
ي هذه 
جميع الآراء الواردة �ف

المجلة تع�رب عن وجهة 
نظر أصحابها و ل تعكس 

ورة رأي المجلة بال�ف

حمتويات العدد

1

  افتتاحية العدد
. املغرب وإفريقيا

  ملف العدد املغرب وإفريقيا
. املغرب ورهانات التكتل يف املحيطني املغاريب واإلفريقي - إدريس لكريني

. إشكالية االندماج املغاريب والتوجه املغريب نحو تنويع الرشاكات »رابطة أسيان منوذجا«   - إسامعيل الرزاوي

. النزاع السوداين يف ضوء القانون الدويل اإلنساين: حالة دارفور - عبدالهادي قاسمي

. الحركات الجهادية بالساحل اإلفريقي : تحالفات ظرفية - أحمد صلحي

. املغرب بني الخيارين اإلفريقي و املغاريب  - املختار بنعبدالوي س لكريني

. االسرتاتجية املغربية يف إفريقيا: الرهانات و التحديات - عبد العايل حور

  حوار
. يف حوار مع الدكتور عبدالفتاح فاتحي  ملجلة رهانات : »مكنت عودة املغرب إىل االتحاد اإلفريقي يف تقوية نفوذه 

اإلقتصادي واخرتاق عدد من القالع املؤيدة للخطاب االنفصايل«

  دراسات
. تدبري االختالف والتعدد الثقايف - رشيد مرشف

  نصوص وإبداعات
. أول إنسان عاقل منذ ثالمثائة ألف عام يف بالدنا و سؤال إدراك الكون و التقدم  - عبدالكبري مولوع

  قراءات
. يف تحليل الحقل الداليل ملفهوم » الرشافة« ..نسق تقاطع سلطات الدولة واملجتمع بشامل املغرب قبل الحامية - أسامة 

الزكاري

  إصدارات
. الوصية الفكرية األخرية ملحمد أركون

. الطاهر بنجلون يستعرض »اإلرهاب كام نرشحه ألوالدنا

. مؤلف جامعي حول »الرتجمة وإشكاالت املثاقفة«

. كتاب جامعي يسعى إىل إضافة جذرية إىل البالغة العربية املعارصة

 ترجامت
. ترجمة مقال ميشال أجيي، يف ذكرى رحيل جورج بالنديي - وديع جعواين

مقاالت
. الفلسفة واألدب لقاء كونديرا برمل بورخيس... - حسن اإلدرييس

2
  

 4
4

8

18

32

37

41

47
 

54
 

64
 

66

70

73

77

ي مكان آخر.
ها أو أنها معروضة للن�رش �ف 1. المجلة ال تن�رش بحوثا سبق ن�رش

شارة إىل المصادر و المراجع. ي كتابة االأبحاث و خاصة فيها يتعلق بالتوثيق و االإ
ورة اعتماد االأصول العلمية المتعارف عليها �ف 2. �ف
3. يجب أال يتجاوز عدد كلمات الدراسة 3000 كلمة.

ته العلمية، إىل جانب صورته الشخصية. 4. عىل الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مخترصة عن س�ي
ح هيئة التحرير إجراء تعديالت عليها أو إضافات إليها تعاد إىل أصحابها الإجراء التعديالت المطلوبة  ي تق�رت

5. البحوث و الدراسات ال�رت
ها. قبل ن�رش

مجلة فكرية ثقافية فصلية جامعة تصدر عن
نسانية • مدى • مركز الدراسات والأبحاث الإ

ملف الصحافة: 45 ص 05

ي  142-2006
يداع القانو�ف رقم الإ

عنوان المراسلة:
نسانية مركز الدراسات و الأبحاث الإ

29 زنقة عمر السالوي - الدار البيضاء
الهاتف: 27 42 22 22 05

rihanatmada98@gmail.com
www.madacenter.ma

المدير و رئيس التحرير

المختار  بنعبدلوي

أعضاء هيئة التحرير

محمد جليد

حياة الدرعي

زكرياء أكضيض

كمال فهمي

محمد لهبوز

له الكلخة عبد الإ

عبد العالي صابر

ي
خراج الف�ف الغالف و الإ

المهدي نجمي 

ف نجمي محمد أم�ي

الطبع

طباعة دريم

05 22 52 88 51

التوزيع

ي مجلة رهاناتسابريس - الدار البيضاء
وط الن�رش �ف �رش

العدد 44 • 2018

Rihanat_No44 modif 1.indd   1 11/02/2018   23:57:17



3 2
مجلـة رهانـات

العـدد 44 - 2018
مجلـة رهانـات
العـدد 44 - 2018

افتتاحية العدد

أن  بعد  املغرب،  أمام  رضورة  كخيار  إفريقيا  بدت   

مىض أكرث من نصف قرن عىل استقالل أقطار املغرب العريب 

دون أن تنجح الحركات الوطنية التي وصلت عىل الحكم، أو 

تلك التي شاركت فيه، أن تفي بالتزاماتها تجاه شعوبها، وأن 

تتقدم ولو خطوة يف املرشوع املغاريب الكبري.

بدت عالمات التنصل األوىل من املرشوع املغاريب علىقيادة 

الحزب الدستوري الجديد التونيس،يف شقه السيايس عىل األقل، 

منذ لقاء طنجة سنة 1958.كانت تونس أكرث البلدان حاجة إىل 

الجغرايف، ومحدودية  بالنظر موقعها  اقتصاديا،  هذا املرشوع 

مواردها وسوقها.نعم، نجحت تونس يف بناء مجتمع مندمج، 

بطبقة وسطى واسعة ونشيطة، وخدمات اجتامعية مقبولة، 

ونظام تعليمي ناجح إىل حدود نهاية التسعينيات، لكن قلة 

إىل  الهجرة  حركة  وتوقف  السوق،  وضيق  الطبيعية،  املوارد 

عنها،  الحديث  يطول  أخرى  عوامل  إىل  باإلضافة  أوربا...الخ. 

اقتصاد  لبناء  ممكن  أي طموح  أمام  منيعا  تقف سدا  كانت 

الحاجز  هذا  إىل  انضاف  وقد  الذاتية،  بقدراته  نام  قطري 

قفصة،  أحداث  بعد  تعاظم  الذي  األمني  القلق  االقتصادي، 

وسعي الراحل القذايف إىل إلحاق تونس بليبيا.

عىل خالف تونس كان بحر النفط الذي يرقد فوقه معمر 

الصعبة،  العملة  الذي ميلكه من  الهائل  القذايف، واالحتياطي 

يجعله يشعر بأنه األقل حاجة إىل االتحاد املغاريب،لذلك فإن 

التوجه املغاريب يف السياسة الليبية، عىل امتداد حكم الرجل، 

كان محكوما باستمرار إما باعتبارات أيديولوجية أو باللعب 

عىل التوازنات اإلقليمية، ومل يحمل أي بعد إجرايئ، وهو الخطأ 

عندما  األخرض  الكتاب  صاحب  فيه  وقع  الذي  االسرتاتيجي 

وجد نفسه وحيدا ومعزوال أسابيع قبل سقوطه.

إىل  حاجتها  يف  مبارشة  تونس  بعد  موريتانيا  تأيت   

الفضاء املغاريب، فهي إىل جانب الهشاشة االقتصادية، بحاجة 

لرمبا  وهو  الهشة،  السكانية  توازناتها  عىل  للمحافظة  ماسة 

من  سابق،  وقت  يف  تنسحب،  جعلها  الذي  األسايس  التهديد 

تجمع بلدان غرب إفريقيا. وبقدر ما كانت موريتانيا بحاجة 

الدفع  عن  عاجزة  كانت  ما  بقدر  العريب،  املغرب  اتحاد  إىل 

اإلقليمي،  تأثريها  بسبب محدودية  أوال  الهدف.  باتجاه هذا 

التي  الجزائرية  املغربية  التوازنات  حساسية  بسبب  وثانيا 

يجب أن تراعيهابدقة.

يحرمها  سوف  للجزائر  انحيازها  أن  موريتانيا  تدرك   

من كثري من املزايا االقتصادية والتجارية، ولكنها تدرك أكرث من 

ذلك أن مثن أي انحياز للمغرب قد يكون عىل حساب أمنها 

واستقرارها، ولذلك فهي تبقى محكومة بهذه املعادلة التي قد 

متيل قليال إىل هنا أو هناك... ولكنها تنبني دامئاعىل أن هناك 

خطوطا حمراء ال ميكن تجاوزها.

رأس  عىل  املغاريب  االتحاد  دامئا  يضع  املغرب  كان   

التنموية. وكان يف  احتياجاته  أولوياته، ال سيام عىل مستوى 

كل مرة يجد نفسه يف موقف تفاويض ضعيف يف كل جولة 

بصفة  أو  فرادى  سواء  املتوسط،  شامل  دول  مع  مفاوضات 

املصالح  متثل  أن  إىل  دامئا  يتطلع  كان  كام  األوريب،  االتحاد 

 / الباردة  الحرب  من  للخروج  فرصة  املشرتكة  االقتصادية 

الساخنة حول الصحراء املغربية.

بأن  الجزائر  يقنع  أن  األشكال،  بكل  املغرب،  حاول   

السيايس،  اإلجامع  تنتظر  أن  يجب  ال  االقتصادية  األولويات 

ونجح يف أن يجعل أطروحته مقنعة، لفرتة قصرية، عىل عهد 

املؤسسة  رفض  بسبب  يشء  كل  هوى  ثم  الشاذيل،  الرئيس 

وكذلك  الشاذيل،  الرئيس  بها  أخذ  التي  للخيارات  العسكرية 

بسبب حادث أمني نشاز يف مراكش.

املغاريب  املرشوع  إجهاض  عىل  سخطه  عن  املغرب  عرب 

تُحمل  مبارشة  دع��وات  توجيه  عرب  تارة  متعددة،  بأشكال 

االتحاد  إىل  االنضامم  بطلب  أخرى  وتارة  للجزائر،  املسؤولية 

إىل  نفسه  الوقت  يف  تسعى  يائسة،  رصخة  عرب  ولو  األوريب، 

لفت نظر أوربا إىل حيوية الرشاكة بني الشامل والجنوب، وإىل 

تنبيه الجزائر إىل أن االتحاد املغاريب ليس الخيار الوحيد أمام 

املغرب، وأن هناك بدائل أخرى يف متناوله.

املجموعة  ترصفت  املغرب،  إلحاح  هذا  مقابل  يف   

فقدت  وكأنها  الجزائري  القرار  يف  تتحكم  التي  الرمادية 

اإلحساس بالزمن، أوكأنها غري معنية بالتغريات العاملية أو حتى 

الهروب  يف  واستمرت  الجزائري.  الشعب  واستقرار  برفاهية 

إىل األمام ولو أنها تعرف جيدا أن الزمن ليس يف صالحها، يف 

ظل كوابيس العرشية السوداء وإعصار الربيع العريب أو حتى 

مآالت األنظمة الشمولية واملغلقة، منذ زهاء ربع قرن يف رشق 

أوربا!

طلب  يحمل  اإلقليمية،  املعطيات  هذه  سياق  يف   

بالنسبة  كربى  مغامرة  إفريقيا  غرب  اتحاد  إىل  االنضامم 

املزايا  بعض  من  التوجه  هذا  يخلو  ال  جهة،  من  للمغرب. 

النسبي،  وتقدمه  الجغرايف،  املغرب  موقع  بسبب  التجارية، 

مقارنة بعدد من اقتصادياتدول هذا التجمع. من جهة ثانية، 

بسبب  عليه،  تطرحنفسها  سوف  واضحة  إكراهات  هناك 

تنقل  تشملحرية  التزامات  من  االنضامم  هذا  يتضمنه  ما 

ذلك  يحمله  اإلقليمية،وما  املنظومة  هذه  داخل  األشخاص 

االجتامعية  الوضعية  تفاقم  تؤدييإىل  أن  ميكنها  تداعيات  من 

استقرار  بلد  إىل  عبور  بلد  من  تحويله  يف  وتسارع  للمغرب، 

مام  بكثري  أكرث  إليه  الهجرة  موجات  متتص  بحيث  نهايئ، 

يعنيه  فيام  االنضامم  هذا  يعني  التنمية.  جهود  تحققه 

الدرهم  عن  للتنازل  مضطرا  يكون  سوف  املغرب  أن  كذلك 

كعملة سيادية، مقابل الفرنك الغرب إفريقي، وهو ما يفيض 

تصبح شأنا  التي سوف  املالية  للسياسات  إلىإلزامية خضوعه 

بريوقراطيا من اختصاص املجموعة االقتصادية اإلفريقية. كام 

سوف يصبح ملزما مبضمون االتفاقيات التي تربمها املجموعة 

مع رشكاء قاريني أو خارجيني.

طلب  تقديم  منذ  املغريب،  الرسمي  اإلعالم  ترصف   

االلتحاق، وكأن االنضامم إىل مجموعة غرب إفريقيا أمر ناجز، 

وهو ما مل يكن عليه الحال،ال سيام بسبب عدد من التحفظات 

ذلك  إليه  يؤدي  قد  وملا  كذلك،  السياسية  ورمبا  االقتصادية، 

عن  البحث  يقتيض  وهوما  اصطفافات،  ومن  منازعات  من 

سوف  ما  أن  وإقناعها  خاصة،  بصورة  نيجرييا  مع  تفاهامت 

القارية  تحالفاتها  مراجعة  ومن  املغرب،  انضامم  من  تكسبه 

هو أكرث مام ستخرسه!

اإلفريقي  االمتداد  أن  يتبني من مجمل هذا املشهد   

من  نوع  تحقيق  هي  منه  الغاية  كانت  إذا  مفيد  للمغرب 

من  املغرب من جني عدد  التي متكن  االسرتاتيجية،  الرشاكة 

املكتسبات االقتصادية، واالحتفاظ بقدر واسع من االستقاللية 

متوازيا  يكون  أن  فيه  مايفرتض  وهو  االسرتاتيجي.  القرار  يف 

األوريب،  االتحاد  مع  املتقدمة  الرشاكة  وتعميق  توسيع  مع 

ويف الوقت نفسه، أال يسد السبل أمام املسار املغاريب، الذي 

االسرتاتيجي  الخيار  ميثل  فهو  الحالية،  تعقيداته  من  بالرغم 

االسرتاتيجي  وأنالتطور  خصوصا  البعيد.  املدى  عىل  األنسب 

لالقتصاد املغريب، يف سياق هذه املحاور الثالثة، من شأنه أن 

يجعل منه حلقة التقاطع الرئيسية يف اإلقليم، ومينحه إمكانية 

املبادرة، واالستقاللية يف القرار، وكذلك التوازن الرضوري من 

أجل تنمية رسيعة ومستدامة.

المغرب وإفريقيا

د. المختار بنعبدلوي
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ي
د.إدريس لكري�ف

ي عياض؛ ورئيس منظمة العمل 
 مدير مخت�رب الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بجامعة القا�ف

ي المغار�رب

ي  ف المغار�رب ي المحيط�ي
المغرب ورهانات التكتل �ف

فريقي والإ

ملف العدد

ال أحد كان يتوقع قبل أكرث من نصف 

عىل  تعيش  ظلت  التي  أوربا  أن  قرن؛ 

إيقاع الحروب والرصاعات الطاحنة عىل 

امتداد سنوات عديدة؛ ستؤسس لتجربة 

تتوارى  والتكتل؛  التنسيق  يف  واع��دة 

الضيقة  والخالفات  النزاعات  خلفها 

لتفتح الباب عىل مستقبل مرشق تصنعه 

واملامرسة  التنمية  إىل  يحيل  الشعوب 

الدميقراطية.

ال شك أن مرارة الظروف التي مرّت بها 

أوربا؛ وما رافقها من مآس إنسانية وبيئية 

واقتصادية.. كان لها األثر الكبري يف استجالء 

الدروس والعرب من مجمل الحروب املدّمرة 

التي مل ينترص فيها أحد أصال؛ عىل اعتبار 

أن نهاية كل حرب ما هي إال بداية حرب 

وانتقام جديدين.

الذي  واالخ��ت��الف  التنوع  رغ��م    

مييز القارة األوربية دينيا وثقافيا ولغويا..؛ 

ورغم محطّات الحروب التي متيز تاريخها؛ 

إال أنها استطاعت أن تراكم تجربة متميزة 

عىل الصعيد العاملي يف مجال التكتل الذي 

تجسده تجربة االتحاد األوريب. فهذا األخري 

انطلق متدرّجا ومتواضعا يف أعقاب الحرب 

جديد  ملفهوم  ليؤسس  الثانية؛  العاملية 

يف  اإلقليمي  ولألمن  والتنسيق  للتعاون 

صورته املنفتحة؛ قبل أن يتحّول الرهان مع 

توايل املكتسبات إىل الوحدة األوربية التي 

عززتها الكثري من االتفاقيات والترشيعات 

عىل  املشرتك  للعمل  الداعمة  والتدابري 

مختلف الواجهات.

جاء االتحاد األوريب نتاج انفتاح سيايس 

واقتصادي عرفته القارة العجوز يف منتصف 

التحول  دع��م  يف  وأسهم  امل��ايض؛  القرن 

الدميقراطي يف مجمل دول أوربا؛ كام أنه 

اآلراء  وتبادل  للتنسيق  إطار  بوضع  سمح 

واملواقف إزاء مختلف اإلشكاالت والقضايا 

الخالفية التي طاملا شكلت يف املايض حطبا 

مغّذيا لكل النزاعات واألزمات التي أصابت 

أوربا.

والعالقات  املصالح  تشبيك  مع    

أصبح  والسياسية..  والثقافية  االقتصادية 

إحياء  أو  الوراء  إىل  العودة  املستحيل  من 

أوربا)مشكلة  تاريخ  من  القامتة  املحطات 

األلزاس واللورين بني أملانيا وفرنسا..(؛ ذلك 

واالتفاقيات  املشرتكة  املصالح  حجم  أن 

دون  يحول  ضامن  أكرب  يعد  لها؛  املؤطرة 

التورّط يف قرارات عشوائية وغري محسوبة 

العواقب.

 ظل هاجس البناء املغاريب حلام لدى 

التنسيق  ما عكسه حجم  وهو  األج��داد؛ 

يف  الوطني  التحرر  حركات  بني  والتعاون 

الدول  شهدته  الذي  االستعامر  مواجهة 

بني  املتتالية  االجتامعات  وكذا  املغاربية. 

زعامء الحركات الوطنية املغاربية عىل طريق 

تحقيق هذا الرهان االسرتاتيجي.

يبدو أن رموز حركات التحّرر ومهنديس 

وعي  عىل  كانوا  املنطقة؛  يف  االستقالل 

بأهمية التعاون والتنسيق ملواجهة تحديات 

مشرتكة؛ سواء تعلّق منها مبجابهة املستعمر 

ومخططاته الهدامة؛ أو ببناء دول قوية يف 

كام  واملخاطر.  باإلشكاالت  حبىل  منطقة 

أنهم استوعبوا مبكرا حجم القواسم املشرتكة 

قوّي؛  مغاريب  لبناء  الداعمة  واملقّومات 

والحضارية  واللغوية  الثقافية  أبعادها  يف 

والجغرافية والتاريخية.

لبناء  الساعية  الخطوات  أوىل  بدأت 

املايض  القرن  منتصف  يف  مغاريب  اتحاد 

عددا  ضّم  اجتامع  خالل   )1947 )سنة 

القاهرة؛  يف  املغاربيني  املقاومة  قادة  من 

وتعززت هذه املحاوالت باللقاء الهام الذي 

انعقد مبدينة طنجة )شامل املغرب( سنة 

الوطنية  األح��زاب  من  عددا  وضّم   1958

املغاربية )جبهة التحرير الوطني الجزائري، 

والحزب الحّر الدستوري من تونس وحزب 

االستقالل من املغرب( شكل مناسبة لرسم 

األسس واملبادئ األوىل لبناء االتحاد؛ ماّم مهد 

الطريق إلحداث اللجنة االستشارية للمغرب 

العريب سنة 1964 التي حرصت عىل إعداد 

األجواء املناسبة لتعزيز »الوحدة واالندماج« 

يف مختلف املجاالت.

معاهدة  بإبرام  الجهود  هذه  توّجت 

من  فرباير   17 بتاريخ  املغاريب  االتحاد 

يف  واسعة  آماال  خلفت  التي  1989؛  عام 

أوساط شعوب املنطقة. ومنذ ذلك الحني 

شهد مسار االتحاد مّدا وجزرا؛ فيام ظلت 

التطلعات  دون  ع��ام  بشكل  الحصيلة 

واملخاطر  التحديات  ودون  واالنتظارات 

التنموية  أبعادها  يف  باملنطقة  املحيطة 

واألمنية واالجتامعية.  

هدرا  هناك  أن  إىل  امل��امرس��ة  تشري 

املقومات  وملختلف  للفرص  ملحوظا 

تكتل  لبناء  الداعمة  املشرتكة  والعنارص 

مغاريب وازن؛ مبا يكلف املنطقة املزيد من 

الخسائر واالنتظار. لقد فتحت أجيال اليوم 

التي  املغاربية  الخالفات  أعينها عىل واقع 

اإلعالمية واملواقف  القنوات  تذكيها بعض 

السياسية غري املحسوبة، وهي خالفات كتب 

لها أن تشّوش بشكل حقيقي عىل مختلف 

واملقومات  املرشقة  التاريخية  املحطات 

واملبادرات الداعمة للبناء املغاريب.

مثّة مجموعة من العوامل املحفزة عىل 

العالقات  وتعزيز  املغاريب  االتحاد  تفعيل 

بني أعضائه عىل كافة املستويات؛ فعالوة 

عىل املقومات البرشية والطبيعية والثقافية 

واالجتامعية والتاريخية.. تواجه دول املنطقة 

الداخلية  التحديات  من  الكثري  مجتمعة 

والخارجية يف أبعادها االقتصادية واألمنية.. 

والتي تتطلب اليقظة؛ وتجعل من االندماج 

والتكتل رضورة ملحة.

إن كسب هذا الرهان يقتيض االلتفات 

إىل املشرتك املغاريب بكل مكوناته؛ وإىل ما 

ال  ومخاطر  تحديات  من  املنطقة  يواجه 

ويتمدد  ينتعش  فاإلرهاب  أحدا.  تستثني 

عادة يف مناطق التوتر والحدود املغلقة.. كام 

أن التدخل األجنبي غالبا ما يستثمر حالة 

الترشذم بني الدول لتنفيذ مشاريعه؛ وتحويل 

المغرب وإفريقيا
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موازين القوة التفاوضية لصالحه..

يبدو أن نقط الخالف هي التي يكتب 

لها االنتشار والرواج يف املنطقة عىل امتداد 

السنوات األخرية؛ يف مقابل التعتيم من عىل 

كل ما يدعم التواصل والتعاون والتنسيق؛ 

وهو ما يعرب عن قصور يف الرؤية؛ ويحيل 

مستقبل  بصدد  والتشاؤم  القتامة  إىل 

املنطقة.

يف مقابل الحروب اإلعالمية التي تركز 

عىل نقط الخالف؛ تطرح مبادرات مغاربية 

بّناءة يف مختلف املجاالت الفنية والرياضية 

والثقافية واالجتامعية والفكرية.. ال يكتب 

شخصيات  فهناك  واملواكبة..  الرتويج  لها 

مغاربية يف العلم والسياسة والفن والفكر.. ال 

تتوقف عن التواصل والتنسيق خدمة لقضايا 

املنطقة.. وعىل امتداد هذه األخرية تنترش 

أيضا مراكز علمية ومنظامت مدنية تشتغل 

يف الظل. 

الراهنة بكل إشكاالتها  تفرض املرحلة 

ودعم  املغاريب؛  املشرتك  إبراز  وتحدياتها 

كل املبادرات البناءة الداعمة لهذا التوجه؛ 

مهمة  وهي  الضيقة..؛  السجاالت  وتجاوز 

تتقاسمها دول املنطقة؛ إضافة إىل مختلف 

وجامعات  سياسية  أحزاب  من  الفعاليات 

ونخب  مدنية  وجمعيات  علمية؛  ومراكز 

مختلفة وإعالم.

االتحاد  إىل  املغرب  انضامم  ج��اء 

الخطوات  ليعكس  أخ��ريا؛  اإلفريقي 

هذا  ع��ىل  اتخذها  التي  املحسوبة 

التوجه؛  هذا  عن  اإلعالن  منذ  الطريق 

ملجهودات  طبيعيا  تتويجا  وليجّسد 

ومبادرات كبرية قامت بها الدبلوماسية 

والتي  األخ��رية؛  العقود  يف  املغربية 

عّمقتها ودعمتها الزيارات امللكية لعدد 

من البلدان اإلفريقية؛ وهي أيضا تعبري 

بالقيمة  اإلفريقية  املجموعة  قناعة  عن 

عرب  العودة  هذه  تشكلها  التي  املضافة 

تطوير  مستوى  عىل  االتحاد  مؤسسة 

العمل املشرتك ودعم التعاون والتنسيق 

 – جنوب  التعاون  إطار  يف  اإلفريقيني 

جنوب املبني عىل تبادل املصالح بشكل 

نّدي ومتوازن.

ملعارك  بداية  االنضامم  هذا  يشّكل 

الدبلوماسية  فيها  تنخرط  أن  يفرتض 

الصورة  تجاوز  بني  تتنوع  املغربية؛ 

القامتة التي راكمها خصوم املغرب داخل 

االتحاد يف غيابه؛ وتوضيح مجموعة من 

الصحراء؛  بقضية  الصلة  ذات  العنارص 

االقتصادية  العالقات  تعزيز  إىل  إضافة 

املغربية- اإلفريقية من داخل مؤسسات 

االتّ��ح��اد، وت��ج��اوز ك��ل م��ا م��ن شأنه 

السعي  عن  فضال  عليها..  التّشويش 

مستقبال مبعية الدول األعضاء الصديقة 

نحو استثامر مؤسسات االتحاد وقانونه 

املادة  مقتضيات  وخصوصا  التأسييس؛ 

بتعديل  الثانية والثالثون منه واملتعلقة 

الرتاجع  باتجاه  القانون  هذا  ومراجعة 

املنظمة  فيه  تورطت  الذي  الخطأ  عن 

فيه  تتوافر  ال  كيان  عضوية  بقبولها 

متعارف  هي  كام  ال��دول��ة  مقومات 

يحّصن  مبا  ال��دويل.  القانون  يف  عليها 

املعروفة  اإلفريقية  الدول  كل  سيادة 

رئيسة  رحيل  بعد  خصوصا  بتنوعها؛ 

دالميني  »نكوسازانا  اإلتحاد  مفوضية 

املعادية  مبواقفها  املعروفة  زوم��ا« 

للمغرب.

ستحمل  بداية  هو  االنضامم  هذا  إن 

رهانات وأولويات اقتصادية مرتبطة بتعميق 

األعضاء؛  ال��دول  مع  والتعاون  الرشاكات 

القضايا  االتحاد عىل  انكباب  نحو  والدفع 

واألوليات الحقيقية للقارة يف عالقتها مبكافحة 

االستقرار  األزمات وتعزيز  اإلرهاب وإدارة 

وتعميق التعاون وتشبيك املصالح بني الدول 

األعضاء ومواجهة التهافت الخارجي املتزايد 

الذي تتعرض له القارة.

مثّة سؤال هام يفرض نفسه بقّوة مع 

حدوث هذا االنضامم؛ ويتعلق األمر حول 

ما إذا كان التوجه املغريب نحو إفريقيا سيتم 

عىل حساب تعزيز املسار املغاريب؟ لقد أوىل 

كبرية  أهمية  األخرية  السنوات  يف  املغرب 

كسبيل  والتجارية  االقتصادية  للرشاكات 

لتطوير العالقات املغربية - اإلفريقية؛ كام ال 

تخفى الجهود املتخذة عىل مستوى تثبيت 

األمن والسلم يف الكثري من مناطق التوتر 

واألزمات اإلفريقية؛ يف إطار مبادرات فردية 

وعمليات  املتحدة  األمم  جهود  ضمن  أو 

األمم املتحدة يف هذا اإلطار.

لخيار  امتداد  هو  التّوجه  ه��ذا  إن 

إىل  خالله  من  املغرب  يسعى  اسرتاتيجي 

التعاون  مستوى  عىل  واعد  منوذج  بلورة 

أشكال  كل  عن  بعيدا  جنوب؛   - جنوب 

الهيمنة واالستغالل؛ وهو خيار ال ميكن إال 

أن يكون يف صالح املغرب والدول اإلفريقية 

واملنطقة املغاربية أيضا.

ال ميكن بأي حال من األحوال؛ النظر إىل 

انضامم املغرب لالتحاد اإلفريقي تنّصال من 

التزاماته وخياراته املتصلة ببناء اتحاد مغاريب 

قوي؛ فقد جاء يف تصدير الدستور املغريب 

لعام 2011 والذي يعد جزءا من هذه الوثيقة؛ 

ملف العدد :  المغرب وإفريقيا

أن املغرب يؤكد ويلتزم ببناء االتحاد املغاريب 

كخيار اسرتاتيجي؛ إضافة إىل تعميق أوارص 

االنتامء إىل األمة العربية واإلسالمية، وتقوية 

الشعوب  مع  والتضامن  التعاون  عالقات 

والبلدان اإلفريقية، وتعزيز روابط التعاون 

والتقارب والرّشاكة مع بلدان الجوار األورو- 

متوسطي؛ وتوسيع وتنويع عالقات الصداقة، 

واملبادالت اإلنسانية واالقتصادية والعلمية 

العامل؛  بلدان  كل  مع  والثقافية  والتقنية 

وتقوية التعاون جنوب-جنوب.

الذي  املغريب  العاهل  أن  كام    

ورئيسية  محورية  دستورية  مبهام  يحظى 

وباعتباره  الخارجية  السياسة  مجال  يف 

الفاعل األسايس يف هذا الشأن؛ أكّد يف كثري 

دعم  ورضورة  أهمية  عىل  املناسبات  من 

البناء املغاريب باعتباره خيارا ناجحا ملواجهة 

املنطقة  تواجه  التي  التحديات  مختلف 

برمتها؛ مؤكّدا عىل أهمية تشبيك العالقات 

أيضا  وداعيا  املنطقة  دول  بني  االقتصادية 

إىل تجاوز الخالفات الضيقة.. باالنفتاح عىل 

املستقبل.

خالل أشغال القمة الثامنة والعرشين 

لقادة دول ورؤساء حكومات بلدان االتحاد 

اإلفريقي التي احتضنها العاصمة اإلثيوبية 

مل  أبابا يومي 30 و31 يناير 2017؛  أديس 

يفّوت العاهل املغريب الفرصة للتطرق لهذا 

املوضوع ضمن خطابه أمام أعضاء االتحاد 

يف أعقاب االنضامم؛ حيث أكد أن املغرب 

ظّل مؤمنا بأن قوته ينبغي أن تستمد من 

اندماجه يف محيطه املغاريب؛ ونبّه يف نفس 

الوقت إىل أن شعلة االتحاد املغاريب انطفأت، 

يف  اندماجا  األق��ّل  املنطقة  معه  وص��ارت 

القارة اإلفريقية، إن مل يكن يف العامل أجمع، 

بفعل غياب اإلميان مبصري مشرتك؛ وضعف 

املبادالت التجارية بني أطرافه.. عىل عكس 

ما تشهده الكثري من التنظيامت اإلفريقية 

الفرعية يف هذا الشأن.

يضيف العاهل املغريب أن عدم التحرّك؛ 

اإلفريقية  التجمعات  من  العربة  وأخ��ذ 

التي  للطموحات  واالستجابة  املجاورة؛ 

حملتها اتفاقية مراكش التأسيسية؛ سيعّجل 

حتام بحّل االتحاد املغاريب. وتعكس هذه 

اإلشارة الرصيحة حرص املغرب عىل دعم 

هذا البناء الذي رافقته الكثري من االنتظارات 

والطموحات املغاربية؛ خصوصا وأن هناك 

والثقافية  البرشية  املقومات  من  ع��ددا 

والتاريخية والطبيعية.. التي تجعل املراهنة 

سمته  عامل  يف  رابحة  الخيار   هذا  عىل 

التّكتل..

من هنا؛ ال ميكن قراءة التوجه املغريب 

من  اإلفريقية  عالقاته  تعزيز  نحو  األخري 

داخل االتحاد؛ تراجعا عن االتحاد املغاريب 

تعزيز  وأن  خصوصا  اسرتاتيجي؛  كخيار 

هذا البناء سيضمن حضورا مغاربيا فاعال 

داخل هذا التكتل اإلفريقي؛ ويسمح مبنح 

املنطقة املغاربية مكانة وازنة داخل إفريقيا؛ 

بالنظر إىل موقعها االسرتاتيجي وإمكانياتها 

املتنوعة.

إن التكتل يف عامل اليوم هو خيار ملّح 

تفرضه اإلشكاالت املنفلتة والعابرة للحدود 

يف أبعادها املختلفة والتي تستدعي التعاون 

والتنسيق، ورغم اإلشكاالت املختلفة التي 

الراهن؛  الوقت  يف  املغاريب  االتحاد  تواجه 

يفرزها  التي  القاسية  االقتصادية  والكلفة 

الذي يحيط مبؤسساته؛ فإن هذا  الجمود 

األخري يظّل مطلبا اسرتاتيجيا.. سيسمح حتام 

مبواجهة مختلف املخاطر والتحديات التي 

اإلرهاب؛  )متدد  مجتمعة  املنطقة  تواجه 

الرسية؛  بالهجرة  املتصلة  واإلش��ك��االت 

من  الشاملية  الضفة  دول  مع  والتفاوض 

يف  التنمية  رهانات  وكسب  املتوسط..( 

املنطقة.  
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من  بالرغم  هذا   املغاربية،  الشعوب 

التي عرفتها املنطقة يف سياق  التحوالت 

تفلح  مل  حيث  العريب  بالربيع  سمي  ما 

هذه األخرية يف دفع عجلة االتحاد نحو 

االمام مع األسف .

خيارا  املغاريب  االتحاد  بناء  يعترب 

فقد  للمغرب  بالنسبة  اسرتاتيجيا 

مجرد  ليس  فهو  ذلك،  الدستور  كرس 

الوقت  نفس  ويف  انتامء  انه  بل  هدف 

الدبلوماسية  لعمل  اسرتاتيجي  أف��ق 

املغرب  التزام  املغربية وهو بذلك يؤكد 

العراقيل   رغم  الوحدوي  اإلط��ار  بهذا 

النزاع  خاصة  تواجهه  التي  والصعوبات 

حول الصحراء رغم املقرتح للحكم الذايت  

 – املغربية  الحدود  إغ��الق  واستمرار 

التعاون  يف  الجزائر  وتعنت   ، الجزائرية 

و  اإلرهابية  التهديدات  ملواجهة  الثنايئ 

الجرمية املنظمة4 فان املغرب ال زال ينهج 

سياسة اليد املمدودة إىل جارته الرشقية 

بشكل  الجزائر  معها  تتفاعل  أن  أمال 

إيجايب.  وهو يسعى اىل تطوير العالقات 

الكبري  املغرب  اتحاد  اطار  يف  املغاربية 

دور  لتفعيل  املشرتكة  الجهود  ومواصلة 

رشاكة  بناء  بغية  اإلقليمي  التجمع  هذا 

وعسكرية  وامنية  واقتصادية  سياسية 

التي  التحديات  وجه  يف  تقف  إقليمية، 

تواجه دول املنطقة.

الدين  تاج  محمد  الدكتور  حسب 

نحو  توجهات  للمغرب   « ف  الحسيني 

العامل وتتشابك عالقاته  عدة مناطق من 

املغرب  الخارجية،  السياسة  عىل مستوى 

يعتربه  الذي  الجهوي  البعد  ميثل  الكبري 

واسرتاتيجيا،  أساسيا  بعدا  دامئا  املغرب 

أي   قبل  الجغرافية  تفرضه  اليشء  هذا 

يشء آخر، فعىل سبيل املثال عندما طلب 

من املغرب االنضامم إىل مجلس التعاون 

عىل  ذلك  عن  املغرب  اعتذر  الخليجي 

أساس أن ارتباطه باملغرب الكبري هو خيار 

اسرتاتيجي، وهذا يؤكد حتى يف الدستور 

الكبري،  املغرب  من  جزء  املغرب  أن  عىل 

يتنازل كيفام كانت  وبالتايل فاملغرب لن 

إطار  يف  الجهوي  اندماجه  عن  الظروف 

املغرب الكبري5«.

االسرتاتيجي  الوضع  بخصوص  أما   

للمغرب، فريى الدكتور محمد تاج الدين 

الحسيني »انه مطوق من طرف الجزائر 

صعبة  مسألة   ، مغلقة  حدود   «( رشقا 

 )« مستقبال  املغريب  لالقتصاد  بالنسبة 

غربا  املتوسط،  األبيض  بالبحر  وش��امال 

التي  باملحيط األطليس وجنوبا مبوريتانيا 

هي حلقة ضعيفة جدا يف حلقة االندماج 

املغاريب، وبالتايل هذا النوع من التطويق 

ينفتح  أن  دامئا  املغرب  عىل  يفرض  كان 

نحو آفاق أخرى «.   

يجد  الصعبة  الوضعية  هذه  إزاء 

عن  يبحث  الن  مضطرا  نفسه  املغرب 

رشاكات جديدة تخرجه من هذا الوضع 

الذي هو فيه وهنا ويأيت الخطاب املليك 

أبابا ليؤكد  القمة اإلفريقية بأديس  أمام 

بالفعل بأن االتحاد املغاريب يحترض، وأنه 

اإلقليمية  التجمعات  اضعف  من  بات 

حول العامل فقد جاء يف الخطاب :

دامئا،  يؤمن  املغرب  وقد ظل   )...(«

يستمد  أن  يشء،  كل  قبل  ينبغي،  بأنه 

املغاريب. فضائه  يف  االندماج  من  قوته 

اتحاد  شعلة  أن  الواضح،  من  أنه  غري 

املغرب العريب قد انطفأت، يف ظل غياب 

املغاريب،  فالحلم  مشرتك.  مبصري  اإلميان 

يف  ال��رواد  جيل  أجله  من  ناضل  الذي 

الخمسينيات من القرن املايض، يتعرض 

األىس،  يبعث عىل  للخيانة. ومام  اليوم 

أن االتحاد املغاريب يشكل اليوم، املنطقة 

األقل اندماجا يف القارة اإلفريقية، إن مل 

يكن يف العامل أجمع )...( وإذا مل نتحرك، 

أو نأخذ العربة من التجمعات اإلفريقية 

سينحل  املغاريب  االتحاد  فإن  املجاورة، 

االستجابة  عىل  املزمن  عجزه  بسبب 

معاهدة  حددتها  التي  للطموحات 

إسماعيل الرزاوي

ي نحو  ي والتوجه المغر�رب إشكالية الندماج المغار�رب
اكات »رابطة أسيان نموذجا« تنويع ال�رش

ملف العدد

تقدي��������م :

املغاريب1   االتحاد  بناء  تجربة  تعترب 

التكامل  مجال  يف  املهمة  التجارب  من 

شامل  منطقة  مستوى  عىل  اإلقليمي 

افريقيا، وقد جاءت محاولة تكوين هذا 

مجموعة  غرار  عىل  اإلقليمي  االتحاد 

من اتحادات عربية أخرى، فبالرغم من 

توافر مجموعة من املقومات والخصائص 

لقيام هذا التكتل وقدرته عىل االضطالع 

 . ذلك  انجاز  يف  اخفق  انه  إال  ب��أدواره 

فطغيان الخالفات السياسية الثنائية من 

جهة ثم املعوقات االقتصادية التي تحول 

دون تحقيق االندماج الحيوي من جهة 

اىل  ويسري  جامدا  اتحادا  جعلته  اخرى 

مزيد من التجزئة2 .

أمام هذا العجز الذي يصيب االتحاد 

سياسة  ينهج  أن  املغرب  فضل  املغاريب، 

ورشاكاته  رشكاءه  تنويع  ترمي  جديدة 

الدولية، وذلك عرب تقوية شبكة عالقاته 

و  الصاعدة  القوى  مع  الثنائية  الدولية 

متعددة األطراف عرب االنخراط والتفاعل 

وتجمعات  تكتالت  مع  مكثف  بشكل 

جهوية من مناطق مختلفة من العامل .. 

فقد اضحى املغرب اليوم، بفضل السياسة 

التي ينهجها جاللة امللك محمد السادس 

إلرساء التعاون جنوب �� جنوب، يتمتع 

مبصداقية كبرية ويحتل مكانة هامة عىل 

الصعيد الدويل، مكنته من أن يكون أول 

دول  منظمة  لدى  معتمد  إفريقي  بلد 

رشق البحر الكاريبي، وأن يحظى بصفة 

ألمريكا  التكامل  نظام  يف  مراقب  عضو 

الوسطى )سيكا(، ومبجموعة دول أمريكا 

إىل  انضاممه  ومن  والكاريبي،  الالتينية 

معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول 

جنوب رشق آسيا )آسيان(

من  سنحاول  سبق  ما  عىل  تأسيسا 

عىل  الضوء  تسليط  الورقة  هذه  خالل 

الجديدة  الخارجية  املغرب  سياسة 

فضاء  األسيوي  الرشق  من  اتخذت  التي 

وأهميته  لديناميته  نظرا  لنشاطها 

الكربى  والجيواقتصادية  الجيوسياسية 

آخذين من رابطة تجمع األسيان منوذجا 

للدراسة، وذلك ملا تتمتع به هذه األخرية 

من مقومات و مؤهالت مهمة.

المحور الأول : مأزق التحاد 
ي و توجه المغرب  المغار�رب

اكات. نحو تنويع ال�رش
قد يبدو واضحا للعيان انه بعد مرور 

االتحاد  تأسيس  عىل  سنة   28 من  اكرث 

شيئا  يحقق  مل  األخري  هذا  أن  املغاريب 

من  مجموعة  اىل  بالنظر  اآلن  لحدود 

املشاكل التي ال زالت تحول دون اقالعه، 

وبالتايل فتبعات هذا الجمود تكلف دول 

من  االتحاد  هذا  يظل  إذ  غاليا،  االتحاد 

العامل، وجراء هذا  التكتالت عرب  أضعف 

عىل  مرغام  نفسه  املغرب  يجد  الوضع 

عىل  للحفاظ  أخرى  بدائل  عن  البحث 

مصالحه.

ي  المغار�رب الندماج  :إشكالية  أول 
وانعكاسها عىل المغرب.

اختيارا  امل��غ��اريب  البعد  يشكل 

املغرب  دول  لكل  بالنسبة  اسرتاتيجيا 

فصلت  تناولته  التي  فالكتابات   ، الكبري 

يف املنافع والتي قد مينحها ألطرافه ، لكن 

املعوقات وسوء الفهم حال دون تفعيل 

الذي  الثنايئ  بني  وخاصة  االتحاد،  هذا 

ميثل حجره األساس  وعموده الفقري اال 

وهو الثنايئ املغريب الجزائري ، حيث اثرت 

العالقات السلبية بني املغرب والجزائر يف 

البناء و عطلت بشكل كبري  بلورة هذا  

من حركتيه حيث ظل عاجزا طوال فرتة 

املنشودة3   أهدافه  تحقيق  عن  تأسيسه 

انتظارات  و  لتطلعات  االستجابة  و 

1 - تم التوقيع عىل معاهدة تأسيس اتحاد املغرب العريب بتاريخ 1989/02/17 مبدينة مراكش ، ويتألف االتحاد من خمس دول : املغرب � الجزائر � تونس � ليبيا � موريتانيا.

2 - د / عادل مساوي �� د / عبد العيل حامي الدين ، » املغرب العريب  � التفاعالت املحلية واإلقليمية واإلسالمية ، ورقة بحثية منشورة عىل االنرتنت .. ص

3 - د الحسن بوقنطار ، السياسة الخارجية املغربية 2000-2013 ، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية ، سلسلة » مواضيع الساعة » ، مطبعة املعارف الجديدة،              

الرباط ، الطبعة األوىل 2014ص 82 

4 - مجموعة باحثني ، تنسيق وتقديم الدكتور سعد الدين العثامين ،تجربة اإلصالح الدستوري يف املغرب ، منتدى العالقات العربية والدولية ،ص 128

5 - اقرأ الحوار كامال مع ضيف العدد من مجلة رهانات الدكتور محمد تاج الدين الحسيني. عدد 38. ملف العدد : السياسة الخارجية املغربية ، اية اسرتاتيجية ؟ ص 46 - 60
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التأسيسية، منذ 28 سنة خلت  مراكش 

.6»)...(

تنويع  سياسة  و  :المغرب  ثانيا   
اكات. ال�رش

الذي  الجمود  من  الحالة  هذه  أمام 

املغرب  يجد  مل  املغاريب،  االتحاد  يعرفها 

تنويع  ترمي  اسرتاتيجية  نهج  سوى  بدا 

عنوانا  التوجه  هذا  من  اخذا  رشاكاته 

املرحلة  يف  الخارجية  لسياسته  عريضا 

االنخراط  عرب  وذلك  واملستقبلية  االنية 

الفعال مع مجموعة  التكتالت الجهوية 

الوازنة يف العامل.

االتجاه  هذا  يف  بالفعل  تحرك  قد 

عندما تقدم مؤخرا بشكل رسمي بطلب 

لدول  االقتصادية  للمجموعة  االنضامم7 

الجديدة  فالسياسة  افريقيا8.  غ��رب 

الرشاكات  تنويع  يف  املتمثلة  للمغرب 

هي السمة البارزة يف السياسة الخارجية 

امام  امللك  جاللة  خطاب  ولعل  مؤخرا. 

بالرياض  املغربية   ��� الخليجية  القمة 

هذا  يف  قدما  امليض  عن  واضح  لتعبري 

التوجه حيث جاء يف الخطاب :

رغم  فاملغرب  جهته  وم��ن   )...(«

عالقاته  ع��ىل  ال��ح��ف��اظ  ع��ىل  ح��رص��ه 

يف  توجه  قد  حلفائه،  مع  االسرتاتيجية 

األشهر األخرية نحو تنويع رشاكاته، سواء 

االسرتاتيجي  أو  السيايس  املستوى  عىل 

تندرج  اإلطار،  هذا  ويف  االقتصادي.  أو 

الشهر  اىل روسيا خالل  الناجحة  زيارتنا 

بعالقاتنا  باالرتقاء  والتي متيزت  املايض، 

اىل رشاكة اسرتاتيجية معمقة ، والتوقيع 

من  العديد  يف  مهيكلة  اتفاقيات 

إلطالق  نتوجه  كام   . الحيوية  املجاالت 

الهند  من  كل  مع  اسرتاتيجية  رشاكات 

وجمهورية الصني الشعبية التي سنقوم 

قريبا، ان شاء الله ، بزيارة رسمية اليها 
9. »)...(

املليك،  الخطاب  مضامني  مع  تالزما 

رسمية  بزيارات  مؤخرا  امللك  قام جاللة 

الصاعدة  ال���دول  م��ن  مجموعة  إىل 

كالزيارة  األسيوية  املنطقة  يف  والوازنة 

امللكية إىل الهند10 وذلك يف إطار أشغال 

املنتدى الثالث لقمة الهند �� إفريقيا11) 

إىل  الرسمية  زيارته  ثم  أكتوبر2015( 

 ،)2016 م��ارس  االت��ح��ادي��ة12)  روسيا 

ماي   (13 الشعبية  الصني  فجمهورية 

2016(. ومتاشيا مع سياسة االنفتاح عىل 

تطوير  عىل  املغرب  عمل  هذه،  العامل 

واملؤسسات  املنظامت  م��ع  عالقاته 

االنفتاح  وميثل   ، والدولية  اإلقليمية 

قد  منوذجا  االسيوية  القارة  عىل  املغريب 

أمريكا  من  ميتد  عريض  لخط  يؤسس 

الوسطى  واسيا  اسيا  اقىص  اىل  الجنوبية 

وأسرتاليا 14.

ثالثا :دينامية المنطقة السيوية : 
صعود مستمر.

