
مـركـــــز درا�ســـات حـقـــوق الإن�ســان والديــمـقراطـــيــة

منظمة غري حكومية متخ�س�سة يف البحث والدرا�سة والتدريب، م�ستقلة عن ال�سلطات احلكومية والتيارات ال�سيا�سية، 

تعنى بق�سايا الدميقراطية وحقوق الإن�سان كما هي متعارف عليها عامليا.

الأهداف:

النهو�ض بثقافة حقوق الإن�سان والدميقراطية من خالل:

● خلق ف�ساء للتناظر يف الق�سايا احلقوقية والدميقراطية و�سبل تاأ�سيلها ومعيقات تطورها.

●  تقييم ال�سيا�سات العمومية يف جمال حقوق الإن�سان.

● حتفيز التفكري يف املكونات الثقافية وال�سيا�سية والقانونية واملوؤ�س�ساتية املرتبطة بالبناء الدميقراطي ودولة القانون.

● مواكبة م�ستجدات الآليات واملعايري يف جمال حقوق الإن�سان مبا يف ذلك ق�سايا العدالة النتقالية وتقنيات حل النزاعات 

بالطرق ال�سلمية واحلكامة الأمنية...

● التوثيق والبحث يف الفكر احلقوقي والدميقراطي.

● دعم وت�سجيع البحوث يف جمال حقوق الإن�سان والدميقراطية.

الو�سائل:

يعمل املركز على حتقيق اأهدافه عن طريق:

● تنظيم ندوات ودورات تدريبية؛

● اإجناز درا�سات واأبحاث؛

● اإ�سدار املطبوعات وغريها من الو�سائل املنا�سبة للنهو�ض بثقافة حقوق الإن�سان والدميقراطية؛

● تبادل اخلربات وبلورة برامج التعاون وال�رشاكة مع موؤ�س�سات وطنية ودولية؛

● امل�ساركة يف املنتديات الوطنية والدولية؛

● اإن�ساء وحدات متخ�س�سة يف الن�رش والإعالم والتوثيق.

مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

الرباط- املغرب �سندوق الربيد: 326 الربيد املركزي – 

الهاتف/الفاك�ض : 71 95 70 37 05 )00212(     

contact@cedhd.org
www.cedhd.org

�سل�سلة تقارير



اإدماج الأمن الإن�ساين �سمن ال�سيا�سات الوطنية

يف جمال �لأمن مبنطقة �شمال غرب �إفريقيا

تقرير تركيبي

الـرباط،  23 و24 نونبـر 2010



مطبوعات مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية

طبعة أولى: 2014

اإليداع القانوني: 

ردمك : 

اإلخراج الفني: نداكوم ديزاين، هـ: 50 25 68 37 05 

املطبعة: مطبعة البيضاوي، هـ: 41 32 70 37 05



3

تقدمي

نظم مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية بتعاون مع مركز جنيف 

ال�سوي�رسية،  الكنفدرالية  وبدعم من  امل�سلحة،  للقوات  الدميقراطية  للمراقبة 

ال�سيا�سات  �سمن  الإن�ساين  الأمن  اإدماج  مو�سوع  حول  ندوة  بالرباط، 

الوطنية يف جمال الأمن مبنطقة �سمال غرب اإفريقيا. 

ح�رس هذه الندوة عدد هام من الفاعلني واملهتمني بال�سيا�سات واملمار�سات 

الأمنية ملختلف بلدان منطقة �سمال غرب افريقيا وعدد من اخلرباء  املحليني 

والدوليني كما حظيت باهتمام خا�ص من خمتلف املنابر ال�سحفية.

التي  الق�سايا  للت�ساوؤل يف خمتلف  منا�سبة  الإقليمي  اللقاء  كان  وقد 

تهم ال�سيا�سات الوطنية والإقليمية يف جمال الأمن وذلك من خالل املحاور 

التالية:

 ● دواعي تطوير �سيا�سة الأمن القومي؛

 ●امل�سالح الأمنية امل�سرتكة، والتهديدات التي تواجه الأمن القومي؛

 ●اإجراءات حماية امل�سالح الأمنية ومواجهة التهديدات؛

 ●م�ستلزمات تطوير �سيا�سة الأمن القومي؛

 ●البعد الإقليمي لالأمن القومي ؛

 ●الأليات الإقليمية لتعزيز الأمن القومي.

الندوة  لهذه  الرتكيبي  التقرير  الكتيب  هذا  يف  ن�رس  للفائدة  تعميما 

الإقليمية.
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تقرير تركيبي

بدعوة من مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ومركز جنيف 

ال�سوي�رسية،  الكنفدرالية  وبدعم من  امل�سلحة،  للقوات  الدميقراطية  للمراقبة 

حول:  الأوىل  الإقليمية  الندوة   2010 نونرب  و24   23 يومي  بالرباط،  انعقد 

اإدماج الأمن الإن�ساين �سمن ال�سيا�سات الوطنية يف جمال الأمن مبنطقة 

�سمال غرب اإفريقيا. وقد �سارك يف هذه الندوة عدد هام من ممثلي بلدان 

�سمال غرب اإفريقيا وال�ساحل )اجلزائر، بوركينافا�سو، مايل، املغرب، موريتانيا، 

وال�سنغال( اإىل جانب عدد من اخلرباء الدوليني. كما حظيت باهتمام بالغ 

من طرف خمتلف املنابر ال�سحفية والإعالمية.

ويكمن  الهدف الرئي�سي من تنظيم هذه الندوة يف تي�سري عملية تبادل 

احلاجيات  جمال  يف  اأفريقيا،  غرب  �سمال  منطقة  يف  واملعارف  اخلربات 

الأمنية، والأجوبة ال�سيا�سية على امل�سكالت املطروحة يف هذا املجال. 

ومن هذا املنطلق حتددت اأهداف الندوة، يف يلي: 

● املقارنة بني طرق حتديد الدول حلاجياتها الأمنية )فيما يتعلق بالأمن 

الإن�ساين( اخلا�سة ب�سعوبها؛

● املقارنة بني طرق و�سع ال�ستجابات ال�سيا�سية يف مواجهة التحديات 

الأمنية؛

● املقارنة بني حاجيات وم�سالح الدول و�سعوبها فيما يتعلق بالأمن؛

● املقارنة بني التهديدات التي تواجه اأمن الدول، والتهديدات التي تواجه 

الأمن الإن�ساين؛

على  عليها  التعرف  مت  التي  التهديدات  احتواء  كيفية  يف  التداول   ●
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ال�سعيد الإقليمي اأو دويل؛

تلك  مواجهة  يف  اإقليمية  ردودا  تقدم  قد  التي  الإجراءات  حتديد   ●

التحديات لتعاون الإقليمي.

ق�شايا تتطلب �لتفكري �مل�شرتك

افتتح هذا اللقاء احلبيب بلكو�ص رئي�ص مركز درا�سات حقوق الإن�سان 

والدميقراطية بكلمة اأو�سح يف بدايتها اأن املركز و�رسكاءه ارتاأوا  موا�سلة 

التفكري  يف امل�ساألة الأمنية من مدخل جديد  يتعلق بق�سايا فر�ست نف�سها 

على دول �سمال اإفريقيا تتطلب التفكري امل�سرتك ملواجهتها. 

وذكر باأن املركز فتح هذا الور�ص اجلديد مبنطقتنا منذ ثالث �سنوات 

م�ست، حيث  متكن  من عر�سه يف نقا�ص عمومي، يجمع بني املعرفة والإملام 

بالن�سغال برفع هذا التحدي، مما �سمح بجمع م�سوؤولني اأمنيني وحكوميني 

وفعاليات مدنية واأكادميية وجمعوية حول طاولة واحدة.

وقد انطلق املركز من مكت�سبات وفرتها التجربة املغربية يف جمال حقوق 

الإن�سان، واإطالق دينامية معاجلة انتهاكات ما�سي، حقوق الإن�سان وبناء 

مرتكزات مل�ساحلات متعددة وت�سحيح مواطن اخللل يف الواقع املغربي.

واإذا كانت تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، يقول احلبيب بلكو�ص،  

تكت�سي اأهمية خا�سة يف �سياق التطور املغربي يف جمال حقوق الإن�سان، 

فاإنها ت�سكل مكونا من مكونات الإ�سالح متعدد املجالت، اإذ اأن  املو�سوع 

يكت�سي اأهميته واإحلاحيته اأي�سا من حتديات واإكراهات واختيارات احلا�رس 

حاليا  الأمن  جمال  يف  العمومية  ال�سيا�سات  مو�سوع  اأن  اأي  وامل�ستقبل. 

ذات  املطروحة  الق�سايا  التي جعلت  بعوملته  اليوم  العامل  وليد حتولت  هو 

امتدادات دولية، معاجلتها غري ممكنة يف اإطار دولة واحدة. 
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اإفريقيا تواجه حتديات كبرية فر�ستها  اأن منطقة �سمال غرب  واأ�ساف 

ق�سايا الإرهاب وتداعياته، وق�سايا اأخرى نتيجة اإغالق احلدود يف ال�سمال 

وما اأدت اإليه من هجرة غري قانونية، وتهريب، واجتار يف الب�رس، وتبيي�ص 

الأموال وغريها. كما تواجه املنطقة القر�سنة وحروب اإلكرتونية والعديد من 

العديد  مو�سوع  املنطقة  جعل  مما  لال�ستقرار،  املقو�سة  الأخرى   امل�ساكل 

التعاون  يفر�ص  الذي  الأمر  كربى،  دول  م�سالح  تتجاذبها  املبادرات  من 

حت�سني  من  تتمكن  حتى  املنطقة  بلدان  بني  امل�سرتك  البناء  ج�سور  ومد 

احلق  دولة  لبناء  اأ�سا�سية  كمحددات  والأمن  ال�ستقرار  و�سمان  نف�سها 

وال�ستقرار  الأمن  ق�سايا  باأن  علما  واحلقوق،  باحلريات  والتمتع  والقانون 

حكومية  قطاعات  من  الفاعلني  جميع  وت�سائل  العمومية  ال�سيا�سات  تهم 

على  التاأكيد  اإىل  ليخل�ص  وجامعية  واإعالمية  وجمعوية  وحزبية  وت�رسيعية 

واخل�سوع  وال�ستثمار  والتحديث  التاأهيل  ت�ستدعي  ق�سية جمتمعية  اأنها 

لآليات ال�سبط وامل�ساءلة. وبهذا املعنى، فاإن الأمن ي�سع الإن�سان يف �سلب 

اهتمامه ووظائفه، مما جعل املركز و�رسكاءه يختارون معاجلة املو�سوع من 

زاوية اإدماج بعد الأمن الإن�ساين يف �سلب ال�سيا�سات الوطنية يف جمال 

الأمن، وذلك يف اإطار تفكري جماعي وبحث م�سرتك عن �سبل النت�سار 

للعدل واحلق والكرامة والتنمية امل�ستدامة. 

الفتتاحية  اجلل�سة  بدوره، خالل  تدخل،  ال�سوي�رسية  اخلارجية  ممثل 

ي�سكل حتديا م�سرتكا بني  الوطني  امل�ستوى  الأمن على  اأن �سمان  ليوؤكد 

جميع البلدان منها �سوي�رسا �ساأنها �ساأن خمتلف البلدان احلا�رسة يف الندوة، 

مربزا اأن التهديدات التي تواجه الأمن متعددة تتطلب ردودا على امل�ستوى 

اأن تاأمني  اإىل  الوطني كما على امل�ستوى الإقليمي. واأ�سار يف هذا ال�سدد 

الأمن وال�ستقرار يف بلدان القارة الأوروبية ل ميكن اأن يتم دون الهتمام 

بالأمن يف القارة املجاورة، لذلك تهتم الوليات املتحدة ورو�سيا وغريها من 

باحلوار  �سوي�رسا   تهتم  اأي�سا،  ولذلك،  وال�ستقرار،  الأمن  بق�سايا  البلدان 
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املتعلق بالأمن يف اإفريقيا. وهناأ با�سم احلكومة ال�سوي�رسية احلكومة املغربية 

على م�ساهمتها من خالل هذه الندوة يف احلوار حول الأمن الإقليمي بغرب 

�سمال اإفريقيا.

اأما لويتهولد اأرنولد، امل�سوؤول عن منطقة �سمال اإفريقيا وال�رسق الأو�سط 

يف ممركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات امل�سلحة، فقد �سكر يف بداية 

�ساكرا  اللقاء،  للم�ساهمة يف هذا  التلقائي  امل�ساركني على قبولهم  مداخلته 

الكنفدرالية ال�سوي�رسية على احت�سانها لهذه الندوة.

 وكانت كلمته خالل هذه اجلل�سة منا�سبة األقى خاللها ال�سوء باإ�سهاب 

كل  واأدوار  الإن�ساين  والأمن  بالأمن  اخلا�سة  املفاهيم  من  العديد  على 

الفاعلني يف املجتمع يف بلورة ال�سيا�سات الأمنية، مربزا الدواعي اإىل بلورة 

هذه ال�سيا�سات على ال�سعيدين الوطني والإقليمي.

�ل�شيا�شات �لعمومية يف جمال �لأمن: �لأمن �لإن�شاين و�أمن �لدولة

ملاذا نبلور �سيا�سة وطنية يف جمال الأمن؟ كان هذا هو ال�سوؤال املحوري 

للجل�سة الأوىل التي اأدار اأ�سغالها اأرنولد لويتهولد من مركز املراقبة الدميقراطية 

للقوات امل�سلحة بجنيف، و�ساهم فيها كل من الكولونيل هريمان بامربا من 

ولد  ال�سينغال وحممد حممود  بريام ديوب من  والكولونيل  بوركينافا�سو، 

حممدو، وزير خارجية موريتانيا �سابقا، واملفت�ص العام لل�رسطة املايل حممدو 

نياكاتي اإىل جانب العقيد اأحمد بوحلبا�ص من املغرب.

