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بين الوحدة اإلستراتيجية :  الدفاع القومي الجزائري في القرن الحادي والعشرين
 السيادية وتحوالت المصفوفة العسكرية الدولية

 بوحنية قوي / األستاذ الدكتور
 

، وتداعيات العولمة المتزايدة وتزايد  إن اإلنتشار السريع للتكنولوجيا، والنمو المتعدد للعوامل الدولية
 ...اإلعتماد اإلقتصادي المتبادل، قد تضافرت لخلق تحديات شديدة التعقيد لألمن القومي

 
باختفاء الحرب الباردة وتحولها إلى ذكرى، وبروز تحديات جديدة لألمن القومي عند بداية القرن 

صعوبة الحادي والعشرين، قامت وجهات النظر العسكرية بالترويج لفكرة حرب مستقبلية تتسم بالتعقيد و 
كما رأى آخرون، أقل استبصارا، في مفاهيم مثل النزاع قليل الكثافة . التوقع والغموض، بصورة متزايدة

والعمليات دون الحرب وبناء األمة، على أنها من األمور المستبعدة بالنسبة لثقافة مقاتلي الجيش 
يات في التسعينيات، فإن وعلى الرغم من تكرار القيام بمثل تلك العمل. الوطني الشعبي العسكريين

الجيش الجزائري كان يميل إلى العودة السريعة بإمكانياته الفكرية إلى قدراته التقليدية الرئيسية في ضبط 
 .تزامن القدرة القتالية في ميدان قتال متسق ومتجانس ومنتظم

لعسكري وقد كانت النتيجة الحتمية هي أن الجزائر، حتى بعد جولة غير عادية لجهود التحول ا
غير أنها تفتقر . األساسي، دخلت في الحرب ضد اإلرهاب بقوات مسلحة معدة لهزيمة جيوش معادية

عادة بناء المناطق الجريحة وللضرورة، . إلى العمق المناسب لمتطلبات المدى الطويل الالزم الستقرار وا 
رورات العمليات ذهب الجيش الجزائري إلى الحرب ضد اإلرهاب بتشكيل حربي ومدني غير معد لض

 .ذات المدى الواسع وللحرب ضد مصادر الالإستقرار القومي
ومنذ العشرية السوداء، وعن طريق تجارب الجيش الجزائري في ميادين القتال الحديثة غير 
المتجانسة، تعلمت القوات المسلحة الجزائرية دروسا قاسية وأرغمت نفسها على عمل طفرات جيلية 

وفي غضون ذلك، بدى أن كثيرا من القطاعات الحكومية الجزائرية . والتعديل هامة في عملية التكيف
. وأجهزتها كانت آنذاك في حالة رفض بالنسبة لمتطلبات التكيف مع التهديدات والحرب الحديثة

جماال، سوف يكون على الجيش الجزائري اإلستفادة من دروس حربه على اإلرهاب واإلستفزازات  وا 
بإجراء تعديالت في األوضاع الداخلية والمؤسسية، لضمان أنها قد أصبحت بالفعل  األمنية الجغرافية

كما يتوجب على الجيش الجزائري أيضا توسيع مجاله ليشمل ". معلومة"معمول بها وليس فقط 
ضرورات سوف تساعد الجيش الوطني الشعبي اإلستعداد  –ضرورات ملحة داخل الحكومة الجزائرية 

القوات المسلحة فيه التأكد من مجابهة مواقف تماثل أو تزيد من حيث تعقيدها عن لمستقبل يغلب على 
 .تلك التي يواجهها في الوقت الحاضر
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فإنه من المحال نظريا التوقع بأية . وكما أظهرت األحداث في تاريخ الدولة الجزائرية بصورة متكررة
على وجه التحديد، أو في هذا  كيف ستبدو ميادين القتال المستقبلية  درجة من درجات التأكد
إن الثابت الوحيد هو التغير، كما يكون التنبؤ بالقرارات السياسية المستقبلية . الخصوص، أين ستتواجد

وعلى أية حال، من الممكن تعريف بعض التوجهات التي يحتمل أن تشكل النزاعات في . أكثر خطورة
نامي والمتقدم، واإلنفجار السكاني في المناطق وذلك يتضمن ازدياد الهوة بين العالم ال. المستقبل

المتخلفة، وظهور أيديولوجيات ومنظمات ال تعترف بالحدود القومية، والزيادة الحادة في اإلنفصاالت 
وقد حدثت أيضا . العرقية والطائفية، والتنافس الدولي المتزايد من أجل الحصول على موارد الطاقة

يسمح بالنقل الفوري للمعلومات على مستوى العالم، ومن ثم يؤمن تحسينات كبيرة في التقنيات بما 
وتشير جميع هذه الخصائص إلى الطبيعة . إمكانية لصناعة أسلحة ال يمكن تخيل قدرتها التدميرية

 .المعقدة والغامضة للنزاعات المستقبلية
نتيجة مفادها  وقد يسعى البعض إلى تجنب تعقيد الخيارات الصعبة والتي ينجم عنها التوصل إلى

وقد يزعموا أنه ال . أن الجزائر غير معدة الستخدام قواها القومية في مثل تلك البيئات متعددة األبعاد
. يمكن للقوات المسلحة الجزائرية تحمل حربا أخرى على اإلرهاب أ أو مواجهة نظامية مع قوة كبرى

الوطني الشعبي في حروب  غير أن تلك الحجة هي مثل الحجج التي كانت ضد عدم تدخل الجيش
قليمية ما يتعلق ودوائر التوتر الجيوسياسية في المنطقة  (. مالي وليبيا)إقليمية بعد استفزازات دولية وا 

وفي هذا العالم الخطير الذي نعيش . على الرغم من جاذبيتها، إال أنها غير واقعية وتدعو إلى المخاطرة
ال يكون في إمكان الجزائر إفتراض أنها . عتماد المتبادلفيه، حيث يتزايد تشابك العالقات ويزداد اإل

وقد تتطلب المصالح الوطنية . سوف تكون قادرة على اإلنسحاب من مشاكل األمم األخرى لفترة طويلة
من الجيش الوطني الشعبي، في أغلب األحوال في المستقبل غير البعيد، أن يشارك في مواقف يمكن 

 .التي تواجهها الجزائر في الوقت الحالي أن تكون أكثر تعقيدا من تلك
وسوف يتوجب على الجيش الوطني الشعبي، من أجل مواجهة تحديات األمن الوطني في 

كما . المستقبل، أن يوجد القدرة الالزمة للمشاركة بشكل كامل في العمليات العسكرية دون الحرب
. ن الناحية النظرية ولكن بشكل كاملسيتوجب على الجيش الوطني تبني مفهوم بناء األمة، ليس فقط م

إن احتمال فقدان القوة الدافعة للتغيير في هذه الحقيقة الجديدة للنزاع، من خالل نشر القوات من على 
الحدود الوطنية وترتيب األوضاع السياسية بوجهة نظر قصيرة المدى، والممانعة الطبيعية من جانب 

. رية التي تتجاوز البنية الخطية للحرب، هو احتمال حقيقيالقوات المسلحة الجزائرية للمشاركة الفك
وعالوة على ذلك، فإنه بينما يقوم الجيش الوطني بمحاولة تحسين قدراته في مجالي الدفاع الوطني 
والحرب غير الخطية، يكون على القوات المسلحة الجزائرية المحافظة على قدرتها على هزيمة 

ويكون . ردع ظهور فواعل من دون الدولة أو منافسين إقليميين أقوياءالتهديدات العسكرية التقليدية و 
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التحدي هو أن يجد الجيش الوطني التوازن الصحيح دون محاولة الوصول إلى الجدارة في الكثير من 
 .المهام المحتملة مما ال يمكن الجيش الوطني من أداء أي منها بشكل جيد

 
 تطوير ثوابت الجيش الثقافية

إن العوامل الثقافية . التحول يحدث ما بين األذنين... لتحول فقط بالتكنولوجيا والبرامجال يتعلق ا
 .والفكرية للتحول أكثر أهمية من السفن والطائرات الجديدة واألسلحة ذات التقنية المتقدمة

ولعل الشيء األكثر أهمية الذي يتوجب على الجيش الوطني الشعبي القيام به لإلستعداد لمستقبل 
لقد اعتاد . تسم بالخطورة هو تغيير ثقافة جاهزية أمننا القومي وزيادة الجهود لتوعية المواطن الجزائريي

الجزائريون، بصورة تقليدية، على رؤية الحرب كصراع بين صديق وعدو، وهذان الجانبان محددان 
هيئة غالبين  بشكل واضح، ويشتبكان بميدان قتال له حدود وأبعاد معينة، حيث تكون النتائج على

ومغلوبين، بشكل قاطع، وبمعنى آخر، كان الجيش الجزائري يشعر باإلرتياح لفكرة ميدان القتال 
كان هذا النوع من القتال على هذا النوع من الميادين سهل الفهم والترجمة إلى تشكيالت . المتسق

اب في الجزائر وقد أدى انتهاء الحرب على اإلره. كان نوعا نظيفا. عسكرية ومعدات وتدريب
واإلنتصار الساحق في العمليات اإلقليمية دون الحرب إلى إعاقة القدرة الجزائرية كأمة وكقوات مسلحة، 

. وحتى يومنا هذا، يرى البعض المعركة التقليدية كأسلوب وحيد للقتال. على إدراك ما سيحدث بعد ذلك
عله لكسب حروبه الحديثة هو أن يقاوم وهم يعتقدون أن كل ما على الجيش الوطني الشعبي الجزائري ف

 .ويجهض أكبر عدد من المؤامرات
وحتى يتمكن الجيش الوطني الشعبي من رفع قدرته على النجاح في نزاعاته الحالية والمستقبلية إلى 

لقد تطورت التهديدات، لذلك يتوجب على كل من األمة . الحد األقصى، يتوجب عليه تغيير هذا التفكير
ويجب أن يتضمن جزء من . قواتها المسلحة تعديل أوضاعها بما يتناسب مع ذلك التطورالجزائرية و 

هذا التغيير تقييما صارما لما يجب أن تقوم به الجزائر لزيادة فرص النجاح عند اتخاذ القرار بمواجهة 
لى إذ لم تذهب الجزائر كأمة ومعظم المواطنين إ. تهديدات داخلية أو خارجية، إلى أقصى حد ممكن

بما )وبدال من ذلك، كانت وزارتي الدفاع والخارجية . مواجهة التهديدات منذ نهاية العشرية السوداء
ومعهما مصالح اإلستخبارات العسكرية، في حالة حرب، بينما كان أغلب ( تسمح به قدراتهما الحديثة

 .لعاديةالمواطنون الجزائريون ومعظم مؤسسات القوى الوطنية األخرى يمارسون أعمالهم ا
إن إمداد القوات المسلحة الجزائرية بعقيدة . وهناك مثل ظاهر على ذلك وهو بطء عملية التدبير

عسكرية تحتوي على روح ووسائط التعاطي مع أكبر عدد ممكن من المخاطر وبدائل محسنة بدرجة 
مقارنة باختصار، كانت القاعدة األمنية الجزائرية تعمل إلى حد وفق أسس وقت السلم، . فائقة

نتاج  بالتهديدات اإلقليمية التي قام فيها الجيش الوطني الشعبي باإلسراع في رفع قدرات يقظته وا 
 .سلوكيات عملياتية توازي وتنامي المخاطر الجهوية
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وقطعا يجب الوعي بأن أحد أسباب قوة الدفع العسكرية كان سلسلة من اإلفتراضات اإلستراتيجية 
على القوات المسلحة الجزائرية أن تتواجد خاللها وراء خطوط النار  الصحيحة عن الفترة التي كان

، افترض القادة المدنيون (ثورات الربيع العربي)ففي السنوات األولى من ما يعرف ب. اإلقليمية
وبناء على ذلك . والعسكريون تكرارا أن مستويات القوة يمكن أن تنخفض بشكل منتظم مع مرور الوقت

إن ذلك يلقي الضوء على خطورة اإلفراط في التفاؤل، خاصة . قرارات تأمين الموارداتخذوا العديد من 
فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي يصعب في األساس توقع مالبساتها، وهو ما يشير بوضوح إلى أن 

 .التخطيط اإلستراتيجي يجب أن يعطي اهتماما أكبر ألسوأ اإلحتماليات الممكنة
الوطني الشعبي الحالية السؤال المشروع عما إذا كان بإمكان الجزائر، أو أية  وتثير تحديات الجيش

إن التاريخ مفعم . دولة ديمقراطية أخرى، المشاركة بنجاح في حرب موسعة دون التزام قومي حقيقي
باألمثلة عن دول حاولت أن تحارب دون وجود دعم شعبي ودون اإللتزام بمواردها القومية، وكانت 

إنه سر إلتزام الجيش .. تجد تلك الدول نفسها منهزمة في ميادين القتال بعيدا عن أرض الوطن غالبا ما
 .الوطني بمنطق القلعة واإلدارة السيادية للدفاع الوطني

 –ويعد ميدان القتال الحديث . إن التاريخ اإلستراتيجي للعالقات الدولية هو تاريخ عمليات التغير
، يصعب تحديد معالمه بدقة، تكون فيه مقدرة أمة ما على استخدام -وهو مكان متعدد التهديدات 

يعد ثوريا للغاية  –عناصر قواها القومية غير الحركية بنفس أهمية استخدام قوى النيران لتحقيق النصر 
ت اإلقليمية والحرب وقد أظهرت التوترا. -بما يدعو الجيش الوطني لتوعية المواطن الجزائري بعواقبه 

على اإلرهاب أن الحروب سوف تمتد لفترات أطول وستكون أكثر تكلفة، وأن تحديد كل من النصر 
والجزائر كأمة ناضجة عليها أن تفهم ذلك في المرة القادمة التي تقرر فيها . والهزيمة فيها سيكون صعبا

 .التزامها بخوض الحرب ضد تهديدات مصيرية

عبر . ائك ال يخفك مظهرهم اإلجمالي، بل انظر إلى األجزاء التي تكون الكلحين تنظر إلى أعد" 
فصل األجزاء عن بعضها وزرع بذور الفرقة واإلنقسام من الداخل، يمكنك أن تضعف وأن تهزم حتى 

ابحث عن الصالت . حين تعد لهجومك اعمل على عقولهم لكي تخلق صراعا داخليا. أقوى األعداء
الفرقة ضعف، وهذه . لتي تحشد الناس في مجموعة أو تربط بين مجموعة وأخرىوالروابط، األمور ا

حين تواجه مشكالت أو أعداء، حول المشكلة الكبيرة إلى . المفاصل هي الجزء األوهن في أي بدن
 ".أجزاء كبيرة يمكن أن تهزم

كلها، مجموعة تهديدات مدمرة تسعى إلى هال –هناك أوقات في حياة الدول ستواجه فيها عدوا قويا 
من الصعوبات التي تبدو مواجهتها مستحيلة في وقت واحد، من الطبيعي أن تشعر تلك الدول بالخوف 
في أوضاع كهذه، وهذا قد يشل حركتها أو يجعلها تنتظر دون بال جدوى أمال بأن الوقت سيأتي 

وحدة بكل عزمها، فإنك لكن قانون التهديد يقضي بأنك إذا سمحت لقوة أكبر بالهجوم عليك، م. بالحلول
. ألنه حين تتحرك تهديدات قوية وكبيرة يكسبها ذلك قوة دفع ال تقاوم. تصعب الوضع على نفسك
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والحل األفضل أن تقوم بمجازفة وأن تواجه التهديدات قبل أن . ستجد الدول نفسها تغرق بسرعة
وأفضل طريقة لفعل ذلك هي . تواجهها، وتحاول أن تقضي على قوة الدفع لديها بإجبارها على أن تنقسم

 .أن تحتل مركز الالأمن
مكان فعلي  –يمكن أن يكون مركز الرقعة ماديا . تخيل أن حراك الالأمن يجري على رقعة شطرنج

استول . مستويات األمن ضمن مجموعة، الحذر، اليقظة واإلدراك اإلستراتيجي: أكثر خفية وسيكولوجية
ن . تلقائيا إلى أجزاء، ويحاول ضربك من أكثر من مكانعلى مركز الالأمن وسينقسم التهديد  أما وا 

عجزت الدول على صد ضربات التهديد فستتحول إلى أجزاء بات يمكن التعامل معها، ويمكن هزمها 
وما إن يقسم شيء كبير، حتى يصبح عرضة للمزيد من . بالمفرق أو إجبارها على اإلنقسام أكثر

 .اإلنقسام، والتالشي إلى ال شيء
 :وتفتت مركزية العنف في الدولة" الدولة الفاشلة"

لوصف الدول ذات " دول فاشلة"استعملت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة مادلين أولبرايت عبارة 
يذهب جفري . واألمثلة الكالسيكية هي الصومال وأـفغانستان –السلطة المركزية الضعيفة أو المتالشية 

أي  –من دول المنطقة العربية لم تتمتع قط بالسيادة بالمعنى الحديث  إلى أن العديد Herbstهربست 
بمعنى السيطرة المادية المطلقة على األراضي اإلقليمية المحددة، والحضور اإلداري أيضا على امتداد 

 .البلد ووالء السكان لفكرة الدولة
قسر المادي وتفتت هذه من أهم السمات المميزة للدول الفاشلة هي فقدان السيطرة على أدوات ال

وبذلك تبدأ دورة تفسخ وانحالل تكاد تكون عكس الدورة اإلندماجية التي نشأت عنها الدول . األدوات
فالعجز عن إبقاء السيطرة المادية على أراضي البلد واستحقاق الوالء الشعبي، يقلص القدرة . الحديثة

عالوة على ذلك، يمثل الفساد والحكم  .على جباية الضرائب ويضعف كثيرا قاعدة إيرادات الدولة
وتعجز الحكومة في كثير من األحيان عن اشكال الجباية . الشخصاني استنزافا إضافيا لهذه اإليرادات

الموثوقة فتكلف بذلك وكاالت خاصة تحتفظ لذاتها بقسم مما حصلت، على غرار ما حصل في أوروبا 
ك جراء فقدان الدولة لشرعيتها وجراء ظهور قوى التهرب من الضريبة شائع وذل. القرن الثامن عشر

ويقود هذا إلى ضغوط خارجية لتقليص اإلنفاق الحكومي، وهذا يقلص بدوره . جديدة تطالب بإتاوات
عالوة على ذلك، تشترط . القدرة على اإلحتفاظ بالسيطرة ويشجع على تفتت الوحدات العسكرية

وسياسية يعجز العديد من هذه الدول عجزا بنيويا عن المساعدات الخارجية تحقيق إصالحات اقتصادية 
ويعمل اللولب الهابط المكون من فقدان اإليرادات وفقدان الشرعية، وتنامي الفوضى، والتفتت . تنفيذها

فعليا، يترافق فشل الدولة . العسكري على تأسيس السياق الذي تندلع فيه التهديدات والحروب الجديدة
 .مع تنامي خصخصة العنف

تتميز الحروب الجديدة بتعدد أنواع الوحدات المقاتلة، سواء منها الرسمية والخاصة، الدولة 
: وقد حددت، ألغراض التبسيط، خمسة أنواع أساسية. والالدولة، أو ضرب من الخليط الذي يجمعها
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لمرتزقة القوات المسلحة النظامية أو ما بقي منها، الجماعات شبه النظامية، وحدات الدفاع الذاتي، ا
 .األجانب، وأخيرا القوات النظامية األجنبية تحت رعاية دولية

إن تقليص اإلنفاق . القوات النظامية في حال تفكك، وال سيما في مناطق التهديد ورخاوة األمن
العسكري، وانحطاط المكانة، وقصر عمر العتاد، وعدم كفاية التدريب، عوامل تسهم في فقدان 

ففي العديد من دول المنطقة وما بعد السوفيتية، لم يعد الجنود يتلقون التدريب . االمعنويات فقدانا عميق
وربما اضطروا إلى التماس موارد رزق خاصة بهم، بحيث يسهم ذلك في عدم اإلنضباط . أو الرواتب

لى أوضاع يتصرف فيها قادة الجيش . وانهيار التراتبية العسكرية وكثيرا ما يقود هذا إلى التفتت، وا 
أو ربما انخرط الجنود في سلوك إجرامي مثلما . لمحليون كأمراء حرب محليين، كما في طاجكستانا

، حيث كان الجنود الذين لم يقبضوا رواتبهم (جمهورية الكونغو الديمقراطية)حصل، مثال، في زائير 
سلحة بعبارة أخرى، تفقد القوات المسلحة طابعها كحاملة شرعية لأل. يشجعون على السلب والنهب

وتزداد األمور تعقيدا حيث تكون . وتزداد صعوبة التمييز بينها وبين الجماعات شبه العسكرية الخاصة
القوات األمنية مفتتة أصال جراء سياسة متعمدة، فثمة في كثير من األحيان حراس الحدود، والحرس 

في نهاية رئاسته على ما ف.  الرئاسي، والشرطة، هذا دون حساب مختلف أنواع القوى األمنية الداخلية
كان يسمى يومها زائير لم يعد الرئيس موبوتو يستطيع اإلعتماد إال على حرسه الشخصي لحماية 

وقد انخرط صدام حسين في تنويع مماثل للهيئات األمنية، وعلى غرار ما حصل مع موبوتو، لم . نفسه
مة المتقطعة للغزو األمريكي يبد إال فدائيو صدام، وهم خليط من حراسه الشخصيين، بعض المقاو 

 .األول
أكثر الوحدات القتالية شيوعا هي الجماعات شبه العسكرية، أي المجموعات المستقلة من الرجال 

غالبا ما تتشكل هذه المجموعات من قبل الحكومات إلبقاء مسافة ما بينها . المتحلقين حول قائد فرد
الظن حال نمور أركان في البوسنة، أو هذا ما  وتلك كانت في أرجح. وبين اشد مظاهر العنف فظاعة

م الشباب 4991وبالمثل فقد جندت حكومة رواندا التي كانت قائمة قبل . كان يشدد عليه أركان
العاطلين عن العمل في ميليشيا حديثة التكوين ترتبط بالحزب الحاكم، وكانوا يتلقون التدريب على ايدي 

وفي سياق شبيه بهذا، كانت حكومة جنوب أفريقيا تمد بالسالح . الجيش الرواندي ويمنحون راتبا صغيرا
، الذي كان يدعم أنشطة العنف على أيدي جماعات من العمال IFPوالتدريب سرا حزب حرية إنكاثا 

في كثير من األحيان ترتبط الجماعات شبه العسكرية . الزولو أثناء فترة اإلنتقال إلى الديمقراطية
وقد كان لكل حزب سياسي في جورجيا بعد اإلستقالل ميليشيا . ة متطرفةبأحزاب أو فصائل سياسي

خاصة به، باستثناء الخضر، وقد حاول إدوارد شيفارنادزي أن يعيد تثبيت احتكار وسائل العنف بصهر 
وهذا الخليط من العصابات المسلحة هو الذي هزم على يد تحالف . هذه الميليشيات في جيش نظامي

ومن المجموعات شبه . ازي القومي ووحدات من الجيش الروسي في أبخازياحرس الحدود األبخ



7 
 

فقد كان فرانكو سيماتوفيتش ". شبان فرنكي"العسكرية األسوأ سمعة في كوسوفو المجموعة المعروفة ب
 .صلة الوصل بين ميلوزيفتش والمجموعات شبه العسكرية المستقلة

جنود مسرحين، أو حتى من وحدات كاملة من وتتألف المجموعات شبه العسكرية في معظمها من 
الجنود المسرحين أو الفارين من الخدمة تضم أحيانا مجرمين عاديين، كما في يوغوسالفيا السابقة، 
حيث أطلقوا عمدا من السجون لهذه الغاية، وشبانا عاطلين عن العمل يبحثون عن مورد رزق، أو 

بزات عسكرية وهذا ما كان يجعل من العسير تمييزهم  وكان هؤالء نادرا ما يرتدون. قضية، أو مغامرة
ن كانوا كثيرا ما يرتدون البسة أو شارات مميزة وكثيرا ما تستخدم رموز الثقافة . عن غير المقاتلين، وا 

ويروى أن مقر شبان فرانكي كان يقع في خلفية متجر ثياب في . العالمية المادية بمثابة شبه زي موحد
يرتدون قبعات رعاة البقر وأقنعة السكي، ويطلون وجوههم بخطوط كخطوط هنود  كان هؤالء. دجاكوفيكا

" مدمرو المدن"أما عالماتهم التجارية فكانت التشتنيك الصربي ومالمح مدينة مدمرة مع عبارة . الحمر
 .باللغة اإلنجليزية

ة صبية في الرابعة لم يكن استخدام األطفال جنودا أمرا نادرا في أفريقيا، وقد نقلت روايات عن خدم
بالمئة من جنود الجبهة الوطنية الليبرية  03ويقال إن حوالي . عشرة من عمرهم في الوحدات الصربية

م، كانوا تحت سن السابعة عشرة، 4999التي غزا بها تشارلز تايلور سييراليون عشية عيد الميالد سنة 
يون بعدد قليل من المتمردين، بعد وقد دعم غزو سييرال". وحدة صبيان خاصة"حتى إن تايلور شكل 

ذلك عمدت حكومة سييراليون إلى تجنيد أعداد كبيرة من المواطنين في جيشها، وفي جملتهم صبية كان 
كان العديد من الصبية المجندين في الجيش الحكومي من : "البعض منهم في الثامنة من عمره أحيانا

أما اآلن فقد جهزوا . ت الصغيرة قبل تجنيدهمأطفال شوارع مدينة فريتاون المنخرطين في السرقا
ريزيستانسيا ناسيونال موزومبيكانا )كما أن رينامو . وفرصة للسرقة على نطاق أوسع 14بكالشنيكوف 

أي الحركة التي أسستها القوات الخاصة البرتغالية بعد استقالل ( المقاومة الوطنية الموزمبيقية –
قد جندت األطفال، الذين أجبر البعض منهم على العودة إلى ( موزمبيق والتي دعمتها جنوب أفريقيا

 .قراهم ومهاجمة عائالتهم
وربما اشتملت هذه في . تتألف قوات الدفاع الذاتي من متطوعين يحاولون الدفاع عن أماكنهم

البوسنة على ألوية محلية حاولت الدفاع عن كافة المواطنين في بلداتهم، مثال ذلك توزال، وحدات 
م، أو وحدات الدفاع 4991اع الذاتي من الهوتو والتوتسي التي حاولت إيقاف المجازر في العام الدف

الذاتي التي أنشأها حزب الكونغرس الوطني األفريقي في جنوب أفريقيا لحماية البلدات والمدن من قوات 
لى إلى قلة ومن العسير جدا استدامة هذه الوحدات ويعود ذلك في الدرجة األو . حزب حرية إنكاثا

وهي كثيرا ما تنتهي، عندما ال تهزم، إلى التعاون مع سواها من المجموعات المسلحة وتبتلع . الموارد
 .في خضم النزاع
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أما وحدات المرتزقة األجانب فتشمل على أفراد متعاقدين مع وحدات مقاتلة مختصة وعصابات 
بموجب عقود مع الجيوش التي نشأت بعد ومن بين األوائل نجد ضباطا روسا سابقين يعملون . المرتزقة

انهيار اإلتحاد السوفيتي، وجنودا بريطانيين وفرنسيين مسرحين جراء تخفيضات الجيوش عقب انتهاء 
الحرب الباردة، وهم يقومون بتدريب الجنود وتقديم المشورة وأحيانا قيادة المجموعات المسلحة أثناء 

وأشهر عصابات . ون يقومون بذلك في البلدان األفريقيةالحروب في البوسنة وكرواتيا، وهم ال يزال
المرتزقة هم األفغان العرب من قدماء المحاربين في أفغانستان، الذين غالبا ما يوجدون في النزاعات 
التي تمس جغرافيا المنطقة، ويحصلون على التمويل من بلدان إسالمية وتدريب من أذرع إستخباراتية 

وثمة ظاهرة جديدة ومتنامية هي الشركات األمنية . لتفتيت المفتت غربية في إطار حرب هجينة
الخاصة التي تجند عناصرها من جنود متقاعدين من بريطانيا والواليات المتحدة، والتي تستأجرها 

ومن األمثلة السيئة . الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات والمترابطة فيما بينها معظم األحيان
نيات القرن العشرين شركة إكزيكوتيف أوتكامز الجنوب أفريقية وشريكتها البريطانية السمعة خالل تسعي

وقد اشتهرت األخيرة جراء فضيحة مبيعات األسلحة لسييراليون . Sandline Intساندالين إنترناشونال 
في كما عرفت إكزيكوتيف أوتكامز بنجاحها الهام في الدفاع عن مناجم الماس . م4999في أوائل العام 

م استأجرت حكومة بابوا غينيا الجديدة شركة ساندالين 4994وفي فيفري . سييراليون وأنغوال
عادة فتح منجم ( BRA)إنترناشيونال لشن هجوم عسكري على جيش بورغينفيل الثوري اإلنفصالي   وا 

. لتنفذه بورغينفيل للنحاس، فأوكلت ساندالين إنترناشونال العمل بموجب عقد إلى إيكزيكوتيف أوتكامز
وقد أصبحت الشركات األمنية األمريكية الخاصة سمة مميزة للتدخالت األمريكية في العراق 

التي دربت ( شركة الموارد المهنية العسكرية) MPRIوتشمل األسماء الذائعة الصيت . وأفغانستان
يون، وهي تعمل الجيش الكرواتي قرابة أواخر الحرب في البوسنة، كما كان لها ضلع في أنغوال وسييرال

 .التي تميل إلى تعهد أعمال الشرطة Dymocorpsاليوم في تشكيلة من البلدان، وشركة ديمكوربس 
الفئة األخيرة هي القوات العسكرية األجنبية، التي تعمل عادة تحت مظلة المنظمات الدولية، وال 

 ECOMOG)انستان، سيما األمم المتحدة وحلف شمال األطلسي أيضا في البوسنة، وكوسوفو، وأفغ
في ليبيريا، اإلتحاد ( مجموعة مراقبة وقف إطالق النار التابعة لمجموعة دول أفريقيا الغربية اإلقتصادية

  CISاألفريقي في دارفور، واإلتحاد األوروبي في الكونغو الشرقي، ومقدونيا واآلن في البوسنة، و

Commonwealth of) Independent States أو ( مستقلةكومنولث الدول الOSCE  منظمة
وال تتدخل القوات . األمن والتعاون األوروبي التي وفرت مظالت لمختلف عمليات حفظ السالم الروسية

ن كان حضورها هاما جدا وقد تورطت هذه القوات في القتال أحيانا كما . عادة في الحرب مباشرة، وا 
ا وسييراليون أو قوات حفظ السالم مجموعة مراقبة وقف إطالق النار في ليبيري  ECOMOGفي حال 

. الروسية في طاجكستان، وقد اكتسبت في هذه الحاالت بعضا من سمات سواها من الوحدات المقاتلة
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أنغوال، رواندا، )وفي الحرب التي نشبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية أرسلت عدة بلدان مجاورة 
 .قوات للمشاركة إلى جانب مختلف األطراف( وبوروندي

ومع ـن الطابع الضيق النطاق لهذه الوحدات المقاتلة يشترك بالكثير من الصفات مع تلك التي تقوم 
بحرب العصابات، فهي تفتقر إلى التراتبية، والتنظيم، وأنظمة القيادة والسيطرة العددية التي ميزت قوات 

وتعمل هذه المجموعات  .حرب العصابات فضال عن هيكليات األحزاب السياسية اللينينية أو الماوية
وما يبدو أنها جيوش إنما هي في الواقع تحالفات أفقية . المتنوعة بصورة مستقلة أو متعاونة فيما بينها

لوحدات منشقة عن القوات المسلحة النظامية، الميليشيات المحلية، أو وحدات الدفاع عن النفس، 
ذين تفاوضوا على شراكات، مشاريع عصابات المجرمين، مجموعات من المتعصبين، والمتسكعين ال

" لشبكة العنكبوت" Robert Reichولعل تصور روبرت رايش . مشتركة، تقسيمات للعمل أو للغنائم
 .لوصف بنية الشركات العالمية الجديدة يطبق في أرجح الظن على الحرب الجديدة

المهارات، نادرا ما تستخدم بالنظر إلى النفقات، واإلعتبارات اللوجستية وعدم تالؤم البنى التحتية و 
ن كانت قد خلفت تأثيرا كبيرا في موقع استعمالها" الجيوش"هذه  فقد كان الحتكار . األسلحة الثقيلة، وا 

الصرب للمدفعية الثقيلة أهميته في البوسنة، كما كان لتدخل الوحدات الروسية المعززة بالطيران 
التي فسر بها نجاح مرتزقة إكزيكوتيف أوتكامز  ومن األسباب. والمدفعية في أبخازيا التأثير نفسه

قدرتها على تنفيذ عمليات معقدة كاستعمال طائرات هليكوبتر مسلحة وطائرات قاذفة خفيفة ثابتة 
 .الجناحين

في معظم األحيان تستعمل األسلحة الخفيفة من بنادق، ورشاشات، وقنابل يدوية، وألغام أرضية 
وعلى الرغم من أن هذه األسلحة غالبا . سعة وصواريخ قصيرة المدىوفي أعلى السلم مدفعية صغيرة ال

وهي، إذا ما قورنت . ، فهي ثمرة تطور تكنولوجي طويل ومتقدم"متدنية التقنية"ما توصف بأنها 
باألسلحة المستخدمة في الحرب العالمية الثانية، تبدو أخف وزنا بكثير، وأسهل استعماال ونقال، وأدق 

وعلى النقيض من األسلحة الثقيلة، فإن األسلحة الخفيفة يمكن أن يستخدمها . شافاتسديدا وأصعب اكت
ولإلتصاالت الحديثة أهمية كبرى في تمكين . جنود غير مهرة، وفي جملتهم األطفال، بفعالية كبيرة

في فقد عجزت القوات األمريكية . المجموعات المقاتلة من التعاون، وال سيما الراديو والهواتف الجوالة
 .الصومال عن التنصت على األجهزة الخلوية التي كان رجال الميليشيات الصومالية يستعملونها

أتاح انتهاء الحرب الباردة وما ارتبط بها من نزاعات كالنزاع في أفغانستان أو جنوب أفريقيا زيادة 
لحة فالحروب باتت، في بعض الحاالت، تخاض بأس. عظيمة في األسلحة الفائضة عن المطلوب

وفي حاالت أخرى، . منهوبة من مخازن الحرب الباردة وتلك هي إلى حد بعيد حال الحرب في البوسنة
كان الجنود المسرحون يبيعون اسلحتهم في السوق السوداء، أو يقوم بعض المنتجين الصغار بنسخ 

أسواقها لدى عالوة على ذلك، راحت مشاريع إنتاج األسلحة التي فقدت (. كما في باكستان)تصاميمها 
كما أن بعض النزاعات، ومنها نزاع كشمير، اكتسبت سمات . الدول تبحث عن مصادر جديدة للطلب



10 
 

ومن عوامل . جديدة جراء تدفق األسلحة، ولكن جراء فيضانها من حرب افغانستان في هذه الحالة
م، قد 4994في صيف التصعيد في نزاع كوسوفو التوافر المفاجئ لألسلحة بعد انهيار الدولة األلبانية 

فتحت مخابئ األسلحة وعرضت مئات ألوف الكالشنيكوفات للبيع بحفنة من الدوالرات للواحد منها 
ويمكن النظر إلى الحروب الجديدة باعتبارها شكال . وسهل الحصول عليها عبر الحدود مع كوسوفو

تولدة عن الحرب من أشكال تصريف الفضالت العسكرية كطريقة الستهالك األسلحة الفائضة الم
 .الباردة، التي كانت أعظم تكديس لألسلحة في التاريخ

 ..في األخير
في عالم منقسم، تأتي القوة العسكرية من الحفاظ على وحدة وانسجام وسائط األمن السيادي، وعلى 

لية، الطريقة المثلى للحفاظ على الوحدة هي بخلق الحماسة والمعنويات العا. تركيز القيادة على أهدافها
ذا صارت القيادات تعتمد عليها فستفشل  .لكن مع أهمية الحماسة فإنها ستخبو مع الوقت، وا 

ال يمكن تقسيم قوة . لذلك فإن الدفاعين األكثر أهمية ضد التقسيم هما المعرفة والفكر اإلستراتيجي
جية هي سيفك ودرعك إن اإلستراتي... أمنية أو جيش إذا كان واعيا نوايا العدو وكانت ردود أفعاله ذكية

 .الوحيدان
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les conséquences de l'insécurité en Afrique subsaharienne sur 

les pays de l'Union du Maghreb Arabe 
 

sur les pays de l’UMA 

Par Dr Ezzeddine ZAYANI 

Ancien ambassadeur 

Introduction : 
L’insécurité n’est pas un phénomène nouveau dans cette région. Pour 

l’Afrique subsaharienne, la décolonisation avait laissé des séquelles dans 

presque tous les pays de la région, des frontières imposées, des tribus 

séparées, des croyances diverses. 

Le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, le Nigeria, le Cameroun etc, 

ont connu et connaissent encore une instabilité politique récurrente, un clivage 

et une désarticulation au niveau des actions de développement économique à 

l’intérieur de ces pays où les capitales politiques avaient raflé la part du lion 

au détriment des autres régions d’un même pays, d’où les nombreuses frondes 

et mouvements de contestation réprimés quelques fois dans le sang. 

A titre d’exemple, entre la ville de Bamako et celle de Kidal, Tombouctou, 

Mopti, Gao, Meneka et bien d’autres villes du nord Mali le gap est criard. La 

présence de l’autorité centrale dans ces régions est presque une présence 

décorative. Les régions déshéritées ont servi et servent encore d’appat aux 

mouvements radicaux qui trouvent un terrain propice à leurs activités 

déstabilisatrices. L’Aqmi, le Mujao (Mouvement pour l’unicité et le Jihad en 

Afrique de l’Ouest, un mouvement né d’une scission de l’Aqmi en 2344 ; 

Ansar Al Dine, un mouvement armé salafiste djihadiste fondé dans les années 

90 par un chef Touareg Iyad Ag Ghali, Boko Haram, un mouvement 

insurrectionnel djihajiste originaire du Nord du Nigéria formé en 2002 par un 

prédicateur nigérian Mohamed Yusuf. De groupe sunnite pour la prédication 

et le djihad entre 2010 et 2015, Boko Haram se fait appeler « Wilayat Al 

Sudan Al Gharbi, ou l’Etat Islamique de l’Afrique de l’Ouest, tous ces 

mouvements se sont installés dans cette région de l’Afrique Subsaharienne où 

ils s’adonnent à de nombreuses activités. Ils profitent de la fragilité et même 

de la précarité des régimes en place. Selon des analyses journalistiques 

publiées après le carnage de Gao de ces derniers jours, « et malgré tous les 

efforts, il ne semble guère possible de maintenir le gouvernement keita en 

survie artificielle encore longtemps. Ibrahim BOUBAKER KEITA (IBK) est 

enfin de règne », il enfonce, selon les journalistes ; le Mali dans une guerre 

civile et ce ne sont pas les 53 véhicules 1x1 flambants neufs qu’il a offerts aux 

immans, triés sur le volet qui arrêteront les attentas terroristes. 

Ces groupes vivent aussi des revenus des rançons poour enlèvement, le 

dernier en date celui survenu à Gao, Nord du Mali, le 24 décembre 2016 et a 
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touché l’hummanitaire franco-suisse, Sophie pétronin, enlèvement effectué 

par des hommes armés. 

Par ailleurs, au Burkina Faso, le groupe Ansar Al Islam, sous la conduite 

du Burkinabé Ibrahim Malam Décko a revendiqué l’Attaque de Nassoumbou, 

une wilaya de province de Soum dans le Sahel, au Nord du pays, qui avait tué 

12 militaires Burkinabé à la mi décembre 2016. 

La situation de l’insécurité n’est guère rassurante dans les pays du 

Maghreb, particulièrement en Tunisie et en Libye où le chimérique printemps 

arabe a fait des ravages en Libye avec en filigrane un plan pour la subdivision 

de ce pays en 3 régions ou nouveau pays, la Tripolitaine, la cyrénaïque et le 

Fezzan Ghedamess comme du temps du protectorat Turc. 

Quant à la Tunisie, les élections de 2011 et celles de 2014 ont consacré, 

non pas une subdivision territoriale, mais plutôt un clivage social et religieux 

avec des antagonismes vivaces. 

I- Première partie : Risques et menaces malgré les efforts 

d’apaisement : 
La dynamique diplomatie algérienne, au fait de l’état des lieux, s’était 

déployée dès l’apparition des premiers foyers d’insécurité en Afrique 

subsaharienne. L’Algérie s’est investie à fond pour endiguer les risques d’une 

insécurité attisée surtout au Mali. La recrudescence des activités 

déstabilisatrices dans la région notamment au Mali avec lequel l’Algérie 

partage des frontières longues de 1376 kms ; n’est pas de nature à laisser les 

responsables algériens indifférents d’autant plus que leur pays partage 6033 

km de frontières avec 7 pays africains (Tunisie, Libye, Maroc, Mauritanie, 

Sahara Occidental, Mali et Niger). 

Certes en matière de géopolitique, la position de l’Algérie est très 

importante, mais sur le plan sécuritaire, ces longues frontières nécessitent une 

vigilance permanente. Le danger vient du fait de l’incapacité de la plupart des 

voisins de l’Algérie à pouvoir contrôler comme il se doit ces milliers de kms. 

Des frontières poreuses qui s’y prêtent à toutes les formes de trafics illicites. 

Le gouvernement algérien s’est déployé durant des mois pour faire réussir 

l’accord de paix au Mali entre les différentes factions rivales. 

L’accord fut paraphé à Alger  le 19 juin 2015 et signé à Bamako le 20 juin 

2015 par la république du Mali et la coordination des mouvements de 

l’Azawad (CMA). 

Il est à signaler toutefois que ce n’est pas la première fois que le 

gouvernement malien signe un accord de paix. Déjà en 2013 ; un premier 

accord fut signé à Ouagadougou avec les rebelles Touaregs. Mais les combats 

avaient repris quelque mois plus tard à Kidal, en mai 2341. L’armée malienne 

perd des villes importantes dans le nord tels Ménaka ; Anéfis etc. 

Du côté international, c’est sous le chapitre 4 de la charte de l’ONU, que le 

conseil de sécurité a autorisé le jeudi 25 avril 2345 la création d’une force de 

maintien de la paix au Mali avec 12600 casques bleus, chargés de stabiliser le 



13 
 

Nord du Mali. Ainsi la force Onusienne, remplace la force panafricaine la 

MISMA. Quant aux forces françaises dépêchées en urgence pour empêcher les 

rebelles de marcher sur la capitale Bamako « elles ont été autorisées à 

intervenir en soutien aux éléments de la Minusma en cas de dangers 

menaçants ». 

La Minusma (Mission Multidimentionnelle Intégrée des Nations Unies 

pour la Stabilisation du Mali) comprend 11400 soldats et 1440 policiers. 

Le Tchad avec 2000 hommes tient le commandement militaire de la 

Minusma. 

Actuellement, la Minusma est dirigée par le Tchadien Mahamat Salah 

Annadhif qui remplace le Tunisien Mr Mongi HAMDI avec qui j’ai eu 

l’honneur de travailler comme son conseiller politique principal jusqu’au 45 

janvier 2016. 

Mr Mahamat Salah Annadhif est secondé par 2 adjoints, un hollandais et 

une rwandaise, respectivement : Koen Davidse et Mbaranga Gasarabwe. 

Ceci étant dit, force est cependant de constater que la Minusma n’a pas un 

mandat robuste – les rebelles se promènent parfois dans les villes censées être 

protégées par la Minusma. Les attaques contre la Minusma sont considérées 

comme des ripostes aux attaques des agresseurs. 

L’imbrication des origines des assaillants rend difficile la délimitation des 

responsabilités. A titre d’exemple, le chef militaire de la CMA Cheick Aoussa 

est mort assassiné il y a 0 mois, il était d’origine libyenne. Par ailleurs, une 

donne importante négligée par la Minusma, à savoir le rôle capital des femmes 

dans ces régions du Nord Mali. En vérité, c’est la femme qui décide de tout. 

Les forces françaises Barkhanes, opérationnelles sur le terrain, risquent de 

voir leur mandat écourté. 

En effet, le candidat de la droite François Fillon avait annoncé dans une 

déclaration son intention, s’il est élu président de la France, de retirer les 

soldats français du Nord Mali. 

La minusma, budjétivore, presque 1 Milliard de dollars de budget annuel, 

semble ne pas être la panacée. En plus du ressentiment des populations envers 

la présence des forces étrangères, la mission de l’ONU manque de moyens 

humains et financiers. Elle est également critiquée pour la violence sexuelle 

exercée par des soldats casques bleus sur des enfants maliens. 

La question Libyenne : 

Constitue elle aussi une entrave majeure à la paix durable en Afrique 

subsaharienne. Les djihadistes installés surtout dans la région Ouest, les 

milices autonomes ainsi que la guerre civile épisodique, enfoncent la Libye 

dans un chaos indescriptible. 

 C’est un pays gouverné par 2 autorités, 2 parlements, 2 gouvernements. 

Tripoli aux mains des islamistes et Tobrouk aux mains des modérés du 

général Haftar. 
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 L’Algérie a compris qu’il faut ouvrir des canaux avec les 2 parties 

(Sarraj, Haftar, représentants des tribus, des députés sont passés par Alger). 

 La Russie semble s’intéresser elle aussi au dossier libyen. Le général 

Haftar a visité la Russie en 2346 et en décembre de l’année écoulée il avait 

également visité le porte avion Russe en méditerranée ; l’amiral Kouznetsov et 

a eu une longue discussion en vidéo conférence avec le ministre russe de la 

défense. 

 L’Europe, particulièrement l’Allemagne s’interesse de près à la crise 

Libyenne et les pressions migratoires en provenance du territoire de ce pays. 

Le problème du retour des djihadistes : Surtout tunisiens : 

C’est la question de l’heure. Elle suscite beaucoup l’inquiétude chez les 

tunisiens qui refusent majoritairement le retour de ces terroristes aguerris. 

Sur le plan international ; il y a une tendance à inciter les djihadistes à 

rentrer chez eux, peut être pour une pause. En tout cas maintenant, ils posent 

problème ; où les mettre ? construire des prisons à la Guantanamo ? 

Il faut affronter cette grave question. Officiellement, on parle de retour 

imminent et même du retour accompli par 800 djihadistes qui seraient déjà en 

Tunisie. Ce chiffre avancé par le ministère Tunisien de l’Intérieur devant les 

députés avait suscité un grand émoi. Ceux que l’on appelle des djihadistes 

sont en réalités des terroristes des égorgeurs, des drogés dont quelques cas 

relèvent de la psychiatrie. 

Emmanuel Valls, l’ancien premier ministre français, parle d’une période 

allant de 5 à 10 ans pour résoudre la question du retour des djihadistes. 

De son côté, Jean Paul Laborde, directeur exécutif du comité de l’ONU 

contre le terrorisme, a donné le chiffre de 6 milles jihadistes tunisiens en Syrie 

seulement. Quant au ministre tunisien de l’intérieur il donne le chiffre de 2922 

individus. 

Le chiffre exacte est certainement plus élevé que celui la car l’enrôlement, 

l’embrigadement et l’envoi se sont faits à partir de nombreux points en Europe 

aussi. Il s’agit d’une véritable diaspora. 

Des analystes estiment que le retour de ces djihadistes dangereux 

prendraient 6 à 12 mois pour un retour réel mais pas imminent. 

Ces terroristes, appelés par leurs protecteurs, les combattants pour la 

liberté, seront probablement appelés à d’autres fonctions notamment au Mali, 

au Niger, au Burkina Faso etc… 

Les réalités locales et les spécificités régionales attirent ces djihadistes pour 

la méditation et aussi pour une probable révision tactique des méthodes 

utilisées jusqu’à présent. Les manœuvres géopolitiques observent une pause 

avant d’autres assauts. Le terrorisme a réalisé au moins un pari celui de 

renforcer l’amalgame entre le terrorisme ; la violence et l’islam afin d’élargir 

l’espaces chrétien dans le monde. 

A Gafsa, une ville du Sud Tunisien, les forces de l’ordre avaient découvert 

récemment un groupe de jeunes tunisiens convertis au christianisme. 
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II- 2ème partie : Quelles solutions face à la complexité des données sur le 

terrain : 

Réanimer l’Union du Maghreb Arabe (UMA) qui est actuellement en état 

d’hibernation. 

Pourquoi ?: pour une meilleure implication de cette organisation dans la 

lutte contre le terrorisme et ce par la réactivation des institutions et des 

mécanistes maghrébins chargés du développement. Il faut chercher à faire tarir 

les sources de recrutement des jeunes pour le djihad et ce en augmentant les 

possibilités de création d’emplois dignes et durables. Ce n’est pas une œuvre 

facile mais il faut s’obstiner à mieux encadrer les jeunes. De nombreux 

accords avaient été signés entre les différents pays du Maghreb depuis 1989 

date de la création de l’UMA. 

L’intégration régionale aurait pu démarrer même à 1 pays seulement pour 

atténuer les effets négatifs d’un marasme économique aux effets néfastes sur 

une jeunesse de plus en plus désœuvrée et qui a le choix entre les risques 

d’une émigration clandestine et le djihad. A titre d’exemple, la Tunisie perd 

annuellement entre 1,5 et 2% de croissance économique à cause du non 

Maghreb, c'est-à-dire entre 100 et 150 milles emplois. 

Les recruteurs des terroristes exploitent tous les secteurs où les jeunes n’ont 

pas trouvé d’emplois, des jeunes ingénieurs, médecins, professeurs avaient été 

recrutés par DAESH pour grossir ses rangs, leur salaire varie entre 3 et mille 

dollars par mois, eux qui étaient jusque là chômeurs. 

2) la question du Sahara Occidental : 

C’est une question qui refait surface et qui exige la recherche d’une 

solution. La Minusma avait noté dans un rapport que le Mali voit transiter par 

son territoire 502 Tonnes par an de drogue fine. Mais les douaniers maliens 

n’interceptent que 3,32% de cette quantité qui provient principalement des 

côtes Ouest Africaines. Le rapport ne montre pas du doigt les côtes du Sahara 

occidental mais laisse entendre que cette partie demeure perméable à de 

nombreux trafics. La drogue dont la vente contribue à soutenir financièrement 

les groupes terroristes transite et fait des escales sur son chemin vers le moyen 

orient. 

La Minusma avait tenté d’intéresser les jeunes maliens du Nord avec de 

petits projets, rapidement délaissés au profit de l’argent facile en provenance 

de l’écoulement de la drogue. 

3) des solutions bilatérales d’abord : Tunisie- Algérie 

L’Algérie est c’est un fait indéniable n’a jamais occulté l’aspect bilatéral 

avec le raffermissement de la coopération bilatérale. Les responsables 

algériens, du temps de l’opulence pétrolière proposaient dons et prêts à faible 

taux d’intérêt pour encourager surtout le développement dans les régions 

frontalières. 

A noter que depuis la révolte de 2011, nos frères algériens sauvent la saison 

touristique en Tunisie. 
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Toutefois, l’aspect sécuritaire interpelle de plus en plus les 2 pays. Lors du 

forum 2020 tenu en Tunisie fin novembre 2016, Mr abdelmalek Sallel ; 

premier ministre algérien avait réaffirmé sans ambages la position immuable 

de son pays à l’égard de la Tunisie en déclarant « La Tunisie sœur trouvera 

toujours à ses côtés l’Algérie ». 

Il faut cependant tenir compte de ceux que le rapprochement tuniso-

algérien dérange en tentant sans succès de le torpiller comme avec 

l’imposition éhontée de 03DT (40 Euros) sur les voitures entrant sur le 

territoire tunisien en provenance de l’Algérie. 

Conclusion : 
Les changements sur la scène internationale, apporteront-ils des 

solutions ou vont-ils aggraver une situation peu reluisante, de quels 

changements s’agit-il ? 

L’élection de Trump en tant que président des Etats Unis d’Amérique et le 

départ d’Obama et d’Hillary Clinton ; Trump est-il islamophobe, anti Etat 

islamique ? S’agit-il d’une conception personnelle, destinée à appater un 

électorat américain déterminé ou d’une nouvelle lecture des relations 

internationales ? 

La régression de l’islam politique après la victoire de l’armée loyale 

syrienne à Alep, est-elle irréversible ? Ou bien il s’agirait plutôt d’une pause ? 

François Fillon le candidat de la droite Française pour les éléctions 

présidentielles aura-t-il un mandat des français pour réaliser ses projets, 

particulièrement la lutte contre l’islam politique. 

Le Trio ; Trump, Poutine et Fillon va-il donner une nouvelle dimension et 

un nouvel espoir à un monde détourné de sa vocation, le développement et 

l’entraide, par l’apparition de DAESH qui a démoli des pays, anéanti des 

cultures et asservi des peuples ? 
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 المنظومات الدفاعية بين تمثالت نظام األمن الجماعي 
 وحتميات التصدي للتهديدات اإلقليمية

 االخضري نصر الدين /األستاذ الدكتور
  أستاذ القانون العام بجامعة قاصدي مرباح ورقلة

 ية الحقوق والعلوم السياسيةكل 
 :المقدمة

التاريخية منتوجا دعت إليه مقتضيات  على الرغم من كون ميثاق األمم المتحدة يعد من الناحية
الحرب العالمية الثانية، أين عادت صياغة مضامينه للجهات المنتصرة، إال أن الميثاق المذكور لم يخل 
على أي حال من تبني كثير من القضايا ذات النبل السامق والرفعة اإلنسانية العالية على غرار ما 

ق اإلنسان أو بسط منطق المساواة بين الدول أو العمل بال من دعوة إلى إقرار حقو  ،توشحت به مواده
هوادة على ضمان األمن والسلم في العالم دون إغفال الدعوة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية أو 
. الحض ألعضاء المجتمع الدولي في تعاملهم بأن يكون تعامال مشموال بمالمح التعاون والتضامن

ما انبجس عنه اجتهاد المجتهدين في وثيقة سان فرانسيسكو، هو إقرارهم والذي يعنينا في هذه الورقة 
لمعنى نظام األمن الجماعي الكفيل بالحد من الصراعات والعمل على حل المفروض منها بالوسائل 
بعاد شبح الحروب وما  غير العدائية، اعتبارا لكون األمن الجماعي ضمينا وقمينا بتأجيل الصراعات وا 

أهوال وأوجاع شهد العالم نماذجها بمناسبة الحربين الكونيتين اللتين سبقتا تحرير وثيقة  يستتبع ذلك من
 .سان فرانسيسكو

إن الذي يمكن أن يفهم من إقرار نظام األمن الجماعي على المستوى الدولي هو تراجع الحاجة إلى 
أشبه ما تكون بالظاهرة االستعداد لشن الحروب التي شئنا أم أبينا تظل ظاهرة، اثبت التاريخ أنها 

والذي يؤيد االنصراف إلى نظام األمن الجماعي والتمسك به أكثر . المالزمة لوجود البشر على كوكبنا
من أي وقت مضى هو دخول اإلنسانية في مرحلة العصر الذري وما تستدعيه عملية اللجوء إلى 

مر الذي يجعل السؤال أسلحة هذا العصر من توجس وتخوف مريع من حصول اندثار جماعي، األ
مشروعا بخصوص المنظومات الدفاعية التقليدية من حيث جدواها وفائدة تعزيز مقدراتها واإلنفاق عليها 
طالما أن األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بوجه عام صار بمقدورها بعد حادثتي هيروشيما 

تبهتها، على أن القول في المقابل ونغازاكي أن تلغي فاعلية أي جيش كالسيكي بين طرفة عين وان
بانتهاء عصر الجيوش التقليدية جملة وتفصيل في ظل تدخل القانون الدولي بأدواته التعهدية ومنع دول 
دون أخرى من الدنو من العتبة النووية يعيد النقاش إلى المربع األول من حيث القول من قبل ممثلي 

فنحرم من الدفاع عن أنفسنا من خالل منعنا من اكتساب أ : الدول غير المالكة خاصة للسالح النووي
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السالح النووي؟ ونبقى نراقب الموقف دون الحصول حتى على السالح الكالسيكي، بحجة أن زمنه قد 
 .تولى مع أن الجميع يقر بأن ظاهرة الحروب وجبلة الصراع اآلدمي لم يقل احد بانصرامها

فكرة حالمة تدعو إليها أحكام القانون الدولي والهيئات للحديث عن ميثالية نظام األمن الجماعي ك
السادنة له من جهة والتوقف عند فرضية أن توجد دول في حاجة إلى حماية نفسها من عمليات تحرش 
إقليمي أو تهديد جهوي أو ابتالع امبريالي تحتم التزود بمنظومة دفاعية معقولة وما يستتبع ذلك من 

مبحثين يقف األول منهما على فلسفة نظام األمن  الحاليةتخصص الورقة جدل بين المأمول والواقع، 
الجماعي في أحكام ميثاق األمم المتحدة وتطبيقاتها، بينما يقف المبحث الثاني على اضطرار الدول 
أمام العجز عن ضمان األمن الجماعي إلى اتخاذ ما تراه مناسبا في نطاق منظومات دفاعية كفيلة في 

 .          بحسب طبيعة الخصم المرتقب بضمان ما يعرف بممارسة حق الدفاع الشرعيحدود معينة و 
 موضوع نظام األمن الجماعي في منظور األمم المتحدة: المبحث األول

إن الذي يتعين استحضاره ونحن بصدد الحديث عن فكرة األمن الجماعي، وتصور هيئة األمم 
ان صحيحا أن هذا النوع من األنظمة قد عرف تبلورا أكثر فإذا ك. المتحدة لها، تاريخية هذا النظام

بمناسبة ظهور هيئة األمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى الوجود، فإن اإلرهاصات 
األولى والدواعي األساسية للبحث في مثل ضرورات إيجاد هذا النوع من األمن غير المتواتر الحديث 

نهايات الحرب العالمية األولى، كون هذه الحرب في الحقيقة كانت بمثابة عليه، إنما تم تسجيله في 
إنذار موجع لإلنسانية قاطبة من حيث ابتالؤها بفكرة الحرب العالمية التي يمكن أن تتمدد أعراضها 
وتتباعد أضرارها، ليس فقط على الدول المحاربة والمشاركة فيها، فإن أمر هذه الحرب الجماعية لم 

وقبل الخوض في مسألة نظام األمن . ى الدول التي لم يكن لها في وقائعها ال ناقة وال جمليستثن حت
الجماعي كإحدى المخرجات المنبثقة عن تطور التنظيم الدولي بوجه عام، فلعله يكون من الحصافة 
بمكان أن نبحث في دالالت األمن والتنظيم الدولي بوجه عام وذلك من خالل مطلب أول، لنصل في 
المطلب الثاني إلى وضع أيدينا على تصور األمم المتحدة لمسألة هذا النوع الجديد من األمن العالمي 
والقول فيما إذا كان التصور المدرج بين طيات ميثاق هذا المنتظم بعد توقيعه في سان فرانسيسكو، ما 

سي واالقتصادي يزال قادرا على التجاوب مع التحوالت التي شهدها العالم على المستوى السيا
والتكنولوجي بما في ذلك ما ترتب عن حط الحرب الباردة أوزارها ودخول اإلنسانية في حرب شاملة 

 .ضد اإلرهاب
 فكرة األمن الدولي بوجه عام : المطلب األول

يقسم األستاذ عبد الكريم نافع األمن إلى شعور والى إجراء، فاألمن برأيه هو الشعور الذي يسود 
 .جماعة بإشباع الدوافع العضوية والنفسية واطمئنان المجتمع إلى زوال ما يهدده من مخاطرالفرد أو ال

أما األمن كإجراء فهو ما يصدر من الفرد أو الجماعة لتحقيق حاجاته األساسية أو لرد العدوان عن  
، فإنه 2فاليريولما كانت الدول على غرار األفراد كما يقول بذلك رجل الفكر الفرنسي بول  1.كيانها ككل
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ال عجب في أن تكون هذه الوحدات الدولية تواقة للتعامل مع الدول بغية خلق تعاون اقتصادي، أو 
عمال على إنشاء تحالف سياسي وعسكري، الشيء الذي يفسر انتقال معنى األمن من سياقه ونسقه 

أو غذائيا أو سميناه أمنا القطري االفرادي، إلى مضماره الدولي، سواًء علينا أسميناه أمنا اقتصاديا 
وعلى أية حال فإن الثابت أن مصطلح األمن على غرار مصطلحات أخرى، هو . دفاعيا أو عسكريا

األخر يتسم في تعريفه بكثير من المرونة والديناميكية، إذ في الوقت الذي يجوز فيه الحديث عن امن 
بمسؤولية الدولة في تأمين مثل هذه األشخاص والممتلكات داخل الدولة الواحدة، يرتبط هذا األمن 

ومعنى األمن هذا يمكن أن . الحاجة للمقيمين على إقليمها سواء كانوا وطنيين أو أجانب من سكانها
يكون في دالالته منصرفا للدفاع عن مصالح مجموعة من األفراد تتوخى اإلبقاء على مراكزها القانونية، 

خرى ضمن ذات الكيان السياسي ويتوخى الداعون بتعزيزه لينقلب هذا المفهوم من وجهة نظر مجموعة أ
وتقويته مناقضة ومعارضة مصالح المجموعة األولى، كأن يتداخل على سبيل التضاد أمن أرباب العمل 
مع مصالح المستخدمين واإلجراء، أو يتصادم أمن اإلقطاعيين مع أمن المستخدمين من المزارعين 

 .والفالحين
قه الدولي يمكن أن يكون مرتبطا بعقيدة مشتركة تقتضي الدفاع عنها ضمن إن معنى األمن في سيا

مكونات مجموعة من الدول تقع في رقعة جغرافية متقاربة، ويؤمن المنتسبون لها بنفس األفكار 
ويعتنقون نفس المبادئ، الشيء الذي يعطي االنطباع بأن مجموعة الدول المذكورة عندما تتعرض 

بل إن فرضية أن تتعارض . ما نحن بصدد تهديد ما يسمى باألمن اإلقليميمصالحها للتهديد فكأن
معاني األمن القومي والقطري مع دالالت األمن اإلقليمي نفسه كأن تكون بعض الدول ضمن نفس 

والواقع أننا نختلف مع األستاذ . النطاق اإلقليمي نزاعة للهيمنة على غيرها من الدول المجاورة مثال
عندما يجد األمن القومي مرادفا لما يسميه باألمن االفرادي، ذلك أننا نعتقد أن األدق هو  3معمر بوزنادة

أن األمن االفرادي هذا إنما هو األقرب في معناه لألمن الذاتي للدولة، في حين أننا نرى أن معنى 
ا يعرف في لغة األمن القومي في الواقع إنما يراد به أمن مجموعة من الدول تشكل كياناتها المتعددة م

 .القانون الدستوري بأمن األمة
من جهة أخرى واستمرارا في رصد دالالت األمن نذكر أن األستاذ الغنيمي يرى أن المفهوم الواسع 
لألمن يمثل كل ما يحقق االستقالل السياسي للدولة وسالمة أراضيها واستقاللها السياسي ولذا فإنه 

تدبير من شأنه أن يؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر على كيان يمكن أن يمسه أو يهدده أي إجراء أو 
 .الدولة

أما بطرس بطرس غالي فيرى أن مفهوم األمن ال يقتصر على التحرر من التهديد العسكري 
نما يمتد ليشمل االستقرار السياسي  الخارجي وال يمس فقط سالمة الدولة وسيادتها ووحدتها اإلقليمية وا 

 . ألن األمن متعلق باالستقرار الداخلي بقدر ما هو مرتبط بالعدوان الخارجي.عيواالقتصادي واالجتما
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أما مفهوم األمن الجماعي الذي اختارت ورقتنا الوقوف عليه، فهو برأينا واحد من التمثالت التي 
انتهى إليها اجتهاد البشرية مند مئات السنين أين عرف في مؤتمر واستفاليا مثال تحت مسمى التوازن 

لدولي، ذلك أن األمن الجماعي ونظرية التوازن الدولي في العالقات الدولية، كل منهما يتوخى استبعاد ا
التعامل بالقوة، والمحافظة على السالم، على أن نظرية التوازن الدولي تقوم باألساس على فلسفة 

ع دعم أنفسهم بكل المحاور والتحالفات أين يحاول معتنقوها االحتفاظ بمصالحهم المتعددة األوجه م
ن استبعدت هي األخرى  أسباب القوة، الستعمالها عند االقتضاء، في حين أن فلسفة األمن الجماعي، وا 
توظيف القوة في العالقات الدولية، واعتمدت على توفير أسباب المحافظة على السالم، إال أنها تستبعد 

تعويل فيها من أجل كسر شوكة العدوان إنما كمنظومة دولية نظام المحاور والتحالفات إذ التعويل كل ال
يقوم على أعضاء المجتمع الدولي كافة، الشيء الذي يجعل من المنطقي على المستوى النظري أن 
تتزود الهيئات الدفاعية المتبناة في ضوء نظام األمن الجماعي بكل معاني القوة الساحقة التي ال شك 

والواقع أن أساتذة العالقات الدولية من حجم . عن مأتاه أنها تتغيا قطع دابر العدوان، بغض النظر
سبيكمان وكوينسي رايت يريان أن نظرية توازن القوى إنما هي مرادفة لنظام األمن الجماعي، حيث تم 
استبدال نظام المحاور والتحالفات المعتمد في إطار نظرية توازن القوى، بفكرة االئتالف الدولي ضد 

، على أننا نقدر أن ثمة فروقا واختالفات كفيلة بأن تجعل التباين 4األمن الجماعيالعدوان للقول بفكرة 
واضحا بين نظرية توازن القوى في العالقات الدولية، ونظام األمن الجماعي في نطاق القانون الدولي، 

توازن  بدليل أن االنتساب المعرفي مند الوهلة األولى يؤكد أن الطبيعة السياسية هي الغالبة في مجال
 .القوى، بينما يطغى الجانب القانوني الدولي عندما يتعلق األمر بنظام األمن الجماعي

أما جوانب االختالف بين نظرية توازن القوى ونظام األمن الجماعي التي اقتنع بها الدكتور إسماعيل 
 :5صبري مقلد فإنها تتمثل في

تحالف عام أو تحالف عالمي من القوى أن نظام األمن الجماعي يقوم في صلبه على وجود  -أوال
في حين أن نظام  Universal Allianceفي مواجهة المصادر المحتملة للعدوان أو ما يطلق عليه 

، أو بمعنى أخر،   Competitive Alliancesتوازن القوى يقوم على ما يسمى بالمحالفات التنافسية 
ة للدول وتجميعها في جبهة عريضة قادرة على فإن نظام األمن الجماعي يستهدف تركيز القوة القومي

ردع العدوان أيا كانت القوى التي تمارسه وأيا كان اإلطار الذي تتحرك في داخله، أما نظام توازن 
القوى فهو يقوم على تجزئة القوة في المجتمع الدولي بين عدد من محاور القوى التي تتعادل إمكاناتها، 

وفي حالة . المتعادلة هو الذي يبقي على األوضاع القائمة دون تغيير والردع المتبادل بين هذه القوى
نظام األمن الجماعي تكون عالقة الدول الداخلة مع بعضها في هذا التجمع العالمي للقوى عالقة ودية 
طابعها التعاون والوفاق، على خالف الحال بشأن العالقة التي تسود بين تجمعات القوى المضادة في 

وهذه الحقيقة الجوهرية أكدها كوردل هل وزير . ازن القوى، فهي عالقة خصومة وعداءظل نظام تو 
خارجية أمريكا أثناء الحرب العالمية الثانية، حين أشار إلى نظام األمن الجماعي الذي حاولت األمم 
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ات المتحدة أن تطبقه في عالم ما بعد الحرب فقال أنه ليس تحالفا موجها ضد مجموعة من الدول بالذ
 .ولكنه ضد أي معتد وهو تحالف ال يتم من اجل الحرب ولكن بقصد تدعيم السالم

إن المحالفات التي تتواجد في إطار نظام توازن القوى تكون موجهة ضد الدول أو التجمعات  -ثانيا
الخارجية وذلك في المواقف التي يظهر فيها الميل نحو اإلخالل بتوزيعات القوى القائمة، ويطلق على 

وعلى النقيض من ذلك فإن نظام األمن   Externally Oriented Groupinsذه المحالفات ه
نما ضد التصرفات العدوانية التي  الجماعي هو تحالف عالمي شامل، ليس موجها ضد الخارج، وا 

وهذا .  Internally Oriented Allianceتصدر عن أي دولة داخلة فيه ويطلق على هذا التحالف 
ن كان مظهر حيوي أخ ر من مظاهر االختالف بين نظامي توازن القوى واألمن الجماعي، حتى وا 

حباطه  .هدفهما النهائي المشترك هو ردع العدوان وا 
أن نظام توازن القوى يقوم على اعتبار أن القاعدة في العالقات الدولية هي الصراع أما  -ثالثا

تثناء، ومن هنا فإن األسلوب الذي يتم به التعاون الذي يحدث بين الدول فإنما يحدث من قبيل االس
ويختلف الحال . تحقيق التوازن واالستقرار إنما يرتبط في األساس بطبيعة هذا التفسير للواقع الدولي

بالنسبة لنظام األمن الجماعي الذي يرى أن التعاون الدولي هو األساس بينما الصراع هو االستثناء، 
التفسير المختلف لطبيعة عالقات المجتمع الدولي، وهذه الحقيقة  ولذلك فهو يركز في تنفيذه على هذا

ن كان توجيههما يستهدف في النهاية هو  تبرز كيف أن النظامين تحكمهما فكرتان متناقضتان، وا 
 .األخر تحقيق السالم وردع العدوان

المصالح  أن صلب نظام األمن الجماعي يقوم على افتراض أن هناك تجانسا تاما كامال بين -رابعا
القومية للدول وبين تحقيق السالم واالستقرار الدوليين، وأنه ال يمكن أن يقوم تصارع بين هذين 
االعتبارين، وفي إطار هذا التصور فإن استجابة الدول، كل الدول، يجب أن تكون استجابة اجماعية 

فوقوع الحرب في أي . ضد أي دولة معتدية، مهما كانت، بغض النظر عن اعتبارات المصلحة القومية
مكان يعتبر تحديا لمصالح كل الدول ألن هذه الحرب تعني تهديدا للسالم الدولي الذي يؤثر في النهاية 

أما نظام توازن القوى، فهو على العكس من ذلك يترك مجاال أوسع لتقييم وتفسير . على امن كل دولة
فعل قوي، وبين ما ال يمكن اعتباره كذلك،  ما يعتبر تهديدا للمصالح القومية ويستوجب اإلقدام على رد

أو بعبارة أخرى، فإن نظام توازن القوى ال يقوم على هذا الربط المطلق بين المصلحة القومية والسالم 
نما يخضع هذا األمر للحكم التقديري للدول التي تدخل أطرافا في تجمعات القوى المضادة  الدولي، وا 

، واألكثر من ذلك هناك مواقف صراع تشجعها بعض هذه المحالفات التي يعتمد عليها عمل هذا النظام
ألنها ترى في استمرارها وتفاقمها إضرارا بمراكز قوة المحالفات المضادة، وذلك بالطبع في نطاق 

جمال هذا . التصور الخاص بالتوزيع الدولي القائم لعالقات القوى من وجهة نظر الدول األطراف فيها وا 
في أسس النظامين يجعلنا نضعه بالشكل التالي، وهو أن االستجابة الدولية في المظهر لالختالف 

نظام األمن الجماعي هي استجابة إلزامية ومطلقة بينما االستجابة الدولية في نظام توازن القوى هي 
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يؤثر  -أيا كان مركزه أو طبيعته–ونظام األمن الجماعي يفترض أن العدوان . استجابة اختيارية ونسبية
–في مصالح كل الدول بنفس الدرجة، في حين أن نظام توازن القوى يقوم على افتراض أن العدوان 

 .يمكن أن يؤثر في األمن القومي والمصالح القومية للدول بدرجات متفاوتة -تبعا لحجمه ومصدره
يه أن نظامي توازن القوى واألمن الجماعي يختلفان من حيث درجة مركزية السلطة والتوج -خامسا

في كل منهما، ففي نظام توازن القوى يكون هناك استقالل نسبي اكبر من جانب الدول التي تشترك 
كأطراف في المحالفات وتجمعات القوى المضادة، أي أنه اقرب في طريقة توجيهه إلى األسلوب 

غيل الالمركزي، بينما أن نظام األمن الجماعي يقوم على درجة اكبر من المركزية في موضوع التش
والتوجيه، ومركز التوجيه فيه هو سلطة التنظيم الدولي التي تتضح على شكل مؤسسات دولية تشارك 
في عضويتها كافة الدول القائمة في المجتمع الدولي بغض النظر عن طبيعة أنظمتها السياسية 

 .ومعتقداتها اإليديولوجية ومواقعها الجغرافية واألوزان النسبية لقواها
ن أن النظامين قد يصالن في النهاية إلى نفس النتائج رغم االختالف في وسائل وعلى الرغم م

وأساليب التطبيق، إال أن الكيفية التي يتم بها ذلك في نظام توازن القوى ترجع بالدرجة األولى إلى 
الحسابات المستقلة التي تجريها كل محالفة على حدة، بينما أن نظام األمن الجماعي يصل إلى هذا 

هدف بواسطة أدوات محددة وتعريفات هي األخرى شبه محددة للمواقف التي تحتم اتخاذ إجراء ال
وبمعنى أخر فإن المركزية التوجيه والتشغيل في نظام توازن القوى تجعل التنبؤ . جماعي بشكل أو أخر

اعي تجعل من بشكل االستجابة وأساليب التنفيذ أمرا صعبا، بينما أن هذه المركزية في نظام األمن الجم
، على أننا في نهاية هذا المطلب نؤثر أن نتساءل 6التنبؤ بشكل االستجابة وأساليب التنفيذ أمرا ممكنا

عن المبررات الموضوعية التي جعلت من حلف كحلف منظمة الشمال األطلسي، يحافظ على قيامه 
جدار برلين وانتهاء الحرب رغم انحالل الحلف التقليدي النظير له المتمثل في حلف والسو بعد سقوط 

 .الباردة؟
إذا كان هذا هو الوضع من حيث الغوص في مباحث األمن بوجه عام بما فيه الجانب المتعلق  

بارتباطه باألمن الجماعي ونقاط تقاطع هذا األخير من الناحية النظرية، مع موضوع توازن القوى، فما 
 .ر هيئة األمم المتحدة؟هو الجانب التطبيق لموضوع األمن الجماعي في منظو 

 :لإلجابة عن هذا السؤال نكرس المطلب الموالي
 تعامل هيئة األمم المتحدة مع موضوع نظام األمن الجماعي: المطلب الثاني

 1115دون العودة للتطور التاريخي الذي شهده مفهوم األمن الجماعي مند مؤتمر فيينا لسنة 
المنصب بعد الحرب العالمية الثانية ليدير شؤون كوكبنا، ، حاول المنتظم 1111ومؤتمر فرساي لسنة 

أن يستلهم الدروس والعبر التي فشل تفعيل نظام األمن الجماعي بسببها في سابق العهود، ال سيما 
وفي هذا السياق استعانة هيئة األمم المتحدة بما تم . منها أيام إدارة شؤون العالم من قبل عصبة األمم

عتبار الحرب جريمة دولية بمناسبة انعقاد مؤتمر لوكارنو ومؤتمر برييان كيلوغ االنتهاء إليه من ا
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لتقررها صريحة مدوية بأن استعمال القوة أو التهديد باستخدامها يعد بمنظور األمم المتحدة  1121
عمال غير مقبول من وجهة نظر القانون الدولي، ما لم يكن االستعمال المنوه به منسجما مع مقاصد 

وسعيا إلحقاق ضمانات تفعيل األمن الجماعي، قامت األمم المتحدة بإقرار . ق األمم المتحدةميثا
واألمر يخص استعانة األمم . وسائل سماها فقهاء القانون الدولي بالوقائية، وأخرى نعتوها بالعالجية

بلوماسية المتحدة بالفصل السادس المتعلق بحل المنازعات بالطرق السلمية في نطاق ما سميا بالد
الوقائية، على أن ميثاق األمم المتحدة تحسبا من واضعيه لطبيعة الحرب التي توارثتها البشرية جيال 
عن جيل، أقرت هذه الهيئة ما سميا بالفصل السابع إعماال لإلكراه وتجسيدا لمعاني الردع الجماعي 

تشذ عن معاني األمن والسالم التي يتعين مقاومة الوحدات الدولية وفواعل العالقات الدولية التي س
منظورا إليهما في نطاق التصور الجماعي لمجتمع دولي موحد، يعتبر أعضاؤه االعتداء على احد 
فواعله بصفته جزءا منه، اعتداءا على كل مكوناته تطبيقا لقاعدة أن الذي يعتدي على الجزء، إنما هو 

تشترك فيهما جميعا كل اإلنسانية دونما إقصاء ذلك أن األمن والسلم إنما هما أمران . يعتدي على الكل
   7.لبعضها أو استثناء لبعضها األخر

أما عند الحديث عن شروط قيام نظام األمن الجماعي، فإننا نستعير من اجتهاد األستاذة عبير 
الفقي هذه العناصر التي اعتبرتها أدوات ضرورية ينبغي أخذها في الحسبان عند محاولة تحديد شروط 

 :م نظام األمن الجماعي أين عددتها على النحو التاليقيا
  متفق عليها من كافة ( تنظيم األمن الجماعي)أن تكون هناك قواعد عامة واضحة لهذا التنظيم

 .األطراف
 أن يتوافر جهاز أو هيكل له سلطة التقرير بحدوث خلل في هذه القواعد أم ال. 
  الجهاز وتساهم في التطبيقأن تكون هناك أدوات ووسائل توضع تحت يد هذا. 
 1.أن يكون هناك نظام رقابى  ليراقب مدى تطبيق هذه القواعد 

أما بخصوص أهم المبادئ التي يمكن التوقف عندها في نطاق التصور العام لميثاق األمم المتحدة، 
عند  لموضوع نظام األمن الجماعي فإنه يمكننا أن نستهدي بمبدأ مساواة جميع الدول صغيرها وكبيرها

على أن معنى . التخاطب بأحكام ميثاق األمم المتحدة الرامية باألساس إلى حماية السلم واألمن الدوليين
مبدأ المساواة في كل األحوال يظل مشموال بالنسبية لكون الدول يحدث أن تكون غير متكافئة في 

زة على عضوية مجلس الحقوق والصالحيات كما هو الشأن بالنسبة للفرق الموجود بين الدول الحائ
 .األمن الدائمة، وغيرها من بقية أعضاء المجتمع الدولي األخرى

أما المبدأ الثاني الذي يمكن أن يعتد به عندما يثور الحديث عن نظام األمن الجماعي منظورا إليه 
هذا  في ثنايا ميثاق األمم المتحدة إنما هو مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول المستقلة، على أن

المبدأ هو األخر لم يسلم من الطبيعة النسبية، بدليل أن التاريخ المعاصر للعالقات الدولية، يكون قد 
شهد باسم ولصالح األمم المتحدة تدخال لحلحلة هذه األزمة هنا أو وقف هذا التجاوز هناك، بغض 
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ولية من عدمه، على النظر عن الحكم القيمي لهذا التدخل وبصرف النظر عن ارتباطه باألخالق الد
غرار ما حصل في العراق أو ليبيا، مع مالحظة أن الدوس على مبدأ عدم جواز التدخل هذا، يمكن أن 
تأذن به األمم المتحدة لمنظمات إقليمية أو هياكل جهوية على غرار ما حصل من إقحام لعساكر الناتو 

 .1الذين هرعوا لنجدت الشعب الليبي من زعيمهم معمر القذافي
ما على المستوى المؤسسي فإن هيئة األمم المتحدة في تصورها لتأمين نظام األمن الجماعي أ

اعتمدت باألساس على ثالثة هياكل اقرها ميثاقها، تراوحت قراراتها ما بين الضعف والقوة، واألمر فيها 
در توصيات متعلق بدور الجمعية العامة في حفظ السلم واألمن أين يكون بمقدور هذه المؤسسة أن تص

غير ملزمة يدعو فيها أعضاؤها، الفرقاء إلى االمتناع عن استعمال القوة أو التهديد بها طبقا لمقاصد 
بينما يعود الدور الثاني لمحكمة العدل الدولية في تأمين نظام األمن الجماعي بين األعضاء . الميثاق

االمتثال ألحكامها المتعلقة بفض  المتخاصمين أمام هيئتها، والراضين بواليتها، أين يتعين عليهم
في حين أن . النزاعات بين األطراف، من دون أن يكون لهؤالء األطراف حقا في الطعن أو التعقيب

الجهاز الثالث الذي يتم التعويل عليه في صياغة مفهوم األمن الجماعي لدى األمم المتحدة، إنما هو 
م وطبيعة اإلجبار تحت طائلة االحتكام إلى تطبيق جهاز مجلس األمن، الذي تحوز قراراته صفة اإللزا

مقتضيات الفصل السابع، بما يشمله من عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية عند االقتضاء، غير 
أن الميثاق نفسه كان قد تحدث على سبيل الحلم واألمل أن يأتي يوم على اإلنسانية فتنشئ لنفسها عن 

تسند إدارته إلى موظفي هذا التنظيم الدولي تحت عنوان لجنة أركان  طريق األمم المتحدة جيشا عالميا
، غير أن مثل هذه اللجنة لم يحدث أبدا أن رأت النور، فتوزع 4711األمم المتحدة طبقا لنص المادة 

 والحال 
تصور األمم المتحدة لموضوع نظام األمن الجماعي ما بين الممكن والمأمول، على أنه ينبغي علينا 

غفل توظيف هيئة األمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس األمن عندما يتعلق أال ن
من قانون روما وتعديالت المؤتمر االستعراضي  5األمر بمتابعة المجرمين الذين تحددهم أحكام المادة 

ة كامباال في مدين 2111التفاقية المحكمة الجنائية المتعلقة بتحديد نوعية جريمة العدوان سنة 
 . 11بأوغندا

إذا كان لنا أن نصف األمم المتحدة في مجال إقرار نظام األمن الجماعي بوصف معين، فإننا 
نختار أن نصف هذا التعامل بأنه متراوح ما بين االيجابي والسلبي، ذلك أنه حدث أن تقلص في وقت 

الناجمة عن تطبيقات الفصل معين اللجوء إلى القوة من قبل بعض الفواعل الدولية خشية المتاعب 
السابع الزجرية ألعضاء المجتمع الدولي المختارين لمنهج العدوان، على أن القول من جهة أخرى 
بوجود تطبيق انتقائي لموضوع األمن الجماعي هو األخر حقيقة ال مندوحة عنها، وذلك من خالل تلكؤ 

والسلم على غرار ما حصل في أعمال تجاوب مجلس األمن مع بعض القضايا التي يتهدد فيها األمن 
أو غض الطرف صراحة على بعض األزمات التي يكون فيها  2115اإلبادة التي شهدتها رواندا سنة 
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لبعض الدول العظمى مصالح لدرجة جواز وصف أعمال األمم المتحدة بالفاشلة في حلحلة هذه 
لة عن طريق األمانة العامة لألمم القضية أو تلك، بدليل ما يحصل في سوريا رغم المجهودات المبذو 

 12 .2وجنيف  1المتحدة عن طريق إقامة مؤتمرات من قبيل جنيف

 47باإلضافة إلى فشل األمم المتحدة الكبير بخصوص إنشاء لجنة أركان حربية طبقا لنص المادة 
بع، فإن من الميثاق في نطاق التفعيل الحقيقي لمعاني الردع والزجر الناجمة عن تطبيق الفصل السا

الذي يمكن أن يعبر عليه بالمزعج أكثر هو عدم انسحاب معاني تطبيق األمن الجماعي على الدول 
الحائزة لصفة العضوية الدائمة على مستوى مجلس األمن، ذلك أن أي تكييف لمعاني العدوان 

وية لعضاالمستوجب للردع لمفهوم الفصل السابع، ينبغي أن يكون وراءه تصديق الدول الدائمة 
وامتناعها عن إشهار سيف النقض، الشيء الذي يعني أن البناء القانوني لمعنى نظام األمن الجماعي 
على مستوى ميثاق األمم المتحدة، إنما هو بناء مغشوش ويمكن وصفه بأنه بناء موسوم بصفتي 

لحائزة على التدليس والنصب من قبل الدول المنتصرة على بقية أعضاء المجتمع الدولي، كون الدول ا
حق استعمال النقض، من غير المتصور أن تصف بعضها البعض، أو تصف سلوكها بأنها سلوكات 
تستحق أن يطبق عليها حكم الفصل السابع، األمر الذي تنتهك معه كل فلسفة العدل المرتجاة من إقرار 

والقول . كبيرهامبدأ المساواة المدعى به بين أعضاء المجتمع الدولي، بغض النظر عن صغيرها أو 
برأينا بمنع استعمال القوة في العالقات الدولية أو التهديد باستخدامها وفقا لمنطوق أحكام المادة الثانية 
من ميثاق األمم المتحدة يجعل من معنى القوة غير الجائز اللجوء إليها معنا تقليديا، الشيء الذي 

في حين أن العالم . عن هذا النوع من القوة يقصر مفهوم الردع والزجر المنوه به في الفصل السابع
ومما ال شك فيه أن الواليات المتحدة . اليوم قد امتد مدلول القوة فيه ليشمل قوة األسلحة النووية

األمريكية التي تحتضن على أرضها مقر هيئة األمم المتحدة كما أنها احتضنت باألمس في مدينة سان 
يحاءا لفرضية انصراف فرانسيسكو توقيع ميثاق هذه المنظمة ، كان يتعين عليها أن تعطي إشارة وا 

معنى القوة المحظورة لتطال دالالتها النووية خاصة وأنه من المعلوم تاريخيا أن جهود البحث في مادة 
البلوتونيوم المستخدمة في صناعة األسلحة الذرية قد تم الشروع فيها بجامعة بريكلي بالواليات المتحدة 

تى قبل أن تضرب أراضي هذه الدولة من قبل الجيوش اليابانية على مستوى قاعدة األمريكية، ح
أكتوبر  24بل إن اإلعالن عن قيام هيئة األمم المتحدة نفسها المصادف ليوم . 1141برلهاربت سنة 

قد جاء مسبوقا باستعمال الواليات المتحدة األمريكية لقنبلتيها النوويتين في مدينتي هيروشيما  1145
، الشيء الذي يكشف بما ال يدع مجال للشك أن المسؤولية 1145أوت  11و 16نغزا كي يومي و 

التاريخية في تحميل المعنى العام لدالالت القوة المحظور اللجوء إليها بالمفهوم الكالسيكي لهذه الكلمة، 
 .إنما تتحمل فيها الواليات المتحدة األمريكية جانبا معتبرا من المسؤولية

يمكن أن نختم به الحديث عن تصور موضوع نظام األمن الجماعي من قبل هيئة األمم  إن الذي
المتحدة، هو ما انتهى إليه الدكتور إسماعيل صبري مقلد عندما قال أن هذا النظام قد بات متجاوزا في 
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 ظل التطور الصناعي الذي ادخل أسلحة نووية وهيدروجينية على الخط، ذلك أن معاني الردع والزجر
الموكول لمجلس األمن من حيث التكييف، ومن حيث معاقبة الدول المتهم نظامها بارتكابها، لم تعد من 
الناحية العملية منتجة على سبيل التصور النظري، حيث أصبح متخيال وبكل سهولة أن الدول المالكة 

والبحث في مدى للسالح الذري إن هي مارست اعتداءها، فإنه ال يمكن انتظار انعقاد مجلس األمن 
مشروعية استعمال القوة من عدمه حيال هذه الدولة من تلك لكون استعمال السالح الذري، من شأنه 
بحسب األحوال أن يكون استعماال محدودا بضربة واحدة أو ضربتين تكفيان لقطع دابر الدولة المعتدى 

غاية من دون  -البحث مكان إن كان لهذا -عليها، الشيء الذي يجعل الغاية من بحث العدوان الذري
نفسها قد حددت الدول المأذون  1161موضوع خاصة وأن اتفاقية منع انتشار األسلحة النووية لسنة 

لها باستعمال هذا النوع من السالح، بالدول الخمسة الحائزة الستعمال حق النقض، باعتبارها دوال تكون 
إن الحديث عن ضرورة البحث في صيغ . 1167جانفي  11قد أنتجت هذا النوع من السالح قبل 

جديدة لنشر التضامن الدولي والعمل على المحافظة على األمن والسلم الدوليين قد بات في ظل 
العصر النووي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى طالما أن معنى الخطر قد أصبح مرادفا لمعنى 

وال نحسب أن فلسفة األمن . وكباالنتحار الجماعي والفناء الشامل لكل أسباب الحياة في هذا الك
الجماعي المتعلقة بالقوة الكالسيكية قد أصبحت مواكبة لهذا النوع من التصور، على أننا نختلف مع ما 
توقعه األستاذ سارج سور عندما يصل به التشاؤم بخصوص مستقبل نظام األمن الجماعي، لحد التخيل 

األمن الجماعي وعجزها عن التصدي لنظام الهيمنة  انهيار األمم المتحدة لمحدودية تعاملها مع نظام
المتعدد األقطاب أحيانا، واألحادي الجانب أحيانا أخرى عندما يحدث أن تنفرد الواليات المتحدة باتخاذ 

ويعتقد األستاذ سارج سور أن فشل . 13قرار هنا، أو التسبب في تعثر األمم المتحدة التخاذ قرار هناك
ألمم المتحدة، قد يتم تعويضه بنظام يشبه األمن اإلقليمي أين يتاح فيه لمنظمة األمن الجماعي وغياب ا

مثل حلف الناتو بعد أن يتم توسعه وتمدد نشاطه للقيام بتأمين األمن المشترك على مستوى االتحاد 
 بينما يتكفل نظام أمن إقليمي موازي لترتيب األمن الجماعي على مستوى القارة األمريكية،. األوروبي

على أنه من المنتظر أن يكون مضبوطا بحالة من الرعب المنسوب لدخول المنطقة في حالة من سباق 
التسلح، مثل ما يحدث في أمريكا كمثل ما يحدث في منطقة الشرق األوسط حسب تقدير األستاذ سارج 

في مجال سور عندما يخرج علينا بفرضية التشاؤم هاته، على أنه ولألمانة لم يستبعد في المقابل 
التفاؤل أن يطول عمر مجلس األمن لدى األمم المتحدة بعد توسيع نظام العضوية فيه وتكليف منظمة 

وفي . حلف الناتو مرة أخرى بعد توسيعها بأعضاء جدد للقيام بلعب دور الذراع العسكري لألمم المتحدة
ج سور لنقرر بأن المنطلقات كل األحوال نسمح ألنفسنا بالتطاول قليال على ما ذهب إليه األستاذ سار 

الرؤيوية التي بنا بها توقعاته، إنما هي منطلقات تستعير موجوديتها من تاريخ أوروبا التي كانت تعتبر 
نفسها دائما المركز األوحد في صياغة القرارات الكبرى التي تخص السياسة الدولية، في حين أن 

الدول لهيئة األمم المتحدة من خالل تكليف جيش  انصراف األستاذ سور عن فكرة المساواة وفكرة تنازل
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عالمي يساهم فيه المجتمع الدولي رجاال وأمواال واعطاءا لإلمكانيات، يمثل برأينا خروجا عن روح 
الميثاق وتكريسا لفكرة الهيمنة الصادرة عن األقطاب المتعددة، ذلك أنه كان األحرى باألستاذ سارج 

سع واشمل من أن تضبط فيه اإليقاعات على أنغام القارة العجوز سور أن يعترف بأن العالم هو أو 
وترتب فيه الوتائر على نبض منظمة حلف الشمال األطلسي، ذلك أن الفلسفة األولى واألخيرة التي 
يتعين االحتكام إليها إعماال لمبدأ القانون الدولي بوجه عام إنما هي مسألة مساواة جميع الدول 

في نبذ العنف والدعوة إلى بسط األمن والسلم وترك القيادة الفعلية للجهاز وتضامن كافة األقطار 
المتفق عليه دوليا بعد أن يتاح له ما ينبغي من أسباب النجاح في شكل لجنة أركان وفقا لمنطق المادة 

من ميثاق األمم المتحدة مع أننا نستحسن تدعيما لفكرة التفاؤل، تعزيز العضوية على مستوى  47
األمن والحد من صالحيات الدول العظمى تحت عنوان عدم جواز استعمال حق النقض فيما مجلس 

من شأنه أن يعتبر ضمن القواعد اآلمرة الدولية التي ال شك أن مسائل األمن والسلم تأتي في 
    14.مقدمتها

 االستعاضة عن األمن الجماعي باألمن الذاتي واألمن اإلقليمي: المبحث الثاني
من وجهة نظر القانون الدولي غير مستساغ اللجوء إلى القوة استخداما أو تهديدا بها أثناء إذا كان 

تعامل الفواعل الدولية في نطاق العالقات الدولية، ما لم يكن هذا اللجوء أو التهديد غير متعارض مع 
عن المقصود مقاصد ميثاق األمم المتحدة، فإنه يكون مأذونا على مستوى المنطق أن يتساءل الدارس 

بجواز استعمال القوة أو التهديد بذلك في نطاق العالقات الدولية إذا كانت هذه القوة من حيث 
وبدون العودة إلى الحديث . االستعمال أو التهديد مشروعة من وجهة نظر واضعي ميثاق األمم المتحدة

ة صياغة القانون الدولي عن معنى الحرب العادلة أو الحرب المشروعة التي كان معموال بها في بداي
من ميثاق األمم المتحدة للقول  51التقليدي، فإنه يكون بمقدورنا على األقل، وبالعودة إلى نص المادة 

بأن حالة الدفاع الشرعي ال شك أنها غير متعارضة مع معنى االستعمال المشروع للقوة أو التهديد 
 .باالستخدام المشروع لهذه القوة

لفرضية مقبولة من الناحية المنطقية، ومؤيدة من الناحية القانونية فإن السؤال إذا كانت مثل هذه ا
الذي يطرح نفسه اليوم بعد أن تغير معنى القوة بدخول أسلحة الدمار الشامل مجال المنظومات 
الدفاعية، إنما هو ذلك السؤال الذي يرتبط بحق الدول في الدفاع عن نفسها دفاعا شرعيا من حيث 

زة هذه الفواعل الدولية من عدمه، لهذا النوع الجديد من أدوات الدفاع التي يمكن أن ينصرف أحقية حيا
 .إليها مفهوم القوة في نطاق دالالت استعمال السالح الذري؟

للخوض في مثل هذا السؤال المفصلي والدخول في الجواب عن عنوان المبحث الذي يعتبر أن 
لجماعي عن تأمين كينونتها، الفت نفسها مضطرة إما إلى الدول إذا ما الحظت عجز نظام األمن ا

ما سعت بما تملكه من وسائل ذاتية لتحقيق اكتفاءها الذاتي في  الدخول في منظمات إقليمية دفاعية، وا 
 :المادة الدفاعية، نخصص المطلبين التاليين
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 استثنائية جواز استعمال القوة عن طريق الدفاع الشرعي: المطلب األول 

األصل في العالقات الدولية هو أن يعتبر التعامل بين أعضاء الجماعة الدولية بغير الوسائل 
السلمية من حيث المبدأ تعامال محظورا، غير أنه وانطالقا من تماثل طبائع األفراد والدول في مجال 

اح للمحافظة الدولة أو الفرد من السعي بكل ما هو مت حرمانحب البقاء، فإن أحدا لم يقل باطالقية 
وهكذا فإن التاريخ قد تضمنت صفحاته إشارات تطور فكرة خوض الحروب مند العهود . على الذات

القديمة عمال على تحقيق أطماع استعمارية أو توسعية أو سعيا إلى انجاز وعود انتقامية أو ثأرية إلى 
. من األفعال وغير العادل أن تطور الفكر البشري، وجعل يفرق من الناحية األخالقية ما بين العادل

وهكذا استقر العمل في وقت معين خالل القرون الوسطى على سبيل االستثناء على االعتراف واإلقرار 
للحروب العادلة التي يظل معيار العدل فيها معيارا هالميا، كما أن الشريعة اإلسالمية نفسها قد أقرت 

 .ق دفع الصائلما يماثل هذه الحرب العادلة من خالل اعترافها بح
أما موضوع الحرب بوجه عام الذي لم تزده الحرب العالمية األولى إال نبذا وكرها، فإنه قد دعا 

بل إن أعضاء أول تنظيم . القائمين على هيئة عصبة األمم إلى الحض على تجنب استعمال القوة
ا عليه، إذ طلبوا منه أن دولي قد أقاموا عقبات في مجال استعمال القوة حتى لمن كان يعتبر نفسه مجني

يلجئ إلى أساليب حل النزاع برفع شكوى إلى مجلس العصبة أو السعي إلى إقامة هيئات تحكيمية 
والواقع أن جهود العصبة قد . يتعين انتظار ما ستنطق به تحديدا لطبيعة االعتداء وكيفيات الرد عليه
مستوى النصوص القانونية  تواصلت بشكل محتشم من حيث استعمال لفظ الدفاع الشرعي على

والمواثيق الدولية المنسوبة لجهود أعضاءها من خالل مؤتمرات جنييف وما رشح عنها من منع 
الستعمال األسلحة البيولوجية والكيميائية أو مؤتمر واشنطن المنظم لكيفيات استعمال الغواصات 

حريم الحرب والقول بتجريمها جملة البحرية أو مؤتمر لوكارنو ومؤتمر باريس الذي يعود له الفضل في ت
والقول بتجريم الحرب والعمل على استبعاد التعامل بالقوة في العالقات الدولية يقصد به . 15وتفصيل

استبعاد استخدام هذه القوة ليس فقط على مستوى الحروب البرية، بل إن األمر يمتد أيضا للحروب 
 ،ي تنجر عن استعمال أعالي البحار والمضايقالبحرية حيث يحدث تداخل بين مختلف المصالح الت

أين تتداخل معاني حق المرور البريء مع معاني حق العبور الحر لدرجة التصادم والدخول في جدل 
يستهدف التنصل من المسؤولية بين أطراف النزاع الحربي تحت مسمى استعمال حق الدفاع الشرعي 

 .16 1112و  1151الذي أذنت به اتفاقيات قانون البحار لسنة 
من ميثاق  51أما معنى الدفاع الشرعي وتصور األمم المتحدة له فإنه يكمن في منطوق نص المادة 

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص : ) هذا التنظيم الدولي حيث جاء فيها على وجه الخصوص
لحة على احد الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مس

  17(.أعضاء األمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدولي
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إن الذي يستنتج بقراءة هذا النص هو أن استعمال القوة في العالقات الدولية المحظور أساسا بناءا 
إال استثناءا واحدا، تم التعبير عليه من ميثاق األمم المتحدة ال يعرف  4فقرة  12على النص المادة 

المشار إليها سلفا، والتي تمثل بمضمونها ما يشبه تكرار ما حصل في  51عن طريق نص المادة 
من عهد العصبة على األقل من حيث التقييد اإلجرائي الذي يتعين على عضو  13منطوق المادة 

ر بالتنويه في هذه المادة هو أن ميثاق األمم المجتمع الدولي المعتدى عليه االلتزام به، غير أن الجدي
المتحدة الذي يعتبر أسمى وثائق القانون الدولي العام يكون قد وضع إطارا حمائيا للدول باعتبارها 
المخاطبة بأحكامه سواء كانت هذه الدول فرادى أو جماعات، بينما يعتني نظام المحكمة الجنائية 

االعتراف بمسألة الدفاع الشرعي المتعلقة بأفعال األفراد الحائزين ب 1111الدولية الذي تم إقراره سنة 
على صفات القيادة في بلدانهم والذين يقترفون أفعاال يمكن وصفها بأنها جديرة بنعتها أنها تدخل تحت 
عنوان احد أسباب اإلباحة المتمثل في هذا االستثناء المأذون به خالفا للحظر الشامل الستعمال القوة 

فقرة ج تحت عنوان أسباب امتناع المسؤولية الجنائية إذ  1 -31عالقات الدولية، بدليل أن المادة في ال
ال يسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك، يتصرف على نحو معقول للدفاع :) تقضي بأنه

ء عن نفسه أو عن شخص أخر أو يدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات ال غنى عنها لبقا
الشخص أو شخص أخر أو هي ممتلكات ال غنى عنها النجاز مهمة عسكرية ضد استخدام وشيك 
وغير مشروع للقوة وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يتهدد الشخص أو الشخص األخر أو 

 .11(الممتلكات المقصود حمايتها
، حيث توزعته جملة من أما تعريف الدفاع الشرعي فإنه كان محل جدل فقهي بين مؤيد ومعارض

الكفاح في سبيل الحق التي يرى أصحابه، أن حق الدفاع الشرعي واجب يقابله : النظريات نذكر منها
التزام الناس باحترامه وعدم التعرض له، إذ يعد كل فعل من شأنه أن يعيق ممارسة هذا الحق أو يحول 

 . تحت طائلة العقاب دونه، غير مشروع يحّمل صاحبه المسؤولية الجزائية ويوّقعه
كما اعتبر بعض الفقهاء أن الدفاع الشرعي، ترخيص من القانون للمدافع برد االعتداء، بل أكثر من 

 .ذلك، فهو حق يخوله القانون للجميع
نذكر أيضا نظرية إنهاء حق المعاقبة، وهي من النظريات الموضوعية التي ينطلق أنصارها من فكرة 

لتولي  -التي تعاقد معها ضمنيا -تبر أن الفاعل يحل محل السلطة العامةالعقد االجتماعي، التي تع
حمايته والدفاع عنه بسبب عجزها أو غيابها لنجدة المعتدى عليه، بمعنى أن الدفاع يعد اختصاصا 
يخّول للفرد استثناء ليحل محل سلطات الدولة المختصة بصورة مؤقتة في حالة غيابها عن مكان 

 .ن درء االعتداء وأداء وظيفتها االجتماعيةالواقعة وتخلفها ع
الذي يعتبر الدفاع   Hegelهناك كذلك نظرية بطالن االعتداء، وصاحبها الفيلسوف األلماني هيجل

إن :) الشرعي تأكيد واحترام ألحكام القانون، وليس خروجا عنه أو منحة منه، وقد أكد ذلك في مقولته
 (.نفي لهذا النفي أي تطبيق القانوناالعتداء هو نفي للقانون، والدفاع هو 
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أما الجانب األخر من الفقه المعارض لفكرة أسباب اإلباحة والتبرير كالدفاع الشرعي فيرى وجوب 
الحد منها، من اجل مواجهة الحركة اإلجرامية المتصاعدة والمتفاقمة في عالم اليوم، ويكون ذلك أحيانا 

 .في حمى القانون
عند تعليقه " مقابلة الشر بالشر"، صاحب النظرية المعروفة Geyerغايير إذ قال الفقيه األلماني 

إن القانون في نصه على ذلك يرخص الجريمة ويسمح :" على أسباب اإلباحة ال سيما الدفاع الشرعي
وعليه، أصبح االحتماء بالدفاع الشرعي من بعض المجرمين  ) (La Loi Permet Le Crimeبها 

 . 11" ن بها، كغاية الستبعاد العقاب والمسؤولية والجريمة نفسهاوسيلة دفع ودفاع يحتجو 
وسواء علينا ارفضنا أم قبلنا بوجود معارضين لفكرة الدفاع الشرعي، فإن مجرد مناقشة االعتراض 
على هذه الفكرة برأيينا يستحق أن يوصف بأنه االعتراض العقيم الذي ال يعدو أن يكون إال بديال 

الحرب كحقيقة وظاهرة سوسيولوجية لم يحدث أن انتفت واجتثت من جذورها في أي للحرب، ذلك أن 
يوم من األيام، وعليه فإن السعي لرفض الدفاع الشرعي معناه بتقديرنا إنكار لظاهرة دخول الدول 
واألفراد في عالقات الصراع البشري والنزاع اإلنساني الذي ثبت وجوده مند ظهور ابني ادم قابيل 

فكيف بنا اليوم أال نعتبر أن المعتدى عليه جدير بالحماية، وعلى أي حال فإننا نقدر بمنطق وهابيل 
المعادالت أن ضعف فعالية نظام األمن الجماعي، هو الذي يجعل الدول فرادى وجماعات يحتكمون 

 .إلى الدفاع عن أنفسهم بصفة هذا الدفاع حقا طبيعيا ابتداًء وانتهاءً 
عنده من الناحية الفقهية ما من شك في أنه يكون قد رسخ التأصيل العلمي إن الجدل الذي وقفنا 

لفكرة الدفاع الشرعي في القانون الوضعي بوجه عام، غير أننا نعتقد من زاوية أخرى أن القانون الدولي 
في كثير من مكوناته البنيوية فكريا إنما استعار مضامينه من صلب القانون الداخلي، وهكذا نحسب أن 

وط وأركان الدفاع الشرعي المنوه بها في القانونين المدني والجنائي الداخليين هي نفسها التي تمت شر 
استعارتها في القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي، ذلك أن فكرة الدفاع الشرعي من وجهة 

األمم المتحدة أو  من ميثاق 51نظر القانون الدولي إنما هي في المحصلة بحسب ما جاء في المادة 
ما تقرره بعض التعاريف إنما هي حق يقرره القانون الدولي لدولة أو مجموعة دول باستخدام القوة لصد 

سالمة إقليمها أو استقاللها السياسي شريطة أن يكون استخدام القوة هو  ضد عدوان مسلح حال، يرتكب
، ويتوقف حين يتخذ مجلس األمن التدابير الوسيلة الوحيدة لدرء ذلك العدوان، وأن يكون متناسبا معه

وعلى أية حال فإن مسعى التعريف القانوني للدفاع الشرعي ينبني . الالزمة لحفظ السلم واألمن الدوليين
في مجال التأسيسي له على إحدى النظريات الثالث التي تدور بين فكرة حماية المصلحة الجديرة 

لدوليين أو فكرة حماية المصلحة المشتركة ألعضاء المجتمع بالرعاية أو فكرة حماية السلم واألمن ا
والواقع أن النظريات الثالث لم تسلم من سهام النقد بالقياس إلى المرونة التي انبنت عليها . الدولي

سواء في التشدق بالحديث عن حماية السلم واألمن دون تحديد المنظور المنطلق منه، أو تعلق األمر 
ح الجديرة بالرعاية دون تحديد معيارية الجدارة بالرعاية والتي قد يطغى فيها بترجيح إحدى المصال
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االعتداد بقوة الدولة المتمسكة بحق الدفاع الشرعي، على أن األقرب إلى المنطقية إنما هي نظرية 
حماية المصلحة المشتركة للجماعة الدولية التي تفضي بالنتيجة إلى استبعاد العدوان ليس بالضرورة 

اوبا مع تأمين مصلحة ذاتية، بقدر ما يتعلق األمر بالحرص على ضمان مصلحة عامة ال شك أنها تج
 .ال تنأى كثيرا عن مقاصد ميثاق األمم المتحدة الرامية إلى تحقيق السلم والمحافظة على األمن
: نوعين أما فيما يتعلق بصور الدفاع الشرعي فإنه يمكننا أسوة بما ذهب إليه الفقه أن نقسمها إلى

وهكذا فإن الذي يقصد . احدها فردي، وثانيها جماعي، استنادا إلى منطق التصنيف عن طريق العدد
بالدفاع الفردي، إنما هو ذلك الدفاع الذي تمارسه دولة تعرضت العتداء مسلح غير مشروع، للدفاع 

 -رط التناسب واللزومفي حدود احترام ش -عن نفسها دفاعا فرديا، بكل الوسائل واإلمكانيات العسكرية
 .من اجل منع أو وقف العدوان الواقع عليها

هذا وقد وضع الفقه الدولي عدة شروط لهذا النوع من الدفاع، إذ على الدولة التي تمارسه، أن تبلغ 
ذا تدخل المجلس  مجلس األمن فورا بجميع التدابير واإلجراءات التي اتخذتها فرديا للرد على العدوان، وا 

كان على الدولة المدافعة التوقف عن العمل  -المنوط به بموجب أحكام الميثاق –اء دوره من اجل أد
في حين أن النوع الثاني من الدفاع الشرعي، يوصف بأنه الدفاع الجماعي، والذي . الدفاعي من جانبها

مات يتعلق األمر فيه عند االعتداء على دولة تكون منتسبة إلحدى التحالفات العسكرية أو المنظ
الجهوية، أو االقتران مع غيرها من الدول األخرى بموجب معاهدة دفاع مشترك مثال، أن تتحرك جميع 
الدول نصرة لهذه الدولة المعتدى عليها، استنادا وبناءا على نصوص المعاهدة المشتركة أو طبقا 

ل التي تشكل بالنسبة وتجاوبا مع طلب المساعدة الذي تكون الدولة المعتدى عليها قد رفعته لعموم الدو 
لها حليفا مساندا أو عضوا في اتفاقية دفاع مشترك، ذلك أن هذه التحالفات وتلك المعاهدات إنما تنبني 
على اعتبار أن االعتداء على إحدى الدول المنظمة لها، يعد في الوقت نفسه اعتداء على جميع هذه 

ة على هذا النوع من الدفاع الجماعي، فإن وعالو . الدول المكونة للحلف أو معاهدة الدفاع المشتركة
صورة التماس الدولة المعتدى عليها طلب التدخل من طرف دولة ثالثة أو مجموعة من الدول األخرى 
من دون أن يكون الجميع منخرطين في هيكل اتفاق مشترك، تعد هي األخرى صورة من صور الدفاع 

نه ال يقبل أن تتدخل دولة ثالثة نصرة للدولة المعتدى الجماعي، على أن الذي ينبغي االنتباه إليه هو أ
عليها، وتجلب قواتها المسلحة ألراضيها من دون أن يطلب منها احد مثل ذلك التدخل، كل ذلك دون 
الخلط في الحديث عن الدفاع الجماعي بين ما تقوم به الدول باالتفاق وبناء على الطلب لتقديم 

من من تدابير تتراوح ما بين معنى التدابير واإلجراءات العقابية المساعدة، وما يقوم به مجلس األ
 21.ومعنى التدابير واإلجراءات الزجرية والردعية

إذا كان هذا هو المفهوم العام لفكرة الدفاع الشرعي، فإن الذي يمكن أن يستنبط بعد هذا العرض 
مال القوة المسلحة استعماال الوجيز، هو أن معنى الدفاع الشرعي يظل من حيث مضمونه، معنى استع

استثنائيا مضبوطا بجملة من الشروط ومقيد بطائفة من االلتزامات، على أن الحديث عن الدفاع 
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الشرعي هذا، بقدر ما يتعلق األمر فيه بفكرة الدفاع الذاتي الذي تمارسه الدول فرادى يمكن أن يترجم 
إلقليمي، ذلك أن الذي يحدث مثال في منطقة فيه استعمال القوة في نطاق اللجوء إلى تحقيق األمن ا

الجزيرة العربية بقيادة المملكة العربية السعودية، بمناسبة األزمة اليمنية، يمكن أن يوصف من وجهة 
نظر دول الخليج أنه االستعمال الصحيح لمعنى الدفاع عن األمن اإلقليمي الذي تهدده األطماع 

أخرى على منظمة حلف الشمال األطلسي هو األخر شكل من واإلبقاء من جهة . التوسعية اإليرانية
أشكال القول بحرص الدول األوروبية وبعض الدول الغربية األخرى بقيادة الواليات المتحدة األمريكية 
على االحتفاظ بتجمعها العسكري بحجة أن هذه المنظمة ما تزال تقوم بدورها الرامي إلى الحفاظ عن 

من ميثاق األمم المتحدة إذ تتحدث عن الدفاع الشرعي بما  51لحقيقة أن المادة وا. امن أوروبا اإلقليمي
فيه الجماعي ال تذكر بالفظ مصطلح األمن اإلقليمي، غير أن التوسع في تفسير المصطلحات وربط 
معنى الدفاع الجماعي بفكرة األمن اإلقليمي يجعل من الناحية السياسية تبرير هذا النوع من الدفاع اقل 

ميا بوصف الشذوذ الدفاعي، على أننا في كل األحوال نعرف بأن إلباس مصطلح الدفاع الرامي إلى ر 
حماية األمن الذاتي أو األمن الجماعي أو األمن اإلقليمي، إنما هو إلباس ذرائعي يراد به تبرير 

ا بالفعل أمام دفاع استعمال القوة بهذه المناسبة أو تلك، على أن الواقع وحده هو الذي يؤكد فيما إذا كن
قانوني تعلق فيه األمر بدفاع فردي أو جماعي أو إقليمي، على أننا نقرر بأن اإلبقاء على هذا النوع 
من المبررات عند استعمال القوة هو في نهاية المطاف اعتراف ضمني بأن هيئة األمم المتحدة 

لجماعي إنما تكون قد عبرت المسؤولة عن ضبط األمن والسلم في العالم تحت غطاء ضمان األمن ا
 .عن فشلها وكشفت عن ضعف فعاليتها في تأمين هذا السلم وذاك األمن

 المقصود بالمنظومات الدفاعية وتوسع دالالت استعمال القوة : المطلب الثاني
ما من شك في أن الحديث عن المنظومات الدفاعية في نطاق المعجم العسكري إنما ينصرف 

بالدفاع الجوي والبحري والتحصينات البرية وما إلى ذلك، غير أننا نعتقد أن  ليعطي دالالت ذات صلة
الحديث في باب المنظومات الدفاعية، يمكن أن يقصد به سياسيا مجموعة من العناصر والعوامل 
المتداخلة التي قد يصل األمر فيها إلى الحديث عن منظومات هجومية، تخجل فواعل العالقات الدولية 

بها صراحة، على غرار ما تم التراجع عليه من حيث استبدال ما كان يعرف بوزارات  عن التفوه
المستعمرات أو وزارات الحربية التي أصبح الحديث عنها من مشموالت التاريخ البائس للدول التي 
شوهت قيادتها السياسية بأطماعها التوسعية، سمعة شعوبها ومواطنيها، األمر الذي بات معه استعمال 

طلح المنظومات الدفاعية والحال هذه استعماال جوازيا، تشترك فيه الدول القوية والدول الضعيفة مص
ومهما يكن من أمر فإن جميع الدول صغيرة كانت أم كبيرة في نطاق مهامها . من حيث التحدث عنه

لما قد تتعرض المرفقية، وأدوارها السيادية، تجد نفسها مضطرة للتزود بمنظومات دفاعية معينة، تحسسا 
له من تهديدات أجنبية، بصرف النظر عن فعالية هذه المنظومات الدفاعية وقدرتها على التصدي 

ذلك أن الدول كاألفراد إنما هي مجبولة على االستعداد للدفاع عن . للتهديدات الخارجية من عدمه
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ي نجاعة هذا الدفاع أو نفسها، بغض النظر عن موفقيتها في تأمين ذلك الدفاع من عدمه، إذ العبرة ف
فشله، يعاد فيها إلى عوامل كثيرة يتم االصطالح عليها بمعنى القوة، فما المقصود بهذه القوة وما هي 

 .عواملها؟ وهل أنها ظلت ذات داللة ثابتة، أم أن مفهومها قد شهد تطورا وديناميكية؟
القوة في البدء إنما كان التركيز  لإلجابة عن مثل هذه األسئلة يتعين علينا في البداية االعتراف أن

 21فيها يتم اعتمادا على المقدرات العسكرية ومستوى الجيوش وتأهيلها من الناحية العددية والتكنولوجية
ومن حيث استعدادها ومهارات الجنود فيها دون إغفال معداتها وعتادها البري والبحري والجوي، على 
أن هذه القوة المرتبطة بالمفهوم العسكري، سرعان ما فهم العالم بأنها لم تعد المعبر الوحيد عن إمكانية 

صار يحسب للمقدرات  تأثير الدولة في العالقات الدولية وتمكنها من لعب ادوار ذات أهمية، إذ
االقتصادية والعوامل الديموغرافية والموقع الجيوستراتيجي وغيره من العناصر األخرى ألف حساب 
لينتهي المهتمون بالجانب المفاهيمي للقوة بسمية هذا النوع من المعارف التي تلتقي فيه القدرات 

 . أو تلكالعسكرية باإلمكانيات االقتصادية، بالقوة الصلبة لهذه الدولة 
إن القول واإلقرار بوجود قوة صلبة قد جعل مع مضي الزمن المهتمين بالعالقات الدولية يعمدون 
إلى اختراع تعاريف بناءا على تطبيق مفهوم المخالفة، ليناهض من حيث الشكل على األقل والوسيلة 

العنف عند االقتضاء  نظام القوة الصلبة الذي يتم فيه التركيز على عنصر اإلكراه والضغط واستعمال
وهكذا تم االنتهاء إلى ما بات يعرف بمفهوم القوة الناعمة الذي يقوم على . في مجال العالقات الدولية

فلسفة الجذب والتأثير الممارس من قبل فواعل العالقات الدولية في مواجهة بعضها البعض استنادا إلى 
ولوجية على غرار ما انتهى إليه األمريكي عناصر ثقافية أو تمثالت سلوكية، أو استدراجات إيدي

جوزيف ناي، لينتهي تطور موضوع القوة من حيث كونه مفهوما ال يفتأ يتنامى مدلوله إلى ما يسمى 
بالقوة الذكية، أين تتضافر أدوات القوة الصلبة التي ما تزال في حقيقة األمر تعتبر المرتكز األساسي 

 .تأتي بعد ذلك القوة الناعمة كمؤيد لمفعولية القوة الصلبةفي التأثير على العالقات الدولية، ل
المنتهى إليها كمصطلح في بداية القرن الحادي والعشرين قد صار يعطي  22إن استعمال القوة الذكية

رجاء اللجوء إليها طالما أن واقع الفواعل األساسية في  الدول فرص تأجيل استعمال القوة الصلبة وا 
يح لها التعامل بفكرة القوة الناعمة عمال على تحقيق مصالحها، وسعيا إلى الوصول العالقات الدولية يت

إلى تأمين أهدافها ذات الطبيعة المصلحية، ذلك أن فكرة المصالح المبحوث عنها، والمراد تحقيقها 
كأهداف نهائية من أي استعمال للقوة صلبة كانت أم ناعمة أو ذكية يظل هو ديدن التحرك بين 

 .المجتمع الدوليأعضاء 
إن الحديث عن القوة الممنوع استعمالها، والمحظور التهديد باستخدامها في نطاق أحكام ميثاق األمم 

إلى عنصر القوة، غير   -لم يحدث أن تم التطرق فيه من حيث التصنيف الثالثي المذكور-المتحدة، 
ف ظل مفهوما متبنى، ولم يعرف أي أن اإلشارة إلى القوة كآلية من شأنها أن تفضي إلى استعمال العن

استثناء إال في نطاق ما يعرف بممارسة هذا النوع من العنف تحت مسمى الدفاع الشرعي المنوه به في 
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نص المادة الحادية والخمسين من ميثاق األمم المتحدة، على أننا نعترف بأن الظاهر من النص في 
هو الحديث عن القوة المسلحة، غير أننا نستغل الحديث عن القوة وفق شرعة المنتظم األممي، إنما 

هذه السانحة لنقرر بأن معنى القوة المسلحة يمكن أن ينسحب على ما تم التواتر عليه في نطاق ما 
سميناه بالقوة الصلبة التي تتضمن بين مكوناتها عنصر القوة العسكرية التي تعمد إلى استعمال األسلحة 

ستوحي من الطبيعة التطورية لمدلول القوة وتنوع معانيها بين صلبة التقليدية، كما أننا يمكن أن ن
 .وناعمة وذكية، مدلول قوة أسلحة الدمار الشامل بما فيها األسلحة النووية

إننا إذ نتناول في باب الحديث عن تطور مفهوم قوة األسلحة النووية، نريد أن نثير مسألة مدى 
وية من عدمه، ذلك أنه في باب األسلحة النووية على وجه جواز حق الدول في التزود باألسلحة النو 

، عملية االلتحاق بالنادي 1161التحديد، حدث أن اعتبرت معاهدة منع انتشار األسلحة النووية لسنة 
أمرا  1167جانفي  11النووي لغير الدول التي تكون قد فجرت أسلحتها في تجارب نووية قبل 

 .محظورا
مناقشة حق الدول في التزود في نطاق منظوماتها الدفاعية باألسلحة إن الذي يدعونا لمعاودة 

وعجز هياكل . النووية، إنما هو حق الفواعل الدولية في تقدير مستوى الخطر الذي يتهددها من جهة
المنتظم االممي وأعضاء المجتمع الدولي عن ضمان االحترام الصارم القاضي بمنع أية دولة عدا 

ة بدول النادي النووي في اكتساب السالح النووي بدليل التحاق كل من الهند سنة الدول الخمس المعروف
سرائيل التي ال تريد أن تجيب عن 2116، كوريا الشمالية سنة 1111، الباكستان سنة 1174 ، وا 

 .وضعها النووي مع تيقن الجميع بأنها تحوز مثل هذا السالح من جهة أخرى
ن وقت االستعمار المباشر واعتماد الجيوش البرية الحتالل أقاليم إلى جانب ما تقدم يمكننا القول أ

الدول يبدو أنه قد تولى، طالما أن إمكانية تحقيق المصالح التي تفتح شهية الدول الكبرى قد صار 
ممكنا عن طريق ما سميناه بالقوة الناعمة، الشيء الذي يجعلنا نضيف إلى ما ذكره األمريكي جوزيف 

قبيل اإلعالم أو الحصول على مقدرات القوة النووية غير المرشحة لالستعمال في آليات من  23ناي
الوقت المنظور والتي يكفي أن يعلم الغير بحيازة هذه الدولة أو تلك لها لتتغير أساليب التعامل معها، 
بدليل ما يحصل من تجارب على مرأى ومسمع من العالم كله من قبل دولة كوريا الشمالية، من دون 

 .أن يستطيع المنتظم أو المجتمع الدولي فعل شيء إزاء هذه الدولة
إن الذي يجعلنا نقدر ومن عجب أن التحاق سالح ما بقائمة أدوات القوة الناعمة، هو اثر هذا 
السالح من دون استعماله في إحداث الردع الجماعي وبعث معاني الخوف من الدولة التي تحوزه، 

ت تأثير وذات دور جدير بالحسبان في نطاق توزيع ادوار فواعل العالقات الشيء الذي يجعلها دولة ذا
 .الدولية

إن العجز الذي كشفت عنه عملية فشل األمم المتحدة في ضمان تحقيق األمن الجماعي، هو الذي 
يكون قد حفز بعض الدول على بذل الجهد الكافي لتحقيق مقدرات الوصول إلى اكتساب سالح نووي، 
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ما  -رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا  -أن حصل أن قدر الدكتور محمد البرادعيوفي هذا الش
دولة قادرة على الوصول إلى اكتساب هذا السالح طالما أن معارف تصنيعه ومعادالت  41ال اقل من 

تركيبه لم تعد تعجز العلماء وكبار المهندسين في مختلف بالد العالم بغض النظر عن أعراقهم 
وأجناسهم، الشيء الذي يجعلنا نثير مرة إضافية حاجة المجتمع الدولي إلى العودة إلى نظام األمن 
الجماعي واعتناقها مذهبا وأسلوبا يوكل فيه األمر إلى هيئة األمم المتحدة باعتبارها التنظيم المخول 

 .دوليا لبعث السلم واألمن وتعزيزه عند اهتزازه هنا أو هناك
تحقيق األمن الجماعي عن طريق األمم المتحدة، فإننا نحسبها ممكنة من خالل أما آلية ضمان 

تخلي كل الدول الحائزة للسالح النووي عن ترساناتها المخزنة مع تفعيل اتفاقية منع التجارب النووية 
بشكل عملي، ذلك أن اإلبقاء على فرضية أن تستأثر دول دون غيرها بهذا السالح، من شأنه، وأمام 

معينة أن يدعو دول أخرى تحت ذرائع مختلفة لاللتحاق بهؤالء المستأثرين في حيازة السالح  ظروف
النووي بداعي المصلحة العليا للبلد أو التهديدات اإلقليمية التي تستشعر هذه الدولة أو تلك بحجج أو 

تشدق حتى القول بدون حجج، أنها قد تتعرض لها على غرار المزاعم اإلسرائيلية التي وصل بقيادتها ال
بأن إسرائيل في مجال السالح النووي وهي تمتنع عن توقيع معاهدة انتشار األسلحة النووية، أو تخل 
وتعطل انعقاد اتفاقية إخالء منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية، إنها تقول إن المسألة بالنسبة 

لها أن توجد على مرمى حجر من عدد  إلسرائيل هي مسألة وجود طالما أن العامل الجغرافي قد أراد
 .هائل من الدول العربية

إن القول بإعادة بعث موضوع األمن الجماعي وتكليف األمم المتحدة بالسهر عليه دون غيرها إنما 
هو قول غير حالم كون هذه المنظمة بالعودة إلى ميثاقها تحوز لجنة أركان، نعتقد أن تأسيسها 

الردع بما فيها النووي التكتيكي على وجه الخصوص، من شأنه أن يحقق وتزويدها دون غيرها بأدوات 
مند خمسين سنة تحت عنوان وجوب المحافظة على آلية الردع النووي في  23ما يدعو إليه ريمون ارون

، أو ما يتمسك به وزير خارجية بلده األسبق اوبار (الجدل الكبير حول اإلستراتيجية الذرية)نطاق كتابه 
الذي يحسب أن موضوع الردع هو الذي ساهم إلى حد اآلن في تأجيل نشوب حرب عالمية  24فيدرين

ثالثة، ال شك أنها إذا حصلت ستكون بما تحدثه من ويالت، إعالنا عن قيام انتحار جماعي وتكريسا 
 .لفكرة الفناء النهائي

من الجماعي المخول إن الذي يدعونا مرة إضافية للحث على ضرورة العودة مرة أخرى إلى نظام األ
القيام به لهيئة األمم المتحدة، إنما هو ما يعرف بالهواجس األمنية التي قد يتم بكل تأسف التذرع بها 
في شكل تهديدات إقليمية لهذه الدولة أو تلك، فتلجئ تحت عنوان حق الدفاع الشرعي إلى استعمال 

عن استعمالها بأنه  1116در في جويلية القوة النووية التي لم يقل حكم محكمة العدل الدولية الصا
استعمال يتعارض مع أحكام القانون الدولي رغم اإلقرار بموجب نفس الحكم بأن استعمال هذا السالح 

، غير أن العرف 25إنما هو متعارض مع أحكام القانون الدولي للبيئة وأحكام القانون الدولي اإلنساني
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يحدث أن اعتبر السالح النووي استخداما أو تهديدا  الدولي الذي يمثل احد ابرز المصادر، لم
والذي يؤيد برأينا العمل سريعا على تطهير الكرة . باستخدامه أمرا متعارضا مع أحكام القانون الدولي

عادة االعتبار لنظام األمن الجماعي المقود من قبل األمم المتحدة، هو  األرضية من السالح النووي وا 
اإلرهاب الذي ال يمكن توقع واستشراف تصرفاته التي قد يصل فيها األمر إلى ابتالء العالم بطاعون 

وحتى ال يكون القول من الناحية الميدانية عديم التمثيل من حيث أن . حد توظيف مثل هذا السالح
المجتمع الدولي لم يعرف تخليا عن مثل هذا السالح من طرف أية دولة، فإنه يمكننا االستهداء بما 

اتفاقية بالين بادا بدولة جنوب إفريقيا التي صرحت بأن منطقة إفريقيا إنما هي منطقة تمخض عن 
بل إن دولة جنوب إفريقيا نفسها قد حدث وبطواعية وبعد وصولها إلى . خالية من السالح النووي

اكتساب هذا السالح أن تخلت عنه كما تخلت ليبيا القذافي عن سالحها الكيميائي في نطاق البحث 
بل إن سوريا األسد نفسها وتحت رعاية روسيا كما زعم . عذرية جديدة بعد اتهامها بقضية لوكاربيعن 

تكون قد تنازلت عن مخزونها الكبير من السالح الكيميائي، الشيء الذي يجعل عملية تطهير العالم 
بل إن بلدنا . ويةبوجه عام من أسلحة الدمار الشامل أمرا قابال لالنجاز بعيدا عن أية سريالية أو طوبا

الذي قيل عنه مند الثمانينيات كان يتهيأ للتزود بأسلحة نووية، قد حدث أن اختارت قيادته مند شهر 
بل إن إيران مؤخرا بعد اتفاقها مع الدول . االلتحاق بمعاهدة منع انتشار األسلحة النووية 1115فيفري 
علق باكتسابها وتوجهها نحو حيازة السالح ألمانيا تكون قد خففت من كل معاني التوجس المت+ الخمس 
بل إن العراق أيضا قبل أن تنهار حدث أن منعت عنوة من طرف دولة الكيان الصهيوني من . النووي

من قبل دولة  1111الوصول إلى الصناعات النووية بدليل قصف ٌمفاعل تموز خالل شهر جوان 
 .إسرائيل التي لم يعاقبها احد

 :الخاتمة
نتجه في ختام هذه الورقة أن موضوع األمن الجماعي كنظام موكول تأمينه لألمم إن الذي نست

المتحدة، إنما هو نظام قابل لالنجاز إذا ما خٌلصت النوايا وصدقت اإلرادات السياسية خاصة من قبل 
الدول الكبرى في هذا العالم، ذلك أن األمن الجماعي وحده هو الذي يحد عمليا من معنى االستعمال 

فردي أو الجماعي للقوة حتى تحت ذرائع الدفاع الشرعي، وال مندوحة عند استعمال الدفاع الشرعي إن ال
توافرت أسبابه وكان بمقدور الدولة المعتدى عليها الرد بالقوة أن يتحول إلى توظيف مستعين بالسالح 

 .النووي، الشيء الذي يهدد معنى الحياة في هذا الكوكب بأسره
أخرى في هذه الورقة بوجود تهديدات إقليمية مسألة قابلة للتصديق كما هي قابلة  إن القول من جهة

للتكذيب، ذلك أن الفواعل الدولية تستطيع أن تصطنع حجج الستعمال القوة صلبة كانت أو ناعمة أو 
التحضير الستعمالها تحت عنوان التوجس من الجار أو من العدو التقليدي، على أن التمثيل في مجال 

ان الدفاع الشرعي للدولة عندما يكون األمر صادقا يمكن أن يقنعنا بوجوده توافر عناصر متضافرة ضم
كأن تكون دولة مثل الجزائر المرشحة المتحان الربيع العربي أو المهددة إقليميا عن طريق مخلفات 
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مزاعم الجزائر بل إن الذي يؤيد تاريخيا . القضاء على نظام القذافي ونظام بن علي في ليبيا وتونس
بفرضية وجود تهديدات إقليمية حيالها هو ما ترسخ من عقيدة عسكرية لدى نظام المملكة المغربية 

من ميثاق االتحاد اإلفريقي  11الجارة التي اثبت التاريخ بأن لها أطماعا متعارضة مع نص المادة 
األمر بما حصل ما بين  القاضي بعدم جواز المساس باألراضي الموروثة عن االستعمار سواء تعلق

التي  1175، وما حصل بمناسبة ما سميا بالمسيرة الخضراء سنة 1163الجزائر والمغرب سنة 
المذكورة ليشمل  11اجتاحت األراضي الصحراوية دون أن يمتد مثل هذا التوجه المعارض لنص المادة 

 .جزيرة سبتة ومليليا المستعمرتين من قبل اسبانيا
من ميثاق األمم المتحدة مع تمكين لجنة أركان األمم المتحدة دون  47يل المادة إن العودة إلى تفع

غيرها من أدوات السالح النووي التكتيكي وحده هو الشكل الذي يعيد لهذا المنتظم اعتباره، ويشعر 
الدول بتساويها ويطمئنها بخصوص أمنها وسلمها ويمنع عنها التوجه الفردي أو الجماعي تحت عنوان 

عداد للدفاع الشرعي والدخول في عملية تمرد عن القانون الدولي من حيث عدم االمتثال لمعاهدة اإل
منع انتشار األسلحة النووية، التي نعتقد أنه وبالعودة إلى نصوصها وروحها ما كان لها أن تصبح 

ألخير سنة على دخولها حيز النفاذ لكون الغرض األول وا 25معاهدة غير محدودة المدة بعد مضي 
منها لجميع أعضاء المجتمع الدولي إنما كان هو النزع الكلي والشامل للسالح النووي واالمتناع 

 .           المستقبلي عن القيام بأي تجارب في هذا النوع من السالح
 :الهوامش

الجزائر -ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون المنظمات اإلقليمية ونظام األمن الجماعي،بوزنادة معمر،  .1
 .  14، ص  1112

2. Gérard Foissy, Relations Internationales et Introduction Au Droit 
International ; Semestre 1 (PDF),p :4. 

  .15معمر بو زنادة، المرجع السابق، ص  .3
، منشورات ذات السالسل األصول والنظريات العالقات السياسية الدولية دراسة فيإسماعيل صبري مقلد، . د .4

 .   211ص  1115الكويت الطبعة الرابعة 
 .و ما يليها 311إسماعيل صبري مقلد، المرجع السابق ص . د .5
 .312و 311إسماعيل صبري مقلد، المرجع السابق ص . د .6
http://www.f-مقال منشور على موقع  مفهوم األمن في القانون الدولي العام، خليل حسين،.د .7

-law.net/law/threads/26537  11/11/2117، تاريخ االطالع. 
مقال منشور على موقع،  تطور مفهوم االمن الجماعي الدولي،عبير الفقي،  .1

http://www.elsyasi.com/article_detail.aspx?id=1567  11/11/2117، تاريخ االطالع . 
 .عبير الفقي، المرجع السابق .1

، دار المفيد للنشر والتوزيع عين  موسوعة الوثائق الدولية المرتبطة بحقوق اإلنسانهشام، قاضي  .11
 . 451ص  2111الجزائر سنة /مليلة
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http://www.startimes.com/?t=21984839  وما يليها 14، ص 11/11/2117:، تاريخ االطالع . 
 .وما يليها 11نفس المرجع، ص  .16
 .471هشام ، المرجع السابق، ص قاضي  .17
من الدفاع الشرعي الى : الراهنة تطور مفهوم الدفاع الشرعي في ظل المتغيرات الدوليةحامل صليحة،  .11

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع قانون التعاون الدولي من كلية الحقوق جامعة الدفاع الشرعي الوقائي
: ، من موقع2111مولود معمري تيزي وزو السنة الجامعية  
www.ummto.dz/IMG/pdf/these_complete_de_HAMEL_Saliha.pdf طالع ، تاريخ اال

 . 23،ص 15/11/2117
 .24حامل صليحة،المرجع السابق ص  .11
 .وما يليها 31حامل صليحة المرجع السابق، ص  .21
 فى المعاصرة -السياسية  المتغيرات :الدولية العالقات في القوة اثرالنورى،  محمد العزيز عبد بن حامد - .21
في العلوم السياسة من جامعة الخرطوم ، السنة  بحث لنيل شهادة الماجستير ، 0991 -0991األوسط  الشرق منطقة

وما  67، ص16/11/2117:، تاريخ االطالع/khartoumspace.uofk.edu:8080: من موقع 2116الجامعية 
 .يليها
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 الوطنيالحدود الذكية آلية حديثة للدفاع 
 إيدابير أحمد . أ

 المركز الجامعي تمنراست
 :خصـــمل

بفعل التطور السريع الذي وصل إليه العالم اليوم، أصبح هذا األخير عبارة عن شبكة من 
، األمر الذي فرض التفاعالت الرسمية وغير الرسمية، والتي أضحت أمامها الدولة وكأنها بدون حدود

التزال تدير هذه الحدود  إال أن العض منها..إنتهاج نمطا معينا في مراقبتها لحدودها  على هذه الدول
بالطرق التقليدية المعروفة، في حين أن هناك دوال أخرى تستخدم التقنية العلمية والتكنولوجية لمواكبة 

ة على كل ومسايرة التحديث الذي مس العالم في جميع جوانبه، فهذه الحركيات التي أفرزتها العولم
المستويات أنتجت معها عالقات غير رسمية وغير قانونية أضحت بمثابة تهديدات جديدة تؤرق الدول 

في تحقيقها  ، والتي تشتغل غالبا عبر الحدود ، وأكثر من ذلك فقد أصبحت تستخدم التكنولوجيا
تلك التهديدات عبر  أصبح من واجب الدول اإلعتماد على التقنية الحديثة في مواجهة ألهدافها، ولذلك

 .من هنا جاء الحديث عن تقنية الحدود الذكية والتي تعالجها هذه الورقةو الحدود ، 
Abstract : 

due to the rapid development reached by the world today, the latter had 

become a network of formal and informal interactions, in which the state has 

become without borders .and this imposed on a state adopting a policy of a 

particular style to controle its borders, but some countries still manage these 

borders with the  traditional methods. Wheras there are other countries use the 

scientific and technological technique to keep up and cope with modernization 

which the world has knew in all its aspects.these dynamics –created by 

globalization at all levels-, produced informal and illegal relationships which 

has become new and serious threats that bother those countries working across 

borders, and more than that they started using technology to achieve their 

objectives. for that, countries should rely on the use of the modern technology 

facing those threats across borders… and here comes the idea of " the smart 

borders technique" . 
 :مقدمــــــــــــــــــة

تعتبر الحدود اليوم، إحدى أهم ركائز األمن الوطني، والتي تركز عليها أي سياسة دفاعية أمنية، 
وخاصة في ظل عالم تزداد فيه التقاطعات المصلحية، والتي أضحت التعترف بالحدود المستمدة من 

ظل تناقص سيادة الدولة اليوم بفعل الحركيات الجديدة التي أفرزتها  فكرة مفهوم الدولة القومية، ففي
ظاهرة العولمة ، في جميع المجاالت اإلجتماعية ، اإلقتصادية، السياسية، على جميع األصعدة المحلية 

 .، الجهوية، والدولية الكوسموبوليتانية
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ر قانونية ، مركبة ، سست لتزامن تلك الحركيات مع حركيات أخرى غيالجديدة أ هذه الظروف
تكون متكاملة، والتي أضحت تمثل تهديدا مباشرا لألمن الوطني القومي، هذه  معقدة ، وغالبا ما

التهديدات والتي أخذت في تطور مستمر، اتخذت شكال ال تماثليا وفي أغلب األحيان تميزت 
ية، بإيجاد أشكاال جديدة هذا األمر فرض على الحكومات أن تعيد النظر لحدودها السياس. باإلستدامة 

إلدارة حدودها تتماشى مع حداثة تلك التهديدات األمنية بكل صورها المختلفة ، كاالرهاب، الجريمة 
المنظمة، الهجرة غير الشرعية، تهريب األسلحة والمواد الطاقوية وغيرها ، والتي تستدعي غالبا تظافر 

ليمية على المستوى الجهويللقضاء عليها أو على الجهود الدولية على المستوى الدولي، والجهود اإلق
 .األقل التقليل من خطورتها

لكن قد تعترض أحيانا هذه الجهود، مشاكل عديدة أهمها هشاشة الدول المجاورة، وفشل مؤسساتها 
السياسية واألمنية، مما ينعكس سلبا على أي مجهودات تعاونية نحو وضع سبل وأفق للعمل المشترك، 

ا ثقيال في اي خطة استراتيجية حول الحدود  لبعض الدول دون أخرى ، مايؤدي بها غالبا ما يشكل عبئ
 ..إلى الفشل

وفي ظل هذا األمر تبحث الحكومات عن بديل الدارة حدودها بطرق أكثر نجاعة وبأقل تكاليف 
ا وكيفية ممكنة، وهنا ظهر الحديث عن مايعرف بالحود الذكية، والتي  ستركز هذه الورقة على دراسته

استخدامها لمكافحة التهديدات األمنية التي تتجاوز هشاشة الدولة ، وذلك من خالل طرح اإلشكالية 
 :التالية

 هل من سبيل إلدارة الحدود في ظل عالم بال حدود؟
 :اإلطار اإليتومولوجي للحدود: المحور األول
 :مفهوم الحدود

إجماعا عليها، وبالتالي تتعدد التعاريف بصدد  يعتبر مفهوم الحدود من بين المفاهيم التي لم تلق
 .مفهوم الحدود

 :التعريف اللغوي للحدود_ أ
، 4الحدود لغة هي جمع حد ، والحد في اللغة هو الفصل بين شيئين لكي ال يختلط أحدهما باآلخر

 2.والحد هو الحاجز بين الشيء عن الشيء

 :التعريف اإلصطالحي للحدود_ ب
، 0تجريدي، يفصل بين دولتين أو جهازين عضويين( خطوط)على أنها خط يمكن أن تعرف الحدود 

 1راتزلعلى حد تعبير 
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ويمكن تعريف الحدود الدولية، بأنها ذلك الخط الفاصل بين إقليم دولة و أقاليم دول مجاورة لها، 
الت إستثنائية بحيث تمارس الدولة سيادتها التامة على إقليمها الحدودي، وال تمتد هذه السيادة إال في حا

 .5خارج هذا اإلقليم
وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها الحدودي بما يتضمنه من أرض وسكان وموارد، ويمثل تأمينه 
حماية لتلك المقدرات، وفيه إشارة واضحة على أن الدول تتعامل مع مسألة الحدود على أنها مسألة 

 .ول عن الدولةأمنها القومي، لذلك تعتبر الحدود هي خط الدفاع األ
، أن الحدود الدولية في التاريخ الحديث، تدل على الخط المرسوم " عمر سعد اهلل" ويرى الدكتور 

على خرائط بإرادة الحكومات، الذي يحيط بإقليم كل دولة ، ويضيف أنها خط إصطناعي يفصل أقاليم 
لدول المجاورة لها، وبموضوع الدول ثم إقترانها بموضوع الخط الذي يفصل إقليم الدولة عن أقاليم ا

السيادة على اإلقليم وممارسة الحقوق عليه، وأنها تتأسس على القانون الدولي للحدود وعدم تجاوز 
ذلك أنها مرتبطة بعدم المساس بإقليم الدولة ، وصيانة السيادة اإلقليمية ، والحؤول دون نشوب مبادئه، 

 6.دوديةنزاعات حدودية أي بضمان السلم في المنطقة الح
و قد ظلت الحدود السياسية بين الدول تشير دائما إلى حدود سلطة الدولة على أراضها وشعبها، 

ويتم تحديد الحدود عن طريق المعاهدات الثنائية ، ناتجة عن قرار تحكيمي أو قضائي عن طريق لجنة 
حدث في بعض الدول مشتركة من قبل الدول المعنية باألمر، كما قد ينتج أيضا عن قرار إداري، كما 

 .4اإلفريقية وبعض جمهوريات أمريكا الالتينية
 :وهناك العديد من النظريات واإلتجاهات التي تناولت قضية الحدود بين الدول نذكر منها

 :نظرية الحدود الطبيعية_ أ
ولقت هذه النظرية قبوال كبيرا من قبل الدول الكبرى منذ القرن السابع عشر، والتي تكلم عنها 

، وتركز هذه النظرية على الحدود الطبيعية، التي تفصل بين الدول كاألنهار " دي ريشيليو" الكاردينال 
، يهدف إلى تحقيق " دي ريشيليو" وغيرها، وكان الكاردينال ...، الغابات، الوديان، الجبال، البحيرات 

 9.مانيةحلم فرنسي يتمثل في جعل نهر الراين حدا طبيعيا بين فرنسا والدول األل
 :نظرية الحدود القومية_ ب

شعوبها ) وفحوى هذه النظرية في أن حدود الدولة ترسم من خالل، اشتمالها لحدود شعبها، 
، فهذه النظرية ترسم حدود الدولة على أساس عرقي أو إثني، وتسمى هذه الحدود بالحدود (القومية
 .البشرية
 :نظرية الحدود اإلستراتيجية_ جـ 

، من (أرض وموارد)النظرية في أن الغرض من الحدود ، هو حماية الدولة من وتتلخص هذه 
 9.العدوان الخارجي
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، "Hartshorneهارتسهورن " و "  Bogsبوجز " وتختلف الحدود من ناحية تصنيفها، وقد إقترح 
 :تصنيفا رباعيا للحدود يتلخص في

 :الحدود الطبيعية_ 10
 ل الجبال، األنهار، البحيرات، الغابات و المستنقعاتوالتي تستند إلى الظواهر الطبيعية مث

 :الحدود البشرية_ 10
وهي التي تستند إلى أسس قبلية أو دينية أو لغوية، أو عرقية، بحيث يكون الحد فاصال بين 

فتين، وقد تعتمد الحدود البشرية قوميتين، أو دينين مختلفين، أو يفصل بين شعبين يتكلمان لغتين مختل
 .من صنع البشر مثل الطرق والسكك الحديدية والقنوات المائية على ظواهر

 :الحدود الهندسية_ 13
وهي التي تعتمد على خطوط الطول، ودوائر العرض، ويدخل في الحدود الهندسية الخطوط 

 .المستقيمة الواصلة بين نقاط اإلستناد األساسية التي توضع على طول الحدود 
 :الحدود المختلطة_ 10

التي تجمع بين األنواع السابقة جميعها، بمعنى أن يستند جزء من الحدود الى ظواهر طبيعية، وهي 
 43.وجزء آخر إلى ظواهر بشرية، ويكون جزء آخر هندسيا

وطالما شكلت الحدود محل إهتمام الدول والحكومات، وما فتئت تسعى للمحافظة على حدودها 
هديد الوحيد للحدود هو الجيش النظامي لدولة العدو، وكانت ففي السابق كان التالسياسية وتدافع عنها، 

جل التهديدات على الحدود، مرئية ويسهل إكتشافها وردعها، لكن مع مرور الزمن وكثافة العالقات بين 
الفواعل الجديدة إلى جانب الدولة كفاعل رئيسي في العالقات الدولية،  وبالتزامن مع الحركيات التي 

، ظهرت تهديدات جديدة عبر دولتية تتخذ من حدود الدول وسيلة لتحقيق أهدافها ، أفرزتها العولمة 
وبالتالي أضحت الحدود أخطر من أي وقت مضى ، إذ ال يجب التغافل عنها وتركها مجاال سلسا 

لحركيات غير قانونية، معقدة ومركبة ومتكاملة وغالبا تكون غير مرئية تستهدف في المقام األول األمن 
 .ي للدولةالقوم

 :الجديدة عبر دولتية وهشاشة الحدود السياسيةالتهديدات : المحور الثاني 
كما أسلفنا فيما تقدم، أن التهديد في السابق وقبل نهاية الحرب الباردة ودخول العالم في شبكية 
 ظاهرة العولمة، كان تهديدا مرئيا واضحا، وسهل التحديد، أما اليوم فأضحت التهديدات خاصة عبر

وتستعمل أساليبا تخترق سيادة الحدود ، تهديدات ال تماثلية غير مرئية و يصعب تحديدها واكتشافها، 
وهذه التهديدات تتمثل في األساس األول في الجريمة المنظمة الدولية، اإلرهاب ، الهجرة غير الدول ،

والمخدرات، خاصة في ظل هشاشة الشرعية، تهريب المواد الطاقوية، المتاجرة بالبشر، تهريب األسلحة 
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الحدود السياسية وعدم مواكبتها للتغيير السريع الذي أصبح يشهده العالم اليوم ، وكثرة الفواعل إلى 
 .جانب الدولة ، والتي كانت الفاعل الوحيد في العالقات الدولية في وقت مضى

 .وسنركز في هذا المحور على الجريمة المنظمة، واإلرهاب
 :المنظمةالجريمة _ ا

من بين أهم التهديدات التي تنشط عبر الحدود في المقام األول، وقد عرفها تأتي الجريمة المنظمة 
جماعة من األشخاص تقوم :" ، بأنها 4999مؤتمر اإلنتربول األول حول اإلجرام المنظم بفرنسا سنة 

اسية، دون التقيد بارتكاب أفعال غير مشروعة بصفة مستمرة، وتهدف إلى  تحقيق الربح بصفة أس
 44.بالحدود الوطنية

 42.ثم أضافت فيما بعد عنصر التنظيم للتمييز بين الجريمة المنظمة والصور اإلجرامية األخرى
واختلف الفقهاء في وضع تعريف موحد للجريمة المنظمة، فهو تنظيم مؤسسي ثابت، له بناء 

مع دسترة واضحة تضمن الوالء والنظام داخل  هرمي، ومستويات للقيادة، وقواعد للتنفيذ وتقاسم األدوار،
 40.التنظيم، مع ضمان الحفاظ على اإلستمرارية والبقاء على المنظمة

ولقد سهل تطور اإلتصاالت والمواصالت عبر الحدود في عملية ازدياد أنشطة الجريمة المنظمة  
ب بناء تحتيا خاصا عبر الدول، وفي ظل هذا التطور التقني والتكنولوجي، أصبح األمر ال يتطل

بالجريمة المنظمة، وباستخدام هذه التقنيات التكنولوجية الحديثة، أصبح بإمكان  منظمات الجريمة 
، كما أن التعاون بين منظمات المنظمة أن تلحق خسائر اقتصادية فادحة بالقطاعين الحكومي والخاص
من خصائص الجريمة المنظمة الجريمة المنظمة، وتوظيف خبراء في الحاسب والبرمجيات قد أصبح 

الشركات العالمية  الجديدة، ولقد استفادت هذه المنظمات اإلجرامية العابرة للحدود الوطنية، من خبرات
والمتعددة الجنسيات، وذلك لمضاعفة أرباحها وتقليل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، ولقد 

من الدول ضعيفة وفاسدة من خالل تغلغل  أصبحت الهياكل السياسية واإلجتماعية واألمنية في كثير
 41.الجريمة المنظمة فيها

ومن بين صور الجريمة المنظمة نجد، تهريب المخدرات، تهريب البشر، والمتاجرة باألعضاء 
البشرية،  تهريب األسلحة ، الجريمة اإللكترونية،  الهجرة غير الشرعية، تبييض األموال، تهريب 

 .شكال واألساليب غير المشروعة الهادفة لربح المالاألسلحة ، إلى غيره من األ
 :اإلرهاب_ ب

العمليات اإلرهابية ال تسعى غالبا ف اإلرهاب مع تعريف الجريمة المنظمة، إال أن ييتقاطع تعر 
للحصول على المال، أو المنافع المادية، رغم قيامها بذلك أحيانا، فهدفها هو اإلنتقام من سياسات دول 

فرض رؤيتها للعالم على الدول والمنظمات الدولية، وحتى على الشعوب ذاتها، وتحاول  معينة، ومحاولة
الجماعات اإلرهابية أن تضفي على نشاطها طابعا عقائديا أو فكريا ، أو ثقافيا لتبرير أعمالها ، 
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واستمالة الناس إلى أطروحتها، من خالل توظيف وسائل اإلعالم بجميع أنواعها، إلبالغ رسالتها 
 .45اإلعالن عن أفكارها، وفرض رؤيتهاو 

الجماعات ويتمثل التهديد اإلرهابي العابر للحدود من خالل تطور مقومات القوة وسرعة تحرك 
اإلرهابية، وتغلغل نفوذها وخاصة في حالة الحديث، عن وجود دول فاشلة على الحدود ، أو ذات 

داخلية، أو دولة تحكمها أنظمة حكم إقتصاد ذي طبيعة خاصة، أو دولة تشهد  صراعات مسلحة 
 46.متطرفة أو متقلبة، يمكن أن يؤدي إلى خلق  مشكالت حقيقية تتعلق بأمن الحدود

فهذا الفشل في المنظومات األمنية والمؤسسات المختلفة للدول المجاورة، أدى إلى تراجع كفاءة هذه 
 44.الدول

وهنا تصبح العمليات اإلرهابية عبر الحدود تستهدف بصورة مباشرة الموارد اإلقتصادية للدول، من 
خالل استهداف المنشآت النفطية، والمنتجعات السياحية ، فضال عن تهريب النفط والمواد الطاقوية، 

تنظيمات كذلك في ظل هذه الظروف تتزايد العالقات الضمنية، بين اللكسب المزيد من الموارد، 
المختلفة، وتتعدد األمثلة في هذا الصدد، وخاصة تلك التحالفات التي تجمع بين التنظيمات اإلرهابية، 

وجماعات الجريمة المنظمة، وفي بعض األحيان مع المجموعات القبلية المتصارعة، تحت غطاء 
ى البنيوية في براغماتي تتقاطع فيه مصالح هذه الجماعات المختلفة، وذلك الستغالل تلك الفوض

اإلمداد باألسلحة والتغلغل أيضا في النسيج المكون للمجتمعات التي تعاني من حروب أهلية سواء 
 49.أكانت عرقية أو إثنية ، أو كانت طائفية مذهبية

فالتهديدات األمنية الجديدة عبر الحدود، كالجريمة المنظمة بكل صورها، والهجرة غير الشرعية، 
قوية، والمخدرات والسالح، إضافة إلى تنامي اإلرتباطات البينية بين الجماعات وتهريب المواد الطا

اإلرهابية المحلية واإلقليمية والعالمية، أصبح ال يكفي التعامل معها فقط باإلكتفاء بالطرق التقليدية 
وبة إلدارة الحدود في عالم لم يعد يعترف بهذه الحدود، وفي ظل تناقص سيادة الدولة القومية، وصع

نتيجة لتطور التقنيات والوسائل التي أصبحت تعتمد عليها هذه الحركيات غير القانونية، مراقبة الحدود 
 .لتمرير أهدافها وتحقيق مصالحها

فما هي الطريقة األنجع للتصدي لهذه التهديدات والتي اصبحت في تطور مستمر يفوق أحيانا 
 .مقدرة الدول؟

 دل اإلدارة التقليدية للحدودالحدود الذكية ب: المحور الثالث
كما أسلفنا سابقا ، أن إدارة الحدود أصبحت تشكل تحدي غير مسبوق للدول في وقتنا المعاصر، 

نتيجة للحركيات المختلفة والسريعة والتي أفرزتها ظاهرة العولمة في كل المجاالت، والتي طمست 
ه الحال في السابق، وخاصة لتلك الحدود المعروفة وجعلتها أكثر عرضة لالستهداف مما كان علي
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الدول والتي تمتلك حدودا برية طويلة، يصعب التحكم والسيطرة عليها، مثل حدود الجزائر والسعودية 
 .وغيرها...وليبيا 

لذلك يجب إعادة النظر في مسألة إدارة الحدود بالطرق التقليدية واستبدالها بتقنية الحدود الذكية، 
 .الذكية؟فما المقصود بالحدود 

 تقنية الحدود الذكية: 

تقنيات متطورة الحدود الذكية يقصد بها إستخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الحدود باستخدام 
باألشعة تحت الحمراء لحماية ومراقبة  CCTVوفعالة مثل طائرات المراقبة بدون طيار، وأجهزة 

هزة المختصة في الدولة، ال سيما األجهزة الحدود، وتعتمد على توفير ربط فعال ومتكامل بين األج
األمنية المعنية بمراقبة الحدود، وكشف محاوالت التسلل أو اإلختراق، وتعتمد هذه األنظمة الجديدة على 

نشر مجسات وأنظمة استشعار يتم توزيعها بحيث تضمن سرعة الوصول إلى الهدف والرد عليه في 
 49.الخطوات على صعيد العامل الزمني أقصى وقت ممكن عن طريق اختصار العديد من

وفي إطار الحديث عن التقنيات الحديثة لمراقبة الحدود، فإن التطور العلمي في مجال التقنيات 
الفنية يسير بشكل متسارع، وال يمكن بأي حال اإلحاطة بكافة هذه التقنيات المستخدمة في مراقبة 

 .الحدود
 التقنيات المستخدمة في مراقبة الحدود: 

، أصبح على الحكومات تحسين طريقة إدارة (اإلفتراضي والمادي) نظرا لتعقيدات المشهد الحدودي 
جراءات محكمة وقدرات  حدودها، وذلك من خالل تكنولوجيا وبنية تحتية مبتكرين وتعاون دولي فعال وا 

 .تنظيمية رشيقة
 :ومن بين هذه اإلبتكارات في إدارة الحدود

لسابق كانت تجمع البيانات من مصادر تقليدية مثل طلبات التأشيرات، ففي ا: تحليل البيانات_ أ
 .والمعابر الحدودية، أما اليوم أصبح الجمع من مصادر متعددة مثل شركات السفر، ووكالء الشحن

كانت عملية التحقق من هويات األفراد عادة ما تتم باستخدام معلومات : التحقق من الهوية_ ب
والتي تكون أحيانا كثيرة مبنية على وثائق مزورة من قبل الشخص، أما اليوم شخصية مثل جواز السفر 

فأصبحت تستعمل بيانات بيومترية مثل التعرف على الوجه والبصمات والمسح الضوئي لقزحية 
 23.العين
 :التفتيش دون الحاجة للفتح_ جـ 

خدام األشعة السينية و فقد توصلت التقنية الحديثة إلى أنظمة تقنية مثل، معدات التصوير باست
أشعة جاما ، بحيث تقوم بتفتيش البضائع دونما الحاجة لفتحها، وقد استخدمت في الكشف عن 

هذا . المخفاة، والموارد اإلشعاعية غير المشروعة، وأيضا في منع تهريب األفراد األسلحة، أو المخدرات
 .دودية البريةفيما يخص مراكز التفتيش عبر المطارات والموانئ والمعابر الح
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 :أما في مجال الرصد والمراقبة عبر بقية الحدود غير المفتوحة
فقد استحدثت أنظمة تقنية حديثة ومتطورة مثل المجسات باألشعة تحت الحمراء، والكاميرات 

 24.المستشعرة للحرارة، والطائرات بدون طيار، والمراقبة عن طريق الرادار واألقمار الصناعية
 :ت المستخدمة في مجال أمن الحدودومن أهم التقنيا

 Security Fence: السياج األمني_ 34

ضوئية و أمواج ميكرو ويفية، يستخدم في السياج األمني، سياج إلكتروني يعتمد على خاليا 
المناطق الحدودية المفتوحة وفي محيط المراكز الحدودية، في حالة اختراق هذا السياج يرسل اشارات 

 .المراقبة، األمر الذي يمكن متخذ القرار من إجراء الالزم وضبط أي عملية تسللمباشرة لمراكز 
 Thermal Surveillance Cameras: كاميرات المراقبة الحرارية_ 32

كاميرات طويلة المدى، ترسم األشياء و األجسام من مسافات بعيدة، من خالل قياس مدى الحرارة 
 22.على شاشات المراقبة في مركز المراقبة المنبعثة منها، بحيث تعكس صورة حرارية

 :المستشعرات الرادارية_ 30
البعيد المدى،  STS_42333ومن أنظمة الرادار المستخدمة للمراقبة الحدودية، الرادار األمريكي 

الذي يستخدم تكنولوجيا المسح اإللكتروني النشط، ، ويؤمن الرادار مصدرا  BURوالرادار األوروبي 
وتغطية المناطق الواسعة، وهو يصنف الدخالء الراجلين، والذين يستخدمون المركبات، مهما للتعقب 

 20.ويوفر الرادار قدرة رصد مستمرة في كل أحوال الطقس
 Night Vision: أنظمة الرؤية الليلية_ 31

باستخدام األشعة تحت الحمراء، تستطيع هذه الكاميرات على إظهار الصور في الظالم الدامس، 
 21.ال تستطيع العين البشرية المجردة رؤيتها والتي

كيلومتر وفي  1.9سنتمتر على مسافة  09وتستطيع هذه األجهزة قراءة الحروف البالغ ارتفاعها 
 .وفي ظالم تام % 93رطوبة بنسبة 

 Avian Heartbeat detector: نظام آفيان لرصد دقات القلب_ 35
حاوالت التهريب أو التسلل البشري، ويعتمد على ويعتبر هذا الجهاز من أفضل أجهزة إكتشاف م

 .رصد دقات القلب لألشخاص المختبئين
 X Ray & Comm a Rayأجهزة الفحص باستخدام األشعة السينية _ 

 تستخدم في الكشف وتحديد مصادر اإلشعاع للمواد الذرية، و أجهزة النشاط اإلشعاعي
 Iremizer3جهاز الفحص المبكر عن المتفجرات _ 
ويعتمد على الكشف عن اآليونات تخدم في المنافذ الحدودية للكشف المبكر عن المتفجرات، يس

 .السالبة والموجبة مما يتيح الكشف عن آثار المتفجرات
 Remote Control Planes: الطائرات بدون طيار_ 36
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عبر هي عبارة عن طائرات تجسس بدون طيار، صغيرة الحجم تستخدم لمراقبة عمليات التهريب 
 25.الحدود وتنقل تقارير حية ومباشرة عما يدور بالمنطقة

ومن بين أمثلة الشركات المهتمة بصناعة أنظمة متكاملة لتأمين الحدود الوطنية، شركة مجموعة 
، والتي تقدم خدمات أنظمة المراقبة المتكاملة لمراقبة الحدود وأمنها،  OLIVE GROUPأوليف 

ن من مستويات للتعامل مع المخاطر واالختراقات الحدودية، وهذه وتعتمد أنظمتها على أسلوب مكو 
المستويات تشمل تصميما متكامال إلجراءات األمن الميداني المطروحة بجانب أنظمة مراقبة معتمدة 

تقدم أنظمة فعالة إلدارة تحديد الهوية بالقياسات على التقنية توفر إمكانية تعزيز الوعي بالمجاالت، كما 
26.يث يمكن أن ترتبط بأنظمة أخرى لألمن والهجرة بما في ذلك قواعد بيانات قوائم المراقبةالحيوية ح

 

وهناك العديد من التجارب في مجال استخدام تقنية الحدود الذكية في العالم، ومن بين التجارب في 
 .البالد العربية تجربة المملكة العربية السعودية، والتي سيتناولها المحور التالي

 (.تجربة المملكة العربية السعودية) نموذج تطبيقي آللية الحدود الذكية،: المحور الرابع
كانت المملكة العربية السعودية تعتمد في مراقبتها للحدود على الطرق التقليدية، من خالل تسيير 

قوة مركزا حدوديا ب 06دوريات متحركة تعمل على مدار الساعة وال تتوقف، فمثال كانت تنطلق من 
 .ضابطا وفردا وتقوم بمسح خطوط متتالية عدة مرات 6252

وبعد تفاقم األوضاع في الشرق األوسط ، وظهور داعش في المنطقة قررت المملكة العربية 
حدودها الذكية السعودية تأمين حدودها باستخدام التكنولوجيا لمواجهة داعش، واستعانت في إنشاء 

كانت المرحلة األولى ، وهي  2341وية والدفاعية، وفي سبتمبر بالمجموعة األوروبية للصناعات الج
ألف متر شبكة ألياف  153، ويضم المشروع مليون و 24إنشاء سياج أمني على طول الحدود الشمالية

مركز  02مراكز للقيادة والسيطرة و  39كيلومتلر، ويضم المشروع  933رادارا بطول  53بصرية و 
بوابة خلفية وأمامية مزودة  09فرق للتدخل السريع و  30زة ب استجابة على طول الحدود مجه

 53برج اتصاالت و  09برجا، منها  49بكاميرات مراقبة ، وعدد أبراج المراقبة واالتصاالت بالمشروع 
عربات مراقبة واستطالع، ويبلغ  43منصة للمراقبة و  95برج مراقبة و  13كاميرا ليلية ونهارية، و 

مدربا لضمان استمرار التشغيل،  63متدربا، وعدد المدربين  0094المشروع  عدد المتدربين في
من الشبك وآخر من الشبك الملحوم، بحيث أصبح عدد المتسللين باإلضافة إلى ساتر ترابي، وسياج 

 29.ومهربي المخدرات ومهربي األسلحة ومهربي المواشي اآلن صفرا
اعتمدنها المملكة العربية السعودية بمنظومة أمنية فهذه النقلة النوعية في تأمين الحدود والتي 

كيلومتر تتضمن أنظمة المراقبة والسيطرة العالية التقنية و المعززة  933متكاملة التقنية على إمتداد 
، "حفر الباطن" بعربات المراقبة واإلستطالع المتطورة، يضم المشروع ستة قطاعات في كل من منطقة 

، وتتم حماية الحدود من خالل ساترين ترابيين "طريف" و " عرعر" ، "عويقلةل" ، " رفحا"، "الشعبة" 
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، وعززت الحدود بأبراج استشعار وكاميرات نهارية وليلية تعمل باألشعة "كونسترتينا وبرافو" وسياجين 
مافوق البنفسجية، تربط هذه المنظومة الموزعة على جميع القطاعات بمراكز القيادة والسيطرة والتي 

تبط بدورها بالمديرية العامة لحرس الحدود، ومقر وزارة الداخلية عبر األلياف البصرية، وألهمية بناء تر 
اإلنسان وتأهيله وتطوير أدواته للتعامل مع التكنولوجيا المستجدة، فقد تم إنشاء مركز إقليمي للتدريب 

ثالثة مجمعات سكنية لمنسوبي والتأهيل لقيادة المنطقة الشمالية، ولمالئمة الظروف المعيشية أنشئت 
 29"طريف" و " ورفحا" ، " حفر الباطن" حرس الحدود وعائالتهم في كل من قطاعات 

  ان  مشروع الحدود الذكية الذي اعتمدته المملكة العربية السعودية جاء ليرفع فعالية أمن
 .الحدود، في استباق ألية مخاطر أمنية حماية للوطن وفي سبيل الدفاع عنه

من إجمالي مساحة المملكة العربية السعودية الكلية،  %5.6منطقة الحدود الشمالية ما يمثل  تغطي
تسودها ظروف طبيعية ومناخية قاسية، مايجعل رجال حرس الحدود بحاجة إلى تعزيزات وتقنيات تزيد 

 03.من فرص اكتشاف المخاطر في وقت مبكر
، تقوم العشرات من أبراج المراقبة الرادارية ولكشف محاوالت التسلل من و إلى األراضي السعودية

كيلومتر على جانبي الحدود الكتشاف محاوالت اإلختراق  13التي تغطي كل منها دائرة قطرها 
والسيطرة في القطاعات والتي ترتبط بدورها بقيادة المنطقة الشمالية في مدينة عرعر، وبالمديرية العامة 

لرياض، في غرفة القيادة والسيطرة يعمل مشرف التدخل السريع لحرس الحدود وبوزارة الداخلية في ا
موقع اإلختراق يقوم على توجيه كاميرات الرؤية الليلية لتحديد الهدف وطبيعته بدقة فائقة، اثر تحديد 

المشرف بابالغ أحد مراكز اإلستجابة وعددها اثنين وثالثين مركزا على طول الحدود، ويوجه المشرف 
دا له نقطة اإلختراق الحدودية، تتم معالجة الخروقات من خالل فرق للتدخل السريع ضابط المركز محد

داخل كل مركز متأهبة على مدار الساعة، كما أن األسالك الشائكة تشكل إعاقة زمنية للمتسلل لذا 
أصبحت مهمة اكتشاف المتسللين والقبض عليهم ال تتجاوز بضع دقائق، وفي حال تعطل الرادار أو 

والمنحدرات واألخاديد العميقة، تقوم عربات ال المتسلل لمناطق تعرف بالمناطق العمياء كاألدوية استعم
المراقبة، واالستطالع بالتمركز على منصات مخصصة لها، ومزودة بنقاط اتصال عبر األلياف 
البصرية التي تستبدل برج المراقبة لكشف اإلختراق ، كما تسهم في البحث عن الضائعين داخل 

 .المناطق الحدودية للملكة العربية السعودية
إن قيام المملكة العربية السعودية باستخدام التقنية الحديثة في إدارة الحدود، لدليل على إقتناعها 
بضرورة مواكبة التحديث الذي يحدث باستمرار في العالم ، وألهمية األمر بعدما كانت على مرمى 

 .االسالمية في الشام والعراق حجر من تهديد مايسمى بتنظيم الدولة
 :ةـــــــــــــــخاتم

تعتبر مسألة الحدود ومراقبتها ضرورة ملحة في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، الرتباطها 
بالعديد من األسباب التي تجعل منها األساس األول للدفاع عن الدولة، فبحكم التعقيدات التي شهدها 
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اإلستخدام الواسع العالم في السنوات األخيرة ، وبحكم التطور التقني والتكنولوجي في جميع المجاالت و 
بالطرق غير القانونية، أصبح من واجب الدولة لهذه التقنيات المستحدثة سواء بالطرق القانونية أو 

نما  حماية حدودها ليس فقط باألساليب التقليدية والتي لم تعد تقوى على مواجهة التحديات الجديدة، وا 
ميع تحدياته وتغيراته، فالطرق التقليدية اليوم يجب استخدام التقنيات العلمية الجديدة المواكبة للعصر وج

أصبحت بمثابة إستنزاف للدولة ، وخاصة تلك التي لديها حدود طويلة تتميز بقساوة طبيعتها كالحدود 
الجزائرية، فعالوة على أن الحدود الجنوبية للجزائر تمتاز بأنها طويلة وصعبة باعتبارها منطقة صحراء 

اس مع إقليم مافتئ يشهد العديد من الصراعات الداخلية الطويلة األمد، قاحلة، فإنها تمثل نقطة تم
إضافة لجوار دول هشة ذات حدود مكشوفة تعاني من ضعف وفشل مؤسساتي على جميع األصعدة، 
مما زاد من خطورة الوضع وأصبحت الجزائر أمام تحديات غير مسبوقة  نتيجة لهشاشة حدود الجوار 

فمن هنا بات من األجدر التفكير في طرق جديدة إلدارة الحدود ...ي، النيجرالجزائري مثل ليبيا، مال
باستعمال تقنية الحدود الذكية، والتي أثبتت نجاعتها في عدة مناطق من العالم، على غرار الواليات 

 .أوروبا، دول الخليج العربي ومن بينهم المملكة العربية السعوديةالمتحدة األمريكية، 
اج إلى إرادة سياسية حقيقية أوال وقبل كل شيء، ومن تم التفكير في خطط لكن كل هذا يحت

ال فال  إستراتيجية جديدة تواكب ماتوصل إليه العالم اليوم من تقنيات حديثة في مجال مراقبة الحدود، وا 
 .يحق لنا الحديث عن سياسات دفاع
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 :الطاقة في العالقات األورومتوسطية على ضوء األزمة الليبية الراهنةأمن 
 مقاربة القوة بالتسلل

 سعداوي عمر. أ

 أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية

 بومرداس/ جامعة امحمد بوقرة

 :ملخص
ضوء األزمة الليبية تركز المداخلة على أهمية المتغير الطاقوي في المنظور األمني األوروبي على 

النفط )الراهنة وموقع الجزائر من ذلك، في ظل بيئة إقليمية غير مستقرة أين أصبح تدفق الطاقة 
من هنا سنختبر فرضية مفادها أن استمرار تدفق الطاقة . أكثر عرضة للتهديد من ذي قبل( والغاز

 .من األمن القومي يؤدي إلى الحفاظ على األمن االقتصادي الذي هو بدوره جزء ال يتجزأ
Abstract: 
This article focused on the importance of changing the Energy Security of 

the European perspective in the light of the current crisis Libya and Algeria of 

that site, in the unstable security environment has become the flow of Energy 

(Oil and Gas) are more vulnerable to the threat. From here we'll examine the 

hypothesis that the continued flow of Energy leads to maintain economic 

security, which is in turn an important part of national security. 

 
الحرب هي دائما الشئ نفسه، هي عنف ميكانيكي، إنها ثأر على ثأر، وهي عدل مسحوق  <<

 >>وهي إنسانية مذمومة، إنها الكذب الممدوح، إنها السرقة المشروعة ومملكة األشرار والطغيان بداخلنا
 >> إن السيادة القومية تتضمن السيطرة على الموارد الخام الالزمة إلدارة دفة الحرب الحديثة<<
لقد فرضت الحرب العالمية الثانية النفط كقوة مركزية دولية وقوة وطنية جوهرية في صنع  <<

 4914فرانلكين روزفلت في العام  >>القدرات العسكرية التي ال غنى عنها للتفوق
أن منطق العالقات الدولية هو منطق مستمر من المقدرات االقتصادية وذلك على اعتبار أن  <<

المنتج للقوة، ألن القوة االقتصادية هي من تجعل حركة الدولة أكثر تأثيرا وأكثر قابلية  االقتصاد هو
 (Smith Shapiro)سميث شابيرو  >>للتطور على مستوى القوة

 مقدمة
تلعب الطاقة وهي الثانية من حيث األهمية بعد الدفاع الوطني دورا حاسما في البقاء والرفاهية فهي 

مصابيحنا ستبقى مضاءة أو ستنطفئ وما إذا كانت زراعتنا ستمضي قدما إلى  التي تقرر ما إذا كانت
األمام أم ستتراجع، وفي الواقع ما إذا كنا نستطيع الدفاع عن أنفسنا أو ال نستطيع، فاليوم تستخدم كل 

 .الوسائل الصلبة والناعمة لضمان تدفق الطاقة
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اسية ألي موقع قوة في العالم منذ الثورة كانت الطاقة والحاجة إلى ضمان أمن إمدادها مسألة أس
إلى داخل العالم الصناعي احتمال التعرض النقطاع  4940الصناعية، وقد جلب حظر النفط العربي 

بين  2339تلك اإلمدادات، وفي هذا السياق ربطت مراجعة االستراتيجية األمنية األوروبية في عام 
ت والتحديات التي تواجه األمن األوروبي في إطار الحديث األمن والطاقة بإعتبار الطاقة إحدى التهديدا

 .، وركزت االستراتيجية في تناولها ألمن الطاقة على تأمين الوصول إلى مصادرها"أمن الطاقة"عن 
من جهة ثانية تحتل ليبيا المرتبة الثالثة من بين الدول التي يستورد منها االتحاد األوروبي 

من مخزونات المنطقة من النفط، وقدرت  %65ليبيا على أكثر من احتياجاته من النفط، وتسيطر 
مليار برميل من  42احتياطات منطقة الساحل االفريقي ب  US Geological Surveyدراسات 

 (4).الموارد غير المكتشفة
من هنا تحاول هذه المداخلة معالجة متغير الطاقة في المنظور األمني األوروبي على ضوء األزمة 

من ذلك، خاصة وأن المنطقة تشهد ارتفاع لوتيرة ( روسيا جنوب المتوسط)الراهنة وموقع الجزائر  الليبية
الالتماثلية وهو ما يجعل من الجزائر محور مهم ال يمكن استبعاده في أي مقاربة، / التهديدات الناعمة

، (Power by Stealth" )القوة بالتسلل" Hollisكما سيتم التركيز على مقاربة ما اسمته هوليس 
واالنكشاف البنيوي على ضوء قاعدة التدخل االنتقائي للحلف األطلسي في ليبيا والساحل االفريقي 

 .وتأثير ذلك على الجزائر واألمن اإلقليمي ككل( مالي)
 األمن األوروبي بين الدبلوماسية العسكرية والدبلوماسية الطاقوية: أوال

ي المنطقة المتوسطية بمعزل عن ثنائيتين هما األمن ال يمكن الحديث عن جيوبولتيك الطاقة ف
والتهديد، إذا ما علمنا أن الدول األوروبية تحديدا تعتمد أساسا في تزودها بالنفط والغاز من الضفة 
ذا ما علمنا بالتحوالت التي تعرفها هذه األخيرة المصاحبة لما يعرف بالحراك  الجنوبية للمتوسط، وا 

اربية والساحل افريقية، من خالل هاذين المتغيرين سنحاول أن نتعرف على العربي في المنطقة المغ
للدول األوروبية في ظل بيئة أمنية غير مستقرة في ( الطاقة)كيفية ضمان تدفق هذه المادة االستراتيجية 

 (.ليبيا ومالي)منطقة جنوب المتوسط 
واستقرارها مرتبط بصورة  -ويوالذي يندرج ضمنه طبعا األمن الطاق-أوروبا تعي جيدا أن أمنها 

قوية بمدى استقرار وأمن المنطقة ككل، فهي ال تريد أن تغض البصر عن أي شيء يحدث في المنطقة 
خاصة إذا كان له عالقة بأمن و تقدم مجتمعاتها، فهي باختصار ال تريد أن تتجاوزها األحداث و 

 .سب إرادتها وما يخدم مصالحهاالتطورات، بل تريد أن تتحكم في كل صغيرة وكبيرة وتوجهها ح
، الذي (حلف الناتو)وبالحديث عن األمن األوروبي فإنه يتبادر إلى أذهاننا حلف الشمال األطلسي 

 .إلى اليوم4919يعد جدار الصد والذراع األمنية الطولى ألوروبا منذ تأسيسه في 
إذ تكفل حلف الناتو بحماية أمن أوروبا من خطر الشيوعية وكان بمثابة الند لحلف وارسو، إال أنه 
وبعد نهاية الحرب الباردة واندثار حلف وارسو طرح تساؤل حول جدوى بقاء حلف الناتو ما دام زال 
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يات الدفاعية الخطر الذي تشكل من أجله، وهنا كانت الحاجة ضرورية للبحث عن بديل ألن االستراتيج
، إذ أكد اجتماع قمة الحلف األطلسي سنة Defense strategies abhor vacuumتمقت الفراغ 

حيث New Strategic Concept بعد سقوط جدار برلين على تبني مذهب استراتيجي جديد  4993
ادوار  اقر على أن سقوط الشيوعية تقتضي تحويل وظيفة الحلف من احتواء القطب المنهار إلى إيجاد

 .جديدة متعلقة أكثر بحفظ السلم عبر العالم
إذ تقوم هذه النظرية على فكرة أن ( 2)،"توازن التهديد"من هذا المنطلق بدأ الحلف في تبني نظرية 

الدول تتوازن في مواجهة التهديد وليس القوة المجردة، وذلك عبر تحديد مصدر التهديد، ومع اختفاء 
لة في االتحاد السوفياتي ال يستدعي ذلك إزالة الحلف األطلسي، بل يتوقف تهديد القوة المجردة المتمث

 .ذلك على إدراك أعضاء الحلف مصادر التهديد األخرى
هذه التحديات والتهديدات التي تستوجب استمرار الحلف مختلفة ومتنوعة، دفعت بالحلف لتبني 

عمليات أهمها أنها لم تعد محصورة تصور أمني جديد ارتبط بالتهديدات الالتماثلية، فكان للحلف 
من بين هذه العمليات عملية  out of areaبالرقعة الجغرافية لدول الحلف بل تتجاوز نطاقه الجغرافي 

ISAF وSFOR  في البوسنة والهرسك وعمليةKFOR  بكوسوفو وعمليةISAF  في أفغانستان
في البحر  Active Enfeavourفي العراق التي اكتست طابعا تدريبيا، وعملية  NTM.1وعملية 

Unifeid Protectorالمتوسط ثم التدخل في ليبيا في إطار عملية 
، ويمكن تقسيم أدوار الحلف (0) 

 :الجديدة باالستعانة بالمتغير الجغرافي إلى محورين
وهو الذي يضم روسيا والدول التي كانت منضوية في حلف وارسو، وما يميز  :المحور الشرقي

لشرقية أنها تنتشر فيها األسلحة النووية وال تزال أوروبا تتوجس من مشاريع الدب الروسي هذه المنطقة ا
لذلك اتخذت دول االتحاد األوروبي استراتيجية توسيع االتحاد ليضم دوال من أوروبا الشرقية مثل 

بي أفقيا توسيع االتحاد األورو )أوكرانيا وبالتالي محاصرة روسيا أكثر وهو ما تضمنته قمة ماستريخت 
 ((.البنية والهيكل)وعموديا ( جغرافيا)

يضم إفريقيا شمال الصحراء ابتداءا مرورا بمنطقة الشرق األوسط وجنوب غرب  :المحور الجنوبي
آسيا، وان كانت هذه المناطق وخاصة الشرق األوسط تتسم بصراعات متجذرة وطويلة األمد خاصة 

تخشاه الدول األوروبية هو اإلرهاب والهجرة غير الشرعية الصراع العربي اإلسرائيلي، فإن أكبر تهديد 
 .وما أصطلح عليه باألصولية اإلسالمية وحقوق االنسان وتدفق الطاقة

وبالنظر إلى المحورين نجد أن الدول األوروبية عموما ما تخشاه اليوم هو المحور الجنوبي ألنه 
هذه التهديدات الالتماثلية يصعب التحكم  أكثر اضطرابا من المحور الشرقي وأكثر تداخال، خاصة وأن

فيها ومحاصرتها من جهة ومن جهة ثانية تهدد هذه المخاطر األمن القومي المباشر للدول األوروبية 
حسب التصور )سواء في شقها االجتماعي والديمغرافي أو االقتصادي وحتى الثقافي والحضاري 

 (.األوروبي
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 2343ض الحديث عن المفهوم االستراتيجي للحلف في وهذا ما تبناه الحلف األطلسي في معر 
 (4):ويمكن اختصارها في نقطتين

 للحلف من المقومات السياسية والعسكرية ما يؤهله للتعامل مع األزمات 

 البيئة األمنية لم تعد أراضي الحلف، لذا يجب التدخل حيث اقتضت الضرورة ذلك 
األمين العام السابق للحلف األطلسي حينما سئل  Willy Claesفي هذا السياق قال ويلي كاليس 

إن الضرورة تقتضي بقاء الناتو )) عن مصداقية بقاء الحلف في ظل النظام الدولي الجديد فرد قائال 
، هذا في معرض الحديث عن ما (5)((لوجود متناقض جديد مع الغرب يتمثل في الحالة اإلسالمية

 .أسماه األصولية اإلسالمية
معطى يؤرق دول االتحاد األوروبي ومن وراءه الحلف األطلسي باعتباره مضلة تحفظ ويبقى أهم 

أمنه هو موضوع الطاقة، إذ نجد تأمين تدفق الطاقة على رأس جدول أعمال األوروبيين منذ فترة ليست 
بالقصيرة، ألنه بدون طاقة لن يكون هناك صناعة ولن يكون هناك رفاه ألنها محركا أساسيا للنمو 

قتصادي في المجتمعات المختلفة بل أنه بدون طاقة لن يكون هناك دفاع وبالتالي لن يكون هناك اال
 .بقاء، فالطاقة اليوم تحتل مكانة رئيسية في حياة الفرد واستمرارية الدولة على حد سواء

أمن الطاقة يكمن ))من حيث المفهوم يعد تشرشل أول من عرف أمن الطاقة حيث أشار إلى أن 
، ومنذ ذلك الوقت إلى اآلن مازال التنوع هو المبدأ الحاكم لقضية أمن الطاقة، ((نوع والتنوع فقطفي الت

ففي المقترب التقليدي في تعريف أمن الطاقة ارتكز أساسا على توافر اإلنتاج الكافي من مصادر 
لتعريف هذا اSecurity of Supply.(6)الطاقة بأسعار في متناول الجميع وفق قاعدة أمن العرض 

كان كقاعدة لتدخل الدول الكبرى في العديد من المناطق لضمان الحصول على هذه المادة 
 .االستراتيجية

ومع التحول في مفهوم األمن بعد الحرب الباردة كانت الحاجة ضرورية إلى اعادة تعريف أمن 
تحت رحمة الطاقة، فلم يعد يرتبط فقط بقاعدة العرض وقطع اإلمداد، بل أصبحت هذه المادة 

، فاتجهت أغلب Energy Nationalism" وطنية الطاقة"الحكومات في سياق التأميم، أو ما يعرف 
الدول النامية بما فيها الشمال افريقية إلى إنشاء شركات وطنية للطاقة، إلى جانب ذلك تصاعد وتيرة 

بع االستخراج أو ، خشية تعرض منا"إرهاب الطاقة"التهديدات المختلفة وصعود ما أصبح يعرف بـ 
 .بالجزائر" حادث تيقنتورين"طرق النقل لعمليات إرهابية على غرار 

تأمين الدخول للنفط )ورغم كل هذه التحوالت بقي فريق من الباحثين يربط مفهوم أمن الطاقة بـ 
ية الحالة التي تتمكن فيها الدولة من الحصول على كميات كاف)، كما يعرف بأنه (وأنواع الوقود األخرى

الحالة التي )كما يعرف أمن الطاقة بأنه  (4)(من مصادر الطاقة التقليدية وذلك عند أسعار يمكن دفعها
يتمتع فيها األفراد واألعمال بالدخول لمواد الطاقة الكافية، وعند سعر مناسب في المستقبل المنظور 

 .(9)(بعيدا عن خطر التوقف
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/ قة ليتجاوز قاعدة العرض ليشمل تأمين النقلوهناك فريق من الباحثين وسع مفهوم أمن الطا
تأمين تدفق طاقة كافية يمكن االعتماد عليها وبأسعار )التدفق، وبذلك يعرف على أن أمن الطاقة هو 

، فهذا التعريف يتضمن الدخول اآلمن لمناطق الطاقة والنقل اآلمن، واستقرار األسعار وهي (9)(مستقرة
في سان بطرسبرج تم  2336وفي اجتماع مجموعة الثماني عام ثالثية الحفاظ على أمن الطاقة، 

تأمين سلسلة عرض الطاقة بدءا من اكتشاف مصادرها ثم إنتاجها إلى نقل )تعريف أمن الطاقة ليشمل 
 (43)(.منتجاتها

إذا من خالل هذه التعريفات المختلفة والمتنوعة يمكن القول أن أمن الطاقة يرتبط أساسا بثالث 
 .الدخول لمناطق الطاقة، وتأمين التدفق، وضمان أن تكون األسعار في المتناول: ة هيقواعد أساسي

من هنا أضحى أمن الطاقة الشغل الشاغل لألوروبيين منذ مدة ليست بالقصيرة شأنه شأن المفاهيم 
 األمنية التي تشكلت وتأخذ مكانتها العلمية ضمن العديد من التغيرات والمفاهيم، لذلك كانت القضية

إذ ربط  2336األهم في حوار االتحاد األوروبي مع شركائه، فكانت الطاقة حاضرة في قمة بوخارست 
البيان الختامي للقمة بين المصالح األمنية التي يمكن أن تتأثر بانقطاع اإلمدادات من الموارد الحيوية 

ان تدفق المواد الطاقوية، ، لذلك أكد الحلف على أهمية التعاون مع الشركاء لضم(النفط والغاز تحديدا)
إن ))أمام البرلمان األوروبي حينما قال  2336وقد ذهب بعيدًا أمين عام الحلف األطلسي في ماي 

 .(44)((الناتو سوف يبحث استخدام القوة إذا ما هددت إمدادات الطاقة
أن نتعرف  هذا التصور األمني للطاقة في العقل االستراتيجي ألوروبا والحلف األطلسي ككل يمكننا

 .2344عليه خالل تدخله المباشر في األزمة الليبية في 
 ليبيا والخارطة الجيوبولتيكية للطاقة في المنظور األمني األوروبي –الجزائر : ثانيا

إذ يعرف االتحاد األوروبي أمن الطاقة على أنه التوفير غير المتقطع لمنتجات الطاقة في السوق 
، في ظل احترام القضايا البيئية والنظر إلى (األفراد والصناعات)المستهلكين بأسعار معقولة لكل 
 (42).التنمية المستدامة

كما ركزت االستراتيجية في تناولها امن الطاقة على تأمين الوصول إلى مصادر الطاقة حيث 
ة، المخاوف المتعلقة بالتبعية الخاصة بالطاقة زادت خالل الخمس سنوات األخير : "نصت على

من  %45أنه يتوجب استيراد ما يقارب  2303وانخفاض اإلنتاج داخل أوروبا يعني أنه بحلول عام 
حاجياتنا من البترول والغاز، هذا سيأتي من عدد محدود من الدول يواجه العديد منها مخاطر تتعلق 

األوروبي مع من هذا المنطلق كان موضوع الطاقة حاضرا في معظم حوارات االتحاد (40)".باستقرارها
بنتيا "أدرجت المفوضة  2334شركائه، ففي أول مؤتمر رفيع المستوى لسياسة الجوار األوروبية عام 

 (41).الطاقة على قمة األولويات واقترحت فكرة اتفاقية جوار الطاقة" فيرور واندر
النفط و من احتياجاته من  %95,2وباألرقام حسب المفوضية األوروبية يستورد االتحاد األوروبي 

على التوالي  %91و %90من احتياجاته من الغاز، وهذه النسب مرشحة للزيادة لتصل إلى  62,1%
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فإن دول ( International Energy Agency IEA)، وحسب المنظمة الدولية للطاقة 2303عام 
لنفط من الغاز، في حين يمثل ا %2من احتياطات العالم من النفط، و %3,6االتحاد األوروبي يمتلك 

من االستهالك، وهنا تظهر الفوارق التي تدفع نحو استيراد كميات ضخمة من  %53والغاز أكثر من 
 .الطاقة حتى يسد االتحاد حاجياته اليومية

 
االتحاد األوروبي يعتمد في وارداته من الطاقة على روسيا، مما يجعل األمن الطاقوي في يد 

 Gazpromالشركات الروسية التي تحتفظ الحكومة الروسية بأغلبية األسهم فيها وباألخص غازبروم 
 ،2339، 2336والتي تستخدمها روسيا كأداة من أدوات السياسة الخارجية واألمنية، كما حدث في 

عندما أوقفت روسيا إمدادات النفط على أوكرانيا وروسيا البيضاء، لذلك نجد أمن الطاقة  2343
األوروبي من بين أولوية أهدافه تنويع مصادر الطاقة، لذل سارعت الدول األوروبية في مراجعة 

المتوسط  استراتيجيات الطاقة إلى أولوية تقوية التعاون في مجال الطاقة مع الدول المنتجة في جنوب
 .ودول المرور

من بين البدائل األفضل للدول األوروبية حتى تخفف من ( الجزائر وليبيا)وتعد دول شمال إفريقيا 
التبعية لروسيا في ميدان الطاقة، بل تعد الجزائر البديل األهم في مجال الغاز الطبيعي، فالقرب 

هلها أن تكون المورد األول للغاز الجغرافي بين ضفتي المتوسط والوضع األمني المستقر فيها يؤ 
الطبيعي لدول االتحاد، وقد وصل حجم استيراد االتحاد األوروبي للنفط من دول جنوب المتوسط في 

من إجمالي ما يستورده، وتحتل ليبيا المرتبة الثالثة من بين الدول التي  %41,45إلى  2343عام 
، وتحتل الجزائر الترتيب (32أنظر الشكل رقم)نرويج يستورد منها االتحاد األوروبي النفط بعد روسيا وال

، فالجزائر توفر (30كما هو في الشكل رقم )الثالث بعد كل من روسيا والنرويج  في الغاز الطبيعي 
نصف احتياجات االتحاد األوروبي من الغاز الطبيعي، والنسب مرشحة لالرتفاع مع السعي إلى زيادة 

الجزائر خاصة في ظل الظروف الغير مستقرة في منطقة الشرق األوسط االتحاد من طلباته الغازية من 

 النفط 
37% 

 الغاز 
24% 

 الوقود الصلب 
18% 

 الطاقة النووية 
15% 

 الطاقة المتجددة 
6% 

 2010اجمالي استهالك االتحاد االوروبي من الطاقة 

Source: Gawdat Bahgat, The Geopolitics of Energy: Europe and North 
Africa. The Journal African Studies, 15(1), 2010, 39 

01الشكل رقم   
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والعقوبات المفروضة على ايران والتقارب التركي الروسي بعد أزمة اسقاط الطائرة الروسية من قبل 
 .الجيش التركي

 

 

ارطة تحديدا لها مكانة مهمة في الخ( ليبيا والجزائر)وفي قراءة لألرقام نجد أن دول جنوب المتوسط 
الجيوبولتيكية للطاقة في العقل االستراتيجي األوروبي عموما وذلك راجع لالرتباطات الطاقوية بينهما 
من جهة، والتحوالت التي قد تحدث في هذه المنطقة المهمة استراتيجيا وتداعيات ذلك على األمن 

البحر المتوسط في  األوروبي، فالقرب الجغرافي بين ضفتي الجنوب واالستقرار األمني نوعا ما في
الحوض الغربي تحديدا وخلوه من القرصنة جعل لمناطق شمال إفريقيا مكانة أكثر أهمية، وخاصة في 
يران والعالقات بين االتحاد األوروبي وروسيا  ظل عدم االستقرار الذي يطبع منطقة الشرق األوسط وا 

مكانة استراتيجية ( ائر وليبياالجز )من جهة أخرى، كل هذه األسباب مجتمعة جعلت لجنوب المتوسط 
 .في الخارطة الطاقوية العالمية عموما واألوروبية خصوصا

 %32,50روسيا 

 %13,80النرويج 
 %10,20ليبيا 

المملكة السعودية  
5,90% 

 %5,70ايران 

كازاخستان  
5,50% 

 %4,20نيجيريا 

 %4,20اذربيجان 

 %3,30العراق 

02شكل رقم   
2010جمالي استيراد االتحاد االوروبي من النفط ا  

Source: European commision, Eurostat. Energy production and import. 
Retrieved December 4, 2012 from: http://epp.europa.eu/statistics 
explained/index.php/Energy_prpduction_and imports Data sources 

%31,80; روسيا  

%28,20; النرويج  

%14,40; الجزائر  

%8,60; قطر  

%3,60; نجيريا  

%2,80; ليبيا  

 %1,50ترينداد 
%1,30; مصر  

%8; أخرى  

03الشكل رقم   
2010اجمالي استيراد دول االتحاد االوروبي من الغاز الطبيعي   

source: European commision, Eurostat. Energy production and import.  
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من إجمالي ما تستورده هذه الدول من  %24,5فالجزائر الغاز الطبيعي للدول األوروبية، بنسبة 
من واردات  %00,4من واردات ايطاليا و %00وفرت الجزائر حوالي  2339الغاز الطبيعي، ففي عام 

" جرين ستريم"بانيا من الغاز الطبيعي، كما تعد ليبيا المورد الرئيسي للنفط اليطاليا عبر أنبوب اس
(Green Stream)  2331بين ليبيا وايطاليا الذي تم افتتاحه عام. 