جيوسياسية  تحوالت  العامل  يشهد 

العرشون  القرن  كان  ان  فبعد  كربى، 

حول   حاليا  الحديث  ي��دور  أمريكيا 

صعود آسيوي وتراجع أمرييك يف القرن 

فاملنطقة  وبالتايل  والعرشين،  الواحد 

بأهمية  تحظى  باتت  اليوم  اآلسيوية 

وكذا  الجيوسيايس،  املنظور  من  قصوى 

منطقة  تعترب  حيث  الجيواقتصادي، 

اإلسرتاتيجية  املناطق  من  أسيا  رشق 

كالصني،  صاعدة  دوال  وهي  العامل،  يف 

الكثريين  حسب  فهي  كوريا،  اليابان، 

مثة  أن  يرون  فهؤالء   . اسرتاتيجي  خيار 

بهذه  التبلور  يف  آخذا  إقليميا  نظاما 

االقتصادي  املستوى  عىل  سواء  املنطقة 

واالسرتاتيجي. ولعل هذا الصعود يفرس 

تحول القوى الصناعية الغربية نحو بناء 

أو غريها من  الدول  العالقات مع هذه 

دول آسيا يف إطار العديد من التجمعات 

مثل » منتدى التعاون االقتصادي لدول 

الذي   APEC الهادي  املحيط  آسيا- 

القمة  ومؤمتر   «  1989 سنة  تأسس 

.»ASEM 15 األورويب اآلسيوي

إن رسعة تحول مراكز القوة يف العامل 

تجمعات   وظهور  االقتصادية  األزمة  إثر 

إقليمية والتي من بينها اتفاقية الرشاكة 
املحيط16  عرب  االقتصادية  اإلسرتاتيجية 

 Trans-Pacific Strategic Economic

املتفاوض   Partnership Agreement

عليها حاليا  تشكل العديد من العنارص 

قوية  شحنة  األسيوي  الفضاء  متنح  التي 

اسرتاتيجية. لقد باتت آسيا - التي تعترب 

- متثل  البسيطة  تجمع سكاين عىل  أكرب 

لالقتصاد  رئيسيا   جديدا  قطبا  اليوم 

من   35  % بنسبة    وذل���ك   ال���دويل 

أصبحت  كام   ،PIB الخام  املحيل  الناتج 

 35  % و   العاملية   ثلثالتجارة  تشكل 

املبارشة  الخارجية   االستثامرات  من 

الدويل  النقد  الصندوق  لتقارير   تبعا 

للتجارة    العاملية  واملنظمة     FMI

OMC و مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و 

التنمية  CNUCED.وستساهم بحوايل 

مركز  حسب  العاملية  الرثوة  من    55%

الدولية  لألخبار  املستقبلية  الدراسات 

ملف العدد :  المغرب وإفريقيا

 .CEPII

أخذت وترية  الدينامية االقتصادية 

يف املجال األسيوي تتسارع بفضل تصاعد 

يف  متميزا  مكانا  وأخذها  الصني  قوة 

مؤسسات  فحسب   ، ال��دويل17  النسق 

قوة  اول  ال��ص��ني  ستصبح   ، التوقع 

اقتصادية عاملية يف سنة 2040  متبوعة 

التوايل بالواليات املتحدة االمريكية  عىل 

ثقل  مركز  رسيعا  سينتقل  حيث  والهند 

وسيكون  الرشق  نحو  العاملي  االقتصاد 
القرن ال 21 قرنا اسيويا بامتياز. 18

دينامية  األكرث  »املنطقة  تعترب آسيا 

يف  املتزايد  تأثريها  ولها   )..( العامل«  يف 

االقتصاد العاملي«19 .  كام رصحت بذلك 

مديرة صندوق النقد الدويل » كريستني 

الغارد ».  ويف نفس االتجاه يرى األستاذ 

يل  معهد   « عميد  محبوباين«   »كيشور 

 « سنغافورة  يف  العامة  للسياسة  كوان 

انه يف التاريخ الحديث ، هيمنت أوروبا 

عىل  املتحدة  وال��والي��ات  امل��ايض  عىل 

الحارض. فيام ستكون آسيا هي املهيمنة 

القوة  اعتامدا أساسا عىل  عىل املستقبل 

رشق  منطقة  تعرفها  التي  االقتصادية 

آسيا«.

6 - للالطالع عىل نص الخطاب امللك محمد السادس امام القمة االفريقية بأديس ابابا كامال ، املرجو تصفح موقع البوابة االلكرتونية للمملكة املغربية ، قسم الخطب واألنشطة 

www.maroc.ma .امللكية

7 -  لإلشارة فقد وافقت دول املجموعة االقتصادية لغرب افريقيا مبدئيا عىل الطلب املغريب لالنضامم اليها ذلك خالل القمة التي عقدتها املجموعة بتاريخ 04 يونيو 2017 

مبرنوفيا...

 8 - تضم املجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا التي تأسست يف عام 1978 ، 15 دولة هي البنني وبوركينا فاسو والرأس األخرض و الكوديفوار و غامبيا وغانا وغينيا بيساو 

وليربيا ومايل والنيجر ونيجرييا والسنغال وسرياليون والتوغو ..

www.maroc.ma 9 - لقراءة نص الخطاب املليك  كامالامام القمة الخليجية � املغربية بالرياض ، تصفح موقع البوابة االلكرتونية للمملكة املغربية

10 - تعود العالقات املغربية الهندية اىل القرن الرابع عرش حينام زار ابن بطوطة الهند ، ومتثل كتاباته يف تلك الفرتة وثيقة ومصدرا تاريخية ذا أهمية كبرية ، وخالل التاريخ 

املعارص كان موقف الهند من رغبة املغرب يف التحرر الفرنيس موقفا داعام ومساندا ، ومبجرد ما حصل املغرب عىل استقالله سنة 1956 سارعت الهند اىل االعرتاف به وتم إقامة 

العالقات الدبلوماسية بني البلدين سنة 1957.

11 - كانت القمة األوىل  الهندية � االفريقية قد عقدت بنيودلهي عام 2008 ، واستضافت اديس ابابا القمة الثانية يف عام 2011 .. اما القمة الثالثة فقد بنيودلهي يف أكتوبر 2015 

.. للمزيد من املعطيات حول اشغال القمة الهندية � االفريقية الثالثة ..االطالع عىل ..

INDIA-AFRICA FORUM SUMMIT, Reinvigorated Partnership – Shared Vision- ????

http://mea.gov.in/india-africa-forum-summit-2015/index.html

12 - أوىل االتصاالت الرسمية بني املغرب وروسيا تعود اىل 1778 حينام قام السلطان محمد بن عبد الله وامرباطورة روسيا كاثرين الثانية بابرام صفقات تجارية بني البلدين.

13 -جذور العالقات املغربية الصينية تاريخية تعود اىل العصور الوسطى وبالتحديد اىل سنة 1336 حني زار الصيني وان دايوان املغرب يف حني كان الرحالة ابن بطوطة يف زيارة 

اىل الصني سنة 1345 ، اما بخصوص العالقات الدبلوماسية فقد أقيمت بصفة رسمية سنة 1958.

14 - مجموعة باحثني ، تجربة اإلصالح الدستوري باملغرب ،مرجع سابق ، ص

15 -محمد اعلون ، محددات السياسة الخارجية املغربية تجاه بلدان رشق اسيا ، منوذج جمهورية الصني الشعبية ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة ، كلية الحقوق 

بسال ، السنة الجامعية 2008 2009 ، ص 18

16 - هو اتفاق تجارة حرة متعدد األطراف يهدف اىل زيادة تحرر اقتصاديات منطقة اسيا واملحيط الهادئ ، ويضم 11 دولة وهي : الواليات املتحدة االمريكية � كندا � اسرتاليا � 

https://ar.wikipedia.org نيوزيلندا � ماليزيا �فيتنام �سنغافورة � بروناي � تشييل � بريو� املكسيك .. للمزيد من التفاصيل حول هذه االتفاقية

17 - » Rapport Stratégique 2016 ,Panorama du Maroc dans le Monde , Les relations internationales du Royaume »  ,IRES ,P 100.

18 - توفيق ملني و انيسة االزرق ، 50عاما من التنمية البرشية باملغرب وافاق 2025 ، تقرير حول افاق عام 2025 من اجل تنمية برشية مرتفعة ، الذكرى الخمسينية 

لالستقالل..ص 20 

http://www. .. 2016 19 -كريستني الغاردمديرة صندوق النقد الدويل ، آسيا األكرث دينامية يف العامل .. لقراءة الخرب االطالع عىل املوقع االلكرتوين ، نرش بتاريخ 12 مارس

alshahedpress.net/arabic/news-8923.htm  آخر زيارة 28 يونيو 2016 
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ما يعزز هذا االعتقاد أيضا حديث 

سينغ  »مامنوهان  الهندي  الوزراء  رئيس 

القرن  األكرث أهمية يف  التطور  إن   «  :  «

آسيا  صعود  سيكون  والعرشين  الحادي 

إليها  تستند  التي  األساسية  والحجة 

االقتصادي  النمو  هي  السابقة  الفرضية 

مع  آسيا  من  ألج��واء  النظري  املنقطع 

الجنوبية  وكوريا   ، أوال  اآلسيوية  النمور 

، تايوان هونغ كونغ وسنغافورة ، واآلن 

ثم   ، الخصوص  وجه  والهند عىل  الصني 

اليابان  العمالقة  االقتصادية  القوة  إن 

تبدو وكأنها تستأنف اآلن مسرية تقدمها 
من جديد« .20

قارة  من  هناك  ليس  ال��واق��ع  يف 

اتسعت وتوطدت فيها مجاالت التعاون 

االقتصادية  قنواته  مبختلف  اإلقليمي 

شهدته  مثلام  واألمنية،  والعسكرية 

العديد  منها  انبثقت  التي  آسيا  ق��ارة 

والعسكرية  السياسية  التكتالت  من 

ومنظمة  االنحياز،  عدم  بكتلة  ابتداء 

ومجموعة  اسبيا  رشق  جنوب  حلف 

آسيا  جنوب  ورابطة  الصني،  زائ��د   77

للتعاون اإلقليمي، و رابطة دول جنوب 

آسيان  عليها  يطلق  التي  آسيا  رشق 

باإلنكليزية  السمها  اختصارا   ASEAN

 Association of South East Asian

Nations.   21

ي : المغرب 
المحورالثا�ف

ورابطة اسيان: عالقات 
واعدة

إقليمية  قوة  األسيان  رابطة  تشكل 

سياسية ، اقتصادية وثقافية وبرشية كذلك 

يف منطقة رشق اسيا ، حيث تسعى القوى 

الكربى اليوم يف الدخول معها يف عالقات 

، واملغرب بصفته بلدا ناشئا يتوجه اليوم 

نحو تعزيز انخراطه مع التكتالت الجهوية 

الواعدة شأن ذلك رابطة األسيان. 

أول : رابطة الأسيان .

وقيام  الباردة  الحرب  انتهاء  بعد 

التجمعات االقتصادية واإلقليمية القوية 

، والسيام بعد أن انتقل االتحاد األورويب 

 ، ماسرتيخت  بعد  متقدمة  مرحلة  إىل 

االستجابة  رضورة  آسيان  رابطة  أدركت 

إىل املتغريات التي يشهدها العامل ، حيث 

أضحى التعاون االقتصادي حجر الزاوية 
يف العالقات الدولية.22

 4.4 مساحة  آسيان  مجموعة  تغطي 

مليون كيلومرت مربع ، مبا يعادل ٪3 من 

تغطي  والتي   ، لألرايض  الكلية  املساحة 

املياه اإلقليمية للدول األعضاء يف الرابطة 

األعضاء  ال��دول  سكان  ع��دد  ويبلغ   ،

 ، نسمة   617،000،000 حوايل  مجتمعة 

أي ٪8.8 من سكان العامل . ويف عام 2012 

االسمي  اإلج��اميل  املحيل  الناتج  مني   ،

لجميع أعضاء املنظمة إىل أكرث من 2.3 

تريليون دوالر ، حيث كانت آسيان كيان 

السابعة  املرتبة  ، وأصبحت تحتل  واحد 

الواليات  بعد   ، العامل  يف  اقتصاد  كأكرب 

 ، وأملانيا   ، واليابان  والصني  املتحدة 

وفرنسا ، واململكة املتحدة.

االقتصادية  التكتالت  لظهور  وكان 

األسيان  رابطة  بظهور  عالقة  العمالقة 

املتغريات   من  مجموعة  املت  حيث 

جنوب  منطقة  يف  والعاملية  اإلقليمية 

املايض  القرن  ستينات  يف  اسيا  رشق 

االقتصادية  التكتالت  من  عدد  وظهور 

بروزها  و  األسيان  رابطة  نشأة  العمالقة 

الساحة  يف  متنامية  اقتصادية  كقوة 

العاملية كتجمع يأمل بان تكون له كلمة 

يف ومنافسة التكتالت االقتصادية األخرى 

كاالتحاد األورويب.

ملف العدد :  المغرب وإفريقيا

•  نشأة الرابطة وتطورها :

شكل التوقيع عىل املعاهدة الخاصة 

اسيا         رشقي  جنويب  أمم  رابطة  بإنشاء 

) أسيان ( يف أغسطس 1967  االنطالقة 

اقتصادي  كتجمع  التجمع  لهذا  الفعلية 

يروم مواجهة التهديد الشيوعي يف جنوب 

املؤسسة  ال��دول  ضمت  و  اسيا  رشقي 

اندونيسيا  م��ن  ك��ل  ال��وق��ت  ذل��ك  يف 

وفيتنام  وسنغافورة  والفلبني  وماليزيا 

والتحقت بهم سلطة بروناي عام 1984  

عام  وميامنار  1995  والوس  وفيتنامعام 

1997  و كمبوديا 1999  وظلت األسيان 

ان شقت طريقها  اىل  الفاعلية  محدودة 

نحو تحقيق املزيد من الفاعلية والنجاعة 

وهو  وال��دويل  اإلقليمي  املستويني  عىل 

بايل  اجتامع  يف  بالفعل  لها  تحقق  ما 

اندونيسيا عام 1976  بحضور رؤساء دول 

ويف  املؤسسة  الخمس  الدول  حكومات 

  1977 عام  كواالملبور  يف  الثاين  االجتامع 

منعطفا  االجتامعان  هذان  شكل  حيث 

فرضت  فقد  الرابطة  تاريخ  يف  حاسام 

عىل  نفسها  األمنية  و  السياسية  القضايا 

هذين االجتامعني.

التحول  بدأ  التسعينات  بداية  ومع 

انشاء شبكة مهمة من املؤسسات،  نحو 

يناير    28 بتاريخ  تم  فقد  اقتصاديا 

1992  تم التوقيع عىل اعالن سنغافورة 

لدول  الحرة  للتجارة  منطقة  إلنشاء 

تخفيض  اىل  األسيان تسعى من خاللها  

الصفر يف  اىل حدود  الجمركية  التعريفة 

التجارة  تحرير  أهدافها  وتشمل  املائة 

الحواجز  واسقاط  األسيان  منطقة  يف 

الجمركية ناهيك عن جذب االستثامرات 

مجموعة  مع  الرابطة  وتكييف  األجنبية 

والدولية وشهد  االقتصادية  األوضاع  من 

عام 2000 توقيع اتفاقية منظمة التجارة 

العاملية ومبوجب هذه االتفاقية ستعمل 

الرابطة عىل إزالة جميع الرسوم الجمركية 

اتصاالت  وتطوير  التقنية  السلع  عىل 

التجارة  زي��ادة  ويف  الرسيعة  االنرتنت 

االلكرتونية للدول األعضاء.

باملوازاة مع الطفرة االقتصادية التي 

شهد  فقد  األسيان  رابطة  دول  حققتها 

ملفتا  تطورا  واألمني  السيايس  التنسيق 

امني   منتدى  عقد  تم  عندما  وذل��ك 

بتايالند وتم التطرق اىل مجموعة القضايا 

وانتشار  الصواريخ  كصناعة  الهامة 

املحيط  يف  والرصاعات  النووية  األسلحة 

الهندي ، كام متت مناقشة قضايا رصاعية 

امنية وقد شارك يف هذا املنتدى باإلضافة  

الهند  مثل  أخرى  دول  الرابطة  دول  اىل 

والصني وكوريا الجنوبية وأسرتاليا.

• مبادئ الرابطة و عضويتها:

ميكن اجامل مبادئ رابطة األسيان يف 

اربع وهي :

السلمية  بالطرق  املنازعات  حل   : أ 
وعدم اللجوء اىل استخدام القوة بني دول 

الرابطة.

ب : احرتام استقالل كل دولة عضو 
وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية ألية 

دولة.

اإلقليمي  االمن  وتعزيز  حامية   : ج 
عن  خارجي  تهديد  أي  ودفع  للرابطة 

دول  بني  العسكري  التعاون  طريق 

الرابطة.

العسكري  ال��ت��دخ��ل  رف���ض   : د 
يف  رصاع��ات  نشوب  حالة  يف  األجنبي 

املنطقة.

للعضوية يف  اشكال جديدة  وظهرت 

الكاملة  العضوية  جانب  فإىل  األسيان 

هناك أيضا العضو املراقب و حضور دويل 

او ممثلني عن منظامت إقليمية ودولية 

وللحوار  جانب  من  وللرشاكة  للمشورة 

جانب  من  القطاعي  والحوار  الكامل 

منطقة  يف  الثقة  بناء  اجل  ومن  اخر 

الدبلوماسية  وتطوير  الباسفيك  اسيا 

الوقائية.

20 - املستقبل العريب ،حلقة نقاشية ، الصعود اآلسيوي والرتاجع األمرييك يف الرشق األوسط ، مركز دراسات الوحدة العربية يف بريوت  ، 22 ماي 2013 ، ص 96

21 - د هدى ميتيكس ، السيد صدقي عابدين ، العالقات العربية اآلسيوية ، مركز الدراسات اآلسيوية ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة 2005 ص 34

22 - د سامي عبد الله خصاونة ، العالقات العربية � اآلسيوية »نحو مستقبل مرشق » الجامعة األردنية ، األردن عامن 2003 ص 425 
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•  أهداف الرابطة  :

مجموعة  تحقيق  اىل  الرابطة  تهدف 

مختلف  يف  والغايات  األه���داف  من 

او  األمنية   ، السياسية  سواء  املجاالت 

والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 

..

األس��ي��ان  منظمة  وض��ع��ت  وق���د 

تحقيق  بهدف  اقتصادية  اسرتاتيجية 

تستند  شاملة  اقتصادية  وتنمية  اقالع 

اىل:

أ : تحقيق مبدأ التخصص يف الصناعة 
بني  التنافس  عملية  عىل  القضاء  بهدف 

وقدرات  إلمكانات  وفقا  األعضاء  الدول 

للفلبني  خصص  نجد  فمثال   ، دولة  كل 

سنغافورة  و  النحاس  انتاج  م��رشوع 

الكبدي  االلتهاب  مصل  انتاج  مرشوع 

وتايالند مرشوع انتاج الصودا.

ب : اتفاقية األفضلية التجارية 

وضع  تم   : الصناعي  التكامل   : ج 
عددا  لتشمل  الصناعي  للتكامل  خطة 

مرشوعات  ابرزها  من  املرشوعات  من 

االتصال  ومعدات  السيارات  صناعة 

والسامد

د : الحرص عىل االحرتام الكامل لحكم 
اإلقليم  دول  بني  العالقات  يف  القانون 

املتحدة  األمم  ميثاق  مببادئ  االلتزام  و 

وذلك من اجل تدعيم السالم واالستقرار 

يف إقليم جنوب رشقي اسيا. 

التعاونية  األنشطة  تشجيع   : و 
واملساعدات املتبادلة يف القضايا الخاصة 

باملصالح املشرتكة يف املجاالت االقتصادية 

و االجتامعية والثقافية والفنية و العملية 

واإلدارية.

مجاالت  يف  املساعدات  تباذل  ز: 
واملهنية  العلمية  والبحوث  التدريب 

والفنية واإلدارية .

فعالية  اكرث  مشاركة  تحقيق   : ح 
الزراعية  للمواد  األمثل  االستخدام  يف 

نطاق  وتوسيع  الصناعية  واملنتجات 

التجارة البينية ودراسة مشكالت التجارة 

الدولية للسلع وتحسني سبل النقل ورفع 

مستوى املعيشة.

الخاصة  ال��دراس��ات  تشجيع   : ط 
بإقليم جنوب رشقي اسيا.

من  عالية  درجة  عىل  الحفاظ   : ي 
الدولية  املنظامت  مع  اإليجايب  التعاون 

واإلقليمية القامئة.

•الهيكل التنظيمي للرابطة  :
متعددة  أجهزة  عىل  رابطة  تتوفر 

ومتنوعة ميكن ذكرها يف االيت :

كل  تعقد   : القمة  مؤمترات   � أ 

العليا  السلطة  وهي   ، سنوات  ثالث 

الدول  رؤساء  وتضم  األسيان  لرابطة 

والحكومات يف الدول األعضاء.

تجتمع   ، الوزارية  املؤمترات   � ب 

شهريا وتضم وزراء الشؤون الخارجية 

..ويجتمع وزراء االقتصاد واملالية كلام 

اقتضت الحاجة.

كل  تجتمع   : الدامئة  اللجنة   � ج 

الشؤون  وزي��ر  من  وتتكون  شهرين 

وسفراء  املضيفة  للدول  الخارجية 

الدول األعضاء.

انشاؤها  تم   : العامة  األمانة   � د 

ويختار    1976 عام  جاكرتا  قمة  يف 

امينها العام بشكل دوري من األعضاء 

ثالث  كل  االبجدي  الرتتيب  حسب 

سنوات.

لجان  خمس  وهناك  اللجان   � ه� 

والغابات  والزراعة  الغذاء  لجنة  وهي 

ولجنة التمويل والبنوك ولجنة الصناعة 

ولجنة الطاقة ولجنة النقل .

وق���د ك���ان ل��ت��ط��ور األه����داف 

تطوير  يف  دور  الحاصلة  واملتغريات 

انشاء  فتم   ، العام  التنظيمي  االطار 

امانة عامة دامئة من اجل إقامة قنوات 

بشكل  املواقف  وتنسيق  للتشاور 

مستمر

معدالت  األسيان  بلدان  وتحقق 

منو مرتفعة سنويا تصل اىل ما يقارب  

املحيل  الناتج  ع��ن  ناهيك   5.8%

كام  الرابطة  لدول  املرتفع  اإلج��اميل 

يظهر الرسم البياين ادناه.

وهكذا يبدو جليا ان رابطة األسيان 

أساسا  االقتصادي  العامل  من  اتخذت 

وخلق  اإلقليمي  التعاون  لبناء  لها 

األعضاء  الدول  بني  املشرتكة  املصالح 

املزيد  باتجاه  يدفع  الذي  النحو  عىل 

األخ��رى  امل��ج��االت  يف  التعاون  م��ن 

السياسة  وأخريا  والثقافية  االجتامعية 
األمنية .23

افاق   : واسيان  المغرب  ثانيا: 
واعدة للتعاون

امل��غ��رب  ب��ني  ال��ع��الق��ات  تتجه 

التعاون  من  مزيد  اىل  أسيان  ورابطة 

واملجاالت  األص��ع��دة  مختلف  عىل 

ملف العدد :  المغرب وإفريقيا

حيث  ذل��ك،  عن  يعرب  الحال  فواقع 

بارزين  بحدثني  الفارطة  السنة  متيزت 

اتجاه  يف  فيه  الش��ك  مام  سيدفعان 

تطوير العالقات بني الطرفني.

•احداث لجنة دول رابطة الأسيان 
بالرباط 

أنشأت دول جنوب رشق اسيا لجنة 

 2016 فرباير  يف  بالرباط24  للتنسيق 

املغرب  مع  العالقات  تقوية  بهدف   ،

االقتصادية   ، السياسية   املجاالت  يف 

اىل  تطمح  كام  والثقافية  واالجتامعية 

دول  باقي  مع  التعاون  عالقات  تقوية 

العامل الثالث ، وتعزيز الهوية االسيوية يف 

املغرب وباقي الدول.

التمثيليات  احتفال  الرباط  وشهدت 

اسيا  رشق  جنوب  لدول  الدبلوماسية 

بتأسيس  بأسيان  اختصارا  املعروفة   ،

بتاريخ  الرباط  يف  لها  دبلوماسية  رابطة 

توطيد  اىل  الدول  هذه  تسعى  حيث   ..

واحداث  املغرب  مع  التعاون  عالقات 

انشاء  خالل  من  املغرب  مع  التقارب 

ترصيح  يف  و  للمغرب  للرابطة  لجنة 

اندونيسيا  صحفي  قال سفري جمهورية 

باملغرب ان »  دول جنوب رشق اسيا  يف 

يعتمدها  التي  السياسة  مع  تام  توافق 

التمثيليات  اجتامع   « ان  املغرب مضيفا 

الدبلوماسية لدول جنوب رشق اسيا نظم 

وأوضح  األسيان«  رابطة  اهداف  لرشح 

تنسيق  هناك   « ان  السفرياالندونييس 

وثيق بني دول الرابطة واملغرب ومجاالت 

وان  واملغرب   الدول  هذه  يف  مفتوحة 

مشرتكة  لجنة  انشاء  يف  يتمثل  هدفه 

لتعزيز » أسيان » باملغرب«.

السيد  تحدث  السياق  نفس  ويف 

االسيوية  الشؤون  مدير  املاليك  محمد 

الشؤون  ب���وزارة  اوقيانوسيا  ودول 

التعاون عن» تطلع املغرب  الخارجية و 

لخلق سوق مشرتكة مع دول » أسيان » 

تعاون  عالقات  تربطه  املغرب  ان  مربزا 

متميزة مع دول جنوب رشق اسيا بهدف 

ان  وقال  االسيوية  القارة  لسوق  دخوله 

اسيا نقط  املغرب ودول جنوب رشق   «

استثامرها  املمكن  من   ، التقاء حضارية 

لتتسع   « مشرتكا  ثقافيا  قطبا  لتشكل 

23 -الدكتور خليل حسن ، موسوعة املنظامت اإلقليمية القارية � الجزء الثاين ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة األوىل بريوت � لبنان 2013 ص60 ص 65.

24 -حري ان اول احتفال بتأسيس مجموعة رابطة األسيان باملغرب يرجع اىل سنة 2011 ،وتم خالله حفل رفع راية هذه املنظمة باملغرب بالسفارة االندونيسية.
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ان  ، خاصة  للمغرب  الدبلوماسية  دائرة 

املتحدة  األمم  هيئة  يف  وازنا  حضورا  له 

والعديد  االنحياز  عدم  دول  ومجموعة 
من التكتالت الدولية «.25

• المغرب يوقع عىل وثائق انضمامه 
مع  والتعاون  الصداقة  معاهدة  ال 

دول رابطة الأسيان 

شتنرب2016   06 بتاريخ  التوقيع  تم 

عىل  الووس،  عاصمة  فيينتيان  مبدينة 

معاهدة  إىل  املغرب  انضامم  وثائق 

جنوب  دول  لرابطة  والتعاون  الصداقة 

خارجية  وزراء  وقع  آسيا.حيث  رشق 

جانب  إىل  اآلسيان  يف  األعضاء  ال��دول 

السابق  املنتدب  بوريطةالوزير  السيد 

والتعاون  الخارجية  الشؤون  ووزي��ر 

الدويل الحايل عىل وثائق انضامم املغرب، 

وذلك عىل هامش أشغال القمتني ال 28 

آسيا  رشق  جنوب  دول  لرابطة   29 وال 

)آسيان( اللتني انعقدتا من 6 إىل 8 شتنرب 

2016بفيينتيان.

رابطة  يف  األعضاء  ال��دول  وأعربت 

جنوب رشق آسيا )آسيان(، عن ارتياحها 

الصداقة  معاهدة  إىل  املغرب  النضامم 

والتعاون للرابطة. وأكدت يف بالغ صدر 

عقب توقيع املغرب عىل وثائق انضاممه 

تعزز  الخطوة  هذه  »أن  املعاهدة،  إىل 

والتعاون  الصداقة  معاهدة  مكانة 

تؤسس  سلوك  مدونة  باعتبارها  للرابطة 

تعزيز  يف  وإسهاما  الدول  بني  للعالقات 

السلم واالستقرار اقليميا ودوليا«.

انضامم  ان مسلسل  بالذكر  والجدير 

املغرب ملعاهدة اآلسيان كان قد انطلق 

سنة 2014، بتوجيهات من امللك محمد 

أجل  من  متواصل  عمل  عرب  السادس، 

يف  األعضاء  الدول  مع  العالقات  تعزيز 

الرابطة، توجت مبوافقة هذه الدول عىل 

بني  القامئة  فالعالقات  املغرب،  انضامم 

ومتميزة  جيدة  اآلسيان  ودول  املغرب 

ينظمها إطار قانوين جد متطور وتعززها 

من  عدد  يف  املواقف  تنسيق  يف  رغبة 

حركة  دول  كقمة  الدولية  املحافل 

الفرانكفونية  الدول  وقمة  عدماالنحياز 
ومجموعة ال 77 زائد الصني .26

رؤية   : الأسيان  المغرب ودول   •  

كة وافاق واعدة مش�رت

عليها  تقوم  التي  امل��ب��ادئ  تعترب 

عليه  يسري  الذي  واملنهج  االسيامنتفقة  

فدول  الخارجية،  سياسته  يف  املغرب 

بفضل  كبرية  برباغامتية  تتعامل  االسيان 

تغري طبيعة النظام الدويل التي ساهمت 

حيث   . الدول  هذه  سياسات  تحول  يف 

مواقف  كلها،   ، الرابطة  دول  تبنت 

ملف العدد :  المغرب وإفريقيا

املغربية  الصحراء  قضية  بخصوص  بناءة 

تفهمها  مناسبات،  عدة  يف  أك��دت،  و 

التي  للجهود  ودعمها  املغريب  للموقف 

نهايئ  حل  إىل  للتوصل  اململكة  تبذلها 

ودائم لهذه القضية.

ويتطلع المغرب إىل تعزيز التعاون 
مع رابطة االآسيان ع�رب عدة محاور من 

بينها :

ي ومحاربة 
1. مواجهة التحدي االأم�ف

رهاب. االإ

ات المناخية. 2. ومواجهة ظاهرة التغ�ي

3. تطوير التعاون االقتصادي ع�رب 
الرفع من المبادالت التجارية باعتبار 
كة  ي تتيحها السوق المش�رت

الفرص ال�رت
لالآسيان )650 مليون نسمة( أمام 

المنتوجات المغربية.

4. تعميق المشاورات السياسية 
باالإضافة إىل تطوير برنامج عمل 

ف المغرب  ك لتنسيق التعاون ب�ي مش�رت
والرابطة كنموذج للتعاون جنوب ـــــ 

جنوب.

اىل  املغرب  انضامم  اهمية  وح��ول 

لبلدان  والتعاون  الصداقة  اتفاقية 

جنوب رشق اسيا يرى الخبري يف الشؤون 

ان   بنحمو  محمد  األستاذ  االسرتاتيجية 

جديدة  اسرتاتيجية  يف  منخرط  “املغرب 

رشاكاته  تنويع  اج��ل  من  ومتجددة 

عن  بعيدو  ظلت  مناطق  يف  والحضور 

 ، للمغرب  واالولية  الكربى  األه��داف 

االنخراط  يفضل  املغرب  ان  يؤكد  هذا 

يف عالقات ذات بعد متعدد األطراف و 

الحضور يف اطار منظامت إقليمية وازنة 

كام هو الحال بالنسبة السيان التي تعترب 

املنطقة  يف  دور  لها  ناشئة  لدول  رابطة 

االسيوية واملالحظ ان هذا الفضاء اصبح 

الكثري  اهتامم  محط  الراهن  الوقت  يف 

من القوى الكربى واملتوسطة وانه يعترب 

والتي  القادمة  املرجلة  قلب  يف  االن 

ستجعل من منطقة رشق اسيا مستقبل 

فيه  يتحول  ال��ذي  واملجال   21 القرن 

انظار  توجه  وكذلك  االسرتاتيجي  املدار 

العامل وبالتايل هذا يؤكد رغبة املغرب يف 

وان  الناشئة  الدول  اىل مصاف  يرقى  ان 

االسيان  رابطة  دول  يستفيد من خربات 

التي تحقق نجاحات اقتصادية وتنموية 

كبرية وتسري بخطى حثيثة الن تتحول اىل 

املغرب  فعالقات  وبالتايل  صاعدة  قوى 

مفيدة  عالقات  أسيان هي  رابطة  بدول 
للطرفني ”.27

•خاتمـــــة

معاهدة  إىل  املغرب  فانضامم  ختاما 

جنوب  دول  لرابطة  والتعاون  الصداقة 

رشق آسيا )آسيان( يندرج يف إطار رؤية 

امللك محمد السادس الهادفة إىل تنويع 

املستويات  املغرب، عىل جميع  رشاكات 

االقتصادية.  و  واالسرتاتيجية  السياسية 

فقد حرص امللك محمد السادس، خالل 

السنوات األخرية، عىل أن يتبنى املغرب 

مبادرات لالنفتاح عىل فضاءات سياسية 

عىل  يعمل  وأن  جديدة،  واقتصادية 

وتنويعها،  االسرتاتيجية  رشاكاته  توطيد 

لسياسته  األساسية  امل��ح��اور  كإحدى 

الخارجية.

متعدد  عامل  يف  نعيش  ونحن  اليوم 

األقطاب يف شقه االقتصادي يتميز بإنشاء 

تجمعات جهوية قوية ) االتحاد األورويب 

، اتفاقية التبادل الحر لدول شامل أمريكا 

أي  مثة  يكون  لن   ) أسيان  املريكوسور،   ،

عىل  يتعني  املنعزلة28،  للدول  مستقبل 

مع  رشاكاته  توطيد  عىل  عالوة  املغرب 

محركات النمو العاملي � و ربط عالقات 

البلدان  مع  قوية  وتجارية  اقتصادية 

الناشئة والصاعدة.

املغاريب  االتحاد  بناء  وارتباطابإشكال 

من  محاوالته  يواصل  ان  املغرب  فعىل 

اطار  يف  املغاربية  العالقات  اجلتطوير 

التي  املشاكل  ،فبالرغم من  االتحاد  هذا 

ال  اسرتاتيجيا  خيارا  يظل  بهافهو  يتخبط 

للمغرب  اسرتاتيجيا  وعمقا  عنه  محيد 

وحقيقة جغرافية حتمية ال تتغري، ومصريا 

مشرتكا لدول وشعوب املنطقة املغاربية 

، لذا فإننا نرىان توجه املغرب نحو تنويع 

عن  التخيل  بالرضورة  يعني  ال  رشاكاته 

حلم الوحدة املغاربية.

25 -انبعاث امة – الجزء الواحد و الستون– القسم األول ، منشورات القرص املليك ، املطبعة امللكية � املشور السعيد � الرباط ص 489-490.

26 -لالطالع عىل التفاصيل ، اقرأ خرب  ..املغرب يوقع بالووس عىل وثائق االنضامم إىل معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب رشق آسيا ، موقع  وزارة الشؤون الخارجية 

www.diplomatie.ma والتعاون الدويل

27 -للمزيد ، انطر حوار هاتفي مع االستاد محمد بنحمو حول ابعاد توقيع املغرب عىل االنضامم اىل معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة األسيان � املوقع االلكرتوين لقناة 

ميدي1تيفي www.medi1tv.com اخر زيارة بتاريخ 2017/06/15.

28 -توفيق ملني و انيسة االزرق ، مرجع سايق ، ص 21.
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عبدالهادي قاسمي

 : ي
نسا�ف ي ضوء القانون الدولي الإ

ي �ف
اع السودا�ف ف ال�ف

حالة دارفور

ملف العدد

•مقدمة : 

ُوض���ع ال��ق��ان��ون ال���دويل اإلن��س��اين 

يف  تدخل  التي  ال���دول،  مع  ليتعامل 

باستخدام  بينها  فيام  مسلحة  نزاعات 

وسائل وأساليب قتالية تقليدية إال أنه يف 

الوقت الراهن ظهرت تنظيامت مسلحة 

وبأشكال ومسميات وانتامءات مختلفة، 

دولية  غري  مسلحة  نزاعات  يف  انخرطت 

بعضها  مع  أو  ال��دول  مع  )داخلية( 

حديثة  قتال  وسائل  مستخدمة  البعض، 

وبيئته  البرشي  بالعنرص  فتكا  وأك��رث 

املحيطة، زيادة عىل اتساع فوارق القوة 

ذاتها،  الدول  بني  التكنولوجي  والتقدم 

لذلك فمن الرضوري أن يتكيف القانون 

النصوص  حيث  من  اإلنساين  ال��دويل 

هذه  كل  مع  امليدانية  التطبيق  وآليات 

املستجدات .1

تساهم  ال��ن��زاع��ات  ه��ذه  مثل  إن 

املجتمعات  وت��رضر  ال��دول  انقسام  يف 

احرتام  أن غياب  اإلنسانية، كام  ومعاناة 

وانهيار  والدولية،  الوطنية  الترشيعات 

القيم واألخالق ومكونات املجتمع املدين، 

القوانني،  إنفاذ  يف  السلطات  وتقصري 

وتراكمها  اإلنسانية  األزم��ات  وان��دالع 

من  األدىن  الحد  وغياب  كثيف،  بشكل 

التجهيزات األساسية الصحية والتعليمية، 

الغذائية،  امل���واد  يف  ال��ح��اد  والنقص 

وجهات  نحو  الهجرات  جحافل  واندالع 

عىل  والتضييق  آمنة،  وخارجية  داخلية 

يف  حتام  يساهم  اللجوء،  أثناء  السكان 

تفريخ وتكاثر جامعات مسلحة متنافرة 

إىل  الحكومية  بالقوات  تدفع  ومتعارضة 

إىل  يؤدي  مام  واإلخامد  للردع  التدخل 

العنف  وانفجار  املضادة،  املواجهات 

ذلك  ويؤثر  مظاهره،  شتى  يف  املسلح 

برمته  اإلن��س��اين  الوضع  عىل  مبارشة 

مثال  النزاع، وما  ويؤججه، ويطول عمر 

دارفور السوداين ببعيد، وإذا كان كذلك، 

وتاريخه؟  النزاع  هذا  طبيعة  هي  فام 

الوضع  عىل  وأث��ره  مخرجاته  هي  ما 

الدويل  الترشيع  حقيقة  ما  اإلنساين؟ 

اإلنساين وأثره يف نزاع دارفور؟ ما مصري 

هذا النزاع وحالته الراهنة؟ وما هو دور 

مثل  إن  النزاع؟  هذا  يف  الدويل  القضاء 

هذه النزاعات تساهم يف انقسام الدول 

اإلنسانية،  ومعاناة  املجتمعات  وترضر 

كام أن غياب احرتام الترشيعات الوطنية 

واألخ��الق  القيم  وانهيار  وال��دول��ي��ة، 

وتقصري  امل���دين،  املجتمع  ومكونات 

وان��دالع  القوانني،  إنفاذ  يف  السلطات 

بشكل  وتراكمها  اإلنسانية  األزم���ات 

كثيف، وغياب الحد األدىن من التجهيزات 

والنقص  والتعليمية،  الصحية  األساسية 

الحاد يف املواد الغذائية، واندالع جحافل 

الهجرات نحو وجهات داخلية وخارجية 

أثناء  السكان  عىل  والتضييق  آمنة، 

وتكاثر  تفريخ  يف  حتام  يساهم  اللجوء، 

ومتعارضة  متنافرة  مسلحة  جامعات 

التدخل  إىل  الحكومية  بالقوات  تدفع 

للردع واإلخامد مام يؤدي إىل املواجهات 

املضادة، وانفجار العنف املسلح يف شتى 

مظاهره، ويؤثر ذلك مبارشة عىل الوضع 

عمر  ويطول  ويؤججه،  برمته  اإلنساين 

النزاع، وما مثال دارفور السوداين ببعيد، 

فما هي طبيعة هذا  كذلك،  كان  وإذا 

مخرجاته  هي  ما  وتاريخه؟  اع  ف ــ�ف ال
؟ ما حقيقة  ي

نسا�ف وأثره عىل الوضع الإ
ي نزاع 

ي وأثره �ف
نسا�ف يع الدولي الإ الت�رش

اع وحالته  ف ال�ف دارفور؟ ما مص�ي هذا 

الراهنة؟ وما هو دور القضاء الدولي 
اع؟ ف ي هذا ال�ف

�ف

سيتم  اإلشكالية  هذه  عىل  لإلجابة 

املحور  محورين؛  إىل  املوضوع  تقسيم 

األول: طبيعة النزاع يف السودان، واملحور 

اإلنساين  الدويل  القانون  تطبيق  الثاين: 

االستعانة  سيتم  كام  ال��ن��زاع،  ه��ذا  يف 

ببعض املناهج حتى يتسنى لنا اإلحاطة 

من  ومقاربته  أغ��واره  وسرب  باملوضوع 

زوايا مختلفة، ولعل من بني أهم املناهج 

التي ميكن أن تساعدنا عىل ذلك املنهج 

الزمني  البعد  يوفره  ما  بحكم  التاريخي 

أهم  عند  والوقوف  املوضوع،  لتدارس 

التي  النتائج  أهم  واستخالص  مراحله، 

إىل  إضافة  وتأثرياتها،  النزاع  وسمت 

وموقعه  النزاع،  لتأطري  القانوين  املنهج 

والترشيعات  الداخلية،  الترشيعات  يف 

الدولية من الزاوية اإلنسانية، ثم املنهج 

اإلن��س��اين،  ال��وض��ع  ل��ت��دارس  التحلييل 

يف  النزاع  حيث  املوضوع،  لطبيعة  نظرا 

سببا  وليس  كنتيجة  جاء  الوضعية  هذه 

اإلنسانية  األوض��اع  تفاقم  من  زاد  مام 

باإلقليم.

ي 
الــســودا�ف اع  ف ــــ�ف ال ـــع  واق  1-  

وطبيعته 

العوامل  من  مجموعة  ساهمت 

وتأجيجه  السوداين  ال��رصاع  ان��دالع  يف 

داخل  أو  وجنوبه،    شامله  بني  سواء 

االنفصال،  بعد  بشأنها  املتنازع  املناطق 

العوامل نجد  و لعل من بني أهم هذه 

واللغوية،  اإلثنية  الدينية،  االختالفات 

وكذلك  االس��ت��ع��امري��ة،  وال��س��ي��اس��ات 

سياسات الحكومات السودانية املتعاقبة، 

الذي مارسته  اإلقليمي  الدور  إىل  إضافة 

األطراف  بعض  و  املنطقة،  دول  بعض 

الدولية.2  

 إن حرب السودان عادة ما توصف 

املسلم  العريب  الشامل  بني  صدام  بأنها 

االعتقاد  ذو  األسود  اإلفريقي  والجنوب 

املسيحي والوثني3 ، ولقد ساهمت هذه 

الخلفية بشكل جيل يف اندالع مجموعة 

من النزاعات داخل البلد، نتج عن إثرها 

يف  النزاع  واستمرار  الجنوب،  انفصال 

دارفور.

ي 
�ف اع  ف الـــ�ف وطبيعة  تاريخ   1  1-

السودان

العوامل  م��ن  مجموعة  تتداخل 

بالسودان  النزاع  ل��رشارة  بؤرة  لتشكل 

خاص،  بشكل  وبدارفور  عامة،  بصفة 

حيث تغذي النعرة الطائفية هذا الرصاع، 

وانعكاساته  الجغرايف  العامل  إىل  إضافة 

اقتصاديا،  ذلك  وأهمية  الساكنة،  عىل 

ب  تقدر  التي  املساحة  شساعة  حيث 

يعادل  ما  أي  مربع،  كيلومرت   510.000

خمس مساحة السودان، ويعادل مساحة 

فرنسا4 ، إضافة إىل موارد مائية ومساحات 

رعوية، وساكنة بحوايل 6 ماليني نسمة5، 

كل  ولغويا،  وعرقيا  إثنيا  تنوعا  تعرف 

هذه املكونات إضافة إىل انتشار األسلحة 

وغياب  الحكومية،  اإلدارة  وضعف 

ملف العدد :  المغرب وإفريقيا

البويرة  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  للقانون، كلية  الدولية  النزاعات غري املتامثلة، املجلة  أثناء  الدويل اإلنساين  القانون  1 - عمر روابحي، تحديات تطبيق 

الجزائر،2015 ص: 01.

2 - قضية الجنوب السوداين، افتتاحية، مجلة قراءات افريقية، العدد الثامن أبريل يونيو 2011، ص 02، العمود األول

3  - Abdel Ghafar .M. Ahmed,” Multiple Complexity(1) Prospects for Reconciliation Unity. The Sudan Conundrum” in Nhema, Alfred 

and Paul Zeleza )eds.(, Roots of Africa conflicts ;the Causes and Costs Athens, OH, Ohio University Press ,2008. p78

4  - مستاك يحيى محمد ملني، قضية دارفور وأبعادها اإلقليمية والدولية، مذكرة لنيل شهادة ماجست�ري يف الع�لوم الس�ياس�ية تخصص التنظيامت السياسية والعالقات 

الق�ان�ون والع�لوم الس�ياس�ية، جامعة ميلود  الدولية، دراسة من 2003 إىل 2015، كلي�ة  الحق�وق والع�لوم الس�ياس�ية قسم العلوم السياسية مدرسة الدكتوراه يف 

معمري تيزي وزو، ص 18.

www.alkottob.com                  34 5  - كامل الدين عوض الجزويل، حقيقة دارفور، املوقع اإللكرتوين الكتب، ص
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السياسية،  االنقسامات  وتعدد  التنمية، 

وهاجس السيطرة عىل املواقع، واستمرار 

محل  اإلقليم  ه��ذا  من  جعل  األزم��ة، 

املعاناة  دائم، وموضعا لكل  نزاع مسلح 

اإلنسانية.

ي 
�ف اع  ف الــــــ�ف ــــذور  ج  1-1-1

السودان

اندلعت الحرب بني حكومة السودان 

السودان  لتحرير  الشعبية  الحركة  وبني 

1983م  العام  يف  مؤخراً-  انتهت  التي   -

التي  أبابا  أديس  اتفاقية  انهيار  إثر  عىل 

األسباب  وتتمثل   .6 م   1972 يف  وقعت 

هذه  ان��دالع  إىل  أدت  التي  الرئيسية 

الرعوية  املناطق  حول  النزاع  يف  الحرب 

أغلب  ينتمي  والتي  الخصبة،  الجنوبية 

اإلفريقية  الدنكا«   « قبيلة  إىل  سكانها 

املختلفة كل االختالف عن عرب الشامل 

من حيث الجنس والدين والعادات، لقد 

كان السالم يعم املنطقة، كام أنها كانت 

مبثابة جرس يربط بني الشامل والجنوب، 

وبعد استقالل السودان عن بريطانيا عام 

من  حالة  يف  اإلقليم  هذا  أصبح   1956

بني  دموي  نزاع  ومحل  السيايس،  التوتر 

أكرث  مقتل  عنه  نتج  والجنوب،  الشامل 

ملدة خمسني  وامتد  مليوين شخص،  من 

عاما.

الحايل  للنزاع  األوىل  ال��رشارة  لكن 

ذات  ال��زغ��اوة«   « قبيلة  بني  انطلقت 

ذوي  زيد«  أوالد  و«  اإلفريقية  األصول 

األصول العربية يف عام 2001 م7 ، حيث 

هذا  يف  الطرفني  كال  من  كبري  عدد  قتل 

بني  الصلح  لجان  أوصت  وقد  الحادث، 

أن  إال  للطرفني،  الديات  بدفع  القبيلتني 

»الزغاوة«  قبيلة  عنارص  من  مجموعة 
رفضت الصلح ومتردت .8

لغياب  كان  فقد  ذلك  عىل  ع��الوة 

بالتهميش  اإلحساس  ك��ذا  و  التنمية 

دورا بارزا يف استمرار النزاعات املسلحة 

مطالبة  درجة  إىل  املناطق  مختلف  يف 

إىل  الذايت،  باستقالله  السوداين  الجنوب 

أن تم التوصل إىل اتفاقية  نيفاشا يف عام 

 9 .2005

جنوب  أج��رى  م،   2011 يناير  يف 

مع  البقاء  لتقرير  استفتاء  السودان 

عنها  االستقالل  أو  السودان  حكومة 

ووفقا  الشامل،  السالم  اتفاق  مبوجب 

فإن  السودان  لجنوب  االستفتاء  للجنة 

لصالح  كانت  األص��وات  من   %  98,8

وافق   ، م   2011 فرباير  ويف  االنفصال 

رسمياً  البشري  عمر  السوداين  الرئيس 

فعلت  كام  االستفتاء،  نتائج  قبول  عىل 

األفريقي،  واالتحاد  املتحدة،  األمم  ذلك 

املتحدة  والواليات  األورويب،  واالتحاد 

يوليوز   9 ويف  أخرى،  ودول  األمريكية، 

2011 م، أعلن جنوب السودان استقالله 
رسميا .10

بعد االستقالل تقرر أن تتبع الشامل 

األزرق  والنيل  دارفور  هي  أقاليم  ثالثة 

السودان  اتفق  وقد  كردفان،  وجنوب 

عوائد  تقاسم  عىل  السودان  وجنوب 

النفط التي تنتجها حقول نفط موجودة 

باطن  يف  ميتد  بعضها  لكن  الجنوب،  يف 

إال  الشامل،  ح��دود  يف  ليدخل  األرض 

بني  ذلك  حول  نشب  مسلحا  نزاعا  أن 

لتستمر  االتهامات  تبادل  مع  الطرفني 

املواجهات العسكرية.

