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 عملیة تطویر استراتیجیة األمن القومي/سیاسة األمن القومي في بوركینا فاسو 
 ُمقدمة من العقید أیمي بارثیلیمي سیمبور، 

 بوركینا فاسو -مدیر المركز الوطني للدراسات االستراتیجیة 
 

 مقدمة

الوطنیة   الشرعیة  متطلبات  فاسو:  لبوركینا  القومي  األمن  واستراتیجیة  لألمن سیاسة  العملیاتیة  والفعالیة  االستراتیجي  والتماسك 
 القومي. 

) ھي مجموعة من اإلرشادات والخیارات واألھداف المحددة لتعزیز المصالح األساسیة  NSPسیاسة األمن القومي في بوركینا فاسو (
لألمة والدفاع عنھا. وھي تؤكد على سیادة بوركینا فاسو كدولة مستقلة تمارس خیاراتھا بحریة وتتحمل بمسؤولیة التزاماتھا السیادیة 

 الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة. 

منیة والمرجعیة السیاسیة في بوركینا فاسو  ھو نتاج عملیة تشاركیة وشاملة على مستوى الدولة جمعت ھذا اإلطار الجدید للحوكمة األ
جمیع ممثلي الدولة.  وھي تضع أسس نسیج األمن القومي من حیث صلتھ بالتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة وتحدد رؤیة سیاسیة وأھدافًا  

 إستراتیجیة لألعوام الثالثین القادمة.

سیاسة األمن القومي في بوركینا فاسو نقلة نوعیة استراتیجیة في حوكمة األمن. ھذا النھج االستراتیجي الجدید شمولي. ویكمن تكرس  
استكمال   ومنسقة. یجب اآلن  متنوعة  استجابات  تتطلب  الناشئة  األمنیة  والتحدیات  التھدیدات  بأن طبیعة  االعتقاد  المنطقي في  أساسھ 

رطیة التقلیدیة بخیارات استجابة سیاسیة ودبلوماسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة أخرى تقضي على األسباب الش-االستجابة العسكریة
 الجذریة للتھدیدات ولیس مظاھرھا فقط.

سیاسة األمن القومي في بوركینا فاسو تشتمل على متطلبات أمنیة أخرى، أي مفھوم األمن البشري. باإلضافة إلى الحاجة إلى ضمان 
والبیئي أمن   واالقتصادي  والصحي  الغذائي  األمن  شروط  تلبیة  لضمان  ماسة  حاجة  أیًضا  ھناك  للمواطنین،  المادي  واألمن  الدولة 

 واالجتماعي والسیاسي المرضي لھم. 

إلضافة إلى اختارت بوركینا فاسو أوالً بحكمة تطویر سیاسة األمن القومي، والتي تحدد الخیار المفاھیمي الكامن وراء األمن القومي با 
ن الرؤیة السیاسیة واألھداف االستراتیجیة التي یتعین تحقیقھا على مدى فترة زمنیة طویلة نسبیًا. ثم یتم دعم سیاسة األمن القومي ھذه م

ج لھ ) باإلضافة إلى االستراتیجیات القطاعیة والمحددة الُمعّرفة على أطر زمنیة أقصر. ھذا النھNSSخالل استراتیجیة األمن القومي (
فائدة في المحافظة على استقرار سیاسة األمن القومي على مدى فترة طویلة من الزمن مما یسمح بمزید من المراجعة المتكررة والتكییف  

 الستراتیجیة األمن القومي مع السیاق المتغیر دون ضرورة الحاجة إلى تعدیل السیاسة. 

أج  خمسة  من  فاسو  لبوركینا  القومي  األمن  سیاسة  المنشود  تتكون  المستقبل  ورؤیة  األساسیة  القیم  األول  الجزء  یحدد  رئیسیة.  زاء 
یحدد الجزء الثاني المصالح الوطنیة، والتي تنقسم إلى مصالح حیویة ومصالح استراتیجیة ومصالح ثانویة. یقدم الجزء الثالث   لألمة.

