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مركز  عقد   ،2012 عام  ديسمبر   13   -  11 بني  ما  الفترة  في 
مؤمتًرا  املسلحة  القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف 
إقليميًا في تونس بعنوان "وضع سياسة لألمن القومي في 
ضم  وقد  املتغير.  السياق  مع  التكيف  أفريقيا:  غرب  شمال 
املؤمتر ممثلني رفيعي املستوى ومتخصصني في األمن من 
واملغرب  وموريتانيا  ومالي  وليبيا  فاسو  وبوركينا  اجلزائر 

والنيجر والسنغال وتونس. 

العربي" واألزمة في  وبالتركيز بشكل خاص على "الربيع 
طرأت  التي  التغيرات  بتحليل  املشاركون  قام  مالي،  شمال 
وقد  املاضيني.  العامني  خالل  اإلقليمية  األمنية  البيئة  على 
ركزت ندوة خاصة من املؤمتر على شمال مالي، نظًرا حلداثة 
املوضوع وأهميته اإلقليمية. وقد سلطت املناقشة الضوء على 
الطرق املختلفة التي أثرت بها األحداث األخيرة على التحديات 
أبرزت  بالفعل. وبشكل خاص، فقد  القائمة  املتأصلة  األمنية 
التي  األمنية  للتحديات  للحدود  العابرة  الطبيعة  املناقشات 

تواجه دول املنطقة. 

استجابة  سبل  على  املناقشات  من  الثاني  اجلزء  ركز  وقد 
الوطني،  الصعيد  وعلى  األمنية.  التحديات  لتلك  احلكومات 
القومي  لألمن  سياسات  وضع  مسألة  املشاركون  بحث 
األمثلة  من  العديد  املناقشات  قدمت  وقد  تنفيذها.  وطرق 
امللموسة، وخلصت إلى عدة توصيات حول كيفية وضع مثل 
هذه السياسات ولكنها أظهرت أيًضا الصعوبات العديدة التي 

تعرقل تنفيذها. 

اإلقليمي،  الصعيد  إلى  املشاركني  انتباه  حتول  ذلك،  وبعد 
وقد  اإلقليمي.  األمني  التعاون  حتسني  طرق  إلى  وحتديًدا 
تضمنت النقاط الرئيسية ضرورة تبادل املعلومات والتحليل 
األمني بطرق أكثر تنظيًما، وأهمية استكمال احلوار الرسمي 
اخلبراء  وشبكات  املدني  املجتمع  مشاركة  مع  الدول  بني 

بشكل كبير. 

وفي اخلتام، أعرب املشاركون عن ارتياحهم إلتاحة الفرصة 
من  واخلبراء  املتخصصني  من  غيرهم  مع  اخلبرات  لتبادل 
شمال وغرب أفريقيا، وحتديد األفكار امللموسة ملواصلة هذا 

التبادل. 

ملخص تنفيذي
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2010، وقبل بضعة أسابيع  23 و24 نوفمبر عام  في يومي 
للرقابة  جنيف  مركز  عقد  العربي"،  "الربيع  بداية  من 
الدميوقراطية على القوات املسلحة )DCAF( والشريك احمللي 
 ،)CEDHD( مركز حقوق اإلنسان والدراسات الدميوقراطية
مؤمتًرا إقليميًا في الرباط، باملغرب حتت عنوان "دمج األمن 
البشري في سياسات األمن القومي في شمال غرب أفريقيا". 
للنظر  املنطقة  أنحاء  املؤمتر مشاركني من مختلف  وقد ضم 
البشري،  األمن  منظور  من  اإلقليمية  األمنية  التحديات  في 
ومناقشة التدابير التي يجري تنفيذها على املستوى الوطني 
ملواجهة هذه التهديدات. وقد أعرب املشاركون عن تقديرهم 
اخلاص للفرصة التي يتيحها املؤمتر لتبادل التحليل األمني 
املنطقتان  أفريقيا. فهاتان  النظر بني شمال وغرب  ووجهات 
ال  ولكنهما  عميق؛  بشكل  ومتصلتان  مترابطتان  القارة  في 
يحظيان بالعضوية املشتركة في احملافل واملنظمات اإلقليمية 
بشكل كبير. وفي بيانهم اخلتامي، دعا املشاركون في املؤمتر 
املعلومات  تبادل  خالل  من  املبادرة  هذه  "استمرار  إلى 
من  وذلك  واخلبرات،  لألفكار  املستمر  والتبادل  والتحليل، 
أجل  اإلقليمي من  الصعيد  أخرى على  اجتماعات  خالل عقد 

تطوير األفكار املتعلقة باألمن اإلقليمي وتعميقها ". 

املنطقة  على  تؤثر  التي  السياسية  التغييرات  ضوء  وفي 
األمن  ديناميات  على  وتأثيراتها  الرباط،  مؤمتر  انعقاد  منذ 
اإلقليمي، قرر مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات 
املسلحة أن الوقت قد حان ملتابعة ما أعرب عنه املشاركون في 
مؤمتر الرباط من اهتمامات، وعقد مؤمتر إقليمي جديد. وفي 
تونس  في  ُعقد   ،2012 عام  ديسمبر   13  -  11 بني  ما  الفترة 
القومي  لألمن  سياسة  "وضع  عنوان  حمل  الذي  املؤمتر 
وقد  املتغير"  السياق  مع  التكيف  أفريقيا:  غرب  شمال  في 
وبوركينا  اجلزائر  من  املستوى  رفيعي  ممثلني  املؤمتر  ضم 
فاسو وليبيا ومالي وموريتانيا واملغرب والنيجر والسنغال 
لتبادل  منتدى  إقامة  هو  املؤمتر  من  الغرض  كان  وتونس. 

اخلبرات والدروس املستفادة؛ ومتابعة النقاش الذي بدأ في 
الرباط ومواصلته من خالل:

واالقتصادية  السياسية  التطورات  تأثير  كيفية  فهم  ■■

التصورات  أو   / و  األمن  على  األخيرة  واالجتماعية 
األمنية في املنطقة.

اإلقليمية  وشبه  واإلقليمية  القومية  االستجابات  تقييم  ■■

لهذه التطورات.
واآلليات  اإلقليمية  العمليات  لتطوير  فرص  اكتشاف  ■■

املناسبة لهيكلة عملية التبادل بصورة أكثر تنظيًما حول 
سياسات األمن القومي.

إلى قسمني رئيسيني: حيث يوضح  التقرير  تقسيم هذا  يتم 
خالل  اإلقليمية  األمنية  البيئة  تغيرت  كيف  األول  القسم 
"الربيع  وهما  الرئيسيان  واملوضوعان  املاضيني.  العامني 
العربي" واألزمة في شمال مالي. وقد ركزت ندوة خاصة 
وأهميته  حلداثته  نظًرا  األخير،  املوضوع  على  املؤمتر  من 

اإلقليمية. 

الصعيد  فعلى  االستجابة.  جانب  ويستعرض  الثاني  القسم 
وطرق  القومي  لألمن  سياسات  وضع  يتناول  الوطني، 
األمني  التعاون  يتناول  اإلقليمي،  الصعيد  وعلى  تنفيذها. 
في  الرئيسية  النقاط  من  حتسينه  وكيفية  احلالي  اإلقليمي 
النقاش. وتلخص اخلامتة التوصيات الرئيسية التي طرحها 
التبادل  مواصلة  طرق  ذلك  في  مبا  املؤمتر،  في  املشاركون 

اإلقليمي والتحليل األمني.
 

مقدمة



6

وضع سياسة لألمن القومي في شمال غرب أفريقيا: التكيف مع السياق املتغير

التطورات األمنية في شمال غرب 
أفريقيا منذ انعقاد مؤمتر الرباط

منذ انعقاد املؤمتر اإلقليمي األخير في الرباط في نوفمبر عام 
2010، أثرت العديد من التغيرات السياسية واالجتماعية على 
األمنية  التحديات  بقاء  ومع  املنطقة.  في  األمنية  الديناميات 
تشكيل  األخيرة  األحداث  أعادت  فقد  هي،  كما  األساسية 
هذه  ألبرز  كان  وقد  عميًقا.  تشكيالً  التحديات  هذه  بعض 
األحداث، أو ما يسمى "بالربيع العربي" في العديد من دول 
إقليمية كبيرة. ومن بني األمثلة على  أفريقيا تأثيرات  شمال 
هذه التأثيرات بعيدة املدى هو التغيير في ديناميات الصراع 

في شمال مالي، والذي يحظى باهتمام خاص هنا. 

العوامل األمنية اجلديدة: "الربيع العربي" وتأثيره 
اإلقليمي

كان لسلسة االنتفاضات والثورات التي وقعت في شمال
أفريقيا في الفترة ما بني عامي 2010 - 2011 تأثيرات إيجابية 
العديد  شدد  وقد  أفريقيا.  غرب  شمال  منطقة  على  وسلبية 
اإليجابي على  التأثير  أفريقيا على  املشاركني من شمال  من 

العالقات اإلقليمية واالستقرار واألمن على املدى الطويل. 

