمعات

ومن أخطر الـتأثريات على جمتمع القارة اإلفريقية خالل الفرتة االستعمارية هي أنظمة احلكم 
اليت جلأت إليها القوى االستعمارية، وخاصة ما يتعلق بنظام احلكم الغري مباشر الكذي مارسته 

ترب اللورد عبريطانيا وبلجيكا والربتغال، وهو يعتمد يف األساس على الزعامات احمللية، وي
فريديريك لوغارد الربيطاين أول من طبق هكذا النظام يف نيجرياي عندا كان حاكما عليها عام 

، حيث يقضي هكذا النظام إببقاء كل رئيس قبيلة أو ملك على رأس قبيلته أو مملكته 1900
لكن حتت الوصاية العامة للحكومة االستعمارية، وهكذا النظام يف ظاهره يبدو حسنا بعض 

رايض، ) شيء؛ لكنه يف الواقع أرسى مشكلة خطرية للمجتمعات اإلفريقية بعد االستقاللال
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، وهي أن معظم البلدان اإلفريقية املستقلة وجدت نفسها (222 -219، الصفحات 1965
متنافسة فيما  ا البعضحتمل جمموعة كبرية من اإلثنيات القبلية الغري متجانسة مع بعضه

بينها على احلكم وطبيعته، ويف هكذا الصدد يقول املؤرخ الربيطاين 'ريتشارد داودن' أن إفريقيا 
عشية االستقالل حتوي مابني ستة آالف، وعشرة آالف كيان اجتماعي،  لكل منها أسلوب 

نيجرياي اليوم  دحكمه، وإدارته، ونظامه القانوين، ونوعية قيادته، وهكذا ينطبق أكثر على بال
اليت تعاين من هكذا األمر، حيث قبائل اهلوسا يف الشمال وأغلبيتهم مسلمني يف صراع دائم 

 يمع قبائل اليوراب املسيحيني يف اجلنوب الغريب، وقبائل اإليبو الوثنيني يف اجلنوب الشرق
ا سهل من عملية اخرتاق هكذه البلد يف عهد هو م، (32-29، الصفحات 1970)رفاعي، 

عرفت أبزمة بيافرا  1967االستقالل، حيث متكنت الدول الغربية من إحداث أزمة عام 
حيث انفصل هكذا اإلقليم عن الدولة وأعلن استقالله ممّا أدخل البلد يف أزمة سياسية دامت 

 ثالث سنوات.

 1962قالل اليت استيقظت عشية االستوالشيء نفسه جنده يف روندا املستعمرة البلجيكية 
على واقع سياسي هش، وصراع قبلي كبري بني التوتسي واهلوتو مما أدخل البلد يف حروب 
أهلية كانت األعنف واألطول كادت تؤدي إىل زوال البلد حيث راح ضحيتها يف احلرب 

 مليون قتيل. 2زهاء  1994األخرية عام 

للغات واللهجات داخل البلد الواحد، وهكذا ما انعكس كما أّن هكذا النظام أبقى على تعدد ا
سلًبا على كيان الدولة احلديثة يف إفريقيا، حيث يؤدي تعدد اللغة داخل البلد الواحد إىل 
خلق التعصب والصراع بني أبناء القبائل، فاللغة املشرتكة عادة هي من الروابط اليت جتمع 

ال هبا ية هكذا األمر غائب فجنوب إفريقيا مثبني شعب الدولة؛ لكن عند اجملتمعات اإلفريق
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مخس لغات رمسية، ونيجرياي أربع لغات رمسية، ويشري نفس املؤرخ السابق إبعطاء مقارنة بني 
 23أوراب وإفريقيا حيث يقول " أن أوراب عندما مسها التقسيم مل يتجاوز عدد اللغات به 

لغة  2000ني أفريقيا هبا قرابة دولة يف االحتاد األوريب، يف ح 27لغة تتحده أزيد من 
 وهلجة.  

ومن جهتها فرنسا هي األخرى عملت بسياسيتها االستعمارية على اجتثاث كل مقومات 
اجملتمعات اإلفريقية وأبدلتها بنظم غربية فرنسية خصوصا يف الفرتة األخرية أين ربطت 

، أو االستقالل يةاستقالل الشعوب اإلفريقية بفرنسا يف أطار ما يعرف ابلرابطة الفرنس
املشروط الكذي يهدف إىل ربط املستعمرة بفرنسا ملدة زمنية طويلة يف إطار ما يعرف ابحلكم 
 الكذايت، وهو أمر مل يعطي احلرية التامة للدول األفريقية يف اختيار كيفية بناء احلديثة، وال حىت

-166، الصفحات 1965)رايض،  النظام السياسي الكذي يتالءم وطبيعة اجملتمعات اإلفريقية

175). 
 اتفاقيات االستقالل وانعكاساهتا على استقرار الدولة احلديثة يف إفريقيا: -3

اعتقد أغلب شعوب القارة األفريقية أنه ابستقالهلم يف ستينيات القرن املاضي أهنم ختلصوا 
ة إال وقيد ر األوريب مل خيرج من القارة األفريقيمن قبضة مستعمريهم لكن يف الواقع االستعما

استقالل معظم بلدان القارة ابتفاقيات ومعاهدات ما تزال تبعاته حىت اليوم، ونقصد بكذلك 
على وجه التحديد بريطانيا وفرنسا اللتان قيدات معظم املستعمرات بضرورة اللحاق مبنظمة 

زر، )د ت(، )مان ر بطريقة غري مباشرةالفرانكفونية والكومنولث، وهو يف الواقع استعما
بلد إفريقي العملة املتداولة هبا هي عملة الفرنك اإلفريقي،  21، فنجد مثال (10صفحة 
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وأربع بلدان عملتها هي الشيلن، أو اجلنيه اإلسرتليين، وهكذا يف الواقع هو تقييد للنظام 
 .(1205، صفحة 1994)زاربو،  النقدي يف هكذه البلدان

والبارز يف األمر أن الواقع االجتماعي الكذي استقضت عليه إفريقيا املستقلة كان يقتضي من 
حكام وقادة الدول اإلفريقية اختيار النظم السياسية الكفيلة حبفظ األمن والسلم داخل 

ل تالءم والطبيعة اإلثنية للمجتمعات اإلفريقية، لكن ما حصبلداهنا، وإجياد نظام سياسي ي
هو أن أغلب حكام وقادة الدول اإلفريقية وجدوا أنفسهم مرغمني على اختاذ النظم السياسية 
 اليت كان يتبناها مستعمريهم، ونقصد بكذلك النظام الرأمسايل الليربايل الكذي ال يتوافق وطبيعة

 القارة غري مؤهلة الختاذ مثل هكذه األنظمة، وهي تتعارضاجملتمعات اإلفريقية؛ ألن شعوب 
أساًسا مع النظام القبلي السائد ممّا أدى بسرعة إىل حدوث االنقالابت العسكرية 
والتمردات، واغتيال الرؤساء، والنموذج واضح ما حصل يف نيجرياي منكذ االستقالل وحىت 

قالابت العسكرية واغتيال حالة لالن 13الوقت احلايل، حيث شهدت البالد أزيد من 
الرؤساء انعكست على تردي الوضع األمين واالقتصادي يف البالد، وقارة إفريقيا عموما 

انقالب عسكري ما  186تعرف بقارة االنقالابت العسكرية حيث شهدت ما يزيد عن 
 .(107-105، الصفحات 1970فاعي، )ر  ومطلع القرن الواحد والعشرين 1960بني عام 

واألدهى من ذلك أن أغلب الدولة املستقلة ربطتها اتفاقيات االستقالل بعقود ومعاهدات 
طويلة املدى ويف خمتلف اجملاالت خصوصا االقتصادية منها مما جعل اقتصادايهتا غري 

عددة اجلنسيات، تمتحررة، وهي حتت رمحة الدول الغربية تتحكم فيها الشركات العمالقة وامل
واليت تنشط يف جمال التنقيب عن الثروات، وممارسة الزراعات النقدية بدل املعاشية مما جعل 

 .(92-88، الصفحات 1970)رفاعي،  أغلب الدول يف تبعية من انحية الغكذاء للدول الغربية
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 خــاتــــــمــــة:

ليه يف هكذا البحث هو أن معظم دول القارة اإلفريقية ورثت مجلة من ما ميكن أن خنلص إ
املشاكل أعاقت بناءها الوطين أييت يف مقدمتها مشكلة احلدود السياسية اليت ورثتها عن 
االستعمار، كما أن املمارسات والسياسات املختلفة اليت مورست على اجملتمع اإلفريقي 

عاته حىت جعلته يفقد هويته وانتمائه لبلده ما تزال تبطوال أزيد من ستني سنة من االحتالل 
اليوم، كما أن مشكلة النظام القبلي الكذي بقي يسود أغلب جمتمعات الدول اإلفريقية كان 
وراء أتزم الوضع السياسي أكثر، وكان وسيلة يف يد الدول الغربية تلعب على أواترها، حيث 

ب األهلية دى يف كثري من األحيان إىل نشوب احلرو تغكذيها وتزرع الفنت والنزاعات بينها مما أل
 واالنقالابت العسكرية.
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 حراءصالسياسات االستعمارية والظاهرة اإلثنية يف إفريقيا جنوب ال

Colonial Policies And ethnic Phenomenon In 

Sub-Saharan Africa 

 د. لبىن هبويل -

 جامعة املسيلة 

 loubeina2@yahoo.fr .( :  Emailالربيد االلكرتوين )

 
 :ملخص

يثري املقال التساؤل حول أتثري السياسات االستعمارية على إفريقيا جنوب الصحراء ونشأة 
نقسامات واهلوية اإلثنية، ويفحص العالقة بني أمناط احلكم دوهلا بطريقة كرست اال

االستعماري ) احلكم املباشر/ احلكم غري املباشر( واإلثنية يف هكذه الدول. وخيلص إىل أن 
 هكذه السياسات هلا دور كبري على الدول اإلفريقية واالنقسامات االثنية فيها.

إفريقيا جنوب  -اط احلكم االستعماريأمن  -:  السياسات االستعماريةالكلمات املفتاحية
 االنقسامات اإلثنية.  -الظاهرة االثنية -الصحراء

Abstract  

The article asks how colonial policies have affected the Sub-

Saharan Africa countries, and examines the relationship between 

colonial rule ( Direct Rule/ Indirect Rule) and ethnicity in these 

countries. It is concluded that it had a profound impact on africain 

societies and its ethnic divisions. 

Key words: colonial policies- colonial rule - Sub-Saharan Africa- 

ethnicity- ethnic divisions. 
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 مقدمة:
ل مدخاًل مهمًا لفهم ظاهرة التعدد كالتارخيية اليت تشمثة جمموعة من العوامل 

واالنقسامات اإلثنية يف إفريقيا وتطورها، ولعل أبرزها السياسات االستعمارية جتاه دول هكذه 
املنطقة. فبالرغم من أن املعطى التارخيي يؤّكد على التعددية اجملتمعية كملمح هيكلي 

 ، إال أن اللغات واألداين والطوائف واألعراقللمجتمع اإلفريقي واليت أتخكذ شكل تباين يف
 بعض الباحثني مييلون إىل القول أبن اهلوية العرقية قد مت تكريسها يف فرتة حديثة نسبيا يف

تطور الدولة اإلفريقية والسيما يف ظل املمارسات االستعمارية، والتنافس على السلطة 
ات االجتماعية الكذي ميز املرحلة واملكانة، واحلصول على املوارد االقتصادية واخلدم

نشأت الدول اإلفريقية بشكلها احلديث بطريقة مصطنعة مل االستعمارية. ونتاجا لكذلك، 
د تراِع التشكيالت اإلثنية مبختلف أنواعها حيث جرى تفتيت كياانت إثنية كثرية بني العدي

قوميات تنوًعا من المن الدول، وابتت الدولة الواحدة يف العديد من احلاالت تضم مزجًيا م
 واألعراق وهو ما جعل هكذه الدول يف عرضة دائمة ومستمرة للنزاعات والتوتر الداخلي.

سنحاول يف هكذه الدراسة حتليل دور القوى االستعمارية يف تكريس االنقسامات 
 اإلثنية يف الدول اإلفريقية من خالل دراسة جمموعة من العناصر:

 ات اإلفريقيةأمناط احلكم األورويب للمستعمر  -1
 التقسيم االصطناعي /احلدود -2
 التمييز بني اجلماعات أو سياسة "فرق تسد" -3
  الفصل بني أجزاء البلد الواحد -4
 خلق وحدات عرقية جديدة -5
 أمناط احلكم األورويب للمستعمرات اإلفريقية: -1
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لقد اتبعت قوى االحتالل األورويب أمناط متعددة وأشكاال خمتلفة يف حكم الشعوب 
ة ابتداء من احلكم غري املباشر، الكذي ميز أسلوب اإلدارة الربيطانية، ومرورا ابحلكم اإلفريقي

املباشر الكذي يعد أحد املالمح الرئيسية لإلدارة االستعمارية الفرنسية، وانتهاء ابعتبار البلدان 
مثال  لاإلفريقية املستعمرة مبثابة أقاليم للدول األوروبية وراء البحار، وهكذا ما زعمته الربتغا

  (1ابلنسبة ملستعمراهتا يف إفريقيا. )
ا لكذا مل يكن أتثري التجربة االستعمارية متماثاًل ابلنسبة جلميع احلاالت اإلفريقية، وإمن

تفاوت أتثريها فيما بني الدول اإلفريقية، فقد أفضت مركزية السلطة االستعمارية الفرنسية 
ا التقليدي، وهو ما أدى إىل تقليل إىل إضعاف الزعامات اإلفريقية، ومراكز سلطاهن

فنظم احلكم   (2احتماالت أن متثل هكذه الزعامات حتداًي للسلطة الوطنية بعد االستقالل. )
املباشر اليت طبقتها اإلدارة االستعمارية الفرنسية يف السنغال صهرت إىل حد ما التمايز 

ع الوفاق ت التقليدية يف مجالعرقي واإلقليمي يف هكذا البلد. وقد ساعدت اإلطاحة ابلزعاما
الوطين وراء الصفوة اجلديدة، وجعلت فرصة الفرقة والشتات ضيقة يف ظل احلركة القومية يف  

 (3) كل املستعمرات الفرنسية.
وهكذا على عكس السياسة االستعمارية الربيطانية اليت كانت تعتمد على احلكم غري 

ة واضحة فقد كانت النزعات اإلقليمية واإلثني املباشر والتمايز بني الدولة األم واملستعمرات،
يف املستعمرات الربيطانية، وأفضت إىل خلق مشكالت واضحة يف عملية بناء الدولة ما بعد 
االستعمارية، ولنكذكر على سبيل املثال خربة اإلقليم األوسط يف غاان الكذي يقطنه األشانيت، 

 يف ستقالل،  كما أن اإلقليم الشمايلوكيف أنه مثل حتداًي لسلطة الرئيس نكروما بعد اال
ويف أوغندا احلروب  (4نيجرياي وضع جمموعة من الشروط لالنضمام إىل االحتاد النيجريي.)

األهلية املزمنة نتيجة االنتماءات السياسية اإلقليمية املتوارثة، ويف السودان النزعة االنفصالية 
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ت سلطة احلكومة رياي والصومال حيث اختفيف اجلنوب نتيجة لسياسة املناطق املغلقة، ويف ليب
 (5) املركزية وفشل منوذج الدولة احلديثة.

وميكن القول بصفة عامة أن القوى االستعمارية األوروبية مجيعها تدافعت على 
إفريقيا هبدف أتسيس إمرباطورايت استعمارية وهي العملية اليت أطلق عليها يف هناية القرن 

 The Scramble Forاالستعماري على إفريقيا" التاسع عشر اسم "التكالب 
Africa ورغم اختالف النظم والسياسات االستعمارية كما سبق ذكر ذلك فإن مثة ،

( برزت 6) جمموعة من املالمح العامة مثلت قامسا مشرتكا للحركة االستعمارية يف إفريقيا.
عوب ية إلخضاع شمن خالل جمموعة من السياسات اليت اعتمدت عليها القوى االستعمار 

هكذه املنطقة واليت متثلت يف التقسيم اإلقليمي للقارة إىل دول ذات حدود وما يرتبط هبكذا 
التقسيم من اختالف الطرف املمارس للسيادة بني األقاليم املتجاورة. فبعد االستعمار مل 

ل بيتمكن سوى عدد حمدود من الدول اإلفريقية من احلفاظ على الرتكيب اإلثين السائد ق
االستعمار، إذ يعد االستعمار السبب الرئيسي يف نشأة دول القارة اإلفريقية بصورهتا احلالية. 
  مث يف الفرص غري املتساوية للرتقي االجتماعي اليت أتيحت للجماعات اإلثنية املختلفة داخل

كل مستعمرة واليت نشرت مبرور الوقت الوعي اإلثين على نطاق واسع. والفصل بني أجزاء 
 (7لبلد الواحد، وخلق وحدات عرقية جديدة. )ا

 التقسيم االصطناعي /احلدود: -2
احلدود املصطنعة اليت رمسها املستعمرون األوروبيون للقارة يف مؤمتر برلني إن 

مرحلة التكالب االستعماري على إفريقيا، هي اليت أوجدت هكذه  أثناء  1885 -1884
مرها  تكن قائمة كوحدات سياسية قبل أن تستعاملشكلة، ذلك أن معظم البلدان اإلفريقية مل

الدول األوروبية. إذ مل تكن هكذه الدول سوى قبائل وجتمعات بشرية متناثرة يف مساحات  
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( وعرفت القارة آنكذاك 8كبرية من األرض تنتقل عليها وفقا ملقتضيات ظروفها املعيشية،)
وية، أو إقليما ة للشعوب الرع"مفاهيم للحيز املكاين ال يتعدى كونه إقليما شعبيا ابلنسب

مملوكا ملكية شرعية وقانونية ابلنسبة للشعوب الزراعية". وابلتايل فقد كان تعيني حدود 
 (9جغرافية ملثل هكذه القبائل والتجمعات البشرية أمرا ابلغ الصعوبة كأصل عام. )

 كما أن هكذه احلدود مل توضع تعبرياً عن أوضاع سياسية أو حقائق اجتماعية ذات
دالالت إنسانية أو اترخيية معقولة ومقبولة عند األفارقة، بل إهنا على عكس ذلك متاماً إمنا 
وضعت يف معظم األحيان على أسس حتكمية واعتباطية عربت أواًل وقبل كل شيء عن 

(  فهي حسب املؤرخ 10املصاحل واملطامع اليت كانت احملرك الدافع للدول االستعمارية،)
( حيث تقرر 11شيء صراع للحصول على أسواق استثمار مهمة(. )هوبسون ) قبل أي 

تقسيم القارة بني القوى االستعمارية وتعيني مناطق نفوذ لكل منها حىت ال حتدث صراعات 
 مستعمراهتا على فرنسا فأقامت( 12ومواجهات بينها أثناء تكالبها على احتالل القارة. )

 غينيا يف حوض األفريقية واملمالك وتشاد االنيجر وغيني يف اإلسالمية املمالك أنقاض
 من انطالقاً  غرب إفريقيا يف نيجرياي يف اهلامة بريطانيا ملستعمراهتا أسست كما والكونغو،

 (13) النيجر. دلتا
 متماثاًل ابلنسبة جلميع احلاالت اإلفريقية، وإمنا تفاوت ذلكمل يكن هكذا التقسيم  

 أعلى لتفتيت االستعماري لألقاليم اإلفريقية يففيما بني الدول اإلفريقية، حيث وصل ا
درجاته يف منطقة القرن اإلفريقي، وهو ما تسبب يف تفتيت الصومال الكبري إىل أربعة أجزاء،  
كما وفرت السيطرة االستعمارية على تلك املنطقة فرصة مثالية من أجل التوسع وتكوين 

جرياي بصورة يف تكوين كل من أجنوال ونيإمرباطورية كربى. وأييت بعد ذلك، أتثري االستعمار 
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عشوائية واصطناعية، بينما كانت جتربة ليبرياي خمتلفة عن ابقي الدول اإلفريقية من حيث 
 (14) التكوين التارخيي، وال يشرتك معها يف هكذه التجربة سوى سرياليون.

عرتف ملوعلى إثر قيام هكذا الكم اهلائل من الدول، فإن حدودها السياسية املعلنة وا
هبا دوليا مل تتطابق يف أكثر األحوال مع حدود اجلماعات اإلثنية، مبعىن أن الدولة الواحدة 
قد تضم عدة مجاعات إثنية، وقد ال يشكل أي من هكذه اجلماعات أغلبية عددية، أو أن 
اجلماعة اإلثنية الواحدة قد تتوزع على أكثر من دولة واحدة، وهكذا واضح جدا ابلنسبة إىل 

ها. ري من القبائل اإلفريقية، مثل قبائل اهلوسا والباكونغو والفوالين واإليبو واليورواب وغري الكث
(15 ) 

ويعرب البعض عما تقدم بقوله "من النادر أن تتطابق الدول اإلفريقية من حيث 
حدودها مع أية وحدة لغوية أو سكانية، وذلك على الرغم من أن وجود بعض القبائل 

 ( 16بلغ من كرب احلجم ما يؤهلها لتكوين دولة قومية متجانسة".)اإلفريقية اليت ت
لعبت الدولة االستعمارية إذن، دورا هاما يف توطيد دعائم اهلوية اإلثنية وتسببت يف 

 مع الواقع السلوكيات العنيفة بني اجلماعات اإلثنية، ألن تقسيمها للقارة جاء متناقضاً 
 داخل مجعت اخلريطة االستعمارية انحية ة، فمناإلفريقي للمجتمعات اإلثين االجتماعي

 يف بعض مع بعضها التفاعل يسبق هلا ومل معاً، العيش هلا يسبق مل الواحدة مجاعات الدولة
وهنا تعترب نيجرياي احلالة األبرز، فظروف النشأة التارخيية أدت إىل جعل  (17)واحٍد، إطار

ات فساء إثين، حيث تعددت اللغالتكوين السكاين للدولة النيجريية عبارة عن فسي
واللهجات يف نيجرياي بدرجة تفوق الوضع يف أي دولة إفريقية أخرى، حيث يصل عدد 

لغة لكل منها مميزاهتا اخلاصة. وقد برزت الدولة النيجريية بشكلها  248اللغات هبا إىل 
ر يج، وجاءت كمجرد جتميع للمناطق الواقعة حول دلتا الن1897احلديث يف أوائل عام 
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اليت كانت قد عقدت معاهدات مع بريطانيا، واليت مل تكن داخلة ضمن نفوذ شركة النيجر 
 Iteso( ويف شرق إفريقيا أدى االستعمار الربيطاين لوضع مجاعات مثل إتيسو 18) امللكية.
يف مواجهة  Luhyaولواي  Sukumaوسوكوما  Acholiوأتشويل   Toroوتورو 

ا ساهم يف خلق انتماء إثين حمدد لدى كل من هكذه اجلماعات بعضها البعض للمرة األوىل مم
(كما ضّمت أوغندا خليطًا متنافرًا من القوميات 19مل تكن تعرفه قبل االستعمار. )

واللغات، حيث ضّمت ثالث جمموعات لغوية هي: السودانيون، والنيليون والبانتو. وينتمي 
-ليوناللغوية يف إفريقيا مها: النيأفراد هكذا الشعب إىل نوعني خمتلفني من العائالت 

الكردفانيون، ومل تكن هناك رابطة ثقافية أو لغوية بني أفراد هكذا -الصحراويون، والكونغو
الشعب، بل كان هناك قدر هائل من العداوة بني بعضهم البعض بعد أن استخدمت 

ندا، يف االسلطات الربيطانية بعض اجلماعات اإلثنية األوغندية، مثل النوبيني والبوج
استكمال السيطرة على ابقي املمالك والكياانت داخل أوغندا، ومارس النوبيون والبوجاندا 

 (20أعمااًل وحشية أثناء قيامهم هبكذا الدور لصاحل االستعمار الربيطاين. )
 مجاعات بني التواصل" "ُعرى السياسية املصطنعة احلدود فصلت أخرى؛ انحية من

 احلدوث شائع وضع وهو خمتلفة، لكياانت سياسية اتبعة فجأة نفسها وجدت عرقية واحدة،
خمتلفة  مجاعات وجود أفرز وهكذا الوضع، (21) اإلفريقية. القارة أحناء من يف العديد

 يف واجلماعات الكياانت لتلك ووجود امتدادات الواحدة، الدولة داخل واألعراق الثقافات
ية ى أتثري احلدود على تقسيم اجلماعات اإلثنمن أبرز النماذج علاملتجاورة، و  من الدول عدد

بني كل من ماالوي وموزمبيق وزامبيا على الرغم  Chewaيف إفريقيا، تقسيم مجاعة تشيوا 
مما متيزت به اجلماعة من قدرهتا على أتسيس كيان سياسي قوي كانت عاصمته األوىل يف 

Kankhamba  يف ماالوي احلالية، قبل أن تنتقل إىلMakaika زامبيا، عندما  يف



 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2020السنة:  05الشهر:03العدد :

السياسات االستعمارية والظاهرة اإلثنية يف إفريقيا 
 جنوب الصحراء

 117ص –89 ص:

 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 

96 

قرر قادة اجلماعة اإلثنية االبتعاد قدر اإلمكان عن الربتغاليني الكذين تسارع توغلهم يف 
اجلنوب اإلفريقي من سواحل احمليط اهلندي يف موزمبيق إىل عمق القارة. وعلى الرغم من أن 

ال إ مجيع أبناء مجاعة تشيوا يتحدثون نفس اللغة، ويعرتفون بسلطة نفس امللك حىت اآلن
أهنم ينتمون لثالث جنسيات خمتلفة. وكان النقسام اجلماعة بني الدول الثالث أثر واضح 
على االندماج الوطين يف كل منهم، وهو ما يتضح من خالل العالقة بني مجاعة تشيوا 

واليت تنقسم بدورها بني ماالوي وزامبيا. وعلى الرغم من  Tumbukaومجاعة تومبوكا 
ة طوير عالقة ودية انعكست يف صورة تكرر أتسيس حتالفات سياسيجناح اجلماعتني يف ت

بني أبناء اجلماعتني، إال أن العالقة بينهما اتسمت بقدر واضح من العدائية يف زامبيا وهو 
 (22ما ساهم يف إضعاف أتثري اجلماعتني سياسيا. )

زائري )كما أصبح شعب " الباكونغو" مثال مقسما حبدود أجنوال والكونغو البلجيكي 
حاليا( والكونغو الفرنسي )الكونغو حاليا( واجلابون. ويعيش جانب من شعب الـ "إيوي" 
اليوم يف غاان، وجانب آخر يف توغو، وجانب اثلث يف بنني، ويعيش الصوماليون موزعني 
بني إثيوبيا وكينيا والصومال وجيبويت، وينتشر الـ "سينوفو" يف مايل وساحل العاج 

وقبائل من الكمرون يف غرب إفريقيا بني كوديفوار وليبرياي، واهلوسا بني  (23)وبوركينافاسو،
النيجر ونيجرياي، ومثة قبائل املازاي بني جنوب كينيا وتنزانيا، ككذلك تتوزع قبائل األشوىل 
بني السودان وأوغندا حيث األغلبية. وتنقسم األنواك بني إثيوبيا والسودان، وعلى اجلانب 

سودان تتوزع قبائل الزاندي بني ثالث وحدات أساسية هي السودان اآلخر من حدود ال
والكونغو وإفريقيا الوسطى، وشعب الداموجا بني غاان وتوغو، وقبائل املندى بني غينيا 
وسرياليون، والتشكوى بني الكونغو وأجنوال، وشعب البمبا بني الكونغو وزامبيا، وشعب 

 (24) األلور بني الكونغو وأوغندا..
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الظاهرة كانت من وراء االفتقار إىل الوحدة الوطنية والوالء القومي داخل العديد هكذه 
من البلدان، حيث يظل والء األفراد يف أغلب األحيان مرتبطا جبماعة بشرية أولية ينتشر 

فبالنظر إىل أوضاع القارة اإلفريقية مثال جند أن أبناء  أفرادها على جانيب احلدود اجلديدة.
ش مع  الكذين يعيشون يف غاان يدينون ابلوالء إىل زعيم القبيلة األعلى الكذي يعيقبيلة جياميين

جزء آخر من أبناء قبيلته يف ساحل العاج، ونفس الشيء ينطبق على أبناء قبيلة داجومبا 
الكذين يقطنون أراضي تقع داخل حدود دولة غاان يف الوقت الكذي يتجه فيه والؤهم السياسي 

 ي يقطن دولة توجو، ويف نيجرياي سنجد أن مثة قرى متجاورة يتحدثإىل زعيم قبيلتهم الكذ
تد من جند أن خطوط احلدود مت -بصفة عامة–سكاهنا بلغات متباينة. ويف غرب إفريقيا 

د الساحل حنو الداخل قاطعة يف طريقها الروابط العنصرية والقبلية والدينية التقليدية اليت متت
 ( 25موازية للساحل. )

ن احلدود املصطنعة لبلدان إفريقيا كان من نتاجها وجود مجاعات عرقية وهككذا، فإ
غري مندجمة داخل هكذه البلدان، وهي اجلماعات اليت مل تتقبل معايري الوالء اليت يدين هبا 

 غريها من اجلماعات.
 التمييز بني اجلماعات أو سياسة " فرق تسد":  -3

 الصراع بني لتوليد حمّكات ادوإجي املنافسة، إذكاء روح على االستعمار عمل لقد
 احلدود بعض توسع إىل ابإلضافة الفوارق القبلية، تعميق إىل أدى ما وهو القبائل، هكذه

 االقتصادية املكاسب حول املنافسة فعال يف بدور تقوم أخرى، عرقية مجاعات القبلية لتضم
 (26) والسلطة السياسية.

ارية ) سواء عن عمد أو دون بعد تكريسها هلكذا الوضع، عملت الدول االستعم
عمد( على إعطاء بعض اجلماعات اإلثنية مزااي خاصة ويف نفس الوقت حرمان غريهم 
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( حيث قامت بدعم قبيلة معينة وحماابهتا على حساب القبائل األخرى، أو 27،)منها
تقريب القبائل الصغرى على حساب القبائل الكربى، أو تقسيم القبيلة الواحدة، من خالل 

 (28ابة فرع منها على حساب بقية الفروع األخرى. )حما
 / املعيار األول ) والء اجلماعة اإلثنية للمستعمر(:1

كان املعيار األول الكذي استندت إليه القوى االستعمارية هو موقف اجلماعات 
القبلية من النظام االستعماري، أي مدى والء اجلماعة اإلثنية للمستعمر، ابإلضافة إىل 

( فقد دأبت السلطات 29قوة أو الضعف الكذي مييز اجلماعة القبلية نفسها. )درجة ال
إحدى أكرب اجلماعات يف غينيا بيساو  Balantaالربتغالية على إسناد زعامة مجاعة ابالنتا 

لضمان استمرار والئهم،  Mandinkaوماندينكا  Fulaإىل أشخاص من مجاعيت فوال 
ة مستمرة نتيجة جتاهل السكان من مجاعة ابالنتا األمر الكذي كان مصدرًا لصراعات إثني
   (30لتعليمات الزعماء املفروضني عليهم. )

، لعب دور الوسيط بني االستعمار وخمتلف أواًل  يكون الوالء لالستعمار من خالل
اجلماعات اإلثنية وشغل املناصب اإلدارية. لكذلك، اجتهت اإلدارة االستعمارية للتوسع يف 

واطنني من أبناء املستعمرات يف شغل الوظائف املستحدثة يف أجهزة الدولة االعتماد على امل
الناشئة. ففي نيجرياي اليت تعد واحدة من أكرب املستعمرات الربيطانية كان هناك موظف 

ألف موظف إفريقي، أما اجليش فمن بني أربعة آالف  100بريطاين واحد مقابل كل 
ملواطنني، ويف مستعمرة غرب إفريقيا الفرنسية  فقط من غري ا 75ضابط وجمند كان هناك 

 (31ألفاً. ) 27كانت نسبة املوظفني الفرنسيني لألفارقة واحد لكل 
جاءت عملية اختيار اجلماعات اإلفريقية اليت تتلقى تعليمًا غربيًا وتوكل هلم مهام 

بني اجلماعات  ةإدارية يف ظل الدولة االستعمارية لتعلب دوراً أساسياً يف حتديد طبيعة العالق
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ملستعمرات ففي ظل التعددية اإلثنية الكبرية اليت شهدهتا ا اإلثنية يف دولة ما بعد االستعمار.
الربيطانية يف إفريقيا، شجعت اإلدارة الربيطانية التنافس بني اجلماعات املختلفة على لعب 

ستعمار. دور الوسيط منعا لظهور أي حتالف بني هكذه اجلماعات يستهدف التخلص من اال
ومن خالل استغالل الفوارق بني اجلماعات اإلثنية وما يرتبط هبا من عالقات متوترة بني 
بعض اجلماعات متكن االستعمار الربيطاين من إحكام السيطرة على مستعمراته على الرغم 

  من أسلوب احلكم غري املباشر الكذي طبقه.
قوم ا إذ سعت كل مجاعة ألن تالقى هكذا التوجه استجابة من اجلماعات احمللية ذاهت

السلطات الربيطانية بتكليفها بدور الوساطة ملا يعود عليها عند ممارسة هكذا الدور من 
مكاسب اقتصادية وسياسية. وكانت اجلماعة اليت ختتارها اإلدارة االستعمارية يتمتع أفرادها 

ضاًل عن جتنيدهم ر فبتلقي تعليم بريطاين ميكنهم من االخنراط يف اجلهاز اإلداري للمستعم
يف   Kambaيف جنوب نيجرياي، وكامبا  Tivيف قوات الشرطة واجليش مثل مجاعة تيف 

كربى   Bagandaكينيا.  ويف أوغندا كان حليف االستعمار الربيطاين هو مجاعة ابجاندا 
اجلماعات اإلثنية يف البالد واليت ختضع هلا عدد من اجلماعات الصغرية، واليت لعبت دور 

( وهو ما مكنها 32يط بني السلطة االستعمارية الربيطانية وابقي اجلماعات اإلثنية،)الوس
من أن تستفيد دون غريها من اجلماعات األوغندية، من األوضاع السائدة، من الناحيتني 

على سبيل املثال، حتصلت مجاعة الباجاندا اليت  1959االقتصادية والتعليمية. ففي عام 
من جمموع كبار  %40.7من سكان البالد على حنو  %16ا عن ال يزيد نسبة أفراده

 (33. )1961عام  %46.9موظفي اخلدمة املدنية، وارتفعت هكذه النسبة لتصل إىل 
، من خالل حشد اجليوش حملاربة اجلماعات الرافضة لالعرتاف بسلطة اثنًياو

ماعات اجل االستعمار، حيث متت االستعانة جبماعات حملية أوكلت إليها مهمة إخضاع
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األخرى. ففي أوغندا مثاًل، شاركت قوات من مجاعة ابجاندا اجليش الربيطاين يف عدد من 
احلمالت العسكرية اهلادفة إلخضاع اجلماعات الرافضة لالستعمار، وكانت املكافأة مّد 

واليت  Bunyoroحدود مملكة بوجاندا على حساب جرياهنا خصوصًا مملكة بونيورو 
 1899عد غزوها من قبل قوات مشرتكة من الربيطانيني والباجندا عام خضعت لالستعمار ب

ومنحت أطراف اململكة للباجندا واليت عرفت الحقاً ابسم "املناطق الضائعة" واليت شكلت 
إحدى العقبات خالل مفاوضات االستقالل، ككذلك أجربت اإلدارة الربيطانية حكام 

على إدارية عليا يف التنظيم اإلداري احمللي. و بونيورو على منح أفراد من الباجاندا مناصب 
مستوى أوغندا ككل منحت مجاعة ابجاندا أولوية يف أعمال التنمية والتطوير مثل الطرق 

  واملدارس واملستشفيات، فضالً عن تطوير آليات الزراعة.
إلخضاع  Tivويف نيجرياي استعانت اإلدارة الربيطانية بزعماء من مجاعة تيف 

، فعلى الرغم من مقاومتهم Fulbeال نيجرياي. وتكرر األمر مع مجاعة فوليب أجزاء من مش
 لالستعمار يف البداية إال أن مصاحل الطرفني توافقت أبن تعني مجاعة فوليب اإلدارة الربيطانية

كربى مجاعات اإلقليم مقابل   Hausaيف إخضاع مجاعات الشمال خصوصاً مجاعة هوسا 
 (  34) يع نطاق ممارستها على املزيد من األقاليم.تعزيز سلطات الفوليب وتوس

ويف أجنوال مل يقتصر دور النخب احمللية على اإلدارة ابلوكالة لصاحل السلطات 
االستعمارية وإمنا ظهر االعتماد على هكذه النخب يف مواجهة حركات املقاومة املسلحة، 

ركة الشعبية أوفيمبوندو ضد احلحيث حتالفت اإلدارة االستعمارية الربتغالية مع قادة مجاعة 
واليت اعتمدت ابألساس على حشد املقاتلني من مجاعة كيمبوندو  MPLAلتحرير أجنوال 

واليت ارتبطت جبماعة كوجنو يف  FNLAيف وسط البالد، واجلبهة الوطنية لتحرير أجنوال 
 ( 35أقصى الشمال الغريب. )
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 نية(:/ املعيار الثاين ) غىن املناطق ابملوارد املعد2
املعيار الثاين هو غىن املناطق ابملوارد املعدنية واملناطق اليت متلك أراِض خصبة ويسهل 
الوصول إليها. فكانت املشروعات اليت قام هبا االستعمار يف هكذا اجملال ختدم فقط أماكن 
غنية مبوارد معينة، أو لتسهيل التجارة، أو تكون أماكن استقرار اجلماعات البيضاء كما 

يف جنوب إفريقيا. لكذلك، جند أن املناطق اليت حكم عليها أبهنا غري مرحبة قد مهشت  حدث
 (36) عموما.

هكذه الظاهرة أاتحت فرًصا غري متساوية للرتقي االجتماعي للجماعات اإلثنية 
املختلفة داخل كل مستعمرة واليت نشرت مبرور الوقت الوعي اإلثين على نطاق واسع. حيث 

ت اإلفريقية أوضاعًا مميزة مقارنة جبماعات إفريقية أخرى، وهو ما منحت بعض اجلماعا
 أاتح فرصة للهوية اإلثنية للظهور يف ظل ارتباط وضع اجلماعة بدرجة قرهبا من املستعمر.

(37) 
على سبيل املثال، كانت مناطق بوجندا يف جنوب أوغندا متميزة ابلنسبة إىل بقية 

ف سكان مناطق اإلقليم الشمايل من البالد، على مناطق البالد، وعلى هكذا األساس يوص
أهنم أقل حتضرًا مقارنة بسكان مناطق اإلقليم اجلنويب. وارتبط هكذا التقسيم هبيمنة اجلنوب، 
وخاصة الباجاندا اليت جتد جكذورها يف التنمية غري املتوازنة إابن احلقبة االستعمارية واليت 

نوب أن ثر الشمال وختلفه، فقد استطاع اجلساعدت نسبيا على هنضة اجلنوب وتطوره، وتع
يضمن من خالل التنمية غري املتساوية احلصول على سكك حديدية، وزراعة حماصيل 
نقدية، إضافة إىل التعليم الغريب من خالل اإلرساليات الدينية، ويف ذات الوقت مل حتصل 

مل لبحث عن العاألقاليم األخرى على ذلك. وقد أجرب هكذا الوضع معظم أبناء الشمال ل
يف مزارع مناطق اجلنوب والغرب خاصة مزارع احملاصيل النقدية كالنب واملطاط والكاكاو 
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والقطن اليت أدخلها االستعمار الربيطاين يف بداية القرن العشرين، رغبة منه يف عدم الوقوع 
ر اأبي حال من األحوال حتت رمحة هيمنة منتجي القطن يف األمريكيتني، وضمااًن الستمر 

 (38صناعة النسيج يف بريطانيا آنكذاك. )
يف كينيا أيضا اعترب الربيطانيون وسط كينيا ووادي الصدع مناطق مرحبة، يف حني 
مهشوا املناطق الغربية والشمالية الشرقية اليت اعتربوها غري مرحبة وشاقة، وكان جنوب السودان 

 (39االستعمارية نسبيا. ) ومشال أوغندا من بني املناطق األخرى اليت مهشتها الدولة
كما اعتمدت الرؤية الفرنسية للتقسيمات اإلثنية يف اجملتمع البوركينايب على عدد 
من املعايري التصورية اليت تستند إىل منط التفاعالت اإلثنية وطبيعة األراضي اليت تقطنها 

اإلدارية والنمط و  اجلماعات املختلفة. ونظرًا للتشابه بني تركيبة جمتمع املوسي البريوقراطية
اإلداري الفرنسي، فإن السلطات االستعمارية أقرت بتفوق شعب املوسي، وهو ما جعلها 
تعطي األولوية للسيطرة على القبائل واجلماعات اإلثنية األخرى قبل أن تعود وهتيمن على 

س اممالك املوسي. ويبدو أن هكذه اخلطوة الفرنسية كانت حمكومة ابعتبارات اقتصادية ابألس
حيث كان الفرنسيون حباجة إىل األيدي العاملة، وذلك من أجل استخدامها يف املناجم 

 ( 40وبناء شبكات السكك احلديدية. )
من السكان اليوم، معينا  %40كما وجد الفرنسيون يف مجاعة الفانج الكذين ميثلون 

كما مت جتنيدهم   ةال ينضب للقوة العاملة، فتم تسخريهم للعمل يف املشاريع احلكومية واخلاص
 (40) للخدمة العسكرية وبناء السكك احلديدية.

وقد قام املستعمر بتحويل املراكز احلضرية من املناطق الداخلية إىل املناطق الساحلية، 
فالشبكات التجارية اليت كانت تربط مناطق السودان الغريب عرب السافينا يف الصحراء الكربى 

لتجارية املطلة على احمليط يف داكار وسينلوي. وأمهية انكمشت لصاحل املدن الساحلية ا
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املدن التقليدية يف غاوو ومتبكتو وسوكوتو وزاراي وداهومي وأشنيت وممباسا وبوجنورو وصوفاال، 
 تدهورت لصاحل العواصم احلديثة يف أبيدجان والغوس وبروتونيفو ونريويب وكامباال وموبوتو.

ها االجتماعية إىل هكذه املراكز اجلديدة مبا فيهكذا يعين نقل السلطات االقتصادية و 
من مقومات القيادة والتنمية كاملدارس واملستشفيات وشبكات املواصالت اليت تيسرت 
للمجتمعات يف الساحل. ففي السنغال انتقلت مراكز السلطة الثقافية والسياسية من أرابهبا 

" سكان الشمال التقليديني الفوالنيني يف منطقة فوت طور ومن " البَـَول   ، إىل أيدي بـََول 
يف منطقة رأس األخضر داكار وغوري، ويف ساحل  Lebeuسكان الساحل وخاصة الليبو 

على  Betiوالبييت  Baoliالعاج شجعت اإلدارة االستعمارية  الفرنسية عشائر الباويل  
 حساب مجاعات املندينغي سكان الشمال، وخاصة فرعها اجلوال.

قلة التعليم، الفوالين ابحملافظة والتقليد و -مناطق الشمال اهلاوساويف نيجرياي اتسمت 
يف حني هنضت عشائر اليورواب، واإليبو سكان املناطق الساحلية القتسام السلطات اإلدارية 
احلديثة أو ابألحرى الحتكار تركة االستعمار الربيطاين مستفيدة من حصيلتها وخرباهتا 

ية يف افة الغربية، ومثل ذلك يقال يف مكانة الباغندا السياسنتيجة احتكاكها املباشر مع الثق
يف الكامريون، كل ذلك بفضل اتصاهلم  Bamindaأوغندا، والكيكيو يف كينيا، والبامندا 

 ( 41) مبراكز االستعمار اجلديدة.
مجاعة إثنية، ولكن أكثر هكذه  236ويف الكامريون كانت هناك على األقل 

 و Bamileke تعليم االستعماري الفرنسي هي مجاعاتاجلماعات استفادًة من ال
Douala وBassa  وكلها مجاعات حَت َي وتعمل ابلتجارة قرب الساحل، فصارت هكذه ،

 اجلماعات حىت هناية احلرب العاملية الثانية عماد الشرحية الدنيا لإلدارة االستعمارية، أما الـ
Beti  والـBulu  اب يف أعقاب إدخال سياسة االستيع فقد مت تسخريهم لألعمال اليدوية
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يف اإلقليم الواقع حتت االنتداب يف العشرينات من القرن العشرين. ونتيجة هلكذه التفرقة يف 
املعاملة فقد صعد أفراد هكذه اجلماعات املميزة ليمثلوا النخبة يف فرتة ما بعد احلرب، فهيمنوا 

  .على الساحة السياسية للمستعمرات الفرانكفونية
اجلابون فقد قام الفرنسيون بتجميع ما يقرب من أربعني مجاعة إثنية خمتلفة، ويف 

 وهم فرع من فروع اجلماعة اإلثنية األكرب Mpongwe  لكنهم أظهروا تفضيلهم للـــ
Myene  نتصف إىل السواحل يف م -ومنها جتارة العبيد -الكذين دفعتهم فرص التجارة

 .القرن التاسع عشر
دت السياسات االستعمارية من حدة التنافس التارخيي ما بني مجاعات ويف اجلابون فقد زا

 Fang Pahouin من سكان اجلابون( والـ %5)ويشكلون   Mpongwe الـ
 Mitsogo والـ Nkomi من السكان( والـ %20)ويشكلون حاليا Eshira والـ 

 ني.األوربيحول السيطرة على التجارة النهرية واملزدهرة مع  Bapounou والسيمبا والـ
(42) 

 / املعيار الثالث ) الدين(:3
لديين كان االستعمار أول من تالعب ابلبعد ا  يف الدين، فقداملعيار الثالث يتمثل  

خلدمة األهداف السياسية، عن طريق إذكاء روح التفرقة اإلثنية هبدف إحكام السيطرة 
خر، وأتليب جانب على آ( ابلرتكيز على عوامل االختالف بني األداين، 43االستعمارية،)

( وهو ما متثل 44أو منح أصحاب عقيدة امتيازات على حساب أصحاب عقيدة أخرى. )
يف العديد من املمارسات، فعلى سبيل املثال قامت السلطات االستعمارية إبعالء شأن 
مجاعات حملية على حساب مجاعات أخرى ابستخدام األساطري الدينية بعد صبغها بصبغة 

حدث يف رواندا، وأحياان أخرى بدعم قومية إفريقية مسيحية يف مقابل قومية علمية كما 
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عربية إسالمية كما حدث يف السودان وقد انتهت احلالتني ابندالع احلرب األهلية. وقد  
كانت معظم التداعيات '' الدرامية '' يف مرحلة ما بعد االستقالل صراعية، ففي السودان  

اجلنوب الديين بني الشمال و  –لقائمة على الفصل اإلثين كانت السياسات االستعمارية ا
(، 1972-1955أحد األسباب الرئيسية يف نشوب احلرب األهلية األوىل يف السودان )

( كما أن السياسات 1983وعامل مساعد يف احلرب األهلية الثانية اليت بدأت يف )
الشمال واجلنوب  نقسام بنيالربيطانية للحكم غري املباشر يف نيجرياي قد عمقت بال شك اال

 (45يف البالد، كما فاقمت من التوترات اإلثنية والطائفية. )
لقد متثلت إحدى االسرتاتيجيات املتطرفة للقوى االستعمارية يف إبقاء اإلسالم بعيدا 
متاما عن مناطق معينة. وهو ما جسدته بريطانيا يف جنوب السودان خالل احلقبة 

أي نشاط للدعوة اإلسالمية يف اجلنوب. ويف مشال نيجرياي مل االستعمارية، حيث حظرت 
يشجع احلكام الربيطانيون القيام أبعمال تنصري يف املناطق اإلسالمية يف الشمال مثل سوكوتو 

 (45وزاريــا ولكنهم مسحوا ابلتنصري يف تلك املناطق الشمالية اليت مل ختضع كلية لإلسالم. )
ف اإلسالمي يف جنوب القارة ابستخدام أساليب استطاع االستعمار إعاقة الزح

متعددة، متثلت يف إطالق يد اإلرساليات التبشريية يف املناطق اليت مل يصلها اإلسالم، 
ومسحت ألبناء املسلمني اباللتحاق ابملدارس التبشريية إلبعادهم عن املدارس اإلسالمية 

( 46) ليم الغريب.لتقاليد والتعحتت دعوى التعليم احلديث، مع خلق خنب إفريقية مشبعة اب
وعلى هكذا األساس أصبح التعليم األورويب الكذي حتتكره اإلرساليات هو مفتاح الرتقي 
االجتماعي واملادي، وأصبحت املدارس هي أحد أهم القنوات العتناق املسيحية، وقد 

ترب أحد عشكل التعليم نوًعا من التمييز للمسيحيني األفارقة مقارنة ابملسلمني، وهو ما ا
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أشكال التنمية غري املتوازنة اليت استخدمها االستعمار يف الدول اإلفريقية مثل ما حدث يف 
 ( 47) السودان ونيجرياي وأوغندا.

وهنا جند أن بريطانيا قد ساعدت املسيحية من خالل تقدمي التسهيالت والدعم 
ة الربيطانية كانت اللغوي للمدارس التبشريية والبعثات التبشريية الطبية، كما أن السياسات

لصاحل املسيحية، وليست لصاحل اإلسالم، حيث سامهت بريطانيا يف تطوير عدد من اللغات 
اإلفريقية، ووضعت القواعد اهلجائية هلا، وكان للمبشرين دور أساسي يف هكذا املضمار، كما 

 اي مثاًل، تسببت( ففي نيجري 48) ترجم اإلجنيل للعديد من اللغات اإلفريقية مقارنة ابلقرآن.
السياسة االستعمارية الربيطانية يف تسييس اهلوية الدينية بشكل واضح بفصلها الشمال 
املسلم عن اجلنوب املسيحي، حيث دعمت املسيحيني ابملهارات اإلدارية والتعليمية، وقد 

كذ نسامهت هكذه األمناط غري املتوازنة يف خلق صراعات بني اإلثنيات املختلفة يف نيجرياي م
الفرتة االستعمارية وحىت اآلن، وقد تباينت ردود فعل مسلمي نيجرياي جتاه السياسات 
االستعمارية فبينما اختار البعض جماهبة االستعمار، فإن البعض اآلخر تراوحت اختياراته 
بني اهلجرة أو التعاون مع االستعمار ابستخدام مبدأ املصلحة واالستفادة من علم 

 ( 49) الربيطانيني.
ويف أوغندا احناز االستعمار جلانب الربوتستانت على حساب املسلمني، فسيطر 
الربوتستانت على املناصب اهلامة يف الدولة وحرم الكاثوليك واملسلمني منها، مما أدى إىل 

 (50انقسام الزعماء على أسس مكذهيب. )
برية ك  وعلى اجلانب اآلخر، فإن السلطات االستعمارية الفرنسية، قد ركزت بدرجة

على سياسة االستيعاب، ففي سعيه الطموح فكر االستعمار الفرنسي يف حتويل األفارقة إىل 
رجال فرنسيني ونساء فرنسيات، ونظرا ألن الشعب الفرنسي طوال اترخيه مل يكن مسلما، 



 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2020السنة:  05الشهر:03العدد :

السياسات االستعمارية والظاهرة اإلثنية يف إفريقيا 
 جنوب الصحراء

 117ص –89 ص:

 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 

107 

فإن سياسة االستيعاب كانت تعين ضمنيا معارضة اإلسالم، وإعالن احلرب الثقافية على 
 (51) طنية.التقاليد الو 

لقد قادت سياسة التمييز بني اجلماعات اإلثنية إىل خلق حالة من "احلساسية 
اإلثنية" بني اجلماعات املتميزة واملسيطرة من جانب، واجلماعات األخرى احملرومة اقتصادايً 
واجتماعياً وسياسياً من جانب آخر. حيث متكنت هكذه اجلماعات األوىل من الوصول إىل 

للمستعمرين، مستفيدة من الوضع الكذي خصها به االستعمار، غري أن  السلطة خلفاً 
اجلماعات اإلثنية األخرى رفضت اخلضوع هلكذه اجلماعات املتميزة وراحت تنظر إىل أي 
سياسة أو برامج تطرحها احلكومة املركزية لتحقيق االندماج الوطين، أبهنا ال تعدو أن تكون 

يها ا اإلثنية إىل والء للجماعة املسيطرة اليت ينتمي إلدعوة هلكذه اجلماعات لتحويل والءاهت
 (52رئيس الدولة. )

 الفصل بني أجزاء البلد الواحد:  -4
لعبت السياسات االستعمارية دورا كبريا يف بكذر بكذور املشكلة وذلك ابنتهاجها 

( ففي السودان على سبيل املثال، قامت 53) سياسة الفصل بني أجزاء الوطن الواحد.
الربيطانية بفصل القسم اجلنويب للسودان عن مشاله، وميزت بينهما يف جماالت اإلدارة  اإلدارة

والتعليم، كما سعت إىل تنمية اجملتمع يف اجلنوب على أسس ختتلف عن الشمال، فعملت 
على بناء سلسلة من الوحدات العرقية املكتفية ذاتيا لعرقلة حتلل الروابط العصبية الضيقة 

نكفاء كل قبيلة على نفسها، واإلبقاء على واقع التخلف، من خالل تطبيق واملساعدة على ا
وانتهاج سياسة  1922قانون املناطق املغلقة الكذي مشل كل إقليم اجلنوب وجبال النوبة سنة 

(كما لعبت البعثات التبشريية الكنسية دورا كبريا يف تنشئة 54،)1930اجلنوب سنة 



 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2020السنة:  05الشهر:03العدد :

السياسات االستعمارية والظاهرة اإلثنية يف إفريقيا 
 جنوب الصحراء

 117ص –89 ص:

 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 

108 

الت ة العربية واإلسالمية ابإلضافة إىل حتميلها وزر محالنخب اجلنوبية على كراهية الثقاف
 (55االسرتقاق يف العهود املاضية. )

كما ساعدت ممارسات اإلدارة االستعمارية على تقسيم أوغندا إىل قسمني متباينني، 
مشال وجنوب، يقطن كل منها مجاعات ختتلف من حيث طبيعة النشاط االقتصادي، 

هم يف ثراء جنوب البالد وغرهبا الكذي تسكنه مجاعات من ( مما سا56وأسلوب احلياة. )
البانتو، وفقر الشمال والشرق، حيث تتوزع العديد من اجملموعات اإلثنية األوغندية األخرى. 

(57) 

  خلق وحدات عرقية جديدة -5
غيري الدول االستعمارية جلأت إىل تفيما يتعلق خبلق وحدات عرقية جديدة، فإن 

 ملستعمرات اإلفريقية من خالل خلق وحدات عرقية جديدة، ففي كتاباخلريطة العرقية يف ا
يتناول جمتمعات   E. Phonologie و J. L. Amselle مجاعي نشر ابلتعاون بني

ارية خمتلفة يف إفريقيا الوسطى والغربية، مت الرتكيز على "اخرتاع" أعراق ابلتصنيفات االستعم
 تمرارية االقتصادية والسياسية واللغويةاليت شكلت، حسب رأي أمسال، قطيعة مع االس

 .J. P والثقافية اليت انبنت عليها فضاءات القارة قبل االستعمار األورويب. وابلنسبة إىل
D'ozone   ًفإن البييت يف ساحل العاج تشكل " اخرتاعا استعماراي". ويكذكر أمسال نقال

تشكل ذاته من صنع أن "االنسجام القبلي" ملامبوي يف زامبيا أي ال  Watsonعن 
أن وجود عرقي التوتسي واهلوتو  J. P. Chrétien االستعمار الربيطاين. كما يالحظ 

يف رواندا وبوروندي يعود إىل حزمة غريبة من البديهيات. فهكذان العرقان ال يتمايزان ال ابللغة 
 (58وال ابلثقافة وال ابلتاريخ وال ابجملال اجلغرايف احملتل. )
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ى ذلك أيضا، حالة "األجناال" يف القرن التاسع عشر واليت أطلقها ومن األمثلة عل
االستعمار البلجيكي لتشمل كل الشعوب القاطنة على طول هنر زائري، مث مت توسيع هكذا 
االصطالح ليشمل أولئك الكذين هاجروا من حوض النهر إىل املنطقة احلضرية يف كينشاسا. 

(59)  
وي واليت ال ميكن حتديد جكذورها يف فرتة ما يف زميباب Shonaأيضا، مجاعة شوان 

قبل االستعمار ومل تظهر إال على يد اإلدارة الربيطانية واإلرساليات املسيحية اليت كانت 
 (60مصدر التصنيف اإلثين األول يف الكثري من مناطق القارة اإلفريقية. )

يف  Ankoleمملكة أنكويل  1901يف أوغندا اصطنعت اإلدارة الربيطانية عام 
جنوب غرب البالد كوحدة سياسية ذات هوية إثنية مستقلة للمرة األوىل بعد أن مجعت بني 
ست وحدات سياسية متتعت كل منها بقدر من االستقالل مستغلة النظام اإلداري 

 Nkore( .61)ومؤسسات احلكم اليت طورهتا إحدى هكذه الوحدات وهي دويلة نكوري 
البداية وعلى األخص يف أعقاب احلرب العاملية  يف السودان قام الربيطانيون منكذ

األوىل، ببعث اجملتمعات القبلية املنقرضة يف شكل سياسة احلكم احمللي، وقد مت رسم السياسة 
الربيطانية حبيث تؤدى إىل خلق تكوينات صغرية ومنقسمة على نفسها وتعمل على معارضة 

 (62)بعضها البعض والوقوف يف وجه مد الوطنية املتزايد. 
يف نيجرياي مل تظهر اإلثنية يف صورة مجاعات متمايزة تفصلها حدود جغرافية واضحة 
إال يف إطار الدولة اليت أنشأها االستعمار الربيطاين، فلم تكن هناك مجاعات إثنية سابقة 
على الدولة يف نيجرياي، بل تعددت مناذج التنظيم السياسي بني ممالك وأشابه ممالك وبني 

نة جبانب القرى اليت مل تعرف سوى هياكل تنظيمية بدائية. وتتأكد هكذه احلقيقة دول املدي
، ألن اسم اليورواب شاع استخدامه بفضل جهود Yorubaيف حالة مجاعة اليورواب 
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اإلرساليات املسيحية اليت أرادت أن ترتجم نسخة من اإلجنيل للغة احمللية ليتم تداوهلا على 
املدن يف جنوب غرب نيجرياي والكذين اعتربهتم اإلرسالية نطاق واسع بني سكان عدد من 

 (63مجاعة واحدة يف الوقت الكذي كانت هكذه املدن فيه حتارب بعضها بعضاً. )
ويف أوغندا، فإن األشويل اليت تعترب من أكرب اجلماعات اإلثنية يف مشال أوغندا. 

يطاين إىل االستعمار الرب اترخييا، فإن هكذه اجلماعة مل تكن معروفة هبكذا االسم قبل جميء 
‹‹   on-loco-li››اشتق من  Acholiالبالد، كما يرى البعض أن لفظة األشويل 

أنه عندما دخل إىل مشال أوغندا عرب األراضي  ويروي بيكر‹‹. أان كائن بشري›› والكذي يعين 
مل جيد مجاعة يطلق عليها األشويل، بل حتدث عن بعض الزعامات  1864السودانية عام 

، Farajoke، والفارجوك Faniquaral، والفانكور Obboصغرية مثل أوبو ال
، كما أنه مل يتحدث عن Faloro، والفاورو Fabbo، والفابو Fallibekوالفالبيك 

، بل أشار أيضا إىل زعامات متناثرة مثل كوشي Junam، أو اجلوانم Alurاأللور 
Koshi والفوكوتش ،Foquatch والفاركاات ،Farakatta ، والفاجوريFaigore .

(64)  
ككذلك ظهر أتثري السياسات الربيطانية يف خلق اهلوية اإلثنية للجماعات املختلفة 
بشكل ابرز يف زجنبار، فالدراسات األنثروبولوجية تشري إىل أن متحدثي السواحيلية يف شرق 

أنفسهم  مإفريقيا ال يعرفون انتماءهم جلماعة واحدة بشكل حصري، حيث يعترب الغالبية منه
منكذ  A.H.J. Prinsعراًب أو هنودًا وأفارقة يف الوقت نفسه. فكما أثبت برينس 

مخسينيات القرن املاضي فإن متحدثي السواحيلية ال يتبنون مفهوم االنتماء احلصري جلماعة 
إثنية بعينها، وهو ما أكده ابحثون آخرون الحقًا من خالل توضيح ما يتسم به االنتماء 

 (65حدثة ابلسواحيلية من أنه انتماء مرن وذو طبيعة استيعابية. )للجماعة املت
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، تعد دراسة العالقة بني الظاهرة اإلثنية والسياسات االستعمارية كخالصة ملا سبق
أمر على جانب كبري من األمهية نظراً ألمهية املكون التارخيي يف إضفاء السمة اهليكلية على 

 .ّد منهع إىل العوامل والتفاعالت التارخيية كان أمرًا ال بالواقع التعددي يف إفريقيا، فالرجو 
على الرغم من أن الكثري من الباحثني يرون أنه من العبث االستمرار يف '' لصق التهم 
ابالستعمار'' أو إلقاء سبب مشاكلنا على اآلخرين، ألنه من غري املمكن أن يستمر أتثري 

ود أو التقليدية القدمية أيضا إىل ما بعد أربعة عقالسياسات االستعمارية القدمية، واألوضاع 
أكثر من االستقالل الوطين، ليتحول املعيار من ''سياسة استعمارية'' إىل ''املسؤولية الكذاتية'' 

 ( فإن أتثري االستعمار يف إفريقيا ليس فقط يف العالقة بني اجملموعات مثلما66يف النهاية. )
القة بني أو بني التوتسي واهلوتو، وليس ككذلك فقط يف الع هو بني اهلوسا واإليبو واليورواب

جنسني كما هو بني السود والبيض يف جنوب إفريقيا، لكنه أتثري جكذري شامل، كأمنا يفتح 
صفحة اليوم على صفحة األمس يف التاريخ اإلفريقي. فكما يكذهب  –وإن بتفاوت  –

ي مزروعي أبن: "مشاكل القارة واألستاذ عل Isawa Ellaigwuاألستاذان إزاوا إيلكيو  
 (67د لتاريخ ما قبل االستقالل".)اإلفريقية بعد االستقالل ليست سوى امتدا

حيث أسهمت املمارسات اإلدارية االستعمارية يف إعادة تشكيل اخلارطة "القبلية" 
اإلفريقية، وإضعاف  النزاعات  أساس بعد فيما و"العرقية" للقارة اإلفريقية، اليت شكَّلت

( وعقدت االتفاقيات 68حدهتا وغرس الفنت وتقسيم القارة إىل كونتوانت عرقية وجهوية،)و 
معها ويف مناطقها ابعتبارها جمموعات سياسية مستقلة، مما أفضى إىل تسييس اإلثنية 

 واعتمادها اهلوية السياسية بدال من الوطنية واملواطنة اجلامعة.
 
 املراجع: 
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 حتدي بناء هوية وطنية جامعة يف الدولة متعددة االثنيات يف إفريقيا
Inclusive national identity challenge in the multi-

ethnic African state 
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  أستاذ حماضر أ

 قاملة اجلزائر 1945ماي  8جامعة 

zeghouni.rabah@univ-guelma.dz 
 :ملخص

تتجاوز سياسة اإلدماج االجتماعي التعامل املتميز مع خمتلف االثنيات وفقا ملبدأ 
لفرعية ايت اجتمع اهلو  مشرتكة احرتام اخلصوصيات، وتعمل بدل ذلك على خلق هوية مدنية

املختلفة، قائمة على مفهوم االنتماء على أساس املواطنة. يبحث هكذا املقال يف إشكالية 
مدى قابلية الدولة يف إفريقيا للخضوع لشروط تبين سياسة اندماج اجتماعي انجحة، تساعد 
يف تشكيل هوية وطنية جديدة ومدنية حمايدة تتجاوز اهلوايت االثنية الفرعية والتقليدية، 

افرتاض أبن هناك عوائق متشابكة تعرقل مسعى تطبيق شروط االندماج االجتماعي على 
صادية لنشأة الدولة اقت-الظروف التارخيية، السياسية والسوسيو يف الدولة اإلفريقية بسبب
احلداثة يف ولقد توصلت الدراسة إىل أن أتثري عمليات التنمية و  املستقلة احلديثة يف إفريقيا.

ية كان يف الغالب عكسيا؛ أي حمفزا للصراع بني اجملموعات االثنية حول القوة، الدولة اإلفريق
 الثروة واألمن.

 التعددية االثنية، إفريقيا، اهلوية اجلامعة، االندماج، املواطنة الكلمات املفتاحية:

Abstract  
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The social inclusion policy transcends dealing with 

different national ethnicities and instead, works to create a 

common civil identity that combines different subsidiary 

identities on the basis of citizenship. This article examines the 

extent to which the state in Africa could be subject to a successful 

social integration policy, to form a new national civil identity that 

transcends sub-traditional and ethnic identities. The study 

assumes that there are many restrictions that prevent  the 

application of social integration in the African state, and 

concluded that the influence of development and modernity 

processes in the African country was mostly negative; because it 

stimulated conflict between ethnic groups over power, wealth and 

security 

Key Words: Ethnic Pluralism, Africa, Inclusive Identity, 

Integration, Citizenship 

 .مقدمة:1

دولة اقتصادية متداخلة جاءت نشأة ال-سباب اترخيية وظروف سياسية وسوسيوأل 
اإلفريقية احلديثة ما بعد االستعمار مرتبطة ابلتعددية االثنية كأمر واقع؛ ألن االستعمار فضال 
عن سياسته التمييزية يف تعامله مع اجملموعات االثنية املختلفة ضمن حدود الدولة الواحدة، 

ية مصطنعة ال حترتم ابلضرورة األساس العرقي للقبائل اإلفريقية. وقد كان ترك حدودا دول
ذلك أحد أبرز أسباب انفجار النزاعات االثنية يف أغلب أقاليم القارة بعد االستقالل. 
فأكثر من نصف الدول اإلفريقية شهدت على األقل عاما من النزاع املسلح خالل مرحلة 

ن إفريقيا يعيشون يف مناطق تشهد نزاعات، وأكثر سكا 1/5ما بعد االستقالل، ومخس 
من  32تقع يف إفريقيا مبعدل  1980من نصف الدول النامية اليت شهدت نزاعات منكذ 

نزاع. يف الواقع، كان ال بد ألي عملية إصالح سياسي واقتصادي يف الدولة  47أصل
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رورية؛ ألن باقية ضاإلفريقية احلديثة أن تتعامل مع مسألة التعددية االثنية كخطوة است
التجارب تظهر أن اخنراطا انجحا يف عملية دمقرطة سياسية وتنمية اقتصادية يستوجب 
امتالك الدولة هلوية وطنية جامعة حمل اتفاق بني خمتلف اجملموعات االثنية مبا يتجاوز اهلوايت 

 أمرا حتميا. نالفرعية، وإال فإن الصراع على املوارد االقتصادية واالمتيازات السياسية سيكو 

تربز أمهية الدراسة يف مقاربتها ألزمة الدولة املتعددة االثنية يف  أمهية الدراسة:
 إن سياسة االندماج تركز على إدارة التنوع إفريقيا من خالل مفهوم "االندماج االجتماعي".

 Harisاالثين ضمن اجملتمعات من منظوراهتا االجيابية. وكما يشرح ذلك هاريس رايلي 

Reilly فإن إدارة النزاع تعين التعامل االجيايب والبناء مع االختالف والتعدد. إن سياسة ،
اإلدماج أو التوحيد تتجاوز التعامل املتميز مع خمتلف االثنيات وفقا ملبدأ احرتام 

قائمة على مفهوم  civic identityمشرتكة هوية مدنية اخلصوصيات، وتعمل على خلق 
واطنة. فالدراسة إذن تستمد أمهيتها العلمية من حماولة االستفادة من االنتماء على أساس امل

مقاربة "االندماج االجتماعي" كآلية غري اقصائية انجحة إلدارة التعدد ضمن اجملتمعات 
ة التعددية، ومدى قابلية تطبيقها على الدولة يف إفريقيا الستيعاب اهلوايت الفرعية حنو هوي

 وطنية جامعة.

شري جتارب دول متعددة االثنيات من خارج القارة اإلفريقية إلمكانية : تاإلشكالية
وجود دولة متعددة االثنيات ومستقرة يف نفس الوقت بعيدا عن سياسات اإلقصاء االثين. 
فكثري من الدول يف أوراب وآسيا جنحت يف إدارة التعدد االثين عرب هنج سياسة اندماج 

امعة قائمة على فكرة االنتماء من خالل املواطنة. اجتماعي سامهت يف بناء هوية وطنية ج
 - الغالبيف-لكن يف الواقع كان تعامل حكومات الدول اإلفريقية مع التعددية االثنية 

اقصائيا عرب سياسات عنيفة كاإلابدة اجلماعية، الرتحيل القسري للسكان، الفصل أو 
ومعه  اجملموعات االثنية، اهليمنة، وهو أمر قوض فرصة بناء هوية وطنية جامعة ملختلف

تراجعت معه فرص الدميقراطية والتنمية. فلماذا فشلت الدولة يف إفريقيا يف مسعى بناء هوية 
 مدنية جامعة؟
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اقتصادي لنشأة الدولة -إن السياق التارخيي، السياسي والسوسيو  الفرضية:
الثنية األحادية على ا املستقلة احلديثة يف إفريقيا يشرح الربط البنيوي واملؤسسايت للهيمنة

 فشل مشروع بناء اهلوية الوطنية اجلامعة. الدولة يف إفريقيا ويفسر

دة توظف الدراسة مقاربة إدارة التنوع الثقايف يف اجملتمعات املتعد منهجية الدراسة:
ملناقشة مسألة بناء اهلوية الوطنية اجلامعة املرتفعة على اخلصوصيات، ويف ذلك أتخكذ الدراسة 

وى الوصفي يف استكشاف واقع حال الدولة متعددة االثنيات يف إفريقيا، وترتقي إىل املست
مستوي التحليل مبناقشة التحدايت البنيوية النابعة عن خصوصية الدولة يف إفريقيا كمفسر 

 جناح التعددية الثقافية يف إفريقيا. لتعثر

 . يف التعريف ابهلوية الوطنية اجلامعة وشروطها.2

م اهلوية عموما إىل ما يكون به الشيء أصيال، أي من حيث تشخصه يشري مفهو  
وحتققه يف ذاته ومتييزه عن غريه، فهو وعاء الضمري اجلمعي ألي تكتل بشري، وحمتوى هلكذا 
الضمري يف آن واحد، مبا يشمله من قيم وعادات ومقومات تكّيف وعي اجلماعة وإرادهتا 

. أما (631، ص.2010)بن تركي، ى كياهنا يف الوجود واحلياة داخل نطاق احلفاظ عل
، فيقصد به ذلك املركب االجتماعي الكذي National Identityمفهوم "اهلوية الوطنية" 

يعكس ثقافة، قيم، تقاليد وتصورات األمة، وتتضمن القيم املشرتكة والرؤى حول ما متثله 
هبا، وعربها  أن تضطلع جمموعة بشرية ما ألعضائها وللعامل اخلارجي، واألدوار اليت يفرتض

ميكن التمييز بني "األان" كشخصية وثقافة متميزة عن "اآلخر". إهنا تعبري عن إحساس 
ووعي ابالنتماء والتعلق مبجموعة يعرب من خالهلا األفراد من اخلصوصية الشخصية حنو بيئة 

 والنفسي ينانتماء اجتماعية وثقافية أوسع. فاهلوية تظهر كجزء من تكوينهم الوجداين والكذه
قبل أن يكون مكوان ثقافيا وقانونيا يرجع إليه. وتتجسد اهلوية الوطنية يف جمموعة من 

 :(632، ص.2010)بن تركي، املقومات األساسية 
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الوطنية واللهجات احمللية املرتبطة بوجود شعب ما وتطوره ومصريه، على أساس أن  اللغة-أ
داري، ويف مجيع املستوايت، ويف التسيري اإلتكون اللغة الوطنية معتمدة يف التدريس على 

 القضاء، إضافة إىل التواصل بني شرائح اجملتمع إىل جانب اللهجات احمللية؛

الدينية والوطنية املتكونة عرب العصور واليت تكسب الشعب حامل اهلوية حصانة  القيم-ب
ا كان همحتول دون ذوابنه يف شعوب أخرى، وتؤهله ملقاومة كل حماوالت التكذويب م

 مصدرها؛

والتقاليد واألعراف النابعة من تلك القيم واحلاملة هلا والعاكسة ملستوى الشعب  العادات-ج
 حامل اهلوية االقتصادي واالجتماعي والثقايف والسياسي؛

النضايل الكذي ينسجه ذلك الشعب حامل اهلوية من أجل احملافظة على هويته  التاريخ-د
 وأعرافا.أرضا وقيما، عادات وتقاليد 

وبناء على ذلك، فإن تشكيل هوية دولة ما واحلفاظ عليها يعد أمرا حيواي لتحقيق  
درجة عالية من التجانس واالنسجام بني أفرادها، فتحافظ الدولة من خالهلا على كينونتها 
 وصورهتا أمام األمم األخرى وتضمن استمراريتها التارخيية مبا ال يدفع للتشكيك يف أصالتها.

ثق ذلك الوعاء الوطين الكبري الكذي يعرتف ويو اهلوية الوطنية اجلامعة صد بـويق 
ويستوعب كل طوائف ومكوانت اجملتمع وككذا اجملموعات االثنية املختلفة يف اجملتمعات 
متعددة االثنيات، وخيلق منه وبه كياان كبريا وقواي ميثل اجلميع وال يقصي أو يلغي أحدا، بل 

طار الوطين العام الكذي يقوي كل مكوانته. كما يصنع نقطة تالق يقويه وينميه داخل اإل
وارتكاز وانطالق واحدة للمجتمع لينطلق منها لتحقيق أهدافه العليا. وتستند عملية بناء 
ومتكني اهلوية الوطنية الواحدة اجلامعة ملكوانت اجملتمع إىل منظومة متكاملة من املبادئ 

  ماي(. 05، 2014)الديب، رمضان. الديب فيما يلي واملرتكزات، خلصها إبراهيم رمضان 
 من املوقع: 2020، فرباير 20، مت اسرتجاعها يف عبقرية اهلوية الوطنية يف بناء الدولة احلديثة

https://goo.gl/CiwRbd ):  

https://goo.gl/CiwRbd
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 اجملتمع لفرعية املوجودة يفضرورة االعرتاف الكامل بكل املكوانت الطائفية واهلوايت ا  -
 وحقها الكامل من املواطنة احلقيقة متساوية احلقوق والواجبات مع اجلميع؛

االستناد إىل منظومة القيم اإلنسانية العاملية املتعارف عليها عامليا ابحلرية والتسامح واإلخاء  -
التعايش اإلنسان و  اإلنساين والعدل واملساواة، واليت من شأهنا تعزيز احرتام ومحاية حقوق

السلمي وصيانة وتعزيز احلرايت اخلاصة والعامة وإعالء ومتكني وتطبيق القانون مبا يضمن 
 األمن واالستقرار اجملتمعي؛

تعزيز القيم املشرتكة لكافة مكوانت اجملتمع الواحد، واليت متثل نقطة االرتكاز الصلبة يف  -
   بناء اجملتمع الواحد؛

ة الشعبية وىف مقدمتها اإلجيابية، التطوع، املبادرة، احلكمة، الوعي، جمموعة قيم الرقاب -
واليقظة، وتقدمي املصلحة العامة على اخلاصة، واليت من شأهنا تعزيز متكني اإلرادة الشعبية 
خاصة عندما يتم وضعها يف أطر مؤسسية متنوعة ملؤسسات وجماالت عمل اجملتمع املدين  

 .كومة، مراقب هلا ومعزز ألدائها وخلدمة مصاحل اجلماهريكمكمل وداعم ألدوار ومهام احل

على هكذا األساس، فإن احلديث عن اهلوية الوطنية اجلامعة يقتضي عالقات  
اجتماعية واقتصادية تعرب عن جممل املصاحل واالحتياجات األساسية ملختلف مكوانت 

تزلة داخل اجملتمع ة واملخاجملتمع، مبا يعمل على التخفيف من حالة استنهاض اهلوايت الصغري 
مقابل اهلوية اجلامعة احلاملة للمشروع الوطين واملمثلة ملصاحل اجلميع. ومما جيب أتكيده، هو 
أن اهلوية الوطنية اجلامعة ال تلغي جممل اهلوايت الفرعية املكونة للمجتمع، فاهلوايت الفرعية 

دعائها سيج اجتماعي وميكن است) املناطقية / املكذهبية / العرقية ( تضل قائمة داخل أي ن
أو حىت استحداثها، ولكن اهلوية اجلامعة، وبفضل متثيلها للمصاحل االجتماعية وجممل 

 االحتياجات املادية للناس، تقوم بتخفيف حالة استنهاض اهلوايت الفرعية من املاضي. 

