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مستخلص:

تناول ال حث وفي حدود موضوع ة دق قة حوت متغيرات محددة مسألة اﻹثن ة
وارت اطها قضيتي اﻷمن والجوار ،والتي تظهر طرقة مجهرة من خﻼل النظر

تم اخت ار منطقة الساحل والصحراء حالة
لعﻼقة اﻹثن ة الحر ات المسلحة .وقد ّ
دراسة لق اس أ عاد التأثير على اﻷمن اﻹقل مي للمنطقة.
تكمن أهم ة ال حث في ازد اد وتنامي الدور والتأثير الذ بدأت تأخذه اﻻثن ة في أغلب

دول منطقة الساحل والصحراء – إن لم ن لها -وخطورتها على اﻷوضاع اﻷمن ة
وعﻼقات الجوار بين دول المنطقة.

و هدف ال حث إلى محاولة شف مد

ارت ا

اﻷوضاع اﻻثن ة المسائل اﻷمن ة

والعﻼقات اﻹقل م ة وانع اساتها على اﻷمن اﻹقل مي في المنطقة.

اعتمد ال حث على عدة مناهج نس ة لطب عة الموضوع حيث جر استخدام المنهج
الوصفي ومنهج دراسة الحالة والمنهج التارخي .

Abstract

This paper tackles the issue of ethnicity and its relation with
issues of security and neighbouring realtions in Sahel and desert

region. It focuses on the development of ethnicity and its influence on
security condition and its linkage to rising of armed groups in Sahel

region counties. The paper therefore, aims at elucidate the
 استاذ مشارك -مركز البحوث والدراسات اﻻفريقية -جامعة افريقيا العالمية
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relationship between ethnicity, security situation and regional relations

in the region at whole. The author uses multiple methods, the
historical, and descriptive and case study method all had used to
analyze the data which largey generated from secondary sources.

تقد م:

أص حت اﻹثن ة من القضا ا المهمة والخطيرة في الدول التي تتصف التعدد ة

اﻹثن ة أو العرق ة ،وهي من الم ونات والعوامل اﻷساس ة لمجتمعات أ

دولة أو

إقل م ،ولكن ي قي السؤال المهم يف تعمل اﻹثن ات ،و يف توظف في هذه الدول؟
خاصة وأن اﻹثن ات في النها ة هي الم ون ال شر الذ يتفاعل و حرك و تحرك مع

العمل ة الس اس ة واﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة والثقاف ة والحضارة واﻷمن ة والعس رة .

ولكن جرت المﻼحظة الدق قة على أن العامل اﻹثني قفز على ل العوامل

اﻷخر في ارت اطه التفاعﻼت الس اس ة واﻷمن ة والعس رة ،الدرجة التي أص ح
فيها من أكبر وأخطر المهددات للسلم ولﻸمن اﻹقل مي.

تعتبر إفرق ا من القارات التي تتميز دولها التعدد ة اﻹثن ة ،إذ ﻻ تخلو دولة

فيها من م ونات قبل ة أو عشائرة .وتبدو هذه الظاهرة أو الخاص ة صورة أكثر
وضوحا في دول إفرق ا شمال الصحراء ،و مصطلح آخر دول منطقة الساحل
والصحراء ،وهي الدول المحصورة بين ال حر اﻻب ض المتوس

الكبر جنو ا والمح

اﻷطلسي غرا وال حر اﻷحمر وجزء من المح

شماﻻ والصحراء
الهند شرقا.

جرت المﻼحظة على أن خارطة النزاعات المنتشرة في دول منطقة الساحل

الساحل والصحراء ارت طت بوجود عﻼقات واضحة ما بين اﻹثن ات )قوم ات أو

ق ائل أو عشائر( والحر ات المسلحة .و اختصار تعتبر اﻹثن ات رافداً أساس اً

للحر ات المسلحة ف ما يتعل
قراءة ذلك في حر ات مثل:

التجنيد والتمو ل واﻷرض والمشروع ة القتال ة .و م ن
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في مرحلة جديدة قفزت ظاهرة عﻼقة اﻹرهاب المسلح القوم ات والق ائل

والعشائر التي تقود حر ات مسلحة ،تقوم على أس اب عديدة لكن أهمها عامل

المصالح ،وت ادل اﻷدوار والبيئة اﻹستراتيج ة المﻼئمة لتوفير القواسم المشتر ة

للعمل .من هنا تكمن المش لة في أ عاد العﻼقة بين هذا

المثلث ،وهو اﻹثن ة

والحر ات المسلحة واﻹرهاب ،وتأثيره على اﻷمن اﻹقل مي لدول منطقة الساحل
والصحراء.

عل ه فإن مش لة ال حث تتمحور حول سؤال رئ سي مفاده  :ماهي المحر ات

المحفزة لوجود عﻼقة وارت ا

بين اﻹثن ات والنزاعات واﻹرهاب المسلح ،وتأثيراتها

على اﻷمن اﻹقل مي لدول منطقة الساحل والصحراء اﻹفرق ة؟
تأس سا عل ه م ن تقس م ال حث إلي أرعة محاور:

 -1اﻹثن ة والحر ات المسلحة والنزاعات :نقاش في التجارب ٕواعادة التف ير
في مفهوم اﻷمن اﻹقل مي.

 - 2خارطة النزاعات والحر ات المسلحة في دول منطقة الساحل والصحراء.
 - 3أس اب انتشار النزاعات في دول منطقة الساحل والصحراء.

 - 4الظ ـواهر الناتجــة مــن الن ازعــات فــى إقل ـ م االســاحل والصــحراء المــؤثرة علــى
اﻷمن اﻹقل مى

 - 5مهـددات النزاعـات فـي دول منطقة الساحـل والصحـراء.
اﻹ ثن ة والحر ات المسلحة والنزاعات :نقاش في التجارب ٕواعادة التف ير في مفهوم

اﻷمن اﻹقل مي لدول منطقة الساحل والصحراء :

أوﻻً  -تجر ة حر ة الش اب الصومال ة -نموذجاً للمنطقة الشرق ة من إقل م الساحل
والصحراء :

أدت الحرب ال اردة واﻻستقطاب اﻷمر ي السوفيتي إلى تحول منطقة القرن

اﻹفرقي إلى ساحة قتال وصراع ،وتسل ح  ،حيث دعم السوفيت نظام منقستو هايلي
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مارام ،ابتداء من ق ام الثورة اﻹثيو ة في عام 1974م ،و مجيء منقستو ٕواطاحته
بنظام أمان عندوم وتفر انتى ٕواعﻼنه الدولة اﻻشتراك ة العمال ة ،وأد
تغيير في موازن القو  ،فبينما ارتكز السوفيت في إثيو ا انتقل اﻷمر ان إلى

الصومال؛ مما أد

ذلك إلى

إلى الحرب الصومال ة اﻹثيو ة 1977 -1976م ،ونهض

السوفيت بهمة إلى دعم نظام منقستو لدرجة مجيء القائد الروسي د متروف

ومستشاره ،بينما تراخى اﻷمر ان عن دعم حل فهم الصومالي الرئ س المرحوم ﷴ
س اد بر  ،ﻷس اب إستراتيج ة عيدة المد  ،تتعل برؤ تهم أن إثيو ا
يجب أن ﻻ يهزم ،و جب أن ظل مستقرا؛ ﻷنها في مح

ان مس حي

إسﻼمي هو الصومال،

والسودان ،والمحم ة الفرنس ة جيبوتي ،والمنخفضات اﻹرترة.1

ما ظلت الرؤ ة الغر ة تقوم على أن القوم ة الصومال ة المتمثلة في نظرة

الصومال الكبير تمثل تهديداً للك ان المس حي اﻹثيو ي الكيني.

ومثلت هزمة الصومال الدعم السوفيتي والتواطؤ الغري اﻷمر ي بدا ة تف ك

الج ش الصومالي ،والحرب اﻷهل ة الصومال ة ،و روز الك انات الصومال ة الحر ة
الوطن ة الصومال ة ذات الجذور اﻹسحاق ة  ،والتي اتخذت مر از لها في إثيو ا .

