
 



 

 





 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ية  ةمجل   ية أكاديمية نصـف سنـو ُ كل   تصـدر عن مـة،مُحك  دور ُ ية الح ـر م بنشهتومرداس. تقـوق بجاــمعة بـ
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 الإلتزام بقواعد النشر التالية:ة في المجّل للنشر اتشترط لقبول البحوث والمقالُي --

 أخرى مجلة في للنشر قدم أو ،قبل من نشره يسبق لم أصيلًا البحث يكون أن.  

 ماسبلغة البحث واللغة الإنجليزية،  البحث عنوان على المقال من الأولى الصفحة تحتوي أن 

 .هاتفه ورقم الالكتروني بريده وكذا المستخدمة؛ والمؤسسة العلمية ورتبته الباحث

 نجليزيةإال غةّللاب والثاني البحث بلغة الأول للموضوع صينملّخ الثانية الصفحة تتضمن أن 

 .المفتاحية الكلمات إدراج مع ،كلمة 051بمعّدل 

 أدنىحد ك كلمة 0111 عن قلت وألا حد كأقصى كلمة 5111عدد كلمات المقالة  تجاوزت ألّا . 

 للتهميش شيكاغو أسلوب على إعتماًدا صفحة، كل أسفل التهميش يكون أن يشترط. 

 حوثالب قائمة ضمن وبرمجته عليه العلمية الهيئة موافقة بعد بحثه سحب للباحث يمكن لا 

 .المجلة في للنشر المقبولة

 اللغوي الضبط لأغراض الجمل بعض صياغة إعادة أو لإختزا في بحقها المجلة تحتفظ 

 .التحرير ومنهج

 قراءات لتستقب كما والدولية، الوطنية العلمية الملتقيات حول العلمية التقارير المجلة تنشر 

 .الإصدارات خرآل نقدية
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 العدد لبةوالط الأساتذة يدي بين يضع أن" الدراسات السياسية والدولية" مخبر يسر
ية نصف مجلة وهي" "بـ الموسومة المخبر مجلة من الأول  بقضايا تعنى حكمةم  سنو
 – الحقوق لكلية قيالوثائ الرصيد سيتدعم وبهذا. الفرعية المعرفية وحقولها السياسية العلوم

 الموسومة ةالكلي مجلة من الاول صدر أن بعد السياسية؛ العلوم في ثانية بمجلة بودواو،
 .6102 ماي في" وسياسية قانونية دراسات"بـ

ُتوقع  البحث مليةع على جديدة دينامية اضفاء إلى" " ولادة تؤدي أن وي
 الذي الأمر. النشر مليةع في المساهمة على الدكتوراه وطلبة الباحثين الأساتذة وتحفيز العلمي،
 الأبحاث شرن مجال في والطلبة التدريس هيئة بمستوى الارتقاء إلى محالة لا سيؤدي

 .السياسية العلوم حقل في الرصينة والدراسات
" مجموعة من الدراسات القي مة لأساتذة وقد احتوى العدد الأول من "

باحثين من مختلف جامعات الوطن، وطلبة دكتوراه تخصص "دراسات سياسية مقارنة"، 
 إلى جانب التقارير. 

ن قسم العلوم م ففي الباب المتعلق بالأوراق البحثية، كتب الدكتور 
ً حول " السياسية بجامعة المسيلة بحثا

مناقشة المشكلات المترتبة على التكامل الدولي،  ، حاول من خلال هذه الدراسة"
واختبار الفرضية التي مؤداها أنه كلما تزايد عدد النزاعات كلما تزايد الرغبة في التكامل والنزعة 

 اكتمال تطور ونمو الدولة الوطنية. في الاعتماد المتبادل، وبالتالي
الاً بعنوان من جامعة تبسة مق ستاذ وفي الدراسات القانونية كتب الأ

تطرق فيه  
 إلى الدوافع الأمنية والسياسية من وراء المقترح الجزائري لتجريم الفدية.

ية العليا من المدرسة الوطن الدراسة الثالثة للباحث في الدكتوراه 
للعلوم السياسية، بعنوان 

ال الدائر حالياً ناقش فيها السج 
يين؛ وما  النفطو التقليدية للطاقة كالغاز غير بين المؤيدين والمعارضين لاستغلال الموارد الصخر

 .يترتب على ذلك من تحديات بيئية قد تلحق أضراراً بالغة بالأنظمة البيئية

2 9 
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Mellah Said 

Regional Integration as a Mechanism for 

disintegration international Conflicts Structure 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regional integration forms express historical practical 

responses to challenges coming from politico-economic setting 
of post 2nd war world. On one side there was had been an 
increase in world division on new national political borders 

causing further international conflicts and violent alternatives 
in external conduct of states, on the other side, there had been 

an increase in the rates of trade exchanging and 
interdependence, as well as, transnationalism movement. 

Due to this historical antagonism of this two movements 
and according to (David Mitrani), national integration choice 

emerged either in Europian historical experience, or in the 
theoritical debate of the liberal organization. 

The objective from this transnational alternative is the 
managment of interdependence and the the control of 

transnational phenomenon outputs. 

Regional integration therfore, becomes an important 

mechanism for disintegration international conflicts structure, 
and its nationalistic form inherited from Westphalia epoch.

Keywords : Regional Integration, International Conflicts. 
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فكيـك                       لت  كآلية  ويـاجله   التكامل

 الدولية   النـزاعـات   بنية

Regional Integration as a Mechanism for 

disintegration international Conflicts Structure  

 *سعيد ال   الحــم

  اجلزائـ   –  املسيلة  جامعة  ، السياسية  العلوم  قسم  ،"أ"  ار حم  اذـأست 

 

 ة:ـدمـقـم

، ببداية انيةإلى غاية نهاية الحرب العالمية الث سيطر منطق معاهدة واستفاليا على العلاقات الدولية
حدوث اعتراف الدول بظاهرة التكامل الدولي ثم اعتراف المنظرين بأن الإدراك الفعال للعلاقات 

يتجاوز حدود مقولة أن الدولة هي الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية. وفترة ما بعد  الدولية يجب أن
الحروب العالمية أنتجت قيم جديدة تتجاوز المضامين الكلاسيكية للمصلحة الوطنية، الطابع العقلاني 

لتمكين ا والوحدوي للدولة، وبالتالي أصبح الهدف ليس التمكين المطلق للدولة بقدر ما يجب العمل على
المطلق للأفراد، وهنا أصبحت الحروب قيم غير عقلانية وغير نافعة، وهذا ما يبرر موجة الإقبال على 
التجارب التكاملية بالرغم من أنه لا يوجد شيء أخطر على مفهوم الدولة الوطنية مثل الإقبال على 

 التكامل الجهوي والدولي.
ية  لأنها تخلق جزر سلام في العلاقات الدولية وهكذا بدأ العالم يقبل بالتكاملات الجهو

بفرض  نتهىاالدولي  التعاونو"جوزيف ناي" خاصة وأن تزايد التبادل التجاري، الاعتماد المتبادل بتعبير
مقولة أن  منطق جديد على الدول بضرورة تنظيم هذه الظواهر التي تعبر الحدود، وهذا ما يختصر في

ديدة مست ج شكل من أشكال الاستجابات على قيم والنظري هوالتكامل الدولي في شكليه العملي 
  .الأنظمة السياسية والعلاقات الدولية

                                                
 «Mellah.said@gmail.com»                                                    :                 البريد الإل كتروني *
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التكامل المغاربي ضمن هذه التجارب التي تعبر عن نوع من الاستجابات على التحديات يندرج و 
 .ادية والاجتماعيةفي نفس الخلفيات السياسية والاقتص والاشتراكمتداد الجغرافي، االتي يفرضها نفس ال

بية إثارة الطابع الإشكالي في التكامل الدولي المتعلق بالعلاقات السب الدراسةا سنحاول في هذه وعموم  
بين تزايد النزاعات الدولية وتزايد الرغبة في التكامل، تزايد الاعتماد المتبادل وفي نفس الوقت اكتمال 

 :وكل هذه العلاقات السببية يمكن التعبير عليها في التساؤل التالي .لدولة الوطنيةتطور ونمو ا
 ؟الدولية لتفكيك بنيـة النزاعات في العلاقات فعالةهل يمكن للتكامل الدولي أن يمثل آلية 

            وإلى أي مدى ساهم في حل مشكلة الاعتماد المتبادل في النظام الدولي؟

              تأثير التكامل الدولي على منظومة قيم النظم السياسية أولًا: 

 .والعلاقات الدولية

ية، نموذج بشكل عام نموذجين من الجماعات السياس الإنسانيفرض تطور العلاقات الدولية والتاريخ 
طور كان نتاج ت ونموذج سياسي دولي وهو النظام الدولي. فالنموذج الأول سياسي داخلي وهو الدولة،

ية، ثم الدولة الدينية بالدولة المدينة، اوالنفوذ ابتداء  منطق ممارسة السلطة   وبعدها الدولة ثم الإمبراطور
ما بعد القانون عوب ثم فيبقانون الش بتداءاالضبط الدولية  آلياتأما النموذج الثاني فهو نتاج تطور  ،القومية

 .ا بالدولمعرف   أصبحا لأدوات ضبط متعلقة بتطور فكرة النظام الدولي خاصة بعدما الدولي، وصول  
قيم سياسية قيم سياسية داخل الدولة و :من معاهدة واستفاليا تكرس نموذجين من القيم ابتداء إذا

 .في العلاقات الدولية
التي أسستها المنظومة القيمية للنظم السياسية والعلاقات الدولية  .1

  :مرحلة ما بعد واستفاليا

 المنظومة القيمية للنظم السياسية:  .أ

م معرفة بالحدود: على عدة مفاهي ــ خاصة بعد ميلاد الدولة القوميةــ أسست النظم السياسية الحديثة 
وكل . لموارد الوطنيةبا اأساس  دوار الدولة المختلفة ووظائفها مقترنة أوالأمن  ، المواطنة،الوطنية المصلحة

لدراسة  ابهذه الحدود المفاهيمية التي جعلت منه علم   اأساس  هذه المفاهيم جعلت علم السياسة يقترن 
 .التفاعلات داخل الدولة، وهيمنت الدولة كوحدة تحليل أساسية والسلطة كموضوع جوهري لعلم السياسة

ية وجعل من النظام الدولي ساحة قس   Etatic Logic لمنطق الدولتيوهذا ا م العالم على حدود قطر
ية لمضامين المصلحة الوطنية والأمن  لتنافس المصالح وفق منطق عقلاني يعتمد على إدراكات قطر
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انية داخل بأمن الجماعة الإنس اأساس  للمفهوم الكلاسيكي للأمن الذي يرتبط  أسسالقومي، وكل هذا 
  1الرقعة الجغرافية للدولة.

 المنظومة القيمية للعلاقات الدولية: .ب

م تشكل بشكل التي فرضت منظومة قيذاتها الداخلية هي  ةالسياسيروف التي فرضت القيم الظ   إن
هوم لذلك فميلاد تخصص العلاقات الدولية اقترن بتطور مف، حاسم الإدراك الدولي للعلاقات الدولية

سميت نسقية يئة وتتحرك في ب في السياسة الدولية، الأساسيالدولة هي الفاعل  أصبحتو الأمةالدولة 
ومنظومة القيم الدولية مؤسسة على مقولات الدولة الوطنية كفاعل والمصلحة الوطنية  ،بالنظام الدولي

يعزز والقوة كوسيلة، كغاية قيق وانعدام الثقة يجعل من تح الأمندرجة فقدان  أنمقولة  الإدراكهذا  و
 بمبدأ المساعدة الذاتية Kenneth waltz " "كينيث والتز المصالح المختلفة من مهام الدولة وفق ما يسميه

Self Help.  
بين  لـكن نجاح الثورة الصناعية وتطور منظومة القيم الليبرالية والنظام الرأسمالي واندلاع الحر

 أهمواحدة من و العديد من الشكوك في منظومات قيم الدولة وقيم العلاقات الدولية، أدخلتالعالميتين 
ت المعرفة االاستجابات عن تحديات الحداثة نجد التكامل الدولي الذي ساهم في تفكيك الإدراك

 .الدولي أوعلى المستوى المحلي  سواءبالحدود القومية 
نظير في التكامل للت الأساسيةنقطة الانطلاقة و باعتباره يمثل مركز التحليل امهم جد   وهذا المدخل

اصة في  خــ لأن كل أدبيات التكامل تنطلق من افتراض أن سبب تعاظم النزاعات الدولية الدولي
نحاول سوفيما يلي  ،هو طبيعة القيم التي تتأسس عليها البنى السياسية الداخلية وبنية النظام الدولي ـ أوروبا

 .نبحث في مدى مساهمة التكامل في تحول قيم النظم السياسية وقيم العلاقات الدولية أن
 التكامل الدولي وتحول قيم النظم السياسية والعلاقات الدولية: .2

ية ووطنية وبأن ربط المصلحة،ا إلى أن أشرنا سابق    عالم ما بعد واستفاليا أسس على مقولات قطر
ها في بيئة لأن الدول تعتمد على نفس تزايد النزاعات إلى أدىبالحدود الجغرافية  الأمنالموارد و القوة،

ية تعرف حالة من ندرة  وتحت ضغط مخرجات الثورة الصناعية والنتائج المدمرة  الأمندولية فوضو
نية وغير نافعة الحروب قيم غير عقلا أصبحتالدمار الشامل  أسلحةين العالميتين وكذا اكتشاف للحرب

ول تغليب الحاجات الإنسانية على الحاجات السياسية، وهنا بدأ يحدث القب إلىوتوجهت الدول الغربية 
 .بالتكامل الدولي كقيمة مؤسساتية جديدة مست النظم السياسية والعلاقات الدولية

                                                
1 Dario Pattistilla, Théorie de Relations Internationales (Paris: Les Presses de Sciences Politiques, 

2003), 177. 
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 تأثير التكامل الدولي على قيم النظم السياسية: .أ

الندرة أو  وشيئا فشيئا بدأنا نعرف حالة من تزايد الطلب على الموارد، إلىأدت الثورة الصناعية 
 وفي هذا الوضع أصبحت الموارد لا تقع بالضرورة داخل الحدود الرغبة في توسيع تواجد رأس المال،

ا تُعرف خارج الحدود وهنا أصبحت المصلحة الوطنية ل إلىالامتداد  وتبع ذلك ضرورة الجغرافية للدولة،
 .ق بأدوات وآليات جديدة ليست بالضرورة وطنيةوتحق   هاقد توجد خارج ؛ بلبالحدود فقط

"تدخل الدولة"، بمعنى أن المضامين إشكالية وهنا ظهرت وظائف جديدة للدولة وطرحت 
هذه  إدارةير قادرة على غ أصبحتالكلاسيكية لوظائف الدولة المعرفة بالحدود والجماعة التي تقيم فيها 

  1.الوظائف الجديدة التي تقع خارج الحدود

ن طرح ن التجارب التكاملية يمكن أن تعبر عأجديد بدأ يقر ب أكاديميورافق هذا التحول قبول 
الوطنية،  ولتحقيق التنمية بدلا من التركيز فقط على الموارد ا من الحروب،جديد لحفظ بقاء الدولة بدل  

وتغيير الأنظمة السياسية والاجتماعية بدلا من التركيز على الدولة كأداة لقيادة التغيير السياسي 
 .والاجتماعي

 ت غير الصناعية،المجتمعا ا لوضعيةالثقة في التكامل الدولي باعتباره يقدم حلول   زدادتاوبعدها 
مان التنمية وفوارق في الموارد، وكذا عجز الدول على ض االتكنولوجيوجود فوارق في التحكم في  أنبحيث 

ثروة وفق ومصادر جديدة لل ضرورة قبول شكل جديد للسلطات إلى أدىكل هذا  والتغيير بمفردها،
  2.أوربا البرتغال فيوإسبانيا مثل حالة  الدولفرضية أن التكامل يحقق دعم مواطن العجز في 

ن أب :يات حينما قالفي الستين "ديغول"والتكامل يجبر الدول على تغيير نفسها وقيمها، وهذا ما عبر عنه  
ه نفسالشيء و 3.ات إلى التغيير ويدعم فرص السلامالمجتمع الذي يدفع السيد المطلق أصبحتالآلة 

إلى النموذج  لانضماماي ورشات اقتصادية وسياسية أملتها عليها الرغبة في بالنسبة لتركيا التي دخلت ف
 .التكاملي الأوربي، فالتكامل هنا يجبر الدول على تغيير منظومتها وقيمها الداخلية

                                                
1 G Devin, Que Reste –t-il du Fonctionnalisme Internationale ? Relire : David Mitrany (1888-

1975), Critique Internationale, n°38 (2008): 137. 
2 Barry.Buzan, “National security in the post –cold war third world”, Strategique Review of 

South Africa , Vol16 , N°01,(1994): 33.           
3 Ibid, p3 .6 
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 امل الدولي وتحول قيم العلاقات الدولية:ـالتك .ب

ة للدولة، وفيما يلي بالوظائف الجديدأن التكامل يتجاوب مع الحركية المتعلقة  إلىأشرنا في السابق 
ة مساهمة التكامل في تفكيك منظومة القيم الدولية التي سيطرت منذ ميلاد الدول سنحاول أن نفهم مدى

الوطنية، بحيث أن تزايد ظاهرة التعاون الدولي والاعتماد المتبادل والنزاعات الداخلية وتزايد مكانة الفرد 
تراجع القراءات الكلاسيكية لأدوار ووظائف الدولة وإلى ترسيخ مقولة في العلاقات الدولية أدى إلى 

أن عالم ما بعد الحروب العالمية لن يكون إلا عبر وطني يحتل فيه الفرد المكانة الأولى، وهذا ما أدى إلى 
 (تراجع فكرة الأمن للدولة إلى فكرة الأمن للإنسان، أي تراجع الحاجة السياسية )الشرف، الفخر، النصر

 1.من الخوف(والأمن روة، الرفاه، الأمن من الجوع ثلصالح الحاجة الإنسانية )الصحة، ال

ية بين تزايد ظاهرة  لمتبادل وتزايد الرغبة ا الاعتمادوتشير الكتابات المتخصصة إلى وجود علاقة قو
  .في التوجه إلى التكامل الدولي

  الدولية:التكامل كحل لمشكلة الاعتماد المتبادل في العلاقات  -1

يادة ظاهرة  يادة درجة وبالتالي ز  المتبادل بين الدول الاعتمادمن نتائج الثورة الصناعية ز
 لأن نظام الدوليا مشكلة في الا فشيئ  الوضع شيئ   قد أصبح يشكل هذالمبادلات وتداخل المصالح، وا

الاعتماد المتبادل يؤدي إلى وضع قلق باعتباره يؤسس لعلاقات تبادل غير منظمة ولا تخضع لأي نوع 
التنظيم أو المؤسسات، لذلك يعتقد المختصون أن أهم مشكلة واجهت الدولة القومية المتقدمة  أنواعمن 

رجات لأن مخوهذا الوضع فرض التكامل الجهوي كحل فعال  ،المتبادل الاعتمادهي تزايد ظاهرة 
الدولة  قليمإالاعتماد المتبادل تتطلب شكل جديد من الرقابة والسلطة على الوظائف التي تحدث خارج 

 .الوطنية
يادة المنتوج وبعبارة أخرى، فإن  يادة الإهتمام بالصناعة أدى إلى ز  إلىدى أالذي  الشيءز

يادة الإتصالات، وه الي جزة عن احتوائه، وبالتالأسواق الداخلية عا فيه أصبحتالذي الوضع  وز
ية تهاستحيل إداريظهرت وظائف خارج حدود الدولة القومية  ية المركز ، وهذا من طرف النماذج السلطو

يات  يات المحلية الوطنية إلى المستو يل القوة والسلطة من المستو ما فرض ضرورة التكامل وضرورة تحو
ية.  2الإقليمية الجهو

                                                
1 Abdennour Benantar, Concevoir la Relation avec l’OTAN Uniquement en Terme de Lutte 

Anti-terroriste Serait une Erreur Stratégique, La Tribune, 23-02-2003.      
2 Barry.Buzan, op,cit., 35. 
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  على تحديات الحداثة: الاستجاباتالتكامل كشكل من أشكال  -2

ية التوامسار الثورة الصناعية وبعدها اندلاع الحروب العالمية أدى  ي مثلت كتشاف الأسلحة النوو
ية، لى تطور إ قيمة إستراتيجية عليا باعتبارها رسخت قيمة أن الحرب الوحيدة المتبقية هي الحرب النوو

يادخاصة ذات التوجهات  عبر وطنيةالالحركات  ية وز ية والتدخلات العسكر ة المناهضة للأسلحة النوو
  .التسلح

مية، وكذا ل قيم جديدة لعالم ما بعد الحروب العاليهات عبر الوطنية في تشكهذه التوج  قد ساهمت و
مثل أرضية ما  ووه .تشكيل رغبة حقيقية لتغيير السلوك الدولي حتى يتماشى مع هذه القيم الدولية الجديدة

يع التكامل الجهويجديدة لتم  رير خطابات التعاون الدولي والأمن الجماعي والتعددي وفيما بعد تمرير مشار
وكذا التجاوب مع  ،والحروب العالميةوالدولي كآليات عملية وفعالة لتجاوز وضع ما بعد الثورة الصناعية 

يلي مطالب الرأي العام الدولي الذي بدأ يؤثر على سلوكات الدول الوطنية كما تقول   1.س بولدينغ""إ

يفيدن نظير لي الحقيي  الذي يتعامل معه التاـبع الإشكاـنا للط  ـفي تطوير إدراكرح ـ هذا الط  اـو
في التكامل الدولي: بحيث أن منظومات القيم التي تطورت عبر تطور مسار العلاقات الدولية إنتهت في 

نفس الوقت  ظاهرة الإعتماد المتبادل وفيالمعبر عنه في تزايد  القرن العشرين إلى وضع قلق وإشكالي
زه لأن الدولة الوطنية لا يمكن تجاو امتناقض اإكتمال تطور الدولة الوطنية، وهاتين الظاهرتين تمثلان وضع

ظاهرة عتبر تبالحدود الجغرافية، في حين معرفة بإمكانياتها ووظائفها ومواردها ومواطنيها وأسواقها 
أن  ولة، والحل هنا لا يمكننة الد  اـلي تستهدف مكاـوبالت   ؛عبر حدودية دل ظاهرة  اـالإعتماد المتب

م تنظ   وقت نفسهالا، وفي ت  ـوى مؤسسات التكامل بإعتبارها تحافظ على وجود الدولة ولو مؤق  ـتقدمه س
   .ت الإعتماد المتبادلاـعلاق

 

                           

                                                
  .84-84، ص ص (3002دار هومة،  :الجزائر) ةفض النزاعات في الفكر والممارسة الغربيمحمد احمد عبد الغفار، 1
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التكامل الدولي وإمكانية تجاوز العلاقة الإشكالية بين الاعتماد المتبادل  -3
 الدولة القومية: و

عشرين، بع الإشكالي للعلاقات الدولية في القرن الاـولي من الط  معظم أدبيات التكامل الد  تنطلق 
 1:وهذه المفارقة تظهر في تزايد الهوة بين ظاهرتين

  المتبادل في العالم التي ساعدها العلم كثيراتزايد وتعاظم ظاهرة الإعتماد.  
 ية. انقسامفي نفس الوقت تزايد درجة و  العالم على حدود السيادة والمفاهيم القطر

وريتشارد  الفريد زيمن وتزايد هذه الإشكالية أدى إلى ظهور عدة محاولات لتفكيكها بدءا بأعمال
ثم فيما بعد أعمال دافيد متراني التي  Mouvement Paneuropéen " حول "الحركة الأوربية كودنهوف

يات الوظيفية  .onctionnelleSystème d’Arrangement F 2 تتأسس على نظام للتسو
عايش  بأنه Working Peace System "دافيد متراني في كتابه "نظام سلم فعال ويذكر الأستاذ

 وتدخل الدولة، (Croissance des Echanges) تزايد المبادلات :حركية إجتماعية مزدوجة تمثلت في
(l’Interventionnisme Etatique).  

لى شكل العلاقات ع الحركية الأولى أدت إلى ظهور تيار كبير يهتم بتأثير الإعتماد المتبادل الدوليف
بط بين هذين الحركيتين يمثل  ،الدولية صالة أوالحركية الثانية أثارت سؤال الوظائف الجديدة للدولة، والر

 3.ميتراني خاصة عندما يربطها بالسلامدافيد ذ طرح الأستا
ريجي يفكك لبرنامج عمل تد باقتراحهاحاولت الوظيفية الجديدة أن تتعامل معه  هنفسالشيء و

يؤسس لوعي قومي جديد تتحول بمقتضاه الولاءات بشكل تدريجي من المستوى المحلي  الولاءات القومية و
 . الفوق وطنيمستوى الالوطني إلى 

ذا الأخير يعتبر ه لأن   كما أشرنا سابقا فإن التكامل الدولي جاء ليحل مشكلة الاعتماد المتبادلو  
وضع فوضوي غير منظم، وفي نفس الوقت جاء ليكيف مضامين الدولة الوطنية مع الظواهر التي تعبر 

وهذا . خلف الحدود يدة التي تقعالحدود، وبالتالي يمنحها فرصة لتسيير وإدارة الوظائف والمصالح الجد
ية العلاقات الدولية بحيث يقر العديد ن المختصين بأنه م الوضع الإشكالي للعلاقات الدولية امتد إلى نظر

ية العلاقات الدولية وهو ما  بالحوار ما بين  Maghroori الباحث اهسم  أيمثل الحوار الثالث في تاريخ نظر
 .وطنيةالعبر ة مقاربات الدولة المركز والمقارب

                                                
1 Dario Pattistilla , op,cit., p.189. 
2 Loc.Cit. 
3 Devin, op,cit., p.138. 
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قوله بأن ما عبر عنه"كلود" ب ووالخطاب التكاملي بهذا الشكل يدعو إلى ضرورة تجاوز الدولة، وه
ة بين ا للتقسيم الهرمي للمجتمع الدولي، وهذا ما يعرقل الوحدا وجامد  "نظام الدولة يفرض نظاما تسلطي  

يقسم العالم إلى محاور محمية من طرف سيا ل دات وطنية غير قادرة على حوحدات النظام الدولي و
 1.وغير مستعدة لترك وحدات أخرى تشارك في حل هذه المشاكل المشاكل الداخلية الرئيسية

يلة الأمد لتجاوز هذه  وعموما أقبلت الدولة وخاصة في أوربا على تبني إستراتيجية دولية طو
ير جهة ببناء مالإشكاليات بالتأسيس لمسار تكاملي يحل مشكلة الإعتماد المتبادل من  ؤسسات وتطو

ير وبتجاوز منطق الدولة الوطنية بنقل منطق الحاجات من الحاجات السياسية التي تث آليات لتنظيمها،
وهذا  .ن جهة أخرىوالسلام م الحاجة المشتركةسس على مسلمة تتأالنزاعات إلى الحاجات الإنسانية التي 

برازه ما سنحاول  . والسلام في العلاقات الدوليةالعلاقة بين التكامل  تحديد في إ

  . الدولية نية النزاعاتبفعالية التكامل لتفكيك : دور نًيااـث

والسلام في  يتعاطى المنظور الليبرالي بشكل عام مع العلاقات السببية بين الاعتماد المتبادل
يعود ذلك إلى كتابات بأن "النتيجة الطبيعية للتجارة هي  :الذي قال شارل مونتسيكو العلاقات الدولية، و

يمي  ، وكتابات"تحقيق السلام بأن "كل تجارة هي في الجوهر مفيدة وكل حرب  :بينتام الذي قالجير
بأن  :لذي قالا ستيورت ميلجون هي في جوهرها غير مفيدة وغير مقبولة"، ونفس الشيء ذهب إليه 

 لمصالح الشخصية وهذا ما يتعارض مع"كل تجارة تؤدي إلى تراجع فرص الحرب لأنها تضاعف ا
ريتشارد كوبدن بأن التبادل الحر هو وسيلة تحقيق السلام العالمي  :وحديثا قال الإقدام على الحرب"،

ية خلقت جزر سلام  :الدائم" وكل هذه المقولات لخصها جوزيف ناي بقوله أن ي ف"التكاملات الجهو
  2.العلاقات الدولية "

ية مفادها أن المتبادل تتمسك ب الاعتمادوفي دفاع المقاربة الليبرالية المؤسساتية عن أهمية  حجة قو
لدرجة أن التراجع عنها يصبح مكلفا في حالة تبني إستراتيجيات  المتبادل يخلق مصالح متبادلة الاعتماد

المتبادل  لاعتمادابية بين ويمكن الحديث عن أربعة حجج أساسية للدفاع عن هذه العلاقات السب .نزاعية
 3 :والسلام

                                                
 .34 .ص (،3004دار هومة،  :الجزائر) التكامل في العلاقات الدوليةحسين بوقارة،  1

2  Dario Pattistilla, op,cit., p.150. 
3 Charles Philipe David, Afaf Benssaih, La Paix par l’Intégration Théories sur 

l’Interdépendance et les Nouveaux Problèmes de Sécurité, Revue Etudes Internationales, 
vol25, N°02, (juin 1997): 232.241.                        
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 في و"نورمن انجل" "وهذا الطرح تسنده كتابات" ريتشارد كوبدن الحرب: لىالتجارة مفضلة ع 
حديثا جاءت أن تتحارب، و علىجر اأن تت فضلبدايات القرن التي تدافع على أن الدول الحديثة ت

يكرانس" التي تعتبر أن إدراكات الدول الحديثة تغيرت كثيرا بذلك  صبحتوأ أعمال"ريتشارد روز
ية بحيث تقدر بأن تحقيق نموها الاقتصادي يكون عن  الحرب قيمة غير عقلانية بالنسبة للدول التجار

ية، يق التجارة وليس السياسات العسكر أن المجتمعات الصناعية تختلف  ووجوهر هذه الطروحات ه طر
يةعن المجتمعات   .العسكر

 سابقا إلى أن عالم ما بعد الثورة  أشرنا :يالحاللإعتماد المتبادل هو الخاصية الأساسية للنظام الدولي ا
"جوزيف ناي" و"روبرت كيوهان" على أهمية  الصناعية لا يمكن أن يكون إلا عبر وطني لذلك دافع

الفواعل الجديدة التي بدأت تزيح الدولة الوطنية من قلاعها الكلاسيكية مثل البنوك الدولية والشركات 
ي متداخلة من العلاقات والتفاعلات التي ساهمت ف شبكة والنظام الدولي الجديد يعبر عن ،الـكبرى

قوى والحروب ال نجديدة تختلف عن الأدوات الكلاسيكية كميزا ضرورة تطوير آليات وأدوات ضبط
 . والتحالفات الإستراتيجية

 الات الإعتماد ح وحتى في يحول دون العودة إلى القوةو  السلام يفترض وجود الإعتماد المتبادل
ية لا تملك الجرأة على تفكيك  لمتماثل فإن الدولة الأكثر إعتمادا على العلاقاتالمتبادل غير ا التجار

ية بالدخول في نزاع لأن ذلك يصبح مكلفا جدا، لذلك فالإعتماد المتبادل هو الذي يفسر  علاقاتها التجار
 غب الدول فيرالإستقرار الحادث في النظام الدولي لفترة ما بعد الحربين لأنه أنتج مصالح متبادلة ت

تشكيل ما  وتتطور علاقات الإعتماد المتبادل إلى درجة الإعتماد المتبادل المركب أي. الحفاظ عليها
الوطنية وفي هذه المرحلة تتراجع  روبرت كيوهان بالشبكة الإجتماعية عبرو جوزيف ناي يسميه

 .العلاقات الصراعية
 لتاليوبالتالي ظهور إمكانية التعاون وهنا يزداد التقارب وبا :الإعتماد المتبادل يقرب بين الدول 

ية وعموما فإن الإعتماد المتبادل  ،ضرورة التنسيق فيما بين السياسات الوطنية، وهنا تظهر الميولات الجهو
يادة التعاون وب داية يشجع تنامي الشفافية السياسية بين الدول خاصة التي تمثل جزءا من التجمع بالتالي ز

 .في عين الإعتبار نخذ مصالح الآخريأ
 وظيفية فإن الإعتماد المتبادل يخلق مشاكل مشتركة تقود إلى ضرورة التعاون فيما بينلل اـوفق  و

نست هاس اير وقد أشار .الدول، وهذا ما يفترض ضرورة العودة إلى بناء مؤسسات تؤطر هذا التعاون
كثر من شعارات بي أو المشتركة تسرع في التكامل الأورإلى ذلك حينما قال بأن الأهداف الإقتصادية 
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ومن خطابات البابا ومقولات الحضارة الأوربية الغربية، وحتى من فكرة الخوف  الفخر لـ"شارلومان"
 1 .من الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية

كاملية ليس إستجابة ربة التمعنى هذا أن سلوك الفواعل الإجتماعية الرئيسية يتغير تجاه مسار التج
كما أن هذا التحول  ،لقيم رمزية ومثالية بقدر ما كان إستجابة لقيم عقلانية لخدمة مصالح مباشرة وواضحة

ي مجال سياسي جديد ن مصالحها تتحقق بأكثر فعالية فأفي قيم النخب الوطنية كان نتيجة لتزايد الإدراك ب
ياسات القوة فشيئا تقتنع النخب السياسية بضرورة التخلي عن س وشيئاأكثر من المجال الوطني القومي، 

ية تذيب علاقات القوة عكس المنظمات السياسية  لتحقيق أهدافها، لذلك قيل بأن التكاملات الجهو
 .)يما بعدف )عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدةمثلالدولية التي تجمد سياسات القوة في صروح دولية 

با يمكن إعتبار اعملي   يقيا لإختبار مصداقية هذا الطرح أي قدرة المقار ة لتجربة الأوربية مجالا إمبر
ية الاقتصادية التي تعتمد على التجارة وتطوير علاقات الإعتماد المتبادل على تفكيك بنية النزاعات الدول

 . بين الدول الأوربية

 اد.قتصإشكالية ترتيب السياسة والاثالًثا: القوى الدافعة لمسار التكامل و
دبيات يكاد يُجمع الباحثون على تصنيف أو  هناك نقاش حاد حول مكانة الدولة في مسار التكامل،

 : التكامل إلى قسمين
 إقتصاديةو ةللتغيير الإجتماعي تقوده حركية تحتي سيرورةقسم يدافع على أن التكامل هو عملية أو 

وليس يقع في جوهرها الحاجيات الإنسانية  (Apolitique) فهو عملية غير سياسية لذلكبالتحديد و
 ن يدافع قسم آخرفي حي   .، وتحركها ديناميكيات إجتماعية وفواعل ما تحت الدولةالحاجيات السياسية

يكون آليا، بل يخضع لإدارة وإدراكات الدول والحكومات، لأن  أنأن مسار التكامل لا يمكن  نع
  .الدول هي سيدة المسارات التكاملية كما يقول ستانلي هوفمان

التي تدافع على أهمية "ونجد في القسم الأول أطروحات المدرسة الوظيفية الأصلية مع"دافيد متراني
سميه باليد الخفية، كما يصفة آلية تحت ضغط ما يحدث ب الانتشارالعوامل الإقتصادية والفنية وتقر بأن 

وتتكلم عن تسييس ، يبراليةوالنخب الل الاقتصاديةنجد الوظيفية الجديدة التي تحتفظ بالأسبقية للعوامل 
ية  . تدريجي للولاءات القطر

                                                
1 Dario Pattistilla, op,cit., p.202. 
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عهد  ات مع ما يعرف بأزمة الـكرسي الشاغر فييلـكن أزمات الانتشار التي حدثت في الستينو
يطانيا، وأزمة الإنتشار الثانية في الثمانينات أدخلت الـكثيرالرئيس الفرنسي  من  ديغول في مواجهة بر

هاس" في ست ارنالشكوك في قدرة العامل الإقتصادي على تفكيك الولاءات القومية لذلك إعترف "
كما أنه لم يحن الوقت  .سةامقدمة الطبعة الثانية لكتابه بأنه لم يحن الوقت للقول بأسبقية الإقتصاد على السي

 1.للقول بنهاية الإيديولوجيات، لذلك لا يجب استبعاد الميولات الإيديولوجية في الإتحاد الأوربي
والذي شكك كثيرا في أسبقية العامل الإقتصادي على العامل السياسي هو عدم تحقق الوحدة 

 . لأوربيالدولية وهو الإتحاد االسياسية في أكثر التجارب التكاملية جدية في تاريخ العلاقات 
سار وفي القسم الثاني نجد الكتابات التي تحاول إعادة ترتيب ثنائية الإقتصاد والسياسة، وتدافع على أن م
يون التكامل محكوم دائما بمنطق الدول والنخب الرسمية، وبالتالي فهو ليس عملية ميكانيكية كما يقول الوظيف

طابع الليبرالي ما يتنافى مع ال وومنطق الدولة كفاعل موجه، وه السياسي بقدر ما هو خاضع لمنطق القرار
 .للنماذج التكاملية

راليين يعتقدون ، والأصل أن الليباقتصاديامحرك الدفع سياسيا وليس الهذا الطرح يصبح ل اووفق  
يك السياسة وليس العكس الاقتصادبقدرة  دافع على مكانة الدولة في عملية التكامل  اسموأهم . على تحر

"ستانلي هوفمان" الذي يرى بأن كل القرارات التي اتخذت في تجربة التكامل هي قرارات سياسية،  هو
يعتبر أن التكامل محكوم  اقتصادية-لذلك يرفض ربط المسار التكاملي بالمحددات السوسيو كقوى دافعة، و

حولنا إلى القطاعات وكلما ت الاقتصاديةنه أن ينتشر خارج حدوده لذلك لا يمك سيادية بحسابات دولتية
ية و الاستراتيجية  . فرص التراجع ازدادتالمصالح الحيو
ُ  ،ذلكل ونتيجة   على ثنائية  (Approche Intergouvernementale) حكوماتيةالدافع المقاربة مابين ت

الثاني هو  والاسم. التكامل هو السياسة الدنيا فقطموضوع تدافع على أن السياسة الدنيا والسياسة العليا، و
مورافيسك" الذي يفسر التكامل بربطه بالأفعال الحكومية لأن الحكومات هي التي تباشر العقد،  "اندرو

يعتقد بأن المصالح الوطنية تجد مصادرها في المساومات الما  التي تحدث ما بين السلطات تحت حكوماتية و
"مورافيسك"  حسبو، اجتماعاتهاالداخلية قبل أن تلتي  الحكومات في  اجتماعيةالالحكومية والفواعل 

ر عدم نجاح التكامل في والذي يفس   على الحكومات، الاجتماعيةفإن التكامل هو نتاج ضغط الفواعل 
 2.ياضاـح الفواعل الإجتماعية في هذه القالسياسات الخارجية هو غياب مصال

                                                
1 Ibid., p.209. 
2 Loc.cit., 
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وينتهي  اقتصادي  اوكل هذا الكلام يثير إشكالية حقيقية تتعلق بنقطة بداية التكامل، هل يبدأ 
يُعمم فيماسياسيا، أو يبدأ سياسيا  يم وتصنيف بعد على بقية القطاعات؟ وهذا التساؤل يفيدنا في تقس و

 :العربيمختلف التجارب التكاملية بما فيهم تجربة المغرب 
 لية للإشكاليات السابقة في منطقة المغرب العربي.رابًعا: القيمة التحلي

أشرنا سابقا إلى أربعة عناصر أساسية يمكن أن نستعين بها كأدوات تحليلية لمحاولة فهم التجربة 
 :المغاربية أي توظيف

  والدوليةعنصر التكامل كنتاج لتحول منظومة القيم الداخلية. 
  المتبادل الاعتمادالتكامل الدولي وإمكانية تجاوز الدولة الوطنية ومشكلة.  
  الدولالتكامل كآلية لتفكيك بنية النزاعات بين. 
  والسياسة الاقتصادالتكامل وثنائية. 