بع تھدیدات األمن القومي والمخاطر ونقاط الضعف. القسم  تحلیالً للسیاق االستراتیجي الدولي واإلقلیمي والوطني. یشخص الجزء الرا
 الخامس واألخیر یحدد رؤیة األمن القومي واألھداف االستراتیجیة.  

 األساس المنطقي لسیاسة األمن القومي/استراتیجیة األمن القومي .1

، تدھور الوضع األمني في بوركینا فاسو بشكل كبیر.  أصبحت البالد، التي في األصل تواجھ تحدیات الجریمة  2015منذ أبریل  
 المنظمة المحلیة والعابرة للحدود الوطنیة، مثل جاراتھا مالي والنیجر ھدفًا رئیسیًا للھجمات الممیتة التي تشنھا الجماعات اإلرھابیة

 في جمیع أنحاء منطقة الساحل وتھدد أسس الوجود بعینھا للدول.  المسلحة التي تحتشد

أدى التھدید اإلرھابي إلى ظھور تحدیات أمنیة داخلیة أخرى مثل النزاعات المجتمعیة، والتھجیر الجماعي للسكان الفارین من انعدام 
الوطنیة، وتفاقم األوضاع المعیشیة غیر المستقرة للسكان  األمن، وإغالق العدید من المدارس، وتطور الجریمة المنظمة العابرة للحدود 

في المناطق المتأثرة. وسلط ذلك الضوء على الدینامیكیات الجیوسیاسیة للبیئة االستراتیجیة في بوركینا فاسو باإلضافة إلى نقاط ضعفھا 
 الھیكلیة والقدراتیة. 
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حتى اآلن في حوكمة قطاعي الدفاع واألمن. لقد كشفت التحدیات األمنیة   لقد أدت حقائق ھذا السیاق الجدید إلى إبطال النماذج الساریة
الجدیدة عن النقص العقائدي والمفاھیمي لھذا النھج المرتكز على القطاعات ومركزیة الدولة، والذي تحكمھ أساًسا كل من سیاسة الدفاع 

 واستراتیجیة األمن الداخلي، وھما األطر المرجعیة الرئیسیة. 

صعوبات التكیف مع ھذا السیاق الجدید الحاجة إلى إطار مرجعي استراتیجي لضمان االتساق وتحسین فعالیة االستجابات   وقد أبرزت
الوطنیة. كما سلطت الضوء على الحاجة إلى نقلة نوعیة في الحوكمة األمنیة من خالل اعتماد نھج شامل یأخذ في االعتبار الحقائق 

 ت الھجینة، المنتشرة، وغیر المتسقة.المتزایدة التعقید لھذه التھدیدا

وبالتالي، فإن تطویر سیاسة األمن القومي/استراتیجیة األمن القومي تبرره الحاجة إلى تحقیق االتساق في مختلف السیاسات العامة لألمن 
 القومي، من خالل رؤیة وأھداف استراتیجیة وتحدید طرق ووسائل تحقیقھا. 

 لقومي/استراتیجیة األمن القوميبدء عملیة تطویر سیاسة األمن ا  .2

قررت حكومة بوركینا فاسو تطویر سیاسة األمن القومي وفقًا إلحدى توصیات منتدى األمن القومي الذي عُقد في واغادوغو في أكتوبر 
 . 1. بدأ العملیة فریق تقني من وزارة األمن واألمانة العامة للدفاع الوطني 2017

تألفت مرحلة البدء ھذه من تحدید اإلطار السیاسي والمفاھیمي للعملیة، وتحدید الخبرة الالزمة المطلوب البحث عنھا، وتحدید ھیكل 
 وتكوین ووالیة الھیئات المختلفة لقیادة العملیة، ثم تحدید مدة العمل. 