وابتداء من عام 1989م ضر ت المجاعة الصومال ،وتفاقمت الحروب

اﻷهل ة ،والتي انتهت بهروب ﷴ س اد بر  ،وتف ك الج ش الصومالي ،و روز

الدو ﻼت مثل دو لة شمال الصومال عاصمتها هرج س ا ،بينما س طر الجنرال ﷴ
فرح عيديد على مقد شو ،ما برز أمراء الحرب الصوماليون و دعم أمر ي في ق ة

مناط الصومال .و ان اﻷمل أن قوم ﷴ فارح عديد بتوحيد الصومال ،ولكن قامت

القوات اﻷمر ة ضره ،ومحاصرته ما هو معروف ،وجاءت المحاولة الثان ة ق ادة

المحاكم اﻹسﻼم ة التي سطت اﻷمن في جنوب الصومال ،واستعادت هي ة الدولة
ق ادة شيخ شر ف ،ولكن للمرة الثان ة ،و ما أفشلت أمر ا جهود ﷴ فارح عديد في
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ذلك محاولة شيخ شر ف ﻹعادة بناء الدولة

وذلك بدفعها ﻹثيو ا لغزو الصومال الجنو ي ،واحتﻼلها لمقد شو؛ مما أد

إلى تقهقر المحاكم اﻹسﻼم ة إلى جنوب الصومال ،وتمر زت في المناط

الخلف ة

في موانيء براوة و سمايو .ولكن من الغرائب أن أمر ا أعادت اﻻعت ار لشيخ

شرف ،وعزلته عن شو ته ،وأتت ه في ظل صنائع ط عات جديدة ممثلين في ش ل

شيوخ ق ائل ونخب ،وش لت منهم ح ومة تحت حما ة ين ة إثيو ة ،أوغند ة ،رواند ة
اسم اﻻتحاد اﻹفرقي ،وما تزال المنطقة– الصومال ة والحرب اﻷهل ة الصومال ة

تح ي دور الس اسة اﻷمر ة في تدمير الدولة الصومال ة ،مما أد إلى بروز حر ة

الش اب المجاهدين الصومال ة غلوها وتطرفها وتشددها المعروف رد فعل للعدوان

اﻷمر ي ،وس اساتها.

ثان اً -تجر ة حر ة بو و حرام النيجير ة -نموذجاً للمنطقة الغر ة من إقل م

الساحل والصحراء  :والنموذج اﻵخر ،والذ

جاء أ ضا نتاج للس اسات العدوان ة

الغر ة هو نموذج بو و حرام ،وهو نموذج بدون جذور في تلة غرب إفرق ا،
والتجرة النيجرة على وجه الخصوص  .ومن المعلوم أن هذه المنطقة انت تخوم

لعدد من الممالك اﻹسﻼم ة ،وأهمها الخﻼفة الس وت ة ،وسلطان ات

انم ،برنو

وودا  ،أما خﻼفه سو وتو فدمرها اﻻستعمار اﻹنجليز  ،أما سلطنات انم و رنو
وودا

فقد دمرها اﻻستعمار الفرنسي .والمعلوم أن الخﻼفة السو ت ة أسسها عثمان

دان فوديو المتوقي عام  ،1816ولعل الشيخ عثمان دان فوديو عتبر أهم شخص ة
إسﻼم ة أنجبتها أرض إفر ق ا ،ﻷنه يجمع بين قدرات المنظر ،والفق ه ،والمؤلف حيث

ألف أكثر من مائة تاب ،ومحارب ومقاتل ورجل الدولة ،الذ

استطاع أن حول

مشروعه الف ر إلى دولة وخﻼفه إسﻼم ة ظلت قائمة وناشطة في مجال العطاء

الحضار والتواصل الس اسي ﻷكثر مما نر إلى أن دمرها اﻹنجليز ابتداء في عام
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1803م ،ولكن مع ذلك برز مشروع إسﻼمي جديد منتصف الخمسين ات من القرن

الماضي ق ادة الساردونة أحمد بيلو ،والذ

أقام مشروعه اﻹسﻼمي على خمس

ر ائز ،منها تشج ع المسلمين النيجيرن على اخت ار مجال النهضةٕ ،واعادة تجديد
الثقافة اﻹسﻼم ة عن طر تأهيل نخ ة إسﻼم ة في العلوم اﻹسﻼم ة والعصرة،
وذلك بإدخال العلوم العصرة في المناهج والمدارس اﻹسﻼم ة  .ثان ا تكثيف إرسال

ش اب المسلمين لتلفي العلوم العصرة ،خصوصا في برطان ا وأمر ا .ثالثا الدعوة

لبناء نيجيرا دولة اتحاد ة ،وتبني النموذج الفيدرالي؛ ﻷنه وجد أن الدولة النيجيرة

الجديدة أص حت في ق ضة خرجي المدارس النصران ة ،ما دعا إلى تكو ن حزب
اتحاد شمال نيجيرا ،والذ

مثل منصة انطﻼق لتم ين المسلمين النيجيرن من

التسه ﻼت للحجيجٕ ،واقامة

مر ز لهم في الخرطوم ،اﻹضافة إلى تسهيل مهام

المشار ة في ح م بلدهم ٕواقل مهم .ار عا ر

مسلمي نيجيرا بإخوانهم في العالم

اﻹسﻼمي .جزء من اﻷمة اﻹسﻼم ة اﻷمر الخامس اهتمامهم شعيرة الحج ،ومنح
حجاج الطيران؛ مما ضاعف الحجيج النيجيرين عشرات المرات .سادسا اﻻهتمام
الحوار المس حي اﻹسﻼمي حتى ﻻ حدث صراع أو سوء فهم في إستراتيج ة تم ن

المسلمين في ح م بلدهم .سا عا اﻻهتمام الت شير اﻹسﻼمي وس

المسلمين ،و ان

عتبرهم احت اط ا للدعوة اﻹسﻼم ة والكنس ة تحت شعار "وفي ذلك فليتنافس

قر ة مليون شخص ،ثامنا دعا إلى تعزز
المتنافسون" .وقد دخل على يد ه ا
الد مقراط ة والمواطنة مما م ن من اعتﻼء مسلم وهو أبو ر تفاوا بليوة لرئاسة الدولة.

ولكن هذا المشروع هزم نتيجة تعاون غري نسي مع النخب العس رة والمدن ة

النيجيرة ذات الروح الصليب ة التي رأت أن مشروع أحمد بيلو مثل تهديدا لها ،فقامت
انقﻼب عس ر 1966م حيث اغتالت السيناتور أحمد بيلو في شهر رمضان وس

أهله ونسائ ه ،ما قامت يخطف رئ س الدولة أبو ر تفاوا والذ

شجرة.2
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ومهد ذلك للحرب اﻷهل ة المعروفة حرب ب افرا ،والتي قام بها جنرال مس حي لﻼست ﻼء
على إقل م ب اف را ،الذ

ضم البترول والكاثول ك  ،ولﻸسف فقد اعترفت ل من فرنسا

وتنزان ا بدولة ب افرا ،ولكن في النها ة سق مشروع ب افرا ،ولكن ان الثمن في توحيد
نيجيرا دفن مشروع أحمد بيلو وتأس س دولة نيجيرا على أساس تحالف مس حي مع

نخب إسﻼم ة متغرنة ،وأد ذلك في النها ة إلى بروز حر ات إسﻼم ة متطرفة .3

نتيجة لس اسات اﻻقتصاد ،والتهم ش واﻹ عاد لﻺسﻼميين  ،ولكن لﻸسف برزت هذه

الحر ات مسمومة التوجه والدوافع ،ومخترقة من اﻵخر الذ

يرد تشو ه صورة

الحر ة اﻹسﻼم ة ،وتجلى قمة ذلك اﻻختراق ببروز ما سمى حر ة أنصار السنة

لمحارة البدعة والجهاد المعروفة اسم بو و حرام ،والتي تمثل النق ض المناهض
والمعاكس للمشروع اﻹسﻼمي الذ

ان طرحه المرحوم أحمد بيلو ،والقائم على

اﻷصالة والمعاصرة ،بينما مشروع بو و حرام قوم على المفاصلة واﻻنغﻼق والعنف،
وهو مشروع مجهول النسب ،و دون مرجع ات ف رة ،و دون ق ادات معروفة مثلها
مثل الدعوات الدين ة اﻹنفﻼت ة التي ظهرت في اﻵونة اﻷخيرة ،و انت قفزة في

الظﻼم.