يف البداية، حتدث العقيد هريمان بامربا من بوركينافا�سو عن مفهوم 

بالده  وتنفيذها يف  بلورتها  كما متت  الأمن  الوطنية يف جمال  ال�سيا�سة 

مربزا الرتابط القائم بني ال�سيا�سة والأمنية و�سمان الأمن الإن�ساين.

ويف تدخل اآخر اأبرز  النتائج التي اأفرزتها ال�سيا�سة الوطنية يف جمال 

الأمن التي اعتمدتها بالده، ملخ�سا اإياها  يف اإقامة �رسطة القرب من جهة، 
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وحتقيق مطلب دام اأكرث من 20 �سنة يتعلق بتخ�سي�ص العتمادات املنا�سبة 

لتطبيق ال�سيا�سة الأمنية وتطويرها. كما متيزت جتربة بوركينافا�سو بانفتاح 

حقوق  وجمعيات  الإعالم  ذلك  يف  مبا  الفاعلني  جميع  على  الأمن  قوات 

الإن�سان وخمتلف مكونات املجتمع املدين.

ومن جهته األقى اجلرنال املفت�ص العام لل�رسطة املايل ال�سوء على مفهوم 

ال�سيا�سة الوطنية يف جمال الأمن ك�سيا�سة عمومية تقوم على روؤية وا�سحة 

تقوم على ت�سخي�سات دقيقة واأهداف جلية اآخذة بعني العتبار خ�سو�سيات 

الأو�ساع يف كل بلد، مربزا الأهمية التي يكت�سيها الن�سجام بالن�سبة لبلورة 

وتنفيذ ال�سيا�سة الوطنية يف جمال الأمن.

وعلى م�ستوى اآخر، حتدث اجلرنال املايل عن فوائد اإر�ساء �سيا�سة وطنية 

يف جمال الأمن، والتي تتمثل يف انخراط املواطن يف فهم هذه ال�سيا�سة 

الوطنية من جهة، ومتكن الدولة من اإعداد نظرة وا�سحة على املدى املتو�سط 

القرار من  واأ�سحاب  ال�سيا�سة مكنت اخلرباء  اإر�ساء هذه  اأن  والبعيد، كما 

اإطار  ال�سيا�سة واإ�رساكه يف  املواطن يف �سلب هذه  اأهمية و�سع  مالم�سة 

م�سبوط بعيدا عن اأي توجه فو�سوي.

�سياغة  اإعادة  الأمن  وطنية يف جمال  �سيا�سة  اإر�ساء  فوائد  من  كما 

املفاهيم والنتقال من الدولة التي تدير ال�ساأن اليومي يف جمال الأمن اإىل 

النوع  ت�سمني  فيها  مبا  رحابة  اأكرث  معايري  و�سع  من  مكن  اأو�سع  جمال 

الجتماعي، ف�سال على اإدماج املجتمع املدين، الذي اأ�سبح يتحدث با�سم 

املواطنني، يف بلورة  وتنفيذ هذه ال�سيا�سة.

بعد اأن اأ�ساد ال�سيد حممود ولد حممدو من موريتانيا باملبادرة املتمثلة 

يف تنظيم هذه الندوة الإقليمية،  اأكد اأن بلورة �سيا�سية وطنية يف جمال 

الأمن نابعة من �رسورة توفري الأمن وتاأمني املجال الوطني. كما اأ�سار اإىل اأن 
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هذه ال�سيا�سة الأمنية متوفرة لدى موريتانيا غري اأنه مل تتم �سياغتها ب�سكل 

ر�سمي ووا�سح اإل ما تعلق ببع�ص اجلوانب.

واألح املتدخل على �رسورة بلورة مفاهيم تدمج بني الأمن الإن�ساين 

واأمن الدولة ومتكن من جتاوز الختالل القائم بينهما حاليا. كما دعا اإىل 

�رسورة تثقيف املواطنني باأهمية الأمن الإن�ساين وغاياته، موؤكدا على اأهمية 

تبني �سيا�سة عمومية يف هذا املجال تقوم على مقاربة دجمية وت�ساركية، 

مربزا التكامل القائم بني احلفاظ على اأمن الدولة وحتقيق الأمن الإن�ساين، 

حمذرا يف نف�ص الوقت من خطورة ت�سيي�ص هذا املجال، لينتهي اإىل تقدمي 

اقرتاحات ت�ساعد و�سع القاطرة فوق �سكة هذا امل�سار الذي يعتربه معقدا. 

ومن بني هذه املقرتحات ميكن الإ�سارة اإىل:

●  التحديد الدقيق ملفهوم ال�سيا�سة الوطنية يف جمال الأمن؛

● توفري التناغم بني الأمن الإن�ساين واأمن الدولة؛

● اإعطاء روؤية وا�سحة لهذا اخلطاب من خالل املواقف الر�سمية؛

● النتباه اإىل امل�سار الت�ساركي اجلمعوي؛

● بداية التطبيق من خالل �سيا�سة وطنية؛

● جتاوز مرحلة النقا�ص اإىل مرحلة احلوار للو�سول اإىل نتيجة؛

● �سمان طابع ال�ستمرارية لهذه ال�سيا�سة الأمنية.

وطنية  �سيا�سة  موريتانيا  اعتمدت  لو  �سيتغري  ماذا  �سوؤال  عن  وجوابا 

يف جمال الأمن، اأكد وزير اخلارجية املوريتاين ال�سابق حممد حممود ولد 

�رسورة  اأ�سبح  مبوريتانيا  وطنية  اأمن  �سيا�سة  وتنفيذ  اأن حتديد  حممدو 

ملحة، مربزا يف هذا ال�سدد العالقة التي يجب اأن تقوم بني الأمن الإن�ساين 

و�سيا�سة اأمن الدولة، وم�سريا اإىل ما لذلك من تاأثري اإيجابي على اجلوانب 

ال�رسوري  من  اأن  واعترب  املجاعة.....  وحماربة  وال�سحة،  بالتنمية  املرتبطة 

عقد منتدى ت�ساركي لالإ�سغاء جلميع مكونات املجتمع للو�سول اإىل �سياغة 
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ال�سيا�سة  كلفة هذه  اأما بخ�سو�ص  تنفيذها.  اأمنية يجب  ل�سيا�سة  ر�سمية 

الأمنية، فقد األح على اأهمية اعتماد ميزانيات متنا�سقة مع الأهداف.

تهتم  وثيقة  يتوفر على  ال�سنغال  اأن  العقيد ديوب  اأو�سح  ومن جهته 

لل�سيا�سة  اإ�سرتاتيجية  وثيقة  اعتبارها  ميكن  ل  ولكن  الأمنيني،  بهواج�ص 

م�سايرة  اإىل  ت�سعى  ال�سنغال  اأن  اإىل   م�سريا  الأمن،  جمال  يف   الوطنية 

هذا الركب.

واأ�سار اإىل اأنه مهما كانت ا�سرتاتيجية الأمن على امل�ستوى الوطني، فاإن 

من ال�رسوري اعتبار اأن الأمن ملك م�سرتك يجب  توفريه لل�ساكنة، ومن 

ثمة فاإن �سمان الأمن، من هذا املنظور يتطلب اأن يكون ذا بعد اإدماجي 

جانب  واإىل  ال�رسيعة.  التغيريات  العتبار  تاأخذ يف  حركية  وذا  وت�ساركي، 

عوامل  بني  املوازنة  تتطلب  الأمن  الوطنية يف جمال  ال�سيا�سة  فاإن  ذلك 

ثالثة تتمثل يف حتديد الأهداف، وال�سعي اإىل حتقيقها اأخذا يف العتبار 

الإمكانات والقدرات املتوفرة لذلك.

ا�ستهل مداخلته يف هذه اجلل�سة  املغرب  اأحمد بوحلبا�ص من  العقيد 

اأنه ل  باإبراز اأحقية الأمن باأن يكون مو�سوع �سيا�سة عمومية، م�سريا اإىل 

ميكن القول باأن املغرب مل ي�سع �سيا�سة عمومية يف جمال الأمن الوطني. 

واأبرز اأن املغرب �سكل على مدى خم�سني �سنة ور�سة عرفت تغريات متعددة 

يف هذا امليدان لت�سل اإىل طفرة هامة متثلت يف م�سادقة ال�سلطات العليا 

بالبالد على تو�سيات هياأة الإن�ساف  وامل�ساحلة.

واعترب اأن الإطار اجلديد لالأمن يتطلب اإ�رساك الفاعلني، حتى ت�سبح 

اآخرين، كما يتطلب دمقرطة هذا  الدولة م�سريا لالأمن ب�رساكة مع فاعلني 

اأ�سواطا كثرية يف جمال النهو�ص بحقوق  املجال خا�سة واأن املغرب قطع 

الإن�سان وحمايتها.
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واأكد اأن بلورة �سيا�سة وطنية يف جمال الأمن يتطلب، اأي�سا،  ربط 

احلكامة بالأمن حتى تتمكن هذه ال�سيا�سة من اأن تاأخذ بعني العتبار، يف 

ذات الوقت، اأمن املواطن واأمن الدولة ودمقرطتها، بل ويتمكن املواطن  من 

ممار�سة حقه يف بلورة هذه ال�سيا�سة اإىل جانب الدولة.

وبعد اأن اأ�سار اإىل اأنه لي�ص هناك منوذج عام وموحد ل�سياغة ال�سيا�سات 

الوطنية يف جمال الأمن، انتقل اإىل مو�سوع الأمن الإقليمي ليربز مدى 

اأهمية و�رسورة تاأمني �سيا�سة اأمن اإقليمية مبنطقة �سمال غرب اإفريقيا.

ومن جهته تقدم العقيد املغربي اأحمد بوحلبا�ص بعدة مقرتحات مفادها 

اأن الإطار العام لإقامة �سيا�سة وطنية يف جمال الأمن هو احلكامة الأمنية 

الدولة،  طرف  من  الأمن  خدمات  احتكار  وعدم  الدميقراطية،  واملمار�سة 

تو�سيات هيئة  تفعيل  اأن  اإىل  الفاعلني يف ذلك م�سريا  واإ�رساك عدد من 

الإن�ساف م�سوؤولية جميع الفاعلني، موؤكدا على �رسورة اإقامة �رساكة فعلية 

بني خمتلف الأطراف.

عالقة  يف  واملتمثلة  املغرب  عرفها  التي  التجربة  الباب  هذا  يف  وقدم 

ال�رساكة القائمة بني املجل�ص ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان ووزارة الداخلية 

والتي متخ�ست عن تكوين حقيقي لرجال الأمن وال�رسطة يف جمال حقوق 

الإن�سان.

امل�سالح الأمنية امل�سرتكة والتهديدات الوطنية

اجلل�سة الثانية من هذه الندوة متحورت حول مو�سوع “امل�سالح الأمنية 

امل�سرتكة والتهديدات التي تواجه الأمن على امل�ستوى الوطني”. تراأ�ص هذه 

اجلل�سة بدرو زواهلي رئي�ص ق�سم الأمن الدويل بالق�سم الفدرايل لل�سوؤون 

اجلزائر  من  خياطي  م�سطفى  من  كل  فيها  و�سارك  ب�سوي�رسا.  اخلارجية 

وحممد حممود ولد حممد من موريتانيا والزيني مولي من مايل وعبد 

اهلل �ساعف من املغرب 
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يف مداخلته خالل هذه اجلل�سة اأبرز ال�سيد حممد حممدو )موريتانيا( 

ال�سياق العام ببالده الداعي اإىل بلورة هذه ال�سرتاتيجية الوطنية يف جمال 

الأمن، م�سريا اإىل اأهمية حتديد مبادئ واأهداف ال�سيا�سة الأمنية و�سمان 

التوازن بني الأهداف والأر�سية امل�ساعدة على حتقيقها.

اإىل التجربة التي عرفتها موريتانيا خالل ال�سنة  اأ�سار  اإطار ذلك،  ويف 

�سارك  والذي  الدميقراطية  حول  طرح  الذي  النقا�ص  يف  املتمثلة  املا�سية 

اأخرى كالإرهاب  املتعلقة مبوا�سيع  فيه حوايل 2000 فاعل،  والجتماعات 

وال�سناعة والرتبية، والتي تعترب خطوة هامة نحو ماأ�س�سة احلوار.

كما حتدث بنف�ص اخل�سو�ص عن اأهمية الربط بني الأمن والتنمية واأهمية 

الدميقراطية ب�سكل متوا�سل  الأمن الإن�ساين باعتباره ي�ساعد على تعزيز 

ويربط رفاهية املواطن وحاجته اإىل العدالة بعدم الإفالت من العقاب.

وعلى امل�ستوى الإقليمي، اعترب حممدو اأن من امل�سالح امل�سرتكة التي 

تتطلب اإقامة �سيا�سة اإقليمية يف جمال الأمن مبنطقة �سمال غرب اإفريقيا 

وال�ساحل حماربة الفقر، وتوطيد التعاون على م�ستوى املغرب العربي، وال�ساحل 

و�سمال غرب اإفريقيا، ومكافحة اجلرمية العابرة للحدود والإرهاب.

اأما بخ�سو�ص التهديدات، فقد خل�سها بالأ�سا�ص يف التنمية املختلة، 

والختاللت املوؤ�س�ساتية املتمثلة يف �سوء التدبري، والر�سوة والف�ساد و�سعف 

النظام الرتبوي، واآثار ال�ستعمال والإرهاب.

اأن  الزيني مولي من مايل يف مداخلته يف هذه اجلل�سة، بعد  وركز 

اأ�سار اإىل ت�سابه الو�سع بني موريتانيا ومايل، على التهديدات الأ�سا�سية التي 

تهدد الأمن ومت�ص بال�سيادة املتمثلة يف:

الوطني  الرتاب  على  بالقاعدة  �سلة  ذات  م�سلحة  جمموعة  وجود   ●

املايل؛

● الجتار يف املخدرات؛
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● الإجرام املنظم العابر للحدود؛

● الجتار بالب�رس والهجرة ال�رسية؛

اأ�سلحة حرب  ● انت�سار الأ�سلحة اخلفيفة وال�سغرية احلجم التي تعترب 

حقيقية.