لوقت  الجانبني  بني  النزاع  يستمر 

دعت  املتحدة  األم��م  أن  مع  طويل، 

وجنوب  ال��س��ودان  م��ن  ك��ل  حكومة 

السودان إىل وقف أعامل العنف وتنفيذ 

االتفاقيات التي تم التوصل إليها بينهام 

املتنازع  الحدود  ومراقبة  األمن  حول 
عليها .11

بعد  للسودان  تتوفر  كانت  لقد   

الداخلية  األزمة  االستقالل فرصة تسوية 

ملف العدد :  المغرب وإفريقيا

الدولة  التدويل، من خالل مرشوع  قبل 

الوطنية، لكن إخفاقه وعدم قدرته عىل 

مختلف  بني  القومي  االندماج  تحقيق 

وتأكيد  االجتامعي،  الجسد  مكونات 

تقاليد املواطنة والهوية الوطنية الجامعة، 

أو  التهميش  سياسات  انتهاج  وع��دم 

كان  األط��راف،  من  طرف  ألي  اإلقصاء 

البالد،  وحدة  تقويض  يف  رئيسيا  عامال 

التحكم  عدم  مع  ال��س��ودان،  وتقسيم 

نزاعات،  تعرف  بقيت  التي  املناطق  يف 

التكهن مبا  والتي يصعب  دارفور  خاصة 

اإلقليم،  هذا  يف  األوضاع  إليه  تؤول  قد 

إن مل يتم احتواؤه ومعالجته يف القريب 

استمرار  يف  حتام  سيساهم  العاجل، 

طبيعة  حيث  السودان،  وحدة  تفتيت 

السودان  دولة  بناء  ليس  الرصاع  هذه 

لتفكيكها  من خالل تحني  السعي  وإمنا 

االستجابة  يف  الدولة  سلطة  فشل  فرصة 

لتحديات املشاركة السياسية واملجتمعية 

للمكونات االجتامعية ومن ثم السيطرة 

عىل املواقع التي ترتهل فيها قوة الدولة، 

وبالتايل إيجاد موطأ قدم للعمل والنمو 
واالنتشار .12

ي 
اع المسلح  �ف ف 1-1- 2  طبيعة ال�ف

السودان، حالة دارفور

دارفور  يف  اآلن  املوجود  النزاع  إن 

ليس  أي  دول��ت��ني،  بني  ليس  ن��زاع  هو 

ذلك  إىل  تشري  كام  دويل  مسلح  بنزاع 

يدور  نزاع  ولكنه  الدولية،  االتفاقيات 

رحاه بني الحكومة ومجموعتني متمردتني 

املتمردون  يسيطر  حيث  ومسلحتني، 

عىل بعض املناطق بشكل فعيل، كام أن 

توترات  أو  باضطرابات  ليس  النزاع  هذا 

داخلية، أو أعامل شغب، أو أعامل عنف 

6  - https://ar.wikipedia.org

7  - د. الوليد سيدي عيل، املنظامت اإلنسانية األجنبية بدارفور بني اإلنسانية والسياسة، مجلة قراءات إفريقية العدد 07، املنظامت اإلنسانية الغربية وإفريقيا، يناير 

مارس 2011 العدد 07 الصفحة 86، العمود الثاين الفقرة األخرية

 .David Hoile : Darfur Perspective, London Sudanese Public Affairs Council 2005 P.8      8  - بدايات األزمة وما بعدها. انظر

9  - تفاق نيفاشا: هي االتفاقية التي أوقفت أطول حرب أهلية يف أفريقيا وقد تم توقيعها بواسطة حكومة السودان بقيادة حزب املؤمتر الوطني الذي يتزعمه الرئيس 

السوداين عمر البشري والطرف اآلخر هو الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق، ويكيبيديا املوسوعة الحرة.

10  - مولوجيتا جيربهيوت وجيتاشو زيروا، نحو غاية مشرتكة : األساليب التعاونية لحل الرصاعات يف أفريقيا ورقة عمل مقدمة من   معهد الدراسات الخاص بقضايا 

األمن والسلم،جامعة أديس أبابا، 5 فرباير 2013م.

http://alwatan.kuwait.tt/article 11  - أحمد الدواس، أسباب الرصاع السيايس يف السودان،  2012/04/19، 11:12 م

12  - أحمد زيك عثامن، ما بعد كالوزفيتز، الخيال السيايس، الحروب الجديدة: اسرتاتيجية للعنف املطلق، مجلة اإلنساين، العدد 59، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

صيف 2015. ص 17.
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منفردة ومتفرقة، بل هو عبارة عن وجود 

تحارب  منظمة  مسلحة  مجموعات 

عىل  سيطرتها  مع  املركزية  السلطات 

مستمر  قتال  ووجود  اإلقليم،  من  جزء 

القانون  نظر  ففي  لذلك  األمد،  وطويل 

الدويل اإلنساين، وحسب املادة املشرتكة 

الثالثة )3( من اتفاقيات جنيف، وكذلك 

فالنزاع  العريف،  اإلنساين  الدويل  القانون 

الدائر بدارفور بالسودان، هو عبارة عن 

نزاع داخيل .13

مصطلح  هو  الداخيل  النزاع  مصطلح  إن 

حديث النشأة، ومل يرد ذكره يف كتب السابقني 

من فقهاء القانون الدويل التقليدي لكن ذلك 

ال يعني عدم وجود هذا النوع من النزاعات 

ولكن ذلك يأخذ تسميات أخرى غري املعروفة 

اآلن .

يقصد بالنزاع املسلح غري الدويل أو الحرب 

األهلية، ذلك الرصاع املسلح الدائر بني القوات 

للدولة، وجامعات مسلحة  الرسمية  املسلحة 

منظمة، لها ركيزة إقليمية متارس فيها سيادة 

أهداف  تحقيق  إىل  تسعى  أنها  كام  فعلية، 

مختلفة مثل: االنفصال بجزء من إقليم الدولة، 

أو التحرر من قبضة دولة أجنبية .15 

وليدة  ليست  ال��رصاع  هذا  طبيعة  إن 

التي  املسلحة  الحركات  أو  األهلية  الحرب 

وقّع  أن  سبق  حركة،   26 نحو  عددها  بلغ 

ورفض  الحكومة  مع  سالم  اتفاقات  بعضها 

ولكن  القتال،  مواصلة  واختار  اآلخر،  بعضها 

يعود  فتيل الرصاع امللتهب إىل تدفق السالح 

مام  اإلقليمية،  الرصاعات  بسبب  وانتشاره، 

أدى إىل ظهور حركات مسلحة متمردة أدت 

الحكومة  بني  للقبائل  حاد  استقطاب  إىل 

متقدمة  مراحل  إىل  الرصاع  ونقل  والحركات، 

ميليشيات  الحكومة  عبأت  حيث   ، ومعقدة 

بات  إذ  املتمردين،  حركة  ملواجهة  محلية 

وأصبحت  السيطرة  نطاق  خ��ارج  الوضع 

جيل،  بشكل  قامئة  العرقي  التطهري  سياسة 

الهجامت  الجامعات يف  بعض  حيث شاركت 

مدعومة بطائرات حكومية.

عليه، فعندما يصل نزاع مسلح غري دويل 

إىل مستوى متواصل، وجب معاملة الجانبني 

أن  كام  متحاربة،  كأطراف  س��واء  حد  عىل 

بإمكان الحكومة األم أو دولة أخرى أن تعلن 

اعرتافها باملتمردين كطرف متحارب، ويالحظ 

»أوبنهايم« أن حركة العصيان بينام قد ال تقدر 

قانونا عىل شن حرب، فإن قدرتها الفعلية عىل 

القيام بذلك تفرس ملاذا ميكن أن تصبح طرفًا 

بحركة  تعرتف  أن  دولة  ألي  وميكن  متحاربا، 

العصيان كقوة محاربة ما دامت تفي باملعايري 

الثالثة اآلتية:

إقليم  م��ن  ج��زء  ع��ى  تسيطر   •

الحكومة »الرشعية«؛ 

تقيم »نظام« حكومة خاص بها؛  •

تقاتل وفقا لقوانني الحرب.  •

أربعة  وجود  إىل  »الوترباخت«   ذهب 

سبق  التي  املعايري  إىل  فباإلضافة  معايري، 

ذكرها، ينص املعيار الرابع عىل أنه يجب أن 

بالنسبة  الرضوري  من  تجعل  ظروف  تتوفر 

الخارجية أن تحدد موقفها من خالل  للدول 

رشطا  يعد  ما  وهو  الحرب،  بحالة  االعرتاف 

إضافيًّا حقيقيّا لتلك املعايري املشار إليها، لقد 

عالج القانون الدويل الحرب الداخلية باعتبارها 

حربا بنفس طريقة معالجته أساسا للحرب بني 

الدول ذات السيادة، وعند االعرتاف باألطراف 

دويل  غري  مسلح  ن��زاع  يف  ال��دول  غري  من 

باعتبارها أطرافا محاربة، فإنها تخضع بالتايل 

أساسا  وتعامل  التقليدي،  ال��دويل  للقانون 

كدولة يف حالة حرب، وتتمتع بنفس الحقوق، 

وتلتزم بنفس الواجبات .18

ي السودان
1- 2 الوضع الراهن �ف

االنفصال  وبعد  حاليا  السودان  يعرف 

كذلك مجموعة من التغريات، وتظل األزمات 

الرئيسية  السمة  هي  املتالحقة  السياسية 

واملمِيزة للفرتة االنتقالية منذ انطالقها يف يوليو 

2005، يف أعقاب إبرام اتفاقية السالم الشامل 

السودان ممثلة يف حزب املؤمتر  بني حكومة 

السودان  لتحرير  الشعبية  والحركة  الوطني، 

انشقاقات  هناك  أن  كام   ،2005 يناير  يف 

مبا  السياسية،  األح��زاب  داخل  وانقسامات 

اإلسالمية،  والحركة  الحاكم  الحزب  فيها 

القبيل  الوالء  تنامي  مع  املسلحة،  والحركات 

والعرقي، وظهور الجامعات اإلسالمية وتصاعد 

نشاطاتهم العنيفة واملرعبة. 

السيايس  االستقطاب  هذا  ويتجىل 

الوضع  وتدهور  املسلح  النزاع  يف  الحاد 

األمني يف دارفور بوترية متسارعة، إضافة 

كردفان  جنوب  يف  الدائرة  الحرب  إىل 

وتفيش  األوضاع  وتردي  األزرق،  والنيل 

الفساد، وشبح الحرب يلوح يف األفق بني 

السودانيني .19

ي 
�ف السياسي  الــوضــع    2-1-  1

السودان

من  مصغرا  منوذجا  السودان  ميثل 

قارة إفريقيا، فقد حظي مبوقع وسط يف 

املتعددة،  الثقافية  العوامل  ذات  إفريقيا 

التي  التطورات  أو  التغريات  وتعكس 

تجري يف السودان، ما يحدث يف إفريقيا 

الداخلية،  الرتكيبة  تقدم  وبينام  عموما، 

مصغرا  منوذجا  السودانيني،  للسكان 

فإن  وإثنيا،  وثقافيا  طبيعيا  إلفريقيا: 

السياسية  بهامشيته  ذلك  تواجه  فرادته 

داخليا  السودان  يضع  وهذا  املتعددة، 

حيث  ج��دا،  وح��رج  مربك  وض��ع  يف 

الحفاظ عىل  املسيطرة يف  نخبته  ترغب 

ملصالحها،  خدمة  واستمراريته  الوضع 

تحقيق  يف  األخ��رى  املكونات  وترغب 

عىل  الحالية  الحكومة  ومزاحمة  ذاتها 

املسؤولية والقيادة. 

املتعارضتني،  الرغبتني  هاتني  إن 

الذي  السيايس،  الرصاع  قلب  يف  تقفان 

السودانية  الدولة  تحلل  مركز  يف  يكمن 

االنقسامات  من  املزيد  نحو  واتجاهها 

تقدم  ال  الحكومة  م��امرس��ات  إن   .

السياسية،  لألحزاب  حقيقية  صالحيات 

األحزاب  تجاه  الحكومي  التحرك  إن  بل 

يأخذ طابعا شكليا، مام ساهم يف تراجع 

مصداقية الحكومة واألحزاب معا، كونه 

ال يفيض إىل تغيري يف املعادلة السياسية 

نوع من  أي  إىل  الداخلية، كام ال يفيض 

يساهم  وال  السلطة،  عىل  التداول  أنواع 

التهديدات  مستوى  خفض  يف  بالتأكيد 

مترد  عن  والناجمة  ال��دول��ة،  ملؤسسة 

الحال  وبطبيعة  املركز،  عىل  األقاليم 

عن  املعاناة  رفع  يف  دور  أي  له  ليس 

يعنى  ما  وهو  العادي،  املواطن  كاهل 

يف  السيايس  األف��ق  يف  انسدادا  إج��امال 

السودان21.

غري  والوضع  املتواترة  األحداث  لعل 

املستقر سيكون له تبعات عىل مستقبل 

ستؤثر هذه  دارفور، حيث  يف  األوضاع  

األحداث يف املوقف السيايس، وقد ينتج 

املدى  عىل  يضعفه  قد  انقسام  عنها 

القريب مع املطالبة باالستقالل عىل غرار 

الجنوب السوداين. كام أن املوقف الدويل 

عامة، واألمرييك عىل نحو خاص سيظل، 

عامال مؤثرا يف مسار األوضاع املستقبلية 

يف السودان، وسيحول دون دخول طريف 

النزاع مرة أخرى يف حرب شاملة، إال أن 

املناوشات،  استمرار  من  مينع  ال  ذلك 

بني  امل��ح��دودة  العسكرية  والتوترات 

حتام  سيؤدي  الذي  اليشء   ،22 الطرفني 

إىل مضاعفة معاناة السكان، ويساهم يف 

تأزيم الوضع اإلنساين برمته.

ي السودان
ي �ف

نسا�ف 1 -2-2 الوضع الإ

الذي  امل��رتدي  اإلنساين  الوضع  إن 

عىل  ودارف���ور  عامة  ال��س��ودان  يعرفه 

الكوارث  أسوأ  بني  من  يعد  الخصوص 

اإلنسانية التي شهدها هذا القرن، حيث 

اإلقليم  حاجة  الدولية  التقارير  أوردت 

ملف العدد :  المغرب وإفريقيا

13  -   www.minshawi.com

14  -د. هشام بشري، ذ. إبراهيم عبد ربه إبراهيم، املدخل لدراسة القانون الدويل اإلنساين، الطبعة األوىل 2012، ص: 134. 

15  - نارصي مريم، فعالية العقاب عىل االنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدويل اإلنساين، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم القانونية- تخصص قانون دويل 

إنساين- جامعة الحاج لخرض باتنة 2008/2009. ص 61.

http://raseef22.com/politics/2014/07/30 .16  - إسالم عبد الرحمن، أسباب وتداعيات الرصاع القبيل يف السودان

17  - إلياهو الو ترباخت، يهودي بريطاين، أستاذ القانون الدويل بجامعة كامربيدج.

18  -روجيه بارتلز، التطور التاريخي للتقسيم القانوين بني النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية  ا املجلد 91 ، العدد 873 مارس  2009.

http://www.sudantribune.net 2013 )19  - د. الواثق كمري، تفكك الدولة السودانية: الِسناريو األكرث تَرجيحا، األحد 10 شباط )فرباير

20  - أحمد ضحية ، دارفور :- حول جذور األزمة، و أسبابها ومآالتها، الحوار املتمدن، العدد 1178، 25-04-2005.

21  -د. أماين الطويل، مستقبل السودان: واقع التجزئة وفرص الحرب، تقييم حالة، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، معهد الدوحة، يوليوز 2011.ص: 14.

22  -أكرم   حسام، مجلة السياسة الدولية، مستقبل العالقات بني شامل السودان وجنوبه بعد أزمة هجليج، 16مارس 2014.
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إىل الغذاء والدواء وأعامل اإلغاثة، ولقد 

إىل  الحكومية  املنظامت غري  وصل عدد 

أكرث من 200 منظمة، إىل جانب 5000 

 260 حوايل  يف  يتوزعون  محيل  موظف 

واإلحصائيات  فاألرقام  وطنية23.  منظمة 

تشري إىل أن أكرث من 2.2 مليون شخص 

رشدوا بسبب النزاع، وأكرث من 1.6 مليون 

من   616000 من  وأكرث  داخليا،  نزحوا 

الناس فروا إىل الدول املجاورة.

الحاد  الغذايئ  األمن  انعدام  أن  كام 

يؤثر عىل 4.6 مليون شخص حاليا مقارنة 

مع 3.8 مليون يف ذروة موسم الجفاف، 

أكرث  العاملي  األغذية  برنامج  بينام شمل 

أزمة  إن   ،2015 عام  يف  مليون   2.3 من 

تهديدا  حتام  ستشكل  الشديد  الجوع 

استمر  إذا  خاصة  املستقبل،  يف  أك��رب 

القتال وترك الناس غري قادرين عىل تلبية 

حيث  األساسية  الخاصة  احتياجاتهم 

دمرت الحرب كل سبل العيش.24 

يف  مستمر  الداخيل  النزوح  أن  كام 

األزرق،  والنيل  كردفان  وجنوب  دارفور 

وقد نزح حوايل 3.1 مليون شخص، منهم 

210 ألف نزحوا منذ يناير 2015، بينام 

اعترب 5.4 مليون شخص يف حاجة للعون 

اإلنساين  الوضع  أدى  حيث   ، اإلنساين25 

املرتدي إىل بحث النازحني عن مالذ آمن 

من العنف الذي يجتاح بالدهم.

حتى يونيو 2015، وبسبب الرصاعات 

الالجئني  عدد  بلغ  اإلقليمية  الداخلية 

وطالبي اللجوء يف السودان نحو 304.879 

26، غري أن الهجرة والنزوح يف استمرار عىل 

شكل تدفقات كبرية، يف وقت تواجه فيه 

الجهات العاملة يف مجال العون اإلنساين 

تناقصا يف التمويل مقارنة بالعدد املتزايد 

لحاالت الطوارئ الحادة يف أنحاء مختلفة 
من العامل .27

ي 
ي �ف

نسا�ف  2- فاعلية القانون الدولي الإ

ي
اع السودا�ف ف ال�ف

أصبحت الحروب املعارصة أشد فتكا 

القرن  ملذابح  بصلة  متت  تعد  مل  حيث 

التاسع عرش، فإذا كانت عمليات القتال 

يف ذلك الزمن تجري يف ساحات مخصصة 

تدور  أصبحت  اليوم  فإنها  للمعارك، 

رحاها يف قلب املناطق اآلهلة بالسكان، 

جيوش  بني  التقليدية  الحرب  وأصبحت 

هي  والقاعدة  استثناء،  املتحاربة  الدول 

املدنيون  وصار  الدولية،  غري  النزاعات 

اليوم هم الضحايا الرئيسيون يف النزاعات 

معاناة  بالتايل  وارتفعت  املسلحة28، 

إىل  امللحة  وحاجاته  البرشي،  العنرص 

املجاالت،  جميع  يف  واملساعدة  الحامية 

قادر عىل  الدويل  اإلنساين  الترشيع  فهل 

تحقيق ذلك؟

ي 
ي �ف

نسا�ف 2- 1 تطبيق القانون الدولي الإ
السودان ومراقبته

يهدف القانون الدويل اإلنساين بشكل 

رئييس إىل حامية اإلنسان واألعيان املدنية 

من خالل منظومة قانونية وقائية تحول 

دون وقوع الفعل، أي أن القانون الدويل 

التي  والقيود  الضوابط  يتضمن  اإلنساين 

بها  االلتزام  املسلحة  القوات  عىل  يجب 

منعا من وقوع أفعال إجرامية. وبعبارة 

بقواعده  القانوين  الكيان  فإن  أخ��رى، 

بينام  املسلح،  النزاع  قبل  وقائم  ثابت 

فعالية تطبيق آليته ال تبدأ إال مع نشوء 

النزاع املسلح، سواء كان ذا طبيعة دولية 

أو غري دولية، وهذا ما يقتيض التمييز بني 

ومن جهة  فعاليته.  وبني  القانون  وجود 

ثانية، ال تتصف آلية عمل القانون الدويل 

وإمنا  فقط،  الوقائية  بالطبيعة  اإلنساين 

تطبق أيضا بعد وقوع الفعل، حيث أن 

مخالفة أحكامه تدخل يف خانة الجرائم 

قواعد  تطبيق  تستدعي  التي  الدولية 

العدالة الجزائية الدولية .29

الدولي  القانون  تطبيق  مجال   2-1-1

ي
اع السودا�ف ف ي ال�ف

ي �ف
نسا�ف الإ

 إن القانون الدويل اإلنساين هو عبارة 

و  العرفية  القواعد  من  مجموعة  عن 

االتفاقية التي تنظم املشاكل اإلنسانية يف 

املنازعات املسلحة الدولية وغري الدولية، 

ويتكون هذا القانون من مجموعتني من 

تستهدف  التي  تلك  أواله��ام  القواعد، 

استخدام  يف  األط��راف  حق  من  الحد 

ال��ن��زاع،  يف  ال��ح��رب  وس��ائ��ل  أساليب 

يف  واألم��وال  األشخاص  حامية  وثانيهام 

القانون  تطبيق  يعرتض  .30و  النزاع  زمن 

الدويل اإلنساين مجموعة من اإلجراءات 

تبدو وقد  أكرب نجاحاته  املتصلبة، ولعل 

تحققت بأقل اإلجراءات تعقيًدا وهو ما 

الدولية  للجنة  املتنامي  التأثري  يف  يتضح 

النزاعات  يف  وخاصة  األحمر،  للصليب 

املسلحة غري الدولية.

اإلنساين  ال��دويل  القانون  عجز  لقد 

ملف العدد :  المغرب وإفريقيا

غري  املسلحة  النزاعات  عىل  املنطبق 

املطلوبة  الحامية  توفري  عن  الدولية 

أقرت  وكام  النزاعات،  هذه  عن  الناتجة 

اعتمدت  التي  الدبلوماسية  املؤمترات 

اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني، 

يف  املشرتكة  الثالثة  امل��ادة  متثل  ال  إذ 

الثاين  والربوتوكول  جنيف،  اتفاقيات 

أولية  إال مجموعة  االتفاقيات،  إىل هذه 

الدول  مامرسات  وتتخطى  القواعد،  من 

املؤمترات  يف  ال��دول  هذه  به  قبلت  ما 

عىل  معظمها  يتفق  إذ  الدبلوماسية، 

تحكم  التي  العرفية  القواعد  جوهر  أن 

عىل  ينطبق  العدائية  العمليات  سري 

وغري  الدولية  املسلحة،  النزاعات  كافة 

الدولية31. 

الدولية  غري  املسلحة  النزاعات  اتعد 

من النزاعات القدمية التي عرفها القانون 

النزاعات  ه��ذه  متيزت  فقد  ال���دويل، 

العنف  انتشار  نتيجة  املأساوي  بالطابع 

الخطرية  واالنتهاكات  فيها،  واألسلحة 

ال��دويل  للقانون  األساسية  للمبادئ 

اإلن��س��اين، وم��ع ذل��ك ج��اء ه��ذا األخري 

بتنظيم محدود وقارص ال يكفي لضامن 

الالزمة،  الدولية  القانونية  الحامية 

النوع  هذا  لضحايا  اإلنسانية  واملساعدة 

نظرنا  ما  إذا  خصوصا  النزاعات،  من 

بالنزاعات  الخاص  الدويل  التنظيم  إىل 

دارفور  نزاع  يخضع  و  الدولية.  املسلحة 

باعتباره نزاعا مسلحا غري دويل » داخيل« 

إىل مواد الربوتوكول اإلضايف الثاين، وبذلك 

تبقى املادة الثالثة املشرتكة يف اتفاقيات 

الوحيد  التعاهدي  الحكم  األربع  جنيف 
املنطبق عىل هذا النزاع .32

التي  التعاهدية  القواعد  فإن  عليه، 

تبقى  النزاعات  من  النوع  هذا  تحكم 

املسلحة  النزاعات  مع  مقارنة  قليلة 

االتفاقية بشأن  بينها:  الدولية ولعل من 

التعديل  بعد  معينة  تقليدية  أسلحة 

األسايس  والنظام  عليها،  أدخ��ل  ال��ذي 

23  -مجلة قراءات إفريقية العدد 06، املنظامت اإلنسانية الغربية وإفريقيا، يناير مارس 2011 العدد 07 الصفحة 87، العمود األول الفقرة 2،3.

24  - http://www.un.org/press/en/2015/sc12021.doc.htm, 25 AUGUST 2015, Special Representative, in Briefing to Security Council, 

Urges Immediate End to Hostilities in South Sudan amid ‘Precipitous’ Worsening of Situation.

25  - مكتب منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية.

26  - املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، يونيو 2015.

27  -تقرير املنظمة الدولية للهجرة اإلنساين النصف سنوى بالسودان يناير – يونيو 2015.

اليومية  الرياض  صحيفة  اإلنساين،  الدويل  القانون  احرتام  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  رئيس  ماورير،  السويرسي.بيرت  االتحاد  رئيس  بوركهالرت  ديدييه   -   28

اإللكرتونية، االثنني 29 شوال 1435 ه� - 25 غشت 2014م - العدد 16863 , صفحة رقم )4(.

29  - www.assafir.com

30  -قيص مصطفى عبد الكريم تيم، مدى فاعلية القانون الدويل اإلنساين يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، دراسة ماجستري يف القانون العام بكلية الدراسات 

العليا – جامعة النجاح الوطنية – نابلس – فلسطني 2010، ص 12.

31  -جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون الدويل اإلنساين العريف، املجلد األول: القواعد، ص: 11.

32 - نفس املرجع السابق.
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واتفاقية  الدولية،  الجنائية  للمحكمة 

لألفراد،  املضادة  األلغام  لحظر  أوت��اوا 

الكيميائية،  باألسلحة  الخاصة  واالتفاقية 

املمتلكات  لحامية  اله��اي  واتفاقية 

إىل  إضافة  الثاين،  وبروتوكولها  الثقافية 

ما سبق ذكره كالربوتوكول اإلضايف الثاين 

واملادة الثالثة املشرتكة التفاقيات جنيف 

األربعة.

الذي  امل��زري  اإلنساين  الوضع  أمام 

يعرفه إقليم دارفور فلقد بادرت اللجنة 

الدولية للصليب األحمر بعرض خدماتها 

عىل أرض النزاع، و كان لحكومة السودان 

أن توافق عىل مبادرة اللجنة الدولية أو 

أن ترفضها، مام يؤكد عىل صعوبة التدخل 

يف النزاعات املسلحة غري الدولية، يف ظل 

عىل  قادر  تعاهدي  دويل  ترشيع  غياب 

احتواء الوضع.

القانون  تطبيق  مراقبة   2-1-2
اع  ف ــــ�ف ال ي 

�ف ي 
نــــســــا�ف الإ ـــــدولي  ال

ي
السودا�ف

ال��دويل  القانون  اتفاقيات  أن  مبا 

للمراقبة  آل��ي��ات  تضع  مل  اإلن��س��اين، 

التعاهدية، فإن اللجنة الدولية للصليب 

لتنفيذ  امل��راق��ب  ب��دور  تقوم  األحمر 

حالة  يف  اإلنساين  الدويل  القانون  أحكام 

املسلحة  النزاعات  ويف  ال��دويل،  النزاع 

عىل  خدماتها  بعرض  تقوم  الدولية  غري 

أطراف النزاع وتتخذ أية مبادرة إنسانية 

النزاعات  ضحايا  أحوال  بتحسني  خاصة 
املسلحة وحاميتهم .33

الخاص  املقرر  قام  السياق  هذا  يف 

بشأن السودان بتطبيق املادة 3 املشرتكة 

 1949 لعام  األربع  اتفاقيات جنيف  بني 

للسودان،  الشعبي  التحرير  جيش  عىل 

عن  مسؤول  الفصيلني   كال  أن  ووج��د 

اإلنساين  ال��دويل  للقانون  انتهاكات 

أثناء  وكذلك  الفصيلني،  بني  القتال  أثناء 

الرصاع ضد القوات الحكومية وتضمنت 

عىل  متييز  دون  الهجوم  االنتهاكات 

والتشويه  واالغتصاب  املدنيني  السكان 

والنهب، كام تأكد تجنيد جيش التحرير 

من  بالرغم  لألطفال،  للسودان  الشعبي 

اعتبار  ميكن  كيف  يفرس  مل  املقرر  أن 

ذلك خرقا للامدة الثالثة )3(املشرتكة، أو 

ألي حكم آخر من أحكام القانون الدويل 

الشعبي  التحرير  لجيش  امللزم  اإلنساين 

للسودان، وقد وقع حزبا جيش التحرير 

الشعبي للسودان ما يعترب اتفاقا الحرتام 

الربوتوكول الثاين بالرغم من أن حكومة 

السودان مل تقره كذلك، كام أدان املقرر 

استيالء أحد حزيب جيش التحرير الشعبي 

اللجنة  تخص  طائرة  عىل  للسودان 

الدولية للصليب األحمر واحتجاز ركابها 

العمل  هذا  واصفا  كرهائن  وطاقمها 

الدويل  للقانون  خطريا  انتهاكا  بكونه 

اإلنساين، حيث تشري املادة 11 من الباب 

الثالث من الربوتوكول الثاين املضاف إىل 

اتفاقيات جنيف األربعة لسنة 1977 إىل 

الطبي،  النقل  ووسائط  وحدات  حامية 
وأال تكون محال للهجوم .34

عرف  النزاع  هذا  فإن  القول  خالصة 

عدة خروقات وانتهاكات، كانت تأثرياتها 

بادية العيان عىل سكان اإلقليم، حيث تم 

تجاوز جميع األعراف القدمية والحديثة 

غياب  ويف  املسلحة،  للنزاعات  املنظمة 

آليات ملراقبة هذه االنتهاكات زاد الوضع 

استفحاال، وتعددت االنتهاكات اإلنسانية 

االض��ط��راب��ات  إخ���امد  ذري��ع��ة  تحت 

والثورات الداخلية.

ودور  نسانية  الإ النتهاكات   2-2
اع  ف ال�ف ي 

�ف الدولية  الجنائية  المحكمة 

ي
السودا�ف

اإلنساين  ال���دويل  القانون  يعرف 

انتهاكات مستمرة من قبل الدول لتربير 

ال  حيث  للقوة  رشعية  وإعطاء  سلوكها، 

ألحكام  بانتهاكها  ورسميا  علنا  تعرتف 

هذا القانون ، ولعل النزاع الداخيل الذي 

يعرفه السودان، خاصة يف إقليم دارفور 

لهو خري دليل عىل حقيقة وطبيعة هاته 

االنتهاكات. 

ــاك  ــه ــت ان مــظــاهــر   2-2-1
اع  ف الــ�ف ي 

�ف ي 
نسا�ف الإ الــدولي  القانون 

ي 
السودا�ف

يف  الواقعة  املنطقة  دارف��ور،  تشهد 

2003م،  العام  ومنذ  ال��س��ودان  غ��رب 

الدويل  الطابع  يأخذ  ال  مسلحا  نزاعا 

القانون  يف  الوارد  للتعريف  وفقا  وذلك 

الدويل اإلنساين 1949م، حيث جامعات 

وقوات  جهة،  من  املسلحة  املعارضة 

من  ومليشياتها  الوطني  املؤمتر  حكومة 

جهة أخرى.

لقد وقعت انتهاكات فاضحة للقانون 

الدويل اإلنساين مبا يف ذلك القتل الجامعي 

القائم عىل أساس منهجي ومنظم بهدف 

كقبائل  بعينها،  عرقيات  عىل  القضاء 

ملف العدد :  المغرب وإفريقيا

سبيل  عىل  والفور  واملساليت  الزغاوة 

الترشيد  املثال وليس للحرص، فضال عن 

التعذيب  االغتصاب،  الجامعي،  القرسي 

وحرق القرى واالعتداء عىل األموال وغري 

ذلك من االنتهاكات.

أن  عىل  ال��دويل  املجتمع  أدرك  لقد 

خطريا  تهديدا  ميثل  دارف��ور  يف  الوضع 

املنظامت  الدويل فبادرت  للسلم واألمن 

الحقائق،  لتقىص  لجان  بإرسال  الدولية 

ابتداء من لجنة الجامعة العربية لتقىص 

الحقائق يف إقليم دارفور، مرورا باللجنة 

األمم  ولجنة  الحقائق،  لتقىص  اإلفريقية 

املتحدة لتقىص الحقائق، فضال عن لجنة 

التي  اللجنة  وأخ��ريا  اإلسالمي،  املؤمتر 

العام  أرسلت عن طريق مكتب املدعى 

للمحكمة الجنائية الدولية.

وب��دون  السابقة  اللجان  ك��ل  إن 

صارخة  انتهاكات  بوجود  أقرت  استثناء 

يف  متفاوتة  كانت  أنها  إال  دارف��ور،  يف 

الدولية  الجرمية  مبوضوع  يتعلق  ما 

الجامعية. باإلبادة  يعرف  ما  أو  الكربى، 

لذلك أحيل الوضع إىل املحكمة الجنائية 

العام  يف  األم��ن  مجلس  عرب  الدولية 

2005م، حيث درس مكتب املدعى العام 

دارفور  إقليم  يف  الوضع  أوكامبو  برئاسة 

يدع  وتيقن مبا ال  فائقة،  قانونية  بعناية 

معه مجاال للشك أن جرائم دولية خطرية 

مبا يف ذلك اإلبادة الجامعية، جرائم ضد 

الحرب قد وقعت يف  اإلنسانية، وجرائم 

اإلقليم، واستنادا ملجموعة من الحيثيات 

العام  املدعى  مكتب  أصدر  القانونية 

مجموعة من مذكرات االعتقال ضد عدد 

من األفراد.

املوجهة  التهم  إن  بالذكر  الجدير 

تتعلق  تهم  بني  ما  متفاوتة  املتهمني  إىل 

وتهم  جامعية،  إب��ادة  جرائم  بارتكاب 

ضد  والجرائم  الحرب،  بجرائم  تتعلق 

الدويل من  املجتمع  تلكأ  لقد  اإلنسانية. 

غري أعذار يف املساعدة عىل تنفيذ قرارات 

الجنائية  للمحكمة  العام  مكتب املدعى 

الضحايا  انتظار  أمد  طال  وقد  الدولية، 

يف  الوضع  األمن  مجلس  اعترب  أن  منذ 

الدويل، إن  دارفور مهددا للسلم واألمن 

العدالة الجنائية الدولية لن تتحقق ما مل 
يكن هناك إرادة دولية صادقة .36

النتيجة لهجامت امليلشيات املسلحة 

املدنيني،  عىل  الحكومية  القوات  ومعها 

وارتكابها جرائم القتل املنظم واالغتصاب 

الجامعي والقتل خارج املحاكمة، ونهب 

األرض  وسياسة  وامل��وايش،  املمتلكات 

املحروقة، والعديد من األعامل الوحشية، 

والجرحى،  القتىل  من  العديد  وسقوط 

ونزوح العديد من الالجئني، أصدر مجلس 

األمن القرار رقم 1593، القايض مبحاكمة 

املحكمة  إىل  الجرائم  تلك  يف  املسؤولني 

الجنائية الدولية، وتحركت مجموعة من 

املنظامت اإلنسانية لوقف املأساة وإغاثة 

املنكوبني.

الربوتوكول  أن  يرى  البعض  كان  إذا 

ال��ث��اين ع��ال��ج م��ن خ��الل ن��ص امل��ادة 

عنها  غنى  ال  التي  األعيان  14حامية 

حرض  م��ع  امل��دن��ي��ني  ال��س��ك��ان  لبقاء 

واملناطق  الغذائية  املواد  الهجامت عىل 

واملحاصيل  تنتجها  التي  ال��زراع��ي��ة 

واملاشية ومرافق مياه الرشب وشبكاتها 

بدارفور  حدث  ما  فإن  الري37  وأشغال 

درجة  إىل  النصوص  هذه  بكثري  يتجاوز 

والتهجري  املحروقة  األرض  سياسة  نهج 

والقتل  االغتصاب  عن  فضال  والتفقري 

بدون محاكامت.

فإنها  ضحايا  تخلف  الحرب  أن  مبا 

ينبغي  لذلك  محتجزين  ترتك  كذلك 

الكفيلة لتحسني حاميتهم  السبل  إيجاد 

33 - منية عامر عضو اللجنة الوطنية التونسية للقانون الدويل اإلنساين، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية املركز اإلقليمي لتدريب القضاة وأعضاء النيابة 

العامة يف مجال القانون الدويل اإلنساين الدورة اإلقليمية الثانية يف مجال القانون الدويل اإلنساين من 10 إىل 14 مارس 2007، دولة الكويت 2008/2009.
34 - امللحق )الربوتوكول( الثاين اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، 1977.

35  - فرانسواز بوشيه سولنييه، القاموس العميل للقانون اإلنساين، ترجمة أحمد مسعود، مراجعة د. عامر الزمايل، ومديحة مسعود، دار العلم للماليني، الطبعة 
األوىل، يناير 2014.

36 - https://africanjusticedemocracy.wordpress.com 12/01/2016
37 - د. محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدويل املساعد كلية الحقوق - جامعة القاهرة، حامية البيئة يف فرتات النزاع املسلح ، معهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية املركز اإلقليمي لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة يف مجال القانون الدويل اإلنساين الدورة اإلقليمية الثانية يف مجال القانون الدويل اإلنساين من 10 إىل 

14 مارس 2007، دولة الكويت 2008/2009.
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ال��دويل  غ��ري  املسلح  ال��ن��زاع  ه��ذا  يف 

النزاع  يف  األرسى  ق��وان��ني  غ��رار  ع��ىل 

إىل  يؤدي  قد  ما  وهو  الدويل،  املسلح 

حصول  ف��إن  قانونية.38  ثغرات  سد 

تام  غياب  ويف  االنتهاكات  هذه  مثل 

لينذر  اإلنساين  الدويل  القانون  لتطبيق 

الساحة  تعرفه  الذي  الخطري  بالرتاجع 

اإلنسانية  حامية  يف  واإلقليمية  الدولية 

القانون  كان  وإذا  اإلفريقية،  األرض  يف 

تحاول  دويل  كترشيع  اإلنساين  الدويل 

الدول التملص من تطبيقه يف النزاعات 

عىل  حفاظا  ال��دول��ي��ة  غ��ري  املسلحة 

سيادتها، فام دور القضاء الدويل يف حال 

حدوث مثل هذه التجاوزات؟

الجنائية  المحكمة  دور   2-2-2

ي
اع السودا�ف ف ي ال�ف

الدولية �ف

يدع  ال  وم��ام  برمته  للعامل  ثبت 

عىل  للقضاء  سبيل  ال  أنه  للشك  مجاال 

التي  اإلنساين،  الدويل  القانون  انتهاكات 

تزايدت وتريتها بشكل متسارع يف اآلونة 

التدمريية  القوة  زيادة  بسبب  األخرية، 

لألسلحة الحديثة، التي باتت ال تفرق بني 

األهداف العسكرية و األهداف املدنية، 

سوى بإنشاء محكمة جنائية دولية دامئة 

القانون  انتهاكات  باملحاكمة عن  تختص 

ارتكاب  عن  واملعاقبة  اإلنساين،  الدويل 
الجرائم الدولية .39

مبحاكمة  املحكمة  ه��ذه  تختص   

املتعلقة بأربعة جرائم  الجنائية  الجرائم 

ضد  وجرائم  الجامعية،  اإلب��ادة  هي: 

اإلنسانية، والحرب والعدوان املسلح، كام 

أنها مؤهلة للنظر يف وقائع دارت يف دولة 

إذا  األسايس،  روما  نظام  ليست طرفا يف 

أحيلت إليها من قبل مجلس األمن التابع 

الفصل  مبقتىض  املتحدة،  األمم  ملنظمة 

أن  ومبا  املتحدة،  األمم  ميثاق  من   17

املحكمة  نظام  عىل  يصادق  مل  السودان 

أن  الوحيد هو  فالحل  الدولية،  الجنائية 

املحكمة،  إىل  بنفسه  األمن  يلجأ مجلس 

دارفور  الوضع يف  يحيل  أن  واجبه  ومن 

الجنائية  باملحكمة  العام  املدعي  إىل 

يتالءم واملادة 13 من نظام  الدولية، مبا 

روما.

ردا عىل األحداث التي وقعت مبنطقة 

دارفور بالسودان، قام األمني العام لألمم 

لجنة  بإرسال   2004 سبتمرب  يف  املتحدة 

الذي  اللجنة،  تقرير  أورد  وقد  تحقيق، 

يف  الوضع  إحالة  توصياته  ضمن  نرش 

الجنائية  املحكمة  إىل  دارف��ور  منطقة 

الدولية عىل أساس وجود دالئل ملموسة 

ضد  ج��رائ��م  ب��وق��وع  لالعتقاد  تدفع 

اإلنسانية وجرائم حرب منذ عام 2003، 

القضاء  أن  اعتبار  تم  ذلك،  وعالوة عىل 

السوداين غري راغب يف مالحقة املسؤولني 

املفرتضني عن هذه الجرائم. 

الجسيمة  الجرائم  أنواع  بعض  إن 

جرائم  مثل  الدويل  للقانون  املخالفة 

يسمى  ملا  تخضع  والتعذيب،  الحرب 

الذي  العاملي،  القضايئ  باالختصاص 

مبوجبه ميكن ألي نظام قضايئ داخيل 

يف أي دولة أن يحقق ويالحق الجناة 

تكن  مل  لو  حتى  الجرائم،  بعض  يف 

من  أو  الدولة،  أرايض  عىل  مرتكبة 

كام  ضدهم،  أو  مواطنيها  أحد  قبل 

اتفاقيات  مثل  املعاهدات،  بعض  أن 

واتفاقية  لعامة 1949،  األربع  جنيف 

ال��دول  تلزم  التعذيب،  مناهضة 

األطراف بتسليم  أو مالحقة املشتبه 

حال وجودهم  جناة يف  بكونهم  بهم 

خاضعني  أو  ال��دول��ة،  أرايض  داخ��ل 

األشكال،  من  بشكل  الختصاصها 

العريف، ولعل  الدويل  القانون  مبوجب 

املتفق عليه بشكل عام هو أن الدول 

مسموح لها مبقاضاة أولئك املسؤولني 

عن جرائم أخرى، كاإلبادة الجامعية، 

أو الجرائم ضد اإلنسانية، أينام وقعت 
تلك الجرائم .40

ذلك أقر مجلس األمن الدويل بإحالة 

يف  العام  املدعي  إىل  دارفور  يف  الوضع 

حملة  أعقاب  يف  ذلك  وجاء  املحكمة، 

شنتها منظمة العفو الدولية وغريها من 

تلك  وكانت  الحكومية.  غري  املنظامت 

هي املرة األوىل التي يحيل فيها مجلس 

األمن الدويل أحد األوضاع إىل املحكمة 

األوىل  املرة  أنها  كام  الدولية،  الجنائية 

التي متنح فيها املحكمة الوالية القضائية 

عىل جرائم ارتكبت يف دولة مل تصادق 

من  األسايس«.وابتداء  روما  »نظام  عىل 

املحكمة  رشعت  م،   2005 يونيو   06

الجنائية الدولية يف التحقيق يف الجرائم 

التي وقعت يف دارفور، وأصدرت أمرين 

السابق  الداخلية  وزي��ر  عىل  بالقبض 

ميليشيا  زعيم  ه��ارون،  محمد  أحمد 

عبد  عيل  محمد  عيل  »الجنجويد«41 

الرحامن، وقد اتهام بارتكاب جرائم ضد 

صدرت  ثم  حرب،  وجرائم  اإلنسانية 

الجنائية  املحكمة  مدعي  من  مذكرة 

ثم  أوكامبو«،  مورينو  لويس   « الدولية 

 2009 مارس   04 يف  املحكمة  من  قرار 

عمر  ال��س��وداين  الرئيس  بتوقيف  م 
البشري.42

هو  آن��ذاك  ال��س��ودان  رد  ج��اء  لقد 

عدم االعرتاف بصالحيات املحكمة، هذا 

السودانية  الحكومة  قيام  إىل  باإلضافة 

غري  منظمة   )13( عرش  ثالثة  بطرد 

املحكمة  مع  لتعاونها  نظرا  حكومية 

كل  مبعاقبة  وهددت  الدولية،  الجنائية 

املحكمة43.  هذه  مع  تعاونا  أبدى  من 

فإن مسألة القبض عىل الرئيس السوداين 

تهم،   )7( سبع  يتضمن  البشري  عمر 

الجنائية  مسؤوليته  إىل  استنادا  وذلك 

املادة )25( )3( من نظام  الفردية وفق 

روما األسايس باعتباره رشيكا غري مبارش 

أو مرتكبا غري مبارش يف خمس )5( تهم 

تتعلق ب:

جرائم ضد اإلنسانية – القتل املادة   •

)7()1()أ(؛ 

و  )ب(   )1(  )7( املادة    – اإلبادة   •

هي ليست اإلبادة الجامعية املنصوص عليها 

للمحكمة  األسايس  النظام  من   )6( املادة  يف 

الجنائية الدولية؛ 

النقل القرسي- املادة )7( )1( )د(؛  •

التعذيب- املادة )7( )1( )و(؛   •

االغتصاب- املادة )7( )1( )ز(، من   •

النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية. 

بجرائم  متعلقتني  تهمتني  إىل  إضافة 

الحرب: تعمد توجيه هجامت ضد سكان 

مدنيني، أو ضد أفراد مدنني ال يشاركون 

 )8( املادة  الحربية،  األعامل  يف  مبارشة 

 )2(  )8( املادة  النهب،   ،)1( )ه�(   )2(

للمحكمة  األسايس  النظام  )5( من  )ه�( 

الجنائية الدولية 44. لكن رغم أمر اإليقاف 

الصادر عن املحكمة الجنائية الدولية يف 

القانون  انتهاكات  وثبوت  املتهمني،  حق 

يتم  مل  دارف��ور،  بإقليم  اإلنساين  الدويل 

القبض عىل املعنيني باألمر رغم تحركاتهم 

خارج دولة السودان.

إن نتيجة هذا الحكم وغياب تفعيله 

أحد  مقر  رفوف  مبنطوقه يف  واالحتفاظ 

املحكمة  الدولية-  العدالة  أجهزة  أكرب 

من  عدد  وانسحاب  الدولية-  الجنائية 

الجنائية  املحكمة  من  اإلفريقية  الدول 

الدولية مام يضعف املحكمة ويقلل من 

شأنها خاصة وأن هذه الدول متثل 34 دولة 

أفريقية من أصل 124 دولة45 سيسجل 

صعوبة يف أجرأة مضمون القانون الدويل 

السابقة،  باملكتسبات  ويعصف  اإلنساين 

وسيزيد من تفاقم أوضاع ساكنة دارفور 

املذابح  من  املزيد  اقرتاف  عىل  ويشجع 

باملنطقة ومبناطق أخرى يف العامل.

• خاتمة

القد ساهمت مجموعة من التغريات 

العامل  عرفها  التي  الدولية  العالقات  يف 

خاصة يف فرتة التسعينات يف التأثري عىل 

مسار  وعىل  اإلنساين،  ال��دويل  القانون 

ظهرت  حيث  الدوليني،  واألم��ن  السلم 

العديد من النزاعات املسلحة ذات الطابع 

الطائفي  املكون  يغذيها  إذ  الداخيل 

38 - https://www.icrc.org

39 - أنس املرزوقي، آليات وضامنات تطبيق القانون الدويل اإلنساين، الحوار املتمدن- العدد: 4329 - 2014

40 - املحكمة الجنائية الدولية والسودان، الوصول إىل العدالة وحقوق املجني عليهم، تقرير، الخرطوم أكتوبر 2005.