على سبيل املثال، شدد املشاركون الليبيون على الدور األمني 
السلبي األساسي الذي لعبه معمر القذافي في املنطقة: عزيز 
جماعات  وتسليح  القبلي،  النزاع  وإثارة  االستقرار،  عدم 
في  أسهم  مما  األفريقية،  الدول  من  العديد  في  املعارضة 
وقد  واخلفيفة.  الصغيرة  األسلحة  من  هائلة  كميات  انتشار 
اجلديد  الدميقراطي  احلكم  من  املنطقة  استفادة  إلى  أشاروا 
قيم  تعكس  متماسكة  أمنية  سياسة  وضع  يعتزم  الذي 
الشفافية واحلكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق اإلنسان 

- وإقامة شراكات مع حكومات املنطقة على أساس االحترام 
املتبادل. 

على  جديًدا  تركيًزا  الثورة  أضافت  فقد  لتونس،  وبالنسبة 
بن  العابدين  زين  الرئيس  كان  فقد  القومي.  األمن  سياسة 
التونسية  األراضي  بتماسك  األولى  بالدرجة  مهتًما  علي 
وأمن نظامه وليس أمن املواطنني في تونس. وحاليًا، يطالب 
أي  في  أساسيًا  أمًرا  البشري  األمن  يصبح  بأن  املواطنون 

سياسة تتعلق باألمن القومي. 

بعض  أيًضا  أفريقيا  شمال  لثورات  كانت  فقد  ذلك،  ومع 
األمن  ديناميات  على  املدى  قصيرة  السلبية  التأثيرات 
اإلقليمي. واجلدير بالذكر، أن العديد من املشاركني قد أشاروا 
إلى العالقة بني الثورة الليبية وما تبعها من هروب للمقاتلني 
التي  االنتفاضة  في  واملساهمة  ليبيا،  من  األسلحة  وتهريب 
اندلعت في شمال مالي. ومع ذلك، فقد أكد مشاركون آخرون 
الليبية قد لعبت  أنه على الرغم من حقيقة أن األسلحة  أيًضا 
مالي،  شمال  في  اندلعت  التي  االنتفاضة  في  مساهًما  دوًرا 
إال أنها ليست أصل املشكلة. فاألسباب اجلذرية تضم الفقر 
واجلماعات  اإلرهابيني  مكن  مما  الرشيد،  احلكم  وانعدام 
القسم  )انظر  املنطقة  في  وجودها  ترسيخ  من  اإلجرامية 

التالي لتحليل الوضع في شمال مالي(. 

االجتاهات اجلديدة التي تؤثر على التحديات األمنية 
"القدمية"

أكد املشاركون أنه على الرغم من تركيز التحليل األمني في 
املنطقة على "الربيع العربي" واألزمة في شمال مالي خالل 
العامني املاضيني، فقد وقعت هذه األحداث على خلفية العديد 
من التحديات األمنية القدمية والتي ال تزال سائدة. وتشمل: 

القسم األول: السياق األمني املتغير
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اإلرهاب ■■

الهجرة غير الشرعية ■■

التي تتم عبر احلدود )االجتار بالبشر وتهريب  اجلرائم  ■■

البضائع، مبا في ذلك األسلحة واملخدرات( 
انتشار األسلحة الصغيرة واخلفيفة بشكل غير مشروع  ■■

ضعف مؤسسات الدولة ■■

انعدام األمن االقتصادي وانتشار الفقر  ■■

التطرف الديني  ■■

ويقدم تقرير مؤمتر الرباط لعام 2010 حتليالً لهذه العوامل، 
وإن معظم االستنتاجات احملددة به ال تزال قائمة. ومع ذلك، 
جديدة  اجتاهات  تأثير  التونسيون  املشاركون  الحظ  فقد 
على العديد من هذه التحديات. على سبيل املثال، في الرباط، 
اإلرهاب  بني  وثيق  ارتباط  وجود  على  املشاركون  اتفق 
اإلرهابية  الشبكات  وبني  احلدود،  عبر  تتم  التي  واجلرائم 
والتهريب  االختطاف  عمليات  خالل  من  األموال  جتمع  التي 
 – املنطقة  في  االختراق  سهلة  احلدود  بها  سمحت  والتي 
الشبكات  وإن  )األمن(.  الدولة  مؤسسات  لضعف  نتيجة 
اإلجرامية واإلرهابية تتمكن من اجتذاب الشباب وجتنيدهم 
بعض  رأى  تونس،  وفي  االقتصادية.  الفرص  انعدام  بسبب 
احلني،  ذلك  منذ  أقوى  أصبح  قد  االجتاه  هذا  أن  املشاركني 
فاإلرهابيون  لآلخر:  منهما  كل  وتقوية  االثنني  اندماج  مع 
يستغلون الفقر والقضايا االجتماعية الختراق املجتمع، وعند 
االستقرار  عدم  من  حالة  يخلقون  فإنهم  نشاطهم  ممارسة 
وانعدام األمن، التي تساعد كذلك على تقويض فرص التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.  

وهناك قضية أساسية أخرى أال وهي التحدي الذي يفرضه 
في  املشروعة  غير  واخلفيفة  الصغيرة  األسلحة  انتشار 
"الربيع  انطالق  بعد  األسلحة  هذه  كمية  زادت  وقد  املنطقة. 
حدثت  التي  النهب  عمليات  أعقاب  في  وخاصة  العربي"، 
وقد  القذافي.  ميتلكها  كان  التي  الواسعة  األسلحة  ملخابئ 

أيًضا  هناك  أن  إلى  أفريقيا  شمال  من  املشاركني  أحد  أشار 
بعض  تشمل  والتي  الثقيلة،  األسلحة  توافر  زيادة  على  أدلة 
األسلحة القادرة على إسقاط الطائرات الصغيرة، مما يجعل 

خطر اإلرهاب أمًرا وثيق الصلة باملوضوع.  

في سياق مماثل، ميثل الفقر وانعدام األمن الغذائي وانتشار 
البطالة بني الشباب مشكالت أكبر. فقد أصبحت اقتصاديات 
حيث  العربي،  للربيع  نتيجة  ضعًفا  أكثر  بأسرها  املنطقة 
خفضت االضطرابات عائدات السياحة واالستثمار األجنبي 
عن  الوقت(  لبعض  األقل  )على  وأسفرت   ،)FDI( املباشر 
إلى  أخرى  مرة  العائدين  املهاجرين  للعمال  العكسي  التدفق 

دول جنوب الصحراء الكبرى.

التحليل  إجراء  يجب  أنه  على  املشاركون  اتفق  فقد  ثم،  ومن 
في  أفريقيا  غرب  بشمال  اخلاصة  السياسة  ووضع  األمني 
الدولة  ببناء  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبطا  وأن  التنموي،  السياق 
تنمية  بدون  األمن  قضايا  "فمعاجلة  السالم:  بناء  وعمليات 
التي مت  االستنتاجات  ذلك  أخرى، يعكس  تنجح". ومرة  لن 
التوصل إليها في الرباط، ولكن رمبا مع وجود ضرورة أكثر 

إحلاًحا. 

التي  األمنية  املشكالت  أن  على  املشاركون  اتفق  باختصار، 
تواجه شمال غرب أفريقيا هي في األساس مشكالت مترابطة 
وتتخطى احلدود. ومن أجل وجود أي فرصة للنجاح، يجب 
هذه  تعالج  أن  في  نأمل  التي  األمنية  السياسات  تكون  أن 
القضايا املعقدة متعددة األبعاد وأن تتم في النطاق اإلقليمي 

على حٍد سواء. 
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األزمة في شمال مالي وتداعياتها 
اإلقليمية 

الذي  الوقت  في  حرجة  درجة  إلى  مالي  في  الوضع  وصل 
انعقد فيه مؤمتر تونس. ففي مارس عام 2012، قام مقاتلو 
الطوارق )يعززهم تدفق األسلحة واملقاتلني من النزاع املسلح 
وإعالن  البالد،  شمال  على  بالسيطرة   )2011 عام  الليبي 
على  املالي  اجليش  انقالب  أدى  وقد  أزواد.  دولة  استقالل 
احلكومة في باماكو في الوقت ذاته إلى انتصارهم بسهولة. 
ولكن بعد مرور فترة قصيرة، أطاح تنظيم القاعدة في بالد 
املغرب اإلسالمي بقيادات الطوارق، وأحكم سيطرته الفعلية 

على املنطقة وفرض احلكم اإلسالمي. 

مالي؛  االقتصادية في  التنمية  توقفت  فقد  للصراع،  ونتيجة 
وعانى  مستمرة؛  غذائية  أزمة  حدوث  في  اجلفاف  وتسبب 
اإلنسان،  حلقوق  واسعة  انتهاكات  من  البالد  شمال  سكان 
القاعدة  تنظيم  بها  قام  التي  اإلرهابية  للممارسات  نظًرا 
أن  يرى  الذين  األشخاص  على  اإلسالمي  املغرب  بالد  في 
ومع   ،2012 عام  ديسمبر  وفي  إسالمي".  "غير  سلوكهم 
هجوم  شن  على  باماكو  في  اجلديدة  احلكومة  قدرة  عدم 
الدولي  احلوار  تكثيف  مت  الشمال،  الستعادة  فعال  مضاد 
املعاجلة:  هذه  وكيفية  عسكرًيا  األزمة  معاجلة  إمكانية  حول 
 )ECOWAS( أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  اجلماعة  كانت 
الفاعلة األخرى  األطراف  للتدخل، وكانت  تعد قوة عسكرية 

تضع نفسها على طرفي النقاش. 

ونظًرا خلطورة الوضع والروابط اإلقليمية، فقد مت تخصيص 
لألزمة،  اجلذرية  األسباب  ملناقشة  املؤمتر  في  خاصة  ندوة 

وبحث اخليارات االستراتيجية للتصدي لها. 

