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جامعة قسنطينة 2

ملخص:
يبرز في تحليل البيئة الدولية الراىنة ،عدة فواعل تشكل في تفاعالتها المختلفة ديناميكية
على المستوى األكاديمي أو الميداني،خاصة في ظل التنافس من جديد على مناطق النفوذ
سواء في إطار إقليمي أو دولي،وما يرفقو من تغير في طبيعة النظام الدولي القائم ،والتوازنات
التي تحدده ومختلف الترتيبات األمنية الديناميكية التي تهيكلو.

ينجم عن ىذه الديناميكية التفاعلية اإلقليمية أو الدولية على حد سواء بروز على مستوى
المفاىيم أفكار جديدة وعلى مستوى المقاربات تصورات تربط بين المفاىيم والظواىر التي لم
يكن ممكنا في السابق الربط فيما بينها.
تظهر الحاجة إلى مراجعة مفهوم األمن وفق تصورات وأفكار جديدة تعبر عن الظرفية
الدولية ا لراىنة من خالل التركيز على اإلقليمية والمرتبطة بدراسة ح
بإعتبارىا نظام يفسر وفق منهج تحليل ما بين إقليمي وفق مقاربة اختزالية.

الة منطقة المتوسط

التهديدات األمنية الالتماثلية :دراسة في األطر المفاىيمية و
النظرية

األستاذ :بهلول تقي الدين
جامعة باتنة 1
الملخص:
شهدت البيئة األمنية العالمية تحوالت ىيكلية بعد نهاية الحرب الباردة ترتب عليها جملة
من المتغيرات الجيوسياسية العميقة في بنية النظام الدولي و كذا األنظمة الفرعية اإلقليمية
المشكلة لو  .في نفس الوقت تقريبا أخذت الدولة باعتبارىا الوحدة المركزية في تحليل و
دراسة العالقات الدولية تفقد العديد من وظائفها بفعل تداعيات الهيمنة األحادية و العولمة
بتأثيراتها المتجاوزة للحدود القومية  .أمام ىذا المشهد اآلخذ في التشكل برزت للعيان
تهديدات أمنية جديدة غير تلك التقليدية التي سادت في مراحل سابقة.
نحاول من خالل ىذه المداخلة

تقديم مقاربة معرفية متكاملة للتهديدات األمنية

الالتماثلية انطالقا من اإلشكالية التالية:
ما ىو مفهوم و طبيعة التهديدات األمنية الالتماثلية؟ و ما عالقة ظهور ىذا النوع من
التهديدات بإعادة صياغة مفهوم األمن؟ و كيف يمكن أن نفهم تأثير ىذه التهديدات على
البيئة األمنية العالمية ؟

محاولة منا لإلجابة على ىذه التساؤالت ارتأينا أن تكون الدراسة وفق المحاور التالية:

* دراسة في مفهوم التهديد األمني  :بين التماثل و الالتماثل.
* التحول في مفهوم األمن  :اإلستجابة التنظيرية لصعود التهديدات األمنية الالتمثالية.
* الجيل الثاني من التهديدات األمنية الالتماثلية :الفواعل المسلحة غير الدوالتية.
* الدولة الفاشلة كبيئة حاضنة للتهديدات األمنية الالتماثلية.

األمن اإلنساني و التهديدات األمنية بين المدرسة الكندية و
 :UNDPمعايير التمييز البنائية
األستاذة :بلغالم امال ،جامعة باتنة 1
األستاذة :ىدى معماش ،المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية
الملخص:

عقب التطرق لألطر المفاهيمية -التصورية لمتهديدات األمنية خاصة الالتماثمية منها ،ننتقل في سياق هذه
المداخمة لتحديد معايير التمييز البنائية لألمن اإلنساني و التهديدات األمنية

بين كل من  UNDPو
الكالسيكية المرتبطة

المدرسة الكندية ،إنطالقًا من مبررات موضوعية تعكس التممص من الطروحات
بالثنائيات الجدلية و المنطق اإلقصائي نحو الطروحات الحديثة التي تكرس المنطق التوافقي – الترابطي
ذي الشقين النظري و العممي .لذا لنا في هذا الصدد التساؤل عن:

