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ضاىخة العشف الدياسي في غيشيا ضاىخة قجيسة مارستيا قػػ سياسية تعج 
سػاء كانت في سجة الحكع أو في السعارضة او بيغ القػػ واجتساعية مختمفة 

تكسغ و وآثارىا عمى الدمع االىمي والسجتسعي.  ىامخاشخ  ليا كاف ،الدياسية نفديا
أىسية دراسة ضاىخة العشف الدياسي كػنيا تسذ حياة االفخاد والسجتسع مغ جية 

القترادية لدياسية واوالشطاـ الدياسي مغ جية أخخػ وتؤثخ في شؤوف حياتيع ا
وىحا األمخ يتصمب البحث في ضل تدايج ضاىخة  العشف الدياسي  ،واالجتساعية

خكيا في واالثار والتجاعيات الدمبية التي تت كافة، السشتذخة والستكخرة شكالياأب
ييجؼ البحث الى تحميل ضاىخة العشف الدياسي والطخوؼ و  .االستقخار الدياسي لمبمج
فزال عغ الكذف عغ أسباب وآثار تمظ  ،انتخابي ؽاستحقاالسؤدية اليو عقب كل 

جراسة الى جسمة مغ وفي ضػء ذلظ تػصمت ال التجاعيات عمى الدمع السجتسعي.
في  االرخاعات الجاخمية ضج خرػميانذغاؿ الدمصة الحاكسة بأىسيا االستشتاجات 

سمبًا عمى  انعكدتالجساعات العخؾية االخخػ ومحاولة االستسخار بالحكع والتي 
استبجادية الشخبة الحاكسة وعجـ قبػليا و  الػاقع الدياسي واالمشي واالجتساعي الغيشي

 بالجيسقخاشية والتشاوب عمى الدمصة كػسيمة لمحكع .
 ؛ غيشيا.الدياسي الكلسات السفتاحية: العشف الدياسي؛ الشعام الدياسي؛ االستبداد
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The phenomenon of political violence in Guinea is an old one 

practiced by various political and social forces, whether they are in 

power, in the opposition, or among the political forces themselves 

which have had its dangers and effects on civil and social peace. The 

importance of studying the phenomenon of political violence lies in the 

fact that it affects the lives of individuals and society, on the one hand, 

the political system on the other hand, and affects their political, 

economic, and social affairs. The research aims to analyze the 

phenomenon of political violence and the conditions leading to it after 

each electoral entitlement, besides revealing the causes and effects of 

those repercussions on societal peace. In light of this, the study reached 

many conclusions, the most important of which is the preoccupation of 

the ruling authority with internal conflicts against its opponents in other 

ethnic groups and the attempt to continue ruling which was negatively 

reflected on the Guinean political, security, social reality, the 

authoritarianism of the ruling elite, its non-acceptance of democracy 

and alternation of power as a means of governance. 
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 السقدمة :
تعج ضاىخة العشف الدياسي مغ الطػاىخ القجيسة التي مػرست مغ قبل قػػ      

، وأصبحت نت في ٌسجة الحكع أو في السعارضةسياسية واجتساعية مختمفة سػاء كا
اء مغ جانب الدمصة الحاكسة تجاه التيارات الدياسية سػ ً أكثخ شيػعًا واستخجاما

يتع  إذوالتكػيشات السجتسعية أو مغ جانب الجساعات السدمحة  ضج الشطاـ الدياسي، 
، وخيخ مثاؿ مب األحياف عغ شخيق العشف والقػةتغييخ الشطع الدياسية فييا في أغ

ػب الرحخاء، إذ عمى ذلظ العشف الحاصل في جسيػرية غيشيا أحجػ دوؿ أفخيؿيا جش
ادت ضاىخة انتذار العشف الدياسي والحخوب السدمحة داخل جسيػرية غيشيا الى 
تكخيذ ضاىخة عجـ االستقخار الدياسي بيا، وفي سبيل االحاشة بتمظ الطاىخة البج مغ 
البحث في أسباب العشف الدياسي في غيشيا وكيؽية مػاجيتو واحتػائو واثاره عمى 

   الشطاـ الدياسي بخمتو.
 :أىسية البحث

تكسغ أىسية دراسة ضاىخة العشف الدياسي في جسيػرية غيشيا كػنيا تعالج 
خالؿ الفتخة التي تمت السيسا  ية والسيسة عمى الداحة الدياسية السػاضيع الحيػ 

وتدداد االىسية في كػنيا تسذ حياة االفخاد  ،التحػؿ الجيسقخاشي في جسيػرية غيشيا
لدياسية الدياسي مغ جية أخخػ وتؤثخ في شؤوف حياتيع ا والسجتسع مغ جية والشطاـ
، وىحا األمخ يتصمب البحث واالىتساـ لسثل ىحا السػضػع في واالقترادية واالجتساعية

 السشتذخة والستكخرة أشكالوبضل ضاىخة عجـ االستقخار الدياسي نتيجة العشف الدياسي 
 لطاىخة في االستقخار الدياسي لمبالد.واالثار والتجاعيات الدمبية التي تتخكيا ىحه ا كافة

  إشكالية البحث:
ازالت ضاىخة العشف ماال انو  ٕٜٜٔعمى الخغع مغ التغييخ الدياسي بعج عاـ 

، وعمى ضػء ذلظ وتؤثخ عمى عجـ االستقخار الدياسيتػاجو الشطاـ في جسيػرية غيشيا 
 : مشيا عجة البحث مغ تداؤالت إشكاليةتشصمق 

 العشف الدياسي ومحاولة فخض االمخ الػاقع؟   تأجيجحاكسة في دور الدمصة ال ما  -ٔ
 ىل لمتحػؿ الجيسقخاشي سبب في بخوز ضاىخة العشف الدياسي؟   -ٕ
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 ؟ عمى الدمصة والسجتسع عمى حج سػاءىػ آثخ العشف الدياسي  ما -ٖ
 :فرضية البحث

تدعى الجراسة إلى بحث مجػ صحة الفخضية االساسية التي مفادىا "كمسا زاد 
العشف تجاه التكػيشات  عمى الدمصة زاد واستيالئياالسؤسدة العدكخية ضغط 

" أؼ أف العشف الدياسي عمى السدتػيات كافة يخجع الى عػامل مادية السجتسعية
ليا بػية الحرػؿ معمشة او غيخ معمشة تدتغميا الدمصة الحاكسة او القػػ السشاىزة 

 ". عمى مكاسب مادية
 نطاق البحث:

حث مغ خالؿ استعخاض ودراسة وتحميل ضاىخة العشف يتحجد نصاؽ الب
الدياسي في جسيػرية غيشيا بعج التحػؿ الجيسقخاشي والػقػؼ حػؿ معخفة اسباب 
واشكاؿ ىحه الطاىخة واىع االثار والتجاعيات الدمبية التي تتخكيا عمى شبيعة الشطاـ 

 . الغيشيالدياسي 
 :مشيجية البحث

ىخة العشف الدياسي في غيشيا لجراسة ضا تعتسج الجراسة عمى أكثخ مغ مشيج
ة التي تمت التحػؿ الجيسقخاشي ومشيا مشيج تحميل الشطع الحؼ ركد عمى الشطخة سجلم

دت الى بخوز ىحه أخحؼ بعيغ االعتبار االسباب التي الذسػلية لمطاىخة محل الجراسة آ
اسي ار الديتتسثل في آثارىا عمى االستقخ  الطاىخة مغ ناحية والسخخجات عمى نحػ ما

، فزال عغ االستعانة بالسشيج التاريخي والتي تفدخ الػقائع واالحجاث مغ ناحية ثانية
 لغخض بياف الخمؽية الذاممة لمسػضػع . 

 :هيكلية البحث
، البحث إلى مقجمة ومبحثيغ وخاتسة وفخضية البحث يشقدع إشكاليةالى  استشادا

لعشف الدياسي مغ خالؿ تػضيح سبحث االوؿ االشار الشطخؼ لسفيػـ االإذ تشاوؿ 
مفيػـ العشف الدياسي بذكل خاص وتسييده عغ غيخة مغ السفاـيع االخخػ وذلظ عبخ 

 السبحث الثاني التحػؿ الجيسقخاشي وبخوز ضاىخة العشف الدياسي ؼيسا تشاوؿ مصمبيغ،
 عبخ ثالثة مصالب . في جسيػرية غيشيا



 

        

          

 

 

147 

 
 

 

:  

 

 السبحث االول
 اسي االطار الشعري لسفيهم العشف الدي

يعج مرصمح العشف الدياسي مغ السفاـيع التي تدتحق البحث كػنيا آلية   
يدتخجميا االفخاد والجساعات واجيدة الجولة لتحقيق أىجاؼ سياسية تتعمق بذكل 

، لحلظ سشتشاوؿ في مجػ ارتباشيا بالتحػؿ الجيسقخاشيالحكع وتػجياتو االيجيػلػجية  و 
تحػؿ الجيسقخاشي السختبصة معو وبخوزىا بعج ال ىحا السبحث العشف الدياسي والسفاـيع

 : وذلظ ضسغ مصمبيغ
 السطلب االول: العشف الدياسي والسفاهيم السرتبطة معو

سشحاوؿ مغ خالؿ ىحا السصمب تعخيف العشف الدياسي وأىع السفاـيع التي 
تعخيفات ليحه السرصمحات وإزالة االلتباس  إعصاءتجور في فمظ العشف، عغ شخيق 