ثالثاً تجر ة حر ة تحر ر اﻷزواد -نموذجاً للمنطقة الوسطى من إقل م الساحل
والصحراء:

برزت قض ة الطوارق في أوع ة جديدة متداخلة مع قض ة الجماعات المسلحة

في الصحراء والجماعات اﻹسﻼم ة ،ولكن ذلك يجب أن ﻻ حجب القض ة

اﻹسﻼم ة؛ ﻷن الطوارق مثلهم مثل اﻷكراد قوم ة لها خصائصها العرق ة ،ومنتشرة في
الصحراء من دارفور في السودان مرو ار بتشاد وليب ا ومالي والنيجر والجزائر وﻻرت ا

لهذه القوم ة الهو ة اﻹسﻼم ة -فقد عمل اﻻستعمار الفرنسي على تجاهلها ،ولم
عترف بخصوص اتها ،ما أنه ر ز على ترق ة وضع ة المجموعات اﻷفرق ة في

مالي والنيجر ،وأهمل الطوارق ،فلما هبت راح اﻻستقﻼل في الستين ات من القرن
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الماضي في المنطقة ،و روز منظمة الوحدة اﻹفر ق ة ،وتحالفات القو التحررة ،التي

جذبتها ثورة الجزائر ،وجاذب ة عبد الناصر ،والرئ س مودبيو يتا في مالي ون روما في
غانا  ،خفض صوت حر ة الطوارق ضغو من عبد الناصر على قادتها ،ﻷنه لم
يرد أن حدث ترفعا في الحر ة اﻹفرق ة الداع ة للتحرر والمتواصلة مع حر ة الثورة

العر ة ،ق ادة ن روما وس تور غين ا ومودبيتو يتا مالي.4

لكن ظلت حر ة الطوارق عاملة ،تحر ها أشواق المحافظة على خصوصيتها،

ومطلو اتها في السلطة والثروة والتعلم ،خصوص ا ،إنها ظلت مهمشة سببين هما:

البداوة والس اسات الثقاف ة لﻼستعمار الفرنسي .ولما ضرب الجفاف والتصحر المنطقة
منذ الس عين ات -أخذ الطوارق يتجهون لمدنهم القد مة تم تو وجني  ،ولكن هذه

المدن ضاقت بهم ،ﻷنهم لم يجدوا فيها حظوظهم في السلطة ،وﻻ التعل م المناسب،
وﻻ اﻻعتراف بخصائصهم وهو تهم ،ما اختفى القادة الملهون ،الذين انوا فهمون

وضع ة الطوارق فلم ي قى لهم إﻻ الثورة ،خصوصا عد اﻹطاحة بنظام العقيد معمر

القذافي؛ ﻷن القذافي اعتنى بهم ووطنهم

حسا ات وتوازنات المصالح في إقل م

الساحل والصحراء رافعة أمن ة وعس رة في دولته  .فلما تم تصف ة التجرة القذاف ة-

اتجهوا سﻼحهم وخب راتهم الم تس ة حثا عن ينونة مستقلة ،و حثا عن مستقبل،

و دﻻ من أن يتم التحاور معهم  ،واست عابهم في منظومة جديدة  ،تم التعامل معهم
طائفة منبوذة وغير مرغوب فيها ،وتدخلت فرنسا

والحفا

ل ثقلها في مالي لتحج مهم،

على وضع ة الدولة والوضع ة اﻻستعمارة للحفا

على ميراثها الثقافي

والس اسي ،وخوفا من تأثيرات المحمول الطوارقي أشواقه العرو ة واﻹسﻼم ة،

والراغب في اﻻنتماء للشمال اﻹفرقي في ليب ا والجزائر والمغرب وحتى مورتان ا،
بينما تقوم الس اسات الفرنس ة على الفصل ما بين اﻹسﻼم اﻹفرقي الزنجي

واﻹسﻼمي العرو ي.
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والشاهد ،استعراض عض نماذج بو و حرام والش اب في الصومال وجماعات

الطوارق في الصحراء -تتأكد أن الدولة اﻹفرق ة القوم ة تمر منعطف خطير ،وأن
ميراث الثقافة اﻻستعمارة ماعاد اف ا قوة دفع ﻻستشراف المستقبل ،وأن تحد ات

الدولة القوم ة أص حت بيرة ،نتيجة لثورة اﻻتصاﻻت ،والوسائ اﻹعﻼم ة ،وحر ات

الق ائل المشتر ة العابرة للحدود الس اس ة والجغراف ة الطب ع ة  ،وموجة العولمة،
وسرعة انتقال المعلومات ،وأشواق إنسان إفرق ا لﻼنعتاق من التخلف واستبداد الدولة.
ما أص حت اﻷصالة والمعاصرة من مطلو ات عقل الش اب ،وعبر ل المحطات،

ما أن راح الد مقراط ة وحقوق اﻹنسان والتماهي مع مطلو ات المنظمات الدول ة

أص حت في حد ذاتها مق اسا لحر ة التقدم والرقي ،وأص حت مطلو ات واستحقاقات
ﻻ م ن الن وص عنها ،أو المزايدة عليها.

ولذلك فإن قوام الملك والسلطة والسﻼمة الداخل ة ﻻ م ن أن قوم ،و تم ن إﻻ

التم ين لهذه الر ائز المرت طة المواثي الدول ة ،ومنظومة الق م اﻹسﻼم ة ،وحقوق

اﻹنسان وس ادة القانون ،والتداول السلمي السلطة ،واﻻعتراف بخصوص ات التعدد
والتنوع في إطار دولة القانون والمنافسة الحرة ،واﻻقتسام العادل للسلطة والثروة وف

معايير وموازن صالحة وعادلة .وهذا هو التراق الوحيد الذ

م ن أن يجنب الدولة

القوم ة المعاصرة من اﻻنفﻼت والثورات وعدم اﻻستقرار ،حيث ﻻ بديل لح م الشور
وس ادة القانون.

وما نراه بين أيدينا في العوالم اﻹسﻼم ة واﻹفرق ة والعر ة من خروج على

الدولة وسفك الدماء والحروب اﻷهل ة ،مرده إلى اﻻفتقار إلى مطلو ات العدالة
والحرة واﻷصالة.

ومما سهل مهمة التدخل الخارجي والعدوان الخارجي هشاشة الدولة القوم ة

القائمة على اﻻستبداد ،وعدم اﻻعتراف اﻵخر ،وعدم اﻻنت اه لمطلو ات الشارع العام،
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على الس ادة الوطن ة ،وتقو ة المساندة الداخل ة التفاف

الجماعة الوطن ة ،وتمس ها الم اد  ،واﻷطروحات السا قة .

خارطة النزاعات المسلحة فى منطقة الساحل والصحراء:

تحتضن خارطة منطقة الساحل والصحراء ،وهى بتوصيف س

المنطقة اﻷفرق ة

الواقعة شمال خ اﻹستواء حوالي  32دولة وتعانى غالبيتها العظمى– إن لم تكن
لها – من مخاطر الحروب والنزاعات المسلحة ،5وذلك في حالتين:

الحالة اﻷولي  :الدول التى تعانى من النزاعات والحروب اﻷهل ة الداخل ة:

وهنا تظهر فى الخارطة الحروب والنزاعات اﻷهل ة في الصومال ٕواثيو ا،
والسودان ،وجنوب السودانٕ ،وافر ق ا الوسطي ،وليب ا ،ومالي ،ونيجيرا ،وليبيرا،

وساحل العاج وسيراليون .وهنا تجدر اﻹشارة إلى أنه حتى تلك الدول التي قد انتهت

فيها الحرب اﻷهل ة أو خفت صوتها نجدها قد تر ت آثا ار أ عاد أمن ة وعس رة

وس اس ة ،و عاد إنتاج آثارها طرق مختلفة.6

الحالة الثان ة  :الدول التي تعاني من النزاعات والحروب اﻹقل م ة:

وهي تلك الحروب والنزاعات التي تحدث بين دولتين أو أكثر من دول منطقة

الساحل والصحراء ،وقد اتسعت خارطة المنطقة لحوالي أكثر من  7نزاعات إقل م ة،
مما يجعلها من أكثر بؤر النزاع خطورة على اﻷقل في الخارطة اﻹفرق ة .ونجد أن

خارطتها تمتد ابتداء من الشرق لتشمل النزاع الكيني الصومالي حول إقل م شمال شرق
ين ا  ،NFDوالنزاع اﻹثيو ي الصومالي حول إقل م اﻷوقادين ،والنزاع اﻹثيو ي

السوداني عبر مناط الفشقة وأم برقع وقطاع ال ارو ،والنزاع اﻹرتر الجيبوتي حول
منطقة دوميرة ،والنزاع السوداني المصر حول منطقتي حﻼيب وشﻼتين ونتوء واد
حلفا ،ونزاع السودان ودولة جنوب السودان حول خمسة مناط

حدود ة أشهرها

منطقة أبيي ،والنزاع المغري مع جبهة البول سارو حول الصحراء الغر ة.7
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اﻷس اب الس اس ة :
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ﻼح من خﻼل خارطة النزاعات بنوعيها الداخل ة واﻹقل م ة

المنتشرة في دول تجمع الساحل والصحراء أنها حوت أغلب اﻷس اب المؤد ة إلى

حدوث النزاعات المسلحة في هذه المنطقة .وعل ه م ن تناول أهم وأخطر اﻷس اب

الس اس ة المؤد ة لهذه النزاعات:

 – 1مش ﻼت اﻷنظمة الحاكمة )الدولة العم قة ،والدولة الفاشلة(.
 -2المعارضات الس اس ة والعس رة المسلحة.
 -3أزمة الهو ة ٕواش ال ة بناء الدولة.
 -4مش ﻼت التدخل اﻹقل مي والدولي.