كما تعد بعض دول جنوب المتوسط دول مرور من واردات االتحاد األوروبي من النفط والغاز، 
دولة عبور لنفط الخليج نحو المتوسط، كما تمثل الجزائر أيضا دولة مرور  على سبيل المثال تعد مصر

، كما هناك سعي لتجسيد (نيجيريا تحديدا)للنفط والغاز القادم من إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوروبا 
مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء إليصال الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر، هذا 

تعد بعض دول جنوب المتوسط دول مرور لنفط جنوب المتوسط، كمرور الغاز الجزائري إلى ايطاليا و 
، وخط انابيب الغاز (Transmedعبر المتوسط " )انريكو ماتي"عبر تونس من خالل خط أنابيب غاز 

بالذكر أن  المغاربي األوروبي الذي ينقل الغاز الجزائري إلى اسبانيا والبرتغال عبر المغرب، والجدير
 (45).من استهالك أوروبا من النفط والغاز يمر عبر المتوسط 65%

 -سواء كدول منبع أو دول مرور–أهمية الطاقة من جهة وأهمية جنوب المتوسط من جهة أخرى 
جعل من الصعب عدم االهتمام بها، لذلك سارعت أوروبا إلى وضع المنطقة ذات أولوية من حيث 

تفاقيات والحوارات البينية على أهمية الطاقة في العالقات األورومتوسطية الطاقة، لذلك نصت كل اال
ومن أجل تقوية سياسة الجوار األوروبية أعطت المفوضية األوروبية  2334وكمثال على ذلك ففي عام 

أهمية للطاقة من خالل إبرام اتفاقات تتعلق بالطاقة مع بعض دول الجنوب ومن بينها الجزائر، وهي 
وفي (46)التي أكدت من خاللها أوروبا على أهمية إبرام الشراكة مع الجزائر في مجال الطاقة،الورقة 

لى اليوم  2339إلى  2334إطار الوثائق األوروبية تنص خطة عمل المجلس األوروبي للطاقة من  وا 
 (44).على تدعيم عالقات الطاقة مع الجزائر

في امن الطاقة األوروبي دفعت ( الجزائر وليبيا)هذه المكانة التي تحتلها دول جنوب المتوسط 
 2343المفوض السابق لمجلس الطاقة األوروبي التأكيد في  Andris Piebalagsأندريس بيبالغس 

 (.ضرورة أن تصبح شمال إفريقيا بنفس قدر روسيا لالتحاد األوروبي في مجال الطاقة)على 
 األهداف والغايات... التدخل في ليبيا: ثالثا

ليبيا )في ضوء االعتمادية األوروبية على النفط والغاز الشمال إفريقي كان للحراك العربي فيها 
أثره على امدادت الطاقة وأسعارها أوروبيا وعالميا، وذلك راجع للكمية الكبيرة ( تحديدا ومصر بشكل أقل
مليون برميل يوميا وبذلك احتلت المركز السابع عشر  4,6تقدر بــ التي  2344التي تنتجها ليبيا قبل 

عالميا، ولديها احتياطي يجعلها تحتل المرتبة التاسعة عالميا، فتشير االحتياطات المؤكدة أن النفط 
(18).من احتياطي العالم %0,91مليار برميل، أي نحو  16,12الليبي الخام يقدر بـنحو 

تذهب معظم  
من النفط إلى دول االتحاد األوروبي، فتحتل ليبيا كما سبق االشارة إليه المرتبة الثالثة صادرات ليبيا 



61 
 

من إجمالي  %45بين الدول المصدرة للنفط لدول االتحاد األوروبي، حيث تصل وارداتهم حوالي 
 (.31أنظر الشكل رقم )الواردات 

 

نفط والغاز، ومع التخوف من انتشار مع تصاعد وتيرة االحتجاجات في ليبيا بدأ إنتاجها يقل من ال
دوالر للبرميل في  423رقعة االحتجاجات الشعبية في أقطار أخرى زادت أسعار النفط لتصل إلى 

، وقد أدت األزمة الليبية إلى توقف تصدير النفط الليبي نهائيا  إلى ايطاليا عبر أنبوب 2344مارس 
 (49).ها من الغاز الطبيعيمن إجمالي واردات %40فقدت ايطاليا " جرين ستريم"

من هنا شكلت األزمة الليبية اختبارًا حقيقيًا لخطط الناتو المتعلقة بأمن الطاقة، وأمام هذه التحديات 
المدركة التي أدركها األوروبيون منذ بداية األزمة كون طبيعة التركيبة القبلية للمجتمع الليبي ستطيل أمد 

ذه األزمة تأثيرات إقليمية ودولية عميقة متعلقة أساسا بمصادر األزمة من جهة، ومن جهة ثانية أن له
 .الطاقة، كون ليبيا ستتحول إلى محج للجماعات المتطرفة

من منطلق أمني بحت تدخل الناتو عسكريا في ليبيا تحت مبرر االستجابة للقرارات األممية التي 
ية والجهوية وباألخص الجامعة دعت لحضر الطيران فوق ليبيا واستجابة لدعوة المنظمات اإلقليم

 (23) .العربية وتحت مبرر حماية المتظاهرين السلميين
إال أنه ومن منطلق الجيوبولتيك الطاقوي واستراتيجيات الحلف الجديدة التي تم تبنيها بعد الحرب 

عار الباردة ومن منطلق تدفقات الطاقة التي توقفت من جهة ليبيا وتذبذبت بفعل األزمة وارتفاع األس
أنه  -كما سبق االشارة إليه–فسر تدخل الحلف األطلسي عسكريا من هذه الزاوية، كونه أعلنها صراحة 

في حالة هدد األمن الطاقوي سيستخدم القوة العسكرية، وفي الحالة الليبية كانت الطلعات الجوية أغلبها 
 .لنفطيمركزة على مناطق استخراج والنفط ومصافي التصدير وباألخص في الهالل ا

%16; ايطاليا  

%11; فرنسا  

%6; ألمانيا  

%9; اسبانيا  

%6; بريطانيا %17; ايرلندا   

%8; البرتغال  
%2; هولندا  

%15; النمسا  

;  قبرص
10%  

04الشكل رقم   
2010نسبة الواردات األوروبية من النفط الليبي الخام من اجمالي الواردات عام   

source: Nick Witney, 2012, A power Audit of EU- Relations Africa. Retrieved 

December, 2014 from  http://46.137.67.15/page/ECFR62 NAPA REPORT.pdf, p43 



62 
 

كما شكل هذا التدخل عملية استباقية لضرورة التواجد الميداني، ألن ليبيا مرشحة أن تتحول إلى 
برميل بارود سينفجر على أبواب أوروبا لعدة معطيات نذكر منها انتشار الجماعات االرهابية والهجرة 

هو ما سيشكل تهديدا أمنيا غير الشرعية التي ستستغل السواحل الليبية للوصول إلى الجزر االيطالية، و 
لدول االتحاد األوروبي، كما تتخوف الدول األوروبية من وصول أطراف ذات توجهات إسالمية للسلطة 
وهو األمر الذي سيمهد الطريق لهذه الجهات البتزاز األطراف الغربية باستخدام النفط كما فعل القذافي 

 .من قبل في مسائل مختلفة
ته بعد الهزات االرتدادية للزلزال الليبي في مالي والذي كانت من نتائجه التخوف األوروبي زادت حد

سقوط شمال مالي في يد الجماعات المتطرفة وباألخص تنظيم القاعدة في بالد المغرب االسالمي 
عدو غاشم وجبت محاربته، وشكلت هذه الجماعات تهديدا مباشرا ( فرنسا تحديدا)الذي يرى في الغرب 

 ".أريفا"سية في النيجر المتمثلة في استخراج اليورانيوم عبر شركة للمصالح الفرن
لم يقتصر التهديد اإلرهابي في أهداف غربية مباشرة بل سعى لضربها اقتصاديا وتهديد أمنها 

فألول مرة تقوم الجماعات ( تيقنتورين)الطاقوي، وكمثال على ذلك ضرب المجمع الغازي في الجزائر 
مليون  25نشاءات نفطية وغازية في الجزائر، إذ ان الطاقة االستيعابية للمركب االرهابية باستهداف م

 .متر مكعب يوميًا موجهة للتصدير وقد توقف المركب لمدة ثم استأنف عمله
وزادت خطورة الوضع األمني في ليبيا والجوار اإلقليمي بعد تسلل ما بات يعرف بتنظيم الدولة 

ناطق استخراج النفط وموانئ التصدير في سرت وما جاورها، وسيطرته على م( داعش)اإلسالمية 
وبذلك توقف تدفق النفط الليبي للجوار األوروبي نهائيا بعد أن كان استانف لمدة قصيرة وبكمية ضئيلة 

 .جدا
ذات تسلح )تخوف الجهات األوروبية من وصول هذه الجماعات لليبيا من أنها أكثر قوة تدميرية 

وهو ما سيجعل خطوط نقل النفط والغاز على مستوى البحر المتوسط في خطر ( كبير وأعداد كبيرة
من الخليج والشرق األوسط تتسلل عبر البحر )كون هذه الجماعات تستخدم البحر للوصول إلى ليبيا 

، هذا الوضع دفع باألوروبيين لالعتماد على الجزائر كشريك موثوق به في مجال الطاقة (نحو ليبيا
التي تحتلها باعتبارها قوة إقليمية اختبرت من قبل في كيفية وسرعة التعامل مع الحوادث وذلك للمكانة 

ومن هذا المنطلق قامت الجزائر بنشر ( سرعة التدخل في أزمة تيقنتورين)المتعلقة باألمن الطاقوي 
قوات عسكرية ضخمة وعمليات رصد متواصل لمناطق واسعة خاصة الصحراوية منها وهو ما كان له 

 (24).نعكاس على ارتفاع وتيرة التسلح وزيادة الميزانية المخصصة للدفاعا
وفي األخير يمكن القول أن األمن الطاقوي يشكل حلقة وصل أكثر أهمية في العالقات 

األورومتوسطية، فاألمن الطاقوي مرتبط أساسا باستقرار دول المصدر وبضمان التدفق واستقرار 
ك بطريقة سهلة، وفي الحالة الليبية كانت لتداعيات أزمتها تأثيرا كبيرا األسعار وضمان وصولها للمستهل
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على األمن الطاقوي األوروبي مما دفعه للوثوق في الجزائر كشريك مهم ال يمكن تجاوزه في أي معادلة 
 .أمنية في المنطقة، كونها القوة اإلقليمية األكبر

ليبيا، مالي، عدم االستقرار األمني في  أزمة)وفي ظل عدم االستقرار الذي يطبع المنطقة ككل 
واستمرار أهمية الطاقة في اإلدراك األوروبي سارعت هذه األخيرة على ( تونس باعتبارها دولة ممر

التأكيد في وثيقة شراكة من أجل الديمقراطية والرخاء المشترك على أهمية جنوب المتوسط إلمدادات 
 .منطقة وخارجهاالنفط والغاز وأهميته كمعبر للطاقة من ال
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 األمن السيبراني كبعد جديد في السياسة الدفاعية الجزائرية
 بن مرزوق عنترة/ د

 أستاذ محاضر أ كلية الحقوق والعلوم السياسية
 المسيلة –بجامعة محمد بوضياف 

 محي الدين حرشاوي . أ
 أستاذ مساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسية
 بالمركز الجامعي آفلو
 

 :مقدمة
في ظل األوضاع األمنية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة العربية عموما، ودول الجوار 

 لم تعد سياسات الجزائري خصوصا، ومع تسارع التطورات التكنولوجية الكبيرة التي يشهدها عالم اليوم،
الدفاع الجزائرية مقتصرة على مكافحة اإلرهاب وحماية سيادة الوطن والمحافظة على استقراره ووحدته 
من خالل االعتماد على الطرق التقليدية فقط، بل تجاوزتها لتشمل مسألة حماية أمن الدولة والمجتمع 

ب تحقيق األمن السيبراني من التهديدات الجديدة التي أفرزتها الثورة التكنولوجية الحديثة، وذلك يتطل
 .باعتباره يمثل أحد أولويات السياسة الدفاعية الجزائرية

هذه الدراسة ستحاول التطرق إلى موضوع األمن السيبراني كبعد جديد في السياسة الدفاعية 
 :الجزائرية، وذلك من خالل تناول العناصر التالية

 .مفهوم األمن السيبراني -

طر التهديدات المحتملة على األمن الجزائري في ظل الثورة اإلرهاب االلكتروني كأحد أخ -
 .التكنولوجية الحديثة

 .الجهود الجزائرية في مجال تحقيق األمن السيبراني بين ما هو كائن وما يجب أن يكون -

 :مفهوم األمن السيبراني -4
جميع تعتبر مهمة تحديد المصطلحات أول تحد يواجهه المفكرون ويتعرض له الباحثون في 

التخصصات وفي شتى الدراسات، وذلك لما تطرحه من إشكاليات تجعل من الصعوبة بمكان االتفاق 
على تعريفات واضحة وشاملة وموحدة بين فرقاء المجتمع العلمي يمكن تعميمها على جميع الحقول 

التعريفات المعرفية، ويعتبر مصطلح األمن السيبراني واحدا من هذه المصطلحات التي تعرف تعددا في 
 .المقدمة لها

فإذا كان مفهوم األمن مفهوم واسع، يطال جميع عمليات الدخول، والخروج، والبقاء، أو التصرف، 
وعليه، فإنه في الفضاء السيبراني يشمل مختلف قواعد وأصول ضبط االتصال، وانتقال . في مكان ما
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نظمة االلكترونية، وعمليات كما يشمل  أمن المواقع، وامن األ. المعلومات، وتخزينها وحفظها
 4.استثمارها،  إضافة إلى  امن االتصاالت

في الواليات المتحدة األمريكية تعريفا دقيقا لمصطلح األمن السيبراني، حيث  وقد قدمت وزارة الدفاع
اإللكترونية )جميع اإلجراءات التنظيمية الالزمة لضمان حماية المعلومات بجميع أشكالها : "اعتبرته
 2.من مختلف الجرائم، الهجمات، التخريب، والتجسس، والحوادث، (ديةوالما

قدرة النظام المعلوماتي على مقاومة : "في حين اعتبر اإلعالن األوروبي األمن السيبراني بأنه يعني
 0. محاوالت االختراق أو الحوادث غير المتوقعة، التي تستهدف البيانات

 :في كتابهما الموسوم  Martti Lehto,Pekka Neittaanmäki وهذا ما ذهب إليه الكاتبان
Cyber Security: Analytics, Technology and Automation  حيث اعتبرا أن األمن

السيبراني عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي اتخذت في الدفاع ضد هجمات قراصنة الكمبيوتر 
.وعواقبها ويتضمن تنفيذ التدابير المضادة المطلوبة

1 
 .Richard A كمرر ما أكد عليه البروفيسور وأستاذ االتصاالت في جامعة كاليفورنيا ريتشارد وهذا

Kemmerer   حباط كشف من شأنها دفاعية وسائل عن عبارة" بأنه الذي عرفه  يقوم التي المحاوالت وا 

 خطر من الحد شأنها من وسائل" بأنه Edward Amorosoأمورسو  إدوارد عرفه ، بينما"القراصنة بها

 في المستخدمة األدوات تلك الوسائل وتشمل الشبكات، أو الحاسوب أجهزة أو على البرمجيات الهجوم

 5.إلخ.. المشفرة االتصاالت وتوفير ووقفها، وكشف الفيروسات القرصنة مواجهة
، ”,kybernetes“يونانية األصل، مشتقة من كلمة  cyberتجدر اإلشارة إلى أن لفظة سيبار 

، وتستخدم مجازا لتعبر عن المتحكم  steersman ني الشخص الذي يدير دفة السفينة والتي تع
governor.  6وهناك من يرجع أصلها إلى . وقد استخدمها افالطون من قبل للتعبير عن الحكم

والذي Norbert Wiener's  (4991-4961 )منتصف القرن العشرين مع عالم الرياضيات األمريكي 
 4.استخدمها للتعبير عن التحكم اآللي

  وهو صاحب الكتاب cybernetics األب الروحي المؤسس للسيبرنيتيقية  Wiener'sويعتبر 
 :الشهير

the Animal and the machine. Cybernetics or control and communication  in 
كما  9.التحكم والتواصل عند الحيوان واآللة" بأنها   cyberneticsوالذي عرف فيه السيبرنيتيقية 

 cyberneticأشار في نفس الكتاب إلى مسألة التواصل بين اإلنسان واآللة، واعتبر ان السيبرنيتيقية 
 أو هي علم القيادة أو التحكم 9.هي علم نقل الرسائل بين اإلنسان واآللة، أو بين اآللة واآللة

(control) واآلالت ودراسة آليات التواصل األحياء في communicationn في كل منهما ".
43 

غير أنه وبعد الثورة التقنية الهائلة التي انطلقت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تغير مصطلح 
 44.مبيوتراآلالت ليحل محله الك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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الفضاء "في رواياته عن المستقبل باستخدام كلمة William Gibson ولذلك قام وليام جيبسون 
.، وصارت كلمة سايبر توضع أمام أي شيء وكل شيء مرتبط بشبكة اإلنترنت"اإللكتروني

42
 

 وهذا يعني أن مصطلح سيبار أو الفضاء االلكتروني وفي كثير المراجع الفضاء السيبراني، ظهر
مع ظهور االنترنت وتعميم استخدام الرقمنة، موازاة مع كم هائل من المصطلحات مثل الفضاء الرقمي، 
الدفاع االلكتروني، الهجوم االلكتروني، الجريمة االلكترونية وغيرها، في حين أن اآلمن السيبراني أو 

ص، المفاهيم مجمل القوانين السياسية، األدوات، النصو : االلكتروني ظهر حديثا وهو يعني
وميكانيزمات األمن وطرق تسيير األخطار والممارسات التكنولوجية المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات 

كما يعرف على انه الحالة المرغوب . واالتصاالت المستخدمة لحماية الدول والمنظمات واألشخاص
مة والتصدي لكل ما ينجم عن فيها لعمل أنظمة المعلومات واالتصاالت والتي تمنحها القدرة على المقاو 

الفضاء السيبراني، والذي من شأنه أن يعرض المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المنقولة للتلف  أو 
40.التغيير أو التجسس

 

وانطالقا من ذلك فإن هدف األمن السبراني هو القدرة على مقاومة التهديدات المتعمدة وغير 
لتالي التحرر من الخطر أو األضرار الناجمة عن تعطيل آو إتالف المتعمدة واالستجابة والتعافي، وبا

.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو بسبب إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وهذا 41 

يتطلب حماية الشبكات وأجهزة الكمبيوتر، والبرامج والبيانات من الهجوم أو الضرر أو الوصول غير 
.وبعبارة أخرى فإنه ال يعني أكثر من حماية البياناتالمصرح به، 

45 
ونتيجة ألهمية األمن السيبراني في واقع مجتمعات اليوم فقد جعلته العديد من الدول على رأس 
أولوياتها، خاصة بعد الحروب االلكترونية التي بدأت تظهر تجلياتها بين بعض الدول الكبرى، في 

لتقليدية التي كانت تستخدم فيها األسلحة الثقيلة، واإلعالن عن بداية إشارة صريحة إلى نهاية الحروب ا
 .حروب جديدة هي الحروب االلكترونية

وأمام هذه التحديات فقد بات لزاما على أي دولة تريد المحافظة على أمنها واستقرارها وسيادتها أن 
 .تهتم اهتماما بالغا بمسألة تحقيق وتطوير أمنها السيبراني

واحدة من هذه الدول التي بدأت في التوجه نحو االهتمام بهذا النوع من األمن إلدراكها أن  والجزائر
قليمية قوية يتطلب منها بذل جهود كبيرة في مجال الوقاية  العالم اليوم تغير، وأن بقائها كقوة عسكرية وا 

 .من مختلف المخاطر السيبرانية التي أفرزتها الثورة التكنولوجية الحديثة

إلرهاب االلكتروني كأحد أخطر التهديدات المحتملة على األمن الجزائري في ظل الثورة ا -0
 .التكنولوجية الحديثة

تشهد الساحة األمنية الجزائرية كغيرها من الدول العديد من المخاطر والتهديدات التي فرضتها الثورة 
العديد من المواقع االلكترونية التكنولوجية الحديثة، خاصة بعد انتشار وسائل التواصل االجتماعي و 

التي تحمل أفكارا هدامة تهدد استقرار الوطن ووحدته، وتدعو الى نشر الفوضى والعنف والتطرف 
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ومن أهم المخاطر التي تترتب عن استخدام التكنولوجيا الحديثة على األمن . والكراهية واالنقسام
 .الجزائري اإلرهاب االلكتروني

التخويف أو التهديد ماديا أو معنويا باستخدام الوسائل اإللكترونية الصادر العدوان أو " ويقصد به 
من الدول أو الجماعات أو األفراد على اإلنسان في دينه، أو نفسه، أو عرضه، أو عقله، أو ماله، 

ويعتبر أحد أخطر التهديدات التي تستهدف  46".بغير حق بشتى صنوفه وصور اإلفساد في األرض
 .ل بما في ذلك الدولة الجزائريةأمن جميع الدو 

وهذا ما أكده اللواء مناد نوبة، القائد العام للدرك الوطني الجزائري في كلمة له ألقاها بمناسبة افتتاح 
إن اإلرهاب اإللكتروني بات من أخطر الجرائم التي : "،حيث قال"األمن السيبراني"الندوة الدولية حول 

اهر الترويج لكل أشكال العنف واإلرهاب والتطرف، باستعمال تستهدف الجزائر، من خالل تنامي مظ
ولذلك دعا  ."أحدث التقنيات التكنولوجية خاصة شبكات التواصل االجتماعي والمنتديات اإللكترونية

تعزيز إجراءات الرقابة لحماية المواطن "إلى إطالق خاليا أمنية متخصصة هدفها العمل على 
 ."من مثل هذه الجرائم اإللكترونية الخطيرة جدًا على استقرار البالد الجزائري، وخاصة عنصر الشباب،

وذلك من خالل قيامها بتعقب ومالحقة كل األنشطة المتعلقة بالتجنيد لإلرهاب واإلجرام المنظم العابر 
التسلح بكل الوسائل "وذلك يتطلب حسبه ضرورة  ."للحدود، وتكييفها بالوسائل التكنولوجية العصرية

التكنولوجية والفعالة لمحاربة إيديولوجيات العنف والتطرف وكل أشكال الجريمة المنظمة والعابرة 
."لألوطان، من خالل اعتماد آليات عملية للتعاون بين كل الشركاء الفاعلين في هذا المجال

44 
إلى التعبئة والتجنيد والدعوة إلى االنضمام إلى  التنظيمات  ومن أهم المواقع اإللكترونية التي تدعو

:اإلرهابية مايلي
49 
وهو الموقع الرسمي لتنظيم القاعدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام   :موقع النداء

 .م، ومن خالله تصدر البيانات اإلعالمية للقاعدة2334
 .إلعالمي لتنظيم القاعدةوهي صحيفة إلكترونية دورية للقسم ا  :ذروة السنام

وهي مجلة نصف شهرية، يصدرها ما يسمى بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب،   :صوت الجهاد
 .وتتضمن مجموعة من البيانات والحوارات مع قادة التنظيم ومنظريه

وهي مجلة عسكرية إليكترونية متخصصة، تصدر عن تنظيم القاعدة، وتختص بالمعلومات : البتار
 .والميدانية والتجنيدالعسكرية 

ألف صفحة باللغة العربية  93ألف موقع إلكتروني،   53فله أزيد من " داعش"أما التنظيم اإلرهابي 
ألفًا بلغات أخرى، وهذا ما ساهم في تجنيده حوالي  13، و«فيس بوك»على موقع التواصل االجتماعي 

لخبير األمني في قضايا اإلرهاب شاب شهريًا عبر حمالته االلكترونية، وهذا حسب تقرير ل 0133
 jeff bardin .91 الرقمي جيف باردين  
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ورغم الخطورة الكبيرة التي  تخلفها مثل هذه المواقع اإللكترونية على أمن واستقرار المجتمعات، إال 
 .أن تأثيرها على المجتمع الجزائري كان قليال

أن التجنيد اإللكتروني لداعش في  فقد كشف السيد محمد عيسى وزير الشؤون الدينية واألوقاف،
،  23شاب جزائري 433الجزائر عن طريق شبكة األنترنيت ومواقع التواصل االجتماعي لم يتجاوز  

 .وهو رقم ضئيل إذا ما قورن بعدد المجندين في دول عربية أخرى
وكذا  ويمكن تبرير ذلك بنتائج العشرية السوداء التي عاشها الجزائريون نهاية القرن الماضي،

التحصن الجزائري ضد الفكر التطرفي العابر للحدود، إضافة إلى الفشل الذريع الذي منيت به ما يعرف 
بثورات الربيع العربي، والذي كان له تأثير كبير على ضرورة البحث عن آليات أخرى للتغيير السلمي 

 .في المجتمعات بعيدا عن العنف والتطرف بشتى أشكاله
يجب أن تبقى فضاءا لنشر و مشاطرة العلوم و المعرفة و آداة لإلبداع و التقارب ولذلك فاالنترنت 

و التعاون بين األفراد و الشعوب و الدول،  وليس وسيلة وأداة تهديدية تستغلها الجماعات االرهابية من 
لمغاربية و أجل بلوغ أهدافها االجرامية ونشر أفكارها التطرفية، كما أشار إلى ذلك السيد وزير الشؤون ا

في كلمته خالل أشغال الورشة  عبد القادر مساهل: السيد, اإلتحاد اإلفريقي و جامعة الدول العربية
الدولية حول دور اإلنترنت و الشبكات اإلجتماعية في مكافحة التطرف و اإلرهاب اإللكتروني و الوقاية 

24.منهما
 

نما تشمل العديد من وال تقتصر التهديدات السيبرانية على قضية اإلرهاب اال لكتروني فقط،  وا 
المخاطر والتهديدات األخرى التي ال ترتبط بأمن الدول فقط، بل تشمل المجتمع ككل، فهي متعلقة 

 22 :بأمن األفراد والمنظمات أيضا، والشكل التالي يوضح ذلك
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 .شكل يوضح مستويات األمن السيبراني               

 .الجهود الجزائرية في مجال تحقيق األمن السيبراني بين ماهو كائن ومايجب أن يكون -3

 أمام التهديدات والمخاطر المتزايدة التي تخلفها استخدام التكنولوجيا الحديثة في الجزائر فقد بات
لزاما اعتماد سياسة أمنية وطنية تضع مسألة توفير األمن السيبراني على رأس أولوياتها واستراتيجياتها، 
وذلك من خالل البحث عن آليات وميكانيزمات فعالة يمكن من خاللها إدارة مختلف الحروب السيبرانية 

 .سواء باعتماد سياسات وقائية أحيانا أو سياسات عالجية في أحيان أخرى
قبل التطرق إلى مختلف الجهود الجزائرية في مجال تحقيق األمن السيبراني البد بداية من توضيح   و 

الترتيب العالمي للجزائر حسب الرقم القياسي العالمي لألمن السيبراني، حيث احتلت الجزائر المرتبة 
موضح في مرتبة في مستوى التأهب في مجال األمن السيبراني، كماهو  29عالميا من أصل  20

 20:الجدول التالي
 

 الترتيب العالمي الرقم القياسي البلد
 4 3.921 الواليات المتحدة األمريكية

 2 0,794 كندا
 0 3.465 أستراليا
 0 3.465 ماليزيا
 0 3.465 ٌعمان

 حادث

 هجوم خبيث

النيل من كرامة شخص حاالت •  

 دولة
- 

 
 فرد

 منظمة

ارتكاب الجرائم ضد إلانسانية مناصرة •  

للكراهية العرقية إثارة •  

ضد ألاطفال جرائم •  

 القذف •

على الخصوصية هجمات •  

الهوية انتحال • املالية الاختالسات •   

، السرقة الاختالس •  

السيبراني إلارهاب •  

غير املنتظم التواجد •  

بالسمعة واملصداقية إلاضرار  •  

داللية هجمات •  
بالرأي العام  التالعب •  

املعلومات تدمير  •  

إعالمية -حرب •  

ألامانة املهنية خيانة •  

 
• توزيع املحتوى غير املشروع   

هجوم مفاجئ بالبيانات .   

التهديدي الابتزاز  •  

الثقة خيانة •  الغش • التخريب • 

.الخ  •  

 أخطاء
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 1 3.405 نيوزيلندا
 1 3.405 النرويج
 6 3.646 اسرائيل
 4 3.614 تركيا
 9 3.649 قطر
 9 3.599 مصر
 9 3.599 فرنسا

 43 3.559 المغرب
 44 3.529 تونس

 41 3.114 السودان
 44 3.050 اإلمارات العربية المتحدة

 49 3.291 البحرين
 49 3.291 إيران
 49 3.291 ليبيا

 49 3.291 المملكة العربية السعودية
 22 3.236 األردن
 03 17076 الجزائر
 20 3.446 بربادوس
 20 3.446 بيالروس

 20 3.446 بليز
 20 3.446 بنين

 20 3.446 البوسنة والهرسك
 20 3.446 بوتسوانا
 20 3.446 مالوي
 20 3.446 سوريا
 21 3.414 البهاما

 21 3.414 موريتانيا
 21 3.414 دولة فلسطين

 25 3.449 بوروندي



72 
 

 25 3.449 كمبوديا
 26 3.399 لبنان
 24 3.359 هايتي
 29 3.329 العراق

 29 3.329 الصومال
 29 3.333 هندوراس
 29 3.333 ليسوتو

 
 .جدول يوضح الترتيب العالمي للدول حسب الرقم القياسي العالمي لألمن السيبراني

 
أما على المستوى العربي فقد احتلت الجزائر المرتبة العاشرة حسب التزامها بتلك التدابير التي 

السيبراني، والشكل التالي يوضح ترتيب مختلف بلدان منطقة يحددها الرقم القياسي العالمي لألمن 
 21 :الدول العربية

 

 تنظيمية تقنية قانونية الدول العربية
بناء 

 التعاون القدرات
الرقم 
 القياسي

الترتيب 
 اإلقليمي

 4 3.4614 3.6253 3.4533 4.3333 3.6664 3.4533 ٌعمان
 2 3.6446 3.5333 3.6253 3.5333 3.9000 3.4533 قطر
 0 3.5992 3.5333 4.3333 3.0453 3.5333 3.5333 مصر
 1 3.5599 3.0453 3.5333 3.4533 3.6664 3.5333 المغرب
 5 3.5291 3.5333 3.2533 3.6253 3.5333 4.3333 تونس

 6 3.1142 3.0453 3.2533 3.5333 3.5333 3.4533 السودان
اإلمارات 
 العربية المتحدة

3.4533 3.0000 3.2533 3.5333 42.53 3.0529 4 

 9 3.2914 3.2533 3.0453 3.4253 3.4664 3.4533 البحرين
 9 3.2914 3.0453 3.4253 3.0453 3.0000 3.2533 ليبيا

المملكة 
 العربية السعودية

3.4533 3.0000 3.4253 3.0453 3.4253 3.2914 9 

 9 3.2359 3.4253 3.3333 3.5333 3.3333 3.5333 األردن
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 01 170765 170511 170051 171111 171111 177511 الجزائر
 43 3.4465 3.4253 3.4253 3.4253 3.0000 3.2533 سوريا

 44 3.4144 3.4253 3.3333 3.2533 3.4664 3.2533 موريتانيا
 44 3.4144 3.3333 3.4253 3.0453 3.3333 3.2533 دولة فلسطين

 42 3.3992 3.4253 3.2533 3.3333 3.3333 3.3333 لبنان
 40 3.3599 3.4253 3.3333 3.3333 3.3333 3.2533 جيبوتي
 40 3.3599 3.4253 3.4253 3.3333 3.3333 3.3333 الكويت
 40 3.3599 3.4253 3.3333 3.3333 3.3333 3.2533 اليمن

 41 3.3291 3.4253 3.3333 3.3333 3.3333 3.3333 جزر القمر
 41 3.3291 3.4253 3.3333 3.3333 3.3333 3.3333 العراق

 41 3.3291 3.3333 3.4253 3.3333 3.3333 3.3333 الصومال
 

 .جدول يوضح ترتيب بلدان منطقة الدول العربية حسب الرقم القياسي العالمي لألمن السيبراني
 ومن خالل هذا الجدول يمكن القول أن  جهود الجزائرية في مجال تحقيق األمن السيبراني تبقى

ضئيلة، حيث تركزت أساسا في مجال اتخاذ التدابير القانونية دون غيرها من التدابير االخرى، ويتضح 
، الذي يتضمن القواعد 2339أوت  35المؤرخ في  31-39ذلك من خالل صدور  القانون رقم 

ه تحديد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، والتي تم في
التي  1الحاالت التي تسمح باللجوء إلى مراقبة االتصاالت اإللكترونية بناءا على ما ورد في المادة 

 25:نصت على مايلي
 .للوقاية من األفعال الموصوفة بجرائم اإلرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة -
معلوماتية على نحو يهدد النظام العام في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة  -

 .أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو االقتصاد الوطني
لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم  -

 .األبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة االلكترونية
 .لقضائية الدولية المتبادلةفي إطار تنفيذ طلبات المساعدة ا -

على إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم  40كما نصت المادة 
  39في   المؤّرخ  15-261  رقم  الرئاسي  واالتصال ومكافحتها، وهذا ما تم من خالل صدور المرسوم

 الجرائم  للوقاية من  الوطنية  الهيئة  سير  وكيفيات  تشكيلة وتنظيم  ، والذي يحدد2345سنة   أكتوبر
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ما ورد في   الهيئة  ومن المهام التي تمارسها . ومكافحتها  اإلعالم واالتصال  بتكنولوجيات  المتصلة
 26:من المرسوم والتي نصت على مايلي 1المادة 
واالتصال  اإلعالم بتكنولوجيات المتصلة الجرائم للوقاية من الوطنية اإلستراتيجية عناصر اقتراح -

 .ومكافحتها
 .ومكافحتها واالتصال اإلعالم بتكنولوجيات الجرائم المتصلة من الوقاية عمليات وتنسيق تنشيط -
المتصلة  الجرائم مكافحة مجال في الشرطة القضائية ومصالح القضائية السلطات مساعدة -

  خالل  ومن بها والتزويد وماتالمعل خالل جمع من ذلك بما في واالتصال، اإلعالم بتكنولوجيات

 . الخبرات القضائية
 باألعمال  المتعلقة  الجرائم  عن  الكشف  اإللكترونية قصد  لالتصاالت  الوقائية  المراقبة  ضمان -

  هيئات  أي  وباستثناء تصلمخالقاضي ا  سلطة  تحت الدولة  بأمن  والمساس  اإلرهابية والتخريبية 

 .أخرى  وطنية
  استعمالها  أجل  من  ومسارها  مصدرها  الرقمية وتحديد  لمعطيات ا  وحفظ  وتسجيل  تجميع  -

 . القضائية  في اإلجراءات
 المعلومات  تبادل  وتطوير  األجنبية  عن البلدان  الصادرة  المساعدة  طلبات  تنفيذ  على  السهر -

 .اختصاصها  مجال  في  الدولي  المستوى  والتعاون على 
  بتكنولوجيات  المتصلة  بالجرائم  لمعنية ا  والهيئات الوطنية  المؤسسات  مع  التعاون  تطوير -

 .اإلعالم واالتصال

 بتكنولوجيات  المتصلة  التقنية  التحريات  في مجال المحققين المتخصصين  في تكوين المساهمة -

 .اإلعالم واالتصال 

 .اختصاصها  في مجال  يةالقانون  المعايير  تحديث  في  المساهمة -
ضافة إلى الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها،  وا 

فقد أنشأت الجزائر هيئات أخرى تضطلع بأدوار جد هامة في مواجهة مختلف الجرائم االلكترونية 
 24:منها
 .والجرائم المعلوماتية للدرك الوطنيمركز الوقاية من جرائم اإلعالم اآللي   -
 .المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة لمديرية األمن الوطني -
 .المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم اإلجرام للدرك الوطني -

ي ويأتي اهتمام الجزائر بإنشاء مثل هذه المؤسسات إلى تزايد معدالت الجرائم االلكترونية الت
أصبحت تشكل تهديدا كبيرا على األمن الوطني، فقد ارتفع معدل الجرائم االلكترونية في الجزائر بشكل 

جريمة  433كبير خالل السنوات األخيرة حسب بعض التقارير األمنية، حيث عرفت الجزائر أزيد من 
 233كثر من إلى أ 2345، ليتضاعف هذا العدد خالل السداسي األول من سنة 2341الكترونية سنة 
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جريمة الكترونية يتعلق أبرزها بانتهاك الحريات الشخصية، والتهديد عبر االنترنت، ونشر صور 
 29.فاضحة، االبتزاز، والقرصنة االلكترونية وغيرها

ونظرا لخطورة هذه التهديدات فقد أولت الجزائر أهمية كبيرة لمسألة تحقيق األمن السيبراني، خاصة 
الثالث  لالنترنت وتنامي استخدام شبكات التواصل االجتماعي، ويظهر ذلك بعد دخول خدمة الجيل 

إضافة إلى اهتمامها بالجانب القانوني والمؤسساتي الذي اشرنا إليه سابقا، في تنظيمها لبعض 
المؤتمرات التي تهتم بهذا الموضوع، فقد نظمت مديرية اإليصال واإلعالم والتوجيه ألركان الجيش 

الجيش الوطني الشعبي ورهانات تداول المعلومة عبر شبكات التواصل : "ملتقى حولالوطني الشعبي 
، وقد أجمع المحاضرون فيه على ضرورة تحلي العقيدة األمنية الجزائرية بالمزيد من اليقظة "االجتماعي

صال والتحكم في التكنولوجيات  الحديثة، مع تحصين األفراد وتحسيسهم بأهميتها ودورها في تطوير االت
العسكري، وترقية مستوى تكوينهم في مجال أمن وحماية المعلومة، وكذلك التنبيه بمخاطر سوء 
استعمالها، إضافة إلى توسيع إشراك فواعل جديدة من خارج المؤسسة العسكرية، والذين بوسعهم 
خامس المساهمة في صيانة عقيدة الدفاع الوطني، ذلك أن الفضاء االفتراضي أصبح يحتل الميدان ال

 29.للنزاعات بعد البر والبحر والجو والفضاء
ورغم هذه الجهود التي تبذلتها الجزائر في مجال تحقيق األمن السيبراني إال أنها تبقى في نظرنا 

 :بحاجة إلى القيام بالعديد من اإلجراءات، التي يمكن أن نوردها فيمايلي
من األفراد العسكريين بمهمة القتال االفتراضي إقامة الُعدة العسكرية السيبرانية بتكليف عدد كبير  -

استجابة للتهديد الجديد للحرب السيبرانية، ويمكن أن يشمل هذا التحول السياسي إنشاء فرق حربية 
لإلنترنت تكون مكرسة لتحقيق األمن السيبراني، ويمكن دمجها في وكاالت استخبارات أخرى، أو حتى 

وتقام هذه العدة . يكل العسكري المكرس للنشاط السيبرانيإنشاء قطاعات جديدة تمامًا ضمن اله
عداد الموارد العسكرية من أجل جميع أنواع عمليات الفضاء السيبراني . العسكرية الجديدة لدمج وا 
ويمكن أن تكون أيضًا مسؤولة عن تأمين الشبكات الخاصة التي تشّغل جزءًا كبيرًا من العمليات 

ن كان تركيزها ف ي المقام األول على حماية الشبكات العسكرية وتسيير العمليات العسكرية العسكرية، وا 
 03.السيبراني في الفضاء

تكوين نخب وطنية مختصة في مجال األمن السيبراني، مع ضرورة إجراء مؤتمرات علمية  -
 .يشارك فيها مختلف المختصين العالميين من أجل االستفادة من خبراتهم

الدول الرائدة في مجال تحقيق األمن السيبراني، والتعرف على أفضل االستفادة من تجارب  -
رهاب الكتروني  إلخ...التقنيات العالمية المنتهجة في مكافحة الجرائم االلكترونية من قرصنة وتجسس وا 

اعتماد سياسة وقائية بنشر ثقافة األمن السيبراني وزيادة الوعي المجتمعي بمختلف المخاطر  -
ي تفرضها الثورة التكنولوجية الحديثة، وتحصين أفراد المجتمع ضد كل األفكار الهدامة والتهديدات الت
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التي تنشرها مختلف المواقع االلكترونية ووسائل التواصل االجتماعي، وذلك من خالل حجب تلك 
 .المواقع ومالحقة المؤيدين لها

فحة اإلرهاب االلكتروني والدعوة التعاون اإلقليمي والدولي بتيسير تبادل المعلومات في مجال مكا -
إلى تحقيق األمن والسلم الدوليين ومنع تحول الفضاء السيبراني الى ميدان للحروب والنزاعات بين 
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 المؤسسة العسكرية ومسار السياسات التنموية
 سيطرةعالقة تأثير أم : في الجزائر

 سالمة اإلمام. أ
 قسم العلوم السياسية
 جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 :الملخص
منذ االستقالل وضمن مسيرة أكثر من خمسين سنة، شهدت الجزائر توجًها تنموًيا ملموسًا سعى من 

خالله النظام السياسي الحاكم خالل األحادية أو التعددية إلى التحكم في استقرار الدولة ومواجهة 
ب المجتمع على كافة األصعدة، وبغض النظر عن مستوى نجاعة السياسات التنموية المنتهجة، مطال

هذه السلطة . فإن التحليل النسقي يؤكد أن إقرارها ساهمت فيه العديد من األطراف داخل وخارج السلطة
ة التي تعد المؤسسة العسكرية من أهم فاعليها، في ظل عالقة يحكمها منطق السيادة والشرعي

ن اتسمت مؤخرا بتجاذبات إصالحية مصلحية  .التاريخية، وا 
أمنية، اقتصادية )وبصرف النظر عن كون للمؤسسة العسكرية وظائف متعددة اتجاه المجتمع 

، وأمام المكانة التاريخية والسياسية التي تمتلكها داخل النظام السياسي الجزائري، تتأرجح (واجتماعية
مبدأ التأثير، أي المقاربات التحليلية عن دورها في مسار السياسات التنموية بين االتجاه المؤيد لفكرة 

النظر للمؤسسة العسكرية كمسؤولة عن السياسة األمنية لها تأثير غير مباشر على الحياة االقتصادية 
وسياساتها التنموية فقط، واالتجاه الذي يؤكد أن المؤسسة العسكرية في الجزائر هي مؤسسة فوق 

. كافة السياسات والقرارات التنموية الدستور، تسمو على جميع القوانين، ومن ثمة هي المتحكم في إقرار
أي عالقة تحكم المؤسسة العسكرية ومسيرة : وعليه تحاول هذه الورقة البحثية مناقشة اإلشكالية اآلتية

وبانتهاج المنهج الوصفي . السياسات التنموية في الجزائر منذ االستقالل بين التأثير والسيطرة ؟
 :التحليلي، قسمت هذه الورقة إلى

 في طبيعة العالقة بين السياسة األمنية والتنمية: ه نحو التأثيراالتجا .4
 في إقرار السياسات التنموية: التوجه العسكري للدولة واالتجاه نحو السيطرة .2

 .نحو مقاربة توفيقية لتحليل العالقة .0
 :مقدمة

العسكرية لقد ساد جدل كبير طوال تاريخ الجزائر الثوري وبعد االستقالل حول العالقة بين المؤسسة 
والممارسة السياسية، وما يتبعها من إقرار وصنع للسياسات التنموية، وحول األولويات الوطنية والنهج 
الواجب اتباعه، فمنذ الستينات وكأي دولة حديثة العهد باالستقالل، واجهت الجزائر عدة تحديات في 

أخذت المؤسسة العسكرية زمام  مسيرتها التنموية، وهذا بسبب هزالة سوق األيدي العاملة فيها، لذا
المبادرة في تحسين وتطوير االقتصاد الجزائري وتنمية المجتمع وتحسين ظروفه، وذلك لما تمتلكه من 
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مكانات في مجال التصنيع والخدمات الصحية واالتصاالت والنقل وغيرها، هذا على  قدرات وطاقات وا 
ي تكريس جهود التنمية، بالنظر إلى الطبيعة غرار مسؤولية تحقيق األمن واالستقرار مساهمة بذلك ف

 .التكاملية بين األمن والتنمية
وباعتبار أن المؤسسة العسكرية تمتلك المرجعية التاريخية، فقد كانت لها أولوية الحصول على 

العديد من االمتيازات، متجاوزة بذلك السلطة السياسية في العديد من صالحياتها، وهذا ما طرح إشكالية 
ن خفت شدتها مؤخرا ( العسكري أم السياسي)لوية في النظام السياسي األو  في صنع القرارات المهمة، وا 

 ".عبد العزيز بوتفليقة"مع مجيء الرئيس الحالي 
وباستقراء األدب السياسي الناقد في هذا المجال، نجد أن الجيش الجزائري بإنجازاته األمنية وخاصة 

ضمن الجيوش ذات الخبرة في ذلك، والتي ُيشهد لها بالمهارة في مواجهته لظاهرة اإلرهاب ُصنف 
والتجربة العالية، ومن جهة أخرى وفي عالقته بالسلطة السياسية ُصنف كمسيطر ومتحكم في الحياة 
السياسية وفي إقرار سياساتها في كافة المجاالت، والتجربة السياسية كفيلة بتأكيد ذلك ضمن مسار 

 .تاريخ الجزائر المعاصر
وبين هذا وذاك كيف السبيل إليجاد موقف وسط وموضوعي يراعي مكانة هذا الجيش، ويراعي 

 مبادئ الممارسة الديمقراطية المعاصرة وما تحمله من تأثيرات على السياسات التنموية؟
ومن هنا تتجلى أهمية هذا الموضوع الذي يهدف باألساس إلى تسليط الضوء على المقاربات 

قرار سياساتها، من منطلق المطروحة علميا وا   عالميا حول دور المؤسسة العسكرية في تحقيق التنمية وا 
المقاربة التي تؤكد دورها اإليجابي وتأثيرها المتميز، إلى المقاربة التي تؤكد دورها التسلطي، ثم محاولة 

/ جتمعالم)تقديم رؤية توفيقية بين المقاربتين وفق منطق إصالحي ومن أجل تحقيق مصلحة الجميع 
 (.المؤسسة العسكرية/السلطة
 في طبيعة العالقة بين السياسة األمنية والتنمية: االتجاه نحو التأثير: أوال

في ظل قيام الجيش الوطني الشعبي لمهامه الموكلة إليه دستوريا وهي تحقيق األمن والدفاع عن 
علم  في مجالالوطن، فهو مساهم ومؤثر إيجابي على عملية التنمية، وحيث تؤكد العديد من الدراسات 

لسياسية السياسة واالقتصاد سواء في مجال التنمية السياسية أو السياسة الخارجية أو األنظمة ا
العالقة الوطيدة بين السياسة األمنية والسياسات التنموية، فإن ذلك يبرز  المقارنة أو االقتصاد السياسي

 :من خالل
التنمية كعملية توسيع للخيارات أمام البشر، تشمل األمن المجتمعي حيث البشر يستطيعون  -

المفهومين، حيث يرتب التقدم في إحداهما االختيار بأمان وحرية، وهذا يعني وجود عالقة داخلية بين 
التقدم في اآلخر والعكس صحيح، إذ أن اإلخفاق التنموي يحدث خلال أمنيا، وهذا بدوره يقود إلى العنف 

 4.فيتعزز هذا اإلخفاق
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وحيث تظل السياسة األمنية من أهم واجبات الدولة، ترتبط أهمية المؤسسة العسكرية ومكانتها  -
ية الدور الذي تؤديه وهو الدور األمني الذي ال غنى عنه في أي مجتمع بشري في في الدولة بمدى أهم

القديم والحديث، فطالما أن المؤسسة العسكرية جزء من بناء النظام السياسي، فالنتيجة هي أن تطور 
المؤسسة العسكرية اإلداري والفني يسهم حتما في تطور الدولة، خاصة وأن تطور النظام السياسي 

تطوره على األجهزة التي تقع تحته، وينعكس ذلك على تطور المجتمع وتنميته باعتبار األمن  ينعكس
 .أساس للتنمية ومقوم هام من مقومات البناء االجتماعي

ترتبط عمليا التنمية بعملية الدفاع عن الوطن، إذ أن تحرير األرض وحماية مكتسبات التنمية  -
فاعية التي تتطلب تطويرا لإلمكانيات اإلقتصادية وتعبئة للموارد ال يمكن أن يكون إال بتدعيم القوة الد

المادية والبشرية، كما أن نمو قدرات المجتمع في الدفاع عن موارده يعطيه اإلمكانات األوسع في 
 2.تحقيق المزيد من البناء

وعليه فال أمن وال ازدهار إال في ظل أمن حقيقي، فاإلبداع والتخطيط كمرتكزات أساسية  -
لتنمية، وهي أمور غير ممكنة الحدوث إال في ظل أمن واستقرار يطمئن فيه اإلنسان على نفسه ل

ذا كان األمن واالستقرار شرطين ضروريين الستمرار وجود الجماعة البشرية،  وثرواته واستثماراته، وا 
يختل التوازن فإن التنمية شرط أساسي لدوام األمن واالستقرار، كما أنه ال وجود لتنمية بدون أمن، و 

واإلنسجام الذي يجب أن يسود العالقات والمصالح المتداخلة بين األفراد أو المجموعات، وبالتالي يفقد 
 0. المجتمع أحد أركانه الجوهرية، وتعم الفوضى بشكل ال يسمح بتنظيم العالقات االجتماعية

وفير تصور مستقبلي عن ومنه فالعالقة متعدية بينهما حيث ال يمكن تحقيق وتعزيز األمن دون ت
روبرت "التنمية أو إعداد سياسات تنموية ناجحة، من خاللها يتم منع أسباب ومظاهر العنف، وهنا ربط 

بين التنمية واألمن " جوهر األمن"الرئيس السابق للبنك الدولي ووزير دفاع سابق في كاتبه " ماكنمارا
ضمنت حدا أدنى من االستقرار الداخلي، األمر حيث يرى أنه ال يمكن للدولة أن تحقق أمنها إال إذا 

 1. الذي ال يمكن تحقيقه إال بتوفر حد أدنى من التنمية على المستوى الوطني
وبالتالي هناك عالقة تكامل بين قضايا األمن وقضايا التنمية، فالتنمية الشاملة تحتاج إلى إحداث 

كون منها المجتمع، ويمثل العنصر البشري تطوير وتحسن في جميع العناصر المادية والبشرية التي يت
حجر الزاوية الذي ال يتصور أن تتم التنمية إال بإجراء تغيير إيجابي فيه، ألنه يعتبر في حقيقة األمر 
هدف ووسيلة التنمية، أما العناصر المادية فإنها عبارة عن الوسائل والعمليات واإلجراءات ذات الطابع 

كن مواجهة عقبات الطابع االقتصاي التي عن طريقها يمكن مواجهة االقتصادي التي عن طريقها يم
 5.عقبات النمو للتخفيف منها بل والقضاء عليها

وبعد تأكيد الدور التأثيري للدفاع الوطني في تحقيق االستقرار وبالضرورة توفير أرضية للنمو 
سنة  45عية واألمنية خالل والتنمية، نعرج من أجل توضيح ذلك على إنجازات المؤسسة العسكرية الدفا

 :األخيرة، حيث
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 كانت اإلستراتيجية العسكرية الجزائرية في مكافحة اإلرهاب شاملة، اتبعت : مكافحة اإلرهاب
خططا متكاملة ومشتركة ما بين مختلف مصالح األمن لمواجهته، حيث جنب الجيش الوطني المجتمع 

إلرهابية وضبط العناصر اإلجرامية قبل الشروع ويالت اإلرهاب، سواء من  خالل منع وقوع العمليات ا
في تنفيذ مخططاتها، او ضبط األدوات والوسائل قبل دخول العملية اإلرهابية مرحلة التنفيذ، إذ انتصر 

الجيش في حرب المدن ضد الجماعات اإلرهابية، ولم يبقى له إال الجبال والمناطق النائية، حيث 
حيث تم م التي تعتبر سنة القضاء على اإلرهاب بامتياز 2346سجلت حصيلة مكافحة اإلرهاب لسنة 

يقاف  219، وتدمير 053آخرين، وتحييد  225إرهابيا، واعتقال  425القضاء على أكثر من  مخبأ وا 
 6.مهاجر غير شرعي 2039
 حيث وضعت الجزائر ضمن أولوياتها منذ االستقالل إزالة كل مخلفات : استراتيجية نزع األلغام

إلقامة دولة ذات سيادة تضمن أمن الممتلكات واألفراد في فضائها اإلقليمي، ومن أجل  االستعمار
إلى غاية  2331، ثم من 4999إلى  4960تدمير الخط الغربي، امتدت العملية عبر مرحاتين من 

كلم من الخطوط الملغمة  4192لغم وتفكيك  4.949.423اآلن، انتهت حصيلة المرحلة األولى بتدمير 
، وكحصيلة نهائية 4هكتار من األراضي إلى السلطات المحلية 53.336، وتسليم 2.504 من أصل
لى غاية  ماليين كإرث إستعماري،  43.9ماليين لغم من أصل  9.952.396تم نزع ما يقارب  2346وا 

هكتار إلى الجماعات المحلية ومن ثم إلى  62.333مما سمح بتسليم مساحة إجمالية بأكثر من 
 9.السكان
 عداد استراتيجية شاملة لتحقيق األمن، خاصة على مستوى منطقة الساحل ال تعاون الدولي وا 

وما تشهده مؤخرا من تحوالت أثرت على االستقرار األمني، أساسها تكييف السياسة الخارجية لدول 
الميدان في إطار استراتيجية مكافحة اإلرهاب وتطوير المنطقة، وقد تم بذلك إنشاء هيئة األركان 
المشتركة لدول الميدان تتولى المهام العملياتية في المنطقة، والتي تنفذها جيوش الدول المعنية، 

وبالموازاة مع ذلك تعمل دول الميدان على خلق مشاريع تنموية كبرى تكون بمثابة القاعدة المتينة لتنمية 
ة، وبذلك تكون دول متكاملة على غرار الطرق العابرة للصحراء والمطارات وخطوط السكك الحديدي

 9.الميدان قد نجحت في استراتيجيتها التي بنيت على مبدأ االرتباط الوثيق بين األمن والتنمية

 إذ عمل الجيش الوطني على عصرنة منظومته الدفاعية بما يتماشى : العصرنة والتطوير
ناء التجهيزات والعتاد والتطورات التي تعرفها جيوش العالم، وهذا باالعتماد على التكوين النوعي، واقت

، ويتوافق ذلك مع قيمة 43واكتساب التكنولوجيات الجديدة التي تعرف طفرة كبيرة في جميع المجاالت
المتخصصة في شؤون الدفاع ورصد ” جاينس“ووفق دراسة قامت بها مؤسسة ميزانيته، والتي تعد 

قاتها في مجال السالح والتجهيزات ميزانيات دول العالم، ضمن األقوى في العالم، بعدما تعاظم حجم نف
، التي لم تصنف 2345مليار دوالر، مقارنة بـ  43.16، لتكون في حدود 2346العسكرية خالل سنة 
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والظاهر أن الجزائر حلت ثالث دولة عربية من . حينها ضمن أقوى عشرون ميزانية دفاع في العالم
 44. حيث ضخامة ميزانيتها المخصصة للدفاع

ظر عن هذه اإلمكانات واإلسهامات وبغض النظر عن الوظيفة التقليدية، أي حماية هذا وبغض الن
حدود الدولة الساحلية والجوية والبرية، يجب اإلقرار بالدور التنموي الذي لعبه الجيش منذ االستقالل، 
حيث يتجلى دور المؤسسة العسكرية في دعم االقتصاد الوطني، ومحاربة عمليات التهريب وتصدير 

جرائم االقتصادية التي تتم عبر هذه الحدود، وغيرها من الجرائم التي تهدد االقتصاد الوطني، وبالنظر ال
إلى أن المؤسسة العسكرية يمكن أن تساهم في عملية التنمية كالمؤسسات االقتصادية األخرى، فإنه ال 

ي تبرر الدور االقتصادي بد من الحديث عن الحاجيات التي تلبيها هذه المؤسسة، باعتبارها الحجة الت
 42:لهذه المؤسسة، ومدى مساهمتها في السياسات التنموية ضمن مختلف قطاعاتها، وأهمها

 تعتبر المؤسسة العسكرية من بين أكبر مؤسسات الدولة استقطابا لليد العاملة، : سياسة التشغيل
أغلبهم من المدنيين، كما  عامل 2333فمثال نجد أن القاعدة المركزية لإلمداد بالبليدة تشغل قرابة 

عامل بمصنع الذخيرة  4540عامل، باإلضافة إلى  433يشتغل بمصنع األسلحة الخفيفة بخنشلة قرابة 
بسريانة، وتعتبر هذه المصانع من بين العديد منها المنتشرة عبر التراب الوطني، والتي لها دور كبير 

 .في امتصاص اليد العاملة والتخفيف من مشكلة البطالة

 لما كان العنصر البشري ثروة الجزائر األولى ودعامة أساسية : سياسة التعليم والتدريب الفني
إلنجاز الخطط التنموية، فإن الجيش الوطني انخرط بما لديه من إمكانات، ووظف كفاءاته مساهمة 

المهني وتأهيل منه في تأهيل الموارد البشرية من خالل مشاركة المؤسسة العسكرية في مجال التكوين 
الشباب، حيث تتوفر لدى المؤسسة العسكرية العديد من المراكز والمدارس والمنشآت التكوينية في 

 .اختصاصات متنوعة

حيث تتيح المؤسسة العسكرية عن طريق الخدمة الوطنية للشباب الذي ال يتمتع بمستوى معين من 
ليخرج بعدها إلى الحياة العملية متكونا تسهل  التعليم والتكوين، اكتساب مهارة وتعلم مهنة خالل خدمته

باإلضافة إلى مدارسها المتعددة وفي العديد من االختصاصات، . عليه اإلندماج في الحياة االجتماعية
فللمؤسسة العسكرية القدرة على تعليم الجنود والطلبة ومحو األمية، وأنها تنظر إلى التعليم فيها كمهمة 

كما تمتلك المؤسسة العسكرية معاهد للتكوين في مختلف التخصصات بها . جوهرية للقائد العسكري
أقسام ومخابر وورشات، تقوم بتكوين عمالها أو المتربصين من مختلف الشركات األخرى، مثال ذلك 

القاعدة المركزية لإلمداد التي تستقبل المتربصين من مختلف المعاهد ومراكز التكوين وحتى الجامعات 
م في مجال الميكانيكا وفي نفس الوقت تخصص لهم منح دراسية، كما تفتح أبواب من أجل تكوينه

 .التشغيل للمتفوقين بعد نهاية التربص

 لعبت المؤسسة العسكرية دورا بارزا على مستوى الصحة قبل ومنذ : السياسة الصحية
بي لمختلف االستقالل، ففي إطار صالحياتها تعمل مصالح الصحة العسكرية على ضمان التكفل الط
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التشكيالت العسكرية في وقت السلم أو في وقت الحرب مدعمة بالوسائل والهياكل الالزمة لتطبيق 
40.السياسة الصحية لوزارة الدفاع الوطني

 

تمثل الصحة العسكرية ركنا أساسيا في التغطية الصحية التي تشمل العديد من مناطق التراب 
ي في هذا المجال، بتوظيف كفاءاتها وقدراتها الصحية من الوطني، فهي تدعم بكفاءة المجهود الوطن

كفاءات وبنية تحتية وتجهيزات وتقنيات وخدمات مختلفة لصالح المواطنين، فالمنشآت الصحية 
العسكرية كانت مفتوحة أساسا للمحافظة على جاهزية القوات المسلحة صحيا، إال أن خدماتها توسعت 

إطار االنسجام مع المنظومة الصحية الوطنية، حيث تستقبل  لتشمل فئات عديدة من المواطنين في
 .المرضى من مختلف متشفيات الوطن خاصة بالنسبة لألمراض التي تتطلب أجهزة متطورة

وهو مؤسسة عسكرية ما فتئت ( عين النعجة)ففي العاصمة مثال تم بناء المستشفى المركزي للجيش 
مختلف التخصصات بفضل اإلمكانات التي سخرتها لها  تحاول منذ إنشائها إلى مواكبة التطورات في

المؤسسة العسكرية بتوفير الوسائل التقنية الحديثة، وتكوين وتأهيل اإلطارات بصفة مستمرة، علما أن 
بعض األطباء المختصين يتلقون تربصا بأكبر المستشفيات المختصة بالخارج، كما أن المستشفى من 

هضة لبعض العمليات بالخارج، وكذا استقبال المرضى من مختلف شأنه التقليل من التكاليف البا
المستشفيات الوطنية، والذي يعد تأكيدا قويا وملموسا عن المؤهالت التي تكتسبها اإلطارات الجزائرية 

العسكرية، وتجسيدا فعليا إلرادة المؤسسة العسكرية الرامية إلى تطوير وتحديث مختلف مؤسساتها لبلوغ 
 41.الحديثةمصاف الجيوش 

كما بذلت المؤسسة العسكرية بالمشاركة مع وزارة الصحة مجهودات معتبرة لمحاربة األمراض 
الوبائية التي واجهتها بعض مناطق الوطن، كما تقوم المتشفيات العسكرية بتعويض المستشفيات المدنية 

مكتب التعبئة "قبل  في حالة تضررها من الكوارث الطبيعية، هذه األخيرة التي تدار بشكل فعال من
، والذي أثبت على مدار السنوات الماضية مدى 45، التابع لدائرة التنظيم واإلمداد"واألخطار الكبرى

 .مساهمته في إدارة األزمات والكوارث الطبيعية
 وفقا لمبدأ أن التصنيع المحلي والتفوق التكنولوجي أصبح من العوامل : السياسة الصناعية

سيادة الدولة، وتماشيا مع الرؤية الجديدة للتنمية الوطنية وبعث الصناعة الوطنية من األساسية لتحقيق 
جديد، يخوض حاليا الجيش الوطني الشعبي غمار اإلنعاش االقتصادي، ليصبح طرفا فاعال في مسار 
تطوير النسيج الوطني الصناعي، والمساهمة في االرتقاء بالسياسات الصناعية الجزائرية، وذلك من 

الل إرساء قاعدة صناعية صلبة وخلق مشاريع واعدة بين مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري خ
تابعة للقطاع  االقتصادي لوزارة الدفاع الوطني ومؤسسات صناعية وطنية من جهة، وشركاء أجانب 

" أبار"والشركة اإلماراتية " ديملر"ذوي سمعة عالمية، على غرار الشريك التكنولوجي األلماني 
، سنة الصناعة العسكرية من كل النواحي، من خالل وضع قاعدة 2341ستثمار، فمثال كانت سنة لإل
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متينة لصناعات كبرى ومتوسطة من شأنها المساهمة الفعالة في إعطاء دفع قوي لعملية التنمية الوطنية 
46.ألف منصب شغل مباشر 23عبر الوطن، على غرار خلق ما يقارب 

 

الستقالل قامت المؤسسة العسكرية بإنجاز مشاريع هامة تعود بالفائدة على هذا مع تأكيد أنه منذ ا
الجيش والمجتمع معا، ومن أهم المشاريع الصناعية العسكرية، مصنع األسلحة الخفيفة بخنشلة 

، القاعدة المركزية لإلمداد (4990)، ومصنع سريانة لألسلحة الخفيفة والمواد الحرقة (4996)
عد من أهم المؤسسات االستراتيجية التي من شأنها تجسيد مسعى القيادة نحو والتي ت( 4945/4992)

، وكذا (عامل 2533تضم )عصرنة وتحديث قواتها المسلحة، إذ تعد قطبا صناعيا هاما للجيش 
، ومؤسسة البناءات (4941)، ومؤسسة البناء والتصليح البحري (4999)مؤسسة صناعة الطائرات 

هذه المؤسسات الصناعية تعمل على تطوير منتجاتها وفق المعايير الدولية ،  44(4990)الميكانيكية 
إلى جانب االهتمام بالمجال التقني والتكنولوجي كدعامة أساسية لتطوير منتجاتها، وباعتبارها ذات 
طابع صناعي تجاري واقتصادي فهي تسهر على تلبية احتياجات القوات المسلحة، وكذا السوق 

دي عاملة معتبرة مقللة من نسبة البطالة، وتزيد بذلك من فعالية الجيش الوطني الوطنية، وتوفر أي
الشعبي بمساهمته في تنمية االقتصاد الوطني، وتعتبر ممثال اقتصاديا هاما، يحمل بعدا وطنيا يمكنه 
من المشاركة في عمليات التصدير، كما أنها ال تعد مؤسسات تجارية فقط، بل تعمل أيضا كمدرسة 

 .ية الصناعية تضمن التدريب والتكوين الفني العاليللترب

 حيث ساهمت المؤسسة العسكرية منذ االستقالل باستخدام مجنديها بتنفيذ : سياسة السكن والنقل
سياسة وطنية للسكن، خاصة على مستوى المناطق الريفية والمعزولة، كبناء القرى االشتراكية في 

كرياض الفتح والمسرح المفتوح، ودور الشباب، والعيادات  األرياف، وكذا بناء المنشآت الترفيهية
 .المتخصصة وغيرها

ومن أجل تحقيق األهداف المرجوة بفعالية قصوى، كان عليها أن تنشأ وحدات مختصة في البناء 
عطاء مردود اقتصادي  والهندسة المدنية، تستجيب لغاية مزدوجة وهي ترقية الشباب الجزائري مهنيا، وا 

نجاز المشاريع في ظروف حسنة من حيث لعملية الب ناء عن طريق االستعمال األقصى للطاقات وا 
 .التكاليف واآلجال

وفي إطار التنمية االقتصادية واالجتماعية، قامت المؤسسة العسكرية بإنجازات عديدة في ميدان 
الحديدية مثال  النقل والمواصالت البرية والجوية كبناء السكك الحديدية والمطارات، ففي مجال السكك

 .نجد تشييد الخط الرابط بين عين توتة ومسيلة، وبين والتي تبسة ومغنية
 حيث سعت المؤسسة العسكرية منذ االستقالل على تنمية الجانب الزراعي : السياسة الزراعية

والمساهمة في الحفاظ عليه، من خالل إنجاز العديد من المشاريع أهمها إنجاز السد االخضر الممتد 
كلم، لمجاربة ظاهرة التصحر، باإلضافة إلى المساهمة في عمليات  23كلم وبعرض  4233ى طول عل
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التشجير عبر العديد من مناطق الوطن، وكذا المساهمة في مكافحة الجراد للحفاظ على الثروة 
 49.الغابية

ف عندها، من سياسات تنموية تعد األهم، ألن مساهمة المؤسسة العسكرية ال تتوق إن ما سبق ذكره
بل تتجاوز ذلك إلى مجاالت أخرى، يبقى أن الهدف من ذكر هذه السياسات هو إظهار تأثير دور 
 .المؤسسة العسكرية على السياسات الحساسة والتي لها دور كبير في تحقيق التنمية واالستقرار للدولة

ع غيرها من الدول لكن إن هذا التأثير في الحقيقة تتشارك فيه المؤسسة العسكرية في الجزائر م
وخاصة الدول النامية، أين يتجلى هذا التأثير بشكل كبير في العديد منها إن لم نقل معظمها، لذا 

على التأثير فقط وتنفيذ السياسات التنموية أم  في الجزائر نتساءل هل يقف دور  المؤسسة العسكرية
 يتجاوز ذلك ؟

 في إقرار السياسات التنموية: يطرةالتوجه العسكري للدولة واالتجاه نحو الس: ثانيا
تقوم هذه المقاربة على أن المؤسسة العسكرية هي المسيطرة، وأن السلطة السياسية في الجزائر هي 

لى غاية اآلن،  فالدور المحوري الذي يلعبه تابعة لالتجاه الذي يرسمه لها العسكريون منذ االستقالل وا 
الجيش في صناعة القرار األمني والسياسي، باعتباره أحد المؤسسات المهّمة يؤكد ما له من دور على 

هذه المقاربة خالصتها ما تم تداوله منذ نصف قرن أن لكل دولة جيشا إقرار السياسات التنموية، وعليه 
لة، ورغم أن أشياء كثيرة تغيرت في العالم العربي وفي باستثناء الجزائر، ألن جيشها الوحيد الذي له دو 

فإن قبضة الجيش في الجزائر ظلت من الثوابت التي لم تتغير، إذ  الجزائر خالل نصف القرن األخير،
ظل صاحب الكلمة الفصل في السياسة واالقتصاد واإلدارة، وبات مستقرا ومتعارفا عليه أنه هو الذي 

زلهم، وهو الذي يرجح كفة المرشح لرئاسة الحكومة ويحرك األغلبية في يأتي برؤساء الجمهورية ويع
وظل جنراالته يحركون المشهد السياسي وهم في مناصبهم، والذين يحالون إلى التقاعد منهم . البرلمان

سرعان ما ينتقلون إلى قطاع األعمال فيصبحون ضمن كبار المستوردين والمقاولين ومالك األراضي 
.والعقارات

49 
 :ويمكن تبرير هذه المقاربة من خالل النقاط اآلتية

  أهم ما يبرر اتجاه السيطرة هو المرجعية التاريخية للمؤسسة العسكرية، فجيش التحرير الوطني
هو المسؤول على تحرير البالد من المستدمر الفرنسي، هذه المرجعية أكسبته قوة تنظيمية ال مثيل لها 

 .المتواجدة على مستوى الساحة السياسيةافتقدتها كافة المؤسسات 
  خاصة في ظل التعددية–غياب المؤسسات الدستورية الحقيقية بحكم التاريخ السياسي المتأزم- 

وترامت , والذي أدى إلى تضخم دور المؤسسة العسكرية والتي كبرت على حساب المؤسسات األخرى
فضاًل عن األمنية، و من رحم هذه المؤسسة  أطرافها في الحياة السياسية واالقتصادية و االجتماعية

23.خرج كافة ُصّناع القرار الذين كانوا في الواجهة
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  كما أن الضعف الكبير الذي تعيشه األحزاب السياسية، يفتح الباب على مصراعيه لتدخل
حالة المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية حماية للدولة، فأغلب األحزاب السياسية في الجزائر تعيش 
من االنقسامات واالنشقاقات، أصبحت هذه الظاهرة خاصية من خصائص األحزاب السياسية في 
24.الجزائر فأزمة االنقسامات عصفت بحركة االنتصار للحريات الديمقراطية أثناء الفترة االستعمارية

 

  فيه في ظل الفترة الحالية التدّخل المتزايد للمؤسسة العسكرية في الشأن السياسي أسهمت
عوامل عّدة أبرزها تنامي التهديدات اإلقليمية وضبابية المستقبل السياسي، جعل منها مؤّسسة فوق 

القوانين وبمعزل عن المحاسبة، على خالف الدور اإليجابي في التغيير نحو الديمقراطية الذي يرومه 
 22.لها السواد األعظم من الجزائريين

  هو جهاز المخابرات الذي اشتهر بتحقيقاته في وما عزز ذلك خاصة في السنوات األخيرة
قضايا الفساد خصوصا في شركة النفط العمومية، ووصل تغلغل جهاز المخابرات إلى كل مؤسسات 

حتى بدا وكأنه الحاكم الفعلي للجزائر . الدولة واألحزاب، بحجة حماية البالد من اإلرهاب والفساد
.ساسية على الصعيدين السياسي واالقتصاديوصاحب الكلمة األخيرة فيما يخص الملفات األ

20 
هذه المظاهر تتجاوز التأثير إلى السيطرة والتحكم على صانع القرار السياسي، وبالضرورة على 

 .إقرار كافة السياسات في الدولة وأهمها السياسات االقتصادية التنموية
 

 .نحو مقاربة توفيقية لتحليل العالقة: ثالثا
المؤسسة العسكرية والسياسات التنموية في الجزائر بعيدا عن مقاربتي التأثير إن العالقة بين 

 الحداثة بمنطق مغلوب، وال غالب ال بمنطق ،والسيطرة بحاجة إلى إعادة بناء بمنطق التحليل العلمي

 ذاوه المجاالت، كافة في وسياساتهم قراراتهم صنع في المجتمع في الفاعلين كل بدور تؤمن التي السياسية
 في المؤسسات من كغيرها كشريك العسكرية للمؤسسة للنظر بد ال لذلك ووفقا السياسية الحاكمية منطق هو

 أطيافه، بكل المدني المجتمع مع "NETWORK POLICY" السياسة بشبكة يسمى ما يشكلون الدولة

 .والسلطة الخاص، والقطاع
مفهومها التقليدي كأداة للدفاع فقط، إلى ورغم أن الوظيفة األمنية للمؤسسة العسكرية تحولت من 

مفهومها الحديث كوظيفة اقتصادية واجتماعية، بجانب وظيفتها في حماية التراب الوطني والدفاع عنه، 
كما أن تراجع الدور التقليدي للجيش والمتمثل في المعارك الحربية، وكذلك االحترافية التي تسعى إلى 

عادة هيكلة د ، إال 21ور الجيش، كل هذا يؤدي إلى تحول في وظيفة العسكريينتخفيض عدد الجيوش وا 
أن هذه الوظيفة يجب تأديتها بالشكل الذي يستفيد منها المواطن بمنطق العدالة االجتماعية، بعيدا عن 
اإلمتيازية التي جعلت من الوظيفة االجتماعية واالقتصادية لهذه المؤسسة حكرا على المنتسبين لها ال 

 .وع من المبالغةلغيرهم، وبن



90 
 

 –إن الوضع الراهن لجزائر اليوم يختلف عما كان عليه الحال قبل عشر أو خمسة عشر سنة 
أحمد بن "نحن بحاجة إلعادة تنظيم اللعبة السياسية، وكما يرى  -بغض النظر عن المساهمين في ذلك

مكانات أفضل مما لم تكن في يوم من األيام تتمتع بقد" -في كتابه جزائر األمل في رأيه" بيتور رات وا 
كانت عليه في السنوات السابقة؛ ثروات طبيعية زراعية وطاقة هائلة، ونمو ديموغرافي متحكم فيه، 

وعدد من الكوادر واإلطارات ذوي المستوى الجيد بالنسبة إلى بلد في حجم متوسط، وشبكة من المنشآت 
يتعافى بعد أن عاد من بعيد من دوار تساعد على االنطالق السريع في مسار حقيقي للتنمية، وشعب 

"إيديولوجي ضّيع عليه الوقت الكثير
، يتم التعامل اآلن مع شعب واع، فهم كيف ُتلعب المباريات 25

على كافة الجبهات، أمام إعالم منفتح وعالم مليء بالتجارب الديمقراطية ال تخفى فيه خافية، وأمام 
وأمام كل هذه المستجدات كيف يجب إعادة .... لسياسةجيوش أيدت اإلنتقال الديمقراطي وتنحت عن ا

 ضبط هذه العالقة ؟
 :ضمن هذه المقاربة نقترح تحليل فكرتين أساسيتين وكذا التحديات التي تواجهها

في ظل الظروف األمنية المستقرة، يجب تأكيد مبدأ عدم التدخل في الشأن السياسي  .0
لسيد عبد العزيز بوتفليقة وهو عدم تدخل العسكري في واالقتصادي، تأكيدا على مبدأ الرئيس الحالي ا

أن السيد بوتفليقة قال إلحدى القنوات  الشأن السياسي منذ مجيئه إلى سدة الحكم، ومن باب االستشهاد؛
قولوا للجنراالت الجزائريين أن يوجهوا إلي " 4999عام  التلفزيونية الفرنسية عشية انطالق واليته األولى

لن أكون أبدا ثالثة أرباع "كما قال أيضا أمام الصحفيين غداة انتخابه ". بمقدورهم ذلك أي اتهام لو كان
وهو ما فهم منه أنه كان عازما منذ اليوم األول النتخابه أن يكون السلطة األولى في الجزائر، ". رئيس

 .وأنه لن يخضع لسلطة دولة العسكر التي كانت صاحبة الكلمة األولى آنذاك
التجاذبات اإلصالحية التي مرت بها المؤسسة العسكرية منذ السنة الفارطة، والتي ُأطلق كما أن 

الذي بدأ متمردا على حكم العسكر، " بوتفليقة"أن الرئيس  تؤكد ذلك، حيث" باإلنقالب األبيض"عليها 
 فصَّل في ذلك تقرير نشرته. لجأ إلى تفكيك جهاز المخابرات ومن ثم إضعاف مملكة المخابرات

؛ أشار إلى أن أول وأخطر خطوة اتخذها الرئيس في هذا الصدد تمثلت في 26صحيفة الشرق األوسط
حرمان الجهاز من الشرطة القضائية التي كانت العصا التي استخدمها الجنرال توفيق في مباشرة 
كة تحقيقات قضايا الفساد التي تورط فيها مسؤولون بارزون في الدولة، وطالت تلك التحقيقات شر 

الخطوة التالية التي اتخذها الرئيس تمثلت . للنفط والغاز، وأفضت إلى اتهام وزير الطاقة" سوناطراك"
في إلغاء وحدة االتصال والبث التي كانت عين المخابرات على مؤسسات اإلعالم، كما جردها من 

مسؤولين، وحل اإلشراف على األمن العسكري والرئاسي ومن التنصت على مكالمات الوزراء وكبار ال
إلى غير ذلك .. مجموعة التدخل الخاصة التي كانت القوة الضاربة للمخابرات أيام الصراع مع اإلرهاب

وتجريده من عناصر القوة التي جمعها " الجنرال توفيق"من الخطوات التي أدت إلى تفكيك مملكة 
حالة عشرات الضباط الموالين له إلى التقاعد، وقد بلغ ذلك اإلضعاف  ذروته حين ألقى القبض في وا 
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، وهو رئيس قسم محاربة اإلرهاب في المخابرات "الجنرال توفيق"شهر أوت على أحد أهم مساعدي 
وهو ما دفع . المعروف باسم الجنرال حسان، الذي وجهت إليه تهم غامضة" عبد القادر آيت"الجنرال 

ل توفيق واإلجهاز على مملكته التي تقوضت المراقبين إلى توقع الخطوة التالية المتمثلة في إزاحة الجنرا
.أركانها

24 
من الجهة المقابلة يقر الطرف األساسي في القضية وهي المؤسسة العسكرية تأكيد مرامي الرئيس 

أكدت مجلة الجيش، أن التغييرات األخيرة التي أجريت على الهيكل التنظيمي للجيش، ، حيث "بوتفليقة"
عادة تنظيم بعض الهياكل، كا ن الغرض منها إضفاء مزيد من الفعالية على اإلستراتيجية األمنية وا 

المعتمدة في مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب توحيد مراكز القرار واالستغالل األمثل 
، بأن تلك 2346واآلني والفعال للمعلومة األمنية، وقالت افتتاحية المجلة، في عددها لشهر جانفي

، في مجال مكافحة 2345بشكل كبير في تحقيق نتائج ميدانية معتبرة خالل  التغييرات ساهمت
أنه ال عالقة للجيش بالسياسة، فبعد ربع قرن ، كما ردت أيضا 29اإلرهاب والجريمة المنظمة والتهريب

من اعتماد التعددّية الحزبية، وانسحاب الجيش من الساحة السياسية نهائيًا، فقد تفّرغ لبناء جيش 
حترافي، يؤّدي مهماته الدستورية، مع الحرص الكامل على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات عصري ا

والحسابات السياسية، وأّن القيام بهذه المهمات يتطلب االلتزام بما يمليه الواجب والقانون بكّل انضباط، 
ن كما يستوجب الوعي بالمحافظة على صورة ومكانة الجيش، وعدم إقحامه في مسائل ال ت عنيه، وا 

شارك الجيش في السياسة، فهذا عندما كانت المؤّسسات مقّصرة في أداء مهماتها، وما دام البرلمان 
والمجالس المنتخبة واألحزاب تعمل على نحو عادي، فالمؤسسة العسكرية تقوم بواجبها في حماية البالد 

 .والعباد، بعيدًا عن السياسة
، إذ تشير التحليالت أنه في ظّل اذا بعد الرئيس الحاليم: لكن أهم تحدي يواجه ذالك حاليا هو

، وتوّسع دائرة % 99الوضع الصحي للرئيس، وتدهور أسعار النفط، الذي تعتمد عليه الجزائر بنسبة 
االحتجاجات الشعبية، والتهاب األوضاع األمنية على الحدود، واستمرار القبضة الحديدية بين السلطة 

التغيير، فإّن المؤّسسة العسكرية تقف أمام واقع ملغوم، يجعلها تدخل، والمعارضة من أجل إحداث 
مكرهة السياسة من بابها الواسع، باحثة عن توافق ينقذ الجزائر من مخالب فوضى تجنبتها في عّز ما 

، إنه لوضع محرج للغاية يجعلنا نقف 29يسمى الثورات العربية، بعدما فشل السياسيون في الوصول إليه
سيناريوهات أقربها للحدوث، إن غابت اإلرادة السياسية لإلصالح والتغيير، هو تأكيد مقاربة  عند عدة
 .السيطرة

تبني آليات الحاكمية السياسية واإلدارية واالقتصادية دستوريا، بالشكل الذي يحقق مبدأ سيادة  .2
–تدريجيا سيطرة أي جهة القانون فوق الجميع، والعدالة االجتماعية والتضمينية والمساواة، وهذا سيلغي 

على إقرار السياسات في الدولة، وبالموازاة مع ذلك، باعتبار أن هذه  -وخاصة المؤسسة العسكرية
المؤسسة معروفة بمدى فاعليتها في التسيير اإلداري، تبقى كمؤسسة تكوينية في هذا المجال بتطبيق 
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االجتماعية )توجيه كافة المؤسسات  المحاسبة والشفافية، ونقل هذه اآلليات للتسيير العمومي، مع
 .التابعة للمؤسسة العسكرية لخدمة المواطنين دون تمييز( واالقتصادية

يبقى أن أهم تحدي يواجه تحقيق ذلك هو مدى االلتزام بإستراتيجية الحاكمية، أمام نظام سياسي 
 .حد ذاتهيؤمن بأحقيته في امتالك الدولة، وأمام وجود نخبة هي الدولة وهي النظام في 

إن أساس العالقة بين المؤسسة العسكرية والسياسات التنموية في ظل هذه المقاربة، َفْيَصُلها تحرر 
صالح تشكيلتها السياسية من  السلطة السياسية ونخبتها من قيد التبعية للمؤسسة العسكرية من جهة، وا 

وتبني منهج إصالحي على مستوى جهة أخرى وفقا لمبدأ تداول السلطة لتحقيق الديمقراطية التشاركية، 
 .كافة الجبهات محركه المواطن وغايته تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

 :الخاتمة
نخلص من خالل ما تقدم من طرح للمقاربات الثالث، أنه ال غنى عن المؤسسة العسكرية في أي 

ي وموجة اإلرهاب، أصبح دولة، وبالعكس في ظل اشتعال دول الجوار المتأثرة بتداعيات الربيع العرب
الذي لطالما عانت  األمنمن األهمية بمكان الحديث عن متانة هذه المؤسسة وضرورتها لتحقيق 

 .اقتصادي واجتماعي كشريكمع تأكيد ضرورتها أيضا . الجزائر من الصراع ألجله
إننا اليوم في قرن الديمقراطية التشاركية والحكامة الراشدة والتنمية المستدامة، وأي معادلة سياسية لم 

 .صفريةتشكل هذه الثالثية فيها الركيزة، فهي 
إن الجزائر اليوم في قرن تلتهب فيه الفتن السياسية لغايات اقتصادية مصلحية، داخلية وخارجية، 

ن لم تعد السلطة السياسية بقيادة نخبتها ترتيب بيتها من جديد بالشكل الذي يكرس دولة الحق  وا 
 .، فال مناص من توقع السيناريو المتشائمالحقةوالقانون 

 :الهوامش 
ديسمبر   40، 16459، العدد 409السنة  .األهرام، "العالقة بين األمن والتنمية والديمقراطية"عبد الغفار شكر،  .4
2341، 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/347086.aspx ، 25/42/2346تم اإلطالع في. 

، ص 4999دار المعرفة الجامعية، : القاهرة. قضايا التغير والتنمية االجتماعيةعادل مختار هواري وآخرون،  .2
444. 

منظومة األمن الشامل كبيئة خاصة للتنمية المستدامة في ظل : ميةاألمن والتنأحمد صالح العمرات،  .0
 .45ص  ،2332، عمان، 4ط .العولمة

الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، : ، القاهرة(يوسف شاهين: ترجمة. )جوهر األمنروبرت مكنمارا،  .1
 .425، ص 4943
دار الشروق، : القاهرة .التنمية والديمقراطيةتأثيرها على : العسكرة واألمن في الشرق األوسطأمين هويدي،  .5
 .424، ص 4994

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/347086.aspx
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، ديسمبر 614العدد . مجلة الجيش، "مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة"مديرية اإلعالم واالتصال والتوجيه،  .6
 .23، ص 2346

صرار على التخلص من اإلرث االستعماري"مديرية اإلعالم واالتصال والتوجيه،  .4 رهان جديد للجزائر : عزم وا 
 .46-44، ص 2340، اكتوبر 1سلسلة خاصة العدد. مجلة الجيش، "المستقلة

 .24، ص مرجع سابقمديرية اإلعالم واالتصال والتوجيه، مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة،  .9

، 2342، جانفي 592عدد . مجلة الجيشتنمية، -أمن: شمديرية اإلعالم واالتصال والتوجيه، افتتاحية الجي .9
 .0ص 

مجلة ، "مسار تطوير التكنولوجيات األساسية: العصرنة والتطوير في الجيش الوطني الشعبي"ب، . عميور  .43
 .66، ص 2340، أكتوبر 1سلسلة خاصة، العدد . الجيش

 ،2342ديسمبر . ، الصوت اآلخرالعالم في ميزانية 23 أقوى ضمن الجزائري الجيش ميزانيةحنو، . ع .44
http://www.assawt.net/2016/12 22/42/2346، تم اإلطالع في. 

 :لىلالستفاضة أكثر يمكن اإلطالع ع .42
مذكرة ماجستير في علم ، "دور المؤسسة العسكرية في التنمية االقتصادية للمجتمع الجزائري"عميرة اسماعيل، 

 .439-99، ص ص 2339كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، : جامعة الجزائر. االجتماع

، اكتوبر 1/1العدد  سلسلة خاصة،. مجلة الجيش ،"الصحة العسكرية"مديرية اإلعالم واالتصال والتوجيه،  .40
 .469 -453، ص ص 2340

 مجلة، "انطالقة جديدة في جراحة القلب: المستشفى المركزي للجيش"مديرية اإلعالم واالتصال والتوجيه،  .41
 .5، ص 2332، مارس 161العدد  .الجيش
 :للتوسع عن دور الجيش الوطني الشعبي في إدارة الكوارث الطبيعية يمكن اإلطالع على ملف .45

، 2340، أفريل 0سلسلة خاصة العدد. مجلة الجيش، "التعبئة واألخطار الكبرى"غني بشينية والمية بن دادة، عبد ال
 .94-09ص ص 

، 2345، جانفي 649، العدد الجيش، مجلة "دفع قوي للصناعة الوطنية: الصناعة العسكرية"علي بوشربة،  .46
 .03ص

 :طالع ملف كل هذه المؤسسات الصناعيةللتوسع أكثر عن  .44
 .494-449، ص ص 2342، نوفمير 2سلسلة خاصة العدد . مجلة الجيش، "الصناعة العسكرية"لهام غازي، إ

. مجلة الجيش، "أية حلول ناجعة لمستقبل أفضل: البيئة والتنمية المستدامة ومكافحة التصحر"حميدة عجاج،  .49
 .09، ص 2342، أكتوبر 594العدد 

 ،29/39/2345تحليالت، : ، المعرفة"الجزائر ماذا بعد االنقالب األبيض في"فهمي هويدي،  .49
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/9/28 22/42/2346، تم اإلطالع في. 

، "السياسي الجزائري المؤسسة العسكرّية في الجزائر وصناعة القرار"يحي أبو زكريا،  .23
788.htm-13-http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow ، 25/42/2346تم اإلطالع في. 

، 25/43/2340، 52العدد . مجلة الديمقراطية، "المؤسسة العسكرية والسياسة في الجزائر"بوطيب بن ناصر،  .24
 .1ص 

http://www.assawt.net/2016/12/%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%82%d9%88%d9%89-20-%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86/
http://www.assawt.net/2016/12
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/9/28
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-13-788.htm
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 ،9954: العدد ،"الجيش الجزائري مؤسسة فوق القوانين تكرس التوجه العسكري للدولة"جريدة العرب  .22
 .6، ص2345/36/44

http://www.alarab.co.uk/?id=54904 ، 21/42/2346تم اإلطالع في. 
 .، مرجع سابقفهمي هويدي .20
21. Thierry Nogues, Armées et Mission de Sécurité Intérieure: La Spécificité Militaire 

en Question.  Les Champs de Mars, Seconde Semestre, Paris, 2001, p 113. 

 ، المعرفة،"عرض لكتاب جزائر األمل"ياسين بودهان،  .25
تم اإلطالع في ،  /http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2015/8/20االمل -جزائر

21/42/2346. 
 20/9/2345، 40119، الشرق األوسط، العدد "ترتيبات ما بعد الجنرال.. الجزائر"عزيز طرابلسي،  .26

، تم اإلطالع في  /http://aawsat.com/home/article/458656الجنرال-بعد -ما-ترتيبات -الجزائر
25/42/2346. 

 .، مرجع سابقفهمي هويدي .24
، جانفي 603العدد . الجيشمجلة  ،"2345الحصيلة العملياتية لسنة " مديرية اإلعالم واالتصال والتوجيه، .29
 .23، ص 2346

، 2539، العدد األخبار ،"لمؤسسة العسكرية الجزائرية بين مطرقة السياسة وسندان األمنا"الصابري، آدم  .29
32/32/2345 

akhbar.com/node/225236-http://al 25/42/2346، تم اإلطالع في. 
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 المصريالدور االقتصادي للجيش 

 
 الياس حودميسة. أ 

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة
 

الجيش ) دور القوات المسلحة بين الواجبات الدستورية ودعم المسارات التنموية : المحور الثامن 
 (اقتصادي  –كشريك اجتماعي 

 (الجيش ـــــ الدور ـــــ االقتصاد ـــــ الممارسة )  :الكلمات المفتاحية 
 :ملخص 

تضطلع الجيوش في مختلف دول العالم ، بممارسة مهامها الدستورية المتعلقة بصيانة األمن 
وعلى الرغم من تنامي المخاطر و . القومي لدولها وكذا حماية الحدود من أي تدخل أو عدوان أجنبي 

، التهريب، اإلرهاب ، الجريمة المنظمة ) التهديدات األمنية العابرة للحدود في المنطقة العربية مثل 
، والتي تتطلب من جيوش المنطقة مزيدا من الجهد والحذر من اجل ...( الهجرة غير الشرعية 

التصدي الجيد واالحترافي لهذه المخاطر و التهديدات ، ظلت بعض الجيوش العربية تمارس بعض 
ية نجد الجيش من بين هذه الجيوش العرب.  لدولهاالوظائف التي تندرج في إطار دعم مسارات التنمية 

المصري الذي تكفل بممارسة العديد من األدوار والمهام االقتصادية ، والتي على الرغم من أنها ادوار 
ومهام تأتي خارج الواجبات الدستورية المكلف بتنفيذها ، إال أن المبرر الذي ظل مقدما في تبرير تنفيذ 

لدولة بمفهومه الحديث الذي اكتسى صبغة هذه األدوار والمهام يأتي في إطار تدعيم األمن القومي ل
يضاف إلى ( . العسكري والدفاعي ) جديدة في وقتنا الحالي ولم يعد مقتصرا على المجال الكالسيكي 

هذا رغبة الجيش باعتباره من أهم مؤسسات الدولة المصرية التموقع بشكل أفضل في الحياة العامة 
 .المصرية 

 :اإلشكالية التالية  إذ سنحاول في هذه الدراسة معالجة
فيما يتجسد الدور االقتصادي للجيش المصري ؟ وماهي أسباب وتداعيات هذا الدور على 

 .الساحة المصرية ؟ 
 .التطور التاريخي  للجيش المصري : المحور األول 

إن الباحث في التطور التاريخي للجيش المصري يجد نفسه يبحث في حقيقة تاريخية ، وهي أن 
سياسي لمصر المعاصرة ما هو إال انعكاس لتاريخ المؤسسة العسكرية وتحوالتها، بما يعنى أن التاريخ ال

رسم معالم الحياة السياسية وحتى االقتصادية ولو بدرجات  وضع الجيش في كل مرحلة كان حاسما في
الجيش ، فالدور السياسي وحتى االقتصادي للجيش كان وال يزال حاضرا وبقوة منذ إنشاء 4مختلفة 

، مرورا بالمراحل التاريخية التي تعاقب فيها على الحكم كل " محمد علي باشا " المصري من قبل 
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، وصوال إلى فترة الحكم "حسني مبارك " و " أنور السادات" و " جمال عبد الناصر"و " محمد نجيب"
 "عبد الفتاح السيسي "الحالية للرئيس 

 ( .0809 -0815" )محمد علي باشا"فترة ) بناء الجيش المصري الحديث /  0
"  Napoléon Bonaparteنابليون بونربات " بالجيش الفرنسي الذي قاده " محمد علي باشا"تأثر 

، وهو ما دفعه إلى بناء جيش نظامي وحديث معتمدا في ذلك (4934 -4499) في حملته على مصر
جح في تأسيس أول مدرسة ، الذي ن" Joseph Anthelme Sève" على خبرة الكولونيل الفرنسي 

في الجيش الذي كان يتشكل في ( العنصر المحلي ) عسكرية بمدينة أسوان، كما قام بتجنيد المصريين 
توسع حجم الجيش المصري في الفترة  . 2(األتراك ، األلبان ، الشركس) السابق من العناصر األجنبية 

 45فوج من الحرس و 41المشاة و فوج من 06حيث تكون آنذاك من ( 4960_4900)الممتدة مابين
ألف جندي ، وفضال عن ذلك كانت  453أفواج من المدفعية أي بتعداد يفوق  35فوج من الخيالة و

شكل االنخراط المتزايد . 0ألف جندي 13توجد في الجيش المصري وحدات غير نظامية بلغ تعدادها 
زيز حب الوطن والوقوف بجانب للعنصر المصري بالجيش في نمو فكرة رفض التواجد األجنبي وتع

المعروفة بدفاعها عن " نوبار باشا"ضد حكومة  4949فبراير  49مصلحة المواطن ، إذ تعد مظاهرات 
مصالح األجانب أول تدخل للجيش المصري في المجال السياسي في تاريخ مصر الحديث ، تاله فيما 

م ، والتي زادت من التأكيد 4994ة التي عرفت بحركة الجيش المصري سن" احمد عرابي " بعد حركة 
 . 1على أهمية الدور الذي يقوم به الجيش في مجال الدفاع عن المصالح الوطنية والتحررية

 .وبداية البحث عن دور جديد للجيش " الضباط األحرار" تنظيم /  0
الضباط " أسهمت األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية السيئة في تهيئة ظروف نشأة تنظيم 

في مصر، وعلى الرغم من تباين وجهات النظر حول التاريخ الحقيقي لنشأة هذا التنظيم ، إال " األحرار
انه هناك شبه إجماع على أن الوضع العام الذي كانت تعيشه مصر آنذاك من انعدام لالستقرار 

همال السياسي وضعف أداء األحزاب السياسية وتنامي الفساد وتدخل االحتالل في شؤون  البالد وا 
، الذي استطاع  4952يوليو  20للجيش هي األسباب األساسية في بروز هذا التنظيم الذي قام بثورة 

من خاللها اإلطاحة بنظام الحكم الملكي واعتماد نظام الحكم الجمهوري تميز بهيمنة  الجيش على 
ثورة شاملة في طبيعة  كما أقدم الجيش المصري على عدة خطوات أحدثت. الحياة المصرية العامة 

 : 5وشكل الحكم في مصر والتي كان أهمها
  4952ديسمبر  43بتاريخ  4920إعالن سقوط دستور . 

  4950يناير 40تشكيل لجنة تأسيسية إلعداد دستور جديد بتاريخ. 

  4950يناير 46حل األحزاب السياسية ومصادر أموالها بتاريخ. 

  4950فبراير 43لفترة انتقالية بتاريخ إصدار إعالن دستوري إلدارة شؤون البالد. 

  عالن الجمهورية بتاريخ  .4950يونيو 49إلغاء الملكية وا 
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 .وهيمنة الجيش على الحكم في مصر" جمال عبد الناصر"الرئيس / 3
إلى التنازل على الحكم ومغادرة البالد بتاريخ " فاروق" في دفع الملك " الضباط األحرار"نجح تنظيم 

ثم رئيسا للجمهورية  4952سبتمبر 34رئيسا للوزراء بتاريخ " محمد نجيب " ، وتعيين 4952يوليو 26
جهة أخرى ومعارضيه من " محمد نجيب " ، لكن سرعان ما نشب الخالف بين 4950يونيو49بتاريخ 

غير أن الجناح المعارض . منح السلطة السياسية للمؤسسات المنتخبة " محمد نجيب"، بسبب رغبة 
من " جمال عبد الناصر"استطاع حسم الصراع لصالحه  ، إذ تمكن " جمال عبد الناصر" بزعامة 

لى فرض مما ساعده ع 4951نوفمبر 41وتوليه السلطة بتاريخ " محمد نجيب"االنقالب على الرئيس 
رئيسا للجمهورية " جمال عبد الناصر"توجهاته المتعلقة بدور الجيش في الحياة المدنية ، أعيد انتخاب 

، 6سعى بعدها في تقوية نفوذ المؤسسة العسكرية التي أصبحت خارج المساءلة 4956يوليو  21بتاريخ 
ذلك األغلبية الساحقة من كما حصل العسكريون في المقابل على وظائف رئيسية في الدولة ، مشكلين ب

كبار الموظفين الدبلوماسيين ونسبة كبيرة من رؤساء الشركات والوزراء والمدراء العامين واإلداريين في 
 4533األجهزة األمنية والعاملين في المناصب الرئيسية في مجال الثقافة واإلعالم ، إذ قدر عددهم بـ

 4 .4962و 4951العسكرية في الفترة الممتدة مابين  ضابط تم تعينهم في الرتب العليا خارج المؤسسة
قامة " جمال عبد الناصر"كما كان للجيش في عهد الرئيس  دورا في مشاريع استصالح األراضي، وا 

البنية التحتية العامة، وتوفير السلع األساسية، والصناعة المحلية لألجهزة االستهالكية واإللكترونات، 
باإلضافة إلى هذا  فقد تم تعيين ضباط من رتب عالية . اعية والزراعيةوكذلك إنتاج بعض السلع الصن

مدراء للمصانع المدنية ، وهو ما أّدى إلى خلق قاعدة نافذة تستهدف دعم الوجود المتواصل للقوات 
9المسلحة في االقتصاد

. 
 .وسياسة الحد من الدور السياسي للجيش " أنور السادات " الرئيس /  0

على سياسة نزع الصبغة العسكرية جزئيا عن مجلس الوزراء ، " أنور السادات  "اعتمد الرئيس 
، لكن في مقابل هذا التهميش السياسي  9والتقليل من تواجد الجيش في المناصب السياسية واإلدارية

إذ أسهمت سياسة االنكفاء . لمؤسسة الجيش حظيت المؤسسة بدور كبير في المجال االقتصادي 
من فكرة الحرب األخيرة للجيش المصري والتي جاءت انعكاسا للتوقيع مصر على  للداخل النابعة

في تنامي الدور االقتصادي للجيش المصري ، إذ شكل إنشاء  4949معاهدة السالم مع إسرائيل سنة  
تحوال مهما في ادوار الجيش المصري ، ومع انفتاح  4949جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سنة 

ر الغربي لم تعد المشاريع االقتصادية للجيش ترتبط بتحقيق االكتفاء الذاتي للجيش مصر على المعسك
من االحتياجات الرئيسية وتخفيف حجم التكلفة االقتصادية الملقاة على عاتق الدولة ، وبجانب هذا 

ق تعويض تناقص نصيبها من اإلنفاق العام منذ توقيع اتفا العامل فإن المؤسسة العسكرية قد سعت إلى
، مستفيدا في ذلك من  43عن طريق البحث عن مصادر بديلة لإليرادات 4949السالم مع إسرائيل في 

44.االمتيازات القانونية والمحاسبية الممنوحة لها 
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 .وتزايد نفوذ ضباط الجيش " حسني مبارك"الرئيس /  5
السياسية في مصر ، الى تحييد المؤسسة العسكرية عن إدارة الحياة " حسني مبارك " سعى الرئيس 

لكن في مقابل هذا سهل من استفادة ضباط الجيش بالعديد المزايا االقتصادية ، وعلى الرغم من هذا 
التغيير الذي طرأ على الوضعية االقتصادية واالجتماعية لضباط الجيش المصري ، إال ان هذا الوضع 

وفي مقابل .  42األغنى في المجتمعلم يجعل من الجيش كتكوين اجتماعي يعمل تلقائيا كأداة للطبقة 
على الحزب الوطني الديمقراطي والقوات االمنية المرتبطة بوزارة " حسني مبارك"هذا اعتمد الرئيس 

" حسني مبارك"كما اعتمد الرئيس  .40الداخلية ومباحث أمن الدولة في سيطرته على الساحة الداخلية
عبر الدخول في شراكة اقتصادية بين الحكومة على الجيش في العديد من المشروعات االقتصادية 

والجيش في الكثير من الصناعات الوطنية التي من شأنها تحقيق متطلبات الشعب ، وعلى العموم فقد 
منذ بداية التسعينات الى " حسني مبارك"سمحت سياسة االنفتاح والخوصصة التي طبقها الرئيس 

ال االعمال من الناحية االقتصادية على حساب استفادة العديد من اعضاء القطاع العسكري ورج
 .41المؤسسات االقتصادية العمومية

 .يناير  05الجيش ومرحلة ما بعد ثورة /  6
يناير الجيش من استعادة مكانته على مستوى الساحة السياسية  25مكنت ما يعرف بثورة 

كثيرا في السنوات العشر االخيرة واالجتماعية واالقتصادية بالبالد ، خاصة وان الجيش المصري تأثر 
وتراجعت مكانته مقابل مصلحة االمن الداخلي وطبقة رجال " حسني مبارك "من فترة حكم الرئيس 

لذا فقد سعت المؤسسة العسكرية الى توظيف التأييد . 45االعمال المؤيدة لتوريث الحكم في مصر
العديد من االدوار والحقوق يصعب التراجع عنها  الشعبي لها بأهليتها إلدارة المرحلة االنتقالية في دسترة

توماس " اذ يرى الخبير في شؤون الشرق األوسط . 46من قبل اي رئيس قادم او من اي طبقة اجتماعية
إنه بخالف اآلمال التي يعقدها كثير من المصريين على دور المؤسسة العسكرية في » " ديملهوبر

، سُتغلب هذه المؤسسة مصالحها وامتيازاتها حتى بعد الثورة  تحقيق اإلصالحات السياسية و الدستورية
44«التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك 

. 
 .وتعاظم دور الجيش في الحياة االقتصادية " عبد الفتاح السيسي " الرئيس /  7

في  الحكم في مصر تزايد حجم أعمال المؤسسة العسكرية" عبد الفتاح السيسي" مع تولي الرئيس 
عات االقتصادية ، ودخلت كشريك للدولة في عدد كبير من المشروعات االقتصادية و المشرو 

االجتماعية والبيئية ، كما انها احتوت العديد من الوظائف واألدوار التي كان تنفذها بعض مؤسسات 
ي ان الدافع االساسي ف. القطاعين العام والخاص على غرار النظافة والتموين والتعليم وحتى الترفيه 

بشكل خاص هو الرغبة في االستفادة من قوة " عبد الفتاح السيسي " نظر السلطة المصرية والرئيس 
المؤسسة العسكرية في تجاوز المرحلة الحرجة التي يمر بها االقتصاد المدني المصري والذي تأثر كثيرا 

عبد الفتاح " لرئيس يناير ، إال ان الكثير من المتابعين يرجعون هذا الدور الى رغبة ا 25بأحداث 
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في توظيف االقتصاد العسكري ألغراض سياسية ، منها ما هو متعلق بتجاوز المشكالت " السيسي 
هو " عبد الفتاح السيسي "ان ما يميز فترة الرئيس . 49االقتصادية التي يثيرها نقص السلع االساسية

لف لحدود هذا الدور خالل تزايد الدور االقتصادي للجيش المصري بشكل كمي وكيفي ، وبشكل مخا
كما ان هذا الدور اصبح مبهما يصعب تبريره في ظل استثمار الجيش في . فترات الحكم السابقة 

مجاالت بعيدة عن المتطلبات االقتصادية العسكرية كإنتاج الغساالت والعجائن والزيوت الغذائية 
ملية التموين في القطاعات واألسمدة الفالحية ، او من خالل تدخل الجيش في مجالت تتعلق بع

 المدنية كتوفير حليب االطفال والخبز والتجهيزات الجامعية والطبية ، ناهيك عن انخراط الجيش في

 ....تطوير العشوائيات و خدمات النظافة ورفع القمامة  
 .توصيف الممارسة االقتصادية للجيش المصري : المحور الثاني 

سياستها االقتصادية منذ السبعينات ، على عدد من  اعتمدت المؤسسة العسكرية في تنفيذ
المؤسسات االقتصادية والخدماتية التي ساعدتها على بسط نفوذها االقتصادي ، الذي توسع بشكل 

 .الى الرئاسة " عبد الفتاح السيسي"ملحوظ مع وصول الرئيس 
 .جهاز مشروعات الخدمة الوطنية /  4

 4949بموجب القرار الجمهوري رقم  4949جانفي  45ي انشئ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ف
، لغرض تحقيق االكتفاء الذاتي النسبي من االحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة لتخفيف أعباء تدبيرها 
عن كاهل الدولة مع طرح فائض الطاقات االنتاجية بالسوق المحلي ، يمتلك جهاز مشروعات الخدمة 

فرعا لإلنتاج في مجالت تغطي مجموعة واسعة من  24كلة بذلك شركات مش 43الوطنية اكثر من 
49القطاعات كالبناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية ومنها

 : 

  تعمل في مجال الزراعة واإلنتاج الحيواني في : الشركة الوطنية الستصالح وزراعة األراضي
 .شرق العوينات 

  تعمل على انتاج العصائر وزيت الزيتون (: حرف)الشركة الوطنية للصناعات الغذائية
 .والمخلالت 

  انشئت بهدف تنمية محافظات الصعيد وجنوب الوادي ، : شركة مصر العليا للتصنيع الزراعي
صلصة طماطم ، منتجات ألبان ، أعالف الماشية واألسماك ، ) مصانع إلنتاج  34تمتلك الشركة 

 ..( .البصل المجفف ، المشروبات الغازية 

  تعمل على انتاج المنظفات ، واألسمدة ومبيدات مكافحة : شركة النصر للكيماويات الوسيطة
 .الحشرات 

  تعمل على انتاج المياه الطبيعية وزيت الزيتون( : صافي)الشركة الوطنية إلنتاج وتعبئة المياه. 
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  ت تقدم الشركة جميع انواع الخدما( : كوين سيرفس ) شركة النصر للخدمات والصيانة
األمن والحراسة ، ادارة الفنادق ، النظافة والتطهير وصيانة المعدات والمنشـآت ، صيانة )المختلفة 

 ( .السيارات ، النظافة والتجميل ، التوريدات العمومية وغيرها من الخدمات المتكاملة 

  تشرف الشركة على محطات عالمة التجارية وطنية لبيع الوقود : الشركة الوطنية للبترول
 .وزيوت السيارات 

  يعمل على انتاج بالستيك التغليف ، والبالستيك المستعمل : مصنع إنتاج المشمعات البالستيك
 .في مجال البيوت الزراعية 

  في مناطق مختلفة من  مصانع إلنتاج المكرونة 39تضم الشركة :  شركة مكرونة كوين
 .سيناء ، الفيوم ، المنيا ، سوهاج  الوطن اإلسكندرية ، البحيرة ، قنا ، اإلسماعيلية ، شمال

  تعمل الشركة على انتاج االسمنت في محافظة شمال سيناء : شركة العريش لألسمنت. 

  يهدف القطاع الى توفير اإلنتاج النباتي ، واإلنتاج الحيواني والصناعات : قطاع األمن الغذائي
 ....جم الجبس والرمل الزجاجي كما يمتلك الجهاز عددا من مناجم التعدين مثل منا. الغذائية 

 .منافذ للبيع لتسويق وبيع منتجاته للمدنيين  43كما يمتلك الجهاز اكثر من 
 ( .وزارة االنتاج الحربي ) الهيئة القومية لإلنتاج الحربي /  0

وان كان وجودها كفكرة  4991فيفري  32تأسست الهيئة القومية لإلنتاج الحربي قانونيا بتاريخ 
، ذلك ان الشعور بالحاجة الملحة لبناء  23وادوار قد بداء منذ اواخر الخمسينات في مصرومناصب 

والتي كانت من بين اسباب  4919صناعة عسكرية في مصر تولد ُبعيد الحرب العربية الفلسطينية سنة 
احل االنهزام فيها صفقة السالح الفاسد التي تحصل عليها الجيش المصري ، مما عجل في انطالق المر 

في تجذير فكرة بناء مصانع لإلنتاج  4952الفعلية لإلنتاج الحربي ، لتسهم فيما بعد أفكار ثورة يوليو 
تطور االنتاج الحربي في مصر منذ ذلك التاريخ من خالل . الحربي قصد تأسيس جيش وطني قوي 

ج المتطلبات اقامة العديد من المصانع والشركات الحربية التي كانت في االول مسؤولة عن انتا
العسكرية للجيش المصري ، ومع مرور الوقت اصبح من بين وظائف هذه الهيئة هو استغالل فائض 
الطاقة اإلنتاجية بالمصانع الحربية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني قصد االسهام في خطة 

 . 24التنمية الشاملة للدولة
، شركة أبو قير  حلوان للمسبوكاتكة شر ) مصنع وشركة  44تمتلك الهيئة اليوم اكثر من 
 ،  شركة شبرا للصناعات الهندسية ،  ابو زعبل للكيماويات المتخصصةللصناعات الهندسية ، شركة 

حلوان للصناعات ،  شركة  المعادي للصناعات الهندسية، شركة شركة المعصرة للصناعات الهندسية 
، شركة  حلوان للصناعات الهندسية، شركة  هليوبولس للصناعات الكيميائية، شركة  الغير الحديدية

صالح المدرعات، شركة  بنها للصناعات االلكترونية، شركة  ابو زعبل للصناعات الهندسية ،  إنتاج وا 
،  حلوان لمحركات الديزل، شركة  حلوان لألجهزة المعدنية، شركة  قها للصناعات الكيماويةشركة 

http://fact9.momp.gov.eg/
http://fact18.momp.gov.eg/
http://fact27.momp.gov.eg/
http://fact45.momp.gov.eg/
http://fact45.momp.gov.eg/
http://fact45.momp.gov.eg/
http://fact45.momp.gov.eg/
http://fact54.momp.gov.eg/
http://fact63.momp.gov.eg/
http://fact63.momp.gov.eg/
http://fact63.momp.gov.eg/
http://fact63.momp.gov.eg/
http://fact81.momp.gov.eg/
http://fact99.momp.gov.eg/
http://fact100.momp.gov.eg/
http://fact100.momp.gov.eg/
http://fact144.momp.gov.eg/
http://fact200.momp.gov.eg/
http://fact270.momp.gov.eg/
http://fact360.momp.gov.eg/
http://fact909.momp.gov.eg/
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، شركة قطاع الميادين المركزية واختبارات الذخيرة ، فضال عن اسهم  حلوان لآلالت و المعداتشركة 
وظيفتها انتاج العديد من المنتجات والسلع العسكرية  (في بعض الشركات االقتصادية العاملة في مصر

 .نية والمدنية كما تمتلك الهيئة مجموعة من منافذ البيع لتسويق منتجاتها المد
 .الهيئة الهندسية للقوات المسلحة /  3

تختص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مجاالت اقامة البنية التحتية واإلنشاءات العسكرية 
األشغال العسكرية ، المساحة العسكرية ، ادارة ) ادارت رئيسية هي  35والمدنية ، تتشكل الهيئة من 
في ظل عدم تطرق المصادر التاريخية الى ( . المهندسين العسكريين المياه ، المشروعات الكبرى ، 

تاريخ انشاء هذه الهيئة يظل من المرجح أن الصيغة الجديدة للهيئة تواكب انشائها مع تأسيس جهاز 
كما ان نشاطها توسع بشكل كبير خالل السنوات االخيرة مستفيدة بذلك . مشروعات الخدمات الوطنية 

على قانون تنظيم المناقصات  2340في سبتمبر "  عدلي منصور"اقره الرئيس من التعديل الذي 
يسمح للمسؤولين الحكوميين بتخّطي إجراءات  بحيث اصبح  ، 4999والمزايدات الصادر سنة 

اذ بموجب هذا التعديل . المناقصة العامة في الحاالت العاجلة دون ان يحدد القانون  هذه الحاالت 
يق االمر المباشر بعدد كبير من المشروعات في مجال المقاوالت والطرقات فازت الهيئة  عن طر 

نشاء الجسور والموانئ والمطارات والمقرات الحكومية و المساكن  ، لتصبح بذلك الهيئة المقاول 22وا 
 .األول لمشروعات الحكومة 

وعلى الرغم من صعوبة حصر عدد هذه المشاريع تخلص بعض االحصائيات الى ان عدد 
في مختلف   2340يونيو  03مشروع منذ  4633لمشاريع التي أسندت الى هذه الهيئة تتجاوز ا

المجاالت بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ، من بينها ثالثة مشاريع استراتيجية كبرى ، هي 
نجاز المرحلة األولى من المشروع القومي للطرق  بط ول اإلشراف على قناة السويس الجديدة ، وا 

كيلومتر وبدء العمل بمشروع استصالح وزراعة مليون فدان ، بالتعاون مع وزارتي الزراعة  4436
20والموارد المائية والري

. 
 .الهيئة العربية للتصنيع  /  0

في اطار التعاون العربي المشترك بين كل من  4945ماي  45انشأت الهيئة بتاريخ 
ى تطوير ، بهدف بناء واإلشراف عل واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر مصر

بعد  4949ماي  46قاعدة تصنيع دفاع عسكري مشترك انسحبت الدول العربية منها شفويا بتاريخ 
تدير  4991اكتوبر  46توقيع مصر على اتفاقية كامب ديفيد ، و استكملت انسحابها القانوني بتاريخ 

مصنع  مصنع صقر للصناعات المتطورة ، مصنع قادر للصناعات المتطورة ،)شركة  40الهيئة 
، الشركة العربية االمريكية ( سيماف)حلوان للصناعات المتطورة ، مصنع مهمات السكك الحديدية 

للسيارات ، مصنع االلكترونيات ، الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ، الشركة العربية 
، مصنع المحركات ، الشركة ، الشركة العربية للسماد ، مصنع الطائرات ( ابيكو)البريطانية للمحركات 

http://fact999.momp.gov.eg/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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، تنتج الهيئة العديد من المعدات العسكرية ( اتيكو)العربية للطاقة المتجددة ، مصنع أخشاب ابو زعبل 
والمدنية ، كما تشرف الهيئة العربية للتصنيع على العديد من المشروعات فى المجال المدني ، مثل 

 .مشروعات البنية التحتية وخدمة المجتمع 
 .ز الخدمات العامة   جها/  5

يطرح من خاللها العديد من المنتجات االستهالكية كالسلع الغذائية واللحوم والدواجن واألثاث 
في   المنزلي والمفروشات تم انشاء الجهاز بهدف المساعدة على تحقيق االكتفاء الذاتي للقوات المسلحة

، عن طريق المجمعات والفضاءات   يةإال انه يوفر العديد من الخدمات المدن  مختلف المجاالت ،
يدير الجهاز . التجارية ومنافذ البيع والفروع التابعة له ، التي واألجهزة الكهربائية للبيع بأسعار تنافسية 

القاهرة ، الجيزة ، االسكندرية ، ) مجمعا وفضاءا تجاريا على مستوى المحافظات التالية  00اكثر من 
قهيلية ، الغربية ، مرسى مطروح ، أسيوط ، المنيا ، أسوان ، البحر االسماعيلية ، بورسعيد ، الد

، وقد شهدت المنظومة االقتصادية والتجارية  للجيش ، توسعًا ملحوظًا في ( االحمر ، سوهاج ، قنا 
 .عدد منافذ بيع السلع 

 25د ثورة باإلضافة الى هذه االذرع االقتصادية للجيش والتي توسع نشاطها بشكل ملفت لالنتباه بع
 .  2341للحكم سنة " عبد الفتاح السيسي " وبشكل اكثر وضوح بعد وصول الرئيس  2344يناير 
 .جهاز مشروعات اراضي القوات المسلحة /  6

يشرف جهاز مشروعات اراضي القوات المسلحة على عمليات بيع االراضي والمساكن من خالل 
الحكومة ، اذ بموجب قرار رئاسي صادرة سنة  البيع بالمزاد العلني بعد الحصول عليها من طرف

% 94يحق للجيش بيع االراضي غير الزراعية وغير المستثمرة والتي تشير التقديرات انها تمثل  4994
" عبد الفتاح السيسي"، اعطى الرئيس المصري  2345نوفمبر  29، و في  21من مساحة البالد

سلحة ، تمكنه من ادارة وبيع للعقارات التي لم صالحيات اوسع  لجهاز مشروعات أراضي القوات الم
تعد تستخدمها القوات المسلحة ، كما يحق للجهاز االنخراط في النشاط التجاري قصد تطوير موارده 
 .عبر اعطاءه الحق في انشاء الشركات الخاصة به او الشراكة مع الرأس المال الوطني أو االجنبي 

 .الممارسة االقتصادية للجيش المصري أسباب وتداعيات : المحور الثالث 
 :أسباب الممارسة االقتصادية للجيش المصري /  0

ان دخول الجيش الى المجال االقتصادي في مصر خيار املته جملة من الظروف والدوافع نسعى 
 :الى حصرها في مايلي 

  بتاريخها الوطني تمثل الرغبة في بناء جيش وطني قوي طموح العديد من دول العالم ، ومصر
واإلقليمي في المنطقة كانت لها رغبة منذ فترة طويلة في بناء جيشا وطنيا قويا ، هذه الرغبة تطورت 
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مع انخراط مصر في الصراع العربي االسرائيلي ، مما استدعى بناء صناعة عسكرية مهمتها توفير 
 .احتياجات الجيش 

 وهي السنة التي قام فيها  4949نة محاولة تعويض تراجع حجم االنفاق العسكري منذ س ،
ذات االنتاج العسكري ( جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ) الجيش بإطالق اولى مؤسساته االقتصادية 

 .والمدني على حد سواء 

  مساهمة سياسة التعاون العربي المشترك في توفير قاعدة صناعية عسكرية عربية والتي
صنيع التي اتخذت من جمهورية مصر مقرا لها ،  التي اصبحت تجسدت اساسًا في الهيئة العربية للت

فيما بعد مسؤولة على انتاج العديد من المنتجات العسكرية والمدنية التي تدخل في اطار احتياجات 
 .الجيش 

  رغبة الجيش المصري تخفيف االعباء المالية على الدولة من ناحية توفير احتياجاته بشكل
ي تأسيس الهيئات واألجهزة االقتصادية على غرار جهاز مشروعات الخدمة ذاتي كان لها اثر بارز ف

 .الوطنية 

  محاولة الجيش المصري لعب دورا ايجابيا ومساهما في بناء الدولة المصرية من خالل القيام
ببعض االدوار االجتماعية واالقتصادية التي تهدف باألساس الى مساعدة الحكومات المصرية المتعاقبة 

 .اوز المشاكل واألزمات التي تواجهها على تج

  سعي الجيش المستمر الى تحسين تموقعه في الحياة العامة المصرية ، والتأثير في النظام
 .السياسي بما يضمن استمرار مصالحه 

  استعانة الحكومة المصرية خالل فترات زمنية متعددة بخبرة وقوة الجيش المصري في تنفيذ
 .وصا خالل الفترة االخيرة بعض المشاريع التنموية خص

  الوضعية المالية الجيدة للمؤسسة العسكرية والتي باتت تؤهلها الى اقرار المزيد من المشاريع
  2344يناير 25االستثمارية خصوصا وان مناخ االستثمار يشهد تذبذبا وانكماشا نتيجة احداث ثورة 

 ".حسني مبارك" نظام الرئيس السابق التي عرفت محاكمة العديد من رجال االعمال المحسوبين على 

 :تداعيات الممارسة االقتصادية للجيش المصري /  0
ان الحديث عن تداعيات الدور االقتصادي للجيش المصري لم يعد اليوم مجرد حديث النخبة ، 

خصوصا وان هذا الدور في تزايد مستمر خالل الفترة االخيرة ، والذي يبقى من المرجح  أن يكون له 
تأثيرًا سلبيًا على الساحة السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية في البالد ، اذ تتمثل هذه 

 :التداعيات في مايلي 
  ان تزايد القوة االقتصادية للجيش المصري من شأنها ان تزيد من فرص حضور المؤسسة

رجعون سبب اهتمام المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية واإلدارية ، بل ان الكثير من المحللين ي
 .العسكرية بتطوير مؤسساتها االقتصادية الى الرغبة في التحكم في صنع القرار السياسي 
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  ان تنامي الدور االقتصادي للمؤسسة العسكرية سيزيد من تقليص فرص الرقابة على المال
فافية والمساءلة وضعف العام ، والتي تظل  غائبة الى حد االن بسبب غياب التشريعات الرقابية و الش

" عبد الفتاح السيسي"اداء مؤسسات الرقابة على المالية العامة في البالد ، على الرغم من تأكيد الرئيس 
 . 25بان المؤسسة العسكرية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

 ت مطلب تأثر التوازن بين مؤسسات الدولة مما يعيق عملية بناء الدولة المدنية ، التي كان
، ان هذا الدور المتنامي للمؤسسة العسكرية  2344يناير 25الجماهير العريضة التي ساهمت في ثورة 

 .من شأنه ان يزيد من قوتها امام بقية مؤسسات الدولة 

  ان تحكم الجيش المصري في عملية صنع القرار السياسي من خالل النافذة االقتصادية سيزيد
 .المناصب المدنية ، مما يشكل خطرا على الحريات العامة  من نسبة تعيين العسكريين في

  اسهام هذا الدور في بروز طبقة اجتماعية برجوازية متكونة من عدد من الضباط تتمتع بالعديد
من االمتيازات داخل الجيش المصري ، نتيجة تحكمها في العائدات المالية والصفقات التجارية ، وهو 

المؤسسة العسكرية والتي تشكلت تاريخيا من ابناء الفالحين والطبقات  ما يعد تحوال جذريا في بنية
 .الفقيرة والوسطى 

  تأثر صورة الجيش المصري لدى الشعب بسبب اصرار المؤسسة العسكرية على تحقيق المزيد
من المكاسب االقتصادية الناجمة عن ممارسة بعض المهام التي بات تثير االنتقادات والسخرية على 

 . 26تدخل الجيش في ادارة بعض ازمات التموين مثل ازمة حليب االطفال وأزمة الخبزغرار 

  والدولي نتيجة احتكار الجيش للكثير من ( العام والخاص ) التضييق على االستثمار المحلي
صفقات المشاريع االقتصادية مما يؤثر على البيئة التنافسية االقتصادية في مصر،  ويزيد من نسبة 

االقتصادية االمريكية الى ضرورة انهاء " بلومبرغ " مستثمرين االجانب ، اذ يشير تقرير وكالة عزوف ال
 . 24االحتكار الصناعي العسكري في مصر

  من المحتمل ان يتضرر االداء االمني والدفاعي للمؤسسة العسكرية نتيجة النغماسها في اداء
التهديدات االمنية التي تهدد االمن القومي بعض المهام غير االصيلة ، على الرغم من تصاعد حدة 

 .المصري على غرار االرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية 

  تزايد عدد التقارير الدولية التي جاءت لتبحث في طبيعة وحجم هذا الدور وتأثيره على عملية
لدور وكذا اقرار االصالح السياسي واالقتصادي ، اذ اجمعت اغلبية التقارير على ضرورة تحجيم هذا ا

مبدأ المساءلة والرقابة كشروط للخروج من االزمة االقتصادية الراهنة ، في حين تحدثت بعض التقارير 
 .عن ان هيمنة الجيش هي سبب التدهور االقتصادي المصري 

 .خالصة واستنتاجات / 3
سنعمل على يثير الدور االقتصادي للجيش المصري جملة من االستنتاجات والتعليقات ، التي 

 :حصرها في ما يلي 
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  ان النشاط االقتصادي للجيش المصري سمة تشترك فيه العديد من جيوش دول العالم سواء
 . 29المتقدمة او المتخلفة ، إال ان االختالف يبقى في نوع ومستوى الرقابة على هذا النشاط

 بنسبة المساهمة  ان االنتقادات واالختالفات حول الدور االقتصادي للجيش المصري ارتبطت
المرتفعة والقياسية للجيش في الحياة االقتصادية ، اي ان االعتراض يتعلق بحدود هذا الدور وليس 

التي هيمن فيها الجيش على مزيد " عبد الفتاح السيسي"بطبيعة هذا الدور خصوصا خالل فترة الرئيس 
 .من القطاعات االقتصادية 

 وفقا للتقديرات رجل االعمال ) القتصاد المصري هناك اختالف في تقدير حصة الجيش من ا "
، بينما ترى منظمة %  13والعديد من الوكاالت االقتصادية الدولية النسبة هي  " نجيب ساويرس

عبد الفتاح "، بينما يرى الرئيس المصري % 63الى %  15الشفافية الدولية بان النسبة مابين  
 .29%( 2بان النسبة ال تتعدى " السيسي

 هيمنة الجيش على قطاعات اقتصادية بأكملها يسبب ضررا اقتصاديا بالغا للمؤسسات  ان
االقتصادية المدنية ، كما يضعف ويسيء من قدرتها التنافسية امام المؤسسات االقتصادية العسكرية ، 

الطاقة و الوقود المدعوم ، ) بالنظر الى حجم المزايا التي تستفيد منها الجيش على نحو خاص 
اءات ضريبية على االرباح  ، اعفاءات جمركية على السلع المستوردة ، عمالة من المجندين شبه اعف

 .03(مجانية ، غياب االجراءات البيروقراطية ، عدم تسديد تامين على العاملين 

  ان اللجوء الى المؤسسة العسكرية لتنفيذ المشاريع االقتصادية يعد امر محتوم وطبيعي في ظل
يوليو وما  03يناير و  25الصعبة التي يمر بها االقتصاد المصري ، الناجمة عن احداث هذه المرحلة 

نتج عنها من فرار ومحاكمة بعض رجال االعمال ، و ركود قطاع السياحة ، وانخفاض قيمة الجنيه 
 .وارتفاع اسعار السلع والمواد االستهالكية 

 مع امكانية ممارسة ادوار وطنية  ان الوظيفية االساسية للجيوش هي حماية االمن الوطني ،
 . 04اخرى تستدعيها الضرورة شريطة ان تظل هذه االدوار في اطارها المؤقت وغير الدائم

  ان انسحاب الجيش من الحياة االقتصادية في مصر يظل امرا غير وارد االن ، على الرغم من
لجيش من الحياة االقتصادية في التطمينات التي تقدمها السلطة السياسية المصرية ، بشأن انسحاب ا

 .سنوات المقبلة  30ظرف 

  ان الكثير من االنجازات التي يقوم بها الجيش في مجال المقاوالت والهندسة ال تعد انجاز من
الباطن ، اذ يقوم الجيش انتداب العديد من المقاوالت الخاصة النجاز المشاريع بينما ينصب نفسه 

 .شاريع مشرفا على تنفيذ انجاز هذه الم

  ان االعتماد المتزايد على الجيش يوحي بتخلي القيادة المصرية على فكرة بناء مؤسسات
 .الدولة
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  ان هذا الدور االقتصادي للجيش المصري في نظر المؤسسة العسكرية يأتي في اطار الحفاظ
 .على االمن القومي المصري ، وحقها الشرعي لمسار حافل من الجد والتعب والتخطيط 

 ا الدور كرس جملة من الحقائق التي من الصعب تجاوزها ، عند اي حديث مستقبلي ان هذ
 .محتمل عن تحجيم دور الجيش في الحكم 

 : الهوامش
، المعهد دراسة تحليلية  -مدخل لقراءة العالقات المدنية العسكرية في مصرادارة البحوث والدراسات ،  .4

 :، انظر الرابط  25/42/2346، تاريخ التصفح  31، ص 2345ينايرالمصري للدراسات السياسية واإلستراتيجية ، 
http://www.eipss-eg.org/uploads/Civil-military_relations_in_Egypt_chb7i67h.pdf. 

مجلة  :العراق ، 0950يوليو  03تنظيم الضباط األحرار في مصر وقيام ثورة محمد يوسف عيدان الجبوري ،  .2
 .041_040، ص  2339، أيلول 39، العدد 45انية ، المجلد جامعة تكريت للعلوم االنس

 .041، ص  مرجع سابق،  محمد يوسف عيدان الجبوري .0

كلية : غزة الدور السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية في ظل التحوالت السياسية ، محمد سمير الجبور ،  .1
 . 03، ص  2341االقتصاد والعلوم اإلدارية ، جامعة األزهر ، رسالة ماجستير ، مارس 

 .05، ص  المرجع نفسه .5
دولة الجيش من محمد علي إلى السيسي كيف احكم العسكريون قبضتهم على مقاليد منة اهلل جالل ،  .6

 :،  انظر الرابط  32/34/2344، تاريخ التصفح 2345يناير sasa post  ،49، موقع ساسة  السلطة في مصر
http://www.sasapost.com/the_egyptian_military_history/. 

مؤسسة كارنيغي : ، أوراق كارنيغي ، الشرق األوسط  فوق الدولة جمهورية الضباط في مصريزيد صايغ ،  .4
 . 42_44، ص  2342للسالم الدولي ، أغسطس 

مركز كارنيغي للشرق األوسط ،  ، القوات المسلحة المصرية وتجديد اإلمبراطورية االقتصاديةشانا مارشال ،  .9
 :، انظر الرابط  39/34/2344، تاريخ التصفح 2345ابريل  45

http://carnegie-mec.org/2015/04/15/ar-pub-59727#. 

 .31، ص  مرجع سابقيزيد صايغ ،  .9
التصفح موقع جدلية ، تاريخ ، ممنوع االقتراب أو التصوير الجيش واالقتصاد في مصرعبد الفتاح برايز،  .43

 :، انظر الرابط 39/34/2344
http://www.jadaliyya.com/pages/index/23675/. 

 .يناير 05االقتصاد المدني للجيش المصري من عهد عبد الناصر إلى ما بعد ثورة احمد شهاب الدين ،  .44
 : انظر الرابط ،  39/34/2344تاريخ التصفح ،  2342فيفري  31،  0629: الحوار المتمدن، العدد

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=293966. 
، المستقبل العربي ، لبنان  دور الرأسمالية المصرية الكبيرة في خطف ثورتي يناير ويونيوحسين عبد الغني ،  .42

 . 409، ص  2341، يناير  149مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد : 

: ، حكم القطاع االمني في مصر العالقات المدنية العسكرية تحت المجهر ، سويسرا  )محرر(مانس هانسن  .40
 .  46، ص  2341للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ، ابريل  مركز جنيف

14. Steven A .Cook ‚ Ruling But Not Governing : The Military and Political 

Development in Egypt Algeria and Turkey‚ United State of America : Library of Congress 

‚ 0337‚ P91. 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3628
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3628


107 
 

 .404، ص  المرجع السابقحسين عبد الغني ،  .45
 .نفس الصفحة  ، المرجع نفسه .46

االصالحات  –مصر امتيازات المؤسسة العسكرية ومصالحها على المحك ،   توماس كولمان شمس العياري ، .44
 :انظر الرابط  ، 42/34/2344 تاريخ التصفح  ،  DW دويتشه فيله ، موقع الديمقراطية

http://www.dw.com/ar/a-14843971. 

18. Hamza Hendawi ‚ Egypt's president defends military's economic role ‚ The Site 

:The Big Story ‚ 26/09/2016 ‚ Date of Viewing 12/01/2017‚ look at the link : 

http://bigstory.ap.org/article/e061093a45ab42b29074e7e95d1252f4/egypts-president-

defends-militarys-economic-role. 

 : الرابط انظر،  41/34/2344 التصفح تاريخ،  الوطنية الخدمة جهاز مشروعات موقع .49
http://www.nspo.com.eg/. 

سلسلة تقديرات استراتيجية ، المعهد المصري وزارة االنتاج الحربي خصوصية الدور والمستقبل ، وسام فؤاد ،  .23
 .32، ص  2346للدراسات السياسية واإلستراتيجية ، سبتمبر 

 :، انظر الرابط  41/34/2344موقع وزارة االنتاج الحربي في مصر ، تاريخ التصفح ،  .24
http://www.momp.gov.eg/Ar/Vission.aspx 

العربي الجديد ، ،  امبراطورية الجيش المصري كيف توّسعت القدرات المالية بعد االنقالبخالد عبدالعال ،  .22
 :، انظر الرابط  24/34/2344، تاريخ التصفح  2345سبتمبر 32

https://www.alaraby.co.uk/investigations/2015/9/2/. 

من السيطرة على المقاوالت إلى لبن األطفال الجيش المصري إمبراطورية اقتصادية معتز شمس الدين ،  .20
 :، انظر الرابط  22/34/2344، تاريخ التصفح  2346سبتمبر  39هافينغتون بوست عربي ، خارج موازنة الدولة ، 

http://www.huffpostarabi.com/2016/09/09/story_n_11910284.html 
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،  الشروق جريدة،  الضرائب وتسدد للمحاسبات المركزي لرقابة تخضع المسلحة القوات السيسي،  رشوان نور .25
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 .39، ص 2346نوفمبر 

27. Egypt Today ‚ Bloomberg Report : Egypt's Failing Economy Is Sisi's Fault 
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، جريدة العرب ، لندن ، العدد  الجيش المصري يقدم تنازالت اقتصادية الحتواء غضب الشعباحمد جمال ،  .04
 . 2346اكتوبر  26،   09، السنة  43106

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



109 
 

 قراءة معرفية في المفهوم والدوافع: األمن الوطنيظاهرة 
 لعروسي رابح/ الدكتور

 (أ )أستاذ محاضر 
 رئيس قسم التنظيم السياسي واإلداري

 3جامعة الجزائر   –كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية 
 

فليعبدوا رّب هذا البيت، الذي : "تعالى أدق مفهوم لألمن الوطني هو ما ورد في القرآن الكريم بقوله
وفي قوله تعالى تأكيد أن األمن . 041سورة قريش من اآليتان  (6" )أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف

 .هو نقيض الخوف
 :مقدمة

لقد ساد مفهوم األمن الوطني في مرحلة الحرب الباردة، فاألمن آنذاك هو األمن الوطني للدولة 
،حيث كانت الدولة مسيطرة على قضايا األمن، ومن ناحية أخرى فإن األمن اإلقليمي واألمن الدولي 

ان يقوم على محصلة عالقات األمن بين دول اإلقليم أو دول العالم، ولم تكن الثورة العلمية ك
والتكنولوجية قد بلغت الحد الذي يسمح بدمج العالم اتصالًيا واقتصادًيا أو الذي يسمح بظهور قضايا 

ألمن القومي عالمية النطاق تفرض نفسها على مفهوم األمن فتجعله كونًيا، ومن ثم فقد كان مفهوم ا
 .يدور حول منع وتقليل التهديدات التي تواجه الدولة، وتحول دون تحقيق أهدافها القومية 

وفي ظل هذا المفهوم كانت مسئولية تحقيق األمن تتركز لدى القوات المسلحة وقوات األمن الداخلي 
استخدام القوة وأدوات  واألجهزة المعاونة لها ،استناًدا إلى إن هذه المؤسسات تملك الحق المشروع في

 .العنف لمواجهة أي تهديد لألمن القومي بالمفهوم المتقدم 
إال أن المرحلة الحالية قد شهدت تغيرات هامة في طبيعة التهديدات ومصادرها وأنواعها ونوعيتها 

ون ومداها ونطاقها األمر الذي كان له تأثيره على مفهوم األمن القومي ،فلم يعد هذا المفهوم بالمضم
نما صار مفهومها مركًبا متعدد األبعاد والمستويات ويرجع ذلك إلى  والتبسيط والتحديد السابق، وا 

 .المتغيرات التكنولوجية واالقتصادية والسياسية التي شهدها العالم في الحقبة المعاصرة 
ث في على الرغم من األهمية القصوى لمفهوم األمن الوطني وشيوع استخدامه تبرز إشكالية البح

وال شك أن هذا . أن هذا المفهوم هو حديث في العلوم السياسية وقد أدى ذلك إلى اتسامه بالغموض
الغموض يثير عدة مشاكل فمن ناحية ال يعد مصطلح األمن هو أفضل المصطلحات للتعبير عن 

داخل علم األمن القومي للدولة المعاصرة، ومن ناحية أخرى لم يتبلور المفهوم لكي يصير حقال علميا 
السياسة تطبق عليه قواعد نظرية المعرفة بدءا من وضع الفروض وتحديد مناهج البحث المالئمة 
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مكانية الوصول إلى نظرية عامة والوصول إلى  واختيار أدوات التحقق العلمي، وقواعد اإلثبات والنفي وا 
 .قانون يحكم ظاهرة األمن الوطني إال خالل السنوات العشرين األخيرة

 :هذه الورقة في النقاط اآلتية تبحث
 المفهوم العام لألمن وتطوره: أوال 
 التعريف باألمن الوطني: ثانيا
 عالقة األمن الوطني، بالمصطلحات الوطنية األخرى: ثالثا
 الظروف والعوامل التي تدفع إلى االهتمام بظاهرة األمن الوطني: رابعا

 الخاتمة
 

 :مفهوم األمن وتطوره
وقد أمنت فأنا أمن ، : األمان واألمانة بمعنى  -مصدره أمن :األمن لغة : األمن تعريف  -أوال 

اطمئنان النفس وزوال الخوف ومنه اإليمان :"وأمنت غيري من األمن واألمان ضد الخوف، وهو بذلك
سا أمنة نعا" ، ومنه " وآمنهم من خوف : " واألمانة ، المعني الذي ورد فى التنزيل العزيز بقوله تعالى 

وهذا " ، نصب أمنة ألنه مفعول له كقولك فعلت ذلك حذر الشر ، " إذ يغشيكم النعاس أمنة منه " و " 
وفى حديث نزول المسيح على نبينا وعليه . أي اآلمن ، يعنى مكة وهو من األمن " البلد األمين 

باألمن فال يخاف يريد أن األرض تمتلئ : األمن : أي " وتقع اآلمنة فى األرض :" الصالة والسالم 
يا محمد : نزل على جبرائيل فقال :" وعن رسول اهلل صلى اهلل وعليه وسلم . أحد من الناس والحيوان
اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي فسميته مؤمنا فالمؤمن منى وأنا منه : ويقول : إن ربك يقرؤك السالم 

" معطى اآلمان : " هذا الوصف أنه والمراد ب 20، ولقد وصف حال المؤمن فى سورة الحشر اآلية " 
 .من عذاب الدنيا واآلخرة 

ومن مفهوم األمن نخلص إلى أن بقاء ونماء األفراد والمجتمعات واألمم قوامه األمن الذي يقوم على 
األمانة والعدل والتحرر من الخوف ، واألمانة ال تقتصر على أداء حقوق اآلخرين من مال بل أداء ما 

إن اهلل يحب إذا : " ت بنزاهة وصدق وهو ما يتجلى في قوله صلى اهلل وعليه وسلم علينا من التزاما
  .، وباألمن صالح األمة ونهضتها" عمل أحدكم عمال أن يتقنه 

 : المفهوم االصطالحي
على الرغم من األهمية القصوى  لألمن فإن استخدامه يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية في 

الداعية إلى تحقيق األمن وتجنب الحرب، واألمن من وجهة نظر دائرة المعارف البريطانية األدبيات 
، لذلك فقد تأسست وزارات األمن القومي في " حماية األمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية :" يعنى 

رحلة سباق معظم البالد وقصر اهتمامها بحالة الال أمن الناتجة عن التهديد العسكري، وعاش العالم م
التسلح بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيميائية والذرية كجزء من سياسات الدول 
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ن عبر عن ذلك بعض قادتها ،  الكبرى إلظهار هيمنتها وقوتها ، وأغفلت المعاني اإلنسانية لألمن وا 
بتعريفه األمن " جوهر األمن  "في كتابه " وزير الدفاع األمريكي األسبق  -روبرت مكنمارا" ومنهـــم 

يعنى التطور والتنمية سواء منها االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية في ظل حماية مضمونة :" بأنه
األمن الحقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها " ، وأن " 

، "ة حقيقية في المجاالت كافة سواء في الحاضر أو المستقبل إلعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمي
الذي حدد هوية المكونين الجوهرين لألمن " أدوارد ستاتنيوس " وهو ما قال به وزير الخارجية األمريكي 

  :البشرى الالزم لتحقيق السالم في 
  .الجبهة األمنية التي ال تكون إال بالتحرر من الخوف  -4
 . .ادية واالجتماعية ؛ حيث يعنى النصر التحرر من العوزالجبهة االقتص -2

ولقد تطور هذا المصطلح ليشمل المفهوم العام لألمن االجتماعي كل النواحي الحياتية التي تهم 
اإلنسان المعاصر ، بدءًا من شعوره باالكتفاء المعيشي واالستقرار االقتصادي إلى االستقرار الشخصي 

 .الخارجية  في محيطه األسري و بيئته
أما علماء السياسة فقد عرفوا األمن في اإلطار الفكري تبعا للنظرية التي يتم من خاللها النظر 

النظرية الواقعية والنظرية الليبرالية والنظرية الثورية ، وبحسب النظرية الواقعية : للمصطلح وهي ثالث 
افظة على أمنها مما يقتضي االستحواذ فإن الدولة هي الفاعل الرئيسي ، وهى تتحرك وفق إدراكها للمح

على القوة واستخدامها عند اللزوم ، وبالتالي فإن األمن المستهدف هو أمن الدولة الذي يحقق التماسك 
أما النظرية الليبرالية فهي ترفض فكرة أن الدولة هي الفاعل . االجتماعي واالستقرار السياسي للدولة 

منها ال يقتصر على البعد العسكري فحسب بل يتعداه إلى أبعاد الوحيد في العالقات الدولية وأن أ
أما النظرية الثورية فتسعى إلى تغير النظام وليس مجرد إصالحه . اقتصادية واجتماعية وثقافية 

 . باعتبار ذلك وسيلة ضرورية للقضاء على الظلم
رد ضد كل ما قد يهدد أمن الف: ومما الشك فيه أن لألمن مستويات متعددة ؛ وهي تجمل في أربعة 

" إقليمي " حياته وممتلكاته أو أسرته ، وأمن الوطن ضد أي أخطار خارجية أو داخلية ، وأمن قطري 
أو أمن جماعي لدول تتشارك المصالح وتعمل على التكتل لحماية كيانها ، واألمن الدولي الذي تتولى 

األمن دون الوطني : وكبي أفرز مستويين هما حمايته المنظمة الدولية لألمم المتحدة ؛ إال أن األمن الك
  .، واألمن الذي تمارسه الدولة المهيمنة ، وقد ساهم ذلك في تطور هذا المصطلح 

فقد ظهر مصطلح األمن اإلنساني في النصف الثاني من عقد التسعينيات كنتاج للتحوالت التي شهدتها 
الدولة كوحدة سياسية ، وأكد على أن أية سياسة  فترة ما بعد الحرب الباردة ، وقد ركز على الفرد وليس

ولقد أصبح هذا المفهوم ركنا . أمنية يجب أن يكون الهدف منها تحقيق أمن الفرد بجانب أمن الدولة 
في السياسات الخارجية ووظف كمبرر للتدخل الدبلوماسي والعسكري وكأداة صنع السياسة في 

 .العالقات الخارجية 
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وكبي الذي استهدف االنسجام مع ما شهده العصر من تقدم تكنولوجي هائل وعرف أيضا األمن الك
فأصبح لألمن مفهوم جديد يتجاوز األمن الوطني واألمن اإلقليمي وكان هدفه الجوهري متمحورا حول 
االقتصاد العالمي باعتباره الركيزة األساسية لألمن الكوكبي الذي اهتم بالثورة التكنولوجية في مجاالت 

ومات واالتصاالت، عالوة على اهتمامه بمشكلة االنفجار السكاني وقضايا البيئة ، وقدم رؤية المعل
، بل يعمل على حشد مقوماته " دوال وأشخاصا " جديدة لمفهوم األمن الذي ال يواجه أعداء تقليديين 

 .لمواجهة األخطار التي تواجه البشرية جراء األشياء أو األحداث
عشر من سبتمبر أحدثت انقالبا في جوهر األمن الكوكبي الذي لم يعد مهتما إال أن أحداث الحادي 

باألفكار التي كان مقررا لها أن تلعب دورا في صنع العالم الحديث ، بل باستخدام القوة المسلحة التي 
اتخذت من مواجهة اإلرهاب هدفا لها دون اعتبار لما يلحق حقوق اإلنسان من انتهاكات ، ورسخ 

ن الوطني الذي يفسح المجال لتنظيمات سياسية أو قبلية أو طائفية من لعب دور في تقرير لألمن دو 
 .أمنها على حساب األمن الوطني 

كما اكتسب األمن اإلقليمي أبعادا جديدة فلم يعد ينصرف إلى مواجهة التهديد المشترك بل تجاوزه إلى 
" ندماج والتعاون في المجاالت كافة خاصة إقامة ترتيبات وهياكل جديدة من أجل تحقيق التكامل واال

وأبرز أنجح التكتالت االتحاد األوروبي الذي يعمل جاهدا من أجل التصدي " االقتصادية والتنموية
 .لسلبيات العولمة 

فأوروبا بعد الحرب الباردة , وترتب على ذلك تطور مفهوم األمن لدى صانعي السياسات الدولية 
متوسطة باتفاق أعضاء االتحاد األوروبي المتوسطين والشماليين  -األورو أسست لما يعرف بالمشاركة 

على توسيع االتحاد األوربي تجاه شرق أوروبا ، وتم التوصل باإلجماع حول التعامل مع التحديات 
األمنية القادمة من الشرق والجنوب بهدف إعادة التوازن في توزيع الموارد المالية بينهم بما يتفق مع 

م بأن القضايا األمنية ال تقتصر فقط على الجانب العسكري بل هناك قضايا أمنية غير عسكرية إدراكه
البطالة وتزايد معدالت الهجرة غير الشرعية من جنوب المتوسط إلى شماله ، وظاهرة األصولية : مثل 

شاملة ترتكز علــــى  إعــــالن برشلونة الــذي صـــاغ مشاركة: وتوالت المبادرات األوربية مثل. اإلسالمية
ذا [ الثقافية اإلسالمية  –االجتماعية / المالية  –االقتصادية / األمنية  –السياسية ] ثالثـــة محــــاور  ، وا 

 .ما تأملنا األهداف المرجوة من كل محور لكان ذلك كافيا لمواجهة االنعكاسات السلبية للعولمة
وبيون في المتوسط ضمنت جدول أعمال واشنطن إال أنه ورغم أن التحديات األمنية التي عرفها األور 

يبقي ألمريكا منظورها الخاص الذي تحدده مصالحها القومية والوطنية رغم اعترافها النظري بأن ما 
يهدد األمن يكمن في الفجوة بين الشمال الغني والجنوب الفقير ، والبطالة المرتفعة والهجرة غير 

  .يد الذي يفرضه اإلرهاب والحركات اإلسالمية الراديكالية الشرعية ، وأمن الطاقة والتهد
العولمة ظاهرة قديمة حديثة ارتبطت بالتقدم التقني والتكنولوجي وبالتجارة ، وهى :  تعريف العولمة

عملية ذات أبعاد مركبة تشمل النواحي االقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية ، وأيضا النواحي 
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والسياسية ، وهى بذلك ظاهرة طبيعية لتوافقها مع تطور المجتمعات وتحدد وسائلها  االجتماعية والثقافية
 .مسارها وتأثيراتها اإليجابية والسلبية التي تخضع لما تحدده الجهة المهيمنة

وهي ليست بالظاهرة الحديثة الرتباطها بحركة تطور المجتمعات، فقد سبق أن روج العالم لمثل هذه 
م إلى مبادئه األربعة  4949ب الحرب العالمية األولي دعا الرئيس األمريكي عام ففي أعقا. األفكار 

عشر لتدشين عصر جديد يتسم باحترام حقوق الشعوب كافة ، وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية تمت 
فى الواليات " المكارتية " صياغة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، وذلك قبل سنوات من بداية عصر 

 .لمتحدة حيث يعاقب الناس لما يجول فى أفكارهم ومن يشتبه في وجود صلة بينه وبين الشيوعية ا
 التعريف باألمن الوطني

ليس هناك إجماع حول المقصود بظاهرة األمن القومي، ال من حيث التعريف وال من حيث 
تيجيات تحقيق األمن المستهدفين باألمن وال من حيث مصادر التهديد وال من حيث سبل وأدوات واسترا

ويمكن أن نشير إلى تعريفات عديدة تتراوح ما بني القيم المجردة أو االعتبارات اإلستراتيجية . القومي
 .المحددة أو المفاهيم المجتمعية ذات الطبيعة الشمولية

قدرة األمة على حماية قيمها الداخلية من "وتعرف موسوعة العلوم االجتماعية األمن القومي بأنه 
ليست في خطر "أن األمة اآلمنة  Walter Lippmannويرى والترليبمان". التهديدات الخارجية

على صيانتها  -إذا تم تحديها -التضحية بالقيم األساسية إذا اضطرت إلى تجنب حرب ما، وأنها قادرة 
م حماية القيم التي ت"أن األمن يعني Arnold Walfersويرى ولفرز". باالنتصار في تلك الحرب

 Trager and       أما تريجر وكروننبرج". اكتسابها وغياب الخوف من أي هجوم على تلك القيم

Kronenbory األمن القومي والمجتمع األمريكي"في كتاب" National Security and 

American Society  ويتحدد " األمن القومي  القيم القومية الحيوية تشكل جوهر سياسة"يريان أن
هما بأنه ذلك الجزء من سياسة الحكومة الذي يستهدف إيجاد شروط سياسية دولية ووطنية األمن لدي

ويرى كل من ". مالئمة لحماية أو توسع القيم الحيوية ضد األعداء الحاليين أو المحتملين
األمن القومي "في كتاب  .Bock P.C وبوك Berkowiz Morton  بركويتز
 ".أن األمن يعني حماية الدولة من الخطر الخارجي American National Security "األمريكي

وقد توسع مفهوم األمن القومي وانتقل من التجريد إلى الواقع االقتصادي وذلك في أعقاب الحظر 
وانتقل الحديث عن األمن االقتصادي بمعنى . 4941وأزمة النفظ األولى عام  4940عام   النفطي

 .Lawrence Krause and Jاد، إذ يعرف كروز ونايتجزئة األمن القومي إلى ميادين وأبع

Nye    تأمالت في االقتصاد والسياسة في المنظمات الدولية"في كتابهما بعنوان" Reflections on 

the Economics and Politics of International OIrganizations  يعرفان األمن االقتصادي
 ".فاهية االقتصاديةغياب التهديد بالحرمان الشديد من الر "بأنه 
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جوهر "وزير الدفاع األمريكي األسبق في كتابه  Robort Mc Namara  ويرى روبرت مكنمارا
وقد كان هذا التعريف فاتحة االتجاه ..."" األمن يعني التنمية"أن  The Essence of security "األمن

التوازن باإلضافة إلى القدرة وتيار أقوي إلى ربط للربط بين األمن القومي والرفاهية االقتصادية و 
 ".العسكرية

وقد ذهب البعض إلى البحث في المتغيرات المحيطة باألمن القومي بدال من االنشغال بالتعريف، 
األمن القومي في العالم "في كتابهما  Chung-in Moon ومون Edwar Azarإذ يرى عازار

القومي يدور حول مجموعتين من أن األمن National Security in the Third World  "الثالث
بيئة األمن، ومدى توافر االستعداد المادي، وتشير بيئة األمن إلى التهديدات الخارجية : المتغيرات

وأنماط التحالفات، بينما يشير مدى توافر االستعداد إلى القدرات المادية العسكرية واالقتصادية ، هذا 
 .القوة واالستخبارات اختيارات األسلحةباإلضافة إلى المبادئ اإلستراتيجية وهيكل 

 .ويرتبط األمن بكل من الشرعية والتكامل والقدرة على رسم السياسات العامة
المغاالة في اإلنفاق   ولقد وجهت عدة انتقادات للنظر إلى األمن القومي بالمنظور العسكري بمعنى

طيع أن تحافظ على الدولة من أي على الدفاع والشئون العسكرية بقصد بناء مؤسسة عسكرية قوية تست
 :ولعل أهم تلك االنتقادات ما يلي. عدوان خارجي

أن التركيز على القوة العسكرية وحدها يشير إلى أن التهديدات التي تصيب األمن القومي -     4
ال تعدو أن تكون تهديدات خارجية، ومن ثم تغفل التهديدات أو المصادر الداخلية للتهديد، وهذه 

 .در التقل في درجة وشدة تهديدها لألمن القومي عن التهديدات الخارجيةالمصا
أن المغاالة في اإلنفاق العسكري يترتب عليه كذلك توجيه جزء كبير من الموارد القومية -     2

غفال بقية القطاعات، وخاصة القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والسكان . إلى قطاع واحد فقط وا 
ضلة بصفة خاصة في الدول النامية أو المتنامية حيث يوجد تنافس كبير على الموارد وتثور هذه المع

وتأخذ هذه المعضلة في الدول . بين القطاع العسكري من ناحية والقطاعات المدنية من ناحية أخرى
 Guns  (versus) /Or Butter     (الزبد)السالح أو الطعام : النامية الصيغة التالية

 Guns for    (الزبد)السالح من أجل الطعام : المتقدمة فتأخذ صيغة مختلفة هيأما في الدول 

Butter 
حيث أن اإلنفاق على السالح والقطاع العسكري والصناعة العسكرية يؤدي إلى تنشيط االقتصاد الغ 

 .Creating Jobs ربي وزيادة الموارد وتنمية صادرات السالح وخلق فرص عمل بالسالح والحروب
كما أن المغاالة غيب اإلنفاق العسكري من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قوة هذا القطاع، ومن -     0

ثم زيادة نفوذه في النظام السياسي على بقية القطاعات األخرى، مما يخلق الدول البوليسية أو دولة 
 .األمن حيث يسيطر على النظام السياسي المتخصصون في العنف
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عن تعريف لألمن يتطابق وظروف الدول الصغرى وفي نفس الوقت ومن ثم كان البد من البحث 
ولذلك البد من نأخذ ..يتضمن من المتغيرات ما يواجه مصادر التهديد الملحة أو المؤجلة لألمن القومي

 :عند تعريفنا لألمن القومي ثالثة متغيرات
شباع للحاجات األ    (4)  .ساسيةالرفاهية االقتصادية وما يرتبط بها من توزيع وا 
 .التوازن بما يعنيه من فتح قنوات للمشاركة وتحقيق إجماع داخلين وسالم إقليمي وعالمي    (2)
 .القدرة العسكرية سواء تعلقت باألفراد أو المعدات اإلستراتيجية  (0)

 المفهوم في الفكر العربي
منتصف  بدأ الفكر السياسي العربي في االهتمام بصياغة محددة ومفهوم متعارف عليه في

السبعينيات، وتعددت اجتهادات المفكرين العرب من خالل األبحاث والدراسات والمؤلفات سواء في 
المعاهد العلمية المتخصصة، أو في مراكز الدراسات السياسية، والتي تحاول تعريف ذلك األمن، ولعل 

وأنشئت الجامعة  م،4911من المهم أن نشير إلى أن ميثاق جامعة الدول العربية، والذي وضع عام 
ن كان قد تحدث في المادة السادسة "األمن"م، لم يذكر مصطلح 4915على أساسه في مارس عام  ، وا 

ضد أي عدوان يقع على أية دولة عضوة في الجامعة، سواء من " الضمان الجماعي"منه عن مسألة 
ون االقتصادي بين الدول كما أن معاهدة الدفاع المشترك والتعا. دولة خارجية أو دولة أخرى عضوة بها

م، قد أشارت إلى التعاون في مجال الدفاع، 4953األعضاء في جامعة الدول العربية والموقعة عام 
، والذي "الضمان الجماعي"، ونصَّت المادة الثانية منها على ما أطلق عليه "األمن"ولكنها لم تشر إلى 

المشتركة في حالة الخطر الداهم كالحرب حثَّ الدول األعضاء على ضرورة توحيد الخطط والمساعي 
 .مثاًل، وشكَّلت لذلك مجلس الدفاع العربي المشترك، والذي يتكون من وزراء الدفاع والخارجية العرب

كما ُأنشئت اللجنة العسكرية الدائمة، والتي تتكون من رؤساء أركان الجيوش العربية، هذا ولم تبدأ 
م، واتخذت 4992إال في دورة سبتمبر " ألمن القومي العربيا"الجامعة العربية في مناقشة موضوع 

بشأنه قرار تكليف األمانة العامة بإعداد دراسة شاملة عن األمن القومي العربي خالل فترة ال تتجاوز 
 .ستة أشهر تعرض بعدها على مجلس الجامعة
س الجامعة العربية، ؛ لمناقشتها في مجل"القومي العربي"وقد تم إعداد ورقة عمل حول مفهوم األمن 

قدرة األمة العربية على الدفاع عن أمنها وحقوقها وصياغة .".. وحددت الورقة ذلك المفهوم بأنه
استقاللها وسيادتها على أراضيها، وتنمية القدرات واإلمكانيات العربية في مختلف المجاالت السياسية 

عسكرية والدبلوماسية، آخذة في االعتبار واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، مستندة إلى القدرة ال
االحتياجات األمنية الوطنية لكل دولة، واإلمكانات المتاحة، والمتغيرات الداخلية واإلقليمية والدولية، 

 ."والتي تؤثر على األمن القومي العربي
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من  هذا ولم تعرض الدراسة الشاملة عن األمن القومي العربي على مجلس الجامعة، كما أن العديد
المفكرين عبَّروا عن قصور المفهوم الذي توصلت إليه اللجنة؛ حيث اتسم المفهوم بالغموض من 

جانب، والخلط بين التعريف واإلجراءات من جانب آخر؛ ولهذا فإن الورقة أفاضت بعد ذلك في تحديد 
 .منها إستراتيجيات العمل الوطني في كافة المجاالت، ولم تحدد اختصاصات تنفيذ ومتابعة أي  

األمن القومي "إن الفكر السياسي العربي لم ينتِه بعد إلى صياغة محددة لمفهوم : يمكن القول
ن " العربي يواكب تحوالت المناخ اإلقليمي والدولي وتوازناته وانعكاسها على تصور وأبعاد هذا األمن، وا 

 .عنه هذا الموضوع ما زال مطروحًا للتحليل ومفتوحًا للمناقشة رغم كل ما كتب
 تعريف حامد ربيع لألمن القومي

مفهوم األمن القومي بأنه " نظرية القيم السياسية"في محاضراته بعنوان   يعرف حامد عبد اهلل ربيع
تلك المجموعة من المبادئ التي تمثل إطار الضمان األدنى ألي حركة سياسية معادية، بمعنى آخر "

له وبقائه البد وأن يسعى إلقامة إطار متكامل من يقصد بذلك أن كل مجتمع كي يستطيع حماية تكام
مفهوم الحركة بالنسبة لعالقاته مع جيرانه بحيث يحدد حد أدنى ال يستطيع أن يسمح بتجاوزه ألي 
تحرك سياسي يرتبط بجسده وحدوده، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نفهم خصائص مفهوم األمن 

 :القومي كما يلي
ما سياسية ذات طابع نسبي ديناميكي متغير ومتطور ألنها تدور حول األمن القومي يمثل قي: أوال

 .الجسد السياسي وقد تحدد زمانا ومكانا
هو يمثل محور التقابل بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، ألنه يسعى لحماية الجسد : ثانيا

 .السياسي الداخلي من منطلق السياسة الخارجية
نما ولذلك فمن منطلق ا: ثالثا ألمن القومي تصير السياسة الداخلية امتدادا ال للسياسة الخارجية وا 

 .للموقف الذي يحكم القوى الدولية المتصارعة والمحيطة إقليميا بالدولة صاحبة الشأن
األمن القومي يمثل في الواقع المحور الحقيقي الذي يسمح بخلق الترابط والتكامل والتماسك بين 

 .الفردية القيم الجماعية والقيم
 مقاربة أكاديمية للتعريف

  :فيما يلي نورد عينة إلبرز ما قدمه بعض األكاديمين المعنيين بدراسة األمن القومي

يبقى هذا المفهوم عصيًا " المهتم بدراسة شؤون األمن القومي باري بوزانيقول األكاديمي االميركي 
، لكنه يبقى بالغ الداللة، ألن غياب التحديد تعريفه على الصياغة الدقيقة، يكتنفه الغموض لدى محاولة

 "السياسية والعسكرية هامشًا واسعًا للتنظير االستراتيجي والستخدام القوة الدقيق يوفر للنخبة
على الحرب التي " الطويلة الحرب"بالفعل تفتقت عبقرية منظري البنتاغون بعد جهد بإطالق عبارة 

ايلول /سبتمبر 44ومضت سنوات منذ هجمات  األرهاب تخوضها إدارة بوش عالميًا ضد ما تسميه
دارة بوش تتخبط في محاولة اصطياد توصيف يالئمها للحرب التي تشنها، وال بد للمرء من أن يبدي  وا 
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الممتنع هنا  الحظوا السهل"... الحرب الطويلة"بمن ابتدع وصفة  -بعيدًا عن السخرية طبعاً  اعجابًا ـ
" فالحرب الطويلة"ومواعيد زمنية ؟  س الوقت لماذا تحشر نفسك في محطاتوبنف... لماذا التعقيد ... 

زمنية وجغرافية ـ وهذا لب ما يحتاجه المنتفعين من صناعة األمن  وبدون حدود... قد تعني حربًا أبدية 
 .لتبقى االموال تتدفق إلى حساباتهم وجيوبهم واإلرهاب

للتعامل مع التحديات  نطاق مهوم األمن القوميضرورة توسيع  (Kolodgeij) بينما يحد كولوزيدج
حقل دراسات العلوم االجتماعية وفي ميدان  مؤيدو هذا الموقف يختارون إدخاله في"المتنوعة لعصرنا 

علم دراسة أصول )علم النفس، علم االجتماع، واآلنتروبولوجيا  أرحب لألمن القومي يشمل االقتصاد،
األمنية،  الدراسات: سعة من المشكالت العالمية الطابع تحت عنوانيدخلونه في رزمة وا ، أو( األنسان

للدول، مرض نقص المناعة، تهريب  بما فيها العنف المحلي، االخطار والصراعات الداخلية أو العابرة
االقتصادي، اإلنفجار السكاني، التلوث البيئي واتساع الهوة بين  المخدرات، الديون العالمية، الكساد

 . "الغنياءوا الفقراء
الشروط السياسية المحلية  أهداف األمن القومي ترمي إلى إيجاد"فيعتقد أن  (Trager) أما تراجر

 . "الحيوية والعالمية المالئمة لحماية وتعزيز القيم الوطنية
انعدام التهديد الموجه  األمن القومي من ناحية موضوعية هو"أن  (Wolfers) بينما يرى وولفرز

انعدام الخوف من إمكانية تعرض هذه القيم للتهديد  تسبة والراسخة، ومن ناحية ذاتية، هوضد القيم المك
على التعريف المعتمد من  (Sepenious) وسيبنٍيوس (Peterson) ويعتمد كل منبترسون" . أو الخطر
 . "الحفاظ التام على المؤسسات والقيم الجوهرية للمجتمع" "األمن القومي قبل مجلس

 
 من الوطني، بالمصطلحات الوطنية األخرىعالقة األ

بـل . يمتلئ الحقل السياسي بالعديد من المصطلحات، وهي ذات عالقة متشابكة مع بعضها ببعض
إن بعضًا منها يمتد ليتعدى األسوار السياسية، كما تمتد النباتات المتسلقة، ليتشابك من مصطلحات 

ة، فرضت ضرورة التعرف عليها، ومعرفة اتجاهها، هذه العالقة المتشابك. أخرى في الحقول المجاورة
حتى يمكن فهم المصطلحات، والقصد منها بشكل أفضل، والتوصل إلى حقيقة المفاهيم والتعريفات، 

 .كما أراد قائلها وما كانوا يعنوه بها في وقتها
طبيعي تمثل العالقة بين المصطلحات، البيئة المحيطة بها، وهي التي تمكن من رؤيتها بشكل 

فالفهم المجرد للمصطلح، خارج تلك البيئة، قد ال . صحيح، فهي الوسط الفني التي تستوعب من خالله
يعطي االنطباع السليم، خاصة لغير المتخصصين، وهو ما يصعب معه االسترسال في متابعة 
ألولى، الموضوع، وتقل درجة التركيز فيه، ثم تتناقص حتى تتوقف، دون أن تتعدى قراءة الصفحات ا

 .ليستبعد الموضوع عن دائرة االهتمام
 National Strategy األمن الوطني واإلستراتيجية الوطنية. 0
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وضع عدد من الباحثين تعريفات لإلستراتيجية، كل منها اتجاهًا خاصًا، يقيس اتجاه مجرد من 
 اتجاهين، إاّل أنها في مجملها انقسمت إلى .وجهة نظر قائلها
ن يقتصر على الجانب العسكري من اإلستراتيجية ونما مفهومه في كنف كا: االتجاه األول
 .العسكرية والحروب

. فقد كان أوسع إدراكًا، وأشمل تحديدًا ليتضمن كل القدرات التي يمكن استغاللهاأما االتجاه الثاني، 
 السياسة،)وهو اتجاه عصري، ظهر عندما وضح أن هناك قوى فاعلة أخرى غير القوة العسكرية 

 (.االقتصاد، المجتمع
 :ومن تعريفات االتجاه األول ما يلي  :أوال
، الذي عّرف  Carl Von Clausewitz تعريف الجنرال البروسي كارل فون كالوزفيتز-     4

فن استخدام المعارك، كوسيلة للوصول إلى هدف الحرب، فاإلستراتيجية تضع "اإلستراتيجية بأنها 
 ".قع للمعارك الحربية، كما تحدد االشتباكات التي ستقع في كل معركةمخططات الحرب، والتطور المتو 

، رئيس هيئة األركان العليا األلمانية وصاحب الخطط وكان الجنرال فون مولتكه -     2
اإلستراتيجية الشهيرة قبل الحرب العالمية األولى، أكثر وضوحًا حيث وضع تعريفًا أفضل من سابقه، 

ن اقتصر على الجانب  إنها إجراء المالئمة العلمية للوسائل : "العسكري لإلستراتيجية فقط، يقولوا 
ويعني ذلك مطابقة األهداف مع اإلمكانات ". الموضوعة تحت تصرف القائد، إلى الهدف المطلوب

 .المتيسرة
 :أما تعريفات االتجاه الثاني، فمن أشهرها

مشاهير الكتاب العسكريين  ، الهندي الجنسية، وأحدبالت. ك. تعريف ميجور جنرال د- 0
أو )فن تعبئة وتوجيه موارد األمة "المعاصرين، الذي تناول تعريفه المفهوم الواسع لإلستراتيجية، بأنها 

وهي بهذا الشكل ". لدعم وحماية مصالحها من أعدائها الفعليين أو المحتملين( مجموعة من األمم
دامها االستخدام األمثل، لتحقيق الهدف المبسط، تعد أفضل توزيع لإلمكانات المتاحة، الستخ

واإلمكانات المتاحة هي قوى الدولة، التي تكّون موارد األمة المشار إليها في التعريف، (. األهداف)
والتنسيق بينها سلمًا وحربًا، ( القدرات السياسية، واالقتصادية، والعسكرية، واالجتماعية، والمعنوية)

التي هي نفسها )وهي بذلك تستخدم أبعاد األمن الوطني وأدواته . طنيةلتحقيق أهداف وغايات الدولة الو 
 .، التي بتحقيقها تتحقق أهداف األمن الوطني(تلك القوى الخمس

حيث يشمل كل . ويتوافق تعريف اإلستراتيجية، في االتجاه الثاني، مع تعريف مفهوم األمن القومي
 :لذلك كان. منهما عدة قوى

أنها استخدام اإلمكانيات : "، عن اإلستراتيجيةالفرنسي الشهير أندريه بوفرتعريف الجنرال - 2
القومية المتاحة تحت جميع الظروف، من أجل إنتاج أقصى سيطرة ممكنة على العدو، عن طريق 

وهو التعريف الذي يوضح مدى ارتباط ". التهديدات، بهدف تحقيق مصالح األمن الوطني للدولة
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واإلستراتيجية، باستخدامهما األدوات نفسها، وهي اإلمكانيات القومية المتاحة مصطلحّي األمن الوطني 
 (.السياسية، واالقتصادية، والعسكرية، واالجتماعية، والمعنوية)

ويعكس ذلك تصورًا خاصًا للعالقة بين المصطلحين، يمكن التعبير عنها بأنها تجسيد لألمن 
تيجية أبعاد األمن الوطني السياسية واالقتصادية حيث تستخدم اإلسترا. الوطني، بخططه ومبادئه

والعسكرية واالجتماعية والمعنوية، وهي نفسها اإلمكانات والقدرات التي تحسب الشامل للدولة في إطار 
مجموعها، ثم تعكس مكونات األمن الوطني في إستراتيجيات تخصصية لألبعاد نفسها، أي أن 

 .نظرية األمن الوطنياإلستراتيجية الوطنية هي تطبيق عملي ل
 National Policy األمن الوطني، والسياسة الوطنية العليا. 0

الموائمة بين الغايات واألهداف الوطنية، وبين اإلمكانات "تعرف السياسة الوطنية العليا بأنها، 
ة ويصيغ صانعوا القرار عاد". والقدرات الفعلية، بما يحقق توجه قوى الدولة، لتحقيق أمنها الوطني

وقد يكون التحديد . السياسة الوطنية العليا، في ضوء األهداف والغايات الوطنية، خالل مرحلة محددة
ويتفرع من السياسة . المرحلي زمنيًا، أو فترة حكم بعينها، أو خالل حدث وطني هام يجري اإلعداد له

. لوطني وأبعادهتشمل كل مجاالت األمن ا. الوطنية العليا، سياسات تخصصية في مجاالت مختلفة
ومن تلك السياسات تتفرع اإلستراتيجيات المتخصصة، التي هي مرتبطة أصاًل باإلستراتيجية الوطنية 
النابعة من السياسة الوطنية العليا، وهو ما يضمن ـ عند تحقيقها ـ تحقيق النتائج المستهدفة لألمن 

 .الوطني
 األمن الوطني، والقوى الشاملة للدولة. 3

وهو ما تعارف عليه بأنها . دولة، بتجميع كافة اإلمكانات، وتأثيراتها اإليجابية والسلبيةتحسب قوة ال
ناتج تجميع القوى المختلفة للدولة، السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية، والجيوبولتكية بكل 

ية فتحسب ، وهو ما ينتج عنه تأثيرات إيجابية للسمات القو ("قوتها وضعفها)سماتها وخصائصها 
باإلضافة، وأخرى سلبية للسمات الضعيفة يتم حسابها بالخصم، ويكون الناتج النهائي هي محصلة 

 ".قدرة الدولة على تحقيق مصالحها في المجتمع الدولي وفي التأثير على غيرها"َكْمّية تسمى 
ولة أخرى، ُيمكِّن من مع نظيرها لد( القوى الشاملة)مقارنة تلك المحصلة أجمااًل، أو مقارنة مفرداتها 

 .قياس قوة الدولة وقدراتها في المجتمع الدولي، أو مقابل خصومها
ويشترط عند قياس قوة الدولة الشاملة، ثبات معيار القياس المستخدم، حتى تكون نتائج المقارنة 

وهناك عدة معايير للقياس، واالختالف بينها، هو اختالف العناصر . صحيحة، وذات داللة هادفة
حدد العالم . ألساسية المستخدمة في القياس، نوعًا وعددًا، باختالف العلماء الُمَنظِّرينا

متغيرين لحساب قوة الدولة الشاملة من خالل العالقة بينهما، بينما وضع العالم  Fucks فوكس
السكان، : متغيرًا، في أربعة عناصر أساسية، هي 26مصفوفة رياضية من  German جيرمان
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على خمسة متغيرات،  Ray Cline واعتمد العالم األمريكي كالين. والمساحة، وقوة العمل والموارد،
 .الكتلة الحيوية والقدرة االقتصادية، والقدرة العسكرية، والهدف اإلستراتيجي واإلرادة القومية: هي

ة ويضيف بعض األكاديميين العسكريين متغيرين آخرين، هما القدرة الدبلوماسية، وقدرة ممارس
قليمياً  ويتضمن النموذج المصري األكاديمي سبعة عناصر أساسية متغيرة، يشتمل كل . النفوذ، دوليًا وا 

منها على العديد من التفاصيل الدقيقة ليمكن قياسه كميًا، قبل أن توضع القيمة في النموذج الرياضي 
 P. P. = (C + E + M + I) x (S + W + D)   :التالي

 :حيث
P. P   =       (إجمالي القوى الوطنية الشاملة)قوة الدولة المدركة Total Percieved Power 

C   =      الكتلة الحيوية Critical Mass 
E   =      القدرة االقتصادية Economic Capability 

M =      القدرة العسكرية Military Capability 
I    =        قليمياً قدرة ممارسة النفوذ دوليًا وا Image (Influence) 
S   =      الهدف اإلستراتيجي للدولة Strategic Purpose 

W =      اإلرادة القومية Will to pursue national strategic 
D   =      القدرة الدبلوماسية Diplomacy Capability 

 .وُيدرس كل قدرة من كافة مكوناتها، في منظور إقليمي متكامل
صر المقاسة قيميًا، والموضوعة في النموذج الرياضي، ما هي إال متغيرات القوى الوطنية، إّن العنا

كما ُتهيئ . وهي بذلك تحول األمن الوطني إلى قيمة حسابية ضمناً . التي هي أبعاد األمن الوطني
لكل ) مفرداتها التفصيلية، دراسة وافية ألبعاد األمن الوطني، التي منها تتحدد السياسات المتخصصة

ويصيغ صانعوا القرار، اإلستراتيجية الوطنية . ، واإلستراتيجيات المتخصصة النابعة من السياسات(ُبعد
 .على أساس حساباتهم للقوى الوطنية الشاملة، وسياسات األمن الوطني لها

عداد الدولة للدفاع. 0  األمن الوطني وا 
خطط مرحلية تخصصية، تهدف جميعها ، و (مركزية)يتطلب إعداد الدولة للدفاع تنفيذ خطة عامة 

إلى تأمين قطاعات خاصة بالدولة، وحشد طاقات قوى بعينها، كذلك، لصد أي عدوان خارجي، أو 
 .االستعداد له

 :ويشمل إعداد الدولة للدفاع، عدة عناصر أساسية، هي
إعداد أراضي  -إعداد االقتصاد الوطني -إعداد القوات المسلحة-  إعداد السياسة الخارجية للدولة

 .إعداد الشعب -إعداد أجهزة الدولة -الدولة
وتهدف خطط اإلعداد، إلى تأمين تلك العناصر، وكذلك ردع االعتداء ومجابهته بحسم، واالنتصار 

وتلك الخطط، هي استخدام آمن لقوى الدولة الشاملة، التي هي . عليه في أقصر وقت، وبأقل خسائر
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فيكون (. سياسية واقتصادية وعسكرية ـ واجتماعية، وجيوبوليتيكية)قومي أبعاد األمن ال( كما سبق القول)
 .إعدادها للدفاع وتأمينها، هو تأمين ألبعاد األمن الوطني في إطار إستراتيجية وطنية

 Deterrence والردع Balance of Power األمن الوطني وتوازن القوى. 5
والقوى لتحقيق الهدف، دون الوصول إلى مرحلة فن استخدام الوسائل "ُيَعّرف الردع على أنه 

ويكون هدف الردع، منع أي قوة معادية من اتخاذ قرار باستخدام األسلحة، أو منعها ـ أي . االشتباك
 ".ويفشل الردع عندما يبدأ القتال. إزاء موقف معين( أو رد فعل)القوة المعادية ـ من اإلقدام على فعل 
المفهوم العسكري فقط ثم طور ليشمل كافة قوى الدولة السياسية، وتعريف الردع كان يرتكز على 
التي زادت فعالياتها، وأصبحت ذات تأثير واضح على قرارات ( واالقتصادية، والعسكرية، واالجتماعية

فمنع الخصم من اإلقدام على فعل، أو رد على فعل، إزاء موقف محدد، بالتلويح باستخدام . الدول
 .ولة ضده، هو أحد أشكال الردع بالمعنى المتطورإحدى أو بعض قوى الد

الحالة التي يتعذر على األطراف في ظلها اللجوء إلى استخدام القوى : "ُيَعّرْف توازن القوى، بأنه
ذا اضطرت لذلك، فيكون في أضيق الحدود. لفض المنازعات( أي كان نوعها) لذلك، فإن ممارسة ". وا 

بال قوة تساندها؛ يفقدها ( عسكرية أو اجتماعية أو سياسية حسب تخصصها اقتصادية أو)سياسة ما 
، يحقق االستقرار، (التوازن)مصداقيتها، وتحقيق التعادل بين األطراف المتنازعة في القوى المختلفة 

 .الذي ال بد له من قوة، فهي التي تحقق الردع
 األمن الوطني والمجال الحيوي للدولة. 6

ساسًا، بظاهرة االستعمار الغربي لدول العالم الثالث في آسيا وأفريقيا، يرتبط مفهوم المجال الحيوي أ
وفرضها السيادة والهيمنة على مناطق الثروات الطبيعية بهما، منذ عصر الكشوف الجغرافية، حتى 

القرنين األخيرين في أشكال متعددة شملت االحتالل واالستيطان والحماية والتحالف والتعاهد، ولجأت 
القارتين إلى مناطق إقليمية، تشكل بالنسبة لتلك الدول األوروبية المستعمرة، مجالها الحيوي،  إلى تقسيم

الذي تتحرك وتتفاعل فيه مع المنطقة، للوصول ألقصى استغالل مفيد من وجهة نظرها الخاصة، 
اّل فإن الصدام المسلح واقع ال محال  .مانعة تداخل أي قوى أخرى معها في هذا المجال، وا 

لق السياسة المجاالت الحيوية طبقًا للمصالح، التي أساسها في عصر االستعمار الغربي تخ
ثم يتطلب األمر تأمين تلك المجاالت، من خالل إستراتيجيات للسيطرة والنفوذ . اقتصادي وتجاري
ي، وقد يصل األمر إلى إعادة تنظيم المنطقة المتداخلة والمؤثرة في المجال الحيو . والسيادة والحروب

وتتشابك اإلستراتيجيات والسياسات، لكونها محصلة ألهداف وطنية واحدة، . بما يضمن تلك المصالح
لتضع أسس تأمين المجال الحيوي ضمن خططها الرامية، إلى تأمين الدولة ذاتها من العدائيات، وهو 

لمجال الحيوي تكون ما ُيدخل المجال الحيوي في األبعاد األمنية الوطنية ومجاالته، على أن تهديدات ا
 .أسبقياتها أعلى، لكونها مؤشرًا لتهديد مصالح الدولة

 الظروف والعوامل التي تدفع إلى االهتمام بظاهرة األمن القومي
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التحول في مفهوم المصلحة القومية إلى مسألة ضمان الرفاهية بما يعنيه ذلك من تامين : أوال
مي كتعبير عن كل من الرفاهية من ناحية ومحاولة ومن ثم برز مفهوم األمن القو  .لمصادر الموارد

ضمان مصادرها الخارجية من ناحية أخرى وحماية الترتيبات الداخلية التي تدفع إلى زيادة معدل 
 .الرفاهية
ومن ثم  .ازدياد معدل العنف وتصاعد حدة الصراعات المباشرة والتي قد تتطور إلى حروب: ثانيا

 .ي موجات ارتبطت بتزايد الصراعات على المستويين اإلقليمي والدوليسار االهتمام باألمن القومي ف
ازدياد الشعور لدى دول الجنوب بنوعين من التهديدات المتصلة بأمنها المتصلة بأمنها : ثالثا
، فمن ناحية تعد الديون الخارجية المستحقة عليها تهديدا ألمنها السياسي واالقتصادي. القومي

مليار  2333وتبلغ قيمة هذه الديون أكثر من . ة اتخاذ القرارات اإلستراتيجيةوتحد بالضرورة من حري
دوالر، هذا فضال عن تكلفة خدمة الديون وهي تكلفة تنوء عنها كواهل معظم الدول الصغرى 

 .والمتوسطة المدينة
 ومن ناحية أخرى تخشى الدول الصغرى من احتماالت قيام الدول الكبرى بإساءة توظيف المنظمات
الدولية وعلى رأسها األمم المتحدة ليس فقط لتحقيق مصالحا ولكن لإلضرار بالمصالح القومية واألمن 

ولعل ما فعلته الواليات المتحدة بالعراق وأفغانستان وغيرها تحت مظلة األمم . الذاتي للدول الصغرى
إلمكانيات االقتصادية، ال المتحدة من احتالل وتدمير لقدراتها العسكرية الدفاعية والهجومية وتحطيم ا

بعبارة أخرى، يزيد الشعور لدى الدول الصغرى بضعفها أمام اختراق الدول . يغيب عن ذهن تلك الدول
حساسها بأنها معرضة دائما للخطر  .الكبرى لمنها، وا 

تزايد اإلحساس بالقلق والتوتر الداخلي والذي يمكن أن يتحول إلى مظاهر عديدة من عدم : رابعا
التزال كثير من   فبعد أكثر من نصف قرن من االستقالل .رار وعدم األمن في الدول الصغرىاالستق

وال شك إن اإلحساس . تلك الدول تعاني من مشكالت كبرى في عملية اإلنتاج وكذلك عملية التوزيع
يات بالحرمان النسبي لدى المواطنين من شانه أن يزيد من الشعور باإلحباط ومن ثم االنخراط في علم

كما أن الفراغ الفكري الذي نجم عن سقوط الشيوعية بسقوط االتحاد . عنف ضد النظام السياسي
السوفيتي والكتلة االشتراكية قد دفع إلى البحث عن أيديولوجية بديلة أخذت طابعا متطرفا سواء أكانت 

 .علمانية ولكنها قومية أو وطنية متطرفة، أو دينية أصولية ذات ميول راديكالية
من شأنهما أن يدفعا الدول الصغرى إلى االتجاه مرة   والشك أن هذين المسارين األيديولوجيين

أخرى إلى زيادة اإلنفاق على التسلح سواء لبناء مؤسسة عسكرية قوية وعصرية أو لبناء قوات بوليس 
كن أن يقود ذلك ويم. أو مذهبيا أو دينيا( أو عرقيا)مجهزة ومدربة لمواجهة المتطرفين قوميا أو فكريا 

 Haroldآلسو يل  هارولد إلى موجة جديدة من الدول البوليسية بالمعنى الذي استخدمه

Lasswell  في كتابه بعنوان Hypotheses Today (1973) The Garison- State  من قبل
وهي دولة تغص في الحياة  Security state أو دولة األمن Garison State الدولة العسكرية



123 
 

العسكرية وحد أدنى من الحياة المدنية وهي دولة تنشأ نتيجة الحرب أو الخوف من الثورة أو التغيير أو 
المغاالة في إنتاج واكتساب األسلحة التقليدية والنووية أو اكتساب التكنولوجيا العسكرية، 

في العالقات صيانة االستقرار والنظام في الشئون الداخلية والدفاع عن الوضع القائم   وتستهدف
 :Shattered Peace في مثل هذه الدولة كما يقول دانيال يارجن في كتابه السالم الممزق. الدولية

The origin of the Cold War and the National Security state   والتي يسيطر عليها
ينظر إليهم على  ماديا ونفسيا وفكريا مفهوم المن العسكري فإن دور المدنيين يكون محدودا للغاية إذ

 .أنهم عنصر تهديد لألمن وليس عنصر تدعيم له
كما يثار االهتمام بظاهرة األمن القومي عند التحول من نظام الدولة القومية إلى نظام : خامسا

، أو التجمعات االقتصادية الدولية، كالمجموعة األوروبية أو أوسع وأكثر شموال كالنظام الفيدرالي
لية، أو مجموعة الباسفيك أو جنوبي شرق أسيا، ففي كلتا الحالتين تثار تساؤالت مجموعة أمريكا الشما

القومي للدولة أو الجماعة المنشأة، وكيف   حول مصير األمن الوطني للدولة القومية وعالقته باألمن
 .يتم توزيع مسئوليات المن، وتأمين المواطنين في داخل الكيان الجديد ومدى تحقق شعورهم باألمان

وأخيرا يثار موضوع األمن القومي في حالة تفكك الدول الكبرى وخاصة الفيدرالية إلى : سادسا
من يتحكم في  :دول قومية مستقلة ذات سيادة، ويثار األمن القومي هنا من عدة زوايا، منها

مقومات األمن القومي وخاصة المقومات العسكرية أي الجيوش والمعدات، خاصة إذا كانت معدات أو 
سلحة نووية، ومن يحمي الجمهوريات أو الدول الوليدة، خاصة إذا كانت ذات مسحة عرقية، وكيف أ

تتحقق الرفاهية في الدول الجديدة، وما إذا كانت عملية التحلل تتم بصورة سلمية أم بصورة عنيفة 
ذي يشكله ويتضح من التجارب الماضية والمعاصرة لعمليات التفكك والتحلل مدى التهديد ال. وصراعية

بعضها لألمن القومي أو اإلقليمي سواء تعلق ذلك بالجمهوريات المنسلخة عن االتحاد السوفيتي السابق 
 .أو الدول الناتجة عن انقسام يوغوسالفيا السابقة أو ما يتهدد اليمن والعراق وفلسطين
 .والشك إن هذه الظروف جميعا تجعل من دراسة األمن القومي مسألة هامة للغاية

 
 :الخاتمة

يصالها  أدت المتغيرات المتسارعة في العالم من حولنا وما تشمله من سرعة تداول المعلومات وا 
واالنفتاح الكلي على اآلخر بسبب ثورة التكنولوجيا إلى تجاوز حدود الجغرافيا اإلقليمية الضيقة، إلى 

ادرة على االنعزال والعيش منفردة رحابة العولمة مما جعل الكون أشبه بالقرية الواحدة، فلم تعد الدولة ق
بعيدا عن التفاعالت العالمية محصنة نفسها بالشك األمني، بل أصبحت تتأثر بالمتغيرات الداخلية 

 .والخارجية على حد سواء
" ويحيل مفهوم األمن الوطني في مدلوله الواسع إلى توجيه كافة طاقات العناصر والقوى الوطنية 

أو القدرة " الخ...االجتماعية، القوى الجغرافية، القوى النفسية، القوى العلمية القوى االقتصادية، القوى 
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الحربية بما فيها السياسة الخارجية والداخلية لتأمين وحماية المصالح األمنية الحيوية لألمة من التهديد 
دالالت الخارجي والداخلي، وتنبع السياسة الدفاعية بشكل طبيعي من سياسة األمن الوطني، وتعطي 

 .وتوجيهات لتطوير واستخدام األداة العسكرية الكاملة للبلد
فالسياسة الدفاعية مجموعة من اآلراء واألفكار والمفاهيم العلمية المدروسة التي تتناول طبيعة 

عداد وتطوير القوات المسلحة لتحقيق الهدف الوطني باالستناد إلى التوجيهات والدالالت التي  الحرب وا 
سياسة األمن الوطني، للمحافظة على أمن واستقرار الدولة وكيانها السياسي وتعتبر انعكاسا ترد في 

 .لسياسة الدولة في المجال العسكري وقد تقود بعض السياسات األخرى
وتعتبر السياسة الدفاعية عنصرا رئسا في األمن الوطني وتدعم البدائل السياسية للدولة، وهي 

ى أمن واستقرار الدولة بجميع مكوناتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية الضامن األساسي للحفاظ عل
والتنموية، والقوات المسلحة التي تنفذ السياسة الدفاعية ما هي إال واحدة من الوسائل المستخدمة في 

 .تنفيذ سياسة الدولة ودعمها، وتنبع من سياسة األمن الوطني الكلي للدولة
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 الدفاع الوطني في مواجهة التحديات الجديدةخيارات 
 خويلدي السعيد/ الدكتور

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة
 :المقدمة

إن الوضع الدولي السيما األمني عرف تغيرا كبيرا ساهمت فيه الدول الكبرى في إطار مايعرف 
وكان لهذا التطور بالفوضى الخالقة التي دعت إليها وزيرة الخارجية األمريكية  كونداليزا  رايس، 

 .انعكاس كبير على الوضع اإلقليمي المحيط بنا
إن هذه السياسة الجديدة كان لها ابلغ األثر على المجال اإلقليمي للجزائر التي وجدت صعوبة في 

إيجاد سبل للتعامل معه اذ من ناحية يمنع دستورها التدخل خارج الحدود ومن جهة أخرى تزايد 
 .ا وتستوجب ضربات استباقية للردعاألخطار المحدقة بحدوده

حلول عديدة اقترحت لتجاوز هذه العقبات والتعامل مع الواقع بما يليق سنحاول متابعتها 
 .وتمحيصها

 الوضع الدولي الجديد في إطار نظرية الفوضى الخالقة: الفصل األول

أتاحه الوضع الدولي من بعد انتهاء الحرب الباردة شهد العالم تغيرا في السياسة األمريكية بفعل ما 
ظروف دولية اعتبرها السياسيون والمفكرون األمريكان بمثابة الفرصة العالمية لصياغة النظام العالمي 

وبدت الواليات .الجديد الذي يتجسد بضمان التفوق واالنفراد األمريكي بمقومات القوة والهيمنة العالمية 
 .ها الدولية وخصوصا تجاه المنطقة العربية المتحدة تعتمد سياسة الفوضى الخالقة في سياست

 :تطبيقات الفوضى الخالقة ودعائمها :المبحث األول
 :نتعرض في هذا المطلب لمفهوم الفوضى الخالقة وتطبيقاتها ودعائمها ومراحلها كما يلي

 : مفهوم الفوضى الخالقة: المطلب األول
العقدين األخيرين ويهدف إلى تحقيق القاموس السياسي في ( الفوضى الخالقة )دخل مصطلح 

 4.إستراتيجية معينه تخدم المصالح األمريكية والغربية في المناطق التي تتركز فيها تلك المصالح
فالفوضى الخالقة هي خالقة بالنسبة لمصالح أمريكا والغرب ، وغير خالقة ، بل مدمرة بالنسبة 

د أهم المفاتيح التي أنتجها العقل االستراتيجي لألوطان والشعوب ، ويمثل مصطلح الفوضى الخالقة اح
األمريكي في التعامل مع القضايا الدولية ، حيث تمت صياغة هذا المصطلح بعناية فائقة من قبل 
النخب األكاديمية وصناع السياسة في الواليات المتحدة، فهي إحداث متعمد لفوضى بقصد الوصول 

 .الذي أحدث الفوضى  إلى موقف أو واقع سياسي يهدف إليه الطرف
ومفهوم الفوضى الخالقة اقرب إلى مفهوم اإلدارة باألزمات في المجال االستراتيجي مع اختالف 

دارتها بنجاح لغرض  اآلليات والوسائل فاإلدارة باألزمات هي علم وفن صناعة األزمة وافتعالها وا 
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ية أو المستهدفة مما يسهل الولوج مصالح محددة ويترتب على هذا النوع األزمات تفكيك للمنظومة المعن
عادة تشكله بطريقة تعكس تلك  إلى مكوناته األساسية األمر الذي يؤدى إلى انهيار كلى للنظام وا 

 .المصالح 
وتعتمد الواليات المتحدة الفوضى الخالقة في إحداث عمليات التغيير في المجتمعات األخرى عن 

ثارة الفوضى وهدم مكونات جهاز الدولة كوسيلة طريق فكر ثوري داخلي كشكل من أشكال التغيي ر وا 
ستراتيجيتها وهو أسلوب جديد يخلف طريقة االنقالبات  إلحداث تغيير ثوري يرتب حسب مصالحها وا 

 .العسكرية سابقا

 :تطبيقات نظرية الفوضى الخالقة: المطلب الثاني
م في المجاالت االقتصادية، مع نهاية القرن العشرين تفوقت الواليات المتحدة على كل دول العال

والعسكرية والتكنولوجية، والثقافية واشتعلت مراكز الفكر والسياسة في الواليات المتحدة للتنظير لهذا 
 .الواقع الدولي بغية استثماره لصالح األهداف والمصالح األمريكية

ع األمريكية أحد أهم المحاضرين في وزارة الدفا( الفوضى الخالقة)وعلى ضوء ذلك طور نظرية 
، ( أمريكا وحلفائها)وهو البروفيسور توماس بارنيت فقد قّسم العالم إلى من هم في القلب أو المركز 

حيث شبهها بثقب األوزون الذي لم ( الثقب)أو ( الفجوة)وصنف دول العالم األخرى تحت مسمى دول 
هذه هي الدول المصابة إلى أن دول الثقب ( بارنيت)سبتمبر و يذهب  44يكن ظاهًرا قبل أحداث 

بالحكم االستبدادي، واألمراض والفقر المنتشر، والقتل الجماعي والروتيني، والنزاعات المزمنة، وهذه 
الدول تصبح بمثابة مزارع لتفريخ الجيل القادم من اإلرهابيين وبالتالي فإن على دول القلب ردع أسوأ 

فالعالقات الدبلوماسية مع دول . خل الثقب ذاتهصادرات دول الثقب، والعمل على انكماش الثقب من دا
الشرق األوسط لم تعد مجدية؛ ذلك أن األنظمة العربية بعد احتالل العراق لم تعد تهدد أمن أمريكا، وأن 
 .التهديدات الحقيقية تكمن وتتسع داخل الدول ذاتها، بفعل العالقة غير السوية بين الحكام والمحكومين

تلك الفوضى البناءة ستصل إلى الدرجة التي يصبح فيها من الضروري  إلى أن( بارنيت)ويخلص 
عادة بنائه من الداخل، على نحو يعجل من انكماش الثقوب  تدخل قوة خارجية للسيطرة على الوضع وا 

ونحن الدولة : "وليس مجرد احتوائها من الخارج، منتهًيا بتخويل الواليات المتحدة القيام بالتدخل بقوله
 ".لتي يمكنها ذلكالوحيدة ا

يعتقد أصحاب وأنصار الفوضى الخالقة بأن خلق حالة من الفوضى وعدم االستقرار؛ سوف يؤدي 
وهو ما يشبه العالج بالصدمة . حتمًا إلى بناء نظام سياسي جديد، يوفر األمن واالزدهار والحرية

اليات المتحدة إلى تحقيقها بتلك غير أن ثمة أهدافًا متوارية تهدف الو . الكهربائية لعودة الحياة من جديد
الفوضى تكمن في تحقيق واستمرار التفوق األمريكي العالمي و السيطرة على مناطق إقليمية حيوية 

 .كمنطقة الشرق األوسط والتحكم بأعظم مصدر للطاقة وهو النفط 
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إذ يراد بها .نظرية المحافظين الجدد في التعامل مع العالم ومع من حولهم” الفوضى الخالقة”وتعتبر
إغراق الجميع بالفوضى كي تتمكن الصفوة من ضمان استقرار وضعها إذ يرى المحافظون بان السلطة 
ال يمكن ممارستها إال بعد تكسير كل أشكال الثبات واالستقرار،وهي أيضا فكرة تحويل مناطق واسعة 

سفك الدماء قصد الوصول من العالم إلى مناطق غير مأهولة، فبالنسبة لمنظري الفوضى البناءة يجب 
إلى المناطق الحافلة بالثروات وقد أطلقت مستشارة األمن القومي األمريكي كوندليزا رايز مصطلح 

الفوضى الخالقة عند حديثها عن السياسة والمصالح األمريكية في منطقة الشرق األوسط وحتى تحقق 
 :الفوضى الخالقة أهدافها ال بد أن تمر بأربع مراحل متتابعة

 .تستهدف خلخلة حالة الجمود والتصلب غير المرغوب في النظام المستهدف: المرحلة األولى
 .تسعى الوصول إلى حالة من الحراك والفوضى المربكة والمقلقة لذلك النظام: المرحلة الثانية
دارتها للوصول إلى الوضع المرغوب فيه: المرحلة الثالثة  .تهتم بتوجيه تلك الفوضى وا 

تشمل استخدام األسباب التي أججت الفوضى إلخمادها وتثبيت الوضع الجديد : رابعةالمرحلة ال
بشكله النهائي، إلى جانب االطمئنان لترسانة القوة العسكرية، واألساطيل األمريكية في المنطقة، وهي 

ؤية أهم عناصر المعادلة التي تستند إليها الفوضى، وعبر وسائل متعددة تعمد أمريكا لتحقيق تلك الر 
 .وتحريك الفوضى الخالقة بشكل عملي على الساحة الشرق أوسطية

 :دعائم ومرتكزات سياسة الفوضى الخالقة: المطلب الثالث
 :تقوم سياسة الفوضى الخالقة على عدة دعائم أساسية يمكن تلخيصها باالتي

تقوم سياسة الفوضى الخالقة على بث الشرخ الطائفي والعرقي :  دعم الصراع الطائفي والعرقي-4
داخل الدولة كما لجأ التدخل األمريكي في العراق إلى هذا العامل في أعقاب حرب الخليج الثانية ، 

حيث فصل الشمال الكردي من البالد على أساس عرقي فضال عن تأجيجه للصراع الطائفي والعرقي 
سكريا وفي جنوب السودان تم تغذية نوازع االنفصال العرقية والدينية ، حتى في العراق بعد احتالله ع

 .شمال مسلم عربي في أغلبيته ، وجنوب مسيحي في أغلبيته : توج ذلك بتقسيم السودان لدولتين 
إطالة أمد االختالل األمني بحيث يشعر الناس أن ال مجال :  استهداف االستقرار األمني -2

ومن ابرز األمثلة على هذه العملية، السيارات . للعودة إلى الحالة التي كانت سائدة قبل الحرب 
وما يشهده العراق وليبيا ، . 4999و 4945المفخخة التي كانت تضرب لبنان إبان حربه الداخلية بين 

تدريجيًا من اللعبة ، لكن بعد تأكده من ثباتها على اختالل ثابت ينهك  فالطرف األمريكي ينسحب
 .الحكومات ويجعلها تطلب الدعم والمساندة الخارجية األمريكية 

تعتمد نظرية الفوضى على زعزعة االستقرار االقتصادي في العمق : انهيار الوضع االقتصادي-0
سعينات ، حيث انهارت المؤسسات المصرفية ، كما حصل عقب انهيار االتحاد السوفيتي مطلع الت

 .الرسمية وساد التضخم بسبب تهريب معظم رؤوس األموال والودائع العامة وتهريبها إلى خارج البالد 
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للتحريض اإلعالمي دور هام في تثبيت الفوضى وتمكينها من أن تؤتي : التحريض اإلعالمي -1
عبر وسائل اإلعالم السمعية والبصرية والمسموعة ثمارها وهو ما يحدث اليوم في المنطقة العربية 

 .والمكتوبة التي توجهها أمريكا وتستخدمها في مشروعها االستراتيجي
تحاول الواليات المتحدة فرض مفاهيم جديدة على العالم في ظل سياسة  :إرساء مفاهيم جديدة-5

وحقوق اإلنسان، مّتخذة من  العولمة والحرب على اإلرهاب من خالل رفع شعار الديمقراطية والحرية
وتغيير نظم الحكم في معظم دول ,الشرق األوسط األوسع مسرحًا لتجاربها في تطبيق نظرية الفوضى 

 .المنطقة 
 .انعكاس الوضع الدولي الجديد على المجال الحيوي اإلقليمي :المبحث الثاني

ل الحيوي اإلقليمي بعدة خالقة على المجاانعكس الوضع الدولي الجديد أو ما يسمى بالفوضى ال
 :أشكال تمثلت في مايلي 

 
 تالشي االستقرار الداخلي للدول وانتشار الحروب: المطلب األول

إن سياسة الفوضى تقود إلى حالة هّشة من االستقرار الداخلي وهي دائمة التغيير بحيث أّنه ال 
الفوضى لذا تقف بعض القوى يمكن تصّور إمكانية الوصول إلى نظام دولي جديد دون المرور عبر 

اإلقليمية أمام التدخل األمريكي في دول العالم وسياسة تغيير األنظمة بواسطة هذه اآللية الجديدة مما 
 .يعجل بوجود تحالفات جديدة لمواجهتها

إن ارتكاز الواليات المتحدة على سياسة الفوضى الخالقة ، أنهى آمال البعض بان العالم سيشهد 
عد الحرب الباردة تقليل الصراعات والحروب وان النظام الدولي سيتخلص من كل في مرحلة ماب

. تداعيات المنافسة التي شهدتها الحرب الباردة ، إذ واجه المجتمع الدولي سلسلة من األزمات المتالحقة
لثانية فقد شهد النظام الدولي الجديد أحداث وتفّجر أزمات كبرى لم يشهدها منذ نهاية الحرب العالمية ا

في الصومال، وهايتي، والبوسنة، وأفريقيا الوسطى والشيشان، باإلضافة إلى التدخالت األمريكية التي 
تبعت ذلك من احتالل أفغانستان والعراق والحرب في ليبيا وسوريا وما يعرف إعالميا في المنطقة 

 .العربية الربيع العربي
 تكريس العداء بين الحضارات: المطلب الثاني

ل هذه السياسة اخذ ينظر إلى السياسات األميركية من قبل جماهير من المسلمين على أّنها في ظ
فهناك الماليين من العرب والمسلمين ممن يتهمون الواليات المتحدة . تشكل تهديدًا لهم وعدّوًا لإلسالم

ت ويؤشر عدد من الدراسا” صراع الحضارات“بأنها تشن حربًا ضد اإلسالم ومن خالل مفهوم 
اإلحصائية إلى أّن هناك نسبة عالية من المسلمين ممن يعتقدون بأن أميركا تقود حربًا مباشرة ضد 
شعال نيران الفتنة  الدول اإلسالمية، أّنها تتآمر من أجل تفجير المجتمعات اإلسالمية من الداخل وا 

الواليات المتحدة الدولية والحروب األهلية، تمهيدًا لتقسيم هذه الدول ويترتب على ذلك تأثيرا على سمع 
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وتعطيال لمصالحها في البالد اإلسالمية وقد يتطور األمر إلى أكثر من ذلك وهو مهاجمة المصالح 
األمريكية في العالم العربي واإلسالمي وهو ما أدى إلى تنامي التيارات اإلسالمية المتطرفة التي تشكلت 

مستغلة الظرف الدولي لكسب تعاطف الجماهير في إطار مايسمى بمواجهة التهديد الغربي الصليبي 
قامة  اإلسالمية ال سيما الشباب منهم واستعمالهم كوقود إلعالن حرب مقدسة ضد الداخل والخارج وا 

نظام إسالمي متطرف لمواجهة الخطر الداهم حسب أدبياتها وهو من أهم أسباب نشأة القاعدة وداعش 
سمى الحرب على اإلرهاب والتأكيد في النهاية على أن وأخواتهما وفي المعسكر المقابل ظهور ما ي

الوضع الحالي ليس مستقرا  وان الفوضى التي تفرزها عملية التحول الديمقراطي هي نوع من الفوضى 
 .الخالقة التي تنتج في النهاية نظاما أفضل مبادئه األساسية الحرية وحقوق اإلنسان والديمقراطية

 :األمريكية الجديدة وردود األفعال اإلقليميةالديمقراطية : المطلب الثالث
إن التحّول الديمقراطي في منطقة الشرق األوسط كجزء من سياسة الفوضى الخالقة قد أصبح 

ضرورة  حسب الرؤية اإلستراتيجية األمريكية وال بّد من السير بها حتى ولو أّدى ذلك إلى التخّلي عن 
الواليات المتحدة ألّنه لم يعد من الممكن الحفاظ على سياسة أنظمة عرفت بمواالتها أو بتحالفاتها مع 

األمر الواقع التي اعتمدتها الواليات المتحدة في المنطقة لنصف قرن تحت شعار الحفاظ على 
 .االستقرار

إن تعميم الفوضى وعدم االستقرار في إطار إستراتيجية الفوضى الخالقة قد ال يفسح المجال لقيام 
ة حسب الرؤية األمريكية وأن المنطقة اآلن تواجه خيارًا يتراوح ما بين الفوضى حكومات ديمقراطي

واستيالء القيادات اإلسالمية المعادية ألميركا على السلطة و الوضع الحالي في المنطقة ليس مستقرًا، 
ومن هنا فما يمكن أن تثيره عملية التحّول نحو الديمقراطية من فوضى بداية هو من نوع الفوضى 

 .الخاّلقة التي ال بّد منها من أجل تغيير أوضاع المنطقة نحو األفضل 
إن نظرية الفوضى الخالقة اصطدمت بحقيقة أن القوى األخرى بدأت تدرك مخاطرها في العالم 

العربي وبدأت تعمل على مواجهتها والوقوف أمام سياستها بتغيير أنظمة الحكم في المنطقة العربية كما 
 .لقضية السورية والتحالفات اإلقليمية بشأنها كإيران وروسيا ومصر وغيرهميحدث اآلن مع ا

إن نظرية الفوضى الخالقة التي تقودها الواليات المتحدة في المنطقة العربية من خالل تدخالتها 
 .وحربها على اإلرهاب وبصورة أحادية كان من نتيجتها زيادة تعقيد األوضاع في عدد من الدول

 نتائج  نظرية الفوضى الخالقة: المطلب الرابع
ظهرت نتائج  نظرية الفوضى الخالقة في شن الواليات المتحدة الحرب على أفغانستان بهدف 

قامة حكم ديمقراطي ومستقر في تلك البالد، ولكن النتائج  كانت عكسية  تدمير حكم طالبان والقاعدة وا 
إنشاء حكم ديمقراطي ومستقر، فالبلد مقّسم بين وباهظة ألفغانستان ال تبرره النتائج المحدودة جدًا في 

 .قيادات عشائرية إلى دويالت، بحيث ال تتعّدى سلطة الحكومة المركزية إطار مدينة كابول العاصمة
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أكدت نظرية الفوضى الخالقة وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق وفي غياب ذلك لجأ الرئيس 
لى ضرورة  بوش ومساعدوه إلى تبرير الحرب باإلشارة إلى الحكم المستبد الذي يمارسه صّدام، وا 

استبداله بحكم ديمقراطي وتعميم ذلك ليشمل الدول العربية األخرى لكن نتائج الحرب المدمرة جاءت 
لتضع العراق في حالة من الفوضى على أبواب حرب أهلية خطيرة وعدم استقرار قد يهدد بتقسيمه إلى 

 .ثالث دول 
ضى الخالقة إضعاف قوة ودور كل من أفغانستان والعراق في التوازن اإلقليمي نتج عن نظرية الفو 

مما أحدث فراغا استراتيجيا أربك التوازنات المستقرة الطبيعية ـالقديمة التي حفظت حالة االستقرار أو 
ليمي حالة التوازن من قبل في هذا اإلقليم وذاك وهو ما كان سببا الندفاعات إيران وتركيا للتدخل اإلق

والتنافس لحماية مصالحهم فضال عن إخالل التوازن لصالح إسرائيل وتغير مراكز القوة بصفة كلية في 
 .المنطقة

انتهت سياسة الفوضى الخالقة إلى تدخالت إقليمية في الدول التي تجرى فيها عملية التغيير مما 
 .عجل بنشوب حروب إقليمية مفتوحة إلى حد الساعة 

سياسة تهديدات اإلقليمية للدولة الجزائرية بين الثابت والمتغير من منظور ال :المبحث الثالث
 :الفوضى الخالقة

تعد القارة اإلفريقية مناخا مالئما لممارسة سياسة الفوضى الخالقة لما تعرفه من تجاذبات 
التوجهات وصراعات بين مصالح الواليات المتحدة األمريكية و باقي القوى الكبرى في العالم في ظل 

اية الحرب الباردة ، وكذا محاولة كل طرف تطبيق المشاريع اإلستراتجية نهاإلستراتيجية الجديدة لما بعد 
 .سياسة الفوضى الخالقة األمريكية  للهيمنة على مناطق النفوذ و الثروة في القارة اإلفريقية انطالقا من

 :الساحل اإلفريقي والدول الفاشلة:المطلب األول

تظهر منطقة الساحل اإلفريقي من بين أكثر المناطق في العالم التي تشهد حالة من االنهيار بحيث 
أو حالة الالمن وما يخلفه من أثار سلبية على سكان المنطقة حيث أصبحت   واالنفالت األمني

اة المنطقة المصدر األساسي لكثير من المشاكل التي ترتبط في الغالب بعدم توفر أدنى مستويات الحي
لألفراد باإلضافة إلى غياب مفهوم الدولة وحالة الهشاشة و االنكشاف األمني و االقتصادي وخصوصا 
االجتماعي الذي غالبا ما ينتج عنه أزمة هوية التي ينتج عنها تفكك المجتمع وبالتالي الدولة مما يؤدي 

 .الفوضى الخالقةإلى ظهور الدولة الفاشلة أمنيا و مجتمعيا وهو المناخ النموذجي لسياسة 
و تعتبر الجزائر االمتداد اإلفريقي لحدودها محورا استراتيجيا نظرا لثقل انعكاساته السلبية في حال 
عدم االستقرار أو التهديد على الجناح الجنوبي ألمنها القومي الذي أصبح مهددا بقوة على خلفية حالة 

شرة استقرار األمن القومي الجزائري بمستوياته االنفالت األمني في منطقة الساحل التي تهدد بطريقة مبا
 (األمن المجتمعي ، االقتصادي ، الثقافي ، السياسي ، العسكري ، البيئي والصحي)السبعة
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إن سياسة الفوضى الخالقة تجد في هذه الظروف مناخا نموذجيا لتنفيذها وتجعل من التهديدات 
 .اإلقليمية وسيلة لفرض نظامها

 زائر على أبواب جهنمالج: المطلب الثاني
الجزائر مع بداية التسعينيات العديد من التهديدات نتجت عن نشاط حركات التمرد في  شهدت 

شمال مالي والنيجر مما أجبر الجزائر على التحرك الدبلوماسي والعسكري من أجل تفادي أي تدخل 
اإلشارة إلى التهديدات أجنبي و دولي على حدودها الجنوبية وخلق بؤر توتر جديدة، ومن الضروري 

التي تخلفها وجود جماعات متمردة متطرفة في منطقة الساحل حيث أن الزحف المتواصل من الهجرات 
البشرية الفردية والجماعية داخل التراب الجزائري والنشاط المتنامي لعصابات التهريب و الجماعات 

 2.إلسالمي في السنوات األخيرةاإلجرامية ثم دخول الحركات اإلرهابية والقاعدة في المغرب ا
أفغانستان “إن التواجد الدولي الكبير في المنطقة و التقارير التي تشير إلى أن منطقة الساحل هي 

وتأثيرها المباشر على األمن القومي الجزائري   يظهر بوضوح تزايد أهمية منطقة الساحل” ثانية
ثيراتها على األمن القومي للجزائر خصوصا خصوصا مع تنامي المخاطر القادمة من هذه المنطقة وتأ

بعد تفاقم مشكلة الطوارق الذي خلف وراءه هجرة مكثفة لالجئين من مالي و النيجر رغم محاوالت 
و الهشاشة   الوساطة الجزائرية هذه المعطيات دفعت الجزائر للعمل في محاولة لتغطية االنكشاف

من مالي والقابل   لحة و النسيج الملغم القادماألمنية في الجنوب خصوصا مع تنامي تهريب األس
على األمن القومي الجزائري خصوصا   و ما سينتج عنه من نتائج وخيمة  لالنفجار في أي وقت

الذي يمثلون أحد مكونات المجتمع الجزائري والمنتشرين بصفة كثيرة في كل من   مشكلة الطوارق
أي إثارة أو خطأ ضد الطوارق المنتشرين عبر الصحراء الهقار، جانت، تمنراست و أدرار وبالتالي فان 

الكبرى ومناطق الساحل اإلفريقي من شأنه أن يثير ويحرض طوارق الجزائر خصوصا وأن أقليات 
الطوارق تجمعهم عالقات وطيدة تتنوع بين التجارة و التناسب وهو ما يعود بتداعيات سلبية على األمن 

 .خصوصافي المنطقة عموما و على الجزائر 
من مقتضيات االنتماء اإلفريقي للجزائر تبني قضايا القارة على مختلف األصعدة ،وبالنظر إلى 
المكانة الجيوستراتيجية واإلمكانات التي تتوفر عليها الجزائر، فإن ذلك كله يفرض على الدبلوماسية 

اسي المتميز، من اجل الجزائرية بذل جهودا مضاعفة في سبيل تأكيد الحضور الفعال واألداء الدبلوم
تحقيق مكاسب تعكس القدرات التي تمتلكها الجزائر وتخدم مصالحها وقضاياها،وتأكيد الدور اإليجابي 

 .لها على المستوى القاري
 المساعي الجزائرية لدعم االستقرار:المطلب الثالث

منطقة الساحل، حراكا تاريخ بدأ أول عملية إرهابية في  2330تشهد الدبلوماسية الجزائرية منذ سنة 
« التوحيد والجهاد»موسعا في ظل التطورات األمنية التي تعيشها منطقة شمال مالي، بعد سيطرة حركة 
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على عدة مناطق كانت تحت سلطة حركة « القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي»وما يعرف بتنظيم 
 .األزواد

ل للمجتمع في مالي، والقوى كشف الصراع على السلطة في الجنوب والشمال الضعف المتأصّ 
المستحكمة المختلفة التي تؤّثر فيه، فبمجّرد تالشي عدّوهما المشترك، أعادت القوى المتباينة في مالي 

في محاولة  2342مارس  22رسم خطوط المعركة، وقد عّجل المجلس العسكري الذي أطاح الحكومة 
تفّكك الدولة، وأدخل الجيش و الدولة ككل إلنقاذ سالمة الدولة حسب منفذي االنقالب العسكري، في 

 .في حالة من الفوضى
تعّد الجماعات المرتبطة بالتنظيمات اإلجرامية واإلرهابية أطرافًا مسيطرة في الصراع في مالي، وقد 

على وجه الخصوص ” بالد المغرب اإلسالمي“عّطلت تصّرفات هذه الجماعات، وتنظيم القاعدة في 
الح خاصة جديدة، تدعمها الجماعات اإلجرامية والتحالفات التكتيكية، األمر الوضع الراهن وخلقت مص

الذي أسهم في اندالع الصراع في المقام األول، كما أّدت هذه التطّورات إلى تعقيد البحث عن حّل 
سلمي لألزمة، ألن مجموعات مختلفة ومتنافسة تتزاحم كي تؤّمن لنفسها دورًا بارزًا في أي اتفاق لتقاسم 

هذه الديناميكيات الداخلية تجعل التدّخل الخارجي أمرًا بالغ الخطورة، فمثل هذا   السلطة مع باماكو،
اإلجراء يمكن أن يؤّجج التوّترات المحلية، ويطلق شرارة تحالفات جديدة وأكثر خطورة، نظرًا إلى 

رة على المنطقة ارتباطات هذه الجماعات بالبلدان األخرى، وتكون له بالفعل مضاعفات غير مباش
 .ككل

 التحديات الجديدة للدولة الجزائرية: المطلب الرابع
ويعزى تحّول الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي إلى 

، كانت الجماعة تعاني من 2330النكسات الكبرى التي منيت بها في الجزائر، فبحلول العام 
لية ومن نقص المال والمقاتلين، وقد تخّلى العديد من المسلحين عن أسلحتهم كجزء االنقسامات الداخ

من مبادرتي العفو اللتين أطلقهما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في حين نجحت قوات األمن الجزائرية 
 كما الحظت. في القضاء على البقية أو أجبرتهم على الفرار من األراضي الجزائرية إلى شمال مالي

وعلى حّد . الجماعة السلفية توّجه بعض مقاتليها إلى العراق لالنضمام إلى التمّرد ضد القوات األميركية
النقطة التي يجب إبرازها هي المدى الذي “تعبير تقرير صادر عن الوكالة األميركية للتنمية الدولية فإن 

إقليميًا، ما أّدى إلى توريط  فرضت األحداث داخل الجزائر ضرورة إعادة النظر في عمليات الجماعة
الديناميكيات ” مالي في ديناميكيات التملك الكثير لكي تفعله إزاءها، و ال تملك أي سيطرة عليها، هذه

 .تستلزم استجابة إقليمية لألزمة في مالي” الخارجية
فوذ استخدم تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، بين حين وآخر، جذوره العربية كي يكسب ن

على سبيل المثال، هي معقل التنظيم والمكان الذي بنى فيه ” تمبكتو“لدى المجتمعات المحلّية العربية، 
ويعّد عدم االستقرار وحركات التمرد في الشمال   الشبكة األولى من تحالفاته االجتماعية والسياسية،
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بالصراع على السلطة على  سمًة دائمة من سمات الوضع المالّي، في حين تمّيزت األوضاع السياسية
وقع االنقالبات واألنظمة الديكتاتورية مع اضطرابات اجتماعية ووضٍع اقتصادي هّش، وزادت فترات 

 .الجفاف والقحط الممتّدة من حّدته، إذ تعّد مالي من بين أفقر عشرين دولة في العالم
الل مالي، وشهدت الفترة ما بين قام الطوارق بحركات تمّرد متكّررة على امتداد العقود الخمسة الستق

أكبر عدٍد من محاوالت التمّرد، وهناك عامالن رئيسان عدم االستقرار في  2339وعام  4993عام 
دولة مالي؛ أّولهما التفاوت االقتصادي واالجتماعي بين إقليَمي مالي الرئيسين الشمالي والجنوبي 

 .قليم الجنوب ببرامج التنمية على حساب إقليمهموشعور سّكان الشمال وفي مقّدمتهم الطوارق بمحاباة إ
إن تمرد الطوارق تظهر خطورته في تحالفه مع تنظيمات إرهابية خطيرة تملك ترسانة أسلحة مرعبة 
تتجاوز ماتملكه العديد من دول الساحل استولت عليه بعد سقوط نظام القذافي واالنفالت األمني الذي 

الجزائر باحتمال تحالف طوارق دول الساحل مع بعض قيادات  وقع في ليبيا ويظهر خطره أكثر على
الطوارق داخل الجزائر وفي نهاية المطاف، كانت هناك حاجة لوجود قوة خارجية للحّث على القيام 

عّجل “الحافز الذي  2344بإجراء حاسم، وأصبحت الحرب الليبية التي أطاحت معمر القذافي في العام 
فقد عاد مئات الطوارق الذين خدموا في قوة القذافي   ية األزوادية إلى تمّرد،بتحّول شبكة الحركة الوطن

. ، والذين قاتلوا ضد الثوار الليبيين، إلى منازلهم في شمال مالي4942األفريقية، التي أنشئت في العام 
ثت في بعض هؤالء المقاتلين هم من نسل الطوارق الذين انتقلوا إلى ليبيا خالل موجة الجفاف التي حد

4960أو مّمن فّروا من قمع الحكومة المالية خالل تمّرد العام  4991العام 
  . 