أسباب األزمة: معقدة ومتأصلة 
فيما  الوضوح  إلى  يفتقر  الوضع  أن  على  املشاركون  اتفق 
املعنية،  الفاعلة  واألطراف  لألزمة  العميقة  باألسباب  يتعلق 
هذا  معاجلة  لكيفية  املدى  طويلة  رؤية  طرح  يتم  لم  وأنه 
لم  األزمة  أن  إلى  املشاركني  من  العديد  أشار  وقد  الصراع. 
مالي  شمال  في  املشكالت  كانت  فقد  مفاجئ.  بشكل  تنشأ 
متر دون معاجلة لفترة طويلة، وكانت عودة مقاتلي الطوارق 
املسلحني وذوي اخلبرة من ليبيا مجرد سبب أشعل الفتيل. 
ومن املشكالت التي يعاني منها الشمال: املظالم التي لم تعالج 
والبطالة،  والفقر  الرشيد  احلكم  وانعدام  الطوارق،  ومطالب 

والقوة املالية والعسكرية للجماعات اإلجرامية اإلرهابية. 

عقود  إلى  )أكبر(  ذاتي  حكم  نحو  الطوارق  تطلعات  ومتتد 
لعدة  صعبة  قضايا  االستقالل  قضايا  وتعتبر  مضت. 
أنه نظًرا  أسباب: فقد أشار أحد املشاركني من غرب أفريقيا 
من  الصعب،  من  سيكون  مالي،  شمال  في  العرقي  للتكوين 
من  العديد  ألن  نظًرا  الطوارق،  دولة  إنشاء  العملية،  الناحية 
ذلك،  ومع  الطوارق.  من  ليسوا  الواقع  في  املنطقة  سكان 
السياسية  باملظالم  رئيسي  بشكل  الطوارق  مطالب  تتعلق 
كشعب  الطوارق  بهوية  املرتبطة  والثقافية  واالجتماعية 
على  حصولهم  وعدم  بهم  االعتراف  )نقص(  ومنها  رحال، 
املالي. وميكن أن تكون  حقوقهم بشكل كامل داخل املجتمع 

معظم هذه املطالب موضوًعا للتفاوض. 

يرى املشاركون أن تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي 
ميثالن  معه  املتحالفة  اإلرهابية   / اإلجرامية  واجلماعات 
التفاوض،  نطاق  خارج  تقع  أهدافهما  فمعظم  أكبر.  مشكلة 
العسكرية  القوة  املنطقة  في  ونفوذهما  قوتهما  وتتجاوز 
اخلالصة. وقد سلط أحد املشاركني من غرب أفريقيا الضوء 
على البطالة - خاصة البطالة بني الشباب - كعامل مساهم 
يترك  ما  كثيًرا  األمر،  واقع  وفي  مالي.  أزمة  في  رئيسي 
الشباب املدرسة في مرحلة مبكرة، بينما توفر لهم الشبكات 
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شعور  املجتمع:  يوفرهما  ال  أمرين  اإلرهابية   / اإلجرامية 
كثيًرا  تزيد  التي  املادي  الكسب  وإمكانات  بالتقدير،  األفراد 

عما ميكن احلصول عليه في مكان آخر. 

املسلحة  اجلماعات  بعض  أقامت  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
على  املاشية  ورعاة  املزارعني  مع  روابًطا  مالي  شمال  في 
التوحيد  طول احلدود بني مالي والنيجر. وقد دافعت حركة 
واجلهاد في غرب أفريقيا )MUJAO( - والتي ترتبط ارتباًطا 
وثيًقا بتنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي – عنهم وعن 
ماشيتهم من الهجوم أو السرقة، وهو األمر الذي كان سائًدا، 

وبهذه الطريقة اكتسبت تأييًدا شعبيًا. 

خيارات معاجلة األزمة 
اتفق املشاركون على ضرورة التحرك نظًرا خلطورة الوضع، 
وألن احلكومة املالية حاليًا ليست في وضع ميكنها من العمل 
وحدها. ومع ذلك، ونظًرا لتعقد النزاع، أعرب معظم املشاركني 
أيًضا عن شكوكهم حول احتمالية التدخل العسكري على نحو 
يقدم حال دائًما. وميكن تقسيم املناقشات إلى اجتاهني: يحدد 
االجتاه األول احلجج التي أثيرت ضد التدخل العسكري )فهو 
املخاطر  وعلى  النجاح  لتحقيق  احملدودة  الفرص  على  يركز 
احملتملة(، في حني يسرد االجتاه الثاني الظروف التي تساعد 

التدخل العسكري على النجاح. 

1.  احلجج التي أثيرت ضد التدخل العسكري 

 / االجتماعية  لألزمة  عسكري  حل  تطبيق  يكفي  •ال  	
السياسية: فنظًرا لتعقيد أسباب األزمة وتأصلها، ينبغي 
أن يكون التدخل العسكري خطوة أولى ملعاجلة الوضع: 
ويجب أن يتبع بجهود سياسية جادة ملعاجلة املشكالت 

الكامنة في املنطقة. 

• فقد أقر  ستكون املهمة السكرية مهمة صعبة للغاية:	
العسكرية ستكون عملية  العملية  بأن  املشاركون عموًما 
خلفية  لديهم  ممن  املشاركني  أحد  أشار  وقد  صعبة. 
الرئيسية  املدن  على  السيطرة  ميكن  بينما  أنه  عسكرية 
بوجود تخطيط وقدرة عسكرية سليمة، فيجب أن تتوافر 
أراٍض.  عليه من  السيطرة  يتم  االحتفاظ مبا  القدرة على 
األراضي  جميع  تأمني  ملسألة  حلوالً  يقدم  ال  ذلك  ولكن 
طول  وعلى   - عليها  والسيطرة  الرئيسية  املدن  خارج 
أننا  نقول  عندما  قائالً:  علق  وقد  احلدود.  عبر  الطريق 
سنطاردهم، أين سيذهبون؟ إلى النيجر، إلى اجلزائر، إلى 
الطبيعة،  في  سيختفون  قتالهم،  حاولتم  إذا  موريتانيا... 
الكالسيكي  العسكري  املنطق  إن  مكاًنا.  لهم  تعرفوا  ولن 

يتمثل في احتالل األرض ولكن هذا ال ينطبق هنا". 

•عدم كفاية القدرات واملوارد العسكرية احمللية للقيام  	
حتٍد  تشكيل  من  يتمكن  لم  املالي  فاجليش  املهمة:  بهذه 
شكوك  أيًضا  هناك  كانت  وقد  املقاتلني.  أمام  حقيقي 
أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  اجلماعة  قدرة  حول 
وجود  عدم  بسبب  وتنفيذها  ناجحة  عملية  تخطيط  على 
موارد كافية وقدرات استراتيجية. وهذا يعني أن القوى 

اخلارجية يجب أن تقدم دعًما كبيًرا للعملية. 

 • املجاورة:	 الدول  إلى  العنف  امتداد  من  خطر  هناك 
يخشى كثير من املشاركني من عدم مراعاة صناع القرار 
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بشكل كاف لآلثار املباشرة والعواقب بعيدة املدى للتدخل 
املجاورة  الدول  املشاركون من  العسكري. حيث يخشى 
ويقوموا  احلدود  املقاتلني  يعبر  أن  من  خاص  بشكل 
بإعادة جتميع أنفسهم ثانية في مكان آخر، مما يسفر عن 

انتشار القتال. 

•هناك خطر من عدم التخطيط للتأثير اإلنساني على  	
بوقوع  احملتمل  اخلطر  على  املشاركون  أكد  كاف:  نحو 
الالجئني عبر  املدنيني وتدفقات اجلديدة من  ضحايا من 
مالي واملنطقة. وفي حالة عدم وضع صناع القرار خلطة 
مالئمة فقد تواجه هذه املجموعات تفشي الكوليرا وغيرها 

من األمراض الفتاكة. 

باختصار فإن الكثير من املشاركني كانوا قلقني من أن العمل 
من  بدالً  املشكالت  من  املزيد  يخلق  أن  شأنه  من  العسكري 
اخلصوص  وجه  على  املجاورة  الدول  فإن  ولذلك  حلها.  
في  الشروع  قبل  وبحثها  البدائل  جميع  مناقشة  في  ترغب 

اللجوء إلي التدخل العسكري. 

املوقف،  هذا  عن  تخلوا  قد  املشاركني  معظم  أن  يبدو  ولكن 
أراضي مالي.  استعادة سالمة  أجل  البدائل من  قلة  وتبينوا 
اإلرهابية  اجلماعات  بأن  خاص  بشكل  املشاركون  أقر  وقد 
في شمال مالي تشكل تهديًدا على بقية املنطقة، وأنه لم يكن 
من املمكن التفاوض مع هذه اجلماعات: ويعد السبيل الوحيد 

لهزميتهم هو عن طريق التدخل العسكري. 

2. الشروط الالزمة للتدخل العسكري الناجح

اللجوء  قرار  أن  إلى  إفريقيا  املشاركني من شمال  أحد  أشار 
للتدخل العسكري قد مت اتخاذه بالفعل وكان يجري االستعداد 
له: "نحن بالفعل في مرحلة نشطة". وبالتالي أشار إلى أنه 
ال ينبغي أن تركز املناقشة على تنفيذ التدخل العسكري أم ال، 

ولكن ينبغي أن تركز على ما الذي ميكن أن يزيد من فرص 
النقاط  املشاركون  ناقش  النقطة،  هذه  من  وانطالًقا  النجاح. 