  .يشيا وبيغ السرصمح محل الجراسةب ؼيسا
 ًواصطالحاً العشف لغة أوال:

ُيعخِّؼ العشف بأنو "الُخْخؽ باألمخ وقمَّة الخِّْفق بو، وىػ ضج مغ الشاحية المغػية 
 ،: أؼ أخح بذجة وغمطة، وعشف بو عشفًا وعشفُو: أؼ أخحُه بذجة وقدػة، واعتشفالخفق

ويَعخِّفو الصخيحي في  .(ٖٓٗ/ٜ، ٕٜٜٔ)مشطػر، "ديج في المػـتٍّشوالتعشيف ىػ الػ
وتكاد ال .  (٘ٓٔ–ٗٓٔ، ٖٜٛٔ)الصخيحي،  مجسعو بأنو "الذجة والسذقة ضج الخفق"

 لمغػية عغ ىحه التعاريف.تخخج باقي السعاجع ا
مأخػذة مغ األصل  (:Violenceأما كمسة العشف في المغة االنكميدية )    
يب متعجدة ( أؼ االستخجاـ غيخ السذخوع لمقػة السادية بأسالViolentiaالالتيشي )

، ويتزسغ معاني العقاب إللحاؽ األذػ باألشخاص، واألضخار بالسستمكات العامة
)آدـ، والتجخل في حخيات اآلخخيغ عمى سبيل اإلكخاه والقػة ، ، واالغترابالجدجؼ
. يتبيغ مغ ذلظ باف مفيػـ العشف في المغة االنكميدية ىػ االستخجاـ غيخ (ٕٓٔد.ت، 
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، أما في المغة العخبية جاء السفيػـ بذكل أوسع واشسل وأعسق السذخوع لمقػة السادية
 . ؾ السادؼ والسعشػؼ لذسػلو الدمػ 

اما مغ الشاحية االصصالحية ؼيعخؼ العشف الدياسي بانو "كافة السسارسات 
التي تتزسغ استخجامًا فعميًا لمقػة أو تيجيجًا باستخجاميا لتحقيق أىجاؼ سياسية تتعمق 

عجة  أشكاالً  يأخح" والحؼ يجيػلػجية أو سياساتو االجتساعيةبذكل الشطاـ وتػجياتو اال
عمشيًا كاف أـ سخيًا  استسخارهالتشطيع وعجد االفخاد والجساعات فزاًل عغ مجة مغ حيث 
 .  (ٖ، ٕٓٓٓ)صبخؼ، 

( العشف بانو "الزخر الحؼ يسكغ Galtung Johanويعخؼ عالع االجتساع )  
، ثل البقاء وتعديد اليػية والحخيةم لإلندافاسية تجشبو عشج الػفاء باالحتياجات االس

وبتػافق ىحا الذكل مغ اشكاؿ العشف مع االساليب السشيجية التي مغ خالليا يقـػ 
معيشة بقتل االفخاد ببطء عغ شخيق مشعيع مغ  اجتساعيةأو مؤسدة  اجتساعينطاـ 

( Lerobertويذيخ القامػس الفخندي ) .(ٚ٘، ٜٕٓٓ)دمحم، "شباع حاجاتيع االساسيةإ
إلى اف العشف "ىػ االستخجاـ الستعدف لمقػة واستخجاـ العشف السػجو ضج شخز ما 

، ٜٕٓٓ)دمحم، غامو عمى الؿياـ بعسل ضج إرادتو وذلظ باستخجاـ القػة والتخػيف" إلر 
٘ٛ) .  

ضج لمقػة أو مجمخ  كبيخ "بأنو استعساؿ مغ يعخؼ العشف الدياسي وىشاؾ 
يخ في يقػة محطػرة مغ قبل القانػف مػجيو ألحجاث تغ استعساؿ، أو األفخاد أو األشياء
خات في يإلحجاث تغيجو ، أو مػفي أشخاص الحكػمة أو نطاميا وأالسشاىج الدياسية 

والعشف الدياسي عشج الجكتػر حدشيغ تػفيق  .(ٕٗٔ، ٜٙٛٔ)ىشجرير،  ".السجتسع
يع ىػ" كل سمػؾ باستخجاميا ً ػة أو تيجيجالمقً فعمي أو قػلي يتزسغ استخجاما إبخـا

إللحاؽ الزخر واألذػ باألشخاص والسستمكات، لتحقيق أىجاؼ معيشة، سياسية أو 
شكل األسمػب  الدمػؾ العشيف قج يتخحو  .أىجاؼ اجتساعية ليا دالالت وأبعاد سياسية
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أو ً ، صخيحاغيخ السشطع ع أو، السشطالعمشي، الدخؼ أو الفخدؼ أو الجساعي
يع، ً"ضسشيا  .(ٕ٘، ٜٜٜٔ)إبخـا

عشجما تكػف األىجاؼ سياسية بغس الشطخ ً سياسياالعشف الدياسي  يربحو   
، وبحلظ فاف بياعغ االختالؼ بيشيع في تحجيج شبيعة ىحه األىجاؼ والقػػ السختبصة 

ً لمقػة أو تيجيجاً فعمياً كافة السسارسات التي تتزسغ استخجاماالعشف الدياسي يعشي 
 .اإليجيػلػجيةتو باستخجاميا لتحقيق أىجاؼ سياسية تتعمق بذكل نطاـ الحكع وتػجيا

  : العشف الدياسي والسفاهيم السرتبطة بوثانيا  
مغ بيشيا االرىاب  عجة مفاـيعسي و ىشاؾ التباس وخمط بيغ مفيـػ العشف الديا

 : دناهأفي والعشف الجيشي وكسا مبيغ  ،، والرخاعدياسيعجـ االستقخار ال ،الدياسي
 اإلرىاب الدياسي-ٔ

، ووفقًا " لبخياف جشكيد" الخبيخ ال يػجج اتفاؽ واضح ودقيق لسفيػـ اإلرىاب  
عشف ىػ أف يسيد االرىاب عغ غيخه مغ أشكاؿ ال فاف ما "في شؤوف االرىاب

ماتيكية لجحب االنتباه العاـ وخمق مشاخ مغ ااالرىاب يتزسغ أفعاال تختكب بصخيقة در 
عخؼ ا ؼيس. (٘٘، ٕٛٔٓ)ط. ر. محسػد، الخعب لمحيغ يذاىجوف ذاؾ العشف 

فعل رمدؼ يتع إلحجاث تأثيخ سياسي بػسائل س ثػزتػف االرىاب الدياسي بانو "تػما
مغ صػرة فاالرىاب وفقًا لحلظ ىػ  ؛"بواستعساؿ العشف والتيجيج ً مدماغيخ معتادة مدت

ل العشيف العسو ؼ يحخص الفاعمػف مغ خالؿ ؾياميع بحصػر العشف الدياسي ال
عمى تجاوز نصاؽ وحجود اليجؼ السباشخ لمعسل العشيف ليرل تأثيخه الى أفخاد أو 

. وىشاؾ مغ يحىب إلى تعخيف خبيشي، د.ت()الذشػائف اخخػ مدتيجفة بالعسل 
، وتقـػ بيا تقتيميو أـ تخخيبية ،جسػعة أعساؿ فخدية كانت اـ جساعي"منو  اإلرىاب بأ

 "مغ عجـ األماف لتحقيق أىجافيا ، وخمق جػٍ جساعة سياسية لمتأثيخ في اآلخخيغ

 .(ٗ، ٕٓٔٓ)الديجؼ، 
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لػحع في أغمب  عذخيغالقخف ال مغ اتيتدعيشعقج التي تمت ة السجوخالؿ ال  
أعساؿ العشف الدياسي نتيجة تفاقع الشداعات  ارتفاعدوؿ أفخيؿيا جشػب الرحخاء 

واشتجاد السشافدة سػاء عمى السػارد أو الحكع وتدداد بالخرػص  ،شػيمة االمج
، يبأوقات االستحقاقات االنتخابية فتكػف االجػاء مذحػنة بالعجاء والرخاع القبم

ومغ خالؿ  . اغتياؿ شخريات سياسيةفزاًل عغ احتجاز الخىائغ وتفجيخ الدفارات و 
 .اإلرىاب شكل مغ أشكاؿ العشف الدياسي ذلظ يتبيغ باف

 معاىر عدم االستقرار الدياسي -ٕ
أختمف الباحثػف في العمػـ الدياسية في تعخيف مفيػـ عجـ االستقخار   

، جتسعات وتتفاوت مغ دولة الى أخخػ في كل السالدياسي لكػنيا ضاىخة مػجػدة 
وتتسيد ضاىخة عجـ االستقخار الدياسي بالسخونة والشدبية وتذيخ الى عجد الشطاـ 
الدياسي بدبب ضعف مؤسداتو عغ اجخاء ما يمـد مغ تغيخات لسجابية تػقعات 

يس الجساىيخ وتػجياتيا مسا يؤدؼ الى العشف الستبادؿ وتػسيع دائخة الرخاع وتقػ 
غ ضاىخة عجـ . ويعخؼ حسجؼ عبج الخحس (ٛٓٔ–ٚٓٔ)آدـ، د.ت، شخعية الشطاـ 