طبيعة معايير التمييز البنائية في إطار متغيري األمن اإلنساني و التهديدات األمنية بين المدرسة الكندية وundp؟

معالجة هذه اإلشكالية يكون من خالل التطرق لعدة محاور نحاول تمخيصها من خالل:
-1التأصيل أو المنطمقات الفكرية – العممية لطرح المدرسة الكندية في المجال األمني:
المركز الكندي لمدراسات األمنية -اإلستخباراتية  CCISSو المركز األمني ،المركز التقني ،مركز

الدراسات األمنية -الدفاعية ،شكمت وحدة بحوث لممنظمة أنشأت في  2002تحت رعاية مدرسة نورمان
أساسا عمى األمن
باترسون لمشؤون الدولية في جامعة كارلتون ،في سياق مركز بحث متعدد يركز
ً
الوطني-اإلستخبارات ،و التهديدات األمنية.
-2متغيرات التمييز البنائية بين الطرحين:
البرنامج اإلنمائي لألمم

متغيرات التمييز

المدرسة الكندية C.Ss

? Security for whom

أولوية الفرد و أهمية الدولة

أولوية الفرد

?Security for what value

السالمة الشخصية والحرية الفردية،

////////////////////////////////

المتحدةUNDP

والرفاه.
Security from what threats

العنف المباشر وغير المباشر (أولوية العنف المباشر وغير المباشر (التركيز

ودوليا).
المباشر :وطنيا ،مجتمعيا
ً
Security by what means

التنمية السياسية :المعايير.

عمى غير المباشر إق ،مجتمعيا،
وبيئيا).
ً

التنمية البشرية

المؤسسات العالمية(الحوكمة).

اإلحتياجات ،اإلنصاف ،اإلستدامة،

القوة الجماعية.

الديمقراطية ،المجتمع المدني العالمي.

 -3التهديدات الالتماثمية :التصنيفات المتناقضة
العنف المباشر )direct violence (C.Ss

العنف غير المباشر )indirect violence(UNDP

اإلرهاب ،العجز ،اإلعتداءات ،اإلبادة الجماعية.

الحرمان ،deprivationمستوى الحاجات األساسية،

التجرد من اإلنسانية  ،dehumanizationالرق ،اإلتجار،

األمراض :تهديد مباشر لمحياة ،مرض القمب ،سرطان،

اإلساءة الجسدية ،الجريمة المنظمة.

كوارث طبيعية  ،الالمساواة و الالعدالة توزيعية.

التمييز و الهيمنة :القوانين التمييزية ،ممارسات ضد

عالميا ( الهجرة والمجوء).
النزوح وطنيا ،إقميميا ،و
ً
محميا وعالميا.
التموث البيئيً :

األقميات و المرأة.
النزاعات الدوالتية ،وبين الدوالتية.

اإلستحقاقات (غذاء ،ماء ،تعميم...،إلخ).

/////////////////////////////

الرواد.Hinkn, george williams, Ben golder, Simon Bronitt, :
بهدف تحقيق مشروع السالم أو التعايش المتخيل القائم عمى تجاوز المنطق اإلقصائي أو الجدلي ( لعبة صفرية)،

نحو المنطق التكيفي – التوافقي خاصة بين األمن اإلنساني و حقوق اإلنسان(المرتكزات األربع :البيئة المحمية ،ممكية الناس
لمعممية(الفئات المتضررة ،تعددية األبعاد ،األمن من القاعدة).
المحرك :أحداث  11سبتمبر  :2001التشريعات المصاحبة (السرعة والتهميش).
الهدف :اإللزامية القانونية والخروج من دائرة التناقضات .
الجديد :مؤشرات قياس كمية.