الأمن  تعزيز  تتطلب ف�سال عن  التهديدات  اأن هذه  اأكد  الأخري،  ويف 

تنمية وتعزيز القدرات املادية الفعلية للمواطن، نظرا للعالقة القوية القائمة بني 

الأم ورفاهية البلدان.

ال�سيد م�سطفى خياطي، رئي�ص موؤ�س�سة FOREM من اجلزائر، ا�ستهل 

مداخلته بتحديد مفاهيم الأمن الإن�ساين والأمن العمومي والأمن الوطني، 

والأمن  الوطني  امل�ستوى  على  الأمن  بني  القائم  التكامل  على  موؤكدا 

الإن�ساين.

التي تتطلب �سيا�سة  امل�سرتكة  ال�سوء على امل�سالح  وبعد ذلك، �سلط 

يجب  التي  احلكامة  ق�سايا  تتلخ�ص يف  والتي  الأمن،  وطنية يف جمال 

اأن ينظر اإليها من منظور ال�سباب، وتو�سيع الدميقراطية، واإعطاء م�سداقية 

للموؤ�س�سات، ودعم اجلهاز الق�سائي، وحماربة الر�سوة وتنمية اجلزائر خارج 

التهديدات  اأما  البيولوجية.  الأخطار  الت�سحر ومقاومة  املحروقات وحماربة 

فقد خل�سها يف :

● �سعف احلاجيات الأ�سا�سية ؛

● الأخطار العابرة للحدود ؛

● عدم كفاية الدميقراطية ؛

بني  م�سرتكة  وامل�سالح  التهديدات  هذه  اأن  اإىل  الأخري  يف  واأ�سار 

 خمتلف بلدان املنطقة موؤكدا اأن الأولويات حتدد ح�سب ال�سياقات اخلا�سة 

بكل بلد.
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يف بداية مداخلته تطرق عبد اهلل �ساعف )باحث مغربي( اإىل مفهوم 

يعرفها  التي  بالتطورات  ارتباط  املو�سوع يف  تناول  اأهمية  مو�سحا  الأمن 

الف�ساء املعني به، ومربزا يف ارتباط بذلك تطور املقاربات بخ�سو�ص م�ساألة 

الأمن باملغرب.

تعتمد  املقاربة  كانت  �ساعف  اهلل  عبد  يقول  الت�سعينات،  حدود  فاإىل 

على النظر اإىل ما ميكن اأن يزعزع ال�ستقرار الداخلي وكذا ما يتعلق بالأمن 

اخلارجي.

واليوم، ولو بعد تاأخر يف الزمن، بداأت تهيمن نظرة اأخرى كانت نتيجة 

ل�سريورة كاملة من التطورات التي عرفتها حاجيات املجتمع. ومن ركائز هذه 

النظرة اأن العالقة بني الأمن والتهديدات اأ�سبحت اأكرث مرونة مقارنة مع ما 

�سبق، م�سريا اإىل اأن ال�سريورة مازلت مفتوحة.

لقد عرف املغرب العديد من النعطافات ترتاوح بني املنوعات واملوجات 

الكبرية و�سول اإىل اإعادة الهيكلة وتو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة.

فعندما نتحدث اليوم عن اإ�سالح نظام الأمن باملغرب، فقد يكون املعنى 

خمالفا ملا ميكن اأن يكون عليه يف �سياق اآخر، وذلك بالنظر اإىل اأن هذا 

مازالت  والتي  زمن،  منذ  انطلقت  التي  التطورات  ب�سريورة  مرتبط  املفهوم 

جارية، علما باأن املغرب قطف نتائج الدمقرطة وتكري�ص حقوق الإن�سان واإن 

كان الأمر يتطلب مزيدا من العمل ي�سيف عبد اهلل �ساعف. واأو�سح اأن هذه 

املقاربة اجلديدة تتجلى يف كيفية التعامل مع خمتلف ق�سايا الأمن حيث 

مل يعد  ي�سيطر عليها الهاج�ص الأمني.

ومن جهة اأخرى، تناول العالقة التي اأ�سبحت قائمة يف املغرب بني الأمن 

املجالت  يف  العمومية  بال�سيا�سات  يتعلق  ما  وكل  عام،  ب�سكل  والتنمية 

الجتماعية. واأكد اأن املراقبة الدميقراطية للق�سايا الأمنية اأ�سبحت مك�سبا 

تتعلق  الآن  اأ�سبحت مطروحة  التي  امل�ساكل  اأن  اإىل  تعميقه م�سريا  يجب 
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بالأو�ساع غري املحددة وغري املقننة الناجتة عن التطورات املجتمعية، والتي 

اأن  الأمن  على  اأ�سبح  والتي  الجتماعية،  والحتجاجات  املظاهرات  اأفرزت 

يتعامل معها ب�سكل حذر حتى ل يتم الع�سف بكل ما حتقق خالل هذه 

ال�سريورة.

باحلكامة  الالمركزية يف عالقتها  اإىل م�ساألة  �ساعف  اهلل  وتطرق عبد 

الأمنية مربزا اأن الآفاق مازالت غام�سة.كما تناول مو�سوع خو�س�سة الأمن 

وما يتطلبه من تنظيم وتوجيه.

من  الأمنية  التهديدات  خريطة  عرفته  ما  اإىل  اأ�سار  اأخرى،  جهة  ومن 

تغري، اإذ اأن من املالحظ اأن الأمر اأ�سبح يتعلق اأ�سا�سا بت�رسفات غري مواطنة 

الدميقراطية  ال�سريورة  باإمكان  اأن  موؤكدا  تقليدية،  بجرائم  يتعلق  اأكرث مما 

التي يعرفها املغرب، اإذا ما تر�سخت، اأن تخفف من هذه التهديدات واملخاطر 

املراقبة  الدميقراطية تطور  ال�سريورة  وتقل�ص من مداها. ومن مظاهر هذه 

الربملانية للق�سايا الأمنية، وتداول املواطن للق�سايا الكربى، من بينها الأمن 

�سواء عن طريق ال�سحافة اأو الأحزاب اأو غريها من املنتديات ال�سيا�سية.

ومتحور النقا�ص الذي عقب هاتني اجلل�ستني حول عدد من الق�سايا 

تعلق  �سواء  وتغريات،  تطورات  من  عرفته  وما  والرباديغمات،  املفاهيم  تهم 

الأمر بالأمن وال�سيا�سات العمومية ذات ال�سلة، ومدى ارتباطه بالطموحات 

الدميقراطية، وما يتطلبه من اإ�رساك وحما�سبة.

اإجمالها فيما  اإثارة العديد من الأفكار ميكن  ويف هذا ال�سياق، متت 

يلي:

● الأمن ملك للجميع، ول ثمن له، غري اأن ذلك ل ينفي �رسورة تر�سيد 

النفقات وتقا�سم امل�سوؤوليات ودمقرطة املراقبة؛

لي�ست  الأمن  مبجال  الدميقراطية  ومراقبة  عام  ب�سكل  الدميقراطية   ●

طرفا بل واجب وحق؛
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● القول باأن الأمن لي�ست ممار�سة هواة ل ينفي �رسورة اإ�رساك اجلميع 

يف بلورة وتنفيذ ال�سيا�سات الوطنية والإقليمية املتعلقة به؛

اإبراز الدور  ● التاأكيد على اأن اأهمية الأمن الإن�ساين مع احلر�ص على 

املوؤ�س�ساتي يف بلورة وتنفيذ ال�سيا�سات الأمنية.

كما �سكلت هاتان اجلل�ستان فر�سة للتبادل والنقا�ص بخ�سو�ص التجارب 

التي عرفت بلورة �سيا�سات وطنية فعلية يف جمالت الأمن وال�سعوبات التي 

واجهتها وال�سبل التي مكنتها من التغلب عليها اإ�سافة اإىل تطور النظر اإىل 

امل�سالح والتهديدات وكيفية التعامل معها.
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�ل�شرت�تيجيات �لأمنية : �ملتطلبات و�لإكر�هات

وتعزيز  حلماية  ال�رسورية  الإجراءات  حول  الثالثة  اجلل�سة  متحورت 

امل�سالح الأمنية ومواجهة التهديدات، جل�سة اأدار اأ�سغالها زيني مولي من 

مايل و�سارك فيها كل من اأحمد يورا حي من موريتانيا والكولونيل ماي�سا 

نياجن من ال�سنغال، وه�سام املالطي وم�سطفى حلمي من املغرب.

ا�ستهل العقيد ال�سنغايل مداخلته باإبراز الركائز التي اعتمدتها بالده عند 

تنظيمها للدفاع الوطني: ويتعلق الأمر بالدفاع الع�سكري والدفاع الأمني 

للدفاع  التنظيمية  البنية  عرفتها  التي  املراجعات  مو�سحا  املدين،  والدفاع 

الوطني واملفاهيم اجلديدة التي ثم اعتمادها.

ويف نف�ص ال�سياق وبعد اأن اأكد على اأهمية املقاربة الت�ساركية اأبرز، اأن 

�سياغة �سيا�سة ناجعة  يف جمال الأمن يتطلب التحديد الدقيق للتهديدات 

لو�سع الأجوبة املواتية لها.

كما اأبرز الأهمية التي  كانت، �سمن التجربة ال�سنغالية، لإحداث املركز 

الوطني للتوجيه ال�سرتاتيجي والوكالة الوطنية لالأمن التي تهتم ال�سيا�سية 

املدين،  املجتمع  ومنظمات  القطاعات  خمتلف  باإ�رساك  والدفاع،  الأمنية 

اإ�سافة اإىل تعزيز وحدات احلدود.

ومن املميزات التي اأكد عليها العقيد ال�سنغايل ما عرفته هذه التجربة 

من حوار مدين ع�سكري متوا�سل �سمح للمواطنني بالنخراط يف حتديد 

ال�سيا�سة الوطنية يف جمال الأمن.

من  اجلانب  لهذا  تناوله  معر�ص  ويف  موريتانيا،  من  حي  يورا  اأحمد 

املو�سوع اأكد على اأهمية الأخذ بعني العتبار، عند �سياغة �سيا�سة وطنية 

يف جمال الأمن، العوامل  املتعلقة باحلماية من املخاطر، والكوارث الطبيعية، 

وحماربة املنظمات الإجرامية، والجتار يف الب�رس واملخدرات والإرهاب. غري 
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�سياغة  عند  الهتمام،  �رسورة  على  ليلح  كاف،  غري  ذلك  اأن  اعترب  اأنه 

هذه ال�سيا�سة، بالأمن الغذائي، والبيئة ومقاربة النوع، الجتماعي، والتنمية 

القت�سادية لفائدة املحرومني، وتعزيز املرافق الأ�سا�سية.

امل�سالح  حلماية  اتخاذها  يجب  التي  الإجراءات  بني  من  اأن  واعترب 

ومواجهة التهديدات، نهج �سيا�سة جيدة للحكامة وع�رسنة الإدارة وحتديث 

الق�ساء، وتعزيز قدرات الربملان، وحماربة الف�ساد، ودعم وتعزيز املجتمع املدين 

اإ�سافة اإىل تقوية الت�ساور بني الدولة واملجتمع.

على  موؤكدا  املعطيات،  بهذه  واعية  املوريتانية  التجربة  اأن  اإىل  واأ�سار 

�رسورة اعتماد عدد من املفاهيم لتطوير هذه التجربة منها: اعتبار الأمن 

حق اأ�سا�سي يجب اأن يتمتع به وي�سارك يف بلورته املجتمع مع الأخذ يف 

العتبار التهديدات القائمة.

م�سطفى حلمي من مديرية ال�سجون باملغرب، ركز يف مداخلته على اإبراز 

مفهوم الأمن بال�سجون انطالقا من التجربة احلديثة للمغرب يف هذا ال�ساأن، 

حيث اأبرز خ�سو�سية الأمن بداخل ال�سجون مثريا العديد من الأ�سئلة التي 

ترتبط بخ�سو�سيات الأمن وحكامته داخل ال�سجون مقارنة مع متطلبات 

احلفاظ على الأمن يف املجتمع، ليخل�ص اإىل حتديد مفهوم الأمن يل�سجون 

اعتماد على القوانني املنظمة له واملواثيق الدولية ذات ال�سلة وخا�سة القواعد 

النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء.

التي متار�ص تنفيذا لهذا  التدابري والإجراءات  اأن تناول خمتلف  وبعد 

املفهوم  اأو�سح اأن ال�سيا�سة الأمنية بال�سجون املغربية تعتمد وتتوخى تقلي�ص 

العنف، واملنازعات ومالءمة الإجراءات املتخذة لل�رسوط املوؤكدة على �رسعيتها 

وقانونيتها ف�سال عن التاأديب املالئم دون جتاوز القوانني. واأ�سار يف الأخري 

اإىل اأن الأمن يف ال�سجون ل ميكن تطويره اإل يف ال�سياق العام ملفهوم الأمن 

داخل املجتمع.
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العدل )املغرب( مو�سوع دور  ال�سيد ه�سام مالطي من وزارة  وتناول 

القانون اجلنائي يف توطيد الأمن الإن�ساين، حيث تطرق اإىل مفهوم الأمن 

الإن�ساين واملراحل التي عرفها تطوره كمفهوم جديد خلق ثورة على مفهوم 

الأمن القدمي الذي يعطي الأولوية لأمن الدولة على ح�ساب اأمن الأفراد.

اإل  الأمنية م�سريا  باملقاربة  املغربية  ال�سيا�سة اجلنائية  تناول عالقة  ثم 

اعتماد ال�سيا�سة اجلنائية على النوع الإجتماعي، واحرتام حقوق ال�سحايا، 

و�رسعنه احرتام احلياة اخلا�سة لالأفراد واملحافظة على البيئة، كما ثم الرتقاء 

بال�سيا�سة اجلنائية اإىل �سيا�سة عمومية يف هذا املجال. 