بتشكیل لجنة متعددة التخصصات  2018ماً في دیسمبر في نھایة مرحلة االنطالق، التي استمرت قرابة العام، أصدرت الحكومة مرسو
 یوم.   100مسؤولة عن تطویر سیاسة الدفاع واألمن الوطني في غضون 

 لجنة تطویر سیاسة األمن القومي: العضویة والتفویض.  .3

) وفقًا لمبادئ تعددیة التخصصات والشمولیة الوطنیة. وقد جمعت خبراء في NSP-DCتأسست لجنة تطویر سیاسة األمن القومي (
الملكیة، وأحزاب األغلبیة والمعارضة  الدفاع واألمن، وأكادیمیین وباحثین، باإلضافة إلى ممثلین عن الجمعیة الوطنیة، والوزارات 

 ابات العمالیة، والمنظمات النسائیة والشبابیة، والقطاع الخاص. السیاسیة، والسلطات التقلیدیة والدینیة، ومنظمات المجتمع المدني، والنق

تحت سلطة المجلس األعلى للدفاع الوطني، تم تنظیم لجنة تطویر سیاسة األمن القومي من أربعة مكونات: لجنة رقابة، لجنة علمیة، 
 لجنة صیاغة ومجموعة استشاریة.

رك في رئاستھا وزیرا الدفاع والعدل، من منسق و األمناء العامین لوزارات الدفاع، ، التي یرأسھا وزیر األمن ویشتلجنة الرقابةوتتكون  
األمن، الخارجیة، االقتصاد، والبیئة. كانت مھمتھا ضمان اإلشراف العام على العملیة وتنسیق العمل والموافقة الداخلیة على اإلنجازات 

 المھمة.  

یات مختلفة، من بینھم ستة خبراء أمنیین وستة أكادیمیین، وكانت مھمتھم ھي ضمان من اثني عشر عضًوا من خلف  اللجنة العلمیةتكونت  
التوجیھ العلمي للعمل. وبھذه الصفة، كانوا مسؤولین عن تطویر الشروط المرجعیة وتصمیم األدوات المنھجیة وتدریب أعضاء لجنة 

المشاور وإجراء  القومي  األمن  سیاسة  وعملیة تطویر  مفاھیم  المختلفة الصیاغة على  المراحل  الداخلیة على مخرجات  والموافقة  ات 
 واالنتھاء من مسودة وثیقة سیاسة األمن القومي.

بتوجیھ من اللجنة  -من اثنین وخمسین عضًوا یمثلون مختلف الشرائح االجتماعیة والمھنیة لألمة. كانوا مسؤولین  لجنة الصیاغةتألفت 
عن تنفیذ ورش العمل القطاعیة والموضوعیة المحددة، والمشاركة في صیاغة األجزاء المختلفة من سیاسة األمن القومي،   -العلمیة  

 ي صیاغة التقریر العام للعمل . والمشاركة في المشاورات اإلقلیمیة وف

، المكونة من اثني عشر شخصیة من ذوي الخبرة العالیة، ھي دعم اللجنة العلمیة في اإلشراف على المجموعة االستشاریةكانت مھمة 
 عمل لجنة الصیاغة وفي إجازة النتائج في مختلف المراحل. 

  

 
 المباشرة لرئیس الوزراء.   األمانة العامة للدفاع الوطني ھي ھیئة تنسیق بین الوزارات مسؤولة عن قضایا الدفاع الوطني تحت إشراف مكتب رئیس الوزراء وتحت السلطة  1
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 سیر العملیة  .4

القومي على أربع مراحل: العمل التمھیدي والبدء في العملیة، والتشاور والصیاغة، والمراجعة  تم تنفیذ عمل لجنة تطویر سیاسة األمن 
 واالتفاق، والموافقة، واالعتماد. وكانت ھناك بعض التحدیات.