بانو عجـ قجرة الشطاـ عمى التعامل مع االزمات التي تػاجو االستقخار الدياسي "
ل السجتسع بذكل يدتصيع مغ بشجاح وعجـ القجرة عمى أدارة الرخاعات القائسة داخ

خاللو أف يحافع عمييا في دائخة تسكشو مغ الديصخة والتحكع فييا ويراحبو استخجاـ 
، وىشا يتدايج شاقز شخعيتو وكفاءتو مغ جية أخخػ العشف الدياسي مغ جية وت

، ؼيسا تخػ نيفيغ مدعج غييخ الشطاـ أمخا مقبػال ومسكشاً يربح ت الخفس السجتسعي ما
يقتخف بػياب مطاىخ العشف مغ خالؿ القسع مغ قبل  قخار الدياسي الباف االست

الدمصة الحاكسة الف ىحا سيحجث عمى السجػ البعيج حالة عجـ االستقخار الدياسي 
في ضل مسارسة أساليب القسع مغ قبل الدمصة الحاكسة فاف ىحا يعشي باف الػضع 

حتى يشفجخ ويحجث حالة  مدتقخ بذكل قائع عمى القدخ واالكخاه ويزل الرخاع كامشا
 . (٘–ٗ، ٜٕٔٓ)صالح، مغ عجـ االستقخار الدياسي 
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أؼ أف عجـ تسكغ الحاكع مغ السحافطة عمى الػحجة واالندجاـ داخل   
ات العخؾية مغ جية اخخػ فاف ذلظ سيزعف جساعتو العخؾية مغ جية والجساع

يػع ضاىخة ، ما يتدبب بدقػشو عمى السجػ القخيب وشسمصة الحاكع الحؼ يشتسي ليا
، باإلضافة لحلظ تمعب العػامل الخارجية دورًا في بخوز عجـ االستقخار الدياسي

ضاىخة عجـ االستقخار الدياسي مغ خالؿ تسكيغ االقميات في دولة أخخػ لتيجيج 
يديج التشاحخ  االستقخار الدياسي فييا عمى حداب الجساعات العخؾية االخخػ وىحا ما

فتشاغع التجخالت الخارجية مع  ،(ٚٚ، ٕ٘ٔٓ)نػػ، بيغ تمظ التكػيشات السجتسعية 
ر الدياسي التشاقزات الجاخمية سيحجث عشفًا يؤدؼ بجوره الى عجـ االستقخا

كاالعترامات السدتسخة وتجخل السؤسدة العدكخية بذكل مدتسخ في مجخيات الحياة 
، فزال عغ التعجيالت الجستػرية والتي القدخؼ عمى الدمصة واستيالئوالدياسية 

 شجيجًا مغ قبل الجساعات العخؾية االخخػ.  اعتخاضاتالقي 
 ثالثا _ العشف الديشي 

أنػاع العشف عمى االشالؽ لشتائجو التجميخية عمى يعج العشف الجيشي اخصخ    
انجخاؼ الجسيع بيغ أبشائو عمى أسذ ديشية و  اً دائس اً السجتسع بذكل عاـ ويخمق صخاع

، واف السحاوالت الجػىخية لفرل العشف الدياسي عغ الجيشي في في نيايات مأساوية
، ويسكغ (ٖٕٔٓ)الدييل، أفخيؿيا ىػ امخ تابع الختالؼ تختيبات الدمصة

، وعميو العشف تحت ضخوؼ معيشةلأليجيػلػجيات والسسارسات الجيشية أف تذجع عمى 
 :  (٘ٗٙ–ٔٗٙ، ٕٛٔٓ)الخفاعي، يسكغ أجساؿ اىع اسباب العشف الجيشي كاالتي 

أعساؿ  مخد كثيخ مغ ذإاالسباب الفكخية كػنيا االىع في تذكيل دافع العشف الجيشي  .ٔ
الحؼ يعصي لمجساعات العشف الجيشي الى الفخاغ الفكخؼ جخاء الفيع الخاشئ لمجيغ 

بالتالي االعتجاء  يػلج ما، التي يخوجػنيا ويعتشقػنيا باألفكارالستصخفة لذغل ىحا الفخاغ 
 عمى السخالف واتخاذ شابع العشف والشداعات السدمحة . 
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سمصات الجولة مغ خالؿ االستبجاد ومسارسة االسباب الدياسية واستغالليا مغ قبل  .ٕ
خاؼ الشاس وحخمانيع مغ حقػقيع الدياسية كحخية ال ىالتعدف والطمع والتزييق عم
، وىحا بجوره يجفع االفخاد أو الجساعات الجيشية الى العشف والتعبيخ والسذاركة في الحكع

محاربة ضج ىحه الدمصات بػية الحفاظ عمى الحقػؽ وتحقيق السرمحة العامة و 
 . الفداد

االسباب االقترادية واالجتساعية وانعجاـ فخص العسل ووجػد خمل في العجالة  .ٖ
االجتساعية واالقترادية وسػء تػزيع الثخوة والسػارد الالزمة لمتشسية يػلج شعػر بالطمع 

 وردود فعل متصخفة مرحػبة بأعساؿ العشف واالرىاب . 
لمعشف الجيشي في السجتسعات اليذة مغ خالؿ  استغالؿ القػػ الخارجية االجشبية .ٗ

تعاشفيا ودعسيا لجساعة معيشة ضج الجساعات الجيشية االخخػ محاولة مشيا  إضيار
 . وقخاراتيا الدياسية واالقترادية لذعل فتيل االزمة والديصخة عمى مقجرات الجولة

حقيق وغياب ت ،استثشاءعجـ تصبيق القػانيغ بذكل حاـز عمى الجسيع بجوف  .٘
وميػليع الدياسية ومعاقبتيع  انتساءاتيعوعجـ مالحقة السحخضيغ أيًا كانت  ،العجالة
 . العشف الجيشي لتأجيجسببًا 

 اشكال العشف الدياسي: السطلب الثاني
رصج أحجاث العشف الدياسي بذقييا الخسسي وغيخ الخسسي يدتمـد التعخيف ف إ

 ، وبشاءً ر وبشاء الشطاـ الدياسي في الجولةبتمظ السؤشخات لبياف تجاعياتيا عمى االستقخا
عمى ذلظ سشتشاوؿ في اوليسا العشف الدياسي الحكػمي ضج االفخاد وفي ثانييسا 

 العشف الدياسي الذعبي ضج الحكػمة .
 اوال  : العشف الدياسي الحكهمي ضد الذعب

يقرج بالعشف الحكػمي )الخسسي( بالعشف السػجو مغ الدمصة الحاكسة إلى        
دور القػػ  اعات وتكػيشات مجتسعية معيشة وذلظ لزساف استسخاره وتقميزجس

، وتسارس الدمصة الحاكسة العشف مغ خالؿ أجيدتيا القيخية السعارضة السشاوئة لو
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، كسا أف العشف الدياسي السػجة مغ قبل الشطاـ ضج األفخاد أكثخ والقػانيغ االستثشائية
ال تتػرع في استخجاـ أساليب القسع والقيخ ضج  في األنطسة الجكتاتػرية التيً وضػحا

 .(ٖ، ٕٓٓٓ)صبخؼ،  معارضي الشطاـ وسياساتو
ويتسيد تاريخ الشطع الذسػلية بكثيخ مغ مطاىخ العشف، إذ استخجمت تمظ 

دجية ضج معارضي الحكع والخأؼ االنطسة الدياسية أساليب القسع والترؽية الج
الدياسي في الجاخل والخارج ويجخؼ ذلظ عغ شخيق أجيدة الشطاـ االمشية لقسع 

، ٕٗٓٓ)عبجه، السعارضة وتسكيغ الدمصة الحاكسة مغ تذجيج ؾبزتيا عمى الذعب 
ٖٜٓ). 

السدمحة إلى الدمصة يشتقل تو السترارعة وتشطيساوعشج وصػؿ القػػ الدياسية 
، وفي حاؿ عجـ الدمصة إلى العشف الخسسيذعبي ضج مغ العشف الالرخاع تجريجيًا 

وصػؿ ىؤالء الدعساء أو بعزيع إلى مشاصب الجولة ومؤسداتيا يتحػؿ نذاشيع 
فيتبمػر العشف الذعبي كعشف مزاد لعشف الجولة وتختجؼ العشفي ضج الجولة 

، ويتخح العشف الخسسي لسعارضة رداء العشف األىمي في مػاجية العشف الخسسيا
سياسية وصجور احكاـ واالوامخ باإلعجاـ ضج  ألسبابكاالعتقاؿ  عجة أشكاالً 

 .(ٖٔ، ٕٔٔٓ)فاضل، السعارضيغ لمدمصة وقسع التطاىخات الدمسية 
 : العشف الدياسي الذعبي ضد الحكهمةثانيا  

عشجما يكػف الشطاـ الدياسي تدمصيا وال يخاعي معاييخ الحقػؽ والحخيات سيكػف 
، عشجئح ال يكػف أماـ ويعاني مغ عجـ االستقخار وشيػع بػادر العشفً وناقراً ىذا

إلكخاه والعشف ضج الدمصة الجساعات العخؾية واالثشية سػػ خيار المجػء إلى وسائل ا
، ونجج اف العشف الذعبي عادة يشذط ضج الشطاـ نتيجة الذعػر باإلحباط الحاكسة