إجراءات بناء الثقة في غرب المتوسط :بين االنكشاف والمصاحبة
األمنيية

األستاذ :عبد الرحيم خالف ،جامعة سطيف2
األستاذة :سمرة بوسطيلة ،جامعة الجزائر 3
اإلالخص:
جاء مفهىم جدابحر أو إجساءاث " "meassuresبىاء الثلت هأحد الحلىٌ إلاػظلت ألامً التي جادٌ
فيها زوبسث جىزفِع  Robert Jervisغلى أنها جيشأ في مىاخ مً السٍبت وؾُاب الثلت  .وهسد فػل غلى ما
جحدزه غملُت الدظلح الخللُدًت والىىوٍت  .فالدوٌ جسافؼ غلى حلها في الدفاع غً هُانها غً طسٍم
الدظلح ،في ححن جيشأ غً هره الػملُت مػظلت الشً والسٍبت غىد الدولت  /الدوٌ ألاألاسي .اجساءاث بىاء
الثلت وألامً ًمىً زصدها غلى مظخىٍاث غدة منها لرلً جأحي إجساءاث بىاء الثلت همظاز لخبدًد
مدزواث الشً والسٍبت البُيُت .
هل ًمىً الاغخلاد بفػالُت جدابحر بىاء الثلت وألامً في جلىٍت أمً ؾسب اإلاخىطط؟
ظهسث إجساءاث بىاء الثلت همفهىم مىخصف الخمظِىاث غىدما واهذ حظخػمل
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لالجفاق غلى حجم الدظلح الصلب وغدد الجىىد ،هئجساء للخللُل مً حدة طىء ؤلادزان والخىجس
الػظىسي ،وحػصش الػمل بهرا اإلافهىم أهثر ألاالٌ إهلظام اإلاػظىسًٍ طىىاث الحسب البازدة ،لىً
اإلاالحظ أهه لم ًىً هىان اجفاق حىٌ مفهىم "إجساءاث بىاء الثلت  "CBMو "إجساءاث بىاء الثلت وألامً
 ،"CBMSوجطلب ذلً ؤلاهخظاز إلى ؾاًت الدظػُىاث .

1

ًمىً فهم إجساءاث بىاء الثلت همجمىغت مً ألافػاٌ التي ًخم مً ألااللها الخفاوض اإلاىافلت
والخطبُم بحن ألاطساف اإلاخىاشغت ،مً أجل بىاء زلت ،مً دون الترهحز اإلاطلم غلى الىطائل التي أدث
للُام الجزاع.
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ًجادٌ بازي بىش ان بأن الدوٌ التي جخلاطم جؿسافُا وكُم وغبر غملُت شمىُت جيشأ ذلً

الترابط ؤلاكلُمي إلاجمىغت مً الدوٌ بحُث ًتزاًد الاغخلاد بأن ألالل أمني للدولت الجاز يهدد مباشسة

1

Zdzislaw Lachowski, Confidence and security building measures in the new Europe, SIPRI reports, Oxford univ:
2004. P. 3.

الدوٌ اإلاجاوزة  .هرا اإلافهىم مىجىد أفلُا (أوزوبي أوزوبي ) (مؿازبي مؿازبي ) أهثر مىه غمىدًا بحن أوزوبا
واإلاؿسب الىبحر .وبالخالي هره الػالكت ؾحر اإلاطللت جىلد مىاخ مً السٍبت .
وٍسي ألىظىدز وهدث في هخابه الىظسٍت الاجخماغُت للظُاطت الدولُت ،وفي جصئه الاألاحر اإلاػىىن بـ
زالر زلافاث للفىض ى  .أن الدوٌ مثل ألافساد جخػامل اجخماغُا باصطفاء آلاألاس غلى اطاض صدًم
 friendأو غدو  enemyومً هرا اإلاىطلم جخحدد طلىواث الدوٌ ،ألن البىائُت ججادٌ بأطبلُت الافياز
والاغخلاد غلى الظلىن والبيُت ،فأوزوبا ال جىظس إلى الدوٌ اإلاؿازبُت بمىظىز الصداكت ،إلى حد ما
مىظىز مً السٍبت والاألاس الػدو .
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مىطلت ؾسب اإلاخىطط :مىاخ الثلت والازجُاب .