اﻷس اب اﻻقتصاد ة:

وهى أس اب مرت طة الصراع حول الموارد الطب ع ة ،وتدور

حول الموارد المعدن ة والطاقة والزراع ة والرعو ة وغيرها.

اﻷس اب اﻷمن ة والعس ر ة :وذلك مثل انتشار السﻼح ،ونشا المعارضة ،والحر ات

المسلحة ،وتف ك الدولة )الدولة الفاشلة أو الدول غير المستقرة( ،والعمالة ،واﻻرتزاق

الس اسي ،والعس ر وغيره.

الظواهر الناتجة من النزاعات فى إقل م االساحل والصحراء المؤثرة على اﻷمن

اﻹقل مى:

أدت عمل ة انتشار النزاعات المسلحة إلى إنتاج العديد من الظواهر الخطيرة ،والتي

أص حت تش ل مهددات مستمرة ،ومتأصلة لﻸمن اﻹقل مى على طول دول منطقة
الساحل والصحراء .و ﻼح

أنها عمل ة متداخلة العوامل والنتائج والتأثيرات ،ولكن

تأتى فى مقدمتها مثلث اﻹثن ة والحر ات المسلحة والتدخﻼت اﻹقل م ة والدول ة،
والذ تتحرك زوا اه في إطار عمل ات المصالح المتشا ة والمعقدة.
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ولعل هذه الظواهر تتعدد ،وتتنوع ،وتتوالد بدرجات ،ومستو ات ،ومراحل تختلف من
منطقة ﻷخر فى دول ﻹقل م الساحل والصحراء ،وق اساً عل ه م ن اﻹشارة إلى عض

هذه الظواهر ،ولعل أبرزها وأكبرها تأثي اًر على اﻷمن اﻹقل مى هى:
ظاهرة تجييش وعسكرة اﻹثنية في دول الساحل والصحراء المؤثرة في اﻷمن
اﻹقليمي:
توضح وتؤ د خارطة النزاعات الحدود ة المسلحة المتفجرة على طول خطو

اﻷشرطة الحدود ة لدول الساحل والصحراء المؤثرة في ل دول المنطقة ،وتكمن

الخطورة أن هناك إثن ات )ق ائل،وعشائر،وقوم ات( ارت طت تماما ،وتﻼزمت ل ا مع

الحر ات المسلحة .وقد حدثت لها عمل ة تحول عس ر  ،وتكييف ه لي امل في
ممارسة وامتهان واحتراف العمل العس ر ونشاطاته المختلفة من ممارسة القتال أو

العمل اﻷمني واﻻستخ ار

وتجارة و ع اﻷسلحة و النشاطات اﻷخر

المرت طة

النزاعات تجنيد اﻷطفال وأعمال القرصنة البرة والنهب المسلح على طول امتدادات

السواحل والصحار الممتدة التى تتميز بها المنطقة وذلك نتيجة 8لﻶتي:
أ.

ب.

جـ .ارت ا

إن هذه اﻹثن ات تموضعت وانتشرت في بيئة موصوفة طول أمد النزاعات

المسلحة المفتوحة.

تأثير هذه اﻹثن ات الحدود ة موجود أ ضاً في بيئة حدود ة أخذت تعمل
استمرار استقﻼل الروا

العرق ة في ممارسة وامتهان العمل العس ر

ونشاطاتها خاصة تجارة السﻼح وتجنيد اﻷطفال مستفيدة من خصوص ة
التداخل العرقي والتجوال الحدود

الذ

)العرق ات( مستفيدة من اﻻرت ا

مع الحر ات المسلحة فى خل

والصحراء.

تتميز ه ل حدود دول الساحل

اﻹثن ات عمل عس ر غير مشروع ،وفى هذا الوضع تكون اﻹثن ات

أوضاع اقتصاد ة تظهر في اﻵتي:
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تنفرد الق ادات العس رة اﻻستفادة من تسي س العمل العس ر والتحول إلى

ما م ن تسميته " لوردات الحرب " ،حيث تكون هى المتح مة فى عمل ات

إدارة العﻼقات اﻷمن ة والعس رة والتصرف في اﻷموال .وتظهر خطورة
عمل ات المتاجرة فى ظل العمل العس ر المسلح فى خل ش ة عﻼقات
عس رة خاصة عند ارت ا ق ادة الحر ات المسلحة أط راف أجنب ة داعمة

)(2

و من ثم تكون مستفيدة من استمرار الحرب  .ولعل هذا الوضع وهذا النوع

من الحرب له إش ال اته المتمثلة في :

خل

فوارق ط ق ة فى منظومة المجموعات اﻹثن ة ،حيث تظهر لوردات

الحرب الغن ة ،وط قة الجنود المقاتلين غير المستفدين من عائدات الحرب،

مما يزد الغبن وس هؤﻻء .وقد عملون على إنتاج صراع ش ل آخر ف ما
عرف ظاهرة اﻻنشقاقات والتمرد على الق ادات والتمازج فى هذا الس اق
الشعب ة لتحرر

ثيرة مثل ما حدث ﻹثن ات حر ات دارفور ،والحر ة

السودان فى دولة جنوب السودان ،و ذلك قطاع الشمال فى منطقتى جنوب

ردفان والنيل اﻷزرق ،وحر ات تحرر إرترا وحر ات إثيو ا المسلحة

اﻷورمو والتق ار

والعفر والصوماليين ،و نى شنقول ،وقامب ﻼ والحر ات

المسلحة في الصومال وحر ة تحرير اﻷزواد في مالي.9

عمل اقتصاد الحرب على زادة رقعة اﻻقتصاد الهامشي

منظومة اقتصاد الدولة ،وظهور أنما

الذ

ون خارج

اقتصاد ة غير شرع ة مثل تجارة السﻼح

وترو ج وتجارة المخدرات وتجارة تهر ب ال شر وتجارة تهرب السلع المع ش ة وتجارة
تهرب سلع نقد ة؛ مما يؤد
الساحل والصحراء.

إلى خل

مش ﻼت س اس ة وأمن ة تضر بدول إقل م
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ظاهرة اقتصاد ات الحرب وأسواق السﻼح فى عض دول الساحل والصحراء:

ظهر من خﻼل المﻼحظة والمتا عة الدق قة أن ارت ا اﻹثن ات ) ق ائل وقوم ات

وعشائر( الحر ات المسلحة خل أسواقًا رائجة و بيرة لب ع اﻷسلحة مختلف أنواعها

وأحجامها ومار اتها فى منطقة الساحل والصحراء ،والتى ارت طت وانتشرت غال اً ف ما
م ن أن نسم ه أسواق السﻼح البرة المدن والقر

التى تقع فى المح طات

الحدود ة ،أو داخل التخوم الحدود ة والتي تكون دائماً فى أراضي اﻹثن ات ،والتي
تحتضن الحر ات المسلحة المرت طة اسمها وأهدافها.

ولعل ظاهرة أسواق اﻷسلحة واحدة من أكبر وأخطر الظواهر التى تعبر عن نوع ة

الوسائل واﻷساليب ﻷنما

العﻼقات التفاعل ة بين اﻹثن ات والحر ات المسلحة

المتمثلة فى الدعم بتهيئة مسرح العمل ات )اﻷرض( ٕواعداد المقاتلين )الدعم ال شر (
واﻷقلمة والتدو ل.