لم يحدث باعتبارها دولا تستند لإدراكات تقليدية للقوة  فالتحول في منظومة قيم الدول المغاربية
ية، وبالتالي بقاء منطق الدولة في مواجهة الداخل، كما كامتلاك  الموارد الطبيعية، وتحقيق القوة العسكر

يع قيمية تحتفظ فيها بدور المصدر القيمي الأعلى "في إطار ما يمكن أم  ير مشار أن الدول تعمل على تمر
 . (L’Etatisation des Sociétés)نسميه بدولنة المجتمعات

يع التكامل في منطقة المغرب العربي في غياب منبالإضافة إلى ذلك فإن ظومة ه لا يمكن تمرير مشار
القيم الليبرالية التي تساعد على تعظيم الأرباح والفرص للخواص وللنخب الإجتماعية، أما قيم منطقة 

بتداء   كل من مشا االمغرب العربي كنظام إقليمي فرعي فإنها لم تتغير لـكونها تغذت تاريخيا بمنطق نزاعي إ
 الحدود ثم فيما بعد قضية الصحراء الغربية التي أصبحت مشكلا هيكليا يفرض مخرجات تتجاوز بكثير

 .الاستراتيجيةقيمتها 
وفي المستوى الثاني بي  التكامل في منطقة المغرب العربي حبيس منطق الدول والمعروف أنها 
ية،  دول تتأسس على نماذج ثابتة للشرعية، والتكامل هو عملية للتغيير يستهدف تفكيك الولاءات القطر

ق وهو الحفاظ طوهذا مالا يمكن للمنطقة أن تستوعبه باعتبار أن كل دول المغرب العربي لديها نفس المن
ية بقاء الأنظمة، ولا يمكن لأنظمة ثابتة الشرعية أن تنخرط في مسار للتغيير الإجتماعي  على استمرار

 .للسلطةيستهدف بناء ولاءات جديدة وأشكال جديدة 

ل أما ما يتعلق بالإعتماد المتبادل كمشكلة تسبق التكامل الدولي فعمليا لا يمكن أن نتكلم عن التكام
ية فيهافي منطقة  ، ولذلك لا يمكن %3 إقليمية لا تتواصل فيما بينها ولا تتعدى نسب المبادلات التجار
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يا أن التكاملات الناجحة كانت  للتكامل أن يحدث في غياب مشكلة الإعتماد المتبادل، لأننا تعلمنا نظر
  .بينهادائما في مناطق تعرف حالة متقدمة من الإتصالات فيما 

العنا كآلية لتفكيك المنطق النزاعي في منطقة المغرب العربي فإن التاريخ يط أما إستعمال التكامل
بالعكس وهو أن النزاعات هي التي كانت تتحكم في مصير التكامل، وإذا كانت أوربا قد تبنت التكامل 

على حضورها الرمزي  كآلية لتذويب سياسات القوة، فإن دول المغرب العربي تستعمل قوتها وتصر
والقطري في مختلف الإجتماعات، لذلك فتفكيك بنية النزاعات متعلق برغبة حقيقية، وهذا والمادي 

ما لا يوجد في المنطقة خاصة وأن العديد من الدراسات تدافع على أن النزاعات ُأستعملت دائما لدعم 
 .داخلياشرعية الأنظمة 

تجربة المغاربية الدولة في ال أما ثنائية الإقتصاد والسياسة في مسار التكامل المغاربي، أو حضور
يكها في التساؤلات   :التاليةفيمكن تحر

هل الإطار المؤسساتي لإتحاد المغرب العربي هو نتاج مسار تكاملي، أم هو نتاج مساومات ما بين 
تعبيرا وحكوماتية؟ بمعنى هل التوجه إلى التكامل هو إستجابة لتطورات حاصلة في منظومة القيم المغاربية 

ية شديدة التسييس؟  ونضج العقلر تطو عن هل والمنفعي المغاربي، أم هو حبيس الإدراكات القطر
لمؤسسات الإتحاد المغاربي أن تعبر عن تحول للولاءات التي تتجاوز الحدود الإقليمية للأنظمة  يمكن

  المغاربية؟

  :والإجابة عن هذه الأسئلة لا يمكن أن تتجاوز الفرضيتين التاليتين

 ربة التكاملية المغاربية محكوم بالمنطق الإقتصادي، وبالتالي برغبة وولاء النخبتطور التج 
 .)الفواعل الإجتماعية غير الرسمية )النخب ذات الطبيعة الليبرالية أيالإقتصادية، 

 ة ة الإدارة السياسيلتكاملية رهينتطور التجربة المغاربية محكوم بالمنطق الدولتي، أي أن الخطوات ا
 للدول.

ية لم تتجاوز الحد  بالنسبة للفرضية الأولى يبدو بأن إختبارها ليس صعبا لأن نسبة المبادلات التجار
الأدنى الذي يؤسس للتكامل، كما أن المنطقة غير صناعية وبالتالي لا يمكن أن تشهد تعاظما لظاهرة 

 1.تكامليلالإعتماد المتبادل، التي تعتبر في التجربة الأوربية هي أساس تفسير المسار ا

                                                

 :يمكن العودة إلى الموقع التالي للأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي 1 
«Maghreb arab.org/admin-files/echange 20% vue 20% london.pdf» 
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 ولوبي  التفسير المتعلق أساسا بالفرضية الثانية بحيث أن التكامل هنا يصبح محكوم بمنطق الد
بتوجهات النخب الرسمية وبالتالي ليس مسارا أو عملية ميكانيكية كما يقول الوظيفيون الجدد بقدر ما و 

يبرالي للنماذج يتنافى مع الطابع الللوهذا ما ، هو خاضع لمنطق القرار السياسي أي للعبة أحادية الفواعل
 . التكاملية

والأصل  اإقتصادي يسول الذلك فالمحرك الأساسي لعملية التكامل في منطقة المغرب العربي سياسي
يك السياسة وليس العكس الاقتصاد أن الليبراليين يعتقدون بقدرة سب هذا الكلام فإن حو .على تحر

بة المغاربية يجب أن يك يا أي ضرورة الفصل في طبيعة محرك المسار التكتقييم التجر املي، فإذا ون نظر
ما رجال الحكومات ورؤساء الدول، وإن  فإن الفواعل الرسمية في الإتحاد ليستاـكان منطقا إقتصادي  

لقيم  ستجابةاالأعمال أو ما يسمى بالفواعل ما تحت حكوماتية، لأن التوجه إلى التكامل يكون دائما 
ضوع سياسيا فإن الفواعل الأساسية ستكون الحكومات، ومومنطقا ها سياسية، وإذا كان نفعية أكثر من
اضع للفواعل خ الاقتصادلأن الاقتصادية سيكون المواضيع السياسية وليس  الاتحاداتهذا النوع من 

 . الليبرالية

 :اتمةــخال

يا وعمليا تطورت نالحديث عن التكامل هو حديث عن قيمة مؤسساتية في العلاقات الدولية،  ظر
الحروب و نتيجة تحولات عميقة مست قيم النظم السياسية والعلاقات الدولية لعالم ما بعد الثورة الصناعية

العالمية، لذلك ففهم التكامل لا يمكن أن يكون بمعزل عن العلاقات السببية بين تطور الدولة الوطنية 
في النظام  رارالاستقالنزاعات وفشل آليات ضبط  المتبادل، وكذا تزايد حدة الاعتمادوتزايد ظاهرة 

 .الوطنيةالدولي خاصة فكرة العودة إلى الحروب لتحقيق المصالح 

ق الدولة الوطنية وتفكك منط، إذن التكامل الدولي عمليا هو آلية تتجاوز بحذر إرث معاهدة وستفاليا
عبر عن آلية مؤسساتية مباشر، كما انه يتدريجيا، ومن الأسفل بدون أن تستهدف القضايا السياسية بشكل 

الأمن المشترك و تقدم برنامج عمل لتفكيك الطبيعة النزاعية من خلال تطوير فكرة المصالح المشتركة
 (.ميتراني دافيد )الشامل كما يقول
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يا تقدم أدبيات التكامل مفاتيح جديدة لفهم السياسة الدولية بتجاوز فكرة الدولة الوطنية  ونظر
حيد في العلاقات الدولية وتجاوز الطابع الفوضوي المطلق للنظام الدولي، وبهذا تقدم إدراكات كفاعل و

جديدة لقضايا السلام والإستقرار في العلاقات الدولية. والتكامل بشكل عام هو قيمة إنسانية أكثر منها 
هداف كلاسيكية أحاجة سياسة، لأنه يعبر عن نضج العقل المنفعي وعن تراجع الحروب كأداة لتحقيق 

ونت والمدرسة النفعية وغست كأو والتي أصبحت المنظومة الليبرالية لا تقبل بها لأن عالم فلسفة داروين
يع بالإنسان كقيمة عليا توضع في خدمته جم واستبدلهأزاح الدول من مركز العمليات الإجتماعية 

 .السياسيةالسياسات الإجتماعية والبرامج 

عال الذي تأسس في التجارب الغربية، أصبحت الحركية الاجتماعية هي ووفق هذا الإدراك الف
التي تحدد شكل المؤسسات وشكل السلطات، وعالم ما بعد الحروب العالمية أصبح يتقبل سلطات جديدة 

بنفس و  تحقق نفس الأهدافومؤسسات جديدة ليست بالضرورة الدول مادامت هذه المؤسسات 
  ة.الفعالي

تتضح فكرة التكامل الجهوي في منطقة المغرب العربي بعيدا عن هذه القيم وهكذا لا يمكن أن 
يات ا لغربية التي تأسست تاريخيا استجابة لظروف تاريخية ولتوجيهات الفلسفية عميقة مست جميع المستو
طت بالحديثة، والذي يثبت هذا الكلام هو أن التجارب التكاملية الناجحة كانت دائما في بيئات ليبرالية وارت

يعية إلى أنظمة ديمقراطية ليبرالية )الآسيان في آسيا بعد  دائما بموجات التحول من الأنظمة التسلطية الر
يا، والتجارب التكاملية في أمريكا اللاتينية بعد تحول الأنظمة في  تحول الأنظمة في اندونيسيا وماليز

 (.الثمانينيات
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 * ســايح   بــوســاحية 

 ديةـالف   عـدف  ريم ـبتج  زائري ـاجل   رتحـاملق

 -  السياسية و   األمنية   الدوافع  -      
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The Algerian Proposal to Criminalize the Payment 

of Ransoms  - Security and Political Causes - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The Algerian proposal to criminalize the payment of ransoms to 

terrorist groups for the release of the hostages met a significant 

support from influential countries and international institutions 

when  UNSC adopted the initiative in the 1904 resolution; this 

decision was a response to the need to cut off funding sources 

terrorist groups, especially in North Africa, where this devastating 

phenomenon is taking hold more and more in sub-Saharan Sahel 

region with the presence of a solid terrorist base. 

Although the provisions of the resolution, according to observers, 

are not strict enough and collide with legal problematic, the 

Algerian proposal remains the first of its kind in the scope of fighting 

against terrorism and seeking to develop a more binding legal 

instrument after a broad consensus occurence on cutting off one 

primary resourses of terrorism fundation, in order to implement the 

foreign policy and the national security strategies, because national 

security focuses only on threats while foreign policy expresses 

everything related to the international community, including 

threats. This is an opportunity for Algeria to restore its role 

especially the regional one.

Keywords: Algerian Proposal, Terrorism Funding, Ransom 

Payment, Sahel. 
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 الفدية  دفع    بتجريم  اجلزائري   املقرتح  

 -  السياسية و   األمنية   الدوافع  -

The Algerian Proposal to Criminalize    

the Payment of Ransoms                    

- Security and Political Causes - 
    

 *وساحيةب   سايح

  اجلزائـر –تبسة  جامعة، قسم  العلوم  السياسية  ،"أ" اررحم اذـأست 

 

 ة:ـدمـقـم

 لدول بيركصدر قلق م والصحراء على مدى العقد الماضي الّساحلعدم الاستقرار في منطقة  شكل
نطقة عدم قدرة حكومات دول الم زاد القلق لدى تلك الدوائر هو وما  .الأمريكية أوروبا والولايات المتحدة

ي بلاد المغرب لتنظيم القاعدة فعلى فرض سيطرتها لمجابهة الأخطار الأمنية؛ الأمر الذي من شأنه أن يسمح 
ية والتنظيماتالإسلامي  ها جروخخرى وأبتوسيع نفوذها وإقامة ملاذات آمنة في مناطق  مختلفةال الإسلامو

 1.تلك الدول حكومات سيطرة عن
يل ديفيد كوهين  وهو ما أكده، 2الإرهاب أصبح الاختطاف للحصول على فدية أهم مصدر لتمو

إلى صناعة تحول قد و .. الاختطاف«: بالقول وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية
                                                

 «bbsayeh@hotmail.com»                                                                      البريد الإل كتروني:                   *
1 Wolfram Lacher, Organized Crime and Conflict in the Sahel-Sahara Region, Washington: Carnegie Endowment 

for International Peace (2012): 65. 
الدعم المالي، وبأي شكل من الأشكال، من "يعرف من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين بأنه  "تمويل الإرهاب "مصطلح 2

الإرهاب أو من أولئك الذين يشجعون أو يخططون أو يشاركون في ذلك"، انظر: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الدليل 
يل الإرهاب (، وقد استخدم هذا المصطلح في المعنى القانوني 0220)واشنطن  المرجعي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمو

اء على الإرهاب الدولي عام ضالدولي لأول مرة في الإعلان المئوي للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالتدابير الرامية إلى الق
ية الانفرادية"  ممارسات الدولآليات مكافحة الإرهاب الدولي بين فعالية القانون الدولي وواقع ال"ظر لونيسي علي، أن ؛4991

 .20-20(، ص. 0240)الجزائر: جامعة مولود معمري بتيزي وزو، أطروحة دكتوراة في القانون
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ية كبيرة في منطقة بأن ي تنظيملل مربحة للغاية، الأمر الذي سمح والصحراء،  لّساحلاصبح قوة سياسية وعسكر
ة تميل إلى استخدام الجريمة المنظمة كمورد سياسي من خلال السماح لحلفائها من الاستفاد الّساحلفحكومات 

 1 .»ةسياسالآثار على ال واضحةال من الأنشطة الجنائية
وكمبادرة منها لإقامة وتطوير نهج دولي متماسك يساهم تدريجيًا في إضعاف الشبكات الإجرامية 

 ، ويزيد من تعزيز فرص التعاون الإقليمي لمكافحة التظيمات الإرهابية، وإيمانًا منهاالّساحلفي منطقة 
 فديةاللحد من دفع لعلى بناء القدرات في القطاع التشريعي والقضائي اقترحت الجزائر  "التجريم"  بالتركيز 

يل القاعدة في المغرب الإسلاميك على ضرورة  تهفي الوقت ذا مؤكدة .واحدة من المصادر الرئيسية لتمو
 ة. المشاركة السياسية الإقليمية والدولية في دعم الاستراتيجيات الجديدة لمجابهة خطر التنظيمات الإرهابي

غايات، عدة تحقيق فدية وسيلة لال الرسمي في الجزائر  على اعتباروفي هذا السياق، يؤكد الخطاب 
، تجف دفعفض العند ر لبالمث، و جنائية تلك الغاياتتصبح ، رهابيةوعندما تستخدمها المنظمات الإ

الاتحاد  ظرعندما حالتي جادلت بها الجزائر واحدة من الدوافع الأساسية وهي  إجراميةاللأنشطة اأموال 
يقي الممارسة الدول المجاورة  التي يتلقاها في يةمنع أمثال تنظيم القاعدة باستخدام الفدل90022عام  الأفر

يل هجمات على قوات الأمن داخل الجزائر لمنظمات ا دعوة للتحسيس بخطورة الإرهاب عبر، وهي لتمو
ية  .الإقليمية والجهو

 .دوافع الأمنيةالأولًا: 

ظيمات الإرهابية وتستمد التن ،النطاق واسعة ومتطورة معقدة عملية وتصديره الإرهاب تنظيم يعد
يلها من مصادر كثيرة ومتعددة تختلف  إذا كان و 3.التنظيمات وأماكن نشاطهاهذه اختلاف بتمو

يللمواجهة الأساليب التقليدية في المجتمع الدولي قد حقق بالفعل نجاحات  تنظيم إفشال قدرة و لتمو
طاف واليمن تجني أموالا طائلة من وراء عمليات الاخت الّساحلالمجموعات الناشطة في ، تبقى القاعدة

 4.مقابل فدية
                                                

1 Adam Nossiter, Kidnappings fuel extremists in west Africa, New York Times, December 13 2012.,  
      «http://www.nytimes.com/2012/12/13/world/africa/kidnappings-fuel-extremists-in-western-africa.html» 

يقي لمكافحة الإرهاب أصبحت هناك إمكانية  2 يقي تقديم مشروع قانون نموذجي إفر بعد أن استطاعت الجزائر من خلال الاتحاد الإفر
يعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة  طرح المبادرة على المستوى العربي والدولي للبحث عن صيغة للتوصل إلى توحيد التشر

 المنظمة والعابرة للحدود.
يان كيندري، "المال مصدر كل الشرور: اقتصاد الإرهاب الدولي"،  3  .0222، مجلة حلف الناتوأدر
يلينستن،  - لإستراتيجية، الإمارات للدراسات والبحوث امركز ، تر: أحمد التيجاني ) الإمارات: مكافحة الإرهابانظر أيضا: رونالد كر

 وما يليها. 44، ص(0244
. على الرابط 0240فيفري  29، جريدة صوت الأحرارعزيز ط، واشنطن تؤيد الموقف الجزائري وتشدد على رفض دفع الفدية، 4 

    «http://www.sawt-alahrar.net/ara/permalink/8616.html»التالي:

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/n/adam_nossiter/index.html
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 حماية الامن القومي .1

وضع عليها القاعدة الأساسية التي تهي سياسة الأمن يؤكد عديد الخبراء في المجال الأمني بأن 
السبيل الأساسي  عدكما تا، عمومً وهي العنصر الحاسم في الهيكل الأمني  ،البرامج الأمنية الفعالة والشاملة

تضع مفهوم  فهياس؛ للاختبار والقيفي الإدارات الأمنية التي يتم فيها ترجمة التوقعات إلى أهداف قابلة 
سياسات ، ف1متسق مع ما هو مسموح وما هو غير مسموح به فيما يتعلق بشكل شامل للأمن أو الدفاع

يضمن هذا الأمن من خلال استخدام الإكراه بن القومي هي السياسات ذات الصلة الأم بقاء الدولة، و
 2.الاقتصادي، الدبلوماسية، السلطة السياسية، وغيرها

ة الغاز في الهجوم على منشأ خاصة بعد الّساحلمنطقة  فيالأمنية  الأوضاع للتطورنتيجة كو 
ية و سلامإالجماعات لاالطابع عبر الوطني للتهديدات الأمنية التي تشكلها  بدا جليًا ،9002تيغنتورين العام 

ين حكومات دول ب الإقليميالتعاون الأمني و الأمر الذي زاد من أهمية التنسيق .منطقةالفي  طرفةمتال
ية في الجزائر". لمواجهة خطر التهديدات الإرهابية الّساحلو المغرب العربي  "الازدواجية المحور

ية يدي نفسها كوسيط تقل قرابة ثلاثة عقود من الزمن على تقديمالجزائر منذ  قد عملتو لتسو
 0221، 0220 ي في سنواتفي مال توسطت في عمليات السلامحيث  ،الّساحلالصراعات في منطقة 

ياسة عدم لفت بتبني س الاستفادة من هذا الدور المؤثر النخب الحاكمة في الجزائرحاولت كما ، 9002و
يين من خلال موقف"الانتظار الأنظار  كموقف حذر متصل بأزمة اختطاف الدبلوماسيين الجزائر
ي والترقب" ليمية بشأن ك ووسيط وقوة إقوقد نجحت في ايجاد فرصة لاستعادة دورها التقليدي كشر

 3.السبعينياتسنوات أي صراع وبالتالي فكت الحصار الذي اتسمت به سياساتها في 
 

                                                
1 Joel Weise, Charles Martin, Developing a Security Policy, Sun Microsystems Inc, (Janvier 2001), available 

at: «http://www.sun.com/blueprintsm». 
سياسة ية بلا حدود، موقع العلوم السياس للمزيد انظر:وضع هذا المفهوم أساسا في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية،  2

 ، على الرابط التالي: 0240جانفي  2، وم السياسية بلا حدودموقع العل، الأمن القومي
«https://www.boundless.com/politicalscience/textbooks/boundless-political-sciencetextbook/foreign-

policy-18/foreign-policy-108/national-security-policy-572-4255/». 
يكيبيديا الموسوعة الحرة، " 3  لتالي:على الرابط ا  .الموسوعة العربية الحرة، "السياسي الحديث في الجزائرالمسار و

    «https://ar.wikipedia.org/wiki/» 

http://www.sun.com/blueprintsm
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لممارسات في حسن ان أأبش تنفيذ مذكرة الجزائرلدولية في هذا السياق، تم عقد عدة ورشات و
فق توصيات و الدول على مراجعة مواقفها للتماشى حثّ كذا و  .مجال الوقاية من الاختطاف مقابل الفدية

لطابع التوافقي والمرن ا، مع السعي إلى دفع الفديةالقائمة على تجريم  جديدةالمقاربة حول ال مذكرة الجزائر
يل الإرهاب ل 9009لأرضية الجزائر المعتمدة في  ة الفدية خاص من توسعه بغية الحدتجفيف منابع تمو

هذه  صالحا بخصوصولأن الموقف الجزائري واضح في هذا المجال، يبقى  .1أخرىامتيازات  أي أو/و
 .ن يرافق المقاربة الأمنيةأالقانوني الذي يتعين  هابعدب القضية

ضعف الفرد في محيط غير مستقر وكذا  حيث تؤكد على 2البشري يولي  المقترح الجزائري للبعدو 
على غرار  اتتراعي وجهات النظر المختلفة لكافة الدول والهيئ، كما الأثر السيكولوجي للعنف على الضحايا

ذلك من أجل وودولة القانون والمنتدى العام لمكافحة الإرهاب  ،والمعهد الدولي للعدالة الولايات المتحدة
لتحقيق هذا الموضوع لتوحيد المفاهيم المرتبطة بو "تنسيق" الرؤى والتجارب في مجال التصدي لدفع الفدية

 3.من الفعالية قدرأكبر 
ية سياستها الخارجية عملت القيادة السياسية في  وفي سبيل تمرير سياساتها وتحقيق أهداف مأمور

أطراف لالجزائر على تفعيل سياستها الخارجية وإتباع دبلوماسية ناشطة قائمة على تعزيز علاقاتها بمختلف ا
ية ، الفاعلة في النظام الدولي لتدابير اللازمة من وتبادلاتها الثقافية، وإتخاذ جميع اوتطوير علاقاتها التجار

  4الحاكمة. أصبح يشكل صدارة اهتمامات النخب أجل تعزيز الأمن القومي الذي
 
 
 

                                                
ادسة عشرة ، الوثيقة الختامية، القمة السالقضايا القائمة والناشئة محل انشغال واهتمام حركة عدم الانحيازحركة عدم الإنحياز،  1

 .29، ص 0240أوت  04عدم الانحياز ، طهران، لرؤساء دول وحكومات حركة 
ية التابعة ، تقرير الحقوق الإنسان والمسائل المتعلقة بأخذ الرهائن على يد الإرهابيين، الجمعية العامة للأمم المتحدة 2 لجنة الاستشار

يلية  21شرون، لس حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الرابعة والعلمج جو
0240. 

يف، هناك ديناميكية إيجابية لتجريم دفع الفدية،  3  ، على الرابط االتالي:0242فيفري  00، أخبار اليومحميد بوكر
«http://www.akhbarelyoum.dz/ar/index.php?option=com_content&tmpl=component&id=133756» 
4 Chris Alden,  Foreign Policy Analysis, University of London Press, (2011): 01-07, available on 

«http://ar.scribd.com/doc/57001785/Foreign-Policy-Analysis». 

http://ar.scribd.com/doc/57001785/Foreign-Policy-Analysis
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 تجفيف مصادر تمويل الإرهاب: .2

يل الإرهاب  –في الوقت الذي تبذل فيه الدول والمنظمات الدولية جهودًا حثيثة للحد من تمو
ات الإرهابية على تكييف تعمل التنظيم -تشمل حتى الآن استراتيجيات مبتكرة بما فيه الـكفاية لموالتي 

يل   1. ماكن نشاطهاباختلاف التنظيمات الإرهابية وأ تختلف التي ،نفسها مع التقنيات الجديدة للتمو
ات اقتصادية التي تقضي بفرض عقوب ؛وقد أثرت استجابة المجتمع الدولي لقرارات مجلس الأمن

ي نشاطاتها لـكن دون أن تؤثر ف ،لتنظيمات الإرهابيةالدول ل على الدول الراعية للإرهاب في تراجع دعم
يل الخاص المتمثل في : ئتينف الإجرامية إذ تحولت هذه الجماعات إلى الاعتماد بشكل متزايد على التمو

 .ةالمشروع والأموال المشروعة غير الأموال
يل  الثاني الرئيسي المصدر  مثل لإجرامية،ا الأعمال من ومتنوعة كبيرة مجموعة من يتأتىللتمو

 والابتزاز سطووال والخطف المخدرات السيارات، تهريب سرقة الغش، أنواع جميع وتقريبا التهريب،
ية، سرقة وجرائم  غسيل الأموال وتهريبها. الهو

يلها قانونية مصادر الإرهابيةالجماعات  تستخدم ،ذلك جانب إلى وذلك  شد الأنصارحمثل  في تمو
 ليلغس كواجهة ةالأنشط بعض لتغطية أو والتشغيلية اللوجستية المتطلبات لدعم الأموال لجمع إما

ية والتبرعات الجمعيات الاعتماد علىإلى  ، هذا بالإضافةالأموال ية،  سومر الشخصية وجمع الخير العضو
يل المجتمع الأفراد في وتناشد المنشورات، وبيع والاستثمارات  .شرعيال بالمعنى للتمو

يل في هذه البنية، تقوم العلاقات البراغماتية المتنامية مع الجريمة المنظمةف والموالين  تغيير أساليب التمو
يل والموارد التي يحتاج إليها النشاط الإرهابي يعد في الشتات بتأمين التمو لترابط المتنامي بين هذه ا ، و

يل التقليدية عملية تعزيز من بين النتائج غير المقصودة ل المنظمات ذات الدرجة الأقل من آليات التمو
"قانون اس سهذه الظاهرة أتعد و وتفعيل الضوابط المالية الدولية ومراقبة عمليات غسيل الأموال

يل من ؛2ودهارت"ج الأقل  القنوات المحكمة التنظيم إلى القنوات الذي يقر بقابلية إحلال طرق التمو

                                                
1 Şener Dalyan,  Combating the Financing of Terrorism: Rethinking Strategies for Success, Defense Against 

Terrorism Review, Vol1, No1)Spring 2008 (:139-141. 
 ة الاقتصادية الالـكترونية،مجلجون كاي، "تسليط الضوء على لائحة تفضح حماقة التنظيم المصرفي"،  :لمزيد من التفصيل انظر 2

 » http://www.aleqt.com  «(، على الموقع التالي: 0240سبتمبر  41، )6915ع
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يل الشبكة الإرهابية، ليشمل فيا، تنظيمً  يع مصادر تمو ما وفي حالة تنظيم القاعدة، فإن هذا يدل على تنو
يفة يمة والسلع المز  1.يشمل، الماس والأحجار الـكر

 :للمنظمات الإرهابية الإقليمية والدولية ةالجديد اتالاتجاهتقليص  .3

ن زعيم تنظيم القاعدة أيم دعوةمن خلال  عالمي منظور منأعمال الاختطاف  مخاطرتتجلى 
نظيمات ت "القبض على رعايا البلدان التي تخوض حروبا ضد المسلمين"، وهو ما جعل إلى الظواهري

إنشاء منظمة منشقة "الموقعون بالدم"، أين تم  9009ديسمبر  جديدة تظهر للوجود خاصة مع مطلع
ركة من أجل الاتحاد والجهاد في غرب والح 2أميناس ن احتجاز الرهائن في منشأة للغاز بعينالمسئولة ع

يقي  .وغيرها(MUJAO)  اأفر
يل تعد مكافحة  الفعالة المكافحةف لمواجهته الظاهرة الإرهابية، الأساسية الركيزة بمثابة الإرهاب تمو

ً  تحليليا تحقيقيا، دورا تلعب أن يمكن  اعتماد تم وقد ة،مجابهة خطر التهديدات الإرهابي ووقائيًا في اورادع
 سلطة وإعطاء ،الفدية فعد لتجريم بما فيها المقترح الجزائري والمقترحات والاستراتيجيات الصكوك عديد

يل لمكافحة للحكومات  3،إلا أن إنجازاتها كانت متواضعة ولم تحقق الأهداف المرجوة منها الإرهاب، تمو

 0232 رقم ، على غرار اعتماد القرارر النهجيلدولي في هذا المجال تغيلمجتمع ااوعلى الرغم من محاولات 
 ً يل مباشرة المتحدة والذي يتناول الأمم في الدول الأعضاء لجميع االملزم قانون ، ويتطلب 4إرهابال تمو

يل بالدعم الإيجابي أو وتجريم قمع   5.لتعاونا زمة لتعزيزاللا الخطوات السلبي، واتخاذ التمو
 

                                                
يان كيندري،  1   وما يليها. 22، صالمصدر السابقأدر
ية بمعارك عديدة في المحافل الدولية من أجل إجبار الدول الغربية عن التوقف عن دفع الفدية، وما يؤكد  2 قامت الدبلوماسية الجزائر

يقة تعاملها مع الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة للمزيد ، 0240جانفي  41الحياة في تيقنتورين يوم  صحة هذا الكلام طر
يل وخطف، الاتجار بالسلاح والبشر جرائم ب لتحرير اتحتاج لدراسة"،  السّاحلانظر: عمر المهدي بخوش، "دعم، تمو

  «http://www.altahrironline.com/ara/?p=88452»(، على الرابط التالي: 0241أكتوبر  21،)الجزائري
، ناهيك عن احتجاز الرهائن بعين 0240حتى  42إلى  0222عام  21الذين اختطفوا في المنطقة في ارتفاع من عدد الغربيين  3

 0222مليون أورو عام  24آخرين غربيين، وقد زاد السعر المدفوع في كل رهينة بتضخيم كبير، من  02أميناس إضافة إلى 
                                                    .Jean-Charles Brisard, op.cit., 89 ، للمزيد انظر:0240عام  22إلى 

يع، الإرهاب وأحكام القانون الدوليجمال زايد هلال أبو عين،  4  .002(، 0229، )الأردن: عالم المكتب الحديث للنشر والتوز
لأمم المتحدة لتنفيذ لمكافحة الإرهاب: أنشطة منظومة اانظر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول "إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية  5

يورك،   .A/62/898 ،4 0  0222الإستراتيجية"، الأمم المتحدة، الدورة الثانية والستون، نيو
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 :الحد من عوامل تطور عمليات تمويل الإرهاب  .4
يل ا يقيا إلى حد كبالإرها لتنظيماتتأثرت الموارد المالية وطرق تمو بعاملين  يربية في شمال أفر

يل لهذه ال فيالأول : يتمثل العامل 1ثنينإ نظيمات؛ التي ظهر تالاستقلال الاستراتيجي والتكتيكي الطو
 أعقاب الصراع الأفغاني مثل الجماعة السلفية للدعوة والقتال )القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في معظمها

أحداث الحادي  فيةعلى خلالموارد المالية التقليدية  اضانخف بعدلـكن  .ذات التوّجهات الإقليمية (حاليًا
ية والتبرعات الفردية، تحولت هذه الجماعات إلى المزي وكذا تراجع ،عشر سبتمبر د دعم الجمعيات الخير

 تجار مع وطيدة وإقامة علاقات الّساحلالإيرادات المتولدة في مناطق الصحراء وكمن المصادر المحلية 
بالتالي و التحرك لإيجاد بيئة جديدة محلية أو موارد مالية إقليمية،  فيالهام ويتمثل العامل  .2...السلاح 

 3.الاكتفاء الذاتي
يقيا، و ة مباشرة بين ضعف صل يمكن القول إن هناكفيما يتعلق بالمنظمات الإرهابية في شمال أفر

يل الإرهاب في منطقة ظاهرة تنظيم القاعدة وتطور   .لّساحلاالاختطاف للحصول على فدية كوسيلة لتمو
يل العديدبات أحد فالاختطاف مقابل فدية ليس جديدا، ولـكنه  من التنظيمات  المصادر الرّئيسية في تمو

يادة 4تُثير إشكاليات حقيقية للأمن الدولي، الإرهابية، وأصبحت هذه الّظاهرة  وهو ما ترتب عليه ز
يقة عمل في التكت رإرهابية في المنطقة، وإلى تغييالجماعات البين  التعاون الاستراتيجي عدة ليكات وطر

 5.مجموعات
 
 

                                                
1 Jean-Charles Brisard, op.cit., p.02. 

يقي"، رسالة ماجستير في ال السّاحلبشكيط خالد، "دور المقاربة الأمنية الإنسانية في تحقيق الأمن في  2 علوم السياسية والعلاقات الأفر
 .424(، ص.0244، 0الدولية )الجزائر: جامعة الجزائر 

3 Marc Lynch, Al-Qaeda’s Consructivist Turn, praeger security international, )May 2006(. 
يقي ورب السّاحلتنظيم القاعدة في "أميره محمد عبد الحليم،  4 يقيةيع الثورات العربية"، الأفر  02المجلد الحادي عشر  ،آفاق أفر

(0240 ،)449-400. 
ي بوكو حرامأبرز مثال هو  5 يا، للمزيد انظر: 0220ا، الذي اعتمد منذ إنشائه في في نيجير  على الابتزاز داخل نيجير
حمد الأمين ولد الكاتب، "التداعيات الأمنية والإنسانية لأزمة شمال مالي على الصعيد المغاربي"، ورقة قدمت في الندوة المتعلقة  

 .0240فيفري  42و 41، الدوحة، مركز الجزيرة للدراساتبالمغرب العربي والتحولات الإقليمية الراهنة، 
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 :دوافع السياسيةالثانًيا: 

يادة المتسارعة إلى  دفعت التطورات يل الإرهاب ومنها الفدية الاستفادةز التي  من مصادر تمو
 وتخالف بل حمايتها بالواج المصالح وتطال الأخلاقية القيم ومشكلات متزايدة تنافي تصطدم بتحديات

 1.الأموال ليغس أيضا مثلها مثل المصادر الأخرى كجرائم القانون
ستئصال ها لانلتعاون "الاستراتيجي" بيل إضطرابًا غير مسبوقالتي تشهد  الّساحلاضطرت دول 

والبرمجة  مدير الاستشراف هأكدأي مسعى، وهو ما  من خلال مقاربة متكاملة كمرحلة أولى لنجاحالإرهاب
يف"والتخطيط السياسي بوزارة الشؤون الخارجية  لدى بعض الدول ة وجود ديناميكية إيجابي" بحميد بوكر

يعاتها باتجاه تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية  2.لمراجعة تشر
 :في شمال أفريقيا للوضعالاستجابة الدولية تعزيز  .1

الحصول على أسلحة متطورة وخدمات لوجستية  قدرة الإرهابية للجماعات أتاحت أعماـل العنف
يقة أثارت قلق أمني دولي، كما شككت في القدرات  يل  المستخدمة فيوأدوات توظيف بطر محاربة تمو

راج عن لجماعات الإرهابية أو تلبية طلباتها في الإفل الدول رهينة لدفع فديات عديدالإرهاب إذ وقعت 
 3.سراح الرهائن المعتقلين الإرهابيين في مقابل إطلاق

لـكن  ،لدولةلطة االقابعة تحت س الداخلية المسائل من للإرهاب الجنائية ياسةالسّ عملية صياغة  تعدّ 
 لمواجهة لجنائيا التشريعي الإصلاح في الدولة سلطة نطاق على بظلاله ألقى عولمة مكافحة الإرهاب

يل يطالياوهو ما دفع  .4الإرهاب وخاصة التمو ى إلوكولومبيا والولايات المتحدة والهند  5عديد الدول كإ
ية الشخص المختطف، كوسيلة دفع الفدية  حظر وتجريم وغيرها من  6كما حذت حذوها كندالشراء حر

 .الدول استجابة للدعوات الدولية خاصة الأممية منها
                                                

يل الإرهاب: الإنترنت وأساليب الدفع الإل كتالنوايسة منتصر أحمد، الأساليب التقليدية  1 روني، والمستحدثة لغسل الأموال وتمو
يل الإرهاب،   .24، 0244جانفي  01-00، الرياضالحلقة العلمية حول غسل الأموال وتمو

يف، هناك ديناميكية،  2   . مرجع سابقبوكر
من هذه المعاملات، ولغاية الآن، لم يوفر المجتمع  معتقلا من هذه المجموعات كجزء 02سنوات، أفرج عما لا يقل عن  2في   3

الدولي سوى استجابة محدودة لهذا التحدي المتزايد والضغط على إطاره القانوني خاصة سن صك دولي وهو ما طالبت به 
  .الجزائر في المحافل الدولية

 .4012المادة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم  4
يلية  04في  242صدر القانون رقم  0222سنة  5 لمواجهة الأخطار العاجلة للإرهاب كما صدر المرسوم التنفيذي رقم  0222جو

 في هذا الشأن. 0222جوان  02في  411
 من القانون ال كندي الخاص بالإرهاب. 20/4المادة  6
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معظم الحكومات تتحول إلى طرق أخرى، وحتى مع المعرفة الصريحة بأن الفدية قد دفعت، 
ي، لأنه مع مبادئ العقاب في القانون الجنائ يتعارض ح هو أن حظر الفدية من المرجح أنوالسبب الأرج

ياء دفعوا الفدية تحت الإكراه رغم الجهود المبذولة لتوضيح الوضع القانوني ، و1ستتم معاقبة ضحايا أبر
 القانون والسياسةة خاصح على وجه السرعة يتوضكثيرة تستوجب  تظهر تساؤلات حول هذه المدفوعات،

أي استشاري من محكمة ر أو توضيحبال من خلال تكليف لجنة القانون الدولي، ، على سبيل المثالةالدولي
 2.العدل الدولية

 الحصول على توافق دولي تجاه ظاهرة الإرهاب: .2
الأمر  بل، 3ية فحسبعلى الجوانب المال لا يتوقففي المستقبل  تقليص نشاط الجماعات الإرهابيةإن 

يتطلب التركيز على مجموعة من الأبعاد في مقدمتها الحد من الموارد المتاحة للجماعات الإرهابية من خلال 
أنه وضع قيود على الأمر الذي من شعبر مراقبة عمليات دفع الفديات، تفعيل الرقابة المالية؛ التي تتم 

  المحتملة. عمليات نقل الأموال، ومن ثمة التقليل من الهجمات الإرهابية
التكاليف  انبإلى جإلى أن نشاط الجماعات الإرهابية يتطلب تكاليف كبيرة ف تجدر الإشارةو

يإ الجماعات هذه تحتاج العملياتيالمتعلق بالجانب  ، ات، الإعدادلى أموال للتخطيط، التوظيف، المشتر
يض، البنية التحتية  التسليم، الاتصالات، ة، استطلاع ائمالآمنة، الخلايا النالإقناع والدعاية، التحر
 .الأهداف والاعتداء

يل الإرهاب  مصادر مكافحة اتيمكن لعملي ، هملهجماتابيين لالإره ساعد حول كيفية تنفيذت أنتمو
طرق التنفيذ  ى فهمإلإضافة ، في تحديد واعتقال أعضاء وأنصار التنظيمات بإمكانها أن تساعدكما 

 .والهيكل التنظيمي
 
 

                                                
يات الأساسية أثناء الذي يطالب بحماية حقوق الإنسان و 422القرار رقم  0221اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة  1 الحر

 مواجهة الإرهاب.
2 James Cockayne, Jason Ipe, and Alistair Millar, Implementing the UN Global Counter-Terrorism Strategy 

in North Africa, )September 2010 ( : 39. 
3 Şener Dalyan, op.cit., 137. 
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يل الإرهاب والتي لا تتضمن حتى  تتزايدو جهود المنظمات الدولية والدول في مجال مكافحة تمو
يل وال الآن استراتيجيات مبتكرة بما فيه الـكفاية لتتكيف  ، ومع ذلك1مصادرمع تقنيات جديدة للتمو

ت االتي تجيز فرض عقوب 2الدولي مجلس الأمن مستمرة من المجتمع الدولي وخاصة قرارات هناك استجابة
 3.اقتصادية تستخدم لإقناع الدول الراعية لوقف دعمها للإرهاب

 :تعزيز منظومة التشريعات الدولية .3

رة أخرى محور مجملة من التّدابير، فقد وضع الدولي  المجتمع اّتخذ استجابة لهذا التطور الخطير،
 وأهم التدخلات: ،التعامل بفعالية مع هذه المشكلة من خلال تعزيز جميع التدابير التي اتخذته تساؤل حول

لأطراف لمكافحة ا متعدد في مجال التعاون الدولية توجد العديد من المبادراتمجلس الأمن الدولي:  -0
يل الإرهاب، فهناك تطور التزام  لضمان القانونية والأدوات الأجهزة من وتطوير للعديد تمو

 :أهمها، فكانت هناك خطوات ملموسة 4تدابير المكافحة إليه تستند الذي الحكومات بالإطار
  دلادن وتجمي بن أسامة  تسليمب الذي يقضي 0222أكتوبر  في 09235رقم  الأمن مجلس قرار -

 6.العقوبات لجنة وكذا إنشاء ،القاعدةتنظيم و طالبانلحركة  الأصول المالية 

                                                
1 BantekasIlias, "The International Law of Terrorist Financing", the American Journal of International Law 

97 (2003): 02. 
، المكملة 1012دورة مجلس الأمن رقم  حول تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، 4921نظر : مجلس الامن، اللائحة للمزيد أ 2  

يل الإرهاب. 4012قة بتجفيف منابع الإرهاب ومحاربته واللائحة المتعل 4020للائحة   الخاصة بتمو
3 Napoleoni Loretta, "Terrorist Financing, How the New Generation of Jihadists FundsItself", Rusi 

Journal, Vol. 151 Issue.01 London (2006): 60-61. 
4  Şener Dalyan, op.cit .p.141. 