وجواب على ال�سوؤال هل ميكن اأن نت�سور �سيا�سة جنائية اإقليمية،  األح 

التي جتاوزت  اجلرمية  تطور  من  الأقل،  على  انطالقا،  وذلك  اأهمية   على 

احلدود �سواء تعلق الأمر بالإرهاب واجلرمية ال�سيربيالية، وتبيي�ص الأموال، 

والجتار يف الب�رس واملخدرات. وميكن اأن تعتمد ال�سيا�سة اجلنائية الإقليمية، 

والتفاقيات  املجال  هذا  الدويل يف  التعاون  على  املغربي،  املتدخل  ح�سب 

الثنائية ومتعددة الأطراف والتعاون الق�سائي.

النقا�ص الذي اأثارت هذه املداخالت حول الإجراءات ال�رسورية للحفاظ 

على امل�سالح ومواجهة التهديدات، تناول اأهم هذه الإجراءات و�سلط ال�سوء 

اأ�سا�سا على الإجراءات التي اعتربت رئي�سية يف بلورة ال�سيا�سة العمومية يف 

جمال الأمن.

الأمنية،  ال�سرتاتيجية  لبلورة  ت�ساركية  مقاربة  باعتماد  الأمر  ويتعلق 

وترجمة هذه الإ�سرتاتيجية يف خطط عمل دقيقة قابلة للتطبيق والت�سحيح 

والتعديل،  كما من الإجراءات التي ثم التاأكيد عليها خالل هذه اجلل�سة العمل 

على التح�سي�ص والتوعية باأهمية و�سع وتنفيذ �سيا�سة عمومية يف جمال 

الأمن والعمل على مواجهة ما تطرحه من حتديات ورهانات، بالعتماد على  

نهج املقاربة الت�ساركية التي توفر �رسوط انخراط خمتلف مكونات املجتمع 
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يف حتديد معامل هذه ال�سيا�سة وتنفيذه، وذلك بوا�سطة الندوات والأبواب 

املفتوحة  والتجمعات وخمتلف اأ�سكال ال�ست�سارات. كما جتلت من خالل 

واإجراءات  الأمنية  ال�سيا�سات  بلورة  املتبعة يف  املنهجية  اأهمية  النقا�ص  هذا 

الدفاع عن امل�سالح ومواجهة التهديدات وتر�سيد جميع الآراء والقرتاحات 

للخروج بروؤية وا�سحة يف هذا املجال.

 وتناول النقا�ص ال�سعوبات التي يواجهها ال�سعي اإىل بلورة مثل هذه 

ال�سيا�سة واتخاذ مثل هذه الإجراءات. حيث متت الإ�سارة يف هذا ال�سدد 

اإىل ما يتعلق بامل�سادقة على هذه ال�سيا�سة بعد بلورتها، كما كان احلال 

وحتديد  عمل  خطط  بو�سع  املرتبطة  ال�سعوبات  وكذا  يف.بوركينافا�سو، 

م�سوؤوليات  خمتلف الأجهزة الأمنية.

ومن ال�سعوبات التي متت اإثارتها اأي�سا ما يتعلق ببلورة املقومات التي 

والكوابح  الأمن  جمال  يف  عمومية  �سيا�سة  تنفيذ  و�سع  �سبيل  تعرت�ص 

الثقافية والنف�سية بل والجتماعية التي تقف دون النخراط يف هذه العملية 

كما هو احلال  �سواء داخل املجتمع اأو و�سط قوات الأمن التي ت�سعى  اإىل 

اختيار  ال�سعوبات  اأكرب  من  فاإن  ذلك  اإىل  اإ�سافة  الأمن.  جمال  احتكار 

الأولويات �سمن التو�سيات التي تنتجها املقاربة الت�ساركية.

�شريور�ت بناء �ل�شيا�شات �لوطنية يف جمال �لأمن

وتراأ�ص علي ال�سدجاري الأ�ستاذ اجلامعي من املغرب اجلل�سة الرابعة التي 

دارت اأ�سغالها حول مو�سوع العمليات املطلوبة لتطوير ال�سيا�سات الوطنية 

مبايل حممدو  لل�رسطة  العام  املفت�ص  من  كل  مب�ساركة  الأمن  يف جمال 

نياكاتي والكولونيل ماجور جنريتوما زاكري من بوركينافا�سو.

يتطلبها   اأول عملية  اأن  بالتاأكيد على  ا�ستهل مداخلته  املايل  املتدخل 

و�سع  ال�سيا�سات الوطنية يف جمال الأمن هو العمل على توفري الأمن �سد 
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اأي �سكل من اأ�سكال العنف كان ج�سديا اأو معنويا، ملحا يف ذات الآن على 

�رسورة تفادي الرجتال يف بلورة هذه ال�سيا�سة.

ال�سيا�سة  بلورة  يف  املالية  التجربة  عرفتها  التي  اخلطوات/املراحل  اأما 

الوطنية يف جمال الأمن، فقد خل�سها يف العمل على بلورة املفاهيم املرجعية 

اخلا�سة بال�سيا�سة العمومية يف جمال الأمن، حيث تطرق اإىل املنتدى  الذي 

مت تنظيمه حول هذا املو�سوع م�سريا اإىل اأنه  �سكل �سريورة ذات حمطات 

املحلية  امل�ستويات  على  م�ساورات  تنظيم  ثم  ال�سياق،  هذا  ويف  متعددة. 

واجلهوية والوطنية، الأمر الذي �سمح للمواطن بامل�ساركة كما اأبان عن اأن 

الدولة ل حتتكر احلقيقة يف هذا املجال،  م�سريا يف نف�ص الوقت اإىل اأن 

امل�سوؤول عن اإطالق هذه ال�سريورة وتتبعها ومراقبتها هي الدولة.

اإن بلورة هذه ال�سيا�سة، يقول املتدخل، يتطلب النطالق من انتظارات 

املواطنني وهي تختلف من فئة اإىل اأخرى ومن جهة اإىل اأخرى. وقد اأدت 

القبلية،  النزاعات  تهم  اأ�سا�سية  موا�سيع  حتديد  اإىل  والندوات  امل�ساورات 

الطرقي.  والأمن  الديني  والأمن  لالأ�سلحة،  الع�سوائي  والتنقل  والل�سو�سية، 

اأجل امل�سادقة على التو�سيات من طرف  وبعد ذلك مت تنظيم لقاءات من 

كل الفاعلني.

لل�سيا�سة  التقنية  البلورة  ال�سريورة  هذه  من  املوالية  اخلطوة  وهمت 

الوطنية يف جمال الأمن على م�ستوى وزارة الداخلية و�رسكائها، واإخ�ساع 

هذه ال�سيا�سة للم�ساطر احلكومية، والعودة بعد ذلك لكل الأطراف ل�رسح 

وتبني هذه ال�سيا�سة، واأولوياتها، وخمتلف جوانبها. 

وا�ستهل العقيد زاجري من بوركينافا�سو مداخلته باإعادة التاأكيد على 

ملكا  باعتباره  العمومية  وال�سلطات  احلكومة  اإىل  يعود  الأمن  توفري  اأن 

عموميا م�سرتكا.
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لكن كيف ميكن بلورة �سيا�سة وطنية يف جمال الأمن، وتن�سيق العمليات 

الأمر رهني بحقائق كل  اأن  املتدخل  يوؤكد  للجواب على ذلك  والإجراءات. 

بلد والتطورات التي عرفها يف هذا املجال، واأولوياته وخ�سو�سياته الوطنية 

والإقليمية والدولية.

مو�سحا  الدميقراطية،  هو  ال�سريورة  لهذه  الأويل  ال�رسط  اأن  واعترب 

ذلك،  لها  املخولة  ال�سلطات  و�سياغتها من طرف  ال�سيا�سة  بلورة هذه  اأن 

اعتمادا على مقت�سيات الد�ستور وانطالقا من التهديدات والأهداف التي مت 

حتديدها.

وتتمثل املرحلة الثانية يف عر�ص هذه ال�سيا�سة على العديد من الفاعلني 

الر�سميني وغري الر�سميني واملجتمع املدين. يف حني تكمن املرحلة الثالثة يف 

�سياغة خمطط عمل لتنفيذ هذه ال�سرتاتيجية الوطنية يف امليدان. وقد 

للمراقبة والتنفيذ والر�سد،  اأجهزة  اأن بوركينافا�سو تتوفر على  اأكد املتدخل 

كما يتم اإ�رساك ال�سلطات املحلية يف تنفيذ هذه اخلطة.

وبعد اأن اأبرز اأهمية حتديد الآليات والعالقات بينها بو�سوح، اأكد يف 

الأخري على اأهمية املالءمة بني الأهداف واملوارد يف جمال الأمن، وحتديد 

امل�سوؤوليات عند التنفيذ ف�سال عن حيوية حتديث الأجهزة الأمنية.

وبدوره حتدث علي ال�سدجاري عن املراحل التي يجب اتباعها يف بلورة 

ال�سيا�سات الأمنية حا�رسا اإياها يف:

نطاق  على  الأمنية  بال�سيا�سة  والتعريف  واأبعاده  املو�سوع  حتديد   -  1

وا�سع، بني املواطنني واملوؤ�س�سات.

2 - بلورة خطة عمل ح�سب الأولويات وح�سب الإمكانيات.

3 - حتليل اخلطة مع اخلرباء واملخت�سني.

4 - اإيجاد احللول املمكنة مع الأخذ بعني العتبار الإمكانيات.

5 - اختيار حل وحيد وتنفيذ هذا الختيار.
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كما اأكد على الطابع الت�ساركي والت�ساوري يف بلورة هذه ال�سيا�سة، مع 

دور حموري للدولة، وذلك من خالل التوفيق بني الروؤى وامل�سالح، والإ�سغاء 

اإىل خمتلف الآراء الر�سمية وغري الر�سمية وبلورة توافق غري اإجماعي وتطوير 

الثقة يف الدولة.

وحدد امل�سوؤولية يف اإجناز ذلك يف املبادرة من طرف الدولة، و�سياغة 

الن�ص من طرف من له القدرة على ذلك و�سمان انخراط املواطنني يف هذه 

من  وتنفيذها  الربملان،  ال�سيا�سة من طرف  على هذه  امل�سادقة  ثم  العملية 

طرف الأجهزة املعنية.

من بني النقط التي متت اإثارتها خالل النقا�ص الذي عرفته هذه اجلل�سة 

ميكن الإ�سارة اإىل التطورات الفعلية التي اأحدثها و�سع هذه ال�سيا�سة الوطنية 

يف جمال الأمن، والتي جتلت يف و�سوح الروؤية وو�سع ا�سرتاتيجية يرجع 

اإليها الكل يف التنفيذ،  واإيجاد احللول الدائمة للم�ساكل الطارئة  ف�سال عن 

ت�سهيل امل�ساءلة.

مت التطرق اإىل م�ساألة التكامل يف العمل بني خمتلف الأجهزة الأمنية 

مع التاأكيد على الدور الكبري الذي لعبه انخراط اجلميع مبن فيهم املواطن 

يف بلورة وتنفيذ هذه ال�سيا�سات يف البلدان التي عرفت هذه التجربة. 

الدولة  لدور  الدقيق  التحديد  اأهمية  حول  اأي�سا،  النقا�ص،  ومتحور 

والفاعلني الآخرين يف هذه العملية، وعلى اأهمية املبادرة بالتوجه نحو فاعلي 

املجتمع املدين واملواطنني. خا�سة وقد تبني يف عدد من التجارب اأن املواطن 

ي�سبح �سامنا لتنفيذ ال�سيا�سة الأمنية اإذا ما ثم اإ�رساكه فعال يف و�سعها.
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تنفيذ وتتبع ومر�قبة �ل�شيا�شات �لعمومية

وتناولت اجلل�سة اخلام�سة التي اأدار اأ�سغالها حممد اأوجار من املغرب، 

و�سارك فيها كل من الكولونيل هريمان بامبارا من بوركينافا�سو، واأحمد يورا 

حي من موريتانيا والزيني مولي من مايل، اجلوانب املتعلقة بتنفيذ وتتبع 

اأ�سئلة  عدة  على  اجلواب  من خالل  وذلك  القومي،  الأمن  �سيا�سة  ومراقبة 

تتعلق باجلهات  امل�سوؤولة عن  تنفيذ �سيا�سة الأمن على امل�ستوى الوطني 

التنفيذ ف�سال عن  املتحكمة يف  الأخرى، واجلهة  الأطراف  اإ�رساك  وكيفية 

موارد التنفيذ وتق�سيمه.

الكولونيل هريمان بامبارا ا�ستهل مداخلته خالل هذه اجلل�سة بالقول 

بعد   الأمن،  جمال  يف  الوطنية  ال�سيا�سة  تنفيذ  عن  الأول  امل�سوؤول  اإن 

بلورتها وحتديد معاملها،هي الدولة بالدرجة الأوىل عن طريق الوزير املكلف 

بالأمن وخمتلف الأجهزة الأمنية املعنية بالتنفيذ، موؤكدا على اأهمية احرتام 

التخ�س�سات �سواء على م�ستوى التوجيه الذي يعود اإىل امل�سوؤول ال�سيا�سي  

اأو على م�ستويات التنفيذ التي ت تعود اإىل امل�سوؤولني عن الأجهزة.

ولإ�رساك خمتلف الفاعلني، يوؤكد الكولونيل هريمان بامبارا على اعتماد 

مقاربة وا�سحة، مقاربة ت�ساركية توؤمن يف ذات الآن باخل�سو�سية وحتديد 

امل�سوؤولية من جهة ثانية وتعاون الفاعلني يف جمال الأمن لتجنب التناف�سية 

املجانية من جهة ثانية.