 العمل التمھیدي وبدء العملیة  .4.1

من توضیح المفاھیم، وتطویر الشروط  - 2017الذي أخذ في االعتبار نتائج منتدى األمن القومي لعام  -یتألف العمل التمھیدي للعملیة 
 المرجعیة، وتحدید منھجیة وجدول العمل. 

اع  في بدایة عملھا، امتثلت اللجنة العلمیة لشرط التوضیح المفاھیمي الذي أدى إلى اعتماد مفھوم سیاسة األمن القومي بدالً من سیاسة الدف
مي. وھذا التحول المفاھیمي تبرره متطلبات السیاق العالمي المعاصر، مما واألمن على النحو المنصوص علیھ في البدایة بمرسوم حكو

یؤكد أھمیة النھج الشامل كأساس لحوكمة أمنیة فعالة ومرضیة. تمت الموافقة على ھذا المفھوم الجدید من قبل المجلس األعلى للدفاع  
 الوطني، مما یسمح بمواصلة العمل دون عوائق. 

 املة على النحو التالي: تم تنظیم منھجیة العمل الش

المراجعة المكتبیة النقدیة سمحت بجمع وتبادل مجموعة واسعة من المنشورات الوطنیة والدولیة حول قضایا األمن بأوسع   -
 معانیھا؛

امتدت عملیة التشاور إلى جمیع األطراف المعنیة الرئیسیة في البالد، مما جعل من الممكن جمع التصورات والتوقعات والرؤى  -
 مقابالت الفردیة، ومجموعات التركیز، والمؤتمرات واللجان العامة، والدراسة الكمیة المنھجیة للتصورات)؛ (ال

ندوة لالرتقاء بسرعة بأعضاء لجنة تطویر سیاسة األمن القومي، مما أتاح تحقیق التقارب في اآلراء الالزم لضمان االتساق   -
 في سیر العمل؛ 

من الممكن إجراء تشخیص تشاركي وشامل متعدد التخصصات لجمیع القضایا األمنیة  ورش العمل المواضیعیة التي جعلت   -
 لألمة، والتي استُخدمت استنتاجاتھا في تطویر مسودات األجزاء المختلفة من سیاسة األمن القومي؛ 

 جلسات الصیاغة والتحقق.  -

 ترأس رئیس الدولة حفًال رسمیًا لبدء العملیة، أعقبتھ ندوة تدریبیة للجنة الصیاغة.  

 االستشارات والصیاغة   .4.2

طوال مدة العمل. تضمنت المشاورات األولى مسؤولین سیاسیین رفیعي المستوى من  -وھي بُعد حاسم للعملیة  -تم إجراء المشاورات 
اآلراء السیاسیة وإشراك الحكومة بأكملھا في العملیة. ثم تمت استشارة مؤسسات جمھوریة  خالل ندوة حكومیة أتاحت تحقیق تقارب في

أخرى، وفئات مختلفة من الجھات الفاعلة الحكومیة وغیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني. باإلضافة إلى ذلك، تم عقد مؤتمرات 
 حول قضایا تتعلق باألمن القومي.   -ذات طابع استشاري  -عامة 

وتناوبت ھذه المشاورات المختلفة مع ورش عمل مواضیعیة حشدت، باإلضافة إلى أعضاء لجنة تطویر سیاسة األمن القومي، أكثر من 
  مائة كفاءة من األمة، مما جعل من الممكن تعزیز الطبیعة التشاركیة والشاملة للعملیة. تم عقد مشاورات إقلیمیة في نھایة العملیة لجمع 

 السكان وإثراء محتوى مشروع سیاسة األمن القومي. آراء واھتمامات

 الموافقة على الوثیقة واعتمادھا ونشرھا.  .4.3

تمیزت جمیع مراحل العملیة بجلسات تحقق داخلیة متوسطة للنتائج. كان العرض الرسمي لمشروع برنامج األمن القومي والتقریر العام 
الموافقة النھائیة من قبل المجلس األعلى للدفاع الوطني. یُتوقّع أن یتم االعتماد الرسمي للعمل إلى رئیس الدولة بمثابة نھایة للعملیة. تمت  

 لسیاسة األمن القومي بموجب مرسوم صادر عن رئیس بوركینا فاسو. تتضمن سیاسة األمن القومي خطة اتصال لنشرھا كملحق. 