لفرعية ا ويرتكز جناح اهلوية الوطنية اجلامعة احلقيقية القادرة على اختزال اهلوايت 
على عاملني اثنني جيب على مؤسسات الدولة مراعاهتا: األول هو القدرة على متثيل املصاحل 
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االجتماعية لكافة مكوانت اجملتمع. والثاين، تبين سياسة قادرة على اختزال اهلوايت الفرعية 
بل وتنظيم شكل صراعها السياسي، وككذلك توظيف هكذا الصراع التنافسي يف تطوير كافة 

حول مفهوم اهلوية الوطنية اجلامعة. مت  ماي(. 05، 2014)الصراري، علي. اصل احلياة مف
 (.https://goo.gl/focX8bمن املوقع: 2020، فرباير 20يف اسرتجاعها 

، 2014)الديب، رمضان. إن أمهية اهلوية الوطنية الواحدة اجلامعة تتمثل أيضا يف  
 من املوقع: 2020، فرباير 20يف ، مت اسرتجاعها الدولة احلديثة عبقرية اهلوية الوطنية يف بناءماي(.   05

https://goo.gl/CiwRbd): 

الشعور ابألمان والتقليل من حدة اخلوف لدى كل فصيل أو جمموعة اثنية على حاضره  -
الب حنو الكذي يدفع يف الغومستقبله خشية اإلقصاء واحلرمان من حقوقه اخلاصة والعامة، و 

 التقوقع حول ذاته، مث حماوالت حتصينها وتقويتها متهيدا للصراع مع اآلخر؛

ترشيد أهداف وطموح األغلبية، واليت غالبا ما يدفعها إىل االستئثار ابجلاه والسلطة وابقي  -
 موارد ومقدرات اجملتمع على حساب ابقي املكوانت فتفتح اآلفاق لالستبداد والتسلط

املهلك للعالقات بني مكوانت اجملتمع مث للصراع املهلك، وحتويله إىل طموح مرشد وموجه 
 بدقة لتحقيق األهداف العليا للوطن؛ 

حتويل التعدد والتنوع الطبيعي للمجتمع إىل ثروة وطنية لتنمية وهنضة اجملتمع، وحتويل  -
أفراد اهلوايت  واحدة، مبا مينحالتقاطع والصراع الطائفي إىل احتشاد منظم حنو بوصلة وطنية 

الفرعية املختلفة كافة حقوقهم اليت تقنعهم عمليا أبن قيمة ومكانة الوطن أعلى وأهم وأن 
 أهدافهم الفرعية لن تتحقق إال يف سياق قيمة الوطن الواحد؛      

التأسيس احلقيقي جملتمع الدميقراطية احلديثة الكذي سيجد جمتمعا إجيابيا يشارك بقوة  -
وفاعلية يف احلياة العامة، ويقبل التداول السلمي للسلطة، ويقدس العمل الوطين، وجيعل من 

بفضل القناعة الداخلية بضرورة تقدمي الوطن  .الطائفة مكوان مران خلدمة املصاحل العليا للوطن

https://goo.gl/CiwRbd
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على اهلوية الفرعية عرب معادلة تناغم قوة الطائفة داخل قوة الوطن، فال طائفة إال بوطن 
 وي وموحد؛ق

إضافة إىل كل ذلك تبين اهلوية الوطنية الواحدة للمجتمع جدارا صلبا ومنيعا لصد أية -
 .حماوالت خارجية للنيل من وحدة ومتاسك وقوة اجملتمع عرب بوابة األقليات

 . إسرتاتيجية االندماج االجتماعي لتحقيق هوية مدنية جامعة3

ن العملية اليت مالجتماعي هو "حبسب تعريف األمم املتحدة فإن االندماج ا 
ن خلفيته... بغض النظر ع-خالهلا تبذل اجلهود لضمان فرص متساوية لكل فرد يف اجملتمع 

هذه اجلهود تتضمن سياسات وأفعال تضمن احلصول على اخلدمات العامة ابإلضافة إىل 
 (p.10 ,2015"مشاركة املواطنني يف عملية صنع القرار اليت تؤثر على حياهتم

(Amath, فاالندماج االجتماعي هو تعبري عن التفاعل واملسامهة االجيابية لألقليات .
االثنية يف اجملتمع، حبيث يشارك اجلميع يف اهلوية الوطنية اجلديدة اجلامعة مع احلفاظ على 

وبكذلك تعرب هويتهم الثقافية عن قيمة ، (Taha, 2013, p.15)هويتهم الثقافية 
 ليس خضوعا هلا. مضافة للثقافة السائدة و 

صادية على تبين سياسة اجتماعية، مدنية واقت تقوم إسرتاتيجية اإلدماج االجتماعي 
يار اإلدماج يتأسس . فخبني اجملموعات االثنية املختلفةحملية تسعى المتصاص االختالفات 

داخل الدولة من خالل عمل احلكومات على دمج خمتلف  جتاوز اهلوايت الفرعيةعلى حماولة 
وية خمتلف جديدة شاملة مرتفعة عن همدنية تضمها ضمن هوية ل هبوايهتا الفرعية ثنياتاال

تعدية م" إىل دولة "متعددة االثنياتاألقليات املتنوعة؛ أي حماولة االنتقال من دولة "
لكذا جيب متييز سياسة اإلدماج عن  ,p.102)  (McGarry ,1994االثنيات"

  تتضمن الكذوابن أو اإلخضاع الثقايف مثل:أشكال أخرى من أشكال االندماج اليت

  :Fusion of cultureالثقايف  االنصهار-أ
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دة، عملية توحيد ثقافتني أو أكثر يف الثقافة الواح أمحد زكي بدويوهي حبسب  
ويتضمن ذلك االحتفاظ ببعض السمات وتعديل البعض اآلخر وطرح تلك اليت سيحل 

 غريها حملها. 

  :  Culturel Assimilationالتمثل الثقايف-ب

وهو السعي لتكييف ثقافة مع ثقافة أجنبية وذلك بشكل كامل ومن طرف واحد.  
أن املقصود ابلتمثل الثقايف هو ذلك الشكل من التثاقف من اخلارج  رالف بليزويشرح 

، الكذي يتحقق يف بعض اجلماعات اليت تستبدل ثقافتها األصلية بثقافة أخرى استبداالً كامال
قافة من هكذا الطرح للتمثل الثقايف حني يعتربه أبنه امتصاص إحدى الثقافات لث كروبر ويعزز

األقليات املسلمة يف الغرب مشكلة أكتوبر(.  28، 2011)العبادي، طه. أخرى امتصاصا كامال 
 من املوقع: 2020، فرباير 20. مت اسرتجاعها يف  التعايش واالندماج

https://bit.ly/2JQ8WFJ .) 

  :Assimilation ستيعاباال -ج

أبعد من جمرد حماولة أتمني االمتيازات االقتصادية  تكذهب سياسات االستيعاب 
واالجتماعية واحلقوق السياسية ملختلف اجملموعات، فهي تسعى إىل أتسيس هوية مشرتكة 
جديدة ال على أساس املواطنة وإمنا على أساس دمج خمتلف اهلوايت االثنية والعمل على 

ا يف وعاء واحد سواء ضمن اهلوية السائدة )اهلوية الفرنسية مثال( أو ضمن هوية ذوابهن
جديدة ) اليوغسالفية، السوفيتية(. فعندما تتبىن مجاعة اثنية ما ثقافة اجلماعة املهيمنة أو 

 "ملستضيفة" نكون حينها أمام االستيعاب من خالل التثاقف؛ أي التبادل الثقايف

1994,p.102)  (McGarry,. 
على عكس ما سبق، تنطلق فكرة االندماج االجتماعي من التسليم بوجود التنوع  

أو التعدد أو عدم التماثل بني الناس )أفرادا ومجاعات(، ومن جهة اثنية بوجود إرادة واعية 
لدى هؤالء إلقامة نسيج اجتماعي مشرتك. وهبكذا املعىن، فإن االندماج حيمل معىن انضمام 
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اصرها لة، االعرتاف املتبادل بينها والسعي الستثمار قابلية التكامل بني عنثقافات غري متماث
لتوليف كيان جامع جديد له القدرة على االستمرار. إن االندماج وعكس إسرتاتيجية 
االستيعاب، ال يعين الكذوابن واالنصهار والتخلي عن اهلوية الثقافية اخلاصة، بل يعين 

ا يفضي مب ع درجة من التكامل والتوافق مع النسق املغايراالحتفاظ بقوام النسق الثقايف م
األقليات  أكتوبر(. 28، 2011)العبادي، طه. إىل املتانة والوحدة يف اجملتمع والوطن 

 من املوقع: 2020، فرباير 20يف . مت اسرتجاعها املسلمة يف الغرب مشكلة التعايش واالندماج
https://bit.ly/2JQ8WFJ ).  يعرف من خالل التوافق املادي، وإمنا من فاالندماج ال

خالل األهداف املشرتكة بني أفراد اجملتمع حىت يشعر أفراد األقليات أكثر فأكثر أبهنم 
أعضاء كاملون يف اجملتمع يدافعون عن الوحدة الوطنية وأبهنم متساوون رغم اختالف اهلوية 

 .,p.17)  (Yasmeen ,2008الثقافية عن هوية األغلبية

ف سياسات اإلدماج أو التوحيد جتاوز التعامل املتميز مع خمتلف االثنيات تستهد
 Civic Identityمشرتكة هوية مدنية وفقا ملبدأ احرتام اخلصوصيات، وتعمل على خلق 

قائمة على مفهوم االنتماء على أساس املواطنة. لكذا يدافع اإلدماجيون عن السياسات اليت 
ات خمتلف اجملموعات، مثل تشجيع أطفال هكذه اجملموعمن شأهنا تقليص االختالفات بني 

على التمدرس يف مدارس واحدة وبلغة واحدة، تشجيع سياسات التوظيف واإلسكان 
والصحة وغريها من السياسات االجتماعية بناءا على معايري موضوعية وليس وفقا لالنتماء، 

ب عليها عملية ت ترتتمبا يشجع على التعايش بدل التمييز والفصل، فمثل هكذه السياسا
 ,1994تنشئة اجتماعية من شأهنا القضاء تدرجييا على أي خالفات اثنية ممكنة 

p.102)  (McGarry,.  ويف اجملتمعات الدميقراطية، جند فلسفتني خمتلفتني
لإلدماج؛ فالليرباليون يدافعون عن اإلدماج وفقا للتصور الليربايل الكذي يرافع لصاحل أولوية 

ساب اجلماعة، وبكذلك يعطي األمهية لتحصيل االمتيازات االقتصادية واحلقوق الفرد على ح
السياسية لألفراد. أما اليساريون فيدافعون عن تعميم املزااي االقتصادية واالجتماعية لتمس 

  .خمتلف اجملموعات
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 . األحادية االثنية كخاصية لدولة ما بعد االستعمار اإلفريقية4

ط ور الدولة املستقلة يف إفريقيا مهم جدا لفهم وشرح الربإن السياق التارخيي لظه 
البنيوي واملؤسسايت للهيمنة االثنية األحادية على الدولة يف إفريقيا، فقد ساهم االستعمار 
قبل خروجه يف تشكل منوذج هرمي للعالقة ما بني االثنيات فيما بينها، ولطبيعة إدراك 

ك، فإنه اقتصادية. ألجل ذل-السياسية والسوسيو األقليات االثنية لدور الدولة ووظائفها
ويف مسعى فهم خصائص الدولة متعددة االثنيات يف إفريقيا، ال بد من وضعها يف السياق 
الواسع ملشاريع الدميقراطية والتنمية يف القارة؛ أي سياق عملية تشكيل وبناء الدولة ما بعد 

كم اع والسعي للهيمنة حول من حياالستعمار، والكذي ينطوي على خصائص التنافس، الصر 
السلطة ويسيطر على وظائفها الرئيسية يف االستخراج والتوزيع من خالل احتكار ممارسة 

 .,p.6)  (Jinady ,2007القوة وتوجيه السياسة العامة 

 إن النفسية املوروثة عن اخلوف املتبادل واهليمنة االثنية واليت ساهم التقسيم الطبقي 
كذا االستعمار يف ترسيخها تبقى خاصية مركزية للدولة يف إفريقيا. إن ه لالثنيات يف عهد

اخلوف املتبادل بني االثنيات الكذي ساهم االستعمار يف خلقه، تعزز أكثر ويف حاالت 
أخرى أشتد واستقوى بسبب مركزية عملية تشكيل الدولة يف مرحلة ما بعد االستعمار، 

بدل االستعمار خاصة مع توجه النظم السياسية فأخكذت األحادية االثنية للسلطة مكاهنا 
اإلفريقية حنو االستبداد، االنغالق السياسي وتعزيز احلكم التسلطي الفردي أو حكم 

  .,p.6)  (Jinady ,2007أيديولوجية احلزب الواحد 
ت إن حدة االنقسام االثين يف إفريقيا جتد تفسريها يف املعارضة اليت تبديها اجملموعا 

د "الدكتاتورية االثنية"، فهكذه النزاعات تعكس جلوء اجملموعات االثنية املهمشة االثنية ض
للعنف لتحصيل حقوقها املدنية واالقتصادية وهكذا ما تقابله حكومات الدول اإلفريقية 
مبقاومة وعنف مضاد، وبكذلك يكون النزاع االثين يف إفريقيا نتيجة وسببا لألزمة السياسة 

 إفريقيا. واالقتصادية للدولة يف
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 . معيقات تطبيق سياسة اندماج اجتماعي انجحة للدولة يف إفريقيا5

بدال من التشجيع على مقاومة تركة التفتيت االثين االستعمارية، عرب هنج سياسة   
اندماج اجتماعي حقيقية جتمع االثنيات املختلفة حول هوية مدنية مرتفعة على االثنيات 

ية نتماء املدين، غلب على توجه أنظمة الدول اإلفريقية السياسوقائمة على املواطنة وغلبة اال
هنج سياسات اقصائية تضمن استمرار احتكار االثنية احلاكمة المتيازات سياسية واقتصادية 

مصري االثنيات  Exclusionواجتماعية على حساب األقليات األخرى، لكذا  كان اإلقصاء 
فراد أو اجملموعات جغرافيا جزءا من اجملتمع وقف الذي يكون فيه األذلك امل"األخرى وهو

ولكنهم يشعرون أبن ليس إبمكاهنم املشاركة يف النشاطات العادية للمواطنة ألن هناك شروطا 
 ,2008" قائمة حتد أو متنع مشاركتهم ومؤسسات اجتماعية وحكومية تعتربهم كغرابء

p.4)  (Yasmeen,. يقات اليت حالت ويف هكذا الشأن ال بد من مالحظة مجلة املع
دون جناح سياسة االندماج االجتماعي كسياسة هادفة لبناء هوية جامعة، واليت ترتبط إمجاال 

 خبصوصية تشكيل وبناء بناء الدولة يف إفريقيا كما يلي:

 املواطنة يف إفريقيا وحتدي االنصهار: 1.5

ة غالبا ما يإن حماولة تطبيق مفهوم املواطنة الشاملة املرتكزة على احلقوق الفرد 
يطرح مشكلة أكثر تعقيدا يف سياق الدولة اإلفريقية، ليس فقط بسبب االنقسام االثين 
الكذي مييز غالبية دول القارة، ولكن أيضا بسبب االقتصاد السياسي للحكم االستعماري 
الكذي عمق من حدة التمايز االثين داخل اجملتمع بتمييزه بني املواطنني ابلنظر النتماءاهتم 

ثنية. إنه ويف مثل هكذا الوضع حيث يعرف األفراد أنفسهم ويعرفهم اآلخرون ابسم اجملموعة اال
االثنية اليت ينتمون إليها ومبوقعها ضمن نظام اثين طبقي، فإنه ال ميكن ضمان استقاللية 
وحيادية الدولة الوليدة اليت لن يكون مبقدورها معاملة مجيع املواطنني على أهنم متساوون 

 لة القانون.أمام دو 
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وعليه، فإنه ويف إفريقيا تبدو الدولة ومؤسساهتا غري متحررة من االنتماء االثين،  
وهي منخرطة يف الصراع االثين، وأكثر من ذلك فهي تقوم بوظيفة "حامي" االثنية املهيمنة 
من خالل زرع وترسيخ مصاحلها يف اإلدارة والتعليم ويف قطاعات ومؤسسات عامة أخرى، 

القطاع اخلاص الكذي يعتمد غي الدول اإلفريقية كثريا على القطاع العام. ومن أجل  وحىت يف
ذلك، فإن مساعي جتاوز التعددية االثنية وفق مقاربة مدنية تركز على االنتماء للوطن 
وتكذويب اجملموعات االثنية يف بوتقة املواطنة املشرتكة واحلقوق الفردية ابءت غالبا ابلفشل 

2007, pp.6-7)  (Jinady,.  

 العامل االستعماري وحتدي اهلوية القومية: 2.5

لقد سامهت سياسة اإلدارة االستعمارية بشكل كبري يف تعزيز شعور األفراد ابالنتماء 
إىل هوية اثنية بدل اهلوية القومية األوسع. فقد عمل االستعمار على التمييز بني األفراد يف 

رأس  ي ملواطنني غري متساوين يف احلقوق. علىإفريقيا من خالل أتسيس نظام هرمي وطبق
اهلرم أييت املواطنون البيض املتحكمون بزمام اإلدارة العامة والشؤون االقتصادية، مث يف 
الوسط، ويف درجة أدين نسبيا أييت املهاجرون البيض اآلخرون )مثل اآلسيوين(، مث أخريا 

ييز وفقا تهم اإلدارة االستعمارية بتمويف القاعدة أييت السكان األصليون، وحىت هؤالء عامل
سلم هرمي يعطي األفضلية واالمتيازات االجتماعية واالقتصادية جملموعات اثنية على 

 ,2007 حساب أخرى وفقا ملواالهتا لالستعمار وعدم تعارض مصاحلها ومصاحل املستعمر 

pp.11-12)  (Jinady,. 

سلطة ل جمموعات اثنية معينة لللقد أدى هكذا النظام ما بعد االستقالل إىل حتصي 
واحتكارها ملصاحل جمموعتها الضيقة واالستفادة من مزاايها ومواردها يف اخلدمات العامة، 
التجارة، الصناعة وحىت اإلدارة والقضاء. وعموما ساهم االستعمار يف وأد مشروع هوية 

 :وموحدة لألسباب التالية وطنية جامعة
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وض ري العداء واخلوف املتبادل بني اجملموعات االثنية، مبا قخلق النظام الطبقي االستعما -أ
 إمكانية ظهور إحساس عام ابلقومية أو على األقل املواطنة املشرتكة؛

ترك االستعمار املسائل االثنية دون حل، رغم أن العديد من اجملموعات االثنية عربت  -ب
م يف االستقالل، وهكذا ما ساه عن خماوفها املشروعة من ضياع حقوق املواطنة اجلماعية بعد

 تفجري النزاعات مباشرة يف مرحلة ما بعد االستقالل؛

ساهم االستعمار يف تشتيت االثنيات املوحدة عرب توزيعها كأقليات صغرية بني عدة  -ج
 ساهم يف رمسها ما بعد االستقالل.دول من خالل احلدود االصطناعية اليت 

 ادية الدولة.مركزية النظام السياسي وحتدي حي 3.5

إن أغلب األنظمة السياسية اليت ظهرت يف إفريقيا ما بعد االستعمار غلب عليها  
التوجه حنو االستبداد، االنغالق السياسي وتعزيز احلكم التسلطي الفردي يف ظل حكم 
عسكري أو سيطرة احلزب الواحد، وبكذلك أوكلت املهمة الصعبة لبناء الدولة إىل النخب 

تشبعة أيديولوجيا وغري متحررة اثنيا، وهكذا ما خلق بيئة مناسبة لفشل العسكرية أو امل
ال بل وخلق السياق املساعد على اشتع ،سياسات إدماج اجتماعي تتجاوز االنتماء االثين

الصراعات االثنية أكثر. إنه وحتت مربر احلفاظ على الوحدة الوطنية، فإن أغلب احلكومات 
لطة موعة االثنية احلاكمة لكسب شرعية البقاء يف السيف إفريقيا حافظت على هيمنة اجمل

بدل البحث عن الشرعية الوطنية اجلامعة، وبكذلك خربت بعض الدول اإلفريقية النزاع االثين 
بسبب غياب املؤسسات الدميقراطية اليت تسمح للمجتمع ابملشاركة يف صنع القرار وميكن 

العملية  عن مسألة التمثيل واملشاركة يفعربها بناء التوافق املطلوب. وحىت بغض النظر 
السياسية، فإن أغلب الدول اإلفريقية إذ تنعدم فيها املسؤولية السياسية، فإن ذلك يوفر بيئة 

 ,Ibok ) مساعدة على انتشار الفساد واحملسوبية كممارسات منافية ملتطلبات املواطنة

Sam. 2000). Conflict Prevention, Management and 

Resolution in Africa. Retrieved on February 18, 2020 

from: https://bit.ly/2VDJ7jj) 
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 العامل االقتصادي وحتدي التوزيع العادل للثروة: 4.5

خالل اخلمسينيات والستينيات اعتربت التنمية كشرط أساسي مسبق للسلم يف  
 Melting Potنصهار" العالقات ما بني اجملموعات االثنية. لقد جادلت نظرية "وعاء اال

أنه إذا ما استمرت الدول الفقرية يف مسار التنمية، فإنه وكنتيجة حتمية سيصبح االنتماء 
 لإلثنية اثنواي وغري ذي قيمة سياسية ومتجاوزا لصاحل اهلوية الوطنية، وبكذلك ختتفي الصراعات

ألمن. لقد جادل ابني اجملموعات االثنية. فاحلداثة، التنمية والنمو االقتصادي سوف تضمن 
صامويل هانتنغتون على سبيل املثال أبن النمو االقتصادي ينشأ االنسجام السياسي وخيلق 
الشروط املساعدة للجماعات االثنية لتجاوز اخلالفات والتطلع للمستقبل. وتقدم دولة 

منوذجا مناسبا لكذلك فهي قد أحسنت استغالل النمو االقتصادي  Maurituisموريشوس 
لتجنب العنف ما بني اجملموعات االثنية احمللية لتنجح يف اجلمع بني التنمية السريع 

 . (Venkatasawmy,2015,p.30)االقتصادية واالستقرار السياسي 

لكن، ويف إفريقيا كان التوزيع غري العادل للموارد سببا يف تعزيز التفاوت  
الثنية حول بني اجملموعات ااالجتماعي بني اجلماعات االثنية املختلفة، حيث أن التنافس 

امللكية، الوظائف وغريها من االمتيازات االقتصادية زاد من حدة النزاع فأصبحت التنمية 
 Ethnic Conflict .(Godwin, Irobi.2005, May )سببا من أسباب النزاع االثين

Management in Africa: A Comparative Case Study of Nigeria and 

South Africa. Retrieved on February 18, 2020 from: 

https://bit.ly/2x4jEpj) . 

 conflictualخالل السبعينيات ظهرت نظرية التحديث النزاعي 

Modernization Theory  لكي جتادل أبن التنمية هي سبب للنزاع بدل أن تكون
هة نظر، جسببا للسلم على عكس ما جادل به منظروا نظرية "الوعاء املنصهر". من هككذا و 

فإن التنمية والتحديث يتضمنان منوا اقتصاداي متزايدا والكذي من احملتمل أن ال يكون كافيا 
وال موزعا بشكل متكافئ وهكذا ما خيلق أسبااب للخالف بني اجملموعات االثنية. ابلنسبة 
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ية لهلكذه النظرية، فإن التحديث يتسبب يف النزاع ألنه يهدد اهلوايت التقليدية الثابتة، فعم
التحديث والقيم املرتبطة هبا ميكن أن تقع يف صدام مع القيم األصيلة للمجتمعات اإلفريقية 
 وكنتيجة ميكن أن ينفجر العنف بني اجملموعات االثنية اليت تقدس القيم التقليدية واجملموعات

 Ethnic Conflict .(Godwin, Irobi.2005, May ) اليت تعطي األولوية للتنمية

Management in Africa: A Comparative Case Study of Nigeria and 

South Africa. Retrieved on February 18, 2020 from: 

https://bit.ly/2x4jEpj)  
 .النتائج:6

إن إسرتاتيجية اإلدماج االجتماعي كآلية اجيابية إلدارة التعدد االثين هي تلك 
ماعية، دول املتعددة اثنيا لسياسات اجتالوطنية لل هنج احلكوماتالسياسة اليت تقتضي 

واقتصادية وسياسية إدماجية لتجاوز االختالفات بني اجملموعات االثنية. إهنا كخيار 
اسرتاتيجي، تتأسس على دمج خمتلف االثنيات هبوايهتا الفرعية لتضمها ضمن هوية مدنية 

ولة "متعددة ال من دجديدة شاملة مرتفعة عن هوية خمتلف األقليات املتنوعة هبدف االنتق
االثنيات" إىل دولة "متعدية االثنيات". وهي اإلسرتاتيجية اليت أظهرت جناحات فائقة يف 

 جتارب إدارة التعدد يف اجملتمعات األوروبية وحىت بعض اجملتمعات األسيوية. 

إن الظروف السياقية املتزامنة لتشكيل وبناء منوذج الدولة اإلفريقية ما بعد 
ألورويب، انطوت يف الغالب على خصائص التنافس، الصراع والسعي للهيمنة االستعمار ا

من بني اجملموعات االثنية حول من حيتكر ممارسة القوة، من حيكم السلطة ويسيطر على 
وظائفها الرئيسية يف االستخراج والتوزيع وتوجيه السياسة العامة. لكذا فإن أي حماولة لتقدير 

ثة كاملواطنة، اهلوية الوطنية اجلامعة، القائمة على املفاهيم املدنية احلدي التجربة اإلفريقية يف بناء
حقوق اإلنسان والتوزيع العادل للثروة، ال بد أن توضع ضمن السياق الواسع ملشاريع 

يفسر  الدميقراطية والتنمية املتعثرة يف القارة، فطبيعة التشكل البنيوي للدولة اإلفريقية ميكن أن
 ثرة ملسار بناء اهلوية اجلامعة على أساس اندماجي.الطبيعة املتع
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ويف هكذا الشأن ميكن تلخيص املعيقات اليت حالت دون جناح سياسة االندماج 
 االجتماعي كسياسة هادفة لبناء هوية جامعة يف افريقيا فيما يلي:

صراع خرطة يف المن فهي تظلعدم حترر الدولة ومؤسساهتا يف إفريقيا من االنتماء االثين،  -
 االثين، بل وأكثر من ذلك تظهر بعض النماذج إىل قيامها بوظيفة "حامي" االثنية املهيمنة.

وعات االثنية  املتبادل ما بني اجملم واخلوف االثنية على دوائر صنع القرار، -هيمنة املركزية -
 ةكعوامل ساهم االستعمار يف ترسيخها وورثتها دولة ما بعد االستقالل، هي خاصية أساسي

 للدولة يف إفريقيا مانعة حملاوالت االندماج االجتماعي.

إن االستبداد، االنغالق السياسي وتعزيز احلكم التسلطي الفردي يف أغلب األنظمة  - 
جعل من املهمة األصعب لبناء الدولة من مهام النخب العسكرية أو املتشبعة أيديولوجيا 

ز ة لفشل سياسات إدماج اجتماعي تتجاو وغري املتحررة اثنيا، وهكذا ما خلق بيئة مناسب
 االنتماء االثين الفرعي.

 الثنية بدلاالتوزيع غري العادل للموارد االقتصادية زاد من حدة اخلالفات بني اجملموعات  -
التنمية سببا من أسباب النزاع االثين بدال من آلية إلدارته؛ حيث أن  احتوائها؛ فأصبحت

وعات ت االثنية املختلفة، خلق مزيدا من التنافس بني اجملمالتفاوت االجتماعي بني اجلماعا
 االثنية حول امللكية، الوظائف وغريها من االمتيازات االقتصادية. 

 .خامتة:7

إن الدول األكثر انفتاحا سياسيا من احملتمل أن تدير بشكل أفضل وتتعامل  
ها يف مساعي مبا يساعد سياسية-بطريقة أكثر جدوى مع التعددية االثنية والنزاعات االثنو

بناء هوية وطنية جامعة قائمة على أساس املواطنة. إنه وابلنظر للخصوصية اإلفريقية فإن 
إدارة التعددية يف إفريقيا حتتاج ألن متلك األنظمة السياسية مستوى أعلى من الشفافية، 

 املسؤولية والفعالية يف التعامل مع مسألة التعددية.
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ما بعد االستعمار هي أنظمة مصنفة يف درجات دنيا على أغلب أنظمة إفريقيا  
سلم الدميقراطية والتنمية، تغلب عليها صفة االستبداد السياسي واالقتصاد الريعي يف ظل 
حكم عسكري أو سيطرة احلزب الواحد، وبكذلك أوكلت املهمة الصعبة لبناء الدولة إىل 

ة غري حمفزة ة اثنيا، وهكذا ما خيلق بيئالنخب العسكرية أو املتشبعة أيديولوجيا وغري متحرر 
لنجاح سياسات إدماج اجتماعي تتجاوز االنتماء االثين، بل وعلى العكس حمفزة النفجار 

 الصراعات االثنية أكثر فأكثر.

يف الواقع، فإن التنافس االقتصادي بني خمتلف اجملموعات االثنية أصبح مصدرا  
االثين حنو  بدال من أن تلغي التنمية الشعور ابالنتماءللنزاعات االثنية يف الدول االفريقية. ف

االنتماء الوطين، فإن أتثري التنمية واحلداثة يف الدولة االفريقية كان حمفزا للصراع بني 
اجملموعات االثنية حول القوة، الثروة واألمن وابلنتيجة تندلع الصراعات العنيفة بني 

 وإذا حتققت ال تتوزع بشكل متساو.اجملموعات االثنية ألن التنمية ال تتحقق 
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 إشكالية بناء الدولة يف اجلزائر: قراءة يف واقع املمارسة السياسية
the problem of state building in Algeria. 

A case study on the reality of political practice 

 ) ط.د (: كواش منال

 والعالقات الدوليةكلية العلوم السياسية 

 اجلزائر ،3جامعة اجلزائر

kouachemanel@gmail.com 

هتدف هكذه الورقة البحثية إىل حتليل عملية بناء الدولة  يف اجلزائر عرب مساراهتا  ملخص:.
املختلفة من خالل  حتديد األشواط املرحلية اليت قطعتها اجلزائر يف عملية البناء الدواليت و 

م على تبناء الدولة هي عملية دينامكية مستمرة ت إبراز مسريهتا التارخيية , كون أن عملية
مراحل تتميز خباصية النسبية نظرا التصاهلا ابلقيم السائدة داخل النسق احلضاري الثقايف  

ها و فهي ختتلف ابختالف السياقات البيئية اليت تتم داخلها , فالدولة تتغري و تتجكذر بنخب
 آلياهتا و سياساهتا , و لكل دولة خصوصيتها املتميزة عن غريهاو على الرغم من االختالف

اليت حتمله حاالت بناء الدولة من منوذج إىل أخر و من دولة إىل أخرى فإن هناك رابط 
مشرتك بينها مجيعا و هو وجود جهاز بريوقراطي أو إداري يقع عليه العبء األكرب يف تنفيكذ 

  املهمات و الوطائف اليت تتطلبها عملية تشكيل أو تكوين الدولة . 

ء الدولة , عسكرة السلطة السياسية , العالقات املدنية بنا، الدولة الكلمات املفتاحية:
 .ة العسكري

Abstract This research paper aims to analyze the process of 

building the state in Algeria through its various paths by 

identifying the progressive strides that Algeria made in this 

process and highlighting its historical process, since the process 

of state building is a continuous dynamic process that takes place 

in stages characterized by the property of relativity due to its 
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connection with the prevailing values Within the cultural and 

civilizational system, it differs according to the environmental 

contexts that take place within it; because the state changes with 

its elites, mechanisms, and policies, and each country has its own 

distinct advantage over others, despite the difference that state-

building cases carry from one model to another and from one state 

to another, there is a common link between them all, which is the 

existence of a bureaucratic or administrative apparatus that falls 

on it. The biggest burden in carrying out the tasks and 

assignments required for the formation or creation of the state. 

Key Words: State, nation building, militarization of political 

power, civil-military relations 

 مقدمة:

يشغل موضوع الدولة أمهية قصوى كوهنا متثل وحدة أساسية يف التحليل و وحمورا 
ك و الباحثني على مر العصور , و يعكس ذل ابهتمام الدارسنيأصيال يف البحث حظيت 

مدى االمهية القصوى اليت توليها اجملتمعات للدولة كنظام سياسي قانوين مشويل , يتعدى 
من املسؤوليات السياسية و االقتصادية و االجتماعية  ابلعديدشكل نظام احلكم ليقوم 

واألمنية , كوهنا ترتبط إبدارة اجملتمع إنشغاالته و توجهاته , و ككذا بضبط الدينامية السياسية 
 اليت يصنعها الفاعلون االجتماعيون و االقتصاديون .

يت دفعت حنو الو قد شهدت مجلة من التحوالت املعرفية اإلبستمولوجية و البيئية 
ضرورة التكيف املنهجي معها , و كان هكذا مع إرساء علماء السياسة لقواعد حقل معريف 
يف هناايت القرن التاسع العشر ابعتباره علما يتمحور حول الدولة و أبنيتها , و متثل عملية 
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ال بناء الدولة و هندستها مقاربة معرفية شاملة حظيت ابهتمام الدارسني كوهنا تشكل اجمل
 و األلية اليت ابتدعها الفكر اإلنساين و طورها املراس االجتماعي للتكيف مع األوضاع .

لفينيقيني اإن عملية بناء الدولة فكرة متأصلة يف اتريخ اجلزائر القدمي و احلديث منكذ 
األمري عبد القادر إىل الثورة التحريرية وصوال إىل ما بعد االستقالل , فقد تعطش  إىل

ني منكذ القدمي إىل بناء دولة قوية عند مقاومتهم للرومان و يف املقاومة الشعبية ضكذ اجلزائري
 االحتالل الفرنسي و يف جهادهم يف الثورة التحريرية .

إن إشكالية بناء الدولة يف اجلزائر هي إشكالية دراسة الدولة احمليطة اليت نشأت 
ن نوع تصادية , أنتجت دولة ممتأخرة و اصطبغت بظروف خاصة اجتماعية , اترخيية , اق

خاص ألهنا فاقدة لطرف هام و ضروري هو اجملتمع الكذي مجده االستعمار االستيطاين منكذ 
سنة , حبيث مل يتوفر على الصفات املادية و احلضارية إلعطاء الدفعة الضرورية  32قرن و 

جتماعية اقتصادية ا يف بناء الدولة املعاصرة , فإن الدولة يف اجلزائر ظهرت يف ظروف اترخيية
, ختتلف متاما عن الظروف اليت تطورت فيها الدولة املعاصرة , فافتقادها لطبقة اقتصادية 
حمركة لعملية الرتاكم إضافة إىل البنية االقتصادية املهدمة اليت ورثتها عن االستعمار و خروجها 

ضل توحيد بفمن حرب حتريرية ضكذ دولة رأمسالية استطاعت أن تفرض استقالهلا عنها 
احلركة الوطنية يف حزب واحد , شكلت ظروف مواتية لنموذج دواليت هيمنت فيه السلطة 
السياسية على مجيع النشاطات السياسية االقتصادية , االجتماعية و الثقافية و علية نطرح 

هل استكملت اجلزائر عملية البناء الدواليت و ماهي االشكاليات اليت  التساؤل التايل : 
 ضت عملية بناء الدولة يف اجلزائر    اعرت 

 لإلجابة عن اإلشكالية قسمت الدراسة إىل :
 املنطلقات املفهومية لبناء الدولة احملور األول :
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 نشأة و تطور الدولة اجلزائرية احملور الثاين :
 بناء الدولة يف اجلزائر : املسارات و األبعاد احملور الثالث :

 ت املفهومية لبناء الدولةاملنطلقا: احملور األول . 1

تشمل الدراسات السياسية و االجتماعية املعاصرة على ركيزة أساسية تتمثل يف 
بناءا على هكذا يسعى احملور األول إىل وضع  حتديد اإلطار النظري للظاهرة حمل الدراسة و

ة و أخريا لدولعريف عملية البناء مث حتديد مفهوم ابناء   حتليلي ملصطلح بناء الدولة بدءا بت
 . حتديد مفهوم بناء الدولة

 مفهوم عملية البناء : 1.2

( يف املوسوعة السياسية مصطلح اإلهنيار ) structuralيقابل عملية البناء ) 
decay و الكذي يقصد به الشعور السياسي بفقد النظام ألهم عوامل شرعيته , و إقباله )

ي أو الشكل اخلارجي ألي بنية على السقوط , و هو مصطلح يشري إىل اإلطار األساس
- 64, ص ص  2003) امساعيل عبد الفتاح عبد الكايف ,  (1)طبيعية أو صناعية

74). 

يرتبط استخدام مصطلح البناء بعملية حماكاة علماء األنرتوبولوجيا و علماء 
االجتماع لنظرائهم يف علم البيولوجيا , حيث اقتبسوا منهم جمموعة من املفاهيم , و ذلك 

فرتاضهم املبدئي الكذي يفيد مناظرة اجملتمعات ابلكائنات احلية , إذ يرون أن اجملتمع مير إل
بنفس املراحل و خيضع لنفس العمليات اليت متر هبا و ختضع هلا الكائنات احلية , و من 

كذا إذ يقول ه"  , أشهرهم " أوغست كونت " , " راد كليف براون "  , " هربرت سبنسر 
به اجملتمعات مع األفراد يف أربع مسات واضحة ... مث يوضح قائال ...  األخري : " تتشا
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كالمها يبدأ صغريا مث يزداد حجما , و يتسم البناء يف كليهما ) الفرد و اجملتمع( منكذ البداية 
 ابلبساطة مث ينمو و يتعقد .." .

صة او فضال عن داللة منو اجملتمع اليت أشار إليها " سبنسر" تتنوع استخداماته خ
عند الوظيفيني الكذي ينظرون إىل اجملتمع على أنه هيكل يتكون من جمموعة أجزاء و عناصر 
مرتبطة تؤدي وظائف هتدف إىل احملافظة على الكل و هو النظام االجتماعي , و يؤكد " 
راد كليف براون " على ذلك التصور بقوله : " إذا انتقلنا من جمال احلياة العضوية إىل جمال 

االجتماعية , و تناولنا مجاعة حملية مثل القبيلة , لكان بوسعنا أن نتعرف و ندرك احلياة 
 (. 172-171, ص 1997) حممد شليب ,( 2)وجود بناء اجتماعي "

أما مصطلح عملية البناء يف حقل السياسة املقارنة فهو مرتبط بعملية التأسيس 
كة يف الدولة ة زايدة متغريات املشار السياسي اليت يعرفها " هيلوجاكورايبه " أبهنا : " عملي

", و يقرتح يف هكذا اجملال ثالثة عوامل هي : ) التعبئة السياسية , التكامل السياسي , و 
التمثيل السياسي ( , و يقسم كل متغري إىل متغريات فرعية تتحدد مقاييس االختالفات , 

فعلى سبيل  امل املشاركة ,و توضح املتغريات الناجتة يف النظام السياسي عن الزايدة يف ع
املثال جيزأ مفهوم التعبئة السياسية إىل عملية التنشئة السياسية , اليت تقاس بدرجة و دقة 
توافق مشاركة اجلماعة يف الثقافة السياسية , و هكذا يؤدي إىل زايدة التأسيس يف النظام 

 السياسي .
 مفهوم الدولة : 1.3

 لغة : -أ(

هي اسم الشيئ الكذي يتداول , و الدولة هي الفعل و  الدولة لغة يف لسان العرب
االنتقال من حال إىل حال ,فهي حماولة لرصد مقارنة بني معىن املرتتب على اللغة العربية و 

( يف اللغة stateما يقابله يف اللغة األجنبية نتوصل إىل وجود تباين واضح فمصطلح ) 
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( و فعله ) statusمن األصل الالتيين )  ( يف اللغة الفرنسية مشتقEtatاإلجنليزية أو ) 
stare( الكذي يقابله الفعل)to stand يف اللغة اإلجنليزية مبعىن يقف و ينتصب و يصمد )

) فخر الدين ( 3)و يكون يف موقف أو وضع معني و يظل قائما أو انفكذا ساري املفعول
 ( . 78,ص 2014ميهويب,

 اصطالحا : -ب(

ولة علم االجتماع ينظر إىل الد ولوجي للدولة :التعريف االجتماعي أو السوسي
من خالل تفاعلها مع اجملتمع و أفراده , فاجملتمع هو احملرك األساسي لظهور الدولة و 
استقرارها و منوها و دميومتها , على اعتبار أن الدولة تظهر إىل الوجود عندما يكون هناك 

و طموحاته  ي أفراده و حتقق أهدافهجمتمع حباجة إىل جهود و خدمات ترعى متطلباته و حتم
. و قد عرب عن هكذا عبد اإلله بلقيز قائال : " إن الدولة ظاهرة طبيعية , صادرة عن النظام 
االجتماعي , بوصفه نظاما طبيعيا و لكذلك تطابق اجملتمع و ال تناقضه , ألن وظيفتها أن 

 ختدم اجملتمع و الفرد .." .

 :التعريف الفلسفي ملصطلح الدولة 

 " فعرب عن الدولة على أهنا الفكرة األخالقية املوضوعية جورج فريديريك هيجل"  
إذ تتحقق , هي الروح األخالقية بصفتها إرادة جوهرية تتجلى واضحة لكذاهتا, تعرف ذاهتا 

(.فهكذا  34,ص 2011)عبد هللا عروي,( 4)و تفكر بكذاهتا, و تنجز ما تعرف ألهنا تعرفه
فلسفية للدولة على أهنا فكرة كلية مطلقة , و جند أيضا التصور التصور ميثل النظرة ال

الفلسفي لكارل ماركس املنطلق من التجربة و الواقع ملنطق التحليل فأساس الدولة عنده هو 
)جون (5)اجملتمع و هو تعبري دائم عن املصاحل الطبقية فهي أداة للطبقة احلاكمة

 ( .  200,ص2009سكوت,
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 طلح الدولة :التعريف القانوين ملص

و وفق املنظور القانوين تعرف الدولة على أهنا : " جتمع بشري مرتبط إبقليم حمدد 
يسوده نظام اجتماعي و سياسي و قانوين , موجه للمصلحة املشرتكة , و سلطة مزودة 

 بقدرات متكنها من فرض النظام و معاقبة من يهدده ابلقوة " 

تجمع إقليم يرتبط به ال –جتمع بشري فالعناصر الالزمة لتكوين دولة هي : ) 
قيقه نظام اجتماعي و سياسي و قانوين يسعى اجملتمع لتح –سلطة توجه اجملتمع  –البشري 

 ( . 19,ص 2007) سعاد الشرقاوي, (6)(

 التعريف السياسي ملصطلح الدولة :

ازداد اهتمام بظاهرة الدولة مع ظهور العلوم السياسية إذ كانت الدولة املوضوع 
ألساسي, لعلم السياسة حىت أصبح العلماء يسموهنا مؤسسة املؤسسات , و قد عرف ا

اصطالح الدولة تراجع يف االستخدام األكادميي يف ربع القرن التايل للحرب العاملية الثانية 
لصاحل مفاهيم احلكومة و التطور السياسي و مجاعات املصاحل و السياسة البريوقراطية ...اخل 

نيات و الستينيات كان ينظر إىل الدولة بكوهنا مفهوما مرتبطا بصورة أساسية  , خالل اخلمسي
بدراسات قانونية آلليات عمل الدولة , و ظهرت كتاابت ركزت على عملية صناعة القرار 
و االختبار العام و القيود املفروضة على الدولة سواء يف الداخل أو اخلارج , و يف أواخر 

نات ات القرن املاضي تصاعد االهتمام مبوضوع الدولة , و مع التسعيسبعينيات و مطلع مثانين
اكتسب االهتمام مبوضوع أبعادا جديدة و جرى الرتكيز على مفهوم احلوكمة و احلكم الراشد 

. 

 ميكن تقدمي أهم التعاريف اليت تدرج ضمن حقل العلوم السياسية و هي :
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ه ع السياسية و جزء من بيئتيعرفها " ماكيفر " : " الدولة هي بيئة اجملتم -
االجتماعية الشاملة , و وجودها اخلاص رهني بوجود نظام اجتماعي أوسع منها , بكذلك 
تعد الدولة بناء سياسي مبا هلا من عادات و تقاليد , و مبا تقيمه من عالقات بني احلكام 

 و احملكومني " .

و تعترب  ملؤسسات" هي أداة للتعبري عن واقع يعيشه شعب معني , عن طريق ا -
الدولة قمة الوعي املعريف و األخالقي و األخالقي و االجتماعي السائد يف اجملتمع , هلا 
 بنية فوقية لبنية حتتية , متثل العالقات االجتماعية و االقتصادية السائدة و املستوى املعريف

 قدمة ...."مت , فإذا كانت العالقات متخلفة فالدولة متخلفة و إذا كانت متقدمة فالدولة

 (. 180-179) حممد شحرور,دون اتريخ,ص ( 7)

يعرفها " ماكس فيرب " : " مشروع سياسي ذو طابع مؤسسايت , تطالب قيادته 
) فليب برو,  (8) اإلدارية بنجاح و يف تطبيقها لألنظمة , ابحتكار اإلكراه البدين املشروع "

 (.77,ص 1998

 مفهوم عملية بناء الدولة : 1.4

صطلح بناء الدولة ازدواجية اترخيية , حيمل داللتني داللة تقليدية و أخرى مثل م
حديثة , استخدم يف فرتات متعدد من التاريخ السياسي , خاصة بعد احلرب العاملية الثانية 
و بعد استعادة البلدان اليت كانت خاضعة لالستعمار استقالهلا , و حىت هناية احلرب الباردة 

مة مؤسسات مستقرة , تستهدف حتقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية , كان يراد به إقا
و الثقافية و حتقيق األمن و صياغة دساتري و هياكل سياسية تقود عملية التنمية , إال أن 
مفهوم بناء الدولة الكذي شاع استخدامه بعد احلرب الباردة , يركز على إعادة بناء الدولة 

 تهديد األمن و االستقرار يف العامل , و من مث يتوجب علىالفاشلة اليت أصبحت مصدرا ل
الدول الدميقراطية و األمم املتحدة االهتمام بشأن هكذه الدول و مساعدهتا , على إعادة 
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بناء ذاهتا و ذلك إبعادة اهلندسة السياسية و االجتماعية هلكذه الدول , متكنها من حتقيق 
 ي .األمن و الدميقراطية و االستقرار الداخل

فهندسة بناء الدولة اليت برزت بعد احلرب الباردة , صاحبت اهنيار الدولة يف عدة 
مناطق من الدولة , انطوى اهنيارها على بروز أخطار هتدد األمن الدويل و أصبح احلديث 

 عن مصادر اخلطر يف الدول الفاشلة أكثر منه يف الدول القوية أو بعضها .

ن هن عملية بناء الدولة يف مراحل خمتلفة و لظروف و إن كان هكذان التصوران يعربا
متباينة و تبعا ألهداف متمايزة , فإن الرتكيز يف هكذه الدراسة سينصب على النوع األول 
املتعلق إبقامة مؤسسات مستقرة , ملواجهة التحدايت التنموية ابلدرجة األوىل , و االستجابة 

 لطموحات جمتمع ما بعد االستقالل .

 من هكذا ميكننا عرض أهم التعاريف ملفهوم بناء الدولة : و انطالقا

 على أهنا: " تقوية املؤسسات القائمة و بناء مؤسسات" يعرفها " فرنسيس فوكوايما
جديدة فاعلة و قادرة على البقاء و اإلكتفاء الكذايت , و ايضا يشري إىل أن عملية بناء 

رية الواقع , للقيام ابلوظائف التطو مؤسسات  الدولة قائمة على أطر قانونية منبثقة من 
للنظام من تغلغل و تكامل و والء و التزام و مشاركة و توزيع و حتقيق االستقرار السياسي 
, و  قوة الدولة من قوة قدراهتا املؤسساتية و اإلدارية على تصميم سياسات و سن األنظمة 

 (.11,ص0720)فرانسيس فوكوايما,( 9)و القوانني و وضعها موضع التنفيكذ"

يشري مصطلح بناء الدولة يف معناه الواسع إىل : " بناء جهاز احلكم الكذي حيتكر 
 2014) وليد سامل حممد,( 10)لوحده حق اإلجبار املادي املشروع فوق أرض حمددة " 

 (. 41,ص
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و تشري ككذلك عملية بناء الدولة إىل اإلجراءات اليت تتداوهلا األطراف الوطنية و 
ة إلنشاء و إصالح أو تعزيز مؤسسات الدولة , و قد تنازعت فكرة بناء الدولية الفاعل

الدولة يف أورواب فلسفتان األوىل تؤكد على أن عملية بناء الدولة هي عملية اجتماعية سياسية 
تستغرق وقتا طويال و تؤكد على إجياد دولة متجانسة ثقافيا و موحدة سياسيا و اقتصاداي 

بناء الدولة هو عملية سياسية تنطلق من إقامة نظام سياسي يعمل , و الثانية تؤكد على أن 
 (. 42-41)املرجع نفسه,ص( 11)على حتقيق عملية بناء الدولة بناءا على سلطته و قوته 

و عليه نستخلص أن عملية بناء الدولة هي عملية عامة تتطلب تركيز القدرات 
تخراج يتطلب وجود سلطة و القوة الساالستخراجية و التنظيمية و التوزيعية , األمر الكذي 

املوارد و تنظيم السلوك , فهي تقوم على املشاركة و التنمية السياسية و التداول السلمي 
للسلطة يف إطار شرعية احلكم , و هو ما يضمن احملددات املوضوعية و العقالنية اليت تفسر 

ه , األمر الكذي تقوم علي جناح الدولة و قيامها على فكر سياسي يساعد على خدمة اجملتمع
)ميلود  (12)الكذي يضمن تفاعالته و توازانته من جهة و يضبط تقدمه و رقيه من جهة أخرى

 (.11,ص 2014عامرحاج,

 احملور الثاين: نشأة و تطور الدولة اجلزائرية 2.2
 الدولة اجلزائرية قبل االحتالل الفرنسي :  -(2.3

فيها  مبراحل خمتلفة , متيزت كل مرحلة مر اتريخ اجلزائر قبل االحتالل الفرنسي
 خبصائص حضارية معينة و هي : ) النوميدية,الرومانية,العربية اإلسالمية,و العثمانية( 

ق.م : يعترب الفينيقيون أمة سامية هاجر أبناؤها  146 – 880الدولة الفينيقية  -
التجارة و يهتمون  اؤها علىمن اجلزيرة العربية إىل بالد الشام و استقروا يف لبنان , يعيش أبن
ق.م متكن الفينيقيون  880بتأسيس املدن على سواحل البحر األبيض املتوسط , و يف سنة 
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من أتسيس دولة قرطاجنة يف مشال إفريقيا و اليت حتولت إىل دولة حبرية قوية تسيطر على 
 مدن و شواطئ مشال إفريقيا و األندلس .

جتارية ابلتعاون مع سكان املنطقة و من هكذا كانت دولتهم هتدف إىل إقامة مراكز 
املنطلق كان احلكم القرطاجي متساحما و متساهال يعمل بتكامل مع زعماء العشائر و 
القبائل حاولوا االندماج يف اجملتمعات احمللية من خالل الزواج املتبادل و العمل املشرتك يف 

اجنة بعد الصراع الطويل بني ق.م اهنارت دولة قرط 146املشاريع التجارية , ويف سنة 
العنصر اإلفريقي و األورويب و األسيوي , فانتقلت زعامة العامل من يد أبناء مشال إفريقيا إىل 
يد أبناء جنوب أورواب , على عكس الرومان الكذي انتهجوا سياسة فرق تسد بغرض إضعاف 

 القبائل الرببرية و تقليص نفوذ قرطاجنة .

ة اجلزائر بني الفينيقيني و الرومانيني قوة ذاتية عكسيصنع هكذا الصراع على حكم 
لدى النوميديني السكان األصليني لشمال إفريقيا من الرببر , الكذين عملوا على توحيد 
القبائل املتواجدة ابملنطقة ملواجهة اخلطر الروماين أو التوسع القرطاجي و تربز هكذه احملاوالت 

قتنا احلاضر ( , يتني بوسط مشال إفريقيا ) اجلزائر يف و لتوحيد النوميديني يف قيام دولتني قو 
) عمار ( 13)يف اجملهودات اليت قام هبا " ماسينيسا " إلقامة دولة بربرية قوية بشمال إفريقيا 

(, حتالف يف البداية مع الفنيقيني حبكم تربيته يف قلب 12-10,ص2014بوحوش,
ات ) و إقامة الدولة النوميدية بسري  قرطاجنة , مث استعان ابلرومان للتغلب على خصومه

 ق.م ( ) قسنطينة حاليا ( , دام حكمه مخسون سنة . 148 – 203

ق.م , بعد  146و يف هناية املطاف استطاعت روما أن تبتلع دولة قرطاجنة سنة 
ق,م , و هككذا جاء االستعمار  148أن ختلصت من مسينيسا و نفوذه الواسع سنة 

 بعد سحق الدولة النوميدية و الدولة القرطاجية بشمال إفريقيا .الروماين لشمال إفريقيا 

 االحتالل الروماين للجزائر و ثورات الرببر  -
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ق.م مستغلني بكذلك الصراع القائم بني  146ابشر الرومان احتالهلم للجزائر سنة 
شر , و االنوميديني و الفينيقيني و ذلك لعلمهم أن األمازيغ لن يقبلوا أبدا ابالستعمار املب

 أن أي تدخل عسكري ضدهم من شأنه تقوية دولة ماسنيسا ,  

و قد متكن الرومان من فرض سيطرهتم على مشال إفريقيا ألهنم مل جيدوا فيها دوال 
 قوية بل وجدوا قبائل بربرية مشتتة يف املدن و اجلبال , 

م و  431ة جاء الوندال إىل اجلزائر بعدما أقاموا دولة قوية ابألندلس , فمنكذ سن 
سنة , حل الوندال بشمال  576على أنقاض احلكم الروماين الكذي دام ابجلزائر ما يقارب 

 إفريقيا ليقيموا دولة جديدة ابملنطقة و منوذج حكم يثري جتربتها السياسية .

افتك الوندال مجيع األراضي و املزارع اخلصبة و البناايت الضخمة اليت كانت ملكا 
الطبقة األرستقراطية و قاموا هبدم األسوار و القالع الرومانية , و رغم  للدولة الرومانية أو

ذلك عرف هكذا النظام نفس مصري سابقه الروماين من ثورات متتالية و صراعات داخلية و 
خارجية , مما أدى إىل تقليص مناطق حكمه إىل أن حل استعمار جديد ابجلزائر و هو 

 لكذي متكن من القضاء على الوندال .م , و ا 534االستعمار البيزنطي سنة 

واجه االحتالل اخلارجي للجزائر منكذ الفينيقيني إىل الرومان إىل الوندال إىل البيزنطيني 
صعوابت عديدة يف إحكام سلطته عليها و هكذا راجع إىل كثرة احلروب و الصراعات الدينية 

كذه العوامل إفريقيا . هو إىل ضعف سلطة الدول احملتلة لبعد مركزيتها جغرافيا عن مشال 
سنة و إقامة  113ساعدت القادة املسلمني على التخلص من البيزنطيني بعد احتالل دام 

 إسالمي دام إىل يومنا هكذا . –نظام عريب 

دخل املسلمون إىل مشال إفريقيا يف عهد اخلليفة " عثمان بن عفان " رضي هللا عنه 
مقتل اخلليفة و نشوء أزمة سياسية يف  ه مث خرجوا منها و عادوا إىل مصر بعد 27يف 



 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2020السنة:  05الشهر:03العدد :

إشكالية بناء الدولة يف اجلزائر: قراءة يف واقع املمارسة 
 السياسية

 168ص –137 ص:

 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 

149 

اخلالفة اإلسالمية , و لكن مبجرد استقرار األمور و عودة اخلالفة اإلسالمية إىل معاوية بن 
أيب سفيان عاد التفكري يف فتح مشال إفريقيا جلعلها أرضا إسالمية ضمن دولة اخلالفة و 

 بقاء املسلمني فيها إىل األبد .

عدة  يب و مشال إفريقيا مبا فيها اجلزائر يف العهد اإلسالميعرفت منطقة املغرب العر 
دول و نظم اتبعة ايديولوجيا و دينيا إىل مركز اخلالفة اإلسالمية األموية مث العباسية , ابتدءا 
من الدويالت اليت أقامها اخلوارج يف املغرب العريب مبساندة الرببر اليت كانت تعادي الدولة 

ولة مستبدة تعتمد على نظام التوريث يف احلكم , و من أبرز هكذه األموية بكذريعة أهنا د
ه على يد " عبد الرمحان بن رستم"  144الدول " الدولة الرستمية " اليت أتسست ستة 

 الفارسي األصل و اليت كانت دولة إابضية ينتخب فيها احلاكم و ال يورث احلكم .

ن الدول  تواصلت بقيام العديد مكانت هكذه بداية التواجد اإلسالمي ابجلزائر و اليت
,  ابتداء من الفاطميني إىل الصنهاجيني إىل املرابطني إىل املوحديني فاحلفصيني مث الزاينيني

 مجيعها كانت تتنافس على حكم املغرب العريب .

مرت اجلزائر كدولة بظروف سياسية صعبة حىت يف عهد اخلالفة اإلسالمية , و 
 سياق هكذا الضعف ليتفاقم فيه اخلطر اإلسباين و اإليطايل مبجيء القرن السادس عشر يف

ابحتالهلما ملوانئ جزائرية و فرض اجلزية على سكان هكذه املدن . مما دفع ابجلزائريني إىل 
االستنجاد ابألخوين عروج و خري الدين إلنقاذهم من االحتالل األورويب مستنجدين ابلدولة 

مراحل هي : ) عهد الباي , عهد الباشوات , مث العثمانية , عرف احلكم خالهلا أربعة 
 األغوات , مث عهد الداايت ( .

 : نشأة و تطور الدولة اجلزائرية بعد االحتالل الفرنسي  -(2.4
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أتسست أول دولة جزائرية فريدة من نوعها مسايرة للمنطق الرافض لالستعمار على 
فية من و قيادات الزوااي الصو  يد األمري " عبد القادر " حيث دخلت حتت قيادته القبائل

أجل الكفاح ضد االحتالل الفرنسي يف غرب البالد و وسطها , و حتت رائسة " أمحد 
 ابي " يف الشرق و العديد من القادة اآلخرين يف منطقة القبائل و مشارف الصحراء . 

كان االستعمار الفرنسي أحد العوامل املؤثرة اليت أدت إىل ظهور اجلزائر كوطن 
يجة للنظام االستيطاين االستغاليل الكذي انتهجه بصرامة على األهايل مما جعل الشعور نت

الوطين و الوعي القومي و الدين و اللغة تتبلور كمكوانت موحدة للشخصية اجلزائرية , 
فبدأت تظهر مالمح الدولة اجلزائرية مع بداايت املقاومة الشعبية و نشاطات احلركة الوطنية 

 م . 1954ع الثورة التحريرية املسلحة سنة إىل غاية اندال

جيعلنا نستنتج أنه مل تقم دولة ذات سلطة حملية يف اجلزائر منكذ العهد النوميدي 
القدمي , سواء يف عهد الرومان أو املسلمني الفاحتني أو حىت األتراك , و بروز معامل الدولة 

اومة الوطنية ي كان مع انبعاث املقاجلزائرية كدولة حقيقية متثل هوية و كيان الشعب اجلزائر 
 و العمل املسلح . 

 اشكالية الصراع على السلطة و ميالد الدولة اجلزائرية -(2.5

  1962أزمة صائفة  -أ(

عرفت اجلزائر عقب استقالهلا أزمة حادة بني اإلخوة الفرقاء , املمثلني يف قيادة 
   زائرية اللكذان كاان طرفا األزمة .األركان العامة للجيش و احلكومة املؤقتة للجمهورية اجل

دمي لقد أثبتت جتربة احلكومات املؤقتة أبن العسكريني اجلزائريني مل يتقبلوا فكرة تق
السياسيني عليهم و تزعمهم ابلرغم من مسايرهتم لألمر ظاهراي , و هو ما تدل عليه رائسة 

ع العسكريون ( , فلم يستطاحلكومات املؤقتة اليت عادت دوما للسياسيني ) عباس , بن خدة 
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الظفر هبا . لكنهم كانوا ميارسون عليهم سلطة موازية فعلية , و هكذا املشهد تكرر يف مراحل 
متقدمة من اتريخ اجلزائر بعد االستقالل , فرئيس احلكومة املؤقتة مل يكن إال رهينة العسكريني 

 أعضاء حكومته .

لقة يف األزمة هو تلك احلفما ميكن استخالصه بشأن خلفيات الصراع بني طر 
اجلديدة و املتواصلة بني صراع السياسيني و العسكريني , الكذي تطور إىل املواجهة بني 
العسكريني نفسهم , فاستغل السياسيون صدام العسكريني من خالل تويل بن خدة رائسة 

, فإهنم مل يستطيعوا احلفاظ على مكسبهم و الوصول إىل  1961أوت  27احلكومة يف 
تغاهم لتطور الصراع القدمي املتجدد أببعاد و فصول أكثر مواجهة و علنا من كل سابقاهتا مب

أن الطموح السياسي مل يتحقق إال لصاحب الغلبة و القوة  1962, إذ جتل يف أزمة صيف 
 و الوالء العسكري .

يتطلب جناح عملية استيالء جيش احلدود بقيادة بومدين على السلطة توفر ثالثة 
و هي : ) قوة عسكرية و غطاء إيديولوجي و شرعية اترخيية ( فبالنسبة للعنصر  عناصر

ألف جندي موزع على احلدود يف كل  35األول فهو قائم جبيش متجانس يقدر عدده ب 
من تونس و املغرب األقصى , أما الغطاء اإليديولوجي فيمكن تشكيله من خالل برانمج 

و من ة , و ما كان يفتقده هو الشرعية التارخيية فال هسياسي و مزايدات يف الثورة و الوطني
 54-53,ص2000)رابح لونيسي, (14)قدماء املنظمة اخلاصة و ال من التارخييني التسع 

  ) 

لقد كشفت نشاطات أعضاء احلكومة املؤقتة عقب وقف إطالق النار عن وجود 
 مستويني من الصراع و االنشقاق : 
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ون اقع بني القادة التارخييني إذ انقسم القادة املسجوناألول يتمثل يف االنشقاق الو 
إىل فريقني بوضياف و أيت أمحد املساندين لكرمي بلقاسم لعالقتهما التارخيية و اجلهوية , 

 و خيضر و بن بلة الكذي يراهن على القوة اليت تكذخرها قيادة األركان .

تقسيم مرحل  ركان و ميكنالثاين يتمثل يف االنشقاق بني احلكومة املؤقتة و قيادة األ
تطور املواجهة بينهما إىل ثالث مراحل : ) أوهلا حماولة عزل بن خدة لقيادة األركان عن 
جيوش الوالايت ابلداخل و تعيني قيادة بديلة , اثنيها جتاوز بن خدة لقيادة األركان و 

والية له و متعامله مع كرمي بلقاسم الكذي قام مبحاولة كسب جيوش الداخل بتعيني قيادات 
 1962جوان  30أخريا حماولة بن خدة بعزل بومدين كقائد لألركان و هو ما كان بتاريخ 

الختالفهما يف النظرة املستقبلية لبناء الدولة اجلزائرية , عندما تعارضت أهداف احلكومة 
 (51)املؤقتة الرامية إىل احملافظة على السلطة عن طريق استعمال سلطة جبهة التحرير الوطين

(مع أهداف قيادة األركان اليت تطمح إىل تغليب   504) بوحوش عمار,مرجع سابق,ص 
 كفة العسكريني يف مواجهة السياسيني ( . 

لقد أظهرت هكذه األزمة هشاشة اهليئات املسرية حلزب جبهة التحرير الوطين , حبيث 
ايت , التفتت القوى اليت شاركت يف حرب التحرير إىل عدة أقطاب متصارعة : ) الو 

النواحي العسكرية , جيش التحرير الوطين و قيادة األركان , احلكومة املؤقتة للجمهورية , 
 و ظهور حتالفات مصلحية مثل مجاعة تلمسان و مجاعة وجدة ( .  

 :   1965جوان  19أحداث  -ب(

كان الظاهر من إقدام بومدين على عزل بن بلة هو وضع حد ملمارساته االنفرادية   
و سعيه لتصحيح أخطائه الناجتة عن ذلك حسبما تضمنه بيان جملس الثورة الصادر  للحكم

يوم األحداث , لكن اخلفي من العملية هو إقدام النخبة العسكرية على إعادة إنتاج الصراع 
القدمي املتجدد بني السياسيني و العسكريني و القائم على إشكالية األحقية و األولوية يف 
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لسلطة و إخضاع األخر , و هكذا إبزاحة الصورة السياسية اليت اختكذهتا احلكم و ممارسة ا
 ذريعة للوصول إىل احلكم يف السابق .

فصال متجدد من فصول أساليب ممارسة السلطة  1965لقد كان للجزائر يف جوان 
مهما اختلفت تسمياهتا فما هي إال سياق  1965جوان  19يف اجلزائر , فأحداث 

ني السياسي و العسكري الكذي أثبتت األايم أنه مل يستطع أن ميارس متواصل من الصراع ب
مهامه و وظائفه الفتقاره إىل القوة العسكرية اليت ابتت تشكل ميزان القوى الوحيد الكذي 
حيتكم إليه , كما أن العسكريني ال يتقاربون مع السياسيني إال الستعماهلم كوسائل و رموز 

ري قد هينة قوتني متضاربتني , و هبكذا يكون اجليش اجلزائللوصول إىل السلطة اليت كانت ر 
لعب دورا أساسيا و حموراي يف أتسيس السلطة السياسية للجزائر املستقلة فهو القوة املنظمة 

)عبد العايل (16)اليت ميكنها إحداث تغيريات جوهرية على الساحة السياسية 
يف االستقالل بصراع  ( , فقد دشن الشعب اجلزائري أول عهده 56,ص2004دبلة,

األخوة األعداء من بعض رموز الثورة حسمته دابابت جيش احلدود الكذي تغطى بواجهة 
سياسية رمزية " أمحد بن بلة " و أخرى حزبية أحادية " جبهة التحرير الوطين " ليعملوا معا 

ه كذعلى إقصاء املنافسني السياسيني , و لكن تلك الواجهة السياسية مل تعمر طويال و ه
الواجهة املؤسساتية غلبت على أمرها أمام السلطات الفعلية اليت انقلبت على بن بلة يف 

 حيث مت اعتقاله ليخلفه بومدين على رأس جملس الثورة . 1965جوان 

إن قضية بناء الدولة يف اجلزائر ليست وليدة االستقالل بل ترجع إىل أايم  -
دفها ا مبيثاق طرابلس و كل مواثيق الثورة كان هاالستعمار , فمنكذ بيان أول نوفمرب و مر ور 

 األول بناء الدولة اجلزائرية احلديثة

 احملور الثالث: بناء الدولة يف اجلزائر: املسارات و األبعاد 3.1
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لتحليل املسارات السياسية و االقتصادية و االجتماعية لبناء الدولة اجلزائرية و  
التحوالت  بغي حتليل االيديولوجيا احملددة ملسار هكذهحتليل أهم مساهتا و خصائصها , فإنه ين

 , فعملية بناء الدولة يف اجلزائر م تتم وفقا للمنحىن املفرتض نظراي و ذلك ألن املسار الطبيعي
لالنتقال من جزائر الثورة إىل جزائر الدولة , واجهته أزمة ذات أبعاد عديدة أهم مالحمها 

وع املكوانت السابقة للحركة الوطنية مما وضع مشر  تنامي مستوايت الصراع السياسي بني
 بناء الدولة أمام مأزق سياسي امتدت أاثره إىل فرتات زمنية الحقة .

 : (  1965 – 1962( البناء السياسي للجزائر ) 3.2

اتسم عهد الرئيس أمحد بن بلة ابنعدام االستقرار ألنه مل يستطيع توطيد سلطته على 
 ين الكذي جاء به إىل السلطة , و مل تشهد فيها اجلزائر انطالقة تنبأقائد اجليش هواري بومد

بقيام دولة حديثة و متيزت ككذلك بنظام سياسي مهتز و غري متجانس , إال أهنا عرفت 
بداية التأسيس لتقليد أصبح الناظم للحياة السياسية يف اجلزائر و جوهر منطقها أال و هو 

  كم يف اجلزائرسيطرة قيادات اجليش على مقاليد احل

متيزت هكذه املرحلة بربوز ثالثة تيارات ايديولوجية متصارعة داخل جبهة التحرير 
الوطين جسدت واقع النظام السياسي اجلزائري بعد االستقالل و هي : ) تيار اشرتاكي 
يدعو إىل بناء جمتمع اشرتاكي يف صاحل اجلماهري الكادحة و حتويل الثورة اجلزائرية إىل ثورة 

ماعية , تيار رأمسايل ليبريايل , و تيار رأمسالية الدولة الوطنية يهدف إىل بناء دولة وطنية اجت
 مركزية تعمل على حتقيق تراكم رأمسايل سريع و اقتصاد مبين على التخطيط املركزي (.

الصراعات الشخصية على السلطة و اليت استمرت نتيجة التناقضات اليت تراكمت 
حيث شهدت أزمة سياسية  1962ير و بلغت ذروهتا يف صائفة طيلة سنوات حرب التحر 

 .(  38) املرجع نفسه ,ص (17=) حادة
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اخلالفات احلدودية بني اجلزائر و جرياهنا خاصة مع املغرب و اليت وصلت إىل حد 
 . 1963االشتباكات املسلحة على احلدود الغربية سنة 

ملرجعية لكل دساتري و  هو ا 09/1963/ 08صدور دستور اجلزائر األول يف 
جعل من حزب جبهة التحرير الوطين احلزب الطالئعي الوحيد  1989اجلزائر قبل عام 

 الكذي يقود اجلزائر .

و الكذي وضع اإلطار النظري لبناء الدولة اجلزائرية  1964صدور ميثاق اجلزائر سنة 
رابح ) (18)و الكذي شكل األرضية اإليديولوجية اليت استند عليها نظام بن بلة 

 .(76,ص2011لونيسي,
 ( : 1978 – 1965البناء السياسي للجزائر )  -(3.3

متيزت هكذه املرحلة بوصول خنبة جديدة إىل قمة السلطة و لقد مشلت تلك النخبة 
رموز صعود رموز املؤسسة العسكرية , و بدأت ابإلطاحة بنظام الرئيس أمحد بن بلة و 

 , 1978ديسمرب  27انتهت بوفاة الرئيس هواري بومدين يوم 

اعتقل الرئيس بن بلة و استوىل اجليش على احلكم بقيادة  1965جوان  19ففي 
العقيد هواري بومدين و استطاعت املؤسسة العسكرية التأسيس ملوقفها و صياغة مربرات 
مقبولة لتدخلها , و مت تشكيل جملس الثورة كقيادة مجاعية للبالد إىل غاية اعتماد دستور 

د و اجليش كفاعل يتوىل مهمة بناء الدولة و اجملتمع حتت قيادة الرئيس بومدين جديدة للبال
فهو الضامن و احلامي خليارات النظام و توجهاته االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و 

 ( .86,ص2008)حممد بوضياف, (19)السياسية

سلطة عليا يف ك  لقد متيزت هكذه املرحلة ابالستقرار النسيب و مت تكوين جملس الثورة
البالد ابسم الشرعية الثورية , و استطاع النظام أن يضع توازان سياسيا بني مجيع األطراف 
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أطلق مشروع الثورة الزراعية و بدأ  1972حيث جنده يؤكد على سياسة التعريب و يف سنة 
سسات ؤ بطرح برامج اقتصادية و ثقافية متعددة لرفاهية اجملتمع , و نتيجة لكذلك مت بناء و م

و هياكل الدولة على مستوى القيادة و القاعدة ممثلة يف : ) إنشاء اجملالس البلدية سنة 
الكذي أكد على مواصلة البناء االشرتاكي ,  1976, صدور امليثاق الوطين سنة  1967

, االنتخاابت الرائسية يف ديسمرب  1976صدور الدستور الثاين للجزائر املستقلة يف نوفمرب 
تخاب الرئيس هواري بومدين رئيسا للجمهورية اجلزائرية , إنشاء اجمللس الشعيب و ان 1976

 (. 1977الوطين سنة 

إن املمارسة السياسية يف عهد الرئيس هواري بومدين كان هدفها إنشاء قواعد 
مؤسساتية تؤكد شرعية النظام السياسي و إعادة االعتبار للدولة , و حتديد آليات لعمل 

حكمتها حلقة قيادية انبعة من اجليش  1978إىل  1965, فاجلزائر  من  النظام السياسي
الكذي كان يتقلد السلطة و ال ميارسها و يضطلع بدور القوة البديلة عن القوى االجتماعية 

 ( .88)املرجع نفسه,ص (20)الغائبة أو املوجود يف ظل التكوين 
 ( : 1992 – 1979( البناء السياسي للجزائر ) 3.4

اة الرئيس هواري بومدين و رغم تطور احمليط السياسي الدويل لصاحل االنفتاح بعد وف
السياسي و التعددية احلزبية , فقد تدخلت املؤسسة العسكرية لتحسم الصراع السياسي 
على السلطة بني جناح حممد الصاحل حيياوي احلزيب و جناح عبد العزيز بوتفليقة الدبلوماسي 

ة هو الشاذيل بن جديد حتت شعار أقدم الضباط يف أعلى رتب , لصاحل عقيد من صفوفها و
. 

و مت خالهلا إعادة ترتيب السلطة و قد عرف النظام السياسي خالل هكذه املرحلة 
مراقبة شديدة ضد املعارضني و خاصة احلركة اإلسالمية اليت بدأت تتقوى و تشكل قوة 

من املعارضني  اء القبض على الكثريضغط حقيقية و كرد فعل مت توسيع الدوائر األمنية و إلق
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, فمجيء الشاذيل بن جديد عمد على تبين نوع من االنفتاح السياسي و تقزمي املعارضة 
يف ظل صراع املواقع و االخنراط يف سياسة اقتصادية مبنية على االستهالك الواسع , و هبكذا 

سكرية و نتج ؤسسة العالشكل تركزت السلطة الفعلية يف اجلزائر بني مؤسسة الرائسة و امل
خرى عنها بروز خنبتني قويتني يف اجملتمع واحدة بريوقراطية طوقت إرادة اجملتمع بتعقيداهتا و أ

برجوازية جديدة بقيادة أعضاء من اجليش أو السلطة استطاعت أن تسيطر على القرار 
 (   .108,ص2013) عبد هللا الزويربي, (21)االقتصادي و السياسي يف الدولة 

متيزت مرحلة الشاذيل ب : ) حل جملس الثورة و انتخابه رئيسا للجمهورية و 
, انتخاب الشاذيل  1982, انتخاب جملس الشعيب الوطين سنة  1979اجلزائرية يف فيفري 

, االستفتاء إلثراء امليثاق الوطين  1984بن جديد رئيسا للجمهورية لفرتة رائسية اثنية 
, االضطراابت الشعبية اليت بدأت  1987لشعيب الثالث , انتخاب اجمللس الوطين ا 1986

, اإلعالن  1988أكتوبر  05و وصلت ذروهتا ابلعاصمة يوم  1986يف قسنطينة سنة 
و الكذي نص على حرية التعبري و  1989عن اإلصالحات السياسية اليت جسدها دستور 

ى أسس صياغتها عل التعددية السياسية  و اليت مثلت منطا جديدا إلعادة بناء الدولة و
 جديدة ( . 