الوطنية يف جمال الأمن، فقد  ال�سيا�سة  اأما بخ�سو�ص مراقبة تنفيذ 

بني  للتن�سيق  جلنة  اإحداث  عرفت  بالده  اأن  اإىل  البوركينابي  العقيد  اأ�سار 

خمتلف الأجهزة امل�سوؤولة عن تطبيق اخلطة الأمنية تولت اأي�سا مهمة املراقبة 

وامل�ساءلة، كما تتم املراقبة على عدة م�ستويات وفق م�ستوى امل�سوؤولية، ف�سال 

عن املراقبة امليزانية واملراقبة التي تعود اإىل الهيئات ال�سيا�سية.
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اأما املوارد املو�سوعة لتنفيذ هذه ال�سيا�سة الأمنية فتتوزع بني املوارد 

الب�رسية واملوارد املالية والتجهيزات وو�سائل العمل و�رسوطه املادية، ف�سال عن 

عمليات التكوين لفائدة املوارد الب�رسية.

 ويف الأخري تطرق اإىل بع�ص املعيقات التي قد تربك تنفيذ ال�سيا�سة 

الذي ميكن  اإىل اخللط  ال�سدد  الأمن م�سريا يف هذا  الوطنية يف جمال 

الأمنية،  الأجهزة  بني  والخت�سا�سات  ال�سالحيات  فهم  يف  يحدث  اأن 

والختاللت التي ميكن اأن تطراأ على جهاز التن�سيق بني خمتلف الأجهزة 

الأمنية، و�سعف م�ساركة املواطنني من خالل موؤ�س�ساتهم و�سعف التوا�سل 

و�سعف املوارد املالية والتكوين امل�ستمر للموارد الب�رسية، لي�سري يف اخلتام 

اإىل اأن تنفيذ ال�سيا�سة الوطنية يف جمال الأمن يجب اأن يندرج �سمن روؤية 

ت�ساركية حترتم اخل�سو�سية وتعتمد تر�سيد النفقات وتبتعد عن الرجتال 

والتجريب.

ومن جهته حتدث الزيني مولي عن التجربة املالية موؤكدا اأن امل�سوؤول 

عن تنفيذ ال�سيا�سة الوطنية يف جمال الأمن هو الوزير املكلف بالقطاع، وهو 

الذي و�سع العديد من الآليات من بينها برنامج احلكامة امل�سرتكة لالأمن 

وال�سالم، واأ�سار من جهة اأخرى اإىل اأن بلدان اإفريقيا وبعد اأن نالت ال�ستقالل 

مل تعد التفكري يف م�ساألة الأمن اأو الدفاع، كما مل تعط الكلمة للمواطن 

للم�ساهمة يف حتديد ال�سيا�سات، الأمر الذي اأدى اإىل العديد من امل�ساكل 

ال�سيا�سة  بلورة  يف  اتباعها  ثم  التي  املنهجية  فاإن  لذا  النقالبات.  ومنها 

اأدت اإىل تغيري الرباديغمات ملواجهة امل�ساكل  الوطنية يف جمال الأمن قد 

الأمنية الداخلية واخلارجية وقلب هرم التفكري والعمل، حتى ي�سبح الأمن 

يحمي املواطن ولي�ص النظام القائم فقط، اأي جعل املواطن يف �سلب الأمن 

ف�سال عن �سيادة الوطن.
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كما اأ�سبح عمل قوات الأمن يتمحور حول الوقاية اأكرث منه حول القمع 

مولي،  الزيني  يقول  املواطنون،  اأ�رسك  وهكذا  قبل،  من  كان  كما  والزجر 

التي يواجهونها على امل�ستوى الأمني  اإقامتهم ملعرفة ال�سعوبات  اأماكن  يف 

وطنيا واإقليميا  والعمل على التغلب عليها. وبعد ذلك مت طرح امل�ساألة على 

اأمنية جتعل  النتيجة بلورة �سيا�سة  اإقليمية وجهوية فكانت  جتمعات عامة 

من توفري الأمن الإن�ساين هدفا، وثقافة الوقاية حمورا لالإ�سرتاتيجية الأمنية 

للعديد من الأجهزة. وقد اأدى ذلك اإىل بلورة �سيا�سة اأمنية تتجاوز �سيا�سة 

املبادرات الفردية لكل جهاز على حدة.

ف�سال عن ذلك، ت�سكل ائتالف ملنظمات املجتمع املدين التي تعمل يف 

جمال ال�سالح والأمن الإن�ساين والتي قررت تتبع ومراقبة تنفيذ ال�سيا�سة 

 Etats الأمنية على امل�ستوى الوطني واملحلي كما قررت اإقامة التجمعات العامة

Généraux وو�سع �سيا�سة توا�سلية حول الق�سايا الأمنية، وخا�سة واأن كل 

الأطراف �سواء الأمنية اأو احلزبية اأو املجتمع املدين اأ�سبح لها دور وم�سوؤولية 

يف تنفيذ ومراقبة هذه ال�سيا�سة.

ومتيزت التجربة املالية باإ�رساك العديد من ال�رسكاء منذ انطالق ال�سريورة 

مما �سمح لهم بتتبعها وانخراطهم ودعمهم ومواكبتهم لها.

واملحكمة  املالية  واملراقبة  الوزارة،  دور  املراقبة، حتدث عن  وبخ�سو�ص 

ال�رسكاء  بها  يقوم  التي  املراقبة  على  عالوة  الداخلية  والفتحا�سات  العليا 

اخلارجيون.

وعلى امل�ستوى املايل اأكد اأن  هذه العملية تطلبت موارد هائلة �ساهمت 

واليابان   الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  منها  اجلهات  من  العديد  فيها 

والرنويج و�سوي�رسا.
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الأمنية  القوات  مبقاومة  املرتبطة  العوائق  من  العديد  عن  كما حتدث 

لإ�سالح قطاع الأمن م�سريا اإىل اأن هذا قابل للتجاوز ب�رسعة.

اأحمد يورا حي من موريتانيا، اأ�سار منذ البداية اإىل اأن م�سوؤولية تنفيذ 

ال�سيا�سة الأمنية تعود اإىل احلكومة معتربا يف ذات الوقت اأن هذه ال�سريورة 

يجب اأن تكون ت�ساركية منذ بداية �سياغة ال�سرتاتيجية.

بال�رسورة يف  توؤثر  ال�سرتاتيجية  هذه  بلورة  طرق  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 

طرق تنفيذها. اإن الأمن، يقول اأحمد حي، ظاهرة متعددة الأبعاد، وبذلك 

�ساملة ومندجمة  اأن تكون  القطاع يجب  بهذا  املتعلقة  ال�سرتاتيجية  فاإن 

ودينامية ت�سمل العديد من القطاعات الوزارية التي ت�ساهم يف تطبيقها.

ومن مت يقول املتدخل املوريتاين اإن امل�سوؤولية يف بلورة وتنفيذ ال�سيا�سة 

الأمنية يجب اأن تكون على اأعلى م�ستوى. واأ�سار اإل اأنه عادة ما يتم اإحداث 

الأجهزة،  بني  والتن�سيق  بالتوجيه  تتكفل  الأول  الوزير  لدى  وزارية  جلنة 

ال�سنوات،  اأو متعددة  ال�سنوية  �سواء منها  الربامج  املتابعة وتنفيذ  وت�سمن 

مع التاأكيد على اأهمية م�ساءلتها اأمام الربملان والوزير الأول. كما اأ�سار اإىل 

اإمكانية اإحداث هيئات ت�ساورية بني الدولة وكل املانحني، والقطاع اخلا�ص 

واملجتمع املدين؛ وباإمكان كل هذا اأن يوفر النجاعة وال�سفافية والت�ساور. اأما 

بخ�سو�ص التقييم، فقد اأكد اأن العملية جد �سعبة ويجب اأن تكون على 

ثالثة م�ستويات، الأول يتعلق بالعتمادات وكيفية اإنفاقها، والثاين مب�ستوى 

تنفيذ العمليات املحددة يف حني يتعلق امل�ستوى الثالث مبراقبة مدى بلوغ 

الأهداف املتوخاة من هذه العمليات اعتمادا على العديد من املوؤ�رسات.

حول  مالحظات  تخللتها  والتي  املداخالت،  هذه  تلت  التي  النقا�سات 

غياب اجلانب املغربي بال�سكل الكايف الذي ميكن من تبادل الراأي وتقدمي 

معطيات متعددة ومتنوعة  حول موا�سيع النقا�ص، متحورت حول الطرق 

وتنفيذ  بلورة  يف  للمواطن  الفعلي  الإ�رساك  يف  اإتباعها  مت  والتي  املمكنة 
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وال�ستثمارات  والنقا�ص  ال�ستماع  جل�سات  بينها  ومن  الأمنية،  ال�سيا�سات 

وعن طريق الإنرتنيت.

وبخ�سو�ص املراقبة فقد ثم التاأكيد اأن على املوؤ�رسات التي يجب اعتمادها 

يف هذه العملية، اأن ت�سمل موؤ�رسات تهم الأمن الإن�ساين، كما ثم التطرق 

يف عالقته بذلك اإىل م�ساألة التكوين واملقاربة التي يتم انتهاجها ليوؤخذ يف 

العتبار الأمن الإن�ساين �سواء خالل البلورة اأو التنفيذ اأو املراقبة.

جهاز  يحتلها  التي  املكانة  الباب،  هذا  يف  اأثريت  التي  الأ�سئلة  ومن 

ال�ستعالمات يف ال�سيا�سات الأمنية التي متت بلورتها وكيفية التعامل معها 

من حيث التتبع واملراقبة ومن املالحظات التي متت اإثارتها خالل هذه اجلل�سة 

اإهمال بعد النوع الجتماعي يف كل املقاربات امل�سار اإليها.

وبخ�سو�ص املقاربة الت�ساركية يف جمال الأمن، ثم التاأكيد على اأهمية 

بناء الثقة بني الدولة واملجتمع.

ممن بني ما مت التاأكيد عليه اأي�سا اأن جناح مثل هذه املقاربات يف بلورة 

يتطلب  والإقليمي  الوطني  ال�سعيد  على  �سواء  الأمنية  ال�سيا�سات  وتنفيذ 

بناء وتر�سيخ دولة احلق والقانون، الدولة الدميقراطية التي تنه�ص بحقوق 

الإن�سان، وت�سمح للموؤ�س�سات واملجتمع املدين القيام بالأدوار املنوطة بها يف 

جمال الأمن كما يف غريه من املجالت.

�لبعد �لإقليمي يف �ل�شيا�شة �لوطنية يف جمال �لأمن

عنوان  كان  الأمن  جمال  يف  الوطنية  ال�سيا�سة  يف  الإقليمي  البعد 

اجلل�سة ال�ساد�سة التي اأدار اأ�سغالها الزيني مولي من مايل و�سارك فيها كل 

من م�سطفى خياطي من اجلزائر وحممد حممود ولد حممدو من موريتانيا 

واملفت�ص العام لل�رسطة حممد نياكيتة من مايل والكولونيل مي�سا نياجن من 

ال�سنغال اإ�سافة اإىل الكولونيل ماجور بنجريتوما زاجري من بوركينافا�سو.
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ل  اأنه  على  بالتاأكيد  موريتانيا  من  ولد حممد  اجلل�سة  هذه  ا�ستهل 

البعد  اأخذ  اأمنية وطنية نا�سجة بدون  ميكن الطموح اإىل حتقيق �سيا�سة 

اإقليمي  تعاون  بتحقيق  الكفيلة  الو�سائل  واإيجاد  العتبار،  بعني  الإقليمي 

فعلي يف هذا امليدان.

وجريانها  �رسكائها  مع  بالتعاون  موريتانيا  التزام  اإىل  اأ�سار  ذلك  وبعد 

علما باأن من املهم بالن�سبة ملوريتانيا اأن يقوم التعاون والتفاهم بني جريانها 

املجال  املوريتاين يف  التعاون  يعرفها  التي  النواق�ص  اإىل  م�سريا  و�رسكائها. 

الأمني والتي تتطلب عمال جديا لتجاوزها.

ولقد اأكد اأن من ال�سعوبات يف هذا املجال اإ�سفاء الطابع ال�سيا�سي على 

هذا التعاون، ملحا على اأهمية اأن يكون التعاون جوهريا، بعيدا عن منطق 

ال�ستعجال من جهة واحرتام ال�سيا�سات الوطنية من جهة ثانية.

وعند حديثه على التهديدات امل�سرتكة مبنطقة �سمال اإفريقيا ومنطقة 

ال�ساحل حتدث من جديد  عن املجموعات امل�سلحة العابرة للحدود الوطنية 

الأمر الذي يفر�ص التفكري يف مقاربة جديدة للعمل ملواجهتها، كما اأ�سار يف 

نف�ص ال�سدد اإىل الإرهاب الذي يعرف وجهه تغريا م�ستمرا.

وبعد اأن اأ�سار اإىل التداخل القائم بني الع�سابات الإجرامية والإرهاب، 

اأكد على �رسورة التعاون الإقليمي على امل�ستوى الأمني الذي يعرف بع�ص 

اجلهود التي مازالت غري كافية.

بلدان  تواجه  التي  التهديدات  عن  املايل  املتدخل  جانبه حتدث  ومن   

املنطقة خا�سة واأن كل هذه البلدان جماورة لأكرب �سحراء يف العامل، التي 

اأنواع اجلرمية  ت�سكل جمال رحبا وماأوى لكل املجموعات امل�سلحة ولكل 

من  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�سافة  متعددة.  م�ساكل  يطرح  الذي  الأمر  والتهريب 

واإن   - املريحة  غري  العي�ص  ظروف  املنطقة  بلدان  بني  امل�سرتكة  التهديدات 
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كان ذلك ب�سكل متفاوت- واجلرمية العابرة للحدود والأوطان التي تزداد 

انت�سارا.

يعي�ص  اأن  بلد  لأي  اأنه ل ميكن  على  التاأكيد  اإىل  انتقل  ذلك  وبعد 

منعزل عن حميطه، خا�سة اإن العدوى تنت�رس من بلد اإىل اآخر.