41 - »جنجاويد« أو جنجويد مصطلح سوداين مكون من مقطعني هام: »جن« مبعنى جنى، ويقصد بها أن هذا الجني )الرجل( يحمل مدفعا رشاشا من نوع »جيم 

3« املنترش يف دارفور بكرثة، و«جويد« ومعناها الجواد.. ومعنى الكلمة بالتايل هو: الرجل الذي يركب جوادا ويحمل مدفعا رشاشا، وقد ارتبط هذا املصطلح بأزمة دارفور 

بشكل كيل، إذ ينسب سكان دارفور من ذوي األصول اإلفريقية هذا املسمى مليلشيات شبه منظمة وذات أصول عربية تعمل عىل فرض سطوة الحكومة املركزية عىل 

اإلقليم، وتتهم أيضاً بتنظيم عمليات اغتصاب وإبادة جامعية ضد السكان األصليني. ويذكر أنها من األسباب املبارشة لتفجر قضية دارفور باملحافل العاملية، فضالً عن ما 

                                                                                                          https://ar.wikipedia.org                                                                                          .يعانيه سكان دارفور من التهميش الحكومي وانعدام البنية التحتية

/http://www.qiraatafrican.com - 42

http://www.nadorcity.com                               43 - كريم مصلوح، قضية الرئيس عمر البشري أمام املحكمة الجنائية الدولية

https://www.crin.org/en/Docs/icc_Darfur_Ar.pdf                              44 - موقع املحكمة الجنائية الدولية

45 - http://thawra.sy/_print_veiw.asp
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والعرقي واإلثني بتشجيع ومتويل أجنبي، 

من  ويزيد  ودولية،  إقليمية  وتدخالت 

وغياب  األسلحة  انتشار  األزم��ة  فتيل 

سلطة حكومية قوية قادرة عىل الضبط 

الوضع  تفاقم  إىل  يؤدي  مام  والتنظيم، 

والعنف  الوحيش  القتل  حيث  اإلنساين، 

بشتى أنواعه، وينتج عنه كوارث إنسانية 

املستدمية  والعاهات  واللجوء  كالنزوح 

واألمراض واألوبئة واملجاعات، ويستفحل 

قوانني  غياب  يف  فظاعة  وي��زداد  األم��ر 

وضعف  النزاعات  هذه  لضبط  منظمة 

دارفور  حالة  إن  الدولية،  املساعدات 

تجسيد لهذا الواقع، ففي غياب االستقرار 

واألمن، وعدم االنخراط يف الحوار البناء 

الفرقاء  بني  النظر  وجهات  وتقريب 

باملنطقة  لألزمة  اشتعاال  إال  يزيد  ال 

دوي��الت  وتشكيل  النقسامات  وميهد 

ويذيك  أجنبية،  لقوى  خاضعة  مترشذمة 

من  العديد  يف  االنفصالية  النزعة  رشارة 

الدول، لذلك وجب احتواء هذا الوضع، 

تراعي طبيعة االختالفات  واقرتاح حلول 

وخصوصيات املكونات العرقية والدينية، 

حفاظا عىل وحدة البلد، هذا من جهة، 

عىل  العمل  يجب  أخ��رى  جهة  وم��ن 

ليشمل  اإلنساين  الدويل  القانون  تعزيز 

الدولية  بنوعيها  املسلحة  النزاعات 

منها:  وخاصة  الدولية(  )غري  والداخلية 

إضافة  الداخلية،  والتوترات  االضطرابات 

الفئات  لكل  الشاملة  الحامية  توفري  إىل 

واألعيان املترضرة، وذلك بناء عىل مبادئ 

استقر  ما  اإلنساين وعىل  الدويل  القانون 

عليه العرف وما ميليه الضمري العام، مع 

عىل  سواء  القوانني  هذه  بإنفاذ  االلتزام 

حالة  ويف  الدويل،  أو  الداخيل  املستوى 

والتملص  كالرفض  واملخالفة  اإلخ��الل 

القضاء  الجزاءات من قبل  تفعيل  يجب 

يتسنى  حتى  وذل��ك  املختص،  ال��دويل 

وبدون  سلس  بشكل  األحكام  تطبيق 

والسلم  األمن  ليعم  الدول،  بني  انتقائية 

الدوليني.
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أحمد زيك عثامن، ما بعد كالوزفيتز، الخيال السيايس، الحروب الجديدة: اسرتاتيجية للعنف املطلق، مجلة اإلنساين، العدد 59،   .1

اللجنة الدولية للصليب األحمر، صيف 2015

أكرم   حسام، مجلة السياسة الدولية، مستقبل العالقات بني شامل السودان وجنوبه بعد أزمة هجليج، 16مارس 2014.  .2
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أحمد صلحي

فريقي : تحالفات  الحركات الجهادية بالساحل الإ
ظرفية

ملف العدد

الحركات  أغ��ل��ب  م��ؤخ��را  أعلنت 

تحالفها  والصحراء  بالساحل  الجهادية 

االس��الم  ن��رصة  »جامعة  مسمى  تحت 

إياد  الجديد  زعيمها  وأكد  واملسلمني«، 

انصار  حركة  -زعيم  الفضل  أبو  غايل  أغ 

الدين مبايل سابقا- وفاء تنظيمه الجديد 

والقوى  الفرنسية  القوات  وقتال  للجهاد 

املتحالفة معها، وعرّب عن رؤيته يف رشيط 

مسجل يوثق إلعالن التحالف باالعتصام 

بتته  الذي  االندماج  بيان  يف  واالتحاد 

مؤسسة الزالقة التابعة له، بايع التحالف 

تنظيم القاعدة وحركة طالبان.

 ظهر زعيم التنظيم يتوسط كل من 

املرابطون  وكتيبة  ماسينا  كتائب  قادة 

الصحراء  بإمارة  ممثال  القاعدة  وتنظيم 

وبحضور قايض منطقة الصحراء، وتوخى 

أجل  من  الجهود  توحيد  التحالف  هذا 

واعتربت هذه  وأعوانهم،  فرنسا  محاربة 

طالبان  منوذج  إلعادة  خطوة  والجامعة 

القاعدة  مكانة  وتعزيز  بأفغانستان 

ايجاد  »داعش«  محاوالت  ضد  باملنطقة 

هذا  وشكل  باملنطقة،  ق��دم  موطئ 

التحالف مفاجأة للمتتبعني ملا حمله من 

رسائل، وان كان يعرب عن تحالف ظريف 

املتكررة  االنهزامات  عدة؛  عوامل  اطرته 

القاعدة  وخسائر  العمليات  ومحدودية 

لذلك  والصحراء،  وبالساحل  بالجزائر 

اإلسالمي  باملغرب  القاعدة  تنظيم  سارع 

االعالن  بعد  قليلة  اياما  االم  والقاعدة 

ومباركته،  الجديد  بالكيان  للرتحيب 

وإلظهار وجوده كثف هذا التحالف من 

)تقليدي  متواصلة  وهجامت  عمليات 

ارضيته ومكانته، فام  ومحدودة( إلرساء 

خليفات هذا التحالف؟

- الحركات الجهادية : من التسلل 
ال التحالفات :

اإلفريقي  الساحل  منطقة  أضحت   

وقد  املقاتلة،  الجهادية  للحركات  معقال 

ارتقت لوصف »ساحلستان« بعد سيطرة 

مايل،  شامل  عىل  الجهادية  الحركات 

واعالن الخالفة باملنطقة، انطلقت بداية 

من االنفالت االمني به بعد سيطرة حركة 

وتحالفها  االقليم،  عىل  العلامنية  ازواد 

مع هذه الحركات؛ وابرزها حركة انصار 

افريقيا،  بغرب  الجهاد  وتنظيم  الدين 

وجامعات تدين بالوالء لتنظيم القاعدة، 

واستغلت هذه الحركات السلفية املقاتلة 

األزواد  لتحرير  الوطنية  الحركة  ضعف 

ذلك  وانتهى  الرشيعة،  تطبيق  معلنة 

بالتدخل الفرنيس، فعادت هذه الحركات 

وانتظمت  والصحاري   نفوذها  ملناطق 

ومحصلتها  وعملياتها  جهادها  لتواصل 

هذا التحالف.

أوىل  تسلل  يرجع  البداية،  اىل  عودة 

لفرتة  للمنطقة  الحركات  هذه  خاليا 

العرشية السوداء بالجزائر؛ حيث تسلّلت 

للجنوب  املقاتلة  الجامعات  فلول  بعض 

الحدود  ضعف  استغلت  إذ  الجزائري؛ 

عىل  األمني  الحصار  واشتداد  مايل  مع 

وتستقر  -الحدود-  لتتخطاها  افرادها 

األوىل  نواتها  وكانت  م��ايل،  بصحاري 

خطوة التفافية لالحتامء بساكنة املنطقة 

مناطق  عن  بحثا  اسرتاتيجياتها  وتطوير 

نفوذ بالصحراء.

تلك  افتتحت  ال��س��ي��اق،  ه��ذا  يف 

ومقاتيل  أعضاء  -وأب��رزه��ا  الحركات 

والقتال-  للدعوة  السلفية  الجامعة 

موحد  كيان  إلقامة  مبحاوالت  جهودها 

فطّورت  خلفية،  كقاعدة  الصحراء  من 

تجربة  من  مستفيدة  ووسائلها  اساليبها 

قاداتها  خطط  اذ  بالجزائر،  عملياتها 

بدقة وحنكة محافظة عىل نهجها القتايل 

عنارصها  تسللت  حيث  واإليديولوجي؛ 

اجتامعية  حاضنة  إي��ج��اد  وح��اول��ت 

)كالقبائل  التقليدية  األطر  مع  بتحالفها 

والعشائر...( عرب أليات التزاوج والدعوة، 

ك��ام ح��اول��ت ت��رسي��ب اف��ك��اره��ا عرب 

وكتب.  وأرشطة  وتوجيهات  محارضات 

كام تغلغلت يف جميع االنشطة املوازية 

للتحكم مبداخيلها )كاملخدرات واألسلحة 

ضعف  واستغلت  التهريب...(،  ومواد 

مقاتليها  لتدريب  الحدود  عىل  الرقابة 

للمناطق  وعربها  وصحاريها  مايل  بجبال 

الحدودية مع مايل وكوديفوار.

للدعوة  السلفية  الجامعة  بإعالن 

وتغيري  القاعدة  لتنظيم  والئها  والقتال 

باملغرب  القاعدة  »تنظيم  إىل  اسمها 

االسالمي«، ولتكييف حضورها بالساحل 

املالك  عبد  قائده  أرىس  وال��ص��ح��راء، 

درودكال هيكلة أولية للمقاتلني التابعني 

لتنظيمه باملنطقة، وبعد التطورات األمنية 

بالجزائر  والوئام  املصالحة  وخطوات 

طور اسرتاتيجياته فشكل إمارة الصحراء 

للتنظيم  تابعة  كتائب  ع��دة  ضمت 

كطارق بن زياد و، كام بلور اسرتاتيجية 

قتالية الستهداف املصالح الدول الغربية 

بالساحل  استنزافية  حرب  يف  باملنطقة 

ووالئه  -تحالفه  لوعده  وفاء  اإلفريقي، 

للتنظيم ومن اجل جعل املنطقة ساحة 

الجهادي  للعمل  العسكرية-  للعمليات 

العاملي.

أخريا، ترسبت الخالفات لهذه اإلمارة 

او هكذا ظهر، فأعلنت جامعات ورسايا 

القاعدة  تنظيم  بيعة  عن  خروجها 

مشكلة جامعات أخرى وحركات محلية 

األهداف،  لنفس  تتحرك  عنها  منفصلة 

الجهادية  للحركات  أخر  تعبريا عن جيل 

الذي  املرابطون  ابرزها  لعل  باملنطقة، 

يطور عملياته وتحالفاته.

أبعادها  ي 
�ف الجهادية  الحركات   -

المحلية والدولية:

بفضائها  املتميزة  املنطقة  تتقاسم 

وحدودها  الصحراوي  ومناخها  الفسيح 

وامكاناتها  الهشة  ودولها  املفتوحة، 

)...(، حركات  املحدودة  وتنمينها  املهمة 

االنفصالية  ب��ني  ت��راوح��ت  متنوعة 

جهادية  وحركات  واالنسانية  والدعوية 

واسامؤها  مشاربها  تنوعت  سلفية 

وزعامتها، كام تنوعت عملياتها واساليبها 

األسايس  الهدف  ويوحدها  وفضاءاتها، 

الدول  مصالح  واستهداف  »الجهاد« 

املستوى  هذا  وعىل  ورعاياها،  الغربية 

من  وتحركاتها  الظرفية  لتحالفاتها  تركن 

ملف العدد :  المغرب وإفريقيا

 باحث
ي الدراسات الدبلوماسية والدولية

�ف
جامعة محمد الخامس / الرباط - المغرب
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عمليا  تكتيكا  االمر  فليس  البقاء  اجل 

الظروف  تفرضه  واق��ع  إمن��ا  تنظيميا، 

األمنية.

تتنوع  الحركات  ه��ذه  أن  الواقع 

تنقلب  كام  احيانا،  وتداخل  تشكيالتها 

-فيغريون  آلخر  تنظيم  من  ال��والءات 

وتتباين  ألخ��ر-،  كتف  من  اسلحتهم 

حينا  معلنة  ومتقاطعة  مختلفة  بأجندة 

الوحيد  أحايني أخرى، والثابت  أو خفية 

واملصالح  املنطقة  دول  أمن  تهديد  لها 

االجنبية الغربية اساسا، ورؤيتهم الحاملة 

مستقل.  كيان  وانشاء  الرشيعة  بتطبيق 

تطالب  محلية  حركات  بني  ترتاوح  كام 

لتبني  فانتقلت  تنموية  فئوية  مبطالب 

رؤيتها  عىل  وحافظت  الجهادي  الفكر 

الجيش  يف  اعدائها  فتَحرص  املحلية، 

إلع��ادة  سعيها  من  وتنطلق  املحلية، 

الخالفة للمناطق التابعة لها )...(، وهي 

املحلية  الفروع  رؤية  تعكس  ال  بذلك 

كتنظيم  العاملية  الجهادية  للحركات 

االسالمية  ال��دول��ة  وتنظيم  القاعدة 

إختصارا  امل��ع��روف  وال��ش��ام  بالعراق 

باملغرب  القاعدة  فتنظيم  ب��داع��ش، 

اإلس��الم��ي يُ��ح��اول ال��دف��اع ع��ن والئ��ه 

باملسار  تحركاته  ويربط  األم،  للقاعدة 

العام الذي يرسمه التنظيم لفروعه، ومع 

املحدودة،  الترصف  بحرية  يتمتع  ذلك، 

أما أولوية التنظيامت التي تبايع داعش 

لتعد  الخالفة،  للدولة  الوالء  يف  فتنحرص 

تابعة  والي��ات  املحلية  املحاور  ه��ذه 

للدولة اإلسالمية.

االرهابية  الجامعات  فتحركات  عليه، 

الدولية  للتنظيامت  املبايعة  املحلية 

خارجية  كأذرع  اعتبارها  توجه  يحكمها 

عاملية؛  ألهداف  محلية  وتوظيفات  لها، 

باملنطقة  تحركاتها  القاعدة  فرتبط 

باسرتاتيجية تخفيف الضغط عىل الحركة 

ضمن  باملنطقة  الحركات  وتُصّنف  االم، 

قاعدة  الجهوي  مركزها  نفوذ  مناطق 

وينبغي  االس��الم��ي،  باملغرب  الجهاد 

القول أيضا ان تنظيم الدولة فقد طورت 

وحافظت عىل  لها  تابعة  فروع خارجية 

وتأيت  الضغط-،  األهداف-تخفيف  نفس 

ارس��اء  اج��ل  من  بالساحل  محاوالتها 

قاعدة باملنطقة، ومن اجل التعويض عىل 

خسائرها بالعراق.

هذه  اجندة  تتقاطع  الحال،  بطبيعة 

الحركات الدولية وتحالفاتها، ومعها يظهر 

محلية  قاعدة  فإلرساء  بينها،  التنافس 

القاعدة  تنظيم  ضعف  داعش  استغلت 

–أمري  الصحراوي  وليد  فأعلن  باملنطقة، 

تنظيمه  مبايعة  سابقا-  املرابطون  كتيبة 

التنظيم  وتكذيب  إقالته  قبل  للبغدادي 

السياق،  نفس  ويف  املزعومة،  للبيعة 

احتضن داعش تحركات بوكوحرام فأعترب 

مناطق متركز الحركة بشامل رشق نيجرييا 

كام  للتنظيم،  تابعة  افريقيا  غرب  والية 

توسلت تحالفات بليبيا وتونس والجزائر 

باملنطقة،  لها  قاعدة  إلرساء  كمحاوالت 

بإعالن  ببوركينافاسو  املحاولة  وستتجدد 

البورانية  الدين  انصار  حركة  مبايعة 

للتنظيم.

لإلشارة، فوسط هذا التنافس املحموم 

عىل  للحصول  والقاعدة  داع��ش  بني 

مناطق النفوذ باملنطقة، تتحرك الحركات 

نفوذها  لتعزيز  ثابت  مبعطى  املحلية 

وكمحاولة  نطاقها،  وتوسيع  باملنطقة 

قاعدتها، وألجل  وإرساء  األمور  لتصحيح 

ذلك، انتظمت يف تحالف »جامعة نرصة 

الحركات  أغلب  ظّم  واملسلمني«  االسالم 

استمرار  عن  واعلن  باملنطقة،  الجهادية 

وحلفائها،  الفرنسية  القوات  ضد  حربه 

بقيادة  ظرفية  بتحالفات  تتحرك  حيث 

الحركات  ه��ذه  عربها  تسعى  محلية 

قواعدها  عن  والدفاع  وجودها  لتأمني 

وانشطتها.

هذه  أن  بالنهاية،  امل��ؤك��د  م��ن 

أوال،  عوامل؛  لعدة  ُمحّصلة  التحالفات 

كام  بينها  التنافس  ظرفية  وليدة  إنها 

ظرفية  وليدة  إنها  وثانيا،  سابقا،  أسلفنا 

التنظيمي  الضعف  أو  األمني  الضغط 

ترتيب  ملحاولة  ترجمة  إنها  وأخريا،  لها، 

هامش  بتوسيع  الحركات  لهذه  األوراق 

تحركاتها وبنك أهدافها، وتطوير منطقة 

عملياتها باالنفتاح عىل دول أخرى كليبيا 

قاداتها  كان  وان  مثال،  وبوركينافاسو 

خيارات  التحالفات  هذه  أن  يؤكدون 

اسرتاتيجية.  لخيارات  ونتاجا  فيها  ُمفكر 

نتاج  الحركات  ه��ذه  أن  وللمفارقة، 

ونشأتها  فامضيها  ظرفية؛  لتحالفات 

مع  وحتى  القبائل  مع  برشاكات  بدأت 

املرابطون  -فزعيم  التهريب  حركات 

ل��دوره  مارلبولور«  »بالسيد  يلقب 

املحوري يف تجارة التهريب-، كام أن هذا 

اندماج  بعد  تأسس  مثال  األخري  التنظيم 

افريقيا  بغرب  والجهاد  التوحيد  تنظيم 

وامللثمون.
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التحالف  هذا  فعمليات  يكن،  مهام 

العبوات  )زرع  تقليدية  تبقى  وغريها 

واشتباكات محدودة  بالصواريخ  رشقات 

يصُعب  طويلة  عصابات  حرب  يف   )...

إنهاؤها، عىل أن هذا ال يعني االستهانة 

بها، بقدر ما يعكس املأزق الذي تتخبط 

تحدي  تشكل  فعملياته  املنطقة،  فيه 

امني حقيقي اذ تضاعف حجم العمليات 

االرهابية التي تشهدها باملنطقة، كام تم 

توسيع بنك أهدافها ليشمل قوات عملية 

املنطقة  لدول  التفتيش  ونقط  برخان 

وحتى بعثة االمم املتحدة لحفظ السالم 

وتعاونا  امنية  يقظة  يتطلب  مام  مبايل، 

للقضاء  باملنطقة  األمنية  الفواعل  بني 

وللتضيق عىل هذه  الحركات  عىل هذه 

املتاحة  الخيارات  هي  فام  التحالفات، 

لتفكيكها والقضاء عىل تهديداتها؟

ــات  ــف ــال ــح وت تــحــالــفــات   -
مضادة:

بأنها  تحالفاتها  الحركات  بّررت هذه 

خطوة لتوحيد الجهود كام فعلت القوى 

قبل  مقررة  خطوة  وبانها  لها  املحاربة 

ساهم  الحدث  وهذا  الفرنيس،  التدخل 

يف عرقلتها وإن كان ذلك ال ينفي تعاونا 

ذلك،  إىل  ملحاربته،  امليدان  يف  مشرتكا 

سبّاقة  ورشاكاتها  الدول  تحالفات  كانت 

االرهابية،  الحركات  لظاهرة  التصدي  يف 

ملكافحة  الدولية  بالحملة  ارتبطت  اذ 

بعد  االبن  بوش  أعلنها  التي  اإلره��اب 

أحداث 11 شتنرب، فتحرّك الدول يف اطار 

رشاكات  عرب  االره��اب  مكافحة  حملة 

عىل  للقضاء   )...( وتحالفات  وعمليات 

الظاهرة.

الواليات  ال��دول؛  ه��ذه  طليعة  يف 

بعد  تبنت  التي  األمريكية  املتحدة 

التحرك  إسرتاتيجية  نيويورك  أح��داث 

االمني مع دول املنطقة من أجل تحجيم 

وركزت  خطرها،  عىل  والقضاء  الظاهرة 

عىل مبادرة الرشاكة ممن اجل التصدي 

لإلرهاب؛ وكانت البداية يف اطار مبادرة 

النيجر  تشاد  مايل   -2004 ساحل  بان 

لهذه  مساعدات  خالل  من  موريتانيا-، 

لحدودها  مراقبتها  تعزيز  بهدف  الدول 

ومكافحة اإلرهاب والقضاء عىل قواعده 

التي  لإلنجازات  وتثمينا  بأراضيها، 

اىل  املبادرة  هذه  ترقية  تم  حققتها، 

االرهاب عرب  اسرتاتيجية ملكافحة  رشاكة 

الدول  هامش  توسيع  تم  كام  الصحراء، 

اساسية  امكانات  رصد  فتم  املنخرطة، 

إلنجاح هذه الرشاكة وتطويرها.

ارتباطا بالتنافس الدويل حول املنطقة، 

تحجيام  التحركات  هذه  فرنسا  اعتربت 

تعد  مبا  تحركاتها-  وهامش  لدورها 

استعامرها  عىل  بناء  لها  خلفية  حديقة 

دول  مع  اللغوي  واالرتباط  التقليدي 

املنطقة-، فعززت من رشكاتها وتحالفاتها 

مع دول املنطقة، وكانت ذروة تحركاتها 

رشعية  عىل  –بناء  مبايل  قواها  تدخل 

ترسيخ  دون  للحيلولة  االم��ن-  مجلس 

بعد  بالبلد  لوجودها  االرهابية  الحركات 

ومزاعم   2012 الشامل  عىل  سيطرتها 

باريس  فعملت  للجنوب،  تحركها  من 

اإلقليم  عىل  االمنية  رقابتها  تطوير  عىل 

هذه  وستطور  رسفال،  عملية  إطار  يف 

الحملة يف اطار واسع شمل دول الساحل 

والصحراء، فيام اطلق عليه عملية برخان 

الجغرايف  نطاقها  والتي وسع  منذ 2014 

من بعدها املحيل إىل اإلقليمي، ليشمل 

والنيجر  وبوركينافاسو  موريتانيا  مايل 

لتأمني  جندي   3000 والتشاد  والنيجر 

هذه  تهديد  ومواجهة  الساحل  منطقة 

الحركات.

يحمل املشجع الثالث صفة »اإللرتا« 
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 ينضاف لهذه التحالفات، عمليات بعثات 

من  املتحدة  األم��م  وبعثات  األورويب  االتحاد 

اجل تامني املنطقة وتعزيز السالم بالدول الهشة 

الحركات  عىل  والقضاء  االم��ن  قطاع  واص��الح 

ملواجهة  اإلقليمية  الدول  ومحاوالت  االرهابية، 

هذه التحديات يف إطار مجموعة دول الساحل 

وبوركينافاسو،  موريتانيا  مايل،  تشاد،  الخمس؛ 

ملكافحة اإلرهاب وأنشطة الجرمية املنظمة العابرة 

للحدود، وتحركاتها لتأسيس قوة اقليمية للتصدي 

لها. 

باملحصلة، تتوخى هذه التحالفات -املتعددة 

تأمني  التوجهات-  املختلفة  واإلط��ارات  األبعاد 

هذه  كل  تدافع  حيث  واستقرارها،  املنطقة 

التهديدات  ومواجهة  االمني  البعد  عن  القوى 

الحركات  لتحدي  حد  ووضع  باإلقليم،  األمنية 

الجهادية ومكافحة اإلرهاب والجرمية املنظمة، 

إنها تحالفات مضادة تسعى لتفكيك التحالفات 

الظرفية للحركات الجهادية.

ختاما، يُعد ضعف وهشاشة الدول باإلقليم، 

املحرك األسايس لتمدد الحركات اإلرهابية وتنامي 

الجرمية املنظمة العابرة للحدود، حيث يحتل هذا 

العامل صدارة العوامل التي تساهم يف ظهورها، 

فتستغل هذه املنظامت وجود مساحات شاسعة 

متتاز بضعف حضور أجهزة الدولة من اجل القيام 

بأعاملها و تداريبها، كام تركُن لتحالفات ظرفية 

لرتسيخ وجودها وتقوية صفوفها، ويظل الرهان 

الحقيقي لفهم هذه الظاهرة تفكيك تحالفاتها 

وتفسري العوامل املؤدية للسقوط يف مستنقعها. 

المختار بنعبدلوي 

ي  فريقي و المغار�رب ف الخيارين الإ المغرب ب�ي

ملف العدد

  

مفرتق  أم���ام  ن��ك��ون  أن  أمت��ن��ى  ال 

من  العريب  املغرب  اتحاد  بني  الطرق 

أخ��رى.  جهة  من  إفريقيا  وب��ني  جهة 

أساسيتان  كالهام  والرؤيتان  فالخياران 

نتخيل  أن  ميكن  وال  للمغرب،  بالنسبة 

تفضل  هل  السؤال:  عليك  يطرح  أحدا 

اليرسى؟  أو  اليمنى  بالقدم  تسري  أن 

بقدمني.  إال  يكون  أن  ميكن  ال  فالسري 

أن  يجب  مقدمات  عمل  لكل  لكن،  

هذا  وجود  دون  وأحيانا  عليها،  يتأسس 

الرتتيب، وهذه املقدمات قد ال نصل إىل 

النتيجة التي نريد. فنحن يف الحقيقة يف 

الحاجة باملغرب إىل سياسة وإىل مرشوع 

اتحاد  يخدم  كام  إفريقيا  يخدم  تنموي 

إمكانيات  يقتيض  وهذا  العريب،  املغرب 

ضخمة،  فمهام كنا متفائلني، فإن وضع 

املغرب ال يسمح بإنتاج سياسة إفريقية 

باملعنى الحقيقي والفعيل، ال من حيث 

حيث  من  وال  االستثامر،  عىل  القدرة 

املمكنة  املوارد  حيث  من  وال  املنافسة، 

أو الخربات. 

املوضوعي  املدخل  أو  املقدمة  إن 

سياسة  لكل  والواقعي  الحقيقية  يف 

ومرجعية  مغربية  قاعدة  هو  إفريقية 

مغاربية مكتملة، لكن املالحظ والغريب 

أو  كانت هناك مساع  أنه كلام  األمر  يف 

لبلورة رؤية مغاربية مندمجة  محاوالت 

منذ حوايل مائة سنة، إال ويأيت ما يسميه 

»آدم سميث« باليد الخفية التي ترضب 

إىل  الطبخة  وتفكك  بأسداس،  أخامسا 

أشري  أن  أري��د  وهنا  األولية.  عنارصها 

املغاريب  املشكل  أن  إىل  صغرية-  -إشارة 

جزائري  مغريب  مشكل  هو  الحقيقة  يف 

يجب أن نعرتف بذلك، ليبيا كانت طرفا 

ليبيا  لكن  معني،  وقت  يف  األطراف  من 

املغريب  فاملشكل  وبالتايل  انسحبت، 

مغاربية  سياسة  أمام  عقبة  الجزائري 

وكذا  شامل،  شامل  حوار  يف  متوسطية 

األوربية  الدول  مع  زائد خمسة  خمسة 

العالقة  يف  وأيضا   ، املتوسط  جنوب 

مع  والعالقة   ، العريب  املرشق  دول  مع 

إفريقيا. 

بني  األس��ايس  العائق  الحقيقة،  يف 

ال  عائق  فهو  تفاقم،  الجزائر  و  املغرب 

التضارب  زاوي��ة  من  إليه  النظر  ميكن 

حساسيات  هناك  ولكن  املصالح،  يف 

الحكومي  الالشعور  يف  عنها  مسكوت 

أول  وامل��غ��ريب؛  ال��ج��زائ��ري  والشعبي 

حساسية تم ترويجها - بدور  استعامري 

فرنيس - هو أنه يف الوقت الذي كان فيه 

األمري عبد القادر الجزائري بأمس الحاجة 

املغرب  أن  املغربية،  الدولة  دعم  إىل 

الجزائرية  الثورة  عن  وتخىل  عنه  تخىل 

عندما  بالطبع  بدايتها،  يف  تزال  ال  وهي 

رسيع  وبشكل  املرحلة،  هذه  إىل  نعود 

هو  مهددا  كان  املغرب  أن  نجد  سوف 

املغرب  وأن  الفرنيس،  باالستعامر  نفسه 

تلقى رضبات متعددة، وأن أجزاء كبرية 

احتلت،  قد  املغربية  األرايض  من  جدا 

ورغم ذلك كان هناك متايز واضح عندما 

تلك  يف  واألدب��ي��ات  الوثائق  إىل  نعود 

املرحلة. 

الثورة  متضامنني   فاس  علامء  كان 

عبد  لألمري  الدعم  إبقاء  ومع  الجزائرية، 

بينام   الثمن،  كان  مهام  الجزائري  القادر 

أخرى،  أولويات  املغريب  للسلطان  كان 

وهي أمن الدولة املغربية وسالمة الحدود، 
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التاميز،  من  نوع  هنالك  كان  وبالتايل 

املغريب  والديني   الشعبي  العمق  ولكن 

ما  احتضان  ثم  ولذلك  الجزائر،  مع  كان 

الذين  الجزائريني  باملهاجرين  يسمى 

والذين  القادر،  األمري عبد  بعد أرس  أتوا 

استقبلوا يف املغرب، و أصبحوا يف ما بعد 

من أكرب رجال الدولة وأقربهم إىل البالط، 

يف  مييزون  يكونوا  مل  املغاربة  أن  مبعنى 

ذك الوقت بينهم وبني الجزائريني. فمن 

السذاجة أن نعترب أن األطامع يف الصحراء 

بني  ما  بومدين  عهد  يف  بدأت  املغربية 

1974 و 1975م.

من  أجزاء  احتالل  أن  األمر  حقيقة 

عندما  فرنسا،  طرف  من  املغريب  الرتاب 

الدولة  من  جزء  الجزائر  تعترب  كانت 

الفرنسية، وهي أجزاء كل من »الساورة« 

و  بيضة«   »ح��ايس  و  »ال����داورة«  و 

وصول  كان  منه  الهدف  »تيندوف«، 

فمرشوع  األطليس؛  املحيط  إىل  فرنسا 

فرنسا هو الوصول إىل املحيط األطليس، 

استدعاء  هو  املرشوع  هذا  أوقف  وما 

ذلك  يف  اسبانيا  لدى  الفرنيس  السفري 

يدور  كان  الدويل  التوافق  ألن  الوقت، 

السبانيا  املغربية  الصحراء  جعل  حول 

اليوم  والجزائر لفرنسا، وبالتايل فام نراه 

يف  فهو  جديدا،  مرشوعا  لنا  يبدوا  وما 

جزء  وهذا  قديم،  مرشوع  هو  الحقيقة 

من املسكوت عنه سياسيا. 

إىل  السياق  هذا  اإلشارة يف  من  البد 

التفاعل الشعبي مع املقاومة الجزائرية، 

وذلك عند استحضار  مبادرة عبد الكريم 

عىل  أسس  التي  القاهرة  من  الخطايب 

الذي  العريب  إثرها جيش تحرير املغرب 

مغاربة  العريب  املغرب  أبناء  كل  يضم 

مقاومة  أجل  من  وتونسيني  وجزائريني 

االستعامر الفرنيس. هذه اليد الخفية هي 

يف الحقيقة هي نتاج أسافني، وسأتحدث 

األسافني  بشكل رسيع وموجز عن هذه 

املتحكمة يف  التدبري السيايس للعالقة بني 

املغرب و الجزائر.

ما  هو  األول  اإلسفني  الحقيقة  يف 

روجته فرنسا مبارشة بعد منح االستقالل 

للمغرب ولتونس هو أن فرنسا تريد أن 

الفرنيس،  الجيش  عىل  الضغط  تخفف 

وتريد من الجيشني املغريب والتونيس أن 

والتكامل  الدعم  لوقف  الحدود  يحميا 

املغرب  يف  التحرير  قوى  بني  كان  الذي 

والجزائر وتونس، ولألسف أن ما روجت 

والصحافة  »لوموند«  جريدة  آنذاك  له 

الثورة  قادة  من  عدد  صدقه  الفرنسية 

الجزائرية، مبا فيهم القيادة العليا لجبهة 

موافقة  أن  واعتربوا  الجزائرية،  التحرير 

هو  االستقالل  ع��ىل  وت��ون��س  امل��غ��رب 

الجزائرية،  الثورة  ظهر  يف  خنجر  مبثابة 

مثنها  أدينا  تاريخية  ترسبات  وه��ي 

كمغاربيني. 

اإلسفني الثاين حادثة اختطاف طائرة 

تحمل قيادات جبهة التحرير الجزائرية، 

الخامس  محمد  امللك  مع  لقائهم  بعد 

كان  الحال  وبطبيعة  الوقت،  ذلك  يف 

ومن  العكر،  املاء  يف  يصطاد  من  هناك 

املغرب  أن  االنطباع  إعطاء  إىل  يسعى 

كانت  رمبا  املغرب،  مكونات  بعض  أو 

متواطئة يف هذا الجانب، ولألسف عندما 

الجزائريني  أصدقائنا  بعض  مع  نناقش 

وبعض الشباب الجزائريني نجد أن هذه 

األوهام تم الرتويج لها بشكل يف الساحة 

نوع  تعبئة  وتم  الجزائرية،  اإلعالمية 

للمغرب  أحيانا  املعادي  العام  الرأي  من 

انطالقا من أوهام تقدم عىل أنها حقائق 

تاريخية. 

تجعل هذه األوهام التاريخية املغرب 

والجزائر أمام خيارين، األول أن يختاروا 

مصريا مشرتكا، كام انتبهت إىل ذلك فرنسا 

وأملانيا متأخرتني، وأن مفتاح بناء أوروبا 

االختيار  و  فرنسية،  أملانية  عالقات  هو 

دولة  كل  وتتطرف  تتعصب  أن  الثاين 

الدولة  حساب  عىل  الخاص  ملرشوعها 

األخرى، كام حصل بني فرنسا وأملانيا  يف 

لذلك.  نظرا  كثريا  فخرستا  محددة،  فرتة 

صعب  مطب  يف  وقع  حقيقة  فاملغرب 

أحالهام  خيارين  بني  كان  1958م،  سنة 

مر، إما أن يستعيد إرادته وترابه وسيادته 

لصالح  فرنسا  ضمتها  التي  أراضيه  عىل 

الجزائر، ويف هذه الحالة سيتهم املغرب 

أنه يعرتف بالسيادة الفرنسية عىل الرتاب 

بالطبيعة  يعرتف  وبالتايل  الجزائري، 

لالحتالل  والدولية  الوطنية  القانونية 

الفرنيس يف الجزائر، أو أن املغرب سوف 

يرفض ترسيم هذه الحدود، لعدم اعرتافه 

ومعنى  الجزائر،  يف  الفرنسية  بالسلطة 

ذلك املغامرة واملقامرة بفقدان جزء كبري 

من أراضيه.

 هام خياران كام قلت أحالهام مر، 

املنطقي  الخيار  ألن  لألسف  أقول  ولن 

يُتخذ  أن  يُفرتض  كان  الذي  والعقالين 

رفض  حيث  املغرب،  أخ��ذه  ال��ذي  هو 

الفرنيس  االستعامر  مع  الحدود  تسطري 

يف الجزائر، وكان جزء من قيادات جبهة 

التحرير الجزائرية يعرتف بذلك » القايد 

الحسني أيت أحمد » حتى نهاية حياته، 

يف  املغرب  بحقوق  يعرتف  ك��ان  فقد 

رمبا  أنه  أخفيكم  وال  الرشقية،  الصحراء 

كان االنقالب عىل  »بن بلة« يكمن وراء 

الحقيقة هو أن  ذلك، لكن ما حصل يف 

يجب  كان  الذي  املغريب  املوقف  هذا 

للتقليل من أهمية الحدود،  أن يُستثمر 

والرتكيز عىل بناء االتحاد املغرب العريب، 

لألسف أدى إىل حرب املال وحرب الرمال 

أدت إىل الفقدان املتزايد لثقة بني هذه 

البلدان، وأدى إىل تعميق الحس األمني 

السيايس،  الحس  عىل  األولوية  وإعطاءه 

املغربية  العالقات  يف  اآلن  فام هو يسء 

الجزائرية  هو أن البعد األمني يأيت أوال 

وثانيا وثالثا، وبعد ذلك ميكن أن نفكر يف 

البعد السيايس أو البعد الثقايف.

و  املغرب  بني  الباردة  الحرب  تعترب   

الجزائر من أهم اإلكراهات التي عمقت 

فقدان الثقة بني البلدين، وبالتايل أجهضت 

كل املحاوالت النظر إىل املستقبل بشكل 

فالجزائر  وع��ق��الين،  ومنطقي  ه��ادئ 

وكانت  الشعوب،  مبغرب  تؤمن  كانت 

العريب  املغرب  وأن  باالشرتاكية،  تؤمن 

تنظر  وكانت  الشعوب،  توحده  سوف 

أنه  عىل  املغرب  يف  السيايس  النظام  إىل 

محافظ ومحسوب عىل الواليات املتحدة 

األمريكية والغرب. يف املقابل املغرب كان 

ينظر إىل الجزائر كخطر كامن، كنموذج 

سيايس لدولة تسعى إىل التغري وال تعرتف 

آنذاك  العريب  املغرب  وتسمي  بالحدود، 

مبغرب الشعوب، فهذه الفرتة التي ظلت 

بناء  إمكانية  أجهضت  الزمن  عقودا من 

أو  عربية  أو  متوسطية  إسرتاتيجية  أي 

موضوعا  كانت  إفريقيا  ألن  إفريقيا، 

الرصاع  بسبب  متعددة  أهلية  لحروب 

الدويل أنداك. 

إيقاع  عىل  يعيش  العريب  العامل  كان 

الجزائر،  و  املغرب  بني  العالقة  توتر 

املعطيات  واآلن  للتاريخ،  إنصافا 

فالرئيس  واضحة؛  أصبحت  السياسية 

»بومدين« مل يهتم كثريا ومل يكن املبادر 

الخالف  يف  الصحراء  قضية  افتعال  إىل 

املغريب الجزائري، خصوصا بعد أن وافق 

ترسيم  عىل   1970 سنة  رمب��ا   املغرب 

الحدود، وعىل وقف املطالب الحدودية، 

فاملوقف  واضح.  بشكل  تحديدها  دون 

األوىل كان  بداياته  الجزائري يف  الرسمي 

الشعب  يتخذه  ق��رار  كل  عن  يدافع 

سيادته.  وعربه  به  ويستكمل  املغريب، 

الرئيس  أن  ذل��ك  بعد  حصل  ما  لكن 

القدايف  الرئيس  مع  عالقته  يف  بوتفليقة 

بقضية  دفعا  من  هام  الوقت،  ذلك  يف 

الصحراء إىل الواجهة.  

إقناع  يف  بوتفليقة  نجح  أن  بعد 

القدايف باستعامل مربر الصحراء يف ذلك 

الوقت كأداة للحرب الباردة، و كنموذج 

كان يحلم به أنداك القدايف يف املجتمعات 

عام، لألسف  املغاربية بشكل  و  العربية 

يف  كعنرص  الصحراء  مسألة  إدخال  فإن 

الرصاع اإلقليمي أدت إىل إحداث تباعد 

كبري جدا، وإىل تضارب واضح يف املصالح، 

وسوف تتحول إفريقيا التي كانت عمق 

موقف  نتذكر  ع��رب؛  وعمق  مغاريب 

أن  حيث  م،   1973 ح��رب  يف  إفريقيا 

اعرتافها  سحبت  اإلفريقية  الدول  أغلب 

جانب  إىل  مواقف  وأخ��ذت  بإرسائيل، 

متاما  منسجمة  وكانت  العربية،  القضية 

سواء يف إطار حركة عدم االنحياز أو يف 

لألسف  والجزائر.  باملغرب  عالقتها  إطار 

فتوتر العالقة بني املغرب و الجزائر حول 

ملف العدد : المغرب وإفريقيا
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إىل  تنموية  أداة  من  اإلفريقي  االتحاد 

أداة إلعادة إنتاج الرصاع. 

األخري  اإلسفني  أن  نقول  أن  ميكن 

وهي  الفهم،  وعسري  التعقيد،  شديد 

أدت  التي  م   1994 سنة  مراكش  واقعة 

الحدود بني املغرب والجزائر.  إىل إغالق 

ضمن  السياحة  يضع  بلد  فاملغرب 

املغرب  جعل  ما  االقتصادية،  أولوياته 

سنوات التسعينات قادر عىل استقطاب 

وهي   - جزائري  سائح  مليون  يقرب  ما 

ميكن أن نقول حقيقة مضخة أوكسجني 

هذا  ففي   .  - للمغرب  بالنسبة  أساسية 

أن  نتفاجأ  واملهم  األس��ايس  التوقيت 

تقريبا  ساعة   48 عقب  أعلن  املغرب 

من واقعة مراكش سنة 1994 أنه فرض 

التأشرية عىل الجزائريني، وذلك قبل حتى 

أن يعتقل املعتدون، يف وقت كان املغرب 

هو املستفيد من جاذبيته  السياحية ومن 

الرواج التجاري واالقتصادي بني البلدين، 

هذا  يف  »الشاذيل«  قرار  فإن  وبالطبع 

السياق املتمثل يف وضع قضية الصحراء 

عىل الجانب، وتنمية العالقات االقتصادية 

نفسه  يجد  سوف  املغاربية  والسياسية 

معاقا أمام واقعة مراكش، وهو ما أعطى 

للمؤسسة األمنية الجزائرية الفرصة ليك 

ترد الصاع صاعني كرد فعل عىل تطبيق 

املغرب للتأشرية.

مراكش  واقعة  أن  نقول  أن  ميكن   

قطعت شعرة معاوية، و أدخلت املغرب 

و الجزائر يف فرتة التهييج االجتامعي، ما 

جعل قضية الصحراء تعود إىل الواجهة، 

للقطب  تسمح  مل  االع��ت��ب��ارات  ه��ذه 

تنمية.  قطب  إىل  يتحول  بأن  املغاريب 

يدافع  دوما  املغرب  كان  الحال  بطبيعة 

عن مصالحه و ترابه، بينام تتحمل  الدولة 

تغذية  يف  الكربى  املسؤولية  الجزائرية 

الرصاع، ما أدى إىل غياب سياسة إفريقية 

نعترب  أن  ميكن  فال  منسجمة.  مغاربية 

بأن الخيار املغاريب ميكن أن يكون خيارا 

الخيار  وال  اإلفريقي،  الخيار  عن  بديال 

اإلفريقي بديال عن الخيار املغاريب، ألننا 

بحاجة إليهام كالهام.

مجتمعا  كمغاربة  أننا  هو  املشكل   

و  املادية  اإلمكانيات  منلك  ال  ودول��ة 

االستثامر  فرص  لنا  توفر  التي  التفافية 

التنموية  العملية  يف  واملشاركة  والتأثري 

هذا  مثل  وأن  إفريقيا،  يف  كاف  بشكل 

النجاح يتطلب تنسيقا واندماجا مغاربيا 

ليس فقط يف اتجاه إفريقيا، ولكن كذلك 

يف الحوار املتوسطي خمسة زائد خمسة 

األكرث  املسألة  العريب،  العامل  اتجاه  أو يف 

خطورة، هو أن املشكل الزال يتفاقم بدل 

أن يرتاجع، وأن رفض الدولة الرسمية يف 

مصالح  إىل  والنظر  لإلصالحات  الجزائر 

حقيقي  تهديد  هو  الجزائري  الشعب 

للمنطقة  وإمن��ا  الجزائر،  فقط  ليس 

املغاربية عموما. 

يف  الجيش  أن  اليوم  نعلم  فنحن   

الجزائر الذي كان صاحب القرار األسايس 

تقليم  تم  أن  بعد  الدور  يعد يف هذا  مل 

مل  الجزائرية  النظام  أن  كام  أظافره. 

استمرارية  تضمن  رؤوس  بظهور  يسمح 

من  سنوات  بعد   - واستقرارها  الدولة 

مرض الرئيس منها -، وإذا مل تكن هناك 

عملية منتظمة النتقال السلطة السياسية 

الجزائر  فإن  الجزائر،  استقرار  ولضامن 

أوال،  لنفسها  قنبلة موقوتة  سوف تكون 

و للمنطقة املغاربية ثانيا.

و  للدراسات  مدى  مركز  يف  نؤمن   

األبحاث اإلنسانية أن ما ميكن أن يحلحل 

عىل  واملعقد  املتشابك  الوضع  ه��ذا 

أن  هو  العريب  املغرب  منطقة  مستوى 

العربية  وللمجتمعات  للشعوب  تعطى 

الفرصة ليك تقول أن التنمية ال ميكن أن 

ميكن  وال  االستقرار،  ظل  يف  إال  تتحقق 

السيايس  البناء  إطار  يف  إال  تتحقق  أن 

الدميقراطي، وال ميكن أن تتحقق كذلك 

إال يف إطار املبادئ الخمسة التي أعلنها 

أي  املرزوقي،  املنصف  التونيس  الرئيس 

والحق  التجارة  وحرية  التنقل  حرية 

بني  السياسية  واملشاركة  املواطنة  يف 

املبادئ  هذه  ألن  العريب  املغرب  بلدان 

أفق  يفتح  أن  ميكنه  ما  هي  الخمسة 

نفس  ويف  املنطقة،  يف  السيايس  اإلصالح 

للتنمية  مرتكزات  يضع  أن  ال��وق��ت 

االقتصادية.