النظر لخارطة أسواق اﻷسلحة المنتشرة فى بدول إقل م الساحل والصحراء ،والتي

تكشف عن جملة من اﻻستنتاجات المهمة  ،لعل أهمها -:

 – 1تؤ د المﻼحظة من الجدول أدناه ثافة أسواق اﻷسلحة ٕوانتشارها على طول

اﻷشرطة الحدود ة بدول إقل م الساحل والصحراء؛ مما شير بوضوح إلى ضعف
عمل ات المراق ة الحدود ة ،وغ اب س طرة السلطات الح وم ة لدول اﻹقل م؛ اﻷمر

الذ

نتج عنه حدود صورة فى المقام اﻻول .وهذا ينع س بدوره على اﻷمن

الحدود  ،ومن ثم اﻷمن اﻹقل مي ،وامتداداته وانفتاحاته على اﻷقال م المجاورة
والشرق اﻷوس

والصحراء.

 -2إحد

ومناط

مثل أمن إقل م ال حيرات و اﻷمن اﻹقل مى لدول الساحل

المﻼحظات المهمة فى هذا اﻹطار ﻻموسم ة أسواق اﻷسلحة اﻹقل م،

معنى آخر استمرارة هذه اﻷسواق على مدار العام ،وعدم ارت اطه أحداث معينة،

وفى حالتي السلم والحرب ،غير أن تغذيتها

وفاعليتها وارتفاع معدﻻت قوتها
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التسو ق ة فى حالتى العرض والطلب ،تتم دائماً بتجدد النزاعات واستحداث نزاعات
جديدة أخر  ،حالة الصراع المتجددة للنزاع اﻹثيو ى الصومالي ،واﻹثيو ي اﻹرتر

،والصومالي الكيني ،والسوداني مع دولة جنوب السودان ،ونزاعات التماس الحدود ة
حروب دارفور وجنوب ردفان والنيل اﻷزرق ،والنزاع في شمال أوغندا.

الجدير المﻼحظة دخول فواعل نفعيين)براجماتين( من غير أطراف النزاع نشطاء فى

اسواق اﻷسلحة ب عاً وش راءًا ،و هى عناصر قد تكون من داخل أو خارج اﻹقل م ،مما

فاقم و زد من بر حجم عمل ات أسواق اﻷسلحة ،إما بزادة انتشارها الجغرافي

اﻷفقي ،أو انتشارها رأس اً بزادة حجم ونوع ة اﻷسواق ،ما فى حالة زادة عدد

أسواق اﻷسلحة فى حدود السودان الغر ة ،خاصة عد أحداث انه ار نظام القذافى،
وفى تصاعد النزاع مع دولة الجنوب عد اﻻنفصال ،وأ ضاً في الحالة الصومال ة عد
توالي التدخﻼت اﻹثيو ة والكين ة واليوغند ة فى النزاع الصومالي ،والتي جعلت من

مقد شيو واحدة من أكبر أسواق السﻼح فى منطقة الساحل والصحراء .وهذه مسألة
مرت طة أزمات أخر

مش ﻼت القرصنة مهدد ﻷمن ال حر اﻷحمر والمح

الهند  ،ما أعقاب انه ار نظام القذافى ودخول ليب ا فى حالة فوضى س اس ة وأمن ة،
و ذلك عد اندﻻع النزاع المالي فى منطقة اﻷزواد؛ أد
على طول إقل م السلحل والصحراء شماﻻً وجنو اً .10 .

إلى انتشار أسواق السﻼح
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نماذج من أسواق السﻼح المرت طة اﻷنشطة اﻷمن ة والعس ر ة والس اس ة المؤثرة

سوق

سوق

في قضا ا اﻷمن والجوار فى دول منطقة الساحل والصحراء

الصادرات

الواردات

)أ(

)ب (

)العرض(
ين ا

_إثيو ا

إرترا_ال من

ليب ا

)الطلب(

اﻹثن ات
الناشطة

فى سوق

العرض
) جـ (

الصومال إثن ات

السودان

متعددة

الزغاوة –

اﻹثن ات

الناشطة
)د(

الحر ات

فى سوق المستفيدة
الطلب

د قل

تشاد

)هـ(

حر ة ش اب

ميرفلى)هو ة( -المجاهدين
أوغاديين

قمر – فور –

الصوماليين

حر ات دارفور

القرعان – ق ائل عر ة –

المسلحة )حر ة

اﻷ الة

دارفور(

عض

ق ائل

السودان

المسلحة

العر ة

الزغاوة –

الفور –

المعال ة

– التامة –

اﻷ الة

الميدوب

القرعان – المساليت –

البد ات  -المسيرة جبل
– عض

ق ائل

البرقو –

أودينغا –

العدل والمسا واة

أسواق اﻷسلحة
)مدن  -قر (
) و(

سمى سوق السﻼح

)عرتوجتى(

مقد شو CirToogte
 -هرجس ا

الطينة – ل س

– حر ة تحرر

حر ات دارفور

الجنينة – فور برنغا

والمساواة –

– أم دخن – ل س

المسلحة )

حر ة العدل

حر ة تحرر
دارفور(
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إفرق ا

العر ة-

السودان

تعا شة –

دولة جنوب

الكونغو

الزاند

أوغندا

دولة

ديدينغا –

دولة جنوب

السودان

الوسطى

السودان

سﻼمات

اﻹثنية وعﻼقات اﻷمن والجوار
ق ائل عر ة

)أ الة – قارة

خاصة

الرزقات(

امبورورو

حر ات دارفور

المسلحة )حر ة
العدل والمسا واة

– حر ة تحرر

دارفور(

الحر ة الشعب ة

لتحرر السودان

أم دافوق

دولة جنوب السودان

)أيزو ،مورو(

دولة الكونغو

)واتسو ،ار وارا،

ايزرو ،قاعدة

نجيز ( ،ناب ا

ا ) قع سوق ناب ا
ا فى المنطقة

السودان

جنوب

السودان

ﻻتو ا -

تو وسا

اله ان ة

الحر ة الشعب ة
ق ائل ج ال

النو ة – ق ائل
جنوب دارفور

لتحر ر السودان
– ج ش الرب

حر ات دارفور

المسلحة –

الحر ة الشعب ة

لتحرر

السودان)قطاع
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السودان

إرترا

الصومال
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إثن ات

وحر ات
جبهة

التحرر

ق ائل البجا –

الرشايدة

اﻹرترة

الشمال -جنوب
ردفان(

جبهة الشرق
وتحالف

المعارضة

السودان ة

مستورة غرب مدينة
سﻼ السودان ة

هرج سا

المصدر :الجدول من عمل ال احث اﻻستفادة من معلومات و ازرة الخارج ة وهيئة

اﻻستخ ارات العس رة.

ظهر من خﻼل المﻼحظة والمتا عة الدق قة أن ارت ا

اﻹثن ات )ق ائل

وقوم ات وعشائر( الحر ات المسلحة خل أسواقًا رائجة و بيرة لب ع اﻷسلحة مختلف

أنواعها وأحجامها ومار اتها في عض مناط

النزاعات في المح

السوداني لدول

تجمع الساحل والصحراء ،والتي ارت طت وانتشرت غال اً ف ما م ن أن نسم ه أسواق

السﻼح البر ة المدن والقر  ،التي تقع في المح طات الحدود ة أو داخل التخوم

الحدود ة والتي تكون دائماً في أراضى اﻹثن ات ،والتي تحتضن الحر ات المسلحة
المرت طة اسمها وأهدافها .

لعل ظاهرة أسواق اﻷسلحة واحدة من أكبر وأخطر الظواهر التي تعبر عن نوع ة

الوسائل واﻷساليب ﻷنما العﻼقات التفاعل ة بين اﻹثن ات والحر ات المسلحة المتمثلة
في الدعم بتهيئة مسرح العمل ات )اﻷرض( ٕواعداد المقاتلين )الدعم ال شر ( واﻷقلمة
والتدو ل.