 ( :   1994 – 1992البناء السياسي للجزائر )  -(3.5

و قبل احلديث عن هكذه املرحلة ينبغي اإلشارة إىل التجربة الدميقراطية اليت دخلتها 
اجلزائر و أسفرت عن فوز التيار اإلسالمي يف الدور األول من أول انتخاابت تشريعية تعددية 

تقبله فئة من النخبة السياسية احلاكمة يف اجلزائر  و كانت النتيجة رفض , األمر الكذي مل 
اختيار الشعب الكذي هو مصدر للسلطة , و اضطر رئيس اجلمهورية لالستقالة مما خلق 
أزمة دستورية بفعل الفراغ احلاصل يف قمة السلطة التنفيكذية و صعوبة تعويضه قانونيا من 

ن لسلطة التشريعية بعد أن أعلن الرئيس املستقيل عجهة و الفراغ احلاصل على مستوى ا
 . 1992جانفي  04حله للمجلس الشعيب الوطين يف 
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و بعد يومني من ذلك أصدر  1992جانفي  12و مت إيقاف املسار االنتخايب يف 
اجمللس األعلى لألمن إعالنه املتعلق إبنشاء اجمللس األعلى للدولة كجهاز رائسي مجاعي 

ملستقيل و جاءت فكرة القيادة اجلماعية كخالصة لنقاش دار  داخل حل حمل الرئيس ا
املؤسسة العسكرية حيث تداول أحد اخليارين األول متثل يف إعالن احلالة االستثنائية و 
استالم اجليش للسلطة مباشرة أما اخليار الثاين فتمثل يف الدخول يف مرحلة انتقالية بقيادة 

ارخيي مت تبين اخليار الثاين , و توىل رائسة اجمللس القائد التمجاعية ذات غالبية مدنية و قد 
يف الثورة التحريرية السيد حممد بوضياف و قد اتبع سياسة ذات بعدين للخروج من األزمة 
السياسية أوهلا اسرتجاع هيبة الدول و استعادة األمن و ذلك ابالعتماد على القوة أو سياسة 

منها هو اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ و جتسدت فعال عند  اليد احلديدية و املستهدف األول
من طرف الغرفة اإلدارية  1992مارس  04اعتقال العديد من أعضاء احلزب مث حله يف 

, يف حني البعد الثاين متثل يف العودة إىل املسار الدميقراطي و بناء قاعدة اجتماعية مساندة 
 ملهام اجمللس األعلى للدولة .

ئيس الرئيس بوضياف احلكم بدأت مرحلة جديدة من مراحل املواجهة و مع تويل الر 
بني النظام و القوى اإلسالمية , حيث مت تصعيد محلة االعتقاالت و إنشاء املراكز األمنية 
يف اجلنوب , و متيزت مرحلته ابحلفاظ على النظام يف إطار األولوية األمنية مع تدهور 

نف , و هي نفس الظروف اليت أدت إىل اغتياله يف األوضاع بدخول البالد يف دوامة الع
و جاءت ابلسيد علي كايف رئيسا جديدا جمللس األعلى للدولة و قد  1992جوان  29

وصل هكذا األخري إىل سدة احلكم يف إطار الصراع على السلطة و استمرارية العنف و عدم 
 ة أشهر  . سنة و سبعاالستقرار السياسي , حيث بقي على رائسة اجمللس األعلى للدولة 

و قد بقيت مالمح الوضع السياسي مستمرة يف عهد الرئيس علي كايف , و وصلت 
التجربة الدميقراطية إىل طريق مسدود , مما ألزم النخبة السياسية احلاكمة يف البالد إعادة 
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النظر يف التوجهات السياسية و  التفكري جبدية يف مشروع سياسي حيقق اإلمجاع إلخراج 
 بالد من أزمتها .ال

 ( : 1999 – 1994البناء السياسي للجزائر )  -(3.6

أصبح واضحا عجز النظام السياسي على حفظ النظام  1994مع مطلع سنة  
العام و ضمان أمن املواطنني و املمتلكات , بسبب وترية أعمال العنف املتصاعدة  , كل 

يقوم على   يف مشروع سياسي فعالهكذا دفع ابلنخبة السياسية احلاكمة إىل ضرورة التفكري
منهج احلوار , فتم إنشاء جلنة وطنية للحوار  ترأسها الدكتور يوسف اخلطيب و حددت هلا 
مدة شهرين الستكمال مهمتها , غري أهنا مل تصل إىل ماكان منتظرا منها , فتدخل جملس 

 26و  25مي األعلى لألمن و حدد اتريخ الندوة اليت افتتحت أعماهلا بقصر األمم يو 
مشارك من خمتلف األحزاب و اجلمعيات املوالية و املؤيدة  1235حبضور  1994جانفي 

للمجلس األعلى للدولة , و مبجرد افتتاح الندوة تدخل رئيس جلنة احلوار الدكتور يوسف 
اخلطيب  و أعلن عن تشكيل جلنتني األوىل جلنة استكمال أرضية الوفاق الوطين و الثانية 

 عيني رئيس الدولة اجلديد , و يف اجتماع اليوم التايل أعلن الدكتور يوسف اخلطيبهي جلنة ت
يف اجللسة العلنية أنه ليس هناك مرتشحا بصورة رمسية و يف الكواليس تقرر أن يكون الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة هو الرئيس اجلديد للجزائر غري أنه غري رأيه و رفض احلضور و قبول 

, فانتهت الندوة بدون تعيني رئيس الدولة اجلديد ليرتك للمجلس األعلى املنصب اجلديد 
لألمن حرية التعيني , فتقرر تعيني الرئيس اليامني زروال وزير الدفاع رئيسا جديدا للدولة يف 

ة لفرتة انتقالية مدهتا ثالث سنوات  و هبكذا التعيني بدأت اخلريطة السياسي 1994جوان  30
ث عادت الرائسة إىل قائد عسكري حيبكذ احلوار و التفاوض مع مجيع يف اجلزائر تتغري حي

األطراف اليت تسعى إلهناء أزمة اإلرهاب يف اجلزائر و يعد هكذا التعيني انتصارا للشرعية 
 (.353-352)عمار بوحوش,مرجع سابق,ص(22)الدستورية 

ن فشل عو عرفت فرتة رائسته تزايدا يف أعمال العنف , فأعلن الرئيس يف أكتوبر 
جوالت احلوار مع اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ , فشرعت القوى الرئيسية املعارضة و الداعية 
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للحوار و املصاحلة الوطنية يف مشاورات منفصلة عن السلطة , متخض عنها اجتماع سانت 
جيديو بروما و الكذي انبثق عنه عقد املصاحلة الوطنية بروما و وقع عليه كل من أمحد بن 

س احلركة من أجل الدميقراطية يف اجلزائر و حسني أيت أمحد رئيس جبهة القوى بلة رئي
االشرتاكية و عبد احلميد مهري أمني عام حلزب جبهة التحرير الوطين إضافة إىل شخصيات 
أخرى وقعت على هكذا العقد أمثال لويزة حنون و عبد هللا جاب هللا و أنور هدام ...اخل , 

 دئ لبناء الدولة اجلزائرية على أساس دميقراطي و االلتزام ابلتداولو ينص هكذا العقد على مبا
السلمي على السلطة و احرتام احلرايت الفردية و اجلماعية و إبعاد اجليش عن احلياة 

 ( .367-366) رابح لونيسي,مرجع سابق,ص(23)السياسية

نتخاابت ا و بغية حتقيق الشرعية السياسية املفقودة جلأ اليامني زروال إىل تنظيم
رائسية مسبقة لتجاوز األزمة السياسية و األمنية و الدستورية و مت التحضري هلا يف صيف 

ألف توقيع و أستطاع أربعة  75حيث بدأت عملية الرتشيح جبمع كل مرتشح  1995
مرتشحني فقط من مجعهم و هم : ) اليامني زروال كمرتشح حر , حمفوظ حنناح  , سعيد 

وكروح من حزب التجديد ( و قاطعت هكذه االنتخاابت جبهة القوى سعدي , نور الدين ب
االشرتاكية و جبهة التحرير الوطين و احلركة من أجل الدميقراطية , فأصبح اليامني زروال 

 أول رئيس منتخب يف ظل التعددية احلزبية .
 : ( 2008-1999البناء السياسي للجزائر )  -(3.7

ة يف كبرية يف عملية تطور النظام السياسي و الدول  و تعترب هكذه املرحلة  ذات أمهية 
اجلزائر , فقد اتسمت بتحوالت و تغريات عميقة و نوعية أثرت بعمق يف بنية اجملتمع و 

حني تسلم السلطة الرئيس عبد  1999اجتاهات تطوره , و تبدأ هكذه املرحلة يف أفريل 
 العزيز بوتفليقة ..
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قوى و يقة يف بداية عهدته أن جيمع كل اللقد استطاع الرئيس عبد العزيز بوتفل
التيارات الوطنية و اإلسالمية و حىت االستئصالية بتجسيده لفكرة املصاحلة إبصدار قانون 
الوائم املدين كإطار شرعي ملعاجلة العنف السياسي و وضعه يف إطار إسرتاتيجية واضحة 

اد ستقرار , حتسني أداء االقتصهتدف إىل : ) إمخاد انر الفتنة و إعادة األمن و السلم و اال
الوطين , إعادة الكرامة للجزائريني , إعادة الدور الرايدي للجزائر إقليميا و دوليا , إعادة 

 .  1999سبتمرب  16بناء الدولة و اسرتجاع هيبتها ( و قدمه يف لالستفتاء الشعيب يف 

  1999ىل احلكم سنة ة إأما ابلنسبة لواقع اجلزائرفإن قدوم الرئيس عبد العزيز بوتفليق
كان مبثابة اتفاق يف حد ذاته بني طريف الصراع الداخلي على السلطة , أما اإلتفاق الكذي 
عقدته النخبة احلاكمة مع اجلماعات املسلحة فقد كان اهلدف منه إعادة االستقرار و األمن 

و الدولية  ةلتسمح لنفسها إبعادة ترتيب هياكلها قصد التكيف مع املعطيات احمللي للبالد
 اجلديدة .

يستنتج أنه مت التخلي على  1999فاملالحظ لسريورة األحداث يف اجلزائر منكذ 
العنف كخيار و ألية  حلل املشكالت و إدار الصراع بني مكوانت النخبة احلاكمة , حيث 
انتقلت هكذه األخرية إىل اسرتاتيجية جديدة قائمة على اإلستقطاب السياسي , الزبونية 

ية , و تنويع تركيبة احلكومة لتشمل أحزاب أخرى غري احلزب الكذي ميثل النخبة السياس
 احلاكمة يف أجهزة الدولة .

إن قدوم الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" ساهم بشكل كبري يف حل املشكل األمين 
الكذي جعله اإلهتمام رقم واحد يف محلته االنتخابية , بعد رفضه عرض املؤسسة العسكرية 

لعدم تلبيتها للشروط اليت قدمها , كانت لعودة "بوتفليقة"  1994رائسة الدولة سنة لتويل 
إىل الواجهة عواقب سياسية على توازانت النخبة احلاكمة كونه أعاد مجاعة وجدة ) جمموعة 
بومدين( للواجهة السياسية , كما دخل يف صراع خفي مع بعض قادة املؤسسة العسكرية 



 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2020السنة:  05الشهر:03العدد :

إشكالية بناء الدولة يف اجلزائر: قراءة يف واقع املمارسة 
 السياسية

 168ص –137 ص:

 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 

162 

اال خالل العشرية السوداء من خالل حتييدهم تدرجييا ابإلستناد إىل الكذين كان هلم دورا فع
الشرعية الشعبية اليت مل تتوقف عن اإلرتفاع بسبب سياسة الوائم املدين اليت كانت أكرب 

 مشروع للرئيس بوتفليقة خالل عهدته األوىل .

ل أفري 15إن سياسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منكذ وصوله إىل الرائسة يوم 
, ارتكزت على حماور رئيسية: ) إستثمار عائدات النفط يف بناء الطرقات و الطريق  1999

السيار بني شرق البالد و غرهبا , استثمار أموال الثروة النفطية يف بناء اجلامعات و املدارس 
و املستشفيات و تدارك النقص يف اهلياكل و البناءات الضرورية لتقدمي اخلدمات للمواطنني 

دعيم القطاع الفالحي و إعطاء قروض للمزارعني و مريب األبقار و إعفاء مريب الدواجن , ت
 من الضريبة اإلضافية , توفري مناصب جديدة للعاطلني عن العمل ( . 

قام الرئيس "بوتفليقة" مببادرات متثلت يف إدخال اصالحات على املنظومة الرتبوية 
 مل يتم نشرها و االطالع على حمتواها و بقيت , العدالة و الدولة  و هي اإلصالحات اليت

 حمفوظة يف الرائسة .

إىل يوم   1999لقد اشتهرت فرتات حكم الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" من سنة 
كتابة هكذه السطور مببادرته اخلاصة "مشروع امليثاق من أجل السلم و املصاحلة الوطنية" 

 14املوافق ل  1426رجب  9مؤرخ يف  278-05الكذي صدر مبرسوم رائسي رقم 
 2005سبتمرب  29و املتضمن استدعاء هيئة الناخبني لإلستفتاء عليه يوم  2005أوت 

. 

أما املصاحلة الوطنية فقد كانت شعار العهدة الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة و 
العفو  و اليت متثل أسلوب تدرجيي و مرحلي ملعاجلة األزمة انطالقا من قانون الوائم املدين

دخل مطلب املصاحلة الوطنية ضمن  2008أفريل  08الرائسي , و بعد فوزه يف رائسيات 
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برانمج احلكومة و صادق علية الربملان بغرفتيه و مت تنظيم االستفتاء حول ميثاق السلم و 
 . 09/2005/ 29املصاحلة الوطنية  يف 

زئي يف ىل تغيري جتقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إ 2008و يف أواخر سنة 
لعهدة اثلثة , و شهدت هكذه املرحلة حترك  09/04/2009الدستور و أعيد انتخابه يف 

النظام السياسي يف عدد من املسارات املرتابطة حيث عرفت فرتته عدة مواعيد انتخابية 
ذات صلة ابلعملية السياسية التعددية , و قد مست خمتلف السلطات املركزية و الالمركزية 

( , كما مثلت االنتخاابت الرائسية تكريسا  2009 – 2004حيث جتديد العهدة ) من 
لقاعدة احرتام املواعيد االنتخابية لضمان استقرار املؤسسات و احرتام اختيار الشعب الكذي 

 يعد مكسبا .
و انطالقا مما تقدم فإن الرئيس "بوتفليقة" قد استطاع حبنكته السياسية و منهجيته املوسومة 

 : يق األهداف التاليةحتق

 حتقيق املصاحلة الوطنية -

 دفع الديون اخلارجية للجزائر -

 إهناء العزلة الدولية للجزائر -

 القيام إبصالحات يف جمال التعليم , العدالة و مؤسسات الدولة -

تشكيل حتالف ثالثي مع االسالميني و قادة حزب جبهة التحرير الوطين و حزب التجمع  -
 و تكليفه بتطبيق برانجمه الرائسيالدميقراطي 

 وضع برانمج طويل لبناء و توزيع املساكن على املواطنني ذوي الدخل الضعيف -

 ختصيص جزء كبري من الثروة النفطية لبناء عشرات اجلامعات و املدارس العليا -

 إعطاء عناية خاصة لبناء الطريق السيار شرق غرب و بناء أالف الكيلومرتات الطرقات -
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العمل على رفع املخصصات املالية لوزارة الدفاع و تقوية األجهزة األمنية سواء يف إقتناء  -
 العتاد أو رفع رواتب املسؤولني عن األمن و الدفاع عن احلدود الوطنية

انتهاج سياسات اقتصادية و جتارية متوازية مع فرنسا و الوالايت املتحدة األمريكية , و  -
هدة ثرين يف اجلزائر و انل بكذلك أتيديهما و مساندهتما له يف كل عانل ثقفتهما كقوتني مؤ 

 رائسية 

إن هكذه املعامل الرئيسية لسياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد تدعمت و انتعشت بفضل 
االرتفاع الكبري يف عائدات اجلباية البرتولية و متاسك وحدة اجليش و االستثمار يف اهلياكل 

انب هكذا هناك ثغرات يف سياسات الدولة اجلزائرية ميكن اجيازها فيما القاعدية , و إىل ج
 يلي: 

املشكل رقم واحد أن احلزائر الزلت تعتمد على اجلباية البرتولية و مل تتمكن أي حكومة  -
 جزائرية تتخلص من هكذه العقبة .

لعايل و ختريج انقطة النقص الثانية يف السياسات اجلزائرية تتمثل يف االستثمار يف التعليم  -
اإلطارات الكفأة , فسياسة االستثمار يف املوارد البشرية غري فعالة و ال تفي ابلغرض املطلوب 

. 

هناك العامل الدميغرايف الكذي يؤثر سلبيا يف التنمية و خيلق مشاكل اجتماعية معقدة ,  -
ا هكذا مل تلتفت إىل نفاحلكومات اجلزائرية املتعاقبة على قيادة اجلزائر منكذ االستقالل إىل يوم

 هكذه املشكلة و مل تتحكم يف النمو الدميغرايف.

تزايد حدة الفساد بسبب تكاثر األموال و دفع الرشاوي للحصول على مشاريع اقتصادية  -
 و انتشار البطالة و صعوبة احلصول على وظائف أساسية للمتخرجني من اجلامعات .
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,  اخلها مشاورات و مناقشات لدراسة املشاكلافتقار اجلزائر ملؤسسات حملية جتري يف د -
إن البلدايت و الوالايت تنتهج سياسات تتحكم فيها املركزية ماليا و سياسيا و أغلبها تعاين 

 من البريوقراطية .

إن ضعف األحزاب السياسية و تعدد الربامج و كثرة النزاعات قد عقدت مسائل التنمية  -
 م املواطنني .احمللية و عطلت املشاريع اليت ختد

غياب االستقاللية املالية و االدارية يف املؤسسات اجلزائرية اليت قضت على روح املبادرة  -
 و االجتهاد لتحقيق االجنازات املتوقعة .

املؤسسات اجلزائرية تعاين من نقص يف امليكانيزمات اخلاصة بتطبيق القوانني و قواعد  -
القيام  طة التنفيكذية و إخفاق السلطة التشريعية يفالعمل , اضافة إىل تبعية العدالة للسل

 بواجباهتا و ممارسة حقها يف التشريع و مراقبة أعمال السلطة التنفيكذية .

 اخلامتة :

و بعد استعراض اإلطار النظري و املفاهيمي لعملية بناء الدولة و اجملتمع و حتليل 
ولة و اجملتمع ن الدارس لعملية بناء الدخمتلف مسارات عملية بناء الدولة اجلزائرية يتبني لنا أ

يف اجلزائر جيد صعوبة كبرية يف وضع تشخيص سليم و موضوعي للوضع االجتماعي و 
االقتصادي و السياسي و ذلك لغياب قواعد واضحة حتكم و تضبط املمارسة السياسية و 

اء الدولة نمنط التفاعالت بني خمتلف الفئات و القوى االجتماعية , ابعتبار أن عملية ب
عملية معقدة و مركبة تتشابك فيها العناصر السياسية و املؤسساتية و الدستورية و 

 االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و األمنية و العسكرية .

أتثرت عملية بناء الدولة يف اجلزائر ابالستعمار الفرنسي الكذي ورثت عنه حتدايت  
ت ها بشأن اجناز مهمة بناء دولتها , كما ترككبرية مثلت قيودا ثقيلة على حرية حركت
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املشارب الفكرية للقيادات السياسية و اإلختالفات االيديولوجية و السياسية أاثرا سلبيا يف 
تلك العملية , كما عطلت الصراعات و االنقسامات بني قيادات الثورة و ما ورث منها يف 

الءات عنها إقصاء طاقات و تكوين  و  فرتة االستقالل عملية البناء الدواليت , و ما ترتب
على أساس الثقة و ليس على أساس اخلربة و اجلدارة , كما أثر اخليار االشرتاكي سلبا يف 

 الكذهنيات و السياسات االقتصادية و االجتماعية و قطاع اخلدمات . 

لقد قطعت اجلزائر يف بناء دولتها أشواطا معتربة يف مجيع أبعاد و مسارات تلك 
ية , حيث أجنزت هياكل مادية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و خدماتية , من طرق العمل

و مدارس و جامعات و مصانع و مستشفيات و مطارات ...اخل و ابملقابل أقامت 
مؤسسات دستورية و سياسية شهدت تطورات و انتكاسات لقد واجهت بناء الدولة و 

زمات , خاصة و أن الدولة تشكلت نتيجة عدة أاجملتمع يف اجلزائر  حتدايت انتقال السلطة 
اترخيية و هي رد فعل على النظام االستعماري , فالنظام السياسي ارتكز بعد االستقالل 
على أسس سياسية لبناء شرعيته بدأ بوحدة الصف ملواجهة خملفات املستعمر و حتقيق 

لتناقضات و جتاوز ااالستقالل , مث اعتمد سياسة التربير لالحتفاظ ابلسلطة عن طريق 
 اخلالفات .

عملية بناء الدولة يف اجلزائر شهدت مرحلتني أساسيتني : ) مرحلة البناء الوطين و  
كانت مباشرة بعد االستقالل حكمتها ثالثة متغريات رئيسية ارتبطت ببعضها البعض و 

رعية شهي خنب البناء الوطين فكانت جبهة التحرير الوطين و استبعاد التعددية و طرح ال
وفق إيديولوجية  قائمة على الطرح الشعبوي و التعبوي يف سبيل احلصول على شرعية ثورية 
حافظت على استمراريتها حىت فرتة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ( , و مرحلة اعادة بناء 

 الدولة و اليت جتسدت وفق تصور النخب احلاكمة . 
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 املستقلة و من وراء ذلك رسم مسارلعب اجليش دورا كبريا يف رسم مسار الدولة  -
النخبة احلاكمة , ففي اجلزائر سلطتان سلطة ظاهرة و سلطة خفية , و كل مؤسساتنا خيالية 
سوى مؤسسة اجليش و عندما نتكلم عن اجليش فإننا نقصد جمموعة من األشخاص و 

ية يف سابسم اجليش يتسلطون على كل اجلزائر , و كل هكذا جيري بعمالة من الطبقة السيا
 إطار مبدأ لنا السلطة و لكم املسؤولية .
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  مشكلة بناء الدولة يف مايل؛ بني اإلرث االستعماري وأزمة اهلوية

The problem of nation-building in Mali: between colonial 

legacy and the identity crisis  

  إبراهيم بتقة )أستاذ حماضر(د/

 مليانة مخيس -جامعة اجلياليل بونعامة

 b.betka@univ-dbkm.dz (:Emailالربيد االلكرتوين )

 :ملخص

تقدم الدراسة فكرة عن خلفية الصراع احلاصل يف مشال دولة مايل، الكذي عرفته 
م، حيث يعد يش تداعياته إىل اليو البالد فجر استقالهلا من املستعمر الفرنسي والزالت تع

أحد أهم املعيقات يف عملية البناء الوطين فيها، ما انعكس وزاد يف أتزم رهاانت تطور 
وازدهار التنمية يف هكذا البلد، الكذي يعد من بني أفقر الدول اإلفريقية املغلقة يف منطقة غرب 

ول عوامل لية اليت تتمحور حإفريقيا. وأتيت حماولة فهم هكذا الصراع من خالل تناول اإلشكا
تعود ملمارسات السياسة االستعمارية الفرنسية يف تشكيل مستعمرة السودان الفرنسي 
)مايل(، اليت ضمت عديد اإلثنيات ابختالف أعراقها ولغاهتا ومن أمهها قبائل الطوارق،  

النفوذ  دكانت تعيش كل واحدة منها طور النظام القبلي، املتناحرة يف أحايني كثرية على م
والتوسع، مستقلة عن أي كيان سياسي جامع كالكذي عرفته املنطقة يف قرون طويلة خلت. 

حماولة  يف-كرسهاالكذي كان قد  -لتظهر من جديد هكذه األفكار القبلية برحيل املستعمر 
 منها إلعادة استحضار اتريخ ما قبل االستعمار.

يبو  األداغ، االستعمار الفرنسي، مودالسودان الفرنسي، مايل، طوارق  الكلمات املفتاحية:
 كايتا.

Abstract : 
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The present study attempts to provides an idea of the 

background of the conflict taking place in the northern of Mali, 

which is one of the main causes and important obstacle in the 

process of national construction in it, attempting to understand 

this conflict comes by dealing the problematic that revolves 

around factors related to the practices of French colonial policy 

in forming the colony of French Sudan (Mali), which included 

many ethnicities in different races and languages, the most 

important of them are the Tuareg tribes who lived through the 

tribal system and independent of any inclusive political entity. 

Otherwise, these tribal ideas  reemerged with the departure of the 

colonizer in an attempt to recover pre-colonial history. 

Key words: French Sudan, Mali, Tuareg of Adhagh, French 
colonial, Modibu Keita 

 مقدمة:

تعد دولة مايل من ضمن عديد الدول اإلفريقية اليت ال زالت تعاين من مشكلة 
لفرنسي، هكذا م من املستعمر ا1960بناء الدولة الوطنية، بعد أن انلت استقالهلا يف سنة 

مستعمرة، واملعروفة  12األخري الكذي كانت تقدر مستعمراته يف غرب إفريقيا وحدها بـ
، ولعل اإلرث االستعماري هو أحد أكرب (AOF)مبستعمرات غرب إفريقيا الفرنسية 

العوائق يف ذلك، ألن مايل وجدت نفسها دولة مستقلة حبدود وضعها مستعمر األمس دون 
اة، جتماعية املبنية على تعدد القبيلة املتمايزة عرقا ولوان ولغة ومنط احليمراعاة للرتكيبة اال

ن ولعل من أهم القبائل الكربى فيها جند قبائل اهلاوسا اليت كانت قبل الفرتة االستعمارية متته
الفالحة )إقليم موبيت، وسيكاسو(، وقبائل البمبارا املاندينغ )مباكو، سيكاسو، سيغو( اليت 

ا(، وجند جارة، وقبائل الفوالن اليت متتهن تربية املواشي من البقر )أكرب القبائل انتشار متتهن الت
قبائل الطوارق من البدو الرحل يف أقصى الشمال )متبكتو، كيدال، غاو( والكذي يعترب أكرب 

 األقاليم يف الدولة أيضا.
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  قوإذا كانت كل هكذه القبائل قد تعايشت يف كيان واحد مع املستعمر الساب
كسياسة أمر واقع عقب اإلخضاع والسيطرة اليت تعرضت هلا كامل منطقة غرب إفريقيا،  
كما سامهت السياسة االستعمارية يف احملافظة على هكذا التنوع القبلي ودعمه أكثر بغرض 
التحكم، إال أن هكذه القبائل وجدت نفسها يف تنافر عقب االستقالل، حيث رأت قبائل 

قالل مبثابة خيانة هلا من طرف الفرنسيني الكذين خرجوا وقدموا الطوارق مثال هكذا االست
احلكم للسود يف اجلنوب )املالنكي )البمبارا(، السوننكي، اهلاوسا...( حبكم أهنم كانوا أقرب 
إليهم يف تويل شؤون اإلدارة )مباكو( وأكثر ميال لتبين سياستهم سابقا، لكذلك كان استقالل 

ئل اليت وجدت الدعم أيضا من طرف بعض الضباط الفرنسيني مايل إعالان لتمرد هكذه القبا
املعادين الستقالل األفارقة عموما، واملتحمسني أيضا ملشروع الصحراء الفرنسية للبقاء يف 

 .إفريقيا

" Modibou Kaeitaموديبو كايتا كما أن سياسة الرئيس األول ملايل "
 اكوبييناجلناشئة وفق النمط "كانت قاسية جدا أيضا يف قمعهم لفرض هيمنة الدولة ال

Jacobins األوريب. لكذلك سيعاجل هكذا املوضوع اإلشكالية اليت مفادها: "هل تعود "
أزمة بناء الدولة يف مايل للسياسة االستعمارية اليت اتبعتها فرنسا يف السابق، أم هي مشكلة 

انت قبل احلقبة كهوية نتيجة تعدد اإلثنيات اليت مل تستطع جتاوز أفكار منط العيش اليت  
الكولونيالية؟" ومنه سنحاول يف هكذه الورقة البحثية تناول جكذور ومسببات األزمة اليت 
تعيشها دولة مايل حاليا يف إقليمها الشمايل، دون اخلوض يف تطورات األحداث الراهنة 

  وتعقيداهتا الكثرية اليت سيتم تناوهلا يف دراسات الحقة. 

 ان الفرنسي )مايل(:            تشكل مستعمرة السودظروف -1

حبدودها املعروفة حاليا كدولة مغلقة يف غرب إفريقيا عدة أمساء خالل عرفت مايل  
-Hautم، واليت منها تسمية منطقة "أعايل النهر 1880الفرتة االستعمارية منكذ سنة 

fleuve" مث "أعايل السنغال والنيجر ،Haut-Sénégal-Niger مث ،"
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"، وذلك يف خضم التوسع الفرنسي يف Soudan-Françaisي "السودان الفرنس
ابلسنغال، هكذا اإلسم  Saint-Louisأقاليم غرب إفريقيا منطلقا من سان لويس 

األخري "السودان الفرنسي" هو الكذي بقي يسم إسم الدولة إىل غاية االستقالل أين أطلق 
طورية مايل اإلسالمية العظيمة " تيمنا إبمرباMaliعليها الرئيس "موديبو كايتا" إسم "مايل 

 م.14م و13اليت ظهرت يف املنطقة خالل القرن 

إال بعد سنة  " هبكذا اإلسمAOFمل يتم تشكل مستعمرة "غرب إفريقيا الفرنسية  
م، ابستكمال التوسع الفرنسي حىت حوض هنر النيجر، وذلك ابحتالل منطقة 1895
، ويف هكذه السنة األخرية تشكل م1899م، غاو وزندر 1894، ومتبكتو 1891النيورو 

مناطق حبكم عسكري: متبكتو، بوبو 3ما يعرف بـ "السودان الفرنسي" )مايل(، مشكلة من 
م أين ستعرف األقاليم العسكرية نظام املستعمرة حبكم 1920ديوالسو، وزندر حىت سنة 

 (Delafosse, 1912, p. 424) خمتلط.

م، األدرار 1908 حني مناطق الصحراء والساحل مل حتتل إال متأخرة )أغداس يف 
م( واليت بقيت مجيعها حتت حكم 1914م، التبسيت 1912م، والتة وتيشيت 1909

الضباط وفرق املهارى املنتشرة يف بعض املراكز. ووجب القول أن هؤالء الضباط هم من  
لصحراء لدواع خمتلفة، سواء لكسب أجماد كانوا يسرعون إستعمار هكذا اجلزء من منطقة ا

وترقيات، أو لزايدة منطقة نفوذ حكمهم أيضا على حساب ضباط آخرين، وكادت هكذه 
املنافسة بني الضباط أن تودي ابلبعض هبم إىل التصادم العنيف، كما هي الواقعة اليت تعرض 

ر، عقب معركة "تيت التوسع حنو اجلنوب أكث يف حماوالته Laperrineهلا اجلنرال البريين 
م )متنغاست(" وإخضاعه لطوارق "كال أهقار" القوية  وحادثة التصادم بينه وبني 1902

" Théveniautالنقيب "تيفينو  AOFأحد ضباط مستعمرة غرب إفريقيا الفرنسية 
م، واليت نتج عنها حتديد 1904يف سنة  "Timiawineيف املكان املسمى "تيمياوين 
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 ,Niéger, 1968) م.1909( يف سنة AOFتني )اجلزائر واحلدود بني املستعمر 
pp. 3-8) 

جتدر اإلشارة أن أهم عائق كان حيول دون سرعة استعمار الفرنسيني للسودان  
الفرنسي وكامل الصحراء الوسطى عموما، هي مقاومة قبائل الطوارق اليت كانت منتشرة يف  

، فعلى الرغم من تشتت قبائلها يف وحدات وسلطنات خمتلفة إال أهنا كانت كامل اإلقليم
صاحبة الغلبة والنفوذ القوي على كامل شعوب املنطقة لقرون طويلة يف الزمن، ففي األراضي 
اليت تشكلت منها مستعمرة السودان الفرنسي )مايل( كان هناك فرعان لقبائل الطوارق، 

و"كال  "Kel Dinikكال دينيك "اإليويليمدن بفرعيها " الفرع اجلنويب ممثال يف طوارق
" املسيطرة على منطقة ثنية هنر النيجر، والفرع الشمايل ممثال Kel Ataramأاترام 

 بطوارق "كال أداغ" املسيطرة على مناطق مناكا وكيدال وكامل إقليم األزواغ )األزواد( مشاال.

ل من لطتهم على هكذه القبائومل يكن من السهل على الفرنسيني أن يبسطوا س 
الطوارق وطال أمد إخضاعهم هلم، ألهنا تعددت مترداهتم واشتعلت احلرب بينهم أيضا، 
فطوارق "كال دينيك" الفرع الشرقي لإليويلمدن بزعامة األمنوكال "حممد أق الكمايت" 

غال، م أبفوكادا إبن 1903الكذي كان معاداي للفرنسيني ومل حيتك أبدا هبم حىت تويف سنة 
م انبه يف اإلمضاء عليها 1901وحىت أنه ملا أمضى إتفاقية اخلضوع مع الفرنسيني يف سنة 

أحد حداديه املدعو "ابديدن". يف حني طوارق "كال أاترام" الفرع الغريب لإليويلمدن كان 
م وخلفه الواي 1899يف سنة "، الكذي تويف  Madidouماديدو يتزعمها األمنوكال "

الكذي أبعد عن احلكم لتخاذله يف جماهبة  Annabar  Laway Ag آغ أانابر
الفرنسيني واخلضوع هلم لكرب سنه، وعوض ابن أخته األمنوكال الشاب "فيهرون أغ 

الكذي كان معاداي بشدة للفرنسيني، وهو ما دعى  "Fihrun Ag El Insarاإلنسار
د طوارق ض الفرنسيني لدعم قبائل الكنتة وزعيمهم "محوادي" يف حروهبم التقليدية

لكن "فيهرون" قام ابحلرب ضد  ،(Salifou, 1973, p. 179) اإليوليمدن



 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2020: السنة 05الشهر:03العدد :

مشكلة بناء الدولة يف مايل؛ بني اإلرث االستعماري 
 وأزمة اهلوية

 195ص –  169ص

 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 

174 

م، إال أنه هزم وفقد طوارق كال أاترام العديد من حماربيهم وأهاليهم 1916الفرنسيني يف سنة 
 (Fuglestad, 1983, p. 94) اليت جتاوزت األلف.

حالة التشنج والصراع هكذه مل يعرفها طوارق "كال أداغ" يف أقصى الشمال، واليت  
م أين 1912م إىل غاية سنة 1880كان يتزعمها "إللي أق مخادين" األمنوكال من سنة 

م، وهكذا حبكم أهنم 1962سيخلفه إبنه األمنوكال "الطاهر أق إللي" إىل غاية وفاته يف سنة 
م، امتثاال خلضوع 1904عقد خضوعهم للسلطات الفرنسية يف متبكتو يف سنة  قدموا

م عقب هزميتهم املدوية 1904طوارق "كال أهقار" القوية للفرنسيني يف "عني صاحل" سنة 
م، وأيضا حبكم أن طوارق "كال أداغ" كانوا أقرب يف 1902يف معركة "تيت" يف سنة 

ر" أكثر منهم لطوارق اإليويلمدن، بل أهنم كانوا احتكاكهم ومعامالهتم لطوارق "كال أهقا
يفضلون تقدمي عقد خضوعهم للفرنسيني يف "عني صاحل" وليس يف "متبكتو" وابألخص 
قبائل "اإليفوغاس"، لكنه رفض طلبهم نتيجة ضغط ضباط وحاكم مستعمرة غرب إفريقيا 

لكذلك مل يدخل طوارق  AOF، (Laperrine, 1905, pp. 37-63)الفرنسية 
"كال أداغ" يف صراع أو حروب ضد الفرنسيني، كما ساعد موقعها اجلغرايف وضعف وفقر 

 مناطق إقليمها إقتصاداي أن بقيت بعيدة عن تدخل اإلدارة االستعمارية يف شؤوهنم.

طوارق للقد سعت اإلدارة االستعمارية إىل تفكيك السلطة السياسية لدى هؤالء ا
املعاندين، اليت كانت تتبىن نظاما اجتماعيا طبقيا متثل فيه طبقة األشراف احملاربني أعلى 
اهلرم واحملتكرة للسلطة )األمنوكال(، وذلك من خالل التدخل يف تعيني األمنوكال يف كثري 
من املرات، كما حدث عند طوارق "كال دينيك" اليت كانت قريبة من حكم الفرنسيني يف 

وب، فعلى إثر وفاة األمنوكال "حممد أق الكمايت" ترشحت شخصيتان خلالفته، "إخزي اجلن
( هكذا Noelأق النفراوي" و"إمساعيل أق السو"، فعينت السلطات الفرنسية )املقدم نُوال 

( إلخزي، مما فتح ابب املواجهة مع ameniاألخري، رغم تعيني جملس القبائل )أمين 
بائل املنقسمة يف مناصرة كل واحد منهما. وتدخلت أيضا "إخزي" ونشب الصراع بني الق

يف تعيني أمنوكال طوارق "كال أاترام"، فعلى إثر هزمية األمنوكال "فيهرون" يف حربه سنة 
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 Akorakor Agآغ كاري كاري  "أكوراكورم عينت السلطات الفرنسية 1916
Kari kari"  سيني خضوعه للفرنعلى رأس كال أاترام خلفا خلاله فيهرون، والكذي قدم

م يف "غاو" مع قبوله دفع ضريبة غالية جدا أيضا تعويضا على خسائر 1916يف سبتمرب 
 (Nicolas, 1950, p. 89) احلرب.

وذهبت السلطات الفرنسية أبعد من ذلك أيضا ملا أهنت منصب األمنوكال عند 
م بعد فشل ثورة الطوارق الكربى اليت قامت يف 1918ة طوارق اإليويلمدن بفرعيها يف سن

جمموعات فقط يف البداية  5م، لتقيم نضام رؤساء اجملموعات )املقاطعات(. يف 1917سنة 
( واألشراف وبث الصراع بينها، لتصل Kel Eghlal بني املرابطني )وأمهها كال إغالل

ة يف مناطقهم حىت سن جمموعات يف مطلع االستقالل، وأبقت احلكم العسكري 9إىل 
م، األمر الكذي مل يكن موجودا يف املناطق اجلنوبية للرعااي السود أين كان األمر يسري 1930

 بسالسة للسلطات الفرنسية واإلدارة االستعمارية حبكم مدين.

 احلركة الوطنية يف مايل والطريق حنو االستقالل:-2

ذلك سي" )مايل( ظهر متأخرا، و ميكن القول أن احلركة الوطنية يف "السودان الفرن 
إىل غاية هناية احلرب العاملية الثانية أين بدأ الساسة املاليون يف أتسيس أوىل األحزاب 
السياسية، ملا أذنت هلم السلطة الفرنسية بكذلك جمازاة هلم عقب مشاركتهم معها يف احلرب، 

مل ن خالل الععلى الرغم من نشاط بعض القادة السياسيني خالل فرتة احلرب سواء م
 Fily"فيلي دابو سيسوكو النقايب أو اجلمعوي مثل ما هو عليه احلال لنشاط وأعمال 

Dabo Sissoko"  وصديقه "مامادو كوانيتMamadou Konaté "
م، الكذين كانوا ينادون بتحسني ظروف األفارقة بشكل عام واملاليني 1944وغريهم منكذ سنة 

ألفارقة يل االستقالل وإمنا بضمان احلقوق السياسية لبشكل خاص، واليت مل ترق للمطالبة بن
 Diarrah, 1990, pp. 15)-.(AOFيف كامل املستعمرات الفرنسية بغرب إفريقيا )

16) 



 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2020: السنة 05الشهر:03العدد :

مشكلة بناء الدولة يف مايل؛ بني اإلرث االستعماري 
 وأزمة اهلوية

 195ص –  169ص

 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 

176 

كما وجد الساسة املاليون ضالتهم وتقاطعت أفكارهم مع أفكار اإلدارة الفرنسية  
م(، اليت كانت 1944فيفري 08-جانفي30) Brazzavilleل عقب مؤمتر برازافي

ختشى ضياع مستعمراهتا يف إفريقيا كرد فعل من األملان الكذين سيطروا على العاصمة ابريس، 
ملا أضاعوا مستعمراهتم السابقة يف إفريقيا )انميبيا، طنجانيقا، الطوغو، الكامريون( ملا هزموا 

م(، لكذلك رأى الفرنسيون ضرورة التقرب من 1919ساي يف احلرب العاملية األوىل )مؤمتر فر 
األفارقة وإشراك النخبة منهم يف تسيري شؤون مستعمراهتم يف غرب إفريقيا، لكذلك وفق هكذا 

م، 1945الطرح مت إجراء أوىل االنتخاابت يف "السودان الفرنسي" )مايل( يف شهر أكتوبر 
وخسرت  اجلمعية التأسيسية، واليت أسفرت عن انتخاب "فيلي دابو سيسوكو" لعضوية

 ,Diarrah, 1990) الرهان شخصيات أخرى مثل "موديبو كايتا" و"مامادو كوانيت"،
p. 16)  م، 1946أكتوبر  27هكذه اهليئة اجلديدة اليت كانت وراء وضع أوىل لبنات دستور

 م. 1946نوفمرب  10لوطين يف يوم مث أشرفت على انتخاابت ممثلي الشعب للمجلس ا

 احلياة السياسية قبيل االستقالل وتشكل النخبة احلاكمة:-3

لقد كان من بني نتائج احلرب العاملية الثانية هو تبلور الوعي والفكر السياسي لدى 
األفارقة عموما، وخاصة تلك الشخصيات اليت درست يف اخلارج واحتكت برجال الفكر 

 يف أوراب بشكل عام، حيث كان هلا نشاط ضمن امللتقيات اليت كانت والسياسة والنقابيني
تعقدها اجلامعة اإلفريقية يف عديد الدول األوربية من أجل الدفاع عن حقوق األفارقة السود 
يف مستعمرات إفريقيا، مما زاد يف حلمة وتقارب رجال الفكر والسياسة األفارقة بشكل عام 

ينة صلية يف إفريقيا وخاصة بعد مؤمتر اجلامعة اإلفريقية مبدلنقل النشاط داخل بلداهنم األ
م، حيث أقر فيه السود األفارقة بضرورة إنشاء حزب 1945مانشسرت الربيطانية يف عام 

(، AOFجامع من أجل توحيد النشاط يف مستعمرات غرب إفريقيا الفرنسية اإلثنيت عشر )
ب اسة األفارقة اجمللس التأسيسي للحز والكذي جتسد ابجتماع مباكو أين عقد القادة والس

 21-18" يف الفرتة املمتدة بني RDA"التجمع الدميقراطي اإلفريقي املسمى اجلهوي 
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-Felix Houphouët"فليكس هفوت بوانيي م، برائسة السياسي 1946أكتوبر 
Boigny ،والكذي سيعرب عن مطالب  واهتمامات شعوب مستعمرات  " من ساحل العاج

ليتأسس على إثره "االحتاد السوداين" كفرع للحزب ، (AOF)الفرنسية غرب إفريقيا 
 ,Diarrah, 1990) م.1946أكتوبر  22يف يوم  US-RDAالدميقراطي اإلفريقي 

p. 16) 
وجتدر اإلشارة أنه قبل أتسيس فرع مايل للحزب الدميقراطي اإلفريقي هكذا، كانت 

ياسية يف "السودان الفرنسي" )مايل( مكونة من بعض األحزاب الناشطة مثل احلياة الس
" الكذي يتزعمه "فيلي دابو سيسوكو"، وحزب "الكتلة .P.S.P"احلزب التقدمي السوداين 

" لصاحبه "مامادو كوانيت"، و"احلزب الدميقراطي السوداين .B.D.Sالدميقراطي السوداين 
P.D.S.ار موريل " الكذي كان وراءه كل من "بيPierre Morlet ."وموديبو كايتا ،

م، كان أوهلا "احلزب الدميقراطي 1946مع أن معظم هكذه األحزاب نشأت يف مطلع سنة 
جانفي، مث تبعه  7" املقرب من احلزب الشيوعي، حيث أسس يوم .P.D.Sالسوداين 

 " املقرب هو اآلخر من "احلزب الشيوعيBDSحزب "الكتلة الدميقراطي السوداين 
" PSPجانفي، يف حني مت أتسيس "احلزب التقدمي السوداين  26" يوم PCFالفرنسي 

فيفري، الكذي كان حيوز قاعدة شعبية مهمة خاصة من سكان األرايف والبوادي  13يوم 
جلنة شعبية يف ظرف أشهر قليلة من أتسيسه، وهو ما  30مكنته من أن يفتتح أكثر من 

 فراده املناضلني الكذين ينتمون يف معظمهم لقطاعيعكس التوجه االجتماعي الكذي طبع أ
التعليم، يف حني هناك من يراه أنه صنيعة اإلدارة الفرنسية اليت قربته منها أكثر، كما أن هكذا 

 ذلك رئيس ويتقدمهم يفاحلزب ضم يف صفوفه الكثري من رؤساء املقاطعات والدوائر أيضا 
ما مقاطعة أيضا بعدما كان معلما، ك احلزب نفسه "فيلي دابو سيسوكو" الكذي كان رئيس

أن معظم رؤساء املقاطعات كانوا يشتغلون ابلتعليم، ومع أن حزب "التجمع الدميقراطي 
مل ومسؤوليه يف كا " كان يسمى حزب املعلمني أيضا، ألن معظم قادتهRDAاإلفريقي 

" William Ponty كلهم خرجيي مدرسة "ويليام بونيت  (AOF)غرب إفريقيا الفرنسية 
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بداكار، ولكن األمر يتعلق ابحملافظة على املنصب اإلداري لرؤساء املقاطعات هؤالء وابلتايل 
 (Jézéquel, 2005, p. 526) .القرب من السلطة الفرنسية دائماإبقاء حالة 

اجلهوي يف  بشكلت هكذه القاعدة احلزبية السياسية األولية نواة لتشكل فرع احلز 
الكذي أسس من قاعدة حزبني سياسيني إنصهرا  US-RDA"السودان الفرنسي" )مايل( 

" لصاحبه "مامادو كوانيت"، و"احلزب BDSفيه مها حزب "الكتلة الدميقراطي السوداين 
" لكل من "بيار موريل، وموديبو كايتا"، وترأس احلزب اجلديد PDSالدميقراطي السوداين 

يف حني ُعنّي  (Boilley, 1994, p. 273) املقرب من االشرتاكيني،"مامادو كوانيت" 
"موديبو كايتا" أمينا عاما له، والكذي سجن لبعض الوقت يف السنة نفسها من طرف 
السلطات الفرنسية ملا رأته معاداي هلا، واهتمته حبمل أفكار شيوعية حتريضية كاملناداة 

، وهو ما جعل احلياة السياسية .P.S.Pستقالل، يف حني مل يشارك احلزب التقدمي فيه ابال
 US-RDAيف "السودان الفرنسي" )مايل( تسري بكتلتني سياسيتني متعارضتني بني 

رغم أهنما يشرتكان يف التوجه اليساري، لكن األمر يتعلق ابلقيادة والزعامة السياسية  PSPو
 (Lange, 1999) يف البالد.

وكان من الطبيعي أيضا أن تقف اإلدارة االستعمارية الفرنسية لصاحل احلزب التقدمي 
املقرب إليها، األمر الكذي جعله حيوز األغلبية دائما يف معظم االنتخاابت حىت سنة 

، ال يف جمالس اجلمهورية األربعة RDAم، إذ مل يكن هناك وال ممثل عن حزب 1956
 17وال يف عضوية اجمللس الوطين يف  م،1947يف عضوية اجمللس العام املنتخب يف جانفي 

 30م، وال يف عضوية اجمللس اإلقليمي )تسمية جديدة للمجلس العام( يف 1951جوان 
، ومل يكن PSPم، كل هكذه االستحقاقات كانت لصاحل احلزب التقدمي 1952مارس 

" إال مقعد وحيد هو لصاحل رئيس احلزب "مامادو  US-RDAحلزب "االحتاد السوداين 
م 1956جانفي  2كوانيت" فقط، وانتظر هكذا احلزب حىت االنتخاابت التشريعية يف 

عقب  ليحصل على مقعد اثين كان لـ "موديبو كايتا"، هكذا األخري الكذي سيقود رائسة احلزب
خر عن حزب م، والكذي عوض مبمثل آ1956ماي  11وفاة "مامادو كوانيت" يف يوم 
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RDAلكذلك كانت الغلبة دائما لصاحل احلزب التقدمي .PSP. (Diarrah, 1990, 
pp. 17-18) 

" حتت رمحة اإلدارة االستعمارية US-RDA"االحتاد السوداين  وإذا كان حزب
ه الكذين فرضوا ملناضلي وضغوطها عليه ضد النجاح، فاألمر كان خمتلفا على الصعيد الفردي

ان حيرز "موديبو كايتا"، الكذي ك أنفسهم يف عديد االستحقاقات ولعل أمهها كانت شخصية
جناحات شخصية من خالل تسجيل مشاركاته يف االستحقاقات االنتخابية لتمثيل 

، حيث انتخب (AOF)"السودان الفرنسي" )مايل( يف اجمللس األعلى لالحتاد الفرنسي 
م مستشارا عاما عن السودان الفرنسي 1953م وسنة 1948نتخاابت سنة يف املرتني 

)مايل( عن الدائرة االنتخابية لبماكو، مكنته من فرض نفسه يف الساحة السياسية حمليا 
م، كما انتخب ممثال 1956نوفمرب  26وجهواي، فنجده يرتأس اجمللس البلدي لبماكو يف 

دولة يف حكومات انئبا للرئيس، وعني ملرتني وزيرا لل برملانيا يف التجمع الوطين الفرنسي وعني
 .1اجلمهورية الرابعة الفرنسية

 :قانون اإلطار والتحول حنو احلكم الذايت -4

                                                 

كانت نتيجة   ،"US-RDAحتاد السوداين النجاحات اليت حققها "موديبو كايتا" وحزبه "اال-  1
جهود طويلة قادها الرجل وأصدقائه يف كسب اجلماهري الشعبية والدفاع عن قضاايها من خالل النقاابت 

 غاي من خالل التصويت على قانون "األمني العمالية واجلمعيات اليت ينشط هبا، فأجور العمال حتسنت
Lamine Guèye م الكذي طالب ابملساواة بني العمال األفارقة والفرنسيني، 1950جوان  30" يف

م إبلغاء أعمال الُصخرة، كما زادت هكذه األحزاب 1952ديسمرب  12والكذي نتج عنه بعدها أيضا قانون 
مال مبادئ العدالة واملساواة، واليت وصلت إىل دخول عوالنقاابت الضغط على اإلدارة الفرنسية بتحقيق 

 -1947أشهر )أكتوبر 7النيجر" يف إضراب استمر ألكثر من -السكك احلديدية خلط "داكار
 Cheick Oumarم(، والكذي أصبح حداث خملدا يف نضال األفارقة. أنظر للمزيد:  1948مارس

Diarrah : Op. Cit., p. 18-19    
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عرفت املستعمرات الفرنسية لغرب إفريقيا واليت منها السودان الفرنسي )مايل( قفزة 
ذلك من خالل منقوص، و نوعية يف تويل األفارقة أنفسهم لتسيري شؤون بالدهم ولو بشكل 

" Loi cadreالفرصة اليت أاتحتها السلطة الفرنسية وفق ما أطلق عليه بـ "قانون اإلطار
م، الكذي سنه الوزير الفرنسي ملا وراء البحار السيد "غاستون 1956جوان  23الصادر يوم 

" RDA" مبعية رئيس حزب "اإلحتاد الدميقراطي اإلفريقي Gaston Defferreدوفري 
" الكذي كان يرأس بلدية F. Houphouët-Boignyد "فليكس هفوت بوانيي السي

 كون أول رئيس لدولة ساحل العاج. "أبيدجان" وسي

ومبوجب هكذا القانون سيعرف السودان الفرنسي وابقي مستعمرات غرب إفريقيا 
الفرنسية إصالحات سياسية متكن األفارقة من املشاركة يف دواليب اإلدارة واحلكم شيئا 

، الكذي يتوجب عليها (Territoire)شيئا، وأصبحت تسمى كل مستعمرة  ابإلقليم ف
برملانيني للمجلس الكبري، وكل  5انتخاب جملس اإلقليم املعترب برملان حملي، ينتخب منهم 

ن احلكومة الفرنسية، وعلى الرغم من أ جملس حكومة يرأسه رئيس اإلقليم يعني من طرف
اليم هكذه ميكن أن ترد للمجلس الوطين ابلعاصمة ابريس إذا صالحيات وقرارات جمالس األق

أثبتت هكذه اجملالس عدم كفاءهتا وأهليتها، كما ميكن أن تعطل قرارات جملس احلكومة مبجرد 
اعرتاض بسيط من الوزير الفرنسي ملا وراء البحار، إال أن األفارقة رأوا فيه تطورا ملحوظا 

حاسيسهم ، وابلتايل القدرة على التعبري عن آرائهم وأبزايدة نسبة متثيلهم يف هكذه اجملالس
م وأسفر عن فوز ساحق حلزب "االحتاد 1957مارس  31أكثر، وأُجري االقرتاع العام يوم 

مقعدا  57" الكذي يقوده "موديبو كايتا" هكذه املرة، والكذي أحرز US-RDAالسوداين 
مقاعد فقط،  06ال على إ PSPيف اجمللس اإلقليمي، يف حني مل حيصل احلزب التقدمي 

والكذي كان من قبل دائما ما يلقى دعم اإلدارة الفرنسية، ومن تلك اللحظة أصبح حزب 
" هو حزب االستقالل وممثل آمال وطموحات األهايل US-RDA"االحتاد السوداين 

 (Boilley, 1994, p. 278) (Diarrah, 1990) األفارقة.
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ساهم هكذا النجاح يف أن جعل من "موديبو كايتا" الرجل السياسي األول يف 
"السودان الفرنسي" )مايل( واملعرب احلقيقي عن آمال وطموحات الشعب يف االستحقاقات 
القادمة، كما انتخب بعدها ليكون رئيسا للمجلس األعلى لغرب إفريقيا الفرنسية 

A.O.F. ، لكذلك غاب عن تشكيلة جملس احلكومة األول "للسودان الفرنسي" الكذي مت
م برائسة "جون 1957ماي  21اختياره من أعضاء جملس اإلقليم، والكذي اجتمع يوم 

هكذه  Jean-Marie Koné." (Boilley, 1994, pp. 278-280)ماري كوين 
رنسا لطات الفرنسية تتقرب إليه أكثر، حيث مت تعيينه وزيرا للدولة لفالنجاحات جعلت الس

-Bourgèsمونوري -فيما وراء البحار يف عهد حكومة "موريس بورجاس
Maunoury M. م، مث عني جمددا وزيرا لدى 1957نوفمرب  6جوان إىل  17" منكذ

نوفمرب  18" من Félix Gaillardرائسة اجمللس )الفرنسي( يف حكومة "فليكس غااير 
 م.1958ماي  14م إىل غاية 1957

 إرهاصات االستقالل وبداية التشنج اإلثين:-5

بعيدين عن كل هكذه األحداث  لقد كان سكان الشمال من الطوارق وعرب الكنتة
السياسية اليت كانت تعج هبا احلياة السياسية يف العاصمة مباكو وما جاورها من املدن الكربى 

ا بعيدين ر عليها قبائل املالنكي )البمبارة( واهلاوسا، وابلتايل فقد كانو يف اجلنوب، اليت يسيط
عن فهم األحداث السياسية اليت أصبحت جتري بسرعة بني السلطة االستعمارية الفرنسية 
والسياسيني املاليني يف نقل السلطة بني الطرفني، ويعود مرد هكذا الغياب يف إجياد ممثلني 

ستحقاقات االنتخابية السابقة أو شغل مناصب إدارية لسكان الشمال يف مجيع اال
وسياسية، لطبيعة منط احلياة اليت كانت تعيشها قبائل الطوارق أو قبائل الكنتة العربية من 
البداوة والرتحال يف أقاليم شاسعة يف الشمال يف منطقيت األداغ واألزواغ )كيدال، غاو، 

 القبائل مجلة كل حماوالت الفرنسيني متبكتو...( من جهة، ومن جهة اثنية لرفض هكذه
إلدخاهلم يف السياسة االستعمارية املتبعة لتنظيم وضبط الرعااي بغرض إحتوائهم، كرفض 
املدرسة الفرنسية سواء يف املدن أو حىت اليت فتحت للرحل، ورفض اللغة الفرنسية كلغة تعلم 
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ينهم، يف حماولة كلغة تواصل وجتارة بوإدارة وابلتايل االكتفاء ابللغة العربية وهلجة التاماشاغ  
 منهم دائما ترك مسافة أمان بينهم وبني املستعمر الكافر.

فحىت إىل اخلمسينات ملا خترج أحد تالمكذة طوارق األداغ املدعو "أمبايري 
Ambeyri حينها فقط أدرك الطوارق أمهية املدرسة، اليت كانوا يعتربوهنا سابقا مكاان "

حىت أن الضباط الفرنسيني  (Boilley, 1994, p. 284) دوهنم عنها،لتنصري أوالدهم ويبع
كانوا يتعلمون لغة الطوارق "التاماشاغ" ليسهل عليهم التواصل معهم مثل ما يكذكر الضابط 

الكذي عمل معهم ملدة زادت عن ربع قرن، حيث يف عهده  J.Clauzel"جون كلوزال 
طوارق األداغ دخول األحزاب يف املنطقة حبكم أنه رئيس منطقة كيدال، دائرة  فقط عرف

م(، لكنهم مل يكونوا ليهتموا 1958-1956م مث من 1953-1948غاو )من 
ابلسياسة، وحىت دعاوى القول بقرب رحيل الفرنسيني، كانت تقابل ابالستهزاء واالزدراء 

 (Clauzel, 1989) ويضحكون على من ذهب لينتخب.

سيؤثر هكذا الغياب عن املمارسة السياسية يف مصري هكذا اجلزء الكبري من شعب 
مايل الكذي يقطن النصف الشمايل للبالد، فتبعا لإلصالحات السياسية اليت جاء هبا "قانون 

رب غ اإلطار" الكذي مت مبوجبه منح حرية أكثر لألفارقة يف تسيري أقاليمهم يف مستعمرات
، ظهرت إىل الوجود فكرة جديدة على عهد الرئيس الفرنسي (AOF)إفريقيا الفرنسية 
" الكذي اقتنع مبوجة حركة التحرر يف العامل، Charles de Gaulle"شارل دوغول 

 La)لكذلك أطلق مشروع احلكم الكذايت ضمن البقاء يف اجملموعة الفرنسية 
Communauté Française) سبتمرب  28حوله يف يوم ، ومت تنظيم استفتاء

 La)م أفضى مبوجبه بقاء السودان الفرنسي ضمن اجملموعة الفرنسية 1958
Communauté) م 1958نوفمرب  24، وبعدها بشهر اجتمع جملس اإلقليم يف يوم

يف لقاء استثنائي وأعلن ابإلمجاع على ميالد اجلمهورية السودانية، كدولة عضو يف اجملموعة 
 (Camara, 2003, p. 12) "موديبو كايتا".الفرنسية، برائسة 
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هكذه اخلطوة رآها سكان اجلزء الشمايل للبالد )من الطوارق وعرب الكنتة( مبثابة 
خيانة متت بني السلطة الفرنسية وسلطة سكان اجلنوب الزنوج )املالنكي واهلاوسا(، ألنه مل 

 ,Henri Guillaume, 1990) نقل السلطة بني الطرفني،يتم استشارهتم يف موضوع 
p. 139)  واليت مل يكن هلم حظ فيها ال يف األمس وال اليوم، وبدأت تظهر دعاوى لالنفصال

بني الشمال واجلنوب، مع أن األمر كانت له إرهاصات سابقة ملا تقاطعت أفكار الطوارق 
وا ابلظلم والتهميش مع أطماع وطموحات الضباط الفرنسيني، أنصار مشروع الكذين أحس

م بغرض 1957"، الكذي ظهر مطلع سنة OCRS"املنظمة املشرتكة للمناطق الصحراوية 
االحتفاظ ابلصحراء الكربى فرنسية ابقتطاع صحاري كل من )اجلزائر، موريتانيا، السودان 

أنشئت ما يعرف بـ "إفريقيا الصحراوية الفرنسية"، و الفرنسي )مايل(، النيجر، التشاد(، وفق 
م ترأسها "ماكس 1957جوان  13هلكذا الغرض وزارة للصحراء يف احلكومة الفرنسية بتاريخ 

" الكذي شغل حبكم منصبه "املفوض العام هلكذه املنظمة Max Lejeuneلوجون 
OCRS." (Boilley, 1994, p. 284) 

لكذلك وجد ضباط فرق املهاريست الفرنسيني الكذين يشغلون مراكز الشمال 
)أغداس، غاو، متبكتو، كيدال، غوندام( فرصة لتحريض الطوارق ضد إدارة السلطة املركزية 
يف اجلنوب، الكذين مل ُيسمع لصوهتم لغياب من ميثلهم يف عديد اجملالس املنتخبة، لكذلك قام 

م، هبدف إنشاء 1957أكتوبر  30ىل للسلطة الفرنسية بتاريخ هؤالء بتقدمي عريضة أو 
فصل فعلي بني األقاليم السودانية واألقاليم الصحراوية، وأعيد جتديد إرسال هكذه العريضة 

م من طرف قاضي متبكتو "حممد حممود ولد الشيخ" 1958ماي  30مرة اثنية بتاريخ 
 .2م1960يف جانفي  الكذي مت إيقافه arawanالقاضي الرمسي ألهل أراوان 

                                                 

النضمام للنيجر أو موريتانيا مؤقتا، هكذه األخرية اليت رحبت ابلفكرة سريعا يف رسالة كان قد اقرتح ا- 2
رد من طرف "يعقوب ولد بومداينة" عضو اجمللس اإلقليمي املوريتاين ملحق لدى الرائسة إىل "حممد حممود" 

 Boilley P. : 1990, p. 288م. أنظر للمزيد: 1958أفريل  03بتاريخ 
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أما العريضة الثانية فتقدم هبا رؤساء القبائل وأشراف وجتار منطقة ثنية هنر النيجر 
وجهوها  Air( عقب اجتماعهم يف األيري Goundam، غوندام Gao)متبكتو، غاو 

شخصية )شيخ قبيلة،  300للرئيس الفرنسي "شارل دوغول" أمضى عليها أكثر من 
والطوارق والصنغاي للمنطقة، معربة عن رفضهم دجمهم مع أي  أشراف، وجهاء( من العرب

نظام مستقل ذايت أو فدرايل سواء إلفريقيا السوداء أو إلفريقيا الشمالية، وأبن مصاحلهم لن 
حُتقق مع حكم أغلبية سوداء تقوم على اإلثنية، مفضلني بكذلك بقائهم فرنسيني مسلمني، 

السودان الفرنسي" بغرض دمج بالدهم ومنطقة وطالبوا ابلفصل السياسي واإلداري من "
 ثنية هنر النيجر ضمن "الصحراء الفرنسية" اليت ينتمون إليها اترخييا وإثنيا حسبهم.

(Boilley, 1994, p. 289) 
 Lesكل هكذه العرائض كان ورائها الضباط الفرنسيون املعروفون "ابلصحراويني 

iensSaharفزادوا يف دعم حتريض 3"، الكذين ال يريدون أن تتخلى فرنسا عن الصحراء ،

                                                 

م، بدعم من 1927" ابجلزائر منكذ أفريل Amis du Saharaقاء الصحراء أتسست مجعية "أصد 3
وزوجته، وبرائسة مدير ديوانه اجلنرال "أوكتاف  .Viollette Mالوايل العام للجزائر "موريس فيوالت 

م عرب األهقار 1930النيجر منكذ سنة -افتتحت رايل السيارات البحر املتوسط ،.Meynier Oماينيي 
سيارة، هبدف التعريف ابلصحراء، وكانت تصدر نشريتها الدورية ابسم جملة  60ت بعدد وصحراء التنزروف

م لدعم السياحة يف إفريقيا 1951" جملة فصلية، صدر عددها األول يف أفريل EurAfrique"أورافريك 
عن طريق املسامهة يف تنفيكذ مشروع "رايل السيارات من البحر األبيض املتوسط إىل منطقة الكاب 

Rallye auto Méditerranée-le Cap رفقة اجلمعية الدولية لنوادي السيارات املعرتف هبا "
(A.I.A.C.R جتسيدا لقرارات املؤمترات اإلفريقية لـ "التحالف الدويل للسياحة ،)A.I.T. األول( "

م(، وذلك من خالل 1949م، والثالث بنريويب 1947م، والثاين ابجلزائر 1938ابلكونغو البلجيكي 
 5جتميع ونشر كل املعلومات املهمة لتنفيكذ السفر يف الصحراء والعابر للصحراء"، وسامهت يف إجناح "

م 1961م، واليت كانت تنظم كل سنتني بعدها، لتتوقف سنة 1951راليات من اجلزائر إىل الرأس منكذ سنة 
 .Meynier Oليوبولد فيل. أنظر للمزيد: -لألحداث اليت عرفتها بعض الدول خاصة يف الكونغو

:«Manifeste pour la Revue générale d’action Africaine  (Général)
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املدعو  Gaoاألهايل، حيث قام أحد أشراف الكنتة )أهل أراوان( التاجر مبدينة غاو 
لة" يف سنة الرببرية للتضامن واملساعدة املتباد-"حبيب الوايف" بتأسيس "اجلمعية العربية

" حزب "النهضة الوطنية Bouyaghiايغي ولد عابدين م، تزامنا مع أتسيس "بو 1958
 ,Boilley) العرب يف غاو ومتبكتو. أوساط التجاراملوريتانية"، الكذي كان له صدى يف 

1994, p. 301) 
مل تكن هكذه احلركات املشبوهة لتمر دون أن تعلم هبا السلطة املركزية يف مباكو، 

نبه وحكذر الرئيس "موديبو كايتا" من هكذه املخططات اليت يقف وراءها الضباط لكذلك 
"، واستغلها حلشد الناس حوله وأتليب OCRSالفرنسيون يف مشروع "الصحراء الفرنسية 

الشعب ضدها وأبن فرنسا تريد أن حتتفظ مبقدرات الشعب السوداين )مايل( يف الصحراء، 
م صرح 1958التمرد، ففي زايرته لتمبكتو يف عام وهي من تقف وراء دعوات االنفصال و 

تنظيما سياسيا،  لن تكون يوما OCRSاملنظمة املشرتكة للمناطق الصحراوية أبن: "
ل املؤامرات وك وال حىت جمموعة اقتصادية تكون الدول املطلة على النهر مسامهة فيها،

م مقاضاة كل وسيتاليت تريد أن تقتطع جزءا من إقليم السودان يف الصحراء ستفشل، 
لقد سعى بعض وجهاء الطوارق من أجل (Boilley, 1994, p. 306) ".املُرّوجني هلا

دعم فكرة فصل األراضي الصحراوية عن السودان )مايل( للبحث عن الدعم يف دول اجلوار،  
"كال إنتصار" الكذي قام جبولة  كما هو احلال مع نشاط "حممد علي أق الطاهر" من قبيلة

م لدولة العربية السعودية وليبيا، ومت اعتباره يف هكذه األخرية خاصة  1959يف شهر سبتمرب 

                                                 

; Nabal  12-, N°1, avril 1951, pp. 6EurAfriqueEURAFRIQUE», 

; Nabal  8-, N°32, avril 1963, pp. 3EurAfrique«Rappel»,  : N.

, N° 37, Le Saharien: “L’Association des Amis du Sahara” ,  A.

1964, pp. 1-3 
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كرجل دولة، كما تراسل عدة مرات مع رئيس "حزب اإلستقالل" املغريب "عالل الفاسي"، 
 .4تصبةغبغرض إقناع امللك إبقامة "املغرب الكبري" بتحرير املناطق الصحراوية امل

 مشاكل ضرب الوحدة الوطنية صبيحة استقالل مايل: -6

م، شرعت اإلدارة 1958بعد إعالن ميالد اجلمهورية السودانية يف نوفمرب 
م يف سحب موظفيها الفرنسيني من اإلدارات وتعويضهم إبداريني 1959الفرنسية منكذ سنة 

ل سكان الشمال من طوارق كاأفارقة ماليني تدرجييا، إال أن صدمة االستقالل هكذه أذهلت 
آداغ الكذين وجدوا أنفسهم مغيبني عن سلم هرم الدولة الناشئة اجلديدة ومسؤولياهتا، إذ  
كانوا هم آخر من يعلم هبكذه التطورات السياسية احلاصلة يف اجلنوب، ورأوا أن نقل السلطة 

م أن 1960لية جوي 20وكان بتاريخ  من الفرنسيني إىل املاليني الزنوج مت بسرعة مريبة.
وصل "موديبو كايتا" إىل رائسة حكومة "فيدرالية مايل" اليت كانت تضم إحتاد السودان 

م، اندى "موديبو  1960سبتمرب  20الفرنسي والسنغال، لكنه بعد تفكك هكذا االحتاد يف 
كايتا" ابستقالل السودان الفرنسي متاما عن فرنسا وأطلق إسم مجهورية مايل الكذي توىل 

 (Diarrah, 1990, p. 20) بعدها. رائستها

" بتاريخ US-RDAكان ذلك يف مؤمتر استثنائي للحزب "االحتاد السوداين 
م، اندى خالهلا أبن يتجند كل الشعب يف النهوض جبمهورية مايل 1960سبتمرب  22

وبعد أتسيس اجليش الوطين  (Lecocq, 2003) اجلديدة ووحدة الدول اإلفريقية بعدها،
م رمسيا 1961جانفي  20م، طلبت السلطة اجلديدة بتاريخ 1960أكتوبر  01املايل يف 

                                                 

يعترب "حممد علي أق الطاهر" أول من اندى ابالستقالل الكذايت يف أوساط طوارق مايل يف هناية - 4
اخلمسينات، واحملرض األول على هكذا األمر داخليا وخارجيا حماوال كسب الدعم من الدول املساندة ملسعاه، 

 : Rachid Bellil: أنظر للمزيد م.1960وأمام فشل مشروعه استقر بعدها ابملغرب كالجئ يف سنة 
Mutation Touarègues (Kel Ahaggar et Kel Adagh). Ed. 

CNRPAH, Alger, 2008, p. 91 
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من فرنسا إجالء قواهتا العسكرية من خمتلف القواعد املتوزعة يف البالد، ومت األمر بسرعة 
" ابآلداغ أعيدت Tessalitنطقة "تيساليت حىت أن القاعدة العسكرية اجلوية يف الشمال مب

للسلطة املالية وصعد عساكرها مشاال حنو اجلزائر، وحتسبا ألي أعمال عنف أو اضطراابت 
يف املناطق الشمالية بدعوى االنفصال اليت كان حيرض عليها البعض، سّنت السلطة املالية 

رح الرئيس لبالد، كما صعدة قوانني تعاقب عليها ابلسجن حىت خلمس سنوات والنفي من ا
م ملا كان يرأس جملس مجهورية السودان )مايل( حول 1959املايل "موديبو كايتا" منكذ جوان 

لى السودان دولة فتية، والبالد مقسمة عموضوع حماوالت انفصال بعض األقاليم قائال: "
ر هأربعة مناطق كربى بشعوب وعقليات خمتلفة، وفكرة الدولة مل تشكل بعد، وبدأت تظ

شرارة اجلهوية، وال ميكن إيقاف هذا اخلطر وقطعه بسرعة إال بواسطة تدابري حامسة، 
تدابري إستثنائية، كما فعلت معنا فرنسا يف فرتة سابقة، لذا ستتخذ كل اإلجراءات 

 (Boilley, 1994, p. 307) ".ويطبق القانون على كل عمل غري مربر

د مت خنق كل األصوات السياسية واجلمعيات اليت كان ورائها البدو الرحل لق
، كما مت الرببرية من طرف وزارة الداخلية-)طوارق، كنتة( ومل يقدم االعتماد للجمعية العربية

ممارسة عدة ضغوطات على الشخصيات اليت أبدت آرائها املعارضة وطالبت بوضعية خاصة 
م، واضطر السيد 1958حممود" صاحب عريضة سنة  للشمال، أمثال القاضي "حممد

جر(، كما الرببرية االستقرار واللجوء إىل نيامي )الني-"حبيب الوايف" مؤسس اجلمعية العربية
فضل من جانبه "حممد علي أق الطاهر" رئيس قبيلة "كال إنتصار" البقاء الجئا سياسيا 

 (Boilley, 1994, pp. 307-308) يف املغرب.

هكذا وسعت السلطة املالية من جهة أخرى كسب والء بعض رؤساء القبائل 
النافكذين، الكذين كانت تستعني هبم اإلدارة االستعمارية سابقا يف فرض سلطتها، سواء 
ابإلغراء ابملناصب أو هتديدهم بتجريدهم من كل ممتلكاهتم، كما هو احلال مع رئيس قبائل 

لكنتة "ابدي ولد محوادي" الكذي كان حتت يده عديد املرابطني النافكذين، وله هو أيضا ا
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نفوذا وكلمة مسموعة جدا عند الطوارق، وذلك من خالل مساومته بني االنضمام للحزب 
من حتت نفوذه ملا أمضى  ، أو سحب منطقة "قبائل الرقاقدة"(US-RDA)الدميقراطي 

وهو ما استجاب له "ابدي ولد محوادي" وأعلن م، 1959شيخها على عريضة جانفي 
 ,Boilley) م ودعم احلكومة السودانية.1959والئه للحزب يف انتخاابت جويلية 

1994, p. 308) 

 قمع السلطة املالية النتفاضة طوارق األداغ: -7

ية طوارق  دمة قوية يف نفسلقد كان لرحيل الفرنسيني فجأة دون هزمية أن شكل ص
كال أداغ يف أقصى إقليم الشمال، ألهنم مل يهضموا هكذا الرحيل املفاجئ ونقل السلطة 
بسرعة منهم إىل املاليني الكذين ال يعرفون الطوارق وال هؤالء يعرفون املاليني، وهو ما أدى 

ار ختيم )ثورة طوارق األداغ( خاصة ملا تدخلت السلطة يف ا1963لنشوب أحداث سنة 
م، بني 1962" يف سنة ag Illiخليفة أمينوكال اإليفوغاس بعد وفاة "الطاهر أق إيّلي 

"، حني فضلت هكذا األخري املقرب من اإلدارة Intallaإبنه األكرب "زايد" وأخوه "إنتاال 
" قائد دائرة غاو خالل دورايته يف Bakara Dialloاملالية )يقوم مبصاحبة "ابكارا دايلو 

ن األخ األكرب الكذي تؤول له الرايسة وفق العرف، بسبب أنه يشُتم حكم السود الشمال( ع
 ,Boilley) وحيتقرهم علنا، وهو ما جعل "زايد" وأنصاره يعلنون احلرب على سلطة مايل.