 

عبد العالي حور

ي إفريقيا: الرهانات و 
اتجية المغربية �ف »الس�رت

التحديات«

ملف العدد

مستوى  عىل  املغرب  ختار  إ  لقد 

الدولية  عالقاته  و  الخارجية  سياسته 

يرهن  مل  حيث  رشكائه،  تنويع   منهج 

عالقاته مع طرف واحد، و مل يسعى إىل 

أن تكون لصالح طرف عىل حساب طرف 

االنسجام  و  التوازن  غاية  إن  بل  آخر، 

الناظم  الخيط  هو  الخارجية  عالقاته  يف 

لها. و هذا الخيار يجد أساسه يف تصدير 

الدستور – الذي يعترب جزء ال يتجزأ من 

الدستور- املغريب لسنة 2011  الذي أكد 

عىل التزام املغرب ب:

بناء االتحاد املغاريب  العمل عىل    -  

كخيار اسرتاتيجي ؛

إىل  االن��ت��امء  أوارص  تعميق    -

وتوطيد  واإلس��الم��ي��ة،  العربية  األم��ة 

شعوبها  مع  والتضامن  األخ��وة  وشائج 

الشقيقة؛

التعاون والتضامن  -  تقوية عالقات 

اإلفريقية،  وال��ب��ل��دان  الشعوب  م��ع 

وجنوب  الساحل  بلدان  مع  والسيام 

الصحراء؛

والتقارب  التعاون  روابط  تعزيز     -

األورو-  الجوار  بلدان  مع  وال��رشاك��ة 

متوسطي؛

الصداقة،  عالقات  وتنويع  توسيع    -

واالقتصادية  اإلنسانية  وامل��ب��ادالت 

كل  مع  والثقافية  والتقنية  والعلمية 

بلدان العامل ؛

ج��ن��وب- ال���ت���ع���اون  ت��ق��وي��ة   -

جنوب؛

املغربية  اإلسرتاتجية  تنطلق    

األساسية  امل��ح��دادات  من  إفريقيا  يف 

والتي  املغربية،  الخارجية  للسياسية 

الوحدة  عن  الدفاع  يف  أساسا  تتمثل 

الرشاكة  تعزيز   يف  و  للمغرب،  الرتابية 

االقتصادية و االجتامعية و اإلنسانية، و 

يف الدفاع عن القضايا العادلة  اإلنسانية. 

وتتأسس  عىل عدة مقومات ميكن إيراد 

بعضها يف :

-  االحرتام املتبادل للسيادة و سالمة 

حركة  ألية  املغرب  دعم  عدم   ( االرايض 

انفصايل يف عموم إفريقيا(

- عدم االعتداء عىل الغري.

ال��ش��ؤون  يف  ال��ت��دخ��ل  ع���دم   -

الداخلية.

و  املتبادلة  املنافع  و  امل��س��اواة   -

الخاصة  و  املشرتكة  املصالح  عن  الدفاع 

القوى  أمام  و  أمميا  اإلفريقية  بالدول 

الكربى.

املغريب يف  املنظور االسرتاتجي  ينبني 

ركيزتني  عىل  اإلفريقية  بالقارة  عالقته 
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العالقات  تطوير  أول��ه��ام    : اثنتني 

القارة  دول  مع  التجارية   و  االقتصادية 

قدراتها  و  مقوماتها  عىل  باالعتامد 

الذاتية  بهدف أن تستفيد شعوب القارة 

ترسيخ  الثاين  و  ثرواتها،  و  خرياتها  ن 

املغرب  تربط  التي  التاريخية   العالقات 

بشعوب ودول القارة وخاصة دول غرب 

افريقيا.

عن  الدفاع  و  المغرب  أول: 
فريقية المصالح الإ

املنظمة  غ��ادر  قد  املغرب  كان  إن 

االفريقية الشاملة منذ سنة 1984، إال أن 

تتعزز  و ظلت  تنقطع  مل  بدولها  عالقته 

يوم بعد آخر، بل أن املغرب صادر يدافع 

عن القارة و عن حقوق شعوبها و دولها 

عن  بعيدا  مستقلة   و  شاملة  تنمية  يف 

منطق املساعدات املرشوطة او املجانية، 

و  الدولية  املحطات  مختلف  يف  ذلك  و 

يف  حارضة  أصبحت  فإفريقيا  اإلقليمية، 

مختلف الخطابات امللكية سواء املوجهة 

إىل الداخل، أو تلك التي تلقى يف القمم 

فقد  االقليمية،  و  الدولية  املؤمترات  و 

خطابه  يف  السادس  محمد  امللك  قال 

يف  اإلي��ف��واري  امل��غ��ريب  املنتدى  أم��ام 

أبيدجان سنة 2014  إن  » إن إفريقيا 

وبمواردها  الحية  بقواها  ة،  كب�ي قارة 
عىل  تعتمد  أن  فعليها  وإمكاناتها. 
تعد  لم  أنها  ذلك  الذاتية.  إمكاناتها 

قارة مستعمرة. لذا، فإفريقيا مطالبة 
إفريقيا.  ي 

�ف ثقتها  تضع  بأن  اليوم 
ي حاجة للمساعدات، 

فقارتنا ليست �ف
نفع  ذات  اكات  ل�رش تحتاج  ما  بقدر 
لمشاريع  تحتاج  أنها  كما  متبادل. 
ية والجتماعية أك�رش من  التنمية الب�رش

حاجتها لمساعدات إنسانية«.

التي  ال��دع��وة  ه��ذه  اعتبار  ميكن 

وجهها ملك  املغرب مبثابة إحياء ملطلب 

 1968 سنة  الثالث  العامل  دول  ممثيل  

خالل القمة الثانية ملؤمتر االمم املتحدة 

بنيودلهي   االونيكتاد  التنمية  و  للتجارة 

مساعدة.   ال  تجارة     trade not aid

عليه   التأكيد  أعاد  الذي  التوجه  وهو 

القاه  خطاب  يف  السادس  محمد  امللك  

يف افتتاح أشغال “قمة العمل اإلفريقية” 

اشغال  هامش  عىل  انعقدت   التي 

الدورة الثانية والعرشين ملؤمتر األطراف 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن  يف 

 )22 )كوب  العاملي  املؤمتر  املناخ  تغري 

املغربية  اململكة  أن  أكد  مبراكش، حيث 

أجل  تعزيز مساهمتها من  “عازمة عىل 

إىل  للقارة،  الحيوية  املصالح  عن  الدفاع 

من  وقريبا  الشقيقة،  البلدان  جانب 

داخل االتحاد اإلفريقي”. وقال  يف هذا 

السياق “وإذا كان عملنا الذايت من أجل 

تحقيق مصالحنا حاجة ملحة، فإن دعوة 

رشكائنا االسرتاتيجيني لالنخراط إىل جانبنا 

قد أصبح رضورة«.1 

اعتباره  ميكن  ال��ذي  الخطاب  هذا 

الدرة  أم��ام   امللك  لخطاب  استمرارا  

املتحدة سنة  العامة لألمم  للجمعية   59

2014 الذي  أكد من خالله« إن اململكة 

األرسة  يف  الفاعل  العضو  املغربية، 

اإلفريقية والدولية، لحريصة عىل مواصلة 

واملجموعة  املتحدة،  األمم  مع  التعاون 

سلمية  حلول  إيجاد  أجل  من  الدولية، 

قوات  يف  للمشاركة  بتطوعها  للنزاعات، 

حفظ السالم األممية، كام هو الشأن حاليا 

يف الكونغو الدميقراطية و الكوت ديفوار، 

غرار  عىل  تصالحية  تسوية  إليجاد  أو 

وساطتنا لحل أزمة الدول املجاورة لنهر 

»مانو«. كام يعتز املغرب باملساهمة يف 

اإلفريقية، لكسب رهانات  الجهود  دعم 

السلم والتنمية، والتقدم والحكم القويم. 

»النيباد«  مبادرة  إليه  تطمح  ما  وذلك 

دعمها،  إىل  الدويل  املجتمع  ندعو  التي 

طاقات  تتجاوز  الطموحة  أهدافها  ألن 

هامة،  ملوارد  وتحتاج  اإلفريقية،  البلدان 

وناجعة  إيجاد حلول سخية  ذلك  مبا يف 

إىل  املغرب  ب��ادر  كام  الديون  ملعضلة 

ذلك«. 

اتــجــيــة  ســ�رت الإ ركــائــز  ثانيا: 
فريقية للمغرب الإ

االفريقية  االسرتاتيجية  تستند 

دعم  منها  مختلفة،  أسس  للمغرب عىل 

املهارات  تطوير  و  املستدامة  التنمية 

ملف العدد : المغرب وإفريقيا
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الهوامش

وكذا  الخاص،   القطاع  وإرشاك  البرشية 

املعرفة وتبادل  الجدد يف نقل  الفاعلني  

الخربات  ومن أجل تحقيق ذلك، تستند 

هذه االسرتاتيجية عىل االنفتاح التجاري 

و التعاون و تشجيع االستثامرات،  فقد 

ثاين  سنوات،  بضع  خالل  املغرب  أصبح 

جنوب  بعد  ال��ق��ارة  يف  مستثمر  أك��رب 

إفريقيا، حيث يطمح املغرب، الذي يقع 

إىل  العاملية،  األس��واق  طرق  مفرتق  يف 

نحو  موجهة  إقليمية  منصة  يصبح  أن 

إفريقيا.

باإلضافة لعالقاته املتميزة مع رشكائه 

قل  مزايا  عىل  املغرب  يتوفر  األفارقة، 

نظريها منها تحني مناخ األعامل وصورة 

البلد، مام جعل منه منوذجا لدول جنوب 

يف  الرائدة  لتجربته  بالنظر  الصحراء 

ميادين حيوية من قبيل تحديث الدولة 

وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة، و وضع 

مشاريع  وإنجاز  قطاعية  اسرتاتيجيات  

إىل  التحتية.2   البنية  مجال  يف  ضخمة 

الحق  إصالح  يف  املغرب  تجربة  جانب 

يف  االستباقية  إسرتاتجيته  و  الديني 

ملخططاته.   التصدي  و  اإلرهاب  محاربة 

يتم  اإلسرتاتجية   ه��ذه  ف��إن  وعموما 

ترصيفها عرب ثالثة مسارات ديبلوماسية 

أساسية: االوىل اقتصادية  و الثانية أمنية 

إنسانية  و الثالثة روحية .

أ - الدبلوماسية االقتصادية:

للقارة  العاملية  االهمية   -  1

االفريقية :

األخرية  السنني  يف  إفريقيا  أصبحت 

السياسية  العوامل  م��ن   ع��دد  بفعل 

االنفتاح  مسلسل   ( االجتامعية  و  

متوسطة   طبقة  وظهور  الدميقراطي 

براغامتية  ص��اع��دة  ونخب  ج��دي��دة، 

التي  النخب  مع  مقارنة   ، مؤدلجة  غري 

الدول بعد استقاللها  تهتم  قادت هذه 

مبستقبل ومصالح بلدانها. و بداية تواري 

املضادة  واالنقالبات  االنقالبات  ظاهرة 

عقود،  عدة  طيلة  القارة  وصمت  التي 

نتج عنها استقرار أمني، و إن كان نسبي 

و بدرجة تختلف من منطقة اىل أخرى ، 

باإلضافة اىل  تحسن أسعار املواد االولية 

بدأت  فقد  األع��امل،   مناخ  تحسن  و 

القارة تعرف منوا اقتصاديا قويا جعلها يف 

قلب املعرتك  االقتصادي الدويل، و ارضية 

القوى الكربى.  التنافس بني  للتسابق  و 

من  العامل  مستقبل  اليوم  تعد  فإفريقيا 

حيث املوارد الطبيعية املتنوعة و مصادر 

الطاقة و من حيث الغنى البرشي ) قارة 
شابة(.3

     مستوى النمو باملنطقة بني عامي 

و  املائة،  يف  سجل5,28  و2010   2000

3,79 يف املائة عقب األزمة املالية -2008

منو  يرتفع  أن  املتوقع  من  و   .4  2012

إجاميل الناتج املحيل يف البلدان األفريقية 

عام  املائة  يف   4.4 إىل  الصحراء  جنوب 

 .2017 عام  املائة  يف   4.8 وإىل   ،2016

كام من املتوقع أن تستمر كوت ديفوار 

يف  وتنزانيا  ورواندا  وموزامبيق  وإثيوبيا 

سنويا  أكرث  أو  املائة  يف   7 مبعدل  منوها 

بني عامي 2015 و2017، يحفزه يف ذلك 

إىل  والنقل  الطاقة  قطاعي  يف  االستثامر 

واالستثامر  االستهاليك  اإلنفاق  جانب 

تتوفر  كام   5 الطبيعية.  املوارد  قطاع  يف 

معدنية  طبيعية  ث��روات  عىل  افريقيا 

املياه  من  املائة  يف  ف11  هائلة  ومائية 

الصحراء  و  إفريقيا  يف  تتواجد  العذبة 

يف  للمياه  مستودع  اكرب  تضم  الكربى، 

حزانا   13 عىل  افريقيا  تتوفر  و  العامل. 

يف  األكرب   38 الحزانات  بني  من  جوفيا 

العامل 6، ما يشكل فرص استثامرية واعدة 

يتوفر  الذي  الزراعي  القطاع  يف  خاصة 

فيه املغرب عىل خربة و تجربة متميزة، 

املرتبطة  لالستثامرات  فرص  يشكل  كام 

بالفوسفات.

- افريقيا تضم 21 دولة منتجة للنفط 

غرب  يف  الثقل  و  اوبك  اعضاء   4 بينهم 

إفريقيا.

من  املائة  يف    30 تضم  افريقيا   -

احتياطي املوارد املعدنية يف العامل و ترتكز 

وسط و جنوب القارة السمراء.

   إن املوقع الجغرايف للمغرب باعتباره  

بوابة افريقيا، و يطل عىل البحر االبيض 

التجارة  خمس  منه  متر  الذي  املتوسط 
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العاملية  ميكن  أن يساهم، و أن يستفيد 

تعرفها  التي  التنموية  الطفرة  هذه  من 

إفريقيا اآلن .

االقتصادية  ال��ره��ان��ات  ثانيا: 

لإلسرتاتجية اإلفريقية للمغرب

إحدى  االقتصادي   البعد  يعترب     

العالقات  عليها  تقوم  التي  الدعامات 

عىل  املغرب  يراهن  و    ، الديبلوماسية 

لالستثامرات  عبور  نقطة  يكون  أن 

خاصة  والخليجية،  واألمريكية  األوروبية 

الحر  للتبادل  اتفاقيات  بعدة  يرتبط  انه 

لكافة  يجعله  مام  مثال(،  أمريكا  أوربا   (

منفذا  ومستثمريه  التجاريني  رشكائه 

لسوق من مليار مستهلك، و ميثل ناتجها 

الناتج  من  املائة  يف   60 الخام  الداخيل 

العاملي.

رغم أن املغرب  يرتبط بالدول      

اإلفريقية، وخاصة الغربية منها بأزيد من 

500 اتفاقية  إال أن  العالقات االقتصادية 

مع افريقيا جنوب الصحراء  الزالت دون 

رابع  تنعترب  فإفريقيا  املطلوب،  املستوى 

فقط؛  للمغرب  إقليمي  تجاري  حليف 

مبا نسبته %6.5 فقط من حجم التجارة 

الخارجية العامة للمغرب؛ يف حني تبقى 

التجاري األول بأكرث من  الحليف  أوروبا 

آسيا  ثم  التبادالت،  مجموع  من   62%

ان  دون    .% ب�12  أمريكا  ثم   ،19% ب� 

خالل  عرفته  الذي  املهم  التحسن  ننكر 

العقد االخري حيث انتقل حجم املبادالت 

افريقيا من 10  التجارية بني املغرب  و 

بني  ما  الفرتة  درهم خالل  مليار   37 اىل 

الصادرات  وصلت  و    ،2014 و    2004

الصحراء  جنوب  افريقيا  نحو  املغربية 

11,7 مليار درهم سنة 2013  مقابل 2’2 
مليار درهم سنة 2003 . 7

مستثمر  اكرب  ثاين  املعرب  يعترب  كام 

إفريقيا  جنوب  بعد  القارة  يف  افريقي 

األشغال  و  واملباين  كالبنوك  قطاعات  يف 

املعلومات  وتكنولوجيا  العمومية 

مثل  أخ��رى  قطاعات  و  واالت��ص��االت 

الفوسفات، ويطمح إىل أن يكون األول.      

املوجهة  الرسالة  يف  لذلك  مليك  تأكيد   (

يف  اإلفريقي   لالتحاد  كيغايل  قمة  اىل 

السياق  ه��ذا  يف  و   .)2016 يوليوز  

يندرج إنشاء القطب املايل للدار البيضاء 

وقد  إفريقيا،  نحو  االستثامرات  لتوجيه 

البنك  قبل  من  القطب  هذا  اختيار  تم 

احتضان  أجل  من  للتنمية  اإلفريقي 

اىل  يهدف  ال��ذي   50 إفريقيا  صندوق 

اليات  حيازة  من  االفريقية  القارة  متكني 

مستوى  من  الرفع  شأنها  من  مبتكرة 

خاصة  متويالت  جلب  و  امل��وارد  تعبئة 

التحيتة  البنية  لتنمية، و متويل مشاريع 
يف إفريقيا.8

و  االم��ن��ي��ة  الدبلوماسية   -  2

االنسانية:

تجمع  التي  االقتصادي  العالقات  إن 

وخاصة  إفريقيا  دول  بباقي  املغرب 

معنيا  تجعله  منها  الغريب  الجانب 

سياسيا  املنطقة  هذه  واستقرار  بأمن 

واقتصاديا، السيام أنه يعد املستثمر األول 

االقتصادية  نجاحاته  أن  املنطقة، كام  يف 

يجب أن تتعزز بدعم االستقرار السيايس 

سنوات  منذ  املغرب  عمل  لذلك  هناك. 

عىل  املساهمته يف عمليات حفظ السلم 

الكونغو  وجمهورية  ديفوار  كوت  يف 

التي  الوسطى)  وإفريقيا  الدميقراطية 

فقد فيها املغرب هذا االسبوع عنرصين 

من قوات حفظ السالم املغاربة(، و قام 

ملف العدد :  المغرب وإفريقيا

2 - انظر مجلة املالية  العدد 28 غشت 2015  وزارة االقتصاد و املالية الرباط ص4-5
3 - انظر« التقرير االقيمي الفريقيا: النتائج و التوصيات الرئيسية«للسكان والتنمية أديس أبابا، أثيوبيا 3 و  4 اكتوبر 2013 ، االمم املتحدة اللجنة االقتصادية الفريقيا، 

رقم الوثيقة ECA/ICPD/MIN/2013/2 بتاريخ 9 ستنرب 2013.
4 - voir Rapport 2014 sur le développement économique en Afrique :   Catalyser l’ investissement  pour une croissance transformatrice 

en Afrique , UNCTAD/ALDC/AFRICA/2014  publication des Nations Unies2014 p 3.
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2015/10/05/africa-h 5

 faces-the-challenge-of-sustaining-growth-amid-weak-global-conditions
6 - محمد سلامن طايع »مشكلة املياه يف افريقيا: ازمة ادارة ال ندرة«  مجلة اراء حول الخليج  العدد 109 يوليوز 2016 ص 12-20

7 - انظر مجلة املالية  العدد 28 غشت 2015  وزارة االقتصاد و املالية الرباط ص8- 10
8 - نفس املرجع ص 5

الهوامش

بجهود يف مجال الوساطة بني دول منطقة 

»نهر مانو«،) تضم كل من عنيا ليربيا و 

سرياليون و ساحل العاج(،  والوساطة بني 

أطراف األزمة املالية خاصة بني الحكومة 

و  »أزواد«،  لتحرير  الوطنية  الحركة  و  

 ، الليبية  األزمة  أطراف  لقاءات  احتضن 

كام  ساهم يف  عملية إعادة البناء بعد 

انتهاء الرصاع، بكل من غينيا وسيريا ليون 

ومايل وغينيا بساو.

األمنية  الدبلوماسية  جهود  ترتكز 

للمغرب عىل  محاربة الجامعات االرهابية  

التي تنشط مبنطقة  الساحل و الصحراء، 

وهو أمر نابع من رؤية املغرب لتداخل 

و  باملنطقة،  اإلرهابية  األنشطة  وتشابك 

مكوناتها  جميع  بني  يتم  الذي  التنسيق 

والتهديد الذي تشكله عىل أمن املنطقة 

الزيارة  خالل  املغرب  تعهد  و  برمتها. 

األخرية  هذه  مبساعدة  لنيجرييا  امللكية 

اجتثاثها  و  »بوكو«،  جامعة  محاربة  يف 

خاصة  الديني،  و  األمني  املدخل  عرب 

بعد فشل التحالف الذي شكل من دول 

حوض بحرية »التشاد« ملواجهة الجامعة  

اإلرهابية.كام تنشط يف نيجرييا جامعات 

متطرفة أخرى أهمها الحركة اإلسالمية يف 

نيجرييا  أو ما يسمى بحزب الله النيجريي

IMN،  و هي حركة مسلحة تنشط منذ  

تدعو  بأنها  تتهم  و  سنة،   40 من  أكرث 

إسالمية  دولة  إلقامة  اإليراين  النمط  إىل 

اإلنساين  الجانب  يف  و  البالد.  شامل  يف 

يف  املغرب  بها  قام  التي  املبادرة  تعترب 

ملف الهجرة  بتسوية وضعية املهاجرين 

الصحراء  جنوب  إفريقيا  من  املنحدرين 

مبادرة ذات داللة قصوى و اهمية كربى،  

باإلضافة اىل تقديم املساعدة للمهاجرين 

يف  النيجر  نحو  الجزائر  طردتهم  الذين 

نهاية سنة 2016. 

3 - الدبلوماسية الروحية:

كانت  التي  التجارية  العالقات  إن 

جنوب  افريقيا  ب��دول  املغرب  تربط 

الصحراء جعلت الطرق  الصوفية املغربية  

دول  شعوب  مع  راسخة  عالقات  تنسج 

حيث  اإلفريقي9،  الغرب  و  الساحل 

يف  املعتدل   السني  اإلسالم  بنرش  قامت 

بالزوايا  ترتبط  ، و الزالت  املنطقة  هذه 

الوايل  رضيح  فيعترب  متينة،  بروابط  األم 

أحمد التيجاين  مبدينة فاسم حجا ألتباع 

عددهم  يقدر  الذين  التيجانية  الطريق 

دول  مختلف  عرب  مريدا   40 بحوايل 

معهد  إنشاء  أن  كام  الساحل،  منطقة 

والذي  األمئة،   لتكوين  السادس  محمد 

افريقيا  دول  من  طلبة  يستقبل  ب��دأ 

يهدف  املعهد  هذا  الصحراء،  جنوب 

السمح،  الوسطي  اإلسالم  قيم  نرش  إىل 

مجال  يف  املغربية  بالتجربة  والتعريف 

االسالم  ملواجهة  الديني  الحقل  إصالح 

املتطرف املتنامي يف هذه املنطقة، و ملا 

يعرف  الذي  التشيع  مواجهة  كذلك  ال 

انتشارا يف املنطقة وخاصة يف »نجرييا«، 

مؤسسة  بإنشاء  الخطة  هذه  وتعززت 

لتعزيز  األفارقة  للعلامء  السادس  محمد 

املغربية  العالقات  يف  الروحي  الجانب 

اإلفريقية،  والحفاظ عىل طبيعة اإلسالم 

االفريقي كإسالم صويف سني مسامل يواجه 

اآلن التشيع و الحركات اإلرهابية.

للمغرب  بالنسبة  إفريقيا  يف  التحرك 

كربى:  تحديات  لثالثة  يستجيب  دينياً 

أمثال  التكفريية  الحركات  مواجهة  أولها 

وكافة  اإلس��الم��ي  الغرب  يف  القاعدة 

وجدت  التي  الجهادية  السلفية  فروع 

موريتانيا  من  املمتدة  املنطقة  هذه  يف 

متميزاً  ومحضناً  آمناً  مكانا  الصومال  إىل 

املركزية  الدولة  لضعف  نظراً  ألفكارها 

بهذه األقطار، ونظراً للهشاشة االقتصادية 

مواجهة  وثانيها  لساكنتها.  االجتامعية  و 

املد الشيعي، الذي مل تعرفه إفريقيا قّط 

يف املايض، بفعل تركيز النظام اإليراين عىل 

تقديم  خالل  من  بالخصوص،  نيجرييا، 

األفارقة  للطلبة  منحة  آالف   10 حوايل 

الحوزات  يف  الدينية  العلوم  لدراسة 

الشيعية منذ أزيد من عقدين، باإلضافة 

املساعدات  لتقديم  إىل جمعيات خريية 

وثالث  التشيع.  لنرش  كغطاء  اإلنسانية 

التي  القرصنة  مواجهة  التحديات  هذه 

تحاول الجارة الرشقية القيام بها للزاوية 

زائفة  ادع���اءات  خ��الل  من  التيجانية 

ترتبط مبسقط رأس شيخ الزاوية املولود 

يف عني مايض قرب »األغواط«، يف بداية 

القرن الثامن عرش، علامً أن مقر الزاوية 

ومركز إشعاعها وإقامة شيخها ومؤسسها 

هو مدينة فاس.

ي 
ــات الـــ�رت ــدي ــح ــت ــا: ال ــث ــال ث

الفريقية  اتجية  الس�رت تواجهها 
للمغرب:

االفريقية  االسرتاتجية  كانت  اذا 

بعني  تأخذ  األرك��ان  متكاملة  للمغرب 

و  االقتصادية  الجوانب  كل  االعتبار 

و  اإلنسانية  و  الثقافية  و  االجتامعية 

األمنية، ما جعل سياساته محل ترحيب 

و قبول  من لدن  الدول االفريقية جنوب 

انها  إال   ، شعوب  و  حكومات  الصحراء 

تظافر  تقتيض  بتحديات  تواجه  الزالت 

ملواجهتها،  الطاقات  توحيد  و  الجهود 

خاصة يف ظل  صعود عدد من التهديدات 

الجدیدة التي من شأنها اإلرضار مبصالح 

وتأيت  والحكومات،  والجامعات  األفراد 

هذه التحدیات الجدیدة عىل املنطقة يف 
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واالقتصادية  السیاسیة  التحوالت  خضم 

غري  الحالة  هذه  العامل.  شهدها  التي 

هي  األمنية،  التطورات  من  املسبوقة 

ميكن  العوامل  من  ملجموعة  نتيجة 

حرصها يف ثالث أبعاد وهي:

الوجود  يف  ويتمثل   : األول  البعد   -

من  جعل  ال��ذي  املنطقة  يف  اإلره��ايب 

وقاعدة  آمناً  م��الذاً  الساحل  منطقة 

لعملياته.

انتشار  يف  ويتمثل  الثاين:  البعد   -

تجارة  و  املنظمة،  الجرمية  ظ��اه��رة 

األسلحة و املخدرات، يقدر برنامج االمم 

يف  السالح  قطع  عدد  االمن��ايئ  املتحدة 

ويبقى  قطعة10   مليون   100 ب  افريقيا 

تحديا  إفريقيا  يف  الليبي  السالح  انتشار 

جنوب  افريقيا  يجعل  خطريا  أمنيا 

الصحراء تحت شبح التهديد لفرتة زمنية 

مقبلة.

أّن  إىل   11 املهتمة  الدراسات  وتشري 

نحو 25 يف املائة سنة 2007 و 13 يف املائة 

سنة 2009 من الكوكايني الذي وصل اىل 

اوربا مر عرب دول افريقيا الغربية  بقيمة 

اي  أمرييك  دوالر  مليون    800 إجاملية 

الخام  الداخيل  الناتج  ما نسبته 0,2 من 

سنة  يف  افريقيا  وس��ط  و  غ��رب  ل��دول 

.2009

غري  الهجرة  هو  الثالث  البعد    -

الرشعية ، 

الفشل  يف  األخري  البعد  يتمثل  و   -

املنطقة  يف  للدولة  والوظيفي  البنيوي 

ضبط  و  مراقبة  عىل  قدرتها  ع��دم  و 

حدودها،  . 

التنافس  تحدي  إىل  باإلضافة  هذا 

بعض  تكنه  ال��ذي  العداء  و  اإلقليمي 

الدول للمغرب خاصة الجزائر و جنوب 

تفرض عىل  التحديات  إن هذه  إفريقيا. 

الدبلوماسية املغربية يف افريقيا االشتغال 

ال��دول  مع  ثنائيا  واجهات  ع��دة  عىل 

الثالثة الرشيكة،  الدول  االفريقية او مع 

من  سواء  االطراف  املتعدد  االطار  يف  و 

الدولية   أو  اإلقليمية  التنظيامت  خالل 

جنوب  افريقيا  يف  ب��األوض��اع  املعنية 

و  االستقرار   حفظ  لتكريس   الصحراء، 

األمن  يف املنطقة و ضامنا ملصالح املغرب 

و مصالح رشكائه.

ملف العدد : المغرب وإفريقيا

9 - Nazarena Lanza »  liens et echaanges entre le Maroc et l’afrique subsaharienne « dans Michel Peraldi. D’une Afrique _a l’autre. 
Migrations subsahariennes au Maroc,

Karthala, pp.21-35, 2011
10 -  Conférence ministérielle sur le commerce des armes légères, Genève, le 12 septembre 2008
11 -Georges Berghezan   » Panorama du trafic de cocaïne En Afrique de l’Ouest « Groupe de recherche et d’information
sur la paix et la sécurité Bruxelles 2012 P 6

الهوامش

الدكتور عبدالفتاح فاتحي
الخبري االسرتاتيجي يف شؤون 

الصحراء والقضايا االفريقية

حاورته مجلة رهانات 

حوار العدد

: 1 - المحور السياسي

منظمة  من  المغرب  خروج  كان  هل  رهانات:  مجلة 
فريقية صائبا عندما اتخذ المغرب هذا القرار  الوحدة الإ
ي السابق؟ وإذا كان الأمر كذلك، م�رت أصبح مكلفا، وكيف 

�ف
ذلك؟

اإلفريقي،  للواقع  السيايس  التاريخي  السياق  قراءة  إن 

تدبري  أن  يفهم  اإلفريقية  الوحدة  منظمة  داخل  من  والسيام 

كان  بل  السياسية،  الواقعية  قدر  يكن عىل  مل  الصحراء  قضية 

كان  الذي  الشمويل  الحكم  مبامرسات  وموجها  عاطفيا  تدبريا 

عدم  عن  فضال  اإلستقالل.  بعيد  اإلفريقية  القارة  دول  يسود 

أو  الحكم  مستوى  عىل  الدميوقراطية  املامرسات  يف  االنخراط 

والتزامات  الدويل  القانون  لوائح  مع  التفاعل  مستوى  عىل 

العالقات الدولية.

وحيث إن منظمة الوحدة اإلفريقية قد خضعت لتوجيهات 

منطق  خ��ارج  الصحراء  قضية  وكيفت  وعاطفية،  مسيسة 

املصري  تقرير  مببدأ  معها  وتعاملت  للدول،  الرتابية  السيادة 

مبعنى االستقالل. فتناقضت مع املرجعيات التي حاولت تربير 

استقالل الصحراء، وخاصة فيام يتعلق مبسألة الحدود املوروثة 

الصحراء،  اقليم  يف  دولة  بوجود  تقر  ال  والتي  االستعامر.  عن 

بل حتى إن اسبانيا مل تفد بأنها اغتصبت الصحراء من تنظيم 

سيادي، ولذلك سلمتها للمغرب مبوجب االتفاقية الثالثية يف 14 

نوفمرب 1975.

عىل  القامئة  اإلفريقية  الوحدة  منظمة  ملبادئ  وتأسيسا 

احرتام الوحدة الوطنية للشعوب، ظل عمل املغرب عىل سمو 

الدكتور 

عبد الفتاح الفاتحي 

مكنت عودة املغرب إىل االحتاد 

اإلفريقي يف تقوية نفوذه 

اإلقتصادي واخرتاق عدد من القالع
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ايديولوجيا  عن  وحيادها  املنظمة  عمل 

اإلفريقية  التحرر  حركات  بني  مزجت 

وحركات انفصالية زج بها لتحقيق مآرب 

اسرتاتيجية.

عن  ان��زاح��ت  املنظمة  ه��ذه  وألن 

اإلفريقي  العمل  لسمو  املطلوب  الحياد 

مغادرة  إىل  املغرب  اضطر  امل��ش��رتك، 

املنظمة، بعد تسجيل تطورات متالحقة 

يف  تحكم  جزائري  لويب  تشكل  أثبتت 

أجل  من   »ADHOC« الخاصة  اللجنة 

والتي  الصحراء1،  ن��زاع  تطورات  تتبع 

أوصت يف اجتامعها بالخرطوم بتاريخ 23 

يونيو 1979، بحق »الشعب الصحراوي« 

يف تقرير املصري عرب استفتاء عام 

االختيار  يف  الحق  يعطيه  وحر، 

اإلبقاء  أو  التام  االستقالل  بني 

عىل الحالة العادية، كام اعتربت 

مل  ملدريد،  الثالثية  االتفاقية  أن 

إدارة  بتحويل  “إال  تتعلق  تكن 

اإلقليم إىل املغرب وموريتانيا”.

انفصالية سطرت  رؤية  ومن 

عليها  للتصويت  عرضها  تم  توجيهات 

انعقد  الذي  اإلفريقي  القمة  مؤمتر  يف 

 17 بني  ما  الليبرييةمرنوفيا  بالعاصمة 

ثلثي  ومبوافقة   ،1979 سنة  يوليو   20 و 

يويص  قرار  عىل  املصادقة  متت  األعضاء 

يف  استفتاء  وإجراء  النار  إطالق  بوقف 

الصحراء الغربية 2. إال أن هذه القرارات 

رفضت مغربيا حينام قال وزير خارجيته 

املتخذة  »ال��ق��رارات  إن  امحمدبوستة 

باطلة وأن تلك القرارات يشء والوضع يف 
امليدان شيئا آخر« .3

متشبثا  املغرب  استمر  ذلك،  ورغم 

بعضويته، ومتوقعا التزاما حكيام بامليثاق 

اإلفريقية  الوحدة  ملنظمة  التأسيس 

طرفا  ال  وسيطا  تكوينا  أن  يجب  التي 

املنظمة  تأكد أن حياد  النزاع، إىل أن  يف 

تنظيم  عضوية  قبول  بعد  عمليا،  أعدم 

انفصايل يف مخالفة تامة لرشوط عضوية 

الرابعة  املادة  مضمون  والسيام  املنظمة 
من ميثاقها .4

إال أن ذلك مل يحد باملغرب عن تشبثه 

بالعالقات الروحية والثقافية واالقتصادية 

حرص  واستمر  اإلفريقية.  ال��دول  مع 

املؤسسات  ضمن  الحضور  عىل  املغرب 

الخارجية  سياسته  فتطورت  االقتصادية، 

السيايس  العناد  وتجاوز  التطبيع  نحو 

التي ظلت تحرتفه بعض الدول من أجل 

حسم  قبيل  من  ضيقة  سياسية  مصالح 

سباق الهيمنة عىل املنطقة مل يكن أمام 

الخروج من هذه  املغرب سوى  اململكة 

املنظمة يف سبتمرب 1984؛ احتجاجا عىل 

الصحراوية«  »الجمهورية  عضوية  قبول 

يف خرق سافر مليثاقها التأسييس وللوائح 

القانون الدويل.

قرار  يف  مكرها  ك��ان  املغرب  وألن 

عقود   3 أزي��د  بعد  وألن  االنسحاب، 

القارة  يف  وتغريات  تطورات  حدثت 

الحكم  نظام  مستوى  عىل  ال  اإلفريقية 

عىل  فضال  االقتصادي،  املستوى  عىل  أو 

للعديد  أساسيا  رشيكا  ظل  املغرب  أن 

من الدول اإلفريقية، وخاصة بعد محمد 

السادس الحكم باملغرب حيث أوىل عناية 

والتشاريك  التضامني  لالقتصاد  خاصة 

ألن  املغرب  بوأ  مام  إفريقيا،  يف 

حيث  من  إفريقيا  ال��دول  ثاين 

االستثامر يف القارة.

ال��ج��زائ��ر  إن  وح���ي���ث 

توظيف  يف  متاديا  والبوليساريو 

عديد  لصياغة  اإلفريقي  االتحاد 

واملاسة  املسيسة  القرارات  من 

للمغرب،  ال��رتاب��ي��ة  ب��ال��وح��دة 

إىل  ال��ع��ودة  غري  بد  أمامه  يكن  فلم 

نفسه  عن  للدفاع  اإلفريقي  االتحاد 

سياسيا ولضامن غطاء سيايس يحمي به 

استثامراته يف إفريقيا. 

مل  املغرب  عودة  حوافز  أن  والواقع 

من  ولكن  براغامتية  وال  سياسية  تكن 

السيادة  ولحامية  اإلفريقية،  القارة  أجل 

االنفصالية  النزعات  من  لدولها  الوطنية 

املؤسسات  ضمن  الحضور  عىل  املغرب  حرص  استمر 

التطبيع  نحو  الخارجية  سياسته  فتطورت  االقتصادية، 

وتجاوز العناد السيايس التي ظلت تحرتفه بعض الدول 

من أجل مصالح سياسية ضيقة من قبيل حسم سباق 

الهيمنة عىل املنطقة مل يكن أمام اململكة املغربية سوى 

الخروج من هذه املنظمة يف سبتمرب 1984

1 - تكونت من موىس تراوري رئيس مايل وسيكوتوري رئيس غينيا والجرنال أبسنجو رئيس نيجرييا وهوفويت بوانيي رئيس ساحل العاج ونرييري رئيس تنزانيا.
2 -Edmond Jouve, L’O.U.A, presses universitaires de France, Paris, 1984, p : 145.
3- Le Monde, du 22/23/7/1979.

4 -  وتنص عىل أنه »لكل دولة عضو إفريقية مستقلة ذات سيادة الحق يف أن تصبح عضوا يف املنظمة«.

الهوامش

ومايل  ال��س��ودان  وح��دة  ه��ددت  التي 

ما  وهو  اإلفريقية.  ال��دول  من  وغريها 

ال�  القمة  إىل  امللكية  الرسالة  إىل  أشارت 

27 لالتحاد اإلفريقي بالعاصمة الرواندية 

ال  واقع  أمر  فرض  »إن  بالقول:  كيغايل، 

أخالقي، واالنقالب عىل الرشعية الدولية، 

للتجزئة  تفاديا  املغربية،  اململكة  دفعا 

واالنقسام«.

ات  مجلة رهانات : هل هناك مؤ�رش
ي أعاد 

ي مواقف الدول ال�رت
عىل تململ �ف

فيما  معها،  العالقة  ترتيب  المغرب 
يخص قضية الصحراء؟

إىل  المغرب  عودة  فإن  تأكيد  بكل 
العديد  ستجعل  االفريقي  االتحاد 
اتجاهاتها  تغي�ي  االفريقية  الدول  من 
هي  المغرب  عــودة  وأن  السياسية، 
ي سياسة العديد 

جزء من هذا التطور �ف
قريب  وقت  إىل  كانت  ي 

ال�رت الدول  من 
قضية  بسبب  المغرب  تعادي 
مواقف  لينت  حيث  الصحراء، 
إىل  كانت  ي 

ال�رت الدول  مختلف 
وقت قريب لسان حال الدفاع 
ي 

�ف البوليساريو  جبهة  عــن 
المحافل الدولية.

كما أن عدم اصدار االتحاد 
ي 

�ف المغرب  ضد  لــقــرارات  فريقي  االإ
آخرين  ــاء  ك �رش من  قمم  ي 

�ف أو  قممه 
يمثل عوائد سياسية، فقد مكنت عودة 
تقوية  فريقي  االإ االتحاد  إىل  المغرب 
من  عدد  اق  واخــ�رت قتصادي  االإ نفوذه 

 . االنفصاىلي للخطاب  المؤيدة  القالع 
السادس  محمد  الملك  استقبال  وقد 
والرئيس  االفريقي  الجنوب  للرئيس 
ك�ت  دبلوماسية  مفاجأة  االأنغوىلي 
ف  ب�ي الدبلوماسي  الــعــداء  من  حالة 

. ف المغرب وهذين الدولت�ي

بعض  هناك   : رهــانــات  مجلة 
الواضحة  الجزائرية  الفعل  ردود 
القتصادية  المغرب  توجهات  عىل 
فريقية، ما هي حدود ردود الفعل  الإ

هذه؟

عتستشعر الجزائر حجم التأثري الذي 

دبلوماسيته  خالل  من  املغرب  يعتمده 

إفريقيا  يف  وخاصة  إفريقيا  يف  الناعمة 

الدبلوماسية املغربية  الغربية، إذ تُغيب 

الخالفية  القضايا  بشأن  السيايس  الجدل 

التعاونية  املصالح  لصالح  بتهميشها 

املشرتكة مع الدول اإلفريقية. 

ولذك فبعد عجزها عن عرقلة عودة 

املغرب إىل االتحاد اإلفريقي، إال أن ذلك 

جديدة،  سبل  تجريب  يف  تفكر  جعلها 

التجارية  العالقات  تنشيط  خالل  من 

مع دول إفريقيا. حيث احتفلت الجزائر 

من  الدفوعات  أوىل  بتصدير  مؤخرا 

اإلسمنت املصنع بالجزائر إىل دول غرب 

إفريقيا.

حضور  تعزيز  عىل  الجزائر  وتعمل 

لدول  االقتصادية  باملجموعة  رشكاتها 

مثل  عمومية  رشكات  عرب  إفريقيا  غرب 

والخطوط  الجزائر  واتصاالت  غاز  سونا 

الجوية الجزائرية للدول االفريقية، إضافة 

خالل  من  سوناطراك،  استثامرات  إىل 

سيفيتال  مجمع  مثل  الخاص  القطاع 

ورشكة كوندور للتكنولوجيا.

2 - المحور القتصادي : 

طلب  جاء  هل   : رهانات  مجلة 
اتحاد  لمجموعة  النضمام  المغرب 
وع  غرب إفريقيا ردا عىل فشل الم�رش
أساس  عىل  ي 

بــ�ف أنــه  أم  ي  المغار�رب
وقائمة  مستقلة  اقتصادية  مقاربة 

بذاتها؟

يبقى  اإلقتصادي  الرهان  إن 

غاية كل املغاربيني، لكن تعويق 

مسار االتحاد املغاريب بدفوعات 

سياسية جزائرية أفشل طموعات 

فمن  الكبري.  املغرب  شعوب 

منطقة  الجزائر  حكمت  جهة 

ترسيع  يف  ف���رأت  التسيس، 

سيايس  تفريط  املغاريب  التعاون 

يف ربيبتها االنفصالية »البوليساريو«. ويف 

املقابل تعترب تعضيد للمقدرة اإلقتصادية 

املغربية التي متتلك رصيدا برشيا مؤهال 

يجعلها املستفيد األول من االتحاد، سيام 

حوار العدد : مكنت عودة املغرب إىل االحتاد اإلفريقي تقوية نفوذه اإلقتصادي واخرتاق عدد من القالع 

يف  املغرب  لقرارات ضد  اإلفريقي  االتحاد  اصدار  عدم 

قممه أو يف قمم من رشكاء آخرين ميثل عوائد سياسية، 

تقوية  اإلفريقي  االتحاد  إىل  املغرب  فقد مكنت عودة 

املؤيدة  القالع  من  عدد  واخرتاق  اإلقتصادي  نفوذه 

للخطاب االنفصايل.
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أن الجزائر دولة ريع برتولية.

كام أن قناعة املغرب بعمقه االفريقي 

أصيلة، فقد ظل مكرسا سياسته لكل ما 

الوقائع  أثبت  رشكات  عرب  إفريقيا  يفيد 

أنها كانت عىل قدر كبري من النجاح. ألنها 

املستقبلية،  التحوالت  تستوعب  ظلت 

والحاجة إىل التهيؤ لها، انطالقا من رؤية 

حرصت  ولذلك  اس��ت��رشايف.  وتخطيط 

العالقات  متتني  عىل  املغربية  اململكة 

البلدان  مع  والتنموية  االقتصادية 

االستثامرات  نجاح  وتكريس  اإلفريقية 

رهني  االقتصاد  نجاح  وألن  املغربية. 

بأخالق السياسية، فقد سعت اسرتاتيجية 

عن  االقتصادي  التعاون  تحييد  املغرب 

من  زاد  ما  وهو  الصحراء،  قضية  ملف 

مصداقية التعاون مع املغرب.

رهاناته  ضبط  املغرب  إن  وحيث 

استغلت  دوال  ف��إن  استرشافيا، 

داخل  للمغرب  السيايس  الغياب 

الكثري  الستصدار  اإلفريقي  االتحاد 

باالتحاد ضد  القرارات املسيسة  من 

إميان  يف  زاد  ذلك  أن  إال  املغرب. 

كفيل  التحديث  واقع  بأن  اململكة 

بأن يفرض نفسه عىل بؤس التسيس، 

لسنوات  إفريقيا  تنمية  رهن  الذي 

عديدة.

وحافظ االقتصاد املغريب عىل حياديته 

يف إفريقيا حتى يف أحلك فرتات الضغط، 

التي تعرض لها املوقف التفاويض املغريب 

األمني  انحياز  بسب  الصحراء  ح��ول 

العام لألمم املتحدة السابق بان كيمون 

ومبعوثه الشخيص إىل الصحراء كريستوفر 
روس للطرح الجزائري .5

يتوقف  أن  حينها  طبيعي،  وكــان 
ف  ب�ي العالقة  تقييم  عند  الــدارســون 
للمغرب  والسياسي  االقتصادي  العائد 
تتحدد  أســاس  أي  وعىل  إفريقيا.  ي 

�ف
مع  المغربية  الدبلوماسية  العالقات 
بونا  هناك  أن  سيما  االأفارقة.  كائه  �رش
ي  ف نجاحات االقتصاد المغر�رب شاسعا ب�ي
 . ي إفريقيا وإخفاقات أدائه الدبلوماسي

�ف
وهو أمر طرح تساؤالت حول االقتصاد 
عليه  نطلق  ما  إىل  والدعوة  المواطن 
ي 

�ف بالدبلوماسي  االقتصادي  »سيامية« 
قضية  عن  للدفاع  فريقي  االإ الفضاء 

الصحراء .6

الخارجية  السياسية  منطق  والأن 
بإفريقيا،  حتميا  مرتبطا  بات  المغربية 
يعي  الــدوام  عىل  المغرب  ظل  فقد 
منظمة  مع  السياسية  الخصومة  بأن 
تكون  أن  تعدو  ال  فريقية  االإ الوحدة 

خصومة مع ثالثة دول تنازعانه الرغبة 
التعاون  سقف  فإن  ولذك  الزعامة.  ي 

�ف
ي مستقبل 

مع أوربا لم يخلو من تفك�ي �ف
الج�  المغرب  يجسد  كأن  إفريقيا، 
االأوربية  ف  القارت�ي يربط  الذي  المثاىلي 

واالأفريقية.

سياسيا  المغرب  بــعــودة  وإنـــه، 
القارة  تكون  فريقي،  االإ حضنه  إىل 
تنميتها  إمكانيات  أغنت  قد  فريقية  االإ
ببديل أك�رش واقعية وجدية، وأكيد بأن 
االآسنة  المياه  من  ا  كث�ي سيحرك  ذلك 
الكث�ي من  ي 

التدافع �ف إفريقيا، بعد  ي 
�ف

والسياسية.  االقتصادية  المحطات 
فريقية  سيما وأن العودة إىل الواجهة االإ
اج�رب  ميدانية  مواجهة  هي  سياسيا 
االقليمية  عالقاته  ضبط  عادة  الإ عليها 
وجد  سليمة  ــس  أس عــىل 

موضوعية.

مجلة رهانات : بدراسة 
سياسيا  فريقي  الإ للواقع 
متسما  يلفيه  واقتصاديا 
هناك  أليست  بالضعف، 
ي 

�ف الستثمار  ي 
�ف مغامرة 

إل  بالنظر  خصوصا  البلدان،  هذه 
حجم مديونية المغرب؟

أعتقد بأن التطور الذي شهده نظام 

وتجاوزت  إفريقيا،  دول  عدة  يف  الحكم 

الشمويل، قد مكن  الواحد  الحزب  حكم 

مجموعة من الدول استغلت الغياب السيايس للمغرب 

داخل االتحاد اإلفريقي الستصدار الكثري من القرارات 

املسيسة باالتحاد ضد املغرب، إال أن ذلك زاد يف إميان 

اململكة بأن واقع التحديث كفيل بأن يفرض نفسه عىل 

بؤس التسيس.

5 - اصدر األمني العام السابق لألمم املتحدة بان كيمون ترصيحا اعترب فيه اململكة املغربية بلدا محتال للصحراء، وذلك عقب زيارة جولة قادته إىل الجزائر ومخيامت 
تندوف سنة 2016.

 6 - مداخلة عبد الفتاح الفاتحي حول »تطور قرارات مجلس األمن حول الصحراء وآفاق الدبلوماسية املغربية« يف ندوة »ملف الصحراء وسط املتغريات الجيواسرتاتيجة.. 
تشخيص وسيناريوهات«،نظمها بالرباط املركز املغريب للدراسات األمنية وتحليل السياسات، برشاكة مع املركز املغريب للدبلوماسية املوازية وحوار الحضارات بتاريخ يف 

24 أبريل 2014.