التالية:

كان هناك اتفاق  تتكامل اخليار العسكري مع احلوار:  •
األزمة،  يحل  لن  وحده  العسكري  النهج  أن  على  كبير 
ولكن ينبغي أن يقوم أصحاب املصلحة بالسعي للحوار. 
ركزت املناقشات على دور احلوار مع الفصائل املختلفة 
املشاركون  معظم  اتفق  أوالً  مالي.  شمال  في  املوجودة 
الطوارق  مطالب  مناقشة  احلكومة  على  يتعني  أنه  على 
السياسية  املطالب  وهذه  الذاتي:  احلكم  زيادة  أجل  من 
واالجتماعية واالقتصادية هي التي ميكن أن تشكل جزًءا 
من املفاوضات السياسية. ولكن الحظ أحد املشاركني من 
كل  عبر  احلوار  متابعة  املمكن  غير  من  أنه  إفريقيا  غرب 
قضية: على سبيل املثال ال ميكن مناقشة قضية سالمة 
احلوار  متابعة  وهي  أخرى  قضية  وثمة  مالي.  أراضي 
اجلماعات  بعض  انتماء  االعتبار  بعني  األخذ  مع  من،  مع 
التي  األسئلة  شملت  وقد  إجرامية.  شبكات  إلى  املسلحة 
ولكن  للحوار،  السعي  علينا  يتعني  "بالطبع  طرحها:  مت 
متابعة احلوار مع من؟" و: "هل يتعني علينا إجراء هذا 
احلوار فقط مع األشخاص داخل مالي، أم سنجري هذا 
أخرى؟"  دول  في  نفسها  اجلماعات  مع  أيًضا  احلوار 
السؤال اخلاص مبن الذي يتعني عليه إجراء احلوار كان 
يرتبط أيًضا باجلانب احلكومي، وذلك نظًرا لعدم وضوح 
الرؤية عن من الذي ميتلك الشرعية للتحدث باسم مالي 
املاسة  احلاجة  إلى  ذلك  أشار  وقد  الراهن.  الوقت  في 

لوجود حكومة ملالي، تتمتع بشرعية واسعة النطاق.

باإلشارة  للتفاوض: •  استعداد  على  هو  من  كل  إدراج 
بعض  أكد  السابقة،  السالم  اتفاقيات  من  اخلبرات  إلى 
املشاركني على ضرورة دعوة كل من هو على استعداد 
للتفاوض إلى مائدة املفاوضات. وقد يقلل هذا من خطر 
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تقوض  التي  املفاوضات  في  املشاركة  غير  اجلماعات 
اجلميع  إشراك  وينبغي  أهمية  اجلميع  وميثل  االتفاق. 
استعداد  على  هو  من  كل  دعوة  ويتعني  املفاوضات.  في 

للتفاوض إلى مائدة املفاوضات". 

يينبغي أن يستند التدخل العسكري على حتليل شامل  • 
للوضع واألطراف الفاعلة: أكد املشاركون على ضرورة 
فهم الوضع بشكل دقيق وإعداد اخلرائط لألطراف ذات 
الصلة. ال ينبغي أن تكون هناك مجموعة مواعيد نهائية 
على  سلبًا  تؤثر  أن  شأنها  من  مصطنع  بشكل  قصيرة 
وضوح هذا الفهم. أشار أحد املشاركني من غرب إفريقيا: 
إن  لسنوات.  االحتالل  حتت  قابعة  ظلت  مناطق  هناك 
ولذلك  شنيعة،  أفعال  ترتكب  مالي  شمال  في  اجلماعات 
نحن نرغب في التحرك اآلن. ولكن ال ينبغي لنا التسرع 

في اتخاذ قرار خاطيء". 

ييجب أن تضطلع اجلهات املالية بدور رئيسي، ولكن  • 
املصالح  أصحاب  من  كبيرة  مجموعة  على  ينبغي 
وقد  بتنفيذه.  وتقوم  العسكري  التدخل  تدعم  أن 
فيتعني  الشرعية  ضمان  أجل  من  أنه  املشاركون  رأى 
فمن  ولذا  رئيسي.  بدور  االضطالع  املالي  اجليش  على 
الضروري إعادة بناء اجليش املالي الذي يعاني حاليًا من 
حالة من الفوضى. أكد املشاركون أيًضا على التدريب في 
الصحراء وحرب العصابات )التي تقوم بها حاليًا اجلماعة 
رئيسي  كشرط  وذلك  أفريقيا(  غرب  لدول  االقتصادية 
لتحقيق النجاح، حيث أن العديد من اجليوش في املنطقة 
لم تعتد على القتال في الظروف الصحراوية، وضد هذا 
النوع من األعداء. ورأى املشاركون أيًضا أنه يتعني على 
األمم املتحدة واإلحتاد األوروبي املشاركة، حيث أن ذلك 

من شأنه أن يضمن التوصل إلى حل أكثر استدامة. 

البعيد: • لقد ذكر  ييحتاج التخطيط أن يتم على املدى 
عادة  كان  العسكري  التدخل  أن  املشاركني  من  العديد 
استراتيجية  من  جزًءا  يكون  أن  ويحتاج  األجل،  قصير 
فقط  الضروري  من  يكون  ولن  األجل.  طويلة  واضحة 
للتخطيط  أيًضا  ولكن  الفوز في احلرب  لكيفية  التخطيط 
الالجئني  مثل  احلرب  أثار  مع  التعامل  كيفية  لتبعاتها: 
وغيرها من اآلثار. ويرتبط ذلك باالستدامة: وذكر العديد 
من املشاركني أن االستراتيجية اجليدة يجب أن توفر حالً 

دائًما للصراع. 

في ضوء هذه الصعوبات، اتفق الكثيرون على أن هناك مجاالً 
ينبغي  وأنه  األزمة  لهذه  بالفعل  جيد  حل  إليجاد  محدوًدا 

الطموح إلى طرح حل واحد ممكن. 
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سياسات األمن القومي استجابة 
للتحديات األمنية اإلقليمية 

احلدود  املنطقة  في  األمنية  التحديات  معظم  تتخطى  بينما 
القومية )الهجرة غير الشرعية، االجتار باملخدرات، اإلرهاب، 
الخ(، إال أن معظم اخليارات السياسية لالستجابة لهم تظل 
املتنوعة  للمخاطر  الشامل  للفهم  عادة  الدول  وتفتقر  قومية. 
معها  للتعامل  املبذولة  اجلهود  هذا  ويعوق  ترابطها،  وكيفية 
وتنفيذها  القومي  األمن  سياسيات  وضع  مالئم.  بشكل 
يجب  الغاية.  هذه  لتحقيق  أساسيتان  وسيلتان  هما   )NSPs(
أن تقدم سياسات األمن القومي في مالي رؤية استراتيجية 
لكل قسم من أقسام قطاع األمن، وتهدف إلى سد الفجوات 

بني العناصر املختلفة. 

والدروس  العملية  خبراتهم  املؤمتر  في  املشاركون  تبادل 
وترجمتها  القومي  األمن  سياسات  صياغة  من  املستفادة 
إلى واقع عملي. وقد قدم العقيد أونوريه لوسني نومبر، من 
سياسة  من  املستفادة  الدروس  بالتفصيل  فاسو،  بوركينا 
األمن القومي في بالده، والتي تستمر من 2011 إلى 2020. 
وقد قدم العرض مثاالً ملموًسا مع مخطط واضح للدروس 
أكثر  نقاًطا  األساس  هذا  على  املشاركون  وقدم  املستفادة. 
لوضع  املختلفة  النواحي  إلى  النقاش  وتطرق  عمومية. 

سياسات األمن القومي وتنفيذها: 

من  القومي  األمن  لسياسات  احمللية  امللكية  تعد  العملية: 
أمًرا  العاديني  واملواطنني  السياسات  واضعي  من  كل  قبل 
إفريقيا: "من  املشاركني من غرب  ضرورًيا. وكما ذكر أحد 
املهم لصانعي القرار أن يكون لديهم سياسات محددة، وإال 
فأنه لن يتم تنفيذها".  من أجل ضمان امللكية احمللية، يجب 
أن تكون عملية تطوير سياسات األمن القومي عملية شاملة. 
بحاجة  السياسات  واضعي  أن  املشاركني  من  العديد  وقال 
وقال  موسعة.  تشاور  عملية  خالل  من  املواطنني  إلشراك 

أحد املشاركني من شمال إفريقيا: "يجب أن تكون املجتمعات 
املكون املركزي في وضع هذه السياسات. ال يدرك اجلميع أن 
هذه السياسات يتم وضعها من أجل حماية الشعب بدالً من 
أن  إفريقيا: "يجب  آخر من شمال  الدولة". وأشار مشارك 
تكون املجتمعات على علم باإلستراتيجيات وأن تقوم بدعمها، 
األمنية".  العمليات  تكلفة  ستتكبد  التي  هي  املجتمعات  ألن 
ويجب  أدنى،  كحد  ذلك  على  املؤمتر  في  املشاركون  واتفق 

توصيل السياسات بشكل واضح إلى املجتمعات احمللية. 