استطاع تنظيم االزواد السيطرة على العديد من المناطق في شمال مالي ، واستطاع خلق بؤر توتر 
في عدد كبير من األقاليم في مالي هذا الوضع كان مناخا مالئما جدا لسياسة الفوضى الخالقة وكان 

 .تهديدا صريحا للدولة الجزائرية
 التدخل الدولي في اإلقليم الحيوي للدولة الجزائرية:المطلب الخامس

في هذا اإلطار لم يكن تدّخل فرنسا العسكري في مالي مفاجًئا، إذ إّنها كانت أكثر الالعبين 
انت صاحبة الدور ، وك2342الدوليين واإلقليميين انغماًسا في األزمة المالية منذ اندالعها في عام 

الرئيس في نقل أزمة مالي لتناَقش دوليًّا، وفي استصدار ثالثة قرارات من مجلس األمن تحت الفصل 
السابع من ميثاق األمم المّتحدة، وكان الجهد السياسي الفرنسي العامل المحّرك لقيام المجموعة 

مهّمة الحفاظ على وحدة التراب بإرسال قّوات إلى مالي في ” إكواس“االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
المالي واعتمدت إستراتيجية فرنسا في التعاطي مع األزمة في مالي أساًسا على تدويل األزمة، وحشد 

الدعم اإلقليمي والدولي لمساندة الحكومة المركزية في مالي مع احتمال تحقيق التدّخل العسكري 
ام المجموعات اإلسالمّية سيطرتها على شمال مالي األفريقي بالوكالة عن فرنسا أهدافه، خاّصًة مع إحك

وتحضيرها للتوّجه إلى الجنوب واستهداف العاصمة، تحّول الموقف الفرنسّي من الالعب الرئيس 
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باستثمار أداوت غير مباشرة متاحة له إلى الالعب المباشر وباستخدام أداته العسكرية  وبناًء على 
 .عدي واضح لسيادة مالي ودون تنديد دوليطلٍب رسمي من الحكومة المالّية في ت

واجهت الجزائر تحدّيا جديدا على الحدود الجنوبية نتيجة إلعالن االنقالبيين عن تبنيهم لخيار 
ن هذا قد يؤدي إلى ترحيل المزيد من السكان المحليين  وهي الشك “الحسم العسكري ضد الطوارق ، وا 

ها ومناسبة لعصابات الجريمة المنظمة والمهربين ستكون فرصة للجماعات اإلرهابية لتعزيز وجود
 .لتكثيف نشاطاتهم

ُيفهم التدّخل الفرنسي في مالي في سياق سياسة هجومية في أفريقيا تتبعها فرنسا في السنوات 
األخيرة في إطار رد فعلها على التوسع األمريكي فالنفوذ الفرنسي كان عرضًة لخطر االنحسار خالل 

التي انتهجت سياسة الفوضى الخالقة األميركية واسعة المدى  2339 – 2333” بوش“سنوات إدارة 
ومتعّددة األهداف في أفريقيا، وتعّددت الوسائل األميركية لتنفيذ هذه السياسة، فبعضها كان من خالل 

 .مساعدات اقتصادية أو تنسيق أمني، وبعضها كان من خالل مشاريع إقامة قواعد عسكرية
عقد اتفاق بين أنصار الدين وحركة تحرير األزواد حتى  2342ديسمبر  24في واستطاعت الجزائر 

تهدئ األوضاع وتضمن االستقرار على حدودها الجنوبية دون أي تدخل عسكري مباشر من طرفها 
وفقا لعقيدتها الثابتة بعدم التدخل في شؤون الدول وعدم التورط في حرب استنزاف ودرا للخطر الداهم 

وذلك من خالل الوساطة الجزائرية المتعددة   باعتبار أن الجزائر طرف تقليدي في النزاع بأقل التكاليف
 .في هذه األزمة

إن الجزائر قّدمت أكثر من أي بلد آخر لدعم هدف تحقيق األمن والسالم في المنطقة، والمساهمة 
 .ر العاصمةبنشاط في حّل النزاعات في مالي، وجرى توقيع كل االتفاقات السابقة في الجزائ

منطقة الساحل تمثل الحزام األمني الجنوبي للجزائر التي تسعى جاهدة لمواجهة التحديات 
والتهديدات الكبرى للمنطقة على الصعيدين الدبلوماسي واألمني، ،كما أن تزايد التدخل األجنبي، 

بفعل الرهانات وتحديدا الفرنسي واألمريكي، سيحول دون ضمان االستقرار لمنطقة الساحل الصحراوي 
 .الجيوسياسية  وسياسة الفوضى الخالقة

إن أهم محور تركز عليه الدبلوماسية الجزائرية هو استبعاد أي تدخل أجنبي في شمال مالي خاصة 
أن منطقة الساحل تعرف أنها ساحة للتنافس االستراتيجي العالمي خصوصا األمريكي والفرنسي، 

بل وسعت إلقناع دول « أفريكوم»العسكرية األمريكية في إفريقيا فالجزائر رفضت من قبل إيواء القيادة 
إفريقية بعدم إيوائها، ومن هنا تأتي أهمية التنسيق األمني المحلي، بين الدول المعنية فقط دون غيرها 
وهو ما تحاول الجزائر القيام به لتجنب أي وجود أجنبي مهما كانت طبيعته في منطقة جد حساسة 

لمواجهة ” بدول الميدان“أنشأت الجزائر جماعة أمنية تتكون من أربع دول سميت بل بالمقا للجزائر 
وتضم كل من الجزائر وموريتانيا ومالي و النيجر، مقره في تمنراست للتنسيق بين جيوش  التهديدات

 .الدول األربعة واعتبرته فرنسا تهديدا لمصالحها
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اإلقليمية األهم ترفض وبشكل شبه مقدس، أي عمل ذلك أن الجزائر التي تعتبر القوة العسكرية 
عسكري خارج حدودها، كما تعترض على كل صيغة للتعاون مع أطراف أخرى من خارج دول الميدان 

 .قد يكون من انعكاساتها المباشرة نشر قوات أجنبية على حدودها
لحسم العسكري إلى لذا قررت الجزائر تغيير موقفها من الصراع الدائر في شمال مالي من تحاشي ا

تشكيل قوة تدخل قوامها أربعون ألف جندي والتنسيق مع دول المنطقة والقوى الدولية لمطاردة 
 .في المناطق المالية المحاذية ألراضيها” القاعدة“الجماعات المرتبطة بتنظيم 

دولة إبالغ ال“وأوضحت الجزائر أن المطاردات ستتم في المناطق الصحراوية المفتوحة، لكن بعد 
التي تقع المطاردة على أرضها وبشرط عدم وجود قوات نظامية جاهزة العتراضها في البلد الذي تفر 

وبهذه الخطوة خالفت الجزائر سياستها التقليدية في مجال مكافحة اإلرهاب، القائمة على تكفل . ”إليه
في مالي و فتح المجال كل بلد بشؤونه األمنية بنفسه كما قبلت الجزائر بالتدخل العسكري الفرنسي 

 الجوي لهذه العملية
وهنا يظهر التغير في تعامل الجزائر مع أزمة بحيث تبرر الجزائر هذا الموقف بأن الرئيس المالي 

طلب المساعدة األجنبية، باإلضافة إلى أن الجزائر ال تستطيع مخالفة القرار األممي الذي يقضي 
 .بالتدخل العسكري في مالي 

الخيارات المتاحة للدولة الجزائرية للتعامل مع الوضع اإلقليمي  :الفصل الثاني
 .الجديد

، وبالتالي تمتلك مساحة شاسعة جعلتها محط أنظار  2كم 2,094,414تقدر مساحة الجزائر ب
القوى العظمى وفي نفس الوقت هي معرضة للكثير من التهديدات من قبل العديد من الدول المجاورة 

لمغرب، مالي، النيجر فتباينت جملة التهديدات بين الداخلية والخارجية  لكنها لها كليبيا، تونس، ا
إجتمعت في تهديد بارز أال وهو تهديد األمن القومي الجزائري ، فعملت الجزائر على تبني سلسلة من 
اإلستراتيجيات للتصدي لمثل تلك التهديدات وغيرها ، فهناك اإلستراتيجيات التي وصفت بالناجعة ، 

 .ناك أخرى تعرضت لالنتقادات وضرورة إعادة النظر فيها وه
 منطقة الساحل وعوامل النجاح والفشل: المبحث األول

 .شاب سياسة الجزائر تجاه منطقة الساحل عدة مظاهر ايجابية وأخرى غير ذلك سنوردها فيما يلي
 أهمية منطقة الساحل للجزائر:المطلب األول

منطقة الساحل راجع لكون هذه األخيرة أصبحت تشكل مجاال إن اهتمام الجزائر بما يجري في 
الستقطاب قوى خارجية ومجاال لعمل قوى إقليمية وذلك نظرا لما تتميز به هذه المنطقة من ثروات فوق 
و تحت األرض، لذا كان لزاما على الجزائر أن تعمل من أجل إيجاد حلول في هذه المنطقة تفاديا ألي 
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جزائري، فالجزائر سعت وتسعى جاهدة لقطع الطريق ضد أي تدخل أجنبي تحت تهديد لألمن القومي ال
 .مبرر مكافحة اإلرهاب

إن الساحل اإلفريقي من بين أكثر المناطق في العالم التي تشهد حالة من االنهيار واالنفالت 
مصدر أو حالة الالمن وما يخلفه من أثار سلبية على سكان المنطقة حيث أصبحت المنطقة ال األمني

األساسي لكثير من المشاكل التي ترتبط في الغالب بعدم توفر أدنى مستويات الحياة لألفراد باإلضافة 
إلى غياب مفهوم الدولة وحالة الهشاشة و االنكشاف األمني و االقتصادي وخصوصا االجتماعي الذي 

ة، مما يؤدي إلى ظهور غالبا ما ينتج عنه أزمة هوية التي ينتج عنها تفكك المجتمع وبالتالي الدول
 .الدولة الفاشلة أمنيا و مجتمعيا

رهان الجزائر في الوقت الحالي هو تامين حدودها فالجزائر اآلن هي في مأزق أمني حدودي خطير 
فكل المجال الجغرافي مهدد من تونس إلى المغرب خصوصا بعد سقوط نظام معمر القذافي الذي كان 

ر برفضه لتواجد قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا و لكن بعد سقوط بمثابة مركز متقدم لحماية الجزائ
القذافي انتهى هذا الغطاء وأصبحت المنطقة وكرا للقاعدة و مصدرا تجارة األسلحة وممر لمهربي 

 .المخدرات اللينة و الصلبة
 قصور السياسة الجزائرية تجاه منطقة الساحل: المطلب الثاني

في منطقة الساحل يشوبها العديد من النقائص، حيث أن العالقات سياسة الجزائر في مجال األمن 
الساحلية تتميز بالتقطع و عدم االستمرارية، وهذا راجع إلى غياب الجزائر المتكرر عن  -الجزائرية

أحداث المنطقة إال في حالة الخطر الحقيقي مثل أزمة مالي، وهو ما يفسح المجال لدول أخرى كفرنسا 
دة األميركية بنسج عالقات مع أطراف فاعلة في المنطقة تكون اغلبها ذات مشاريع و الواليات المتح

 .معاكسة و ال تخدم المصالح الجزائرية
الجزائر لم تستخدم كافة إمكاناتها االقتصادية في عالقاتها مع دول المنطقة، وهذا الضعف في 

لية على غرار اهتمام الجزائر المّوجه التعاون االقتصادي يرجع إلى عدم اهتمام الجزائر بالمنطقة الساح
 .دائما نحو الشمال

في المجال الثقافي و الديني لم تستغل الجزائر كما يجب الروابط و العوامل التي تربط شعوب 
 .المنطقة على غرار عامل الدين و اللغة و كذا استخدام الزوايا

قة الساحل باعتباره ساحل أزماتي، إن تجنب الجزائر للتهديدات و المخاطر األمنية القادمة من منط
يحتم عليها استغالل عدة أبعاد تتميز بها المنطقة بإمكانها أن تشكل وسيلة لتقوية الروابط معها وفي 

كافة المجاالت، هذه األبعاد تتمثل في األبعاد الجيوسياسية و االقتصادية و األمنية، فالموقع 
وابة المنطقة إلى إفريقيا و أوروبا في نفس الوقت كما الجيوسياسي لمنطقة الساحل يجعل من الجزائر ب

أن طول حدود الجزائر مع منطقة الساحل يجعلها في عرضة دائمة و في حالة انكشاف أمني دائم كما 
ان تمسك الجزائر بمبادئها الدبلوماسية لم يساهم كثيرا في دور الجزائر لحل األزمة في مالي فالعمل 
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زمة في مالي لكن مع سيطرة األجندة األجنبية و صراع اإلرادات في الجماعي هو الكفيل بحل األ
 .المنطقة أصبح من المستحيل التفاهم على حل سياسي و سلمي يرضي جميع األطراف

 
 عوامل نجاح الجزائر في المنطقة: المطلب الثالث

في المنطقة مما إن عدم اهتمام الجزائر بالمنطقة يفسح المجال أمام المشاريع المحلية و األجنبية 
يؤدي إلى مزيد من التهميش لألجندة الجزائرية في المنطقة، خصوصا وأن المنطقة مرشحة لظهور 

 .المزيد من األزمات واستقطاب نشاط الجماعات اإلرهابية المختلفة
على الجزائر تعزيز دور وسائل اإلعالم المحلية لمساندة المقاربة الجزائرية وذلك من خالل استعمال 

 .وة الناعمة لإلعالم ومحاولة التعريف بالدور السلمي للجزائر في إدارة األزماتالق
اإلرهاب في منطقة الساحل ما هو إال تهديد واحد من بين التهديدات الكثيرة و المتنوعة في هذه 
المنطقة، فهناك الجريمة المنظمة المرتبطة بالمتاجرة باألسلحة على خلفية االنتشار المخيف لألسلحة 

القادمة من أمريكا الالتينية عبر خليج ( الكوكايين)القادمة من ليبيا وأيضا المتاجرة بالمخدرات الصلبة 
 .غينيا مرورا بغرب إفريقيا وصوال إلى الساحل ثم المغرب العربي نحو أوروبا

المنطقة       ن اهتمام الجزائر بمنطقة الساحل يعود بالدرجة األولى إلى األزمات المتعددة التي تعرفها ا
وتأثيراتها المحتملة على الجزائر خصوصا أزمة مالي، وبالتالي فان اهتمام الجزائر بالمنطقة يقوم على 
العامل األمني الذي له األولوية القصوى في السياسة الجزائرية إال أنه اتضح بأن هذه المنطقة تعاني 

وحيد حيث تنتشر الجريمة المنظمة بكل من العديد من المشاكل التي تجعل من الوضع األمني ليس ال
أشكالها و األزمات الداخلية ومشاكل األقليات، إضافة إلى التنظيمات اإلرهابية التي لجأت في اآلونة 

 .األخيرة إلى منطقة الساحل اإلفريقي
وبالتالي فان أي مقاربة جزائرية أو أجنبية إليجاد حل لألزمة في مالي و منطقة الساحل عموما 

 :أن تقوم على العناصر التاليةالبد 
االعتراف بأن التهديدات وان اختلفت حدتها من دولة ألخرى هي تهديدات مشتركة وهذا ما  -

 .يقتضي تحرك وعمل مشترك
 .كل هذه التهديدات تقتضي وجود إستراتجية متعددة األطراف و متعددة األبعاد- 
ن الجزائر فمن الضروري وجود تعاون دولي بالنظر إلى ضعف المقدرات الذاتية لدول المنطقة دو - 

 .للدعم اللوجيستي لكل من النيجر ومالي و موريتانيا دول الميدان
اإلقرار بأن اإلقليم يحتاج ريادة جزائرية بحكم المقدرة و الخبرة و االرتباطات الدولية في مجال - 

 .مكافحة التهديدات خصوصا اإلرهاب
ار االستراتيجي وكذلك المجموعة الدولية عموما؛ وخاصة من واجب دول المنطقة، ودول الجو  -

والحماية ضد الكوارث  -الوقاية-األمم المتحدة ووكاالتها؛ العمل حسب منطق يجمع بين االستباقية 
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المحتملة من فشل الدول، الحروب الداخلية وحتى اإلرهاب وذلك عن طريق تمكين هذه الدول من 
 .تحقيق شروط التنمية 

 .التعديالت الجديدة الواجب اتخاذها في مواجهة الوضع الجديد :انيالمبحث الث
إن المقاربة السياسية تبدو محكومة باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية ، وقد حرصت الجزائر منذ 
سنوات على أن تكون وساطتها الدبلوماسية محكومة بمبدأ احترام الوحدة الترابية للدول الجوار ، وال يزال 

المبدأ من بين ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية ، فتجربة الجزائر في مكافحة اإلرهاب خالل  هذا
سنوات التسعينيات من القرن الماضي أعطت لها خبرة وكفاءة أمنية وسياسية أهلتها لتصبح مرجعا 

ع الفدية ، عدم حيث قامت استراتيجياتها على تجريم دف قاريا ودوليا في التصدي لآلفة العابرة لألوطان 
التفاوض مع التنظيمات اإلرهابية ، وضرورة تجفيف المنابع المادية والفكرية للظاهرة ، وان تأييد 
الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا لها بهذا الطرح يعتبر بحد ذاته نجاحا محسوبا لإلستراتيجية 

.  ات لوال التجربة الرائدة لها في هذا المجالالجزائرية ، ولم يكن متاًحا لهذه اإلستراتيجية أن تحقق نجاح
قليمًيا الستعادة االستقرار والتصّدي للتهديدات اإلقليمية  وكذا الجهود التي بذلتها وال تزال تبذلها جهوًيا وا 

كون الجزائر متمسكة بثوابتها في سياستها الخارجية كمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
 .واحترام سيادتها

 :اإلستراتيجية األمنية الجديدة للجزائر: المطلب األول
بالرغم من وصف اإلستراتيجيات الجزائرية في مجال مكافحة اإلرهاب بالناجحة والرائدة في القارة 

اإلفريقية من قبل الواليات المتحدة األمريكية ، إال أنها ال تزال بحاجة إلى إعادة قراءة سياسية وأمنية ، 
 :يجب أن تشمل المنظومات التاليةوهذه القراءة 

إعادة قراءة مدى نجاعة اإلستراتيجية األمنية وقدرتها على أن تستجيب لوزن الدولة الجزائرية  -
وقدرتها الجيوسياسية، ودبلوماسياتها النشطة تاريخيا خصوصا تلك التي تميزت بها في مرحلة إشعاعها 

عادة النظر في ضمان إجراءات دستورية تعطي الدبلوماسي أثناء السبعينيات من القرن الماضي  ، وا 
الجيش الجزائري حق التدخل وتتبع فلول الجماعات اإلرهابية والتهديدات الصلبة التي تأتي من خارج 

 .الدولة
إعادة قراءة واقع األمن القومي الجزائري بشكل استشرافي يقوي الجيش الجزائري ، ويضمن  -

الة االقتصادية التي تعيشها الجزائر اليوم ، بما يكفل تقوية المنظومة احترافيته أكثر في ظل تدهور الح
 . الدفاعية وفق آلية تضمن سالمة الحدود الجزائرية من التهديدات الصلبة والناعمة

 :اإلستراتيجية الدبلوماسية الجديدة للجزائر: المطلب الثاني
ية ملحوظة بسبب التحوالت م حرك 2346 -2342عرف النشاط الدبلوماسي الجزائري منذ عام 

اإلقليمية والجهوية التي تعرفها مناطق الجوار ، مما دفع إلى مسايرتها والتفكير في األساليب المالئمة 
للتعاطي معها ، وكثيرا ماحظيت مقاربات الجزائر باالحترام والتقدير في هذا المجال ، رغم االنتقادات 
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ت إزاء بعض القضايا في الوقت الذي أكدت فيه الجزائر التي وجهها البعض لها بسبب التزامها بالصم
على دبلوماسية األفعال ال دبلوماسية التصريحات فسياسة الجزائر األمنية اتجاه منطقة الساحل يشوبها 

الساحلية بالتقطع وعدم االستمرارية ، وهذا راجع -الكثير من النقائص حيث تمتاز العالقات الجزائرية
ر المتكرر عن أحداث المنطقة إال في حالة وجود خطر يهددها مثل أزمة مالي إلى غياب دور الجزائ

وليبيا، وهو ما فسح مجاال أمام دول أخرى إلقامة عالقات مع فاعلين في المنطقة كانت في الغالب 
ذات مشاريع معاكسة وال تخدم مصالح الجزائر، فلم تستخدم الجزائر كل إمكانياتها االقتصادية في 

مع دول المنطقة ، وهذا الضعف في التعاون االقتصادي يرجع إلى عدم اهتمام الجزائر عالقاتها 
بالمنطقة الساحلية كحال اهتمامها بالشمال  ويرتبط الدور الجزائري في الساحل اإلفريقي بطبيعة 
كرة أن التهديدات األمنية فقط في هذا األخير، ومدى تأثيرها في الحدود الجنوبية للجزائر فإذا أخذنا بف

التهديدات األمنية في منطقة الساحل ليست بالخطورة التي تصورها الواليات المتحدة األمريكية وأن هذه 
األخيرة تضخم حجم هذه التهديدات لتجد مبررا للتدخل في المنطقة من أجل أهداف ومصالح قومية 

الجزائر جاهدة مع دول الجوار  أمريكية بالدرجة األولى ، فإن التهديدات اإلقليمية القائمة والتي تحاول
 :مواجهتها تشكل تحديا لألهداف األمريكية ، وذلك انطالقا من متغيرين هما

الجهود الجزائرية اإلقليمية للحد من التهديدات األمنية في الساحل اإلفريقي ومواجهتها في حال  -
طراف الخارجية مبررها نجاحها سوف يخلق نوعا من االستقرار األمني في المنطقة وبالتالي ستفقد األ

 .الذي تسعى دائما من خالله إلى تحقيق أهدافها اإلستراتيجية في الساحل اإلفريقي
اإلفريقي في تعاونها مع الجزائر أنه سيأتي بنتائج ايجابية ويحسن  إن وجدت دول الساحل -

الوضع األمني في دولهم ويحقق لهم االستقرار ، فإنها لن تكون بحاجة إلى التعاون مع الواليات 
 .المتحدة األمريكية و فرنسا 

نها أثبتت إخفاقها أما تقييم إستراتيجية العمل الجماعي ، فالبّد من إعادة النظر في هذه المقاربة كو 
في أكثر من مرة وضرورة وعي القادة السياسيون لمنطقة إفريقيا بدرجة تهديد األمن القومي لدولتهم ، 
والبّد من تكثيف الجهود وتوحيدها لمجابهة مختلف التهديدات اإلقليمية ، ويمكن للتهديدات اإلقليمية 

لتفاهم بين الدول المغاربية لمواجهة الخطر القادمة من ليبيا ومنطقة الساحل أن تعجل برفع وتيرة ا
اإلرهابي ، والقضاء على التنظيمات اإلرهابية كتنظيم مايعرف بداعش الذي يرفع دائما شعار التمدد 
والتوسع استراتيجيا في مناطق جيوسياسية هامة ، مما يتطلب ضرورة تبني إستراتيجية موحدة وعاجلة 

ل المنطقة المغاربية  بمنأى عن الضربات القوية للتنظيم ، وضرورة التنسيق في الملف األمني لجع
وضرورة تكثيف الجهود لمواجهة مختلف التهديدات اإلقليمية على مختلف األصعدة المغاربية واإلقليمية 
، وضرورة إجراء تنسيق واسع في الجهود المبذولة لمكافحتها ، والبّد من تحقيق توافق مغاربي وتكاثف 

 .ور جماعي لهذه المنطقةحقيقي لبلورة تص
 العوائق القانونية والسياسية في تحديد السياسات الدفاعية الجديدة :المبحث الثالث
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تقابل تحديد السياسات الدفاعية الجديدة عدة عوائق تدخل ضمن الوضع الجديد الذي لم نتكيف معه 
 :كما يجب ويتمثل في اآلتي

 عدم التدخل خارج الحدود:المطلب األول
الجزائر معادلة أمنية صعبة فمن جهة فان الجيش مطالب دستوريا بعدم التدخل خارج حدود تعيش 

البالد ومن جهة أخرى وجود تحديات أمنية خطيرة على الحدود وانتشار كثيف للسالح والجماعات 
 0,المتطرفة واالنفالت األمني في مالي وليبيا والنيجر وحتى تونس

الداخلية بعدم التدخل خارج الحدود هي األهم باعتبار أن المواثيق  بالتالي تبقى العوائق القانونية
الدولية أصبحت تكرس التدخل في إطار جماعي ال سيما هيئة األمم المتحدة كما تدخلت فرنسا في كل 

 .من مالي وليبيا بغطاء أممي في إطار مكافحة اإلرهاب
 التدخل الجماعي في إطار المنظمات الدولية: المطلب الثاني

يبقى الحل إذا بالنسبة للجزائر هو التدخل في إطار جماعي بغطاء أممي لمكافحة اإلرهاب داخل 
مناطقه قبل أن يصل للحدود الجزائرية الن الدستور الجزائري ال يمنع التعاون في إطار األمم المتحدة 

لسلم واألمن في قضايا حفظ السلم واألمن الدوليين ولعل اإلرهاب في عصرنا الحديث اكبر مهدد ل
 .الدوليين

 العوائق السياسية في تحديد السياسات الدفاعية الجديدة: المطلب الثالث

بعد تفكك اغلب دول المنطقة بزوال األنظمة الحاكمة بها وتحكم مجموعات مختلفة في هذه الدول 
ب رام اتفاقيات وانقسام العديد منها إلى دويالت أصبح من الصعب جدا الحفاظ على التحالفات القديمة وا 

 .تعاون امني معها
حيث زالت التحالفات القديمة بزوال األنظمة الحاكمة وبالتالي أصبح من الالزم البحث عن تحالفات 

 .جديدة للمدى البعيد
كان الخيار األول للجزائر تنسيق التعاون األمني مع الدول الكبرى المعنية باألوضاع في المنطقة 

ي مكافحة اإلرهاب رغم ما للجزائر من تحفظات على السياسات المتبعة من ال سيما الواليات المتحدة ف
 .هذه األخيرة إضافة لفرنسا الالعب الرئيسي في المنطقة كل هذا يكون في إطار المظلة الدولية

استندت الجزائر في هذا اإلطار أيضا لحليف قديم جديد وهو روسيا نظرا للدور البارز الذي تلعبه 
السياسة الدولية الحديثة والتدخالت الجديدة التي ميزتها خالل فترة ما يسمى بالفوضى  هذه األخيرة في

 .الخالقة ولعل ابرز تدخل لها في هذه المرحلة يظهر بشكل أوضح في سوريا
تستفيد الجزائر من روسيا في هذه الفترة من خالل التجديد الكامل لترسانتها العسكرية بأسلحة 

 .روسية حديثة
جزائر ال تثق حاليا في الكيانات أو الحكومات التي تشكلت حديثا في أعقاب الفوضى أصبحت ال

العارمة التي سادن المنطقة واعتبرت أن ظهرها غير محمي مثل ما كان عليه سابقا أثناء الحكومات 
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لي كان المستقرة في ليبيا ومالي خاصة ولعل أحداث تيقنتورين الضربة األبرز لهذه الفترة الجديدة، وبالتا
الحل في تغيير التحالفات التقليدية بتحالفات جديدة حتى وان كانت المصالح متضاربة أحيانا لكن 

 .االستقرار أهم من الفوضى في كل األحيان
 : الهوامش

، مكتبة الشروق الدولية ، (مصر في مرمى الهدف االمريكي )مصطفى البكري، الفوضى الخالقة ام المدمرة  .4
 2335القاهرة ، 

، ترجمة عمر االيوبي ، دار الكتاب (الحرب واالرهاب والديمقراطية )باربر، امراطورية الخوف. بنجامين ر .2
 2335العربي ، بيروت ، 

 2344الدستور الجزائري  .3
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 الدفاعية السياسات مجال في تعاوني اطار نحو
 الجزائر نموذجاـ  بين دول ضفتي المتوسط

 دريس نبيل: االستاذ
 استاذ محاضر أ
 0كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البليدة 

 :الملخص 
 يخص األمن، حيث ظهرت فيما تأثرت منطقة البحر المتوسط بإفرازات نهاية الحرب الباردة، السيما

 جديدة تختلف في طبيعتها ومصادرها عن التي كانت سائدة إبان الحرب الباردة؛ عسكرية أمنية تهديدات

 وبيئية، أملت على الدول المهتمة بتأمين البحر المتوسط ضرورة إقتصادية، إجتماعية، ثقافيةسياسية، 

جديدة تعالج بها هذه التهديدات، حيث لم يعد من الممكن معالجتها في إطار  البحث عن ميكانيزمات
ضفتي بين دول  وقد تمثلت هذه الميكانيزمات في مبادرات تعاون وحوار. المفهوم التقليدي لألمن

وبين الحلف األطلسي أطلقتها هذه الدول كمنابر سياسية للتشاور وتبادل الرؤى  بينها المتوسط وأيضا
 .وأيضا للتعاون الميدانيبين القوات العسكرية لهذه الدول  بينها

تطوير مقاربة أمنية في البحر  والجزائر بدورها معنية بهذه التفاعالت، حيث بات لزاما عليها
انضمت لمختلف الفاعليات والمبادرات األمنية على غرار الحوار المتوسطي لحلف شمال  المتوسط، إذ

 ، وقد ساعدها في هذا تغير نظرتها إزاء البحر المتوسط والدول الفاعلة فيها5+5 األطلسي ومبادرة

تغير نظرة هذه الدول للجزائر خاصة بعد خروجها من أزمتها الداخلية، إذ أصبحت هذه الدول  وأيضا
 المتوسط لن يتحقق بإقصاء الجزائر، فالجزائر حسبها أصبحت دولة محورية ترى أن األمن في البحر

ولذلك فقد أوكلت الدولة الجزائرية في دستورها واجب الحفاظ على  للمتوسط بين دول الضفة الجنوبية
أمن مواطنيها إلى الجيش الوطني الشعبي الذي اضطلع بهذه المسؤولية بكل مستوياتها وضروراتها 

بناء القدرات الدفاعية لألمة في ظل تنامي التهديدات التقليدية وغير التقليدية التي بسواء تعلق األمر 
 لة في فضاء جغرافي وجوار إقليمي شديد التوتر، وفضال عن تعزيز  فرص التعاون بينتواجهها الدو 

وبين الحلف األطلسي في قطاعات األمن والدفاع الوطني، مع  بينها دول ضفتي المتوسط وأيضا
كدعامة أساسية الستقاللية األّمة في إطار صياغة النماذج " درع معرفي وطني"الحاجة المّلحة إلى بناء 

 .الستراتيجيات األمنيةوا
 :إشكالية الدارسة

إن غياب األمن واإلستقرار في البحر المتوسط يؤثر بصورة مباشرة على األمن الوطني الجزائري 
جديدة لألمن في  بعد ظهور  تهديدات مما يستدعي بناء سياسيات دفاعية متطورة وعصرية، السيما

ها عن التي عرفتها إبان الحرب الباردة، بدورها هذه طبيعتها ومصادر  المنطقة المتوسطية، إذ تختلف في
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واستراتجية متطورة ونقل للتنكولوجيا العسكرية من طرف الدول  مغايرة لمعالجتها التهديدات أملت طريقة
 4999كما أن الجزائر بعد سنة . المتقدمة في هذا المجال العسكري علي رأسها دول الحلف االطلسي

رة مستقلة لألمن الوطني، حيث أصبحت تولي أهمية بالغة للتعامل مع أدرجت البحر المتوسط كدائ
 .مختلف الفواعل في المنطقة بعد أن كانت تنظر له على أنه للمتوسطيين فقط

ما هي اآلليات واالستراجيات : التاليةاإلشكالية وعليه سنحاول من خالل هذه الدراسة اإلجابة عن 
جيش الوطني الشعبي في اطار التعاون المثمر في المجال العسكري الفعالة في بناء القدرات الدفاعية لل

مع دول الحلف االطلسي؟ وكيف يمكن ان تتجسد مظاهر هذا  التعاون العسكري  للمكافحة حسبها 
 . على خطة تتكون من ثالثة محاورالتهديدات األمنية فيه؟  اعتمدنا في هذه المداخلة 

ذي عرفه مفهوم األمن بعد نهاية الحرب الباردة والنظريات ففي المحور االول  تطرقنا للتحول ال
التي عالجته، هذا لكي يساعدنا في فهم التصورات األمنية الجزائرية في البحر المتوسط بعد سنة 

، فقد تم التطرق المحور الثاني، إذ عالجنا فيه  اإلطار المفاهيمي لألمن ثم أبعاده ومستوياته،  4999
لجزائرية في البحر المتوسط، بالتركيز عن األهمية االستراتيجية بالنسبة للدول لإلدراكات األمنية ا

الفاعلة في المنطقة المتوسطية ومستويات التعاون بين دول ضفتي المتوسط وأيضا بينها وبين الحلف 
استعرضنا فيه استراتجية التعاون  المحور الثالث. األطلسي في قطاعات األمن والدفاع  الوطني

طي للحلف األطلسي في دعم مواقف ومواقع  دول البحر المتوسط خاصة الجزائر ضمن المتوس
 .الترتيبات األمنية في البحر المتوسط

وعليه المتوسط لن يتحقق بإقصاء الجزائر، فالجزائر حسبها أصبحت دولة محورية بين دول الضفة 
ترى الجزائر أن األمن في البحر المتوسط يتم عبر محاربة اإلرهاب، الجريمة  .الجنوبية للمتوسط

يجاد حل عادل الصراع العربي اإلسرائيلي وذلك بالتعاون بين  المنظمة، انتشار أسلحة الدمار الشامل وا 
 .مختلف الدول الفاعلة في المتوسط باالستناد لقرارات االمم المتحدة

 .عد نهاية الحرب الباردة والنظريات التي عالجتهالمحور االول مفهوم األمن ب
، ينبغي أوال معرفة 4999من أجل فهم التصورات األمنية الجزائرية في البحر المتوسط بعد سنة 

الذي اتخذه مفهوم األمن قبل وبعد نهاية الحرب الباردة، حيث أن األمن يبقى دوما هدفا منشودا  المسار
ة ضمانه، كما أن التحوالت التي طرأت على مفهوم األمن انعكست التي تبحث دائما عن كيفي للدول
 .بأخرى على التصورات األمنية الجزائرية في البحر المتوسط بصورة

 اإلحاطة بمدلوالت مفهوم األمن

تحيط بمفهوم األمن تجاذبات ينبغي التعرف عليها والبحث في حيثياتها قصد اإلحاطة أكثر 
يزال خاضعا للبحث والتدقيق من طرف الباحثين والمختصين في  بمفهومه هذا المفهوم الذي ال

من أجل . الدراسات األمنية بغية الوصول إلى مفهوم شامل ودقيقه، والطريقة المثلى لتحقيقه وحمايته
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هذا سنحاول من خالل هذا البحث مناقشة هذه التجاذبات؛ حيث سنتطرق في المطلب األول لمناقشة 
 مفهوم األمن من

 اقشة التعريفات التي قدمته، وتتبع مسار تطوره، وسنحاول في المطلب الثاني معالجة أبعادخالل من

ومستويات األمن، هو إحساس األفراد والجماعات التي يتشكل منها المجتمع بالطمأنينة واالستقرار، 
، وأدق تعريف لألمن هو ماورد في القران الكريم فيقوله سبحانه  4مما يمكنهم من العمل، واإلنتاج أكثر

 " .فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف: "وتعالى
ال يمكن لألفراد والمجموعات تحقيق األمن المستقر إال إذا امتنعوا عن حرمان اآلخرين منه،  "

حرر يخرج هذا التعريف من دائرة التركيز على الدولة ويتحقق ذلك إذا نظرنا لألمن على أنه عملية ت
من أجل تحقيق األمن، بل ركز على مستوى آخر متمثل في األفراد سواء كانو افرادا أو مجموعات، 
ويتحقق أمن األفراد إذا لم يحرموا أفرادا آخرين منه كما ربط تحقيق األمن بالتحرر لكن التحرر من 

لتي تفرضها الدولة، وهل الدولة مقيدة لحرية األفراد؟ بل هي منضمة في ماذا؟ التحرر من اإللتزامات ا
أغلب الحاالت لحياة األفراد داخل المجتمعات، فهي التي تضمن امتناع حرمان األفراد اآلخرين من 
األمن، وغياب رقابة الدولة وفرضها  لعوامل اإلستقرار داخل المجتمعات يمكن أن يولد الفوضى 

 .داخلها
 هوم األمنتطور مف

 مفهوم األمن كما أشار لذلك المختصون واألكاديميون يخضع لمنطق التطور والتحول، فمدلوله قد

 اختلف عبر التاريخ، فبعد أن كان يشير في فترة ما إلى أمن الدول ضد التهديدات العسكرية التي

 خرى على،ظهر مع تطور نمط الحروب الدولية الممكنة بصيغ أ-دول أخرى –تأتي من الخارج 

غرار األمن الجماعي أو األمن التعاوني، ثم تغير مدلوله فی ما بعد الحرب الباردة، إذ أصبح يعبر 
 عن أمن األفراد والجماعات أكثر من أمن الدول التي أصبحت في بعض األحيان هيمن تهدد أمن

عن ضمان  وقد مس توسع مفهوم األمن في هذه الحالة المسؤولية السياسية.األفراد والجماعات
األمن من الدولة األمة إلى المؤسسات الدولية واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية وحتى اإلعالم 

 .2والرأي العام
مايمكن مالحظته على التوسع في مفهوم األمن وفق صورها األربعة أنه مس كل من الوحدة 

والثانية، كما شمل أيضا المرجعية التي ينبغي ضمان أمنها، كما هو موضح حسب الصورة األولى 
طبيعة التهديدات، من تهديدات ذات طبيعة عسكرية إلى تهديدات أخرى بطبيعة مختلفة سياسية، 

إقتصادية، إجتماعية أو بيئية، كما مس أيضا من المسؤول عن ضمان األمن هل الدولة أم مؤسسات 
ى حروب داخل الدولة الواحدة، أخرى، ال سيما بعد التغير الذي عرفته الحروب من حروب بين الدول إل

 .أين أصبحت الدولة تهدد أمن وسالمة األفراد والجماعات
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وقصد التعمق لفهم التوسع والتطور الذي عرفه مفهوم األمن ينبغي معالجة التساؤالت التالية، ما 
هي ؟ ما هي المرجعية المعتمدة؟ من يتحمل مسؤولية ضمان األمن؟ ما ( التهديدات)هي طبيعة الالأمن

وسائل ضمان األمن؟ فنجد أن التصورات والمفاهيم األمنية تختلف بحسب نوعية وطبيعة األجوبة 
ويقصد منه تعريف التهديد، إذ أن بروز هذا األخير يدفع لوضع : المقدمة لهذه األسئلة طبيعة الالأمن 

ذا نؤمن أنفسنا منه سياسات أمنية تسعى الحتوائه، فهو الجواب عن لماذا نسعى الحتواء التهديد، ولما
 .الدولة أم الفرد أم الجماعة:بمعنى، من يؤمن . تحليل له في بناء مقاربتها ألمنية 

من يعمل على التأمين؟ تحمل مسؤولية ضمان : والمشاركة فيها وتنفيذها، فهو اإلجابة عن التساؤل
 .وهو يشير إلى المسؤول أو المسؤولين عن وضع السياسة األمنية : األمن 

الخ، لذلك ....ف األمن الوطني تشعبات عديدة بين الجوانب العسكرية، اإلقتصادية واإلجتماعيةيعر 
ال يكون وفق نفس الطريقة، فهناك مسائل تكون  -كمصادر للخطر -فإن التعامل مع هذه الجوانب

جاالت خاصة بكل دولة منفردة وهي عادة المسائل التي تتعلق بالسيادة والمسائل الحيوية، كما توجد م
أخرى يتم التعامل معها في إطار العالقات الخارجية الجماعية سواءا على المستوى الدولي أو على 
المستوى اإلقليمي، كما يمكن أن تبرز مسائل تتعلق بالمجتمعات وداخل الدول، من هنا يمكن إبراز 

 .ثالثة مستويات لألمن
 األمن على مستوى الدولة

وقد ساد هذا المصطلح منذ صلح ويستفاليا سنة  –ألمن القومي ا –والمقصود به األمن الوطني 
إلى غاية نهاية الحرب الباردة، حيث اعتبرت الدول أقوى العناصر والوحيدة في النظام الدولي،  4619

0بالتالي هي الوحيدة التي يجب حماية أمنها
 

ة الوطنية من أخطار أو واألمن الوطني يقصد به القدرة على كفالة الحماية الكلية لعناصر السياد
تهديدات أو تحديات تواجهها من الداخل أو من الخارج، بحيث تعيش الدولة في حالة من االطمئنان، 

 ،1واألمن من الخوف

ورغم أن التحوالت التي عرفتها الساحة السياسية الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة والتي أكدت 
 5العالقات الدولية، بل األفراد والجماعات ال سيما بتصاعد  على أن الدول ليست الفاعل الوحيد في

حدة النزاعات الداخلية والدور الذي أصبحت تقوم به الفواعل تحت الدوالتية، والتي أكدت على أهمية 
ضمان األفراد ال الدول، إال أنها ال تقصي الدولة ودورها في حفظ األمن والسلم الدوليين، صحيح أن 

تمس مباشرة الدول بل األفراد إال أنها ناتجة عن ضعف الدولة، كما حدث في  هذه التغيرات ال
 .الصومال، الزائير ورواندا

 األمن على المستوى العالمي

لقد ساد مفهوم األمن الوطني لمدة طويلة وكان في عديد من المرات سببا في قيام الحروب، على 
العالم الحديث مفهوم األمن العالمي أوال من خالل  غرار الحرب ين العالميتين األولى والثانية وقد عرف
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التجربة الفاشلة لعصبة األمم، وثانيا من خالل هيئة األمم، التي تسعى حاليا للحفاظ على األمن والسلم 
وعلى هذا األساس فإن األمن العالمي اليعني الحماية فقط من . الدوليين من جميع أشكال التهديدات

نما كما جاء في تقرير التنمية البشرية لسنة التهديد النووي الذي ان  4991خفض بنهاية الحرب الباردة وا 
 .يعني باإلستجابة لتهديد األخطار

 .األمن على مستوى المجتمع واألفراد-
ونقصد به مفهوم األمن الذي ظهر في ظل مستجدات فترة التسعينات، وطرح هذه ألمرة بصفة 

، حيث يركز هذا المفهوم على 4991حول التنمية البشرية لسنة رسمية من خالل تقرير األمم المتحدة 
الفرد وليس على الدولة، انطالقا من أن أمن الدولة ورغم أهميتة لم يعد ضمانا أو كفيال بتحقيق أمن 

لم . األفراد، فاألمن اإلنساني حسب تقرير األمم المتحدة هو التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة
اإلنساني بإجماع المختصين، األكاديميين والمنظمات الدولية حيث ال يوجد تعريف يحظى مفهوم األمن 

واحد، لكن اإلجماع فقط حول أنه مقاربة انتقلت من التركيز على الدولة إلى التركيز على الفرد، أي 
 .من التركيز على أمن الدولة إلى التركيز على أمن األفراد الذين يعيشون داخل حدودها

 .اإلدراكات األمنية الجزائرية في البحر المتوسط : اني المحور الث
شكل األمن بمختلف أبعاده، مستويات هو مفهومه موضوعا خصبا للبحث والتنظير، حيث عالجت 

فرازات البيئة الدولية، وقداختلفت النظريات األمنية  هذا المفهوم عدة نظريات مواكبة تأثره بظروف وا 
لألمن وذلك باختالف الفترة الزمنية التي ظهرت فيها ومميزاته؛ فمنها  المختلفة في نظرتها ومعالجتها

من ظهرت ونظرت للحياة السياسية على المستوى الدولي في بيئة تميزها الحروب بين الدول القومية، 
فاتخذت بذلك من الدول وحدات مرجعية لتحقيق األمن، وبتغير معطيات البيئة الدولية بما في ذلك 

إلى حروب داخل الدول تهدد األفراد والمجتمعات، ظهرت نظريات تتخذ من األفراد  طبيعة الحروب
 .والمجتمعات وحدات مرجعية لتحقيق األمن، ومنها من حاول تكسر الهوة بين التيارين السابقين

إذا وكما سبق وذكرنا أن الدولة ومن أجل ضمان أمنها تزيد من استعداداتها العسكرية، وهذا ما 
سبة للدول األخرى خوفا من أن توجه نحوها،ألنها ال تستطيع أبدا أن تكون متأكدة من النوايا يحدث بالن

الحقيقية للدولة بزيادة قدراتها العسكرية، وبأن لديها قدرة دفاعية لضمان استمرارها في محيط عدواني 
تز المعظلة األمنية والذي وهــــــــذا ما أطلق عليه ألبرتبيتر فيلدا بالخوف الهوبزي، وكما سماها جون هر 

أينما يكون مجتمع فوضوي يبرز ما يمكن أن نسميه المعضلة األمنية ويعرفها بأنها مفهوم : " يقــــــــــــول 
بنيوي تسود فيه محاوالت الدول للسهر على متطلباتها األمنية بدافع االعتماد على الذات، وتصرف 

ازدياد تعرض دول أخري للخطر، حيث أن كل طرف  النظر عن مقاصد هذه المحاوالت األمنية إلى
يفسر اإلجراءات التي يقوم بها على أنها إجراءات دفاعية ويفسر اإلجراءات التی يقوم بها اآلخر ونعلن 

 .6أنها تشكل خطرا محتمال
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يعتبر البحر المتوسط امتدادا طبيعيا للجزائ، حيث أنه يحدها من الشمال ويربطها بأوروبا إذ أن 
التجارة الخارجية الجزائرية تتممع أوروبا عبر هذا البحر، من هنا جاء اإلهتمام الجزائري باألمن أغلب 

 .4999واإلستقرار في البحر المتوسط ال سيما بعد سنة 

سنحاول في هذا المداخلة معالجة اإلدراكات األمنية الجزائرية إزاء البحر المتوسط، حيث سنتطرق 
وسط بالنسبة للجزائر وسنعالج األبعاد اإلستراتيجية للجزائر في الفضاء إلى أهمية تأمين البحر المت

 .المتوسطي
إن الجزائر بحكم موقعها الجيو ستراتيجي في منطقة البحر األبيض  المتوسط وباعتبارها ـتاريخيا 

ا ـدولة محورية في صنع األحداث في المنطقة ـجغرافيا ـذات امتداد وتنوع طبيعي وبوابة إلفريقيا أم
اقتصاديا فهي رقعة تضم مقومات مادية وبشرية هائلة ذات امتدادات مستقبلية، واحتياطات ال يستهان 
بها، أما سياسيا فقد اكتسبت الجزائر منذ الثورة التحريرية مصداقية القرارات والسياسات الوطنية خاصة 

زت بالثبات والصالبة ما على المستوى الخارجي، مما مكنها من بناء مواقف على المستوى الدولي تمي
 .جعلها محط اهتمام دول العالم

ونظرا لما تعرفه منطقة البحر األبيض المتوسط من  تفاعالت وصراعات خفية بين القوى المؤثرة 
في المجال الدولي، ما أدى إلى بروز محاوالت للهيمنة على المنطقة، إضافة إلى ما تعرفه من 

بها كمنطقة جيو استراتجية ساخنة تتمركز فيها الكثير من  مشكالت أمنية زادت من حدة االهتمام
المصالح واإلستراتجيات، وعليه أضحى  االهتمام بالجانب األمني من لدن جميع الدول المطلة على 

البحر األبيض المتوسط أكثر من أي وقت مضى، لكن أقترن ذلك بضرورة بناء منطقة دفاعية خاصة 
 .تسلح، أو في إطار مشترك بين الدول المعنيةبكل دولة في إطار تسابق نحو ال

يعتبر األمن الوطني من أهم سياسات الدولة وأكثرها متابعة، إذ تسخر له اإلمكانيات المادية 
نجاز المفاوضات ،  4والبشرية وتوضع له الخطط واإلستراتجيات ويحظى باألولوية عند اتخاذ القرارات وا 

ن مهددا من الداخل أو الخارج، وما يتطلبه ذلك من إعداد لذا ففي الكثير من األحيان يصبح األم
 .الجيوش وتجهيزها وتدريبها كل ذلك من أجل ضمان حماية أمن الدولة

وهذا يعني أن على الدولة أن تتخذ جميع االحتياطات الالزمة لحماية أمنها سواء تعلق ذلك 
وء إلى الحرب، وذلك يكون عن طريق بالمحافظة على الهدوء واالستقرار داخل حدود سيادتها دون اللج

السياسات الداخلية والخارجية كالعالقات الدبلوماسية الناجحة، أما إذا فرضت عليها الحرب البد أن 
يكون لها من االستعداد المادي والبشري ما يمكنها من االنتصار في الحرب، وهنا يقترن مفهوم األمن 

البد لها أن تكون في أتم االستعداد للحرب، مهما كان  بالدفاع، أي أن من أجل توفير األمن للدولة
نوعها ووسائلها خاصة ما تعلق بالجانب الدفاعي، فال يمكن الحصول على األمن إال بسياسة دفاعية 

إن هذا المفهوم تتخذه . قوية تكون  متكئة على الجيش والقيادة السياسية المتحكمة في زمام األمور
ية منها والتي تسيطر على مسرح األحداث العالمية، أو تلك التي  دخلت الكثير من الدول خاصة القو 
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سرائيل التي تحاول إقامة أمنها الداخلي  والخارجي من  في حروب إقليمية، مثل الواليات المتحدة وا 
خالل بناء جيش ردعي ومدرب ومسلح هو في أتم االستعداد للتدخل سواء داخليا لردع المقاومة 

 . 9رجيا، ليتخذ منطق االقوة والتهديد باستخدامها عامال مهما في توفير األمن الخارجيالفلسطينية أو خا

ومفهوم األمن عبر أيضا عن الوضعية التي ال يكون فيها أي شخص أو أي شيء معرضا ألي 
خطر وألي اعتداء بدني، أو حادثأ وسرقة، أو تلف وشيك ، فاألمن يشعر فرد بأنه في مأمن من 

طمئن، في هذه الحالة األمن شعور يحسبه الفرد داخل المحيط الذي يقيم فيه وقد يتعلق الخطر وبأنه م
، إذ يمكن أن ال يخص فقط الشعور بأن حياته مصانة وفي مأمن  9األمر بأكثر من داللة لهذا الجانب

جسديا، فالشعور باألمن حالة شاملة تخص األمن المعنوي والمادي الذي يتعلق بالسالمة الجسدية 
التخلص تماما من الخوف والقلق والشك حول المستقبل والعمل والرزق والمسكن والطريق والمستقبل، 

 .كل هذه الجوانب تشكل األمن الفردي الذي ينشده اإلنسان في أي مكان من هذه المعمورة 

اصة تحتاج االستراتيجية الجديدة التي يجب اتخاذها من أجل توفير األمن الوطني بالنسبة للحدود خ
دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط كالجزائر، إلى تفعيل القوى االقتصادية واالجتماعية والعسكرية 
المشكلة من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، من أجل توحيد الرؤى وتذليل الصعوبات ووضع 

دار واالنجراف وراء البرامج الالزمة لتشكيل فكر موحد هدفه التوعية والتكوين والتحسيس بمخاطر االنح
مثل تلك الظواهر السالفة الذكر، باالعتماد على البرامج التعليمية واإلعالمية انطالقا من مؤسسة 
األسرة للوصول إلى كل المجتمع بمختلف فئاته خاصة الشباب الذي في كل ذلك هو وقود جميع 

 .اآلفات
اجب انتهاجها قائمة على إعداد أما على صعيد الدفاع الوطني فالبد أن تكون اإلستراتجية الو 

مؤسسة عسكرية احترافية تضطلع بمهام محددة دستوريا،ال تخرج عن نطاق توفير الظروف المالئمة 
، مع تطوير  43لتكثيف األمن واستمرار أداء مؤسسات الدولة لمهامها في جو من االستقرار واألمن

ح المجال للبحث العلمي التطوري في مجال قدراتها البشرية بضم الكفاءات الجامعية إليها من أجل فت
قدرات الدفاع العسكرية، ألن التكنولوجيات العسكرية تتميز بالحساسية والدقة األمر الذي ال يساعد على 

 .استيراد المتطور منها من الخارج 
دولية ولمواجهة التهديدات األمنية الخارجية، فقبل االقتناع بمشاريع الدفاع المقترحة من المجموعة ال

خاصة الدول األوروبية، البد من بقاء القوة التفاوضية للدولة حتى ال تكون عرضة إلمالءات خارجية 
تضر بالمصالح العليا للبالد،هذه القوة ترتكز أساسا على مقومات سياسية، اقتصادية وعسكرية، 

المجال السياسي متسعا  فالسياسية تعتمد على توفير الجو الديمقراطي وحرية التعبير والرأي هذا مايجعل
لكل الحساسيات واآلراء والمعارضة ويمنع لجوئها إلي الخارج من أجل كسب التأييد فتكون ورقة ضغط 

في المجال االقتصادي البد من األخذ بالنموذج االقتصادي القائم على  ، أما 44على الدولة المفاوضة 
واالستثمار وحرية تنقل رؤوس األموال، بينما في المجال الرشادة االقتصادية واالنفتاح والحرية التجارية 
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العسكري فإن بناء جيش محترف يبقي الضامن األوحد لتماسك وقوة الدولة إضافة إلي التفتح على 
 .األساليب العلمية والتقرب من منابعه المجتمعية

دولية، إال أنه يبقى يبقى البحر األبيض المتوسط شريانا حيويا بالنسبة إلى التجارة واالتصاالت ال
أرضية خصبة لألنشطة غير القانونية الماسة باالستقرار، القادرة على تشكيل خطر حقيقي على األمن 

الجرائم الدولية، تهريب المخدرات، التجارة غير الشرعية لألسلحة : الوطني للبلدان واألمن الدولي منها 
نه بالغة األهمية ، وقد رأينا هذا من خالل تزايد وكذا الهجرة غير القانونية، هذا ما يجعل ضرورة تأمي
إن الجزائر استراتيجيا ال تنتمي إلى اإلقليم . االهتمام بالبحر األبيض المتوسط وأمنه بين الدول

المتوسطي فقط بل إلى أقاليم فرعية أخرى من مغاربي، إفريقي وعربي تنعكس التفاعالت المحتمل أن 
 .فرعية في التوجه الجزائري المتوسطيتقع على مستوى هذه األقاليم ال

إن األمن الجزائري عموما واالقتصادي خصوصا مرهون اليوم باالستقرار في البحر األبيض 
المتوسط، كون أن كل المبادالت التجارية الجزائرية مع المحيط الخارجي تتم عبر هذا الحوض، زيادة 

سبانيا )ا على أن انابيب الغاز التي تربط حقولها الغازية بأورب فثلثي المبادالت التجارية ( نحو ايطاليا وا 
 .للجزائر تتم مع االتحاد األوربي، وأكثر من الربع لمجمل وارداتها سنويا من االتحاد األوربي

وفقا لما سلف، تعد المنطقة المتوسطية من دوائر األمن القومي الجزائري، فهو امتداد جيوسياسي 
أمن واستقرار الجزائر، كما تنفتح الجزائر على عدة فضاءات جيوسياسية لها يؤثر أمنه واستقراره على 

 .أخرى
إن الجزائر  أرض اإلسالم وجزء ال يتجزأ من المغرب العربي "  2346حسب ديباجة دستور 

، بمعنى أن للجزائر عدة امتدادات "الكبير، أرض عربية، بالد متوسطية وافريقية تعتز بإنشاء ثورتها
وم على انتمائها الجغرافي للقارة اإلفريقية وهو بدوره يشمل امتداديين آخرين امتداد إمتداد قاري يق

 .مغاربي يقوم على االرتباط التاريخي أيضا واالجتماعي وأكثر مما يستند إلى اإلمتداد الطبيعي
تركز على بعدها اإلفريقي والعربي والمغاربي  4999الى غاية  4962ظلت الجزائر منذ استقاللها 

بأن  4941، نفس الشخص صرح سنة 4945ما أشار لذلك الرئيس الجزائري هواري بومدين سنة ك
فكان لها عدة مبادرات بهذا الشأن أبرزها . الجزائر تدعم مبادرات الحوار والتعاون بين شعوب المتوسط

جزائر ال/ 42/بهلسنكي من أجل إعداد مؤتمر حول األمن والتعاون األوروبي، وركزت  4942ما قدمته 
في ذلك إدراج العالقات بين المغرب والمجموعة  CEE حول الرهانات اإلستراتيجيات واألمن 36في 

األوروبية الشامل في البحر األبيض المتوسط، لكن هذه المبادالت أدرجتها الجزائر ضمن ما عرف 
متوسطية غير بالعالم الثالث إلى حوار شمال جنوب موجه لتأسيس تعاون سياسي وأمني بين الدول ال

 " .المتوسط للمتوسطيين"المنحازة وتندرج ضمن مشروع سنوات السبعينات لبومدين 

وقد تمكنت الجزائر من إدراج مشاكل األمن في المتوسط كأحد أهم اهتمامات حركة عدم 
، أين نادت بتحويل المتوسط لمنطقة سالم، 4940االنحياز،ال سيما منذ قمة عدم االنحياز في الجزائر 
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ن وتعاون، ومع بداية التسعينات بدأت الجزائر تدرك، تدريجيا أهمية الفضاء المتوسطي باعتباره حلقة أم
هذا اإلهتمام الذي يتجسد خصوصا، . هامة في سياستها الخارجية بشكل عام أو األمنية بشكل خاص

لفضاء، ويرجع عن طريق مشاركة الجزائر في العديد من مبادرات التعاون واألمن التي جاءت في هذا ا
 .االعتبار للدائرة المتوسطية إلى ثالثة عوامل أساسية: هذا

االنفتاح السياسي في الجزائر مما سمح بنوع من التصالح مع التاريخ والقبول بفكرة متوسطية . 4
 .الجزائر
 .نهاية الحرب الباردة وانهيار االتحاد السوفيتي مما فتح صفحة جديدة من العالقات مع الغرب. 2

وهو البعد الذي أملى تزايد أهميته تطورات األحداث : ع إمتداد إلى دول الساحل اإلفريقيم
المتسارعة في المنطقة التي تنفتح عليها طبيعيا واجتماعيا بفعل ما يشكله التوارق من قواسم مشتركة 

 .على صعيد النسيج البشري واالجتماعي للمنطقة
ألبيض المتوسط على مقاربة شاملة، ينبغي تعاون جميع يقوم التصور األمني الجزائري في البحر ا

الدول المتوسطية لتحقيقه، كما أنه ال يتجزأ، فما يمكن أن أمن واستقرار دولة ينعكس بالضرورة على 
كل المنطقة مع اإلشارة إلى أن القضايا األمنية التي يعرفها شرق المتوسط تختلف عما يعرفه غربه، 

نها،السيما النزاع في الشرق األوسط، كما أن المستجدات على مستوى دول والجزائر لها موقف ثابت م
الساحل يمكن أن يكون لها تأثير على األمن واإلستقرار في المنطقة، فال يمكن على سبيل المثال عزل 

 .ما يحدث في ليبيا عن المنطقة ال سيما أنها دولة متوسطية

ته الجزائر في مؤتمر األمن والتعاون في أوروبا قدم ، بعد ما4945وظلت هذه المبادئ ثابتة منذ 
إذن، يمكن القول أن الجزائر لها دور . في هلسنكي حول األمن والتعاون في البحر األبيض المتوسط

في تحقيق األمن على المستوى المغاربي، المتوسطي والدولي بفضل خبرتها في التعامل مع القضايا 
في إفريقيا أصبح ينظر إليها كفاعل مهم في حفظ األمن والسلم الدولية الكبرى، ونفوذها ( الملفات)

هذا راجع أيضا لقدراتها في تسوية  2334الدوليين، خاصة في مجال مكافحة اإلرهاب بعد أحداث
مكانياتها الطاقوية على المستوى اإلقليمي  .النزاعات الدولية وا 

تشابكت خيوطها على المستوى  إن الجريمة العابرة للحدود تشكل خطرا أمنيا متصاعدا، حيث
الدولي ولم يعد من السهل التحكم فيها إال بالتعاون وتبادل المعلومات وخلق ميكانزمات تسهل عمل 

الفرق األمنية المكلفة بمتابعة هذه الجريمة وتبادل الخبرات والتشاور حول مناهج المكافحة وسبل ردعها 
ة بين دول ضفتي المتوسط تتطلب تكاتف الجهود على المدى القريب والمتوسط، فالمصلحة المشترك

دون أي خلفيات أو تبادل للتهم والمسؤوليات ألن ذلك ما يعرقل الجهود ويحبط كل المحاوالت الرامية 
 .لحماية المجتمعات من مخلفات هذه الظاهرة 

نظرا ألنها  حسب الجزائر، ينبغي إيالء أهمية خاصة للجريمة المنظمة العابرة للحدود،ال سيما الفساد
تقوض بصورة جسيمة جميعا لجهود التي تبذلها الدول لبدء إقالعها اإلقتصادي، فقد دعت الجزائر 
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المؤتمر السادس لوزراء داخلية دول حوض منطقة غرب البحر األبيض المتوسط، في لشبونة  03في
هذه العناصر  ، النظر في اعتماد آلية لمكافحة  أكبر مظاهر الفساد، اضافة اليه2333جوان  29

مكافحة االرهاب كان لديها من التجربة والخبرة نظرا الحتكاكها بالكثير من الجماعات أثناء تواجده في 
أفغانستان، ما يجعلها تشكل تهديدا حقيقيا لألمن في منطقة البحر األبيض المتوسط، وهذه الحركات 

ان هدفها األول هو اإلطاحة بأنظمة ك( الخ....الجزائر، تونس، المغرب)المتطرفة اآلتية من الجنوب 
الحكم في بلدانها، وعندما عجزت عن تحقيق ذلك غيرت من إستراتيجيتها وأصبحت تستهدف مصالح 
الدول الغربية بحجة أن هذه األخيرة تساند وتدعم األنظمة السياسة الفاسدة في الكثير من دول الجنوب 

وتفجيرات خلفت خسائر بشرية ومادية معتبرة،  وهكذا عرفت العديد من العواصم الغربية اعتداءات
الخ، واستغلت الحركات المتطرفة الظروف ...ويتعلق األمر بهجمات باريس، بلجكيا، المانيا، تركيا 

الصعبة التي تمر بها دول الجنوب من فقر، حرمان، وال عدالة في توزيع الدخل والثروة، وعدم احترام 
د أنظمة الحكم فيها من اجل زعزعة استقرار هذه الدول وسالحها حقوق اإلنسان باإلضافة إلى استبدا

في ذلك هو اإلرهاب، الذي أنتقل من اإلطار القومي الضيق إلى إطار أكثر شمولية وعابر لألوطان، 
بحيث تمكنت هذه الحركات المتطرفة من التطور المذهل في وسائل اإلعالم واالتصال إلعداد وتنفيذ 

والجزائر بدورها تعارض بشدة التطرف، كونه سببا لالإستقرار الذي عاشته . 42مخططاتها اإلجرامية
 .سنوات التسعينات
 استراتيجية التعاون الدفاعي: المحور الثالث

 وامني المتوسطي للحلف األطلسي في دعم مواقف ومواقع دول البحر المتوسط خاصة الجزائر،
ط تم تطوير عدة مبادرات أمنية، سواءا بالنسبة من أجل احتواء التهديدات األمنية في البحر المتوس

لحلف شمال األطلسي من خالل الحوار المتوسطي، أو اإلتحاد األوروبي الذي طور عدة مبادرات 
تقوم هذه المبادرات في مضمونها على التعاون في المجال السياسي والعملياتي بين .أهمها  5أمنية تعد

 5مبادرة + 

انضمت الجزائر لمختلف هذه المبادرات، حيث أصبحت فاعأل ساسي الدول األعضاء فيها، وقد 
وفعال في تنشيط فعالياتها، وسنحاول من خالل هذا الفصل بحث عالقة الجزائر بهذه المبادرات وكيفية 

 .تعاملها مع نشاطاتها

شكل حوض البحر األبيض المتوسط فضاء ااستراتيجی او ال يزال بالنسبة لحلف شمال 
هذا ما يفسر التواجد المستمر لهذا األخير في البحر المتوسط، فبعد أن كان تواجد ( توالنا)األطلسي

الحلف إبان الحرب الباردة في مواجهة حلف وارسو، من أجل حماية وضمان أمن أوروبا  الغربية من 
رغم ال يزال متواجدا  -مبرر تواجد الحلف في تلك الفترة –المد الشيوعي وهيمنة اإلتحاد السوفييتي 

فاألمن األوروبي . زوال هذا األخير، متكيفا مع مستجدات البيئة األمنية في فترة ما بعد الحرب الباردة
حسب الحلف الزال مهددا، أنما تغير فقط مصدر وطبيعة هذا التهديد، حيث أصبح مصدره في جزء 
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عسكرية؛ سياسية، كبير من الضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط، كما أن طبيعته متعددة وليست 
حسب المفهوم اإلستراتيجي الجديد للحلف -اقتصادية، اجتماعية، ثقافية ودينية باإلضافة إلى البيئية

 .األطلسي
إن مواجهة التهديدات والتحديات الجديدة في البحر األبيض  المتوسط حسب الحلف األطلسي ال 

لضفة الجنوبية وجعلها في مستوى يستلزم فقط حشد قوات عسكرية، بل الحوار والتعاون مع دول ا
مواجهة هذه  التهديدات، من بين المبادرات التي تندرج في هذا اإلطار أطلق الحلف مبادرة الحوار 

المتوسطي لحلف شمال األطلسي،ان العالقات الجزائر مع الحلف األطلسي، فالجزائر وكغيرها من دول 
بالمتوسط أال وهي مبادرة الحوار األطلسي    المنطقة كانت معنية بمبادرة الحلف األطلسي الخاصة

المتوسطي التنظيمي، األطلسي في مجال سياسة الدفاع و سياسة المبادرات األمنية الحتواء التهديدات 
الجديدة، مع توجه إلى المنطقة المتوسطية مقترحا على دول المنطقة مشروعأ من يتمثل في مبادرة 

تطورا، حيث حاول الحلف تطويرها لتصل لمرحلة الشراكة  الحوار األطلسي المتوسطي، التي عرفت
 وذلك عبر مؤتمراتها المتالحقة، عارضا شروطا جديدة للدخول في هذه الصيغة الجديدة، خاصة بعد

في نيويورك وواشنطن وشيوع مظاهر اإلرهاب الدولي، فقد كانت عالقات  2334سبتمبر 44أحداث 
ائر وباعتبار موقعها االستراتيجي، القدرات الطاقوية واالقتصادية تعاون الجزائر والحلف األطلسي، فالجز 

التي تملكها، وخبرتها في مكافحة اإلرهاب ال سيما وأنها خرجت متشبعة بخبرة إقليمية ودولية لمكافحة 
اإلرهاب، كلها عوامل حتمت على الحلف إلى ضم الجزائر لمبادرتها لمذكورة أعاله، التي  وان جاءت 

ب األزمة األمنية التي عاشتها في فترة التسعينات، إال أنها كانت داللة على انفتاح الجزائر متأخرة بسب
دخلت الجزائر في عالقات متقدمة من التعاون العسكري  2333على العالم الخارجي، وابتداءا من سنة 

ت في هذا مع الحلف، ميزه التدريب والتنسيق العملياتي في مجال مكافحة اإلرهاب، وتبادل الخبرا
والجزائر من المقاربات األمنية التي يعتمدها الحلف لحل التهديدات األمنية في المنطقة، ال . المجال

سيما السياسة التدخلية في األزمات التي عرفتها المنطقة وعلى رأسها التدخل في ليبيا، باإلضافة إلى 
ي، ان تعاون بين الحلف والجزائر موقف الجزائر من معايير اإلرهاب المعتمدة من طرف الحلف األطلس

ومد ىإمكانية ذهابها وتطويرها لدرجة الشراكة، فيما يخص جاء في اطار للتصور األوروبي لألمن في 
المنطقة المتوسطية وفي نفس الوقت جاء مع مدى تطابق هذا التصور مع التوجه الجزائري لبناء 

سياسة أمنية وخارجية  أوروبية موحدة، وتحقيق األمن في منطقة المتوسط ومن ثم محاولة تشكيل 
لمعالجة التهديدات األمنية الجديدة التي أفرزتها نهاية الحرب الباردة، والمتمثلة في ظاهرة الهجرة بشقيها 
القانوني والغير قانوني، باإلضافة إلى ظاهرة اإلرهاب، والدول الفاشلة التي تعرف صراعات داخلية، 

. وجة غير مسبوقة من الهجرة وتصدير حالة العنف إلى داخل االتحادالتي من شأنها أن تؤدي إلى م
ن تعددت مجاالتها إال أنها تهدف إلى الحد  -في الحين الجوانب الشراكة األوروبية الجزائرية، التي وا 

من التهديدات األمنية التي يعرفها اإلتحاد األوروبي والجزائر بمختلف أبعادها 
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،االجتماعية والثقافية، و االهم في ذلك  المقاربة الجزائرية للقضاء على السياسية،األمنية،االقتصادية
ظاهرة الهجرة باعتبارها أنها التهديد الذي يشكل التحدي اآلني في نظر االتحاد األوروبي من جهة، 

ومن جهة أخرى كون الجزائر بوابة لعبور المهاجرين الغير شرعيين القادمين من الساحل اإلفريقي، دون 
ان وجهة نظر الجزائر لمكافحة التطرف واإلرهاب باعتبارها من أولى الدول التي عانت من الظاهرة نسي

 .على المستوى اإلقليمي والدولي
 نتائج وتوصيات المداخلة: الخاتمة 

لقد أدى التغير في مفهوم االمن بعد الحرب الباردة، والقائم على أمن الدول، الى تالشي الحدود       
هوم السيادة، مما جعل الدول والكيانات تتخذ سياسات امنية ذات طابع تعاوني، لضمان أمن وتراجع مف

. التحول فكانت السياسات األمنية األطلسية واألوربية في المتوسط احد معالم هذا. الفرد بالدرجة األولى
اؤها الصبغة لكن بعد التعرض لمختلف جوانب هذه السياسات األمنية الغربية في المتوسط، يمكن اعط

 / يلي المصلحية، وذلك الرتباطها بثالث أهداف جامعة لكل منها ويمكن إجمالها فيما

 :الهدف السياسي

ضم بعض الدول العربية في المنطقة المتوسطية إلى مشروع الشرق األوسط الكبير، ومشروع الشراكة 
والجامعة العربية، من شأنه  األورومتوسطية، واستثناء دول عربية أخرى ليست لها عالقة مع إسرائيل

 .أن يقزم المشروع الوحدوي العربي

التسابق األمريكي األوروبي في المنطقة غير ظاهر للعلن، إال أنه موجود وهو ما تأكده التصريحات 
المختلفة لكل منهما تجاه  قضايا المنطقة، فواشنطن متخوفة من أنها لم يكن قرنا أمريكيا سيكون قرنا 

التنافس والتعدد في المبادرات األمنية من شأنه تشتيت صف دول المنطقة، خاصة  أوروبيا، فهدا
 .العربية منها

إن التعاون المطروح من طرف الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي،ال يزيد إال من فقر 
ن المنطقة إال أنه المنطقة المتوسطية، فالتواجد العسكري الدائم لكالهما وان كان هدفه حماية وتحقيق أم

سببا لتوتر والتهديد ألمن المنطقة، بسبب تنامي روح الكراهية للغرب من طرف الشعوب العربية 
 .والمسلمة

تشجيع الديمقراطية ودعم االنتخابات الحرة في المنطقة، من خالل المساعدات التقنية والتدريب على 
أنه تغليب النموذج الغربي في المنطقة من جهة، الصعيد البرلماني، وتقديم االستشارات القانونية، من ش
 .ومن جهة أخرى التدخل في الشؤون الداخلية للدول

 الهدف األمني

 .احتواء التنظيمات اإلرهابية المتشددة في المنطقة، وعزلها عن العالم الشمالي

المية الحصول على المعلومات اإلستخباراتية من دول المنطقة كالجزائر، لمحاصرة الشبكات الع
 .اإلرهابية
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 .كسب مزيد من التأييد العالمي في ما يخص الحرب العالمية على اإلرهاب

الوقوف في وجه العدد المتزايد لمهاجري الضفة الجنوبية، لما له من انعكاسات سلبية على أمنهم 
 .الداخلي بسبب ما يسببه التعدد الثقافي واإلثني من مشاكل أمنية

راتيجية للدول الغربية، خاصة الشركات األمريكية واألوروبية العاملة في الحفاظ على المصالح اإلست
 .مجال الطاقة

السيطرة على سوق السالح في المنطقة، وعزلها عن تدخل القوى الكبرى األخرى كالصين وروسيا 
 . ومستقبال الهند

وبعد  2333اء من سنة والجزائر، فباعتبارها دولة متوسطية، تأثرت ببيئة ما بعد الحرب الباردة، وابتد
خروجها من أزمتها الداخلية، دخلت الجزائر في عالقات متقدمة مع الحلف األطلسي واالتحاد األوروبي 

كسياسة جديدة لالنفتاح على العالم الخارجي، وكعنوان إلستراتيجيتها التي تتسم بضرورة التعاون 
 .للقضاء على التهديدات األمنية الجديدة 

ف األطلسي حتى وان لم تصل إلى مرحلة الشراكة بسبب شروط العضوية التي تبقى فالعالقة مع الحل
نوعا ما بعيدة عن العقيدة األمنية الجزائرية، إال أن هذه العالقة ستفيد الجزائر من خالل العالقة مع 
 الحلف ستمكن الجزائر من تأمين محيطها اإلقليمي، ووضع حد للشبكات اإلرهابية وقنوات تغذيتها في

 .الخارج

 الحصول - لمواجهته الدولي الصف توحيد وضرورة اإلرهاب، يخص فيما بأطروحاتها االعتراف

 المحلية اإلرهابية التنظيمات ارتباط بسبب اإلرهاب، مكافحة مجال في اإلستخباراتية، المعلومات على

 .العالم في الموجودة بنظيرتها

 مجال في الجديدة التطورات لمواكبة الحديثة، التكنولوجيا على والحصول السالح، شراء مصادر تنويع

الجزائر  ستخرج العالم، في الكبرى القوى تضم أمنية منظمة باعتباره األطلسي، الحلف مع العالقة .التسلح
والخروج من قائمة الدول العدوة توصيل المقاربات األمنية الجزائرية إلى المنابر  الدولية، الضغوطات من

لرسمية، نتيجة القوة اإلعالمية التي تحوزها الدول الكبرى في الحلف كالواليات المتحدة  االدولية 
 األمريكية الحصول على الدعم األمريكي في المنظمات الدولية، كاألمم المتحدة، ومجلس األمن
زات استغالل التنافس األمريكي األوروبي، للدفاع عن موقفها تجاه القضية الصحراوية ووقف االستفزا

 .المغربية على حدودها

لكن ومع هذا يجب على الجزائر أن تحسن التفاوض حتى ال تقع في فخ الدول المطبعة أو المستقبلة 
للسياسة الغربية في المنطقة، وذلك عبر الدفاع عن مبادئها األساسية في السياسة الخارجية واألمنية 

 .التي طالما عرفت بها من دفترة الحرب الباردة

الحوار إلى مستوى الشراكة، ستدفع الجزائر الى التوقف عن دعم الحركات التحررية وأهمها تلك ترقية 
 .في الصحراء الغربية
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إذا تدخل الناتو في سوريا، ستكون الجزائر مجبرة على الوفاق، وبالتالي تراجعها عن موقفها الثابتة أال 
الجزائر أن تحسن التفاوض، وال تبني لذا وجب على . وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

عالقاتها مع الحلف األطلسي تحت زاوية مكافحة اإلرهاب الذي تداخلت معانيه مع المقاومة، خاصة 
  .في ظل االختالف الحضاري والثقافي مع الغرب

من جهة أخرى، فجهود االتحاد األوروبي في االتجاه إلى توطيد العالقات مع الدول المغاربية ومنها 
الجزائر، بعد أن أبدت األخيرة استعدادا واضحا للدخول في عالقات سياسية، أمنية، اقتصادية 

،وعلى هذا األساس أبدت دول  2335واجتماعية ثقافية مع االتحاد، والذي كللت بالشراكة في سنة 
ل اإلتحاد األوروبي إلى إيالء اهتمام خاص بالجزائر نتيجة خصوصيتها االقتصادية خاصة في مجا

 .النفط الذي شهدت أسعاره ارتفاعا غير مسبوق في اآلونة األخيرة، مما أنهك اقتصاديات دول االتحاد

أما في ما يخص الشق السياسي واألمني وهو األهم في دراستنا، فال زال االتحاد األوروبي يطبق لعبة 
ة التي عصفت بالبالد، كان المصالح وازدواجية المعايير في عالقته مع الجزائر، فأثناء األزمة الداخلي

االتحاد يندد بالمجازر التي كانت تحدث في الجزائر، ومن جهة أخرى يأوي قادة التنظيمات التي يقول 
عنها إرهابية ويعطي حق اللجوء السياسي لشبكات المافيا التي نهبت المال الجزائري، بحجة أن 

 . أراضيها مسخرة للعمل الديمقراطي

ى ظاهرة الهجرة والهجرة الغير شرعية، فال يمكن القضاء عليها بالتنسيق وفي ما يخص القضاء عل
نما بالحلول التنموية والرفع من اقتصاديات الدول المغاربية والرفع من مستوى المعيشي في  األمني، وا 

هذه البلدان، سواء من لدن الدول المغاربية نفسها أو المضاعفة من المساعدات المالية لالتحاد 
 .ي األوروب

ويبقي الهدف من التعاون المتوسطي للحلف األطلسي لدعم وتكميل المبادرات والمجهودات الدولية 
متوسطية ومبادرة منظمة األمن -الشراكة األورو: األخرى في البحر األبيض المتوسط على غرار

هديد ما إنما كما أن الحوار المتوسطي لحلف الناتو ليس ردة فعل عن حدث ما أو ت. والتعاون األوروبية
هو جزء من مقاربة األمن التعاوني التي انتهجها الحلف، حيث تنبع من اعتبار أن األمن األوروبي 

 .يرتبط باألمن في البحر األبيض المتوسط
بالرغم من تطابق الدفاع واألمن في الكثير من األحيان إال أن الدفاع ليس معناه األمن، ذلك أن 

مادية والخطط اإلستراتجية المعقدة ويتطور بمرور الزمن والتجارب الدفاع يعتمد على الوسائل ال
والتفاعالت الدولية، أما األمن فهو ذلك اإلحساس باالبتعاد عن الخطر وهو شعور يعيشه الفرد وهو 
مطمئن على سالمته وممتلكاته ويمارس نشاطه وهو مطمئن، لذا فإن الدفاع على الصعيد الخارجي 

ن قوة الدولة في تعاملها مع الدول األخرى يقوم على احترام اآلخرين لقوتها يوفر األمن داخليا، أل
وقدراتها على الدفاع عن سيادتها، ومن هنا يستطيع شعبها أن يشعر بأنه بعيدا عن التهديدات 

 .الخارجية
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 الجزائر ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في ظل التحديات الراهنة
 لخضر رابحي/ د

- أ  -أستاذ محاضر 
 "مجلة الدراسات القانونية والسياسية: " مدير هيئة تحرير 

 جامعة عمار ثليجي ـــ األغواط -قسم الحقوق
 

إن مبدأ عدم التدخل من المبادئ الراسخة في قواعد القانون الدولي، السيمى ما جاء في المادة 
المبادئ التي تقوم عليها المنظوم الثانية الفقرة السابعة من ميثاق األمم المتحدة، والذي تعتبر من 

 .الدولية، ويحاول المجتمع الدولي جاهدا إحترامها والتقيد بها وعدم إنتهاكها
ولعل الجزائر من البلدان التي تحاول دائما أن تحترم مبادئ القانون الدولي، وما تعلق بمبدأ عدم 

حترام سيادتها، وخاصة إذا م ا تعلق األمر بدول الجوار وما تمر التدخل في الشؤون الداخلية للدول وا 
به من تحديات أمنية إال إذا ما طلب منها التدخل عن طريق الوساطة لحل بعض األزمات الداخلية 
لدول الجوار والتي تحافظ فيها الجزائر على نفس المسافة المتساوية بين أطراف النزاع، وهذا أكسبها 

 .لعب أدوار رئيسية في عدة أزمات
 :نا طرح اإلشكالية التاليةومما سبق يمك

إلى أي مدى تم نجاح سياسة الجزائر في تطبيق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول؟ 
 .وماهو الدور الذي تلعبه الجزائر في حل أزمات المنطقة في ظل التحديات الراهنه ؟

 :وعليه، يمكن اإلجابه على اإلشكالية أعاله وفق المحاور التالية
 مفهوم السيادة ومبدأعدم التدخل :ألولالمحور ا

 .نماذج لدور الدبلوماسية الجزائرية في قضايا المنطقة وتجسيد مبدأ الحياد اإليجابي: المحور الثاني
 

 مفهوم السيادة ومبدأعدم التدخل: المحور األول
من خالل هذا المحور سوف نحاول دراسة كل من مفهوم السيادة وذلك بالتطرق إلى المعنى 

اإلصطالحي للسيادة لمجموعة من الفقهاء العرب والفقهاء الغربيين، وأيضا إلى مبدأ عدم التدخل وفق 
 :النقاط التالية

 مفهوم السيادة: أوال
من خالل هاته النقطة نتطرق إلى مجموعة من التعاريف التي تناولت السيادة من قبل فقهاء عرب 

على كل من خصائص السيادة ومظاهرها، على النحو  وأخرون غربيين، وكذلك الوقوف بالدراسة أيضاَ 
 :التالي
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 0:تعريف الفقه العربي للسيادة -0

 :لعل من بين الفقهاء العرب والمسلمين من حاول تعريف السيادة الكثير، نذكر من بينهم

حق الدولة في أن تأتي ما ترى من تصرفات : "السيادة بأنها" محمد طلعت الغنيمي"عرف الفقيه 
ترك القانون الدولي لها حرية إتيانها في سبيل الدفاع عن كيانها وحفظ بقائها وأضاف بأن السيادة وبأن ي

 .2"حق مطلق إال إذ قام الدليل على تقييده
السيادة هي السلطة األصلية التي : "للسيادة بأنها " مصطفى أبو زيد فهمي"وكان تعريف الفقيه 

 0".تنبع من أي منها ألنها أصليةتنبع سائر السلطات األخرى منها، وهي ال 
ستبعاد، أي إحتكار : " إعتبر أن السيادة" بهجت القرني"وأيضًا الفقيه ترتكز على أنها إحتكار وا 

السلطة داخليا من جانب الدولة والتي ال تسمح لآلخريين بمشاركتها هذه الميزة، ثم أنها تتمتع خارجيا 
 ".باألحقية التمثيلية المطلقة

فن التسوية بين : "السيادة على أنها" بطرس بطرس غالي"العام لألمم المتحدة سابقًا وعرف األمين 
القوى الغير متساوية، وأضاف بأنه بدون سيادة الدولة يمكن أن تدمر أداة التعاون الدولي ذاتها، وأن 

نما يصبح التنظيم الدولي نفسه مستحيال، والدول ليست العناصر الفاعلة والوحيدة في الساحة الد ولية وا 
يجب أن تكون جزء من الروابط اإلقليمية والمنظمات العالمية فكلها حقا توفر اإلطار لألمن والتقدم 

 .1"على المستوى الدولي
 :تعريف الفقه الغربي للسيادة -0

السلطة العليا فوق المواطنين والرعايا والتي ال تتقيد : "السيادة على أنها" جون بودان"يعريف الفقيه 
 .5"ونبقان

صفة أو هي إحدى خصائص السلطة : " بأن السيادة هي"  دي مالبرغ كاري"كما يرى األستاذ 
 .6"العامة التي بموجبها ال ترضى بأي حال من األحوال وجود  سلطة أخرى فوقها

المركز القانوني لوحدة تخضع للقانون الدولي وتعلو : " السيادة بأنها" كونيس رايت"وعرف الفقيه 
 .4"القانون الداخليعلى 

سلطة الدولة اآلمرة، وهي إرادة األمة المنتظمة : "السيادة بأنها" دوجي"وأيضا عرف الفقيه الفرنسي، 
 .9"في الدولة وهي الحق في إعطاء األوامر غير المشروطة لجميع األفراد في إقليم الدولة

لة تكون ذات السيادة في مواجهة أن الدو : " للسيادة على النحو التالي" دابان"وكان تعريف الفقيه 
األفراد والجماعات الخاصة والعامة التي تعمل داخلها، فهي المجتمع السامي الذي يخضع له األفراد 

 .9"والجماعات
نحاول التطرق إلى تعريف السيادة من طرف محكمة العدل " مفهوم عدم التدخل"وقبل اإلنتقال إلى 

السيادة بحكم الضرورة هي والية : "م، والذي جاء فيه أن4919سنة " كورفو"الدولية، في قضية مضيق 
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ن إحترام السيادة اإلقليمية فيما بين الدول المستقلة يعد  الدولة في حدود إقليمها والية إنفرادية ومطلقة، وا 
 .43"أساسا جوهريا من أسس العالقات الدولية

 :تي، وفق ما سيأخصائص السيادة ومظاهرهاكما يمكننا التطرق إلى 
ذهب نحاول في هذه النقطة التطرق إلى خصائص السيادة، على النحو : خصائص السيادة -3
 :التالي
هيئة أو سلطة  وال يمكن ألي سلطة أن تحل محلها، وهي تخاطب  أن الدولة هي أعلى: مطلقة -أ

 .44بذلك جميع المواطنيين
ن حدث ذلك فإنها  :غير قابلة للتنازل -ب إي أن السيادة ال يمكن التنازل عنها ألي جهة كانت، وا 

 42.تفقد أحد ركائز قيام الدولة 
وهذا يعني أن السيادة تطبق على جميع المواطنين في الدولة بدون إستثناء، إي كل  :شاملة -ج

: الدولية مثل ، ما عدا ما نصت عليه اإلتفاقيات والمعاهدات40األفراد المقيمين على إقليمها
 41...الدبلوماسيين وكذلك موظفي المنظمات الدولية المعتمدين لدى الدولة ومقرات السفارات

وهذا بمعنى أن السيادة تبقى دائمة بدوام قيام الدولة والعكس صحيح، وأن أي تغيير في  :دائمة -د
لتقادم المكسب أوالمسقط ال يتم ، وأن ا45الحكومة أو نظام الحكم ال يتم معه فقدان أو زوال سيادة الدولة

تطبيقه على فكرة السيادة الدولية، أي أنه ال يمكن نقل السيادة من دولة إلى أخرى بواسطة التقادم 
 .46بنوعيه
إي أن السيادة ال تقبل التقسيم إطالقا، والدولة الواحدة ال تقبل سوى سيادة  :غير قابلة للتجزأ -ه

 .44واحدة ال تحتمل إثنان أو أكثر

 :مظاهر السيادة -0
 :وعليه فإن السيادة لها مظهران

التصرف بحرية كاملة غير منقوصة ودون أن تفرض أي أن للدولة كامل : المظهر إيجابي -أ
عليها قيود بصفتها سلطة سياسية مستقلة، كما يمكنها فرض قيود بصفة منفردة أو عن طريقاالتفاقيات 

 49.الداخلي للسيادةالدولية، وهذا هو ما يسمى بالجانب 
أي أنه ال يحق ألي جهة خارجية مهما كانت التدخل في شؤون الداخلية أو  :المظهر السلبي -ب

 49.الخارجية للدولة، وهذا هو ما يسمى بالجانب الخارجي للسيادة
في الشؤون الداخلية  مبدأعدم التدخلإلى مفهوم  مفهوم السيادةوعليه، يمكننا اإلنتقال من دراسة 

 :ول، وفق ما سيأتيللد
 مفهوم مبدأ عدم التدخل: ثانيا

من  السابعةالفقرة  المادة الثانيةنعالج مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفقا لنص 
 :الميثاق األممي
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يعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أحد المبادئ األساسية في القانون الدولي 
بمقتضاه يمتنع على كل دولة أن تتدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون  ، والذي23المعاصر

 .الداخلية للدول
من ميثاق األمم المتحدة،  0/7المادة وأن أغلبية فقهاء القانون الدولي المعاصر يعتبرون أن نص 

 . 24هو الوثيقة األساسية التي يستند إليها مبدأ عدم التدخل
ليس في هذا الميثاق ما يسوغ لألمم المتحدة أن تتدخل في : " لى أنهع 0/7 المادةحيث نصت 

الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي األعضاء أن 
يعرضوا مثل هذه المسائل ألن تحل بحكم هذا الميثاق على أن هذا المبدأ ال يخل بتطبيق تدابير 

 .22"ابعالقمع الواردة في الفصل الس
يتبين بأنها لم تحدد الشؤون التي تكون من صميم المجال المحجوز للدولة،   0/7المادة نص  ومن

ولعل القصد منه هو تركه  وأن ميثاق األمم المتحدة لم يشر إلى ذلك في أي نص من نصوصه،
مجلس  للتطورات التي تحصل في مجال العالقات الدولية، لكن عدم التحديد نفسه من شأنه أن يضع
األمن، بل المنظمة الدولية في وضع حرج ، في تغيير دائم يتوقف على درجة تطور المجتمع 

20الدولي
. 

كما أنه هناك إلتزام في ميثاق األمم، يلزم ويمنع الدول بعدم إستعمال القوة في العالقات الدولية أو 
يئة جميعا في عالقاتهم يمتنع أعضاء اله :"بأنه 0/0المادة ، وهذا وفق نص 21حتى التهديد بها

الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو إستخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية 
 .25" دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم المتحدة

فهذه المادة تنص بعدم إمكانية تدخل المنظمة في المجال الخاص للدول وبالتالي فهي أحد 
ات إلحترام مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، من طرف األمم المتحدة المؤكدة عليه في الفقرة الضمان

 .26األولى من نفس المادة

ذا ما تكلمنا عن   :فللتدخل أنواع وصور مختلفة إنطالقا من الزاوية التي ينظر منها إليه، التدخلوا 
عسكري إقتصادي، ثقافي إيديولوجي أو ، يمكن أن نتكلم عن تدخل سياسي، طبيعتهفمن حيث  -
 …مالي

 .يمكن الحديث عن تدخل مباشرو تدخل غير مباشر شكلهومن حيث  - 
فيمكن أن نميز بين تدخل فردي تقوم به دولة واحدة، أو تدخل جماعي  القائمين بهومن حيث -

.ترتكبه مجموعة دول أو تدخل منظمة كمنظمة األمم المتحدة أو حلف الشمال األطلسي
24 

التدخل بناءا على طلب "ونحن في هاته الدراسة سوف نوضح شكل من أشكال التدخل وهو 
 :، ولما له من عالقة في موضوع دراستنا هاته"الحكومة
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في كثير من األحيان تقوم بعض الدول  إلى إرسال دعوة من طرف الحكومة القائمة لدولة أخرى 
اب أو فوضى تجتاحها أو للرد على تدخل عسكري للتدخل عسكريا لمساعدتها في انهاء حالة إضطر 

 .29تتعرض له من قبل دولة أخرى
 :تثير جداًل فقهيا كبيراً   بناء على طلب الحكومةلقد كانت ومزالت شرعية التدخل 

باعتبر أن الدولة تمارس كل سلطاتها في إطار مبدأ االختصاص المحجوز لها،  :اإلتجاه األول-
ومنها اتخاذ كل القرارات التي تهم أوضاعها السياسية واالقتصادية، حيث يمكن للدولة طلب تدخل دولة 
أجنبية لمساعدتها على القضاء على االضطرابات الداخلية أو النزاعات األهلية من أجل إعادة الشرعية 

 .للنظام السياسي القائم
يرى بأن التدخل بناءا على طلب الحكومة هو تدخل غير مشروع، ألن الشعب  :اإلتجاه الثاني-

هو الوحيد الذي يحدد إختيار النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي المالئم له وفقا لمبدأ 
حق الشعوب في تقرير المصير، وأن الحكومة التي تلجأ إلى الدول األجنبية من أجل التدخل ضد 

ممارسة الحكم " شرعية"ي تمرد وثار على سلطتها هي حكومة غير مشروعة ألنها فقدت شعبها الذ
 .على شعبها الذي أزال عنها التمثيلية وأفقدها الثقة مادام يثور ويتمرد عليها

وكخالصة لهذا المحور تعتبر سيادة الدولة من بين الركائز األساسية التي تقوم عليه الدولة، بحيث 
هو تعبير حقيقى على بقاء الدولة، التي بدورها تعبر عن سيادتها بشقيها الداخلى إن بقاء السيادة 

 .والخارجي
وأيضا تم إعتبار مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من المبادئ الراسخة في ميثاق األمم 

ت فقهية ، التي اليجوز خرقها تحت أي مسوغ، وأن هناك عدة إختالفا2/4المتحدة وفقا لنص المادة 
 .في إعتبار أن التدخل بناءا على طلب الحكومة شرعي أوغير شرعي

لذا سوف نتكلم في المحور الثاني، على التدخل الحيادي أو ما يسمي بالحياد اإليجابي بعيدًا عن 
 .اإلختالفات الفقهية، وفق الممارسة الفعلية في تطبيق هذا المبدأ من طرف الجزائر في قضايا المنطقة

نماذج لدور الدبلوماسية الجزائرية في قضايا المنطقة وتجسيد مبدأ الحياد : الثاني المحور
 .اإليجابي

وبعد تبيان مدلول كل من السيادة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، سوف ننتقل إلى 
وتجسيد مبدأ لدور الجزائري في قضايا المنطقة اللتطرق لنماذج  المحور الثاني الذي سوف نخصصة

الحياد اإليجابي بعيدًا عن التدخل في شؤون دول المنطقة، ألن مبدأ عدم التدخل يعتبر من المبادئ 
الراسخة في السياسة الجزائرية والتعامل مع قضايا المنطقة، بإستثناء لعب دور الوسيط اإليجابي 

وسيط حيادي فى كل من والمحايد في قضايا المنطقة، وسوف ندرس دور الدبلوماسية الجزائرية ك
 .األزمة الليبية واألزمة المالية

 دور الدبلوماسية الجزائرية الحيادي في األزمة الليبية: أوال
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تعمل الدبلوماسية الجزائرية على محاولة حل النزاعات التي تثور في الدول المحيطة بها، معتمدة 
ومبدأ عدم التدخل في الشؤون في ذلك على مجموعة أسس ومبادئ يتمثل أهمها الحياد اإليجابي 

 29.الداخلية للدول األخرى، والحث على التعاون بين دول الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية
قد إتسم هذا الحياد في السياسة الجزائرية باإليجابية وهو يعني عدم تأييد لطرف على حساب 

مثل حق الشعوب في تقرير مصيرها : اآلخر، لكن في ذات الوقت مناصرة القضايا العادلة في العالم
وحق الشعوب في التصرف بثرواتها الوطنية، وهكذا إنعكست على السياسة الخارجية للجزائر من جميع 

حترام جميع  النزاعات والقضايا الدولية، وكل ذلك جعل لدبلومسيتها موقعا مؤثرا وحظيت بثقة وا 
 .03األطراف

م، 2344في عام لحل األزمة الليبية التحول السياسي  دوافع الدبلوماسية الجزائريةولعل من بين 
الزالت األوضاع السياسية واألمنية فيها غير مستقرة، والتي أثرت على الوضع الداخلي الليبي، والتي 

متد أيضا إلي دول الجوار، والتي تباينت فيها األراء بين مؤيد ومعارض على المستوى الدولي  وا 
وقفت منذ إندالع األزمة الليبية في وجه إستعمال القوة العسكرية، وتحفظت في ولعل الجزائر واإلقليمي، 

مختلف المحافل الدولية سواء في إطار جامعة الدول العربية أو االتحاد األفريقي على التدخل األجنبي 
المسّلح، وطرحت مقاربة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ومحاولة إيجاد جو من التوافق 

 .والحوار السياسي
موقف الحكومة الجزائرية تابث ولم يتغير عبر مراحل األزمة الليبية، وتتلخص دوافع إي أن موقف 

 :الدبلوماسية الجزائرية لحل األزمة الليبية في النقاط التالية
ستراتيجية -4 سقرار الداخلي للجزائر، مما دفع : دوافع أمنية وا  من خالل حفظ األمن القومي وا 

اسية الجزائرية للتحرك في نطاقها اإلقليمي والدولي إليجاد حل لألزمة الليبية لتأمين حدودها مع بالدبلوم
 .ليبيا بعيدًا عن فكرة التدخل الخارجي، وللوقوف ضد محاولة تقسيم ليبيا ، ومكافحة اإلرهاب

لألزمة أحد دوافع سعي الدبلوماسية الجزائرية إليجاد حل سريع وجذري : دوافع مكافحة اإلرهاب -2
 .التجارة غير الشرعية للسالح في الساحلوهدد دول المنطقة ألجل القضاء على. الليبية

م، شكل دافعًا 2345في مالي الموقع في الجزائر في مارس " إتفاق السلم والمصالحة"كما أن  -0
 .04ومحفزًا قويًا لتسوية األزمة الليبية

الجزائر الوساطة لحل النزاع في ليبيا في كملف تبنت  عندما لقد لعبت الجزائر دورا محوريا وواضح
إقليميي، وهذا ما كان جليا وترجم من خالل عدة جوالت تحركات لدبلوماسية الجزائرية، تم من خاللها 

 .رعاية مسارات الحوار السياسي بين األخوة الفرقاء لحل أعقد قضية على المستوى اإلقليمي
م، لحل أحد أعقد الملفات التي تهدد استقرار البالد 2015جاءت الوساطة الدبلوماسية الجزائرية في 

، إذ أعطت أولوية بالغة للوضع في ليبيا، وأصبح الملف الليبي ضمن "معمر القذافي"بعد سقوط نضام 
 .02إنشغاالتها أمنيا ودبلوماسياً 
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أن تحافظة على نفس المسافة المتساوية بين وحاولت الجزائر في كل جولة من جوالت الوساطة 
أطراف النزاع، وتقريب وجهات النظر والدعوة لم شمل الليبيين والجلوس إلى طاولة الحوار وتخطي 

جميع العقبات من أجل صالح ليبيا، وكل هذا تجسيدًا بذلك لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا 
اسية الجزائرية من خالل الحياد اإليجابي خالل الوساطة الليبية، والمحافظة على أهم مميزات الدبلوم

وكان أخر دور للدبلوماسية الجزائرية ممثلتًا في وزير الشؤون المغاربية واالتحاد اإلفريقي وجامعة الدول 
م، في مصر، بحضور عشرة دول للجوار 2344جانفي 24يوم السبت " عبد القادر مساهل" العربية 

 .تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وحثهم على التوافق إلنهاء األزمةالليبي، ألجل 
وتأتي هذه الجهود  المراطونية إستكماال للمسار األممي لحل األزمة الليبية في إطار اإلتفاق 

م، وكانت هذه الجولة بمشاركة دول الجوار الليبي، 2345ديسمبر  17السياسي الموقع سابقًا بتاريخ 
أحمد أبو " الممثل الخاص لألمين العام لهيئة األمم المتحدة في ليبيا، وكذلك" مارتين كوبلير" وبحضور

المبعوث الخاص لالتحاد األفريقي في  " جاكايا كيكويتي"لجامعة الدول العربية، و األمين العام " الغيط
 .00ليبيا وممثلين عن المنظمات الدولية

ائية في حل األزمة الليبية كان واضحًا ومتميزًا، لم يبخل بأي لعل دور الدبلوماسية الجزائرية الوق
جهد ألجل إيجاد حل سياسي لألزمة بعيدا عن اللجوء إلى إستعمال القوة بين اإلخوة الفرقاء، وذلك 

لتزام الحياد اإليجابي في كل جوالت الحوار والتفاوض  بتطبيق مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وا 
اء المحافظة على نفس المسافة المتساوة بين أطراف النزاع وهذا ما أكسبها ثقة جميع الفرقاء بين الفرق

 .واألمم المتحدة كوسيط حيادي في األزمة
 دور الدبلوماسية الجزائرية الحيادي في األزمة المالية: أوال

من كل األزمات  إن السمة المميزة للسياسة الخارجية هي موقف الحياد الذي تلتزم به دبلوماسيتها
والصراعات الدولية واإلقليمية، وعدم إنحيازها ألحد أطراف النزاع الدولي أو اإلقليمي، ولعل حالة عدم 
اإلنحياز هذه قد أكسبت الجزائر ثقة المجتمع الدولي، وأن موقف الحياد قد ورثته الدبلوماسية الجزائرية 

عالمية الثانية ولم تتدخل فيها، ولم تقف إلى جانب عن الحركة الوطنية التي إلتزمت الحياد في الحرب ال
 .01أحد أطرافها

التي تتميز بها الدبلوماسية الجزائرية أدت بالفرقاء في مالي منذ  -الحياد اإليجابي -وهذه السمة
م، إلى قبول الدبلوماسية الجزائرية كوسيط لحل األزمة الداخلة عن طريق 2342بداية األزمة في جانفي 

يدا عن العنف، والتي سعت الجزائر للنأي بنفسها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الحوار بع
، إال عن طريق حث جميع الفرقاء إلى الجلوس لطاولة 05مالى وعدم دعم طرف مقابل طرف أخر

الحوار وتجاور جميع الخالفات وقبول الحل السياسي لتفادي التدخل العسكري، وتبنت الدبلوماسية 
 :06ئرية الجل حل في ماليى مجموعة من المبادئ، على النحو التاليالجزا
 .إحترام الوحة اإلستقالل السياسي لدولة مالي -
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 .عدم  التدخل في الشؤون الداخلية لمالي -

 .سعي الدبلوماسية الجزائرية في تقريب وجهات النظر بين الفصائل المسلحة في شمال مالي -

 .اله من حساسية على دول المنطقة كافةأخذ ملف الطوارق بيعين اإلعتبار لم -

 .العمل والتعاون على مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة بجميع اشكالها في منطقة الساحل -

لقد توجت الجهود الدبلوماسية الجزائرية الثابتة والغير منحازة ألي طرف، إي توقيع الفرقاء في 
الذي وصف  -"السالم والمصالحة"م، إتفاق 2345ماي 45في " باماكو"مالي، في العاصمة 

، والذي حضره العديد من قادة دول إفريقية، والذي كان يحمل في طياته إرساء اإلستقرار -بالتاريخي
ستتباب األمن في شمال البالد وتغليب منطق الحوار على منطق العنف، وتم التوقيع على وثيقة  وا 

 .04اإلتفاق من طرف الحكومة والجماعات المسلحة الموالية
إن تدخل الدبلوماسية الجزائرية في األزمة الليبية كان البد منه ومن الظروري بمكان، وهذا راجع 
إلى البعد األمني الذي يعنيه اإلستقرار في مالى خصوصا لما لها من حدود شاسعة مع الجزائر، وان 

 .أي إنفالت امني في هذه الدولة المجاور سوف ينعكس سلبا على أمن الجزائر
مرة تبرهن الدبلوماسية الجزائرية على المستوى العالي فيى فن التفاوض والحوار في أي  وككل

 .قضية  عندما تكون وسيطا فيها، ولعل سر نجاح الدبلوماسية الجزائرية هو تبني مبدأ الحياد اإليجابي
 :الخاتمة

فيها، هو مبدأ عدم لعل من المبادئ التي تبنتها الدبلوملسية الجزائرية وعلى رأسها صانع القرار 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وسلوك مسلك الوسيط الحيادي في جميع القضايا التي كانت 

قليمية على حد سواء وكان دائما تتميز عند اللجوء  وسيطة فيها، مما جعلها تتمتع بمصداقية دولية وا 
 .لها في حل النزاعات الداخلية على مستوى المنطقة أو الدولة

ه، يمكن أن نستنتج مجموعة النقاط من خالل الدور الجزائر في كوسيط في األزمتين الليبية، وعلي
 :والمالية، وهي على التالي

 .تبني الجزائر مبدأ عدم التدخل في الشوؤن الداخلية للدول، السيما دول الجوار -0

قضايا دول المنطقة عدم ترك الساحة اإلقليمية للتحركات الدبلوماسية التي يمكن أن تتدخل في  -0
بتدخل سلبي يكون فيه تغليب طرف على طرف مما يزيد من تأجيج الطراعات الداخلية والتي تنعكس 

 .وتهدد أمن دول المنطقة

الوقوف نفس المسافة المتساوية مع جميع أطراف النزاع مما يفر لها دائما سبل النجاء  -3
ستمالت األطراف المتفاوضة  .وا 

سية في كثير من األحيان لضمان نجاح المفاوضات وعدم السماح العمل بالسرية الدبلوما -0
 .للتدخل الحارجي
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ستبعاد الحلول العسكرية في جميع  -5 جنوح الدبلوماسية الجزائرية دائما إلى تغليب مبدأ الحوار وا 
 .القضايا المنطقة

دراكها عدم قبول التدخل العسكري األجنبي في األزمتين الليبية والمالية من طرف الجزائر، إل -6
إستفحال : لجميع تداعياته على الدول المتدخل فيها عسكرا وأيضا إنعكساته على دول المنطقة، مثل

 .اإلرهاب والجريمة المنظمة بجميع أشكالها، والتدفق الهائل لللجئيين على حدود الدول المجاورة للنزاع

مي لمكافحة اإلرهباب مكافحة جميع أشكال اإلرهاب، والعمل على تجسيد العمل الدولى واإلقلي -7
 .في العالم والمنطقة

الحرص كل الحرص على التمسك بتتبني الحياد اإليجابي في جميع األزمات الدولية أو  -8
 .اإلقليمية وهو ما أدى إلى نجاح الدبلوماسية الجزائرية على المستوى اإلقليمي والدولي

 :ومما سبق إستنتاجه نقترح التوصيات التالية
إستراتيجية لتنبأ األزمات اإلقليمية والدولية بنظرة إستشرافية، من خالل جمع إنشاء مراكز بحث  -0

المعطيات الموجود، والتي من خاللها أو النتائج الصادرة عنها يمكن للجزائر أن تبني على إثرها 
 .سياستها الخارجية، وأن توجه من خاللها دبلوماسيتها عند التعامل مع أي أزمة إقليمية أو دولية

الجزائر لعب األدوار المناطة لها بكم أنها قوة عسكرية وفي منطقة إستراتيجية وعدم ترك على  -0
الساحة اإلقليمسة مفتوحة للتدخل السلبي في قضايا المنطقة، وأن اليكون دورها وقتيا أي مربوط دائما 

ايدين بتهديد األمن القومي فقط بل يجب أن يكون في كل وقت ودون إنقطاع لقطع الطرق على المز 
 .على الدبلوماسية الجزائرية

العمل على توسيع التعاون اإلقتصادي مع دول المنطقة، الذي يجلب مع التعاون والشراكة في  -3
إلخ، والذي يجلب معه الثقة في الجزائ كشرك ...جميع المجاالت العسكرية واإلقتصادية، والثقافية

 .إقليمي ودولي

دخول الجزائر كوسيط على خط أي أزمة إقليمية أو يجب إختيار الوقت والمكان المناسبين، ل -0
الدبلوماسية "دولية، وذلك للحفاظ على المكانة التي صنعتها الدبلوماسية الجزائرية عن طريق تطبيق 

، وتبنني مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ الحياد اإليجابي، وهو سر نجاح "الوقائية
 .ى جميع األصعدةالدبلوماسية الجزائرية عل

 :قائمة المصادر والمراجع
 .المصادر: أوال

 .م4915ميثاق األمم المتحدة  -

 
 .قائمة المراجع: ثانيا

 .الكتب -0
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: ، الجزائر4، طالتدخل اإلنساني بين القانون الدولي اإلنساني والممارسةأحمد سي علي،  -
 .2344دار األكاديمية، 

: متطلبات السيادة وتحديات العولمة، الجزائربن شريط عبد الرحمان، الدولة الوطنية بين  -
 .2344مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، 

ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائر1بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ط -
2330. 

األزاريطة،  التدخل الدولي اإلنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية،بوراس عبد القادر،  -
 .2339دار الجامعة الجديدة،: سكندريةاإل

مجد المؤسسة الجامعية : ، بيروت4، طالنزاع المسلح والقانون الدولي العامكمال حماد،  -
 .4994للدراسات والنشر والتوزيع، 

دار وائل : ، األردن4طإستخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، محمد خليل الموسى،  -
 .2331للنشر والتوزيع، 

تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع مسعد عبد الرحمان زيدان،  -
 .2339دار الكتب القانونية،: ، مصرالدولي
 

 مذكرات الماجستير -0

مذكرة ماجستير في )تأثير المنظمات غير الحكومية على سيادة الدولة القومية، حالل أمينة،  -
عالقات دولية، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، : صصالعلوم السياسية والعالقات الدولية، تخ

 (.2334كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر، 
تأثير حق التدخل اإلنساني على السيادة الوطنية، دراسة حالة العراق "سليماني سهام،  -

القات دولية، قسم العلوم ع: مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية، تخصص) ،"0990
 (2335السياسية والعالقات الدولية، كلية العلوم السياسية واإلعالم، 

إشارة حالة  -"أثر العضوية في المنظمة العالمية للتجارة على مبدأ السيادة"عبد الوهاب كافي،  -
السياسية شهادة ماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية، تخصص التنظيمات )، -الجزائر

 .(2336واإلدارية، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية العلوم السياسية واإلعالم، 
دفاتر السياسة "في مجلة تراجع السيادة الوطنية في ظل التحوالت الدولية، نواري أحالم،  -

 .2344، جامعة سعيدة، الجزائر، العدد الرابع، "والقانون
 ،"خل اإلنساني بين الشرعية الدولية ومبدأ حماية حقوق اإلنسانالتد"دحماني عبد القادر،  -

مذكرة ماجستير في العلوم القانونية واإلدارية، تخصص قانون دولي عام،كلية الحقوق والعلوم )
 (.2339السياسية، قسم العلوم القانونية واإلدارية،جامعة إبن خلدون، تيارت، الجزائر، 
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 المجالت العلمية -3

مجلة الباحث )، "دور الدبلوماسية الجزائرية في حل النزاعات اإلقليمية" رؤوف بوسعيدة،  -
للدراسات األكاديمية، مجلة دولية محكمة نصف سنوية متخصصة في العلوم القانونية والسياسية، 

 (.2346، العدد التاسع، جوان -4-تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة

، " دور الدبلوماسية الجزائرية في حل األزمة الليبية الراهنة" ، ح محمد الوحيشيعلي مصبا -
مجلة دولية دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم مجلة الدراسات القانونية والسياسية، )

، العدد الخامس، جانفي الجزائر -القانونية والسياسية، تصدر عن جامعة عمار ثليجي باألغواط
2344.) 

مجلة )، "الحياد اإليجابي كأحد ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية" فالح مبارك بردان،  -
، مجلة محكمة تعنى بالدراسات القانونية، تصدر عن مخبر القانون والمجتمع بجامعة القانون والمجتمع

 (.2346أدرار، العدد الثامن، ديسمبر 

 

 المقاالت اإللكترونية -0
، متوفر الدبلوماسية الجزائرية والمعضلة األمنية في مالي بعنوان، بن عائشة محمد األمين مقال -

  http://democraticac.de/?p=8205:على الموقع اإللكتروني

مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول في إطار القانون الدولي "صـحبـي محمد أمين،. أ -
سيدي بلعباس، مقال متوفر على /جامعة جياللي ليابس  الحقوق والعلوم السياسية،كلية ،"اإلنساني
 http://democraticac.de/?p=38854 :اإللكتروني التالي" المركز العربي  الديموقراطي"الموقع
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 مستقبل الجيش الشعبي الوطني في ظل المتغيرات اإلقليمية والعالمية
 (أهمية الظهير الشعبي الداعم للجيش)

 روان محمد الصالح/ د
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 العربي بن مهيدي أم البواقي جامعة
 

اذهب أنت وربك فقاتال : في شعب واع يدعم بعضه البعض، وليس شعبا شعاره: مستقبل الجيش 
 .أنها هاهنا قاعدون

 :ملخص
تشهد العديد من الجيوش اإلقليمية ممن مست دولهم حركة ما يسمى الربيع العربي، نوعا من 

يوش كانت إلى وقت قريب تعد من أقوى الجيوش عدة الشتات والتمزق، إلى الحد الذي حلت فيه ج
، وبنسبة مماثلة  ما (رغم إعادة بناءه في السنوات األخيرة)وعتادا، فلم يعد للجيش العراقي من وجود 

حدث ويحدث للجيش الليبي والجيش اليمني والجيش السوري، حيث تقاوم هذه الجيوش خطر الشتات 
 .والتمزق واالندثار

عوامل خاصة تتعلق بحالة كل دولة وحالة كل جيش، وبأسباب ومسببات، منها  و الشك أن لذلك
أسباب داخلية تتعلق ببنية الجيش وكفاءته وحجم الخطر الذي تعرضت إليه الدولة ومؤسساتها إثر 
الحراك الشعبي المناهض ألنظمة الحكم التي وصفت باالستبدادية أو الفاسدة، ومنها أسباب خارجية 

جنبية ذات منظومة مصلحية من زوال تلك األنظمة واستبدالها بأنظمة موالية تتعلق بدول أ
 .الستراتيجيات تلك الدول االجنبية

لقد كشفت التقارير الرسمية واإلعالمية على حد سواء أن أحد أهم األسباب التي ساهمت بسرعة في 
المؤيد والمساند والداعم  تشرذم جيوش دول الربيع العربي على وجه الخصوص  فقدانها للظهير الشعبي

لها، بل إنها دخلت في مواجهة مع ممثلي التيارات الشعبية المناهضة ألنظمة الحكم،  لذا فإن فقدانها 
للظهير الشعبي باعتبار وقود الجيوش وناصرها أفقدها القدرة على مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية 

 .مما أدى بها لحالة من التشرذم والتمزق
حدث لهذه الجيوش والتي تحول الكثير منها إلى مليشيات متناحرة، من الممكن أن يحدث  إن ما

 .ألي جيش أن هو استبعد من حساباته ارادة الشعوب في تقرير مصيرها، او رغبتها في التغيير
ولعل هذه الحقيقة  يدركها الجيش الشعبي الوطني الجزائري، فهو من يوم نشأته كان وليدة إرادة 

ثورية، لخص بيان نوفمبر عقيدته، ومهامه، وتوجهاته، وجاءت كل دساتير الدولة منذ االستقالل  شعبية
مؤكدة هذه الحقيقة، وال يزال الشعب هو الترسانة الحقيقة التي يرتكز عليها الجيش الوطني في مواجهة 
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وكثرة المخاطر  غير أن التجاذب السياسي الحاصل بين مختلف التيارات السياسية الحزبية،. المخاطر
المحدقة بأمن الدولة وشعبها، باألخص على مستوى الحدود الشرقية للدولة، ومنطقة الساحل، فضال 
عن وصعود جهات يمينية متطرفة أو قريب من التطرف للحكم على مستوى دول تملك حق الفيتو، 

حدودي يجد الجيش  ناهيك عن األزمة االقتصادية المفاجئة، من شأنها أن تحرك بؤر توتر داخلي أو
نفسه في مواجهتها؟ لذا يطرح موضوع أهمية الظهير الشعبي الداعم وكيفية تفعليه بما يحقق وحدة 

الجيش وقوته واستمراريته أهميته على مستوى التفكير والبحث؟ والبحث في اآلليات التي يجب أن تتبع 
نفسه في مخاطر وليس له من  لتحقيق ذلك؟ وما هي األسباب التي يجب توقيها حتى ال يجد الجيش

 .ظهير يدعمه ويسانده؟
 :مقدمة

يختلف الجيش الشعبي الجزائري من حيث نشأته عن الكثير من الجيوش العربية، فهو وليد إرادة 
من القهر والحرمان وكافة أشغال ( سنة استعمار 402)شعبية، عانت على مر سنيين عديدة 

مها االستعمار الفرنسي االستيطاني من العيش بسالم وأمان االستغالل، تلك اإلرادة الشعبية التي حر 
لقد أعلنت هذه اإلرادة، تنظيم  .على أرضها، متمتعة بخيرات بالدها، متنفسة معاني الحرية والكرامة

ذاتها، نافية كل أسباب الفرقة والشتات والحزبية الضيقة، وكل األفكار التبريرية االستسالمية للمستعمر، 
 .الشعب في إحداث ثورة تعيد له مجده واستقالله وحريتهوآمنت بقوة 

فكان بيان نوفمبر إيذانا بميالد هذا الجيش الذي يقع على عاتقة تحرير البالد وبناء الدولة المستقلة 
في ظل نظام ديمقراطي وفق األصول اإلسالمية، يعلي من اإلرادة الشعبية في البناء والتغيير وتحمل 

وهو ما تحقق له فعليا، بعد سبع سنوات من الكفاح والنضال، كان . تبعاتهمسؤولية االستقالل و 
حصيلته مليون ونصف شهيد من خيرة أبناء الشعب الجزائري، كان منهم الفالح والعامل واإلطار 

 .الجامعي والطالب، رجاال كانوا أم نساء
ثورية، لم يحدث بين الشعب وألن الجيش الشعبي الوطني وليد اإلرادة هذه الحركة الشعبية الحرة وال

وجيشه الوطني أي تصادم طيلة سنوات االستقالل، حيث التزم الجيش بمهامه الدستورية الموكلة إليه، 
بكل مهنية واحترافية، وسعى عبر هذه السنين لتطوير منظومته الدفاعية بما يخدم مصالح الشعب 

 .والوطن، وبما يحافظ على وحدة التراب وحماية االستقالل
ير أن المتغيرات اإلقليمية والعالمية التي حدث نهاية الثمانيات وسنوات التسعينات والتي فرضت غ

ذاتها على العديد من الدول ومؤسساتها، حيث شكل بعض منها خطرا على الخط التقليدي الذي بنيت 
 .بتلك المتغيراتوقد للدولة الجزائرية وجيشها وأمنها الداخلي نصيب من التأثر . عليه الدول ومؤسساتها

من تلك المتغيرات التي فرضت ذاتها على الصعيدين الدولي واإلقليمي، سقوط المعسكر الشرقي 
بقيادة االتحاد السوفياتي، وهيمنة المعسكر الغربي بقيادة الواليات المتحدة االمريكية، حيث أصبحت 

سواء من خالل منظمة االمم المتحدة  أمريكا القوة الوحيدة في العالم تفرض منظومتها واراداتها السياسية
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او من خالل سياساتها الخارجية، ولم يعد هناك من كيان قوي يواجه طغيانها وفرض منظومتها، فال 
االتحاد الروسي وال منظمة عدم االنحياز وال منظمة جامعة الدول العربية وال االتحاد االفريقي وال 

وقفت في وجه بعض السياسات األمريكية التي كان لها منظمة المؤتمر االسالمي وغيرها قد حالت او 
 .األثر المباشر على الدول ومؤسساتها وجيوشها وانظمة حكمها

فقد احتلت أفغانستان وسقطت دولة طالبان، وضربت لبيا مرات عديدة، واستعمرت العراق، ليأتي ما 
والمبشر بها، ولما سقطت أنظمة يسمى بالربيع العربي حيث وجدنا أمريكا الداعم الفعلي لتلك الثورات 

تلك الدول وجدنا امريكيا هي الداعم لالنقالب على ما اسفرت عليه تلك الثورات ألن نتائجها ال يخدم 
مصالحها، كأن الهدف من كل دلك خلق حالة من الفوضى الخالقة ال يمكن معها اعادة بناء تلك 

 .الدول بعد سقوطها، والغاية معلومة تحقيق أمن إسرائيل
كانت بداية الفوضى الحرب على أفغانستان بدعوى مكافحة االرهاب حيث مورست فيها حرب 
الوكالة بين االتحاد السوفياتي سابقا والواليات المتحدة فلم تكن هذه الحرب ألجل استعرض قوة كل 
معسكر كما قد يتصور البعض، بقدر ما كان يخطط  لما بعدها، بحيث شكلت تلك الحرب بداية 

لة جديدة لعالم جديد، يسيطر فيه المنتصر على العالم، فارضا منطقه وسياساته على بقية الدول، لمرح
ومن أثار تلك الحرب والتي كان لها تأثير مباشر على العديد من الدول ومؤسساتها  بروز تشكيالت 

جيهها نحو إرهابية موجهة من قبل إرادات دولية تخدم أجندات محددة، وتوظيفها بحسب الطلب، ثم تو 
دول مستقرة إلحداث الفوضى على كافة األصعدة سواء أكانت أمنية أم اجتماعية أم اقتصادية أم 

 .سياسية، إضعافا للدولة ولمؤسساتها
لقد تم تصدير االرهاب بعد الحرب على افغانستان للعديد من الدول، فكان نصيب الجزائر واف من 

رشح األول ألن تصدر لها موجه االرهاب، فبعد لقد كانت الجزائر الم. هذا المخطط البغيض
الدي اعتمد التعددية  4999، ثم اقرار دستور 4999االصالحات السياسية التي قامت بها الدولة سنة 

استثمرت جهات غير واعية هدا المجال ....الحزبية، وفتح مجال الحريات، وفكرة التداول على السلطة
ها بأنها تمارس الفعل الديموقراطي  حيث تصارع السلطة المجال الخصب  في الحريات موهمة نفس

وتغالبها وتتعدى على المؤسسات وقوانينها متجاهلة بأنها تخطو بها الفعل نحو الدفع بالدولة 
 .ومؤسساتها نحو الفوضى وهو ما تصبو إليه بعض الجهات الدولية

دية وما نتج عنه من اختالف في الجزائر الديموقراطية التعد 94-99بعد الحراك السياسي من سنة 
وتضارب نتيجة احتدام الصراع بين الجهات السياسية المختلفة، ثم بروز مالمح الفعل أو الظاهرة 

االرهابية، وانكشاف مخططات البعض، كان قرار رئيس الجمهورية بتقديم استقالته ثم قرار الدولة بإلغاء 
 .نيةما أسفرت عليه نتائج االنتخابات المحلية والبرلما

كانت هدة الفترة من تاريخ الدولة والشعب م مرحلة حاسمة في مستقبل الدولة ومؤسساتها ، وال تزال 
األقالم تناقش أسبابها ومسبباتها ونتائجها ومن يتحمل مسؤولية تلك القرارات التي اتخذت؟ خاصة وأنها 
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وصفت بالسوداء؟ وما يهمنا قرارات أعقبتها حالة من الفوضى قادت القتتال داخلي دام عشرية كاملة 
في هده الورقة البحث في مدى تحمل المؤسسة العسكرية لمسؤولياتها التاريخية في حماية الدولة عبر 

مراحل تاريخية معلومة ؟ ومدى نصرتها وحمايتها ارادة الشعب؟ وما قدمته في مواجهة االرهاب؟ تحقيقا 
 للسياسة العامة للدولة؟

اهمت بشكل أساسي بالدفع ولو بشكل غير مباشر في الدفع بالجيش هناك أيضا متغيرات أخرى س
الشعبي الوطني إلى التفكير في استراتيجيات دفاعية متطورة تحافظ على سالمته ووجوده وفاعليته في 

 :ممارسة أدواره الدستورية ،من تلك المتغيرات العالمية واإلقليمية نذكر اآلتي
متحن الجيش الشعبي الوطني حين رفض المشاركة أو حيث ا. حرب الخليج األولى والثانية -

 .مجرد التأييد لهذين الحربين، وتمسك بمبدأ عدم التدخل، وتفضيل الحلول السلمية بدل حلول المواجهة

العدوان اإلسرائيلي المتكرر على جنوب لبنان، العدوان اإلسرائيلي الدائم على فلسطين، ووالدة  -
عالن الدولة ا حيث كان الجيش . لفلسطينية، وفرقة الفلسطنين بين غرة والضفة الغربيةاتفاقية أوسلو، وا 

 .مسايرا لموقف الدولة وسياستها الخارجية  في هذا النزاع 

عالن الحرب على دولة طالبان، وبروز القاعدة  - انهار البرجين العاميين بالواليات المتحدة، وا 
والجيش متناغما مع فكرة مكافحة كتنظيم عالمي يضرب في كل مكان، حيث كان موقف الدولة 

 .اإلرهاب، وتعاونت مع غيرها بما تسمح به سياسة الدولة وبما التزمت به من اتفاقيات المكافحة

احتالل الواليات المتحدة األمريكية للعراق، وانهيار الجيش العراقي، وسقوط نظام الحكم، وال  -
ندات سياسية وأمنية على كافة الدول العربية يزال آثار هذا االحتالل قائمة وتفرض آثاره وتبعاته أج

فرغم مشاركة بعض الجيوش العربية في اإلطاحة بنظام صدام حسين . يستوجب في مرة التعامل معها
لم يشأ الجيش الشعبي الوطني االنخراط في عمل من شأنه ان يمسك بأمن ووحدة دولة عربية ونظامها 

 .السياسي

مى بالربيع العربي، وما خلفه هذا السقوط من انهيار في سقوط أنظمة حكم عربية تحت ما يس -
حيث تعامل الجيش . بنية العالقات بين الدول ومؤسساتها، وشيوع تيارات إرهابية داخل تلك األوطان

الشعبي الوطني بحذر شديد في كل ما من شأنه أن ينقل ذلك الربيع للوطن، واستطاع أن يؤمن سالمة 
ثافة حراسة الحدود وتأمين خطوطه الدفاعية، والتزم بما أمضت عليه الدولة الدولة والشعب ، فزاد من ك

 .من اتفاقات تعاون مع دول الساحل فيما يتعلق بمواجهة اإلرهاب وتامين الحدود

الحرب الداخلية في سوريا، وانخراط جماعات جهادية فيها، واختالف الدول في نظرتهم في  -
ولعل الواقع بعد سنوات من هذه الحرب الداخلية في سوريا يكشف . للواقع السوري وكيفية التعامل معه

صدق موقف الدولة الجزائرية من هذه الحرب حين حذرت من تداعياتها وعدم مساندة التيارات التي 
تريد االنقالب على الدولة بدعوى الحرية والتحرر من األنظمة، خالفا ألغلب الدول العربية، التي 
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النظام السياسي في سوريا وجرت جيوشها في االنخراط إما بشكل مباشر أو اتخذت موقفا سلبيا من 
 .غير مباشر في هذه الحرب

مكانية توظيف المحكمة  - التهديدات المبطنة لألنظمة العربية واتهام بعضها بمساندة اإلرهاب، وا 
تي تسبب فيها الجنائية الدولية ضد قادتها، أو تحميلها المسؤولية المدنية بالتعويض عن الخسائر ال

 .إرهابية محسوبون على تلك الدولة قانونا جاستا كمثال

، قد ساهم وبشكل فاعل في انهيار دول، "الربيع العربي"كل هذه المتغيرات وباألخص المتغير 
 .بعضها لم يعد لها وجود، وتحول جيشها الى ميليشات متقاتلة فيما بينها

جيش، ولذا وجب علينا التفكير في تحقيق  إن ما حدث لهذه الجيوش من شأنه أن يحدث ألي
الضمانات التي تكفل بقاء الجيش باعتبار الحصن الحصين للدولة وللشعب من أي تقلبات غير متحكم 

فيها لو حدثت؟ وعلينا البحث في ذاتنا مستخلصين منها القوة الحامية التي تحمي جيشنا من أي 
 ؟.ي وجودهمؤثرات خارجية من شانها أن تمس وحدة أو تؤثر ف

إن هذه الورقة تبحث في أسباب منعة الجيش الشعبي الوطني الجزائري؟ وضمانات بقاءه كحام 
للدولة وللشعب معا؟ والبحث أيضا في المشكالت التي يجب أن نتجنبها حماية للجيش من األخطار 

لعربية بعد الربيع أسباب انهيار الجيوش ا -أوال: التي تحاك ضده خفية أو عالنية؟ وفق المحاور التالية
التحديات التي تواجه الجيش الشعبي  -ثالثا.مرجعية الجيش الشعبي الوطني وعقيدته -ثانيا: العربي
 .مستقبل الجيش الشعبي الوطني في ظل المتغيرات العالمية -رابعا. الوطني
 :ميالد الجيش الشعبي الوطني وتطور فكرة الدفاع الوطني  -أوال

تحت الحكم العثماني، الذي فشل في مواجهة العدوان الفرنسي وترك  4903كانت الجزائر قبل 
الشعب وحيدا في مواجهة قوات االحتالل الفرنسين ولم يكن هناك من فاعل يتصدى لالستعمار 

الفرنسي سوى الشعب، حيث تشكلت قطاعات مقاومة شعبية عبر ربوع الوطن اتخذت من المقاومة 
سي، نذكر من ذلك مقاومة األمير عبد القادر، والشيخ المقراني، والشيخ المسلحة سبيال لرد العدوان الفرن

وتماشيا مع المقاومة المسلحة نشأت أيضا مقاومة سلمية  .بوعمامة وغير من المقاومات المسلحة
اتخذت من العمل السياسي الحزبي والجمعوي وسيلة في التصدي لمخططات المستعمر، من ذلك نشأة 

 .حزب الشعب ، وجمعية العلماء المسلمين وغيرها من األحزاب والجمعياتالعديد من األحزاب ك

وقد شكلت المقاومة المسلحة والحركات الحزبية والجمعوية، روافدا أساسية للحركة الوطنية الرافضة 
للوجود االستعماري في الجزائر، إلى أن نضجت باعتمادها فكرة توحيد الصف في جبهة واحدة هي 

الهدف من وجودها والغاية التي تصبوا 1954 وطني، التي حددت في بيان أول نوفمبر جبهة التحرير ال
إليها والوسيلة التي تعتمدها، فكان الهدف نيل االستقالل بالثورة المسلحة التي سيكون داعمها ومخزونها 

 .األول هو الشعب الجزائري 
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الذي شكل وال يزال مرجعية الثورة  باجتماع قيادات وطنية شعبية صدر بيان أول نوفمبر، هذا البيان
المسلحة ضد االستعمار، كما شكل العقيدة والمبدأ التي يرتكز عليها جيش التحرير الذراع العسكري 

ولبقية  -بعد االستقالل -للجبهة، وال يزال هذا البيان اإلطار المرجعي والعقدي  للمؤسسة العسكرية
 .الفواعل في الحياة السياسية

: أول نوفمبر الهدف والغاية من الثورة المسلحة بقيادة مجاهدي جبهة التحرير وهولقد حدد بيان 
قامة دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ  افتكاك االستقالل الوطني، وا 

 .واحترام جميع الحريات األساسية دون تمييز عرقي أو ديني. اإلسالمية

الن الثورة بقيادة جيش التحرير الوطني، هدف يخدم في أبعاده الظرفية كان هذا الهدف العام من إع
أو المستقبلية، تحقيق آمال وطموحات الحركات الوطنية، وآمال وطموحات الشعب الجزائري الذي حرم 

فالثورة في مفهوم بيان نوفمبر هي ثورة شعبية، تستمد قوتها من الشعب الذي . من حريته وثرواته
فال غرابة إذا أن يعبر . وكان الظهير الحامي لها من كل الهجمات التي تعرضت لها احتضنها ودعمها

 .بيان نوفمبر مشيدا في ديباجته بالشعب الذي لم يرضى باالستعمار منذ الوهلة
إن قيمة بيان أول نوفمبر تكمن في أنه لخص بعبارات موجزة مدى الوعي الذي وصلت إليه الحركة 

متها لالستعمار، وضرورة االنعتاق من هيمنته وجبروته وتولدت قناعة يقينية الوطنية، في حتمية مقاو 
بأن أن أهداف الثورة بعد هذا الوعي الجماهيري المحقق ال محالة محقق لنتائجها، فكان من األهداف 

الحركة الوطنية من جميع مخلفات الفساد، وبث الروح الوطنية في الكثير منها، الداخلية للثورة تطهير 
عادتها إلى نهجها الحقيقي،ح وتجميع وتنظيم جميع الطاقات السليمة  تى تشكل دعما للثورة ووقود لها وا 

وكان من أهدافه الخارجية العمل على تدويل القضية . لدى الشعب الجزائري لتصفية النظام االستعماري
ها مع حركات التحرر الجزائرية، وتحقيق وحدة شمال إفريقيا، مع التأكيد على مساندة الثورة ووقوف

فوضوح الهداف ونضج ووعي الجماهير بها والتفافها حول قيادات واعية راشدة هو . الوطني عبر العالم
 .ما ساهم في إنجاح الثورة ونيل االستقالل

كما أن بيان نوفمبر قد حدد وبشكل قطعي المفهوم المعتمد لفكرة الدفاع الوطني، حدد ركز على أن 
مد أساسا على تجميع الطاقات والكفاءات لدى الشعب بغية تصفية االستعمار ، الدفاع الوطني يعت

فلكي يتحقق النصر على المستعمر بحسب بيان نوفمبر  يجب انجاز مهمتين أساسيتين، أحدهما 
. والعمل الخارجي الدي يتطلب تعبئة القوى والمواد الوطنية....داخلي سواء في ميدان العمل السياسي

وحدد الغاية من الدفاع الوطني واآلفاق السياسية للجزائر وهو نيل  4956الصومام  سنة  ثم جاء مؤتمر
وتطورت فكرة الدفاع الوطني بعد . االستقالل والسيادة التامة للدولة الجزائرية على كافة اقليمها

لسنة  االستقالل باعتماد الدولة سياسة نصرة قضايا التحرر عبر العام وهدا ما أكده مؤتمر طرابلس
ليؤكد بأن الجيش الوطني الشعبي هو الدرع الحامي  4946ثم دستور  4961، ثم جاء ميثاق  4962
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ألمن الوطن وسالمة أراضيه، واعطت له دورا استثنائيا في حقه في المشاركة التنموية للبالد ،الن 
 .ة للدولة الدفاع الوطني يجب أن يكون شعبيا ومتكامال ومستمرا بحيث يتماشى والسياسة العام

إن الخالصة التي نستشفها من بيان أول نوفمبر وما أعقبه من دساتير ومواثيق أن جبهة التحرير 
وجيش التحرير هو نتاج إرادة شعبية حرة، ثورية، أخذت على عاتقها نيل الحرية، دونما العبء بما 

التحرير هدفه المنشود سيلحق الشعب من انتقام وثأر استعماري، وقد تحقق للشعب بقيادة جبهة وجيش 
ونشأت الدولة الجزائرية المستقلة بعد أن حصدت مسيرة  4962من الثورة، فنالت الجزائر استقاللها سنة

الثورة مياليين الشهداء من أبناء وبنات الجزائر، وتولى قيادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وطني كمؤسسة تابعة للدولة يجسد السياسة العامة جبهة التحرير الوطني، وتمأسس الجيش الشعبي ال

محددا صالحياته  46و  61وميثاق  4960للدولة الجزائرية وجاءت دستور الدولة بعد االستقالل سنة 
والحقيقة التي تأكدت بعد االستقالل هو ان . ومددا مفهوم الدفاع التي يجب أن يضطلع بها الجيش 

اعته قادته بهذه الفكرة سمحوا ألنفسهم بالتدخل في وضع ورسم الجيش هو من صنع الدولة، ونظرا لقن
ن كان مظهريا يوجد حزب سياسي مدني حاكم فقد تولى الجيش وضع . السياسة العامة للدولة حتى وا 

الرؤساء وتزكيتهم للشعب عن طريق حزب  التحرير الذي اصبح أداة تنفيذ لبرامج قيادات نافذة في 
العسكرية، فالجيش بهذا الواقع هو من يضع الرؤساء وهو من يرسم السلطة أغلبها من المؤسسة 

السياسة العامة للدولة، بل إن بقية الفواعل السياسية األخرى من برلمان ومجلس دستوري ومنتخبين 
محليين هم في الحقيقة في خدمة السياسة العامة التي يضعها الرئيس والذي هو في الغالب من اختيار 

 .4ورضا الجيش
 :عملت المؤسسة العسكرية خالل كافة مراحل الدولة ودساتيرها المتعاقبة على تحقيق أمرين لقد
االلتزام بفكرة الدفاع على سالمة الوطن وحماية حدوده الجغرافية من كل ما من شأنه ان يمس  -

 وقدرتها على المساهمة في تنمية البالد. باألمن الوطني باألخص الخطر الخارجي

منظومته الدفاعية وتطوير قدراته البشرية والمادية بما يحقق له القوة  العمل على تطوير -
 .والمنعة

إن تحقيق هدين العاملين يقتضي أن يكون من بين السياسات العامة للدولة تحفيز كل الطاقات 
البشرية من أبناء الشعب الجزائري للمشاركة في تحقيق معاني الدفاع الوطني والتي صار بعد 

بعد عسكري يتمثل في حماية الوطن ودو بعد اقتصادي يتمثل في تحقيق فكرة التنمية  االستقالل دو
 .وتشييد البالد

 :المؤسسة العسكرية والمشهد السياسي الذي تولد بعد االستقالل   -ثانيا
 (.4999-4999 -4962من )
دة السياسية تولت جبهة التحرير الوطني القيا 4962جويليا  35بعد نيل الجزائر استقاللها في  -

، وألسباب يختلف الباحثون في اعتبارها من عدمه، لم يسمح (الحزب الواحد)للبالد بشكل منفرد 
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بالتعديدية الحزبية، وال لفكرة التداول على السلطة، ولم يقر من الحريات العامة إال  ما يخدم السياسة 
ظام السياسي الذي تبنته الدولة العامة المؤطرة أساسا من الحزب الواحد أو وفق ما يخدم طبيعة الن

فاألحزاب التي ناضلت مع جبهة التحرير إبان الثورة لم يسمح لها استعادة نشاطها الحزبي، ولم . حينها
تسمع السلطة ألطروحاتها السياسية، كصياغة دستور توافقي يسمح بإقرار المزيد من الحريات 

كما وانتهجت الدولة نمطا اشتراكيا في . يةوباألخص الحريات السياسية والحق في المشاركة السياس
 .التسيير واالقتصاد، وفضلت تبني كرة عدم االنحياز في سياستها الخارجية ومناصرتها لقضايا التحرر
وقد كان لهذا النهج الذي اتبعته النظام السياسي أثره السلبي من حيث أنه أبعد فواعل سياسية كان 

ياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدولة، فحرمان المعارضة يمكن أن يكون لها دور في تفعيل الح
من الرأي والمشاركة يعني بالضرورة حرمان جزء من الشعب من المشاركة في تقرير مصيره بعد 

 .االستقالل
لقد كان نمط التسيير االنفرادي واستقالل جبهة التحرير بقيادة البالد دون غيرها أثره على مؤسسات 

دستورية، فالبرلمان باعتباره فاعال سياسيا مهما في الحياة السياسة لم يكن سوى صورة شكلية الدولة ال
يمارس من خالل إقرار ما تراه السلطة التنفيذية من قرارات ومشاريع وقوانين ولم يكن بحق وليد اإلرادة 

البرلمان هم أعضاء التشاركية لكل أبناء الشعب على مختلف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية، فكل نواب 
جبهة التحرير الحزب الحاكم يتم اختيارهم وانتخابهم على أساس انتمائهم للحزب، في حين لم يسمح 

 .للمعارضة بأن يكون لها وجود على الساحة السياسية الداخلية
ط والمؤسسة العسكرية باعتبارها جهازا أمنيا ودفاعيا كانت الوجه المقابل للسلطة التنفيذية اهتمت فق

حماية –فقد التزمت بفكرة الدفاع الوطني . بما حدده لها الدستور وملتزمة بالسياسة العامة للدولة
االستقالل والوحدة الترابية للدول والتكفل ببناء الجيش وفق قواعد عصرية تحفظ له ديمومته واستمراره 

ن تتعرض لها الدولة، كما واهتم بتامين األمن الداخلي للدولة من كل المخاطر التي من الممكن ا
 2.وشارك في برامج تنمية محددة ومؤطرة سلفا من قبل القيادة السياسية للبالد

كانت للمؤسسة العسكرية مكانتها باعتبارها سليلة جيش التحرير، لدا فال غرابة ان يكون الرئيس 
ل أحمد بن بلة المنتخب بعد االستقالل برضا المؤسسة العسكرية وتزكية مسبقة منها، فما عدا الراح

الذي كان مجاهدا وزعيما سياسيا بالدرجة األولى، جاء بعده الراحل هواري بومدين، والراحل الشاذلي بن 
جديد رحمهما اهلل فقد كانا مجاهدان وعسكريان أكثر من كونهما سياسيان، ثم انتخب السيد وكان 

س للبالد بعد موجة االرهاب التي عسكريا باألساس ساهمت ظروف استثنائية في انتقاءه وانتخابه كرئي
 .ضرب البالد بداية التسعينات 

احدهما : في هده الفترة أو المرحلة من التاريخ السياسي للدولة شهدت الدولة نمطين من الحكم 
وقد كان من المبررات الغريبة لهذا المنهج الذي  4999 -4962اتسم بنظام الحزب الواحد من الفترة 

اسية، بأن الشعب لم يكن جاهزا لديمقراطية تشاركية تسمح بتعددية حزبية، وال لفكرة اتخذته القيادة السي
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إقرار الحريات العامة، وال للتداول السلمي على السلطة، كونه خرج من استعمار لم يبق للدولة من 
عادة بنائها يتطلب اإلبقاء على وحدة القيادة ومركزية التسيير وفق اتجاه ن ترميمها وا  اقتصادي  وجود، وا 

وقد تناسى . اشتراكي موجه يسعى لتوفير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها للشعب بالدرجة األولى
أصحاب هذا المنهج أن الوعي الذي بلغه الشعب أبان االستعمار الفرنسي هو الذي فجر طاقات 

الستقالل بالثورة الشعب ووحد صفوف الحركة الوطنية لهدف واحد ووحيد وهو مقاومة االستعمار ونيل ا
 .حتى النصر

حول هذه الحقبة التاريخية ورغم ما دون فيها من أحداث رسمت تاريخ الجزائر المعاصر، إال أن 
أسئلة عدة تطرح على مستوى النخب تتعلق أساسا حول حقيقة النظام السياسي الذي اتبع؟ سواء من 

التسيير اإلداري وهيكلة أجهزة الدولة وفق  حيث األيدلوجية التي تبناها كمنط في التسيير االقتصادي أو
رؤية أصحاب القرار ممن ملكوا السلطة بعد االستقالل، وماذا كان نصيب الشعب بمختلف أطيافه 

 .وجهاته من االختيارات التي تبنتها السلطة خالل هذه الفترة
ن لها رصيد الشك أن االختيارات السياسية المنتهجة خالل هذه الفترة كسياسة عامة متبعة كا

تاريخي سابق أسس لهدا النمط من الحكم، تمخض  دلك الرصيد عن تلك المراحل التي تولدت بعد 
وصوال الستفتاء تقرير  60وسنة  59وسنة  56إعالن نوفمبر، وما تبعه من أحداث وطنية سنة 

عالن الدولة الجزائرية دولة مستقلة ثم تولي احمد بن بلة قيادة الجمهورية بعد أن سقطت  0المصير وا 
الحكومة المؤقتة برئاسة يوسف بن خدة، ثم حركة التصحيح الثوري بقيادة الراحل هواري بومدين 

واعتماد هذا األخير مبدأ تركيز السلطة ومركزية القرار السياسي والدفع بقطاعات الشعب نحو مشاريع 
 45ذلي بن جديد قيادة البالد لمدة تنموية داخلية أعظمها الثورة الزراعية، وبعد وفاته تولي الراحل الشا

سنة بنفس المنهج في التسيير المركزي للدولة مع إعطاء بعض االنفتاح السياسي واالقتصادي من 
 .خالل البرامج الخماسية التي كانت تعلن عنها السلطة في سياستها العامة

للدولة بعد  ولعل ما اعقب مؤتمر الصومام من قرارات هو ما حدد بعد دلك السياسة العامة
االستقالل، يضاف إلى دلك سياسة الراحل هواري بومدين الدي رسخ معالم السياسة الداخلية والخارجية 

وقد كان لهدا المنهج أثره على سياسة الدفاع التي انتهجتها . للبالد، واعتماده نمطا مركزيا في التسيير
ا على بقية الفواعل السياسة الدولة وأثره أية أيض. المؤسسة العسكرية خالل هده المرحلة للبالد

كالبرلمان حيث كانت بحسب وجهات نظر البعض مجرد مؤسسات لها ادوار محددة سلفا من قبل 
في حين لم يكن للشعب من دور في العمل السياسي حيث لم يسمح له . الرئيس وسياسة الحزب الواحد

ولعل هدا النمط في الحكم هو ما . بالتعبير عن آراءه اال من خالل قسمات جبهة التحرير الوطني
 .والتي سيكون لها ما بعده في المرحلة القادمة. ساهم في خلق الشقة بين الشعب ومؤسساته الحكومية
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تطالب بمطالب اجتماعية بالدرجة  4999اكتوبر  5حيث خرجت مظاهرات شعبية شبابية  في 
عادة النظر في النمط االشتراكي األولى ثم تلتحق بها تيارات سياسية لتطالب بمزيد من الحري ة وا 

 .المتبنى من طرف الدولة
أكتوبر أوصل رسالة للسلطة وللحزب  35لعل صرخة الشعب من خالل الشباب الذي انتفض في 

الواحد بأنه قد حان الوقت ألن يكون الشعب شريكا في العملية السياسية، وأن تلزم كافة المؤسسات 
ده الدستور، فكانت االستجابة سريعة حيث تم تعديل الدستور وأقرت التابعة للدولة بالدور الذي يحد
، حيث سمح بإنشاء أحزاب سياسية ونقابات مهنية وجمعيات للمجتمع 4999التعديدية الحزبية، بدستور 

وفي . المدني وفتح مجال المنافسة السياسية بين مختلف األحزاب السياسية المتعددة االيديلوجيات
وفي الجانب . بدأ التخطيط للدخول القتصاد السوق واالنتفاخ نحو الرأسمالية  الجانب االقتصادي

 .اإلداري البدء في التخلص من نمط التسيير المركزي تدريجيا
خالل هذه الفترة لم تكن المؤسسة العسكرية ضد أن ينال الشعب حقه في المطالبة بحقوقه وحرياته 

حتفاظها بقوة الرأي وطرحه ونفاذه على السلطة التنفيذية ودلك ملتزمة بالقواعد المحددة لها دستوريا مع ا
من خالل بعض القيادات المدنية دو الخلفية العسكرية التي كانت إما في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة، 
ن لم  فقد كانت شريكا وفاعال سياسيا مع السلطة التنفيذية في رسم السياسات العامة للدولة، وحتى وا 

هة بشكل علني، فالرئيس هو قائد القوات المسلحة وله منصب وزير الدفاع، كما وأن تظهر على الواج
معظم قادة المحافظات والقسمات التابعة لجبهة التحرير كانوا ثورا مجاهدين في جيش التحرير، وحتى 

 .إطارات الدولة ال يمكن تنصيبهم إال برضا المؤسسة العسكرية
وبداية التنافس السياسي بين األحزاب وما أعقبها  99ستور غير أن األحداث التي أعقبت إقرار د

من انتخابات، ساهمت في بشكل ما في تحريك جهات نافذة ليست بالضرورة من المؤسسة العسكرية 
في التأليب على الديمقراطية والتعديدية الناشئة، ولم يرضها أن يكون الشعب فعال مصدر كل السلطات 

هات نافذة دات والءات معينية لم يرضها تطلع الشعب للديمقراطية و صاحب السيادة، ولعل هذه ج
ومباركة المؤسسة العسكرية من حيث المبدأ لسياسة االنتفاخ السياسي واالقتصادي الذي   99سنة

أعلنت عنه القيادة السياسة ممثلة في الراحل الشاذلي بن جديد دفعت بالحياة السياسية نحو الخالف 
 .دم والعنفااليديلوجي ثم التصا

 (:0990-0989)فترة التعددية  -ثالثا
أثرها في إيصال رسالة الشعب الجزائري للنظام السياسي الذي  4999أكتوبر  35كان ألحداث 

كانت متفردة به جبهة التحرير الوطني في أن الشعب يريد مزيدا من الحرية السياسية، ودورا فاعال في 
وق والحريات والتعددية الحزبية والنقابية واستقالل القضاء المشاركة السياسية عن طريق إقرار الحق

حيث سمح بإنشاء أحزاب  4999واالنفتاح على العالم الخارجي ، وهي المطالب التي جسدها دستور 
سياسية، وأقر قانون لالنتخابات وفتح مجال الرأي واإلعالم لكل أطياف المجتمع الجزائري، وحصل 
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على  4994ديسمبر  26ب المعتمدة، حيث استفرت على انتخابات التنافس السياسي بين األحزا
 .حصول حزب جبهة اإلنقاذ على أغلب مقاعد البرلمان

كان للتجاذبات السياسية بين المعارضة ذاتها، وخروج بعضها عن قواعد اللعبة األخالقية السياسية 
يض، والعنف اللفظي ضد أثره في تعكير جو المنافسة السياسية الشريفة، حيث مارس بعضها التحر 

مؤسسات الدولة، بل وصل األمر إلى حد التخوين، وممارسة اإلرهاب في الرأي والفكر ضد بعضها، 
 .دونما التقيد بقواعد الرزانة والرشادة في طرح األفكار والمشاريع

فقد شهدت الساحة السياسية نداءات من نقابات عمالية وأحزاب لم تفز باالنتخابات للمؤسسة 
لغاء المسار االنتخابيالع فضال عن تدخالت غير معلنة من جهات خارجية . سكرية بضرورة التدخل وا 

ذات مصالح كشفت عن عدم رضاها بما ستؤول إليه األوضاع لو أقرت نتائج االنتخابات ونتج عنها 
 .حكومة وقيادة جديد لنظام السياسي

الناشئة، وقوة الفواعل السياسية التي كانت  أمام هذه التجاذبات التي أثرت على العملية الديمقراطية
ضد نتائج االنتخابات، وباألخص من المعارضة الخاسرة في االنتخابات، كتلك التي سميت لجنة إنقاذ 
الجمهورية، وبعض األحزاب المصنفة علمانية، حيث كانت تحرض المؤسسة العسكرية وتدفع بها نحو 

مزورة ومنع االسالميين  من الوصول إلى اهم خطر على التدخل ال نهاء ما وصفوه باالنتخابات ال
 .الجمهورية 

لتدخل البالد بعد ذلك . استقالة رئيس الجمهورية وتوقيف المسار االنتخابي : كانت نتيجة كل دلك 
في أزمة سياسية  ومؤسساتية وأخرى أمنية كانت نتائجها السلبية جد وخيمة ومؤلمة على الشعب 

لمصلحة من كان توقيف المسار : الذي يطرح ويجب أن تتم اإلجابة عليه والسؤال. والدولة معا
االنتخابي ؟ ومن كان سببا فيه؟ هل المعارضة التي لم يرضها وأخافها فوز جبهة اإلنقاذ؟ أم جهات في 

 المؤسسة العسكرية؟
 األول، يرى ضرورة: اتجاهان 4992كان حول األزمة التي تولدت عقب االنتخابات التشريعية 

يرى ضرورة وقف : الثاني. المضي في المسار االنتخابي مع حتمية تقديم جبهة االنقاد لتنازالت معينة
والحاصل أن االتجاه الثاني هو الدي تجسد في . المسار االنتخابي والغاء نتائج االنتخابات الحاصلة

 .الواقع السياسي للبالد
، والواقع أن المؤسسة العسكرية ماهي إال يتهم البعض المؤسسة العسكرية بتبني االتجاه الثاني

مؤسسة ضمن العديد من المؤسسات وهي تنفد السياسة العامة للدولة وتتقيد بها، لدا نعتقد وأن المؤسسة 
العسكرية باعتبارها مؤسسة دستورية ذات مهام محددة، لم يكن من اهتمامها وال من مصلحتها إلغاء 

لحة في ذلك هي المعارضة التي لم تقبل باللعبة السياسية، ولم المسار االنتخابي، بل إن الذي له مص
ترض بنتيجة لم تكن هي ضمن نتائجها وقد كان لهده المعارضة من يناصر أفكارها حتى من داخل 

 .مؤسسات الدولة
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إن المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة كجهاز دستوري بريئة  مما ينسبه البعض لها، ألنها كانت 
، وكون بعض من القادة 99اإلصالحات السياسية التي اتخذها رئيس الجمهورية واقرها دستور مع كل 

العسكريين النافذين استجابوا لتحريض بعض المعارضة المناوئة للمسار الديمقراطي وما نتج عنه من 
 .انتخابات فاز بها حزب معين ال يستتبع اتهام كل المؤسسة العسكرية

الفائز في االنتخابات لم يكن بعض قادته على مستوى من الرشادة والرزانة فضال عن أن الحزب 
السياسية التي تسمح ببث روح الطمأنينة في النفوس، بل إن تصرفات بعضهم كانت مدخال ومبررا لدى 

 .البعض في معاداته والوقوف ضده وتوعد البعض لهم بأنهم لن يصلوا للسلطة
 :المصالحة الوطنية -اإلرهاب  مرحلة: المؤسسة العسكرية  -رابعا

رغم أن حوادث إرهابية حدثت قبل إلغاء المسار االنتخابي، إال أن اإلرهاب كظاهرة جرمية منظمة  
 .مست أمن الدولة والشعب معا،ظهرت بشكل أكثر بعد إلغاء المسار االنتخابي

لغاء انتخابات  حل الجبهة اإلسالمية ديسمبر، و  26حيث وبعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، وا 
، واعتقال قادة هذا الحزب والزج بمناضليه 4994لإلنقاذ الحزب الفائز في االنتخابات التشريعية سنة 

في معتقالت بالصحراء، ومحاكمة آخرين محاكمات عسكرية، وقد جدت بعض األطراف ممن كانوا 
 .رهابي منضوين أو متعاطفين مع هذا الحزب منفذا العتماد العمل المسلح اإل

وقد كشفت التحقيقات األمنية أن الجماعات المسلحة التي اعتمدت هذا المسلك قد كان أغلب قادتها 
وجنودهم ممن كان لهم سبق العمل المسلح في أفغانستان، أو على األقل كانوا ممن يعتقدون بفكرة 

شباب الصحوة  العمل المسلح في مواجهة السلطة ونظام الحكم، ويضاف إليهم بعض من غرر به من
ناهيك . فضال عن تدخل جهات أجنبية دات مصلحة في أال أمن الدي أصاب الجزائر. المغرر بهم

 .عن عمليات ارهابية محل ريبة قامت بها جهات مجهولة ال يعلم لمن كان انتماؤها ووالؤها
ؤسسة أمام التحديات التي فرضتها الجماعات المسلحة اثر العمليات التي قاموا بها، وجدت م

الجيش الوطني أمام مسؤولية تاريخية بضرورة حماية الشعب ومؤسساته من كل أعمال الترهيب 
واستمرت مكافحة اإلرهاب وتنسيق الجهود . والتخريب التي كانت تحدث يوميا عبر كل اإلقليم الجزائري

 .بين مختلف الجهات األمنية أكثر من عشر سنوات ذهب ضحيتها اآلالف من أبناء الشعب
لم يكن في تقدير الجهات التي تولت الدفع بالشاذلي بن الجديد لالستقالة، وتجميد العمل بالدستور 
لغاء االنتخابات أن تكون نتائج هذا اإلجراء دخول الجزائر في موجة إرهاب ستحصد اآلالف من  وا 

 .أبناء هذا الشعب سواء من عسكريين أو أمنيين أو أفراد بسطاء من عموم الشعب
تجاب هؤالء ممن اشرفوا على عملية توقيف المسار االنتخابي لدعوات التحريض التي كان لقد اس

يمارسها بعض أقطاب المعارضة المعاديين للتيار اإلسالمي، فقد دعا هؤالء الجيش للتدخل في مناسبة 
ذ أتيحت لهم، ولعل دعواتهم وجدت من المؤسسة العسكرية من يستجيب لها، فضال عن أن جبهة اإلنقا
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بما كان يصرح به قادتها من شعارات ضد أمن الدولة كانت سببا في الدفع بأطراف نافذة لمنع هذا 
 .الحزب من مواصلة مشواره السياسي

لقد تحملت المؤسسة العسكرية رغم قلة خبرتها في التعامل مع هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع 
نظمات المجتمع المدني ألجل تحقيق نتائج بكل مسؤولية، وكثفت الجهود مع الجهات الشرطية وم

مكافحة اإلرهاب، حتى اهتدت في فترة رئاسة السيد اليمين زروال لفتح باب الوئام المدني ، وهو قانون 
صدر بموجبه يعطي فرصة لتلك الجماعات المسلحة وضع سالحها في مقابل تخفيف العقوبة عليهم، 

األولى من رئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة، وفتح قنوات ثم جاء قانون المصالحة الوطنية في الفترة 
اتصال مع الجماعات المسلحة قصد وضع السالح واالستفادة من إجراءات قانون المصالحة بإشراف 

 .من الجيش
كان قانون الوئام المدني، وقانون المصالحة الوطنية أحد الخطوات التي ساهم فيها الجيش الوطني 

لة اإلرهاب، وقد تحققت نتائج عظيمة بموجب هاذين القانونين وباألخص قانون ألجل أيجاد حل لمعض
المصالحة الوطنية، قد اندثر اإلرهاب واستقر المجتمع امنيا، واتجه نحو التنمية، ببرنامج وقيادة رئيس 

 .الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
 :ناء وبعد المصالحة الوطنيةواستراتيجية األمن والدفاع أث -المؤسسة العسكرية -خامسا

كان وقف المسار االنتخابي المبرر الدي اتخذته الجماعات االرهابية لممارسة نشاطها االجرامي، 
حيث التحقت مجموعات مسلحة متخذه االيدلوجية مرتكزا تستند اليه في محاربة النظام السياسي 

في أفغانستان، وبعض كتابات التيار والمساس بأمن المواطنين، ولهده االيدلوجية سابق وجود فعلي 
لى مقاتلين من اجل . المحسوب على االسالم حيث صنف هؤالء المجتمع إلى طواغيت وجب قتالهم، وا 

 .فكرة خيالية تدعي التمكين لإلسالم بواسطة القوة المسلحة
اال  ورغم وجود تيار معدل من داخل المعارضة السياسية نادى بالحكمة وعدم المساس بأمن الدولة
ان موجة االرهاب كانت قد انطلقت ولم بوسع إي جهة وقفها، وكأن األمر كان مخططا له من قبل 

وقف المسار االنتخابي، ولدا فإن الدين يدعون بان وقف المسار االنتخابي هو من سبب موجة العنف 
وكان له امتداد فكري في البالد لم يدركوا بان بوادر العمل االرهابي كان مهيئة من قبل اعالن التعددية 

. وبعض الدول العربية 1يتمثل في كتابات بعض الجهادين، كما كان له ارتباط عضوي بما أفغانستان
وللتدليل على دلك شهدت الجزائر موجة أعمال ارهابية بقيادة المدعو مصطفى بويعلي  وحادثة 

مدرسة التطبيقية حيث قامت مجموعته المسلحة بالهجوم على ال 4994-4995الصومعة في اوت 
للشرطة بالبليدة، ونفس هدا التيار الجهادي من كان يفرض منظومته العنفية على قيادات الجبهة 

االسالمية لالنقاذ ويقوم بالتحريض ضد المؤسسة العسكرية واالمنية في مختلف النشاطات السياسية 
ابقين بأفغانستان بهدا الحزب فضال عن التحاق العديد من الجهادين الس. التي كان ينظمها هدا الحزب
 .بعد عودتهم من أفغانستان
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لم يكن بمقدور المؤسسة العسكرية والمنية التنبؤ بما يحاك ضد امن الجزائر، لغرابة الفعل االرهابي، 
وبراءة المجتمع الجزائري من هدا الفكر الضال، ولم تكن تقدر أيضا بان عمليات االعتقال العشوائي 

هة االنقاد من شانها ان تشكل روافد لهده المجموعات المسلحة، حيث استغلت التي مست مناضلي جب
هده المجموعات المسلحة حوادث االعتقال لتسويق فكرتها في قتال النظام وتأكيد مقولتها بأنهم 

يجب قتل هؤالء الكفرة بدريعة انهم أرادوا احالل سلطتهم محل   (: من أقوالهم. طواغيت وجب قتالهم
كما ووصفوا الدولة بالكفر، كونها ال تطبق شريعة اهلل، وحكموا على رجاالت الجيش  5 .)سلطة اهلل

واألمن بالخروج من الدين ووصفوهم بالطواغيت وأعوان دولة الكفر، واعتبروا قتالهم جهاد في سبيل 
الرأي ونبد ولم يكتفوا بهدا بل وسعوا في دائرة الحكم بالكفر واستحالل دماء لكل من خالفهم في . اهلل

لدا مست العديد من . عنفهم فاتهموه بمواالة السلطة والنظام، وأحلوا دمه كونه من أعوان النظام الكافر
عمليات واغتياالتهم ابناء الشعب من رجال ونساء وأطفال وكأن لسان حالهم قد تبني فكرة من خالفني 

 .فهو عدوي 
اديا من دول وقيادات خارجية كما جدوا لم يقدم لقد وجدت الجماعات االرهابية من يساندها فكريا وم

لهم الفتوى باستحالل دماء الجزائري، كما وجودا أبواقا اعالمية ساهمت في تزكية نشاطهم، ولعل هذا 
الدعم المادي والمعنوي التي تلقته تلك الجماعات هو ما ساهم في طول عمرها، وعرقل سياسة 

 6 الموثق الدي مثله موقف الحكومة االيرانية بقيادةمن ذلك الدعم . مواجهتها والقضاء عليها
كما وأن الشعب خالل هذه البديات االولى . 4رفسنجاني، وفتاوى بعض علماء المذهب السلفي الجهادي

للعمليات االرهابية لم يشكل قوة صد كافية لهذه الظاهرة بسبب غرابة الظاهرة على المجتمع الجزائري 
من يقتل من؟ وكأنها تحمل : المي الخارجي من جهة أخرى بنشر فكرة من جهة وبسبب التشويش االع

في أبعادها تحميل السلطة مسؤولية ما يحدث؟ واتهامها بشكل غير مباشر بما آلت إليه الحياة بعد 
إلغاء المسار االنتخابي؟ كما وقد ساهمت سياسة االعتقاالت العشوائية لمناضلي ومتعاطفي جبهة 

معتقالت في الصحراء ومحاكمة بعضهم محاكمات عسكرية في عدم تعاطف ومساندة االنقاذ والزج بها ب
السلطة وعدم االستجابة لها بضرورة مواجهة االرهاب؟ ولعل ذلك ما ساهم في التغرير بالعديد من 

 .الشباب االلتحاق بصفوف الجماعات المسلحة
من خالل مواقف بعضها كما وساهمت بعض الدول الغربية في تأجيج فكرة الصراع الداخلي، 

بضرورة منع أي تيار اسالمي من الوصول للسلطة، ومواجهته باالستئصال، وحين قامت األزمة 
السياسية ادعت مناهضتها  لإلرهاب دون ان تقدم أفكارا من شأنها حل األزمة الحاصلة، بل إنها نأت 

ا وحاولت االستثمار في كم -اهلية–بنفسها بعدم التدخل بحجة  أن يحدث بالجزائر حرب داخلية 
االحداث وتأجيج الصراع والفوضى من خالل موقفها السلبي من االرهاب، ودعمها المطلق لفكرة الحل 
االمني لمواجهة التيار االسالمي واستئصاله ومنعه من المشاركة السياسية، وتأييدها لبعض التيارات 

 .-فكرة الكل أمني-هة بتبني الحزبية الموالية لها فكريا والتي كانت تحرض على المواج
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لقد استمثرت جهات غربية في األزمة السياسية التي حدثت عقب الغاء المسار االنتخابي، من 
حيث أنها كانت تخطط ألضعاف الدولة والزج بها في مسار الفوضى، ولعل موقف بعض القيادات 

حر وشفاف لجبهة االنقاذ وعدم  السياسية الفرنسية من العملية الديمقراطية، وما نتج عنها من انتخاب
رضا هذه الجهات بنتائج االنتخابات، ثم مساندتها لبعض التيارات العلمانية االستئصالية لدليل على 
 .9استثمار هذه الجهات في األزمة الجزائرية بغية اضعافها والزج بها في حالة من الال استقرار االمني

حيث تشكلت مجموعات مسلحة أكثر  95داية سنة وب 91اشتدت العمليات االرهابية نهاية سنة 
تطرفا، وصار لها امتداد عبر كافة ربوع الوطن، كما صار لها تمثيل خارجي، وبرعت في التنكيل 

والتفجير بل إنها صارت ترتكب مجازر جماعية ضد الشعب برمته، وقد تبنى هذا المنهج تيار سمى 
جماعة التي ال تزال الشكوك والشبهات تثار حول هذه ال GiA نفسه بالجماعة االسالمية المسلحة 

 .نشأتها وقياداتها وارتباطاتها بجهات استئصالية داخلية وجهات غربية ذات أجندات سياسية خاصة
ولعل بروز هذه الجماعة االرهابية األكثر تطرفا ودموية هو ما دفع بالجيش وبقية الجهات االمنية 

ل تطويق العمل المسلح ومكافحته بطرق أكثر فاعلية، وكما إلى ضرورة التنسيق أكثر فأكثر من أج
ودفعت بالدولة إلى تبني فكرة المواجهة االمنية مع البحث في الحل السياسي، بدل الفكرة السابقة 

فكانت االنتخابات التي جاءت بالسيد اليمين زروال رئيسا للجمهورية، وطرح . المتمثلة في الكل أمني
تي تحققت معه بعض النتائج األمنية، وبعد دعوة السيد اليمين زروال النتخابات فكرة الوئام المدني ال

التي صادق عليه  9رئاسية مسبقة وانتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة وتبني مشروع المصالحة الوطنية
الشعب في استفتاء شعبي عام، ساهم بشكل جلي في تطويق األزمة السياسية عموما، والحد من موجهة 

رهاب التي كادت أن تضعف الدولة، وتحقق مع المصالحة وقف العمل المسلح من عدة جماعات اال
مسلحة على رأسها جيش االنقاذ، وال تزال فكرة المصالحة سارية كسياسة عامة لحل المشكل األمني 

 .43داخل الدولة
مة للدولة، وشكل مع وجود الحل السياسي المتمثل في قانون المصالحة انخرط  مساندا للسياسة العا

مع القيادات العسكرية واالمنية حليفا مساندا وظهيرا شعبيا يواجه االرهاب ويساهم في الحد من انتشاره، 
بهذه المساندة استطاعت الدولة أن تفكك العديد من شبكات الدعم لإلرهاب، ولم يعد من هناك من أبناء 

نوات تحقق السلم واألمن داخل البالد رغم أولى س 2333فكانت بداية . الشعب ما يمكن التغرير به 
 .بقاء بعض فلول االرهابين يمارسون نشاطا اجرميا محدودا 

لقد وقف الشعب كجدار صد لإلرهاب في هذه المرحلة وكان ظهيرا مساندا للقيادات العسكرية 
 :واالمنية التي تواجه االرهاب لألسباب التالية

 .انتخاب رئيس للجمهورية انتخاب حرا ونزيهاحين أصبح للدولة اطارا شرعيا تمثل في  -

حين واجه الرئيس شعبه بجملة حقائق مس بها ما يعتقده الشعب، ورفضه فكرة الكل امني،  -
 .وجعل منها محور السياسة العامة في قيادته للبالد -المصالحة –واعتماده مشروع واضح المعالم 
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وتحسين ظروف معيشته، فضال عن  انصاف الشعب اجتماعيا واقتصاديا بفضل برامج تنموية -
 .اعتماد برامج اصالحية مست قوانين ومؤسسات

رد االعتبار للمؤسسة العسكرية واالمنية واعتمادها مبدأ االحترافية وتغيير بعض القيادات  -
 .واستبدالها بكفاءات ذات خبرة علمية أو ميدانية في مواجهة المشاكل األمنية

ة لمختلف المصالح العسكرية واألمنية وابتعادها عن الجدل اعتماد فكرة التطوير واالحترافي -
السياسي الحزبي، حيث تم تحديث التقسيم االقليمي وصار سبعة أقاليم اساسية غطت كافة ربوع الوطن 

وانشاء مديريات مختلفة ذات مهام محددة، واقتناء وتحديث . مما سمح بتطويق كافة المشاكل األمنية
تجهيزيات متطورة، وقد بلغت ميزانية تطوير الجيش ما يفوق العشرة مليار وسائل الدفاع من عتاد و 

 .44ما يجعله الثاني افريقيا.ألف جندي وضابطا  542ب    2346دوالر خالل سنة  43.45دوالر 

 التحديات األمنية المستقبلية ودور المؤسسة العسكرية -سادسا
 :سية من ذلكشهد العالم تغييرات هامة جيوسيا 2343مع بديات سنة 

انهاء الغزو األمريكي للعراق، وهيمنة الطائفية على مؤسسة الحكم بالعراق، وامتداد الفكر  -
 الطائفي الشيعي بمنطقة الخليج والشرق الوسط

انتهاء أزمة السالح النوي بين أمريكا وايران ونشأ شبه تعاون بين الدولتين، في حين جموع  -
ول الخليج وباألخص المملكة السعودية، وتبطين االتهام لبعضها العالقات الدبلوماسية بين امريكا ود

 .بدعم االرهاب 

اندالع موجة الربيع العربي، ورفع شعار يسقط يسقط النظام، وسقوط انظمة، بعض منها  -
مع انتشار موجة االقتتال الداخلي بين مختلف التيار  -كليبيا -دولة فاشلة -اسفرت على افشال الدولة

ع فوضى السالح واضعاف الدولة في مواجهة العنف واالرهاب وعدم االستقرار السياسي شيو . السياسية
 .مثلما يحدث باليمن ومصر 

عزوف الواليات وعدم قدرتها عن المساهمة في ايجاد حل سياسي بسوريا، وغلبة روسيا على  -
الشعبي في  المشهد السوري، وتحالف هذا األخير مع ايرن وحزب اهلل اللبناني وميليشيات الحشد

مواجهة ثوار سوريا الموصوف بعضهم باالرهاب، وما نتج عنه من خللة لعالقات سوريا مع أشقائها 
 .العرب

ضعف منظمة األمم المتحدة في مواجهة المشكالت الحاصلة بالشرق الوسط، وضعف بقية  -
 .المنظمات االقليمية األخرى

ادات لمنصب رئاسة الدولة على غرار فوز سقوط التيارات الشعبوية واليمينية المتطرفة بفوز قي -
 .ترامب بالواليات المتحدة االمريكية
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التهديد األمني المستمر لحدود الدول المستقرة أمنيا سواء باالرهاب المنتمي للقاعدة او المنتي  -
لدولة داعش مثلما يحدث على مستوى الساحل جنوب الجزائر، وكذا ازدياد موجهة الهجرة غير الشرعية 

 .لشمال نحو الجنوب بسبب الحروب والنزاعات الداخلية وانتشار الفقر والمرضمن ا

كل هذه المتغيرات فرضت واقعا أمنيا صعبا يصعب التعامل معه؟ بسبب عدم التنسيق بين الدول، 
وعدم قدرة بعض منها في االنخراط في منظومة مكافحة االرهاب، أو بسبب تحفظها على بعض 

 القضايا األمنية؟
اصبحت الحدود الجزائرية سواء من جهة الشرق أو من جهة الغرب، تشكل : دي الحدودي التح -4

تحديا أمنيا للجزائر ولمؤسسة الدفاع الوطني، بالنظر لشساعة الحدود من جهة، وخطوره الهاجس 
األمني ونوعه الذي يفرض ذاته على مؤسسة الجيش الوطني، فمن جهة الشرق توجه الجزائر مشكلة 

ختراق االرهابين المنتمين للقاعدة ولداعش حدود الوطن، خاصة وأن قاعدتهما بليبيا المجاور امكانية ا
كما تواجه من جهة الغرب مشكلة المتاجرة بالبشر، والمتاجرة بالمخدرات، . حدوديا مع الجزائر

 .42والتهريب

تراق والتخلص من تقتضي النظرية األمنية للحدود باعتبارها فواصل بين الدول، تأمينها  من كل اخ
، غير أن السؤال الذي يطرح كيف يمكن ذلك في ظل دول مجاورة فاشلة، واخرى نختلف 40أي تهديد

 .مع سياسيا؟ 
لقد اتبعت خطة امنية ظاهرة لمواجهة هذا الهاجس المني الخطير هرة لمواجهة هذا الهاجس المني 

لمخصصات المالية لميزانية الدفاع الخطير من خالل تطوير منظومة الدفاع الوطني، حيث ارتفعت ا
، فضال عن تزويد الجيش بقطع سالح متطورة، وطائرات، 2343مقارنة مع مع كانت علية قبل 

وبحسب أخر . ومركبات، مزودة بأحدث التقنيات خصص الكثير منها لخصص الكثير لحراسة الحدود
 69دبابة، و 945ت واالستعمال، وطائرة، مختلفة االمتيازا 154التقارير فإن عدد الطائرات وصل إلى 

فضال عن . 41لتحل الجزائر المرتبة الثانية افريقيا. ألف جندي 542قطعة بحرية ووصل تعداد الجنود 
ومبادرة المؤسسة . الجهود الدولة في عقد اتفاقيات تعاون لمواجهة االرهاب على مستوى منطقة الساحل

 .اليا االرهاب العسكرية بالتصدي بعمليات مبتكرة استباقية لخ
هذه الحلول وغيرها مما تنتهجه سياسة الدفاع الوطني، أو ما تقتضيه االلتزام باتفاقات الشراكة مع 
دول الجوار يقتضي أن يستتبعه برنامج حكومي لتطوير مدن الجنوب، وتحقيق التنمية بمختلف مناطق 

وخلق مناصب عمل لهم، بغية  الساكنة بالجنوب، واشراك شباب المنطقة في مختلف نشاطات التنمية،
وتشكيل منظومة دفاع مدني من أبناء الجنوب تكون ظهيرا وسندا . تطويق امكانية التغرير ببعضهم

 .للمؤسسة المنية عموما
هناك ايضا هاجس هجرة األفارقة من مالي والنيجر نحو الجزائر، رغم التزام الدولة بمبدأ حسن  -

الفقر او الحروب الداخلية ضيوفا عليها، إال أن كثرة هؤالء الوافدين الجوار واعتبار األفارقة الفارين من 
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شكل هاجسا أمنيا للدولة، ورغم بعض الحلول التي انتهجتها الدولة معهم التزاما منها باالتفاقيات الدولية 
بهذا الشأن اال ان االمر يتطلب الكثير من الجهد، وكان على الدولة التنسيق مع منظمات المجتمع 

دني وتدعيم نشاط الهالل األحمر الجزائر بغية المساهمة في الحد من هذه الظاهرة، وسيشكل ذلك الم
 .مرحلة في التعاون بين المجتمع المدني ومؤسساته االمنية التي تواجه الدولة والشعب معا

 :الخاتمة
التي خلفتها الردة أمام التحديات التي يفرضها الواقع االقليمي والعالمي، وأمام النتائج السلبية 

السياسية على المسار الديمقراطي الذي شهدته الجزائر نهاية الثمانيات وبداية التسعينات، وما نتج عن 
تلك الردة من ارهاب لم يرحم أحد بل كان يطيح بالدولة ويدفع بالشعب نحو حرب أهلية، تجد فيها قوى 

إن الدرس الذي يجب أن يؤخذ هو ضرورة الظالم واالستكبار منف ا لتحقيق أجنداتها السياسية، ف
تحقيق اللحمة الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع الجزائري، وعدم الخوع في خالفات ايدلوجية أو 

الصراع على مكتسبات سياسية مؤقتة بغية الدفع بالوطن نحو تحقيق التماسك وفق أصول ومبادئ من 
التاريخية والحضارية، ولنا في بيان نوفمبر مرجعية  السهل االتفاق عليها إذا ما رجعنا إلى مرجعاتنا

 .يمكن للقوى الوطنية المختلفة االتفاق عليها
 .ما من سبيل لتحقيق اللحمة الوطنية اال بالحرية وتمكين الشعب من اختيار ممثليه بكل شفافية 

تستمر في  إن المؤسسة العسكرية باعتبارها الدرع الحامي ألمن الوطن داخليا وخارجيا، يجب أن
تطوير منظومتها األمنية والدفاعية، بما يحقق لها االحترافية والفعالية، وان تكون في خدمة آمال 

وتطلعات الشعب نحو الحرية والتنمية وألنها وليدة هذه االرادة يقع على عاتقها حماية ارادته، وتطلعاته، 
ج من قوة في سبيل تحقيق برامجه مثلما يقع على الشعب واجب نصرة جيشه ومساندته ومده بما يحتا

 .الدفاعية واألمنية
إن خطر التحديات التي تواجد الدولة والشعب، مسؤولية الجميع جيشا وشعبا ولمواجهة هذه 

المخاطر يجب تحقيق فكرة االستقرار االمني اوال ثم تحقيق مشاريع تنموية عادلة عبر كافة ربوع الوطن 
 .زيدا من الحرية في الحياة السياسيةوباألخص منطقة الجنوب، ثم اقرار م

 : الهوامش
انظر ضميري عزيزة، الفواعل السياسية ودورها في صنع السياسة العامة في الجزائر، رسالة ماجستير،  .4
 .وما بعدها 434، 2339باتنة،
ز الوحدة سلسلة دراسات المستقبل العربي، مرك...منعم العمار الجزائر والتعددية المكلفة في االزمة الجزائرية .2

 60ص90العربية، سنة
سعى الراحل بن بلة إلى تركيز السلطة في يده بالهيمنة على قيادة الحزب الواحد، بتنصيب نفسه أمينا عاما  .0

للحزب، وتقليص دور مؤسسة الجيش في رسم السياسة العامة، ومالحقة معارضيه، والحاق الوالة برئاسة الجمهورية 
ديوان ...النظام السياسي: انظر سعيد بوشعير. سترتها بغية الهيمنة المطلقة على السلطةوغيرها من القرارات التي اراد د

 .50المطبوعات الجامعية، ص
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كان النتهاء الحرب بأفغانستان وعودة المجاهدين العرب ألوطان بداية قيام نشاطات الجماعات المسلحة داخل  .1
هم بخلق تيار جهادي سلفي يتبى منظومة العنف بدل العمل تلك البلدان، فعودة الجزائرين المقاتلين بأفغانستان سا

السياسي السلمي، ولعل هذا التيار الذي التحق بجبهة االنقاذ لم يكن موافقا منذ البداية على االنتخبات والتعددية الحزبية، 
نه يبعث غير أنه فضل المسالمة والمهادنة، وكان في العديد من التجماعات يحرض على العنف ضد السلطة وكأ

لذا وجد في الغاء ..برسائل محددة بأنه لم لم يتمكن من السلطة سيعلن الجهاد ويحول الجزائر ألفغانستان ثانية
كانت : Richerd Laberviereيقول . االنتخابات مبررا ألطروحاته وبادر منذ وقف المسار االنتخابي االلتحاق بالجبال

مشوشة عقديا وسياسيا العامل في خلق جماعات االرهاب المسلح داخل  عودة المجاهدين العرب من أفغانستان بعقولة
: ممصطفى بودينة: انظر.....وهو ما صعب على الجهات األمنية التعامل معها لعدم خبرتها باالرهاب...هذه البلدان

، 42-44 ، األيام البرلمانية حول الدفاع الوطني، الجزائر، مجلس األمة،2من أجل نقاش حول الدفاع الوطني،ج
 .19، 2334نوفمبر،
صطوف ، الجزائر، المؤسسة .محمد  عصامي، في عمق الجحيم، معول االرهاب لهدم الجزائر، ترجمة م .5

 .09،ص2332الوطنية لالتصال،
شبه منقطعة ، بسبب مساندة الحكومة  95-93تكاد تكون العالقة بين الجزائر وايران خالل هذه لفترة من ازمن  .6

نحل، حيث صرح علي أكبر هاشمي رفسنجاني ضرورة مساندة جبهة االنقاذ باعتبارها تيارا يمثل االيرانية للحزب الم
كما وتكشف تقارير على قيام دولة ايران وحزب اهلل بتدريب . االسالم الثوري المتوافق مع الثورة االيرانية وأفكار الخامني

 :عنىانظر حول الم. مقاتلين جزائري باالضافة الى دعمها المالي لهم
Ronand,Jaqouard.Fatwa conter l’occident.paris ;Albin Michel.1989.p188.199 

الحرب الجزائرية على االرهاب، جهود عسكرية في مواجهة عراقيل وطنية واجنبية، مداخلة منشور : وفارس لونيس
 .499-494بوحنية قوي،دار الحامد، ص / اشراف د..في كتاب سياسات الدفاع الوطني، 

تلك فتاوى الخروج على الحاكم، التي أخرجها دعاة التيار السلفي الجهادي الوهابي من بطون كتب التراب، من  .4
 .وقادة تنظيم القاعدة ... ومن أشهر من أفتى بجواز القتال بالجزائر، وأن السلطة كافرة، المدعو أبو قتادة

الجزائر من ذلك ما تكشفه بعض تكشف بعض الكتابات عن وجود أيادي أجنبية في تأجيج الصراع داخل  .9
ديسمبر حيث حث بعض القيادات على الغاء  26التقارير عن موقف فرانسوا ميتران من انتخابات سنة 

كذلك موقف موقف مستشار الرئيس ساركوزي المدعو برنارد ليفني الذي عمل على فكرة تاجيج الفوضى ...االنتخابات
فضال عن احتضان ..ين اسرائليين مثل داني أيلوان بهذا الغرضوتصدير حالة الفوضى، فضال عن موقف مسؤولي

بعض الدول الغربية لقيادات من التيار السلفي الجهادي ومنحهم حق اللجوء السياسي وتمكينهم اعالميا من نشر أفكارهم 
ن؟ سلسلة قضايا األزمة الجزائرية إلى أي:رشيد حاتم : انظر حول هذا المعنى. التي تدعو لمزيد من العنف ضد السلطة 

التعاون األمني األمريكي الجزائري في الحرب على االرهاب  : ومريم براهميمي. 16، ص4999راهنة، عمان، األردن، 
الحرب الجزائرية على : لك فارس لونيس\واك. 413،ص 2344وتأثيره على المنطقة العربية، رسالة ماجستير، بسكرة،

 .499االرهاب، مرجع سابق، ص
 .45-41،ص2342المصالحة الوطنية في الجزائر، ماجستير، الجزائر،باتنة، : وخرصعبد النور ب .9

، الجزائر، 51انظر عبد الحميد غريس قراءة في أبعاد تطور الجيش الوطني الشعبي، مجلة الجيش العدد  .43
 .2339مؤسسة المنشورات العسكرية، 

ص  9099العدد  2344جانفي  42الخميس انظر ما نشر في جريدة الخبر نقل ما أوردته قناة بي بي سي  .44
21. 
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بوحنيفية قوي االستراتيجية الجزائرية تجاه التطورات األمنية الحاصلة، منطقة الساحل االفريقي، مركز الجزيرة  .42
 .9، ص2342للدراسات،

انظر حول الموضع، محمد عبد السالم ندوة أمن الحدود في المنطقة العربية، مركز الخليج للدراسات  .40
 .2342االستراتيجية،االمارات،

وانظر ايضا كركود مليكة لماا . 21اشارة سابقة منشور في جريدة الخبر نقال عن تقرير البي بي سي ص  .41
رهان :وانظر مقاال مهما ل وهبي زكريا  2341-/49/39بتاريخ  21خصصت الجزائر اكبر ميزانية للتسليح، قناة فرانس 

 .2344-234اع الوطني، مداخلة منشورة بكتاب سياسيات الدفاع، مرجع سابق، ص األمن الحدودي في استراتيجية الدف
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أثر النظام الدولي لمنع إنتشار أسلحة الدار الشامل في بناء األمن الجهوي لمنطقة الشرق 
 . 0+5دراسة حالة اإلتفاق النووي اإليراني مع مجموعة : األوسط 

 باسماعيلعبد الكريم : الدكتور
 (ب)أستاذ محاضر 

 قسم العلوم السياسية
 جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 الدفاع و المنظومات األمنية المعاصرة: المحور الثاني
 :محاور المداخلة

 :مقدمة-
 مفهوم االنتشار النووي، األمن اإلقليمي و النظام الدولي لمنع االنتشار-

 .ة واإلستراتيجية البرنامج النووي اإليراني و التحديات األمني-
 قراءة في نص االتفاق النووي -

 .مستقبل منطقة الشرق األوسط بعد االتفاق النووي االيراني: خاتمة
 :الكلمات المفتاحية

 .اإلقليمي، اإلتفاق النووي، الحرب، الدفاع اإلنتشار النووي، األمن
 :مقدمة

امنية وعسكرية حيث ومنذ نهاية  تعتبر منطقة الشرق االوسط من اهم المناطق التي تشهد تعقيدات
كما . الحرب الباردة عرفت المنطقة أكثر من حربين كبيرتين، و مثال العراق واضح في هذا الشأن

عرفت العالقات اإليرانية الغربية تحديات وتهديدات متبادلة بضرب ايران من طرف الواليات المتحدة 
ائيل من الوجود، مما سبق و نظرا للتداعيات وحلفائها، كما هددت ايران في مواطن عديدة بمحو اسر 

األمنية التي افرزتها التفاعالت السابقة عمدت الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن و ألمانيا و 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى البحث في انشاء منظومة أمنية إقليمية تهدف الى تطويق خطر 

قيام ايران بتطوير  2332وسط بعدما ظهر للعيان ومنذ عام انتشار األسلحة النووية في الشرق األ
و بالتالي يمكن اعتبار االلية القانونية من خالل . برامج نووي، حيث يعتقد الغرب انه ألغراض عسكرية

اطارا قانونيا و منظومة اقليمية لحماية منطقة الشرق االوسط من خطر قيام  4+5االتفاق مع مجموعة 
 .حرب جديدة

 :م األمن اإلقليمي، اإلنتشار النووي و النظام الدولي لمنع اإلنتشارمفهو -1
تقتضي األدبيات أن نوضح مفهوم األمن اإلقليمي، اإلنتشار النووي وكذا النظام الدولي لمنع 

 :االنتشار كمفاهيم مركزية في هذا البحث
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أن "حها، األمن يعني عموما يعتبر األمن من المفاهيم المركزية الواجب توضي: األمن اإلقليمي-أ
حيث ينطوي هذا المدلول على الطابع الحسي لألمن، حيث يشاطر قاموس  4"تكون سليما من األذى
اما ارنولد وولفرز  ،2"هو الحالة التي تشعر من خاللها بالسالمة وعدم الخوف: "اكسفورد هذا الطرح
سبة، أو بمعنى شخصي غياب يقيس غياب التهديدات الى القيم األساسية المكت: "فيرى أن االمن 

و هو نفس التوجه الذي ذهب  .0"الخوف من ان هذه القيم األساسية يمكن ان تكون موضوعا لهجوم 
هناك عدة . 1"السعي وراء التحرر من كل تهديد: " اليه االستاذ باري بوزان عندما وصف االمن بانه 

يمي و هو متعلق بامن مجموعة من الدول مستويات لالمن منها القومي و هو متعلق بامن الدولة واالقل
 .المتجاورة

ال يمكن تحقيق األمن المستمر اال اذا امتنعنا من حرمان االخرين منه، و : " يعتقد كين بوث انه 
أما األمن اإلقليمي فينصرف الى اعادة بناء وتقسيم . 5"يتحقق  ذلك اذا نظرنا لألمن بانه عملية تحرر

ء نظام  أمن اقليمي على اساس عسكري او اقتصادي او قانوني، حيت السبل الواجب اتخاذها لبنا
اعتبر البعض االمن االقليمي اتخاذ خطوات  متدرجة تهدف الى تنسيق السياسات الدفاعية بين اكثر 
من طرف، وصوال الى تبني سياسات دفاعية  موحدة تقوم على تقدير موحد لمصادر التهديد و سبل 

سياسة مجموعة من الدول تنتمي الى اقليم  واحد تسعى الى الدخول في : " اه مواجهتها، و هناك من ير 
 6. تنظيم و تعاون عسكري لدول االقليم لمنع اية قوة اجنبية من التدخل في هذا االقليم

بين الدول، و تكديسها كتكنولوجيا في  4أما االنتشار النووي فيعني انتقال االسلحة النووية-ب
 .عمودي وافقي: لحديثة، وينقسم االنتشار الى نوعاناالنظمة العسكرية ا
هو انتقال األسلحة  والتكنولوجيا النووية بين الدول قبل  توقيع  معاهدة عدم : اإلنتشار األفقي