اإلافترض أن الشم الاكخصادي ًخدم ألامني في غالكاث الخػاون الاكلُمُت ،لىً اإلافازكت أن
الػالكاث الاوزومؿازبُت حظىدها الثلت في الشم الاكخصادي ،وهىع مً الازجُاب في الشم الظُاس ي
وألامني،


في ظل ؾُاب هظام أمني مؿازبي أو غلى ألاكل جيظُم أمني مؤطظاحي ،حظازع مجمىغت

ؾسب أوزوبا لبىاء هظامها ألامني اإلاشترن :
 .جأطِع ًىزووىز :فسوظا أإلااهُا ،واهظمذ إليها إطباهُا بلجُيا واللىهظيبىزؽ .
ً .ىزوفىز 9( :هىفمبر  )1996كىة غملُاجدُت طسَػت حشازن فيها إًطالُا وفسوظا اطباهُا والبرحؿاٌ .
ً .ىزومازفىز :كىة بحسٍت أوزوبُت حشازن فيها إًطالُا وفسوظا واطباهُا والبرحؿاٌ .
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الاجفاكُاث ألامىُت طمً مجمىغت الـ .5 + 5

اجخماع الخأطِع  1990في زوما غلب نهاًت الحسب البازدة اجخماع  2012بػد زىزة جىوع ولُبُا


الخدزٍباث الػظىسٍت اإلاشترهت .



الخػاون في ميافحت ؤلازهاب .



اجفاكُاث حظس الاهدشاز ألاطلحت الىىوٍت .
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محدودًت الخؼاون ألامني.



في اجخماع  5+ 5في  6 / 5اهخىبس  ،2012كاٌ اإلاسشوقي في ألاطابه بػد زىزة جىوع" ،ألوٌ

مسة هخلاطم كُم الدًملساطُت"
لىً ذلً ال ٌػني جلاطم هىٍت أوزوبُت ،الػملُاث الػظىسٍت الاوزوبُت في لُبُا وان مً دون
اطدشازة جىوع والجصائس.


الخػاون أالطخػالماحي ًجػل دوٌ اإلاؿسب أهثر اهىشافا .

المركب األمني في غرب المتوسط:
مأسسة احلدود اجلغرافية لإلحتاد األرويب و احلوكمة اخلارجية للتهديدات األمنية
األستاذ :سمير البح ،جامعة باتنة1
اإلالخص:
يفحص ىذا ادلقال ،فضاء غرب ادلتوسط كممجوعة مكونة من ضفتني( :أوروبا اجلنوبية -الدول ادلغاربية)
متداخلة ومتفاعلة فيما بينها على مجيع األصعدة  .جيمعها إرث حضاري مشًتك وتفرقها بيئة أمنية سامهت
بشكل أساسي يف تشكيل معامل وىندسة مركب أمين إقليمي من طابع خا ص ،نابع من الطبيعة التواصلية بني
أطرافو .وعليو  ،فإن الدراسة هتدف إىل مفهمة الديناميكية ادلتحكمة يف ىذا ادلركب األمين من خالل حتليل البعد
التذتاين يف اجلغرافية السياسية ادلأطرة للوحدات ادلشكلة لفضاء غرب ادلتوسط و كيفية صناعة احلدود اجلغرافية
لإلحتاد األورويب انطالقا من منطق التفرفة بني "الداخل و اخلارج  ، "Outsiders/Insiders -و فرض
البصمة الويواتية األوروبية على ىذا الفضاء.
تكمن أمهية ىذه الدراسة يف أهنا حتاول