النظر لخارطة أسواق اﻷسلحة المنتشرة فى دول منطقة إقل م الساحل والصحراء

والموضحة فى الجدول أدناه  ،والتي تكشف عن جملة من اﻻستنتاجات المهمة -:
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تؤكد المﻼحظة أعﻼه كثافة أسواق اﻷسلحة وانتشارها على طول اﻷشرطة

الحدود ة لدول منطقة الساحل والصحراء،مما شير بوضوح إلى ضعف عمل ات
المراق ة الحدود ة ،وغ اب س طرة السلطات الح وم ة لدول اﻹقل م؛ اﻷمر الذ

نتج

عنه وجود صور في المقام اﻷول ،وهذا ينع س بدوره على اﻷمن الحدود ومن ثم
اﻷمن اﻹقلمى فى الساحل والصحراء و إمتدادته ٕوانفتاحاته على اﻷقال م المجاورة
أمن ال حر اﻷحمر المرت الخليج العرى والشرق اﻷوس ومناط مثل أمن إقل م

ال حيرات و اﻷمن اﻹقل مى لدول الساحل والصحراء.
إحد

المﻼحظات المهمة فى هذا اﻹطار هى إستمرارة هذه اﻹسواق على

مدار العام وعدم إرت اطه أحداث معينة وفى حالتى السلم والحرب غير أن تغذيتها
وفاعليتها ٕوارتفاع معدﻻت قوتها التسو ق ة فى حالتى العرض والطلب تتم دائماً بتجدد

النزاعات ٕواستحداث نزاعات جديدة أخر

حالة الصراع المتجددة للنزاع اﻹثيو ى

الصومالى واﻹثيو ى اﻹرتر والصومالى الكينى والسودان مع دولة جنوب السودان
وونزاعات التماس الحدود ة حروب دارفور وجنوب ردفان والنيل اﻷزرق والنزاع فى

شمال أوغندا.11

الجدير المﻼحظة دخول فواعل نفعيين)براجماتين( من غير أطراف النزاع

اء ،وهى عناصر قد تكون من داخل أو خارج
نشطاء في أسواق اﻷسلحة ب عاً وشر ً
اﻹقل م ،مما فاقم و زد من بر حجم عمل ات أسواق اﻷسلحة إما بزادة انتشارها
الجغرافي اﻷفقي ،أو انتشارها رأس اً بزادة حجم ونوع ة اﻷسواق

ما فىى حالة زادة

عدد أسواق اﻷسلحة في حدود السودان الغر ة خاصة عد أحداث انه ار نظام

القذافى وفى تصاعد االنزاع مع دولة الجنوب عد اﻻنفصال ،وأ ضاً في الحالة

الصومال ة عد توالى التدخﻼت اﻹثيو ة والكين ة واليوغند ة فى النزاع الصومالي والتى

جعلت من مقد شيو واحدة من أكبر أسواق السﻼح في منطقة القرن اﻹفرقي وهذه
مسألة مرت طة أزمات أخر

مش ﻼت القرصنة مهدد ﻷمن ال حر اﻷحمر والمح
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واﻹتجار ال شر والتى تمثل فى عض دول منطقة الساحل والصحراء دول

معبر ودول تصدير أو تهرب ب اًر و ح ًار  ،مثل الصومال ،إثيو ا ،إرترا ،السودان،

تشاد ،ليب ا ،مالي ،المغرب ،النيجر ،مصر وغيرها .12

ظاهرة تنامى تقد م الوﻻء القبلى على الوﻻء الوطنى أو القومى:

أظهرت المﻼحظة في أغلب الدول التى تعانى من النزاعات والحروب اﻷهل ة

أن الحر ات المسلحة تتش ل فى أغلبها من قو عس رة قبل ة ،ولعل ذلك يؤ د
نتيجة مهمة ،وهى قوة ارت ا

الحر ات المسلحة التجنييد والمساندة والدعم القبلي،

التي تتحول وتتش ل فى ثير من اﻷح ان لتأخذ طا ع المل ش ات أو الكتائب أو

العصا ات القبل ة المسلحة ،ونس ة ﻷن أغلب النزاعات المسلحة فى دول منطقة
الساحل والصحراء توصف أنها متأصلة ومتجذرة وحلق ة ،ولعل ذلك قود إلى قوة
النحت القبلي مقابل اﻻنتماء القومي والوطني ،حيث أص ح الدفاع والمطال ة عن

الحقوق والم تس ات القبل ة ضد الح ومات المر زة مقدم على المطالب واﻻحتجاجات
في إطار وطني.

و ﻼح أنه في ثير من النزاعات المنتشرة فى دول الساحل والصحراء ،أخذت

ظاهرة قبلنة الوﻻءات القوم ة واﻻهتمام الشؤون القبل ة في افة أ عادها الس اس ة
واﻻجتماع ة واللغو ة واﻷمن ة العس رة واﻻقتصاد ة في إطار منفصل عن سلطة

المر ز خاصة الق ائل الحدود ة؛ اﻷمر الذ

يؤد

إلى نتائج خطيرة ،وهي تناقص

وانحسار الوﻻء الوطني والقومي في اﻷطراف عنه فى المر ز ،وهو فى الغالب الذ

أد

إلى إنتاج ما سمى صراع الهامش والمر ز .وتأس سًا على ذلك نجد أن هذه

الظاهرة بدأت تأخذ م انها فى ثير من دول الساحل والصحراء ،ولكنها تظهر
صورة واضحة فى الصومال وليب ا والسودان وتشاد ونيجرا ومالي.13

ولعل أوضح اﻻخت ارات التي تؤ د ضعف الوﻻءات واﻻنتماءات القوم ة

/الوطن ة مقابل القبل ة -هو شيوع ظاهرة اﻻنفصال والتمرد ،والتي تعني في أقل
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وأ س مظاهرها الخروج عن الدولة الوطن ة وتكو ن أوطان هو ة جديدة ؛ اﻷمر الذ

يترتب عل ه تغير فى الجغراف ا الس اس ة والتوازانات اﻹقل م ة ،وفى ذات الوقت إنتاج

مهددات أمن ة جس مة على اﻹقل م

ل.

مهـددات النزاعـات فـي تجمـع دول الساحـل والصحـراء
ﻼح

أن نفس العوامل والمحاوﻻت والبيئات التي تولد وتنتشر فيها

أس اب النزاعات -هي نفسها التي تتخل

وتتش ل فيها المهددات الناتجة عن هذه

النزاعات .وعل ه نجد أن العوامل التي تمثل مهددات اﻷمن الوطني السوداني خاصة،
واﻷمن اﻹقل مي صفة عامة ،رما تتطاب

تماماً مع أس اب النزاعات .وعل ه أ ضاً

م ن حصر هذه المهددات في عوامل س اس ة واقتصاد ة واجتماع ة وثقاف ة وأمن ة

عس رة.

تتميز العﻼقة بين النزاعات والمهددات بدوال عﻼقة تدل على الت ار

الوثي بينهما

في افة اﻷحوال ،فإذا انت دالة عﻼقة طرد ة بين أس اب النزاعات ومهدداتها،
معنى أنه قدر تأثير أو درجة أو نوع النزاعات أو أس ابها -تكون أ ضاً تأثير ودرجة

ونوع المهددات .ولعل هذه العﻼقة الطرد ة تؤ د أن هناك ش ﻼً آخر للعﻼقة بين
أس اب وحدوث النزاعات سا قة لحدوث المهددات ،معنى أنه إذا لم تتوفر أس اب

النزاعات ،والتي تؤد

إلى حدوث النزاعات -ينتفي وجود مهددات ،و م ن تناولها

سبب طب عة العوامل والمهددات على النحو التالي:
أ.

)(1

المهددات الس اس ة :

ظهر بوضوح أن ل النزاعات المنتشرة على خارطة تجمع دول الساحل

والصحراء تؤد

إلى حدوث أغلب ،إن لم

ن ل المهددات الس اس ة،

التي م ن أن حدثها أ نزاع س اسي أو عس ر  ،ورما م ن إجمال هذه
المهددات الس اس ة على الرغم من ثرتها في اﻵتي:
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عدم اﻻستقرار الس اسي في البيئة الداخل ة واﻹقل م ة لتجمع دول الساحل

والصحراء.

)ب(

انتشار ظاهرة اﻻنقﻼ ات العس رة.

) هـ (

ضعف الوحدة الوطن ة والتعا ش واﻻندماج القومي.

)جـ(
)د(

)و(

)ز(

)(2

تغيير النظم الس اس ة.

انتشار ظواهر التجزئة والتقس م في دول تجمع الساحل والصحراء.

مواجهة خطر المقاطعة الس اس ة )العقو ات الس اس ة في المجتمع الدولي(.

اﻷجندة الخف ة للمنظمات اﻷجنب ة .