النطاق والتعريف: لقد طرح بعض املشاركني أن املوضوع 
غير  األطراف  تضم  أن  ينبغي  "األمن"  مبفاهيم  اخلاص 
احلكومية. ومن األمثلة على ذلك صناعة التعدين العاملة في 
املنطقة الفرعية: فهي شركات خاصة ولكن لديها أنظمة األمن 
التحديات  لتعقيد  ونظًرا  ذلك  إلى  باإلضافة  بها.  اخلاصة 
األمنية البشرية في املنطقة، ينبغي أيًضا أن تتضمن سياسات 
وناقش  واالقتصادية.   االجتماعية  العناصر  القومي  األمن 
أيًضا أحد املشاركني من غرب إفريقيا موضوع إدراج مفاهيم 
القومي، من  النوع االجتماعي ومسائله في سياسات األمن 

بداية وضعها.

االستجابة والقدرة على التكيف: إن الطبيعة املتغيرة للبيئة 
درجة  مع  يتعاملون  السياسات  واضعي  أن  تعني  األمنية 
أن  السياسات  حتتاج  ولذلك  والتقلب.  الغموض  من  كبيرة 
تكون متجاوبة: يجب أن يكون لدى صناع القرار القدرة على 
من  عدد  ملعاجلة  الالزمة  واملرونة  اجلديدة،  التطورات  توقع 
املشكالت في الوقت نفسه. وأشار أحد املشاركني من غرب 
إفريقيا إلى أنه "من الضروري إعادة صياغة سياسات األمن 
القومي: فمن املهم وضع نظًما دائمة تقدم حتليالً شامالً للبيئة. 
ويجب أن ترتبط هذه السياسات ارتباًطا وثيًقا بالوضع على 
لم يكن  فإذا  باستمرار. ولذلك،  يتطور  الواقع، والذي  أرض 
لدينا هذا التحليل احملدث، فسوف تكون هذه السياسات غير 
مواكبة للزمن". واقترح بعض املشاركني بأنه ينبغي أجراء 

القسم الثاني: االستجابات السياسية للتحديات األمنية
"بجانب القيادة السياسة نحن بحاجة إلى سياسة أمن 
قومي تكون شاملة وقائمة على املشاركة وإستراتيجية 
دفاع قومي تتمتع بالفعالية االستراتيجية بالفعل.  كل 
اإلقليمية  باالستراتيجيات  يرتبط  أن  إلى  يحتاج  هذا 
غرب  من  )مشارك  املنطقة".  في  لألمن  والدولية 

إفريقيا(
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مراجعات لسياسات األمن القومي بشكل متكرر، كل خمس 
العامة  باملشاورات  استكمالها  ويتم  ذلك،  إلى  ما  أو  سنوات 
الدورية. باإلضافة إلى ذلك، فإن احلوار املنتظم بني واضعي 
يساعد  أن  شأنه  من  املختلفة  الدول  في  األمنية  السياسات 

واضعي السياسات في حتديث حتليل املخاطر اخلاصة بها.

الوقاية أفضل من رد الفعل: أكد العديد من املشاركني على 
أن  أيًضا  ينبغي  كافية:  تكن  لم  احلالية  األحداث  دراسة  أن 
تشكل السيناريوهات املستقبلية احملتملة األساس لسياسات 
األمن القومي. وقد أشار املشاركون إلى أن احملللني في املجال 
األمني وصانعي القرار على حد سواء مييلون إلى أن يقوموا 
برد الفعل وأن يضعوا السياسات كاستجابة لألحداث املاضية 
األمنية  التهديدات  ملنع  السياسات  وضع  من  بدالً  واحلالية، 
فالتوقع  جيًدا،  يعد  الفعل  "رد  أن  حيث  ولكن،  الظهور.  من 
أفضل"، وأكد الكثيرون على ضرورة أن يركز صناع القرار 
بشكل أكبر على الوقاية. وإنشاء أنظمة "اإلنذار املبكر" متثل 
جزًءا من ذلك من أجل التنبؤ بشكل كاٍف بالتغيرات املستقبلية 
فيما يتعلق بالوضع األمني. على سبيل املثال، يحتاج صناع 
القرار إلى اعتبار املشاحنات واملناوشات كإشارات حتذيرية. 
مثل هذا األسلوب من شأنه أن يكون أيًضا أكثر فعالية على 

املدى الطويل من حيث التكلفة. 

على  املشاركني  من  العديد  أكد  الكبير:  التحدي   – التنفيذ 
سياسات  تنفيذ  أجل  من  كافية  موارد  على  العثور  صعوبة 
األمن القومي بشكل فعال. ويوضح املثال اخلاص ببوركينا 
القومي جيدة  فاسو الصعوبات في مطابقة سياسات األمن 
وغير  الالزمة  واملعدات  املالئمة  البشرية  املوارد  مع  اإلعداد 
كان  أكثر مما  القومي  األمن  تنفيذ سياسات  ذلك. وقد كلف 
األزمة  أثرت  فقد  ذلك  إلى  باإلضافة  البداية.  في  متصوًرا 
املالية العاملية على ميزانيات املعونة وكنتيجة لذلك لم تتمكن 
لتنفيذ سياستها بشكل  الالزمة  األموال  توفير  احلكومة من 
استكشاف  في  احلكومة  بدأت  ذلك  عن  وللتعويض  كامل. 

املنظمات  أو  اجلوار،  دول  مع  التكاليف  بعض  لتقاسم  طرق 
اإلقليمية مثل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. وقال 
التحديات ال ميكنه  التصدي لهذه  أن  أيًضا بعض املشاركني 
بحاجة  "نحن  الغربية:  الدول  من  املوارد  وصول  انتظار 
يفعلوه  أن  األفارقة  يستطيع  الذي  ما   – املوارد  إيجاد  إلى 
ألنفسهم وألمنهم؟ ولألسف، فإن طلب املساعدة هو األسهل، 
أن يستمر: نحن بحاجة إليجاد احللول  لذلك  ولكن ال ميكن 

بأنفسنا".  

لقد ألقت املناقشة أيًضا الضوء على العديد من العوامل التي 
تهدد التنفيذ الفعال حتى ألكثر السياسات األمنية تطوًرا في 
املنطقة. إن احلدود الشاسعة التي يسهل اختراقها واملساحات 
الصعب  من  أنه  تعني  السكان  قليلة  األراضي  من  الواسعة 
املنطقة.  أنحاء  جميع  في  الوطنية  السيادة  ضمان  للغاية 
وقد سلط أحد املشاركني الضوء على املثال اخلاص باملجال 
السيطرة  املستحيل  من  يكون  يكاد  حيث  اإلفريقي،  اجلوي 
عليه: فكل املطلوب هو قطعة أرض شاسعة في الغابة من أجل 
متاًما.  أحد  يالحظها  أن  دون  صغيرة  طائرة  وإقالع  هبوط 
التي  الغنية  للدول  بالنسبة  حتى  حتدًيا  العوامل  هذه  ومتثل 
التغلب  بها مؤسسات متطورة؛ وهي تشكل عقبات ال ميكن 

عليها تقريبًا بالنسبة للعديد من الدول في املنطقة. 
 



14

وضع سياسة لألمن القومي في شمال غرب أفريقيا: التكيف مع السياق املتغير

االستجابات اإلقليمية: كيفية حتسني 
التعاون األمني اإلقليمي؟  

في  التحديات  لهذه  التصدي  أن  على  املشاركون  اتفق  لقد 
املشكالت  فإن  إقليميًا.  نهًجا  يتطلب  القومي  األمن  مجال 
األمنية التي تؤثر على دولة واحدة يكون له في أغلب األحيان 
– وذكر املشاركون مالي كمثال  تأثيًرا على الدول املجاورة 
على ذلك. وتعني هذه الصالت املتداخلة أنه من املستحيل أو 
هذه  مع  التعامل  للحكومات  بالنسبة  الصعب  من  األقل  على 

التحديات مبفردها. 

ملواجهة  حاليًا  يكفي  ال  اإلقليمي  األمني  التعاون  ولكن، 
غرب  من  املشاركني  أحد  أشار  وقد  املطروحة.  التحديات 
من  كان  فعاالً،  اإلقليمي  األمني  التعاون  كان  إذا  أنه  إفريقيا 

املمكن جتنب األزمة في مالي.

غير  اإلقليمية  العالقات  طبيعة  حول  االنتقادات  بزغت 
املتوازنة. وأشار أحد املشاركني من غرب إفريقيا إلى "وجود 
تبادالت ولكن ال وجود لتعاون حقيقي، فهو من جانب واحد: 
– ونحن  نحن نعطي وأنت تأخذ. يحتاج التعاون إلى تنقيح 
اعتراف  من  الرغم  على  الواجبات".  في  للمشاركة  بحاجة 
اجلميع بالتحديات، فقد الحظوا أيًضا أن الوقت اآلن قد يكون 
مواتيًا أكثر مما كان عليه في مؤمتر الرباط منذ عامني، حيث 
التعاون  لبناء  جديدة  فرصة  وفر  قد  العربي"  "الربيع  أن 
األمني اإلقليمي، وفي الواقع، فإن احلكومات الدميوقراطية 
اإليجابية  بالعالقات  سابقيها  من  اهتماًما  أكثر  اجلديدة 
واالحترام املتبادل. وأشار أحد املشاركني من شمال إفريقيا 
إلى أن املجتمعات الدميوقراطية كانت شرًطا أساسيًا للتعاون 
إذا  إال  اإلقليمية  السياسات  في  النظر  ميكننا  "ال  األقليمي. 
كانت لدينا سياسات وطنية تقدس احترام االتفاقات الدولية 
املجتمع  تطوير  ووضع  املثال،  سبيل  على  اإلنسان  وحقوق 

الدميوقراطي في إطار اإلستراتيجية القومية". 