الهوامش

من إستعادة الثقة يف العديد من الدول 

إصالحات  يف  انخرطت  التي  اإلفريقية 

نسقا  فأوجدت  واقتصادية،  سياسية 

معقوال الستغالل خريات القارة اإلفريقية، 

الرشكات  مع  التفاوض  بإعادة  وذل��ك 

امل��ورارد  تستغل  ظلت  التي  الدولية 

الطبيعية إلفريقيا.

وهو ما يجعل املغرب مؤمن بالفرص 

الواعدة التي يوفرها اإلقتصادي اإلفريقي 

ألن  وكذا  املغربية.  لالستثامرات  الفتي 

املغرب كان تجديره للتعاون اإلقتصادي 

تتوفر  التي  اإلقتصادية  للدول  مستهدفا 

عىل مؤرشات قوية عن وجود مناخ 

انتعاشة  يوفر  مالئم،  استثامري 

سيخوض  ألن��ه  املغريب  لالقتصاد 

يف  الحقيقي  التنافس  مغامرة 

فضاءات جديدة.

وألن االستثامرات األوىل حققت 

نجاحات مهمة يف االتصاالت والنقل 

ما  وهو  البنيك،  املجال  ويف  الجوي 

تداعيات  تجاوز  يف  بالرضورة  سيسهم 

أخ��رى،  جهة  وم��ن  املديونية.  ارتفاع 

تحمل  من  للمغرب  مندوحة  ال  فألن 

اقتصاديات  تطوير  يف  املساهمة  عبئ 

مسؤولياته  إطار  يف  اإلفريقية،  ال��دول 

الجيواسرتاتيجية.

بتعميق  املغرب  اقتناع  عن  وفضال 

مع  بالتزامن  اإلفريقي  عمقه  يف  نفوذه 

األدوار التنموية يف العديد من دول غرب 

العودة  قرار  كان  لذلك  وتبعا  افريقيا. 

مدعاة  اإلفريقي  االتحاد  إىل  السياسية 

اسرتاتيجية  االقتصادي، من خالل  للشق 

مدروسة أساسها الرشاكة الندية والتعاون 

الدول  بني  فيام  والتضامني  التكاميل 

اإلفريقية.

تتجاوزت  ال��ع��ودة  ح��واف��ز  وألن   

أدوار  لعب  إىل  الداخلية  التحديات 

ترتبط  إفريقيا،  يف  دولية  اسرتاتيجية 

يف  املحورية  املغرب  بعضوية  أس��اس 

اإلرهاب.  ملحاربة  العاملية  االسرتاتيجية 

األدوار  بهذه  القيام  للمغرب  ميكن  وال 

الجيوسياسية بدون مواءمة بني الحضور 

االقتصادي والحضور السيايس يف إفريقيا. 

نحو  املغرب  توجه  الرهانات  لهذه  وفقا 

يف  وطني7  مخطط  بامتداد  افريقيا 

مشاريع  إحداث  يروم  الجنوبية  األقاليم 

جد مهيكلة. 

وبذلك، فإن تعزيز املغرب ملساهمته 

اإلقتصادية يف افريقيا بعد عودته سياسيا 

متحكام  يبقى  اإلفريقي،  االتحاد  إىل 

 – جنوب  تعاون  اسرتاتيجية  عرب  فيها 

جنوب، بديال واقعيا وأكرث براغامتية من 

الجزائري.  السيايس  العرض  طوباويات 

الخارجية  السياسة  تنفك  ال  حيث 

يف  افريقيا  مشكالت  تغمس  الجزائرية 

وحاولت  الطوباوية.  االشرتاكية  خيال 

جاهدة فرض أهداف موغلة يف التجريد 

يكون  »وهكذا  االفريقي.  االتحاد  عىل 

كفاح  من  جزء  إلفريقيا  الكامل  التحرر 

استقالله  سبيل  يف  الجزائري،  الشعب 

وكرامته. ويعني هذا بالنسبة إلينا التزاما 

اإلفريقية  الشعوب  جانب  إىل  ايجابيا 

والتمييز  االس��ت��ع��امر  ض��د  املكافحة 
العنرصي« .8

مجلة رهانات: ألم يكن من الأفيد 
حر  تبادل  اتفاقية  يوقع  أن  للمغرب 
إ بدل  ا. د. غ.  اكة متقدمة مع  أو �رش

النضمام الكامل؟

ي��وف��ر  اإلن���ض���امم  إن 

وتنافسية  أك��رب  ض��امن��ات 

تبادل  أو  رشاك��ة  من  أفضل 

حر، وحيث إن املغرب يعترب 

رائد يف اقتصاديات دول غرب 

أكرث  معني  فإنه  إفريقيا، 

كاملة  عضوية  عىل  بالحصول  غريه  من 

تطوير  ملواكبة  متساوية  فرص  لتحقيق 

الدول.  هذه  داخل  االستثامرية  بنيتها 

االتفاقيات  من  كبريا  ع��ددا  أن  ذل��ك 

امللك عىل توقيع مع  التي أرشف جاللة 

وحتى  إفريقيا  غرب  دول  من  العديد 

تحقق كامل أهدافها، تحتاج إىل معاملة 

لهذه  االقتصادية  البنية  داخل  متساوية 

الدول. 

ولعل، ربط مجموعة سيداو انضامم 

جدوى  دراس��ة  بنتائج  إليها  املغرب 

حوار العدد : مكنت عودة املغرب إىل االحتاد اإلفريقي تقوية نفوذه اإلقتصادي واخرتاق عدد من القالع

املغرب مؤمن بالفرص الواعدة التي يوفرها اإلقتصادي 

كان  واملغرب  املغربية،  لالستثامرات  الفتي  اإلفريقي 

تجديره للتعاون اإلقتصادي مستهدفا للدول اإلقتصادية 

التي تتوفر عىل مؤرشات قوية عن وجود مناخ استثامري 

مالئم
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اإلقتصادية،  الناحية  من  االنضامم  هذا 

املغرب  حرص  ملاذا  واضح  بشكل  يفرس 

متنح  ألنها  ذلك  العضوية،  طلب  عىل 

هذا  داخل  متزنة  تنافسية  استثامراته 

كشفت  ترسيبات  أن  ومعلوم  الفضاء. 

عنها وسائل إعالم أجنبية أكدت بأن دوال 

أن  بداعي  املغرب  عضوية  عىل  تتحفظ 

لعدم  تنهار  قد  ومقاوالتها  مؤسساتها 

املؤسسات  تنافسية  مجاراة  عىل  قدرتها 

االستثامرية املغربية. ولذلك طالبوا مبزيد 

من الوقت بغاية تعميق نتائج الجدوى 

االقتصادية لعضوية املغرب.

مجلة رهانات: هل يمكن 
يك  ك�رش فرنسا  إل  النظر 
لــالمــتــداد  كــمــنــافــس  أو 
ي غرب 

ي �ف القتصادي المغر�رب
إفريقيا؟

الرشيك  تصور  مبكان  الصعوبة  من 

التجارية  الناحية  من  للمملكة  األول 

والسيام  السياسية،  وك��ذا  والتاريخية 

عىل  الصحراء  قضية  ح��ول  التنسيق 

منافسا،  الدويل  األمن  مجلس  مستوى 

التنسيق األمني  ولذلك فبالنظر ملستوى 

افريقيا  مستوى  عىل  حتى  والسيايس 

يستلزم أن تكون فرنسا رشيكا موضوعيا 

الشوائب  من  بكثريا  مشوب  فضاء  يف 

األمنية والسياسية.

يقتيض  االسرتاتيجي  املنطق  أن  كام 

إطار  يف  إفريقيا  نحو  فرنسا  مع  التوجه 

وحامية  أمن  لضامن  استثامرية  رشكات 

أن  بواقع  االستثامرات،  لهذه  مرتفعة 

يف  عسكرية  بقواعد  تحتفظ  فرنسا 

تأمني  بغاية  اإلفريقية  الدول  من  عدد 

توترات  ظل  يف  ومصالحها  استثامراتها 

الواجهة  إىل  تعيد  ما  كثريا  ون��زاع��ات 

يف  والسيايس  األمني  االستقرار  مسألة 

إفريقيا.

اسرتاتيجية  فإن  أخ��رى،  جهة  ومن 

وألن  جنوب   _ جنوب  تعاون  املغرب 

من بني رهاناتها أن يكون املغرب جرسا 

وأوربا  افريقيا  بني  وحضاريا  اقتصاديا 

يفرض عليه إيجاد رشكات أوربية لضامن 

املستبعد  اسرتاتيجيته، ولذلك من  نجاح 

تجاوزها،  يجب  منافسا  فرنسا  تصور 

نديا مصالحا  نبني معه  أن  ولكن يجب 

يزال  ال  فضاء  يف  وسياسية  اقتصادية 

باالستثامر  املجازفة  يجعل  مام  غامضا، 

فيه غاية يف الصعوبة.

ــي  ــاع ــم ــت الج الــمــحــور   -  3
 : ي

والثقا�ف

مجلة رهانات: كيف يمكن للمغرب 
موجات  مع  مستقبال  يتعامل  أن 
ا. د. غ. إ يس�ي  الهجرة، ل سيما وأن 
الأشخاص  تنقل  حرية  إقــرار   نحو 
الهوية  نحو  وربما  الأموال،  ورؤوس 

الموحدة؟

الهجرة  أن  التأكيد عىل  بداية ال من 

واقع بات يفرض نفسه عىل املغرب، إذ 

لإلقامة،  بلد  إىل  للعبور  بلد  من  تحول 

ويتحمل املغرب جزءا مكلفا من الهجرة 

غري الرشعية، وهو ما يعقد املشكل 

اإلرهاب  تحديات  ظل  يف  األمنية 

الستيباق  املراقبة  كلفة  وارتفاع 

نوايا الخاليا االرهابية.

أما الحديث عن ضبط الهجرة 

رضارا  أق��ل  أن  فيبدو  املنظمة، 

السؤوال  أن  إال  األمني،  املستوى  عىل 

عىل  الهجرة  تداعيات  عن  وجيها  يبقى 

ما  وهو  للمغرب،  االجتامعية  الرتكبة 

التنبيه عىل أن اململكة معنية  يدفع إىل 

برسم اسرتاتيجية تدبري تداعيات الهجرة 

وتداعيات التفاعل مع إفريقيا مع تأمني 

لذلك  وتبعا  املغريب.  املجتمع  هوية 

استدعتها  املغرب  عضوية  طلب  فإن 

إال  وأمنية،  وسياسية  اقتصادية  دواعي 

سيتم  العضوية  عىل  الحصول  وبعد  أنه 

ظل  يف  املغارب  مصالح  عىل  الدفاع 

التعاطي مع القرارات املستقبلية ملنظمة 

سيداو. 

غري  الهجرة  من  مكلفا  جزءا  املغرب  يتحمل 

ظل  يف  األمنية  املشكل  يعقد  ما  وهو  الرشعية، 

تحديات اإلرهاب وارتفاع كلفة املراقبة الستيباق 

نوايا الخاليا االرهابية. 

7 - إطالق املغرب النموذج التنموي الجديد باألقاليم الجنوبية، ويف إطاره أعلن امللك يف ذكرى 40 و41 للمسرية الخرضاء عن مجموعة من املشاريع الكربى بجهات 
الصحراء.

 8 - امليثاق الوطني لجبهة التحرير الوطني. الجزائر، مصلحة الطباعة للمعهد الرتبوي الوطني، 1976.

الهوامش

صبغة  ذا  التجمع  فإن  يكن،  ومهام 

اقتصادية، ولذلك فال أعتقد أنه سرياهن 

عىل الوحدة الهوياتية، ولكن يجب قبول 

أن  رشط  الحضاري،  التفاعل  تداعيات 

األنساق  لكل  التعاون مفيدا  يكون هذا 

األكرث  الجوهر  إذ  والثقافية  الحضارية 

نجاح هو ضبط التوازن يف تدبري التدافع 

الحضاري مبا يجعل الفائدة أكرث استدامة 

تنوعا ونوعا.

الدستور  ينص  رهانات:  مجلة 
ورة  �ف عىل   2011 لسنة  ي  المغر�رب
ي  المغار�رب التحاد  بناء  عىل  العمل 
هذا  سيبقي  هل  اتيجي.  اس�رت كخيار 
النضمام ل: ا. د. غ. إ الباب مفتوحا 

؟ ي عىل البناء المغار�رب

يبقى  املغاريب  اإلتحاد  أن  أعتقد 

أن  قبل  اسرتاتيجيا، ومطلبا شعبيا  خيارا 

نسمع  ما  كثريا  إذ  دوليا،  مطلبا  يصري 

أصوات أوربية وأمريكية ومن منظامت 

الترسيع  برضورة  تطالب  مانحة  دولية 

منه  يجعل  الذي  األمر  االتحاد.  إحياء 

تستوعب  أن  انتظار  يف  حتمية  رضورة 

الرصاع  منطق  عن  بعيدا  ذلك  الجزائر 

اإلقليمي. 

املغاريب  االتحاد  إحياء  فإن  ولذلك 

جربية،  أول��وي��ة  اعتقادي  يف  سيصبح 

ن��زاع  معركة  امل��غ��رب  يحسم  بعدما 

الصحراء عىل مستوى االتحاد اإلفريقي، 

البوليساريو،  وجبهة  الجزائر  ومحارصة 

الفارغ  املقعد  من  تستفيذ  ظلت  التي 

الكثري  عربه  مترر  ظلت  حيث  للمملكة. 

توازن  ضامن  من  مكنتها  القرارات،  من 

موقفها التفاويض اقليميا ودوليا.

عدم  تستوعب  وألنها  فالجزائر، 

املغاريب،  االتحاد  يف  للدخول  جاهزيتها 

فتح  بأن  مؤمنة  وألنها  ريعية  فألنها 

األموال  ورؤوس  األف��راد  أمام  الحدود 

سياسيا  صالحها،  يف  يكون  لن  وغريها 

واجتامعيا قبل أن يكون اقتصاديا، ولذلك 

األمام  إىل  الهروب  تختار  ما  كثريا  فهي 

بدواعي غري دقيقة. 

شكل  ما  كثريا  املغرب  فإن  ولذلك، 

إىل  بدعوته  املجال  هذا  يف  لها،  إحراجا 

تفعيل الحوارات الثنائية للتطبيع، إال أن 

سياسة  فرفضت  تهربها  عاودت  الجزائر 

امللك  عنها  أعلن  التي  امل��دودة  اليد 

موضوعية  غري  برشوط  السادس  محمد 

ترسب  مبنع  كاملطالب  وتعجيزية 

إليها والتحكم يف اإلعالم حني  املخدرات 

مببدأ  املغرب  والتزام  الجزائر  يتناول 

رشوط  وهي  الصحراء.  يف  املصري  تقرير 

حول  للتفاوض  وليس  الرفض  لتربير 

كيفيات التطبيع من جارين.

مجلة رهانات : هل تتوقعون أن 
يخضع انضمام المغرب ل: ا. د. غ. 
ي حال المصادقة عليه، لستفتاء 

إ، �ف
؟ ي شع�رب

فإذا كانت عودة املغرب إىل اإلتحاد 

أهميته،  من  الرغم  وع��ىل  اإلفريقي، 

ومجلس  ال��ربمل��ان  تصديق  تتعد  مل 

املنظمة  إىل  االنضامم  عىل  املستشارين 

اإلفريقية األم، فال أعتقد أن املغرب الذي 

كان ينتظر اإلعالن عن عضويته يف  الدورة 

52 العادية لقمة قادة الدول األعضاء يف 

املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا 

النيجرية  بالعاصمة  املنعقدة  )إكواس( 

مسألة  سيعرض   2017 دجنرب  يف  أبوجا 

عىل  ال  أم  املنظمة  هذه  إىل  االنضامم 

يف  الحال  كام  املغريب،  الشعب  أنظار 

أعرق الدميوقراطيات.

بطلب  التقدم  أن  وحيث  وعليه، 

املجال  مببدأ  محكوما  ك��ان  العضوية 

الخارجية،  السياسية  للملك يف  املحفوظ 

وح��ي��ث إن ه���ذا امل��ب��دأ اع��ت��م��د يف 

اإلفريقي،  االتحاد  إىل  املغرب  انضامم 

وضع  ح��ني  اح��رتم  املنطق  ذات  ف��إن 

إكواس.  مجموعة  إىل  االنضامم  طلب 

بتصديق  العام  االستفثاء  ويستعاض عن 

ومجلس  الربملان  التمثيلية  املؤسسات 

املستشارين. 

حوار العدد : مكنت عودة املغرب إىل االحتاد اإلفريقي تقوية نفوذه اإلقتصادي واخرتاق عدد من القالع
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ف رشيد م�رش

دراسات

ي
تدب�ي الختالف والتعدد الثقا�ف

تمهيد

عند تحليلنا للرصاعات القامئة اليوم 

مكوناتها،  بني  أي  الدولة،  داخل  سواء 

نلفي  وأخ��رى،  دول��ة  بني  خارجها،  أو 

كبريا  حضورا  الثقايف  للمكون  أن  دامئا 

يف إشعال فتيلها أو عقبة أساسية ضمن 

تسويتها  يجب  التي  األخرى  العقبات 

االهتامم  يوضح  ما  إلخ��امده��ا؛وه��ذا 

املتزايد باملكون الثقايف عند وضع التصور 

السيايس للدولة املعارصة. لكن االهتامم 

االختالف  معضلة  أمام  يجعلنا  بالثقافة 

البعد  يطبع  ما  أن  ذل��ك  والتعدد، 

الثقايف لكل مجتمع هو طابع االختالف 

يف  اإلنسان  حركة  أدت  حيث  والتعدد، 

األرض عرب التاريخ، ألسباب عديدة، إىل 

نشوء مجتمعات هجينة وغري منسجمة 

دياناتها  أو  أعراقها  أو  إثنياتها  يف  سواء 

أو لغاتها. يفرض واقع االختالف، بشكل 

التدافع  معطى  رصيح،  غري  أو  رصيح 

حول  املختلفني  بني  والرصاع  والتنافس 

فيكون  الذاتية،  والطموحات  املصالح 

أخ��رى،  أسباب  بني  من  سببا،  ذل��ك 

عىل  القوي  -هيمنة  الهينة  ظهور  يف 

الضعيف واألغلبية عىل األقلية- وتهديد 

عن  الحديث  وبالتايل  املشرتكة،  الحياة 

تحايش  يفرض  واالن��ف��الق.  االنفصال 

واالنفصال-،  الهيمنة  -مآل  املآل  هذا 

من  التخلص  إمكانية  وعدم  جهة،  من 

معطى  أنه  دام  ما  ومحوه،  االختالف 

البرشي  للوجود  مميز  طبيعي  إنساين 

رضورة  أخرى،  جهة  من  إطالقه،  عىل 

لالختالف؛  العقالين  التدبري  يف  التفكري 

فكيف، إذن، السبيل إىل ذلك؟

يف  لالختالف،  العقالين  التدبري  يقوم 

رئيسية:  سبل  ثالثة  إتباع  عىل  نظرنا، 

الحوار  وسبيل  االختالف،  سبيل  نهج 

والتواصل، وسبيل االعرتاف.

 1- الختالف

التدبري  إىل  املوصل  السبيل  ينطلق 

الحصيف لالختالف والتعدد الثقايف من 

جعل االختالف خلفية للتفكري يف شؤون 

والدولة،  الهوية،  رأسها  وعىل  الذات، 

وعىل رأسها الثقافة، وذلك لعدة أسباب 

نذكر بعضها فيام ييل:

يسعف االختالف عىل النفوذ إىل فهم 

هوية الذات وبناءها النفيس االجتامعي، 

وفهم طبيعة الثقافة وبنياتها و سريورة 

أساسها  الذات  هوية  أن  ذلك  تطورها؛ 

أساسها  والثقافة  اآلخ��ر،1  مع  التفاعل 

التثاقف؛2 وعليه فإن بناء الفرد-املواطن 

يجب  املجتمع-الوطن  ثقافة  وتشكيل 

1 -Dorais, Louis-Jacques, et Edmund )Ned( Searles, »Identités inuit/lnuitidentities«, 2001, Études/lnuit/Studies, 25, 1-2, pp. 9-35.

2  -للتأكيد عىل البعد الدينامي للثقافة،استبدل دينيس كوش كلمة ‘‘تثقُّف’’ )Culturation( بكلمة ‘‘ثقافة’’،*حتى تفيد معنى التكون املستمر الذي ال نستطيع يف 

الغالب تحديد ‘‘نقطة الصفر’’**فيه التي تسمح لنا بوصف ثقافة ما قبل االتصال مع الثقافات األخرى ونقارنها مع الحالة التي تصبح عليها بعد االتصال.

*دينيس كوش، ‘‘مفهوم الثقافة يف العلوم االجتامعية’’، ترجمة منري السعيداين، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، بريوت، مارس 2007، ص 112.

**Bronislaw Malinowski, »Les dynamiquesde l’évolution culturelle, Recherche sur les relations raciales en afrique«,traduit de l’anglais 

par Georgette Rintzler, ouvrage publié par Phyllis M. Kaberry, 1941, pp. 40-47

الهوامش

األساسية  القاعدة  هذه  عن  يخرجا  أال 

عن  البحث  يكون  ال  بحيث  البناء،  يف 

هو  التجانس  وتحصيل  االختالف  نفي 

معيقا  عامال  سيكون  ذلك  ألن  املطلب 

والثقافة،  والهوية  للذات  السليم  للبناء 

تستطيعان  ال  والثقافة  الذات  من  فكل 

التواصل  منعتا  إذا  واالرت��ق��اء  التطور 

عىل  يحيلهام  الذي  املختلف  مع  الدائم 

السلب ويدفعهام إىل التجاوز عرب كشف 

آلية  وإع��امل  ال��ذايت،  والنقد  النقائص، 

يجعل  الذي  البناء؛األمر  وإعادة  الهدم 

قبول االختالف رضورة وجودية ال مناص 

منها وال سبيل إىل إنكارها. 

الحد  من  باالختالف  اإلق��رار  ميكننا 

السياسية  تالوينها  مبختلف  الهيمنة  من 

آلياتها  وكشف  والثقافية،  واالقتصادية 

حول  التمركز  من  ويقلل  وخيطوها، 

القائم  التدبري  ينزلق  ما  الذات.غالبا 

غنب  نحو  املجتمع  انسجام  افرتاض  عىل 

والثقافية  -السياسية  األقليات  حقوق 

وغالبا  األغلبية،  واستفادة  واالقتصادية- 

افرتاض  عىل  القائم  اإلدم��اج  ينزلق  ما 

واق��ع  ف��رض  نحو  ال��واح��دة  القومية 

استاليب عىل ثقافات األقليات، واستيعاب 

األقليات، وهيمنة ثقافة القومية الغالبة 

اآلليات  تساعد  وقد  ال��ذايت.  ومتركزها 

األغلبية  مبدأ  عىل  القامئة  الدميقراطية 

أن  دام  ما  ورشعنته،  ذلك  تكريس  عىل 

أصحاب  إىل  تؤول  ما  دامئا  األمور  زمام 

االقرتاع. صناديق  تعيّنها  التي  األغلبية 

أعيننا،  نصب  االختالف  نضع  ملا  لكننا 

املجتمع  لسياسة  تدبرينا  يف  نجعل  فإننا 

لكل  معتربا  مكانا  واقتصاده  ثقافته  و 

حقوق  نراعي  بحيث  ومكوناته،  أطيافه 

تتامىش و خصوصيات كل  التي  الجميع 

للمجتمع،  املكونة  والجامعات  الفئات 

ونعرتف بحقها يف الحفاظ عىل وجودها و 

استمراريتها؛ مبعنى أن معطى االختالف 

يجعلنا ننظر إىل طبيعة املجتمع مبنظار 

خاص يلتقط وضعية كل الفئات بالقدر 

يدفعنا هذا  الوضوح، وبذلك  نفسه من 

مفاهيمنا  بعض  تعديل  إىل  االختالف 

العمل  وآليات  والعدالة  املساواة  حول 

تجنب  بها  نحاول  بكيفية  الدميقراطي 

يجب  املساواة،  إىل  بالنسبة   - الهيمنة. 

بها  ننظر  التي  الكيفية  يف  النظر  إعادة 

نصل  هدفا  املساواة  متيس  حيث  إليها، 

والتفاوت  باالختالف  االعرتاف  بعد  إليه 

الذي يجب أن نتعامل معه بصيغ توصلنا 

وضعيات  خلق  إىل  املطاف  نهاية  يف 

األفراد  منها  ينطلق  ومتكافئة  متساوية 

لإلنتاج و اإلبداع بطرق مختلفة تجعلهم 

يتفاوتون يف قيمة ما ينتجون وما يبدعون 

تبعا لطاقاتهم واجتهاداتهم.

بني  م��ن  ال��ع��دال��ة،  إىل  بالنسبة   -

يف  العدالة  عىل  تطرح  التي  التحديات 

املتميزة  االجتامعية  بالوضعيات  صلة 

من  أن،  ه��و  وال��ت��ع��دد،  ب��االخ��ت��الف 

التي  والفئات  األقليات  جهة،مطالب 

تعاين بسبب خصوصياتها مطالبها عادلة 

ومرشوعة، ويتضح ذلك من خالل اآلثار 

السلبية التي تلحق بها عندما ال يُعرتَف 

بها وال تحمى ثقافتها التي تصبح مهددة 

هذا  يف  كيمليكا،  وي��ل  ي��رى  ب��ال��زوال. 

الصدد، أن منح حقوق األقليات الثقافية 

يكون بهدف حاميتها من أن تجرف من 

هذه  تعني  الكربى؛وال  الثقافات  طرف 

صفائها  عىل  الحفاظ  أو  عزلها  الحامية 

أن  يف  الحق  إعطاءها  تعني  بل  الثقايف، 

الثقافات  تتفاعل مع  د متى وكيف  تُحدِّ

التحكم يف  أدوات  األخرى، ومتكينها من 

االتجاه الذي ميكن أن يسري فيه االغتناء 

والتعلم من الثقافات األخرى، وما يرتتب 

تلحقها؛كام  قد  تغيريات  من  ذلك  عىل 

سة عىل اإلنصاف  تعني وضع قواعد ُمَؤسَّ

الثقافات،  بني  الحاصل  التفاعل  لهذا 

والثقافات  الصغرى  الثقافات  خاصة بني 

بني  التفاعل  أن  املؤكد  ملن  إنه  الكربى. 

الثقافات هو يشء حتمي يف الواقع، وقد 

يسهم يف تطوير الثقافات وإثرائها، لكن 

التنبيه إليه هو أن ذلك يجب  ما يجب 

ورغبات  ق��رارات  من  انطالقا  يكون  أن 

عىل  األفراد  هؤالء  ينفتح  وأن  أفرادها، 

يرغبون  الذي  بالشكل  األخرى  الثقافات 

فيه، دون أن يُزّج بهم يف سياق عالقات 

أخرى،  ثقافات  مع  املتكافئة  غري  القوة 

فتُْفرَض عليهم قرارات من خارج فئتهم3. 
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ي
دراسة : تدب�ي الختالف والتعدد الثقا�ف

تستند  أن  يجب  ثانية،  جهة  من  ثم 

نظرا  املعايري،  تعدد  خاصية  إىل  العدالة 

يفرضه  وما  الحديثة،  املجتمعات  لتعقد 

علينا واقع تعدد الفئات من مراعاة تعدد 

نراعي  أن  يجب  التي  العدالة  إطارات 

معايريها  مناقشة  نريد  عندما  حدودها 

التي ستختلف قطعا عندما سننتقل من 

إطار إىل آخر، وذلك حتى نتجنب الظلم 

العدالة  باسم  نسببه  أن  ميكن  ال��ذي 

ما  هذا  اإلط��ارات.  تلك  نتجاهل  عندما 

أننا  إىل  لنا  فرايزر بدعوتها  نانيس  تعنيه 

قبل أن نفكر يف إشكاالت العدالة يجب 

املتعلقة  ميتا-املشاكل  يف  أوال  نفكر  أن 

بها.4عىل رأس تلك اإلطارات نذكر اإلطار 

الذي  هو  فالعام  الخاص،  واإلطار  العام 

تتحدد فيه العالقات بني الفئات املكونة 

تتحدد  الذي  فهو  الخاص  أما  للمجتمع، 

فيه عالقة كل فئة بأفرادها املكونني لها؛ 

واإلطار الذي يتجاوز الدولة » الوستفالية 

و  الجهوي  و  اإلقليمي  عىل  وينفتح   ،«

مسألة  العدالة  باختصار،غدت  الكوين. 

تتطلب منا اعتامد مبادئ متنوعة لتتالءم 

بآليات  التوسل  مع  املجتمع،  وطبيعة 

الحوار للتفاوض حولها.

العمل  آل��ي��ات  إىل  بالنسبة   -

طريقة  عن  البحث  يجب  الدميقراطي، 

نتجاوز بها املبدأ الدميقراطي املتمثل يف 

الذي  العائق  ألن  األغلبية،  إىل  االحتكام 

دون  الحيلولة  كيفية  هو  أمامنا  يكون 

ميكن  التي  األقلية  عىل  األغلبية  هيمنة 

أن ترسخها االنتخابات املؤسساتية؟ وقد 

يكون اعتامد، مثال، الدميقراطية التمثيلية 

إحدى صور ذلك التجاوز.

يعيننا االختالف عىل توخي الشمولية 

ال  حيث  الثقايف،  التعدد  مقاربة  عند 

يختزل هذا األخري يف دراسة العالقة بني 

القوميات و اإلثنيات فقط، ولكنه يشمل 

التي تستدعي  الفئات والجامعات  حتى 

مراعاة خصوصيتها نظرا لوضعها الخاص 

مختلفة  يجعلها  ال��ذي  املجتمع  يف 

ذوو  النساء،  )العجزة،  اآلخرين  عن 

ذلك  مثل  نجد  الخاصة...(.  االحتياجات 

حرص  الذي  كيمليكا  ويل  عند  االختزال 

دراسته للتعدد الثقايف يف الفئات القومية 

متعددة  فالدولة  اإلثنية؛  والفئات 

الدولة  هي  بها،  اهتم  التي  الثقافات، 

التي ينتمي أفرادها إىل قوميات مختلفة 

)دولة متعددة القوميات(، أو التي هاجر 

)دولة  مختلفة  بلدان  من  أفرادها  إليها 

معها  يصبح  لدرجة  اإلثنيات(،  متعددة 

اإلثني،  أو  القومي  سواء  التعدد،  هذا 

وللحياة  الشخصية  للهوية  مميزة  سمة 

السياسية يف ذاك البلد5. كان من أثر ذلك 

مل  الثقايف  للتعدد  تحديده  أن  االختزال 

يسعفه عىل أن تكون مقاربته شمولية مبا 

يكفي؛ ذلكام اتضح من املعامل األساسية 

البحث  عىل  فيها  ركز  التي  لنظريته 

الدميقراطي  السيايس  النظام  صيغ  عن 

الفئات  حقوق  تضمن  أن  ميكن  التي 

القومية والفئات اإلثنية، دون أن يوضح 

احرتام خصوصيات  تخولنا  التي  اآلليات 

إن  ثّم  حقوقها؛  األخرى وضامن  الفئات 

االعرتاف  ليشمل  الثقايف  التعدد  اختزاله 

بالقوميات واإلثنيات فقط، جعله يغفل 

اإلشكاالت األخرى التي لها عالقة بالهوية 

وتكوين الذات؛ فصحيح أنه حرص التعدد 

الثقايف يف هذين املكونني ليساعده ذلك 

وضع  يف  املتمثلة  غايته  تحقيق  عىل 

التي  والسياسية  الدميقراطية  اآلليات 

الثقايف،  تعددها  تدبري  من  الدولة  متكن 

لكن ذلك ال يجب أن يكون عىل حساب 

جوانب أخرى أساسية كرفع الحيف عن 

خصوصا  املجتمع،  يف  مكانتها  لها  فئات 

اإلحساس  عىل  انعكاس  له  حيف  وأنه 

بالكرامة.

3 - Will Kymlicka, »La citoyenneté multiculturelle, une théorie libérale du droit des minorités«,traduit de l’anglais par Patrick Savidan, 

Editions de la Découverte, Paris, 2001, pp. 152-154.

4-  Nancy Fraser,»Abnormal Justice« in Justice, Governance, Cosmopolitanism, and the Politics of Difference - Reconfigurations in a 

Transnational World,Kwame Anthony Appiah, Seyla Benhabib, Iris Marion Young, Nancy Fraser, Distinguished W.E.B. Du Bois Lectures 

2004/2005, pp. 117-142.

5 -Will Kymlicka, »La citoyenneté multiculturelle, une théorie libérale du droit des minorités«, op. cit., p. 34.
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إن إيجابيات االختالف هذه ال متحو 

حضور  تحفيز  من  يفرضه  ما  ذلك  مع 

منطق الرصاع والتنافس وتقوية التمركز 

حول الذات؛ذلك أنه ملا كانت العالقات 

بحضور  تتسم  غالبها،  يف  االجتامعية، 

عنرص  حضور  ك��ان  ال���رصاع،6  منطق 

املنطق  لذلك  معززا  عامال  االختالف 

ومقويا له. أمام هذا الوضع سيصبح من 

الالزم أن نهذب ذاك الرصاع ونجعله يف 

عليه  ومسيطر  اجتامعيا  مقبول  إطار 

عن  الحديث  إىل  هذا  يدفعنا  أخالقيا. 

وهو  االختالف،  لتدبري  الثاين  السبيل 

سبيل الحوار والتواصل.

2 - الحوار والتواصل

االختالف  لتدبري  ال��ث��اين  السبيل 

الحوار  سبيل  ه��و  الثقايف  والتعدد 

املقاربة  عىل  ننفتح  وهنا  والتواصل، 

تقوم  التي  هابرماس  ليورغن  التواصلية 

عىل نقل الخالف والرصاع إىل دوائر اللغة 

وإىل حلقات النقاش والحوار. اإليجايب يف 

هذه املقاربة هو أننا نصبح ضمن إطار 

يرفض الحقائق التي تبنيها الذات بشكل 

 « بشكل  الحقائق  تبنى  وإمنا  انفرادي، 

مرشوعيتها  حول  االتفاق  عرب  تذاويت« 

أقوى  إىل  املستندة  باملحاججة  والتوسل 

حجة، خاصة عندما نكون بصدد التنازع 

حول املصالح العملية التواصلية، وإقامة 

متييز بني مجاالت الحقائق التي تختلف 

حتى  آخر،  إىل  مجال  من  إثباتها  آليات 

إيديولوجيا  إىل  العلم  تحول  نتفادى 

الوضعية7.  النزعة  ذلك  إىل  سعت  كام 

انفراد  من  الحقيقة  انزياح  سيفرض 

»التذاوت«  عرب  إنتاجها  إىل  بها  الذات 

معنا  يتقاسم  الذي  اآلخر  إىل  االلتفات 

عاملنا املعيش لالعرتاف به واإلنصات إليه 

الفضاء  تواصيل، يف  التفكري بشكل  قصد 

املشرتك، عرب العقل التواصيل يف القضايا 

املشرتكة.

يفيدنا الحوار يف بناء الثقافة املشرتكة 

القيم  من  مشرتكا  أفقا  تشكل  التي 

هة نحو اإلحساس باالنتامء  واملبادئ املوجِّ

إىل الوطن، وتأسيس مجتمع مدين متنور، 

وبناء الرأي العام واإلرادة السياسية، التي 

تعد أمورا أساسية يف التدبري القائم عىل 

التواصل والتشارك للدولة الحديثة. يتعزز 

استعنا  إذا  هذا  والتواصل  الحوار  سبيل 

بني  تعميمها  يجب  التي  التأويل  بثقافة 

العموم حتى تخلق يف األفراد االستعداد 

متنحنا  ما  ألن  والتواصل،  الحوار  إىل 

فهم  إمكانية  هو  التأويل  ثقافة  إي��اه 

ال  متعددة حيث  بصيغ  وحقائقه  العامل 

النهائية  بالحقيقة  منها  أي صيغة  تنفرد 

والقطعية. و ليك يحصل املراد من ثقافة 

بعض  للتأويل  نضع  أن  ميكننا  التأويل 

الرشوط، نذكر منها: 

املتساوية  بالقيمة  االع��رتاف  أ - 

هذا  ويتبلور  ال��ث��ق��اف��ات؛  ملختلف 

الثقافات  كل  مع  التعامل  يف  االع��رتاف 

واالعتبار  القيمة  من  نفسه  القدر  عىل 

والتقدير.

ثقافتنا  معايري  اعتامد  تجنب  ب - 

األخرى،  الثقافات  عىل  للحكم  الخاصة 

ألنه يف عدم تجنبنا ذلك محاولة لحرشهم 

احرتامنا  عدم  عن  وتعبري  فئتنا،  ضمن 

الختالفهم ومتيزهم، وافرتاض ضمني عىل 

وجود نظرة متعالية ومتركز إثني.

ألن  االختالف،  عىل  املحافظة  ت - 

التبادل الثقايف ال ينجح إال عندما تُحفظ 

االختالفات بني ال�:’’نحن‘‘وال�:’’هم‘‘، وال 

ه تصورات الثقافات األخرى. تُشوَّ

للغة  قصوى  أهمية  إع��ط��اء  ث - 

املعيش  والعامل  بالوجود  الرتباطها  نظرا 

والحوارية والسلطة.

الرتاث  عىل  النقدي  االنفتاح  ج - 

يحتفظ  أن  يجب  إذ  املسبقة؛  واألحكام 

املسبقة  واألحكام  الرتاث  عىل  انفتاحنا 

مبسافة  مصدرها-  ال��رتاث  يعد  -التي 

نقدية تجاههام.

يقتيض التأويل تبني نظرة لينة  ح - 

يف  اختزاله  عدم  يف  تتمثل  العقل،  حول 

بعد واحد، كالبعد األدايت التقاين )العقل 

األدايت التقاين( مثال، وإمنا جعله مفتوحا 

التواصيل  كالبعد  األخرى  أبعاده  ليسع 

الجاميل  والبعد  التواصيل(،  )العقل 

األبعاد؛  من  وغريها  الجاميل(،8  )العقل 

وذلك للرفع من قدرته عىل فهم إمكانات 

الوجود املتعددة.
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اف 3 - الع�رت

السبيل الثالث هو اعتامد ما يسمى 

بسياسات االعرتاف، التي تقوم عىل مبدأ 

وآثاره  مزاياه  منه  تجعل  الذي  االعرتاف 

حاجة  والجامعة  الفرد  عىل  اإليجابية 

سوسيولوجية،  وحتمية  سيكولوجية، 

بديل.  أي  لها  ليس  حضارية  ورضورة 

الكثري  أع��امل  يف  امل��زاي��ا  ه��ذه  نلفي 

مبقولة  اهتموا  الذين  الفالسفة  من 

تايلور  تشارلز  رأسهم  عىل  االع��رتاف، 

وأكسيلهونيت.

كان اهتامم تشارلز تايلور بسياسات 

التعدد الثقايف نابعا من اعتباره االعرتاف 

عامال أساسيا يف تشكيل الهوية، إذ يرقى 

عدم االعرتاف بالذات وتجاهلها أو وصفها 

مستوى  إىل  لحقيقتها  هة  مشوِّ بصفات 

إن  واضطهادها.9  الذات  بكرامة  املس 

االعرتاف القائم عىل املساواة عند تايلور 

أو  الشعوب  تجاه  مجاملة  مجرد  ليس 

درب من اللياقة تجاه اآلخرين، وإمنا هو 

إلزامية  تتطلب  حيوية  إنسانية  حاجة 

للمجتمع  املالمئة  والقاعدة  تحقيقها، 

تايلور  تشارلز  السليم.بنّي  الدميقراطي 

 )Frantz Fanon(عىل لسان فرانزفانون

صاحب  النفساين  واملحلل  الطبيب 

 Les Damnés«‘‘األرض يف  ’’املعذبون 

de la Terre«،10 أن أهم سالح استعمله 

مستعمراتهم  شعوب  ضد  املستعمرون 

وأقوى عنف مارسوه عليهم، هو فرضهم 

صورة املستعمر عىل الناس املستعبدين، 

لهم  رة  محقِّ صورة  األمر،  واقع  وهي،يف 

هؤالء  عىل  لحقيقتهم؛فكان  هة  ومشوِّ

عبوديتهم  من  يتحرروا  أن  املستعبدين 

مورس  ال��ذي  العنف  من  ويتخلصوا 

الصورة  تلك  من  ذواتهم  بتنقية  عليهم 

املحقرة لهم، وتطهريها من تلك ’’الهوية 

وكشكل  عليهم.  فُرَِضت  التي  الهدامة‘‘ 

من أشكال تصحيح رؤية الذات ومقاومة 

الرتبية  بربامج  تايلور  اهتم  اضطهادها، 

يف  الحاسم  ل��دوره��ا  نظرا  والتعليم، 

تكوين الهوية وترسيخ الحرية واملساواة، 

املراعية  التعليمية  ال��ربام��ج  ول��ق��درة 

للتعدد الثقايف عىل تصحيح صور الذات 

يف  املتمثلة  الهيمنة  ومقاومة  السلبية 

شدد  الذات.  عن  الدونية  الصور  غرس 

تغيري  الباب،عىل رضورة  هذا  يف  تايلور، 

لتستجيب  التقليدية  التعليمية  املناهج 

البناء  يفرضه  الذي  االع��رتاف  رشط  إىل 

القيمة  أيضا  وتفرضه  للهوية،  السليم 

املتساوية لكل الثقافات،11 فكان أن دعا 

اإلنسانية  العلوم  أقسام  التخلص، يف  إىل 

بشكل  املُعتِمدة  الربامج  من  بالجامعة، 

كبري عىل تدريس الُكتَّاب ’’الذكور البيض 

املوىت‘‘، لفسح مجال أكرب يف هذه الربامج 

أعراق  من  وكتاب  نساء  أعامل  لتدريس 

الربامج  وتطوير  أوروبية؛  غري  وثقافات 

ذات املحتوى املتعلق بالشؤون اإلفريقية 

السود  م��دارس  يف  للتالميذ  املوجهة 

الواليات  الثانوي)حالة  للتعليم  األساسية 

6 - ميكن أن نستحرض هنا الوصف الذي قدمه ميشال فوكو للكيفية التي تتجسد بها السلطة يف العالقات االجتامعية. )أنظر مقاملعزوز عبد العايل: ‘‘فوكووميكروفيزياء 

.)www.hekmah.org/2- السلطة’’، مجلة حكمة االلكرتونية،16 أبريل 2015.)/فوكو-وميكروفيزياء-السلطة

7 - تحرص اإلبستمولوجيةالنقدية، التي سعى هابرماس إىل تأسيسها، مفهوم املصلحة، وتحدد مجاالتها، وأصناف العلوم املرتبطة بها، وما تتطلبه من إلزامات. فهو 

مييز بني ثالثة أصناف: 

            - املصلحة التقانية أو األداتية: مرتبطة بحقل العلوم التجريبية والتحليلية.

            - املصلحة العملية:مجالها هو مجال التواصل بني البرش، والذي هو حقل العلومالتاريخية-التأويلية.

            - املصلحة التحررية أو االنعتاقية: مرتبطة بحقل العلوم االجتامعية النقدية، خاصة املاركسية، والتحليل النفيس، وفلسفة التأماللذايت

8 - يعد يورغنهابرماس )J. Habermas( منظرا للعقل التواصيل، ورتشارد رويت )Richard Rorty( منظرا للعقل الجاميل.

9 -Charles Taylor, »The Politics of Recognition«, inMulticulturalism:Examining The Politics of Recognition,  Edited and Introduced 

by Amy Gutmann, Princeton UniversityPress, Princeton, New Jersey, 1994, p. 25.

10 -Frantz Fanon, »Les Damnés de la Terre«, Paris: Maspero, 1961.//»The Wretched of the Earth«,Translatedfrom the French by 

Richard Philcox,withcommentary by Jean-Paul Sartre and Homi K. Bhabha, Grove Press, New York, 2004.

11 - دافع تايلور عن القيمة املتساوية لكل الثقافات، حيثإن كل الثقافات وما تنتجه من قيم متساويٌة من حيث القيمة. وللدفاع عن ذلك يدفع مبجموعة من الحجج 

Charles Taylor, »The Politics of Recognition«, op. cit., p. 72 :التي أوردها يف

الهوامش

من  ذلك  يكن  ومل  األمريكية(.  املتحدة 

التالميذ شيئا  يَلَِت  أال  الحرص عىل  باب 

من  مجموعة  تقىص  لَ��امَّ  املعرفة  من 

األجناس  بعض  إسهامات  أو  الثقافات 

ثقافة  توفري  الحرص عىل  أو  األعراق،  أو 

الحرص  باب  من  وإمنا  للجميع،  واسعة 

عىل أال تُقدم للنساء والتالميذ املنتمني إىل 

الفئات املقصية، بكيفية رصيحة أو غري 

رصيحة، مقصودة أو غري مقصودة، صورة 

محقرة عن ذواتهم، وأال يرتسخ االعتقاد 

حرصا،  مرتبط،  إبداع  أو  قيمة  كل  بأن 
بالذكور البيض األوروبيني.12

لالعرتاف  بأن  رأى  أكسيلهونيت  أما 

اإلنسان  بناء  يف  األهمية  بالغ  دورا 

الحياة  يف  اإليجايب  لالنخراط  وإع��داده 

العامة؛ إذ يستلزم، يف نظره، نسُج عالقة 

تجربة  عيَش  عرب  ال��ذات  مع  إيجابية 

القانوين،  واالعرتاف  العاطفي،  االرتباط 

و متتيع الذات بالتقدير االجتامعي. بناء 

عىل ذلك، ميز يف االعرتاف ثالثة أشكال، 

لكل واحد منها أثره الخاص عىل اإلنسان: 

واالعرتاف  الحب،  عىل  القائم  االعرتاف 

القائم عىل الحق، واالعرتاف القائم عىل 

التضامن.

إىل  هونيت  نظر  األول،  إىل  بالنسبة 

باعتباره  األمومي  الحب  خاصة  الحب، 

أول  أنه  عىل  العاطفي،  لالهتامم  رمزا 

يف  الفرد  يتلقاه  االع���رتاف  من  شكل 

والقاعدة  النفيس  األساس  مينحه  حياته، 

االنفعالية التي ستتأسس عليها شخصيته 

اعرتاف  عالقة  أول  فهو  لذاته.  ونظرته 

عالقة  نسج  إىل  الطريق  تفتح  متبادل 

إيجابية مع الذات، وتُكسب الثقة األولية 

للحب  التذاوتية  التجربة  متنح  إذ  فيها؛ 

من  نه  مُيكِّ الذي  العاطفي  األمن  الفرد 

الوثوق يف مشاعره ويف الدوافع املتولدة 

عنها  والتعبري  األساسية،  حاجاته  عن 

تأمينها  عن  وإيجايب،فضال  هادئ  بشكل 

املواقف  لتطوير  النفسية  ال��رشوط  له 

األخرى الحرتام الذات13.