( 0220)4122(  0220)4092 (،0222)4000تعديل نظام العقوبات وتعزيزه بقرارات لاحقة، بما فيها القرار تم  5
(، إلى درجة أن العقوبات تغطي الآن الأفراد والكيانات المرتبطة مع تنظيم القاعدة، 0222)4140( و0221)4201

 http://www.un.orgأسامة بن لادن و/أو حركة طالبان أينما وجدوا، انظر وثائق الأمم المتحدة على موقعها: 
ن العام )كوبنهاغن: في القانو في القانون الدولي والداخلي )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير هاتف محسن الركابي، مفهوم الإرهاب 6

 .(0222، الأكاديمية  العربية في الدنمارك
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يل لقمع الدولية الاتفاقيةعتماد ا -  الأطراف الدول تلزم ؛ والتي02221 ديسمبر الإرهاب في تمو
يل يتعلق أي حجز أو وتجميد وكشف لتحديد 2المناسبة باتخاذ التدابير الجرائم  تكما حصر .بالإرهاب تمو
 هذه الاتفاقيةخلوّ كن لـإرهابي،  عمل أي لتنفيذ استخدامها سيتم التي الأموال جمع أو المتعلقة بتقديم

 الأطراف دولعلى ال شروط الإلزام، وكذا غياب آليات دولية لتنفيذ بنودها جعلها مقتصرة فقط من
  3.فيها
يل تعاملتمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:  -9 مجموعة  من خلال الإرهاب، مع مكافحة تمو

، 0292 عام (G-7مجموعة السبع دول الأكثر غنا في العالم ) أنشأها التي ،(FATF) المالي العمل
 صعيدالإجراءات المتخذة بالفعل على ال الأموال واستعراض تقنيات واتجاهات غسل هدفها دراسة

 4.شاملة عمل خطة الوطني أو الدولي من خلال تقرير وتوصيات وتوفير
 التقنية لمساعدةا الدولي برامج النقد وصندوق الدولي البنك طورالنقد الدوليين:  وصندوقالبنك  -2

يل الأموال غسل لمكافحة ضمان الامتثال أجل من للبلدان  العمل جموعةم وتوصيات الإرهاب وتمو
 اإقليمية دورً ال وشبه الإقليمية المنظمات عضالدولية، اّتخذت ب الأنشطة المالي، ومن خلال هذه

يل في انشطً يق عن الإرهاب مكافحة تمو  5.المجموعة وتدابير المتحدة الأمم تأييد طر
 
 
 
 

                                                
يل  42دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ يوم  1 ، وكانت أربعة بلدان فقط صدقت على الاتفاقية، انظر خليل حسين، مكافحة 0220أفر

 .0244، بيروت منشورات الحلبي الحقوقيةاتفاقيات والقرارات الدولية والإقليمية، الإرهاب الدولي ال
 .42(، ص.0220)لندن: دار الحكمة،  عبد الحسين شعبان، الإسلام والإرهاب الدولي  2
يل الإرهاب.من  02المادة   3  الاتفاقية الدولية لقمع تمو
، أما فرقة 0229منها قرار المجلس بشأن المساعدة التقنية في مجال تنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب في  4

ية والمذكرة  0222العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب عام  فقد أصدرت مذكرة معلومات لوجستية ومذكرة شفو
هاب الدولي لمراكز التنسيق المعنية بمكافحة الإرهاب المتعلق بمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرالمؤتمر ، انظر المفاهيمية

 .0240جوان  41و40وبتعزيز التعاون الإقليمي، مكتب الأمم المتحدة، جنيف، سويسرا، 
5 Bantekas Ilias, the International Law of Terrorist Financing, the American Journal of International Law, 

vol 97, no 2)2003 (: 319. 
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 ة:ـمـاتـخـال

 ية في حالات الرهائنمحاربة دفع الفدفي  نهج الجزائريالتعتبر رغبة المجتمع الدولي في تبنّي 
ً  نصرًا ً  اسياسي ً  اودبلوماسي في  ادرتهايعزز الخطوات التي اتخذت بالفعل منذ أطلقت الجزائر مب اوأمني

 . لمدمرةا هذه المجموعاتعمل  الدولي بضرورة تنسيق الجهود للحد منمحاولة لإقناع المجتمع 
يقيا،  مصدرا دائما للمشكلة الإرهابإذن، يبقى  ه لا يتأتى عية عننزع الشرولـكن لاسيما في أفر

ة لأن مثل هذه تفاوضي ولحل دون تنازلات أو من قبل المجتمع الدوليرسمية قانونية  إجراءاتإلا ب
هذا الموضوع  تباين الآراء حولالجماعات وبالتالي المزيد من الاختطافات، ورغم الحلول تعزز شوكة 

ية لحماية حياة الرهائني عطالدول ت لأن بعض ، ن قبل الرأي العاممكثفة مالضغوط وتتأثر بال الأولو
 معركةوضوع ما زال م وهو قيود على حظر دفع الفدية للجماعات الإرهابية رغب في وضعت الجزائر،

يلة المدى. 1دبلوماسية  طو

 

                                                
ية لافتة للنظر إلى الساحة الدولية  1 ية في الآونة الأخيرة، عودة قو  :انظرللمزيد   سجلت الدبلوماسية الجزائر
ية ثابت لا يتغير بتغير الرؤساء"فائزة سايح،   يل  29، عدد يوم جريدة  الحوار، "مبادئ السياسة الخارجية الجزائر  .0229أفر
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 * داود   هــشـــام الـغـنـجـة    

   االقتصادية  االعتبارات  بني  : الصخريني  طـالنف و  ازـالغ  ثروة

 - األمريكية  املتحدة  الواليات  حالة -   البيئية  اتـالتحدي و
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Economic Considerations and Environmental Challenges 
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Several countries, especially the major ones; are seeking to 

achieve their energy security, depending on the content of this 

concept from state to state, and in this context, many great 

powers have started seeking alternative sources of energy, like the 

so-called unconventional resources, such as tight oil and shale 

gas as alternatives to conventional  ones, and new additional 

sources of energy with the renewable energy. However, one of the 

most prominent obstacles that faced several states seeking to 

exploit tight oil and shale gas for economic considerations, is the 

environmental challenges of this exploitation. This study seeks to 

identify this controversy between the tendency to the exploitation 

of unconventional resources for economic reasons, and the 

conservative trend opposing the exploitation of tight oil and 

shale gas. The study is an attempt to examine the case of United 

States of America as the largest producer of unconventional 

resources in the world. 

Keywords: Shale Oil, Shale Gas, Environmental Challenges,    

Economic Considerations. 
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بني االعتبارات  :الصخرينيثروة الغاز والنفط  

 االقتصادية والتحديات البيئية

 -حالة الواليات املتحدة األمريكية  -

The Wealth of Tight Oil and Shale Gas: 

between Economic Considerations            

and Environmental Challenges 

-Case of United States of America- 
 

 * داود  امـشه  ةـالغنج

 اجلزائر -  املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ،دكتوراه باحث  

 

 ة:ـدمـقـم

ية غير اليُعتبر الغاز والنفط   يين من الثروات المستكشفة حديثًا، ومن الموارد الطاقو تقليدية الصخر
 ؛لطاقويبأمنها االتي تعوّل عليها دوٌل كثيرة من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف المرتبطة عمومًا 

يع إنتاجها، وكذلك صادراتها من المواد  ية لدول أخرى، أو تعزيز وتنو كالتخلص من تبعيتها الطاقو
ية، وغيرها من الأهداف.  الطاقو

يين يخلق مجموعة من التحديات ذات الطبيعة البيئية أمام  غير أّن استغلال الغاز والنفط الصخر
يقين في  يق يعارض بشدة استغلال هذين المورديالدول، إذ تنامى جدٌل بين فر ن لما هذا الخصوص: فر

يق آخر يركز على الأبعاد الاقتصادية الإيجابية لاستغلال الموردين،  لذلك من آثار سلبية على البيئة؛ وفر
يين ليس له ضرر يُذكر على البيئة. يعتبر أّن استغلال الغاز والنفط الصخر  و

 ة معالجة الإشكالية الآتية:بناءً على ما سبق، تحاول هذه الدراس
يين؟ -  ما الأهمية الاقتصادية، والآثار البيئية للغاز والنفط الصخر

                                                

 « Elghandjahichem@gmail.com »                                                بريد الإلـكتروني:              ال *
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 :محاور رئيسية لاثثروحة، تم تقسيم الدراسة إلى وقصد الإجابة على التساؤلات البحثية المط
يين. أولًا:  الأهمية الاقتصادية للغاز والنفط الصخر

يين. والغاز للنفط البيئية الآثار :اـً ثاني  الصخر
يين في الولايات المتحدة الأمريكية، والتحديات البيئي :الثاـً ث  .ةثورة الغاز النفط الصخر

 

 .همية الاقتصادية للنفط والغاز الصخريينالأأولًا: 

تهدف عديد دول العالم )خاصة الـكبرى منها( إلى تحقيق أمنها الطاقوي بما يتضمّنه هذا المفهوم 
ً من أبعاد، غير  تها على تحقيق ا، أي عدم قدرأّن من أبرز العراقيل التي تواجهها؛ "تبعيّتها" للخارج طاقوي

 اكتفاءٍ ذاتي طاقوي، إما بسبب عدم توفّر أراضيها على مصادر كافية للطاقة، أو لعّدة أسباب أخرى.
ما دائل إحدى هذه البمن لذلك بدأت هذه الدول في البحث عن مصادر بديلة للطاقة، لِتجد 

يين. ية غير التقليدية، ومن أبرز هذه الموارد: الغاز والنفط الصخر  يسمّى بالموارد الطاقو
 ماهية الموارد الطاقوية غير التقليدية: .1

ية غير التقليدية تلك الكميات المعتبرة من النفط والغاز الطبيعي اللذان  يُقصد بالموارد الطاقو
خراجهما جموعة من الصخور الرسوبية، ما يجعل من استيتجمعان داخل تشكّلات جيولوجية متمثلة في م

ومن بين  1 بالطرق التقليدية أمرًا غير ممكن، بل يحتاج ذلك إلى اعتماد مجموعة من التقنيات المتطورة.
يين:  أهّم هذه الموارد: النفط والغاز الصخر

 ، غاز الأردواز، أو غاز الشيت:) asGShale)الغاز الصخري  .أ

فل الصفحيغاز طبيعي يكون  ، استخراجه يحتاج إلى مزيدٍ من 2حبيسًا داخل تشكيلات الّطَّ
المعالجة قبل تدفّقه )بشكله الجاف أو السائل( كالتسخين والتخفيف، باستعمال مجموعة من التقنيات، 

 3لذلك يُصنّف على أنه غاز غير تقليدي.
 

                                                
1 Thomas Spencer, Oliver Sartor, Mathilde Mathieu, Unconventional wisdom: an economic analysis of 

US shale gas and implications for the EU, Studies, Institut du  développement durable et des 
internationales, n°02 (February 2014): 6.   

 .الصلصال صفائحي، يتكون أساسا من الحبيبات فتاتي دقيق صخر رسوبي ، هوShale يل الزيتيالسج أو الطفل الصفحي 2
 (:5142)نوفمبر  444ع ،المستقبل العربيأحمد جابة، وسليمان كعوان، "الغاز الصخري في الجزائر في ضوء التجربة الأمريكية"، مجلة  3

411 ،411. 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D8%AE%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D8%AE%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9_(%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7)
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9_(%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7)
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84
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 :Shale Oil))الصخري نفط ال .ب
هو ذلك النفط الذي يتم استخراجه من الصخور الرسوبية المليئة بالنفط، وحسب إدارة النفط 

فالنفط الصخري هو ذلك النفط لا يمكن إنتاجه، نقله، أو  U.S. Department of Energyالأمريكية 
تكريره باستعمال تقنيات تقليدية، بل باستعمال مجموعة من التقنيات الجديدة، لذلك يُعرّف كذلك أنه 

 1مورد غير تقليدي.
 :إحتياطات النفط والغاز الصخريين في العالم .2

صائياتها إدارة الطاقة الأمريكية في إح يقّدر إجمالي الاحتياطي العالمي من الغاز الصخري حسب
ـ  4102سبتمبر  42المحيّنة يوم  يليون متر مكعّب موزعة عبر  6267.7ب دولة. فيما يقّدر الاحتياطي  27تر

 2دولة فقط. 21مليار برميل موزعة على حوالي  208.4العالمي من النفط الصخري بـ 
يطة يين عبر العالأهم المناطق التي تضّم احتياطيات كبرى  :01خر  .ممن النفط والغاز الصخر

 :المصدر
U.S. Energy Information Administration EIA, Technically Recoverable Shale Oil and 

          Gas Resources, «https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/.» 

                                                
1 Deborah Gordon, “Understanding unconventional oil, Energy and climate”, Carnegie 

Endowment for International Peace, (May 2012): 4-5. 
2 U.S. Energy Information Administration EIA, “Technically Recoverable Shale Oil and Gas 

Resources” (September 2015) «https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/.» 

https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
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يين في آسيا و  يطة تركّز احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط الصخر يتضح من خلال الخر
با، وأوقيانوسيا، ولـكن بأحجام أقل.  يقيا، أورو الأمريكتين، مع وجود احتياطيات أخرى في قارات إفر

يين في العالم، نور وللتعرف على أكبر الدول التي تمتلك د الجدولين احتياطيات من النفط والغاز الصخر
 الآتيين:

 

يين في العالم: :14، 10جدول   يوضحان أكبر عشر دول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز والنفط الصخر
 

أكبر عشر دول امتلاًكا لاحتياطيات من النفط 

 الصخري في العالم

النفط الصخري أكبر عشر دول امتلاًكا لاحتياطيات من 

 في العالم

يليون قدم الدولة بالترتي مليار برميل الدولة بالترتي  3تر

 0004 الصين   0 74 روسيا 0
 511 الأرجنتين   1 45 .م.أالو 1
 717 الجزائر   4 41 الصين  4
 664 .م.أالو   3 17 الأرجنتين 3
 474 كندا   4 16 ليبيا 4
 434 المكسيك   6 05 أستراليا 6
يلا 7  347 أستراليا   7 04 فنزو
يقيا   5 04 المكسيك 5  491 جنوب إفر
 154 روسيا   9 9 باكستان 9
 134 البرازيل   01 9 كندا 01

 7199 إجمالي الاحتياطي العالمي 434 إجمالي الاحتياطي العالمي
 المصدر:

U.S. Energy Information Administration EIA, Shale oil and shale gas resources are 
globally abundant  http://www.eia/gov/todayinergy/detail.cfm?id=14431»  

 0002.4يتيبن من خلال الجدول أّن الصين تمتلك أكبر احتياطي عالمي من الغاز الصخري )
يليون متر مكعّب(، متبوعةً باـلأرجنتين  يليون متر مكعب، فالجزائر بـ  810.2تر يل 617.4تر يون متر تر

مليار برميل(،  62.7مكعب. من جهةٍ ثانية تمتلك روسيا أكبر احتياطي عالمي من النفط الصخري )
 مليار برميل. 24مليار برميل، فالصين بـ  28لتليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 
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يينأكبر يبين  :14 جدول  :4102عام ل في العالم  الدول المنتجة للنفط والغاز الصخر
 

 النفط الصخري الدولة 
 مليون برميل يوميا

 الغاز الصخري
 مليار متر مكعب يوميا

 4304 3017 الولايات المتحدة الأمريكية
 409 1011 كندا

 -- 1011 الأرجنتين
 101 -- الصين

 4503 3019 إجمالي الإنتاج
 

 المصدر:
U.S. Energy Information Administration EIA, Shale gas and tight oil are commercially produced 
in just four countries, « http://www. eia.gov/todayinergy /detail.cfm?id=19991». 
  

 :مزايا وسلبيات استغلال النفط والغاز الصخريين .1

 المزايا: .أ

 1 الاقتصادية:من الناحية  -1

  يين، انخفض سعر الغاز والنفط داخليا وعلى كلما ازداد إنتاج الدول من الغاز والنفط الصخر
يعود ذلك بالفائدة على المستهلك العادي  .المستوى الدولي كذلك، و

  يا للخارج، وتغطية الطلب المحلي، بل إمكانية التحول إلى مصّدر تخفيض تبعية بعض الدول طاقو
ّدرة غاز، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، التي من المرشح أن تصبح دولة مصللنفط أو ال

 م بفضل ثورة الغاز الصخري بها4108للغاز في آفاق سنة 
  يين، فإّن ذلك يتوجب نظرًا لتعّدد الأنشطة اللازم تداخلها في عملية استخراج النفط والغاز الصخر

 يؤدي إلى خلق عدد كبير من مناصب العمل.تكوين يد عاملة مؤهلة، ما 
  يين ليست له آثار  -حسب بعض المختصين–يضاف إلى ذلك أّن استخراج الغاز والنفط الصخر

 واضحة على البيئة، عكس الموارد التقليدية.

                                                
1 Chevron, Natural gas and the new American economy, Chevron Corporation, (2012): 2. 

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=19991
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يين من سلامة -من ناحية جيو استراتيجية، من المتوقع أن يرفع استغلال الغاز والنفط الصخر
حال لمستوردة للطاقة، فأوروبا مثلاً من المتوقع أن تستفيد من الغاز الصخري في روسيا )التموين للدول ا

ة أّن ، خاصواحد استخراجه(، ومن الغاز الصخري القادم من الولايات المتحدة الأمريكية في آن
 1الدراسات أثبتت فقر الدول الأوروبية في هاتين المادتين.

ية غير التقليدلذلك يمكن القول أّن أهم دوافع  ية انتقال بعض الدول نحو استغلال الموارد الطاقو
تتمثل في: الرغبة في تحقيق الأمن الطاقوي باختلاف مضمونه من دولةٍ لأخرى، تحقيق أهداف محلية 
ً إلى ذلك يأتي  تتمثل في توفير مناصب عمل إضافية وضمان أسعار أقل في متناول المستهلك، وإضافة

يين كتجسيد للتطور الـكبير لتقاستغلال الغاز والن مستوى العالمي، خاصة ت الحفر على النيافط الصخر
على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أّن احتياطيات هذين الموردين موجودة في الواقع منذ 

 2أمد بعيد، لـكّن استغلالها يحتاج لتوفر مثل هذه التكنولوجيا المتطورة.
 السلبيات: .ب

يين، فمن الناحية الاقتصادية، تعتأما في ما  بر يخص أبرز سلبيات استغلال النفط والغاز الصخر
دولار للبرميل حسب الدراسة  62تكلفة استخراج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً 

يترز  Natixisالتي أعّدتها مؤسسة  ولارا د 04م، يُضاف إليها 4102عام  Reutersبالتعاون مع وكالة رو
دولار للبرميل، وبالتالي يصبح من غير المجدي اقتصاديا  82لتغطية تكاليف النقل، بإجمالي تكلفة تقّدر بـ 

 3دولار. 82استخراج النفط الصخري في حالة انخفاض سعر البرميل من النفط تحت درجة 
يين من الناحية التقنية صعبي الاستخراج، فبالنسبة للغاز الصخ ري كما يعتبر الغاز والنفط الصخر

دة، استخراج نفس الكمية من الغاز التقليدي في حالة حفر بئر واحلمثلاً يجب حفر مجموعة من الآبار 
متقدمة، نولوجيا كتيُضاف إلى ذلك، وجوب القيام بالتكسير الهيدروليكي للصخور، ما يستلزم امتلاك 

يين في العالم. 4ويد عاملة مؤهلة،  ما يفسّر عدم وجود دول كثيرة منتجة للغاز والنفط الصخر

                                                
لندن: تر: إيمان بويحي، خالد الشتوي ) ،دراسة موارد الطاقة: نظرة مركزة على الغاز الصخريمجلس الطاقة العالمي،  1 

 .4(، ص. 5141مجلس الطاقة العالمي، 
 . 6المرجع نفسه، ص.  2 
يين وأثرهما على أسواق النفط العالمية"،  3  (، 5142)يوليو  يصندوق النقد العربجمال قاسم حسن، "النفط والغاز الصخر

 .41ص. 
4 Benjamin Dessus, Global Chance, Les gaz de schiste: enjeux et questions pour le 

développement, Document de travail 142, Agence Française de Développement, 
)Décembre 2014(.  
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يين عبر العالم؛ هي تلك  لـكّن أبرز ما يثير الجدل حول موضوع استغلال النفط والغاز الصخر
لمختصين(، حيث االآثار البيئية المترتبة عن استخراج الموردين السابقين من الصخور )حسب بعض 

عارضت جمعيات بيئية وشخصيات ومنظمات مختصة استخراجهما لأسباب بيئية، فيما اعتبرت أخرى 
برازه في المحور  1أّن استغلال هذين الموردين ليست له آثار تُذكر على البيئة، وهو الجدل الذي سنسعى إلى إ

 الثاني من البحث.

 يين.الآثار البيئية للنفط والغاز الصخر: ثانًيا

يين  أجمعت جمعيات بيئية وشخصيات عديدة على وجود آثار سلبية لاستخراج الغاز والنفط الصخر
يين لا يضر بالبيئة  على البيئة، فيما اعتبرت شركات وجمعيات أخرى أّن استغلال الغاز والنفط الصخر

 إطلاقًا.
 طريقة استخراج النفط والغاز الصخريين: .1

التي  ؛إلى استغلال الغاز والنفط الصخري من عملية الاستكشافبعد انتهاء الشركات الساعية 
ية التقليدية، تبدأ عملية استخراج الموردين، وتعتبر  2تعتبر أسهل تقنيا مقارنةً بالبحث عن الموارد الطاقو

 يأتي: يمافتقنية التصديع الهيدروليكي الأفقي أبرز تقنية مستعملة حاليا، تتمثل خطوات القيام بها 
  0111بئر بشكل عمودي إلى غاية الوصول إلى الصخور المرادة التي يجري اختراقها في عمق حفر 

 م، عندئذ يتم تدوير اتجاه القنوات لتتحول من العمودي إلى الأفقي.0211أو 
  يق حقنها بسائل خليط، يضم أساًسا الماء بنسبة حوالي ، زوائد %42يتم تصديع الصخور عن طر

يين الحبيسين سابقًا%2والرمل بحوالي ، %1.02كيميائية بنسبة   ، ليتم بذلك تحرير الغاز والنفط الصخر
 3في الصخور.

  يين إلى السطح، لتجري بعدها معالجة الموردين وتخليصهما ثم يتم أخيرًا سحب الغاز والنفط الصخر
 4من الشوائب.

                                                
 .441، ص. مرجع سابقأحمد جابة، وسليمان كعوان،  1 
 .45، ص. مرجع سابقمجلس الطاقة العالمي،  2 

3 Pavol Szalai, "Révolution du gaz de schiste : peut-elle traverser l’Atlantique ?" Fondation 
Robert Schuman, Question d’Europe, n°293, (4 Novembre 2013): 2. 

4 Réseau action climat, "Changements climatiques : les impacts de l’exploitation du gaz et du 
pétrole du schiste”, Réseau action climat France (Avril 2011): 1. 
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 :على البيئة النفط والغاز الصخريين الآثار الإيجابية لاستخراج .2
الغاز الصخري طاقةً نظيفة، وأّن استغلاله يمكن اعتباره  Chevronركة الأمريكية اعتبرت الش

ي بديلاً لمصادر الطاقة التي تنتج انبعاثات سامة، كما أّن الغاز الصخري لا يضر بالمياه الجوفية الموجودة ف
 1باطن الأرض حسب نفس الشركة.

يان  ية مهماه سكان منطقة عين صالح المن ناحيةٍ أخرى طمأن الخبير الطاقوي الجزائري بوز جزائر
المحتجين ضد استغلال الغاز الصخري في منطقتهم، وأورد أّن الغاز الصخري لا يختلف عن الغاز الطبيعي 
التقليدي إلا من ناحية توفّره داخل صخرة موجودة على عمق كيلومتر على الأقل تحت الأرض، وهذه 

سماح استعمال تقنية التصديع المائي الأفقي من أجل ال الصخرة ذات مساماٍت ضيقة جدا، ما يستلزم
 بانسياب هذا الغاز من الصخرة.

ورد كذلك على النقطة التي أثارها المحتجون، وهي تخوفهم من اختلاط المواد الـكيميائية 
م 211المستعملة في استخراج الغاز الصخري مع المياه الباطنية، وحاجج بأّن هذه المياه موجودة على عمق 

ما يجعل  م أو أكثر،0111فقط، في حين أّن الصخور التي تحتوي على الغاز الصخري موجودة في عمق 
 2من تلوث المياه الجوفية أمرًا مستحيلاً. -حسبه–

 :على البيئة النفط والغاز الصخريين الآثار السلبية لاستخراج .3
يين آثار سلبية عديدة على البيئة، نذكر من أهمها: أنشطةتشكل   استخراج النفط والغاز الصخر

  :4100دة عام بالمملـكة المتحكما حدث في بلاكبول إحداث زلازل ضعيفة إلى متوسطة الشدة ،
 3وفي تكساس وأركانساس كذلك عديد المرات.

  :يين كميات هائلة من المياه تتراوح بيالآثار على المياه ن يتطلب استخراج الغاز والنفط الصخر
 4متر مكعب للبئر الواحدة. 062.111و 22.111

 

                                                
1 Chevron, op.cit., p. 5. 

ية، »إستحداث آلاف المناصب الغاز الصخري لا يشكل أي خطر وسيمكن من  «،بـوزياـن مهماه 2 ،  الإذاعة الجزائر
 5142كانون الثاني/يناير 45

«http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150112/26141.html»  
3 Pavol Szalai, op.cit.,p.3. 
4 Green Cross, Enjeux Sanitaires, Environnementaux et Economiques Liés à l’Exploitation des 

Gaz de Schiste Synthèse des Travaux, Green Cross France et Territoires (mars 2013): 3. 
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 ،يترتب عنالأمراجعة أساًسا إلى تحرير المعادن الثقيلة من الصخرة  آثار صحية ذلك ثلاثة آثار  ، و
 كبرى:

صعود المواد الملوِّثة الموجودة طبيعيا داخل الصخرة الأم إلى السطح مع مياه التصديع، ومن هذه  -أ
 ، وغيرها، وهي مواد مسرطنة وسامة.Cadmium، الكادميوم Thalliumالمواد: التاليوم 

يين إلى طبق إمكانية تسلل الميثان المستعمل في استخراج النفط -ب ة المياه الجوفية، مما والغاز الصخر
 يتسبب في تلوثها.

إضافة إلى ذلك فإّن إمكانية تلوث هذه المياه الجوفية محتمل بشكل كبير، لأن المياه المستعملة  -ج
، ما يعني أّن تلك المياه الخليطة بمجموعة من %61في التصديع لا يرجع منها إلى السطح سوى 

 1ة سوف تتبعثر داخل طبقات الأرض بصفة عشوائية.المواد الـكيميائي
يين كذلك تلويث الجو خلال عملية  - من الآثار السلبية الناتجة عن استغلال الغاز والنفط الصخر

مرة أكثر تلويثا للجو من  42الاستخراج، إذ يعتبر غاز الميثان الذي يتسلل عبر طبقات الأرض 
يين لا يقل خغاز ثاني أكسيد الـكربون. كما أّن الانب طرها عاثات الناتجة عن الغاز والنفط الصخر

ية التقليدية تلويثًا للجو.  على البيئة عن الفحم؛ هذا الأخير الذي يُعتبر أكثر المواد الطاقو
يه مناظر الطبيعة،  - تؤدي أشغال الحفر الناتجة عن ضرورة استخدام تقنية الحفر الهيدروليكي إلى تشو

حيط التي يتوجب حفرها، إضافةً إلى مختلف الآلات والشاحنات التي تذلك بسبب تعّدد الآبار 
يين في مناطق جميلة  يه مناظر الطبيعة، حال وُجد الغاز والنفط الصخر بالبئر، ما يؤدي إلى تشو

 2وسياحية.
يضاف إلى ما سبق إشكالية أخرى تتعلق بعملية التخلص من النفايات والغازات السامة السابق ذكرها،  -

ّ والت  ي تؤدي إلى تلوث البيئة والتربة، فرغم المجهودات التي تبذلها الشركات لتحقيق ذلك، إلا
 3في هذه النفايات غير ممكن علميا. %011أّن التحكم بنسبة 

                                                
1 Ibid. 
2 Observatoire des multinationales, Total et le gaz de schiste algérien, basta, Mars 2015, p. 

11, «www.bastamag.net» 
 .2جمال قاسم حسن، مرجع سابق، ص.  3 

http://www.bastamag.net/
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 التصديع الهيدروليكي على البيئة. الآثار السلبية لاستخدام تقنية يوضح :10 شكل

 المصدر:
«http://www.algeriatimes.net/imagesnews/14011467281035635.jpg» 

 

يئية تفوق بكثير الآثار البعلى ذكرها، يمكن القول أّن الآثار السلبية التي سبق بناءً على المعطيات 
دام عنها مجموعة من الخبراء والشركات، إضافة إلى ذلك فإّن الآثار السلبية لاستخالإيجابية التي تحدث 

تقنية التصديع الهيدروليكي لا تشمل جانبًا واحدًا فقط، بل عديد الجوانب، كما تمتّد آثارها كذلك نحو 
 المدى البعيد، ما يبيّن خطر استخدام هذه التقنية.

 

 النفط والغاز الصخريين على البيئة.ثالًثا: الآثار السلبية لاستخراج 
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من الدول القليلة التي استفادت اقتصاديا بشكل كبير من 
يين، هذا من جهة، لـكن من ناحية أخرى تواجه عملية استغلال الغاز  استغلال الغاز والنفط الصخر

يين في هذه الدولة عراقيل ذات طبيعة بيئ ي هذا المحور ية بالأساس، نحاول أن نبيّن فوالنفط الصخر
 كيف وَفّقت الولايات المتحدة الأمريكية بين البعدين.

 

http://www.algeriatimes.net/imagesnews/14011467281035635.jpg
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 ثورة النفط والغاز الصخريين في الولايات المتحدة الأمريكية: .1

إحصائيات شركة  في العالم حسب للنفط ةمستهلـك دولة أكبرتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية 
 لغازأكبر مستهلك عالمي ل، كما تعتبر برميل يوميا 04.122.111، بـ 4102لعام  BPبريتيش بتروليوم 

صارت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج  ،من ناحيةٍ أخرى مليار متر مكعب. 624.2بـ الطبيعي 
 تاجهاأكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي، بإن بالإضافة إلى كونهاو برميل يوميا،  00.722.111 ـب عالمي

 1 .مليار متر مكعب 648.2
 ً  اوالسبب الرئيس الذي يقف وراء تحول الولايات المتحدة الأمريكية من دولة تابعة طاقوي
 بنسبة كبيرة للخارج إلى دولة مرشحة لتصدير الغاز الطبيعي والنفط مستقبلا؛ هو قدرتها على استغلال

يين، تمثلانم موردين غير تقليديين خمة التي تملـكها مستغلةً الاحتياطات الض في الغاز والنفط الصخر
  في هاتين المادتين.

 مليار برميل من النفط الصخري، 28يقّدر بـ  ااحتياطي إذ تملك الولايات المتحدة الأمريكية
يليون متر مكعب من الغاز الصخري، 772الاحتياطي العالمي لهذه المادة، و من إجمالي %06 بنسبة  تر
يين فيحتياطي العالمي لهذه المادة. ومن إجمالي الا %4 بنسبة مناطق:  تتركز أهم آبار النفط والغاز الصخر

 2داكوتا الشمالية، تكساس، وبنسلفانيا، ومناطق أخرى من البلاد.
أن ينخفض  ، فمن المرتقب4102لوكالة الدولية للطاقة عام حسب الدراسات الاستشرافية لو

. وأن 4122عام  %24إلى  4101عام  %21ومشتقاته من  استيراد الولايات المتحدة الأمريكية للنفط
وذلك كلّه بفضل ثورة الغاز والنفط  3 ،4108عام  الطبيعي إلى دولة مصدرة للغاز كذلك تتحول

يين.  الصخر
وارتفع إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخري من نصف مليون برميل يوميا عام 

من إجمالي إنتاج  %21، ليشكل حوالي 4102ين برميل يوميا نهاية عام ، إلى أكثر من أربعة ملاي4116
 4النفط في الولايات المتحدة الأمريكية.

                                                
1 British Petroleum, BP Statistical Review of World Energy 2015, 64th Edition, )June 2015): p. 

8, 9, 22, 23. 
2 U.S. Energy Information Administration EIA, Shale oil and shale gas resources are globally 

abundant. op.cit., 
3 Sarah O. Ladislaw, Maren Leed, Molly A. Walton, New energy, new geopolitics, Center for 

Strategic and International Studies, (April 2014): 1, 5. 
 .4أحمد بن محمد السياري، مرجع سابق، ص.  4
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مليار متر مكعب  0.442كما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من الغاز الصخري من 
إنتاج الغاز  من إجمالي %28.6، ليشكل حوالي 4102مليار متر مكعب عام  04.204إلى  4116عام 

 1في هذا البلد.
يين في الولايات المتحدة 14شكل  : يوضح نصيب إنتاج الغاز والنفط الصخر

 .4102الأمريكية والدول المنتجة لهما 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المصدر:
U.S. Energy Information Administration EIA, Shale gas and tight oil are commercially 
produced in just four countries. op. cit., 
يضاف إلى هذه النقاط، إيجابيات أخرى استفادت منها الولايات المتحدة الأمريكية في 

 استغلالها للموارد غير التقليدية، أهمها:
  امتصاص الطلب الداخلي، حيث من المتوقع أن يشكل الغاز الصخري المنتج من قبل الولايات

 .4122إنتاجها من الغاز عام المتحدة الأمريكية نصف إجمالي 
  توفير مناصب للعمل: إذ خلق قطاع استخراج الغاز الصخري وحده في الولايات المتحدة

مليون  0.7، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 4102منصب عمل عام  861.111الأمريكية حوالي 
 .4122منصب عام 

                                                
 .1، ص. هالمرجع نفس 1
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  مليار دولار دخل  44الأمريكية من توفير مصدر دخل إضافي للسلطات: إذ استفادت الحكومة
مليار دولار عام  26، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 4102على إنتاجها للغاز الصخري عام 

 1م.4122
ين أما من حيث التأثيرات السياسية والجيوبوليتيكية المرتقبة لهذه الثورة، فتتمثل في تأثير 

 أساسيين:
  إلى أّن تحول الولايات المتحدة الأمريكية  4104بروكنغز عام تشير التوقعات التي أعّدها مركز

من دولةٍ مستهلـكة ومستوردة إلى واحدة من أكبر الدول المنتجة للطاقة في العالم؛ سينجر عنه انخفاض 
يقيا، كما سيؤدي إلى تحول في اتجاه  ية لسوق الشرق الأوسط وشمال إفر تدريجي لتبعيتها الطاقو

ية نحو الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أكثر استقرارًا وأحسن تط الاستثمارات العالمية ورًا الطاقو
 2في الجانب التكنولوجي من المناطق الأخرى.

  ية سيمّكنها من فرض منطقها من جهةٍ ثانية؛ تحوُّل الولايات المتحدة الأمريكية إلى قوة طاقو
يين كأداة لت"الهيمني" أكثر في الساحة الدولية، من خلال استخدا حقيق م طفرة الغاز والنفط الصخر

 3أهداٍف اقتصادية وجيوبوليتيكية.
، في الباب 4102ويتضح هذا المسعى جليا في وثيقة "استراتيجية الأمن القومي" الأمريكية لعام 

ية بفعل "ثورة الغاز  المتعلق بالطاقة، إذ تم ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أصبحت قوة طاقو
ّ التأكيد على ضرورة اعتماد "أمن طاقوي موسع" يشمل حلفاء الولايات و يين"، وتم النفط الصخر

ية ية للقوى الطاقو  المتحدة الأمريكية، من خلال مساعدة الدول الأوروبية تحديدًا على تقليل تبعيتها الطاقو
الح الاتحاد الأوروبي انية لمصالتقليدية، وعلى رأسها روسيا، خاصةً بعد التهديد الذي أنتجته الأزمة الأوكر

يكون ذلك بالشروع في منافسة هذه القوى داخل الاتحاد  والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، و
الأوروبي نفسه من خلال تصدير كميات من الغاز إلى دول الاتحاد، ومن ثم تقليل تبعية الاتحاد 

ية التقليدية تدريجيا  4.الأوروبي لروسيا وللقوى الطاقو

                                                
1 Chevron, op. cit., p. 2. 

، تقرير مركز بروكنغز الدوحة 4104موجز سياسات منتدى مركز بروكنغز الدوحة للطاقة مركز بروكنغز الدوحة،  2 
 .44ص.(، 5145) مركز بروكنغزومبادرة أمن الطاقة، 

3 Sarah O. Ladislaw, Maren Leed, Molly A. Walton, op. cit., p. 33. 
4 Seal of the President of the United States, National Security Strategy, Seal of the President of 

the United States, (February 2015): p.16. 
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 لثورة الغاز والنفط الصخريين في الولايات المتحدة الأمريكية:البعد البيئي  .2

ً على المعطيات السابق ذكرها هو: هل أغفلت الولايات  لـكّن السؤال الذي يمكن طرحه بناء
يين؟  المتحدة الأمريكية الأضرار البيئية لاستخراج الغاز والنفط الصخر

اقتصادية يكية لم تهمل الجانب البيئي، ولـكن فّضلت الفوائد الالحقيقة أّن الولايات المتحدة الأمر
يين. فكثيرًا ما تُقلّل دراساٌت تق-والجيو ودها استراتيجية التي ينطوي عليها استغلال الغاز والنفط الصخر

يطانية للصحة العمومية  جهاٌت معينة من أثر استغلال الموردين على البيئة، إذ جاء في دراسةٍ للوكالة البر
Public Health England  حول الآبار المحفورة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ أّن آثار استعمال تقنية

التصديع من الممكن أن تكون قليلة جدا، وأّن الآثار البيئية التي ظهرت في بعض المناطق لم تكن إلا 
 1.ابسبب حوادث بسيطة مرتبطة بعدم تغليف الأنابيب داخل الأرض بالإسمنت جيدً 

لـكن ورغم سعي بعض الجهات إلى تقليل أهمية الآثار البيئية السلبية لاستخراج الغاز والنفط 
يين باستعمال تقنية التصديع الهيدروليكي، إلاّ أّن هذه الآثار كانت واضحة في الولايات المتحدة  الصخر

 الأمريكية، نذكر أمثلةً على ذلك في النقاط الآتية:
  خطر إحداث الزلازل: إذ سبّب استعمال تقنية التصديع الهيدروليكي بعض الزلازل الخفيفة

 Cleburneعرفت مدينة كليبورن  4114و 4118والمتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية، ففي عامي 
درجات على سلّم ريشتر، بعدما لم يسبق لهذه  2.2في ولاية تكساس زلازل عديدة شدتها أقل من 

سنة، وذلك عائد أساًسا إلى استخراج الغاز الصخري من بئر  021لمدينة تسجيل أي هزة منذ حوالي ا
 .Barnett shaleبارنت 
  خطر الانفجارات: بسبب الضغط العالي للسائل المستعمل الذي ينفذ نحو الصخور، وقد ُسجلت

جراء أشغال  West Virginiaوغرب فرجينيا  Pennsylvaniaحالات انفجار في مدينتي بنسلفانيا 
 .Marcellus shaleاستخراج الغاز الصخري في بئر مارسيلوس 

  مليون غالون لحقن الصخور  2استعمال كمية كبيرة من الماء: ففي بئر بارنت فقط، يتم استخدام
يين منها.  2من أجل تصديعها واستخراج الغاز والنفط الصخر

 

                                                
1 Institut Montaigne, Gaz e schiste : comment avancer ?, Paris : Rapport Juillet 2014, p. 64. 
2 Mark Zoback, Saya Kitasey, Addressing the Environmental Risks from Shale Gas Development , 

Worldwatch Institute, (July 2010): 8-13. 
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  يُضاف إلى ذلك الآثار السلبية على صحة الكائنات الحية، التي من الممكن أن يسبّبها استخراج
يين في المناطق الآهلة بالسكان، والمتوفرة على ثروة حيوانية كبيرة؛ ففي عام  م 4114النفط والغاز الصخر

ّ تسجيل حالات مرض ونفوق غير مسبوقة لعشرات من الأحصنة في مدينة ديش  بولاية  Dishتم
 تكساس الأمريكية.

كما تم تسجيل عدة حالات للإصابة بأورام سرطانية ناتجة أساًسا عن نفايات استخراج الغاز 
 خاصة. 4118و 4116الصخري في منطقة كولورادو، وذلك عامي 

  ،وأخيرُا، من أبرز الآثار السلبية على البيئة لاستخراج الموردين في الولايات المتحدة الأمريكية
يقة لا تضر الس وائل الملوثة العائدة إلى السطح، والتي لا يجري في كثيرٍ من الأحيان التخلص منها بطر

بالبيئة، وقد ُسجلت عدة حوادث تسرّب لهذه المياه الملوّثة، أو حالات إهمال للتخلص منها، من قبل 
في  4101و 4114عامي ، Talisman energy ،Range Resources ،Atlas Resourcesشركات 

 1منطقة بنسلفانيا فقط.

 :النفط والغاز الصخريين في الجزائر في ضوء التجربة الأمريكية 

الاقتصاد الجزائري بشكل  في 4102أثرت أزمة تدهور أسعار النفط المستمرة منذ منتصف عام  
يلة، إذ حسب توقعات صندوق النقد الدولي  واضح، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض مدة طو

 4141.2و 4106دولارًا للبرميل بين سنتي  21إلى  21فستستقر أسعار النفط عند حدود 
بين سنتي  مليون برميل 0.2مليون برميل إلى  0.4كما انخفض إنتاج الجزائر من النفط من 

 82.2إلى  82.8، وانخفض إنتاجها من الغاز الطبيعي كذلك ولو بشكل طفيف من 4102و 4116
 3مليار متر مكعب خلال نفس الفترة.

وتأثر الميزان التجاري الجزائري الذي سجل عجزًا لأوّل مرة منذ أمدٍ بعيد في السداسي الأول من 
مليار دولار واردات(، بما أّن حوالي  46.07مليار دولار صادرات، مقابل  08.46) 4102سنة 

                                                
1 Parlement européen, Incidences de l’extraction de gaz de schiste et de pétrole de schistes bitumineux 

sur l’environnement et la santé humaine (Bruxelles: Parlement européen: Direction 
générale des politiques internes, , Juin 2011), pp. 31-36. 

يقياصندوق النقد الدولي،  2   52نشور يوم . تقرير إلـكتروني مآفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وشمال إفر
يل   .2. ص. 5146أفر

3 British Petroleum, op. cit., pp. 8, 22. 
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من صادرات الجزائر هي من المحروقات. ما سبب تآكلاً لاحتياطي الصرف الذي انخفض بدوره  47%
 1 .4102مليار دولار عام  022.6إلى  4102مليار دولار عام  410من 

محروقات لأدى هذا الوضع إلى شروع الجزائر في البحث عن بدائل بغية تخفيض التبعية ل
از الصخري يعتبر إلا أن الغ .التقليدية، وإذا كانت الجزائر لا تمتلك كميات معتبرة من النفط الصخري

الطاقوي،  باعتبار أّن الجزائر تمتلك ثالث أكبر احتياطي عالمي من هذا الموردمن البدائل المقترحة باعتبار 
ية عن الشروع في استغلال  م حفر أول الغاز الصخري في سبع مناطق، ليتحيث أعلنت الحكومة الجزائر

في منطقة أهنات التابعة لمدينة عين صالح، لـكّن  4102بئر من طرف شركة سوناطراك شهر ديسمبر 
عدم إدراك الحكومة لاحتمال وجود رفض مجتمعي مرتقب لهذا الاستغلال أدّى إلى الشروع في 

مل يدًا في مدينة عين صالح، ثم امتدت لتشاستغلال هذا المورد وسط احتجاجات عارمة اندلعت تحد
 2ولاياٍت ومدن جنوبية متعددة.