ثم انتقل املشاركون في املؤمتر إلى مناقشة "كيف" و"ما" 
و"من" بشأن ما ميكن أن يقوم بتحسني التعاون األمني في 

جميع أنحاء املنطقة.

كيف: أين نبدأ؟
يجب   .1 رئيسيتني:  نقطتني  املؤمتر  في  املشاركون  أثار 
التحليل  في  متأصالً  اإلقليمي  األمني  التعاون  يكون  أن 
والسياسات واالستراتيجيات التي يتم وضعها على الصعيد 
اإلقليمية  والهياكل  احملافل  في  النظر  إعادة  و2.  الوطني؛ 
الغرض بشكل  إمكانية حتسينها خلدمة هذا  القائمة، ملعرفة 

أفضل. 

انطالق  كنقطة  واملجتمعي  الوطني  املستوى  اتخاذ   .1
أوجه  على  املشاركني  من  عدد  شدد  اإلقليمية:  للمشاركة 
املستوى  على  الفعالة  األمنية  السياسات  وجود  بني  الترابط 
حيث  الفعال.  اإلقليمي  األمني  التعاون  وتطوير  الوطني، 
أساًسا  الفعالة  الوطنية  األمنية  السياسات  تشكل  أن  يجب 
لالستمرار؛  وقابلة  متماسكة  إقليمية  أمنية  إلستراتيجية 
اإلقليمية،  والتهديدات  التحديات  تقوم  أن  يجب  وبدورها 
بناء  يتم  التي  املعلومات  بتقدمي  اإلقليمي  األمن  ومبادرات 
السياسات الوطنية على أساسها. وقد اقترح أحد املشاركني 
من  القائمة  التجارب  من  االستفادة  أفريقيا  شمال  من 
القومي،  األمن  سياسات  لصياغة  إقليمي  إطار  وضع  خالل 
ومقارنتها واستعراضها. فإن ذلك من شأنه أن ييسر عملية 

التنسيق، كما قد يشكل أساًسا إلطار أمني إقليمي.  

القائمة  اإلقليمية  واحملافل  الهياكل  استعراض   .2
وحتسينها: ناقش املشاركون ما إذا كان استعراض هياكل 
التقدم.  نحو  وسيلة  وحتسينها  بالفعل  القائمة  التعاون 
والعابرة  اإلقليمية  واللجان  األمنية  اللجان  من  عدد  ويوجد 
ميكن  التي  اجليدة،  املمارسات  بعض  عن  فضالً  للحدود، 
االقتصادية  اجلماعة  حتتل  املثال،  سبيل  فعلى  تعزيزها. 

العادي"  املواطن  هو  اإلرهاب  ضد  دفاع  أفضل  "إن 
)مشارك من غرب إفريقيا( 
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مكانة  تقصيرها،  أوجه  من  الرغم  على  أفريقيا،  غرب  لدول 
الدول  إلزام  خالل  من  الوطنية  العمليات  تعزيز  من  متكنها 
بااللتزام باالتفاقيات اإلقليمية. فمثال، قد ميكنها تعزيز شبكة 
االستجابة واإلنذار املبكر وتطويرها.  غير أن الدول الفردية 
غالبًا ما تشكل العقبة الرئيسية التي تعترض أداءها الفعال، 
الوطنية.  مصاحلها  تهدد  املبادرات  هذه  مثل  أن  تعتقد  ألنها 
وقد مت وضع هذه اآللية بفضل الدعوة للقيام بذلك وإن املزيد 

من الدعوة قد يدفع الدول إلى التعاون بشكل أفضل. 

وقد ذكر أحد املشاركني من شمال أفريقيا أن االفتقار للتنفيذ 
بعض  توجد  العربي،  املغرب  بالد  ففي  كبيًرا:  حتدًيا  كان 
االتفاقيات، ولكن لسوء احلظ، لم يتم تنفيذ العديد منها حتى 

اآلن.  

ويتمثل أحد أوجه القصور الرئيسية التي متت اإلشارة إليها 
القائمة ال تشمل جميع دول شمال  الهياكل اإلقليمية  أن  في 
حيز  بإنشاء  املشاركني  بعض  أوصى  وقد  أفريقيا.   غرب 
منتدى  إنشاء  أجل  من  أفريقيا"  غرب  "شمال  ُيسمى  جديد 
املناطق من خالله "العمل مًعا ملعاجلة مشاكلها  لدول  ميكن 

األمنية. 

بالتعاون  اخلاصة  التركيز  ونقاط  القضايا  هي:  ما 
اإلقليمي 

األمني  للتعاون  التالية  واألوجه  املجاالت  املشاركون  ناقش 
اإلقليمي:

أن  على  عام  بشكل  املشاركون  اتفق  التهديدات:  حتليل   .1
التعاون األمني اإلقليمي الفعال يشترط وجود رؤية مشتركة 
في جميع أنحاء املنطقة للتحديات التي تواجهها:  "قد ال يكون 
هناك أي تعاون إقليمي ناجح إذا لم نتفق على حتليل املخاطر 
والتحليل  املعلومات  تبادل  كان  فقد  ثم،  ومن  والتهديدات." 

من أهم مجاالت التعاون التي متت مناقشتها في املشاركة. 

2. التعاون الفني ناقش املشاركون أيًضا املجاالت املختلفة 
أحد  واقترح  اخلبرات.  تبادل  ذلك  في  مبا  الفني،  للتعاون 
سبل  في  الدول  تتشارك  أن  أفريقيا  شمال  من  املشاركني 
أيًضا  الضوء  ألقى  وقد  الشرعية.  غير  الهجرة  مع  التعامل 
الهجرة  إلى  تؤدي  التي  للعوامل  التصدي  إلى  احلاجة  على 
العمل.  فرص  وتوفير  التنمية  خالل  من  والفقر،  واجلرمية 
في  الرئيسية  املشكلة  هو  الفقر  يعد  األحيان،  أغلب  "في 
اإلرهابية،  املجموعات  تشكيل  إلى  يؤدي  حيث   - املنطقة 
 )...( بالبشر  واإلجتار  األسلحة  تهريب  إلى  باإلضافة 
من  آخر  مشارك  واقترح  املنبع."  إيقاف  إلى  بحاجة  فنحن 
في  أيًضا  مفيد  والتبادل  التعاون  هذا  مثل  أن  أفريقيا  شمال 
الثنائية  االتفاقيات  من  العديد  توجد  ال  حيث  العدالة:  مجال 
االحتاد  ففي  العدالة.  مجال  في  أفريقيا  غرب  في  الدول  بني 
املغاربي، توجد بعض االتفاقيات، ولكن القليل منها دخل حيز 
التنفيذ. ومتثلت املجاالت الفنية األخرى املذكورة في التعاون 
التي تواجهها الدول في  اجلوي والبحري، نظًرا للصعوبات 

تأمني أراضيها )مت إبرازها في القسم السابق(.

املوارد.  أيًضا على قضية  املشاركني  ز بعض  رًكّ التنفيذ:   .3
إلى  احلاجة  إلى  أفريقيا  شمال  من  املشاركني  أحد  وأشار 
تباين  فمع  اإلقليمية.  للمبادرات  املتاحة  امليزانيات  مراجعة 
حل  إيجاد  الدول  على  ينبغي  املنطقة،  في  الدخل  معدالت 

مناسب ملشاركة التكاليف التي تتعلق بذلك. 

من: هم أصحاب املصالح احلقيقيون
نظًرا ألهمية السيادة في قضايا األمن القومي، يعد التعاون 
األمني اإلقليمي بطبيعة احلال نقطة محورية رئيسية ومرحلة 
ومع  اإلقليمية.  للحكومات  بالنسبة  القرارات  صناعة  في 
املدني،  املجتمع  إشراك  ضرورة  على  املشاركون  أكد  ذلك، 
متخصصي  بني  املباشر  التبادل  تعزيز  فرص  واستكشاف 
أحد  وأشار  األمن.  لقطاعات  املختلفة  الفروع  من  األمن 
املشاركني من غرب أفريقيا إلى النزاع احملتمل: "نحن لسنا 
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كلنا )مسؤولني رسميني( بالدولة – ولكن ما نقترحه يتعلق 
بسيادة الدولة. فهل ستقبل الدولة ما نود فعله؟" ومع ذلك، 
اتفق املشاركون إلى حد كبير على أن انخراط املجتمع املدني 
ومتخصصي األمن غير املنتخبني في قضايا األمن اإلقليمي 

بشكٍل أكبر يكمل التعاون اإلقليمي "الرسمي" ويعززه. 