1994, p. 314) 
بن الثائر "عال " )إElladiانطلقت ثورة األداغ عقب حركة قام هبا "إيالدي 

Alla "الكذي قتل من طرف الفرنسيني سابقا( ملا استوىل على أسلحة من رجال "القوم "
م، وقاد عمليات سلب ومهامجة لفرق القوم، مع أن قادة ونبالء اآلداغ 1963مطلع سنة 

مس مجيع  انقسموا بني مؤيد ومعارض هلا، لكن السلطة املالية عاقبت اجلميع بقمع تعسفي
ابضطهاد وإذالل وختريب ملمتلكاهتم ومصادرة مواشيهم زادت يف إفقار أهل هكذا القبائل 

اإلقليم أكثر، وزادت الضغط عليهم بوضعهم حتت الرقابة العسكرية، وهو ما زاد يف حقد 
 (Bourgeot, 1990-2) الطوارق على املاليني أكثر.
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فضت السلطة املالية توليته منصب األمنوكال الكذي ر -مث قام "زايد أق الطاهر" 
، بربط عالقات مع عسكريني فرنسيني كما مع ممثلي جبهة -م1962خلفا ألبيه منكذ سنة 

من أجل التحضري للثورة املفتوحة ضد املاليني، حيث كانت  ،(FLN)التحرير اجلزائرية 
اليت تقالل مايل، و هناك جمموعة من طوارق األداغ نزحت للجنوب اجلزائري عقب إعالن اس

لكن زايد فشل يف (Bellil, 2008, p. 139) م،1963ستتواىل أكثر بعد أزمة سنة 
" قائد القطاع Nivaggioniتلقي الدعم )ابلسالح والكذخرية( من قبل العقيد "نيفاجيوين 

اشطني لي جبهة التحرير النالفرعي لدائرة متنراست، كما فشل الحقا يف كسب دعم ممث
بعد استقالل اجلزائر، لتغري الرهاانت السياسية هلكذه الدول  Gaoسابقا يف منطقته غاو 

املستقلة حديثا اليت تبنت مجيعها التوجه االشرتاكي والعمل املشرتك بدعم الوحدة الوطنية 
 .5وصد خمططات فرنسا وأطماعها يف مقدرات الصحراء

بو  املالية يف قمع املتمردين قاسية، فلما زار الرئيس "مودي لقد كانت سياسة السلطة
م، صرح أنه لن تكون هناك رمحة 1963كايتا" منطقة اآلداغ خالل شهر نوفمرب من سنة 

م قائال 1964جانفي  02إذا أصر املتمردون عدم االستفادة من العفو بوضع السالح قبل 
فاقدين  ألنه مل يعد ابإلمكان حتمل أانس إنه ال جيب على املتمردين أن يتبعوا أوهامهم،:"

للوعي يعملون على جلب االضطراابت يف أقصى مشال اجلمهورية، لذا هناك فرصة 
أخرية متنح هلؤالء املتمردين قبل أن يعودوا ملمارسة حياهتم بشكل عادي، وهو وضع 

                                                 

ألقت السلطات اجلزائرية القبض على "زايد أق الطاهر" الكذي دخل متنراست وطلب التواصل مع قادة  -5
 Pierreد: سلطات املالية مكبال. أنظر للمزيالوالية السابعة سابقا ابلتوجه حنو العاصمة، ومت تقدميه لل

Boilley : «Géopolitique africaine et rébellions touarègues. 

L’Année 2011)», -Approches locales, approches globales (1960

-Claudot  ; Hélène 162-, N° VII, 2011, pp. 151du Maghreb

uple : le cas des Nations contre un pe-Hawad : «Des États

Revue de l'Occident musulman et de la Touaregs», 

63-pp. 48 ,, N°44, 1987Méditerranée 
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ال  م، والذين صّموا آذاهنم عن هذا النداء، فإنه1964جانفي  02أسلحتهم قبل يوم 
 (Boilley, 1994, p. 343) ".فرصة هلم يف النجاة، وجزاؤهم الوحيد هو اإلعدام

لكن ما مت تسجيله على هكذه السياسة أن أعمال القمع مست كامل األهايل فيما 
 Diby Sillasبعد، إثر عمليات تقتيل وحشية قام هبا النقيب "دييب سيالس دايرا 

Diarra كان الغرض منها هو إاثرة الرعب واهللع يف نفوس األهايل حىت ال تتكرر مثل ،"
هكذه التمردات الحقا، وأيضا لسياسة دولة "موديبو كايتا" إبهناء مجيع صور اجملتمعات 

 ,Bellil) اإلقطاعية اليت مازالت حتتفظ مبمارسات العبودية والرق يف تنظيمها االجتماعي،
2008, pp. 89-102) قتيل( بقيت راسخة  1000لكن صور وحشية التقتيل )حوايل

يف أذهان طوارق األداغ على أن احلكومة املالية أرادت إابدهتم، خاصة وأهنا أبقتهم لوحدهم 
لشؤون احتت طائلة احلكم العسكري هلكذا النقيب الكذي توىل أيضا زايدة على املهام العسكرية 

، واستمر هبم احلال هككذا حىت إىل غاية سنة 6اإلدارية والسياسية يف دائرة كيدال واآلداغ
م، لكذلك سوف تتكرر هكذه التمردات جمددا سنوات التسعينات وبداية األلفية الثالثة 1990

 (Caudot-Hawad, 2013, pp. 343-356) وتداعياهتا مستمرة حىت اليوم.

لقد كانت األعمال الوحشية للجنود املاليني من قتل وتعكذيب واضطهاد يف اجملتمع 
الطارقي، أن شكل هلؤالء األخريين صدمة نفسية عنيفة، حيث أصبحوا يتمنون عودة اجلنود 
الفرنسيني الكذين كانوا حيرتموهنم ويقدروهنم خاصة يف بعض خصوصياهتم من منط العيش، 

د يف غيظ وحقن هؤالء الطوارق على احلكومة املالية، هو تركهم لعبة يف أيدي هؤالء وما زا
اجلنود الكذين أصبحوا يتعدون على نسائهم ويكذلون كربائهم، وهو ما ال يقبله الطارقي الكذي 

                                                 

م، حاول هكذا النقيب قيادة أول 1968نوفمرب  18االنقالب على الرئيس "موديبو كايتا" يف  بعد -6
وصدر  م لكنه فشل،1969إنقالب على احلكم اجلديد للمالزم األول "موسى طراوري" أيضا يف أوت 

 22" أين تويف هناك يف Taodenniيف حقهم جتريدهم من رتبهم مع األعمال الشاقة يف "مماحل اتودين 
 Boilley P. : Les Touaregs. Op. Cit., p. 346م. أنظر للمزيد: 1972جوان 
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يكن مكانة رفيعة للمرأة يف اجملتمع حبكم أن الطوارق ينحدرون من نسل إمرأة شريفة تدعى 
 هي أصل كل قبائل الطوارق، لكذلك بقي يف وجداهنم رفعة املرأة وصون  "تينهينان" اليت

كرامتها مهما يكن من أمر ألن صوهتا مسموع جدا يف القبيلة، وُتَشن احلروب جملرد بكائها، 
واتريخ الصراع الطويل بني قبائل الطوارق )كال أهقار، كال آجر، كال أداغ، كال غرس،  

، اإليويليمدن، التونغرييغيدش،...إخل( يسجل العديد من كال وي، كال أاترام، كال دينيك
 م اليت تسببت فيها النساء وسلطتهم.19األحداث الدامية خالل القرن 

لكذلك يبدو أن سياسة السلطة املالية اجلديدة حديثة النشأة فشلت يف احتواء 
جيب  ياألزمة يف إقليم الشمال، وذهبت مباشرة للحل العنيف يف فرض منطق الدولة الكذ

أن خيضع ويقر له اجلميع، خاصة وأن الرئيس "موديبو كايتا" إعتمد التوجه االشرتاكي 
القتصاد الدولة الناشئة، الكذي جيب أن تشرتك فيه اجلماهري الشعبية وتتبىن هكذه األفكار 
وترتسخ فيهم، وجعل الشعب هو املراقب األول يف سري عمل املؤسسات والتنظيمات 

. كما اعتمد على التنظيمات الشبابية اليت كلها تنضوي داخل حزب واهليئات يف الدولة
" )مجعيات ثقافية، نوادي رايضية، كشافة،...إخل(، مع US-RDA"االحتاد السوداين 

أن تطبيق هكذه األفكار االشرتاكية يبدأ إنطالقا من املدرسة اليت أصبح التعليم فيها إجباراي 
وصلت أحياان إىل انتهاج  (Diarrah, 1990, p. 87) على مجيع األطفال دون استثناء،

ممارسات مبالغ فيها يف حق سكان الشمال يف تطبيق هكذه السياسة وصلت حد القتل،  
م وهم "بسادا 1967كما هو احلال حني مّت إعدام ثالث رؤساء قبائل يف كيدال يف سنة 

، و"أابغ أق املواق kel Taghlitهل اتغليت " ألBessada ag ghissaأق عيسى 
Ebbag ag El Mouacq من اتغات ملت "Taghat Mellet و"محزة أق ،

وذلك حبجة أهنم أتخروا يف ، Kel Telabit" من كال تيالبيت Hamzataالقاسم 
 (Boilley, 1994, p. 153) إرسال أوالدهم إىل املدرسة.

كل هكذه املمارسات املتعمدة يف كثري من املرات، زادت يف إميان سكان الشمال 
من طوارق األداغ وعرب الكنتة أنه ال خالص هلم من هكذا الوضع إال ابالبتعاد عن حكم 
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السود واالنفصال عنهم، سواء بطريق السلم أو بشن احلرب ونيل حقوقهم، ويف أضعف 
ر، كما حدث يف عديد هجراهتم اليت توالت منكذ سنة احللول القيام ابهلجرة لدول اجلوا

م حنو اجلزائر أو ليبيا أو موريطانيا. ليجدوا أنفسهم من جديد رهينة ملزايدات 1963
ومساومات هكذه الدول، ويف خمططات وأطماع الدول الكربى على خريات ومقدرات 

. لتزيد يف تعميق ن شكإقليمهم الغين ابلثروات الطبيعية واملعدنية وموقعه االسرتاتيجي دو 
األزمة بتدويل القضية والرتكيز عليها إعالميا أكثر، والرتويج ملصطلح "األمة الطارقية" وفق 

" املعتربة منفية temust-n-Imajeghenاملصطلح الطارقي "متوست إنمياجيغن 
 ومضطهدة، وهي من وراء ذلك ترمي ملس وحدة دول اجلوار أيضا. 

 السياسة األفارقة أن يتساهلوا أو يقفوا وقفة املتفرج لكذلك مل يكن مبقدور رجال
أو يدعموا فكرة انفصال جزء مهم من أجزاء دوهلم الوطنية، اليت ورثت قنابل موقوتة من 
الفرتة االستعمارية واليت كانت أيضا عامال مباشرا للتخلف أو سببا من أسباب مشاكل 

ديثا أن كانت ترى هكذه الدول املستقلة ح  البناء الوطين يف كثري من الدول اإلفريقية، لكذلك
وجود "أمة طارقية" يتعارض مع تكوين "الدولة األمة" حسب النمط األوريب املتعددة 
األعراق، كما سعت للمحافظة على احلدود املوروثة عن االستعمار والتمسك هبا كما هي. 

د من الزمن لعقو  لكن مع زايدة الظلم والتهميش ونقص التنمية يف أوساط قبائل الطوارق
بعد استقالل هكذه الدول، كان من الطبيعي أن تستغله بعض احلركات السياسية العسكرية 

 وتستثمر فيه، ليكون الصدام عنيفا بنزعة أفكار ما قبل الفرتة االستعمارية.

ومن جهة أخرى مل يعد أصحاب هكذا الطرح يقبلون نفي هويتهم وتعمد إخفائها 
"، ابملعىن الغريب للمصطلح كصمام حيدد Nation "األمة وراء مفهوم جامع يتمثل يف

االختالف الثقايف )املقبول أو ال( لدولة عن أخرى، هكذا املفهوم الكذي خيتلف معناه بني 
دول الشمال )املغرب( ودول اجلنوب )الساحل والصحراء(، حيث حمددات األمة يف بالد 

احلصري ضمن يف داخلها احملدد األساسي و املغرب تنطلق من "الوطن، اللغة، الدين"، واليت تت
اإلسالمي" كعامل تعريفي اثبت يضمن الوحدة الوطنية، وابلتايل عدم قبول أي -"العريب
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تعريف آخر ورفض املطلب اللغوي، يف حني تُعّرف الدولة يف دول الساحل والصحراء على 
 تشكل اللغة قضية وال أهنا "متعددة اإلثنيات" وابلتايل تقبل االختالف اللغوي يف نصوصها،

ورهان للكفاح األساسي رغم عدم تساوي لغة اإلدارة )الفرنسية( من بني اللغات املسماة 
وطنية )املتعددة بتعدد اإلثنيات(، ويتم الرتكيز هنا على عامل "الوحدة الرتابية )اإلقليم(، 

ك كانت ومؤسسات الدولة" كمحدد لضمان "الوحدة الوطنية" ومعيار وحدة األمة،. لكذل
 مطالب الطوارق فيها )اإلمياجاغن( سياسية وإقليمية )إنفصالية( وابلتايل اعتربت غري وطنية.

(Dahbia Abrous, 1999, p. 109) 

 :خامتة

إن مشكلة البناء الوطين تعاين منها عديد الدول اإلفريقية وليست مايل لوحدها، 
ة التجربة السياسية يف تكوين الدولة، عقب عقود طويلة من االستعمار خاصة وأهنا حديث

الفرنسي املظلم الكذي كرس فكرة القبيلة والعشرية يف عديد مستعمراته، والكذي يقف ورائها 
إىل اليوم كوسيلة ضغط على احلكام األفارقة إذا ما فكروا االبتعاد عن ضمان مصاحل فرنسا 

لى دهاء رجال السياسة يف مايل أو غريها من الدول اإلفريقية يف دوهلم، لكذا يتوقف األمر ع
يف تفكيك مجيع األزمات واحتواء مجيع مكوانت اجملتمع ابحلوار الصريح، ودعم التنمية 
االقتصادية يف األقاليم الفقرية خاصة، واليت كثريا ما تكون حمرك هكذه األزمات، إضافة 

د ، دون أن ننسى أهم عامل يف بناء وتشييملشاركة اجلميع يف صنع سياسة وحكم البالد
األمم والكذي يتمثل يف رفع املستوى التعليمي والثقايف ألفراد اجملتمع الكذي يتساوى فيه 

 اجلميع.
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 أزمة بناء الدولة يف إفريقيا: الواقع والرهاانت
Crisis of State building in Africa: Reality and bets 

 نسرين سامل :طالبة الدكتوراه

 خمرب العلوم السياسية اجلديدة

 زائرحممد الصديق بن حيىي، جيجل اجل جامعة

 nesrinsalem22@gmail.comالربيد االلكرتوين: 

 ملخص الدراسة:
الدولة االفريقية مازالت تعيش مرحلة البناء والتحول للنظم الدميقراطية لتأسيس دولة 

للتعدد االثين والثقايف الكذي ساهم يف إضعاف  القانون استنادا للخصوصية االفريقية، نظرا
وملة والسعي بناء الدولة، اليت واجهتها التحدايت اليت أفرزهتا العاالنتماء الوطين وابلتايل عرقلة 

إىل األخكذ بنموذج الدول الغربية، ابإلضافة إىل التهديدات األمنية اجلديدة اليت أثرت يف 
 البناء االجتماعي والسياسي واالستقرار األمين.

 تهديدات االمنية.ال بناء الدولة، افريقيا، التعدد االثين، العوملة،الكلمات املفتاحية: 
Abstract: 

African countries still lives the stage of construction and 

transformation of democratic system to establish the state of law 

based on African privacy, given the ethnic and cultural multitude 

that contributed to the weakness of national belonging thus a 

blocking of building the state, which faced by the challenges 

made by globalization and the pursuit to make the model of 

western countries, in addition the new security threats that have 

been affected in social and political construction and security 

stability. 
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Keywords: Building the state, Africa, ethnic multitude, 

globalization, security threats. 

Résumé: 

L'Etat Africain vit toujours le stade de la construction et la 

transformation des systèmes démocratiques pour établir l'état de 

la loi en fonction de la vie privée africaine, En raison de la 

pluralité ethnique et culturelle qui affaiblit l'appartenance 

nationale ce qui entrave la construction de l'état, qui fait face aux 

défis faits par la mondialisation et cherche à prendre le modèle 

des pays occidentaux, en plus des nouvelles menaces de sécurité 

qui ont affecté sur la construction sociale, politique et la stabilité 

de la sécurité. 

Mots-Clés: Construire l'état, Afrique, la pluralité ethnique, 

la mondialisation, menaces de sécurité. 

 مقدمة:

تعترب عملية بناء الدولة قضية حمورية وعملية صعبة كثريا الهنا تعتمد ابالساس على 
 ا.خلروج من أزمات ميكن ان تواجههاالرادة السياسية القوية من أجل بناء دولة دميقراطية وا

 وقد حظيت مسألة أو إشكالية بناء الدولة يف افريقيا ابهتمام كبري كإحدى القضااي الكربى
اليت تعاين منها دول القارة االفريقية، وذلك بسبب العديد من املشاكل املرتبطة اساسا 
ابالستعمار االورويب، الن الدولة يف افريقيا عرفت فرتات احتالل طويلة سامهت بشكل او 
آبخر يف ختلفها وظهور العديد من املشاكل هبا، اليت ادت ابلكثري من دول القارة اىل االهنيار 

ة البعض اآلخر من الفشل االقتصادي والسياسي، أو بسبب املشاكل االثنية خاصة ومعاان
وان الدولة يف افريقيا تعرف تعدد اثين وثقايف كبري يؤثر على مؤسسات احلكم يف الدول 

 االفريقية، ابالضافة اىل املشاكل التنموية واالمنية.

 :إشكالية الدراسة

لدولة يف افريقيا وأتثري خصوصية الدول تعاجل هكذه الدراسة موضوع أزمة بناء ا
ما تتمثل : فياالفريقية على عملية بناء الدولة وهو ما يقودان لطرح االشكالية التالية
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انعكاسات التحدايت اليت تواجه افريقيا على عملية بناء الدولة فيها استنادا 
 للخصوصية االفريقية 

 فرضيات الدراسة:

 التالية: رضياتلالجابة عن االشكالية نقرتح الف

 أدى ضعف االنتماء الوطين ووالء اجملتمعات يف افريقيا لعرقيات واثنيات
 متعددة اىل فشل عملية بناء الدولة يف افريقيا.

 طبيعة التحدايت اليت مل تستوعبها الدول االفريقية وضعف مقدرهتا على
 .امواجهتها اثر سلبا على عملية بناء دولة ذات شرعية سياسية يف افريقي

 يرتبط جناح بناء الدولة إبفريقيا مبدى قدرة حكوماهتا على مواكبة
التحوالت االمنية والسياسية واالقتصادية اليت تعرفها اجملتمعات االفريقية يف ظل 

 العوملة.

 أهداف الدراسة:

هتدف هكذه الدراسة اىل معرفة خمتلف اخلصائص اليت تتميز هبا الدولة يف أفريقيا من 
ف  لي وغياب الشرعية السياسية، وأتثريها على عملية بناء الدولة فيها، والوقو تعدد اثين وقب

 ككذلك عند خمتلف التحدايت اليت تعرقل بناء الدولة يف أفريقيا.

 منهجية البحث: 
مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي وذلك بتوصيف خمتلف اخلصائص اليت تتمتع 

ة وذلك بناء الدولة يف افريقيا، ومنهج دراسة احلال هبا الدولة االفريقية ودراسة أتثريها على
ابلرتكيز على خمتلف حاالت الدول االفريقية اليت تواجهها العديد من التحدايت. ومن اجل 

 اإلملام بكل جوانب املوضوع تضمنت الدراسة العناصر التالية:

 خصائص الدولة يف افريقيا. .2
 لة االفريقية.التعددية االثنية، الثقافية والقبلية يف الدو  1.2
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 ضعف االنتماء الوطين. 2.2
 الشرعية السياسية للدولة يف افريقيا. 3.2

 حتدايت بناء الدولة يف افريقيا. .3
 معضلة الدولة االفريقية يف ظل العوملة. 1.3
 ضعف االندماج الوطين واجلهوي واالقليمي يف افريقيا. 2.3
 خماطر حماكاة احلداثة الغريبة. 3.3
سكرة يف افريقيا واالنتقال من عأتثري التهديدات األمنية الالمتاثلية  4.3

 اجملتمع إىل تنمية األمن.

 خصائص الدولة في افريقيا. .2

تتميز دول وجمتمعات القارة االفريقية بوجود العديد من االثنيات والقبائل، االمر 
الكذي أدى لتنوع وتعدد اللغات واللهجات والثقافات وهو ما ينعكس على عملية بناء 

 الدولة يف افريقيا.

 دية االثنية، الثقافية والقبلية في الدولة االفريقية:التعد 1.2

قبل التطرق لالثنيات والثقافات املتواجدة يف القارة االفريقية نشري اىل ان مصطلح 
االثنية قد عرف العديد من املدلوالت، اال ان معظم املفكرين يتفقون على ان االثنية تشمل 

رد خيار شرتكة وخباصة اللغة والرتاث وليس للفعناصر االنتماء الساليل وحمددات الثقافة امل
يف انتمائه العرقي النه يولد هبا، اما معظم حمددات الثقافة فإهنا مكتسبات ميكن أن تتغري 

ومفهوم االثنية هو مفهوم واسع ، (3، ص.2018)عبده، ابه، وفقا لتطور احلياة العامة 
، 2014)نعيمة، زواوي، المة يشمل اخلط املتواصل الكذي يبدأ من القبيلة ليصل اىل ا

بينما يشري مصطلح العرقيات اىل جمموعات كبرية من االشخاص الكذين يصنفون ، (46ص.
 ,Erin, Blakkemore)  وفقا ألصل او خلفية عرقية او قبلية او دينية او ثقافية مشرتكة

2019, para.1). 
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م والكذي مبوجبه 1885_1884نشأة الدولة االفريقية احلديثة تعود اىل مؤمتر برلني 
قامت القوى االستعمارية االوروبية بتقسيم احلدود دون مشاركة االفريقيني، وهو ما ادى اىل 
تقسيم كثري من االثنيات بني عدة دول ابرزها: الفوالنية واهلوسا واملاندينج يف غرب افريقيا، 

ريقي وككذلك االفالسواحلية واالورومو والصومالية يف شرق افريقيا، االمازيغية يف الشمال 
 (.2، ص. 2018)عبده، ابه، بعض االثنيات يف اجلنوب والوسط االفريقي 

دولة اوروبية من اجل تقاسم النفوذ واالراضي والثروات يف  14انعقد املؤمتر مبشاركة 
افريقيا وبسط السيطرة واحلكم على اقاليمها، ومت وضع العديد من االثنيات والقبائل 

احد وهو ما أدى فيما بعد اىل نشوب صراعات داخلية يف العديد من املتصارعة يف اقليم و 
الدول االفريقية اليت تعترب حصيلة هكذا التعدد الكذي خلفته سياسات االستعمار االوروريب 

 .(63-62، ص ص.2009)حممد، العقيد، 

مليار نسمة موزعني على  1.2حوايل  2018وقد بلغ عدد سكان القارة لسنة 
 لتعدد االثين واقعا حقيقيا يف كل الدول االفريقية كما انه موجود يف الكثريا دولة، ويعد 55

من الكياانت السياسية االفريقية القدمية من ممالك وامرباطورايت، وأبخكذ عنصر اللغة بوصفه 
)عبده، ابه، لغة يف القارة  2000اىل  1500اهم عناصر االثنية يالحظ وجود حوايل 

 (.4، ص.2018

افريقيا بتعدد يف االثنيات ومن الصعوبة حتديد اعدادها نظرا لعدة وعليه تتميز 
اسباب امهها اشكالية حتديد املفهوم حبد ذاته وتشعب االثنيات يف افريقيا وتنقلها، ويقدر 

 )عبده، ابه،اثنية لكل دولة وهي االثنيات العابرة للحدود  53.63البعض متوسط 
 (.5-4، ص.2018

، األول يتمّثل يف الصراع بني اإلهكذا وتتجلى املشكالت اإل ثنيات ثنية يف مستوَيني 
من أجل موارد احلياة ومقّدراهتا، والثاين الصراع مع السلطة أو النظام احلاكم بسبب التهميش 

 أبرز( 7-6، ص.2018عبده ابه )أييت يوضح  العدالة، وفيماأو عدم االنصاف وغياب 
 تلك الصراعات بعد االستقالل:
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: وظهر فيها الطابع اإلثين، 1970إىل  1967ا يف نيجرياي من حرب بيافر  - 
 غالبية سكان منطقة بيافرا، وكانت حرابً من أجل االنفصال، تدخلت« إيبو»وخباّصة إثنية 

فيها قوى خارجية بني داعم حلركة االنفصال ومساند للسلطة الفيدرالية، وراح ضحيتها 
ترات طائفية من تو  -حىت اآلن -نيه نيجريايحوايل مليون شخص، هكذا ابإلضافة إىل ما تعا

 ومشكالت جهوية.

: التوتسي واهلوتو يف رواندا عام  -  : وهي من أبشع 1994احلرب بني العشريَتني 
احلروب اإلثنية يف إفريقيا، راح ضحيتها مئات اآلالف من الناس، وسبق أن قامت حروٌب 

 .1994و 1988و 1972و 1963بينهما يف رواندا وبروندي، مثل حروب 

 والسُّلطة: وزادت حّدة هكذا الصراع يف -يف مشال مايل -الصراع بني األزوادّيني -
 اآلونة األخرية بعد دخول اجلماعات اجلهادية يف مشال مايل.

: وإن كان الطابع الديين 2012احلرب بني اجلماعات يف إفريقيا الوسطى منكذ  - 
 كان ممّثالً ابالكا املسيحية، إال أّن الطابع اإلثين ظاهراً فيها بني قوات سيلكا املسلمني وأنيت

 فيها، إذ أصبح الفوالنيون وعرب الشوا هدفاً ملقاتلي أنيت ابالكا.

: وهي حرب 2011احلرب يف دولة جنوب السودان، بعد االنفصال ابستفتاء  - 
س يبني معسكر الرئيس سيلفاكري )من إثنية دينكا(، ومعسكر انئب الرئ 2014تدور منكذ 

 السابق رايك مشار )من إثنية نوير(.

 ضعف االنتماء الوطني: 2.2

يعد ارتباط الشعوب يف القارة االفريقية ابلدولة ضعيفا للغاية مقارنة مع الروابط 
نتمائه القبلية هلكذه الشعوب، وعليه الفرد حيدد موقعه يف اجملتمع ابنتمائه لقبيلة معينة وليس اب

ات ا يعود لعجز الدولة يف خلق كيان سياسي يليب احلاجيللوطن، وضعف االنتماء الوطين هكذ
االساسية للشعوب االفريقية وحيظى ابلقبول من طرفهم، وضعفها ككذلك يف آداء وظائفها 
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حيث هناك العديد من اخلدمات هي يف االساس مسؤولية الدولة لكن تلبيها قبيلة معينة 
 (.178، ص.2014)علي، مدوين، 

ب او ضعف الوسائل اليت حيتاجها املريض إلسعافه او أنخكذ مثاال على ذلك غيا
عدم توفر مستشفيات وقلة الرعاية الصحية والتأمني االجتماعي فتتحمل القبيلة نفقات 
العالج، وعليه هي هنا تقوم بوظائف كان جيب على الدولة القيام هبا، ضف اىل ذلك أن 

فراد القبيلة  االمن واالستقرار اىل االقبيلة قد تويل اهتماما ابملسائل االمنية وحتاول توفري
الواحدة وتدافع عن حقوقهم وأعراضهم يف مقابل ضعف املؤسسات االمنية للدولة أو فشلها 

 .(179، ص.2014)علي، مدوين، وقلتها 

كما ان الدولة يف افريقيا تعاين من احلروب االهلية والفساد واالهنيار االقتصادي 
يطرة على  الفقر والسيادة الضئيلة او املعدومة للقانون وعدم السوالبنية التحتية اهلشة وتفشي 

كل االراضي التابعة هلا، وهو مايعزز دور القبائل يف استغالل هكذه الثغرات من اجل تلبية 
عبد )احتياجات املواطنني وابلتايل تعزيز االنتماء القبلي على حساب االنتماء الوطين 

 (.43-42، ص ص.2014احلليم، غازيل، 

ونتيجة لتعرض معظم دول القارة االفريقية لالستعمار فإن هكذا فرض فيما بعد 
اإلبقاء على حكومات يقل ارتباطها مبواطنيها، وهو ما يفسر فشل مؤسسات هكذه 
احلكومات يف التعامل مع مواطنيها، حيث ابتكرت أسلوب آخر تتصل فيه مع جزء من 

قي، وكلها ائرية وصلة القرابة واالنتماء العر شعوهبا من خالل اتصال وثيق عرب العالقات العش
مؤشرات قوية تدل على ضعف مؤسسات الدولة وعجزها عن تقدمي بديل وحتويل الوالء 

ليم، غازيل، )عبد احلمن القبيلة أو العشرية أو العرق إىل والء للدولة وتقوية صلة املواطنة 
 (.44،ص.2014
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 الشرعية السياسية للدولة يف افريقيا: 1.2
نظام حكم البد وأن يستند لشرعية سياسية تربر وجوده من اجل القيام  إن أي

مبهامه حىت تسمح له أن يكون فاعال يف النظام الدويل، وهو املشكل الكذي يواجه الدول 
االفريقية، فالدولة يف افريقيا كما مت ذكره سابقا عاجزة عن القيام مبهامها وتتميز بضعف  

ة والثقافية، خمتلف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعيكبري يف مؤسساهتا واجهزهتا يف 
فالقضاء االفريقي مثال ال يتمتع ابالستقاللية من خالل سيطرة اجلهاز التنفيكذي عليه، 
وككذلك احلال ابلنسبة للربملان الكذي خيدم النواب دون املنتخبني، واألحزاب السياسية هي 

 (.182-181،ص ص.2014)علي، مدوين،أحزاب قبلية وطائفية 

ومنه هكذا يعكس ان منوذج الدولة القائم يف اجملال السياسي االفريقي هو منوذج 
لدولة فاقدة الشرعية يف كافة صورها )الشرعية الدستورية، االيديولوجية، الدميقراطية وشرعية 
االجناز واالمة واملواطنة(، وهو الوضع الكذي يتكرس اكثر من خالل مشهد عدم اكتمال 

 ء الدولة واحلضور القوي للبنية العشائرية والقبلية والطائفية، كوهنا قائمة يف جمتمعات ذاتبنا
زاق، )هشام، دراجي وامينة، مر خصوصية تقتضي حتول تعدديتها اىل طوائف وعشائر 

 (.275-274، ص ص.2018

وعليه هكذا ما يعكس بدوره اصطدام ظاهرة الدميقراطية يف الدول االفريقية مع مسألة 
الدولة غري الشرعية سهلة التفكك وطبيعة اجملتمع التعددي اىل طوائف وقبائل وعشائر، 
وهكذه الصفات هي ما حييل اىل عجز الدولة وضعفها وعدم استنادها اىل شرعية قوية متثلها، 
وعليه ال ميكن لدولة فاقدة يف االصل لشرعية سياسية وعاجزة عن الفصل يف هويتها ان 

 (.275، ص.2018)هشام، دراجي وامينة، مرزاق،  ق الدميقراطيةتبحث يف جمال تطبي

 والشرعية القبلية اليت ختتص هبا الدول االفريقية ما ميدها ابلقوة والبقاء واالستمرارية
هو العامل اخلارجي املتمثل يف الشرعية اخلارجية، وهكذه االخرية هي ما يشكل الغطاء 

سكري، م السياسي واالقتصادي والدبلوماسي والعالسياسي للشرعية القبلية وتوفر هلا الدع
ا، الدولة االفريقية ويؤثر على فعاليتها وضعف مؤسساهت وكال الشرعيتني يضعف سيادة



 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2020السنة:  05الشهر:03العدد :

 213ص –196ص: أزمة بناء الدولة يف إفريقيا: الواقع والرهاانت
 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 
204 

، ص 2006)حممد ادم، كلبو، وابلتايل وجود تدخل خارجي يف شؤون الدولة يف افريقيا 
 النظمة اليت. كما ان الدعم اخلارجي فرض سلطة النخب والكياانت وا(242-241ص.

ظلت على والء للمستعمر بتقدمي الدعم اخلارجي بكافة اشكاله، ويكون التدخل املباشر 
احياان لفرض هيمنة قيادة او حزب معني او املساعدة يف القيام ابنقالب عسكري على 

 (.67، ص.2009)حممد، العقيد، بعض االنظمة اليت ال ترغب يف بقائها 

 حثني يطرحون مسألة أو مشكلة بقاء الدولة االفريقيةيف هكذا الشأن الكثري من البا
من عدمه أي اهنيارها، مبعىن تقويض مؤسسات واجهزة الدولة مبا ال يسمح هلا آبداء وظائفها 
من خالل مؤسساهتا القائمة يف خمتلف اجملاالت، وخاصة الوظائف السيادية وقدرهتا على 

، ص 2014)علي، مدوين، ادها السيطرة التامة على اراضيها وتوفري االمن ألفر 
 (.184-183ص.

ومنه فالتعدد االثين والثقايف والقبلي يف افريقيا قد عزز من االنتماء القبلي على 
 حساب االنتماء الوطين وهو ما يؤدي بدوره لضعف الشرعية السياسية للدولة يف افريقيا.

 المبحث الثاني: تحديات بناء الدولة في افريقيا: .3

املرض واالستبداد والفقر ابالضافة ملشاكل االثنيات وعدم  يف افريقيا حيث
االستقرار، تزداد اشكاالت بناء الدولة وشرعية احلكم تعقيدا على ضوء وجود العديد من 
التحدايت واملظاهر اليت تربز فشل عملية بناء الدولة االفريقية اليت تستند لشرعية سياسية 

 .تعرتف هبا بقية الدول يف النظام الدويل

 معضلة الدولة االفريقية في ظل العولمة: 1.3

تعددت اآلراء اليت قدمها املفكرون والباحثون حول مفهوم العوملة ورغم اهنم مل يتفقوا 
ىل اعلى تعريف ومفهوم موحد إال ان اغلب التعاريف تشري اىل ان مفهوم العوملة ينصرف 

ايدة االعتماد وجي اهلائل وز تلك الثورة اليت حدثت يف خمتلف اجملاالت، والتطور التكنول
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 what is )املتبادل بني الدول وتعزيز تنقل السلع واخلدمات ورؤوس االموال 

globalization and how has the globel economy shaped the united 

states?2019, para.2). 

 وتشري التحوالت اليت فرضتها مرحلة ما بعد احلرب الباردة وبروز نظام دويل جديد
أببعاد خمتلفة وظهور موجة العوملة إىل التحول يف اسرتاتيجيات الدول الكربى اجتاه القارة 
االفريقية، فبعد نيل العديد من الدول االفريقية استقالهلا قدم هلا العديد من الزعماء والقادة 
الغربيون مساعدات وقروض بشرط التحول حنو التعددية السياسية واقتصاد السوق، اذ ان 

دول املاحنة واملؤسسات املالية )البنك الدويل وصندوق النقد الدويل( قد فرضت شروط ال
قاسية على هكذه الدول كإعادة اهليكلة واالصالح االقتصادي، مبعىن خصخصة املؤسسات 
اململوكة للدولة ورفع الدعم عن السلع واخلدمات وختفيض العملة، وهكذا يعين اضعاف 

 (.99-98، ص ص.2018)امحد علي، غالب،صاد احمللي السيطرة احلكومية على االقت

لقد عملت هكذه الشروط السياسية واالقتصادية على تفكيك مؤسسات الدولة يف 
العديد من الدول االفريقية، وأسهمت سياسات العوملة مثل اخلصخصة واإلصالحات 

نتماءاهتم، ااهليكلية وبروز نظام عاملي حلقوق االنسان يف التأثري على والءات االفراد و 
وأسفرت ككذلك عن فك االرتباط بني املواطنة والرقعة اجلغرافية اليت يعيش عليها االفراد،  
كما اثرت زايدة نسبة البطالة النامجة عن اخلصخصة أتثريا واضحا يف ضعف الوالء الوطين 

 (.99، ص.2018)امحد علي، غالب، 

ريهم البارز على يف ممارسة أتثليستمر فيما بعد دور الفاعلني االقتصاديني الدوليني 
االقتصاد االفريقي التقليدي القائم على الزراعة وتصدير املعادن واخلامات، واليت تعتمد على 
االستثمارات اخلارجية القادمة من االحتكارات الكربى للشركات العابرة للقومية حيث 

ا االقتصادي واملايل لية قرارهالتكنولوجيا العالية، وهو ما أفقد غالبية النظم االفريقية الستقال
 (.20،ص.2016) بالل ،العيساين، 
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وقد يتسبب االستثمار اخلارجي يف اشكاالت اقتصادية كبرية يف الدول االفريقية  
كاهنيار االقتصاد او انكماشه يف حال االنسحاب املفاجئ لرؤوس االموال او الرتكيز على 

فع اسعار العمالت، او الزايدة يف حجم االستثمارات قصرية املدى، والتضخم النقدي ور 
 (.9، ص.2009)حممد، املختار، الفساد االداري واملايل يف اجملتمعات االفريقية 

وتعترب الشركات املتعددة اجلنسيات احدى ادوات االخرتاق من حيث أتثريها على 
 صناع القرار يف الدول االفريقية من خالل:

 نتهاج مواقف معينة._ ضغطها على بعض الدول االفريقية ال

_ ممارسة الضغط من خالل التهديد بسحب استثمارات الشركة أو االنتقال لدولة 
اخرى يف حال عدم قبول الدولة املضيفة التنازل عن بعض الشروط البيئية أو شروط العمل 

 او النظام الضرييب.

فشي ت وهي عوامل تشري لتفاقم حاالت العجز الداخلي للدول االفريقية، إىل جانب
 (.20ص. ،2016)بالل، العيساين، غياب الدميقراطية والشفافية يف اآلداء االقتصادي 

كما ان العوملة يف جانبها الثقايف قد افرغت اهلوية الثقافية الوطنية من حمتواها مع 
ضعف سلطة الدولة يف احلفاظ على قيم اجملتمع وتقاليده وأعرافه، وهو ما يؤدي خلطر وجود 

 بني ابناء البلد الواحد ومتزيق اهلوية الثقافية الوطنية ومترد مجاعات عديدة علىحروب اهلية 
 (.102، ص.2018 )امحد علي، غالب،الدولة 

يربز اليوم يف القارة االفريقية ايضا مفهوم متاهي احلدود الكذي جاء يف سياق ظهور 
 مفهوم الدولة نيالعوملة ليشكل خاصية مميزة للفضاء االفريقي، حيث يظهر هناك تناقض ب

السياسي مع تصور االمة الرمزي، بفعل عدم انسجام احلدود املوروثة عن مؤمتر برلني 
وسايكس بيكو االستعمارية مع التعددية االثنية والدينية العابرة للحدود، وهو ما طرح يف 

 (،19، ص.2016)بالل، لعيساين، مراحل الحقة اشكاالت سياسية وامنية متعددة 
ت اليت شهدها النظام الدويل مطلع عقد التسعينات تزايد عدد احلروب االهلية فمع التحوال
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يف القارة االفريقية على غرار الصراعات الداخلية يف كل من ليبرياي وسرياليون ورواندا ومايل 
 (.102،ص. 2018)امحد علي، غالب، والصومال

 ضعف االندماج الوطين واجلهوي واالقليمي يف إفريقيا: 2.3

 س ضعف االندماج يف افريقيا على مستويني:ميكن مل
 غياب التمايز املؤسسايت الواضح على املستوى الوطين او احمللي :

داخل النظم السياسية االفريقية، وهو ما يفتح اجملال امام سيطرة السلطة التنفيكذية على 
 (.21، ص.2016)بالل، لعيساين، السلطتني التشريعة والقضائية 

 الدولة يف افريقيا ابخلصائص التالية:هكذا وتتميز مؤسسات 

_ الشكلية، إذ ال عالقة بني اختصاصاهتا املنصوص عليها يف الدساتري واللوائح 
املنظمة هلا وبني اختصاصاهتا الفعلية، وال عالقة أيضا بني الوظائف املنوطة هبا رمسيا 

وائح ال يعني  لوالوظائف احلقيقية اليت تضطلع هبا، ومن مث فإن فحص هكذه الدساتري وال
 كثريا يف فهم العملية السياسية واإلدارية.

 _ االنتقالية وسرعة التغيري مما يصعب معه متابعتها لفرتات طويلة.

_ مستوردة وابلتايل ال تعرب عن كل حقيقة اجتماعية أو سياسية حمددة )عكس 
 (.2، فقرة.2019)ازمة الدولة يف افريقيا، األمر يف البلدان اليت نشأت فيها( 

 تستمر اهلشاشة والضعف وعدمعلى املستوى اجلهوي واالقليمي : 
 فاعلية العمل االفريقي املشرتك بسبب املشاكل والتوترات البينية، وككذلك تفشي العديد

من التهديدات االمنية اجلديدة كاالرهاب واهلجرة غري الشرعية واجلرمية املنظمة، وتبعية 
القات بني غربية كفرنسا وبريطانيا وهو ما أضعف العبعض النظم يف افريقيا اىل النظم ال

ن معتمدة فالدول اإلفريقية حىت اآلالدول االفريقية وعرقل مسارات التكامل االفريقي، 
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اعتمادا عضواي على إحدى الدول األوروبية على األقل، فباإلضافة إىل االعتمادية 
ني كال الطرفني االقتصادية بالثقافية والتقنية هناك استمرار بل ومنو يف االعتمادية 

 (.21، ص.2016)بالل، لعيساين، 

 خماطر حماكاة احلداثة الغربية: 3.3
بعد احلرب العاملية الثانية اخكذت الدول االستعمارية يف تسليم السلطة السياسية إىل 
النخب السياسية وحركات التحرر اليت حتولت إىل أحزاب سياسية، وقامت بنقل جتارب 

حلكومية اىل مستعمراهتا وفيما بعد سارت الدولة االفريقية على النظام مؤسسات أنظمتها ا
السياسي املعتمد يف البلد االورويب الكذي كان يستعمرها، ومثال ذلك البلدان اليت كانت 
تستعمرها فرنسا كتجربة االحزاب يف السنغال والغابون وغريمها، فاالستقالل الكذي حظيت 

االقطار  قيا خاصة يف ظل هيمنة النظم التعليمية االوروبية يفبه الدول االفريقية مل يكن حقي
 (.63، ص.2009)حممد، العقيد، االفريقية 

إن جتربة الدميقراطية اليت اقامها االستعمار يف الدول االفريقية كانت حتمل عوامل 
 ةالفشل يف داخلها هلكذا مل تنجح يف التنظيم السياسي لشعوهبا، او حتقيق املمارسة السياسي

الرشيدة حلكامها، وهو ما ولد فيما بعد منوذجان للحكم يف افريقيا مها احلكم السلطوي 
 (.63، ص.2009)حممد، العقيد، للحزب الواحد والدكتاتورية العسكرية 

ومنه استسلمت العديد من دول القارة االفريقية للحداثة الغريبة وابلتايل ضياع 
قبة واصبحت اليت تشكلت عرب فرتات زمنية متعااخلصوصيات التارخيية للشعوب االفريقية 

جزء من انساقها الثقافية واالجتماعية، وأي حماولة لتجاوز هكذه اخلصائص يعترب تشويه 
للواقع االفريقي، وقد اشتملت جتارب احملاكاة االفريقية للحداثة الغربية على اختزال كبري 

 ، لعيساين،)باللمها رجال السلطة للرؤى املختلفة وحماولة لفرض الرؤية الواحدة كما يفه
 (.22.، ص2016
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كما ان العنف الكذي ميز عملية حماكاة احلداثة الغربية يف افريقيا وتقدميه كخيار   
وحيد للمجتمع هو احد مصادر العنف الكذي تفجر فيما بعد بصور اكثر دراماتيكية، 

ع الرأي العام من يات منفالعنف السياسي مثال يف افريقيا قد اختكذ اشكال متعددة بدءا بعمل
ابداء رأيه، اىل منع التعددية السياسية مرورا أبشكال القمع والتعكذيب واالعتقال التعسفي 

)بالل، وإابدة االقليات، وهي كلها ممارسات متناقضة مع جوهر احلداثة الغربية 
 (. 23.، ص2016لعيساين،

ل من عسكرة اأتثري التهديدات األمنية الالمتاثلية يف افريقيا واالنتق 4.3
 اجملتمع إىل تنمية األمن:

تعترب عملية بناء الدولة االفريقية صعبة جدا الهنا تتطلب نوع من االستقرار االمين 
خاصة يف ظل وجود العديد من التهديدات اليت تعرقل هكذا البناء، وذلك من اجل الوصول 

من، عبد )عبد املو ثال لدولة القانون واخلروج من ازمات عديدة كأزمات التنمية السياسية م
 (.472، ص.2020العزيز،

تشهد دول القارة االفريقية تنامي العديد من التهديدات االمنية اجلديدة كتفشي 
ظاهرة االرهاب واجلرائم املنظمة واهلجرة املختلطة أبنواعها، وهو ما يولد عدم االستقرار يف 

واالمين واجملتمعي  ية على اجملال السياسيالقارة وابلتايل التأثري على عملية بناء الدولة االفريق
وعلى آدائها وفعالية اجهزهتا من جهة،  وعلى طبيعة عالقتها ابجملتمع والعامل اخلارجي من 
جهة اخرى، من خالل عدم استكمال عملية البناء املؤسسي هلا واهتزاز شرعيتها ككيان 

ساهتا ضعف مؤس سياسي ابالضافة حلدوث متردات على مستوى السلطة خاصة يف ظل
زيز، )عبد املومن، عبد الععلى القيام ابحتواء هكذه التهديدات وتوفري االمن لالفراد 

 (.472. ص.2020

ابالضافة اىل التدهور املستمر لالوضاع االمنية يف االقليم، خاصة منكذ اندالع 
 االزمات والصراعات يف كل من الكوت ديفوار، سرياليون، مايل وغريها وما صاحبها من
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انتشار للمجموعات االرهابية، وتنامي الفكر التطريف وسهولة الوصول اىل السالح وتفشي  
كل انواع اجلرائم، ابإلضافة إىل مستوايت األمن االنساين كاألمن الصحي والبيئي والغكذائي 

، ص 2020)عبد املومن، عبد العزيز، اليت تكون شبه منعدمة يف بعض الدول كالطوغو 
ا يعد انتشار مجاعة بوكو حرام يف مشال نيجرياي خطريا بقدرته ، بينم(472-471ص.

على التمدد وتنفيكذ عمليات اجرامية كسلسلة اهلجمات والتفجريات اليت شهدهتا املناطق 
، فقرة، 2015)"مجاعة بوكو حرام"،  2012و 2011الشمالية الشرقية من نيجرياي سنيت 

 وتشاد والكامريون وهو ما أدى إىل هروب (. وحىت يف الدول اجملاورة لنيجرياي كالنيجر9
)آدم، ابو اآلالف من السكان يف هكذه الدول خوفا من خطر هكذه اجلماعات املتطرفة 

 (.2-1، فقرة2019ابشال، 

االضطهاد الديين الكذي يتعرض له بعض املواطنني يف الدول ضف اىل ذلك 
، ألسباب أخرى اإلرهاب، أواألفريقية، سواء نتيجة تفشي التطرف يف الدول اليت تعاين من 

العنف واالستغالل واحلروب االهلية واالمراض واجملاعات وآاثر التغري املناخي كاجلفاف 
 (.8، ص.2013)حسام الدين عبد احلميد، عبد اهلادي، والفيضاانت 

وابلتايل ادركت الدول االفريقية ضرورة جتاوز النظرة التقليدية لالمن كمرادف 
من وذلك إبعطاء ادوار اكرب للفاعلني االجتماعيني من اجل احداث للعسكرة واصالح اال

التغريات الالزمة والضرورية يف النظم االجتماعية املولدة للعنف، وتركيز اجلهود التنموية 
ة املتعلقة مبحاربة الفقر واجملاعة واملرض عرب حتسني نوعية احلياة، فالظروف االجتماعية الصعب

لية يف بعض دول القارة وهو ما يفتح اجملال لتغلغل اجلماعات قد تولد الصراعات الداخ
 (.24-23ص ص.، 2016 )بالل، لعيساين،االرهابية ومجاعات اجلرمية املنظمة 

ومنه هناك العديد من التحدايت اليت تواجه الدول االفريقية وتؤدي يف كل مرة 
ة واعتماد النموذج ليب ابلعومللفشل بناء الدولة فيها وحتول دون قيامها، على غرار التأثر الس

 الغريب.

 



 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2020السنة:  05الشهر:03العدد :

 213ص –196ص: أزمة بناء الدولة يف إفريقيا: الواقع والرهاانت
 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 
211 

 

 اخلامتة:

من خالل هكذه الدراسة وأتسيسا على ما سبق تناوله فيما خيص أزمة بناء الدولة 
قية يف افريقيا: الواقع والرهاانت، ميكن القول انه نتيجة للخصوصية اليت تتميز هبا الدول االفري

حدايت اء القبلي، استفحلت العديد من التوعجز الدولة عن القيام مبهامها يف مقابل االنتم
روج ابلنتائج وعليه مت اخل سياسية،اليت حالت دون حتقيق بناء دولة افريقية ذات شرعية 

 التالية:
  لقد حظيت مسألة بناء الدولة يف افريقيا ابهتمام كبري طوال مرحلة ما بعد

ولة موحدة ة من اجل بناء داستقالل الدول االفريقية، اين برزت العديد من اجلهود االفريقي
تضم خمتلف االثنيات والعرقيات واللغات واالداين، وهو ما صعب من عملية البناء نظرا 

 لتمتع الدولة االفريقية بتعدد اثين وثقايف وعرقي.
  نظرا لضعف مؤسسات الدولة االفريقية يف تلبية االحتياجات االساسية الفرادها

يلة املؤسسات واالجهزة وعدم فعاليتها، برز دور القبوتوفري االمن هلم ويف ظل ضعف هكذه 
 يف القيام هبكذه املسؤولية وهو ما عزز من الوالء واالنتماء القبلي على حساب الوالء الوطين.

  أتثرت عملية بناء الدولة يف افريقيا مبا خلفه االستعمار يف القارة وبضعف االنتماء
 من هيبتها وولد نظام حكم غري معرتف بهالكذي أضعف سلطة الدولة وقلل  الوطين، االمر

 ال يستند اىل شرعية سياسية واىل معايري فعالة من اجل تربير وجوده يف النظام الدويل.
  التحوالت الدولية بعد هناية احلرب الباردة وبروز ظاهرة العوملة أثرت بشكل جلي

قتصادي ملختلف انب االعلى عملية بناء الدولة يف افريقيا، كتأثريها على السيادة وعلى اجل
دول القارة وتفاقم حدة الصراعات والنزاعات خاصة الداخلية منها واملرتبطة ابالثنيات يف 

 العديد من االقاليم االفريقية.
  ،ال ميكن اغفال العامل اخلارجي املؤثر ابلسلب على عملية بناء الدولة يف افريقيا

ية يف  العديد من اجملاالت مع الدول الغربفالواقع يبني ان العديد من دول القارة تتعامل يف
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ية مقابل ضعف التعاون والتكتل بينها، ابالضافة خلطورة التجربة االفريقية حملاكاة احلداثة الغرب
 تفرزه هكذه االخرية من مشاكل داخل القارة. وما

  تعاين دول القارة االفريقية من وجود العديد من التهديدات االمنية الالمتاثلية اليت
 تفرض عليهم ضرورة مواجهتها من اجل استكمال عملية بناء الدولة االفريقية.

 :قائمة املراجع
 :أوال: ابللغة العربية

 االطروحات اجلامعية:أ.  
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 جامعة حممد خيضر، بسكرة.
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  يف بناء الدولة يف إفريقيا وأثرهواقع التعدد العرقي 
The Reality of Ethnic Diversity and its Impact on State 

Building in Africa 

 د. بوهدة خريالدين   -
 د. إبراهيم سعد الشاكر فزاين -

 جامعة حيي فارس، املدية
 امللخص:

مع هناية احلرب الباردة و مطلع القرن الواحد و العشرين، عرفت إفريقيا عدة حتوالت 
تنظيم  راد و تربع قوة و احدة يف حتريك وسياسية و إقتصادية وإجتماعبة و هكذا نتيجة إنف

العالقات و السياسا ت الدولية و املتمثلة يف الوالايت املتحدة األمريكية، و نتيجة لكذلك 
إهنارت معظم الدول اليت كانت حتت مظلة اإلحتاد السوفيايت )سابقا(، حيث إنفجرت 

لصراعات يقيا، ومن أهم هكذه اصراعات كانت دفينة أو انئمة  يف عدة دول عرب العامل منها إفر 
جند النزاعات العرقية و الدينبة اليت تكون  وقودا  ملعظم الصراعات  و النزاعات العنيفة 
ومصتعصّية  على السلطة يف حلها  مهددة تلك النظم و  مؤسساهتا  احليوية  اهلشة  يف 

بدة أو مستأن تدخل يف صراعات غالبا ما تؤدي إىل نزاعات إثنية وهكذا يف ظل أنظمة 
   تسمي نفسها أنظمة دميقراطية. مشولية و اليت

 يف هكذه الورقة البحثية واليت حتاول أن تطرح اإلشكالية التالية: يف ظل التنوع العرقي
 بناء الدول ىف التنوع العرقيلبناء اإلجتماعي و إىل أي مدي أثر ا، للمجتمعات اإلفريقية

ر ح األثهادفا وراء هكذه اإلشكالية تبيان و توضي اإلفريقية خاصة بعد هناية القرن العشرين؟
 يف جل الدول البناء املؤسسايتىف عرقلة التطور اإلقتصادي و  الكذي ميكن أن يرتكة هكذا التنوع

األثنية يف بناء الدولة، و  يةأما أمهية هكذا الطرح يتمثل يف إبراز أمهية التزاوج بني الوطن .اإلفريقية
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هكذه  أخكذان جنرياي كأمنو ذجا يففيها األعراق و األداين. و تتعدد خاصة يف البلدان اليت 
   الدراسة البحثية.

 ية، العرق، اإلثنية، الدميقراطيةالدولة. الكونفيدرال :الكلمات املفتاحية
Abstract  

In the wake of the Cold War and the beginning of the 

twenty-first century, Africa has witnessed several political, 

economic and social transformations, due to unique polar system 

led by the United States of America, and as a result most countries 

have collapsed that was under the umbrella of the former Soviet 

Union, in which many asleep conflicts awakening in several 

countries across the world, including Africa.  The most important 

of these conflicts that we can find: ethnic and religious clashes 

that fuel the most violent and intractable conflicts over power 

threatening systems of living and the institutions of the state to 

collapse. Most of these conflicts often lead to ethnic clashes and 

this under authoritarian regimes or totalitarian and self-styled 

democratic regimes. 

        This research paper, is an attempts to present the following 

problem: In light of the ethnic diversity of African societies, to 

what extent does the effect of social construction and ethnic 

diversity affect building African countries, especially after the 

end of the twentieth century? Aiming behind this problem to 

clarifying the impact that this diversity can leave in hindering 

economic development and institutional construction in most 

African countries. The meaning of this paper, is to highlight the 

importance of inter-national and ethnic intermarriage in building 

the country, especially in countries with multiple races and 

religions. And we took Nigeria as a growth in this research study 

Key words: State. Confederation. Race. Ethnic. Democracy  
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 املقدمة.
ث أخزاهبا يف إفريقيا، حيحامسا يف هيكلة مؤسسات الدولة و  يلعب العرق دورا

لسياسية ت العرقية يف احلياة اثري من الدراسات احلديثة عن مدي أتثري اهلوايأوضحت الك
ات مالثقاقية، ويتجلي هكذا التأثري بشكل واضح يف السلوك السياسي للمنظواألجتماعية و 

غالبا ما تكون التعدد العرقي سببا يف بروز عدة أزمات السياسية ومؤسسات الدولة. و 
 دول تعاين هكذه اإل ثنيات. فمفهوم الوطنية يصعب ضبطه يف يف الدو ل اليت وأمنيةسياسية 

ان ثقافة وعادات و تقاليد و حيت الدين(. يف هكذا التحليل أحكذو  )لغةتتعدد فيه األعراق من 
أخكذت و جنرياي أمنوذجا يف هكذه الدراسة فهي كانت وال زالت تعاين من هكذه الصرعات العرقية 

الكذي  لتطور اإلقتصادي و اإلجتماعي يف هكذا البلدا علىأبعاد إقليمية، أثرت بشكل كبري 
 من أقوي اإلقتصادايت يف إفريقيا.يعترب 

ول أن تطرح املعاانت لبعض الد قة البحثية اليت حتاول من خالهلايف هكذه الور 
 أي إىل فريقية،اإلاإلفريقيةمن خالل اإلشكالية التالية: يف ظل التنوع العرقي للمجتمعات 

القرن  ىف بناء الدول اإلفريقية خاصة بعد هنايةجتماعي والتنوع العرقي مدي أثر البناء اإل
لتنوع االعشرين؟ هادفا وراء هكذه اإلشكالية تبيان وتوضيح األثر الكذي ميكن أن يرتكة هكذا 

أما أمهية هكذا الطرح  .تصادي والبناء املؤسسايت يف بعض الدول اإلفريقيةعرقلة التطور اإلق ىف
 ية التزاوج بني الوطنية واألعراق يف بناء الدولة، خاصة يف البلدان اليتيتمثل يف إبراز أمه

  .ا األعراق والثقافات واألداينتتعدد فيه
 التحدايت اإلثنية يف إفريقيا. -1

العرق هو أكثر من لون البشرة أو اخلصائص الفيزايئية، أكثر من اللغة واألغاين 
ة التارخيية ، وكلها مركبة متثل التجربالسلوك د للقيم واملؤسسات وأمناطوالرقص. إنه جتسي

م من شعورهم ، وحرماهن. حرمان الناس من عرقهم وثقافتهمللناس وتطلعاهتم ورؤيتهم للعامل
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الل نظام متقن خ ، عملت اجملتمعات األفريقية وحىت الدول منابالجتاه أو الغرض. تقليداي
فدرالية غالبا ما يؤدي إيل تشكيل كون ، والنسب، والعشرية ، والقبيلة ، ويقوم على األسرة

للمجموعات ذات اخلصائص العرقية والثقافية واللغوية املشرتكة. كانت هكذه هي وحدات 
ية. أثناء قاملنظمات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعالقات بني اجملتمعات العر 

ي اعتبار ون األخكذ    أ، مت تقسيم اجملموعات الغرقية  أو جتميعها داإلحتالل اإل ستعماري
خلصائصها املشرتكة أو مساهتا املميزة. لقد مت وضعهم يف أطر إدارية جديدة حتكمها قيم 

كذه اآللية من خالل جديدة ومؤسسات جديدة ومبادئ وتقنيات إدارية جديدة. عملت ه
، اليت اعتمدت يف هناية املطاف على الشرطة والقوة العسكرية ، وأدوات مركزية السلطة

  (.Deng M. Francis(حلكم االستبداديا
لالنقسام ب لتخلي عن القبائل ابعتبارها سب، كان األفارقة متلهفني لبعد االستقالل

 جتماعي.  كوامي نكروما من غاان حيظر األحزاب املنظمة على أسس قبلية أواإلالسياسي و 
عرقية.  بينما هوفويت بوانيي من كوت ديفوار تعاونت مع جمموعات عرقية من خالل 

مشاريع و التوزيع الدؤوب للمناصب الوزارية ووظائف اخلدمة املدنية واخلدمات االجتماعية 
انيقا، ويف وقت بتعزيز الفخر القومي يف تنجقام  ،قبيلة، وهو شيخ التنمية.  جوليوس نرييري

ينيا فام ك  زانيا، اليت ولدت من االحتاد مع زجنبار. جومو كينياات منأصبحت تن ،الحق
بتشكيل حتالف دقيق للجماعات العرقية وراء هيمنة حزب االحتاد الوطين األفريقي الكيين. 

جة ال ميكن حتملها. ىل در وطبقته إ، اعرتفت احلكومة العنصرية ابألعراق جنوب إفريقيا أما يف
ظام دميقراطي بني ن العنصري مبنيةإفريقيا بعد نظام األبراتيد نوب ، وال تزال جومع ذلك

لو ، وأتكيد الكذات العرقية ابلفخر ، الكذي ميثله ويستغله قوميو الزو ، وقبليعنصري، عرقي
. يف مجيع (Deng M. cisFran، اليت تقودها القيادة العاطفية للزعيم بوتيليزي)

احلدود  االستعمارية اليت رمست احلفاظ على الوحدة الدولة تعود للدولكان   إفريقيا،أحناء 

https://www.brookings.edu/author/francis-m-deng/
https://www.brookings.edu/author/francis-m-deng/
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ثاال علي م ف داخل تلك احلدود.  السودان خرياالستعمارية مع توليد التوترات العرقية والعن
  (. Deng M. Francis) ذلك.

ها إّن دراسة أتثري اإلثنية يف بناء الدولة يف نيجرياي يتطلب فهم التطور السياسي في 
         ومتالزمانألهنما شيئان مرتابطان 

وقف التطور و يت الدول،و من دون أدىن شك أّن اإلثنية أتثر أتثريا كبريا يف بناء 
ففي هكذه  ثال( ،م )نيجريايعدد اإلثنيات يف تلك الدول السياسي فيها على منط تعامل مع ت

ا غالبا ما يكون على أساس األخرية فإّن تشكيل األحزاب و إنشاء مؤسسات الدولة هب
 عرقي. 

 القضااي اإلصطالحية يف هذا البحث -2
من املؤكد أّن شرح بعض املصطلحات العلمية يف البحث العلمي هي ضرورة  

  املصطلحات:اإلجتماعية املراد معاجلتها ومن أهم هكذه  أساسية يف فهم الظواهر
يرى بعض األكادميني أّن العرق هو جمموعة من الكياانت :  العرق  2-1

اإلجتماعية الثقافية املتواجدون يف نفس املدينة أو البلد أو   املنطقة اإلقتصادية و يعتربون 
عضهم البعض البا ما ينظرون إىل بأنفسهم خمتلفون بيولوجيا و ثقافيا و حىت لغواي ،  و غ

  (.Alexander H. Joffe)من الناحية الفعلية أعداء
إّن من أهم التعريفات اليت عرّفت هبا الدولة) هي ذلك الكيان   : الدولة2-2

السياسي املنظم ضمن إقليم ( و لقد عاىن علماء اآلاثر من مشكلتني هامتني يف حتديد 
لة من بني الكياانت األخرى و كيفية ربطها ) الدول ( مفهوم الدولة : يعترب فهم الدو 

ابلكياانت االخرى و هكذا يف يف تفسري تطورها ، فتطور الدولة يفهم من خالله أصوهلا 
 ( .Adeniji Adoyinka Samson) الدولة

https://www.brookings.edu/author/francis-m-deng/
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 Adeniji Adoyinka) و على مر التاريخ عرف مفهوم الدولة عدة أمساء
Samson:) بوليس  فعند اليوانن كانت تعرفPolis  أما  عند الرومان فكانت تعرف

أما فرتة العصور الوسطى فكانت    Cevitas and Repablicابملدينة و اجلمهورية 
 cristienالكومنولث املسيحي  medieval Periodm تعرف بــــ

commonwealth     و يف القرن السادس عشر أطلق عليها ميكيافيلي ،stato  
 Nature اإلقليم ، احلكومة و السيادة.) الشعب،الدولة فهي " الدولة . أما عناصر 

and Function of the state www.macolege.com 
يف اإلصطالح األديب تعرف الدميقراطية أبهنا حكم الشعب و  :  الدميقراطية3 -2

اليواننية و اليت صيغت من كلمة  Democratiaكمصطلح فهو مشتق من الكلمة 
Dimos   الشعب وCrutos  القاعدة  و كان هكذا يف منتصف القرن اخلامس قبل

امليالد و للداللة على النظم السياسية اليت كانت قائمة أنكذاك يف بعض املدن اليواننية و 
 (. Robert A. Dahl السيما أثينا .)

مشتقة من الكلمة الالتينية  Federalإّن كلمة :  الكونفدرالية 2-4
Foedus الرابطة أو اإلتفاق أو التحالف أو العهد ، و مت استخدامه و تتعين املعاهدة أو

م و هكذا لإلشارة إىل للعالقة  17من قبل الالهوتيون يف  كتاهبم املقدس يف بريطانيا يف القرن 
بني هللا و البشر  و لقد مت تطبيقها على التحالفات و اإلحتادات  سواء كانت مؤقتة أو 

 D.F)ول و املدن و الكياانت السياسية األخرىدائمة ، و كانت مدعومة من قبل الد
Woodward.) 

و قد  مشرتك،و غالبا ماتكون هكذه التحالفات عسكرية ُشكِّلت يف وجه عدو  
أتخكذ عدة أشكال و منها الشكل القائم على أساس ديين أو عرقي أو سياسي أو جتاري ، 

يف املدن      Achaenو كانت أوىل هكذه الرتابطات أو التحالفات هي رابطة آخني 
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اليواننية قبل القرن الثالث قبل امليالد ، و تعترب سويسرا ككذلك قائمة على أساس فدرايل 
 D.Fم)  1291و اليت تكونت منكذ عام  cantonsمتكون من ثالث كاتوانت 

Woodward.) 
و يرى الكثري من الباحثني أّن تشكيل الكيان السياسي اهلولندي قد ساهم كثريا يف 

 alexanderو  John  Juyنظام الفدرايل و عليه فعندما كتب كل من تطوير ال
Hamilton  وJames Madison   عن الفدرالية فهم يتبنون النظام الفدرايل األ

ابلوالايت املتحدة األمريكية ، و تشري الدراسات أّن مجيع  1787مريكي يف دستور عام 
  (.  D.F Woodward) الدراسات الالحقة أتثرت بشكل كبري بدستور الوم أ

 سياسة اهلوية العرقية يف نيجرياي.
العرق هو ظاهرة اجتماعية تتجلى يف التفاعالت بني األفراد من اجملموعات العرقية 
املختلفة ضمن نظام سياسي حيث اللغة والثقافة هي أبرز الصفات.  فتشكيل اللهجات 

ع. على صغري وعلى نطاق واس على نطاق -داخل اللغات  أحد الطرق اليت تتبعها اإلثنية 
لغة يف نيجرياي ، إال أن ثالث لغات فقط تعترب مهمة بينما  400الرغم من وجود أكثر من 
 البقية تعترب لغات اثنوية.

 تعد نيجرياي اليوم من الدول األكثر تعقيدا ابألعراق يف تعدد األعراق بنيجرياي :
مليون  182سكاين أكثر من  عرق ضمن تعداد 250العامل فهي اليوم تضم أكثر من 

 Haldun Canci and Opeyemi Adidoyin)2015نسمة عام 
Odukuya) غري أّن هناك أربع جمموعات عرقية رئيسة فيها : اهلوسا .Housa  بنسبة

 Fulani11و فوالين  IBO 18%و اإليبو  YORUBA 21%، يورواب 21%
% .( Hilal Ahmed Wani and Andi Suwirta .)  
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و يف أما يوراب  يتواجدون يف الغرب و اإليب الشمال،الفوالين يتواجدان يف  اهلوسا و
الشرق ، هكذه التعقيدات اإلثنية إنعكست سلبا على اجلانب السياسي و الديين أيضا ، 
فمن الناحية الدينية جند املسلمون هم األغلبية يف الشمال بينما اجلنوب و الشرق تتواجد 

 (Hilal Ahmed Wani and Andi Suwirta)األغلبية املسيحية . 
ا اجلنوب الشرقي اإليبو ( بينم )العرقفالثروة البرتولية هي حتت سيطرة املسيحيني 

العرق اهلورس حتت سيطرته  اجليش و هو الكذي حكم البالد معظم األوقات يف نيجرياي ، 
قتصادي و بينما اليوراب يف الغرب يلوم دائما املسلمني يف منطقة الشمال ابلتدهور اإل

 السياسي الكذي يعيشه النيجرييون . 
و إّن من أهم املشاكل اليت تعرقل التطور السياسي و اإلقتصادي يف البالد هو " 

الدستورية يف نيجرياي كانت و الزالت دائما عائقا يف عمل  فالتجارب "أثنثة السياسة 
 (.Hilal Ahmed Wani and Andi Suwirta)الفدرالية النيجريية. 

هو معروف أّن نيجرياي قائمة على أساس التنوع العرقي و ليس اجلغرايف فهي  ما وك
رن الواحد و هلكذا نتسائل مجيعا ملاذا حنن اليوم يف الق املركزي.دائما متيل إىل تفاقم قوة الطرد 

و العشرون اليزال مشكل اإلثين أو العرقي مطروحا يف إفريقيا بقوة مؤثرا على القوة السياسية 
 Hilal Ahmed). نيجريايمنية و اإلجتماعية على هكذه الدول و على رئسها و األ

Wani and Andi Suwirta.) 
وجود العديد من احملاوالت للتقليل من هكذا التسلط العرقي كالوحدة  رغم منعلى  

التوازن العرقي أو النظام الفدرايل أو كياانت الوحدة الفدرالية أو إنشاء نظام  اإلقليمية أو
كم احمللي ... و رغم كل هكذه اإلصالحات السياسية و اإلقتصادية مل تستطع نيجرياي أن احل

هكذا األساس ظهرت عدة مقارابت حلل هكذه  وعلى خترج من دوامة العنف العرقي . 
اإلشكالية و تتمثل يف الرتكيز على العالقة املوجودة بني الدولة و اجلماعات العرقية يف 
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سنة كانت  30و ملدة  1960إستقالل نيجرياي من بريطانيا عام و منكذ  اترخييا.نيجرياي 
 أّن النظام العسكري هو الكذي يسقط القوة السياسية على العسكرية أيالبالد حتت السلطة 

مؤسسات الدولة و اجلماعات العرقية و هكذا ما انعكس على النظام السياسي و اإلثين يف 
 بناء الدولة يف نيجرياي . 

األمثل يف التقليل من الصراعات العرقية هو النظام الفدرايل للتمكني و كان النظام  
من احلد من هكذه الصراعات و توفري منصة اثبتة تلتقي تلك اإلثنيات يف مؤسسة واحدة 

 (.Liam Anderson)ترأس  تلك الفدراليات 
امات من اإلنقس ودائمة أكثرمتيل معظم اإلنقسامات العرقية إىل أن تكون عميقة 

ة حمددة ميكن تغيري عرق الفرد من طبقة إجتماعي املثال الفعلى سبيل  األخرى،جتماعية اإل
فعند العملية اإلنتخابية ال توجد جمموعات عرقية متداخلة أو حتريض الناخبني  بسهولة.

ة و وابلتايل قد تٌنتخب الدميقراطية يف ظل قواعد األغلبية املعياري العرقية،لسد الفجوات 
اخلاسرون و كثري من األحيان خيشى    zero sum gameبيعتها الصفر تشكل لعبة ط

األقلية السكانية ) العرقية ( من اإلستبعاد الدائم عن السلطة فالدميقراطية يف البلدان  ذات
اليت تكثر فيها اإلثنيات عادة ما يكون السالح  األمثل حلل مجيع الصراعات اليت أتخكذ 

من األحيان  ويف الكثري. (Liam Anderson)ية . شكل الصراع العرقي بطريقة سلم
  اإلثنيات.د كيفية حتديد اهلوية الوطنية ضمن تعد  عرقيات إىل املنقسم لعدةيتعرض اجملتمع 

من املدافعني عن األنظمة الفدرالية يف اجملتمعات اليت  Evan Elazwrو يعترب 
كذا الصدد ت حيث يقول يف هتكثر فيها اإلنقسامات اإلجتماعية الناجتة من تعدد العرقيا

أّن الوطنية اإلثنية هي األان اليت تركز على مجيع الوطنيات و األساس األكثر شيوعا الكذي 
يقوم عليه النظام التشارك الدستوري يف السلطة و هبكذا يعترب جوهر الفدرالية ، و أضاف 
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اطية يف اجملتمعات ميقر قائال " الوطنية العرقية رمبا تكون أقوى قوة ضد الفدرالية فاحللول الد
اليت تكثر فيها اإلنقسامات اإلجتماعية عرقيا عادة ما يصعب تطبيقها يف هكذه الدول  ، 

  (. Liam Anderson )فلهكذا جند بدائل غري دميقراطية ) كاإلابدات اجلماعية ( .
 الواقع و التطبيق نيجراي بنيحقيقة الفيدرالية يف 

 الفيدرايل" ، وختصيص وتناوب مواقف األحزابميثل مبدأ "الطابع  اليوم،نيجراي 
السياسية بني املناطق اجلغرافية العرقية )"تقسيم املناطق"( وإنشاء حكومات ائتالفية مشرتكة 
بني األحزاب ، بعض الطرق اليت سعت هبا النخب السياسية يف نيجرياي إلضفاء الطابع 

 (.Rotomi T )جريي.املؤسسي على السلطة تقاسم اسرتاتيجيات يف السياق الني
فإن هكذه االسرتاتيجيات غالبًا ما يتم تشويهها أو إحباطها بسبب  ذلك،ومع 

 املشهد واإلنتشار املتالزم للفائز يف األعراق،الطموحات املهيمنة اليت تتمتع هبا غالبية 
 لسلطة،اوالعيوب والتناقضات يف األحكام الدستورية املتعلقة بتقاسم  النيجريي،السياسي 

ق يف يف التكوين اإلقليمي لالحتاد. علي سيبل املثال ترتيبات تقسيم املناط لعيوب الكامنةوا
منة الشرعية أو إعادة إنتاج هي وهكذا إلضافةاألحزاب السياسية، تعمل يف بعض األحيان 

ام عندما ق الثانية،جمموعات اإلغلبية. كان هكذا هو احلال بشكل خاص يف اجلمهورية 
 اكم يف نيجرياي" بتقسيم "املناصب الرئيسية الثالثة للمرشح الرائسي"احلزب الوطين احل

 ومرشح انئب الرئيس ورئيس احلزب إىل اهلوسا فوالين وإيبو ويورواب على التوال
(Rotomi T..)  بعيًدا عن تطبيق املبدأ الدستوري لـ "الطابع  املنوال،وعلى نفس

يل النخب احلاكمة مت وتكوينها،هليئات العامة الفيدرايل" أو التمثيل العرقي الواسع يف سلوك ا
على مجيع مستوايت السلطة العامة يف نيجرياي إىل توزيع املوارد و الفرص لصاحل عمالئهم 
الطائفيني و / أو السياسيني. على املستوى الوطين ، يعين هكذا االنتهاك هتميش طوائف 

 Sonniدعي ت وهككذا،لفيدرالية. األقليات من قبل مصاحل األغلبية املهيمنة يف احلكومة ا
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Gwanle Tyoden  على وجه التحديد ، عن أتثري مبدأ "الطابع الفيدرايل" على ،
 ثروات طوائف األقليات يف احلزام األوسط

( Rotomi T.)  وقد تفاقمت العقبة العرقية السياسية أمام التنفيكذ الفعال
و تقاسم السلطة مع التناقضات و توزيع السلطة، أو مبادئ التكيُّف أ  ملبدأ التناسب

ا الدستورية واهليكلية اليت مت دجمها يف تشغيل النظام الفيدرايل النيجريي.و لقد إنعكست سلب
يف إشعال الفنت و اإلنقسامات العرقية و هكذا بسبب التهميش و التميز الكذي كثريا من 

 األحيان ما يكون مدسرتا و مقننا. 
 اخلامتة

من نزاعات حادة  ،معظمها انجم عن االختالفات يف اهلوايت  تعاين أفريقيا اليوم،  
الدينية والعرقية. أدت الوطنية الدينية والعرقية إيل نزاعات و صراعات حول السيطرة على 
سلطة الدولة ، وعدم املساواة يف ختصيص املوارد ، وقضااي املواطنة ، واهنيار الدولة ، 

ا ما رقية والدينية إيل عدم اإلستقرارالوطين و غالبوالتدهور االقتصادي ، واالشتباكات الع
يتحول نزاعا إقليميا. و كما اتبعنا يف التحليل املوجز أن نيجرياي مت الدفع هبا إىل األزمات 
املتكررة الناجته عن الصراعات العرقية و الدينية، مما يضعف يف كثري من األحيان اجلهود 

وإرساء الدميقراطية والتماسك الوطين  الرامية إىل التحول و التطوراالقتصادي
واالستقرارالسياسي و يف األحري ميكن القول أن منوذج الدولة الوطنية يف نيجراي هي يف 
خطركما هو احلال يف الكثري من الدول اإلفريقية األخري اليت تتعدد فيها األعراق. فغالبا ما 

ية و هكذا ما غالبية الدول اإلفريقيسيطر عرق معني يف إدارة و سيطرة علي النظام احلكم يف 
يثري عضب و إعرتضات بقية األعراق األخري. وابلتايل ، تتنافس اجملموعات العرقية والدينية 
ورمبا األيديولوجية فيما بينها على اهليمنة السياسية يف البالد  وهكذا ما يضعف أساس أي 

 وحدة و طنية يف إفريقيا.
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 . العرقية يف نيجراياجلدول التايل يوضح أهم اجلماعات 

Percentage Regions  of Existence Ethnicity  

25% Bauchi, Benue, Borno, Kano, 

Katsina, Plateau, Taraba, 

Niger, kaduma, Sokoto, Kebbi, 

Jigawa, Gombe 

Hausa 

21% Oyo, Ogun, Kwara, Lagos, 

Osun, Ondo, Ekiti, Kogo. 