بة الأمريكية، نلاحظ بأّن الشركات الأمريكية الـكبرى المستغلة للنفط و إذا رجعنا إلى التجر
يل هذين الموردين من "خطرٍ على  يين تقوم عادةً بحملة توعية كبرى، بشكل أدى إلى تحو والغاز الصخر

ية "نظيفة"، بشكل أخفََت الدعاية التي تمارسها الجمعيات البيئية النشطة فيالبيئة" إلى  الميدان  موارد طاقو
يا  ية من "العائق البيئي" يعتبر ضرور ضد استغلال هذين الموردين، وعليه فإّن تخلص الحكومة الجزائر

ت السكانية اللشروع في استغلال احتياطيات الغاز الصخري، في مناطق معزولة وبعيدة عن التجمع
 3فقط.

ورغم أّن تكلفة استخراج الغاز الصخري أكبر من سعر الغاز في السوق الدولية، إلا أّن الجزائر 
بإمكانها أن تستعين بهذا المورد لتغطية الاستهلاك الداخلي من الغاز الذي يرتفع بشكل متواصل )من 

وتوجيه الغاز الطبيعي  4(،1024مليار متر مكعب سنة  26.2إلى  4116مليار متر مكعب عام  42.2
يلية  أنها  4102التقليدي المستخرج للتصدير، خاصة وأّن شركة سوناطراك كانت قد أعلنت شهر جو

يا، ما يغطي  21، بمعدّل حوالي 4141تعتزم الشروع في إنتاج الغاز الصخري سنة  مليار متر مكعب سنو
 5تقريبًا إجمالي الاستهلاك الداخلي من الغاز.

                                                
 .42. ص. 5142، ديسمبر بنك الجزائر، 25بنك الجزائر، "النشرة الإحصائية الثلاثية"، رقم  1 

 «http://data.worldbank.org/country/algeria» 
2 Observatoire des multinationales, op. cit.,  p. 5. 
3 Chevron, op. cit., p. 2. 
4 British Petroleum, op. cit., p. 23. 
5 Observatoire des multinationales, op. cit., p. 5. 

http://data.worldbank.org/country/algeria
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 :ةـاتمـخال

يين، وإِن استفادت منهما بعض الدول )الولايات المتحلنا مما سبق يتبيّن  دة أّن الغاز والنفط الصخر
اولت جمعيات ؛ وهو ما حجليًا الأمريكية تحديدًا( في عدّة جوانب؛ إلاّ أّن آثارهما السلبية على البيئة بارزة

ث الجو والمياه الجوفية، على صحة المواطنين، وتلويومنظمات وشخصيات عديدة تبيانه، خاصة فيما يتعلق بالآثار 
 وغير ذلك.

ُمكن أن نستنتج أّن الولايات المتحدة الأمريكية كدولةٍ فّضلت الاتجاه نحو الغاز والنفط  لذلك ي
يين لأهميتهما الاقتصادية تحديدًا، خاصة وأّن الولايات المتحدة الأمريكية كانت منذ أمدٍ بعيد دولةً  الصخر

يا للخارج بشكٍل كبير. مستوردة از والنفط إلاّ أّن ذلك لا يعني عدم وجود آثار بيئية سلبية للغ وتابعة طاقو
يين المستغلين في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يدّل على أنّ السلطات الأمريكية أغفلت هذا الجانب  الصخر

مية من التركيز على تراتيجية أكثر أهبشكل كبير، لصالح الاعتبارات الاقتصادية، من أجل تحقيق أهداف اس
 العامل البيئي.

يين  بة الأمريكية بظلاله على بقية الدول المالـكة لاحتياطيات الغاز والنفط الصخر يلقي نجاح التجر و
لى محاولة تحقيق نوع من العالم، تجد نفسها مجبرةً عإحتياطي في ثالث أكبر  تمتلك في العالم، والجزائر باعتبارها

عمليات  بين المزايا الاقتصادية التي يوفرها استغلال هذا المورد والتحديات البيئية التي برزت فور بدايةالتوازن 
 .التنقيب
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This Study is an attempt to uncover the reasons behind the 

 sesisirc airyS dna aybiL sdrawot dnats ONU eht fo ytirapsid           

The UNO, in Libya crisis took a ful-part and offered a legal 

cover to NATO military intervention, where as, in Syria crisis 

remai, el initiative despite the fact that casualties in Syia were 

more heavy than in Lybia crisis. Accordingly, one may 

speculate that the UNO is, but a tool in the hands of big powers 

to use to serve their foreign policies objectives, a fact that 

renders its efficencity conditionned by reconnitiation of the 

UNO state-members different strategic objectives. The Uno 

role effectively emerges only one needed to serve the common 

strategic interests of the big powers. 

Keywords :  The Selectivity, United Nation, Lybia Crisis, 

Syria Crisis. 
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 ة:ـدمـقـم

تلك  أن اعتبارتحديًا حقيقيًا لمنظمة الأمم المتحدة، على  1122شكّل الحراك العربي منذ 
التحولات السياسية قد تطورت إلى حروب أهلية داخلية سرعان ما تورطت فيها فواعل إقليمية 

يادة  ؛ودولية حرب إقليمية في الشرق الأوسط، مع ما يمثله ذلك من  اندلاع احتمالاتما يعني ز
 الدوليين.  والأمنحقيقي للسلم  تحدي

ية الأنظار، على  وفي هذا السياق، لفت تباين موقف الأمم المتحدة من الأزمتين الليبية والسور
  

  
 

                                                 
                    :البريد الإل كتروني                                                    »kh.djemai@gmail.com« 
  (؛ نصت صراحة على إمكانية لجوء 15إلى المادة  93تضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مجموعة من المواد )من المادة

ية في حالة ما  استعمالالرئيسية إلى  وأجهزتهاممية أالمنظمة ال ية إذا القوة العسكر لتى تهدد السلم والأمن ا النزاعاتلم تتم تسو
اق من الميثالسابع  ( التي تضمنها الفصل59نصت المواد ) كمابالطرق السلمية التي تضمنها الفصل السادس من الميثاق.  الدوليين

 جميع التسهيلات اللازمة لمجلس الأمن من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين. للمزيد أنظر:لإلزامية توفير الدول 
Joseph C Brown, United Nations: Limitations In Leading Missions Requiring Force To Restore Peace(United 

States: Diane Publishing Company Address, 1997), p. 26. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ABrown%2C+Joseph+C.&qt=hot_author
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 وتأسيسًا على ذلك نطرح التساؤل البحثي التالي:
  ذلك في  ليبيا وأحجمت عنلماذا قدمت الأمم المتحدة غطاءًا شرعيًا للتدخل العسكري في
يا؟  سور

 اها أن:وتنطلق الدراسة من فرضية رئيسية مؤدّ
  أداة للتعبير عن إرادات أعضائها الفاعلين ومصالحهم الإستراتيجية.هي المنظمات الدولية 

اسة إلى ثلاث الفرضية المقدمة تم تقسيم الدر اختبارللإجابة على الإشكالية المطروحة، وبغية 
 محاور رئيسية هي:

 تفعيل دور الأمم المتحدة فيي الأزمة الليبية.  : أولًا
ية.  :اـً ثاني  تهميش دور الأمم المتحدة في الأزمة السور

ية. انتقائية  :ثالثاـً  ية الأزمة السور  المعايير وفشل الأمم المتحدة في تسو
 

  الأمم المتحدة في الأزمة الليبية. تفعيل دورأولًا:  

يقة تعامل نظام العقيد القذافي مع الاحتجاجات الشعبية السلمية التي شهدتها ليبيا  أثارت طر
من قبل المجتمع الدولي. فقد عبرت الأمم  عًاواس تنديدًا 1122شباط/فبراير العام  منتصف شهر

( عن استنكارها وشجبها للقمع Ban Ki-moonالمتحدة على لسان أمينها العام باـن كـي مـون )
ع مجلس الأمن الدولي وهو ما دف .من قبل الكتائب الأمنية ضد المتظاهرين السلميين المنتهجوالبطش 

، أدان فيه الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين 1122شباط/فبراير  11لى إصدار بيان بتاريخ إ
ترام حقوق الفوري لأعمال العنف ضد المتظاهرين واحفي ليبيا، وطالب السلطات الليبية بالوقف 

 1الإنسان وحماية المدنين.

                                                 
1 Mehrdad Payandeh, "The United Nations, Military Intervention, And Regime Change In Libya", The 

Virginia Journal Of International Law, Vol52, n°02, (2012): 379. 
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قية، الحقو الانتهاكاتالمنظمات الحكومية وغير الحكومية بشأن  تقارير اطلاعه علىوبعد 
 12وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، عقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دورة خاصة بتاريخ 

يفاد لجنة دولية مستقلة شباط/فبراير ، لتقاريرللنظر في مدى صحة مضمون تلك ا؛ ترتب عليها إ
ية ليبيا في المجلس وهي المبادرة التي رحب بها مجلس الأمن الدولي الذي أصدر  1.وتعليق عضو

، ة؛ الذي يقضي بإحالة الملف الليبي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائي2791بدوره القرار رقم 
ي ف الأسلحة للنظام، وتجميد أصول كبار القادة الليبيين قوبات، وحظر على وارداتوفرض ع

  2.المصارف الغربية
واستمراره في قمع  2791وكان من نتيجة تجاهل العقيد القذافي لقرار مجلس الأمن رقم 

يطانيا ارالمتظاهرين، قر أكثر تشددًا تجاه  سياسات تبني الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا وبر
ي بضرورة اللجوء لى مجلس الأمن تقضإالنظام الليبي. فقد تقدمت باريس مدعومة بواشنطن بمبادرة 

                                                
   أدانت المفوضة( السامية لحقوق الإنسان نافي بيلايNavanethem Pillay ،الاستخدام المفرط للعنف وقتل المتظاهرين في ليبيا )

ية تجاه  وطالبت إلى جانب مجموعة من خبراء حقوق الإنسان النظام الليبي بضرورة وقف الاستخدام المفرط للقوة العسكر
 للمزيد أنظر:. الاحتجاجات، مع ضمان الحق في التظاهر سلميًا

 United Nations Human Rights Office Of The High Commissionner, Pillay Denounces Violence By 
Security Forces In Libya, Bahrain And Other Countries In Middle East And North Africa, Office 
Of  The High Commissionner, 18 Febrary 2011,  

«http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10738&LangID=E»  
                   

        
 

 
«UN Doc. A/HRC/RES/S-15/1 (25 February 2011)». 
1 Rosa Freedman, The United Nations Human Rights Council: A critique and early assessment (New York: 

Routeledge, 2013), p. 67. 
   الذي استنكر من خلاله الانتهاكات  5390تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم  5055شباط/فبراير  52بتاريخ

د الإنسانية. وقد قرر إلى مصاف الجرائم ض أكد على إمكانية إرتقائهاد المدنيين، والتي والجرائم الممنهجة ض والإنسانيةالحقوقية 
أعضاء مجلس الأمن فرض عقوبات شديدة على النظام الليبي تمثلت أساًسا في حظر السفر، والحظر على واردات الأسلحة، 

 وتجميد أصول قادة البلاد. للمزيد أنظر:
United Nations  Security Council Resolution 2139.(2014), S/RES/1970.(2011), «https://www.icc-

cpi.int/NR/rdonlyres/081A9013-B03D-4859-9D61-5D0B0F2F5EFA/0/1970Eng.pdf» 
2 Cathal J. Nolan, Ethics and Statecraft: The Moral Dimension of International Affairs (California: Santa 

Barbara, 2015), p.143. 
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إلى الخيار العسكري لوضع حد لانتهاكات حقوق الانسان في ليبيا، وذلك من خلال إنشاء منطقة 
يًا لحماية المدنين وإسقاط نظام العق   1.يد القذافيحظر جوي، ثم التدخل عسكر

ر ظمنطقة ح بإقامةيقضي الذي  2791وفي السياق ذاته أصدر مجلس الأمن القرار رقم 
يًا جوي فوق ليبيا، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك التدخل  بموجب الفصل السابع  عسكر

  2من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المدنيين.
ً لقرار مجلس ال يض حلف الشمال الأطلسي )من الدولي أوتنفيذا (؛ للتدخل Natoتم تفو

ياً في ليبيا بتاريخ  وهو ما أدى إلى تغيير معطيات الصراع على الأرض، ؛ 1122مارس/آذار  27عسكر
  3نظام العقيد القذافي. انهياروعجّل في 

 جيوبوليتيك التدخل العسكري في ليبيا: .1

يل الملف الليبي في مجلس الأمن واستصدار قرار التدخل العسكري مع وجود سياق  تزامن تدو
 4سياسي تضمن ثلاث عوامل أساسية: -قانوني

أولًا: الوقوف على كارثة إنسانية معترف بها دوليًا؛ المسؤول عنها نظام العقيد القذافي بارتكابه 
  جرائم ضد الانسانية حسب تقديرات المنظمات الحقوقية.

                                                
1 Joy P. Ajish, “The crisis In Libya”, Observer Research Foundation, (April 2011): 3. 

  ملية هارماتان ع- التي اطلقت عليها إسم بدأت قوات حلف الشمال الأطلسي وفي مقدمتها فرنسا 5055آذار/ مارس  53بتاريخ
(Opération Harmattan) يطانيا يالمي  -، وبر  عملية فجر أوديسا -والولايات المتحدة الأمريكية (Operation Ellamy) عملية إ

Oddyssey) (Dawn  الموبايلعملية –وكذا كندا(Operation Mobille).-  وقد 5399في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ،
ية على ليبيا انضمام مجموعة من الدول غير الأعضاء في الحلف بما فيها دول عربية على  رار قطر والأدن غشهدت الحملة العسكر

 العسكري في ليبيا أنظر:  لوالإمارات.  للمزيد عن عملية التدخ
   Joy P. Ajish, op.,cit, 2 «http://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2011/04/Issue-18.pdf» 
2 Mehrdad Payandeh, “The United Nations, Military Intervention,and Regime Change in Libya”, the 

Virginia Journal of International Law, Vol 52, N° 2, (2012): 357.  
3 Brian McQuinn, “Assessing (In)security after the Arab Spring: The Case of Libya”, American Political 

Science Association, (October 2013): 716.  
4 Francesco Francioni, “Christine Bakker, Responsibility to Protect, Humanitarian Intervention and 

Human Rights: Lessons from Libya to Mali”, Trasworld Working Paper, Issn 2281-5252, (april 
2013): 9. 
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 ثانيًا: الدور الذي لعبته المنظمات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية؛ التي طالبت
 مجلس الأمن في خطوة غير مسبوقة بتحمل مسئولياته والتدخل من أجل حماية المدنيين.

ترك المجال م يل لى حرب أهلية،إثالثًا: تسارع وتيرة الأحداث في الأزمة الليبية، وتحول الصراع  
 أمام المجتمع الدولي للتعامل مع الأزمة بموجب قرارات الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. 

لى أن هذه المؤشرات كان لها تأثير كبير في عدم اعتراض كل من إويذهب أكثر من باحث 
ويت إلى صروسيا والصين عن فكرة إنشاء منطقة حظر جوي فوق ليبيا، والاكتفاء بالامتناع عن الت

يل. وهو الموقف الذي يمكن اعتباره خطوة هامة نحو اتخاذ تدابير  جانب كل من ألمانيا، الهند والبراز
   1بموجب قرارات الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة.

يل الأزمة الليبية و يعزو مراقبون تدو لى إ من الدولي قرار التدخل العسكري،أصدار مجلس الإو
ً الأوروبية مؤداها استحالة الوقوف موقف المتفرج جراء  تّشكل قناعة لدى الدول الـكبرى وتحديدا

بيد أن التسليم بهذه العوامل كأحد الدوافع  2انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
ية يعتبر منافيًا للحقيقة، وفيه نوع من التسطيح لم ير المبادرة العسكر ألة تدخل حلف سالرئيسية وراء تمر

الشمال الأطلسي؛ التي خضعت في الأصل حسب أراء عديد الخبراء إلى جملة من الدوافع والمسوغات 
    3المرتبطة أساًسا بمصالح الدول الفاعلة في النظام الدولي.

 إن التدخل العسكري في ليبيا تحت مبدأ المسؤولية الأخلاقية للمجتمع الدولي يمكن تفسيره وفق
أهمية اتي مرتبط أساًسا بالمصالح المباشرة الدول الـكبرى في المنطقة. فلطالما تمتعت ليبيا بمنطق برغم

 4.غربيةجغرافية إستراتيجية، واقتصادية جعلتها تحظى بأهمية كبيرة ضمن الخارطة الجيوستراتيجية للقوى ال
يا، مع تبيان مواقف بوتأسيسًا على ذلك، سنتطرق إلى دراسة الدوافع الرئيسية للتدخل الدولي في لي

  القوى الرئيسية الفاعلة وتحليلها.

                                                
1 Loc.,cit. 
2 Khalifa Isaac, “Nato’s Intervention in Libya: Assessment and Implications”, European Institute of the 

Mediterranean (2012): 123. 
يا نموذجًا(،  3  لمجلة العربية امحمد عبد الحفيظ الشيخ، أبعاد التدخل الإنساني للأمم المتحدة في احداث الثورات العربية )ليبيا وسور

 .592.595، ص )5051جانفي  ( ، 44للعلوم السياسية، ع
)الأردن: دار فضاءات  1121الكتاب السنوي للبحر الأبيض المتوسط: المتوسطي المعهد الأوروبي للبحث الأبيض المتوسط،  4 

يع،   .551(، ص 5059للنشر والتوز
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 الدوافع الرئيسية للتدخل الغربي في ليبيا:  .2

 متغّير النفط في عملية التدخل العسكري:  .أ

من المنتج  %1.2المنتجة للنفط في العالم حيث تبلغ حصتها الحالية  دولتعتبر ليبيا من أكبر ال
احتياطات ، وتشير البيانات الصادرة عن وكالة الطاقة الأمريكية أن ال -المرتبة التاسعة عالميًا–العالمي 

من  %14مليار برميل بنسبة  44حوالي  1124المؤكدة من النفط الخام الليبي بلغت مع أواخر عام 
يقية. ؛ الخصائص التي تميز النفط الليبي ولابد من الإشارة إلى أن 1الاحتياطي الخام للقارة  الإفر

يقه جعلته يحظى بأهمية كبرى بين المساستخراجهوالمتعلقة بنوعيته، سهولة  تهلـكين في ، وكذا تسو
 2أوروبا.

أدت إلى تدهور إنتاج  1122بيد أن الأزمة التي شهدتها ليبيا منتصف شهر شباط/فبراير 
، الأمر الذي انعكس 1122اخر شهر يوليو/تموز ألف برميل مع أو 11النفط الليبي؛ الذي تراجع إلى 

، قبل أن تنقطع تمامًا مع نهاية شهر % 71-01على حركة التصدير نحو أوروبا التي تراجعت بنسبة 
وهو ما اعتبر بمثابة اختبارًا حقيقيًا للخطط المسبقة التي وضعها حلف   3شباط/فبراير من العام ذاته.

فاع ، وتهديدًا مباشرًا للمستهلـكين في أوروبا لا سيما بعد ارتالشمال الأطلسي لضمان أمن الطاقة
دولار للبرميل، ما استدعى تدخلًا لحلف شمال الأطلسي  221أسعار النفط التي تجاوزت سقف 

(NATO) .4في الأزمة 
وتشير التقارير إلى أن سقوط نظام العقيد القذافي قد أثّر بشكل إيجابي في حركية تصدير 

حيث بلغت حسب  -(12أنظر الشكل رقم )-، % 44النفط الليبي نحو الدول الأوروبية بنسبة 

                                                
1 U.S. Energy Information Administartion, «Country Analysis Brief: Libya», Independent Statistics and 

Analysis (eia) (November 19, 2015): 2. 
2 Jason Pack, Libya Is Too Big to Fail International intervention is the right move  and not just for 

humanitarian reasons, Foreign Policy (March 18, 2011)., 
«http://foreignpolicy.com/2011/03/18/libya-is-too-big-to-fail/» 

3 U.S. Energy Information Administartion, «Libya is a major energy exporter, especially to Europe», 
Independent Statistics and Analysis (eia), (March 21, 2011)., 
« https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=590» 

 .591، ص مرجع سابقمحمد عبد الحفيظ الشيخ،  4 
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بحوالي  1121ن تبلغ ذروتها في العام أالف برميل يوميًا، قبل  411حوالي  1122احصائيات عام 
على خلفية تدهور  1121ن برميل يوميًا، لتسجل بعد ذلك تراجعًا نسبيًا مع بداية عام مليو 2.1

  1الأوضاع الأمنية.

 (: الصادرات الليبية من النفط الخام.12الشكل رقم )

 

 من إعداد الباحث بالإستناد إلى الإحصائيات المقدمة في المرجع التالي. المصدر:
U.S. Energy Information Administartion, «Country Analysis Brief: Libya», Independent 
Statistics and Analysis (eia) (November 19, 2015): 9. 

 العامل الجغرافي:  .ب

لعب العامل الجغرافي دوراً مهماً في ترجيح كفة الخيار العسكري؛ فقرب ليبيا من أوروبا،   
يات الغرب في مواجهة تهديدات وكذا موقعها  المركزي على الضفة الجنوبية للمتوسط جعلها ضمن أولو

جنوب المتوسط. وما زاد من أهمية هذا العامل في عملية التدخل العسكري هو وقوع ليبيا في منطقة 
ية الاطلسية في  خالية من التعقيدات الإقليمية الأمر الذي زاد من احتمالات نجاح العملية العسكر

   2ليبيا.

                                                
1 U.S. Energy Information Administartion, «Country Analysis Brief: Libya»,  op.cit., p.7. 

 .551، صمرجع سابقالمعهد الأوروبي للبحث الأبيض المتوسط،  2 
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ية قد اقتص على تقديم الدعم  رواللافت للنظر أن الدور الامريكي في بداية العملية العسكر
يران  1لحلفائها الاوروبيين وعدم تصّدر المشهد. ية أن تفشل في أواخر يونيو/حز وكادت العملية العسكر

، فقد شهدت عملية التدخل العسكري جمودًا وتدهورًا في قدرات التحالف الدولي الذي واجه 1122
ًا  يمشاكل في نقص المعدات، والذخيرة وإعادة التموين، ما استدعى تدخلًا أمريكي ادة التجهيزات لز

ية، وهو م كبير في نجاح عملية التدخل العسكري ومن ثمة اسقاط  ا ساهم بشكلاللوجستية والعسكر
 2.نظام العقيد القذافي

  .تهميش دور الأمم المتحدة في الأزمة السوريةثـانًيا: 

ية مع منتصف شهر مارس/آذار العام  نقطة تحول في تاريخ  1122شكلت الأزمة السور
 3ن.زمات التي تهدد السلم والأمن الدولييأتعاطي منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسة مع ال

فرغم تدهور الوضع الأمني ولجوء النظام السوري إلى خيار القمع في حق المتظاهرين السلميين، ما 
ية  أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى واعتقال الآلاف، إلى جانب خطورة الأزمة السور

بإدانة  اكتفت لا أن الأمم المتحدةإ، 4عسكرة الثورةقليميا ودولياً خصوصاً بعد إوتداعياتها المحتملة 
أساليب تعامل نظام البعث مع الاحتجاجات، تلاها مطالبة الجمعية العامة الرئيس بشار الأسد 
بالتنحي عن السلطة، وهي المطالب التي تجاهلها النظام السوري مع استمراره في البطش بالمتظاهرين 

  الأمر الذي زاد من تعقيد الأزمة.

يا دع وردًا مجلس حقوق الإنسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان  اعلى الأحداث في سور
يا. وفي  أغسطس/أوت  11إلى تعيين بعثة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في سور

                                                
1 Madelene Lindström, Kristina Zetterlund, “Setting the Stage for the Military Intervention in Libya”, 

FOI, Swedish Defence Research Agency, (October 2012): 70.71. 
2 Kjell Engelbrekt, Marcus Mohlin and Charlotte Wagnsson, The NATO Intervention in Libya Lessons 

learned from the campaign (New York : Routledge, 2014), p.7. 
3 Esmira Jafarova, "Solving the Syrian Knot: Dynamics within the UN Security Council and Challenges 

to its Effectiveness”, Connections Quarterly Journal, vol. 13, issue 2 (2014): 50. 
4 Gareth Evans, "The Responsibility to Protect After Libya and Syria”, to Annual Castan Centre for 

Human Rights Law Conference, Melbourne, (20 July 2012): 3. 
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تقرير بعثة تقصي الحقائق وعبر عن قلقه العميق من  29بحث المجلس في دورته الاستثنائية رقم
 الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وطالب بتعيين لجنة دولية مستقلة للنظر في انتهاكات القانون

يا منذ بداية الأزمة. وفي أول تقرير لها أكدت اللجنة الدولية وجود  1الدولي لحقوق الإنسان في سور
  2د الإنسانية.ضإلى أن أعمال العنف التي يمارسها النظام السوري تندرج ضمن جرائم   أدلة تشير

بية وفي مقدمتها الولايات المتحدة ال مريكية أوفي خضم هذه التطورات قادت الدول الغر
يا،  مساعي دولية في الأمم المتحدة لاستصدار قرار بموجب الفصل السابع الملزم قانونًا بشأن سور

القمعية في  تعلى النظام السوري للحيلولة دون استمرار السياسا قصد ممارسة مزيد من الضغوط
يع قرارات حيثمواجهة الاحتجاجات الشعبية.  ؛ تضمنت صوت مجلس الأمن على ثلاث مشار

وبعد  3.إجراءات غير محددة ضد النظام السوري مع إمكانية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية
ر ظعرقلت موسكو وبكين قرارات مجلس الأمن بخصوص فرض عقوبات اقتصادية ومالية وح

ف من يقضي بإحالة الملأدولة عضو بالأمم المتحدة طلبًا لمجلس ال 24أسلحة، قدمت توريد ال
لـكن استعمال روسيا والصين لحق النقض بشكل متكرر حال  4.السوري على المحكمة الجنائية الدولية

يل الملف السوري لتصبح قرارات الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية رهينة البعد السياسي  دون تدو
 ساني.والإن

                                                
1 Ved P. Nanda, "The Future Under International Law  Of The Responsibility To Protect After Libya 

And Syria”, Michigan State International Law Review, Vol 21, N°01 (2013): 16. 
2 report of the Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic - A/HRC/S-17/2/Add.1 23 

November 2011 
  يا؛ صوت مجلس الأمن يع قرارات بشأن سور ية الحكومة دانتأ )التى 5055 أكتوبر 1 فيعلى ثلاث مشار  (،المتظاهرين قمع السور

ية(؛ الحكومة على اقتصادية عقوبات يفرض )الذى 5055يوليو 53و للتنحى(، الاسد طالب )الذى 5055 فبراير 1  السور
 في العسكري لالتدخ أجل من الامن مجلس من قرار استصدار وحلفائها الأمريكية المتحدة الولايات خلالها من حاولت والتي

يا  رفض على لدولتانا أكدت وقد القرار، تمرير دون حال التصويت في النقض حق استعمال في وبكين موسكو قرار ل كن سور
يو تكرار  أنظر: للمزيد الليبي. السينار

3 Esmira Jafarova, "Solving the Syrian Knot: Dynamics within the UN Security Council and Challenges 
to its Effectiveness”, Connections Quarterly Journal, vol. 13, issue 2 (2014): 42. 

4 Carsten Stahn, The Law and Practice of the International Criminal Court (United Kingdom : Oxford 
University Press, 2015), p. 9. 
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 البعد السياسي في إدارة الأمم المتحدة للازمة السورية:   .1

 خطة كوفي عنان: .أ

ية،  دفع تدهور الوضع الأمني وفشل مجلس الأمن في إقرار مشروع قرار بشأن الأزمة السور
إلى تعيين الأمين  1121شباط/فبراير  14بالأمم المتحدة وبالاتفاق مع جامعة الدول العربية بتاريخ 

يا من أجل إيجاد حل للأزمة. Kofi Annanالسابق للمنظمة الدولية كوفي عنان )العام   ( مبعوثًا لسور

 11الصادر بتاريخ (Geneva I) 2؛ تمثلت في بيان جنيفوقد طرح عنان خطة للسلام
يران/يونيو  ية ي  1121حز ة دستور عهد إليها بصياغ؛ والذي نص على تشكيل حكومة وحدة وطنية سور

ة، وعدم السلس للسلطة. لـكن استمرار الحرب الأهلي الانتقالجديد والتحضير لانتخابات تضمن 
تقديم الدعم من طرف القوى الـكبرى أدى إلى فشل خطة عنان؛ حيث استقال من منصبه مع 

موجهًا انتقادات شديدة لمجلس الأمن لعدم تحمل مسؤولياته كاملة  1121مطلع أوت/أغسطس 
يا.  1تجاه الحرب الأهلية في سور

 مبادرة الإبراهيمي: .ب

يا مطلع شهر أغسطس/آب  (Kofi Annan)استقالة كوفي عنان  بعد من منصبه في سور
تم تعيين العربي الأخضر الإبراهيمي كمبعوث خاص للأمم المتحدة وجامعة الدول  1121من العام 

                                                
  :يا كوفي عنان لمجلس الأمن ست نقاط أساسية هي  تضمنت خطة السلام التي قدمها المبعوث الأممي في سور

يون أنفسهم. -  الالتزام بالعمل مع المبعوث الأممي "كوفي عنان" من أجل عملية سياسية شاملة يقودها السور
 بوقف أعمال العنف، ووقف إستعمال الأسلحة الثقيلة تحت إشراف مراقبين من الأمم المتحدة.الالتزام  -
 تخصيص مدة ساعتين يوميًا من أجل السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة. -
ية تنقل الصحفين. -  حر
ية تكوين الجمعيات والمنظمات، وكفل حق التظاهر سلميًا بلاا -  زيد أنظر: اعتباره حق مضمون قانونيًا. للمتفاق على حر

Joachim Koops, The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping Operations (United Kingdom: Oxford 
University Press, 2015), p. 844. 

1 Tarnogórski Rafał. “Libya and Syria, Responsibility to Protect at a Crossroads.” Polish Institute 
of  International Affairs, PISM Strategic File #26, 4. (2012).,  

      «http://www.pism.pl/Publications/PISM-Strategic-Files/PISM-Strategic-Files-no-26»  

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjp1KWn8OHLAhXFOBQKHdnqCEMQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FKofi_Annan&usg=AFQjCNG7-H3XaaWSy5DbKfK_GXTw7gj0Hg&sig2=OVECoZGAjOp6QDJD3QbPCg&bvm=bv.117868183,d.eWE
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ية. ية للأزمة السور وبعد سلسلة لقاءات ومشاورات مع الأطراف  1العربية من أجل إيجاد تسو
ية قدم الإبراهيمي بتاريخ  لى مجلس إ  تقريره 1121كانون الثاني/يناير  17الفاعلة في الأزمة السور

ية. ية سياسية للأزمة السور وقد شكلت هذه المبادرة  2الأمن تضمن سبل وآليات التوصل لتسو
يا؛ حيث عقدت أولى محادثنقطة تحول في المواقف الدولية بشأن الحرب ال ية في سور ات السلام جار

كانون  12-11( بتاريخ Geneva II) 1المباشرة في سويسرا في إطار ما عرف بمحادثات جنيف 
والمتعلق ( Geneva I) 2؛ الذي خصص للبحث في كيفية تنفيذ بيان جنيف1124الثاني/يناير 

ً للسلا 1بتشكيل حكومة وحدة وطنية. إلا أن مؤتمر جنيف  ة ا واضحاً في مواقف المعارضم شهد تباين
والنظام حول الدور المستقبلي لنظام البعث والحكومة الانتقالية، الأمر الذي أدى إلى فشل 

 ه في مايو/آيارـالمحادثات، ومن ثم استقالة المبعوث الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي من منصب
1124.3   

 السورية:مبادرة دي ميستورا لحل الأزمة  .ج

للسلام واستقالة الإبراهيمي، قامت الأمم المتحدة في يوليو  1-بعد فشل محادثات جنيف
يا. وقد ارتكزت  (Staffan de Misturaبتعيين ستيفان دي مستورا ) 1124 مبعوثًا دوليًا لسور

ية وفي مقدمتها حلب  ن ممبادرة دي مستورا بدرجة أولى  على وقف القتال في عديد المناطق السور
يصال المساعدات الإنسانية. لتبدأ بعد ذلك المفاوضات من أجل تأسيس حكومة  أجل تسهيل عملية إ

                                                
1 Gladstone, Rick, "Veteran Algerian Statesman to Succeed Annan as Special Syrian Envoy". The New 

York Times. (17 Août 2012)., 
            «http://www.nytimes.com/2012/08/18/world/middleeast/lakhdar-brahimi-algerian-

statesman-to-succeed-kofi-annan-as-special-syrian-envoy.html ». 
  يا بعد التقرير الذي قدمه  5059جانفي  53يعد التقرير الذي قدمه الأخضر الإبراهيمي بتاريخ ثاني تقرير له حول الأوضاع في سور

يا مبادرة لايجاد حل للأزمة تضمنت 5055نوفمبر  53بتاريخ  ، وقد طرح مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سور
ية، ستة مبادئ أكد من خلالها عل ية سياسية للأزمة السور ى ضرورة توسيع الجهود وتقديم الدعم من اجل الوصول إلى تسو

  :للمزيد انظر
UN Report, "Brahimi's 6 principles for a political transition in Syria", UN Report,  January 31, 2013, 

«http://un-report.blogspot.fr/2013/01/brahimis-principles-for-political.html» 
2 Loc, cit. 
3 Stockholm International Peace Research Institute, Sipri Yearbook 2015: Armaments, Disarmament and 

International Security (United Kingdom: Oxford University Press, 2015), p. 24. 

http://www.nytimes.com/2012/08/18/world/middleeast/lakhdar-brahimi-algerian-statesman-to-succeed-kofi-annan-as-special-syrian-envoy.html
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8rpmZ5ebLAhWBiSwKHRZFBXQQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FAo%25C3%25BBt&usg=AFQjCNFWttzaqWTzFlOl-2bumv6d2zWEiQ&sig2=xQVS_VyXb-3BTmELyfdHWw&bvm=bv.117868183,d.bGs
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وفي إطار سعي المجتمع الدولي إلى تجسيد هذه  1ائتلافية ي عهد إليها بالتحضير لانتخابات رئاسية.
ولًا لمحادثات وص مرورًا بمؤتمر فينا المبادرة تم عقد عدة محادثات سلام بدءًا بمؤتمر موسكو

بعد فشل المبعوث الأممي دي ميستورا في  1120للسلام؛ التي تم تعليقها مطلع شهر فبراير  1جنيف
ية والنظام في ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات.    اقناع المعارضة السور

ية منذ منتصف شهر مارس/آذار  عدة تطورات متسارعة شكلت بمثابة  1122شهدت سور
تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، ما دفع المجتمع الدولي وفي مقدمته الهيئة الأممية إلى ضرورة 

ية للأزمة، تمثلت في العديد من المبادرات الإقليمية والدولية بدءًا من ب ثة عتوسيع الجهود لإيجاد تسو
يل 1المراقبين العرب وصولًا إلى مؤتمر جنيف . بيد أن جميع محاولاتها باءت بالفشل خاصة بعد تدو

يا إلى ساحة للتنافس بين مجموعة من القوى الـكبرى التي حاولت الاستثمار في  الملف وتحول سور
 الأزمة وبلورتها بما يخدم مصالحها ويحقق أهدافها الإستراتيجية. 

 

 

                                                
1 Jean-Luc Reitzer, Odile Saugues, Rapport d'information sur le Proche et Moyen-Orient (Commission Des 

Affaires Etrangeres, n° 2666, 18 mars 2015), p. 35. 
   1مؤتمر موسكووالجولة الثانية  5051في نهاية يناير/كانون الثاني   2مؤتمر موسكوأجريت محادثات موسكو على جولتين الجولة الاولى  

يل  ؛  وقد تم تضمنت المبادرة التي قدمتها روسيا ودعمتها الأمم المتحدة والقوى الدولية والإقليمية 5051كانت مطلع شهر أفر
ية من خلال تشكيل حكومة ا ية سياسية للازمة السور ام والمعارضة نتقالية من النظالتأكيد على ضرورة الوصول إلى تسو

 بصلاحيات واسعة، وكذا إنشاء مجلس عسكري موحد، وضرورة توسيع الجهود لمحاربة الإرهاب. للمزيد أنظر:
Hugo Slim, Lorenzo Trombetta, Lewis Sida, "Syria Crisis Common Context Analysis Update" Report 

commissioned by the IASC Inter-Agency Humanitarian Evaluations Steering Group as part of 
the Syria Coordinated Accountability and Lessons Learning Initiative (New York : United 
Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, August 2015): 6.7. 

 ية تم عقد محادثات في ية للازمة السور ولتين الجولة الأولى نا؛ التي أجريت في جيفي إطار مبادرات المجتمع الدولي لإيجاد تسو
تشرين  51جريت الجولة الثانية بتاريخ أ، فيما 2بمؤتمر فينا والذي عرف  5051تشرين الاول/ اكتوبر  90كانت بتاريخ 

(، وقد ركز البيان الختامي للمؤتمر الذي حضرته عديد الفواعل الإقليمية والدولية على مجموعة من 1ؤتمر فينا م) 5051الثاني/نوفمبر 
ية، احترام حقوق الإنسان، ووضع  النقاط كانت أبرزها وقف إطلاق النار، والحفاظ على استقلالية وسلامة الاراضي السور

ية يا. للمزيد أنظر:  جدول زمني لتشكيل حكومة انتقالية لانجاح التسو  السياسية في سور
Marianne Witt, "  Vienna talks – Moving towards conflict resolution in Syria", Agema-Report (1), Canal 

de Kiel, (November 2015):1.2. 
   «http://agema-services.de/wp-content/uploads/2015/11/AGEMA-Report-Vienna-talks.pdf»  

http://www.assemblee-nationale.fr/commissions/59047_tab.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/commissions/59047_tab.asp
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 ة.السوري المعايير وفشل الأمم المتحدة في تسوية الأزمة انتقائية: لًثاثـا

يا هي حرب مثل الحروبإن  ة الشرق التي شهدتها منطق الطرح القائل بأن ما يجري في سور
يقيا الأوسط المتغيرات والمحددات التي  ىبالنظر إل مجاف للحقيقة يعتبروتحديدا ليبيا ومالي،  وشمال إفر

يةزادت من  الحلقات  أحد اقليمية ودولية، باتت تشكل أزمة جعلت منها؛ تعقيد الأزمة السور
  ظام الدولي.نالمهمة في رسم واقع ومستقبل ال

ريكية وحلفائها الولايات المتحدة الأموفي سياق ذي صلة، يؤكد نفر من الباحثين على أن تدخل 
يًا في ليبيا  يا راجع بالأساسعن  الإحجاموعسكر بالنظر إلى  وذلك ،النفط م تغيّرإلى  ذلك في سور

يا.مقارنة بسبالنسبة للقوى الأوروبية في الحالة الليبية  اوأهميته ة هذه المادةوفر وهي حجة واهية لا  ور
ياته عن وجود مجموعة من ا  ي فضحالتي كانت كفيلة ف لعواملتصمد أمام الواقع الذي تكشف مجر

التي ت ميز ير المعاي انتقائية الأمم المتحدة في التعاطي مع الأزمات الدولية، إلى جانب ازدواجية
  1.العلاقات الدولية اليوم

وفيما يلي عرض لأهم العوامل التي جعلت الأمم المتحدة تقدم الغطاء الشرعي للتدخل 
 ا. بنظام القذافي، وتحجم عن ذلك في ليبي للإطاحةالعسكري في ليبيا 

 قوة الجيش السوري: .1

يةمقارنإن  ية ة القدرات العسكر تجعلنا نقف على  (12)أنظر الجدول رقم  الليبية بنظيرتها السور
ير  ية الكامنة وراء تردد الغرب في تمر مجموعة من الاختلافات التي يمكن إدراجها ضمن الأسباب الجوهر

ن نقص فبخلاف الجيش الليبي الذي يعاني م .النظام السوري لإسقاطقرار بموجب الفصل السابع 
يقية  2الخبرة والمعدات فاع قدرت بحوالي د بميزانيةيعتبر الجيش السوري من أقوى الجيوش العربية والإفر

ية فقد ب .مليار دولار 2.491 سب جيش النظامي السوري حـلغ تعداد الـأما عن مجموع القوات العسكر
ألف عسكري،  241حوالي  1120للعام (Global fire power) ي موقعـات المقدمة فيصائآخر الإح

                                                
1 Moisés Naim, “Pourquoi attaque-t-on la Libye et pas la Syrie?”, slate, 20  mai 2011, 

«http ://www.slate.fr/story/38383/bombarder-libye-pas-syrie-pourquoi». 
2 Loc., cit.  



78  
  

 

 4211طائرة حربية، و 401كما يمتلك الجيش السوري  أحدث الأسلحة الروسية فهو مجهز بأكثر من  
  1حاملة طائرات. 20قاذفة صواريخ متعددة بالإضافة إلى  021دبابة، وما يفوق 

ية قتالية عالية  الجيش السوري امتلاكهذا فضلًا عن  معايير أحدث ال تتوافق معلخبرات عسكر
وما زاد من قوة  .أن تحدث فارق في حالة وجود تهديد خارجي الإقليمية والدولية التي من شأنها

ية القائمة على الولاء المطلق للنظام هي عقيدته وصلابة الجيش السوري بخلاف باقي الجيوش  العسكر
  2.العربية

يا وليبيا.(: 12الجدول رقم) ية لسور  جدول بوضح القدرات العسكر
                     

 الدولة                      
 المؤشر    

         

يا  سور
 

 

 ليبيا

 (013) 71 (013) 63 الترتيب العالمي للقوة
 66 081 تعداد الجيش )الألف(

 6 07871 ميزانية الدفاع )مليار دولار(
  663 016الأسطول الجوي

  6101 0166العتاد البري

 المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد إلى الإحصائيات المتوفرة على الموقع التالي:
Global Fire power , Comparisons of  World Military Strnghs, Global Fire power, 5052, 

« http://www.globalfirepower.com/countries-comparison.asp ». 