وخيبة األمل مسا تػلج لتمظ الجساعات ندعة عجائية مزادة ضج الشطاـ االجتساعي 
بذكل عاـ والشطاـ الدياسي بذكل خاص تتخجع إلى نذاشات سياسية متصخفة مغ 
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واليجسات السدمحة واالغتياالت الدياسية والتآمخ بأشكالو العشف كاالضصخابات 
 . )جساؿ، د.ت(السختمفة والحخوب الجاخمية 

وبحلظ فاف الذعػر باالستالب الدياسي واإلحباط إزاء الحكػمة في مجتسعة   
يسكغ اف نججة في إؼ مجتسع ال تتػافخ فييا ابدط مقػمات الحخية والجيسقخاشية بغس 

 . (٘ٛ، ٕٙٓٓ)الجراجي، شخعيتيا أو بيئتيا الدياسية الشطخ عغ 
وىشاؾ عشف ناجع عغ الفقخ والعػز يجفع األفخاد تحت تأثيخ الفاقة إلى تشطيع 

ي أعساؿ عشف مشطسة ضج إؼ ىجؼ ضج مؤسدات الجولة أو االنخخاط فأعساؿ عشف 
مغ  اً ، ويعج ذلظ ضسغ ضاىخة العشف الدياسي االجتساعي، كسا ويعج التسخد نػعكاف

في الخجمات ً مقرػداً أنػاع العشف ويحجث في السشاشق التي تدتذعخ اف ىشاؾ حخمانا
مسارسة العشف عمى أسذ واالمتيازات السسشػحة لمسػاششيغ مسا سيجفع بيع إلى 

سياسية والتي تبجأ بازدراء األخخ  ألسبابسياسية، إلى جانب العشف الصائفي والعخقي 
بالترؽية الجدجية الفخدية والتيجيخ الفخدؼ والجساعي  وانتياءً بالتكفيخ واإلشاعة ً مخورا

ي في وؼيسا تتجدج مؤشخات ؾياس العشف الدياس، قميات العخؾية والجيشية والقػميةلأل
السجتسع بػػػ"السطاىخات وانتذار احجاث الذغب واالضصخابات واالغتياالت واالعساؿ 

 .(ٖٗ–ٖٖ، ٕٙٓٓ)عمػاف،  "االرىابية وحخب العرابات والتسخد
بيغ باف العشف الدياسي يسثل مؤشخا مغ مؤشخات ضاىخة عجـ وفي ضػء ذلظ يت

مغ محجدات  اً االستقخار الدياسي داخل الشطاـ، فالمجػء نحػ العشف ىػ محجد أساس
عجـ االستقخار الدياسي وحيث أف حجوث أعساؿ عشف عمى نصاؽ واسع ومذاركة 

 . الجساعات العخؾية في تمظ االعساؿ يسثل شكال مغ أشكاؿ عجـ االستقخار
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 السبحث الثاني 

التحهل الديسقراطي وبروز ظاىرة العشف الدياسي في غيشيا 
انعصافة ميسة في تاريخ جسيػرية غيشيا كػناكخؼ* بجاية  ٕٜٜٔيعج عاـ 

باتجاه تغييخ بشية الجولة مغ نطاـ سياسي شسػلي يقػـ عمى ندق الحدب الػاحج الى 
 ، وماة في مسارسة العسل الدياسينطاـ سياسي تأسذ مبجئيا عمى التعجدية الحدبي

رافق ذلظ مغ تجاعيات خصيخة عمى التكػيشات السجتسعية وبخوز ضاىخة العشف الدياسي 
سشحاوؿ بيانو مغ خالؿ  وآثاره الدمبية عمى االستقخار وبشاء الشطاـ الدياسي.. وىحا ما

 السصالب التالية :
 1992العشف الدياسي قبل ثارة إدور القهى الرسسية والذعبية في : السطلب االول 
 أوال  : السهقع وتركيبتيا الدكانية   

تقع جسيػرية غيشيا عمى الداحل الغخبي لمقارة االفخيؿية ويحجىا السحيط   
االشمشصي غخبا وغيشيا بيداو والدشغاؿ مغ الذساؿ الغخبي ومالي مغ الذساؿ وساحل 

، وتػجج فييا ب الغخبيالعاج مغ الذخؽ وليبيخيا مغ الجشػب وسيخاليػف مغ الجشػ 
% مغ تعجاد ٓٗالعجيج مغ الجساعات العخؾية والقػمية وأىسيا جساعة الفػالني وندبتيا 

ومغ  ،% فزال عغ جساعات عخؾية صغيخةٕٓ% والرػصػ ٖٓالدكاف والسالشكي 
% مغ الدكاف تمييا الجيانة السديحية ٜٓيديج عغ ناحية ثانية يذكل السدمسػف ما

  . (ٜٖٙ، ٕٚٓٓ)عاشػر، اب السعتقجات التقميجية % ألصحٕ% وٛبشدبة 
 بعد االستقالل  ثانيا  : مرحلة ما

عاـ  استقالليالمسدتعسخ الفخندي لغاية خزعت جسيػرية غيشيا كػناكخؼ        
قيا نطاـ الحكع السباشخ، ومارس سياسة تحجيج اؼ وجػد لمدعامات وُشبق بح ٜٛ٘ٔ

والتشطيسات القبمية أو السحمية وتحصيع دور تمظ الدعامات القبمية والسحىبية عمى حج 
سػاء وانتدع مشيا كل سمصة أو نفػذ مباشخ ما أثار حؽيطة تمظ الجساعات وساىع 
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)الجسل دؿ بيغ االشخاؼ كافة بذكل مباشخ في تشامي ضاىخة العشف الدياسي الستبا
يع،  . واعتسج السحتل الفخندي عمى الجير في تخسيخ نطاميا في  (ٜٚ، ٜٜٛٔوإبخـا

غيشيا واتباع سياسة االخزاع الدياسي واالقترادؼ وفخض الثقافة الفخندية ولغتيا 
غيشييغ لغاية االستقالؿ في ستيشات القخف ونطع مؤسداتيا الدياسية واالجتساعية عمى ال

 .(ٕٙ، ٕٓٔٓ)عخقػب،  الساضي
بخزت ضاىخة العشف الدياسي الى الػاجية في غيشيا بعج  ٜٙٚٔوبحمػؿ عاـ    

، فتعخض لسحاولة اغتياؿ وتدمسو مقاليج الحكعالشطاـ االشتخاكي  ()تبشي سيكػتػرؼ 
غ القاششيغ ي، فزاًل عغ تييئة السختدقة الغيشيمة بعج تدمسو الدمصة بفتخة وجيدةفاش

والدشغاؿ بسذاركة خارج الحجود لعجواف ججيج تكػف انصالقتو مغ حجود ساحل العاج 
يكػتػرؼ بػزيخ . وكانت خصة السؤامخة تيجؼ إلى استبجاؿ الخئيذ سؾبائل الفػالني

وجاء رد الحكػمة باعتقاؿ شخريات كبيخة في  .(ديالػ تيميالعجؿ حيشيا الديج )
ي تلتيع بزمػعو ِفي "السؤامخة" اْف االحكػمة الغيشية ومغ أبخزىع الديج ديالػ تيمي بعج أَ 

 ،استيجفت حياة الخئيذ سيكػتػرؼ وبالتشديق مع جياز السخابخات السخكدية األمخيكية
غ زال عغ شغ الحكػمة الغيشية حسمة تصييخية استيجفت ؾبائل الفػالني واستبعجتيع مف

اعصى السجاؿ لجساعة الساليشكي معقل الخئيذ  ، ماقػائع السخشحيغ لمػضائف العامة
.  (ٖٖٚ، ٕٚٓٓ)عاشػر، سيكػتػرؼ لمييسشة عمى تمظ الػضائف السيسة والحداسة 

ونتيجة لتمظ الدياسة زادت اليجخة العكدية ِإلى دوؿ افخيؿية مجاورة والذخوع في أعساؿ 
العشف الدياسي الستبادؿ بيغ الدمصة متسثمة بالحدب الجيسقخاشي الحاكع والتكػيشات 

 .العخؾية االخخػ 
 اسػػػػتصاعت ٜٗٛٔل رسػػػػسي عػػػػغ وفػػػػاة سػػػػيكػتػرؼ عػػػػاـ وبعػػػػج االعػػػػالف بذػػػػك   

السؤسدػة العدػكخية قمػب نطػاـ الحكػع واسػػتمست بػجورىا أدارة الػبالد وأشمقػت عمػى نفدػػيا 
( بؿيادة الندانا كػػنتي وىػػ مػغ قبيمػة الدػسػػ المجشة العدكخية لإلصالح الػششيأسع )

رئيدػػػا لمػػػػزراء وتذػػػكمت  فعػػػيغ االوؿ رئيدػػػا لمجسيػريػػػة والثػػػاني  ،والعقيػػػج ديػػػارا تػػػخاورؼ 
وحػاوؿ الشطػاـ الججيػج  .حكػمة مغ العدكخييغ والسجنييغ لتدييخ دفة الحكع لفتخة انتقالية
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القزػػػػػاء عمػػػػػى كػػػػػل ميػػػػػخاث عيػػػػػج سػػػػػيكػتػرؼ فػػػػػأوقف العسػػػػػل بالجسػػػػػتػر وحػػػػػل الحػػػػػدب 
، ولػػحا لػػػحع بػػخوز ضػػاىخة العشػػف الدياسػػي ضػػج جيسقخاشي الغيشػػي والسجمػػذ الشيػػابيالػػ