وبعد اأن اأ�سار اإىل اأجهزة التعاون القائمة  على ال�سعيد الإقليمي ودون 

الإقليمي وعلى م�ستوى الحتاد الإفريقي، خل�ص اإىل القول اإن كل �سيا�سة 

ال�سرتاتيجية  تتطور  اأن  بالتعريف، حيث يجب  تطورية  �سيا�سة  اأمنية هي 

الأمنية وطنيا واإقليميا لتتالءم مع تطور الأو�ساع واملحيط. لذا فمن املفرو�ص 

والتالوؤم  ال�سياقات  تتبع  على  قادرة  وم�ستدامة  وا�سحة  الروؤية  تكون  اأن 

معها، خا�سة واأن ال�سيا�سة الأمنية ل تخ�سع فقط للعوامل الداخلية بل 

كذلك للعوامل اخلارجية، وهذا ينطبق على كل اجلوانب �سواء تعلق الأمر  

مبحاربة اجلرمية املنظمة اأو غريها؛وينطبق اأي�سا على املحاور ال�سرتاتيجية 

لل�سيا�سة الأمنية والتي يجب تطويرها  كلما تغريت املعطيات املتعلقة مبجال 

اهتمامها وعملها.

اأما الكولونيل زاجري من بوركينافا�سو، فقد ا�ستهل مداخلته بالتاأكيد 

على اأن كل �سيا�سة اأمنية تخ�سع للجغرافية ومعطياتها م�سريا اإىل اأن بالده 

تقع بني �ستة بلدان جماورة،  الأمر الذي يقف وراء العديد من الإكراهات 

عبور  ملتقى  ي�سكل  بلد  املفرت�ص يف  من  ثمة  ومن  اأي�سا(،  القوة  )ونقط 

الأ�سخا�ص وال�سلع اأن يتعر�ص لكل املخاطر املوجودة يف بلدان اجلوار، الأمر 

الذي يفر�ص بناء �سيا�سة اأمنية تاأخذ اجلانب الإقليمي يف اعتبارها، واإقامة 

تقارب وثيق مع الدول املجاورة من اأجل احلد من هذه التهديدات، م�سريا 

لدول  القت�سادية  املجموعة  دول  بني  القائم  التقارب  اإىل  ال�سدد  هذا  يف 

التي  التطورات  بوركينافا�سو من  تاأثر  اإىل  اأ�سار  )�سيداو(. كما  اإفريقيا  غرب 

تعرفها الكوت ديفوار والتي تفر�ص اإعادة ت�سكيل �سيا�سة اأمنية على امل�ستوى 
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الوطني وطرق تنفيذها، موؤكدا على الرتابط والتاأثريات املتبادلة القائمة بني 

خمتلف بلدان املنطقة على امل�ستوى الأمني.

الأمنية  ال�سيا�سة  ان�سجام  اأن  �سيانغ  مي�سا  ال�سينغايل  اعترب   بدوره   

يتطلب الأخذ بعني العتبار التقاطع القائم بني امل�ستوى الوطني وغريه من 

امل�ستويات الإقليمية والدولية.

واأ�سار اإىل اأن التهديدات التي تواجهها بلده  هي ذات التهديدات التي 

ثم احلديث عنها من قبل: اجلرائم العابرة للحدود، ومنها �رسقة املوا�سي، 

بوا�سطة  والإجرام  والب�رس،  اخلفيفة،  والأ�سلحة  املخدرات،  يف  والجتار 

الأنرتنيت.

توؤثر  بلد ما   اأية ظاهرة يف  باأن  القول  يفر�ص  املنطق  اأن  اأي�سا  واأكد 

ومايل  غامبيا  مع  العالقة  الأمثلة يف  بع�ص  اإىل  م�سريا  املجاور  البلد  يف 

وموريتانيا. ومن ثمة يقول املتدخل ال�سينغايل فاإن اجلميع مطالب بالعمل 

على  �سواء  القائمة  التعاون  اتفاقيات  بع�ص  اإىل  م�سريا  والت�ساور،  امل�سرتك 

م�ستوى املجموعة القت�سادية لدول غرب اإفريقيا اأو غريها من التفاقيات 

الثنائية اأو متعددة الأطراف.

م�سطفى اخلياطي، املتدخل الأخري يف هذه اجلل�سة. اأكد على الرتابط 

القائم بني دول املنطقة وتاأثريه على امل�سالح كما على التهديدات.واأ�سار يف هذا 

ال�سدد اإىل طرق التوا�سل التي متكن من توثيق العالقات الإن�سانية وت�سهل 

بني الرتابط لتاأمني امل�سالح ووماجهة التهديدات، مذكرا  بالرتابط القت�سادي 

بني دول املنطقة والذي يعود اإىل عهد القوافل التي كانت تعربها.

ال�ستقرار  اإىل زعزعة  توؤدي  التي قد  التهديدات  اإىل  واأ�سار من جهته 

باملنطقة ومنها  الإرهاب والع�سابات الإجرامية، وتهريب املخدرات والأموال، 

وال�سالح، والب�رس. اإ�سافة اإىل الهجرة ال�رسية؛كما من التهديدات التي اأ�سار 

اإليها ت�سدير الهيجانات بني بلدان املنطقة.
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�لآليات و�حللول �لإقليمية لتعزيز �لأمن �لوطني

حملت اجلل�سة ال�سابعة عنوان “الآليات واحللول الإقليمية لتعزيز الأمن 

القومي”. اأدار اأ�سغالها حممد حممود ولد حممدو من موريتانيا، و�سارك 

فيها كل من الكولونيل بريام ديوب من ال�سنغال، وكامل فياليل من اجلزائر، 

واأحمد يورا حاي من موريتانيا، ومفت�ص عام ال�رسط حممدو نياكاتية من 

مايل، والكولونيل ماجور بنجرينوما زاجري من بوركينا فا�سو، اإىل جاتب 

الكولونيل اأحمد بوحلبا�ص من املغرب.

اأ�سئلة  اجلل�سة على اجلواب على عدة  امل�ساركون يف هذه  وقد عمل 

منها : 

● اإىل اأي مدى يلعب البعد الإقليمي دورا فاعال �سواء يف ما يخ�ص 

التهديدات او امل�سالح؟

● وهل هناك م�سلحة يجب التعاون فيها ب�سكل دقيق واأ�سا�سي؟

● ويف اأي اإطار، ومن خالل اأي و�سائل ميكن القيام بهذا التعاون؟

الوطني  امل�ستوى  على  مواجهتها  يجب  التي  التهديدات  نوع  وما   ●

والأخرى التي يجب مواجهتها على امل�ستوى الإقليمي؟

هكذا، اأكد املتدخل املايل حممدو نياكاتي اأن التعاون يف جمال الأمن 

م�سرتكة  م�سالح  املنطقة  لبلدان  اأن  باعتبار  امل�ستويات  جميع  على  مفيد 

يجب  ل  التعاون  هذا  اأن  اإىل  م�سريا  اأي�سا،  م�سرتكة  تهديدات  وتواجهها 

اأن يكون ظرفيا، بل يجب اأن يكون متوا�سال، �رسيحا وملتزما لكون  اأن 

اإرهاب واإجرام منظم وتهريب خمدرات  التهديدات التي تواجه املنطقة من 

وغريها لي�ست تهديدات ظرفية.

وبخ�سو�ص اإطار التعاون والو�سائل التي يجب توفريها له، اأكد املتدخل 

املايل اأن بالإمكان اإدماج واإ�رساك ال�ساكنة يف املوؤ�س�سات القائمة مثل اللجن 

الكربى امل�سرتكة للتعاون واللجن الثنائية احلدودية، واللجن امل�سرتكة لالأمن 
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والدوريات امل�سرتكة يف بع�ص احلالت، كما ميكن التفكري يف اآليات اإقليمية 

خا�سة مبنطقة �سمال غرب اإفريقيا ت�ستجيب خل�سو�سيات املنطقة من حيث 

التهديدات وامل�سالح؛ والتفكري يف بلورة �سيا�سة اأمنية اإقليمية خا�سة بهذه 

املنطقة باعتبار اأن املوؤ�س�سات الأخرى تعاين من املحدودية.

وبعد اأن اأ�سار اإىل الأجهزة التي يتوفر عليها الحتاد الإفريقي، واملجموعة 

القت�سادية لدول غرب اإفريقيا،  واحتاد املغرب العربي،  األح على احلاجة اإىل 

الت�ساور بني البلدان املحاذية لل�سحراء للت�ساور ب�سكل وثيق واإقامة تعاون 

بينها يف جمال الأمن يكون فعال وبراغماتيا قادرا على مواجهة خمتلف 

التهديدات التي تواجه هذه البلدان.

املتدخل الثاين يف هذه اجلل�سة كان العقيد اأحمد بوحلبا�ص من املغرب 

الذي رجع يف البداية اإىل مو�سوع الندوة منوها باإدماج الأمن الإن�ساين 

يف ال�سيا�سة الوطنية يف جمال الأمن ب�سكل عام باعتبار احلاجة اإىل التوازن 

بني حماية اأمن الدولة واأمن املواطن يف بلد ت�سوده الدميقراطية 

بعد ذلك انتقل اإىل احلديث عن البعد الإقليمي يف جمال الأمن مربزا 

اأهميته، م�سريا اإىل اأن طبيعة اجلرمية التي اأ�سبحت عابرة للحدود تفر�ص 

على الأمن اأن يتخذ اأ�سكال متكنه من مواجهة هذه اجلرمية  على امل�ستوى 

الإقليمي بل وعلى امل�ستوى العاملي.

كما اأكد اأن جناح ال�رساكة والتعاون على امل�ستوى الإقليمي يف جمال 

الأمن يتطلب فهم واكت�ساب مفهوم احلكامة  الذي يعتمد على ال�سفافية 

هذا  اجليدة يف  احلكامة  مبادئ  من  غريهما  اإىل  الأطراف  بني  وامل�ساواة 

املجال. واأ�ساف اأن التهديدات امل�سرتكة جتمع ال�سحايا. واعترب اأن التعاون 

الإقليمي الذي اأ�سبح �رسورة ملحة يجب اأن يكون منطقيا وعقالنيا.

يجب  حلما  تظل  الإقليمية  الأمنية  ال�سيا�سة  اأن  اإىل  اأ�سار  اأن  وبعد   

توفري ال�رسوط املوؤهلة له، اأكد اأن على بلدان الإقليم اأن  جتد اأ�سكال التعاون 
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على امل�ستوى ال�سيا�سي والق�سائي والأمني، وال�رسوع يف تر�سيخ ثقافة اأمنية 

م�سرتكة متكن من توحيد الروؤى ومناهج التفكري والعمل.

وتدخل ثالثا يف هذه اجلل�سة الكولونيل ديوب من ال�سنغال الذي اأكد 

اإفريقيا،  غرب  �سمال  بلدان  بني  امل�سرتكة  التهديدات  نف�ص  على  من جهته 

م�سريا اإىل اأن امل�سالح والتهديدات امل�سرتكة تفر�ص التعاون الإقليمي على 

ال�رسوري  من  اأن  ال�سنغايل  الكولونيل  يرى  بذلك  وللقيام  الأمن.  م�ستوى 

توفري بع�ص ال�رسوط اأولها اأن تكون احلكومات ناجعة من حيث تدبري الأمن 

اإرادة �سيا�سية قوية وتر�سانة قانونية وا�سحة  الوطني، وتوفر  امل�ستوى  على 

ت�سمح للدول بالتعاون ب�سكل قانوين مع الدول الأخرى يف املجال الأمني 

ف�سال على  امل�سادقة على التفاقيات املتعلقة بالتعاون الإقليمي.

اأما ال�رسوط ال�رسورية لإقامة تعاون اأمني على امل�ستوى الإقليمي، فقد 

اإقليمية  اأمنية  اإطار معني لذلك، وو�سع �سيا�سة  خل�سها يف التفاق على 

بعد حتديد التهديدات وامل�سالح امل�سرتكة والفر�ص املتاحة ملواجهتها، وكذا 

حتديد ميكانيزمات تراعي بع�ص املبادئ وخا�سة منها  الواحد �سد الكل، 

الكل �سد الواحد، والواحد من اأجل الكل، الكل من اأجل الواحد. والدفاع 

بلدان  على  كما  مرنة،  تكون  اأن  امليكانيزمات  هذه  على  يجب  اجلماعي. 

املعلومات  وتبادل  العمل،  وطرق  القانونية  الن�سو�ص  بني  املالءمة  املنطقة 

ملواجهة الإرهاب واجلرمية املنظمة، و�سمان الأمن الإن�ساين. ويتطلب هذا 

والعمل  واجلوية  الأر�سية  للحدود  امل�سرتكة  للحماية  ميكانيزمات  التعاون 

امل�سرتك على حفظ ال�سالم.

واأبرز الكولونيل زاجري من بوركينا فا�سو نف�ص التهديدات وامل�سالح 

ليخل�ص اإىل التاأكيد على اأهمية تطوير التعاون ب�سمال غرب اإفريقيا، وو�سع 

الأمني  امل�ستوى  على  تهدد  التي ل  التهديدات  ملواجهة هذه  ميكانيزمات 

فقط بل من �ساأنها اأن تلحق ال�رسر بالتنمية. ولذلك اعترب اأن من ال�رسوري 
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املوازنة بني الهتمام مبواجهة التهديدات والق�ساء عليها والهتمام يف نف�ص 

الوقت بتوفري �رسوط التنمية لفائدة املواطن. كما األح على �رسورة وحيوية 

التهديات  لأن  متوا�سال  الأمني  امل�ستوى  على  الإقليمي  التعاون  يكون  اأن 

متوا�سلة.

كما اأكد عل �رسورة اإقامة اإطار اإقليمي  لتج�سيد هذا التعاون وتوفري 

الو�سائل ب�سكل م�سرتك، م�سريا اإىل اأن كل ذلك يتطلب توفر اإرادة �سيا�سية 

لتاأطري هذا التعاون واحل�سول على امل�ساعدات التي من �ساأنها اأن ت�ساعد 

على اإجناح املخططات الإقليمية للتعاون يف جمال الأمن.