استقراء إجمالي ل عض الحاﻻت النزاع ة ،التي م ن أن تمثل نماذج

واضحة تشرح أ عاد المهددات السا قة -نجد أن التهديد الناتج من عدم

اﻻستقرار الس اسي في البيئة الداخل ة واﻹقل م ة لدول )س ص( ظاهرة ل
وضوح في الغالب ة العظمى لدول التجمع بنسب ودرجات متفاوتة  ،ولكن

أخطرها ما هو حاصل في ل من الصومال إرترا والسودان ومصر وليب ا
ٕوافرق ا الوسطي ومالي ونيجيرا  .أما ما ع س حالة اﻻنقﻼ ات العس رة
مصدر الحالة المصرة انقﻼب المشير عبد الفتاح الس اسي على الرئ س

ﷴ مرسي ،واﻻنقﻼب العس ر في مورتان ا ق ادة ﷴ ولد عبد العزز

على الرئ س معاو ة ولد سيد

الطائع  ،و ذلك الحالة القلقة ﻻنقﻼبين في

فترة وجيزة في إفرق ا الوسطى ،وذلك انقﻼب م شل جودت ا على الرئ س

فرانسو بوزوزه ،ثم إزاحته طرقة ش ه انقﻼب ة واستﻼم السلطة بدعم
عس ر فرنسي وتسل م السلطة للرئ س ارترن ساما ان از .والحالة الليب ة

التي تنذر قرب انقﻼب عس ر

قوده اللواء المتقاعد خل فة حفتر م ار ة

ودعم س اسي وعس ر إقل مي ودولي.14
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عمل ات التهديد الناتجة من عدم اﻻستقرار واﻻنقﻼ ات العس رة سالفة

الذ ر إلى حدوث مصدر آخر ،هو شيوع ظاهرة تغيير النظم الس اس ة ،وهى
سمة الدول غير المستقرة في دول التجمع الحالة الصومال ة والمصرة
والليب ة ،ما نجد من المهددات -حدوث عمل ات الغة الخطورة متمثلة في
ظاهرة التجزئة والتقس م في عض دول المنطقة الصومال والسودان ومالي،
ورما إفر ق ا الوسطى والمغرب ،ولعل ذلك قود إلى إنتاج مهدد س اسي

اد

ينتظم أغلب دول تجمع الساحل والصحراء ،وهو ضعف اﻻندماج والتعا ش

الوطني .و ظهر أن جملة المهددات الس اس ة السا قة تؤد

إلى تش يل مهدد

جديد عانت منه عض دول الساحل والصحراء ،وهو مهدد المقاطعة الس اس ة

اﻹقل م ة والدول ة )العقو ات الس اس ة( .وأبرز نماذج ذلك السودان والصومال
ٕوارترا وليب ا .وأخي اًر نجد أن النزاعات قد أدت إلى وجود مهدد عانت منه ل

الدول ،التي تم تدو ل نزاعاتها ،وهو مهدد دخول وانتشار المنظمات اﻷجنب ة
ب.

)(1

أجندة س اس ة خف ة تتكامل وتتداخل أدوارها مع ق ة المهددات الس اس ة

اﻷخر .15

المهددات اﻻقتصاد ة:

أدت النزاعات الداخل ة واﻹقل م ة المنتشرة منطقة تجمع دول الساحل
والصحراء إلى خل

ثير من المهددات اﻻقتصاد ة ،التي أحدثت تأثيرات

سلب ة واضحة على اﻷوضاع اﻻقتصاد ة لدول التجمع .و م ن حصرها إجماﻻً
من غير تفصيل في اﻵتي:

)أ(

انتشار ظاهرتي العطالة وال طالة.

)د(

ضعف أو توقف التنم ة.

)ب( إهدار الموارد الطب ع ة وال شرة وضعف تدف اﻹنتاج.
)جـ( فرض الحصار اﻻقتصاد ) العقو ات اﻻقتصاد ة(.
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) (2النظر إلى المهددات اﻻقتصاد ة أعﻼهـ ﻼح

أنها جم ع ًا ،و ﻼ استثناء

موجودة في ل دول منطقة تجمع الساحل والصحراء ،التي تعاني من عمل ة

النزاعات الس اس ة والعس رة المسلحة .وعل ه م ن اﻹشارة للنماذج القو ة التي

جـ .

تع س تلك المهددات اﻻقتصاد ة ،مثل حالة السودان والصومال ٕوارترا ٕوافرق ا
الوسطى وليب ا ومالي ونيجيرا.

المهددات اﻻجتماع ة والثقاف ة.

) (1قادت النزاعات المنتشرة في تجمع دول الساحل والصحراء إلى تش يل مهددات
اجتماع ة وثقاف ة أدت إلى حدوث تهديدات في التر ي ة اﻻجتماع ة والبيئة

الثقافي لس ان دول التجمع ،م ن حصرها في اﻵتي:

)أ(

تف ك النسيج اﻻجتماعي.

)د(

تدخل منظمات أهداف دين ة وأيديولوج ة ومذهب ة تحت مظلة العمل

)ب( شيوع وانتشار ثقافة الحرب والنزاع .

)جـ( تدهور وضعف التعل م في افة مراحله ومستو اته.
)هـ(

اﻹنساني.

انتشار ظواهر التعامل مع المخدرات وأسواقها وأماكن تعاطيها .16

) (2تؤ د المﻼحظات من خﻼل معا شة ومتا عة عض النزاعات في دول هذه
د.

المنطقة أن أغلب– إن لم

ن ل– هذه المهددات اﻻجتماع ة والثقاف ة

موجودة في نزاعات دول التجمع.

المهددات اﻷمن ة والعس ر ة.

) (1تعمل النزاعات في افة مستو اتها ،ومراحلها ،و ل درجاتها على إحداث العديد
من المهددات اﻷمن ة والعس رة .والجدير اﻹشارة هنا أن ل المهددات أعﻼهـ

في المجاﻻت الس اس ة واﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة والثقاف ة -ترت
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أخر وتصب في المهددات العس رة واﻷمن ة ،ولكن م ن اﻹشارة هنا إلى

أهم المهددات العس رة واﻷمن ة لكثرتها وشيوعها سبب النزاعات في دول
الساحل والصحراء على النحو التالي:

)أ( توس ع نطاق النزاع والحرب وصعو ة الس طرة عل ه.

)ب( تنامي ظاهرة تجي ش وعس رة مجتمعات المناط التي تنتشر فيها النزاعات.
)جـ( وجود أجندة أمن ة للمنظمات اﻷجنب ة العاملة في مناط النزاع .

)د( التدخل العس ر اﻷجنبي في عدد من مناط النزاعات القو ة التي تم تدو لها.

)هـ( التهديدات الناتجة من ثرة مخلفات النزاعات )الحرب( مثل قا ا اﻷلغام والسﻼح
)(2

والمتفجرات وغيرها.

من المهم اﻹشارة إلى أن ل المهددات أعﻼهـ تتولد و تفرع منها عدد من

المهددات الفرع ة ،ﻷن ما تم عرضه جاء صورة مجملة ،ما أن المهددات
أعﻼهـ تعمل صورة متداخلة المحر ات )الدينام ات( ،اﻷمر الذ

عمل على

توس ع دائرة نطاق المهددات وتدو له.17
نتائـج البحـث:
وتأس سا على ما سب من عرض وتحليل لعﻼقة القبل ة الحر ات والنزاعات وأ عاد
تأثيرها على اﻷمن اﻹقل مي لدول منطقة الساحل والصحراء اﻹفر ق ة خلصت

الدراسة إلي عدد من النتائج ،لعل أهمها:

 سوء وتدهور أوضاع البيئة اﻹستراتيج ة المحل ة في أغلب دول منطقة
الساحل والصحراء-

ساعد على تهيئة الفرص لدخول مؤثرات البيئة

اﻹستراتيج ة اﻹقل م ة والدول ة ،عوامل مساعدة م نتها من استغﻼل وتوظيف

ل ظروف البيئة اﻹستراتيج ة المحل ة لهذه الدول استهداف ٕوالحاق الضرر

أمنها ،ومن ثم اﻷمن القومي اﻹقل مي للمنطقة.