األمنية:  القضايا  في  املدني  املجتمع  مشاركة  تعزيز   .1
أكد معظم املشاركني على دور املجتمع املدني في احلث على 
التعاون اإلقليمي الفعال.  وقد رأى العديد أنه ال يوجد مجتمع 
مدني قوي مبا يكفي في املنطقة، وأنه يحتاج إلى الدعم حتى 
الدول  العديد من  أن  الرغم من  له دور حقيقي. وعلى  يكون 
التي حصلت على حريتها السياسية حديثًا في شمال أفريقيا 
قد أزالت العقبات التي تعوق مشاركة املجتمع املدني، فإنه ال 
يزال غير قادًرا على االستفادة الكاملة من ذلك. فعلى سبيل 
املدني  املجتمع  ممثلي  من  قليل  عدد  سوى  يعتد  لم  املثال، 
اخلطوة  فإن  لذلك،  ومناقشتها.  الدفاع  ميزانية  حتليل  على 
األولى ستستهدف التدريب والقدرة على بناء أطراف فاعلة 
في املجتمع املدني. ثم ناقش املشاركون كيفية إضفاء الطابع 
املؤسسي على شبكات املجتمع املدني. حيث سيكون من املفيد 
وجود واحدة أو اثنتني من "شبكات األمن البشري" لتكريس 
الفك وتقدمي املعلومات التي تصاغ على أساسها استراتيجية 
اخلاص  النهج  بتكييف  احلكومات  تقوم  ما  عادًة  احلكومة. 
القرار  صانعي  كل  يتفهم  وال  سياسية،  العتبارات  وفًقا  بها 
املتخصصون  يطرحها  التي  األمنية  املفاهيم  كامل  بشكل 
الفكر والرأي. ومن ثم، فإن إطار العمل هذا قد  ومؤسسات 
يكون شديد األهمية لصياغة نظرة سياسية قائمة على حتليل 

ذوي اخلبرة ويتم مشاركتها مع املجتمع املدني. 

من  إقليمية  شبكة  وتأسيس  احلوار  استمرار   .2
متخصصي األمن: كان هناك اتفاق عام بني املشاركني على 
أن املؤمترات مثل هذا املؤمتر مفيدة للغاية وغنية باملعلومات، 
املدني  املجتمع  من  واخلبراء  املتخصصني  بني  جمعت  ألنها 

أراد  الرياض،  في  حدث  ومثلما  واجليش.  واحلكومة 
العملية  من  جزًءا  باعتباره  املؤمتر  إلى  النظر  املتخصصون 
استمرار  كيفية  وببحث  منفصل:  حدث  مجرد  أنه  من  بدالً 
التبادل، اقترح بعض املشاركني تأسيس شبكة. وجتتمع هذه 
الشبكة سنوًيا ملناقشة قضايا األمن اإلقليمي، وتبادل البحث 

والتحليل بشكل متواصل. 
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كما حدث في الرباط منذ عامني، سهل مؤمتر تونس التشارك 
القومي  األمن  سياسات  تنمية  من  املستفادة  الدروس  في 
حول  امللموسة  التوصيات  من  عدد  عنه  نتج  وقد  وتطبيقها. 
األمن  سياسات  أن  من  التأكد  أهمية  مثل  املوضوع،  هذا 
السياسات  إعداد  على  القائمني  يد  في  محليًا  تقع  القومي: 
من  واسعة  مجموعة  وتستغل  سواء؛  حٍد  على  واملواطنني 
املنتظمة  والتعديالت  املراجعات  وتتيح  "األمن"؛  مفاهيم 
وتتضمن  السائدة؛  األمنية  التحديات  مع  التعامل  لضمان 
املشاركون  أشار  كما  املستجدة".  "التهديدات  استعراض 
سياسات  لتنفيذ  الكافية  املوارد  تأمني  ميثله  ما  إلى  أيًضا 

األمن القومي بشكل ُمرٍض من حتٍد. 

لقد جاء مؤمتر تونس في توقيت هام، أصبحت فيه تأثيرات 
أكثر  أفريقيا  شمال  في  السياسية  للتغيرات  اإلقليمي  األمن 
وضوًحا )كما جتسدت في أزمة شمال مالي(. وتؤكد طبيعة 
األمن شديدة التشابك في هذه املنطقة على ضرورة احلوار 
وأكد  والغرب.  الشمال  بني  املعتاد  االنقسام  يتجاوز  الذي 
أيًضا على حاجة الدول إلى حتقيق التوازن بني ما يثير قلقها 
لتحليل  األولوية  إعطاء  وضرورة  اإلقليمية  السيادة  حيال 
ميكن  ذلك،  خالل  ومن  األمني.  والتعاون  اإلقليمي  التهديد 
أمنية  التعامل بشكل فعال مع ما نواجهه حاليًا من حتديات 
في  املشاركون  ناقش  األساس،  هذا  على  وعديدة.  معقدة 
املنطقة.  في  األمني  التعاون  لتحسني  املتعددة  النُهج  املؤمتر 
يتعلق  فيما  و"من"  و"ما"  "كيف"  جوانب  إلى  وبالنظر 

بالتعاون األمني اإلقليمي، تضم النقاط الرئيسية ما يلي: 

على  والتحليل  واالستراتيجيات  السياسات  اتخاذ  1 .
على  اإلقليمي.  للتعاون  انطالق  كنقطة  الوطني  املستوى 
سبيل املثال، قد يتمثل ذلك في إنشاء منتدى إقليمي ملتابعة 
في  وتنفيذها  ومقارنتها  القومي  األمن  سياسات  تطوير 

مختلف أنحاء املنطقة. 

القائمة وتقييمها،  اإلقليمية  استعراض احملافل والهياكل  2 .
األمنية  التحديات  ملواجهة  حتسينها  إمكانية  ملعرفة 

اإلقليمية بشكل أكثر فاعلية. 
حتديد مجاالت ملموسة للتعاون. على سبيل املثال، ميكن  3 .
للتعاون اإلقليمي التركيز على تبادل املعلومات وحتليلها؛ 
والعدالة  الهجرة  )أي  الفني  التعاون  على  التركيز  أو 

واألمن البحري واجلوي، الخ.(
خالل  من  وتعزيزه  للدولة  الرسمي  احلوار  تكامل  4 .
 / للخبراء  اإلقليمية  والشبكات  املدني،  املجتمع  مشاركة 
املتخصصني. ولتحقيق هذه الغاية، يحتاج املجتمع املدني 
إلى احلصول على املزيد من االستثمارات وبناء القدرات. 
تقدمي  املتخصصني   / للخبراء  اإلقليمية  للشبكات  ميكن 

حتلياًل هادًفا وتبادل الدروس املستفادة. 

ونظًرا لعدم وجود محافل أمنية إقليمية جتمع بني دول شمال 
العميق  تقديرهم  عن  املشاركون  أعرب  فقد  أفريقيا،  وغرب 
لشكل املؤمتر ومجاله، وطالب معظم املشاركني بأن يصبح 
قد  املثال،  سبيل  على  بآخر.  أو  بشكل  متكرًرا  حدًثا  املؤمتر 
يأخذ ذلك شكل فعاليات صغيرة ومتكررة، والتي تستهدف 
أو  املوضوع  على  )بالتركيز  اإلقليمي  لألمن  محددة  جوانب 
وسائل  عبر  فيه  والتشارك  التحليل  تبادل  أو  القطاع(؛  على 
على  اخلبراء  مجتمعات  طريق  عن  املثال  سبيل  )على  أخرى 
اإلنترنت(. وحتقيًقا لهذه الغاية، فقد دعا املشاركون إلى إنشاء 
مجموعات عمل صغيرة ميكن أن تتابع املؤمتر وتساعد في 
إعداد أنشطة املتابعة. وكما هو احلال في الرباط، فقد أعرب 
على  املؤسسي  الطابع  إضفاء  في  رغبتهم  عن  املشاركون 
ملساعدتهم  وعملية  ملموسة  أدوات  وتطوير  التبادل،  عملية 
على مواجهة التحديات األمنية العديدة التي تؤثر في الوقت 

الراهن على شمال غرب أفريقيا.

اخلامتة والتوصيات
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وضع سياسة لألمن القومي في شمال غرب أفريقيا: التكيف مع السياق املتغير

"تطوير سياسة األمن الوطني في شمال وغرب أفريقيا:
 التكيف مع السياق املتغير"

تونس، 11 - 13 ديسمبر 2012 

الثالثاء 11 ديسمبر 2012الوقت
وصول املشاركني وتسجيلهم )مكتب املؤمتر في فندق قرطاج ثاالسو(بعد الظهر

حفل استقبال للترحيب )فندق قرطاج ثاالسو(20.00-19.00
عشاء ترحيب )فندق قرطاج ثاالسو(22.00-20.00

األربعاء 12 ديسمبر 2012الوقت
الوصول09.00-08.30
افتتاح املؤمتر09.30-09.00
اجللسة األولى: توصيات مؤمتر الرباط: تقييم مدى التقدم11.00-09.30

ملخص: تهدف هذه اجللسة إلى تقدمي تقييم حول التقدم احملرز في عملية تنفيذ التوصيات التي . ُقدمت 
خالل مؤمتر الرباط في نوفمبر 2010

األسئلة:
ما هو الوضع بعد مرور عامني على مؤمتر الرباط؟ • 

إلى أي مستوى مت تنفيذ توصيات املؤمتر؟ • 
؟ هل مت إحراز أي تقدم في مجال التعاون منذ عام 2010 •

رئيس اجللسة:
أرنولد لويتهولد، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة • 

املساهمون:
محمدو نياكاتي، مالي • 

مصطفى خياطي، اجلزائر • 
بوبكر ديالو، النيجر • 

مناقشة

فترة االستراحة11.30-11.00

امللحق األول

برنامج املؤمتر
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اجللسة الثانية: تطور الوضع األمني والتحديات التي تواجه األمن القومي.13.00-11.30

التي تواجه كل دولة على حدة في  التحديات األمنية امللموسة  ملخص: سوف تركز هذه اجللسة على 
املنطقة نتيجة "للربيع العربي".