على  التعاون  تواجه  التي  ال�سعوبات  حول  النقا�سات  متحورت  وقد 

ويف  التن�سيق.  �سعوبة  يف  بالأ�سا�ص  تتج�سد  والتي  الإقليمية  امل�ستويات 

هذا ال�سياق، مت الت�ساوؤل اإن كان بالإمكان ت�سهيل هذا التن�سيق من طرف 

خارجي عن الإقليم املعني اأم اأن هذا النوع من امل�ساعدة ل ي�ساعد على اإقامة 

تعاون فعلي ودائم.

اإرادة  توفر  يتطلبان  اإذ  والتن�سيق  التعاون  اأن  على  التاأكيد  مت  كما 

ومتلك  ا�ستيعاب  من  متكن  اآليات  و�سع  اأي�سا  يتطلبان  فاإنهما  �سيا�سية، 

الف�ساء اجلغرايف كف�ساء للحياة امل�سرتكة وامل�ستقبل امل�سرتك املمكن، خا�سة 

واأن هدف توفري الأمن هو املواطن وبت�سحية املواطن اأي�سا. 

اأن  يتعدى  املناطق ل  من  العديد  التعاون يف  اأن  اإىل  الإ�سارة  ومتت 

يكون اإعالنا عن النوايا احل�سنة باعتبار اأن هذا التعاون ل حتدد له مهام 

معينة، ومن ثمة �رسورة حتديد مهام التعاون بدقة والعمل على اأ�سا�سها. ومت 

احلديث عن التعاون والأ�سكال التي اتخذها اإىل حد الآن باملنطقة ال�ساحلية 

ال�سحراوية، �سواء على امل�ستوى الثنائي اأو متعدد الأطراف.

لدول  القت�سادية  املجموعة  منطقة  م�ستوى  على  التعاون  كان  وقد 

املتدخلون  يفت  ومل  اجلل�سة،  هذه  خالل  للتبادل  مو�سوعا  اإفريقيا  غرب 
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يف  الإقليمي  التعاون  اإقامة  يف  واأهميتها  الأمنية  احلكامة  عن  احلديث 

 جمال الأمن؛اإ�سافة اإىل املقاربات التي يجب اعتمادها يف اإقامة هذا النوع 

من التعاون.

�لأمن و�لدميقر�طية يف بلد�ن �ملنطقة

متيزت هذه اجلل�سة، التي تراأ�سها احلبيب بلكو�ص رئي�ص مركز درا�سات 

به حممد  تقدم  الذي  الرتكيبي  بالتلخي�ص  والدميقراطية،  الإن�سان  حقوق 

من  انطلقت  الندوة  اأن  اأكد  حيث  الندوة،  لأ�سغال  ولد حممدو  حممود 

الأمني،  املجال  الوطنية يف  ال�سيا�سات  الإن�ساين يف  الأمن  اإدماج  م�ساألة 

من جهة والت�ساوؤل كيف ميكن بلورة ال�سيا�سة الوطنية يف حد ذاتها خا�سة 

واأن منطقة �سمال غرب اإفريقيا مل ي�سبق لها اأن عرفت هذه التجربة اإذ ما 

ا�ستثنينا مايل وبوركينافا�سو.

وقد نتجت عن ذلك ثالث جمموعات من الأفكار تتعلق الأوىل بالتداول 

يف  م�ساألة ال�سيا�سة الوطنية يف جمال الأمن يف حد ذاتها، واإبراز العالقة 

بني الأمن الإن�ساين والأمن الوطني، حيث ثم التاأكيد على اأن اأمن الدولة هو 

مرادف لأمن املواطن من جهة، وعلى اأن �سيادة الأمن يف دول املنطقة اأمر 

مرغوب فيه وي�سكل اأحد اأعمدة ال�ستقرار والتقدم.

اأنه ل  باعتبار  الدمقرطة  التاأكيد على م�ساألة  ثم  بذلك  ارتباط   ويف 

يف  والدمقرطة  املنطقة.  بلدان  يف  دميقراطية  بدون  الأمن  حتقيق  ميكن 

جمال الأمن ل ميكن اأن يكون لها معنى بدون انخراط املواطن، انخراطا 

يحقق التعبئة والتوافق بدون اأن يكون اإجماعيا بال�رسورة، وي�سمح بتملك 

امل�رسوع من طرف املجتمع مع الإ�سارة اإىل اأن النخراط يتطلب القتناع 

لذي ي�ستلزم بدوره الإخبار.
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عموميا  ملكا  ي�سكل  الأمن  اأن  اإىل  الإ�سارة  بذلك متت  ارتباط  ويف 

م�سرتكا ميكن اأن يحيل على مقاربات متعددة منها مقاربة النوع مثال. 

اأما جمموعة الأفكار الثانية فتتعلق بال�سياق الذي يندرج فيه النقا�ص 

حول ال�سيا�سة الوطنية والإقليمية يف جال الأمن واملتعلق اأ�سا�سا بالعوملة من 

جهة وتطور ت�سورات خمتلفة على ال�سعيد العاملي ترمي اإىل اإعادة �سياغة 

مفهوم الأمن.

يف  الأمن  اإحقاق  تاأثري  اإىل  املجال  هذا  يف  اأي�سا  التطرق  ثم  وقد 

على  اعتمادا  فيها  يندرج  التي  ال�سيا�سية  ال�سياقات  اإىل  وكذا  املجتمعات 

خمتلف التجارب من �سمنها التجربتان التي عرفتا بلورة وتنفيذ �سيا�سات 

عمومية يف املجال الأمني بكل من مايل وبوركينا فا�سو.

وهكذا فاإن الختيارات يف هذا املجال مرتبطة بالرباديغمات املعتمدة، 

وبالتايل فاإن ال�سياق الذي تندرج فيه امل�ساألة الأمنية �سياق تطوري يفر�ص 

املتغرية واحلكامة اجليدة،  الروؤية  ياأخذ بعني العتبار هذه  اإطارا تنظيميا 

ي�سمح مبعاجلة الأو�ساع الطارئة. وال�سياق اأي�سا هو �سياق اإقليمي حيث 

ثم التاأكيد على اأن حتقيق الأمن على ال�سعيد الوطني رهني بتحقيقه على 

امل�ستوى الإقليمي، وعلى �رسورة التعاون على مواجهة التهديدات مع الأخذ 

بعني العتبار التجارب القائمة امل�سرتكة. كما متت الإ�سارة اأي�سا خالل الندوة 

اإىل ال�سياق العاملي يف ما يخ�ص الدعم املايل واملواكبة من طرف املانحني 

وال�رسكاء، وكذا فيما يخ�ص القيام بدور تي�سري التن�سيق والتعاون.

 وكانت ال�سريورة املحور الثالث لالأفكار التي ثم تداولها خالل الندوة، 

هذه  يف  اعتمادها  ثم  التي  الأ�سكال  من  العديد  عن  احلديث  ثم  حيث 

التجربة اأو تلك مثل الندوات وامللتقيات والتجمعات العامة وجمال�ص الأمن 

الوطني، كما متت الإ�سارة اإىل مراحل خمتلفة يف هذه ال�سريورة والتي ميكن 

تلخي�سها يف �سبع مراحل اأ�سا�سية بعد مرحلة  الوعي ب�رسورة بلورة وتنفيذ 
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�سيا�سة وطنية يف جمال الأمن على م�ستوى املجتمع وخا�سة على م�ستوى 

الدولة باعتبارها هي التي ميكن اأن تعد مثل هذا امل�رسوع.

وتتعلق هذه املراحل:

واملبادئ  املحددات،  و�سع  الآراء،و  ا�ستك�ساف  الت�ساور:  مرحلة   ●

املرجعية... وهي مرحلة مهمة ت�سمح باقت�سام  امل�رسوع مع املجتمع.

اخلا�سة  التو�سيات  اأهم  بلورة  تتم  حيث  الوطنية  املوؤمترات  مرحلة   ●

بال�سيا�سة الوطنية يف جمال الأمن.

● مرحلة امل�سادقة كمرحلة لتحديد الأولويات �سمن هذه التو�سيات.

● مرحلة و�سع خمطط العمل وهي مرحلة تقنية اأ�سا�سا تبلور الأولويات 

يف عمليات حمددة كما حتدد موؤ�رسات التتبع والتقييم.

احلكومة  تهم  مرحلة  وهي  والتنفيذ،  امل�سوؤوليات  حتديد  مرحلة   ●

بالأ�سا�ص.

● مرحلة العودة اإىل خمتلف ال�رسكاء وخمتلف مكونات املجتمع.

خالل  من  ال�سيا�سة  لهذه  الفعلي  بالتنفيذ  تتعلق  ال�سابعة  املرحلة  اأما 

تنفيذ خطة العمل التي متت بلورنها وحتديد خمتلف جوانبها واأبعادها عرب 

كل هذه املراح

ال�سريورة  اأن تواجهها هذه  التي ميكن  العوائق  الندوة   وتناولت هذه 

والتي ميكن اأن يدخل �سمنها اخللط وعدم الو�سوح على م�ستوى املهام، 

واختاللت الهياكل، و�سوء التوا�سل، و�سوء التنفيذ. وقد خل�ست الندوة اإىل 

التاأكيد بخ�سو�ص بلورة وتنفيذ ال�سيا�سات الوطنية يف جمال الأمن  على  

اأهمية اعتماد: 

● مقاربة ت�ساركية على م�ستوى املجتمع من اأجل التداول يف امل�رسوع 

الأمني.



41

● مقاربة تزامنية تهتم بجميع الق�سايا وال�سيا�سات واجلوانب يف نف�ص 

الوقت.

● املزاوجة بني الفاعلني: املواطن، املجتمع املدين، الربملان، احلكومة.

● عدم الرجتال.

● املراقبة: املراقبة الت�رسيعية واملراقبة اخلارجية عن طريق الفتحا�سات، 

املراقبة املحلية، واملراقبة عن طريق املواطن، مع اعتماد ال�سفافية يف 

كل هذا، عالوة على املراقبة الدولية.

ويف الأخري اأو�سح حممد حممود ولد حممدو اأن الندوة اأكدت على 

تتطلب  الأمن  جمال  يف  الوطنية  ال�سيا�سة  وتنفيذ  �سياغة  �سريورة  اأن 

اعتماد:

- الت�ساور

- التوفيق

- الإجماع

- الثقة

�حلكامة �لأمنية �جليدة جزء من حكامة جيدة �شاملة

ارنولد لويتهولد من مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات امل�سلحة 

اأكد يف كلمته على م�ساألة التغيري م�سريا اإىل اأن كل ما ميكن القيام به يف 

ال�سهل تغيري  لي�ص من  اأن  باعتبار  له،  املقاومة  ال�سدد يثري نوعا من  هذا 

العقليات واأ�ساليب التفكري والعمل، واأ�سار يف هذا ال�سدد اإىل اأن الأفكار 

القدمية مازالت �سائدة خا�سة فيما يتعلق باحلدود، اإذ اأ�سبح الأمر يتعلق 

بالأ�سا�ص باحلدود ال�سرتاتيجية اأكرث مما يتعلق باحلدود الرتابية التقليدية. 

ويبدو ذلك وا�سحا يف جمال الإعالميات ويف امل�سالح والتهديدات العابرة 

للحدود والأوطان.
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وبعد اأن اأ�سار اإىل اأنه كان ياأمل ح�سورا مغربيا اأكرب يف هذه الندوة، 

بالندوة  الكبري  ال�سحافة واهتمامها  بالذكر  للم�ساركني خا�سا  ال�سكر  وجه 

واأ�سغالها.

الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  رئي�ص  بلكو�ص  احلبيب  حممد 

والدميقراطية اختتم اأ�سغال هذه الندوة الإقليمية بكلمة ذكر فيها بالإطار 

التي تندرج فيه تنظيم هذه الندوة، والتي تدخل يف �سريورة التفكري التي 

فتحها املركز يف م�ساألة احلكامة الأمنية عمال على مواكبة تفعيل تو�سيات 

هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة. 

�سياق  يف  املو�سوع  بهذا  الهتمام  اأهمية  ال�سدد  هذا  يف  واأو�سح 

التحولت التي يعرفها العامل على م�ستوى توفري الأمن من جهة، ويف �سياق 

التطورات التي يعرفها املغرب وما تطرحه من حتديات لها عالقة بتو�سع ف�ساء 

وما  ال�سارع  يف  الحتجاجي  التعبري  وتنامي  ال�سحافة،  وف�ساء  احلريات، 

يتطلبه من تدبري متزن اإىل غري ذلك من التحديات.

ومثابرة،  يتطلب جهدا  الأمنية  احلكامة  ثقافة  بناء  اأن  اأكد  اأن  وبعد 

اأبرز  م�سريا اإىل بع�ص ال�سعوبات التي لقاها املركز يف عمله  يف الإطار، 

اأهمية تنظيم، ولأول مرة باملغرب، ندوة حول ال�سيا�سات الوطنية يف جمال 

الدول الإفريقية  اأو من باقي  املغرب  الأمن تتميز بح�سور نوعي، �سواء من 

املغربية  الوزارية  القطاعات  ممثلي  مب�ساهمة  مرحبا  احلا�رسة،  والأوروبية 

والأجهزة الأمنية، م�سريا اإىل الن�سغالت التي حالت دون ح�سور العديد 

من الربملانيني املغاربة، معلنا اأن املركز لن يذخر اأي جهد لالإقناع  بح�سور 

اأكرب وعلى م�ستويات خمتلفة.