التػػي اتخػػحت شابعػػا سػػخيا لسسارسػػة أعساليػػا بدػػبب مسارسػػات الندػػانا ة الدػػمصة الججيػػج
 .(ٖٖٚ، ٕٚٓٓ)عاشػر، التعدؽية  ()كػنتي

 1992م التحهل الديسقراطي وتجدد العشف الدياسي بعد عا: السطلب الثاني
بعج تبشي قػػ السعارضة تغييخ نطاـ الحكع واالنتقاؿ الى التعجدية الحدبية ومع   

، ما أدػ الى إثارة االختالفات العخؾية شاخ والبيئة السشاسبة الستيعابياعجـ تػافخ الس
والجيشية بيغ تمظ التكػيشات العخؾية وتججد أعساؿ العشف واالستحػاذ عمى الدمصة مغ 

 ، وىحا ماسشتشاولو تباعًا :  لعدكخية واضصياد السشاوئيغ لحكسةاقبل السؤسدة 
 أوال : هيسشة السؤسدة العدكرية على مقاليد الحكم

( رئيذ الجسيػرية مغ تغييخ خياراتيا الندانا كػنتيأستصاع الحاكع العدكخؼ )   
 فتبشت الميبخالية أنسػذجا لمتشسية عمى نؿيس السخحمة الدابقة وشخع في أجخاء

مغ نطاـ عدكخؼ محس  ٜٛٛٔاصالحات عسيقة في كل السجاالت وانتقل في عاـ  
في اقامة الجيسقخاشية  ٜٜٛٔوليعمغ رغبتو عاـ  الى لجشة عدكخية لمترحيح الػششي

مجتيا خسذ سشػات يتع  انتقالية. وبالفعل أعمغ عغ فتخة )تقخيخ األمع الستحجة، د.ت(
بعجىا حل المجشة العدكخية وإقامة ىيئة مجنية بجال عشيا كسا تع االفخاج عغ السديج مغ 

حتجاجات والسطاىخات ضج الدمصة القائسة أعمشت والستسخار اال ٜٜٓٔالسعتقميغ عاـ 
عغ أجخاء السديج مغ التغييخات الدياسية  ٜٜٔٔ كتػبخأ /الحكػمة في تذخيغ االوؿ

تع تبشي نطاـ التعجد  ٕٜٜٔبخيل أ /وبالفعل وبسػجب التعجيل الجستػرؼ في نيداف
، وىكحا انتيت الفتخة االولى قبل التحػؿ الجيسقخاشي (ٖٗٚ، ٕٚٓٓ)عاشػر، الحدبي 

يا مغ استبجاد واضصياد لمسعارضيغ لتػجياتو ومشصمقاتو تابقالتي لع تختمف عغ س
 .الفكخية والدياسية 

 ثانيا  : االنتقال الى التعددية الحزبية
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بالتعامل مع شبيعة السجتسع الغيشي  اً ـ الدياسي الغيشي وجج نفدو ممدمأف الشطا  
فالجولة اكتفت بفخض سيادتيا عمى االفخاد او  ،بكل ما يحػيو ىحا العسل مغ صعػبات

 ،عبخ الييكمية القبمية دوف الدعي الى إدماجيع في بػتقة واحجة مغ حيث المغة والثقافة
فزاًل عغ ذلظ فالكيانات الدياسية كانت  ،الفخيؿيةما ادػ الى تعجد المغات والميجات ا

ووفقًا لمتعجيل الجستػرؼ  .(ٔ)تتعاير مع الػالءات القبمية والعخؾية والجيشية األخخػ 
انقدست جسيػرية غيشيا كػناكخؼ عمى اربعة اقاليع يحكع كل مشيا  ٕٜٜٔالججيج عاـ 

العخقي والؿبائمي والصبيعة  وزيخ يعيشو رئيذ الجسيػرية أخحيغ بشطخ االعتبار التشػع
وبجورىا تشقدع االقاليع الى ثالث وثالثيغ وحجة حكػمية تدسى  ،قميعإخاؼية لكل غالج

 مختفعات غيشيا( –غيشيا العميا  –فػتاجالػف  –واليات وىي كال مغ )غيشيا الدفمى 

ل لالستحػاذ عمى مقجرات الجولة وتحقيق مرالح فئػية ضيقة ما أحجث  خماًل في تسثي
السكػنات السجتسعية االخخػ بذكل عادؿ وىحا ما نعكذ سمبًا تجاه الدمصة الحاكسة 
واعتبخ بجاية لطاىخة عجـ االستقخار الدياسي وانجالع أعساؿ عشف تيجد الشطاـ 

 .(Not secure, n.d)الدياسي الججيج بخمتو 
 ثالثا : التعددية الحزبية وتفاقم أعسال العشف الدياسي 

وعمى ضػء التحػؿ الجيسقخاشي تع الدساح لمعجيج مغ االحداب بالطيػر والتي   
اال اف  ،ضست عجدًا مغ الػزراء الحكػمييغ وزعساء ؾبائل وجساعات عخؾية متشػعة

 /تحج مغ تمظ الشذاشات والسسارسات الحدبية فأعمشت في تسػزالحكػمة استصاعت أف 
اعاؽ تمظ االحداب  حطخ جسيع الشذاشات والسطاىخ الدياسية وىحا ما ٕٜٜٔليػيػ 

. وعمى ضػء ذلظ (ٖٕٔٓ)الحدب الحاكع بغيشيا، مغ خػض االستحقاقات االنتخابية 
لجأت تمظ االحداب الى إبخاز ىػيتيا العخؾية والقػمية واعالف عريانيا السجني واعالف 

يق وعمشي تارة أخخػ لتحق ةمصالبيا بعجـ التيسير والحخماف واالقراء بذكل سخؼ تار 
 . (Camara ،ٕٕٓٔ, 5)مصالبيا السذخوعة في السذاركة بالحكع 

الدياسية بسداولة  لألحدابوالدساح  ٕٜٜٔوبعج أجخاء التعجيل الجستػرؼ عاـ   
وتسكشو  ٖٜٜٔاالنتخابات الخئاسية عاـ  بإجخاءأعساليا أستصاع الخئيذ الندانا كػنتي 



 

        

          

 

 

159 

 
 

 

:  

 

جساعة مغ االستسخار في الدمصة بعج تػضيفو العامل العخقي خاصة أنو يشتسي الى 
ليع السذاركة في  مغ جساعات عخؾية أخخػ لع يتدغ والدػسػ بيشسا يشحجر مشافدي

 أثار حؽيطة تمظ الجساعات بذكل كبيخ ومغ ُثع مػاجية الستطاىخيغ وىحا ما ،الحكع
الشار عمييع فزاًل عغ ذلظ حذجت جساعة الخئيذ  بإشالؽالسشاىزيغ لمحكػمة 

السشتخب أتباعيع لمػقػؼ بػجو االحتجاجات السشاىزة لمحكػمة نتيجة اعتخاضيع عمى 
حاالت التدويخ التي حجثت والخػؼ مغ تكخار السشيجية الدابقة نفديا وىحا ما زاد 

)مخزوؽ، والحدب الحاكع مغ جية أخخػ  الذخخ الحاصل بيغ قػػ السعارضة مغ جية
ٕٓٔٔ ،ٙٚ). 
واجو الخئيذ الندانا كػنتي محاولة لإلشاحة بحكسو  ٜٜٙٔ فبخايخ /وفي شباط  

ساؿ عشف بيغ القػات السدمحة وقػػ السعارضة الخئيدة بعج مصالبتيا عشجما انجلعت أع
بأبعاد السؤسدة العدكخية عغ مفاصل الجولة كافة ووضع حج لحاالت التدويخ الستكخرة 
ما اضصخ الخئيذ الى قبػؿ تمظ السصالب المتراص الغزب الذعبي لكشو في 

حدبية السشاىزة لو وىحا ما عج السقابل شخع باعتقاؿ العجيج مغ الؿيادات الؿبائمية وال
بجاية االستبجاد الدياسي لحكػمة كػنتي وشيػع ضاىخة عجـ االستقخار الدياسي وسخياف 

 ٕٔٓٓ. وفي عاـ  (Bangoura, 2015, 40)أعساؿ العشف الستبادلة بيغ الصخفيغ 
التامة عمى الدمصة الدياسية وقسع معارضيو استصاع الخئيذ الندانا كػنتي الديصخة 

مغ خالؿ إجخائو استفتاء دستػرؼ يدسح لو بعجـ تقييج مخات تػليو السشرب ونتيجة 
مطاىخات عجة تحت شعار )ال لمخئاسة مجػ الحياة(. وجاء رد فعل  انصمقتلحلظ 

ػنتي البقاء احداب السعارضة عمى التعجيل الجستػرؼ بعّجه انقالبًا يتيح لمخئيذ الندانا ك
% مسغ ليع حق الترػيت فقط شاركػا في ٕٓفي الدمصة مجػ الحياة خاصة واف 
 .(ٕٔٗ، ٕٔٔٓ)التقخيخ االستخاتيجي األفخيقي،  االستفتاء حدب ما بيشتو السعارضة