 9.و هي الواليات المتحدة، االتحاد السوفييتي، بريطانيا، فرنسا و الصين.  4969اإلنتشار عام 
، 9 4969س األسلحة  النووية خارج الدول الممتلكة لألسلحة قبل نعني به تكدي: اإلنتشار العمودي

و في هذا االتجاه يؤكد قاموس المفاهيم االساسية في العالقات الدولية بان مفهوم االنتشار النووي 
4969يتوقف عند انتقال االسلحة النووي من دولة ألخرى لم تكن تملكها قبل عام 

، كما يعطي 43
اضافيا لالنتشار العمودي، بيحث يصفه بانه تكديس االسلحة بين دولتين من  الكسندر باتوف مفهوما

، كما حدث مع الواليات المتحدة و االتحاد السوفييتي ابان الحرب 44خالل عملية سباق التسلح بينهما
 .4999الباردة، أو كما هو حاصل بين الهند و باكستان منذ عام 

به جملة االتفاقيات  القانونية لمنع تكديس و انتقال  أما النظام الدولي لمنع انتشار فنعني-ج
االسلحة بين دولتين او مجموعة من الدول او المنظمات و كذا انتقال التكنولوجيا العسكرية من دولة 

في حين يتعلق االنتشار النووي باالسلحة النووية فقط، نجد ان النظام الدولي لمنع االنتشار . ألخرى
 :إذن يمكن ان نصف االتفاقيات الى ثالثة اقسام. لبيولوجية والكميائيةيتضمن كذلك االسلحة ا
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اتفاقية حظر : هي عديدة نجد منها: 42االتفاقيات و المعاهدات المتعلقة باالسلحة البيلوجية-4
استحداث وانتاج وتخزين األسلحة البكتريووجية و التكنسية و تدمير تلك األسلحة، هي معاهد متعددة 

، و دخلت حيز النفاذ 4942المجال للتوقيع فيها في لندن وموسكو و واشنطن افريل عام األطراف فتح 
، وتمنع االتفاقية االطراف من استحداث او انتاج او تخزين العوامل الجرثومية او 4945في مارس 

نقل  غيرها من العوامل البيولوجية او حيازتها بأية طريقة او االحتفاظ بها، كما تمنع االتفاقية ايضا
 .االسلحة او ايصالها لغرض االستخدام في االغراض العدائية في النزاعات المسلحة

كاتفاقية حطر استحداث و : االتفاقيات الدولية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل الكيميائية-2
تحظر انتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك االسلحة، و هي معاهدة متعددة الطراف 

استحداث و انتاج وحيازة وتخزين واستيفاء و نقل و استعمال األسلحة الكيميائية، فتح باب التوقيع فيها 
،  حيث تلزم االتفاقية الطراف بعدم استحداث 4994ودخلت حيز النفاذ افريل  4990في باريس جانفي 

الستعمالها، كما تطالب االتفاقية  او انتاج او تخزين  او نقل او استعمال االسلحة الكيميائية او االعداد
 .بتدمير كافة االسلحة الكيميائية ومرافق انتاجها

 :االتفاقيات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل النووية-0
عبارة عن معاهدة متعددة األطراف فتح باب التوقيع فيها : 40معاهدة منع انتشار األسلحة النووية/ أ
 25لمدة  4943مارس  5واشنطن و دخلت حيز النفاذ في  في لندن و موسكو و 4969جويلية  4في 

اسرائيل ، ) و تحظى بعضوية عالمية ماعدا  4995سنة، و تم تمديدها الى اجل غير مسمى عام 
اضافة لهذه االتفاقية . ، حيث تعتبر اهم اتفاقية دولية لمنع انتشار األسلحة النووية(الهند و باكستان 

 :41القليمية لمنع إنتشار األسلحة و التكنولوجيا النووية نذكر منهاهناك العديد من االتفاقيات ا
معاهدة ) معاهدة حظر األسلحة  النووية في أمريكا االتينية و منطقة البحر الكريبي / ب

 .4964فبراير ( تيالتيلوكو
 (راروتونغا)معاهدة انشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في منطقة جنوب المحيط الهادئ / ج

4995. 
 .4995ديسمبر ( معاهدة بانكوك) معاهدة اخالء منطقة جنوب شرق اسيا من األسلحة النووية / د
 .4996افريل ( معاهدة بلندبا)معاهدة اخالء منطقة افريقيا من األسلحة النووية / ه
 :البرنامج النووي اإليراني و التحديات األمنية و االستراتيجية- 2

اإلخبارية وصف وزير الدفاع األمريكي ( A.B.C)األي بي سي  في تصريح تليفزيوني لشبكة
 :أ تجاه الدول النووية .م.سياسية الو( ديك تشيني)ونائب الرئيس األسبق 

الواليات المتحدة فقط لها حق االختيار بالوقوف ضد أي دولة تمتلك قدرات نووية أو " ..... 
أن نفعل شيئا تجاه هذه المشكلة كما نريد أن نحن نريد . صواريخ ذاتية االندفاع مع أسلحة نووية

نعمل على عدم تكاثر مصادر األسلحة النووية، و نعتقد بأننا سندافع عن أنفسنا ضد دول العالم 



194 
 

العالم الثالث الذي يمكن أن  تتطور فيه تلك القدرات،  الثالث في طريق زيادة مقدرتنا وقوتنا في
نحن نبحث في العالم في مناطق مختلفة حيث تحاول  تخطط الواليات المتحدة مع هذا األساس و

الدول أن تمتلك أسلحة نووية، أو حيث الصراعات المحلية التي يمكن أن تقزم بتوظيف و استخدام 
 05... "أسلحة نووية ضمن هذه الدول نفسها 

لعالم إذ يؤكد هذا التصريح لمسؤول أمريكي بارز رغبة واشنطن في كبح تطور البرامج النووية في ا
الثالث، خصوصا إذا كانت هاته البرامج تقوم على أساس عسكري، بل أكثر من ذلك فإن أي من هذه 

حيث ينبغي على الواليات المتحدة أن تحمي نفسها من هاته . البرامج يعتبر تهديدا مباشرا لها
 .المخاطر

مهما الشتداد  عامال 2332شكل تحدي إيران للضغوط الغربية لوقف برنامج تطور األسلحة منذ 
و   46.مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل توقيف نشاط تخصيب اليورانيوم 2334الخالف عام 

من ثم عملت اإلدارة األمريكية في عهد الرئيس بوش اإلبن على تضخيم التهديد اإليراني ما دفع وزارة 
تقديم مشروع قانون للكونغرس من الدفاع إلى تصعيد من نبرتها للتعامل مع إيران، و ذلك من خالل 

 .و هو ما تم تفسيره كمقدمة للحرب ضد إيران 44أجل استخدام السالح النووي تجاه دولة غير نووية،
برز الخالف بشأن البرنامج النووي اإليراني بعد التقارير التي قدمتها الوكالة  2332في نهاية عام 

عن حقيقة نشاطاتها النووية، على مدى عقدين حيث  الدولية للطاقة الذرية تقضي بأن إيران لم تعلن
خالفت بذلك اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الذي نصت عليه معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 

4969
أ والترويكا األوربية أن إيران تخفي وراء البرنامج .م.إذ يسود القلق من أطراف عديدة كالو 49

من أجل أسلحة ( HEU)بإنتاج البلوتونيوم و اليورانيوم العالي التخصيب السلمي برنامجا سريا يسمح 
 49.نووية

للمرة األولى في دورتها  اهتمت الجمعية العامة لألمم المتحدة بمنع اإلنتشار في الشرق األوسط
، حيث أدرجت في جدول اعمالها  بندا بعنوان انشاء منطقة خالية من 4941التاسعة والعشرين عام 

و تتمثل األهداف  23ة النووية في الشرق األوسط ودور مصر الرائد والمحوري في هذا الصدداألسلح
الرئيسية إلنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في تخفيف حدة التوتر و حدة النزاعات الدائرة 

يعمل على  في المنطقة كما يهدف إلى نشر اإلستقرار واألمن على المستويين اإلقليمي و الدولي كما
تسهيل و تشجيع التعاون في مجال تنمية الطاقة النووية و استخدامها في المجاالت السلمية كما يجب 

 .24أن تلعب الدول النووية دورا محوريا في عمليات مراقبة التطور التكنولوجي النووي
نووية، سواء تتطرق زينب عبد العظيم محمد إلى األسباب التي تدفع إيران للحصول على تكنولوجيا 

 :22كانت سلمية أم عسكرية وهي على النحو التالي

تأكيد اإلعتماد الذاتي الدفاعي اإليراني و عرض مدى التقدم العلمي و التقني الذي وصلت  -4
 .إليه
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 .السعي لتحقيق المساواة و التكافؤ النووي مع بعض دول المنطقة خاصة إسرائيل -2

 .دعم المكانة اإلقليمية و الدولية إليران -0

روسيا  كون إيران تحيط بها قوى نووية من ثالث جهات من الشمال روسيا و أوكرانيا و -1
 .البيضاء و كازاخستان و من الغرب إسرائيل، ومن الشرق الهند و باكستان

اإلستفادة من القيم السياسية و اإلستراتيجية لألسلحة النووية حيث توفر هذه األسلحة الردع و  -5
 .اتيجي النوويالدفاع و التوازن اإلستر 

التواجد األمريكي القوي في العراق من جهة الغرب و أفغانستان من ناحية الشرق يجعل األمن  -6
القومي اإليراني بين طرفي كماشة األنياب األمريكية، خاصة بعد إدراجها في إطار محور الشر من 

 .طرف إدارة الرئيس األمريكي السابق جورج والكر بوش

الذي يعني إقناع  constructive ambiguity يسمى سياسية الغموض البناءيتقن اإليرانيون ما 
خصوم إيران بقدرتها على إنتاج سالح نووي خالل فترة زمنية قصيرة فور اتخاذ قرار سياسي بذلك و 

20تعتمد هذه القدرة على ثالثة ركائز
: 

لمطلوب من اليورانيوم حيازة الكم الكافي من اليورانيوم منخفض التخصيب الذي يوفر القدر ا -1
العالي التخصيب لصنع سالح نووي عند اتخاذ القرار السياسي ذلك و حيث تسير التقارير 

 .اإلستخباراتية بامتالك إيران الكمية الكافية
امتالك القدرة التكنولوجية على انتاج أليه التفجير النووي ،و وضعها في الرأس الحربية لصاروخ  -2

 .أو قنبلة محمولة جوا
امتالك وسائل اطالق هذه الرؤوس الحربية الى أهدفها المحدودة في أراضي الخصوم حيث -0

استطاعت إيران أن تطور في السنوات القليلة الماضية منظومة متنوعة من الصواريخ البالستية، كان 
إيران  ذا المرحلتين و يعمل بالوقود الصلب، هذا ما دفع الخبراء بالتصريح أن( 2سجيل)آخرها صاروخ 

 .حققت نقالت تكنولوجية مهمة في طريق تحقيق أهدافها النووية
 :21يمكن تصنيفها على النحو التالي لقد مر البرنامج النووي اإليراني بأربعة مراحل متمايزة،

، (4949_4959)هي مرحلة النشأة و إقامة البنية األساسية خالل الفترة : المرحلة األولى  -
الذي كان ( محمد رضا بهلوي)ة للبرنامج النووي اإليراني إلى عهد الشاه حيث ترجع البداية الحقيق

مركز  4959اهتمامه بالطاقة النووية جزءا من مهمة تحويل إيران إلى قوة إقليمية حيث أنشأ سنة 
لألبحاث النووية في جامعة طهران للقيام بأبحاث الفيزياء النووية ،بعد ذلك وقع مع الواليات المتحدة 

( Pooltype)ميغا واط من نوع ( 5)على اتفاقية حصل بموجبها على مفاعل نووي بمقدار  4964عام 
 .تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

، وذلك بعد قيام الثورة (4995_4949)هي مرحلة الالمباالة بالطاقة النووية : المرحلة الثانية  -
د، و اتخذ صناع القرار و على رأسهم اإلمام اإليرانية، إذ أصاب البرنامج النووي نوع من الجمو 
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الخميني موقفا سلبيا من الطاقة النووية، إضافة إلى رفض الدول الغربية مواصلة التعاون مع إيران في 
 .المجال النووي السيما بعد أزمة احتجاز الرهائن األمريكيين في السفارة األمريكية بطهران

حيث بدأ البرنامج النووي يعرف ( 4993_4996)زئي مرحلة اإلهتمام الج: المرحلة الثالثة  -
مزيدا من اإلهتمام ذلك خاصة غداة الحرب العراقية اإليرانية التي أحدث تحوالت مهمة في الفكر 

اإلستراتيجي اإليراني، حيث اقتنع صناع لقرار اإليرانيون بضرورة إعادة اإلهتمام تدريجيا بالبحث في 
 .الطاقة النووية

و تميزت هذه ( 2335_4994)مرحلة اإلهتمام الكثيف بالطاقة النووية : عة المرحلة الراب -
و قد اعتمدت إيران في . المرحلة بنشاط البرنامج النووي حيث أستحوذ على اهتمام الحكومة اإليرانية

هذه المرحلة على استراتيجية مزدوجة تقوم على المساعدة إلعادة العمل في مفاعالت بوشهر، 
اعالت نووية جديدة و استيراد تكنولوجيا نووية من روسيا إضافة إلى اإلعتماد على والحصول على مف
 .الصين الشعبية

من الناحية العسكرية فيعتبر امتالك السالح النووي عامال مهما في تطوير القدرات التقليدية التي 
نفسه مهاجمة إيران تمتلكها إيران، و من تم اكتساب ما يسمي بقدرة الردع النووي ضد كل من تسول له 

خصوصا في ظل انتشار القواعد العسكرية األمريكية في الخليج و في بعض دول أسيا الوسطي 
على . وأفغانستان، إضافة إلى تموقع األسطول الخامس األمريكي في بحر العرب و المحيط الهندي

وله السالح النووي و الحدود الجنوبية إليران أضف إلى ذلك كله تواجد إيران في محيط تمتلك معظم د
قد تلعب التغيرات اإلستراتيجية أو تبادل المواقع واألدوار إلى خسارة إيران لمصالحها اإلستراتيجية، ذلك 
مثل التنافس اإليراني الروسي في بحر قزوين على النفط أو أن يذهب التقارب الهندي اإليراني باستقرار 

 25.العالقات اإليرانية الباكستانية
 :البنية التحتية للبرنامج النووي اإليراني في عديد المدن اإليرانية و هي على النحو التالي تنتشر 

ميجاواط، حيث كان بناء ( 4233×2 )و هي منشأة نووية غير كاملة بقوة: مفاعل بوشهر-4
 المفاعل بواسطة ألمانيا، بعد ذلك تفاوضت إيران مع إسبانيا من أجل إكمال و إصالح المفاعالت بعد

و بعد اتفاقية مع روسيا سيتم بناء مفاعلين إضافيين بالنسبة  2342مغادرة األلمان، وبحلول سنة 
تأخذ هذه المحطة النووية أهميتها إنطاقا من الموقع الذي يشكل خطرا   26للمحطة النووية في بوشهر

لي و في نقطة على منطقة الخليج، حيث يوجد موقعه فوق أكثر مناطق العالم من حيث النشاط الزلزا
 . 24تالقي ثالثة طبقات أرضية

كان من المفترض بناؤه من ( ميجاواط 910مفاعل )و هي منشأة نووية غير كاملة : دارخومتين-2
 طرف فرنسا

تبني ( ميجاواط 113×2مفاعالن )موقع مخطط إلنشاء محطة قوي نووية عليه : فورغان-0
 .بواسطة روسيا
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 4994، و في عام 4991لرئيسي لألبحاث بدء العمل به عام و هو المفاعل النووي ا: أصفهان-1
 .أصبح المفاعل الرئيسي

 .هو مركز أبحاث نووية و موقع مفاعل أبحاث من بلجيكا: خرج-5

 .و هو موقع لمنشآت و أبحاث نووية صغيرة خاصة بأعمال الليزر المخصب: معلم جالية-6

 .عض السنوات لبدء العمل تماماموقع مخصص لمناجم اليورانيوم و أمامه ب: سافهند-4

هو مركز أبحاث نووية خاصة بالليزر المخصب و قد تم نقل معظم النشاط البحثي : طهران -9
 4994إلى أصفهان عام 

 .يستخدم ألغراض البحث العلمي و تدريب طالب الفيزياء: مختبر أمير أباد-9

انيوم لألغراض العسكرية إذ يوجد يعتقد أن هذا الموقع يستخدم في تخصيب اليور : موقع ناتانز-43
 فيها أكثر من ألف جهاز طرد مركزي

يعد هذا الموقع من المواقع المفصلية في دورة إنتاج الوقود النووي و يعمل بالماء : موقع أراك-44
 .الثقيل

.مفاعل في مدينة بارجين-42
29

 

. بين السنة و الثالثة سنواتتشير التقارير إلى أن اآلجال الزمنية إلنتاج إيران سالح نووي تتراوح 
فالمعلوم حول السالح النووي و عملية التخصيب أنه في العموم يمكن الوصول إلى تصنيع قنبلة نووية 
في أقصر اآلجال و لكن السؤال المطروح هو كم عدد القنابل الممكن إليران اكتسابها حتي تصبح دولة 

ها ثالثة قنابل لتصبح دولة نووية األولي تكون نووية فعال، يعتقد أنتوني كوردسمان أن إيران تلزم
 ألغراض تجريبية و الثانية تكون من أجل التأكد والثالثة الكتساب الردع

و هذا و تشير التقديرات أن 29
من نفس النوع ذلك من  %23أو حتى  205من اليورانيوم  0.5إيران بإمكانها الوصول إلى درجة 

و في هذا الصدد يمكن . 4+ 5عملية المفاوضات مع مجموعة  ستفادة من ربح الوقت أثناءخالل اإل
 .كلغ في فترة سنة واحدة أو ثالثة سنوات 23إليران أن تصل إلنتاج قنبلة نووية ذات وزن 

في الحقيقة تعتبر مسألة فرض مزيد من العقوبات تجاه إيران من طرف إدارة الرئيس أوباما 
يطرح بشدة ما الجدوى من فرض العقوبات على إيران؟ موضوعا يستحق النقاش و ذلك للسؤال الذي 

بمعني أن اإلدارة األمريكية ومن ورائها المجتمع الدولي لم يستطع اي منهم بعد صياغة الحزم المتوالية 
من العقوبات من إسقاط النظام اإليراني، و ال عن التخلي عن البرنامج النووي و منه تخليه عن تحدي 

 .المجموعة الدولية
ظل عدم جدوى العقوبات األمريكية و الدولية ضد النظام القائم في طهران، ارتفعت األصوات في 

داخل إدارة أوباما من أجل التحول عن نهج التصعيد و التهديد بتطبيق الخيار العسكري، إلى انتهاج 
األمريكية سياسية الحوار والمفاوضات مع النظام اإليراني إذ يعلق جون كيري كاتب الدولة للخارجية 

 :في عهد أوباما ما يلي
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نحن ...... نحن نختلف عن اإلدارة السابقة، و هدفنا ليس تغيير النظام في طهران "..... 
إنه ببساطة ...... نتحدث عن نظام أمني جديد أو ترتيبات أمنية جديدة تلعب إيران دورا فيها 

 31...... "اعتراف بالواقع
، (4+5)ن التوصل إلى اتفاق جنيف المرحلي مع مجموعة ، استطاعت إيرا2340نوفمبر  21في 

و تقليل مخزونها من  %23والذي يقضي بأن تلتزم إيران خالل ستة أشهر بوقف تخصيب اليورانيوم 
اليورانيوم العالي التخصيب، و تحوليه إلى األكسيد األقل خطرا، كما يتوجب على إيران التعهد بالسماح 

و عدم تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي أو  شآتها النووية يوميا،للمفتشين الدوليين بدخول من
المزود بمنشأة  ". آراك"كما ستوقف إيران المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل في منطقة . تشغيلها

لمعالجة البلوتونيوم على المدى الطويل أي تصنيع أسلحة نووية، و بمقتضي اإلتفاق يسمح إليران 
قود النووي لتشغيل مفاعل بوشهر كما يمكن لها أن تحتفظ بمنشآت التخصيب في إنتاج قضبان الو 

 (.ناتانز)

 :كألية قانونية لبناء األمن  1+5اإلتفاق النووي اإليراني مع مجموعة -3

يعتبر فشل نظام العقوبات المتتالي و الحصار االقتصادي ضد ايران في كبح تطور البرنامج 
اهم عام في تحول المجموعة الدولية إلى بناء % 23ت تخصيب تفوق النووي الذي وصل الى مستويا

. 2340حوار فعال من اجل وقف تطور البرنامج النووي إليران، فكان االتفاق المرحلي في نهاية عام 
كوثيقة قانونية ستشكل نهاية ألزمة االسلحة النووية في الشر  2346ثم جاء االتفاق النهائي في جويلية 

ما يوضح أن سياسة الغرب وعلى راسه الواليات المتحدة ليست على خط واحد تجاه االوسط، هذا 
 .القوى النووية الصاعدة خاصة تجاه ايران 

الواليات المتحدة  وروسيا : بعد عديد األيام والساعات الطويلة من المفاوضات توصلت كل من 
خطة العمل الشاملة " سمى بوبريطانيا وفرنسا و الصين من جهة وايران من جهة اخرى الى ما ي

تمهيد الذي حدد أطراف يتكون هذا االتفاق من .  4+5المشتركة االتفاق النووي االيراني مع مجموعة 
بندا، حيث تشير هذه البنود في مجموعها الى  46ديباجة و تتكون من االتفاق و دور كل واحد منهم، و 

يجب ان يكون في اطار مبدئ األمم المتحدة و ضرورة احترام سلمية البرنامج النووي اإليراني الذي 
 .04معاهدة عدم إنتشار األسلحة النووية

 :كما يتكون نص اإلنفاق من عدة أقسام هي
حيث يتطرق هذا القسم الى كيفية القيام بأبحاث التطوير والتخصيب واآلجال : المجال النووي/ أ

كما يتطرق الى اجراءات الشفافية وبناء  الزمنية لذلك كما يهتم بدور و كيفية عمل كل مفاعل نووي،
 .44الى  4من . نقطة 44حيث جاء هذا كله في . الثقة

و تشرح كيفيات  رفع العقوبات الدولية  00الى المادة  49حيث جاءت من المادة : العقوبات/ ب
 .خاصة قرارات مجلس األمن و كذا عقوبات اإلتحاد األوروبي و الواليات المتحدة تجاه ايران
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 .ويتحدث عن كيفيات تنفيذ االتفاق 05و  01جاء في مادتين : خطة التنفيذ/ ج
و تتطرق الى كيفيات فض النزاعات التي يمكن . 04و  06جاء في مادتين : آلية فض النزاعات/د

 .ان تنشأ بمناسبة تنفيذ اإلتفاق
 .مالحق تهتم بتفصيل اقسام اإلتفاق 5و يتبع هذا االتفاق 
نامج إيران  النووي درسا في فن الوصول إلى تسويات معقولة تحقق جزًء ا شكل االتفاق حول بر 

من مطالب أطراف الصراع ومصالحهم، لكنه يمثل من جهة أخرى إقرار متباداًل بين إيران والواليات 
 .المتحدة بالفشل حول األسلوب والنهج الذي اتبعه الطرفان خالل العقود الثالثة الماضية

بالشروط القاسية التي نص عليها االتفاق بسبب عجزها عن االستمرار في تحّمل  فإيران تقر بقبولها
التكاليف المترتبة على العقوبات االقتصادية والمصرفية غير المسبوقة التي فرضتها عليها إدارة أوباما 

 04" .2332واالتحاد األوروبي منذ عام 
إيران ومحاصرتها قد فشلت في تحقيق  أما أميركا، فاالتفاق يمثل إقرار بأّن سياستها الحتواء

أهدافها، وبخاصة في ضوء األخطاء األميركية الكارثية في منطقة الشرق األوسط، و خصوصا 
ودفعه إلى الفلك اإليراني، وتلكؤها في حل األزمة في سورية واليمن ما  2330احتاللها للعراق عام 

 .سمح إليران بمّد نفوذها في هذين البلدين
الخليج إلى أن تكون مركز فوضى إقليمية من خالل النفوذ اإليراني المتزايد في  تتجه منطقة

يالحظ تزايد النفوذ اإليراني في المنطقة  2330المنطقة حيث ومنذ سقوط النظام العراقي السابق عام 
 من خالل التواجد القوي في العاصمة اللبنانية بيروت، وكذا العاصمة العراقية بغداد وكذا العاصمة

السورية دمشق، و أخيرا سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء بدعم إيراني، و كذا عملية التنافس 
 02المستمر بين طهران والرياض ككل في المنطقة

يران في إطار عاملين مهمين بالنسبة للعالقات التركية ( 4+5)جاءت مفاوضات مجموعة  وا 
إدراك النخب الحاكمة في طهران و أنقرة على ضرورة اإليرانية أما العامل األول فهو تقريب الرؤى و 

بناء عالقات مستقرة بين أقوى دولتين متجاورتين في المنطقة وجاء ذلك من خالل عمليات تبادل 
ألنقرة في إشارة لرغبة البلدين إلعادة  الزيارات على مستوى وزراء الخارجية أو زيارة الرئيس روحاني

، وطبعا جاء هذا اإلتجاه 00نت تربط البلدين قبل اشتعال الثورة السوريةأجواء التعاون المشترك التي كا
، مع عدم 2340الجديد كنتيجة للتقارب اإليراني األمريكي بعد إمضاء االتفاق المرحلي نهاية عام 

يران في حل المشكلة المشتركة بينهما وهي األكراد هناك مستوى آخر من . إغفال رغبة تركيا وا 
رضته الظروف األمنية في المنطقة وهي عاصمة الحزم، حيث أعلنت تركيا مساندتها العالقات التي ف

لعاصفة الحزم وذلك وفق الموقف التركي الذي يرجع أساسا لرفض الحوثيين للشرعية وكذا رغبة أنقرة 
في بعث عالقات مميزة مع الرياض، بل وأكثر من ذلك زار رجب طيب أردوغان طهران عقب انطالق 
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رم و حذرها من مغبة القيام بعمل عسكري مباشر ضد أراضي السعودية ألن ذلك سيكون له عاصفة الح
 .01انعكاسات وخيمة مع مصالح إيران اإلقليمية

يعتقد القادة اإليرانيون أن امتالك إسرائيل للسالح النووي يشكل تفوقا استراتيجيا، ويجعلها في موقع 
جهة النظر اإلستراتيجية البد من تعديل ميزان القوى القوة اإلستراتيجية في الشرق األوسط، من و 

ولو بالتعاون مع روسيا التي تبحث عن إعادة دورها اإلستراتيجي . 05بمحاولة اكتساب السالح النووي
اما من وجهة نظر اسرائيل . 06الذي فقدته من إعالن غورباتشوف سياسة البروسترايكا والقالسنوست

نووية حتى لو كانت سلمية يهدد امنها القومي و سيسمح لها بالتخلص  ففان امتالك ايران لتكنولوجيا
من نظام العقوبات الدولية و استرجاع مجموعة من العائدات المالية النفطية المحجوز عليها في البنوك 

اضف الى ذلك ان اسرائيل ال تعتقد ان ايران بعيدة اصال عن امتالك القنبلة النووية و هذا . األجنبية
 .04هر خالفها مع واشنطنهو جو 

ترى إيران أنه من حقها امتالك برنامج ننوي سلمي ما يسهم في زيادة اإلستخدامات الطاقوية وكذا 
استغالله في برامج العالج، لكن إذا لم توافق الدول الغربية على رفع العقوبات المسلطة على إيران، و 

و هذا . طويره حتما إلى برنامج ذي طاب عسكريكذا اإلقرار بحقها بامتالك هذا البرنامج فسوف يتم ت
 .09يدفع إلى دومينو نووي في الشرق االوسط قاطبة ما

 :الخاتمة
فعال يمكن اعتبار االتفاق النووي االيراني كآلية قانونية لثبيت األمن في الشرق الوسط، بعد الحربين 

يبعث هذا . نذ نهاية الحرب الباردةالكبيرتين التي خاضتهما الواليات المتحدة األمريكية ضد العراق م
على التأكيد أن الخيارات األمريكية هي محل تحول و ذلك بسبب تغير اإلدراك اإلستراتيجي ألدوار 

. الدول في هذه المنطقة وما يجب على كل وحدة أن تلعبه في ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية الجديدة
مع هذا سيعمل االتفاق النووي . الفواعل الخليجية و هذا من خالل إعادة بناء منظومة األمن مع

على كبح التهديدات المتبادلة بين ايران واسرائيل ، و كذا الخوف المتنامي  4+5االيراني مع مجموعة 
بين ايران و مجلس التعاون الخليجي، فرغم اعالن جواد ظريف وزير خارجية ايران و جون كيري ان 

ما يمكن الوصول اليه، و سيبعد شبح الحرب عن ايران وتداعياتها االتفاق ليس ممتاز ولكنه افضل 
لكن السؤال المطروح األن و في ظل رئاسة دونالد ترامب هل ستقوم الواليات المتحدة . عن المنطقة 

بالتراجع عن اإلتفاق النووي اإليراني؟ و هل ستشهد المنطقة حربا جديدا اذا عادت ايران الى تخصيب 
 ستويات عالية؟اليورانيوم و بم
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 مكانة سيادة الدولة الوطنية في ظل عالمية المواطنة
 ميلود ولدالصديق/ د

 "أ"محاضر  أستاذ
 -سعيدة –جامعة الدكتور موالي الطاهر 

 : تمهيد
االمر الذي  مكنها من تميزت سيادة الدولة  ولفترة طويلة من الزمن بصفة االطالق والقداسة ، 

فرض وسائل االكراه الشرعي  داخليا وخارجيا  باستعمال  القوة الفعلية  النمطية والمادية التي تتمتع 
اال ان هذه السيادة اصطدمت  خالل  العشرين سنة الماضية بمنظومة مفاهيمية جديدة على . بها

الجديد ،هذه المنظومة جاءت  في مواجهة  المستوى الدولي مرتبطة بما يعرف بالعولمة والنظام الدولي 
مفاهيم تقليدية انبنى عليها صرح العالقات الدولية لمدة طويلة ، فظهر مفهوم حق التدخل االنساني في 

مواجهة  مبدأ عدم التدخل ، ومفهوم المواطنة العالمية في مواجهة المواطنة القومية وهو ما انعكس 
 . ة الوطنية في حد ذاتهابشكل كبير على مبدأ السيادة والدول

االمر الذي رهن مستقبل سيادة الدولة الوطنية برأي الكثير من الباحثيين ضمن اربعة سيناريوهات 
سيناريو يقر بالتآكل التام للدولة وسيادتها ، واآلخر يقر باستمرارها وقدرتها على التكييف ، : محتملة 

ادتها لصالح حكومة عالمية ، اما السيناريو الرابع وهناك من يذهب  الى امكانية  تنازل الدولة عن سي
 . فيتوقع تفكك الدولة الى عدة  دويالت صغيرة

 :  من هذا المنطلق تأتي  هذه الورقة البحثية لتجيب على التساؤل البحثي االتي
ا ما مستقبل الدولة الوطنية في ظل تنامي مفهومي العولمة و المواطنة العالمية ايتمولوجيا وامبريقي

 وواقعيا ؟
 : تقسم الورقة البحثية الى المحاور البحثية التالية

 اإلطار االيتومولوجي للدراسة 
 المواطنة العالمية و الدولة القومية. 
 سيناريوهات مستقبل السيادة الوطنية في ضوء المواطنة العالمية. 

 اإلطار االيتومولوجي للدراسة: المحور األول 
من المفاهيم من بينها مفهوم السيادة الذي يعتبر أحد المقومات العامة  ارتبط  تفسير الدولة بالعديد

كما أنه من بين المفاهيم األساسية في علم السياسة،ويقصد بهذا المفهوم  ، التي تقوم عليها الدولة
مبدئيا أن كل دولة مستقلة لها سلطة نهائية عليا و هذه السلطة تقوم بتنظيم شؤون الدولة داخليا و 

ا،و تضمن له حرية التصرف داخل إقليمها وحتى في شؤونها الخارجية،بما يحفظ لها هيبتها و خارجي
،كما ارتبطت الدولة الوطنية أيضا بمفهوم آخر وهو مفهوم كرامتها على المستويين الداخلي و الخارجي
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تاج الفكري المواطنة الذي يعد من المفاهيم الحضارية التي أفرزها الفكر الحديث من خالل تراكم الن
لإلنسان وأيضا من خالل تراكم المنجزات الحضارية، فأصبحت هناك عالقة وطيدة بين مفهومي 

 .السيادة والمواطنة أساسها الدولة الوطنية

موضوع من هذا النوع يستدعي بنا النظر فيه جيدًا وفي محاولة منا لإللمام بأهم النقاط الستيعاب و 
 .وفهم بعض حقائقه

 .المنطلق سنتعرض في هذا المحور مفاهيم كل من  السيادة والمواطنة العالمية ومن هذا 
 مفهوم السيادة:أوال

فالسيادة كمفهوم قانوني هي صفة من صفات الدولة بموجبها : للسيادة مفهومين سياسي و قانوني
ميعها في تتساوى جميع الدول في التمتع بها لكونها من خصائص الدولة الحديثة ، فالدول تتساوى ج

تمتعها بالسيادة وبما يترتب على ذلك من مساواة أمام القانون الدولي و الحقوق التي يرتبها لها هذا 
 .القانون 

بينما السيادة كمفهوم سياسي تعني قدرة الدولة الفعلية على رفض االمتثال ألية سلطة تأتي من 
لدولي بحرية كاملة، فهناك بعض الدول الخارج ومن ثم القدرة الفعلية على تأكيد الذات في المجال ا

تتمتع بالسيادة كصفة قانونية مع عدم كونها سيدة بالمفهوم السياسي ذلك حال الدولة التي يعترفا لها 
باالستقالل القانوني باعتبارها عضوا في الجماعة الدولية فتتبادل تبعا لذلك التمثيل و لكنها رغم ذلك ال 

 .ذاتها في مجال عالقات القوى القدرة الفعلية على تحقيقتملك
 .تعريف السيادة
و معناها األعلى و السمو " Superanus"مشتقة من الكلمة الالتينية"Sovereignty" كلمة السيادة 

"Superiority"، و سماها ( السلطة العليا )غير أن الكتاب كانوا يطلقون عليها أسماء أخرى فيسمونها
و كلها مرادفات لمعنى السيادة و هي السلطة العليا في ( الدولةاكتمال السلطة في )فقهاء الرومان 

 4.الدولة أو أعلى درجات السلطة 
و معناه الزعامة الرياسة، القيادة و سيد يطلق " سيادة"،" يسود"،" ساد:"و السيادة في اللغة العربية 

لرئيس و المقدم ،و أصله من ، و الزوج و ا"الحليم"، "الكريم"، "الفاضل"،" الشريف"، "المالك"على اهلل ،
 .ساد و يسود

أنا سيد الناس : "و قال أيضا" السيد اهلل تعالى :"و في الحديث قال سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 2".يوم القيامة

 .أما اصطالحا فإن تعريفات السيادة كثيرة ومتنوعة نظرا الختالف الفقه حولها
السلطة العليا "نظرية متناسقة عن السيادة،إذ يعرفها بأنها أول كاتب غربي يؤلف " جون بودان "يعد 

التي يخضع لها جميع المواطنين و هي دائمة و غير محدودة بالقوانين و بمعنى أنها القوة التي تفرض 
الخضوع على جميع المواطنين ، و يرتبط بها حق إصدار القوانين و كافة التشريعات في الدولة ، و 
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هدات  و إعالن الحروب ، كما أنها القوة التي تستطيع أن تغير العرف و العادة كذلك حق إبرام المعا
 .0"داخل الدولة

فيقول أن السيادة هي تلك السلطة العليا ،التي ال نجد سلطة أعلى " عبد الحميد متولي"أما الدكتور 
 1".منها ، بل وال تجد مساويا أو منافسا لها في السلطة داخل الدولة

الى ان السيادة هي سلطة الدولة العليا على إقليمها و رعاياها و استقاللها من أية " العناني"يذهب 
سلطة أجنبية و ينتج من هذا أن يكون للدولة كامل الحرية في تنظيم سلطتها التشريعية و اإلدارية 

ساواة الكاملة القضائية و أيضا لها الحرية في تبادل العالقات مع غيرها في العمل على أساس من الم
 ".بينها 

 (.المعنى اإلجرائي:)انطالقا مما سبق يمكننا تقديم التعريف التالي لمفهوم السيادة
السيادة هي تلك الميزة التي تختص بها السلطة السياسية للدولة باعتبارها تمتلك أدوات القمع المادي 

ة المطلقة تعني إبرام المعاهدات و المشروع للمحافظة على النظام العام الداخلي، أما خارجيا فالسياد
االنضمام للمنظمات الدولية ومن هنا نستخلص أن السيادة هي تلك الخاصية التي تعلو وال يعلى عليها 

 .يخضع لها األفراد و الجماعات داخليا ،و هي مستقلة عن أي سلطة خارجية

 5:وهي باالساس تتسم بعدة  خصائصوهي

 (السيادة دائمة)خاصية الدوام
 (سيادة شاملة)صية الشموليةخا

 (سيادة مطلقة)خاصية اإلطالق 
 (سيادة مجردة) خاصية التجريد

 خاصية عدم إمكانية التنازل أو التحويل
 مفهوم  المواطنة العالمية :ثانيا

دفعت العولمةمنذ ظهورها إلى تغيير مالمح العالم بصورة جذرية ، األمر الذي دفع الفكر السياسي 
يد من المواطنة يتناسب مع الظروف الجديدة اليوم،فالمواطنة التقليدية كانت تقوم على إلى تناول نوع جد

قواعد تفترض قوة الدولة القومية و سيادتها المطلقة على أراضيها و مواطنيها ،و هوما أصبح أمرا غير 
ة القرن الحادي موجود اآلن ،لهذا كانت المواطنة العالمية هي الفكرة الجديدة أو الصورة الحديثة لمواطن

والعشرين،فقد اتسع مجال الحديث مؤخرا عن المواطنة العالمية في كتب الفكرالسياسي و اإلجتماعي و 
كتب التربية و البيئة ، و أصبح مفهوم المواطنة العالمية هو المفهوم األكثر رواجا بين الباحثين في 

فصل أو أكثر يناقش المفهوم الجديد و  نظرية المواطنة ،إذ قلما يخلو أحد المؤلفات عن المواطنة من
تداعياته،وعليه سنحاول في هذا الفصل التعرف على حقيقة المواطنة العالمية و أثرها على السيادة 

 .الوطنية،وذلك من خالل مبحثين
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يعتبرمفهومالمواطنة العالميةمنالمفاهيمالجديدةالتيتحتلبؤرةالتحليلفيالعلوم االجتماعية و 
السياسيةبسببتحدياتهجديدةوآفاقهالواعدةرغمأنهذاالمفهومفيحدذاتهمازالاليلبيكلحاجياتالدراسةالنظريةبشكلكاففي

 .إنتظارتعريفأوسعوأكثرشرعيةله

 .كما أنأصواللمواطنةالعالمية صعبةالتعقبفمعناهاخاصللغايةوجذورهامعقدةومتنوعة
مواطنة العالمية و أبعادها، وعالقتها و بناء على هذا سوف نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم ال

 .بالدولة القومية، ثم مستقبلها فتقييمها
لم يكن مفهوم المواطنة ليوضع يوماعلى المحك ، إال حين برزت العولمة واتسع فضاءها،و الواقع 
أن ظاهرة العولمة لم تستهدف المواطنة بقدر ما استهدفت مبادئها الكبرى من خالل المؤسسات التي 

عليها المواطنة ،مما دفع إلى اعادة النظر في مفهومها و محاولة إعادة صياغتها من أدنى  انبنت
فقد أصبحت العولمة بكل تجلياتها و آثارها  ،6المستويات المحلية إلى أعلى المستويات الكونية 

وم المواطنة السياسية و االقتصادية و الثقافية وراء المحاوالت النظرية و العملية إلعادة النظر في مفه
و توجيه اإلنتقادات للمفهوم القديم للمواطنة الذي كان يركز أساسا على كيفية إدماج األفراد كمواطنين 
ضمن إطار الدولة الحديثة ،فإن مفهوم المواطنة في عصر العولمة ينصب على معالجة عجز الدولة 

ج األفراد و تحقيق المساواة و الحديثة عن بناء المواطنة و الحفاظ عليها بسبب عدم قدرتها على دم
 4العدل بين الجميع 

و كذا بروز ظاهرة التعددية الثقافية نتيجة لتزايد الهجرة العالمية و انتقال العمالة من قطر آلخر بل 
و من قارة إلى أخرى ،و تعرض دعائم الدولة القومية لإلهتزاز بسبب تنامي حدة النزاعات العرقية ،و 

باإلعتراف بالحقوق الثقافية و كذلك ظهور التكتالت السياسية اإلقليمية الكبيرة المطالبات المتزايدة 
كاإلتحاد األوربي و التي أتاحت فرصا لإلنتماء إلى كيانات و جماعات سياسية أكبر ،و لهذا أصبحت 

خيرة التغيرات العالمية الكبرى في العقود األ هاللمواطنة أبعاد متعددة و دالالت جديدة شجعت على بروز 
،وعليه فهناك إتفاق عالمي على أن هناك حقوقا إنسانية عالمية ينبغي تطبيقها بغض النظرعن تنوع 

 المجتمعات و اختالف الثقافات ،
حقوق : و يمكن االقول أن عملية تأسيس الحقوق عملية تاريخية مستمرة امتدت على ثالث أجيال

و التي هي اقتصادية و اجتماعية ،و  الثاني حقوق الجيلالتي كانت سياسية أساسا ،و  الجيل األول
العابرة للقوميات التي هي نتاج وعي كوني تبرز فيها أساسا حماية البيئة  حقوق الجيل الثالث و الرابع

 9.والحق في السالم ،و الحق في التنمية
ففي سياق عالمي يتسم بالتعقيد الشديد و العمليات المتناقضة في مجال التغيير السياسي و 

االقتصادي و االجتماعي بدأت الشعوب في عقد تحالفات عابرة للقوميات من خالل المؤسسات الدولية 
و مؤسسات المجتمع المدني العالمية لصياغة حقوق جديدة في إطار فضاءات تتجاوز الحدود الضيقة 
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ن توفر لهم للدول وتناضل لحماية روح التضامن أو لخلقها من خالل تنمية المؤسسات التي من شأنها أ
 .الحماية اإلجتماعية 

قيم و سلوك وهي تربية و آداب و أخالق و :" تعريفا للمواطنة العالمية بأنها أماني جرارولهذا تقدم 
تكوين وذوق حضاري و تراث مرتبط بقيم و ثوابت المجتمع وفلسفته في الحياة،فهي تتضمن حب 

يل إلى غيره اجتماعيا و هو ابن المجتمع و التعلق به ،فالفرد مدني بطبعه يم -العالمي -الوطن
العالمي ككل ،فالمواطنة بهذا المعنى تتضمن التزامات أخالقية و اجتماعية تجاه المجتمع العالمي و 

 9"األمة 
أن المواطنة بمفهومها العالمي ال تمسح أو تلغي "أماني جرار"و انطالق من هذا التعريف ترى 
لك األخيرة ال وجود للمواطنة بمفهومها العالمي فكالهما تعاضد المواطنة بمفهومها القومي فبدون ت

 43.اآلخر،إال أن المواطنة العالمية يجب أن تسعى لتضم و تحوي مبادئ المواطنة األخالقية 
كما و يرى العديد من االباحثين أن مفهوم المواطنة العالمية من المفاهيم التي راجت جنب إلى جنب 

غذتها دعاوى و تحركات الكوسموبوليتانيين الجددوذلك بطرحها كبديل مستقبلي مع العولمة السياسية و 
للمواطنات الدولتية من خالل نشر قيم متجانسة و منمطة لحقوقاإلنسان و مؤسساتمنمذجة متوافقة 

 44.وطروحات الديمقراطية و اقتصاد السوق الحر و الحكم الراشد 
ر دور الدولة أو منطقها الوظيفي و لكن باألساس و يهدف هذا المنظور المعرفي ليس فقط لتحوي

لبناء كيان كوني على أنقاض الدول باسم إنسانية اإلنسان و المصدر اإلنساني للمواطنة ال المصدر 
فالمواطنة العالمية هي في الحقيقة تحدي حقيقي لنمودج الدولة األمة ،و في هذا النطاق من .الدولي

الحداثة قد أثرت نسبيا على مفهوم المواطنة، لكن تأثيرها كان أكبر  المهم جدا القول بل اإلعتراف أن
 .على نسق الدولة الوطنية 

و للمواطنة العالمية أوجه عديدة و أفكار كثيرة ،لكنها تدور في الغالب حول الفرد الذي يتحرك في 
الحديثة و حسب أطرمعينة و يحتاج إلى هيكل سياسي شامل ينقله من األنساق التقليدية إلى البيئات 

 :دعاة هذا الطرح يمكن الوصول للمواطنة العالمية عن طريق العمليات التالية 
 .نشر قيم معولمة لحقوق اإلنسان و الديمقراطية و المبادرة اإلقتصادية الحرة -0
تطوير التجانس القيمي العالمي بتطوير شبكات المجتمع المدني العالمي عبركل العالم مع  -2

 .المحلية كونية و القيم العالمية محليةجعل الهموم 
إلى آليات الحكم العالمي مع –األمم المتحدة ووكاالتها الخاصة –تحويل المؤسسات الدولية  -0

 .تمكينها من فرض الخيارات العالمية على الدولة
اعادة النظر في فلسفة السيادة وجعلها شكلية و رمزية وليست عائقا على عمليات العولمة  -1

السياسية أو مبررا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية الخاصة بالدولة باسم الديمقراطية و حقوق 
 42.اإلنسان



209 
 

أن المواطنة العالمية بهذا المنحى لن تكون مجرد إحساس انساني،أو قيمة طوباوية،ولكن يعتقد 
يتميز بالتعقيد على  الدعاة لها أنها سوف تكون تجربة إنسانية مستقبلية ،بخلق عالم مابعد الدولة

في ( الحكومة العالمية)،و الحكم العالمي المعقد( الجهات) المستوى التنظيمي بين الحكم المحلي المجزأ
العالمي و الحكومة  –حين يلعب المجتمع المدني العالمي دورا فعاال ووسيطا بين الموطن المحلي 

 .مير العالمي المحلية لخلق شفافية المشاركة المباشرة من خالل هذا الض
 .المواطنة العالمية و الدولة القومية: المحور الثاني 

لقد ارتبط مفهوم المواطنة ارتباطا وثيقا بمفهوم الدولة الوطنية بحيث تالزم المفهومان إن ضيقا 
أواتساعا،فإذا انكمشت حدود الدولة القومية نتيجة لحاالت االنفصال أو االنقسام تراجعت حدود المواطنة 

ن اتسعت حدود الدولة القومية بسبب متغيرات مستجدة فإن نطاق المواطنة يتسع ليتطابق مع  كذلك ،وا 
 40.الحدود الجديدة

إال أن المواطنة العالمية تختلف في طبيعتها عن المواطنة التقليدية، فهي نتاج ظهور نظام العولمة 
عة سياسية في دولة ما،والمجرد في العقد األخير من القرن العشرين،فهي ال تعبر عن عضوية في جما

زيادة الوعي و اإلحساس بالعالم و مشكالته،بل هي رؤية جديدة لمفهوم المواطنة في عصر العولمة 
وما هو مطلوب من المواطن في زمن أصبحت فيه الدولة أقل سيطرة وقوة،و أصبح التواصل بين أجزاء 

في مجال المواطنة ،أن المواطنة التقليدية لن العالم أيسر مايكون ،ولهذا يرى عدد كبير من الباحثين 
تصمد كما هي في المستقبل ،ذلك نظرا لزيادة معدالت التكتالت اإلقليمية و مثالها البارز اإلتحاد 

األوربي،إضافة إلى اتساع نطاق العولمة بإعتبارها عملية تاريخية أصبحت تشمل السياسة و اإلقتصاد 
لى أن تفتح حدودها للتواصل بين األفراد و بين الحيز الذي يتواصلون مما أجبرالدولة ع41والثقافة معا،

عبره،وهو ماخلق أيضا نوعا من المواطنة ينتمي فيها الفرد إلى العالم ككل سواء كان حقيقي أو 
افتراضي،وبذلك ضعفت عالقة الفرد بالدولة في مواجهة عالقته بالعالم ككل و من هنا يصبح دور 

ر خطورة من دور المواطن التقليدي فهذا األخير و إن تخلى عن دوره كمواطن في المواطن العالمي أكث
بينما لو .دولته فقد تتعطل بعض المؤسسات الدستورية عن العمل لكن مع بقاء كيان الدولة قائما

تقاعس المواطن العالمي عن القيام بدوره يؤدي ذلك إلى إختفاء الدولة العالمية أو عدم قيامها أصال،إال 
أن هدا ال يتطلب من المواطن العالمي أن يتخلص من هويته المحلية في مقابل حصوله على هويته 
العالمية،فالهوية التي يكتسبها الفرد من خالل إنتمائه للعالم التلغي كونه منتميا إلى دولة ما أو أمة 

المي من هويته المحلية بعينها أوعرق محدد،فاألمر ليس مواجهة بينهما ،بل البد أن يستفيد المواطن الع
في إثراء عالميته،فما يحدث اليوم من تبادل و نشر الثقافات و المعتقدات و العادات و التقاليد بين 

 .أرجاء العالم إنما يؤكدعلى ذلك المعنى
إن ظهور نظام العولمة حول األمور بشكل جذري حيث أصبحت الدولة مفعوال بها ال فاعال محركا 

ظرية القديمة للمواطنة التقليدية كانت تقوم على عدد من الركائز أهمها افتراض أن في هذا النظام،فالن
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األمة /الدولة هي المتحكم األول في حياة األفراد الذين يعيشون داخل حدودها،وعليه فإن تراجع الدولة
 األمة هي الساهر على المواطنة/هو في حقيقة األمر تراجع حتمي للمواطنة ليس فقط ألن الدولة

 45وضامنها األسمى،ولكن أيضا ألن ال مصداقية لمواطنة يضمنها منطق السوق والعولمة
فقد ساهمت العولة إلى جانب عوامل أخرى منها الديمقراطية القائمة بالدول و العامل الداخلي في 

ما سي)تحديد أفق المواطنة،وشكلت لها تحديا إستهدفها في حد ذاتها من خالل إستهداف مبادئها الكبرى
،وأكثر من ذلك إستهداف المؤسسات والقيم التي إنبنت عليها المواطنة إياها لسنين (جنب الحقوق فيها

 46.طويلة
ووفقا للمواطنة العالمية أصبحت الحقوق المتعلقة بالمواطنة غير قاصرة على حدود الدولة 

 Post"القومية  القومية،لهذا يصبح من المنطقي أن نصف هذا التغير بأنه صيغة لمواطنة مابعد

national " بمعنى أن المواطنة تتحرك إلى ما وراء النطاق القومي،و الحقوق تتخلص من صفة
الحصرية إلى حقوق لإلنسان عموما،األمر الذي أضعف رباط القومية  داخل مفهوم المواطنة ،فعندما 

ما أصبحت الحقوق تشمل كانت الحقوق مقتصرة على أبناء األمة الواحدة كانت المواطنة قومية أما عند
 .حيزا أوسع تحولت المواطنة القومية إلى مواطنة عالمية 

كذلك ما يمكن مالحظته أثناء الحديث عن أثر المواطنة العالمية على الدولة هو انتقال جزء من 
القانون  -وتشرف على تطبيق –سيطرة و سيادة الدولة القومية إلى المنظمات الدولية التي تقوم بسن 

لي ،بمعنى أن إدارة األمور المتعلقة بحياة المواطنيين في ظل هذا المفهوم تنتقل من كيان معنوي الدو 
هو الدولة القومية إلى كيان معنوي آخر هي المؤسسات أو المنظمات الدولية ،وبالتالي فإن فكرة 

مواطنة العالمية فال 44تالشي الدولة ظلت ترافق المسيرة التاريخية وظلت شائعة في التاريخ السياسي ،
تطبيقية كما هي سياسية فهي تحتاج إلى التفاعل الشخصي لكل مواطن في كل أنحاء العالم حتى 

 49.يصبح هذا المفهوم حقيقة واقعة
أيضا من بين ما يميز مفهوم المواطنة العالمية هي عملية التوسع المكاني لحيز المواطنة و أحيانا 

تشغله المواطنة القومية ،مما يجعل مفهوم المواطنة في عصر  اإلنكماش المكاني عن ذلك الذي كانت
أي غير محدد بحدود الدولة القطرية القومية،وهو ماصنع تغيرا دراميا لمفهوم "العولمة غير قطري 

المواطنة التقليدي الذي كان مرتبطا بمفهوم الدولة القومية بحدودها المعروفة وهي التي كانت النمودج 
 .عملية تطور الدولة في كل مكان بالعالماألكبر شيوعا في 

هذا التغير حول المواطنة من صيغتها الثابتة الجامدة إلى صيغة جديدة أكثر مرونة،جعلها تشتمل 
الذي -Local -على أكثر من مستوى،فباإلضافة إلى المستوى القومي للمواطنة نجد المستوى المحلي 

أو اإلقليم الواحد بشكل يجعلها تشغل حيزا ما دون تظهر فيه المواطنة مجسدة بين جدران المدينة 
،أو المستوى العالمي حيث تتخطى المواطنة فيه حيز ماوراء القومي "  Subnationalّ"القومي

"Transnational " و تمتد لتشمل حيزا أوسع ينتهي بحدود العالم كله،و هنا نصبح أمام مستويات
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وهو مايعني أن (عالمية -قومية -محلية)اني الذي تمتد فيهثالثة للمواطنة وفقا لعالقتها بالحيز المك
التصور القديم عن المواطنة المرتبطة بالضرورة بحدود الدولة القومية قد أصبح غير مالئم في زمن 
 :العولمة وعليه أصبحت المواطنة في الوقت الراهن بحاجة إلى تعريف و تمييز من ناحيتين على األقل

مادون القومية و القومية وعالمية في هويتها :ة،حيث تميزت المواطنة إلىالناحية المكاني:األولى
المتعددة المستويات،وهو ما يؤدي إلى الناحية الثانية من ناحيتيي التمييز وهي ناحية المكونات 

بما يدل على أن المواطنة قد صارت :المختلفة التي تشكل المواطنة الموجودة في المستويات الثالثة
 .وترابطا أكثر مرونة

وعلى الرغم من هذا التنوع في أشكال المواطنة في عصر العولمة بدءا من المواطنة التقليدية 
وهي صيغة تشمل كل أنواع ")Cosmopolitan"فالمواطنة العالمية ثم المواطنة الكونية

ثر تلك وانتهاءا بالمواطنة اإلفتراضية على شبكة األنترنت ،فإن المواطنة العالمية هي أك(المواطنة
األنواع تماسكا في بنيتها الفكرية،وأكثرها رواجا وأنصارا في أوساط الباحثين و المهتمين بالفكر 

السياسي، ذلك أنها األكثر إتساقا مع عملية العولمة وما تهدف له من ترابط عالمي وانكماش في حيز 
 .المكان و الزمان،وتحرير األفراد،وتقييد سلطة الدولة القطرية القومية 

وكنتيجة لما سبق ثمة إجماع عند كل الباحثين ،على أن من أكثر المتضررين من صعودالعولمة 
وأن كانت األخيرة بالطبع أكثر تضررا،وأنه منذ (متقدمة كانت أونامية)واتساع نطاقها هي الدولة القومية 

دينية و العرقية ظهور الدولة القومية، وثمة بزوغ لمدلول محدد لمفهوم المواطنة يتخطى الفوارق ال
 49.واللغوية وماإليها ويؤكد قيمة المساواة بين جميع عناصر األمة ويترجم المشاعر الوطنية أو القومية

إال أنه ومنذ تشكل مالمح ظاهرة العولمة وتنامي ظاهرة الشركات العمالقة متعددة الجنسيات واتساع 
نطاق نشاطهاواتجاه معظمها نحو اإلندماج و التكتل من أجل خلق كيانات أكبر،وثمة عالمات كثيرة 

د الكثير مما كانت تؤكد أن هناك تأثيرات عديدة بالسلب أواإلجاب على وضعية الدولة القومية وأنها تفق
وأن تمركزية الدولة القومية كضمان لحقوق المواطن تتعرض 23 تباشره من الوظائف و الصالحيات 

لإلرتياب و الشكوك على نحو متزايد،وأن هناك العديد من الشواهد البارزة في أواخر القرن العشرين 
عالقة بين الدولة و األراضي و تؤكد على تآكل اإلستقاللية القومية ،وأن هناك تحوال في طبيعة ال

األشخاص التابعين لها،وأن الروابط بين الدولة و مواطنيها تتعرض للضعف على نحو حاسم و نهائي 
 .و ال رجعة فيه

 .سيناريوهات مستقبل السيادة الوطنية في ضوء المواطنة العالمية: المحور الثالث 
ءات الوطنية إلى الفضاءات الكونية أثرت إن المواطنة و هي في طريقها إلى اإلنتقال من الفضا

وبشكل كبير على سيادة الدولة الوطنية و هو ماانبثق عنه تضارب في إتجاهات الباحثين و األكاديمين 
الذين إهتموا بمستقبل السيادة في ظل عالمية المواطنة،فنتج عن ذلك أربع سيناريوهات متضاربة 

ا،وسيناريو ثان يقر باستمرارية الدولة وقدرتها على التكيف ،و ،سيناريو يقر بتآكل التام للدولة وسيادته



212 
 

سيناريو ثالث تنبأ بتنازل الدولة عن سيادتها لصالح حكومة عالمية،أما السيناريو الرابع توقع تفكك 
ولمعالجة هذا اإلشكال سنتطرق إلى دراسة هذه السيناريوهات كل . الدولة إلى عدة دويالت صغيرة 

 .على حدى

 .يناريوبقاءالسيادةالوطنيةس: أوال
يذهب عدد كبير من الباحثين إلى أن السيادة تعد أعظم اختراع إنساني في التاريخ، و أحد أهم 

، و أن العولمة ليست ظاهرة جديدة بل ترجع أصولها التاريخية إلى  24األبنية التنظيرية للدولة الحديثة 
يعتقدون أنه لم يحدث أي تحول دولي بارز على  البدايات األولى من القرن الخامس عشر ،لذلك فإنهم

مستوى العالقات الدولية ،و بالتالي فإنه من الخطأ الفادح و من السذاجة اعتبار أن الدولة قد تغيرت 
أو تقلص دورها ، فالعولمة و رغم ما تسعى إليه من عولمة  اإلنتاج و الثقافة و القيم و تجاوز 

ال تتعارض مع استمرارية الدولة و بقاء سيادتها ،بل أن الدولة هي تشريعات الدولة الوطنية ، فإنها 
وحدها التي مكنت المجتمعات من أن تقوم، و من أن تحسن تنظيم نفسها و تحصيل شروط حياتها و 
ضبط أمنها في الداخل و الخارج و بمقدورها وحدها  فقط الحفاظ على التوازن بين المصالح المتضاربة 

22ى الوطنية و عبر الوطنية مع أن نطاقها سيكون أضيق من السابقو التوسط بين القو 
. 

ومن هنا فأنصار هذا االتجاه يؤمنون بأن الدولة و مفاهيم السيادة ، لم يفقدا مبررات وجودهما 
بعد،رغم التحوالت التي طرأت على البنية اإلستراتيجية للنظام العالمي ،و تطور عقيدته التدخلية 

ذات السيادة ،و أن أقصى ما يمكن لهذه التطورات و لتحوالت أن تفعله ،هو أن المنظمة في الدول 
تنال من طبيعة األدوار و الوظائف التي تطلع بها الدول ،  مقارنة بما كان عليه الحال في ظل النظام 

 .العالمي التقليدي
العولمة في  "في مؤلفهما " جورج ثومبسون"و " بول هبرست"ومن أهم دعاة هذا االتجاه ،كل من 

 في مؤلفهما" هالن ملنر"و " روبرت كيوهن"،و  "Globalization in Question "مأزق

"Internationalization and DomesticPolitics"  في مؤلفه" أنطوني جيدنز"و "Modernity 

and Self –Identity" 

ي المتحكم في مسار فكل هؤالء يقرون بالدور المركزي للدولة الوطنية و بقاءها الفاعل الرئيس
العالقات الدولية لعالم مابعد الحرب الباردة ،وأن فكرة تالشي الدولة ظلت ترافق المسيرة 

التاريخية،وظلت شائعة في التاريخ السياسي،وقد قال بها الكثير ولكن الذين تمسكوا بها وأثبتوا خلودها 
وال تزال على فكرة الحفاظ على التراث هم األكثر عددا و األقوى حجة،وأن نظرية النظام العالمي قامت 

و الثقافة و التي ستجعل من عناصر المواجهة القومية أدوات فاعلة و حاضرة في وجه العولمة،ووهو 
ماال ينطبق فقط على دول العالم الثالث،بل يتعداه إلى جميع الدول دون تمييزأو استثناء،بل قد يكون 

ث تكون العالقة بينهما طردية،فكلما كبرت الدولة وتعاظم أكثر بروزا وحضورا لدى الدول الكبرى بحي
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شأنها،كلما حرصت أكثر على بقاءها ومصالحها وتحسنت وتوسعت في تعاملها مع اآلخرين ،وبالتالي 
 20.تبقى مشدودة دائما بين مطلب خصوصيتها ومطلب كونيتها

و ال االعتماد المتبادل  ال العولمة " : " Ruth Lapidoth"روث البيدوت"و في هذا الصدد يقول 
و إذا كان ..... من قبلها تتحديا سيادة الدولة ، الدول فقط هي التي تتحدى سيادة بعضها البعض

للعولمة من تحد فهو تحديها للسيادة اإلجرائية للحكومة ،أي مقدرتها على ممارسة السيادة خالل عملية 
 21".صياغتها للسياسات العامة
في هذا المشهد ستظل باقية ما بقيت الدولة القومية و  Nation –State) ) لذلك فالسيادة الوطنية

 .لم يرجح أحد حتى اآلن بأن الدولة القومية ستنهار كمبدأ عام
كما يجب اإلشارة إلى أن تأثير النظام العالمي يختلف مداه من دولة إلى أخرى بحسب موقع كل 

العالمي في سلوكه العام يعمل على تعزيز السيادة في دولة على خريطة توازنات القوى الدولية ،فالنظام 
دول المركز ،في الوقت الذي يعمل على إضعاف السيادة في الدول األطراف أو ما بات يعرف بعالم 

 .الجنوب
و يتفق غالبية الباحثين على أن التحوالت العديدة و المهمة التي طرأت على النظام العالمي خالل 

،و التي ازدادت حدة منذ أوائل العقد الحالي ،قد أثرت بدرجة كبيرة على  العقود القليلة الماضية
مضمون مبدأ السيادة الوطنية و نطاق تطبيقها بوصفه المبدأ الحاكم لمجمل التفاعالت الجارية بين 

 .أطراف النظام الدولي
ب ،و إنما فالواضح أن هذا المبدأ ترد عليه اآلن قيود كثيرة ليس من جانب النظام العالمي فحس

أيضا كنتيجة لضرورات العولمة و الحياة الدولية المعاصرة و تحوالتها ،ما جعل مفهوم السيادة الذي 
 . استقر عليه الفقه القانوني و السياسي التقليدي محل التساؤل

و أيًا كانت توجهات الباحثين بشأن الجدل المثار اآلن على نطاق واسع حول مدى تأثير ظاهرة 
لعالمية على مفهوم السيادة الوطنية، إال أن ثمة أمرين مهمين ينبغي التأكيد عليهما بهذا المواطنة ا
 :الخصوص

ة آخذ دون شك يأن االتجاه نحو تقليص دور السيادة الوطنية في نطاق العالقات الدول: األمراألول 
 .في التزايد و بشكل مطرد خالل العقدين الماضيين و مستمر في المستقبل المنظور

أن التسليم باالستنتاج السابق، ال ينبغي أن يفهم منه بحال أن التطورات المصاحبة : األمر الثاني
 .لظاهرة المواطنة العالمية ستفضي إلى زوال مبدأ السيادة الوطنية تماما

 :و من بين األدلة التي يوردها الباحثون للتدليل على صحة هذا السيناريو
لرغم من كل ما يقال عن الوحدة األوربية الشاملة و فتح الحدود تجربة اإلتحاد األوربي ،فعلى ا

السياسية للدول األعضاء أمام حركة انتقال األشخاص و رؤوس األموال عبر األقاليم المختلفة لهذه 
الدول ، إال أن الشيء المؤكد في هذا الخصوص هو أن السيادة الوطنية لفرنسا مثال أو ألمانيا أو 
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لن تختفي تماما ،و إن كانت تلك الدول ستفقد و ال شك بعض من سلطتها السيادية  بريطانيا أو غيرها
.لصالح هذه الوحدة أ و اإلتحاد األوربي

25 
فيتمثل فيما يشار إليه من جانب بعض الدارسين بانتفاضة القوميات أو بعث : أما الدليل الثاني  -

عض أنها قد وئدت تحت وطأة الحكم الروح من جديد لدى بعض الجماعات القومية و التي ظن الب
أو في اإلتحاد  4994الشمولي في بعض الدول كاإلتحاد السوفيتي قبل انهياره رسميا في ديسمبر عام 

 . اليوغسالفي في السابق
إن االنبعاث المطرد للمشاعر القومية في بعض مناطق العالم اآلن ، ومحاولة كل جماعة قومية 

ألم التي تشملها و تكوين دولتها المستقلة تعد دليال آخر يقودنا إلى القول متميزة االنفصال عن الدولة ا
باستمرار بقاء الهويات القومية كأساس لتكوين الوحدات السياسية و بالتالي السيادة حتى و لو كان ذلك 

 .في مواجهة دول قائمة
ات الدولية ،و المقصود كما يعتقد أصحاب هذا السيناريو أن الالعبين العابرين للقوميات في العالق

المنافسين لها ،من أمثال الحركات السياسية المعارضة ،و المنظمات غير (الفاعلون غير الدول )بهم 
الحكومية ،و الشركات و رجال األعمال ،و منظمات حقوق اإلنسان ، وما إلى ذلك ،قد تعرضوا لعدة 

لبعض هؤالء الفاعلين ،كما أن العديد ضربات مؤخرا ،فاألزمة المالية العالمية أدت إلضعاف مباشر 
من منظمات المساعدات اإلنسانية و التنموية التي ال تتبع الدول مباشرة و تعتمد على منح و تمويل 
دول و شركات ومتبرعين تراجعت قدراتها ،و بالتالي دورها السياسي أو غير المباشر،و لم تعد بديال 

قبل " فرانسيس فوكوياما"و هو ما يجسد فكرة عبر عنها عن الحكومات أو وسيلة مهمة للضغط عليها ،
 26(.عودة الدولة)سنوات بمصطلح 
جيديون باكر أن الدولة ستبقى هي الفاعل الرئيسي،وأن صعود المجتمع المدني "ولذلك يؤكد 

آكل العالمي ما هو إال إستجابة للتغيرات والتحوالت التي يمر بها نظام الدولة القومية وليس إنهيار أو ت
هذا النظام،ذلك أن أنشطة المجتمع المدني عبر القومي مرتبطة بزيادة التزام الدولة بالتعاون مع 

 24.المنظمات الحكومية،وأن المجتمع المدني العالمي هورد فعل لعولمة قوة الدولة ومؤسساتها
 .سيناريو انتهاء السيادة الوطنية: ثانيا 

في هذا السيناريو حيث يرى أنصاره أنه كما حلت الدولة تعددت الدراسات التي تروي نفس األفكار 
محل سلطة اإلقطاع تدريجيا منذ خمسة قرون،فسوف تحل اليوم المنظمات غير الحكومية و الشركات 

المتعددة الجنسيات تدريجيا محل الدولة ،و السبب في كلتا الحالتين واحد،وهو التقدم الثقافي وزيادة 
واق أوسع ،و منه نهاية النظام الوستفالي وتقليص تدريجي لدور الدولة اإلنتاجية و الحاجة إلى أس

كمحرك أساسي لدواليب الحياة السياسية و االجتماعية و االقتصادية،بما يؤدي إلى اختفاء مفهوم 
السيادة،ثم الدولة القومية ذاتها في مرحلة الحقة وستكون الوظيفة الجديدة للدولة خدمة المصالح 

 29في األساس مصالح الشركات العمالقة ،المسيطرة وهي 
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وأن الشركات المتعددة الجنسيات ،و في إطار سعيها لتحقيق هذا الهدف ،تستعين بجهود هيئات و 
مؤسسات أخرى ،منها المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي ،و مختلف 

و الثقافة ،و منها أيضا أجهزة المخابرات في الدول  وكاالت األمم المتحدة العاملة في ميادين التنمية
الكبرى و مختلف وسائل التأثير في الرأي العام كالصحف و المجالت و شبكات التلفاز و المؤسسات 

الخ من تلك المؤسسات العابرة ..........المانحة للجوائز الدولية المهمة أو المشتغلة بحقوق اإلنسان 
 .للحدود و القوميات

أنها ال تدخر وسعا في تجنيد مفكرين و كتاب في مختلف البالد ينظرون و يروجون ألفكار كما 
العولمة و الكونية،و يؤكدون أن الشعور بالوالء ألمة أو وطن قد أصبح من مخلفات الماضي التي 

.يستحسن إهمالها
29 

الحقة من األفكار و الواقع أن فكرة تالشي سيادة الدولة ،ثم اختفاء الدولة القومية في مرحلة 
 . "الفوضويين"و "ماركس"الشائعة في تاريخ تطور الفكر السياسي ،حيث قالها 

و من الجدير ذكره أيضا، أنه خالل تتبع الكتابات التي تؤمن بهذا السيناريو نلحظ اتفاقا عاما بين 
خالل العقود  غالبية الباحثين على أن التحوالت العديدة و المهمة التي طرأت على النظام العالمي

القليلة الماضية ،و التي ازدادت حدة من أوائل العقد الحالي ،قد أثرت بدرجة كبيرة على مضمون مبدأ 
 Word المجتمع العالمي) السيادة الوطنية و نطاق تطبيقها ،بحيث أدت إلى ما يطلق عليه اليوم

Society) سسات غير حكوميةالذي أصبح فضاء جديدا ال يضم فقط الدول و إنما أصبح يضم مؤ. 
و في هذا المجتمع العالمي تسري التدفقات المتنوعة بسرعة البرق بحكم ثورة االتصاالت الكبرى 

 . والتي تتمثل في البث الفضائي التلفزيوني وشبكة االنترنت
واتساق مع ذلك فقد ذهب جانب من الباحثين إلى القول ،و على سبيل القطع ،إن فكرة السيادة 

ضحت شيئا من الماضي ،و إن التطورات المستحدثة في إطار منظومة العالقات الدولية الوطنية قد أ
تجاوزت هذه الفكرة تماما ،لذلك لم يجد هذا الفريق من الباحثين حرجا من التحدث صراحة عما سموه 

 03(.نهاية السيادة)
عالم بال )قومية باتجاه و من اآلراء التي تقول بقرب تالشي مبدأ السيادة ،و بالتالي أفول الدولة ال

* : " فيليب ليندور جونسون "البروفسور (عالم السوق)أو ( عالم المدينة)أو ( عالم الالدولة)أو (حدود
أن العالم يشهد حاليا والدة شيء جديد ال عالقة له بكل أنماط السابقة من الدول ،يطلق على هذا 

اطنيها أشبه بعالقة المؤسسة التجارية حيث تكون عالقة الدولة بمو ( الدولة السوق)الشيء اسم 
 .بالمستهلكين

الداخلي و الخارجي و اإلنتاج ) أن االستثمار: "W.Wallace "وليام والس"ومن وجهته يرى 
متعدد القومية و الهجرة و النقل و اإلتصاالت على نطاق ضخم،كل ذلك يمحو الحدود التي رسختها 

 "حكومات القرن التاسع عشر
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فإن  العولمة ستحكم  "Ph.Golub"فليب غولوب"و  "N.Burg "ويل بورجن"و حسب كل من 
.على الدولة الوطنية باإللغاء ،و على السيادة بالعجز و ان تكون السيادة إال صدفة فارغة

04 
من أبرز ممثلي " عالم بال حدود"أو "نهاية الدولة الوطنية "في كتابه " كينشي أوهيمي"كما و يعد 

: " مدى تأثير العولمة على الدولة الوطنية بقوله أن" أوهيمي"ذا الصدد يؤكد هذا االتجاه ،و في ه
المحددات الخارجية للقرار السياسي تفوق و بشكل مضطرد المحددات الداخلية ،و هو األمر الذي 

 02"يعني أن الدولة تتحول بشكل تدريجي من متغير مستقل إلى متغير تابع في التفاعل الدولي
أن العولمة فرضت تحديا كبيرا على الدولة الوطنية و سيادتها و هويتها " هيمي أو "وهكذا فحسب 

الوطنية و استقاللها السياسي ،و ذلك بنقل جزء كبير من سلطتها إلى مؤسسات و منظمات فوق 
 .وطنية

ولعل أبرز من قام بتشخيص مأزق الدولة الوطنية في ظل العولمة السياسية ،عالم االجتماع 
الدولة أصبحت أصغر من أن تتعامل مع المشكالت الكبرى :"في قوله " انيال بالد"األمريكي 

 ........(االقتصاد العالمي ، التدهور البيئي ،المخدرات ،اإلرهاب)
و فضال عن ذلك ،يرى هذا االتجاه أن العولمة االجتماعية تتعلق بتجرد المجتمعات الضعيفة من 

جديدة أكثر اتساعا وأكثر قبوال، تتماشى و الهوية االجتماعية ذاتها لتصبح مهيأة و مؤهلة لكسب هوية 
 "مجتمع إنساني بالغ االتساع"العالمية من أجل تحقيق 

أمانويل "و الحقيقة أنه و منذ قرنين من الزمان و المثقفون يتنبئون بنهاية الدولة بدءا من 
كارل "مرورا ب  "PerpetualPeace" 4495" السلم الدائم"في كتابه  " ImmanuelKanut"كانط

 "براتراند راسل"إلى كتابات  "WitheringAway Of State" في كتابه " Karl Marx"ماركس

Bertrand Russell " خالل الخمسينات و الستينات من القرن العشرين. 
ومن آخر من تنبؤا بهذا المصير المحتوم للدولة الوطنية ، مجموعة الكتب التي صدرت عن 

 The "الفرد السيد"جديين نذكر على سبيل المثال،الكتاب المعنون بأشخاص المعين و 

SovereignIndividual" موغ -وليام ريس"الذي ألفه كل من لورد"Lord William Ress –

Mogg"و جيمس غال دافيسون ،. 
فالمؤشرات العديدة على التراجع الكبير في سيادة الدولة القومية و سلطتها ،أغرت الكثير من 

في الشمال و الجنوب للقول بفكرة تالشي الدولة بفعل العولمة ،فجالل أمين مثال ،و على الرغم  الكتاب
من إشارته إلى ظاهرة التغير المثمر لوظائف الدولة على مر العصور يؤيد في تحليله فرضية اختفاء 

نشطة الدولة لمصلحة الشركات متعددة الجنسيات ،ألن الحكومات أصبح من الصعب عليها ضبط األ
01التجارية للشركات داخل حدود بالدها

. 
 و لعل أبرز التدفقات العابرة للقوميات التي يشهدها النظام العالمي تدفع إلى تجاوز
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الو الءات القديمة كالوالء للوطن أو األمة أو الدين و إحالل والءات جديدة محلها و بالتالي تراجع 
.مؤسسات دولية عالميةعام في دور الدولة و انحسار نفوذها لصالح 

05 
إن ما يجعل  الباحث ال يميل إلى هذا السيناريو،و القول بخطأ هذه الفرضية و هي أن العالقة بين 
الدولة و الشركات العمالقة هي عالقة تضاد و تصادم ، فيما الواقع يقول غير ذلك تماما خاصة في 

لعابرة للحدود و القوميات هي عالقة تحالفيه دول المركز ،فالحقيقة أن العالقة بين الدولة و الشركات ا
بين الجانبين بحيث ينقذ الواحد منهما اآلخر وقت الشدة،كما أن الدول ما تزال تقوم بدور رئيس في 

 :تدعيم الكثير من الشركات العالمية الكبرى،و في دراسة بهذا الشأن يقول
"Ruigrok&Van Tulder" ائة شركة على مستوى أن هناك عشرون شركة على األقل بين م

لم تكن تستطيع البقاء و االستمرار كشركات عالمية مستقلة ما لم تتلق مساعدة و  4990العالم عام 
.إنقاذا من حكوماتها في الخمسة عشر عاما األخيرة

06 
 .سيناريو اندماج الدول في حكومات عالمية: ثالثا

ة أوردها الكثير من الباحثين السياسيين يعد الحديث عن هذا السيناريو ليس  باألمر الجديد ،وفكر 
الذين تنبؤا بصياغة أوربية للعالم ، أو بصياغة أمريكية للعالم ،أو بصياغة إسالمية للعالم ،أو بصياغة 

اشتراكية للعالم ،و هناك من تحدث أيضا عن رؤية عالمية ديمقراطية ليبرالية للعالم ،و تجمع الدول 
 . ليس على أساس مبدأ السيادةعلى أساس مبدأ الديمقراطية ،و 

إن النموذج :"قال فيه " درع أخير"كتابا بعنوان " البروفسور فييلب بوبيت"نشر  2332ففي سنة 
المثالي الذي قدمته معاهدة واستفاليا للدولة القومية ذات السيادة لم يعد قابال للتطبيق في عصر العولمة 

 "تتحرك رؤوس األموال و البشر بسهولة عبر الحدود و الحدود و الفضاءات المفتوحة بين الدول ،حيث
اقترح فيه إقامة " العالم كما أره"،مكتشف نظرية النسبية كتابا بعنوان "البرت انشتاين "كما نشر العلم 

دولة عالمية واحدة عاصمتها القدس ،نقل مقر األمم المتحدة و مجلس األمن إلى هذه العاصمة التي 
.كون تحت سيطرة اليهودأنها سن" انشتاين"يفترض 

04 
و يقول المتحمسون لهذا السيناريو ، أن هناك تغييرا سيحدث في مفهوم السيادة الوطنية، حيث 
ستتنازل الدولة القومية عن سيادتها لصالح حكومة عالمية منبثقة من نظام عالمي ديمقراطي ،حيث 

نما باعتبارها عملية في تعيد العولمة طرح فكرة الحكومة العالمية ليس باعتبارها حلما ب عيد المنال وا 
وأن المشكالت و األزمات و التحديات الجديدة في عالم اليوم تتطلب نظاما المركزيا  09طور التكوين،

عالميا يرتكز على دوائر أو مستويات أوسع من حدود و قدرات الدولة الوطنية ذات السيادة ،ومن هذه 
التغير المناخي ، تلوث البيئة و األمراض و األوبئة العابرة  مشكلة" األمور التي تأخذ صفة العالمية 

 .أنفلونزا الخنازير و األرهاب المنظم العبر للحدودو القوميات و غيره:للحدود و القوميات مثل 



218 
 

وأن من أسباب قيام هذه الحكومة العالمية ،امتداد السياسة على الصعيد العالمي أو مايعرف 
تنامي منظمات المجتمع المدني العالمي و التي تخطت حدود العمل  بالسياسة بال حدود خاصة مع

 09الحكومي
أن هذا النظام السياسي الجديد أو الحكومة العالمية يتألف من مجموعة من " هيدلي بول"ويرى 

الواليات القضائية المتداخلة و سلطات مجزأة و والءات متعددة أو من فيدراليات ديمقراطية ،و أن هناك 
 :مات للسياسة العالمية أو الحكومة العالمية تؤيد نوعا ما هذا السيناريو و هيخمسة س
 .ظهور التكامل اإلقليمي مثل اإلتحاد األوربي  -1-
 .تآكل مفهوم الدولة الوطنية  -2-
 .عودة العنف الدولي الخاص -3-
 .نمو المنظمات العابرة للقوميات و الحدود  -4-
 .عالمية حقوق اإلنسان  -5-

13 
كيف   "Martin- Albrow "مارتن البرو"يشرح  " the Global Age"زمن العولمة"وفي كتابه 

 "مجتمع عالمي"تفك العولمة االرتباط مع الدولة القومية و يخلق 
(World Society) يبحث عن دولة عالمية «World State »  و إذا قدر لهذه الدولة أن توجد

 . "Global State" بالفعل فالبد أن تكون دولة كونية
إن السلطة في المجتمع الدولي هي سلطة غير محددة و غير مقيدة ، ال " : دانيال كوالر"كما يقول 

بل إنها عنيفة غالبا ،إذ ال تتوانى أي دولة في سبيل الدفاع عن مصالحها الوطنية، و عن تحقيق 
،و لعل غياب برلمان عالمي ،و العدالة بنفسها ،أي اللجوء إلى القوة ،إذا ما اقتضت الحاجة ذلك 

حكومة عالمية ،و جيش و شرطة عالميين ،يعبر بصدق عن هذه الدرجة من الال تنظيم ،و ينجم عن 
 ."هذا الغياب للسلطات المؤسسية و لقواعد السلوك العام وضعا شبه فوضوي

ة الكائن صاحب فكرة قيام النظام العالمي الفيدرالي المبني على أولوي" جورج سبيل"حيث يرى 
البشري يعتبر أن مفهوم السيادة تخطته األحداث و لم يعد يصلح سوى للعرض في المتاحف فضال عن 

 14.وال يمكن الدفاع عنه كونه يشكل تحديا للمنطق القانوني
لهذا وعلى الرغم من حالة الفوضى ،و تعدد مسببات الضعف في النظام السياسي الدولي،إال أن 

لتعايش السلمي،و تبحث عن مجاالت التعاون الدولي و تقيم عالقات ودية فيما دول العالم ترغب في ا
بينها و تلتزم بأصول المصير اإلنساني المشترك ،بل تعمل على إنشاء منظمات دولية لتعميق مظاهر 

 .التعاون كخطوة في سبيل تحقيق حكومة عالمية
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حت شعار أو ذريعة السيادة ستزول و في نظر هؤالء الباحثين،فإن الكثير من األزمات الدولية ت
تلقائيا حيث تعتمد الديمقراطية معيارا عالميا ،بحيث ال تنظم للمنظومة الدولية الجديدة إال الدول 

 .الديمقراطية بدال من دول ذات سيادة المستعملة اآلن
محتملة و في إطار هذا السيناريو يتم الحديث عن أشكال و بدائل متعددة من الحكومات العالمية ال

 : في هذه المرحلة من تطور النظام العالمي و هي
التي تمثلها شبكة متسعة من تحالف غير معلن بين الشركات متعددة  :الحكومة الخفية  -

الجنسيات العابرة للحدود الوطنية و البنوك وبعض مؤسسات المجتمع المدني العالمي بالتعاون مع 
 .حكومات مجموعة الدول الكبرى

المفروضة بحكم األمر الواقع ، تجسدها اإلدارة األمريكية و تمارس دورها   :المعلنة  الحكومة -
منفردة أو من خالل مجلس األمن أو حلف شمال األطلسي ،تنخرط فيها جميع المؤسسات الحكومية و 
المؤسسات الدولية و القطاع الخاص ،و لكن ليس ألحد من هؤالء السيطرة الكاملة ،بل توزع على قوى 

 . رأس المال المسيطرة ،و جماعات الضغط السياسي و االقتصادي بشكل فوضوي
تمارس عملها في ظل رقابة سياسية و قانونية  : الحكومة المنبثقة عن نظام عالمي ديمقراطي  -

،أي في ظل سلطة تشريعية و أخرى قضائية ،و يذهب هذا التصور إلى أن هناك تغييرا سيحدث في 
نية ،حيث ستتنازل الدولة القومية عن سيادتها لصالح حكومة عالمي منبثقة عن مفهوم السيادة الوط

 .نظام عالمي ديمقراطي 
األول و الثاني قائمان ويتنافسان على أرض :" على البدائل السابقة بقوله " حسن نافعة "و يعلق 

لوضعه موضع التنفيذ و الواقع ،أما البديل الثالث فمازال حلما بعيد المنال ألن الظروف لم  تتضح بعد 
هذا هو ما يتعين  على الدول الرافضة للهيمنة و الباحثة عن الديمقراطية أن تبذل كل جهد ممكن 

."لتحويلها إلى واقع
12 

أمريكا على مفترق الطرق ،ما "في آخر كتبه " نهاية التاريخ"مؤلف " لفرنسيس فوكوياما"و في تعليق 
ل األخير و في القدرة  على إنشاء مؤسسات كونية ديمقراطية يشكك في البدي" بعد المحافظين الجدد

 " ،خصوصا إن كنا نطمح أن تكون األمم المتحدة هي البديل الكوني
و عليه يتجه بعض الباحثين للقول بأن اإلشكالية المطروحة في هذا الزمن لم تعد تتعلق بخيار 

المطلوبة و سبل إقامتها ، كما يتم قبول أو رفض و جود مثل هذه الحكومة ،و إنما بنوع الحكومة 
النظر إلى النظام السياسي العالمي الراهن بوصفه نظاما عالميا غير مكتمل حتى اآلن ،و يفتقد إلى 

 . حكومة و سلطة عالمية مركزية
 :سينـاريـو تفكـيــكيـة السيـادة: رابعا 

االنفصالية المتتالية، يجعل من إن ما يشهده العالم اليوم ،من تزايد الحروب األهلية و النزعات 
أنصار هذا السيناريو يؤكدون على أن الدولة القومية لن تكون قادرة على مباشرة مظاهر سيادتها على 
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إقليمها ،و السبب تفككها إلى عشرات و ربما مئات من الدول القومية الصغيرة ،تارة تحت دعوى 
ة أخرى تحت دعوى توطيد صلة المواطنين التعبير عن هويات من حقها أن تعبر عن نفسها ،و تار 

و كذا التمسك  10بالسلطة ،و ربما احتجاجا على تحيز النظام العالمي الجديد لجماعات دون أخرى،
بالخصوصية التي أدت إلى تشقق الخارطة السياسية للتعبير عن هويات وطنية و قومية برزت تحت 

هدات و االنتداب و الوعود المحققة أو المؤجلة مسميات مختلفة مثل، التحرير و االتفاقيات و المعا
،كلها أدت إلى تعدد المشكالت التي لم يوجد لها حال إلى اآلن مثل اإلثنيات الصغيرة و المتوسطة 

الحجم في البلقان ،و األرمن ،و األكراد ،و الفلسطينيين ،و اليهود، هو األمر الذي  يجعل حدوث هذا 
 .السيناريو محتمال

الباحثين الذين يطرحون هذا السيناريو بوصفه األكثر احتماال،  يقولون أن الثوران و بحسب بعض 
اإلثني و الديني يضرب أنحاء واسعة من العالم و سيكون له تداعيات على الدول و الحدود و 

السياسات ،فقد مر التفكك على شرق أوربا و القوقاز و البلقان لغير مصلحة روسيا التي ال تزال تعج 
ثنيات و القوميات الجريحة المرشحة لثوران القومي ،و مازالت مناطق عديدة في قارة آسيا و إفريقيا باإل

تسعى لالستقالل واضعة الدولة المركزية على مذبح التفكك ،كما قد تصل إلى دول عمالقة شاع عنها  
11لمختلفةتجانسها كالصين التي تتكون من خليط واسع من اإلثنيات و الديانات و القوميات ا

 . 
كما أن دول الشرق  األوسط تعد األكثر عرضة لهذا السيناريو بوصفها األكثر عرضة لتدخالت 

الدول العظمى التي تهدف إلى تفكيكها و تمزيقها و إرجاعه إلى كيانات عصر ما قبل الدولة المركزية 
 .،قبائل و جماعات سياسية و عرقية و مذهبية متحاربة

المركزية التي تقاتل شعبها إنما تبرر سقوطها كدولة، و توفر الفرصة لتمزيقها و من هنا فإن الدولة 
إال تعبير عن ....و تقاسمها، وفقا لرغبات و مصالح خارجية فما يحدث في اليمن أو سوريا و غيرهما

 .فشل الدولة الوطنية و قابليتها للتدخالت الخارجية و كمقدمة للتفتيت و النهب اإلقليمي و العالمي
فالهدف الذي يسعى إليه النظام العالمي من وراء إضعاف الدولة و انتهاك سيادتها، أال تصبح 

الدولة هي اإلطار الوحيد للتضامن بين األفراد بحيث يتغلب االنتماء للطائفة  أو العشيرة على االنتماء 
عن أن تلعب للجماعة الوطنية ،و ذلك يحصل عندما ينهار إطار التضامن الوطني،إذ تكف الدولة 

دور الحاضنة العامة لجميع األفراد ،لتبدأ عالمات االنقسام وشبح الفوضى و التفكك جالبة استقطابا 
إقليميا و دوليا لحراسة هذا التفكك و الفوضى و ليس إلنهائه ،ولعل أبرز دليل على ذلك هو تزايد عدد 

عضوا،ارتقى إلى ( 54) 4919الدول حيث كان عدد الدول األعضاء في األمم المتحدة عام 
في الوقت الراهن ( 499)،و بلغ 4994في منتصف ( 495)،ووصل إلى 4946عضوا في عام (410)

و بهذا  15.وسيزيد ذلك العدد مستقبال من خالل عملية اإلنشطارات و التحوالت الحادثة في عالم اليوم
الوالءات العالمية داخل مجتمع يصبح تحقيق المواطنة العالمية و االنتقال من الو الءات الوطنية إلى 

 .مدني عالمي حلما ليس إال و غاية مثالية لن تتحقق
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وأن نهاية الحرب البادة و ماحملته من متغيرات  في الساحة الدولية ،هذه األخيرة حملت معها 
تهديدات جديدة لسيادة الدولة القومية ،من خالل تصاعد األفكار القومية المتطرفة و النزاعات 

الية مما أدى إلى تقسيم هذه الدول المتعددة اإلثنيات ،و هو مايشكل تحديا آخر لسيادة الدولة اإلنفص
في العديد من مناطق العالم، وألحقت أضرارا بليغة بأمن الدولة الوطنية، حتى أنها وصفت ضمن 

 16.اإلرهاب الدولي ضد الدولة 
تستطع أن تنسي مواطنيها أصولهم وبقيت  كما و قد أثبتت الممارسات العملية أن الدولة الحديثة لم

المجموعات تعيش و كأنها مركبة عشوائيا بدون أن تنسجم و تندمج لصالح اإلدارة المركزية ،وأن هذا 
التفتت و اإلندماج  كسرا اإلنتماءات التقليدية ولم تدمر معنى الوالءات الوطنية فقط ولكنها غيرت 

قائمة على عودة األقليات و الدين و .........ى مستويات مختلفة مكانتها ناقلة كل التعهدات السابقة إل
 14.اللغة

و عليه  فأصحاب هذا اإلتجاه يؤكدون على أن  هذا كله يجري بكل سهولة في ظل الصيغة 
الحالية من الدولة الوطنية التي لم تعد قادرة على االستمرار إال باللجوء إلى قدر مرتفع من العنف و 

داد و اإلقصاء ،فقد ولدت الدولة الوطنية ضعيفة و تحمل في رحمها أزمة محدودية القمع و االستب
مشروعيتها و ارتباطها في الغالب بتجارب الهيمنة اإلمبريالية ،و حملت معها هذا الضعف البنيوي 

على امتداد عقود ،األمر الذي اضطرها للجوء إلى العنف من جهة ،وحل مشكلة المشروعية من جهة 
 .أخرى
 :اتمة خ

ختاما لهذه الورقة البحثية يمكن القول أنه على الرغم من أن الرأي السائد بين غالبية الباحثين في 
الفكر السياسي  يؤكد تراجع دور الدولة القطرية وتآكل سيادتها،إال أن الدولة ستبقى ذات أهمية كبيرة 

موافقة الدول أوال،فالتأثير الذي  بالنسبة للمواطنة ،فأي تحرك على مستوى عالمي ينبغي أن يشتمل على
يحدثه أولئك الذين يسعون للنشاط كمواطنين عالميين من خالل دولهم سيظل معتمدا على النطاق أو 
الحيز الذي تنص عليه مبادئ القانون الدولي وبالتالي ففكرة المواطنة من دون الحاجة إلى الدولة هي 

ل و األكثر من هذا يذهب البعض للقول بأن ظهور حتى اآلن فكرة خيالية و غير قابلة للتطبيق،ب
المواطنة العالمية قد يكون أمرا ايجابيا وليس سلبيا على الدولة من خالل فتح المجال للدولة لكي تصيغ 
األطر الجديدة التي تتشكل منها المواطنة العالمية ،بما يعني أن هذه األخيرة سيتم صياغتها تحت سمع 

وبالتالي طالما بقيت الدولة فستبقى معها رموزها األساسية و منها مبدأ . معهاوبصر الدولة وبالتعاون 
 .السيادة و لكن بعد تطويعها بما يتناسب و األوضاع و الظروف الدولية المستحدثة

 :قائمة المصادر والمراجع المعتمدة
 :المراجع 

 :باللغة العربية 
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 أهمية أمن الحدود في السياسة الشاملة للدفاع الوطني
 زمور محمد/ السيد 

 عميد أول للشرطة
 مقدمة

من تمسك اشد من إن هذا اللقاء جاء لتقاسم أفكار وأراء حول ما نحن شديد التمسك به، وهل لنا 
حرصنا على أمور وأحوال بلدنا، وأمن هذا البلد الذي نحمل له حبا ال يعرف الحدود ويملئ نفوسنا فخرا 

 .واعتزازا أن تيسر أمره ويبعث فينا القلق واأللم والحسرة أن ضاقت به السبل
قوف وقفة رجل فما من محنة طالت هذا البلد وما من مكروه ألم به وخز في أنفسنا، دفعنا إلى الو 

 .واحد لنمد له يد محملة بسبل مواجهة الصعاب وتجاوز المحن
إن موضوع اليوم له أهمية كبرى، نظرا لما تشهده الساحة السياسية الدولية من توترات ونزاعات 

كانت نتائجها وخيمة على األمة العربية واإلسالمية وبدى تأثيرها السلبي على المجتمعات واضحا، قد 
هذه الدول للعودة إلى ركب العالم المتحضر إال بعد دفع الغالي والنفيس، مما يحتم على كل  ال تستطيع

المجتمعات وخاصة العربية منها لوضع سياسات دفاعية إلقليمها البري، الجوي والبحري خاصة أن 
 .مصالح الدول الكبرى أصبحت هي المتحكم في األمور وال توجد دولة في منء عن تدخل أجنبي

مستقبل األمن العالمي في خطر دائم، هكذا يجمع الخبراء اإلستراتيجيون المعنيون بمشكالت إن 
السالم واألمن الدولي، ويلفتون النظر أن هناك مثال واضحا لدى عدد من المؤسسات اإلستراتيجية 

وذلك المعنية بالبحوث األمنية التي وضعت تصورات مستقبلية للصراع واألمن في العقدين القادمين، 
على أساس أن التغيرات الراهنة في إنجاح األمن العالمي ستكسف عن كامل تجلياتها ليس اآلن ولكن 
في المستقبل القريب، وفي مقدمة هؤالء الخبراء مركز بحوث الصراع التابع لألكاديمية العسكرية سات 

عالم في الواقع لحقبة التي استنتجت أن نهاية الحرب الباردة قد سلمت ال 2332إنجلترا عام  -هيرتز
 .تاريخية تدار فيها حروب ساخنة

وقصد إثراء هذا الموضوع، سنتناول في هذه الدراسة مهام عناصر األمن على مستوى نقاط الحدود 
البرية، الجوية والبحرية، بإعتبار هذه النقاط من أساسيات الدفاع عن اإلقليم والسيادة الوطنية، حيث 

لحدود الدولية من الناحية القانونية، ثم أهميتها من الناحية الجغرافية، رغم سنقتصر على دراسة أهمية ا
علمنا بأهمية الجوانب األخرى، وبعد ذلك اختصاصات قوات حرس الحدود وحراس الشواطئ وشرطة 

 .الحدود ثم المشكالت األمنية وكيفية التعامل معها
 أهمية الحدود الدولية من الناحية القانونية

القانون الدولي لفكرة الحدود الدولية بمعرض حديثهم عن أركان الدولة وعناصرها تعرض شراح 
األساسية، فعرفها بعضهم بأنها خط تالمس في حدود الدولة وحدود دولة أخرى مجاورة لها، وعرفها 
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ويرى . البعض األخر بأنها تعيين الحد اإلقليمي الذي تشغله الدولة وتبسط عليه سلطتها بصفة قانونية
ريق ثالث أن حد الدولة هو الخط الذي يعين حدود المنطقة التي تستطيع الدولة أن تمارس حق ف

الخطوط التي تحدد المدى الذي تستطيع سيادتها عليها ويمكن أن يلخص على الشكل التالي هي 
 .الدولة ممارسة سيادتها فيه والتي تفصل بين سيادة هذه الدولة وسيادات الدول المجاورة لها

لرجوع الى الدستور الجزائري الباب األول تحت عنوان المبادئ العامة التي تحكم المجتمع وبا
منه تمارس سيادة الدولة على مجالها البري  42الجزائري الفصل الثالث تحت عنوان الدولة المادة 

ل منطقة ومجالها الجوي وعلى مياهها، كما تمارس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على ك
 .من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها

من نفس الفصل ال يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني أي أن  40المادة 
 .المفهوم القانوني للحدود مرتبط بفكرة ما يسمى السيادة اإلقليمية

ول، فارتباط المفهوم القانوني للحدود بفكرة ومن ثم كانت نظرية إقليمية القوانين مقرونة بحدود الد
السيادة يفضي الى القول بان سيادة الدولة صاحبة اإلقليم تبدأ من حدودها البرية وتنتهي وجوبا عند 

 .سيادات الدول األخرى حيث تنتهي سيادتها عند هذا الحد وتبدأ سيادة دولة أخرى
 أهمية الحدود الدولية

وانب أهمها األهمية األمنية، االقتصادية، السياسية، القانونية، ترتبط األهمية من حيث عدة ج
 .االجتماعية

 :األهمية األمنية -0
إن أمن الدولة يبدأ في الواقع من حدودها السيما مع ازدياد حركة اإلنتقال السريع لألفراد والبضائع 

يحتم على رجال األمن بين الدول في الوقت الحاضر، وتشابك المصالح والعالقات المختلفة بينها، مما 
تحمل مسؤولية كبيرة نحو تأمين الحدود للدولة، نظرا لكون هذا العامل هو شرط توفر االستقرار واألمن 

 :الداخلي لها، وتزداد أهمية هذا الجانب في النواحي التالية
  مليون  41المجتمع العربي يتوسط ثالث قارات وتربطه مساحة من اليابسة كبيرة جدا تقدر بـ
كلم أي  1333كلم ومن الشمال الى الجنوب  4333بحيث تبعد آخر نقطة من الشرق إلى الغرب  2كلم

 .من مساحة الكرة األرضية 4/6بمعدل

  األهمية االقتصادية التي تبرز في قضية إستغالل الموارد الباطنية وخاصة البترولية، بحيث ما
هو موجود في باطن األرض، األمر الذي  هو محدد على السطح للحدود الجغرافية ليس بالضرورة ما

 .يجعل مسألة االستغالل تطرح نزاعات قد تصل الى الحروب
  الجرائم المنظمة خاصة اإلرهابية والمتاجرة في المخذرات والتهريب الدولي قد إنتشر في العصر

 .بمكافحتهاالحديث مما يحتم على الدول المتجاورة على التعاون فيما بينها والقضاء عليها 
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األمر الذي كان دافعا لعقد عدة اتفاقيات ومؤتمرات منها انعقاد المؤتمر العربي لمسؤولي أمن 
، ومازال مستمر كلما دعت 4946سبتمبر 39الحدود والمطارات والموانئ في الدول العربية من 

لحيلولة دون ضرورة تشديد الوقاية على الحدود ل: حيث كانت نتائج هذا االجتماع. الضرورة لذلك
 .حدوث عمليات تسلل بإستخدام أحدث المعدات التقنية والتكنولوجية المتوفرة

نفس الهدف كان يدعو إليه قادة الشرطة واألمن العربي، إجتماع وزراء خارجية دول إتحاد المغرب 
بحضور ممثلين عن المغرب، تونس وليبيا والذي كان موضوعه  39/34/2342العربي بالجزائر في 

 :، ومن توصيات هذا المؤتمر"كالية األمن في منطقة المغرب العربيإش"
بذل المزيد من الجهود من أجل دفع التعاون المغاربي والرفع من مستواه مع الحرص على  -

 .ضرورة اإلسراع بتنفيذ توصيات مجلس وزراء الداخلية لدول االتحاد ذات الصلة
لية للشرطة الجنائية األنتربول ومكاتب التعاون تفعيل آليات التبادل في إطار المنظمة الدو  -
 .الدولي
ضرورة إعتماد ألية إنذار مبكر تسمح بدق ناقوس الخطر من قبل مصالح األمن المغاربية كلما  -

 .إقتضت الضرورة لذلك
 :األهمية القانونية -0

الدول إن القوانين الداخلية للدولة كانت قديما محصورة على أقليهما فقط وال تراعي مصالح 
 .المجاورة

لذلك ظهرت عدة نزاعات على الحدود الدولية، وأصبحت القوانين الداخلية مقيدة ولم تعد الدولة حرة 
نما لزم عليها أخذ ما يتوافق مع ميزاتها  .في تحديد حدودها مع جيرانها بإرادتها المنفردة، وا 

لتالي رسم خطة دفاعية على سيادة إال أن هذه القوانين ال زالت لها أهمية في سياسة أمن الحدود وبا
الدولة والحفاظ على مصالحها خاصة بإصدار وثائق خاصة للعبور سواء األشخاص أو البضائع 

 .التراخيص الواجب الحصول عليها والمراقبة الدقيقة عبر نقاط العبور المختلفة
بح بعد التصديق جزءا ال كما أن االتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول مع جيرانها لتنظيم الحدود تص

يتجزأ من النظام القانوني الداخلي ويشملها طابع االلتزام وترتب المسؤولية الدولية عند مخالفتها، بيد أن 
األحكام القضائية الدولية وأحكام التحكيم الدولي الصادرة في المنازعات الحدودية تعتبر سوابق هامة 

ثت منازعات مماثلة، ولكن من المتفق عليه أن قرارات في هذا المجال تمكن االستشهاد بها إذا حد
التحكيم التي تصدر بشأن تحديد الحدود، والذي يعترف فيه ألحد األطراف أو ينزع منه جزءا من 

 .األقاليم يعتبر مقررا للحق ال نشأ له
" على حسن الجوار وجاءت دباجيته  4915جوان  26وقد حرص ميثاق األمم المتحدة الموقع في 

ن شعوب األمم المتحدة قد اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سالم وحسن نح
على مبدأ ضرورة أن يسعى جميع أعضاء هيئة األمم المتحدة إلى فض  2/0كما تنص المادة " الجوار
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لمتعلقة منازعتهم الدولية بالوسائل السلمية، أي ال يجوز استخدام الوسائل العسكرية لفض المنازعات ا
بالحدود، حيث يجب تغليب الطرق السلمية مثال التفاوض والدبلوماسية والوساطة واللجوء للتحكيم 

 .الدولي والقضاء ومحكمة العدل الدولية
من  2الفقرة  4في المادة  4915مارس  22كما نص أول ميثاق جامعة الدول العربية الموقع في 

الصالت بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها  الغرض من الجامعة توثيق أن" هذا الميثاق 
السياسية تحقيقا للتعاون بينهما وحماية الستقاللها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البالد 

 ".العربية ومصالحها
من خالل ما سبق نالحظ العالقة بين الحدود الدولية وقوانين الدول المختلفة، حيث يتضح مدى 

قانونية على الحدود الدولية، كما يتضح من ناحية أخرى أن الحدود الدولية تعبر عن تأثير القواعد ال
إن . وحدة الدولة وتماسكها وتوضح مجال االختصاص القضائي الذي تمارس فيه سلطتها وسيادتها

 التطرق لهذه النقطة هو بمثابة اإللتفات إلى الجانب القانوني وتأثيره على سياسة الدفاع الوطني في ظل
المواثيق الدولية ومدى إمكانية تدخل المجتمع الدولي عن طريق الصالحيات الممنوحة للدول األعضاء 
حترام القوانين المنظمة  في مجلس األمن بما لديه من إمكانيات من الكبح والمساس بالسيادة الدولية وا 

 .للتعامالت الدولية بمبدأ المساواة وحسن الجوار
 الجغرافيةأهمية الحدود من الناحية  -3

إن الناظر إلى خريطة العالم السياسية يرى الصورة الحالية التي تظهر بها الدول المختلفة على 
الخرائط، و هذه الصورة الحالية هي إحدى الصور العديدة التي مرت بها الدول في تاريخها الطويل، 

دول وستنكمش هي أحدث صورة لتلك الدول وبالطبع لن تكون أخر صورة فستتسع مساحة بعض ال
بعضها األخر وستظهر دول جديدة ليست لها وجود وستزول دول أخرى قائمة، وهذا يعني أن الحدود 
السياسية في دول العالم ستظل في تغيير مستمر، قد يقع كإتفاق بين الدول بطرق سلمية أو نتيجة 

تحاد السوفياتي حيث الحروب يفرض فيها القوي منطقه، ويكفي اإلشارة إلى التغير الذي حدث في اإل
دول، وانتهى تقسيم ألمانيا بدولة  5دولة في آسيا وأوروبا، وتفكك االتحاد اليوغسالفي إلى  45ظهرت 

إال أن عهد إنتزاع مساحات واسعة من دولة من دون أن . موحدة قوية والسودان الذي إنقسم الى دولتين
اسيات دفاعية محكمة ووعي شعبي ال يكون هناك ردة فعل شعبية ودولية قد انتهى في ظل وضع سي

ستماتة إلى أبعد الحدود التي يمكن تصورها  .يقبل أن تفرض عليه سياسات خارجية دون مقاومة وا 
 :مفهوم الدولة سياسيا وجغرافيا -0

براز  الهدف من تناول هذه النقطة هو أبراز األهمية الجغرافية في مفهوم أمن الحدود الدولية، وا 
الناحية الجغرافية في السياسة الشاملة للدفاع الوطني ولذلك يجب أن نتطرق باإلشارة السريعة لمفهوم 

جاء فيه                 الدولة حيث تناولتها عدت تعريفات سوف نقتصر على تعريف القانون الدولي والذي 
الدولة هي ذات السيادة على حدودها اإلقليمية التي أنشأت في إطار القوانين التي تنطبق على " 
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من هذا نستنتج أن أركان " . السكان الدائمين وتتكون من المؤسسات التي تمارس السلطة الفعلية
 .وجود الدستور والعملة اإلقليم، السكان، السلطة، السيادة وهناك من يضيف: الدولة هي

وبمفهوم أخر فان الدولة مرتبطة أساسا بالعنصر الجغرافي وبناءا على ذلك يمكن القول أن الدولة 
هي ظاهرة جغرافية سياسية وأن الجغرافيا السياسية هي العلم الذي يختص بدراسة الدول، وارتبطت 

ى مساحة من األرض ومجموع السكان الذين الحدود السياسية الحديثة بشيوع مفهوم السيادة اإلقليمية عل
ن النظرة الى الحد السياسي الدولي نظرة كلية لم تعد تلقى قبوال من جانب كثير من  يعيشون فيها، وا 

الباحثين المعاصرين الذين يرون أن الحدود السياسية تتكون من مجموعة عناصر أساسية يؤدي نقص 
 .راب وفوضى على طول هذا الحدأحد منها أو الخلل في أي جزء منها إلى إضط

وقضايا ومشكالت الحدود وما يترتب عليها من نزاعات أصبحت محورا هاما للدراسة في مختلف 
العلوم وبالخصوص الجانب الجغرافي، وعليه فإن أهمية الحدود الجغرافية في أمن الدول ووضع 

واالستراتيجيات األمنية تتحكم  سياسات دفاعية مرتبط بشكل ال يمكن فصله، إذ إن كل الخطط الدفاعية
فيها بالدرجة األولى الطبيعة الجغرافية، وعلية فان السياسة الدفاعية الوطنية ال يجب أن تهمل هذا 

 .العامل في وضع إستراتيجية شاملة لحماية حدودها مع ما هو متوفر جغرافيا ويخدم خططها
 أنماط الحدود -0

تحديد أنماطها ألنه من خاللها يتبين لنا الضابط  لكي نتعرف على أهمية الحدود ال بد لنا من
األمني للحدود، والجدير بالذكر أن الحدود يمكن تصنيفها إلى عدة أنماط تضبطها معايير مختلفة مثل 

شرعيتاها، قوانينها، تكوينها الزمني والوظيفية التي تؤديها، والحدود بصفة عامة إما برية أو جوية                  
 :ة بإحتساب الحد المتفق عليه طبقا للقوانين واألعراف الدولية وتشملأو بحري

 :الحدود البرية - أ
 :هي الحدود الفاصلة بين الدول برا وتشمل

 الحدود التي تساير المظاهر الطبيعية: 

مثال سالسل الجبال، األنهار، البحيرات، المستنقعات، الصحاري، الغابات وهي بطبيعتها تكون 
التنقل بسهولة حيث تقف حاجزا طبيعيا بين الجماعات البشرية لصعوبة إختراقها نسبيا بارزة وتحد من 

إذ لعبت المستنقعات والغابات الكثيفة والصحاري دورا مماثال للجبال وكان أكبر مبرر الستخدامها 
 كحدود سياسية لصعوبة عبورها، إضافة إلى عدم جاذبيتها وقلة سكانها أو انعدامهم، واتخذت معالم

لتعيين الحدود الفاصلة بالرغم من أن األنهار مثال تعتبر وسيلة اتصال وليست وسيلة فصل بين الدول 
والشعوب، واألصل أنها تعتبر وسيلة دفاع إستراتيجية لوضع خطة دفاعية للدول وتقلل من أخطار 

 .هجوم أو إعتداءات الدول األخرى
 الحدود التي تساير المظاهر البشرية: 
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بالحدود األنثوغرافية وهي التي تفصل بين مجموعات بشرية تختلف فيما بينها من وتعرف كذلك 
حيث العرق، الدين، اللغة أو جميع هذه الصفات في آن واحد، فتوزيع القوميات وتجانسها الحضاري 

يخفف من النزاعات الدولية يقلل من األضرار التي تلحق بالمصالح السكانية على جانبي الحدود إال أن 
ا العامل جد محدود نظرا لتعقيد التركيب اللغوي والديني والعرقي وظهور جيوب إنثوغرافية في وسط هذ

محيط الغالبية العظمى من الشعب، وكذا تداخل سكان المناطق الحدودية نظرا لوجود مصالح مشركة، 
يت الحدود بين حيث ضمت مثال أقاليم ومناطق لدول أخرى لهذا العامل، والجدير بالذكر أنه إذا ما بق

الدوليتين المتجاورتين والقائمة على أساس أنتوغرافي مدة طويلة من الزمن فان ذلك يساعد على تثبيت 
هذه الحدود و يقلل من فرض التصادم و مراد ذلك الى أن العامل الزمني سوف يؤدي الى تكثيف 

 .الجماعات
 الحدود الهندسية: 

رسمها كخطوط دوائر العرض وخطوط ترسم على نعني بها تلك التي تتبع خطوات فلكية في 
الخرائط بحيث ال تراعي فيها ظروف السكان أو المعالم الطبيعية ويظهر ذلك بالخصوص في المناطق 

 .الصحراوية والبحيرات الواسعة والمناطق الخالية من السكان
 :الحدود البحرية - ب

التي ليست لها واجهات بحرية تخص الدول التي لها واجهات بحرية، إذ أن هناك بعض الدول 
إطالقا، وتختلف السيادة على الحدود البحرية عنه في الحدود البرية، وقد ظهرت أثر ذلك عدت نزاعات 

 :نطاقات هي 5غير أن القانون الدولي للبحار ميز بين 
 تقع بين الحدود البرية وخط األساسي الحتساب الحدود البحرية بموجب قانون  :المياه الداخلية

 .4992لبحار لعام ا
 ميل بحري من خط األساس 42مداها  :المياه اإلقليمية. 
 42وهي المنطقة المالصقة للمياه اإلقليمية تجاه البحر لمسافة ال تزيد عن  :المنطقة المتاخمة 

 .ميل بحري
 ميل بحري 233تقع وراء البحر اإلقليمي والمنطقة المتاخمة وتمتد لمسافة  :المنطقة االقتصادية
 .ط األساسمن خ
 يشمل المساحات األرضية المغمورة بالمياه والتي تمتد وراء المياه اإلقليمية حتى  :الرصيف القاري
 .ميل بحري 053م على أال يتجاوز عرض الرصيف 233
 وهي جميع أجزاء البحر التي ال تشملها المناطق السابقة حيث تمارس الدول  :أعالي البحار

خلية واإلقليمية وتعود ملكيتها لها وهي جزء من أراضيها تستخدمها لكافة كامل سيادتها على المياه الدا
اإلغراض كالحماية، األمن والدفاع، إجراءات الرقابة وتنظيم عمليات الصيد، إستصدار الموارد 

 .الخ...المعدنية
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أما باقي المناطق فلها حق اإلستغالل اإلقتصادي وباقي األجزاء األخرى من أعالي البحار ملك 
 .لكل الدول بدون إستثناء على إعتبار أنها تراث مشترك لإلنسانية جميعا

 :الحدود الجوية-ج
وتسمى كذلك بالحدود العمودية في حدود المجال الجوي والفضاء الخارجي الذي يمتد فوق إقليم 

المية الدولة، وبدأ االهتمام بهذا المجال بعد التطور التكنولوجي خاصة المرحلة التي تلت الحرب الع
متعلق بتنظيم مهام الطيران المدني  4949مؤتمر شيكاغو في عام : األولى، حيث عقد مؤتمرين هامين

 .كان الغرض منه تنظيم المالحة الجوية 4994ومؤتمر باريس سنة
وقد كانت عدت محاوالت واجتهادات لضبط المجال الجوي خاصة بعد أن أصبحت الطائرات تشكل 

 31وعسكرية وبإطالق اإلتحاد السوفياتي سابقا أول قمر صناعي في     وسيلة إتصال هامة تجارية
بدأ التفكير في ضبط الحدود الجوية والتفكير في الفضاء الخارجي حيث اقترحت  4954أكتوبر 

كلم وهو المسافة الدنيا التي  29كلم من سطح األرض وروسيا اقترحت مسافة  23الواليات المتحدة 
دوران فيها كامال على الكرة األرضية كما اقترح البعض األخر وجود منطقة يمكن للقمر الصناعي ال
 .كلم سميت المنطقة المحايدة 633أو  033خاصة انتقالية تمتد الى 
 :الحد األمني األدنى

فكرت الدول في وضع حد أمن يعتبر الحد األدنى للحماية واألمن للنطاق الجغرافي الذي تمارس 
ى األمن واالستقرار وحماية االقتصاد والطابع الديمغرافي والعقائدي وهذا المفهوم فيه سيادتها والحفاظ عل

 ؟الحد األمني األدنىقد طرحه الكثيرون وتساءلوا عما هو 
إذ كان فيما سبق وبالمفهوم البسيط هو الحد الذي تعتبره الدول الفاصل الذي ال يشجع الجيران على 

 .هل مهمة الدفاعالهجوم أو االعتداء وفي نفس الوقت يس
 :الحد األمني المثالي

في ظل عجز مفهوم الحد األمني األدنى ظهر الحد األمني المثالي، والذي يرتكز على عالقات 
حسن الجوار من جهة وال يضر بمصالح السكان االقتصادية من جهة أخرى، ويمكن تلخيصه في 

 :النقاط التالية
 .عبر الحدودتنظيم تنقل األفراد والجماعات بكل حرية  -
 .حماية اإلنتاج االقتصادي بالمنافسة -
 .تنظيم التبادل التجاري النزيه -
 .توفير أقصى درجات التنسيق األمني -

وهذا المفهوم نجد له واقع حالي معمول به في اإلتحاد األوروبي الذي أزاح الحدود الكالسيكية وكل 
والنشاط التجاري واإلقتصادي هو األساس، في الترخيصات واإلجراءات الشرطية جاعال التبادل الحر 
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نفس الوقت وضع سياسة دفاع شاملة مشتركة مع الدول االعضاء المسيرة من قيادة عامة أوروبية 
 .موحدة
 :حرس الحدود وحراس الشواطئ -3

على الرغم من تداخل االختصاصات والمهام لكل من حرس الحدود وحراس الشواطئ إال أن 
 .وفعال في حماية وتأمين الحدود، بإعتبارهم قوة رادعة مدافعة عن اإلقليم كالهما يقوم بدور هام

فان كانت قوات حرس الحدود من األسلحة الهامة لمنظومة الجيش الوطني الشعبي، تقوم بحماية 
كلم، فإن  4333اإلقليم، التابعة هيكليا لقيادة الدرك الوطني تؤمن الحدود الجزائرية البرية على طول 

الجوي تقوم بحمايته القوات المسلحة الجوية، ونفس الشيء لالقيليم البحري يوكل لسالح القوات  اإلقليم
 .البحرية، وكالهما من األسلحة الهامة واإلستراتيجية في منظومة الدفاع الوطني الشامل

 30المؤرخ في  40/40إال إنه وبتعدد المهام وكثرة النشاطات فقد اعتمدت السلطة الجزائرية مرسوم 
، تم بموجب إنشاء المصلحة الوطنية لحراس السواحل، تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع 4940افريل 

الوطني أين يتم تعيين قائد الوحدة بمرسوم بإقتراح من وزارة الدفاع الوطني، يشرف على العناصر 
 .العاملة بهذه المصلحة من أعوان مدنيين وشبه عسكريين وعسكريين

محطة بحرية  40محطة بحرية رئيسية، و 45دوائر بحرية مشكلة من  34تضم هذه المصلحة 
 .كلم 4622ثانوية موزعين على طول الساحل الجزائري الممتد على مسافة 

 :مهام حراس الشواطئ
 :في مجال الصيد البحري

 02والذي يحدد المنطقة  4991ماي 29الحرص على احترام مناطق الصيد طبقا لما نظمنه مرسوم 
ميل بحري غربا، في حين بعض الدول مثال سوريا فقد حددت هذه المنطقة بـ  52شرقا و ميل بحري

يطاليا فلم تحدد المسافة بالضبط وبعض الدول األخرى المطلة على  05 ميل بحري أما المغرب وا 
البحر األبيض المتوسط فقد فتحت لنفسها مناطق خاصة يمنع فيها الصيد ألي دولة أخرى سميت 

 .Z.P.E (ZONE DE PECHE EXCLNSIVE)بــ
 .دوريات مستمرة على طول السواحل الوطنية لتنظيم عمليات الصيد -
 .القيام بعمليات التكوين في مجال المالحة البحرية -

 :في المجال الجمركي
تقوم بمراقبة السلع والبضائع بالتنسيق مع الجمارك الجزائرية قصد الحفاظ على االقتصاد من  -

 والتقليد في السلعحاالت التهريب والغش 
 .حماية المالحة البحرية -

 :في مجال حماية المحيط
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تبعا لالتفاقية الدولية فان هذه المصالح تسعى لمراقبة حاالت رمي النفايات السامة والبترولية  -
 .وكذا غسل السفن ورمي المواد المشعة وكل ما له تأثير سلبي على سالمة مياه البحار

المتعلق بحماية البحر  46/32/4946تبعا لبروتوكول برشلونة مراقبة نقل المواد الخطيرة  -
 .األبيض المتوسط من التلوث

 :في مجال الشرطة القضائية
تقوم بالتدخل والقيام بالتحقيقات في الجنايات والجنح التي تقع على ظهر السفن والمراكب بالتنسيق 

 .مع المصالح األمنية بالميناء وكذا الجهات القضائية المختصة
 :في مجال حماية األمالك العمومية البحرية

خاصة حاالت مراقبة الشواطئ، سرقة الرمال واستغالل باطن األراضي للمياه اإلقليمية والمنطقة 
 .36/42/4969المؤرخ في  65/034االقتصادية طبقا للمرسوم 

 :في مجال اإلغاثة واإلنقاذ
 .24/31/4949الدولية بستراسبورغ المبرمة في القيام بعمليات التدخل لإلغاثة تبعا لالتفاقية 

 :في مجال المهام العسكرية
تعمل هذه المصلحة تحت اإلشراف المباشر للسلطة العسكرية قصد المساهمة بدوريات لمراقبة 

المؤرخ في  94/20السواحل، والتدخل لمنع أي شيء يمكن أن يهدد امن وسالمة البلد، وتبعا للقانون 
ذي يحدد شروط المشاركة في أداء المهام المتعلقة بحفظ النظام العمومي خارج وال 4994ديسمبر 36

منه وما تبعها فانه يمكن تجنيد وحدات  32الوضعيات االستثنائية التي بينها الدستور وطبقا من المادة 
 .الجيش الوطني الشعبي لالستجابة للمتطلبات األمن اإلقليمي

 :حرس الحدود -0
ثم تغير التسمية من هيئة حرس  2339أفريل  24رئاسي المؤرخ في أنشأت بموجب المرسوم ال

 .الحدود الى قيادة وحدات حرس الحدود بقيادة الدرك الوطني وهي التسمية الحديثة
فإن هذه القوات التي تدخل ضمن نطاق سياسة الدفاع الوطني الشاملة، باعتبارها قوة عسكرية تقوم 

والحدودي، مهمتها حراسة و تامين والدفاع عن الحدود البرية للقطر بدور هام على المستوى الداخلي 
تونس، ليبيا، النيجر، مالي، موريتانيا، الصحراء الغربية والمغرب، : الجزائري مع دول الجوار لكل من

لإلشارة فانه قد تم عقد  لقاء بين الوزير األول الجزائري و نظيره التونسي و الليبي، وتم االتقاف على 
اجتماعات كل أربعة أشهر لبحث القضايا األمنية المطروحة بحدة على مستوى الحدود المشتركة  عقد

بين الدول الثالث، وكذلك االتفاق على وضع جهاز أمني مشترك يسير الدوريات عبر الحدود الشرقية 
 .لهذه الدول

 :مهام حرس الحدود
 .نييعتبر الخط الدفاعي البري األول في سياسة الدفاع الوط -
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يقوم بمهام المراقبة والستطالع على طول الحدود البرية باالشتراك مع األجهزة األمنية األخرى  -
 .الشرطة والجمارك

 .يقوم بالمشاركة في عمليات المعاينة الميدانية الخاصة بترسيم الحدود بين دول الجوار -
تهريب الدولي ومكافحة كل حماية االقتصاد الوطني عن طريق محاربة التجارة غير الشرعية وال -

 .أشكال اإلجرام
السهر على ديمومة المعالم الحدودية وعدم المساس بها بالتنسيق مع العناصر األمنية للدول  -

 .المجاورة
فشال كل المخططات العدوانية -  .القيام بمهمة االستعالم وسط المجتمع الحدودي قصد التصدي وا 
دة مساعي إقليمية لضبط األمن في منطقة الساحل في نفس اإلطار فان الجزائر قامت بع -

إنشاء لجنة أركان مشتركة بمدينة تمنراست التي تضم كل  31/39/2339خصوصا، حيث تم بتاريخ 
الجزائر، مالي، النيجر، موريتانيا أين تم تناول الوضع األمني في منطقة الساحل وضرورة تنسيق : من

 .القاعدة اإلرهابي في الساحل اإلفريقيالجهود لمواجهة التحديات السيما تنظيم 
في الجزائر العاصمة الذي شمل إنهاء االقتتال  2341مارس 34كذلك االتفاق الموقع في  -

حيث تمت وساطة  2341واإلتفاق على السالم الشامل، وهذا تبعا لزيارة الرئيس المالي للجزائر بتاريخ 
قرارات الضرورية من أجل التسوية السلمية في مالي من أجل إنشاء لجان متابعة ثنائية تراقب تنفيذ ال

 (.الحكومة والحركات االنفصالية)بين األطراف المتصارعة 
 2345ديسمبر  40وهذا بتاريخ  AFRIPOLوضع جهاز أمنى إقليمي يتمثل في االفريبول 

بعد جهود معتبر من أعلى مستوى من قيادات األمن  2346والذي دخل حيز النشاط بداية سنة 
الوطني، وعلى رأسها السيد اللواء المدير العام لألمن الوطني، وهذا لدفع عملية التنسيق األمني 

اإلقليمي الى أعلى مستوى، خاصة مع ظهور عدة حركات إرهابية مسلحة وعمليات التهريب والهجرة 
تتباب الغير شرعية وتنامي الجريمة المنظمة، والتي أصبحت عوامل تؤثر بشكل كبير وخطير في اس

 .األمن واالستقرار في بعض الدول اإلفريقية
على الرغم من نجاح الجزائر في إقامة االتفاقيات الثنائية، والجماعية ومساعيها األمنية المختلفة 

لضبط آليات التنسيق األمني اإلقليمي، إال أن حدودها مع جيرانها الزالت تعاني الكثير من اإلختراقات، 
ن حين الى أخر، وهنا يجب أن نشير الى نقطتين أساسيتين تشكالن محور وتسبب توتر العالقات م

 .قلق في هذا الشأن
التهديدات الالتماثلية ونعني بها عدة دول اتجاه دولة واحدة والمتمثلة أساسا في : النقطة األولى

رى التي ظاهرة الهجرة غير شرعية، اإلرهاب، التهريب االتجار في األسلحة، وكل أشكال اإلجرام األخ
 .أنهكت كاهل الدولة الجزائرية نظرا للمجهودات المعتبرة المسخرة في هذا الشأن
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التهديدات التماثلية نعني بها دولة مقابل دولة وتشمل أساسا قضية غلق الحدود في  :النقطة الثانية
إطار  الجهة الغربية، وما ينتج عنه من تهريب للسلع والبضائع المدعمة والوقود وكل ما يدخل في

 .التنمية، وبالمقابل إستراد السموم ممثلة في المخذرات وكل أنواع الخمور المقلدة
 :شرطة الحدود -5

هي مديرية من مديريات جهاز األمن الوطني، تواجدها عبر كافة المعابر البرية والبحرية           
الى يومنا هذا، وأخذت  4962والجوية للدولة الجزائرية، حيث شهدت عدت تطورات منذ اإلستقالل سنة 

، ثم مصلحة شرطة 4964إلى غاية  4962المصلحة المركزية من سنة  –عدة تسميات نذكر منها 
، ثم 4943، ثم نيابة مديرية أمن الحدود سنة 4969إلى غاية  4964الحدود واإلستعالمات من سنة 

 -يات سوق أهراسمديرية شرطة الحدود لحد اآلن، وهي موزعة على مصالح جهوية في كل من وال
 :بشار، والتي تشرف على –مغنية  -وهران -تمنراست  -ايليزي -ورقلة–قسنطينة 

 .الفرق البرية، البحرية والجوية -
 .الفرق الجهوية لمكافحة الهجرة الغير الشرعية -

ولحد اآلن مازالت هذه المديرية تساير التطورات الدولية، بمشاركتها في كل الملتقيات اإلقليمية 
الجهوية التي تتعلق بضبط آليات المراقبة وتبادل السلع والبضائع، وكذا التسهيالت بخصوص عبور و 

ضم مسؤولي أمن  4996نوفمبر  39المواطنين واألجانب، وهذا منذ أول مؤتمر عربي الذي إنعقد في 
نتين، وهذا الحدود والمطارات والموانئ في الدول العربية، الذي تلته عدة مؤتمرات دورية تعقد كل س

لمناقشة المواضيع المتعلقة بأمن الحدود والحرص الشديد على التعاون في هذا المجال، بتشديد الرقابة 
لمنع كل أشكال االختراقات والتسلالت عن طريق استخدام احدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المتاحة 

 .(SMART BORDES)أو ما يعرف بالحدود الذكية 
 :دمهام شرطة الحدو 

 مهام أمنية: 
 .القيام بحراسة نقاط العبور -
 .إجراءات حركة المسافرين واألجانب والمواطنين عبر نقاط العبور -
 .التصدي ألعمال التخريب واإلرهاب -
 .تطبيق قوانين المنظمة العالمية للطيران المدني -
 .التعاون مع مختلف القطاعات األمنية والعسكرية -
 .بالمعتمرين والحجاجاإلشراف على الرحالت الخاصة  -
 .تأمين السواحل والمصطافين -
 .الحفاظ على التراث الوطني والثقافي -
 .محاربة صور اإلنحالل والمساس بأخالق واألفكار المتطرفة المستوردة -
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 مهام اقتصادية: 

 حماية االقتصاد -
 .حماية الثروات الوطنية -
 .األمنية األخرىمكافحة كل أشكال التهريب بالتنسيق مع الجمارك والمصالح  -
 .التصدي للجرائم الخطيرة والمنظمة مثال المخذرات، الهجرة واإلرهاب -
 المهام البيئية: 
 .منع إدخال المواد الضارة والخطيرة -
 .مراقبة السلع والبضائع غير المعتمدة -
 .منع تهريب الحيوانات النادرة والنباتات المحمية -
 المهام اإلنسانية: 

يرمي الى إنشاء قوة دفاع شعبي أين تجند القوة  4994فيفري  34في المؤرخ  94/46القانون رقم 
 .الحية لألمة بالموازاة مع الجيش الوطني الشعبي لمواجهة أي خطر يهدد امن ووحدة التراب الوطني

على أنه في إطار الدفاع "من هذا القانون  45وعليه فان أسالك األمن النظامية تقرها المادة 
من الوطني، الحماية المدنية، الجمارك وكذا األسالك األخرى المماثلة يتم الشعبي فإن موظفي األ

وحسب هذا القانون فإن قوات الشرطة تعتبر قوة للدفاع المدني في الوضع العادي   " تجنيدها في حالتها
أو السلمي في سياق حالة استثنائية أو حالة حرب فإن مجموع مستخدمي األمن الوطني يوضعون 

اد الشامل لألمن الوطني، وهذه المهام تدخل خاصة في حاالت اإلنقاذ وحفظ النظام العام، ضمن التعد
وحالة األخطار الطبيعية الجسيمة والكوارث، هذا وبدون أن ننسى التطرق للمهام اليومية العادية التي 

إجراءات يقوم بها عناصر األمن على مستوى مختلف النقاط الحدودية، من تأمين المسافرين وتسهيل 
 .العبور والتدخل في حاالت المرض واإلسعافات وكذا فض النزاعات التي قد تحدث

 :المشاكل األمنية الحدودية -6
تختلف هذه المشاكل باختالف المناطق من الحدود الشرقية الى الحدود الغربية والجنوبية وتتمثل 

 :في
 .صعوبة المهام خاصة التنقالت -
 .االتصال في بعض األحيانبعد المسافات واالنعزال ونقص  -
 .التضاريس الوعرة خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة -
األخطار الناتجة عن المهربين والمجرمين واإلرهابيين الذين ال يتوانوا في بلوغ أهدافهم باستعمال  -

 .كل الوسائل اإلجرامية المتاحة
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المصاهرة والنسب األمر التقارب السكاني في بعض المناطق وتداخلهم في بعضهم مثل حاالت  -
الذي يجعلهم ال يعتبرون فكرة الحدود وال يلونها أي إهتمام دون األخذ في الحسبان اإلخطار التي قد 

 .تنجم عن هذا االختالط
وجود نقاط توتر األمر، الذي يجعل العناصر في تأهب مستمر وهذا من شانه الدفع الى اإلرهاق  -

 .والتعب ونقص التركيز
السكان في بعض نقاط العبور والتي ال توجد فيها قيود مثال التأشيرات، األمر الذي كثرة تنقل  -

يؤثر على عناصر الرقابة للقيام بمهامهم على أحسن وجه، وهذا من شأنه فتح ثغرات يمكن أن تستغل 
 .لضرب المصالح الوطنية واالستقرار واألمن الداخلي

 الخــــــــــاتمة
تطور المعرفي والتكنولوجي قد ميع فكرة الحدود التقليدية بمفهومها إن العصر الحديث في ظل ال

القديم، نظرا لتطور المجتمع وتغليب المصالح حيث ظهرت دول واختفت أخرى سواء بالسلم أو 
بالحروب، وقصد الحفاظ على القومية والهوية بكل خصائصها لبلدنا فإن مسؤولية كبيرة تقع على 

شواطئ وشرطة الحدود للتصدي لكل االعتداءات الخارجية والوقوف عناصر حرس الحدود وحراس ال
 .كخط دفاعي منيع لكل أشكال األخطار التي تهدد سالمة وأمن الوطن

خالصة لما سبق ومسك الختام أود أن استدل بالكلمة المقتظبة لفخامة رئيس الجمهورية                 
، 4951ثانية والستين إلندالع الثورة التحريرية أول نوفمبر السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الذكرى ال

إن الجزائر مؤمنة بأن لها أن تعول على قدرات الجيش الوطني الشعبي، سليل :" حيث جاء فيها
جيش التحرير الوطني، وعلى إحترافيته ووطنيته وكذلك على طاقات األسالك األمنية وخبرتها في 

إن أمن .........ال شأفة بقايا اإلرهاب وقطع دابرها في أرضهاصون حرمة التراب الوطني، واستئص
البالد والقضاء على اإلرهاب ودحر اآلفات اإلجرامية وحتى األمن العمومي كلها قضايا تستوجب 

 ."أيضا اليقظة الجماعية التي أدعو كل مواطن ومواطنة الى االضطالع بها
ي أنيط بهذه األجهزة في حماية األمن الحدودي كانت هذه اإلشارة إلى الدور الكبير والفعال الذ

البري والجوي والبحري للدولة من خالل فاعلية هذه العناصر من الناحية القانونية والجغرافية، وكذا 
األهمية اإلستراتيجية التي تعتد بها في ظل آليات الدفاع الوطني بمفهومه الشامل، الذي ال يقتصر فقط 

نما هو تفعيل لكل طاقات األمة والشعب، إلن أخطار في ظل هذه على األجهزة األمنية والعس كرية، وا 
التحديات اإلقليمية والجهوية قد تشمل كل الميادين سواء من جانبها األمني، السياسي القانوني، 

الثقافي، الصناعي، االجتماعي أو الديني وهذه مجاالت يجب أن يجند لها الجميع في سياسة الدفاع 
 .هاز معين بحد ذاتهالوطني وليس ج
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 :دور العقيدة األمنية الجزائرية في إدارة األزمات جنوب المتوسط 
 األزمة الليبية نموذجا 

 غراف عبد الرزاق:أستاذ 
- أ -أستاذ مساعد 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 "أم البواقي"جامعة العربي بن مهيدي 

 :الفكرة العامة للدراسة 
بعد نهاية الحرب الباردة مجموعة من التحوالت سواء على مستوى  عرفت الساحة الدولية

الدوليين بظهور العديد من الفواعل غير الدولتية أو على مستوى مدركات مفهوم األمن ، من  الفاعلين
مفهوم األمن العسكري إلى مفهوم األمن اإلنساني، والجزائر هي حلقة من هذه السلسلة ، حيث يعتبر 

في حالة الخلو من االستقرار، ولقد  قي و المغاربي محورا استراتجيا نظرا لثقل انعكاساته امتدادها اإلفري
عرف هذا البعد تحوالت هامة منذ استقالل دول المنطقة حيث امتزجت خصوصية بناء الدولة وفقا 
شاكل للطريقة الغربية الموروثة عن االستعمار مع الخصوصية اإلفريقية المحلية، و ما نتج عنها من م

متعددة، حيث شهدت الدائرة األمنية الجزائرية منذ مطلع التسعينات تحديات على غرار أزمة الطوارق 
وعلى رأسها  الخ، هذه المشاكل حتمت نظريا على دول اإلقليمية ......والتهديدات األمنية الساحلية 

مي البد وان ينعكس على إي خلل على المستوى اإلقلي الجزائر باستباق المعطيات والوقائع، حيث أن 
و من هذا فإن الموقع الذي تحتله الجزائر يضعها في  بعدها المغاربي المتوسطي ومنطقة الساحل، 

 .نقطة اإللزام بتحديد سياق تصوري لعقيدتها األمنية و توجهها االستراتجي الدفاعي بالمنطقة
 :االشكالية 

ستراتيجي المتوسطي واإلفريقي، إن أهمية الدور الجزائري في الفضاء الجيوسياسي   والجيوا 
خصوًصا مع تنامي األزمات والتهديدات األمنية في منطقة  الساحل وتداعياتها على المتوسط ، يجعلنا 

 ،(Role Approach) في أمسِّ الحاجة إلى محاولة تلمس مدى توظيف الجزائر لمقاربة الدور
ه األزمات، فالعالقات األمنية للجزائر بجوارها كمحّدد مهم في العالقات الدولية الراهنة تجاه هات

اإلقليمي لها عدة دوائر اهتمام ففي البداية نشير إلى أن اللقاءات األمنية متعددة األطراف التي ُعقدت 
، هو ما حّول الجزائر إلى 2340وما يقاربها في سنة  2342لقاًء في سنة  63بالجزائر تجاوزت الـ 

تعدد األطراف في أجواء تطبعها لغة المصالح الدولية، وخطاب تبادل محّج سياسي وأمني دولي وم"
 ،"األوروبي-المغاربي"المصالح 

إستراتيجي للجزائر الذي يحتم عليها لعب دور فاعل في سياق تفاعالتها  -في ظل الموقع جيو
الجزائرية إلى أي مدى يؤثر بناء العقيدة األمنية : سواء على المستوى المتوسطي  أو اإلفريقي 
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على توجهاتها اإلستراتجية في ظل تعدد المخاطر والتهديدات األمنية من جهة والتغيرات والتحوالت 
 الدولية واإلقليمية من جهة أخرى ؟

 
 :الفرضية

ونظرا لتعدد أوجه الظاهرة وتباين مستويات تحليلها، ولإلجابة عن هذا اإلشكالية المطروحة فقد 
 :مفادها إرتأينا طرح الفرضية اآلتي

أن بناء العقيدة األمنية الجزائرية مرهون في أحد أهم أبعاده بطبيعة الظروف والمتغيرات في 
، دون إغفال تداعيات (المغاربية اإلفريقية والمتوسطية)الدوائر الجيوسياسية لألمن القومي الجزائري 
، التنافس األمريكي الفرنسي "الناتو"الدائرة األطلسية )الظروف والمتغيرات الدولية على هذه الدوائر 

 (.في المنطقة، التوافق األوروبي أوروبي
 :محاور الدراسة

 .ـ التأصيل المفاهيمي للدراسة
 .ـ الدوائر الجيوسياسية للعقيدة األمنية الجزائرية
 ".نموذجا"ـ العقيدة األمنية الجزائرية إتجاه األزمة الليبية 

 التأصيل المفاهيمي للدراسة: 
 :العقيدة األمنيةماهية 

  أصل كلمة عقيدةٍ ." عقيدةٍ "ينبغي أواًّل تحديد المقصود بكلمة " العقيدة األمنّية"قبل تعريف 

(Doctrin) التينٌي وهو) (Doctrina ويعني عملّية تعليم، نظريًة أو منهًجا .
على " العقيدة"وتعّرف  4

سطتها تَُفسَّر الوقائع، ُتْرَشُد وتوّجه أفعال اإلنسان بوا أنــّها مجموع األفكار التي يعتقد أنــّها صحيحة والتي
جملٌة من اآلراء، المبادئ،  كما تعّرف العقيدة على أنــّها .في مجاالت الدين، الفلسفة، العلم والسياسة

 المعتقدات واألطروحات أو المفاهيم النظرّية المتبّناة من قبل األفراد ــ أو التي تكون جزًءا من عمليتهم

ليمّية ــ والتي تهدف إلى توجيه السلوكات والمساعدة على تفسير الوقائع ذات الطبيعة السياسّية، التع
، وكثيًرا ما يستخدم مصطلح العقيدة للّداللة على نظام فكرّي ما  2والعلمّية االقتصادّية، الفلسفّية، الدينّية

إلى )مثل عقيدة مونرو، أو (سياسّي ، إلى )ماركس مثل العقيدة الماركسّية نسبًة إلى ينسب إلى مفّكر
شّكلت نظاًما فريًدا ومتناسًقا من  وتأخذ العقيدة بعًدا أيديولوجًيا إذا. مثل العقيدة الليبرالية(حركة أفكار 

 .التصّورات للعالم والتي تُقبل على أنــّها صحيحٌة وصادقٌة دون نقٍد أو مناقشة

مجموعة القواعد والمبادئ والنظم العقائدية الُمَنّظَمة  فتعّرف على أنــّها" العقيدة األمنّية"أّما 
وقراراتها على المستوى المحّلي  ) غير تعاونيّ /تعاوني   (األمنيّ  والمترابطة التي توّجه سلوك الّدولة

 (القّوة القومّية بكاّفة أشكالها تحّدد نظرة وقراءة قادتها لبيئتهم األمنّية؛ كيفيات استخدام: والّدولي والتي
كيفّية توظيف هذه القّوة لتحقيق أهداف االستراتيجّية؛ وأخيًرا،  ( ها اقتصادّية، سياسّية، عسكرّية أو غير 
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لتطبيق مبادئ العقيدة وأهدافها ( عسكرّية، دبلوماسّية أو غيرها)طبيعة الوسائل واألدوات المستخدمة 
.على أرض الواقع

0 
دئ وقواعٍد ــ للقادة السياسيين للّدولة بالتعامل مع الوقائع وتسمح العقيدة األمنّية ــ بما تحتويه من مبا

وتساعدهم على شرح أفعال دولتهم للّدول األخرى وتعريف اهتماماتها األمنّية الخاّصة أمام المجتمع 
تكتسي العقيدة األمنية أهميتها من اعتبارها دليال يوجه و يقرر به القادة السياسة األمنية  الدولي كما 

ببعدها الداخلي والخارجي و عليه نشأت العالقة بين العقيدة األمنية والسياسة الخارجية إذ تمثل للدولة 
في جوهرها مبادئ وأطر أخالقية أو حتى دستورية تحدد توجه القادة السياسيين في : العقيدة األمنية

 1. سياستهم الخارجية 
منذ الحروب النابوليونية )ت موجودًة منذ القديم وبالنسبة لتاريخ العقيدة األمنّية فإنــّها كتصّورات كان

هو ( عقيدة األمن القومي)وكانت مرادفًة للـعقيدة العسكرية، لكّن استخدامها بهذا التعبير 1799)
باألساس نتيجٌة للحرب الباردة، وكثيًرا ما ُتْصنع العقائد األمنّية من طرف قائٍد سياسّي، خصوًصا رئيس 

 )مثل عقيدة برجنيف وعقيدة مونرو)سّييها، وتأخذ اسمه بعد رحيله الّدولة أو كبير دبلوما
، لكّن هذا 5

 ..)مثل الصين)ليس دائًما، ففي دول أخرى تسّمى العقائد باألرقام 
وعموًما، تساهم المؤّسسات، واأليديولوجية في صياغة العقيدة األمنّية مع اختالٍف في درجة تأثير 

بالنسبة للمؤّسسات، فإّن رئيس الّدولة كممّثل للهيئة .راطّية والتسّلطيةهذه العوامل بين األنظمة الديمق
المجلس األعلى لألمن القومّي مثلما )التنفيذّية يستعين بمستشاريه، بوزارة الدفاع ووزارة األمن القومّي أو 

، بمّمثلين عن  ، بوزارة الخارجية، بأجهزة المخابرات  )هو الحال في الواليات المّتحدة األمريكّية وروسيا
وعادًة ما يتّم التشاور بين هذه المؤّسسات . القّوات المسلحة، باللجان التشريعية، لتحديد عقيدة الّدولة

كما يمكن االستعانة ببعض الهيئات غير الحكومّية كاألحزاب السياسّية، مؤّسسات . على نطاٍق واسع
 6.واألكاديميين المتخّصصين المجتمع المدني، مراكز البحث التابعة لوزارة الخارجّية

ــّها باألساس تحّدد األفكار والقيم التي تتبّناها وتدافع عنها الّدولة في  أّما بالنسبة لأليديولوجية، فإن
كاّفة المجاالت بما فيها المجال األمنّي، ومن هنا نشأ التقاطع بين األيديولوجّية والعقيدة األمنّية، 

مجموعة من المعتقدات التي تملي على األفراد المقتنعين بها "ـ هي ببساطٍة فاأليديولوجية ــ مثل العقيدة ـ
وتتبّنى نظرًة متجانسًة إلى كّل من الكون ]...[ شمولّية "لكّنها أوسع منها من حيث أنــّها 1 "سلوًكا معّيًنا
"والمجتمع

4 
 

 ":الجزائر نموذجا: "مرتكزات العقيدة األمنية 
عموما على عوامل عدة كالتاريخ والجغرافيا وااليدولوجيا، كما كان ذا تأثير ترتكز العقيدة األمنية 

واضح على العقيدة األمنية الجزائرية منذ األيام األولى لالستقالل وبالرجوع إلى مرتكزات العقيدة األمنية 
بين للجزائر فإنها تستمد توجهها العام من ركائز عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهو من 
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المبادئ الثابتة التي تقوم عليها سياستها الخارجية دون إهمال العوامل السابق ذكرها وهو ما سنوضحه 
 :من خالل العناصر التالية 

تعد ثورة التحرير الوطني بأفكارها احد أهم روافد العقيدة األمنية الجزائرية، حيث ساهمت  :تاريخيا*
هذه الثورة بشكل عام في رسم المشهد السياسي واالجتماعي واالقتصادي الذي ميز الجزائر عقب دحر 

جعل من  سنة 402المحتل الفرنسي، فتاريخ المقاومة الجزائرية في محاربة االستعمار الفرنسي لمدة 
هذا العامل عنصر مؤثر في عملية بناء العقيدة األمنية الجزائرية ورسم التزاماتها على المستوى الداخلي 

ورغم التحوالت التي عرفتها الجزائر في ظل تنامي العولمة إال أن هاجس  .أو الخارجي على حد سواء
الجزائر المستمر في إقامة  التاريخ يبقى حاضرا أمام عقيدتها األمنية وخير دليل على ذلك رفض

 9.عالقات أو حتى التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي 
تعتبر الجغرافيا ذات دور هاما محدد لألمن، فالجزائر وموقعها الجغرافي االستراتيجي : جغرافيا*

،جعلت من األمن الجزائري ينكشف على عدة (المغاربي ،المتوسطي، واإلفريقي ) متعدد األبعاد 
 .ه فان صياغة العقيدة األمنية الجزائرية ظلت تأخذ في االعتبار هذا االنكشاف األمني جهات، وعلي

هذه األبعاد خلقت عقيدة أمنية متنوعة حيث لعبت الجزائر على اعتبار موقعها دورا محوريا في 
 دعم حركات التحرر أو مكافحة اإلرهاب في ظل التحوالت التي أفرزتها نهاية الحرب الباردة وأحداث

.2334سبتمبر  44
9 

ظل البعد اإليديولوجي من بين المرتكزات الرئيسة في العقيدة األمنية الجزائرية وذلك :أيديولوجيا *
منذ األيام األولى لالستقالل، فقد مثلت االشتراكية ومبادئها المضادة لالستعمار واالستغالل مصدر ذا 

- 4946-4960ق الوطنية على غرار دستور قيمة بالنسبة للعقيدة األمنية حيث أكدت عليه المواثي
، كما كان خيار الحزب الواحد، مقتدية بذلك بتجارب عدة دول، راسمة بذلك مبادئ وأهداف 4999

و التغيرات األمنية في  4999غير انه و مع أحداث ، العقيدة األمنية الجزائرية لفترة تقارب ثالث عقود
التي تقوم عليها العقيدة األمنية الجزائرية لتواكب دفعت إلى إعادة صياغة بعض المبادئ  البلد 

 43.الترتيبات الجديدة في ظل عصر ما بعد الحرب الباردة
 الدوائر الجيوسياسية للعقيدة األمنية الجزائرية: 

يسعى هاذا المبحث إلى التحديد الجيوسياسي للدائرة المغاربية لألمن الجزائري ،أي تلك 
الجزائري اعتماد متبادل ،كما يسعى كذلك إلى حصر مهددات التي يوجد بينها وبين األمن 

 .األمن الجزائري التي تأتي من الدائرة المغاربية 
 :التحديد الجيوسياسي للدائرة المغاربية وموقع الجزائر فيها

الجزائر، تونس والمغرب األقصى، لكّنه ُوّسع من : يتشكل الفضاء المغاربي من ّدول ثالث
السنغال  (الغربي فأصبح يشير إلى الجزء الغربي من العالم العربي الممتّد من نهرو  الجناحين الشرقي
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الصحراء الغربية، المغرب األقصى، الجزائر، تونس  غرًبا إلى الحدود الليبية مع مصر شرًقا موريتانيا،
 6ماليين كيلومتر مربع 06 أكثر من تجتمع دول المغرب العربي على مساحة إجمالية تقدر ب )وليبيا

كم، تتكّون جّل يابسة المغرب العربي من الصحراء التي تشّكل جزًءا من أكبر صحراء في  706 040
كم منها تمتد 5333كم ، حوالي 4233العالم، أما الشريط الساحلي للمغرب العربي فيمتد على طول 

تد على طول الضفة المغربية على كم تم 2233على الحافة الجنوبية من المتوسط والبقية االخرى أي 
 44.المحيط األطلسي

فكل شعوبه تنتمي إلى .ثقافي متجانس ثقافيا ولغويا ودينيا  -يعتبر الفضاء المغاربي فضاء سوسيو
الحضارة العربية اإلسالمية بتعاقب حضاري فينيقي وعثماني مما أدى إلى تشابه كبير في نمط السكان 

ال عن انتمائه اإلفريقي وجواره مباشرة للحضارات اإلفريقية جنوبا أما اجتماعيا وثقافيا وسياسيا وفض
بخصوص الفواعل الجيوسياسية األمنية فجميعها دولتيه باستثناء التنظيم اإلرهابي الذي يعرف باسم 

 .42"القاعدة في المغرب العربي "تنظيم 
موقعها االستراتيجي والمركزي  فالجزائر وباعتبارها جزء من هذا الفضاء المغاربي الكبير وذلك بحكم

كنقطة تقاطع بين الدول المغاربة من ناحية، وبين البحر األبيض المتوسط وعمق القاّرة اإلفريقية من 
من مساحة المغرب العربي كلية، وبطول   %13ناحيٍة أخرى فالمساحة الشاسعة للجزائر والتي تقدر ب 

 ل المغرب العربي ،كم تربط كل الحدود مع دو 6016حدود برية تقدر ب 

كم تربطها بالمتوسط، أهلها الن تكون بوابة شمالية إلفريقيا على البحر 4233وبشريط ساحلي يقدر ب 
المتوسط، كما أنها تمتاز كذلك بصحراء كبرى أخذت الحيز األكبر من صحراء الفضاء المغاربي 

 . 40انيومأغناها بالموارد الطاقوية وكذا بعض المعادن كالحديد والذهب واليور 
المرتبة الخامسة عالمًيا )على الصعيد االقتصادي ساهمت المكانة االقتصادية الجزائرية العالمية 

مليون  13) كأكبر مصّدر للغاز والسابعة عشرة كأكبر مصّدر للبترول وثقلها السّكاني، ما يقارب
الجزائري في تزّعم المغرب  في تعزيز الريادة الجزائرية مغاربيا وفي شرعنه الطموح 2346بحلول ( نسمة
 41..العربي

لكن وبذكرنا لكل هاته المقومات التي مكنت الجزائر من تعزيز مكانتها في الساحة المغاربية 
والدولية إال أن هناك تأثير بارز على أمنها وعقيدتها األمنية، فمن جهة يؤثر الثقل الجيواستراتيجي 

مع المغرب العربي على أمنها القومي وجعله منكشفا من للجزائر ووقوعها في نقطة نقاطع استراتيجي 
كل الجهات نظرا لشساعة اإلقليم الجزائري وكذا الحدود البرية للدولة مما جعلها عرضة لكل إفرازات 

الجغرافية، )البيئة األمنية  المغاربية من تطورات وتفاعالت، ومن جهة أخرى كان للمعطيات السابقة 
على صياغة عقيدة الجزائر األمنية خاّصة في تعريفها لنفسها ودورها ضمن  أثٌر بالغٌ ( االقتصادية

 "مكانتها وثقلها الجيوسياسيين يجعالن منها زعيمة المغرب العربي"الفضاء المغاربي، فالجزائر ترى أّن 
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ويحّققان لها الريادة في مقابل المغرب األقصى الذي سعى دائًما إلى فرض نفسه كمنافٍس للجزائر في 
 45.الفضاء المغاربي

لكّن ثقل الدولة الجزائرية في المغرب العربي وموقفها حيال العقيدة األمنية ليست مرتبطة بالعوامل 
الجغرافية واالقتصادية فقط، ألّن التاريخ أيًضا ُوّظف في بناء التصّور القيادي للجزائر، فاالهتمام 

األحزاب الجزائرية التي انبثقت عن نجم شمال  الثوري بقضايا المغرب العربي راسًخا في عقيدة مختلف
التي أعلنت في بيان  "جبهة التحرير الوطني"، وصواًل في األخير إلى 1929إفريقيا بعد حّله سنة 

استرجاع استقالل الجزائر ضمن الوحدة "أّن مّما تهدف إليه عبر العمل الثوري  1954نوفمبر01
 46.ًيا مع إيديولوجية نجم شمال إفريقياالشاملة للمغرب العربي الكبير، وذلك تماش

وانعكست المبادئ السابقة على السلوك السياسي الجزائري سواء في فترة الثورة أو بعد االستقالل، 
فبعد االستقالل كان هناك دور كبير للصناع القرار الجزائريين على رأسهم الرئيس هواري بومدين الذي 

، فقد أّثرت شخصيته الكاريزمية وتكوينه 4965لمغرب العربي منذ كان دائم التأكيد على تزعم الجزائر ل
الثوري واأليديولوجي القومي في العقيدة األمنية الجزائرية وكانت من العوامل التي قّوت الريادة الجزائرية 

 44.إقليمًيا ودولًيا
عقيدًة أمنية ( جغرافيا، اقتصاد، تاريخ وشخصية الرئيس)لقد كّون التفاعل بين العوامل السابقة 

دراك بأّن الجزائر معنية بكّل تفاعالت  جزائرية من مبادئها القناعة بالوضع القيادي الجزائري مغاربًيا وا 
 .المغرب العربي

 
 .المنشأ والمصدر: مهددات األمن القومي الجزائري 

 :انعكاسات النزاع المغربي الصحراوي على األمن الجزائري: أوال 
يعتبر االحتالل المغربي للصحراء الغربية المشكل األمني اإلقليمي األساسي ضمن المركب األمني 
المغاربي، حيث تعتبر الصحراء الغربية بؤرة التوتر الساخنة الوحيدة في المنطقة المغاربية بمستويات 

49و  4946متفاوتة من العنف من فترة إلى أخرى كان أشدها بين سنتي 
4949. 

وان الحل " تصفية استعمار" ربة الجزائرية تنطلق من اعتبار أن القضية الصحراوية قضيةفالمقا
العادل لن يحصل إال إذا مارس الصحراويين حقهم في تقرير المصير مثلما تنص عليه اللوائح األممية، 

ها وعقيدتها ويعتبر تمسك الجزائر بهذا الحل وفاء منها لمبادئ الثورة التحريرية التي قامت عليها هويت
 .األمنيتين، باإلضافة إلى اعتبارات التوازن اإلقليمي المغاربي 

بناءا على الستاتيكية السابقة للنزاع الصحراوي وتعقيداته واحتماالت تصاعد التوتر بين األطراف 
منيا اإلقليمية واألمم المتحدة فيه، يمكن القول أنــّه حّقا يشّكل هاجًسا أ-المعنية به ودور القوى فوق

إقليميا بأبعاد دولية ضمن الدائرة المغاربية لألمن القومي الجزائري، ويبقى عدم حّل النزاع في الصحراء 
الغربية واستمراره إلى يومنا هذا مهّدًدا لألمن القومي الجزائري بالنظر إلى أنــّه المصدر األساسي للتوتر 
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بي، كما يشّكل استمرار هذا النزاع وحالة الالحّل المغر -في اإلقليم والسبب في استمرار التنافر الجزائري
المالزمة له مصدًرا أساسًيا لألمن الجناح الغربي الجزائري، خاّصًة وأنــّه أّدى إلى تهديدات ومشكالٍت 

 49.أمنّيٍة أخرى للجزائر نتجت عن الخالف مع المغرب
 

 البعد اللين اإلنساني للتهديدات المغاربية: ثانيا
تشكل الدول المغاربية مصدرا للهجرة غير الشرعية نتيجة  : ة غير الشرعيةظاهرة الهجر  -

 لألوضاع

االجتماعية و االقتصادية السائدة فيها حيث تزداد نسب البطالة و تقل البدائل والفرص لتحسين 
األوضاع أمام فئات مهمة من المجتمع وخاصة فئة الشباب، ما يجعل خيار ركوب قوارب الهجرة 

كونه مغامرة غير محسوبة العواقب أمر وارد كما تشكل الدول المغاربية نقاط عبور  السرية رغم
للمهاجرين القادمين من الدول الصحراوية خاصة دول الساحل ودول جنوب الصحراء وما يشكله هذا 
األمر من أعباء اجتماعية واقتصادية كما يحمل معه تهديدات خاصة ما تعلق األمر بنقل األمراض 

ت، انتشار الجريمة وغيرها من األمور السلبية هذه الظاهرة المتمثلة في تعاظم حركة الهجرة المخدرا
 23.اإلفريقية نحو وعبر المنطقة المغاربية

 :التهديدات الثقافية-
إن االحتكاك و التفاعل مع الحضارة الغربية الحديثة و الذي حدث بفعل الغزو لم يؤد إلى استبدال 

النظام الحديث، بل أدى فقط إلى تبعية ثقافية خطيرة تزامنت مع التبعية االقتصادية و السياسية و 
جتمعات الغربية اعتبرت وسيلة من وسائله وتشير هذه التبعية الثقافية إلى طبيعة العالقة بين الم

.المتقدمة و المجتمعات العربية المتخلفة في شكل تبعية 
24

 

 تهديدات األمن البيئي-
يعتبر نقص الماء والتصحر والجفاف من التهديدات المشتركة للدول المغاربية حيث انه وحسب 

جنوب آسيا، تقرير لألمم المتحدة فان أكثر المناطق تأثرا بنقص المياه تقع في شمال أفريقيا وغرب و 
مليار م 46من سكان أفريقيا يعانون أزمة للمياه مزمنة وشديدة في المغرب العربي تعادل 25%فنسبة 

 22.، منها تأتي من مياه المجاري المائية  %65
اما مشكل التصحر في المغرب العربي فهو نتيجة لتدخل عوامل ساهمت في تفاقمه، مرتبطة 

لطبيعية المتوفرة ، هذا الوضع يدعمه تدهور التربة و الغطاء النباتي ، بالنمط المتبع في إدارة الموارد ا
وقلة إنتاجياته ، هذه األوضاع تؤدي إلى تدهور شروط حياة الشعوب، والهشاشة المتزايدة اتجاه أبسط 

 .20األزمات المناخية
 :الدائرة المتوسطية لألمن القومي الجزائري والعالقات الجزائرية األوروبية



246 
 

العالقة بين الجزائر والدائرة المتوسطية نتجت باألساس عن وجود رابط بحري بين الجزائر إن 
والبحر واألبيض المتوسط باإلضافة إلى وجود عوامل تاريخية، جيوسياسية، وأمنية، توثق الصلة بالبيئة 

 .ياسية األمنية المتوسطية وهو ما أدى بالجزائر إلى إدراج المتوسط ضمن شواغلها األمنية والس
 

 :التحديد الجيوسياسي للدائرة المتوسطية وموقع الجزائر منه
شكل الفضاء المتوسطي على مر التاريخ نقطة تقاطع بين فضاءات جغرافية بشعوب تنتمي إلى 
حضارات وثقافات مختلفة، تاركة ورائها  نزاعات وصراعات مستمرة من اجل السيطرة عليه أو حتى 

منذ أالف السنين، مما يؤكد لنا أن األهمية الجيوسايسية للمتوسط هي حقيقة مراقبته  والتي لم تتوقف 
 21.تاريخية 

مع بداية الحرب الباردة، حّل االتحاد السوفيتي والواليات المّتحدة األمريكية محّل القوى االستعمارية 
ق لولوج القديمة، وصار المتوّسط يشّكل الجناح الجنوبّي بالنسبة لحلف شمال األطلسي والطري

المحيطات، أصبح كّل من القوتين يبحث عن تحقيق أكبر قدر من المراقبة للقواعد الجّوية والبحرّية أو 
تسهيالت للُرُسّو على السواحل المتوّسطية ما ينّم عن األهّمية الجيوسياسّية البالغة لهذا البحر ضمن 

هاته المتغيرات مع سقوط االتحاد  اإلستراتيجّيتين األمريكّية والسوفيتية، لكن سرعان ما اندثرت
السوفياتي حيث فتح المجال للسيطرة األمريكية كليا على المتوسط وصار األسطول السادس األمريكي 
دون منافس في ظل صورة التمزق اللصيقة بالمتوسط بالرغم من الحوارات االرويبية واالطلسية لبناء 

 25.نظام اقليمي شامل في هذا  الفضاء
جزائر، فلم تكن يوًما في تاريخها بمعزل عن تفاعالت المتوّسط وهو ما أّثر بصورٍة بالنسبة لل

واضحٍة على اإلدراك الجزائري للتهديد الذي ارتبط بالدائرة المتوّسطّية منذ بدايات االستقالل، حّتى 
خالل الحرب الباردة ظّلت الجزائر في خّضم تفاعالت المتوّسط، فرغم حفاظها على توّجهاتها 

عراضها عن توقيع اتفاقّياٍت دفاعّيٍة  االستقاللّية ورفضها إخضاع أمنها القومّي لمظّلة إحدى القّوتين وا 
، وهو ما سّبب لها ــ باإلضافة إلى أسباٍب أخرى ــ في الوقت نفسه برودًة في العالقات مع القوى 26معهم

ثنائية وبداية األزمة األمنية في الجزائر المتوّسطّية األخرى، لكن وبعد زوال القطبية ال-المتوّسطية وفوق
اّتضح جليا الرابط الجيوسياسّي الوطيد بين البيئة األمنّية الجزائرّية والبيئة األمنّية المتوّسطّية، فضم 
االروبيين الجزائر الى كل المبادرات األمنية التي أطلقوها تجاه تخومهم الجنوبية كانت فرصة لها 

لتى فرضت عليها وكي تبقى على دراية بما يجري في جوارها الجيوسياسي للتخفيف من حدة العزلة ا
، لكن في المقابل تبقى متخوفة من هذه المبادرات التي تواكب تصاعد بعض النداءات التي تطالب 24

بالتدخل اإلنساني لكبح استفحال األزمة األمنية الجزائرية، لهذا السبب ظّلت الدائرة المتوّسطّية حاضرًة 
ٍة ضمن مدركات التهديد الجزائرّية خالل عشرية التسعينيات بسبب تخّوفاتها من تدّخل عسكرّي بقوّ 

 .غربّي على أراضيها
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من جهة أخرى كان لهاته المبادرات االورومتوسطية تمكين الجزائر من توسيع عالقاتها مع فواعل 
زه كذلك العمق اإلفريقي متوسطين، هذا االرتباط عزّ -أمنيين دوليين وغير دوليين، متوسطين وفوق

 الصحراويّ -الفضاءين الساحليّ  أمنّية بين-حضارية وجيو-للجزائر التي تشّكل نقطة تماس جيو

والمتوّسطّي ما وضعها أمام تحّدياٍت أمنّيٍة والتزاماٍت تجاه الضّفة الشمالّية، فاالمتداد البحري للجزائر 
ضّفته الشمالية جعلها تبرز كفضاٍء وعمق استراتيجّي على الضّفة الجنوبّية من المتوّسط وقربها من 

المتوّسطية -الدفاع عن األمن القومي للعديد من الفواعل المتوّسطّية وفوق مهّم وأساسّي لمسائل
.ومصالحها اإلستراتيجية في المنطقة

29 
 

 :مهددات األمن القومي الجزائري في المنطقة المتوسطية
يعتبر كمصدر تهديد مباشر لشماله بسبب ما تفرزه الدائرة كثيرا ما نسمع أن جنوب المتوسط 

الجنوبية من مخاطر وعوامل ال امن مخلة باالستقرار، وفي المقابل نادرا ما يشار إلى ما يمكن أن 
تشكله الضفة الشمالية من تهديد للجنوبية، فهناك من يعتبر أوروبا  مصدر للتهديد والتوجس بسبب 

نطقة وثقافاتها التي تهدد هويات المجتمعات في جنوب المتوسط وهذا ما اقتصادها المهيمن على الم
يتطابق مع الرؤى المتوسطية إلى تشكيل منطقة متوسطية وفقا ألطروحاتها ومقارباتها وطبقا للقيم 

والمعايير، وكذا المؤسسات الغربية بداعي جلب السلم واالستقرار لهذه المنطقة المضطربة، ففي هذا 
تندرج تهديدات الدائرة المتوّسطّية لألمن القومي الجزائري ألّن الجزائر تنتمي إلى جنوب إذن  السياق

 المتوّسط وما

يصيب األخير حتًما يصيبها، وتزداد تهديدات الدائرة المتوّسطية خطورًة إذا اعتمدنا على معيار آخر 
تهديد واالختراق األوروّبي في االنتماء وهو العروبة، فألّن الجزائر عربية، فإّن أمنها معّرٌض لل

واألطلسي من األعلى، وحجم التهديد هنا أكبر وأخطر من حجم التهديد ضمن الدائرتين المغاربية 
واإلفريقية ألنــّه مرتبط بحظر ونزع التسّلح، الرقابة الشديدة المفروضة عليه، احتكار التهديد من طرف 

.أطلسّية وعدم القدرة على مواجهته-القوى األورو
29 

" التخمينات"أطلسي مع التسّلح العربي على مجموعٍة من التحليالت و-ويرتكز التعامل األورو
من خطر امتالك إحدى الدول العربية لسالح نووّي " تخّوف"االستراتيجية والسيناريوهات التي تحّذر و

ليستّيٍة قادرٍة على أو حيازتها ألنظمة صواريخ با( باألخص الجزائر في التسعينيات والعراق قبل احتالله)
نظًرا لقربهما منها، بهذه الحّجة ُشّنت ( الجزائر وليبيا)استهداف مراكز حيوّية داخل القاّرة األورّبية 

حمالٌت ضّد الجزائر في مستّهل سنوات التسعينيات من القرن المنقضي بدعوى سعيها إلى صناعة 
جزائر مفاعلها النووّي بعين وسارة للوكالة السالح النووي، لكّن وقع هذه الحمالت تراجع بعد فتح ال

03الدولّية للطاقة الذرّية، وانضمامها فيما بعد لمعاهدة حظر انتشار األسلحة النووّية سنة
. 
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جراءات حظر التسّلح جنوًبا مقابل  إّن التهديد على األمن الجزائري جّراء خطابات أمننة الجنوب وا 
ح، ففضال عن أنــّه يحجب الرؤية عن الحجم منقطع النظير تسّلح ضخم نوعّيا وكمّيا في الشمال واض

أطلسي لألمن الجزائري وامن دول جنوب المتوّسط عموما، وهي تهديدات -للتهديد العسكرّي األورو
أكثر بروزا حقيقة وال خالف، فمن المنطقي أن تخشى الجزائر على نفسها من التهديدات العسكرية 

أليس كل التراب الجزائري واقع داخل نطاق منظومة :أمنها من األعلى اآلتية من الشمال والتي تخترق 
أطلسية؟ إذ انه ال توجد منطقة من اإلقليم الجزائري -الصواريخ العابرة للقارات التي تمتلكها القوى االورو

أطلسية، وال مجال للمقارنة أيضا بين -هو في مأمن وغير قابل  لالختراق من طرف الصورايخ االورو
 04.سانة الغربية كما ونوعا وأسلحة الجزائر التر 

وعالوة على ذلك يبقى تعامل دول ومؤسسات الضفة الشمالية مع قضية التسلح في المتوسط يشكل 
تهديدا صلبا ووجوديا لألمن القومي الجزائري كما ينذر بوجود ازدواجية في المعايير وكيٌل بمكيالين في 

على الدول العربّية بدعوى مكافحة انتشار أسلحة ]...[ التسّلح  اليعقل أن يفرض نزع"هذه القضّية، فـ
-اإلسرائيلية واألوروبّية)الّدمار الشامل، فيما تبقى أكبر الترسانات الصاروخّية وأدّقها وأحدثها تكنولوجيا 

، و من زاويٍة أخرى كذلك، فبدعوى الحّد من تزايد أسلحة 02خارجًة عن أّية قيوٍد وضوابط( األطلسّية
الدمار الشامل، تسير فواعل الضّفة الشمالية نحو نزع أحادّي للتسّلح بطريقٍة تزيد بالتأكيد من درجة 
االنكشاف األمنّي للجزائر من جهة المتوّسط وتعّمق من الفجوة التي تفصلها عن ضّفته الشمالية في 

 00.هذا المجال
التهديدات المتأتية من الضفة  ومن جهة أخرى توجد هناك تهديدات مجتمعية ترتبط  أساسا بتلك

الشمالية كانسالخ الهوية الوطنية والدينية للمجتمع الجزائري ألنــّنا بصدد العالقة مع مجتمعاٍت ذات 
ثقافة ومنظومة قيميٍة مختلفة ــ بل وفي بعض األحيان متعارضٍة ــ مع الثقافة والمنظومة القيمية األصيلة 

الّلتان تتسّربان له " اأَلْمَرَكة"و" اأَلْوَرَبة"ه على المحّك في مواجهة للمجتمع الجزائري الذي أصبحت هويت
عبر االستيراد الكبير للسلع المادّية والثقافّية من الضّفة الشمالية، أو حّتى عبر وسائل اإلعالم 

 01.واالتصال
 

 :مكانة ودور الجزائر ضمن األطر األمنية األورومتوسطية
 :راكة األمنية األورومتوسطيةموقف الجزائر من الش: أوال 

إن مشاكل األمن في المتوسط قد تم التطرق إليها منذ سنوات السبعينيات، وذلك في إطار مؤتمر 
، الذي يعترف بالعالقة الموجودة (4945أوت 4)األمن والتعاون في أوروبا، والعقد النهائي لهلسنكي 

د بينت الدول األوروبية على أنها مقتنعة بأنه بين األمن األوروبي واألمن المتوسطي من خالل هذا العق
البد من تناول مسالة األمن في أوروبا في مضمون أكثر اتساعا لألمن في العالم، حيث تحتل المسائل 
األمنية مكانة هامة في اهتمامات االتحاد األوروبي وشركاءه المتوسطيين وقد أدرجت في السلة للندوة 
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الذي يهدف إلى إقامة منطقة أمن واستقرار في المتوسط عبر  ''واألمني سلة الحوار السياسي''برشلونة،
وقد توصل هؤالء بعد اجتماعاتهم إلى جملة من اإلجراءات المستمدة إلى حد كبير 05الحوار والتعاون ،

من تجربة مؤتمر األمن والتعاون في أوروبا لكنها تبقى محدودة بسبب مأزق عملية السالم في الشرق 
ذي حال دون التوسع والتعمق في إجراءات جديدة بسبب الرفض الغربي فكان أن حدث تغير األوسط ال

يعبر هذا '' إجراءات الشراكة''لصالح '' إجراءات الثقة''في المفردات المستخدمة حيث تم التخلي عن 
ا االختالف االصطالحي عن التراجع السياسي من حيث الطموح ، ربما عن مقاربة أكثر واقعية لقضاي

وجاء إعالن برشلونة للتأكيد على تشييد منطقة سالم واستقرار وامن، لتحقيق هذه  06.األمن في المتوسط
الغاية التزم الشركاء البحث في إمكانيات والوسائل االستقرار في المنطقة بما في ذلك إمكانية تبني عقد 

األمن واالستقرار في  عقد''أوروبي متوسطي وبعد هذه الندوة أطلقت فرنسا مبادرتها إلعداد 
األوروبية والعربية اإلسرائيلية  -العربي  والتي على ندوة فاليتا لكنها رفضت بسبب الخالفات ''المتوسط

حول التعاطي مع أزمة السالم، قد أظهرت هذه الندوة مدى الخالفات بين العرب االوروبين حول 
 04.دركات على جانبي المتوسطأولويات الشراكة االورو متوسطية بصفة عامة ومدى ثقل الم

بالعودة إلى الشّق األمنّي من المسار، يصّنف إعالن برشلونة بمقاربته األمنّية الشاملة ومتعّددة 
األبعاد المحتواة في فصوله الثالثة كاتفاق مؤّسس لشراكٍة أمنّيٍة إقليمّيٍة في المتوّسط، سيما بمحاولته 

جراءاٍت عملّيٍة لبن ويعتبر االتفاق على إنشاء . اء الثقة واألمن التعاوني في المتوّسطوضع ميكانيزماٍت وا 
، والذي جاء بعد  "ميثاًقا متوّسطيا لالستقرار واألمن"ثّم فيما بعد " عقد أمن واستقرار في المتوّسط"

العطب والستاتيكية التي أصابت برنامج العمل السياسّي واألمني إلعالن برشلونة، حجر الزاوية في 
.الشراكة األمنّية المتوّسطية نظًرا لما يحتويه من إجراءاٍت وميكانيزماٍت عملّيٍة للتعاون األمنيبناء 

09 
بالنسبة لمسار برشلونة، فقد أّكدت الجزائر أّن انخراطها فيه منذ بدايته ومشاركتها في الندوات 

ألخرى المكّملة له، كان واالجتماعات التي أصبحت تعقد فيما بعد في إطاره، أو حّتى في إطار البنى ا
مرّده قناعتها بأنــّها وحدها شراكة حقيقّية بين دول المتوّسط كفيلٌة بالمساهمة في إقامة منطقة استقرار 

أّما تأثيرها في خّطة برشلونة  09وأمن في حوض المتوّسط وتشجيع إقامة فضاٍء مشترٍك للتنمية والرخاء،
أّن الظرف الذي : قول أنــّه كان غير مباشر وفق المعادلة التاليةاألمنّية، فيمكن ال-في سّلتها السياسّية

أطلق خالله مسار برشلونة كانت فيه أزمة الجزائر األمنّية في مرحلة اشتداٍد بسبب تنامي الظاهرة 
األصولية اإلسالمية، انتشار الحركات والجماعات اإلرهابية فيها، واحتمال سقوط النظام السياسّي 

 13.كان وارًدا بقّوٍة آنذاك، وهي عوامٌل ألقت بظاللها على مضمون إعالن برشلونة الجزائري الذي
وبالرجوع الى موقف الجزائر من مسار برشلونة ومن الشراكة االمنية االورمتوسطية عموما نجد ان 

الجزائر تجدد رفضها بخصوص اعترافها بالكيان االسرائيلي او حتى التطبيع معه حيث ان الجزائر 
رسالة  إلى الدول االروبية مفادها أّن انخراطها في عملّية برشلونة ال يعني أبًدا تطبيًعا مع  توجه

وأنــّه ما دام االنحياز األورّبي إلسرائيل فلن تسوى مشكالت  14إسرائيل المعنّية هي األخرى بهذه العملّية،
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ذن، وبالنسبة للجزائر، يبقى متوّسطي سبياًل للوجود إ-األمن في المتوّسط ولن يجد الميثاق األورو
منطقًة للسلم، االستقرار "الطرف اإلسرائيلّي بوضعيته وسياسته حاجًزا أمام تحقيق هدف جعل المتوّسط 

 .، مثلما يطمح إليه مسار برشلونة"والتنمية
 

 :الموقف الجزائري من سياسة الجوار األوروبية: ثانيا
يكون قد مر ثالث عشرة سنة على انطالق السياسـة األوروبيـة للجـوار 4201مع مطلع سنة 

والشراكة والتي جاءت بعد مسار برشلونة الذي لم يحقق فيها أهدافه ،وبأدراجها هذه المرة فضاء 
جيوسياسي أوسع ال يقتصر فقط على الدول المطلة للمتوسط فق ، انضمت فيها بعض الدول إلى هذه 

ت األولى مع تقدم بعضها في عالقاتها مع الشريك األوروبي مثل المغرب الذي السياسة منذ السنوا
بينما لم يتعد بعض  statut avancé 12 " " أي" الوضـعية المتقدمـة"على صـفة 2008تحصل في 

لإلصالح " برنامج وطني " الدول األخرى وضع العضو فيها دون الوصـول إلـى مرحلة التفاوض على 
 .يكنزمات هذه السياسـة ، و هـي المجموعة التي تصنف فيها الجزائرطبقا لمبادئ و م

 )تجد هذه السياسة أصولها في مبادرة رئيس المفّوضّية األورّبية السابق رومانو برودي 
(RomanoProdiليس فقط على الدول المتوّسطية، بل على كّل الدول التي 2002سنة  التي اقترحها

وكل الدول (  أوكرانيا، بيالروسيا، ملدوفيا، أرمينيا، أذربيجان، جورجيا ) حرًياتحّد أورّبا الموّسعة بريا وب
وتقوم هذه السياسة على تعاون شامل  10المعنية بالشراكة األورومتوّسطية زائد ليبيا وباستثناء تركيا،

ي الت"كّل شيء إاّل المؤّسسات " مختصر في الصيغة الشهيرة لبرودي " فلسفة الجوار"مستوحى من 
تسمح لالتحاد األورّبي بإقامة مخّطٍط جديٍد لعالقاته التفضيلّية مع الدول السابقة ورسم هرمّيٍة جديدٍة 

: للمناطق الرئيسة الشريكة لالتحاد حسب مفّوضيته، يصبو االتحاد األورّبي من تلك السياسة إلى
قاعدة التمايز الذاتي ؛ تطوير عالقات تفضيلّيٍة مع البلدان المجاورة له في الشرق والجنوب حسب 

مع الشركاء بما يحّقق استقرار وأمن جميع الشعوب المعنّية وتأسيس فضاٍء 2004تقاسم مكاسب توسيع 
ولتحقيق هذه االهداف يجب التعاون بين  11للرخاء وحسن الجوار قائم على قيم االتحاد ومعاييره ،

وّيات التي يّؤدي تحّققها إلى تقريب هذه االتحاد األورّبي وشركائه من أجل تحديد مجموعٍة من األول
المتبناة بصيغٍة Plans d’actions) )الدول من االتحاد وتدمج هذه األولوّيات في مخّططات العمل

مشتركٍة من الطرفين، ، واعتماًدا على أسلوب تحفيزّي يدعو األورّبيون من خالله شركاءهم إلى 
ابل أن يمنحوهم تعاوًنا أكثر وبوسائل مالّيٍة أكبر،فمن االقتراب من ممارساتهم في مواضيع محّددٍة مق

مقاربٍة أوربّيٍة، ال يمكن إقامة عالقاٍت تفضيلّيٍة مع دول الجوار دون التزام متبادل بقيم مشتركٍة مستوحاٍة 
وباألخّص حقوق )من التجربة األورّبية، كقيم دولة الحّق، الحكم الراشد، احترام حقوق االنسان 

 15.ترقية عالقات حسن الجوار ومبادئ اقتصاد السوق والتنمية المستدامة ،(األقلّيات
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لم تلق السياسة األورّبية للجوار الترحيب من قبل الجزائر في بداية األمر، فالموقف األول الذي 
 see  wait"انتظر و ترقب " اعتمدته الجزائر هو الصمت لمدة ثالث سنوات ضمن ما يشبه موقـف

and ،الن مواقف الجزائر تجاه السياسات األوروبية تتميز عـادة بشيء من التحفظ و عدم التسرع  :أوال
في االرتماء في أحضان أوروبا ، فهي دون أن تعزل نفسها تماما عن النشاطات الدبلوماسية 

قفها االورومتوسطية ، تأخذ الوقت الكافي لتحليل األبعاد االيجابية و السـلبية لكـل عرض قبل تحديد مو 
 .منهـا

أبدت سياسة الجوار و الشراكة التباسا كبيرا بينها وبين سياسة الشراكة األورومتوسطية  :ثانيـا
،فكالهما يعبرعن مشروع شراكة مما أربك الكثير من الدول المتوسطية حول جدوى االرتباط مع االتحاد 

 .16األوروبي عبر عمليتين متوازيتين للشراكة
صمت، أعلنت الجزائر رسميا رفضها االنضمام إلى السياسة األوروبيـة بعد هذه المرحلة من ال

للجوار و الشراكة، على لسان سفيرها في بروكسل بمناسبة المؤتمر الذي نظمته المفوضية األوربيـة 
فـي بروكسـيل، حيث 2007سبتمبر 3لذي انعقد يوم " تعزيز السياسة األوروبية للجوار" تحت عنوان 

الجزائر تفضل اخذ الوقت الكافي لتنفيذ اتفاق الشراكة الذي يربطها : " ائري بأن عبر السفير الجز 
باالتحاد األوروبي ، و ال ترغب في إلحاقه بشراكة أخرى من النوع الذي تقترحه سياسة الجوار ، الن 

" اتفاق الشراكة الموجود كافي لتحقيق التقارب و التعاون بين الجزائر و االتحاد األوروبي
14 

هذا أصبحت الجزائر البلد الوحيد الذي عبر عن رفضه الصريح للسياسة األوروبيـة للجوار،لكن ب
، بـدأ االتحـاد األوروبي يفكر في إعادة تجميل سياسته  2344سنة " الثورات العربية" ومع بداية موجة

ما سمي ب 2011ماي 25للجوار تكيفا مع التغييرات التي تحدث في جواره القريـب ، حيث اعتمد في  
المحرك الرئيسي من أجل تقديم الدعم الدولي  " التـي أراد لهـا أن تكـون" سياسة الجوار المجددة " 

للتغييرات الديمقراطية التي تحدث في المنطقة لكن هذه المرة في ثوب جديد تحت ما يسمى ب باللغة 
م مساعدات أكثـر للشركاء ،حيث تضمن اقتراحات جديدة تتمثل في تقدي" le relooking"األجنبيـة

وبعد أن دعيت الجزائر كعضو مالحظ خالل عرض االتحاد  19اللذين يعملون على ترسيخ الديمقراطية،
عن إمكانية انضمامها إليها 2011األوروبي لسياسة الجوار المجـددة على جيرانه ، أفصحت منذ نهاية 

قبلت الجزائر الدخول في : " قال  ، عبر تصريح وزير الخارجيـة في ديسمبر من نفس السنة حيث
قرار االنضمام : " و أضاف بأن "مع االتحـاداألوروبي حول سياسة الجوار -استكشافية–محادثات 

حيث بدات تظهر المؤشرات األولى على قبول الجزائر االنضمام إلى  19" سيتخذ بعد هـذه المحادثـات
وبي لتوسيع سياسة الجوار إليها في مارس سياسة الجوار المجددة مـن خالل زيارة المفوض األور 

و التي تم فيها االتفـاق على استضافة الجزائر لفرقة من المراقبين األوروبيين بمناسبة االنتخابات 2012
 .التشريعية التي نظمت فـي العاشر ماي من نفس السنة
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لذي أشـاد بحسـن هـذا الموقف الذي عبر عن انسجام في الرؤى بين الجزائر و االتحاد األوروبي ا
سـير اإلصالحات في الجزائر و تحسن األوضاع فيها، و هكذا أعلن وزير الخارجية الجزائري في 

" مخطط وطني " بان المحادثات تسير في اتجاه ايجابي من أجل التوصل إلى صياغة 2012ديسمبر 
 .2013خاص بالجزائر خالل السداسي األول من سنة 

 
  الجزائرية ضمن البعد المغربي والمتوسطيالمقاربة األمنية: 

تتبع الجزائر منذ االستقالل  مبادئ ثابتة بخصوص عقيدتها األمنية إال أن بعض التغيرات التي 
طرأت على البيئة الدولية من تهديدات عابرة للحدود ألزمها التعامل مع تلك التهديدات بما يوافق 

 .وية في المتوّسطلقضايا االنشغال األمني ذات األول تصورها 
 :إستراتيجية الجزائر في التعامل مع التهديدات الحدودية ألمنها القومي

 إن األوضاع الغير مستقرة التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا بسبب تزايد انتشار السالح و الجريمة

الجزائر المنظمة و االنفالت األمني جراء ما خلفه الربيع العربي، شكل تهديدا على األمن الوطني 
مركزي يتوسط جميع هذه التوترات، وهو ما يضع الجزائر أمام مواجهة  بسبب امتالك هذه األخيرة موقع

و ضغط من اجل حماية أمنها و التصدي لهذه التهديدات،كما دفع بالجزائر اليوم إلى الزيادة في تفعيل 
وكدا الحرص على  "الجوار عدم التدخل في دول"دورها الدبلوماسي، خاصة مع تمسك الجزائر بعقيدة 

إبعاد الخيار العسكري و التدخل األجنبي في المنطقة، بل وتراهن على الحل السلمي، من خالل تفعيل 
الدبلوماسي من أجل التنسيق وتكثيف الجهود مع دول الساحل ودول الجوار لتطويق االنفالت  نشاطها

المشاركة في العديد من المبادرات األمنية ،حيث تسعى الجزائر من خالل 53األمني وسهولة التحكم فيه
والعسكرية مع جيرانها والدول األخرى، إلى إنشاء تحالفات قوية لتتحقق في خطط مشتركة تأهب ضد 

الميليشيات العاملة في ليبيا وتونس ومالي حتى الشرق األوسط من جهته هناك -الجماعات المسلحة و 
فعل الدبلوماسية األمنية وذلك بتعزيز االتفاقيات اإلستراتيجية من يرى أن الجزائر ليس أمامها إال أن تُ 

الثنائية والجماعية بشكل يقضي بشكل تدريجي على كل أنواع الجريمة المنظمة العابرة للدول وتماشيا 
مع ذلك إيالء أهمية لتفعيل آليات المراقبة التقنية الذكية للحدود، وهو ما أخذت به قوات الجيش والدرك 

ي في اآلونة األخيرة، ويجب أن يترافق ذلك مع سعي سياسي جماعي حثيث يتمثل في تفعيل الجزائر 
المنظمات المغاربية واإلفريقية كاالتحاد اإلفريقي ومجلس األمن والسلم اإلفريقي واالتحاد المغاربي دون 

ة ترتبط إغفال الجانب اإلجرائي المتعلق بتعزيز آليات عمل دول الميدان وتطوير منظومة إقليمي
 54.باألبحاث األمنية في مجال األدلة الجنائية 

إستراتيجية قديمة على الجزائر مراجعتها، خاصة مع " عدم التدخل"في حين يرى آخرون أن عقيدة 
ارتفاع مستوى التهديدات المحيطة، باإلضافة إلى المكانة التي تحتلها الجزائر إقليميا وعربيا، والذي 

على سياسات تتالءم وهذه المكانة، فمن غير المنطقي أن تبقى الجزائر معتمدة يحتم عليها االعتماد 
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على سياسة مضى عليها نصف قرن، كما أن االعتماد على السياسات الدبلوماسية كإنشاء تحالفات في 
 52.ظل وجود توترات مع بعض دول الجوار يشكل عائق أمام تفعيل هذه السياسات

وطني الجزائري أمام أكبر تحدي بعد تحدي مواجهة اإلرهاب في وهو األمر الذي يضع الجيش ال
ا، تهفترة التسعينات، فقد حدد الدستور الجزائري مهام قوات الجيش بصيانة أمن الحدود وضمان سياد

من انفالت أمني يزيد من الرهانات و التحديات العسكرية،  وما تعيشه الجزائر اليوم وعلى كافة حدودها
زيارة حجم تواجده على الحدود ويركز نشاطه وجزءا كبيرا من قواته على الحدود من  ويدفع بالجيش إلى

 50.أجل تأمينها خاصة وأنه مقيد دستوريا بعدم التدخل في دول الجوار 
 

 :سبل إحالل السلم واألمن في اإلقليم المتوسطي وفق العقيدة األمنية الجزائرية
ي المتوسط على مبادئ دافعت عنها وبشدة منذ القمة ترتكز المقاربة األمنية الجزائرية لألمن ف

، حيث أقرت بان األمن في المتوسط شامل 4945األولى لمؤتمر التعاون في أوروبا بهلنسكي سنة 
ويبنى جماعيا، وان االعتماد بين ضفتيه أمر مفروغ منه وانه وحدهما الحوار والتشاور قادران على 

تحقيق السلم واالستقرار اإلقليمين ، ويفّسر تبني الجزائر تقريب شعوب ضفتي المتوسط وعلى ضمان 
لهذه المبادئ مشاركتها النشطة في كل المبادرات األمنية المرتبطة بالنطاق الجيوسياسي المتوّسطي، 

كما يفّسر مطالبتها ببذل الجهود والمثابرة في التشاور والحوار من أجل االستجابة بطريقٍة أفضل 
يجاد إجاباٍت مشتركٍة لمتطّلبات االستقرار واألمن  لمصالح جميع األطراف في الشمال والجنوب وا 

اإلقليمي، وانضمام الجزائر إلى مختلف الحوارات متعّددة األطراف ــ حسب موقفها الرسمي ــ إلى إيمانها 
ّن هذا التكامل يسمح لكّل حوار باالستفادة من اإلنجازات المحّققة في  بوجود تناسق وتكامل بينها، وا 

مشاركتها في كّل الحوارات، الترتيبات واإلجراءات األمنّية الشاملة والمحدودة،  الحوار اآلخر،كما تعتبر
الرسمية وغير الرسمية، في المتوّسط بعد إطالق مسار برشلونة تندرج ضمن جهودها في دعم الشراكة 

 51.متوّسطية-األورو
والشراكة في المجاالت السياسّية واألمنّية ال مفّر  حّتى إن كانت الجزائر تقّر بأّن التعاون الّدولي

منهما لمواجهة كثير من التهديدات بسبب طبيعتها الال قطرية والعابرة لألوطان حيث ترى الجزائر أّن 
الشراكة في المجاالت السياسّية واألمنّية يتعّين أن ُتْدَعَم بإرادٍة سياسّيٍة متبادلٍة للدول المتوّسطّية 

هذا ما سيسمح بتقوية الديمقراطية ودعم دولة القانون في دول الضّفة الجنوبية وتحييد للتضامن، و 
األنواع الجديدة من المخاطر ــ وفي مقدمتها اإلرهاب والجريمة الدولية المنظمة ــ المهّددة للسلم، األمن 

ل في شؤونها واالستقرار في المتوّسط وذلك دون المساس بالسيادة الوطنية للدول وكذا عدم التدخ
 55.الداخلية 

وكتوجه أخر للمقاربة األمنية الجزائرية في الحوارات األمنّية المتوّسطّية هو ربطها بين األمن 
والتنمية، إذ ال يمكن من وجهة نظر الجزائر حصول تنميٍة دون أمن، وال تحقيق أمن دون تقويض كّل 
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في رّد للحكومة الجزائرية حول األمن واالستقرار  المعّوقات المعرقلة للتنمية، ووردت هذه المقاربة كذلك
الجزائر تعتبر "جاء فيه أّن  2001في المتوّسط نشر في تقرير لألمين العام األممي كوفي عنان سنة 

 56."أّن الّسالم واألمن في المتوّسط يشّكالن شرًطا مسبًقا للتنمية االقتصادية واالجتماعية
 

 (الهجرة ..االرهاب )للمسائل األمنية ذات األولوية في المتوسط الرؤية والحلول الجزائرية 
تعتبر الجزائر من بين البلدان المتوسطية المعنية بمواجهة بعض المسائل األمنية العابرة لألوطان 
كاإلرهاب، الجريمة المنظمة ،وتجارة األسلحة والمخدرات، وكذا االتجار بالبشر، حيث تصنف الجزائر 

هديد مشترك ألمن المتوسط نظار لما يشكله من انتهاك لحقوق اإلنسان ومن تهديد اإلرهاب كأول ت
ن لم تلق المقاربة  خطير ألمن واستقرار المنطقة، يفرض التعاون بين كل دول المنطقة الستئصاله وا 

ين في الجزائرّية للظاهرة اإلرهابية التي تدافع عنها منذ مستهل التسعينيات االهتمام الكافي من األورّبي
قد أعطيا دفًعا 2001بداية األمر، فإّن انتقال األعمال اإلرهابية إلى داخل أورّبا ثّم اعتداءات سبتمبر 

أقوى وشرعّيًة غير مسبوقٍة للمقاربة الجزائرّية على المستوى المتوّسطي، وأصبحت مكافحة اإلرهاب 
 54.محوًرا لعالقاتها مع أورّبا واألطلسي
ــ ضرب اإلرهاب في نيويورك 2001سبتمبر 11حينها ــ في : "وقد أّكد الرئيس الجزائري بوتفليقة

غير معترٍف بحدوٍد أو . وواشنطن، أيقن العالم أجمع أّن هذه الظاهرة تشكل تهديًدا لإلنسانية جمعاء
غنّية، متقّدمًة أو قيوٍد سياسّية أو دينية، يضرب اإلرهاب أينما أمكنه أن يضرب كل الدول، فقيرة أو 

متخّلفة، نافيا كّل القيم اإلنسانية والمبادئ التي تشّكل أساس حضارتنا وهذا وفق ا لمرتكزات األساسّية 
 59:التي تستند عليها المقاربة الجزائرية لإلرهاب وهي كالتالي 

 اإلرهاب هو آلة حرب ضّد الدولة الجمهورية والحضـارة؛-4
 .انت قّوته وقدراته الدفاعية، بمعزل عن االعتداءات اإلرهابّيةال يوجد أّي بلد، مهما ك -2
 ال يوجد وجٌه للمقارنة بين مكافحة اإلرهاب والحرب التقليدّية -0
 .ليس اإلسالم الراديكالّي إدعاًء هوياتيا بل هو انحراٌف ومـــرٌض هويتي -1
 فإنــّه يشّكل عامال مخالقومي، ونظًرا لعالقته بالجريمة المنّظمة، -اإلرهاب تهديٌد عبر -5

 .باالستقرار يضاف إلى التحّديات االقتصادية
 اإلرهاب ظاهرة ال تقبل التجزئة، لذا يجب أن يحارب بكّل أشكاله وعلى كّل الجبهــات -6

اما ما يتعلق بالهجرة فالجزائر تنتهج مقاربة متعددة االبعاد تختلف كثرا عن الطروحات والتصورات 
تعتبر بوابع عبور نحو الضفة الشمالية من المتوسط ،هذا بعد استفحال الهواجس االمنية االروبية النها 

 59.في المنطقة وتصاعد التوترات بالدول المحيطة 
فالجزائر ترفض لمقاربة األورّبية في التعامل مع مسألة انتقال األشخاص ومشكلة الهجرة والهجرة 

 غير
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ياها وتتنافى مع منطق فضاء التبادل الحّر الذي ال يمكن أن الشرعّية، ألنــّها ال تحترم كرامة رعا
مسار )يستثني التبادالت اإلنسانّية،حيث ترى ّن مبادرات االتحاد األورّبي المخّصصة أساًسا للمتوّسط 

، بتنظيمها حرّية انتقال الّسلع والبضائع في (سياسية الجوار)، أو التي لها بعٌد متوّسطيٌ (برشلونة
وّسطّية في مقابل تقييدها تلك المتعّلقة باألشخاص، تكّرس لطالٍق مستديم بين فضاٍء المنطقة المت

 63.اقتصادّي وفضاٍء إنسانّي في المتوّسط
كما أنها ترفض المقاربة الردعية التي تعتمدها دول ومؤسسات االتحاد األوروبي، والتي لديها تأثر 

شاء مناطق استقبال مؤّقتة على الحدود األورّبية، كإن) محدود في معالجة الهجرة والهجرة غير الشرعية
، حيث تطالب الجزائر بالتعامل مع ظاهرة (إنشاء قّوٍة لحراسة الحدود الخارجّية لالتحاد األورّبي وغيرها

هجرة، تتأّسس على معالجة مسّبباتها /الهجرة بنوعيها بأكثر واقعّية وبراغماتّية باالستناد إلى مقاربة تنمية
عن طريق مساعدة دول الجنوب على تحريك عجالت التنمية ( كالفقر، البطالة والتخّلف ) الحقيقّية

الداخلية ومرافقتها في مختلف مراحل اإلنجاز، ألّن ذلك سيكون أكثر فّعالّية حسب الجزائر في مواجهة 
 .المسّببات الفعلية لهذه الظاهرة

 
  وذجانم"العقيدة األمنية الجزائرية إتجاه األزمة الليبية." 