األسئلة:
ما هو التأثير امللموس "للربيع العربي" على الوضع األمني على الصعيد الوطني وعلى البيئة األمنية  • 

اإلقليمية؟
هل غيرت الثورات والتحوالت الطريقة التي تنظر بها دول املنطقة إلى األمن وتدرك بها التهديدات؟ • 

كيف أثرت التغييرات املرتبطة بانتقال الناس والسلع عبر احلدود على األمن القومي؟ • 
ما هي التحديات الرئيسية التي يوجهها األمن القومي اليوم؟ • 

رئيس اجللسة:
هيكل بن محفوظ، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة • 

املساهمون:
عمر اخلضراوي، ليبيا • 
بيرام ديوب، السنغال • 

حبيب بيلقوش، املغرب • 
هيرمان إم. عمر بامبارا، بوركينا فاسو • 

عزيز ولد ضاحي، موريتانيا • 

مناقشة

فترة الغداء14.30-13.00
اجللسة الثالثة: فهم الصراع في مالي وتأثيره على املنطقة16.00-14.30

األمن في  الصراع في مالي وأسبابه اجلذرية وتداعياته على  إلى حتليل  ملخص: تهدف هذه اجللسة 
الدول املجاورة واملنطقة بأكملها.

األسئلة:
كيف تنظر دول املنطقة إلى هذا الصراع؟ • 

ما هي األسباب الرئيسية للصراع في مالي وما هي األطراف الفاعلة الرئيسية؟ • 
لَِم حتول الصراع إلى صراع عنيف؟ • 

كيف أثر الصراع على أمن الدول املجاورة وأمن املنطقة بأكملها؟ • 
كيف ميكن أن يتطور الصراع على املدى القصير واملتوسط؟ • 

في  الصراع  انتشار  من  للحد  تنفيذها  ينبغي  التي  أو  تنفيذها  يتم  التي  االستراتيجيات  هي  ما  • 
املنطقة؟

رئيس اجللسة:
عمر اخلضراوي • 

املساهمون:
زيني موالي، مالي • 

مصطفى خياطي، اجلزائر • 
األمني سيسي، السنغال • 

بوبكر داوودا ديالو، النيجر • 

مناقشة
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فترة االستراحة16.30-16.00
اجللسة الرابعة اخلاصة: تقدمي املشورة بشأن سياسة األمن القومي: تقييم اخليارات االستراتيجية18.00-16.30

ملخص: هذه اجللسة هي جلسة تفاعلية للغاية تهدف إلى حتليل اخليارات املتاحة لتسوية النزاع في 
مالي. سيناقش املشاركون هذه املسألة في مجموعتني، لتقييم اخليارات االستراتيجية عمليًا. وسوف 

يعرضون استنتاجاتهم في وقت الحق في اجللسة العامة.

رؤساء اجللسة:
أرنولد لويتهولد • 

كرستينا هويوز، مصرف التنمية اآلسيوي • 

تناول املشروبات في سفارة اململكة الهولندية19.00-18.00
فترة العشاء20.00-19.00

اخلميس  13 ديسمبر 2012الوقت
اجللسة اخلامسة: االستجابات القومية للتحديات األمنية اإلقليمية10.30-09.00

ملخص: تركز هذه اجللسة على السياسات األمنية القومية وكيفية استجابة التحليل االستراتيجي
والسياسة األمنية على الصعيد القومي للبيئة األمنية اإلقليمية اجلديدة.

األسئلة:
كيف أثرت التحديات األمنية اإلقليمية اجلديدة على التفكير اخلاص بسياسة األمن القومي؟ • 

ما هي الدروس املستفادة من التجارب العملية املتنوعة في املنطقة؟ • 
 • ما هي األمور التي ينبغي أن يركز عليها صانعوا السياسة األمنية القومية في املنطقة؟

ما الذي يتعني عليهم القيام به بشكل مختلف؟ • 

رئيس اجللسة:
زيني موالي • 

املساهمون:
مصطفى نوح، ليبيا • 

أونرويه لوسيان نومبر، بوركينا فاسو • 
محمد الصادق قصري، تونس • 

مناقشة
فترة االستراحة11.00-10.30
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اجللسة السادسة: فرص تعزيز التبادل والتعاون اإلقليمي12.30-11.00

التحديات  ملعاجلة  اإلقليمي  والتعاون  التبادل  تعزيز  خيارات  حتليل  إلى  اجللسة  هذه  تهدف  ملخص: 
األمنية التي تواجهها املنطقة في الوقت الراهن.

األسئلة:
في أي املجاالت تستطيع الدول االستفادة من تعزيز التبادل والتعاون؟ • 

هل هناك فائدة من تعميق التبادل اإلقليمي؟ • 
إذا كان اجلواب نعم، ما هي اخلطوات العملية التي من شأنها أن تساعد في حتريك التعاون اإلقليمي  • 

إلى األمام؟
ما الذي ميكن أن تقوم به هذه املجموعة؟ • 

هل هناك أيًضا عقبات تعترض عمليات التبادل والتعاون قد حتتاج دول املنطقة إلى معاجلتها؟ • 
 • هل ميكن أن يحدث التعاون اإلقليمي من خالل هيكل منظمة دولية قائمة أم يجب علينا أن نفكر في 

إنشاء إطار مؤسسي جديد؟
هي هناك أية توصيات عملية أخرى؟ • 

رئيس اجللسة:
محمدو نياكاتي، مالي • 

مناقشة
اجللسة السابعة: ملخص املناقشات واختتام أعمال املؤمتر13.00-12.30

نهاية املؤمتر
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وضع سياسة لألمن القومي في شمال غرب أفريقيا: التكيف مع السياق املتغير

"تطوير سياسة األمن الوطني في شمال وغرب أفريقيا:
التكيف مع السياق املتغير"

تونس، 11 - 13 ديسمبر 2012 

امللحق الثاني

قائمة باملشاركني

وتطوير مصطفى خياطيالسيداجلزائر1 الصحة  لترقية  الوطنية  الهيئة  رئيس 
البحث العلمي

املساعد السابق لرئيس أركان الدرك الوطنيهيرمان إم. عمر بامباراالكولونيلبوركينا فاسو2

وزارة الدفاع الوطني

مدير التعاون العسكري والدفاعيأونرويه لوسيان نومبرالكولونيل3

وزارة الدفاع واملقاتلني السابقني

رئيس أركان نائب وزير الداخليةفرج العربي السنوسيالرائدليبيا4

نائب وزير الداخليةعمر اخلضراويفخامة5

مدير مكتب نائب الوزيرأشرف الشريفالنقيب6

املخابرات العامةسالم غريانيالسيد7

رئيس قسم التعاون الدوليعادل كريستاالكولونيل8

وزارة الداخلية

رئيس قسم التدريبجمال سفرالكولونيل9

وزارة الداخلية

منسق برنامج األمم املتحدة للتنميةزيني مواليالدكتورمالي10

في  والسالم  لألمن  املتشاركة  احلكومة  برنامج 
مالي



23

مؤمتر إقليمي تونس، 11-13 ديسمبر 2012

مدير وطنيمحمدو نياكاتياجلنرال11

في  والسالم  لألمن  املتشاركة  احلكومة  برنامج 
مالي

الرئيسحبيب بيلقوشالسيداملغرب12

مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية
)CEDHD( ، الرباط

مدير املشروعخديجة اجلورالسيدة13

مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية
)CEDHD( ، الرباط

الرئيسعزيز ولد ضاحيالسيدموريتانيا14

وجهات النظر املوريتانية

منسقبوبكر ديالوالدكتورالنيجر15

بشأن  االستراتيجية  للدراسات  الدولية  الشبكة 
)RIESCA(  النزاعات في أفريقيا

جنرال )2S(األمني سيسياجلنرالالسنغال16

مستشار

مديربيرام ديوبالكولونيل17

)AISST( املعهد األفريقي للتحويل من قطاع األمن

نائب املنسق اإلقليمي لشمال أفريقيابسكال برونزالسيدسويسرا18

)FDFA( اإلدارة االحتادية للشؤون اخلارجية

السفارة السويسرية في تونساستير كيمرالسيدة19
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مسؤول املشروعات في مكتب وزير العدلفيصل اجيناالسيدتونس20

وزارة العدل

وزارة الدفاع الوطنيمروان البرغوثياملقدم21

رئيس قسم في مديرية حقوق اإلنسانوديع بن الشيخالسيد22

وزارة الشؤون اخلارجية

وزارة العدلكمال الدين بن حسنيالسيد23

نائب مدير بحقوق اإلنسانسنا بوزاووتشالسيدة24

وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية

للعالقات حمدي شرفالسيد25 الدولي  التعاون  مكتب  مدير  نائب 
اخلارجية

وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية

املفوض العام لألمن الوطنيوليد كورفنيالسيد26

وزارة الداخلية

حرس وطنيفهمي غضاباملقدم27

وزارة الداخلية

مديرية حقوق اإلنسانمحمد الهادي حماديالسيد28

وزارة الشؤون اخلارجية

وزارة الدفاع الوطنيمحمد الصادق قصريالكولونيل29

مدير التعاون الدوليعائشة كورتالسيدة30

وزارة الداخلية
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