عمى غخار التعجيالت الدابقة مغ  ةٍ الذع انتقاداتوإذ واجيت ىحه التعجيالت الجستػرية 
قبل االحداب وقػػ السعارضة الخئيدة التي بجأت تحذج امكانياتيا كافة لمػقػؼ بػجو 

عخؾية وما رافقيا مغ  ألسبابية الدمصة، فزاًل عغ تسخد بعس القصعات العدكخ 
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فقجاف سيصختو عمى أراضي شاسعة مغ غيشيا واستسخار التجىػر االمشي والشداعات 
 /في كانػف االوؿالبيشية بيغ التكػيشات السجتسعية لحيغ وفاة الخئيذ الندانا كػنتي 

واستيالء السؤسدة العدكخية مخة ثانية عمى الدمصة وحل الحكػمة  ٕٛٓٓ ديدسبخ
 . (Country Report 2010, n.d) شيابي وتعميق العسل بالجستػروالسجمذ ال

وبالفعل استصاعت السؤسدة العدكخية مغ الييسشة عمى الدمصة واستالـ أحج    
جخاء إمصة وتجسيج العسل بالجستػر لحيغ مػسى داديذ كامارا*( مقاليج الد) قادتيا

اختيار رئيذ وزراء مجني لتػلي تدييخ عسل بوشخع كامارا  ،التعجيالت السصمػبة
الدمصة التشفيحية ووعج بإجخاء االنتخابات الخئاسية والتذخيعية ضسغ السجد الدمشية 

ات مخارًا وتكخارًا وتجخل الجياز العدكخؼ في السحجدة ومع ذلظ تع تأجيل االنتخاب
تدييخ شؤوف الحكع ما اثار حؽيطة قػػ السعارضة الدياسية مغ تمظ السسارسات 

. وفي السقابل عبخت قػػ السعارضة الدياسية عغ (ٕٛٓٓ)جخيجة الذخؽ األوسط، 
بالشدوؿ الى الذارع لمسشاىزة ضج  فأخحتخذيتيا مغ استسخار العدكخ في الحكع  

ما  ،سياسات الحكػمة والسصالبة بالجيسقخاشية وعجـ عػدة السجمذ العدكخؼ لمحكع
أستجعى تجخل الجير لفس السطاىخات بالقػة ونتج عغ ذلظ ضحايا يقجر عجدىع بػػ 

شخرًا، وانتياكات واسعة ضج السجنييغ وما رافقيا مغ ادانة اقميسية ودولية  ٚ٘ٔ
. ويتبيغ مغ خالؿ ذلظ ىذاشة العسمية الدياسية (Agbehonou, n.d, 150)ة واسع

 قػػ السعارضة مغ قبل السجمذ العدكخؼ والخئيذ داديذ كامارا.  احتػاءوعجـ 
شية الستدارعة تجخمت جسيػرية بػركيشا وفي ضػء تمظ التصػرات الدياسية واالم  

فاسػ )أحجػ دوؿ الجػار لجسيػرية غيشيا( بالػساشة بيغ السجمذ العدكخؼ وقػػ 
السعارضة لتذكيل حكػمة وحجة وششية وبالفعل عقجت أتفاؽ واغادوغػ بيغ الصخفيغ 

جخت الجػلة  ٕٓٔٓ يػنيػ /وفي حديخاف ،لمتييئة لالنتخابات الخئاسية والبخلسانية
مخشحًا رئاسيًا وتخمل ذلظ حرػؿ مخشح  ٕٗمغ االنتخابات الخئاسية بيغ االولى 

% مغ االصػات الرحيحة ٛٔحدب الذعب الغيشي الديج الفا كػنجؼ عمى ندبة 
% مغ ٗٗومخشح حدب اتحاد القػػ الػششية الديج سيمػ داليغ ديالػ عمى ندبة 
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وتخمل  ،سخشحيغاالصػات الرحيحة وؼيسا تػزعت االصػات الستبؿية عمى بؿية ال
اعالف الشتائج الى أعساؿ عشف واضصخابات امشية بيغ مخشحي أكبخ مجسػعتيغ 

)الساليشكي( نتيجة شكػػ تقجـ بيا  سيمػ داليغ ديالػ( و عخقيتيغ الفا كػنجؼ )الفػالني
.  (Election date for Guinea, n.d)الحدباف الخئيداف ضج المجشة االنتخابية 

وفػز  ٕٓٔٓنػفسبخ  /تذخيغ الثاني ٚجخاء الجػلة الثانية مغ االنتخابات في إوبعج 
غ االصػات الرحيحة عمى مشافدة سيمػ داليغ ديالػ والحؼ % مٕ٘الفا كػنجؼ بشدبة 

% مغ االصػات الرحيحة بجأت أعساؿ العشف تتراعج بيغ مؤيجؼ  ٚٗحاز عمى 
سيمػ داليغ ديالػ والفاكػنجؼ حيث مارس الصخفاف أعساؿ سمب وقتل عمى اليػية 

ديل فزاًل عغ أعساؿ عشف تجاه قػات االمغ والتي بجورىا ترجت ليع بالغاز الس
وفي ردة فعل لجساعة الساليشكي دعت أنرارىا لمشدوؿ  .لمجمػع واحيانًا بإشالقات نارية

الى الذارع لشيب وحخؽ االكذاؾ العائجة لجساعة الفػالني وصاحب ذلظ مجاىسات 
واستسخ الترعيج االمشي  ،واعتقاالت واسعة ضج جساعة الفػالني وسخقة مستمكاتيع

السؤسدة العدكخية حطخ  أعالفالشخاؼ كافة لغاية واعساؿ العشف الدياسي بيغ ا
جسيع السديخات االحتجاجية وفخض حطخ لمتجػاؿ لمحج مغ أعساؿ العشف الجيشي 

 . (ٕ٘ٓ، ٕٔٔٓ)التقخيخ االستخاتيجي األفخيقي، بيغ االشخاؼ كافة  ةوالعخقي الستكخر 
أستصاع الديج الفا كػنجؼ مغ الفػز في  ٕ٘ٔٓوفي االنتخابات الخئاسية لعاـ   

مشرب رئاسة الجسيػرية ولمسخة الثانية عمى التػالي وسط معارضة شجيجة مغ قػػ 
زاد مغ االضصخابات الدياسية ومطاىخ العشف بذكل  ما ،ميا بالتدويخالسعارضة واتيا
سياسية واقترادية تع تػضيفيا عخؾيا  إشكالياتيعػد بالحؿيقة لػجػد  متكخر وىػ ما

 ,Presidential Election) ومشاشؿيًا لتحقيق مرالح فئػية لرالح الدمصة الحاكسة
n.d) . 

مغ قبل  ٜٕٔٓ سبتسبخ /التعجيل الجستػرؼ في أيمػؿ بإجخاءوبعج السصالبة    
يذ الفا كػنجؼ بالتخشيح لفتخات رئاسية ججيجة رغع تتيح لمخئالدمصة الحاكسة والتي 

، اال انيا قػبمت بسعارضة شجيجة ٕٓٔٓانتياء واليتو السحجدة دستػريًا وفقًا لجستػر 
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وخصػة  اً دستػري اً ه انقالبعجو ؾية والحدبية السشاوئة لو و واعساؿ عشف مغ قبل القػػ العخ 
تمظ السطاىخات الخافزة لمجستػر نحػ التخاجع عغ مبجأ التجاوؿ الدمسي لمدمصة وخمفت 

سقػط العذخات مغ القتمى والجخحى عمى أيجؼ قػات االمغ الغيشية، ورغع كل تمظ 
)الجدار،  ٕٕٓٓ مارس /في اذاراالعتخاضات تع تسخيخ التعجيل الجستػرؼ الججيج 

 نػفسبخ /تذخيغ االوؿ ٛٔة التي سبقت االنتخابات الخئاسية في سج. وفي ال (ٕٕٓٓ
ية السثيخة لالنقداـ بيغ مؤيجؼ الفا كػنجؼ  تراعجت أعساؿ العشف وخصاب الكخـا

ومشافديو وتبادلػا اعساؿ الحخؽ والشيب وسمب السستمكات الخاصة وسط تجىػر امشي 
فاز الخئيذ السشتيية واليتو ألفا  ٕٕٓٓنػفسبخ  /تذخيغ االوؿ ٕٓوفي يـػ   .المثيل لو

% في السائة مغ األصػات  ٘.ٜ٘كػنجؼ باالنتخابات الخئاسية لػالية ثالثة وبشدبة 
ما شيجت العاصسة كػناكخؼ واقاليع غيشية اخخػ أعساؿ وجاء ذلظ بعج ،عمى مشافديو

اال أف تجخمت  ،عشف دامية رافزة لمتعجيل الجستػرؼ ولفػز الفا كػنجؼ بػالية ثالثة
لمحفاظ عمى الػضع االمشي وسط حالة  الصػارغ السؤسدة العدكخية وفخضت حالة 

 .(No Title ،n.d-b)الخفس الذعبي لقػػ السعارضة والستحالفيغ معيا 
يسكغ القػؿ بانو عمى الخغع مغ سيخ الشطاـ الدياسي الغيشي ذلظ  ضػءوعمى   

ا يداؿ في الخصػات االولى مح تدعيشات القخف الساضي اال انو نحػ التعجدية الحدبية مش
ومطاىخ العشف فاالضصخابات االمشية  ،في شخيق تخسيخ وبشاء الشطاـ الدياسي الغيشي