                                                
1 Global Fire power, “Syria Military Strength”, Global Fire power, 09-09-2016., 

«http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=syria» 
  جميع وذلك عبر إسقاطه ل ،إحكام سيطرته على الجيش تدريجيًا على 5000وله إلى الحكم في العام عمل الرئيس بشار الأسد منذ وص

يين يدينون بالولاء التام للعائلة الحاكمة ،مراكز القوى التي كانت سائدة في عهد والده كما انتهج نظام  .وإستبدالها بضباط علو
نطق الولاء بدل )علاقة إمتيازات ومصالح وحماية متبادلة(، وتكريس م بالجيشعلاقة زبونية  ربطعلى  قائمةالبعث إستراتيجية 

ل موضوع علاقة أكثر من إرتباطه بالدولة. للمزيد حو ال كفاءة في الترقية وهو ما دفع إلى خصخة الجيش وجعله مرتبط بالنظام
 نظام البعث بالجيش أنظر:

ية محاولة في التاريخ الراهن عزمي بشارة،  - اسات، )الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السيسورية: درب الآلام نحو الحر
 .909(، ص.5059

- Zoltan Barany, the role of the military, Journal Of Democracy, vol 2, n° 4 (October 2011): 36 
2 Loc., cit.. 

  ئرات المقاتلة وحاملات الطائرات.الأسطول الجوي بالإضافة إلى الطائرات الحربية والمروحيات الطا يشمل 
  شمل العتاد العسكري البري الدبابات والمركبات المصفحةي. 
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ت التي وجدت في الحالة الليبية والتكاليف التي ترتب هذه المعطيات وبالنظر إلى الظروفل اوفقً 
يا استحالةالبيت الأبيض  عنها أدركت القيادة السياسية في يو الليبي في سور الذي يمكن  تكرار السينار

 1.تداعيات سلبية على إدارة أوباما وحلفائها أن تنجر عنه
 تعقيدات المنطقة:  .2

المتحدة الأمريكية  شجّع الولايات من التعقيدات الإقليميةليبيا في منطقة خالية نسبيًا  وقوع إن
ً في ليبيا دون أية أعراض جانبية على دول الجوار يا الأمر الذي  وهو 2.وحلفائها على التدخل عسكر

ية يختلف في الحالة طالما  لتيا تشهد عديد الملفات والقضايا المستعصية التي تقع في منطقة مضطربة ؛السور
 دخلبشكل كبير في تحديد توجهات الغرب بشأن الت ؛ وهو ما ساهمالمنطقة واستقرارأثرت في أمن 

يا   3.فقد أدركت الولايات المتحدة أن العملية محفوفة بالمخاطر ودونها عقبات عديدة ؛العسكري في سور
المذهبي والانقسام السياسي التي تميز  دفعت التركيبة الطائفية وحالة التشرذممن ناحية أخرى، 

لذي من ؛ اتسليح المعارضة والتدخل العسكري مغباتالتحذير من  إلى الباحثينعديد  المجتمع السوري
ية العنف، وديمومة الصراع الأهلي والإقليمي  وفي السياق ذاته أشارت 4.شأنه أن يساهم في إستمرار

نظريًا  في ليبيا تبدو جنبية إلى أن إستراتيجية القصف الجوي التي تبنتها قوات حلف الناتوأتقارير صحفية 
يا حيث الكثافة دنيين فإن الخطر المتمثل في قتل المالسكانية العالية ومن ثمة  غير صالحة لتطبيقها في سور

؛ وهو ما يجعل الدول الاعضاء في النيتو في مواجهة أخلاقية مع مواطنيها إن هي بليبيا يكون أعلى مقارنة
  أقدمت على قصف المناطق التي يقطنها المدنيون.

سابان لسياسة الشرق الأوسط بمؤسسة بروكينجز دانيال  مركز  في مدير الأبحاث عتبرا وقد
المتحدة الأمريكية الفاشلة في العراق، وإستمرار حالة  أن تجربة الولايات (Daniel L. Byman) بايمان 

                                                
1 Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dunne, Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, 2ed (United Kingdom: 

xford University Press, 2012), p.256. 
2 Jean Baptiste, Libya to Syria: R2P and the ‘Double Standards’ Issue, Fair Observer, (23 July 2012),  

 « http://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/libya-to-syria-r2p-double-
standards-issue/». 

3 Marie Verdier, “Pourquoi n’y a-t-il pas d’intervention en Syrie?”, La Croix, 1 mai 2011,  
        «http://www.la-croix.com/Monde/Pourquoi-n-y-a-t-il-pas-d-intervention-en-Syrie-2011-05-01-

607612» 
  يين والمسلمين غير  من إجمالي السكان، 91تمثل نسبة  السوري من أغلبية سنية يتكون المجتمع وأقليات كبيرة من المسيحيين والعلو

 : من الدروز والأكراد. أنظروأقليات صغيرة  ( %50السنيين )
 Caitlin A. Buckley, “Learning from Libya, Acting in Syria, Journal of Strategic Security”, vol5, n°2 (2012): 

90. 
4 Loc.,cit. 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHoIHG_IXPAhUCOxQKHXEyDv8QFggpMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.brookings.edu%2Fexperts%2Fdaniel-l-byman%2F&usg=AFQjCNH1ore-QKNnf8DbmApzYFtcwaPUpg
http://www.fairobserver.com/author/JeanBaptiste
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اع حول مآلات الصر درجة عدم اليقينمن  تنظام العقيد القذافي قد زاد اللأمن في ليبيا عقب إسقاط
  1.السوريسقوط النظام  الأهلي في فترة ما بعد

من جهة ثانية، ساهم وجود اسرائيل في المنطقة في استبعاد فكرة التدخل العسكري الغربي في 
 ً يا؛ حيث تدرك تل أبيب جيدا هدوء الجبهة  أن يحافظ على استطاعالذي -أن سقوط نظام البعث  سور

سرائيل. إل القوميمن أيمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على ال -لأكثر من أربع عقود تل أبيبمع 
ا مصير ترسانة الاسلحة سد، وكذأا من الفوضى العارمة التي يخلفها سقوط نظام اليضً أبيب أكما تخشى تل 
يا غير التقليدية   2.التي تمتلـكها سور

ي إسرائيلقامت  في هذا السياق، ية ضد مخازن الأسلحة في الأراضي السور ة بتنفيذ ضربات عسكر
السياسية في  وبالموازاة مع ذلك تبذل القيادة .مباشرًا للأمن القومي الإسرائيلي تهديدًاتشكل  هاأن بدعوى

ً تل أبيب جهود في شاكلة أنظمة  حثيثة لمنع حصول نظام البعث على الأسلحة المتطورة من روسيا ا
 3.المضادة للطيران 111صواريخ أس 

 دور التحالفات والقوى الكبرى: .3

حالة العزلة التي كان  الخيار العسكري في ليبيا كريسفي تالرئيسية التي ساهمت  العوامل من
ذافي افتقار نظام الق ليهاالمنتهجة؛ والتي ترتب ع يعاني منها نظام العقيد معمر القذافي نتيجة سياساته

                                                
1 Laura Raim, “Pourquoi les Occidentaux n'interviennent pas en Syrie”, Lefigaro, 23 fevrier 2012, 

«http://www.lefigaro.fr/international/2012/02/23/01003-20120223ARTFIG00503-
pourquoi-les-occidentaux-n-interviennent-pas-en-syrie.php» 

  ية  يمتلك نظام البعث إلى جانب القدرات ترسانة كبيرة من الأسلحة غير التقليدية خاصة ال كيميائية  -التي تم التطرق إليها أنفًا-العسكر
يا الشمالية و بالاعتمادمنها، والتي عمل النظام السوري على تطويرها  عديد من الدول على الخبرات الفنية للإتحاد السوفياتي وكور

يؤكد وزير الدفاع الإسرائيلي  الغربية، يا تقوم بتصنيع  الأسلحة ال كيميائية محلو يًا في شاكلة السابق  موشي يعلون على أن سور
للمزيد حول الترسانة غير التقليدية للنظام السوري  وكذا عديد الرؤوس الحربية المختلفة. الصواريخ الباليستية التكتيكية )سكود(

 أنظر:
Eric Croddy and other, Chemical and Biological Warfare: a Comprehensive Survey for the Concerned Citizen 

(New York: Springer, 2002), p.43-45.,  
ية 2  .50 (:5051ديسمبر ، )العربي للدراات الاجتماعية التطبيقية المركز إسرائلية للثورات العربية، يسري خيزران، رؤ

3 François Géré, “Pourquoi personne ne veut intervenir en Syrie, Atlantico”, 9 Août 2013,    
« http://www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-personne-ne-veut-intervenir-en-syrie-francois-
gere-810370.html» 

http://plus.lefigaro.fr/page/laura-raim
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حظىلسوري خلافاً للنظام ا 1.والغربية العربية حلفاء حقيقيين في أوساط الدولل قوى  بدعم الذي ي 
يلة الأمدق كبرى وتحالفات ية وطو ّ روسيا والصينخاصة من طرف  و تان عملتا بجدية بالغة ؛ الل

يل للحيلولة دون يو التدخل العسكري وري في مجلس الأمن وتكرارالملف السّ  تدو   2.سينار
لى مباركة كل من موسكو الحصول ع تتمكن الولايات المتحدة ولا حلفائها منفخلافًا للحالة الليبية لم 
التام لأي مشروع قرار من مجلس الأمن من شأنه توفير الغطاء الشرعي  وبكين؛ اللتان أبدتا رفضهما

يًا  النظام السوري. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى إمكانية وجود لإسقاط للتدخل عسكر
 ً ي يا وهو ما أكده مدير معهد العلاقات اصدام مباشر مع روسيا في حالة التدخل عسكر الدولية  في سور

الدول التي تريد التدخل دون  إن «...:بالقول (Pascal Boniface)ل بونيفاس اـباسك والإستراتيجية
  3»الجيوسياسي الروسي المتحدة تعلم جيدًا أنها ستواجه الانتقامموافقة الأمم 

يا منذ اندلاعه في  تطورات عديدة وانتقل من صراع بين  1122وقد عرف الصراع في سور
لولايات ا إلى صراع اقليمي ودولي أخذ طابع حرب باردة جديدة بين القائم المعارضة السنية والنظام

نظام البعث جزء من محور دولي تتزعمه  يشكل من جهة ثانية. وإيرانالمتحدة وحلفائها من جهة وروسيا 
يران  روسيا والصين، بوكلاء يا–إقليمين: إ ّ ه، في – سور مواجهة محور دولي غربي بزعامة  حزب الل

ووفقاً لهذا المعنى،  .تركيا–مصر – بوكلاء إقليمين: دول الخليج واشنطن ودول الإتحاد الأوروبي/الناتو
صاحبة المشروع الامبراطوري والتوسعي في الشرق  4إيران إضعاف معناهسقوط النظام السوري  فإن

  .الاوسط الذي يرمي إلى الوصول إلى المياه الدافئة في المتوسط

                                                
1 Julie Lenarz, “RtoP – Why Intervention has taken place in Libya but not in Syria”, Humanitarian 

Intervention Centre (2012); «http://www.hscentre.org/wp- content/ uploads/2014/02/ 
Intervention-in-Libya-and-not-in-Syria.pdf» 

2  Caitlin A. Buckley, “Learning from Libya, Acting in Syria”, Journal of Strategic Security, Vol5, N2 
(2012): 83. 

3 Laura Raim, “Pourquoi les Occidentaux n'interviennent pas en Syrie”, Lefigaro, 23 fevrier 2012., 
«http://www.lefigaro.fr/international/2012/02/23/01003-20120223ARTFIG00503 pourquoi-
les-occidentaux-n-interviennent-pas-en-syrie.php» 

أحمد سعيد نوفل  ، في"المصالح الاقتصادية ما وراءاءة فيإزاء موجة الربيع العربي قر الروسي-السلوك الصيني"محمد فايز فرحات، 4
 .ص ،(2014 السياسات، الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة) الجيوستراتيجة للربيع العربي التداعيات وآخرون،

512.519. 

http://www.iris-france.org/informez-vous/blog_pascal_boniface_article.php?numero=119
http://www.hscentre.org/wp-
http://plus.lefigaro.fr/page/laura-raim
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ية تحليل تعاطي الأمم المتحدة معمن هذا المنطلق ف بين أن الولايات ي الأزمتين الليبية والسور
كن الأمر لـ زمة الليبية لاعتبارات ذات صلة بالطاقة.أفي ال دور المتحدة الأمريكية وحلفائها كان لهم
ية، وهو  تهمين ر التي صارت زدواجية المعاييبالانتقائية وبايمكن تفسيره  ماكان مختلفًا في الأزمة السور

فقد بات  .ن في مجلس الأمن بحق النقض الدوليعلى العلاقات الدولية بفعل تمتع الأعضاء الدائمي
ستخدم دون مبررات قانونية ويخضع لاعتبارات شديدة الانتقائية؛ أي أن مصالح الدول الـكبرى ي  

تكون لها أهمية كبيرة في تمرير القرارات داخل مجلس الأمن وهو ما تجسد بشكل فعلي في الأزمة 
ية.   1السور

 ات ـاجـستنتالإ
على أن الأمم المتحدة ما هي إلا  1122السياسية في المنطقة العربية منذ التحولات كشفت 

لمتحدة الامريكية فتهديد الأزمة الليبية لمصالح الولايات ا .انعكاس لمصالح القوى الفاعلة في النظام الدولي
لجهود اوحلفائها دفع بالمنظمة الدولية وأجهزتها الرئيسية وفي مقدمتها مجلس الأمن إلى استنفاذ كل 

ية الازمة الليبية وإسقاط نظام العقيد القذافي ية للوصول إلى تسو  .السياسية والدبلوماسية وحتى العسكر
ية إلى التأثير بشأو  /و في المقابل أدى تقاطع كل تلاقي مصالح الدول الـكبرى في الازمة السور

 على النفوذ والمكانة من الصراعج سلبي في فعالية وأدوار منظمة الأمم المتحدة، التي وقفت موقف المتفر
ثورات الربيع  رأت في فقد .بين الولايات المتحدة وحلفائها من جانب، والصين وروسيا من جانب آخر

 جل دفع المجتمع الدولي لاعتبارها كشريك وعدم الاكتفاء بلعب دور التابعأالعربي فرصة ثمينة من 
عمل المنظمة وجعل من حل الأزمات الدولية  للسياسات القوة العظمى، الأمر الذي زاد من تعقيد

يةا تعثر المساعي الدبلوماسية في حل الأزمة أمر بعيد المنال، وساهم بقسط كبير في . وهو الوضع لسور
ح ، ويمنحول الجدوى من وجود الأمم المتحدة ومجلس الأمن عديدةالذي يطرح نقاط استفهام 

 مزيداً من المصداقية.هيئة الأمم المتحدة الاصوات المطالبة بضرورة اصلاح 

 

                                                
 .595، ص.مرجع سابقمحمد عبد الحفيظ الشيخ،  1 
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The study deals  with the growing importance that 

environmental issues took in post-cold war era to the point of 

becoming on the agendas’ top of international community.

Aware of the threats that global environment is facing, the 

UNO proceeded to organizing  numerous conferences, and 

concluding many international treaties  seeking to put a term 

or at least limiting global environment degradation, the last of 

which was Paris conference in 2015 considered by observers as 

the last opportunity to save our planet from catastrophic 

repercussions of climate changes. The study will also attempt 

to assess the ability of the UNO to face climate change affects 

and how effective its strategy is going to be, in the shade of the  

demandes of thee need of reforming the UNO. 

Keywords: United Nation, Climate Change, Paris Summit 2015. 
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          يحتد منّظمة  األمم  املتحدة  يف مواجهة 

  1102 قمة  بــاريس : التغّيرات  املناخية

United Nations and The Challenge of Climate 

Changes :  Paris Summit 2015 

 *أيـت  إديــر   نـسـيــم 

 اجلزائـر  -بومرداس    بوقـرة احممد   جامعة  ، احلقـوق كلية   ،باحث  دكتوراه  

 

 ة:ـدمـقـم

عنها ترسيخ  المُتلاحقة والتي نتجشهد عالم ما بعد الحرب الباردة موجة من التطوّرات والتغيّرات 
قيم ومبادئ جديدة يستند إليها النظام الدّولي الجديد، وكذا بروز قضايا جديدة لم تكن مطروحة من قبل، 
ية والإستراتيجة، في شاكلة ملّف اللاّجئين، الإرهاب الدّولي،  باتت تزاحم القضايا الأمنية، العسكر

ُجتمع الدّوليوكذلك القضايا البيئيّة التي أصبحت ذ يات الم ية قصوى في مأمور  .ات أولو
 وقد دفع تعاظم التّهديدات البيئية الأمم المتّحدة إلى المُسارعة في وضع الإستراتيجيات والبدائل؛
من خلال رعاية عديد القمم والمؤتمرات، قصد تقريب وجهات النّظر بين ُمختلف الدوّل المُشكّلة للمُجتمع 

 .ميعها إلى التوّصل إلى حلوٍل فعالة وناجعة في مواجهة الّظاهرةالدّولي، والتي تهدف ج
برام إتّفاقيات  ورغم الإنجازات التي حّققتها الأمم المتحدة على مّر العقود المُنقضية والمُتمثّلة في إ
 اتصّب في إطار التوجّه العالمي "نحو مستقبل أنظف وأصحّ وأكثر استدامة ورخاء للجميع". إلاّ أن تحرّكاته

تبدو غير كافية، ولم تبلغ بعد المستوى المطلوب والذّي يسمح بتجنّب الـكوارث والأزمات التي باتت 
 .تسبّبها المشاكل البيئة

ُمكن طرح التساؤل البحثي التالي  :ووفقًا لهذا المعنى ي
 دى فعاليتها؟م ماهي الإستراتيجيات التي انتهجتها الأمم المتحدة لمواجهة قضيّة التغيّرات المُناخية؟ وما 

                                                
  » gmail.comAitidir.nassim90@ «                                                                  البريد الإل كتروني:  *
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 :حاور رئيسيةم  روحة، تم تقسيم الدراسة إلى أربعوقصد الإجابة على التساؤلات البحثية المط
 .دوافع الاهتمام الدّولي بقضايا البيئة والتغيّرات المناخية أولاً:
 .ملامح الإهتماـم الدّولي بقضايا البيئة والتغيّرات المناخية ثانياًـ:
 .5102تحديات قمـة باريس  ثالثاًـ:
 تقييم دور الأمم المتحدة في التصدي لظاهرة التغيّرات المناخية. رابعاًـ:

 

 أولًا: دوافع الإهتمام الّدولي بقضايا البيئة والتغّيرات المناخية.

ّ تُعتبر  ُ التغي التي تواجه العالم المُعاصر، فعلى الرّغم من التطوّر إحدى أهم التهديدات  مناخيةرات ال
ظروف تعتمد بالأساس على قطاعات رهينة بالالتكنولوجي الـكبير، لازالت إقتصاديات دول العالم 

تقبلية تشير إلى والدراسات المُس خاصة أن الأبحاث العلمية .والسياحة يد البحريالمناخية، كالزراعة والصّ 
ية نتيجة للظروف المناخية وكذا الإستهلاك اللاّعقلاني لها، إمكانية زوال الموارد ا يجعل الاقتصاد م الّطاقو

ّ  إّتحاـدالجمعاء حقيقي، يفرض على دول العالم  العالمي في مواجهة تحّدٍ لاّزمة ابير الدمن أجل اتخاذ الت
 ة.عدّ قرون رها للمواجهة هذه التحوّلات، أو على الأقل الحّد من تأثيراتها المُتوقّع إمتداد آثا

إن الإهتمام المُتزايد بقضية التقلبات المناخية يستند إلى مجموعة التّقارير التي تحّذر من وضع 
لغازات المتسبّبة في ا مأساوي للـكرة الأرضية في المستقبل المنظور، وذلك نتيجة لتزايد حجم إنبعاثات

جيكا/طن عام  80( إلى %01بة )بنس0721جيكا/طن عام  52من ارتفعت  التي الاحتباس الحراري
  5101.1طن من غاز ثاني أوكسيد الـكربون سنة /جيكا 97، لتصل إلى (%81)بنسبة  0771

                                                
  حوّل يمّس أنماط ، وقد اعتبر تغيّر المناخ: "أي ت9191لأول مرة في مؤتمر ستوكهولم عام  مفهوم التغيّر المناخيورد

حالة الطقس على المدى البعيد، كما أن أّي ارتفاع أو انخفاض في متوّسط حرارة ال كوكب يعتبر أيًضا معّدل 
تتسبّب العمليات و ل التّساقط.تشمل التغيّرات في درجات الحرارة ومعدل تساقط الأمطار ومعدّ تغيّرًا للمناخ". و

ية في تحوّلات في نمط تغير المناخ.  الديناميكية للأرض كالبراكين وكذا الأنشطة البشر
 John Maunder, Dictionary of Global Climate Change (New York: Chapman & Hall, 2nd Ed, 

1994), 39. 
1 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2014 Synthesis Report 

Summary for Policymakers (Switzerland: Intergovernmental Panel on Climate Change, 
2014), 5. 
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عاث خفض انب علىالعمل كذا و وفي ظل عدم تحقيق مزيد من الإلتزامات من قبل الدّول، 
( 18ثلاث ) على يزيد رضأرجح ارتفاعاً في درجة حرارة الأفيئة، فسوف يشهد العالم على الالدّ ها غازات

ية  درجات  موحتى في حال ما إذا ت 1ما قبل الثورة الصناعية. مقارنة بمرحلة 5121وصولاً لعام مئو
تتجاوز أن  %20تقارب نسبته  الهناك احتم حالية، فسيظللرتباطات والتعهدات الاتزام الكامل بالإلا

ز الإلتزام فمن المحتمل جدًا أن يتم تجاوفي حين لو تم خرق . 5011بحلول عام درجات  9درجة الحرارة 
ٌ علىما سالحالي، وهو  ستينيات القرن عتبة الأربع درجات في أو لطبيعة ا يترك آثارًا مُدمّرةً سواء

ُمكن لدوٍل ك 2الإنسان. ُ حيث ي ّ الولايات الم يل وجنوب شرق آسيا أن ت حدة وجنوب أوروبا والبراز
ان العالم بالمائة من سكّ 21إلى  98وبنهاية القرن سيكون  يواجهوا موجات جفاف أكثر حدة وتواتراً.

 3بالمائة في الوقت الحالي. 50يعيشون في بلدان تعاني من ندرة المياه مقارنة بنسبة 
، قيمة «FAO»قّدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أما في الجانب الاقتصادي، فقد 

 5118الفترة بين العامين  خلالالمُرتبطة بالمُناخ الـكوارث الطبيعية  الخسائر الاقتصاديّة الكليّة الناجمة عن
يليون دولا 0.2، بحوالي 5108و من مجموع ما  %52 ونالت البلدان النّامية منها حّصة تزيد عن 4ر،تر

« FAO» أحصتومحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني. لتسبّبت فيه موجات الجفاف من خسائر في ا
مليار  81والإنتاج الحيواني عقب حالات الجفاف الـكبرى، بحوالي الزراعية محاصيل مجموع خسائر ال

وهو الذي يمثّل حوالي نصف إجمالي  .جنوب الصحراء الـكبرى 5108و 0770دولار بين العامين 
 5المحلي لهذه الدّول.الناتج 

سان نصيب منها، فقد للإنولا تقتصر أضرار التغيّرات المناخيّة على النّبات والحيوان فحسب، بل 
ُ  0721حالة وفاة منذ  001.111 أزيد عن (WHO) منظمة الصحة العالمية أحصت رتبطة بصورة م

ُبراء تحّفظية وأّن واقع الحال أخطر من ذمباشرة بالتغيرات المناخية. و لك هي الإحصائيات التي يراها الخ
هجرة عبر العالم. بب الرئيسي للالسّ  لى أنهاعالبيئية كوارث الـفي الوقت الذي يُنظر كذلك إلى  6بكثير.
ّ فطبقًا  مليون  95أكثر من  ، فإنّ (Internal Displacement Monitoring Centre) زوح الداخليلمركز رصد الن

                                                
1 World Bank Group, Turn Down the Heat 4, Why a 4°C Warmer World Must be Avoided 

(Washington DC: World Bank Group, November 2012), 19. 
2 Loc.Cit. 
3 Ibid, 45. 
4 Food and Agriculture Organization of the United Nations , The Impact of Disasters on 

Agriculture and Food Security (Italy: Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 2015), 3. 

5  Ibid, 20. 
6  Tanja Wolf and others, “The Health Effects of Climate Change in the WHO European 

Region”, Climate Journal, no.3 (2015): 906. 
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الذين  أولئكوتتضمن هذه الأرقام  5101.1خلال عام  الهادئشخص نزحوا من منطقة آسيا والمحيط 
سبب الجفاف نزحوا بوملايين آخرين لم يتم إحصاؤهم . الزلازلنزحوا بسبب العواصف والفيضانات و

 2وارتفاع منسوب البحار.

 ثانًيا: ملامح الإهتمـام الّدولي بقضايا البيئة والتغّيرات المناخية.

واضيع السياسة من مينبغي الإقرار أن الاهتمام الدّولي بملف البيئة والمناخ باعتباره موضوعًا 
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان  0792بدليل أن ميثاق الأمم المتّحدة  العالمية جاء متأخرًا بصورة نسبية،

ّ ، لم يتضمّنا ولا إشارة لقضايا البيئة 0790 ير نادي أن تنامي الوعي بالمجال البيئي اتضح من خل إلا ال تقر
ى أن استغلال الموارد الطبيعية بشكل غير رشيد ، والذي خلص إل0700سنة  Roma Club روما

، الأمر الذي أثار سجالات واسعة في الأوساط الأكاديمية والمحافل الدّولية. كما شهدت هاذسيعجل بنفا
الأمم المتّحدة ووكالاتها حركيّة غير مسبوقة ترتّب عنها انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية في 

 كأوّل قمّة تُعنى بالّشأن البيئي. 0725ستوكهولم عام 

 :1791قمة ستوكهولم    .1

، وكان الهدف منها تحقيق 0725انعقدت قمة الأرض الأولى بستوكهولم )عاصمة السويد( عام 
ية ومبادئ مشتركة لتشجيع الحكومات، والمنظمات الدّولية على حماية البيئة وتحسينها.  نّص المبدأ  قدفرؤ

في استثمار  ، حق سيادي)وفقًا لميثاـق الأمم المتّحدة ومبادئ القانون الدّولي(من إعلان ستوكهولم  50
 3السيادية. هاضرر خارج حدودإلحاق الا البيئية الخاصة، دون مواردها طبقاً لسياسته

                                                
1 Internal Displacement Monitoring Centre, Displacement due to natural hazard-induced disasters 

(Switzerland: Internal Displacement Monitoring Centre, 2011), 4. 
2 Asian Development Bank, Addressing Climate Change and Migration in Asia and the Pacific  

(Philippines: Asian Development Bank, 2012), 8. 
  يليو بيتشي الإيطاليرجل الاقتصاد على يد  9191عام  نادي روماتأّسس والعالم الأسكتلندي  ،Aurelio Peccei أور

يهتمّ  .بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين، والشّخصيات من مختلف المجالات، Alexander Kingأل كسندر كينغ 
ّمو 9191بتقرير النادي  وقد أشتهر .بدراسة مختلف القضايا السياسية والدّولية ، "The Limits of Growth" حدود الن

ية، إلاّ أن توحيد الجهود سيُمّكن من مواجهة والذي خلُص إلى نتيجة مفادها إن  الإنسان هو العدو الأوّل للبشر
يادة سكانية، ّ  .وأزمات المياه، ومجاعات المشاكل التي يعاني منها العالم، من ز ياة على ي من شأنها إنهاء الحوالت

يعتبر تقرير  ات البيئيّة، والجدير بالذكر إن هذا التقرير لم يتمّ إعداده من قبل نادي مهدًا للدراس 9191ال كوكب. و
يق من الباحثين في معهد ماساتشوستس للتقنيّة )  ( بطلب من نادي روما.MITروما، بل كان من إعداد فر

 .http://www.clubofrome.org/?p=324لمزيد من المعلومات عن النادي، أنظر موقعه الرسمي: 
3 United Nations Publication, Report of the United Nations Conference on the Human Environment 

Stockholm, 5-16 June 1972 (Switzerland: United Nations Publication, 1972), 5. 



  101107 38 
 

وقد مثّل هذا التوجّه علامةً فارقةً في تاريخ الوعي البيئي، ووضعًا مختلفًا تمامًا عمّا كان سائدًا في 
يادة الناتج تلك  يف التّنمية من كونها تشمل تطوير القدرات المادية )ز الفترة؛ حيث أعاد المؤتمر تعر

القومي ورأس المال( كمحدد أساسي لنجاح التنمية، إلى اعتبارها القُدرة على توفير حياة أفضل للبشرية؛ 
 1تشمل مجالات التعليم، الثّقافة، الرّعاية الّصحية، الّسكن والرّفاهية...

ُجتمع الدّولي إلى وضع مفهوم جديد موّسع للتنمية، تلعب فيه الاعتبارات البيئية  وعليه عمِد الم
ً للتّنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد استمر التطور  ً كاملة يًا، ويتيح في الوقت ذاته فرصة دورًا مركز

إلى أن  2التنمية. ية وبدائلالفكري في هذا الاتجاه، بالتأكيد على ضرورة حماية مصادر الثروة الطبيع
يل   .0775انتهى بعد عقدين من الزّمن إلى تبني مفهوم التنمية المستدامة في قمّة الأرض بالبراز

 :1771قمة ريو دي جانيرو  .1

يل بين  يو دي جانيرو في البراز يلية ر حزيران/يونيو من عام  09-8جرت القمّة في العاصمة البراز
( تطبيقًا للمفهوم الجديد الموّسع للتنمية المستدامة، حيث ورد فيه: 19). وقد حمل المبدأ الرابع 0775

أن  دائمة، تشكّل حماية البيئة جزءً لا ينفصل عن عملية التنمية، ولا بمكن ة"من أجل الوصول إلى تنمي
 3ينظر إليها بمعزل عنها".

اريخ، عالم في الترئيس دولة كأكبر اجتماع يضم رؤساء ال 081من  مشاركة أزيدوعلى الرغم من 
وذلك راجع  4غير أنه لم يحقق التوقّعات المرجوّة، وأخفق في علاج كثير من القضايا البيئية المهمة.

ً أبدرجة   انفرادو اولى للتحولات العميقة التي شهدها النّظام الدّولي؛ والتي كرست هيمنة الغرب حضاري
 ّ ية الأمريكية العمليات العسة، وهو ما تجّسد في مريكية في مختلف مجالات القوّ أحدة الالولايات المت كر

ا، فمختلف التقاريرحرب الخليج الثانيةفي  ًّّ اقية بحرق تؤكّد قيام القوات العر ، والتي أخذت بُعدًا بيئي

                                                
يات الجزئية والكلية في العلاقات الدّولية محمد فهمي،  1         (،1292، 9ة، ط)الأردن: دار الشروق الجديدالنظر

991-991. 
 .991، ص.المرجع نفسه 2

3 United Nations publication, "Report of the United Nations Conference on Sustainable 
Development", January 12, 2000, Accessed April 14, 2016, 
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm. 

، جلة السياسة الدّوليةم أحمد دسوقي محمد إسماعيل، نمط الإدارة الدّولية لقضايا البيئة مع التركيز على قضية تغيّر المناخ،  4
 .919 (:1229)، 911.القاهرة، ع

  ويت في           ، والتّي كان قد سبقها الغزو العراقي لل كعاصفة الصحراءعملية أيًضا باسم  حرب الخليج الثانيةتعرف
 (.9119شباط/ فبراير  11 -آب/ أغسطس  21)
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في مياه الخليج  ملايين نفط 0إلى  9بئر للنّفط أثناـء إنسحابها من الـكويت، وكذلك سكب ما بين  285
 1فطية في العالم.مخلفة أكبر بقعة ن

ُجتمع الدّولي املة؛ فقد أصدر تحميل العراق المسؤولية الك -بتوجيه أمريكي- وبناءًا على ذلك، قرّر الم
 :00الفقرة  002عن مجلس الأمن الدّولي في القرار رقم 

خسائر أو أضرار تلحق "العراق ... مسؤول بموجب القانون الدّولي عن أي 
 وذلك نتيجة الغزو والإحتلال غير المشروع للـكويت". بالدّول والشكات الأجنبية،

وتأسيسًا على ما سبق، يتّضح إن عوامل التّهديد قد تعّددت وتنوّعت من شأنها جميعها المّس 
حول الموارد  الِصدامات التقليدية )قضايا الحدود، والصراع بسيادة الدّولة الواستفالية؛ فبالإضافة إلى

ل كوكب التهديدات الشاملة، التي تمّس مستقب التي تشملجديدة ال تعارضاتال وكذاالطبيعية(، 
الواقع  ثبتأ الأرض، أو النتائج الاجتماعية المترتبة عليها، كنزوح السكان، أو الهجرة، أو غير ذلك.

ً من عوامل لسياسية، فعديد الخلافات ا التوتّر بين الدّول؛ الجديد أن قضايا البيئة أصبحت عاملا
ية كان موضوعها البيئة وتملّك الموارد الطبيعية، أو ما بات يعرف بالاقتصادية  فهوم موحتى العسكر

 2".الصراع حول البيئة"

 :1779بروتوكول كيوتو  .3

 تزايد ِحّدة التغّيرات المناخية كنتيجة مباشرة للتلوث وتزايد إنتشاـر الغازات الدفيئة،لنتيجة 
ر من تّفاقية( كيوتو باليابان في كانون الأول/ ديسمبدولة على بروتوكول )مسودّة إ 072صادق رؤساء 

ّ الإطار لباعتبارها الخطوة التنفيذية الأولى لإتّفاقية  0772عام  ر المناخ المبرمة في لأمم المتّحدة بشأن تغي
يو ديجانيرو عام  في محاولة لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة والحد منها، من خلال العمل  ،0775ر

 5121.3لأرض في حدود الثلاث درجات فقط بحلول عام ارارة حفاع درجة على حصر ارت
                                                

1 Nick Middeton, the Global Casino – An Introduction to Environmental Issues (New York: 
Routledge, 4th edition, 2013), 404. 

 Resolution 687 in paragraph 16 (1991) "Iraq ... is liable under international law for any direct 
loss, damage ... or injury to foreign Governments, nationals and corporations, as a result of Iraq's 
unlawful invasion and occupation of Kuwait".  

Timothy Feighery and others, War Reparation and the UN Compensation Commission (New 
York: Oxford University Press, 2015), 265. 

يع، ط العلاقات الدّولية في ظل النّظام العالمي الجديدعبد السلام زاقود،  2 (، 1212، 9)عمان: دار زهران للنشر والتوز
 .112ص.

3 Sebastian Oberthür, Hermann Ott, the Kyoto Protocol: International Climate Policy for the 21st 
Century (New York: Springers Verlag Berlin Heidelberg, 1999), 273. 
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ُ  الإتّفاق ضمّ  ًّّ لزِ أهدافًا م ادرة عن الدّول صّ تخفيض الإنبعاثات اللدول الموقّعة عليها قصد ا لمة قانوني
ّ  ،بنسب مختلفة ،كافة ُ مع الت من لبية العظمى عتبر المسؤولة عن الغاركيز على الدّول المتقّدمة والتي ت

بما لا يقل ن الغازات مالدّول المتقّدمة بتخفيض جماعي لانبعاثاتها الإجمالية  تزم. على أن تلتالإنبعاثا
ُ  ،0771مقارنة بانبعاثات عام  %2عن  ساعدة الدّول النامية من خلال تسهيل نقل مع الإلتزام بم

ية يع تنمو  1.(00)الفقرة  التكنولوجيا، وكذا القيام بمشار
يـر ية لانبعاثاتحول اقة الدّولية اـوكالة الطّ  بيد أن تقر عامي  والأداء الاقتصادي بين الغاز

0728 – 0770  ُ يادات الحاصلة في انبعاثات خل ّمو الاقتصادي هو الدّافع الرئيس وراء الز ص إلى إن "الن
 في  «Claude Mandel»كلود مانديل ول رئيس وكالة الطاقة الدّوليةقثاني أكسيد الـكربون". حيث ي

 ،ناتجة عنهاات القرن الماضي وسياسات الطاقة اليإن صدمات أسعار النّفط في سبعين...مقّدمة التقرير "
أدّت إلى الّسيطرة على نمو الطلب على الّطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الـكربون، أكثر من تأثير سياسات 

  2"....المناخ
العالمي للإعتماد على النفط كمصدر رئيسي للطاقة أبقى هذا البروتوكول ِحبرًا على هذا التوجّه 

ولا الصين، على الرغم من أن انبعاثاتهما  3،عليه لا الولايات المتحدة الأمريكيةتُصاـدق ورق، ولم 
ية ُمجتمعين حاب ضف إلى ذلك إنسأ 4من جملة الانبعاثات العالمية. %92مثّل حوالي  5112عام  الغاز

 0772.5على الرغم من توقيعها على البروتوكول عام  5118كندا عام 
شركاء  قريرت، وذلك في أسباب الرفض الأمريكيل ةرحاشقدمت مجموعة من الإحصائيات وقد 

، فبناءًا على «Wharton Econometric Forecasting Associates» وارتون للإقتصاد القياسي التنبّؤي
ض قّدمها المركز، فإن مصادقة الولايات المتّحدة الأمريكية على الإتّفاق، وقبوله تخفيالإحصائيات التي 

من شأنه تكبيد الاقتصاد  ،0775عن مستوى عام  %51إصداراتها من ثاني أوكسيد الـكربون بنسبة 
مليار دولار من ناتجه الإجمالي. بالإضافة إلى ضرورة رفع أسعار الطاقة  811الأمريكي ما يقارب 

                                                
1 United Nations Publication, Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on 

Climate Change (Switzerland: United Nations Publication, 2008), 11. 
2 Toby Shelley, Oil Politics, Poverty & the Planet (London: Zed Books, 2005), 162. 

 ، أن ظ ر:9119لمزيد من المعلومات عن رفض الولايات المتّحدة الأمريكية التّوقيع على بروتوكول كيوتو  3
International Energy Agency (IEA), Energy Policies of IEA Countries -the United States 2007 

Review- )France : International Energy Agency (IEA), 90. 
4 Cornelis van Kooten, Climate Change, Climate Science and Economics (New York: Springer 

Science & Business Media, 2012), 387. 
5 Nicholas Stern, the Global Development of Policy Regimes to Combat Climate Change (London; 

World Scientific Publishing, Vol 4, 2014), 160. 
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ها وزارة الطاقة الأمريكي ل تل. وهي النتائج نفسها التي توصّ لتجنّب خسائر أكبر والـكهرباء إلى الضعفين
»«U.S Department of Energy .1ومختلف مراكز الإحصاء المستقلّة 

ير  هذه الخسائر لم تكن لتمّس الاقتصاد الأمريكي وحده، بل معظم الدّول المتقّدمة؛ فحسب التقر
 ،" "Intergovernmental Panel on Climate Changeةالّلجنة الدّولية للتغيّرات المناخي الذي قّدمته

ية، بين تسع دراسات والذي تمّ من خلال إعداد دراسة مقارنة  إنخفاض توقّع  إلىجميعها توّصلت تنبّؤ
مليار  052تتجاوز  ف. بتكالي%5.1إلى  %1.5ما بين للدول المتقّدمة  5101عام لناتج المحلي الإجمالي ال

 2.، وذلك في حال إلتزامها بتعهّداتها اتجاه إتّفاق كيوتو5101دولار بحلول عام 
 :1007قمة كوبنهاغن  .4

وبعد مرور عقد على انعقاد مؤتمر قمة الأرض الأولى، جاءت دعوة منظمة الأمم المتحدة لعقد 
يقيا عام  ها لم تحّقق شيئًا يذكر في ظل غياب ، إلاّ أن5115قمة جديدة في جوهانسبورغ عاصمة جنوب أفر

 5117أكبر مُلوّث هوائي والمتمثّل في الولايات المتحدة الأمريكية، على أمل أن تحّقق قمة كوبنهاغن 
 المطلوب منها.

عاصمة  كوبنهاغنب 5117ديسمبر  كانون الأول/ عُقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في
مناخي، التغير لالأمم المتحدة بشأن الإطار ل لأطراف إتّفاقيةالخامسة عشر  الدورةهي تمثّل ورك. االدانم

يق المرسومة بمؤتمر بالي. 3.كيوتو بروتوكوللأطراف والاجتماع الخامس    وذلك وفقًا لخارطة الطر

                                                
1 Wharton Econometric Forecasting Associates, Global Warming: The High Cost of the Kyoto Protocol -

National and States Impacts- (Wharton Econometric Forecasting Associates, 1998), 1. 
  ّالل( جنة الدّولية للتغيّرات المناخيةIPCC)  عالم  1222هي عبارة عن منّظمة دولية تابعة لهيئة الأمم المتّحدة تضّم

وباحث في مجال المناخ وخبراء اقتصاديين. وتعبر الّلجنة جهة علمية نافذة في مجال دراسة الإحتباس الحراري 
مريكي في عهد بن مناصفة مع نائب الرئيس الأ- 1229وتأثيراته. مع العلم أنها حائزة على جائزة نوبل للسلام عام 

 بسبب مجهوداتها في دراسة ظاهرة الإحتباس الحراري. -Al Goreكلينتون آل غور 
 /.http://www.ipcc.chالموقع الإل كتروني لّلجنة للمنّظمة: 

2 Toby Shelley, op.cit., 162. 
   أنظ ر:، "مؤتمر كوبنهاـغن"لمزيد من المعلومات عن  3

United Nations, Report of the Conference of the Parties on its fifteenth session,  Copenhagen from 7 to 19 
December 2009 (Switzerland: United Nations Publication, 2010). 