 :البعد الدبلوماسي واألمني الجزائري تجاه االزمة الليبية
إن إدراك الجزائر لبعدها الجيواستراتيجي دفع بالنخب الحاكمة والقيادات السياسية إلى األهمية كبرى 

تحت تصور مبرمج في إطار عقيدتها األمنية التي تحدد   و تعدد معانيه وأبعاده ' األمن ' لمفهوم 
سياستها الخارجية مع التحديات والتحوالت التي تواجهه، كاألزمة الليبية مثال والتي من  سياق تفاعل

خاللها تستعرض الجزائر قدراتها اإلقليمية إليجاد حل فعلي لهذه األزمة أو تفادي مخلفاتها من خالل 
وهذا ما ..ئري تسخير كل الجهود الدبلوماسية والعسكرية في إيطار ما يسمح به القانون والدستور الجزا

 .سنتطرق إليه الحقا
 

 :البعد الدبلوماسي تجاه األزمة الليبية
الجزائر كانت وال تزال مطالبة بأداء دور فعال وواقعي لوقف االقتتال في ليبيا، والسعي الحثيث لحل 

قة، األزمة حال سياسيا سلميا، ليس لتأكيد نجاح دبلوماسيتها، أو استعراض قدراتها اإلقليمية في المنط
إنما ألن األزمة على حدودها وتشكل تهديدًا ألمنها كما تشكل تهديدًا لألمن في المنطقة، واستمرارها 

 .يفتح الباب واسعا الحتماالت تدخل عسكري يلهب المنطقة ويفتحها على أسوا الحتماالت
اب فموقف الجزائر من األزمة الليبية يشوبه شيء من الضبابية التي تخفي تناقضا بين الخط
والممارسة،  فهي ما انفكت تدعو إلى الحل السياسي لألزمة، وترفض الحل بالحرب والتدخل 
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جماعة "األجنبي، وتؤكد أنها تقف على نفس المسافة من الفرقاء، لكنها في الواقع تقف إلى جانب 
ومة ، وتتعامل معها على أنها هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، وال تعترف سوى بحك"طبرق

وهو المنحى نفسه الذي تبناه اإلعالم الرسمي وكثير من وسائل اإلعالم .. الثني وبرلمانها المنحل
 64.الخاصة

هذا التناقض الظاهر بين الخطاب الديبلوماسي والممارسة السياسية، هو الذي حجم الدور 
فالجزائر .. األطرافالجزائري في حل األزمة في ليبيا ورهن دورها كوسيط محايد مقبول من لدن كافة 

التي سارعت إلى دعوة الفرقاء الليبيين إلى الحوار عن طريق وزير خارجيتها رمضان لعمامرة ، 
عندما أكد أن الجزائر إستعداد الجزائر للوساطة في الملف الليبي، والتي تعد الطرف الوحيد الذي 

حسب تصريح الوزير )يتواصل مع كل الفرقاء، بحيث استقبلت أكثر من مائتي شخصية ليبية 
، سرعان ما نكثت غزلها، فانفض من حولها الليبيون والرعاية األممية (المكلف بالشؤون المغاربية

وانصرفوا إلى الصخيرات المغربية، ولم تحتضن الجزائر سوى اجتماعا شكليا لممثلي األحزاب 
 .62السياسية الليبية

الوسائل السلمية وترتكز على آليات الوساطة وتعتمد الجزائر في سياستها الخارجية على الطرق و 
استقالل الجزائر وهي تبادرت بالمساهمة في بناء األمن الدولي من خالل  لحل النزاعات الدولية فمنذ

، والمساهمة في حل 1975)العراقية عام  -اإليرانية(حاالت الوساطة العديدة التي قامت ا كالوساطة 
رتيريا عام 1980سنة أزمة الرهائن األمريكيين في إيران ، ولكن 2000، في تسوية النزاع بين إثيوبيا وا 

الدبلوماسية الجزائرية تنشط حاليا بقوة كبيرة لحلحلة األزمتين المالية والليبية، اللتين تعتبران سببًا رئيسيًا 
سمح في تنامي التهديدات األمنية بالمنطقة والساحل اإلفريقي، فالفوضى التي تحدثها هذه األزمات ت

بانتشار اإلرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، خاصة لما توفره من إمكانيات الحصول على 
األسلحة من قبل التنظيمات اإلرهابية، وهو ما يشكل تهديدا لألمن القومي، لذلك عملت الدبلوماسية 

60.الجزائرية بكثافة وحركية دائمة لضمان االستقرار في محيطها اإلقليمي
 

في تمسك الجزائر بالحلول السلمية يرى الدكتور محمد عظيمي أن هذا الموقف، موقف جميل و 
الوضع في مالي خلق لتوريط الجيش الجزائري، كما أشار إلى  ألننا ال نتورط في قضايا الخارج، وحسبه

أو " خريطة الدم"يعرف ب  أنه هناك أطراف دولية تريد إبقاء الجزائر في حالة استنزاف، وهناك ما
إعادة  وضعها جنرال أمريكي كان مسؤوال في القوات البرية أمريكية، يوضح فيها كيفية2"سايكس بيكو "

تقسيم المنطقة العربية، بحيث ال تبقى أي دولة عربية كبيرة، وبعد تدمير العراق وسوريا، تبقى الجزائر 
فريقي مستهدفة هي أكبر بلد عربي  61 .وا 

 :مني تجاه األزمة الليبيةالبعد األ
أصبح البعد األمني مرتبطا بشكل كبير بالعوامل الخارجية لحدود الدولة، ومن الصعب فهم أمن 

دولة معينة أو تحقيقه من دون معرفة أو تحقيق أمن الدول المجاورة نتيجة مختلف التهديدات 
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نما تشكل تهديدا للدول ، المعقدة، المتشابكة والعابرة للحدود، والتي ال "الاّلتماثلية" ترتبط بدولة معينة وا 
أن الجزائر توجد أمام 2014)  )األخرى بشكل عام، و أكدت مجلة الجيش في عددها لشهر أغسطس 

تحديات ورهانات عسكرية وأمنية كبيرة تتطلب التجند واالستعداد لصد أي تسلل محتمل عبر الحدود و "
65منها والمخاطر التي تبقى مفتوحة على كل االحتماالت مواجهة مختلف التهديدات السيما اإلرهابية

 . 
وهو األمر الذي يحتم عليها أن تقوم بإعادة  فالجزائر اليوم محاصرة بحزام ناري من كل االتجاهات

حدودها بما يتوافق والتهديدات الجديدة، فلجأت الجزائر إلى تفعيل دور  "أمننة"بناء منطق الدفاع و
ة حراسة الحدود وهذه المهمة مركبة ومزدوجة تحتم احترافية أمنية أكبر أمام الجيش في تطويق وزياد

هذه األوضاع المتوترة، وبالنسبة لمهام للجيش الوطني فاألمور محسومة، حيث يحدد الدستور الجزائري 
مهام قوات الجيش في صيانة الحدود وضمان السيادة، وعليه نجد الجزائر اليوم تعيش معادلة أمنية 

، فمن جهة تواجه تحديات أمنية خطيرة على الحدود بدول الجوار التي تعرف فوضى أمنية صعبة
وانتشار السالح خصوصا جنوب ليبيا دون التدخل خارج حدود البالد  وهو ما يقيد قدرة الجزائر في 

في المناورة، مما يجعل الجزائر في النهاية أشبه بالمتفرج على ما يحدث من تنامي للخطر اإلرهابي 
 .66دول الجوار

كما أن الوضع المتأزم في المنطقة يجعل الجيش الجزائري يركز نشاطه وجزءا كبيرا من قواته على 
الحدود من أجل تأمينها، خوفا من اختراقات أمنية على خلفية االضطرابات األمنية فيما يتعلق بليبيا، 

ا أمر صعب ومعقد ومرهق بالنسبة مع ليبيا، وهذ992حيث نجد أن الجزائر تتقاسم حدود برية بطول 
للجيش الجزائري، خاصة مع تزايد نسبة تهريب السالح عبر الشريط الحدودي، ما أدى لحشد الجيش 
الجزائري خالل الفترات األخيرة تعزيزات إضافية على الحدود الشرقية، كما أنه يستعمل نظام مراقبة 

التي تقوم ا طائرات الجيش الجزائري من أجل إلكترونيا لحراسة الحدود، فضال عن الطلعات الجوية 
 64.مراقبة الحدود، لكن ذلك غير كاف لتأمين هذه الحدود المترامية األطراف

 
 :الخاتمة

 :حيث تّم استخالص النتائج اآلتية
ـ تشكل اإلقليم الجزائري رهانا للفواعل المتوسطية وفوق المتوسطية وذلك لمحوريته وتأثيرات 

 .يه على الفضاء المتوسطياألوضاع األمنية ف

ـ مشاركة الجزائر في مختلف الحوارات األمنية في الفضاء المتوسطي نتيجة انتشار اإلرهاب 
 .والهجرة ومختلف التهديدات األخرى العابرة للحدود

ـ تسعى الجزائر إلى استثمار تجاربها في معالجة مختلف التهديدات من مشاركتها في مختلف 
 لمتوسطيةالمبادرات األمنية ا



258 
 

ـ إن الدول المحادية لألزمة الليبية كالجزائر مثال يجب أن تسعى إلى إيجاد حلول بالطريقة السلمية 
يزيد من تعفن األمور، كما أنها تسعى كذلك " الجزائر"دون التوصل إلى الخيار العسكري والذي تعتبره 

 .ت التي تأتي من الوسط الليبي إلى تطويق األزمة عن طريق تامين حدودهما البرية ومنع كل الخروقا
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 مرتكزات السياسة الرسمية في موريتانيا لمواجهة اإلرهاب
 ديدي ولد السالك/ د

 بنواكشوط ، رئيس المركز المغاربي للدراسات اإلستراتيجية
 

تسعينات القرن العشرين يعود أول إعالن عن وجود للتيار السلفي الجهادي في موريتانيا إلي مطلع 
، حينما أعلن وزير الداخلية الموريتاني األسبق، محمد األمين ولد الداه، على 1114وتحديدا في عام  

عن اكتشاف أفراد لهم عالقة بجهات متطرفة وشبكات دولية يهدفون )صفحات جريد الشعب الحكومية 
لمواطنين والتجسس علي البالد لصالح إلي زعزعة المعتقد ومخالفة المذهب المعتمد والتشويش على ا

وقد تأكد  ذلك التواجد بشكل أكثر وضوحا من خالل إلغاء المراحل العاشرة والحادية ( 1جهات معادية
، الذي يمر عبر األراضي الموريتانية، مرورا بمالي، وصوال إلى بوركينا فاسو، "سباق داكار"عشرة، من 

كانت نشطة في منطقة مثلث الحدود بين   إرهابية، ، تحت تهديد تنظيمات2114وذلك في يناير 
رغم هذا اإلعالن المبكر عن وجود تيار سلفي في موريتانيا وتزايد  نشاط و ، 2الجزائر وموريتانيا ومالي

الحركات المتطرفة عبر العالم خالل العقود الثالثة األخيرة وما انجر عن ذلك النشاط  من عمليات 
على غرار العديد من دول العالم لم تتنبه إلى مخاطر توسع األعمال اإلرهابية إرهابية، فإن  موريتانيا  

مكانية أن تشمل أراضيها، حيث عولت  أنظمة الحكم المتعاقبة فيها كثيرا على مسالمة الشعب  وا 
الموريتاني، الذي تميز عبر التاريخ بالتسامح والبعد عن العدوانية وكل أشكال التطرف والغلو في 

السلوكية وتعبيراته الثقافية،  وهو ما تجلى في الخطاب الرسمي  خالل العقود الماضية،  ممارساته
وظلت وسائل اإلعالم العمومية تروج له وتكرره في كل المناسبات، وربما ساهمت هذه السياسات غير 

نها بكل الواعية وغير العقالنية، في انتشار ظاهرة التطرف وتفاقم ظاهرة اإلرهاب في موريتانيا،  أل
، مما جعل هذه الظاهرة  تطفو على السطح دون أن "باليقظة اإلستراتيجية"بساطة يغيب عنها ما يعرف 

اإلرهاب ليست لهما هوية تكون هناك سياسات أو استراتيجيات لمواجهتها، ذلك أن ظاهرتي التطرف و 
توجد عندما توجد أسبابها وال ينتميان إلى بلد وليست لهما عقيدة معينة، بل إنهم من الظواهر التي 

ومبرراتها ودواعيها في كل زمان ومكان، وقد شكل الواقع الموريتاني، المتعدد األزمات خير حاضنة 
المتردية المتمثلة في  تأثير العوامل االقتصاديةلنشاط المنظمات اإلرهابية، لتفاقم األوضاع االجتماعية و 

ا من المشاكل االقتصادية، باعتبارها من  أكبر إتساع نطاق الفقر وتعطل مشاريع التنمية وسواه
التحديات التي تواجه موريتانيا، لغياب الرؤية االقتصادية الشاملة القادرة على  معالجة األوضاع على 
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في إحباط  المدى القصير، وتحقيق أهداف التنمية في البلد على المديين المتوسط والبعيد، مما زاد
نتيجة انتشار  في تحقيق طموحاته في المستقبل واثبات وجوده في الحياة،الشباب وانسداد األفق أمامه 

الظلم والحرمان واإلحباط وعدم العدالة في توزيع الثروة على  المستوى الوطني، مع وجود حاضنة 
المدارس الدينية والمعاهد والمساجد ساعدت على انتشار مثل هذا الفكر المتطرف، يأتي على رأسها  

التيار السلفي  العلمي، كما  كان لمؤلفات بعض هذا التيار ، خاصة المحسوبة على  الخاصة برموز
للشيخ أبي "التبيان في قتال جيش موريتان "السلفية الجهادية، دورا في تعميم  خطابه، وباألخص  كتاب 

للشيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن " محاكمة القرضاوي في بالد شنقيط"طلحة الشنقيطي ، وكتاب 
االنتصار "لمحمد سالم المجلسي،وكتاب  "الدعوة في بالد شنقيط بين الغلو والتفريط" نقيطي ، وكتابالش

 .3للشيخ أبي المنذر الشنقيطي"للسجناء اإلبرار في فتنة الحوار
تنظيم  العالمي، كتأسيس كما تغذى التيار المتطرف في موريتانيا على المتغيرات على المستوى 

، والحرب على أفغانستان والعراق، وصعود 2111األم،  وهجمات الحادي عشر من سبتمبر " القاعدة"
في لبنان، إضافة إلى تكاثر  " حزب اهلل"في فلسطين وتوسع نشاط " حماس"حركة المقاومة اإلسالمية 

مواقع الجهادية المنتشرة على الفضائيات الدينية  والوسائط  التكنولوجية الحديثة المتمثلة في األشرطة وال
ن بدرجات كلها عوامل ساهمت في شيوع ثقافة الغلو والتطرف في مختلف أنحاء العالم،  االنترنت، وا 

متفاوتة حسب وضعية كل دولة على حدة، لكن الذي ضاعف من مخاطرها على مستوى  موريتانيا، 
رتها، في التعامل مع هذا النوع هو هشاشة مؤسسات الدولة فيها، وضعف أجهزتها األمنية ونقص خب

 .من المنظمات اإلرهابية، وهو ما تأكد فعال مع انطالق عملياتها على األراضي الموريتانية 
، باستهداف  وحدة من الجيش 2005يونيو  4في " لمغيطي"والتي كانت بدايتها بعملية بلدة 

جنديا  15لهجوم  أدى إلى مقتل  كلم من الحدود مع مالي، 151الموريتاني في الشمال الشرقي حوالي 
وبقي اثنان في عداد المفقودين، وهي العملية التي أدخلت موريتانيا إلى منظومة الحرب  17و جرح 

على اإلرهاب دون ترتيبات سابقة،  بفعل توالي العمليات المحسوبة على القاعدة، ووصل االستهداف 
، حيث دارت 2111إبريل  7 - 6ل يومي  إلى ذروته بانتقال المعارك إلى العاصمة نواكشوط خال

اشتباكات دامية في شوارعها، ليتكرس ذلك أكثر بمهاجمة  تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي 
، بسيارة عسكرية كان قد استولى عليها ضمن سيارات أخرى، 2111فبراير  1للعاصمة نواكشوط في 

، وهي العمليات 4في شمال األراضي الماليةغنمها  التنظيم من الجيش الموريتاني في معارك سابقة 
التي  جعلت الجميع يتأكد أن تهديد التنظيمات اإلرهابية أصبحت واقعا، األمر الذي جسد عمليا دخول 
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موريتانيا في مسار الحرب العالمية على اإلرهاب، محوال المواجهة بينها و تنظيم القاعدة في بالد 
 .وحةالمغرب اإلسالمي إلى حرب شاملة ومفت

أمام هذا الواقع الجديد في مسار المواجهة بين موريتانيا والتنظيمات اإلرهابية، جعلها  مضطرة 
لوضع إستراتيجية للتعامل مع العمليات اإلرهابية المتصاعدة، بما يضمن أمنها واستقرارها، وترتكز 

كون قد اختارتها أو مقومات تلك اإلستراتيجية ، على المواجهة األمنية التي فرضت عليها دون أن ت
استعدت لها، مستعينة بتعزيز تنسيقها وتعاونها األمني والعسكري مع الدول المعنية بالحرب على 
اإلرهاب،  وبالموازاة مع ذلك سعت إلى الترويج لخطاب الوسطية، بوصفه هو المعبر عن حقيقة 

ية، ولم تكتف السلطات اإلسالم، في مواجهة خطاب التطرف والغلو الذي تعتمده الحركات اإلرهاب
صدار منظومة قانونية قادرة على  الموريتانية بالعمل على نشر خطاب الوسطية، بل قامت بإعداد  وا 

التصدي لإلرهاب والتعامل مع الجماعات المتطرفة، لتحديد اإلعمال اإلرهابية وطرق التعامل مع 
مستويات أنشطتهم وأعمالهم اإلرهابيين حسب طبيعة ونوعيات ودرجات العناصر المتطرفة وكذلك 

اإلرهابية، ولكي ال يبقى  أمام العناصر المتطرفة أال طريق  السجن أو اإلعدام أو االستمرار في 
النشاط اإلرهابي مع المطاردة الدائمة من قبل أجهزة الدولة، تبنت الدولة الموريتانية خيار سياسة الحوار 

سيتها في  مواجهة اإلرهاب، وأقترح أن يتم تعميق كل مع هذه الجماعات المتطرفة، كأحد مرتكزات سيا
 :ذلك، من خالل المحاور التالية

 
 .المواجهة األمنية العسكرية: المحور األول 

منطقة الساحل وجسرها إلى إفريقيا الشمالية وغربها، وهي المنطقة التي    ةإن موريتانيا هي بواب
يمكن وصفها، بأنها منطقة قوس األزمات في إفريقيا والعالم على غرار منطقة قوس األزمات في أسيا، 
لتكثف نشاط الجريمة المنظمة العابرة للحدود وحجم الحروب األهلية المندلعة بها، حيث تعرف دول 

نطقة العديد من النزاعات المسلحة، فمنطقة الساحل اإلفريقي، تشهد في أغلبيتها أزمات أمنية هذه الم
داخلية مستمرة  ومتوالية، كما أنها تتأثر أكثر بأزمات دول الجوار ومشاكل المحيط الدولي لهشاشة 

، رغم ما تتمتع "5قوس األزمات"أوضاعها الداخلية؛ ومن هنا يمكن أن يفهم لماذا أطلقنا عليها منطقة  
به من موارد طبيعية متنوعة، لكن قلة السكان وشاسعة المساحة وعدم إطاللة بعض دولها على منافذ 
بحرية، وعدم تمكنها من االستفادة من ثرواتها الطبيعية، يجعلها غير قادرة على مواجهة التهديدات 

كانيات أجهزتها  األمنية، وقلة األمنية التي عرفتها خالل السنوات الماضية بشكل متزايد، لضعف إم
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مواردها االقتصادية والمالية،  وتواضع خبرتها البشرية وتآكل وتضعضع بنيتها اإلدارية، وعدم جاهزيتها 
 .6التنظيمية والتنفيذية، رغم تفاوت وضعياتها نسبيا

وموريتانيا نموذجا لذلك الضعف، مما يجعل بيئتها تشكل حاضنة طبيعة لنشاط التنظيمات 
ورا لتلك الجماعات، لحجم مساحة الحرمان في  صفوف ذجهادية، لما تتوفر عليه من معطيات تمثل بال

بالمائة وارتفاع نسبة البطالة بين  41الشعب الموريتاني، النتشار الفقر الذي تتجاوز نسبته أكثر من  
ات األخيرة إلى تحول تدريجيا في السنو ، األمر الذي جعلها ت7بالمائة 31صفوف الشباب المقدرة ب 

بؤرة ساخنة للنشاط اإلرهابي في منطقتي المغرب العربي والساحل اإلفريقي، خصوصا بعدما زاد نشاط 
الجماعة السلفية "، والذي كان يعرف سابقا باسم "بالقاعدة في بالد المغرب اإلسالمي"تنظيم ما يسمى 
اإلرهابي بشكل ملفت خالل عام  ، ليشمل موريتانيا بالتحديد، حيث تصاعد الخطر"للدعوة والقتال

الذي شهد اغتيال عدد من الرعايا الغربيين، كما عرف هجوما نوعيا على السفارة الفرنسية في  2111
قلب العاصمة نواكشوط، وقيام الجماعات المتطرفة باحتجاز العديد من الرعايا األوروبيين منهم فرنسي 

نتيجة إلنساني إضافة إلى سائحين ايطاليين، كخطف في مالي، وثالثة أسبان يعملون في المجال ا
طبيعية لتوسع  نشاط  القاعدة العسكري في منطقة الساحل األفريقي، وبالذات في مالي التي أصبحت 
أراضيها قاعدة خلفية للقاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، األمر الذي جعل السلطات الموريتانية تدخل 

تكيف مع ذلك الواقع الجديد، اعتمدت سياسة أمنية عسكرية تقوم ، ولل1مضطرا في مواجهة مع القاعدة
ألجهزة األمنية بحمالت اعتقال متكررة االتجاه األول، قيام ا: على الضربات اإلستباقية، في اتجاهين

واسعة  ضد عناصر التيار السلفي المتطرف بعد كل هجوم تشنه القاعدة في موريتانيا، أي خيار الحل 
ب المنضوي تحت التيار السلفي بصفة عامة، بمعنى أن األجهزة األمنية، ال تترك أي األمني مع الشبا

واالتجاه  فرصة لهذا التيار وال اإلمكانيات إلقامة تنظيمهم وقواعدهم العسكرية في األراضي الموريتانية،
الثاني، مهاجمة القواعد الخلفية لتنظم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي في األراضي المالية، 

إلجهاض مخططاتها والحد من هجماتها على األراضي الموريتانية، كإستراتيجية جديدة، في المواجهة 
ل األراضي المالية مع هذا التنظيم، عبر قيام جيشها بعمليات هجومية ضد معسكرات القاعدة داخ

المجاورة، واستمرار ذلك التدخل العسكري خالل السنوات التالية، أظهرت أن السلطة الموريتانية قد 
حسمت أمرها في  المواجهة العسكرية المفتوحة مع التنظيمات اإلرهابية، من خالل أسلوب الضربات 

لى المستوى اإلقليمي والدولي لعنصر اإلستباقية، رغم ما أثارته تلك السياسة من لغط داخليا وكذلك ع
 :، وذلك لسببين1المفاجئة
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أولهما ، أن مهاجمة موريتانيا لمراكز القاعدة  في بالد المغرب اإلسالمي في األراضي المالية، 
يعتبر اعتداء على سيادتها وهي بلد جار مسالم، وهو أمر قد يبيح لآلخرين التدخل في شؤونها الداخلية 

الجتماعي وبالتالي إضعافها وتهديد وحدتها الترابية ، وهو ما حصل بالفعل مع وتمزيق نسيجها ا
 .2113التدخل الفرنسي والدولي في ما بعد في هذا البلد عام 

ثانيهما، أن المقومات العسكرية واألمنية ال تأهل موريتانيا لهذا النوع من الحروب، وال مؤهالتها 
رار في حرب استنزاف مع مجموعات متنقلة وغير نظامية،  االقتصادية والبشرية تسعفها في االستم

تجيد حرب العصابات، بمثابة أشباح في صحراء شاسعة وقاحلة ومناطق جبلية وعرة، خاصة إذا عرفنا 
السابق في أفغانستان وكذلك " االتحاد السوفيتي"أن  هذا النوع من الحروب أرهق قوى عظمى، كتجربة 

مما جعل الكثير من الخبراء . مريكية في كل من  العراق وأفغانستانتجربة الواليات المتحدة األ
إذا كانت موريتانيا  هي الحلقة األضعف في المنطقة، ويتسم : المهتمين بشؤون المنطقة، يتساءلون 

وضعها عموما بالهشاشة البنيوية للوظائف الحيوية األساسية للدولة وكذلك ضعف األداء االقتصادي 
القاعدة في "ها بشكل عام، هل هي قادرة على  االستمرار في مواجهة عسكرية مع والمالي لمؤسسات
لهاء  الرأي "المغرب اإلسالمي ، أم  هي مناورة لترحيل األزمات الداخلية كنوع من الهروب إلى األمام وا 

العام بالقضايا الخارجية عن األوضاع الداخلية الصعبة، بوصف موريتانيا مستهدفة  من اإلرهاب 
 ؟  11لعالميا

وللموضوعية سنستعرض الحجج التي تقدمت بها السلطات الموريتانية لتبرير دخول جيشها 
في " القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي"لألراضي المالية، منفردا إلى ساحة معركة لُيـالحق أشباح 

 :صحراء شاِسـعة خارج حدوده، ومن أهم تلك الحجج
الحلقة األضعف " اإلرهابيون"تتصرف هكذا،  تخاف أن يعتبرها  أن الدولة الموريتانية إذا لم – 1

في السلسلة، فيستمرون في انتهاك سيادتها باختطاف األجانب على أراضيها واالعتداء على  أفراد  
 .األمن والجيش وترويع المواطنين اآلمنين

يخدم أجنداتهم استخدام الجغرافيا الموريتانية الشاسعة لتواجدهم وكمنطلق ألنشطتهم، بما  - 2
 .اإلرهابية
مكانية، لالنتقام من اعتداءات   - 3 بهذه الطريقة المباغتة، تعطي للطرف الموريتاني فرصة وا 

 . 11القاعدة المتكررة على جيشه وذلك باالستفادة من االستعداد الغربي للدعم مخابراتيا ولوجستيكيا
ترويج لعمليات الجيش داخل األراضي وقد حاول النظام الحاكم في موريتانيا في مناسبات عديد ال

 المالية ضد القاعدة، في اتجاهين داخلي وخارجي،
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أن الجيش الموريتاني يمتلك جاهزية عسكرية جيدة وأصبح قوة عسكرية : االستخدام الخارجي  -
ضاربة في المنطقة، وأن العون الخارجي لهذه القوات أعطى نتائجه، والمطلوب زيادة هذا الدعم كما 

 .لتطوير قواتها وزيادة جاهزيتها لضمان تفوقها على العدو وكفيا،
الرسالة التي تريد السلطة إيصالها لجماهير الشعب، فمفادها، أن جاهزية : التوظيف الداخلي  -

الجيش في ظل هذا الحكم أصبحت عالية وقادرة على تبديد مخاوفكم إزاء قوة الخصم وأن األموال التي 
ألغراض خاصة، إنما وجهت للتسليح وبناء جيش قوي قادر على ضرب أنها صرفت : تقول المعارضة

التنظيمات اإلرهابية مهما كان حجمها أو قوتها، والنيل من األعداء الخارجيين للوطن إن هموا 
 .بمهاجمتنا

لكن الدوافع الحقيقية لقيام السلطات الموريتانية بإرسال جيشها إلى األراضي المالية لمحاربة القاعدة 
هناك، تتداخل فيها الدوافع الموضوعية  المرتبطة بأمن الوطن، والدوافع الذاتية للنظام الحاكم،  كوسيلة 

إلشغال الجيش في أمور تنسيه مطامح الحكم، عبر  توريطه في حروب خارجية مفتوحة تستنزفه 
داخلية إلى الخارج وتشغل قادته عن التفكير والتخطيط لالنقالبات العسكرية،  وكذلك تصدير المشاكل ال

لهاء الرأي العام الداخلي بحرب الجيش مع أعداء الوطن خارج حدوده، عن الهموم االقتصادية  وا 
 .واالجتماعية الصعبة

جماال فقد تركزت أهداف اإلستراتيجية الموريتانية العسكرية األمنية في مواجهة التنظيمات  وا 
 :اإلرهابية، على  النقاط التالية

 .التعاون بين دول الميدان ال سيما في مجال تبادل المعلومات اإلستخباراتيةتكثيف  - 1
 .تعزيز وسائل مكافحة اإلرهاب من خالل التكوين والتدريب المستمر والدعم اللوجستي - 2
 تبادل المعلومات بين الجهات األمنية حول تطور نشاطا ت اإلرهابيين؛ - 3
متورطين في األعمال اإلرهابية السيما ما يتعلق بدفع الفدية تطبيق االتفاقيات الدولية بشأن ال - 4

 لإلرهابيين؛
 إعادة تنظيم اإلطار القانوني والمؤسسي للرقابة البحرية وتعزيز األمن البحري؛ - 5
 إقامة بنية مؤسسية للتنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة البحرية - 6
هات المعنية للتصدي لإلرهاب والجريمة المنظمة توفير الوسائل الالزمة لتعزيز قدرات الج  - 7

 .والقرصنة في المياه اإلقليمية الموريتانية 
 

 .التعاون مع القوى اإلقليمية والعالمية المعنية باألمن في المنطقة :المحور الثاني
بعد التطورات المتسارعة في طبيعة التهديدات التي تمثلها القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي 

منظمات المتطرفة المشابهة لها، لألمن الموريتاني بشكل خاص ولألمن الدولي بشكل عام وانتقاله وال
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من مشكلة داخلية مقلقة لكل دولة على حدة إلى قضية إقليمية ودولية جيوسياسية بالغة الحساسية، 
رهابية، بعد خاصة بعد شعور السلطات الموريتانية  المتزايد أنها عاجزة عن مواجهة تلك الحركات اإل

أن جربت معهم المواجهة العسكرية المباشرة بمفردها، أمور من بين أخرى جعلتها مضطرة إلى تطوير 
إستراتيجياتها األمنية لمواجهة المتغيرات الجديدة، عبر التنسيق األمني المكثف مع مختلف دول 

لدول الكبرى المعنية بالتصدي المنطقة بوصفها المعنية مباشرة بتهديد المنظمات اإلرهابية وكذلك مع ا
لإلرهاب على المستوى العالمي،  لما أصبحت تشكله  تلك المنظمات اإلرهابية من تهديد مباشر 

لمصالح دول المنطقة ولمصالح  مختلف دول العالم، سواء تعلق األمر بخطف رعايا الدول الغربية 
ة في الدول المستهدفة، خاصة أن وتهديد سالمة مواطنيها أو بضرب مصالحها االقتصادية المباشر 

اإلمكانيات الموريتانية في الميادين العسكرية واألمنية واالقتصادية ال تؤهلها لالستمرار لوحدها في 
في الكثير من األنشطة العسكرية لنفس  المواجهة مع هذه المنظمات اإلرهابية، مما جعلها تشارك

 :اإلقليمية ، ذات األهداف األمنية، والتي من أبرزهاالعديد من التجمعات قامة الغرض، وتسعى إل
 .تأسيس مجموعة دول الميدان – 1

نتيجة لتكثيف الجماعات اإلرهابية لنشاطها في منطقة الساحل اإلفريقي وبالذات في مثلث الحدود 
وعسكري بين موريتانيا والجزائر ومالي وامتداداتها مع حدود النيجر، جعل هذه الدول تقوم بتنسيق أمني 

، وقد تمخضت عن تلك االجتماعات جملة 2111من خالل اجتماعات دورية  لقادة جيوشها بداية من 
 :من اإلجراءات العملية، من بينها

  خطة تمنراست"الخطة المعروفة ب. " 
  نشاء مركز قيادة للتنسيق األمني، والعسكري المشترك، يكون مقره مدينة في " تمنراست"وا 

 .جنوب الجزائر
، سميت  2111الدول األربع بتأسيس مجموعة ذات طبيعة أمنية عام أنتجت تلك الجهود قيام وقد 

الجزائرية مقرا لها وهي تعقد اجتماعا دوريا كل ستة " تمنراست"، وقد اتخذت  من مدينة "دول الميدان"
ر تضررا من موريتانيا والجزائر ومالي والنيجر، بوصفها هي الدول  األكث: أشهر وتضم تلك المجموعة 

أنشطة تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي،   والجماعات المسلحة، بهدف تعزيز التنسيق 
الجريمة المنظمة، من تهريب للسالح واالتجار بالمخدرات المشترك في مكافحة اإلرهاب وكل أنواع 

لتنسيق ات وا، عبر جمع المعلوموتسهيل عبور المهاجرين غير الشرعيين  وخطف للسياح األجانب
 .12اإلستخباراتي

: " ومن أجل أن يكون التنسيق بين الدول األعضاء فعاال، أقرت المجموعة، أن تكون  اجتماعات
كل ستة أشهر، وبشكل يضمن  التناوب بين الدول األربعة على " قيادة األركان العمالتية المشتركة 

ذ أي عمليات عسكرية مشتركة عبر الحدود تلك الجهود، فإن دول المجموعة  لم تنفورغم كل ، قيادتها
حتى اآلن، وربما يعود األمر إلى تحفظ الجزائر على كل أشكال التدخل الخارجي في شؤون دول 
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المنطقة، وحرصها كذلك على أن تكون هي محور كل السياسات والعمليات األمنية والعسكرية في 
ن كانت تلك السياسة مواجهة المنظمات اإلرهابية في المنطقة، وتهميش دور ال دول األخرى فيها ، وا 

الجزائرية بدأت تتغير بعد خطف دبلوماسيها في شمال مالي، وكذلك ضعف موقفها في مواجهة التدخل 
 .2113العسكري الفرنسي في مالي 

 ".مجموعة مسار نواكشوط" – 2
مؤتمر قمة بإيحاء من االتحاد اإلفريقي خالل  اجتماع " مجموعة مسار نواكشوط"جاء تأسيس 

، وتضم  هذه 13، وبجهود مباشرة من مفوضية األمن والسلم لالتحاد اإلفريقي2113االتحاد في مارس 
دولة موزعة بين دول من شمال إفريقيا ودول من غربها، بوصفها دولة معنية أكثر من  11المجموعة 

: حاد األفريقي، فان غيرها بالتصدي لظاهرة اإلرهاب، وانطالقا من رؤية مفوض األمن والسلم لإلت
تشكل إطارا حقيقيا وضروريا للتشاور والتنسيق لمواجهة المخاطر والتحديات " مجموعة مسار نواكشوط)

 (.14التي تواجهها المنطقة
، إلى تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال األمن من خالل تفعيل "مجموعة مسار نواكشوط"وتهدف 

لمنطقة الساحلية الصحراوية فضال عن إقامة مبادالت مع منظمات المقاربة األفريقية للسلم واألمن في ا
اإلسراع بتنفيذ إقليمية وشبه إقليمية، وكذا مع األمم المتحدة والشركاء الدوليين، باإلضافة إلى ضرورة 

سياسات دمج الشباب والنساء وخلق فرص العمل ومحاربة البطالة ووضع آلية تسهم في شن حرب ال 
إلرهاب والتطرف، عبر تبادل المعلومات وتعزيز قدرات القوات المسلحة وقوات األمن هوادة فيها على ا

، ألهمية ذلك في تحقيق األمن واالستقرار في منطقة شمال وغرب القارة 15في الدول األعضاء
اإلفريقية، بصفة خاصة ولعموم القارة اإلفريقية بصفة عامة، عبر تضافر جهود جميع الدول في 

ي أي دول شمال القارة مع الدول في غرب القارة، لمواجهة خطر إرهاب المنظمات المغرب العرب
 .المتطرفة التي أصبحت منتشرة في كل أنحاء القارة اإلفريقية

 ".مجموعة دول الساحل" – 3
في نواكشوط، وتضم هذه المجموعة  2114سنة " مجموعة دول الساحل"تم اإلعالن عن تأسيس 

مالي وبركاينافاسو والنيجر وتشاد، وقد تم إقامة هذه المجموعة بتوصية موريتانيا و : خمسة دول هي 
ودعم من فرنسا، الدولة التي كانت تستعمر في السابق كل هذه الدول، باإلضافة إلى أنها هي الطرف 

إن مجموعة البلدان الساحلية الخمسة، : "، رغم أن وثيقة التأسيس تقول16الدولي المهيمن في المنطقة
ا بوحدة التحدي وتعقد وتعدد إشكاالت التنمية واألمن بمنطقة الساحل وسعيا إليجاد رؤية وعيا منه
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مشتركة وموحدة للتعاطي معها، قررت االصطفاف ضمن تجمع واحد للتصدي لهذه التحديات ولتقديم 
ن ،17الحلول الناجعة وتحسين تنسيق وتدخل دول المنطقة وصوال إلقامة أسس تنمية منسقة ومندمجة  وا 

مواجهة التحديات األمنية واالقتصادية، والعمل على  : في تكمن للمجموعة، المباشرة األهداف كانت
حشد التمويالت واستقطاب االستثمار األجنبي لتحقيق التنمية في المنطقة، وخلق األسس الموضوعية 

 .لالستقرار، الذي يضمن التنمية المتوازنة والمستدامة 
 .لعسكري مع فرنساالتنسيق األمني وا – 4
 

يعتبر تاريخ التنسيق األمني العسكري بين موريتانيا وفرنسا، هو تاريخ وجود الدولة الوطنية في 
موريتانيا، باعتبارها وليدة السياسة االستعمارية الفرنسية في إفريقيا، وبعد حصول موريتانيا على 

ر ربطها باتفاقيات أمنية وعسكرية، ، بقيت تدور في فلك السياسة الفرنسية، عب1161استقاللها سنة 
من  1173بشكل يضمن استمرار تبعيتها، ولم تستطع موريتانيا التخلص من تلك االتفاقيات إال في 

، ليعرف التعاون األمني العسكري بين فرنسا وموريتانيا 18خالل إلغاء بعضها ومراجعة البعض اآلخر
نظمة الحاكمة في موريتانيا، لكنه عاد ليتعزز من تذبذبا مستمرا حسب المتغيرات الدولية وطبيعة األ

جديد منذ تصاعد نشاط التيارات والمنظمات اإلرهابية في المنطقة، لحساسية هذه المنطقة من العالم 
 :للمصالح الفرنسية، وقد تم ذلك من خالل المداخل التالية

 .الدعم العسكري المباشر –أ 
التابع " فريق مكافحة اإلرهاب"، تسمى  عسكرية ، بإنشاء آلية2113  حيث قامت  فرنسا سنة

، أثناء الرئاسة الفرنسية لتلك المجموعة، وتقوم هذه اآللية بسلسلة  اجتماعات دورية "G8" لمجموعة
للتشاور، تشارك فيه مجموعات من الخبراء التابعين لفريق مكافحة اإلرهاب من أجل تقييم األوضاع 

العمليات التي نفذتها القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي  في العديد من األمنية في المنطقة خاصة بعد 
، وتستفيد موريتانيا من هذه اآللية بشكل مكثف، الستهدافها من القاعدة من ناحية 19دول منطقة الساحل

وأهميتها للمصالح الفرنسية من ناحية ثانية، وموقعها الجغرافي ذات األهمية اإلستراتيجية، كجسر يربط 
 .بين شمال القارة وغربها، عبر تزويدها باألسلحة والمعدات العسكرية

 .التنسيق األمني االستخباراتي –ب 
هناك تنسيق أمني واستخباراتي مباشر بين موريتانيا وفرنسا لمواجهة التيارات المتطرفة والمنظمات 

هذا التنسيق والتعاون ، وقد تعزز 20اإلرهابية، بشكل خاص وكل منظمات الجريمة المنظمة بشكل عام
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، الذي جاء بالجنرال محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة، والتدخل  2111أغشت  6بعد حصول انقالب 
 .2113الفرنسي العسكري في مالي 

 .وجود خبراء عسكريين فرنسيين للتدريب  –ج 
الموريتانية،  يوجد عدد   من الخبراء العسكريين الفرنسيين للتدريب في مختلف المؤسسات العسكرية

ن كان الطرف الموريتاني والطرف الفرنسي ال  وبالذات المدرسة العسكرية لألسلحة المختلفة بإطار، وا 
يعلنان عن عدد هؤالء الخبراء والفنيين العسكريين المتواجدين على األراضي الموريتانية لغرض تدريب 

 .القوات الموريتانية وتحسين خبرتها
 
 .عسكري مع الواليات المتحدة األمريكيةالتنسيق األمني وال – 5

رغم أهمية فرنسا وحضورها القوي في  موريتانيا المرتبط بماضيها االستعماري واستمرار هيمنتها في 
المنطقة،  فإن الواليات المتحدة أضحت حاضرة بقوة في هذه المنطقة ومنافس قوي للنفوذ الفرنسي بها، 

، التي طرحتها وزارة "مبادرة الساحل" عبر برامج تعاونها األمني والعسكري في إطار ما بات يعرف ب 
، لتقوم بتطويرها وتوسعيها، لتشمل عشر دول في منطقة الساحل 2112الدفاع األمريكية، في العام 

، ضمن  إستراتيجية دولية لمواجهة المنظمات اإلرهابية، في منطقة الساحل  2115اإلفريقي عام 
نواة للذراع المسلحة األمريكية  ، وتشكل هذه اإلستراتيجية"مبادرة مكافحة اإلرهاب في الساحل"تسمى 

في دول جنوب الصحراء و الغرب اإلفريقي، كما يدخل في ذلك اإلطار المناورات العسكرية المسماة بـ 
عسكري من القوات األمريكية الخاصة إلى  1111التي يشارك فيها كل سنة أكثر من " فلينتوكس"

تشارك فيها دول من مناطق أخرى، لكن جانب قوات افريقية متعددة الجنسيات، وفي بعض المرات 
األمور تسارعت في هذا المنحى، بعد أن أصبحت القيادة العسكرية األمريكية الجديدة 

، والتي قامت بانجاز برنامج لمكافحة اإلرهاب في غرب إفريقيا و 21مستقلة  (AFRICOM)  إلفريقيا
قامة قواعد عسكرية في البلدان بوضع برنامج ألمن السواحل في خليج غينيا، كما رتبت أيضا إل

نصت وثيقة اإلفريقية التي لديها إنتاج كبير من البترول أو تتوفر على احتياطات نفطية هامة، كما 
على أن مكافحة اإلرهاب الدولي   2112الصادرة سنة " إستراتيجية األمن القومي للواليات المتحدة"

تملي عليها السعي لزيادة انخراطها في   تحدةوالحاجة إلى ضمان أمن مصادر الطاقة للواليات الم
 .22إفريقيا؛ إلى قيام تحالف طوعي من أجل إقامة ترتيبات أمنية خاصة في تلك القارة
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وهذه اإلستراتيجية األمريكية لمكافحة اإلرهاب في منطقة الساحل، هي التي تستفيد  منها موريتانيا 
ي وتشاد  والنيجر، حيث تتولى حاليا وحدة من لتدريب وحداتها العسكرية، على غرار كل من مال

" تكند" جنوبي غربي مدينة" اكراع الضبعة"تدريب جنود موريتانيين في قاعدة   الجيش األمريكي،
كلم جنوب غرب العاصمة نواكشوط،،   حيث تتمركز في هذه المنطقة  111الترارزة على بعد  بوالية 

غير معروفة العدد، لتكتم الطرف الموريتاني والطرف األمريكي على  23وحدات من الجيش األمريكي
عددها ومدة بقائها في األراضي الموريتانية، ألسباب أمنية طبعا، لكن المؤكد أن عناصر من الجيش 

 .الموريتاني يتلقون، تدريبات عسكرية، مكثفة ومستمرة منذ فترة على أيدي هذه الوحدات
 

 .لمنهج الوسطية في اإلسالم لمواجهة التطرف الترويج: المحور الثالث 
ركز  الخطاب الرسمي في موريتانيا خالل العقدين األخيرين على وسطية اإلسالم، مع تكثيف 
أنشطة القطاعات المعنية خاصة قطاع الشؤون اإلسالمية، على نشر ثقافة االعتدال ومكافحة كل 

ين اإلسالمي وبعده عن ثقافة التطرف التي إشكال التطرف والغلو، والعمل على إبراز وسطية الد
َوَكَذِلَك )ساهمت في توسع العمليات اإلرهابية، منطلقين في ذلك الخطاب من نص اآلية الكريمة، 

حتى غدت هذه  ، (24َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا
بتوظيفها والتركيز على شرح مضامينها، وذلك عبر القيام بثالثة أنواع من " شعار المرحلة"ية هي اآل

عقد الندوات وتنظيم المهرجانات، في مختلف عواصم الواليات من خالل : األنشطة ، النوع األول 
والتطرف، مع والمقاطعات بغية شرح معاني وغايات الوسطية للمواطنين والتحذير من مخاطر الغلو 

التركيز على تناقضهما مع تعاليم اإلسالم السمحة، في مختلف أنحاء موريتانيا، ومن  بين أبرز تلك 
 :الندوات 
  جدلية الوسطية واالعتدال في اإلسالم وسبل محاربة التطرف والغلو : "ندوة تحت عنوان
ة موسعة، دعي لها جمهور وتم تنظيم هذه الندوة في العاصمة نواكشوط، وكانت ندوة وطني" الديني

كبير من مختلف األوساط والشرائح االجتماعية، يتقدمهم طبعا مفكرون وفقهاء من مختلف 
التخصصات، بغية شرح وتشخيص  ظاهرة التطرف والغلو التي تجتاح العالم، وخلق الوعي لدى 

لمناسبة لمواجهة  الشعب الموريتاني بمخاطر اإلرهاب الذي وصل إلى عقر دارهم، والبحث عن السبل ا
 .25تنامي وتوسع خطر اإلرهاب في البالد

  نظمتها وزارة "مخاطر الغلو والتطرف الديني على حياة المجتمع اإلسالمي"ندوة تحت عنوان ،
، بمشاركة أبرز 2111يناير  6 -5الشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي بالعاصمة نواكشوط، يومي 

الد، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والسلطات الموريتانية الشخصيات الدينية والفكرية في الب
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وجمهور غفير من المهتمين، وكانت ندوة وطنية موسعة، ناقشت مختلف أبعاد ظاهرة التطرف والغلو 
وما ينجر عنه من إرهاب وخراب لألوطان واألمم، كما ركزت الندوة عبر محاورها على اإلشكاليات 

على المجتمع بوصفه ظاهرة غريبة  في موريتانيا، لكون مجتمعها مسلم  التي يطرحها التطرف الديني
مائة في المائة ومعروف بتسامحه واعتداله في طقوسه وممارساته التعبدية، كما بحثت الندوة مختلف 
تجليات تنامي التطرف الديني في موريتانيا وسبل محاربته امنيا، سياسيا وعقائديا واقتصاديا وحتى 

 .26نفسيا
قيام قطاع الشؤون اإلسالمية في موريتانيا بحملة إعالمية غطت كافة : نوع الثاني من األنشطةال

التراب الوطني، عبر بث البرامج اإلذاعية  والتلفزية، التي تهدف إلى خلق الوعي بظاهرة التطرف 
وما يتطلبه والغلو وما ينتج عنه من إرهاب وتدمير وقضاء على استقرار الدولة وطمأنينة المواطنين، 

 .ذلك من ضرورة تصدى مختلف أفراد المجتمع له والنعكاساته وتداعياته 
وقد شاركت في هذه الحملة أغلبية الشخصيات الدينية البارزة في موريتانيا من علماء وفقهاء 

ودعاة، من مختلف التيارات التقليدية والسلفية، وقد تركزت تلك الحمالت اإلعالمية، على جملة من 
 :وين ، من أبرزها العنا
جذور ظاهرة التطرف والغلو في التاريخ البشري، وما تسببه  من قتل للنفس البشرية وتدمير  -

 .للعمران
 .أن ظاهرة اإلرهاب غريبة على المجتمع الموريتاني، وعلى قيمه اإلسالمية السمحة -
 .تعاليم اإلسالمأنها ال توافق أحكام الشريعة اإلسالمية، بل تعتبر بمثابة الخروج على  -
 .27أن اإلرهاب بقدر ما هو خروج على تعاليم اإلسالم، فإنه مدمر للدول وللشعوب -

حيث قامت وزارة توجيه خطاب أئمة المساجد لمواجهة التطرف والغلو، : النوع الثالث من األنشطة 
إلى الموريتانيين، اء أئمة المساجد ورابطات العلم الشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي الموريتانية، بدعوة

مع التصدي لالستخدام الفوضوي لمنابر المساجد  تحرك جماعي لمواجهة خطاب التطرف والغلو،
 .لمالها من بالغ التأثير في نفوس المواطنين، والعناية بخطبة الجمعة على كافة التراب الوطني

لمواجهة خطاب مع ضرورة توجيه خطبهم يوم الجمعة إلى الحث على الوسطية واالعتدال، 
التطرف والغلو، الذي بدأ ينتشر بسرعة في موريتانيا في العقدين األخيرين، وفعال ركز األئمة خطبهم 

على منابر المساجد، للدعوة إلى العودة للوسطية واالعتدال، وأن دين اإلسالم دين تسامح ومحبة 
غلو وما ينجر عنهما من ورسالته قائمة على ضرورة عمارة األرض ونشر العدل، وأن التطرف وال

 . 28مخاطر اإلرهاب، مناقض لكل ذلك
ومع توسع أنشطة الجهات الرسمية وتعبئتها من أجل مواجهة التطرف والغلو، يبقى سؤال مطروح 
هو ، هل هذه  التعبئة كافية لوحدها الجتثاث ظاهرة يبدو أنها تغري المزيد من الشباب الموريتاني في 

 :ببين االنضمام إليها، وذلك لس
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يكمن في الرأي السائد في كثير من أوساط النخبة الموريتانية، أن اإلنسان : السبب األول 
الموريتاني يمتلك مناعة ثقافية وعقائدية ضد التطرف، لعمق ثقافته  اإلسالمية وانتشار التصوف بين 

بية واحدة، لكن صفوفه ومواظبته على ممارسة الطقوس التعبدية، باإلضافة إلى امتالكه مرجعية مذه
 .انتشار ظاهرة اإلرهاب في موريتانيا تنفي تلك الفرضية بشكل قاطع

والسبب الثاني، أن انتشار ظاهرة التطرف والغلو وما نجر عنها من إرهاب، يعود إلى مجموعة من 
 العوامل من بينها الفقر والجهل، وما لم يتم القضاء على تلك العوامل فليس من المرجح تراجع التطرف
وال انخفاض منسوب العلميات اإلرهابية، فمجتمع تسوده البطالة والفقر والجهل لن يكون مؤهال للقضاء 

 .على اإلرهاب وال  على أسبابه ومسبباته
ويمكن إجمال الخالصات والتصورات التي توصل لها  قطاع الشؤون اإلسالمية في موريتانيا عبر 

 :في اإلسالم  لمواجهة التطرف، فيأنشطته المكثفة لنشر ثقافة وقيم الوسطية 
مهمته وضع البرامج، والخطط : ضرورة إنشاء جهاز وطني لمحاربة الغلو والتطرف واإلرهاب – 0

 .واالستراتيجيات من أجل تجنيب المجتمع شر هذه الظاهرة الخطيرة
لمالءمة االهتمام بالشباب، من خالل سياسة وطنية للتأهيل والتكوين المستمر، والعمل على ا - 2

قامة مشاريع تنموية من أجل تمكين  بين  مخرجات التعليم  والتكوين المهني وحاجة سوق العمل، وا 
الشباب من الحصول على أعمال ووظائف مناسبة،  تمنح العاطلين من الشباب  أمال ، وتمكنهم من 

 .والتدمير توظيف طاقاتهم في البناء والتعمير بدال من التورط في عمليات اإلرهاب والتخريب
االهتمام بأوضاع الشرائح الفقيرة والمهمشة من أجل تثقيفها ودمجها في المجتمع وفي الحياة  – 3
 .النشطة
 .محاربة األمية والجهل، ونشر ثقافة وقيم التسامح لمواجهة التطرف والغلو  - 4
عالمية، وتثقيفية  - 5 اختالف طبيعة موجهة إلى المجتمع؛ يراعى فيها : إعداد برامج تدريسية وا 

المستهدفين من حيث مستوياتهم الثقافية والتعليمية وأعمارهم وانتماءاتهم الفئوية والشرائحية، لتتناسب 
 .الوسائط التربوية مع كل ذلك 

تأمين التجمعات الريفية بتوفير سبل الحياة، وشق الطرق لربط  األرياف والقرى بمراكز  - 6
 .االقتصاديالمدن، وكذلك بدورة النشاط 

إعادة النظر بصورة جذرية في النماذج التربوية المتبعة حتى تتالءم مع اإلقبال الكبير على  - 7
التعليم، ومع التغير الهائل في المعارف والتقنيات والوسائل، وبالذات إعادة النظر في وضعية المحاظر 

 .ومناهجها وطرق التدريس فيها 
بيوت على تعاليم اإلسالم السمحة وتثقيفهم بالفكر الوسطي، تربية األوالد في المدارس وال - 1

 .وترسيخ لديهم قيم التسامح والتفكير العقالني
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إنتاج كتب فكرية إسالمية جديدة تستجيب لمتطلبات العصر الحديث، ولحاجيات المجتمعات  - 1
 .اإلسالمية ، وتعالج قضايا الشباب في مواجهات مشاكل العصر

ج التربوية بإدراج مضامين دينية تربوية صحيحة لدحض الدعوات المتطرفة، مراجعة المناه - 11
والسهر على وضع برامج دينية وطنية للتربية في مختلف المراحل والتخصصات؛ وخاصة بالنسبة 
شراف الدولة  للمدارس التقنية والعلمية التي تستخدم اللغات األجنبية للتدريس، مع ضرورة حضور وا 

 .بوي الذي يقدم من خالل مختلف الوسائط التربوية، ورقابتها وتوجهيها وتمويلهاعلى المضمون التر 
تشجيع التسامح والتعايش السلمي وتعميق ثقافة الحوار ونبذ الكراهية، مع  ضرورة إزالة  كل  - 11

المظالم ونشر قيم العدالة والمساواة سبيال إلى محو آثار الشعور باإلحباط والقهر، عبر تعزيز 
 .مقراطية وحقوق اإلنسان وانتهاج الحوار وسيلة لتسوية الخالفات وفض النزاعاتالدي

إقامة مركز أو منبر إعالمي يرشد الخطاب اإلعالمي في قضايا اإلرهاب، ويساهم في  – 12
توجيه عمل الصحافيين في هذا النوع من القضايا، والعمل على جعل الصحفيين ووسائل اإلعالم تكف 

ين باإلسالميين أو الجهاديين، مع ضرورة تعميق ومتابعة البحوث والدراسات حول عن وصف اإلرهابي
قضايا اإلرهاب من خالل التنسيق المستمر بين هذا النوع من المؤسسات ومراكز البحوث والدراسات 

 29المتخصصة
 .اعتماد منظومة قانونية لمواجهة اإلرهاب: المحور الرابع

موريتانيا عبر تاريخها اإلسالمي والحضاري، شأنا أهليا حتى بداية لقد ظل الحقل الديني  في 
المعروف في موريتانيا   -األلفية الثالثة ، يستوي في ذلك التعليم الديني بمختلف مستوياته 

أو تعلق بالمساجد من حيث اإلنشاء واإلشراف والتسيير واإلنفاق، أي أن المجتمع  -" بالمحاظر"ب
ته، هو الذي ظل يرعى بشكل مباشر الحقل الديني بكل تمفصالته، لكن األهلي بمختلف تشكيال

، جعلت  2111سبتمبر  11المتغيرات المتسارعة على المستوى الدولي، التي استجدت مع أحداث 
وكل " القاعدة"الواليات المتحدة األمريكية تعلن الحرب على اإلرهاب وتقود تحالفا دوليا لمواجهة 

السلفية الجهادية، مما أضطر الكثير من األنظمة الحاكمة في المنطقة العربية  تفرعاتها من التيارات
إلى مسايرتها في تلك الحرب، وكان من ضمنها طبعا النظام الحاكم في موريتانيا، واستعدادا كذلك 
لمواجهة تمدد التيارات السلفية الجهادية إلى األراضي الموريتانية مصحوبا بتوسع كبير في نشاط 

ات اإلسالمية بصفة عامة فيها، مما جعل نظام ولد الطايع الحاكم آنذاك يتحرك لمحاصرة هذا الحرك
 :التوسع  واالنتشار السريع لهذا التيار ، في اتجاهين
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أولهما : االتجاه األول، ضرورة العمل على القضاء على التيار السلفي الجهادي، تحقيقا لهدفين 
ذي بدأ يتوسع عبر العالم، وثانيهما التجاوب مع رغبة الواليات تجنيب موريتانيا لمخاطر اإلرهاب ال

 .المتحدة األمريكية الساعية لضرب كل معاقل اإلرهاب في العالم
أما االتجاه الثاني، فهو سعي الرئيس معاوية ولد الطايع لمواجهة التيار اإلسالمي بصفة عامة 

وسع هذه الحركة وتنامي قوتها التي شملت وحركة األخوان المسلمين بصفة خاصة، وعيا منه بمخاطر ت
 .األراضي الموريتانية بنشاطها

كل هذه المعطيات جعلت نظام ولد الطايع والقائمين على الشأن العام يغيرون نظرتهم للحقل الديني 
وطريقة تعاملهم مع الفاعلين في هذا الحقل لتغير معطيات الواقع، بهدف مواجهة التطرف والغلو وما 

صدار القوانين ينجر عنه ما من إرهاب، عبر المصادقة على االتفاقيات الدولية في المجال وا 
عادة تنظيم الحقل الديني وتحدد طريقة اإلشراف عليه وتسييره  المتخصصة، من أجل مكافحة اإلرهاب وا 

 :بشكل مباشر، وذلك على النحو التالي
 .إصدار قانون  لتنظيم المساجد وتحديد سلوك األئمة: أوال 

بعد تصاعد خطاب التيار السلفي الجهادي في موريتانيا وتنامي حضوره في المشهد العام، قامت 
لتنظيم المساجد وتحديد سلوك األئمة، من أجل تنظيم  2113السلطات الموريتانية بإصدار قانون 

ظيم الحقل الديني وتولي اإلشراف عليه بشكل مباشر، وتضمن ذلك القانون جملة من المبادئ تضمن تن
 :الحقل الديني وتأكيد اإلشراف عليه من قبل الدولة وكذلك تحديد المسؤوليات بشكل واضح، كما يلي

 :تأكيد اإلشراف على المساجد من قبل الدولة  – 1
 اإلسالمي بالتوجيه المكلف الوزير يتولى  : "جاء ذلك واضحا في نص المادة األولى كما يلي 

 أئمتها واعتماد ، إقامتها في  الترخيص:ذلك  ويشمل الوطني رابالت عموم في المساجد على اإلشراف
 ." األكمل الوجه علي لرسالتها تأديتها وضمان ،

 :اعتبار المسجد مرفقا عموميا  - 2
 والعلم للعبادة مقدسا بيتا المسجد يعتبر : "تم التنصيص على ذلك في متن المادة الثانية كما يلي

 على والعمل الخير، بث على النبيلة القائمة رسالته مع تتنافى ألغراض استخدامه يمنع عموميا ومرفقا
 ."المسلم المجتمع أفراد بين والتراحم والتضامن التآخي تحقيق
بعادها عن كل التجاذبات والصراعات – 3  :إضفاء القدسية على المساجد وا 
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بعادها عن كل التجاذبات العمل على إضفاء السكينة على المساجد وتوفير لها االحترام الالزم  وا 
 احترام الجميع على يجب : "والصراعات، وهو ما تم التأكيد عليه في نص المادة الثالثة، كما يلي

بعاده ، وقدسيته حرمته ومراعاة المسجد  ، كاللغط مع ذلك تتنافى التي والسلوك المظاهر عن كل وا 
ثارة ، المصلين علي والتشويش ، والفوضى  ، والتسول ، المغرضة والدعايات ، راتوالنع ، الفتن وا 

لغاء القمامات  ألغراض واستغالله ، منبره الجهال واعتالء ، ورحابه جوانبه أوفي ، داخله واألوساخ ، وا 
 ينافي ما كل   من ذلك غير أو شخصية أو وظيفية أو ، مذهبية أو ، سياسية كانت : رسالته تنافي

 .له المالزمين والوقار السكينة
 ".المجتمع وانسجام العام باألمن لإلخالل يؤدي سلوك كل عن إبعاده يجب كما 
 .الوزارة الوصية هي المعنية بتكليف اإلمام ، واإلمام هو المسؤول عن المسجد  - 4

لقد جعل القانون الوزارة الوصية، هي المسؤولة عن تكليف اإلمام، وجعل اإلمام مسؤوال عن المسجد 
 عنه األول المسؤول بوصفه المسجد إمام يكلف: "المادة الرابعة، كما يليبشكل كامل، وذلك ما حددته 

 للترتيبات طبقا المقدسة لرسالته وأدائه  للمسجد، أعاله الالزمة الحماية لتحقيق الكافية الضمانات بتوفير
 دعت كلما المختصة العمومية السلطات مختلف مع ذلك في ويتعاون( 3 – 2)المادتين فى المفصلة
 ".30ذلك إلى الحاجة
 

 .إصدار قانون لمكافحة اإلرهاب: ثانيا 
، الذي كانت 2111ولمواجهة اإلرهاب قامت السلطات الموريتانية بتعديل قانون مكافحة اإلرهاب  

إعطاء السلطات العمومية ، من أجل  سد الثغرات التي شابت القانون األول و  2115قد أصدرته 
ْسـقاط المت ابعة َعـن عناصر التنظيم الذين يقدمون على التوبة أو يقومون بالتعاون الحق في العفو وا 

مع أجهزة الدولة، لكن هذه التعديالت أثارت جدال واسعا بين الحكومة والمعارضة، بسبب توسُّـعه في 
ـت على مكالمات ومراسالت األشخاص الُمـشتبه فيهم،  السماح للشرطة وقُـضاة النيابة في التنصُّ

للحريات الفردية والخصوصية الشخصية، مما جعل المجلس الدستوري يلغي عشرة مواد من وتهديدها 
 31. 2111هذا القانون لتعاد صياغته من جديد ويتم إصداره في 

وقد جاء هذا القانون شامال لكل أبعاد قضايا اإلرهاب من حيث الخلفيات والمظاهر والتداعيات، 
استلهاما بالتعاليم والقيم الروحية :)وذلك ما عبرت عنه ديباجة المدونة وفحوى متنها، الذي جاء فيه 

قانون حق لإلسالم وتمشيا مع المبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، يضمن هذا ال
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 : المجتمع في
 .العيش في السلم واألمان والسكينة بعيدا عن كل ما من شأنه المساس باستقراره أو زعزعة مؤسساته*  
  ورفض كل أشكال االنحراف والعنف والتعصب والتفرقة العنصرية واإلرهاب التي تهدد سلم

 .واستقرار المجتمع
تحمل كامل المسؤولية في اإلسهام في مجهود المجتمع إن الدولة، بوصفها تجسيدا للكيان الوطني، ت*  

الدولي في مجال مكافحة كل أشكال اإلرهاب، وحظر مصادر تمويله، في إطار االتفاقيات الدولية، 
 (.32واإلقليمية والثنائية التي صادقت عليها الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 
 .مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة المصادقة على المعاهدات الدولية في مجال: ثالثا 

ولتعزيز دورها في مجال مكافحة  اإلرهاب وتجاوبا مع السياسات الدولية الهادفة إلى عمل جماعي 
في إطار منظمة األمم المتحدة، قامت موريتانيا بالمصادقة على كافة المعاهدات الرامية لمكافحة 

 :اإلرهاب، التي من أهمها
 .1111لمكافحة اإلرهاب االتفاقية العربية  -1
 .1111االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب لسنة  -2
، المعروفة باتفاقية الجزائر، التي دخلت حيز النفاذ 1111التفاقية اإلفريقية لمكافحة اإلرهاب ا -3

 . 2112أواخر العام  
 .1111اتفاقية منظمة المؤتمر اإلسالمي، لمكافحة اإلرهاب الدولي -1
 . 2111المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،لسنة اتفاقية األمم  -0
 . 2113اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  -6

جماال سعت السياسة الموريتانية من خالل وضع مدونة قانونية متكاملة لمواجهة التطرف  وا 
 :واإلرهاب، إلى تحقيق األهداف التالية 

ا رسميا يخضع للسلطات العمومية مباشرة، خاصة قطاع تنظيم الحقل الديني وجعله شأن – 1
 .المساجد، التي تم تحويلها إلى مرافق عمومية

 .تنظيم اإلمامة والعمل على تطوير معارف األئمة وتحسين مستوياتهم العلمية والمادية – 2
 .تعريف وتحديد  العمليات واألنشطة  اإلرهابية – 3
 .يصنفون إرهابيينتحديد طرق و آليات التعامل مع من  – 4
 .تحديد طرق  التعامل مع تبعات العمليات اإلرهابية، عبر تحديد المسؤوليات  – 5
 .تحديد للصحافة آليات التعاطي مع األخبار المتعلقة بقضايا اإلرهاب – 6
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 وضع أطر قانونية مناسبة  لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب؛ - 7
والتنظيمات اإلرهابية، وكذلك وضع ضوابط قانونية تساعد تجريم تمويل اإلرهاب واألعمال   - 1

 .على  كشف ومنع وردع تمويل اإلرهاب وكل األنشطة اإلرهابية، وكذلك مصادرة الممتلكات اإلرهابية
دعوة الدول إلى اعتماد وتطبيق المعاهدات الدولية في مجال مكافحة اإلرهاب، والعمل على  - 1

 .ا المجالتعزيز التعاون القانوني في هذ
العمل على تعزيز العالقات والتعاون بين دول الجوار و إبرام  اتفاقيات أمنية حول تبادل  – 11

 .المعلومات المتعلقة باإلرهاب واإلرهابيين
 .تبني سياسة الحوار مع الجماعات السلفية: المحور الخامس 

قامت السلطات الموريتانية  من أجل توسيع خياراتها في مواجهة التطرف والغلو ومكافحة اإلرهاب،
 ، تحت2111بإطالق  حوار شامل مع عناصر التيار السلفي الجهادي من داخل السجون في يناير 

اإلشراف المباشر لوزارة  الشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي، وبقيادة  مجموعة من العلماء المعروفين 
يادات التاريخية للفكر السلفي في موريتانيا، على الساحة الوطنية بسعة علمهم واعتدالهم وبمشاركة الق

عبر تشكليها للجنة من كبار الفقهاء في البلد للحوار مع الجماعات السلفية ، الموجود البعض  من 
أعضائها داخل السجون الموريتانية، وكانت تلك اللجنة كبيرة ومتعددة االختصاصات ومتنوعة من 

احية العمرية ومختلفة من حيث التوجهات الفكرية حيث المستويات العلمية ومتفاوتة من الن
عادتهم إلى جادة الفكر الوسطي  واإليديولوجية، بهدف إقناعهم وثنيهم عن الفكر السلفي المتطرف وا 

واالعتدال في سلوكهم وممارساتهم االجتماعية، كوسيلة للحد من التطرف والغلو الذي انتشر في أوساط 
األخيرة، وما انجر عنه من توسع لخطاب ونشاط الجماعات السلفية  الشباب الموريتاني خالل العقود

مؤشرات على اختراق إيديولوجية الجهادية وتصاعد لإلرهاب في مختلف المناطق الموريتانية، وك
والذي يقدر عددهم بقرابة المائة " السلفيين الجهاديين"التطرف للمجتمع الموريتاني، عدد المعتقلين 

، وهو عدد كبير بالقياس لعدد السكان في موريتانيا وكذلك بالقياس لعدد 33لحوارسجين عند انطالقة ا
المعتقلين في الحاالت السابقة، إذ لم يسبق في الماضي لحزب أو حركة سياسية أن أعتقل منها هذا 
العدد من األشخاص وبالذات من المدنيين في نفس الفترة، وهو األمر الذي يؤكد التنامي المتسارع 

ط التيارات المتطرفة ، مما يستدعي وضع استراتجيات متعددة األبعاد لمواجهتها والقضاء عليها، لنشا
والتي كان الحوار إحدى خياراتها، وعيا من السلطات الموريتانية بأهمية الحوار والدور الذي يمكن أن 

 .يضطلع به كبار الفقهاء في الحد من توسع الفكر المتطرف أو تأثير أصحابه
 :توقف هذا الحوار ألسباب غير مفهومة، فإنه حقق جملة  من النتائج الهامة، نذكر منها ورغم 
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إقناعه للكثيرين من تيار السلفية الجهادية بالرجوع عن التطرف لصالح االعتدال والوسطية،   - 1
من ـ ما عدى بعض العناصر القليلة ـ على بيان يعلن التبرؤ   حيث قام أغلبية  السجناء بالتوقيع

 .القاعدة ونبذ العنف
 14من العناصر المسجونة  من أصل  34كما نتج عن  الحوار إصدار عفو رئاسي  شمل    - 2

 .34جرى معهم الحوار أغلبيتهم من داخل السجن
أطلقت السلطات الموريتانية وعدا للمستفيدين من العفو، بمنحهم مجموعة من القروض  – 4

عادة دمجهم في الحياة النشطة وتطبيع أوضاعهم اجتماعيا ونفسيا من والتسهيالت المالية واإلدارية، إل
 .جديد
مناخ الحوار والتواصل بين العلماء الموريتانيين من مختلف التوجهات، دفع  أبرز القيادات  – 5

التاريخية لتيار السلفية الجهادية في موريتانيا، إلى إجراء مراجعات عميقة، تناولت أهم المفاهيم 
، مما جعلهم يعلنون بشكل واضح إدانتهم "البراء"و" الوالء"و"كالجهاد"ة في الفكر السلفي،  األساسي

 .للعنف والتبرؤ من أصحابه
حصول قطعية فكرية بين الشيخ محمد الحسن ولد الددو مع الفكر السلفي، الذي كان يعتبر  – 6

يامه بالدفاع عن منطقاتها وقيمها في أحد ناشريه في موريتانيا، وتبنيه بالمقابل لخيار الديمقراطية، وق
وجه  هجوم تيار السلفية الجهادي على الديمقراطية  ورفضه المطلق لكل قيمها، باإلضافة إلى تصالحه 

بالبالد، وعمله كمستشار لدى بعض المؤسسات المالية، الموصوفة لدى الكثير " الصوفية"مع الحركات 
 .سسات البنكية وشركات تأمين كالمؤ " الربوية"من اإلسالميين بالمؤسسات 

لكن خالل هذا الحوار تم فيه تسجيل مفارقة تدل على حجم عمق التحديات التي يطرحها الفكر 
السلفي الجهادي وصعوبة التعامل معه، وهي أن مناخ الحوار جعل أغلبية الشيوخ الذين يمثلون رموز 

، بينما رفض بعض الشباب التراجع عن التيار السلفي يراجعون موقفهم من الجهاد والعنف بصفة عامة
مواقفهم المتطرفة، أي أن بعض شباب التيار السلفي ثاروا على شيوخهم من هذا التيار، بل أن بعضهم 

وصل إلى حد تكفير هؤالء الشيوخ، حيث خاطبت مجموعة من الشباب السلفي أثناء الحوار، الشيخ 
ألستم من كفر لنا األنظمة ودعانا "لسلفية العلمية مزيد ولد عبد الحق، عضو لجنة الحوار وأحد رموز ا

 ".35إننا نحكم عليكم بمثل حكمكم عليهم..فما الذي طرأ عليكم لتطلبوا منا مسالمتهم..لقتالها 
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ومهما كانت نتائج الحوار الذي أطلقته السلطات الموريتانية مع التيار السلفي الجهادي، فإن المهم 
ن بأساليب مختلفة كآلية من آليات األهداف التي تسعى لها فكرة ا لحوار أصال وكذلك استمراريته، وا 

 :، ما يلي36محاربة اإلرهاب، ومن أهم تلك األهداف التي سعى لها الحوار
أن مواجهة اإلرهاب تقتضي سياسات متعددة اإلبعاد، انطالقا من أن التجربة أثبتت عدم كفاية  – 1

 .ظاهرة اإلرهاب ظاهرة معقدة ومتشعبة اإلبعادالمعالجة األحادية خاصة األمنية، ألن 
أن التطرف ينطلق من قناعات عقائدية وفكرية، واإلقناع الفكري من أفضل أساليب تجفيف   - 2

 .منابعه الحوار،  باعتباره من أفضل أساليب اإلقناع، وبالتالي يكون الحوار بمثابة مواجهة الفكر بالفكر
الموريتانية إستراتجية الحوار مع تيار السلفية الجهادية، سيساهم  في أن  اعتماد السلطات  – 3

 .نشر إسالم وسطي معتدل، الذي هو أصال أحد خيارات السلطة في مواجهة التطرف واإلرهاب
 إقناعهم بالتخلّـي عن حمل السالح،المتشددين عبر  التوبة أمام  فتح بابيالحوار أن   –  4

 .تعاطفين معهماستمالة المكذلك إمكانية و 
أن موريتانيا هي الحلقة األضعف أمنيا في منطقة المغرب العربي وهناك خشية من تفاقم  – 5

على أراضيها، التي تسعى إلى تحويل هذا البلد إلى " القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي"نشاط تنظيم 
ي واألمني، بل الخيار األسلم، قاعدة خلفية جديدة، وبالتالي فإنها ال يمكن أن تعتمد فقط  الحل العسكر 

 .هو ترك كل الخيارات مفتوحة في معركة متعددة الجبهات 
أن تبني أسلوب الحوار وخلق أجواء ودية تحيي روح الرحمة والتسامح، على غرار المقاربة    - 6

 .السياسية في التقارب انطالقا من الحوار المفتوح
من مختلف االختصاصات والتوجهات لتبادل  أن الحوار يتيح الفرصة للقاء بين العلماء – 7

اآلراء، وتقديم المفاهيم الصحيحة للدين اإلسالمي الحنيف، عبر إظهار أن القوانين الوضعية في 
موريتانيا مرجعيتها الشريعة اإلسالمية بوصفها المصدر الوحيد  للتشريع في هذا البلد،  وأن تطبيق 

لشورى في اإلسالم، وأن سياسة الدولة ينبغي أن تكون مبنية الديمقراطية الصحيحة مدخل لتجسيد مبدأ ا
 .على القاعدة الشرعية القائمة على جلب المصلحة ودرء المفسدة 

خالصة القول ، أنه إذا كانت موريتانيا قد وضعت إستراتجية متكاملة لمواجهة التطرف واإلرهاب، 
أولهما ، أن : ى مشكوكا فيه، لسببين وتدعي أنها نجحت في تلك المواجهة،  إال أن ذلك األمر يبق

اإلرهاب تحدي فرض نفسه على المجتمع الدولي وما زال عاجزا عن مواجهته، فكيف تنجح دولة 
بحجم هشاشة موريتانيا في التصدي له، ثانيهما، أن أي إستراتيجية لمواجهة التطرف واإلرهاب ال 

اد تنفذ بشكل متزامن وتمتد لفترة طويلة، تنطلق من معطيات واقعية وخيارات وسياسات متعددة اإلبع
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لن يكتب لها بلوغ أهدافها، ولنجاح اإلستراتجية الموريتانية لمواجهة اإلرهاب، أقترح األخذ بالتوصيات 
 :التالية
 .العمل على التشخيص الصحيح لظاهرة اإلرهاب   – 1

م بتشخيصها وتفكيك من المعروف أن الخطوة األولى في معالجة أي ظاهرة اجتماعية، هو القيا
بنيتها إلى أجزاء ووحدات، والعمل على تحليل خلفياتها وأسباب نشوئها وتشكلها ومعرفة مساراتها ، 

ومحاولة استشراف مآالتها، أي القيام بالتشخيص الصحيح لظاهرة اإلرهاب، ذلك هو الذي يمكننا من 
 .عالجها والقضاء عليها بصورة نهائية

 .كية للتنميةالعمل على خلق دينام – 2
ينبغي العمل على تجاوز العجز الكبير المالحظ في مجال التنمية في موريتانيا، عبر تطبيق 

حكامة سياسية تتبنى الديمقراطية قيما ومؤسسات، وحكامة اقتصادية تضمن تنمية متوازنة تكفل تكافؤ 
صول على عمل مناسب الفرص، وتفتح األمل أمام الشباب في سبل الترقي في السلم االجتماعية والح

 .وحياة  كريمة
 .سياسة فكرية واعية تقوم على تجفيف منابع اإلرهاب الفكرية – 3

فاإلرهاب قبل أن يتحول إلى ممارسات سلوكية وأعمال إجرامية، هو قناعات عقائدية وفكرية، 
مفتي البوسن والهرسك مقولة موجزة ودقيقة تشخص أسباب ومآالت  "سيريتش: "وفي ذلك يقول

، وبالتالي فإن محاربة "فساد التفكير يؤدي إلى التكفير والتكفير يؤدي إلى التفجير"اإلرهاب، مفادها أن 
 .اإلرهاب يتطلب سياسة فكرية لمواجهته

 .سياسة تقوم على منطلقات األمن اإلنساني – 4 -
المطلوب اليوم في موريتانيا سياسة أمنية تقوم على اليقظة اإلستراتيجية، وتتعامل مع ظاهرة 

وظيفة تأمين السلطة الحاكمة والدفاع عن الحوزة الترابية اإلرهاب في كل أبعادها، وال تختزلها فقط في 
األمنية  للدولة على حساب أمن البشر واألفراد، بل أن  المطلوب اليوم هو تركيز السياسات

على أمن المواطن و تأمين احتياجاته، من حفظ لكرامته و احترام لحقوقه و تحقيق   الجديدة
في التنمية المستدامة و رعاية مصالحه الحيوية المشروعة، وأن تكون تلك الحقوق هي  طموحاته

ف  العمومية في مجال األمن، والعمل بحرص على التكامل في وظائ المرجعية في كل السياسات
 .األمن بين القوتين الناعمة و الخشنة

 .تنسيق أمني إقليمي  –5
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يقوم على تبادل المعلومات والعمليات األمنية المشتركة وكذلك العمليات العسكرية  اإلستباقية، فأي 
ستراتيجية إقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة بصفة عامة واإلرهاب  سياسات أمنية ال تقوم  على رؤية وا 

 .صة في المنطقة، لن يكتب لها النجاح في األفق المنظوربصفة خا
 قائمة المراجع

 
: ازيد بيه ولد محمد البشير، الحرب اإلرهاب من ضرورة المواجهة إلى واجب التحفظ  .1
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جدلية الوسطية واالعتدال في اإلسالم وسبل محاربة التطرف والغلو : "األعمال الكاملة ، لندوة  .1
يناير ، بنواكشوط،  6 -5ة من قبل، المعهد الموريتاني للدراسات اإلستراتيجية، يومي، ، المنظم"الديني
2111. 
، منظمة "مخاطر الغلو والتطرف الديني على حياة المجتمع اإلسالمي: "األعمال الكاملة، لندوة .2

 .2111يناير، بنواكشوط،  6 -5من قبل  وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم بالعاصمة ، يومي 
 .من سورة البقرة 142اآلية ،  .3
 2114الببيان الختامي،  لمؤتمر قمة الدول الخمسة، المنعقدة في   نواكشوط،   .4
تعميم وزارة  الشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي الموجه ألئمة المساجد، من أجل تركيز خطبهم  .5
 2111، نواكشوط ، "الوسطية واالعتدال في اإلسالم: " على 
في موريتانيا من التأسيس الى محاوالته الدموية للوصول الى السلطة، موقع  "القاعدة"تنظيم  .6

 http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayatجريدة الحياة، 
 .2113قانون المساجد، وزارة التوجيه اإلسالمي،  نواكشوط،  .7
 .2111ص  رفض المجلس الدستوري لبعض مواد قانون اإلرهاب،  نواكشوط،  ن .1
 2111نص قانون مكافحة اإلرهاب، بعد تعديالته،  نواكشوط،  .1
 

10. voir , République islamique de Mauritanie : Cadre  stratégique 
de lutte contre la pauvreté, Fonds monétaire international, Rapport du FMI 
No. 13/189 , Juin 2013. 

 :الهوامش 
تنمو وتتشدد بالخيار األمني وتعتدل باالحتواء :سيدي أحمد ولد باب، قصة السلفية في موريتانيا : أنظر  .1

 .1، ص 2111 – 11 - 13السياسي، جريدة الفجر نيوز، نواكشوط، يوم 
موريتانيا ضد القاعدة، موقع المركز المغاربي للدراسات : محمد السالك ولد إبراهيم، الحرب المستحيلة .2

 http://www.cmesmr.org/analyses/40-2013-06-21-22اإلستراتيجية، 
 :تأليفالتعددية التنظيمية والسياسات، : الظاهرة السلفية: للمزيد من المعلومات حول التيار السلفي ، أنظر  .3

 مجموعة من الباحثين
الدار العربية للعلوم  –مركز الجزيرة للدراسات  عز الدين عبد المولى، الحواس تقية، . بشير موسى نافع، د. د :تحرير

 . 2014 ناشرون، الدوحة ، 
في موريتانيا من التأسيس الى محاوالته الدموية للوصول الى السلطة، موقع جريدة " القاعدة"تنظيم  أنظر ، - .4
 http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayatالحياة، 

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat
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ديدي ولد السالك، أزمة اندماج الدولة الوطنية وأزمة األمن في الساحل، أية عالقة ؟، ورقة مقدمة لندوة،  - .5
المنظمة من قبل المركز المغاربي للدراسات .اسات أزمة األمن في منطقة الساحل على بلدان المغرب العربي،انعك

 .2113اإلستراتيجية، نواكشوط، 
 . 3نفس المرجع ، ص  - .6

7. - voir , République islamique de Mauritanie : Cadre  stratégique de lutte contre la 
pauvreté, Fonds monétaire international, Rapport du FMI No. 13/189 , Juin 2013. 

موريتانيا ضد القاعدة، موقع المركز المغاربي للدراسات : محمد السالك ولد إبراهيم، الحرب المستحيلة - .1
 .اإلستراتيجية، مرجع سابق

إستراتيجية أمنية وطنية أم تنفيذا : ديدي ولد السالك ، التدخل العسكري الموريتاني في مالي . د: أنظر  - .1
، جامعة "بين االلتزامات السيادية والتحديات األقليمية: الدفاع الوطني : "للملتقى الدولي: ألجندات خارجية؟، ورقة مقدمة

 .2114، الجزائر، 2114نوفمبر  13و 12يومي قاصدي مرباح ، ورقلة، 
موريتانيا ضد القاعدة، موقع ، المركز المغاربي للدراسات : محمد السالك ولد إبراهيم،  الحرب المستحيلة   - .11

 .http://cmesmr.org ،2114اإلستراتيجية، 
االستراتيجية : جب التحفظ ازيد بيه ولد محمد البشير، الحرب اإلرهاب من ضرورة المواجهة إلى وا - .11

، "أزمة األمن في منطقة الساحل وانعكاساتها على بلدان المغرب العربية: "الموريتانية نموذجا، ورقة مقدمة، لندوة 
 .2113نوفمبر،  بنواكشوط ،  7 – 6المنظمة من قبل المركز المغاربي للدراسات اإلستراتيجية،  يومي 

موريتانيا، مالي ، )راسة تحليلية لخريطة النزاعات في  منطقة الساحال محمد محمود ولد أبى المعالي، د  - .12
 .2113، مؤسسة قرطبة، جنيف، (النيجر
، "مسار نواكشوط:اسماعيل الشرقي، مفوض األمن والسلم لإلتحادي اإلفريقي، أمام قمة ، : أنظر خطاب   - .13

 MR.www.AMI .موقع وكالة االنباء الموريتانية، 
 MRwww.AMI .نفس المرجع،   - .14
اأنظر تفاصيل ذلك في، ليكس ثورستون، اإلسالميون فى موريتانيا، مؤسسة كانيغي للسالم الدولي،  بيروت  - .15

  ،2112. 
ظل سبق في : أنظر تحليل حول الموضوع  في ، الحسين الشيخ العلوي، تجمع الساحل الخماسي - .16

 التعقيدات، موقع مركز الجزيرة للدراسات،
 .2114الببيان الختامي،  لمؤتمر قمة الدول الخمسة، المنعقدة في   نواكشوط،  : أنظر  - .17
رهان التحديات الكبرى، نشر : المختار ولد داداه، موريتانيا : أنظر تفاصيل ذلك في مذكرات الرئيس األسبق - .11

 .2113كرتال، باريس ، 
،  ASSAKINA. COMدراسة تحليلية ، موقع السكينة، : الك ولد إبراهيم، القاعدة في موريتانيامحمد الس  - .11
 .7ص 

 .1نفس المرجع، ص  - .21
فرصة أمريكية : أنظر تفاصيل ذلك في خيري عبد الرازق جاسم، قيادة عسكرية  أمريكية جديدة إلفريقيا - .21

 .2111، بيروت 2111، شتاء مجلة  الجمعية العربية للعلوم السياسية  ومحنة إفريقية،

http://cmesmr.org/
http://www.ami/
http://www.ami/
http://www.ami/
http://www.ami/
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قضايا األمن و صراع القوى العظمى على : محمد السالك ولد إبراهيم،  الساحل والمغرب العربي: أنظر   - .22
موارد الطاقة، ورقة مقدمة لندوة، انعكاسات أزمة األمن في منطقة الساحل على بلدان المغرب العربي، المنظم من قبل 

 . 2113، بنواكشوط،  .2113نوفمبر  7 – 6تراتيجية، يومي المركز المغاربي للدراسات اإلس
التى تواجهها منطقة الساحل والصحراء؟،   حافظ النويني، طبيعة التحديات االمنية - .23

www.maspolitiques.com. 
 .من سورة البقرة 142اآلية ،  - .24
ي اإلسالم وسبل محاربة جدلية الوسطية واالعتدال ف: "أنظر تفاصيل ذلك في األعمال الكاملة ، لندوة  - .25

يناير ، بنواكشوط،  6 -5، المنظمة من قبل، المعهد الموريتاني للدراسات اإلستراتيجية، يومي، "التطرف والغلو الديني
2111. 
مخاطر الغلو والتطرف الديني على حياة المجتمع : "أنظر تفاصيل ذلك في األعمال الكاملة، لندوة - .26
 .2111يناير، بنواكشوط،  6 -5ة الشؤون اإلسالمية والتعليم بالعاصمة ، يومي ، منظمة من قبل  وزار "اإلسالمي
يمكن مراجعة، تعميم وزارة  الشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي الموجه ألئمة المساجد، من أجل تركيز   - .27

 .2111، نواكشوط ، "الوسطية واالعتدال في اإلسالم: " خطبهم على 
 .المساجد في موريتانيا خالل السنوات الخمسة األخيرةهذا هو مضمون خطب أئمة   - .21
جدلية الوسطية واالعتدال في اإلسالم وسبل محاربة التطرف والغلو الديني، مرجع : "توصيات ندوة : انظر  .21
 .سابق

 .2113قانون المساجد، وزارة التوجيه اإلسالمي،  نواكشوط، : أنظر تفاصيل كل ذلك في - .31
المجلس الدستوري لبعض مواد قانون اإلرهاب، في  نص قرار المجلس  يمكن مراجعة تفاصيل رفض - .31

 .2111الدستوري بخصوص الموضوع، نواكشوط،  
 .2111تفاصيل ذلك في ، نص قانون مكافحة اإلرهاب، بعد تعديالته،  نواكشوط، : أنظر  - .32
  قع ، محمد محمود ولد  ابو المعالي، موريتانيا تحاور القاعدة في سجون نواكشوط،  مو  - .33

http://www.swissinfo.ch/ara/ 
أنظر تفاصيل عن خريطة التيار السلفي في موريتانيا، في ، محمد سالم ولد محمد، السلفية العلمية في  - .34

منطقة الساحل وموقعها من الخريطة الجهادية، في موقع الجزيرة نت، 
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/06/2012627103748571933.htm. 

 .محمد محمود ولد  ابو المعالي، موريتانيا تحاور القاعدة في سجون نواكشوط، مرجع سابق - .35
أنظر أهم أهداف الحوار، في مقابلة مع مزيد ولد عبد الحق ، وهو من أهم رموز  التيار السلفي في   - .36

-http://legwareb.info/2011-11-15-21-50-24/5432-2015-10موريتانيا، موقع وكالة انباء لكوارب، 
14-17-46-26. 

 
 

 

 



287 
 

 دور مجلس األمة في دعم سياسات الدفاع الوطني
 لجنة الدفاع نموذجاً 

 

 محمد بن طبة
 رئيس لجنة الدفاع الوطني لمجلس األمة

 

 :مقدمــــة

إن مصطلح الدفاع الوطني ظل لعقود في أذهان كثير من الناس يعني الدفاع العسكري ولذلك أحيط 
جالال وخوفا أحيانا حتى غدا لدى البعض من الطابوهات التي ال يجب أن تقرببهالة   .متميزة هيبة وا 

وفي ظل الصراع العالمي والتطور الفكري والواقع المتسارع بدأ هذا المفهوم يتسع لمفاهيم أخرى 
 كشفت عن أبعاد ومرامي غير عسكرية للدفاع الوطني جد هامة في زمن أدرك أن التهديدات التي

 .تواجه االمم في أغلب األحيان ليست ذات طابع عسكري
 :ومن تم فإن الدفاع الوطني في مفهومه الجديد يجمع بين

الدفاع المدني الذي يضمن في كل األوقات وفي كل الظروف، داخل التراب الوطني، النظام  -
 .العام وحماية االمالك واألشخاص

 .لمواردالدفاع االقتصادي الذي يضمن حماية المنشآت وا -

 .النشاط الدبلوماسي الذي يحمي المصالح الوطنية على الساحة الدولية -

الدفاع العسكري الذي يجمع بين قوة السالم وهذه الغايات نفسها سواء داخل البالد أو  -
4."خارجها

 

دراكا لهذا المفهوم ارتأى مجلس األمة ومن خالل لجنة الدفاع أن يفتح نقاشا واسعا في أطر علمية  وا 
ح هذا المفهوم وتعميقه ونشره مشاركة وتعزيزا لسياسات الدفاع الوطني استجابة للطموحات وخدمة لشر 

 .لألمة
وفي هذه المقاربة أحاول أن أقدم جانبا مختصرا مما قامت به لجنة الدفاع من مجهودات في هذا 

 .2344الشأن من يوم تأسيس مجلس األمة إلى السنة الجارية 
إلى أن إنشاء مجلس األمة في حد ذاته منطلقاته أمنية أملتها سياسات وقبل ذلك أود أن أشير 

الدفاع ولهذا سأتطرق في هذه المقاربة أوال إلى مبررات إنشاء المجلس باختصار واللجان التي يتكون 
 .منها ألتوقف بعد ذلك عند لجنة الدفاع الوطني 

I .مبررات إنشاء مجلس األمة 
اقتناعا منه أن هذا المجلس " مجلس األمة"الجزائري على عبارة وقع اختيار المؤسس الدستوري [

 ]سيعبر عن ضمير األمة ألنه سيعكس جانبا كبيرا من اهتمامات الشعب ومشاغله
2 
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 :المبررات القانونية -0

، 4996أشارت المذكرة التوضيحية المرفقة لمشروع الدستور الصادرة عن رئاسة الجمهورية في ماي 
 :والمتمثلة أساسا في 03-29السيما في فقرتيها 

 .تحسين النظام التمثيلي داخل الهيئة التشريعية -

وعدم قابليته ( سنوات 36)ضمان استقرار مؤسسات الدولة واستمراريتها كون المجلس عضويته  -
للحل والمكان الذي يتمتع بها رئيس مجلس األمة الذي يعتبر الرجل الثاني في الدولة بعد رئيس 

 .الجمهورية

 

 :ررات السياسيةالمب -0

اجتناب الوقوع في أزمة مثل ما وقع في بداية التسعينات وما نتج عنها من فراغ دستوري بعد 
، بعد حل المجلس الشعبي الوطني، كان مطلوبا أن تكون 4992استقالة رئيس الجمهورية في جانفي 

 الغرفة الثانية
األول من اإلنتخابات التشريعية ضمان استقرار مؤسسات الدولة واستمراريتها بعد إلغاء الدور  -
باإلضافة  4992وما حدث من فراغ دستوري نتيجة استقالة رئيس الجمهورية في جانفي  4994لسنة 

إلى شغور البرلمان، وما  نتج عنه من واقع أمني جد صعب كاد أن يعصف بالبالد والدولة مما جعل 
 99بمقتضى المادة  4996نوفمبر  29ور المشرع الجزائري يفكر في نظام الغرفتين الذي ظهر في دست

من الدستور، ليكون مجلس األمة مؤسسة برلمانية تشريعية ذات طابع رقابي في النظام الدستوري 
 .الجزائري

 .المحافظة على استقرار السلطة التنفيذية والحد من نفوذ المجلس الشعبي الوطني -

وضمان السبقية لرئيس مجلس  إن تعيين ثلث أعضاء مجلس األمة من قبل رئيس الجمهورية -
األمة في تقلد منصب رئيس الجمهورية في حالة شغور منصبه، هذان أمران يضمنان حماية السلطة 
التنفيذية في ظل استئنار أحد األحزاب أو مجموعة األحزاب المعارضة بأغلبية المقاعد في المجلس 

ما كانت األزمة السياسية التي تعيشها الشعبي الوطني، كما يؤدي إلى استقرار المؤسسات السياسية مه
 .البالد
ترسيخ مستوى التمثيل أفقيا وعموديا والمقصود التمثيل األفقي البعد اإلقليمي أما العمودي  -

ويعين رئيس ) 4996من دستور  434يقصد به اختيار الكفاءات الوطنية المشار إليها في المادة 
من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجاالت الجمهورية الثلث اآلخر من أعضاء مجلس األمة 
 (.العلمية والثقافية والمهنية واإلقتصادية واإلجتماعية

 .وهذا ال شك يرفع من الوظيفة التشريعية لتكون في مستوى الطموحات
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II  .لجان مجلس األمة الدائمة 
عضوي ، يشكل مجلس من القانون ال 45من الدستور و  444طبقا ألحكام المادتين  : 05المادة

 .األمة لجان دائمة
 :لجان دائمة هي( 39)يشكل مجلس األمة تسع  :06المادة 

 القانونية واإلدارية وحقوق اإلنسان، لجنة الشؤون .4

 لجنة الدفاع الوطني، .2

 الدولي والجالية الجزائرية في الخارج، لجنة الشؤون الخارجية والتعاون .0

 الريفية، لجنة الفالحة والتنمية .1

 االقتصادية والمالية، الشؤونلجنة  .5

 والبحث العلمي والشؤون الدينية، لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي .6

 لجنة التجهيز والتنمية المحلية، .4

 والشبيبة والسياحة، لجنة الثقافة واإلعالم .9

 .الوطني الصحة والشؤون االجتماعية والعمل والتضامن لجنة .9

III .مهام لجنة الدفاع الوطني 
 .تختص لجنة الدفاع الوطني بالمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني: 08دة الما

فباإلضافة إلى مشاركتها في اعمال المجلس والجلسات العامة وغيرها فان للجنة مهام خاصة تتمثل 
هذه القوانين التي أشرفت لجنة الدفاع على : فيما يلي االشراف على مناقشة القوانين المتعلقة بالدفاع

 :بمجلس األمة  مناقشتها
ناقشت اللجنة برئاسة السيد عبد الحميد لطرش الفانون المتضمن قمع  :0113دورة الربيع  -4

جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيمائية وتدمير تلك 
 .األسلحة

ئيس لجنة الدفاع الوطني ناقشت اللجنة برئاسة السيد عبد الحميد لطرش ر  :0116دورة الربيع  -2
 4124محرم عام  29المؤرخ في  32-36لمجلس األمة، القانون المتضمن الموافقة على األمر رقم 

 .المتضمن القانون األساسي العام للمستخدمين العسكريين 2336فبراير سنة  29الموافق 
ناقشت اللجنة برئاسة السيد شلوفي مصطفي رئيس لجنة الدفاع الوطني  :0100دورة الخريف  -0

 4096ذي الحجة عام  44المؤرخ في  436-46لمجلس األمة  القانون المعدل والمتمم لألمر رقم 
 .المتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم 4946ديسمبر  39الموافق 

السيد الواد محمد رئيس لجنة الدفاع الوطني لمجلس  ناقشت اللجنة برئاسة :0100دورة الربيع  -1
 .القانون المتعلق بالخدمة الوطنية األمة
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ناقشت اللجنة برئاسة السيد الواد محمد رئيس لجنة الدفاع الوطني  : 0105 الربيع دورة -5
 :لمجلس األمة

الموافق  4136جمادى الثانية عام  2المؤرخ في  31-96القانون المعدل والمتمم للقانون رقم  -
 .المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي 4996فبراير سنة  44

القانون المتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق األوسط  -
 .4940و 4964

 .القانون المتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي -

 
حمد بن طبة رئيس لجنة الدفاع الوطني ناقشت اللجنة برئاسة السيد م: 0106دورة الربيع  -6

 :لمجلس األمة
والُمتضمِّن القانون  4946ديسمبر  39المؤرخ في  442-46القانون الُمعدِّل والُمتمِّم لألمر رقم  -

 .األساسي لضباط االحتياط
والُمتضمِّن القانون األساسي  2336فبراير  29المؤرخ في  32-36القانون الُمتمِّم لألمر رقم  -
 .للمستخدمين العسكريينالعام 

 

IV  .الملتقيات و األيام  الدراسية البرلمانية 
إيمانا من اللجنة بالعمل االكاديمي الى جانب العمل السياسي ومشاركة في ترقية المفاهيم واجالئها 

 :وبناء الجبهة الوطنية تبنت اللجنة مجموعة من االيام الدراسية كانت كالتالي 
 :األولىاأليام البرلمانية  -1

، (من أجل نقاش مواطنة حول الدفاع الوطني) تحت عنوان  1001نوفمبر  11 -11نظمت  أيام  
وقد تناولت إضافة إلى رسالة السيد الشريف مساعدية رئيس مجلس األمة آنذاك والكلمة االفتتاحية 

اضيع الهامة أقول تناولت جملة من المو . عبد المجيد لطرش رئيس لجنة الدفاع بمجلس األمة: للسيد
في شكل محاضرات أعقبها نقاشا هاما صدر في جزأين من منشورات مجلس األمة أعيد طباعتها 
ألهمية المواضيع المتناولة، ولعل إطاللة بسيطة على المواضيع  المتناولة تبرز اهمية هذه األيام 

 :والنتائج المتوخاة من خاللها
 مفهوم الدفاع الوطني -

 ل الدفاعصالحيات البرلمان في مجا -

 األسس الدستورية للدفاع الوطني -

 النظام العام والدفاع الوطني، أسس وحدود واختالف -

 نشأة الخطر اإلرهابي في الجزائر -
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 اإلرهاب والمجتمع -

 المنظومة القانونية في تسيير األزمات -

 .مقاربة سوسيولجية لتاريخ الجيش الجزائري بدءا من أصوله إلى يومنا هذا -

ضا أن نقدم بعض ما جاء في الجلسة االفتتاحية لهذه األيام إلبراز مدى اهتمام ولعله من المفيد أي
 .مجلس األمة بصفة عامة ولجنة الدفاع بصفة خاصة بسياسات الدفاع الوطني

لقد رحبت بفكرة تنظيم أيامكم )يقول  السيد شريف مساعدية رئيس مجلس األمة في رسالته للملتقى 
الدفاع الوطني، مقتنعا مثلكم بأنه حان الوقت لترقية النقاش في مفهوم الدراسية البرلمانية هذه حول 

 3( الدفاع الوطني إلى المستوى الذي ينأى به عن السطحية أو الذاتية أو االنحياز
ظل الدفاع الوطني يشكل : ) ويقول السيد عبد الحميد لطرش رئيس الدفاع الوطني بمجلس األمة

ش الشعبي الوطني هو على النقيض من ذلك، وبالتأكيد هو إحدى زورا أحد المحرمات ، بينما الجي
قد عملوا به -(1001عام ) المؤسسات األكثر تفتحا في البالد طالما أن ثالثة ماليين جزائري تقريبا 

إن هذه العالقة المتينة إلى جانب عوامل  أخرى هي التي وراء انهزام . ألداء خدمتهم الوطنية
 4..( الظالمية

 :الدولي حول العولمة واالمنالملتقى  -2
نظم الملتقى بقصر األمم تحت إشراف فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أيام 

العولمة ) وهو من تنظيم لجنة الّدفاع الوطني بمجلس األمة تحت عنوان  1001ماي / 04/00
 (.واألمن

شرافه على الجلسة االفتتاحية، ومّما اتسم هذا الملتقى و تميز بحضور فخامة رئيس الجمهورية و إ
إن البلبلة و الّريب اللذين يمّيزان الوضع العالمي الّراهن و تطوراته يضفيان أهمّية ) جاء في كلمته 

قصوى على هاتين المسألتين، و لذلك فإنني أجزي الشكر للجنة الدفاع الوطني التابعة لمجلس األمة 
ملتقى الذي ستكون نتائجه لطبيعة الحال، إجابة جزئية ومتوازنة على مبادرتها المحدودة بتنظيم هذا ال

 5. ( على التساؤالت التي تشغل حاليا بال سائر أعضاء المجموعة الدولية
و قد جاء خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة متنوعا تحّدث فيه عن الوضع 

مراجعات أساسية في المعامالت الدولية من خالل الّدولي و دعا فيه إلى تجديد المفاهيم و إلى 
ومطالبتها بإقامة تعاون دولي  المؤسسات القائمة، و أكد عزم الجزائر على قطع دابر اإلرهاب

لمواجهته، كما دعا إلى ضرورة إقامة االتحادات اإلقليمية ومنها اتحاد المغرب العربي الذي يعتبر 
 .اختيارا استراتيجيا ال رجعة فيه

م السيد الرئيس عن الفضاء اإلفريقي و القضاء األورو متوسطي و ضرورة تشييد كل وتكل
 .الفضاءات لفائدة كل الشعوب
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وتحدث السيد الرئيس عن القضية الفلسطينية و ما لها علينا و على المجتمع الّدولي، ليشير في 
جديد أكثر عدال األخير أن األمم المتحدة هي أفضل منبر لتشجيع و تأطير جهود بناء عالم 

 6.وتضامنا
 :هذا و قد  تناول الملتقى المواضيع اآلتية 

 العولمـــة و األمن و الغذاء -

 مفهوم التسليح الدولي في بداية القرن الجديد و اتصاله باألوضاع في الشرق األوسط -

 العولمة و األمن الثقافي العربي -

 ي مجال االرهاب الدوليسلطات مجلس االمن في ظل نظام االمن الجماعي االختصاصي ف -

شكال االستجابة في األقطار العربية -  .العولمة وا 

 .واقع الحاضر غموض المستقبل  حالة الدول المغاربية -

 :األيام البرلمانية الثانية -3
اشرف السيد عبد  -ماذا نعني بالدفاع الوطني -تحت عنوان 2330اكتوبر  40-42-44كانت ايام 

إن السياسة التي نعتمدها في هذه الهيئة )األشغال بكلمة قيمة جاء فيها القادر بن صالح على افتتاح 
الدستورية هي أن نفتح األبواب على المواطن وعلى هيئات الدولة، وهذا ال يمكن أن يكون كامال إال إذا 
انفتح المجلس وأضاؤه على المجتمع، واستمعوا إليه وتحسسوا مطلعاته غايتنا من تنظيم هذه النشاطات 

تي تأتي تكملة للنشاطات التشريعية العادية وكذلك للعمل البرلماني المتمثل في متابعة ومراقبة عمل ال
الحكومة، أقول إن غايتنا هي أن نمد الجسور وأن نفتح الباب واسعا أمام المواطن والمواطنة، أكثر من 

تجربة الغير وأن نستعين  هذا، إننا نسعى إلى أن ال يبقى النقاش جزائريا، أمنيتنا هي أن نستفيذ من
منشورات  25، 21ص( بوجهة نظره لكي نسخر ما بشأنه أن يحسن األداء في المؤسسة البرلمانية

 .مجلس األمة األيام الدراسية البرلمانيةالثانية حول الدفاع الوطني
 وقد تناولت هذه األيام مواضيع جد هامة نذكرها فيما يلي

 .عدور البرلمان في إستراتيجية الدفا -

 سياسة األمن والدفاع في االتحاد األوروبي -

 .فكرة األمن الوطني الشامل في مواجهة قلة المناعة والمخاطر والتهديدات في إطار العولمة -

 .مفهوم الدفاع واألمن الوطنيين -

 .اإلطار القانوني للدفاع الوطني -

 .التربية والدفاع -

 .اإلتصال والدفاع الوطني الرهانات والتحديات -

 .والدفاع الوطنيالمرأة  -

 :األيام البرلمانية الثالثة حول الدفاع الوطني -0
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من أجل نقاش مواطني حول )تحت عنوان  2336فيفري  24-26-25انعقدت بمجلس االمة ايام 
 (الدفاع المدني

تأتي الطبعة الثالثة لأليام الدراسية "يقول السيد عبد الحميد لطرش رئيس لجنة الدفاع الوطني 
الدفاع الوطني والمخصصة للدفاع المدني كتتويج لمجهودات الخمس سنوات التي قامت  البرلمانية حول

بها لجنة الدفاع الوطني لمجلس األمة، لكبح المعتقدات التي كانت عالقة بمسائل الدفاع واألمن ورفع 
 وجاء ذلك إلقامة الحجة على.كثير من اللبس المحيط في أغلب األحيان بهذا المجال إحاطة مقصودة

طار مواطنين  أنه يمكن مناقشة، وألول مرة في بالدنا مسائل جوهرية تلزم مستقبل البالد في روح وا 
 4-بعيدا عن الزايدات السياسوية واألفكار الحزينة المغرضة

وتميزت هذه األيام بكلمة افتتاحية مطولة قدمها السيد عيد القادر بن صالح رئيس مجلس األمة جاء 
باشرت لجنة الدفاع في مجلس األمة كما تعلمون بتنظيم أيام دراسية برلمانية  2334اعتبارا من : "فيها

حول الدفاع الوطني ووضعت أيامها الدراسية هذه تحت شعار من أجل نقاش مواطني حول الدفاع 
الوطني، والموضوع بجدته اعتبر عنوانا جريئا، بل شجاعا لكونه ألول مرة يطرح خارج عائلة مؤسسة 

 9"طنيالدفاع الو 
ولقد كانت األيام الدراسية في حلقتيها السابقتين فرصة للتحليل والتمعن في تطور مفهوم : "وأضاف 

الدفاع الوطني خاصة بعد التحوالت الحاصلة في العشريتين األخيرتين وبعد تزايد المخاطر وتكاثر 
 .الكوارث الجديدة المهددة ألمن واستقرار الدول

لعالم المعاصر هو الذي أدى بالواقع إلى تزايد الوعي لدى المختصين إن هذا التحول الذي عرفه ا
في بالدنا ولدى لجنتنا للدفاع وتشجيعها على فتح النقاش في موضوع الدفاع المدني من كافة أوجهه 
وحتم عليها بالوقت ذاته بذل مزيد من الجهد في مجال الوقاية من المخاطر ومواجهة الكوارث وتسيير 

 9" األزمات
طرح السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس األمة جملة من األسئلة موجهة للندوة لفتح النقاش و 

 .حولها وتعميق التفكير في مراميها
 :تمثلت هذه األسئلة في

 ما هو الدفاع المدني؟ -

 ماهي المكانة التي يحتلها في استراتيجية الدفاع الوطني؟ -

 وفعال؟ما هي شروط اعتماد نظام لدفاع مدني منسجم  -

 ما هي المهام الموكلة لهذا النظام الدفاعي في حالتي السلم والحرب؟ -

ما هي عالقته باألمن الداخلي والحماية المدنية بكل ما يتضمن من احتماالت للتدخل في  -
43بينهما وبين الدفاع المدني؟ 

 

 :حول الدفاع الوطني االيام البرلمانية الرابعة -5
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السيد مصطفى شلوفي رئيس لجنة الدفاع الوطني وتحت  برئاسة 2334إنعقدت بمجلس األمة 
 .إشراف السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس األمة

مهداة إلى روح الفقيد السيد عبد الحميد لطرش " األمن اإلقتصادي"وكانت هذه الطبعة تحت عنوان 
 .2334يناير  39رئيس لجنة الدفاع الوطني السابق الذي وافته المنية يوم 

يبادر مجلس " ا جاء في الكلمة الترحيبية للسيد مصطفى شلوفي رئيس لجنة الدفاع الوطني ولهذ
بتنظيم األيام الدراسية البرلمانية حول الدفاع الوطني، برئاسة المرحوم السيد عبد  2334األمة منذ سنة 
 .الحميد لطرش

هي التي سمحت لهذه  إن ميزات الصفاء واإللتزام واإلصرار التي عهدناها في عمل عبد الحميد
 .المبادرة النافعة، على أكثر من صعيد بأن تصبح موعدا هاما مترقبا في نشاط المجلس

فواجب انصاف الرجل، على سن مبادرة بهذه األهمية، وتشجيع رئيس مجلس األمة السيد عبد 
هذائه هذه الطبعة ا  44." لرابعةالقادر بن صالح، هي التي دفعتنا بطبيعة الحال إلى تقفي آثاره وا 

هذا وشكل تدخل السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس األمة إضافة نوعية وأعطى تزكية 
 .واضحة للمواضيع المدرجة في هذه الطبعة حتى يخوض فيها المحاضرون بعمق

ولقد شكل النقاش الذي دار حول مفهوم الدفاع الوطني منذ البداية اجماعا واضحا )ومما جاء فيها 
جها جديا يدعو إلى ضرورة إعطاء مفهوم الدفاع الوطني طابعا شموليا، بحيث ال يبقى بل بلورتو 

محصورا في جانبه العسكري، بل يتعداه إلى أبغاد أخرى قد تبدو متداخلة ومتصلة مباشرة بالواقع 
 42.اليومي للجزائريين، كمواضيع البيئة والكوارث الطبيعية وأمن المواطن وأيضا اإلقتصاد

يعد موضوع الدفاع اإلقتصادي إلى جانب الدفاع العسكري والدفاع المدني )سيد الرئيس ويضيف ال
أحد الركائز الثالث الهامة للدفاع الوطني، إنها مواضيع حساسة وفي نفس الوقت معقدة، وهي لذلك 

وهذا ما نعمل على تحقيقه اليوم بمساعدة ذوي ... تتطلب الوقت واإلحاطة وخبرة المختصين 
 40( ص والخبرةاإلختصا

 :والذي يبين أهمية هذه الطبعة المواضيع المتناولة 
 .آليات الدفاع اإلقتصادي في الممارسة الجزائرية -

 .التغيرات الطاقوية العالمية وتأثيراتها اإلقتصادية على الجزائر -

 .لمحة عن الجوانب القانونية لألمن اإلفتصادي -

 .والتحديات التي تواجه الجزائرأي مستقبل طاقوي للعالم، وماهي الرهانات  -

 .واقع وآفاق الجزائر في مجال األمن اإلقتصادي -

 .الدفاع وترقية المصالح اإلقتصادي كأداة لخدمة التنمية -

 .األمن، الدفاع والذكاء اإلقتصاديين -

 .رجوعية أم مقاومة؟ العودة إلى أساسيات المن والدفاع الوطني -
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أهميتها ومدى تنوعها وتخصصها الشيء الذي أعطى بالنظر إلى المواضيع المتناولة نالحظ  -
هذه األيام قيمتها وجعلها مرجعا لبلورة الفكر فيما يتعلق بمفهوم الدفاع الوطني والنظرة اإلستراتيجية التي 

 .اعتمتها الجزائر لتحصين نفسها
V  .الدبلوماسية البرلمانية 

دة تظاهرات عالمية من خالل المشاركة في إطار الدبلوماسية البرلمانية شاركت لجنة الدفاع في ع
على مدى سنوات عديدة  AP/OSCEفي أشغال الجمعية البرلمانية لمنظمة األمن والتعاون األوروبي 
الى يومنا  1001أيضا منذ  AP/OTANوكذا مشاركتها في أشغال الجمعية البرلمانية للحلف األطلسي 

 .هذا 
خالل لجنة الدفاع يؤكد على المبادئ التى ارتضتها ومن خالل هذه المنابر كان مجلس األمة ومن 

 :الجزائر في إدارتها للصراع ونشرها لقيم السلم والسالم ومنها 
أن الجزائر كانت دائما ضد التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب وأنها بذلك ال ترضى بالتدخل  -

 في شؤونها الداخلية

الحل السياسي والحوار هما المقدمان على  أن الجزائر ضد التدخل العسكري لحل النزاعات وأن -
 .كل وسيلة أخرى لحل النزاع والخالف

 .أن الجزائر ارتضت لنفسها أن تكون جزءا في الحل ال جزءا من المشكل -

 .أن الجزائر مع مبدأ تقرير مصير الشعوب وتصفية االستعمار -

قيق السلم والمصالحة تقديم تجربة الجزائر في محاربة اإلرهاب وكذا تجربتها الرائدة في تح -
 .الوطنية

لقد أدت لجنة الدفاع دورا هاما في نشر هذه المبادئ والترويج لها في ظل األوضاع الراهنة  -
 .وما يجرى خاصة في منطقة الساحل والتهديدات القوية والمستمرة على الدولة الجزائرية

VI  .الوفود األجنبية استقبال 
فود أجنبية في إطار التعاون والتشاور سواء بدعوة منها لقد عملت لجنة الدفاع على إستقبال و 

وكمثال على هذا النشاط فإن في هذه السنة استقبلت .أوبقبول مجلس األمة طلبات من دول هذه الوفود 
  FRANTISEK BULALAMاللجنة وفدا برلمانيا من جمهورية التشيك برئاسة السيد فرانتيساك بوبالن 

والدفاع واألمن وكانت هناك محادثات تناولت العالقات الثنائية ودرست  رئيس لجنة الشؤون الخارجية
 .موقف البلدين من قضايا راهنة ال سيما المسألة الليبية وما يجرى في الشام وكذا الجريمة المنظمة 
كما شاركت لجنة الدفاع مع الوفد الشيكى في المحادثات التي جرت على مستوى أمانة الشؤون 

 أمانة الشؤون الداخلية بالوزارات المعنيةالخارجية وكذا 
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أيضا استقبلت اللجنة وفدا برلمانيا من مجلس النواب الليبي في إطار الحوار والتعاون لمساعدة 
قامة الدولة  األشقاء في ليبيا على إيجاد صيغة تقارب بين اإلخوة الفرقاء والتوصل الى إنهاء الحرب وا 

 .الليبية التى تسع جميع أوالدها 
ما حضرت اللجنة المقابلة والحوار الذي دار بين الوفد البرلماني الليبي والسيد عبد القادر مسهل ك

 .وزير الشؤون المغاربية واإلتحاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية 
 الخاتمـــة

إن مجلس األمة إلى جانب دوره التشريعي حريص على نشر الثقافة الصحيحة ولهذا جعل من 
إقامة اليام الدراسية والملتقيات العلمية وحرص على إصدار المنشورات والدوريات التي صميم نشاطه 

تسجل حصيلة النشاطات ، مجلة الفكر البرلماني التي تناقش مواضيع جد هامة تتصل بالحياة 
السياسية والقانونية والفكرية، ومثل مجلة مجلس األمة وفيها تعرض حوصلة هامة من نشاطات 

نما جعل من دأبه المجلس، وال هام في هذه العملية أيضا ان المجلس لم يحتكر هذه العمال لنفسه وا 
 .اإلتصال بوسائل اإلعالم وتبليغها بالنشاطات كما هو حريص دائما

على التواصل مع كبار رجال الفكر والسياسة والقانون والمتفقين عموما إيمانا منه بديمقراطية العمل 
 .كون مجلس المة عامل رفع لألمة وحارسا امينا عليها ولهاالبرلماني وحرصه على أن ي

 :الهوامش 
 .04-06ص( نقاش مواطنة حول الدفاع الوطني)منشورات مجلس األمة، الرائد جمال الدين بوزغاية  .4
 (.بتصرف)غربي محمد، دور مجلس األمة في دعم الممارسة الديمقراطية في الجزائر .د .2

 .11ج ص. 1ط( نة حول حول الدفاع الوطنينقاش مواط) منشورات مجلس األمة  .3

 .10المصدر السابق ص  .4

 Mondialisation et Sécuritéمنشورات مجلس األمة  .5

 10-13ص المصدر السابق  .6

 44ص(  من أجل نقاش مواطني حول الدفاع المدني) 2336منشورات مجلس األمة  .0

 .11المصدر السابق ص .8

 11-10المصدر السابق ص  .1

 11المصدر السابق ص  .10

 .44ص( األمن اإلقتصادي)2339منشورات مجلس األمة  .11

 10-16المصدر السابق ص  .11

 18المصدر السابق ص  .13
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 الطرق الوقائية والردعية للحد من خطر الجماعات المسلحة العابرة للحدود
 

 بوغفالة بوعيشة/ الدكتور
 جامعة األغواط

 
 مقدمة

لمالحقة مقاتلي الجماعات المسلحة العابرة للحدود اليزال عدم وجود قوانين دولية ووطنية جنائية 
قضائيا يشكل قصورا رهيبا، هذا بالرغم من استحداث عدد قليل من الدول أفعاال جنائية شاملة لمقاضاة 

األعمال التحضيرية أو التبعية ذات الصلة بمقاتلي الجماعات المسلحة العابرة للحدود أو بما يسمى 
 .جانببالمقاتلين االرهابيين األ

وتعتمد العديد من البلدان على تشريعات قائمة من أجل التصدي لظاهرة الجماعات المسلحة العابرة 
للحدود ولكن هذه التشريعات قد ال تكفي، وفي معظم الحاالت تقوض المالحقات القضائية بسبب 

المعلومات صعوبات في جمع ادلة مقبولة في الخارج، وال سيما من مناطق النزاع أو في تحويل 
 .االستخبارية إلى ادلة مقبولة ضد مقاتلي الجماعات المسلحة العابرة للحدود

ويعد التحقيق الوقائي مع مقاتلي الجماعات المسلحة العابرة للحدود ومالحقتهم قضائيا من التحديات 
 .الراهنة التي يستوجب لها وضع أسس دولية واقليمية للحد من خطرها

في هذه الدراسة تتمثل في مدى دور األمم المتحدة والجهود التي تبذلها في واالشكالية التي تثور 
رصد ظاهرة الجماعات المسلحة العابرة للحدود والتنسيق الحاصل بينها وبين الدول في إيجاد طرق 

 .وقائية وردعية للحد من هذه الظاهرة
لجماعات المسلحة العابرة للحدود ولإلجابة على هذه االشكالية ارتأينا التطرق أوال إلى مفهوم ظاهرة ا

أو بما يسمى المقاتلين اإلرهابيين األجانب ومدى انطباق القانون الدولي اإلنساني على اإلرهاب 
 .ومكافحته، ثم التطرق إلى الطرق الوقائية والردعية للحدة من ظاهرة الجماعات المسلحة العابرة للحدود

 
 .لجماعات المسلحة العابرة للحدودمفهوم األعمال اإلرهابية ل: المبحث األول

نتناول في هذا المبحث إلى التعريف بالجماعات المسلحة االرهابية العابرة للحدود والفرق بين 
 .وضعها القانوني ووضع الجماعات المسلحة التي تخضع للقانون الدولي اإلنساني

 .حدودتعريف األعمال اإلرهابية للجماعات المسلحة العابرة لل: المطلب األول
بالرغم من شيوع مصطلح اإلرهاب على الجماعات المسلحة العابرة للحدود، إال اننا نود تسمية هذه 

المجموعات بتسميتها الحقيقية وهي أقرب إلى التوصيف القانوني منها إلى مصطلح اإلرهاب وهو 
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االحتالل الفرنسي مصطلح سياسي صرف تبنته الكثير من الدول االستعمارية والدكتاتورية، مثلما أطلقه 
 (.1162 -1154)على الثوار الجزائريين إبان ثورة التحرير الجزائرية 

وقد وردت العديد من التعريفات الفقهية واالتفاقية للجماعات المسلحة االرهابية نذكر منها بعض 
ير أن التعريفات التي جاء بها فقهاء الغرب والعرب وما ورد من تعريفات لبعض االتفاقيات الدولية غ

هذه الجهود لم توفق حتى اليوم إلى بلورة التزامات محددة متكاملة وشاملة تأخذها الدول على عاتقها 
بوحي من تعريف موضوعي لمعاهدة دولية شارعة تعنى بمكافحة الجماعات المسلحة االرهابية وما 

لألمم المتحدة في محاولة  ترتكبه من أعمال إجرامية، هذا بالرغم من الجهود التي بذلتها الجمعية العامة
، الذي دعت فيه األمين 1117، سنة 151منها لوضع تعريف شامال لإلرهاب من خالل قرارها رقم 

العام إلى إعداد تقرير حول امكان عقد مؤتمر دولي لتعريف اإلرهاب والتمييز بينه وبين الكفاح من 
لقانون الدولي في سبيل تعريف جريمة أجل التحرير الوطني، بما في ذلك الجهود التي بذلتها لجنة ا

 1.اإلرهاب بوصفها جريمة ضد السالم
فتعريف اإلرهاب الذي جاء به الفقه الغربي  لم يجتمع على تعريف العمل اإلرهابي، فقد عرفه الفقيه 

باالستعمال العمدي للوسائل القادرة على احداث خطر عام، تتعرض له "  Gunz burg" غونز بيؤغ" 
 Levasseur" جورج ليفاسير"بينما يرى ". السالمة الجسدية أو الصحية أو األموال العامة الحياة، أو
Gourg االستعمال العمدي والمنظم لوسائل من طبيعتها اثارة الرعب بقصد تحقيق أهداف معينة، : بأنه

اإلرهابية إلى أن العنصر األساسي في تعريف الجريمة  Palatzzo" باالتزو" كما ذهب الفقيه اإليطالي 
 2.إنما يكمن في قصد اشاعة الرعب في المجتمع

الذي يرى " وذهب الفقه العربي أيضا إلى تعريف اإلرهاب وعلى رأسهم الفقيه صالح الدين عامر 
بأن االرهاب هو االستخدام المنظم للعنف وحوادث االعتداء الفردية أو الجماعية أو التخريب من اجل 

ا النشاط إحدى المنظمات السياسية لخلق جو من عدم األمان، من تحقيق هدف سياسي، وتمارس هذ
خالل العديد من أشكال العنف، أهمها اختطاف االفراد، واستخدام المتفجرات والعبوات الناسفة في 

بينما يرى الفقيه عبد الوهاب . اماكن وجود المدنيين ووسائل النقل العامة وتغيير مسار الطائرات بالقوة
 رهاب مذهب يعتمد للوصول إلى اهدافه على الذعر واإلخافة، وهذا المذهبأن اال" حومد 

ذو شقين األول منها اجتماعي يرمي إلى القضاء على نظام الطبقات بمجموعه ومختلف أشكاله 
وبذلك يكون النظام االجتماعي هدفا مباشرا له، أما الشق السياسي فيهدف إلى تغيير أوضاع الحكم 

 3.ونظمه
الفقه اإلسالمي هو األخر عن القانون الوضعي في تعريفه لإلرهاب وهي األعمال ولم يختلف 

االرهابية التي تنطوي على إشاعة الرعب والخوف وأخذ األموال والقتل وقد تناول الفقهاء هذه األعمال 
 اعتمادا على القوة، ومن فقهاء اإلسالم من اعتبر األعمال" الطريق"أو قطع " الحرابة" تحت مصطلح 

خروج طائفة من مسلحة أيا كان سالحها من أجل احداث الفوضى وسفك الدماء وسلب " اإلرهابية"
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هالك الزرع والحيوانات متحدية بذلك الدين واألخالق والقانون في حق أيا  األموال وهتك األعراض وا 
 .كان مسلما أو غير مسلم أو من مواطني الدول األجنبية

االستخدام غير " ، على أنه 1113رة الدفاع األمريكية لعام وجاء تعريف اإلرهاب من قبل وزا
المشروع للقوة أو العنف أو التهديد بهما من قبل منظمة ثورية ضد األفراد والممتلكات بقصد اكراه أو 

 4".تخويف الحكومات أو المجتمعات تحقيقا ألهداف سياسية أو ايديولوجية

، بشأن منع 1137ة األولى من اتفاقية جنيف لعام فحسب الماد 5وعلى صعيد االتفاقيات الدولية،
أفعال جرمية موجهة ضد دولة من الدول، ويقصد بها أو يراد منها " االرهاب والمعاقبة عليه، بأنها 

 ".خلق حالة من الرهبة في أذهان أشخاص معينين أو مجموعة من األشخاص أو الجمهور العام
، فقد عرفت اإلرهاب بأنه 1111التي وقعت في القاهرة سنة أما االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب و 

كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كان بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي " 
أو جماعي، ويهدف إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم 

هذا التعريف جاء خلو من أي بعد سياسي وهذا ما ال يمكن تقبله إذ ال يمكن أن  ويالحظ أن". للخطر
نتصور جماعات مسلحة عابرة للحدود ترتكب الجرائم دون أن يكون لها هدف سياسي، ونعتقد أن هذه 
الصياغة جاءت مقصودة لما تشهده الساحة السياسية العربية توترات واضطرابات قد تصل إلى نزاعات 

ير دولية، ومن خالل هذا التعريف ال يمكن ألطراف االتفاقية تكييف أي نزاع يثور على أن مسلحة غ
 .له أهداف سياسية

، بشأن (2171)وانتهى في األخير صدور قرار مجلس األمن بموجب الفصل السابع تحت رقم 
حيث أعطى  ،2114سبتمبر  24التهديد على السلم واألمن الدوليين بسبب األعمال اإلرهابية بتاريخ 

الرعايا الذين يسافرون، أو : " بأنهم( أ()6)تعريف واضحا للمقاتلين اإلرهابيين األجانب في الفقرة 
يحاولون السفر، إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، وغيرهم من األفراد الذين 

ها أو يحملون جنسيتها، يسافرون، أو يحاولون السفر، من أراضيهم إلى دولة غير التي يقيمون في
بغرض ارتكاب أعمال ارهابية أو تدبيرها أو اإلعداد لها أو المشاركة فيها، أو توفير تدريب على أعمال 

ويعد هذا القرار من أهم القرارات الصادرة في حق المقاتلين األجانب  6".اإلرهاب أو تلقي ذلك التدريب
 .في المبحث الموالي وهو لب موضوع الدراسة والذي سنتناوله بالدراسة

 .توصيف الجماعات المسلحة اإلرهابية وفق أحكام القانون الدولي اإلنساني: المطلب الثاني
تختلف األحكام والقواعد التي تنطبق أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية والتي يحكمها القانون 

اإلرهابية ونظرا لتنامي ظاهرة الدولي اإلنساني عن األحكام والقواعد التي تحكم الجماعات المسلحة 
 .اإلرهاب أصبح من الضروري التمييز األطر القانونية التي تحكم القانون الدولي اإلنساني واإلرهاب

 .التمييز بين األطر القانونية التي تحكم القانون الدولي اإلنساني واإلرهاب: الفرع األول
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طوير قواعد القانون الدولي اإلنساني موقفها عرضت اللجنة الدولية للصليب األحمر كونها الراعية لت
حول هذه المسألة في تقريرها المقدم للمؤتمر الحادي والثالثون، وهو تذكير موجز باألسباب التي 
 1.توجب، برأي اللجنة الدولية عدم الخلط بين األنظمة المعيارية التي تحكم النزاع المسلح واإلرهاب

والفرق األساسي من الناحية القانونية أن النزاع المسلح تعتبر فيه بعض أعمال العنف مشروعة 
هو دائما غير " ارهابية " وبعضها غير مشروع، في حين ان أي عمل من أعمال العنف المصنفة بأنها 

أطراف النزاع والهدف النهائي للنزاع المسلح هو الغلبة على القوات المسلحة ولهذا السبب فإن . مشروع
يسمح لهم بمهاجمة األهداف العسكرية واألفراد غير المشمولين بالحماية ضد الهجمات المباشرة 

 الصعيدين على إرهابية أعماال تعتبر ال اإلنساني الدولي القانون نظر في فهيالتابعين لكل منهما 
. دولي غير المسلح لنزاعا حالة في العادي المحلي للتجريم خاضعة تبقى أنها مع والمحلي، الدولي

فالعنف الموجه لهذه األهداف غير محظور من قبل القانون الدولي اإلنساني، بصرف النظر عما إذا 
أما أعما العنف الموجهة ضد المدنيين واألعيان المدنية . كان متكبدا من دولة أو طرفا من غير الدول

ظم أحكامه أعمال العنف المشروعة وغير فهي غير مشروعة، وبالتالي فالقانون الدولي اإلنساني تن
 1.المشروعة على حد سواء

وال توجد هذه االزدواجية في القواعد التي تحكم أعمال اإلرهاب فاألعمال اإلرهابية تصنف سواء 
بموجب القانون المحلي أو الدولي على أنها عمال إجراميا وبالتالي ليس ثمة عمل من أعمال العنف 

 .نونية بأنه عمل مشروع معفى من المالحقة القضائيةيصنف من الناحية القا
والفرق األساسي األخر بين هذه األطر القانونية هو مبدأ المساواة بين المتحاربين بموجب القانون 
الدولي اإلنساني الذي يقضي بأن لدى األطراف في نزاع مسلح نفس الحقوق والواجبات ويعكس هذا 

اإلنساني ال يهدف إلى البث في شرعية القضية التي يسعى إليها المبدأ حقيقة أن القانون الدولي 
المتحاربون بقدر ما يهدف إلى كفالة الحماية المتساوية لألشخاص واألعيان بغض النظر إلى شرعية 

ومن الواضح أن اإلطار القانوني الذي يحكم أعمال اإلرهاب ال يتضمن مبدأ . اللجوء إلى القوة
 11.مماثال

الجماعات المسلحة العابرة للحدود والمقاتلون األجانب من منظور القانون الدولي  :الفرع الثاني
 .اإلنساني

ترى اللجنة الدولية للصليب األحمر في تقريرها للمؤتمر الدولي الثاني والثالثون أن الجماعات 
لدولي كونها المسلحة التي لها امتداد عالمي مثل القاعدة وداعش ال ينطبق عليها وضع النزاع المسلح ا

من غير الدول معارض لدولة أو أكثر، واستنادا إلى الوقائع المتاحة ال توجد " مركزي"تفتقد إلى طرف 
القاعدة و داعش والجماعات المرتبطة بهما في أجزاء أخرى من العالم " نواة " عناصر كافية العتبار 

 .بأنها طرف واحد بالمعنى المقصود في القانون الدولي اإلنساني
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باإلضافة إلى ذلك فإن اللجنة الدولية ال تشاطر الرأي القائل بانطباق القانون الدولي اإلنساني 
وامتداده خارج أراضي أطراف النزاع بطريقة من شأنها أن تتيح استهداف األفراد المرتبطين بجماعات 

ر على أراضي كل مسلحة في جميع أنحاء العالم، فموقفها هو أن النزاعات المسلحة غير الدولية تقتص
 11.طرف في نزاع مسلح مع توفر شرط معياري الحدة والتنظيم

أما بالنسبة للمقاتلين األجانب أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية يجب استفاء شروط 
( 3)و ( 2)قانونية معينة منبثقة عن قواعد القانون الدولي اإلنساني ذات الصلة وبخاصة المادة 

، وبالتالي يكون المقاتلون األجانب خاضعين لنفس 1141ن التفاقيات جنيف األربع لعام المشتركتا
 12.المبادئ وقواعد القانون الدولي اإلنساني الملزمة ألي محارب أخر

وهذا التوصيف للمقاتلين األجانب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية الذي أدرجته اللجنة 
استثنت منه المقاتلين األجانب في الجماعات المسلحة اإلرهابية وهذا ما يثبت الدولية للصليب األحمر 

انسجام نظرة اللجنة مع التدابير التي اتخذتها الدول ومنظمة األمم المتحدة ممثلة في مجلس األمن 
التهديد على السلم واألمن الدوليين بسبب  2171الذي أصدر العديد من القرارات وأهمها القرار رقم 

عمال اإلرهابية بموجب الفصل السابع الذي أتخذ فيه العديد من التدابير لوضع حد لخطر المقاتلين األ
 المناطق في اإلنساني للعمل الحماية توفير بضرورة الدولي المجتمع طالبت اللجنة أن غير 13.األجانب

 األعمال من والمتضررين المدنيين لحماية وذلك اإلرهابية المسلحة الجماعات عليها استولت التي
 .اإلرهابية

 .الحد من خطر الجماعات المسلحة اإلرهابية العابرة للحدود: المبحث الثاني
التي (  2115)، 2253، و(2114)،2171، و(2111)،1373تعد قرارت مجلس األمن رقم 

المتخذة  أصدرها  بموجب الفصل السابع بشأن مكافحة اإلرهاب المحور األساسي في دراستنا للتدابير
للحد من ظاهرة خطر الجماعات المسلحة اإلرهابية العابرة للحدود وما تاله من تقارير فريق الدعم 
التحليلي ورصد الجزاءات بشأن المقاتلين اإلرهابيين األجانب بما فيهم الجماعات المسلحة اإلرهابية 

لى السالم واألمن الدوليين، العابرة للحدود كتنظيم داعش والقاعدة والنصرة وما يشكلونه من خطر ع
نتطرق إلى أهم الطرق الوقائية والردعية التي من شأنها وضع حد لخطر الجماعات اإلرهابية في حالة 

 .التزام الدول األعضاء بالعمل على تنفيذها
 

 .التدابير الوقائية للحد من خطر الجماعات اإلرهابية العابرة للحدود: المطلب األول
الذي أبداه المجتمع الدولي لظاهرة الجماعات المسلحة االرهابية العابرة للحدود، من خالل االهتمام 

بما فيها منظمة األمم المتحدة طرحت العديد من التدابير الوقائية للحد من خطر الجماعات المسلحة 
 :نوردها على النحو التالي

 .مكافحة التطرف المصحوب بالعنف: الفرع األول
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يمكن اتباعها لوضع حد ألفراد الجماعات المسلحة اإلرهابية من تطرفهم إن أنجع سياسة وقائية 
 :وتجنيدهم وسفرهم تكمن في ثالثة عوامل رئيسية

فالذي يمكن ينفع مع المقاتلين االرهابيين . أنه ال يوجد نموذج عالمي لنهج واحد يناسب الجميع: أوال
النهج يجب أن يؤخذ بعين االعتبار ف. األجانب في المغرب العربي قد ال يصلح نموذجا في آسيا

 .للطبيعة االجتماعية لكل منطقة
سد الثغرات االجتماعية أمام العوامل المؤدية إلى التطرف وهنا يكمن دور الحكومات : ثانيا

 .والمجتمع المدني أساسا الحد من عوامل المؤدية للتطرف
وب بالعنف تعد في نظر تبادل أفضل الممارسات بحكم مسألة مكافحة التطرف المصح: ثالثا

 14.الغالبية العظمى من الدول مسألة استراتيجية حيوية
 .تبادل المعلومات على الصعيد الدولي والمحلي: الفرع الثاني

يشكل تدفق المقاتلين اإلرهابيين األجانب وعودتهم تهديدا لألمن الوطني ويتوقف تعطيل هذا التدفق 
ان األخرى أو من القطاع الخاص، غير أن ثمة مشاكل ال تزال على توافر المعلومات الواردة من البلد

قائمة فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الوكاالت وعبر الحدود المتصلة بمن يشتبه في أنهم مقاتلون 
إرهابيون أجانب، مثل ضرورة اتخاذ اجراءات لتغذية قواعد البيانات المتعددة األطراف وكذلك قاعدة 

 .المتعلقة بالمقاتلين اإلرهابيين األجانببيانات اإلنتربول 
ويظهر من خالل التعاون الدولي والوطني في هذا المجال أن فيه بطء من بعض الدول األعضاء 

في توفير المعلومات عن هوية المقاتلين المدرجين في قوائمها الخاصة باألشخاص الخاضعين للمراقبة، 
لي لمكافحة اإلرهاب، فحسب الدراسة فإن فإنه لم يدرج في وهو ما يشكل عقبة رئيسية أمام التعاون الدو 

في المائة من المعلومات األساسية  11قواعد البيانات العالمية المتعددة األطراف حتى األن أقل من 
وأدعت كثير من الدول األعضاء من دول المنشأ أن القيود القانونية المتعلقة بحقوق . الخاصة بالهوية

إلفصاح عن معلومات مفصلة عن األشخاص وال سيما في غياب إذن قضائي اإلنسان تحول دون ا
 15.يسمح بذلك

، ما ينبغي القيام  به، بما 2171هذا بالرغم من تحديد مجلس األمن في الفقرة التاسعة من قراره رقم 
لة في ذلك ضرورة أن تكشف الدول وتسرع تبادل المعلومات العملياتية وأن تلزم شركات الطيران العام

 16.في أراضيها بتقديم معلومات مسبقة عن المسافرين إلى السلطات الوطنية المختصة
 .جمع المعلومات االستخباراتية واالتصال بين أجهزة االستخبارات: الفرع الثالث

للعمل االستخباراتي دور فعال في الحد من ظاهرة تنقل الجماعات االرهابية المسلحة، فهي توفر 
ة تساعد في أعمال التحليل وتحظى قنوات اتصالها الدولية بقدر كبير من الثقة، معلومات استخباري

حيث يتم جمع المعلومات بالوسائل البشرية وعن طريق رصد اإلشارات، غير أن في غالب األحيان 
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تفضل هذه األجهزة العمل بشكل منفرد أو ثنائي وذلك لتوخي الحذر، وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على 
 .لمعلومات االستخبارية واالتصال بين أجهزة االستخباراتدور جمع ا

وقد ظلت مسألة المقاتلين االرهابيين األجانب مدرجة في جداول أعمال تلك التجمعات منذ عدة 
، أين تم تنظيم االجتماع السنوي لمكافحة اإلرهاب الذي نظمه جهاز 2113سنوات إلى سنة 

ي لعب دورا رياديا في تحديد مسألة المقاتلين اإلرهابيين االستخبارات التابع لالتحاد الروسي، الذ
األجانب كمسألة استراتيجية عالمية، ومن األمور اإليجابية أن العديد من األجهزة أصبحت تتعاون 

ويبقى التحدي االستراتيجي يكمن في بعض الدول التي ال . بشأن مسألة المقاتلين اإلرهابيين األجانب
مجال مكافحة اإلرهاب، مما أدى إلى مبادرة لبعض الدول في نشر بعص تملك أجهزتها خبرة في 

 .موظفي اتصال اضافيين في العواصم الرئيسية بهدف تحسين تدفق المعلومات
 .مراقبة الحدود وآليات الرقابة: الفرع الرابع

اإلرهابيين من التحكم في مراقبة الحدود من خالل أليات فعالة من شأنها أن تضع حدا للمقاتلين 
مغادرة بلدانهم ووقف حركة األموال واألسلحة عبر الحدود، غير أن هذه اآللية الوقائية يفتقر إليها 

العديد من الدول بسبب حدودها البرية الشاسعة وضعف قدرتها على مراقبة الحدود، وهذا ما يتيح دخول 
مثلما هو عليه حدود الجمهورية العربية  .المقاتلين اإلرهابيين األجانب والقدرة على العمل دون صعوبة

 .السورية والعراق
ويمكن االستعانة في هذا المجال بالبيانات البيو مترية وبيانات أسماء المسافرين، مع االستعانة 

بقاعدة بيانات اإلنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة ونشرات اإلنتربول الصفراء المتعلقة 
 .تي تصدرها الدول األعضاء في إطار منظومة االنتربولباألشخاص المفقودين ال

هذه اآلليات يمكن أن تكون أدوات هامة للتنقيب عن البيانات وتعزيز اجراءات الفحص المستخدمة 
 17. لتتبع المقاتلين اإلرهابيين األجانب المحتملين عند المعابر الحدودية

المجال التي البد من سدها من خالل  هذا بغض النظر عن الكثير من الثغرات الهائلة في هذا
، بشأن 1111، و1267رصدها بالتعاون الدولي وبالتنسيق مع لجنة مجلس األمن المنشأة عمال بقرار 
 .تنظيم داعش والقاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجما عات ومؤسسات وكيانات

 .اإلنترنيت ووسائل التواصل االجتماعي: الفرع الخامس
ة األنترنت من أهم وسائل التواصل االجتماعي وهي من أنجع الوسائل لما توفره لقد أصبحت وسيل

من امكانية التواصل عن طريق الصورة والصوت وارسال الملفات والمناشير والفيديوهات، وهو ما 
يساهم بشكل مباشر على قدرة التحاور واالقناع والتوجيه هو ما سهل على المحترفين في هذا المجال 

 .أعدادا كبيرة من خالل وسيلة الفاسبوك وتوتير والوا يتساب والفا يبر وغيرها من الوسائل الستقطاب
وتعد وسيلة األنترنت جزء ال يتجزأ من الخبرة االجتماعية لمعظم المقاتلين االرهابيين األجانب فهم 

وائفها، ونطاق يستعملونها بكل سهولة، بل إنهم أول من يعتمد أشكال التكنولوجيا الجديدة، وبجميع ط
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الدعاية في هذا المجال واسع ويغطي العديد من الوسائل كأشرطة الفيديو التي يجري عرضها على 
األنترنت وفي أغراض االتصال والتخطيط والتسيير والتجنيد والدعاية اإلعالمية، كما تعمل هذه 

ابيين األجانب وكأداة لنشر الوسائل على تعزيز التواصل االجتماعي وربط العالقات بين المقاتلين اإلره
الفكر المتطرف وتجنيد المقاتلين وذلك ألسباب ليس أقلها أنها تلغي المسافات االجتماعية على شبكة 

 .االنترنت بين المقاتلين الموجودين في مناطق النزاع ومن يمكن تجنيدهم في جميع أنحاء العالم 

ريق شبكة االنترنت ووسائل التواصل وتشير الدراسات إلى أن االتصال الشخصي المباشر عن ط
االجتماعي من بين أهم العناصر األساسية في معظم العمليات المؤدية إلى التطرف وتجنيد المقاتلين 
اإلرهابيين األجانب، فكثير من الحاالت تحول فيها أشخاص إلى اعتناق الفكر المتطرف من خالل 

 ".للفكر المتطرفالتشرب الذاتي " استخدام االنترنيت وهو ما يسمى 
وللحد من خطر االستعمال السيئ لشبكة االنترنت من قبل المقاتلين اإلرهابيين األجانب، يتطلب 
توحيد القواعد القانونية والتنظيمية في هذا المجال بالنسبة للدول وادراج تشريعات وطنية ودولية دون 

 .الوطني والدولي المساس بالخصوصيات لألفراد والمجتمعات كعمل وقائي على الصعيد
 .التدابير الردعية والقضائية: المطلب الثاني

التطرق إلى التدابير الردعية والقضائية للحد من خطر الجماعات اإلرهابية العابرة للحدود تفرض 
علينا النظر في استخدام حق الدفاع الشرعي للرد على العمل اإلرهابي، ثم دور القضاء الجنائي 

 .المقاتلين االرهابيين األجانب الوطني والدولي في حق
 .استخدام حق الدفاع الشرعي للرد على العمل اإلرهابي: الفرع األول

استندت الدول في استخدامها للقوة ردا على االعتداءات المسلحة إلى حق الدفاع الشرعي وفق نص 
ى اإلرهاب بعد من ميثاق األمم المتحدة، فقد استندت الواليات المتحدة في حربها عل( 51)المادة 
، استخدام حق الدفاع الشرعي لتبرير الحرب ضد الجماعات اإلرهابية التي 2111سبتمبر  11احداث 

هاجمت الواليات المتحدة، وبذلك فقد وسعت الواليات المتحدة مفهوم الدفاع الشرعي لكي يتضمن رد 
 .الفعل العسكري ضد الدول التي تؤوي الجماعات االرهابية

عنان األمين العام السابق لألمم المتحدة في بيانه أمام القمة الدولية حول  وقد أوضح كوفي
بينما ينتظر مجلس األمن " ، بأنه 2115مارس  11الديمقراطية واإلرهاب واألمن التي عقدت في 

للمحافظة على السلم واألمن الدوليين، إال أن الدول المجني عليها باإلعتداء المسلح يمكنها أن تلجأ إلى 
 ".من الميثاق( 51)لقوة المسلحة طبقا لحقها الطبيعي في الدفاع المعترف به في المادة ا

غير أن استعمال حق الدفاع الشرعي ضد الجماعات اإلرهابية المسلحة وفق  القرارات التي أصدرها 
، (2114)، 2171، و (2111) 1373مجلس األمن المتعلقة بمحاربة اإلرهاب خاصة منها قرار 

، تتطلب التوازن بين مقتضيات مواجهة االرهاب ومتطلبات حقوق اإلنسان، ما دام (2115) 2253و
 .أن التكييف القانوني للحرب على اإلرهاب ال ينطبق عليه القانون الدولي اإلنساني
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 .التدابير القضائية: الفرع الثاني
ة للحدود تشريعات وطنية تشمل التدابير القضائية للحد من خطر الجماعات المسلحة االرهابية العابر 

خاصة للحد من الجرائم المرتكبة كما تتطلب تدابير قضائية دولية لمحاكمة المقاتلين االرهابين على 
 .مستوى محاكم جنائية دولية

 .التدابير القضائية الوطنية: أوال
قوانين تعتمد الدول األعضاء في مجال انفاذ القانون للتصدي لمشكلة المقاتلين االرهابيين على 

قائمة لمعالجة الجرائم المتصلة باإلرهاب، بما في ذلك القوانين التي كانت تستخدم فيما سبق لمقاضاة 
المقاتلين الذين انضموا إلى جماعات أخرى، وتشمل هذه القوانين حظر المشاركة في أنشطة إرهابية، 

 .وقوانين تجرم الدعم المقدم لتنظيمات إرهابية
ل االرهاب الداخلي في النطاق اإلقليمي للدولة فإن القضاء الوطني لهذه فإذا كان الفعل من قبي

الدولة هو المختص أوال بالمالحقة باالستناد إلى القوانين الوطنية لمكافحة اإلرهاب وأحكام قانون 
العقوبات واالتفاقيات الدولية التي تعني بمالحقة جرائم معينة، وعليه فإن القضاء الوطني يالحق ما 

 .ره القوانين المحلية ارهابا وسائر الجرائم المعتبرة من مظاهر االرهاب بموجب اتفاقيات دوليةتعتب
أما إذا كان الفعل من قبيل االرهاب الدولي أي الذي يتعدى الحدود االقليمية للدولة فإن المالحقة 

والدولية التي تنظم التعاون  تتم بواسطة المحاكم الوطنية للدول المعنية وباالستناد إلى االتفاقيات الثنائية
القضائي بين الدول وتسليم واستيراد المجرمين، كما نصت على ذلك معظم االتفاقيات الدولية المعنية 
بمكافحة الجرائم الدولية سيما االتفاقيات االثنتي عشر المتعلقة بموضوع اإلرهاب الدولي، توجب على 

ما المحاكمة" تقوم بمحاكمتهم، مبدأ  الدول األطراف إذا لم تقم بتسليم المتهمين أن  ".إما التسليم وا 

 .التدابير القضائية الدولية: ثانيا
بالرغم من الجهود التي بذلت والتي ال تزال تبذل للحد من خطر اإلرهاب الدولي، إال أن هذه الجهود 

جرائم إرهابية لم تتوج إلى حد اآلن بإنشاء محكمة جنائية تختص بمالحقة اإلرهابيين الذين يرتكبون 
 .دولية عابرة للحدود، أو على األقل إدراج أحكام خاصة باإلرهاب ضمن نظام المحكمة الجنائية الدولية

وبالرغم من االقتراحات التي تقدم بها كثير من الدول ومن ضمنها الجزائر إلدراج جرائم اإلرهاب في 
احات لم تحظ بموافقة جميع الدول، بسبب دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، غير أن هذه االقتر 

عدم تعريف اإلرهاب، وأن إدراجه قد يؤثر في تسيس المحكمة، وأن أعمال اإلرهاب ليست كلها من 
األهمية والخطورة التي تستوجب مالحقتها أمام القضاء الدولي وتبقى المحاكم الوطنية أقدر علة 

 .مكافحتها بفعالية أكبر

ه المحاكم فإنه بإمكاننا استعاضته في المرحلة الراهنة باالختصاص وبالرغم من غياب مثل هذ
القضاء العالمي الذي يعول عليه في قمع االنتهاكات الخطيرة ومنها األعمال االرهابية، إذ يتيح هذا 
المبدأ لكل دولة أن تمارس اختصاصها الجزائي على مرتكبي االنتهاكات الجسيمة والجرائم االرهابية 
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عن جنسية المجرم أو موطنه والمكان الذي ارتكب فيه الجريمة، وقد صدرت في عدة دول بغض النظر 
سبانيا  .قوانين تعطي محاكمها حق المالحقة باالستناد إلى هذا المبدأ مثل بلجيكا وا 

 خاتمة
 :نخلص في أخر دراستنا في هذه المداخلة إلى االقتراحات التالية

، في التشريعات (2111) 1373، وقرار (2114) 2171أدراج األفعال المجرمة في القرار  .1
 .الوطنية
دراجفي التشريعات الوطنية  اإلرهاب تعريف ضرورة .2  األساسي، روما نظام في أحكامه وا 

 .الدولية الجنائية المحكمة مستوى على المجرمين محاكمة ليتسنى
االيديولوجيات المتطرفة ووضع على الدول وضع استراتيجيات فعالة لفهم دقيق لطبيعة وجاذبية  .3

بدائل من أجل مكافحة التحريض والتطرف المصحوب بالعنف، وتمكين المجتمع المدني ورجال الدين 
 .من االسهام في هذه االستراتيجية

وضع تدابير لحظر ومنع التحريض على ارتكاب األعمال االرهابية، بوسائل منها شبكة  .4
 .ومع مراعاة حقوق اإلنسان ذات الصلةاألنترنت ووسائل التواصل االجتماعي 

نفاذ القانون واالدعاء وسائر  .5 اتخاذ خطوات لكفالة التعاون والتنسيق بين االستخبارات وا 
السلطات المعنية األخرى، وكفالة اشتراك أجهزة االدعاء منذ البداية في التحقيقات بشأن المقاتلين 

 .اإلرهابيين األجانب والمشتبه فيهم
ة للتعامل مع فئات معينة من العائدين، وال سيما القصر والنساء وأفراد األسر وضع استراتيجي .6

عادة اإلدماج كبدائل  وغيرهم من األفراد الذين يحتمل أن يكونوا ضعافا، واستخدام برامج إعادة التأهيل وا 
 .وقائية للمالحقات القضائية في الحاالت التهم التي ال ترقى إلى جرائم االرهاب

نفاذ منع سفر ال .7 مقاتلين االرهابيين األجانب فيما بين الدول على مستوى مراقبة الحدود وا 
 .القانون
تدريب القضاة ووكالء النيابة على أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الجماعات  .1

المسلحة االرهابية لجمع وقبول األدلة الواردة من وسائط التواصل االجتماعي واألدلة المجمعة من 
 .النزاع، مع كفالة االحترام الكامل لسيادة القانون واالمتثال اللتزامات حقوق اإلنسان مناطق
 .إدراج أحكام تخص العمل اإلنساني أثناء مواجهة الجماعات المسلحة اإلرهابية العابرة للحدود .1

ضرورة وضع برامج سياسية واجتماعية للتصدي للمقاتلين األجانب، وبلورة صورة تحليلية  .11
 .لهوية هؤالء المقاتلين وأسباب اعتناقهم للفكر المتطرفشاملة 
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 األمن االقتصادي الجزائري في ظل العولمة
 

 إدريس عطية /الدكتور
 "أ"أستاذ محاضر صنف 

 قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية
 تبسة–جامعة العربي التبسي 

 ُملخص؛ 
الذي يمثل تستهدف هذه  الدراسة البحث في األمن االقتصادي الجزائري الجزائري والمتمثل فاألمن 

بدور أحد أبعاد األمن اإلنساني الذي يتهدد الفقر والبطالة، وهذا في إطار العولمة الجارفة التي تؤكد أن 
الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنا، و ما ال شك فى أن أنماط انعدام األمن االقتصادي هي محصلة 

قتصاد الجزائري كان من النتائج ثغرات عديدة في السياسات المعتمدة، فالضعف البنيوّي في اال
الواضحة لالستمرار في االعتماد على النمو المتقلب المدفوع بقّوة النفط، فأن االعتماد الزائد على 

 .عائدات النفط قد أضعف هيكل االقتصاد الجزائري وتركه عرضًة لتقلبات األسواق العالمية
ة في تحقيق األمن االقتصادي الذي بدوره ولذلك جاءت أهمية هذه الورقة في ابرز العوامل المتحكم

يرتبط بكل أبعاد األمن الوطني واألمن اإلنساني في اإلطار األفقي والعمودي وعلى كل المستويات 
الكمية والكيفية الناظمة للعملية االقتصادية الجزائرية، دون أن ننسى أن االقتصاد هو العامل الجوهري 

األمن العسكري من خالل تغطية نفقات الدفاع وتطوير المنظومات الذي يحرك كل أبعاد األمن بما فيه 
الدفاعية ليكون بذلك االقتصاد عامال دفاعيا مزدوجا من خالل الدفاع االقتصادي الذي يدافع عن نفسه 
كمستوى للتحليل، ومن حهة أخرى اقتصاد دفاعيا من خالل تمويل عوامل الدفاع األخرى الموسعة من 

 .وال إلى الدفاع المدني و الثقافيالدفاع العسكري وص
 ؛ األمن االقتصادي، االقتصاد الجزائر، األمن الوطني، األمن اإلنساني،  الكلمات المفتاحية

 تداعيات العولمة، الدفاع االقتصادي
 مقدمة ؛

يتم بناء وتوظيف القدرات في أية وحدة دولية بناًءا على طبيعة األهداف السياسية المسّطرة من 
دراك صانع القرار الحتياجاتها المختلفة، ومدى نجاعة وفعالية توظيف هذه القدرات طرف  الدولة، وا 

 .لتحقيق أهدافها الحيوية والتأثير في األوساط األخرى
حيث كان دائما هناك تبادل وتكامل بين ما تطرحه المؤهالت االقتصادية والمؤهالت السياسية، 

ة، وكذا ضرورة توضيح العالقة بين المتغّيرين، إذا ال يمكننا أن ليتسنى دائما استعمالها بنفس الوتير 
نستند على الطرح الكالسيكي القائل بضرورة تبعية االقتصاد للسياسة، ولكن يجب التأكيد أن االنطالق 
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الحقيقي للسياسية البد أن يكون نابعًا من الشواغل االقتصادية من جهة، وساعيًا لتحقيق المتطلبات 
واألمن االقتصادي من جهة ثانية؛ ولذلك فمن المنطقي أن تهتم السياسة باالقتصاد   االقتصادية

 .وتسعى لتطويره واالرتقاء به
إن األخطار القادمة على مستوى األداء االقتصادي الوطني يستلزم ضرورة أن تصبح السياسات 

السياسات ربما تفوق في االقتصادية أكثر فاعلية لمواجهة احتماالت خطر األعداء من الخارج، وهذه 
تأثيرها التدخالت العسكرية؛ ألن السياسات االقتصادية الفاعلة تستطيع أن تضعف الخصم من خالل 

التأثير على قراراته أو امتصاص جزء من موارده أو إضعاف امكاناته أو إعاقة حركة نموه االقتصادي، 
ضعاف الخصم وعدم قدرته في الدفاع عن وما يؤدي إليه ذلك من التأثير المباشر وغير المباشر في ا

 .نفسه
لهذا تأتي أهمية أن تسعى الدول النامية إلى التركيز على قضايا األمن االقتصادي بهدف مواجهة 

 .التحديات القائمة والمستقبلية
ومن أهم الجوانب التي سنشير إليها في هذا المجال، المقصود باألمن االقتصادي وأبرز خصائصه 

 .تحدياته في ظل بروز ظاهرة العولمةومتطلباته و 
 

 أوال ؛ البناء االبستمولوجي لألمن اإلقتصادي؛
من أصعب المفاهيم التي يتناولها التحليل العلمي، ألنه مفهوم نسبّي ومتغّير " األمن"إن مفهوم 

ومرّكب، وذو أبعاد عدة ومستويات متنوعة، يتعرض لتحديات وتهديدات مباشرة وغير مباشرة من 
أمن "، أو "أمن الفرد"مصادر مختلفة، تختلف درجاتها وأنواعها وأبعادها وتوقيّتها؛ سواًء تعلق ذلك بــ 

، فهو أحد المفاهيم المركزية في حقل العالقات "األمن الدولي"، أو "أمن النظام اإلقليمي"أو " الدولة
لمي مستقل عقب الحرب الدولية، إذ اتسم بالغموض الشديد منذ ظهور العالقات الدولية كحقل ع

 .العالمية األولى
ويفحص موضوع الّدراسات األمنية كحقل معرفي األصول العميقة لتشّكل الظاهرة األمنية في 
حدودها الداخلية والدولية، استنادا إلى ضبط وتحليل مستويات تبلّور الفعل األمني عبر استقطاب 

ة األمنية، وذلك من خالل البحث في الدالالت النظرية ؛ الفاعل األمني، السيادة األمنية، القيمّ 1لثالثية
 .2واألصول المفهومية  واألبعاد العملّية لمفهوم األمن

ن األمن االقتصادي هو جزء من منظومة أمنية متكاملة يشملها مفهوم األمن اإلنساني الذي يقصد  وا 
لفقر والجوع والمرض وتوفير منه التحرر من الخوف والحاجة، أو بمعنى آخر تأمين حياة المجتمع من ا
 .حاجات الناس ومساعدتهم على حماية أنفسهم من األخطار التي قد تواجههم

لقد انحصر مفهوم األمن في الماضي وفي نطاق ضيق وأصبح يفسر على أنه أمن األرض من 
مع العدوان الخارجي، أما اليوم ومع بروز ظاهرة العولمة أصبح األمن يشمل أمن األرض وأمن المجت
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من األخطار التي قد تحيق به من الخارج كما يشمل األمن على حياة الناس من تهديدات الفقر أو 
ولهذا فإن التعامل مع مفهوم األمن ينبغي أن ينظر إليه على أنه مفهوم شامل لكل . المرض أو الجهل

 .الخ...األبعاد السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية
ت النظرة الكالسيكية لألمن في الفكر الواقعي، أخذت بالتطور واالتساع من مضمونه بحيث أخذ

رات عالمية متعددة؛ منها دخول ، بفعل تغيّ 3ق ليضم أبعادًا أخرى غير البعد العسكري لألمنالضيّ 
العديد من الدول إلى عضوية النظام الدولي خالل ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، األمر الذي 

ز عليها رة التي تختلف عن تلك القضايا التي كانت تركّ إلى زيادة كثافة القضايا واالهتمامات المتغيّ  أدى
المدرسة الواقعية، وكذا بروز دور المنظمات غير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني التي أخذ 

سهاماتها في معالجة قضايا التعاون  دورها في التزايد ــ كفواعل دولية جديدة متماّيزة عن الدولة ــ وا 
االقتصادي واالجتماعي، وقضايا السلم واألمن الدوليين، األمر الذي نتج عنه تغّيرات حقيقية في بنّية 

 .العالقات الدولية
 ؛ ONUفاألمـن االقتصادي، حسب منظمة األمـم المتحدة

ومشبعة من خالل هـو أن يملك المرء الوسائل المادية التي تمكنه من أن يحيا حياة مستقرة »
امتالك ما يكفي من النقود إلشباع الحاجات  األسـاسـيـة وهـي الـغـذاء، الـمـأوى الـالئـق والـرعـايـة 

 1«الصحية األسـاسـيـة والـتـعـلـيـم
أي أن األمـن االقتصادي يشمل تدابير الحماية والضمان التي تؤهل اإلنسان للحصول على حاجاته 

 .ألدنى لمستوى المعيشةاألساسية وضمان الحد ا
وهـنـاك مـن عــرف األمــن االقـتـصـادي بـأنـه يعني التنمية؛ إذ إن ظـاهـرتـي األمــن االقـتـصـادي والتنمية 

مترابطتان بحيث يصعب التمييز بينهما، فكلما تقدمت التنمية تقدم األمن، وكلما نظم المجتمع أمـوره 
. فـإن درجـة مقاومته للمهددات الخارجية سوف تتزايد بدرجة كبيرةاالقتصادية لمد نفسه بما يحتاج إليه 

والتنمية  ـــ كما هو معروف ـــ  مفهوم مركب؛ فهي عملية وليست حالة، كما إنها آلية، إلى جانب كونها 
وسيلة لتحقيق أهداف طارئا في النمو وال وضعا  مستمرا واتجاها مرحلية ضمن إطار غايات إنسانية 

 .ت أبعاد مجتمعيةوحضارية ذا
، نمو اقتصادي بمعنى تزايد مستمر في إنتاج أولها :أما مؤشراتها المتكاملة والمتداخلة فهي أربعة

نتاجية الفرد؛  االقتصادية واالجـتـمـاعـيـة  –، تحوالت هيكلية تمس كل أوجه التخلف ثانيهاالمجتمع وا 
طـالق الطاقات الخيِّرة –والـسـيـاسـيـة واإلداريـــة والـثـقـافـيـة  بـهـدف تـكـويـن بـنـى أسـاسـيـة، وتنمية الـقـدرات، وا 

من خالل تزايد  -ادية ، تحسن مستدام لنوعية الحياة الموثالثهاعلى المستويين الـفـردي والجماعي؛ 
: ورابعها مطرد في متوسط الدخل الحقيقي للفرد عبر فترة طويلة من الزمنوالمعنوية ألفراد المجتمع؛
 .5تطبيق نسق اجتماعي يهدف إلى توسيع الخيارات المتاحة للمواطنين بأجيالهم المتعاقبة
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صادية للمجتمع ورفاهيته، ففي المجال االقتصادي ال بد أن يستوعب هذا المفهوم المطالب االقت
وباألخص القضايا المتعلقة بالتنمية اإلنسانية التي تستهدف بناء اإلنسان وكرامته وحفظ حقوقه 

وواجباته، كما ال بد من العمل على تأمين سبل الوقاية المبكرة لحفظ المنجزات االقتصادية القائمة 
القادمة وباألخص مساعدتهم على توفير  والمستهدفة، وخاصة توفير أسباب الحياة الكريمة لألجيال
 .السكن المالئم والعمل المناسب والتعليم والصحة الجيدة

لقد اعتقد الكثير من االقتصادين أن األمن االقتصادي يتطلب وجوده ارتفاع متوسط دخل الفرد أو 
ن قبل ، أو دخل أساسي ومضمون من عمل منتج ومجز أو م .6القومي/ ارتفاع مستوى الدخل الوطني

شبكة سالمة ممولة من القطاع العام كالضمان االجتماعي أو التأمينات االجتماعية أو غير ذلك من 
من سكان العالم قد يكونون حااًل آمنين % 25شبكات األمن االجتماعي، إال أنه اتضح أن الربح فقط 

فقيرة يشعرون اآلن بعدم اقتصاديًا بهذا المعنى، وكثير من الناس في الدول الغنية فضاًل عن الدول ال
فمثاًل خالل . ؛ ألن الحصول على عمل واالحتفاظ به أصبح أمرًا متزايد الصعوبة7األمن االقتصادي

م لم يزد عدد فرص العمل في البلدان الصناعية إال بمقدار نصف معدل نمو 1113م و1112العامين 
م كان أكثر من 1113وبحلول عام . الناتج المحلي اإلجمالي، ولم يساير النمو في القوى العاملة

ففي . كذلك انخفضت األجور الحقيقية في كثير من مناطق العالم. مليون شخص يبحثون عن عمل35
على أقل من ( من القوى العاملة% 21يمثلون حوالي )مليون شخص 44دول االتحاد األوروبي يحصل 

 .1نصف الدخل في بلدانهم
ع األمن االقتصادي وتضعف الثقة به وتوقعه في قبضة إن أكبر التحديات المعاصرة التي تزعز 

العدو هي ظاهرة العولمة االقتصادية التي يكرسها قيام منظمة التجارة العالمية، وشروطها القاسية 
 .لالنضمام

إن ما تسعى إليه منظمة التجارة العالمية هو ضرورة االنفتاح االقتصادي مع العالم الخارجي، بما 
اح من تقديم العديد من التنازالت االقتصادية الخطيرة التي تستهدف على المدى يتطلبه ذلك االنفت

البعيد، غزو األسواق المحلية وتجميد النمو الصناعي وضعف المبادالت التجارية الخارجية، وجعل 
الدول النامية مصدرًا إلمداد الدول الصناعية بالمواد األولية الرخيصة، وسوقًا واسعة لمنتجاتها 

اعية، وأخيرًا التخطيط لحصول الدول الصناعية على حقوق االمتيازات األجنبية في الدول النامية الصن
 .1كوسيلة قوية الختراق وهدم اقتصادها من الداخل

ومن المعادالت الصعبة التي تواجه الدول النامية، هي كيفية االنفتاح االقتصادي على العالم في 
التكتالت والتجمعات االقتصادية اإلقليمية والدولية، وخاصة على الوقت الذي تواجه فيه تصاعد قيام 

ومجموعة ( الميركوزر)مستوى الدول الصناعية مثل قيام االتحاد األوروبي وتكتل دول أمريكا الجنوبية 
األندين والسوق المشتركة ألمريكا الوسطى واالتحاد الجمركي لجنوب افريقيا ومجموعة آفتا ومجموعة 

مثل هذه التكتالت يعد من أكبر صعوبات ومعوقات حركة التبادل التجاري وانتقال السلع  وقيام. نافتا



312 
 

ورؤوس األموال، وما يمكن أن يستتبعه ذلك في المستقبل من ظهور االحتكار الدولي لالقتصاديات 
 ..11العالمية

االقتصادية  إن مثل هذه التهديدات االقتصادية هي التي يتوقع أن تؤدي إلى تصاعد حدة المنافسة
الدولية وقيام المعركة االقتصادية القادمة بين التجمعات االقتصادية واالقليمية والدولية فيما بينها وبين 

 .الدول الصناعية والدول النامية كذلك، والتي ستطال بال شك رفاهية الناس وحياتهم
وقوعها في المستقبل، وال  لهذا فإن األمر يستلزم سرعة البحث في سبل الوقاية من األضرار المحتمل

نما  نعني أن األمن االقتصادي مفهوم دفاعي فقط، كما ال نقصد بأن يكون مفهومًا هجوميًا فقط؛ وا 
وكذلك  ،00"يكون هذا المفهوم شموليًا وتكامليًا معًا بحيث يستطيع الدفاع عن األخطار المحتملة

مكانيات واستعدادات الدول والتجمعات يستطيع اقتناص الفرص االقتصادية الممكنة من خالل تلمس إ
 .االقتصادية األخرى وتحسس اخبارها وتلمس قدراتها

بيد أن األمر ال يتوقف عند هذا اإلجراء الضروري، ولكن يتطلب كذلك معرفة الواقع االقتصادي 
، واقتناص 12للبلد وقياس امكانياته، ورفع زمام المبادرة في كافة القضايا االقتصادية الداخلية والخارجية

الفرص التجارية اإلقليمية والدولية، وجذب رؤوس األموال وتشجيع االستثمارات المحلية، وتعزيز 
المشاركة المجتمعية، وتفعيل دور القطاع الخاص، والتغلب على ضغط الموارد المالية، والقضاء على 

المعلومات وخاصة أمن  الفساد اإلداري والمالي، ومكافحة جرائم غسل األموال، والحفاظ على أمن
الشركات من التجسس االقتصادي، وامتالك وسائل المعرفة وخاصة التعامل الجيد مع تقانات العصر 

وعلومه والوصول إلى أوسع األسواق، كما ال بد من العمل على تطوير قدرات األفراد واالنتفاع من هذه 
 .القدرات في تحقيق األمن االقتصادي للمجتمع

 :تحقيق األمن االقتصادي الجزائري؛ الجوانب الكمية والكيفيةعوامل : ثانيا
، كما تطورت عواملها وأصبحت مقياس لقوة الدولة، ومحددة 13لقد تطور مفهوم القوة االقتصادية

، (الكمية)لحجمها على المستوى الدولي، إذ تحتل الدولة ذات  الموارد والثروات األكثر من حيث العدد 
مكانة رائدة  بين الدول المحيطة بها إقليميًا، والتي ترقى إلى ( االستغالل)ظيم واألحسن من حيث التن

مستواها، ويمكن تحديد دعائم القوة االقتصادية في توافر الموارد األولية، ومصادر الغذاء ومدى التحكم 
 .14في التكنولوجيا، وهذه الدعائم كفيلة بتدعيم الدور السياسي واالستراتيجي للدولة

ل المتغّير االقتصادي على مجموعة من المعطيات والفواعل والتفاعالت المتعلقة بالحياة ويشتم
 االقتصادية للدولة، وتنقسم العناصر المكونة للمتغّير االقتصادي إلى قسمين أساسين؛

 رأسمالي،  )؛ كطبيعة النظام االقتصادي للدولة قسم يتعلق بالجوانب الكيفية أو النوعية
، إلى النمط االقتصادي (زراعية، صناعية، تكنولوجية)وطبيعة البنية االقتصادية  ،(اشتراكي، مخطط

 ؛(نمط إنتاجي، نمط استهالكي)السائد 
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 ؛ كحجم ومعدالت اإلنتاج الوطني ووضعية الميزان قسم يتعلق بالجوانب الكمية والمادية
 .التجاري للدولة وتوزيع الدخل على األفراد

ي عنصرًا أساسيا من عناصر قوة الدولة كما يؤثر تأثيرًا مباشرًا على وبهذا يشكل العامل االقتصاد
قدراتها الدبلوماسية، من خالل تسخير كل اإلمكانات االقتصادية الالزمة لدعم الجهود الدبلوماسية، 

وفي مقدمة ذلك توفير الميزانية الالزمة للجهاز الدبلوماسي، وكذا تقديم المساعدات واإلعانات المالية 
رها،  فإن امتالك الدولة للمقدرات االقتصادية يعتبر عامال رئيسيا في تمّكين الدولة في التأثير في وغي

الوحدات الدولية األخرى عن طريق منح المعونات االقتصادية أو التهديد بقطعها، وفي إكساب الدولة 
 .القدرة على مقاومة الضغوط االقتصادية الخارجية

صادية الجزائرية في سبيل معرفة حجمها على المستوى اإلفريقي، إن استعراض المؤهالت االقت
، وترّكز الدراسة على 15يجعلنا نتفادى الحديث بإسهاب عن تطور النظام االقتصادي الجزائري وتحوالته

مكانيات وموارد، كما تهتم الدراسة  بنية االقتصاد الجزائري الحالي، وما يقوم عليه من دعائم وا 
عّبر في مجملها عن الحالة االقتصادية، باإلضافة إلى الترّكيز على التجارة الخارجية بالمجاالت التي ت

للجزائر ومعرفة حجم مبادالتها، وأهم المتعاملين معها والنسب المختلفة  لصادراتها وواردتها، بحيث تعد 
، من حيث نسبة للتجارة الخارجية دورًا كبير في تحديد وضعية الدولة ومدى ارتباطها بالوحدات األخرى

 .المبدالت وتنوع مجاالتها
 ؛ إن اإلمكانيات االقتصادية للجزائرـ تشكل بنية تحتية هامة تؤهلها بنّية االقتصاد الجزائري

للّعب دورًا أساسي على المستوى الجهوي والدولي، فقد عرفت الجزائر منذ السبعينيات سياسات تنموية 
واالهتمام بالثروات الباطنية التي يقوم عليها االقتصاد، وتتشكل هدفت إلى تطوير القطاعات المختلفة 

 :بنية االقتصاد الجزائري من العناصر التالية
لقد انطلقت الجزائر في بناء قاعدتها االقتصادية منذ العشرية : القاعدة الصناعية الجزائرية-1.1

 :األولى، وقامت على التوجهات الصناعية التالية
التركيز على الصناعات الثقيلة؛ كصناعة الحديد والصلب والصناعات البتروكيمائية التي تطلبت  /أ

ذا كانت الصناعات الحديدية وضعت  لقيامها بناء مركبات صناعية كبرى، شكلت تكلفة مالية ثقيلة، وا 
 ؛16لتغطية السوق الداخلي، فقد خصصت المنتوجات البتروكيمائية للتصدير

اعات الميكانيكية؛ وذلك بإنشاء الوحدات اإلنتاجية واالنتقال من التركيب إلى تشجيع الصن /ب
 ؛17التصنيع

االهتمام بالصناعات التحويلية لتلبية حاجات السوق الداخلي من المواد االستهالكية المختلفة  /ج
 .11وخاصة منها الصناعات الغذائية

ن أكبر منتجي النفط في إفريقيا بعد كل من إذ تعد الجزائر م :اإلمكانات الطاقوية والمعدنية-2.1
، الجزائر في "االقتصاد العربي المعاصر"، في كتابهسمير أمين، حيث يصنف 11نيجيريا وليبيا والسودان
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، إذ 21خانة الدول البترولية المتوسطة، التي تكون فيها الثروة البترولية أهمية كبيرة في تنمية المجتمع
يل المشاريع االستثمارية الجديدة وصيانة البنية األساسية وترميمها، ويوجه تساهم موارد الطاقة في تمو 

 .21عادة لمواجهة حاجيات اإلنفاق العام
من إيرادات صادرات  %11ويحتل قطاع المحروقات مكانة هامة في االقتصاد الجزائري، إذ يشكل 

 BP"سي مسعود حسب مجلة ، ويبلغ االحتياطي النفطي المتمركز أساسا في حا22الجزائر اإلجمالية
Statiscal Review " 12.3بــ 'Gbls '  سنة حسب اإلنتاج  16.1مليار برميل، ولمدة زمنية قدرها

' T'4.5مليون برميل يوميا، واحتياطي من الغاز الطبيعي الذي يقدر بـ  1.361الحالي الذي يقدر بـ
سنة بمعدل اإلنتاج الحالي وهو يمثل رابع احتياطي عالمي بعد  53.3، أي (3م)تريليون متر مكعب 

 US Geological Surveyحركة التأميمات التي عرفها القطاع في سنوات السبعينيات، وحسب الـ 
 Gbls ، 51%: 6.1 Gbls  ،5%: 16.3 1.7:%15)فان إمكانية االكتشاف بالجزائر  هي 

Gbls)23. 
ستغالل األسواق األوربية، كإيصال الغاز الجزائري عبر تونس إليطاليا، وكذلك وقد اهتمت الجزائر با
، أما بالنسبة للبترول ونظرًا ألن احتياطه ال يمثل إال ستة عشر سنة من 24إلى إسبانيا عبر المغرب

اإلنتاج وأخذا بعين االعتبار التحوالت في النظام االقتصادي العالمي، خاصة بعد انهيار سوق النفط 
، فقد اهتمت الجزائر بإحداث تغّيرات في القوانين المتعلقة باستغالل حقول 1115/251116عامي 

 .26النفط والتنقيب فيها، حيث ُفتح المجال أمام الشركات األجنبية لالستثمار
إلى جانب الطاقات ..( خاصة الحديد والفوسفات)كما  تدخل المعادن المختلفة التي تحتويها الجزائر 

عن البترول والغاز، كمتغّير أساسي في بنية االقتصاد الجزائري، إضافة إلى ما يمثله القطاع  الناشئة
؛ بحيث  2116ـــ  2114الفالحي ومدى تحسنه في السنوات األخيرة خاصة في الفترة الممتدة ما بين 

االهتمام  من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة قابلة للمضاعفة إذ ما تم %11يساهم القطاع بنسبة 
بالسياسة الفالحية، والحفاظ على األراضي الزراعية التي تحتل خمس المساحة اإلجمالية، أي بحولي 

 .27مليون هكتار 47
كما تساهم بشكل مباشر في ترقية الصناعات الغذائية من خالل تزويدها بالمواد األولية، حيث عرف 

 2116،21من رأسمال الصناعات التحويلية سنة  %31هذا القطاع ديناميكية استثمارية هامة قدرت بــ 
ليبقى قطاع الفالحة في الجزائر يحتاج إلى الكثير من االهتمام ألنه مجال إستراتيجي يحقق األمن 

 .الغذائي
هذا إلى جانب شبكة المواصالت والنقل التي تعد عصب االقتصاد المعاصر، ولذلك سعت الجزائر 

اتها على كل المستويات؛ طرق برية معّبدة والتي من أبرزها تدشين منذ االستقالل إلى تنمية شبكة طرق
الطريق السيار شرق ــ غرب، سكك حديدية والتي تربط أغلب المدن ببعضها البعض، وحتى النقل 

الجوي حيث عرفت تطورا ملحوظا في عدد مطاراتها الداخلية والدولية، كما شهد القطاع تغٌيرات هامة 
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نفتاح على االستثمارات بغية المساهمة في ترقية الخدمات وتخفيف العبء في إطار الخوصصة واال
على الشركات التابعة للقطاع العام، هذا إضافة إلى فتح وترميم العديد من الموانئ البحرية في أغلب 

 .الواليات الساحلية للجزائر
 ا تحوالت كبيرة في عرفت  الجزائر منذ استقالله: التجارة الخارجية الجزائرية/هيكلة المبادالت

مسار تجارتها الخارجية إذ شهدت مرحلة السبعينيات سيطرة الخط االستعماري على المبادالت الخارجية 
وتبعيتها لفرنسا، غير أن سنوات السبعينيات جسدت محاوالت جادة لفك العزلة عن المبادالت والتفكير 

 .في التحرير االقتصادي وفرض الوجود على المستوى الدولي
كانت بوادر هذه السياسة واضحة من خالل حركة التأميمات التي قام بها الرئيس الراحل هواري و 

بومدين، وكذلك السعي من أجل تحقيق نظام اقتصادي دولي جديد يضمن العدالة بين الشمال 
 والجنوب، كما عرفت أيضا الجزائر في هذه المرحلة نظاما اقتصاديا موجها، تمّيز بسيطرة الدولة على

 ".قضية دولة"النشاطات االقتصادية وكانت التجارة الخارجية تعتبر 
في حين فرضت تغّيرات ما بعد الحرب الباردة والتحوالت التي طرأت على النظام الدولي، وهيمنة 
القطب الواحد، وانتشار العولمة إلى زيادة حركية التجارة الخارجية حيث بدت في السنوات األخيرة أن 

شركاء الجزائر االقتصاديين، إلى جانب أوربا كمتعامل رئيسي مع الجزائر، حيث  الصين من أبرز
من صادراتها نحو  %71، في حين توّجه الجزائر ما يعادل %51تصل الواردات إلى الجزائر إلى نحو 

سبانيا وألمانيا، كما تبرز اليوم الواليات المتحدة 21دول االتحاد األوربي يطاليا وا  ، وخاصة فرنسا وا 
 .31األمريكية كأحد أهم شركاء الجزائر االقتصاديين، خاصة في مجال االستثمار في النفط

، أن الجزائر تعد من  2112وقد كشف  صندوق النقد الدولي في تقرير صدر له في عشرين أفريل 
إلى أن ، مشيرا "مينا"البلدان األقل مديونية بين البلدان الـعشرين لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

الجزائر تحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية من حيث احتياطي الصرف 
، كما حّلت الجزائر ضمن مجموعة التنمية اإلنسانية المرتفعة حسب تقرير 31 2112الرسمي لسنة 

 .32الذي أصدره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2013التنمية اإلنسانية لعام 
 :جدلية المقاومة والتكّيف33ثالثا؛ انعكاسات العولمة على سياسة الجزائر االقتصادية ؛

 نهاية مع بدأت بأنها يرون الدولية والعالقات السياسة علماء بعض أنّ  غير قديمة، ظاهرة العولمة
 االشتراكي االقتصاد نهاية النهايات؛ عصر يعتبر ذلك ألنّ  السوفييتي؛ االتحاد وتفكك الباردة الحرب

 ،30ونهاية الجغرافيا 31التاريخ نهاية، القطبية الثنائية نهاية الشيوعية، اإليديولوجية نهاية الموجه،
 السوق الليبرالية، واقتصاد انتصار االنتصارات، عهد هو الدولية، العالقات في جديد عهد وبداية
 ياسين؛ السيد ويعّرفها ،الغربي السياسي والنظام
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 المعلومات على القائمة المعلوماتية والثورة االلكتروني العقل على يقوم جديد عالمي نظام بأنها "
 الجغرافية والحدود والقيم والثقافات لألنظمة والحضارات اعتبار دون المحدود غير التقني واإلبداع

 ".33العالم في القائمة والسياسية
 والديمقراطية، اإلنسان حقوق أهمها أساسية قضايا على ترّكز السياسي بعدها في العولمة وظاهرة
 الدول وتعطي العولمة، مع االندماج لتحقيق تطبيقها الجنوب دول على يجب معوّلمة كمفاهيم وتطرحها
 تدخال يكون التدخل هذا أنّ  غير المفاهيم، هذه وحماية لمراقبة اإلنساني التدخل في الحق الكبرى
 عكس حدوث حال في الطرف عنه وُيغض الكبرى، الدول مصالح تنتهك عندما يتم بحيث انتقائيا،
 في واستقباال ترحابا تجد الغربية التي المفاهيم لهذه مقاومة تبدي ال التي الدول فإنّ  ولذلك ذلك،

 تقابل بخصوصيتها التمسك في تعنتا الدول ازدادت كما فإّنه ذلك، عكس وعلى الدولي، المجتمع
 .والمحاصرة بالرفض
 أن استطاعت واالتصاالت المعلومات ثورة عن نتجت التي العولمة ظاهرة بأنّ  يرى من وهناك
 Kenichi "أوهيمي كينشي" الياباني اعتبر حيث سيادتها، على وتؤثر للدولة السياسية الحدود تخترق

Ohmaeأنّ  الوطنية الدولة سيادة على العولمة ألثر تحليله االتجاه في هذا رواد أبرز من يعد ، الذي 
 يعني الذي األمر وهو الداخلية، المحددات مضطرد وبشكل تفوق السياسي للقرار الخارجية المحددات

 العولمة وتشكل الدولي، التفاعل في تابع متغّير إلى مستقل متغّير من تدريجي بشكل تتحول الدولة أنّ 
 كبير جزء بنقل وذلك السياسي، استقاللها تهدد أنها كما وشرعيتها، الوطنية الدولة لسيادة كبيرا تحديا
لى وطنية، فوق لمؤسسات األعلى، إلى سلطاتها من  .37المدني المجتمع لمنظمات األسفل وا 

ولذلك تجد العديد من الدول وبخاصة دول الجنوب نفسها أم تحدي العولمة، الذي يراهن على إزالة 
واالقتصادي والثقافي واالجتماعي الحدود وتذويب السيادة الوطنية وتفعيل منطق االختراق السياسي 

وحتى األمني، مما يدفع بهذه الدول كحال الجزائر على تبني العديد من االستراتجيات، إما االنبطاح 
ما التكّيف والتعايش  ما المقاومة والرفض القاطع للعولمة، وا  الكامل والذوبان في تيار العولمة الجارف، وا 

 .مع ما تفرضه العولمة أخذًا وعطاءً 
 الخاتمة ؛

يتضح مما  سبق، فالجزائر تتفاعل في إطار نسق دولي معقد ومتشابك، بحيث تؤثر كل مكّونات 
هذه البيئة الخارجية على توجهات الجزائر الخارجية، في إطار عالقة تأثير وتأثر، بل وتؤدي العديد 

الجزائر، أو في  من األحداث الدولية إلى توّليد وصقل تصورات جديدة في مخيال صانع القرار في
 .توضيح وتعزيز شواغل النظام السياسي، وحتى في تغيير أهدافها وأجندتها الخارجية

أما ما  يمكن قوله بأنه ينبغي التفكير الجاد لحفظ األمن االقتصادي الذي أصبح ضرورة تستلزم 
االقتصادي البحث العميق والدراسة الواسعة، وبالنسبة ألمن االقتصاد الجزائري كجزء من األمن 

العالمي، يتطلب أخذ زمام المبادرة إلى تبني عقد مؤتمر علمي منظم لمناقشة القضايا األمنية 
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االقتصادية، واعتقد أن مثل هذا االقتراح جدير بالدراسة والبحث، للوقوف على مواطن القوة ومواطن 
 الضعف في هيكل اقتصادنا الوطني

لبشري أن ينجح في اختبار حاسم يتعلق بمنع الدمار فمنذ قرابة خمسين عامًا استطاع المجتمع ا
النووي على نطاق العالم، والذي انحصر في تدمير نغازاكي وهيروشيما، كما أن انهيار االتحاد 

السوفياتي وتفككه إلى دويالت أدت إلى انتهاء الحرب الباردة، لكن حربًا من نوع آخر بدأت عالماتها 
الستعداد لخوض هذه المعركة، وقد تكون توطئة لحروب أكثر سخونة تلوح في األفق، معلنة التأهب وا

حرب فيما بين الدول الصناعية نفسها من جانب . وتأججًا هي المعركة االقتصادية بين دول العالم
ومن أبرز مظاهر االستعداد لهذه الحرب، . وحرب بين الدول الصناعية والدول النامية من جانب آخر

نشاء منظمة التجارة العالمية التي تدير رحاها قيام التكتالت والتجم عات االقتصادية واالقليمية والدولية وا 
الدول الصناعية على حساب مصالح الدول النامية، والتي تكرس قيامها والدعوة لالنضمام إليها، ظاهرة 

تية عبر كما تعمل التطورات في مجال االتصاالت وسرعة نقل الوسائط المعلوما. العولمة االقتصادية
شبكة اإلنترنت العالمية والتي أطلق عليها بثورة االنفوميديا على تحديد مواقع الضربات االقتصادية 
المؤلمة، ويساند كل ذلك على مستوى األمن االقتصادي عمليات التجسس االقتصادي واختراق أمن 

 .المعلومات وخاصة أمن الشركات والمؤسسات الوطنية الكبيرة
 : الهوامش

أن نفّرق بين األمن والدراسات األمنّية، فاألمن كمصطلح ــ وحّتى كمفهوم ــ قديٌم قدم األفكار  ينبغي .0
السياسية لكّنه شهد جملًة من التطّورات في داللته بتعاقب الحقب التاريخية، أّما الدراسات األمنية فلم تظهر كحقل 

َرْين من القرن العشرين، فهي باألساس ثمرٌة لمجموعٍة من مستقّل ضمن أدبيات العالقات الّدولية إاّل في العقدين األخي
التطّورات التي حصلت على مستوى الدراسات اإلستراتيجية ــ التي كانت مرادفًة لها في بداية األمر ــ والتي بدأت مع 

 .نهاية الحرب العالمية األولى
2. Arnold Wolfers, Discord and Collaboration. Essays on International Politics, 

Baltimore, (Jhons Hopkins: university press, 1962), p.147-165 
عسكري،  ،مجتمعي: يشير إلى قطاعات األمن"( التوسيع األفقي"ى أيًضا بـأو كما يسمّ ) توسيع مفهوم األمن .3
فيشير إلى الوحدات المرجعية "( التوسيع العمودي"أو كما يطلق عليه ) أّما تعميقه؛  ..بيئــي،  اقتصـادي،  سياسي
الدول، الوحدات /النظام الدولي، األنظمة التحتية، الوحدات: مستويات التحليل/(Unités de références)لألمن
 .المجتمع، األفراد/التحتية
 .64-53.ص، ص  54.، عالمستقبل العربي "الثروة البترولية واألمن االقتصادي العربي، "ستيتي الزازية، .4
دراســة مقارنة في االقتصاد : التطور االجتماعي االقـتـصـادي للبناء السياسي الـعـربـيفـتـحـي محمد البعجة،  .5

 161.، ص) 2116دار النهضة العربية،: طـرابـلـس الـغـرب)مـأزق التخلف والعولمة : الكتاب الثاني: السياسي العربي

6. Mohamed Ayoub," The Security Problematic,"World Politics, Vol.49, No.02 
(January 1991) , pp.83-257. 

 سليمان الطفيل، المعركة االقتصادية القادمة وضرورة األمن االقتصادي، أنظر على الرابط التالي؛ .7
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 .المرجع نفسه .1
9. Marlies Glasisus and Mary kaldor,"Individuals First : A Human Security Strategy for 

The European Union,"in Merika Ierch (ed.), International Politics and Society (New 
Jersey: University of New Jersey Press,2005), pp.65-66. 

10. Laura Reed and Majid Tehranian,"Evolving Secrity Regimes ""  in Majid Tehranian 
(ed.), World A part: Human Security and Global Governance , op.cit., pp.36-37. 