الًتكيز على احملفز الذي جيعل من انبثاق وتشكل مركب أمين

تكاتف كل من عنصر اجلوار اجلغرايف و ماقد يحملو من آثار سلبية مع طبيعة
غرب متوسطي أمرا ممكنا  .ف
االنطولوجيا التواصلية بني الوحدات ادلشكلة لفضاء غرب ادلتوسط  ،خاصة يف بعدىا القيمي الناقل لقوة إدماجية /
إقصائي .ىو ما يظهر غرب ادلتوسط كفضاء أمين غري م تناسق ومن نوع خاص  ،يشغل فيو األمن اجملتمعي احليز
ة
األكرب وادلتغري احملدد يف بناء معادلو ليس عىل أساس منوذج صداقة  /عداوة بل على منوذج التفرقة الداخل /
اخلارج .كما تكمن األمهية االمربيقية ذلذه الدراسة يف حتليل بعض جوانب احلوكمة اخلارجية للتهديدات األمنية من
قبل االحتاد األورويب  ،عن طريق توسيع جزء من مكتسباتو الداخلية ونقلها إىل اخلارج مصدر التهديد سعيا لضبط
اآلثار السلبية جلوار اجلغرايف لدول اجلنوب  .وىذا من خالل آلية الدفع حنو اخلارج " ،" Outsourcingاليت
وضع قواعدىا اإلحتاد األورويب " كقوة معيارية " ال ميكن فصلها عن عملية األمننة "  " Securizationدلصادر
العملية ادلزدوجة (أمننة /دفع حنو اخلارج ) تعين معاجلة و إبطال مفعول التهديدات
التهديد (اذلجرة/اإلرىاب) .ف
عن بعد  ،بتحويل إدارة التهديدات لدول الضفة اجلنوبية لغرب ادلتوسط  ،وىذا من خالل مناو لة أمنية صرفة تأخذ
على عاتقها تفويض ادلهامات من اإلحتاد األورويب يف اجملال األمين حنو دول الضفة اجلنوبية على حساب اجملاالت
األخرى كالدميقراطية وحقوق اإلنسان...

فاحلدود ىي النقطة اليت تركز فيها التوترات ادلتولدة جراء التأثري السليب للجوار على األمن األورويب  .وىنا
نلمس ادلسألة احلسا سة يف تكوين املركب األمين يف غرب ادلتوسط  ،الذي يعكس تفضيل األوروبيني دلنطق مت ركزي
القراءة املقدمة حتاول حتليل
يرسخ منطق االختالف بل وحىت يحبث عنو و يبين على أساس سياستها األمنية  .ف
ادلتوسط الغريب كفضاء أرو  -مغاريب جامع دلفارقة الدمج  /التفرقة يف الوقت نفسو ،و ذلك من خالل خالل إثارة
التساؤل ادلحوري الذي مفاده  :كيف تساىم عملية صنع /إدارة احلدود اجلغرافية لالحتاد األرويب يف رسم و
تشكيل معامل ادلركب األمين لغرب ادلتوسط؟  .وتنطلق ىذه التساؤالت من تفاعل فرضيتني أساسيتني :
 - 1الفرضية األولى  :يخضع ىذا الفضاء إىل عملية مزدوجة تنطلق من أم ننة /جترمي اذلجرة  ،لتصل إىل
عملية دفع حنو اخلارج  Outsourcingمن االحتاد األورويب حنو اجلوار األورويب.
 - 2الفرضية الثانية  :احلوكمة اخلارجية لآلثار السلبية للجوار اجلغرايف  ،أدت إىل خلق "مركب أمين "
غري متجانس يف غرب ادلتوسط .
و لالجابة عن التساؤل الذي تطرحو الدراسة نقوم مبعاجلة و فحص النقاط التالية :
أوال :صناعة احلدود اجلغرافية لإلحتاد األرويب :منطق الداخل يف مقابل اخلارج
ثانيا :اجملالية األ مينة يف غرب ادلتوسط  :تكاتف اجلوار اجلغرايف /األنطلوجيا التواصلية يف تش يكل مركب األمن
اإلقليمي
ثالثا :ضبط آثار اجلوار اجلغرايف ودفع التهديدات حنو اخلارج.
ختلص الدراسة إىل أن فضاء غرب ادلتوسط يشكل بيئة حاضنة دلركب أمين من نوع خاص يف ظاىره رلتمعي
و يف جوىره دواليت  /سيادي ،يكرس مبدأ التفرقة اذلوياتية و االسًتاتيجية و يعيق بناء فضاء غرب ادلتوسط على
شكل مجاعة أمنية تعددية.
 الكلمات المفتاحية  :ادلركب األمين اإلقليمي -غرب ادلتوسط -األمننة -اذلجرة -أروبا اجلنوبية -الدول
ادلغاربية.
الجغرافية المكانية :أروبا – ادلغرب العريب