  يق لمحادثات الوتم فيه رسم خار 1229عام  بأندونيسياـمؤتمر بالي عُقد ألف من تمم المتحدة بشأن المناخ، والذي يأطة طر
د مسار عملية التفاوض بموجب إتّفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، شمل المؤتمر جلسات من القرارات تحدّ  عدد
  ، أنظ ر:لمزيد من المعلومات عن "مؤتمر بالي". لمزيد من المعلومات. قمة كوبنهاغنإتّفاق مُلزم في من أجل التحضير ل عّدة

United Nations Publication, Report of the Conference of the Parties on its thirteenth session, held in Bali from 
3 to 15 December 2007 (Switzerland: United Nations Publication, 2008). 
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 اـماـوقد حضر اللّقاء أكثر من مائة رئيس دولة في مقدمتهم الرئيس الأمريكي باراك أوب
Barack Obama ، وهو ما زاد من حجم الطموحات حول إمكانية التوّصل إلى إتّفاق. بيد أن

وهو ما جعل الرّأي العام العالمي يتوّصل إلى قناعة مفادها إن الدول الـكبرى  1المفاوضات باءت بالفشل،
، والتي ةوفي مقّدمتها الولايات المتّحدة الأمريكية غير مستعّدة لاّتخاذ قرارات فعليّة مُلزمة لحماية البيئ

ُمكن من خلالها مواجهة التغيّرات المناخية.  ي
بّبة في الأطراف جميعها المتس لمؤتمرات الهادفة إلى وضع إطار عام يضمّ ذلك ا وقد توالت بعد

ديربان بجنوب مرورًا بقمة ،  (5101مؤتمرات كانكون المكسيكية )بدءًا بانبعاثات الغازات الدفيئة، 
يقيا )  COP21، وصولاً إلى قمة باريس  (5105وحة عاصمة قطر )الدّ وبعدها قمّة ،  (5100أفر

 .وغير المسبوق بالتّاريخي وصفه المراقبون والتي كلّلت بإتّفاق
 
 

                                                
1 Joachim Koch and others,  Climate Change and Environmental Hazards Related to Shipping (Boston: 

Martinus Nijhoff Publishers, 2013), 43. 
  ونص على ضرورة تحقيق تخفيضات كبيرة في 1292بالمكسيك في ديسمبر/كانون الأول  مؤتمر كانكونعُقد ،

يادة متوسط درجة الحرارة العالمية إلى  يات ما ° 1الانبعاثات العالمية بهدف الحد من ز ية عن مستو درجة مئو
 اقيةه كآلية مالية جديدة للإتّفناعي. كما تم إنشاء الصندوق الأخضر للمناخ وتم وضعقبل العصر الص

    لمزيد من المعلومات، أنظ ر: 
United Nations Publication, Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session, Cancun from 29 

November to 10 December 2010 (Switzerland: United Nations Publication, 2011). 
  يقيا في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول  قمّة ديربانعُقدت . وتم فيها إعداد "منهاج ديربان" 1299بجنوب أفر

اذ قرار حول خوالذي شمِل عدة موضوعات، منها: الإتّفاق على تحديد فترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو، وات
يل الأجل بموجب الإتّفاقية، والإتّفاق على تشغيل الصندوق الأخضر للمناخ، على أن يدخل  العمل التعاوني طو

 .1212حيز التنفيذ عام 
    لمزيد من المعلومات عن "مؤتمر ديرباـن"، أنظ ر:

United Nations publication, Report of the Conference of the Parties on its seventeenth session, Durban from 
28 November to 11 December 2011 (Switzerland: United Nations Publication, 2012). 

  وقد نتج عن هذا المؤتمر حزمة من 1291بقطر في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول  قمّة الدّوحةعقدت .
تحديد فترة القرارات تعديلات على بروتوكول كيوتو لالدوحة للمناخ". وتتضمن هذه القرارات يشار إليها ب "بوابة 

 إلتزام ثانية.
   أنظ ر: ،مؤتمر الدّوحة"لمزيد من المعلومات عن "

United Nations Publication, Report of the Conference of the Parties on its eighteenth session, held in Doha 
from 26 November to 8 December 2012 (Switzerland: United Nations Publication, 2013). 
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 .5102ة بـاريس ـا: تحديـات قّمــثالث

/ كانون ديسمبر 05إلى  / تشرين الثانينوفمبر 81جرت القمة في العاصمة الفرنسية باريس من 
ية بشأن  (50) الدورةهي تمثّل ، و5102 الأول من مؤتمر الأطراف في إتّفاقية الأمم المتحدة الإطار

ّ   االتغير المناخي، وكذ مسؤول  (91.111)لأطراف إتّفاقية كيوتو، بمشاركة أزيد عن  (00)سخة الن
الأطراف إلى ة إلى توّصل الدّول وخلُصت القمّ  1دولة مُشاركة في المؤتمر. (072)من  ايمثّلون وفودً 

 مُلزم قانونيًا". "عادل إتّفاقب "Laurent Fabius" "لوران فابيوس"إتّفاق وصفه وزير الخارجية الفرنسي 
وقد سبقت القمّة جملة من التطوّرات التي شهدتها الساحة السياسية الدّولية؛ سواءٌ بعد الهجمات 

ُ الإرهابية  ية الترك-العلاقات الروسية وتّر الذي شابأو الت نّسقة التي هزّت العاصمة الفرنسية باريس،الم
ُ  الأتراك على خلفية إسقاط و أمن إمكانية فشل القمّة ، وهو ما يبرّر التخوّفات الـكبيرة قاتلة الروسيةالم

 حتى إلغائها.
على "ضرورة  ديباجتهبيد أن القمّة جرت في موعدها، وأثمرت بـ"إتّفاق باريس"، الذي أكّد في 

الانبعاثات العالمي التي قطعتها الدّول  الفجوة الـكبيرة الفاصلة" بين حجم إلتزامات تخفيضتدارك 
، وبين ما تحقق على أرض الواقع. مع الإبقاء على هدف مواصلة العمل 5151الأطراف بحلول عام 

                                                
1 Brandon Miller, “5 things you need to know about COP21”, CNN, October 30, 2015, 

Accessed February 25, 2016, http://edition.cnn.com/cop21-paris-conference-things/. 
  يين في خمسة ) 1291تشرين الثاني  /نوفمبر 91في ليلة الجمعة  باريسهجمات جرت ( مواقع 21على يد مسلحين وانتحار

ية في فرنساـ منذ الحرب  مختلفة في العاصمة باريس في وقت واحد تقريبا، واعتُبِرت هذه الهجمات الأكثر دمو
 Françoisصف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند )جريحًا. وقد و 112قتيلاً وأزيد من  912العالمية الثانية، مُخلّفة 

Hollande)  الهجوم بأنه "إعلان حرب" من قبل "تنظيم الدّولة الإسلامية التي تبنّت الهجوم". وشهدت بعدها
باريس تضامنًا واسعًا من مختلف عواصم العالم، وهو ما صاحبه تزايد كبير في شعبية الرئيس فرانسوا هولاند 

(deFrançois Hollan بنسبة )وهي أعلى نسبة حققها الرئيس الفرنسي منذ إنتخابه %12. 
Clémentine Maligorne, "Attentats du 13 novembre: retour sur une semaine bouleversante", 

Le Figaro, November 25, 2015, Accessed in : February 25, 2016, 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/20/01016-20151120ARTFIG00404-
attentats-du-13-novembre-retour-sur-une-semaine-meurtriere.php. 

ُختّصين قد شّككوا في حقيقة هذه العمليات؛ وذلك لتناقضات وُجدت في مجموع  وتجدر الإشارة، إلى أن العديد من الم
 فيديوهات التي ألتُقطت من موقع الحدث. لمزيد من المعلومات، أنظر:  الصور وال

Brandon Turbeville, "9 Reasons to Question the Paris Terror Attacks", November 14, 2015, 
Accessed February 25, 2016, http://www.activistpost.com/2015/11/9-reasons-to-
question-the-paris-terror-attacks.html. 

  تصعيدًا خطيرًا إثر إقدام "أنقرة" على إسقاط مقاتلة روسية بدعوى خرقهاـ المجال العلاقات التركية الروسيةشهدت 
 الجوّي التركي، في حين نفى الّطرف الروسي ذلك، وذلك خمس أيام فقط قبل بداية أشغال قمّة باريس.
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يات ما قبل °( 15أقل من درجتين )بللتحكم في إرتفاع معدلات حرارة الأرض  مئويتين عن مستو
يّة والنصف )الع في ظل التقارير  ،1°(0.2صر الّصناعي، وإن أمكن تخفيضها إلى ما دون الدرجة المئو

يات خطيرة إذا  ية من ارتفاع مستوى منسوب البحر لمستو درجة تجاوزت  ماالتي تحّذر الدّول الجزر
ية. 0.2حرارة الأرض   2درجة مئو

باعتباره  (،5117وبنهاغن )كبل الصناعة حُّدِدَ هدف الدرجتين المئويتين قياًسا بعصر ما ققد و
شديدًا رة وتخفيًضا غير أن تحقيق ذلك يستلزم تضحيات كبيلمخاطر التغيّر المناخي،  سيسمح بتقليص مهمّ 

 ضرورةوكذا ، 5121في أفق سنة  %21 تتجاوز لانبعاثات الغازات المُسبّبة للانحباس الحراري بنسبة
. 5011استهلاك الطاقة والاستثمار في الّطاقات البديلة بحلول سنة اتخاذ إجراءات إستعجالية للحد من 
ُ الوهي  5151.3على أن يدخل حيّز التنفيذ عام  رارة ع حاـارتففي ظل  للغاية، تبدو صعبةالتي ة همّ م

ّ الدرجة النحو  الذي تجاوزالأرض  ي  ة.مئو
 قـرارات إّتفاق بـاريس: .1

 المهمّة، أبرزها:تضمّن إتفاق باريس مجمـوعة من القرارات 
 واجبات الّدول الأطراف: .أ

 ُ اري، يؤكّد الإتّفاق سببة للاحتباس الحرفيما يخص تقاسم الواجبات للحد من انبعاثات الغازات الم
ّ على ضرورة سعي الدّول المُتطوّرة إلى تحقيق إلتزاماتها كقيمة مُ  على الدّول النامية  نطلقة، في حين يتعي

 ُ ّ  جهودها للحدّ  واصل العمل على تكثيفأن ت ياساتها نسيق مع سمن ارتفاع درجة حرارة الأرض بالت
ية.  التنمو

 قضية التمويـل: .ب

مّسك بهدفها تسعى الدّول المتقّدمة إلى الت" :من الإتّفاق التّاسعةة من المادّالثّالثة وفقًا للفقرة 
التكيّف، ويحّدد عتبة في سياق إجراءات  5152الجماعي القائم في مجال تعبئة الأموال إلى غاية عام 

يات البلدان النامية واستراتيجياتهامائة مالية جديدة تقّدر ب   4."مليار دولار سنويًا، مع مراعاة أولو

                                                
1 United Nations, Adoption of the Paris Agreement (Paris: United Nations, 2015), 2. 
2 David Ciplet and others, Power in a Warming World, The New Global Politics of Climate Change 

and the Remaking of Environmental Inequality (London: The MIT Press, 2015), 94. 
3 United Nations, Adoption for the Paris Agreement, op.cit., 21. 
4 Ibid, 8. 
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يعتبر موضوع  يل الأكثر إثارة للجدل في إتّفاقية باريسو قّدمة وعلى رأسها الدّول المتف ؛التمو
يطانيا، اليابان  صر جميعها على وأستراليا اقترحت مجموعة استراتيجيات تالولايات المتحدة الأمريكية، بر

يل قضيّة طوعية، وقد جاءت تفتقر إلى تفاصيل تطبيقها، مع تركيز أقّل على مسؤول ّمو ياتها. اعتبار قضية الت
ّ  في حين أن الدّول وصول ي تحقيق هدف المة فمسؤولية البلدان المتقدّ  بوضوحد حدّ صيغة تُ تنادي بامية الن

وهو ما يبدو شبه مستحيٍل مادام أن تعهّدات الدّول  1؛5151دولار بحلول سنة  مليار (011) مئةإلى 
يورو سنويًا، في حين أن القيمة  يارلم 001تفوق حاجز مئة  (GCFالمتقّدمة لصندوق المناخ الأخضر )

في ظل تماطل الولايات المتحدة الأمريكية  2.مليون دولار 025الفعلية التي يحتويها الّصندوق لم تتجاوز 
بوضع قيمة ثلاث  «Barack Obama»والتي كانت قد تعهّدت عبر خطاب الرئيس باراك أوباما 

عض البلدان بتعهّدت وتجدر الإشارة إلى أن ربع تخفيضات الانبعاثات التي  3( مليارات دولار.18)
يل العلى  هابحصولبتحقيقها مرتبطة النامية  إذ تصر الدّول  4المتقّدمة. من البلدان كنولوجيا اللاّزمةوالتتمو

لإنجاز اللاّزم م المالي عداتهما بضمان حصولهما على الدّ النامية، وفي مقدمتها الصين والهند، على ربط تعهّ  
ية إلى الطّ اقات الأ  عملية انتقال اقتصاداتها من الطّ  ُ حفور  دة.تجدّ اقة الم

 آليـات المراقبة والتقييـم: .ج

ضيف للإتّفاق آلية جديدة، و عداد ذلك بإواعتُبِرت عنصرًا حاسمًا في التّنفيذ الفعّال للإتّفاق، أ 
ية مراجعة  ية كل خمس سنوات للتعهّ دور ية. مع تثبيت أول مراجعة إجبار دات الوطنية بصفة اختيار

ّ ، ل5152 في  5.ن التعهّدات الماليةلتخفيض الانبعاثات، فضلاً ع قّدم في تنفيذ المساهمات الوطنيّةمُتابعة الت
                                                

1 Michael Westphal and others, Getting to $100 Billion: Climate Finance Scenarios and Projections 
to 2020 (USA : World Resources Institute, 2015), 13. 

  صندوق المناخ الأخضر يمثّل)Green Climate Fund(  يل لمشروعات تغيّر المناخ، بيد أنه أحد أبرز آليات التمو
( مليار 922عانى في عديد المرّات من عدم إلتزام الدّول المتفّدمة بتعهّداتها في دعم الصندوق والمتمثّلة في مئة )

ها. الموقع الرسمي عيورو سنويًا قصد مساعدة الدّول الفقيرة والنامية في مجالي تخفيف آثار التغيّر المناخي والتكيّف م
 .«http://www.greenclimate.fund»للصندوق: 

2 Sanjay Kumar, “Green Climate Fund Faces Slew of Criticism”. November 23, 2015, Accessed 
July 12, 2016, http://www.nature.com/news/green-climate-fund-faces-slew-of-criticism-
1.18815. 

3 Coral Davenport and Mark Landler, “U.S. to Give $3 Billion to Climate Fund to Help Poor 
Nations, and Spur Rich Ones”, The New York Times, November 14, 2014, Accessed July 
12, 2016, http://www.nytimes.com/2014/11/15/us/politics/obama-climate-change-
fund-3-billion-announcement.html?_r=0. 

أحمد قنديل، "إنقاذ الأرض: إتّفاق باريس للمناخ.. تاريخي أم فرصة ضائعة؟"، المستقبل للأبحاث والدراسات  4
لع عليه ، 99/91/1299المستقبليّة،   .http://www.futurecenter.ae/analys=711"، 91/21/1299اّطُّ

5 United Nations, Adoption for the Paris Agreement 1291, op. cit., 4. 
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 :1012ردود أفعال الّدول األطراف من إّتفاق باريس  .1

ُ ال أوّرّحبت الدول الأطراف باتّفاق باريس، باعتباره  لزم دول العالم، تّفاق عالمي للتغيّر المناخي ي
وعليه  ب.ارتفاع درجة حرارة الـكوكسواءٌ الغنيّة أو الفقيرة، بالّسيطرة على الانبعاثات المسؤولة عن 

ختام في ،  (Laurent Fabius)وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدّولية الفرنسي "لوران فابيوس"أعلن 
  1: "بمطرقة صغيرة يمكنك تحقيق أشياء عظيمة".وإقرار الإتّفاق إنه الاجتماع

 World Pensions Councilفي المقابل، بدى مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية
(WPC)  أكثر واقعيّة، واعتبر أن نجاح مؤتمر باريسCOP21  ُ ّ بمدى تجاوب صُ أساساًـ رتبط م اع ن
كأكبر  المركزين الأول والثاني صاحبيّ  - واشنطن وبكينالدّول الـكبرى في مقدمتها عواصم القرار 

 2."تمنيات واهية"أهداف المؤتمر مجرد  ، وأن تجاهلهما لمخاطر سياساتهما يجعل من-الملوثين في العالم
 :"غاز ثاني أوكسيد الـكربون وحّصة كل دولة منه حجم إنبعاثاتيبيّن الّشكل التّالي و 

 : حّصة ُدول العالم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.01الشكل 

 المصدر:
 من إعداد الباحث بالإعتماد على إحصائيات:  .1

Center for Development in Central America, “El Niño: 2015 Second Year in a Row”, April 22, 2015, Accessed March 
14, 2016, http://jhc-cdca.blogspot.com/2015/04/el-nino-2015-second-year-in-row.html. 

                                                
1 Isabelle Hanne, "COP 21: Un Conditionnel, Un Marteau et Beaucoup d'Emotion", Libération, 

December 13, 2015, Accessed April 14, 2016, http://www.liberation.fr/planete/2015/12/12/cop-
21-un-conditionnel-un-marteau-et-beaucoup-d-emotion_1420331. 

2 Nicolas Firzli, “Climate: Renewed Sense of Urgency in Washington and Beijing”, Analyse Financière, 
no.56, (2015): 13. 

http://www.liberation.fr/planete/2015/12/12/cop-21-un-conditionnel-un-marteau-et-beaucoup-d-emotion_1420331
http://www.liberation.fr/planete/2015/12/12/cop-21-un-conditionnel-un-marteau-et-beaucoup-d-emotion_1420331
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يظهر الّشكل أكبر الدّول المتسبّبة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الـكربون،  ين احتلّت الص قدفو
 52)دول الإتحاد الأوروبي ُمجتمعة  ثم، %50ـالولايات المتحدة الأمريكية ب تليها، %50المرتبة الأولى بـ
مختلف هذه الإحصائيات من شأنها إعادة طرح قضية المسؤولية إن . %00تبة الثّالثة بنسبة دولة( في المر

 الأوضاع البيئية في العالم. تدهورالتاريخية التي تتحمّلها الدّول الـكبرى في 

عن الإنبعاثات  باعتبارها المسؤول الأول-الـكبرى بتخفيض مستوى انبعاثاتها  وقد تعهّدت الدّول
ية ازات الولايات المتحدة الأمريكية بالتخفيض في مستوى انبعاثات مصانعها من الغ قبلت، حيث -الغاز

، 5121بحلول عام  %01وأكثر من  ،5152 إلى حدود عام %50بنسبة  المسبّبة للإحتباس الحراري
يل الأمد للصناعة الأمريكية يرتكز وذلك في إطار مُ  لقديمة ومواكبة تغيير أساليب الإنتاج ا علىخطط طو

يئة التحولات التكنولوجية للرفع من الإنتاج وتحسين الإنتاجية وبالتالي العوائد الاقتصادية مع احترام الب
 1دون مصاريف إضافية.

يات هج نفسه بحكم أنها أكبر ملّوث هوائي في العالم، حيث تعتزم خفض مستعت الصين النّ واتّب و
يات  %01إنبعاث الغازات الدفيئة بنسبة تتجاوز  . بالإضافة إلى 5181في حدود عام  5112من مستو

يادة مساحة الغابات بـ %02رفع حّصة الوقود غير الأحفوري في استهلاك الطاقة إلى حوالي   وكذا ز
في المقابل، تعهّد الإتحاد الأوروبي بتخفيض انبعاثات غازاته  2مليون هكتار في المّدة المحّددة نفسها. 91

يات عام  %91الدفيئة بأكثر من   5181.3بحلول عام  0771من مستو

سمة للتوجه يستلزم قرارات سياسية حا ثاني أكسيد الـكربونإلاّ أن السيطرة على إنبعاث غازات 
ً  افط مصدرً إعتماد النالاستمرار في في ظل  تطبيقهوجيا النظيفة، وهو ما يصعب نحو التكنول  ارئيسي

ً أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان المُنتجة له، للطّ  ذا بالإضافة إلى حجم هاقة، وعاملا
                                                

1 Office of the Press Secretary of the White House, “White House Announces Additional 
Commitments to the American Business Act on Climate Pledge”, November 30, 2015, 
accessed February 27, 2016, https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2015/11/30/white-house-announces-additional-commitments-american-
business-act.  

2 National Development and Reform Commission of China, Enhanced Actions on Climate 
Change: China’s Intended Nationally Determined Contributions (Beijing: National 
Development and Reform Commission of China, 2015), 3. 

3 Gregor Erbach, EU Position for COP 21 Climate Change Conference (Brussels: European 
Parliamentary Research Service, 2015), 1. 
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 ّ وهو القرار الذي لا  لنظيفة.وابها الإنتقال نحو الطاقات البديلة الإستثمارات الـكبيرة والمُكلفة التي يتطل
 تعتزم الدّول الـكبرى إتخاذه في القريب العاجل.

 ي لظاهرة التغّيرات المناخية.رابًعا: تقييم دور الأمم المتحدة في التصّد

يل ملف البيئة والمناخ والجعل منها قضية  ُيحسب لمنظمة الأمم المتّحدة قدرتها على تدو
ّصب وكذلك إعداد مجموعة من الإتّفاقيات والبروتوكولات التي تمشتركة تستوجب التحرّك الدّولي، 

في إطار التوجّه العالمي للتنمية المستدامة، غير أنه في المُقابل يؤخذ عليها عدم قدرتها على تفعيل 
ُخالفة.  قراراتها، أو إستصدار أحكام ردعية صارمة تجاه الأطراف الم

لتي اها بفعالية مُرتبط أساًسا بموجة التّحولات إن عدم قدرة الأمم المتّحدة على أداء مهام
ّكنها فانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بزعامة العالم، م ؛عرفها النّظام الدّولي بعد الحرب الباردة

من  . وتتجلى الهيمنة الأمريكية في رفضها الصّريح لكل ماالأمم المتحدة أدوار تجاهل وتهميشمن 
يل مختلف القراراتشأنه تهديد مصالحها الحي ية؛ فالولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تحو  و

ية الدائمة في  الصادرة من هيئة الأمم المتحدة أو مختلف أجهزتها، في صورة إمتلاك واشنطن للعُضو
مجلس الأمن، وكذا هيمنتها على مراكز صنع القرار داخل المنّظمة الدّولية، مّكنها من استخدامها 

 ة وتحقيق أهداف مأموريتها الخارجية.كأدوات للهيمن

وكذا غيابها  0772وتأسيسًا على ذلك، امتنعت واشنطن عن المُصادقة على بروتوكول كيوتو 
بورغ عام  " المُمثّل John R.Bolton، وكان قد أعلنها من قبل "جون بولتون" "5115عن قمة جوهانز

"لا وجود لشيء إسمه أممٌ بقوله:  0779السابق للولايات المتحدة في الأمم المتحدة صراحةً عام 

                                                
 قية وقٌع كبير على نتائج القمّة، فأّي إنجازات حقي قمة جوهانسبورغب الولايات المتحدة الأمريكية عن كان لغيا

يعزو مراقبون سبب الرّفض الأمريكي إلى الأضرار  ستستلزم مُشاركة ودعم القوة العظمى الوحيدة في العالم. و
عني ضرورة القمّة، فالمصادقة عليه ي التي سيتعرّض لها الاقتصاد الأمريكي في حال مصادقتها على مقرّرات

من الطاقة  %91الإلتزام بالشروط المفروضة على الدّول الأطراف، والتي من بينها ضرورة الاعتماد على 
، والذي كان سيكلّف الخزينة الأمريكية 9119المتجّددة. وهو الإعتراض نفسه الذي تم في بروتوكول كيوتو 

 1.1مليار دولار، وأكثر من  122أزيد من  George Bushج بوش وفقًا لخطاب الرئيس الأمريكي جور
 مليون منصب شغل.
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. وكذا 1"متّحدة. هناك مُجتمع دولي تقوده القوّة العظمى الوحيدة المتبقية، وهي الولايات المتحدة
يتزمقولة  لتخطيط الأمريكي ل مؤّسس ورئيس المعهد "Clyde V. Prestowitz" ""كلايد برستونو

 2".مأكثر مما نحتاج نحن إليهوفق مبدأ هم يحتاجوننا  واشنطن تتصرّف" الاقتصادي:

رافضة  وحدات سياسية أخرىبروز  ولعّل ما زاد من تعقيد عمل المنظمة في العقد الأخير هو
ورة كل صللهيمنة الأمريكية على العالم، وتسعى للاضطلاع بأدوار دولية أكبر وأكثر طموحًا، في 

ُنتهجة من قبل  من الصين وروسيا؛ اللّتان عمِدتا إلى تنسيق جهودهما لمواجهة سياسة الإحتواء الم
حلف الناتو وتوّسعه شرقًا باتجاه موسكو وبكين، وذلك من خلال الإنخراط في الأحلاف 

يكس، فكلتا المنظمتين3والتكتّلات ظر كثير ن ، في صورة منّظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة دول البر
ية، السياس ية من المحللين تمتلكان من القوة والتأثير ما جعلها فاعلاً مؤثرًا في مختلف القضايا العسكر

والإقتصادية وهذا بفضل الثقل الجيوسياسي والإقتصادي الذي تحمله الدول المضطلعة بهذين 
 التكتلين.

الدّول  لتام على مشاركاتوتراجع فعاليتها هو اعتمادها اكذلك أسباب ضعف المنّظمة ومن 
وحدها موعة الثمانية، فمجالـكبرى الدّولالأعضاء. فالأمم المتّحدة تعاني من تبعية مالية كبيرة تجاه 

دعم الفرضيّة التي مؤدّاها إن الهيئة الأممية باتت ي ما هوو ،4المنّظمة من ميزانية %22بحوالي تساهم 

                                                
1 John R.Bolton : "There is no such thing as United Nations. There is only the international 

community, which can only be led by the only remaining superpower, which is the United 
States”. 

Rosa Freedman, The United Nations Human Rights Council: a Critique and Early Assessment 
(New York: Routledge, 2013), 156. 

2 Clyde Prestowitz (Founder and President of the American Economic Strategy Institute): 
“Washington acts on the principle that they need us more than we need them”. 

Clyde Prestowitz, Rogue Nation: American Unilateralism and the Failure Of Good Intentions (New 
York: Basic Books, 2003), 294. 

(، 1299، ونلعلوم ناشرلناـن: الدار العربية )لب روسيا الأوراسية زمن الرئيس فلاديمير بوتينوسيم خليل قلعجية،  3 
111-111. 

  مجموعة الثمانيةG8  مّ كلا من: الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، روسيا تضّ  مجموعة الدّول الصناعية الثمانيةأو
 ظر:لمزيد من المعلومات عن مجموعة الثمانية، أن الإتحادية، ألمانيا، الممل كة المتّحدة، فرنسا، إيطاليا وكندا.

Dean Stahl, Karen Kerchelich, Abbreviations Dictionary: Tenth Edition (USA: CRC Press, 2001), 437. 
4 Kristen Nakjavani Bookmiler, The United Nations (New York: Chelsea House Publisher, 2008), 50. 
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ياتها  ضغط ورقةكونفوذها مساهمتها المالية م تعبيرًا عن مصالح الدّول الـكبرى التي تستخد لتمرير مأمور
اخل د الخارجية على حساب الدّول الضعيفة. ومختلف هذه التحرّكات والتلاعبات غالبًا ما تتم

 أروقة الهيئة الأممية.

وسيلة ك سألة التغيّر المناخيالدّول الـكبرى لمإستخدام  تتخوّف الدّول النامية منومن هنا 
ُحرّك للضغط على الدّول النامية وعرقلة ل بقاء على تبعيّتها. فالطابع البراغماتي الم لتفاعلات نموّها، والإ

دول الشمال من جهة ف البيئة؛ قضايا اتجاه والجنوب الشمال رؤى بين شاسع العالمية ترتب عليه بونٌ
 التنمية تعطيل لكذ طلبت لو حتى البيئة، قصد حماية عاجلة باتخاذ إجراءات الجنوب يُطالب دول

الدّاخلي  وتعتبرها إحدى وسائل التدخّل في الشأن لديه. في حين ترفض دول الجنوب هذه الّصيغة
الجنوب مناسبًا  يراه لذيا الحقيقي الخيار فإن والبيئة، التنمية بين الخيار يكون أن للدّول النّامية بدل

بة مع   يتطلّب وهو الخيار الذي البيئة، مراعاةهو ذلك الذي يساهم في تحقيق التنمية المطلو
 مال.الشّ  من معونة دون على تحمّل أعبائها لدول الجنوب قدرة لا واسعة النطاق استثمارات

  ـات: ـالإستنتـاج

لم يعد بالإمكان بدو عليه، فعقد بكثير مما يأ ذي بات يواجه العالم يبدو أنهالتغيّر المناخي ن الإ
ّ التي تتة وائكشّ الأزمات مجموعة من اللى إ تحولت ، بلالصعيد الوطنيعلى مشكلاته  التعامل مع ب طل

 ً ظ عالمية عاجلة وشاملة. وكثرة المؤتمرات الدولية التي عقدت حول البيئة تبين أهمية البيئة في حف حلولا
ُ ، الأمن والسلم الدوليين لت ميدان حوّ ت نهاأالمؤتمرات التي ترعاها المنّظمة الدّولية لاحظ على غير ان الذي ي

الجنوب يتهم ول دجديد للصراع بين الشمال والجنوب اثر بشكل سلبي على الأمن والاستقرار الدوليين. ف
مسؤولية ووضع ضوابط ويطالبه بتحمل الالأوضاع البيئية، عن تدهور الحقيقي المسؤول الدول المتقّدمة بأّنها 

ن السبب يكمن في ترى دول الّشمال أمقابل ال. في لاستهلاكه المفرط للطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية
د الحياة، نموّ الدّيمغرافي والذي ينعكس على إستنزاف موارال عدم قدرة الدول المتخلّفة على السيطرة على

 والضغط أكبر على البيئة.
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لأمم اوتحديًا جديدًا يضاف لقائمة التّحديات التي تواجهها واقعا راهنًا  التغير المناخيشكّل ي
وقدرتها على التوقيع  5102فعلى الرغم من القمم والمؤتمرات المُنعقدة والتي كان آخرها بفرنسا  ،المتّحدة

على إتّفاق باريس وتقريب وجهات النظر بين الشمال والجنوب، إلاّ أن المراقبون يتنبّؤون لانهيار الإتّفاق 
ل في صورة جارب السابقة والتي أثبتت فشلها من قبوعدم إلتزام الدّول بتعهّداتها، وذلك إنطلاقًا من الت

 . 5117أو قمة كوبنهاغن  0772بروتوكول كيوتو 

ة حقيقية إراد تأدية مهامها ينصرف كذلك إلى غيابفي  ةأن عجز الأمم المتحديُلاحظ أيًضا و 
ُجتمع الدّولي  ً ق الخلافالإنتقال نحو الطاقة البديلة، حيث لا يزال ر ويللتغيلدى الم ا بين دول الشمال ائم

ً في القريب العاجل، )نقل التكنولوجيا،  ودول الجنوب في قضايا عديدة يبدو أنها لن تعرف حلولا
يل، المسؤولية التاريخية(.  التمو

إن هيمنة الولايات المتّحدة الأمريكية على قرارات الأمم المتحدة يعتبر أكبر عائق أمام تأدية 
لى ها؛ فالدّول المتقّدمة وفي مقّدمتها الولايات المُتّحدة الأمريكية تعمل عالأمم المتحدة لمهامها المنوطة ب

بات من الضروري يه وعلتحييـد عمل المُنّظمة، أو توجيهه بالشكل الذي يضمن مصالحها ومصالح حلفائها. 
ل لف الدّويحقق المساواة بين مختالمنظومة الأممية من جديد، وبالّشكل الذي إصلاح إعادة فتح ملف 

انية ، وهذا بمسايرة التطوّرات المُتسارعة التي يشهدها العالم، والذي يميل نحو إمكالأعضاء في الأمم المتحدة
 تغيّر شكل وهيكل النّظام الدّولي الحالي. 
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مشكلة الفقر:من منظور برنامج اإلمنائي 
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Houchat Raouf 

Poverty Problem : From the Millennium Developmental 

Program Perspective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This study in an attempt to bring Poverty problem under 

light, and understand the real reason standing behind the ever-

widening gap seperating between rich and poor, both local and 

global levels. The problem has become one of the bigest 

challenges facing international community nowadays, and a 

central concern in international organization agendas 

particulary the UNO. The study thus will focus on UNO role 

in fighting poverty through its millennium development 

program over the world, for poverty phenomenon is not due to 

poor income only, but to poor social, political, and cultural 

welfare previsions. The UNO however has not reached its 

program plan and objectives, and for this reason its members 

met in september,2015 and approved a new plan: “Changing 

our world: Sustainable development plan for 2030”.

Keywords: Poverty, United Nations, Millenium 

Developmental Program. 
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  منظور الربنامج اإلمنائي لأللفيةشكلة  الفقر: من م

Poverty Problem:                                       

  

 * هــوشـــات  رؤوف

 ـراجلزائ  -  1 خلضر، باتنة  احلاج  جامعة  ، احلقـوق كلية   ،باحث  دكتوراه  

 

 ة:ـدمـقـم

ات من أكبر التحديالعقد الأخير من القرن العشرين مطلع مع أصبحت مشكلة الفقر 
والصعوبات التي تواجه دول العالم )خاصة الفقيرة منها(، وهو ما جعلها في صلب اهتمامات 

 وقد. أمم المتحدةنظمة الـمنظمات والمؤسسات الدّولية المتخصصة بقضايا التنمية، وعلى رأسها مـال
وّسعت من التزاماتها؛ لتشمل بالإضافة إلى إدارة الأزمات في بؤر التوتر عبر العالم، قضايا إدارة 
المساعدات الإنسانية ومعالجة التهديدات العالمية الجديدة للأمن الإنساني؛ كقضايا البيئة، إشكاليات 

واللافت  .ة الفقركمشكل الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وكذلك معالجة المشكلات الاقتصادية الراهنة
يادة  للنظر، أّن تطور الظاهرة وتسارع انتشارها مع بداية تسعينيات القرن الماضي، تزامن مع ز

طموحات المنظمة الدّولية في وضع استراتيجيات كفيلة بمعالجتها، وهو ما يفسر جهودها في وضع 
معات الحديثة لم مفهوم الفقر في المجتالبرامج الدافعة للجهود الدّولية بخصوص الحّد منها. خاصة وأّن 

يات متقدمة من  يعد يقتصر على فقر النمو الاقتصادي فحسب، بل أصبح يمس مدى تحقيق مستو
الرفاه الاجتماعي والسياسي والثقافي داخل المجتمعات أيضا. كما أنه لم يعد يمثّل ذلك التحدي 

ا لقياس أداء ح إضافة إلى ذلك مدخلالمتعلق بمدى تحقيق الحاجيات وتوفير المقّدرات، بل أصب
يقا نحو تحقيق شرعيتها واستقرارها  .النظم السياسية وطر

                                                
 « Ra.ouf1991@Hotmail.fr »                                                                   البريد الإل كتروني:  *

khalid
.
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 02دولة و 981، اجتمع رؤساء دول وحكومات 0222بحلول شهر أيلول/ سبتمبر من سنة 
ية إستراتيجية  يورك، واتفقوا على رؤ منظمة دولية تعمل في مجال التنمية في مقر الأمم المتحدة بنيو

الإنمائية التي التزم  وهو برنامج يضم الأهداف؛ من الفقر ضمّنوها في إعلان البرنامج الإنمائي للألفية للحدّ 
المجتمع الدّولي بتحقيقها في الدورة الخامسة والخمسون للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في 

التعليم، الحفاظ على ية الصحية و. والتي تتراوح بين إنهاء الفقر المدقع والجوع، توفير الرعا5/1/0222
  .البيئة وتحقيق المساواة بين الجنسين

 :تأسيسا على ما سبق، نطرح السؤال البحثي التالي

  إلى أي مدى ساهم البرنامج الإنمائي للألفية في الحّد من ظاهرة الفقر؟

 :يلوللإجابة على هذا السؤال قّسمنا هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسية هي كالتا

 .مشكلة الفقر: الحدود المعرفية والإجرائية وموقعها في الدراسات السياسية أولا:

 .إستراتيجيات الأمم المتحدة في معالجة مشكلة الفقر ثانيا:

 .دور البرنامج الإنمائي للألفية في القضاء على مشكلة الفقر ثالثا:
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 .وموقعها في الدراسات السياسية مشكلة الفقر: الحدود المعرفية والإجرائيةأولًا: 

يات الاقتصادية في إطار الاتج اهات تعتبر مشكلة الفقر من أهم القضايا والمواضيع التي تناولتها النظر
، عليهونظرا لخصوصياتها وأبعادها الإقليمية والزمنية مع امتداد التاريخ الإنساني.  1والمدارس المختلفة.

 ةوليد يهوالأنساق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الإنسانية؛ ف موضوع الفقر متأصل في البنى فإنّ 
 من التراكمات والإفرازات أسهمت مجتمعة في تشكيل نظام عالمي يتميز بانقسامه إلى تشكيلات تركيبة

ّ  2اجتماعية غنية وأخرى فقيرة. طابعا عالميا جعل منها محط اهتمام كافة البشرية وجميع  اا أكساهمم
  3أطراف المجتمع الدّولي، لاسيما دول العالم الثالث.

والجدير بالذكر، أّن بداية القرن العشرين عرفت استفحال الظاهرة عبر دول العالم الفقيرة. وهذا ما 
ة بعد الحرب العالمية لقضايا التنميدفع المتخصصين بقضايا التنمية إلى جعل الفقر الموضوع الجوهري 

الرفاه الاقتصادي  وتحقيق مواجهة عوامل التخلف الثانية مباشرة؛ على اعتبار أّن جوهر التنمية قادر على
ّ للدّ  )عبر حاث والأبض النقاش حول المشكلة عن طرح مجموعة من الدراسات ول المتخلفة. حيث تمخ

يدعوا مضمونها نحو تشكيل إطار متصل  4ووسائل كبحها. ذات الصلة بأسبابها فترات زمنية متفاوتة(
 بكافة عناصر المجتمع الدّولي بشأن الاهتمام بمشكلة الفقر.

                                                
يات الاقتصادية، التي اتخذت من مشكلة الفقر محورا رئيسيا في بناء التصورات  1  لقد تم معالجة مشكلة الفقر عبر مجموعة من النظر

 والنقاشات حول مختلف الظواهر ذات البعد الاقتصادي   الاجتماعي، وهي كما يلي:
ية الحلقة المفرغة للفقر  ية إلى أّن أساس الفقر مرتبط ارتباطا مباشرا بمستوى  (:Thericious Cirle of Poverty)ـ نظر تشير هذه النظر

الدخل الفردي، باعتبار أن الفقر في الدول المتخلفة  يشكل حلقة مفرغة تبدأ وتنتهي عند مستوى الدخل الفردي؛ حيث تبدأ 
وى مستوى الدخل ثم انخفاض مستوى التغذية ثم انخفاض مستوى الإنتاجية ثم تنتهي بانخفاض مستهذه الحلقة من انخفاض 

 الدخل مرة أخرى.
ية المالثوسية في تفسير الفقر ـ ية أراء روبرت ماثلوس؛ حيث ربط تزايد  (:Malthoes Theory of Poverty) النظر وتمثل هذه النظر

 مشكلة الفقر وحّدته بتزايد أعداد السكان، فالنمو الدمغرافي حسبه؛ له تأثير على ازدياد الفقر وتدهور مستوى المعيشة في البلدان
مّرد ذلك، أّن لمجاعة لم ه لم تكن صائبة؛ والنامية، انطلاقا من فكرة أن الفقراء يجلبون لأنفسهم الشقاء بتكاثرهم. إلاّ أّن توقعات

مليارات نسمة في بداية  6تحدث مع ارتفاع سكان العالم إلى مليارين نسمة في مطلع القرن العشرين، كما أّن سكان العالم بلغوا 
ية. وهو ما يثبت أّن نظر  ة ماثلوس خاطئة يالقرن الحادي والعشرين، دون أن يتم تسجيل تلك التوقعات المتشائمة لمضمون النظر

 ومبنية على مؤشرات قياس مرتبطة بتكوينات القرن التاسع عشر.
(: لقد وضع ماركس تفسيراته المتعلقة بمشكلة الفقر، من خلال ربطها بالصراع Marxist interpretation) ـ التفسير الماركسي

ووسائله  ، وهو ما فتح المجال لاستغلال الطبقة العاملة. حيث يرى  الطبقي في المجتمع الرأس مالي   المهيمن على وسائل الإنتاج
تاج أنه كنتيجة لهذه العلاقة يتم خلق ال كثير من التفاوت الطبقي في المجتمع؛ هذا التفاوت يعبر عن طبقة غنية تمتلك وسائل الإن

ضع إلاّ يجة مفادها: "لا يمكن تغيير الومن جهة، وطبقة كادحة فقيرة من جهة ثانية. وتجدر الإشارة، أن ماركس أشار إلى نت
رات ظاهرة قياس مؤش: عدنان داود العذاري، هدى زوبر الدعمي، للمزيد أنظرمن خلال إزالة التركيب الطبقي في حّد ذاته". 

