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  2 االستراتیجیة  للدراسات افریقیا مركز

 مقدمة
 

االستقالل، لم تشھد السنغال أي انقالب ناجح. وبینما تعرضت  تُعتبر السنغال نموذًجا للدیمقراطیة واالستقرار السیاسي في إفریقیا. منذ 
الثقافة الدیمقراطیة السنغالیة لالختبار مراًرا وتكراًرا من خالل االضطرابات االجتماعیة والسیاسیة، امتنع الجیش عن تحدي النظام  

 الدستوري. ونتیجةً لذلك، تعززت الثقافة الدیمقراطیة في السنغال على مر السنین.
 

القوى   "حركة  سعت  إفریقیا،  في  األھلیة  الصراعات  أطول  من  واحدة  في  الجنوب.  في  الحدة  منخفض  الصراع  یستمر  ذلك،  ومع 
. ولھذا الصراع روابط قویة في غینیا بیساو وغامبیا  1982) إلى استقالل كازامانس منذ عام  MFDCالدیمقراطیة في كازامانس" (

نفس   في  یشتركان  وكالھما  المتمردون  المجاورتین،  قاتل  غابو.  إمبراطوریة  إرث  وھي  كازامانس،  في  العرقیة  الدیوال  مجموعات 
السنغالیون وعناصر من النخبة العسكریة والسیاسیة في غینیا بیساو جنبًا إلى جنب وضد بعضھم البعض خالل الصراعات السابقة.  

البلدین إلى حد كبیر من خالل الم ، وقعت حكومة  2014وفي أبریل    1واجھة مع االنفصالیین.  تتحدد العالقات بین السنغال وھذین 
السنغال، تحت رعایة الرئیس ماكي سال، اتفاق سالم مع قادة حركة القوى الدیمقراطیة من أجل التغییر. ومنذ ذلك الوقت، استمرت 

 محادثات السالم. 
 

مصالحھا  لحمایة  شاملة  وطنیة  أمنیة  استراتیجیة  وضع  طور  في  السنغال  تزال  وضع    ال  في  نجحت  الدولة  لكن  الوطنیة.  األمنیة 
الحالیة من خالل فحص  األمنیة  السیاسات  الدراسة في  التي قد تنشأ. ستدقق ھذه  التحدیات والتھدیدات  لمواجھة  استراتیجیات فعالة 

التح تحدید  وكذلك  واإلشراف،  المراقبة  وآلیات  القومي،  األمن  وھیكل  األمنیة،  والسیاسات  القانونیة  األمن  األطر  تواجھ  التي  دیات 
 القومي في السنغال. 

 
 . أطر السیاسات األمنیة1

 
على عكس نیجیریا أو لیبیریا، لم تقم السنغال بعد بإضفاء الطابع الرسمي على سیاسة األمن القومي في وثیقة بیضاء    سیاسة الدفاع:

، تبنت الدولة نھًجا واسعًا للدفاع الوطني یتضمن مفھوم األمن القومي. یتم تحدید  2001(مسودة أولى لقرار أو وثیقة). لكن منذ عام  
 2لعامة الوصول إلیھا من خالل المؤسسات المختلفة المشاركة في تطویر وتنفیذ األمن القومي.  سیاسة الدفاع التي ال یمكن ل

 
من قبل وزارة الداخلیة واألمن العام. وكان ھدفھا األساسي    2015تم تطویر استراتیجیة األمن الداخلي لعام    سیاسة األمن الداخلي: 

البلد. ولھذه   التي یواجھھا  للتھدیدات والتحدیات األمنیة  بالتوقع والوقایة والعمل واالستجابة  األمن فیما یتعلق  ھو تعزیز قدرة قوات 
. وتجدر اإلشارة إلى أنھ تم  2016مھمة الوزارة وتنظیمھا وإرفاقھا بمیزانیة شاملة وواقعیة لعام    الغایة، تمت مراجعة وإعادة تحدید 

  3  3إیالء اھتمام خاص للحمایة المدنیة. یعاني ھذا القسم من نقص الموارد البشریة والمعدات الكافیة.  
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سیاسة األمن القومي في السنغال ھي المجلس األعلى للدفاع الوطني ومجلس األمن القومي.  المؤسسات التي تساعد في تحدید وتنفیذ  
 كما أنھا تلعب دوًرا رئیسیًا في عملیة اإلشراف والمراقبة. 