Yoruba 

18% Anambra,Abia, 
Imo,Ebonyi,Enugu  

Igbo. 

10% Bayelsa, Edo, Delta, Ondo, 
Rivers 

Ijaw 

4% Maiduguri, Borno Kanuri 

3.50% Akwa Ibom Ibibio 

2.50% Benue Tiv 

Sources: Ethnic group in Nigeria. By Silas. January 2018. 
https://hotels.ng/guides/ethnic-groups-in-nigeria/ 
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Title of Article: Repercussions of the failure of states 

on Algeria,  cases (Mali and Libya) 
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 :ملخص
يعترب الفشل الكذي يصيب الدولة نتيجة قصور يف بسط سيطرهتا على اقليمها 

حتوهلا اىل دولة مهددة ألمن وسالمة جوارها  السيادية، اىلها ادى وظائف وعجزها عن
 االقليمي.

 ديدانتشار عمراقبة حدودها اىل  وليبيا عنأدى فشل الدولة يف كل من مايل 
اىل رسم  تاجكبرية، حتاجلزائر اليت متتلك حدود   اجلوار، خاصةالتهديدات االمنية على دول 

 اسرتاجتية تشاركية لالمن اجلماعي. 

يف  الحتواء الوضع اهلش ودبلوماسية حكذرةاعتمدت اجلزائر على مقارابت امنية 
س اىل رفع حالة اجلاهزية داخليا للقضاء على اي هتديد مي ابالضافةواملايل اجلوار اللييب 

 اجلزائر.سيادة 

 ا .، اجلزائر ، مايل ،ليبياالمنية الدواليت، التهديداتالفشل  :املفتاحيةالكلمات 
 

mailto:mustaphakamelfoudi@gmail.com
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Abstract  

The failure of the state as a result of the failure to extend 

its control over its territory and its inability to perform its 

sovereign functions has turned it into a country threatened by the 

security and safety of its regional neighborhood. 

The failure of the state in both Mali and Libya to control 

its borders led to the spread of many security threats to 

neighboring countries, especially Algeria, which has large 

borders, which need to draw up a participatory strategy for 

collective security. 

Algeria has relied on cautious security and diplomatic 

approaches to contain the fragile situation in the Libyan and Mali 

quarters ,to eliminate any threat to the sovereignty. 

 

Key words : failure of the state, security threats, Algeria, Mali 

,Libya. 
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 ة:مقدم

تعترب دول اجلوار بصفة عامة، من أهم الدول اليت أتخكذ األولوية يف أجندة السياسة      
 نظرا ملا تتضمنه عالقات اجلوار من فرص وحتدايت على امن واستقرار الدولة. اخلارجية

حتتل اجلزائر موقع جيو اسرتاجتي بني دول حوض املتوسط وبوابة إفريقيا وتتوسط 
كم، حتتاج إىل تنسيق   6475وحدود كبرية تقدر ب ،دول جماورة 7املغرب العرب، وهلا 

ابلشراكة مع دول اجلوار، حيث أدى سقوط ليبيا ومايل إىل  امين عايل ملراقبة تلك احلدود
وال اىل فشل لى احلدود وصمعضلة الفوضى والالمن، فقدت فيها هاتني الدولتني السيطرة ع

 مقدمتها  مايل وليبيا تداعيات على دول اجلوار، ويفافرز الفشل الدواليت حلاليتلقد  دواليت.

 من خالل ما سبق ذكره يدفعنا ذلك لطرح االشكالية التالية: اجلزائر.

 قرار اجلزائر واستعلى آمن  (وليبياما هي تداعيات الفشل الدواليت لدول اجلوار )مايل 

ل الدواليت ا هي آاثر الفشمو  ما املقصود ابلدولة الفاشلة؟ التالية:طرح التسآوالت  ومنه مت
 لكل من ليبيا ومايل على اجلزائر؟

 ولإلجابة على هكذه اإلشكالية مت إتباع اخلطة اآلتية:
 هيمي( مفا )إطارالفشل الدواليت والتهديدات العابرة لإلقليم  احملور األول:

 وتبعات ذلك على اجلزائر.ومايل فشل الدولة يف ليبيا  الثاين:احملور 
 مايل. زائر ازاء الوضع اهلش يف ليبيا و مقاربة اجل ث:الثالاحملور 

 يمي(مفاه )إطارالعابرة لإلقليم والتهديدات احملور األول: الفشل الدواليت 

 بسبب اإلنسان أمن مباشر بشكل متس اليت التقليدية الغري التهديدات إن
 Failed اشلةالف ابلدول الباردة احلرت بعد ما فرتة يف مسيت وظيفيا العاجزة احلكومات
States. 
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يف حقبة احلرب الباردة كان ينظر إىل الدول الفاشلة على أهنا جزء من الصراع بني 
القوى العظمى آنكذاك ومن النادر إعتبارها خطرا حبد ذاته. ويف التسعينات من القرن املاضي 

من  ةبدأت الدول الفاشلة حتظى ابنتباه أكرب من قبل الدول الكربى ألسباب إنسانية انجت
تفاقم إنتهاكات حقوق االنسان يف هكذه الدول الفاشلة، وكانت منظمات حقوق االنسان 

، الصفحات 2018)القلقيي،  يف هكذا االجتاه. يف الدول الكربى هي احملرك األساسي
06-10) 

 (20، صفحة 2016)شرايطية،  الفاشلة أوال مفهوم الدولة

 مقال يف 1993عام  مرة ألول Failed States الفاشلة الدول مفهوم أستخدم 
جملة  يف (Steven Ratner) ستيفن راتنرو (Gerald Hilmen) هيلمان جريالد نشره

 تتناول الدول العاجزة عن جديدة ظاهرة إىل إشارة Foreign Policy اخلارجية السياسة
شأهنا شأن  والدول الفاشلة مواطنيها، واجتاه الدولية اجلماعة يف كعضو ياهتامسؤول حتمل

اليت مل يستقر على تعريفها من قبل  املفاهيم من الدولية العالقات من الظواهر يف العديد
 اجلهات األكادميية والسياسية، حيث قدمت يف هكذا اجملال عدة تعاريف: 

 ال اليت " الدول هي الفاشلة الدول (R. Zimermman) زميرمان روانلديعرفها 
 بوظائفها القيام تستطيع ال اليت الدولة وهي إقليمها على شرعية سلطة قوة أو متتلك

أي ان الدولة غري قادرة على بسط االكراه املشروع  إحرتام القانون الدويل وخاصة األساسية،
 .على كامل أقليمها"وقوانينها 

 يف دول "هي الفاشلة الدول UNDP املتحدة مملأل اإلمنائي للربانمج ابلنسبة
 هكذه الفوضى إىل االستقرار من إنطالقا الالنظام، إىل النظام من االنتقال خمتلفة من مراحل
 املنوطة ابإللتزامات الوفاء يف فشلت واحلكم التنمية مستوى على لعجزها ابلنظر الدول

 .املعاصر" العامل يف ابلدولة
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وحتول  التنموي األداء يف فشل هو اإلمنائي الربانمج ورتص وفق الدواليت فالفشل
سليب حنو الفوضى والالاستقرار، وهكذا مؤشر فوضى فشل الدولة حسب الربانمج االمنائي 

 .لألمم املتحدة

 الدول أن يف الشاملة التنمية مركز قدم الكذي التصور حول التعريفات تتفق هكذه
ية والتحكم والتنم األساسية )كاألمن الداخلياحلكومية  الفاشلة تشهد ثغرات يف الوظائف

على القيام ابلوظائف  القدرة إىل تفتقد دول هي الفاشلة فالدول ،الكامل يف االقليم ...اخل(
 يف:  واملتمثلة األساسية الداخلية احلكومة
 من النزعات العنيفة مواطنيها محاية. 
 تعليم صحة، ،لسكاهنا( غداء األساسية احلاجات تلبية (. 
 سكاهنا أغلبية من ومقبول شرعي بشكل احلكم. 

 جية()املوسوعة اجلزائرية للدراسات السياسية واالسرتاتي اثنيا مؤشرات الفشل الدواليت:

(، ابإلشرتاك مع جملة السياسة اخلارجية Fund For Peaceبدأ صندوق السالم )
(Foreign Policy ،)حول الدول الفاشلة، 2005وية منكذ عام يف إصدار تقارير سن ،

خصائص رئيسية للدول الفاشلة متثلت  Fund For Peace (FFPوقد حددت منظمة )
 بـ:

  فقدان سيطرة الدولة على أراضيها أو جزء منها، أو فقدان إحتكار اإلستخدام املشروع
 االقليم.للقوة والسلطة داخل 

 ذ قرارات موحدة.آتكل السلطة الشرعية، لدرجة العجز عن إختا 
 .عدم القدرة على توفري اخلدمات العامة 
 .عدم القدرة على التفاعل مع الدول األخرى كعضو كامل العضوية يف اجملتمع الدويل 
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( جمموعة من املعايري تستخدم برامج Fund For Peaceوضع صندوق السالم )
وحتليلها،  ع املعلوماتمعقدة ومتطورة تقوم مبسح عشرات اآلالف من املصادر اإلخبارية جلم

مؤشراً فرعياً،  وهم ) الضغط الدميوغرايف، الالجئني والنازحني،  12ومن مث أتطريها ضمن 
انتشار الظلم، حق السفر والتنقل، الناتج اإلقتصادي املتفاوت، اإلحندار اإلقتصادي، شرعية 

ي(، خل اخلارجاحلكم، اخلدمات العامة، جهاز األمن، الفصائل والطوائف املختلفة، التد
(، وكلما حازت الدولة عالمات أعلى كلما تصدرت 10-0وترتاوح قيمة كل منها بني )

قائمة تصنيف الدول الفاشلة، ضمن  مؤشرات رئيسية لتوضح يف كيفية احلكم على فشل 
 الدولة:
 املؤشرات السياسية: -1

تقدمي  ىقيمة درجة شرعية ومصداقية نظام احلكم، تراجع قدرة الدولة عل يقصد هبا 
اخلدمات العامة، تعطيل أو تعليق تطبيق حكم القانون وانتشار ممارسات انتهاك حقوق 
اإلنسان، تنامي حالة من ازدواجية املسؤولية األمنية حبيث تتمتع جهة بسلطة تضاهي سلطة 
الدولة، وجود حالة من عدم االستقرار السياسي خاصة على املستوى املؤسسايت، تزايد 

 خلارجي سواء من جانب دول أو فاعلني من غري الدول.حدة التدخل ا
 املؤشرات اإلقتصادية:  -2

وأمهها عدم انتظام معدل التنمية االقتصادية، استمرار تدهور وضع االقتصاد الوطين 
بدرجات تدرجيية متفاوتة أو حادة، ابإلضافة إىل ازدايد معدالت الفساد وانتشار املعامالت 

 العرفية.
 عية:املؤشرات االجتما -3

مالحمها تصاعد الضغوط الدميوجرافية، ويعرب عنه ابرتفاع كثافة السكان يف الدولة،   
واخنفاض نصيب األفراد يف اجملتمع من االحتياجات األساسية، تزايد حركة الالجئني بشكل  
كبري إىل خارج الدولة، أو هتجري عدد من السكان يف منطقة داخل الدولة بشكل قسري، 

 يتضح من خالل هكذهو د الشعب، هروب العقول والكفاءات.لدى أفرا وجود إرث عدائي
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املؤشرات ان الدولة الفاشلة هي دولة فقدت فيها السيادة على االقليم بشكل كلي او 
حظ من لكن يال جزئي، نتيجة تراجع هيبة الدولة لدى الشعب أو فقدان ادين اخلدمات.

ستدعى امكانية االصالح لتفادي خالل ككذلك أن الفشل الدواليت درجات، وهكذا ما ي
 الوقوع التام مثل احلالة الصومالية.  

 (252)صيفي، صفحة  اثلثا فشل الدولة يف الساحل االفريقي:

 لألفراد األساسية األمنية االحتياجات أتمني يف اإلفريقي يف الساحل الدولة فشل إن
 مسلحة ميليشيات إبنشاء القانونية األطر خارج أنفسهم على دفعهم لالعتماد واجلماعات

 مصادر أحد خوصصة إىل أدى الفشل هكذا احلكومي الوجود فيها يغيب املناطق اليت يف
 .األمين وهو اجلانب للدولة الشرعية ابلنسبة

سلطات على   فرض من متكنها كافية وسائل متلك ال الساحل يف املركزية النظم إن
اجملموعات  هده وتنتمي ابملراقبة واالمن حملية جمموعات مما يدفع إىل اعتماد ،أراضيها كامل
 هده أن تصبح وهكذا يدفع إىل احتمال املنطقة هلكذه شرعي وريث أبنه يشعر عرق إىل غالبا

 .القائم النظام على متمردة اجملموعات
 فيرب اكسم بتعبري إقليمها كامل على الشرعي اإلكراه فرض يف الدولة قدرة عدم  -

 :مواقف منها لعدة تتعرض الدولة فأصبحت

 سيء التسيري غريب جسم ابعتبارها واألمن للهوية هتديد لسلطة مركزية واعتبارها الرفض -
  (252)صيفي، صفحة  الكيان. هكذا حيرك فيمن الثقة ضعف مع آمن وغري

الطابع  ذات دوالتية أملا حتت التحالفات فكيكت عن عاجزة الساحل بقاء بعض دول -
 بني شعوب تفصل اليت احلديثة الدولية احلدود حتدثه ما إنكار ميكن فال ؛والقبلي االثين

تستجيب للنسيج  ال هندسية حدودا االستعمار صنع فلقدصراعات.  من املنطقة
-ليبيا – مايل –ر دول متجاورة )اجلزائ أربعاالجتماعي، مثل تواجد قبائل الطوارق بني 

  .النيجر( مما حيي لديها نزعة قيام كيان خاص هبا
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 مقاومة، عنه ينتج ما اكذاملتنوعة، وه بعنف وطنية هوية صياغة إىل املركزي النظام اجتاه - 
 .مهمشةنفسها  تعترب اليت العرقية اجلماعات وإحدى النظام املركزي بني وتوتر

 اعتبار املواطنة، على فلسفة وضعف لة بسبب غيابالوالء للقبلية أكثر منه والء للدو  -
  القانونية. جبنسيتها تعلقها من أكثر العرقية مبجموعتها فأكثر أكثر املنطقة تتعلق شعوب أن

الوطنية، مما يؤدي إىل  السلطة إىل الوصول أجل من الصراع يف عرقية جمموعة سيطرة -
 الدولة تكوين أزمة حدة من زادت ظاهرم واللغوي، وهي والديين والعرقي اجلغرايف الصدع

اليت تبني مدى هشاشة وفشل معظم  01تظهره اخلريطة رقم  وهكذا ما )صيفي( .الساحل يف
 االفريقية.الدول 

يالحظ من اخلريطة ان اجلزائر مصنفة يف مرحلة االنكذار ابللون الربتقايل، يف حني 
مثل تونس واملغرب، أما ليبيا ومايل والنيجر ابللون األمحر أي اهنا دول اجلوار بني اإلنكذار 
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يف مرتبة يف بدايت الفشل، وهكذا ما جيعل اجلزائر يف خطر من التهديدات اليت متثلها دول 
 اجلوار خاصة مايل وليبيا والتحدايت الداخلية.

 التهديدات العابرة لإلقليم:  رابعا
نكذ عام اليت ما زالت تفاعالهتا مستمرة م-ملنطقة لقـد أسهمت التحوالت اليت حدثت اب

يف سرعة تغري الديناميات يف دول املغرب العريب وامتداداهتا اإلفريقية، حيث تواجه -2011
 املنطقة على املستوى األمين يف جوارها اجليوسياسي حاليًّا حتدايت متزايدة، أفرزت ما يلي: 

الكذي  -السالح اللييب  شبكات جتارة وهتريب األسلحة، وميثل انتشار -1
أحد األسباب الرئيسة لالضطراب يف املنطقة وجوارها،  -وصل عدًدا من املناطق املتأزمة

حيث تتعاظـم مصائب السـالح اللييب الكذي يقف وراء حادثة عني اميناس  يف اجلنوب 
الشرقـي اجلزائري، وقـد ثبت ككذلك استخدام مسدسات ليبية يف االغتياالت السياسية 

 نس، وفـي أحداث الشعانيب اليت أُريقت فيها دماء كثرية بواسطة أسلحة قادمة من ليبيا.بتو 

 )مركز اجلزيرة للدراسات(
اجليل الرابع من اإلرهاب، اهلجرة غري الشرعية، الالجئون واجلرمية  -2

ا ترتبط زائري، خاصة ملاملنظمة أربع هتديدات على األقل حتدد مسار االستقرار واألمن اجل
هكذه التهديدات مع منطق الالحدود يف منطقة جد حساسة ابلنسبة للجزائر، أال وهي 

الطابعني  النيجرية(، وهي احلساسية اليت أتخكذها من-املالية-الليبية-منطقة التماس )اجلزائرية
 (2018)لونيس،  املغاريب والساحلي.

 مشال منطقة من خصوصا املسلحة اإلسالمية اجلماعات ىعدو  انتشار -3
 بالد يف القاعدة تنظيم بني فروع التشابك مع ليبيا، جنوب يف آمنة عن مناطق وحبثها مايل

 اخلطر نفس وهو  .يف تونس الشريعة وأنصار ليبيا يف الشريعة وأنصار اإلسالمي املغرب
 الفرنسية لوفيغارو لصحيفة صرح الكذي ديب إدريس التشادي من منه الرئيس حكذر الكذي
 اجلوار، دول على وخيمة هلا عواقب سيكون أنه نعلم كنا ليبيا يف احلرب بداية منكذ  ":بقوله

 والرتكيبة والثقافة معرفتنا ابألشخاص، من خماوفنا استمدان ولقد أيضا، ليبيا على ولكن
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 ملغادرة للقكذايف تسمح أنمن شأهنا  بصيغة حينها طالبت السبب وهلكذا ليبيا يف االجتماعية
 آنكذاك اقرتاحي واعترب وإنشاء مؤسسات، ابملصاحلة لليبيني تسمح الكذي الوقت يف البالد،

)مصطفى، االنتقال الدميقراطي يف ليبيا وانعكاساهتا األمنية  "القكذايف أصدقاء من أبنين
 (32صفحة ، 2014على دول اجلوار: اجلزائر وتونس، 

 احملور الثاين : فشل الدولة يف ليبيا و مايل وتبعات ذلك على اجلزائر
تعرف دول املغرب العريب متاسًّا مع التحدايت األمنية الكربى اليت يطرحها موقعها 
اجلغرايف، الكذي يؤدي ابلضرورة إىل توسيع مساحة تفاعل دول املنطقة، وذلك ابلنظر إىل 

صارت حاضرة يف أطراف املنظومة املغاربية، وعلى رأسها املشاكل التحدايت األمنية اليت 
 األمنية يف مايل ومنطقة الساحل والصحراء، وتداعيات الوضع العسكري يف ليبيا.

 (2014قراءة يف ديناميات عام  :جيوبوليتيك املغرب العريب)
 أوال فشل الدولة يف ليبيا 

يف احداث ما يعرف ابلربيع العريب اىل  2011لقكذايف سنة أدى سقوط نظام ا
دخول الدولة الليبية يف حالة من الفوضى واالقتتال الداخلي العنيف إىل إصابة الدولة بفشل 
وضعف يف مراقبة حدودها وظهور جيوب مترد يف اقاليم معينة نتيجة انتشار السالح وظهور 

 . جهويةو شكيله وفق توازانت قبلية مليشيات معادية للجيش الوطين الكذي اعيد ت

 وسلطتها شرعيتها فرض يف االنتقالية احلكومة وفشل ليبيا يف الشامل األمن غياب  
 املتمثل والسياسي االجتماعي لالستقرار متغري أهم على انعكس الرتاب الوطين، كامل على

 شاريعم أو املسلحة الكتائب بني الداخلي ان السياسيھالر أضحى حيث النفط، يف
 النفط ابعتبار النفط، إنتاج على حقول السيطرة بسط على قائما الكذايت واحلكم الفيدرالية

 السياسي الرهان بنظام القكذايف، سيظل اإلطاحة وبعد قبل الدويل التنافس مصادر أحد اللييب
اجليوسياسي ،رهني  ليبيا وحميطها يف السياسي االستقرار مستقبل لبناء واخلارجي الداخلي

)مصطفى، االنتقال الدميقراطي يف ليبيا وانعكاساهتا األمنية  .ملصاحل الداخلية واخلارجية ا
 (2014على دول اجلوار: اجلزائر وتونس، 
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وهنالك ثالث ديناميات متداخلة تتحكم يف املشهد اللييب، ظهرت أاثرها بشكل كبري يف 
 وهي: 2014عام 

 عسكرية. املواجهات ال 
 .التدخل اخلارجي 
 .تعثر جهود احلوار 

ام اليت ما زالت تفاعالهتا مستمرة منكذ ع-أسهمت التحوالت اليت حدثت ابملنطقة 
يف سرعة تغري الديناميات يف دول املغرب العريب وامتداداهتا اإلفريقية؛ حيث تواجه -2011

يف املشهد  بروز مظاهر فشلاملنطقة على املستوى األمين يف جوارها اجليوسياسي، أدت إىل 
 اللييب متثلت يف: 

 مراقبة وعلى املسلحة اجلماعات على نفوذها بسط يف املركزية السلطة ضعف -أ
 تتيح أمين فراغا عنه ينتج مما األمين التنسيق إىل احلكومة نتيجة افتقار احلدود

 مواتية بيئة استغلها خللق من املنظمة ومجاعات اجلرمية اإلرهابية للجماعات
 .الدولة رقابة عن لنشاطاهتا بعيدا

 احلدود غلق إىل 2012 ديسمرب 16 يف قرار اختاذ إىل سابقة فرتات يف ليبيا مما دفع
 عسكرية مناطق اجلنوبية الليبية املناطق وإعالن والنيجر، والسودان التشاد مع اجلزائر، الربية

 ملراقبة آليات إىل الليبية احلكومة افتقار إىل ": املتحدة األمم تقارير ما فسرهتا بسبب مغلقة،
 اجلماعات قادته الكذي جوماهل يف جتسدت االخرتاق سهولة "السهلة االخرتاق احلدود

 خالل من اجلزائر جنوب يف بتقنتورين الغازي احلقل على املتعددة اجلنسيات اإلرهابية
 .ليبيا جنوب يف للفراغات األمنية اجلماعات هكذه استغالل
 من ليبيا خمزون املتحدة األمم قدرت حيث أنواعه بكل السالح انتشار -ب

املنظومات  هلكذه املنتجة البلدان خارج ابألكرب اجلوي احملمولة الدفاع منظومات
  ."واأللغام الكذخائر إليها يضاف
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غري  الكذخرية تشكله قد الكذي ابخلطر تنكذر الدوليني املالحظني تقارير تزال حيث ال
يهدد  كبريا خطرا اليت تشكل األسلحة وخمزوانت احلرب اتخملف من واملتفجرات املؤمنة

  اجلوار.فيها اجلزائر ودول  عامة، مبااإلقليمي بصفة  واألمن اللييب الشعب

 رغم النووية، او اإلشعاعية املواد بعض تسرب نتيجة احملتملة البيئية التهديدات -ج
 ابيةھإر مجاعات امتالك حالة يف اهنا ميكن إال املتحدة األمم الضعيف بتقديرات االحتمال

 بزايرة قامت اليت الكذرية للطاقة الدولية الوكالة طمأنة رغم اجلوار، بدول الضرر تلحق من أن
)مصطفى، االنتقال الدميقراطي يف ليبيا وانعكاساهتا األمنية على دول اجلوار:  لليبيا.

 (2014اجلزائر وتونس، 

  :(2018)لونيس،  الدولة يف مايل اثنيا فشل

ولة عن أدى إىل عجز الد يعترب سقوط الدولة يف مايل يف الفوضى واحلرب االهلية
 .قالقيام بواجباهتا األمنية جتاه اقليمها، نظرا لتفجر القضااي االثنية والعرقية، مثل قضية الطوار 

 على االقليم: اهنيار الدولة وفقدان السيطرة -1

الوضع السياسي واألمين يف مايل، أشد تعقيدا تلك الدولة الواقعة يف غرب إفريقيا واليت      
دولة دميقراطية يقودها رئيس منتخب، وتوجد هبا  2012ظلت حىت شهر مارس/ آذار 

تعددية حزبية وحرية تعبري عزز وجودها يف حميطها اإلفريقي، لكن تلك الدميقراطية وذلك 
تعدد صارا يف خرب كان بعد أن متت اإلطاحة ابلرئيس )آمادو توماين توري( يف انقالب ال

عسكري قاده الرائد )آمادو هيا سنوغو(، متزعما جملسا عسكراي يدعى اللجنة الوطنية 
 لإلنقاذ الدميقراطي وأتهيل الدولة.

 انسحبت كتائب اجليش املايل أمام هجمات مسلحي الطوارق من منتسيب احلركة
، حيث مل يكن ميزان القوى متكافئا 2012الوطنية لتحرير أزواد يف الشهور األوىل من سنة 

جنسيته املالية  حيمل اجلنسية الليبية ابإلضافة إىل بني الطرفني: فاملسلحون الطوارق، وأغلبهم
 ممن كان يف اجليش اللييب وظل نشطا ضمن كتائب القكذايف، 
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مامهم هم احلريب مرورا ابلنيجر واجلزائر ليجدوا أانسحبوا من ليبيا مبعداهتم وعتاد
جيشا ماليا ضعيف البنية وسالح قدمي يعود إىل سبعينات القرن املاضي، كما أن كفاءته 
القتالية واستعداده امليداين حمدودان جدا. اهنزم اجليش املايل بسرعة أمام مسلحي احلركة 

من مساحة األراضي املالية  %66من  الوطنية لتحرر أزود اتركا وراءه منطقة تشكل أكثر
يف يد املسلحني الطوارق مث ما لبثت اجملموعات السلفية اجلهادية أن استخلصتها من احلركة 

 الطارقية.

، ورغم  1960مع كثرة مترد الطوارق يف مشال مايل منكذ استقالل البالد عن فرنسا سنة 
وبني حكومة  ا بني مسلحي الطوارقكثرة االتفاقيات اليت رعتها اجلزائر وأشرفت على إبرامه

مايل، فإن هكذه هي املرة األوىل اليت ينسحب فيها اجليش املايل بشكل اتم من إقليم أزواد 
 اتركا تسيريه بكل مطلق للتنظيمات املسلحة.

 والوالء للقبيلة :  مشكلة الطوارق -2

أوشك  اإقليم أزواد الكذي يشكل نقطة تواصل بني بلدان املغرب العريب وغرب إفريقي
أن يصري "إمارة إسالمية" تتحكم فيها جمموعة من اجلماعات اجلهادية، وعلى الرغم من 
وجود عالقات وثيقة بني هكذه اجلماعات وبني بعض الواجهات االجتماعية أبزواد؛ حيث 
نسجت هكذه اجلماعات خالل السنوات املاضية عالقات محيمة مع السكان احملليني ووفرت 

واإلعاانت الغكذائية كما وقعت زجيات بني عناصر اجلماعات اجلهادية وبني هلم الدواء والنقل 
بعض األسر األزوادية. غري أن تعامل هكذه اجلماعات قد تغري مع السكان بعد سيطرهتا 
على اإلقليم حيث قامت اجلماعات هبدم القبور، خصوصا يف )تنبكتو( املشهورة أبهنا مدينة 

 ا، مما أثر يف مشاعر العديد من السكان من ذوي التوجهاتالثالث مائة وثالثة وثالثني ولي
الصوفية، هكذا فضال حترمي األلعاب وتغيري عادات اللبس بفرض احلجاب على الطريقة 
األفغانية على نساء سكان اإلقليم. كما حتمل تقارير عديدة على تطبيق هكذه اجلماعات 

ية كل دقيق للحيثيات الشرعحلد اجللد وقطع يد السارق على أساس أهنا ال تراعي بش
املطلوبة يف هكذه املسائل وخصوصا التمكني. وهي أمور يتوقع أن ينتج عنها، مع اطرادها 
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أزمة مشال مايل ) ومتاديها، تربم وسخط وقطيعة بني احلركات اجلهادية وبني السكان احملليني.
 (2018واالحتماالت املفتوحة، 

يئة الليبية واملالية مصدر معكذي حلركات التمرد واالنفصال، نظرا لعودة تشكل الب
املقاتلني إىل جانب النظام اللييب السابق اىل مشال مايل، اجج الصراع بني احلكومة املالية 
واحلركة الوطنية لتحرير ازواد واليت ارتفع سقف مطالبها من حكم ذايت اىل االنفصال عن 

احلكومة  الدين اليت اعلنت احلرب على أنصارقوى بينهم وهو حركة دولة مايل وظهور فصيل ا
زايدة نزعة  وهكذا يؤثر على (307، صفحة 2018)بلمخربش،  املالية يف اقليم ازواد.

 طوارق اجلزائر رمبا لالنفصال وهكذا يشكل هتديد جديد للجزائر.

منيا، ن البؤر ذات اجلغرافيا السياسية البالغة احلساسية أتعترب منطقة انتشار الطوارق م
وهي تعترب من أعقد التحدايت اليت تواجه األمن القومي اجلزائري بل ويعترب حضورها منكذ 

م عد“زمن قدمي مقارنة مبشكالت وهتديدات أخرى. وانطالقا من وجوب احرتام مبدأ 
 ا الواقع انقسم موقف الطوارق إىلويف ظل هكذ” املساس ابحلدود املوروثة عن االستعمار

 موقفني:

 رافض لواقعهم املقسم ويطالب بتكوين دولة طارقية يف الصحراء الكربى. املوقف االول

قل مؤيد للبقاء حتت سيادة الدول املستقلة شريطة التمتع ابحلرية يف التن ،الثاينواملوقف 
تحديد يعرتفون بفكرة احلدود وال ب ) حىت وإن كان أغلب الطوارق ال واحلكم واإلدارة الكذاتية.

 جمال جغرايف لتنقالهتم اليت تواكب والتقلبات املناخية(.

كان أمن   وإذا ،ارتبط موضوع احلدود مبوضوع الطوارق وعالقته ابألمن اجلزائري
اعد يف ضوء هشاشة املنظومة األمنية يف مايل بل واهنيارها، سيتص. الدولة مرتبط أبمن احلدود

ماعات املوجهة ضد اجلزائر، وهو ما يعين أن اجلزائر ستعاين وتواجه حتدايت نشاط هكذه اجل
 (19، صفحة 2012)بوخرص، أمنية مركبة. 
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 ومن تداعيات وما زاد من املخاوف األمنية اجلزائرية من الطوارق وهتديداهتم،
رقية إىل كل من مايل والنيجر يف أوت احلرب األهلية الليبية هو عودة اجلماعات الطا

، وهو ما يفسر عدم الرضا يف اجلزائر عن الطموح الطارقي يف إنشاء كيان مستقل 2011
 يف املنطقة. 

ويف ظل هكذا الواقع االنقسامي للطوارق وصراعاهتم مع السلطة املركزية لكل من 
ئني موجات الالج مايل والنيجر، ظهرت خالفات وحتركات نظامية ضدها أدى إىل تنامي

واملهاجرين السريني حنو اجلزائر يعّلق الطوارق آماهلم على إنشاء مدينة جديدة ابلكامل، 
  .واليت يسموهنا الوال

عرب احلدود  2012/  2011لقد وّلدت النزاعات الطائفية اليت اندلعت خالل 
لتا احلالتني جلأت ك  اجلنوبية الطويلة لليبيا الكثري من القلق بني صفوف التبو والطوارق. يف

هااتن القبيلتان إىل أقارهبما كشبكة أمان اجتماعي، ومع أهنما اختكذات مواقف متعارضة 
خالل الثورة، وهو ما يعترب حتدي للدولة اجلزائرية خمافة من انتقال الدور إليها، وهو ما ميكن 

” أ“قة نطتفسريه عن طريق نظرية الدور أو نظرية الدومينو، أين حدوث الظاهرة يف م
 وهلكذا البد من األخكذ بوسائل محائية واستباقية .”… ج“و ” ب“سينتقل إىل منطقة 

الطوارق يف التهريب، جتارة املخدرات، اعتداءات على املواطنني اجلزائريني  تورط
وغريها، ويف أحيان أخرى أخكذوا من اجلزائر موقعا اسرتاتيجيا لعملياهتم املسلحة ضد بلداهنم 

ني ما أدى إىل توتر إقليمي بني البلد املستقبل )اجلزائر( والبلدان األصلية لالجئ األصلية، وهو
 (91، صفحة 2011)محزة،  ) مايل والنيجر(.

تعرض اجلزائر لعملية ارهابية من قبل جمموعات ارهابية يف منشأة الغاز بعني 
تل جاء صارماً وهنائياً متثل بتدخل عسكري انتهى مبق أمناس، غري أن التعامل اجلزائري هنا

رهينة أجنبية، األمر الكذي عّرض اجلزائر النتقادات دول غربية حبجة  37مسلحًا و 27
 تعريض مواطنيها للخطر وعدم التنسيق معها.
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 احملور الثالث : مقاربة اجلزائر ازاء الوضع اهلش يف ليبيا و مايل

 حلل االزمة الليبية :املقاربة اجلزائرية  اوال :

تعترب التحوالت والفوضى اليت تعيشها املنطقة املغاربية ومنطقة الساحل نقطة 
مركزية لألمن القومي اجلزائري، أين أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى ابلنظر إىل 
التهديدات النظامية وغري النظامية من دول اجلوار أو من دول أخرى، يف الوقت الكذي 

، وهو ما يلزم 2011قتني السالفيت الكذكر من أكرب بؤر التوتر يف العامل بعد أصبحت املنط
الدولة اجلزائرية إىل التعامل مع هكذه األخطار العابرة للحدود ومواكبتها وفق معادلة أمن 

 احلدود يساوي أمن الدولة.

شويه من تيعترب املوقف اجلزائري من االزمة الليبية واضح رغم تعرض ذلك املوقف لل         
قبل وسائل اإلعالم الليبية وبعض اجلماعات املسلحة واملوقف اجلزائري كان يدعو إىل عدم 
التدخل العسكري، وعندما حصل التدخل األجنيب من خالل حلف الناتو بقرار من جملس 
اآلمن، بقيت اجلزائر تراقب الوضع خاصة عندما الحظت تدخل عدد من الدول يف األزمة 

 .ت اجلزائر مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية لدول اجلوارالليبية، وفضل

رأت اجلزائر أن احلل جيب ان يكون ليبيا من خالل مل مشل الفرقاء الليبني حرصا 
على الوحدة الليبية، وقاطعت اجلزائر االجتماعات الدولية اليت تدعم احلسم العسكري 

ملهاجرين ا املدنيني، محايةمحاية  النار،ق وساندت املبادرة االفريقية الداعية اىل وقف اطال
 املقيمني يف ليبيا الشروع يف حوار جيمع فرقاء االزمة الليبية .

 و تضمنت اإلسرتاجتية اجلزائرية حنو ليبيا فقد مايلي : 
 دعم االستقرار الوطين يف ليبيا  -
 البقاء على مسافة واحدة من كل االطراف لنجاح عملية الوساطة واحلوار. -
 ل حكومة وحدة وطنية تشكي -
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 جتفيف منابع جتارة األسلحة وتدفق الالجئني وأفراد اجلماعات املسلحة املتطرفة -
)محايده، املقاربة اجلزائرية حلل االزمة الليبية يف ظل التهديدات املتجددة، 

 . (88، صفحة 2018
اع وزراء خارجية دول اجلوار اللييب اىل اجتم 2014ابدرت اجلزائر يف شهر ماي 

هامش االجتماعات الوزارية ملنظمة عدم االحنياز يف اجلزائر، من التشاور  فقط على
 ليبيا.الحتواء أعمال العنف املسلح يف 

ابجلزائر وحضره ممثل االمني العام لألمم  2015مارس  11-10عقد اجتماع يف 
 املمثلة الساميةو  برانردينو ليون( ليبيا )املتحدة ورئيس بعثة االمم املتحدة للدعم يف

 ،(ا موغربينفديريكلالحتاد االوريب املكلفة ابلشؤون اخلارجية والسياسية واألمنية )
حيث توج االجتماع الكذي دام يومني بني ممثلي األحزاب السياسية وشخصيات 

 التالية:مستقلة وانشطني حقوقيني إىل اخلروج ابلتقاط 
ية الوحدة الرتابية الليبية، ورفض أي شكل من اشكال التدخل ضرورة التعهد حبما -

 اخلارجي عسكراي
فرباير والقائمة على أسس  17االلتزام إبعالن دستوري املتضمن مبادئ ثورة شباط  -

 العدالة وحقوق اإلنسان، وبناء دولة القانون واملؤسسات. 
 .لعبة الدميقراطيةة على الالتداول السلمي على السلطة ابحرتام العملية السياسية املبني -
النار وانسحاب التشكالت  إطالقتشكيل حكومة توافقية، تعمل على وقف  -

جدول زمين جلمع السالح وحل مجيع امليليشيات ووضع املسلحة من املدن، 
 .املسلحة

بناء قوات مسلحة وشرطة واجهزة امن للمحافظة على امن املواطنني وسالمة الرتاب  -
دة، )محايده، املقاربة اجلزائرية حلل االزمة الليبية يف ظل التهديدات املتجد اللييب.

2018). 

 وميكن تفسري موقف اجلزائر احملايد جتاه كل االطراف املتصارعة يف ليبيا أبربعة عوامل:
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عدم قبول التدخل األجنيب، حبكم اجلوار، عدم وقوف اجلزائر مع طرف يف  -
رف االخر نظرا ملا حيمله من خماطر على اجلزائر، من خالل استعداء مواجهة الط

 طرف قد يتسبب للجزائر يف اعمال ارهابية على اراضيها .
اهتمام اجلزائر بشؤوهنا الداخلية لتقوية اجلبهة الداخلية ضد أي هتديد ميس من  -

 سيادة اجلزائر .

 مجع االطراف املتصارعة على مائدة واحدة للحوار . -
 القتتال والبحث عن حلول سياسية .وقف ا -
 الوصول اىل خراطة طريق جتمع خمتلف الفرقاء حلماية ليبيا من خطر االنقسام . -

 :اثنيا : مقاربة اجلزائر حلل االزمة  يف مايل  

ابلرغم من املخاوف اجلمة اليت تواجه اجلزائر إزاء ما حيدث يف دول اجلوار مع متغري  
ر املتفرج بل اختكذت سياسة الدفاع واحتواء األوضاع عن بعد الطوارق، مل تقف اجلزائر دو 

قبل أن تصل إىل الرتاب الوطين، فأخكذت تلعب دور الوسيط بني اجلماعات الطارقية من 
 جهة والنظام املايل من جهة أخرى.

ما يثبت هكذا القول هو التحركات الرمسية للجانب اجلزائري يف حل القضية الطارقية و 
 ت عدة اجتماعات بني طريف النزاع أي بني السلطة واجلماعات الطارقية. يف مايل أين عقد

 املقاربة اجلزائرية يف مواجهة منطق الالحدود عند الطوارق -1

لعبت اجلزائر منكذ االستقالل مباشرة دورا مركزاي يف احتواء األزمة الطارقية اليت هتدد 
ط ما منكذ أول مترد طارقي وابلضبأمنها حىت وإن كان هكذا التدخل خارج احلدود اجلزائرية، ف

أين طالبت  1964 -1959. ونظرا للتمرد املمتد ما بني 1964 -1962بني سنة 
وهي  آدغ أفوراس" عن الرتاب املايل.” الطوارق من السلطات املالية االنفصال مبنطقة 

 .شاكر() حماوالت تواصلت مع كل أزمة وهناك العديد من الوساطات اجلزائرية يف القضية
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منكذ أن بدأت االضطراابت يف مايل اختكذت اجلزائر إجراء أمين لنفسها ضد تداعيات 
هكذه األزمة، فقد عززت بشكل ملحوظ وجودها العسكري على حدودها اجلنوبية وزادت 
عدد نقاط التفتيش وطلعات املراقبة اجلوية لتتبع حركات جتار املخدرات وجتار السالح 

رهابيني الكذين ميكن أن ينقلوا الصراع عرب جمموعة املناطق احلدودية، كما جرى التشديد واإل
، صفحة 2012)بوخرص،  على هكذه املعابر وإخضاع نقل البضائع للرقابة والسيطرة.

19) 

حماصرة  عملت اجلزائر على إنشاء منظمات ومؤسسات أمنية هتدف بدرجة أوىل إىل
وهي جلنة عمليات  CEMOCالتمرد الطارقي، ومن بني هكذه املؤسسات األمنية: 

األركان املشرتكة لدول الساحل، وهي تضم كل من دول اجلزائر، موريتانيا، مايل والنيجر 
، جيمع اجلزائر هبكذه الدول شريط حدودي طويل 2010ومقرها متنراست أتسست يف أفريل 

عل من ة إىل طوله بصعوبة مراقبته خلصوصياهتا اجلغرافية، وهو ما جيجد والكذي ميتاز ابإلضاف
اجلزائر ملزمة على محاية حدودها وتبعات ضعف دول اجلوار، من خالل التأكيد على دور 

 (24، صفحة 2012)بوخرص،  املؤسسات األمنية اإلقليمية إبشراك مجيع الدول .
 )سامل(دبلوماسية و القوة الناعمة احللول ال -2

 املواقف اإلقليمية والدولية حول هذه األزمة يتوزعها موقفان:

 الساعي إىل تغليب احلوار واجلمع بني األطراف املتصارعة حول املوقف الديبلوماسي     
جه اجلزائر وموريتانيا طاولة واحدة، ومن أهم الدول اإلقليمية الداعية إىل هكذا التو 

 وبوركينافاسو، وإىل حد ما الوالايت املتحدة اليت تراقب الوضع عن كثب.

فهو الداعي إىل حسم عسكري ويسعى إىل قيام حرب "سريعة" من  أما املوقف الثاين   
شأهنا طرد املسلحني اجلهاديني من الشمال واستعادة مايل سيطرته على كامل ترابه. 

ء جمموعة األكواس هلكذا املوقف وعلى رأسهم النيجر والتشاد وكوت ويتحمس بعض أعضا
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ديفوار ونيجرياي، وتساند فرنسا وجنوب إفريقيا واململكة املغربية هكذه املقاربة الداعية إىل 
 احلسم العسكري.

تقوم املقاربة الدبلوماسية حلل مشكل مشال مايل على اسرتاتيجية تقوم يف بدايتها 
ل إىل خيار عسكري يف مرحلة الحقة. فاملقاربة تقوم على تشجيع على أساس سياسي يؤو 

تنظيمات الطوارق املسلحة )مجاعة أنصار واحلركة الوطنية لتحرير أزواد( على الدخول يف 
مفاوضات مباشرة مع حكومة مباكو يف إطار اعرتاف هكذه التنظيمات بشرعية الدولة 

سية املفاوضات، إىل إجياد حلول سيا املالية، واعرتاف مباكو ابملقابل، وابلسعي عرب
واجتماعية ملظامل الطوارق اليت طال عليها األمد وظلت تراوح مكاهنا دون حل منكذ 

حلد الساعة. وميكن أن نصف هكذه املقاربة أبهنا تفعيل وتنشيط  1960استقالل مايل سنة 
 للعبة السياسية املالية من الداخل.

من  ضح بني املوقف اجلزائري وبني املوقف املغربوعلى املستوى اإلقليمي ظهر متايز وا
األزمة؛ ففي الوقت الكذي تدعم فيه اجلزائر املسعى التفاوضي وحتاول أن جتر حلفاءها 
األزواديني )مجاعة أنصار الدين( إىل التحاور مع احلكومة املالية، فإن الدبلوماسية املغربية 

 تعجيل ابحلرب.تقف بنشاط إىل جانب جمموعة اإلكواس يف ضرورة ال

وتتهم بعض املصادر اإلعالمية اجلزائرية اململكة املغربية أبن هلا عالقة جبماعة 
التوحيد واجلهاد يف غرب إفريقيا وهو أمر مل تؤكده مصادر حمايدة. ومعلوم أن مجيع عمليات 

، عندما نفكذ عناصر 2011هكذه اجلماعة قد استهدفت املصاحل اجلزائرية بدءا بعملية أكتوبر
بعني هلا عملية اختطفوا خالهلا ثالثة رهائن غربيني )إسبانيني وإيطالية( من خميمات ات

الالجئني الصحراويني قرب مدينة تيندوف جنوب اجلزائر. وكان من آخر عملياهتا اختطاف 
 (2018)لونيس،  القنصل اجلزائري وستة من معاونيه يف مدينة غاوة.

 خامتة 
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يف األخري ميكن القول ان الفشل الدواليت لدول اجلوار، من اكرب األسباب اليت 
تؤدي اىل انتشار هتديدات جديدة فضال عن التهديدات القدمية، ابإلضافة إىل احتمال 
انتشار الفوضى والفشل الدواليت، و تدحرج كرة الثلج لتزداد رقعة الفشل يف دول اجلوار، 

قاربتها العمل على احتواء االوضاع عرب طرق دبلوماسية خارجيا واجلزائر حتاول من خالل م
 وسبل احرتازية ورفع درجة اجلاهزية داخليا .  

تبكذل اجلزائر جهود أمنية الحتواء الوضع اهلش، والتهديدات اليت يتسبب فيها 
 الفشل الدواليت الكذي سقطت فيه كل مايل وليبيا عرب اتباع مقارابت متعددة.  

يدات بعد أزميت مايل وليبيا أدى ابجلزائر إىل إحكام قبضتها على تزايد التهد
احلدود، خاصة يف ظل تزايد عدد الالجئني منها وتنقلهم عرب احلدود اجلزائرية، مما يتطلب 

 االحتياط من انتقال الفوضى إليها.

اجلزائر مل خترج عن نطاق املفاوضات والوساطة للقضاء على التهديد والتمرد، 
ن مجاعات الطوارق، فاألمن اجلزائري مرتبط وإىل حد بعيد أبمن دول اجلوار سواءا الناجم ع

مايل، أو ليبيا، وهلكذا اختكذت اجلزائر من كل هكذه الدول مصدر ألمنها الوطين أي أمن مجاعي 
 للدول اجلوار.
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 :واملراجعاإلحاالت 
(. مت االسرتداد 2018ديسمرب,  07وحة. )أزمة مشال مايل واالحتماالت املفت -1

من مركز اجلزيرة للدراسات: 
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/12/20121220844246578

33.html  
(. دور املقاربة اجلزائرية يف حل النزاعات يف دول 2018امساء بلمخربش. )  -2

 .307(، صفحة 17اجلوار االقليمي حاليت ليبيا و مايل. جملة املفكر)
املوسوعة اجلزائرية للدراسات السياسية واالسرتاتيجية. )بال اتريخ(. مت االسرتداد  -3

-http://www.politics-dz.com/community/threads/aldulمن 

alfashl.5108/ 
(. اجلزائر والصراع يف مايل، أوراق كارنيغي. 2012انوار، بوخرص. )أكتوبر,  -4

 .19صفحة 
. )بال اتريخ(. مت 2014العريب: قراءة يف ديناميات عام جيوبوليتيك املغرب  -5

االسرتداد من مركز اجلزيرة للدراسات: 
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/12/20141231125349477

496.html 
. 91(. الدوائر اجليو سياسية لألمن القومي اجلزائري. 2011حسام محزة. ) -6

 ابتنة، اجلزائر.
(. رهاانت األمن اإلنساين يف 2016مسرية شرايطية. )جويلية,  دالل حبري و -7

 .20(، صفحة 9الدول الفاشلة. اجمللة اجلزائرية لألمن والتنمية)
(. املقاربة اجلزائرية حلل االزمة 2018زين العابدين معو و رنده محايده. )جانفي,  -8

 .88(، صفحة 12نمية)الليبية يف ظل التهديدات املتجددة. اجمللة اجلزائرية لالمن و الت
(. املقاربة اجلزائرية حلل االزمة 2018زين العابدين معو و رنده محايده. )جانفي,  -9

 .89(، صفحة 12الليبية يف ظل التهديدات املتجددة. اجمللة اجلزائرية لالمن و التنمية)
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سيدي أمحد ولد أمحد سامل. )بال اتريخ(. مت االسرتداد من مركز اجلزيرة للدراسات:  -10
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/12/20121220844246578

33.html 
(. االنتقال الدميقراطي يف ليبيا وانعكاساهتا 2014صايج مصطفى. )فيفري,  -11

 .32(، صفحة 3األمنية على دول اجلوار: اجلزائر وتونس. اجمللة اجلزائرية للسياسات العامة)
 ألمين اجلزائري يف منطقة الساحل والصحراءظريف، شاكر. )بال اتريخ(. البعد ا -12

 . اجلزائر: جامعة يوسف بن خدة.57اإلفريقية التحدايت والرهاانت. 
(. الدولة اهلشة ذات الطبيعة 2018ديسمرب,,  05عبد الفتاح القلقيي. ) -13

، من 2018ديسمرب,  05الزابئنية. اتريخ االسرتداد 
http://yaf.ps/server/uploadedFiles/docs/palestinian-issuse10/6.pdf 

(. أمن احلدود اجلزائرية يف ظل التهديدات 2018ديسمرب,  08فارس لونيس. ) -14
مت االسرتداد من ”. دراسة حالة الطوارق“فوق الدوالتية ومنطق الالحدود اجلغرافية 

https://democraticac.de/?p=34694#_ftn17 
اد من مركز اجلزيرة للدراسات. )بال اتريخ(. مت االسرتد -15

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/12/20141231125349477

496.htm 
مشاور صيفي. )بال اتريخ(. دور اجلغرافيا السياسية يف تكوين الدولة يف الساحل  -16

 .252(، صفحة 12االفريقي. جملة احلوار الفكري)
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 التدخل اخلارجي وحتدايت استقرار الدولة يف افريقيا

 -ة الساحل منوذجامنطق-

External interference and the challenges of state 

stability in Africa- Sahel  zone-  

   ويكن فازيةد/ 

 أ-أستاذة حماضرة

 بن أمحد   حممد -2-جامعة وهران 

 ouik@yahoo.frfazia  ( :  Emailالربيد االلكرتوين )
 :ملخص

إذ تعاين  سباب،أفقد ذُكرت عدة  إفريقيا،عندما يتعلق األمر بتفسري الدولة اهلشة يف 
الدول اإلفريقية من العديد من املشكالت اهليكلية مثل التخلف واملديونية والصراعات العرقية 

شاكل حمدود املوالفشل يف تطبيق الدميقراطية، يف حني أن قدرات الدولة على إدارة هكذه 
 جدا.

وما زاد من تعقيد الوضع يف افريقيا التدخل اخلارجي، فقد كانت القارة األفريقية وما 
تزال إحدى ساحات التنافس بني القوى الكربى ىف العامل، وىف مقدمة تلك القوى أتتى 

يا على  أفريقانعكس التنافس الدويل ىف والياابن،الوالايت املتحدة وبريطانيا وفرنسا والصني 
 استقرار األوضاع السياسية واألمنية ىف القارة.

وتؤثر  إلفريقية،اتركز الدراسة على أتثري التدخالت اخلارجية على االستقرار يف الدول 
املنافسة الدولية يف إفريقيا على استقرار الوضع السياسي واألمين يف القارة، ونتيجة لكذلك 

 رجية انعكس يف فشل الدولة.فان التجاذب بني األسباب الداخلية واخلا

mailto:faziaouik@yahoo.fr
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: االستقرار السياسي، التدخل اخلارجي، افريقيا، منطقة الساحل، بناء الكلمات املفتاحية
 الدولة.

abstract 

When it comes to the explanation of fragile statehood in 

Africa Especially the Sahel zone, several reasons are mentioned , 

Countries in Africa suffer from many structural problems such as 

underdevelopment, indebtedness, ethnic conflicts, failure to 

implement democracy, while the capacities state of to resolve 

these problems is very limited. 

     The situation in Africa was further complicated by external 

interference, The African continent was and remains one of the 

battlegrounds between the major powers in the world. At the 

forefront of these forces comes the United States, Britain, France, 

China and Japan, the international competition affected the 

stability of the political and security situation of the continent. 

 this research focuses on the effect of external interventions 

on stability in Africa states, and The international competition in 

Africa affects on the stability of the political and security situation 

on the continent? As a result, the tensions between the internal 

and external causes led to the state's failure. 

Keywords: Political stability, external interventions, Africa, 

the Sahel zone, State building. 
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 :مقدمة
يف افريقيا يف عقل وثقافة مواطنيها هو مفهوم غامض، إذ يعترب فهوم الدولة إن م

 جمرد مفهوم غريب، فالدولة يف افريقيا هي نسخة غري مكتملة عن نظريهتا يف العامل الغريب الن
نشأت  الدولة اليتشكلها مل يراعي خصوصيات اجملتمعات احمللية، وما عزز ذلك هشاشة 

تراكم  يا وسهولة اخرتاقها وابلتايل تعرضها خلطر التفكيك بسببيف افريقبعد االستقالل 
 العديد من األسباب.

وما زاد من تعقيد الوضع يف افريقيا التدخل اخلارجي، فقد كانت القارة األفريقية 
وما تزال إحدى ساحات التنافس بني القوى الكربى ىف العامل، وىف مقدمة تلك القوى أتتى 

 أفريقيا ، انعكس التنافس الدويل ىفلياابنطانيا وفرنسا والصني واالوالايت املتحدة وبري
 استقرار األوضاع السياسية واألمنية ىف القارة.

متثل منطقة الساحل االفريقي منوذجا مثاليا لفشل الدولة يف حتقيق استقرارها، وجناح 
شكل هتديدا ألمن ي طبيعية، ماالقوى اخلارجية يف اخرتاق املنطقة نظرا ملا متتلكه من ثروات 

ق فما هي السبل ملواجهة هذا االخرتاق اخلارجي وحتقياملنطقة ودول اجلوار خاصة اجلزائر، 
 االستقرار حيرتم فيه خصوصيات املنطقة 

 أبرزها:لإلجابة على االشكالية تطرح الدراسة عدة فرضيات 
رخيية ات حالة عد االستقرار اليت تعرفها الدولة يف افريقيا هي نتيجة تراكمات -

اقتصادية وجيوسياسية اثرت على بناء الدولة واخلروج من حالة التخلف -واسباب سوسيو
 اليت تعرفها.
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تعاين منطقة الساحل االفريقي من العديد من التهديدات االمنية ادت اىل تعظيم -
انعكس  وجعلها عرضة لتدخل القوى الكربى والتنافس فيما بينها ما اجليوسرتاتيجية،قيمتها 

 على استقرار املنطقة 
 وسرتكز الدراسة على العناصر التالية:

 عدم االستقرار السياسي يف افريقيا مؤشرات-1
 مفهوم عدم االستقرار السياسي-1-1
 مؤشرات االستقرار السياسي:- 1-2
 الساحل منوذجا()افريقيا عوامل عدم االستقرار يف -1-3
 التواجد اخلارجي يف منطقة الساحل  -2
 ر االستعمار يف حالة عدم االستقرار يف افريقيادو  -2-1
 مظاهر التواجد االجنيب يف الساحل  -2-2
 انعكاس التنافس الدوىل على االستقرار السياسى ىف القارة -2-3
 سبل مواجهة التدخل اخلارجي يف الساحل -3
 بناء هوية جامعة للقضاء على الصراعات العرقية -3-1
 أمن-مقاربة تنمية -3-2
  تفعيل دور االحتاد االفريقي -3-3

 خامتة
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 . مؤشرات عدم االستقرار السياسي يف افريقيا1

 :مفهوم عدم االستقرار السياسي 1.1
عرف محدي عبد الرمحن حسن عدم االستقرار السياسي، أبنه: "عدم قدرة النظام 

مة، ئعلى التعامل مع األزمات اليت تواجهه بنجاح وعدم القدرة على إدارة الصراعات القا
داخل اجملتمع بشكل يستطيع من خالله أن حيافظ عليها يف دائرة متكنه من السيطرة 
والتحكم فيها ويصاحبه استخدام العنف السياسي من جهة وتناقص شرعيته وكفاءته من 

 جهة أخرى"
عدم االستقرار السياسي هو عدم مقدرة النظام على تعبئة املوارد الكافية الستيعاب 

 اجملتمع بدرجة حتول دون وقوع العنف.الصراعات داخل 
عرف جونسون ويستيفنسون حالة عدم االستقرار السياسي أبهنا )حالة تصيب 
النظام ابهنيار اإلطار املؤسسي وحلول العنف مكان اخلضوع للسلطة هبدف تغيري أشخاص 
أو سياسيات أو الوصول إىل السلطة من خالل أعمال تتخطى الطرق الشرعية للتغيري 

 (  .4-3: 2019) صاحل، ن. ياسي( الس
 مؤشرات االستقرار السياسي:-2.2

ات مع وجود تعدد عرقي واثين لكن تغيب فيها النزع منسجمة حىتوجود تركيبة قومية  -
 العرقية واالثنية االنفصالية والنزاعات

 شرعية النظام السياسي: ويقصد به خضوع الشعب طواعية للسلطة احلاكمة -
 لسياسي وقدرته على محاية اجملتمع والدولة ضد أي أخطار خارجية حمتملة.قوة النظام ا -
 استقرار احلكومة: عدم تغيري الوزارات بشكل مستمر.  -
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استقرار الربملان: استمرار الربملان يف نشاطه عهدته القانونية بشكل كامل دون التعرض -
 للحل واملضايقات.

 ومني.جيع قنوات االتصال بني احلكام واحملكتكريس املشاركة السياسية للمواطنني وتش -
 تراجع مظاهر العنف والثورات الداخلية واالنقالابت واحلركات االنفصالية يف الدولة. -
جناعة السياسات االقتصادية اليت تتبناها الدولة ومردوديتها املرتفعة، وقدرهتا على توفري  -

 متطلبات املواطنني.
 ارجية للدولة وحسن عالقاهتا مع فواعل اجملتمع الدويل.االدارة الفعالة للسياسة اخل-
 ب.الداخلية أو اخلارجية )مكاوي،  تراجع معدل اهلجرات سواء -

األمريكية تقريرا يف أوت  Foreign Policyكما أعدت جملة فورن بوليسي 
االستقرار  عالمات عدم حتمل-تراتبيامت ترتيبهم  –دولة من العامل  60أحصت فيه  2005

مؤشرا اجتماعيا واقتصاداي  12عد األقرب ألن تكون دوال فاشلة، وهكذا اعتمادا على قياس وت
 وسياسيا، تتمثل يف: 

  :مؤشرات اجتماعية 
وجود مشكالت دميوغرافية كنسبة السكان ، توزيعهم، االختالفات العرقية واللغوية  -1

 والدينية...اخل.
 لغكذاء واملياه انتشار األمراض واألوبئة الناجتة عن نقص ا -2
ىل وهجرة كوادر الدولة ا االغلبية،غياب العدالة االجتماعية مع سيطرة اقلية على  – 3

 اخلارج.
  :مؤشرات اقتصادية 

 تراجع مستوى التنمية االقتصادية مع وجود تنوع اثين وعرقي يف الدولة. -4
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 ايت الفقر.ستو غياب العدالة وعدم املساواة يف التعليم والوظائف والدخل، وتفاوت م -5
 ارتفاع النزاعات العرقية واالثنية  -6
ضعف االقتصاد يف مجيع مؤشراته املتمثلة يف:الدخل القومي، سعر الصرف، امليزان  -7

الشفافية لتوزيع و التجاري، معدالت االستثمار، تقييم العملة الوطنية، معدالت النمو وا
 والفساد...(  .

  :مؤشرات سياسية 
دولة ومن اهم مؤشراته: فساد النخبة احلاكمة، غياب الشفافية واحملاسبة غياب شرعية ال -8

 السياسية، وتراجع ثقة املواطنني يف املؤسسات الرمسية وغري الرمسية.
غياب العدالة والتفاوت يف توزيع احلقوق وفرض الواجبات على املواطنني، وعدم التساوي -9

العتقال، ات املشكلة للمجتمع يف حاالت ايف اخلضوع للقانون بني خمتلف الفئات واجلماع
 : د.ص(.2017) عياد، س. حرية الصحافة، واخلضوع للحكم العسكري

عدم قدرة الدولة على توفري االمن وتدخل النخبة العسكرية يف الشؤون السياسية، مع -10
ة يتزايد املهددات االمنية وعدد االحتجاجات املناهضة للحكومة والعنف ذو الدوافع السياس

 ,j, 2018. Kobbia.h)واالغتياالت السياسية وعدد القتلى من احلروب األهلية 
Eggoh) 

 االنقسام داخل النخبة احلاكمة -11
) عياد، تعرض الدولة للتدخل اخلارجي )سواء العسكري، العقوابت..اخل(  -12
 : د.ص(  .2017س.

 عوامل عدم االستقرار يف افريقيا)الساحل منوذجا(-2-3
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عد ا بلك أفريقيا سجال حافال يف عدم االستقرار، إذ شهدت فرتة ممت     
مليون الجئ إفريقي، األمر الكذي  20، كما أن هناك أكثر من انقالاب 60اإلستقالل وقوع 

، 2008. )خالد حنفي، عجيعل القارة حتظى مبا يقرب من نصف عدد الالجئني يف العامل 
 (.   10ص.

بلغ عدد النازحني داخليًا بسبب  ،2009 ة العامتشري التقديرات إىل أنه بنهاي 
مليون شخص، وسّجلت  27.1النزاعات وحاالت العنف القائمة واجلديدة يف العامل حوايل 

 21على  مليون توّزعوا 11.6القارة األفريقية أكرب نسبة إذ بلغ عدد النازحني فيها حوايل 
      (.7-6: 2010)د.م.بلداً 

ة عدم استقرار مزمنة تصادفت مع مجلة من العوامل اليت  تعاين منطقة الساحل حال
 كرست هكذا الوضع ابرزها:

 فشل بناء الدولة: -3-1 -2   
 من االخفاقات اليت تسببت فيها االنظمة الساحل مجلةعرفت الدولة يف منطقة 

 السياسية القائمة يف املنطقة منكذ االستقالل أبرزها:
 ية.ده مبمارسة السلطة يف أطر قانونية وثوابت دستور عدم شرعية النظام من خالل عدم تقي -
عدم قدرة النظام على استيعاب املكوانت اجملتمعية ودجمها يف النظام السياسي  -

 واالقتصادي مبا حيقق استقرار اجتماعيا واقتصاداي بكوهنما ركيزات االستقرار السياسي.
 طن.توافق مع تطلعات املواغياب رضا املواطن على اجنازات النظام السياسي اليت ت -
عدم اطمئنان الفرد يف اجملتمع على صيانة حقوقه، وخوفه من ممارسه حرايته املشروعة يف  -

 الرأي.
 تراجع مستوايت التنمية االقتصادية واالجتماعية وفشل السياسات احلكومية.-
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 اجلوار السيء: -2-3-2
والتأثَر ببعضها  عرضة للتأثريمن منظور جيوبوليتيكي الدول املتجاورة جغرافيا تكون 

البعض وانتقال التهديدات األمنية منها واليها خاصة إذا كانت تعاين عدم استقرار ومشاكل 
 سياسية، اقتصادية، أمنية وثقافية.

اسباب انتقال التوترات  أحد" " أ ن ظاهرة اجلوار السيء هي Brownيرى براون 
 للولبية".يعرف ابلنزاعات ا فيمااالقليمي  والتهديدات من املستوى القومي اىل املستوى

" ان هكذه الظاهرة تصف احلساسية اليت Joseph Neyكما أن جوزيف اني " 
تتولد بني الدول املتجاورة يف منطقة جغرافية واحدة، ما يؤدي اىل حدوث حالة من عدم 

التهديدات ك  االستقرار وتوتر على املستوى االقليمي، وهو ما يسهل انتقال املظاهر السلبية
اجلرمية املنظمة، النزاعات االثنية من الدولة اليت تعانيها اىل حميطها االقليمي عن  االرهابية،

 .  (187: 2019)بن بريهوم، م. طريق اهلجرة واللجوء والتضامن بني اجلماعات العرقية
 ومنطقة الساحل االفريقي تعاين ظاهرة اجلوار السيء، قاالوضاع االمنية املرتاجعة

والنزاعات العرقية واحلركات االنفصالية يف دول املنطقة هلا اتثري كبري على استقرار كل دولة 
 فهناك حالة من العدوى الالأمنية وتصدير الفشل الدوليت. حدى،على 

 تشارك التهديدات االمنية: أبرزها -3-3 -2
 ش يم داعاالرهاب من خالل انتشار التنظيمات االرهابية التابعة للقاعدة وتنظ -
انفجار الدميغرايف املصحوب أبزمة اقتصادية يف جمتمعات منطقة الساحل، وخطورة هكذا  -

 االنفجار تكمن يف استمرار اهلجرة السرية حنو مشال افريقيا ومنه اىل اورواب.
املخدرات خاصة بعد إن حتولت املنطقة إىل مكان عبور للمخدرات الصلبة  تنامي جتارة -

ساحل كوكايني، الكراك من أمريكا الالتينية إىل أورواب عرب إفريقيا الغربية مث المثل اهلريوين، ال
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من املخدرات  % 40اإلفريقي وعرب املغرب العريب. فأصبحت املنطقة معربا ألكثر من 
 الصلبة يف العامل.

 ومما ساهم يف ذلك تنامي النزاعات ابألسلحة،الساحل اثين أكرب سوق عاملي لإلجتار  -
ة وسهولة ترويج األسلحة املهربة يف بعض دول املنطقة )الصومال، مايل، موريتانيا..( املسلح

 .املاضيةخالل السنوات 
جاءت مسودة الوثيقة املؤسسة للسياسة األفريقية للدفاع اليت عرضت على هيئة 

(  لرتكز بصفة رئيسية على  12/6/2003-10االحتاد األفريقي، يف قمة موبوتو من ) 
اع من التهديدات الداخلية واخلارجية يف القارة وهى: الصراعات والتوترات بني أربعة أنو 

الدول، والصراعات الداخلية، وحاالت عدم االستقرار، والعوامل األخرى املسببة النعدام 
األمن، مثل: تدفقات الالجئني والنازحني، واستخدام األلغام األرضية واملتفجرات، وانتشار 

غرية واخلفيفة، وظاهرة املرتزقة، واإلرهاب الدويل، وأسلحة الدمار وهتريب األسلحة الص
 الشامل، واجلرمية العابرة للحدود، ودفن النفاايت الكيماوية والنووية يف القارة

 تنوع الصراعات األفريقية وتعددها: -2-3-4
ت األمم وفقا لتقديراحتصد )تعرف القارة األفريقية بصراعات مسلحة ال تزال  

ة( أعدادا هائلة من األفارقة، رجاال ونساء وأطفاال، وتعوق تنمية القارة برمتها ، وقد املتحد
أظهرت معظم تلك الصراعات حقيقة أن االحتاد االفريقي ال ميلك بعد اآلليات الالزمة ملنع 
نشوب النزاعات أو فرض احرتام مبادئ القانون اإلنساين الدويل، وهو ما يتطلب من االحتاد 

العمل على وضع إسرتاتيجية قارية متكاملة لالنكذار املبكر والتدخل السريع الحتواء  األفريقي
 وتسوية النزاعات ابلطرق السلمية.
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 (2016-2007: النزاعات املسلحة يف افريقيا حسب النوع واحلدة )1جدول رقم
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 النوع*

 11 10 10 10 9 12 8 9 8 7 ح

 8 11 3 3 4 4 2 4 5 5 م

 احلدة

 15 17 10 11 11 13 8 11 12 11 اثنوي

 4 4 3 2 2 3 2 2 1 1 حرب

 (59: 2017املصدر: )سولنربغ،م ومالندر،إ. 

 * ح: حكومي /  م: مناطقي.
عددا كبريا من النزاعات  2016اىل  2007شهدت افريقيا يف الفرتة املمتدة من 

ويالحظ أن الشكل األول هو املهيمن  مناطقية،لطة احلكومية أو نزاعات سواء حول الس
وهكذا يربز عدم الرشى على سياسة احلكومة وشكل النظام  ،2015وان تراجع سنة 

 السياسي ووجود اطراف أخرى تسعى لالستالء على احلكم ابستخدام العنف.
القارة  ما زالت حتدي األمراض واملشاكل الصحية واالجتماعية:-3-5 -2

األفريقية عرضة للعديد من األمراض الصحية، كاإليدز واملالراي والسل الرئوي، فضال عن 
 األمراض االجتماعية، كالفقر والبطالة واجلوع واألمية.

إن من أسباب دوام السلم هو استتباب  تعثر التحول الدميقراطي: -3-6 -2
االحرتام حول الدميقراطي السلمي و الثقافة الدميقراطية واحلكم الرشيد. ويظل حتقيق الت

الشامل لسيادة القانون واقامة جمتمع مدين يتسم ابحليوية واليقظة من أهم التحدايت اليت 
  /( http://www.spsrasd.info/ar/content)تواجه معظم الدول االفريقية 
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 التواجد اخلارجي يف منطقة الساحل  -2
احات التنافس بني القوى الكربى ىف كانت القارة األفريقية وما تزال إحدى س

وىف مقدمة تلك القوى أتتى الوالايت املتحدة وبريطانيا وفرنسا والصني والياابن، أثر  العامل.
التنافس الدويل ىف أفريقيا ىف خلق صراعات جديدة بني القوى الدولية وبعضها كان له 

 القارة.انعكاس على استقرار األوضاع السياسية واألمنية ىف 
يت النفط واملعادن اإلسرتاتيجية ىف مقدمة تلك املصاحل، يليه السوق األفريقية أي

 النفط االفريقى ويعترب اإلرهاب،الكبرية، والرغبة ىف االستفادة من دور القارة ىف احلرب ضد 
 % 11هو العنصر األول للتنافس الدويل على أفريقيا، ال سيما وأن القارة األفريقية تنتج 

من االحتياطي العاملي، وهو ما يزيد عن االحتياطي  % 8نفط العاملي ومتلك من إنتاج ال
 النفطي ىف منطقة حبر قزوين.

األوضاع الداخلية السائدة يف أفريقيا والفوضى السياسية وعدم  فيه أنمما الشك    
 ااالستقرار األمين ينعكس سلبًا على األمن العاملي حسب اعتقاد الدوائر الغربية مما جيعله

تربر حترك أورواب وأمريكا إلحتواء هكذه املشاكل يف جو من الصراع والتنافس أكثر مما هو جو 
كري يقيا ال يشملها حلف عسذلك ألن أفر  بينهما،من الوفاق والتنسيق والتعاون فيما 

، ومن مث ال ميكنها مواجهة هكذا الكم اهلائل من املشاكل االقتصادية  واألمنية  إقليمي
  : د.ص(.2002بشارة، ج. ) الثنية ـ العرقية لوحدهاوالصراعات ا

وحتضى منطقة الساحل االفريقي مبكانة جيوسرتاتيجية هامة يف قارة افريقيا فهي 
حلقة الربط بني مشاهلا وجنوبه، متتد املنطقة من أقصى الساحل الشرقي املطل على البحر 

واجد ، وهكذا التموقع كرس تاألمحر إىل اقصى الساحل الغريب املطل على احمليط األطلسي
 .ااحلهمصالدول الكربى يف املنطقة لتنفيكذ اهداف معلنة وأخرى غري معلنة متليها 
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 دور االستعمار يف حالة عدم االستقرار يف افريقيا-1 -2
أدى التنافس بني القوى االستعمارية االوروبية يف افريقيا اىل ختطيط احلدود بني 

يد خصوصيات البشرية والثقافية والطبيعية، ما نتج عنه العدالدول املستقلة دون مراعاة لل
 من املشكالت أمهها النزاعات العرقية اليت سامهت يف فشل بناء الدولة يف افريقيا.

أن : "السياسات واملمارسات  Aristide Zolbergيرى ارستيد زولربغ " " 
اجلديدة،  تلك الكياانتاالستعمارية يف خلق املخاوف املتبادلة بني تلك اجلماعات داخل 

من خالل خلق تفاوت بني هكذه اجلماعات من حيث أوضاعها السياسية واالقتصادية 
 (  .238: 2018)جوايب، م. والثقافية" 

س فعلى سبيل املثال قبيليت التوتسي واهلوتو يف رواندا وبورندي رغم أنه جتمعهم نف
 أن دخول الم عقود من الزمن، إالاللغة والطقوس الدينية وتعايشهم مع بعضهم البعض يف س

أطراف خارجية كاالستعمار البلجيكي واألملاين الكذي انتهج سياسة التفريق بني هكذه 
اجلماعات من خالل تصنيف السكان وفق املعيار القبلي، كما قدم لقبيلة التوتسي العديد 

واجهة أغلبية م قلية يفالعسكرية، االقتصادية رغم أهنا متثل اال السياسية،من االمتيازات 
 اهلوتو .