فزال عغ زج  ،الدياسي بخزت بذكل متكخر ومتدامغ مع كل استحقاؽ انتخابي
الء عمى الدمصة ضج السجنييغ لتخويعيع واالستيعشف  بأعساؿالسؤسدة العدكخية 

 .كافةالصخؽ الستاحة ب
 آثار ظاىرة العشف الدياسي على الشعام الغيشي: السطلب الثالث

يعج السجتسع الغيشي مغ السجتسعات الستعجدة االعخاؽ والقػميات ونتيجة تخاكع        
السذكالت التي يعػد بعزيا لسا بعج االستقالؿ فخض عمييع بعج التحػؿ الجيسقخاشي 

شات القخف الساضي الى مػاجية العشف الدياسي الستبادؿ بيغ االشخاؼ في تدعي
أؼ اف استعجاد الشاس لسسارسة اشكاؿ العشف  ،الخسسية والذعبية عمى حج سػاء
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وعمى ضػء ذلظ يجور  االجتساعي يؤدؼ الى استعجادىع لسسارسة العشف الدياسي .
 مى السدتػيات كافة : ىحا السصمب لخصج ومشاقذة آثار ضاىخة العشف الدياسي وع

 ثر العشف الدياسي على االوضاع االجتساعية أأوال : 
 واستئثارأثخت ضاىخة العشف الدياسي كغيخىا مغ الطػاىخ في السجتسع الغيشي   

جساعات عخؾية معيشة بالدمصة ومشافعيا الدياسية واالقترادية واالجتساعية واعالء 
وشعػر الفخد باف ىحه الجساعة ىي  ،يةاليػيات الفخعية عمى حداب السرمحة الػشش

الحساية واالمغ والسمجأ لو في وقت االزمات واف االنجماج مع جساعات اخخػ لغ 
)عجلي، يحقق لو ىحه االىجاؼ بل سيؤدؼ الى ضياع اليػية الفخعية التي يشتسي الييا 

. فزال عغ شيػع عجـ االستقخار الدياسي بيغ التكػيشات السجتسعية الف (ٖٙ، ٕ٘ٔٓ
السػاششيغ يشطخوف الى تمظ الدياسات عمى انيا ال تعجو اف تكػف دعػة لمجساعات 

غ كسا اف احتكار الدمصة م ،العخؾية االخخػ لتحقيق مرالحيا الذخرية والسشاشؿية
فزاًل عغ  ،مجسػعة عخؾية معيشة سيل مغ عسمية انجالع الرخاع بيغ تمظ التجسعات

عجد الدمصة الدياسية في تحقيق العجالة االجتساعية لتػجو والءات الدمصة الدياسية 
يؤدؼ الى  الى جساعاتيع العخؾية والسشاشؿية عمى حداب الجساعات العخؾية االخخػ ما

ثل عمى جسيع االفخاد وما يتختب عمى ذلظ نذػء والءات عجـ تشفيح القانػف بذكل متسا
ضيقة ومحجودة ال تعتخؼ بالػالء لمػشغ وال تتدع بأحؿية الشطاـ الدياسي لسسارسة 
الدمصة الدياسية عمى افخاد السجتسع كافة، مسا يزصخ الشطاـ الدياسي الستخجاـ القػة 

)الدشػسي،  الجولة ومرالحياوبالشتيجة ستكػف تجاعياتيا وخيسة عمى وحجة لسػاجيتيع 
ٕٓٔ٘). 

 ثانيا  : الهاقع الرحي والتعليسي 
 اً تجىػر  تواجي فإنيااما اذا تأممشا الػاقع الرحي والتعميسي في جسيػرية غيشيا    

في القصاع الرحي والتعميسي لعجـ وجػد الخجمات الرحية والتعميسية الالزمة  اً كبيخ 
عمى الخغع مغ كل الجيػد التي بحلتيا لدمصة والسجتسع بالشداعات البيشية النذغاؿ ا

الدمصة مغ اجل رفع السدتػػ الرحي والتعميسي اال انيا فذمت في تحقيق كل 
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االىجاؼ السخجػة بدبب ما تعانيو مغ سػء االوضاع االقترادية والسالية وانعجاـ 
 . (ٕٕٔ–ٚٔٔ، ٕٛٓٓ)سعػدؼ، الػضع االمشي داخميا 

 : اليجرة والشزوح الداخلي ثالثا   
أفخزت الشداعات الجاخمية جسيػرية غيشيا كػناكخؼ الى زيادة اعجاد الشازحيغ  

داخل الجوؿ او المجػء الى دوؿ اخخػ وانتذار السخيسات ومعاناة سكانيا صعػبة 
الالجئيغ او مغ يعيذػف في  استغالؿع ضاىخة فزال عغ ذلظ شيػ  ،السعيذة

يػلج حالة التفكظ السجتسعي وانعجاـ  السخيسات الى تسػيل بذخؼ لمجساعات السدمحة ما
 .  (ٕ٘ٔٓ)القسحاوؼ،  االنجماج الػششي

سسارسات عجوانية ويتػلج لجػ تمظ وإف حاالت المجػء واليجخة ىػ نتاج ل   
الجساعات العخؾية الخغبة باالنتقاـ كسا حجث في حالة الالجئيغ الغيشييغ داخل اراضي 

إذ شيجت مشاشق جشػب شخؽ وجشػب غخب غيشيا  ،ليبيخيا وسيخاليػف السجاورتيغ لغيشيا
في  ،يخيامعارؾ عشيفة بيغ الجير الغيشي وقػات الستسخديغ الغيشييغ السجعػمة مغ ليب

السقابل اتيست الحكػمة الغيشية متسخدؼ الجبية الثػرية الستحجة الحيغ يديصخوف عمى 
اراضي غشية بالساس في سيخاليػف بالعسل عمى زعدعة االستقخار في غيشيا النتداع 

اما بالشدبة الى  ،ممف السيجخيغ داخل أقاليسيا استغالؿثخواتيا السعجنية مغ خالؿ 
ساعات الالجئيغ القادميغ مغ الجوؿ االخخػ والتي تختبط في اغمب دوؿ السمجأ فاف ج

االحياف بجساعات عخؾية قاششة بالقخب مغ حجودىا تؤدؼ الى بخوز السخاوؼ لجييا 
داخل دولة السمجأ وىػ ما يتدبب في مغ حجوث اختالؿ في التػازف السكػناتي والعخقي 

ظ اف بعس الشطع الحاكسة تمجأ اشتعاؿ صخاعات ججيجة في دولة السمجأ اضف الى ذل
الى االستعانة بالالجئيغ لتعديد ؾبزتيا عمى الحكع كسا انيع سيكػنػف سببًا لمتػتخ 

–ٔٙ، ٕٔٓٓ)ا. إ. محسػد، الجاخمي في دوؿ السمجأ اثشاء فتخة التحػؿ الجيسقخاشي 
ٙٗ)  . 

 وخالصة لسا تقجـ يتبيغ باف اسباب الفذل في مػاجية ىحه السذكالت عائج  
انذغاؿ الدمصة الحاكسة بالشداعات والرخاعات الجاخمية ضج خرػميع في الى 
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سمبًا عمى الػاقع  انعكدتخػ ومحاولة االستسخار بالحكع والتي الجساعات العخؾية االخ
 .الدياسي واالمشي واالجتساعي الغيشي 

 الخاتسة 
أف العشف الدياسي ىػ محجد اساسي مغ السحجدات السؤثخة في بشاء الشطاـ  

 فعشجما تقػـ األقميات العخؾية باستخجاـ العشف تجاه الشطاـ الدياسي متى ما ،الدياسي
 ،يؤدؼ بالسقابل إلى رد الشطاـ الدياسي بالقػة لسػاجية ذلظ العشفيا الفخصة، سشحت ل

األمخ الحؼ قج يفجخ حخبًا أىمية أو يؤدؼ إلى حالة مغ عجـ االستقخار الدياسي في 
وعشج الجولة بسا يشعكذ بذكل خصيخ عمى وحجتيا الػششية وبشاء نطاميا الدياسي. 

جيشا التحذيج والتعبئة الذعبية ضج الدمصة والعكذ البحث في الػاقع الغيشي يتبيغ ل
صحيح في سبيل الحرػؿ عمى مغانع مادية وفخض ـيسشة جساعة عخؾية أو قػمية 
عمى حداب التكػيشات العخؾية االخخػ مشح التحػؿ الجيسقخاشي ولغاية االنتخابات 

بي في ، ما أثارت حؽيطة تمظ الجساعات والتي أنعكذ بذكل سمٕٕٓٓالخئاسية لعاـ 
 السديج مغ أعساؿ العشف الدياسي الستبادؿ بيغ االشخاؼ كافة .