دراﺳ ـ ـﺎت إﻓ ـ ـ ـﺮﻳﻘﻴﺔ 117

اﻹثنية وعﻼقات اﻷمن والجوار

عبد الوهاب الطيب بشير

 ﻻح تزايد وانفجار النزاعات اﻹقل م ة في مناط متعددة داخل دول الساحل

والصحراء ،و ذلك عتبر من أهم العوامل التي أدت إلى انتشار واستمرار

المهددات في المنطقة .وقد انع ست تأثيراتها على اﻷمن القومي اﻹقل مي
للمنطقة واﻷقال م المجاورة

 التغيرات والتحوﻻت الكبر

لدول الساحل والصحراء ،مثل النزاعات الكبيرة

والثورات وتغيير النظم الس اس ة خاصة التغيير المفاجئ وموجات الجفاف

والتصحر وحاﻻت الفقر والتدهور اﻻقتصاد  -ل ذلك صعب من عمل ة

المتا عة والرصد ووضع التحوطات الﻼزمة لدرء آثارها الكارث ة على دول

منطقة الساحل والصحراء؛ مما أد إلى انع اس تأثيراتها سل اً على أمن هذه



الدول صفة خاصة واﻷمن اﻹقل مي صورة عامة.

شفت الدراسة عن قلة وجود آل ات اف ة في دول الساحل والصحراء

ﻻحتواء وتسو ة النزاعات عدا الميثاق اﻷمني لتجمع دول الصح راء

والساحل)س– ص( ،وأن اﻻتحاد اﻹفر قي هو الجهة الوحيدة التي تقوم بذلك،
مع تأكيد ل المﻼحظات والمؤشرات أنه غير قادر على ذلك.

 وضح أن الموارد في دول تجمع الساحل والصحراء انت واحدة من أقو

اﻷس اب في نشوب ثير من النزاعات المسلحة وخل مهددات أمن ة محل ة
النس ة لدول هذه المنطقة.

 ظهر أن النزاعات خاصة المسلحة ،في دول الساحل والصحراء -أنها من
نوع النزاعات المتأصلة المتجذرة والحلق ة ،ما اتسمت

ثرة تقاطع المصالح،

وهذا أد إلى وجود صعو ات الغة إلى احتوائها وتسو تها ووضع نها ة لها؛

اﻷمر الذ وضع اﻷمن اﻹقل مي في المنطقة في حالة أزمة دائمة .

 وضح أن التغيرات والتحوﻻت الكبر التي حدثت في البيئة اﻹستراتيج ة
المحل ة في أغلب دول منطقة الساحل والصحراء ،خاصة دول الثورات )ليب ا
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ومصر وتونس( ،ودول الحاﻻت اﻻنفصال ة )السودان ٕواثيو ا والصومال(؛
أد إلى تفاقم هذه النزاعات وعدم القدرة على احتوائها وتسو تها  ،مما زاد
مهددات اﻷمن القومي اﻹقل مي لمنطقة الساحل والصحراء.

 إن المنطقة المحورة اﻹقل م هي منطقة الصحراء التي تقع جنوب الساحل
الشمالي ،وتعد منطقة تصادم بين مصالح الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة
واﻻتحاد اﻷوري ،وعلى وجه الخصوص فرنسا ذات النفوذ القو في المنطقة

الغر ة والوسطى من دول الساحل والصحراء ،مما حدث تضار اً نتيجة
للضغو الخارج ة مع الق اررات ،التي تصدر من دول المنطقة وتجمعاتها

اﻹقل م ة.

 ثبت أن الحاجة ﻻخت ار حزمة من مشروعات التعاون اﻻقتصاد  ،وذلك
اﻻستفادة من الثروات والموارد

في خل

اﻻقتصاد

اﻷخر

ل دولة من دول الساحل والصحراء ،وذلك

ت ادل على أساس من التخصص وذلك في إطار التعاون
في خل

تجمع اقتصاد

قو

ينافس التجمعات اﻻقتصاد ة

في القارة اﻹفرق ة ،وخدمة دوله ،والتي تعاني من العديد من

المش ﻼت.

 التنوع الثقافي والعرقي في معظم دول المنطقة -قاد في أغلب اﻷح ان إلى
نزاعات حادة في معظم دول الساحل والصحراء ،وذلك ت عاً للس اسات

اﻻستعمارة ،ثم ﻻحق ًا تبنتها الدول والجماعات المس طرة حيث أص حت
العرق ة ذات أهم ة بيرة في الصراعات اﻹثن ة.

 فشل الدولة الوطن ة في تحقي

التنم ة المتوازنة وغرق معظم دول الساحل

والصحراء في الديون ،و التالي تقلص الدور اﻻجتماعي ،وضعفت ه منة

المر ز على اﻷطراف ،مما تسبب في وجود صعو ات في البناء للدولة ،
والذ قاد إلى النزاعات العرق ة )اﻹثن ة(.
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شفت الدراسة أن هناك تصاعدت لظاهرة تنامي تقد م الوﻻء القبلي على

الوﻻء الوطنى أو القومي خاصة في مناط الق ائل الحدود ة وأن لك مرت طاً
النزاعات المسلحة ،و ؤثر ذلك صورة سال ة على اﻷمن القومى واﻹقل مى.

توص ات الورقة ال حث ة -:

تنبى توص ات الورقة على حتم ة التف ير فى إيجاد حلول عمل ة قابلة للتنفيذ

لحل وفك ارت ا العﻼقة بين القبيل ات واﻹثن ات )العرق ات( والحر ات المسلحة فى

منطقىة الساحل والصحراء للتقليل من مهددات اﻷمن الزطني القومي واﻹقل مي ،والتي

منها:

-1

الضرورة الملحة للدراسة الميدان ة لكل حدود هذه الدول لدراسة ل
الفواعل والمتغييرات التى تنتج هذه الظواهر وتعمل على تفاقمها،

حيث أن دراسة عﻼقة اﻹثن ات الحدود ة العمل المسلح تم ن من
فهم ودراسة الظواهر التال ة :

 المشارع ال حث ة المتخصصة و المتعمقة فى دراسة اﻹثن ات الفاعلة فى الص راع
فى اﻹقل م.

 مشروع دراسة أسواق السﻼح لدول منطقة الساحل والصحراء ،مثل تلك التى
تنتشر على الحدود .

 مشروع دراسة اقتصاد ات الحرب في منطقة الساحل والصحراء ،حيث أص حت
المنطقة لها متحولة لهذا اﻻتجاه.

 مشروع دراسة عس رة وتجي ش اﻹثن ات ،وهو مشروع عنى التف ير العملي
التطب قي لدراسة ظاهرة تحول المجتمعات اﻹثن ة )العرق ة( ل ة إلى مجتمعات
عس ر ة؛ اﻷمر الذ

يهدد وجود مجتمعات مدن ة فى ثير من مناط الحدود

وأ ضًا فى الداخل ،وهذه سمة ارزة فى ل دول الساحل والصحراء.
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وتنفيد وتفعيل اﻻتفاق ات الدول ة واﻹقل م ة الخاصة أمن

تفعيل برامج ) (DDRالتا ع اﻷمم المتحدة ،وهى تشير إلى عمل ات نزع
السﻼح والتسرح لنزع ٕواعادة الدمج للمقاتلين الذين انوا مشار ين فى
الحروب اﻷهل ة ،خاصة عد اتفاق ات السﻼم .والمعلوم أن هؤﻻء المقاتلين
قد ش لون مصدر تهديد أمنى وس اسي لدولهم إذا ما لم تتم إعادة إدماجهم

-4

ش ل تام ،ومرضى في مجتمعاتهم من جديد ،وهو ما يجب تطب قه فى دول

الصراع فى اﻹقل م.

ضرورة النظر إلى الهندسة الس ان ة لﻺثن ات الحدود ة ،وهذه مسألة مرت طة
مش ﻼت ترس م الحدود ،ونقا المراق ة الحدود ة ،وهذه مسائل يجب حسمها

ﻷنها مسائل متعلقة س ادة الدول التى ترت

قضا ا الهو ة والمجال الحيو ،

ﻷن هنالك عض الدول المتجاورة تقوم عمل ات هندسة س ان ة تعمل على
-5

نقل إثن ات من م ان إلى آخر غرض ضرورات النزاع ،ومثال لذلك ما حث
فى الحدود السودان ة اﻹثيو ة ،والحدود السودان ة مع دولة جنوب السودان.

ضرورة التحول والتجديد فى مفاه م اﻻمن الوطنى واﻹقل مي بتجاوز المفهوم
التقليد لﻸمن واﻻنتقال إلى مراعاة أولو ات اﻷمن اﻹنساني ،وهو أمن عنى
اﻷمن الصحي واﻷمن اﻻقتصاد
معنى آخر اﻷمن الشامل.

واﻷمن اﻻجتماعي واﻷمن الثقافي،
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