يع، الفقر في الوطن العربي ير للنشر والتوز  . 02، 73(، ص ص 0202، )الأردن: دار جر
 .10، 01(: 0111، )000، ع مجلة المستقبل العربيالتنظير والسياسة والصراع"، اسماعيل قيرة، "الفقراء بين  2 

3 Peter Townsend, "Poverty in focus: What is poverty? An historical perspective", International Poverty 
Center, (0226) :5. «http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPovertyInFocus9.pdf»  

 .07(، ص. 0222)الأردن: دار دجلة،  العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربيرعد سامي عبد الرزاق التميمي،  4 

http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPovertyInFocus9.pdf
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هوم الفقر لم يتشكل في مف إجماع بين المفكرين والمتخصصين بقضايا التنمية على أنّ  لقد تبلور
صاديين عبر للمفكرين الاقت المعرفيةدلالاته التي هو عليها الآن، إلاّ من خلال الاجتهادات والإسهامات 

 انصبت ،( عّدة محاولات بحثية9191ـ 9152حيث شهدت الفترة ما بين ) مختلف الفترات الزمنية؛
م طرحه من قبل وهو ما ت ،مجملها في تحليل وإدراك مشكلة الفقر وتقييم أثارها على الأفراد والحكومات

ية؛  (Arther Lewisالمفكر الاقتصادي "آرثر لويس" ) الذي جاء بمجموعة من التصورات والبناءات النظر
وضع مفهوم للفقر بدرجة أولى، وإعطاء تصورات من أجل تقليص  عبّرت عن محاولاته واهتماماته في

يادة رأس المال المادي فقط، بدرجة ثانية النمو الاقتصاديحجمه وتحقيق  تباره المؤشر الذي باع ؛عبر ز
يف ا   1لفقر خلال تلك الفترة.يتم من خلاله قياس وتعر
ية، باعتبارها هياكل والمؤسسات التحتالاهتمام بال، ما سبقبالإضافة إلى كما شهدت هذه الفترة، 

انطلاقا من تنمية ) الركيزة الأساسية ـ الواجب تطويرها ـ لتحقيق التنمية والقضاء على الفقرالوسيلة و
ية البنية الأساسية/ التحتي ية في أدبيات الفكر التنموي )نظر ة( البنية التحتية(. حيث تم طرحها كنظر

(Intrastructure Theory) نمية ـحقيق التـي تـخارجي فـدفع الـوة الـن قـعبير عـللت((Exogenous.2  فهي
 الإقتصاديات الإقليمية تحت عنوان: (Roberta Capello)يطالي روبرتا كابيلو إ حسب ما جاء في كتاب ال

                                                
1 Compton Bourne, “economic growth, poverty and income inequality” sir Arthur Lewis memorial 

lecture, university of the West Indies, Trinidad and Tobago, (2008): 3. 4.  
«http://www.caribank.org/uploads/publications-reports/statements-and-speeches/dr-compton 

bourne/Sir_Arthur_Lewis_Conference_Lecture_Dr_Bourne_Sept_2008.pdf»    
ية البنية الأساسية  2 (، حيث Exogenous)( ضمن اتجاه تحقيق التنمية من قوة الدّفع الخارجي Intrastructure Theory)تدخل نظر

يف النيوكلاسيكي لمعادلة الإنتاج  التي ( Definition of neoclassical production function)ظهر هذا الاتجاه نتيجة للتعر
 Keynesian)م التكنولوجي العاملين الأساسيين في تحديد أداء المعادلة، وكذلك المفهوم ال كينزي يمثل فيها كل من السكان والتقد

concept ) ية، فإن مدى مدى نمو إقليم المدفوع بعامل الطلب الفعلي في أدبيات الاقتصاد الكلي. وحسب مضمون هذه النظر
وفير ومتابعة ية متينة ومتكاملة، تكون لها القدرة في إرساء وتمعين دون غيره من الأقاليم يعود إلى مدى توافره على بنية أساس

  قواعد العمل التنموي على المستوى المحلي. أنظر:
، 00، عصادية عربيةبحوث اقتمحمد عبد الشفيع عيسى، "مفهوم ومضمون التنمية المحلية ودورها العام في التنمية الاجتماعية"، 

  «http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/44-11.pdf». 066، ص. 0222
ية عام ( James Edward Rowe) وتقوم البنية الأساسية حسب ما جاء في كتاب الباحث جيمس إدوارد راو الصادر باللغة الانجليز

ية التنمية   Teories of Local Economic Development: Linking Theory to Practice" تحت عنوان: 0221 " )نظر
ية بالتطبيق( على ثلاثة عناصر أساسية هي:  الاقتصادية المحلية: ربط النظر

إضافة إلى حجم  ،وتقاس هذه الخانة بدرجة تغير واستقرار النخبة السياسية المحلية، ونوعية هذه النخبة :(Leadership)القيادة  -0
 وكثافة ميزانية العمل بالنسبة لمجتمع الأعمال الموزع على مختلف الوحدات والمنظمات المتخصصة بالتنمية الاقتصادية المحلية. 

وتقاس هذه الوحدة بمدى توفر منظمات وهياكل مؤسسية متينة ودرجات تجزئتها، وكذلك طبيعة : (Institutions)المؤسسات  -0
لى لذي يجمع بين طبقات الحكومة المحلية، إضافة إلى مدى توفر مؤسسات رسمية محوكمة ومستوى فاعليتها، علاوة عالنمط العلاقي ا

 مؤشر رأس المال البشري المتوفر.
يادة الأعمال -7 يع المتابعة من (Entrepreneurship) ر يقاس هذا العنصر بدرجة نشاط رأس المال الاستثماري، وحجم المشار : و

يع العمالة عبر مختلف المهام التي تزاولها الشركات. أنظر: طرف المؤسسات،  إضافة إلى طبيعة أنماط تنظيم العمل وتوز
James Edward Rowe, Teories of Local Economic Development: Linking Theory to Practice (England: Ashagate 
Publishing Limited, 2009), p.185. 

http://www.caribank.org/uploads/publications-reports/statements-and-speeches/dr-compton%20bourne/Sir_Arthur_Lewis_Conference_Lecture_Dr_Bourne_Sept_2008.pdf
http://www.caribank.org/uploads/publications-reports/statements-and-speeches/dr-compton%20bourne/Sir_Arthur_Lewis_Conference_Lecture_Dr_Bourne_Sept_2008.pdf
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/44-11.pdf
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/44-11.pdf
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تنطلق من أّن البنية الأساسية هي المسؤولة عن تحقيق النمو، وأّن الاستثمار فيها يؤدي بشكل أو بآخر 
  1 إلى رفع معدّلات الإنتاج وبالتالي خفض معدّلات الفقر.

يع وجهة نظره على توس يّدولـك الـالبنل ـر مواكبة التغيرات والتطورات في المفهوم، عماي إطـوف
يع وحماية الطبقة المهمشة.  يادة رأس المال المادي، قضايا التوز لمفهوم التنمية، لتشمل إضافة لمسألة ز
وهو ما اتبعته أيضا منظمة الأمم المتحدة عبر برامجها الإنمائية بإدراجها لأبعاد جديدة ضمن مفهوم 

الجدير ياسية والاجتماعية ذات الصلة بتحسين نوعية حياة الأفراد. والتنمية، شملت مجموع العناصر الس
بالذكر، أّن التوسع في مفهوم التنمية من قبل المنظمات الدّولية أدى إلى تطوير النظرة السائدة حول 
ا ممفهوم الفقر، ليجعلها أكثر اتساعا وتشعبا؛ باعتبار أّن العنصر المادي لم يعد كافيا لتفسير الظاهرة، وإن

هناك أبعاد وعناصر أخرى لها تأثيرات مباشرة على مقّدرات الناس، منها التعليم، السكن، الصحة، 
المشاركة في صنع واتخاذ القرارات التي تخص مسألة رفاهيتهم. وهو ما جعل من مفهوم الفقر مفهوما 

   2ة ثانية.جه ذو دلالات واسعة، يشير إلى فقدان قيم البقاء من جهة وقيم التعبير عن الذات من
"التنمية  9182من خلال تقريرها الصادر عام  وليمنظمة البنك الدّ وفي السياق نفسه، قامت 

يف للفقربوضع  "9182 تغذية والأمية ن سوء الظاهرة تعبر ع"على أنه: حيث تم النظر للفقر  ،تعر
 3."وما يرتبط بهم من دخل ضعيف لا يكفي لمستوى عيش لائق والأمراض،
يليام فان إيفن( السياق ذاتهوفي  ( دراسته (Van Eaghen؛ طرح المفكر الاقتصادي )و

تماعية. ضرورة ربط مشكلة الفقر بالسياسات الاجعلى  أكد من خلالهابخصوص معالجة مشكلة الفقر، 
اصة في خ متخذا بذلك دولة مصر نموذجا لدراسته؛ حيث اعتبر أّن تفعيل السياسات العامة الحكومية

فيض الفقر، وتوجيهها بما يرفع النمو الاقتصادي من شأنه تخ استثمار ومشروعات البنية التحتيةمجال ال
يادة في متوسط نصيب 9180ـ  9192وهو ما تم تحقيقه فعلا في مصر ما بين الفترتين:  ، التي شهدت ز

 4.%9الفرد من الدخل القومي بمقدار 

                                                
1 Roberta Capello, Regional Economics (London: Routledge, Second Edition, 2016), 195. 
«https://books.google.dz/books?id=tLDhCgAAQBAJ&pg=PA199&dq=Roberta+Capello,+Regional+Eco

nomics+Infrastructure+Theory&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Roberta%20Capello%
2C%20Regional%20Economics%20Infrastructure%20Theory&f=false»  

)الجزائر: جامعة ، السياسيةوم العلرسالة ماجستير في مريم دندان، "الديمقراطية والتنمية في عصر العولمة: دراسة حالة العالم العربي"،  2
 .01، ص (0200، 0باتنةالحاج لخضر 

 أزق المستقبلوالفقر في الوطن العربي، إشكالية الوضع الراهن ومالمتضمنات الاقتصادية للأمن الغذائي سالم توفيق النجفي،  3 
 .00(، ص 0110)بغداد: بيت الحكمة، 

، المجلد 0ع ،انونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقصابر بلول، "السياسات الاقتصادية الكلية ودورها في الحد من الفقر"،  4
01( ،0221) :162.» http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/553.pdf«  

https://books.google.dz/books?id=tLDhCgAAQBAJ&pg=PA199&dq=Roberta+Capello,+Regional+Economics+Infrastructure+Theory&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Roberta%20Capello%2C%20Regional%20Economics%20Infrastructure%20Theory&f=false
https://books.google.dz/books?id=tLDhCgAAQBAJ&pg=PA199&dq=Roberta+Capello,+Regional+Economics+Infrastructure+Theory&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Roberta%20Capello%2C%20Regional%20Economics%20Infrastructure%20Theory&f=false
https://books.google.dz/books?id=tLDhCgAAQBAJ&pg=PA199&dq=Roberta+Capello,+Regional+Economics+Infrastructure+Theory&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Roberta%20Capello%2C%20Regional%20Economics%20Infrastructure%20Theory&f=false
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/553.pdf
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بة للطرح المفاهيمي منعرجا أساسيا بالنسشكّلت  فترة الثمانينياتمن خلال ما سبق، يتبين لنا أّن 
باحثين ـلمشكلة الفقر، إذ أفرز الاهتمام بها إدراكا لأبعادها وخصوصياتها. وهو ما أضفى إلى توجه ال

 ،(Human capital) شريـروحاتهم البحثية نحو بدأ الانتقال تدريجيا للاهتمام برأس المال البـمن أطـض
باعتبار أّن معالجة مشكلة الفقر وتحقيق عملية التنمية لا تقوم فقط على رأس المال المادي؛ فالنمو 

بالرغم من كونه شرطا أساسيا في القضاء على مشكلة الفقر فهو لا  (Economic growth) الاقتصادي
  يكفي، بل يجب أيضا تحسين ظروف الصحة والتعليم وتوفير مستوى عيش كريم للأفراد.

يا في منظور المؤسسات والم، ،للنظر اللافتو ّدولية ـمات الـنظـأّن هذه الفترة عرفت تطورا جذر
 (International Monetary Fund) لى غرار صندوق النقد الدّوليـنمية، عـيا التاـقضـصة بـتخصـالم
ج التثبيت والتكييف برامباعتمادها عبّرت صراحة عن موقفها بشأن المشكلة التي  ،وليسة البنك الدّ ـؤسـوم

 1.فقرعوامل ال ول الفقيرة في مواجهةإستراتيجية تهدف من خلالها إلى مساعدة الدّ ك الهيكلي
وهو "مير أمين سالمفكر والاقتصادي المصري بيد أّن هذا الطرح لم يتوافق والتحليلات التي قّدمها 

يرى أّن مشروع "التخلص من الفقر" ؛ حيث أو بالأحرى "مقاومة التبعية" "من أعلام مدرسة التبعية
الحرة،  ولي لن يكون فعّالا، ما لم يتم التخلي عن اعتناق مبدأ سيادة السوقالبنك الدّ  إستراتيجيةحسب 

 3 وذلك من خلال: 2؛والعودة إلى مبدأ تقنين الأسواق
ية ذات مضمون اجتماعي  :على المستوى الوطني .أولا    .قيقيحإقامة نظم حكم ديمقراطية جذر
ير كافة الشروط من خلال توف بناء عولمة بديلة )متعددة الأقطاب(، :على المستوى العالمي .ثانيا  

مختلف المجتمعات  برعلتحرك الطبقات الشعبية اللازمة لقيامها، والمرتبطة أساسا بتوفير مجالات واسعة 
دة )الأحادية عولمة الليبرالية السائالمكونة للمنظومة العالمية، وهو ما يساعد على زوال نمط الوالوحدات 

 .)المتعددة الأقطاب( القطب(، وقيام العولمة البديلة
في كتابه  (Michelle Chosodovaski) وهو ما أكّده المفكر الاقتصادي ميشيل تشوسودوفيسكي

؛ حيث حمّل سياسات المؤسسات المالية مسؤولية (The globalization of poverty) "عولمة الفقر"
كيز العديد من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات النامية، باعتبارها سببا في تر 

                                                
1 Rorden Wilkinson, Jennifer Clapp, Global Governance, Poverty and Inequality (New York: Routledge, 

2010),p.168. 
«https://books.google.dz/books?id=YplaBwAAQBAJ&pg=PA168&dq=World+Bank+relies+on+the+i
nstallation+and+structural+adjustment»  

 ،  0222/ 00/ 27، 0020، ع الحوار المتمدنسمير أمين، "الفجوة بين الفقراء والأغنياء"،  2
« http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155003» 

 المكان نفسه. 3

https://books.google.dz/books?id=YplaBwAAQBAJ&pg=PA168&dq=World+Bank+relies+on+the+installation+and+structural+adjustment
https://books.google.dz/books?id=YplaBwAAQBAJ&pg=PA168&dq=World+Bank+relies+on+the+installation+and+structural+adjustment
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155003
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ية )توليد الأنظمة التسلطية(؛ حيث اعتبرها مانعا يمنع تجسيد المخططات  الثروة وإعادة الأنماط الاستعمار
يه فئة قليلة من أصحاب نامي، الذي تسيطر فالوطنية، ومساعدا يشارك في تدمير النظم الإنتاجية في العالم ال

رؤوس الأموال والنفوذ السياسي على مقّدرات المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يربط المفكر سبب اتساع 
ياح العولمة يطرت على الاقتصاد التي س، سياسات الليبرالية الجديدةوما يرتبط بها من  فجوة الفقر بر

ل المتخلفة ودول الـكبرى على الأسواق المحلية والعالمية، وجعل الدّ العالمي؛ من خلال فرضها لمنتجات ال
 1أمام تحمل تبعات ما يصيب الاقتصاديات الغربية من تقلبات وأزمات.

)أحد أقطاب الاقتصاد العالمي  (George Soros) روسووفي السياق نفسه، يضيف جورج س
الجديد( بقوله: "أّن العولمة أدّت إلى انتقال رؤوس الأموال من الأطراف )البلدان النامية( إلى المركز 

يادة  2ول الغربية(".)الدّ  وهو ما يعني أّن العولمة كانت سببا رئيسيا في استنزاف ثروات العالم النامي وز
)الخبير الاقتصادي  (John Stiglitz) جون ستجلتيزده الأمريكي هو ما أكّخيرات نظيره المتقدم. و

ية القليلة التي انتفعت من العولمة هي تلك التي أدارت الدّ  إنّ  «ولي( بقوله:السابق في البنك الدّ  ول الآسيو
يقتها، أمّا البلدان التي تضررت وهي الغالبية فهي التي أخضعت نفسها لأحكام الشركات  العولمة بطر

 3.»ولية وهي المؤسسات المؤيدة للعولمةمات الاقتصادية الدّ ظّ الـكبرى والمن
مجموعة ي البناء الاقتصادي بشقيه الكلي والجزئ عرفومع بداية العقد الأخير من القرن الماضي، 

ية تجّسدت بالانتقال من الاقتصاد الكلي إلى المحلي، إحقاق من خلال  من التطورات، تغييرات جذر
ول لدّ ة بالنمو الاقتصادي إلى التنمية بالمفهوم الإنساني. وذلك نتيجة للأوضاع التي آلت إليها اومن التنمي

المتخلفة خلال هذه الحقبة؛ حيث شهدت ارتفاعا كبيرا لمؤشرات البطالة، الحرمان، النمو الديمغرافي، 
يع الحقوق السياسية ز نقص التغذية والعناية الصحية. إضافة إلى تسجيل حالات من عدم المساواة في تو

 والمدنية، وكذلك عدم شرعية لـكثير من الأنظمة السياسية.
ممّا  4كل هذه العوامل، كشفت أّن التنمية لفقراء الوسط المتخلف ما هي إلاّ عصرنة للفقر.

فكر التنموي تطوير ال نحو منظمة الأمم المتحدةمن جديد، وعلى رأسه استدعى تحرك المجتمع الدّولي 

                                                
يلية  1، مركز دراسات الجزيرةأحمد التلاوي، "عولمة الفقر"،  1   ، على الرابط التالي:0200جو

«http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books»   
سنجير مصطفى، تشوسودوفيسكي، عولمة الفقر )القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، تر: محمد مميشيل  للمزيد حول موضوع عولمة الفقر أنظر:

0290.) 
يع،  قضايا عالمية معاصرةفتحي ذياب سبيتان،  2  ية للنشر والتوز   . 003 .(، ص0200)الأردن: الجنادر
 .المكان نفسه 3 
ية الغربية جورج قرم،  4 (، 0121، 0يع، ط)بيروت:دار الطليعة للنشر والتوز التنمية المفقودة: دراسات في الأزمة الحضارية والتنمو

  .006 .ص

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books
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ال من كان غالبيتها يدعوا إلى ضرورة الانتق مزيد من التقارير والبحوث في هذا الخصوص؛وإصدار ل
 . !المفهوم الضيق للفقر إلى مفهومه الموسع؟

نقص  الفقر الضيق: يتضمن المفهوم الضيق لمشكلة الفقر معيارا واحدا في التصنيف، يتمثل في .أ
ي الحرمان المادي، الذي تتجلى صوره في تدنالدخل الفردي، وبهذا يصبح الفقر حالة من حالات 

يات الحالة المعيشية والصحية والتعليمية، إضافة إلى عدم القدرة على مواجهة الحالات الفجائية  مستو
 1كالمرض، البطالة والأزمات خلال فترة زمنية محددة.

فهوم ـالفقر الموسع: هناك العديد من الدراسات والأبحاث التي دعت إلى ضرورة صياغة م .ب
 (Amartya Kumar Sen) أمارتيا سن الهندي لفقر؛ على غرار ما تقدم به المفكر الاقتصاديـوسع لـم

حيث  2نتيجة لإسهاماته في اقتصاد الرفاه(. 9118)الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 
تحسين المؤشرات  ىلا يقتصر عل ه مفهوما متعدد الأبعادأشار إلى ضرورة إعادة إنتاج مفهوم الفقر؛ باعتبار

يات  3فقط.المادية المرتبطة بمتوسط الدخل الفردي  وعليه، وجب تطوير المفهوم وتعميمه على كافة المستو
لفقر من . وهو ما بات يشكّل وجهة نظر الأمم المتحدة؛ إذ باتت تنظر للأبعاد التي قد تتأثر وتؤثر فيهوا

يات. د والمساـمنظور واسع يشمل كافة الأبع  تو
  4مفهوم الفقر يشمل الأبعاد التالية: تأسيسا على ما سبق، فإنّ 

                                                
 .00  00ص  (، ص0220)لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية،  الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربيعبد الرزاق الفارس،  1
قضايا التنمية  ات بخصوصبالعديد من الدراس (Amartya Kumar Sen) مارتينا كومار سنألقد ساهم المفكر الاقتصادي  2

وظاهرة الفقر، كانت كلها تدعوا نحو توسيع مفهوم التنمية ومعه مفهوم الفقر، لذلك ركّزت دراساته على اقتصاديات التنمية 
 ي قّدمها المفكر، ما يلي:والرفاه والعدالة الاجتماعية والاقتصادية؛ ومن بين أهم الدراسات الت

Amartya Sen, Poverty and Famines an Essay on Entitlement and Deprivation (New York: Oxford University 
Press, 1981).  

 أنظر: في مجال الاقتصاد وقضايا الفقر، مارتيا سنأيد حول الإسهامات التي تقدم بها للمز 
Christophen W Morris, Amartya Sen (New York: Cambridge University Press, 2010). 

 للمزيد حول موضوع مفهوم الفقر الضيق والفقر الموسع أنظر:
يل،  يع،  )الأردن: دار زهران التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي في ظل الديمقراطية وحقوق الإنسانزكي يونس الطو للنشر والتوز

0202). 
Stephen Bass, Hannah Reid, David Satterthwaite, Paul Steele, Reducing Poverty and Sustaining the 

Environment: The Politics of Local Engagement (London: Earthscan Publications Limited, 
2005). 

3 Magdalena Holztrattner, Clemens Sedmak, Humanities and Option for the poor (Germany: lit Verlag 
Münster, 2005), p.213. 

رقة ورشيد بوكساني، علام عثمان، "دور منظمة الأمم المتحدة في تحديد مفهوم الفقر والحد من أثاره في مختلف مناطق العالم"  4
، 7الجزائر جامعة ،مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدّولي حول تقييم سياسات التقليل من الفقر في الدول العربية في ظل العولمة

 .6، ص0200ديسمبر  02 1
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 ـ الفقر الاقتصادي: وهو المعبر عن عدم القدرة على كسب المال، التملك، توفير الغذاء.
يات تعليمية متقدمة،  بلوغ مستو ـ الفقر الإنساني: وهو عدم القدرة على المحافظة على الصحة و

 على توفير وسائل الرفاه المتعددة. إضافة إلى عدم القدرة 
يعبر عن عدم القدرة على توفير الحقوق السياسية والمدنية للأفراد.  ـ الفقر السياسي: و

 ـ الفقر الوقائي: وهو انعدام القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
 وبخصوص موقع الفقر في الدراسات السياسية، فقد برزت الصلة بشكل جلي نهاية القرن
العشرين؛ حين ساد العالم مجموعة من الأحداث والتغيرات المهمة، كان أبرزها نهاية الصراع شرق/ غرب 
وبلوغ العولمة مرحلة جديدة في صيرورتها التاريخية. وهو ما أدى إلى بزوغ ملامح نظام دولي جديد؛ قائم 

يديولوجية ترتبط بتحيزها للنموذج الغربي والفلسفة الليبر ة في التطور الاقتصادي اليعلى دلالات إ
يادة حّدة درجة الفقر  1والسياسي، ممّا خلق واقعا جديدا يمتاز بتسارع دينامية العولمة. وهو ما أدى إلى ز

  2على مستوى دول العالم الفقيرة.
؛ شكّلت ديدة جيات العالمية القد أسفر هذا الواقع الجديد، إضافة لما سبق، جملة من التحدّ ف

بمفهومها الشامل أهم عناصرها. حيث توجه لفيف من المفكرين السياسيين إلى دراسة ظاهرة الفقر 
الظاهرة باعتبارها قضية تدخل ضمن أدبيات الدراسات السياسية بصفة عامة والسياسات المقارنة بصفة 

وجيمس  (Connecticut) من جامعة(Lyle Scruggs) على غرار الباحثين ليل سراغس  خاصة.
، اللذان قّدما دراسة في مجلّة الدراسات السياسية (Springfield)من جامعة  (James P. Allan) آلان

 بعنوان:  0229عام ( Comparative Political Studies)المقارنة 
(The Material Consequences of Welfare States: Benefit Generosity and Absolute Poverty 

in 16 OECD Countries) 

في ستة عشر ( The welfare state)حيث قاما بدراسة العلاقة بين ظاهرة الفقر ودولة الرفاه 
يز الرفاه  دولة تنتمي لمنظمة التعاون والتنمية، معتبران بذلك أّن لعب الدّولة دورا رئيسيا في حماية وتعز

ل يأتي على حساب النمو الفعالاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها يعتبر مشكلا بالنسبة لها؛ باعتبار أّن هذا 
الاقتصادي. وحسبهما، يتجّسد دور الدّولة في القضاء على الفقر في الربع الأخير من القرن العشرين عبر 

                                                
 .23(، ص. 0220) القاهر: مطبعة الانتصار،  العولمة في ميزان الفكر: دراسة تحليليةعاطف السيد،  1 

2 Kaushik basu, “globalization, poverty, and inequality: what is the relationship? What can be done?”, 
world development, vol 34,  N8,(2006): 1364.  

« http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/Basu-
2006.pdf» 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/Basu-2006.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/Basu-2006.pdf
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يات الفقر المدقع في الديمقراطيات  ثلاث مجالات: التأمين الاجتماعي، البطالة والمرض، ومستو
مكن من خلالها الاقتصادية النسبية، التي حسبهما يالصناعية. مؤكدين بذلك على ضرورة تعزيز المساواة 

  1تحسين أوضاع الفقراء ورفاهيتهم.
في كتابه  الصادر عن جامعة ( Daniele Caramani)وهو ما أكّده الباحث دانيال كاراماني 

"، حيث تناول الباحث في فصله الواحد والعشرون the Comparative Politics" والمعنون: ،أوكسفورد
الفقر واللامساواة وتأثيراتهما السياسية؛ متخذا من دولة الرفاه وحدة للتحليل، ومناديا بضرورة ظاهرة 

يعية أهدافا لكل سياسة تقوم بصنعها وتنفيذها الدّولة.  جعل كل من القضاء على الفقر وعدم العدالة التوز
ياسي اجتماعي والسحيث أكّد الباحث أّن ظاهرة الفقر هي المسؤولة عن مدى تحقيق الاستقرار ال

 Natalia)في حين يذهب لفيف آخر من الباحثين على غرار: ناتاليا دانييلو  2والاقتصادي في الدّولة.
Dinello )وفلاديمير بوبوف (Vladimir Popov ) .إلى ربط ظاهرة الفقر بطبيعة النظم السياسية

مة الاقتصادية من خلال تجسيد الحوكفحسبهما، معالجة العلاقة بين الديمقراطية والحّد من الفقر تكون 
يعية وقيم الديمقراطية(.  )مدى شفافية المعاملات الاقتصادية، ومدى تطابقها مع القانون والعدالة التوز
واستنادا إلى مجموع المعطيات ونتائج دراسات الحالة، يرى الباحثان أّن الأنظمة غير الديمقراطية يمكن 

يعية، والعكس تم أن تكون عاملا في تحقيق الفقر من اما خلال تعزيز حقوق الملـكية واللامساواة التوز
ا فيما يتعلق بالأنظمة الديمقراطية التي تعزز من علاقة الديمقراطية والتنمية الإنسانية، وبذلك تهدف دوم

ياته.  3إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده ومستو
 .الفقرإستراتيجيات الأمم المتحدة في معالجة مشكلة ثانًيا: 

ليين، ودخل ميثاق الأمم المتحدة حيّز التنفيذ وغايته الأساسية الحفاظ على السلم والأمن الدّ 
اللذان توسعت دلالاتهما؛ لتشمل معالجة القضايا المتعلقة بالتهديدات العالمية الجديدة للإنسانية، وفي 

من  .نه ومن تبعاتهم اللازمة للحدّ تكريس الجهود بمقدمتها مشكلة الفقر. حيث التزمت المنظمة الدّولية 
لية التي وضعتها وإعطاء مفهوم شامل وواسع للفقر، وكذلك في مبادراتها الدّ لخلال محاولاتها الحثيثة 

                                                
1 Lyle Scruggs, James P. Allan, “The Material Consequences of Welfare States: Benefit Generosity and 

Absolute Poverty in 16 Oecd Countries”, Comparative Political Studies, Sage Publication, Vol39, n7, 
(2006), 880. «http://sp.uconn.edu/~scruggs/cps06.pdf»     

2 Daniele Caramani, the Comparative Politics (New York: Oxford University Press, 2008), p.537. 
3 Natalia E. Dinello, Vladimir Popov, Political Institution and Development: Failed Expectations and 

Renewed Hopes (Chelyinham: Edward Elgar Publishing Limited, 2007), p. 65. 
«https://books.google.dz/books?id=d05DPnTf1XgC&pg=PA65&dq=the+relationship+between+Poverty

+and+Political+Studies&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=the%20relationship%20between%
20Poverty%20and%20Political%20Studies&f=false» 

 للمزيد حول موضوع العلاقة بين الفقر والديمقراطية، أنظر:
Dirk Berg-Schlosser, Norbert Kersting, Poverty and Democracy: Self-Help and Political Participation 

in Third World Cities (London: Zed Books Ltd, 2003). 

http://sp.uconn.edu/~scruggs/cps06.pdf
https://books.google.dz/books?id=d05DPnTf1XgC&pg=PA65&dq=the+relationship+between+Poverty+and+Political+Studies&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=the%20relationship%20between%20Poverty%20and%20Political%20Studies&f=false
https://books.google.dz/books?id=d05DPnTf1XgC&pg=PA65&dq=the+relationship+between+Poverty+and+Political+Studies&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=the%20relationship%20between%20Poverty%20and%20Political%20Studies&f=false
https://books.google.dz/books?id=d05DPnTf1XgC&pg=PA65&dq=the+relationship+between+Poverty+and+Political+Studies&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=the%20relationship%20between%20Poverty%20and%20Political%20Studies&f=false
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حيث عّرفت  1من الفقر وكافة أوجه الحرمان التي يعاني منها البشر. بهدف بناء إستراتيجية شاملة للحدّ 
ظرف ، باعتباره: "لفقرا ة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالمنظمة الدّولية عبر لجنتها المعني

ية  إنساني يتسم بالحرمان المستدام أو المزمن من الموارد والمقّدرات والخيارات والأمن والقوة الضرور
  2.الاجتماعية"و ، والسياسيةوالاقتصادية ،والثقافية ،للتمتع بمستوى لائق من الحقوق المدنية

ل كافة باعتبارها مشكلة تشم ظاهرة متعددة الأبعاد،منظمة الأمم المتحدة ن منظور فالفقر م
وهو ما دفع بالهيئة الأممية وشركاءها إلى  3مجالات الحياة الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والثقافية.

المبادرات العالمية.  نبناء إستراتيجية عالمية لمكافحة مشكلة الفقر بجميع أبعادها؛ وذلك عبر تجسيد مجموعة م
 كان أبرزها: 

 :(1991 )كوبنهاغنالقمة العالمية للتنمية الاجتماعية   .1

وكلهم عزم على إيجاد حلول كفيلة  9115عام  ولي في كوبنهاغناجتمع أعضاء المجتمع الدّ 
لإشكاليات ابمعالجة مشكلة الفقر المتنامية يوما بعد يوم؛ حيث شكّل الفقر والاستعباد الجماعي، إلى جانب 

المرتبطة بالعمالة، أهم المواضيع المطروحة في القمّة العالمية للتنمية الاجتماعية. وقد توصلت القمة إلى 
لدول ا طرح خصوصيات جديدة حول مفهوم مكافحة الفقر، تجّسدت في طبيعة الالتزام المبرم من قبل

ة اقتصادية قر انطلاقا من كونه ضروروالحكومات المجتمعة في القمّة؛ والقاضي على ضرورة مكافحة الف
 4وسياسية واجتماعية وأخلاقية.

ومن المسائل الرئيسية التي تمخض النقاش حولها أثناء عقد القمّة، ضرورة أن تعمل المنظمات 
)على  ، البنك الدّولي، وكذا الدول المانحة(Bretton Woods) والمؤسسات المالية العالمية كبروتن وودز
يات ا علىدة الأمم المتحدة ، على مساعرأسها الولايات المتحدة الأمريكية( ية للدّ تحسين المستو ول لتنمو

 المتخلفة، بهدف القضاء على مشكلة الفقر عبر أقطارها.

                                                
1 Borden Wilkinson, David Hulme, the Millennium Development Goals and beyond: Global development 

after 2015 (London: routledge, 2012), p. 19. 
لة منشورات الصحة سلسمنظمة الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، "حقوق الإنسان والصحة واستراتيجيات الحد من الفقر"،  2 

 »c.pdfhttp://www.who.int/hhr/activities/prsp_arabi«. 6: )0202(، 21، عوحقوق الإنسان
3 David Gordon, “Indicators of poverty and hunger”, Townsend Center for International Poverty Research, 

university of Bristol, (2005): 3. 4.  
«http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ydiDavidGordon_poverty.pdf»  

4 World Bank, “New paths to social development, community and global networks in action”, social 
development department, )2000): 1, 4.      

«http://documents.worldbank.org/curated/en/986511468740193939/pdf/multi0page.pdf»  

http://www.who.int/hhr/activities/prsp_arabic.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ydiDavidGordon_poverty.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/986511468740193939/pdf/multi0page.pdf
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   1لي:من الفقر، ما ي من النقاط الأساسية التي خرجت بها القمّة العالمية بخصوص الحدّ و
يات التعليمية للمتمدرسين في الدول الفقيرة، والعمل .أ على  تثمين الموارد البشرية: وذلك عبر رفع المستو

 تطوير مهاراتهم الفنية. 
 الاستثمار في البنى التحتية ووسائل الإنتاج: وذلك من خلال العمل على توفير البنى والهياكل اللازمة .ب

رها؛ بهدف فقيرة، والعمل أيضا على تنظيمها وتطويلتحقيق النمو الاقتصادي على مستوى الدول ال
 الوصول إلى نتائج جيدة بخصوص تحقيق الرفاه الاقتصادي.

إشراك الفقراء في عملية التنمية وضمان حصولهم على الأصول المالية: وذلك بجعل الفقير محور  .ج
درى باحتياجاتهم أالإستراتيجية في القضاء على الفقر، فالفقراء باعتبارهم الفئة المستهدفة هم 

يعية.  ونقائصهم. وهو ما يضمن أيضا حصولهم على الأصول المادية، وبالتالي نصيبهم من العدالة التوز
يف، دفعت منظمة  .د يف: باعتبار أن أغلب الدول الفقيرة يضبطها نمط عيش الر دعم وتأهيل الر

لك من ا الوسط المتميز، وذالأمم المتحدة اهتماماتها عبر هذه القمّة؛ ونادت بضرورة الاهتمام بهذ
 خلال تقديم الدعم للبنى التحتية  وتأهيل الأفراد الذين يعيشون ضمن هذه البيئة.   

وقد مثّل هذا التوجّه علامة  فارقة  في تاريخ الوعي البيئي، ووضع ا مختلف ا تمام ا عمّا كان سائد ا في 
يف التّنمية بأنّ تلك الفترة؛ حيث أع ياها تشاد المؤتمر تعر دة الناتج القومي مل تطوير القدرات المادية )ز

ورأس المال( كمحدد أساسي لنجاح التنمية، إلى اعتبارها القُدرة على توفير حياة أفضل للبشرية؛ تشمل 
 2مجالات التعليم، الثّقافة، الرّعاية الّصحية، الّسكن والرّفاهية...
ُجتمع الدّولي إلى وضع مفهوم جديد  البيئية  موّسع للتنمية، تلعب فيه الاعتباراتوعليه عمِد الم

ي ا، ويتيح في الوقت ذاته فرصة  كاملة  للتّنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد استمر التطور  دور ا مركز
إلى أن  3الفكري في هذا الاتجاه، بالتأكيد على ضرورة حماية مصادر الثروة الطبيعية وبدائل التنمية.

يل انتهى بعد عقدين من ال  .9110زّمن إلى تبني مفهوم التنمية المستدامة في قمّة الأرض بالبراز
 :(1991 )مونتري الدورة الخامسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .2

في إطار الإستراتيجية المتبعة من قبل منظمة الأمم المتحدة وشركائها بخصوص الحّد من مشكلة 
على ضرورة وضع  9119الخامسة لبرنامج الأمم المتحدة عام الفقر، ركّزت المنظمة الدّولية في الدورة 

                                                
  7 .، صمرجع سابقرشيد بوكساني، علام عثمان،  1
يات الجزئية ، محمد فهمي 2  .030.037 (، ص.0202، )الأردن: دار الشروق الجديدةة والكلية في العلاقات الدّوليالنظر
 .030، ص.المرجع نفسه 3
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الخطط المناسبة لمعالجة كافة الأسباب المؤدية لحدوثها. من خلال إدراجه كمحور أساسي في برنامج تحقيق 
ية المستدامة.  1التنمية البشر

الدورة الخامسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى  اتباع مجموعة من الخطط، جاءت  أوصتوقد 
 2كما يلي:
دعم النمو الموجه لصالح الفقراء في الدول المتخلفة؛ من خلال إدماج هدف مكافحة الفقر في  -

يع ا صغيرة والمتوسطة، لمختلف السياسات والبرامج الحكومية، والعمل على تهيئة الظروف المواتية لنمو المشار
 .ودعم القطاعات الإستراتيجية

ما يتماشى مع  ، وتنظيم الإنفاق الحكومي وفقومكافحة البطالة تعزيز فرص الحصول على الوظائف  -
 من الفقر. الهدف الأساسي المتمثل في الحدّ 

اجهة ودعم الأسر والمجتمعات في الحصول على الموارد والإمكانات اللازمة لتعزيز قدراتهم في م  -
مشكلة الفقر؛ وذلك عبر تمكينهم من الحصول على السلع والخدمات المختلفة، والعمل على تحقيق الأمن 

  .خدمات الصحية والتعليمية اللازمةمن ال الغذائي، مع ضمان استفادة كل أعضاء المجتمع
الفقيرة  لطبقاتا ؛ تكون بمثابة خطط واستراتيجيات قادرة على مساعدةوضع سياسات أمن وقائية  -

 على تجاوز الصدمات والأزمات الاقتصادية.
العمل على تمكين المرأة وتثمين أدوراها في عملية التنمية، وذلك من خلال إزالة التفاوت وتحقيق  -

المساواة بين الجنسين في التعليم، بالإضافة إلى دعم البرامج الموجهة لتدريب ورفع المهارات الفنية 
 من مشكلة الفقر. بخصوص دور المرأة في الحد

ل الفقيرة أن تضع وعزيز الاندماج في مسار العولمة الاقتصادية؛ حيث يتوجب على اقتصاديات الدّ ت -
برامج وسياسات تتماشى وآليات الاقتصاد العالمي، وهو ما يشكّل دعامة أساسية في المضي نحو تحقيق نمو 

 ول.مستدام، تعالج من خلاله مشكلة الفقر في هذا النمط من الدّ 
ية، وتعزيز الوعي بحماية  - يات العملية التنمو العمل على جعل مبدأ المحافظة على البيئة ضمن أولو

 الثروات الطبيعية المشتركة بين وحدات المجتمع الدّولي.

                                                
 المكان نفسه.  1

2 Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), "Rapport mondial sur le 
développement humaine1997",  Economica Edition )1997): 123-128. 

«http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1997_fr_complet.pdf» 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1997_fr_complet.pdf
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فيما يتعلق بمسألة  1(Participatory approach) العمل من أجل تحقيق "مقاربة تشاركية" -
مية والعالمية، في تسيير عمل المنظمات الإقليمكافحة الفقر، مع الحرص على تعزيز آليات الحكم الراشد 

 باعتبارها فواعل رئيسية في معادلة محاربة الفقر. 
لـكن، ورغم كل المجهودات السابقة، بقيت مشكلة الفقر تشكل عبئا رئيسيا للمجتمع الدّولي؛ إذ 

يات لم تستطع دنيا من  الاستراتيجيات الأممية معالجتها وكبح انتشارها، بل حتى لم تستطع أن تحقق مستو
الاكتفاء الاقتصادي للدول التي تعاني منها. حيث ما فتئت تتزايد وتتوسع مع مرور الوقت مساحة 

يادة المنظمة الدّولية )منظمة الأمم المتحدة( وشركائها ب وهو ما دفع وعمقا. منصبة في ود الالجهإلى ز
فية في إعلان . وهو ما توّج مع بداية الألظاهرة الفقر من الاهتمام بإيجاد الآليات والوسائل الـكفيلة للحدّ 

 .البرنامج الإنمائي للألفية

 .دور البرنامج الإنمائي للألفية في معالجة مشكلة الفقرا: ــثالث

هديدات جديدة رالية تـوليبـة النيـها العولمـالتي أفرزتديدة ـجـة الـميـلاـعـّديات الـحـكّلت التــد شـقـل
الصحّي  ،ي/ التنمويدالاقتصا ،الاجتماعيالأمن العسكري أو للأمن الإنساني، سواء على الصعيد 

 منه الأمريكيـضّ ـهو ما تو ئي.ـيـوالبيئيّ والثقافيّ، ولا سيما الفقر والمجاعة والبطالة والأمية والتلوث الب
رئيس البنك الدّولي سابقا، في خطابه الموجه إلى مجلس  (james Wolfenson)سون ـفينـجيمس ول
مشكلة الفقر وأهمية محاربتها كظاهرة تهدد الأمن  ، عن خطر0222/ 9/ 95ولي بتاريخ الأمن الدّ 

عندما نفكر بالأمن يجب أن نفكر بالأمن البشري، يجب أن نكسب حربا أخرى « الإنساني العالمي بقوله:
    2.»القتال ضد الفقرهي 

سسات توجت النقاشات التي قامت بها المنظمات والمؤوفي السياق نفسه، وضمن نفس السنة،  
الدّولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة بهدف تحقيق التنمية والحّد من مشكلة الفقر، بتعهد رؤساء 

مم المتحدة بتحقيق مجموعة أهداف داخل مقر الأ 0222دولة في أيلول / سبتمبر من سنة  981أكثر من 

                                                
ية، وهي هدف يسعى برنامج الأمم المتحدة  يرى الدكتور 1 ياني؛ فإن مفهوم المشاركة أو التشاركية مكون أساسي للتنمية البشر صالح ز

الإنمائي إلى تحقيقه، والمقصود بها؛ أن يكون للمواطنين دور في صناعة القرارات التي تؤثر في حياته، سواء بشكل مباشر، أو من 
يقوم هذا النوع من المشاركة الواسعة على حريخلال مؤسسات شرعية وسيطة تمثل مص لتعبير، وأيضا على التنظيم وا يالحهم، و

الإصلاحات  الديمقراطية التشاركية في ظلقدرات المشاركة البناءة في رسم السياسات العامة. للمزيد أنظر: بوحنية قوي، 
يع، دار الحامد للنشر وال )عمّان: السياسية والإدارية في الدول المغاربية  . 67ص. (.0201توز

 .(0202،)30، عمجلة الدفاع الوطنيإلياس أبو جودة، "مفهوم الأمن البشري في ظل التهديدات العالمية الجديدة"،  2
«https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/»  

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/
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ية تحّسن من نمط عيش الأفراد،  إنمائية، وأكّدوا على مدار خمسة عشر سنة بضرورة لوصول إلى نتائج تنمو
 1وذلك ضمن إطار متكامل يشمل اهتمامات مختلف أعضاء المجتمع الدّولي.