كما نوه رئي�ص مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية بالتغطية 

طرف  من  وخا�سة  الندوة،  هذه  بها  حظيت  التي  والإعالمية  ال�سحفية 

خمتلف املنابر ال�سحفية والإعالمية ال�سمعية الب�رسية واملكتوبة الر�سمية.
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تندرج  اأن  اإل  الأمنية اجليدة ل ميكنها  اأن احلكامة  يوؤكد  اأن  وقبل 

ال�سيا�سة والقت�ساد والجتماع  �سمن حكامة جيدة عامة ت�سمل ميادين 

والثقافة، اعترب اأن احلكامة الأمنية اجليدة  تتطلب تكوينا للفاعلني �سواء 

يف  والفاعلني  الإعالمي  امل�ستوى  على  اأو  واملراقبة  الت�رسيع  م�ستوى  على 

املجتمع املدين.

وجتدر الإ�سارة يف الأخري اإىل اأن منظمي الندوة قد اأ�سدروا يف نهاية 

هذه الندوة بالغا  �سحفيا اأكدوا من خالله:

●  التوافق والن�سجام القائم بني  الأمن الإن�ساين والأمن الوطني؛

الإن�سان  حقوق  واحرتام  وال�ستقرار  ال�سالم  ي�سودها  لبيئة  احلاجة   ●

جمال  يف  الوطنية  ال�سيا�سة  لتنفيذ  الالزمة  والتنمية  والدميقراطية 

الأمن؛

الت�ساور  على  ترتكز  م�سرتكة،  ت�ساركية  وطنية  مقاربة  اإىل  احلاجة   ●

جمال  يف  الوطنية  ال�سيا�سات  وتنفيذ  لو�سع  والثقة،  والتوافق 

الأمن؛

الوطنية يف جمال  ال�سيا�سات  وتنفيذ  املفاهيم  تر�سيخ  اإىل  احلاجة   ●

الأمن يف البعد الإقليمي تتميز بالرتابط بني بلدان املنطقة، وتكاملها 

مع  حماور  التعاون الإقليمي املتعددة القائمة؛

● احلاجة امللحة لتعزيز التعاون القائم بني بلدان املنطقة على امل�ستوى 

مت  التي  امل�سرتكة  التحديات  ملواجهة  والإجرائي  ال�سرتاتيجي 

حتديدها؛

● الرغبة يف موا�سلة املناق�سات ب�ساأن و�سع �سيا�سة اأمن اإقليمي.

املعلومات  ن�رس  من خالل  املبادرة  هذه  موا�سلة  اإىل  امل�ساركون  ودعا 

اأخرى  اإقليمية  لقاءات  لالأفكار واخلربات وعقد  امل�ستمر  والتبادل  وحتليلها، 

لتعميق التفكري وجت�سيد الأمن الإقليمي.
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برنامج �لندوة

اليوم الأولالتوقيت

ال�ستقبال والت�سجيل 09:00 –45 :08

الفتتاح 09:45 - 09:00

اجلل�سة الفتتاحية

الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  رئي�ص  بلكو�ص،  احلبيب  ✓ 
والدميقراطية

بوزارة  الدويل  الأمن  ق�سم  ورئي�ص  الوزير  زواهلن،  بدرو  ✓ 
اخلارجية ال�سوي�رسية

اأرنولد لويتهولد، رئي�ص ق�سم اأفريقيا وال�رسق الأو�سط مبركز  ✓ 
الرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة بجنيف

اجلل�سة الأوىل: ملاذا نطور �سيا�سة الأمن القومي؟11:00-09:45

ملخ�ص

تقدم هذه اجلل�سة مفهوم �سيا�سة الأمن القومي، وحجج تطوير 

مثل هذه ال�سيا�سة وكذلك عالقتها بالأمن

الإن�ساين.

اأ�سئلة رئي�سية:

ما هي �سيا�سة الأمن القومي؟ 

ما الذي ميثل تهديدا لالأمن القومي؟  ✓ 
ملاذا نطور �سيا�سة الأمن القومي؟  ✓ 

كيف نطور �سيا�سة الأمن القومي؟  ✓ 
الأمن  �سيا�سة  بتطوير  الإن�ساين  الأمن  تعزيز  ميكننا  هل  ✓ 

القومي؟ ما هو املهم يف تنفيذ مثل هذه ال�سيا�سة؟

رئي�ص اجلل�سة

اأرنولد لويتهولد-مركز املراقبة الدميقراطية للقوات امل�سلحة بجنيف

املتحدثون

بوركينا فا�سو الكولونيل هريمان بامبارا –  ✓

الكولونيل بريام ديوب - ال�سنغال ✓ 
حممد حممود ولد حممدو - موريتانيا ✓ 

زيني مولي - مايل ✓ 
عقيد احمد بولهبا�ص، املغرب )القوات املعاونة( ✓ 

اأ�سئلة ونقا�ص
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ا�سرتاحة11:20-11:00

امل�سرتكة والتعرف على 13:00-11:20 الثانية: حتديد امل�سالح الأمنية  اجلل�سة 

التهديدات التي تواجه الأمن القومي؟

ملخ�ص

تقدم هذه اجلل�سة امل�سالح التي يجب حمايتها يف خمتلف الدول 

وتقارن بينها، وتبني كذلك التهديدات التي تواجه الأمن القومي.

اأ�سئلة رئي�سية:

ما هي امل�سالح التي يجب حمايتها يف خمتلف الدول؟ كيف  ✓ 
نحددها؟ 

كيف نتاأكد من اأن امل�سالح املختلفة لكل جمتمع يتم اأخذها  ✓ 
يف العتبار؟

كيف نوفق بني م�سالح خمتلف املجموعات/ الأطراف؟  ✓ 
ما هي التهديدات يف خمتلف الدول؟ كيف نتحقق منها؟  ✓ 

رئي�ص اجلل�سة

بدرو زواهلن - �سوي�رسا

املتحدثون

م�سطفى خياطي - اجلزائر ✓ 
حممد حممود ولد حممدو - موريتانيا ✓ 
مفت�ص ال�رسطة حممدو نياكاتية - مايل ✓ 

املغرب عبد اهلل �ساعف –  ✓

اأ�سئلة ونقا�ص

الغداء14:30-13:00
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اجلل�سة الثالثة: تبني اإجراءات حلماية امل�سالح الأمنية ومواجهة 14:30-13:00

التهديدات

ملخ�ص

تقدم هذه اجلل�سة ال�سيا�سات املطلوب تطويرها لتحقيق �سيا�سة 

الأمن القومي وكذلك اأدوات التنفيذ.

اأ�سئلة رئي�سية:

ما هي ال�سيا�سات املطلوب تطويرها ملواجهة التهديدات؟  ✓ 
امل�سالح  مع  متنا�سبة  �سيا�سات  بتطوير  نقوم  كيف  ✓ 

والتهديدات؟ 

ما هي الأدوات الالزمة لتنفيذ هذه ال�سيا�سات؟  ✓ 
كيف نحول ال�سيا�سات اإىل اأدوات تنفيذ؟ ✓ 

رئي�ص اجلل�سة

زيني مولي - مايل 

املتحدثون

اأحمد يورا هاي - موريتانيا ✓ 
الكولونيل مي�سا نياجن - ال�سنغال ✓ 

املغرب ه�سام مالطي –  ✓

املغرب م�سطفى حلمي –  ✓

اأ�سئلة ونقا�ص

ا�سرتاحة15:45-15:30
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اجلل�سة الثالثة: تبني اإجراءات حلماية امل�سالح الأمنية ومواجهة 15:30-14:30

التهديدات

ملخ�ص •

تقدم هذه اجلل�سة ال�سيا�سات املطلوب تطويرها لتحقيق �سيا�سة 

الأمن القومي وكذلك اأدوات التنفيذ.

 •اأ�سئلة رئي�سية:
ما هي ال�سيا�سات املطلوب تطويرها ملواجهة التهديدات؟  ✓ 
كيف نقوم بتطوير �سيا�سات متنا�سبة مع امل�سالح والتهديدات؟ 

ما هي الأدوات الالزمة لتنفيذ هذه ال�سيا�سات؟ 

كيف نحول ال�سيا�سات اإىل اأدوات تنفيذ؟  ✓ 
 •رئي�ص اجلل�سة

زيني مولي - مايل

 •املتحدثون
اأحمد يورا هاي - موريتانيا

الكولونيل مي�سا نياجن - ال�سنغال

املغرب ه�سام مالتي – 

املغرب م�سطفى حلمي – 

 •اأ�سئلة ونقا�ص
ا�سرتاحة15:45-15:30

الأمن :45-15:45 �سيا�سة  لتطوير  املطلوبة  العمليات  الرابعة:  اجلل�سة 

القومي؟

ملخ�ص •

تقدم هذه اجلل�سة العمليات املطلوبة لتطوير �سيا�سة اأمن قومي.

 •اأ�سئلة رئي�سية:
من الذي �سيكون عليه بدء واإدارة العملية؟  ✓ 

ما هي مراحل عملية تطوير �سيا�سة الأمن القومي؟  ✓ 
من الذي يجب اإ�رساكه يف تطوير �سيا�سة الأمن القومي؟  ✓ 

كيف ن�سمن اإ�رساك الأطراف املعنية؟ 

ما هي املراحل احلا�سمة يف عمليات تطوير �سيا�سة الأمن  ✓ 
القومي؟

رئي�ص اجلل�سة

املغرب على �سيدجاري – 

 •املتحدثون
مفت�ص ال�رسطة حممدو نياكاتية - مايل كولونيل ماجور:  ✓ 

بوركينا فا�سو بنجرينوما زاجرية – 

 •اأ�سئلة ونقا�ص
خال�سات ونهاية اليوم الأول17:00-16:45
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8:45 ا�ستقبال09:00 – 

اجلل�سة اخلام�سة: �سمان تنفيذ ومتابعة �سيا�سة الأمن القومي10:30-09:00

 •ملخ�ص
القومي،  الأمن  �سيا�سة  تنفيذ  ن�سمن  كيف  اجلل�سة  تبني هذه 

وكذلك كيف ن�سمن متابعة هذه التنفيذ.

 •اأ�سئلة رئي�سية:
من هو امل�سئول عن تنفيذ �سيا�سة الأمن القومي؟ 

كيف يتم اإ�رساك الأطراف الأخرى؟ 

من الذي يتحكم يف التنفيذ؟

ما هي املوارد والعقبات املتوقعة عند التنفيذ؟ 

كيف يتم تقييم التنفيذ؟ 

 •رئي�ص اجلل�سة
حممد اوجار - املغرب

 •املتحدثون
بوركينا فا�سو  الكولونيل هريمان بامبارا – 

كامل فياليل - اجلزائر

زيني مولي - مايل 

اأ�سئلة ونقا�ص

ا�سرتاحة10:50-10:30

اجلل�سة ال�ساد�سة: البعد الإقليمي لالأمن القومي12:20-10:50

 •ملخ�ص
الدول.  بني  بالأمن  املتعلقة  التعاون  نقاط  اجلل�سة  هذه  تقّيم 

تتناول اجلل�سة البعد الإقليمي/ الدويل لالأمن القومي.

 •اأ�سئلة رئي�سية:
هل توجد هناك م�سالح و/اأو تهديدات م�سرتكة؟  ✓ 

ما،  دولة  الأمني يف  للو�سع  ال�سلبي  اأو  الإيجابي  التطوير  ✓ 
للدول  الأمني  الو�سع  على  التطوير  ذلك  التاأثري  هو  ما 

املجاورة.

الأخرى يف  الدول  التي جتري يف  التطويرات  ندرج  كيف  ✓ 
�سيا�سة الأمن القومي اخلا�سة بها؟ 

 •رئي�ص اجلل�سة
زيني مولي - مايل

املتحدثون •

م�سطفى خياتي - اجلزائر

حممد حممود ولد حممدو - موريتانيا

مفت�ص عام ال�رسطة حممدو نياكاتية - مايل

الكولونيل مي�سا نياجن - ال�سنغال

بوركينا فا�سو كولونيل ماجور: بنجرينوما زاجرية – 

 •اأ�سئلة ونقا�ص
الغداء14:30-13:00
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الغداء14:00-12:20

الأمن 15:30-14:00 لتعزيز  الإقليمية  واحللول  الآليات  ال�سابعة:  اجلل�سة 

القومي

 •ملخ�ص
ميكن  كيف  وتبني  الإقليمي  البعد  اأهمية  اجلل�سة  هذه  تقّيم 

اإدراج هذا البعد يف تطوير �سيا�سة الأمن القومي.

 •اأ�سئلة رئي�سية:
تهديدات،  فاعاًل:  دوراً  الإقليمي  البعد  يلعب  مدى  اأي  اإىل 

م�سالح، تعاون؟··

اأو  دقيق  ب�سكل  فيها  التعاون  يجب  م�سلحة  هناك  هل 

اأ�سا�سي؟··

هذا  مثل  عمل  ميكن  و�سائل  اأي  خالل  ومن  اإطار،  اأي  يف 

التعاون؟ 

ما نوع التهديدات التي يجب جمابهتها على امل�ستوى القومي 

واأي نوع على امل�ستوى الإقليمي؟ 

 •رئي�ص اجلل�سة
حممد حممود ولد حممدو - موريتانيا

املتحدثون

الكولونيل بريام ديوب - ال�سنغال

كامل فياليل - اجلزائر

اأحمد يورا هاي - موريتانيا

مفت�ص عام ال�رسطة حممدو نياكاتية - مايل

بوركينا فا�سو كولونيل ماجور: بنجرينوما زاجر – 

 •اأ�سئلة ونقا�ص
ا�سرتاحة15:50-15:30

اجلل�سة الثامنة: اجلل�سة اخلتامية16:50-15:50

 •ملخ�ص
املوؤمتر،  يف  اأهمية  الأكرث  النقط  على  اجلل�سة  هذه  تلخ�ست 

باأخذ خال�سات، وجتيب علىا لأ�سئلةا لتي ما تزال  كما تقوم 

مفتوحة. اإنها كذلك �ستكون فر�سة ملناق�سة توابع حمتملة يتم 

التفاق عليها.

 •رئي�ص اجلل�سة
مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية  احلبيب بلكو�ص – 

مركز املراقبة الدميقراطية للقوات امل�سلحة اأرنولد لويتهولد – 

املقرر : حممد بلوط، مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
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