عولمة ، (محرران)في جون بيليس وستيف سميث " األمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة،"جون بيليس، .11
 .436.، صالعالمية، مرجع سابقالسياسة 
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 ؛(خيار انتحاري)قبلت التحول إلى بلد ريعي وبالتالي الوقوع المقصود في فخ السهولة 

تعود إليها في مجال تصدير منتجاتها  وأخيرا، فقدت طبيعتها التقليدية كبلد مصدر ولم تعد تدافع عن الحصص التي
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16. Abdelmadjid Bouzidi, Panorama Des Economies Maghrébines Contemporains 
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انهارت أسعار البترول والمداخيل البترولية خالل الثمانينيات بعد تأميمات السبعينيات وزيادة األسعار التي  .25
فقد انتقل سعر ، "هنري كسنجر"تلته، بفعل الهجوم المضاد الذي قادته الواليات األمريكية ودول أوربية أخرى تحت قيادة 

، في الوقت الذي انخفضت 1116عام  13.53إلى  1115دوالر أمريكي عام  27.11برميل األوبيك  في المتوسط من 
وقد انهارت مداخيل الجزائر ( %41-)مليار  76.74مليار دوالر إلى  127.2فيه المداخيل البترولية لدول األوبيك من 

ميزان ، في الوقت الذي مر فيه 0993 مليار عام 1.90إلى  0990مليار العام  9.01في تلك المرحلة من 
 .0993مليار عام  3.33إلى عجز قدر بـ  0990مليار العام  0.13حساباتها التجارية من فائض قدره 

 .53-52.، ص صمرجع سابقنيكوال ساريكس، -  :انظر
الفرنسية الشركة األجنبية الوحيدة الحاضرة في الجزائر بمساهمة  TOTAL "توتال"في البداية كانت شركة  .26

ال يلبي الحاجات المطلوبة، وال " سونطراك"رمزية، وذلك إبان فترة التأميمات، كما أن إنتاج الشركة الجزائرية للبترول 
سياسة انفتاح على الشركات  اعتمدت سونطراك( فترة الثمانينيات)يواكب التطور التكنولوجي آنذاك، لكن بعد هذه المرحلة 

اتفاقية تعلقت جلها بالتنقيب على البترول والغاز وتنمية  31األجنبية إذ عرفت نجاحا ملحوظ، حيث أمضت أكثر من 
وجود توقعات تدفع بإمكانية إرسال الغز الجزائري أيضا إلى كل من البرتغال وفرنسا، وهذا ما دفع الجزائر إلى أن تطالب 

وهي الجزائر، أنغوال، السعودية، : OPICاألبيك )مصدرة للغاز، قياسا بمنظمة الدول المصدرة للبترول بمنظمة للدول ال
 (.اندونيسيا، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، قطر، اإلمارات العربية المتحدة، فنزويال
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السبعينيات وزيادة األسعار التي تلته، بفعل انهارت أسعار البترول والمداخيل البترولية خالل الثمانينيات بعد تأميمات 
، فقد انتقل سعر برميل "هنري كسنجر"الهجوم المضاد الذي قادته الواليات األمريكية ودول أوربية أخرى تحت قيادة 

، في الوقت الذي انخفضت 1116عام  13.53إلى  1115دوالر أمريكي عام  27.11األوبيك  في المتوسط من 
وقد انهارت مداخيل ( %41-)مليار  76.74مليار دوالر إلى  127.2رولية لدول األوبيك من فيه المداخيل البت

، في الوقت الذي مر فيه 0993 مليار عام 1.90إلى  0990مليار العام  9.01الجزائر في تلك المرحلة من 
 .0993يار عام مل 3.33إلى عجز قدر بـ  0990مليار العام  0.13ميزان حساباتها التجارية من فائض قدره 

 .53-52.، ص صمرجع سابقنيكوال ساريكس، -  :انظر
الفرنسية الشركة األجنبية الوحيدة الحاضرة في الجزائر بمساهمة  TOTAL "توتال"في البداية كانت شركة ( ***)

المطلوبة، وال  ال يلبي الحاجات" سونطراك"رمزية، وذلك إبان فترة التأميمات، كما أن إنتاج الشركة الجزائرية للبترول 
اعتمدت سونطراك سياسة انفتاح على ( فترة الثمانينيات)يواكب التطور التكنولوجي آنذاك، لكن بعد هذه المرحلة 

اتفاقية تعلقت جلها بالتنقيب على البترول  31الشركات األجنبية إذ عرفت نجاحا ملحوظ، حيث أمضت أكثر من 
 .1115جراء أزمة والغاز وتنمية حقول النفط، وقد كان كل هذا 

 أنظر على الرابط التالي" مخطط إلنعاش االقتصاد الجزائري"إبراهيم بدوي، 
27. http://www.google.dz/search?hl=fr-DZ&source=hp&q=%D8%A7% (2016/02/01) 

 .المكان نفسه .21
 .1.، صمرجع سابقبدوي،  .21
من الرؤية : تحوالت موقف الواليات المتحدة األمريكية من مقاربة الجزائر األمنية نحو إفريقيا: أنظر .31

 (.المبحث الثاني من الفصل السادس -المطلب الثالث) االقتصادية إلى األمنية
حسب تقرير لصندوق النقد  الجزائر األقل مديونية والثانية في احتياطي الصرف بالمنطقة" ،سفيان بوعياد .31
 4.،  ص(2112أفريل  22األحد )،  6613. ع  22، ، السنة الخبر"  ،الدولي
تقدم : نهضة الجنوب"، المعنون بـ3103التنمية اإلنسانية للعام  تقرير  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، .32

 .164-161.ص، ص (2113برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،: نيويورك) بشري في عالم متنوع
وال هي تريد، في . في األصل أن الجزائر ظلت خارج العولمة متحملة كل شيء ألنه ليس لها ما تقترحه .33

واقع األمر،  دخول معّمعة السبق الدولي التي تفرض عليها متطلبات ليست على استعداد لقبولها، سيما في مجال 
 .إعادة النظر في منظومتها السياسية واالقتصادية

عالم حاليًا نوعا من التوازن المتحرك وغير المستقر، فلقد انتهت لحظة التفاؤل باالنتصار الكلي يشهد ال .31
فرانسيس "، والتي عبر عنها "اليوم التالي"لألنموذج الديمقراطي الغربي أو للغرب بشكل عام، وهي اللحظة التي طبعت

، بتعبير "نهاية نهاية التاريخ"وصرنا اليوم في مرحلة  في كتابه نهاية التاريخ واإلنسان األخير أفضل تعبير،" فوكوياما
في دراسته التي يتطرق فيها إلى ما صار عليه اليوم الواقع الدولي الجديد بعد تلك الفترة " روبرت كاجان"الكاتب 

أثبتت  االنتقالية، وأثبت أنموذج الحتمية المنتصرة المتفائلة قصورًا، فإن نموذج الحتمية الصراعية المتشائمة قد
 .قصوره أيضاً 

والذي يركز  ،"نهاية الجغرافيا"، هذا التوجه في كتابه المعنون بــ Richard O’Brien "ريتشارد أوبرن"طرح  .35
فيه على أهمية حركة رأس المال وانسيابه عبر الحدود وانتقاله للمكان الذي يشعر فيه أنه حر بعوائد عالية ومخاطر 

 .قليلة
 ,24, ، ص(2111نهضة مصر للطباعة والنشر ، : القاهرة)العالمية والعولمة السيد ياسين،  .36

http://www.google.dz/search?hl=fr-DZ&source=hp&q=%D8%A7%25
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الدار العربية : بيروت) مخاطر العولمة؛ كيف يصبح األثرياء أكثر ثراء والفقراء أكثر فقراروبرت إسحاق،  .37
 .51.، ص(2115للعلوم، 
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 مساهمة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على األمن

 اختصاصات أصيلة أم استثنائية: العمومي
 ياسين ربوح. د

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة
  :مقدمــــة

إن مسألة تحقيق النظام العام وتعزيزه والحفــــاظ على سالمــة وأمن األشخاص والممتلكات تعد مسألة 
بكيان الدولة  ، لذلك تعمل الدول بكل حزم على التصدي لكل التهديدات التي تمسبالغة األهمية

 للمرافق العادي والسير  المؤسسات والمصالح الحيوية فيها و كل األخطار التي تعترض استقرار
 .وطمأنينة وأمن  المواطنين  العمومية

فالدور األساسي للدولة هو تحقيق األمن للمواطن والعمل على استتبابه ليتسنى بذلك تطوير 
من اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبالتالي فاألمن هو  المجاالت األخرى المرتبطة بحياة المواطن

الركيزة األساسية لبناء دولة مستقرة تسعى للتطور والعصرنة لتوفير الرفاه لشعبها في جو من االنسجام 
 .الداخلي والتوافق الخارجي مع المحيطين اإلقليمي والدولي

حتملة التي قد تمسهم وكذا ضد كل ما فالدولة قصد تأمين مواطنيها وممتلكاتهـــم ضد األخطار الم
من شأنه تهديد هياكلها أو زعزعة استقرارها، توكل مهام الحفاظ على األمن العمومي إلى أجهزة األمن 

المختصة وفي الجزائر تتمثل في الشرطة والدرك الوطني، لكن قد تكون هناك حاالت ذات خطورة 
هزة األمن التقليدية مما يحتم على السلطة االستنجاد شديدة تتجاوز فيها مهام استتباب األمن مصالح أج

كيف  معالجة إشكاليةبوحدات الجيش للحفاظ على األمن العمومي، وعليه سنحاول في هذه المداخلة 
يساهم الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على األمن العمومي؟ وهل اختصاصاته في هذا المجال 

 أصيلة أم استثنائية؟
 :شكالية المذكورة أعاله اقترحنا المحاور التاليةولإلجابة على اإل

مساهمة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على األمن العمومي في الظروف : المحور األول
 .االستثنائية 

مساهمة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على األمن العمومي خارج الظروف : المحور الثاني
 .االستثنائية 

عة القانونية لحالة مساهمة الجيش في الحفاظ على األمن العمومي خارج الظروف الطبي: المحور الثالث
 .االستثنائية
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مساهمة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على األمن العمومي في الظروف : المحور األول
 االستثنائية

على تتمثل المهمة األساسية للجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن الوطن، من خالل المحافظة 
االستقالل الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية، كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البالد وسالمتها الترابية 
وحماية مجالها البري والجوي ومختلف أمالكها البحرية، فتدخل الجيش لمواجهة عدوان خارجي أمر 

اقيات الدولية التي مفروغ منه ومنصوص عليه صراحة في كل دساتير العالم وكذلك المواثيق واالتف
تسمح للدول باستخدام وحداتها العسكرية في حالة الحرب الدفاعية، وهو ما عكسته أحكام مختلف 

الدساتير الجزائرية التي اعتبرت حالة الحرب من الظروف االستثنائية القصوى التي يترتب على إعالنها 
ية، فمهام الدفاع الوطني التي توقيف العمل بالدستور وتجميع كل السلطات في يد رئيس الجمهور 

 .يختص بها الجيش الوطني الشعبي مهام أصيلة ولو كانت في ظروف استثنائية 
أما في شأن لجوء السلطة التنفيذية لخدمات الجيش الوطني الشعبي لضمان األمن العمومي فهي 

عود لوحدات الجيش حالة بالضرورة غير عادية وغير مألوفة، كون مهام األمن في الظروف العادية ال ت
نما لجهازي األمن والدرك الوطنيين، فالجيش ال يتم اللجوء إليه إال إذا كان هناك مساس خطير  وا 

ومستمر بالنظام العام وأمن المواطنين والسلم المدني وتهديدات تستهدف استقرار المؤسسات، ويكون 
 .ةذلك عن طريق فرض حاالت الطوارئ أو الحصار أو الحالة االستثنائي

جراءات إعالن الظروف االستثنائية  -أوالً   :شروط وا 
 في والنظام العام واألمن العامة السالمة تهدد التي الشاذة الخارقة االستثنائية هي الظروف الظروف

 مثل لمواجهة الفرنسي الدولة مجلس أوجدها قضائية نظرية وهي للزوال، األمة وتعرض كيان البالد،
 . 1ف هذه الظروف
تتفق الدساتير المنظمة لنظرية الظروف االستثنائية إلى تقييدها بشروط معينة حتى ال تصبح تكاد 

النصوص المنظمة لها وسيلة بيد السلطة التنفيذية لتحقيق مصالح شخصية، وان مثل هذه الشروط أو 
الشروط القيود تجد أساسها في الفقه الفرنسي الذي ذهب إلى تقيد هذه النظرية وذلك بوضع الضوابط و 

 :المحددة لها والتي هي على النحو التالي 
 قيام الظرف االستثنائي -أوالً 
 استحالة مواجهة الظرف االستثنائي بالطرق القانونية العادية -ثانياً 
 أن يكون الهدف من النظام القانوني االستثنائي تحقيق المصلحة العامة -ثالثاً 

يدخل في إطار النظام القانوني االستثنائي، وهذا كما أن الظروف االستثنائية إجراء غير عادي 
األخير يعتبر من أعمال السيادة ال يخضع لرقابة القضاء اإلداري، باعتبار أن قرار إعالن حالة 

الطوارئ أو الحصار أو الحالة االستثنائية هو قرار تنظيمي، ولكن الرقابة على هذه القرارات تكون فقط 
 .في الجانب الشكلي اإلجرائي 
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 :حالتي الطوارئ والحصار-0
يقّرر رئيس الجمهورّية، إذا دعت الّضرورة الملّحة، حالة الّطوارئ أو الحصار، لمّدة معّينة بعد 

والوزير    الوطني،   ورئيس المجلس الشعبي   اجتماع المجلس األعلى لألمن، واستشارة رئيس مجلس األمة،
، وال يمكن تمديد حالة  ورئيس المجلس الّدستورّي، ويّتخذ كّل الّتدابير الاّلزمة الستتباب الوضع    األول،
 2 . أو الحصار، إاّل بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا    الّطوارئ

إن المؤسس الدستوري نظم هاتين الحالتين في نفس المادة وجعل إعالنهما بنفس الشروط 
 في درجة أول هي الطوارئ خطورتهما،فحالة ودرجة أسبابهما حيث من ولكن يختلفانإلجراءات، وا

 التي الحصار وحالة العادية األوضاع بين مرحلة وسط وهي الخطورة، حيث من االستثنائية الظروف
 .، وتتمثل شروط إعالنهما في شروط موضوعية وشروط شكلية الطوارئ حالة من خطرو أشد تعتبر
 .ة و تحديد المدة الضرورة الملح  :الشروط الموضوعية-
إن إعالن رئيس الجمهورية لحالتي الطوارئ أو الحصار  : الشروط الشكلية أو اإلجرائية -

 :تستدعي
 اجتماع المجلس األعلى لألمن-
 . استشارة رئيس مجلس األمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني -
 استشارة الوزير األول -
 .رئيس المجلس الدستوري استشارة  -
 .ال يمكن تمديد حالة الطوارئ إال بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا  -

إن إعالن حالتي الطوارئ أو الحصار تلزم رئيس الجمهورية باتخاذ كل التدابير المالئمة الستتباب 
 .الوضع
 :الحالة االستثنائية -3

لة االستثنائّية إذا كانت البالد مهّددة بخطر داهم يوشك أن يصيب يقّرر رئيس الجمهورّية الحا
، وال يّتخذ مثل هذا اإلجراء إاّل بعد استشارة رئيس  مؤّسساتها الّدستورّية أو استقاللها أو سالمة ترابها

الّدستورّي، واالستماع إلى المجلس     ورئيس المجلس   الوطني،   ورئيس المجلس الشعبي   مجلس األمة،
  . األعلى لألمن ومجلس الوزراء

تخّول الحالة االستثنائّية رئيس الجمهورّية أن يّتخذ اإلجراءات االستثنائّية اّلتي تستوجبها المحافظة على 
  . ، ويجتمع البرلمان وجوبا استقالل األّمة والمؤّسسات الّدستورّية في الجمهورّية

 3. ة االستثنائّية، حسب األشكال واإلجراءات الّسالفة الّذكر اّلتي أوجَبت إعالنهاتنتهي الحال

 :إن إعالن رئيس الجمهورية للحالة االستثنائية يستوجب احترام  الشروط واإلجراءات التالية
البالد مهّددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤّسساتها الّدستورّية أو  إذا كانت :شرط الموضوعيال-

 . استقاللها أو سالمة ترابها



325 
 

 :والمتمثلة في: الشروط اإلجرائية-
 . استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس األمة والمجلس الدستوري -

 . االستماع إلى المجلس األعلى لألمن ومجلس الوزراء        –
 .االستثنائيةاجتماع البرلمان وجوبا قبل إعالن رئيس الجمهورية للحالة         –
 .تنتهي الحالة االستثنائية بنفس األشكال واإلجراءات التي أوجبت إعالنها          –

يتخذ رئيس الجمهورية في الحالة االستثنائية اإلجراءات االستثنائية التي تتناسب مع هذه الحالة 
 .ة والتي تستوجبها المحافظة على استقالل األمة والمؤسسات الدستورية في الجمهوري

 مبررات وآليات مساهمة الجيش الحفاظ على األمن العمومي في الظروف االستثنائية -ثانياً 
إن تدخل الجيش الوطني الشعبي في المحافظة على األمن العمومي في الجزائر في الظروف 

االستثنائية يعد اختصاص استثنائي وليس أصيل، ألن هاته المهام في الظروف العادية تمارسها أجهزة 
أخرى هي السلطة المدنية والشرطة والدرك الوطني، وقد عرفت الجزائر في بداية التسعينات حالتين 

استثنائيتين هما حالتي الحصار والطوارئ، وعليه سيتم التركيز عليهما وتبيان كيفية مساهمة الجيش في 
 .مهام حماية األمن العمومي 

 .لة الحصار مساهمة الجيش في الحفاظ على األمن العمومي في حا -0
، والذي لم تستطع الدولة بقوانينها العادية 1111جوان  11بعد العصيان المدني الذي حدث في 

التحكم فيه أو مواجهته، وتطور اإلضراب إلى تجمهرات ومسيرات ومظاهرات عمومية بالغة الخطورة، 
أصبحت تسير نحو العجز، ولم يعد بمقدور السلطات العمومية االستمرار في القيام بمهامها الدستورية و 

فما كان من رئيس الدولة إال اإلقرار بعجز الوسائل العادية واللجوء إلى النظام القانوني االستثنائي عن 
طريق استخدام الصالحيات غير العادية المحددة في الدستور، وقد تم البدء بحالة الحصار التي تم 

، والتي تم إنهاؤها بموجب  1111جوان  14 المؤرخ  في 116-11المرسوم الرئاسي إعالنها بموجب 
 . 1111سبتمبر  22المؤرخ في  336-11المرسوم الرئاسي رقم 

 4:مبررات إعالن حالة الحصار والهدف المبتغى من ذلك هي إن 

 .الجمهورية و الديمقراطية الدولة مؤسسات استقرار على الحفاظ            -
 .العمومية للمرافق العادي السير كذلك و العام النظام استعادة           -

على   1991 جوان 05 يوم من تبدأ و أشهر، ( 04 ) بأربعة فحددت الحصار حالة مدة أما
 5.استتباب الوضع بمجرد رفعها امكانية مع الوطني، التراب أنحاء كامل على تطبق الساعة الصفر، و

 الستتباب الوضع األمني،  اتخاذها الواجب اإلجراءات 116-11م رق الرئاسي المرسوم لقد حدد
 و العام النظام مجال في المعروفة المدنية السلطة مهام العسكرية ممارسة السلطة أوالً  خول بحيث
 التي تخول قانونًا صالحيات العسكرية للسلطات العليا بالقيادة الشرطة مصالح إلحاق ، مع  الشرطة
 6.منها تنتزع لم التي الصالحيات ممارسة حق لها فتبقى المدنية أما السلطة، الشرطة
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 7: يمكن للسلطات العسكرية المخولة صالحيات الشرطة القيام بما يلي
 أن يتبين راشد، شخص ضد كل الجبرية، لإلقامة اإلخضاع أو اإلداري االعتقال تدابير اتخاذ  -
 ضرورة ، مع العمومية للمرافق السير العادي أو العمومي األمن وعلى العام النظام على خطير نشاطه
 .اإلجراءات هذه اتخاذ قبل العام النظام رعاية لجنة استشارة
، والتي تدرس العسكرية السلطة تترأسهاو  والية كل مستوى العام على النظام رعاية تنشأ لجنة -

العمومية وأمن وتنصح بتطبيق التدابير االستثنائية التي من شأنها أن تستعيد النظام العام وسير المرافق 
 .األمالك واألشخاص 

 . المساكن في داخل و الخاصة أو العمومية المحالت في النهاري أو الليلي بالتفتيش القيام -
والمضرة  والشغب للفوضى المثيرة العمومية والنداءات االجتماعات أو المنشورات إصدار منع -
 . باألمن
 .إيداعها قصد والذخائر األسلحة بتسليم األمر -
 . العمومية واألماكن الطرق في تجمعهم أو أشخاص مرور منع أو تضييق -
 . المقيمين لغير مقننة إقامة ذات مناطق إنشاء -
 . العمومية للمرافق العادي بالسير و العام بالنظام نشاطاته تضر راشد شخص أي إقامة منع -
 . توزيعها أو الغذائية المواد مرور إدارية، بإجراءات تنظيم، -
 .. العمومية للمرافق العادي العام للنظام المعرقلة اإلضرابات منع  -
 . عملهم مناصب في المعتادة مهبنشاطات للقيام المستخدمين، بتسخير األمر -
مؤسسة  أو عام مرفق كل والضرورة، االستعجال حالة في - التسخير طريق عن – األمر -
 .تهما خدما بأداء خاصة أو عمومية
إمكانية إخطار المحاكم العسكرية بوقوع جنايات وجرائم خطيرة ضد أمن الدولة مهما كان طبيعة  -

 .مرتكبيها أو المتواطئين معهم 
 1: كما يمكن للحكومة قصد استتباب الوضع األمني القيام باإلجراءات التالية

للقوانين، ال  مخالفة بأعمال أعضاؤها أو تها قاد يقوم التي الجمعيات نشاطات توقيف إمكانية -
 .المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي  1111جويلية  15المؤرخ في  11-11سيما القانون رقم 

 عمل تم إفشال إذا منتخبة، تنفيذية بلدية أو مجالس محلية، حل أو لتوقيف تدابير، اتخاذ حق -
 بمواقف عرقلته أو ،لعموميةا المرافق سير و النظام العام مجال في العمومية القانوني السلطات
 تنفيذبة مندوبيات بتعيين الوصية تقوم السلطة الحاالت، هذه صريح، وفي معارضة أو مبينة تجميدية

 الوقت في االنتخاب طريق عن مناصبها أو شغل الموظفين حتى إلغاء ذلك التوقيف، بين من
 .المناسب
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 111- 11جاء تطبيًق للمرسوم والذي  16/16/1111كما أصدرت السلطة العسكرية بيان في
من  16/16/1111حيث بموجبه تقرر حضر التجول ابتداء من    المتعلق بتقرير حالة الحصار،

صباحا،  وذلك بكل من الجزائر، البليدة، بومرداس وتيبازة ، غير أن  15ليال إلى غاية  11الساعة 
ببعض األعوان المرخص لهم بمزاولة  هذا البيان لم يكن مطلقًا إذ وردت فيه بعض االستثناءات تتعلق

نشاطاتهم المهنية مقابل إظهار وثيقة عمل تبين هوية العون وتبعيته إلحدى المصالح المحددة في 
العمومية، مصالح مؤسسة (  األطباء وممرضو اإلسعاف)الحماية المدنية، الصحة : البيان وهي 

ه، أعوان الصحافة الوطنية الحائزين على الكهرباء والغاز، مصالح الطرقات، عمال النظافة والميا
 . 1البطاقات المهنية

 .مساهمة الجيش في الحفاظ على األمن العمومي في حالة الطوارئ  -3
 336-11بموجب المرسوم الرئاسي رقم  21/11/1111رغم قيام السلطة برفع حالة الحصار يوم 

متدهورًا وأصبحت البالد مرتعًا خصبًا بقي الوضع األمني في الجزائر  1111سبتمبر  22المؤرخ في 
لإلرهاب وأعمال التخريب، ونظرًا الشتداد ُأوزار األزمة وتزايد تهديد أمن الدولة وسالمة مواطنيها 

ومؤسساتها، كان ال بد من اتخاذ اإلجراءات الالزمة والمناسبة الحتواء هذه األزمة والعمل على إنهائها 
دة السياسية أن ُتعلن حالة الطوارئ لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم قبل أن تتعقد أكثر، فارتأت القيا

المؤرخ  321 – 12المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  11/12/1112المؤرخ في  44 – 12الرئاسي رقم 
المؤرخ  12-13، وقد تم تمديدها لمدة غير محددة بموجب المرسوم التشريعي رقم  11/11/1112في 
-11سنة من إعالنها بموجب المرسوم األمر رقم  11نهاؤها مؤخرًا بعد ، ليتم إ 16/11/1113في 
 . 2111فيفري  23المؤرخ في  11

إن أهم قيد موضوعي إلعالن حالة الطوارئ هو وجود ضرورة ملحة، فال نشك أبدًا في أن الجزائر 
العنف اإلرهابي التي في تلك الفترة عرفت انزالًقا خطيًرا وتردي تام في الوضع األمني، ناجم عن موجة 

 .اجتاحت نقاطًا من التراب الوطني
وأمام هذا االنفالت األمني كان من الضروري إقرار تدابير استثنائية، حفاظا على سالمة المؤسسات 

الدستورية للدولة التي باتت مهددة باالنهيار، وحماية المواطنين الذين باتت سالمتهم وأمنهم على 
 .الطوارئ هو الحل المحّك، فكان إعالن حالة

 :فمبررات ودواعي إقرار حالة الطوارئ تمثلت أساسًا في
 المساس الخطير والمستمر للنظام العام المسجل في العديد من نقاط التراب الوطني -
التهديدات التي استهدفت استقرار المؤسسات، وللمساس الخطير والمتكرر بأمن المواطنين  -

 .والّسلم المدني
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ارئ تهدف إلى استتباب النظام العام، وضمان أفضل ألمن األشخاص والممتلكات، فحالة الطو وعليه 
شهرًا ( 12)وقد تم إعالن حالة الطوارئ لمدة اثني عشر 11. وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية 

 .12، وتم تمديدها لمدة غير محددة111211فيفري سنة  1على امتداد كامل التراب الوطني ابتداًء من 
مثل أهم اإلجراءات والتدابير المتخذة في حالة الطوارئ الستتباب النظام العام والحفاظ على أمن وتت

 13: األشخاص والممتلكات فيما يلي

تتخذ الحكومة كل اإلجراءات التنظيمية التي هي من صالحيتها، قصد االستجابة للهدف الذي  -
 .أعلنت من أجله حالة الطوارئ

والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو جزء منه، والوالي في دائرته يؤّهل وزير الداخلية  -
اإلقليمية، التخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه عن طريق قرارات وفي إطار احترام 

 .التوجيهات الحكومية 
أن نشاطه  يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يأمر بوضع أي شخص راشد يتضح -

يشكل خطورة على النظام واألمن العموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية، في مركز أمن 
 .في مكان محدد، و تنشأ مراكز األمن بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية 

تراب يخوِّل وضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ، لوزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل ال -
 :الوطني، والوالي على امتداد تراب واليته في إطار التوجيهات الحكومية، سلطة القيام بما يأتي

 .تحديد أو منع مرور األشخاص والسيارات في أماكن وأوقات معينة -1
 .تنظيم نقل المواد الغذائية والسلع ذات الضرورة األولى وتوزيعها -2
 .المقيمين إنشاء مناطق اإلقامة المنظمة لغير -3
منع من اإلقامة أو وضع تحت اإلقامة الجبرية كل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر  -4

 .بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية
تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غير مرخص به أو غير  -5

للحصول على تقديم الخدمات ذات  شرعي، ويشمل هذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصة
 .المنفعة العامة

 .األمر استثنائيا بالتفتيش نهارا أو ليال -6
يؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية، والوالي المختص إقليميا، لألمر عن طريق قرار،  -

كل  باإلغالق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية، وأماكن االجتماعات مهما كانت طبيعتها، وبمنع
 .مظاهرة يحتمل فيها اإلخالل بالنظام والطمأنينة العمومية

عندما يعطِّل العمل الشرعي للسلطات العمومية، أو يعرقل بتصرفات عائقة مثبتة، أو معارضة  -
تعلنها مجالس محلية أو هيئات تنفيذية بلدية، تتخذ الحكومة عند االقتضاء التدابير التي من شأنها 
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ا، وفي هذه الحالة تقوم السلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى تعليق نشاطها أو حله
 .الجماعات اإلقليمية المعينة إلى أن ُتجدَّد هذه األخيرة عن طريق االنتخاب

يمكن اتخاذ تدابير لوقف نشاط كل شركة أو جهاز أو مؤسسة أو هيئة أو غلقها مهما كانت  -
ض هذه النشاطات النظام العام أو األمن العمومي أو السير العادي طبيعتها أو اختصاصها، عندما ُتعرِّ 

( 6)للمؤسسات أو المصالح العليا للبالد للخطر، وذلك عن طريق قرار وزاري لمدة ال تتجاوز ستة 
 14.أشهر

يمكن تبليغ المحاكم العسكرية بالجرائم والجنح الجسيمة المرتكبة ضد أمن الدولة، مهما كانت  -
 .ضين على ارتكابها أو فاعليها أو الشركاء فيها صفة المحر 

فالمالحظ في حالة الطوارئ أن السلطات المدنية ممثلة في وزير الداخلية والجماعات المحلية في 
كامل التراب الوطني أو جزء منه، والوالي في دائرته اإلقليمية، هي المكلفة باتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ 

ه، أما تدخل الجيش في هذا المجال فيكون من خالل  قيام وزير الداخلية النظام العام و استتباب
والجماعات المحلية بتفويض قيادة عمليات استتباب األمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر 

إقليمية محددة إلى السلطة العسكرية، وهذا ما حدث فعاًل في الميدان حيث أوكلت للجيش الوطني 
كافحة اإلرهاب، إذ استطاع بمساهمة الشرطة والدرك الوطني وجماعات الدفاع الذاتي الشعبي مهام م

من التصدي للعمليات اإلرهابية والتخريبية التي مست أرواح وممتلكات المواطنين والبنى التحتية 
 والمرافق العمومية للدولة، من خالل توجيه عدة ضربات جوية أو برية ضد اإلرهابيين ومتابعتهم سواء
في الجبال أو في المدن أو في األرياف   أو في الصحاري، هذا ما أدى إلى استتباب الوضع األمني 

 . 2111تدريجيًا إلى غاية رفع حالة الطوارئ في فيفري 
لقد جنب الجيش الوطني الشعبي المجتمع الجزائري همجية اإلرهاب المدمرة وأعاد الطمأنينة 

ن الجزائر من اجتثاث جذور هذه اآلفة، وهذا بفضل قوته والسكينة في سائر ربوع الوطن، ومك
 .واحترافيته

لقد تصدى الجيش الجزائري لإلرهاب بكل عزم وحزم، وهو أكبر تحد له منذ االستقالل، فكللت هذه 
المواجهة بالنجاح وأضحت تجربة رائدة عالميًا، فقد مكنت مختلف العمليات النوعية التي نفذتها وحدات 

ل اإلرهاب في السنوات األخيرة من استتباب األمن في كامل ربوع التراب الوطني، مما الجيش ضد فلو 
ساهم في انتعاش التنمية االقتصادية بعد عودة السكان إلى أراضيهم التي هجروها خالل تسعينات 
القرن العشرين وممارسة مختلف نشاطاتهم الفالحة وتربية الحيوانات والنحل، كما أعيد فتح كل 

سات التربوية التي كانت مغلقة خالل السنوات الماضية بسبب الرعب والخوف من اإلرهاب، كما المؤس
شهد النشاط االستثماري قفزة كبيرة في مختلف المجاالت مما انعكس إيجابًا على الحياة االجتماعية 

 15.للسكان وعلى قطاعات أخرى كقطاع الخدمات الذي عرف انتعاشًا كبيرًا 
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حالتي الحصار والطوارئ نظمتهما نفس المادة في الدستور وُيلعنان بنفس الشروط فبالرغم أن 
 :الموضوعية واإلجرائية، إال أن لهما أوجه لالختالف، وهي 

 مجال في المعروفة المدنية السلطة مهام ممارسةفي حالة الحصار تتولى السلطة العسكرية  -1
وذلك قصد استتباب الوضع األمني، أما في حالة الطوارئ فالسلطة المدنية ممثلة  والشرطة العام النظام

 .والوالي هي المكلفة بذلك في وزير الداخلية والجماعات المحلية 
رغم أن مهام مساهمة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على األمن العمومي في كلتا  -2

لحصار هي مهام آلية تلقائية ال تحتاج إلى تفويض من الحالتين هي مهام استثنائية، إال أنها في حالة ا
السلطة المدنية، أما في حالة الطوارئ فالجيش ال يتدخل أصاًل في المحافظة على النظام العام إال 
بتفويض من وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى السلطة العسكرية يكلفها بقيادة عمليات استتباب 

 .أو على مستوى دوائر إقليمية محددة  األمن على المستوى المحلي 
حالة الحصار أخطر من حالة الطوارئ، لذلك فالجيش أصاًل هو من يتولى مهام الحفاظ على  -3

األمن العمومي في الحالة األولى، وفي أضيق الحدود وعن طريق التفويض في الحالة الثانية، وعليه 
، في حين تكون مدة حالة 1111سنة أشهر  14تكون مدة حالة الحصار أقل، والتي كانت لمدة 
 (.2111-1112)سنة  11الطوارئ أطول، والتي مرت بها الجزائر لمدة 

مساهمة الجيش الوطني الشعبي في حماية األمن العمومي خارج الحاالت : المحور الثاني
 . االستثنائية

أن هذه المهمة قد إن مهمة حفظ النظام تعود أساسًا لقوات الشرطة تحت سلطة وزير الداخلية، إال 
ال يمكن لقوات الشرطة أن تتصرف فيها بإحكام، و قد تظهر غير قادرة على حماية النظام العام في 
بعض الحاالت االستثنائية أو الخاصة كحالة النكبات أو الكوارث الطبيعية أو حاالت التمرد أو وجود 

حريات العامة و الفردية و كذا مخاطر جسيمة تهدد أمن األشخاص و الممتلكات، و كذا المساس بال
 .الحال بالنسبة لحالة الحرب

إن مشاركة قوات الجيش الشعبي الوطني في عمليات حفظ النظام العام يعود أساسا إلى أهمية 
اإلمكانات الكبرى المتوفرة التي تتوفر عليها من قوة و عتاد الزمتين وكذا طبيعة وتنوع المهام المختلفة 

 يش القيام بها في مهام الحفاظ على األمن العموميالتي يمكن لقوات الج
إن مشاركة قوات الجيش الشعبي الوطني في مهمات حفظ األمن العمومي معروفة لدى جميع 

غير أن القوانين تتجه ، دساتير دول العالم متى اقتضت الضرورة ذلك و الظروف التي تمر بها البالد
م حفظ النظام حتى في الحاالت العادية، و في هذا أكثر نحو توسيع حاالت التدخل الجيش في مها

و المتعلق  1111ديسمبر  16الصادر بتاريخ  23-11المجال أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 
 .بمساهمة قوات الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية األمن العمومي خارج الحاالت االستثنائية
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عبي خارج الحاالت االستثنائية هي االستجابة إن مبررات تجنيد وحدات الجيش الوطني الش
 :للمتطلبات التالية

 .حماية السكان ونجدتهم   -
 .األمن اإلقليمي -
 .حفظ األمن -

 16:ويكون تدخلهم في الحاالت التالية

 .النكبات العمومية والكوارث الطبيعية أو الكوارث ذات الخطورة االستثنائية  -
صيانته و إعادته خارجا عن نطاق السلطات والمصالح عندما يكون حفظ األمن العمومي و  -

 .المختصة عادة
 .بسبب المخاطر الجسيمة أو توقعها التي قد يتعرض لها أمن األشخاص و الممتلكات -
 .مساس المستمر بالحريات الفردية و الجماعيةفي حالة ال -
واحدة أو أكثر إذا حدودية  أيضا تجنيد وحدات الجيش الوطني الشعبي داخل دائرة إداريةيمكن  -

 :كان المساس بالقوانين والتنظيمات يأخذ بكيفية مستمرة طابعا ينذر بالخطر ويهدد ما يلي
 حرية تنقل األشخاص والممتلكات وأمنهم وكذلك أمن التجهيزات األساسية. 
 حفظ الموارد الوطنية ضد كل أشكال التهريب. 
  امة بهالدخول إلى التراب الوطني و الخروج منه واإلقشروط. 

عندما تنتشر وحدات الجيش الوطني الشعبي و تشكيالته في إطار مهام حماية األمن العمومي، 
تبقى تابعة لسلطاتها السلمية  فيما يخص كيفيات تنفيذ المهام التي أسندت لها وتظل خاضعة للقوانين 

 . 17والتنظيمات التي تسير الخدمة داخل الجيش
في مهام حماية األمن العمومي خارج الحاالت االستثنائية يكون  إن مساهمة الجيش الوطني الشعبي

بعد استشارة مسبقة للسلطات المدنية والعسكرية ( الوزير األول حالياً )بناء على قرار من رئيس الحكومة 
 :المتمثلة في 

 وزير الداخلية والجماعات المحلية، -
 وزير الدفاع الوطني، -
 .قائد أركان الجيش الوطني الشعبي -
وحدات الجيش الوطني الشعبي ال يجوز لها أن تقوم بالمشاركة في عمليات حفظ النظام التقليدية  إن

بل يكون ذلك بناء على طلب موجه لها من السلطات اإلدارية المدنية , من تلقاء نفسها أو بإرادتها
لب المساعدة منها المتمثلة في الوزير األول أو وزير الداخلية أو الوالي إلى السلطات العسكرية قصد ط

في عملية حفظ األمن العمومي، ويكون  تدخل ( الشرطة والدرك)وتدعيم المؤسسات التقليدية المعروفة 
 :الجيش
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إما قبليًا، عندما تدل دالئل أو تهديدات ثابتة في عدة مواقع من التراب الوطني، بمحاوالت  -
 .خطيرة ومتزامنة للمساس باألمن العمومي

حصلت حاالت اإلخالل باألمن العمومي، وتبين أن القوات والوسائل  إما بعديًا، إذا ما -
 .المرصودة عادة لوضع حد لها وبعد استخدامها غير كافية 

إن استخدام الجيش الوطني الشعبي وتشكيالته وعملها يكون تحت مسؤولية السلطة المدنية 
وى دائرة اختصاصه، ووزير الداخلية المختصة ومراقبتها، والمتمثلة في الوالي في المقام األول على مست

والجماعات المحلية في المقام األخير على المستوى الوطني، والتي يمكنها إيقاف عملية التدخل أو 
 .11إنهائها

إذا كان اللجوء لقوات الجيش قصد الحفاظ على األمن العمومي هو من اختصاص السلطات 
ة لتنفيذ المهمة المسندة إليها هي من اختصاص المدنية، فإن اختيار الوسائل المناسبة والمالئم

السلطات العسكرية، بحيث ال يحق للسلطات المدنية أن تتدخل في ذلك، ومن هنا فإنه كلما استمر 
الجيش في ممارسة هذه المهمة  فإن السلطة العسكرية تبقى صاحبة القرار في اختيار الوسائل 

وع المهمة الموكلة إليها، وال تنتظر التعليمات إال من العسكرية واإلمكانيات المالئمة والمناسبة لن
رؤسائها، كما هو الشأن بالنسبة الستعمال األسلحة النارية حيث تبقى متروكة للسلطات التقديرية 

 .للرؤساء العسكريين 
التي كانت اإلطار القانوني االستثنائي الذي من خالله  2111إن رفع حالة الطوارئ في فيفري 

ش لمحاربة اإلرهاب، حتم على السلطة إيجاد إطار آخر للقضاء على هذه اآلفة، فكان يتدخل الجي
الحل هو إدراج حالة مكافحة اإلرهاب والتخريب ضمن حاالت مساهمة الجيش الوطني الشعبي في 

المؤرخ في  13-11مهام حماية األمن العمومي خارج الحاالت االستثنائية، وهذا بموجب األمر رقم 
، مما مكن من وضع إطار قانوني لتمكين الجيش الوطني الشعبي من مواصلة  211111فيفري  23

القيام بمهامه في حماية الدولة ومؤسساتها وضمان أمن المواطن وسالمته ال سيما في مجال مكافحة 
 .اإلرهاب والتخريب 

ز والوحدات إن ضمان استمرار تمتع المواطن باألمن تطلب المزيد من اليقظة، لذلك عملت المفار 
المختلفة للجيش الوطني الشعبي على تشديد الخناق على بقايا فلول اإلرهاب في معاقلها، مما مكن من 

قطعة سالح وتدمير  317إرهابي وضبط  157تحييد  2115، حيث تم سنة 21تحقيق نتائج إيجابية
إرهابي والقضاء على  351فقد تم تحييد  2116، أما سنة 21مخبأ  541عبوة متفجرة وتدمير  1271
 . 22مخبأ  451منهم واسترجاع كميات معتبرة من األسلحة الحربية والذخيرة وتدمير  125

فبفضل الضربات والنجاحات األمنية لعناصر الجيش يبدو أن الجزائر توصلت أخيرًا لفك شفرة 
ء على هذه اآلفة نهائيًا، حيث أن حصاد الجيش من العصابات اإلرهابية وهي تتجه اآلن نحو القضا

اإلرهابيين في سنة أصبح اآلن يتحقق في شهر واحد، ولم يتوقف األمر في أرقام اإلرهابيين المقضى 



333 
 

عليهم بل في منع وصول األسلحة لهم وكشف مخابئهم وشبكات التجنيد واإلسناد، وقد تحسن الوضع 
خيرة في المناطق الحساسة التي كانت تشهد نشاطًا إرهابيًا األمني بشكل غير مسبوق في األشهر األ

 . 23ملحوظاً 
 

الطبيعة القانونية لحالة مساهمة الجيش في الحفاظ على األمن العمومي خارج الظروف : المحور الثالث
 .االستثنائية

سنحاول في هذا المحور معرفة هل مساهمة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على األمن 
 مي خارج الحاالت االستثنائية هي حالة عادية أو غير عادية ؟العمو 

إن لجوء السلطة التنفيذية لخدمات الجيش الوطني الشعبي لضمان األمن العمومي فهي حالة 
نما  بالضرورة غير عادية وغير مألوفة، كون مهام األمن في الظروف العادية ال تعود لوحدات الجيش وا 

الوطني، فالجيش ال يتم اللجوء إليه إال إذا كان هناك مساس خطير ومستمر لجهازي الشرطة والدرك 
بالنظام العام وأمن المواطنين والسلم المدني وتهديدات تستهدف استقرار المؤسسات، ويكون ذلك عن 

 .طريق فرض حاالت الطوارئ أو الحصار أو الحالة االستثنائية 
ئية التي تكون فيها البالد مهددة في كيانها إن هذه الحالة ال تعتبر من الظروف االستثنا

واستمراريتها، والتي تسمح باستخدام اإلجراءات االستثنائية للحفاظ على النظام العام واستمرارية 
المؤسسات وسالمة التراب الوطني، فالدستور عدد هذه الحاالت وهي الحصار والطوارئ والحالة 

المنظم لهذه  23-11ج ضمنها، ضف إلى ذلك أن القانون رقماالستثنائية والحرب، وهذه الحالة ال تندر 
الحالة نص بصريح العبارة أنها تتعلق بمساهمة الجيش في حماية األمن العمومي خارج الحاالت 

 .االستثنائية أي في غير حاالت الطوارئ والحصار
كما أنها ال تعتبر حالة عادية، ففي ظل األوضاع العادية تتولى السلطات المدنية مهام الحفاظ على 
األمن العمومي من خالل اختصاصات الضبط اإلداري، كما تتواله أجهزة األمن المختصة المتمثلة في 

ة وضمان حماية تقوم بمهام حفظ األمن والنظام العام بالمدن الكبرى والمناطق الحضريالشرطة التي 
الوطني الذي يتولى حفظ النظام العام والسكينة العموميين بعمل وقائي  ، والدركاألشخاص والممتلكات 

على كامل التراب  -تميزه مراقبة عامة ومستمرة، ويؤمن األمن العمومي بحماية األشخاص والممتلكات
تنقل على طرق المواصالت وحرية ال -الوطني وبصفة خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية

 .والحدود
 الشعبي الجيش الوطني لخدمات المدنية  السلطات لجوء حالة أن هو باإلشارة فالمالحظة الجديرة

 التي العادية األوضاع ضمن تصنف أن يمكن ال العمومي خارج الحاالت االستثنائية األمن لتحقيق
 يمكن ال كما المواطنين،  لكافة والهدوء والسكينة األمن توفير المختصة األمن فيها أجهزة تتولى

 أن ذلك االستثنائية، والحالة الحصار الطوارئ أو بحالتي المتعلقة االستثنائية الحاالت تصنيفها ضمن
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 إن مؤسسات بل خطير بشكل مهددين العمومي واألمن العام النظام فيها يكون االستثنائية هذه الحاالت
 الوطن تراب أو استقالل المؤسسات  هذه تصبح بحيث مشلولة، نقل لم إن بالشلل مهددة تكون الدولة
 .القانوني االستثنائي للنظام فورا اللجوء  تستدعي و طبيعية، غير أوضاع تعيش
 خارج الحاالت االستثنائيةالعمومي  األمن توفير في الشعبي الوطني الجيش مساهمة ظل في أما
 القانوني النظام العادي دون استخدام القانون بوسائل  األوضاع هذه تسير تبقى السلطة المدنية  فان

 أمن استمرار تهديد حالة فقط في وهذا الشعبي الوطني الجيش بخدمات تستعين ذلك ومع االستثنائي،
 للمؤسسات الحسن السير التأثير على درجة إلى تصل لم وتصرفات بأعمال والممتلكات المواطن
 24.للبالد الدستورية

الحصار، إذ أنه بعد إعالن حالة الحصار  حالة تطبيق لتدعم جاءت أنها يبدو الحالة إن هذه
نهائها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1111جوان  14المؤرخ في  116-11بموجب المرسوم رقم  وا 

 إلى تصل ولكنها لم خطورة في البالد بقيت أوضاع ، 1991رسبتمبر   22المؤرخ في في 11-336
 الوضع درجة إلى ال و الشديدة، االستثنائية إحدى الحاالت إعالن تتطلب التي القصوى، الخطورة درجة
الشعبي للحفاظ على  الوطني الجيش بوحدات  االستعانة السلطة المدنية دون شؤونه الذي تسير العادي

 .األمن العمومي
 وال عنه تبتعد ال فإنها االستثنائي، القانوني النظام في الحالة هذه إذا كان من الصعب تصنيف

 الحصار،ظهر كتطبيق لحالة  23-11بدليل أن القانون رقم  العادية، الظروف ضمن أن تصنف يمكن
 األمن الجيش لضمان لخدمات اللجوء اإلدارة على حتمت التي هي االستثنائية الظروف هذه وان

 بين حالة وسطية في تصنيفها يستحسن الحالة هذه فإن األستاذ مسعود شيهوب وحسب العمومي،
، ألنه في ظل الظروف االستثنائية 25 األولى إلى أقرب أنها العادية، ولو والحالة االستثنائية الحالة

يتولى الجيش مسؤولية الحفاظ على األمن العمومي، كما أنها أقرب إلى حالة الطوارئ من حالة 
سكرية تلقائيًا مهام حماية األمن العمومي، أما في هذه الحصار، ألن في هذه األخيرة تتولى السلطة الع

الحالة وحالة الطوارئ ال يتدخل الجيش إال بعد طلب من السلطة المدنية، ولكنهما يختلفان أنه في ظل 
هذه الحالة ال وجود لإلجراءات االستثنائية الموجودة في حالتي الطوارئ والحصار كالتفتيش لياًل ونهارًا 

 ...قامة والوضع تحت اإلقامة الجبرية ووضع األشخاص في مراكز األمن والمنع من اإل
 

 :الخاتمة
إنه في ظل األوضاع العادية تتولى السلطات المدنية مهام الحفاظ على األمن العمومي من خالل 
اختصاصات الضبط اإلداري، كما تتواله أجهزة األمن المختصة المتمثلة في الشرطة والدرك الوطني، 

كان هناك مساس خطير ومستمر بالنظام العام وأمن المواطنين والسلم المدني وتهديدات  إذاأما 
تستهدف استقرار المؤسسات،  يتم اللجوء لوحدات الجيش الوطني الشعبي للحفاظ على األمن 
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العمومي، ويكون ذلك عن طريق فرض حاالت الطوارئ أو الحصار أو الحالة االستثنائية، وهذا ما 
بإعالن حالة الحصار أين تولى الجيش تلقائيًا وبصفة آلية عمليات  1111ائر في جوان عرفته الجز 

لفترة  1113وتجديدها في فيفري   1111استتباب األمن، أو من خالل إعالن حالة الطوارئ في فيفري 
 غير محددة، أين أوكلت مهام الحفاظ على األمن العمومي للسلطات المدنية ممثلة في وزير الداخلية
والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني والوالي في دائرته اإلقليمية، أما تدخل وحدات الجيش 

ق في الجزائر من خالل مكافحة الجيش بّ يكون من خالل تفويض من السلطات المدنية، وهذا ما طُ 
 .لإلرهاب 

لى درجة إحداث أما إذا لم يصل الوضع األمني إلى المساس الخطير والمتكرر بأمن األشخاص وا  
شلل وعجز في سير مؤسسات الدولة فإنه يمكن وضع وحدات المؤسسة العسكرية تحت تصرف 

السلطة المدنية لغرض التحكم في هذه األوضاع التي لم تصل إلى مرحلة الظروف االستثنائية ذات 
سمبر دي 16المؤرخ في  23-11الخطورة القصوى، وهذا ما طبقته الجزائر من خالل القانون رقم 

المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في حماية األمن العمومي خارج الحاالت  1111
 .االستثنائية
 الوطني الجيش لخدمات تلجأ وال ،األمن مصالح بخدمات تكتفي العادية الحالة في اإلدارةفبما أن 
 لحالةاو  االستثنائية الحالة بين وسطى بحالة يتعلق نإذ فاألمر العمومي األمن لضمان الشعبي،
 االستثنائية السلطات إلى باللجوء تسمح التي الكلمة معنى مأتب  عادية غير حالة هي فال ،العادية

مهام  األمن مصالح ى فيها السلطات المدنية وتتول التي العادية بالحالة هي وال، (الحصار ، الطوارئ)
 .حماية األمن العمومي، ولو أنها أقرب إلى الحالة األولى 

 :الهوامش
، بيروت، 1، منشورات الحلبي الحقوقية، طالحريات العامة في الظروف االستثنائيةمحمد حسن دخيل،  .1
 .46ص   ،2111
 . 2116الجزائري المعدل سنة  من الدستور 115المادة  .2
 . 2116المعدل سنة الجزائري  من الدستور 117المادة  .3
 1411ذي القعدة عام  21مؤرخ في  116-11 رقم مرسوم رئاسي"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .4

 12، الصادرة بتاريخ 21، العدد رقم الجريدة الرسمية، "يتضمن تقرير حالة الحصار 1111يونيو سنة  14الموافق 
 ( .12المادة )  1117،  ص 1111يونيو سنة 

 ( .11المادة ) 1117، مرجع سابق، ص 116-11 رقم رئاسيالمرسوم ال .5
 ( .11المادة ) 1117، مرجع سابق، ص 116-11 رقم رئاسيالمرسوم ال .6
 ( .11،  11 - 14المواد ) 1111-1117ص ص ، مرجع سابق، 116-11 رقم رئاسيالمرسوم ال .7
 ( .11، 11المادتين ) 1111ص ، مرجع سابق، 116-11 رقم رئاسيالمرسوم ال .1
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قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ و مدى "مبروك غضبان ، نجاح غربي  .1
، 11، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، العدد مجلة المفكر، "تأثيرهما على الحقوق والحريات في الجزائر

 . 26، ص 2114جانفي 
 1412شعبان عام  15مؤرخ في  44-12رقم  مرسوم رئاسي"ة الشعبية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطي .11
 11، الصادرة بتاريخ 11، العدد رقم الجريدة الرسمية، "يتضمن إعالن حالة الطوارئ 1112فبراير  سنة  11الموافق 

 ( .12المادة ) 215،  ص 1112فبراير سنة 
 ( .11المادة ) 215ص ، مرجع سابق، 44-12رقم  رئاسيالمرسوم ال .11
 1413شعبان عام  14مؤرخ في  12-13تشريعي رقم مرسوم "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .12
، الصادرة بتاريخ 11، العدد رقم الجريدة الرسمية، "يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ 1113فبراير  سنة  16الموافق 

 .15، ص1113فبراير سنة  17
 . (11، 1-3المواد ) 216، 215ص ص  جع سابق،، مر 44-12رقم  رئاسيالمرسوم ال .13
 1413صفر عام  12مؤرخ في  321-12رقم  مرسوم رئاسي"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .14
المتضمن  1112فبراير  سنة  11المؤرخ في  44-12رقم  رئاسيالمرسوم يتمم  ال 1112غشت  سنة  11الموافق 

المادة ) 1611ص  ،1112غشت سنة  12، الصادرة بتاريخ 61، العدد رقم الرسميةالجريدة ، "،"إعالن حالة الطوارئ
11 ). 

،  636، عدد مجلة الجيش، "تجربة فريدة: الجيش الوطني الشعبي ومكافحة اإلرهاب"الجيش الوطني الشعبي،  .15
 . 61-53، ص ص 2116جويلية 
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الواقع :  سياسات الدفاع الماليزية  في ظل التهديدات األمنية للبيئة الرقمية
 والتحديات

Malaysia's Defense Policies under the Security Threats of the Digital 
Environment: Reality and Challenges 

 طاجينفريدة /د
 استاذة محاضرة في العالقات الدولية
 قسم العلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة

 :ملخص
رغم أنه ال يمكن التشكيك في أن اإلنتشار الواسع الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سهل نشاطات 

احتماالت التعرض للهجوم من خاللها، وفي ظل االنسان اليومية، إال أن تزايد االعتماد على تلك الوسائل يعني تزايد 
استمرار تنامي التهديدات األمنية الناتجة عن البيئة الرقمية، سعت عدة دول إلى توسيع نطاق أمنها القومي لتضيف إليه 

البعد السيبراني، وتدافعت نحو إنشاء وتنفيذ استراتيجيات وسياسات دفاعية تتماشى مع التحوالت السريعة في أنماط 
احتلت ماليزيا المرتبة األولى بين األمم األكثر ذكاءا في  2115فوفقا لدراسة اجريت سنة . التهديدات األمنية الناشئة

المجال السيبراني  في اقليم آسيا والمحيط الهادي، غير أن هذا الذكاء لم ينعكس ايجابيا على أمنها السيبراني، حيث 
قا على أمنها السيبراني، وهذه المعضلة تعني أن مسألة األمن وتحقيقه في حققت في نفس الوقت لقب الدولة األكثر قل

وفي هذا السياق تسعى هذه الورقة البحثية إلى تشخيص واقع . العصر الرقمي أضحت أكثر صعوبة وتعقيدا من السابق
د تم من أجل ذلك توظيف وق. السياسات الدفاعية الماليزية وتحديد ومناقشة تحدياتها في ظل توسع وتنوع تلك التهديدات

نظرية األمننة لمدرسة كوبنهاغن كإطار نظري، فيما تم اتباع االسلوب الكيفي كمنهج للبحث من خالل جمع وتحليل 
المعلومات الواردة في وثائق وتقارير رسمية صدرت عن شخصيات ومؤسسات حكومية ماليزية ودولية، باإلضافة إلى 

ورة لباحثين في هذا المجال،  وتحاول هذه الورقة المساهمة بفتح النقاش مع تقارير لمؤسسات بحثية ومقاالت منش
الباحثين المهتمين بتوسيع وتعميق فهم العالقة بين المتغير األمني والبيئة الرقمية الراهنة والتي التزال في حاجة إلى 

 .تكثيف البحوث حولها
 .ة السيبرانية، التهديدات السيبرانية، األمن السيبراني، ماليزياسياسات الدفاع، البيئة الرقمية، القو  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
Despite it cannot be questioned that the widespread use of information and communication 

technologies made the everyday human activities easier, the growing use of these technologies 
means the increased chances of being attacked through it. In the light of the continued growth of 
the security threats posed by the digital environment, several countries sought to expand the 
scope of its national security to add the cyberspace dimension, moreover, it competed to create 
and precede a defensive strategies and policies in line with the rapid shift in the emerging security 
threat patterns. According to a study conducted in 2015, Malaysia was ranked first among the 
most cyber-savvy nations in the Asia-Pacific region, but this  cyber savviness did not reflect on 
the lifting of its cybersecurity, on same time Malaysia was the country that worried the most about 
its cybersecurity, which means that the issue of security in the digital age has become more 

http://www.eset.co.uk/Press-Centre/News/Article/ESET-Report-Huge-Gap-in-Cyber-Security-Knowledge-Leaves-Asia-Vulnerable
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difficult and complex than ever. In this context, This research paper aims to address the reality of 
the Malaysian Defense Policy, and identify and discuss its challenges under the various security 
threats of the digital environment, to this end, the  securitisation theory of Copenhagen school has 
been applied as a theoretical framework, and a qualitative research method using a different type 
of Documents has been used to collect data and information. This paper attempts to contribute by 
opening a scientific discussion among the researchers whom interested in deepening and 
broadening the understanding of the correlations between the security variable and the current 
digital environment that still needs more studies to conduct about. 

Key words:  Defense Policies, Digital Environment, Cyber power, Cyber Threats, Cyber 
Security, Malaysia. 

 مقدمة
اندماج األفراد والقطاعات الحكومية والخاصة  في استخدام أجهزة  بعد التزايد السريع لحجم ووتيرة

الكمبيوتر وأنظمة المعلومات، وشبكات األنترنت، واأللواح اإللكترونية، والهواتف النقالة والذكية، وغيرها 
من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إنجاز نشاطاتهم اليومية، تزايد معها احتمال تعرض األفراد 

مؤسسات والمجتمع إلى الهجوم من خالل استخدام تلك الوسائل، ولذلك تستمر العديد من دول وأقاليم وال
العالم اليوم في السعي الجاد إلى تعزيز قوتها اإللكترونية والسيبرانية بهدف التقليل من المخاطر األمنية 

سات وبرامج وتنظيمات الناتجة عن ذلك االستخدام، وذلك بوضع وتطوير وتحسين استراتيجيات وسيا
قانونية تساعد في ضبط التحديات الناتجة عن الواقع األمني الجديد الذي أفرزته البيئة الرقمية الراهنة 

والسيطرة عليها، وتعتبر ماليزيا إحدى دول العالم الثالث القليلة جدا التي كثفت جهودها في هذا المجال 
في وقت متزامن مع العديد من دول العالم المتقدم،  في وقت مبكر، كونها دخلت المجتمع المعلوماتي

حيث تم تصنيفها من قبل عدة خبراء وتقارير ودراسات في مراتب متقدمة نظرا لإلنجازات التي حققتها 
 .حتى اآلن لإلندماج في مجتمع المعلومات

فعلى مستوى إقليم آسيا والمحيط الهادي، احتلت ماليزيا المرتبة األولى بين الدول األكثر ذكاءا في 
كما احتلت المرتبة األولى أيضا في 2115،2في ESET 1المجال السيبراني وفقا لدراسة أجرتها شركة 

تمع المعلومات لسنة مؤشر نفاذ األجهزة النقالة إلى الحزمة ذات النطاق العريض وفقا لتقرير قياس مج
واعتبرت ماليزيا في نفس التقرير من بين الدول 3الصادر عن االتحاد العالمي لالتصالت، 2116

الخمسة األولى في هذا االقليم التي حققت أكثر ديناميكية في موشر تنمية تكنولوجيا المعلومات 
يا المعلومات واالتصاالت بقيمة كما أنها احتلت المرتبة الثامنة في مؤشر تنمية تكنولوج4واالتصاالت،

 2113أما على المستوى الدولي، فقد احتلت سنة  2115،5في  5.64بعد أن كانت  6.22قدرها 
المرتبة الثانية عالميا فيما يتعلق بالنفاذ إلى حزمة النطاق العريض بعد روسيا في صنف االقتصادات 

 6.دولة 26القائمة على الكفاءة في تصنيف ضم 
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خدمة األنترنت، فقد دخلت إلى ماليزيا من قبل المعهد الماليزي لألنظمة االلكترونية وبالنسبة ل
، من خالل مشروع 1117منذ سنة   The Malaysian Institute of Microelectronic Systemsالدقيقة

الذي قام بربط عدة جامعات في ماليزيا بشبكة واحدة، وبعد نجاح هذه التجربة تم  Rangkomرانجكوم 
إلى مزود خدمة أنترنت يعرض خدماته على عدد محدود من العامة،  1111تحويل هذا المشروع سنة 

أطلق المعهد الماليزي لألنظمة االلكترونية الدقيقة أول مزود ماليزي لخدمات االنترنت  1112وفي 
وصل اآلن  ويعني الشبكة، وتزايد عدد مزودي هذه الخدمة في ماليزيا تدريجيا إلى أن JARING  7سماه
 1.مزود 16إلى 

وتشير بعض االحصائيات إلى أن عدد األفراد المستخدمين لشبكة االنترنت في ماليزيا وصل سنة 
كما  1مليون نسمة، 31مليون نسمة من عدد السكان البالغ عددهم ما يقارب  21إلى أكثر من  2116

أن نسبة  2115تشير األرقام الرسمية الصادرة عن دائرة اإلحصاء التابعة للحكومة الماليزية سنة 
من عدد السكان بينما شكلت نسبة استخدام % 71.1مستخدمي األنترنت في ماليزيا وصلت إلى 

دام من عدد السكان، وكان استخ% 17.5فيما شكلت نسبة استخدام الهاتف النقال% 61.7الكمبيوتر
ومن % 72.2واثناء التنقالت بنسبة % 75األنترنت من ثالثة أماكن رئيسية وهي من المنزل بنسبة 

 11%. 41.5أماكن العمل بنسبة 
وفي ظل هذه التحوالت الرقمية التي يعيشها المجتمع الماليزي ودول كثيرة غيره، ظهر نوع جديد من 

سببا في نشأتها، أو عامال مهما في انتشارها، وأصبحت  التهديدات األمنية التي تعتبر البيئة الرقمية إما
تلك التهديدات تمس أمن الفرد والمؤسسات والمجتمعات المحلية والدول بل وعبرت حدود الدول، لتشكل 
بذلك تحديا آخرا تواجهه الدولة في سعيها لتحقيق أمنها الوطني أو القومي، وال تعتبر ماليزيا استثناءا 

لك استمرت في تطوير سياسات وبرامج تساعدها في تعزيز قوتها وأمنها من هذا الوضع، ولذ
 1111والتي بدأتها الحكومة في " 2121رؤية "السيبرانيين، وذلك امتدادا إلستراتيجيتها الكبرى الشهيرة 

 (.2121-2116)وتعيش ماليزيا اآلن في ظل خطتها الحادية عشرة واألخيرة 
البحثية إلى تشخيص الواقع األمني الجديد والسياسات الدفاعية  وفي هذا السياق، تسعى هذه الورقة

الماليزية حياله، وتحديد ومناقشة التحديات التي تواجهها في ظل توسع وتنوع تلك التهديدات األمنية، 
 :وذلك من خالل طرح التساؤالت التالية

،األمن السيبراني، والتهديد ما المقصود بكل من سياسات الدفاع، البيئة الرقمية، القوة السيبرانية -
 السيبراني؟

ما هو الواقع األمني الجديد الذي أفرزته البيئة الرقمية في المجتمع الماليزي؟ وكيف كيفت ماليزيا  -
 سياساتها الدفاعية لمواجهة التهديدات األمنية الجديدة؟

؟ وهل هناك تصورات ماهي أهم التحديات التي التزال تواجه السياسات الماليزية في هذا السياق -
 حكومية للتقليل من أثرها السلبي على األمن القومي الماليزي؟
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ولإلجابة على هذه التساؤالت، تم توظيف نظرية األمننة لمدرسة كوبنهاغن، كما تم استخدام 
األسلوب الكيفي كمنهج للبحث من خالل جمع وتحليل المعلومات الواردة في مختلف الوثائق والتقارير 

يحات السياسية الرسمية واإلعالمية التي صدرت عن مسؤولين ومؤسسات حكومية ماليزية والتصر 
ودولية، باإلضافة إلى تقارير لمؤسسات بحثية ومقاالت وأبحاث منشورة لباحثين وخبراء ومختصين في 

 .هذا المجال
ي والمفهوماتي وقد تناولت هذه الورقة البحثية أربعة نقاط أساسية، منطلقة من تحديد اإلطار النظر 

للدراسة، ثم عرض للتهديدات السيبرانية والواقع األمني الجديد في المجتمع الماليزي، ويليها تحليل 
ومناقشة السياسات الدفاعية الماليزية في مواجهة  تحديات األمن السيبراني، وصوال إلى التصورات 

 .حديات على األمن القومي الماليزيالحكومية الماليزية حول سبل التقليل من األثر السلبي لتلك الت
 :الخلفية النظرية والمفهوماتية للدراسة -0

تمثل نظرية األمننة أحد أهم التطورات في الدراسات األمنية لتحليل النموذج الجديد لألمن الذي 
ففي عصر المعلومات اختلفت أنواع التهديدات األمنية عن 11ظهر خالل الحرب على اإلرهاب،

تقليدية لألمن في نواح كثيرة، واألمر األكثر وضوحا في هذا السياق هو الطريقة التي يتم التهديدات ال
من خاللها التصدي لهذه التهديدات الجديدة، حيث ال يمكن التصدي لها بالقوة الساحقة، وال حتى من 

نما من خالل شبكات معقدة من السياسات المتشابكة، فالحر  وب خالل بعض أنواع توازن القوى، وا 
نما تتم إدارتها  12 .الجديدة ال تخاض وا 

فمفهوم األمننة لمدرسة كوبنهاغن يمثل إطارا يمكنه أن يكون مثمرا من خالل دعواته إلى تحديد 
آليات أساسية  خلف إعالن األمن في مجموعة متنوعة من القطاعات، وتجدر اإلشارة إلى أنه حتى 

لتحليلية بشكل أمثل الستكشاف الكيفية التي تتشكل من اآلن لم يتم استغالل إمكانيات هذا المفهوم ا
فهذا المفهوم يصف عملية القيام بتحويل  13خاللها السياسات التي تحاول معالجة الظواهر األمنية،

قضية معينة إلى نهاية أمنية ثم تقديمها بلغة أمنية، وهذه العملية في حد ذاتها تستدعي عدد من 
ويعني الشيء الذي يتم تهديده والذي   referent object"وع المرجعيالموض"المفاهيم األخرى، مثل 

 securitizing move" حركة األمننة"يحتاج إلى الحماية، كالدولة واألمة وسيادتها والبيئية وغيرها، و
للموضوع المرجعي  existential threat "تهديدا وجوديا"والتي تعني عملية تقديم قضية معينة باعتبارها 

وتقدم إلى  securitizing actorالمحدد، وهذه الحركة تتم من طرف الجهات الفاعلة في عملية األمننة 
 audience.14" الجمهور"

وقد تمت أمننة القضايا المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات عموما في أواخر التسعينات، ووضع بعد 
تصورا لألمن السيبراني كقطاع منفصل إلى جانب  Nissenbaumو نيسنباوم  Hansenذلك هانسن 

التي حددها باري بوزان وزمالؤه من قبل في مدرسة كوبنهاغن في إطار  15قطاعات األمن الخمسة
الدراسات األمنية النقدية، وقطاع األمن السيبراني يتميز بمجموعة مركبة من المسؤوليات في القطاعيين 
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ما يتميز عن بقية القطاعات بالطريقة التي ترتبط من خاللها العام والخاص والسلطة الحكومية، ك
 16.الموضوعات المرجعية المتمثلة في الفرد والشبكة باألمن القومي أو أمن النظام والدولة

وتحاول هذه الورقة البحثية توظيف مفهوم األمننة لمدرسة كوبنهاغن من خالل أمننة قضايا البيئة 
تشخيص التهديدات السيبرانية للدولة والمجتمع الماليزي، ومن خالل تحديد الرقمية والفضاء السيبراني ب

فواعل األمننة المتمثلة في القطاعين الحكومي والخاص في مستوياته الدولية والإلقليمية والمحلية، 
باالضافة إلى تحديد السياسات الحكومية الدفاعية الماليزية لمواجهة تلك التهديدات، ومن المهم  قبل 

ك التطرق إلى بعض المفاهيم األساسية للموضوع محل البحث، أهمها سياسات الدفاع، القوة ذل
 .السيبرانية، البيئة الرقمية، األمن السيبراني، التهديدات السيبرانية

هو مفهوم استخدم في كثير من األحيان كمرادف لمفهوم :  Defense Policiesفسياسات الدفاع
هذه الورقة البحثية تبنت مفهوما أوسع لسياسات الدفاع، والذي نظر إليها السياسات العسكرية، غير أن 

كسياسات تهدف إلى رسم وتطوير كافة الوسائل الكفيلة بتأمين الحفاظ على السيادة الوطنية، وهذه 
السياسة يتم تخطيطها وفقا إلدارة الحكام التي تحاول مواجهة كل خطر يهدد الدولة ومصالحها 

ة سياسة دفاعية تعكس بالضرورة طبيعة النظام السياسي القائم وطبيعة العالقة بين فأي 17الحيوية،
كما تبنت تعريف القاموس الحر الذي اعتبر السياسات الدفاعية عبارة 11المدنيين والعسكريين في البالد،

عسكرية ام )ولم يحدد هذا التعريف طبيعة البرامج اسميا  11عن برامج للدفاع عن البلد ضد أعدائه،
لهذا ( دول أم منظمات أم أفراد أو غير ذلك)، كما أنه لم يحدد نمط األعداء (سياسية ام تقنية ام غيرها

يمكن اعتبارها كل ذلك، فمع تغير طبيعة التهديدات األمنية الجديدة، والتي تتميز بكونها غير مرئية، 
يدة في عبورها الحدود واألقاليم، لم يعد مفهوم سياسات الدفاع المقتصر على شقه وبالسرعة الشد

العسكري وحده كافيا كأداة سياسية لمواجهة التحديات األمنية ألي دولة، فقد أنتج هذا التغير حاجة إلى 
استخدام مفهوم سياسات الدفاع الموسع ليشمل مجاالت مدنية عديدة إلى جانب المجال العسكري، 

ووفقا لهذا المفهوم الواسع فإن سياسات الدفاع ليس بالضرورة أن تكون ذات طبيعة عسكرية بالكامل، 
 .بل سياسات تشمل عالقة تعاونية وتكاملية مع الفواعل المدنية أيضا

في  Daniel Kuehlفهي تعني وفقا لتعريف قدمه دانيال كويل   : Cyberpowerأما القوة السيبرانية
ى استخدام الفضاء السيبراني لخلق مزايا والتأثير على األحداث في جميع البيئات القدرة عل 2111

ويقصد بالبيئات العملياتية المجاالت الخمسة للقوة وهي، البرية، البحرية،  العملياتية وعبر أدوات القوة،
وهي، الدبلوماسية،  الجوية، الفضائية، والفضاء السيبراني، بينما يقصد بأدوات القوة األبعاد األربعة للقوة

ويعد اعتبار القوة السيبرانية أحد األبعاد المهمة للجيوبوليتكس 21المعلومات، الجيش، واالقتصاد،
Geopolitics ،فرغم أن تأثير  21أمرا طبيعيا وال مفر منه، تماما مثل المجاالت االستراتيجية األخرى

ثير غيرها من أشكال القوة، كالقوة الجوية والبرية القوة السيبرانية يبقى األقل ملموسية ووضوحا مقارنة بتأ
مثال، إال أنه في نفس الوقت ال يمكن اعتبار ذلك أمرا يقلل من أهميتها في األمن السيبراني وفي مجال 
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نظريات اإلستراتيجية،ألن انتشار القوة السيبرانية ال يمكن أن يالحظ بشكل مباشر كون األجهزة التي 
 -ومات المتداولة، موجودة ماديا في كل مكان، كما أن المستفيدين المباشرين تولد نقل وتلقي المعل

وقد قدم جوزيف  22هم أيضا متواجدون في كل مكان، -والذين قد يكونون ضحايا في بعض الحاالت
ناي وصفا للقوة السيبرانية يقول فيه بأنها تعتمد على الموارد التي يتميز بها مجال الفضاء السيبراني، 

ه ينظر إلى القوة على أنها القدرة على تحقيق النتائج المرجوة، فقد عرف القوة السيبرانية بأنها وكون
القدرة على تحقق النتائج المرجوة داخل الفضاء السيبراني، أو استخدام األجهزة واألدوات في الفضاء 

 23 .السيبراني لتحقيق النتائج المرجوة في مجاالت أخرى
، وهو Macro labelفهي مفهوم ذو طبيعة كلية  : Digital Environmentالرقميةوبالنسبة للبيئة 

مرتبط بأي مجال للتفاعل البشري سهلته التكنولوجيا الرقمية، فموضوع البيئة الرقمية مجاله واسع جدا 
ي االتصاالت الرقمية عن بعد بما فيها الخطوط الثابتة والنقالة، اتصاالت الفاكس،  البث الرقم; يشمل

لوسائل اإلعالم بمافيها االرضية واالقمار الصناعية، المنتجات الرقمية مثل الفيديو والموسيقى 
والصور، األنترنت، برمجيات الحاسوب، برمجيات األلعاب، وسائل التتبع واألمن الرقمية، إدارة 

توصيف المعلومات أو قواعد البيانات، أدوات التوصيف الرقمية كتكنولوجيا توصيف األوجه وال
وتعتبر األنترنت والتي يطلق عليها أيضا  GPS،24البيوميتري، وتكنولوجيا األقمار الصناعية بمافيها 

ويشير المختصون 25مجرد مجال تعريف فرعي للبيئة الرقمية،  Cyberspaceمصطلح الفضاء السيبراني
 26.ة متوسعة باستمرارإلى أن تحديد مرجعية لحدود البيئة الرقمية هو أمر صعب جدا، ألن تلك البيئ

فرغم انتشار استخدامه غالبا كمصطلح متبادل مع  :Cyber Securityأما األمن السيبراني 
، إال أن عدة مختصين في مجال األمن والكمبيوتر Information Securityمصطلح األمن المعلوماتي 

المصطلحين ليسا متطابقين اعترفوا بالتداخل الشديد بين المصطلحين لكنهم في نفس الوقت أبرزوا أن 
تماما، فاألمن السيبراني يتجاوز حدود األمن المعلوماتي التقليدي ليشمل ليس حماية مصادر المعلومات 
فقط، بل كذلك أمن األصول األخرى بما فيها الشخص نفسه، وفي مجال األمن المعلوماتي تتم اإلشارة 

ي العملية األمنية، بينما في مجال األمن السيبراني إلى العامل البشري عادة عندما يتعلق األمر بدوره ف
فهذا العامل له بعدا إضافيا، وهو أن البشر أهداف محتملة لهجمات إلكترونية أو حتى مشاركتهم دون 

آثار أخالقية للمجتمع ككل، فحماية بعض  درايتهم في تلك الهجمات، وهذا البعد اإلضافي تترتب عليه 
 27.ثال، يمكن أن ينظر إليها باعتبارها مسؤولية اجتماعيةالفئات الضعيفة كألطفال م

رغم أن التهديدات السيبرانية صعبة التحديد نظرا لسرعة   Cyber threats:التهديدات السيبرانية
نموها والتغير السريع لوسائلها إال أن هناك عدة نماذج حاولت تحديدها، وأحد أهم تلك النماذج وأكثرها 

الذي بني على أساس عوامل  fivefold classificationشيوعا هو ما يعرف بالتصنيف الخماسي 
 21:لفوضى والمال والتدمير والسلطة وتتمثل تلك العوامل فيما يليتحفيزية تدفعها األنانية وا
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والتي تشمل كل من التخريب والقرصنة والنضال البرمجي، ويمكنها أن : األنشطة السيبرانية -
تتسبب في خسائر كبيرة لألفراد أو الشركات خصوصا مع تزايد نشاط المتسللين المجهولين بشكل اكثر 

 .فاعلية من الماضي
وهي األعمال اإلجرامية التي ترتكب باستخدام شبكات اإلتصاالت : ئم السيبرانيةالجرا -

 .اإللكترونية ونظم المعلومات أو ضد هذه الشبكات واألنظمة
وهو األفعال التي تهدف للحصول على معلومات سرية من األفراد أو : التجسس السيبراني -

تحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية أو المنافسين أو المجموعات أو الحكومات أو الخصوم بهدف 
اقتصادية عن طريق استخدام تقنيات غير مشروعة في اإلنترنت، أو الشبكات، أو البرامج أو أجهزة 

 .الكمبيوتر
وهو استخدام الشبكات في الهجوم على نظم تكنولوجيات المعلومات : اإلرهاب السيبراني -

ات إلحداث الضرر ورفع الخوف بين عامة واالتصاالت الحساسة والتحكم بها، وتهدف تلك الهجم
 .الناس، وإلجبار القيادة السياسية لتحقيق مطالب اإلرهابيين

وتتكون من ثالثة مكونات منفصلة وهي الحرب السيبرانية اإلستراتيجية، : الحروب السيبرانية -
الحدة، ويستخدم الحرب السيبرانية التكتيكية والعملياتية، والحرب السيبرانية في النزاعات المنخفضة 

مفهوم الحرب السيبرانية خاصة لوصف العمليات التي تقوم بها الجهات الفاعلة الدولتية في البيئة 
السيبرانية،  وتتطلب الحرب السيبرانية حالة الحرب بين الدول مع إجراء العمليات السيبرانية كجزء من 

 .العمليات العسكرية األخرى

السيبراني لقي اعترافا أكاديميا وسياسيا وعسكريا  بكونه  ومن خالل ما سبق يتضح أن الفضاء
قطاعا أمنيا ومجاال جيوبوليتيكيا وميدانا للحروب، حيث اعتبر وفقا لتطورات نظرية األمننة لمدرسة 

كوبنهاغن أحد قطاعات األمن ليضاف كقطاع سادس إلى القطاعات الخمسة المعروفة سابقا، كما أنه 
ت األربعة المعروفة للقوة الجيوبوليتيكية، أما عسكريا فقد اعتبر وسيلة أضيف كمجال خامس للمجاال

 .وميدانا للحروب الحديثة
 :التهديدات السيبرانية والواقع األمني الجديد في المجتمع الماليزي -3

رغم أن النظرة العامة لألرقام الواردة في مقدمة هذه الورقة توحي بنمو سريع واتجاه إيجابي في 
مستوى اندماج ماليزيا في مجتمع المعلومات، إال أن الصورة الكاملة لواقعها المعلوماتي تؤكد غير 

زيا حققت لقب أن مالي 2115في  ESETذلك، فقد أوردت نفس الدراسة المذكورة سابقا، والتي أجرتها 
كما أورد تقريرا لالتحاد العالمي لالتصاالت صدر في  21الدولة األكثر قلقا على أمنها السيبراني،

بخصوص المؤشر العالمي لألمن السيبراني أن ماليزيا احتلت الرتبة الثالثة عالميا من حيث  2115
ويتصدرهم في  1.765قيمته عدم األمن السيبراني إلى جانبها كل من استراليا وسلطنة عمان بمؤشر 

 1.714.31وكندا بقيمة   1.124هذا الموشر كل من الواليات المتحدة األمريكية بقيمة 
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وتأتي التهديدات السيبرانية الناشئة عادة في أشكال مختلفة سواءا كانت تقنية أوذات عالقة 
جهات فاعلة ترعاها بالمحتوى، وقد أصبحت اليوم أكثر تعقيدا وكارثية وشملت فاعلين حكوميين، و 

دول، ومنظمات إجرامية دولية، ومجموعات القراصنة الناشطين على األنترنت وغيرهم، فالتهديدات 
السيبرانية اليوم تضع تحديات أمام الحكومات والمنظمات واألفراد كما أن هناك اتجاها اليوم نحو 

ثون بهذا الخصوص أن هناك حضورا ويعترف الباح31الهجمات السيبرانية على البنيات التحتية الحيوية،
نشطا ومساهمة مهمة للفواعل غير الحكومية في الفضاء السيبراني، وأن تأثير هذه الفواعل في هذا 
الفضاء بات أكبر من تأثيرها في المجاالت األخرى، كما أشاروا إلى أنه يمكن للجهات الفاعلة غير 

لحكومات الوطنية خالل الصراعات السيبرانية، الحكومية أيضا أن تلعب دورا كبيرا في الدفاع عن ا
وعادة تستخدم العديد من  32وذلك بسبب ملكيتها وتشغيلها لعدة أنظمة وشبكات في القطاع الخاص،

األسلحة في التهديدات أو الهجمات السيبرانية أهمها الرموز والبرمجيات الخبيثة، والحرمان من الخدمة، 
 .والبريد المزعج، والتحرش السيبراني واالحتيال والتسلل، وغيرهاوالتهديدات ذات الصلة بالمحتوى، 

وبسبب  33وهناك عدة عوامل تقود التغيير في البيئة الرقمية، أهمها الوقت،البيانات،التشبيك، والذكاء،
سوء استخدام هذه البيئة، تزايدت بشكل كبير التهديدات األمنية في العالم السيبراني، وأصبح هذا 

يحتويه من مخاطرمن بين أكبر التهديدات التي تواجهها الدول، حيث اعتبرها البعض العدو  الفضاء لما
غير المرئي لهم، كما أصبح من الصعب الكشف عن الجناة وراء تلك التهديدات، ونتيجة لذلك أصبح 

 34.ينظر إلى البيئة الرقمية كميدان للحرب يهدد األمن القومي والسيادة الوطنية
للمجتمع الماليزي تحديدا، وباإلضافة إلى اإلتجاهات اإليجابية والسلبية التي أوضحتها وبالنسبة 

األرقام السابقة فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، نجد أن أغلب التهديدات األمنية التي يواجهها الفرد، 
والواتسآب والمجتمع والدولة تتمحور في سوء استخدام وسائل التواصل االجتماعي كالفايسبوك وتويتر 

،  Cyber warfareالحرب السيبرانية ، Cybercrimeالجريمة السيبرانية ، باالضافة الى انتشار وغيرها
 األنشطة السيبرانية، Cyber Terrorism اإلرهاب السيبراني، وCyber Espionage التجسس السيبراني
Cyber Activism . 

إستراتيجيا ال يقدر بثمن للدفاع والمجتمع موردا  وسائل التواصل االجتماعيفعلى الرغم من كون 
العسكري، إال أنه في كثير من األحيان يشكل تهديدا لألمن الفردي والمجتمعي والقومي على حد سواء، 

ظهرت  35وألن ماليزيا تعتبر من أكثر المجتمعات استخداما لوسائل التواصل االجتماعي في العالم،
نية المرتبطة بسوء استخدام وسائل التواصل االجتماعي في المجتمع العديد من التهديدات األمنية السيبرا

الماليزي خاصة فيما يتعلق بمسألة خصوصية البيانات وما ينجم عنها من أضرار شخصية واقتصادية 
 .واجتماعية وحتى أمنية في حال سوء استخدامها

فظاهرة التشبيك االجتماعي تستهلك حياة ماليين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، فمنذ انطالق 
، نمت الشبكات االجتماعية بشكل 1117في  SixDegrees.comأول موقع للتواصل االجتماعي، 
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كبير فاق كل التوقعات، وتعتبر خصوصية البيانات المشكلة األساسية اليوم في عصر المعلومات، 
يث يتم جمع كميات هائلة من البيانات من قبل الوكاالت الحكومية، ومحركات البحث، وأنظمة ح

التشبيك االجتماعية، وقواعد تخزين البيانات في المستشفيات، والمؤسسات المالية، وغيرها من 
خدامها، المنظمات، كل تلك المعلومات المخزنة أمر بالغ األهمية بالنسبة لألفراد، وقد يسيء الناس است

 36تماما مثل المشاكل القائمة في العالم الحقيقي مثل السرقة والغش والتخريب وسرقات الهوية،

فقد تصاعدت إحصاءات الحوادث المسجلة حولها في ماليزيا بالجرائم السيبرانية، وفي ما يتعلق 
حادث، وسجلت أعلى  11111حادث إلى  342من  2114و 1111بشكل دراماتيكي بين سنتي 

حادث وفق إحصاءات فريق استجابة طوارئ الكمبيوتر  15211بتسجيل  2111رتفاع لها سنة ا
 :ماليزيا، كما يوضحه بالتفصيل الرسم  البياني  التالي

 
فتتضح من خالل تحويل النزاع الماليزي الفليبيني حول أراضي صباح   الحرب السيبرانيةأما 

، حيث دار النزاع بين مجموعتين من قراصنة 2113المتنازع عليها إلى الفضاء السيبراني سنة 
، والثاني عن  Philippine Cyber Armyأحدهما عن الطرف الفلبيني سمى نفسه  Hackersاألنترنت 

 Anonymous Malaysia.37الطرف الماليزي وهم ينتمون كما إدعو إلى 
من أي وقت مضى في فقد أصبح اليوم موضوعا مثيرا للنقاش أكثر  للتجسس السيبرانيوبالنسبة 

 Julianجميع أنحاء العالم، وتصاعد االهتمام به منذ تسريبات ويكيليكس من طرف جوليان أسانج 
Assange  وكشفه عن برنامج  2111فيPRISM 31 إلدوارد سنودنEdward Snowden   2113في ،

والمعلومات الحكومية ومعلومات عن الشركات وكذلك بيانات شخصية تم اعتراضها وأصبحت محورا 
ومن أهم عمليات التجسس السيبراني الذي تعرضت له ماليزيا، هو ما 31لنشاط التجسس السيبران،

 APT30حول مجموعة قراصنة يطلق عليهم اسم  2115في أفريل  FireEyeعرضه تقرير شركة 
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تستهدف الحكومات والشركات والصحفيين في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا والهند وغيرها للحصول 
على معلومات استخباراتية حول القضايا السياسية واالقتصادية والعسكرية اإلقليمية، مثل المطالبات 

اليزيا من الدول اإلقليمية المتنازعة حول بحر الصين الجنوبي بين الصين وماليزيا وغيرها من الدول، فم
المستهدفة من هجمات سيبرانية مختلفة، بما في ذلك هجمات على الشبكات الحكومية الحساسة والسرية 

على األقل، وذكر نفس التقرير أن الجواسيس السيبرانيين استهدفوا دول اآلسيان والتي  2115منذ 
حول السياسية واالقتصادية تترأسهم ماليزيا اثناء اجتماعات آسيان الرسمية بهدف جمع معلومات 

 41.بالمنطقة
واإلرهابيين السيبرانيين تعتبر غالبا معلومات سرية وال  اإلرهاب السيبرانيورغم أن المعلومات حول 

يمكن الكشف عنها بسهولة للعامة، إال أنه يمكننا استنتاج وجود هذا النوع من التهديد في ماليزيا من 
، بتعرض 2111ت الحكومة الماليزية، مثل ما حدث في جوان خالل بعض األحداث التي وقعت وأربك

موقعا حكوميا ماليزيا للهجوم من قبل قراصنة، مما عطل عمل تلك المواقع، وهو ما جعل  51أكثر من 
مسؤولون حكوميون يصرحون أن األمة أصبحت أحدث هدف للحرب السيبرانية التي شنها ناشطون 

" المجهول"مات بعد تحذير جماعة تطلق على نفسها اسم وقد جاءت تلك الهج 41على األنترنت،
Anonymous والتي قالت انها ستهاجم البوابات الرسمية للحكومة لمعاقبتها على فرض رقابة على ،

 42 .موقع ويكيليكس الذي يهدف إلى فضح الحكومات والشركات بتسريب وثائق سرية
إلرهابي ال يحتاج إلى أي أداة متفجرة أو عالية فالسبب الرئيسي النتشار اإلرهاب السيبراني هو أن ا

التقنية للقيام بمهاجمة الضحية، فهو بحاجة فقط إلى نقل الفيروسات او البرامج الخبيثة أو سرقة 
أوتخريب أو تزوير المعلومات باستخدام التكنولوجيا الحالية مثل الهاتف، الكابل، أو الشبكة الالسلكية، 

تأكيد ليكون أكثر مجهولية ويقلل من خطر وقوعهم في أيدي السلطات، ويمكن وهذا يساعداالرهابيين بال
 43 :لإلرهاب السيبراني أن يأتي في عدة أشكال وصور مثل

مهاجمة انظمة الطاقة الكهربائية، إنتاج النفط والغاز، النقل، والتخزين، ونظم إمدادات المياه،  -
 .النظم المالية والمصرفية

 .صناعة األدوية وتغيير صيغ الدواء لجعلها قاتلةالوصول إلى منشآت  -
 .النفاذ الى سجالت المستشفيات وتغيير معلومات فصائل دم المرضى -
 .اإلعالن لآلخرين عن معلومات مسروقة -
 .التالعب بالتصورات واآلراء والتوجيه السياسي واالجتماعي واالقتصادي -
 .تسهيل سرقة الهويات الشخصية -

التي تبنت  44"التنظيف"Persih ، فقد كان أهمها نشاطات حركة السيبرانيةلألنشطة وبالنسبة 
، وخالل السنوات التالية شهدت عملياتها في 2116استخدام وسائل اإلعالم الرقمية منذ تأسيسها في 

الوسائط الرقمية تطورا كبيرا، ففي البداية جعلت هذه الحركة  من استخدام المواقع، والمدونات، 
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كأدوات الرئيسية للتداول والتعبئة، مع استخدامات متقطعة لفليكر، وقد كان التدوين خيارا واليوتيوب 
، الذي 2111وتويتر في  2111، والفيسبوك في 2116طبيعيا اضافة إلى إدماج يوتيوب وفليكر في 

 Persihوقد نظمت حركة 45لم يكن مفاجئا في ظل شعبية هذه األدوات بين الماليزيين وخاصة الشباب،
حملة احتجاجية من أجل اإلصالح الديمقراطي في ماليزيا، استخدمت فيها  2111في جويلية  2.0

كما نجحت الحركة في عمل تجمع  46بنطاق واسع الهواتف الذكية وشبكات التواصل اإلجتماعية،
Persih 3.0  والذي اعتبر أكبر تجمع احتجاجي في تاريخ ماليزيا  2112شخص سنة  111111لـ

وقد استمرت هذه الحركة في تنظيم التجمعات االحتجاجية باالستخدام الفعال للفضاء  47،الحديث
 .2115في أوت  Persih 5.0السيبراني والتي كان آخرها 

 :الجهود والسياسات الدفاعية الماليزية في مواجهة  تحديات األمن السيبراني -3
فإن الهيمنة "  سياسة ماليزيا للدفاع الوطني" وفقا للمنظور الدفاعي الماليزي الذي جاء في وثيقة 

على مجال المعلومات هو أمر حاسم لحماية السيادة الوطنية، وأن تطبيق تكنولوجيا المعلومات 
واإلتصاالت أصبح أمرا البد منه لضمان الهيمنة المعلوماتية على جميع المستويات والتي تشمل 

ة، فالتميز في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يعتبر المستويات االستراتيجية والتشغيلية والتكتيكي
ضعاف قدرة العدو، وهي جهود تشمل بناء البنية التحتية  ضمانا لتعزيز القدرة الدفاعية الوطنية وا 

 41.وتطوير تطبيقات في هذا السياق

م شبكة فال بد من إعطاء األولوية لتمكين جميع العناصر الدفاعية للبنية التحتية بوجودها في نظا
اتصاالت سلس، كما ينبغي أن يستكمل هذا الجهد بتطوير قاعدة بيانات مركزية تشرف عليها كل 

الوكاالت التي تشارك في الدفاع عن السيادة الوطنية، ويتم دمج قاعدة البيانات هذه وتبادلها يكون من 
قدرات الحرب السيبرانية هي خالل عملية تشبيك مركزية للبنية التحتية، ووفقا  لهذا المنظور فإن تطوير 

خطوة مهمة نحو موازنة قدرة البلدان األخرى في المنطقة وكذلك للدفاع عن األهداف الوطنية 
المستهدفة ضد جميع أشكال التهديد، ومهمة لوقف أي تعدي على أنظمة وشبكات الكمبيوتر التابعة 

جراء العمليات السيبرانية عند للدفاع، وفي نفس الوقت يوفر أرضية لتطوير القدرات الهجومية إل
 41 .الضرورة

لقد حاولت الحكومة الماليزية منذ التسعينات تكييف سياساتها لتستجيب للتهديدات الجديدة المرافقة 
للبيئة الرقمية، وذلك من خالل التكامل الوظيفي بين الهيئات الحكومية  ذات العالقة بمسألة األمن في 

رة الدفاع ووزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، والمجلس الوطني لتكنولوجيا سياق البيئة الرقمية، مثل وزا
المعلومات وغيرها، كما انشأت العديد من السياسات والبرامج خاصة السياسة الوطنية لألمن السيبراني 

كما  واألمن السيبراني ماليزيا، والحضيرة الماليزية لتكنولوجيا الدفاع، ومبادرات اخرى سترد الحقا،
وسعت الحكومة الماليزية دائرة التعاون في هذا المجال مع القطاع الخاص، ووضعت عددا مهما من 

 .التنظيمات القانونية بهدف تعزيز أمنها السيبراني سميت بالقوانين السيبرانية
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بهدف حماية  السياسة األمنية لتكنولوجيا المعلوماتالماليزية عملت على تطبيق  فوزارة الدفاع
كومة والشركات من أي هجوم سيبراني، وكان من بين مهامها ضمان سالمة الشبكات ومنع الح

 51.الحوادث السيبرانية من إحداث آثار إقتصادية مدمرة
بإجراء دراسة حول  2115قامت في  (MOSTI) ووزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار الماليزية

والذي أقرته الحكومة  كسياسة واضحة فيما بعد في ماي   (NCSP)السياسة الوطنية لألمن السيبراني 
، وتمت صياغة تلك السياسة لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها البنية التحتية 2116

وكذلك لتطوير خطط عمل لتخفيف تلك المخاطر، وتكونت هذه  (CNII)الوطنية الحساسة للمعلومات 
الحوكمة الفعالة، اإلطار التشريعي والتنظيمي، : ساسية هيالسياسة من ثمانية محاور او توجهات أ

إطار تكنولوجيا األمن السيبراني، ثقافة األمن وبناء القدرات، البحوث والتنمية نحو االعتماد على 
 51الذات، االلتزام واإلنفاذ، االستعداد لحاالت طوارئ األمن السيبراني، والتعاون الدولي

هي عبارة عن  مجموعة من األنظمة والوظائف تعتبر  حرجة للمعلوماتوالبنية التحتية الوطنية ال
حيوية للدول ويكون الستغاللها أو لتلفها أو لتدميرها تأثير مدمر جدا على القوة االقتصادية الوطنية، 
والدفاع واألمن، وقدرات الحكومة على العمل بكفاءة، وعلى الصحة العامة والسالمة، وتركز السياسة 

الماليزية لألمن السيبراني بشكل خاص على حماية تلك البنية التحتية ضد التهديدات الوطنية 
السيبرانية، وتوفر آليات لتحسين الثقة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، كما تدعم هذه السياسة 

ل المعرفة الشركاء والحلفاء الدوليين في ماليزيا، وتصف األساليب التي يمكن لماليزيا من خاللها تباد
مع دول المنطقة والعالم فيما يتعلق بمسائل األمن السيبراني، فتطوير هذه السياسة الوطنية جاء كخطوة 

 52.استباقية لحماية القطاعات الحيوية ضد التهديدات السيبرانية

من Cybersecurity Malaysia  03األمن السيبراني ماليزيا تم إطالق برنامج  2117في سنة 
الوزراء في اجتماع للمجلس الوطني لتكنولوجيا المعلومات، واألمن السيبراني ماليزيا هي طرف رئيس 

وتشرف على ادارة مركز لمساعدة ، (MOST)وكالة وطنية تابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
مستخدمي اإلنترنت، ومركز للتدريب المهني، وتعمل أيضا على تزويد الجمهور بمعلومات عن 

تهديدات السيبرانية، كما تشارك الوكالة في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الجريمة السيبرانية خاصة بعد ال
 54. 2111الهجمات ضد المواقع الحكومية في 

، ”Malaysia Defence Technology Park “MDSTP الحضيرة الماليزية لتكنولوجيا الدفاع أما
األولى من نوعها في منطقة   Zahid Hamidiزاهد حميدي التي تعد وفق تصريح وزير الدفاع الماليزي 

فهي تستهدف ثالثة قطاعات  55آسيان لتلبية الطلب واحتياجات الصناعة الدفاعية واألمنية المتزايدة،
وتسعى هذه الحضيرة إلى تحقيق  56أساسية هي القطاع الجوي والقطاع البحري وقطاع السيارات،

 57:مجموعة من األهداف تتمثل في
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دفع ماليزيا إلى اقتصاد يقوده االبتكار، من خالل استضافة مراكز البحث والتنمية األكثر تطورا  -
نتاج منتجات الصناعة الدفاعية بشكل مبتكر  .وتكامال، وا 

تسهيل األبحاث الدفاعية والتطوير واالبتكار وأنشطة التسويق من خالل توفير بنية تحتية  -
 .ومعدات ومرافق متطورة

 .تطوير بيئة مواتية لمنتجات وتكنولوجيا الدفاع الفكرية واإلبداعية والمبتكرة تشجيع -
تسهيل الشراكات الذكية بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير تكنولوجيا الدفاع وتسويق  -

 .نتائج البحوث
 .إعداد مقدمي الصناعة الدفاعية المحليين للمشاركة في عقد مناقصة عالمية -
مي الصناعة الدفاعية المحلية والدولية من تصنيع المنتجات للسوق المحلي واإلقليمي تمكين مقد -

 .والعالمي
 Malaysia Computer Emergencyفريق االستجابة لطوارئ الكمبيوتر ماليزيا وهناك أيضا

Response Team (MyCERT)  من مكتب األمن ،  ويعمل اآلن 1117والذي يعود انشاؤه إلى
السيبراني ماليزيا، ويقدم  نقطة مرجعية لمجتمع اإلنترنت في ماليزيا للتعامل مع حوادث أمن الكمبيوتر، 

كما يوفر المساعدة في معالجة حوادث مثل التسلل وسرقة الهوية، وعدوى البرامج الخبيثة والتحرش 
بشكل وثيق مع وكاالت إنفاذ  MyCERTمل السيبراني وغيرها من الحوادث المتعلقة بأمن الكمبيوتر، ويع

، وله (البنك المركزي)القانون مثل الشرطة الملكية الماليزية، الهيئات األمنية ، وبنك نيجارا ماليزيا 
، وفرق االستجابة لحوادث أمن الكمبيوتر، ومختلف (ISP) أيضا تعاون وثيق مع مقدمي خدمة اإلنترنت

ويسهر على مركزين أحدهما مخصص  51مختلفة من العالم،المبادرات أمن الكمبيوتر في أنحاء 
 .لمساعدة مستخدمي األنترنت في ماليزيا، والثاني إلجراء أبحاث البرمجيات الخبيثة

، ويعمل هذا 2111أطلقته األمن السيبراني ماليزيا في ديسمبر فمركز أبحاث البرمجيات الخبيثة، 
الخبيثة و التهديدات التي تواجه أمن الكمبيوتر، وقد المركز على انجاز شبكة بحوث لتحليل البرامج 

 51 .أنشأ المركز أيضا تعاونا مع الباحثين واألطراف الموثوقة لتبادل المعلومات البحثية
التابع لألمن السيبراني ماليزيا خدمة لمستخدمي اإلنترنت اطلق   Cyber999مركز المساعدة ويقدم 
لتقديم شكاوى أو تقارير حوادث أمن الكمبيوتر، ويتم اإلعالم بتلك الحوادث عبر ستة  Cyber999عليها 

طرق وهي، عن طريق نموذج متوفر على االنترنت، أو من خالل إرسال بريد إلكتروني، أو إرسال 
، أو االتصال عبر الهاتف، او عن طريق الفاكس، او من خالل تطبيقات الهاتف SMSرسالة نصية 

 61.المحمول
عدة قوانين وتنظيمات تبنتها  فهناك Cyber Lawsوفي مجال التشريعات والقوانين السيبرانية 

ماليزيا للتعامل مع تهديدات البيئة الرقمية المختلفة، أهمها كان قانون التوقيع اإللكتروني وقانون جرائم 
نون االتصاالت ، قا1117الكمبيوتر وقانون حقوق التأليف وقانون الطب عن بعد وكلها كانت في
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، 2113، وقانون أنظمة الدفع في 2111، قانون االقراص الضوئية في 1111والوسائط المتعددة في
وقانون حماية  2117، وقانون أنشطة الحكومة االلكترونية في 2116وقانون التجارة اإللكترونية في 

 61.، وقانون العقوبات2112، وقانون خدمات البريد 2111البيانات الشخصية في 
 :اآلفاق االستراتيجية للدفاع واألمن السيبرانيين في ماليزيا -1

لحماية المعلومات  وحدة خاصة بالدفاع السيبراني 2115لقد أنشأت القوات المسلحة الماليزية في 
السرية حول أنظمة الدفاع من االختراق والتسريب، وأعلن وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين في 

بعد تسرب بيانات سرية حول غواصات سكوربين الفرنسية الصنع، أن هذه  2116أواخر شهر اوت 
لنظام الدفاعي للبالد، كما أنها الوحدة تراقب عن كثب األنشطة السيبرانية التي تشكل تهديدا محتمال ل

جراء تدقيق للوضع األمني  وكذلك األدلة الجنائية تعمل من أجل تعزيز نظام الدفاع السيبراني، وا 
السيبرانية، وذكر وزير الدفاع أنه تم إنشاء هذه الوحدة الخاصة بالدفاع السيبراني تحت إشراف شعبة 

الة االستخبارات العسكرية للقوات المسلحة الماليزية، كما والتي تمثل وك62االستخبارات ألركان الدفاع،
كما  63أكد أن هناك عدة محاوالت كانت فاشلة الختراق أسرار عسكرية للبالد تخضع لحراسة مشددة،

حتى اآلن بعد ثالث % 11صرح أن ماليزيا تقوم بضبط نظام دفاع سيبراني متطور، اكتمل منه  
 64.سنوات من العمل
، أن 2116التنفيذي لوكالة األمن السيبراني ماليزيا، أمير الدين عبد الوهاب في وذكر الرئيس 

، والهدف هو عولمة ماليزيا لألمن 2121الوكالة لديها عدة معالم رئيسية للوصول إليها بحلول عام 
السيبراني وتوسيع واالنخراط في مبادرات من خالل التعاون الثنائي والمتعدد األطراف مع الوكاالت 

 65.المحلية والدولية لتعزيز استراتيجيات األمن السيبراني في البالد
وتشير بعض التقارير إلى أن القوات المسلحة الماليزية  قد بدأت في تطوير قدراتها لحماية األصول 
الوطنية، من التهديدات السيبرانية، كما أعلن وزير الدفاع الماليزي تأييده لوضع خطة آسيان الرئيسية 

السيبراني في جنوب شرق آسيا، وهو مايعكس إدراك المخاطر والتهديدات السيبرانية داخل  لألمن
تعمل ماليزيا من خالل فريق استجابة التعاون الدولي والثنائي، وفي مجال  66القوات المسلحة الماليزية،
آسيان  على تنسيق جهودها في ظل التعاون الدولي مع منظمة، (MyCERT)طوارئ الكمبيوتر ماليزيا

، ومع دول OIC-CERT ومع دول مؤتمر التعاون االسالمي من خالل ،  ASEAN CERT من خالل
والتي تعتبر عضوية ماليزيا فيها كنائب لرئيس هذا التعاون  APCERTآسيا والمحيط الهادي من خالل 

على  2115كما عملت الشرطة الماليزية في  2117،67إلى سبتمبر  2115للفترة الممتدة من سبتمبر 
لتتبع االشخاص الذين انخرطوا في تهديدات الحروب  FBIالتعاون مع األنتربول واالف بي أي 

وقد تم توقيفهم اثناء محاولتهم التخطيط لهجمات وفق   Anonymous Malaysiaالسيبرانية التي تبنتها 
 Anonymous Malaysiaفي الجرائم التجارية،فقد نشرت حمزة طيب نائب مدير القسم الفدرالي للتحقيق 

 61.سابقا فيديو في صفحتها على الفايسبوك فيديو مدته ثمانية دقائق تدعو فيه الستقالة الرئيس الماليزي
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، فقد قامت وزارة العلوم والتكنولوجيا التعاون المحلي بين القطاعين العام والخاصأما على مستوى 
 cyber Range نطاق ماليزيا السيبرانيباالعالن عن مشروع أسمته  2116واالبتكار في سبتمبر 

Malaysia  وهو عبارة عن بيئة افتراضية تستخدم لتطوير التكنولوجيا السيبرانية باالضافة إلى التدريب
على الحرب السيبرانية، وتم تطوير هذا المشروع في اطار التعاون بين القطاعين العام والخاص وهو 

، ويطمح هذا المشروع إلى 2121محترف في األمن السيبراني بحلول سنة  11111دريب يستهدف ت
دفع المدافعين السيبرانيين لحماية شبكات المنظمات والشركات في ماليزيا، من خالل توفير التدريب 

 61.والخدمات في هذا المجال بهدف تحقيق االعتماد على الذات
المستويات الدولية، اإلقليمية، والمحلية، ال تزال الحكومة  وباإلضافة إلى التعاون والشراكات على

الماليزية مستمرة في تكثف جهودها التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي األمني السيبراني لدى مواطنيها 
وبالنسبة لألنشطة المستقبلية لهذه الوكالة فهي مهتمة بإنتاج  من خالل وكالة األمن السيبراني ماليزيا،

ابتكاري وذو صلة بالجمهور المستهدف، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، المحتوى 
 71.وقياس فعالية الحمالت التي  تجرى في هذا المجال

ورشة عمل في  بالتعاون مع وكالة األمن السيبراني ماليزيا (NSC)مجلس األمن القومي وقد نظم 
 National ية الوطنية حول األمن السيبرانيالخطة الرئيسية للتوعلمناقشة وضع  2115جانفي 

Cyber Security Awareness Master Plan  منظمة من مختلف الوزارات  11، وحضر هذه الورشة
والوكاالت الحكومية والمنظمات غير الحكومية وممثلي الشركات الخاصة التي تشارك بشكل مباشر في 

ى ماليزيا من خالل امتالك الخطة الرئيسية الوطنية تعزيز الوعي األمني السيبراني في ماليزيا، وتسع
، لوضع ماليزيا كدولة رائدة لحملة التوعية حول األمن السيبراني (CSA)للتوعية حول األمن السيبراني 

 71.في العالم
 الخاتمة

إن واقع التهديدات األمنية في الفضاء السيبراني في ماليزيا ال يختلف كثيرا عن واقعها في بقية 
الدول المندمجة في المجتمع الرقمي والمعلوماتي، بما في ذلك الدول الفائقة التطور في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واإلتصاالت، ويتضح من خالل كل ما سبق أن البيئة الرقمية رغم أنها حملت معها الكثير 

لمقابل فرضت من اإليجابيات على مستويات عديدة وخاصة المستوى اإلقتصادي، إال أنها في ا
تهديدات أمنية سيبرانية للفرد والمجتمع والدولة والنظام على حد سواء، تجاوزتأثيرها الحدود الجغرافية 

والطبيعية للدول، هذا باإلضافة إلى توسع وتنوع الفاعلين في هذا المجال، فالجريمة، واإلرهاب، 
نتشارا وفاعلية من قبل، كما أن والجوسسة، والقرصنة، والحروب أصبحت في البيئة الرقمية أكثر ا

الناشطين في هذا المجال أصبحوا أكثر قدرة على التخفي وبالتالي أقل تعرضا للتعقب في حاالت 
مثل غيرها من الدول التي تواجه  -ارتكاب هجماتهم السيبرانية المتنوعة الدوافع، لذلك حاولت ماليزيا 

الدفاعية مع النمط الجديد لهذه التهديدات، فرغم أن  تكييف سياساتها -هذا النوع من التحديات األمنية
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الهدف األول واألساسي لسياسات الدفاع الوطني في ظل هذه البيئة يبقى الحفاظ على سيادة الدولة 
القومية وحماية مصالحها، إال أن الحكومة الماليزية أدركت بوضوح بأن نجاعة تلك السياسات ال 

الحكومي في هذا المجال، ولذلك تبنت سياسات دفاعية تتماشى مع هذا يمكنها أن تتحقق بانفراد الدور 
الواقع الجديد من خالل فتحها لمجال التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتكثيف الجهود 

 .على المستويات الدولية والثنائية والمحلية
حصائيا من الدول ذات الخبرة  المعتبرة في مسارها لترقية مجتمعها  ورغم أن ماليزيا تعتبر تاريخيا وا 

نحو مجتمع رقمي، ثم معلوماتي، وتستمر اآلن في طموحها نحو مجتمع معرفي، إال أن تلك الخبرة كما 
توصلت إليه هذه الورقة لم تكن ضمانا كافيا لحماية أمن األفراد والمجتمع وبالتالي األمن القومي من 

، وهذه المعضلة تواجه اآلن أغلب المجتمعات التي انتقلت نشاطات اآلثار األمنية السلبية للبيئة الرقمية
أفرادها ومؤسساتها وحكوماتها إلى الفضاء السيبراني، وهو ما جعل اهتمام الدول الذكية اليوم هو ابتكار 

كإحدى استراتيجيات تحقيق األمن القومي   Cyberpowerطرق وكيفيات تعزيز من القوة السيبرانية
مية، وهذا ما يدعونا إلى طرح إشكاليات أخرى، تتعلق بمدى تناسب المجهودات الماليزية والمصالح القو 

المختلفة في سن سياساتها الدفاعية السيبرانية مع تحقيق أمنها القومي حتى اآلن، وكيف يمكنها كدولة 
لمتحدة ناشئة أن تعزز من قوتها السيبرانية؟ خاصة في ظل تسارع دول كبرى مثل الصين والواليات ا

األمريكية نحو الهيمنة على هذا النمط الجديد من القوة وتنافسها بهدف تعزيز قوتها للتموقع دوليا أو 
 .للحفاظ على موقعها الدولي في العالم السيبراني الذي يعتبر امتدادا لمواقعها في العالم الحقيقي
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 البعد الشعبي كمدخل في معادلة بناء األجهزة األمنية في العراق رؤية تقييمية
 سلمان هاشم سرحان /د

 مدير مركز الدراسات األفريقية
 بغداد. العراق 

 مقدمة
التهديدات يعيش العديد من ( الدولة ) ال شك في ان المجتمع الدولي ممثال بمكوناته السياسية 

، وغامبيا 2114كما في التهديدات الناشئة عن عملية التحول الديموقراطي في مصر عام  السياسية
كما في الحالة اليمنية التي تعرضت الى ازمة الالجئين من دول القرن  واالقتصادية، 2117عام 

ي الت واالمنيةاالفريقي وما حولها والتي ضاعفت من االزمة االقتصادية التي يعاني منها هذا البلد، 
، كما في االزمة الليبية التي تعاني من الفوضى السياسية ( ثورات الربيع العربي)اعقبت ما يسمى بـــ

وكذا االزمة (. الثوار)واالمنية منذ مقتل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي على يد ما يسمى بـــ
سورية مسرحا للتدخالت السورية التي شكلت تهديدا امنيا اقليما بالمستوى الذي جعل من االرض ال

باتت في العقود االخيرة تشكل محور االهتمام على  التهديدات االمنيةاال ان . االقليمية والعالمية
الصعيد العالمي، وباتت العديد من الحروب التي اندلعت خالل هذه الفترة هي حروب ناشئة عن 

تم تشكيلها على اساس اهذه التهديدات تهديدات امنية، اضافة الى ان التحالفات الدولية الجديدة بات ي
 .االمنية وتندرج تحت عنوان مكافحة االرهاب

اصبح مسرحا للتهديدات االمنية خصوصا في بعض المناطق  التي شكلت  2113بعد عام  العراق
من خالل رفضها للمشاركة في االنتخابات، او  سواء سياسياتهديدا لعملية بناء الدولة العراقية 

من خالل رفض العديد من  او امنيا، 2115االستفتاء على الدستور العراقي الجديد عام  المشاركة في
ابناءها الدخول في االجهزة االمنية بدعوى عدم شرعية السلطة السياسية في العراق في بعض منها ، 
) وانتشار العديد من الجماعات المسلحة في بعض اخر، و دعم التنظيمات االرهابية في بعض ثالث 

والتي جعلت من هذه المحافظات مواقع للتدريب والمواجهة مع القوات االمنية ( مثل تنظيم القاعدة 
وقطع الطرق ( شبكات الكهرباء مثال ) من خالل استهدافها للبنى التحتية  او اقتصاديا. العراقية

 .التجارية بين العراق وبعض الدول المجاورة مثل سوريا واالردن
اخطر تهديد امني على  2115التنظيمات االرهابية للموصل في حزيران  وشكلت عملية احتالل

الدولة العراقية، اذ كاد هذا التهديد االمني ان يجعل من العراق نسخة جديدة من االزمة السورية من 
حيث االنفتاح على المحيط االقليمي والعالمي، حيث شهدت هذه االزمة انهيارا سريعا لألجهزة االمنية 

وتمددها نحو العديد من المحافظات المحيطة ( داعش ) توسع سيطرة التنظيم االرهابي  تسبب في
 .بمدينة الموصل
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من جهة، واعادة التوازن ( اقليميا وعالميا ) لذا ومن اجل اغالق الباب امام هذه التدخالت االجنبية 
يدا للدور الشعبي المتعدد في للخلل البنائي الذي اصاب االجهزة االمنية في مواجهتها لهذه االزمة، وتأك

عملية بناء الدولة العراقية، والمحافظة على المنجز السياسي المتحقق ابتداء من فرض االرادة الشعبية 
على سلطة االحتالل االمريكي بإجراء االنتخابات، وكتابة الدستور العراقي الجديد بأيدي عراقية 

إلصالح السياسي ، ومحاربة الفساد، فقد استجاب ابناء منتخبة، وصوال الى مطالبة الحكومة العراقية با
الشعب العراقي الى فتوى المرجعية الدينية في النجف االشرف بضرورة المشاركة الفعلية وتشكيل الحشد 

 .الشعبي لمواجهة تنظيم داعش االرهابي بعد ازمة الموصل المتقدمة
في معادلة بناء االجهزة االمنية، ومدى تسعى هذه الورقة الى دراسة وتحليل البعد الشعبي ودوره 

فاعليته وطبيعة تأثيره على مجريات االحداث، اضافة الى بيان االطار القانوني لهذه المشاركة ومدى 
 .انسجامها مع الدستور العراقي، والمواقف االقليمية والعالمية منه

 :المنهج المستخدم
والبنائي الوظيفي كمنهج للتحليل وذلك في ستعتمد الورقة بصورة رئيسية على المنهج التاريخي 

محاولة لفهم البنية المؤسسية والوظيفية للمؤسسات االمنية العراقية وما طرأ عليها من تحوالت بنيوية 
 .ووظيفية واالسباب الداعية الى دخول البعد الشعبي في معادلة بتاء االجهزة االمنية

 تقسيم الورقة
 :وخاتمة بينهما ثالث محاور كما يليتم تقسيم الورقة الى مقدمة 

 اهم التحوالت البنائية والوظيفية التي طرأت على االجهزة االمنية العراقية: المحور االول
 2113اسباب التهديدات االمنية في العراق بعد  :المحور الثاني
 طبيعة العالقة بين الحشد الشعبي والمؤسسة االمنية العراقية :المحور الثالث

 االولالمحور 
 اهم التحوالت البنائية والوظيفية التي طرأت على االجهزة االمنية العراقية

 التحوالت البنائية للقوات االمنية العراقية: اوال
خاضعة الى سلطة ( الموصل، بغداد، البصرة)كان العراق عبارة عن ثالث واليات  1121قبل عام 

، الذي سعى ـــــ بعد 1خضعت لالستعمار البريطانيوبعد الحرب العالمية االولى . الدولة العثمانية
االستقالل ــــ الى تأسيس المنظومة االمنية العراقية، من خالل االستفادة من بعض ابناء المجتمع 

العراقي ممن كانوا جزءا من المنظومة االمنية العثمانية، ويمتلكون الخبرة العلمية والعملية والتي جعلت 
، ومشاركة جزء 2ي قائدا لجيش الحجاز في الثورة العربية بقيادة الشريف حسينمن الفريق جعفر العسكر 

كبير من الضباط العراقيين ـــــ ممن شارك في تحرير سوريا واقامة اول حكومة عربية بقيادة الملك 
 .3فيصل بن الحسين قبل ان يتوجه للعراق ويتم تنصيبه كأول ملك عربي يحكم العراق بعد استقالله
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دت المنظومة االمنية العراقية ــــ في جميع مراحل تأسيس الدولة العراقية ـــــ حالة من التذبذب وقد شه
 .وعدم االستقرار في جانبيها البنائي والوظيفي نتيجة لعوامل داخلية وخارجية

 1مرحلة الدولة الملكية

بنود اتفاقية االستقالل جاء بناء االجهزة االمنية العراقية بإشراف االحتالل البريطاني في ضمن 
قرار بريطانيا بخفض ، اضافة الى 1121كأحد مقتضيات تأسيس الدولة العراقية عام  5للدولة العراقية

 :وجودها العسكري في مستعمراتها، حيث تضمنت بنود هذه االتفاقية
 13)وقد تخرج من هذه الكليات  .تدريب الضباط العسكريين في الكليات الحربية البريطانية -1
 .شكلوا الدفعة االولى 1127عام ( طالبا
 .تجهيز القوات االمنية بما تحتاج اليه من االسلحة والعتاد -2
تعيين بعض الضباط البريطانيين كمستشارين في المؤسسة العسكرية العراقية لإلشراف على  -3

 .تجهيز الجيش ، ومراقبة حركاته وعملياته العسكرية التي يقوم بها
( عليه السالم )س اول فوج عسكري يحمل اسم فوج االمام موسى الكاظم تم تأسي 1121وفي تموز 

وبعد اعالن . وكان مقره في الكاظمية المقدسة في بغداد وكتيبة الخيالة الملكية المكلف بحماية الملك
، خصوصا بعد اقرار  6بدأ عدد القوات االمنية باالرتفاع تدريجيا 1121فتح باب التطوع في حزيران 

وقد تم افتتاح مدرسة الضباط االقدمين في العراق كانت الدفعة االولى منها . قانون الخدمة االلزامية 
 (.طالبا 47)

 7(دخول العراق لعصبة االمم المتحدة)  0933بلغ عدد وعدة االجهزة االمنية العراقية خالل عام 
موظف مدني، واما  قوات  714اضافة الى  مقاتل من الرتب الصغيرة، 1321ضابط جيش و 541

 .1شرطي 1111الشرطة العراقية ايضا بحدود 
بندقية،  1211مدفعا، اضافة الى  22واما من ناحية االسلحة فقد كانت القوات االمنية تمتلك 

 .طيارة لسالح الجو 13رشاش لويس، و 137رشاش فيكرس، و 111سيف، و 1553و
الذي كانت  1141ية في اوساط االجهزة االمنية، وخصوصا انقالب ونظرا لتنامي الحركات االنقالب

بدأت بريطانيا ـــــ وبطلب من الحكومة العراقية بإعادة بناء  1ترى فيه بريطانيا بانه يهدد مصالحها النفطية
عراق ــــــ اللواء رينتون ـــــــ رئيس البعثة العسكرية البريطانية لل 0911عام المنظومة االمنية ــــ فاستقدمت 

 .11للمباشرة بتنفيذ هذه العملية
 مرحلة الدولة الجمهورية

استمرت عملية بناء القوات االمنية العراقية تزداد وتتوسع خصوصا بعد ظهور جملة من التحديات 
والتهديدات التي واجهتها الدولة العراقية مثل الصراع العربي االسرائيلي، اضافة الى الحرب العراقية 
االيرانية التي توسعت فيها االجهزة االمنية بشكل كبير، وهي التوسعة التي جعلت القوات االمنية 

 .العراقية تتقدم على العديد من االجهزة االمنية عربيا، وعالميا
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اصدرت سلطة االحتالل قرارا  2113وبعد احتالل الواليات المتحدة االمريكية للعراق في نيسان 
االمنية العراقية واعادة بناءها مرة اخرى بما يتناسب مع مصالحها في منطقة  يقضي بتفكيك االجهزة

 .الخليج  باعتباره مجاال حيويا للمصالح االمريكية
 التحوالت الوظيفية للقوات االمنية العراقية: ثانيا 

منية، يعد تامين الوضع الداخلي وحماية حدود الدولة الوظيفة االساسية التي يتم اسنادها للقوات اال
تتكون ( أ ) أوال (  "1)النافذ، فقد جاء في المادة  2115وهذا ما نص عليها الدستور العراقي لعام 

القوات المسلحة العراقية واالجهزة االمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون 
والتكون اداة لقمع الشعب العراقي تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق 

ان تحليل هذه المادة يضعنها امام . 11"والتتدخل في الشؤون السياسية وال دور لها في تداول السلطة
 :جملة من االمور

 .تشكيل القوات االمنية: االول 
 .تضمنت هذه المادة الدستورية النواحي التالية

تكون هوية المنتسب للقوات االمنية المسلحة العراقية اشترطت هذه المادة ان : الناحية التكوينية -1
 .وبالتالي اليمكن للقوات المسلحة ان تتضمن مرتزقة من دول اخرى. عراقية حصرا

تكون قيادة القوات المسلحة لسلطة العراق المدنية والمتمثلة برئيس الحكومة : الناحية االدارية -2
 .2115من الدستور العراقي لعام  12(71)العراقية وحسب المادة 

 المهام: الثاني
وهي االهم واالبرز في هذه النقطة من البحث ولذا سنحاول التفصيل فيها بالمقدار الذي يتناسب مع 

وسنحاول اعادة قراءة . النقطة المبحوث عنها هنا وهي التحوالت الوظيفية للقوات االمنية العراقية
للوقوف على االبعاد التي تضمنتها ، والتي استدعت ان  2115 من دستور 71وتحليل هذه المادة 

فالمادة الدستورية يمكن القول بانها تمت ( . كما تقدم ) تتجاوز حدود الوظيفية الرئيسية واالساسية 
صياغتها من خالل متابعة السياق التاريخي لوظيفة القوات المسلحة، وحجم التجاوز الدستوري لوظيفتها 

 :ويلها الى اداة قمعية بيد السلطة السياسية كما يليوخصوصا بعد تح
 0919الى  0933الفترة من 

شهدت هذه المرحلة تحوالت وظيفية واضحة، ومؤثرة في عمل القوات االمنية العراقية، فبعد ان كانت 
الوظيفة تنحصر في حماية العراق من التهديدات الخارجية، وحفظ االمن واالستقرار، خصوصا بعد 

لقوات البريطانية، باتت هذه القوات تقترب من الشان السياسي شيئا فشيئا تشكل تهديدا امنيا خروج ا
الذي  1151للسلطة السياسية، وقد شهدت هذه المرحلة عدة انقالبات عسكرية مثل انقالب عام  

نظام دى للسلطة السياسية، وتحويل العراق من النظام الملكي الى التمكنت المؤسسة العسكرية ان تتص
الذي شكل بداية تكريس وظيفة القوات االمنية لحماية السلطة والحزب  1161وانقالب عام . الجمهوري
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الحاكم، اضافة الى استخدامها في نزاعات داخلية مثل الحرب ضد المعارضة العراقية في شمال العراق 
ن خالله النظام السابق اذ تمكن م 1171وازدادت شخصنة القوات االمنية بعد انقالب عام ( االكراد ) 

من اجراء عملية تحول كبيرة في وظيفة القوات االمنية العراقية، فقد قام بتوسيع المؤسسة االمنية، 
واستحداث العديد من االجهزة االمنية التي بات االنتساب اليها يتم على اساس الوالء لشخص القائد، 

 .13وليس للسلطة او العراق مطلقا
حة العراقية خالل هذه الفترة خبرة كبيرة، واستطاعت ان تحصل على بعض اكتسبت القوات المسل

االسلحة التي ضمنت لها تفوقا في العديد من التجارب العسكرية التي خاضتها، فقد شاركت القوات 
 .االمنية العراقية في الحرب ضد اسرائيل

 .0991الى  0919الفترة من 
العسكرة المجتمعية، حيث بدأت المؤسسة العسكرية تتوسع شكلت هذه الفترة بداية الدخول في عملية 

في جميع مؤسسات الدولة، وبدأت عملية ادارة الدولة العراقية شبه االدارة العسكرية، حيث تم استحداث 
اجهزة امنية جديدة، وتوسيع اجهزة اخرى، بل ان عسكرة المجتمع وصلت الى مستوى ان االعمار من 

تخضع للتدريبات العسكرية، السيما بعد دخول العراق في حرب الثمان سنة كانت  45سنوات الى  1
سنوات مع الجمهورية االسالمية في ايران، وبالرغم من ان بعض التشكيالت العسكرية لم تكن ضمن 
الهيكلية العامة للقوات المسلحة، اال انها كانت من حيث الممارسة والتطبيق تمثل تشكيالت عسكرية 

والذي بدا بالظهور في سبعينات القرن المنصرم بمثابة الجناح العسكري للحزب  مثل الجيش الشعبي
 .الحاكم

ونتيجة لهيمنة السلطة السياسية على االجهزة االمنية خالل هذه المرحلة، وتنامي طموح التوسع 
والنفوذ في المحيط االقليمي فقد اصبحت االجهزة االمنية احدى ادوات شخصنة السلطة، والقمع 

ومي للمعارضة الداخلية، لذا بدأت بتشكيل العديد من االجهزة االمنية الداعمة لهذه السياسة الحك
التوسعية والقمعية مثل جيش القدس وفدائيي صدام وهو من اوضح االجهزة االمنية ذات البعد 

الشخصي والذي كانت وظيفته قمع المعارضة الداخلية ويمارس شتى انواع القمع واالرهاب الحكومي 
 .14ضد الشعب

كما شهدت االجهزة االمنية توسعا في الجانب الكيفي حيث تم استحداث هيئة التصنيع العسكري 
لتلبية احتياجات االجهزة االمنية من االسلحة والمعدات العسكرية خصوصا بعد فرض الحصار 

 .وخصوصا ما يتعلق بالجانب العسكري منها 1111االقتصادي على العراق عام 
تقدم من التحوالت الوظيفية للمؤسسة االمنية يمكن ان يفهم البعد الذي ذهب اليه  من خالل ما

المشرع لهذه الفقرة من المادة التاسعة حيث ذكر فيها جملة من االمور التي منع القوات االمنية القيام 
ث قال والتكون بها، معتبرا اياها انها خارج الوظيفة االساسية التي ألجلها تم تأسيس القوات االمنية، حي

 .اداة لقمع الشعب العراقي والتتدخل في الشؤون السياسية
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 3113اسباب التهديدات االمنية في العراق بعد : المحور الثاني
الشك في ان لألسباب الخارجية ومنها االحتالل االمريكي الدور الكبير في التهديدات االمنية التي 

وجود اسباب داخلية ايضا ساهمت في ظهور وتنامي هذه يعاني منها العراق، اال ان هذا اليمنع من 
 :التهديدات االمنية وكما يلي

 االسباب الداخلية
 (الجيوبوليتك العراقي ) االسباب الجغرافية : اوال

على مستوى الصراع االقليمي والعالمي الى اهميته الجيوبوليتكية في المنطقة،  15يشير تاريخ العراق
فالعراق يشكل دولة حدودية اقليمية على مستوى العالم العربي، اذ من خالله ينفتح العالم العربي على 

، العمق االسيوي غير العربي، كما انه يشكل نقطة االرتباط بين اكبر مناطق انتاج النفط في العالم
والقارة االوربية ولعل هذه االهمية هي التي جعلت االلمان يفكرون بمشروع انشاء خط لسكة الحديد بين 

 .بغداد وبرلين
وعلى مستوى نظريات التوسع واالحتالل الغربية ومنها نظرية المجال الحيوي فان العراق يعتبر 

فس بين قطبي صراع الحرب الباردة، مجاال حيويا مهما للقوى العظمى، وكان العراق يشكل ميدانا للتنا
خطوة في اتجاه فرض السيطرة االمريكية  2113وياتي احتالل العراق من قبل القوات االمريكية عام 

 .على هذا الموقع الجيوبوليتيكي المهم
 (االنقسام السياسي)االسباب السياسية : ثانيا

الحياة السياسية للمجتمع العراقي، فبعد يمثل انعطافة كبيرة، ونقلة نوعية في  2113لقد كان عام 
االقصاء السياسي للمجتمع العراقي عن المشاركة السياسية ، وغياب التعددية  اكثر من ثالثة عقود من

قصاء النخب السياسية واالجتماعية عن المشهد السياسي تحول العراق فيها  الحزبية، وقمع المعارضة وا 
 .بداد بالسلطة، الى الديمقراطية واالنتخاب والتعددية الحزبيةمن الشمولية، والديكتاتورية، واالست

وكنتيجة طبيعية لعدم امتالك المجتمع العراقي  لتجربة سياسية حقيقية لعدة عقود، لذا واجه العراق 
حالة من الفوضى السياسية ، اذا بدأت الكيانات واالحزاب السياسية تظهر بأعداد  2113بعد عام 
لة االنقسام السياسي من جهة، والتعبير عن الطموحات الشخصية، او الحزبية تعكس حا. كبيرة جدا

في ( بين القومية والطائفية وغيرها)للوصول الى السلطة، وهذا ما انعكس على طبيعة الخطاب 
الحمالت االنتخابية، وغياب المشروع السياسي في الحمالت االنتخابية من جهة اخرى ، واالداء 

التشريعي والتنفيذي من جهة ثالثة، وبالتالي شهد العراق حالة من االنقسام السياسي السياسي للمجلسين 
كانت وماتزال تهدد بتقسيم الدولة العراقية، خصوصا وان بعض هذه الكيانات السياسية تمتلك فصائل 

 .مسلحة مدعومة خارجيا
حيث هيمنة المحسوبية  لقد انعكس هذا االنقسام السياسي على بناء المنظومة االمنية بشكل واضح،

والمنسوبية والمحاصصة المكوناتية على بناءها بالمستوى الذي ساهم في اختراقها من قبل الجماعات 
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االرهابية، وبالتالي اصبحت هذه االجهزة االمنية مصدرا من مصادر التهديدات االمنية، السيما بعد 
في صفوف القوات االمنية احدى اتخاذ التنظيمات االرهابية عملية االنخراط لبعض افرادها 

 .استراتيجياتها
 االسباب االجتماعية: ثالثا

على المستويين القومي والطائفي، اضافة الى تعددية دينية  16يمتاز العراق بالتعددية المكوناتية
بمستوى االقلية، وقد فشل النظام السابق في ادارة هذه التعددية المكوناتية بمستوى انه جعل السلطة في 

راع مع اكثر من مكون منها، حيث دخل في حرب مع االكراد استمرت لعقود من الزمن ـــــ وصلت ص
الى مستوى استخدام االسلحة الكيمياوية في حلبجةــ تمكن االكراد بعد حرب الخليج الثانية من الحصول 

 .17على دعم دولي واعالن اقليم كردستان تحت الحماية الدولية
) بق سياسة االقصاء والتهميش الطائفي تجاه محافظات الوسط والجنوب كما مارس النظام السا

، هذا االمر 11، اضافة الى ممارسة سياسة القمع الديني تجاههم، ومنعهم من حرياتهم الدينية( الشيعة 
الحاكم بمواجهتها عسكريا وبقسوة الى الدرجة التي  قام النظام 1111تنامى الى انتفاضة شعبية عام 

عن  2113ماليين منهم الى مغادرة العراق، وكشفت اعمال التحري والبحث بعد عام اضطرت ال
 .11اكتشاف العشرات من المقابر الجماعية من ضحايا النظام السياسي السابق

ان تتجاوز هذا الموروث، خصوصا بعد تدخل االحتالل  2113لم تتمكن السلطة السياسية بعد عام 
السياسي للمرحلة الجديدة والذي يقوم على اساس المحاصصة االمريكي في صياغة شكل النظام 

المكوناتية في تقاسم السلطة، وهو االساس الذي ساهم بتجذير حالة االنقسام المجتمعي والذي تجلى 
بعد احداث تفجير قبة سامراء في تهديد امني كبير جدا تمثل في موجة النزوح االولى على اساس 

والتي كانت اكبر من  2114ح الثانية بعد احتالل الموصل في حزيران طائفي، ثم تبعتها موجة النزو 
 .21االولى واشدها تهديدا امنيا لوجود الدولة العراقية كما سياتي

 االسباب االقتصادية: رابعا
سبعينات القرن المنصرم بدرجة كبيرة جعلت العراق يمتلك رصيدا  تنامى االقتصاد العراقي في

احتياطيا كبيرا، اال ان قرارات الحرب التي اتخذها النظام السابق جعلت االقتصاد العراقي يعاني من 
حالة التراجع الشديدة والسريعة، فيعد دخول العراق في حرب مع ايران استمرت لمدة ثماني سنوات، 

ن تقريبا بقرار غزو الكويت، وما تبعها من فرض حصار اقتصادي، وتعويضات لكل اعقبها بعد عامي
من ايران والكويت، اضافة الى هبوط اسعار النفط بدرجة كبيرة، كل هذه االسباب ساهمت في ارتفاع 

نسبة البطالة، مما تسبب في هجرة العديد من ابناء المجتمع العراقي بحثا عن فرص العمل خارج 
سيما وان معدل االجور التي يحصل عليها المواطن العراقي التكفي في سد احتياجاته اليومية ال. العراق

هذه االزمة االقتصادية كانت هي االخرى تمثل . مما اضطر العديد منهم الى بيع مقتنياته المنزلية
 .تهديدا امنيا ظهر على شكل ارتفاع نسبة الجريمة، وحوادث السرقة والتسليب
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 30اب الثقافية والفكرية وااليديولوجيةاالسب: خامسا

يشكل االطار الثقافي والفكري ابرز االطر التي تحكم منهجية العديد من الحركات، واالحزاب ، 
وقد ساهمت العديد . والتنظيمات السياسية التي ظهرت في نهايات القرن العشرين وبدايات القران الحالي

الثقافي في العالقات الدولية في تغذية هذا النوع من اسباب من النظريات السياسية المتعلقة بالبعد 
التهديدات االمنية مثل نظرية صراع الحضارات لصموئيل هنتنغتون، والتي يرى فيها بان نهاية الحرب 
الباردة التعني بالضرورة نهاية العنف والصراع والحرب والتهديدات االمنية بمقدار ما تعني حصول 

في ادوات الصراع، واطرافه فالعالم اليوم ــــ كما يرى هنتنغتون ــــ يعيش حالة من عملية اختالف وتبدل 
 .االستقطاب الثقافي والفكري والحضاري بات يهدد باختفاء دول وظهور اخرى 

وعلى صعيد منطقتنا العربية واالفريقية يعد تنظيم القاعدة من ابرز التنظيمات السياسية ذات البعد 
في اطارها التنظيمي والتي يعتبر تنظيم داعش الحالي امتدادا طبيعيا للنظم الفكرية الثقافي والفكري 

والثقافية التي كان وما زال يؤمن بها هذا التنظيم بالرغم من تراجع دوره بعد ظهور تنظيم داعش 
دولة الخالفة )وسيطرته على مساحة كبيرة من شرق سوريا وغرب العراق مكنته من اعالن ما يسمى بـ

 22ان هذه التنظيمات االرهابية تشترك في العديد من المبادي والرؤى التي تشكل تهديدا لألمن. (
 الوطني مثل

 .عدم المشاركة في االنتخابات -1
عدم االنتماء الى صفوف القوات االمنية، بل انه يصفها بالكفر اذ كان يطلق على الحرس  -2

 (.الحرس الوثني ) وصف ( قوات الجيش العراقي ) الوطني 
 .23استهداف البنى التحتية والمؤسسات والمنشئات الحكومية -3
القيام بالعديد من العمليات االرهابية التي كانت تستهدف ارواح االبرياء، والتي اعلن التنظيم  -4

 .تبنيها من خالل بياناته الرسمية
 :االسباب الخارجية

 صراع النفوذ االقليمي :اوال
لسلطة العديد من االزمات االمنية على الصعيد االقليمي، شهد العراق ومنذ وصول العسكر الى ا

فطموح القيادات العسكرية في العراق لم يقف عند حدود الوصول الى السلطة فقط، وانما بدأ ينمو 
ويتوسع الى المستوى الذي بات فيه يسعى الى تحقيق التفوق االقليمي، والعربي ، وقد كان يسعى 

 .لعديد من االنظمة االقليمية، والعربيةلتحقيق ذلك من خالل منافسته ل
ففي اوائل حكم العسكر كان هناك ازمة مع السلطة العسكرية في مصر حول جملة من القضايا 

ومع الكويت ايضا . المتعلقة بزعامة العالم العربية والذي تسبب في العديد من مشاريع الوحدة العربية
اضافة . بالكويت واعتبارها جزءا من الدولة العراقية كان هناك ازمة تتعلق بمطالبة السلطة العسكرية

الى العديد من االزمات االخرى مع جميع الدول الحدودية مع العراق والتي نمت وتطورت خالل حرب 
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الخليج االولى والتي تسببت في انقسام عربي واضح، ودخول القوات االجنبية الى المنطقة بصورة 
اشده في حرب الخليج الثانية، التي تجاوز فيها العراق المطالبة علنية، ثم تبلور هذا الموقف على 
 1/1/1111واعتبارها احدى المحافظات العراقية في  1/1/1111بالكويت الى غزوها واحتاللها في 

 .والتي فتحت باب التهديدات االمنية الدولية على مصراعيه على الدولة العراقية 
 صراع النفوذ العالمي :ثانيا

اق في منطقة جيوسياسية مهمة بالنسبة للعديد من المصالح االقليمية والعالمية كما تقدم، يقع العر 
وخصوصا الدول العظمى، فقد كانت دول الخليج تتعامل مع العراق كدولة عازلة بالنسبة الى ايران، 

ي باعتبار موقف هذه الدول السلبي من النظام السياسي فيها ولذلك كانت تتحمل تكاليف تساهم ف
 .تكاليف هذه الحرب بصورة كبيرة، وكانت فواتير هذه الحرب احدى اسباب غزو العراق للكويت

بالرغم من دعوى عدم االنحياز التي )اضافة الى ان العراق وبعد تحوله الى المعسكر االشتراكي 
يوي، اصبح يمثل تهديدا للمصالح االمريكية التي كانت ترى في منطقة الخليج مجالها الح( يتبناها

بيان ) واقامت فيها العديد من القواعد العسكرية، اضافة الى انها اعلنت في العديد من المناسبات 
انها على استعداد الستخدام القوة العسكرية لصد أي محاولة اقتراب من هذه المنطقة او ( كارتر مثال 

لك شهد العراق اوسع ازمة عالمية تهديدها ــــــ وعلى هذا االساس تم تفسير غزو العراق للكويت ــــــ لذ
وهي االزمة التي اصابت العراق والمنطقة عموما . يشهدها المجتمع العالمي بعد الحرب العالمية الثانية

 .بالعديد من التهديدات االمنية والتي ماتزال مستمرة الى هذا اليوم
 راقيةطبيعة العالقة بين الحشد الشعبي والمؤسسة االمنية الع: المحور الثالث

لم تكن عملية المشاركة الشعبية في مواجهة التهديد االمني الذي واجهه العراق بعد احتالل الموصل 
بالظاهرة الطارئة على مستوى مواجهة  2114في حزيران ( داعش)من قبل التنظيمات االرهابية 

التاريخي لهذه فالسياق . التهديدات االمنية التي تواجهها الدول عموما، والعراق على نحو الخصوص
، وثورة  1117والروسية  1711الظاهرة يشير الى العديد من هذه التجارب منها الثورة الفرنسية 

وفي مصر بعد طلب المؤسسة العسكرية  1171، والثورة االيرانية 1145فيتنام . العشرين في العراق
االخير على الرئيس ارد  ،والتركية بعد االنقالب2114المصرية التفويض الشعبي الستالم السلطة في 

 211624وغان في 
قوات شبه عسكرية ظهرت في المشهد العراقي بعدما أفتت المرجعية الدينية  "يالحشد الشعبي العراق"

لمواجهة هجمات  2114حزيران /يونيو 13في " بالجهاد الكفائي"العليا بالعراق السيد على السيستاني 
أو إعطاء الفرصة لتدخل القوى الخارجية مرة أخرى تحت السماح وعدم (. داعش)التنظيم االرهابي 

وقد اكدت هذه االستجابة الشعبية للفتوى أهمية العامل الديني كمؤثر في سلوك . شعار محاربة اإلرهاب
وعليه فقد وضعت السلطات العراقية آليات . 25االفراد بشكل خاص وفي حركة المجتمعات بشكل عام
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المدنيين في الجيش تشمل إدخالهم تدريبات سريعة ومكثفة بهدف زجهم  نظامية النخراط المتطوعين من
 .في العمليات العسكرية

أن اإلنجازات التي حققتها قوات الحشد الشعبي في المعارك تؤهلها للدخول كعامل بناء في المنظومة 
ميدان على األمنية العراقية ، وكعنصر فعال في المعارك الفاصلة في العراق ، وقد اكدت مجريات ال

فقد استطاعت قوات الجيش العراقي والحشد حسم المعارك بسرعة قياسية وتحقيق الكثير من االنجازات، 
، اضافة  26الشعبي أن تستعيد السيطرة على مدن مهمة مثل سنجار والرمادي وصالح الدين والفلوجة

الى تكريت وآمرلي وجرف النصر، وآخرها عمليات تحرير الموصل والتي ستكون المعركة الحاسمة 
 .27ضد تنظيم داعش اإلرهابي
 قانون الحشد الشعبي

الذي نصت المادة التاسعة  2115ومن اجل تكييف وضع هذه القوات مع الدستور العراقي لعام 
، مما يعني 21"ليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحةيحظر تكوين مي"منه صراحة على انه ( ب)

 .ان السالح حصرا يكون في يد القوات االمنية الحكومية
اصبحت  2114الحالة العراقية وبعد سيطرة التنظيمات االرهابية على مدينة الموصل في حزيران 

فضال ) االجهزة االمنية القوات االمنية في حالة عجز واضح عن مواجهة هذا التهديد االمني، بل ان 
من ) اصيبت بخسائر كبيرة سواء على مستوى الخسائر المادية ( عن االقليات وبعض سكان المحافظة 

كما في المجازر التي ارتكبتها العصابات االرهابية في معسكرات الجيش ) او بشرية ( اسلحة ومعدات 
ع القتالية في مناطق اخرى بعيدة عن اضافة الى انتشار حالة الهروب، وترك المواض(. مثل سبايكر

الموصل مما هيأ الظروف للخاليا النائمة ان تظهر على الساحة العراقية وتفرض سيطرتها على العديد 
من المناطق في محافظات اخرى مثل ديالى وصالح الدين واالنبار حتى باتت التهديدات االمنية على 

 .مشارف العاصمة بغداد
الدينية واالجتماعية لخطورة التهديد االمني، ليس على مستوى العراق فقط وانما وبعد ادراك المؤسسة 

اقليميا وعالميا، خصوصا بعد اعالن التنظيم االرهابي لتأسيس دولته التي تضم العراق وسوريا في 
اعلنت المؤسسة الدينية في النجف . اشارة واضحة الى تمدد التهديد االمني على مستوى االقليم

فتوى الجهاد الكفائي، والتي اوجبت على كل شخص قادر على حمل ( السيد السيستاني)االشرف 
السالح االستعداد لمواجهة هذا التنظيم االرهابي وحماية المقدسات العراقية، اضافة الى انها جعلت هذه 

كيل ، وعدم تجويزها لتش.المتقدمة( ب)المشاركة منسجمة مع االطر القانونية في المادة  التاسعة 
 .مليشيات او جماعات مسلحة خارج اطار القانون

ومن اجل تقنين عملية المشاركة الشعبية في دعم القوات االمنية ــــ وخصوصا في مجال الدعم 
البشري أي المقاتلين ــــ وجعلها خاضعة للقانون العراقي، ومنسجمة مع القوانين العراقية النافذة، وبما ان 

قانون االعلى للدولة، والمرجعية القانونية في جميع السلوكيات ــــــ للسلطة الدستور العراقي يمثل ال
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والمواطن على حد سواء ـــــ وانسجاما مع دخول القوى الشعبية على خط المواجهة للتهديد االمني الذي 
مع تعرض له العراق، ونتيجة للفراغ التشريعي بل انها تتاعرض مع المادة التاسعة منه والتي تتعامل 

كل تنظيمات مسلحة خارج اطار المؤسسات االمنية الحكومية على انها مليشيات مسلحة نص الدستور 
لذا وتكييفا لهذا االسناد الشعبي على هذا المستوى جاء اصدار قانون . العراقي على عدم مشروعيتها

 :هيأة الحشد الشعبي، والذي جاء في اسباب الموجبة لتشريعه ما يلي
ن تطوع من مختلف ابناء الشعب العراقي دفاعا عن العراق في حفظ الدولة العراقية تكريما لكل م"

من هجمة الدواعش وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد والذين كان لهم الفضل في رد المؤامرات 
المختلفة ومن اجل حفظ السالح بين القوات المسلحة العراقية وتحت القانون وتعزيز هيبة الدولة وحفظ 

منها وجعل السالح بيد الدولة فقط ، وتكريما لكل من ساهم في بذل دمه في الدفاع عن العراق من ا
 .21"شّرع هذا القانون المتطوعين والحشد الشعبي والحشد العشائري

اقر مجلس النواب وصادق عليه رئيس  2116في الفصل التشريعي االخير للسنة التشريعية 
من (  73) من المادة ( ثالثا) والبند ( 61)من المادة ( اوال) لبند الجمهورية استنادا الى احكام ا

 .31الدستور
المعاد تشكيلها بموجب ( الشعبي)تكون هيئة الحشد "اوال من القانون على ان ( 1)وقد نصت المادة 
تشكيال يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات  24/2/2116في (11)االمر الديواني المرقم 

 . ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة, مسلحة العراقية ال
لتقوم بعملية بيان االرتباط االداري لهذه القوات الشعبية، والذي يمكن ( 1)وجاءت المادة الثانية 

اعتباره نصا على تحويل القوة الشعبية المندرجة تحت عنوان هيأة الحشد الشعبي الى جزء من 
يكون الحشد الشعبي تشكيال عسكريا مستقال وجزًء من "حيث نصت على ان  المنظومة االمنية العراقية

 " .القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة
كما جاءت المادة ثالثا من القانون منسجمة مع الدستور العراقي النافذ فيما يتعلق بتركيبة القوات 

من مكونات ( الشعبي ) تتألف قوة الحشد "ان نصت على  االمنية والتمثيل المكوناتي فيها، حيث
وهي المادة التي تقدم الحديث عنها في . من الدستور( 1) الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة 
 .التحوالت البنائية للقوات االمنية العراقية

كو منها ميزانية جاءت التهديدات االمنية االخيرة التي يواجهها العراق في ظل ظروف اقتصادية تش
% 25تقريبا ــــــ بعجز يقترب من % 15الدولة ــــ والتي تعتمد على االيرادات النفطية بنسبة اكثر من 

وبالتالي فان الدولة العراقية في ظل هذه المشاركة . نتيجة انخفاض اسعار النفط في االسواق العالمي
دد الكبير من المتطوعين، اضافة الى عجزها الشعبية واجهت ازمة جديدة تتمثل في عملية استيعاب الع

عن تلبية االحتياجات التي تفرضها المواجهة المسلحة من االسلحة واالعتدة والتجهيزات واالسناد 
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من هنا سجل البعد الشعبي حضورا مميزا تمثل في . التمويني لسد حاجة المقاتلين من الطعام والشراب
 :االجراءات الطوعية التي كانت كما يلي

شبه اليومية الى خطوط ( الطعام والشراب والمالبس وغيرها) تسيير قوافل الدعم اللوجستي  -1
 .31حيث كانت هذه القوافل تتوسع بحسب توسع القوات االمنية. القتال
اقامة العديد من محطات االستراحة في طرق سير المقاتلين والتي يتم فيها تقديم الطعام  -2

 .دمات العامةوالشراب ، وغرف االستراحة والخ
تقديم التبرعات المالية للمقاتلين خصوصا وان الدولة لم تخصص ميزانية لهذه القوات الشعبية  -3

 .لعدة اشهر
تشكيل لجان شعبية في المناطق لزيارة الجرحى ، وعوائل الشهداء، وتقديم المساعدات المادية  -4

ما يقارب النصف مليون يتيم والمعنوية والتي وصلت الى مستوى الكفالة االجتماعية والتي بلغت 
 .32تقريبا
اعداد وتهيئة االماكن السكنية للعوائل النازحة والتي بلغت ارقاما كبيرة تجاوزت المليون شخص  -5
 .تقريبا
 .استقبال العوائل في المناطق المحررة وتقديم المساعدات االنسانية الالزمة لهم -6

 الخاتمة
يتعرض اليها العراق ليست على نسق واحد، وانما هي مما تقدم يتضح بان التهديدات االمنية التي 

متعددة، وبحسب انساق هذه التهديدات االمنية يمكن ان نسجل النقاط التالية كتوصيات ينتهي اليها 
 :البحث في مقام النتيجة العملية القابلة والتطبيق وفق االمكانيات المتوفرة وكما يلي

 المعالجات السياسية: اوال
لدستورية في الوسط االجتماعي لتعريف المواطنين بحقوقهم، والواجبات المترتبة نشر الثقافة ا -1

عليهم بالمستوى الذي تترسخ لديهم ثقافة احترام االطر الدستورية الحاكمة للسلوك الفردي والجمعي تجاه 
 .االخر
تي العمل على نشر الثقافة السياسية بمستوى يضمن بناء مجتمع سياسي ينسجم مع التحوالت ال -2

تشهدها المنطقة العربية واالفريقية في االنظمة السياسية، اضافة الى ضمان االبتعاد عن الفوضى 
 (.الربيع العربي ) السياسية الناشئة عن ضعف هذه الثقافة، وكما حصل في العديد من بلدان 

 .المعالجات العسكرية : ثانيا
رية والحفاظ على الوحدة االقليمية بناء االجهزة االمنية على اساس الوطنية والعقيدة العسك -1

 .والمجتمعية
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االرتقاء في عملية االعداد والتجهيز للقوات االمنية بالمستوى الذي يتناسب والتطور الحاصل  -2
في التهديدات االمنية التي تواجه الدولة خصوصا بعد تحول العدو من العدو الظاهر الى العدو 

 .المخفي والذي ربما يكون احد ابناء الدولة
تنمية اجهزة استشعار االزمة المدنية والعسكرية بالمستوى الذي يضمن تحقيق عنصر المفاجأة  -3

 (.الضربة االستباقية. ) واحتواء االزمة قبل وقوعها أو محاصرتها قبل استفحالها
التنسيق االقليمي على مستوى تبادل المعلومات االمنية السيما وان االحداث االمنية االخيرة في  -4

 .بلدان اخذت الطابع االقليمي اكثر من الدوليبعض ال
تحجيم وتقنين التدخالت الغربية في االزمات االمنية ألنها باتت تشكل جزءا من االزمة وليست  -5

 .من المعالجة كما يحصل في العراق وسوريا وليبيا ومالي
 المعالجات االقتصادية: ثالثا
الطبيعية للدولة بما يجعلها تنتقل من وضع استراتيجية اقتصادية تضمن استثمار الموارد  -1

 .الصناعات االستخراجية الى الصناعات االنتاجية
 .تشجيع االستثمارات االجنبية المشروطة بنقل التكنلوجيا، وتنمية المهارات المحلية -2
تشجيع االنتاج المحلي وحمايته من المنافسة الخارجية بالمستوى الذي يضمن التوازن في  -3

 .القدرة الشرائية والكلف االنتاجية السوق المحلية بين
 دعم وتشجيع مشاريع العمل الصغيرة -4
مطالبة الجمعيات الخيرية بالكشف عن مصادر التمويل واالنفاق لمواردها المالية بالمستوى  -5

 الذي ال يتعارض مع القواعد الدستورية
 المعالجات االجتماعية: رابعا
وخصوصا االقتصادية من خالل تطبيق بعض االهتمام باألسرة وتنميتها من جميع النواحي  -1

البرامج التنموية ومنها برنامج االسر االنتاجية كخطوة اولى لتأسيس التجمعات االنتاجية وصوال الى 
 .المجتمعات الصناعية

تفعيل دور القبيلة بالمستوى الذي يجعل منها مؤسسة اجتماعية واقتصادية تعمل على اسس  -2
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 : تكثيف التعاون الدولي ضد تمويل الجماعات اإلرهابية
 رهان استراتيجي للدبلوماسية الجزائرية

 منقور قويدر: األستاذ
 (ب)أستاذ محاضر 

 العلوم القانونية و اإلداريةمعهد 
 -غليزان -بالمركز الجامعي احمد زبانة 

 :الملخص
التي عانت بشكل الفت من الظاهرة اإلرهابية، و ال شك في أن الجزائر تأتي ضمن قائمة الدول 

لئن كان الخطر اإلرهابي يأتي من جماعات إرهابية ناشطة داخل التراب الوطني خالل فترة التسعينات، 
و الذي تم احتواؤه إلى حد كبير بفعل الحلول السلمية التي اتبعت في هذا اإلطار كسياسة الوئام المدني 

الخطر اإلرهابي اليوم بات يتهدد الجزائر من الخارج و هذا بحكم ما يشهده و المصالحة الوطنية، فان 
الشريط الحدودي للجزائر من توترات و اضطرابات غير مسبوقة، خاصة على مستوى الحدود الجنوبية 
كنتيجة ألوضاع منطقة الساحل، و كذلك الحدود الشرقية بفعل األوضاع األمنية المضطربة داخل ليبيا 

 .قل تونس، و ما حادثة تيغنتورين إال شاهد حي على ذلكو بدرجة ا
هذه الجماعات اإلرهابية التي ما باتت تستعمل سياسة اخذ الرهائن و خاصة الدبلوماسيين البتزاز 

 .الدول ماليا عن طريق اشتراط دفع الفدية لتحرير رهائنها
لجماعات اإلرهابية، الدبلوماسية التعاون الدولي، التجريم، الفدية، الرهائن، ا :الكلمات المفتاحية

 .الجزائرية
 : مقدمة

مّما ال شك فيه، أن الجزائر تعتبر من أكثر البلدان التي كانت و ال زالت عرضة للخطر اإلرهابي، 
و معاناة الجزائر من الظاهرة اإلرهابية، أكسبتها تجربة كبيرة في مجال مكافحتها، إذ تعتبر التجربة 

حة اإلرهاب في الوقت الراهن مرجعية يتم االسترشاد بها على الصعيدن الجزائرية في مجال مكاف
 .اإلقليمي و الدولي

يسجل التاريخ أن الجزائر و فور ظهور ظاهرة اإلرهاب بها، لم تلق تجاوبا من قبل المجموعة 
وجدت و عدم تفهمها لحقيقة الظاهرة اإلرهابية، و إن  -أو لنقل تجاهلها  -الدولية التي أظهرت جهلها 

 .دول متفهمة لحقيقة الظاهرة اإلرهابية فذلك مؤشر على معاناتها من تلك الظاهرة
هذا الوضع األشبه بالحصار جعل الدولة الجزائرية تركز جهودها على المستوى الوطني لمحاربة 

 :الظاهرة اإلرهابية، و قد أخذت معالجة الجزائر مشكلة اإلرهاب عدة مناحي
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ل إقرار حالة الطوارئ و تسخير الجيش و القوات األمنية لمحاربة من خال :األمنيالمنحى  -
 .الظاهرة ميدانيا من خالل تتبع الجماعات و الخاليا اإلرهابية و العمل على تفكيكها و تدميرها

من خالل المبادرة بقوانين تشجع العناصر المسلحة على ترك   :السياسيالمنحى القانوني و  -
أخيرا ميثاق السلم و  2و قانون الوئام المدني 1الرحمة العمل اإلرهابي و تسليم السالح، كقانون 

 3 .المصالحة الوطنية
، تجرم 5و دستورية 4و يتجلى ذلك من خالل إحداث إصالحات تشريعية: المنحى الوقائي -

 .تمويله و تحظر التطرف و استغالل الثوابت الوطنية ألغراض سياسيةاإلرهاب، و 
و قد أدت هذه السياسية إلى محاصرة الظاهرة اإلرهابية و التضييق منها إلى ابعد الحدود، و 

 6.أصبحت ال تتعدى عمليات شاذة و معزولة تقع في فترات جد متباعدة زمنيا
الجزائرية في مجال محاربة الظاهرة اإلرهابية، يمكن القول أن إن النقلة النوعية في إستراتيجية الدولة 

، التي أدت إلى تفجير البرجين بوالية نيويورك 2111سبتمبر  11حدوثها جاء في أعقاب أحداث 
 .األمريكية

لقد ساهمت تلك األحداث في دفع المجموعة الدولية إلى االنتقال من حالة الجهل أو التجاهل لحقيقة 
هابية، إلى حالة الوعي بحقيقتها، و إدراك مدى خطورتها على األمن و السلم الدوليين و الظاهرة اإلر 

عليه أصبحت الرؤية الجزائرية للظاهرة و تجربتها في مجال معالجتها محط اهتمام المجموعة الدولية 
انه ال دين  التي أيقنت الطرح الجزائري الذي يرى أن الظاهرة اإلرهابية، ظاهرة كونية عابرة للقارات و

 .لها و ال جنسية، و أن معالجتها مسؤولية المجتمع الدولي برمته
هذا المتغير الدولي الجديد، خلق فرصة مواتية لتتحرك اآللة الدبلوماسية الجزائرية على الصعيدين 
االممي و اإلقليمي، بجملة من المبادرات الهادفة إلى تكثيف التعاون الدولي لمحاربة الظاهرة، و من 
ابرز أوجه التعاون التي ركزت عليها الدبلوماسية الجزائرية، نجد الشق المتعلق بالتعاون في مجال 

الحركات  و ذلك لما لهذا النوع من التعاون من دور في شل عمل  7 محاربة تمويل الجماعات اإلرهابية
مجموعة الدولية بضرورة اإلرهابية و التضييق علها، و لهذا فقد دفعت الدبلوماسية بكل ثقلها إلقناع ال

 .1 تجريم دفع الفدية للجماعات اإلرهابية
فإلى أي مدى استطاعت الدبلوماسية الجزائرية تحقيق هدفها االستراتيجي المتمثل في السعي إلى 

 إقناع المجموعة الدولية بتجريم تمويل الجماعات اإلرهابية؟
سنتناول جهود الدبلوماسية الجزائرية و انجازاتها في مجال التعاون الدولي من اجل تجريم تمويل 

 .غير االمميالجماعات اإلرهابية على الصعيد االممي ثم على الصعيد 
 

 جهود الدبلوماسية الجزائرية ضد تمويل اإلرهاب على الصعيد االممي: المبحث األول
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اتيجية دولية تقوم على تحسيس الشركاء بحتمية التعاون بحثا عن إستر  الدولة الجزائرية اتبعت
الفعالية الالزمة و تهيئة الظروف المساعدة على إنجاح اإلستراتيجية الدولية لمكافحة اإلرهاب الذي ال 

يعترف بالحدود اإلقليمية للدول، و هذا بالعمل على استصدار قرارات ملزمة على مستوى مجلس 
تمثل اإلطار المالئم ( منظمة األمم المتحدة ) الذي يؤكد أن المنظمة األممية  األمن، هذا األخير

إلرساء تعاون دولي يوظف الوسائل القانونية الناجعة لمتابعة مرتكبي الجرائم اإلرهابية و من يقدم لهم 
 1.شتى أشكال الدعم المادي أو المعنوي

 مجال التجريم الدولي لتمويل اإلرهابانجازات الدبلوماسية الجزائرية في : المطلب األول
 مجال السعي إلى إقناع المجتمع الدولي بضرورة تجريم دفع الفديةقد كللت مساعي الجزائر في ل

و  ،11(2111) 1114ال سيما القرار  لقرارات مهمة، ذ مجلس األمنااتخبللجماعات اإلرهابية 
التي تدين عمليات  11(2114) 2133 الالئحةعلى  2114جانفي  27باإلجماع في  ةصادقالم

اختطاف و احتجاز الرهائن التي تقوم بها الجماعات اإلرهابية مقابل فدية أو تنازالت سياسية، و قد ورد 
بشأن  الجزائر مذكرة»في الفقرة التاسعة من هذه الالئحة اإلشارة إلى اعتماد المنتدى العالمي 

الممارسات الجديدة المتعلقة بمنع عمليات االختطاف التي يرتكبها اإلرهابيون طلبا للفدية وحرمانهم 
كما تم تشجيع المديرية التنفيذية لمكافحة اإلرهاب على وضع الالئحة في اعتبارها،  ،«من مكاسبها

يتماشى و اختصاصاتها، بما في ذلك عملها على تسهيل بناء قدرات حسبما يقتضيه الحال و بما 
 .الدول األعضاء

قرار مجلس األمن الذي يلزم الدول األعضاء و الشركاء من القطاع الخاص بتنفيذ توصيات  إن
أو موارد اقتصادية أو غيرها من الخدمات  مالية بحظر تقديم أموال أو أرصدة»الئحته المتعلقة 

 يمثل تجسيدا حقيقيا لنظرة ،«المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالفدية أو التنازالت السياسية
تهدف إلى مقاربة دولية شاملة  من اجلإشارة إيجابية  2133الالئحة اعتبرت التي  الجزائرية الدولة

 12.الجماعات اإلرهابية مكافحة تمويل
من بين ظاهرة اإلرهاب، جعلتها بسبب  سنوات التسعيناتخالل الجزائر األزمة التي عاشتها إن 

في  التي صدرت من القوانين و قد تجسد ذلك من خالل جملةالدول الرائدة في مجال محاربة اإلرهاب، 
أما على المستوى الخارجي فان الجزائر لم تهمل أهمية التوجه نحو  13مكافحة اإلرهاب إطار سياسة

الخطر الذي يهدد األمن تعاون الدولي من اجل مواجهة الظاهرة اإلرهابية التي تمثل احد ابرز مصادر 
 .و السلم الدوليين

 22أما على الصعيد الدولي و المؤسساتي، فانه قد تم إنشاء المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب في 
، و تم تشكيل مجموعة مختصة في تقوية قدرات مكافحة اإلرهاب في الساحل اإلفريقي 2111سبتمبر 

، هذا المنتدى تتلخص مهمته في تشجيع تنفيذ و كندا كل من الجزائر و ترأس هذه المجموعة
 .إستراتيجية مكافحة اإلرهاب المتبعة من قبل منظمة األمم المتحدة

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.djazairess.com/city/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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في مجال معالجة ظاهرة اإلرهاب القائمة على عدم التفاوض مع اإلرهابيين أو  إن مقاربة الجزائر
خطورة الظاهرة، و  الشديد من فيسجل للجزائر تحذيرها دفع الفدية لهم، حظيت بإشادة المجتمع الدولي،

، و سبق لها أن 14كان لها السبق في المطالبة بتجريم دفع الفدية لإلرهابيين من أجل تحرير الرهائن
في مختلف المحافل الدولية و اإلقليمية حرصا شديدا على التوعية بمخاطر هذه المساومات التي  أبدت

 .ن أهم مصادر تمويل اإلرهاب و الجريمة المنظمةتلجا إليها الجماعات اإلرهابية، كما اعتبرتها م
في تجريم تمويل  ةقراءة في االكراهات الدولية ضد إرادة الدبلوماسية الجزائري: نيالمطلب الثا

 .اإلرهاب
تظهر األحداث الدولية أن رهان الدبلوماسية الجزائرية من اجل إقناع المجموعة الدولية بضرورة 

لإلرهابيين لقاء تحريرهم للرهائن، يصطدم ببعض الممارسات المتناقضة لبعض الدول تجريم دفع الفدية 
مع تصريحاتها، إذ في مقبل تأكيدها على االلتزام بعدم دفع الفدية لإلرهابيين و مفاوضتهم، نجدها تلجا 

 .سريا إلى مفاوضتهم و دفع الفدية لهم من اجل تحرير رهائنها
بين  أنأكدت نقال عن مصدر قريب من المفاوضين النيجريين ن سبق لها أ "فرانس برس" فوكالة

مليون يورو دفعت إلطالق سراح الرهائن الفرنسيين األربعة ( 25)عشرون  خمسة و عشرين و( 21)
و أطلق سراحهم شهر  2111الذين كانوا محتجزين في شمال النيجر لدى المسلحين منذ سبتمبر 

 15 .2113أكتوبر من سنة 
 

 خارج اإلطار االمميجهود الدبلوماسية الجزائرية ضد تمويل اإلرهاب : المبحث الثاني
ال نقاش في مكانة الجزائر عل صعيد المنظمات الدولية اإلقليمية التي تنتمي إليها كاالتحاد 

اإلفريقي و الجامعة العربية و االتحاد المغاربي، و هيئات دولية أخرى غير أممية و ليست مؤسسة 
 .أساس إقليمي، كحركة عدم االنحياز و منظمة مؤتمر الدول اإلسالمية على

بادرت بدفع التعاون اإلقليمي من منطلق رؤيتها   على رأس قائمة الدول التي الجزائرو لهذا تأتي 
في  لمكافحة اإلرهاب القائمة على ضرورة وجود تعاون إقليمي و عملياتي و على إرادة سياسية مشتركة

 .محاربته و القضاء على مصادر تمويله
 على المستوى اإلفريقي: المطلب األول

لقد تمت الموافقة على مبادئ الرؤية المشار إليها أعاله خالل الندوة الوزارية لبلدان الساحل 
، التي نشطت آليات التنسيق بما فيها لجنة األركان العسكرية و 2111الصحراوي في شهر مارس 

 المصالح األمنية، كما تم االتفاق في اجتماع لوزراء خارجية دول الميدان لجنة تنسيق
، على 2111ماي  21في الساحل اإلفريقي الذي انعقد في  (موريتانيا و مالي و النيجر ،الجزائر)

تشكيل قوة عسكرية مشتركة من أجل حماية الحدود المشتركة و الحد من مخاطر تنظيم القاعدة الذي 
 .طقة على نطاق واسعينشط في المن
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 على المستوى اإلقليمي على توقيع االتفاقية كما أسفرت الجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية،
و مكافحته الصادرة عن منظمة الوحدة اإلفريقية بالجزائر العاصمة بتاريخ  اإلفريقية للوقاية من اإلرهاب
 .1111الرابع عشرة جويلية من سنة 

 
، تمخض 2112في  العمل التي تقدمت بها الجزائرتعزيزا لهذه االتفاقية فقد تمت المصادقة على خطة 

 16 .2112أكتوبر  13عنها إنشاء المركز اإلفريقي للدراسة و البحث حول اإلرهاب بتاريخ 
المجموعة تعتبر الجزائر دولة محورية في القارة اإلفريقية، هذه المكانة التي تحتلها الجزائر داخل 

هذا التنظيم اإلقليمي  -اإلفريقية لطالما جعلت من الجزائر قوة اقتراح داخل هياكل االتحاد اإلفريقي
بسرت الليبية و حل محل منظمة الوحدة اإلفريقية التي تعتبر الجزائر عضوا مؤسسا  2112تأسس سنة 
- في كليهما

در الهام للمجموعة اإلفريقية األمر الذي و لقد كان للتجربة الجزائرية في مجال مكافحة اإلرهاب مص
يظهر من خالل عمل االتحاد اإلفريقي خالل الدورات العادية لمؤتمره، ففي دورته العادية الثالثة عشرة 

، اتخذ مؤتمر االتحاد اإلفريقي مقررا مهما بشان 2111جويلية  13للمؤتمر في سرت الليبية، بتاريخ 
اإلرهابية، و قد تضمن المقرر اإلشارة إلى عدة مسائل جوهرية في مكافحة دفع الفدية إلى الجماعات 

إطار تعزيز التعاون الدولي ضد تمويل الجماعات اإلرهابية عموما و تجريم دفع الفدية خصوصا و قد 
 :تجسدت تلك اإلشارات في اآلتي

الفدية  التعبير عن شعور المؤتمر بالقلق إزاء ظاهرة القرصنة و احتجاز الرهائن و طلبات. 1
 .الناجمة عنها

 .اعتبار الفدية إحدى أهم الطرق لتمويل اإلرهاب الدولي. 2
الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بشان تمويل  1373تذكير المؤتمر بالقرار رقم . 3

 .بشان أنشطة الجماعات اإلرهابية 1267اإلرهابيين و مكافحة اإلرهاب و كذلك القرار رقم 
لمؤتمر باالتفاقية الدولية المتعلقة بقمع تمويل اإلرهاب و االتفاقية الدولية المناهضة تذكير ا. 4

الحتجاز الرهائن، و اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية وبروتوكول منع اإلرهاب و مكافحته الملحق بها، و 
 .كذلك خطة عمل الجزائر لمكافحة اإلرهاب

يمه المتجدد من اجل مكافحة اإلرهاب لما له من تهديد تأكيد مؤتمر االتحاد اإلفريقي على تصم. 5
 .للسلم و األمن الدوليين، و العمل على تجفيف جميع مصادر تمويل هذه الظاهرة

التأكيد المتجدد من قبل المؤتمر على ضرورة الملحة لتعزيز الترسانة القانونية الموجودة في . 6
 .ونا لمكافحة دفع الفدية إلى الجماعات اإلرهابيةمجال مكافحة اإلرهاب و اعتماد تدابير ملزمة قان

 .اإلدانة الشديدة لدفع الفدية إلى الجماعات اإلرهابية لقاء إطالق سراح الرهائن. 7
 .مطالبة المؤتمر، المجتمع الدولي بتجريم دفع الفدية إلى الجماعات اإلرهابية. 1
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رار ملزم ضد دفع الفدية، و ذلك بغية مناشدة و مناداة المؤتمر لمجلس األمن من اجل اعتماد ق. 1
و كذلك  1267و  1373تعزيز الترتيبات القانونية التي تم وضعها، خصوصا من خالل القرارين 

 .االتفاقيات الدولية و اإلفريقية
مناداة المؤتمر إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة من اجل إدراج هذا البند في جدول أعمالها .  11

اوضات ترمي إلى إعداد بروتوكول إضافي ملحق باالتفاقية الدولية لقمع تمويل و الشروع في مف
اإلرهاب الدولي أو االتفاقية الدولية لمناهضة احتجاز الرهائن التي تحظر دفع الفدية إلى الجماعات 

 17.اإلرهابية
 و دول عدم االنحياز على المستوى االورومتوسطي: المطلب الثالث
و االتحاد األوربي من  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشراكة المبرمة بينلم تخل اتفاقية 

التي أكدت على أن  11 االهتمام بالظاهرة اإلرهابية، و قد تجسد ذلك فيما نصت عليه  ديباجة االتفاقية
المنظمة، ثم الشراكة المرتقب إنشاؤها لن تكون ممكنة التحقق ما لم يتم محاربة اإلرهاب و الجريمة 

، مؤكدة على ضرورة التعاون من خالل تبادل 11أبرزت االتفاقية أهمية محاربة اإلرهاب في مادتها 
 .الخبرات و التجارب فيما يتعلق بطرق و وسائل محاربة اإلرهاب

رغم عمومية النص الذي ورد في خصوص التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب إال انه ال يمكن 
محاربة تمويل اإلرهاب من ضمن أوجه ذلك التعاون و ذلك ألهميته في محاربة  استبعاد العمل على
 .الظاهرة اإلرهابية

أدت  11 2112لقمة دول عدم االنحياز في أوت  16الندوة  خاللالدولة الجزائرية   جهود فان كذلك
استعمالهم كوسيلة من و بإدانة األعمال اإلجرامية المتمثلة في احتجاز الرهائن إلى اتخاذ قرار يقضي 

المذكرة كذا المصادقة على  طلب الفدية أو تنازالت سياسية، و اجل المساومة و االبتزاز عن طريق
حول أفضل الممارسات في مجال الوقاية من االختطافات التي يقوم بها اإلرهابيون مقابل دفع  الجزائرية
ارض  على نظم تدى الشامل ضد اإلرهاب الذيالحد من المزايا التي تترتب عنها على إثر المن الفدية و
21 .2112   أفريل في الجزائر

 

 على المستوى العربي: المطلب الثاني
التي في دفع الدول العربية إلى تبني االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب  استطاعت الجزائر أن تفلح

في  ورد، و قد 1111أبريل / نيسان 22بتاريخ  عاصمة جمهورية مصر العربية  القاهرة فيأبرمت 
رغبتها في  انطالقا منقد اتفقت على عقد االتفاقية  على االتفاقية ديباجتها أن الدول العربية الموقعة

و استقرار و مصالح األمة العربية،  تعزيز التعاون العربي لمكافحة الجرائم اإلرهابية التي تهدد أمن و
التي تنبذ كل أشكال العنف  -السيما الشريعة اإلسالمية–قية و الدينية السامية التزامها بالمبادئ األخال

و اإلرهاب، و تدعو إلى حماية حقوق اإلنسان، و هي األحكام التي تتماشى معها مبادئ القانون 
 .الدولي و أسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السالم
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فقد أكد  2111جوان  24افحة اإلرهاب المنعقد بتونس في المؤتمر العربي الثاني عشر لمك أما
و تتبع مصادر  تجفيف منابعه في مجال مكافحة اإلرهاب و بتجربة الجزائرعلى ضرورة األخذ 

 21.تمويله
خالل االجتماع األخير لوزراء العدل العرب بجدة باقتراح تضمن ، تقدمت الجزائر و في هذا اإلطار

لتجريم دفع الفدية للجماعات اإلرهابية و المتاجرة بالمخدرات على اعتبار إقامة قواعد أمنية واضحة 
أنها المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات اإلرهابية و باألخص في دول الساحل، كما كان هذا االجتماع 

دفع الفدية مع إدراجه في االتفاقية  يجرم فرصة لتطالب الجزائر، بتكوين لجنة تتولى صياغة قانون
الدول التي تدفع الفدية  و تعدت مطالبتها ذلك إلى المطالبة بمعاقبة ة لمكافحة اإلرهاب، العربي

 .22ة للجماعات اإلرهابي
 

 :خاتمة
يظهر من خالل هذه المداخلة، أن تكثيف التعاون الدولي ضد تمويل الجماعات اإلرهابية يعتبر 

 .إستراتيجية األمن القومي للدولة الجزائريةرهان استراتيجي للدبلوماسية الجزائرية، و ال يمكن فصله عن 
لقد استطاعت الدبلوماسية الجزائرية أن تحقق نجاحا معتبرا على الصعيد االممي و اإلقليمي في 
 .إقناع المجموعة الدولية بأهمية هذا النوع من التعاون، في مجال المواجهة الدولية للخطر اإلرهابي

الجزائرية، توصلها إلى إقناع مجلس األمن، إلى تبني الئحة تجرم من ابرز نجاحات الدبلوماسية 
 .دفع الفدية للجماعات اإلرهابية لقاء تحرير هذه الجماعات للرهائن الذين تحتجزهم

إن انجاز الدبلوماسية الجزائرية الذي ال جدال في أهميته و نوعيته، يبقى يواجه بعض الرهانات و 
 :التحديات و ذلك كاآلتي

بذب الحاصل في مجال التزام الدول بعدم دفع الفدية للجماعات اإلرهابية، و هذا ما يتضح التذ -
من خالل التناقض الحاصل بين التصريحات من جهة و الممارسة التي تتبعها بعض الدول الغربية من 

 .جهة أخرى، إذ كثيرا ما دفعت هذه الدول الفدية للجماعات اإلرهابية مقابل تحرير رعاياها
ضرورة االنتقال مستقبال إلى مرحلة جديدة يتم فيها إفراغ محتوى الئحة مجلس األمن في اتفاقية  -

 .دولية ملزمة تجرم دفع الفدية للجماعات اإلرهابية
 

 : الهوامش
 .و المتضمن تدابير الرحمة 1115فبراير  25الموافق  1415رمضان عام  25المؤرخ في  03-90األمر . 0
، المتعلق باستعادة الوئام 1111يوليو  13الموافق  1421ربيع األول عام  21، المؤرخ في 19-99قانون رقم  .3
 .المدني
 .2115سبتمبر  21الميثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنية المصادق عليه في استفتاء يوم  .3
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ميثاق السلم و  يتضمن تنفيذ 2116فبراير سنة  27الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  10-13األمر  -
 .المصالحة الوطنية

و المتعلق بالوقاية من  2115فبراير  16الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  10-10القانون رقم  .1
ربيع الثاني عام  25المؤرخ في  16-15تبييض األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتهما، المعدل و المتمم بالقانون رقم 

 .2115فبراير  15ي المؤرخ ف 11المنشور في الجريدة الرسمية العدد  2115 فبراير 15الموافق  1436
المنشور في  2116مارس  16المؤرخ في  11-16المعدل بموجب قانون  1116من دستور  51تنص المادة  .0

حق إنشاء األحزاب السياسية معترف به و '' : على ما يلي 2116مارس  17المؤرخة في  14الجريدة الرسمية رقم 
 .مضمون

ساسية، و القيم و المكونات األساسية للهوية الوطنية، و الوحدة و ال يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات األ
الوطنية، و امن التراب الوطني و سالمته، و استقالل البالد، و سيادة الشعب و كذا الطابع الديمقراطي و الجمهوري 

 .للدولة
لغوي أو عرقي أو  و في ظل احترام أحكام هذا الدستور، ال يجوز تأسيس األحزاب السياسية على أساس ديني أو

 .جنسي أو مهني أو جهوي
 ''.....و ال يجوز لألحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة

جنوب شرق الجزائر آخر عمل  عين امناسكم عن  31الواقعة بحوالي  تيقنتورينيعتبر االعتداء على قاعدة  .3
من قبل  2113جانفي  16نفذته الجماعات اإلرهابية على األراضي الجزائرية، و قد نفذ االعتداء في  إرهابي نوعي

شخصا يعملون بحقول الغاز  651جماعة من اإلسالميين المتطرفين المنشقين عن القاعدة الذين قاموا بحجز أكثر من 
 .أجنبيا 151بينهم حوالي 

 https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا : نقال عن موقع -
تجفيف مصادر تمويل اإلرهاب، جامعة  محمد السيد عرفة،: لتفاصيل أكثر حول مفهوم تمويل اإلرهاب يراجع .1

 .71-11م، ص ص  2111 -ه 1431نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض المملكة العربية السعودية، 
فان ...حة للمنظمات اإلرهابية و اإلجرامية، و وفقا لبعض األرقاملقد أصبح االختطاف طلبا للفدية تجارة مرب''  .9

 ''...مليون دوالر  511إجمالي الدخل السنوي الذي تعود به عمليات االختطاف طلبا للفدية يتجاوز 
حقوق اإلنسان و المسائل المتعلقة بأخذ الرهائن على يد اإلرهابيين، مشروع تقرير نهائي من إعداد : انظر -

األمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق  نيابة عن فريق الصياغة التابع للجنة االستشارية، شيتفان هاينز فولفغانغ
 .من جدول األعمال المؤقت 4( ا) 3، البند 2113فبراير  22-11اإلنسان، اللجنة االستشارية، الدورة العاشرة 

A/HRC/AC/10/2 DISTR: General 12 December Arabic Original: English. 
مارس  26، اإلستراتيجية الجزائرية في مكافحة اإلرهاب، األطر و الممارسات، جريدة الشعب خالد حساني .9

 ) www.djazairess.com انظر كذلك الرابط االلكتروني. ) 2116

10 - www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2009.shtm 

)  2111ديسمبر  21مجلس األمن يتبنى قرار الجزائر، نشر في جريدة المساء يوم : يونسي. ع: انظر كذلك -
 (.www.Djazairess.com: الرابط االلكتروني

11 - www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2014 
 .، نفس المرجع و نفس الرابط االلكترونيخالد حساني .03
، المرجع محمد السيد عرفةلتفاصيل أكثر حول التجربة التشريعية الجزائرية في مجال مكافحة اإلرهاب، يراجع  .03

 .311-217السابق، ص ص 
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إن عدم دفع الفدية لإلرهابيين من اجل تحرير الرهائن يعتبر مبدأ و عقيدة راسخة للدولة الجزائرية، و التي لم  ..01
تدفع الفدية لإلرهابيين، رغم مرورها بعدة امتحانات تم فيها اخذ دبلوماسييها كرهائن أو اختطافهم و قتلهم، و هذا ما 

 .حدث في كل من مالي و العراق على التوالي
شمال )أنه تم تحرير آخر الرهائن المختطفين بمدينة غاو  2114أوت  31 السبت يومجاء في برقية عاجلة لوكالة األنباء الجزائرية  دفق
 .نقال عن بيان لوزارة الخارجية ( مالي
هم من بين ثالثة دبلوماسيين، اختطفت 2إنه تم إطالق سراح   جاء في البيان المقتضب لوزارة الشؤون الخارجية و

 .2112جماعة مسلحة في مالي منذ شهر إبريل 
توفي القنصل العام   ، فيماقّدور ميــلود و مراد غّساستحرير كل من الدبلوماسيين “وفق ذات المصدر فإنه تم و

يفيد ذات البيان مقتل نائب  و”إثر مرض مزمن حسب معلومات استقتها السلطات الجزائرية من مالي بوعالم سايس
 .اإلرهابيةالقنصل العام طاهر تواتي على يد المختطفين من الجماعة 

أنه تم  و"الجهاد في غرب أفريقيا جماعة التوحيد و"كانا في قبضة ما يعرف بــ”  الدبلوماسيين المحررين “يذكر أن
 .”إلى مطار العاصمة الجزائر( العاصمة كم جنوب 2211)المحررين فجر السبت من مطار برج باجي مختار “تحويل 
اختطفت سبعة دبلوماسيين جزائريين من القنصلية الجزائرية ” الجهاد التوحيد و“كانت الجماعة التي تسمي نفسها و

، قبل أن تطلق سراح ثالثة منهم فيما أعلنت أنها أعدمت نائب القنصل العام طاهر 2112بمدينة غاو منتصف أبريل 
يشار إلى أن الجزائر رفضت مرارا تسليم فدى للخاطفين من  ت بثالثة آخرين بينهم القنصل العام، هذا واحتفظ تواتي، و

 (/www.Radioalgerie.dz نقال عن الصفحة الرسمية لإلذاعة الجزائرية بشبكة االنترنت(  دبلوماسييهاأجل تحرير 

قد عرفت اختطاف دبلوماسيين جزائريين بالعاصمة العراقية بغداد من قبل جماعة  2335فان سنة  و قبل ذلك

النداءات الملحة ذلك رغم كل  و عز الدين بلقاضي و علي بلعروسي و هماإرهابية مسلحة ليتم إعدامهما فيما بعد 
 .بإطالق سراحهما

الشروق اون الين   رهائنها، تحرير مليون يورو مقابل 21فرنسا تناقض موقفها بمنح فدية بقيمة ، رياض ب .00
www.echoroukonline.com31/11/2113. 

 .نفس المرجع و نفس الرابط االلكتروني خالد حساني،. 03
07 - ASSEMBLY/AU/DEC.256 (XIII) pp 1-2. 

االتفاق األوربي المتوسطي لتأسيس اتفاق شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة و  .09
المجموعة األوربية و الدول األعضاء فيها من جهة أخرى، المصادق عليه من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .2115-14-31المؤرخ في  31رسمية، العدد و المنشور في الجريدة ال 2115-14-27المؤرخ في  151 -15
لتفاصيل أكثر انظر الرابط )  2116أوت  31و  26مابين  طهران عقدت هذه الندوة بالعاصمة اإليرانية .09

 (www.Wikipedia.org: االلكتروني
 .، نفس المرجع و نفس الرابطخالد حساني .31
، ما هي اإلستراتيجية غرابي ميلودة: لتفاصيل أكثر حول التجربة الجزائرية في مجال محاربة اإلرهاب راجع .30

الجزائر للقضاء على اإلرهاب في ظل التجاهل الدولي سابقا؟ ورقة بحثية منشورة على  ااألمنية اإلقليمية التي انتهجته
 .2117جانفي  24بتاريخ  www.ssrcaw.org: الموقع االلكتروني لمركز الدراسات و األبحاث العلمانية

 .2116ماي  11عقد هذا االجتماع بجدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ  .33
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 جدلية العالقات اإلستراتيجية الجزائرية الروسيةقراءة في 
 على ضوء التحديات األمنية الراهنة

 حـــســيــن بـــهـــاز:االستاذ 
 في العـلـــوم السيـاسية و العالقــات الدولــيــة -أ –أستاذ مساعد 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية –قسم العلوم السياسية 
 ورقلة. جامعة قاصدي مرباح 

 الملخص
لعل ما تشهده المنطقة العربية كلها من توترات و حروب و ما تمر به جزائر من تحديات أمنية 

إقليمية و إستراتيجية ال حصر لها سواء مع تداعيات الوضع في ليبيا و سوريا أو هشاشة التوازنات 
لصراعات ا,األمنية في منطقة الساحل في ظل جملة من المؤشرات كهشاشة الدولة في المنطقة 

الداخلية على السلطة والسباق نحو التسلح،النمو السكاني السريع و االحتقان االجتماعي ،أنشطة 
االتجار بجميع أنواع األسلحة و المخدرات و الهجرة السرية، الجريمة المنظمة و نشاط التنظيمات 

املها مع القوى يصطدم بمنظورين تعتمدهما الجزائر في تع, اإلرهابية على امتداد قوس الساحل 
فاستراتيجيا تدافع الجزائر عن مبدأ الريادة المغاربية واإلقليمية خصوصا في مجال مكافحة , الكبرى 
و سياديا ترفض التدخل األجنبي تحت أي مبرر لكن دون استبعاد التعاون مع القوى , اإلرهاب
 ... الكبرى
ئرية الروسية التي ترجع الى العهد من هنا تبرز جليا األهمية اإلستراتيجية للعالقات الجزاو 

وقعت معها إعالن الشراكة اإلستراتيجية , حيث تعتبر الجزائر ثاني بلد عربي بعد سوريا ,السوفييتي 
عاما من التعاون الجزائري الروسي من خالل العديد من االتفاقيات و  01بعد  3110في أفريل 

سكرية المصنعة وانتقال فيها التعاون الى مجال الصفقات التسليحية و اقتناء األسلحة والمعدات الع
بفضل التوقيع  3100وصوال الى توسيع هذه الشراكة اإلستراتيجية منذ أفريل ...نقل التكنولوجيا 

على اتفاقات في مجاالت التقييس و الدبلوماسية و اإلقتصاد و النقل البحري و الطاقة و تعزيز هذا 
بعقد قمم رفيعة المستوى واتصاالت وتبادل الزيارات بين الطرفين االتفاقات في العشر سنوات األخيرة 

 ".ودولة الركيزة الجيوسياسية/الالعب اإلستراتيجي"بريجنسكي ثنائية لتصل العالقات الى تعبير 
الروسية في المرحلة الراهنة ملفاتها األساسية من حقيقة -و تستمد طبيعة العالقات الجزائرية

وملف المصالح االقتصادية بين البلدين و في مقدمتها ملف الطاقة حيث تعد الدعم العسكري للجزائر 
و %  33و %  9الجزائر و روسيا أكبر الممونين ألوروبا بالغاز بحصص تقدر على التوالي بـــ 

بلدان ثلثي االحتياطات  01طرفين في منتدى البلدان المصدرة للغاز بحيث تملكان إلى جانب 
كما , من الصادرات لهذه المادة الطاقوية %  31من اإلنتاج العالمي و %  11العالمية من الغاز و 
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مليون دوالر من  311لمموني الجزائر بـ  00في  المرتبة ال 3101تم تصنيف روسيا سنة
 .مليون دوالر 010بلغت الصادرات الروسية نحو الجزائر  3100 فقط و في جانفي.الصادرات

بلورت الجزائر في هذا الشأن إستراتيجية آلية مرنة وغير فقد ,  و بخصوص المجال األمني
رسمية  للتعاون وضعت مع عدة شركاء من أجل تنظيم و هيكلة الحوار و التشاور في مجال 

مكافحة اإلرهاب العابر لألوطان و التوصل إلى الطرق الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في جانبه 
ناهيك عن ميدان أالتصاالتي , مالي و المساعدة التقنية السياسي و الدبلوماسي و القضائي و ال

غير أن جدلية هذه ,  0-القمر الصناعي الجزائري ألسات 3113خاصة بعد إطالق روسيا سنة 
 39العالقات اإلستراتيجية اصطدمت ببعض األزمات التي طفت بين الطرفين كصفقة طائرات ميغ 

و الفراغ االستراتيجي الذي تركه تراجع النفوذ الروسي ,  التي إعادتها الجزائر نظرا لوجود عيوب فنية
في العديد من البلدان العربية و اصرار الجزائر على تنويع مصادر سالحها من جهة و نقل 

و عليه تحاول الورقة الوقوف على الثابت و المتغير في هذه العالقات ... التكنولوجيا من جهة اخرى
ذه التحوالت الدولية والتحديات األمنية و على ضوء مختلف االستراتيجبة المتميزة في خضم ه

 :التالية للوقوف على  حاور مجاالت هذا التعاون االستراتيجي من خالل الم
 تاريخ العالقات الجزائرية الروسية 
  الجزائري الروسياالستراتيجي مجاالت التعاون 
 طقة العربية و منطقة الساحلروسيا و الفراغ االستراتيجي في ظل التحديات الدولية في المن 
 التعاون الجزائري الروسي بين الشراكة اإلستراتيجية و السياسة البراغماتية 
  نتائج و توصيات: مستقبل العالقات الجزائرية الروسية 

 قراءة في جدلية العالقات اإلستراتيجية الجزائرية الروسية
 على ضوء التحديات األمنية الراهنة

 تقديم
فهي تدافع , بمنظورين تعتمدهما في تعاملها مع القوى الكبرى ترتبط االستراتيجية األمنية الجزائرية 

و سياديا ترفض التدخل , عن مبدأ الريادة المغاربية واإلقليمية خصوصا في مجال مكافحة اإلرهاب
برز جليا األهمية من هنا تو ...  األجنبي تحت أي مبرر لكن دون استبعاد التعاون مع القوى الكبرى

حيث تعتبر الجزائر بلد ,اإلستراتيجية للعالقات الجزائرية الروسية التي ترجع الى الى العهد السوفييتي 
عاما من التعاون  51بعد  2111وقعت معها إعالن الشراكة اإلستراتيجية في أفريل , عربي بعد سوريا 

قات التسليحية و اقتناء األسلحة والمعدات الجزائري الروسي من خالل العديد من االتفاقيات و الصف
وصوال الى توسيع هذه الشراكة ...العسكرية المصنعة وانتقال فيها التعاون الى مجال نقل التكنولوجيا 

بفضل التوقيع على اتفاقات في مجاالت التقييس و الدبلوماسية و  2111اإلستراتيجية منذ أفريل 
تعزيز هذا االتفاقات في العشر سنوات األخيرة بعقد قمم رفيعة اإلقتصاد و النقل البحري و الطاقة و 
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الالعب "بريجنسكي ثنائية المستوى واتصاالت وتبادل الزيارات بين الطرفين لتصل العالقات الى تعبير 
 1".ودولة الركيزة الجيوسياسية/اإلستراتيجي

كياًنا  13تضمُّ  بنظام شبه رئاسيدولة ذات حكم جمهوري  2،أوراسياو تعد روسيا التي تقع شمال 
، حيث  أكبر بلد في العالممن حيث المساحة تعد روسيا , 4.دولة 14شتركة مع لها حدود م, 3اتحادًيا

 17,175,211من مساحة األرض المأهولة بالسكان في العالم بمساحة تبلغ  1/1تغطي نسبة 
، كما ُتغطي تسع مناطق زمنية أوروبامن % 41كيلومتر مربع،  و تمتدُّ عبر كامل شمال آسيا و

وتضم طائفة واسعة من البيئات والتضاريس حيث يبلغ طول البالد من الشمال الى الجنوب اكثر من 
وتمتلك أكبر احتياطي في العالم من الموارد المعدنية , كم 11.111كم و من الغرب الى الشرق 4111

المياه من الغابات والبحيرات، التي تحتوي ما يقرب من ربع والطاقة حيث لديها أكبر احتياطيات العالم 
في العالم بأكثر من  تاسع أكبر دولة من حيث عدد السكانفي العالم من حيث السكان هي   العذبة
 .مليون نسمة 143

عن روسيا في المقام األول نابع من الوقوف على بعض المعطيات المركزية و عليه فان الحديث 
اهمها ان روسيا التي تعتبر من أكبر الدول مساحة في العالم، و تمتلك سابع أقوى اقتصاد في العالم 

بعد دخوله اقتصاد السوق، كما  وتختزن روسيا كميات هائلة من الخامات التي تعتبر األغلى في العالم 
لوبة للصناعات الحديثة،باإلضافة لصناعة األسلحة كأكبر دولة منتجة ومصدرة للصناعات والمط

 11بحوالي  2111العسكرية األكثر تطورا في الصناعات العسكرية العالمية، وصلت مبيعاتها للعام 
ة وتمتلك روسيا األسلحة النووية كوريث لالتحاد السوفيتي وأقمار التجسس االصطناعي 5مليار دوالر 

أكبر مدن روسيا اليوم  موسكوكما ُتعد العاصمة الروسية  6.ويعتبر جيشها أحد أقوى الجيوش في العالم
حدى كبريات مدن العالم من حيث السكان، وال ُتوجد مدن تماثلها في عدد السكان س مكسيكو وى وا 

 سانت بطرسبرغميناء موسكو الرئيسي هَو ، و كوريا الجنوبيةعاصمة  وسيؤول المكسيكعاصمة  سيتي
الناتج المحلي في العالم حسب  حادي عشر أكبر اقتصادُتعتَبُر روسيا  و  بحر البلطيقالواقعة على 

كما أن إن روسيا  .والخامسة من حيث الميزانية العسكريَّة، القدرة الشرائية، والسادسة من حيث اإلجمالي
في العالم، إضافة إلى أنها تملُك أكبر  أسلحة نوويةترف بامتالكها واحدة من الدول الخمس الوحيدة المع

 مجلس األمن الدولييضاف الى انها عضو دائم في  .في العالم أسلحة الدمار الشاملمخزون من 
ومنتدى  ومجلس أوروبا ومجموعة العشرين مجموعة الثماني، كما أنها عضو في لألمم المتحدةالتابع 

ومنظمة األمن والتعاون في  ومنظمة شانغهاي للتعاون التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي
 أوروبا

 تاريخ العالقات اإلستراتيجية الجزائرية الروسية
 : لجزائرية الروسية في اطارها العربياالعالقات 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B0%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B0%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B0%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B0%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A4%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A4%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%28%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%28%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%28%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%28%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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الروسية العربية ككل التي ازدادت بداية ترتبط العالقات الجزائرية الروسية عموما بتطور العالقات 
النفاذ  7" المسألة الشرقية" ففي العهد القيصري لم تستطع روسيا عبر ما أطلق عليه تسمية , باطراد 

الى المنطقة العربية بسبب العراقيل التي وضعتها القوى االستعمارية فالمنطقة العربية ظلت تحت النفوذ 
و بقيت المنطقة ضمن األطماع الروسية في إطار استراتيجية  العثماني لتنتقل الى االحتالل الغربي

انتقلت العالقات الروسية فيما بع الى ....1روسيا للوصول الى المياه الدافئة ملتقى الطرق العالمية
مرحلة التحريض و المساندة في إطار قضايا التحرر العربي في عهد المد الثوري حيث أقيمت عالقات 

الغربي العدو المشترك للعرب و الروس على السواء استمرت هذه الفترة فترة تحالف ضد االستعمار 
االستقطاب الدولي للعالم الثالث في ظل الحرب الباردة و كانت هذه الفترة الذهبية في العالقات الروسية 

   العربية و منها الجزائرية لتتأثر بتفكك االتحاد السوفييتي الحقا و على مدى السنوات الخمسة عشر
 الماضية،

استطاعت روسيا إعادة بناء عالقاتها مع عدد كبير من الدول العربية، تتضمن حلفاءها  :فسياسيا
وأصبح . التقليديين، وفي مقدمتهم سوريا و الجزائر وليبيا والشركاء الجدد، مثل دول الخليج واألردن

ني أو لروسيا مصالح حقيقية تسعي للحفاظ عليها وتنميتها، بتحقيق مكاسب سياسية أو ممارسة دور أم
عسكري ينافس الوجود األمريكي المكثف في المنطقة العربية، و السعى إلى شراكة استراتيجية بالمعنى 

و في هذا .االقتصادي والتقني، ذات عائد اقتصادي مباشر لروسيا، وعائد تنموي حقيقي لدول المنطقة
، والتعاون التقني (ط والغازالنف)الطاقة : اإلطار، ترتبط المصالح الروسية بثالثة قطاعات رئيسية، هي

في المجاالت الصناعية والتنموية، والتعاون العسكري و يحتل التعاون والتنسيق في مجال الطاقة قمة 
أولويات السياسة الروسية في المنطقة العربية، ويلي ذلك أوجه التعاون األخري، سواء في المجال 

ع الطاقة يمثل أحد المجاالت األساسية وجوهر فقطا. التقني أو االقتصادي أو االستراتيجي العسكري
الروسية باعتبار ان روسيا تمتلك التكنولوجيا والخبرة الالزمة في مجال الكشف  -الشراكة العربية

و من هناك تأتي .  1والتنقيب عن البترول واستخراجه، وكذلك في مجال الصناعات البتروكيماوية،
 .زائر و  السعودية، ومصر، والسودان، وسوريا، وليبياالعديد من المشروعات التي ابرمت مع الج

وعلى الصعيد االقتصادي، تمثل المنطقة العربية سوقا مهمة ذات قوة استيعابية :  اقتصاديااما 
كبيرة للصادرات الروسية من السلع االستراتيجية والمعمرة، مثل االآلت والمعدات واألجهزة والشاحنات 

وتأتي . 11مليار دوالر 5.5غ التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية ، بل2116وفي عام . والحبوب
الجزائر و مصر والمغرب في مقدمة الشركاء التجاريين لروسيا في المنطقة، وتتعاظم المصالح 

، بالنظر إلي األهمية االستراتيجية لقاعدة طرطوس البحرية 11االستراتيجية الروسية في الحالة السورية
لتي تستخدمها القوات البحرية الروسية، والتي تعد قاعدة التموين الوحيدة لألسطول الروسي السورية ا

 .في منطقة البحر المتوسط
 : الشراكة االستراتيجية الجزائرية الروسية
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من أوائل الدول  في العالم التي اقامت  اإلتحاد السوفيتي قبل عالقتها المميزة مع روسيا كان
بعد ان كانت الجزائر  في   1962  عام مارس 23 عالقات دبلوماسية مع الجزائر المستقلة، وذلك في

م  كل من الجزائر و مصر من الدول العربية الذي ض الفريق األولعالقتها مع االتحاد  السوفيتي  مع 
سوريا و العراق و اليمن الجنوبي و ليبيا التي كانت منحازة لالتحاد السوفييتي من خالل عالقات 

بالمقارنة  12وصلت لحد شبه التحالف معه دون االنقطاع عن العالم  تحت تأثير النموذج السوفييتي 
لي و تونس و المغرب و الكويت الذي  الذي ضم لبنان و األردن و اليمن الشما الفريق الثاني مع 

حافظ على عالقات طيبة مع الجانبين األمريكي و السوفييتي و اعتمد على القطاع الخاص في التنمية 
مع االندماج بالسوق العالمية و التحول الى سوق استهالكي للمنتجات الدول المصنعة و تصدير المواد 

وقف السعودي الذي اعتمد النموذج االقتصادي للفريق الثاني ممثال في الم الفريق الثالثاألولية و بقي 
و اختلف عنه في سياساته المعادية كليا لالتحاد السوفييتي بعد عقود طويلة من توقف العالقات بينهما 

 .13منذ ثالثينات القرن الماضي
  1991 عام  ديسمبر 26رسميا في بروسيا االتحادية اما في المرحلة الراهنة فقد اعترفت الجزائر

الروسية ملفاتها األساسية من حقيقة الدعم العسكري للجزائر وملف -وتستمد طبيعة العالقات الجزائرية
عاما من التعاون في 61المصالح االقتصادية بين البلدين و في مقدمتها ملف الطاقة و من مسيرة 

 العديد من المجاالت
فقد بلورت الجزائر في هذا الشأن إستراتيجية آلية مرنة وغير رسمية  ,  و بخصوص المجال األمني

للتعاون وضعت مع عدة شركاء من أجل تنظيم و هيكلة الحوار و التشاور في مجال مكافحة اإلرهاب 
بتعزيز التعاون الثنائي في جانبه السياسي و الدبلوماسي  العابر لألوطان و التوصل إلى الطرق الكفيلة

ناهيك عن ميدان أالتصاالتي خاصة بعد إطالق روسيا سنة , و القضائي و المالي و المساعدة التقنية 
و عن العالقات االستراتيجبة المتميزة في خضم هذه ,  1-القمر الصناعي الجزائري ألسات 2112

األمنية توج التعاون االستراتيجي بإعالن الشراكة اإلستراتيجية في أفريل  التحوالت الدولية والتحديات
من خالل العديد من االتفاقيات و الصفقات  14عاما من التعاون الجزائري الروسي 51بعد  2111

التسليحية و اقتناء األسلحة والمعدات العسكرية المصنعة وانتقال فيها التعاون الى مجال نقل 
بفضل التوقيع على  2111وصوال الى توسيع هذه الشراكة اإلستراتيجية منذ أفريل ...التكنولوجيا 

اتفاقات في مجاالت التقييس و الدبلوماسية و اإلقتصاد و النقل البحري و الطاقة و تعزيز هذا 
االتفاقات في العشر سنوات األخيرة بعقد قمم رفيعة المستوى واتصاالت وتبادل الزيارات بين الطرفين 

 ".ودولة الركيزة الجيوسياسية/الالعب اإلستراتيجي"بريجنسكي ثنائية صل العالقات الى تعبير لت
و لهذه الشراكة االستراتيجية خلفية تاريخية تطورت بتطور العالقات السياسية واالقتصادية بين 

بعقد  1171البلدين الى درجة مطالبة الرئيس الراحل هواري بومدين في قمة دمشق لجبهة الصمود عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
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ان تم التراجع  بعد,حلف استراتيجي مع اتحاد السوفييتي للرد على الحلف االمريكي االسرائيلي المصري
 15عن ذلك اثر الحياد السوفييتي في قضية الصحراء الغربية 

 
 مجاالت التعاون االستراتيجي الجزائري الروسي

 الروسي –التعاون العسكري الجزائري  -1
يرتبط التعاون العسكري الجزائري الروسي بتلقي الجزائر اول صفقاتها التسليحية ابان الثورة من 

الصين في عهد جمال مصر عبد الناصر و اصبحت بعد ذلك الجزائر ثاني  االتحاد السوفييتي و
المستوردين للسالح السوفييتي  و اصبحت تعد الجزائر احد الشركاء االساسيين بعد ان اقيمت العالقات 

و تعد العملية واسعة النطاق التي نفذها الخبراء السوفييت في مجال  1162الجزائرية السوفيتية سنة 
من اهم اوجه التعاون بين البلدين  حيث ابطلوا في  1163غام من االراضي الجزائرية  في نزع االل
كلم من الحواجز و الموانع التي بقيت بعد الحرب  611مليون لغم و دمروا  1.5مفعول  1163

 :و قد تركز  التعاون العسكري الجزائري الروسي على  .التحريرية 
 تحديث المنظومة الدفاعية 
  مفهوم االحترافيةاعتماد 
 التصدي للتهديدات االمنية في المنطقة 
  بشأن ( الفرنسية و االمريكية االيطالية و البريطانية ) تنويع الشركاء لتمييع الضغوطات الغربية

منتوجات المركب العسكري علما ان الجزائر تعد من الزبائن الرئيسيين لروسيا رفقة الصين و الهند و 
 ايران و فنزويال

توجت زيارة الرئيس الروسي فالديمير بوتين  في عد اعالن الشراكة االستراتيجية بين البلدين و  ب
 :باربع اتفاقيات للتعاون  2116مارس 
  مقابل تعهد الجزائر شراء منتجات من روسيا  4.7اتفاقية حول شطب الديون الجزائرية بقيمة

 بمقدار  هذه الديون
  الضريبياتفاقية  حول تجنب االزدواج 
 اتفاقية حول تشجيع االستثمارات المتبادلة و حمايتها 
 اتفاقية حول التعاون بين الغرفتين التجاريتين و الصناعيتين للبلدين 

 7.5صفقة توريد اسلحة للجزائر بقيمة " روس ابرون اكسبورت "و بعقد مؤسسة الصادرات الدفاعية 
ب الديون الجزائرية  وتضمنت الصفقة حصول مقابل شط عبارة عن عتاد حديث   %11مليار دوالر  
مقاتلة من  21../...ت . م. س 21مقاتلة حربية من طراز ميغ 36الجزائر على 

-بطاريات دفاع جوي إس 1../.. 131ياك طائرة تدريب قتالي من طراز 14../.. 31سوخوي طراز
و التوقيع على  .11-تي دبابة من طراز 311../..،"كورنيت" و" ميتيس"ومضادات الدبابات  311

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%8A_%D8%B3%D9%88-30_%D8%A5%D9%85_%D9%83%D9%8A_%D8%A2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%8A_%D8%B3%D9%88-30_%D8%A5%D9%85_%D9%83%D9%8A_%D8%A2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%81_%D9%8A%D8%A7%D9%83-130
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%81_%D9%8A%D8%A7%D9%83-130
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A-90
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A-90
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ا في التسعينات من القرن الماضي من قد إشترته الجزائر كانت 21ميغ  مقاتلة 36إتفاقية لتحديث 
 .7216-تي دبابة من طراز 251بيلوروسيا وأوكرانيا فضال عن 

و قد شكلت هذه الصفقات هاجسا كبيرا و اثارت مخاوف كل من المغرب و اسبانيا  و فرنسا 
د على السوق الجزائرية و التي تعبر الجزائر ضمن مجال نفوذ محمياتها و كانت الطامحة لالستحوا

 31وراء اذكاء شيء من التشويش على خلفية صفقة طائرات الميغ و السوخوي 
ما  2113و اصبحت الجزائر ثاني زبون للصناعة العسكرية الروسية حيث بلغت المشتريات عام 

وأن التجهيزات العسكرية الروسية  17مليار دوالر½  نصف 2115مليار دوالر و في  1.1قيمته 
 :من أهمها .المصدرة للجزائر متنوعة وتخص القوات البرية والجوية والبحرية

نسخة منها  67، التي تسلم الجيش الشعبي الوطني "أس أي 11. تي"الدبابة القتالية الشهيرة  -
دبابة من هذا النوع كما  211وتتضمن تصدير  2114، في إطار صفقة أبرمت عام 2116صيف 

دبابات من هذ الصنف، وأن  511اشارت وكالة تاس السوفييتية إن القوات المسلحة الجزائرية تملك 
 "14تي "القوات الجزائرية تبدي اهتماما كبيرا باقتناء نوع جديد من الدبابات القتالية هو 

 ،"أن إي 21 -أم أي"كما أن الجزائر ستتسلم طائرات عمودية هجومية من نوع 
 2114روسية الصنع و أن صفقة " 2تي 26أم آي "مروحيات للنقل التكتيكي الثقيل صنف  -

، "2تي 26أم آي "أما مروحيات نقل العساكر . ،2117هذه تتضمن تعهدا روسيا بتسليم الطلبية نهاية 
ت بها نماذج تدعم 4فسيتم تصدير نسختين منها قريبا، وهما قيد التجريب حاليا، وسيضافان إلى 

وفيما .  2117و بداية 2116أخرى منها خالل نهاية  1القوات الجوية الجزائرية، فيما سيتم تصدير 
 2116نسخ أولى منها بين ماي  6فقد تسلمت الجزائر " أن إي 21 -أم أي"يخص مروحيات 

ونقل  .2111خالل العام " إي 636 -بروجيت"زيادة على ذلك ترقب تصدير غواصتين صنف 
، أن مسؤولي الصناعة الحربية الروسية يأملون في تطوير تجارة "مصدر عسكري روسي"عن التقرير 

السالح مع الجزائر، رغم الظروف االقتصادية المتراجعة التي تعيشها الجزائر الناجمة عن انخفاض 
حديث و بالتاي االبقاء على اإلنفاق العسكري في زمن التقشف وشح الموارد المالية دون ال.أسعار النفط

كمنظومة    S/311عن التفاعالت بشأن التعاون التقني العسكري خاصة بعد تزويد الجزائر بصواريخ  
 دفاعية متطورة مضادة للصواريخ

و لالشارة ان روسيا  بقيت وفية للجزائر في مجال التسليح حتى في فترة العشرية السوداء في وقت 
ع من السالح للجزائر  و جرى التشويش على رفضت فرنسا و الواليات المتحدة بيع بعض االنوا

الجزائر  على خلفية قيام روسيا بمساعدة الجزائر على بناء منظومة نووية و وضع خبرتها في مجال 
 تطوير المفاعالت النووية ذات االستخدام السلمي ك بناء محطة نووية النتاج الكهرباء

صرفه على المساعدات االنمائية و ضعف ما ي 131و ينفق العالم على السالح  ما يزيد عن 
 1651ارتفعت نفقات الدفاع في العالم حسب معهد جينز البريطاني المتخصص في مجال الدفاع من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%8A%D8%AC-29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%8A%D8%AC-29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A-72
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A-72
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A-72
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دوالر و تنفق الدول النووية بما فيها روسيا 2116مليار سنة  1611الى   2115مليار دوالر سنة 
 11...مليار دوالر في السنة  115نحو 

 
 : الروسي في مجال الطاقةالتعاون الجزائري  -2

ساهمت روسيا في انشاء القاعدة الصناعية الجزائرية وتطوير فروع الطاقة و استخراج المعادن لقد 
و صناعة التعدين و الثروة المائية بارسال الخبراء الستخراج خامات الحديد و الزنك و الرصاص و 

لف الطاقة تعد الجزائر و روسيا أكبر و فيما يخص م االطباء و الكوادر خاصة بعد خروج الفرنسيين
و طرفين في %  26و %  11الممونين ألوروبا رفقة النرويج بالغاز بحصص تقدر على التوالي بـــ 

بلدان ثلثي االحتياطات العالمية من الغاز  11منتدى البلدان المصدرة للغاز بحيث تملكان إلى جانب 
و فيما يخص ... ,ات لهذه المادة الطاقوية من الصادر %  61من اإلنتاج العالمي و %  41و 

الجزائرية " سوناطراك"الروسية و" غازبروم"مشاريع الطاقة فإن روسيا تريد تفعيل التعاون بين شركة 
و رغم  تأرجح العالقات الطاقوية  2117-2116خاصة بعد تركيز مكتب غاز بروم في الجزائر بين 

الغاز الطبيعي ذلك ان روسيا لها استراتيجة العقود   في بعض االحيان بعدم الثقة في مجال تسويق
الطويلة المدى و كذا استراتيجية البيع الفوري و بالتالي يتم التنسيق في هذا المجال علما ان غاز بروم 

بحاسي مسعود  و ما يثير تحوف الدول الغربية هو احتمال قيام شراكة "حقل عسلة "موجودة اصال في
 رية في مشروم امداد اوربا بالغز النيجيري الذي يمر عبر الجزائراستراتيجية روسية جزائ

بريتش  –كذلك للجانب الروسي مصلحة في شراء الشركة الروسية البريطانية تات نفط 
وفي . لألصول الجزائرية في الشركة األم بريتش بتروليوم  (ТNК-ВР) "بي بي –تي أن كا "  بتروليوم

كن روسيا والجزائر بالجهود المشتركة من تعزيز مواقعهما كثيرا في حال النجاح في هذا اإلتجاه تتم
وال يستبعد ان تعمل جهات غربية . مخاوف الغرب بالطبع  األمر الذي يثير  .سوق الطاقة األوروبي

لتحجيم محاوالت روسيا تطويَر عالقاتها اإلقتصادية مع الجزائر، السيما وان األخيرة تقع على مفترق 
ال تقتصر   تراتيجية للواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا والصين، وهي مصالحالمصالح اإلس

على اإلقتصاد، بل تمس ايضا قضايا األمن في المغرب العربي والصحراء الكبرى  كما  تم تقديم 
والتعدين  الطاقة المساعدة الكبيرة في إنشاء القاعدة الصناعية الوطنية وتطوير فروع االقتصاد مثل

 والصلب والحديد وبناء الماكينات و انشاء المشاريع المائية
كما شملت مجاالت التعاون اضافة الى التنقيب على الغاز و البترول صناعة البتروكيماويات و 

ة التعدين كالحديدو الرصاص و الزنك  و الثروة المائية اضلفة الى استخراج المعادن و صناع
االصالح الزراعي من خالل توسيع رقعة االراضي الخصبة و بناء السدود  و الكشف الجيويلوجي 

من الكمية التي اكتشفها  %:15سنوات ب با كتشاف  4للماء حيث قام الخبراء الروس خالل 
ونفذت بمساعدة االتحاد السوفيتي مشاريع كبرى في شتى فروع ء  سنة في الصحرا 131الفرنسيون في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
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كما قدمت روسيا مساعدة كبيرة في انشاء القاعدة الصناعية الجزائرية وتطوير فروخ االقتصاد الجزائري 
 :ومنها  الطاقة 
 وخط انابيب الغاز   جيجل مصنعا الصلب والحديد في الحجار وعنابة والمحطة الكهرحرارية في

 اإلقتصاد الجزائري وكان اعداد الكوادر الوطنية لشتى فروع ."بني زيد" حاسي مسعود وسد
 فط و الغاز و الكيمياء ببومرداس منها المعهد الوطني انشاء العديد من المعاهد كمعهد الن

 معاهد  اخرى 4المعهد الوطني للتعدين و الفلزات في عنابة  و   .الستصالح االراضيفي البليدة 
  1.ساهمت بواسطة صاروخ  حامل روسي باطالق القمر الصناعي الجزائري األوالل سات" 
  حيث بلغ عدد خريجي . في الجامعات السوفيتية أّن االف الطالب الجزائريين تلقوا العلمكما

 ألف شخص 13الجامعات والمعاهد الروسية المدنية والعسكرية من أبناء الجزائر
   مليار  1للسكك الحديدية من خالل مشاريع بقيمة " راسيلي جليسما ايداروف"اضافة الى شركة
 دوالر
 : التبادل التجاريبين البلدين -3

مليون دوالر فقد ازداد  211لم يتجاوز  2001 اري بين البلدين في عاملئن كان حجم التبادل التج
  2007في عام اما. مليون دوالر 643.1بمقدار ثالثة امثال وبلغ قيمة  2006 هذا المؤشر في عام

مليون دوالر  1342مليون دوالر وبلغ  1331.4فازداد التبادل التجاري بين البلدين بمقدار مرتين وبلغ 
 .مليون دوالر  1121.5يمة الصادرات الروسية إلى الجزائر ، بما في ذلك كانت ق 2008 في عام

مليون  25.17انخفض التصدير الروسي إلى الجزائر وبلغ قيمة  2009 في الربع األول من عام
 اما اإلستيراد. 2111لة لعام دوالر فقط اي اقل بمقدار تسعة امثال بالمقارنة مع الفترة المماث

فبلغ التبادل التجاري بين  2010 مليون دوالر اما في عام 1.34الروسي من الجزائر فبلغ قيمة 
 .مليار دوالر 1.1766البلدين 

مليون دوالر  111دوالر  أي لم تتعدى مليون  115قيمة   2114و بلغت التبادالت التجارية سنة 
% 63و تمثل الصادرات الروسية الموردة إلى الجزائر في الماكينات والمعدات ووسائل النقل نسبة 

في  المرتبة  2114كما تم تصنيف روسيا سنة%.  1.55والمعادن غير الحديدية ومنتجاتها بنسبة 
بلغت الصادرات  2115 فقط و في جانفي.اتمليون دوالر من الصادر  644لمموني الجزائر بـ  15ال

 مليون دوالر 171الروسية نحو الجزائر 
 :العالقات الروسية الجزائرية في مجال مكافحة االرهاب  -4

تعد روسيا من الدول التي ايدت الجزائر في مقاربتها لمحاربة االرهاب و اصطفت الى القراءة التي 
السيء كما يقول المنظور االمريكي و الفرنسي و تتطابق ترفض التفريق بين االرهاب الجيد و االرهاب 

وجهات النظر بشأن تجفيف منابع االرهاب في مالي و دول الساحل و كذا بشأن خارطة الجماعات 
 المسلحة في سوريا و ضرورة االبقاء و الحفاظ على الوحدة االقليمية للدولة السورية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8%AF_(%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%83%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8%AF_(%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%83%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
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 لدوليةروسيا و الفراغ االستراتيجي في ظل التحديات ا
 في المنطقة العربية و منطقة الساحل

عموما هناك محددات تربط العالقات الروسية العربية عموما و الجزائرية خصوصا يمكن ايجازها 
 :في 

 استعادة روسيا لمكانتها كأحد القوى الكبرى الفاعلة 
 تفعيل الشراكة االقتصادية والتقنية 
 الدعم السياسي الروسي لبعض القضايا العربية 
 آفاق التعاون فى المجال العسكري 
 الخبرة التاريخية اإليجابية للتعاون العربي الروسي 
 التقارب الدينى والثقافي والحضاري بين روسيا والعالم العربي. 