 مظاهر التواجد االجنيب يف الساحل -2-2
 التواجد العسكري-2-2-1

تعاين منطقة السحل من هتديدات ارهابية جدية بسبب نشاط العديد من 
ا لقوات فدول الساحل ونظرا لعدم امتالكه املنطقة،التنظيمات االرهابية وهتديدها الستقرار 

تنظيمات االرهابية فهي مضطرة للسماح الطراف خارجية عسكرية متمرسة يف مواجهة ال



 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2020السنة:  05الشهر:03العدد :
 التدخل اخلارجي وحتدايت استقرار الدولة يف افريقيا

 -منطقة الساحل منوذجا-
 275ص –250 ص:

 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 

263 

 يجية تضخيماسرتاتمبشاركتها هكذا الدور من خالل سا والوالايت املتحدة االمريكية خاصة فرن
 التهديد االرهايب يف املنطقة

فالتدخل ال العسكري يسمح هلكذه الدول ابلتمركز يف منطقة حيوية وجيوسرتاتيجية 
تضم  يط األطلسي، ما يسمح هلا ابلتموقع يف اخلريطة الطاقوية اليتتربط البحر األمحر ابحمل

 .( 31-30: 2016)بومدين. ع، مشال افريقيا وغرب افريقيا 
ابلنسبة لفرنسا متلك روابط اترخيية قوية مع دول الساحل ومصاحل جيوسرتاتيجية 

ول كربى  د حتاول احلفاظ عليها وتقويتها يف ظل التنافس الكبري الكذي تواجهه من قبل
 (.Baghzouz. A, 2015: 201) كالوالايت املتحدة االمريكية والصني

كذريعة مكافحة با اسرتاتيجية تدخلية يف املنطقة ولتكريس هكذه الرابطة تتبىن فرنس 
االرهاب، ويف هكذا االطار صرح وزيرة الدفاع الفرنسي فلورانس ابريل" أن:" احلرب يف مايل 

ة ة کافة اخليارات من أجل توفري أکرب فعالية لعمليات حماربستكون طويلة وأنه جاري دراس
 اإلرهاب يف منطقة الساحل"

يف اطار عملية "سرفال" اليت  2013وتنشر فرنسا قواهتا يف منطقة الساحل منكذ 
 .M)جندي حملاربة االرهاب  4500حتولت اىل قوة "برخان" الفرنسية واليت تضم 

Chambon et al, 2018) هكذه القوات إال أن ذلك مل حيد من  ، ورغم تواجد
أعمال العنف يف مشال مايل بل تعدهتا اىل وسط البالد ووصلت اىل اجلارتني بوركينافاسو 

 . ( https://www.dostor.org/2929920والنيجر )
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 : التواجد العسكري الفرنسي يف الساحل1خريطة رقم 

 
Source: http://www.elhourriya.net/5385.html (vue le 01-03-

2020,à 12:24) 

 
احلملة  إطاراما الوالايت املتحدة االمريكية فيظهر اهتمامها مبنطقة الساحل يف 

 2002ويربز هكذا االهتمام يف وثيقة االمن القومي االمريكي لسنيت  االرهاب،العاملية حملاربة 
حل السا االرهاب عربومبادرة مكافحة  2002، وككذلك مبادرة ابن الساحل 2006و

 (.31: 2016)بومدين. ع، ، وقيادة االفريكوم 2005
وقد طرحت الوالايت املتحدة عدد من املبادرات لتفعيل الدور األفريقي ىف حتقيق    

األمن والسلم ومكافحة اإلرهاب ىف القارة. ومن ذلك مبادرة القرن االفريقى الكبري عام 
ومبادرة الشراكة ملكافحة  ،1996ومبادرة إنشاء قوات أفريقية حلفظ السلم عام  ،1994

ملواجهة التنظيمات املتشددة ىف مشال أفريقيا، ال سيما  ،2002اإلرهاب عرب الصحراء عام 
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إنشاء قيادة  2007. كما أقرت واشنطن ىف العام سلفية للدعوة والقتال ىف اجلزائراجلماعة ال
 (.4-2: 2007)شبانة. أ، أفريقية جديدة للجيش األمريكى " أفريكوم" 

ألمريكية نظرا لتشابك املصاحل ا شديدة،وقد قوبلت املبادرة األمريكية ابنتقادات    
ك وهو ما جعل املبادرة األمريكية حمل تشكي األفارقة،وتضارهبا مع توجهات عدد من القادة 

 لدرجة أن دوال مثل جنوب أفريقيا وكينيا كانتا أشد املعارضني للمبادرة يف كبريين،وانتقاد  
 رحه، ومن بني االنتقادات املوجهة للمبادرة مايلي:أول ط

فريقي مثل منظمة الوحدة اإلفريقية اإلحتاد اإل ابلقارة،عن املنظمات املعنية  خروج املبادرة•  
 حالًيا أو األمم املتحدة.

فض املنازعات املوجودة  لعرقلة آليةخماوف من كون هكذه القوات جمرد آلية مزدوجة •   
 حدة اإلفريقية.داخل منظمة الو 

خيشى من كون التمويل األمريكي جمرد ذريعة هلا لبسط النفوذ العسكري بشكل مباشر •    
 على إفريقيا.

 بشأن غموض هوية هكذه القوات. خماوف• 
 أمريكي  – االستقطابفرنسيخماوف من عودة عصر •  

 االستثمارات االقتصادية: -2-2-2
احل، اقتصادية اسرتاتيجية يف منطقة السمتتلك العديد من الدول الغربية مصاحل 

 ففرنسا لديها استثمارات هامة يف مايل والنيجر على اخلصوص
كما تعترب املنطقة ممر حموري ملوارد الطاقة من غرب افريقيا اىل ارواب، يعد الساحل 
اإلفريقي منطقة عبور إسرتاتيجية ملشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء، الكذي يربط 

 30كم إبمكانيات سنوية تصل إىل   4128ونيجرياي ابجلزائر، وميتد على مسافة  النيجر
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مليار مرت مكعب، ينطلق من واري يف نيجرياي ويصل إىل حاسي الرمل ابجلزائر، مرورًا 
ابلنيجر، ويعمل على تزويد كامل أورواب مبا فيها فرنسا ابلغاز الطبيعي، وقد بدأت أعماله 

 : د.ص(  .2015. )شليغم، ع 2009يف يوليو 
وحىت الوالايت املتحدة االمريكية تويل أمهية كربى للسيطرة على منابع النفط يف 
املنطقة لتكريس التواجد االمريكي وحتقيق االمن الطاقوي االمريكي خصوصا مع 

ويف ظل    : د.ص(2018)بومدين. ع، االضطراابت اليت تعرفها منطقة الشرق االوسط 
 البديلاسرتاتيجية البحث عن 

 دور النزاعات العرقية يف تكريس التدخل االجنيب يف الساحل: -2-2-3
يف سبب  وخيتلف الدارسون العنيفة،تعترب النزاعات العرقية أحد أشكال النزاعات 

نشوهبا فقد يكون االختالف العرقي نفسه هو السبب يف السلوكيات العدائية بني هكذه 
 اجلماعات.

: وجود التعدد  أن Instrumentalismالوسائلية ومن جهة أخرى ترى املقاربة 
ليس هو السبب دائما يف النزاعات ، فقد يكون النشاط السياسي الكذي ميارس على 
اجلماعات العرقية وهو سبب أتجيج النزاع بينها، إذ تستخدم هكذه اجلماعات كأداة لتنفيكذ 

 أجندات سياسية ومصاحل ألطراف خمتلفة داخلية وخارجية .
دول الكربى على اهنا من اهم احملركني للنزعات العرقية يف منطقة الساحل وينظر لل

وذلك خللق فوبيا وتكريس فشل الدولة يف مواجهة هكذه النزاعات ما يعطي مربرا هلكذه الدول 
 للتدخل.

 انعكاس التنافس الدوىل على االستقرار السياسى ىف القارة: -2-3
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اإلغراق  تهم أورواب الصني مبمارسة سياساتومنها التوترات اليت حتدث مثال عندما ت 
ىف أفريقيا أو عندما تتخكذ الدول الكربى ردود فعل قوية إزاء حماوالت واشنطن إزاحتها عن 

 مناطق نفوذها والتأثري على مصاحلها.
بيد أن التنافس بني القوى الكربى ىف أفريقيا مل يصل بعد إىل مرحلة الصراع،     

، ث ذلك ىف املستقبل املنظور، خاصة بني الوالايت املتحدة والصنيوليس من املتوقع أن حيد
و أن الدور ولعل ما يدعم هكذا االستنتاج ه اليوم.ومها القواتن األساسيتان ىف القارة األفريقية 

 االقتصادي للصني مل يصاحبه حضور سياسي قوى من جانبها ىف القارة حىت وقتنا الراهن.
تنافس قد أدى إىل حدوث أتثري مزدوج عن االستقرار فيمكن القول أبن هكذا ال    

السياسي واألمين ىف القارة، حيث أدى إىل تسوية بعض الصراعات وإاثرة وتصعيد البعض 
اآلخر، ففي   أجنوال، لعبت الوالايت املتحدة دورًا حموراًي ىف إهناء احلرب األهلية فيها، بعد 

جهاز االستخبارات األمريكي مع احلكومة أن أوقفت دعمها حلركة يونيتا، وبعد مشاركة 
 األجنولية ىف اغتيال زعيم يونيتا جوانس سافيمىب.

كما سامهت الوالايت املتحدة ىف تسوية الصراعات الداخلية ىف حوض هنر مانو،     
خاصة ىف سرياليون وليبرياي، من أجل خلق مناخ آمن لالستثمار ىف منطقة خليج غينيا. 

بينما  ة.مزدوجتحدة ىف هكذا الشأن مبساندة بريطانية فرنسية وقد حظيت الوالايت امل
أفسحت الوالايت املتحدة وبريطانيا الطريق أمام فرنسا من أجل إدارة الصراعات ىف بعض 

 الدول مثل تشاد وساحل العاج، حبكم النفوذ التقليدي لفرنسا ىف مستعمراهتا السابقة.
ارة. اثرة وتصعيد الصراعات ىف القحاالت أخرى ساهم فيها التنافس الدويل ىف إ

ففي دارفور، متارس الوالايت املتحدة والدول األوروبية ضغوطًا قوية على احلكومة السودانية 
بغية ترتيب األوضاع ىف اإلقليم مبا خيدم أغراضها، حيث سارعت القوى الغربية بوصف 
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لرغم من دة اجلماعية، ابانتهاكات حقوق اإلنسان ىف اإلقليم على أهنا متثل نوًعا من اإلاب
 أن فريق التحقيق التابع لألمم املتحدة نفى ذلك.

وككذا خطط التحالف الغريب إلفشال مهمة االحتاد االفريقى ىف دارفور، من خالل    
عدم الوفاء مبا تعهد به من دعمها ماداًي ولوجيستيا كما ضغط على حكومة السودان من 

تحدة ىف اإلقليم، مما اضطر احلكومة السودانية إىل أجل قبول إرسال قوات اتبعة لألمم امل
املوافقة ىف هناية املطاف على إرسال بعثة مشرتكة اتبعة لألمم املتحدة واالحتاد االفريقى ىف 

  .2007هناية العام 
وىف تشاد، قدمت الصني دعًما عسكراًي وماداًي للمتمردين ضد نظام إدريس    

ل ن، بيد أن النظام استطاع أن يتصدى للمتمردين بفضديىب، بعد اعرتاف األخري بتايوا
الدعم العسكري الفرنسي، حيث ترى فرنسا ىف نظام ديىب أفضل اخليارات املطروحة أمامها 

 لتحقيق مصاحلها ىف تشاد.
ويف الصومال أطاحت القوى الغربية ابحتاد احملاكم اإلسالمية من معادلة السلطة    

عد إعطاء الضوء األخضر للتدخل العسكري اإلثيويب ب ،2006ىف البالد ىف ديسمرب 
ابلوكالة، لدعم احلكومة االنتقالية الصومالية ىف صراعها مع احتاد احملاكم اإلسالمية، بل 
أفادت التقارير أن ا لقوات األمريكية شاركت بشكل مباشر ىف ضرب قوات ومعاقل احتاد 

 احملاكم اإلسالمية.
ية وحلفائها على استمرار النزاع ىف بعض املناطق بغ كما حترص الوالايت املتحدة    

استخدامها كأوراق ضغط على األفارقة، ومن ذلك النزاع ىف الصحراء الغربية، الكذي تسعى 
الوالايت املتحدة إىل توظيفه ىف احلصول على مكاسب عديدة من احلكومتني املغربية 

اململكة  ضد اإلرهاب، وحماولة إقناع واجلزائرية، ومنها ضمان تعاون الدولتني معها ىف حرهبا
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: 2007شبانة، أ، )املغربية ابستضافة مقر القيادة األمريكية اجلديدة ىف أفريقيا " أفريكوم 
2-4.)  

املأزق الكذي يواجهه املسؤولون األمريكيون هو طبيعة الصراعات الداخلية وحدهتا     
ة مرة قبل ني جيعلهم يفكرون مائوتعقيدها فتجربة الصومال كانت درسًا قاسيًا لألمريكي

اإلقدام على ما يسمى ابلتدخل العسكري املباشر يف شؤون القارة فالوالايت املتحدة 
األمريكية تريد ضمان وجودها بدون مغامرات عسكرية وال خسائر بشرية، وتكتفي واشنطن 

هام حظ القارة للقيام مب يف الوقت احلاضر ابستعدادها لتدريب قوات أفريقية من داخل
  .(2002)ج. بشارة، السالم وأعدادها على إدارة األزمات 

 سبل مواجهة التدخل اخلارجي يف الساحل -3
 بناء هوية جامعة للقضاء على الصراعات العرقية -3-1

أن "االندماج الوطين هو عبارة عن عملية  Karl Deutchيرى كارل دويتش  "
) عية" واحدة اليت تنصهر يف اطارها الوالءات الفر تنمبة الشعور ابلوالء الوطين  أو اهلوية ال

   (.235:  2018جوايب، م. 
من املشكالت اليت تواجه بناء الدولة يف افريقيا هو فشل االنظمة السياسية يف 
التعامل مع التنوع العرقي والديين واللغوي الكذي مييز جمتمعاهتا، لكذلك فالسبيل االفضل 

" هو بناء هوية وطنية جامعة Myron Weinerملواجهة ذلك حسب مايرون وينر "
 2018م.  ،جوايب) +االخرىتظم التعدد والتنوع وتنمي الوالء للدولة وتلغي االنتماءات 

 :236.   ) 
 أمن:-مقاربة تنمية -3-2



 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2020السنة:  05الشهر:03العدد :
 التدخل اخلارجي وحتدايت استقرار الدولة يف افريقيا

 -منطقة الساحل منوذجا-
 275ص –250 ص:

 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 

270 

ال ميكن جتاوز حالة عدم االستقرار يف منطقة الساحل دون العمل على الغاء مظاهر 
ة، اسي واالقتصادي، فتحقيق االمن يشرتط تنمية سياسيفشل الدولة خاصة يف جمال السي

 3اقتصادية، اجتماعية يف اطار اسرتتيجية بناء الدولة.
تقوية »"  بناء الدولة أبهّنا:  Fukuyama Francisيعرف فرانسيس فوكوايما"

املؤسسات القائمة وبناء مؤسسات جديدة فاعلة وقادرة على البقاء واالكتفاء الكذايت ما 
 بناء الدولة هو النقيض لتحجيم الدولة وتقليص قدراهتا. يعين أن

" يعرفها على أهنا: "عملية إقامة منظمات  Charles Tillyأما شارلز تيلي )
مركزية مستقلة ومتمايزة، هلا سلطة السيطرة على أقاليمها، ومتتلك سلطة اهليمنة على 

 التنظيمات شبه املستقلة".
 Overseas Développentار )حسب معهد التنمية ملا وراء البح

Institute عملية بناء الدولة تتجه إىل اإلجراءات اليت تتداوهلا األطراف الدولية والوطنية )
 ( .3: 2016)بن جياليل. م ، الفاعلة إلنشاء وإصالح أو تعزيز مؤسسات الدولة 

 للتحقيق ذلك البد من مسامهة جدية للمبادرات الدولية يف هكذا اجملال، فعلى سبي
 املثال 

اسرتاتيجية شاملة للتعامل مع االزمة يف  2011قبل ذلك تبىن االحتاد االرويب سنة 
منطقة الساحل تستند على فكرة أن األمن والتنمية مرتبطان ارتباطا وثيقا، وأن األزمة املعقدة 

حماور  4يف منطقة الساحل تتطلب تعاوان إقليميا ودوليا، وتقوم هكذه االسرتاتيجية على 
: احلكم الرشيد وتسوية النزاعات الداخلية والعمل السياسي والدبلوماسي وسيادة القانون هي

 (Baghzouz. A, 2015:200) مليون أورو 167وحماربة التطرف، وخصص له ميزانية 
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فالدول األوروبية تبنت برانمج لتنمية منطقة الساحل بغرض مساعدة دوله يف  
رقي ها) االرهاب، اجلرمية املنظمة، التهريب، الصراع العحماربة التحدايت االمنية اليت تعرف

والديين(، يف اطار مقاربة امنية تقوم على التنمية وقد خصص هلا االحتاد االورويب غالفا 
 ( .695: 2019)بروال. ط،  2012مليون أورو سنة   337ماليا يقدر ب 

واجلرمية املنظمة  بة االرهابكما يهتم االحتاد االورويب بتمويل املبادرات االقليمية حملار 
عن طريق جهاز االستقرار الكذي يهدف اىل تنمية القدرات احمللية والتعاون االقليمي يف هكذا 

 .( 696: 2019)بروال. ط، اجملال 
  تفعيل دور االحتاد االفريقي -3 -3

تشكل الصراعات واحلروب ظاهرة أفريقية ابمتياز، انمجة عن هشاشة اجملتمع    
قواه الشعبية وطبقاًته احلاكمة، وال ميكن القول أبهنا صناعة خارجة عن إفريقيا، مع الوطين و 

ان  كال شو أن دبلوماسية الدول األفريقية حتاول جاهدة أحياان تقدميها ىف هكذه الصورة، 
مثل هكذا الزعم ال يكون خاليًا متامًا من الصحة، كما حيدث غالبًا حينما تستغل القوى 

طراف النزاع احملليني أ أحدلساحنة اليت تتيحها هكذه املنازعات للتدخل بتأييد اخلارجية الفرص ا
 ضد األطراف األخرى وفقاً ألهدافها اإلسرتاتيجية.

لكذلك على االحتاد اإلفريقي التأكيد على أن دوره جيب أن يكون أساسيا ومركزاي 
ألخرى للتدخالت اإلغالق كل املربرات  افريقية،يف إحالل السالم واألمن يف أي منطقة 

من الدول اليت تتطلع إىل اللحظة اليت يتم فيها اإلعالن عن عدم قدرة االحتاد اإلفريقي، 
 واليت ميكن أن تقتنص هكذه اللحظة لتشريع التدخل.
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ولعل أكثر ما حيتاجه االحتاد اإلفريقي اليوم هو اإلسراع بتنفيكذ أجندة التكامل    
بقرار قمة  عمال“اإلفريقياإلحتاد  سلطة” إىلفريقي القارية، وحتويل مفوضية اإلحتاد اإل

 .2009أديس أاباب اليت عقدت يف شهر فرباير
النظر  وبغض األفارقة،وحتظى هكذه املسألة أبمهية فائقة لدى عدد من القادة     

عن طبيعة التحدايت اليت تواجه إفريقيا ، فإن املطلوب من قادة دول االحتاد اإلفريقي 
ول من شأهنا تعزيز العمل اإلفريقي املشرتك، ودعم اإلحتاد األفريقي الكذي التوصل اىل حل

يبقى أداة للتعاون واإلطار األنسب للتكامل بني دول القارة الكذي بدونه لن تتمكن إفريقيا 
من حتقيق التنمية الشاملة وضمان األمن الغكذائي للقارة وملاليني الفقراء األفارقة والتصدي 

 طماع القوى الكربى حول موارد القارة.على وجه اخلصوص أل
على  احلل السلمي للنزاعات والتشجيع االخنراط يفويتم ذلك عن طريق تعزيز     

بناء القدرات والتخصص يف جماالت حل النزاعات واالنتقال الدميقراطي ، حتفيز مراكز 
لنزاعات االدراسات واألحباث وأقسام البحوث يف اجلامعات يف حتديد أسباب االحتقان و 

للحد من نتائجها ، مع إعمال مبدأ الدبلوماسية الوقائية الكذي اعتمدته األمم املتحدة يف 
 التسعينات من القرن املنصرم يف املناطق املرشحة لنشوء نزاع فيها قبل حصوله.

 
 
 
 
 
 



 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2020السنة:  05الشهر:03العدد :
 التدخل اخلارجي وحتدايت استقرار الدولة يف افريقيا

 -منطقة الساحل منوذجا-
 275ص –250 ص:

 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 

273 

 خامتة
كانت القارة األفريقية وما تزال إحدى ساحات التنافس بني القوى الكربى ىف 

ى قدمة تلك القوى أتتى الوالايت املتحدة وبريطانيا وفرنسا والصني والياابن، أيتوىف م العامل،
ليه السوق يالنفط واملعادن االسرتاتيجية ىف مقدمة املصاحل املتنافس عليها بني هكذه القوى، 

 الرغبة ىف االستفادة من دور القارة ىف احلرب ضد اإلرهاب،األفريقية الكبرية، و 
إىل حدوث أتثري مزدوج على االستقرار السياسي واألمين ىف  وهكذا التنافس قد أدى

القارة، حيث أدى إىل تسوية بعض الصراعات وإاثرة وتصعيد البعض اآلخر، فمنطقة منطقة 
الساحل على غرارة ابقي املناطق يف افريقيا تعرضت ومازالت للتنافس االجنيب ملا حتويه من 

 يب على بناء الدولة واستقرارها.امكانيات جيوسرتاتيجية ما انعكس بشكل سل

 :اإلحاالت واملراجع

الفرنسي لألمن –(. اسرتاتيجية االحتاد األورويب 2019بروال، الطيب. )جانفي -1
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 . 246العدد  ،املتمدن احلوارواالحتاد األورويب ودورمها يف هكذا التنافس على النفوذ يف القارة السوداء. 
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التنوع االثين وانعكاساته على عملية بناء الدولة يف منطقة الساحل األفريقي: بني 
 يق التكامل االجتماعي وحفاظ على الوحدة الوطنيةضرورة حتق

Ethnic diversity and its implications for the nation-
building process in the African Sahel region : between the 

necessity of achieving social integration and preserving 
national unity 

 مزارة زهرية  د/ 

 -الشلف –حسيبة بن بوعلي معة جا

 zahiramouh@hotmail.com( :  Emailالربيد االلكرتوين )

 :ملخص
إن تراجع نفوذ املدرسة الواقعية ومعها مركزية الدولة برز االهتمام بفواعل جديدة 

ول داث الدولية ومن بينها املتغري اإلثنىي ال سيما يف دغري الدوالتية كمحركات أوىل لألح
أفريقيا مما جعل النزاع بني خمتلف األقليات على اختالف أصوهلا وانتماءاهتا ظاهرة شائعة 
جداً.  يعترب املشكل التنزع االثين من بني املشاكل اليت واجهت وال زالت تواجه عمليات 

يتألف  ى صعيد الوحدة الوطنية، فاجملتمع األفريقيبناء الدولة األفريقية احلديثة خاصة عل
من مجاعات قبلية؛ إذ مل تعرف البلدان األفريقية جنوب الصحراء الكربى بعد استقالهلا يف 
الستينيات من القرن العشرين الوحدة القومية ابملعىن املتعارف عليه يف الدول األوروبية، وال 

 من أفريقيا.أجزاء واسعة  يزال النمط القبلي، هو النمط املهيمن يف

التعدد االثين، بناء الدولة، تكامل االجتماعي، الوحدة الوطنية،  الكلمات املفاتيح:
 .االستقرار األمين

 

mailto:zahiramouh@hotmail.com
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Abstract  

The decline in the influence of the  Realistic school and with it 

the centrality of the state, Attention to new non-state actors has 

emerged as the primary drivers of international events, including 

the ethnic variable, especially in African countries, which has 

made conflict between different minorities of different origins 

and affiliations a very common phenomenon. The problem of 

ethnic strife is among the problems that have faced and are still 

facing the processes of building the modern African state, 

especially at the level of national unity. The African society is 

composed of tribal groups, The countries of sub-Saharan Africa, 

after their independence in the 1960s, did not know national unity 

in the sense that is common in European countries, and the tribal 

style remains the dominant style in large parts of Africa. 

Key words: Ethnic pluralism, Social integration, National Unity,  

Security stability. 

 مقدمة:

أبعاد التنوع  بقدر عال من التعدد واالختالف اإلثين كأحد تتسم القارة األفريقية
األفريقي الكذي يغلب على كافة اجملاالت والسمات يف القارة، وهو ما جعل العديد من دول 

ما يفسر انتشار  كذااملنطقة تشهد اتساعاً يف الصراعات بني خمتلف الشرائح االجتماعية. وه
أزمة االندماج الوطين يف العديد من اجملتمعات األفريقية، حيث نرى أن تعدد الوالءات يف 
العديد من الدول األفريقية خاصة دول منطقة الساحل األفريقي نتج عنها فجوة بني النخب 

ماعية تاحلاكمة وبني الشعوب من جهة والصراعات اليت تتعلق ابهلوية؛ إذ تسعى كل فئة اج
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د فرض سيطرهتا داخل اجملتمع بغية التأثري على السلطة املركزية خلضوع واستجابة ملطالبها وق
تلجأ هكذه الفئة إىل استخدام أساليب سياسية أو استخدام العنف ضد مؤسسات الدولة 
الكذي يعرقل بدوره مسار وأداء الوظيفي للمؤسسات وجيعلها عاجزة عن أداء مهامها بسبب 

 ضى يف أوساط اجملتمع.تفشي الفو 

إن التعدد االثين يف املنطقة واالحساس بعض اإلثنيات ابلتهميش من قبل السلطة 
املركزية ساهم بشكل مباشر يف دخول هكذه الدول يف دوامة الالستقرار األمين وعرقلة 
استكمال عملية بناء مؤسسات الدولة. فرغم أن معظم دساتري الدول منطقة الساحل 

 على مبادئ الدميقراطية لكنه مل يتم جتسيدها واقعياً، ابإلضافة إىل غياب األفريقي تنص
سياسات واسرتاتيجيات هادفة لتطوير البنية التحتية للمؤسسات الدولة، ووضع رؤى مشرتكة 
لتحقيق االستقرار االجتماعي ميكن من خالله احلفاظ على الوحدة الوطنية وعمل على 

نمية لتحسني األوضاع السياسية واالقتصادية وحتقيق الت تطوير األداء الوظيفي للمؤسسات
 الشاملة يف دول املنطقة.

 اشكالية الدراسة:

حل لدولة يف منطقة الساإىل أي مدى ساهم التنوع االثين يف عرقلة عملية بناء ا 
 األفريقي 

 . التنوع االثين من منظور النظري2

إاثرة للجدل وعدم االتفاق  من أكثر املفاهيم ethnicityيعد املفهوم اإلثنية 
السياسية،  الرتباطها ابلكياانتعلى مضامينها ودالالهتا فهي ظاهرة معقدة وقابلة للتغري 

االجتماعية، الثقافية حديثة التكوين، فهي جزء من الصراعات بني تيارات خمتلفة اليت متثل 
ة يف بعض هرة قويحالة االستقرار النسيب للكيان الكذي تنتمي إليه. لكذلك جند هكذه الظا
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دول عامل اجلنوب الكذي عاىن من االستعمار يف مراحل اترخيية سابقة،  والسيما يفالبلدان 
 سنحاول يف هكذا احملور عرض خمتلف التعريفات ملصطلح اإلثنية.

 تعريف االثنية: 1.2

جكذوره إىل اليواننيني فكلمة  يف ethnic Group يعود لفظ اجلماعة االثنية
لشعوب اليت مل تصل إىل درجة مقبولة من التحضر والتمدن، أما يف اتنوس تعين عندهم ا

 .املسيحينيالتقليد الكنسي فإن هكذا اللفظ كان يطلق على غري 

 حديثًا ويعترب  اليعد مصطلح اإلثنية قدمي النشأة إىل أنه مل يظهر بصورته احلالية إ
اابته اليت ديدة، يف كتاألوائل الكذين استخدموا هكذا املصطلح يف صورته اجلكارل دوايش من 

وخصص لدارسة الظاهرة اإلثنية بشكل غري مباشر ابستخدام  1953نشرت عام 
  .مصطلحات أخرى كالقومية والتنوع القومي، واالختالفات القومية

وقد وردت اإلثنية يف قاموس املورد مبعىن اثين أو عرقي وتشري يف الشأن املوسوعة 
إىل أن اجلماعة اإلثنية هي مجاعة اجتماعية encyclopediabritannice الربيطانية

أو فئة مستبعدة من السكان يف اجملتمع األكرب، جتمعها روابط مشرتكة من عرق ولغة وثقافة، 
أما يف موسوعة األمريكية فقد ورد ذكر اجلماعة اإلثنية خبصائص معينة مثل العرق، القومية، 

 .الدين أو اللغة أو املولد أو الدولة القومية

ويالحظ أن املصطلح اإلثنية ورد يف أغلب الكتاابت العربية مبعىن العرقية ، جيد 
بعض الباحثني صعوبة التفريق بني اجلماعة اإلثنية واجلماعة العرقية، إذ يستخدم هكذين 
املصطلحني يف الغالب كمرتادفني، ولكذلك فإنه من املفيد التمييز بينهما وتوضيح اآلاثر 

لتعدد اإلثين وعدم التجانس بني اجلماعات اليت تتكون منها الدولة، السلبية النامجة عن ا
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فأعضاء اجلماعة العرقية يرتبطون مع بعضهم البعض يف األساس بروابط بيولوجية متيزهم عن 
غريهم، ولكن يف ذات الوقت يشرتكون مع غريهم من أعضاء اجلماعات األخرى اجملاورة يف 

 قاليد.روابط الدين واللغة والعادات والت
 ما مقصود ابالثنية: 2.2

ستند إىل ظاهرة اترخيية تعرب عن هوية اجتماعية تيرى بعض الباحثني أن اإلثنية هي 
ممارسات ثقافية معينة ومعتقدات متفردة واالعتقاد أبصل واتريخ مشرتك وشعور ابالنتماء 

، صفحة 2016)عبيد،  إىل مجاعة تؤكد هوية أفرادها يف تفاعلهم مع بعضهم ومع اآلخرين
98). 

وقد جيمع أعضاء اجلماعة اإلثنية لغة واحدة ودين واحد وأعراف متميزة وشعور 
التوحد، واالنفراد كجماعة متميزة من الناحية التقليدية، شيء ضروري وهام هلكذه اجلماعات. 

اليت ميكن تفسريها و وية اجلماعة ويرى بعض الباحثني أن اإلثنية هي عملية تشكيل وصياغة ه
أمحد الزروق، )، وهلا جكذور عميقة يف التاريخ وترتبط ابلسلطة السياسية بلغة القرابة

 .(35، صفحة 2015
يقصد هبا أهنا شكل من و  politicizedethnicityأما اإلثنية املسيسة 

يتبعها السلوك السياسي من جانب أبناء اجلماعة  أشكال التعبئة السياسية وراء مطالب
سعيًا منهم لفرض االستجابة ملطالبهم على النظم احلاكمة، هكذه اإلثنية أتخكذ عددًا من 

 (19، صفحة 2013)أمحد أمل،  أشكال ترتاوح بني تقدمي املطالب عرب النظم
غة ابط األساسية للجماعة اإلثنية، فريكز فريق على اللوخيتلف الباحثون حول أمهية الرو 

والدين ويضيف فريق أخر رابط األرض والوعي ابألصل املشرتك، ويضيف الفريق الثالث 
خصائص التكوين النفسي، وذلك ترتبط اجلماعة اإلثنية ابالنتماء املشرتك، والعضوية 
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 صائص التالية:الروابط اإلثنية ابخلاإلجبارية ألعضائها، والتفرد الثقايف واجلهوي، وتتميز 
 (38، صفحة 2015)أمحد الزروق، 

 وتعتمد مصري الفرد وحتمية حبكم امليالد،أهنا وراثية وليست مكتسية، فهي تعرب عن -أ
 هكذه الرابطة على عوامل بيولوجية لتكريس استمرارها وبقائها.

 قدات.إلثنية ويشرتكون مع بعضهم البعض يف مجلة من القيم واملعتيرتبط أفراد اجلماعة ا-ب
وجود اختالفات واضحة داخل اجلماعات اإلثنية ترتبط مبتغريات انبعة من خارج -ت

اجلماعة وأخرى من داخل أعضائها تؤدي يف هناية األمر إىل وجود تباينات داخل اجلماعات 
 اإلثنية الواحدة.

ة اسيات املتنوعة واملعقدة حبكم ما تنطوي عليه والءات فرعيتتالئم مع املواقف والسي-ج
 متعددة.

 إلثنية يشري إىل هوية تستند إىل:وإبجياز فإنه ميكن القول، أن مفهوم ا   
ممارسات ثقافية معينة تتضمن مجلة من الرموز، واملعتقدات تشكل  -1

 اإلثنية.جوهر اجلماعة 
 أعضاء ك، متفق عليه بنياالعتماد يف األصل والتاريخ واملاضي املشرت  -2

 اجلماعة اإلثنية.
شعور ابالنتماء إىل مجاعة متكن أعضاءها اكتساب هوية اجتماعية  -3

 خاصة وأتكيدها يف تفاعلهم مع بعضهم البعض ومع اآلخرين من خارج اجلماعة.
اجملتمع الكذي يتسم ابلتعدد اإلثين أحد األشكال  وأتخكذ عالقات التفاعل بني أفراد

 (39، صفحة 2015)أمحد الزروق،  اآلتية:
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التنافس، وهو شكل أوىل لعالقات التفاعل بني األفراد دون أن يصل  -1
إىل حد الصراع على املوارد، ويسمح هكذا الشكل بوجود عالقات اقتصادية تتجه حنو الصراع 

 والتكييف واالستيعاب.
اعات أبمهية هويتها اإلثنية الصراع، ينشأ من شعور األفراد واجلم -2

اخلاصة، ويتجه النظام السياسي يف هكذه احلالة إىل تعزيز وتقوية األقليات واجلماعات اإلثنية 
 الصغرية، ويقرتن ذلك بتعبئة االختالفات يف اجملتمع.

لتكييف، وهي حماولة األفراد اإلبقاء على عالقات التعاون يف شكل ا -3
 يواجهوهنا م اإلثنية املختلفة أي حماولة تنظيم العالقات اليتالتنافس فيما بينهم وبني مجاعته

 يف حاليت التنافس والصراع.
اإلستيعاب، وهي عملية يقرتب من خالهلا األفراد من بعضهم البعض  -4

حيل األخر حمل الكذات، ويشرتك األفراد يف املسائل اليت كانت تفرقهم يف املاضي وتسود 
وم على املتعددة واإلثنية بكذلك ختتلف عن العرقية اليت تقحالة قبول األخر رغم االختالفات 

العاصب الساليل أو العرقي املشرتك فهي تعرب عن شعب أو قبيلة بغض النظر عن الثقافة 
 (99، صفحة 2016)عبيد،  واملعتقدات

جانب  العرقية منكما هناك خلط بني مفاهيم اإلثنية من جانب، ومفاهيم العرق و 
أخر، وهو ما وجد له صدى يف البيئة األفريقية شديدة التنوع اإلثين، حيث يتم استخدام 
هكذه املفاهيم كمرتادفات، ولقد كان هكذا اخللط منكذ نشأة مفهوم اإلثنية، إال أن بعض 

مل حيالباحثني يستخدمون مفهوم القبيلة والقبلية عند تعامله مع الواقع اإلثين األفريقي مبا 
داللة على أن الغرب يضع األسود حىت اآلن يف مرتبة دنيا وأكثر ختلفاً، لكن ميكن القول، 
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إن مفهوم العرقية يف جوهره يقوم على صالت الدم والساللة، يف حني حتتل اهلوية والعالقات 
 الثقافية جوهر العالقات داخل اجلماعة اإلثنية.

و ة عن غريها من اجلماعات االجتماعية هومما سبق يتضح أن ما مييز اجلماعة اإلثني
 ضفيتوجود تقاليد ثقافية مشرتكة، ذات شخصية متميزة كجماعة فرعية يف اجملتمع األكرب، 

 من اجلماعات األخرى. ،ا، خصائص ثقافية متيزهم عن غريهمعلى أعضائه
قي ياشكالية االندماج االجتماعي وتصاعد النزاعات االثنية يف منطقة الساحل األفر  .3

 وأتثريه على عملية أداء املؤسسايت للدولة.
ثين يف قضية التعدد اإلفهم مشكالت دول الساحل األفريقي يتوجب علينا طرح ل

املنطقة وما ترتب عنها من النزاعات الداخلية اليت تساهم يف اهنيار مؤسسات الدولة ودخوهلا 
 يف دوامة األزمات مستعصية.

العديد من اجلماعات ذات التنوع اللغوي والديين  نظراً لكون الدولة الواحدة تضم
والعرقي والقبلي، فضاًل عن اجلماعات الوافدة إليها، دون أن يربط بني هكذه اجلماعات 
الشعور ابالنتماء إىل مجاعة وطنية ولنظام احلاكم ، ففي ظل وجود مجاعات إثنية داخل 

ؤدي اليدها اخلاصة، فإن ذلك قد يالدولة الواحدة، بثقافاهتا السياسة وقيمها ورموزها وتق
إىل حدوث تناقض وتصارع بني االنتماءات القبلية وما يرتتب عليها من والءات ضيقة 
وحمدودة، اليت تعرتف ابلوالء للوطن وال تسلم أبحقية النظام السياسي للدولة يف ممارسة 

عينة ثنية مالسلطة السياسية، فاإلحساس ابلظلم واحلرمان من جانب مجاعة أو مجاعات إ
فهكذه اجلماعات املهمشة تلجأ عادة   .هو بداية الطريق حنو اندالع الصراعات يف دولة ما

إىل استخدام العنف أو التمرد على النظام السياسي من أجل حتقيق أهدافها وضغط على 
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النخب احلاكمة الستجابة ملطالبها، األمر الكذي يفجر حرابً أهلية، وخيلق حالة الالاستقرار 
 (207، صفحة 2000)بغدادي،  سياسي واألمين يف الدولة.ال

إن تفشي ظاهرة النزاعات االثنية يف منطقة الصحراء الكربى هو نتيجة املوروث 
التارخيي لالستعمار، كونه رسم حدود مصطنعة هلكذه الدول مبوجب مؤمتر برلني، دون مراعاة 

تطابق مع املنطقة اندرًا ما ت لقبلية، فاحلدود اإلقليمية للدولالعرقية وا امتدادات كياانهتا
 (51، صفحة 2015)بن نوى ،  احلدود العرقية واللغوية وغريها.

وميكن القول أن حالة عدم االستقرار الدائم  يف منطقة الساحل األفريقي واليت 
ة قائمة على اخلالف على األرض، أو على اهلوية القومية، أو اختكذت شكل نزاعات حملي

على الدين، فبعد أن انلت املستعمرات األفريقية استقالهلا نشأت فيها دول مل تراع فيها 
عوامل القوميات واإلثنيات املختلفة، بل عمدت على تقطيعها بشكل اعتباطي، وابلنظر 

، صفحة 1986)روكز،  فريقية وتطلعاهتاإىل مصاحل وظروف خارجة عن إرادة الشعوب األ
فعجز النظم السياسية األفريقية ساهم يف نشوب حالة عدم االستقرار السياسي، ، (63

  واالجتماعي، واإليديولوجي والعرقي يف معظم الدول األفريقية.
مة أصبح  النخبة احلاكفتصاعد حدة النزاعات بني اجلماعات االثنية املهمشة وبني

لة  وعلى األداء الوظيفي ملؤسسات الدو  الوحدة الوطنية ومصاحلها العليا يشكل خطر على
 ككذلك يعرقل عملية بناء الدولة ومسار التنمية هلكذه الدول اهلشة.

فبناء دولة حديثة مستقلة يف منطقة الساحل األفريقي دون مراعاة البيئة االجتماعية 
عية دستورية حتدد فيها طبيعة نظام ومهام موكل لكل مؤسسة من وغياب األسس ومرج

مؤسسات الدولة، ابإلضافة إىل استحواذ النخب احلاكمة على مقاليد احلكم بطريقة غري 
شرعية، دفع هبكذه النخبة البحث على آليات ووسائل اليت تضمن بقائهم واستمراريتهم يف 
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 ظم الدول األفريقية مبا فيهم الدولاحلكم وحفاظ على مصاحلهم،  فمنكذ استقالل فمع
املنتمية إىل قوس األزمايت ال زالت تعاين من هشاشة مؤسسات الدولة وضعف أدائها 
الوظيفي الكذي يكاد ينعدم ابستثناء الوظيفة القهرية. فالسياسة املنتهجة عرب خمتلف النظام 

ات وتغريات تجدالسياسية يف األفريقية جعلتها عاجزة وغري قادرة على التكيف مع مس
االقليمية اليت أثرت بشكل مباشر على السلطة املركزية، وهكذا مدللت عبارة دانيال 

على أن الدولة املعاصرة أصبحت مضطرة إىل التخلي عن مهامها   Daniel Bellبل
التقليدية لتتفرغ لعامل متشابك تدير عربه عالقاهتا الدولية املعقدة، ولكنها اكتشفت أهنا 

، الصفحات 2014)عبد احلي،  لتكّيف مع التعقيدات اليت أفرزهتا العوملةعاجزة عن ا
112-116) 

ميكن القول أن مشكل التنوع االثين يف منطقة الساحل األفريقي أخكذ طابع اقليمي 
أتثري على  يفودويل منكذ هناية احلرب الباردة، أين أصبح االهتمام بفواعل غري دوالتية 

االستقرار االقليمي وحىت الدويل، لكذلك جند أن غياب حوار واالتصال بني السلطة املركزية 
والفئات االجتماعية املهمشة  وأمام عجز الدولة عن التكّيف مع التغريات واستجابة ملطالب 

 تالشعب، ظهرت حركات احتجاجية حماولة تغيري النظام السياسي إىل نظام تراه األقليا
أكثر عدالة، ويف مقابل جند بعض القبائل وعشائر الكذين لديهم امتدادات االقليمية تسعى 
إىل نيل حكم ذايت واالندفاع حنو االنفصال وتكوين دولة مستقلة عن الدولة األم ابعتبارهم 

 على مناصب العليا يف الدولة.أن هلم األولوية يف ممارسة واستحواذ 
الجتماعية الشرائح االجتماعية نظراً خلصوصية الرتكيبة االصراع بني خمتلف وقد ينتج 

للمنطقة أو بني قبيلة معينة والسلطة املركزية، وقد يكون سبب هكذا الصراع حماوالت فرض 
الرؤى والوجهات الثقافية على اجملموعات املؤسساتية األوسع، وتكون عمليات الصراع 
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غري االجتماعي البشرية، وتؤثر يف أبعاد التواحلركات االحتجاجية مسات متأصلة يف اجملتمعات 
التنظيمية والرمزية وهي عمليات تقود إىل تطور مؤسسايت يف جهاز الدولة وأدائها. 
فاملمارسات ال تنهي الصراع داخل الدولة وإمنا تعمل على أتجيله مما يؤدي إىل دوامة من 

لح االجتماعي صا إال مدخل الالصراعات اإلثنية أو السياسية، تتخللها اسرتاتيجيات ال حيله
 واإلصالح السياسي.

فتصاعد حدة الصراعات واحلروب الداخلية اليت تشهدها املنطقة خالل العقد 
املنصرم أسهمت بدورها يف أتكيد نبوءات روبرت جاكسون ومن يسريون على دربه يف إطار 

انطالقاً من حروب وصراعات  ،(21، صفحة 1999 )شيللر، التشاؤميةما يسمى ابلنزعة 
اليت شهدهتا املنطقة جنوب السنغال وحىت ليرباي، وال شك أن هكذه الصراعات تؤدي إىل 
تدهور اقتصادي واهنيار املؤسسات الدولة، فضاًل عن شيوع ثقافة العنف والفساد يف هكذه 

رب أفريقيا، ايدة الصراعات يف غاجملتمعات، إال أن الفوضى القائمة يف أفريقيا هي نتاج لز 
 فقد وصفت أفريقيا أبهنا تطرح منوذجاً للفوضى العارمة. 

وعلى صعيد آخر فإن بعض الدول األفريقية األخرى ال تزال تشهد صراعات عرقية 
عنيفة مثل تشاد والسودان، وهناك بعض الدول األفريقية اليت تعاين خماطر عدم االستقرار 

 (44، صفحة 2004)محيدي،  لة مثل مايلالسياسي واهنيار الدو 
كما تشهد منطقة الساحل األفريقي فوضى بنيوية انجتة عن عجز الدول وعدم 

ل بيئة فعاليتها يف حتقيق التنمية، فاالهنيار االقتصادي وانتشار الفقر والبطالة يف اجملتمع متث
رة ذ يرى كال من إبراهيم البدوي ونيكوالس سامباين أن كثخصبة للتوتر والصراع العرقي، إ

احلروب األهلية يف أفريقيا ليس مردها التباينات القبلية واللغوية البالغة، ولكن مردها الفقر، 
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 واالعتماد الكلي على املوارد األولية على وجه خاص، واإلخفاق يف املؤسسات السياسية
 (21، صفحة 2010با، )مب

االقتصادي احلاد بني الطبقات –ومن انحية أخرى فإن التفاوت االجتماعي 
والشرائح املختلفة يسهم هو األخر يف تعميق حدة عدم التالحم الوطين بني أبناء اجلماعة 

 الفئات والقيمية بنيالوطنية الواحدة وذلك بسبب تباين األمناط املعيشية والسلوكية 
 عية.االجتما

بقوله يزداد الوضع سوءاً داخل اجلماعة  J.Sfurnivalوهكذا ما أكده فرينفال 
الوطنية إذا ما اقرتن االنقسام اإلثين ابلتمايز االجتماعي أو الطبقي، ألن ذلك سوف يؤدي 
إىل اهتمام كل مجاعة إثنية مبطالبها اخلاصة، توصل فرينفال من خالل دراسته امليدانية أن 

نية ستنعكس سلبًا على استقرار ووحدة اجلماعة الوطنية ككل، وذلك ابقرتان التعددية اإلث
 (35، صفحة 2001)ابراهيم،  التعدد اإلثين ابلوضع االجتماعي

فاملشكل الكذي تعاين منه معظم دول الساحل األفريقي يكمن يف مدى حتقيق 
كل طائفة أو ف اليت تتكون منها الدولة احلديثة،ة العديدة االنسجام ما بني اجلماعات اإلثني

أقلية أو قبيلة حتاول فرض لغتها وثقافتها على بقية اجلماعات اإلثنية األخرى األمر الكذي 
يؤدي إىل نشوب نزاعات حادة بني الشرائح االجتماعية، وهكذا ما نلمسه بوضوح بينجراي 

 الثالث اهلوسا فوالين يف الشمال وااليبو يف من خالل الصراع ما بني اجملموعات اإلثنية
 الشرق، واليورواب يف اجلنوب.

وابملقابل جند أن النخب السياسية تسعى خللق األزمات الداخلية ابنتهاج سياسات عشوائية 
م جتاه األقالي صرفهالباي ابنتهاج سياسة مركزية  مثاًل قام الرئيس األسبق لتشاد تومب

همت يف حدوث حركات مترد وعصيان مما عرض وحدة الدولة املختلفة، وهي سياسة أس
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، 2001يم، )ابراه إقليمية-إىل التفكك وعدم االستقرار نتيجة النتشار النزاعات اإلثنو
 (74صفحة 

بناء اسرتاتيجية سياسية هادفة لتحقيق الوحدة الوطنية واستكمال عملية بناء الدولة  .4
 منطقة الساحل األفريقي يف

رسيخ القيم ، الالمتاثلية( البد من ت)التماثليةلبناء منطقة آمنة من التهديدات األمنية 
الدميقراطية وفق خصوصية البيئة االجتماعية والثقافية الدينية مبا حيقق وحدة الوطنية، والكذي 

رؤى والتفاهم رب يف اليؤدي بدوره إىل حتقيق االستقرار للدول املنطقة من خالل دعم التقا
والتسامح بني الشرائح االجتماعية والنخب احلاكم واسرتجاع الثقة اليت تضمن استمرارية 

 وبقاء مؤسسات الدولة.
فاملشكلة األمنية يف منطقة الساحل األفريقي تقتصر بدرجة األوىل على البعد 

ن عجز اشرتاك تعاين مالسياسي الكذي حيّدد مستقبل النظام السياسي، فمعظم الدول املنطقة 
خمتلف الفئات االجتماعية يف النشاط السياسي يطلق عليه ابسم "االستبعاد" ويعد من 

متاحة  أن تكون صور الظلم االجتماعي، أي مبعىن حرمان أفراد من الفرص اليت ينبغي
 وهي املشاركة يف احلياة السياسية، فغياب اإلرادة السياسية وضعف األداء املؤسسايتللجميع 

وانتشار الفساد والبريوقراطية يف معظم الدول الساحل األفريقي جعلها منها مصدراً 
 للتهديدات األمنية.

فتحقيق االستقرار األمين يف املنطقة البد أن تكون هناك إرادة سياسية داخلية تعمل 
على وضع صيغ وبرامج سياسية واقتصادية تنموية وتكوين خنب قادرة على تسيري شؤون 

وعمل ككذلك على ترسيخ مبادئ الدميقراطية  انيات املادية والبشرية املتاحة،ة امكالدول
 يف احلياة السياسية، وهكذا يتطلب:ابشراك مجيع الشرائح االجتماعية 
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العمل على خلق آليات ومؤسسات جديدة تعمل على تطبيق سياسات أمنية  -1
 مشرتكة.

حلفاظ على ) املوارد املائية، ا جتسيد الربامج التنموية يف اجملاالت املختلفة منها -2
 البيئة، االهتمام ابلزراعة وتعزيز األمن الغكذائي، توليد الكهرابء يف املناطق اهلشة(.

االعتماد على احلوار والتعاون يف حل اخلالفات والنزاعات يف املنطقة واالبتعاد  -3
 عن الطابع العسكري. 

قدمتها حرايهتم املدنية، ويف ماحرتام الدولة وضماهنا حلقوق املواطنني األساسية و  -4
احلق ابلتجمع، وحرية الرأي والتعبري، وابلتايل التحول من اجملتمع الكذي يقوم على 

يمات احلديثة ى التنظالتنظيمات األهلية، مثل القبيلة إىل اجملتمع الكذي يقوم عل
األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املدين، الكذي تقوم بتجميع ويف مقدمها 

عكسها يف أبسلوب سياسي، وتب املادية املباشرة للمواطنني والتعبري عنها املطال
 سياسية لتنفيكذها، وإقامة انتخاابت حرة ونزيهة ومنظمة.برامج 

 ختتفي حنو على الوطين الوالء قيم وغرس واالندماج الوطين، اهلوية إشكالية حسم -5
 حبيث الوحدة الوطنية ةلدول والوالء هوية املواطنة فيه وتعزز االنفصال، نربات فيه

 أو مكذهبية أو حزبية كانت سواء الوالءات األخرى على األولوية تكتسب
 .مناطقية

من خالل خلق الوعي السياسي لدى الفئات االجتماعية  الوطنية اهلوية تعزيز -6
 .ة ابالنفصال وإقامة احلكم الكذايتملف التمرد واملطالب وإغالق

الداخل، واالستجابة ملطالب الفئات  يف احلراك قادة مع املباشر احلوار أ مبد تبين -7
 .والدستورية القانونية االجتماعية وفق املتطلبات
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 تورطها تبث اليت والعسكرية اإلدارية القيادات كافة ابستبعاد احلكومة تقوم أن -8
  الفساد. يف قضااي

 ية. عابلتوزيع العادل للثروة بني خمتلف الشرائح االجتما املتعلقة املشاكل كافة حل -9
 املكوانت صياغة إعادةو  والتعليمية، الرتبوية املناهج يف النظر إعادة -10

 .عمقاً  أكثر حنو على الوطنية الصلة هبوية الوحدة ذات
 األساسي اسرتاتيجيات التعليم ودعم احلكومي، التعليم نوعية حتسني -11

 الثانوية.و  املراحل األساسية يف اجملاين التعليم إلزامية وتعميم واجلامعي، والثانوي
األداء الوظيفي ملؤسسات الدولة وتبين سياسات هادفة لرتسيخ  تفعيل -12

 القيم الدميقراطية، وحتقيق التنمية من أجل محاية الوحدة الوطنية.
 وتعزز االنفصال، نربات فيه ختتفي حنو على الوطين الوالء قيم غرس -13

األخرى  الوالءات تتقدم هوية الوطن على حبيث للدولة والوالء هوية املواطنة فيه
 منطقية. قبلية أو أو حزبية كانت سواء

 يف سن القوانني والتشريعات ملنع نشوب الصراعات وبناء السالم، -14
هكذا و  رافية املختلفة، لكذلك يقتضي بكذل اجلهود املتعلقة ببناء السالماملناطق اجلغ

ا ان كذمن شأنه أن جيعلهم أكثر إملاما ومعرفة ابحتياجات اجملتمعات احمللية، وه
حصل يدل على أن دور املمثلني املنتخبني ميتد لتعزيز التسامح واملصاحلة من 

 خالل اعتماد القوانني اليت تركز على املساواة بني خمتلف الشرائح االجتماعية.
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 اخلامتة
إن التعدد اإلثين يف املنطقة شكل عاماًل أساسيًا من عوامل اجلدل السياسي غري 

لسياسية، ملا له من أتثريات متعددة األوجه على االستقرار املؤسسات احملسوم على الساحة ا
الدولة مبا يتضمن ذلك وحدهتا واندماجها الوطين، ابلرغم من أن معظم الدول هكذه املنطقة 
تصنف ضمن الدول اهلشة )ضعف اداء الوظيفي للمؤسسات(، إال أن هكذه األخرية تبكذل 

ة  قادرة على احتواء أي هتديد أمين يعرض الدولة جهود من أجل إعادة بناء دولة دميقراطي
لالهنيار؛ وهكذا األمر يتطلب وضع برامج تنموية  هتدف إىل دمج خمتلف الشرائح االجتماعية 
يف احلياة السياسية، إال أن هكذه املبادرة تفتقر للممارسة، إذ جند معظم اخلطاابت الرمسية 

 تتجسد عات القائمة  بني الفئات االجتماعية ملواملشاريع التنموية اليت هتدف الحتواء النزا
واقعاً، مما يتوجب على احلكومات  إعادة النظر يف سياستها وبناء اسرتاتيجيات أكثر فعالة 
لتجاوز األزمة اإلثنية اليت ابتت تشكل خطر على أمن الدولة وعلى مستقبل النظام 

 السياسي.

بة ريقي البد من مراجعة الرتكيللحفاظ على الوحدة الوطنية يف دول الساحل األف
االجتماعية وثقافتها وادماج خمتلف الشرائح االجتماعية يف كافة مؤسسات الدولة وذلك 
من خالل إقامة حوار بناء بني خمتلف االثنيات خاصة احلركات املتمردة للوصول إىل حلول 

ف أقاليم الدولة لالسلمية ، ووضع سياسات تنموية وفق قدرات املادية للدولة وتنفيكذ يف خمت
خاصة األقاليم املهمشة واليت تنعدم فيها اخلدمات واملرافق العمومية، كل هكذه خطوات 
تساهم يف تغيري من األداء الوظيفي للمؤسسات الدولة من خالل تنفيكذ خمتلف السياسيات 

 واالسرتاتيجيات واملشاريع التنموية وحتقيق نوع من االستقرار األمين والسياسي
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 املراجع:قائمة 

 الكتب: -1
 يني السودا(. قضية اهلوية الوطنية يف اخلطاب السياس2016اشرف حممد عبيد. )-1

. مصر : املكتب العريب 1999دراسة حتليلية للخطاب الرمسي واملعارض منكذ 
 للمعارف.

قي دراسة اإلفري(. اهلوية اإلفريقية يف الفكر السياسي 2015ابسم رزق عديل مرزوق. ) -2
 مقارنة. مصر : املكتب العريب للمعارف.

(. أتثري األقليات على استقرار النظم السياسية يف الشرق 2015حسان بن نوى . ) -3
 األوسط. االسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية.

(. الوحدة الوطنية ومشكلة األقليات يف إفريقيا. بريوت: 2001عبد السالم ابراهيم. ) -4
 ز دراسات الوحدة العربية.مرك

(. الوحدة الوطنية ومشكلة األقليات يف إفريقيا. 2000عبد السالم ابراهيم بغدادي. ) -5
 بريوت: مركز الوحدة العربية.

(. مشكلة االندماج الوطين يف أوغندا. مصر : 2015حممد الرشيد أمحد الزروق. ) -6
 املكتب العريب للمعارف.

(. اإلثنية والنظم احلزبية يف إفريقيا دراسة مقارنة. مصر 2013حممد إمام أمحد أمل. ) -7
 : املكتب العريب للمعارف.

(. املتالعبون ابلعقول. )عبد السالم رضوان، املرتمجون( 1999هربرت شيللر. ) -8
 الكويت: عامل املعرفة.
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 الرتكي التدخل منوذج األجنبية: التدخالت ظل يف الليبية الدولة مآالت
The Libyan state’s prospects in light of foreign interference: 

the Turkish intervention model  

 صرية العايب ) ط.د (  -

 الدولة :اجلزائر 1جامعة ابتنة 

 batna.dz-soraya.laib@univ ( :  Emailالربيد االلكرتوين )
 كواشيد  عتيقة   -

 الدولة :اجلزائر 1عة ابتنة جام

  atika.kouachi@gmail.com( : Emailالربيد االلكرتوين )

 :ملخص

هتدف هكذه الدراسة إىل معاجلة موضوع إعادة بناء الدولة يف إفريقيا، يف ظل 
ألشهر التدخل الرتكي يف ا التدخالت اخلارجية، من خالل التطرق إىل منوذج ليبيا بعد

املاضية، وهكذا بتناول سياقات األزمة الليبية، والتطورات احلاصلة، من أجل الوصول إىل 
ألجنبية من التدخالت ا مآالت الدولة ومصريها بعد التدخل الرتكي، وهل يفضي إىل مزيد

 .يف األزمة

 ليبيا، تركيا، التدخل األجنيب. الكلمات املفاتيح:
Abstract  

This study aims to address the issue of rebuilding the 

country in Africa, in light of external interventions by touching 

on the Libyan model after the Turkish intervention in the past 

months, and this is to address the contexts of the Libyan crisis, 

and the developments taking place, in order to reach the state’s 

mailto:soraya.laib@univ-batna.dz
mailto:atika.kouachi@gmail.com
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fate and its fate after the Turkish intervention and is it conducive 

More foreign intervention in the crisis. 

Key words: Libya, Turkey, foreign intervention. 

Résumé :  

Cette étude vise à aborder la question de la reconstruction 

du pays en Afrique, à la lumière des interventions extérieures en 

abordant le modèle libyen après l'intervention turque des derniers 

mois, et ceci pour aborder les contextes de la crise libyenne, et les 

développements en cours, afin d'atteindre le sort de l'État et son 

sort après l'intervention turque et est-il favorable Plus 

d'intervention étrangère dans la crise. 

Mots clés: Libye, Turquie, intervention étrangère. 

 مقدمة:

تطور األحداث ة األمنية، فتعترب األزمة الليبية من أكثر القضااي اإلقليمية ذات األمهي
فيها وتدخل املزيد من الفواعل اجلديدة ساهم يف زايدة أتزم األوضاع وتعقدها إىل جانب 
انتشار التنظيمات اإلرهابية ومتددها إىل دول اجلوار، اليت أصبحت أمام حتدايت أمنية 

لية مهكذا الطرف الكذي كان يناشد بضرورة تفعيل الع صعبة، خاصة بعد التدخل الرتكي
السياسية من خالل إهناء الصراعات الداخلية على أساس التوافق الوطين، ولكن األزمات 
اليت حصلت يف اجملال السياسي واالقتصادي واألمين جراء التطورات اليت جرت عقب 

 الثورة؛ جعلت تركيا تتدخل إىل جانب حكومة السراج.

هل هكذا بية بعد التدخل الرتكي و من خالل هكذه املداخلة يتم البحث يف مصري الدولة اللي
التدخل يفضي إىل املزيد من تدخالت الفواعل اخلارجية، أيضا البحث يف أسباب ومصاحل 

 تركيا من هكذا التدخل.

 من خالل هكذا الطرح يتم صياغة اإلشكالية التالية: 



 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2020السنة:  05الشهر:03العدد :
 مآالت الدولة الليبية يف ظل التدخالت األجنبية:

 منوذج التدخل الرتكي
 309ص –294ص:

 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 

296 

 ـــــــــل الرتكـــــــــــــــــــي مـــــــــــا مــآالت الدولـــــــــــــــــــة الليبيـــــــــة بعد التدخـــــ

 ويتم تفكيك اإلشكالية إىل التساؤالت: 

 كيف هي العالقات الرتكية الليبية؟  -
 ما هو الوضع الراهن يف ليبيا؟ -
 ما هي املقاربة الرتكية حلل األزمة الليبية؟ -
 ما هو مستقبل بناء الدولة يف ليبيا؟  -

 مت تقسيم املوضوع إىل احملاور التالية:

 ألزمة الليبية: دراسة يف الواقع الراهن.ا .1
 املقاربة الرتكية يف حل األزمة الليبية. .2
 مستقبل بناء الدولة الليبية. .3

 األزمة الليبية: دراسة يف الواقع الراهن:. 2

من مدينة بنغازي، احتجاجا على  2011انطلقت األحداث الليبية يف فيفري 
 وقد احتدم النزاع بني األطراف التالية: النظام السياسي القائم واملطالبة إبسقاطه، 

 القكذايف الكذي كان ينفي أنه توىل أي منصب رمسي يف الدولة. -1
معارضو القكذايف من مدينة بنغازي الكذين أسسوا "اجمللس الوطين  -2

 والكذي أعلن متثيله الوحيد للشعب اللييب. 2011مارس  05االنتقايل" بتاريخ 

ص يف الشؤون الليبية والقوى املعارضة " املتخصluis martinezابلعودة إىل "
 أطراف أساسية: 05الكذي صنفهم إىل 

 .1969متعطفون مع الّنظام امللكي املطاح يف سنة  -1
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 وطنيون مصدومون من حتويل القكذايف وحاشيته ملسار اجلمهورية -2
 . وتوجهاهتا عقب االنقالب

اإلسالميون الكذين ميكن التمييز بني تيارين منهم: اإلخوانيون  -3
 هاديون.واجل

حتالف الدميقراطيني الليبيني املؤسس من طرف املعارض "منصور  -4
 الكيخيا".

املتظاهرون الشباب الكذين وحدهم من استطاع إطالق موجة  -5
 .(06، 05، ص ص. 2012)منصور خلضري،  االحتجاجات

نتيجة لغياب أتطري املعارضة سرعان ما احنرف مسار األحداث ابجتاه العنف، الكذي 
ألمم املتحدة، احملكمة اجلنائية الدولية، وحلف الناتو، حيث أصدرت األمم عجل تدخل ا

القاضي بفرض حضر لألسلحة، وجتميد  1970القرار  26/02/2011املتحدة بتاريخ 
جوان  27استثمارات عائلة القكذايف ابخلارج وحمكمة اجلناايت الّدولية بدورها أصدرت يف 

ي بتهمة ومدير املخابرات عبد اّلّل السنوس اإلسالمسيف  مكذكرة توقيف معمر القكذايف، وابنه
 ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.

، بقيادة 19/03/2011أّما حلف الناتو فباشر العمليات العسكرية بتاريخ 
، وبتاريخ 1973الوالايت املتحدة األمريكية بريطانيا فرنسا وإيطاليا، تنفيكذا للقرار األممي 

ايف برفقة ابنه املعتصم، لكن رغم ذلك مل يستقر مت القبض على القكذ 20/11/2011
الوضع األمين بسبب غياب سلطة مركزية يتم االحتكام إليها ممّا نتج عنه اندالع احلرب 

 .(06، ص 2012منصور خلضري، )األهلية بني األطراف املختلفة 
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 ب: عدم انتقال ليبيا يف مرحلة ما بعد القكذايف سلميا، فتح البايقول "توماس هيل"
للهجرة غري النظامية اإلرهاب، واالجتار إىل أوراب، ممّا يشكل حتداي أمنيا للمصاحل 

 اإلسرتاتيجية األمريكية وحلفائها وهكذا االستنتاج من خالل ثالث نقاط أساسية: 

ال ميكن إجياد حل سياسي دائم يف ظل استمرار التدخالت اخلارجية   -
عب ف اخلاصة على مصاحل الشيف الشأن اللييب وذلك بتغليب مصاحل األطرا

 اللّييب.
فشل عملية السالم اليت تقودها األمم املتحدة وأسباب ذلك مفتوحة   -

 وعديدة.
األمم املتحدة مل تكن هلا السلطة الالزمة لكبح األطراف الداخلية   -

 واخلارجية، ومل تعد متتع ابملصداقية لدى الشعب اللّييب.

ة  ية ودولية فنجد من بني الفواعل اإلقليميواملالحظ أن هناك فواعل خارجية إقليم
" إىل جانب حلف الناتو حلماية unified protector"كل من اإلمارات وقطر يف عملية 

 بليبيا. 2017املدنيني إالّ أن سوء العالقة بني الدولتني أدى هبما للمواجهة العسكرية يف 

 :وحسب تقسيم األمم املتحدة للفواعل اإلقليمية جند جمموعتني

 تضم تشاد ومصر واإلمارات والسعودية األوىل:

 قطر، تركيا، السودان. الثانية:

لتخليص  LNAاجملموعة األوىل: كانت تدعم القائد خليفة حفرت وجيشه الوطين 
 بنغازي من امليليشيات اجلهادية.

                                                 
هادته ش توماس هيل: أكبر مسؤول البرامج بشمال إفريقيا بمعهد الواليات المتحدة للسالم في

 أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس حول الشرق ألوسط وشمال إفريقيا واإلرهاب الّدولي
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وائتالف الفجر اللييب يف  GNCأّما اجملموعة الثانية: كانت تدعم املؤمتر الوطين  
12/1520. . (,2019Hill M. Thomas).  

 بينما يوجد هناك تقسيم للجماعات املسلحة بعد سقوط القكذايف وتتمثل يف:

 كتائب املتمردين قاتلت خالل احلرب قاتلت خالل احلرب. -1
اب احلرب ملعاجلة املشاكل جمموعات مل تكن مقاتلة تشكلت أعق  -2

 األمنية احمللية.
 عصاابت إجرامية خالل احلرب وبعدها. -3
 Brian)جمموعات جهادية صغرية لتتنامى فيما بعد.  -4

McQuinn,2012,pp) 

لتتطور هكذه اجلماعات املسلحة حاليا إىل: جملس الزنتان العسكري، كتائب مصراتة، كتيبة 
(، كتيبة أنصار LSFفرباير، كتيبة درع ليبيا ) 17ة سوق اجلمعة وكتيبة سدان السويلي، كتيب

(، كتيبة شهداء أبو سيلم، أنصار الشريعة )درنة(، غرفة AAS-Bالشريعة بنغازي )
 (.34-30، ص ص 2014مارتيين،  جيفري، شيفيس .س كريستوفر). عمليات ثّوار ليبيا

ومة كمت توقيع اتفاق الصخريات الكذي أعلن عن "حكومة الوفاق الوطين"، كح
شرعية وحيدة يف ليبيا برائسة "فايز سراج"، املالحظ أن كل من مصر واملارات والسعودية 
اعرتفت هبكذه احلكومة علنا، من بني احملاوالت الدبلوماسية اليت قامت هبا مصر من أجل 

، وهكذا بناءا على دعوة رمسية من املمثلني اخلاصني لألمم املتحدة،  2015مجع الطرفني يف 
 2017حماداثت، أيضا اإلمارات يف حماوالهتا يف ماي  2017افت يف فيفري كما استض

، لكن فشلت اجلهود يف احلل السياسي وما نتج عنه 2019نظمت حماداثت، لتعيدها يف 
 .شن اخلليفة حفرت هجوما على طرابلس 2019يف أفريل 

https://www.usip.org/people/thomas-m-hill
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كل األطراف اإلقليمية كانت تدعو لدعم اجلهود املبكذولة من أجل مكافحة 
إلرهاب وامليليشيات املتطرفة لتحقيق األمن واالستقرار لكن مل يكن هناك دعوة للطرفني ا

 بوقف إطالق النّار.

ابلنسبة للفواعل الدولية ممثلة يف الدول املنظمة حللف الناتو بقيادة كل من فرنسا 
هكذه  توبريطانيا، حيث مت تقدمي الدعم للمعارضة يف بداية األزمة، وبعد مقتل القكذايف تعهد

الدول بدعم األمم املتحدة، لتسهيل االنتقال سلميا يف ليبيا، حيث مت توقيع بيان مشرتك 
حول ليبيا، من طرف مصر ايطاليا قطر روسيا والسعودية وتركيا واإلمارات  2016يف 

ابلتزامهم ببعثة األمم املتحدة، كما أصدر االحتاد األوريب واالحتاد اإلفريقي واجلامعة العربية 
 ، يؤكد دعم جهود األمم املتحدة وقيادهتا.2017ألمم املتحدة بيان يف عام وا

سامهت فرنسا يف اتفاق الصخريات وقد زادت مصاحلها يف ليبيا، بعد اهلجمات  
د حماداثت ، وحاول ماكرون عق2016اليت تعرضت هلا من قبل داعش مبدينة نيس عام 

 (.2019Hill M. Thomas,)لكنها مل تثمر  2018، 2017سالم عامي 
مواصلة  فشلت وذلك يف احلقيقة يعود إىل جلهود الباحثة يف احللول السلميةإذا كل ا

األطراف دعم وكالئها اللّيبيني ابلسالح واملال، وهكذا ما يتعارض مع قرارات جملس األمن، 
ىل تقويض الوساطة اليت تبنتها األمم املتحدة مما ساهم يف تفاقم االنقسامات داخل وأدى إ

 اجملتمع اللييب وأصبحت املعارك ابلوكالة اإلقليمية والنافس على املوارد الليبية. 

 :املقاربة الرتكية يف حل األزمة الليبية .3

لسياسة ديدة لكقوة انشئة استند صعود تركيا يف العالقات الدولية إىل نظرة ج
اخلارجية، حيث تبنت نظرة استباقية وهنج دبلوماسي متعدد األبعاد مع أجندة سياسية 

 طموحة، وينبع هكذا من التفكري اجليواسرتاتيجي املعروف ابسم "العمق االسرتاتيجي".

https://www.usip.org/people/thomas-m-hill
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اعتبار تركيا "دولة مركزية خاصة" بسبب موقعها اجلغرايف، فضاًل عن الرتاث الثقايف 
إلمرباطورية العثمانية، حيث كان هلا أدوار نشطة يف حميطها اإلقليمي، وقد وضعت والتارخيي ل

 حمورت نفسها كقوة إقليمية.

عاد هنج تركيا املتحول يف السياسة اخلارجية الرتكية، يتمثل يف الرتكيز املتزايد على أب
الرتكية  ةالقيمية، حيث أصبح التأكيد على األسس األخالقية واملعيارية للسياسة اخلارجي

واضًحا بشكل خاص بعد اندالع االنتفاضات يف املنطقة مع إعطاء األولوية للمنافع 
الناعمة لرتكيا يف زايدة  االقتصادية من خالل االعتماد املتبادل، إذا استخدام القوة

 (Volkan Şeyşane , Çiğdem Çelik, , 2015).نفوذها

ياسة  صناع السياسة األتراك سلكن طرأ تغري جكذري يف اآلونة األخرية، حيث تبىن
هجومية صراعية بدال من تصفري املشاكل، هكذا يؤكد أن تركيا تسعى إىل إجياد توازن بني 
اعتبارات السياسة الواقعية والنهج املثايل، ويظهر ذلك من خالل تصريح أمحد داوود أوغلو 

قول أن وي 12/2010عن سعي تركيا إىل عثمانية جديدة، لصحيفة واشنطن بوست يف 
"بريطانيا أسس الكمونولث مع مستعمراهتا السابقة، فلماذا ال تكرر تركيا زعامتها يف 

 (10 -05، ص.ص 2015)عبد  املنعم  عديل، األراضي العثمانية السابقة. 

خلقت األزمة يف ليبيا أيضا معضلة خطرية لرتكيا بني مصاحلها اإلسرتاتيجية 
 قراطية ومطالب الشعوب يف مصر وتونس.واألخالق، على عكس دعمها القوي للدمي

 هناك اعتبارات واقعية حددت بشكل أساسي السياسة الرتكية تتمثل يف:

على عكس  : تعترب ليبيا بوابة لطموحات تركيا يف إفريقيا وابلتايلالناحية السياسية 
اء التدخل رئيس الوزر املصري والتونسي فقد رفضت أنقرة موقفه الثابت ضد النظامني 

مت أنه ينبغي على ليبيا حل مشاكلها الداخلية دون تدخل اجلهات األجنبية، ورفض وزع
، وأكدت 1973أعلنت التزامها فيما بعد ابلقرار  نشر قوة عسكرية بقيادة الغرب، ولكنها
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السلطات الرتكية أن القرار ينص على ثالثة تدابري أساسية: ضمان الوصول إىل املساعدات 
 لى األسلحة، وإنشاء منطقة حظر طريان ملنع تصاعد النزاع. اإلنسانية، وفرض حظر ع

كما اقرتحت تركيا خريطة طريق من ثالث نقاط تتوخى وقًفا فوراًي إلطالق النار 
بني املتمردين واحلكومة الليبية ودعت إىل إنشاء ممر إنساين ومع ذلك، فإن االقرتاح الرتكي 

ء تركيا  يتلق دعم كل من املعارضة الليبية وحلفابوقف إطالق النار بدالً من إزالة القكذايف، مل
الغربيني، فشلت جهود تركيا إلبعاد الناتو عن ليبيا، يف ضوء هكذه التطورات ميكن انتقاد 
السياسة اخلارجية الرتكية على أنه غري متماسك، وميكن اعتبار هكذه التحوالت الدراماتيكية 

 Volkan)الظروف املتغرية خالل األزمةمع  يف السياسة اخلارجية الرتكية مبثابة تكيف

Şeyşane , Çiğdem Çelik, , 2015). 

تركيا، ولكوهنا دولة من دول املنطقة، فإهنا تتأثر وبشكٍل مباشر أبي فوضى أو عدم 
ا استقرار قد ينشأ يف املنطقة، املوقف الرتكي بدعم األطراف الشرعية يف ليبيا، انتٌج عن قراءهت

إمره  ( ةومرتبٌط برؤيتها السياسية املتوازن واليت تتمحور حول االستقراراإلسرتاتيجية للمنطقة 
 ).2019كيكيّلي، 

الدعم العسكري تقدم حماولة تركيا األخرية إلعادة تشكيل البحر األبيض املتوسط 
لطرابلس ضد املتمردين الكذين تدعمهم روسيا، وتعمل على دمج أزمتني متوسطيتني يف حماولة 

ملنطقة لصاحلها، مع تداعيات سيئة حمتملة سواء ابلنسبة للحرب األهلية إلعادة تشكيل ا
 ,Keith Johnson).املستمرة يف ليبيا وتنمية الطاقة املستقبلية يف شرق البحر املتوسط

2019)  
فاق تستمر تركيا ابختاذ موقفها يف إطار التوافق الدويل والكذي جتلى يف االتيف حني  

السياسي اللييب، الكذي مت توقيعه يف مدينة الصخريات املغربية، والكذي مت التأكيد عليه يف 
مؤمتر روما، فإن هناك العبني دوليني وعلى رأسهم الوالايت املتحدة األمريكية وفرنسا، 

ا  رأسهم اإلمارات العربية املتحدة ومصر قد قاموا بتغيري موقفهم عم والعبني إقليميني على

file:///C:/Users/pc/Desktop/عدد%20خاص%20بالمجلة%20افريقيا/Keith%20Johnson
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منحت اإلمارات العربية املتحدة حفرت القوة لكي يقوم ، حيث 2015كان عليه يف عام 
 بتقويض االتفاق السياسي.