الهجرة كتهديد أمني أو كعامل تنمية
األستاذ :نبيل عاشوري ،جامعة باتنة1
اإلالخص:

إن الهجرة بإعتبارىا ظاىرة إجتماعية

قديمة ،فقد حملت في مضامينها عدة معاني

ودالالت ،وذلك وفقا لطبيعة اإلدراكات المكتسبة لدى صانع القرار أو الصورة التي يريد
أيعطيها لهذه الظاىرة ىذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،تتغير طبيعة ىذه المضامين وفقا للمزايا
والتحديات التي تفرضها ظاىرة الهجرة بشتى أنواعها  .سنحاول في ىذه الدراسة معالجة نقطة
جوىرية وأساسية تتعلق بطبيعة الهجرة وتأثيراتها على المستوى المحلي واالقليمي والعالمي
وكيف ينظر للهجرة ،ىل ىي عامل تنمية حيث أنها كانت عبر العصور العامل االساسي في قيام
وبناء الحضارات وكذلك ماتقدمو من إمتيازات في زمن العولمة  .أم أنها تشكل تهديد بالنسبة
ىا على دول المنشأ والمقصد.
لألمن على كافة مستوياتو وتأثيرات
لمعالجة إشكالية ىذه الدراسة والمتمثلة في ىل الهجرة تعتبر كتهديد أمني أو أنها عامل
تنمية؟ قسمت الدراسة إلى ثالث محاور أساسية ،أوال االطار المفاىيمي العام المتعلق بالهجرة
والتنمية والتهديدات األمنية  .ثانيا ،دراسة تأثير الهجرة على األمن  .ثالثا دراسة تأثير الهجرة
على التنمية.
وخلصت الدراسة أن الخطر المحتمل من الهجرة على أمن الدولة ليس تهديد دولي أو
موضوعي ،وإنما ىو تهديد إدراكي أو نسبي يرتبط بالطريقة التي تعرف كل دولة نفسها  .حيث
أن ما يعتبر تهديد لدولة ما قد يكون مقبوال في دولة أخرى ،وذلك االختالف يكون من دولة
إلى دولة أخرى ويمكن لهذا أن يتغير عبر الوقت  .وتعتبر أمننة الهجرة قضية جد خطيرة فمن
جهة تحاول فرض سياسة ترفض المهاجرين وتحاول أن تشكل مجتمع متجانس ثقافيا ودينيا

وىوياتيا ،أما من جهة أخرى فهي بذلك تؤدي إلى تنامي العنصرية والكراىية لألجانب مما
يؤدي إلى التفكك االجتماعي.
أما الهجرة كعامل تنمية ف يعتبر المهاجرين أو ظاىرة الهجرة الدولية كمصدر تنمية لبلدانهم
األصلية والبلدان المستقبلة لهم وذلك من خالل العديد من العوامل تدخل في عملية التنمية
والتنمية العكسية ،نذكر منها التحويالت التي يقوم بها المهاجرين سواء مداخيل أو معاشات و
التي تعتبر عامال أساسيا في تحسين مستوى المعيشة ،ىجرة األدمغة حيث تساىم ىذه الفئة
من المهاجرين في تقديم إضافات على جميع األصعدة التي تشارك فيها في الدول المس تقبلة،
أما منظمات الشتات فتعتبر عامال أساسيا في التنمية العكسية في مختلف المجاالت السياسة،
االقتصادية و االجتماعية ،و أخيرا تشكل العودة المؤقتة أو النهائية عامال اخر مهما و ذلك
لما تجلبو من رأس مال و عالقات و خبرات اكتسبها المهاجر.