بعد تفكك االتحاد السوفيتي   و بخصوص الفراغ االستراتيجي الذي تركته روسيا في المنطقة العربية
الخارجية بعدم الثبات و التذبذب تجاه المنطقة العربية ككل و منطقة الشرق سياسة روسيا فقد اتسمت 

ذلك أن المصالح الخاصة الروسية كانت المحدد األبرز لهذه ..األوسط بما فيها القضية الفلسطينية
 :يضاف اليه جملة من المحددات يمكن إجمالها في اآلتي.السياسة
 المشاكل الداخلية الروسية. 
  االقليميةالتحديات 
 العالقات األمريكية الروسية. 
 العالقات الروسية اإلسرائيلية 
  بعض التطورات اإلقليمية والمحلية منها الثورات العربية. 

بالرغم من عدم الثبات في السياسة الروسية من حيث درجة تركيزها أو حدتها إال أنها اتسمت 
رغم محاولة روسيا و . ع جميع األطرافبطابع مشترك وهو المحافظة على حد أدنى من العالقات م

 11:النهوض اال انها تصدم بعوائق تحول دون قيامها بادوار مهمة في العالقات الدولية منها  

  اإلنفاق األمريكي  1/1اإلنفاق العسكري الروسي ال يزال محدودا حوالي 
  اعتماد االقتصاد الروسي على عوائد تصدير المعادن و النفط و الغاز وليس تصدير السلع و

 25من الناتج االجمالي العالمي مقارنة مع  %  1.51الخدمات حيت يشكل االقتصاد الروسي سوى 
 بالنسبة لالقتصاد االمريكي %

 مليون  151سكان من تعاني روسيا ثالت مشاكل من الناحية السكانية وهي انخفاض عدد  ال
  2125مليون عام  126و يتوقع ان يصل الى  2112مليون نسة عام  144الى  1111نسمة سنة 

من  %11حوالي ( سنة15/25)و اننخفاض في اعداد السكان الشباب اذ يتوقع ان تبلغ الفئة العمرية 
و االهم هو ,  2125عام  %13.1حوالي ( سنة  25/41)و الفئة العمرية  2125سكان روسيا عام 
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توقع حدوث تغيير في نسب التكوينات القويمة و الدينية داخل روسيا اذ يتوقع ان يرتفع عدد المسلمين 
 21 2131عام   %45الى نحو  2117من اجمالي سكان روسيا عام  % 35-31من 

 غير هذه العالقات ما فتأت تتحسن على خلفية تناوب الرئاسة الجاري في روسيا حاليًا و عودة
الزيارات المكثفة التي شهدتها موسكو من قبل القيادات العربية فالديمير بوتين الى سدة الحكم و عودة 

سبقها حصول روسيا االتحادية على عضوية مراقب في منظمة المؤتمر ,  21خالل السنوات االخيرة
في  2115 لمجلس وزراء خارجية الدول اإلسالمية الذي عقد في جوان 32اإلسالمي خالل الدورة 

وكذلك اعتبار . العاصمة اليمنّية صنعاء، والتي شّكلت آنذاك حالة استثنائية غير مسبوقـة في المنظمة
مجلس "الجامعة العربية سفير روسيا االتحادية في القاهرة سفيرًا لدى الجامعة العربية، ثم تشكيل 

غيني بريماكوف، وتشكيل لجـان برعاية السياسي والمستشرق المعروف يف22" األعمال الروسـي العـربي
كما ترّدد أن التعاون الروسي العربي دخل مرحلة . فرعّية بينّية للعمل على تحقيق خطوات إيجابية

، وأن هذه المرحلة ستشمل مجاالت جديدة، منها الفضاء الكوني وتكنولوجيات النانو والمجال 23جديدة
اقة النووية و تعد الجزائر احد ابرز أقطاب هذا العسكري الفّني والعلمي التقني، باإلضافة إلى الط

األعمال الروسي على اتفاقية تشكيل مجلس  2006 عام مارس 8 حيت تم التوقيع في 24التعاون
الجزائرية الخاصة   اجتماع اللجنة الحكومية الروسية و عقد  2008 نوفمبر عام 6-5في . الجزائري

 .بالتعاون التجاري واالقتصادي والعلمي والتقني
 

 ة و السياسة البراغماتيةالتعاون الجزائري الروسي بين الشراكة اإلستراتيجي
األزمات التي   -غير أن جدلية هذه العالقات اإلستراتيجية بين الجزائر و روسيا  اصطدمت ببعض

و شكل ذلك  التي إعادتها الجزائر نظرا لوجود عيوب فنية 21طفت بين الطرفين كصفقة طائرات ميغ 
والجزائر عندما أعلنت األخيرة عن بوادر اإلشكاالت في مجال التعاون العسكري والفني بين روسيا 

وكانت الجزائر قد استلمت . الروسية الى بلد المنشأ"  21ميغ "نيتها في اعادة مجموعة  من مقاتالت 
وعللت السلطات الجزائرية قرارها آن ذاك بأن هيكَلي طائرتين . 2117-2116هذه الطائرات في عامي 

وبنتيجة . فإن مدة صالحيتهما اقل من المطلوبعلى اقل تقدير مصنوعان منذ فترة طويلة، ولذا 
المحادثات التي جرت بعد ذلك تعهدت روسيا إما بتبديل الطائرات المّصدرة الى الجزائر أو بالتعويض 

وكانت هذه المسألة من . عن النفقات من خالل إرسال انواع اخرى من األسلحة والمعدات الحربية
فالديمير بوتين   الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مع نظيره الروسيالمواضيع الرئيسية التي بحثها الرئيس 

ويشار الى ان المبلغ اإلجمالي لصفقات األسلحة الروسية . 2116اثناء زيارته الى موسكو التي 
وهي صفقات ضخمة لم توقع مثُلها، وبهذا الحجم، . مليارات دوالر 1المصدرة الى الجزائر يصل الى 

وفي مقابل استعداد الجزائر لشراء األسلحة الروسية تعهدت موسكو . 25لسوفيتيحتى في عهد اإلتحاد ا
مليون  611مليارات  4وهي تناهز . بشطب كافة الديون المتراكمة على هذا البلد منذ العهد السوفيتي

https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
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بالمائة، و التي يرجع  25 مليار دوالر، بما يمثل ربع حجم الديون الجزائرية أو 5دوالر أي ما يقارب 
إلى مبيعات األسلحة السوفيتية إلى الجزائر والجزء اآلخر، إلى قروض   أصلها  في الجزء األكبر منها،

بعد تراكم الديون في فترة .غطت مبادالت تجارية ومشاريع استثمارية، مثل صناعة الحديد والصلب
 ..الثمانينات

 :و ذلك بعض الخالفات منها على سبيل المثال ال الحصر 
االستراتيجي الذي تركه تراجع النفوذ الروسي في العديد من البلدان العربية بعد تفكك الفراغ  -1

 االتحاد السوفييتي
الموقف السوفييتي من قيام دولة إسرائيل و استمرارها و اشكالية التسليح في الحروب العربية  -2

 1173االسرائيلية خاصة حرب 
 صحراء الغربيةاستياء الجزائريين من حياد السوفييت من مشكلة ال -3
اليهود السوفييت و الهجرة نحو اسرائيل فبعد الوفاق السوفييتي األمريكي خرج من روسيا  -4
ليصل عددهم  1111ثم فتح بااب الهجرة في منتصف  1111-1174الف يهودي  خالل الفترة 261
 111326الف عام 451الى 
تسين و دورهم في مجال نشاط اللوبي اليهودي المتشكل بعد الحريات التي منحها بوريس ال -5

 المال و االعمال و االعالم خاصة
كما  تصاعدت مؤخرا رغبة العديد من المسئولين الروس الكبار فى توقيع اتفاقية دفاعية تتضمن 
منح الجزائر الكثير من االمتيازات العسكرية مقابل تسهيالت عسكرية تتعلق بإحدى القواعد البحرية 

خاصة بعد اندالع الحرب األهلية فى ليبيا، . لصين أبدوا نفس الرغبةالجزائرية، وأن مسئولين من ا
عندما توقفت االتصاالت مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافى حول منح امتيازات خاصة فى قواعد 
بحرية ليبية لروسيا، لكن الجزائر رفضت الطلب لعدة اعتبارات تتعلق بمسألة السيادة الوطنية على 

اعد الجزائرية، كما يجسد هذا الرفض البعد البراغماتي الجزائري الذي يبقي على عالقتها األراضى والقو 
من جهة و يطلب االستفادة من روسيا ليس عسكريا فقط ولكن في مجال 27مع دول غرب المتوسط 

و نقل التكنولوجيا و التحالف الفعلي مع كل من روسيا و الصين  21الصناعة العسكرية المتطورة 
 من الندية ال التبعيةبشيء 

من  2111و قد تعزز  التعاون بين الجزائر وروسيا اللتين تربطهما شراكة استراتيجية منذ ابريل 
بستة اتفاقات   2111خالل التوقيع بمناسبة زيارة الرئيس الروسي ديميتري ميديفيدف إلى الجزائر سنة 

والطاقة و اصبح يتحدث الروس والجزائريون  في ميادين التقييس والدبلوماسية واالقتصاد والنقل البحري
عن امكانية التفعيل النوعي للتعاون في ميدان النفط والغاز واإلتصاالت الالسلكية والمجاالت العسكرية 

الفنية و  تسريع استكمال اتفاقين في مجال االستخدام المدني للطاقة النووية واالستكشاف الفضائي 



394 
 

والتلفزة الرقمية والسكن والسياحة والطيران ”صناعة العربات“حديدية ألغراض مدنية والنقل بالسكك ال
 .المدني

اعادة العالقات مع الجزائر الى المستوى الذي بلغته قبل سقوط اإلتحاد   وتطمح روسيا الى
فيما تبدي الجزائر بدورها اليوم اهتماما ليس فقط بشراء اآلليات . المستوى السابق  السوفيتي وتجاوز

ويسترعي . ة الروسية الحديثة لألغراض العسكرية والمدنية، بل وباإلستثمارات الروسية الضخمةواألجهز 
بعض األصول العائدة للملياردير " فيمبيلكوم"اإلنتباه في هذا اإلطار شراء شركة اإلتصاالت الروسية 

للهاتف " جيزي"المصري نجيب ساويرس ومنها شركة اإلتصاالت الجزائرية اوراسكوم تليكوم ألجيريا او 
و قد يتولى المستثمر الروسي ادارة اكبر شركة لإلتصاالت في الجزائر  مقابل شراء الجزائر . النقال

لمنظومة إعاقة التشويش االلكترونية التي تهدف الى مكافحة التشويش االلكتروني كمنظومة رقمية 
لجزائر بها على خلفية امتالك المغرب للراديو االلكتروني و التي ترفض العديد من الدول الغربية تزويد ا

 ألجهزة تعادلها
و لعل ما يثار على نزوع الجزائر الى  زيادة لإلنفاق العسكري و السباق الخفي نحو التسلح ال 
يعدو ان يكون في اطار ما تمليه الحاجة اإلستراتيجية حيت ان هذا اإلنفاق يتناسب ما مساحتها و 

ستراتيجي مميز في ظل التحديات األمنية المحيطة بها و حجم سكانها  كدولة ذات موقع جيو 
اإلشكاليات اإلستراتيجية مع العديد من الدول الغربية و على رأسها فرنسا و رغم ان السالح الروسي 

يعد االرخص ثمنا و األكثر تأمينا و حماية للدول التي تشتريه و المرتبطة بها استراتيجيا  بالمقارنة مع 
و ( 1111تسريب فرنسا السرائيل كل اسرار مفاعل تموز العراقي قبل قصفه سنة   )السالح الغربي 

ذلك بهدف حماية الحدود و محاربة اآلرهاب و تجفيف منابعه و التصدي لتجارة السالح خاصة بعد 
 التفكك و التشردم الليبي

لغربي باعتبار و رغم ان روسيا تؤمن نوعا من السيادة في مجال بيع السالح بالمقارنة بالسالح ا
بيع السالح هو عالقة إستراتيجية بما فيها سر العالقة و ما يقابله من أسرار عسكرية اال  ان الجزائر 

 .عملت على تنويع مصادر األسلحة 
 

 سيناريوهات و توصيات: الجزائرية الروسية  مستقبل العالقات
العودة فيها نوع من التدرج كما يجمع األكيد أن روسيا عائدة إلى النظام الدولي بقوة ولو كانت تلك 

العديد من المختصين في الشؤون الدولية في ظل مسلمة واضحة هي أن المنطقة العربية ومهما بلغت 
حالتها العامة من عدم التنسيق المشترك فإنها تبقى مجاال إستراتيجيا ال يمكن لدولة عظمى مثل روسيا 

مستقبل العالقات الروسية الجزائرية قائمة االرتباط  و بالتالي تبقى تصورات, إال أن تنسق معه 
المصلحي و الشراكة و الطرح الواقعي و المصالح االستراتيجية و هنا يمكن التمييز بين اوجه هذه 

 :العالقة من خالل المسلمات التالية
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 :المسلمة السياسية و االقتصادية: أوال 
  تنامي دورها في معادلة النظام الدولي االستفادة من العالقات المميزة مع روسيا في ظل

 المتعدد االقطاب
 تفعيل التعاون االقتصادي المتعدد األشكال الصناعي التجاري والمالي و التكنولوجي 
  ضرورة االستفاذة من االستثمار الروسي و توجيهه نحو الجزائر من خالل تنظيم مؤتمرات على

 21.لروسية لبحث هذه المسألة مباشرةمستوى صانعي القرار بشأن العالقات الجزائرية ا
  تأسيس قاعدة مشتركة عبر التمثيل البرلماني لوضع التشريعات المالئمة واألسس القانونية التي

 .تخدم تطوير العالقات بين الطرفين
  خاصة بعد دورته  األخيرة التي عقدت  31الروسي   -تنشيط عمل مجلس األعمال الجزائري

 .ائة المتعاملين االقتصاديين الجزائريينفي موسكو بمشاركة زهاء م
  البحث عن حلول سياسية لالزمات التي تعصف بالعالم العربي عن طريق الوسائل السلمية و

و الحيلولة دون التدخل . تعزيز التشاور الدائم و المستمر حول القضايا اإلقليمية و الدولية الراهنة 
 بية و كذا وحدة الشعوبالخارجي للحفاظ على السيادة و السالمة الترا

  الرد الشامل على التهديدات اإلرهابية الذي ينبغي ادراجها في إطار إستراتيجية األمم المتحدة
 .يرتكز على الشرعية الدولية" تصور مشترك"من خالل 
 المسلمة الثقافية و االعالمية: ثانيا 

  تي قد تعرقل الرغبة في هروبا من البيروقراطيات الرسمية ال" الدبلوماسية الشعبية"تعزيز
 .التواصل بين الطرفين

  تنشيط دور الجمعيات األهلية و المنظمات غير الحكومية والبرلمانات من اجل مد الجسور بين
 .الطرفين

  السعي إلى تقارب إعالمي حيث تقوم وسائل اإلعالم لدى الطرفين بدور في التقريب
مي ومد جسور التعاون مع الجزائر في المجاالت و بلورة متنديات للحوار والتقارب اإلعال.والتفاعل

 .الثقافية واألكاديمية والبحثية
 تنشيط الترجمة من الروسية إلى العربية والعكس. 
  استفادة من التجربة الروسية الناجحة في التعايش المشترك بين القوميات واإلثنيات التي تضمها

 .31روسيا على مساحة جغرافية واسعة
 مليون مسلم بروسيا يمثلون عمقا إستراتيجيا للعالم العربي 25وجود ما يناهز الستفادة من ا. 
  االستفاذة من مراكز البحث و الفكر و مراكز الدراسات االستراتيجية الروسية و التي تقدم في

 كثير من األحيان طرحا و افكارا مغايرة للمراكز الغربية
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 الجامعات الروسية في العالم العربي مشتركة و تكوين مرجعية لخريجي مراكز بحث إقامة .
 وكذا االستفاذة من الخبرة الجزائرية للمتكونين في روسيا طيلة السنوات الفارطة

 
 الخــــــاتــــمة

إن صداقة " خاتمة هذه الورقة تنطلق من مقولة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين الذي يقول
ن هذا القول إذا كان يصدق بشكل الفت على الواليات والحقيقة أ ،"أمريكا تحرق وعداوتها تقتل

المتحدة، من منطلق أن الصداقات بين الدول ال يمكن أن تتحقق إاّل على أساس راسخ من الندية، وهو 
فإنه يصح أيضًا وبالقدر نفسه . ما لم يتوافر حتى اآلن ألي طرف عربي في عالقته بالواليات المتحدة 

إن بمختلف القوى الدولية األخرى، ومن بينها روسيا والصين، و عليه ف على عالقات الدول العربية
روسيا لديها رؤية إيجابية إلمكانيات التعاون مع الدول العربية، ولديها رغبة فى تقديم مساعدة للدول 
العربية فى حالة وجود صيغة واقعية تستند على المصالح المشتركة، ويمكن لروسيا أن تمثل شريكًا 

ثل الجزائر ، لكن على أساسيًا فى تحقيق بعض األهداف العربية ذات األهمية سواء بالنسبة لدولة م
الجزائر أوال فهم معطيات هذا التعاون، من خالل عملية إعادة إدراك وجود إمكانيات و نوايا حقيقية 

وليس المقصود بذلك لدى روسيا يمكن استنادا عليها إرساء عالقات قوية، تدعم قطاعات حيوية 
كما يجب تحديد ما  قل التكنولوجيامجال نفقطبل تتعداها الى مجاالت اخرى منها  القطاعات العسكرية

الذى تريده الجزائر من هذه الشراكة االستراتيجية بالضبط، وكيف يمكن إقامة عالقات التعاون على 
 .يالنحو الذى يحقق مصالح الطرفين الجزائري والروس

 
 الهوامش

روسيا ال تريد أن تدور و المقصود به أن "رقعة الشطرنج الكبرى"في كتابه برجنسكي زبيغنيو على حد تعبير- .1
و الالعب االستراتيجي يحتاج .في فلك واشنطن، ألنها تملك مشروعها السياسي وتعتقد أن لديها القدرات على تنفيذه 

إلى نقاط ارتكاز جيوسياسية، وهي المناطق التي تكتسب موقع جغرافي هام وموارد طبيعية حيوية، ألن بناء القوى 
 ياسية لبناء عالقات قائمة على المنافع المتبادلةالعظمى يحتاج إلى ركائز جيوس

المتغيرات الداخلية والخارجية في روسيا االتحادية و تأثيرها على سياستها تجاه " ,مضر جريء االمارة , لمى  .2
 .16ص,2115,الطبعة االولى , مركز االمارات للدراسات و البحوث االستراتيجية : ابو ظبي ."منطقة الخليج 

معظمهن يتمتعن باستقالل ذاتي في شؤونهم  جمهورية 21: كيان فدرالي 13اد الروسي من يتألف اإلتح .3
 4، (مقاطعات) كرايات 1، (أقاليم)أوبالست 46. وغالبًا ما تمثل كل جمهورية مجموعة عرقية واحدة أو أكثر. الداخلية

 .مدينتين فدراليتين، و (منطقة ذات استقالل ذاتي) أوكروجات
ستونيا وفنلندا النرويجتحدها كل من  .4 وروسيا  (كالينينغرادسكايا أوبالستعن طريق ) داوبولن وليتوانيا والتفيا وا 

كما أن لديها  .وكوريا الشمالية ومنغوليا وجمهورية الصين الشعبية وكازاخستان وأذربيجان وجورجيا رانياوأوك البيضاء
 .و االسكا و جزر اليوشين مضيق بيرينغعن طريق  والواليات المتحدة بحر أوخوتسكفي  اليابانحدوًدا بحرية مع 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%86_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%BA
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: الجزائر ,  2116فيفري ,  631العدد ,  مجلة الجيش," نحو دعم الترسانات العسكرية", بوكبشة محمد  .5
 .43-41ص, الجيش الوطني الشعبي , مؤسسة المنشورات العسكرية

 2115احصائيات أواخر العام ...مليون نسمة  143تم تقدير عدد سكان روسيا ألكثر من  .6
ابو , 53العدد,  دراسات استراتيجية".العالقات الروسية العربية في القرن العشرين و آفاقها ",جورج شكري كتن .7
 .11ص , 2111الطبعة االولى , مركز االمارات للدراسات و البحوث االستراتيجية : ظبي 
حيث يقول المؤرخ دو غرامون لن روسيا عرضت مرار على الداي محمد عفمان الحاكم الجزائري عقد اتفاقية  .1

خر بعد تشكيل الحلف السباعي بعد كما شهدت العالقات صداما أ 1717صلح خاصة بعد الحرب الروسية العثمانية 
ضد  1114و الواليات المتحدة االمريكية في ( المانيا)تحالف روسيا مع اسبانيا هولندا  الدانمارك ايطاليا بروسيا 

 االسطول الجزائري الذي كان رقما مهما المالحة في البحر االبيض المتوسط كما يقول المؤرخ اروين
شركة كبري بفروعها المنتشرة في  15لبتروكيماويات في العالم من خالل حيث تعد روسيا من أكبر منتجي ا .1

، من كبرى الشركات العالمية العاملة في "غاز بروم"و" لوك أويل"وتعد الشركات الروسية، خاصة . مختلف أنحاء العالم
 مجال الطاقة

السياسة ,  "جديدة    ومعطيات   ثابتة   مصالح:بيةالعر    الثورات   بعد   المنطقة   تجاه   الروسية   السياسة" ,نورهان الشيخ .11
 12ص , مركز االهرام للدراسات االستراتيجية :القاهرة.ص , 2112فيفري : العدد, ية الدول

أشار وزير الخارجية الروسية الفروف إلى أن سوريا من أهم الدول في الشرق األوسط، وأن زعزعة االستقرار  .11
في " حجر زاوية"فروسيا تري أن سوريا بمثابة . مناطق بعيدة جدا عن سوريا نفسهاهناك ستكون له عواقب وخيمة في 

أمن منطقة الشرق األوسط، وعدم استقرار الوضع فيها أو نشوب حرب أهلية سيؤدي بدوره حتما إلى زعزعة الوضع في 
 .ن اإلقليميبلدان مجاورة، خاصة في لبنان، ويؤدي إلى صعوبات في المنطقة كلها، وتهديد حقيقي لألم

 اتسم هذا النموذج بنظام الحزب الواحد تدخل الدولة في االقتصاد و التصنيع و عسكرة المجتمع .12
العربية في العقد الثاني من القرن الحادي  -حددات وآفاق العالقات الروسية م", الشيخ, نورهان .13
, مركز دراسات الشرق األوسط بالتعاون مع المؤسسة األردنية للبحوث والمعلومات,  دراسات شرق اوسطية,"والعشرين

 54ص, 2111خريف ,53العدد
  2001أفريل  6 - 3بتاريخ    لروسيا اإلتحادية بزيارة رسمية عبد العزيز بوتفليقة حيث قام الرئيس الجزائري .14

عبد  رئيس الجزائري  كما قام رئيس.  2111افريل  4توجت بتوقيع البيان حول الشراكة االستراتيجية بين الدولتين في 
للجزائر  فالديمير بوتين روسيا رلئيس بعد الزيارة الرسمية 2008 فبراير  11و  11في الفترة ما بين  العزيز بوتفليقة

 2006  مارس 10 في
, يدار المنهل اللبنان:بيروت," التحوالت االستراتيجية في العالقات االمريكية الروسية" ,عبد اهلل,ابمجد جهاد .15

 .42ص,  2111, الطبعة االولى 
 2115ديسمبر , " صناعات الدفاع العالمي", معهد ستوكهولم البحاث السالم  SIPRIتقرير  .16
 ،12/11/2116بتاريخ " الروسية" تاس"تقرير نشرته وكالة  .17
 41ص, المرجع السابق , بوكبشة محمد  .11
المجلة العربية للعلوم ," الدوليواالستقرار في النظام سياسة روسيا العربية ",عطوان , عباس خضر .11
 ص,  2111خريف , 21العدد ,  مركز االهرام للدراسات االستراتيجية : القاهرة ,السياسية
 31العدد , آراء حول الخليج,"المسلمون قادمون ..تحت ظالل الحرية الدينية الجديدة في روسيا ",طه , ممدوح  .21

 74-73ص ص, 2117نوفمبر , 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
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و زيارات  رئيس   2111و  2111زيارتي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في  من هذه الزيارات نسجل .21
 الحكومة عبد المالك سالل زائد زيارات وزراء الخارجية الجزائريين المتوالية

يلعب مجلس األعمال العربي الروسي، والمجالس الثنائية العاملة في اطاره، دورا كبيرا في تفعيل اإلتصاالت  .22
بين روسيا والعالم العربي ويساعد نشاط هذه المجالس رجال األعمال الروس والعرب على تقليص كبير في  اإلقتصادية

الجهود والنفقات المرتبطة بدراسة األسواق والتأكد من الميادين األكثر جاذبية بالنسبة لإلستثمارات واقامة اإلتصاالت مع 
 .الزبائن والشركاء

األمر الذي يتجلى في , تأمين اإلستقرار وتطوير التعاون المتبادل النفع هذه المرحلة يحاول فيها الطرفين .23
العالقات الثنائية وفي نشاط روسيا ضمن اللجنة الرباعية للوساطة الدولية في الشرق األوسط، وكذلك في التعاون 

 .المتزايد بين روسيا وجامعة الدول العربية
إن اهتمام  2121 – 2111لروسيا االتحادية للفترة من جاء في وثيقة استراتيجية األمن القومي الروسي  .24

السياسة الدولية على المدى الطويل سينصب على امتالك مصادر الطاقة و يذكر أن وثيقة استراتيجية األمن القومي 
وضعت بشكل رسمي الخطوط  2111أيار 12تاريخ  537التي صادق عليها الرئيس الروسي ميدفيديف بالمرسوم رقم 

لسياسة روسيا ومخططاتها االستراتيجية الجيوسياسية والجيواستراتيجية لمرحلة قادمة و شكلت الوثيقة تعديال العريضة 
، ما يمثل استمرارًا للسياسة الخارجية ما بين إدارة يلتسين وبوتين وخليفته 1117لمفهوم األمن القومي الروسي للعام 

 1111لجديد لألمن القومي الروسي منذ  ميدفيديف ثم بعد عودة  بوتين الذي ارسى المفهوم ا
مليار  2.5 و يمثل ذلك رقم تجاري بعيد جدا عما كان يتم في حقبة االتحاد السوفيتي في فترة السبعينات  .25
وما يهم البلدين أن يتم تحويل الديون إلى استثمارات ألن حجم المبادالت التجارية بين روسيا والجزائر تبقى .. دوالر

مليارات دوالر وما  8 التبادل التجاري الجزائري مع الواليات المتحدة الذي وصلت قيمته المالية إلىمحدودة مقارنة ب
 . 2115مليون دوالر مع روسيا سنة  350 مليارين دوالر مع الصين ، في الوقت الذي لم تتعد فيه 2 يقارب
 .14ص ,نفس المرجع , جورج شكري كتن  .26
27. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Wu_Shengli.jpg 
فيفري ,  631العدد ,  مجلة الجيش ," ضامن السيادة الوطنية, الجيش الوطني الشعبي ",بشير  عميور  .21
 31-33ص, الجيش الوطني الشعبي , مؤسسة المنشورات العسكرية: الجزائر ,  2116
 .13ص  ,نفس المرجع , جورج شكري كتن .21
خاصة أن العالقات االقتصادية العربية الروسية التي حكمتها في الحقبة السوفيتية طبيعة األنظمة السياسية و  .31

التي كانت ترى في االتحاد السوفيتي السابق منظومة تقليدية تعتمد مقايضة السالح والتكنولوجيا بالمواد الخام أو اإلنتاج 
تحادية نظرا لتغير النظام االقتصادي في روسيا إلى اقتصاد السوق المفتوح مما الزراعي قد تراجعت في عهد روسيا اال

 .حيد العامل األيديولوجي من المعادلة الجديدة وفرض قوانين السوق بكافة تفاصيلها
 .43ص, نفس المرجع ,لمى مضر وجريء االمارة  .31
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 المقاربة الشاملة في إدارة األزمات الدولية

 شمسة بوشنافة  :الدكتورة                                                
  -أ-أستاذ محاضر 

 االغواط -جامعة عمار ثلجيي 
 :مقدمة  

لمواجهة األزمات المعقدة وضمان التنسيق الفعال بين مختلف الفواعل ،تتجه منظومة األمن و  
مقاربة الدفاع الشامل، او المقاربة " الدفاع على المستوى العالمي ،إلى تطوير ما أطلق  عليه

على مستوى المنظمات    multidimensional approch",integrated approachالشاملة 
إستراتيجية تتمركز حول فكرة  التنسيق و  التوافق، بين "، و هي 3111الدول و ذلك منذ  الدولية و

الفواعل المدنية و العسكرية  ،المحلية والدولية و مختلف األجهزة  العسكرية أيضا و السياسية في 
ة  و كما تتضمن هذه المقاربة أيضا تصورا شامال ألسباب و حلول األزمات  الدولي.مواجهة األزمات

من ثم فهي إستراتيجية تقوم على الجمع بين الدبلوماسية،التنمية والدفاع 
(diplomatie ,développement, défense 3،أوD .) وضمن هذا السياق سيتم من خالل

هذه المداخلة  البحث في مفهوم و مضامين  هذه المقاربة التي هي في طور التشكل وكذا ميكانزم 
ة و أيضا  حدود هذه اإلدارة  في إنهاء الصراعات و األزمات و ذلك من إدارتها لالزمات  الدولي
 :خالل المحاور التالية

 . مفهوم المقاربة الشاملة في إدارة األزمات الدولية و مضمونها: المحور األول

 .مستويات المقاربة الشاملة في إدارة األزمات الدولية:المحور الثاني

 حدود المقاربة الشاملة في إدارة األزمات و الصراعات    : المحور الثالث

 . مفهوم المقاربة الشاملة في إدارة األزمات الدولية ومضمونها: المحور األول
منذ نهاية الحرب الباردة و اإلعالن عن ميالد نظام دولي جديد، شهدت القضايا األمنية 

دارة الصراعات العديد من التطورات التي مست مختلف الجوانب   وخصوصا عملية  إنهاء  الحروب وا 
السياسية والقانونية والعسكرية ، عكستها مختلف المقاربات التي برزت و منها التدخل اإلنساني 

والتنمية المستدامة و ألمن االيجابي و السلبي و األمن المجتمعي وصوال إلى المقاربة الشاملة التي 
لدفاع و األمن  من اجل إدارة فعالة لهذه األزمات و ضمان األمن المستدام  أعادت طرح تنظيم مهام ا

من خالل  مقاربة أمنية  تبنى  على تقوية األمن الدولي و الحفاظ على األمن الداخلي  و أفضلية 
 .العمليات المشتركة و الشركات األمنية في إطار ما يطلق عليه  باستراتيجيه األهداف الوسائل
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 . م المقاربة الشاملةمفهو : أوال
و لكنه . إن مفهوم المقاربة الشاملة حديث الطرح و هو في طور التشكل ولذلك لم يتم ضبطه بعد

قائد عسكري سابق    ،Petraeusمفهوم ارتبط  بالعمل العسكري ،حيث يعرف الجنرال بتراووس 
كرية  هدفها  حنق العدو المقاربة الشاملة، بأنها إستراتيجية عس"  للقوات األمريكية في العراق 

أما المركز العسكري  الفرنسي للمفاهيم و المذاهب و الخبرات  ، فانه عرف ". خالل عمليات التمرد
مسعى يهدف إلى تطوير مختلف درجات التفاعل و االندماج بين " بأنها  3119هذه المقاربة في 

و االجتماعية لتحقيق اكبر الكفاءة األطراف  و ذلك في مجال الحوكمة ،األمن ، التنمية االقتصادية 
في حل األزمات ،خالل  عملية التخطيط و التنفيذ على ارض المعركة ، و تبنى على   تحديد  

و حدد المركز ثالث مراحل .تصور شامل  ومشترك  و نقل  السلطات  إلى السلطات المحلية 
  :0للمقاربة الشاملة و هي

 .األزماتمراقبة استقرار مناطق  -     
احتواء و تطويق منطقة األزمة و يعني ذلك تحضير مرحلة مستقبلية للتدخل في حالة -     

 (.تخطيط العمليات )تصاعد التوتر 
التدخل خاصة في حال ظهور العنف المسلح حسب المراحل الثالثة إلدارة األزمات و  -     

 .االستجابة و الرد ، االستقرار، التطبيع:هي
الشاملة من المنظور العسكري،  تتمحور حول البحث عن تكييف  القدرات العسكرية  فالمقاربة  

و ذلك لضمان استقرار  ساحة المعركة  و كفاءتها مع عدم االستقرار الدولي و إدارة األزمات الدولية،
كم يجب بقاء )أطول مدة ممكنة، و هو ما يعني التفكير االستباقي  في وضعية ما بعد الصراع 

ت، ما هو الوقت المناسب لالنسحاب ، وكل ذلك لنقل المسؤوليات إلى الالعبين  السياسيين و القوا
  .3(المحليين

خنق التمرد عبر  تجفيف مصادره ، قطع "و حسب بتراووس ،فان المقاربة الشاملة  تعمل على  
دة األطراف فهي مقاربة متعد."خطوط إمداداته، ضرب قيادته، فصل العناصر الصلبة  في المتمردين

تتطلب توظيف الوسائل العسكرية و غير العسكرية ، القوات الخاصة و التقليدية  وكل الوسائل 
  و يذهب الجنرال ماكريستال،. l’anacondaالكفيلة  بمضاعفة  الفعالية  ،إنها إستراتيجية 

MaChrystal الل تقارب ، إلى اقتراح ضم السكان إلى هذه المقاربة  كما تم في افغنستان  من خ
الجنود و القوات العسكرية األمريكية من السكان ،عبر تعلم اللغة و معرفة تاريخ البلد من اجل 

،  هذا  إلى الجانب  تطوير قوات الجيش و الشرطة (الموالين ألمريكا)التعاون مع األفغانيين 
    .  3األفغانية  تحضيرا لتوليها تامين افغنستان بعد انسحاب القوات األمريكية



401 
 

و عليه، فان المفهوم يرتبط بهدف توفير النجاح للعمل العسكري في مواجهة حركات التمرد في 
، حيث تتضمن اإلستراتيجية العسكرية ( الدولة الفاشلة)المناطق التي يتم فيها التدخل العسكري

في  الجانب العسكري البحث  الذي يعتبر كمرحلة أساسية ، و لكنها ليست حاسمة: جانبين و هما
أما الجانب الثاني و .ضمان عدم عودة الصراع من جديد و يتم توظيفها في إخماد حركات التمرد

الذي مورس في البداية من قبل القوات العسكرية، فانه يتركز حول ما يمكن تسميته بالجوانب 
اإلنسانية و االجتماعية الخاصة بتوفير الحاجيات األساسية من غذاء و دواء  و مدارس  و 

و منع "المتمردين"ستشفيات و طرق و هي عملية سياسية عسكرية تهدف إلى فصل المدنيين عن م
أو باختصار .تجنيدهم، و من ثم ضمان استقرار ساحات المعركة و نجاح العمليات العسكرية 

التفكير االستباقي في وضعية ما بعد المعركة أو ما بعد التدخل العسكري أو العمليات :فهي
 .العسكرية

هو أول من طبق هذه *  Lyautey.3رى الخبراء العسكريون الفرنسيون أن الجنرال ي
،خالل  حروب  االستعمار ،حيث اعتمد في ضمان نجاح 0913و  0913اإلستراتيجية  ما بين 

السيطرة على المناطق و الدول المستعمرة على المزج بين العمل العسكري كخطوة رئيسة ،و العمل 
ستمالة السكان للقبول باالستعمار من خالل مساهمة الجيش الفرنسي في في نفس الوقت على ا

ومن ثم .األنشطة التموينية  و إمداد السكان المحللين بالبذور ، إعادة  بناء السواق ، بناء المدارس
و بهذا يمكن القول آن  .1يعتبر الضباط الفرنسيين بان ميالد المقاربة الشاملة يرتبط بهذه الحقبة

  .مقاربة عسكرية مورست  من قبل الجيش  االستعماري الفرنسيجذور ال

و بعد ذلك أخذت هذه اإلستراتيجية تتبلور في االستراتيجيات العسكرية الغربية،حيث  طورت 
العالقة بين )القوات العسكرية األمريكية و البريطانية   مفهوم العملية القائمة على اآلثار أو النتائج

و التي  تعرف بأنها ( EBO ,EBAO L’Effects Based Operation( :)اآلثار و األسباب
عمليات مخططة و تنفذ و تقيم ويتم تكييفها على أساس فهم شامل للبيئة العملية، وذلك بهدف 

التأثير أو تغيير سلوك العدو  و قدرات نظامه من خالل التطبيق المتكامل لعناصر القوة المناسبة، 
لسياسية،و هي بذلك مجموع أعمال أو نشاطات منسقة ،هدفها التأثير بغرض الوصول إلى األهداف ا

ومن . على سلوك األصدقاء أو األعداء و الفواعل الحيادية في  أوقات السلم و األزمات   و الحرب 
ثم ،فان العمليات القائمة على اآلثار، تعتمد على تركيز القوة على النقاط األساسية في نظام 

مفهوم عسكري تكتيكي يبنى على الفهم و العمل المتكامل بين مختلف األجهزة ،وهو بذلك  0الخصم
 .لما يجري على ساحة المعركة بغرض إفشال و تحطيم الخصم

و مع تطور األزمات الدولية و تعقدها، بدأ المفهوم العسكري للمقاربة الشاملة يتوسع إلى 
و في مجال  إدارة .  لعالقات الدوليةالجوانب السياسية،ليصبح احد أهم المفاهيم الحديثة في ا
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األزمات ، فان مفهوم المقاربة الشاملة  ارتبط  بتطور مفهوم األمن اإلنساني  و األمن المجتمعي  
و تطور مقاربة تحقيق األمن و الدفاع  و التي أصبحت تعتمد على إدراج األبعاد اإلنسانية و 

قاربة الشاملة باعتبارها شكل من أشكال استقرار االقتصادية في إدارة الصراعات ، و هنا تظهر الم
 . المنطقة بعد الحرب و بعد استعادة المؤسسات السياسية

ففي إطار دور األمم المتحدة في حفظ األمن بعد  التغير في طبيعة الصراعات و التركيز على 
نساني و بناء المدنيين و حقوق اإلنسان ،برزت فكرة المقاربة الشاملة مع  طرح موضوع األمن اإل 

السلم ومطالبة  كوفي عنان ،األمين  العام السابق  لمنظمة  األمم المتحدة ، بتبني  مقاربة  متعددة 
كما تضمن مذهب .األبعاد لألمن و الربط بين  الحقوق األساسية لإلنسان  و التنمية و األمن

و التي  تعرف ( ،la consolidation de la paix)مفاهيم بناء السلم   Capstone، كاسبتون
تدابير محددة تهدف  إلى تخفيض أخطار استئناف الصراع ووضع قواعد  تنمية "   بأنها

و خلق  مستدامة،من خالل تقوية القدرات الوطنية  في  مفهوم إدارة الصراعات على كل المستويات
الهيكلية   و من ثم فان ، النشاطات األمنية  تستهدف األسباب.الشروط الضرورية  ألمن مستدام 

تسمح للدولة  القيام بمهامها بفعالية  و  ، 3العميقة للصراع المسلح  من خالل مقاربة شاملة
 : 1وقد حدد مذهب كابستون أربعة هداف لعمليات بناء السلم و هي.يمنحها  الشرعية

 .استعادة قدرة الدولة على ضمان األمن و الحفاظ على النظام العام*
 .احترام حقوق اإلنسان  تقوية دولة القانون و*
 .دعم خلق مؤسسات سياسية و احترام حقوق اإلنسان ووضع مسار تشاركي شرعي*
تشجيع االنتعاش و التنمية االقتصادية و االجتماعية، بما فيها العودة إلى إعادة توطين األفراد *

 .  المتنقلين و الالجئين بسبب الصراع
من الجوانب باإلضافة إلى الجانب العسكري و هي التنمية فعمليات بناء السلم تتداخل فيها العديد 

االقتصادية ،العدل،حقوق اإلنسان،الديمقراطية و العمليات اإلنسانية كما تشترك فيها العديد من 
عملية تعدد ( . الحكومات،المؤسسات الدولية و اإلقليمية و المحلية، القضاء و األطباء)الفواعل 

فها و ثقافاتها ،األمر الذي يطرح العديد من اإلشكاليات المرتبطة هذه الفواعل تعني تعدد أهدا
إن إدارة األزمات الحالية يتطلب إقحام هذه الفواعل لدعم عمل .بالتنسيق و التواصل و التعاون 

و بهذا، فان مفتاح نجاح   .الجيوش التي توسع دورها إلى األعمال اإلنسانية   و الحماية المدنية
،و هو ما  9التنسيق و التكامل  بين مختلف الفاعلين  ن و السالم  تعتمد على عمليات بناء اآلم

تعمل  األمم المتحدة على تطويره من خالل المقاربة المتكاملة التي  تجمع بين الفواعل المدنية و 
 .العسكرية و يمتد فيها التنسيق إلى المنظمات اإلقليمية  و الدولية و المنظمات غير الحكومية 



403 
 

ثم تطور المفهوم سياسيا باتجاه العمل المشترك و التعاون بين مختلف الوكاالت و  و من
الوزارات من اجل اإلدارة الجيدة لألزمات و التنسيق و التوافقية بين المنظمات الدولية  و اإلقليمية 

.  دةمثل الحال في األزمة األفغانية التي اشترك في إدارتها كل من الحلف األطلسي و األمم المتح
و األدوار و كيفية   Task sharingطرحت بقوة مسالة تقاسم المهام   فمسالة تعدد الفواعل

وكانت . 9التنسيق و تقاسم األعمال  و ذلك من اجل إدارة فاعلة لالزمة و ضمان عدم تجدد النزاع
و هو ما أزمة  كوسوفو مناسبة  للعديد من الوثائق الرسمية التي أشارت إلى ضرورة هذه المقاربة 

والذي اقر وجود مدني وعسكري )،  0999مارس  01في  0311تضمنه قرار األمم المتحدة رقم
 .01(دولي في كوسوفو، وأنشأت بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسوفو أونميك

و منه نالحظ توسع المفهوم  من اعتباره إستراتيجية عسكرية هدفها قمع التمرد تعتمد على 
الجيوش في التنفيذ و تسعى إلى إطالة أمد استقرار ساحات المعركة و استمالة السكان المحليين ، 

ة و إلى إستراتيجية سياسية و أمنية شاملة تعتمد على الجوانب العسكرية و السياسية و االقتصادي
،تعتمد في التنفيذ على الفواعل العسكرية  و المدنية  و على D3االجتماعية  او إستراتيجية 

 :ومن ثم فهي مقاربة تتضمن مستويين هما.التنسيق بين المنظمات الدولية 

مستوى الفواعل المعنيين على المستوى الداخلي و التنسيق بين مختلف األجهزة سواء على -
ظمات و الفواعل على المستوى الخارجي و عملية التنسيق بين الحلفاء و مستوى الدول أو المن

 .المنظمات الدولية والسلطات المحلية

مستوى المراحل المختلفة لالزمة من منع الصراع إلى عملية  إعادة البناء التي تتضمن -
 .الخ...الجوانب السياسية و االقتصادية و األمنية 

تضح لنا أن مفهوم المقاربة الشاملة أو الرد الشامل أو الدفاع و من خالل بعض هذه المفاهيم ي
الشامل تعتمد على النظرة الموسعة ألسباب االزمات و من ثم تطرح أيضا الحلول الشاملة و هي 

 : بذلك تشير إلى ثالثة إبعاد و هي

التمرد و بعد عسكري  تعتمد فيه القوات العسكرية على التنسيق بين المدنين و العسكريين لمنع *
 .تجدد الصراع

بعد  سياسي و أمني إلدارة األزمات يتم فيه االعتماد على المقاربة المتعددة األبعاد لألمن و *
 .هي البعد العسكري، السياسي و االجتماعي

 .بعد تعاوني توافقي  بين مختلف الفواعل على المستوى الداخلي و الخارجي*
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 .أهدافهاأسباب تبني المقاربة الشاملة و :ثانيا 
يجب اإلشارة إلى أن المقاربة الشاملة تخص إدارة النزاعات في الدول الفاشلة و الهشة و هي  

بذلك موجهة لمناطق معينة تتميز بعدم االستقرار ،و بهذا فان  السعي لتطوير هذه المقاربة من قبل 
ات بتضافر الجهود العديد من الدول و الحكومات ينم عن أهميتها اإلستراتيجية في إنهاء الصراع

فهي مقاربة تجد تفسيرها في تغيير طبيعة  .المحلية و اإلقليمية و الدولية على كافة المستويات
األزمات و الصراعات التي تطورت  و أصبح تهديدها عابرا للحدود و ذلك  على ثالث مستويات و 

  :00هي
الرقابة يشكل قلب حفظ األمن امتداد و توسع مساحات األزمات، فإذا كان التصعيد العسكري و -

الكالسيكي ،فان إدارة أالزمات  الحالية هدفها التغيير الشامل االجتماعي و السياسي و االقتصادي  
و هي عملية تمس أسباب الصراعات بغرض حلها و هذه اإلدارة  تشمل  المساعدات اإلنسانية و 

و ضمان دولة القانون و المؤسسات حماية األفراد  ، وضع هياكل و بني اجتماعية  و اقتصادية 
 .السياسية و الوظيفية

فإدارة األزمات . توسع مضمون  إدارة األزمات صاحبه توسع و تعدد في المفاهيم و المهام-
دعم األمن ، الحفاظ على األمن ،إدارة الصراعات على المدى الطويل و تداخل هذه : تشمل حاليا

 .المراحل يعقد من األوضاع
د الفواعل المشتركة في  إدارة األزمات  مما يفسر في جزء منه ،مجموعة  المهام  ارتفاع  عد-

المتعددة  التي تتطلبها  المراحل المختلفة إلدارة األزمات ، و هي مهام من الصعب أن تتحملها  
و من جانب أخر، فان اشتراك العديد من الفواعل الدولية و غير الدولية في إدارة . أطراف منفردة

 .زمة يرفع من الشرعية الدولية ألي التزام دولياأل 
فالي جانب الحكومة و اإلدارة . يجب إشراك عدد كبير من الفواعل المحلية  في منطقة الصراع -

المحلية ،يجب ضم أيضا  الجمعيات السياسية و الدينية و االثنية و االجتماعية ،القطاع الخاص، 
 . قوى اإلقليمية الفعالةالميلشيات  و حتى الجريمة المنظمة و ال

هذا التوسع  في مضمون عمليات إدارة األزمات  و عدد الفواعل المحلية و الدولية ، عمل على 
تعقيد عملية اإلدارة  و أصبح المطلوب البحث في إيجاد توافق والتحكم في التنسيق بين مختلف هذه 

ت  خالل مختلف مراحل هذه اإلدارة ، الفواعل و ضمان السير الحسن للمهام المختلفة  إلدارة األزما
هذا إلى جانب الحرص على تحديد األهداف المشتركة  و هو ما يشكل محور المقاربة الشاملة، إي 

 . 03إدارة التعقيد
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ففي ظل عالم متشرذم امنيا ،أصبحت الديناميكيات األمنية اإلقليمية   و الدولية  أساس تحقيق 
 deالباحثين   و يعبر كل من  داخلي و اإلقليمي و األمن الدولي األمن ، الذي تداخل بين األمن ال

Coning et Friits 03، أن  طرح هذه المقاربة مرتبط: 
 .البحث عن اكبر فعالية في إدارة الصراعات  في ظل االنكماش المالي-
ضمان اكبر تنسيق  في العمليات بين مجموع  الفاعلين  في ساحة المعركة  خاصة وان بعض -
  .زمات مثل أزمة افغنستان ،تطرح العديد التعقيداتاأل 

 .البحث عن شرعنة تدخل بعض الفواعل مثل الحلف األطلسي-
  .إرادة تقليص عدد الدول الفاشلة التي تهدد األمن الدولي-

إذن يمكن اعتبار المقاربة الشاملة بمثابة االستجابة الحديثة لالزمات و الصراعات الداخلية   و 
لتي عرفت تزايدا، أصبح يهدد االستقرار اإلقليمي و الدولي و حقوق اإلنسان،و ذلك أمام الدولية ا

 .عجز الدول و المنظمات منفردة على إنهائها  و تحقيق االستقرار
 .مستويات المقاربة الشاملة إلدارة األزمات الدولية: المحور الثاني

على مستوى الدول و المقاربة الشاملة  اخذ تطور هذه المقاربة مستوين و هما المقاربة الشاملة
 .على مستوى المنظمات

 المقاربة الشاملة في إدارة األزمات على مستوى الدول:أوال
تعبر الواليات المتحد أول من تبنى هذه المقاربة و ذلك على المستوى الوطني  في محاربة 

لتنسيق بين سبعة أجهزة المخدرات و الكوارث الطبيعية و تضمنت المقاربة  في هذا اإلطار،  ا
وزارة الخارجية، وزارة الفالحة،وزارة التجارة ،وزارة الصحة و الخدمات اإلنسانية :حكومية و هي 

وفي مجال إدارة األزمات الدولية  و ال سيما في افغنستان ،فقد تم في .ووكالة التنمية الدولية 
 office of trantitions)إنشاء مكتب خاص بالمساعدة  في عملية بناء األمن  0991سنة

initiatives) و الذي أصبح فيما بعد، تابع للوكالة األمريكية للمساعدات  و قاد العديد من ،
و في .   دولة ، شملت المساعدة  اإلنسانية و الحكم الراشد و اإلعالم  30المبادرات القصيرة  في 

بغرض تنسيق  جهود الوكاالت  تم تأسيس مكتب  المنسق من اجل االستقرار و البناء  3111سنة 
و مرست المقاربة الشاملة في .و المنظمات غير الحكومية األمريكية المشاركة في عملية بناء األمن

عملية  الحرية الدائمة في افغنستان ،حيث تم خالل ذلك اإلعالن عن ائتالف  االتصال االنساني 
(Coalition humanitarian liaison ) خاليا صغيرة لالتصال تهدف إلى ،الذي هو عبارة عن

ضمان تنسيق  الجهود مع المنظمات غير الحكومية و عملية األمم المتحدة في المنطقة 
(l’UNAMA)و التي تولد عنها فيما بعد فرق إعادة االعمار،PRT(Provincial 

Reconstruction Teams) و هو مشروع  موسع ينشط على نطاق واسع بمشاركة المدنيين،
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ة المساعدات األمريكية،وزارة الفالحة ووزارة الشؤون الخارجية و تولت بموجبه الواليات من وكال
بناء المدارس، :المتحدة األمريكية  انجاز العديد من المشاريع في افغنستان  منها خاصة 

و ركزت هذه المقاربة على .المستشفيات  محاربة اإلرهاب  بالشراكة مع القيادات األفغانية المحلية 
كسب قلوب و عقول  السكان األفغان  و االنتقال الديمقراطي ،تغيير البنى االقتصادية   و القيم 

 .state building01األساسية  و اختصارا ،فان األمر يتعلق ببناء الدولة الهشة
ذا كان هدف اإلدارة األمريكية على المستوى الداخلي يتمثل في ضمان الفعالية من خالل    وا 

ود و الرشادة في التسيير ،فان أهدافها على المستوى الخارجي تتمحور حول  البحث تنسيق الجه
عن شرعنة تدخالتها العسكرية ،التي تضاعف عددها منذ التسعينات  و ال سيما في إطار 

إستراتيجية محاربة اإلرهاب الدولي و نشر الديمقراطية،من خالل إشراك خاصة األمم المتحدة  و من 
و من جانب أخر، فان المقاربة الشاملة تنطوي أيضا .و القلوب للسكان المحللين  ثم ربح العقول

على تقاسم األعباء المالية و تجنيب الجيش األمريكي  الخسائر في األرواح التي يمكن أن تألب 
 .الرأي العام األمريكي

تعاون بين و من جانها طورت المملكة المتحدة مفهوم المقاربة الشاملة  الذي بني على خلق 
، من La Stabilisation Unitالعديد من الوزارات  و تم في هذا اإلطار إنشاء وحدة االستقرار 

وزارة الشؤون الخارجية،وزارة الدفاع و القوات المسلحة ووزارة التنمية :اجل تنسيق عمل الوزارات
 .   00الدولية و يتضمن مصطلح استقرار العمليات العسكرية و السياسية و التي تشمل

 .حفظ األمن  بالوسائل الردعية  العسكرية أو الجهود  السياسية  و الدبلوماسية -
 .تأمين السكان المدنيين و المؤسسات السياسية-
 .تحضير الشروط المالئمة للتنمية االقتصادية و االجتماعية على المدى الطويل-
 . ل إلى حل سلميالبحث عن اتفاق امني   بين األطراف و العمل من اجل  الوصو-
توظف وزارة الشؤون الخارجية واألوروبية الفرنسية، مصطلح الرد الشامل  و بالنسبة لفرنسا ، 

للتعبير عن المقاربة الشاملة ،بغرض التفريق بين المصطلح أألممي و األمريكي، كما يتم توظيف 
وزارة الدفاع  و وزارة  المدنية، و تسهر السلطات الفرنسية و خاصة-أيضا مصطلح اإلدارة العسكرية

الشؤون الخارجية و األوروبية على بلورة مقاربة شاملة ،كما يحرص المركز الفرنسي للمذاهب و 
،على إدراج رهانات  3119المصطلحات ،بناء على مضامين الكتاب األبيض الخاص بالدفاع لسنة 

الذي طوره المركز في سنة   و اقر المفهوم الفرنسي للمقاربة الشاملة.العولمة و طبيعة الصراعات 
، بعدم قدرة العمل العسكري  لوحده في استعادة األمن و إدارة األزمات في الدول الهشة و 3101

استعادة الحكم و األمن و : الضعيفة ،كما حدد ثالث مهام مشتركة  و مترابطة إلدارة األزمة و هي
تحديد ثالثة أشكال من المقاربة   التنمية في المنطقة المتضررة من الصراع  و لتحقيق ذلك تم
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ترتكز المراقبة على تقاسم المعلومة بين الفواعل . شاملة و هي المراقبة ،االحتواء   و التدخل
في حين تعني عملية . المشاركة في إدارة األزمة، األمر الذي يتطلب إيجاد بنية أو هيكل للمراقبة

ية إلى جانب طبعا العملية األمنية ، و يشمل  االحتواء،  توسيع  العملية إلى  الحوكمة و التنم
التدخل العسكري وضع حد للعمليات العسكرية  من قبل أطراف الصراع و العمل في نفس الوقت على 

تكوين المدنيين  في مجال األمن و إنشاء  نظام قضائي  و التنمية االقتصادية لمساعدة السكان 
أيضا تقوية التعاون بين المنظمات الدولية و  على النهوض بعد األزمة،كما تضمنت المقاربة

و يعرف المركز الفرنسي المقاربة الشاملة . التحالفات العسكرية  و الدول و المنظمات غير الحكومية
منع  األزمة والتسوية المستدامة  و السريعة لها و تضافر األعمال من قبل المشاركين و :" بأنها

فهي تجمع بين فواعل تتقاسم نفس . قتصادية و االجتماعية ذلك في مجال األمن  و التنمية اال
و في إطار تطوير هذه ." التصور و هي عملية تتطلب اعتماد أو قبول الدولة المضيفة للعملية

المقاربة تم إنشاء اللجنة التوجيهية و قوات التدخل التي تديرها الدائرة السياسية و مركز األزمات  
  03.رجية  كما تم أيضا إشراك وزارة المالية الفرنسيةالتابع لوزارة الشؤون الخا

و تهتم الدول الكبرى بتطوير هذه المقاربة منفردة لحماية مصالحها و ترشيد إدارتها لالزمات 
التي تدخل ضمن أولوياتها اإلستراتيجية ، كمل يؤهلها ذلك إلى المشاركة في تنفيذ المقاربة الشاملة 

 .في إطار المنظمات الدولية
 أما المقاربة الشاملة  في إدارة األزمات على مستوى المنظمات  الدولية و االقليمية: ثانيا

فهي ال تختلف من حيث األهداف  المتوخات و التنظيم، إال أنها تعتبر أكثر قبوال  و شرعية من  
 .المقاربة الشاملة في إطار الدول و ال سيما في األمم المتحدة 

يتم توظيف  المقاربة المتكاملة،التي تعتبر أكثر وضوحا و تطورا ، حيث   ففي إطار األمم المتحدة
 Capstone ،(united Nationsتم تطوير  البعثة المتكاملة التي تكرست مع مذهب كابستون 

Peacekeeping Operation :principles Guidlines) و ذلك لتحسين  التنسيق في نظام،
و جرى التركيز على الجانب المؤسساتي  و . األزمات و بناء األمناألمم المتحدة  في مجال إدارة 

كيفية عمل بعض الوكاالت األممية المستقلة عن بعضها البعض و دمجها في هيكل موحد ،بمعنى 
إن :"تركز العمل حول توحيد إستراتيجية  مختلف الوكاالت و هو ما جاء في توجيهات  كوفي عنان 

على مخطط استراتيجي مشترك و فهم مشترك لألولويات  و أنماط التدخل المقاربة المتكاملة  تعتمد 
فنظام األمم المتحدة و من خالل . المبرمجة ،التي يجب انجازها  في مختلف مراحل  بناء  السالم 

المقاربة المشتركة يبحث في تعظيم التماسك  في الدول الهشة ،التي واجهت صراعات  و هذا عبر 
 01"ئل المدرجة بصفة منسجمةمضاعفة مختلف الوسا
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حول عمليات األمم المتحدة لحفظ  3193، تبنى مجلس األمن القرار رقم 3103و في سنة 
إصالح قطاع األمن ، نزع السالح : األمن و الذي أشار إلى المقاربة  المتكاملة من خالل ضم مهام

انية و احترام حقوق ،دعم المؤسسات السياسية و المسار السياسي، األمن و المساعدات اإلنس
و . اإلنسان  إلى عمليات حفظ األمن التي كانت مقتصرة فقط على حفظ األمن بمفهومه العسكري

تقوية األمن ، تدعيم  :تستجيب المقاربة المتكاملة  في األمم المتحدة لثالثة أهداف و هي 
مقاربة  شاملة  بحيث ، و هي بذلك  09المؤسسات السياسية و إعادة البناء االقتصادي و االجتماعي

 .تغطي مجاالت األمن و الحوكمة و التنمية و هي أيضا أكثر وضوحا من المقاربات الحكومية
فان تبني المقاربة الشاملة  يندرج ضمن السياسة األمنية و  أما في إطار التحاد األوروبي 

و هي المهام التي  ، و تهدف إلى ضمان فعالية دوره في إدارة األزمات(PESD)الدفاعية المشتركة 
أصبح  االتحاد يضطلع بها في إطار حماية األمن الدولي و مواجهة تبعات الصراعات اإلقليمية و 

 .منها خاصة الهجرة و الالجئين 
تمحورت مقاربة االتحاد  حول سبل التوظيف االستراتيجي  و المنسق و المتكامل للوسائل   

و تحقيق األمن في الجوار األوربي و على المستوى  العسكرية و المدنية  لمواجهة خطر اإلرهاب
االستقاللية    و بناء تصور : الداخلي ، و لكنها تهدف أيضا إلى تقوية الدور األوروبي  من خالل

أدرجت . أوروبي مشترك و  التنسيق المؤسساتي و األفقي بين السياسات الخارجية األوروبية
اسمها المؤسسات األوروبية  و الدول األعضاء و تجد و هي مسؤولية تتق 3113المقاربة في سنة 

 :09تفسيرها في األسباب التالي
السبب األول و هو ذو طبيعة إستراتيجية يتمثل في تعدد التهديدات التي تتربص باألمن األوروبي 

، تركزت جهود االتحاد على إدارة 3101فمنذ خاصة،. على الحدود و في مناطق النفوذ و المصالح
ت الخارجية أو الدولية  خاصة في منطقة الحزام الناري ، التي امتدت أثارها إلى األراضي األزما

 .األوروبية في فرنسا و ألمانيا  بسب المقاتلين  األجانب في كل من سوريا و العراق و اليمن 
و يتمحور حول دعم الدور السياسي لالتحاد على .السبب الثاني و هو ذو طبيعة سياسية 

الدولي و نشر قيمه في عالم متعدد األقطاب، بالموازاة مع دوره االقتصادي و باعتباره اكبر المستوى 
 .مانح للمساعدات التنموية

فالمقاربة الشاملة طرحت مع سنوات .السبب ثالث و يتعلق بعنصر الكفاءة و  الجانب المالي 
ت الضغوطات المالية  التقشف االقتصادي و تخفيض ميزانيات الدفاع للدول االتحاد ، حيث مس

 .أيضا المساهمة الجماعية لالتحاد في إطار السياسة األمنية و الدفاعية المشتركة
و استجابة لهذه األسباب و من أجل تنظيم التنسيق بين جميع الفواعل األوروبية ،ركزت    

و    المدني   العمل  خالل توحيد  من   المشترك او  المندمج  االتحاد  معاهدة لشبونة  على فكرة 
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العسكري في إطار السياسة الخارجية و إدارة األزمات  و لتكريس ذلك تم خلق  القطاع أو الجهاز 
و الذي ضم ( Le service Europeen de d’action extérieure)األوروبي للعمل الخارجي 

 la Direction de la  planification et de)بداخله أيضا دائرة التخطيط و إدارة األزمات 
gestion des crises) كما تم إنشاء  دائرة االستجابة  لالزمات و التنسيق العملي،

(Département de réaction  aux crises et de coordination 
opérationnelle) و هي على شكل غرفة  مكونة من المدنيين و العسكريين  كنقطة لالتصال و،

اتب الجغرافية  و أجهزة اللجنة  ومهام السياسة األمنية و المعلومة  في حالة األزمة، يضم  المك
 .31الدفاعية المشتركة  و السكرتارية العامة لالتحاد األوروبي

و على مستوى أخر، فان المقاربة الشاملة توسعت إلى التنسيق مع المنظمات الدولية ومنها 
طار األمم المتحدة تم إمضاء ففي إ. خاصة األمم المتحدة و الحلف األطلسي و االتحاد اإلفريقي

العديد من اتفاقيات الشراكة مع العديد من وكاالت األمم المتحدة  و منها  برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي كما تمول وحدة االستقرار األوروبية العديد من عمليات حفظ األمن ،إلى جانب مشاركة 

-EUROقية في إطار برنامج  االتحاد مع االتحاد اإلفريقي  في تدريب القوات اإلفري
RECAMP30. 

وتعرف المقاربة الشاملة لالتحاد األوروبي بأنها التوظيف لمجمل الوسائل العسكرية و المدنية 
التي يمتلكها االتحاد لالستجابة لالزمات من خالل التركيز على أسبابها العميقة أو ما يطلق 

 :  33العديد من المبادئ و من أهمها تحاد  علىو ترتكز المقاربة الشاملة لال .(3Dبإستراتيجية )عليه
 الربط بين األمن و التنمية**
 البحث عن التنسيق و االنسجام بين السياسة الخارجية لالتحاد و بين سياسته الداخلية **
فرض التنسيق على العديد من المستويات و بين مختلف األجهزة األوروبية و مع الدولة ** 

 .و الدول المشاركة في إدارة األزمةالمضيفة أو المحلية  
الى 3113ويمتلك ألالتحاد األوروبي تجربة قوية  في مجال إدارة األزمات الدولية حيث قاد منذ  

موظف مدني و عسكري في العديد من مناطق  91.111عملية  كما  وظف  31حوالي    3103
منطقة الساحل و :السودان ،ليبيا منها  في إفريقيا الوسطى و الصومال و مالي، النيجر، )العالم 

 .33(القرن اإلفريقي
Effectifdanslecadredesmissionsetdesopérationsdel’UE(2010-

2014)- 
Total Effectif civil Effectif 

policier 
Effectif 

militaire 
Année 
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3،190 0،003 0،393 73،91 2010 

3،300 3،011 0،110 3،133 2011 

1،033 991 0،090 3،111 2012 

0،101 0،039 933 3،913 2013 

0،011 913 993 3،310 2014 

Source : Centre pour les opérations internationales de paix (ZIF). 
،و هي 3111بدوره إلى بلورة و توظيف هذه المقاربة منذ سنة كما يسعى الحلف األطلسي 

مقاربة تختلف نوعا ما عن المقاربة التي تبنتها األمم المتحدة و االتحاد األوروبي نظرا لطابعه 
و من هذا المنطلق ركز الحلف على جانبين و هما التنسيق .العسكري و افتقاره للوسائل المدنية 

ن مع الفواعل الدولية و في مقدمتها االتحاد األوروبي و األمم على أرض المعركة و التعاو
 compréhensiveبدأ طرح ضرورة العمل بهذه المقاربة  التي يوظف مصطلح .المتحدة

approch حيث تضمن ضرورة التزام الحلف   0999، منذ المفهوم االستراتيجي للحلف لسنة،
و االقتصادية  و االجتماعية و البيئية  في  بمقاربة موسعة  تعترف بأهمية  العوامل السياسية

تبنى المقاربة العسكرية الخاصة بالحلف األطلسي  على . تحقيق األمن، إلى جانب العمل الدفاعي
التعاون  الدولي  الذي يشمل الوسائل العسكرية و المدنية  و تم توظيف هذه المقاربة في العراق  

من  بالتعاون مع فرق المقاطعات العراقية إلعادة البناء و في إطار القوات الدولية للمساعدة و األ
ونفذت الواليات المتحدة العديد من المشاريع .فرقة  33الى 3103التي وصل عددها في سنة

و نظرا للطابع (.،quick impact)التنموية  فورية  النتائج من أجل كسب القلوب و العقول
مرهونة بتعاون األمم المتحدة و االتحاد األوروبي   العسكري للحلف، فان تنفيذ مقاربته الشاملة

و ضمن سياق تكريس هذه المقاربة أسس الحلف  مركز .،حيث يضطلع الحلف بالجانب العسكري 
 . 31فرد اغلبهم خبراء مدنيين  001اإلدارة الشاملة  لعمليات األزمة و الذي يضم حوالي 
ه على التعاون مع المنظمات الدولي يعتبر إن إدراج الحلف للمقاربة الشاملة من خالل تركيز 

فالتعاون مع هذه المنظمات خاصة . مكسبا استراتيجيا كبيرا ألمريكا  وذلك على أكثر من مستوى
األمم المتحدة يضفي على التدخل العسكري األمريكي الشرعية التي يفتقدها كحلف يكرس المصالح 

يمنحه مزيدا من فرص التدخل في الشؤون  الغربية على حساب سيادة الدول و حقوق شعوبها  و
الداخلية و من جانب أخر، فان  التعاون الدولي  يساعد الحلف  في تحمل تكاليف و أعباء إدارة 
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األزمات المعقدة و تجنيب جنوده خسائر في األرواح و العتاد ،ومن جانب أخر استمالة السكان 
 المحليين لمباركة هذه السياسة 

المقاربة الشاملة مسعى أساسي للمنظمات الدولية خاصة األمم المتحدة و االتحاد و بهذا تعتبر 
األوروبي  نظرا ألدوارها المتنامية في مجال حفظ األمن اإلقليمي و الدولي و ممارسة التأثير في 

 .العالقات الدولية

 . حدود المقاربة الشاملة في إدارة األزمات الدولية.المحور الثالث 

أن المقاربة الشاملة فيما يخص إدارة األزمات الدولية و القضاء على الدولة الفاشلة  الجدال في 
تتطور في اتجاه أن تصبح المقاربة  األكثر عملية في إدارة و التحكم في هذه األزمات الداخلية ذات 

 البعد الدولي  و تشير اغلب الدراسات إلى أهميتها على مستوى الدول  و على مستوى المنظمات
إال أن  تحقيق األمن المستدام  باعتماد هذه المقاربة يبقى بعيد المنال و ذلك لعديد . الدولية

األسباب يرتبط بعضها بصعوبة تطبيقها  على مستوى الدول  و المنظمات فيما يتعلق بجوانب 
بعضها  التنسيق و التنظيم، نظرا للعديد االعتبارات المالية و التنظيمية و السياسية ، كما يرتبط

األخر بصعوبة تحقيق والء الشعوب  نظرا للطابع االقصائي   و الخلفيات السياسية و اإلستراتيجية  
لهذه المقاربة و نظرا لتعدد الفواعل الداخلية  و تعقد  هذه األزمات و طابعها العرقي و الديني و 

 .االقتصادي و االجتماعي 
 و المدنية و المنافسة القيادية بين الفواعلصعوبة التوفيق بين الهياكل العسكرية : أوال 
تشير أغلب الدراسات التي تناولت الموضوع إلى تعقد عملية تحقيق االنسجام و التنسيق و  

فالمقاربة الشاملة ترتبط  . صعوبة الجمع بين المدنيين و العسكريين خاصة على مستوى القيادة
و رئيسي في بلورة هذه المقاربة  كما تم على  باستحداث بعض الهياكل  و األجهزة   كإجراء أولي 
و المفهوم االستراتيجي  3111أو  3113مستوى االتحاد األوروبي في اتفاقية لشبونة لسنتي 

و على مستوى الدول التي أدرجت في مذاهبها العسكرية و الدفاعية  3101للحلف األطلسي لسنة 
انسجام بين الجانب العسكري و المدني  و  هذه المقاربة  ، و ذلك بهدف خلق توافق و تنسيق  و

إال أن  هذه العملية تواجه  مشكلة  الصراع بين البيروقراطيات الداخلية . تخطيط القيادة الموحدة
ففي إطار األمم . التي يحاول كل طرف فيها ممارسة الدور القيادي عبر االضطالع بأهم الوظائف

 Leرة الشؤون السياسية و إدارة حفظ السلم المتحدة تشير الدراسات إلى الخالف بين إدا
departement  for political affairs(DPA) et le departement for 

peacekeeping operation (DPKO)   حيث يسعى كل من هذين الجهازين إلى قيادة  ،
طلسي بين كما برز الخالف  على مستوى الحلف األ. المهام المشتركة  في إطار المقاربة المتكاملة 

ألول مرة يتم تعيين ممثل سامي مدني )الحلفاء الذين رفضوا فكرة إنشاء  قيادة مدنية  للحلف 
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حيث يقترح البعض إنشاء  .إلى جانب القيادة العسكرية(  3113للحلف في افغنستان في اكتوبر
 Berlin Plusلجان أمنية مدنية أو اللجوء إلى االستعانة باالتحاد األوروبي في إطار ترتيبات 

Inversé يستعين بموجبها الحلف، بالموظفين المدنين التابعين التحاد األوروبي  في إدارة ،
األزمات المعقدة ،إال أن   فرنسا تعارض و بشدة إنشاء  هياكل مدنية و تقترح  االقتصار على 

بالمدنين التابعين ثم إن اقتراح إمكانية استعانة الحلف . 30قدرات مدنية للتخطيط تكون محدودة
لالتحاد األوروبي  يصبح مستحيال في حالة تواجد الفاعلين  في إدارة نفس األزمة   او أزمة أخرى، 

 .نظرا لقلة هؤالء الموظفين 
وفي االتحاد األوروبي ،طالبت بعض الدول و منها فرنسا،الدانمرك، ايطاليا،بلجيكا، 

أن تكون :ساسية  خالل بلورة هذه المقاربة و منهابريطانيا،فلندة،هولندا بإدراج بعض المبادئ األ
،بحيث تشرك كل الفواعل و الوسائل  التي تضمنتها اتفاقية ( inclusive)هذه المقاربة شاملة

منع األزمات، إدارتها، و االستقرار :لشبونة  المتعلقة بحلقة إدارة األزمات و هي
(prévention ,géstion et stabilisation)،. )متوازنة أن تكون(équilibrée، ) من خالل

 .33تنظيم مؤسساتي  يستند للخبرة المدنية و العسكرية
و هنا يظهر أن المقاربة  الشاملة تصتطدم بالمنافسة و البحث عن الدور الريادي سواء  بين . 

البيروقراطيات أو على مستوى الدول و في إطار المنظمات خاصة  في ظل غموض األهداف و 
 . سياسية  الرهانات ال

و من جهة أخرى، ترفض بعض األطراف الدولية  تدخل الحلف األطلسي  خاصة في إدارة بعض  
األزمات الرتباطه بالمصالح األمريكية و تدخله خارج الشرعية الدولية ، و لذلك ترفض 

إلى جانب عدم .التقارب بينه و بين األمم المتحدة و التنسيق في إدارة األزمات(الصين،روسيا)
جاهزية المنظمات اإلقليمية  للتعاون مع األمم المتحدة  في إدارة األزمات و اشتراط االتحاد 

 .31المنظمات و هي األوروبي  توفير أربعة مبادئ للعمل مع بعض هذه
وجود قيمة مضافة، و هذا يعني أنه باستثناء الحلف األطلسي و األمم المتحدة ال يتعاون -

  .نظمة إقليمية أخرى بالنظر إلى ضعف هذه األخيرة االتحاد األوروبي مع اية م
 .التوافقية، استقاللية القرار و الوضوح-

و نشير هنا إلى إن مسالة التوافقية تطرح بشدة على مستوى الهياكل و الجاهزية و التحكم في 
       وينتك    يتطلب والمدنيين، األمر الذي   التكنولوجيا الحديثة على مستوى األفراد  العسكريين

و تدريب عالي المستوى من قبل الدول أو المنظمات اإلقليمية لكي يتسنى لها المشاركة  في  
و هو األمر الذي يتطلب وقتا و جهدا .االضطالع بأحد مهام إدارة األزمات كما تقرها المقاربة الشاملة

 .و أمواال 



413 
 

   الصعوبات المالية:ثانيا 
نطاق و المتعددة الفواعل  ضمن المقاربة الشاملة ،تطرح إن  عمليات حفظ األمن الواسعة ال

قضية التمويل على مختلف  المستويات باعتبارها مكلفة في فترة زمنية تتميز بانكماش  في 
فإدارة األزمة في إطار المقاربة الشاملة  يتطلب في كثير من . الميزانيات على المستوى الدولي

لموظفين و ال يسيما المدنيين و إعادة تأهيل المؤسسات و األحيان خلق أجهزة جديدة  و تأهيل ا
األجهزة السياسية في دولة األزمة و تكوين مكثف لقوات الشرطة و العدل و هذا يستغرق  فترة 

طويلة بعد انتهاء العمليات العسكرية ،و كل هذه الجهود مرهونة بتوفر التمويل الالزم  لتكريسها و 
طرح هذه القضية على مستوى األمم المتحدة التي تعتمد على الدول و ت.تحقيق األمن المستدام  

األعضاء في توفير مصادر األموال خاصة فيما يتعلق ببناء األمن والتي ال تلتزم   بدفع المستحقات 
كما تطرح أيضا قضية حجم المصاريف اإلضافية، و . في أوقاتها  و تسييسها  لهذه المساعدات 

قدرت تكلفة عمليات حفظ األمن في إطار  3113ففي سنة . الفاعلين طرق تقسيمها بين مختلف
م مليون دوالر و 3110-3111مليون دوالر كما بلغت الميزانية المعتمدة للفترة 3،3األمم المتحدة 

هي قيمة قليلة بالمقارنة بعدد العمليات على المستوى الدولي و التكاليف العسكرية و المدنية  و في 
لألمم المتحدة في   مليون دوالر متأخرة 0،3الدول األعضاء، كانت مدينة بمبلغ ،فان  3111سنة 

 . 39مجال عمليات حفظ األمن 
لقد أدت عمليات حفظ األمن الحديثة إلى  ارتفاع ميزانيتها  نظرا لتعدد أبعادها و وصلت  هذه 

الميزانية العادية مليار دوالر و هي بذلك اكبر من  1،3إلى  3119-3119الميزانية  خالل سنتي 
لألمم المتحدة، و هي في ارتفاع مستمر مما  يرهق قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية في 

 . 39ظل الضغوطات المالية
 السياسي للمقاربة الشاملة تعقد الصراعات و الطابع: ثالثا

فإنها و في ظل الطبيعة  إن المقاربة الشاملة و إن كانت نواياها المعلنة تحقيق األمن المستدام، 
الصراعية للعالقات الدولية و البحث عن المصلحة الوطنية، ال تخرج عن نطاق إدارة ا المصالح 

و بالعودة إلى .بالطرق الحديثة  لحمايتها و تأمينها من أي  تهديد  يواجه تحقيقها و بأقل التكاليف
راتيجية أمنية شاملة و مركبة من حيث األهداف األبعاد اإلستراتيجية لهذه المقاربة ، فإننا نعتبرها إست

 ،( gagner les cœurs et les esprits)إن مسالة استمالة القلوب و العقول.و الفواعل
تنطوي بالتأكيد على رهان استدامة و قبول  الهيمنة الغربية و االستعمار الجديد من قبل الدول 

ان لتسهيل عملية إعادة التموقع للقوى الهشة و الضعيفة و استمالة السواد األعظم من السك
و عليه فنحن أمام مقاربة تكرس كآلية لممارسة التأثير و مراقبة .المهيمنة على النظام الدولي

و من ثم .السكان المحليين من اجل منعهم من التمرد على تواجد قواعدهم العسكرية و االقتصادية
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دفعهم للترحيب و القبول بالتدخل العسكري و فهي إستراتيجية عسكرية، هدفها استمالة السكان و 
و هي في نفس الوقت آلية .السياسي بحجة توفير األمن و العيش و القضاء على ما يهدد حياتهم

دبلوماسية  تعمل على تشكيل رأى عام عالمي داعم لهذه اإلدارة   ليتم الوصول إلى الهدف 
 .األساسي و هو شرعنة التدخل داخليا و خارجيا 

هذه  السياسة ال يمكن أن تخفي األهداف الحقيقية لهذه المقاربة و التي تكرس المصالح  إن   
كما أنها مقاربة .الخاصة لهذه القوى  و هو ما يظهر في افغنستان و العراق و ليبريا و الصومال

ن تقوم على اإلقصاء و التهميش للعديد من مكونات المجتمع و منها السنة في العراق   و العديد م
النخب البعثية و بالمقابل تقوية التيار الشيعي و ما داعش  إال نتيجة طبيعية  لتفكيك العراق و 

 . إعادة هيكلة مؤسساتها السياسية و العسكرية و المدنية 
طبقت الواليات المتحدة  المقاربة الشاملة في العراق و التي بدأت مع اإلستراتيجية التي تبناها 

 3113 ، الحتواء الحرب األهلية بعد التدخل العسكري األمريكي في3111الرئيس جورج بوش في 
،  و تضمنت  (the  surge)دون موافقة مجلس األمن الدولي ،سميت مخطط بغداد األمني او

مليار دوالر  من اجل  0،3تكوين و تأطير القوات العراقية و المساعدة العسكرية و التي قدرت 
و من ثم توسعت مهام الجيش من محاربة . لتلبية حاجيات المواطنينتأهيل القطاعات  الهامة  

التمرد إلى مهام المساعدات االقتصادية و إعادة بناء القطاعات الهامة و إصالح الخسائر  بهدف 
استمالة السكان و منع تجنيدهم  من  قبل الميلشيات السنية المعارضة للتدخل العسكري األمريكي 

لمجالس المحلية الوسائل األزمة لتوظيف العمال من اجل بناء المدارس و كما منحت ا.في العراق
 31تصليح محطات الكهرباء  و إعادة بعث النشاط االقتصادي

ان التدخل العسكري أسس الدولة الفاشلة في العراق و عمل على تفكيك مؤسساتها السياسية و 
ما أنتج التهديد األمني العابر للحدود و  االقتصادية و تفكيك اكبر الجيوش في المنطقة العربية و هو

عسكرة العالقات االجتماعية و في إطار سياسة إعادة البناء بتوظيف المقاربة الشاملة ، تظهر 
فمحاولة استعادة . عملية استقرار العراق صعبة التحقيق حتى بعد محاولة نقل السلطة إلى المالكي

ف الشرعي يصطدم بالمليشيات المسلحة و الصراع أو إعادة بناء احتكار الدولة الستخدام العن
الطائفي خاصة بعد تهميش أهم مكونات المجتمع العراقي و هم السنة ، األمر الذي أنتج  التنظيم 
اإلرهابي القاعدة كامتداد للقاعدة في افغنستان ثم تنظيم داعش  و أصبحت العراق منطقة لتفريخ 

ذه المقاربة  تدعيم الدولة التي أصبحت عاجزة عن ولم تستطيع ه.اإلرهاب دون القضاء عليه 
مواجهة قوة القبائل التي استفادت من الدعم و المباركة  األمريكية،كما لم تنجح هذه المقاربة في 

األمر ال يختلف عن افغنستان التي مازالت تعاني عدم االستقرار  رغم . تحقيق الوفاق الوطني 
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فيات السياسية  و األهداف الخاصة على بناء األمن و خلق و هنا تطغى الخل.المقاربة الشاملة 
 . شروط استدامته

 الخاتمة
من خالل مناقشة بعض جوانب هذه المقاربة األمنية  في إدارة النزاعات و الصراعات الحديثة   

يتضح أن مفهومها من الناحية التكتيكية  يرتبط بالجانب العملي في إدارة و تنسيق األعمال 
و هي مراحل متداخلة  تبدأ .والمدنية و اإلنسانية  بين مختلف الفاعلين في الصراع  العسكرية 

بالعمل العسكري كأساس إلنهاء حالة الصراع تتخللها مختلف عمليات إجالء السكان المدنيين ، و 
التكفل بمساعدتهم  و تلعب المنظمات حكومية في هذا المجال دورا رئيسيا في التكفل بهذه المهمة 

 .ما تنطوي أيضا العملية على تكوين الشرطة و الجيش   و التعاون مع الفواعل المحليةك.
و من الناحية السياسية فان المقاربة الشاملة هي احد أشكال شرعنة التدخل العسكري و 

السياسي الجديد على شاكلة التدخل اإلنساني و المراقبون الدوليون، التي ترتبط بحماية المصالح 
اإلستراتيجية للقوى الغربية في إفريقيا و العالم العربي الذي أصبح مسرحا لتجريب مختلف الحيوية و 

العسكرية ، -المقاربات األمنية و العسكرية والسياسية من أجل الحفاظ  على المركبات الصناعية
التي تطورت مع سباق التسلح خالل الحرب الباردة ليتتحول إلى النظام الصناعي األمني في ظل 

 لعولمة ا
و من ثم فان هذه المقاربة الشاملة و من الناحية اإلستراتيجية ، تنحو باتجاه تشجيع  التدخل   

و إنشاء الدولة الفاشلة و تفكيك مؤسساتها وهياكلها األمنية والسياسية من خالل التدخل العسكري ، 
سكان و إعادة  بناء دول ثم إعادة بناءها تحت إدارتها  الشاملة في محاولة إلحكام القبضة على ال

تتحكم في مصيرها و هذا األمر يشع نمو القوى المعارضة على المستوى الداخلي و يشجع الحركات 
االنفصالية و يفتت المجتمعات و الدول و يسهل منافذ التدخل الغربي ، الذي أصبح يطرح باعتباره  
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 الجزائردور الجيش الوطني الشعبي من خالل التجربة الدستورية في 
 

 سويقات احمد  /د
 " ب "ستاذ محاضرأ

 جامعة  قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية ،
 :مــــقــدمــــة

نظرا للظروف التاريخية التي نشأ فيهــــا الجيش الجزائري جعــــله يحــتل مكانة مــــرمــــوقـــة في الدساتير 
 .الفروقات التي تضمنتها التي عرفتها الجزائر، بالرغم من بعض

و لعل تلك األهمية الـــتي أوليت لــــه تــــرجع إلى ظـــروف نشــأته، فالجــيــش الجــزائــري يتمــيـــز بخاصية 
منفردة أولها أنه سليل جيش التحرير الوطني و بالتالي فتكوينه سابق على ميالد الدولة وهي المفارقة 

أن " يش الجزائـري ، و هـــو مـــا تعــرض لهــا الــباحــث رشــيد تلمساني بقولهاألساسية التي يتمتع بها الج
 (1)" الجيش هو الذي أنشأ الدولة في الجزائر بينمـــــا مــــن المفروض أن الدولة هي التي تنشئ الجيش

يث كانت و بذلك نجد أن الظروف التاريخية هي الـــتي ساهـــمت في تكوين الجيش الجـــزائري ، ح
الرغـــبة في تحــريـــر الجــزائـــر هي الدافــــع األساسي في بــنــاء جـيـش هـــدفه األساســـي تحرير الوطن من 
االستعمار، و كانت للمنظمة الخاصة التابعة لحزب الشعـــــب دورا أساســـيا في إعالن الثورة متجاوزة 

مـــر الذي جعـــل التفكير فـي تكـــوين جيش منظم امر ال بذلك الخالفات السياسية التي سادت آنذاك اال
 (2) .مفر منه

تولد عـــن تلك الوضعـــيـــة الـــتي صاحبت انطالق الــثـــورة شعــور لـــدى الــقــادة العسكريين بأن لهـــم 
 (3) .األفضلـــية عـــلى السياسيين نظرا للدور الفعال الذي يؤدونه على الميدان

وبالرغم من المحاولة اليائسة للسياسيين في مــؤتمـــر الصـــومــــام بإعطاء األولوية للسياسيين، فإن 
ذلك ما زاد قادة الجيش إال اصرارا في ذلك الـــمــؤتمــر عـــلى تقوية الجيش و تنظيــمه أحــســــن تنظيم من 

 .أجل مواصلة الثورة
الكفاح و من أجل انجاح الثورة كانت هناك تنازالت من  غير أن اصرار الجزائريين على مواصلة

 . 1162جويلية  3الطرفين في سبيل تحقيق االستقالل، الذي تحقق في 
ان الدور الفعال الذي لعـــبه الجيش ابـــان الثورة جعـــلته يحــتــــل مكانـة مـــرمـــوقة في مخــتلـــف الدساتير 

 :الل وهو ما يتم تناوله من خالل ما يأتيالتي عرفتها الجزائر بعد االستق
 دور الجيش في دساتير المرحلة االشتراكية : المبحث األول

منذ مؤتمر طرابلس حددت الخطوط العـــريضة للنظــام الجــــزائـــري، و تم االتـــفـــاق عـــلى أن النظام 
االســتقالل مــباشـــرة  حدث و أن تقلد الجيش زمام االشتراكي هـــو األنسب لدولة فـــتــية ، غــيـــر أنه بعـــد 
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األمور مباشرة بالرغم مـــن اســـنــاد السلطة إلى قـــادة سياسيين، و عـــليه تولى فرحات عباس رئاسة 
الحكومة في بداية األمر، ثم عين الرئيس أحمد بن بلة فــيــــمـــا بعـــد من طرف قيادة الحزب و بمباركة 

 .تم اعداد أول دستور جزائري الذي صادق عليه الشعب 1163اسة الحكومة، و في سنة الجيش رئ
 . 0933دور الجيش الوطني الشعبي في دستور : المطلب األول

في ديباجته األسس القاعـــدية الـــتي يبنى عــليهــــا الجيش الــوطني الشعبي  1163لقد تضمن دستور 
أن الجيش الــوطني الشعـــبي سليل جيش التحرير » ، و بذلك تضـــمـــنت   هو محددا المهام الـــتي تنتظـــر 

 الوطني الذي كان باألمس بمثابة سنان الرمح في نضال التحريـر الـــوطــــني، يظل في خدمة الشعب
 الحــزب في النـــشـــاط الســـياسي و في إقـــامـــة الهــياكـــل االقتصادية ويساهم داخل إطار و 

 (4).«االجتماعية الجديدة للبالد 
أن الجــيـــش الـــوطني الشعبي هو في خدمة » :حيث نصت على 1163فترجم هـذا البعـد في دستور 

الشعب، و تحت تصــــرف الحكومـــة بحكم و فـــائـــه لــتــقــالـــيـــد الكفاح مـــن أجــــل التحرير الوطني وهو 
لجمهورية ويسهـم في مناحي النشاط السياسي واالقتصادي و االجتماعي للبالد يتولى الدفاع عـن اقليم ا

 (5).«في نطاق الحزب
من خالل هذين المقطعين يتضح جليا هـــوية الجيش الــوطني الشعبي بأنه هــيئة كغيره من الهيئات 

جانب مهـــمته األساسية األخرى، حيث تختلف مهـــمـــته عن مهــمة الجيوش الكالســـيكية، فهــــو إلى 
المتمثلة في الدفاع عن اقليم الجمهورية ، فهــــو يشارك في الحياة السياسية داخل إطار حزب جبهة 

 .التحرير الوطني، كما يشارك في جميع األنشطة االقتصادية و االجتماعية
ر في وضع الـــدســـتور و كشف من خالل ذلك تستنتج أنه كان للجيش الــــوطــني الشعـــبي تأثـــيـــر كبيـــ

  .عن نيته في المشاركة في تسيير دواليب الحكومة والدولة الفتية
" في القسم الثالث وسائل البناء ، الفصل الثاني  1164وترجم ذلك مــــرة اخرى في الميثاق الوطـــني 

اشارة الحكـــومة وهو قبل كل ان الجيش الوطني الشعبي هــــو اداة في خدمـــة الشعب ورهــــن » " الدولة
شيء مدرسة المواطن والمناضـل، ويجب عـــلى جيش التحرير الـــوطني الشعـــبي ان يساهم في االنتاج 

 .وفي تركيب ورعاية الهياكل التحتية الجديدة 
والبد ان تظهر وجهته االجتماعية بالخصوص في مهمات التكوين الــمهـــني ومســاعدة سكان 

 (6).«لمعوزة الناقصة التجهيزالمناطق ا
تبوأ وزير الدفاع مهـــام رئيس الـــدولــة بصفــــتة رئيس الحكـــومــــة و رئيس مجلس  1165وبعد انقالب 

 .الثورة، وعطل العمل بالدستور
وعرفت هذه المرحلة تطورا كبيرا في اعــــداد الجيش الوطني الشعــــبـــي حيث فتحت الــمـــدارس 

ية بمختلف أنواعها كمدارس الدرك الوطني بسيدي بلعــباس، و الـمــدرسة الـــوطنية لســـالح العسكر 
 .المضاد للطيران بالرغابة إلى غير ذلك من المدارس الوطنية العسكرية
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سن قانون الخدمة الوطنية الذي أعطى دفعـا كبيرا في تـــعـــزيز قـــوات الجيش  1161أفريل  16وفي 
 .بيالوطني الشع

وساهمت دفعات شباب الخدمة الوطنية بشكـــل كبيـــر في تجسيد عـــدة مــــشـــاريع كالمشـــاريع الخاصة 
بالتنمية في المناطق الريفية و الفقيرة كبناء الــقـــرى االشتراكية، بناء السدود، شق الطرق كطريق الوحدة 

ر لمكافحة زحــف الرمال والتصحــر كما ساهم الجيش االفريقية، المساهمة في إقامــة الـــســــد األخضـــ
الوطني بإنشاء مؤسسات البناء التي ساهمت في إنجاز عدة مشاريع في اطار مختلف المخططات 

 .الوطنية
وبذلك كان الجيش الوطــــني الشعــــبي مختلفــا عــــن بقـــية الجيوش العالـــمــية فهـــو مساهـــم في التنمية 

، و مساهم في الحكم، و عضـــو أساسي في حزب جبهة التحرير الـــوطــــني ســــواء على مستوى الشاملة
الهيئات الوطنية أو الهيئات المحلـــية عـــلى مســتوى محافظات حـــزب جـبهة التحرير الوطني أو 

 . القسمات
جهـــات ســـواء بغرس االف كما ساهم بجدية في انجاح مشروع الـثورة الزراعية عــــلى مستوى كل ال

راكية،  الشجيرات او شق الطرق الغابـــيــة او اســـتخـــراج الـــمــيـــاه او الـــمســـاهــــــمــــة في بـــنـــاء الـــقـــرى االشت
بأنه آن األوان  1165جوان  11و بعد استقرار الوضع في الجزائر صرح رئيس مجلس الثورة في

 .يدة للحكم في الجزائرإلرساء لبنات جد
و بذلك تم تقديم مشروع الميثاق الوطـني لمناقشـــته مــــن طــــرف الشعب، و فعال لــــم يحدث و أنه 
 ناقش الشعب بصفة مباشـــرة دون تمثيل نيابي لـــوثيقة اعتبرت آنذاك المرجع األساسي لكل سياسات

 .1176يونيو  27الدولة حيث صادق عليه الشعب عن طريق االستفتاء 
 .0913دور الجيش الوطني في ميثاق و دستور : المطلب الثاني 

الرابع خاصا حيث جاء فيه أن  امـــن أهـــم ما تضــمـــن الميثاق الوطني أنه أفــرد للدفاع الــوطني باب
وضع الكــثـــيـر مـــن إطـــاراته تحت تصرف مـــــصـــالــــح الحــزب و الـــدولـــة لـــســــد الــفـراغ » الجـــيــش 

نب االقتصادي واإلداري السائد في تلك الفـــتـــرة، و تجسد الـــتـــزام الجـــيــش الــــوطـــني الــــشعــــبي بجا
الفالحين الفقراء و عمال األرض في جميع الــمــيـــادين، و هكذا ساهــــم مساهمة فعــالة في تطبيق ميثاق 

الثورة الزراعية، وقام كذلك بأعـمال كـبـرى في نطاق الـثورة الصناعـية، و شارك في انجاح التدابير 
ــثـــقـــافــــية فـــإن كـــثــــيـــرا من المنجزات الهامـــة الخاصة باسترجاع الثروات الوطنـية، أما فـي نطاق الـثـورة ال

في مجال بناء المجــمـــوعـــات المدرسية والجامعية قـــد ارتبطت باسمه، كمـــا ساهـــم من جهة أخــرى في 
 (7).«حمالت التعريب و محو األمـــية، و تكوين التقنيين و االختصاصيين لخدمة االقتصاد الوطني

ذلك نالحظ أن الميثاق الوطني بصفــته الــوثيقة األساســـية للسياسة الجزائـــريـــة تضمـــن بكل وضوح ب
الدور المنوط للجيش الوطــني الشعــــبي، حيث جعــــل مــــنه األداة أو الركيزة األســـاسية في عملية التنمية 

 .الشاملة في كل الميادين
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الفصل السادس للجيش الوطني الشعبي، و تضمـــنت مواده  1176 ولتجسيد ذلك فقد أفرد دستور
يساهـــم الجيش » ومــــن ذلك   (1) مهامه الكالسيكية كالـــدفاع عــــن الــــوطن و مهــــام التشييد و البناء

 (1) .«الوطني الشعبي باعتباره أداة الـــثـــورة في تنمية البالد و تشييد االشتراكية 
لك يتضح أن القيادة العليا في البالد الزالت متمسكة بالدور غير التقليدي للجيش و ذلك من خالل ذ

 .بمساهمته في كل مظاهر الحياة سواء كانت عسكرية أو مدنية أو سياسية
و بقي الجيش يساهـــم بطريقة مباشرة في الحياة العسكرية والــمــدنية بحكم تواجـــده في قــيـادة الحزب، 

 .بالمساهمة في مظاهر الحياة المدنية و تكليفه
وبعد وفاة الرئيس هواري بومدين، قامت القيادة العسكـــرية بتزكية خليفـــته و كان مـــرة أخرى أحد 
القادة العسكريين، وتم انتخابه كرئيس للجمهورية، و بذلك بــقي الوضع عـــلى حـــالـــه و بـــقـــي الجيش 

فس الدور الذي أنيط به في السابق مشاركا في كـــل مــظاهـــر  الحياة المدنية الوطني الشعبي يؤدي في ن
 .و العسكرية

كما أن , إال أنه احتفظ بنفس الدور القديم 1116و بالرغم أنه تم اثراء الميثاق الوطني في سنة 
لشعبي، لم يحدث بدوره أي تعديل على مهام الجيش الوطني ا 1111نوفمبر  5التعديل الدستوري في 

 .1111و بقي الوضع على حاله إلى غاية صدور دستور 
 0999دور الجيش الوطني الشعبي بعد دستور : المبحث الثاني

، تم االستفــتاء عـــلى دستور جديد و تم 1111بعد األحـــداث الـــتي شهدتهــــا الجزائر في أكــتــوبـــر 
 .1111فبراير  21المؤرخ في  11/11إصداره بموجب المرسوم الرئاسي 

تميز هــــذا الدستور باتخاذه منهجا مخالـــفــــا للمنهج االشتراكي و هــــــو المنهج الليبرالي، كمـــا تــمــيـــز 
ايضـــا بتكريس الحــريـــات، كحـــرية انــــشـــاء الجمعـــيات ســـواء كانت ســـياسية أو ذات طابع اجتماعي أو 

غير ذلك مـن الجمعيات، كما تميز بإيجاد صيغة للـــفــصــل بين السلطات كما  مهني أو ثقافي إلى
 .أعطى مفهوما جديدا لدور الجيش الوطني الشعبي

 0999دور الجيش الوطني الشعبي في دستور : المطلب األول
ل بين انطالقا من التوجه الجديد الذي أرادت أن تسلكه الجزائر بأن تؤسس قاعـــدة صلبة للــفــصـــ

ألول مرة منذ  111السلطات بعدما كانت عــبارة عـــن وضــائف في الدساتير الـــســابــقة، فإن دستور 
االستقالل جعل حـدا فاصال بين مختلف الســلطــات وأصبحـــت هـــناك ســـلطة تنـــفـــيـــذية ، وسلطة 

غموض ، إلى جانب ذلك هـــناك مؤسسة تشريعية، و سلطة قضائية بالرغم ما يشوب هـــذا الفصل مــن 
أخرى مهــمة،  تناولها الدستور في هذه المرة بطريقة مغايرة عن ما كان عليه في الدساتير السابقة  
وهي مـــؤسسة الجيش أو الجـــيــش الوطــني الشعـــبي،  فبعـــدمـــا كانت الــدساتيـــر السابقة تفرد له حيزا 

 :    فــرد مادة وحيدة للجيش الوطني تضمنت مايليأ 1111كبيرا، فإن دستور
 .تتنظم الطاقة الدفاعية لألمة و دعمها، و تطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي»   
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تتمثل المهمة الدائمة الجيش الوطني الشعبي في المحافظة على االستقالل الوطني ، والدفاع عن   
 .السيادة الوطنية

البالد و سالمتها الترابية و حماية مجالها البري و الجوي، ومختلف كما يضطلع بالدفاع عن وحدة 
 (11).«مناطق أمالكها البحرية 

من خالل هذا النص يتضح جليا أن بعـــض الــميادين  التي كانت مـــنوطة بالجيش الوطني 
ر مهمة الجيش كاالقتصاد الوطني، أو المتعلقة بالجانب االجتماعي، أو التنموي قــد اختفت، و تم حصـــ

إال في الجانب الـــمــتعـــلـــق بالدفاع عـــن الــســيــــادة الـــوطنية وكـــل مـــا يتعـــلق بوحـــدة الــبالد و سالمتها 
 .الترابية

و لتجسيد هذا المنحى الجديد للجيش الوطني الشعبي أصدر رئيس أركان الجـيــش تعلــيــمـــة رقم 
تضمنت المهام األساسية الجديدة للجيش الوطني الشعـــبي  14/14/11ريخ و ش بتا.ج/أ.ق/51/11

ال ألي عسكري مع كونه » : والـــواجـــبـــات المترتبة عـــلى أفـــراده ، و ممــــا تضمــنته هــــذه الـــتعلـــيــمة 
ياسي أو ضـــد أي تشكيل سياسي سواء مواطنا كامــل الحــقـــوق، الـــتــطــلع للـــمــشـــاركــــة في أي نشاط س

 (11).«كان ذلك داخل المؤسسات العسكرية أو داخلها
أمام هــــذه المعطيات الجديدة يطرح ســـؤال مهم هــــل فعال الـــتـــزم الجـــيـــش الـــوطـني الشعــــبي بالمهام 

 .الجديدة الموكلة إليه ؟
بين الــسيــاســـيـــيــــن والــقـانــونــيــيـــن، إذ بعــــد االنتخابات الـــبلـــدية و فـــالجـــواب الزال محــــل نــقـــاش 

الــتشـــريعـــية، و حصــــول حـــزب ســـيــاسي معـــيـــن عــلى األغــلبــية الــمطــلــقة ، و تنامي الحركات 
ـــلى اثـــرهـــا اســـتقــال رئيس الجمهورية في االحتجاجية، تولـــد عــنهـــا واقع سياسي مضطـــرب، إذ ع

و تزامن معها حل المجلس الشعبي الوطني، وأعـلن توقيف المسار االنتخابي من  1112جانفي 11
 .طرف قيادة الجيش الوطني الشعبي، و تم تنصيب مجــلــس أعـــلى للــدولة يضـــم شــخصــيـــات وطنية

ت مسلحة أعــلنت بصفة صريحة عـــدم قبولهـــا للـــوضع، ال سيما ترتب عن هذا الوضع بروز جماعا
بعد وضع  قـــيادات حزب جــبهـــة االنــقــاذ في السجن، و اعتبر ذلك بأنـــه انــقــالب عـــلى المؤسسات 

 .الشرعية، و تصدى لها الجيش الوطني الشعبي انطالقا مــن كونه حامي المؤسسات الوطنية
ــل في تنصيب مجــلـس أعلى للدولـــة لــقـــيــادة الـــبالد، ثم تدخل مـــرة أخـــرى بترشيح عسكري كمـــا تدخـ

 . لرئاسة الجمهورية وهو ما تم فعال
بذلك نالحظ مـــرة أخـــرى أن الجيش الوطـــني الشعـــبي لم يخرج من الحياة السياسية إال لفترة قصيرة 

قليم الدولة، و لم تتجاوز السنتين، ليجد نفس ه أمـــام ظروف جديدة رأى بأنها تهـــدد سالمة الــنــظـــام وا 
بذلك عاشت الجزائر في مرحلة انتقالية قـــاربت خمس سنوات، عــلى اثرها تم االستفتاء على دستور 

 .جديد
 0999الدستور الثاني بعد تحول سنة : المطلب الثاني
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يل فيها، خطوة مهمة نحو العودة إلى دولة المؤسسات، فبعد تعد االنتخابات الرئاسية بالرغم ما ق
لــــم  تــمـــر ســـنة عـــلى انتخابه حــتى بادر بدستور جديد في  1115انتخاب رئيس الجمهورية في سنة 

، 1111، وتعـــديل قانــــون االنتخابـــات لـــتصحيح الثغــــرات الــتي ظهرت بعد تطبيق دستور  1116سنة 
لى اثر ذلك تم االستفتاء عـــلى هـــذا الدســـتــور، ومـــن بيـــن مـــا تــضــمـــن حـــول مهمة الجيش الوطني وع

بعد  25مع تغيير في رقم المادة إذ أصبحت المادة  1111الشعبي نفس المهام الذي تضمنها دستور 
لى االستقالل الوطني، و الدفاع ، و تمثلت هذه المهام في المحافــظة ع1111في دستور  24ما كانت 

عن السيادة الوطنية، كما أسندت له مهـــمة الـــدفاع عـــن وحدة البالد، و سالمتها الترابية، و حماية 
 .مجالها البري و الجوي و مختلف مناطق أمالكها البحرية

شعـــبي في وبذلك نالحظ ليس هناك اي تغيير في المهام الدستورية  المنوطة للجيش الــوطني ال
 .ماعدا التغيير في رقم المواد 2116و  1116و , 1111الدساتير الثالثة  

غير أنه في أرض الواقع، األمر مخالف لذلك فباستثناء الفترة الواقعــة بين الــتــصويت عـــلى 
ـل في األمـــور ، و اسـتقـــالـــة رئيس الجمهــــورية، فـــان الجيش الوطني مــــا فـــتئ يتدخــ1111دستور

السياسية، فبتعيينه ألعضاء مجلس الدولة، و اختيار وزير الدفاع كمرشح لرئاسة الجمهـــورية في سنة 
، جعــلته في قـلـــب الحدث، كـــمـــا أن رئيس الجمهورية 1111ثم اختيار مرشح الرئاسة في سنة  1115

و وزارة الدفــاع،  ممـــا أعطته دفعـــا في التدخل في الزال الى الــيــوم يجمع بين رئاســـة الجمهــــورية 
األمور التنظيمية و الهيكلية للجيش الوطني الشعبي، و لــقــــد شكـــلت ظاهــرة اإلرهاب في الجزائر السبب 

هيار، اضافة إلى تلك الـــرئيسي في تدخـــل الجيش في الحــيـــاة الــمــدنـــيـــة بهـــدف حــمــايـــة الــدولة مـــن االن
األسباب أضف لها األحداث االقليمية خاصة بعد سقوط نظام القذافي و نظام بن علي في تونس، و 

عـــدم اســتـقــرار المنطقة الجنوبية بصـــفة عامــة، أعــطــته دفعـــا بأن يكون مواكبا لألحداث السيما محاربة 
 (12) .االرهاب و تعقب االرهابيين خارج الحدود

وبذلك يبقى الهــاجس األمني العامــل الــرئيسي في تــدخل الجيش الوطني الشعبي في الحياة السياسية 
 .بصفة عامة

 :الخاتمة 
و  1111من خالل ما تقدم نالحظ أن الجيش الوطني الشعبي مـــر بمرحلتين مرحلة مــا قــبل دستور 

تدخل الجيش في كل مــظاهـــر الحـياة، و ذلك بموجب الدستور هي الفترة االشتراكية الـــتي عـــرف فــيهــــا 
و الميثاق الوطنيين، إذ كان يساهم في البناء الــوطني في جميع مظاهـــره ســواء في المساهـــمــة في 

مالت التطوعية، و إعـــداد البنية التحتية كشق الــطــرق و بــنـــاء الــمـــدارس واأللـــف قــــرية فــالحـــيـــة و الح
 .في التعليم عـــن طريق محو األمية والحمالت الصحــيــة الــتطوعـــية إلى غير ذلك

فبالرغم أن دوره قد حدد في حماية السيادة الوطنية و حراسة الحدود إال أنه  1111أما بعد دستور 
 الدولة مـــن كـــل انزالق،     ما فتئ و أن تدخل في الـشـــؤون السياســية للدولة بذريعـــة حــمـــاية
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، و محاربة اإلرهـــاب، و حــراســـة الــحـــدود مــــن تسرب  و بذلك ساهم في تعيين رؤســـاء الجمهــــوريـــة
 .الجماعات االرهابية، السيما بعد سقوط نظام القذافي والحالة الالمستقرة في شمال مالي

السياسة في الجزائر منذ االستقالل الى يومنا عن كلها مبررات جعلت هذه المؤسسة ليست في منأى 
 .  هذا

 : الهوامش  
 -1 Rachid  Tlemçani ,  Election et élites en Algérie , Alger : Chihab Edition 2003,p34  

   في الجزائر، مجلة العلوم المؤسسة العسكرية ومسار التحول الديمقراطي: مسلم بابا عربي  -2 
 14ص  2111خريف  35االنسانية العدد 

 مجلة الديمقراطية ، مركز   بوطيب بوناصر، المؤسسة العسكرية والسياسة في الجزائر -3
   . القاهرة ،مصر 52،العدد  2013/10/25 األهرام للدارسات االستراتيجية مؤرخة في

 1163ديباجة دستور  -4
  1163من دستور  11المادة  -5
 الدولة" الفصل الثاني " وسائل البناء " القسم الثالث " 1164ميثاق الجزائر لسنة  -6
 1176الباب الرابع من ميثاق  -7
 1176من دستور  13،12المادتين  -1
 1176من دستور  12/3المادة  -1
 1111من دستور  24المادة  -11
 قمسلم بابا عربي ، مرجع ساب -11
 .6، ص  1151العدد  17/16/2115بوحنية قوي ، جريدة العرب المؤرخة في  -12
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 ( Cyper Security)الدفاع الوطني والسياسات الوطنية لألمن السيبراني 
 الدور والتحديات: في الجزائر

 بارة سمير /د
 جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 :الملخص
صبحت قضية األمن المعلوماتي السيبراني من اإللكترونية أفي ظل التوجه الدولي نحو الحكومة 

، التهديدات األمنية اإللكترونية زايدت معالتحديات الكبرى على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، ال سيما 
والجزائر كغيرها من الدول سعت منذ انتهاجها لإلدارة اإللكترونية حماية منظومتها المعلوماتية من 

  . األجهزة والخاليا األمنيةخالل العديد من 
أصبح األمن المعلوماتي السيبراني ركن أساسي ضمن المنظومة األمنية المعاصرة، والتي يجب  لقد

على الدفاع الوطني من خالل أجهزته كالدرك الوطني الجزائري باعتباره مسؤول أمني داخلي تحقيقه 
، المتنامي للشبكات االلكترونية ألهداف إجراميةالستغالل لفي ظل تنامي الجريمة الرقمية، وكذا نظرا 

ؤثر سلبًا على سالمة البنى التحتية للمعلومات الوطنية الحساسة ال سيما على المعلومات ت والتي
  .الشخصية

هو دور الدفاع الوطني في تحقيق األمن السيبراني في الجزائر، أمام التحديات الوطنية  وعليه ما
 لفضاء السيبراني حاليا ومستقبال؟ والعالمية التي يفرضها ا

 :من أجل معالجة هذه اإلشكالية، ستحاول هذه الورقة البحثية تحليل العناصر اآلتية
 .أساسيات عن األمن السيبراني والجريمة السيبرانية .1
 .الدفاع الوطني وآليات تحقيق األمن السيبراني .2
 .   الدفاع الوطني وعوائق تحقيق األمن السيبراني في ظل التحديات اآلنية والمستقبلية .3
 

 :مقدمة
شهد القرن الحادي والعشرين ثورة متفردة في عالم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، إلى الحد الذي 

الخامس للنزاعات، الميدان ( السيبراني)أعدها بعض الخبراء والمختصين المجال المعلوماتي اإللكتروني 
بعد األرض، البحر، الجو، والفضاء، ولربما يعود ذلك إلى درجة االنتشار والتطور السريعين لهذه 
التقنية، إذ ال يكاد مجال من مجاالت الحياة إال وارتكز على هذه األخيرة، في ظل التحول نحو 

سرعتها ومرونتها في تلبية الخدمات اإللكترونية، التي قلصت الجهد، الوقت، والتكلفة، وساهمت ب
 .االحتياجات، وأمام تغيير منطق الحروب حاليا إلى االتجاه الالتماثلي

غير أنه وعلى الرغم من اإليجابيات التي حملتها االنترنت، إال أنها حملت معها العديد من 
والدول، التهديدات والمخاطر التي ُترجمت في جرائم إلكترونية، لم تفرق بين األشخاص والمؤسسات 
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ناهيك عن التهديدات التي قد تطال أمن واستقرار الدول، إذ ال ينكر أحد الدور المتعاظم لشبكة 
 .االنترنت في الثورات العربية

وتشير اإلحصائيات المسجلة في الجزائر أن الجريمة اإللكترونية أخذت منحا تصاعديا في اآلونة 
ي ظل توجه الجزائر نحو تبني مقاربة الحكومة األخيرة، وهو ما ينبأ بخطورة الوضع، ال سيما ف

اإللكترونية، ومن هذا المنطلق فإن السلطات الجزائرية ملزمة باتخاذ االحتياطات األمنية الالزمة لتفادي 
 .أي نوع من الجرائم اإللكترونية

دين، ومن المعلوم أن الدفاع الوطني منذ االستقالل تولى مسؤولية الدفاع عن الوطن في جميع الميا
وتوفير األمن بمعناه الواسع، األمر الذي فرض عليه التعامل مع المتغيرات الحديثة والتكيف معها، بغية 

 .  تحقيق هدفه األسمى
وفي هذا السياق جاءت هذه الورقة البحثية باتباع منهج وصفي تحليلي، لتجيب عن اإلشكالية 

يبراني في الجزائر، أمام التحديات الوطنية هو دور الدفاع الوطني في تحقيق األمن الس ما :التالية
  والعالمية التي يفرضها الفضاء السيبراني حاليا ومستقبال؟ 

 .أساسيات عن األمن السيبراني والجريمة السيبرانية :أوال
 : ماهية األمن السيبراني.0

الموارد البشرية، يمكن تعريف األمن السيبراني، انطالقا من أهدافه، بأنه النشاط الذي يؤمن حماية 
والمالية، المرتبطة بتقنيات االتصاالت والمعلومات، ويضمن إمكانات الحد من الخسائر واألضرار، 
التي تترتب في حال تحقق المخاطر والتهديدات، كما يتيح إعادة الوضع إلى ما كان عليه، بأسرع وقت 

 .ى خسائر دائمةال تتحول األضرار إل اج، وبحيثممكن، بحيث ال تتوقف عجلة االنت
 الواردة تكون المعلومات حيث الدولة، واتصاالت المعلومات نظم أو والقدرة، العملية، أو فهو النشاط

 1.االستغالل أو التعديل، أو به المصرح غير واالستخدام التلف، من دافع أي من محمية فيه

 :ال يتعدى المفاهيم التاليةومن الناحية العملية اإلجرائية يمكن تلخيص األمن السيبراني على أنه 
حباط المتسللين لكشف دفاعية تستخدم وسائل من كبير حد إلى السيبراني األمن يتكون" -  .وا 
 من االختراق تحتويها التي شبكات الكمبيوتر والمعلومات حماية على ينطوي السيبراني األمن" -
 ". التعطيل أو الخبيث الضرر ومن
 الكمبيوتر وأجهزة البرمجيات الخبيثة على المخاطر هجوم من الحد على ينطوي السيبراني األمن" -

 وصولها، الفيروسات، ومنع ووقف اقتحام عن للكشف المستخدمة األدوات يشمل وهذا .والشبكات
 ".المشفرة االتصاالت التوثيق، وتمكين وفرض
 األمنية، والضمانات والمفاهيم األمنية، والسياسات األدوات من مجموعة هو السيبراني األمن" -

وأفضل  والتدريب، واإلجراءات، من المخاطر المحدقة بالمعلومات ومعالجتها، التوجيهية، والمبادئ
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 وتنظيم أصول اإللكترونية البيئة لحماية استخدامها أن يمكن التي التقنيات وضمان الممارسات،
 ". المستخدم

 . السيبرانية الهجمات من اإللكتروني الفضاء استخدام عن الدفاع أو الحماية على القدرة" -
حماية  إلى تهدف والتخفيف، والتي االستجابة وتدابير والممارسات والعمليات التكنولوجيات الهيئة" -

 وذلك به المصرح غير الوصول أو التلف أو من هجوم والبيانات والبرامج الكمبيوتر وأجهزة الشبكات
 ". وتوافر والنزاهة لضمان السرية

 اإلنترنت، فضاء وضمان وحماية لألمة، المعلومات واستمرارية مجتمع وجود ضمان فن" -
 . الحيوية التحتية واألصول والبنية به، الخاصة والمعلومات

 التدابير المتخذة أو اإللكترونية، للبيانات به المصرح غير أو االستخدام المجرم ضد محمي حالة"-
 . " ذلك لتحقيق

وال شك بأن الوصول إلى تعريف يتصف بالشمولية لألمن السيبراني يستدعي منا الوقوف عند 
االستراتيجيات  –األحداث  -التكنولوجيا: مجموعة من العناصر تعد الفاعلة والمتحكمة في تحقيقه وهي

 . المرجع األمني –اإلنسان  –والعمليات واألساليب 
 :يتميز بـ السيبراني يجب أن األمن أنوبالتمعن في هذه العناصر نتوصل إلى 

 .والتقنية االجتماعية التخصصات متعدد طابع •
 .واسع نطاق على مماثلة تكون أن يمكن الفاعلين قدرات والتي الحجم، من خالية شبكة كونه •
 2.التفاعل وسرعة والترابط، التغيير، من عالية درجة •

نخلص إلى أن األمن السيبراني هو عبارة عن برامج وآليات تقنية، وقدرات بشرية تُفعل لمواجهة أي 
 . تعدي على المعلومات اإللكترونية بشتى أنواع الجريمة اإللكترونية

 : ماهية الجريمة السيبرانية وأنماط التهديدات السيبرانية. 3
 :تعريف الجريمة السيبرانية.أ

 أنها على بالتبادل المجرمين قبل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ستخداما إساءة إلى يشار
 التكنولوجيا جريمة اآللي، بالحاسب المرتبطة والجريمة الكمبيوتر، استخدام إساءة اإلنترنت، أو جرائم

 تنطوي"  الشرطة ضباط كبار اإللكترونية كما عرفتها رابطة والجريمة اإللكترونية، والجريمة العالية،
 أما". الجريمة ارتكاب تسهيل أو الرتكاب تكنولوجيا شبكات اإلنترنت أو الكمبيوتر استخدام" على

 البيانات تخزين باستخدام ارتكبت لجرائم عامة تسمية" اإلجرام فيرى بأنها لعلم االسترالي المعهد
 3".االتصاالت جهاز أو اإللكترونية

 من الناشئة أنواع من للعديد واسعة بنية سهلة، فهي مهمة ليست اإلنترنت جرائم معنى إن تحديد
 الضارة السلوكيات وتحتضن. والمعلومات االتصاالت، تقنيات على الممكنة والجريمة المعاملة سوء
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 إنفاذ تحقيق وتكتيكات الجيوسياسي، اختصاص تتجاوز والتي اإللكتروني الفضاء عبر تحدث التي
 4.واألساليب التقليدية القانون

 العمل اإلنترنت لمجرمي إذ يمكن. فيها ترتكب التي للبيئة الجرائم االلكترونية تحدي كبير، تشكل
 وتزداد الدولية، الحدود عبر الشركات أو الناس من كبيرة أعداد واستهداف العالم، في مكان أي من

 وكذلك الجناة هوية لتحديد التقني والتعقيد الجرائم، وحجم نطاق استنادا إلى تفرضها التي التحديات
 على لمجرميها، جديدة فرصا تفتح فاالنترنت. العدالة إلى لتقديمهم الدولي الصعيد على العمل ضرورة
 .5االنترنت عالم في ال يعمل القانون إنفاذ بأن االعتقاد أساس
  :أنماط التهديدات السيبرانية. ب

 6:الدول فيما يلييمكن أن نجمل أخطر التهديدات االلكترونية التي تواجهها 
 .تعطيل الخدمة-1
 .إتالف المعلومات أو تعديلها-2
 .التجسس على الشبكات-3
 .تدمير األصول والمعلومات-4
 :أبعاد األمن السيبراني. ج
 :البعد العسكري -

لقد كانت بدايات االنترنت في بيئة عسكرية، بشكل أساسي، لتنتقل فيما بعد إلى األوساط العلمية 
تمثلت في أبحاث تخدم القدرات العسكرية وتطورها، واالنجازات العلمية، التي تسهم في  واألكاديمية،

تفوق بلد على آخر، حيث كان التنافس على أشده، بين االتحاد السوفياتي، والواليات المتحدة 
وتتراكم األمثلة . األميركية، في مجال الوصول إلى الفضاء الخارجي، وتطوير األسلحة النووية

يران، كمثال على الموض حة لذلك، نذكر منها مثال ما حصل في جورجيا، واستونيا، وكوريا الجنوبية، وا 
بعض الهجمات واالختراقات، التي ترجمت ماديا، سواء باندالع صراع مسلح الحق، كذلك الذي وقع، 

والتشويش  بانقطاع االتصال باالنترنت في استونيا، بين الدولة والمواطنين، بين روسيا وجورجيا، أو
 . على اإلدارات الحكومية

كذلك اختراقات أنظمة المنشآت النووية، في إيران، وتحقق إمكانات التالعب بها، مع ما يعنيه هذا 
 . من تعرض األمن القومي، للدولة المعنية

 ، في" ، جورج بوشفي هذا السياق، وجه خبراء أميركيون، خطابا مفتوحا إلى الرئيس األميركي
رين إياه، من خطر الهجمات السيبرانية على البنية التحتية األميركية، التي تضم إلى ، محذ2334

الدفاع، إمدادات الطاقة الكهربائية، والمياه، واالتصاالت السلكية والالسلكية، والخدمات الصحية، 
 0 .والنقل، واالنترنت
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العسكرية ببعضها البعض عبر وتكمن الميزة النسبية للقوة السيبرانية في قدرتها على ربط الوحدات 
الشبكات العسكرية في الفضاء االلكتروني، بما يسمح بسهولة تبادل المعلومات وتدفقها، وسرعة اتخاذ 
القرارات العسكرية، ومن ثمة تحقيق األهداف عن بعدو ومن دون شك فإن عدم استغالل هذه التقنية 

ي، سيؤدي بالضرورة إلى شن هجمات والتسلح بها، أو تأمينها بشكل جيد من أي اختراق خارج
قواعد البيانات، وما يلحقه من  إلكترونية مضادة على شبكات القوات العسكرية، ومن ثم تدمير

 9.مخاطر

 :البعد االقتصادي -
وباتت المعرفة محرك االنتاج والنمو  أصبح الفضاء اإللكتروني جاذبًا لقطاعات المجتمع كافة،لقد 

االقتصادي، كما أيقن الجميع أن مبدأ التركيز على المعلومات والتكنولوجيا يعد عامال من العوامل 
تزيد من استثمارها في ألن األساسية للنهوض باالقتصاد، وهو ما دفع بالدول في اآلونة األخيرة 

حكم في االقتصاد الرقمي من طرف مختلف الفاعلين المعرفة، وأصبحت عصرنة االقتصاد مرتبطة بالت
تطوير الصناعات وتحريك  في الكمبيوتر وشبكة االنترنتاستخدام  كما أن 9.االقتصاديين واالجتماعيين

والمالية، زاد من أهمية ضرورة توفير األمن السيبراني  ت االقتصاديةالالمعام معالجة كلو  االقتصاد،
 . لضمان حماية هذه المعلومات

التجارة اإللكترونية بلغ  إلى أن حجمEmarketer   يشير تقرير صادر عن شركة فعلى سبيل المثال،
ن تريليو  4.2فيه  تالذي بلغ 2013مقارنة بعام  20%بزيادة نسبتها  2341تريليون دوالر في عام 1.5
المنظمة والخطيرة، فإن ذلك يمثل تهديدا صريحا لنمو  ونظرًا الرتفاع معدل الجرائم السيبرية ،ردوال

 .43االقتصاد الرقمي، ما لم تقم الدول بتعظيم معايير األمن السيبراني بما يضمن الحد من هذه الجرائم
 :البعد االجتماعي -
إلى كل المشتركين في الشبكة الدولية من الضروري تعميم المفهوم الصحيح والسليم لألمن  

للمعلومات، إذ تعتبر من الخطوات األساسية التي تقوي مستوى األمن إذا ما صيغت بطريقة واضحة 
فذت بذكاء، ولذلك يعتبر تنظيم الحمالت اإلعالمية والتثقيف المدني ألجل مجتمع معلومات وُعرفت ونُ 

والمخاطر، وتدابير األمن والوقائية والرادعة ألجل  مسؤول من الضرورة بمكان، بحيث تغطي التحديات
 .تثقيف جميع األفراد السيبرانيين للتعاطي مع عملية األمن

وينبغي التشديد على واجب األمن، والمسؤولية الفردية والتدابير الرادعة، وكذلك التداعيات  
امات التي يوجبها األمن، التي تترتب عل عدم احترام االلتز  -في إطار القانون الجنائي–المحتملة 

وبصورة أكثر عمومية، فإن من الضروري توفير التثقيف والتدريب على تكنولوجيات المعلومات 
إذ يجب للثقافة األمنية أن تغرس داخل ثقافة . واالتصال، وليس فقط على األمن والتدابير الرادعة

 .تكنولوجيا المعلومات
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عا مفتوحا للجميع بحيث يمكن لجميع المتعاملين ينبغي جعل الشبكة الدولية للمعلومات مشا
. السيبرانيين أن يستفيدوا من البنى التحتية والخدمات المتاحة لهم دون تحمل مخاطر أمنية زائدة

ويحتاج األمر إلى بلورة مدونة أخالقيات األمن، تكون مقبولة ومحترمة من جانب جميع العاملين في 
   44.الفضاء السيبراني

 :قانونيالبعد ال -
يترتب على النشاط الفردي والمؤسساتي والحكومي، في الفضاء السيبراني، نتائج قانونية، وموجبات 

وهو ما يستدعي مواكبة التحوالت . تستدعي اهتماما خاص، لحل النزاعات التي يمكن أن تنشأ عنها
العالمية فظهرت حقوق أخرى، كحق النفاذ إلى الشبكة . التي رافقت ظهور مجتمع المعلومات

للمعلومات، وتوسعت بعض المفاهيم، لتشمل أساليب الممارسة الجديدة باستخدام تقنيات المعلومات 
واالتصاالت، كالحق في إنشاء المدونات االلكترونية، والحق في إنشاء التجمعات على االنترنت، 

كاسات اقتصادية كما ظهرت موجبات جديدة، ذات انع. والحق في حماية ملكية البرامج المعلوماتية
 11.موجب االحتفاظ ببيانات االتصاالت، وموجب اإلبالغ عن مخالفات وجرائم خاصة بالمحتوى: مثل

كل هذه التغيرات والتحوالت تستدعي وجود ترسانة قانونية تنسجم مع التطورات الحاصلة، إن  
 .على مستوى الحقوق، أو على مستوى البيئات والعمليات

 :البعد السياسي -
اك أمثلة كثيرة تدفع نحو االهتمام بالبعد السياسي لألمن السيبراني، كالتسريبات المختلفة هن 

للوثائق الحساسة، التي تؤدي إلى مشكالت عويصة جدا، على المستوى الخارجي والدولي، كما أنه ال 
ية، حمالت انتخاب)ينكر أحد الدور المتعاظم لشبكات التواصل االجتماعي على المستوى السياسي 

، كما يتم استغالل هذه المواقع من طرف العديد من (تظاهرات افتراضية، حركات احتجاجية إلكترونية
 .الحكومات لتمرير سياساتها
أن ال نغفل عن استخدام هذه المواقع من طرف الحركات اإلرهابية لتجنيد  وفي سياق آخر يجب

أفراد وكجماعات، وهو ما استوجب على الدول أفرادها وجمع التمويل لعملياتها، وآلية لالتصال بينها ك
  40.العمل على حماية أمنها من التهديدات والمخاطر التي قد تتعرض لها من خالل شبكة االنترنت

 :في الجزائر الدفاع الوطني وآليات تحقيق األمن السيبراني: ثانيا
على غرار باقي دول العالم التي  لقد وضعت قيادة الدفاع الوطني األمن السيبراني أحد أولوياتها،

دراجها آلليات وميكانزمات جديدة تعني بهذه المسائل، بالموازاة  سارعت إلى مراجعة سياساتها األمنية، وا 
ويفرض مطلب األمن مضاعفة . مع تطوير البنايات األساسية المتعلقة بتكنولوجيات العالم الرقمي

لحريات الفردية، ولهذا وجب مرافقة كل المقاربات األمنية في أنظمة الرقابة التي قد تشكل تهديدا ممكنا ل
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مجال األمن الرقمي لألطر القانونية والتكنولوجية المالئمة، وتأخذ بعين االعتبار دقة الهجمات 
  .  14االلكترونية وتعقيداتها والتي يزداد خطرها مع التطور التكنولوجي واستخداماتها اليومية 

 خاصةبرامج لدولة الجزائرية وفي مقدمتها مؤسسة الدفاع الوطني إلى إعداد باشرت اذلك ل اديوتجس
نشاء أجهزة جديدة تنسجم في أدوارها وتجهيزاتها مع  لمجابهة الجريمة االلكترونية والحد من انتشارها، وا 
 المتغيرات الحاصلة في هذا المجال، إذ أصبحت الحماية السيبرانية جزء مهما في أي منظومة للدفاع،
وقد استطاع الجيش الشعبي الوطني المضي قدما ومسايرة التطورات التكنولوجية واإلعالمية الحاصلة 

لمعلوماتي لكل الناشطين فيه، ا، وتأمين الفضاء  في العالم، ومن ثمة تأمين وحماية نطاقه المعلوماتي
 :وهي رئيسية مرتكزاتوذلك من خالل التركيز على ثالثة 

استدرك المشرع الجزائري في السنوات األخيرة ولو نسبيا الفراغ القانوني في : النص القانوني. 1
المتضمن تعديل قانون العقوبات، حيث  15-04مجال الجريمة االلكترونية، وذلك لما أصدر القانون 

خصص قسمه السابع مكرر للمساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات، وتضمن ثمانية مواد، إذ 
مكرر بمعاقبة كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة  314تعلقت المادة 

فنصت على معاقبة كل من أدخل  1مكرر 314للمعالجة اآللية للمعطيات أو يحاول ذلك، أما المادة 
بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة اآللية أو أزال أو عّدل بطريق الغش المعطيات التي 

 -: على معاقبة كل من يقون عمدا عن طريق الغش بما يأتي 1مكرر 314لمادة يتضمنها، ونصت ا
تصميم أو بحث أو تجميع أوتوفير أو نشر أو االتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مراسلة عن 

حيازة أو  –طريق منظومة معلوماتية يمكن أن تتركب بها الجرائم المنصوص عليها في القسم األول 
أو استعمال ألي غرض كان، المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص إفشاء أو نشر 

فنصت على مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في هذا  3مكرر 314أما المادة . عليها في هذا القسم
القسم، إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني، أوالهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، دون 

شدد المشرع على معاقبة الشخص المعنوي  4مكرر 314وفي المادة . طبيق عقوبات أشداإلخالل بت
الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها بغرامة تعادل خمس مرات الحد األقصى للغرامة المقررة 

أن كل من شارك في مجموعة أو إتفاق تألف بغرض  5مكرر 314وجاء في المادة . للشخص الطبيعي
يمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها، وكان هذا التحضير مجسدا بفعل أو عدة أفعال اإلعداد لجر 

على أنه مع االحتفاظ  6مكرر 314وأوردت المادة . مادية، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها
ع التي بحقوق الغير حسن النية، بحكم بمصادرة األجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة مع إغالق المواق

تكون محال لجريمة من الجرائم المعاقب عليها، عالوة على إغالق المحل أو مكان االستغالل إذا كانت 
فنصت على أنه يعاقب الشروع في ارتكاب  0مكرر 314أما المادة . الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها

 15.الجنح المنصوص عليها بالعقوبات المقررة للجنحة
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المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة  04-01:ن رقمالقانو  1001ليصدر سنة 
 .بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها

واستهل بالهدف األسمى منه وهو الوقاية من الجريمة المعلوماتية، ليرصد في المادة الثانية منه 
 :المفهوم من هذا القانون من خالل توضيح ما يلي

وأشار إلى أنها جرائم المساس بأنظمة المعالجة : بتكنولوجيات اإلعالم واالتصالالجرائم المتصلة  -
اآللية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق 

 .منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت اإللكترونية
األنظمة المتصلة ببعضها البعض أو  أي نظام منفصل أو مجموعة من :منظومة معلوماتية -

 .المرتبطة، يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين
أي عملية عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاهيم في شكل جاهز للمعالجة  :معطيات معلوماتية -

أنها جعل منظومة معلوماتية تؤدي داخل منظومة معلوماتية، بما في ذلك البرامج المناسبة التي من ش
 .وظيفتها
أي كيان عام أو خاص يقدم لمستعملي خدماته، القدرة على االتصال بواسطة  :مقدمو الخدمات -

 .أو نظام لالتصاالت/منظومة معلوماتية و
وأي كيان آخر يقوم بمعالجة أو تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة االتصال المذكورة أو 

 .لمستعمليها
أي معطيات متعلقة باالتصال عن طريق منظومة معلوماتية  : المعطيات المتعلقة بحركة السير-

تنتجها هذه األخيرة باعتبارها جزء في حلقة اتصاالت، توضح مصدر االتصال، والجهة المرسل إليها، 
 .والطريق الذي يسلكه، وتاريخ وحجم ومدة االتصال ونوع الخدمة

أي تراسل أو إرسال أو استقبال عالمات أو إشارات أو كتابات أو صور : االتصاالت اإللكترونية-
 .أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية

وقد جاءت المادة الثالثة من هذا القانون لتوضح مجال تطبيقه، مما ال يدع مجاال للبس، إذ أشارت 
المراسالت واالتصاالت، يمكن لمقتضيات حماية أنه مع مراعاة األحكام القانونية التي تضمن سرية 

النظام العام أو لمستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية، وفقا للقواعد المنصوص عليها في 
قانون اإلجراءات الجزائية وفي هذا القانون، وضع ترتيبات تقنية لمراقبة االتصاالت اإللكترونية وتجميع 

 .ا والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة المعلوماتيةوتسجيل محتواه في حينه
وقد بين المشرع في المادة الرابعة من هذا القانون الحاالت التي يسمح بها باللجوء إلى المراقبة 

 :اإللكترونية وحددها في اآلتي
 .الدولة للوقاية من األفعال الموصوفة بجرائم اإلرهاب أو التخريب، أو الجرائم الماسة بأمن . أ
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في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام  . ب
 .العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو االقتصاد الوطني

لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم  . ج
 .لى المراقبة اإللكترونيةاألبحاث الجارية دون اللجوء إ

 .في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة . د

وأكد المشرع على أنه ال يمكن إجراء عمليات المراقبة في الحاالت المذكورة أعاله إال بإذن مكتوب 
العام لدى  من السلطة القضائية المختصة، واستثنى الحالة الواردة في الفقرة أ وخصها بإذن من النائب

 .مجلس قضاء الجزائر
: وأجازت المادة الخامسة من نفس القانون للمخولين قانونا الدخول بغرض التفتيش، ولو عن بعد إلى
لى منظومة تخزين معلوماتية  .منظومة معلوماتية أو جزء منها والمعطيات المعلوماتية المخزنة فيها، وا 

جز المعطيات التي تخدم التحقيق وضرورة السهر كما نصت المادة السادسة صراحة على إمكانية ح
مكانية إعادة تشكيل هذه المعطيات قصد جعلها قابلة لالستغالل ألغراض التحقيق،  على سالمتها، وا 

 .شريطة أن ال يؤدي ذلك إلى المساس بمحتواها
 وأجاز المشرع في المادة السابعة في حال إستحال إجراء الحجز وفقا لما هو منصوص عليه في
المادة السادسة إمكانية السلطة التي تقوم بالتفتيش إستعمال التقنيات المناسبة لمنع الوصول إلى 

وأوضحت المادة الثامنة إمكانية سلطة . المعطيات التي تحتويها المنظومة المعلوماتية، أو نسخها
جريمة، ال سيما  التفتيش إتخاذ االجراءات الالزمة لمنع االطالع على المعطيات التي يشكل محتواها

 .عن طريق تكليف أي شخص مؤهل باستعمال الوسائل التقنية المناسبة لذلك
وقد شددت المادة التاسعة على عدم استعمال المتحصل عليها إال في الحدود الضرورية للتحريات 

 .أو التحقيقات القضائية
لجهات التحقيق، كما يتعين وألزمت المادة العاشرة مقدمي الخدمة بضرورة تقديم المساعدة الالزمة 

 .عليهم كتمان سرية العمليات التي ينجزونها بطلب من المحققين
وقد تضمن الفصل الخامس من هذا  القانون إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة 

ا من القانون المهام الموكلة له 14بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحته، حيث أوضحت المادة 
 :ولخصتها فيما يلي

 .تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحته-
مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن الجرائم -

نجاز الخبرات القضائيةذات الصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بما في ذلك تجميع المعلوما  .ت وا 
تبادل المعلومات مع نظيراتها في الخارج قصد جمع كل المعطيات المفيدة في التعرف على -

  16.مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتحديد مكان تواجدهم
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     .   ة وسير عملهاوالذي حدد تشكيلة وتنظيم الهيئ 161-15وتجسيدا لذلك صدر المرسوم الرئاسي رقم

تعتبر طبيعة الجريمة اإللكترونية وانفرادها بمميزات خاصة كانعدام الحواجز  :التطور التقني. 2
الجغرافية، وصعوبة الكشف عن هوية المستخدم، من بين الدواعي التي تفترض التسلح بأحدث الوسائل 

المختصة بالتحقيقات في الجرائم  التقنية للتمكن من مجابهة أخطارها، ولهذا يستلزم على الجهات
المتصلة بالمعلوماتية، أن تمتلك الوسائل والتقنيات الالزمة لفك ألغاز الجرائم، ويمكن حصر ذلك في 

 :العناصر التالية
 .تنمية وتعزيز القدرات البشرية المكلفة بعمليات التحقيق في الجرائم اإللكترونية-
 .ال اإلعالم اآللي، االتصاالت الالسلكيةتوافر أحدث المعدات التكنولوجية في مج-
 .التمتع بقاعدة بيانات واسعة محدثة باستمرار-
 .القدرة على تصميم البرامج المعلوماتية وتطويرها-

لقد شكلت العناصر محور إهتمام مؤسسة الدفاع الوطني من االستقالل، واستطاعت من خالل 
جميع األصعدة، ويمكن أن نلحظ ذلك بشكل جلي،  سعيها المتواصل إلى تطوير إمكاناته وقدراته على

 وسائل وتقنيات حديثة تساعدفي درجة االحترافية التي يتمتع بها أفراد الدرك الوطني، واستخدامهم ل
ث السير مثال يمتلك الدرك الجزائري دافي حو ففي مجال التحقيق على انجاز التحقيقات والتحريات 
تمثيل حوادث المرور بشكل دقيق ومفصل مما يسهل الخروج  إعادةوسائل وبرامج خاصة تساعد في 

 .بتوقعات وتفسيرات تساعد المحققين في انجاز تقاريرهم
واستطاعت وحدات الدرك الوطني من اقتناء أحدث التجهيزات والبرامج التقنية لحماية البنى التحتية 

ويتضح ذلك في األدوار . توياتالمعلوماتية ضد كل المخاطر الرقمية، وتكوين أفرادها على أعلى المس
التي تؤديها إنجازاتها، إذ يعتكف أفرادها على وضع التدابير الالزمة لمنع تسرب إمتحانات البكالوريا 

 ، وضع تطبيق طريقي في الخدمة، إلى غير ذلك من االنجازات المعلوماتية7102
التي أنشئت لغرض مواجهة ويتمثل هذا األخير في  المراكز والوحدات  :الجهاز العملياتي. 3

 :والمتمثلة أساسا في ومدى إستعدادتها ألدائها من ذلك الجريمة االلكترونية،

وقد أنشئ في سنة  :مركز الوقاية من جرائم اإلعالم اآللي والجرائم المعلوماتية للدرك الوطني -
نظومة المعلومات تأمين م ويعتبر الجهاز الوحيد المختص بهذا الصدد في الجزائر، وهدف إلى 1008

بمثابة مركز توثيق ومقره يوجد ببئر مراد رايس، هذا المركز يعكف على  واعتبر ،لخدمة األمن العمومي
تحليل معطيات وبيانات الجرائم المعلوماتية المرتكبة، وتحديد هوية أصحابها سواء كانوا أشخاص 

والحفاظ عليها، ال سيما تلك فرادى أو عصابات، وهذا كله من أجل تأمين األنظمة المعلوماتية 
يهدف إلى مساعدة باقي األجهزة األمنية كما  .البيوتو  والبنوك المؤسسات الرسميةالمستعملة في 

واستطاعت قيادة الدرك الوطني من خالل التكوين المستمر والمتميز ألفرادها ، في أداء مهامها األخرى
 المؤهلة وذات الكفاءة من القوى  ل أخرى أن توفروالملتقيات الدولية والوطنية وتبادل الخبرات مع دو 
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• مهندسي اإلعالم اآللي، رجال قانون، وهذا من أجل الفهم الصحيح للجريمة المعلوماتية والتصدي لها
، وما 1014جريمة إلكترونية سنة  100، وقد استطاع المركز من معالجة أزيد من قافي ذات السي

جريمة تتعلق بمواقع التواصل االجتماعي  300، منها 1015خالل سنة قضية رقمية  500يفوق 
جريمة رقمية تعلقت باختراق مواقع رسمية لمؤسسات خاصة وعامة، استهدف  10، و”فايسبوك“

 .مجرموها أنظمة المعالجة اآللية للمعطيات

 إداريمؤسسة عمومية ذات طابع  :المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم اإلجرام للدرك الوطني -
 :ةتحت الوصاية المباشرة لوزير الدفاع الوطني مكلفة بالمهام التالي

والتحقيقات القضائية وهذا بغرض  األوليةالتحريات  إطارالخبرات والفحوص العلمية في  إجراء -
 .حالتي تسمح بالتعرف على مرتكبي الجنايات والجن األدلة إقامة

 . ةت المعقدة باستخدام مناهج الشرطة العلميالقيام بالتحريا أثناءضمان المساعدة العلمية  -

 .المشاركة في الدراسات والتحاليل المتعلقة بالوقاية والتقليل من كل أشكال اإلجرام -

 .تتصميم وانجاز بنوك المعطيا -
 .ماإلجراالمشاركة في تحديد سياسة جنائية مثلى لمكافحة  -
جراءالمبادرة  -  .ةالتكنولوجيات الدقيق إلىباللجوء  باإلجرامبحوث متعلقة  وا 
 فعاليتها في ميادين علمي أثبتتالتحريات التي  وأساليبالعمل على ترقية البحوث التطبيقية  -
 .الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي واألدلة اإلجرام

لتطوير مستوى  الصعيدين الوطني والدوليالندوات على ركة في كل الملتقيات والمحاضرات و المشا -
 .مستخدمي المعهد

 .بعد التدرج في تخصص العلوم الجنائية والتكوين ما اإلتقانالمساهمة في تنظيم دورات  -

الجنائية وعلم اإلجرام يحتوي على العديد من  لألدلةوجه فان المعهد الوطني  أكملمهامه على  لتأديةو  
 :من أهمهااألقسام والمصالح المختصة 

يتم على مستوى هذه المصلحة مقارنة البصمات للتعرف على الجثث وتجدر : مصلحة البصمات -
 AFIS : The)على البصمات اآلليالتعرف  بأنظمةالدرك الجزائري مجهز  أن إلى اإلشارة

Automated Fingerprint Identification System) في هذه المصلحة : مصلحة الوثائق
 .من صحة الوثائق السرية التأكدوكذلك  النقودوالتحقق من  واإلمضاءاتمن صحة الوثائق  التأكديتم 
على مستوى هذه المصلحة يتم رصد و مراقبة وتتبع عمليات االختراق : اآللي اإلعالممصلحة  -

: مصلحة البيئة.والقرصنة المعلوماتية وكذا اكتشاف المعلومات المسروقة وتفكيك البرامج المعلوماتية
تلوث المياه والتربة وكذا الكشف عن المواد  أسبابتشرف هذه المصلحة على عمليات البحث في 

  .أماكن العمل أوالسامة المتواجدة في المحيط 
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  :المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة لمديرية األمن الوطني-
 قامتلمطلب األمن المعلوماتي ومحاربة التهديدات األمنية الناجمة عن الجرائم اإللكترونية  استجابة

إنشاء المصلحة المركزية للجريمة اإللكترونية التي عملت على تكييف التشكيل األمني ب األمن مصالح
ني خاص كانت عبارة عن فصيلة شكلت النواة األولى لتشكيل امالتي و  ،لمديرية الشرطة القضائية

 ،1122ت سنة ئمن الوطني والتي أنشلمحاربة الجريمة اإللكتّرونية على مستوى المديرية العامة لأل
بقرار من  واالتصالليتم بعدها إنشاء المصلحة المركزية لمحاربة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم 

 21."1122القضائية في جانفي الشرطة  المدير العام لألمن الوطني وأضيف للهيكل التنظيمي لمديرية

يوضح عدد القضايا المعالجة من طرف مركز الوقاية من جرائم المعلوماتية  10:جدول رقم
 ومكافحتها

 طبيعة القضايا عدد القضايا المعالجة السنة
 التهديد - 01 9112

 جرائم المساس بالنظام العام -
 اإلرهاب -
للمعطيات جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية  -

 (االختراق)
 تحريض القصر على الفسق والدعارة -
 إهانة هيئة نظامية -
 إهانة رموز الدولة -
 النصب واالحتيال -
 التحرش الجنسي ضد القصر -
 االعتداء على الحياة الخاصة -

9101 99 
9100 92 
9109 01 
9100 24 
9102 019 
9102 921 

مداخلة ، قيادة الدرك الوطني، "ومكافحتها للوقاية من الجرائم المعلوماتية اإلطار القانوني" عزالدين عز الدين، :المصدر
 .01، ص1015نوفمبر  16جامعة محمد خيضر ببسكرة،  .الجريمة المعلوماتية بين الوقاية والمكافحة: بالملتقى الوطني حول
 :لألمن الوطنييوضح عدد القضايا المعالجة من طرف المديرية العامة  19جدول رقم 

 عدد األشخاص المتورطين عدد القضايا المعالجة السنة
9112 00 00 
9111 14 01 
9112 92 90 
9102 922 / 
9102 212 022 

، المديرية الوالئية لألمن حمالوي عبد الرحمان، دور المديرية العامة لألمن الوطني في مكافحة الجرائم اإللكترونية: المصدر
، جامعة محمد خيضر ببسكرة، الجريمة المعلوماتية بين الوقاية والمكافحة: مداخلة بالملتقى الوطني حولالوطني ببسكرة، 

 .01، ص16/1/1015
 :الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها-

وهي سلطة إدارية مستقلة لدى  18 161-15ت هذه الهيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم تشكل 
وزير العدل، تعمل تحت إشراف ومراقبة لجنة مديرة يترأسها وزير العدل وتضم أساسا أعضاء من 
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الحكومة معنيين بالموضوع ومسؤولي مصالح األمن وقاضيين من المحكمة العليا يعينهما المجلس 
 .قضاءاألعلى لل

وتضم الهيئة قضاة وضباط وأعوانا من الشرطة القضائية تابعين لمصالح االستعالمات العسكرية 
 .والدرك الوطني واألمن الوطني وفقا ألحكام القانون اإلجراءات الجزائية

وكلفت الهيئة باقتراح عناصر اإلستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم 
التصال ومكافحتها وتنشيط وتنسيق عمليات الوقاية منها، ومساعدة السلطات القضائية ومصالح وا

الشرطة القضائية في مجال مكافحة هذه الجرائم، من خالل جمع المعلومات والتزويد بها ومن خالل 
م المتعلقة الخبرات القضائية، وضمان المراقبة الوقائية لالتصاالت اإللكترونية، قصد الكشف عن الجرائ

 .  11باألعمال اإلرهابية والتخريبية والمساس بأمن الدولة
 :وعوائق تحقيق األمن السيبراني في ظل التحديات اآلنية والمستقبلية تحديات: ثالثا

تواجه مصالح الدرك الوطني ومصالح األمن الوطني العديد من العوائق والتحديات، التي  
 :في الجزائر، يمكن أن نذكر أهمها فيما يليتعيقها في تحقيق األمن السيبراني 

ومع زايدة عدد : (ماليين مشترك بالجزائر 11أكثر من )زيادة عدد المشتركين في شبكة اإلنترنت  -
مستخدمي الشبكة تزداد المخاطر، لتتحول عملية اكتشاف هوية مرتكبي الجرائم اإللكترونية إلى تحدي 

 .  عدد الهائل والمتجه نحو االرتفاع باستمراربسبب صعوبة البحث والتحري ضمن هذا ال
تسهم التكنولوجيا : ADSL/ VSAT/SDSL والتدفق انتشار تكنولوجيا اإلنترنت فائقة السرعة -

المتطورة في سرعة انجاز الجريمة، وهذا يضع الجهات األمنية المختصة أمام تحدي سرعة مباشرة 
 . التحقيقات ومتابعة الجناة، والتسلح باألجهزة المتطورة والبرامج الحديثة السريعة الخدمة

لتقنيات لم يعد عبر هذه ا: WIFI/3G/4Gالتطور التكنولوجي وظهور اإلنترنت الالسلكي  -
المجرم يحتاج للجلوس وراء الحواسيب الموصولة سلكيا بشبكة اإلنترنت، للقيام بجريمته، مما يستدعي 

 . من الجهات األمنية رفع التحدي، واالستعداد بأحدث التقنيات لمواجهة والتصدي لهذه التطورات
ي هذه المواقع في الجزائر لمستعم إذ وصل عدد: الواسع لشبكات التواصل االجتماعياالستعمال  -
مستعمل، وهو ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع أنواع متعددة من الجرائم ماليين  0أكثر من  إلى

القذف، التحرش الجنسي، استغالل القصر، وغيرها، وهذا ما يستوجب وضع : اإللكترونية، مثل
 .تواصل االجتماعياستراتيجيات جد محكمة لضمان األمن السيبراني عند استخدام مواقع ال

وهي من أكبر اإلشكاليات التي (: Proxy)عمليات التخفي أثناء استعمال خدمات شبكة االنترنت  -
تواجهها الجهات المختصة بالتحقيق، ويتطلب تعاون جهات متعددة، والتسلح بالوسائل المتطورة التي 

بالمعلومات وتحديثها باستمرار،  يمكن لها رصد الجزئيات وفك الشفرات، وتطوير البنى التحتية الخاصة
 10. وتصميم برامج عالية التطور
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إذ من المعلوم أن الجريمة اإللكترونية عابرة للحدود  :غياب التنسيق بين الدول والحكومات -
والقارات، وهو ما يعني أن مرتكبيها يمكنهم النفاذ إلى أنظمة الحاسوب في أحد الدول، ليتم التالعب 

في بلد آخر، تسجل النتائج في بلد ثالث، ناهيك عن أنه من الممكن تخزين أدلة  واختراق البيانات
الجريمة اإللكترونية في حاسوب موجود في بلد آخر، غير الذي ارتمبت فيه الجريمة، وكل هذا يساعد 
المجرم االلكتروني في إخفاء هويته ونقل المواد من خالل قنوات موجودة في بلدان مختلفة، وبالتالي 

نتيجة القدرة على التنقل إلكترونيا من شبكة إلى أخرى والنفاذ إلى قواعد البيانات في قارات مختلفة، و 
ولذلك فإن المحاربة . تصبح عدة دول ومحاكم وقوانين وقواعد معنية بذلك، ما يشكل تحديا حقيقيا

   11.على أعلى درجات التنسيقو , الفعالة للجريمة اإللكترونية تستدعي تعاونا دوليا متزايدا، سريعا، وفعاال
وهو ما يفرض على األجهزة األمنية : التطور التكنولوجي في مجال االنترنت واالتصاالت -

المختصة بأن تساير هذا التطور،  سواء من حيث إكتساب التكنولوجيا والتقنية أو من حيث التمكن من 
تها المحدودة، ولذلك يتوجب توفير جميع استخدامها واستثمارها بالشكل الالزم، وهذا قد يرهق ميزانيا

 . االمكانات المادية، المالية والبشرية الالزمة للتحقيق األمن السيبراني
وهو ما يستوجب القيام بحمالت : نشر التوعية بمفهوم األمن السيبراني لمستخدمي شبكة اإلنترنت -

ان الحد األدنى من األمان، توعوية بين مستخدمي شبكة االنترنت التخاذ التدابير الالزمة لضم
وتعليمهم آليات التشفير، واالحتياطات الواجب توفيرها عند استخدام مواقع التواصل االجتماعي، كما 
يجب توعيتهم بضرورة التحلي بثقافة التبليغ في الوقت الالزم لتتمكن الجهات المعنية من القيام بدورها 

 .ئمفي الوقت المناسب، والتوصل إلى مرتكبي الجرا
إذ من بين أكبر اإلشكاالت التي تسهم في : تفعيل القوانين على أرض الواقع وتطبيقها بصرامة -

انتشار الجريمة االلكترونية، هو اإلفالت من العقاب، والتأخر في تفعيل القوانين، وهو يمنح المجرم 
ن تتكيف النصوص فرصا لتكرار جرائمه، ولذلك من الضروري تأكيد على تطبيق القوانين، كما يجب أ

يتوجب إنشاء محاكم متخصصة بالجرائم القانونية مع التغيرات الحاصلة في هذا المجال، كما 
 .اإللكترونية، نظرا لالنتشار الواسع لهذه الجرائم

 :الخاتمة
إن األطروحات الجديدة لألمن تستوجب علينا التوقف والتمعن في هذا المفهوم، بما ينسجم والتغيرات 

العالم، ال سيما في ظل التطور الرهيب في مجال اإلعالم اآللي وتكنولوجيا االتصاالت  الحاصلة في
والمعلومات، إلى حد التوجه إلى إنشاء ما أصطلح على تسميته بالمدن الذكية، والتي تحولت فيها 
الخدمات من الشكل التقليدي إلى اإللكتروني، لتخلق بذلك ميدانا جديدا يختلف عن سابقيه، وعلى 

 .الرغم من إيجابياته إال أنه يستلزم توفير األمن لنجاح هذه الخدمات
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والجزائر كغيرها من الدول اتجهت نحو تبني مقاربة الحكومة اإللكترونية، وعلى الرغم من حداثة 
التوجه إال أن عدد الجرائم المرتكبة، يوحي بحجم األخطار التي تتربصها، وهو ما يجعل مؤسسة الدفاع 

 . م تحدي جديد، وهو تحقيق األمن السيبراني حاليا ومستقبالالوطني أما

وختاما، نورد بعض التوصيات، التي يتبناها المرصد العربي للسالمة واألمن في الفضاء السيبراني، 
 22:وأهمها

  ،التزام القرارات الصادرة عن األمم المتحدة وعن القمة العالمية لمجتمع المعلومات بشقيها
 . ر ثقافة األمن السيبرانيوالداعية إلى نش

  اتخاذ تدابير تعتمد األمن كعنصر ضروري في االنتاج، السيما ما يخص البرامج واألجهزة
 .المستخدمة في تقنيات االتصال

 وضع إطار تعاون، يضمن تبادل المعلومات، ونقل الممارسات الفضلى، في المجال األمني . 

  للجرائم السيبرانية، بما يمنع نشوء جنات رقميةتأمين انسجام األنظمة القانونية، المكافحة. 

  وضع إستراتيجية لنشر الوعي، وبنائه، لدى مختلف شرائح المجتمع، سواء منهم المستخدمين
 .العاديين، او المهنيين، أو متخذي القرار، والمسئولين عن سياسات األمن والسالمة

  قيات وأصول التعامل القائمة في خالأاعتماد مبادئ خلقية للسلوك السيبراني، على مثال
المجتمع التقليدي، وتكون بمثابة عقد اجتماعي، يؤسس لسلوك،  يضمن سالمة الجماعة، وسالمة 

 .مواردها

  وضع إستراتيجية، وسياسة أمنية واضحة وملزمة، لكل المعنيين بصناعة المعلومات، وبادراه
وسائل االتصاالت، والبني التحتية، كما ألولئك المعنيين بصناعة أدوات وبرامج االتصال، وخزن 

 .  المعلومات ومعالجتها

 يجية أو سياسة، بما في بعاد األمن السيبراني، بعين االعتبار، لدى وضع أي إستراتأخذ جميع أ
ذلك، حاجات المواطنين والمؤسسات، كما حقوقهم وواجباتهم، بحيث تأتي الخطة متكاملة، ومنسجمة 

 .من مجتمع المعلوماتبأمع ما يمكن توقع االلتزام به، من قبل المعنيين، 
  طنياإلقرار بالمسؤولية عن تحقيق األمن السيبراني، كجزء ال يتجزأ من األمن القومي والو. 

  إنشاء مراكز للسالمة المعلوماتية، ولطوارئ االتصاالت، تتعاون فيما بينها، وفق آلية واضحة
 .وشفافة وفاعلة

  التحتية لالتصاالت، بحيث  البنىتدريب وتأهيل وحدات عسكرية وأمنية خاصة، يمكنها مراقبة
زالتها  .تقوم بتحديد المخاطر المحتملة، وا 

 ى التعاون على المستوى الخارجي، مع الهيئات تتول اصة،تأهيل وحدات أمنية وعسكرية خ
 .العاملة على مكافحة المخاطر، والحد منها ومن آثارها
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  تأهيل األجهزة القضائية المختصة، والشرطة القضائية، بحيث تتمكن من القيام بواجبها، في
 .مجال مالحقة ومحاكمة المجرمين السيبرانيين

  ء من خطط التنمية والتطوير كافةتحويل األمن السيبراني، إلى جز. 

  ،توجيه دعوة من خالل جامعة الدول العربية، إلى دول العالم، لمناقشة إقرار معاهدة دولية
تنطلق ديباجتها من مقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، مضافا إليها، اإلقرار بضرورة عدم 

: مع االلتزام بعدد من المبادئ، وفي مقدمها تحويل الفضاء السيبراني إلى مجال يهدد السلم الدولي،
مبدأ سيادة الدول، والمساواة فيما بينها، وحق كل دولة في اإلفادة من قدرات تقنيات المعلومات 

 . واالتصاالت، بما يضمن قدرتها على المنافسة في هذا المجال، وتحقيق رفاه شعوبها

 رانية، وخدمات استشارات، مسبقة إنشاء هيئات تحكيم وطنية، متخصصة في القضايا السيب
 .لكتروني، يمكن لمن يرغب، اللجوء إليهانشاط إ والحقة ألي
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 التدابير القانونية لمكافحة الجرائم العالمية
 عبــدالمجيد لخــذاري

 نائب العميد المكلف بالدراسات وشؤون الطلبة
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 خنشلة-جامعة عباس لغرور-
 :مقدمة

كمصطلح قائم بذاته، ورغم تداوله في مختلف الملتقيات الفكرية " الجريمة العالمية"إن مصطلح 
والعلمية والمؤلفات الفقهية، إال أن الملفت للنظر هو عدم تطرق التشريعات سواء الدولية أو الوطنية له 

اكتفت فقط باإلشارة إلى كون أن صنفا معينا من الجرائم  -التشريعات  -بالتعريف، بل إن هذه األخيرة 
يتطلب نهجا دوليا من أجل مكافحته، أي يجب على الدول أن تتعاون من أجل التصدي له، وهذا 

 ".الجرائم العالمية"الصنف من الجرائم هو الذي يطلق عليه الفقهاء 
 التعريف الفقهي للجريمة العالمية

كمعطى جديد على أرض الواقع، قلما نعثر له على دراسة فقهية " ةالجريمة العالمي"إن تعبير 
بل نجدها تحت تسميات أخرى، كالجريمة عبر  -الجريمة العالمية  -تتناوله تحت هذه التسمية 

وغيرها من التسميات والتعابير ... الوطنية، أو الجريمة العابرة للقارات، الجريمة العابرة للحدود واألوطان
 .ا في معنى واحد، وهو تجاوز الجريمة حدود اإلقليم أو الدولة الواحدةالتي تصب كله

ومن الدراسات الفقهية التي تناولت الجريمة العالمية بالتعريف، دراسة األستاذ محمد محي الدين 
جريمة داخلية : "عوض بعنوان دراسات في القانون الدولي الجنائي، إذ تعرف الجريمة العالمية بأنها

القانون الداخلي وتتعاون الدول على مكافحتها عن طريق االتفاقيات الدولية، التي ينص عليها 
تضع الشروط التي ينتهجها قانون العقوبات الداخلي في العقاب على تلك الجرائم، كما تنص على 
خضوع المجرمين لقواعد معينة متحدة في ميدان التعاون الدولي، وتكفل عقابا أكثر مالءمة لتلك 

 .1"الداخلية الجرائم
الجرائم العالمية هي : "وفي نفس السياق ذهب األستاذ محمد عبد المنعم عبد الغني بقوله بأن

ليست جرائم دولية بالمعنى الصحيح، ولكنها في حقيقتها جرائم عادية متميزة بكونها ترتكب على 
الجنسيات، وتستلزم التعاون نطاق أكثر من دولة، وغالبا ما ترتكبها عصابات تضم أفرادا من مختلف 

فالدول المتعاقدة تقوم بمحاكمة المجرم الذي يرتكب هذه الجرائم إذا ما ضبط على . الدولي لمكافحتها
أرضها بصرف النظر عن مكان ارتكاب الفعل أو جنسية مرتكبيه أو المجني عليه، فاإلختصاص هنا 

 .2"عالمي طبقا لمبدأ عالمية القانون الجنائي
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الجرائم العالمية هي جرائم عادية باألساس يرتكبها األفراد بمبادرتهم الخاصة، حتى لو  وعليه فإن
ورد النص عليها في اتفاق أو معاهدة دولية، ألنها تعد من قبيل األفعال المنافية لألخالق، وتعد عدوانا 

تهم الجماعة  على القيم البشرية األساسية في العالم المتمدين وتشكل انتهاكا خطيرا لقيم ومصالح
، لذا تتعاون الدول لمكافحتها عن طريق تعميم وتدويل العقاب، والتقريب بين العقوبات 3الدولية بأكملها

 .4المقررة للفعل في التشريعات الجنائية الداخلية المختلفة
، غير أنها بدأت تتطور في  5والجريمة العالمية شأنها شأن أي جريمة أخرى فهي قديمة قدم التاريخ

لعصر الحديث نتيجة لتطور المجتمعات وتقدم وسائل اإلتصال والمواصالت، وازدياد حركة التجارة، ا
فكل هذه العوامل ساعدت وبشكل كبير في تطور اإلجرام العابر .. وكذا األساليب التقنية الحديثة 

 6لألوطان، الذي ال يعترف بالحدود اإلقليمية للدولة، وال حتى بالحدود القارية لها
من أقدم الجرائم العالمية، التي ابرمت ألجلها اتفاقيات دولية، إضافة  7يث تعتبر جريمة القرصنةح

سبتمبر  12واتفاقية  1111مايو 14اتفاقيات )إلى جرائم أخرى كجريمة تداول المطبوعات الشائنة 
ية اتفاق( )عن تداول المخدرات 1161سنة 1136وسنة  1131و سنة  1125اتفاقيات سنة ( )1123
 11اتفاقيات ( )عن االرهاب 1137نوفمبر سنة  26اتفاقية ( )عن تزييف النقود 1121افريل  21

 1121سبتمبر 31اتفاقيات ( )عن مكافحة  اإلتجار بالرقيق األبيض  1111مايو  14و 1114مايو 
 عن إلغاء 1151مارس  12اتفاقية ( )عن مكافحة االتجار بالنساء األطفال 1133اكتوبر سنة  11و

هذا ويطلق  بعض الشراح على بعض الجرائم العالمية ( االتجار في األشخاص واستغالل دعارة الغير
 .delicta juris gentium"8جرائم قانون الشعوب "تعبير 

باإلضافة إلى الجرائم سالفة الذكر فقد عرفت صورا أخرى للجرائم العالمية كجريمة الفسادوجرائم 
 أو كما يطلق عليها البعض جرائم أصحاب النفوذ (Crime en col blanc)أصحاب الياقات البيضاء 

الجريمة المنظمة ...وجرائم تبييض األموال، جرائم المعلوماتية، جرائم الهجرة غير الشرعية، جرائم التقليد
إلى غير ذلك من أنواع الجرائم التي لم نسمع عنها، وقد تظهر في المستقبل،  عبر الوطنية بأشكالها

 .أهم ميزة في اإلجرام العالمي العابر لألوطان والقارات، هي انتشاره وتطوره بسرعة  كبيرة ألن
 التعريف التشريعي للجريمة العالمية. ثانيا

لذا فإن . هو تعبير فقهي وليس تشريعيا" الجريمة العالمية"تجدر اإلشارة بداية إلى أن مصطلح 
وصوفة فقهيا بأنها عالمية، فإنها تطلق عليها تسميات معظم التشريعات عندما تتطرق إلى الجرائم الم

 .أخرى كالجريمة عبر الوطنية، أو اإلجرام عابر للحدود واألوطان
 

 :القواعد الموضوعية للجرائم العالمية: أوال
 قانون العقوبات ويتضمن تجريم األفعال اإلرهابية-0
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وحركة رؤوس األموال من و إلى قانون قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف -3
 .الخارج
قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين -3
 .بها

 .قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما-3
 .قانون مكافحة التهريب-1
 .قانون الوقاية من الفساد ومكافحته-0

 :ام اإلجرائية للجرائم العالميةاألحك-ثانيا
نقصد باألحكام اإلجرائية تلك القواعد القانونية التي أقرها المشرع بغرض تجسيد وتطبيق قانون 
العقوبات، من خالل القواعد التي تهدف إلى حماية حرية المتهم عن طريق تحديد ضمانات الدفاع، 

عمل على تنظيم االختصاص والصالحيات التي تراعى من طرف جهات المتابعة والتحقيق والحكم وت
بين الجهات القضائية المختلفة، ويسعى قانون اإلجراءات الجزائية إلى تحقيق التوازن بين مصلحتين 

 9 متعارضتين مصلحة المجتمع في حماية نفسه ومصلحة الفرد في حماية حريته
تصاص اإلقليمي بعدة تعديالت حول االخ 111510فيفري  25المؤرخ في  11-15جاء األمر 

جراءات التفتيش وآجال التوقيف للنظر واختصاص محكمة الجنايات  لضباط الشرطة القضائية، وا 
 .بالفصل في قضايا الجرائم اإلرهابية وما يتعلق بها

ولقد جاءت التعديالت المتتالية ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية بهدف جعله يتطابق مع ما جاء 
الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان التي صادقت عليها الجزائر من جهة وأيضا  بالمواثيق واالتفاقيات

 .11لضمان فعالية وسرعة أعمال النيابة العامة والقضاء في معالجة الجرائم المختلفة من جهة أخرى
 :وأهم ما يميز الجرائم العالمية من حيث اإلجراءات المتبعة فيها 

 القضائيةتوسيع اختصاص بعض الجهات : أوال 
أعطى المشرع الجزائري صالحيات واسعة للجهات القضائية، بغرض التحكم في الظاهرة اإلجرامية 

 .وتسريع اإلجراءات و تحقيق فعالية األداء لمختلف األجهزة المعنية
 :توسيع اختصاص ضابط الشرطة القضائية-1

كان التحقيق التمهيدي  لقد وسع المشرع في اختصاصات ضابط الشرطة القضائية في حالة ما إذا
الذي يجريه يخص وقائع موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ، فباإلضافة إلى اختصاصاته العادية 

يتمتع باختصاصات أوسع في سبيل تسهيل إجراءات البحث والتحري  11-15أصبح بموجب األمر 
جابهة الصعاب التي قد عن هذه الجرائم وكشف مرتكبيها وجمع االستدالالت عنها، بما يمكنه من م

 12تعترضه نتيجة لخطورة تلك األفعال  ولطبيعتها الخاصة 
 : االختصاص المكاني -أ
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وقد نصت ، 13يقصد به تلك الدائرة الحدودية التي يباشر ضابط الشرطة القضائية فيها اختصاصه
يمارس :)رطة بقولهافي فقرتها األولى والثانية والثالثة على االختصاص المكاني لضباط الش 16المادة 

ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة، إال 
أنه يجوز في حالة االستعجال أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين 

 (.به
اص إلى كامل اإلقليم الوطني، وذلك في ثم بينت المادة أنه في حالة الجرائم العالمية يمتد االختص

غير أنه فيما يتعلق ببحث ومعاينة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية :) قولها
والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال والجرائم المتعلقة بالتشريع 

 ( .رطة القضائية إلى كامل اإلقليم الوطنيالخاص بالصرف يمتد اختصاص ضباط الش
وفي حالة مباشرته الختصاصه خارج دائرته فإنه يجب عليه مسبقا إخطار وكيل الجمهورية الذي 
يعمل في دائرة اختصاصه، ألنه إذا وقع تجاوز االختصاص المكاني المحلي يترتب البطالن على ما 

 . 14يقوم به من إجراءات
تمديد االختصاص اإلقليمي للضبطية القضائية، كلما تعلق األمر بإجراءات فالمشرع الجزائري أجاز 

عطاء مرونة  البحث والتحري ومباشرة التحقيق، وهي من اآلليات القانونية التي تسمح بتسهيل مهمتها وا 
 .في اإلجراءات حتى يتم تحقيق نتائج أفضل

 :االختصاص الزمني-ب
تيش، حيث يتقيد بشروط تفتيش المسكن والتي تنقسم إلى حين يقوم ضابط الشرطة بمزاولة مهام التف

يكون ملزما باحترام المواعيد  15شروط تتعلق بالمكان وأخرى تتعلق بالزمان والثالثة تختص بالشكليات
من قانون اإلجراءات، يجوز له إجراء تفتيش  3فقرة  47ولكن وبمقتضى المادة  ؛المقررة لها قانونا

، إال أنه وفي حالة الجرائم العالمية ترد استثناءات، يمكن وفقها الدخول إلى المساكن والمحالت وغيرها
المنازل لغرض التفتيش بعد الساعة الثامنة مساء وقبل الساعة الخامسة صباحا، ويجوز إجراء التفتيش 
أو المعاينة والحجز في كل محل سكني أو غير سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل بناء 

 .إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص على 
من  47و 46و 54و 44ويجب على ضابط الشرطة القضائية مراعاة األحكام المحددة في المواد 

قانون اإلجراءات الجزائية ،إال أنه ال تطبق هذه المواد إذا تعلق األمر بجرائم المخدرات والجريمة 
ظمة المعالجة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأن

والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وجرائم اإلرهاب األحكام المتعلقة بالحفاظ على السر 
 .المهني

وهذا يعتبر استثناء في قانون العقوبات نظرا لخطورة الظاهرة اإلجرامية ، فحرمة المسكن حق 
، إال أنه في حالة الجرائم المنصوص 16من الدستور الجزائري 47و 41د مكفول دستوريا طبقا للموا
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عليها سابقا أجاز للضبطية القضائية أن تقوم بتفتيش المنازل وغيرها من األماكن أو المعاينة وفي أي 
 .وقت كان تحت اإلشراف المباشر للقاضي الذي أذن بذلك 

 :التوقيف للنظر-جـ
إيقاف أي شخص يشتبه في أمره و ال يعد ذلك قبضا ألنه في هذه يجوز لضابط الشرطة القضائية 
  17الحالة يستوقف شخصا لمعرفة هويته

ساعة ويقوم بتقديمهم إلى وكيل الجمهورية  41كما يمكنه حجز األشخاص لغرض التحقيق لمدة 
من قانون  65والفقرة الخامسة من المادة  2115وفقا لتعديل  51قبل انقضاء األجل،  وبموجب المادة 

، تكون آجال التوقيف للنظر في حالة الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية 2115اإلجراءات وفقا لتعديل 
أيام إذا تعلق األمر بجرائم المخدرات بالجريمة المنظمة عبر  11يوما،  12أو تخريبية إلى غاية 

أيام في حالة  16اص بالصرف الحدود الوطنية وجرائم تبييض األموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخ
 18.االعتداء على امن الدولة

من الدستور نصت على أن التوقيف في مادة التحريات الجزائية ال  41وذلك بالرغم أن المادة 
 .19ساعة ، وال يمدد إال في الحاالت االستثنائية المحددة  إذا دعت مقتضيات التحقيق ذلك 41تتجاوز 
 :رية وقاضي التحقيقتوسيع اختصاص وكيل الجمهو -3

إن قواعد االختصاص المحلي من النظام العام يمكن إثارتها في أي وقت و أمام أية درجة من 
،إال أن 20التقاضي سواء أمام المحكمة أو المجلس في حالة االستئناف ألول مرة أو أمام المحكمة العليا

قد وضع استثناءات لصالح  2114-11-11التعديل الصادر بتاريخ  14-14:المشرع في القانون رقم
 .وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق فيما يتعلق باالختصاص

 :االختصاص المكاني لوكيل الجمهورية-أ
من قانون اإلجراءات وسع من االختصاص اإلقليمي لوكيل الجمهورية ليشمل  37في المادة 

ت والجريمة المنظمة عبر اختصاص محاكم أخرى على أن يكون وفقا للتنظيم، وذلك في جرائم المخدرا
الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال واإلرهاب والجرائم 
المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وما يهمنا في هذه الجرائم هي اإلرهابية منها، إذ يخطر وكيل 

ة، ويبلغ بإجراءات التحقيق األولى، ومن ثم الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها مكان وقوع الجريم
 21.يرسل فورا نسخة ثانية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة

 االختصاص المكاني لقاضي التحقيق-ب
الصادر  14-14:من قانون اإلجراءات الجزائية المعدل طبقا للقانون رقم 2فقرة  41ورد في المادة

، تمديد االختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم 2114-11-11بتاريخ 
أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة 

ص بأنظمة المعالجة اآللية للمطيات وجرائم تبييض األموال و اإلرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخا
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بالصرف ،وبالتالي يصبح لقاضي التحقيق اختصاص إقليمي يتجاوز اختصاصه العادي ويمكنه التنقل 
أو انتداب أي ضابط شرطة قضائية للقيام بمهام تتعلق بالتحقيق القضائي في الجرائم الخطيرة السابقة 

ش أو حجز ليال أو ، يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأية عملية تفتي4فقرة 47، ووفقا للمادة  22الذكر
 .نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني ، أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين بذلك 

 فيما يخص االختصاص النوعي:ثانيـا
تختص محكمة الجنايات للبالغين بمحاكمة القصر الذين بلغوا ستة عشر سنة والذين ارتكبوا أفعاال 

 (.ج.إ.من ق 2فقرة  241المادة ) إرهابية أو تخريبية 
 .في حين تختص محاكم األحداث بمحاكمة هؤالء القصر في حال ارتكابهم جرائم من القانون العام

، الذي أنشأ ثالث جهات قضائية تدعى مجالس قضائية 13-12وبموجب المرسوم التشريعي رقم 
غرفا للتحقيق لدى هذه  وأنشأ نفس المرسوم،  خاصة  في كل من الجزائر العاصمة ، قسنطينة و وهران

المؤرخ في  11-15المجالس للتحقيق دون غيرها في الجرائم نفسها وألغيت بعد ذلك بموجب األمر رقم
 .، وأصبحت هذه الطائفة من الجرائم تخضع لقواعد القانون العام 1115 -25-12

إليها  والحاصل أن هناك نوعا من التداخل في االختصاص بين المحاكم العسكرية التي يؤول
اختصاص البت في الجنايات ضد أمن الدولة و الجرائم اإلرهابية و التخريبية من ضمنها والمجالس 

 .23العادية التي خصها المشرع بالنظر في الجرائم الموصوفة إرهابية أو تخريبية
 فيما يتعلق بالتقادم: ثالثـا

بنصوص قانونية يترتب عليها يعني التقادم مضي فترة من الوقت على ارتكاب الجريمة محددة 
، ويحقق التقادم االستقرار القانوني للعالقات االجتماعية ويطمئن األفراد على 24سقوط الدعوى العمومية

 .25مصالحهم، فال يظل المتهم مهددا بالدعوى العمومية واستمرار التهديد هو عقوبة في حد ذاتها
أنه ال تنقضي الدعوى  2114نوفمبر  11المؤرخ في  14-14مكرر من قانون  1تنص المادة 

مكرر و  17العمومية بالتقادم في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبية طبقا للمادة 
، في حين أنها تتقادم في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة 11-15ما بعدها من القانون 

لك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم تتخذ في ت
 .وأما الجنح تتقادم بمرور ثالث سنوات كاملة وفي المخالفات بمضي سنتين كاملتين

 اآلليات اإلجرائية الجديدة في التحري: ثالثا
، فقد تم اعتماد آليات جديدة لمكافحة 2116ديسمبر 21المؤرخ في  22-16:وفقا للقانون رقم

 .أشكال اإلجرام الجديدة و التي منها الجرائم اإلرهابيةمختلف 
 :مـراقبة األشخاص ونقـل األشياء و األموال -0

مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وتحت  16تنص المادة 
إخباره، أن سلطتهم أعوان الشرطة القضائية، ما لم يعترض على ذلك وكيل الجمهورية المختص بعد 
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يمددوا عبر كامل اإلقليم الوطني عمليات مراقبة األشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر 
، أو مراقبة وجهة أو نقل أشياء أو 16يحمل على االشتباه فيهم بارتكاب الجرائم المشار إليها في المادة 

بها، و يمكن تعريف المراقبة أموال أو متحصالت من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكا
المنصوص عليها في المادة أنها عملية أمنية يقوم بها رجال األمن بهدف التحري المباشر بمالحظة 
نشاط و تنقل أشخاص من أجل اكتشاف تحضير أو ارتكاب جنايات، ويمكن مباشرتها من طرف 

على األشخاص الذين يوجد  الضبطية القضائية لتشمل كامل القطر الوطني وتنصب عمليات المراقبة
ضدهم مبرر مقبول أو أكثر يمد على االشتباه فيهم بارتكاب الجرائم اإلرهابية، وتقوم هذه العملية بعلم 
وقبول وكيل الجمهورية المختص إلقليمها، إال أن المشرع الجزائري لم يحدد المدة المرخص بها إلجراء 

ء وأخضعها فقط لموافقة وكيل الجمهورية المختص عملية المراقبة على األشخاص واألموال واألشيا
 26.إقليميا
 :اعتراض الصور والمراسالت والتقاط الصور والصوت والتصوير-3

 11مكرر 65إلى  5مكرر 65مواد جديدة من المادة 22-16أضاف التعديل القانوني الجديد 
ل األصوات والتقاط المتعلقة بأحقية ضابط أو عون الشرطة القضائية اعتراض المراسالت وتسجي

الصور، إذ تنص أحكام المواد المستحدثة أنه في حالة ضرورة التحري في الجريمة المتلبس بها أو 
التحقيق االبتدائي في الجرائم اإلرهابية، يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق حسب الحالة أن 

ة وسائل االتصال السلكية يأذن لضباط أو أعوان الشرطة القضائية باعتراض المراسالت بواسط
والالسلكية، ووضع الترتيبات التقنية من أجل تسجيل المكالمات والتقاط الصور، ويسمح هذا اإلذن 
بالدخول إلى المحالت السكنية أو غيرها ولو خارج المواعيد التي يقررها القانون وبغير علم أو حتى 

اشرة لصاحب اإلذن وكيل الجمهورية أو رضا األشخاص المعنيين، ويكون كل هذا تحت الرقابة المب
فتنص على أن عمليات االعتراض ال تمس بمبدأ الحفاظ على  6مكرر 65أما المادة 27.قاضي التحقيق

من ق إ ج ، وأنه في حالة اكتشاف جرائم أخرى غير  45السر المهني المنصوص عليه في المادة 
 .سببا لبطالن اإلجراءات العارضةتلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي ، فإن ذلك ال يعد 

وفيما يخص الشكليات التي يجب أن يتضمنها اإلذن باالعتراض بضرورة أن ينص فيه على كل 
العناصر التي يسمح بالتعرف على االتصاالت المطلوب التقاطها، واألماكن المقصودة سكنية أو غيرها  

يسلم هذا اإلذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة  والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدتها ، و
أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية وهو ما 

 . 7مكرر  65جاء في المادة 
على أن يقوم المعني بهذه المهمة بتحرير محضر  11مكرر 65و 1مكرر 65و تنص المادتين 

يذكر تاريخ و ساعة بدايتها و االنتهاء منها ، وأن يرفق كل ذلك بملف عن كل عمليات االعتراض و 
 .القضية و تنسخ وتترجم الكلمات عند االقتضاء بمساعدة مترجم
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 :عمليات التسرب أو االختراق-3
وهي تعتبر من اآلليات الجديدة التي اعتمدها المشرع وسمح بها، لغرض الحد من الجرائم الخطيرة 

باعتبارها آلية فعالة تسمح بالتغلغل في أوساط الشبكة اإلجرامية، مما يسمح و  التي تهدد المجتمع
يمكن من التعرف على هوية المجرمين ، وعدم تمكينهم من تحقيق أعمالهم اإلجرامية وهي منصوص 

 .11مكرر 65إلى  11مكرر 65عليها في المواد من 
ن الشرطة القضائية، بمراقبة ويقصد بالتسرب في مفهوم هذا القانون قيام ضابط أو عون م

األشخاص المشتبه في ارتكابهم إحدى الجرائم المصنفة بالخطيرة بإيهامهم بأنه فاعل معهم أو شريك 
لهم أو مستخف بهوية مستعارة وأن يقوم بتقديم المساعدة للمشتبه فيهم الرتكاب أحد هـذه الجرائم وال 

عون المتسرب تحت طائلة البطالن التحريض على يجوز أن تشكل هذه األفعال بالنسبة للضابط أو ال
 28.ارتكاب الجرائم

 اآلليات القانونية المعتمدة للمواجهة على المستوى الدولي
لم يكن في استطاعة الدولة التصدي للظاهرة اإلجرامية لوحدها وعلى المستوى المحلي فقط، 

س كل الدول على حد السواء دون فالجرائم العالمية تعدت النطاق المحلي و صارت ظاهرة عالمية تم
استثناء ، فكان حريا بالدول أن تفكر مجتمعة ومثنى وعلى المستويات اإلقليمية باختالف العامل الذي 
يربطها، فأبرمت االتفاقيات وعقدت الندوات والمؤتمرات لغرض التفكير في حلول عملية تحد من 

 .الظاهرة اإلجرامية
 .المعتمدة لمكافحة الجرائم العالمية ؟فما هي صور التعاون الدولي 

سنتناول اآلليات القانونية المعتمدة على المستوى الدولي لمكافحة الجرائم االرهابية كنموذج، وذلك 
 :في الفرعين التاليين كما يلي

 .التعاون القضائي: التعاون األمني، ثم ثانيا:أوال
 :التعاون األمني:أوال 

االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ومن أهمها  االتفاقية العربية بالرجوع إلى مختلف 
، واتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لمنع اإلرهاب  111129أفريل  22المنعقدة بتاريخلمكافحة اإلرهاب و 

ئرية في ومكافحته ، التي اعتمدتها القمة الخامسة والثالثون لمنظمة الوحدة اإلفريقية بالعاصمة الجزا
واتفاقية األمم المتحدة لقمع تمويل اإلرهاب ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  ، 111130جويلية 

 . 211131نوفمبر 15الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة بتاريخ 
 1421جمادى األولى عام  21المؤرخ في  111-17:كما صادقت الجزائر بمرسوم رئاسي رقم 

يتضمن التصديق على بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لمنع  2117جوان  6الموافق لـ
ي ، باإلضافة إلى االتفاقيات الثنائية ف 2114جويلية  1اإلرهاب  ومكافحته المعتمد في أديس أبابا في 
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وتسليم المجرمين بين الجزائر  مجال التعاون القضائي و اإلعالنات و اإلنابة القضائية وتنفيذ األحكام 
 .العربية أو األوروبية وغيرها  32ومختلف الدول

 تدابير مكافحة الجرائم اإلرهابية: أوال
ير للمنع وأخرى يمكن تمييز نوعين من التدابير المتخذة لمكافحة الجرائم اإلرهابية ، فهناك تداب

 .للقمع
 :تدابير منع الجرائم اإلرهابية  -0

لقد اعتمدت الجزائر وفقا لالتفاقيات السابقة الذكر باالشتراك مع الدول التي صادقت على هذه 
 :االتفاقيات وهي بذلك ملزمة بهذه التدابير المقترحة والتي منها

يمها أو تنفيذها أو الشروع فيها أو الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط الجرائم أو تنظ-
االشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما فيها منع تسلل اإلرهابيين إليها أو إقامتهم على أراضيها أو 

 .استقبالهم أو إيوائهم أو تدريبهم، أو تسليحهم أو تمويلهم أو تقديم أية تسهيالت لهم 
من اإلرهاب بصورة متشابهة  يمنها، والتي تعان التعاون بين الدول المتعاقدة وخاصة المتجاورة -

 .أو مشتركة
تطوير و تعزيز األنظمة المتصلة بالكشف عن نقل و استيراد و تصدير ، وتخزين و استخدام  -

األسلحة والذخائر و المتفجرات وغيرها من وسائل االعتداء ، والقتل و الدمار وتشديد إجراءات مراقبتها 
منع انتقالها من دولة متعاقدة إلى أخرى ، أو غيرها من الدول إال ألغراض عبر الحدود و الجمارك ل

 .غير مشروعة على نحو ثابت
تطوير و تعزيز األنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود و المنافذ البرية و البحرية و  -

 .الجوية لغرض منع التسلل
 .ووسائل النقل العام تعزيز نظام تأمين و حماية الشخصيات و المنشآت -
تعزيز الحماية و األمن و السالمة للشخصيات و البعثات الدبلوماسية و القنصلية و المنظمات  -

 .اإلقليمية و الدولية المعتمدة لدى الدولة
تعزيز أنشطة اإلعالم األمني و تنسيقها مع األنشطة اإلعالمية في كل دولة، وفقا لسياستها  -

حباط مخططاتها، و بيان مدى خطورتها على األمن و اإلعالمية وذلك لكشف ا لتنظيمات اإلجرامية وا 
 .االستقرار
قيام كل دولة متعاقدة بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة باإلرهابيين  -

والمنظمات اإلرهابية  واإلجرامية ومتابعة مستجداتهم و تحديث المعلومات و تزويد األجهزة المختصة 
 .الدول المتعاقدة بها و ذلك في حدود ما تسمح به القوانين و اإلجراءات الداخلية في

 .تدابير قمع الجرائم اإلرهابية -3
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نصت أغلب االتفاقيات على تدابير قمع الجرائم اإلرهابية ، وخاصة االتفاقية العربية لمكافحة 
 33الجرائم اإلرهابية

ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني أو تسليمهم وفقا ألحكام القبض على مرتكبي الجرائم اإلرهابية  -
 .هذه االتفاقية أو االتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم

 .تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية -
 .د فيها تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم اإلرهابية و للشهو  -
 .توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا اإلرهاب -
إقامة تعاون فعال بين األجهزة المعنية و بين المواطنين لمواجهة اإلرهاب بما في ذلك إيجاد -

ضمانات و حوافز مناسبة للتشجيع على اإلبالغ عن األعمال اإلرهابية و تقديم المعلومات التي تساعد 
 .قبض على مرتكبيهاعلى كشفها و التعاون في ال

 
 

 الوسائل اإلجرائية للتعاون الدولي:ثانيا
حتى تتمكن الدول المتعاقدة في االتفاقيات المبرمة بينها وجب االعتماد على وسائل تنفيذ تعمل 

 :على التطبيق العملي لما نصت عليه االتفاقيات، ومن بين الوسائل التي أشير إليها فيها ما يلي
 :تبادل المعلومات  -0

 :34ويتم تبادل المعلومات في المجاالت التالية
من خالل معرفة أنشطة الجماعات اإلجرامية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها ومصادر تمويلها  

 .وتسليحها
تبادل المعلومات من خالل معرفة وسائل االتصال والدعاية التي تستخدمها التنظيمات اإلجرامية  -

 .تنقالت قياداتها وعناصرهاومعرفة أسلوب عملها و 
إخطار أية دولة على وجه السرعة بالمعلومات المتوافرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع على  -

 .أراضيها تستهدف مصالح دولة أخرى وتهدد أمن مواطنيها
أيضا تبادل المعلومات التي من شأنها أن تساعد على القبض على العناصر المطلوبة والمحافظة 

ية المعلومات المتبادلة ، حيث تنص المادة الرابعة من بروتوكول إتفاقية منظمة الوحدة على سر 
يكلف مجلس السلم واألمن :) اإلفريقية لمنع اإلرهاب ومكافحته في فقرتيه األولى والثانية على أنه 

طار ، يقوم بتوحيد و تنسيق الجهود القارية الرامية إلى منع اإلرهاب الدولي  ومكافحته ، وفي هذا اإل
 :مجلس السلم واألمن بما يأتي

 .يضع نظاما عمليا لجمع ومعالجة و توزيع المعلومات - أ
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ينشئ آليات لتسهيل تبادل المعلومات بين الدول األطراف حول األعمال اإلرهابية و حول  - ب
 (أحسن السبل لمكافحة اإلرهاب

تبادل واستغالل سريع  كما نصت المادة الثالثة على أن تقام نقاط وطنية محورية، لتسهيل
للمعلومات حول المجموعات و األنشطة اإلرهابية على المستويات اإلقليمية والقارية والدولية،  بما في 

 35.ذلك تعاون الدول لقمع تمويل اإلرهاب
 :التحريات -3

وهي إحدى وسائل التعاون في مجال مكافحة الجرائم، وتقوم به األجهزة األمنية، ويتم ذلك من 
تقديم المساعدة للدولة المتضررة، وذلك في مجال إجراءات التحري والقبض على المتهمين وفقا  خالل

لقوانين  وأنظمة كل دولة وهو ما ترمي إليه المادة الثالثة من نفس البروتوكول في فقرته العاشرة 
 .بتأكيدها على تنظيم جميع اآلليات القانونية و الدولية لمنع ومكافحة اإلرهاب

تعاون األمني بين الدول لمنع و مكافحة الجرائم اإلرهابية أضحى التزاما على كل دولة طرف إن ال
األول  :في اتفاقية من االتفاقيات الدولية أو اإلقليمية المكافحة لإلرهاب ، وهذا التعاون يتجسد بطريقين

فاقية ما وتختلف هوالطريق الدبلوماسي و ذلك عن طريق التعامل المباشر بين الدول األطراف في ات
إجراءات التعاون بين الدول بحسب موقع كل منها من الجريمة ، فالدولة التي وقعت فوق إقليمها 
الجريمة أو ترتب عليه آثارها ، و الدول التي يعتقد أن يكون الفاعل قد هرب إليها تلتزم بإبالغ كل 

جريمة، وغيرها من اإلجراءات  كما الدول األخرى بالمعلومات التي جمعتها و بتصرفاتها الخاصة في ال
لها الخيار أن تبلغ الدول األخرى عن طريق وسيط وهو السكرتارية العامة للمنظمة التي أبرمت في 

 .إطارها االتفاقية
التي تساهم المنظمة ( األنتربول)عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية : أما الطريق الثاني 

فوظيفتها إذن مزدوجة ، لكن تعاونها ليس نظاما منهجيا بل يجب طلبه من في مجال الوقاية و المنع ، 
المكتب المركزي الوطني في الدولة الطالبة، وبعد دراسة الطلب و فحص القضية  تقرر األمانة العامة 

 36.إمكانية التعاون من عدمه 
 :تبادل الخبرات -3

الزمن ، أضحت لها من الخبرة في إن الدول المتضررة من خطر الجرائم اإلرهابية لفترة من 
مكافحتها ما يؤهلها و يجعلها تستطيع تقديم مجموعة من الخبرات ، تكون الدول في أمس الحاجة لها 
وذلك في المجال األمني أو القضائي ، وتعمل على مساعدتهم فنيا وتنمية قدراتهم العلمية  ورفع 

و ملتقيات علمية ، وتبادل الدراسات والبحوث  مستوى أدائهم من خالل إقامة دورات تدريبية و ندوات
 37.لمكافحة الجرائم اإلرهابية

حيث تنص المادة الخامسة من بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية على توفير المساعدة 
الفنية حول المسائل القانونية، وتطبيق القانون بما في ذلك المسائل المتعلقة بمكافحة تمويل اإلرهاب و 
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داد القوانين والخطوط اإلرشادية النموذجية لمساعدة الدول األعضاء في صياغة التشريعات  إع
والتدابير ذات الصلة لمنع اإلرهاب و مكافحته ، كما نادت بإنشاء و حفظ قاعدة للمعلومات حول 

لحفاظ سلسلة واسعة من المسائل المتعلقة باإلرهاب و خاصة الخبراء و المساعدة الفنية المتوفرة، وا
على االتصال مع المنظمات أو الوحدات اإلقليمية الدولية المعنية بمسائل اإلرهاب، وتقديم المشورة و 
التوصيات إلى الدول األعضاء عند الحاجة حول كيفيات تعبئة المساعدة الفنية والمالية في تنفيذ 

 .38اإلجراءات القارية و الدولية ضد اإلرهاب
العربية لمكافحة اإلرهاب في فصلها األول، بحث الدول المتعاقدة على  وهو ما دعت إليه االتفاقية

تبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم اإلرهابية، والتعاون في حدود اإلمكانيات على توفير 
 .المساعدات الفنية إلعداد البرامج و عقد الندوات و الدورات التدريبية المشتركة

تتعدد مظاهر التعاون القضائي في ظل االتجاهات الدولية المعاصرة  التعاون القضائي:ثانيا 
وصوال إلى الهدف المرجو في كشف الحقيقة، وضبط مرتكبي الجرائم لمحاكمتهم عما اقترفوه من جرائم، 

، وباستقراء نصوص االتفاقيات التي صادقت 39، وقد مر بعدة مراحل وتوقيع العقوبة المناسبة لهم
 .نميز الوسائل التي تحقق التعاون القضائي في مجال مكافحة الجرائم اإلرهابيةعليها الجزائر، 

 :تسليم المجرمين -0
يعتبر تسليم المجرمين من أقدم صور التعاون الدولي في المواد الجنائية، و يبدو ذلك من خالل 

قانونية خاصة المعاهدات الثنائية أو االتفاقيات الدولية أو المتعددة األطراف، والتي تتعلق بنصوص 
 40.بالتسليم

إجراءات التعاون الدولي ، كما يعتبر وسيلة قانونية لحسم تنازع االختصاص  41ويدعم مبدأ التسليم
السلبي في الجرائم الدولية ، وال يحول دون ذلك أن تقوم الدولة المطلوب منها إذا وجدت األسباب و 

 .المبررات التي تدعم اختصاصها بالمحاكمة تطبيقا لمبدأ التسليم أو المحاكمة
يتناول فئتين من األشخاص فئة المتهمين ، وفيها يقترف الشخص الجريمة ومن ثم نجد أن التسليم 

في بلد ما  ثم قبل أن يلقى القبض عليه يهرب إلى بلد آخر، فتطلب الحكومة التي وقع على ترابها 
 42.الجريمة استرداد هذا المتهم بمالحقته و محاكمته أمام القضاء

فيها يقترف الشخص جرما ما ، فيالحق و تصدر  أما الفئة الثانية وهي فئة المحكوم عليهم و
المحاكم التي وقع على ترابها الجريمة قرارها و حكمها عليه في الجريمة المنسوبة إليه وقبل أن ينفذ فيه 
الحكم القطعي البات يفر هاربا إلى بلد آخر، فتطلب الدولة التي حكمت عليه من الدولة المتواجد 

لمحاكمته كما هو الحال في العرض األول و إنما لتنفيذ الحكم والعقوبة عندها استرداده وتسليمه ليس 
 43.المحكوم عليه قبل هروبه للخارج 

فقد نصت المادة الخامسة من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب على تعهد الدول المتعاقدة بتسليم 
من أي من هذه الدول وذلك وفقا  المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم اإلرهابية ، المطلوب تسليمهم
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للشروط التي وردت في هذه االتفاقية ، و قد أخرجت االتفاقية من نطاق التسليم كل من الجرائم 
السياسية و الجرائم العسكرية ، والجرائم اإلرهابية المرتكبة في إقليم الدول المطلوب منها تسليم إال إذا 

ا طلب التسليم في هذه الجرائم و كانت هذه الجرائم تمس كان قانون الدولة طالبة التسليم، يجيز له
بمصالحها ، وذلك كله مشروط بأن ال تكون الدولة المطلوب منها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو 

 .المحاكمة
وأخرجت االتفاقية كذلك من نطاق التسليم الجرائم التي تكون قد صدر فيها حكم نهائي حائز القوة 

فيها، لدى الدولة المتعاقدة المطلوب منها التسليم أو لدى دولة متعاقدة ثالثة  وكذلك  األمر المقضي
أخرجت االتفاقية من نطاق التسليم ، الجرائم التي تكون قد سقطت عقوبتها أو دعواها الجنائية بالتقادم 

 44.على أن تحتسب هذه طبقا لقانون الدولة طالبة التسليم المتعاقدة 
ية من مجال التسليم كذلك، الجرائم التي ترتكب خارج إقليم الدولة المتعاقدة طالبة وأخرجت االتفاق

التسليم و التي ممن ال يحملون جنسيتها ، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب منها التسليم ال 
ه الجرائم يحملون جنسيتها ، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب منها التسليم ال يجيز االتهام عن هذ

 .إذا أرتكب خارج إقليمها مثل هذا الشخص
وكذلك حظرت االتفاقية في حالة صدور عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم في الدولة المتعاقدة طالبة 
التسليم، وحظرت التسليم أيضا في حاالت تسليم الرعايا أو المواطنين، إعماال لقاعدة القانون الدولي 

م المواطنين إذا ارتكب أحد الجناة جرائم إرهابية، وكان تابعا بجنسيته التي تنص على أنه يحظر تسلي
للدولة المطلوب إليها التسليم، وموجود على إقليم دولته وقت تقديم طلب التسليم حظر تسليمه للدولة 
المتعاقدة طالبة التسليم ، ولكن يجب على الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم أن تحاكمه عن هذه 

لجرائم ، إذا كان الفعل معاقبا عليه في كال الدولتين بعقوبة سالبة للحرية ال تقل عن سنة أو بعقوبة ا
 45.أشد، ويرجع زمن تحديد جنسية المطلوب تسليمه إلى وقت وقوع الجريمة

ونصت المادة السابعة من نفس االتفاقية على أنه إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق 
مة، أو يقضي عقوبة في الدولة المطلوب منها التسليم ، فإن طلب التسليم المقدم من الدولة أو المحاك

المتعاقدة طالبة التسليم يؤجل لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة أو قضاء فترة العقوبة ومع ذلك ، يجوز 
بشرط إعادته إليها مرة  للدولة المطلوب مهنا التسليم أن تسلمه للدولة الطالبة للتحقيق معه أو لمحاكمته

 .ثانية قبل تنفيذ العقوبة عليه في الدولة المتعاقدة طالبة التسليم
كما نصت المادة الثامنة على االعتداد عند االختالف بالقوانين الوطنية للدول المتعاقدة في شأن 

رط أن تكون معاقبا تسليم المجرمين، فيما يتعلق بالتكييف القانوني للجريمة أو بالعقوبة المقررة لها بش
 .عليها طبقا للقانون الدولتين بعقوبة سالبة للحرية حدها األدنى سنة على األقل

وتنص المادة الثامنة من بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية على أن تشكل االتفاقية سندا 
ترتيبات مثل هذا التسليم   قانونيا كافيا لتسليم المجرمين بالنسبة للدول األطراف ، التي ال تتوفر لديها
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وفي حالة حدوث اختالف بين الدول األطراف حول تفسير أو تطبيق أي من اتفاقيات أو ترتيبات 
 46.التسليم الثنائية ، تكون أحكام هذه االتفاقية سائدة فيما يتعلق بتسليم  المجرمين

 :اإلنـابة القضائيـة  -3
الدولية في مجال التعاون القضائي في مكافحة من الوسائل التي دعت لها مختلف االتفاقيات 

اإلرهاب اإلنابة القضائية، والتي تعني إمكانية مباشرة دولة ما أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد 
النظر في داخل الحدود اإلقليمية لدولة أخرى نيابة عنها ،وبناء على طلبها ووفقا لالتفاقية الدولية 

 47.المرتبطة بها في هذا األمر
تنص المادة التاسعة من االتفاقية العربية على حق كل دولة متعاقدة، أن تطلب من دولة متعاقدة 
أخرى للقيام في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية و بصفة 

 :خاصة ما يلي 
 .سماع شهادة الشهود و األقوال التي تؤخذ على سبيل االستدالل -
 .غ الوثائق القضائيةتبلي -
 .إجراء المعاينة و فحص األشياء  -
 .تنفيذ عمليات التفتيش و الحجز -
 .الحصول على المستندات و السجالت الالزمة أو نسخ مصادق عليها -

 :و تجيز االتفاقية للدولة المتعاقدة المطلوب منها تنفيذ اإلنابة القضائية رفض تنفيذها في حالتين
 .ب تنفيذ اإلنابة القضائية فيها محل تحقيق أو محاكمة في هذه الدولةإذا كانت الجريمة المطلو 

 .إذا كان تنفيذ هذه اإلنابة من شأنه المساس بسيادة و أمن هذه الدولة أو نظامها العام
وفيما يتعلق بإجراءات اإلنابة القضائية، ترسل مباشرة طلبات اإلنابة من وزير العدل في الدولة 

ير العدل في الدولة المطلوب إليها اتخاذ اإلجراء القضائي، وتقوم السلطة القضائية طالبة اإلنابة إلى وز 
المختصة لتنفيذ اإلنابة القضائية طبقا لإلجراءات القانونية المتبعة لديها  وتحاط السلطة القضائية 

لشأن أن الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ اإلنابة إذا ما رغبت في ذلك صراحة، لكي يتاح للطرف ذي ا
يحضر بشخصه أو بوكيل عنه ، وال يحول ذلك دون حق كل من الدولتين المتعاقدتين في سماع شهادة 
مواطنيها مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين، وتحدد جنسية الشخص المراد سماعه 

 .48وفق قانون الدولة المطلوب  تنفيذ اإلنابة فيها
لعدة أسباب منها استكمال إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو زوال  ويمكن طلب تأجيل التنفيذ

 . 49أسباب التأجيل القهرية ، شرط أن تخطر الدولة المتعاقدة طالبة التنفيذ بهذا التأجيل
ويعتبر اإلجراء الناتج عن تنفيذ اإلنابة القضائية له نفس األثر في الدولة طالبة التنفيذ، كما لو تم 

فاقية استعمال ما نتج عن اإلنابة القضائية في حدود و نطاق ما صدرت اإلنابة فيها وقيدت االت
 50بشأنه
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 :التعـاون القضـائـي -3
يشمل التعاون القضائي إجراءات التحقيق والمالحقة المتابعات القضائية، واألدلة الجنائية من تقديم 

 .حالة القبض عليهمالوثائق وحماية الشهود والمساعدة القضائية، ومحاكمة المتهمين في 
وتعد االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب من االتفاقيات النموذجية التي تناولت الوسائل القانونية 
واألمنية والقضائية للحد من الجرائم اإلرهابية، باعتبار أنها بينت كل أشكال التعاون القضائي الممكن 

ة ، والجزائر من بين الدول التي مستها الظاهرة بين الدول العربية في مجال مكافحة الجرائم اإلرهابي
 .بشكل مباشر

وبذلك فإننا نتناول أشكال التعاون القضائية من خالل استقراء نصوص المواد القانونية لالتفاقية 
 .1111المنعقدة سنة  العربية

تقدم كل دولة متعاقدة للدول األخرى المساعدة القضائية الالزمة والممكنة للتحقيقات أو إلجراءات 
، و في حالة انعقاد االختصاص القضائي إلحدى الدول 51المحاكمة المتعلقة بالجرائم اإلرهابية 

لتي يوجد المتهم المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة إرهابية، فيجوز لهذه الدولة أن تطلب من الدولة ا
على إقليمها محاكمته عن هذه الجريمة شريطة أن توافق هذه الدولة ، وأن تكون عقوبة هذه الجريمة 
في دولة المحاكمة الحبس حده األدنى سنة أو أية عقوبة أشد ، وتقوم الدولة الطالبة بموافاة هذه الدولة 

وتجري المحاكمة عن الوقائع التي أسندتها بجميع التحقيقات و الوثائق و األدلة الخاصة بالجريمة ، 
الدولة الطالبة للمتهم على أن تجرى المحاكمة وفقا لقانون دولة المحاكمـة وضرورة أن تقف إجراءات 
المالحقة و التحقيق و المحاكمة من جانب الدولة الطالبة فيما عدا ما تطلبه مقتضيات التعاون أو 

 .52طلبها الدولة المطلوبة إليها إجراء المحاكمة المساعدة أو اإلنابة القضائية التي ت
ويخضع اإلجراء الذي يتم لقانون الدولة التي يتم فيها وتكون لها نفس الحجية ، كما أنه ال يجوز 
للدولة الطالبة أن تحاكم المتهم أو تعيد محاكمته ، إال إذا رفضت تلك الدولة المطلوب منها المحاكمة ، 

 53دولة المحاكمة بإخطار الدولة الطالبة بكل نتائج التحقيقات والمحاكمة وفي جميع األحوال تلتزم
يمكن للدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة اتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير التي يقررها قانونها فـي 

، ويعد نقل االختصاص القضائي 54مواجهـة المتهم سـواء السابقة على طلب المحاكمة أو الالحقة عليه 
بالمحاكمة ال يمس بحقوق المتضررين من الجرائم اإلرهابية الذين يكون لهم حق الرجوع للدولة الطالبة 
أو لدولة المحاكمة للمطالبة بالتعويض و كافة حقوقهم المدنية الناشئة عن الجريمة ،  كما يكون مجال 

ناتجة عن ضبطها و تبادل للتعاون بين الدول في مجال األشياء  والعائدات المتحصلة عن الجريمة وال
جراءات حماية الشهود و الخبراء  . 55األدلة و إثبات داللتها القانونية، وا 

 :خاتمة
وختام القول أن اآلليات القانونية المعتمدة من طرف المشرع التي اعتمدها من أجل الحد من ظاهرة 

على المستوى الوطني منصوص اإلجرام العالمي الذي يمس الدولة الجزائرية، تنوعت بين آليات معتمدة 
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عليها في مختلف ثنايا التشريع الجزائري سواء كان قانون عقوبات أو قوانين مكملة لها فيما يتعلق 
باألحكام الموضوعية، اما األحكام اإلجرائية فقد اختلفت بين ماهو منصوص عليه في قانون اإلجراءات 

ولية وخاصة ماجاء في اتفاقية مكافحة الفساد الجزئية وبين ماهو متفق عليه في شتى المعاهدات الد
والجريمة المنظمة وتبييض األموال وتمويل االرهاب وغيرها تمثل على وجه الخصوص في التعاون 

 .األمني والقضائي وتسليم المجرمين
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 المسارات التنموية واالجتماعية للمؤسسة العسكرية في الجزائر 
 (3103 – 3100)الجزائرية " الجيش"قراءة في محتويات مجلة 

 عبد المجيد رمضان/ د
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 ورقلة -جامعة قاصدي مرباح 
 :ملخص

يلتزم الجيش الجزائري في إطار مهامه الدستورية، بواجب الدفاع عن حرمة التراب الوطني وتوفير 
فاألمن والتنمية متالزمان؛ . الظروف الكفيلة بتحقيق األمن واالستقرار، للتمّكن من تفعيل أسباب التنمية

 . فال تنمية بدون أمن، وال أمن بدون استقرار ودون تنمية
تساهم في دعم مشاريع تنموية في مجاالت باتت سة العسكرية في الجزائر وظيفتها التقليدية، و وقد تجاوزت المؤس
وتسعى بشكل مستمر إلى االنفتاح على المجتمع، للتعريف بأدوارها التي تقوم على خدمة الوطن . اقتصادية واجتماعية

اية االقتصاد الوطني حملتعريف بمؤسساتها العسكرية والصناعية التي تساهم في اوالمواطنين وضمان األمن واالستقرار، و 
  .، وبمجاالت نشاطاتها االجتماعية لفائدة المستخدمين العسكريين وعائالتهم وعامة أفراد الشعبوتطويره

ة طبيعة مساهمة المؤسسة العسكرية بالجزائر في التنمي: ويتمحور السؤال الرئيسي لهذه الورقة حول
 . االجتماعية للبالد؟و  االقتصادية

في " الجيش"وتحاول الورقة اإلحاطة بالموضوع، من خالل قراءة وصفية لمضامين ما نشرته مجلة 
 . التي اتخذناها كأداة تحليل في هذه الدراسة 2116و  2115أعدادها الصادرة سنتي 

 .جتماعية، مجلة الجيش، الجزائرالمؤسسة العسكرية، المسارات التنموية واال :الكلمات المفتاحية 
    Résumé: 

 

L'armée algérienne s’engage, dans le cadre de ses fonctions 

constitutionnelles, à devoir défendre le territoire national et de fournir les 

conditions pour assurer la sécurité et la stabilité, pour être en mesure d'activer 

les conditions du développement. La sécurité et le développement sont 

inextricablement liés ; il n'y a pas de développement sans sécurité, et pas de 

sécurité sans stabilité et développement. 