العشف الدياسي في جسيػرية غيشيا ضاىخة وبعج الجراسة والتسحيز يتبيغ باف    
يخجع ذلظ و  ،بخزت بذكل كبيخ بعج التحػؿ الجيسقخاشي في تدعيشات القخف العذخيغ

سقخاشية والتشاوب عمى الدمصة كػسيمة الى استبجادية الشخبة الحاكسة وعجـ قبػليا بالجي
وبسا اف الشطاـ الدياسي الغيشي رافس باألصل ليحه السفاـيع والسسارسات فإنيا  ،لمحكع

عمى الحكع برػرة مباشخة او غيخ ـيسشة السؤسدة العدكخية  استسخارلجأت الى 
خػ عمى ناـيظ عغ ذلظ فاف التكػيغ العخقي لتمظ الجيػش تؤثخ بجرجة او بأخ ،مباشخة

ففي كل  ،شبيعة الجور الدياسي الحؼ يسكغ أف يسارسو في حياة مجتسعاتيع السجنية
مجتسع شبقات وشخائح اجتساعية يشتسي الييا العدكخيػف وىع يحسمػف في داخميع 
افكار وؾيع وثقافات ىحه الصبقات والذخائح التي تخبػا ونذأوا عمييا كسا يحسمػف معيع 

 اعتادوىا.العادات والتقاليج التي 
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في حالة استقخار الػضع ً وعميو فاف العشف الدياسي يقل أو يتأرجح تجريجيا 
اـ بيغ الدمصة الحاكسة الدياسي واالجتساعي واالقترادؼ في البالد وسيادة االحتخ 

 . والسحكػمة
 اليهامش

                                                 

() احيد قيادة الثيهرة الغيشيية تبشيى قزيية االسيتقالل عين االحيتالل الفرنديي واسيس  ،سييكهتهري  احسد
للسزييد مين  ،حزب بعد االستقالل أطلي  علييو حيزب غيشييا اليديسقراطي وىيه مين جساعية السياليشكي 

 .(372–371 ،2007 ،)عاشهر التفاصيل يشعر:
()  غيشيييا والسييل تعليسييو فييي السييدارس الندييانا كييهنتي: يعييد الييرنيس الثيياني بعييد االسييتقالل ولييد فييي

 Death of an)للسزيييد ميين التفاصيييل يشعير :  ،االسيالمية قبييل االلتحيياق بالسدرسيية العدييكرية 

African Big Man، n.d.)  
مدوني علي ، قرهر متطلبات بشاء الدولة في أفريقيا وانعكاساتيا على االمن واالستقرار فييا  (1)

 . 175-153،أطروحة دكتهراه )جامعة بدكره،الجزانر ،الجزانر( ،ص 
 قانسة السرادر

 العربية .1
 The Political Violence ظاىرة العشف الدياسي في الشعم العربية(. 1999إبراهيم، ح. ت. )

Phenomenon in Arabic regimes (. مركز دراسات الهحدة العربية2. )ط. 

(. دار إحياء 9، مج. 2. )ط Lisan Al-Arab لدان العرب(. 1992مشعهر، ج. ا. ا. )ابن 
 .التراث العربي

 Political Vision about Political رؤية سياسية حهل العشف الدياسيآدم، ق. )د.ت(. 

Violence .جامعة ورقلة. 

 The الحزب الحالم بغيشيا يفهز باالنتخابات التذريعية(. 2013ألتهبر، ))بدون مؤلف( 

Ruling Party in Guinea Wins the Legislative Elections .سكاي نيهز .
www.skynewsarabia.com 

ويعل  العسل  : الجيش يعلن سيطرتو على الدلطة غيشيا (2008ديدسبر،  24))بدون مؤلف( 
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 Guinea: The Army Declares to Control Authority بالدستهر بعد وفاة الرنيس

and Suspends the work of the Constitution. .جريدة الذرق األوسط اللشدنية ،
10984. 

مركز في The African Strategic Report( .2011 .)التقرير االستراتيجي األفريقي
 .معيد البحهث والدراسات اإلفريقية .البحهث اإلفريقية

اللجشة السعشية بالقزاء على جسيع أشكال التسييز ضد السرأة في جسيهرية غيشيا في األمم تقرير 
 file://users/Al/Downloads/Noo6140bdf. الستحدة

تداعيات االنقالب الدستهري وحلم  2020(. األزمة الدياسية في غيشيا 2020الجزار، م. )
 The Political Crisis in Guinea 2020 the Tottering of the ي الدلطةالعهدة ف

Constitutional Coup and the Dream of Returning to the Authority . مجلة
 https://www.qiraatafrican.com/home/new. قراءات إفريقية

. دياسيةالسهسهعة ال. The Political Violence العشف الدياسيجسال، ب. )د.ت(. 
https://political-encyclopedia.org/dictionaryA%25 

 (. دراسات في تاريخ غرب أفريقيا الحديث والسعاصر1998إبراهيم، ع. ا. ع. ا. )و الجسل، ش.، 
Studies In the West Africa History the Modern and the Contemporary .

 .معيد البحهث والدراسات اإلفريقية

 The التهازن بين الدلطة والحرية في األنعسة الدستهرية(. 2006ع. ا. ب. )الدراجي، ج. 

Balance Between the Authority and Freedom in the Constitutional 

Statute .جامعة بغدادأطروحة دكتهراه غير مشذهرة .. 

لبة : أسبابو وحلهلو السقترحة من وجية نعر ط (. العشف الديشي2018الرفاعي، س. ع. )
 The Reasons and Solutions of the الدراسات العليا في كلية الذريعة بجامعة اليرمهك

Religious Violence From the Perspective of the Postgraduate Students 

in the Faculty of Al-Sharia in Al-Yarmouk Universit . مجلة كلية الذريعة
 (.1)20، والقانهن 

 .The Political Violence in Iraq العشف الدياسي في العراق(. 2010الزيدي، ر. ع. )

http://iraqcss.com/article.phpd 
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 .معيد البحهث والدراسات اإلفريقية. Africa إفريقية(. 2008سعهدي، م. ع. )

 The Tribe Role In دور القبيلة في أفريقيا(. 10، ديدسبر 2015الدشهسي، ن. ا. )

Africa .فريقيةقراءات إ .www.qiraatafrican،com/home 
 The Religious العشف الديشي ... إلى أين؟(. 2013أبريل،  30س. ط. ) ،الدييل

Violence … to Where?  .مهقع كتابات htt://kitabat.com/ar/page/30/04. 
 From the Black :العشف كأداة سياسية من القارة الدسراء الى العجهزالذربيشي، س. )د.ت(. 

continent to the Old one the Violence as a Political Tool .مهقع إضاءات .
https://www.ida2at.com/from-the-black-continent-to-the-old-violence-

as-a-political-tool 

 The Political : السفيهم والسؤشرات عدم االستقرار الدياسي(. 2019صالح، ن. )

Instability the conception and the indications .السعيد السرري للدراسات. 

 The Violence and the العشف والحروب السدلحة في أفريقيا(. 2000صبري، ن. ح. )

Armed Wars in Africa .مركز البحهث والدراسات الدياسية. 

 .(. مؤسدة الهفاء5ط.، مج.  2) Majmaa Al-Bahrain(. 1983. )الطريحي، ف. ا

مذروع في . African Countries Guide (. دليل الدول األفريقية2007م. م. ) عاشهر،
 .. معيد البحهث والدراسات اإلفريقيةدعم التكامل األفريقي

 The Conflict Between Authority الرراع بين الدلطة والحرية(. 2004عبده، ع. م. )

and Freedom .جامعة القاىرةأطروحة دكتهراه غير مشذهرة .. 

 African اليهية اإلفريقية في الفكر الدياسي األفريقي )دراسة مقارنة((. 2015عدلي، ب. ر. )

identity in African political thought (Comparison Study) . السكتب العربي
 .للسعارف

 The 1984-1958الغيشية )لهنالري( –لعالقات السررية(. 2010عرقهب، ع. ا. ع. )

Egyptian-Guinean (Conakry) Relationship (1958-1985 .) أطروحة دكتهراه غير
 .مشذهرة

 The Political (. مدتقبل ظاىرة العشف الدياسي في العراق2006علهان، خ. ع. )
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Violence Future in Iraq .(.33)29، مجلة السدتقبل العربي 

 The سياسية–العشف الدياسي في العراق رؤية اجتساعية (. 2011فاضل، ش. ع. )

Political Violence in Iraq Sociality-Political Vision. 

http://www.law.uodiyala.edu.iq 

 The اإلرىاب سبب رنيدي لتفاقم أزمة الالجئين(. 25، يهنيه 2015القسحاوي، س. )

Terrorism Main Reason for the Aggravation of the refugees crisis. 

www.ahram.org.eg/ news/41299/43 

 The Political (. ظاىرة العشف الدياسي قراءة في اإلشكاليات الفكرية2009دمحم، ن. ن. )

Violence Phenomenon Reading in the Preliminary Thought . مجلة دراسات
 (.9)5، عراقية

مجلة . Civil Wars in the Africa (. الحروب األىلية في إفريقيا2001محسهد، ا. إ. )
 (.143)37، الدولية الدياسة

 The العشف الدياسي والعهامل السادية واأليديهلهجية والديكهلهجية(. 2018محسهد، ط. ر. )

Political Violence and the Tangible، Ideological and Psychological 

Factors .مركز حرمهن للدراسات السعاصرة. 

 The President Elections in يشيا(. االنتخابات الرناسية في غ2011مرزوق، ب. ر. ع. )

Guinea .(.44)13، آفاق أفريقية 

 The Political : السفيهم والسؤشرات عدم االستقرار الدياسي(. 2015نهى، ح. ب. )

Instability the conception and the indications. 

 Philosophy and العشف الدياسي فلدفتو أصهلو أبعاده(. 1986ىشدريش، ت. )

Dimensions of The Political Violence ع. محفهظ )مترجم((. دار السديرة(. 
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