 التحدیات   .4.4

 إن سیر العملیة محفوف بالعدید من التحدیات، ومن أھمھا:

التحدي المتمثل في التوضیح المفاھیمي الذي ینشأ في بدایة العملیة والذي من المھم تناولھ بشكل حاسم من أجل التمكن من   •
 مواصلة العمل دون عوائق.
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 یجب التغلب على التحدي المتمثل في توافق اآلراء طوال العملیة مع الحفاظ على الطبیعة التشاركیة والشاملة للعملیة.  •
تحدي ضغوط الطوارئ األمنیة. في حالة البلدان التي تواجھ حاالت طوارئ أمنیة مثل بوركینا فاسو، فإن الحدیث عن سیاسة  •

األمن القومي وأن یفھمھا السكان الذین یعانون من انعدام األمن والذین یطالبون بحلول فوریة لمخاوفھم األمنیة یمثل تحدیًا  
 حقیقیًا.  

 
 وفة  خطة التنفیذ والمصف .5

 وفقًا للنھج المفاھیمي المعتمد، سیتم تنفیذ سیاسة األمن القومي من خالل استراتیجیة األمن القومي. وقد طورت لجنة تطویر سیاسة األمن
والتي ھي قید التطویر حالیًا والتي سیتم تمدیدھا من خالل   -كمكّمل لسیاسة األمن القومي    -القومي مسودة إستراتیجیة األمن القومي  

 تراتیجیات قطاعیة أو وطنیة محددة. اس

 الملخص   

 في نھایة عملھا، تعلمت لجنة تطویر سیاسة األمن القومي خمسة دروس رئیسیة:

التوضیح المفاھیمي خطوة حاسمة یجب اتخاذھا في وقت مبكر من العملیة. فھو یجعل من أھمیة توضیح المفاھیم األساسیة:   •
 لالستمرار السلس للعملیة. إنھ مطلب للجودة العلمیة للعمل وتحدي مھم یجب مواجھتھ.الممكن تحقیق اإلجماع الضروري 

إن الطبیعة التشاركیة والشاملة لعملیة التنمیة ال تقل أھمیة عن السیاسة نفسھا. فھي تضمن  أھمیة العملیة التشاركیة والشاملة:   •
 شرعیة العملیة باإلضافة إلى الملكیة الوطنیة التي تعتبر ضروریة للتنفیذ الناجح لسیاسة األمن القومي.  

اللجنة العلمیة من مرحلة التوضیح المفاھیمي    تم اختبار مدى مالءمة وأھمیة النھج الشامل الذي اعتمدتھأھمیة النھج الشامل:   •
طوال العملیة. وقد ساعد ھذا في كسر جمیع الحواجز التي أقامھا دعاة النھج القطاعي الشامل، الذین فھموا بسرعة الحاجة  

 إلى نقلة نوعیة.
لجنة العلمیة عامًال رئیسیًا  كان التكوین متعدد التخصصات ل:  للجنة تطویر سیاسة األمن القومي الطبیعة المتعددة التخصصات  •

 للتنفیذ العلمي للعملیة. إن مزج الخبرة األمنیة بالمھارات األكادیمیة ھو ضمان لجودة وشرعیة النھج العلمي. 
یعد تخصیص الوقت الكافي شرًطا لتحقیق الجودة العلمیة والتشاركیة للعملیة باإلضافة إلى جودة المنتج النھائي.  إدارة الوقت.   •

 في حالة بوركینا فاسو، امتدت العملیة ألكثر من عام.  

 
*********************** 