االنفعايل  االع��رتاف  يغدو  وعليه، 

يف  املتمثل   ، الحب«   « عىل  املؤسس 

واملساندة  العاطفي  واالهتامم  التشجيع 

من  ال��ذات  تتلقاها  التي  االنفعالية 

يستجيبون  ملموسني  آخرين  أشخاص 

الحب،مساعدا  عرب  وحاجاتها  ملشاعرها 

Self-( بالنفس  الثقة  بناء  عىل  للفرد 

الطبقة  تشكل  التي   )confidence

يسمح  الذي  االنفعايل  للتأمني  األساسية 

الخاصة  الحاجات واملشاعر  بالتعبري عن 

النفسيأو  االف��رتاض  ويشكل  فرد،  بكل 

األشكال  كل  لتطور  الصلبة  القاعدة 

الصورة  الذات.14بهذه  الحرتام  األخرى 

الحب، يف نظر هونيت وكام رآه  يشكل 

حياة  لكل  البنيوية  النواة  أيضا،  هيغل 

األمان  قاعدة  يقدم  أنه  مادام  أخالقية، 

العاطفي لبناء العالقة السليمة مع الذات 

االجتامعية،  الحياة  يف  للتفاعل  وتهييئها 

من  التي  النفس  يف  الثقة  الفرد  ومينح 

بطريقة  املشاركة  يستطيع  لن  دونها 
مستقلة يف الحياة العامة.15

القائم  الثاين  االع��رتاف  إىل  بالنسبة 

املرتجم  القانوين  االحرتام  أو  الحق  عىل 

القانوين‘‘، هو احرتام كوين  يف ’’االعرتاف 

الحرة  اإلرادة  إىل  كانط،  بلغة  يستند، 

للشخص، وإىل كون كل ذات إنسانية هي 

غاية يف ذاتها؛ لهذا فإن االعرتاف القانوين 

بالفرد باعتباره شخصا، ال يعرف درجات 

أو مستويات أو تراتبية.16 تتجىل أهمية 

 ،)Legal recognition(االعرتاف القانوين

االعرتاف  كون  يف  الشخص،  إىل  بالنسبة 

هو  املتساوية  بالحقوق  االجتامعي 

االجتامعي،  االحرتام  عىل  دليل  باألساس 

والحقوق املرشوعة التي يُعرتَف بها للفرد 

هي إشارات تعرب عن أنه يستحق احرتام 

كل الذوات األخرى. يرُتَجم أثر ذلك عمليا 

إيجايب  موقف  اتخاذ  من  الفرد  بتمكني 

كشخص  ذاته  يتمثل  حيث  ذاته،  تجاه 

خصائص  الفئة  أعضاء  كل  مع  يتشارك 

أفعاله.  عن  أخالقيا  املسؤول  الفاعل 

الذات  مع  اإليجايب  االرتباط  هذا  يأخذ 

 ،)Self-respect( »صورة » احرتام الذات

تبني  أساسية  رمزية  وسيلة  يشكل  الذي 

متمتع  شخص  بأنه  دائم،  بشكل  للفرد، 

إنشاء  عىل  القدرة  وله  ع��ام،  باعرتاف 

تشكيل  يف  مستقلة،واملشاركة  أحكام 

Discursive will-( خطابية  إرادة 

كتمظهٍر  أفعاله  وفهم   ،)formation

الستقالليته الخاصة، متاما كام هو الحال 

الطفل،  يتعلم  حيث  الحب  حالة  يف 

بفضل التجربة الدامئة للرعاية األمومية، 

حر  بشكل  إظهار  من  متكنه  التي  الثقة 

حاجاته ومشاعره. وهذا ما يجعل،أيضا، 

الحديث  نواة  الذات  احرتام  اعتبار  من 

عن املسؤولية األخالقية17.

الثالث  االع��رتاف  إىل  بالنسبة  أم��ا 

متتيع  يف  فيتجسد  التضامن،  عىل  القائم 

من  ميكنها  اجتامعي  بتقدير  ال��ذات 

وقدراتها  الخاصة  مؤهالتها  يف  الثقة 

وثيقة  صلة  عىل  تقدير  امللموسة،وهو 

باملؤهالت الخاصة التي يتصف بها األفراد 

وتشكل متيزهم وتفردهم. يشري االعرتاف 

 ،)Solidarity( التضامن  عىل  القائم 

األفراد  اعرتاف  إىل  أكسيلهونيت،  عند 

البعض  بعضهم  وخصوصيات  مبؤهالت 

عىل  وذل��ك  متامثل،  بشكل  وتقديرها 

فعليا  الذات  تراعي  ما  بقدر  أنه  قاعدة 

تطور مؤهالت اآلخر الخاصة التي ليست 
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املشرتكة  غاياتهام  فإن  هي،  مؤهالتها 

واملسؤوليات  املهام  إطار  يف  ستتحقق 

العاطفية  اللحظات  املشرتكة، ويف سياق 

هذه  وتحيل  التضامنية.  للمشاركة 

تهتم  التي  التفاعل  عالقة  عىل  األخرية 

باملسار  املفردنة واملستقلة  الذوات  فيها 

التسامح  وع��ىل  ألق��ران��ه��ا،  الشخيص 

السلبي )Passive tolerance( والشعور 

الخصوصية  م��ع  الفعيل  بالتعاطف 

الفردية للشخص اآلخر. 

التقدير  بعالقات  ذلك  كل  يرُتَجم 

 ،)Symmetricalesteem( املتامثل 

ومبنح مؤهالت وقدرات اآلخر دورا داال 

يف املامرسة املشرتكة، حيث يتم تثمني كل 

عضو من طرف اآلخرين. وهذا ما يسمى 

للقدرات  املتامثل  التضامني  بالتقدير 

ولطريقته  الفرد  ط��رف  من  امل��ط��ورة 

التشجيع  الفرد  يتلقى  إذ  الحياة،  يف 

الفردية كشخص  واالعرتاف بخصوصياته 

وال  الخاصة.  حياته  مسار  عرب  مفردن 

يعني التامثل)Symmetry( هنا يف عبارة 

» التضامن املتامثل«، عند أكسيلهونيت، 

أن الذوات يجب أن تقّدر بعضها البعض 

كل  أن  به  يعني  وإمنا  نفسها،  بالدرجة 

ذات مبؤهالتها وقدراتها ينبغي أن يُنظر 

إليها كعنرص متميز يف املجتمع خارج أي 

تصنيف أو ترتيب فئوي، وذلك ألن األفق 

للتأويل  موضوع  هو  للقيم  االجتامعي 

غاية  هناك  تكون  أن  معه  يستحيل 

مقارنة  من  متّكن  كمية  بصورة  محددة 

اإلسهامات  مختلف  قيمة  بني  مضبوطة 

الفردية18.

بالتضامن  املرتبط  االع��رتاف  يسهم 

مع  عملية  عالقة  إنشاء  يف  كبري  بشكل 

تجاهها،  إيجايب  موقف  وتكوين  الذات 

ب�:  يسمى  ما  تحقيقه  خالل  من  وذلك 

» تقدير الذات« )Self-esteem(. يؤّمن 

للفرد  التضامن  عىل  القائم  االع��رتاف 

استقالليته وتفردنه عرب » الغري املعمم« 

مينحه  ال��ذي   »Generalizedother«

املوافقة التذاوتية عىل فردانيته الثابتة19؛ 

ر نفسه  و يجعل هذا الفرد هو الذي يُقدِّ

ينتظر من املجتمع  بنفسه، بدال من أن 

تبعا  إنجازاته  تستحقه  الذي  التقدير 

لجملة من املعايري الثقافية املحدد سلفا؛ 

أن  ذاته،  الوقت  يف  يدرك،  يجعله  كام 

ال  الخاصة  وأنشطته  ومؤهالته  إنجازاته 

تفتقد إىل »القيمة« يف أعني باقي أعضاء 

املجتمع. يُكلَّل كل ذلك بإحساسه بقيمته 

اإلنجازات  يف  بالثقة  وشعوره  الخاصة، 

ميتلكها؛  التي  القدرات  أو  حققها  التي 

ال��ذات«.  تقدير   « نسميه  ما  وه��ذا 

العملية  العالقة  إن  ذلك،  إىل  باإلضافة 

اإليجابية مع الذات التي يكتسبها الفرد 

بواسطة تجربة االعرتاف هذه، لها تجل 

بالطائفة  بالفخر  الشعور  يتمثل يف  آخر 

أو الرشف الجامعي؛ إذ ميتد التقدير الذي 

أو مهاراته،  إنجازاته  الفرد بسبب  يطال 

إليها، حيث  التي ينتمي  الفئة  أيضا، إىل 

تقدير.  موضوع  كليتها  يف  الفئة  تصبح 

بذلك تكون قيمة الفئة، التي تسعى يف 

كليتها إىل تقديم إسهاماتها إىل مجموع 

الجسم االجتامعي، معرتفا بها من طرف 

باقي أعضاء املجتمع. ويف هذا نوٌع من 

وبني  والفئة  الفرد  بني  املتبادل  االعرتاف 
الفئة والفئات األخرى.20

12 - Charles Taylor, »ThePolitics of Recognition«, op. cit., p. 65-66.

13  - Axel Honneth, »The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts«, translated by Joel Anderson, The MIT 

Press Cambridge, Massachusetts, 1995, pp. 107-108.

14 -Axel Honneth, »Reconnaissance et reproduction sociale«, traduction: Michelle Lapierre et Emmanuel Renault, in La reconnaissance 

à l’épreuveExplorations socio-anthropologiques, éds: Jean-Paul Payet et Alain Battegay, Presses Universitaires du Septentrion, 2008, p. 51.

15 -Axel Honneth, »The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts«, op. cit. p. 108.

16  - Ibid. p. 111.

17 - Ibid, pp.119-120.

18 - Ibid,pp. 128-129-130.

19 - Axel Honneth, »Reconnaissance et reproduction sociale«, op. cit,p. 52.

20 - Ibid, p. 128.

الهوامش

التي  هذه  االع��رتاف  لنامذج  تصبح 

يقدمها أكسيلهونيت قيمة مضافة عندما 

نقحم مكون االعرتاف يف الحياة السياسية 

سالمة  ��ن  ت��ؤمِّ إنها  إذ  واالجتامعية؛ 

الداخلية-،  -خاصة  وحريته  اإلنسان 

لألخالق،  التقليدي  املفهوم  وتوسع 

واملقاومة  االجتامعي  الحراك  وتحفز 

االعرتاف  مناذج  تُنتَهك  السياسية)عندما 

الدوافع  تفسري  عىل  تساعدنا  الهونيتي، 

التي تؤدي إىل ظهور الحراك االجتامعي 

واملقاومة السياسية(.

إن مزايا االعرتاف، إذن، كثرية، إال أن 

من  مجموعة  احرتام  يفرتض  بها  الظفر 

الشمولية،  مبدأ  احرتام  أهمها  الرشوط، 

يكون  أن  االع���رتاف  يف  يشرتط  حيث 

واالقتصادية  الثقافية  للجوانب  شامال 

اعرتاف  أمام  نكون  أننا  أي  والسياسية، 

ثقايف واعرتاف اقتصادي واعرتاف سيايس؛ 

املعقد  االجتامعي  الوجود  ألن  وذل��ك 

بكل  االع���رتاف  علينا  يُحتِّم  لإلنسان 

يحقق  لن  ذلك  دون  من  ألنه  جوانبه، 

بل سيرتتب عن  منه،  املقصود  االعرتاف 

الظلم  من  أصناف  ثالثة  الثالثة  أصنافه 

أو ثالثة أشكال من املس بكرامة اإلنسان 

إذا حرم الفرد من تلك االعرتافات: الظلم 

والظلم  االقتصادي،  والظلم  الثقايف، 

السيايس.

ب��ني جوانب  االرت��ب��اط  ح��رض ه��ذا 

تبنت  التي  فرايزر  نانيس  عند  االعرتاف 

هو  م��ا  ب��ني  -تجمع  م��زدوج��ة  رؤي���ة 

تناولها  يف  ثقايف-  هو  وم��ا  اقتصادي 

نظرها،  يف  يجب،  إذ  االعرتاف؛  إلشكالية 

تُعالج  أن  اجتامعية  مامرسة  كل  عىل 

يف  وثقافية  اقتصادية  مامرسة  باعتبارها 

الوقت ذاته ضمن سياق مرشوع يدمج 

إعادة التوزيع واالعرتاف يف إطار سيايس 

j)Comprehensivepoliticalf شامل   

ramework( 21. عىل أساس هذه الرؤية 

خارج  مبقاربتها  فرايزر  نانيس  احتفظت 

بني  متايزا  يقيم  الذي  الفكري  السياق 

هناك  أن  واعتربت  واالقتصادي،  الثقايف 

الفعيل  للواقع  ها  ُمشوِّ كاريكاترييا  رسام 

و ُمجانِبا للحقيقة يف الكثري من جوانبها، 

االشرتاكية  سقوط  مع  رسمه  تَ��مَّ  قد 

يتحدثون  الذين  طرف  من  السوفياتية 

عن أفول الباراديغم املادي، الذي يعتمد 

التحليل االقتصادي للمشاكل االجتامعية 

املصلحة«   « تيمة  ع��ىل  ال��ق��ائ��م  و 

و«االس��ت��غ��الل«و«إع��ادةال��ت��وزي��ع«، 

االنتقال  عن  املقابل،  يف  ويتحدثون، 

عىل  القائم  الثقايف  الباراديغم  إىل 

»الهوية«و«االختالف«و«الهيمنة  تيمة 

عن  والنابع  الثقافية«و«االعرتاف«، 

الباراديغم  تهميش  تصحيح  يف  الرغبة 

السابق )املادي( للمكون الثقايف. رفضت 

االنتقال  هذا  صورت  التي  اآلراء  فرايزر 

إىل  االقتصاد  باراديغم  من  انتقال  وكأنه 

الثقافة، واستبعدت ما تسميه  باراديغم 

 Dualisme«‘‘ال��ج��وه��ري��ة ’’الثنائية 

النزعة  يف  املعتمدة   »substantialiste

والنزعة   )Economisme( االقتصادية 

الثقافية )Culturalisme(؛ ومرد ذلك أن 

’’الثنائية الجوهرية‘‘ تبقى غري مالمئة ال 

عىل املستوى املفاهيمي وال عىل املستوى 

السيايس: عىل املستوى املفاهيمي تشيِّد 

بني   )Dichotomie( متناقضة  ثنائية 

كمجالني  وتعالجهام  والثقافة  االقتصاد 

تعزز  السيايس  املستوى  منفصلني؛ وعىل 

الثنائية املتناقضة املوجودة بني السياسة 
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وتضعنا  االجتامعية،  والسياسة  الثقافية 

أمام مهمتني سياسيتني مستقلتني، وشكلني 

لهذا  السياسية؛  النضاالت  من  منفصلني 

حال  الجوهرية  الثنائية  اعتامد  يكون  ال 

أعراضها.  من  واحدة  ولكنها  للمشكلة، 

وعليه، يكون من محاسن الرؤية الثنائية 

عن  تحجم  أنها  فرايزر  تقرتحها  التي 

اإليديولوجية  الثنائيات  إنتاج  إع��ادة 

مفاهيمية  بآلية  ومتدنا  لعرصنا،  املميزة 

للتساؤل والتغيري، ومتنحنا إمكانات لهزم 

بطريقة  التفكري  إىل  وتوجهنا  االنفصام، 

مندمجة تأخذ يف االعتبار كال من إعادة 

التوزيع واالعرتاف دون اختزال واحدة يف 

ع  وتُجمِّ تداخلهام،  عىل  وتقف  األخرى، 

التفاعالت  وتفحص  املتبادلة،  تأثرياتهام 

)الثقافية  الهيمنة  شكيل  بني  السببية 
واالقتصادية(.22

يف  االع��رتاف  نرسخ  أن  أردنا  إذا  أما 

العمل  منا  سيقتيض  ذلك  فإن  املجتمع، 

وواجهة  ذاتية  واجهة  واجهتني:  عىل 

الواجهة  مؤسساتية.عىل  موضوعية 

الذاتية، نعمل عىل خلق القناعات، وبناء 

وتهييئ  باالعرتاف،  يؤمن  الذي  الفكر 

األفراد سيكولوجيا لتقبل اآلخر، كام نركز 

من  واألخالقية  القيمية  الجوانب  عىل 

خالل االستثامر يف القيم وقواعد السلوك؛ 

وميكن أن تُوظّف يف ذلك شتّى الوسائل 

ووسائطها  بأدواتها  الرتبية  فيها  مبا 

املوضوعية  الواجهة  عىل  أما  املختلفة. 

منطق  مأسسة  عىل  نعمل  املؤسساتية، 

التي  والقوانني  القواعد  عرب  االع��رتاف 

النامذج  وعرب  املؤسسات،  عليها  تقوم 

هة التي تنتجها أو تتبناها  الثقافية املُوجِّ

املؤسسات، بحيث نجعل البنية القانونية 

املجتمع  مؤسسات  ملختلف  املُنظِّمة 

بعيدة عن أي متييز ثقايف )عرقي أو جنيس 

االعتامد  ميكننا  ال  أنه  غري  ديني...(.  أو 

عىل جانب دون آخر، ألن ما نبنيه عىل 

جهة ميكن أن يهدمه ما يُفَرز من الجهة 

املقابلة، مام سيجعل النتائج املحققة يف 

أما  املأمولة.  النتائج  غري  الشوط  نهاية 

إذا اشتغلنا عىل الواجهتني معا، فإن أثر 

العمل عىل الجبهة الذاتية سيمتد حتى 

صحيح،  والعكس  املوضوعية  الجبهة 

ألنهام يتكامالن ويعززان بعضهام البعض 
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المراجع

خاتمة

إن التفكري يف التعدد واالختالف 

الثقايف أضحى رضورة اجتامعية 

وسياسية يف يومنا الحارض، نتيجة توايل 

الدعوات إىل االنفصال يف الكثري من 

البلدان. حقيق أن هناك حاالت ال 

يصدق فيها ذلك املطلب ألن هناك 

بعض املطالب التي قد تكون نتيجة 

مزايدات سياسية أو نتيجة تدخل 

قوى أجنبية تحرض عىل االنفصال 

من أجل تحقيق مصالحها.إذا استثنينا 

تلك الحاالت، فإنه قد يبدو ذلك -أي 

مطلب االنفصال- مطالبا معربا عن حق 

الشعوب يف تقرير مصريها، بيد أننا 

قبل أن نعده كذلك فإننا نراه من زاوية 

أنه تعبري عن فشل يف إمكانات العيش 

املشرتك ويف آليات تدبري االختالف 

والتعدد الثقايف، ومن زاوية أن السري 

قدما يف النزعة االنفصالية لن نجد حدا 

لها نتيجة الرتكيبة الهجينة التي أضحت 

متيز املجتمعات املعارصة، قد نصل إىل 

تجزيئ املجزّأ؛من هنا نرى أن أتباع تلك 

السبل املقرتحة أعاله يف تدبري االختالف 

يحافظ عىل أهميته وراهنيته، إال أنه 

يستوجب منا تعميق النظر فيها من 

خالل الفهم العميق لطبيعة املجتمع 

ولوضعه الجيواسرتاتيجي، والتحليل 

الدقيق للعوامل التي تدفع نحو 

املطالبة باالنفصال، قصد أجرأة تلك 

السبل عندما نكون بصدد مقاربة حالة 

كل بلد عىل حدة، ما دام أنه ال ميكننا 

أن نجد مقاربة منوذجية تنطبق عىل كل 

املجتمعات.
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نصوص وإبداعات

يف جبل إيغود يف بالد أحمر التي دب عىل سطح أرضها منذ العرص الحجري القديم أول إنسان عاقل دون أن 

يعقل محيطه، حيث ظل فيها عىل مدى ثالمثائة ألف عام هامئا عىل وجهه دائم الخوف، مذعورا مستلب العقل 

مكبال بقيد الغريزة التي نشأ بها، وحكمت عاطفته، و أدارت جوارحه .

ومل يكن للعقل يف جمجمته من سلطان إال مبا يتيحه لون خاليا الدماغ قبل أن يتحول من أبيض إىل رمادي، 

بنريان األرس و  املتعاقبة، وهي تحرتق  العصور  الصعبة عىل طول  لياليه  أيامه و  أرمدة  اللون  إياه هذا  أكسبته 

يف  عليه،  القاسية  الخشنة  السوداء  وأياديها  تجاهه،  املتجهم  بوجهها  الطبيعة  سالسلها  صنعت  كام  العبودية. 

ظلامت الكهوف واألدغال .

الظلمة،  يف  املكتسب  الرمادي  اللون  بهذا  الدماغ  توشحت خاليا  إال حني  الظلمة  تبديد  إىل عرص  يصل  ومل 

فتحولت إىل طاقة نورانية أشعل بها النار التي أضاءت جوانبه، فكانت بداية الثورة عىل العامل من حوله، لتبدأ 

برية و  نباتات و حيوانات  الحية، من أشجار و  الجامدة و  الكائنات  باقي  الضوء متخذا من  مسريته يف إشاعة 

الحياة و  العصور معارك ضارية من اجل  الحقب و  بها عىل طول  بحرية و أطعمة و مساكن و أسلحة خاض 

العيش و البقاء.

والبد أنه قطع أشواطا يف غزو عامله املظلم و عاش يف خصم معركته األزلية حروبا دامئة كان فيها منترصا تارة 

و منهزما تارة أخرى.

غري أن غزواته تلك مل توصله إىل التمكن من تحقيق نرصه الكبري أال و هو إرساء أسس حياة مدنية حافظة 

لكرامته، كام أوصلت إنسان بالد الحضارة يف قارات أخرى يف أواخر الرحلة البرشية يف طريق بحثها عن نواميس 

الكون و أرسار الوجود.

لرمبا ظل إنسان إيغود يف بالد احمر أسري معتقدات املغلوب عىل أمره طاملا أن عقله ظل مرهونا لنداء أصوات 

عوامل أخرى غيبية غري العامل الذي يحيا فيه بحسه مفكرا و متحركا ألنه صنع يف خضم حياة الخوف و الذعر التي 

ذ.عبدالكب�ي مولوع

أول إنسان عاقل منذ ثالثمائة ألف عام 
ي بالدنا و سؤال إدراك الكون و التقدم ؟ 

       �ف

ي بالدنا و سؤال إدراك الكون و التقدم ؟ 
نصوص وإبداعات :  أول إنسان عاقل منذ ثالثمائة ألف عام  �ف

ظلت تالزمه إىل آخر مطاف سعي البرشية لتحسني أحوالها، صنع السالسل التي كبلت عقله و حجرته فرضب بينه 

و بني ما جرى من تطور يف بلدان ما وراء البحرين نفس الجدار الحجري يف جزيرة العزلة األبدية دون مغامرة 

البحث يف املجاهيل و ما يقتيض ذلك من ركوب سفينة اإلبحار يف مجاهيل القارات األخرى ليكتشف ما سبقه 

إخوته الكتشافهم عواملهم و أخضعوها لرغباتهم و إرادتهم حتى أضحوا غالبني.

إتالف  و  بعد شتات  تتجمع  ليك  الفكر  لطاقة  املطلوب  االستواء  عنه  منع  و  الكيان  أربك  الذي  الخوف  إنه 

فضاعت مئات اآلالف من السنني بني أدغال غيبة الوعي، وضياع العقل. 

تناسل جنسه و تفرق يف القارات، ففي هذه األخرية صادف ما شكل حتمية تطور العالقة مع الكون، يف أواخر 

مع  التعاطي  عىل  الغريزة  مع سطوة  القطيعة  بداية  كانت  و  الحقيقية  اإلنسانية  بداية  فكانت  الضياع،  عهود 

الكائنات املرئية و الغيبية، و ألنه أدرك بأن التطور يأيت من التواصل مع املحسوس و امللموس فإن اإلنسان العاقل 

يف القارات األخرى حول هناك خوفه وذعره إىل قلق. فكانت بداية بناء الحضارات و بداية بناء املجتمع، اآلدمي 

البأس من الحديد ليقهر أعدائه و  التوازن و االستقرار. فزرع األرض و أخصبها و جلب لنفسه  الخاضع ملنطق 

صالبة قوى الطبيعة القاهرة. روض الخيول و صنع السفن و اكتشف البحار و حرك ما كان راسيا فجاب األقطار 

كلها، و سخرها لبناء عامل يجلب له الراحة و السكينة.

 وهو يف مسريته كان يكافح من أجل التغلب عىل قلقه العقالين  االيجايب الذي بنى به يف خضم هذا الكفاح 

ما يبهر عقل غريه ممن ظلوا أسريي الخوف و الذعر الذي ال يزال إىل اليوم متحكام يف  السلوك و النظر إىل الكون 

و اآلخر . 

انه الخوف املريض املوروث املتحكم هو أصل تخلف ساللة إنسان إيغود، الخوف من التخلص مام غيب العقل 

منذ أن صنع الخرافة و األسطورة و سيج بها عقله، و مىض هامئا عىل وجهه دون قدرة عىل رفع رأسه لتأمل الكون 

من حوله .

وبهذا الجمود و االكتفاء بالعيش يف نفس الدوائر املعتمة مل يتمكن إنسان إيغود من الزحف إىل األمام ليفتح 

عهد الحضارة كام تفتحت يف البالد األخرى من وراء البحار التي انسحبت قبل ماليني السنني و خلفت من ورائها 

العيش يف  التي تعاقبت عىل  التي تشبه جامجم ساللته من األقوام  اكتشفها غريه كام اكتشف جمجمته  كنوزا 

نفس البالد و هم ال يزالون عىل الحال مكبلني بنفس السالسل و األغالل يف زمن غزي فضاؤه ورصعت سامؤه 

بشتى أنواع العقول و األقامر الصناعية التي زادت من غلبة و تحكم إنسان ما وراء البحار و ال يزال هذا األخري 

يف سريه املضطرد متقدما و ال تزال حكاية فتوحاته مل تكتمل.
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قراءات

ي كتاب
قراءة �ف

تقاطع  ..نسق  افة«   ال�رش  « لمفهوم  الدللي  الحقل  تحليل  ي 
�ف

سلطات الدولة والمجتمع بشمال المغرب قبل الحماية

يف  للتأمل  املتجددة  العودة  تكتيس 

تطور  نظيمة  يف  واملتغري  الثابت  عنارص 

قيمة  املغرب،  بشامل  السيايس  النسق 

الحقل  إبداالت  من  الكثري  لفهم  كربى 

الداليل ملختلف املفاهيم املهيكلة للعمل 

السيايس ببالدنا، منذ انبثاق معامل الدولة 

العريب  املرشق  عن  املستقلة  املغربية 

وإىل يومنا هذا. وتزداد أهمية املوضوع 

من  واسعة  قطاعات  انفتاح  مع  بروزا، 

الباحثني املنتمني لفروع علمية شتى عىل 

املوضوع من أجل إعادة مقاربة وتحيني 

اإلط��ار،  ه��ذا  يف  العلمية.  مستجداته 

وتاريخية  سوسيولوجية  دراسات  برزت 

رؤاه��ا  حيث  من  مختلفة  وقانونية، 

متقاطعة  لكنها  التنقيبية،  ومناهجها 

املؤطرة  التأصيلية  آفاقها  حيث  من 

للظواهر وللتحوالت املاضية التي الزالت 

املبادرات  الكثري من  ترخي بظاللها عىل 

السيايس  املشهد  تطبع  التي  واملواقف 

جهود  إط��ار  يف  س��واء  الراهن،  املغريب 

الدولة المتالك زمام املبادرة والتحكم، أم 

عنارص  لتدعيم  املجتمع  جهود  إطار  يف 

داخله،  املتداخلة  السلط  مجمل  رشعية 

نفوذ  ومن  مصالح  من  بذلك  يرتبط  مبا 

كثرية  ورمزية  مادية  امتيازات  وم��ن 

املتجددة  العنارص  ولعل من  ومتداخلة. 

املرتبطة  تلك  املجال،  هذا  مقاربة  يف 

مبفهوم » الرشافة » وبأدوار هذا املفهوم 

بالجهات  املحلية،  الحياة  ترتيب  يف 

متنح  كانت  منطلقات  وفق  وباألقايص، 

املقومات  من  الكثري  الجهات  لهذه 

للتخلص من سلطة » املركز »، يف مقابل 

االستقالل  عنارص  من  الكثري  اكتساب 

تأطري  املحيل، ويف  العام  الشأن  تدبري  يف 

الحياة الجامعية بالنسبة لجمل مكونات 

املجتمع، عىل األقل منذ بداية القرن 15 

م، تاريخ بروز الدول واإلمارات املغربية 

الرشافة وسلطة  مبدأ  قاعدة  األوىل عىل 

الرشفاء.

رغم أن هذا املوضوع قد ظل مجاال 

وللبحث  املتواصل  لإلغناء  مفتوحا 

التزال  خباياه  من  الكثري  فإن  املستدام، 

مؤرخي  من  واسعة  قطاعات  تستهوي 

هذا  لقدرة  بالنظر  ال��راه��ن،  املغرب 

املجال عىل تقديم الكثري من التفسريات 

الكفيلة بتقديم األجوبة الرضورية لفهم 

الذي  السيايس  والفعل  الخطاب  أنساق 

أمثر مناذج الدولة املغربية الحديثة، عىل 

ثم  السعديني  الرشفاء  وصول  مع  األقل 

العلويني إىل الحكم خالل القرنني 15 و17 

أسامة الزكاري

العنارص  اكتساب  جانب  إىل  امليالديني، 

املحلية  السلط  بنية  لتفكيك  املدخلية 

سياق  يف  املغرب  شامل  يف  نشأت  التي 

ظروف املواجهة املزدوجة ضد هيمنة » 

تبعات  ضد   – ثانيا   – ثم  أوال،   « املركز 

آفة الغزو اإليبريي الذي رضب بالدنا منذ 

مطلع القرن 15 م عقب احتالل الربتغال 

ملدينة سبتة سنة 1415 م، وما تىل ذلك 

من  للكثري  وامتثال  رسيع  سقوط  من 

املتوسطي  بالساحلني  املغربية  الثغور 

مخاطر  ازدي��اد  ومع  للبالد.  واألطلنتي 

عهد  نهاية  عند  املغربية  الدولة  تفكك 

إىل  الوطاسيني  ووصول  املرينيني  حكم 

السلطة، ازداد نزوح املجتمع نحو بلورة 

تجاوز  خالل  من  بديلة،  سياسية  رؤية 

لنشأة  املفرس  الضيق  الخلدوين  اإلطار 

املتمركز  اإلطار  وهو  وانهيارها،  الدول 

حول مقولتي » العصبية » و« دعوة حق 

». وقد اتخذ هذا التجاوز بعدا تجديديا 

مع تبلور مفهوم » الرشافة » أو » الرشف 

» كإطار ناظم لعنارص الرشعية التاريخية 

الدولة املركزية من جهة،  املربرة لوجود 

يف  املحلية  الزعامات  سطوة  لتربير  ثم 

من  الهامش  ويف  األق��ايص  ويف  الجهات 

جهة ثانية.

املدى  الطويل  املسار  هذا  داخ��ل 

منطقة  كانت  التطور،  ومن  التكون  من 

يعرف  ما  أو  للمغرب،  الغريب  الشامل 

تاريخيا مبنطقة جبالة، حضنا واسعا  مليالد 

الرشافة،  مبدأ  أساس  عىل  دينية  سلط 

كمقدمة إلنشاء كيانات سياسية  مستقلة 

عن املركز يف تدبري الشأن املحيل أوال ثم 

يف توليد كم هائل من اإلواليات املتحكمة 

يف تربير السلط املحلية، الرمزية واملادية، 

مثلام هو الحال مع مفاهيم » الربكة » و« 

... فوقع تداخل بني حقلني  الكرامات » 

مختلفني يف وظائفهام ويف بنياتهام، حقل 

املامرسة السياسية التدبريية اليومية، ثم 

حقل االستثامر املتواصل للرموز الصوفية 

والرشيفية لتأطري الحياة العامة، بالنسبة 

االستقرار  ساهم  وقد  وللجامعة.  للفرد 

وفاة  بعد  البالد  بشامل  لألدارسة  األول 

القطب  تحول رضيح  إىل  الثاين،  إدريس 

موالي عبد السالم بن مشيش – الحقا – 

الروحية عىل  إىل حرم ملامرسة السلطة  

مريدي املنطقة وإىل مجال لتعزيز مجمل 

الرشعيات املتطلعة لبسط نفوذها سواء 

أم  العام،  السيايس  التدبري  مستوى  عىل 

الروحي  للنهم  االستجابة  مستوى  عىل 

يف  ثم  أوال،  بذاته  عالقته  يف  الفرد  لدى 

عالقته مبحيطه ثانيا.

يف  البعد  ه��ذا  ألهمية  نظرا   

ترسيخ صفة التالزم بني مجمل املشاريع 

املغرب،  شامل  عرفها  التي  السياسية 

فقد  هذا،  يومنا  إىل  م   15 القرن  منذ 

خبايا  يف  للبحث  العودة  رضوريا  أصبح 

تفكيك  عرب  عتامته  الستكناه  املوضوع 

قبيل،  من  املهيكلة،  األسئلة  من  العديد 

ظل  ملاذا  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل 

ومعه  الطريس،  الخالق  عبد  الزعيم 

قيادة حزب  اإلصالح الوطني خالل عهد 

زيارات  تنظيم  عىل  حريصا  االستعامر، 

دورية للحرم املشييش بشكل مسرتسل ؟ 

وما عالقة ذلك بجهود تدعيم الرشعيات 

الخطاب  نسق  إىل  باالستناد  الدنيوية 

الصويف املتمحور حول مقولة » الرشافة 

أن  املقولة  هذه  استطاعت  وكيف  ؟   «

لتجد  التاريخية  استمراريتها  تكتسب 

تعبريات شتى عن مضامينها وعن أدواتها 

أسئلة   ... ؟  الراهن  السيايس  أدائنا  يف 

الجديد  العمل  قراءة  تثريها  متناسلة، 

سنة  الصادر  عمراين،  محمد  لألستاذ 

2015، تحت عنوان » الرشف واملجتمع 

الغريب  بالشامل  السياسية  والسلطة 

 9 القرن  من  الثاين  النصف  بني  املغريب 

»، وذلك  م  ونهاية 15 – 19   / ه   13 –

يف ما مجموعه 385 من الصفحات ذات 
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افة« ..نسق تقاطع سلطات الدولة والمجتمع بشمال المغرب قبل الحماية ي تحليل الحقل الدللي لمفهوم » ال�رش
قراءات : �ف

هذا  إن  القول  وميكن  الكبري.  الحجم 

أطروحة  األص��ل  يف  هو  ال��ذي  العمل، 

شهادة  لنيل  صاحبها  بها  تقدم  جامعية 

 ،2001 سنة  التاريخ  يف  الدولة  دكتوره 

جهود  لنتائج  أكادمييا  استثامرا  يشكل 

 « الرشافة   « مفهوم  لتفكيك  متواصلة 

املغرب،  بشامل  املحلية  بيئته  داخ��ل 

هائل  لركام  عميق  توظيف  إىل  استنادا 

واملصادر  واملخطوطات  الوثائق  من 

املتخصصة،  القطاعية  وال��دراس��ات 

وقد  املجددة.  والوطنية  الكولونيالية 

مقاربة  بإعادة  االستثامر  ه��ذا  سمح 

سياقاتها  داخ��ل   « الرشافة   « ظاهرة 

الجغرافية  امتداداتها  ويف  املميزة، 

وبأدوارها  املغرب،  شامل  يف  الواضحة 

للدولة  بالنسبة  واملوجهة  املركزية 

وللمجتمع املغربيني الحديثني. ولعل هذا 

ما أدركه األستاذ محمد املنصور يف كلمته 

التقدميية، عندما قال : » إن هذا الرشف 

جوهر  يشكل  املغرب  بشامل  اإلدرييس 

وهي  عمراين،  محمد  األستاذ  دراس��ة 

أن  شأنها  من  موثقة  أكادميية  مساهمة 

تساعدنا عىل فهم أفضل للرشف كظاهرة 

يتمفصل  وكمجال  سياسية،  اجتامعية 

اجتامعي  هو   وما  ديني  هو  ما  حوله 

سيايس، يف  منطقة بالغة الحساسية ليس 

للرشفاء،  تاريخيا  معقال  لكونها  فقط 

ولكن كذلك لكونها مجاال لرهانات أخرى 

متداخلة مع الرشف وال تقل عنه أهمية، 

إذ كانت املنطقة متثل دامئا الخط األمامي 

الوقت  نفس  ويف  العدو،  مع  للمواجهة 

البوابة التي ال تستغني عنها أية دولة يف 

تفاعلها مع العامل الخارجي ».

يف نفس السياق، سعى األستاذ   

التباسات  توضيح  إىل  الفكييك  حسن 

عندما  التصديرية،  كلمته  يف  املوضوع، 

الوجود  عن  البحث  موضوع   «  : قال 

اإلدرييس يف مرحلته الثانية بعد مغادرة 

مل  ه،   313 سنة  ف��اس  امللك  عاصمة 

جميع  التاريخية  ال��دراس��ات  تستوف 

كان  وإذا  املجتمعة.  ومواطنه  أركانه 

اختياره  وقع  قد  عمراين  محمد  الدكتور 

الشامل  بيئة  يف  اإلدرييس  االنتشار  عىل 

أنه  ت��ام  علم  عىل  ك��ان  فإنه  ال��غ��ريب، 

سيقتحم وسطا طبيعيا وعرا، واجتامعيا، 

الصعوبة  غ��اي��ة  يف  وب��اط��ن��ا،  ظ��اه��را 

والتعقيد. ولكن الصعوبة الحقيقية هي 

عليه  كان  لقد  انتظاره،  يف  كانت  التي 

وأعاليها  ووهادها،  شعبها  ارتياد  وجوبا 

وبسائطها، بحثا عن أقدم صنوف الوثائق 

.« ...

ال شك أن قدرة األستاذ عمراين   

عىل اخرتاق » حقل ألغام » هذا املوضوع، 

مسبوق  غري  عمال  يقدم  جعلته  قد 

بشامل   « الرشافة   « قضايا  مقاربة  يف 

التطورات  مستوى  عىل  سواء  املغرب، 

الكربى  واملجالية  والتاريخية  املفاهيمية 

املرتبطة بخصائص البيئة املحلية الخاصة 

مستوى  عىل  أم  املغرب،  شامل  مبنطقة 

االمتدادات التأطريية التي اضطلعت بها 

املذكورة،  باملنطقة   « الرشفاء   « خريطة 

ومن  امتيازات  من  بذلك  ارتبط  ما  مع 

مصالح مادية ومن أنساق صوفية رمزية 

املادية  متظهراتها،  من  الكثري  أن  شك  ال 

هذا.  يومنا  إىل  قامئة  الزالت  والرمزية، 

عمراين  محمد  األستاذ  استطاع  وبذلك، 

تقديم جهد أكادميي أصيل، ال شك وأنه 

يقدم الكثري من األجوبة التفكيكية لبنية 

خطاب » الرشافة » ولحموالته االجتامعية 

والسياسية املركبة، وهي الحموالت التي 

داخل  املتداخلة  سلطها  متارس  الزالت 

مبغرب  واالجتامعي  السيايس  وسطها 

الزمن الراهن.

التاريخي  اإلطار  لالقرتاب من سقف 

الحرضية  املراكز  نشأة  لظروف  املفرس 

ميكن  املغرب،  بشامل  الكربى  والروحية 

املؤلف  أدرجه  مام  ببعض  نستشهد  أن 

بخصوص أدوار مدينة أصيال خالل املرحلة 

الحكم  نهاية  بني  املمتدة  التاريخية 

نهاية  وإىل  بفاس،  املركزي  اإلدري��يس 

ففي  للمدينة.  اإليبريي  االحتالل  مرحلة 

خصائص  ملجمل  اختزال  االستقراء  هذا 

األدوار الروحية واملجتمعية التي أضحت 

تضطلع بها املراكز اإلدريسية  يف توجيه 

اإلقليمي  مجاليها  داخل  الكربى  الوقائع 

والوطني الواسعني. يف هذا اإلطار، يقول 

محمد عمراين : » توجد عىل الطريق من 

طنجة إىل فاس مدينة أصيال التي أسسها 

ألنقاض  املقابل  الساحل  عىل  األدارس��ة 

الذي  التاريخ  الرومانية يف نفس  زيليس 

املؤرخ  أي   ( ولكنه  البرصة.  فيه  أسسوا 

لهذا  محددا  تاريخا  يذكر  ال   ) البكري 

نصيب  من  املدينة  كانت  التأسيس. 

أنها  أي  التقسيم،  عملية  إطار  يحيى يف 

 .828  /  213 سنة  قبل  موجودة  كانت 

بدار  رضب  نقد  أول  تاريخ  هذا  ويؤكد 

عهد  يف   824  /  209 سنة  أصيال  سكة 

القاسم  أخضعها  الثاين.  إدريس  موالي 

الثاين لنفوذه وسورها وشيد  بن إدريس 

لعبت  وقد  ألبنائه.  وتركها  قرصا  بها 

الحياة االقتصادية،  املدينة دورا هاما يف 

باعتبارها مركزا تجاريا نشيطا عىل ساحل  

البحر املحيط ومجاال فالحيا خصبا أيضا 

... ويجوز القول إن البرصة وأصيال كانتا 

األدارس��ة  مواطن  أهم  من  فاس  بعد 

بشامل غرب املغرب ... » ) ص ص. 104 

– 105 (. ويضيف األستاذ عمراين تجميع 

معطياته إلبراز أدوار مدينة أصيال خالل 

مرحلة الغزو اإليبريي للقرن 15 م قائال: 

كان  الوطايس  الشيخ  محمد  أن  نعلم   «

غرب  ش��امل  يف  شاسعة  إم��ارة  يحكم 

امتدت   : أصيال  مدينة  قاعدتها  املغرب، 

زكار  بني  حتى  جرفط  بني  من  رشقا 

وشامال  وأصيال،  العرائش  حتى  وغربا 

حتى نهر تهدارت، ورشقا إىل تل الكروم 

والوادي الكبري الذي ينبع يف بني عروس 

...  أضف إىل ما سبق أن  وبني احاميد 

إمارة بني راشد مل تكن تتوفر عىل قاعدة 

ثابتة،  موارد  لها  تضمن  اقتصادية صلبة 

طريق  عن  أوربا،  مع  البحرية  فالتجارة 

أصبحت  واملحيطية  املتوسطية  املرايس 

مستحلية بعد سيطرة الربتغاليني واإلسبان 

زيادة  الرئيسية،  البحرية  املنافذ  عىل 

دائم،  شبه  حصارا  عاشت  كونها  عىل 

األرايض  عىل  الربتغاليني  سيطرة  بحكم 

لغارات  وشنهم  أصيال،  بأحواز  الواطئة 

متواصلة عىل الجبال املطلة عىل الواجهة 

ومراس  وبني  جرفط  كبني   األطلسية، 

وجبل حبيب وبني عروس، التي أصبحت 

مبثابة حديقة خلفية ألصيال، كانت تتزود 

منها الحامية الربتغالية مبا هي يف حاجة 

إليه من مواد غذائية وغريها ... » ) ص 

ص. 139 – 140 (.

املنت  انساب  املنوال،  هذا  عىل   

ليقدم معطيات دقيقة وجزئيات فاحصة، 

تساهم يف مالمسة مجمل  وأنها  ال شك 

الذي  العام  للمسار  املفرسة  العنارص 

أصيال  مدينة  تاريخ  وقائع  فيه  انتظمت 

خالل القرنني 15 و16 امليالديني.
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إصدارات

منشورات الزمن

منشورات الزمن

ة الوصية الفكرية الأخ�ي

حه لأولدنا رهاب كما ن�رش الإ

ضمن منشورات دار الساقي، صدرت الرتجمة العربية لكتاب املفكر الراحل محمد أركون، 

من  688 صفحة  يف  وتقع  صالح،  هاشم  توقيع  من  وهي  القرآن«،  يف  ب�«قراءات  املوسومة 

الحجم املتوسط.

أركون،  ملحمد  األخرية  الوصية  »لوموند«  جريدة  اعتربته  الذي  الكتاب،  هذا  يتطرق 

للموضوعات األكرث حساسية وأهميّة كالرشيعة ووضع املرأة يف املجتمع اإلسالمي، حيث يعد 

هذا الكتاب الصادر ألول مرة عام 1982 أساسيا يف تاريخ مسار فكر محمد أركون. فيام يَعترِبه 

الكاتب نفسه مبنزلة البذرة األوىل التي صدرت عنها كل مؤلّفاته الالحقة، وقد كرس السنوات 

األخرية من حياته لتنقيحه وتعديله.

يحشد أركون، يف هذا العمل، كل إمكانات علوم األلسنيات الحديثة والدالالت السيميائية وتاريخ العقليات واالجتامع، بغية 

تفكيك الخطاب التقليدي املوروث عن القرآن. كام يتطرق إىل املوضوعات األكرث حساسية وأهمية اليوم: مكانة الكتاب املقدس 

بصفته كالم الله، الرشيعة ووضع املرأة يف املجتمع اإلسالمي، الجهاد، اإلسالم السيايس... الخ. ويثبت خالل ذلك كله أن كل قراءات 

القرآن وتفاسريه هي بالرضورة »تركيبات برشية«. إذ يشهد هذا الكتاب عىل مدى خصوبة املناهج الجديدة التي دشنها محمد 

أركون قبل ما يقارب النصف قرن، وسيظل ذا أهمية حاسمة بالنسبة إىل النضال ضد كل أنواع األصوليات.

جدير بالذكر أن محمد أركون )2010-1928( باحث ومؤّرخ ومفكر جزائري. أحد كبار الشخصيات البارزة يف علم اإلسالميات 

اإلسالمي  الفكر  هو  »أين  مؤلفاته  ومن  اللغات،  من  عدد  إىل  أعامله  وترجمت  واإلنكليزية،  الفرنسية  باللغتني  كتب  املعارص. 

املعارص؟«، »نحو تاريخ مقارن لألديان التوحيدية«، »من منهاتن إىل بغداد: ما وراء الخري والرش«.

ضمن منشورات دار الساقي، صدرت الرتجمة العربية لكتاب الطاهر بن جلون، املوسوم 

ب�«اإلرهاب كام نرشحه ألوالدنا«. إذ تقع هذه الرتجمة، التي أنجزها املرتجم جان هاشم، يف 

160 صفحة من الحجم املتوسط.

يطرح الكتاب السؤال التايل: من هم هؤالء الشباب الذين يفجرون أنفسهم ومن حولهم 

باسم الدين؟ من هم هؤالء الذين يلجأون إىل العنف والقتل إليجاد معنى لحياتهم وملوتهم؟ 

وانطالقا من هذا السؤال، يسعى بنجلون إىل التعريف بظاهرة اإلرهاب، من خالل محاورة 

تلعب فيها ابنته دور املحاورة التي تطرح األسئلة.

يحاول الطاهر بن جلون أن يجيب عن أسئلة كثرية تتبادر إىل ذهننا عند حدوث أي عمل إرهايب. ويستعرض تاريخ كلمة 

محمد أركون

الطاهر بنجلون 

جمة وإشكالت المثاقفة« مؤلف جماعي حول »ال�رت

القطري مؤلف من 848 صفحة  والدولية  العربية  العالقات  منتدى  صدر مؤخرا عن 

الكاتب  وتقديم  التنسيق  مبهمة  قام  وقد  املثاقفة«.  وإشكاالت  »الرتجمة  عنوان  تحت 

الدكتور وليد حامرنة.

تقدم  التي  املداخالت  وكذا  العلمية،  والدراسات  األبحاث  الضخم  الكتاب  هذا  يضم 

بها باحثون أكادمييون وخرباء يف مجال الرتجمة شاركوا يف املؤمتر الدويل الثاين الذي نظمه 

مبدينة  املثاقفة«  وإشكاالت  »الرتجمة  عنوان:  تحت  والدولية  العربية  العالقات  منتدى 

الدوحة يف الفرتة املمتدة من 25 نونرب إىل 26 نونرب 2015.

يحتوى الكتاب عىل دراسات علمية مهمة توزعت عىل محاور عديدة أهمها الرتجمة األدبية وإشكاالتها وترجامت القرآن 

الرشقية،  اللغات  من  الرتجمة  وإشكاالت  االسترشاف،  وإشكاالت  والرتجمة  الثقافية،  التعددية  وإشكاالت  والرتجمة  الكريم 

والرتجمة واإلشكاالت السياسية. ويضم الكتاب بشكل أسايس دراسات باللغتني العربية واإلنجليزية ساهم بها باحثون وخرباء 

مرموقون عىل غرار إمام عبد الفتاح إمام وعبد الواحد لؤلؤة وجامل شحيد والزواوي بغورة وعبد الله إبراهيم وفريال غزول 

وفاضل بيات واملرحوم ثائر ديب وإغناسيو فرياندو وأليس غوثري وغريهم.

وجب التأكيد عىل أن املشاركة املغربية يف هذا املؤمتر جاءت من خالل دراسات رصينة تقدم بها الباحثون املغاربة عبد 

السالم بنعبد العايل ومراد الخطيبي واملصطفى الطويب وعبد النبي الخراقي وبوعزي عسام وأحمد الصادقي.

»إرهاب« منذ األحداث األكرث دموية يف الثورة الفرنسية وصوالً إىل ما يشهده الوضع الحايل من انفالت األصولية اإلسالمية من 

عقالها. وأمام قلق ابنته التي تطالبه بربيق أمل بسيط، يؤكد بن جلون أن الرهان هو عىل الرتبية، عىل أمل املساهمة يف نشأة 

جيل من الشباب متحّرر من األوهام التي تجعله يصّدق أي يشء.