 
القانون رقم    المجلس األعلى للدفاع الوطني: وتم تنفیذھا بموجب    1970الصادر في یونیو    23-70تم إنشاء ھذه المؤسسة بموجب 

. وھي تبحث في المسائل المتعلقة  2001الصادر في أكتوبر    753-2001و    1996الصادر في فبرایر    177-96المرسومین رقم  
 الوطني التي تشمل ما یلي:   بالدفاع الوطني ، وكما تصدر جمیع اآلراء والتوصیات المتعلقة بالدفاع

 
 إعداد الموارد الوطنیة واستخدامھا وحمایتھا بما یضمن الدفاع الوطني؛  •
اإلدارة العامة والعسكریة للدفاع الوطني، وشروط استخدام القوات المسلحة في أوقات السلم والحرب وأثناء عملیات حفظ   •

 السالم؛ 
 4المسلحة.  التجنید والدمج والتنظیم وتوزیع الموارد للقوات   •

 
الجمھوریة  المجلس یترأس المجلس مع عدد من األعضاء الدائمین منھم رئیس مجلس الوزراء وكبیر موظفي مكتب رئیس  رئیس 
المناجم والطاقة والموارد   الداخلیة ووزیر العدل ووزیر  االقتصاد والمالیة ووزیر الخارجیة ووزیر  المسلحة ووزیر  القوات  ووزیر 

دات والنقل ورئیس أركان القوات المسلحة والقائد األعلى لقوات الدرك وكبیر موظفي رئیس الجمھوریة والمفتش  المائیة ووزیر المع 
 العام للقوات المسلحة واألمین العام للحكومة كما یتم دعوة أي عضو آخر في الحكومة لعضویة المجلس. 

 
 

 دافید أوریجان وبیتر تومسون، تعزیز االستقرار والمصالحة في غینیا بیساو: دروس من أول دولة مخدرات في افریقیا.  1
 ). 2011في غینیا،  AFDCو  ACSSالعقید میسا نیانغ، تنفیذ سیاسة األمن القومي والحفاظ علیھا: تجربة السنغال، ورشة عمل   2
3 Ministère de l’intérieur et de la Sécurité Publique du Sénégal, La Politique de sécurité Intérieure, 

Anticipation et Réduction des Risques ,2015 . 
 العقید میسا نیانغ، مرجع سابق 4
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یجتمع مرة في األسبوع برئاسة رئیس الجمھوریة. ویضم أعضاء أكثر من المجلس األعلى للدفاع الوطني، كما    مجلس األمن القومي:
 یتم تمثیل جمیع األجھزة المشاركة في الدفاع العسكري واالقتصادي والمدني. 

 
في جمع جمیع المعلومات الواردة    تخضع ھذه الھیئة للسلطة المباشرة لرئیس الجمھوریة، وتتمثل مھمتھا  مركز التوجیھ االستراتیجي:

 5من مختلف الوكاالت الحكومیة بشكل مركزي والتنسیق بین مختلف أجھزة االستخبارات.  
 

ال توجد وثائق رسمیة تحدد مؤسسة تنسیق لألمن القومي. وھذا یشیر إلى أن مجلس األمن القومي یلعب ھذا    تنسیق األمن القومي: 
 الدور. 
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تلعب لجنة الدفاع واألمن في البرلمان السنغالي دوًرا رئیسیًا في تطویر سیاسات الدفاع واألمن في البالد وتنفیذھا. اللجنة   البرلمان:

اإلطاریة   القوانین  الدفاع والداخلیة؛ ودراسة  الدفاع الوطني؛ ودراسة میزانیة وزارتي  لسیاسة  األساسیة  مسؤولة عن تحدید المبادئ 
د أھداف الدفاع واألمن. تقوم لجنة الشؤون الخارجیة بدراسة المعاھدات الدولیة المتعلقة بقضایا الدفاع واألمن. تحتفظ اللجنة  التي تحد 

  6  6القانونیة بالسلطة القضائیة على قضایا حقوق اإلنسان، ال سیما فیما یتعلق باالنتھاكات التي ترتكبھا قوات األمن.  
 