تأثير الظاىرة االرىابية الجديدة –تنظيم الدولة اإلسالمية  -على األمن في
المتوسط

األستاذة :مليكة بن زايد ،جامعة باتنة1
اإلالخص:

يعد البحر االبيض المتوسط من المناطق االكثر حساسية أمنيا واستراتيجيا

,وقد خلق

ظهور جديد من االزمات جوا من الاليقين االمني داخل جل دول المنطقة المتوسطية وأصبح
خطر انتقال االزمات كبيرا وأكثر مستوياتو خطورة أضحى معولما في التهديد والمتمثل في
تنظيم الدولة االسال مية كظاىرة ارىابية جديدة ,تسعى للتمدد واالنتشار وأصبحت في ظرف
قصير تشكل مصدرا للقلق وىاجسا امنيا لدول المنطقة.
وفي ىذه الورقة سنحاول ان نتعرف على تأثيرات وتداعيات ىذا التنظيم على االمن في
المنطقة المتوسطية انطالقا من فحص النقاط التالية:
-1في مفهوم الظاىرة االرىابية الجديدة
 -2خريطة تواجد التنظيم في ضفتي المتوسط
-3تداعيات التنظيم على االمن في اروبا
تأسست الدولة اإلسالمية في فترة قصيرة نسبيا وحققت مكاسب بسيطرتها على
مساحات واسعة وىي بذلك تسعى لتحقيق شعارىا " باقية وتتمدد " وتعتبر استراتيجية الدولة
اإلسالمية متنوعة وتستند الى البراغماتية كما الى دمج ما ىو عسكري بما ىو إعالمي وسياسي
وإجتماعي,وىذا ما منح التنظيم اليد العليا فوق الجماعات اإلسالمية األخرى في سوريا
والعراق ,فعالوة على وجود التنظيم واستقراره في سوريا وىي احدى الدول المتوسطية في

الجهة الشرقية فان التنظي م قد سعى الى ايجاد موطئ قدم لو في الجهة الغربية للمتوسط
وشمال افريقيا.
لم يستثني تنظيم الدولة االسالمية اوروبا من عملياتو التي وزعها في كثير من الدول
والقارات من اندونيسيا وباكستان الى تركيا ومصر ودول شمال افريقيا خاصة تونس وليبيا
واستهدف التنظيم ضرب عمق ا وروبا ممثلة في باريس عاصمة التنوير االوروبي وبروكسل
مقر االتحاد االوروبي وحلف الناتو في ىجمات ارىابية عنيفة ومحكمة

,وقد ذىبت معظم

تحليالت مراكز البحث االمني ألوروبا لمحاولة فك شفرات الظاىرة االرىابية الجديدة والبحث
في اسبابها وخلفياتها وتوافقت على

معظم التحليالت ان تنظيم الدولة مازال قادراً على

استهداف وإصابة العديد من األىداف الناعمة في أوروبا،على الرغم من التعزيزات األمنية التي
تم اتخاذىا بعد ىجمات باري س وذلك من خالل الخاليا الجهادية النائمة الموالية للتنظيم
إضافة الى الهجرة غير الشرعية وأزمة تدفق الالجئ ين القادمين من مناطق النزاع في سوريا
وإمكانية تسلل عناصر من التنظيم من بين ىؤالء ,اضافة الى خطر استهدافهم وتجنيدىم من
قبل المتشددين في اوروبا واالخطار التي تمثلها عودة المقاتلين االجانب الى اوطانهم وإمكانية
قيامهم بهجمات ارىابية
كما ان الفروقات االجتماعية والتهميش وعدم االندماج الذي تعيشو الجاليات المسلمة
في بعض دول اوروبا يجعلها ىدفا سهال للتجنيد في عمليات ارىابية وبؤر حاضنة للتطرف.
وقد افرزت الهجمات االرىابية على دول اوروبا العديد من التداعيات اىمها:
-1انتشار حالة من الخوف والريبة في اوساط المجتمعات االوروبية وتؤدي الى ازمات
اجتماعية واقتصادية وسياسية

-2اعادة النظر في قوانين مراقبة الحدود بين الدول االوروبية خاصة في منطقة شنغن
وتعزيز االجراءات الرقابية حول تنقل االشخاص
-3تعزيز الترسانة االمنية القانو نية في دول اوروبا بما يمنح المزيد من الصالحيات
لألجهزة االمنية في مجال حماية االمن القومي وتبادل المعلومات االستخباراتية مع دول
الجوار
-4المساىمة بصور اكثر فعالية في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة االسالمية
-5تنامي االسالموفوبيا والعداء اتجاه الجاليات ال مسلمة في اوروبا موازاة مع صعود
االحزاب اليمينية المتطرفة المناىضة للهجرة.