تركيا وقفت إىل جانب األطراف الشرعية، على خالف حمور الوالايت املتحدة 
دوغان وقد صرح الرئيس الرتكي رجب طيب أر  ،ات العربية املتحدةاإلمار -إسرائيل-األمريكية

إبريل/نيسان أبن "يف ليبيا سلطة تستمد مشروعيتها من الشعب يف مقابل دكتاتور  27يف 
مدعوم من قبل بعض الدول العربية، ستقف تركيا بقوة إىل جانب أشقائها الليبيني كما 

وراي جديدة شال مساعي حتويل ليبيا إىل سفعلت يف السابق، وستستنفر كل إمكاانهتا إلف
 .)2019إمره كيكيّلي، (

 من الناحية االقتصادية:

ا حبصة كبرية من حيث فازت تركي مصاحل تركية اقتصادية وسياسية كبرية يف ليبيا، 
،  ومت االتفاق بني البلدين على زايدة االستثمارات 2010عقود البناء املرحبة يف ليبيا يف عام 

، يف جماالت الطاقة، واملؤسسات الصغرية واملتوسطة والتكنولوجيا والتعليم، واملصارفاملشرتكة 
مواطن تركي وممارسة األعمال  25000والنقل والزراعة، وقد مت توظيف ما يصل إىل 

عقد جتاري  304، وشاركت شركات األعمال الرتكية يف 2011التجارية حبلول عام 
(ferhat polat, 2019) ، تشري التقديرات إىل أن العقود املعلقة املوقعة مع احلكومة كما
 مليار دوالر يف املعدات  1.5مليار دوالر ابإلضافة إىل  15الليبية، بلغت قيمتها حوايل 

(Volkan Şeyşane , Çiğdem Çelik, , 2015)  
 ،2019نوفمرب 27 يفاحلكومة الليبية املعرتف هبا دولًيا وأنقرة نتج اتفاق رمسي بني 

 شرق منطقة تشهد حيث املتوسط، األبيض البحر يف البحرية املناطق على السيادة بشأن
 املسوحات أثبتت أن بعد البحرية، احلدود ترسيم حول دوهلا بني خالفات املتوسط

 هدف أنّ  بنّي  فنًيا ما لالستخراج ابلالق والغاز النفط من هائل خمزون وجود اجليولوجية
 .املتوسط يف التواجد مسألة إىل ليبيا يف األوضاع يتجاوز املكذّكرة من تركية

https://www.trtworld.com/author/ferhat%20polat
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 اإلرهاب ومكافحة العسكري، التدريب مشلت األمين، للتعاون مكذّكرة أيضا مت توقيع
 ودراسة اثلألحب العريب املركز)اخلربات  ونقل العسكري، والتخطيط النظامية، غري واهلجرة

 (.2019السياسات، 

من خالل هكذا االتفاق الثنائي، تطالب تركيا جبزء ضخم من شرق البحر املتوسط، 
وهي منطقة تضم خزاانت كبرية من الغاز الطبيعي تتسابق عيها دول املنطقة الستغالهلا، 

ن م مع إصرار الرئيس الرتكي على أنه لن يرتاجع عن صفقاته الليبية اجلديدة، على الرغم
 احتجاجات الدول األخرى

وقال سونر كاجابتاي مدير برانمج األحباث الرتكية مبعهد واشنطن: "أود أن أقول 
إهنا ضربة رائعة من قبل أنقرة ألنه من وجهة نظرها، كان هناك حمور اخلصوم يف شرق البحر 

 لبناء جدار حبري".املتوسط 

غاز الطبيعي هي معركة استخراج الابلنظر إىل املستقبل، هناك خطر حقيقي من أن تنت
بداًل من من قاع البحر إىل إشعال صراع حقيقي بني جريان شرق البحر األبيض املتوسط 

أتجيج التقارب، فقد أوضح وزير اخلارجية الرتكي مؤخرًا أن أنقرة ستستخدم القوة، إذا لزم 
) Keithا ا خاصة هباألمر، لردع اآلخرين عن التنقيب عن الغاز يف املياه اليت تعتربه

2019), Johnson
 . 

الفارق الواضح بني ليبيا وسوراي هو أن تركيا بينما تعارض التدخل العسكري وحتاول 
 وراي.إىل استخدام القوة يف س تدعو حبماس ليبيا،احلد من عمل حلف مشال األطلسي يف 

 الرتكي العسكري الدعم املسماري، أمحد اللواء حفرت، قوات ابسم الناطق وصف
 أكار" قوات خلوصي الرتكي" الدفاع وزير هّدد املقابل يف الرتكي، ابلغزو الوفاق حلكومة

 .الرتكية املصاحل على هجوم أو عدائي عمل أبي قيامها حال يف حفرت

 ليبيا وأجرى يف دورها طبيعة اللييب لتوضيح اجلوار دول يف الرتكية يةسعت الدبلوماس
 اجلزائر لكنّ ، 2019أكتوبر 9 يف اجلزائر إىل زايرة أوغلو، تشاويش مولود اخلارجية، وزير

file:///C:/Users/pc/Desktop/عدد%20خاص%20بالمجلة%20افريقيا/Keith%20Johnson
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 عسكرية قوات إرسال عن احلديث تنامي بعد ليبيا، يف اخلاص دورها على لتؤكد عادت
 بزايرة الرتكي الرئيس بعد قيام تونس، غي حني أن  األمن، جملس عقد حيث إليها، تركية

 الشرعية للحكومة السياسي الدعم لتقدمي البلدين بني تعاون إقامة عن وإعالنه هناك، قصرية
مصر  أما، حتالف أي يف دخوهلا فيه نفت بيان إصدار إىل التونسية الرائسة دعا ما ليبيا، يف

 السيسي الفتاح عبد ووصف الرئيس الرتكي ّخلرفضتا التد اإلمارات جانب إىل حفرت حليفة
 .املسلحة" امليليشيات "أسرية أبهنا الوفاق حكومة

 اتصال بعد األبيض، البيت عن بيان صدر األمريكية املتحدة للوالايت ابلنسبة
التدخالت  رفض فيه أّكدا السيسي، الفتاح وعبد ترامب دوانلد الرئيسني بني هاتفي

 من قلقه أبدى الكذي الدوما جملس خالل من جاء الروسي املوقف أما ليبيا، يف اخلارجية
 يف الدولية الشؤون جلنة رئيس وقال .وطرابلس أنقرة بني والعسكري األمين التفاهم مكذكرة

 األخرية أزمة يعّمق قد» ليبيا إىل عسكرية قوات تركيا إرسال إنّ  سلوتسكي، ليونيد اجمللس،
 (.03-02، ص.ص2020الّسياسات،  اسةودر  لألحباث العريبّ  )املركزأكثر 

 :مستقبل بناء الدولة الليبية. 4

هاية وهو ما يعكس يف الناألزمة فشل حماوالت عقد جوالت حوار جديدة بني طرفي
دد والقبلي يف ليبيا، واستمرار سياسة اإلقصاء اليت ميارسها ع االنقسام اجملتمعيمدى عمق 

رًا من منع للنازحني هكذا البند فيما تشهده ليبيا مؤخ صعوبة تنفيكذ ، وتتجسدمن القبائل الليبية
 واملهجرين من العودة ملدهنم.

انتشار السالح وهيمنة امليليشيات املسلحة على األرض، فال تزال تشهد العاصمة 
ا شهدت مدينة كم،  هباطرابلس بني حني وآخر اشتباكات بني اجلماعات املسلحة املنتشرة 

 23  أقل من شهر استهدفا مسجدين يف ليبيا، كان أوهلما يفبنغازي تفجريين إرهابيني يف
فرباير اجلاري وأسفر عن مقتل  9شخًصا، وآخرمها يف  41يناير املاضي وأسفر عن مقتل 
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قبل  منآخرين.اعتماد احلل العسكري إلهناء األزمة الليبية  65شخص على األقل وإصابة 
 .املسار السياسي أطراف النزاع بدل

لكذي ا دم قبول األطراف املتصارعة يف ليبيا بنتائج االنتخاابت األمرالتخوف من ع
عندما رفض التيار  2014قد يُدخل ليبيا يف حرب أهلية جديدة، مثلما حدث يف عام 

 .2014اإلسالمي االعرتاف هبزميته يف انتخاابت جملس النواب اليت ُأجريت يف يونيو 

اإلسالم  القطري الداعم لتيارات -رتكي اشتداد حدة التنافس اإلقليمي بني احملور ال
السياسي يف املنطقة والقوى األخرى املناهضة له وذلك منكذ املقاطعة الرابعية العربية لقطر 

 ، وامتداد هكذا التنافس إىل ليبيا2017يف يونيو 

التنافس بني روسيا من جهة والوالايت املتحدة وحلفائها األوروبيني من جهة أخرى 
 ليبيا، والتخوف من أن يؤدي هكذا التنافس لعرقلة حل األزمة الليبية من خاللعلى النفوذ يف 

 استغالل األطراف الليبية هلكذا التنافس للتنصل من التزاماهتا.

هكذه الزايدة يف األطراف املتدخلة يزيد من اإلمدادات العسكرية لألطراف املتنازعة 
 .)2018، عبد اللطيف حجازي (مما يطيل من أمد احلرب

بسبب التدخالت اخلارجية اإلقليمية والدولية يف الشأن  تعطيل احلل السياسي
إىل احلل  ضع يف ليبيا، ومنعت أي اجتاهاللييب، وقد انعكست الصراعات اإلقليمية على الو 

 حدة يفوجهودها، كما أكدت جلنة خرباء اتبعني لألمم املت األمم املتحدة مبا يف ذلك قرارات
املستقبل  نقلته وكالة أسوشيتد برس، أن حتقيق احلل السياسي يف ليبيا بعيد املنال يف تقرير هلا

اإلقليمية، يعرقالن االلتزام ابحلل  تضارب املصاحلالقريب، وأّن موازين القوى العسكرية بليبيا و
السياسي يف ليبيا، رغم اجلهود األممية املبكذولة لتجاوز املأزق احلايل، ابلتايل سيناريو تقسيم 

ن املتابعني، إذا وفق الكثري م غري مستبعد، وقبلي وسياسي يبقى الدولة على أساس جغرايف
 .(2018، زهري محدايناالنتخاابت ) ما فشل رهان

 :اخلامتة

https://futureuae.com/ar/Author/Index/5/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/5c67ef23-49e4-4554-a263-0fa86900e7cf
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األزمة الليبية إذا من أعقد القضااي األمنية، فتطور األحداث فيها وتدخل املزيد من 
كذا الطرف ه الفواعل اجلديدة ساهم يف زايدة أتزم األوضاع وتعقدها، بعد التدخل الرتكي

ية على اء الصراعات الداخلالكذي كان يناشد بضرورة تفعيل العملية السياسية من خالل إهن
 أساس التوافق الوطين.

اء خرب  ووسط تنازع الشرعيات وغياب سلطة الدولة واالنفالت األمين، يرى
بناء على خطط  موحدة يعرتف هبا اجلميع ومتابعون ضرورة إقرار شرعي جديدة

 األمم اليت تنتهي بتنظيم انتخاابت رائسية وتشريعية يف ليبيا. مبعوث
نتخاب اب ن إجراء هكذه االنتخاابت الرائسية والربملانية وقيام الشعبأ كما يرون

جتاوز كل اإلشكاالت القانونية  مباشرة سيؤدي إىل للدولة وأعضاء الربملان رئيس
 .احدةداخلية وخارجية و  حنو مرجعية سياسية وجتاوز أزمة الشرعيات املتناقضة السابقة

األطراف لالحتكام إىل صناديق الضغط على كل  اجملتمع الدويل استطاعإذا 
االنتخاابت، فرمبا تكون النتائج غري مرضية أو مشوهة، غري أهنا يف هناية األمر قد تؤدي إىل 

 .حكومة موحدة وعملية دميقراطية قد تتحسن مع مرور الزمن
وتعترب مهمة املبعوث األممي هي آخر فرصة للوصول إىل حتقيق دولة حقيقية يف 

يف ظل وجود  صعوبة يف إجراء انتخاابت آمنة والبدء ابلعملية الدميقراطيةليبيا، لكنها ترى 
 حنو عشرين مليون قطعة سالح موزعة على ستة ماليني شخص حسب تقديرها.

ولعل التخوف من انتشار التنظيمات اإلرهابية هو الدافع الرئيسي للدول اجملاورة 
طة وفق خ ما ابجتاه احلل السياسيللدفع قد خصوصا وألورواب ومصر واجلزائر تونس لليبيا

 يف طريقه. اليت تقف املبعوث األممي، وحل املشاكل

 :اإلحاالت واملراجع
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أطفال إفريقيا والنزاعات املسلحة الداخلية: من مأساة العمالة إىل خطر 
  التجنيد

African Children and Internal Armed Conflicts : 

From the tragedy of employment to the risk of 

recruitment 

 كلية حلقوق والعلوم السياسية املنار الدولة: تونس   :رايس طاهر د/ 
 tahar2001dz@gmail.com( :  Emailالربيد االلكرتوين )

 شريسي بن حيى الون كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة أمحد: صفراوي فاطمة د/ 

  safraouifatima02@gmail.com( :  Emailالربيد االلكرتوين )
 :ملخص

تعترب القادرة اإلفريقية مهد احلضارات والغنية ابملوارد الطبيعية، أصبحت اليوم منبعا 
خمتلف  كرية والصراعات الداخلية املسلحة علىللصراعات القبلية والدينية واالنقالابت العس

مواردها، ومرتعا للتدخالت اخلارجية اليت رمست احلدود اإلدارية للدول اإلفريقية دون االعتبار 
للتوزيعات القبلية وال الدينية، فنتج عنها أن أصبحت أفريقيا هي القارة صاحبة أكرب عدد 

 .من الصراعات املستمرة يف العامل حىت اآلن

يس أكثر من خريات القارة اإلفريقية وثرواهتا الطبيعية والبشرية إال صراعاهتا املسّلحة، تلك ل
الصراعات اليت تتوالد بشكٍل جعل من إفريقيا البؤرة األكثر التهاابً على خريطة الصراعات 

)ما دون الدولية( يف العامل، وفقًا لتقديرات معهد هيدلبريج ألحباث الصراع  الداخلية 
 The Heidelberg Institute for International Conflictويلالد

Research  ألوىل املرتبة ا« إفريقيا جنوب الصحراء»م، حيث احتل إقليم 2018للعام
دولّياً؛ متفوقًا على إقليم الشرق األوسط واملغرب العريب، والكذي يضّم بَدو ره دول الشمال 

mailto:tahar2001dz@gmail.com
mailto:safraouifatima02@gmail.com


 يةماعجملة العلوم اإلنسانية واالجت 2020السنة:  05الشهر:03العدد :
أطفال إفريقيا والنزاعات املسلحة الداخلية: من مأساة 

 العمالة إىل خطر التجنيد
 347ص –310 ص:

 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 

311 

ات فريقية هي أكثر القارات من حيث كثافة الصراعاإلفريقي، األمر الكذي يعين أّن القارة اإل
 الداخلية على اتساع رقعتها اجلغرافية.

وتُعىن هكذه الورقة بتقدمي إطاللٍة مفّصلٍة على إحدى أبرز اآلاثر السلبية لتوّطن الصراعات 
، «نيد األطفالجت»املسّلحة الداخلية وتغلغلها يف الدول واجملتمعات اإلفريقية، وهي ظاهرة 

، واليت متّثل معضلًة حقيقيًة أمام حاضر التنمية يف القارة السمراء «األطفال اجملّندون»أو 
 ومستقبلها؛ ابلنظر إىل أتثرياهتا املمتدة على األفراد واجملتمعات اإلفريقية على حدٍّ سواء.

يا إىل أي مدى تبقى ظاهرة جتنيد األطفال يف إفريقوعليه مت طرح اإلشـــــــــــــــكالية التالية: 
 العصر اليت عجز العامل عن مواجهتها  جرمية

القوات املســـــــــــــــلحة، التنظيمات اإلرهابية، امليليشـــــــــــــــيات، اإلرهاب،  :الكلمات املفتاحية
 اجلماعات املتطرفة.

Abstract  

The African ability is the cradle of civilizations and rich in natural 

resources, today it is a source of tribal and religious conflicts, 

military coups and internal armed conflicts over its various 

resources, and a hotbed of external interventions that drew the 

administrative borders of African countries without regard to 

tribal or religious distributions, as a result of which Africa became 

the continent with the largest number From the ongoing conflicts 

in the world until now. 

There is nothing more than the African continent’s goodness and 

natural and human resources except its armed conflicts, those 

conflicts that have generated in a way that made Africa the most 

inflammatory focus on the map of internal (sub-international) 

conflicts in the world, according to estimates by the Heidelberg 

Institute for International Conflict Research for the year. 2018 

AD, where the region of "Sub-Saharan Africa" ranked first 

internationally, surpassing the Middle East and the Maghreb 
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region, which in turn includes the countries of North Africa, 

which means that the African continent is the most continent in 

terms of the intensity of internal conflicts Messenger 

geographical turf. 

This paper is concerned with providing a detailed view of one of 

the most important negative effects of the endemicity and 

internalization of internal armed conflicts in African countries 

and societies, which is the phenomenon of "child recruitment" or 

"child soldiers", which represents a real dilemma for the present 

development of the continent and its future, given its long-term 

effects. On African individuals and societies alike. 

Therefore, the following problem was raised: To what extent 

remains the phenomenon of child recruitment in Africa, the crime 

of the time that the world has been unable to confront? 

key words:Armed forces, terrorist organizations, militias, 

terrorism, extremist groups. 
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 مقدمة:

أدت الصـــــــرعات يف كثري من الدول، وخباصـــــــة يف الســـــــاحل اإلفريقي، إىل انتشـــــــار 
ظاهرة جتنيد األطفال من جانب امليليشــيات والتنظيمات اإلرهابية، وظهر ذلك يف كل من 
روندا، إفريقيا، الصــورمال أوغندا وغريها، الكذين اســتغلت فيها التنظيمات اإلرهابية اآلالف 

عمال اإلرهابية، كما اســـــــــــــــتغلت مجاعة تنظيم القاعدة يف بالد من األطفال وجندهم يف األ
املغرب اإلســـــــــــالمي مبايل األطفال يف األعمال املســـــــــــلحة منكذ اندالع االقتتال الداخلي يف 

 .2012العام 

ن ، وجود آالف م«اليونيســــــــيف»وتؤكد تقارير املنظمات الدولية، خاصــــــــة منظمة 
املســـــــــــــــلحــة يف منــاطق التوتر حول العــامل، األطفــال الــكذين يتم اســـــــــــــــتخــدامهم يف النزاعــات 

معظمهم ضــــحااي لعائالهتم، وكثري منهم مت اختطافه، أو ضــــربه، أو التغرير به، وحىت شــــراؤه 
 .الستغالله يف عمليات انتحارية، ما جعل األطفال وقوداً ألزمات أكرب منهم

ع تزايد م وهنا ال يزال يعاىن اجملتمع الدويل من ظاهرة جتنيد األطفال اليت تتزايد
النزاعات املسلحة، ِلما هلا من خطورة ليست على األطفال أنفسهم فقط، بل تتجاوز ذلك 
لتنال هتديد السلم واألمن الدوليني، كما أهنا برزت يف الفرتة األخرية مع تزايد النزاعات 
الداخلية، واحلرب على اإلرهاب، لتمثل حتٍد كبري ابلنسبة للدول والعديد من املنظمات 

دولية واجلهود الدولية، األمر الكذي يشكل محالً ثقيالً على الدول اإلفريقية، حىت بعد هناية ال
املعارك ملعاجلة أاثرها اليت تستمر طويالً، ومن أسوء آاثرها اعتناق األطفال ملعتقدات من 

بقيت مشكلة جتنيد األطفال من أكثر املشاكل اليت تواجه ف .جندهم ورفض اجملتمع له
طفال، ومثار قلق للمجتمع الدويل، فبدأت حركات بطيئة ملنع جتنيدهم يف حقوق األ

، 1977آب/أغسطس 12الربتوكول االختياري الثاين اإلضايف التفاقيات جنيف املعقود يف 
تشرين  20مث مل متر أقل من اثنتا عشر سنة حىت ظهرت اتفاقية حقوق الطفل يف 

جتنيد األطفال من الدول األطراف، ولكنها لتنص مرة أخرى على منع  1989الثاين/نوفمرب 
عاجلت املوضوع بنصوص مقتضبة، بعدها مل ميض وقت طويل حىت أدرك أطراف املعاهدة 
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على عدم كفاية هكذه املعاهدة لوحدها للحيلولة دون جتنيد األطفال، لكذا مت وضع برتوكول 
ل بشأن ة حقوق الطفمسَي الربوتوكول االختياري التفاقي 2000آاير/مايو  25اختياري يف 

، A/RES/54/263 إشراك األطفال يف النزاعات املسلحة وأُقر يف وثيقة األمم املتحدة
والكذي يتضح من عنوانه أنه جاء ليحد من استخدام األطفال يف القوات املسلحة وساحات 

 .املعارك

 إشكالية البحث:

ال ها األطفيعد الطفل اجلندي مشكلة موجودة يف العديد من الدول، ويعاين من
ابلدرجة األوىل، واإلشكالية تتعلق ابلطفل احملارب، هل هو طفل مت استغالله من قبل طرف 

ة اليت وخصوصاً العديد منهم تشربوا عقيدة اجله-يف النزاع، وابلتايل يكون ضحية، أم إنه 
ىل إمقاتلون أو جمرمني حبسب إذا ما ُجندوا من دولة أو جهة مسلحة، وعليه  -جندهتم 

مدى تبقى ظاهرة جتنيد األطفال يف إفريقيا جرمية العصر اليت عجز العامل عن مواجهتها  أي
 ما هي نظرة القانون الدويل هلؤالء املقاتلني الصغار؟.و 

 املفاهيمية ملصطلحات املداخلة:الداللة 

 القوات املسّلحة:

لقيادة  تتكون القوات املســّلحة للدولة من كل الوحدات املنظمة واألفراد اخلاضــعني
مســؤولة عن ســلوك مرؤوســيها، وهم خيضــعون لنظام أتدييب داخلي يلزمهم ابالمتثال لقانون 

 .النزاعات املسّلحة

كيف تضــــــــــــمن قوة مســــــــــــّلحة االمتثال للقانون؟ يعود األمر ببســــــــــــاطة اتمة لوجود 
تســلســل قيادي واضــح املعامل، وملا هلكذه القوة من منظومة قوانني عســكرية خاصــة هبا لفرض 

كمـــا نضـــــــــــــــبــــاط والقــــانون، إضــــــــــــــــــافــــة إىل مــــا تتمتع بــــه من قيــــادة وتــــدريــــب جيــــدين،  اال
املســـــــلحة إحدى الوســـــــائل األســـــــاســـــــية لتنفيكذ الســـــــياســـــــة اخلارجية و إحدى  القوات تعترب
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املقومات األســـــــــاســـــــــية لنجاح الدبلوماســـــــــية و االســـــــــتخدام الفعلي وقت احلرب للدفاع او 
 *  الردع.اهلجوم و أيضا وقت السلم و 

جمموعة اآلراء اليت حتملها أعداد كبرية من املواطنني حول موضـــــــــــــوع  العام : الرأي
يشــــغل االهتمام العام و قد يقوم بدور املناهض لســــياســــة احلكومة او بدور داعم لســــياســــة 

 . احلكومة اخلارجية

 تعريف اإلرهاب: 

بًة ورهبا،  ورد يف لســـــــــــــــان العرب يف مادة "رهب": )َرِهَب: ابلكســـــــــــــــر، يرهب ره 
 م، ورهبا أي خاف، ورهب الشيء رهبا ورهبه: خافه.ابلض

وهكــكذا جنــد أن اإلرهــاب يف اللغــة العربيــة يــدور حول هــكذه املعــاين: اخلوف والفزع 
 والرعب والتهديد. كلها تصب يف اإلرهاب يف املنظور الشرعي.

التعريف و  -حد كبري إىل-يتفقأما تعريف اإلرهاب طبقاً لنص قاموس أكســــــــــــــفور 
ن العرب إلبن منظور يف موضـــــــــوع اخلوف الفزع والتهديد وإن كان التعريف الوارد يف لســـــــــا

 العريب مل حيدد اجلهة اليت متارس اإلرهاب أو من ميارس ضدها. 

وقد ورد حتديد اجلهة يف القرآن الكرمي )ترهبون به عدو هللا وعدوكم(، ويف الســــــــــــنة 
 )نصرت ابلرعب(.

 املليشيات:

ء مســــــــّلحني هدفها مناصــــــــرة الدولة يف حال هي مجاعة مكّونة من رجال أو نســــــــا
وقوع أزمة أو حرب، وعادة ما تكون هي اجليش الثاين، يف حال ســــــقوط اجليش النظامي،  

 .كما تفعل اآلن أمريكا وبريطانيا

الالتينية، ومعناها األصــــلي  militia تعريفها الرمسي )الالتيين(: مشــــتّقة من كلمة
( هو: 1932) الفرنســـــــــــــي-تيينالال Quicherat et Daveluy حبســـــــــــــب معجم
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ة من   miles "خـــدمـــة عســـــــــــــــكريـــة، محلـــة، عمليـــة عســـــــــــــــكريـــة، حرب". وهي مشـــــــــــــــتقـــّ
 "، أي "جندي، رجل مسلح، أو رجل حماربmilitesأو

ويف البحث عن اجلكذور التارخيية ملفهوم امليليشـــــــــــــــيات يقول ابن خلدون: إن هناك 
ليت امتـــد دول واإلمرباطورايت اتنـــافس دائم بني القبـــائـــل العربيـــة وبني احلكـــام العرب أو الـــ

ُحكمهــا إىل منــاطق عربيــة، وغــالبـًـا مــا تلجــأ الــدول إىل شـــــــــــــــيوخ القبــائــل وقــادة اجملموعــات 
املســـــلحة والعصـــــاابت اإلجرامية للمســـــاعدة على حتصـــــيل الضـــــرائب وفرض األمن والنظام 

 ووقمع املتمردين، هكذا يعين أن امليليشـــــــــــــيات هي أداة غري شـــــــــــــرعية تســـــــــــــتخدمها الدولة أ
 األحزاب أو الدول األخرى لفرض السيطرة أو لإلخالل ابألمن.

ولقد ظهر مصـــــــطلح امليليشـــــــيات يف األدبيات الســـــــياســـــــية بشـــــــكل صـــــــريح مقرتانً 
ابألنظمة االســـتبدادية، وهو ما اقرتن حبكومة فيشـــي الفرنســـية العميلة خالل احلرب العاملية 

تعاون مع أنشـــئ يف األربعينات ابل الثانية، وهو التنظيم الســـياســـي والعســـكري املرعب الكذي
الغستابو األملاين الصطياد مناضلي املقاومة الفرنسية، سواء بقتلهم أو تسليمهم إىل احملتل، 

 وقد متيزت هكذه امليليشيات ابرتدائها لوانً خاصاً ومسيت وقتها مبيليشيات الرداء األسود. 

ملقاومة لح لوصــف امنكذ منتصــف اخلمســينات أطلقت األدبيات الغربية هكذا املصــط
الشعبية اليت تتشكل ضد احملتل، وهي بكذلك حتاول ربط هكذا املصطلح ابملقاومة سبيالً إىل 
خلط التســــــميات ابلشــــــكل الكذي يقرن حركات التحرر واملقاومة الوطنية بتلك العصــــــاابت 

 املتمردة اخلارجة عن القانون. 

لك ة ومدعومة، ومتتكما وتعرف امليليشــــــــيات أبهنا جماميع مســــــــلحة ومنظمة ومدرب
هيكلتها اخلاصـــة لتحقيق مصـــلحة حزبية معينة وخاضـــعة لســـلطة مركزية. ويف هكذا الســـياق 
ميكن تعريف امليليشـــيا ابعتبارها الكذراع العســـكرية لفئة ســـياســـية أو دينية ختوض صـــراعاً أايً  

 كان دافعه.
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 :خطة البحث

روب التجنيد يف احلدور اهليئات الدولية يف محاية األطفال من  املبحث األول:
 الداخلية

 أسباب وآاثر جتنيد األطفال املطلب األول:

ة املسؤولية اجلنائية الدولية عن جتنيد األطفال يف النزاعات الداخلي املطلب الثاين:
 املسلحة

 إشكالية الصراعات الَقَبِليَّة يف إفريقيا املبحث الثاين:

 فحةجتنيد األطفال: أفرقة جهود املكا املطلب األول:

 النموذج الكيين املطلب الثاين:

املبحث األول: دور اهليئات الدولية يف محاية األطفال من التجنيد يف احلروب 
 الداخلية

إن وضـــــع النصـــــوص القانونية اليت تكفل محاية قانونية واســـــعة النطاق لألطفال من 
ع وضــــــــــــــ التجنيــد إابن احلروب الــداخليــة ال يعــدو أن يكون خطوة أوىل، لــكذلــك ال بــد من

 آليات رقابية لتخلق بيئة مواتية لتنفيكذ هكذه النصوص القانونية.

فمن املعلوم أن آليات محاية حقوق اإلنســــــان هي أيضــــــا آليات حلماية الطفل ألن 
حقوق الطفل ليست منفصلة عن حقوق اإلنسان، فما هي إال حقوق اإلنسان يف مرحلة 

 من مراحل العمر.

حتققــت على صـــــــــــــــعيــد جــدول أعمــال األطفــال  وابلرغم من التطورات اهلــامــة اليت
والنزاع املســــــلح، ال يزال وضــــــع األطفال يف حاالت النزاعات املســــــلحة خطرياً، فهناك هوة 
مثرية للقلق وابرزة املعـــامل بني الفظـــائع اليت ترتكـــب يف حق األطفـــال من جهـــة، واملعـــايري 
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، إذ يعتقد أن 1ن جهةالواضـــــــــــحة والفورية واملبادرات امللموســـــــــــة من أجل محاية األطفال م
ســـــــنة من العمر يقاتلون يف نزاعات مســـــــلحة يف العامل وأن  18طفل دون  300أكثر من 

مئات اآلالف من األطفال اآلخرون هم أفراد يف قوات مســـــــــــــــلحة وميكن أن يلقى هبم يف 
 .2ساحة القتال يف أي وقت

فيها  لخصــــــوصــــــا بعد انتشــــــار جمموعة كبرية من النزاعات غري الدولية واليت يســــــه
 3،التأثري على األطفال وإجبارهم على االخنراط يف أعمال القتال والتخريب والتجســــــــــــــس

ففي الوقت التكذي منعت فيه الدول األوروبية اســــــــــــــتغالل األطفال يف النزاعات املســــــــــــــلحة 
 .4مبقتضى تشريعاهتا الوطنية استفحلت وتطورت هكذه الظاهرة يف الدول النامية

                                                 

فمثال أعرب األم العام املســــــاعد لألمم املتحدة املكلف حبقوق اإلنســــــان عن قلقه جراء االنتهاكات  - 1
ىل أنه مي، إذ أشــــار إاخلطرية حلقوق اإلنســــان يف مشال مايل املوجودة حتت ســــيطرة حركات التمرد اإلســــال

يتم جتنيد أطفال ضـــــــــــــمن اجملموعات املســـــــــــــلحة بتواطؤ من األولياء إذ أوضـــــــــــــح أن هناك معلومات ذات 
مضــــداقية تشــــري إىل أن أطفال قد جندوا يف مدينة "غاو" من قبل حركة التوحيد واجلهاد يف غرب إفريقيا، 

جيع أبنائهم على االلتحاق ابجلماعات دوالر لتشـــــــ 600وإن أولياؤهم حتصـــــــلوا ابملقابل على ما يقل عن 
دوالر  1.25دوالر يف الشــــــهر لتجنيدهم، بينما يعيش بقية الســــــكان أبقل من  400املســــــلحة، مث على 

دوالر لتجنيد األطفال، يومية اخلرب اجلزائرية، اجلمعة  400يوميا: ح. ســــليمان: اجلماعات اإلرهابية متنح 
  .02، ص 6863، ع: 2012أكتوبر  12

محد ســــــــــــي علي، محاية األشــــــــــــخاص واألموال يف القانون الدويل اإلنســــــــــــاين، )دار األكادميية للطبع أ -2
  176، ص 2011-2010والنشر والتوزيع(، 

فضـــــيل طالفحة، محاية األطفال يف القانون الدويل اإلنســـــاين، )األردن: دار الثقافة للنشـــــر والتوزيع(،  -3
  123-111، ص ص. 2011، 1ط

محاية الطفل يف النزاعات املســـــــلحة، إســـــــهامات جزائرية حول قانون الدويل اإلنســـــــاين، مليكة أخام،  -4
 107، ص 2008، 1إعداد خنبة من اخلرباء اجلزائريني، اجلزائر، ط
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فاقم نية والصـــــــــــــــبية النازيني ميلؤون اجليوش النازية، غري أنه تفمنكذ احلرب العاملية الثا
الوضــــع يف ســــنوات الثمانينات يف صــــفوف املقاتلني اإليرانيني ضــــد العراق، وحىت يف اآلونة 

هم من  1األخرية ظهر اجلنود األطفال يف كل من قارة آسيا، غري أن أطفال إفريقيا السوداء
أســـــــــــرهم وهم يف عز الصـــــــــــغر عن طريق ختديرهم  دفع الثمن ابهظا حيث مت اختطافهم من

، وعليه فإنه يعد 2وترهيبهم من طرف الســلطات عن طريق اســتعمال بنادق الكالشــنكوف
من أكرب ضـــــــــماانت حقوق الطفل يف العامل هي تلك الضـــــــــمانة النابعة من اســـــــــتقرار مبدأ 
ضـــــــــرورة احرتام حقوق اإلنســـــــــان وحقوق األطفال خاصـــــــــة يف وجدان الضـــــــــمري البشـــــــــري 

 .3اإلنساين

وهلكذا الســـــــــــبب شـــــــــــكلت مرحلة التطبيق العنصـــــــــــر املهيمن يف محاية األطفال أثناء 
النزاعات املســــــــــلحة، وســــــــــعيا إىل ردم هكذه اهلوة، يتعني على اجملتمع الدويل أن حيول وجهة 

 .4طاقته من املهام املعيارية إىل ضمان تطبيقها على أرض الواقع

ل وهي ية تقوم مبراقبة تطبيق حقوق الطففإنشـــــــــــــــاء اتفاقية حقوق الطفل آللية دول
جلنة حقوق الطفل، ال يعين أن ضـــــــماانت محاية هكذه احلقوق تقتصـــــــر على اللجنة وحدها 
وذلك ألن حقوق الطفل تناولتها االتفاقيات العامة حلقوق اإلنســـــــــــــــان الدولية واإلقليمية 

                                                 

 2002فحســـب تقرير منظمة مراقبة حقوق اإلنســـان "هيومن رايتس ووتش" األمريكية الصـــادر عام  -1
ألف جندي يف كل نزاع  350جيندون يف القوات املسلحة من  ألف طفل مازالوا 70فإنه يوجد أزيد من 

  إفريقي.

منتصــر ســعيد محودة، محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل والعام واإلســالمي، )مصــر: دار اجلامعة - 2
 186اجلديدة(، ص 

هضــــة نحممود ســـــعيد حممود ســـــعيد، احلماية الدولية لألطفال أثناء النزاعات املســـــلحة، )مصـــــر: دار ال- 3
  183، ص 2007العربية(، 

  159فضيل طالفحة، املرجع السابق، ص  -4
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ال بشكل األطف على حد سواء، ككذلك فإن القانون الدويل اإلنساين قد أسبغ محايته على
خاص، وابلتايل فإن وســـــائل محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل تتعدد، حيث يســـــتفيد 

 .1الطفل من أعمال اهليئات واملنظمات الدولية املعنية بنشر وكفالة حقوق اإلنسان

 املطلب األول: أسباب وآاثر جتنيد األطفال

د يف الدول ابه إىل حد بعيأســــباب جتنيد األطفال وما ترتكه من آاثر مبجملها تتشــــ
اليت عانت وتعاين من هكذه الظاهرة، فهكذه األســــــــباب كما موجودة يف ســــــــوراي وبعض دول 

نتائج كل منها يف كل دولة، ونفس اآلاثر وال  إثرأفريقيا هي نفســـــها يف العراق مع اختالف 
 .يرتكها التجنيد القسري لألطفال ولو بدرجات متفاوتة من دولة إىل أخرى

 أسباب جتنيد األطفالأواًل: 

 : 2يعود جتنيد األطفال لعوامل خمتلفة نكذكرها منها

يلعب الفقر دوراً مهماً  يف جتنيد األطفال، خاصة يف حاالت جتنيدهم  -1
من قبل القوات املســـــــــــــــلحة جلماعات غري نظامية، وهو األمر الكذي قد يدفع عوائلهم إىل 

، يف مدخل مادي ولو كان بســــيط تشــــجيعهم على االلتحاق هبكذه اجلماعة أو تلك، طمعاً 
ورمبا يف العديد من األحيان ليضـــــــــــــــمنوا وجبة واحدة من الغكذاء، فكان هناك العديد من 

 .دوالر شهراي 135-100اجلماعات املسلحة يف مايل، تدفع مبالغ بني 

ــــد  -2 كــــكذلــــك لعــــب التمييز دورًا ال يقــــل عن الفقر يف الــــدفع إىل جتني
امل عات املسـلحة، وذلك ابعتبار الدفاع عن اهلوية يعد عاألطفال والصـبية لاللتحاق ابلنزا

فعال لتعبئة اجملتمعات احمللية وأطفاهلم، إضــــــــــــافة إىل عوامل اجتماعية تظهر بشــــــــــــكل أكثر 
                                                 

 .159نفس املرجع، ص - 1

مركز دراسات  ،جملة املستقبل العريبحممد النادي، األطفال اجلنود يف ظل القانون الدويل اإلنساين، - 2
  35، ص 2015متوز/ يوليو  437الوحدة العربية، العدد 
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وضــــوح يف مناطق النزاع الداخلي يف أفريقيا، وتتمثل هكذه بســــيادة القيم العشــــائرية على قيم 
لة للجوء إليها السـتحصـال احلق، مع ضـعف القانون والدولة، مما جعل العشـائر طريقة سـه

املالحقات احلكومية، ويرتبط ابلقيم العشائرية العديد من السلبيات من قبيل الثأر، تتضافر 
 .معها عوامل أخرى كاجلهل والفقر

لعبت األوضـــــــــاع الســـــــــياســـــــــية دوراً ابرزاً يف جتنيد األطفال، من خالل  -3
ت التمرد، يظهر ذلك واضـــــــــحاً يف جعلهم وســـــــــائل تســـــــــتغلها اجلماعات املســـــــــلحة وحركا

صـــعوبة مالحقة مرتكيب جرائم جتنيد األطفال، وســـوء األوضـــاع الســـياســـية ســـبب رئيس يف 
العـــديـــد من النزاعـــات الـــداخليـــة، وكثرة هـــكذه النزاعـــات تؤدي إىل تزايـــد أعـــداد األطفـــال 

 اجملندين.

تعمل بعض الدول على انتشــــــال األطفال واملراهقني من الشــــــوارع ملنع  -4
الل هؤالء يف اجلرائم، والســــــــــيما ممن تركوا الدراســــــــــة، وتعمل على زجهم يف القوات اســــــــــتغ

 .املسلحة

إحجام املواطنني عن الدخول يف القوات املســـــــــــــــلحة، مما يدفع العديد  -5
من احلكومــات إىل اللجوء إىل جتنيــد األطفــال، يضــــــــــــــــاف إىل ذلــك تقبــل األطفــال العمـل 

 .يف بعض دول أفريقيا أبجور زهيدة قياساً ابلبالغني، وهكذا ظهر

األطفال يف اعمار متقدمة يف ســـــــن املراهقة من ثالثة عشـــــــر إىل مثانية  -6
عشــر ســنة، وحىت قبل الثالثة عشــر مفضــلون لدى اجلماعات املســلحة، إذ يســهل التحكم 
هبم وال زالت عقوهلم وشــــــخصــــــيتهم وتكوينهم الثقايف ومعتقداهتم مل ُتكّون بعد، وهكذا جيعل 

لزرع أفكار اجلماعات املســــــــــــلحة أبفكارها، بل جعلهم من دعاهتا منهم أرضــــــــــــية خصــــــــــــبة 
وقادهتا بعد ســــــنوات قليلة عند البلوغ، ويف ســــــن املراهقة يظهر التمرد لدى الفرد، وقد يعد 
االلتحاق بقوات مســــــــــــلحة نظامية أو غري نظامية وســــــــــــيلة جيدة لتفريغ هكذه الطاقة، بكل 

 .ملراهق ببلوغه مبلغ الرجالمغرايت هكذا العمل من مالبس عسكرية وشعور ا
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 اثنيًا: آاثر جتنيد األطفال

على  -وهي مبجموعها ككذلك -ال يقتصـــــــــــــر التجنيد فيما يرتكه من آاثر ســـــــــــــلبية 
الطفل نفســـــه بل يتعدى ذلك ليصـــــل ألســـــرته وبلده، بل أن التجنيد يف العديد من أوجهه 

ب )األمم املتحدة، الصـــــلييهدد الســـــلم واألمن الدويل، األمر الكذي دفع ابملنظمات الدولية 
 .1األمحر وغريمها( إىل وضع مواثيق دولية تعاجل هكذه اآلاثر ميكن إمجاهلا فيما أييت

اآلاثر االجتماعية أتيت يف مقدمة ســـــــــــلبيات جتنيد األطفال، إذ حتدث  -1
اختالالت اجتمــــاعيــــة انمجــــة من انتزاع الطفــــل من عــــائلتــــه، األمر الــــكذي يؤدي إىل قطع 

اجلســـدية بني الطفل وأســـرته، مما يؤدي إىل خلق جيل عدمي اإلحســـاس األواصـــر النفســـية و 
فاقد الشـــــــــــــــعور ابألمان، كما أن العديد من هؤالء األطفال اجملندين يعانون فيما بعد من 
رفض اجتماعي، وما يرتبط هبكذا الرفض من مشـــــــــــــــاكل جيعل حماولة الدول إعادة أتهيلهم 

 .غاية ابلصعوبة

ل يف أن من أهم املوارد اليت تنهض هبا اآلاثر االقتصـــــــــــــــادية إذ ال جد -2
الدول هي املوارد البشـــــــــرية، وال غىن عنها يف أي عملية تنمية، ويقيناً أن األطفال هم اجلزء 
األهم من املوارد البشرية والشراين الكذي يغكذي اجملتمع ابلدماء الشابة، وجتنيدهم حيول دون 

رة ائها أســـــرية اجلهل، كما أن هكذه الظاهتطوير هكذه الفئة املهمة لرتكها مقاعد الدراســـــة وبق

                                                 

نيد األطفال يف أفريقيا، حبث منشــــــــــــــور يف اجمللة األكادميية للبحث القانوين، معزيز عبد الســــــــــــــالم، جت- 1
 . أيضاً 145-144، ص 2016اجمللد الرابع عشر، العدد العشرون، سنة 

 https://childrenandarmed conflict.un.org/effects-of-conflict/six-

grave-violations/child-soldiers    

 . ككذلك تقرير129مصدر سابق، ص  أيضاً منال مروان منجد،
 Human Rights Watch https://www.hrw. 

org/ar/news/2016/04/07/288511.  
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ســـــــــتؤدي إىل اســـــــــتمرار احلروب لوقت أطول مما يؤدي إىل أتخر اقتصـــــــــاد البلد، إن مل نقل 
 .يؤدي إىل تدمريه

ككذلك يرتتب على جتنيد األطفال وإشــــــــــراكهم يف النزاعات املســــــــــلحة  -3
ن إىل أضــــرار اآاثر تصــــيب الطفل اجملند قبل غريه، فقد يتعرض الطفل يف العديد من األحي

 بدنية سواء من األعمال العسكرية أو أثناء التدريب جتعله عالة على أهله.

يضــــــاف إىل األضــــــرار البدنية أضــــــرار أخرى ال تقل قســــــوة وهي األضــــــرار الفكرية 
والنفسية على الطفل اجملند، إذ يتلقى األطفال دروساً عن العقيدة اليت تعتقد هبا اجلماعات 

لــة اول أن تزرع تلــك املعتقــدات يف نفوس األطفــال، وال تُعــدم احلياليت تولــت جتنيــدهم، حتــ
ألجل ذلك، إذ غالباً ما يكون األطفال مادة سـهلة التشـكيل لضـعفهم الفكري وخصـوصاً 
أغلبهم تركوا املدرســـــة يف مراحل مبكرة، ويف احلركات املتطرفة اإلســـــالمية يكون الكالم عن 

تدريب هؤالء الصـــــــــــــــبية املراهقني يف معســـــــــــــــكرات  احلور العني واجلهاد وطلب اجلنة، ويتم
صـــــاخبة خانقة وبيئة خصـــــبة الرتفاع معدالت اإلســـــاءة اجلنســـــية، من قبل مدربيهم أو من 
قبل زمالئهم األكرب ســــناً، تتفاعل هكذه العوامل مع غريها داخل نفســــية الطفل، وأمام عدم 

ري نفس تدرجيياً على تغوجود مهرب، تتعامل أدمغتهم مع هكذا الواقع ابملســـــــــــــــايرة ما يؤثر 
وعقلية وطريقة تفكري الطفل اجلندي، وبعد انتهاء فرتة التجنيد ابنتهاء املعارك أو بتســـــــــريح 

ل وقد بلغ يعود الطف -لكنهم مل يعودوا ككذلك -اجلنود الكذين كانوا أطفاالً وقت جتنيدهم 
 يكن إن ملســـــــــــــناً أكرب وعاش يف جمتمع العنف واجلرمية، وشـــــــــــــهد العديد من أعمال القتل 
 ارتكبها، مع كل تلك اخلربة، رمبا يرى استعمال القوة حاًل لكثري من مشكالته.

املطلـب الثـاين: املســـــــــــؤوليـة اجلنـائيـة الـدوليـة عن جتنيـد األطفـال يف النزاعـات 
 الداخلية املسلحة:
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لقد متيز العصر الراهن بكثرة احلروب الداخلية، فمنكذ فرتة التسعينيات انتشرت 
لية داخل الدول، واليت قد تنشب بني األفراد والدولة، أو بني جمموعة من األفراد احلروب األه

 .1وأخرى، أو بني قوات الدولة عندما حيصل مترد أو عصيان مسلح

إذ تشري اإلحصائيات أن العامل قد شهد خالل األعوام االثنني والثالثني اليت تلت 
تد القتال إىل أراضيها، بل وإن شبح دولة ام 71حراب غطت  130احلرب العاملية الثانية 

نزاعًا حمليا ميكن أن  160احلروب املعلقة والقابلة لإلنفجار يف أي وقت قد يصل إىل 
 .2تنفجر لتصبح حرواب حملية بل وقد تصبح حرواب دولية

ابلنص صراحة  1998هلكذا جاء نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 
رائم احلرب سواء يف النزاعات املسلحة الدولية أو غري الدولية، وهكذا على معاقبة مرتكيب ج

التقارب مرده ما أسفرت عنه النزاعات املسلحة غري الدولية يف كل من روندا وغريها من 
 .3مآس فاقت العديد من النزاعات املسلحة الدولية

نيد جتولعل أبرز واخطر جرائم احلرب املرتكبة خالل احلروب الداخلية، جرمية 
األطفال يف القوات املسلحة، إذ قدرت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان يف إحدى إصداراهتا، 

سنة املتورطني يف النزاعات املسلحة يف  18، عدد األطفال دون 1999جوان  15يف 
 ألف جندي. 308أكثر من ثالثني بلدا يف مجيع القارات حبوايل 

                                                 

عروبــة جبــار اخلزرجي، حقوق الطفــل بني النظريــة والتطبيق، )عمــان: األردن، دار الثقــافــة للنشـــــــــــــــر - 1
 .314، ص2010، 1والتوزيع(، ط

الم، مكذكرة ماجســــــــــــتري، التخصــــــــــــص: القانون الدويل عبد القادر بوبكر، الســــــــــــلم واحلرب يف اإلســــــــــــ- 2
 .152، ص 1992والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر، معهد احلقوق والعلوم اإلدارية، 

شـــــــــريف علثم، مدلول القانون الدويل اإلنســـــــــاين وتطوره التارخيي ونطاق تطبيقه، إســـــــــهامات جزائرية - 3
  .32-31، ص 2008، 1رباء اجلزائريني، اجلزائر، طحول القانون الدويل اإلنساين، إعداد خنبة من اخل
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فال اجملندين، يعتقد أن عدد األط ففي إفريقيا حيث نشهد أكرب عدد من األطفال
اجملندين يف احلروب بلغ املائتني ألف جندي، حيث يستخدمون يف النزاعات املسلحة 
برواندا، إذ استخدم األطفال طوال أربعة عشر عاما من احلرب األهلية فيها كجنود مهامجني 

 .1ومساعدين

شر يف بوروندي منكذ عكما قد أجج القادة العسكريني نريان النزاع املسلح الدائر 
سنوات بتجنيد األطفال وخطفهم وحتطيم طفولتهم وتعريض مستقبلهم للخطر، فقد 

عاما ابستحقاق كأداة رخيصة  15استخدم األطفال حىت أولئك الكذين تقل أعمارهم عن 
 .2يف احلرب

من األطفال اجلنود الكذين ترتاوح أعمارهم مائة منهم  400كما قد أحصي حوايل 
سنة، متمركزين يف مركز تدريب اتبع للحكومة يف "التشاد"، خالل  12ت وسنوا 8بني 

يف  60االشتباكات اليت وقعت بني اجليش الوطين الشتادي واحتاد "أبيشي" حيث كان 
 .3املائة من أعضاء االحتاد الكذي قبض عليهم من األطفال

دولية أم ال لكذلك فإن نظام القانون الدويل، سوءا كان مصدره العرف أم االتفاقيات
املبادئ العامة شأنه شأن األنظمة القانونية الداخلية يفرض التزامات على أشخاصه تعد 
واجبة النفاذ، فإذا ما أنتهك هكذا الشخص التزاماته حتمل مسؤوليته جنائية دولية جراء عمله 

 غري املشروع.

                                                 

، 1بسام عاطف املهتار، استغالل األطفال، حتدايت وحلول، )لبنان: منشورات احلليب احلقوقية(، ط -1
  . 41، ص 2008

  .259-258ص  –عروبة جبار اخلزرجي، املرجع السابق، ص - 2

إلنســــــاين، جملة البحوث والدراســــــات العلمية، هشــــــام فخار، احلماية اخلاصــــــة يف ظل القانون الدويل ا -3
  .95-94ص –، ص 2012، مارس 06جامعة حيي فارس: املدية، اجلزائر، ع:
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رها له قوحتمل الشخص الدويل للمسؤولية الدولية هو جزاء لتمتعه ابحلقوق اليت أ
القانون الدويل وضمان لوفائه ابلتزاماته وواجباته القانونية الدولية، فاحلقوق الدولية تقابلها 
التزامات وواجبات دولية يكفل القانون تنفيكذها عن طريق إقرار املسؤولية الدولية على 

 الشخص الدويل إذ ما أخل إبحداها.

 يف إفريقيااملبحث الثاين: إشكالية الصراعات الَقَبِليَّة 

 تـَُعدُّ الصراعات الَقَبِليَّة مبثابة أحداث متكررة يف اتريخ البشرية احلديث، ابلرغم من
 The Uppsala Conflict تكلفتها الباهظة ابلنسبة للمجتمعات، فوفًقا لربانمج

Data Program  م على 1945صراع أهلي اندلع منكذ عام  200هناك أكثر من
دد قد شهدته قارة إفريقيا، وانضوت معظمها ضمن النزاعات مستوى العامل، ثلث هكذا الع

 .1الَقَبِليَّة

وخالل القرن العشرين، جتاوزت احلروب األهلية اليت شهدها العامل احلروب الدولية 
حراًب أهلية  50يف هكذه الفرتة الزمنية، حيث تشري إحدى الدراسات إىل أن هناك أكثر من 

يف حني اندلع نزاعان مسلحان دوليني فقط. ومع قد اندلعت خالل عقد التسعينيات، 
اختالف تصنيف تلك الصراعات أو الصراعات بشكل عام إال أن حوايل نصف احلروب 
األهلية وغريها من النزاعات املسلحة الداخلية هي صراعات إثنية وقـََبِليَّة؛ حيث تـَُعدُّ تلك 

ل العامل  يف قارة إفريقيا فحسب، بالصراعات واحدًة من املصادر الرئيسة النعدام األمن ليس 
 .2كله

                                                 

اليونيسف: ربع أطفال العامل يعيشون يف البلدان املتضررة من النزاعات أو الكوارث، مركز أنباء األمم  - 1
 goo.gl/9fLiS8 م، متاح على الرابط اآليت:2016ديسمرب  8املتحدة، 

حممد مشـــــــــــــــرف خليفة: اجلنود األطفال، جملة درع الوطن، القيادة العاّمة للقوات املســـــــــــــــلحة بدولة  - 2
  goo.gl/zL3VWf م، متاح على الرابط اآليت:2012أغسطس  1اإلمارات العربية، 
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 Karl Cordell& Stefan ويعرف كارل كورديل وستيفان وولف
Wolff  الصراع الِعر ِقي على أنه َوض ٌع تسعى فيه جمموعتان عرقيتان أو أكثر من الفاعلني

، أو مبعىن آخر هو عبارة عن نزاعات تقوم 1داخل اجملتمع إىل حتقيق أهداف غري متناسقة
 األفراد أو اجلماعات؛ وذلك على أساس التمايز اإلثين أو الثقايف أو الديين أو اهلوية بني

لة الوطنية. وقد أثبتت التجربة التارخيية أنه يف بعض األحيان يكون من الصعوبة ابلنسبة للدو 
قوهتا ل اليت تتمتع بتعددية إثنية وقـََبِليَّة حتقيق االستقرار واألمن فيها؛ حيث تسعى الدولة بك

من أجل بسط هيمنتها وسيطرهتا على كافة القبائل، إال أهنا جتد مقاومة منها، وهو ما 
 .2يتسبب يف اندالع الصراعات الَقَبلِيَّة واإلثنية

، وتوجد يف إفريقيا جمموعات ِعر ِقيَّة متعدِّدة ختتلف فيما بينها من حيث اللغة والدين
 2000يث تكذخر قارة إفريقيا بوجود أكثر من ؛ ح3إىل جانب الثقافة والعادات والتقاليد

لغة، كما أن هناك تعدًدا يف األداين واملعتقدات، فإىل جانب األداين السماوية كاإلسالم 
، إال أن التعدُّد اإلثين هو أحد أكثر األمناط أمهيًة 4واملسيحية، هناك الدايانت التقليدية

الة اإلدارة نه يـَُعدُّ سالًحا ذا حدين؛ ففي حضمن أمناط التعدُّدية اليت تتمتع هبا القارة، كو 
الرشيدة للتعدُّد اإلثين؛ يسهم ذلك يف مزيد من االستقرار على الصعيد السياسي، وينعكس 
على املستوى اإلقليمي يف ظل التداخل اإلثين بني معظم دول القارة، وعلى العكس يف 

                                                 

1  - Mark A.  Drumbl, Reimagining Child Soldiers, Oxford: 

Oxford University Press, 2012, p.    
جتنيد األطفال، األمم املتحدة، مكتب املمثل اخلاّص لألمني العام املعين ابألطفال ونزع الســـــــــــــــالح،  -2

  goo.gl/Gz2F8sمتاح على الرابط اآليت:

3   - Ten facts about child soldiers that everyone should know", 

Independent, 23 December 2012, available at: goo.gl/yBCItV  

م، 2016فرباير  12ما مصــــــري "األطفال اجلنود" بعد انتهاء الصــــــراعات املســــــّلحة؟، يب يب ســــــي،  - 4
 goo.gl/JERCEYمتاح على الرابط اآليت:
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إلثنية، دالع واستمرار الصراعات احالة الفشل يف إدارة التعدُّد اإلثين، يُفضي ذلك إىل ان
وما ميكن أن مُيثله ذلك من هتديد حقيقي ووجودي للدولة يف إفريقيا، واألمن واالستقرار 
اإلقليمي، ينعكس على كافة املستوايت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ومن مَثَّ، فليس 

اإلابدة  وب األهلية وعملياتمن املستغَرب أن تكون إفريقيا قد شهدت عدًدا هائالً من احلر 
 اجلماعية.

وتتعدد الدول اإلفريقية اليت تتمتع ابلتعدُّدية والتنوع على املستوى القاري، من 
جمموعة ِعر ِقيَّة(، وتنزانيا  250جمموعة ِعر ِقيَّة(، ونيجرياي ) 250أبرزها؛ مجهورية الكونغو )

جمموعة ِعر ِقيَّة(، وكينيا  77)أكثر من  لغة(، وإثيوبيا 100جمموعة ِعر ِقيَّة(، وتشاد ) 130)
 .1جمموعة ِعر ِقيَّة( 70)أكثر من 

هكذا، وقد مرت إفريقيا مبوجات ثالث من احلروب والصراعات خالل العقود السبعة 
م، 1945املاضية؛ حيث ظهرت املوجة األوىل عقب انتهاء أحداث احلرب العاملية الثانية 

ير اليت قادهتا حركات التحرير اإلفريقية من نري  فقد شهدت أحناء القارة حروب التحر 
االستعمار الغريب، وامتدت تلك املوجة حىت سبعينيات القرن املاضي. مث بدأت املوجة الثانية 
مع ظهور عدد من الصراعات اليت اندلعت بني الدول اإلفريقية، إضافة إىل عدد من 

ة اخل القارة، مثل احلرب الصوماليالصراعات واحلروب األهلية اليت شهدهتا مناطق عدة د
م )حرب أوجادين(، واحلرب التنزانية األوغندية يف 1978-1977اإلثيوبية بني عامي 

 م.1979-1978الفرتة بني 

بينما شهدت القارة اإلفريقية املوجة الثالثة من الصراعات واحلروب يف أعقاب  
األهلية  حيث تصاعدت احلروبانتهاء احلرب الباردة يف أوائل تسعينيات القرن املاضي؛ 

 والصراعات اإلثنية والَقَبِليَّة، حبيث أضحت النمط األكثر شيوًعا يف القارة اإلفريقية، من بني

                                                 

1 - Conflict Barometer 2015, The Heidelberg Institute for 

International Conflict Research, Germany, 2016, p.12. 
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م 1996األمناط األخرى للصراع، ففي تقرير لألمني العام ملنظمة األمم املتحدة يف عام 
دولة تعاين  53من إمجايل دولة إفريقية  14حول أسباب الصراعات األهلية، ُوِجَد أن هناك 

. وهو ما عطَّل مسار عملية التحوُّل الدميقراطي اليت شرعت فيه 1من النزاعات املسلحة
بعض الدول اإلفريقية؛ نتيجة التأثري السليب لتلك الصراعات يف هتديد األمن واالستقرار 

 داخل الدول.

د املسبِّبات يف كونه أحوبرغم تباين اآلراء حول حمورية الصراع الَقَبِلّي أو اإلثين 
الرئيسة واملباشرة أو الثانوية يف اندالع الصراعات، إال أن هناك إمجاًعا على أنَّ الصراعات 
 الَقَبِليَّة هي واحدة من أبرز األسباب اليت تؤدِّي إىل نشوب احلروب األهلية يف قارة إفريقيا.

، كونه نتيجة أمر حتمي فيما يرى البعض أن الصراع القبلي يف القارة اإلفريقية هو
طبيعية للتعددية اإلثنية اليت تتميز هبا معظم الدول اإلفريقية، يف حني يرى فريق آخر أن 
النخبة السياسية هي السبب الرئيس يف استغالل البُـع د الَقَبِلّي لتحقيق مصاحل ومكاسب 

ظم ن معسياسية ضيِّقة على حساب املصلحة العامة، وهو ما أعطى انطباًعا عامًّا أب
الصراعات اليت تنشأ يف دول إفريقيا إمنا هي صراعات بني النَُّخب السياسية بسبب املصاحل 

 .2املادية والسياسية

وتتميز الصراعات اإلثنية/الَقَبِلّية حبماس األطراف املنخرطة فيه من انحية متسُّك كل 
السودان وجنوبه  الطرف مبوقفه، عالوة على أهنا متتد لفرتات طويلة، مثل الصراع بني مش

م. ويف أحيان كثرية، يتم استدعاء تلك 2005م حىت عام 1983الكذي استمر منكذ عام 
الصراعات يف الصراعات السياسية واالقتصادية عند مرحلة معينة منها لتصبح إحدى أدواته، 

                                                 

1-Conflict Barometer 2015, The Heidelberg Institute for 

International Conflict Research, Germany, 2016, p. 61   

أغســـــــــطس  19جتنيد األطفال جبنوب الســـــــــودان هاجس يؤّرق اجملتمع الدويل، ســـــــــكاي نيوز عربية، - 2
 goo.gl/tYzy1Mم، متاح على الرابط اآليت:2016
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ديًدا ، مبا ُيَشكِّل هت1هبدف احلشد والتعبئة، ويالحظ أهنا َتط َغى على السبب الرئيس للصراع
ل م اجملتمعي يف اجملتمعات اإلفري قية، صرحًيا ألمن واستقرار الدولة يف إفريقيا، ابإلضافة إىل السِّ

م كصراع سياسي بني 2013فقد بدأ الصراع يف جنوب السودان يف منتصف ديسمرب 
الرئيس سلفاكري ميارديت وانئبه السابق رايك مشار، وسرعان ما مت استدعاء البُـع د اإلثين 

 تحول هكذا الصراع السياسي إىل صراع قـََبِلّي وإثين ابمتياز؛ طرفاه قبيلتا الدينكا والنويرلي
 اللتان ينحدر منهما الرئيس وانئبه األسبق.

كما تكذخر الكذاكرة التارخيية للقارة ابلعديد من الصراعات اإلثنية مثل حرب كااتنغا 
م، و"حرب بيافرا" يف دولة 1977-1966يف دولة الكونغو الدميقراطية، خالل الفرتة من 

م، اليت شردت أكثر من مليون شخص، وحرب 1970 – 1967نيجرياي يف الفرتة من 
 .2م1994اهلوتو والتوتسي يف رواندا وبوروندي يف عام 

م، أدَّت جمازر قبائل اإليبو يف نيجرياي إىل إعالن استقالهلم كأمة 1967ويف يونيو 
ماليني شخص جرَّاء  3-1األهلية، وراح ضحيتها من بيافرا، مما أدَّى إىل بدء احلرب 

. إضافةً إىل الصراع يف مجهورية إفريقيا الوسطى 3العمليات العسكرية، وانتشار املرض واجلوع
بني الِعر ِقيـََّتني  "سيليكا" املسلمة و"ابالكا" املسيحية، الكذي اندلع قبل مخس سنوات يف 

، عالوًة على النزاع يف دولة الصومال على م، والصراع يف إقليم دارفور السوداين2013

                                                 

 10كإرهابيني أو ضـــــــــــمن امليليشـــــــــــيات، ميدل إيســـــــــــت أونالين، أطفال إفريقيا جنود املرحلة للقتال  - 1
 goo.gl/z1zL5dم، متاح على الرابط اآليت:2015أغسطس 

تقرير األمني العام عن األطفال والنزاع املســـــــــلح يف مجهورية إفريقيا الوســـــــــطى، األمم املتحدة، مكتب - 2
  (.10-7م، ص ص )2016فرباير  12األمني العام، 

 22لعام عن األطفال والنزاع املسلح يف الصومال، األمم املتحدة، مكتب األمني العام، تقرير األمني ا- 3
 (.7-6م، ص ص )2016ديسمرب 
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السلطة بني ست عشائر صومالية رئيسة، إىل جانب حركة الشباب اجملاهدين، وهو ما أدَّى 
 .1م1991إىل سقوط الدولة الصومالية يف براثن االنقسام والتفتت منكذ عام 

احة حرب سهكذه الصراعات الَقَبِلّية ليست سبًبا يف حتويل الدولة يف إفريقيا إىل 
فحسب، وإمنا إىل مصدر اضطراب وانعدام لالستقرار، ويتمدد أتثريها إىل دول اجلوار، مبا 

ية اليت األجنيب يف الشؤون الداخلية للدول اإلفريق للتدخل-الكذرائعأو –جيعلها أحد الدوافع 
 تعاين من الصراعات الَقَبِلّية واألثنية.

التحول  ت الِعر ِقية والَقَبِلّية على مساروتعاين إفريقيا بشكل عام من آاثر الصراعا
 الدميقراطي يف دوهلا؛ حيث مُتثِّل عائًقا كبريًا يف احليلولة دون انتقال معظم الدول اإلفريقية

إىل حالة االستقرار، اليت تنعكس بدورها بشكل إجيايب على املستوايت االقتصادية 
 ا.مة إدارة التعدُّدية األثنية هبواالجتماعية، شريطة أن تنجح الدول اإلفريقية يف أز 

 املطلب األول: جتنيد األطفال، أفرقة جهود املكافحة

وملّا كان االحتاد اإلفريقّي هو املنظمة اإلقليمية املعنية حبفظ الّسلم واألمن يف القارة؛ 
فقد أوىل االحتاد، مبؤسساته املختلفة، جهودًا كبرية للحّد من ظاهرة جتنيد األطفال يف 

فاهية ميثاق حقوق ور »عات اإلفريقية، ويف هكذا السياق أصدرت الدول اإلفريقية الصرا
مادة، ليكون  48م، ويضّم 1999م، والكذي بدأ العمل به يف نوفمرب 1990عام « الطفل

اإلطار االسرتشادّي للجهود اإلفريقية الرامية إىل محاية أطفال القارة وضمان أمنهم وسالمتهم 
 ورعايتهم وتنشئتهم.

تكون اجلهة ، ل«اللجنة اخلاّصة حبقوق ورفاهية الطفل»د تضّمن امليثاق إنشاء: وق
اق  املعلوماتية املختّصة بكّل ما يتعلق ابملشكالت اليت يعانيها الطفل اإلفريقي، كما نّص امليث

                                                 

أبريل  4أطفال إفريقيا من مأســــــــــــــــاة العمالة إىل خطر التجنيد، مرصــــــــــــــــد بوابة إفريقيا اإلخبارية،  -  1
 goo.gl/dbq4JSم، متاح على الرابط اآليت:2015
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خبرياً، لتكون معنية ابلدراسات اخلاّصة حبقوق  11، تضّم «جلنة خرباء»ككذلك على إنشاء 
قي، وضمان رفاهيته، واآلليات الالزمة لتحقيق أهداف امليثاق بشأن أطفال الطفل اإلفري

 .1القارة

 وحيرص االحتاد اإلفريقّي ككذلك على تعزيز شراكاته الدولية فيما يتعلق حبقوق الطفل
م، على تعزيز 2013ومحايته، ومن ذلك توقيع االحتاد اتفاقًا مع األمم املتحدة، يف العام 

ّي ضررين من الصراعات يف إفريقيا، ابلنظر ملا يضطلع به االحتاد اإلفريقمحاية األطفال املت
 من َدو ر كبرٍي يف عمليات الوساطة وحفظ السالم يف القارة.

كما أبرمت إدارة الّسلم واألمن التابعة ملفوضية االحتاد اإلفريقي، يف سبتمرب 
التدابري  ف(، لتكثيف)يونيس م، اتفاق شراكٍة مع صندوق األمم املتحدة للطفولة 2013

حلماية األطفال من العنف املسّلح، وقد وافق االحتاد اإلفريقي، بدعٍم من األمم املتحدة، 
على إدراج محاية األطفال يف مجيع أنشطته األمنية اليت يضطلع هبا يف مجيع مناطق الصراع 

 جمال محاية الطفل يفابلقارة اإلفريقية، وااللتزام بتطوير برامج تدريب أكثر اتساقًا وفاعلية 
 .2للبلدان املسامهة بقوات يف بعثات السالم لالحتاد اإلفريقي

بيد أّن تلك اجلهود واألطر الرمسية تبدو حباجٍة إىل مزيٍد من التفعيل على األرض، 
يا، ابلتعاون الفّعال مع الشركاء من منظمات اجملتمع املدينّ احمللية املعنية حبقوق الطفل يف إفريق

ملا نّصت عليه مبادئ ابريس التوجيهية بشأن األطفال املرتبطني ابلقوات املسلحة أو وفقًا 
اجلماعات املسلحة، واليت نّصت على أمهية الشراكة مع املدافعني احمللّيني عن حقوق 
اإلنسان، واألطفال الكذين سبق هلم االرتباط ابلقوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة، 

                                                 

اآلليات، . دراســــــة يف النصــــــوص و للطفل يف أثناء النزاعات املســــــلحةحلماية اإلفريقية نصــــــرية هناري: ا- 1
   goo.gl/93SMcxم، متاح على الرابط اآليت:2016ديسمرب  1قراءات إفريقية، 

األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي يوقعان على خطة حلماية األطفال يف النزاعات املســـــــــلحة، مركز أنباء - 2
  goo.gl/fX9SoVم، متاح على الرابط اآليت:2013سبتمرب  19، األمم املتحدة
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، ديّن املنظّم، واآلابء، والعاملني يف قطاع الصّحة، والزعماء الدينينيواملعلمني، واجملتمع امل
وزعماء اجملتمعات احمللية اآلخرين، فيما يتعلق ابسرتاتيجيات إهناء ارتباط األطفال 

 .1ابلصراعات املسّلحة يف إفريقيا

 املطلب الثاين: النموذج الكيين

ق إفريقيا ة إفريقيا، ويف منطقة شر تـَُعدُّ كينيا إحدى الدميقراطيات الراسخة يف قار 
بشكل خاص، فضاًل عن الثقل االقتصادي يف الشرق اإلفريقي، إال أنَّ األزمات السياسية 
فيها هُتدِّد هكذه املكتسبات والتقدُّم الكذي أحرزته كينيا خالل السنوات املاضية؛ حيث تـَُعدُّ 

الد، وتعود لقضااي الرئيسة يف البأعمال العنف على أساس قـََبِلّي وإثين من أبرز املسائل وا
 جكذور الصراعات الِعر ِقية فيها إىل فرتة االستعمار الغريب.

مليون نسمة، وتتوزع قبائل كينيا إىل أربع  41ويبلغ عدد السكان يف كينيا حنو 
-Nile ، واحلاميةNilotic ، والنيليةBanto جمموعات لغوية؛ هي: البانتو

Hamiticوالكوشيتية ، Cushitic فضاًل عن مجاعات إثنية وافدة إىل كينيا منها ،
 .2العرب واإلجنليز واهلنود

                                                 

األمم املتحدة، حقوق اإلنســــــــــان، مكتب املفوض الســــــــــامي، مبادئ ابريس، قواعد ومبادئ توجيهية - 1
  .25م، ص 2007بشأن األطفال املرتبطني ابلقوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة، فرباير 

2 -New African Yearbook 1979: Political History and Current 

Events, Social and Economic Continental Affairs, London, 

England: IC Magazines Ltd, New York: Franklin Watts, Inc, 

1979, PP. 173- 187. 
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من إمجايل السكان، وتـَُعدُّ القبيلة األكرب يف البالد،  %17.2وتشكل قبيلة كيكويو 
وينتمي إليها الرئيس أوهورو كينياات، عالوًة على أهنا أكثر القبائل تعليًما وذات خربة وقابلة 

 .1دولة كينيا، وحتتفظ جبميع املواقع اليت يشغلوهنا يف مؤسسات الللتكيف والتحديث يف

من إمجايل السكان، يف حني  %13حنو  Kalenjen فيما متثل قبيلة كالينجني
، اليت Luo من السكان، وهي حليفة لقبيلة لوو %14حنو  Luhya متثل قبيلة لوهيا

أتيت املعارضة، رايال أودينجا. و من إمجايل السكان، واليت ينتمي إليها زعيم %10متثل حنو 
من إمجايل السكان، وتتحالف قبيلتا كيكويو  %10بنسبة  Kamba قبيلة كامبا

وكالينجني يف السلطة منكذ ستينيات القرن املاضي، بينما تسعى قبيلة لوو إىل إهناء هيمنة 
 .2تلك القبائل على السلطة

قاد القبيلة و"لوو" يعود إىل اعت كما أن هناك صراًعا اترخييًّا بني قبيليت "كيكويو"
الثانية أبن مجاعة كيكويو هي من قامت بقتل "مبواي" زعيم قبيلة "لوو"، وهو ما دَفعهم إىل 

 االحتشاد خلف زعيم قـََبِلّي جديد من أجل السيطرة على احلكم وهو رايال أودينجا.

لسكراترية اوتسيطر كيكويو على السلطة وُجّل املناصب احلكومية، مثل الوزارات و 
واملفوضني احملليني الكذين يديرون احملافظات، كما تسيطر على األمن واالقتصاد، وككذلك 
على جزء كبري من القطاع اخلاص يف البالد. يف حني حتصل القبائل األخرى على بعض 

 املناصب يف الدولة مثل قبيلة كامبا.

                                                 

1 - Stanley Meisler, Tribal Politics Harass Kenya, Foreign Affairs, 

available at:https://goo.gl/rH5vBt 

2 -Kenya: The Danger of Election- Related Violence, Stratfor 

Worldview, 9 November 2012, available 

at:https://goo.gl/PdpKox 
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 البالد منكذ لسالم يفوتسببت حالة النزاع الداخلي يف كينيا يف منع احلفاظ على ا
م؛ حيث شهدت البالد أزمات وتوترات سياسية، ما أدَّى إىل غياب 1963االستقالل يف 

السالم اجملتمعي، ولكوهنا بلًدا متعدِّد الِعر ِقيات واإلثنيات، انعكس ذلك يف االنتخاابت 
واإلثنية، فمنكذ األخكذ  ةالرائسية والربملانية اليت شهدهتا البالد، اليت غلب عليها النزعات الَقَبِليّ 

م، شهدت البالد صراعات انتخابية متعددة، يف 1991ابلتعدُّدية احلزبية يف البالد يف عام 
م؛ حيث تسبب العنف االنتخايب 2017، و2013، 2007، 1997، 1992أعوام 

يف حالة من الصراع الَقَبِلّي والِعر ِقي أسفر عن مقتل املئات من األشخاص وتشريد اآلالف، 
تعمل النخبة السياسية يف البالد على توفري الدعم الِعر ِقي هلا من أجل الوصول إىل السلطة، و 

 وقد لعب تكوين األحزاب السياسية يف كينيا على أساس إثين وقـََبِلّي دورًا يف ترسيخ االعتماد
 .1على الَقَبِلّية واإلثنية هبدف حتقيق مكاسب شخصية

 كل ملحوظ يف خلق الصراعات اإلثنية يفوقد تسبب االستعمار الربيطاين بش
البالد، مع عدم إغفال العوامل األخرى، ابلرغم من كوهنا امتداًدا للسياسات االستعمارية، 
يف الوقت الكذي مل تشهد فيه كينيا أية حروب على أساس عرقي؛ حيث لعب مبدأ "فّرِق 

" الكذي اتبعته بريطانيا إىل تكريس االنقسام يف اجملتمع ا ني القبائل والِعر ِقيات لكيين بَتُسد 
ومل تستطع النَُّخب احلاكمة يف حقبة ما بعد االستقالل  هبدف السيطرة والتحكم يف البالد.

معاجلة هكذه املسألة؛ حيث أتسست أحزاب سياسية قائمة على أساس إثين وقـََبِلّي، على 
كيكويو ولوو،   ليترأسها حزب االحتاد الوطين الكيين اإلفريقي )كانو( ويسيطر عليه قبي

وحزب االحتاد الدميقراطي الكيين اإلفريقي )كادو( ويسيطر عليه حتالف من القبائل الصغرية 
 يف كينيا.