 من خالل المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة األخرى. المواطنینرقابة یتم تنفیذ 
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تواجھ السیاسة األمنیة في السنغال عدًدا من التحدیات، بما في ذلك عدم وجود وثیقة مكتوبة لسیاسة أو استراتیجیة   التحدیات الرئیسیة:
مراقبة والتقییم، والتنسیق بین خدمات األمن، وإدارة المیزانیة والموارد البشریة، األمن القومي. ویؤثر ھذا الوضع على فعالیة آلیة ال

األمد  استراتیجیة .  7والتخطیط والبرمجة طویلة  القومي بعنوان "آفاق  لألمن  إلى وجود مسودة استراتیجیة  اإلشارة  أیًضا  المھم  ومن 
 األمن القومي للسنغال" كما یمكن تطویرھا وتنفیذھا قریبًا.

 
إنھا وثیقة غیر رسمیة قدمھا المشاركون السنغالیون في المؤتمر الذي نُّظم في الرباط (المغرب)    فاق سیاسة األمن القومي للسنغال:آ

) باالشتراك مع مركز الرقابة  CEDHD Marocمن قبل مركز الدراسات في الحقوق اإلنسانیة والدیمقراطیة (  2010في نوفمبر  
، جنیف) . من الجدیر بالذكر أن المشاركین السنغالیین یتحملون مسؤولیة محتوى الوثیقة.  DCAFسلحة (الدیمقراطیة على القوات الم

واستمراریة  السكان،  وأمن  البالد،  أراضي  وحدة  عن  الدفاع  سیكون  السنغالي  القومي  لألمن  األساسي  الھدف  فإن  للوثیقة،  ووفقًا 
شاملة وتشاركیة لجمیع مكونات المجتمع السنغالي. حددت الوثیقة المصالح  واستدامة المؤسسات. ویجب أن یتم ذلك من خالل عملیة  

) 14الوطنیة للسنغال، والتھدیدات الداخلیة والخارجیة المتماثلة وغیر المتكافئة التي تواجھ البالد. كما اقترحت وضع أربعة عشر (
. على الرغم من أن الوثیقة لیست رسمیة، إال  8یة للسنغال  ) أداة تنفیذ لحمایة المصلحة الوطن23استراتیجیة قطاعیة وثالثة وعشرین (

 أنھا تتمیز بأنھا تمھد الطریق لوثیقة استراتیجیة األمن القومي المقبلة. 
 

 الملخص 
من   السنغال  دولة  تمكنت  عاملة.  دیمقراطیة  مؤسسات  مع  مستقر  بلد  السنغال  فإن  الجنوب،  في  المستمرة  التقلبات  من  الرغم  على 

ات أمنیة كبیرة في سیاق إقلیمي یتمیز بالتطرف العنیف واإلرھاب دون استراتیجیة أمنیة وطنیة مكتوبة بشكل رسمي.  مواجھة تحدی
حول  ومتمحور  ومتماسك  شامل  نھج  خالل  من  الوطنیة  مصالحھا  عن  الدفاع  على  الدولة  قدرة  القومي  األمن  استراتیجیة  ستعزز 

 اإلنسان یشمل جمیع مكونات األمة. 
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 .2011في غینیا،  DCAFو  ACSSیر وتنفیذ سیاسة األمن القومي، ورشة عمل  مامادو ندیاي، دور السلطة التشریعیة في تطو 6
 العقید میسا نیانغ، مرجع سابق، مذكور أعاله.  7
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