إشكاالت و قضايا أمن الحدود في المنطقة المغاربية
األستاذ :الحامدي عيدون ،جامعة سطيف2
اإلالخص:

يمثل أمن ا لحدود أحد أعقد المفاىيم التي تعنى بدراستها مختلف الدراسات السياسية و
األمنية ،فكثيرا ما ارتبط أمن الحدود و عملية ادارتو بالمعنى التقليدي القائم حول حماية و
تأمين كل الخطوط الحدية  ،إال أن ىذا المفهوم أخذا في اال تساع ليأخذ معاني أشمل كالتي
ىي متعلقة بالتنظيم و السيطرة على مخرجات و مدخالت البيئات الداخلية و الخارجية
للدول ،غرار على مواجهة و إدارة كافة التهديدات و اإلنكشافات المحيطة بحدودىا القطرية.
تحاول ىذه المداخلة كشف الغموض المرتبط بأمن الحدود المنطقة المغاربي ة ،بإعطاء
تفسير تحليلي لقضايا و إشكاالت المناطق الحدود في المجال الجيوساسي لكل من دول
المغرب العربي ،والتي عقدت من ادارة كافة التهديدات و اإلنكشافات التماثلية منها و ال
تماثلية المحيطة بها ،الناتجة أساسا عن تذبذب حالة اإل ستقرار الداخلي و اإلقليمي لدول
المنطقة ،خصوصا مع بروز و تنامي مشكالت جديدة متعلقة أساسا بمكافحة اإلرىاب و
الجريمة المنظمة الاعبرة لألوطان ،التهريب و التجارة بـ  :المخدرات -األسلحة  -البشر،
الهجرة "غير النظامية " وقضايا الحركات االنفصالية وغيرىا،

األمر الذي دفع إلى زيادة

الهواجس األمنية و مدركات التهديد عبر الحدود .
حيث تنطلق الدراسة من إشكالية مركزية تتمثل في  :كيف يمكن أن نحلل أثر شتي
إشكاالت وقضايا أمن الحدود على المنطقة المغاربية ؟ .
وقد تفرعت عن ىاتو االشكالية جملة من االسئلة الفرعية:
 )1ماىي المنطلقات المعرفية و أسس النظرية الموضحة لمفهوم أمن الحدود في المنطقة
المغاربية؟
 )2فيما تتمثل ىاتو اإلشكاالت و القضايا المحيطة و متعدية للحدود القطرية؟

ولتذليل ىذه اإلشكالية المطروحة تم صياغة الفرضيين األتية:
أولها :أسبقية تحقيق األمن المحليا في كل الدول القطرية دافع اساسي في مواجهة و إدارة
تهديدات و إشكاالت أمن الحدود المنطقة المغاربية  ،بمعنى سعي كل دولة إلى جعل
حدودىا آمنة ومستقرة .
أما الثانية :تقتضي إدارة الحدود و حمايتها وجود طرفين أو أكثر مقتدرين ،يتفقون على
التعاون دوليا وإقليميا على تأمين حدودىم المشتركة.
بناء على اإلشكالية و الفرضيات البحثية تم تفكيك المداخلة الي محاور ثالث ،تحاول
اإلجابة على أسئلة ابستولوجية و انطولوجية أساسية قائمة حول :من ؟،ماذا؟،كيف؟ يمكن
دراسة متغيرات ىذا الموضوع المعقد ،وىي:
محاور المداخلة
المحور األول :في مفهوم أمن الحدود :المنطلقات المعرفية واألسس النظرية
المحور الثاني :فهم قضايا و إشكاالت أمن الحدود في المنطقة المغاربية
المحور الثالث :تحليل أثر إشكاالت و قضايا أمن الحدود على المنطقة المغاربية-
دراسة حالة أمن الحدود الجزائرية-
خاتمة و استنتاجات
الكلمات المفتاحية
أمن الحدود ،التهديدات و االنكشافات األمنية ،الجيوسياسية  ،الربيع العربي ،المغرب العربي