                                                 

1  - MUEMA WAMBUA, The ethnification of electoral conflicts 

in Kenya, African Centre for The Construction Resolution of 

Disputes, 7 DEC 2017, available at:https://goo.gl/CfAHrS 
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وقد شهد حزب كانو خالفات بني قادته، وحتديًدا بني جومو كينياات، الرئيس األول 
احل قبيلة  صلكينيا، وجرياموجي أودينجا؛ حيث وجهت االهتامات لكينياات إبدارة البالد ل

كيكويو من خالل اإلنفاق احلكومي بشكل كبري يف البنية التحتية واالجتماعية يف مناطق 
قبيلة كيكويو، ويف املقابل واجهت املناطق األخرى هتميًشا ملحوظًا، ومن مَثَّ، جلأ كينياات 

ه يف ئاألب إىل عمليات االغتيال حبق القادة الكذين دعوا إىل توزيع الثروة، مبن فيهم حلفا
 .قبيلة لوو، اليت اعتربها مصدر هتديد حلكمه، كوهنا تـَُعدُّ من أكثر القبائل تعليًما يف البالد

واستقطب حلفاء له من حزب كادو املعارض، من أبرزهم دانيال أراب موي الكذي ينتمي 
إىل قبيلة كالينجني، والكذي أصبح انئًبا له، وفيما بعد أصبح رئيس البالد عقب وفاة جومو  

   . 1م1978ينياات يف عام ك

م نقطة فارقة يف املشهد السياسي الكيين؛ حيث شهدت 2007وجاءت انتخاابت 
انقساًما يف اجملتمع على نتائج االنتخاابت، بعد اهتام النظام احلاكم بتزوير االنتخاب؛ حيث 
 اندلعت أزمة جديدة يف البالد، بعدما تسبب إعالن نتيجة االستحقاقات الرائسية اليت

صواًت من إمجايل  4.584.721شهدهتا كينيا بفوز الرئيس السابق كيباكي حبصوله على 
صواًت من  4.352.993أصوات الناخبني، على منافسه رايال أودينجا الكذي حصل على 

إمجايل األصوات، يف أزمة سياسية عميقة يف البالد؛ حيث إن التصويت يف االنتخاابت 
 ثين.الكينية يقوم على أساس عرقي وإ

يين؛  وتـَُعدُّ االنتخاابت يف كينيا كاشفة للوزن الَقَبِلّي بني القبائل املكونة للمجتمع الك
م وحتديد السلوك االنتخايب للناخبني يف االنتخااب ت. كوهنا ترتكز على الوالء الَقَبِلّي يف َحس 

)العينة من الكينيني  %38.4ففي استطالع رأي أجراه املعهد الدويل اجلمهوري، اتضح أن 

                                                 

ركز مقديشو للبحوث معلي جربيل الكتيب، القبيلة يف كينيا.. التداعيات والنتائج وآفاق املسـتقبل، - 1 
 https://goo.gl/my56Ezم، متاح على:2016يناير  13، نشر يف والدراسات

https://goo.gl/my56Ez
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اليت مت استجواهبا( يعتربون أن االنتماء الَقَبِلّي للمرشح هو العامل احلاسم يف اختيارهم قبل 
 .1النظر إىل شخصية وبرانمج املرشح

وأدَّت تلك األزمة إىل اندالع املزيد من العنف؛ حيث أعلنت املعارضة رفضها 
رشح اخلاسر أدَّى إىل قيام مناصري امللنتائج االنتخاابت، واهتمت النظام احلاكم ابلتزوير؛ مما 

أبعمال َشَغب وعنف، أدت إىل أزمة شديدة يف البالد مل يسبق هلا مثيل، وقد أسفرت 
شخص يف أحناء البالد، كما تركزت االحتجاجات يف  1300أعمال العنف عن مقتل 

مة نريويب صمعاقل املعارضة السياسية، وأحياء الصفيح يف املدن الرئيسة من ممباسا إىل العا
إىل كيسومو املدينة الساحلية الغربية على ضفاف حبرية فيكتوراي؛ األمر الكذي دفع إىل فرض 
حظر التجول، وحظر البث التليفزيوين واإلذاعي يف البالد. ومن مَثَّ تصاعد احلكذر يف البالد 

وعات ماليت ينظر إليها واحة لالستقرار وسط منطقة مضطربة أمنيًّا. كما أاثرت بعض اجمل
املسلَّحة الرُّع ب لدى الكثري من املواطنني، وهي ميليشيات مسلحة مدعومة من ِقَبل 
السياسيني، هبدف املشاركة يف أعمال العنف يف البالد لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية 

 ضيقة.

وتواجه السلطات األمنية الكينية صعوبة يف منع حوادث العنف بني القبائل يف أحناء 
 تعاين البالد من حتدايت أمنية خاصة يف املنطقة الساحلية، اليت تتزايد فيها البالد؛ حيث

نشاط احلركات اإلسالمية اإلقليمية املتشددة، وامتدادات الصراعات يف دول اجلوار للداخل 
 الكيين مثل الوضع يف دولة الصومال.

ط على ضغومع اشتداد األزمة تدخل عدد من الفواعل اإلقليمية والدولية من أجل ال
أطراف األزمة من أجل تقاسم السلطة، والوصول إىل تسوية لألزمة بشكل سلمي للقضاء 

                                                 

 ، متاح على:2008يناير  18. على مفرتق طرق، نشر يف ي عبد العال، كينيا املأزومةعل - 1 

https://goo.gl/qLsEQ7 
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على العنف يف البالد، وهو ما توصلت إليه الوساطة اإلقليمية والدولية بشأن تقاسم السلطة، 
. 1فيما أطلق عليه قانون االتفاق واملصاحلة الوطنية، الكذي الَقى استحسان كافة األطراف

نه ُيالحظ عدم وجود رغبة لدى احلكومة الكينية يف إجراء عدٍد من اإلصالحات إال أ
َن انتخاابت الرائسة يف  الداخلية ملعاجلة األسباب اجلكذرية للعنف الكذي شهدته البالد إابَّ

م، مثل إصالح الشرطة، ومعاجلة الفساد، ومواجهة اإلرهاب، وإعادة 2007/2008
سبة املتهمني املتورطني يف أعمال العنف، ومع غياب توطني املواطنني النازحني، وحما

احملاكمات احمللية، وجهت احملكمة اجلنائية الدولية االهتام إىل أربعة مسؤولني كينيني ابرتكاب 
م، ومنهم الرئيس 2007جرائم ضد اإلنسانية على خلفية أعمال العنف يف انتخاابت 

 م.2014م إلغاؤها يف عام احلايل كينياات، وانئبه ويليام روتو، قبل أن يت

م قائمة، وتصاعد التوتر يف 2007وظلت مسببات العنف املرتبطة ابنتخاابت 
البالد، وتسبب يف تصاعدها مزيج من التقاعس احلكومي يف بعض املناطق والسلوك 
التمييزي والتعسفي يف مناطق أخرى، وفشل يف تنفيكذ اإلصالحات يف البالد، مما أفضى إىل 

م شهدت البالد 2012/2013ر العنف واندالع صراع قـََبِلّي يف البالد. ففي استمرار خماط
شخًصا، ونزوح حوايل  477اشتباكات جديدة يف أحناء خمتلفة من البالد أدَّت إىل مقتل 

ألف شخًصا، وأرجعت جلنة التحقيق الكينية آنكذاك أحد أسباب العنف إىل سلوك  118
  نه مل يلحظ أّي تغيري، فما يزال اجلهاز األمين يفالشرطة الكينية كمشكلة أساسية، إال أ

 .2كينيا يعاين من بعض القصور؛ أبرزها االهتام ابلفساد

                                                 

إميان أشرف شليب، تقاسم السلطة يف كينيا وأثرها على عملية التحول الدميقراطي، املركز الدميقراطي - 1 
 rhttps://goo.gl/J2QMd: علىم، متاح 2016يناير  19العريب، نشر يف 

2  - High Stakes Political Violence and the 2013 Elections in 

Kenya, Human Rights Watch, 7 February 2013, available at:  

https://goo.gl/p9aMj3 
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م كادت أن تتكرر نفس أحداث أزمة 2013ويف انتخاابت الرائسة يف عام 
من إمجايل األصوات، فيما  %50.07م بعد حصول الرئيس كينياات على نسبة 2007

من إمجايل األصوات، وقام ابلطعن أمام  %43.31نسبة حصل منافسه أودينجا على 
احملكمة، بشكل أاثر املخاوف حول حدوث أزمة عنف يف البالد بني أنصار الطرفني، إال 

 .1أن احلكومة الكينية إىل جانب اجملتمع املدين قد لعبا دورًا يف احتواء األزمة

م، 2017طس كما شهدت كينيا أزمة سياسية عقب انتخاابت الرائسة يف أغس
من إمجايل األصوات، على حساب  %54.27بعد إعالن فوز الرئيس أوهورو كينياات بنسبة 

زعيم املعارضة رايال أودينجا. وأاثر قرار احملكمة العليا إبلغاء نتيجة االنتخاابت بعد وجود 
 خمالفات واسعة النطاق وغري قانونية يف عملية فرز األصوات، حفيظة الرئيس كينياات الكذي

على إثره اختكذ عدة إجراءات وتدابري أدَّت إىل تعميق األزمة، وتوسيع االنقسام اجملتمعي؛ 
حيث وّجه انتقاده إىل القضاء، بينما أقرَّ احلزب احلاكم الكذي يرأسه تشريًعا من شأنه أن 

 تحَيُدَّ من دور احملكمة يف االنتخاابت الرائسية املقبلة، فيما قامت قوات األمن بقتل العشرا
 من عناصر املعارضة السياسية.

م، ما دفعه إىل 2017يف املقابل، أصرَّ أودينجا على فوزه يف انتخاابت أغسطس 
م بسبب عدم تقدمي 2017انسحابه من غمار املنافسة على االنتخاابت يف أكتوبر 

الضماانت على سالمة العملية االنتخابية، واإلجراءات اإلصالحية ابلنسبة لالنتخاابت، 
من إمجايل األصوات املشاركة  %98تطاع الرئيس كينياات الفوز ابالنتخاابت بنسبة واس

فقط. األمر الكذي أاثر املخاوف بشأن أزمة سياسية حادة يف البالد،  %39بنسبة بلغت 
 خاصًة بعد نية أودينجا أداء مراسم اليمني الدستورية ابعتباره الرئيس الشعيب للبالد.

                                                 

  إميان أشرف شليب، مرجع سبق ذكره. -1
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ن ِقَبل علماء الدين واجملتمع املدين ورجال األعمال وفشلت حماوالت الوساطة مِ 
م ألداء 2018يناير  30والدبلوماسيني للتسوية بني كينياات وأودينجا. وحدَّد األخري موعد 

يناير  26اليمني الدستورية يف حديقة أوهورو، عقب أداء الرئيس كينياات اليمني يف 
ف البالد، وهدد بوقوع املزيد من العن م، وهو ما عمَّق من االستقطاب اجملتمعي يف2018

 .1واالشتباكات بني املؤيدين واملعارضني وقوات األمن الكينية

وتُعَزى الصراعات الَقَبِلّية يف كينيا إىل عدة أسباب؛ لعل أبرزها هو عدم املساواة يف 
الَقَبِليّة  تتوزيع املوارد االقتصادية والسياسية، وهي اليت لعبت دورًا مهمًّا يف تغكذية الصراعا

ر واإلثنية، فضالً عن التوزيع غري العادل ملوارد األراضي يف املناطق املنتجة واحليوية، واليت يُنظ
إليها على أهنا احملّرِك الرئيس للصراعات يف البالد. ففي تقرير صادر عن جلنة اخلدمات 

قبيلة  41صل م، أشار إىل أن هناك ثالث قبائل فقط من أ2014العامة الكينية* يف عام 
تقريًبا من الوظائف احلكومية؛ حيث جاءت قبيلة كيكويو  %49يف البالد تستحوذ على 

من إمجايل القوى العاملة يف مؤسسات الدولة، تليها قبيلة   %22.3يف املرتبة األوىل بنسبة 
 .2%11.3وقـََبِلّية اللهيا يف املرتبة الثالثة بنسبة  %15.3كالينجني بنسبة 

من إمجايل سكان البالد، وقبيلة لوهيا  %17.2قبيلة كيكويو حنو  ويف حني تبلغ
تقريًبا، ويستحوذوا على  %45، أي جمموعهم حوايل %13، وقبيلة كالينجني 14%
من إمجايل الوظائف احلكومية؛ األمر الكذي يعكس الدور الكذي تلعبه الَقَبِلّية يف  49%

موظًفا يعملون به،  654ًفا من أصل موظ 297توزيع املوارد. ففي القصر الرائسي، هناك 
، يف حني %45ينتمون إىل قبيلة كيكويو اليت ينتمي إليها الرئيس كينياات، بنسبة تصل إىل 

                                                 

1  - Kenya: Averting an Avoidable Crisis, International Crisis 

Group, 29 January 2018, available at:https://goo.gl/xqqEWk 

ركز مقديشو للبحوث معلي جربيل الكتيب، القبيلة يف كينيا. التداعيات والنتائج وآفاق املستقبل،   -2
 https://goo.gl/35Qr5H ، متاح على:2016يناير  13، نشر يف والدراسات
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ير موظًفا ينتمون إىل قبيلة كالينجني اليت ينتمي إليها انئب الرئيس، وفًقا لتقر  96أن هناك 
 .1م2015صادر عن جلنة اخلدمة العامة يف عام 

ات يف البالد إىل انتشار عدد من امليلشيات املسلحة يف البالد ومنها وأدت النزاع
، The Sabaot Land Defense Force سبوتقوة الدفاع عن األراضي يف 

، وجملس مجهورية Taliban ، وحركة طالبانThe Munjiki واملوجنيكي
، اليت تسعى إىل التحريض للحصول Mombasa Republic Council ممباسا

 .2(40ع عادل للموارد االقتصادية)على توزي

فضاًل عن انتشار كميات كبرية من السالح يف البالد، فوفًقا للتقرير االستقصائي 
ألف قطعة  600م، أشار إىل أن هناك 2012اخلاص ابألسلحة الصغرية الصادر يف يونيو 

صدر مسالح يف كينيا، وهو ما جيعل من السهل احلصول عليها والوصول إليها، مبا ميثل 
هتديد ابنتشار العنف يف كينيا، كما أن الدعم احلكومي للصومال يف مواجهة حركة الشباب 
اجملاهدين الصومالية قد أدَّى إىل ازدايد العنف انتقاًما منها، والكذي ينطوي على استخدام 
العبوات الناسفة واألسلحة اآللية، ويف إطار جهود احلكومة الكينية حنو تسوية األزمة اليت 

م إبصدار قانون دستور  2008م، قام الربملان الكيين يف عام 2007شهدهتا البالد منكذ 
كينيا من أجل تعديله، وقدمت اللجنة الربملانية وجلنة اخلرباء مسودة الدستور للربملان الكذي 

م خضع مشروع الدستور لالستفتاء 2010م، ويف أغسطس 2010أبريل  1صدق عليه يف 
 .3ه دستورًا للبالدالشعيب عليه، ومت تبني

إضافًة إىل تشكيل اللجنة الدائمة لشكاوى املواطنني، وجلنة التحقيق يف أعمال 
ي احلقائق يف عمليات العنف، اليت متَّت  العنف بعد االنتخاابت )جلنة واكي(، وجلان تقصِّ

                                                 

 املرجع السابق نفسه. -1

2 -MUEMA WAMBUA, Idim 

3 -MUEMA WAMBUA, Idim 
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م، إضافًة إىل اللجنة االنتخابية املستقلة املؤقتة، وجلنة مراجعة 2007عقب انتخاابت 
  ،حلدود املستقلة املؤقتة، وجلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة واللجنة الوطنية للرتابط والتكاملا

كما تراجع اجلدل بشأن تعامل احلكومة مع مسألة عدالة توزيع الثروة، بعد اعتمادها للنظام 
م؛ حيث 2010م، وفًقا ملا أقره دستور 2013الالمركزي يف إدارة حكم البالد منكذ عام 

 47يف حل بعض القضااي العالقة بقضية الثروة؛ حيث نصَّ على تقسيم البالد إىل  أسهم
حمافظة، تتلقى ميزانياهتا من احلكومة املركزية، بشكل جعلها تقلل من حدة الصراع الَقبَِلّي 

 .1على الثروة بشكل نسيب

 يف ومن مث، تظل املخاوف قائمة من اندالع أزمات وصراعات قـََبِلّية وإثنية عنيفة
اجملتمع الكيين، لطاملا استمرت املعضلة يف إدارة التعدُّدية اإلثنية يف البالد، على املستوى 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي، مبا حيقق مبدأ العدالة يف التوزيع ومبدأ تكافؤ الفرص، 
وتداول السلطة بني األطراف املكونة للمجتمع كله، يف ظل التخوف من جتدد األزمة خالل 

 م.2022االنتخاابت الرائسية القادمة يف 

 :اخلامتة 

َعَرضًا وليست  -يف األخري -إّن معضلة جتنيد األطفال يف القارة اإلفريقية تبقى
مرضاً؛ إذ يبقى املرض احلقيقّي للجسد اإلفريقّي الفيّت والواعد هو: غياب التنمية املستدامة، 

؛  ثروات أوهلما: استغالل القوى الدولية الكربى لواستنزاف مواد القارة عرب مسارَي ن رئيَسني 
إفريقيا بشكٍل مباشر، واثنيهما: إغراق اجملتمعات اإلفريقية يف مستنقع احلروب والصراعات 
األهلية املسّلحة، ومن مّث استغالل القوى الكربى أيضاً، وبشكٍل غري مباشر هكذه املرة، 

ريقّي من ، والتدّخل يف صنع القرار اإلفلكذلك املناخ الصراعّي لتعظيم مبيعاهتا من السالح
                                                 

كوثر مبــارك، أتثري اإلثنيــة على العنف االنتخــايب يف كينيــا. دراســـــــــــــــــة حــالــة االنتخــاابت الرائســـــــــــــــيــة - 1
 م، متاح على:2016نوفمرب  11"، املركز الدميقراطي العريب، نشر يف 2013-2017"

https://goo.gl/1dgQY2   
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بوابة الشراكات األمنية املشروطة، والتحالفات االسرتاتيجية غري املتكافئة، كصورٍة من صور 
 االستعمار اجلديد للقارة.

ومن مثّ؛ فإّن القضاء على ظاهرة جتنيد األطفال يف القارة السمراء يبقى يف النهاية 
تجاوز مربع يقية واإلرادة السياسية واجملتمعية يف الدول اإلفريقية لرهناً مبدى توافر الرغبة احلق

العنف والصراع ولغة السالح؛ واالنتقال إىل مربع التنمية والتقّدم ولغة احلوار، وحللحلة 
أزمات القارة اإلفريقية، والتخّلص من إرث االستعمار الكولونيايل الكذي بكذر جرثومة 

ده ال بيد يواجلهوية والقبلية؛ لتظّل خريات القارة دائمًا وأبداً ب االنقسامات الِعر قية والدينية
 أصحاهبا من األفارقة.

 :اإلحاالت واملراجع

أمحد ســـــي علي، محاية األشـــــخاص واألموال يف القانون الدويل اإلنســـــاين، )دار األكادميية  .1
  .2011-2010للطبع والنشر والتوزيع(، 

ين، إرهابيني أو ضــمن امليليشــيات، ميدل إيســت أونالأطفال إفريقيا جنود املرحلة للقتال ك .2
 http://goo.gl/z1zL5d م، متاح على الرابط اآليت:2015أغسطس  10

أبريل  4أطفال إفريقيا من مأســاة العمالة إىل خطر التجنيد، مرصــد بوابة إفريقيا اإلخبارية،  .3
 http://goo.gl/dbq4JS يت:م، متاح على الرابط اآل2015

األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي يوقعان على خطة حلماية األطفال يف النزاعات املســــــــــلحة،  .4
 م، متاح على الرابط اآليت:2013سبتمرب  19مركز أنباء األمم املتحدة، 

http://goo.gl/fX9SoV   
األمم املتحدة، حقوق اإلنســــــان، مكتب املفوض الســــــامي، مبادئ ابريس، قواعد ومبادئ  .5

توجيهية بشـــــــــــــــأن األطفال املرتبطني ابلقوات املســـــــــــــــلحة أو اجلماعات املســـــــــــــــلحة، فرباير 
  .25م، ص 2007

http://goo.gl/z1zL5d
http://goo.gl/dbq4JS
http://goo.gl/fX9SoV
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ركز إميان أشــــرف شــــليب، تقاســــم الســــلطة يف كينيا وأثرها على عملية التحول الدميقراطي، امل .6
  https://goo.gl/J2QMdr م، متاح على:2016يناير  19الدميقراطي العريب، نشر يف 

بســــــــــــام عاطف املهتار، اســــــــــــتغالل األطفال، حتدايت وحلول، )لبنان: منشــــــــــــورات احلليب  .7
 .2008، 1احلقوقية(، ط

 19مع الدويل، ســـــــــــــكاي نيوز عربية، جتنيد األطفال جبنوب الســـــــــــــودان هاجس يؤّرق اجملت .8
 http://goo.gl/tYzy1M م، متاح على الرابط اآليت:2016أغسطس 

جتنيــد األطفــال، األمم املتحــدة، مكتــب املمثــل اخلــاّص لألمني العــام املعين ابألطفــال ونزع  .9
  goo.gl/Gz2F8sالسالح، متاح على الرابط اآليت:

ير األمني العام عن األطفال والنزاع املسلح يف الصومال، األمم املتحدة، مكتب األمني تقر  .10
 م.2016ديسمرب  22العام، 

تقرير األمني العام عن األطفال والنزاع املســـلح يف مجهورية إفريقيا الوســـطى، األمم املتحدة،  .11
 م.2016فرباير  12مكتب األمني العام، 

ويل اإلنســـــاين وتطوره التارخيي ونطاق تطبيقه، إســـــهامات شـــــريف علثم، مدلول القانون الد .12
، 1جزائرية حول القانون الدويل اإلنســـــــــــــــاين، إعداد خنبة من اخلرباء اجلزائريني، اجلزائر، ط

2008.  

القادر بوبكر، الســــــــلم واحلرب يف اإلســــــــالم، مكذكرة ماجســــــــتري، التخصــــــــص: القانون  عبد .13
 .1992معهد احلقوق والعلوم اإلدارية،  الدويل والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر،

عروبــة جبــار اخلزرجي، حقوق الطفــل بني النظريــة والتطبيق، )عمــان: األردن، دار الثقــافــة  .14
 .2010، 1للنشر والتوزيع(، ط

ركز مقديشــــــــو التداعيات والنتائج وآفاق املســــــــتقبل، م جربيل الكتيب، القبيلة يف كينيا.علي  .15
 https://goo.gl/my56Ezم، متاح على:2016ناير ي 13للبحوث والدراسات، نشر يف 

https://goo.gl/J2QMdr
http://goo.gl/tYzy1M
https://goo.gl/my56Ez
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 النزاعات اإلثنية وإشكالية بناء الدولة يف إفريقيا: دراسة حالة نيجرياي
Ethnic Conflicts and the State of Africa 

Problematic Problem: A Case Study of Nigeria. 
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يف سط–مؤسسة االنتماء: جامعة حممد ملني دابغني  ،طالبة دكتوراه: أحالم وغليسي-
 الدولة: اجلزائر-02
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 :ملخص
تسعى هكذه الدراسة إىل معاجلة أحد املواضيع املهمة يف حقل العالقات الدولية واملتعلقة ب 
"النزاعات اإلثنية وإشكالية بناء الدولة يف إفريقيا: دراسة حالة نيجرياي"، فعادة ما يهدد 

 اإلثين استقرار الدول نظرا لصعوبة دمج اجلماعات اإلثنية يف دولة قومية واحدة. التعدد

وقد توصلت هكذه الدراسة إىل أن القارة اإلفريقية تتميز بتعدد إثين كبري يف خمتلف دوهلا، 
وتعترب نيجرياي من الدول اإلفريقية اليت حتتوي على عدد كبري من اإلثنيات، وهو ما كانت 

كبرية، حيث عرفت الدولة العديد من النزاعات االثنية ما هدد استقرارها   له أاثر سلبية
 ووحدهتا.

 .إفريقيا، اجلماعات اإلثنية، النزاعات اإلثنية، بناء الدولة، نيجرياي: الكلمات املفتاحية
Abstract  

This study seeks to address one of the important issues in the field 

of international relations, related to ethnic conflicts and the 

problem of state building in Africa: a case study of Nigeria, as 
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multi-ethnicity usually threatens the stability of countries due to 

the difficulty of integrating ethnic groups into one national state.  

This study has found that the African continent is characterized 

by a great ethnic diversity in its various countries, and Nigeria is 

considered one of the African countries that contain a large 

number of ethnicities, which has had great negative effects, as the 

country has known many ethnic conflicts that threatened their 

stability and unity. 

Key words: Africa, Ethnic groups, Ethnic conflicts, Nation 

building, Nigeria.  

Résumé :  

Cette étude vise à aborder l’une des questions importantes dans le 

domaine des relations internationales concernant les conflits 

ethniques et les problèmes de construction de la nation en 

Afrique : l’étude de cas du Nigeria, qui menace souvent la 

stabilité des états en raison de la difficulté d’intégrer les groupes 

ethniques dans un seul état-nation. 

L’étude a révélé que le continent africain était caractérisé par un 

grand caractère multiethnique dans ses différents états, et que le 

Nigeria était un état africain avec un grand nombre de groupes 

ethniques, qui a eu des effets négatifs significatifs, l’état ayant 

connu de nombreux conflits ethniques qui menaçaient sa stabilité 

et son unité. 

Mots-Clés : Afrique, Groupes ethniques, Conflits ethniques, 

Renforcement de l’état, Nigéria. 
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 مقدمة:

يد حدة  عدة مجهورايت وتزاأدت هناية احلرب الباردة وتفكك االحتاد السوفيايت إىل
النزاعات اإلثنية يف العديد من الدول إىل حدوث تغريات عميقة على مستوى النظام الدويل 
والعالقات الدولية، أمهها حتول منط النزاعات من نزاعات بني الدول إىل نزاعات داخل 

 الدول، حيث ظهرت اجملموعات اإلثنية كفاعل جديد يطالب حبقوقها.

رة اإلفريقية من أكثر املناطق يف العامل اليت تشهد نزاعات وحروب داخلية، وتعد القا
 حيث تتسم النزاعات اإلثنية فيها ابلتعقيد، وتعترب نيجرياي من الدول اإلفريقية اليت تعاين

مشاكل اجتماعية نتيجة الرتكيبة اجملتمعية املتميزة ابلتعدد اإلثين، وهو ما أدى إىل عدم 
العديد من النزاعات اليت شهدهتا، ومن مث توجب على هكذه الدراسة طرح استقرارها نتيجة 

  كيف تؤثر النزاعات اإلثنية على بناء الدولة يف إفريقيا اإلشكالية التالية: 

 ولإلجابة عن اإلشكالية مت اقرتاح الفرضية التالية:

 كلما كان هنا تنوع إثين يف الدولة كلما أثر ذلك سلبا على استقرارها.
 اف الدراسة:أهد -

تسعى هكذه الورقة البحثية إىل معاجلة أحد أهم املشكالت والتحدايت اليت تعاين 
منها دول العامل الثالث، وككذا إىل معرفة األسباب احلقيقية الندالع النزاعات اإلثنية، 

يا ريقابإلضافة إىل توضيح عالقة التفاعل والتأثري املتبادل بني النزاع االثين وانعكاساته على إف
بشكل عام، مث التعرف على التعقيدات االثنية وإشكالية بناء الدولة يف نيجرياي كدراسة 

 حالة.
 املقاربة املنهجية: -
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قمنا ابستخدام هكذا املنهج لدراسة حالة نيجرياي، وحتديد طبيعة  منهج دراسة حالة:
 العالقة بني الظاهرة املدروسة واحلالة النيجريية.

مت االعتماد على هكذا املنهج لتحليل أاثر النزاعات  املنهج الوصفي التحليلي:
 اإلثنية على إفريقيا عامة ويف نيجرياي خاصة.

 اإلطار النظري لدراسة النزاعات اإلثنية 2

 مفهوم النزاعات اإلثنية 1.2

 لكي يتسىن لنا تعريف النزاعات اإلثنية سنتطرق أوال لتحديد مفهوم النزاع واإلثنية.

 النزاع: 

أن النزاع هو نتيجة للظروف االجتماعية  John Burtonبورتون  جوناعترب 
اليت تنتج سلوكيات معادية لألخر، وهو نتيجة مباشرة لألعراف االجتماعية واملؤسسات 
القائمة على اجملتمع، واعترب أن النزاع ينتج عن عدم حتقيق اإلنسان الحتياجاته اليت تتخطى 

لشخص وهويته حيث تشكل هكذه االحتياجات الغكذاء واملأوى، لتصل إىل االعرتاف اب
األساس لتنمية الفرد وأمن اجملتمع، ألن احلرمان منها يؤدي أبفراد إىل سلوكيات معادية 

 .(20، ص 2018)عائشة بوعشيبة. للمجتمع. 

 اإلثنية:

هي ظاهرة اترخيية تعرب عن هوية اجتماعية تستند إىل ممارسات ثقافية معينة 
عتقاد أبصل واتريخ مشرتك وشعور ابالنتماء إىل مجاعة تؤكد هوية ومعتقدات منفردة واال

 .(18، ص 2015)صابر محوته. أفرادها يف تفاعلهم مع بعضهم ومع اآلخرين. 



 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2020السنة:  05الشهر:03العدد :
النزاعات اإلثنية وإشكالية بناء الدولة يف إفريقيا: 

 دراسة حالة نيجرياي
 376ص –348ص:

 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 

352 

ا : أبهنا السمة الطبيعية اليت تتسم هبا مجاعة ما إزاء غريهويبسرتيعرفها قاموس 
عي. )ابلقاسم مربة، الدين. داخل اجملتمع الواحد، وهكذه السمة قد تكون اللغة، الثقاف

 .(29، ص 2015

هي جتمع بشري يرتابط أعضاؤه فيما بينهم من خالل روابط مشرتكة  اجلماعة اإلثنية: 
كوحدة األصل أو القومية أو الثقافة، وهم يعيشون معا داخل إطار حضاري ثقايف خمالف 

، 2012أمحد إيدابري. ) إلطارهم احلضاري الثقايف بيد أهنم يظلون حمتفظني بتميزهم الثقايف.
 .(15ص 

أبنه تنافر بني جمموعتني أو أكثر  Michel brown ميشال براونيعرفه النزاع اإلثين: 
حول القضااي املهمة املرتبطة مبشاكل اقتصادية، سياسية، اجتماعية وإقليمية، كما أهنا منط 

 .(22، ص 2018)عائشة بوعشيبة. منظم للعنف بني اجملموعات حيدده العامل اإلثين. 

النزاعات اإلثنية تظهر كشكل من أشكال احلرب االنفصالية  Fearon فريونوحسب 
وذلك نتيجة خلوف األقلية اليت ال تثق يف الدولة اليت حيكمها نظام األغلبية اليت ال متنح 

وابلتايل فالنزاع اإلثين هو شكل من  .(21، ص 2015)صابر محوته. حقوق األقليات. 
 مجاعتني أو أكثر، كما قد يكون بني مجاعة إثنية والنظام القائم، يربره أشكال العنف بني

 االختالف اإلثين هبدف تغيري األوضاع القائمة.

 عوامل بروز النزاعات اإلثنية كقضية عاملية 2.2

تعترب النزاعات اإلثنية من بني أهم التهديدات اجلديدة اليت أعقبت هناية احلرب الباردة، 
عياهتا على املستوى اإلقليمية والعاملية، وذلك راجع إىل العديد من العوامل وذلك نظرا لتدا

 واملتمثلة يف:

 املطالبة ابالنفصال أو احلكم الكذايت. -
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تنامي االهتمام بتصور الثقافة وذلك نتيجة انعكاسات العوملة على اجلانب   -
 الثقايف.

 زايدة عدد اإلثنيات يف العامل. -
  العديد من الدول.انفجار النزاعات الداخلية يف -

 ضف إىل ذلك املشاكل واآلاثر اليت تنتجها النزاعات واملتمثلة يف:   

 مشكلة الالجئني.  -
 اإلابدة اجلماعية. -
، ص 2010بلعيد.  )مسيةانتشار موجات النزاعات االثنية من دولة إىل أخرى.  -

 .(51-47ص 

 املقارابت النظرية املفسرة للنزاعات اإلثنية 3.2

ر سبب النزاع االثين حسب هكذه املقاربة يعود إىل دو : ربة اإلفتعاليةاملقا 1.3.2
الفواعل السياسية )الداخلية واخلارجية(، وليس إىل االختالفات القيمية بني اجلماعات 
اإلثنية. فعلى املستوى الداخلي يعمل القادة السياسيني على خلق وحتريك النزاع االثين 

على  ة( خلدمة مصاحلهم )الوصول إىل السلطة والسيطرة)التعبئة السياسية وتسييس االثني
 املوارد يف الدولة(، اليت تتحقق يف جو من الفوضى ابالعتماد على االثنية كوسيلة.

أما على املستوى اخلارجي يرى أنصار هكذه املقاربة أن لالستعمار دور كبري يف خلق 
ؤدي إىل ىل أكثر من دولة، مما يالنزاعات االثنية، وذلك عن طريق تشتيت القبيلة الواحدة إ

تواجد قبائل معادية لبعضها البعض يف نفس املنطقة اجلغرافية مما خيلق عدم األمن واالستقرار. 
 .(29-28، ص ص 2010)مسية بلعيد. 

قة بني تبين البنائية مقاربتها من خالل الرتكيز على العال: املقاربة البنائية 2. 2.3
هكذا ما جعل التحليل البنائي ممكنا لدراسة  ،Structureوالبنية  Agenالفاعل 
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التعددية االثنية، من خالل العالقة بني الدولة واجلماعات االثنية، حيث ركزت البنائية على 
 Christian.)األفكار واهلوية كمتغري حاسم لفهم طبيعة التفاعل داخل البيئة الداخلية

Geiser P36) 

ثنية ينتج من خالل حتريك الفواعل وتفرتض أبن النزاع بني اجلماعات اال
يف هكذا الصدد أبن بناء اهلوية على أساس  Fearonفريون )اجلماعات(، حيث يقول 

تنازعي تتحكم فيه ثالثة عوامل هي: املنطق اخلطايب السائد، االجتاهات وامليوالت النخبوية، 
 أيدي النخب، يفطبيعة التفاعل بني اجملموعات األخرى، هلكذا فاإلثنية كهوية جمرد سالح 

والنزاعات الداخلية املتعلقة ابإلثنية هي نتاج هلشاشة اهلوية، بناءا على اخلطاب األيديولوجي 
، تدخل الطرف الثالث يف 2015)عادل زقاغ. للقادة داخل اجلماعات االثنية. 

 النزاعات االثنية.(

احلرب  ةنتيجة تغري طبيعة التهديدات بعد هناياملقاربة االثنوواقعية:  3.2.3
الباردة، حاولت الواقعية التكيف مع هكذه املعطيات اجلديدة، حيث عمل عدد من الواقيني 
على دراسة النزاعات االثنية يف إطار تطوير وتوسيع اإلطار التحليلي لديهم، من هنا نشأة 

 لاالثنوواقعية حيث اعتمدوا يف دراستهم للنزاعات االثنية على اجلماعة االثنية كوحدة للتحلي
 La crainteواعتمدوا يف تفسريهم ألسباب النزاع االثين على ظاهرة اخلوف أو القلق 

 هناك نوعني من القلق: David Lakeدافيد الك وعالقته حبدوث النزاع، وحسب 

 _ اخلوف من التعرض للهيمنة الثقافية 

_ القلق على حياة الفرد وسالمته اجلسدية، ويظهر ذلك إذا ما كانت هناك 
ت بني اجلماعات االثنية، حيث تشعر األقلية أبهنا مستهدفة من قبل اجلماعات خالفا

  Christian Geiser. PP33)-(.34.حقوقها األخرى ابنتهاك
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والتوترات االثنية تولدا قلقا يتفاقم حبالة الفوضى، وهنا نكون أمام مفهوم املأزق 
 Le dilemme Sécuritaire. (Christensen Thomas J, theاألمين 

contemporary security) 

املعضلة األمنية على النزاعات االثنية، حيث  Barry Pesen ويطبق ابري بوزان
أنه عندما تصل اجلماعة لتحقيق هدفها األمين، تسعى اجلماعات االثنية األخرى إىل تطوير 

 اإمكاانهتا العسكرية قصد تقليص قدرات اآلخرين، وذلك ردا على التدابري اليت اختكذهت
اجملموعة األوىل لزايدة أمنها، وهكذا ما جيعلها تشعر ابألمن، هكذا التسابق حنو زايدة القدرات 

 (.Barry R Posen, 2008, PP 27- 39) العسكرية يؤدي إىل خلق نزاع إثين.

 النزاعات االثنية يف إفريقيا. 3

 أسباب النزاعات االثنية يف إفريقيا 1.3

اهرة ة التسعينيات ظاهرة النزاعات االثنية، هكذه الظعرفت القارة اإلفريقية منكذ بداي
 اليت متتاز بدرجة كبرية من التعقيد نظرا لصعوبة حتديد أسباهبا، وسنحاول مجع األسباب اليت

 أدت إىل النزاعات االثنية يف إفريقية يف أسباب داخلية وأخرى خارجية.

 وتتمثل يف: األسباب الداخلية: 1.1.3

غة تمع اإلفريقي ميتاز ابلتعددية االثنية سواءا على أساس اللاجملالعوامل اإلثنية: -
  أو الدين، وهكذا ما يزيد من االنقسامات داخل اجملتمع الواحد.

ويتحول التعدد االثين إىل نزاع عندما تشعر اجلماعة االثنية ابحلرمان والظلم بسبب 
حلياة ستوى معني من اتعرضها لعدم املساواة االجتماعية وحرمان أعضائها من التمتع مب

املادية اليت تتمتع هبا اجلماعات األخرى، أو حرماهنا من املشاركة يف تداول السلطة. وقد 



 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2020السنة:  05الشهر:03العدد :
النزاعات اإلثنية وإشكالية بناء الدولة يف إفريقيا: 

 دراسة حالة نيجرياي
 376ص –348ص:

 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 

356 

شهدت القارة اإلفريقية تسييسا للظاهرة االثنية من حيث تشكيل األحزاب السياسية على 
، 2018 بة،)عائشة بوعشيأسس إثنية، إضافة إىل توزيع الثروة والسلطة على هكذا األساس. 

 .(116-114ص ص

وتتمثل أساسا يف عدم التوزيع العادل للموارد االقتصادية _العوامل االقتصادية: 
بني اجلماعات ونتيجة لكذلك تنشب النزاعات اإلثنية حبيث تسعى كل مجاعة للحصول على 

 الثروة دون مشاركة اجلماعات األخرى.

ة االستعمار قارة كنتيجة لسياسهكذا إضافة إىل االختالفات اهليكلية اليت تعانيها ال
الكذي عمل على ربط اقتصادايت الدول اإلفريقية وجعلها اتبعة للمراكز الرأمسالية العاملية، 
وككذا سياسة التمييز اليت تتبعها األنظمة احلاكمة إلرضاء اجلماعات االثنية اليت ينتمي إليها 

  يف اجملتمع، وقد أدى إتباعالنظام احلاكم، وهو األمر الكذي عمق مشكلة االندماج الوطين
سياسات اقتصادية متييزية وغري متوازنة يف إفريقيا إىل ارتفاع معدالت البطالة واخنفاض 

 .(67، ص 2010)مسية بلعيد، األجور وتفشي ظاهرة الفساد يف اجملتمع اإلفريقي. 

 وتشمل ما يلي:األسباب اخلارجية:  2.1.3

ات االستعمارية أول يد متدخلة يف النزاعتعد السلطات السياسات االستعمارية: -
 1985-1984اإلفريقية، وذلك من خالل التقسيم االستعماري للقارة يف مؤمتر برلني 

الكذي جاء خلدمة مصاحل املستعمرين التوسعية، ولقد كان التقسيم مناقض للواقع االجتماعي 
 واالثين للمجتمع اإلفريقي.

داخل الدولة الواحدة مجاعات مل يسبق هلا فمن انحية مجعت اخلريطة االستعمارية 
العيش معا، وال التفاعل مع بعضها البعض يف إطار واحد، ومن انحية أخرى فصلت احلدود 
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السياسية املصطنعة بني مجاعات اثنية واحدة وجدت نفسها فجأة اتبعة لكياانت سياسية 
  .(2017سفيان داسي، ) خمتلفة.

ق ن من خالل السياسات اليت اتبعها املستعمر )فر أما النمط الثاين من التأثري فكا
 ن خاللم تسد( مما ساهم يف تعميق التناقضات بشكل كبري يف اجملتمع اإلفريقي، وذلك

ذلك و  تفضيل مجاعات إثنية معينة على غريها، وإعطائها نصيب أكرب من احلكم والسلطة،
املختلفة  نزاعات بني القبائللضمان والء قبيلة ما لإلدارة االستعمارية من جهة وتشجيع ال

 .(122-119، ص ص 2018)عائشة بوعشيبة،  من جهة أخرى.

 يرجع بعض الدارسني تزايد احلروب والصراعات االثنية يف إفريقيا إىل اآلاثرالعوملة: 
املدمرة اليت متارسها العوملة، حيث أدت إىل تراجع سلطة الدولة املركزية يف إفريقيا، وظهور 

ة ة إثنية تتحدى سلطة الدولة اإلفريقية، فالعوملة أعطت القوى احمللية الفرصحركات تنظيمي
 .( )الصراعات العرقية يف إفريقياللقيام أبعمال هي من اختصاص السلطة السياسية. 

أما العوامل االقتصادية اليت صاحبة توجهات مؤسسات "بريتون وودز" يف إفريقيا 
اليت اتبعتها يف  Ajustement Structurelوتطبيق سياسات الضبط اهليكلي 

مثانينيات وتسعينيات القرن املاضي واليت أدت إىل زايدة املديونية وضعف الدخل القومي 
وانعكاسه على زايدة معدالت البطالة وسوء توزيع املوارد واإليرادات، هو ما خلق البيئة 

ىل انفجار ، وهو ما أدى إاملناسبة لتزايد اجلرمية وإنشار الفساد وهتريب األسلحة واملخدرات
النزاعات االثنية للجماعات احملرومة اقتصاداي واجتماعيا يف ظل عجز النخب اإلفريقية عن 

 .(69، ص 2010)مسية بلعيد، . bilding-Nationالقيام بعملية بناء األمة
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 نتائج النزاعات اإلثنية يف إفريقية 2.3

ىت ة االقتصادية، األمنية وحتنعكس النزاعات االثنية على خمتلف جماالت احليا
 السياسة، وسنحاول فيما يلي رصد بعض نتائج هكذه النزاعات على القارة اإلفريقية.

ال يظهر أتثري احلروب اإلثنية يف إفريقيا على اجمل التدهور االقتصادي: 1.2.3
 االقتصادي من خالل ارتفاع مستوى املديونية والفقر، فالنزاعات االثنية املسلحة تستهلك

امليزانية العامة للدولة، ويعود ارتفاع املديونية الرتفاع معدالت اإلنفاق  كبري من جزء
 العسكري على حساب الناتج احمللي، لكذلك تلجأ الدول اإلفريقية لالستدانة.

دولة من أفقر دول العامل  25وحسب تقرير التنمية البشرية حسب البنك الدويل أن 
وب الصحراء، وهو ما يؤدي إىل تراجع نسبة هي من إفريقيا ابألخص منطقة جن

-89، ص ص 2010)مسية بلعيد، االستثمارات اليت ال تتوافق والبيئة الغري مستقرة. 
90). 

تعترب مشكلة الالجئني من أهم املشاكل اليت تفرزها مشكلة الالجئني:  2.2.3
الالجئني، ويعد  ددالنزاعات اإلثنية، حيث حتتل القارة اإلفريقية املراتب األوىل من حيث ع

اإلنسان اإلفريقي املتضرر األول من النزاعات اإلثنية، إذ يعاين من فقدان حقوقه الشخصية، 
السياسية، االجتماعية، االقتصادية واحلرايت األساسية اليت غالبا ما يصادرها حكام البلدان 

 املستضيفة.

، و دولة اللجوءوعادة ما تتسبب ظاهرة الالجئني مشكالت سواء لدولة املنشأ أ
ن فبالنسبة لألوىل تفقد مواردها البشرية بسبب هروب املتعلمني واملثقفني إىل اخلارج حبثا ع
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اء فرص عمل، أما ابلنسبة للثانية فتواجه مشكالت تتعلق ابلرتكيبة اجملتمعية، فضال عن األعب
 .(126-125، ص ص 2018)عائشة بوعشيبة، االقتصادية. 

 حيث يتم استخدام طفال يف الصراعات املسلحة:ظاهرة جتنيد األ 2.3.3
األطفال كأداة يف احلرب كمحاربني أو جواسيس.... سواء من طرف النظام أو من قبل 
اجلماعات اإلثنية املعارضة، وقد ساعد توفر األسلحة اخلفيفة إىل تكوين جيوش من األطفال 

 .(67، ص 2015ه، )صابر محوتدون العاشرة جييدون كافة فنون القتال والتعكذيب. 

 وهي النتيجة األخطر للنزاعات االثنية، وتكون نتيجة لتعاظم اهنيار الدولة: 4.2.3
الوالءات لالنتماءات االثنية والقبلية على حساب االنتماء للوطن، وأيخكذ اهنيار الدولة 

 شكلني:

 حيث يؤدي النزاع االثين إىل إسقاط النظام احلاكم ومؤسساتهاالهنيار الشامل:  -
 .وتتحول الدولة إىل جمموعة من اإلقطاعيات املنفصلة

م، ويقصد به ضعف الدولة على فرض سيطرهتا على مجيع األقالياالهنيار اجلزئي:  -
مقابل مواصلة اجلماعات املعارضة القتال لكن دون أن تتمكن من السيطرة على مجيع 

 .(61، ص 2015)صابر محوته، أراضي الدولة. 

 نية وأتثريها على بناء الدولة يف نيجرياي. التعقيدات اإلث4

 الرتكيبة اجملتمعية اإلثنية لدولة نيجرياي ومظاهر النزاع االثين فيها. 1.4

تعترب نيجرياي واحدة من أكثر دول إفريقيا من حيث التنوع االثين، ويتميز اجملتمع 
جد فيه أكثر و النيجريي أبنه جمتمع قبلي، فالقبيلة هي املركب األساسي للمجتمع، حيث ت
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منهم الداينة اإلسالمية  %50لغة حملية، ويدين حوايل  500جمموعة إثنية و 250من 
، )سفيان داسيمنهم دايانت إفريقية وثنية.  %10يدينون ابملسيحية بينما يدين  %40و

ولتجاوز مشكلة تصنيف االثنيات ميكن أن نعتمد على معيارين األول يتخكذ   .(2017
 اين يتخكذ التقسيم اجلغرايف للدولة كمعيار.اللغة كمعيار والث

حيث  هناك ثالث لغات تعترب األكثر من اللغة كمعيار للتصنيف اإلثين: 1.1.4
 املتحدثني هبا وهي:

(: يتكلم أفرادها لغة اهلوسا Haussa-Foulaniفوالين )-أ_ اهلاوسا
تمعني حوايل ن جموترتكز هكذه اجملموعات يف األقاليم الشمالية، يدينون ابإلسالم ويشكلو 

من سكان نيجرياي، وابلرغم من أن الفوالين جمموعة خمتلفة عن اهلوسا، إال أن تبنيهم 29%
 .لغة اهلوسا والدين والتزاوج وحدات اجلماعات على مر السنني

هي اثين أكرب قبيلة بعد اهلاوسا، تتمركز (: Youroubaب_ اليورواب )
يها، كان هلا تساوى تقريبا املسلمني واملسيحيني فابجلنوب الغريب، يتكلمون لغة اليوراب وي

دور أثناء االستعمار الربيطاين إال أنه بعد االستقالل سيطرت اهلوسا فوالين على احلكم إىل 
 وهو من اليوراب. 1999غاية انتخاب "أوليسوجون أوابسنجو" رئيسا لنيجرياي عام 

 تهم من املسحينيترتكز فب األقاليم الشرقية، غالبي(: Igboاإلجيبو)ج_ 
قامت حركة انفصالية من هكذه اإلثنية مما أدت إىل  1967ويتكلمون لغة االجيبو، ويف عام 

كر حسني اب)حرب دامت قرابة ثالث سنوات تسمى )البيافرا(، مما مهش دورهم السياسي. 
 .(8-7، ص ص 1986قدرماري، 
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والية مقسمة  36تتكون نيجرياي من التقسيم اجلغرايف كمعيار للتصنيف: 2.1.4
 إىل ستة أقاليم جغرافية كربى، ميكن أن تكون معيار لتصنيف اجملموعات اإلثنية وهي:

 الينويتكون من سبعة والايت تنتمي إىل إثنية اهلوسا والفو _ إقليم الشمال الغريب: 

 ويتكون من ستة والايت وهو خليط بني اهلوسا واليوراب_ إقليم مشال وسط: 

: يتكون من ستة والايت وهو خليط بني اهلوسا والكثري قي_ إقليم الشمال الشر 
 إثنية. 200من األقليات اإلثنية األخرى، واليت تصل إىل حوايل 

ويتكون من ستة والايت وهو خليط بني إثنية اإلجييو _ إقليم اجلنوب الغريب: 
 أقلية إثنية. 30وأكثر من 

 .ة االجيبور عليها إثنيويتكون من مخسة والايت تسيط_ إقليم اجلنوب الشرقي: 
(Abdul Raufu Mustapha, 2003.) 

ولقد عمل االستعمار الربيطاين عن طريق تسييس الوعي اإلثين بقيام األحزاب على 
ية قاعدة اثنية ودينية حبتة، فضال على حماربته للثقافة اإلسالمية السائدة وإحالل الثقافة الغرب

هو ما جريني املسيحيني واالستعمار الربيطاين، و حملها وذلك خللق نوع من الوالء بني الني
انعكس سلبا على الوحدة اجملتمعية بعد االستعمار بتكريس العداء الديين يف نيجرياي وجعل 

 اجملتمع منقسم إىل جمتمعيني )مشال وجنوب( لكل واحد منهما ارتباطاته وثقافته.

السلطة السياسية  تلفة علىوبعد االستقالل اشتد التنافس بني اجملموعات العرقية املخ
انفصل اإلقليم الغريب األوسط عن اإلقليم الغريب، كما  1963داخل األقاليم، ويف عام 

 طالب بعض سكان اإلقليمني الشمايل والشرقي بتكوين وحدات سياسية منفصلة

(.Abdul Raufu Mustapha, 2003( 
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ياسة االستعمار لس نتيجة: حرب بيافرا كنموذج للنزاع االثين يف نيجرياي 3.1.4
الربيطاين الداعمة للمسيحيني ضد املسلمني، وحرصه على تطوير اجلنوب وختلف الشمال، 
برزت هوة واسعة يف أوضاع اإلقليم الشمايل الكذي يعاين التخلف الشديد، وسيطرة اإلقطاع 

 رعليه واخنفاض مستوى التعليم فيه، وإقليم اجلنوب الغين بثرواته ودرجة أعلى يف التطو 
 االقتصادي، ومن هنا برز ختوف من اجلانبني حول سيطرة أحد األقاليم على اآلخر.

وقد اعتمد اإلقليم الشمايل على قوته العدية ليكون وجوده واسع يف السلطة، بينما 
اعتمد اجلنوب على قوته االقتصادية وثروته البرتولية، للحصول على قدر أوسع من السلطة، 

قلة للشماليني. وانطالقا من هكذا فقد كانت األقاليم اقتصادايهتا مست يف جمال النفوذ السياسي
ومل يكن هناك تبادل بينهم، فقد اجته كل إقليم لتنمية اقتصاده كوحدة مستقلة بكذاهتا دون 

 .(224عبد الكرمي، ب س ن، ص  قرين)النظر لالقتصاد النيجريي ككل. 

جون " ها الدولة منها انقالبونتيجة للعديد من االنقالابت العسكرية اليت عرفت
وهككذا أقرت احلكومة العسكرية اجلديدة ابء احلكام  إيرونيس"" ضد حكومة "يعقوب

ابحلاكم  دم قبوهلمع العسكريني يف األقاليم الثالثة، إال أن أفراد اإلقليم اجلنويب والشمايل أعلنوا
سبتمرب  الغوس يف اجلديد، ويف حماولة لتهدئة الوضع دعا " يعقوب" إىل عقد مؤمتر ب:

الكذي انتهى إبعالن تقرير متهيدي الشكل الدستوري املقرتح متضمننا بقاء نيجرياي   1966
كوحدة سياسية ذات حكومة فيديرالية حمتفظة ابلسلطة، على أن حتتفظ احلكومات 
 اإلقليمية ابلسلطة فيما يتعلق ابجليش والشرطة، كما أوصى املؤمتر إبعادة تقسيم نيجرياي إىل

والية، وعلى إثر ذلك تعرضت احلكومة اجلديدة ملتاعب سياسية وعنصرية كبرية، متثلت  12
يف قيام اضطراابت ابإلقليمني الشمايل والشرقي أثناء االحتفال بكذكرى استقالل نيجرياي، 
ورفض حكام الشرق إنشاء والية جديدة، وامتنعوا عن حضور املؤمتر الكذي دعا إليه 
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صال ابلدول األجنبية خاصة الغربية للحصول على األسلحة قصد "يعقوب"، وحاولوا االت
 30الضغط على احلكومة الفيدرالية، وأعلنت اجلمعية االستشارية للمقاطعة الشرقية يف 

انفصل اإلقليم الشرقي عن نيجرياي، واستقالله من جانب واحد حتت اسم  1967ماي 
، ب س ن، قرين عبد الكرمي)صمة هلا. مجهورية البيافرا املستقلة، واختكذت مدينة أنوجو عا

 .(230-227ص ص 

ابجتاه  1967ونتيجة لكذلك هاجم اجليش الفيدرايل اإلقليم املنشق من الشمال عام 
"أنوجو"، كما قام األسطول الفدرايل بفرض حصار حبري من اجلنوب، واستولت بكذلك 

ى العاصمة عل على إقليم الغرب األوسط، وسيطرت على عاصمة البنني واستوىل اجليش
، مما دفعها إىل نقل العاصمة إىل "أومياها" اليت استوىل عليها اجليش 1967أنوجو يف 
، واستمر القتال إىل أن حصر اجليش االنفصاليون يف مناطق ضيقة إىل 1968الحقا يف 

)احلرب األهلية ومت تصفية التمرد.  1970أن مت االستيالء على العاصمة الثالثة أوبري يف 
 ريية.(النيج

 أسباب نشأة النزاعات اإلثنية يف نيجرياي 2.4

سامهت الكثري من العوامل يف تفاقم مشاكل التعددية اإلثنية يف نيجرياي، مؤدية يف  
 كثري من األحيان إىل نزاعات بني اجلماعات فيما بينها من جهة، وبني اجلماعات اإلثنية

ة إىل ا من سياسية إىل اقتصاديوالدولة من جهة أخرى، وتتنوع العوامل بتنوع طبيعته
 اجتماعية.

 وميكن حصرها يف: العوامل السياسية: 1.2.4
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: لقد كان الفساد والقادة غري املؤهلني سببا يف أتجيج النزاع اإلداري الفساد-أ
والتفرق اإلثين يف نيجرياي، وأدى سوء إدارة املوارد الوطنية وسوء التسيري من جانب القادة 

إاثرة انفعال املواطنني، حيث توجد عدم مساواة واضحة يف الطريقة اليت  غري املؤهلني إىل
رالية تتقاسم هبا نيجرياي مواردها الفيدرالية، وختصيص مشاريع البنية التحتية بني األقاليم الفد

على أسس جهوية، كما أن احملسوبية كمعاملة تفضيلية كانت مصدرا للصراع يف البالد فهي 
 .(134، ص 2015موسى، )عايد الغرب  كفئ. تنتج زعيم فاسد وغري

 هتميش بعض اجلماعات اإلثنية اليت تشكل البالدهتميش بعض اإلثنيات: -ب
هو أحد أسباب النزاع اإلثين يف نيجرياي، فتهميش اجلزء الشرقي من البالد يف املشروع 

، حيث هتدد 1970-1967النيجريي مثال، كان جزءا من قضية احلرب األهلية عام 
  سألة هتميش اجملموعات اإلثنية "االجيبو" بتقويض املنطقة اجليوسياسية يف اجلنوب الشرقي،م

كما أن احلكام املتعاقبني كرسوا التهميش من خالل إقصاء بعض اجلماعات يف املشاركة 
السياسية، وتدعيم اجلماعة اليت ينتمون إليها، مما ولد شعور لدى النيجرييني بعدم انتمائهم 

  (.Rain Leith and Hussin Solmon, 2016).للبلد

 لعب االقتصاد دور كبري يف أتجيج النزاع اإلثين يف العوامل االقتصادية: 2.2.4
نيجرياي، فاجلنوب أكثر ثراء ابملوارد خصوصا ابالحتياطات النفطية، يف حني أن الشمال 

حلكومة الفدرالية، من عائدات ا%80أكثر توجها حنو الزراعة، ومبا أن النفط ميثل أكثر من 
ونتيجة للمنافسة بني الوالايت على األسهم يف هكذه اإليرادات، حاول الشمال زايدة نفوذه 
السياسي واحلفاظ على هيمنته يف السياسة النيجريية للوصول إىل هكذه املوارد، يف نفس 

 الوقت ردت جمموعات اجلنوب على حماوالت الشمال هكذه لتعظيم حصصها.
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من عائدات النفط إىل املناطق %30" حول إعادة "أوابساجنوكما أن مقرتحات 
 احمللية اليت يتم ضخ النفط منها، تتعارض مع مصاحل النخب احمللية اليت تريد تعزيز مواقعها

من خالل إقامة البنية التحتية، يف هكذه العملية ازدادت اخلصومات اإلثنية أكثر، تغكذيها 
 ,Martins Iyoboyi) االستقالل.مات منكذ سوء اإلدارة االقتصادية ملختلف احلكو 

2014, pp 121-122.) 
 العوامل االجتماعية: 3.2.4

ي واليت تتمثل أساسا يف بنية اجملتمع النيجري الكذي يتميز ابلقبيلة، فهكذه األخرية ه 
واحدة من أسباب االختالف اإلثين يف نيجرياي، فالوالء للجماعات اإلثنية يعوق النزعة 

ية ووحدة البالد، فمنكذ االستقالل حىت األن يستخدم القادة التحيز اإلثين القومية احلقيق
والقبلي للفوز ابالنتخاابت وتقسيم البالد، فمعظم النزاعات اليت حتدث تغكذيها الدوافع 
السياسية األاننية، فعلى سبيل املثال فإن التوظيف يف الوظائف العامة والوزارات والوكاالت 

لية درالية يرجع يف الغالب إىل أسباب قبلية وليس إىل الكفاءة، فالقبومديرايت احلكومة الف
 Rain) .تفرق بني الناس وتشجع على احملسوبية، وتعوق االحتاد والتنمية االقتصادية

Leith and Hussin Solmon, 2016.)  

 : أتثري التعددية اإلثنية على استقرار الدولة يف نيجرياي 3.4

ة االثنيات وذات اختالفات وتناقضات صارخة بني تعد نيجرياي دولة متعدد
اجملموعات املكونة هلا، مما خلق الكثري من املشاكل بني اجملموعات اليت تبحث عن مكاهنا 
إبقصاء اجملموعات األخرى، فشكل هكذا هتديد حقيقي لوحدة واستقرار الدولة النيجريية، 

 واالجتماعية.جتلى يف اجلوانب السياسية واألمنية وككذا االقتصادية 



 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2020السنة:  05الشهر:03العدد :
النزاعات اإلثنية وإشكالية بناء الدولة يف إفريقيا: 

 دراسة حالة نيجرياي
 376ص –348ص:

 

 ISSN    7887-2716                      جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة 

366 

ب ميكن رصد أتثري التعددية االثنية على اجلوانعلى املستوى السياسي:  1.3.4
 السياسية يف نيجرياي من خالل استقراء اجلمهورايت املتعاقبة يف نيجرياي.

، حيث 1960عندما حصلت نيجرياي على االستقالل عام : اجلمهورية األوىل-أ
 على التقسيم اجلغرايف مثل "حزب مؤمتر ظهرت أحزاب سياسية على أساس إثين تؤكد

إثر انقالب  1966الشعب الشمايل"، وهو ما ظهر جليا يف سقوط اجلمهورية األوىل عام 
عسكري تاله أخر يف نفس العام، وأتسس هيكل سياسي مستقل يف نيجرياي عام 

 .(.Bamidele A. Ojo, 1998, PP 30-31) )مجهورية بيافرا(1967

شهدت نفس التشكيالت االثنية لألحزاب، وككذا العديد ة: اجلمهورية الثاني-ب
من اخلالفات     بني اجلنراالت، وهو ما أدى إىل أتجيج الوضع االثين وإسقاط اجلمهورية 

  (.Bamidele A. Ojo, 1998, P32)إثر انقالب عسكري.  1983الثانية عام 

قالب عسكري ر انعلى السلطة إث اببنجيدا"بعد استيالء ": اجلمهورية الثالثة-ج
، وقد وعد إبجراء انتخاابت، إال أنه مل يسمح 1989، قام إبصدار دستور 1985عام 

 " واملؤمترSDP" إال حلزبني للتواجد يف الساحة السياسية )احلزب الدميقراطي االجتماعي
"(، ومل يسلم السلطة ل "أبيوال" بعد فوزه يف انتخاابت NRCالوطين اجلمهوري" 

-Bamidele A. Ojo, 1998, P35)لك حلم احلكم الدميقراطي. ، لينهي بكذ1993

36.) 

م " للسلطة عاأولسيجون أوابساجنوبدأت بتسلم ": اجلمهورية الرابعة-د
 إثر انتخاابت دميقراطية تعترب األوىل يف اتريخ نيجرياي، ورغم أنه منح حرية كبرية يف1999

املكاتب املركزية  على السلطة يف خمتلفالتمثيل السياسي وحرية الرأي، وتطبيق نظام التناوب 
يف البالد، إال أن هكذا مل يكن كافيا يف ظل غياب احلكم الراشد، خاصة مع بروز العديد من 
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وبعدها   Orji Nkwachukwu, Theories))املشاكل والنزاعات وبروز قضااي األمن 
)علي أبو . 2011الكذي ينتمي لقبيلة اليجاو رائسة الدولة عام  جودالك جونثان"توىل "

ليعود حممد البوخاري الكذي ينتمي لقبيلة اهلوسا إىل سدة احلكم بعد  (.2014فرحة، 
كما أن التفاوت يف التمثيل السياسي بني   )حممد بوخاري.(. 2015انتخابه عام 

اجملموعات االثنية، زاد من حدة التنافس والنزاع خاصة مع سعي اجملموعات املهمشة إىل 
 ثيل املناسب. احلصول على التم

 على املستوى األمين: 2.3.4

انعكست التعددية اإلثنية على نيجرياي بشكل سليب على املستوى األمين، حيث 
برزت العديد من التنظيمات اإلرهابية )بوكو حرام وحركة حترير دلتا النيجر(، ذات األصول 

 الدينية، وهو ما أدى إىل انفالت أمين كبري.
م كلمة مركبة من لغيت اهلوسا واللغة العربية، وهي تعين بوكو حرا: بوكو حرام-أ

بلهجة قبائل اهلوسا )التعليم الغريب حرام(، وترفض اجلماعة اسم "بوكو حرام" وتفضل اسم 
ويف مارس    (  http://www.aljazeera.net مجاعة أهل السنة للدعوى واجلهاد. )

، بوكو 2018)كرمي املاجري، قيا. أعيد تسميتها ابلوالية اإلسالمية يف غرب إفري 2015
  حرام.(

يف والية بورنو بشمال نيجرياي بزعامة حممد  2002أتسست مجاعة بوكو حرام عام 
بعد أن انتقلت إىل والية يويب على  2004يوسف، لكن الوجود الفعلي للحركة بدأ عام 

ريية. )مجاعة يجاحلدود مع النيجر، حيث بدأت عملياهتا ضد املؤسسات األمنية واملدنية الن
( وهناك عدة عوامل ساعد على تنامي  http://www.aljazeera.netبوكو حرام. 

http://www.aljazeera.net/
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مجاعة بوكو حرام، منها التنافس على السلطة وغياب التوزيع العادل للثروات، ويرتبط هكذا 
 يف البالد. التوزيع ابلتحيزات االثنية والدينية وانتشار الفساد

 ولقد تسبب العنف الطائفي يف نيجرياي والكذي يغكذيه التنافس على السلطة والسيطرة
شخص يف الوالايت الشمالية، واستولت بوكوحرام  1200على األرض يف مقتل أكثر من 

قرية وبلدة حيث فرضت تفسريها لقوانني الشريعة. )سايل يوسف،  130على أكثر من 
2016).  

 تني، مها:مرت العالقة مبرحلمجاعة بوكو حرام واحلكومة النيجريية: _ العالقة بني 

 :وقد استندت هكذه املرحلة إىل االنكفاء على الذات للبناء والتشكل 
 أربعة حماور رئيسة:

  ،فك االرتباط رمسيا مع مؤسسات الدولة النيجريية على املستوايت كافة
ماعة يف بيان له بتحرمي ، حيث أكد جملس شورى اجل2006وبدأت بوالية يويب يف 

دعم أعضائها، وأتييدهم للحكومة لتناقض بعض مؤسساهتا مع مبادئ الشريعة 
 اإلسالمية.

  أتسيس ذراع إعالمي للجماعة معتمدا على محاسة اخلطاب الديين
 ملؤسسها، وأتسيس مسجد )ابن تيمية( للعمل من خالله على نشر الدعوة.

  للجماعة يف اجملاالت.أتسيس هياكل مؤسسية إسالمية اتبعة 

  اعتماد ترتيب هرمي لإلدارة عرب تعيني أمراء يدينون ابلوالء والطاعة
ألمري اجلماعة، وذلك ابلوالايت الشمالية لنيجرياي، وككذا بعض دول اجلوار اجلغرايف  

  .(2014)علي أبو فرحة، كتشاد والنيجر. 
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  :تصدرت األعمال اليت 2009منكذ عام مرحلة املواجهة والصدام 
تقوم هبا مجاعة بوكوحرام مشهد التهديدات األمنية يف نيجرياي، واليت مشلت القرصنة والقتل 
واخلطف والسطو املسلح، وقد انتهت هكذه األعمال مبقتل قائد اجلماعة حممد يوسف يف 

بد ع) ، ويف نفس السنة شنت اجلماعة هجوما عنيفا ضد احلكومة2009جويلية  30
حيث وقعت مواجهات بني هكذه اجلماعة والشرطة  .(311، ص 2017احلق زغدار، 

 .(2016)سايل يوسف، واجليش مشلت عدة والايت راح ضحيتها االف املدنيني 

مبىن األمم املتحدة يف مدينة أبوجا من  2011أوت  26كما استهدفت يف 
إىل توسيع دوائر عملها من املناطق الشمالية  خالل عمل انتحاري، وقد اجتهت اجلماعة

عبد احلق زغدار، ) تتمركز فيها قبائل اهلوسا والفوالين ابجتاه املناطق اجلنوبية. اليت
 .(311، ص 2017

ألف   70متتد دلتا النيجر على مساحة أكثر من حركة حترير دلتا النيجر: -ب
كيلومرت مربع، وتشمل املنطقة والايت أبيا، أكوا إيبوم، ابيلسا، كروس ريفرز، الدلتا، إدوا، 

جمموعة  40مليون نسمة، ينتمون ألكثر من  20ندو وريفرز، يسكنها ما يقارب إميو، أو 
 من خمزون النفط. %85هلجة خمتلفة، ومتتلك هكذه املنطقة ما يقارب  250عرقية يتحدثون 

وقد بدأت الصراعات يف دالتا النيجر مع بداية التسعينيات من القرن املاضي، وذلك 
 لنفط األجنبية وعدد من اجملموعات العرقية اليتبسبب التوتر الكذي نشب بني شركات ا

تسكن املنطقة، حيث شعروا أبنه يتم استغالهلم واستغالل ثروات أراضيهم دون أي عائد 
تنموي، فلقد كانت اخلدمات الصحية والتعليم واملرافق العامة تكاد تنعدم، فضال عن تكرار 

نها السكان، السمكية اليت يكتسب متسرب النفط الكذي أدى إىل تلويث املياه ونفور الثروة 
وقد بدأت األزمة ببعض االضطراابت السياسية، مث أخكذت شكل النزاع املسلح مع الدولة 
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" اليت يقودها "هنري أوكادا" ابسم السكان MENDبعد تشكيل جبهة حترير دلتا النيجر"
د ابنفصال عاحملليني يف املنطقة من أجل توزيع الثروات لسكان املنطقة، لتطالب فيما ب

 .(110-108)أمحد حممد، ب س ن، ص صاملنطقة عن نيجرياي. 

( بياان تعلن فيه أن ميليشياهتا قد MENDأصدرت حركة ) 2008ويف عام 
أعلنت حرب نفط يف مجيع أحناء منطقة دلتا النيجر، ومشلت هكذه احلرب خطوط األانبيب 

ت النفطية دت اهلجمات على املنشأومرافق إنتاج النفط والقوات املسلحة اليت حتميها، وقد أ
 وتدمريها، وعمليات احتجاز الرهائن، وغريها من األعمال إىل تدهور األوضاع يف املنطقة.

ومت إنشاء وحدات جديدة  2009وقد قاد اجليش هجوما ضد معاقل املتمردين يف 
 .(112-110)أمحد حممد، ب س ن، ص ص يف اجليش النيجريي حملاربة املتمردين. 

أن الناتج  Ngozi Ijeomaتشري الباحثة على املستوى االقتصادي:  3.3.4
 ، كما تؤدي2%2,احمللي للفرد ينخفض خالل فرتة النزاعات اإلثنية مبعدل سنوي قدره 

لنزاعات إىل نقص استغالل املوارد الطبيعية والزراعية، وككذا خفض قدرة الفرد على املسامهة ا
 ضافة إىل:الضريبية بسبب تضرر أعماله، هكذا إ

 اخنفاض يف منو الناتج احمللي اإلمجايل 

 زايدة اإلنفاق العسكري على حساب التنمية 

  اخنفاض معدالت النمو الزراعي بسبب نشوب النزاعات يف
 مناطق كثرية

 إعاقة التبادل التجاري احمللي والدويل 
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 الكلفة الكبرية إلعادة اإلعمار (Ngozi Ijeoma, 

2014.) 
أدت التعددية اإلثنية وما يصاحبها من الجتماعي: على املستوى ا 4.3.4

نزاعات إىل تدمري احلياة االجتماعية ملا سببته من انقسامات يف اجملتمع، وتعترب الزايدة يف 
أعمال العنف خاصة مع بروز احلركات الدينية املسلحة )بوكو حرام(، عائقا أمام التقدم 

ش يف الشمال اليورواب واالجيبو املسيحية العياالجتماعي، فمثال ال يستطيع أفراد من إثنيات 
ذو األغلبية املسلمة، مما قلل العالقات االجتماعية بني األفراد وأدخل اجملتمع يف دوامة 

 العنف، ضف إىل ذلك انتشار الفقر والبطالة بني أفراد اجملتمع.
 ومناقشتها: النتائج

 من خالل ما مت عرضه توصلنا إىل ما يلي:
ني إعطاء الظاهرة بعدا نظراي، من خالل جمموعة من املقارابت مثل _ حاول الباحث

 املقاربة اإلفتعالية، البنائية واإلثنو واقعية.
_ األسباب املؤدية إىل حدوث النزاعات اإلثنية يف القارة اإلفريقية تتعدد، ومن 

ادل للثروات عأبرزها السياسات االستعمارية اليت قامت بتفرقة اجلماعات، وككذا التوزيع الغري 
خاصة االقتصادية، ابإلضافة إىل اآلاثر اليت خلفتها العوملة، ومتتد الظاهرة إىل حد جيعل من 
الصعب التحكم فيها ملا ختلفه من آاثر سلبية من الناحية االقتصادية واالجتماعية، انهيك 

 عن املشكلة األضخم أال وهي اهنيار الدولة.
ه هي اجلماعات االثنية ذات األغلبية من جهة _ النزاع االثين يف نيجرياي أطراف

ومجاعات األقليات من جهة أخرى وهو ككذلك ديين ألنه قائم بني املسلمني واملسحيني 
فالصراع يف نيجرياي كثريا ما كان عنيفا وتستخدم فيها األسلحة وامليليشيات وهو ما خيلف 
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ية )حرب حرب األهلية النيجري فقداان لألرواح وخسائر للممتلكات كما هو الشأن ابلنسبة لل
 بيافرا(، وغالبا ما تكون احلكومة النيجريية طرفا يف النزاع.

_ النزاع االثين يف نيجرياي كان دائما وأبدا هبدف احلصول على السلطة واملوارد 
 االقتصادية.

_ انعكست النزاعات االثنية على الدولة يف نيجرياي بشكل سليب يف مجيع مناحي 
دليل  املستوى السياسي تعترب االنقالابت العسكرية اليت شهدهتا نيجرياي أكرب احلياة، فعلى

على صراع االثنيات للوصول إىل السلطة، أما على املستوىل األمين فلقد حاولت االثنيات 
احلصول على مكاسبها السياسية من خالل خلق العديد من التنظيمات، وهو ما أثر على 

 حتويل األموال لشراء األسلحة.االقتصاد النيجريي من خالل 
ومن خالل هكذه النتائج املستقاة من البحث ميكن التأكيد على الفرضية اليت مت 
تبنيها يف بداية الدراسة، حيث توصلنا إىل أن التنوع االثين داخل الدولة عادة ما يؤدي إىل 

جية فعالة ينزاعات إثنية، تؤثر سلبا على مجيع مناحي احلياة، وذلك يف ظل غياب اسرتات
 وحقيقية من طرف الدولة، ملعاجلة واستئصال أسباب النزاع من جكذورها.

 اخلامتة: 

لة متتاز القارة اإلفريقية بتعدد إثين وتنوع جمتمعي كبري، وهو ما يؤثر على استقرار الدو 
فيها، فكل مجاعة تسعى للتأثري على السلطة خلدمة مصاحلها وأهدافها، بل وأكثر من ذلك 

 وصول إىل السلطة والسيطرة على املوارد.تسعى لل

ولقد عرفت نيجرياي العديد من النزاعات اإلثنية بني املسلمني من جهة واملسيحيني 
من جهة أخرى، واليت أثرت بشكل سليب على األوضاع االجتماعية، االقتصادية وحىت 

 اجلماعات، يف السياسية، حيث أصبحت الدولة النيجريية غري قادرة على التحكم والسيطرة  
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األمر الكذي هدد ابهنيارها، ومن أجل تفادي هكذه األخرية على الدولة النيجريية العمل على 
استتباب األمن واالستقرار ألنه منعدم، كون النزاعات أعاقت حتقيق التنمية االجتماعية 

 واالقتصادية داخليا وهو ما أثر على مكانتها قاراي وعامليا.

لى نيجريية األخكذ ابلدميقراطية التوافقية كوهنا آلية تساعد عكما جيب على الدولة ال
إدارة التعدد والتنوع، ومن شأهنا أتسيس مشروع وطين لبناء الدولة الوطنية، مع ضرورة العمل 

 على التوزيع العادل للثروات واملشاريع التنموية.

 :اإلحاالت واملراجع
الية بناء . )املسلمون يف نيجرياي وإشك2014أبو فرحة، علي.  -1

 https://www.qiraatafrica.comالدولة.(
دراسات دولية. ظاهرة عدم االستقرار  .أمحد حممد، هيفاء. )ب س ن( -2

 (.46) السياسي يف نيجرياي: دراسة يف حركة دلتا هنر النيجر،
 .اجملتمعي: دراسة حالة مايل التعددية االثنية واألمن(. 2012إيدابري، أمحد. ) -3

مكذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، قسم العلوم 
 ، اجلزائر.3السياسية والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر 

النزاعات االثنية يف إفريقيا وأتثريها على مسار (. 2010بلعيد، مسية. ) -4
ة املاجستري مكذكرة مقدمة لنيل شهاد الكونغو الدميقراطية منوذجا.الدميقراطية فيها مجهورية 

 ، اجلزائر.-قسنطينة–يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة منتوري 
أثر النزاعات اإلثنية على التنمية يف إفريقيا: (. 2018بوعشيبة، عائشة. ) -5

وم دكتوراه علوم يف العل أطروحة مقدمة لنيل شهادة دراسة حالة الكونغو الدميقراطية.
 ، اجلزائر.1السياسية، جامعة ابتنة 

https://www.qiraatafrica.com/
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لنزاعات اإلثنية وعملية التنمية يف إفريقيا، نيجرياي (. ا2015محوته، صابر. ) -6
مكذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر أمنوذجا. 

 ابتنة، اجلزائر.
النزاع يف نيجرياي بني اإلثنية والظاهرة  .راملفك (.2017زغدار، عبد احلق. ) -7

 .اإلرهابية "بوكو حرام أمنوذجا
. )تدخل الطرف الثالث يف النزاعات االثنية(. 2015زقاغ، عادل.  -8

dz.com-https://www.Politics 
الدولة يف )دراسة يف التعقيدات اإلثنية وبناء . 2017سفيان، داسي.  -9

  //:www.qiraatafrican.comhttpsنيجرياي.(
السودان: املركز اإلسالمي دولة نيجرياي. (.  1986قدرماري، ابكر حسني. ) -10

 اإلفريقي.
-1967احلركة االنفصالية يف نيجرياي قرين، عبد الكرمي. )ب س ن(.   -11

 (.7) بحوث والدراسات التارخيية. جملة املعارف لل1970
. )بوكوحرام: ديناميات صعود وتراجع مجاعة عنيفة 2016املاجري، كرمي. مرتمجا، -12

  http://studies.aljazeera.net.يف نيجرياي.(
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