جدير بالذكر أن الطاهر بن جلون كاتب وروايئ مغريب مقيم بباريس، وهو حائز عىل جائزة الغونكور سنة 1987 »جائزة دبلن 

لآلداب« سنة 2004 و«جائزة إمباك األدبية« سنة 2000، صدر له عن دار الساقي »عرُش لياٍل وراٍو«و«عينان منكرستان«.

كتاب جماعي يسعى إل إضافة جذرية إل البالغة 

صدر يف اآلونة األخرية كتاب جامعي بعنوان »بالغة الجمهور.. مفاهيم وتطبيقات«، عن 

عيل  العراقي صالح  الناقد  وحرره  صفحة،   490 يف  الكتاب  يقع  بالعراق.  شهريار  نرش  دار 

حاوي، والباحث املغريب عبد الوهاب صديقي.

واللسانيات،  الخطاب،  لباحثني متخصصني يف تحليل  أربع عرشة دراسة  الكتاب  يتضمن 
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والبالغة الجديدة، قّدموا فيها املفاهيم األساسية لبالغة الجمهور، ومنهجيات تحليلها، وأمثلة تفصيلية لتطبيقها عىل الخطاب 

االجتامعي، والسيايس، والديني، واألديب، واإلعالمي. إذ يحلل الكتاب استجابات الجامهري يف فضاءات عمومية متنوعة، يف هذه 

األنواع من الخطابات.

كام يسعى كتاب »بالغة الجمهور« إىل تقديم إضافة جذرية إىل البالغة العربية املعارصة؛ إذ يستكشف آفاقًا جديدة للعالقة 

بني البالغة ونظريات التلقي، والتواصل، وتحليل الخطاب. كام يُطّور مداخل منهجية، وتطبيقات دقيقة مبسطة، لدراسة كمٍّ وافر 

من االستجابات الجامهريية عىل أعامل روائية، وسري شعبية، وخطب سياسية، ووعظ ديني، وتعليقات فيسبوك، وغريها؛ وذلك 

بهدف تعبيد الطريق أمام الباحثني الراغبني يف ارتياد أفق بالغي جديد، يُعنى باستجابات الجمهور يف الفضاءات العمومية. 

ينطلق الكتاب يف هذا املسعى من مجموعة من املرجعيات النظرية واملنهجية، أهمها ما أسس له الباحث املرصي عامد عبد 

اللطيف، الذي عمل يف أعامله عىل دراسة ظاهرة تزايد أهمية الجمهور يف التواصل املعارص.

ترمجاتإصدارات

رحيل  ذكرى  ي 
�ف  ، ي أج�ي ميشال  مقال  ترجمة 

ي 1 جورج بالند�ي

- ملخص :

إىل  أجيي  ميشال  مقالة  تهدف 

الفرنيس  االجتامع  عامل  برحيل  االحتفاء 

Georges Balandier  جورج باالندييه

كان  حيث  اإلفريقية،  بالقضايا  املهتم 

عالمة فارقة يف الدراسات اإلفريقية طوال 

النصف الثاين من القرن العرشين، وخص 

القارة مبجموعة من البحوث والكتابات، 

أو  االجتامع  علم  مستوى  عىل  س��واء 

املدافعني  أشد  من  ويعد  األنرثبولوجيا. 

رافضا  اإلفريقية،  الشعوب  استقالل  عن 

ال��ق��ارة،  دراس���ة  يف  البنيوي  للمنهج 

بالسريورات  االهتامم  عنه  عوضا  مفضال 

لفكرة  ومؤسسا  االجتامعية،  والسياقات 

االستقالل الثقايف.

ج��ورج  الباحث  يف  البعض  ي��رى 

االجتامع،  علم  خاصة  مدرسة  باالندييه 

لكنه يرفض توصيف نفسه بذلك، ويرى 

وأنرثوبولوجي  اجتامع  عامل  نفسه  يف 

اهتاممات  ب��ني  م��ن  وك��ان��ت  وك��ات��ب، 

الكامنة  العالقات  فهم  باالندييه  جورج 

التي  والرمزية  واملقدس  السلطة  بني 

عند   البحثية  مكانتها  عىل  حافظت 

لهم  مهدت  آخرين  وباحثني  تالمذته 

إنتاج  نحو  الطريق  العلمية  رؤيته 

وباقي  إفريقيا  حول  نظرية  تصورات 

وساهم  األخ��رى.  املعارصة  املجتمعات 

 Georges Balandier باالندييه  جورج 

يف نشأة العديد من مراكز البحث بفرنسا 

 ORSTOM و  ORSC وإفريقيا ، ومنها

و CNRS، وكتب يف العديد من مجالت 

علم االجتامع واألنرثوبولوجيا.

المقال:

دجنرب   21 يف  باالندييه  جورج  ولد 

1920 بأعايل السون، وتويف يف 5 أكتوبر 

مراهقته  بها  عاش  التي  بباريس.   2016

مبتحف  الجامعية  ال��دراس��ة  ومرحلة 

وشارك  السوربون(،  )جامعة  اإلنسان 

مشواره  بدأ   .1944-1943 مقاومة  يف 

كباحث سنة 1946 عندما ذهب يف بعثة 

دراسية  إىل داكار حول موضوع »صيادو 

البحث  مكتب  إطار  يف   »lebou ليبو 

الذي   ،ORSC الكولونيايل2  العلمي 

بعد ذلكORSTOM 3   مكتب  أصبح 

البحار،   العلمي والتقني ما وراء  البحث 

  IRD  4قبل أن يتحول إىل املكتب الحايل

جورج  واستمر  للتنمية.  البحث  معهد 

يف التعليم العايل والبحث يف السوربون، 

ويف القسم السادس للمدرسة التطبيقية 

للدراسات العلياEPHE 5  التي أصبحت 

بعد ذلكEHESS 6 ، وله أيضا دور هام 

مثل  الكربى،  البحثية  املؤسسات  داخل 

 CNRS املكتب الوطني للبحث العلمي

ساهم  والتي  خاصة،   ORSTOMو

داخلها  بشكل كبري يف تحديد التوجيهات 

العلمية مثل التوظيفات سنوات -1960

 .1980

كان جورج باالندييه عالمة فارقة يف 

اإلفريقية  والدراسات  االجتامعية  العلوم 

طوال النصف الثاين من القرن العرشين، 

كتاباته  عرفت  التي  املرحلة  وه��ي 

األساسية؛ السوسيولوجيا الحالية إلفريقيا 

ي 
ترجمة: د. وديع جعوا�ف
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ي ذكرى رحيل جورج بالندي
، �ف ي ترجمة مقال ميشال أج�ي

الغامضة  وإفريقيا   ،1955 ال��س��وداء 

 ،1967 السياسية  األنرثوبولوجيا   ،1957

اآلخرين  تاريخ   ،1971 وق��درة  معنى 

 ،1980 الساحات  عىل  السلطة   ،1977

 ،1985 واملعارصة  السلطة  املنعطف: 

وأيضا  بالحركة 1988،  إشادة  الفوىض: 

هذه  وتشري   .2001 الكبري  النظام 

إىل  واحد  آن  يف  وامتداداتها  العناوين 

املالحظ  للعامل  »دينامي«  تصور  ثبات 

عن طريق العلوم االجتامعية، واملرور 

إط��ار  يف  إفريقيا  ح��ول  نظرة  م��ن 

االستعامر1960-1950 إىل تفكري أوسع 

حول العامل الشمويل globalisé، الذي 

اتخذ شكله أمام أعني جورج باالندييه 

ما بني 1970 و2000، لكنه يبقى مرتبطا 

بإفريقيا، التي تشكل »أرض)ه( املختارة 

ومرجع)ه(«، وهو ما كتبه يف سرية ذاتية 

مخترصة نهاية طبعة إفريقيا الغامضة 

جورج:«لصالح  ويقول   .2008 لسنة 

العرشات  طول  التجارة  عىل  الحفاظ 

تعليمي)األرض  يف  استمرت  السنني،  من 

»لقد  ج���ورج:  ويضيف  اإلفريقية(. 

والشكل  الثقافات  قوة  مصدر  علمتني 

تحوالتها...  عن  الديانات  تقدمه  الذي 

املنظمة  الفوىض  من  يشء،  كل  جربت 

إىل الدميقراطيات القروية، إىل اململكات 

املسلحة- واإلم��رباط��وري��ات  املقدسة 

الشعوب اإلفريقية السوداء«.

املساهمة  تكمن  ت��ردد  دون  من 

يف  باالندييه  لجورج  والريادية  األساسية 

األنرثوبولوجيا  من  حقل  ألكرب  إطالقه 

االجتامعي  التغري  بديناميات  مهتم 

أسئلة  طرح  خالل  من  وذلك  والثقايف، 

أشكالها  كل  يف  والسياسة  السلطة  عن 

اكتشاف  طريق  وع��ن  ومستوياتها، 

بني  العالقات  جديدة)التحرض،  ميادين 

1-  -Agier, Michel , In memoriam Georges Balandier )1920 2016(, Sociologie [En ligne], N° 1, vol. 8 |  2017, mis en ligne le 29 avril 

2017.

Office de la Recherche Scientifique Coloniale :ORSC -2مكتب البحث العلمي الكولونيايل، جاء بهدف إحداث مركز بحثي قادر عىل تشجيع البحث يف 

.ORSTOM والذي سيتم تغري اسمه بظهري 1943 إىل ،Léon Blum املستعمرات الفرنسية سنة 1937 يف فرتة حكومة ليون بلوم

ORSTOM l’Office de la recherche scientifique et technique outre-mer : - 3، مكتب البحث العلمي والتقني ما وراء البحار، الذي تم إحداثه بظهري 

11 أكتوبر 1943،  حيث تم أحداث يف البداية مكتب البحث العلمي يف ما وراء البحار ORSOM، قبل أن يتم اإلعالن سنة 1944 عن أحداث مكتب البحث العلمي 

.ORSTOM والتقني يف ما وراء البحار

4 - تحول مكتب  ORSTOM واملكاتب املتنامية إليه واملنبثقة منه إىل IRD معهد البحث للتنمية مع ظهري 5 نونرب 1998. 

   Ernest Renan املدرسة التطبيقية للدراسات العليا، التي تم تأسيسها سنة 1868، من طرف ارنست رنان ،École pratique des hautes études, l’EPHE - 5

وفكتور دوراي Victor Duruy، من أجل إدخال طرق التكوين األملانية يف البحث .

.EPHE القسم السادس  »العلوم االقتصادية واالجتامعية« للمدرسة التطبيقية للدراسات العليا ،  EHESS - 6

الهوامش

التنمية  واملستعَمرين،  املستعِمرين 

والتخلف، الحركات االحتجاجية السياسية 

عن  مبكرا  انفصل  لقد  الدينية(.  أو 

البنيوية structuralisme األكرث تجريدا 

وغري املهتمة بالسياقات السوسيوسياسية، 

األنرثوبولوجيا.  داخ��ل  املهيمنة  لكن 

بشكل  اإلفريقية  األرايض  عىل  وط��ور 

واملعارص  صديقه  غرار  وعىل  مختلف، 

-الذي   Roger Bastide باستيد  روجي 

درس الربازيل وجزر الكراييب- مالحظته 

وال��رصاع��ات  اإلجتامعية  للسريورات 

وعلم  باستيد  ومثل  عنها،  تنتج  التي 

اجتامع جورج غورفيتش، لكن يف تقارب 

الربيطانية  األنرثوبولوجيا  مع  أيضا 

بعد  مل��ا   situationnelle الظرفية 

غلوكامن  ماكس  ط��ور  حيث  الحرب، 

يف  والباحثني  ميتشال  كليد  وجيمس 

دراس���ات  عموما  مانشسرت  م��درس��ة 

يف  مشابهة  مواضيع  ح��ول  ميدانية 

والوسطى)التحرض،  االسرتالية  إفريقيا 

مقابل  يف  االستعامرية  السلط  التصنيع، 

االحتجاجات(.   ،coutumiers التقليدية 

الظرفية/الوضعية  مفهوم  وي��ع��ود 

 situation coloniale االستعامرية 

كل  قبل  تشمل  التي  الفرتة،   هذه  إىل 

عرب  املالحظة  الظروف  استبدال  يشء 

االعتبار  بعني  والجغرافيا واألخذ  التاريخ 

للتفاعالت،  السيكولوجية  املساهمة 

 historicité التاريخانية  متيزها  التي 

وسياقاتها السوسيولوجية عن االثنولوجيا 

االفريقانية africaniste ملارسيل غريول 

بعيدا  والقبلية  اإلثنية  للثقافة  ودراساته 

– ويصبح  الكولونيايل.  إط��اره��ا  عن 

االستقالل  عن  املدافع  باالندييه-  جورج 

نوع  عن  عرب  الذي   ،décolonisation

املثال  سبيل  عىل  الثقايف،  االستقالل  من 

داخل كتابه »إفريقيا الغامضة«، املنشور 

لجون  إنسانية«  »أرض  مجموعة  داخل 

.Plon  1957 مالوري، من إنتاج

الوضوح  كل  ومع  السياق،  هذا  يف 

سيظهر  م��ن��خ��رط  اج��ت��امع��ي  لعلم 

 reprises امل��ب��ادرة     »انبعاث  منظر 

إفريقيا  تحرض  ومثل   .»d‘initiative

لحظة   1950-1960 سنوات  واستقاللها 

 des األنساب  عالقات  إلضعاف  قوية 

عموما،  التقليدية   ،cadres lignagers

العامل،  مثل  األف��راد  لتحرير  املالئم 

دفع  ما  وهو  الحرضيني.  أو  املهاجرين 

جورج باالندييه إىل إنتاج واحد من أوائل 

كتب األنرثوبولوجيا الحرضية يف إفريقيا 

)سوسيولوجيا  الفرنسية  باللغة  السوداء 

طرف  من  املنشور  السود(،  الربازافيليني 

سنة    Presses de sciences Po

باالندييه  جورج  وشجع  ودرس   .1955

كانت  التي  التساؤالت  سياق  نفس  يف 

تحملها أعامل أجيال أخرى من الباحثني 

السياسية-الدينية  ال��ح��رك��ات  ح��ول 

املوضوعات  من  واحدة  أصبحت  التي 

1960- املوالية)سنوات  للمرحلة  الكربى 

الثقافية  املامرسات  يدمج  إنه   ،)1970

النقيض  وعىل  التاريخ«،  »اضطرابات  يف 

 ،culturalisme الثقافية  النزعة  من 

املبارشة«  املعرفة   « من  مقربة  وعىل 

»الثورة  أن  عىل  جورج  يدافع  للميدان، 

أيضا  تهاجم  الكولونيايل  النظام  ضد 

نظام التقاليد«)يف تقدميه لكتاب جريارد 

والتحرر  الظلم   ،G. Althabe ألتهاب 

يف  املخيال، ماسبريو 1969/ الديكوفريت 

 .)2002

للعالقة  باالندييه  جورج  رصد  مكن 

طقوس  و  املقدس  رمزية  بني  الكامنة 

السلطة »الشكل األسمى للعبة املأساوية« 

اإلفريقية  األرايض  املرور من  كأطروحة  

 Le السلطة-    scènesم��س��ارح كل  إىل 

 pouvoir sur scènes, Balland 1980,

باحثني  غ��رار  فعىل   .  fayard 2006-

جورج  طلبة  بينهم  من  كانوا  آخرين 

باالندييه يف الدكتوراه، واللذين جعلوا من 

إفريقيا ميدانا لدارساتهم يف البداية، قبل 

توسيع بحوثهم واهتامماتهم وتحليالتهم 

حول كل املجتمعات الحرضية الصناعية 

والسياسية املعارصة. 

لن نحسم هنا واآلن يف مسألة التعرف 

»أنشأ  قد  باالندييه  جورج  كان  إذا  ما 

مدرسة« أم ال، ألن أي »مدرسة« ال تظهر 

إال فيام بعد. إذا كان باالندييه قد أكد أنه 

ليست له هذه الرغبة، ميكننا مع ذلك أن 

نجعل من  موقفه هذا نسبيا. من جهة 

عن طريق إعادة جزء مهم من النصف 

األول من مساره يف إطار سيطرة البنيوية 

بعيدا عن األنرثوبولوجيا يف )اللسانيات، 

التحليل  السيميولوجيا،  الفلسفة، 

أساسا.  األنرثوبولوجيا  يف  لكن  النفيس(، 

ومن جهة أخرى مثلام قدمنا هنا بشكل 

مواضيع  فتح  عىل  التأكيد  مع  رسي��ع، 

عن  بعيدا  املفاهيم  وتحديد  وميادين 

كل ما قدمته األنرثوبولوجيا إىل حد اآلن، 

سيقال  ألنرثوبولوجيا  الفرصة  إعطاء  مع 

عنها حسب الحاالت؛ دينامية، سريوراتية 

دون  من  ت��رتك  لكن   ،processuelle

تؤسسها.  إبستمولوجية  أسئلة  جواب 

املؤسساتية  املشاريع  تعترب  وأخ���ريا 

باالندييه  لجورج  االستثنائية  والعلمية 

مساهامت علمية بارزة يف مجال البحث 

يف العلوم االجتامعية، كان لها وقع عىل 

»مدرسته البحثية« باملعنى العام. 

Rihanat_No44 modif 1.indd   74-75 11/02/2018   23:57:37



77 76
مجلـة رهانـات

العـدد 44 - 2018
مجلـة رهانـات
العـدد 44 - 2018

ي ذكرى رحيل جورج بالندي
، �ف ي ترجمة مقال ميشال أج�ي

لقد متكن جورج باالندييه من إنشاء 

تضم  للبحث،  إفريقية  وح��دات  ثالثة 

وانرثوبولوجيني   اجتامع  وعلامء  مؤرخني 

L‘EPHE- مركز الدراسات اإلفريقية يف-

VI ، الذي أصبح EHESS كمركز لألبحاث 

لإلفريقية يف السوربون،  باعتباره مختربا 

يف  اإلفريقية  والجغرافيا  االجتامع  لعلم 

املركز الوطني للبحث العلمي، الذي تم 

إلحاقه مؤخرا واندماجه مع معهد العامل 

جورج  أرشف  ولقد   .  -IMAFاإلفريقي

رسالة  من 200  يقرب  ما  باالندييه عىل 

دكتوراه، من بينها عدد كبري من الرسائل 

لطلبة أفارقة، وساهم يف توظيف العديد 

الدراسات  يف  واألساتذة  الباحثني  من 

اإلفريقية واألنرثوبولوجيا وعلم االجتامع، 

أسئلة  إىل  اهتاممهم  وجهوا   الذين 

التنمية وتحوالت املجتمعات.

نفسه  عن  باالندييه  ج��ورج  يقول 

أنه« انرثوبولوجي، عامل اجتامع وكاتب«. 

»علم  مؤسس  باالندييه  واستعمل 

السوداء  إلفريقيا  ال��ح��ايل«  االج��ت��امع 

سنوات 1950هذه الصفة أو تلك بشكل 

عن  ليتميز  السياقات،  حسب  متناوب 

األخذ  دون  من  لكن  االثنولوجيني، 

االجتامعية  االنرثوبولوجيا  االعتبار  بعني 

 la social anthropology“ الربيطانية 

britanique«. ويلخص جورج باالندييه 

»األنرثوبولوجيا  عن  دفاعه  يف  مقاربته 

بعد  سنة  عرش  اثنا  ملدة  السياسية«  

خالل  باالندييه  جورج  أدار  ولقد  ذلك. 

لعلم  الدولية  الدفاتر  سنوات  ع��دة 

 les cahiers internationaux االجتامع

جورج  أسسها  التي   de sociologie

مثل مجموعة »سوسيولوجيا  غورفيتش، 

الفرنسية  الجامعية  للمطابع  اليوم« 

 .PUF

منفذا  باالندييه  ج��ورج  فتح  لقد 

امل��وروث��ة  امل��ق��ارب��ات  ب��ني   brèche

héritées-البنيوية،الثقافية-، وما يسميه 

فعرب  البريوقراطية«.  ب«السوسيولوجيا 

هذا املنفذ brèche تطور علم االجتامع 

امليداين  البحث  عىل  املبني  الشامل، 

باعتباره بحثا منخرطا يف فهم الديناميات 

والسياسة  والثقافية  االج��ت��امع��ي��ة 

الراهنة.

مقاالت 

الفلسفة والأدب
لقاء كونديرا برمل بورخيس... 

-  تقديم:

ال تختلف الفلسفة عن األدب إال يف 

كون األوىل خطاب نقدي والثاين خطاب 

ميكن  ذلك  مع  أنه  غري  للنقد،  مكتوب 

الحديث عن نقدأديب وعن نقد فلسفي 

أديب  نقد  هناك  أن  وال��واق��ع  ل��ألدب. 

حسب  عديدة  اتجاهات  اتخذ  فلسفي 

يتعلق  ناقد،  لكل  الفلسفية  االهتاممات 

األمرباتجاه االلتزام يف األدب والذي قىض 

عىل صحة املسلمة القدمية التي مؤداها 

الجامل  خلق  هي  األدب  وظيفة  أن 

جعل  وقد  نفوسنا،  يف  االنفعال  وإثارة 

التساؤل عن دور األدب مقدمة رضورية 

ألي نقد أديب ج��اد. إن األدب عند أنصار 

هذا االتجاه بُعد خاص من أبعاد الوجود 

اإلنساين، وهو بعد فردي وجامعي عىل 

حد سواء، والكاتب يف العالقة املزدوجة 

يُظهر  ال��ذي  هو  بالعامل  تربطه  التي 

فيام  العالقات  القراء(  الناس)  من  لغريه 

باألشياء  تربطهم  التي  والعالقات  بينهم 

نصا  الصدد  بهذا  نجد  بهم.  تُحيط  التي 

جون  الفرنيس  األدب  لفيلسوف  شهريا 

هو  ما   « املعروف  كتابه  يف  سارتر  بول 

أسئلة  ثالث  فيه  طرح  الذي   « األدب؟ 

نكتب؟ وملن  الكتابة؟ وملاذا  ما  رئيسية: 

نكتب؟

إذا، مل تعد وظيفة األدب      هكذا 

االنفعال  وإث��ارة  الجامل  خلق  فحسب 

عىل  عالمة  أصبح  بل  القراء،  نفوس  يف 

االلتزام ومجال ملساءلة األفكار الفلسفية 

ونقدها ونقضها)نستحرضهنا مثال: أدب 

 . الالمعقول(  األدب  ورواي��ة  العبث، 

فلسفة  عن  الحديث  املعنى،ميكن  بهذا 

لألدب أوعن نقد فلسفي لألدبيلغي كافة 

واألدب.  الفلسفة  بني  والتخوم  الحواجز 

عىل  العالقة  املقاربة/  هذه  يف  وسرنكز 

الفرنيس  ال��روايئ  من  كل  نظر  وجهة 

األرجنتيني  واألدي��ب  كونديرا  ميالن 

بورخيصباعتبارهام  لويس  خورخي 

العالقة.  لهاته  واحدا  تصورا  يتقاسامن 

باألدب  الفلسفة  عالقة  تتجىل  فكيف 

وكيف  بورخيس؟  و  كونديرا  نصوص  يف 

أدبية  مواضيع  معالجة  هؤالء  استطاع 

بأدوات وخلفيات فلسفية؟ وبأي معنى 

للعالقة  تجسيدا  نصوصهم  اعتبار  ميكن 

الوطيدة بني الفلسفة واألدب؟ ثم، كيف 

ميكن الحديث عن بورخيس كأبرز ُمعرب 

عن قيم فلسفة ما بعد الحداثة؟

أولً : مــيالن كونديرا :  
»لــقـــاء«  

يجتمع  أن  ال��غ��ري��ب  م��ن      

بالخطاب   ) الفلسفة  الربهاين)  الفكر 

أن  أيضا  العجيب  ومن  التخييل)األدب(، 

يكون أحدهام قارئا للثاين، لكن كل هاته 

هذين  استحرضنا  إذا  ت�نمحي  الغرابة 

االثنني مبقربة من املفكر املعارص م�يالن 

دريسي حسن الإ

» إننا بحاجة إلى الخيال كي نواجه تلك 
الفظاعات التي تفرضها علينا األشياء« 

بورخيس
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الفلسفة والأدب لقاء كونديرا برمل بورخيس... 

أن  الغربية  للحداثة  ميكن  كونديرا.فهل 

يتم التأريخ لها من خالل الرواية ؟ 

كونديرا)  ميالن  ح��اول  م��ا  ه��ذا 

باإليجاب،  عليه  يؤكد  أن  1929م-....( 

معتربا »سريفانتس« األب الروحي للفكر 

حقا  املسؤول  إنه  الحديث،  الفلسفي 

ح�الة  من  األوريب  اإلنسان  نقل  عن 

القيم  وضعية  إىل  الجامعية  القيم 

شخصية  خالل  من  والذاتية  الفردية 

الرواية- كام  »بفضل  دون كشوطي، ف 

يؤكد كونديرا- استطاع اإلنسان أن يحتل 

ما  هذا    « فردا1  بوصفه  أوروبا  مشهد 

يعني أن مفهوم الذات انطلق من األدب 

يتحدث  أن  قبل  الرواية  من  وبالتحديد 

عنه ديكارت.

ميالن  عند  املفارق  ال��وازع  هذا    

جهة  من  األدب  بني  الربط  يف  كونديرا 

والفلسفة من جهة أخرى مل يقترص عىل 

الفلسفية  للمشكالت  األديب  التأصيل 

فحسب، بل تجاوز ذلك ليشمل القضايا 

بصيغة  الروائية  النصوص  يف  الفلسفية 

مخاتلة، ال تفصح عن اإلحاالت الفلسفية 

تبني  أن  تحاول  ما  بقدر  األدبية  للمعاين 

تطرحها  التي  لألسئلة  الفلسفية  الفرادة 

ضمنيا النصوص الروائية.

النظر  يعيد  أن  كونديرا  حاول  كام 

الفلسفي  للفكر  امليتافيزيقية  األسس  يف 

املعارصة،  اللحظة  حتى  سادت  والتي 

خاصة فيام يخص احتقار الفكر الفلسفي 

للمنث األديب وميكانيزماته ) الحيك،الرسد، 

الشخوص...إلخ(،  االستعارة،  الخيال، 

الذي  الطابع االستعاميل واآلدات��ي  وكذا 

تعامل به بعض الفالسفة املعارصين مع 

مرسح  مجرد  كونه  حيث   من  األدب 

يف  ترقص  الفلسفية  األف��ك��ار  لجعل 

كامي،  ألبري  سارتر،  بت�نك�ر)  ليس  حفل 

كافكا...(.

حضورا  نجد  كونديرا،  نصوص  يف    

فإرادة  الغياب،  عىل  كإحالة  لشوبنهاور 

النص  داخ��ل  تتكلم  املتشامئة  الحياة 

أن  إال  أبت  شخوص  بلسان  الكوندروي 

شوبنهاور  حلم  بذلك  محققا  تُنجب،  ال 

يف  ولكافكا  البرشي،  الجنس  إنهاء  يف 

أو  كافكا  لقراءة  تُعد  مل  التي  النصوص 

اإلشارة إليه.

 une»أو لقاء  يف  كونديرا  يحدثنا    

األصيل  العنوان  يف  كام   -  «  rencontre

»الغياب  عن   –2009 الفرنسية  للطبعة 

نص«  يف  الضحك«2،  يثري  ملا  املضحك 

الغبي« أو« األبله » لدستويفسيك، وعن 

الخلود  ووهم  واإلنجاب«3   الرواية   «

العزلة«  من  ع��ام  مائة   « يف  البرشي 

املنفى  لغابرييل غارسيا ماركيز4 وعن » 

وعن  فيرياليناهرثوفا،  بلغة  املحرر«5 

أو«  تشونربغ  عند  الفني  الجامل  سؤال 

وعن  بحفيل«6،  ليس  الذي  الحفل  ذلك 
رابيل7   عند  اإلستطيقي  مبعناه  اإلرث 

وبيتهوفن8 وكارلوس فوينتس  . 9 

1 - ميالن كونديرا، لقاء، ترجمة محمد بنعبود، املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل 2011، ص : 49

2 -نفس املرجع، ص : 29 

3 - نفس املرجع، ص : 48 

4 -يشري كونديرا هنا إىل مالحظة يف غاية الدقة وهو أنه ليس ألبطال الروايات العظيمة أبناء، ليس لبانتاغرويل وال لدون كيشوت ذريةوكل أبطال ستاندال ال أبناء 

لهم كام هو الشأن للكثري من أبطال بالزاك و دوستويفسيك، هذا العقم ليس ناتجا عن نية واعية للروائيني، بل هو روح الرواية 

 5 - نفس املرجع، ص : 117 

 6 -نفس املرجع، ص : 157 

7 -  نفس املرجع، ص : 73 

8 - نفس املرجع، ص : 79 

 9 - نفس املرجع، ص : 

الهوامش

   » متعدد10 لقاء  جاملية  إنها   «  

تبدأ  ف��أي��ن  وال��ش��خ��وص،  بالنصوص 

نصوص  يف  األدب  وينتهي  الفلسفة 

فيلسوف  أمام  إذن  نحن  هل  كونديرا؟ 

يتفلسف؟  أديب  أمام  أم  لألدب  قارئ 

التفكري  من  جديد  منط  أم��ام  نحن  أم 

يهدم الحواجز امليتافيزيقية بني الفلسفة 

واألدب؟

أمام  أننا  رصاحة  وبكل  البَوح  ميكن 

أرضية  يؤسس  عاملا  يلج  جديد  تفكري 

الكتابة  شاكلة  عىل  للتفكري  جديدة 

بيدين عىل حد تعبري املفكر املغريب عبد 

تلتقي  النحو  بهذا  العايل.  بنعبد  السالم 

الفلسفة باألدب يف » ل�ق�اء » ال عىل نحو 

بل  الصدفة،  ملنطق  خاضع  أو  اعتباطي 

عىل نحو واع وقصدي، الغرض منه إظهار 

الرواية يف فرادتها ومتيزها، ال  الفكرة يف 

من حيث هي صدى لفكرة فيلسوف أو 

أنطولوجيا، بل عىل  مرآة تعكس مجرى 

أساس أن الرواية ميكن لها أن تتفلسف 

خارج قوالب الفكر الفلسفي.

ليست  كونديرا  الرواية حسب  إن    

ذلك،  من  أكرث  إنها  أورسد،  حيك  مجرد 

حقل ألغام، يزرع القلق يف نفس كل من 

شيئا  ليس  وهذا  منها،  املرور  عىل  تجرأ 

الرواية،  َخرب  فكونديرا  بسيطا،  أو  عاديا 

 « الشهرية  الرواية  صاحب  هو  أليس 

الضحك والنسيان » التي نالت من املدح 

»دون  بعد  غربية  رواية  أية  تنله  مل  ما 

خرب  أنه  كام  ؟  لسريفانتس   « كيشوط 

النقد األديب بوصفه اتجاها من اتجاهات 

الفلسفة املعارصة.

 1977 سنة  نفسه  كونديرا  يعرتف    

قائال » كُنت أكتب وأنا ما أزال مسكونا 

لتوي  غادرتها  التي  بالدي  من  بذكريات 

ذاكريت  يف  ثاوية  تزال  ما  كانت  والتي 

واملراقبة11«  لالستنطاقات  أرضا  بوصفها 

و »ال ميكنني اليوم أن أكذب أنني كنت 

أغلب  كتبت  لقد  أكتب،  وأن��ا  صادقا 

إىل  تحولت  ألنني  أضحك  وأنا  رواي��ايت 

كاذب ) كذاب(، ذلك إلنني مل أكن أنقل 

أكتب  كنت  بل  بالضبط،  يجري  كان  ما 

فلسفتي عن الحياة«12 

التي قدمت حول  التعليقات  وأجود 

التعليقات  أعامله - يقول كونديرا- هي 

له  ح��وار  ففي  نفسه،  قدمها  التي 

مع  وحوار   ،1976 سنة  سلفيسرت  »مع 

أرشيمبود سنة 1992«13  تحدث بشغف 

عن كتاباته وحاول أن يصنفها إىل مراحل، 

معتقدا أن األديب وحده القادر عىل أن 

عىل  بالقول  يجزم  لذلك  أعامله،  يُؤول 

يُنتج   أن  أن األديب إن مل يكن مبقدوره 

خطابا نقديا تجاه أعامله ال ميكن له أن 

يكتب أبدا.

ثنائية  هي  والفلسفة  األدب  ثنائية   

ال  ال��ذي  واألدب  والرسالة،  الخطاب 

ال  ال��ذي  األدب  ه��و  رس��ال��ة  يتضمن 

التفكري  من  األدىن  الحد  عىل  يتوفر 

كيف  نفهم  املعنى،  بهذا   . الفلسفي 

والنقد  األدبية  الكتابة  كونديرابني  زاوج 

محايثان  عنرصان  بوصفهام  الفلسفي 

ومتداخالن  ومرتابطان  البعض  لبعضهام 

داخل النص يف حد ذاته. لذلك ال يحتاج 

ذاتيا  فيلسوف منفصل  قراءة  إىل  األدب 

النص ألن األديب نفسه  وموضوعيا عن 

مطالب بأن يكون فيلسوفا أو عىل األقل 

كام يقول كونديرا » فيلسوف نصه » أو 

نصوصه.

نقديا  نقاشا  كونديرا  يفتح  هكذا   

من نوع آخر، ليس حول عالقة الفلسفة 

وإمنا  بالفلسفة  أوعالقةاألدب  ب��األدب 

ال  وه��ذا  بصاحبه،  األدب  عالقة  حول 

خطاب  تجاه  فعل  رد  أو  إلغاًء  يعني 

هو  كام  املؤلف  أوموت  الكاتب  موت 

محاولة  وإمن��ا  البنيويني،  عند  الشأن 

إلعادة النظر يف طبيعة األدب نفسه من 

حيث إنه ليس خطابا تخيليا، بل هو يف 

وجهات  يُقدم  إشكايل  خطاب  ذاته  حد 

وقيمية  وجودية  إشكاالت  بصدد  نظر 

ومعرفية.

يف  كونديرا  يجيب  ؟  نكتب  ملن    

مؤلفه » فن الرواية » قائال :« إننا نكتب 

لنتحقق  بل  القراء،  ليقرأنا  ال  كأدباء 

والكاتب  أفكارنا،  تبليغ  امكانيتنا يف  من 

يظن  الذي  الشاعر  أو  القاص  أو  الروايئ 

أن نجاحه مرتبط بتسجيل أكرب عدد من 

القراءات واهم يف ذلك14«   ، إن النجاح 

الحقيقي هو حسب كونديرا » أن يتبع 
النص حاشية عنه باسم املؤلف نفسه«15 

وهو يستشهد يف ذلك بحاشية عىل »إسم 

الوردة » الذي كتبه أمربتو إيكو  تعليقا 

عىل نصه الشهري » إسم الوردة« .

عن  كونديرا  يدافع  الشكل  بهذا 

لها  تكون  ما  دامئا  األدبية  الكتابة  كون 

امتدادات فلسفية أو رمبا تكون األفكار 

للكتابة  األول  األص��ل  هي  الفلسفية 

عن  أنفسهم  الكتاب  فتعليق  األدبية، 

يكتب  الكاتب  أن  عىل  دليل  كتاباتهم 

ويف نفس الوقت يستشكل أو يجيب عن 

قاله  ما  بصدد  نتساءل  لكن  إشكاالت. 

كونديرا عىل النحو التايل :

  ملاذا حينام يُقدم أعامال نقدية غالبا 
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الفلسفة والأدب لقاء كونديرا برمل بورخيس... 

آخ�رين  لروائيني  كبريا  حيزا  يُخصص  ما 

وستاندالوكافكا  بكيت  صامويل   : مثل 

وسريفانتس،  زوال  وإم��ي��ل  وب��روس��ت 

»م��وزار«  ك  كبار  موسيقيني  وعن  بل 

وعن   ، كبيكون  وعلامء  بيتهوفن،  و 

مرسحيني كشكسبري؟ هل يستحرض بذلك 

يجعله  الذي  بالشكل  هؤالء  يف   « »أناه 

يصفق ولو بشكل ُمضمر ملا قاله دريدا 

الذين  هؤالء  كل  هو  أنا  ؟  أن���ا  »من 

التفكيك  صاحب  قالها  التي  أنا،  ليسوا 

لنصوص  تفكيكه  ُسئل عن سبب  حينام 

أخرى دون نصوصه الخاصة.

تانيا : خورخي لويس بورخيس: 
بعد  ما  لفلسفة  الــروحــي   الأب 

الحداثة

لويس  خورخي  أن  العجيب  من     

جائزة  ينل  مل  بورخيس)1986 1899-م( 

بأفكاره  إش��ادة  أي  وال  ل��ألدب  نوبل 

الفلسفية إال بعد مامته، ليبقى » كتاب 

كبري  أديب  مأساة  عىل  شهادة   « الرمل 

تاركا  وفاته،  بعد  إال  به  االعرتاف  يتم  مل 

فكرا  ليس  األدب   : مفاده  محريا  سؤاال 

عىل  عالمة  إنه  السعادة،  أو  لالمتالء 

ذات  بورخيص  تسأل  والشقاء.  الفراغ 

هو  الحقيقي  السؤال  ليس  قائال:  يوم 

ملاذا مثة يشء عوض ال يشء، إن السؤال 

الحقيقي هو ملاذا مثة يشء عوض يشء، 

ضاربا كل املعرفة البرشية عرض الحائط، 

معربا بذلك عن موقف عدمي أصبح عىل 

القرن  نيتشه  تعبريجونبودريار« هو  حد 

الواحد والعرشين«.

يعرب    16 »الخريطة«  استعارة  يف   

كلها  متناهية،  ال  ع��وامل  عن  بورخيس 

واقعية ألنها متخيلة، منتقدا بذلك فكرة 

الفلسفة  عليها  انبنت  التي  املطابقة 

ليس  إليه  بالنسبة  فالخيال  الحديثة، 

أو للحقيقة بقدر ما هو  للواقع  مناقضا 

إمكانيات وجودنا، لكن تم  إمكانية من 

املثون  يف  وإقصاؤه  وتهميشه  إهامله 

الفلسفية.لذا فإعادة االعتبار للرواية هو 

إننا  للخيال،  االعتبار  إعادة  ذاته  حد  يف 

أو  القدر  وبنفس  نتخيل  نكتب  حينام 

بنفس املنطق حينام نعيش فإننا نتخيل 

مبنتهى  بورخيص  يجيب  ؟  نختار  فأيهام 

للنوم  نخلد  حينام   «  : قائال  الوضوح 

نكون  يدعونا ألن  أنا آخر  فينا  يستيقظ 

أكرث مام نحن عليه«17 ، وهذا األنا الثاين 

هو الطفل املدلل لألدب.

حادة  سخرية  بورخيس  نصوص  يف 

قامت  التي  الحداثة  ومبادئ  قيم  من 

عليها الحضارة الغربية ونقدا الذعا ألثون 

الفلسفة التقليدية الحاملة لفكر الخالص. 

الحداثة  بعد  ما  فلسفة  شهدت  لقد 

نيتشه  قراءة  من  بانتقالها  نوعيا  تحوال 

بورخيص  قراءة  إىل  مرآته  يف  والتفكري 

وتوظيفه كأبرز ُمعرب عن قيم فلسفة ما 

الكتابة األدبية  تلتقي  الحداثة، هنا  بعد 

إسهام  حيث  من  الفلسفية  باملعرفة 

الثابتة  القواعد  وتحطيم  األوىل يف هدم 

10 - ن نفس املرجع، ص : 93 

11 - نفس املرجع، ص: 13

12 - ميالن كونديرا، الضحك والنسيان،ترجمة محمد بنعبود، املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل 1977، ص : 44

13 - ميالن كونديرا، لقاء، مرجع سبق ذكره، ص: 15

14 - عن مقال » النقد األديب والفلسفة« لويص صادق، ضمن مجلة املثقفني العرب، السنة الثامنة مايو 1978، العدد 86، ص : 99

15 - املرجع نفسه، ص: 99

16 - جون بودريار، الفكر الجذري، ترجمة أحمد القصوار منري الحجوجي، منشورات دار توبقال، الطبعة األوىل 2010، ص: 32 

17 - خورخي بورخيص، كتاب الرمل، ترجمة سعيد الغامني، سلسلة إبداعات عاملية، دار أزمنة، عامن، الطبعة األوىل 1989، ص: 45

الهوامش

وال  مرتدد  فضاء  إىل  حولتها  إذ  للثانية، 

يقينييبخس قيمة األفكار املجردة لصالح 

أرس  يف  السقوط  دون  املعيشية  الوقائع 

الساذجة.  التجريبية  الواقعية  التصورات 

لقد راجع بورخيس مفهوم العقل وانتقد 

بإمكانية  القائلة  اإلطالقية  التصورات 

راجع  كام  مجردة،  نظرية  تصورات  بناء 

صفة  من  إي��اه  مجردا  الواقع  مفهوم 

سخر  الخيال.  صفة  إياه  مانحا  املطابقة 

وحراس  الحقيقة  أنبياء  كل  من  كذلك 

)ديكارت،  الراسخة  الدوغامئية  العقائد 

ليبنز، كانط، هيجل...( من حيث كونهم 

يختزلون قدرة اإلنسان التخيلية يف لحظة 

السياق،  هذا  يف  منوها.  لحظات  من 

يستلهم بورخيس اإلرث األديب والِحَكمي 

والصيني عىل  الهندي   ( القديم  الرشقي 

من  يتعارض  كنموذج  الخصوص(  وجه 

حيث األسس واملسلامت مع الفكر الغريب 

الحديث. إن ما عرب عنه بورخيس نجد له 

تطرق  حينام  فوكو  ميشيل  عند  امتدادا 

الكلامت   « كتابه  يف  التصنيف  ملسألة 

الحديث  الغريب  فالتصنيف  واألشياء«، 

يف  املنطقية،  العقل  مبادئ  عىل  يستند 

حني يعتمد التصنيف الصيني عىل أسس 

بالديني  الخيايل  فيها  يتداخل  استيهامية 

باألسطوري وبالحكايات الشعبية.

الحلم  ه��ي  ب��ورخ��ي��س«  أرض  إن 

والوهم والاليقني. كل يشء ال يؤدي إىل 

يشء«18 فقد حاول بورخيس أن يُبني أن 

بناء  بناءه  ميكن  ال  ومتثل  كواقع  العامل 

أن  بإمكانه  الخيال  برهانيا فحسب، ألن 

 « ففي  الحقيقية،  الواقع  مبادئ  يُعلمنا 

كتاب الرمل » يستحرض حكاية الخريطة 

إنجاز  وحكايات  الصينية  واإلمرباطورية 

تاج محل يف الهند، مبينا من خاللهام أن 

ما يكتبه األدباء ليس كذبا وليس ُمجانبا 

النظر  يجب  بل  الصواب،  أو  للحقيقة 

تعترب  ال  معينة  فلسفية  زاوية  من  إليه 

ما هو حكاية  بقدر  مقولة جدية  العامل 

ساخرة وهزلية أو عىل حد تعبريه » لعبة 

سخيفة«.

خالل  من  بورخيس  يبني  هكذا،     

فلسفيا  تصورا  بسيطة  أدبية  نصوص 

عام،  بشكل  والوجود  والتاريخ  للعامل 

األح��داث  من  سلسلة  هو  حيث  من 

بدون قصدية وتراكم زمني، بدون غاية 

أثر.بهذا  وب��دون  متعددة  وشخصيات 

املعنى، استحال الوجود عند بورخيس إىل 

عامل سيوراين ) نسبة إىل إميل سيوران ( 

غارق يف التشاؤم، لكن فيه بصيص تفاؤل 

مفاده أن اإلنسان ميكن أن يضفي نوعا 

من املعنى عىل العامل مبُنتَِجه التخييل. يف 

بورخيس  لتصور  القصوى  الحدود  هذه 

فالسفة  وبني  بينه  واضحا  تقاطعا  نجد 

آخرين أمثال نيتشهوكريكجاردوسيوران...

إلخ

لكن أصالة بورخيس وتفرده تكمن يف 

كونه ال ينتهي إىل موقف عدمي كام عرب 

هو  كام  وجودي  موقف  أو  نيتشه  عنه 

مأساوية  نهاية  أو  كريكجارد  عند  الحال 

كام هو الشأن عند صاحب« املياه كلها 

إىل  النهاية  يف  يصل  بل   ،« الغرق  بلون 

أن » الرمل » ولو أنه إحالة عىل كائنات 

مادية ضئيلة إال أنها تستطيع أن تؤسس 

والدالالت  واملعنى  بالرموز  ُمثخن  لعامل 

يف  ضآلته  فرغم  اإلن��س��ان،  ح��ال  وه��و 

الكون وخاصية الزوال والالخلود وحجمه 

أنه  إال  الفسيح،  الكون  ضمن  الالمريئ 

الوجود  يستوعب  أن  له  ميكن  بخياله 

بأكمله أو الكون كله يف كلمة واحدة مثل 

»األفق«، وهذا األفق حسب بورخيس لن 

يكن إال أفقا تخيليا، رمزيا، وهذا ما يدعو 

إىل إعادة استحضاره واستنبات رشوطه، 

ألن العقل الغريب اآلذايت بتقنياته وأفكاره 

الهدامة حًول العامل إىل مواد وجرده من 

كل قيمة رمزية. بهذا املعنى ننفتح عىل 

بورخيس آخر، ليس ذلك األديب  فقط، 

بل الناقد االجتامعي والفيلسوف امللتزم 

بقيم الثقافة.

عرضه  بصدد  ب�ودري�ار  يتساءل 

لفكرة بورخيس حول تجدد العامل، » من 

أين يستمد هذا املفكر األمرييك الالتيني 

كل هذا النقد للحضارة الغربية ؟ يجيب 

بودريار مبنتهى الوضوح قائال : ال ميكن 

أن يكون املصدر غري ثقافة الهنود الحمر 

التي ميثل بورخيص فعال سليلها األصيل، 

قيم  الروح يف  باعتي  أحد  األقل  أو عىل 

األنكاورمايا« 19.

عىل سبيل الختم:

  هكذا اقرتبنا مع كونديرا وبورخيس 

والفلسفة،  األدب  أن  مفادها  فكرة  من 

أو  منفصلني  عاملني  ليسا  الرواية،  خاصة 

مجالني متداخلني بقدر ما هام عامل واحد. 

لقاء بني  باألدب، هو  الفلسفة  لقاء  إن  

شاكلة  عىل  ليس  لكن  والفكرة،  الكلمة 

متباعدتني،  آلتني  أو  منفصلني  فضائني 

اإلنسان  يحتاجهم  يدين  شاكلة  بل عىل 

معا بالرضورة للتصفيق، وهذا ما نجده 

بشدة عند ميالن كونديراصياد اللقاءات 

الروائية، وعند خورخي لويس بورخيص 

واألب  وفاته  بعد  ول��د  ال��ذي  املبدع 

الروحي لفلسفة ما بعد الحداثة.
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الفلسفة والأدب لقاء كونديرا برمل بورخيس... 

- بالعربية:

ميالن كونديرا، لقاء، ترجمة محمد بنعبود، املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل 2011  •

ميالن كونديرا، الضحك والنسيان، ترجمة محمد بنعبود، املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل 1977  •

مقال » النقد األديب والفلسفة« لويص صادق، ضمن مجلة املثقفني العرب، السنة الثامنة مايو 1978  •

جون بودريار، الفكر الجذري، ترجمة أحمد القصوار منري الحجوجي، منشورات دار توبقال، الطبعة األوىل 2010  •

خورخي بورخيص، كتاب الرمل، ترجمة سعيد الغامني، سلسلة إبداعات عاملية، دار أزمنة، عامن، الطبعة األوىل 1989  •

- بالفرنسية:

• Jean Baudrillard, carnaval et canibale, L’herne, 2008

ببليوغرافيا:

17 -  خورخي بورخيص، كتاب الرمل، ترجمة سعيد الغامني، سلسلة إبداعات عاملية، دار أزمنة، عامن، الطبعة األوىل 1989، ص: 45  

18 -  املرجع نفسه، ص: 7 

الهوامش

منشورات مدى

Rihanat_No44 modif 1.indd   82-83 11/02/2018   23:57:39



84
مجلـة رهانـات
العـدد 44 - 2018

آخر أعداد جملة رهانات

العدد 40

العدد 42

العدد 41

العدد 43

Rihanat_No44 modif 1.indd   84 11/02/2018   23:57:39