ير عالمية تابعة  عن شبكة وقد تمثل هذا الاتفاق بإعلان البرنامج الإنمائي للألفية، الذي يعبر  تطو
لمنظمة الأمم المتحدة، تهدف إلى النهوض بالتنمية والقضاء على الفقر؛ باعتباره مشكلة متعددة الأبعاد 

ظيفة، تشمل انعدام الحاجيات المرتبطة بحياة ورفاهية الإنسان، كالرعاية الصحية وتوفير التعليم، توفر بيئة ن
 2السياسية والمدنية. بالإضافة إلى توفير جميع الحقوق

 3أهداف عامة، هي: وقد تضمّن إعلان البرنامج الإنمائي للألفية تسطير ثمانية
 القضاء على الفقر المدقع والجوع. .9
 تحقيق تعميم التعليم الابتدائي.  .0
 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. .2
 تقليل وفيات الأطفال. .4
 تحسين صحة الأمهات. .5
يا وغيرهما من الأمراض.مكافحة فيروس نقص  .9  المناعة /الايدز والملار
 كفالة الاستدامة البيئية.  .9
 .إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية  .8

                                                
1 United nation, The Millennium Development Goals: a Latin American and Caribbean Perspective (Santiago: 

United Nations publications, 2005), p. 1. 
«https://books.google.dz/books?id=MNVy2JeiCuQC&printsec=frontcover&dq=United+nation,+The+M

illennium+Development+Goals:+a+Latin+American+and+Caribbean+Perspective&hl»  
أمين قسول، "التأمين الأصغر كآلية لتحقيق أول الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة في الحد من الفقر المدقع والجوع في البلدان  2 

 .9 .، ص)0201أوت (، 20، مركز دراسات الوحدة العربية، ع بحوث اقتصادية عربيةالنامية"، 
3 Andy Haines, Andrew Cassels, “Can the millennium development goals be attained?”, London School of 

Hygiene and Tropical Medcine, Vol 329 (2004): 395: 
 أنظر:  مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفيةللمزيد حول موضوع 

Godwin Prem Singh, Millennium Development Goals: A Social Science perspective (New Delhi: Allied 
Publishers PVT.LTD, 2009). 

Adam Wagstaff, Mariam Claeson, The Millennium Development Goals for Health: Rising to the Challengers 
(Washington: Library of Congress Cataloging in Publication Data (The World Bank), 2004). 

https://books.google.dz/books?id=MNVy2JeiCuQC&printsec=frontcover&dq=United+nation,+The+Millennium+Development+Goals:+a+Latin+American+and+Caribbean+Perspective&hl
https://books.google.dz/books?id=MNVy2JeiCuQC&printsec=frontcover&dq=United+nation,+The+Millennium+Development+Goals:+a+Latin+American+and+Caribbean+Perspective&hl
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؛ فقد تم تحقيق ههدافمن أتقدما ملحوظا في تحقيق بعض البرنامج الإنمائي للألفية ق لقد حقّ 
كما زادت فرص الالتحاق  العالمي،الهدف المتعلق بتخفيض نسبة الفقر المدقع إلى النصف على المستوى 

 1.بالتعليم والرعاية الصحية، واقترب عديد من دول العالم المتخلف من تحقيق المساواة التامة بين الجنسين

                                                
المحور الرئيسي لفقر المدقع والجوع" "القضاء على اإذا ما قمنا بتحليل النتائج المحققة، فقد شكّل الهدف الأول في البرنامج الإنمائي للألفية  1

لهدف ااتيجية الأمم المتحدة المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وعليه، كانت غاية المنظمة الدّولية من وراء هذا 0في إستر
، وهو ما تم الوصول إليه 0201  0222دولار في اليوم إلى النصف بين عامي  0.01تخفيض عدد الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 

 فعلا؛ حيث انخفضت معّدلات الفقر المدقع على الصعيد العالمي إلى النصف قبل خمس سنوات من الموعد المستهدف. أنظر:
Willian Brawner, Before We Become Extinct, (Morrisville: Lulu, 2008), p. 14. 

«https://books.google.dz/books?id=fEYx8yLJX9sC&printsec=frontcover&dq=Willian»   
The World Bank, “Extreme poverty rates continue to fall”, World Bank, 20/03/2016 : 

« http://blogs.worldbank.org/opendata/extreme-poverty-rates-continue-fall l»   
ة للمنظمة الدّولية وبرنامجها الذين يعانون من الجوع إلى النصف تحديا كبيرا بالنسب شكّلت الغاية المتعلقة بتخفيض نسبة السكان في حين

الإنمائي، باعتبار أّن أعداد الناس الذين يعانون من الجوع دائما ما كانت مرتفعة، وهو ما تعبر عنه إحصائيات منظمة الأمم المتحدة 
مليون  722الجوع والفقر المدقع على مستوى العالم، يتشكل  مليون شخص يعاني من 222؛ حيث تم تسجيل 0201الصادرة عام 

 منهم من فئة الأطفال. أنظر:
 : 20/27/0201، إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة"، 0201الأمم المتحدة، "الأهداف الإنمائية للألفية وما بعد 

«http://www.un.org/ar/millenniumgoals/poverty.shtml» 
ائية في المناطق النامية فقد بلغ معّدل صافي التسجيل في المدارس الابتد "تحقيق تعميم التعليم الابتدائي"،وبخصوص الهدف الثاني 

يق. كما انخفض عدد الأطفال غير الملتحقين 0222في سنة  % 37، بعد أن كان 0201في عام  % 10 ّدر بالمدارس إلى النصف؛ و
 . أنظر: 0222مليون طفل عام  022بعد أن كان  0201مليون طفل عام  12أّن عددهم قد بلغ 

The World Bank, Global Monitoring Report 2014/2015, Ending Poverty and Sharing Prosperity, 
(Washington: Washington press, 2015), p. 164.165. 
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/gmr/gmr2014/GMR_2014_Full_Report.pdf  

للألفية نتائج جدّ  لمتحدة عبر برنامجها الإنمائيفقد حققت منظمة الأمم ا "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، وبخصوص
يادة كبيرة في أعداد الفتيات في المدارس مقارنة بما كان عليه الحال في سنة  . وحسب التقارير 0222حسنة، حيث تم تسجيل ز

ققت تقدما كبيرا في إزالة ح الصادرة في الخمس سنوات التي سبقت تاريخ انتهاء آجال البرنامج الإنمائي للألفية؛ فإن المناطق النامية
 التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والأساسي والجامعي. أنظر:

Barbara Bruns, Alain Mingat, Ramahatra rakotomalala, Achieving Universal Primary Education by 2015: 
A chance for Every Child Washington: the World Bank, (2014): 3.  

«http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/2782001089739404514/achieving_
efa_full.pdf» 

اع أن يحقق تقدما ، نجد أّن البرنامج الإنمائي استطتخفيض معدل وفيات الأطفال"لية بخصوص"وإذا ما تطرقنا إلى عمل المنظمة الدّو 
كبيرا بخصوص هذه الغاية، حيث تراجعت وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر بمعدل يزيد عن النصف على المستوى العالمي؛ 

ولادة، وهو  0222حالة وفاة في كل  07حالة إلى  12ن م 0201  0112إذ انخفضت هذه الوفيات في الفترة الممتدة بين عامي 
 . أنظر: %17ما يعكس نسبة 

Malcolm Molyneux, Elizabeth Molyneux, “Reaching millennium development goal4”, The Lancet Global 
Health, March 2016:  «www.thelancet.com/lanvcetgh» 

يا وغيرهما من الأمراضلقد عمل البرنامج الإنمائي على  حيث  .تحسين صحة الأمهات، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والملار
 ، بينما% 60على الصعيد العالمي؛ ففي منطقة جنوب آسيا تراجع معدل الوفيات بنسبة  %01تراجع معّدل وفيات الأمهات إلى 

يقيا  جنوب الصحراء، بلغت نسبة الانخفاض  وبخصوص نسبة الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة  بالمائة. 01في أفر
ية، فقد انخفضت نسبة الإصابات إلى ما يقارب   =مليون شخص 6.0، كما تم إنقاذ حياة 0207و 0222بين عامي  % 02البشر

https://books.google.dz/books?id=fEYx8yLJX9sC&printsec=frontcover&dq=Willian
http://www.worldbank.org/news/extremeـpoverty-rates*continue-to-fall
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/poverty.shtml
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/gmr/gmr2014/GMR_2014_Full_Report.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/2782001089739404514/achieving_efa_full.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/2782001089739404514/achieving_efa_full.pdf
http://www.thelancet.com/lanvcetgh
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إلاّ أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة والنجاحات المحققة من قبل البرنامج الإنمائي للألفية، فقد 
هو ما شكّل الإطار العام للتحديات التي واجهت العالم بعد انتهاء تخلّف على الركب ملايين الناس، و

ن ببقاء ملايي (. ولعّل من أبرز التحديات ما هو مرتبط0295) أجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
ار أّن الهدف فد تحقق ، باعتبالفقراء تحت سقف الفقر المدقع والجوع بعيدا عن توفر الخدمات الأساسية

عدم إضافة لذلك، شكّلت مسألة  1.يعيشون في فقر مدقع مليون نسمة 822 ولازال ما يقاربنصفه 
حديا أمام المنظمة هي الأخرى ت المساواة بين الجنسين في الحصول على الحقوق السياسية والاقتصادية

 الدّولية لا يقل أهمية عن التحدي الأول.

بيئة شكّل هو ، بل إّن تغير المناخ وتدهور اليات على هذا النطاق فحسبولا تقتصر طبيعة التحدّ 
يادة الآخر تحديا لم يستطع البرنامج الإنمائي للألفية معالجته؛ ف ، إضافة إلى ندرة المياه وتضرر التلوث البيئيز

الغطاء النباتي، بات يهدد وبشكل كبير المجتمع الدّولي عموما والدول الفقيرة على وجه الخصوص، نظرا 
 2.الموارد من أهمية بالغة في النظم الإنتاجية لهذه الدول لما تشكله هذه

 

                                                
يا بين عامي = في  0207و 0222إضافة إلى ذلك، ساهم البرنامج الإنمائي بين عامي  .0201و 0222من الموت بداء الملار

بالمائة، وذلك خلال الفترة  01 مليون شخص من داء السل؛ إذ انخفضت معّدلات الوفيات بالداء بنسبة 73معالجة حياة 
 . أنظر: 0207إلى  0112الممتدة من 

 : 02/27/0201، المتحدة الأممالأمم المتحدة، "تقرير الأهداف الإنمائية للألفية"، 
 « http://www.un.org/ar/millenniumgoals/pdf/MDG.2015.rept.pdf»  

مستنفدة لطبقة الأوزون، ال، فقد تم التخلص بشكل شبه كامل من المواد تحقيق الاستدامة البيئية"أمّا بخصوص الهدف السابع "
ن ويتوقع بذلك أن تستعيد الطبقة صحتها في أواسط هذا القرن؛ حيث استطاع البرنامج أن يوفر إمكانية الحصول على الصرف المحس

، وهو ما يعتبر 0201من سكان العالم يستخدمون مصدرا محسنا لمياه الشرب في عام  %10مليار شخص، وبذلك بات  0.0ل 
فقط. إضافة إلى ذلك، استطاع البرنامج تخفيض نسبة سكان المناطق  %36؛ أين كانت النسبة تقارب 0112نة بعام إنجازا مقار

ية المتواجدة في أحياء المناطق النامية الفقيرة من   .. أنظر: 0200سنة  %01.3إلى  0222سنة  %71.0الحضر
World Bank, global monitoring report 2014/2015, Ending Poverty and Sharing Prosperity, op.cit. pp 

176.177. 
في عام  %66كما استطاع البرنامج الإنمائي أن يرفع من نسبة المساعدة الإنمائية المقدمة من الدّول المتقدمة إلى الفقيرة إلى ما يقارب 

مقدمة من جاوزت المساعدات ال؛ حيث ت"إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية" ، وذلك ضمن إطار تحقيق الهدف الثامن0200
 2.3الدانمرك والسويد والممل كة المتحدة والنرويج الغاية التي حدّدتها المنظمة الأممية للمساعدة الإنمائية الرسمية، والمقّدرة بنسبة 

 من الدخل الوطني الإجمالي. أنظر: 
UN millennium project,  " The 0.7% target: An in depth look ", Millennium Project, March 2016. 
http://www.unmillenniumproject.org/press/07.htm»      
1 National Audit Office, “Tackling rural poverty in developing”, Department for International development, 

(2007): 4.  
 .00(: 0201، )سبتمبر 10، عالتمويل والتنميةصندوق النقد الدولي، "من الماضي نحو المستقبل: مستقبل الاقتصاد العالمي"،  2

http://www.un.org/ar/millenniumgoals/pdf/MDG.2015.rept.pdf
http://www.unmillenniumproject.org/press/07.htm


122  
  

 

 

 

كما أّن انتشار النزاعات وتوسع بؤرها شكّل هو الآخر تحديا رئيسيا لإستراتيجية الأمم المتحدة في 
التابعة للأمم المتحدة في تقريرها ( UNHCR)كشفت المفوضية العليا للاجئين القضاء على الفقر؛ حيث 

ي  ،0294 في العاممليون شخص على الهجرة  92أجبرت  النزاعات في بؤر التوتر عبر العالمالسنوي أّن 
جعل المنظمة الدّولية يممّا  1.فئة الأطفال )وهو أكبر رقم سجّل بعد الحرب العالمية الثانية( من نصفهم

 أمام مشكلات جديدة تتميز بنمط يساعد على تعزيز فجوة الفقر واستمراره.

يورجديدة ب من زعماء العالم في قمّة عالمية 952على ما سبق، تجمّع أكثر من  لذا وتأسيسا ك في نيو
يل عالمنا: خطة التنمية المستدام :إقرار خطة جديدة بعنوانتمّ من خلالها  0295أيلول /سبتمبر   ة"تحو

 (Transforming our world: the Sustainable Development Plan for 2030) "0222لعام 
ير التزموا فيها بسبعة عشر هدفا إنمائيا؛ تتراوح ما بين القضاء على الفقر ومحاربة التفاوت والتصدي لتغ

 2المناخ.

لقد وضعت منظمة الأمم المتحدة الأهداف الإنمائية المستدامة وفق ما يتماشى وتجاوز الثغرات 
قيق التنمية بأبعادها الثلاثة: الدّولية إلى تحالتي تم تسجيلها في البرنامج الإنمائي للألفية. إذ تسعى المنظمة 

لية االاجتماعية والاقتصادية والبيئية من جهة، وكذلك معالجة المسائل المتعلقة بالسلام والعدالة وفعّ 
يقالمؤسسات الدّ                          حوكمة العالميةال اتباع مقاربة ولية من جهة ثانية. وذلك عن طر

(Global governance)،  حدات وفواعل التنمية العالمية: الجميع من خلال تفعيل الشراكة بين
 .وتجديدها، المالية، المجتمع المدني العالمي، المؤسسات السياسية

 

 

                                                
مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية عام معاناة اللاجئين"،  0201ماجدة أيت لكتاوي، "تقرير الأمم المتحدة عن اللاجئين: عام  1

   :0201اتيجية، والاستر
2 John Maurice, “UN set to change the world with new development goals”, The Lancet, march 2015: 
«http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00251-2/fulltext?rss%3Dyes» 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00251-2/fulltext?rss%3Dyes
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  ات: ــاجـستنتالإ

برزت ظاهرة الفقر في أدبيات الأمم المتحدة باعتبارها ظاهرة عالمية بالغة في خطورتها، وهو 
وضع مجموعة من الآليات بهدف كبح انتشارها والقضاء عليها؛ وذلك عبر مجموعة من إلى ما دفعها 

ة العالمية للتنمية ؛ على غرار القمّفي هذا الشأنالاستراتيجيات المنبثقة عن القمم العالمية المنعقدة 
. 9119، والدورة الخامسة لبرنامج الأمم المتحدة بمونتري عام 9115الاجتماعية بكوبنهاغن سنة 

(؛ باعتباره الإستراتيجية التي عملت المنظمة الدّولية 0295ـ  0222وكذلك البرنامج الإنمائي للألفية )
 من خلالها على تخفيض نسبة الفقر العالمي إلى النصف. 

لقد استدعت مشكلة الفقر من منظور البرنامج الإنمائي للألفية توفير مجموعة من العوامل 
أّن سا بتوحيد الأهداف المتعلقة بالقضاء على ظاهرة الفقر وتوطينها، خاصة ووالأدوات المرتبطة أسا

تصادية رات الاققدّ ممة الدّولية على أنه حرمان من المفهوم الفقر بات ينظر إليه حسب المنظّ 
ة موالاجتماعية والسياسية والثقافية. لـكن، ورغم كل هذا القدر من الاستعداد، لم تستطع المنظّ 

بعقد  ةية المحددعند انتهاء أجال الإستراتيجالمسّطرة ر برنامجها الإنمائي بلوغ جميع الأهداف الدّولية عب
ي تتميز بنظم ول الفقيرة التونصف من الزمن؛ حيث لا تزال التحديات كبيرة أمامها، خاصة في الدّ 

 مواطنيها.ل اقتصادية ضعيفة، وأنظمة سياسية لا تضمن القدر الكافي من الحقوق المدنية والسياسية

وعلاوة على ذلك، فقد تبوأ الفقر منصبه في الدراسات السياسية، حيث بات يعتبر مدخلا 
لقياس أداء النظم السياسية، باعتباره نوعا من التحديات الجديدة للأمن الإنساني من جهة، وقضية 

تتحدد  باتت وبذلك،من قضايا صلب اهتمامات حقل الدراسات السياسية المقارنة من جهة ثانية. 
درجة فعّالية النظم السياسية لدول معينة بمدى قدرتها على وضع سياسات كفيلة بمعالجة ظاهرة 

 الفقر عبر أقطارها. 

 

 
 



124  
  

 

 

ة لاتساع إّن البرنامج الإنمائي للألفية لم يستطع أن يعالج الأسباب الحقيقيوكنتيجة نهائية، ف
يا(،  لـكثير من ا الأمم المتحدة كما يرىة موذلك لأّن منظّ الفجوة بين الأغنياء والفقراء )عالميا وقطر

ولي( النقد الدّ  ولي وصندوقكغيرها من المؤسسات المالية العالمية )البنك الدّ  والمراقبون نوالباحث
أداة لصنع شرعية العولمة ونظامها الليبرالي بكل تداعياته؛ أين تعمل على مدح انجازات النظم الغربية 

ول وإن كانت هذه الأنظمة المتسبب الرئيسي في فقر نظيرتها المتخلفة ) الد)الدول الغنية( حتى 
الفقيرة(، من خلال تدمير نظمها الإنتاجية وتدعيم المسار الاقتصادي العالمي القائم من جهة، 
وخلق الفوضى السياسية والاقتصادية والأمنية على مستوى هذه الدول من جهة ثانية. وذلك كله 

بقاءها تا     بعة لا مستقلة.بهدف إ
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 الراهنة التحوالت   ظل  يف  اجلزائر يف 

    

 *ارةـأعم  بن لعربي 

 وهران - (CRASC)والثقافية   احث باملركز الوطين يف األنثروبولوجيا االجتماعيةب

 

 

 التاسع مناس في سيدي بلعب -جيلالي اليابس نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة
ً 5102 ديسمبر  ً دراسيا ي ظل الجزائر فحول "الحوكمة السياسية وجهود إصلاح الدولة في ، يوما

وقد  .0691ديسمبر  00الذكرى الثالثة والخمسين لمظاهرات  ، وذلك في مناسبةالتحولات الراهنة"
ذة، من الأساتذة القادمين من مختلف جامعات الوطن، وبحضور أسات نخبةنشط هذه التظاهرة العلمية 

  في ولاية سيدي بلعباس. أهلية طلبة وناشطين في أحزاب سياسية وجمعيات
أربعة محاور، الأول  الىاليوم الدراسي  تم تقسيم

 :لىإ المحور الثاني تطرقو .
بينما تناول المحور الثالث  .

  .شكل  في الرابع المحور وجاء، 

                                                

 »  « Laribenamara@yahoo.fr                                                               :  البريد الإل كتروني *

 تقـارير العـدد
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 ولاعتبارات تنظيمية تم تقسيم اليوم الدراسي الى ثلاثة جلسات، وقد ترأست
يضة لهذ الجلسة الأولى؛ حيث من جامعة سيدي بلعباس  ه الجلسة، قدمت الخطوط العر

 الذيمصطلح إغريقي قديم، يصف  (The Good Governance)"الحوكمة السياسية"  أكدت أنو
وحماية  بأنه "ربان السفينة"، فحينما يحسن قيادتها ويتمكن من حمايتها يتولى مسؤولية إدارة الدولة

يوصلها إلى بر الأمان فهو  ...ركابها وبضاعتها من الأمواج والأعاصير ومختلف المخاطر في البحر، و
  حوكمة السياسية.ال نسحب علىي"ربان متحوكم"، وهو ما 

"من جامعة تلمسان المداخلة الاولى بعنوان  قدم الدكتور 
وم ظهور وتطور مفه ، تطرق من خلالها الى"

منتصف ( في PNUDالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ) في ضوءالحوكمة السياسية، وخصوصا 
 ،صندوق النقد الدوليو بالإضافة إلى مختلف المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي .التسعينيات

ياتاالشفافية في التسيير،  لا سيما مسألة، شيدد على مبادئ الحكم الرشد  ت   التي الأساسية، وجود  لحر
 قضاء م ستقل. مجتمع مدني فاعل، و

 سومة بـوجامعة سيدي بلعباس في مداخلته الم من  من جهته، أكد الباحث
حوكمة ، على أن "ال""

 ً  لحوكمة السياسية هوا لوصول الىأن السبيل الأمثل ل السياسية هي جوهر الهندسة السياسية"، معتبرا
 في المناسبات. شراك المواطنين في عملية صنع القرار، والابتعاد عن المشاركة إ

من  الأستاذ الدكتور  فقد نشطهاأما بالنسبة للمداخلة الثالثة، 
أنه "لا يوجد  أكد فيها "،" بعنوانجامعة سعيدة 

لـكن توجد روابط  ،تجارب مختلفة(، فهناك Good Governanceق الحكامة )نموذج واحد لتحقي
ي هذا لا يوجد بديل ديمقراطي واحد لـكن توجد بدائل متنوعة، وف . واعتبر أنهمشتركة للحكم الجيد"

يا مفاده "ما هو نمط الديمقراطية الأنسب لمجتمعات ودول العالم الثالث؟  السياق طرح تساؤلا جوهر
يات؟" وللإجابة عن هذا التساؤل عرض الدكتور  تحديداً تلكو  التي لديها تنوع في الهو
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مثلما  ى الأغلبيةعل يقومكلاسيكي نموذج ، وهو نموذج الأغلبية"الأول هو "؛ نموذجين من الديمقراطية
يقوم على ال "نموذج الاجماع" النموذج الثاني هو غرب.وسائد في ال يد ل على ذلك اسمه  ؛ حيثتوافقو

، على الرئيس مقابل تقليص صلاحيات في بصلاحيات واسعة في ظل هذا النموذج يتمتع البرلمان
 اعتبار أن النظام البرلماني هو الأكثر تماشياً مع طبيعة النظام السياسي. 

 ،بلعباس المداخلة الثالثة بعنوانسيدي من جامعة  ستاذ م الأوقد  
ورة التوصل فيها على ضرحيث رك ز  ؛""

 عليه إلى الديمقراطية التشاركية، والمشاركة الفعلية للمواطنين في تسيير شؤون الدولة، وهو ما ستترتب
هم لكافة التبعات مع تحمليشارك المحكومون في اتخاذ القرار، س حيث ثنائية المشاركة والمسؤولية،

 .ذلك القرارالناجمة عن 

سيدي  من جامعة ذ اـستجلسة الاولى كانت من تقديم الأآخر مداخلة في ال
ر مفهوم السيادة غي  تتطرق فيها الى  "،" بعنوانبلعباس، 
من اللازم على ات جديدة تحدي ، في ضوء الثورة المعلوماتية والفضائيات، معتبراً اياها بمثابةالوطنية

 الدول أن تتكيف معها. 

تينيات دول العالم الثالث المستجدة في الاستقلال في الس أن فت للنظر حسب المتدخلواللا  
يع ت من القرن المنقضي، لم تستطع تحقيق الوعود التي قطعتها أمام شعوبها والمتمثلة حقيق التنمية والتوز

ياب غ د استشراء واسع للفساد المالي والاداري. واشار الباحث أن، بل باتت تشهالعادل للثروة
  .الأجنبية رؤوس الاموالنفور  ساهم فيعند غالبية تلك الدول  السياسيالاستقرار 

مداخلة بعنوان ب من جامعة تلمسان الجلسة الثانية ستاذة الأ واستهلت
 ؛""

تعزيز دولة الحق والقانون، عصرنة قطاع العدالة، إصلاح الإدارة العمومية أو  أهمية علىركزت فيها 
ية. بو  تنفيذ مشروع "الحكومة الإلـكترونية"، مكافحة الفساد، وتطوير المنظومة التر
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 د م مداخلة س، حيث قسيدي بلعبا جامعةمن  تلتها بعد ذلك مداخلة الأستاذ 
"بعنوان 

في مختلف  م تمثيلهاحجموضوع المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر، و تطرق فيه الى"، 
يعي للاقتصادي ابالط كما سلط الضوء على "استمرار .المجالس المنتخبة والهيآت الرسمية للدولة ع الر

 يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الأمن القومي. وما الجزائري" 

ة الأستاذعلى البعد الاقتصادي للحوكمة، منها مداخلة  أربعة مداخلات وقد رك زت
" الموسومة بـ 3 رـزائـمن جامعة الج 
قضاء ، حيث تطرقت فيها الى أهمية الحكم الجيد في الارتقاء بالخدمة العمومية وال"

 على الاساليب البيروقراطية والفساد الادراي. 

سين الأداء أجمعت على ضرورة تحو ورك زت بقية المداخلات على البعد الاقتصادي للحوكمة،
يع العادالشفافية في التسيير ومحاربة الفسادال الاقتصادي من خل لعائدات  ل، وضمان التوز

لى مختلف دورا هاما في تفعيل التنمية المستدامة ع باعتبار ذلك يلعب تحديث الإدارةالمحروقات، و
   .الأصعدة

من جامعة  دكتور الانطلقت بمداخلة  ة فقدجلسة الثالثة والأخيرالأما 
استعرض  "،"بعنوان  تلمسان،

ية منذ دستور  فيها تعديلات الى جانب ال ،5112إلى غاية دستور  0693مختلف الدساتير الجزائر
ية الاخيرة   .5109الدستور

"بعنوان  3 رـزائـمن جامعة الج الأستاذ  تلتها مداخلة

، الإصلاح كريستوالتي تطرق فيها إلى دور متغيري التنشئة السياسية والثقافة السياسة في  "،1100
تشاركية من أجل لوالديمقراطية ا شيدسيسمح بالاقتراب نحو تطبيق مبادئ الحكم الر مؤكداً أن ذلك

ية المتبعة في أغلب دول العالم الثالث.    تجاوز الفشل الذي تعانيه السياسات التنمو
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 من جامعة معسكر بعنوان الأستاذ الدكتور  خر مداخلة كانت من تقديمآ
يصادق على  لذين ااـداء البرلمانتقد فيها أ"، "

ً بدل برامج الحكومات  أن يقوم بالإثراء، النقد البناء واقتراح البديل، وعدم الموافقة الآلية على كل ا
يمها لنخبة وعدم تقد ضعف الأحزاب إلى رد ذلك حسب الباحثامما يأتي من الجهاز التنفيذي. و

 .انيمؤهلة للقيام بالمهام البرلمانية وضعف التكوين في مجال العمل البرلم
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 *خليدة خالصي

 اجلزائر -أستاذ حماضر "ب"، جامعة مولود معمري بتيزي وزو 

 
 

ي السابع من بومرداس ف –بجامعة أمحمد بوقرة  "" نّظم مخبر
ً دراسيا 6102مارس  شارك فيه مجموعة  "،7102 لتعديالت الدستورية يف اجلزائرا" حول يوما

ّ . وقد أساتذة العلوم السياسية والقانونمن  التعديلات ب دوة جملة من القضايا ذات الصلةناقشت الن
ية  وما سوف يترتب عليها من تداعيات سياسية، اجتماعية واقتصادية على الجزائر.   الدستور

ّ افتتح ال يوم المشرف على المن كلية الحقوق بومرداس، و الدكتور  دوةن
، "" :حيث ألقى مداخلة بعنوان الدراسي،

يفات ية، قدم من خلالها مختلف تعر إلى  ومراحل تطور هذا المفهوم. ثم تطرق الهندسة الدستور
يقة المبادئ والثوابت التي تحدّ  مختلف تلف القيود والتحديات ومخ وضع الدساتير في أية دولة،د طر

بة التونسية كنموذج لدراسته، وناق ية. بعد ذلك، تناول الباحث التجر ش التي تحيط بالهندسة الدستور
ية في تونس سواءمخرجات العملية الد  . يأو المؤسسات على المستوى السياسي ستور

                                                

 » Kassis7@hotmail.fr«                                                                         :  البريد الإل كتروني *
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تضمن اليوم الدراسي ثلاثة جلسات، استهلت الجلسة الاولى بمداخلة ألقتها الاستاذة 
 بودواو، بعنوان –من قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق  

قراءة كرونولوجية  قدمت من خلالها 06277102 
ية ّ  ؛للدساتير الجزائر اتير محاولة استقراء التاريخ بشأن سياقات وملابسات وضع تلك الدسومن ثم

 قانوني، أو لمواجهة أزمة سد فراغ من أجل ، سواء كان ذلكوالأهداف التي وضعت من اجلها
  لى الاستقرار السياسي.تتعرض لها البلاد، أو للمحافظة ع سياسية

ً ، حسب الباحثة، شهدت الجزائر وقد ختلف في الممارسة السياسية ممثلة في م  تطورا نوعيا
ية منتقلة من الأحادية إلى التعددية السياسية.  في هذا  المؤسسات التي كرّستها الدساتير الجزائر

ري في ظل لمراحل تطوّر النظام السياسي الجزائالجزء الأكبر من التحليل  باحثةخصصت ال، الإطار
 منذ الاستقلال. الدساتير التي عرفتها الجزائر 

  في دكتوراه تخصص "دراسات سياسية مقارنة" ةثالباح الثانية قدمتها لمداخلةا
ى ضرورة ركّزت عل حيث، بعنوان 

ية. وبما أن الدستورالربط بين ط ليس  حسب الباحثة، ،بيعة النظم السياسية ونوع القوانين الدستور
تماشى مع فإن التطورات السياسية في المجتمع تقتضي تعديل الدستور بما ي بمنأى عن قانون التطوّر،

ها وبذلك تكون الحاجة إلى تعديلات الدستور ضرورة تفرض المتغيرات التي يفرزها هذا التطوّر.
 وطيدةلاقة لابد من الإقرار بوجود ع وفقاً لهذا المعنى، تضيف الباحثة أنهو طبيعة هذه التطورات.

لأنظمة السياسية غير إلى نتيجة أن ا وخلصت الباحثةبين طبيعة النظم السياسية وتلك التعديلات. 
ية ديمقراطية من خلال ابتكار ، بهدف تجديد شرعيتها المتآكلة هي التي تلجأ إلى التعديلات الدستور

ية حتى ت   طابع الإلزامية.  هاكسبجملة من القوانين والإصلاحات وتضمينها داخل النصوص الدستور

 المداخلة الثالثة قدمتها الباحثة في دكتوراه تخصص "دراسات سياسية مقارنة"
 ، بعنوان

ية المتعاقبة التي مّست الدست ، ور وقد أشارت الباحثة إلى أن التعديلات الدستور
 الجزائري جاء ليواكب التعديلات التي مست مختلف دساتير المجتمع الدولي.
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لة تحت مداخ بودواو -من كلية الحقوق لدكتورة قدمت ا في نفس السياق
ن حاولت من خلالها الاجابة ع، عنوان 

حضة تناولت م  كيف نّظم المشرِّّع الدستوري الجزائري إجراءات تعديل الدستور؟  التساؤل التالي :
، أو "بالتنقيح" كما في 0191فيها مسائل إجرائية متعلقة سواء "بالتعديل الدستوري " كما في دستور 

الإشارة إلى أن مضمون إجراءات  . مع0192لتأسيسية" كما في دستور الوظيفة اأو "ب ،0112دستور 
ها المبادرة ة المخوّل لتعديل الدستور شهد نوعا من التباين من دستور لآخر سواء من حيث الجه

 أو من حيث إجراءات التعديل.  ،بالتعديل

 مداخلةب من جامعة تيزي وزو  الدكتور اختتمت الجلسة الأولى الأستاذة
عديل على أهمية الت فيها أكّدت  عنوانها

الدستوري الذي تحوّل إلى موضوع سياسي ونقاش مجتمعي. كما أشارت إلى سمو الدستور من الناحية 
ية، سواء في شقه الموضوعي الذي يُبرز ارتقاء الموضوعات ال ي جزءها الشكلي تي ينّظمها، أو فالمعيار

خلصت الخبيرة والذي يحّدد مرتبة القاعدة القانونية بالنظر إلى الجهة المختصة بوضعها وبتعديلها. 
ية ية  التعديلات الدستور بجديد على مستوى المؤسسات، ل كنها في المقابل  لم تأت 6102الدستور

ية.   حوّلت بعض الحقوق من ضمانات قانونية إلى ضمانات دس  تور

قّدم   وفي محور الجلسة الثانية فيو
: عنوانمداخلة ب  في الدكتوراه تخصص "دراسات سياسية مقارنة" الباحث

لالها حيث ناقش من خ 
ية الأخيرة والوضع العام في الجزائر طبيعة الدولة  دخلال اعتما ؛ منالعلاقة بين التعديلات الدستور

أي استغلال  منعالسياسية، و المعارضةعلى  القائم والانفتاح الوضع على المحافظة ترمي إلى مقاربةل
 أجنبي للأوضاع في الجزائر.
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عنوانب  الدكتورةالمداخلة الثانية في الجلسة الثانية قدمتها 
دوى تعديل ج ، ناقشت فيها

ية ثانية. 6102الدستور لعام   وترى الباحثة أن هذا الطرح وهل يمكن أن يؤدي إلى قيام جمهور
لمجرد  د تكرستق على ان الديمقراطيةأنه من السابق لأوانه الحكم  وتعتقدمبالغ فيه إلى حد كبير، 

ية   لأن الديمقراطية تتطلب إعادة النظر في السياسات الخاطئة.  .تعديلات دستور

فقد قدمت  ، في الدكتوراه تخصص "دراسات سياسية مقارنة" الباحثة أما
" مداخلة بعنوان

ية إلى المزيد من  مدى ؛ ناقشت ممن خلالها إمكانية أن تؤدّي التعديلات الدستور
ن هناك الباحثة على أ وتجزم قواعد التسلطية؟ل اتجديد لا تعدو أن تكون أم أنها التكريس الديمقراطي،

ية جاءت من طرف النظام نفسه، ولأنه لم يتم صياغ تتمثل في مفارقة ها تأن التعديلات الدستور
يقة توافقية، كما لم تأت لتلبية مطالب الشعب  .بطر

  في الدكتوراه تخصص "دراسات سياسية مقارنة" مداخلة الباحثوتمحورت 
ناقش  6102: بعنوان

 دستور السلطة؟الأخير لدستور الدولة أم لهل يؤسس التعديل الدستوري من خلالها التساؤل البحثي: 
أن عملية وضع الدساتير تخضع لمجموعة من الاعتبارات المتباينة من دولة إلى ويجيب الباحث ب

كيفية   قارنة م ومن خلالأخرى، وكذا طبيعة النظام السياسي القائم ونمط الحكم السائد في الدولة. 
ن الدول التسلطية أ يخلص الباحث إلى ،ل التسلطيةوضع الدساتير بين الدول الديمقراطية والدو

 وعلى الرغم من إقرارها المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطيات والديمقراطيات الهجينة،
 ُ ع في الدساتير،المعاصرة في دساتيرها، إلا أن الواقع ي وبين  عبّر عن وجود تناقضات بين ما هو مشرَّّ

ق في الواقع.  َّّ ً  أكد الباحثوما هو مطب  اأنه لنجاح أي تعديل دستوري، ينبغي أن يعكس إجماع
ومؤسسات  ونيالسياس ونأوسع في المجتمع، وذلك من خلال مسار تأسيسي يشارك فيه كل الفاعل

 المجتمع المدني.
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من  الدكتوراه تخصص "دراسات سياسية مقارنة"باحث في حين استهّل 
6102 الجلسة الثالثة بمداخلة عنوانهاقسم العلوم السياسية بجامعة امحمد بوق رة 

ية لعوالتي   ام جاءت في إطار قراءة للتغييرات الدستور
ية لحقل ال 6102 ياسة سمن منظار علاقة الدولة بالمجتمع. حيث أخذَنا الباحث في قراءة نظر

المقارنة، من خلال تعرّضه لجدلية العلاقة بين الدولة والمجتمع، وأيهما أكثر تأثيرًا على الآخر، مشيرًا 
المحّددة لنمط هذه العلاقة، والتي لا يعتبرها في النهاية و "Joel Migdalلنماذج الدكتور الأمريكي "

ية،  يادة قوّ وأن علاقة صفر ر تصوّ لك بذ ساب المجتمع، أو عكسة الدولة لا تكون بالضرورة على حز
يادة قوة المجتمع لابد أن يترتب عليها أو يرتبط بها إضعاف لسلطة الدولة في الحقيقة بل هي  ،أن ز

 عبارة عن علاقة تكاملية وتمكينٍ متبادل.

ـً نبعد ذلك، سعى الباحث إلى شرح نمط العلاقة السائد في النظم السياسية العربية، م إلى  بّه
 ّ ييق ظم العربية تنظر نحو مؤسسات المجتمع المدني بعين الريبة، وتميل نحو الهيمنة عليها والتضأن الن

ية، التي  على نشاطاتها. لينتقل بعدها الباحث إلى الواقع الجزائري من خلال مضامين الدساتير الجزائر
ّ أنها لم ت ،0191دستور  بدءًا منالسياسي وعلى الرغم من إقرارها للانفتاح  صل بعد مرحلة إلا

يّة وشفافية.  أما عن قصور التعديل والإنتقال الديمقراطي أين يستطيع الفرد إختيار من يمثّله بكل حر
استفهامات حول مدى قدرة النخبة الحاكمة ال يطرح الباحث جملة منف، 6102الدستوري الأخير 

ر المجتمع ادوأ ييب()تغ في ظل غيابالقادمة في المستقبل المنظور على تجاوز الأزمات والتحديات 
 المدني. 

،  0من جامعة باتنة  في الدكتوراه الباحث المداخلة الثانية في هذا المحور قدمها
العربي  هدحيث قدم وصفاً للمش " بعنوان

دستور في جانبها القانوني ال من الناحية غير شرعية باعتبارها بثورات الربيع العربي، مع بداية ما يسمى
والسياسي. وهو ما يفسر ولوج هذه الدول إلى دساتير جديدة، كانت أبرز قضاياها مسألة إعادة بناء 

 الباحث إطاراّدم قكما وكذا النسق الاقتصادي والاجتماعي لهذه الدول.  ،النظام السياسي والقانوني
 ً ً  تحليليا ية التي تتيح وتواكبلميكانيزمات عملية  مقارنا الخروج من نظام  حسبه، ،الهندسة الدستور

 سلطيةتفي الأخير أن أصل العطب العربي يكمن في الطبيعة ال خلصسلطوي إلى نظام ديمقراطي. و
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يل ومعقد، يشّكل البناء الدستوري أحد مداخله المُمكنة وليس  للأنظمة، وأن الخروج منها مسار طو
 آخرها.

بودواو،  –وق من كلية الحق ي هذه الجلسة قدمتها الدكتورة المداخلة الأخيرة ف
 ،بعنوان 

لى غرار التحفيزات ع أهمية توفير مناخ مناسبحيث ناقشت فيها موضوع الاستثمارات في الجزائر، و
 ي الجزائر في تراجعع الاستثمار فإلى أن واق . وأشارت الباحثةالمناسبة الضريبة والضمانات القانونية

ية للاستثمار، مستدلة بالتقارير الدولية المختص ة بسبب عزوف الأجانب عن اللجوء إلى السوق الجزائر
يقيا و كثر أالتي صنفت الجزائر كأحد أسوأ مسارات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفر

 ً وأمام الضغوطات الدولية غير المباشرة، تضمّن تعديل الدستور لسنة  ،من هذا المنطلق .ها تعقيدا
ية والحرص على تحسين مناخ  79مفهوم تحرير الاستثمار في المادة  6102 منه كقاعدة دستور

 .محليوالمستثمر ال مستثمر الأجنبيالأعمال وتشجيع الاستثمار من دون تمييز بين ال

 



 



 