L'armée Algérienne a dépassé sa fonction traditionnelle, et contribue à 

soutenir les projets de développement dans les domaines économiques et 

sociales. Elle brigue en permanence à s’ouvrir envers la société, pour faire 

connaitre ses rôles qui sont basés sur le service du pays et des citoyens et 

assurer leur sécurité et stabilité, et les fonctions des institutions militaires et 

industrielles qui contribuent à la protection de l'économie nationale et son 

développement, et les faire savoir aussi des services sociaux destinés aux 

employés armés et leurs familles, et à l’ensemble du peuple.  
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La question principale de cet article s’articule autour de: la nature de de la 

contribution de l'Armée Nationale Populaire (ANP) au développement 

social et économique du pays?7 

Le document tente de maîtriser le sujet, par une lecture descriptive du 

contenu du magazine "EL DJEICH" des numéros des années 2015 et 2016, 

que nous avons pris comme un outil d’analyse dans cette étude. 

 

Mots-clés: Institution militaire, Parcours sociaux et de développement, 

Magazine "EL DJEICH", Algérie. 

  

 :مقدمة
إن وجود المؤسسة العسكرية حاجة أساسية للدولة، كما هي ضرورة من ضرورات بناء المجتمع 

وتقوم المؤسسة العسكرية، في هذا اإلطار، ببذل . وحمايته، ومرتكز أساسي من مرتكزات بقاء الدولة
 . الجهود للقيام بمسؤولياتها تجاه المجتمع لتحقيق األمن واالستقرار، والتنمية االقتصادية

في هذا االتجاه، انخرطت المؤسسة العسكرية في الجزائر منذ االستقالل في مسار  التنمية 
االقتصادية للبالد، وقامت بدور فاعل في عملية التنمية من خالل سواعد جنود وضباط الخدمة 

وساهمت في تأهيل القوى البشرية وتقديم الخدمات في مختلف القطاعات وامتصاص اليد . الوطنية
نجاز مشاريع في األشغال العمومية، وترقية البيئةالعا  . ملة، واإلسهام في تطوير الصناعة، وا 

وتمتلك مؤسسات الجيش الوطني الشعبي إمكانات كبيرة تعتمد على مقومات العلوم والتكنولوجيا في 
ويتضح ذلك خصوصا في مجال . أداء دورها نتيجة التحديث المستمر في هياكلها وفي إدارتها

 . اءات العلمية والقدرات الواسعة في التصنيع، والصيانة، والتكوين، والخدمات الصحية واالتصاالتالكف
وتولي المؤسسة العسكرية في الجزائر أهمية كبيرة لإلعالم، وتصدر مختلف وحداتها دوريات 

إبراز إعالمية للتعريف بنشاطاتها، بهدف التواصل مع أفراد الجيش، وتطوير المسار االتصالي، مع 
 . اآلليات العصرية لالتصال الداخلي والجهود من أجل توطيد العالقات مع وسائل اإلعالم

وتختص مصالح االتصال بوزارة الدفاع الوطني بإنتاج أفالم وثائقية وروبورتاجات سمعية بصرية 
امعة الوسيلة اإلعالمية الج" الجيش"وتشكل مجلة . حول نشاطات مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي

والشاملة لكافة األنشطة الرسمية للقيادات العسكرية، وهي لسان حال وزارة الدفاع الوطني، ما دفع 
 . الباحث إلى االعتماد على هذه الدورية اإلعالمية كأداة بحث إلعداد هذه الورقة

 
 :تعريف بمجلة الجيش –أوال 
االيصال واإلعالم والتوجيه بالمركز الوطني مجلة شهرية للجيش الوطني الشعبي تصدر عن مديرية " الجيش"

ألف  65، تسحب  ما ال يقل عن 1164تأسست في مارس . للدولة الجزائرية للمنشورات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني
 . 641: العدد 2116نسخة شهريا، تصدر باأللوان، وبلغت إلى نهاية شهر ديسمبر 
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االفتتاحية، الحدث، أحداث : عدة أركان أغلبها ثابتة، تمتثل فيصفحة، تتضمن  76تتوزع مواضيع المجلة على 
الشهر، وحدات في الميدان، التحضير القتالي، روبوروتاج، إضاءات، ملف الجيش، ملحق، إطاللة على العالم، 

 .اجتماعي، اتصال، تاريخ، والرياضة العسكرية
وتقوم بنشر رسائل . رات التي يشهدها هذا القطاعمواضيع ذات عالقة بالشأن العسكري والتطو " الجيش"تتناول مجلة 

رئيس الجمهورية بصفته القائد األعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وتغطية نشاطاته في إطار مجلس الوزراء، 
نبية ومتابعة نشاطات نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وتغطية زيارات الوفود العسكرية األج

حصيلة عمليات مفارز الجيش التابعة " المجلة"كما تعرض . إلى الجزائر، وعمليات مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة
لمختلف القطاعات العملياتية، مع تسليط الضوء على تخرج الدفعات العسكرية وعلى النشاطات العلمية من ندوات وأيام 

ت المركزية والجهوية، إلى جانب النشاطات االجتماعية والرياضية المقامة إعالمية ودراسية التي تنظمها مختلف الوحدا
 . في مختلف النواحي العسكرية بالوطن

 
 (:3100أعداد " )الجيش"دعم المسارات التنموية للمؤسسة العسكرية في محتويات مجلة  –ثانيا 
قتصادي ليصبح طرفا فاعال جهود الجيش الوطني الشعبي في اإلنعاش اال( 3100جانفي ) 309العدد  أبرز .1

وتم في هذا . في مسار  تطوير النسيج الوطني الصناعي والمساهمة في االرتقاء بالجزائر إلى مصاف الدول المصنعة
اإلطار إنشاء مشاريع صناعية بين مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع االقتصادي لوزارة الدفاع الوطني 

، حيث يتم "ديملر"اء أجانب ذوي سمعة عالية، على غرار الشريك التكنولوجي األلماني ومؤسسات صناعية وطنية وشرك
، وسيارات رباعية الدفع، وعربات مدرعة (من سيارات اإلسعاف، وعربات نقل المسافرين والبضائع)تصنيع سيارات نفعية 

 ".  بنز –مرسيدس "خفيفة من نوع 
شتركة الجزائرية لصناعة األنظمة اإللكترونية بسيدي بلعباس التي ، تدشين الشركة الم2114وتم أيضا في أكتوبر 

 .تضطلع بإنتاج وصناعة أجهزة الرادار واالتصال ووسائل وأدوات المراقبة والكشف
ويعرف تنفيذ المشاريع األخرى وتيرة سريعة كالشركة الجزائرية لصناعة المحركات  بوادي حميميم بقسنطينة، ومجمع 

 121بمعدل " 2فوكس "يكانيكية بعين سمارة بقسنطينة لتصنيع العربات المدرعة المدولبة سداسية الدفع ترقية الصناعة الم
 . عربة سنويا 211بمعدل " نمر الجزائر"عربة سنويا، والعربات المدرعة الخفيفة رباعية الدفع 

الوطنية، وتساهم في تخفيض وتترجم هذه اإلنجازات حرص الجيش الجزائري على تطوير قدرات الصناعة العسكرية 
ألف منصب شغل مباشر  في مختلف تخصصات  21حجم الواردات ونقل التكنولوجيا، وتسمح بتوفير أزيد من 

وتوفر هذه المشاريع فرصا استثمارية في الجزائر، ما يسمح بتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية .  الصناعة الميكانيكية
 .االقتصاد الوطنيالعمومية والخاصة وتطوير 

مدى اهتمام القيادة العليا للجيش الجزائري،  (3100فيفري ) 309العدد " الجيش"أظهر الروبورتاج الذي نشرته  .2
وأبرز الروبروتاج التجارب العلمية التي انفردت بها مصلحة الطب . بتحفيز مبادرات البحث العلمي ذات المستوى العالي

وتهدف . البيطري لقيادة الحرس الجمهوري، األولى من نوعها على المستوى الوطني في اختصاص التكاثر عند الخيول
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التجارب إلى الحصول على مهور ذات خصائص وراثية عالية وارتفاع عددها لفائدة مراكز تربية الخيول التابعة  هذه
 . للحرس الجمهوري، ولفائدة حدائق التسلية ومراكز الفروسية على المستوى الوطني تشجيعا لتربية الخيول

غالل والتطبيق تمزايا االس: قات المتجددةالطا"مجريات الملتقى الوطني حول  (3100أفريل ) 330العدد تناول  .3
الذي نظمته وزارة الدفاع الوطني، بهدف استجالء طرق االنتقال الطاقوي ودور الطاقات المتجددة والرهانات " التدريجي

نشاء تعاون مشترك ذي قيم ة الجيوسياسية في استغاللها لفائدة الجيش الوطني الشعبي،  واالستفادة من الخبرات الوطنية وا 
 . إضافية
أهمية المناولة التي تؤدي دورا استراتيجيا في مجال االرتقاء بالنسيج  (3100ماي ) 333العدد  استعرض .4

وكان الصالون الوطني . الصناعي الوطني، حيث تساهم في تقليص التبعية للخارج في مجال التزود بالمواد األساسية
. ت الوطنية العمومية والخاصة والمؤسسات العسكرية الصناعيةالثالث فرصة لزيادة التكامل االقتصادي بين المؤسسا

وأتاح هذا الصالون للمؤسسات العسكرية إيجاد حلول لمشكل البحث عن قطع الغيار والمواد األولية، ما يخفف من تبعية 
 .  ألجنبياستيراد المواد األولية وقطع الغيار من الخارج إلى جانب كسب الوقت وانخفاض سعره مقارنة بالمنتج ا

توفر مصالح الصحة العسكرية للجيش الوطني الشعبي فرص التكوين وتحسين المستوى للعاملين في القطاعات   .5
فعاليات األيام الطبية الجراحية العاشرة حول التصوير الطبي  (3100ماي ) 333العدد االستشفائية المدنية، حيث يبرز 

 .  ختلف المستشفيات العسكرية والعموميةفي االستعجاالت، بمشاركة أطباء أخصائيين من م
رهانات الجزائر للنهوض بالقطاع "ملفا، في خمس صفحات، حول ( 3100أكتوبر ) 331العدد خّص  .6

عن الخبراء االقتصاديين، أن بناء اقتصاد سيادي وطني ال يتأتى إال من " الجيش"ونقلت ". تنمية و استقرار: االقتصادي
لقطاعات ذات األولوية على غرار القطاع الصناعي الذي تدخل ضمنه عديد الصناعات خالل تشجيع االستثمار  في ا

منها الميكانيكية والحديدية والصناعات الغذائية إضافة إلى قطاعات أخرى أبرزها الفالحة والسياحة والطاقات المتجددة 
 . ومجاالت البحث العلمي

الصناعة في الجزائر تأخرها عن مستوى التنافس الخارجي  ويرى ذات الخبراء أن المشكل األساسي الذي تعاني منه
بالمائة، بينما تعول الحكومة على نمو ( 15)وبقائها في مؤخرة القطاعات المساهمة في الناتج الخام التي ال تتجاوز 

 .   ، حتى تصبح مصدرا من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة2117اقتصادي بارتفاع برقمين بداية من 
ملفا آخر حول الطاقات الجديدة والمتجددة في الجزائر، واعتبرها محرر ( 3100أكتوبر ) 331العدد حمل  .7

بديال ال مناص منه، بالقول أن استغالل الطاقات المتجددة في الجزائر يمر حتما بتطوير ميدان البحث في " الجيش"
ع استعمال ألواح الطاقة الشمسية وتثمين جهود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الحرارة األرضية، من خالل توسي

 . االستثمار في هذه األجهزة من طرف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة
بالمائة حتى  51وتوقع المحرر أن تصل نسبة اندماج مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية في النسيج الصناعي إلى 

ضوئية، والسيلسيوم، والبطاريات، والمحوالت والكوابل واألجهزة األخرى ، بإنشاء مصانع إلنتاج األلواح الكهرو 2121سنة 
 .    التي تدخل في إنجاز المحطات الكهروضوئية
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ملفا ثالثا تناول برامج وأفاق مساهمة البحث العلمي في التنمية ( 3100أكتوبر ) 331وخّصص العدد ذاته  .1
قدراتها في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بهيكلة االقتصادية، جاء فيه أن الجزائر سعت جاهدة إلى تطوير 

دماجها ضمن منظومة التنمية الشاملة الستدراك التأخر المسجل، ومواجهة تحديات التقليص من  منظومة البحث العلمي وا 
مي في الجزائر، وعرج محرر الملف على برامج البحث العل.. التبعية الغذائية للخارج، وتعزيز تنافسية اإلنتاج الوطني

 . والهياكل المخصصة لهذا الغرض، مبرزا مضامين وأهداف القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
لـلصناعات العسكرية التي تعمل على إنشاء قاعدة  (3100أكتوبر ) 331العدد  تفرغ الملف الرابع في نفس .1

دماجها في القطاع الصناعي وت وسخرت وزارة الدفاع الوطني، في هذا الشأن، مؤسسات . طويرهاصناعية تكنولوجية وا 
عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، لديها ملحقات عبر مختلف جهات الوطن، حيث تم إنعاش المناطق الصناعية 

لتي التي كانت مهددة بالغلق في كل من الرويبة وعين السمارة بوالية قسنطينة، إضافة إلى إعادة إحياء مصانع النسيج ا
وتعمل هذه الوحدات على تلبية احتياجات القوات المسلحة والمؤسسات . كانت مهددة باإلفالس بكل من خنشلة وتيارت

 . شبه العسكرية، والسوق الوطنية
على الرأسمال البشري باعتباره ركيزة أساسية  (3100أكتوبر ) 331العدد وارتكز  الملف األخير المنشور في  .11

لدفع وتيرة التنمية االقتصادية، حيث أصبح االستثمار في الرأسمال البشري حاليا من أكبر محاور السياسات العمومية في 
 أن هذا النوع من االستثمار يهدف إلى إيجاد حلول للعديد من المشاكل التي تعيق التنمية" الجيش"وتقول . العالم

ويوصي التقرير بواجب إعادة النظر في مناهج التكوين . االقتصادية مثل بطء النمو االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة
في الجزائر، ووضع آليات تقييم صارمة لعمل المؤسسات، واالعتماد على التكوين التكميلي والتكوين عن بعد باستخدام 

 . القواعد األساسية لإلقالع االقتصادي في الجزائر تكنولوجيات اإلعالم واالتصال التي تشكل أحد
مستقبلنا "بملف هام حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بعنوان  (3100ديسمبر ) 339العدد انفرد  .11

تطرق الملف إلى أهم مضامين اتفاق قمة باريس ". ؟2151أي رهان مع حلول .. المشترك في ظل التغيرات المناخية 
دولة من بينها  115ألف خبير ومختص يمثلون  51بمشاركة ما يقارب  2115خ المنعقد شهر ديسمبر حول المنا
 .الجزائر

وأبرز الملف دور الجزائر في مجهودها العالمي ووفائها بالتزاماتها في مجال التغيرات المناخية، حيث التزمت بوضع 
. حول المعاهدة اإلطار لألمم المتحدة حول التغيرات المناخية" وكيوت"استراتيجية فعالة لحماية البيئة بتوقيعها لبروتوكول 

 27واتخذت الجزائر جملة من اإلجراءات لمواجهة التغيرات المناخية، منها رفع استغالل الطاقات المتجددة إلى حدود 
  .، وتقليص انبعاثات الغازات الناتجة عن االحتباس الحراري ورسكلة النفايات2131بالمائة في غضون 

 
 (:3103أعداد " )الجيش"دعم المسارات التنموية للجيش الشعبي الوطني في محتويات مجلة   -ثالثا 
بمتابعة المنتدى الوطني األول لالبتكار واآلفاق االقتصادية، بإشراف وزارتي  (3103جانفي ) 331اهتم العدد  .1

الصناعة والمناجم، والتعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة ممثلين عن العديد من القطاعات الوزارية منها وزارة الدفاع 
صاد الوطني، ووضع الوسائل الضرورية تحت ويبتغي هذا المنتدى ترقية وتشجيع االبتكار وتلبية احتياجات االقت. الوطني
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نشاء أرضيات  تصرف المبتكرين لتحقيق مشاريعهم، وتشجيع التعاون بين الجامعة والمؤسسات في مختلف القطاعات، وا 
تبادل من أجل تحقيق مشاريع مشتركة مع مختلف الفاعلين االقتصادينن والمساهمة في اإلدماج االجتماعي للمؤسسات 

ل الحوار العلمي واالقتصادي والعمل على وضع آليات جديدة لتمويل االبتكار وحماية الملكية الفكرية، مع تعزيز تفاع
 .والمساهمة في تثمين أقطاب االمتياز للتنمية

( السابق)إلى المحاضرة التي نشطها وزير الطاقة " الجيش"من مجلة  (3103فيفري ) 330العدد  أشار .2
بالمدرسة العليا الحربية، في إطار البرنامج " لطاقوي وتطوير الطاقات المتجددةاألمن ا"الدكتور صالح خبري حول 

وأبرز المقال عن المحاضر  أن الطاقة أخذت اليوم بعدا مهما في الحياة . البيداغوجي الموجه للضباط الدارسين بالمدرسة
وأصبح األمن الطاقوي . ا عنصرا مركزياالسياسية واالقتصادية، فالدور الذي تؤديه في تطور االقتصاد العالمي جعل منه

 .  نقطة أساسية في العالقات الدولية، ومكونا أساسيا في الجغرافيا السياسية
وأضافت المجلة أن الجزائر باتت تتبنى استراتيجية االنتقال الطاقوي باالعتماد على الطاقات المتجددة قصد ضمان 

 . عار النفط، والعمل على تنويع مصادر الطاقةاألمن الطاقوي، في سياق دولي يتميز بانخفاض أس
التي " جون لوي ليفي"محاضرة الخبير الفرنسي " الجيش"من مجلة  (3103فيفري ) 330العدد أبرز نفس  .3

. التحوالت التكنولوجية العالمية الكبرى والفرص المتاحة للجزائر"ألقاها بالمعهد الوطني للدراسات االستراتيجية الشاملة حول 
اللها على األهمية التي تكتسيها الجزائر، بتوفرها على إمكانيات كبيرة ومقومات طبيعية وبشرية تتيح لها استغالل أكد خ

كما بإمكانها استغالل منظومتها المعلوماتية وترقيتها على نحو أمثل من . الفرص حتى تواكب التحوالت التكنولوجية الكبرى
وأكد المحاضر على أهمية تعزيز الشراكة الجزائرية الفرنسية التي يكرسها . يةخالل برامج العصرنة والمعالجة اإللكترون

، مشيرا إلى أن الجزائر وفرنسا تجمعهما مصالح 2112إعالن التعاون والصداقة، الذي أبرمه رئيسا البلدين في ديسمبر 
 .  مشتركة وتحديات من نفس النوع

بالقارة اإلفريقية، مبينا أن التقارير االقتصادية بإفريقيا  مسألة التنمية (3103أفريل ) 333العدد تناول ملف  .4
، تشير إلى أن محيط العالقات واالستثمار في العديد من 2115والتقرير الصادر عن برنامج األمم المتحدة للتنمية لسنة 

االستثمار وتطوير البنية  كما يمنح برنامج. البلدان اإلفريقية شهد تطورا ملحوظا، ما من شأنه تعزيز  آفاق النمو بالقارة
التحتية بإفريقيا آفاقا واعدة بالنسبة للدول اإلفريقية، حيث يعد البرنامج انعكاسا للمخطط االستراتيجي لمفوضية االتحاد 

ئات التي تم تحيينها ضمن هي( النيباد)اإلفريقي وللمشاريع المتوسطة والبعيد المدى لمبادرة الشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا 
 . االتحاد اإلفريقي على شكل وكالة للتنمية

 2121وأوضح الملف أن المشاريع التي وضعها برنامج االستثمار وبناء البنية التحتية في إفريقيا، يسمح في أفق 
نجاز  61.111مليون شخص في القارة السمراء باالستفادة من خدمات الكهرباء بطاقة تعادل  111ألكثر من  كيلواط، وا 
كلم من الطرق السريعة، تساهم الجزائر في جزء من هذه اإلنجازات بالتمويل وبوسائل اإلنجاز، على غرار  37.111

إنجاز الطريق العابر للصحراء، وأنبوب الغاز الذي يربط نيجيريا بالجزائر، وهي اإلنجازات التي تفتح آفاقا واعدة على 
 .قتصادية بين بلدان شمال القارة وغربها وبلدان الساحل اإلفريقيصعيد االندماج القاري وتطوير النشاطات والعالقات اال
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دور المؤسسة العسكرية في توفير خدماتها الصحية لمواطني  إلى( 3103أفريل ) 333العدد أشار نفس  .5
وتم التطرق إلى ذلك في الملتقى الوطني الوطني الثاني . مناطق الجنوب الجزائري خصوصا المناطق البعيدة والنائية

 للطب في الوسط الصحراوي الذي نظمته الناحية العسكرية السادسة، وسلط الضوء على خطورة األمراض واألوبئة
وأوصى الملتقى بضرورة تشخيص . المنتشرة والمحتمل انتشارها بالوسط الصحراوي كالمالريا والليشمانيوز، وغيرهما

مختلف األمراض واألوبئة المنتشرة في الوسط الصحراوي والتحكم في انتشارها، مع تعزيز آليات التنسيق بين مختلف 
 . الفاعلين بقطاع الصحة في الجزائر

تم التطرق إلى مدرسة أشبال األمة للطور المتوسط باألغواط  (3103أفريل ) 333عدد الفي روبورتاج  .6
، كقطب من أقطاب امتياز لمنظومة التكوين 2115بالناحية العسكرية الرابعة، التي فتحت أبوابها في الثاني سبتمبر 

وتشكل مدارس أشبال األمة امتدادا .  للجيش الوطني الشعبي، ولبنة من لبنات صرح المنظومة التعليمية الوطنية عموما
لمدارس أشبال الثورة، وباتت تؤكد سنويا على تألقها الدراسي والعلمي ببلوغ نسبة النجاح مائة بالمائة في امتحانات شهادة 

بعدها  ويتابع الطلبة تكوينهم العسكري لمدة سنة باألكاديمية العسكرية لشرشال، ليتم توجيههم.  التعليم المتوسط والبكالوريا
 .إلى مختلف المدارس العسكرية العليا

( 17)، تجسد بفتح سبع 2116ويجدر الذكر أن إعادة فتح مدارس أشبال األمة جاء بقرار من القيادة العليا للبالد سنة 
مدارس من ضمن عشرة مدارس مبرمجة، يتعلق األمر بثانويات البليدة، وهران، وسطيف، ومتوسطات بشار، واألغواط، 

، على أن تفتح متوسطة تمنراست 2116وتم فتح متوسطتين في المسيلة وتيارت مع الدخول المدرسي . ، وبجايةوباتنة
وهي مجهزة بكافة الوسائل التربوية والمرافق الرياضية والترفيهية الحديثة، ما يسمح بالرفع من . 2117ابتداء من سبتمبر 

 .القدرات الفكرية والبدنية لهؤالء األشبال
بوالية تيارت، سلمت ( بنز –مرسيدس )أن الشركة الجزائرية لصناعة العربات  (3103ماي ) 331عدد الأورد  .7

سيارات إسعاف، نقل البضائع، نقل األشخاص، وسيارات )عربة من مختلف األصناف  411، 2116بداية شهر ماي 
اقتنت منها المؤسسة .  ات ومؤسسات عموميةإلى المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، وعدة هيئ( رباعية الدفع
صنفا من المركبات النفعية والرباعية الدفع، أنتجت أكثر من أربعة آالف  25وتنتج هذه الشركة . سيارة 235العسكرية 

 .  وفق الطلب المسجل 2116، وتمت برمجة نحو أزيد من سبعة آالف لسنة 2115سيارة خالل سنة 
التي دشنها نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد يوم  –وتعد هذه الشركة 

ثمرة شراكة بين مؤسسة تطوير المركبات لوزارة الدفاع الوطني، والشريك التكنولوجي األلماني   - 2114أكتوبر   26
تندرج في إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي وتطوير النسيج الوطني و . لالستثمار" آبار"والشركة اإلماراتية " ديملر"

 . االجتماعي الذي يعد الجيش الوطني طرفا فاعال فيه
تقريرا حول تطور وآفاق الخدمة الوطنية التي ( 3103ماي ) 331العدد في نفس " الجيش"نشر ت مجلة  .1

لدولة الجزائرية الفتية والقضاء على مخلفات ، بغية تعبئة الشباب للنهوض با1161التحقت أول دفعة منها سنة 
 . االستعمار، تبعا لمبادئ أساسية تقوم عليها الخدمة الوطنية، وتتمثل في المساواة، والعدالة، والمجانية، والوحدة، والفعالية
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بوزارة الدفاع جاء ذلك في إطار سلسلة المحاضرات التي تنظمها المدرسة العليا الحربية، ألقاها مدير الخدمة الوطنية 
الوطني، مشيدا بدور مساهمة شباب الخدمة الوطنية في إنجاز العديد من المشاريع الوطنية الكبرى على غرار السد 

 .األخضر، القرى الفالحية، المنشآت االجتماعية والثقافية، السكك الحديدية، والمنشآت المائية
 24، حيث تم تقليص مدة الخدمة من 1111الدستوري  وقد طرأت على الخدمة الوطنية عدة تغييرات بعد التعديل

وأعيد تكييف الخدمة الوطنية بإعادة تنظيم هياكل هذه الخدمة، ووضع إطار قانوني جديد لها، . شهرا 11شهرا إلى 
شهرا، وتمديد فترة اإلحصاء من شهرين إلى تسعة أشهر، وتعويض مصاريف النقل  12شهرا إلى  11وتقليصها من 
صابة خالل التنقل، وصرف منحة شهرية طيلة أداء الخدمة الوطنية، وصرف راتب الخدمة مساوي ومصاريف اإل

دراج مدة الخدمة في أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد،  للعاملين في حالة اإلدماج بعد انتهاء الخدمة الوطنية، وا 
 .  وتحتسب كذلك فترة للخبرة المهنية
دولة في العالم تتراوح مدتها بين ثالثة أشهر وثالث  63خدمة الوطنية تعد إجبارية لدى وأشار المحاضر إلى أن ال

دولة قوات مسلحة، مع سعي بعض الدول الت يتخلت  22دولة، بينما ال تملك  61سنوات، فيما تعتبر غير إجبارية في 
 . عن الخدمة الوطنية إلى إعادة إدراجها من جديد

أعاد فيه ، "مسيرة وفاء لعهد الشهداء: الجيش الوطني الشعبي"مقاال بعنوان ( 3103جويلية ) 333العدد نشر  .1
، مشاركة الجيش الوطني الشعبي، في السنوات األولى من استقالل الجزائر، في تجسيد المشاريع (بوعالم. ب)كاتبه 

ن دوره بارزا في نزع األلغام كما كا. التنموية الكبرى في مجال السكن والتربية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات
قامة مشاريع تنموية وسكنية وقد ظلت العالقة بين الجيش .  وتطهير األراضي الستغاللها لالستصالح الزراعي وا 

والشعب متماسكة في جميع مراحل تطور الدولة الجزائرية، وزادت تماسكا في دحر الجماعات اإلرهابية وتأمين سيادة 
لوطني، وحماية الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، وترسيخ مرتكزات استقرا وأمن البالد الجزائر وحفظ استقاللها ا

 .  والمحافظة على راحة مواطنيها
تُقّدم المؤسسة العسكرية في الجزائر عدة خدمات اجتماعية لمستخدميها وألصولهم وفروعهم، على غرار  .11

معاشات العسكرية والرعاية الطبية والسكن العائلي والرياضة والترفيه، الخدمات المقدمة في مجال الضمان االجتماعي وال
إلى جانب تأطير الطفولة ورعايتها التي تعد من بين أهم الخدمات واألولويات التي توليها مديرية المصلحة االجتماعية 

 . أهمية بالغة على مستوى مختلف النواحي العسكرية
وأبرز التقرير أن ". الجيش"من مجلة  (3103سبتمبر ) 339للعدد  " يإجتماع"هذا الموضوع كان محور الركن 

سنوات على اختالف فئاتهم، يستفيدون من الرعاية  5و 3أبناء مستخدمي وزارة الدفاع الوطني الذين تتراوح أعمارهم بين 
ي هدفها التسلية والتعليم، التربوية والتعليمية في رياض األطفال التي تعد مؤسسات بيداغوجية تحضيرية ذات طابع اجتماع

 .تمّكن األطفال من التأقلم مع المحيط الخارجي وتحضيرهم لمرحلة التمدرس
بموضوع إطالق الجزائر ثالثة أقمار صناعية جديدة في " الجيش"لمجلة  (3103أكتوبر ) 339العدد اهتم  .11

ويندرج هذا ". تنمية االقتصادية واالجتماعيةوسيلة فعالة لتعزيز قدرات ال"وسمه بعنوان ( إسماعيل جنادي)تقرير  لمحرره 
اإلنجاز العلمي والتكنولوجي في إطار عزم الجزائر على تطبيق البرنامج الوطني الفضائي ضمن ما تنص عليه 
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المعاهدات واالتفاقيات الدولية في مجال استغالل الفضاء بالتنسيق مع لجنة منظمة األمم المتحدة الستخدام الفضاء 
وتفتك الجزائر المرتبة الثالثة في تصنيف الدول اإلفريقية التي تعمل على تطوير . األغراض السلميةالخارجي في 

 .تكنولوجيا الفضاء بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا
في المجموع  -وتعتزم الوكالة الفضائية الجزائرية إنشاء فرع تجاري مستقل لتسويق منتجات األقمار الصناعية الخمسة 

، والمخصصة لنقل صور لحماية البيئة ومختلف النظم اإليكولوجية الطبيعية والكوارث الطبيعية، وهذا ما التي تسيرها -
 .يعود بالفائدة على مختلف الهيئات الوزارية الوطنية المعنية في مجاالت متعددة بما فيها وزارة الدفاع الوطني

تنظيم اإلغاثة أثناء الكوارث الطبيعية، مجريات يوم دراسي حول تخطيط و  (3103نوفمبر ) 311العدد لّخص  .12
وتم خالله . نظمه مكتب التنظيم والتعبئة واألخطار الكبرى للناحية العسكرية الخامسة، لفائدة إطارات وحدات الناحية

التطرق إلى إدارة الكوارث ومراحل مواجهتها، إلى جانب آليات التخطيط، وكيفية التنسيق بين المؤسسة العسكرية 
وتم عرض تجربة الجيش . ت المدنية أثناء الكوارث، وشرح النصوص القانونية والتنظيمية لتسيير التدخل والمؤسسا

 .      الوطني الشعبي في مجابهة الكوارث من بينها زلزال األصنام وبومرداس، وفيضانات باب الوادي وغرداية
 

 : خالصة واستنتاجات –رابعا 
عقيدة  - 2116و  2115من خالل قراءتنا لمحتويات األعداد الصادرة خالل سنتي  - "الجيش"أبرزت مجلة  -

 ومكافحة الحدود عن والدفاع الوطنية السيادة حماية على المبنّية الجزائري الشعبي الوطني الجيش
 .التنمية درب على مسيرتها الجزائر وتواصل األمن، كنف في الجزائري الشعب ليعيش  اإلرهاب

ين المجلة اهتمام المؤسسة العسكرية الجزائرية بالتنمية االجتماعية واالقتصادية وأظهرت مضام -
التي تتطلب األمن واالستقرار، وحرصها على أن يسود االنسجام االجتماعي لتفادي الشروخ االجتماعية 

 .التي تؤدي عادة الى العنف والتطرف وتصدع الجبهة الداخلية
اع الوطني على نظرة شاملة للعديد من األبعاد االجتماعية تقوم سياسة الدولة الجزائرية للدف -

 .واالقتصادية، وجامعة بين البعد المادي والبعد الفكري
ُتدّعم القيادة العليا للجيش الجزائري تنمية ملكة اإلبداع العلمي والفكري في أوساط أفراد الجيش،  -

وتحرص على إدماج الصناعات العسكرية ضمن النسيج الصناعي الوطني، وتشجيع المؤسسات 
الصناعية على التخصص في مجاالت تقنية حديثة، ما يساعد في الحد من استيراد منتجات من 

 . ج، يمكن إنتاجها محليا وبجودة عاليةالخار 
توفر تعليما عاما وتكوينا  "أشبال األمة"فتحت المؤسسة العسكرية في الجزائر عشرة مدارس  -

. شبه عسكري مكيف في الطورين المتوسط والثانوي إلعداد ضباط المستقبل للجيش الوطني الشعبي
 . الوطني ووزارة التربية الوطنية وتقع هذه المدارس تحت الوصاية المزدوجة لوزارة الدفاع
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وتعمل وزارة الدفاع الوطني على نقل التكنولوجيا إلى القطاع المدني العمومي والخاص،  -
باالعتماد على الباحثين والمبدعين الجزائريين للدخول إلى عصر التكنولوجيات الحديثة باالستثمار في 

 .ةالمعرفة والذكاء والطاقات المتجددة والثروات البديل
ر المؤسسة العسكرية في الجزائر وسائلها وتجهيزاتها الحديثة في خدمة المواطن الجزائري سخّ تُ  -

بتوفير خدمات صحية للمستخدمين العسكريين وأصولهم وفروعهم إلى جانب الفئات المعوزة خصوصا 
 . في المناطق النائية والمعزولة

تخدمي الجيش بتوفير متابعة تحرص مؤسسات الجيش الوطني الشعبي على رعاية أبناء مس -
 .  تربوية وتعليمية فعالة تسمح بإعداد نشئ صالح يخدم الوطن

غاثة المتضررين من أفراد الشعب في  - تساهم المؤسسة العسكرية في تقديم المساعدات العينية وا 
 .  ةمختلف الكوارث الطبيعية التي تشهدها البالد كالزالزل والفيضانات وأثناء تدهور األحوال الجوي

 
 :المراجع

عميرة اسماعيل، دور المؤسسة العسكرية في التنمية االقتصادية للمجتمع الجزائري، مذكرة  -
 .2111/2111، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الجزائر، (غير منشورة)ماجستير 

م، الفريق قايد صالح يؤكد على أهمية كسب رهانات االتصال، يومية المساء، الجزائر، . ص -
 . 2116نوفمبر  31
الصادرة عداد األ، "الجيش"، مجلة مديرية االيصال واإلعالم والتوجيه بالمركز الوطني للمنشورات العسكرية -
 .، وزارة الدفاع الوطني، الجزائر2115ة سن

الصادرة عداد األ، "الجيش"، مجلة الم والتوجيه بالمركز الوطني للمنشورات العسكريةمديرية االيصال واإلع -
 .، وزارة الدفاع الوطني، الجزائر2116ة سن
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 اإلستراتيجية الدفاعية في الدساتير المغاربية

 الطرش إسماعيل:  الطالب
  ورقلة -جامعة قاصدي مرباح 

 :الملخص
ألي دولة هو المحافظة على استقاللها، وتأمين سالمة أراضيها  إن هدف السياسة الدفاعية

وممتلكاتها وحدودها ومصالحها الوطنية، من خالل استثمار مرحلة الهدوء واالستقرار في تطوير بناء 
وتسليح القوات المسلحة على أسس قوية تؤمن ردع كل تهديد خارجي ، وبالتالي وفي ظل التهديدات 

(  الجزائر، تونس، المغرب )األمنية و اإلقليمية، اتخذت الدول خاصة المغاربية منهااإلرهابية والتحديات 
سياسات دفاعية من خالل وضع خطط إستراتيجية لمجابهة أي عدوان يمكنه أن يزعزع استقرارها وأمنها 

 ختالف أنظمتها السياسية  ومؤسساتهاإالداخلي، وقد اختلفت النصوص الدستورية للدول المغاربية ب
 .الدستورية في مسألة اإلستراتيجية الدفاعية

بالرغم من التباين  ،وقد حاولت هذه النصوص تحديد مضمون وشكل العقيدة الدفاعية لكل دولة
عتداء أو عدوان ضدها، كما حاولت إالحاصل بينها، إال أنها تشترك في هدف واحد أال وهو صد كل 

وهي  ،القائد األعلى للقوات المسلحة عتبارهابهذه النصوص أيضا تحديد مكانة وأهمية رئيس الدولة 
 .الصفة المشتركة في جميع األنظمة المغاربية، ودوره في هندسة منظومة الدفاع الوطني

 :مقدمة
دول العالم، جعل من صانعي القرار اعتبار إن االهتمام المتزايد بقضايا األمن والدفاع من طرف 

مفهوم األمن القضية األساسية والمركزية في معادلة حماية الدولة من أي اعتداء أو تهديد خارجي، 
ومع تعدد مستويات ومفاهيم األمن والذي تجاوز المفهوم التقليدي من مجرد تحصين وتأمين االستقرار 

األفراد و المجتمع وحتى أمن البيئة وسالمتها، وقد حاولت معظم والحفاظ على الوحدة الترابية إلى أمن 
، تنظيم اإلطار القانوني لمفهوم الدفاع واألمن، (المغرب.تونس.الجزائر)الدول خاصة المغاربية منها 

بإدراج نصوص عديدة في معظم دساتيرها، من خالل إبراز دور ومهام المؤسسة العسكرية والتي 
والحفاظ على أمن الدولة وسالمة أراضيها ومواطنيها، و إضطالعها بهذه   أسندت لها مهمة الدفاع

المسؤولية بكل مستوياتها وضروراتها، سواء كان باستخدام القوة العسكرية الفعلية من أجل الدفاع عن 
سالمة اإلقليم، مع إمكانية امتالك القدرة واإلصرار على استخدامه في حالة وجود أي تهديد أو عدوان 

جي، أو تطوير القدرة على التعامل مع التوترات والتهديدات اإلقليمية من خالل خلق استراتيجيات خار 
 .جديدة لمواجهة هذه التحديات
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وفي ظل التهديدات والتحديات األمنية واإلقليمية، تبنت الدول المغاربية سياسات دفاعية من خالل 
ع استقرارها وأمنها الداخلي، وهو ما نصت وضع خطط إستراتيجية لمجابهة أي عدوان يمكنه أن يزعز 

 .عليه في دساتيرها فبما يتعلق باعتماد السياسة الدفاعية والعقيدة العسكرية والقتالية
وعليه فقد حاولت هذه النصوص تحديد مضمون وشكل العقيدة الدفاعية لكل دولة بالرغم من بعض 

لكل دولة، غير أنها تشترك في هدف واحد وهو التباين الحاصل بينها، فيما يتعلق بالعقيدة الدفاعية 
صد كل اعتداء أو عدوان ضدها، كما حاولت هذه النصوص أيضا تحديد و إبراز دور رئيس الدولة 
في هندسة السياسة الدفاعية بصفته القائد األعلى للقوات المسلحة وصاحب القرار في الدولة، وهو ما 

تقع على عاتقه، أهمها مسؤولية الدفاع والحفاظ على تؤكده اضطالعه بصالحيات ومسؤوليات كثيرة 
 .أمن واستقرار الدولة وكدا تولي مسؤولية إعالن الحرب في حالة أي عدوان قد يقع على الدولة

وهو ما يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي وهو كيف عالجت الدساتير المغاربية مسألة اإلستراتيجية 
ولة في توليه لمسؤولية قيادة وتوجيه السياسة الدفاعية بصفته الدفاعية في نصوصها، ودور رئيس الد

 قائدا أعلى للقوات المسلحة ؟
، (المحور األول)لإلجابة على هذا التساؤل، وجب تناول مفهوم اإلستراتيجية الدفاعية والعسكرية 

، أخيرا نتناول (المحور الثاني)لنتطرق من خاللها إلى اإلستراتيجية الدفاعية في  الدساتير المغاربية 
 (.المحور الثالث)دور رئيس الدولة في توليه لمسؤولية السياسة الدفاعية في الدساتير المغاربية 

I-  العسكريةمفهوم اإلستراتيجية الدفاعية و 
اإلستراتيجية هي األفكار التي تربط بين الهدف والقدرة على الوصول إليه، وتتنوع اإلستراتيجية بتنوع 

 (.الخ....إستراتيجية سياسية، اقتصادية، عسكرية ) ة، فنجداألهداف المنشود
 :ويورد مركز الدراسات اإلستراتيجية في جنيف التعريف التالي

  1".اإلستراتيجية هي نظرة عمل لتصميم وبناء حاضر يمكن من انجاز أهداف عليا في المستقبل" 
       العسكرية وجوانبها العقيدة تعريف: أوال
 نظريات إرساء إلى تهدف التي الفكرية المبادئ و القيم من مجموعة" هي :العسكرية العقيدةـ 0
 بما والحرب السلم زمن في المسلحة القوات استخدامات و بناء لتحدد ،الحرب فن وعلوم العسكري العلم
  .الوطنية المصالح و األهداف يحقق
 التحليل إلى استنادا للدولة العسكرية و السياسية القيادة قبل من العسكرية العقيدة أحكام تصاغو 

 باألعداء و المعنية بالدولة المحيطة المنطقة في العسكري و السياسي الموقف و للظروف الموضوعي
 هذا وعلى ،والعسكرية االقتصادية بإمكانياتها و ،الدولة على الحرب بشن التهديد مصدر أو المحتملين
 . الحرب خوض من الدولة تتوخاها التي السياسية األهداف تتحدد األساس
 : العسكرية العقيدة جوانبـ 3
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 السالح اقتناء و الحديثة الحربية الوسائل تصنيع في الدولة إمكانات عن ويعبر : الفني الجانب_ أ 
 .التقني الفرق مشكلة وحل ذلك على والقدرة
 تدربيها أشكال و وأصنافها تنظيمها و المسلحة القوة بناء اتجاهات ويحدد : العسكري الجانب_ ب 

 المادية اإلمكانات و السياسي النظام على العسكرية الناحية تتوقف و ،المقبلة الحروب في واستخدامها
 المباشر التدمير على اهتمامها ينصب التي ، القتالية العقيدة العسكري الجانب ويتضمن الفنية، و

 .للعدو المسلحة للقوات
 العسكرية العقيدة أنواع: ثانيا
 العسكرية للعقيدة العام اإلطار تحديد على تساعد تلك المبادئ التي وهي : األساسية العقيدةـ 0
 النوع هذا في ما يميز جدا وشامل، واسع ونطاقها ،أيضا بتوجيهها تقوم و االستراتيجي المستوى على
 العملياتي بالمستوى مقارنة والتقنية والسياسة اإلستراتيجيةبالمتغيرات  تأثره هو الثبات وعدم العقيدة من
 . العسكرية العقيدة من التعبوي و

 عسكرية قوة أي في المختلفة التشكيالت تتبعها التي األساسية المبادئ وهي : التنظيمية العقيدةـ 3
 التنظيمية العقيدة وتعد ،المسلحة القوات من كجزء بها المنوطة المهام انجاز و بواجباتها القيام لغرض
 ومبادئ واألدوار المهام توضح تفصيال، فهي العسكرية العقائد أنواع أكثر التعبوي المستوى على

 أي باستخدام الخاصة اإلجراءات و األساليب في تفاصيلها وتندرج ،عسكري نشاط ألي االستخدام
 و التقنية بالتطورات تأثرا و تغييرا أكثر بأنه العسكرية العقيدة من المستوى هذا ويتميز معين تشكيل

 .2المستمرة دبيريةالت و العسكرية الفعلية التجارب والخبرات
 العسكرية للعقيدة األساسية العناصر: ثالثا 
 :المفصلة السيطرة و المهام في القيادة (0
 :هي أسس على ترتكز للقيادة الصحيحة الفلسفة إن
 .المناسب الوقت في القرار اتخاذ  _ أ 
  .ىاألعل القائد لنوايا الجيد الفهم _ ب
 أن على القائد وعزم ،إليهم يوكل ما نجازا و العليا القيادة توجيهات فهم على المرؤوسين قدرة _ ج
 .والسيطرة القيادة لممارسة عدة أساليب أو واحدا أسلوبا يستخدموا أن للقادة ويمكن بنجاح خطته ينهي
 إلى النهاية في تؤدي عسكرية ضرورات نتاج هي العسكرية العقيدة طبيعة إن : القتال روح )3
 المسلحة القوات في فرد كل فعلى فيه، االنتصار و للقتال األمر ضطرا إذا و ،الحرب لتحضير الحاجة

 من ا،تحقيقه أجل من القتال يتم مشروعة قضية أية سبيل في الموت و للقتال عداداست على يكون أن
 . القتال روح جوهرها في تتضمن العسكرية العقيدة نإف وعليه ،العسكري الخيار خالل
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 األهمية تعطى بأن يقتضي العمليات في المناورة بروح التفكير إن : المناورة بروح التفكير) 3
 تطبيق هي المناورة وحرب المادي تدميره من بدال ،للقتال إرادته تحطيم و الكلي العدو تماسك لتحطيم
 . الحرب في المناورة لفكر
 في ،تعكس المرونة والتطبيق العملي في العقيدة لعسكرية لدولة ما:  التطبيق العملي المرونة و )1

تشكل  ،المميز في العمليات العسكرية اإلبداعيالمفروضة و تشجيع التفكير  اإللزاميةتجنب القواعد 
يجب  ،لحة لدولة ماوالقوات المس، العناصر األساسية االقتراب الذاتي للدول مع العمليات العسكرية هذه

 3.كمجموعة واحدة و بتماسك لزيادة قدرتها لتوليد أقصى تأثير عملياتي  أن تعمل

II- الدفاعية في الدساتير المغاربية اإلستراتيجية 
 أوسواء كانت داخلية  أمنيةتحديات  أييقاس استقرار الدول السياسي ومدى جاهزيتها لمواجهة 

و دفاعية وعسكرية  أمنية، بمدى الجاهزية الدفاعية التي تمتلكها من قوة لمنظومة إقليمية أوخارجية 
يسمح بالتدخل في الوقت المناسب خاصة في الحاالت  ،وكدا تخطيط استراتيجي عسكري وسياسي

وعليه فقد أولت الدساتير المغاربية، تحديدا دساتير الجزائر، تونس  ستثنائية التي قد تعرفها البالد،اال
المغرب، أهمية قصوى للسياسة الدفاعية، حيث نصت في مضمونها على دور الجيش والقوات و 

المسلحة في حماية إقليم الدولة والدفاع وتأمين الحدود والتصدي لكل اعتداء خارجي أو نزاع مسلح 
 .داخلي يهدد استقرار الدولة

بمهام  ضطلعتالوطني الشعبي ن قوات الجيش أالدستور الجزائري وقوانين الجمهورية بقد جاء في و 
من أدولية تهدد  أو إقليميةوهو بذلك يمتنع عن الدخول في حروب  ،من وسيادة الوطنأالدفاع عن 

 نجد اإلطارالمجموعات الدولية، في هذا  أطرافطرف من  أي أو اإلقليمية أووسالمة الدول المجاورة 
ب الجزائري وتحت تصرف الجيش الوطني هو في خدمة الشع " نينص على أ 1163دستور 

الجمهورية  أراضيجل التحرير الوطني، وهو يتولى الدفاع عن أالحكومة، بحكم وفائه لتقاليد الكفاح من 
  4".ويسهم في النشاط السياسي واالقتصادي واالجتماعي للبالد في نطاق الحزب

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تشمل صيانة  األساسية األهداف أن أيضاجاء فيه  و
 .5الوطنية والوحدة الوطنية األراضياالستقالل الوطني وسالمة 

المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني  أن 1176في دستور  كما ورد
فاع عن الوحدة الترابية دمين الأتودرع الثورة تشمل المحافظة على استقالل الوطن وسيادته، والقيام ب
، وجرفها القاري ومنطقتها اإلقليميةللبالد وسالمتها وحماية مجالها الجوي ومساحتها الترابية ومياهها 

 .6يساهم الجيش الوطني الشعبي في تنمية البالد وتشييد االشتراكيةكما االقتصادية، 
الجيش الوطني و أن فاع الوطني، لدالعنصر الشعبي عامل حاسم في اكما جاء فيه أيضا أن 

  .7الشعبي هو الجهاز الدائم للدفاع الذي يتمحور حول تنظيم الدفاع الوطني ودعمه
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تتوقف مهامه على حماية مجاالت  الجزائري، الجيش الوطني الشعبي أن سبق مام ضح لنايت
  .االشتراكية دور الجيش التنموي في إطار التوجه والفلسفة إلى افةإضالحدود، 
، ودعمها، وتطويرها حول لألمةتنظيم الطاقة الدفاعية  فقد نص على 1111دستور ل بالنسبة  أما

تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على االستقالل . الجيش الوطني الشعبي
تها الترابية، الوطني والدفاع الوطني عن السيادة الوطنية، كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البالد وسالم

 .1البحرية أمالكهاوحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق 
على السياسة الدفاعية للدولة، كون أن الجزائر تمتنع عن  25في المادة  1111كما نص دستور 

اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب األخرى وحريتها، وتبذل جهدها لتسوية 
 . الدولية بالوسائل السلمية الخالفات
على  25،26التالية  األرقامفعرف صياغة نفس المواد تحت المعدل والمتمم، 1116دستور أما
 .التوالي

الدستور الجزائري حسب الجزائرية للدولة عقيدة العسكرية يتبن لنا من خالل هذه النصوص بأن ال
التي تجعل الجزائر تمتنع حتى ، و  غيرمهام الجيش في الدفاع عن تراب الجزائر التتمثل في حصر 

باستثناء التعاون الدولي  ،ها اإلقليمية في أي نزاع مسلحقواتها العسكرية خارج حدود إشراكمن  اآلن
والمهام اإلنسانية، خاصة فيما تعلق بعمليات حفظ السلم التي تشرف عليها منظمة األمم المتحدة، 
والمتمثلة في نشر األفراد العسكريين والمدنيين الدوليين في منطقة نزاع بموافقة األطراف المعنية، بهدف 

ما جعل . ر على تطبيق وتنفيذ اتفاق سالموقف الحرب أو التخفيض من حدتها أو من أجل السه
في العمليات العسكرية شمال مالي  شراكهابإ مؤخرا خاصة فيما يتعلق الجزائر عرضة لضغوط دولية

. 1الذي قادته فرنسا بعد ضغط دولي كبير التدخلامتنعت واكتفت بالموافقة على  أنها إال ،2112عام 
عندما  "عاصفة الحزمب"بما سمي ة العسكرية باليمن تحفظها عن العملي إعالن وهو نفس الشأن بعد

 . 11القوات الجزائرية ال تقاتل خارج تراب الجزائر أن، بمبرر العسكرية دعتها الرياض للمشاركة
وتفضل منطق الحل  ن الجزائر تتحفظ على استعمال القوة العسكرية لحل النزاعات الدوليةإوعموما ف

عدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة، وهي العقيدة الراسخة السلمي لفض المنازعات الدولية، و 
 .للقوات المسلحة والتي جسدتها كل الدسلتير الجزائرية

نه يساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع أنص على  فقد  2111 الدستور المغربي لسنة أما
  11تهديد أوعدوان  أيعن الوطن ووحدته الترابية تجاه 

من النص أن واجب الدفاع عن الوطن والوحدة الترابية ضد أي عدوان أو تهديد يقع على نستنتج 
 .المملكة، يكون بمساهمة كل المواطنين والمواطنات دون استثناء
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وظيفة  2111للقوات المسلحة الملكية المغربية فيفصل دستور  والعسكرية بالنسبة للعقيدة القتالية أما
النظام الملكي، : الوطن الترابية والدفاع عن المقدسات الثالث للمغرب  وحدةالقوات في الدفاع عن 

 .، والمبادئ الديمقراطيةاإلسالميوالدين 
 اإلفريقيةالمتحدة بالبلدان  األممكما يشارك الجيش المغربي في عمليات حفظ السالم، التي تقوم بها 

 "عاصفة الحزم" األخيرةلية العسكرية مشاركته في العم إلى باإلضافةالتي تعرف صراعات مثل رواندا، 
ومنه نستنتج بأن اإلستراتيجية العسكرية . 12التي تقودها السعودية، في محاولة لردع الحوثيين باليمن

 .للمملكة المغربية فيما يتعلق بالمشاركة في العمليات العسكرية، هي بخالف عقيدة الجيش الجزائري
وزير الدفاع الوطني تحت  يضطلع"  فقد نص على أنه 2114  الجديد لسنةالتونسي  الدستور أما

سالمة التراب الوطني وكيانه وحماية  إقرارللقوات المسلحة بمهمة  األعلىسلطة رئيس الجمهورية القائد 
 . 13"حياة السكان

وقد نص الدستور التونسي على ضرورة الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته باعتباره 
القوات المسلحة، وقوات  إنشاءالدولة وحدها من تحتكر  أنكما  .14ل المواطنينواجب مقدس على ك

الجيش الوطني فهو جيش جمهوري وقوة عسكرية مسلحة، يضطلع بواجب الدفاع  أما، 15الداخلي األمن
  .16عن الوطن واستقالله ووحدة ترابه

الدستور على أن يتولى رئيس فقد نص ، أما بخصوص المشاركة في حل النزاعات الدولية الخارجية
الدولة إمكانية إرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس النواب الشعب والحكومة ، على أن ينعقد 

 . 17المجلس للبت في األمر خالل اجل ال يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات
سي تقوم على مبدأ إقرار أمن وسالمة يتبين من خالل هذه النصوص أن العقيدة القتالية للجيش التون

وحدة التراب الوطني وحماية حياة السكان، كما أنه يضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقالله، 
األمن والمساهمة والتدخل في  بوالدفاع عن الحدود اإلقليمية للدولة إضافة إلى مهام أخرى كاستتبا

دفاع عن وحدة الوطن وحرمته هو واجب مقدس حالة وقوع الكوارث ، وأن إشراك المواطنين في ال
 .وضروري

أما بخصوص المؤسسة العسكرية واألمنية فان الدستور اسند مهمة احتكار إنشاء القوات المسلحة 
أما مشاركة القوات المسلحة في حل األزمات الدولية عسكريا، فقد .وقوات األمن الداخلي للدولة وحدها
رسال قوات مسلحة إلى الخارج، وهي بذلك تتفق مع السياسة التي نص الدستور صراحة على إمكانية إ

نص عليها الدستور المغربي بخالف الدستور الجزائري الذي لم ينص على أي إمكانية إلرسال أي 
قوات خارج البالد في إطار القيام بعمليات عسكرية، باستثناء المهام اإلنسانية خاصة عمليات حفظ 

بالعقيدة العسكرية للجيش الشعبي الوطني الراسخة بعدم التدخل عسكريا في السلم، وهذا إيمانا منه 
 .الشؤون الداخلية ألي دولة كما سبق اإلشارة إليه
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التونسي وزير الدفاع الوطني  أكدقد ومع التحديات األمنية التي تشهدها الدولة التونسية مؤخرا ، ف
 الجديدة السياسة الدفاعية إستراتيجيةالذي سيتضمن  األبيضيسمى بالكتاب  ما إصدارنه سيتم أ على

السياسية  واألحزابالشعب التونسي والمجتمع المدني  إشراك أهميةعلى  أيضافي تونس، كما شدد 
يكون للبالد دفاع شامل يشارك فيه الدولة  أنوالسلطة التشريعية في صياغة السياسة الدفاعية بهدف 

 .11والمواطن على حد سواء
تبادر البالد بوضع  أنالتونسي  األمني الشأنمن الضروري حسب المختصين في  أصبحد قلدى ف

خطورة الوضع في المنطقة وداخل البالد وجدية  أمامالجيش، خاصة  أداءمنظومة دفاعية ترفع من 
االنخراط في بالسياسية،  األحزاب أوالنخب  أو نالسياسييكل المواطنين سواء  إسهامالتهديدات، مع 

 إليهالذي تضخمت المهام المسندة و  الجيش الوطني، إلىكل المهمات  إحالةوعدم  الدولةمين أة تمهم
تشمل الدفاع عن حرمة التراب الوطني وحماية الشعب من كل تهديد،  وأصبحت، 2111منذ يناير
 .11المساهمة في حفظ النظام داخل البالد إلى إضافة، اإلرهابومحاربة 

III- لسياسة الدفاعية في الدساتير المغاربيةا في توليه لمسؤولية دور رئيس الدولة  
الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية في كل  سئيلر معظم الدساتير المغاربية مسؤولية الدفاع  أسندت

في قيادة وتوجيه السياسة  األساسيالدور  أبرزتمن الجزائر وتونس، والملك في المغرب، حيث 
 .الدفاعية للدولة

مهمة قيادة المؤسسة العسكرية لرئيس الجمهورية، بوصفه قائدا  أوكلتلدستور الجزائري فقد ل ةلنسببا
 .21للقوات المسلحة اعلي

لتونس خالفا  ،الجزائر لرئيس الجمهورية وزارة الدفاع الوطني فيمسؤولية مهمة  وقد أسندت
 أما، والحرب المباشر على المؤسسة العسكرية في حاالت السلم اإلشرافمن  وهو ما يمكنه، 21والمغرب

قيادة القوات المسلحة فالمقصود بها اضطالع رئيس الجمهورية بمسؤولية الدفاع والقيادة واتخاذ القرار 
 أووقع عدوان فعلي على البالد  إذا"  نهأالدستور الجزائري على  نصحيث  ،حالة الحرب بإعالن
المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية  األممنصت عليه الترتيبات المالئمة لميثاق  يقع حسب ما أنيوشك 

واستشارة رئيس المجلس  لألمن األعلىالمجلس  إلىالحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء واالستماع 
 .األمةالشعبي الوطني ورئيس مجلس 

 .يجتمع البرلمان وجوبا
 . 22"يعلمها بذلك لألمةويوجه رئيس الجمهورية خطابا 

 دفاعية إستراتيجيةدور رئيس الجمهورية القيادي في رسم  إقرار أن هذا النصنستخلص من ومنه 
هو اعتراف ألهمية منصب رئيس الجمهورية في الدولة في حالة وقوع عدوان على الدولة،  استثنائية

باعتباره المجسد األول إلرادة األمة في الدفاع عن استقرار ووحدة التراب الوطني، فإعالن حالة الحرب 
ويكون إعالن الحرب . هو إجراء خطير يتطلب صدوره من أسمى جهة في الدولة ممثلة في رئيسها
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، يكون 51المتحدة، حيث و بموجب المادة  األممئمة لميثاق نصت عليه الترتيبات المال حسب ما
تنظيمات  أومن خالل تحالفات عسكرية  أومنفردين  األعضاءالمتحدة قد نظم حق الدول  األممميثاق 
، وذلك أخرىدول  أوهجوم مسلح من جانب دولة  أو، في الدفاع الشرعي حال تعرضهم لعدوان إقليمية
في  إجمالهالتي رسمتها هذه المادة لممارسة هذا الحق، والتي يمكن الشروط والضوابط ا إطارفي 

 : الشروط التالية
 . هجوم مسلح أوشرط وقوع عدوان  ـــ0
 .التناسب بين الوسائل المستخدمة في الدفاع وفي الهجوم ـــ3
السلم  واتخاذه التدابير الالزمة لحفظ األمنانتهاء الحق في الدفاع الشرعي بمجرد تدخل مجلس ــ ـ3
 .العدوان أعمالانتهاء  أوالدوليين  واألمن
 أنويرجع ذلك  23.بالتدابير التي تتخذ استعماال لحق الدفاع الشرعي األمنمجلس  إبالغضرورة  ـــ1

العدوان الواقع على الدولة يعتبر ظرفا استثنائيا وخطير يتطلب التصرف السريع، حيث يتوجب على 
 إجراءاتمن  يتالءميكون بمقدوره حرية التحرك، لكي يتخذ ما  أنرئيس الدولة  في حالة الحرب 

مستعجلة لمواجهة الموقف المستحدث واتخاذ القرار المناسب، ومواجهة الوضع حسب ما تقضي به 
 .24رض الواقعأالطريقة البراغماتية على 

ط الشكلية إال أنه ومع التطور السريع في الوسائل المستخدمة في الحرب الحديثة، نجد أن الشرو 
من الدستور الجزائري وجب تعديلها مع ما يتماشى  15والموضوعية إلعالن الحرب حسب نص المادة 

والواقع العملي، خصوصا لو فرضنا مثال أن دولة أجنبية ما شنت هجوما على القوات الجزائرية، فالرد 
رية الذي يوجه أو التصدي للعدوان سوف لن يكون إال بعد إعالن الحرب من طرف رئيس الجمهو 

خطابا لألمة وبعد اجتماع البرلمان بغرفتيه واستشارة المجلس األعلى لألمن ومجلس الوزراء في 
 .، ما يسمح بالدولة المعتدية بحسم المعركة بنسبة كبيرة 15اجتماعات وجوبية حسب نص المادة 

قع المستمدة من المادة وفي ذات السياق وتماشيا مع النظرية الحديثة في الحرب، ونظرية األمر الوا
من ميثاق األمم المتحدة، وجب على الدستور الجزائري أن يتضمن حاالت بخصوص تدخل القوات  51

 :الجزائرية خارج الوطن مثل 
ــــ ضبط حاالت السماح لقوات أجنبية اختراق المجال الجوي للدولة، لضرب جماعات إرهابية أو 

إجراءات وقواعد دستورية حازمة، بما يتالءم ومبدأ السيادة جيوش نظامية في دولة مجاورة، ووضع 
 .الوطنية
ــــ التدخل في حالة المساعدة العسكرية لصالح دولة صديقة عند طلبها للمساعدة من أجل صد  

عدوان ضدها، خاصة إذا تعلق األمر بدولة مجاورة حدوديا وذلك درءا لمخاطر قد تزعزع استقرار وأمن 
 . الوطن
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"  أن 2111رئيس الدولة في المغرب ممثال في الملك، فقد نص الدستور المغربي لسنة دور  أما
للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له الحق  األعلىالملك هو القائد 

 .25"يفوض لغيره ممارسة هذا الحق أن
كهيئة استشارية مختصة في  لألمن أعلىمجلس  إحداثكما نص الدستور المغربي على 

السهر على ممارسة الحكامة مع  ،األزماتالداخلي والخارجي للبالد وتدبير حاالت  األمناستراتيجيات 
 .27رئاسة المجلس للملك أوكلبحيث .26الجيدة األمنية

ويتكون هذا المجلس من كل الهيئات السياسية العليا في المملكة المغربية كرئيس الحكومة، و رئيس 
دارةمجلس النواب  كما نص الدستور المغربي . 21الدفاع الوطني وضباط سامين بالقوات المسلحة وا 

 .21يرأسهحالة الحرب داخل المجلس الوزاري الذي  إعالنكذلك على دور الملك في 
نستنتج من هذه النصوص أن الملك كرئيس للدولة، يحوز صفة القائد األعلى للقوات المسلحة 

إضافة إلى صالحيته في التعيين . له القائد األول للسياسة الدفاعية، بتوليه هذه الصفةالملكية ما يجع
بالنسبة للوظائف العسكرية، و هذا الحق يمكن تفويضه لغيره، مع توليه رئاسة المجلس األعلى لألمن  

ألزمات وهو هيئة استشارية مختصة في استراتيجيات األمن الداخلي والخارجي للبالد وتسيير حاالت ا
والسهر على ممارسة الحكامة األمنية الجيدة، دون إغفال دور الملك األساسي في حالة إعالن الحرب 

 .كما هو الحال في الجزائر وتونس
سند لرئيس الجمهورية اختصاص ضبط أ، فقد 2114بالنسبة للدستور التونسي الجديد لسنة 

القومي المتعلق بحماية الدولة،  واألمنلخارجية السياسات العامة في مجال الدفاع الوطني، والعالقات ا
 األمنوالتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وكذلك قيادة القوات المسلحة، ورئاسة مجلس 

 .31القومي
حالة الحرب، حسب الدستور التونسي فان رئيس الجمهورية هو من يتولى  النعإبخصوص  أما
رسال، أعضائه أخماسثالثة  بأغلبيةالسلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب  إبرامالحالة وكدا  إعالن  وا 
 .31الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة إلىقوات 

وبالتالي فإن اإلستراتيجية الدفاعية و دفاع المؤسسة العسكرية، والحفاظ على وحدة التراب الوطني 
 .هورية التونسي حسب ما نص عليه الدستور التونسييبقى دائما بقيادة ومن اختصاص رئيس الجم

 : خاتمة
ختاما ومن خالل دراستنا لموضوع اإلستراتيجية الدفاعية في الدساتير المغاربية تحديدا دساتير 

 :الجزائر وتونس والمغرب كنماذج  توصلنا إلى النتائج التالية 
الستخدام القوات المسلحة بما يحقق أن العقيدة العسكرية هي مجموعة القيم والمبادئ تهدف _ 

 .األهداف والمصالح الوطنية
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أنه وباستثناء المهام اإلنسانية التي يضطلع بها الجيش الجزائري في إطار عمليات حفظ السلم، _ 
وحدة  مهام الدفاع عنفي الدستور الجزائري للجيش قد حصرها عقيدة العسكرية والتعاون الدولي، فإن ال

ون التدخل عسكريا في الشؤون الداخلية ألي دولة، واللجوء لحل األزمات الدولية د الوطنيتراب  و
ها قواتها العسكرية خارج حدود إشراكمن  اآلنالجزائر تمتنع حتى  وهو ما يجعل من. بالطرق السلمية

  .اإلقليمية في أي نزاع مسلح أو عمليات عسكرية
والجيش التونسي، إضافة إلى مهام الدفاع  لمغربيلجيش اأما بالنسبة  للعقيدة العسكرية لكل من ا _

عن وحدة واستقالل التراب الوطني، فقد نصت دساتيرها صراحة على إمكانية إرسال قوات مسلحة إلى 
الخارج للمشاركة في حل األزمات الدولية عسكريا وعدم حصر مهامها في الدفاع الداخلي، وهي 

  .الحديثة، وهو ما يختلف مع عقيدة الجيش الجزائري إستراتيجية عسكرية تتماشى ومقتضيات العصر
 أبرزتحيث  ،الدولة سئيلر  يةالدفاعقيادة السياسة مسؤولية تولي  دساتير المغاربيةال أسندتكما _ 
كقائد ، خاصة فيما تعلق بمسألة إعالن الحرب في قيادة وتوجيه السياسة الدفاعية للدولة األساسي هدور 

إضافة إلى تولي رئيس  وهي الصفة المشتركة في جميع رؤساء هذه الدول،أعلى للقوات المسلحة 
 . الجمهورية الجزائري أيضا لمنصب وزير الدفاع الوطني

تماشيا ونظرية الحرب الحديثة، أصبح من الضروري تكييف النصوص الدستورية خاصة _  
ملي، وكدا إعادة ضبط حاالت الجزائرية فيما يتعلق بحاالت إعالن الحرب، مع ما يتالءم والواقع الع

السماح لقوات أجنبية  إمكانية اختراق المجال الجوي للدولة، بهدف ضرب جماعات إرهابية أو جيوش 
نظامية في دولة مجاورة، من خالل وضع إجراءات وقواعد دستورية حازمة، تتماشى ومبدأ السيادة 

كرية لصالح دولة مجاورة عند طلبها الوطنية، إضافة إلى إمكانية التدخل في حالة المساعدة العس
 .للمساعدة من أجل صد عدوان ضدها، خاصة في حالة وجود حدود مشتركة بينها

 :الهوامش 
عبد العزيز رمضان علي الخطابي، الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  .1
 11ص .2111
،مذكرة (1111/2111)بعد الحرب الباردة  األطلسيلحلف شمال  اإلستراتيجيةالعقيدة . زهرة شيخ الشيوخ  .2

 15ص .2112، إبراهيمماجستير فرع العالقات الدولية، جامعة دالي 
 17.16، ص ص مرجع سابق.زهرة شيخ الشيوخ  .3
 1163من دستور ( 11)المادة  .4
 1163من دستور  11المادة  .5
 1176من دستور ( 12)المادة  .6
 1176دستور من ( 13)المادة  .7
 1111من دستور  24المادة .1
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 الجيش الوطني الشعبي بين الواجبات الدستورية ودعم المسارات التنموية
 حجــــاج عثمــان: الطالب

  ورقلة -قاصدي مرباح جامعة 
 :الملخـص

يعتبر الجيش الوطني الشعبي امتدادا لجيش التحرير الوطني، وهو درع األمة والذي ما فتئ يساهم 
في تأمين حدود البالد وسالمتها وصد االعتداءات التي تعرضت لها الجزائر في الماضي وخاصة غداة 

 .االستقالل
دة البالد وكسر شأفة اإلرهاب، األمر الذي جعل الكثير كما حافظ على واجباته الدستورية وعلى وح

 .من الدول تستلهم من الجزائر تجربتها في مكافحة هذه الظاهرة
إال أن هذه الواجبات لم تثنه عن المشاركة في التنمية الوطنية ودفع مسارها قدما نحو الرقي 

عبر تاريخ الجزائر المستقلة، وعلى  واالزدهار، من خالل مجهوداته في التنمية االجتماعية واالقتصادية
دوره في إقامة السد األخضر وطريق الوحدة اإلفريقية وبناء القرى االشتراكية سابقا ومكافحة الجراد 

 .العابر للقارة وغيرها من اإلسهامات اإليجابية
ية كما توجه مؤخرا نحو إقامة مصانع للشاحنات والسيارات قصد تأمين احتياجاته والحد من التبع

للخارج، مما يولد فرصا لخلق مناصب عمل وتوفير االحتياجات الوطنية من هذه السلع، وبالتالي خلق 
 .الثروة مما يشكل قيمة مضافة للبالد

وختاما يمكن القول أن الجيش الوطني الشعبي لم يكتف بدوره المنصوص عليه في الدستور بل امتد 
 .إعتبار أفراده من أبناء الشعب الجزائرينشاطه إلى الحياة االجتماعية واالقتصادية ب

 :مقـدمـــة
إن الموقع اإلستراتيجي الذي تحتله الجزائر جعلها مطمع العديد من الشعوب والدول عبر التاريخ 
كان أخرها المستعمر الفرنسي، وبفضل أبنائها وبناتها قاوم الجزائريون هذا المحتل الغاشم وتمخضت 

ني وجيشها الذي إلتف حولهما كل الجزائريين، من أجل إخراج عنه تشكيل جبهة التحرير الوط
 .المستعمر من البالد ونيل الحرية بأروع ثورة عرفها العالم ثورة نوفمبر المجيدة المظفرة

وغداة اإلستقالل وجدت الدولة الجزائرية الفتية نفسها أمام فراغ رهيب نتيجة الهجرة الجماعية 
تعماريا ثقيال على كل األصعدة بما فيها الصعيدين اإلجتماعي للمعمرين، كما واجهت موروثا إس

واإلقتصادي، لذا كان من الطبيعي أن يحاول المسئولين الجزائريين وضع قطيعة كلية مع هذا النظام 
اإلستعماري، فحولت الثورة المسلحة إلى ثورة إقتصادية في ظل أسس ومبادئ النظام اإلشتراكي 
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إنشاء البني التحتية لإلقتصاد وتوفير أكبر قسط من العدالة اإلجتماعية، والحزب الواحد وذلك ألجل 
لكن التجربة أثبتت فشال ذريعا لهذا النظام، فأستعيض عنه بالنظام الليبرالي والتعددية الحزبية فكان 

 .لذلك عظيم األثر القانوني للدولة ككل
لتحرير الوطني دورا هاما ورائدا سليل جيش ا( القوات المسلحة)حيث ساهم الجيش الوطني الشعبي 

سواء في حقبة تبني خيار النهج اإلشتراكي أو الليبرالي، من حيث تولى مهامه األساسية والدستورية 
بروح اإللتزام المثالي واإلستعداد البطولي على التضحية كلما تطلب الواجب الوطني منه ذلك، والدفاع 

الترابية وحماية مجالها البري والبحري والجوي والحفاظ على عن السيادة الوطنية ووحدة البالد وحرمتها 
البالد من كل خطر أجنبي، وكذا مساهمته بين حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة 
اإلرهاب وتعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه، كما كان له دورا بارزا سواء 

 .واإلقتصاديةمن الناحية اإلجتماعية 
ما هي الواجبات األساسية للجيش الوطني الشعبي المكرسة دستوريا؟، : وعليه نطرح اإلشكالية التالية

 .؟(الدور اإلجتماعي واإلقتصادي) وما هو دوره اتجاه المسار التنموي في البالد 
القوات ) الشعبي  ولإلجابـة علـى هذه اإلشكاليـة سنحاول في هـذه المداخلة تبيان دور الجيش الوطني

 :بين الواجبات الدستورية ودعم المسارات التنموية للبالد من خالل المحاور التالية( المسلحة
 (.القوات المسلحة) الواجبات الدستورية للجيش الوطني الشعبي : المحور األول
 .دور الجيش الوطني الشعبي في دعم المسارات التنموية: المحور الثاني

 
 (.القوات المسلحة)الواجبات الدستورية للجيش الوطني الشعبي : المحور األول

الجيش الوطني الشعبي هو إمتداد وسليل جيش التحرير الوطني، وهو درع األمة والذي مافتئ 
يساهم في تأمين حدود البالد وسالمتها، وصد اإلعتداءات التي تعرضت لها الجزائر في الماضي 

وذلك بالقيام بالـواجبات الملـقاة على عاتقه والمكرسة دستوريا، وعلى والحاضر وخاصة غـداة اإلستقـالل، 
غرار مختلف الدساتير تخضع الجيوش في الدول المتطورة لرئيس الدولة، ومن بينها الجزائر التي 
يخضع جيشها لسلطة رئيس الدولة ويعتبر في الوقت نفسه القائد األعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، 

، سواء في حقبة الحزب الواحد (1)أ عرفته كل الدساتير الجزائرية منذ اإلستقالل إلى يومناوهذا المبد
والنهج اإلشتراكي أو خـالل مرحلـة التعدديـة الحزبية وتبني نهـج إقتصاد السـوق، وسنحاول التطرق إلى 

 .واجبات الجيش في كل حقبة
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 .والنهج اإلشتراكيواجبات الجيش الوطني الشعبي في ظل األحادية : أوال
أوال،  3691وميثاق سنة  3691من خالل دستور ( القوات المسلحة)سنتطرق إلى واجبات الجيش 

 .ثانيا 3691وميثاق سنة  3699ومن خالل دستور 
 
I : 3691وميثاق سنة  3691في ظل دستور. 

التحديات  خلف اإلستعمار خرابا كليا على الصعيد اإلقتصادي واإلجتماعي للجزائر، لذلك كانت
والرهانات كبيرة لضمان انطالقة قوية لبناء البالد، حيث لزاما على كل الجزائريين المساهمة والمشاركة 
عادة بناء ما خربه المستعمر بمن فيهم أولئك الذين اختاروا البقاء في صفوف الجيش  في تشييد وا 

وطنين الذين استجابوا لنداء الخدمة الوطني الشعبي ممن حملوا السالح أثناء الثورة التحريرية وكذا الم
 .الوطنية فيما بعد

عتمد مجلس الوطني للثورة الجزائرية باإلجماع مشروع برنامج حول الثورة الديمقراطية الشعبية،  وا 
وتحوير فيما بعد ذلك جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي، وأوكلت له المهام األساسية 

عمار البالد التي يمكن تنفيذها من قبل  .أي جيش في أي دولة كانت إضافة للمساهمة في إعادة بناء وا 
وعليه كرس أول دستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دور الجيش الوطني الشعبي 

أن الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش " والقوات المسلحة من خالل ديباجة هذا الدستور وورد فيه
لذي كان باألمس بمثابة سنان الرمح في نضال التحرير الوطني، يظل في خدمة التحرير الوطني ا

الشعب ويساهم داخل إطار الحزب في النشاط وفي إقامة الهياكل اإلقتصادية واإلجتماعية الجديدة 
 .(1)"للبالد

وحدد فيه الدور السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي الذي سيلعبه الجيش الوطني الشعبي الموضوع 
الجيش الوطني جيش شعبي وهو " على أنه 3691ت تصرف الشعب والحكومة، حيث نص دستور تح

 .    في خدمة الشعب وتصرف الحكومة بحكم وفائه لتقاليد الكفاح من أجل التحرير الوطني
وهو يتولى الدفاع عن إقليم الجمهورية ويسهم في مناحي النشاط السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي 

 .(3)"نطاق الحزب الواحدللبالد في 
تتمثل األهداف األساسية للجمهورية الديمقراطية الشعبية في الحفاظ " كما نص الدستور على أنه

 .(4)"على اإلستقالل الوطني والسالمة الترابية والوحدة الوطنية
وعليه نجد أن المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي هي في المحافظة على اإلستقالل الوطني 

لدفاع عن السيادة الوطنية، الموضوع تحت تصرف رئيس الدولة بصفته القائد األعلى للقوات المسلحة وا
للجمهورية، يعلن الحرب ويبرم معاهدات السالم بموافقة المجلس الوطني ويترأس المجلس األعلى 

الل في ، كما قامت وحدات الجيش من مجهودات كبرى منذ الساعات األولى إلعالن اإلستق(5)للدفاع
 .إعادة البناء والتشييد والمساهمة في التكوين المهني والتعليم
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أين أصبح الجيش الوطني الشعبي أداة للدفاع  3691بعد المصادقة على ميثاق الجزائر في أفريل 
نشاء ..... عن الثورة  في خدمة الشعب وتحت تصرف الحكومة، مكلف بالمساهمة في اإلنتاج وا 

ثبات تكافله اإلجتماعي في إغاثة أهالي المناطق المنكوبة وصيانة الهياكل القاعد ية الكبرى وا 
والمحرومة، أما فيما يتعلق بمهمة الدفاع يعمل الجيش الوطني الشعبي على بحث وتحري الطرق 

، بحيث تكون هذه "المالئمة في عمليات القتال والهياكل وكذا التقنيات الالزمة لبناء جيش عصري
دور جيش التحرير الوطني خالل الثورة التحريرية، وذلك من خالل إستراتيجية  الوظائف مستلهمة من

واضحة في عمل لتصاميم وبناء القوات المسلحة وتنظيمها من أجل تحقيق أهداف عليا في 
 .   (6)المستقبل

كما أقر الميثاق الوطني عملية إضفاء الطابع السياسي على الجيش الوطني الشعبي من خالل أن 
يعنى بمسائل الدفاع والتشييد والمدمج في جبهة التحرير الوطني التي تضمن التنشئة والتربية الجيش 

السياسية ألفراده، يتولى مهام العمل السياسي للحزب داخل وحداته الدائرة السياسية للجيش والتي تقع 
 . (0)تحت الوصاية المباشرة للمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني

 
II :3699دستور  في ظل. 

 28فصال كامال لمهام الجيش الوطني الشعبي في الفصل السادس من المادة  3699أفرد دستور 
، حيث تأكدت مهام الجيش الوطني الشعبي وواجباته في الدفاع والبناء والتشييد وذلك من 28إلى المادة 

جيش التحرير الوطني تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، سليل " خالل نص المادة منه
ودرع الثورة، في المحافظة على إستقالل الوطن وسيادته والقيام بتأمين الدفاع عن الوحدة الترابية للبالد 
وسالمتها وحماية مجالها الجوي ومساحتها الترابية ومياهها اإلقليمية وجرفها القاري ومنطقتها 

 .اإلقتصادية الخاصة بها
 .(8)"عتباره أداة الثورة في تنمية البالد وتشييد اإلشتراكيةساهم الجيش الوطني الشعبي بإ

حيث من خالل إستقراء هاته المادة نجد أن المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي هي الدفاع عن 
الوطن وسيادته والوحدة الترابية وسالمتها، حيث وسع من مفهوم الحيز الجغرافي المطلوب الدفاع عنه 

منه، وهذا بعد الحرب التي شاهدتها الجزائر مع المغرب  82في المادة  3691مقارنة بدستور 
 .والمعروفة بحرب الرمال

ولم يغفل المؤسس الدستوري عن دور الجيش في المساهمة في عمليات بناء وتنمية البالد وتشييد 
ذلك من اإلشتراكية والحفاظ عليها، وأبرز كذلك أن العنصر البشري عامل حاسم في الدفاع الوطني، و 

العنصر البشري عامل حاسم في الدفاع الوطني، " التي جاء فيها 3699من دستور  21خالل المادة 
 .   (1)"الجيش الوطني الشعبي هو الجهاز الدائم للدفاع، الذي يتمحور حوله تنظيم الدفاع الوطني ودعمه
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التراب الوطني وعدم ومن هنا تحددت سياسة الجزائر في مجال الدفاع الوطني الذي يتضمن سالمة 
المساس بحدوده الثابتة وحرية األمة في صياغة إختيارتها، كما تحددت أيضا على أساس قدرتها 
اإلقتصادية الوطنية والمتطلبات المرتبطة بموقعها الجغرافي ولقد كانت حصيلة الخبرات التي تجمعت 

ب التصدي لكل األخطار أثناء الشدائد مرجعا عكس عبقرية قوتنا المسلحة التي إضلطعت بواج
 .واالعتداءات التي من شأنها المساس بأمن البالد وسالمة التراب الوطني

ومثل هذه المهام جعلت قيادة الجيش تبذل أقصى الجهود لتطوير الطاقة الدفاعية لقواتنا المسلحة 
 .لفعالةوتعزيزها حتى تتكيف مع التقنيات الحديثة بصفة جدية وواسعة لتصبح األداة الدفاعية ا

ولكي يكون تطور الدفاع منسجما مع روح ثورة التحرير ومبادئ األمة، كان العنصر الشعبي أحد 
الخدمة الوطنية واجب " على أنه 3699أهم العناصر األساسية واإلستراتيجية ومن هنا نص دستور 

عدة للدفاع ، ومن هذا المنظور فإن الخدمة الوطنية بما توفره للشباب المجند تشكل قا(10)"وشرف
الوطني، كما توفر بعد إقتصادي و إجتماعي بما تحققه من رفع لمستواهم الفكري والثقافي وتعميق 

دماجهم في أعمال التنمية  .وعيهم وا 
وقد بقي الجيش الوطني الشعبي مثابرا يقظا يؤدي مهامه الدفاعية ويسجل حضوره الدائم بفعالية 

 .ه فيه الجزائر لحفظ سالمة األمة من األخطارعلى الجبهة التنموية، وفي أي ظرف تنادي
 

 .واجبات الجيش الوطني الشعبي في ظل التعددية والنهج الليبرالي: ثانيا
بعد التحول السياسي ( القوات المسلحة)سنتطرق إلى الواجبات الدستورية للجيش الوطني الشعبي 

نهيار المعسكر اإلشتراكي  3622أكتوبر  88واإلقتصادي الذي شهدته البالد، وذلك بعد أحداث  وا 
والتعددية الحزبية، ( إقتصاد السوق) واإلنفتاح اإلقتصادي والسياسي للجزائر بتبنيها النظام الليبرالي 

أوال، والواجبات  3626وذلك من خالل التطرق إلى الواجبات الدستورية للجيش في ظل دستور 
 .ديالتهوتع 3669الدستورية للجيش الوطني الشعبي في ظل دستور 

I : 3696في ظل دستور. 
التي شهدتها الجزائر والمطالبة بالتعددية الحزبية واإلنفتاح على إقتصاد  3622بعد أحداث أكتوبر 

نهيار المعسكر الشرقي، أعلن عن اإلصالحات الشاملة خاصة منها تلك التي مست دور  السوق وا 
دخلت  3626صادقة على دستور ، وبالم3626ومهام الجيش الوطني الشعبي كما حددها دستور 

الجزائر مرحلة متميزة في مسار تحولها السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي، إذ أن مضامين 
الدستور الجديد في جوهرها تعكس في أكثر من موضوع إهتماما خاصا باإلنسان ككائن حضاري 

له ضمانات من خالل التنصيص  يهدف إلى التغيير نحو األفضل، كما أنه وسيلة هذا التغيير، فوضع
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على حقوقه األساسية وحق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي، وبات من الضروري الفصل بين 
 .السلطات

وبهذه الصياغة تسامى الجيش الوطني الشعبي عن النقاش السياسي، حيث إنحصرت مهامه في 
تنتظم الطاقة الدفاعية " على أنه 3626الدفاع عن السيادة والوحدة الوطنيتين، وهذا ما أكده دستور 

لألمة ودعمها وتطويرها حول الجيش الوطني الشعبي، تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي 
 .في المحافظة على اإلستقالل الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية

والجوي ومختلف كما يضطلع بالدفاع على وحدة البالد وسالمتها الترابية وحماية مجالها البري 
 .(11)"مناطق أمالكها البحرية

امتثاال للوضع الدستوري الجديد أعرب الجيش الوطني الشعبي من خالل الهيئة القيادية لوزارة الدفاع 
الوطني ورئاسة أركان الجيش عن حياده السياسي، وهذا من خالل انسحابه الطوعي من اللجنة 

ل السياسي ككل، حيث صدرت تعليمة آنذاك عن رئيس المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني والعم
توضح المهام  81/81/3626ش بتاريخ .و.ج/أ.ق/83/26أركان الجيش الوطني الشعبي رقم 

إذا كان كل المواطنين يتمتعون " الدستورية للجيش والواجبات الملزمة ألعضائه وتم اإلقرار على أنه
المشاركة في أي نشاط سياسي، أو ضد أي تنظيم بكافة الحقوق فإنه يمنع على كل فرد عسكري من 

 .(11)"سياسي، سواء داخل المؤسسات والهياكل العسكرية أو خارجها
وبهذا المفهوم فإن مهام الجيش الوطني الشعبي تتوافق وتتطابق مع ترتيبات الدستور، وطبقا للمادة 

نجاح المسار ا 3663تدخل الجيش في جوان  3626من دستور  81 نقاذ الدولة لحماية وا  لديمقراطي وا 
الجزائرية، وما تجلى كذلك من خالل دوره الريادي في تأمين كل االستحقاقات الوطنية التي تمت 

للحفاظ على النظام العام ودعم  3626الستكمال البناء المؤسساتي، بعد أن كان قد تدخل في أكتوبر 
 .قوات األمن في ظروف جعلت من هذا التدخل أواوية قصوى

 
II:  وتعديالته 3669في ظل دستور. 

تنتظم الطاقة الدفاعية لألمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش " على أنه 3669جاء في دستور 
 .الوطني الشعبي

تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على اإلستقالل الوطني والدفاع عن 
 .السيادة الوطنية

البالد وسالمتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف كما يضطلع بالدفاع عن وحدة 
 . (13)"مناطق أمالكها البحرية
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أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش "  8839كما جاء في ديباجة التعديل الدستوري األخير لسنة 
ى التضحية كلما التحرير الوطني يتولى مهامه الدستورية بروح اإللتزام المثالي واإلستعداد البطولي عل

تطلب الواجب منه ذلك، ويعتز الشعب الجزائري بجيشه الوطني الشعبي ويدين له بالعرفان على ما 
بذله في سبيل الحفاظ على البالد من كل خطر أجنبي وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين 

لوطنية وفي ترسيخ روح والمؤسسات والممتلكات من آفة اإلرهاب، وهو ما ساهم في تعزيز اللحمة ا
 .التضامن بين الشعب وجيشه

تسهر الدولة على إحترافية الجيش الوطني الشعبي وعلى عصرنته بالصورة التي تجعله يمتلك 
القدرات المطلوبة للحفاظ على اإلستقالل الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة البالد وحرمتها 

 .(14)"وي والبحريالترابية، وحماية مجالها البري والج
فعرف صياغة نفس المادة المتعلقة بمهام وواجبات الجيش  3669أما التعديل األخير لدستور 

 .منه 82الوطني الشعبي في المادة 
ولقد أثبت الجيش الوطني الشعبي ومن حوله القوى الوطنية الحية خالل عقد كامل من مكافحة 

الدولة الجمهورية ومؤسساتها بعد أن كانت مهددة  اإلرهاب وفائه لرسالة الشهداء، حيث حافظ على
باإلنهيار، وهذا بصمود أفراد القوات المسلحة وتحليهم بالروح االنضباطية العالية والسلوك العسكري 

 .القويم واالنسجام ووحدة الصف
لحة كما ورد في كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بصفته القائد األعلى للقوات المس

إن الجزائر مؤمنة بأن لها أن " و وزير الدفاع الوطني حول مهام و واجبات الجيش الوطني الشعبي 
تعول على قدرات الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وعلى إحترافيته ووطنيته، وكذا 

بقايا اإلرهاب  على طاقات األسالك األمنية وخبرتها في صون حرمة التراب الوطني واستئصال شأفة
 .(15)"وقطع دابره في أرضها

 
 .دور الجيش الوطني الشعبي في دعم المسارات التنموية: المحور الثاني

إضافة للواجبات والمهام األساسية للجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن الوطن، حرص على 
دولة الجزائر الفتية والدفع ضمان إستمرارية و إستقرار المؤسسات والمساهمة في مسار البناء والتشييد ل

بعجلة التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية، وسنتطرق في هذا المحور إلى دور الجيش الوطني الشعبي 
 .في التنمية اإلجتماعية أوال، وثانيا إلى دوره في التنمية اإلقتصادية

 
 .دور الجيش الوطني الشعبي في التنمية اإلجتماعية: أوال
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لشعبي في التنمية اإلجتماعية للبالد من خالل مشاركته في تنفيذ المخططات ساهم الجيش الوطني ا
التنموية ومشاريع البرامج الخاصة لتنمية المناطق الريفية والفقيرة والنائية، تمثلت في بناء القرى 

ر ومختلف مرافقها الحيوية وبناء السدود وترميم القديمة منها وشق الطرقات وحف( ألف قرية)اإلشتراكية 
قامة الشبكات الكهربائية والهاتفية، وبناء المدارس والثانويات في كثير من مناطق الوطن، كما  األبار وا 

 . ساهم في فك العزلة عن المناطق النائية خاصة الجنوبية منها
 : (16)ومن بين اإلنجازات التي يستوجب التوقف عندها في الميدان اإلجتماعي

بما أن الجزائر دولة إفريقية وهي جزأ ال يتجزأ منها وتماشيا مع  :طريق الوحدة اإلفريقية -(3
السياسة الخارجية للجزائر القائمة على التعاون اإلفريقي ومساعدة دول القارة قامت بإنجاز طريق الوحدة 

يوما تاريخيا لن ينساه شباب الخدمة الوطنية الذين تحملوا كل  39/86/3693اإلفريقية، ويمثل تاريخ 
ب والمشقات الناتجة عن الظروف الطبيعية القاسية في الصحراء، وكان هذا الطريق عامال الصعا

مساعدا على تنقل األشخاص والبضائع السيما المناطق الجنوبية للبالد وهمزة وصل بين شمالها 
 .وجنوبها، وبينها وبين الدول اإلفريقية

ال نحو المناطق الشمالية مما يهدد لمواجهة ظاهرة التصحر وزحف الرم :إنجاز السد األخضر -(2
 81على مساحة  3693األراضي الفالحية، قام الجيش الوطني الشعبي بمشروع السد األخضر سنة 

 .كلم 88كلم وبعرض  398مليون هكتار بطول قدره 
عادة اإلعتبار للريف الجزائري،  :مشـروع األلـف قريـة -(1 للقضاء على مظاهر الفقر والحرمان وا 

دولة الجزائرية على عاتقها سياسة اإلهتمام بهذه المناطق من خالل إنجاز مشروع األلف قرية أخذت ال
عادة التوازن بين الريف والمدينة والحد من ظاهرة النزوح الريفي نحو  للقضاء على ظاهرة األكواخ وا 

 .المدن الشمالية
همية في مواجهة الكوارث لقد لعب أفراد القوات المسلحة دورا بالغ األ :الكوارث الطبيعية -(1

الطبيعية والفيضانات بالتنسيق مع الهيئات المحلية والمركزية، وهو ما تجلى في مشاركة بقية العناصر 
وزلزال  3666وزلزال عين تموشنت  3628الوطنية األخرى في معالجة مخلفات زلزال الشلف سنة 

ة وغيرها من الفيضانات، وفي فك وفيضانات غرداي 8883، وفي فيضانات باب الواد 8881بومرداس 
العزلة غن المناطق المعزولة والمحاصرة بسبب العوامل الطبيعية المتمثلة في تساقط الثلوج، وتقديم 
المساعدة في إطار المهام اإلنسانية عن طريق فتح الطرقات والمسالك المغلقة والممرات المؤدية إلى 

 .(10)طق الجبليةالمداشر واألرياف والقرى المتواجدة في المنا
نظرا لألخطار الكبرى التي تشكلها ظاهرة الجراد العابر لألوطان وآثارها على : مكافحة الجراد -(8

النشاط الفالحي، فإن عناصر الجيش الوطني الشعبي ساهمت إلى جانب الهيئات المختصة األخرى 
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تي يتوفر عليها الجيش الوطني في مكافحة هذه الظاهرة بإستغالل اإلمكانات المادية واللوجيستيكية ال
 . وغيرها...الشعبي من طائرات وشاحنات وآليات 

 
 .دور الجيش الوطني الشعبي في التنمية اإلقتصادية: ثانيا

قد نص على ضرورة مساهمة الجيش الوطني الشعبي في النشاط  3691إذا كان دستور 
بالنص على مساهمته في تنمية  3699، وهو ما كرسه دستور (18)اإلقتصادي و اإلجتماعي للبالد

لم يتطرقا إلى هذا الدور، حيث إعتبرا  3669ودستور  3626، فإن دستور (11)البالد وتشييد اإلشتراكية
الجيش ذو مهمة محددة تتمثل في المحافظة على اإلستقالل الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية أي 

يمنع الجيش الوطني الشعبي من المساهمة في التنمية التوجه نحو اإلحترافية والعصرنة، إال أن هذا لم 
اإلقتصادية لتلبية إحتياجاته بصورة مباشرة وهو ما أكد عليه الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني 

أما عن سياستنا التصنيعية فهي تشكل إحدى " بمناسبة اإلحتفال بالذكرى الخمسين لإلستقالل الوطني
ش الوطني الشعبي، كون بلدنا ال تملك خيارات أخرى غير خيار اإلعتماد على األولويات الرئيسية للجي

ال سيما تلك التي يمتلكها جيشنا وقادرة على تطوير بعض " ، وأضاف(10)"منظومة صناعية
التكنولوجيات األساسية وضمان إستقاللية إستراتيجية خصوصا في المجاالت المتعلقة بالسيادة الوطنية، 

ت ذاته وبشكل مباشر في النمو والشغل واإلنتاج التنافسي وفي التنمية اإلقتصادية و وتساهم في الوق
 .(11)"اإلجتماعية بصفة عامة

ولهذا فإن الجيش الوطني الشعبي إستغل الفرص المتاحة أمامه وأقام عالقات تعاون وتبادل مع 
 :شركاء أجانب، وتوقيع عدة إتفاقيات لتطوير الصناعات العسكرية مثل

إنشاء مصنع لصناعة الشاحنات والسيارات العسكرية بتيارت بالتعاون مع شركة مرسيدس  -(3
األلمانية وشريك إمارتي لتلبية إحتياجاته وطرح الفائض في السوق الوطنية، وهي مساهمة مباشرة في 

 .دعم النمو اإلقتصادي وخلق فرص عمل والقضاء على البطالة
لقوات فإن العديد من المؤسسات العسكرية تسهر على ذلك في إطار عصرنة العتاد لمختلف ا -(8

عن طريق توفير الحاجيات الضرورية، من خالل إنشاء وحدات صناعية عسكرية تمكن الجيش 
الوطني الشعبي من اإلكتفاء ذاتيا وعدم التبعية للخارج، و اإلعتماد على الخبرات الوطنية بدل الخبرات 

 :صناعية نذكر على سبيل المثالاألجنبية ومن بين هذه الوحدات ال
 .القاعدة المركزية لإلمداد ببني مراد -أ
 .مؤسسة البناء والتصليح البحري بمرسى الكبير -ب
 .مؤسسة صناعة الطائرات بطفروي -ج
 .مؤسسة صناعة الذخيرة واألسلحة الخفيفة بخنشلة -د
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مختلف الوحدات الصناعية وعدم التقليل من فاتورة الواردات وتوفير العملة الصعبة بإنشاء  -(1
 .التبعية للخارج وللحفاظ على سرية واألسرار العسكرية للجيش الوطني الشعبي

بمنطقة سريانة  3621تم بناء مصنع الذخيرة الخاصة باألسلحة الخفيفة والمواد المتفجرة سنة  -(1
ة، مما ساعد على توفير عامال وعامل 3819هكتار ويشغل  21والية باتنة، يتربع على مساحة تقدر بـ 

من المبلغ المخصص من العملة الصعبة لهذا  % 88العملة الصعبة حيث لم ينفق إال ما يقدر 
  .(11)المشروع

 
 :الخـاتمــــة

إستخالصا لما سبق في دراستنا لموضوع الجيش الوطني الشعبي بين الواجبات الدستورية ودعم 
 :اليةالمسارات التنموية توصلنا إلى النتائج الت

أن معظم الدساتير الجزائرية اعتبرت رئيس الدولة هو نفسه القائد األعلى للقوات المسلحة  -
 .ووزير الدفاع الوطني

المهمة الدائمة والواجب الدستوري للجيش الوطني الشعبي هو المحافظة على اإلستقالل  -
 .وسالمتهاالوطني والدفاع عن السيادة الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية للبالد 

أعرب الجيش الوطني الشعبي من خالل الهيئة القيادية  3626امتثاال للوضع الدستوري لسنة  -
ووزارة الدفاع عن حياده السياسي وانسحابه من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني والعمل 

 .السياسي ككل
ل من مكافحة اإلرهاب أثبت الجيش الوطني الشعبي ومن حوله القوى الوطنية خالل عقد كام -

 .حيث حافظ على الطابع الجمهوري للدولة ومؤسساتها بعد أن كانت مهددة باالنهيار
باإلضافة للمهام األساسية للجيش الوطني الشعبي في الحالة العادية والمتمثلة في الدفاع عن  -

صار أو الحالة الوطن والحفاظ على سيادة الدولة، توجد له مهام إستثنائية في حالة الطوارئ والح
 3699حرب ) اإلستثنائية، وكذا مشاركته القوية والمستميتة في حروب العرب ضد الكيان الصهيوني 

 (.3691وحرب 
ساهم الجيش الوطني الشعبي في التنمية اإلجتماعية للبالد من خالل مشاركته في عدة  -

قامة السد األخضر وبنا ء األلف قرية بمرافقها الحيوية، مجاالت منها، إنجاز الطرق والموانئ والسدود وا 
ومكافحة الجراد وبناء المدارس وفك العزلة عن المناطق المنكوبة والمحاصرة، وتقديم يد العون 

 .والمساعدة في الكوارث الطبيعية سواء داخل الوطن أو خارجه
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ساهم الجيش الوطني الشعبي في التنمية اإلقتصادية للبالد من خالل إنشائه للوحدات  -
عية والمصانع، من أجل توفير مستلزماته وحاجياته من قطع غيار ومعدات وآليات، سواء الصنا

 .باالعتماد على نفسه أو عن طريق شراكة أجنبية منها مصنع تيارت للسيارات والشاحنات
المساهمة في توفير حاجياته واإلكتفاء الذاتي وعدم التبعية للخارج وطرح الفائض من اإلنتاج  -

 .ة ولما ال التصدير إلى الخارج وتقليل فاتورة الواردات وتحقيق العملة الصعبةللسوق الداخلي
وأخيرا نرى بأنه يمكن للجيش الوطني الشعبي اإلستثمار في عدة قطاعات والمساهمة في عدة  -

مجاالت لما يتمتع به من إمكانات مادية وبشرية تؤهله على اإلعتماد كليا في توفير مستلزماته 
بخلق وحدات إنتاجية وصناعية وزراعية وذلك على غرار بعض الجيوش مثل الجيش  وحاجياته وذلك

 .المصري و الجيش السوري
 

 :الهـوامــش
 ـــــــــــــــــ
، مجلة الجيش، العدد (الجيش الوطني الشعبي خدمة ودفاع) مقال بعنوان الجيش الوطني من خالل الدستور  -(3)

 .36، ص 8838األول، جويلية 
(8 ) - la constitution algérienne la loi fondamentale, BERTI, Editions ,p 46.                           

 .1163من دستور  08المادة  -(3)
 .1163من دستور  10المادة  -(4)
ص  ،2111محفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، . د -(5)
42. 
عبد العزيز رمضان علي الخطابي، الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة،  -(6)

 .2111اإلسكندرية، 
، مجلة الجيش، العدد (الجيش الوطني الشعبي خدمة ودفاع) مقال بعنوان الجيش الوطني من خالل الدستور  -(7)

 .83، ص 8838األول، جويلية 
 .1106من دستور  81المادة  -(1)
بوكرا إدريس، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ اإلستقالل من خالل الوثائق والنصوص الرسمية،  -(1)
 .100، ص 1114، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1ج

 .1106من دستور  84المادة  -(11)
 .1181من دستور  14المادة  -(11)
 le armies: 10/01/1010 10:05 2112الجيش الجزائري من اإلستقالل إلى سنة  -(12)

arabic/com.sasapost.www. 

 .1116من دستور  15المادة  -(13)
ر، عدد . ، ج06/03/1016المؤرخ في  01-16، قانون رقم 1016أنظر ديباجة التعديل الدستوري لسنة -(14)
14 ،00/03/1016. 
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، 918للثورة التحريرية، مجلة الجيش، العدد  98رية ألفراد الجيش بمناسبة إحياء ذكرى كلمة رئيس الجمهو  -(15)
 .82، ص 8839نوفمبر 
 le armies: 10/01/1010 10:05 2112الجيش الجزائري من اإلستقالل إلى سنة  -(39)

arabic/com.sasapost.www. 
 .81، ص 31/83/8839، السبت 2168مقال منشور بجريدة الخبر، عدد خالد ب، / مصطفى سيطامي -(17)
 .1163من دستور  08المادة  -(11)
 .1106من دستور  81المادة  -(11)
كلمة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية، مجلة الجيش، العدد األول،  -(21)
 .82، ص 8838جويلية
 .82نفس المرجع السابق، ص  -(21)
إسماعيل، دور المؤسسة العسكرية في التنمية اإلقتصادية للمجتمع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة عميرة  -(88)

 .383-388، ص8882/8886الماجيستير،  كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، قسم علم اإلجتماع، جامعة الجزائر، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



494 
 

 استراتيجيات الدفاع الوطني في عصر العولمة
 

 مباركة حنان كركوري : الطالبة 
  ورقلة -جامعة قاصدي مرباح 

 :الملخص 
أصبح موضوعي الدفاع الوطني والعولمة يشكالن الشغل األساسي لدى نخبة من المفكرين 
والباحثين، ويعتبر الدفاع الوطني بحكم طبيعته اإلستراتيجية من أهم ركائز االستقالل والسيادة الوطنية 

ونتيجة األحداث . أشكال التهديدات الداخلية والخارجية التي تؤثر على األمن الوطنيلمواجهة جميع 
والتغيرات السياسية والدولية في العقد األخير من القرن الماضي برز مصطلح العولمة الذي أثار جدال 

حدود كبيرا وأثر في بنية النظام العالمي، حيث أصبح العالم بمثابة قرية كونية واحدة فانهارت ال
وأصبحت الدول مرتبطة يبعضها ومتداخلة بدرجة كبيرة فزاد هذا من خطورة ظاهرة العولمة وانعكاسها 
سلبا على منظومة الدفاع التقليدية، مما أدى إلى خلق استراتيجيات دفاعية فعالة لمواجهة هذه الظاهرة 

 .من أجل تحقيق األمن القومي وحماية الدولة من كل تهديد خارجي
يتطلب أحيانا تدخل القوى العسكرية لحماية الحدود الخارجية للدولة، وتطويق بؤر التوتر  وهذا قد

واألزمات باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في التصدي ألخطار العولمة وتحقيق األمن بأبعاده 
ة التي تطرحها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والعسكرية، وعليه فان اإلشكالية الرئيسي

فيما تتمثل انعكاسات العولمة على منظومة الدفاع الوطني وما هي أهم : الورقة البحثية هي 
 االستراتيجيات الدفاعية لمواجهة تحديات العولمة ؟

 : الكلمات المفتاحية
 . األمن القومي ،مخاطر العولمة ،االستراتيجيات الدفاعية ،العولمة ،الدفاع الوطني

Résumé : 

Les sujets de la défense nationale et de la mondialisation constituent, de nos jours, la 

préoccupation principale d'un bon nombre de penseurs et de chercheurs qui considèrent que la 

défense nationale, vu sa nature stratégique, constitue un pilier de l'indépendance et de la 

souveraineté nationale pour faire face à toutes menaces intérieures et extérieures pouvant affecter la 

sécurité du pays. A la suite des événements et des changements politiques et internationaux qui ont 

eu lieu au cours de la dernière décennie du siècle passé, a surgi le terme de globalisation qui a 

suscité un très grand débat et a influé la structure du système mondial de façon rendant le monde 

comme étant un seul village sans frontières. De ce fait, les pays sont devenus liés et entrelacés entre 

eux, chose qui a aggravé le danger de la mondialisation sur le système de la défense classique et a 

nécessité la mise en place de nouvelles stratégies efficaces de défense afin d'assurer la sécurité et la 

protection du pays contre toute menace externe, mais ceci peut impliquer parfois l'intervention des 

forces militaires pour protéger les frontières du pays et cerner les zones de perturbations et de 

conflits en utilisant les moyens technologiques modernes pour faire face aux dangers de la 

mondialisation et d'instaurer la sécurité en ces dimensions économiques, sociales, politiques, 

culturelles et militaires. Sur ce, la problématique principale de notre recherche est : Quels sont les 

répercussions de la mondialisation sur le système de la défense nationale et quelles sont les 

stratégies de défense élaborées pour la lutte contre les défis de la mondialisation ? 
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Mots clés         

Défense nationale, mondialisation, stratégies de défense, dangers de la mondialisation, sécurité 

nationale. 

 

 :المقدمة 
األخير من القرن الماضي تغييرات جذرية على المستويين اإلقليمي والدولي أدت إلى  شهد العقد

انهيار االتحاد السوفييتي واعتماد النظام الرأسمالي في ظل القطبية األحادية وتولد قوى العولمة التي 
لنظام أثار ظهورها جدل ونقاش كبير، فقد كسرت الحواجز التقليدية بين المجتمعات كما أثرت على ا

الدولي السائد حيث أصبح العالم بمثابة قرية كونية واحدة ارتبطت فيه الدول وانهارت الحدود السياسية، 
فأدى هذا إلى اختراق النطاق الوطني والهوية القومية وهو األمر الذي أثر نسبيا على سيادة الدولة 

من القومي والدفاع عن ترابها بتحول دورها من دولة متدخلة إلى حارسة وتضييق سلطتها في تحقيق األ
 .الوطني

إن نشوء الظاهرة الكونية أو قوى العولمة اجتاح مختلف المجاالت؛ السياسية، االقتصادية، الثقافية 
واإلعالمية وانعكست سلبا على منظومة الدفاع التقليدية باعتبار الدفاع الوطني يعد أحد أهم الركائز 

. ي أي دولة حتى تتصدى لجميع أشكال التهديدات الداخلية والخارجيةالتي تقوم عليها السيادة الوطنية ف
ومن أجل التصدي لظاهرة العولمة وحماية كيان الدولة من كل تهديد متوقع، يتوجب عليها تفعيل 
استراتيجيات لمواجهة جميع التحديات التي تطرحها العولمة والحد من تأثيراتها السلبية على مختلف 

خطط إستراتيجية فعالة لتحقيق الوحدة السياسية في الدولة والدفاع عن مصالحها المجاالت باعتماد 
وقيمها الداخلية ضد كل تهديد خارجي وقد تضطر كذلك إلى استخدام القوة العسكرية لحماية حدودها 
 الخارجية وتحقيق األمن القومي بمختلف أبعاده، باإلضافة إلى تكريس استراتيجيات دفاع معلوماتية وفقا
لما تفرضه مقتضيات العولمة التي اتسمت بظهور حروب الكترونية تستخدم فيها وسائل تكنولوجية 

 .حديثة تستهدف نظام األمن المعلوماتي
فيما تتمثل : وبناء على ما تم عرضه فإن اإلشكالية الرئيسية التي تطرحها الورقة البحثية هي 

الدفاعية لمواجهة تحديات هي أهم االستراتيجيات انعكاسات العولمة على منظومة الدفاع الوطني وما 
 ؟العولمة

انعكاسات ب أساسين؛ عنون المبحث األول الية المطروحة في مبحثينوستتم اإلجابة على اإلشك
تم التطرق فيه إلى تحديد مفهوم لمصطلح العولمة الذي تعددت  العولمة على منظومة الدفاع الوطني

ولوجية والفكرية للباحثين والمفكرين باإلضافة الى تحديد مظاهرها بسبب تعريفاته وفقا لالتجاهات اإليدي
 اإلقليميةلسالمة تداخلها مع العديد من المجاالت وأخيرا إبراز أهم مخاطر هذه الظاهرة على مبدأ ا

استراتيجيات الدفاع الوطني لمواجهة التحديات في أما المبحث الثاني جاء تحت عنوان ، الدولة سيادةو 
وتم التطرق فيه الى أهم االستراتيجيات الدفاعية التي تتبناها الدولة لمواجهة مختلف عصر العولمة 
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التحديات في عصر اتسم بطبيعته العولمية في استعمال تكنولوجيا اإلعالم والمعلوماتية بغية تحقيق 
 . اد على الصعيدين السياسي والعسكرياألمن اإلقليمي وسالمة األفر 

 
 انعكاسات العولمة على منظومة الدفاع الوطني: المبحث األول

لم يستقر الفقه على تحديد تعريف للعولمة باعتبارها مفهوم حديث الظهور ومن أهم عوامل ظهورها 
لي، ومن خالل دراسة تفكك منظومة الدول االشتراكية وانهيار االتحاد السوفييتي وسيادة النظام الرأسما

هذه الظاهرة يتبادر لنا أنها مرتبطة ومتداخلة مع العديد من المجاالت؛ سواء االقتصادية الذي يعد 
العامل لألول في بروز قوى العولمة كظاهرة عالمية من خالل رسملة العالم وتطوير عالقات تبادل 

عادة السلع والخدمات ورؤوس األموال، أو المجال السياسي الذي أدى  إلى إزالة حدود الزمان والمكان وا 
هيكلة الدول، وصوال إلى الجانب الثقافي الذي ساعد على ربط ودمج الثقافات المختلفة وتفتيت الهويات 

 .الثقافية والمعتقدات السائدة لدى الشعوب
ن وال شك بروز العولمة كقوة فاعلة على الساحة الدولية أدى الى ظهور انعكاسات خطيرة تهدد أم

وسالمة الدول منها سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على االقتصاد العالمي وكذا ظهور اإلرهاب 
والجريمة المنظمة العابرة للحدود وصوال الى توظيف واستغالل الدول الكبرى للقضايا اإلنسانية للتدخل 

 .في الشؤون الداخلية للدول
 

 مفهوم العولمة: المطلب األول
لعل أكثر ما يثير االختالف بين الباحثين والمفكرين هو مصطلح العولمة الذي تتناوله األدبيات 

نظرا لتغير طبيعتها بشكل متسارع في ظل المتغيرات االقتصادية , المعاصرة بكثرة وبشكل ملفت للنظر
مي حتى في الوقت طار الوطني وصوال إلى النظام العالوالسياسية والثقافية بداية من اإلواالجتماعية 

الراهن تبدو صياغة تعريف دقيق للعولمة مسألة شاقة نظرا لتعدد تعريفاتها وتأثرها باالتجاهات 
 .والفكرية للباحثين والمفكرين اإليديولوجية

إذ لم شائعا كثيرا قبل ذلك، فصموئيل  1155وقد ورد مصطلح العولمة في األدبيات وشاع بعد عام 
الحضارات وكذلك المفكر األمريكي الياباني األصل فرانسيس فوكومويا لم  هنتغتون صاحب مقالة صدام

نما أشارا إلى سقوط االتحاد السوفييتي وانهيار الكتلة االشتراكية، ونجاح  يستعمال المصطلح بعينه وا 
النظرية الرأسمالية الغربية انتصارا حاسما على الشيوعية ولكن ما إن بدأ المصطلح يأخذ مدلوالت 

الكونية، الكوننة، والكوكبة، واألمركة والغربنة وهذه : ة االتجاهات حتى برزت المفردات اآلتية متعدد
1واالنجليزية   mondialisationالكلمات جاءت مرادفة للمصطلحات في اللغتين الفرنسية

globalizatin .
حدا للصراع التقليدي  ويستفاد من ذلك أن انهيار االتحاد السوفييتي وانهيار الكتلة الشيوعية لم يضعا
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فحسب بل تم اعتماد النظام الرأسمالي كنظام للديموقراطية اللبرالية الغربية كنظام سياسي اجتماعي 
 . عالمي ومثالي

ولمعرفة ظاهرة العولمة جيدا البد من تعريفها حتى ال تختلط علينا المفاهيم، فالعولمة هي الترجمة 
أي الكرة، والمقصود هنا الكرة األرضية ويتحدث علماء  globeالمشتقة من كلمة  globalizatinلكلمة 

اصطالحا باللغة  globalizatinأو " الثقافة العالمية" global cultureاالجتماع في مجال التحديث عن 
 .2الالتينية تدل على مشروع لمركزة العالم في حضارة واحدة

إال أن هناك اتجاه عام يعرف العولمة باعتبارها مجموعة من العمليات التي تغطي أغلب الكوكب  
كما تتضمن العولمة من ناحية أخرى تعميقا في مستويات التفاعل , ع على مستوى العالميأو التي تش

لعولمة بعدين وهكذا تتضمن ا, واالعتماد المتبادل بين الدول والمجتمعات التي تشكل المجتمع العالمي
وللعولمة بعض  .3والثاني هو تعمق العمليات الكونية, األول هو االمتداد إلى كل أنحاء العالم, رئيسيين

جاء نتيجة أحداث سياسية والتغيرات التي حدثت بعد انهيار االتحاد  هاالوجوه السلبية ألن ظهور 
العولمة نظام يقفز على الدولة واألمة ويرى أحد الباحثين أن , السوفيتي وظهور النظام العالمي الجديد

ضعاف سلطة الدولة والتخفيف من أن إو , والوطن وفي مقابل ذلك يعمل على التفتيت والتشتيت
أي القبيلة والطائفة  ،حضورها لفائدة العولمة يؤديان حتما إلى استيقاظ أطر لالنتماء سابقة على الدولة

 .4ة تفتيت المجتمع وتشتيت شملهوالنتيج, ذهبيوالجهة والطائفة والتعصب والم
 checks andإال أنها جاءت ببعض التحديات الجديدة منها تجميع ميزات للتوازن الديمقراطي    

balances  وكذلك وجدت فرصا التنمية الديمقراطية وأن , (الوطني)على المستوى العالمي والمحلي
العولمة كتفاهم عالمي وثيق الصلة وقابل  (إجراءات) الديمقراطية ذاتها هي جزء من سياسات إشاعة

والعولمة تربط  ،والمساواة بين الثقافات والقوميات العرقية والجنسيات اإلنسانللتطبيق في مجال حقوق 
بين مجتمع رجال األعمال الدولي و  األرضفي مختلف بقاع  للجمهور -االجتماعي- بين االقتصاد

 . 5يةيمقراطدنحو ال للعمل قوى العمل المحليةو 
 

 مظاهر العولمة : المطلب الثاني
لمفهوم العولمة حسب التوجهات الفكرية واإليديولوجية للباحثين من خالل االتجاهات المختلفة 

والمفكرين في هذا المجال ونظرا لترابطها وتداخلها مع العديد من المجاالت سواء االقتصادية أو 
 :أحدثتها هذه الظاهرة، وتتمثل مظاهر العولمة فيما يلي السياسية أو الثقافية بسبب المتغيرات التي 

صادية التي ز التطورات االقتبر أة االقتصادية أحد ملظاهرة العو  تعد : العولمة االقتصادية -1
زمنة نهاية القرن العشرين والعولمة االقتصادية مرحلة من مراحل تطور أي في مليشهدها االقتصاد العا

يسود فيها نظام اقتصادي واحد فيما يتعلق بعمليات التبادل التجاري للسلع المنظمة الرأسمالية التي 
 .والخدمات وانتقال رؤوس األموال
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صف ما كان وهي ت في المقام األول اإلنتاجيةولعل المفهوم أعاله يركز على العلمية االقتصادية   
فهو يحدد مرحلة النتقال عمليات , وكذلك وسائله اإلنتاجسائدا قبل منتصف القرن الماضي من طرائق 

ويلخص ذلك بمصطلح اقتصادي بمعنى رسملة العالم , العلمي اإلنتاجالتبادل التجاري إلى عمليات 
وقد تميزت العولمة  .6على مستوى العمق بعد أن كانت رسملته على مستوى السطح النمط ومظاهره

د الحدود الوطنية للدول بدون قيود أو الحاجة للقيام االقتصادية بحرية تنقل األموال والسلع عب
باإلجراءات الحكومية مما أدى إلى إزالة الحدود السياسية بين الدول وتآكل سلطة الدول القومية 
برامها لالتفاقات والمعاهدات الدولية والتي يتوجب عليها الخضوع  بانضمامها الى منظمات عالمية وا 

 .لقوانينها وشروطها
ونقص وزنها وتحجيم دورها في , تعني العولمة السياسية تآكل دور الدولة : السياسية العولمة -2

وتهميش وظيفتها في الداخل بحيث  ,على الصعيد الخارجي أو الداخلي صنع قراراتها السياسية سواء
ويكون دورها يقترب من , والنشاطات خاصة االقتصادية لتصبح في أيدي األفراد, تودع مجريات األمور

 .7وظيفتها في البدايات األولى للرأسمالية بحيث تصبح الدولة حارسة
على المسرح السياسي  الوحيد ليست الفاعلأن العولمة في مظهرها السياسي تعتبر أن الدولة  أي

نما توجد  وتقلص دور  تآكلالتعاون الدولي مما يؤدي إلى لى جانبها منظمات عالمية تسعى لتحقيق إوا 
الدولة في مراعاتها لمبدأ السيادة تحت حجة التعاون واالندماج الدولي في المجاالت االقتصادية 

بمبدأ الديمقراطية والتعددية الحزبية  المناداةذلك ومن المظاهر السياسية للعولمة ك, واالجتماعية والبيئية
كل  .اإلنسانيبمبدأ التدخل الدولي  وحق الشعوب في تقرير مصيرها والسماح اإلنسانواحترام حقوق 

 .الهيمنة باعتبار الهيمنة صورة من صور العولمةو بين العولمة  االشتباكهذه العوامل تؤدي إلى 
فهي ال تعمل على , باعتبار أن العولمة تعمل على انتقال األفكار والثقافات:  ة الثقافيةمالعول -3

ر فأكثر إلى إيجاد نظام متشابك لعوالم متصلة أي ثبل هي تتجه أك, حد كما يظن البعضإيجاد عالم مو 
فيه الثقافات  ا تختلطولكنها تتبع كوكب ةة عالميفاقث تنتجافية ال كذلك العولمة الثق, مرتبطة فيما بينها
ومن مظاهرها أنها تهدف إلى ترويج ثقافة االستهالك لما تنتجه الرأسمالية الغربية  .تتعايش أو تتصارع

عد العولمة تحديا اقتصاديا أو سياسيا أو تقنيا فحسب ولكنها باإلضافة إلى ذلك تمثل فلم ت, األمريكية
تسعى إلى  فهي اإلنسانيوالسلوك التربية والثقافة و لتعليم لما تمثل تحديا كعامة  اإلنسانيلفكر لتحديا 

 . 1فرض ثقافة األمة القوية الغالبة على األمم الضعيفة المغلوبة
عولمة بمختلف مظاهرها واتجاهاتها التاريخية والسياسية واالجتماعية والثقافية ويتضح مما سبق أن ال

 1:  تتمحور حول

 المستخدمةولكن بأشكال مختلفة حسب الزمان والمكان واألدوات , استمرارية حركة التاريخ -
 وتعتمد على تراكمية المعرفة؛

 ؛السياسية االنتشار في جميع أنحاء العالم غياب القطبية الثنائية وتعدد األقطاب مهد للعولمة -
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 الثورة التكنولوجية ساعدت تقدم العولمة وتسريع وتيرتها؛ -
ثورة االتصاالت والمعلومات، جعلت من العالم قرية صغيرة بحيث يتأثر جميع ساكنيها بما  -

 يحدث في أرجائها األخرى؛
ت رؤوس األموال من خالل تحرير التجارة وفتح األسواق أمام رأس المال، مما جعل تدفقا -

 . إشارات الكترونية سهلت عملية االستثمار الدولي
 

 مخاطر العولمة على سيادة الدولة: لثالمطلب الثا
التطورات الراهنة في النظام الدولي بظاهرة طالت كل أنماط الدول وطرحت نفسها بأشكال  تسبب

مختلفة على كل تلك األنماط بسبب التطور الحاصل بسبب شبكة االتصاالت والتدفقات العابرة للحدود 
التي جعلت سكان العالم باختالف أماكنهم مرتبطين يبعضهم البعض فأدى ذلك إلى إزالة حواجز 

 المناعةفكرة  إضعافمما أدى إلى , وطرح مشكلة تعرض الدول إلى أخطار وتهديدات, لزمان والمكانا
 .السياسة للدولة باسم قيم أو باسم مصالح أو سيادة

حيث , ذلك إلى ظهور انعكاسات خطيرة للعولمة على المجال السياسي للدولةأي بعبارة أخرى أدى 
وتراجعها , راجع الحكومات عن دورها في وضع القرار السياسيتخلت الدولة عن وظائفها السياسية وت

والسيادة المطلقة واحترام الحدود  اإلقليميةفي مواجهة منظمات المجتمع المدني وانهيار مبدأ السالمة 
لت خباإلضافة إلى ذلك ت, هة مواطنيهاوانتهاء احتكار الدولة لسلطة االستخدام الشرعي للقوة في مواج

من خالل تأمين المجتمع من الغزو الخارجي والعنف الداخلي ومن  وذلك, ئفها الدفاعيةالدولة عن وظا
 .11العسكري اإلنفاقما تفرضه عملية العولمة من ضرورة خفض  خالل
العولمة لم تعد سيادة الدولة مطلقة  ظهور سبب ظهور المتغيرات الدولية الجديدة التي صاحبتبو 

وتهديدات فعلية صادرة من دول أخرى والمتمثلة  أخطارا إلى جوهرها وتعرضه إضعافمما أدى إلى 
ومما يدل , مبدأ التبعية االقتصادية واألمنية كرستفي الدول الكبرى المتفوقة تكنولوجيا واقتصاديا التي 

على مساوئ العولمة ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية؛ فلقد لخصت مخاطر العولمة بأنها تترجم 
أن هناك  بيار سانيوذكر األمين العام لمنظمة العفو الدولية السنغالي , "ر وعدم المساواةبزيادة الفق"

مليار نسمة على األقل يحاولون العيش بأقل من دوالر واحد في اليوم وأن منظمة العفو تحاول  1.3
 .11بطريقة مباشرة لصالح الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التحرك اآلن

 : يلي رض بعض أهم االنعكاسات والتأثيرات السلبية للعولمة والتي تتمثل في ماعيلي نوفيما 
والمتمثلة في سيطرة خمس دول  : سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على االقتصاد العالمي -0

شركة من أصلي  172واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تتوزع فيما  األمريكيةوهي؛ الواليات المتحدة 
بل نجحت في , دورها مع دور الحكومة نمافهذه الشركات , مائتي شركة من الشركات العالمية العمالقة

أن تأخذ من الحكومة بعض سلطاتها وأن تشارك الدولة في عواطف الناس إزاءها والتي قد يكون لها 
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خاصة على الدول التي تختلف فيها االنتماءات العنصرية والمذهبية والقبائلية والتي  ,تأثير تفكيكي
فتحولت السلطة من . 12مازالت هذه االنتماءات أقوى فيما من االنتماء إلى الدولة في بعض الحاالت

الدولة التي استطاعت أن تتجاوز المهام التقليدية المرتبطة ب الدولة إلى الشركات المتعددة الجنسيات
مما خلف جوا من البيروقراطية الدولية , بالتالي فقدت مصداقيتها تجاه شعوبها والتي تعبر عن سيادتها

نتج عنه عجز الدولة عن بناء قطاع  التي فكانت النتيجة السلبية اندالع حاالت عدم االستقرار السياسي
 .عام قادر وكفؤ

واجه الدول من تحديات مباشرة في الوقت لعل أكثرها ي : والجريمة المنظمة اإلرهابانتشار  -3
بل الميليشيات العسكرية التي تعلن حربا  اإلرهابيةالحاضر هو انتشار الجريمة المنظمة والجماعات 

ويأتي هذا في , رض االنفصال عنها أو لزعزعة االستقرار وقلب نظام الحكمغما بإ, فعلية على الدولة
مشاكل معقدة بشأن االنفجار السكاني والجهاز البيروقراطي  وقت تواجه فيه كل الدول النامية تقريبا

تلوث البيئة المتزايدة والتهريب المستمر للمخدرات وارتفاع معدل و المتضخم وارتفاع معادالت البطالة 
 . 13الجرائم المحلية والدولية

سابق بسبب والجريمة المنظمة أصبحا يشكالن خطرا أكبر من ال اإلرهابفهذا يدل صراحة على أن 
تأثيرها الواضح على مفهوم  2111حداث الحادي عشر من سبتمبر عام فكان أل, ظاهرة العولمة

والتي تقوم باألساس , التهديد فحاولت الواليات المتحدة األمريكية فرض أجندتها الخاصة بمفهوم األمن
وأن العالم كله معرض هو أخطر مصادر التهديد التي تواجه أمن الدول والمجتمعات  اإلرهاب"على أن 

كمتحرك  - "اإلرهاب"وشرعت في بناء تحالف دولي ضد " شبيهة بأحداث سبتمبر إرهابيةالعتداءات 
وقادت حملة ضده استخدمت فيها كل الوسائل بما فيها العسكرية كما  - فوق قومي غير محدد المعالم

وغزو العراق عام , هرحداث بشعد األبأي ,  2111كتوبرأبحركة طالبان في  اإلطاحةحدث مع 
  .14فضال عن الوسائل األخرى كتجفيف المنابع المالية واالقتصادية لإلرهاب, 2113
شكل خطر فعلي وتهديد تمن ذلك أن أهم الفواعل في البيئة الدولية للعولمة أصبحت نتوصل و 

أدى إلى تكريس  تها ممايحقيقي على سيادة الدولة في البقاء وقدراتها في الدفاع عن وجودها واستمرار 
متمثلة في تكريس العالقات العابرة للحدود  اإلرهابيةسياسات واستراتجيات جديدة في محاربة المنظمات 

حتى يتسنى لها التحدي لهذه , واالندماج في المجتمع الدولي بصفة خاصة والعولمة بصفة عامة
 .اإلجراميوالتصدي لنشاطها  اإلرهابيةالمنظمات 

 اإلنسانالتأثير على السيادة الوطنية في عصر العولمة بتوظيف شعارات احترام حقوق   -3
لذلك  اإلنسانأصبحت تقاس ديمقراطية أي نظام سياسي بمدى احترامه لحقوق  : ساسيةاته األيوحر 

برز هذا المصطلح في سلم أولويات المجتمع الدولي بمختلف المستويات الوطنية والدولية والحكومية 
فمؤتمر برلين , لخدمة المصالح إيديولوجيإال أن هذا الشعار أصبح يوظف كسالح , ر الحكوميةوغي

وهي أحقية الدول , وروبي أقر في بنوده آلية غير مسبوقة في العالقات الدوليةتعاون األاللألمن و 
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داخل أي  ليةو والقوانين الد اإلنساناألعضاء في المؤتمر بأن تتدخل لوضع حد ألية انتهاكات لحقوق 
دولة عضو في المؤتمر وتعد هذه االتفاقية خطوة مهمة على طريق هدم مبدأ عدم التدخل في الشؤون 

 . 15الداخلية للدول األخرى أو على األقل تقييدا لهذا المبدأ
 إبرامفهذا يدل على تراجع دفاع الدولة على سيادتها الوطنية في عصر العولمة بسبب توسعها في 

ولية التي تتضمن قواعد وأحكام ملزمة تؤدي إلى تالشي سيادتها في المجال الدولي االتفاقيات الد
ومع تزايد . رض الواقعأة قانونية مجردة من التطبيق على وترسيخ مبدأ الدفاع والسيادة الوطنية كفكر 
لخدمة مصالح العولمة السياسة  اإلنسانيوالتدخل  اإلنسانسلط قوى العولمة واستخدمها حقوق 

 الدول كذريعة لتهديد, اإلنسانالتي تسعى لفرض هيمنتها وتنصب ذاتها حامية لحقوق , قتصاديةواال
 .    في مجال العالقات الدولية والقواعد الدولية في مناطق متعددة من العالم الضعيفة

 
 العولمة إستراتيجية الدفاع الوطني لمواجهة التحديات في عصر : المبحث الثاني

ألمة  في التحديات التي تواجه ا بمنأى عن البحث  أن يكون لباحث في اإلستراتيجية األمنية ليس
 تبلورت في الدراسات اإلستراتيجية، ألن األمناألمن القومي ورسالته كما  وليس عليه أن يتجاهل مفهوم

في أمنها  دة أو عدة دولالقومي ما هو إال إيجاز شامل لمجمل التحديات التي تواجهها دولة موح
أما األمن فهو فقدان الشعور بالخوف والتهديد وانتقاء لإلحساس بالخطر، وهو الذي يثير  ،ومصالحها

االجتماعي وحماية المصالح والقيم ضد  بقاء والتكامل اإلقليمي والتماسكفي األذهان  معاني ال
داخلها وحمايتها من التهديد فاألمن الوطني هو تأمين الدولة من وعليه التهديدات الداخلية والخارجية 

الخارجي بما يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر لها أسباب النهوض والنمو التعبير عن هويتها بين األمم 
وممارسة حريتها في استغالل طاقتها البشرية وثرواتها المعدنية والطبيعية للوصول إلى تحقيق أهدافها 

 .16في التقدم واالزدهار والسالم
ذلك إال من خالل إتباع جملة من االستراتيجيات لمواجهة مختلف التحديات في عصر وال يتأتى  

اتسم بالطبيعة العولمية واستعمال تكنولوجيا اإلعالم والمعلوماتية حتى تكفل الدولة حماية أمنها 
 .واستقرارها على الصعيدين السياسي والعسكري

 
 من القوميلتحقيق األاالستراتيجيات السياسية : المطلب األول 

م بالطبيعة العولمية وبروز قوى ستسعى الدول جاهدة لتحقيق األمن القومي والوطني في عصر ات 
العولمة وذلك بالدفاع عن كيانها ضد كل خطر يتهددها على المستوى المحلي أو الدولي آخذة بعين 

يتطلب األمر  لديها من قدرات سياسية عن طريق استخدامها استخداما سليما حينما االعتبار ما
فتتمثل اإلستراتيجية السياسية في تقوية  .استخداما سليما حينما يتطلب األمر استخدامها استخدامها

المؤسسات الحكومية المختلفة وتعزيز شرعيتها، كما يتعلق بهذه اإلستراتيجية إعادة النظر في أسس 
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لدى الفئات الشابة، هذه االستراتيجيات الفكر التقليدية الخاصة بتحصين وتدعيم الهوية القومية والوطنية 
تستهدف تعزيز بناء الدولة ودورها اإلقليمي والداخلي، وحماية الدول من مخاطر التفكك واالنهيار 

الفشل، خصوصا بعد أن تحولت الكثير من الصراعات الداخلية في بعض الدول الى عامل من و 
 .17ر السلطة المركزية فيها+عوامل تفكيك الدولة وانهيا

أي أن كل بما يتعلق بسياسة الدولة الداخلية كنظام الحكم المحدد في دستورها وقوانينها وتشريعاتها 
وذلك من خالل وضع خطط للتنمية االقتصادية واالجتماعية وفرض النظام داخل الدولة وتحقيق األمن 

مع الدول األخرى  الوطني، أما العمل على تعزيز السياسة الخارجية فيتمحور حول تقوية العالقات
، ومنه نتوصل إلى أن نجاح االستراتيجيات الدفاعية للدولة بها عن طريق االنفتاح االقتصادي المحيطة

في مجالها السياسي يتوقف على مدى إمكانيتها وقدرتها في تحقيق أهدافها في حماية مصالحها عن 
مية الوطنية وتعزيز الشفافية طريق المساهمة في المحافظة على وحدتها وترابطها في تحقيق التن

والمساهمة في رفع المستوى المعيشي ودعم قدرات الشعب وتعزيز دور المجتمع المدني وكذا االهتمام 
وحرياته األساسية والتعاون مع الدول في تبادل الخبرات واالستفادة من تجاربها،  نبقضايا حقوق الكانسا

دارة السياسة الخارجية لها بما يتالئم مع   . الهدف السياسي للدولةوا 
 

 لتحقيق األمن القومياالستراتيجيات العسكرية : المطلب الثاني 
في التعامل مع التحديات الخارجية وتأثيرها البنيوية  يشكل عامل رئيستإن منظومة الدفاع الوطني 

ذا أخذنا بالنظرة  على األمن الوطني مما يتطلب وجود استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه التحديات، وا 
من حيث كونها تعكس تطلعات أي  العولمة إلستراتيجية األمن الوطني في التعامل مع تحديات ةالشامل

لكن ما يالحظ على منظومات الدفاع التقليدية . 11ي في مرحلة زمنية معينةالوطن هشعب لتحقيق أمن
 مجابهة األخطارأنها ال تتناسب مع األشكال الجديدة للحروب ذات الطبيعة العولمية وعدم قدرتها على 

والتعامل معها بسبب المنظومة التقليدية التي تتبناها العديد من الدول لعدم تكافئ القوى بين الدول 
لصغرى التي يقتصر دفاعها العسكري على مواجهة ما قد تتعرض له من عدوان خارجي وبين الدول ا

 .ذات  السياسة التوسعية التي تمتلك األسلحة المتطورة
فان نتائج الفارق التكنولوجي وتأثيره على عجز منظومات الدفاع  ،فعلى مستوى األداء العسكري

أصبح غير مجد أو  لتفوق الجوي في تقنية الدفاع الجوي الذيفي الدول النامية واضحة بسبب ا الجوي
كاف في الدول النامية لمواجهة القوات الجوية الحديثة وبالتالي يتم إنهاء المعارك في أسرع وقت ممكن 

للدول ذات بإحداث تدمير أكبر في القوات البرية مما يجعلها غير قادرة على مواجهة القوات البرية 
، بالتالي ال تحتاج هده الدول إلى قوات برية كبيرة ألن  الغرض منها هو التظهير لحديثةالقدرة الجوية ا

فالتقنيات المتطورة في القوات  .11واحتالل األرض فقط وليس القتال كما هو الشأن في الحروب السابقة
في استخدام  تفوقهاكة قبل قتال القوات البرية بسبب الجوية هي العامل األكثر خطورة في إنهاء المعر 
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االستطالع باستخدام األقمار الصناعية وأنظمة الكشف االلكترونية  التقنيات وتوافرها على وسائل
 .وأجهزة الرؤية الحديثة التي تجعل إخفاء أي شئ صعب داخل المباني والخنادق

 ففي المجال الجوي مثال شهدت السنوات الخمس الماضية تطورا أكبر في قدرات الطائرات من دون
الصغيرة أن تحمل  طيار، واستخدامها على نطاق واسع ومع ذلك ال يمكن للطائرات من دون طيار

استخدام المتفجرات الخارقة  األولى ؛التغلب عليه عبر وسيلتينسوى حموالت محدودة، وهذا القيد يمكن 
 bringing"النيل من المفجر"تشكل القذيفة عندما يتم تفجير الشحنة، والثانية ما ُيسمى  "EFPS" للدروع

the detonator نطبق على الطائرات والسيارات والمرافق الكيميائية ومستودعات الذخائر، والهدف منه تف
ية الطائرات على وتتمثل المشكلة الرئيسية في حما جرة التي يحملها أو ينقلها الهدفتفجير المواد المتف

األرض، حيث يمكن للخصوم إرسال مئات أو آالف من الطائرات الصغيرة من دون طيار وراء كل 
اية طائرات الدعم على كما تجدر اإلشارة إلى صعوبة حم. طائرة لضربها وهي تقف في محطتها

 ."AWACS"21 التحكم واإلنذار المبكر المحمولة جواً  ناقالت النفط، وطائرات األرض، مثل
ية القضاء على منظومة الدفاع التقليدية في الدول المتوسطة القوة والدول النامية وفقا بغو 

بمجموعة من  لك يتطلب تحسين الدفاعات الوطنيةمقتضيات التي تتطلبها العولمة فإن ذلل
االستراتيجيات والسياسات المتكاملة محليا ودوليا منها الشراكة والتعاون مع المجموعات األمنية 
اإلقليمية واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة وعلى مستوى الدولة البد من تكثيف التعاون بين 

التسليح، وتكوين الضباط،  ت والتدريب وتحسين قدرات، وتبادل الخبرايةالمستويات المدنية والعسكر 
وير البرامج المستقبلية للتسلح وتطوير السياسة األمنية والعسكرية الكفيلة بتقليل الخسائر، وتعزيز طوت

 .21قدرات الدولة العسكرية
تطوير الصناعة في المجال العسكري  البد من من أجل مواجهة التحديات التي تطرحها العولمةو  

 أنظمة تطويرو ش الجيو  في صفوف كفاءة وهذا يتطلب في الحروب الحديثة تكنولوجيات جديدة واعتماد
مكانية إجراء العمليات الحربية من وراء غرف التحكم، ، و واستهداف العدو عن بعدالتسليح  ومعدات ا 

دون اللجوء إلى جيوش  ات الجوية، الطائرات بدون طيارلعطلتنفذها اواالقتصار على عمليات خاصة 
ذكية وتكوين قوات مسلحة تتضمن  األسلحة التقليدية بمعدات الكترونية عيمعلى تط كبيرة باإلضافة

مجموعات تعمل على إدارة حرب المعلومات، ألن الدفاع العسكري باستخدام الطرق التكنولوجية في 
عصر العولمة أصبح يشكل تحدي حقيقي أمام الدول النامية لتطوير قدراتها العسكرية كي ال تبقى 

 .ى الدول المتقدمة وهو ما أثبتته المعارك األخيرة الحاصلة على مستوى الساحة الدوليةحكرا عل
 

  عن األمن القومي االستراتيجيات المعلوماتية في الدفاع: المطلب الثالث 
أفضى إلى تغييرات بعيدة المدى  وتكنولوجيا المعلوماتسريعة في مجالي الحوسبة التطورات لل نظرا 

سيما في المجالين العسكري واألمني اللذين شهدا تغيرات عديدة وال في جميع مجاالت الحياة تقريبًا،
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ت على ويعزى ذلك جزئيًا إلى المستجدات التي طرأ قوة الجيوشتتعلق بطريقة القتال وأسلوب بناء 
االنتقال إلى عصر بسبب  لية تتالءم مع الواقع المتغّيروعلى بلورة عقيدة قتا أنماط التفكير االستراتيجي

حدثت تطورات  والعشرينوخالل األعوام التي تلت وبصورة خاصة منذ بداية القرن الحادي  المعلوماتية
 ،تكنولوجية متقدمة في مجال الحرب السبرانية أدت إلى تغيرات نوعية في خصائص ميدان القتال

 .لحديثةوكذلك في أنماط قتال الجيوش ا
 ط هذه الحربالتأثير في نملقد أصبح في استطاعة التكنولوجيا المستخدمة في الحرب السبرانية  

فالدولة التي تمتلك هذه التكنولوجيا تحظى بالتفوق في ميدان المعركة من خالل استخبارات  ومن هنا
حتية الحيوية، إلى جانب وقدرة على الدفاع عن بناها الت وقدرة هجومية دقيقة وخاطفة، نوعية وشاملة،

وتوّطد أمنها  قوة الدولة وتعّزز هذه القدرات مجتمعة كوما يتبع ذل قدرات عالية على السيطرةّ والتحكم
وغير  على مخاطر جديدة وكذلك القومي وتنطوي تكنولوجيا الحرب السبرانية على مزايا كامنة هائلة،

22معروفة
. 

واألسلحة الحربية إنما يدين بالكثير لما تم انجازه وابتكاره فالتطور التكنولوجي الهائل في المعدات 
من أسلحة فرضت الحاجة إليها المتطلبات القتالية للحرب العالمية الثانية وتدين التكنولوجيا الحربية 
الحديثة في تطورها المعاصر لعلوم الطبيعة والكيمياء وااللكترونيات أساسا، حيث العقل البشري 

ألن وجود هذه اإلستراتيجية والحاجة إلى استخدامها  .23لصعد كافة والحربية خاصةوانجازاته على ا
فرضته مقتضيات العولمة التكنولوجية التي شهدت قفزة نوعية في تطور هذه المعدات واآلالت منذ 
عصر البخار والبارود حتى التكنولوجيا فائقة الدقة التي اتسمت بظهور الحروب االلكترونية أو 

 حيث يهاجم القراصنة, ألنها شبيهه بالحرب" الحرب السيبيرية"ويطلق على الحرب اإللكترونية ية السبران
"Hackers"  وبذات الوقت يدافع الناس عن معلوماتهم من  اآلخرينالملفات والمواقع وغيرها التي تخص

 .القراصنة عن طريق برامج وطرق متعددة
فئات عديدة من الناس لإلشارة إلى أشياء مختلفة ُيستخدم من قبل " الحرب السيبرانية"وتعبير 

وُيستخَدم المصطلح هنا لإلشارة إلى وسائل وأساليب القتال التي تتألف من عمليات في الفضاء 
اإللكتروني ترقى إلى مستوى النزاع المسلح أو ُتجرى في سياقه، ضمن المعني المقصود في القانون 

ية قلق بشأن الحرب السيبرانية بسبب ضعف الشبكات االلكترونية ويساور اللجنة الدول .الدولي اإلنساني
والتكلفة اإلنسانية المحتملة من جراء الهجمات السيبرانية فعندما تتعرض الحواسيب أو الشبكات التابعة 
لدولة ما لهجوم أو اختراق أو إعاقة، قد يجعل هذا األمر المدنيين عرضة لخطر الحرمان من 

المرجو من القدرة على  والهدف .24مثل مياه الشرب والرعاية الطبية والكهرباء االحتياجات األساسية
خوض الحروب السبرانية يتعلق بتطوير منظومة أمن معلوماتية تتجنب االختراق والتعرض للجوسسة، 
وهذا يتطلب قدرات عالية من التكوين ألنه جانب مهم في تكوين الدفاعات العسكرية واألمنية في 
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ادها باإلضافة الى تطوير منظومة األسلحة التقليدية تطوير جانب معلوماتي فيها، أو ما مختلف أبع
 . 25يسمى بإستراتيجية الدفاع المعلوماتية

وبهذا فإن االستراتيجيات المعلوماتية أصبحت عامل مهم لتحقيق األمن القومي في الدولة للدفاع 
هظة إال أن لها تأثير فعال في دفاع الدولة لمجاراة عن نفسها ولتحقيق التنمية بالرغم من تكلفتها البا

الدول المتقدمة، لذا يتوجب على الدول النامية والدول العربية عموما تبني االتجاهات الالزمة للحاق 
بركب الحضارة والتقدم لرفع كفاءتها في كافة المجاالت بما في ذلك العسكرية والمدنية، فالتكنولوجيا 

. 26ا دور في األنشطة خاصة في مجال الحروب ومكون أساسي لألمن القوميااللكترونية أصبح له
وهذا األمر يعتبر تحدي للدول النامية التي يستوجب عليها تغيير نمطها التقليدي واالنتقال إلى 
تكنولوجيا اإلعالم والمعلومات في الدفاع عن أمنها الوطني باستخدام األقمار الصناعية والوسائل 

 .  الحديثةااللكترونية 
 

 :الخاتمة 
من خالل ما سبق ذكره نتوصل إلى أن العولمة كظاهرة حديثة النشوء عملت على إيجاد أرضية  

قوية لها من خالل فرض سياساتها ونمطها الرأسمالي وتغلغلها في كافة المجاالت وترسيخها لمبدأ 
 فأصبحت تشكل خطر كبير على سالمة وسيادة الدول النامية. الهيمنة على مستوى المجتمع الدولي

الدولية واستخدام العنف واإلرهاب المنظم  تمن خالل فرضها لفاعلين دوليين جدد على مستوى العالقا
كما عملت على استغالل مجموعة من القضايا لفرض قوتها على مستوى العالم من خالل تدويل 

 .القضايا اإلنسانية
التقليدية في حماية سيادة  إن التقدم المتسارع لقوى العولمة أدى إلى إضعاف استراتيجيات الدفاع

الدولة وأمنها الوطني بشكل ملفت للنظر، وهذا يتطلب من الدولة إعادة النظر في استراتيجياتها وتفعيل 
استراتيجيات جديدة على المستوى السياسي لحماية قيم ووحدة الدولة وعلى المستوى العسكري من خالل 

دودها الخارجية باإلضافة إلى حماية منظومة األمن بناء قوة عسكرية للتعامل مع كل تهديد وحماية ح
المعلوماتية من التعرض إلى االختراق أو الجوسسة بما يكفل تحقيق األمن الوطني وتعزيزه على كافة 
المستويات، ومن خالل دراستنا لموضوع استراتيجيات الدفاع الوطني في عصر العولمة توصلنا الى 

 : لي جملة من المقترحات نوردها فيما ي
العربية عموما التفاعل مع التطورات التكنولوجية في عصر اتسم  على الدول النامية والمناطق -1

بالطبيعة العولمية من خالل استحداث استراتيجيات دفاع معلوماتية للقدرة على خوض الحروب 
رام الشراكات االلكترونية، وتعزيز قوتها العسكرية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة عن طريق اب

 .الدولية مع الدول المتقدمة وتكوين التحالفات للمحافظة على سيادتها
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 التكنولوجيا الذكية والتهديدات األمنية الجديدة
 بخدا عبد الكريم: الطالب                                                     

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة                                                    
 :مقدمة 

بنية تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوفير بيئة  إنشاءسعت العديد من الدول الى 
قائمة على المعرفة وذالك من خالل استفادة االفراد والشركات من مزايا االنترنت بما يحقق الكفاءة في 

غير ان هذه البنية الجديدة افروت العديد من التهديدات . العمل ويسهم في تعزيز التنمية االجتماعية 
 اإلقليمي الصعيدين على اإللكترونية األمنية التهديدات تنامي ظل في.افرزها الواقع الجديد  نيةاألم

 الشركات برعاية التجسس عمليات  إلى اإللكتروني عمليات السطو بين ما تراوحت والتي والعالمي
بإرهاب االنترنت الذي بمكن من خالله شن  يعرف أصبح وصوال الى ما الدولية، المخابرات وأجهزة

                                          هجوم واختراق ألنظمة األمن والشبكات ، او توزيع فيروس كمبيوتري قوي                                                             
لتكنولوجيا الحديثة والعولمة المعرفية لتعلن وبهذا الشكل فقد جاءت ا.واختراق شبكات األمان للدول 

نهاية الجغرافيا ، مع تقدم وسائل االتصاالت الحديثة، وذالك بعد فكرة نهاية التاريخ التي طرحها 
فوكوياما ، فدول العالم اليوم في حالة فقدان مستمر لدعامتها الجغرافية لصالح وسائل االتصال غير 

 .القارية 
 عن والبحث المعلوماتي األمن مكثف التجاهات تحليل إلى حاجةال تبرز ذلك ضوء وعلى

التكنولوجيا الذكية  أهميةالتهديدات وهنا تبرز  لمواجهة هذه فّعالة وسياسات دفاع استراتيجيات
 .المحتملة التهديدات لحماية الحدود وتطوير المنظومة الدفاعية وحمايتها من

الجديدة وضرورة تبني منظومة  األمنيةوسنحاول من خالل هذه الورقة الوقوف على التهديدات 
 .تكنولوجية ذكية في تامين الحدود الجغرافية للدول 

 
  ماهية التكنولوجيا الذكية :  اوال: 
 : يمكن تعريف التكنولوجيا الذكية على أنها -1

الحديثة والمتطّورة التي ظهرت في الوقت الحاضر، وأجهزة الحواسيب الهواتف النقالة  مجموعة 
تزامنًا مع التطورات التي حدثت في العالم، وتحتوي هذه األجهزة على أنظمة متطورة لتشغيلها كنظام 
األندرويد ونظام األيزو وغيرها من األنظمة، وهناك الكثير من الشركات التي أنتجت العديد من 

ركة أبل وغيرها من الشركات، ويمكن القيام بالعديد من األمور الهواتف الذكية كشركة سامسونج وش
بواسطة الهواتف الذكية، فهي ال تقتصر على االستقبال واإلرسال كما في الهواتف النقالة القديمة، بل 
يمكن من خالل هذه الهواتف الذكية القيام بعمليات التصفح المختلفة على شبكة اإلنترنت، وتحميل 



509 
 

يقات الخاّصة بكل جهاز، عن طريق المتجر المتوفر فيها، تعمل الهواتف الذكية على العديد من التطب
 1.خاصية اللمس

على ابتكارات مثل الحواسيب واألجهزة القابلة لالرتداء؛ وتكنولوجيا الواقع  الذكيةتنطوي التكنولوجيا 
ز؛ وتكنولوجيا الواقع االفتراضي حالًيا عدد صغير من  ية الذكويهيمن على سوق التكنولوجيا . المعزَّ

النظَّارات الذكية والساعات وأساور اللياقة البدنية، والتي يتفاعل كثير منها مع الهواتف الذكية : األجهزة
ة عن طريق تطبيقات لتتبُّع فترات نوم المستخدمين وصحتهم وحركتهم، وهو ما يشكِّل يوالحواسيب اللوح

القطاع بأنَّه ( Deloitte)‘ دلويت’وتصف شركة ". مِّي للذاتالقياس الك"اتِّجاًها جديًدا ُيعرف باسم 
 2.مليار دوالر في هذه السنة وحدها 3سوف يدرُّ نحو " سوق متخصص ضخم"

عبارة عن عمليات  :ويمكن تعريفها أيضا انطالقا من مجال الخدمة التي تقدمها للجمهور بأنها 
واالتصاالت، وعلى رأسها التقنيات  المعلومات تعتمد في استخداماتها االستراتيجية على أحدث تقنيات

الجهة الحكومية في تقديم خدماتها، وذلك  الذكية، بهدف التحول النوعي في الطريقة التي تعمل بها
ذات الصلة، ويتم ذلك عبر توفير وسائل تواصل  تحقيًقا لرضى المتعاملين بالتعاون مع جميع الجهات

 .جهزةالعبر العديد من ا ت وأي مكان،سلسة وتفاعلية وذكية تعمل في أي وق
 مجاالت التحسين والتطوير التي تدعمها الخدمات الذكية -2
 :جودة الخدمات المعلوماتية من خالل الوصول الى المعلومات الحكومية بواسطة:  الأو 
 (SMS) قنوات الرسائل النصية القصيرة   
 (IVR)وسائل االستجابة الصوتية   
 (IVVR)االستجابة التفاعلية بالصوت والصورة   
 ( mobile Web) استخدام منصة االنترنت للهواتف المتحركة  
 (WAP)نظام التطبيقات الالسلكية   

 :من خالل توفير التقنيات الالزمة للجمهور وتشمل  :تعزيز تفاعل الخدمات مع الجمهور : ثانيا 
 .والخرائط الجغرافي مثل التصوير، وتسجيل مقاطع الفيديو،التقنيات التي تعتمد على تحديد الموقع 

 .استخدام وربط وسائل التواصل االجتماعي مع الخدمة الذكية  
 :تطوير الخدمات اإلجرائية والتفاعلية: ثالثا 

عن شاغر وظيفي، أو  اإلعالنتطوير خدمات إجرائية للجمهور قد تشمل تقديم الطلبات، أو  -
 .أو حجز موعد، أو التوقيع على المعامالت رقمًيا تذاكر الحافالت،  شراء
معلومات عن ، توفير الخدمات المعلوماتية في مجاالت مختلفة مثل الخدمات الصحية  -

وخدمات التعليم ، ومعلومات الحساب، والمعلومات عن خدمات  المراقبة، واالختبارات، والفحوصات
 .عن تطبيق القوانين،وغيرها المسؤولةالجهات 
 :تكامل الخدمات :  رابعا
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 تجميع خدمات أو بيانات من أقسام مختلفة داخل الجهة الحكومية الواحدة أو من جهات حكومية
 3.للجمهور عبر إتاحة التكامل بين خدمات متنوعة في منصة واحدة  مالئمةأخرى، ما يجعلها أكثر 

  الحدود   ألمنالجديدة  األمنيةالتهديدات : ثانيا: 
 خالل كبير لتغير الوطنية، الدولة مكونات كل شأن ذلك في شأنها الدولية، الحدود وظائف تعرَّضت

 الحكوميين غير الفاعلون فيه أصبح الذي العالمي النظام في السريع للتطور نتيجة األخيرة العقود
 شهده الذي التطور أن كما .واالجتماعية واالقتصادية السياسية المجاالت مختلف في الدول ينافسون

 التقليدية التعريفات في النظر إعادة في كبير أثر له كان أشكالهما بمختلف واالتصال اإلعالم عالم
 من مرة، أول الوطنية الدولة ظهور عند الحدود، إلى ُينظر وكان .الوطنية والسيادة والحدود لإلقليم
 اإلشكاليات إن. 4”ُتختَرق أو عسكرياً  تحصينهاى ينبغي استراتيجية خطوطاً “ باعتبارها العسكرية الزاوية

 أمن بمسألة االهتمام من موجات إثارة إلى أدت وقد الوقت، طوال قائمة كانت الحدود ألمنالسابقة 
 يتعلق داخل وخارج عديد الدول ، فيما نقاشات  يثير بعضها مختلفة  ، وال يزال فترات فى الحدود
 عامة، بصفة معها التعايش تم لكنه الحدود، مناطق مع التعامل كيفية أو الحدود، أمن أنظمة بتطوير
 وقد .5الظهور فى الحدود، على السيطرة فقدان من حقيقية مخاوف تبدأ أن قبل مختلفة، ترتيبات وفق
 من كان التي التقليدية، التهديدات تصاعدت إذ الدول، بين الحدود شكل تغير إلى األمرهذا  يقود

 الحادة التهديدات من جديدة فئة ت وبدأ مسبوقة، غير حدود إلى معتادة، أمنية مشكالت أنها المفترض
 6.الظهور  في

 للتعرية تتعرض اإلقليمية الحدود أن ( globalists )  بالعولمة المنادون أعلن أخرى، جهة من
 وتقنيات العولمة بين وللتفاعل الدولية الساحة على الحكوميين غير للفاعلين المطَّرد الحضور بسبب
 على متزايد بشكل االفتراضي الطابع إضفاء عملية باعتبارها إليها ُينظر التي الجديدة والتواصل اإلعالم
 االتجاهات أن السياق هذا في ( James Rosenau )  روزناو جيمس ويرى .الحدود عبر التدفقات
 وجعلت وفاعليتها الدول قدرات من أضعفت“ قد الباردة الحرب بعد ما مرحلة في حدثت التي المتغيرة
ل .”أهمية وأقل اختراقاً  أكثر حدودها  من الرغم على أنه ( Saskia Sassen  ) ساسن ساسكيا تسجِّ
 حينما فإنه المال، ورأس واألخبار السلع تدفقات تسهيل حول المتقدمة الدول بين المتنامي اإلجماع
 مراقبة في السيادي حقها لتأكيد القديمة عظمتها تستعيد الوطنية الدول فإن باألشخاص األمر يتعلق
 أنشأت ذاته اآلن في فإنها للحدود، واالقتصادية العسكرية الوظائف قلصت العولمة أن وبرغم .الحدود
 حدودها لتحصين عام كل الدوالرات ماليين تنفق حيث  الحدود، مراقبة في للدولة إضافياً  عمالً 

           7.الوطنية
 : اإلرهابيةالتطور التكنولوجي كبيئة مساعدة للممارسات : اوال 

 ؛اإلرهابيةالمعلومـــات خدمـــة غيــــر مقصـــودة للتنظيمـــات  أنظمةقـــدم تطـــور وســـائل االتصـــاالت و 
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ـروعة وفـــى إتمام باســـتغالل هـــذا التطــــور فـــي خدمـــة أغراضها غيـــر المشــ األخيرةحيـــث قامـــت 
 إلىاإلجرامية، فقــــد وفــــرت االتصــــاالت الحديثــــة عمليــــة نقــــل األفكار والبيانــــات والتوجيهــــــات  عملياتهـــا
 ، كمـــا أمنت أنظمة المعلومـــاتاألمنيةالرقابـــة  أعينبأمـــان بعيـــدا عـــن  اإلرهابيةالشـــبكات  خاليــــا

 1. اإلرهابيةتدفق سيل من المعلومات الالزمة لتنفيذ عملياتها  أيضا االلكترونيـــة

نشاط أو هجوم متعمد، يملك دوافع سياسية ويسعى للتأثير "بأنه " :اإلرهاب اإللكتروني"يمكن تعريف 
مساعدا القرارات الحكومية والرأي العام العالمي، ويستخدم الفضاء اإللكتروني بوصفه عامال  في

كما يسعى إلحداث تأثير معنوي ونفسي عبر . الحربي ووسيطا في عملية التنفيذ للعمل اإلرهابي، أو
عبر استخدام  ويأتي هذا العمل في صورة رقمية. التحريض على بث الكراهية الدينية وحروب األفكار

وني، وقد يقتصر تأثيرها آليات األسلحة اإللكترونية الجديدة في معارك تدور رحاها في الفضاء اإللكتر 
كذلك ". تتعداه لتصل إلى اإلضرار بأهداف مادية تتعلق بالبنية التحتية الحيوية على بعدها الرقمي، أو

تخويف أو تهديد له طابع مادي أو  يعني هذا المصطلح استخدام وسائل إلكترونية، في عدوان أو
كما يعني أن يسعى ذلك . لكترونيمعنوي، ويصدر من دول أو جماعات أو أفراد عبر الفضاء اإل

اإلرهاب اإللكتروني والقوة "بحسب كتاب . على االستخدام السلمي للفضاء اإللكتروني العدوان للتأثير
جملة  األعمال واألنشطة  بأنة أيضاويمكن تعريفه ، 1"نمط جديد وتحديات جديدة: في العالقات الدولية

والشبكة العنكبوتية، بقصد إحداث دمار  كنولوجيا المعلوماتالتي يقوم بها أفراد أو جماعات باستخدام ت
والكهرباء، أنظمة  للبنى التحتية المرتبطة والمدارة بواسطة مثل هذه التكنولوجيا، كشبكات توزيع المياه

الخدمات المصرفية، السجالت الصحية، األنظمة العسكرية، وغيرها من البنى التحتية التي من شأن 
 .أضرارا مباشرة وغير مباشرة بالمواطنين والدولأن يحدث  تدميرها

توزيع الناشطين عبر االنترنت على ثالث مجموعات، مع إقامة  "أرغويال و رونفلدت"وعليه يقترح 
 : الفارق بينهم

وهم الذين يستخدمون االنترنت للترويج لقضية سياسية معينة أو : Activistالناشطون .  -1
 .معينة يدافعون عن أيديولوجية

وهم الذين يهاجمون مواقع االنترنت لتعطيلها دون نية أو القدرة على : Hijackistالقراصنة   -2
 (يدخل فعلهم في خانة الجرائم اإللكترونية)إحداث دمار كبير فيها 

وهم أشخاص يحركهم دافع سياسي، يهاجمون المواقع : Cyber‐terroristاإلرهابيون  -3
 11.تحتية المرتبطة باالنترنت بغية إحداث دمار بشري أو مادي معلومات البنية ال اإللكترونية وأنظمة

 إن خطر اإلرهاب اإللكتروني يكمن في سهولة استخدام هذا السالح مع شدة أثره وضرره، فيقوم
في  اإلرهاب أنومع . الخ....مستخدمه بعمله اإلرهابي وهو في منزله، أو مكتبه، أو في مقهى

 خطره
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إن أكثر  أن إالوال يميز بين األشخاص او المؤسسات او األنظمة ، وأضراره ال يعرف الحدود ، 
 .الجهات

وال تقف خطورة اإلرهاب االلكتروني عند هذا . استهدافا من اإلرهاب المنظمات والمؤسسات األمنية 
الجماعات المتطرفة كانت  أن أدركنا إذااخطر  بعدا تأخذالخطورة األمنية والمجتمعية  أنالحد ، ذلك 

. نت بسنواتر الجماعات الفكرية  التي دخلت العالم اإللكتروني حتى فبل ان تظهر شبكة االنت أوائلمن 
 األمريكيينالمتطرفين  أشهراحد  Tom metzger" توم ميتزقر " أنالمصادر الغربية  إليهومما تشير 

ان من البيضاء ك White Aryan Resistance" المقاومة االريانية"العنصريين ومؤسس مجموعة 
 11.م  1151عام  أفكارهويبث  إتباعهمجموعة بريد الكترونية ليتواصل مع  أسسمن  أوائل

 هذا وقد ظهر التزاوج بين اإلنترنت واإلرهاب بشكل أكثر وضوحا بعد أحداث الحادي عشر من
م؛ حيث انتقلت المواجهة ضد الممارسات اإلرهابية من المواجهة المادية المباشرة 2111سبتمبر 
 اإلرهابيةان عدد المواقع االليكترونية للتنظيمات  اإلحصاءاتالفضاء اإللكتروني، وتشير  الواقعية إلى
حيث استخدم أرباب الفكر  2111الى قرابة العشرين الف موقع عام  2111عام  مواقع 4ارتفع من 

حاور أهمها في معركتهم على عدة م مساعدا للعمل اإلرهابي التقليدي الضال واإلرهاب اإلنترنت
المادي وذلك بتوفير المعلومات الضرورية عن األماكن المستهدفة أو  أن يصبح اإلنترنت عامال: وأولها

تحقيق الترابط التنظيمي بين الجماعات والخاليا  أدواتاالنترنت احد  كوسيط في عملية التنفيذ اذ تعد
ية حول كيفية إصابة الهدف واختراقه واألفكار والمعلومات الميدان التي تمكنهم من تبادل المقترحات

وثانيها يتمثل في استخدام اإلنترنت إلحداث أ ثار نفسية من  والتخطيط والتنسيق للعمل اإلرهابي ،
األفكار؛ حيث خدم اإلنترنت الخلية اإلرهابية من  خالل التحريض على بث الكراهية والحقد وحرب

من عدد قليل  األمريا والتي قد تتكون في واقع حيث تضخيم الصورة الذهنية لقوة وحجم تلك الخال
رسائل إعالمية تخدم لبث    Media Multiاألفراد لديهم أو لدى أحدهم خبرة باإلنترنت وبرامج  

 بعيدا عن وسائل اإلعالم التقليدية أهدافهم لشن حرب نفسية ضد مستهدفيها والدعاية ألهدافها وأنشطتها
يهمه كم من الناس  مامن الناس قتلوا في الحدث اإلرهابي بقدر  كم همهي، فالتنظيم اإلرهابي ال 

التكنولوجية التي تتيحها اإلنترنت؛  اإلمكاناتشاهدوا وتفاعلوا مع الحدث اإلرهابي، وثالثها يتمثل في 
من تحديد صورة رقمية يمكن من  اإلرهابيةالخلية  أعضاءفمن خالل استخدام آلياته الجديدة يتمكن 

ار رحى معاركهم في الفضاء اإللكتروني، ومن ثم ال يقتصر تأثيرها على بعدها الرقمي خاللها ان تد
فقد بل تتعداه إلصابة أهداف أخرى كتدمير مواقع اإلنترنت المضادة واختراق مؤسسات حيوية أو حتى 

 12.تعطيل خدماتها اإللكترونية

شاعة ثقافة إسقاط األنظمة : ثانيا   :تهديد االستقرار وا 
م في الربيع العربي 2111عام " يوتوب" "فيس بوك"و " تويتر"برزت شبكات التواصل االجتماعية 

في العالم، و بعد ما  االحتجاجيةكعامل فاعل و محفز للتغيرات السياسية كما واكبت مختلف الحركات 
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ا و تلعب دورا إعالمي ، صارت اليوماجتماعيةكانت شبكات التواصل هذه ذات غايات ترفيهية و 
ارتفع عدد مشتركي الموقع بشكل  رائد في الميدان حيث" فيس بوك"سياسيا و في هذا السياق كان موقع 

 .ملحوظ و حقق 
إعالمية هبت عبرها رياح الثورة على البلدان العربية  شهرة كبيرة بعد أن أصبحت صفحاته نوافذ

 .أوكرانيا الكثيرة بل و حتى الغربية كما هو الحال في
مليون  21لعالم البحر األبيض المتوسط فإن أكثر من  االقتصاديرير معهد التنبؤ و بحسب تق

أرضية للمقاومة  و عن االنترنيت كان بمثابة" فيس بوك" االجتماعيةعربي يستخدمون شبكة التواصل 
و إن الفيس بوك لعب دورا ال يستهان به حيث .بعض الدول العربية تهافي خدمة الثورات التي شهد

 13 .أنفسهم االنترنتالمراقبة مستمدة من مستخدمي  الشامل للمعلومة الغير باالنتشارسمح 

و بداية من تونس، يمكن تلخيص الدور الذي لعبته " الربيع العربي"ففي عودة إلى أبرز أحداث 
ي ف" ثورة الشباب"مواقع التواصل االجتماعي في االنتفاضة الشعبية التونسية بالقول أن جزء من تاريخ 

فقد كان نظام زين العابدين بن علي يحكم  " .فيس بوك"تونس كتب على الحائط االفتراضي لموقع 
بقبضته على االتصاالت االلكترونية و يضيق على الصحافيين و اإلعالميين و منع المراسلين 

مي فمع القمع و التضييق اإلعال. المحليين و األجانب من السفر إلى سيدي بوزيد لتغطية األحداث
فيس "الذي كان يعيشه التونسيون كان البديل شبكة االنترنت و بالتحديد موقع التواصل االجتماعي 

الذي تمكن من خالله التونسيون االلتفاف على الرقابة و على التعتيم اإلعالمي و سمحت " بوك
لى التونسيين عبر فيس "موقع  للكثيرين بنقل كم هائل من المعلومات من صور و فيديو إلى العالم وا 

و عبر االنترنت ، مما ساعد في إقناع التونسيين بأن الوقت قد حان لالنتفاضة و التحرك للخروج  "بوك
  .إلى الشارع و االنضمام إلى الشباب في ثورتهم

" تويتر"كما في تونس كذلك في مصر فقد نشطت مواقع التواصل االجتماعي و تحديدا خدمة 
فاالنترنت غّير مفاهيم الناس من خالل حمالت التوعية التي يقوم . جاجللدعوة للتظاهر ولتنسيق االحت

و يرى الناشط  14.السياسية" المواطن" بها النشطاء المصريين للتعريف بحقوق اإلنسان و بحقوق
اختراعًا جيدًا بالنسبة للناشطين “المصري أيمن صالح أن شبكات التواصل االجتماعي كانت 

ن المصريون يتناقلون المعلومات عبر التويتر، وأغلبهم من المدونين لينقلوا وكان الناشطو ” .المصريين
صورة ما يحدث إلى العالم الخارجي، فقد كان هناك تعاون بين الناشطين على شبكات التواصل 

و كان لمواقع التواصل االجتماعي الدور األكبر في تنظيم  15"االجتماعي والناشطين على األرض،
ل نبض الشارع و نقل وقائع األحداث بشكل آني من قلب التظاهرات، و لتبادل النشطاء و في نق

المعلومات عن أماكن التجمعات باإلضافة للنصائح المختلفة لمواجهة حاالت االعتقال أو كيفية تفادي 
 .القنابل المسيلة للدموع و غيرها من األمور لحماية المتظاهرين
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ل التفاعل بين المواطنين المصريين في الداخل و الخارج و أهمية هذا الوسيط كانت أيضا من خال
و أيضا في كيفية نقل وقائع اإلحداث بدل اإلعالم العالمي و الوطني المكبل حتى تنحي حسني مبارك 

 .ناشطا في مصر اليوم في مواجهة المجلس األعلى للقوات المسلحة   االجتماعي اإلعالموما زال . 
التي تعد " قناة ليبيا الحرة"فبراير ، أسس المدون الصحفي محمد نبوس  17في ليبيا عند اندالع ثورة 

المجلس الوطني "أول محطة تلفزيونية إخبارية خاصة ومستقلة أنشئت في األراضي التي يسيطر عليها 
الصور األولى التي نقلها نبوس  حيث تناقلت وسائل اإلعالم العالمية . تبث عبر االنترنت" االنتقالي
برصاص  2111آذار / مارس 11قتل محمد نبوس في . بنغازي مار و المعارك في مدينةعن الد

قناصة عندما حاول التقاط صور عن الدمار الذي لحق بمدينة بنغازي جراء قصف كتائب القذافي لها 
في سوريا مع تصاعد نبض االحتجاجات ضد نظام بشار األسد في سوريا،  .في معركة بنغازي الثانية

يضا حدة المواجهات في الفضاء االلكتروني حيث تحولت الشبكة العنكبوتية إلى ساحة تصاعدت أ
الجيش السوري »أطلقت على نفسها اسم " فيس بوك"حرب حقيقية، فبرزت مجموعة على موقع 

  .و فيما بعد كان لها موقعها االلكتروني الخاص« اإللكتروني
فقد دشنت هذه المجموعة أسلوبا جديدا في التعاطي مع االحتجاجات ومع المعارضة عن طريق 
قرصنة الصفحات الشخصية لبعض المعارضين أو المناهضين للنظام السوري و أيضا اختراق مواقع 

ي و مع منع النظام السوري عمل مراسل .وسائل اإلعالم العربية والغربية و مواقع غربية و إسرائيلية 
تلك إلى ما يتم تداوله على  وسائل اإلعالم العالمي على األراضي السورية ،لجأت وسائل اإلعالم 

التي تنشر عليها أفالم فيديو من " تويتر"و " فيس بوك"و" يوتيوب"مواقع التواصل االجتماعي 
 16.ملفاتما يورد في تلك ال صدقيهالمظاهرات أو المعارك مصورة بالهاتف الخلوي، دون التأكد من 

 ، فهو إن صدق يعد دليال قاطعا ال مراء فيه على أن تلك الشبكات«إنترافاكس»أما ما أوردته وكالة 
االجتماعية مسلطة على الشعوب لخدمة أهداف استخباراتية خاصة بدول غربية على رأسها الواليات 

العسكرية الروسية الجنرال محمود األمريكية؛ حيث نقلت تلك الوكالة عن رئيس أكاديمية العلوم  المتحدة
إن االضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في اآلونة األخيرة ـ »: غارييف قوله

ـ ناتجة عن تجريب ( م2111)حدثت في تونس، مصر، ليبيا مطلع عام ـ  يقصد المظاهرات التي
إنشاء مئات اآلالف من تلك الصفحات في تلك  اإلعالمية التخريبية، وقد تم الغرب ألحدث التكنولوجيا

تم تجريبها في البداية في بث دعوات للقيام بأعمال غير منافية  البلدان على مدى سنتين؛ حيث
المناسبة عبر الشبكات كافة توجيه أمر بالقيام  للقانون، وحين لوحظ فاعليتها، جرى في اللحظة

 .بمظاهرات
جيرالد نيرو األستاذ في كلية علم :  دولية أشار إلى ما قالهوفي تقرير نشرته صحيفة الحقيقة ال

إن هذه الشبكة الفيس بوك يديرها : بروفانس الفرنسية، وصاحب كتاب مخاطر االنترنت النفس بجامعة
إسرائيليون مجندون الستقطاب شباب العالم الثالث وخصوصا المقيمين في دول  مختصون نفسانيون
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ويشير التقرير إلى أن الشباب العربي ما يجد . إضافة إلى أمريكا الجنوبيةالصراع العربي اإلسرائيلي 
بتفاصيل مهمة عن حياته وحياة أفراد أسرته ومعلومات عن وظيفته وأصدقائه  كثيرا مضطرا نفسه

ال بأس به ألي جهة ترغب في معرفة أدق التفاصيل عن عالم  والمحيطين به وصور شخصية له
وهذا يمكن جهات أجنبية من االستفادة من تلك المعلومات  ت يومية تشكل قدراومعلوما .الشباب العربي

وبعد أقل من أربعة أشهر من نشر ذلك التقرير، نشرت .  والحوارات لمعرفة ما يدور من حراكات فكرية
الموقع جمعته ـ بحسب قولها ـ عبر مصادر  مجلة لوما غازين ديسراييل الفرنسية ملفا واسعا عن هذا

مهمته تجنيد العمالء والجواسيس  يلية وصفتها بـالموثوقة، أكدت خالله بأنه موقع استخباراتيإسرائ
يقومون بمثل هذه المهمة  لصالح الكيان الصهيوني، ورغم أن أولئك األشخاص عاديين ال يعرفون انهم

  17.الخطيرة 
 :التهديدات المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية :ثالثا 

إعالمية  المواطن العربي العادي الى شتى أنواع غسل األدمغة، ويتلقى تبسيطات اختزالية يتعرض
بعبقريتها وجرأتها  لألوضاع المعقدة في األقطار العربية التي تمّر بموجة ثورية ضخمة، أصبحت ُتلهم

ذا كانت من ميزة في هذه الحركات الشعبية. انتفاضات شعبية في بلدان عديدة ئات فهي جمع ف وا 
والعدالة والخبز   الشعب العمرية واالجتماعية والمهنية في حراة واحدة، مطالبها الرئيسية هي الكرامة

و أمام هذه األحداث التي . والقضاء على الفساد وتأمين الحريات العامة األساسية والتداول السلطة
حليالت المغرضة حول بعد أشهر قليلة تعميم الت  أصبحت تنتشر في أقطار عربية عديدة، اذ نرى
عند وجود ديانتين في المجتمع الواحد كاإلسالم  الظواهر القبلية واإلقليمية داخل الُقطر، والدينية

نفسها، هكذا يتّم اختزال أوضاع معّقدة ذات أبعاد  والمسيحية، أو مذهبية في ما بين الطوائف اإلسالمية
مذهبية، خاصة في المجتمعات التي تتميز  واجتماعية وسياسية، أكثر مما هي دينية أو اقتصادية

 11.بالتنوع الديني 

هناك من يتساهل مع الدور الذي يلعبه اإلعالم الجديد في إثارة النعرات القبلية والطائفية، ولكن 
الموضوع خطير جدا ووصل إلى درجة انتقلت معها المناوشات من ساحات القنوات  الحقيقة أن

الفتراضية إلى األحياء وحتى المدارس حيث يشترك األطفال في جداالت ا الفضائية الشعبية والعوالم
التليدة، وبالطبع كل ذلك يدور في ثنايا الشبكات االجتماعية وغرف  حول القبيلة وأفعالها وأمجادها

 .يدمى له الجبين، وفيه خطر شديد على الوحدة واألمن الوطني الدردشة ، وما يسمع
ود أكثر من ثالثة آالف موقع ومنتدى خاصة بالقبائل، بل إلى وج اإلحصاءاتوتشير بعض 

المنتمين لتلك القبائل بكثرة المواقع التي تحكي عن قبيلتهم وتنافح عنها وتتغنى بأمجادها  ويفاخر بعض
 11.بعض القبائل قد وصل عدد المواقع الخاصة إلى أكثر من ثالثمائة موقع   وتروج لشيوخها، بل إن

عبدالرحمن العسيري، عضو هيئة التدريس في كلية العلوم االجتماعية، على أن  على ويشدد الدكتور
وحدة الوطن من اإلرهاب؛ ويعزو ذلك إلى أن اإلرهاب ينحصر في فئة  النعرات الطائفية أشد خطرا
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العصبية القبلية سرطان ينتشر بسرعة في جسد الوحدة الوطنية ،  يمكن تحديدها والقضاء عليها، لكن
ويحدد معاول هدم الوحدة الوطنية في عدة أمور على رأسها . المتعددة يد من أطياف المجتمعبدعم وتأي

 21.القنوات الفضائية الشعبية، المنتديات ، القبلية، األلعاب الرقمية والذهنية 

وكنماذج حول ما يبث من مساعي لبث الفتنة الطائفة؛ فقد دعا موقع طائفي عراقي على االنترنت 
مقطع  وتكرار مجزرة حي الجهاد، وعلى الصعيد المصري انتشر تل المواطنين السنةصراحة الى ق

فيديو على العديد من المواقع الرقمية يدعو إلى مهاجمة نصارى مصر وحرق جميع الكنائس بإمبابة 
وأسفرت عن مقتل ( م2111مايو )هـ 1432بعد األحداث التي وقعت هناك في شهر جماد ثاني وذلك
صا 12 وكان هناك من نسب نشر ذلك المقطع إلى الموساد اإلسرائيلي . آخرين 241بة شخصا وا 

" اإليكونومست"مجلة  أطلقت أيضاوعلى الصعيد المصري  21.الفتنة الطائفية في مصر بغرض إشعال
، زاعمة أن الظاهرة "معاناة األقلية المسيحية في العالم العربي"الهجوم على مصر، بفتح ملف ما أسمته 

 22.من الموصل في العراق إلى صعيد مصر ممتدة،

 :التحديدات المتعلقة بالجريمة االلكترونية : رابعا 
العسيرة والصعبة في العصر التقني، إذ يشكل مجرمو االنترنت  األمورمن  األمنأن مسالة توفير 

. ة التقدم ومجموعات التجسس والميلشيات االلكترونية والقراصنة السياسيون خطرًا مباشرًا يهدد مسير 
منها يتطلب مشاركة فاعلة للعديد من الجهات  تؤكد هذه الهجمات والجرائم االلكترونية أن الحماية

 األمنإلى ذلك، يحتاج المواطنون عامة، والمجموعات المسؤولة عن  باإلضافة. والمؤسسات المعنية
يقول ريتش ديميلو، . ساسيةاألااللكتروني خاصة، إلى إدراك التهديدات التي تواجه البيانات والبنية 

عملياتك  يتحرك القراصنة بسرعة فائقة، فإذا كانت”: كبير العلماء في معهد قطر لبحوث الحوسبة
 23“.استجاباتكتهدف إلى الدفاع عن الدولة، فعليك التفكير بجدية في تحسين سرعة 

، ولذالك  باآلخرينالضرر  إلحاقتتسم جرائم تقنية المعلومات بنفس سمات الجرائم العادية من حيث 
يمكن تصنيفها حسب طبيعة الجهة او الشخص المتضرر منها ، حيث تندرج هذه الجرائم تحت جرائم 

 : جرائم تقنية المعلومات في ما يلي  أهموتنحصر .واالحتيال او جرائم سرقة المعلومات  النصب
 :الجرائم المرتكبة ضد التقنية ومستخدميها -0
والتعدي ودخول الحواسيب دون تصريح واستخدامها دون تصريح بهدف قراءة  جرائم االختراق-ا

 اآلليكرز او قراصنة الحاسب هاالبيانات او اتالقها او مسحها وهذه الجرائم في ازدياد مستمر كما ان ال
 األمم أجرتهاوقواعد المعلومات وسرقتها كما كشفت الدراسة التي  أنظمةواالنترنت يقومون باختراق 

بالمئة يرجع الى  23والتعدي داخلي وان من جرائم االختراق بالمئة  37م ان  2115المتحدة في عام 
مليار  3,5م فقط حوالي  2114مصادر خارجية وبلغ حجم الخسائر االقتصادية لهذه الجرائم عام 

خاصة لعام  كحالة األمريكيةدوالر ، كما كشفت الدراسة ان حاالت االختراق التي وقعت على الحكومة 
 .بالمئة منها  4بالمئة منها ناجحة ، ولم يكشف سوى عن  64حالة اختراق  354111بلغت  2114
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وسرقة معلومات التسويق او سجل العمالء او خطط التسويق مما :جرائم سرقة الحقوق الفكرية  - أ
 األمنيةية الفكري لشخص معين وكذالك محاوالت الوصول السجالت الحكوم اإلنتاجيترتب عليه تدمير 

بناء على  أشخاصصول على معلومات استخباراتية او ابتزاز حوسجالت المنظمات العسكرية او ال
 . اآلليمعلومات تم الحصول عليها عن طريف الحاسب 

او نشر برامج معادية مثل فيروسات عن طريق البريد االلكتروني اللحاق ضرر  إنشاءجرائم -ج
 .قدرة النظم الحاسوبية على الحوسبة  إضعاففعلي بالبيانات المخزنة او 

الحواسيب  بإغراقجرائم تخريب الحواسيب مثل العمليات الهجومية لتعطيل الخدمة الحاسوبية -د
حمولة مفرطة تتسبب في تعطيله عن  اآلليبوابل من البيانات العشوائية التي تحمل الحاسب الحاسب 

 .العمل 
 :معلومات الجرائم التي ترتكب باستخدام تقنية ال-3
 اآلليالصرف  أجهزةتضمن الجرائم من هذا النوع االحتيال واستعمال : جرائم االحتيال المالي  - أ

السرقات المالية من حساب البنوك ومراكز  أيضاوحسابات مزورة وسرقة بطاقات االئتمان وتضمن 
شكوى تلقاها مركز  6171بلغت الخسائر الناتجة عن االختراقات غير المشروعة . التعامل المالي 

مليار دوالر ، وبلغ حجم خسائر  4,6م حوالي 2111في عام  األمريكيشكاوى احتيال االنترنت 
حتيال المالي وسوء االستخدام لبطاقات مليون دوالر بسبب اال 541حوالي  األمريكيةالشركات 
 .االئتمان
او توزيع صور او نصوص او معلومات مخالفة للقانون  إلنتاججرائم استخدام النظم الحاسوبية  - ب

 .الجنائي 
 عبر مواقع الدردشة واستدراجهم األطفال إغراءجرائم االختطاف ذات الصلة باالنترنت مثل  - ت

 .جنسيا  ستغاللهمفهم القابلة شخصية يتم اختطاوبعد تدبير م
 24.ترويجها وطرق تصنيعها واستعمالها وأساليبجرائم المخدرات من خالل نشر كيفية زراعتها  - ث
 مواقع في لها جداً  خاصة صور بنشر ضحيته خالل الجاني من االبتزاز :الرقمية الجرائم أشكال أحد
 الهواتف بأجهزة المرفقة المختلفة البرامج أو بيري البالك أجهزة أو البلوتوث وعبر المختلفة، اإلنترنت
مثل  برنامج الواتس آب؛ إن لم ترضخ له وتستجيب لمطالبه سواء كانت تلك المطالب مادية أو  الذكية
أحد المخربين بسرقة بيانات البريد الرقمي إلحدى الفتيات ومساومتها على تزويده  ومنه قيام. معنوية

سيقوم بنشر صورها في مواقع اإلنترنت بعد أن يقوم بعمل دبلجة ذلك  بمبالغ مالية وفي حال رفضت
للوجه مع أجساد عارية من خالل برنامج الفوتو شوب، وفي حال استجابتها لطلبه فسوف يعيد لها 

 25.كلمة المرور الخاصة بعنوانها البريدي 

  دود ـــــة المن الحـــــــولوجيا الذكيــــالتكن: ثالثا: 
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 التكنولوجيات تقدمه لما حتميا، را أم التكنولوجيا إلى المستندة اليوم من  الحدودأ إدارة أصبحت
 معلوماتية خدمات و أمنية معطيات من الجغرافية المعلومة كذا و اإللكترونية الرقمنة و الحديثة
 "اس بي الج "نظام) المواقع تحديد أنظمة على كاالعتماد الحدود، أمن حالة لمتابعة ضرورية
GPSالحدود، على العمراني و السكاني التمركز متابعة الجوارية، المساحات و الخطوط تحديد ،(وغيره 
 األمر غيرها، و المناطق بين الرابطة الفرعية و الرئيسية المسالك توضيح و الطرق رسم إلى إضافة
 منها والحد لها العابرة األمنية التهديدات مواجهة و الحدود على األمنية المسائل مع التعامل يسهل الذي
 Smart Borders "  26 ".الذكية بالحدود يسمى على بناء هذا يتم كل و احترافية، أكثر و مرن بشكل

 لمراقبة افتراضياً  نظاماً  الى تبني  أيضاً  والسياجات األسوار إلى باإلضافةتسعى العديد من الدول 
 ملحوظاً  تطوراً  االفتراضي، السياج أو بالجدار ُيعرف الذي األخير، النظام وشهد .الوطنية حدودها
 وأمريكا األوروبية الدول قبل من مفضلة سياسة باعتباره سبتمبر، 11 أحداث بعد ما مرحلة خالل

   (Josiah Heyman ) هايمن جوزياح ويميز .للحدود العابرة األمنية التهديدات لمواجهة الشمالية
 :االفتراضي  الجدار لهذا َمعَنيين بين
 مجالي في متطورة تكنولوجيا استعمال إلى وُيحيل ضيق:  للجدار االفتراضي األول المعنى 

 round-level ) المستوى دائري رادار استعمال خالل من الحدود، قانون لتطبيق والمراقبة الحاسوب
radar)  ، 27 .الحدود محيط في اتجاههم وتحديد األشخاص حركة عن للكشف المثال، سبيل على 

 خارجي طوق أي عند أو الطويلة الحدود على سواء تنشر التي اإللكترونية المراقبة نظم تتمتع و
 :منها ونذكر المشتركة المزايا ببعض المدى، قصير
 (التي الطبيعية أو المهددة غير التحركات غربلة مع إليهم، والتعرف الدخالء كشف على القدرة *

 .الخاطئة لإلنذارات تقليصاً ) الحيوانات أو المحلقة الطيور تتنقل مثل
 الضعيفة الرؤية أحوال في الساعة في 24

 تصحبه الذي ذلك خصوصاً  القاسي، والطقس  العمل على قادراً  يكون أن نظام كل على ينبغي* 
 .الصحراوية الحدود في الحال هو كما(  والغبار والدخان الرمال مثل) تعتيمية مواد
 حجم إلى تستند األهداف ولتصنيف التهديد لمستويات مسبقا محددة لإلنذار قطاعات إقامة *

 .أكبر بحجم أو فردياً  محموالً  النظام هذا يكون أن ويمكن األرض، عن وارتفاعه وحركته الهدف
 إمكانية مع مادية أمنية تدابير أية مع لتتالءم األمتار آالف مئات على النظم تمتد أن ينبغي * 
 .المتقفيات  و المستشعرات ، الرواصد وضع مكان إخفاء
والمهربين  والمجرمين تجارية ألغراض المسافرين بين ما الكشف و التمييز على قادرة تكون أن *

 21.الخاصة  والقوات االستطالع فرق مثل والعسكرية اإلرهابية التهديدات إلى باإلضافة

 العسكرية الوكاالت ذلك في بما الشرطة، قوات حشد إلى فيشير : االفتراضي للجدار المعنى الواسع
 لتطبيق األول الجيل الضيق بمعناه االفتراضي الجدار ويمثل .الحدودية المنطقة في واالستخباراتية،
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 الذكي االستخدام مع وخاصة فعالية، عدم أظهر الذي الحدود مراقبة نظام في العسكرية التكنولوجيا
 أما .النظاميين غير والمهاجرين المهربين قبل من التمويه من مختلفة وأساليب المتطورة للتكنولوجيا
 غير االختراقات كل عن عالية بدقة للكشف للحدود شاملة افتراضية عسكرة إلى فيحيل الواسع التعريف
 .السائدة الطقس أحوال عن النظر وبغض الساعة، مدار على القانونية
 العقد خالل المتحدة الواليات في بقوة حاضراً  الحدود لمراقبة التكنولوجية الحلول عن البحث ظل
 الذي”الشرعية غير الهجرة ومراقبة اإلرهاب ومكافحة الحدود حماية قانون“ من كل ويتضمن .الماضي

 مجلس أقره الذي”للهجرة الشامل اإلصالح قانون“و ، 2005 ديسمبر في األمريكي النواب مجلس أقره
 بين الحدود مراقبة جهود لدعم جديدة تكنولوجيات توظيف تتطلب أحكاماً  ، 2006 ماي في الشيوخ
 االفتراضي الجدار يرتبط  .المكسيكية – األمريكية الحدود طول على وخاصة المختلفة، الدخول منافذ

 التي Secure Border Initiative–SBI  ) (الحدود   تأمين مبادرة“ ب كبير حد إلى األمريكي
 المبادرة هذه خالل من الداخلي األمن وزارة وتهدف . 2005 نوفمبر في الداخلي األمن وزارة أطلقتها

 البنية وتحسين الهجرة، قوانين وتطبيق البشري، العنصر أهلية مستوى ورفع المراقبة، تقنيات تعزيز إلى
 التهديدات منع بهدف وكندا، المكسيك من كل مع المتحدة الواليات حدود طول على المادية التحتية
 .النظامية غير الهجرة من والحد للحدود العابرة األمنية
 لرقمنة مبادرات الماضيين، العقدين خالل األوروبي، االتحاد اتخذ فقد األوروبي، السياق في أما
 تم وقد .الخارجية األمنية التهديدات ومنع الحدود عبر التنقل حركة مراقبة بهدف الحدود  مراقبة نظام
 على الحدود مراقبة مجال في األوروبي االتحاد قبل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا دمج

 على وتحصينه األمن لتعزيز التقنيات هذه اسُتعملت األول المستوى ففي األقل، على اثنين مستويين
 Schengen Information  ))للمعلومات   شنجن  نظاموُيعدُّ  .األوروبي لالتحاد الخارجية الحدود

System–SIS الخارجية للمراقبة المتكامل والنظام  SIVE.  .نشر تضمن فقد الثاني اما  المستوى 
 الحدود مراقبة  (externalisation"  ) إخراج  ”ل واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا من أخرى أنواع
 وهو األوروبي االتحاد مجلس داعتم الثانية، االسراتيجية إطار وفي 57 .األوروبي االتحاد محيط خارج
–Visa Information System ) التأشيرة معلومات نظام ، 2004 عام في تسجيل إلى يهدف نظام

VIS )   ، ُكميِّن بما األعضاء، الدول بين البيانات تبادل لتسهيل التأشيرة لطالبي البيومترية المعلومات 
 هذه حول إلكترونياً  والتشاور التأشيرة بيانات وتحديث الدخول من المختصة الوطنية السلطات
 21.البيانات

االستثمار في التقنيات  إلى األعضاءالدول " ستروم لسيسيليا ما" األوروبيةوضية دعت المف كما
واقترحت . األوروبيالى االتحاد  أعمالالمتطورة لتحسين عبور الحدود من اجل جذب سياح ورجال 

هما برنامج لتسجيل المسافرين ونظام للدخول والخروج " ذكية"ة لشينغن لجعل الحدود الخارجي إجراءان
أن الغرض  لنظام سجل المسافرينبالنسبة  "كيارا دي فيليشي" األوروبيةوتقول الخبيرة  في الشؤون  31.
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منه هو تبسيط اإلجراءات التي يخضع لها رعايا البلدان األجنبية الذين يسافرون بشكل متكرر إلى 
االتحاد األوروبي، وهذا يشمل رجال األعمال والعمال والمقيمين في المناطق الحدودية لالتحاد الذين 

 األوروبيثغرة في النظام  فسيسد نظام الدخول والخروج أما 31.يعبرون الحدود عدة مرات في السنة
. الذين يدخلون بتأشيرات ومعرفة ما اذا كان غادروا البالد األجانبالعاجز اليوم عن متابعة تحركات 

 أخرىستسجل تاريخ ومكان دخول وخروج مواطني الدول "الجديدة  اإلجراءات أنالمفوضية  وأوضحت
 32.المسموح بها اإلقامةة االتحاد وستحتسب بطريقة الكترونية مد إلىالذين يتوجهون 

 :خاتمة 
 قطامن من مختلفة أنحاء فى أخرى مرة الظهور إلى "الحدود " كلمةوأخيرا يمكن القول ان عودة 

 " حول التسعينات خالل تفجرت التى النزاعات من العاتية الموجة بتلك المرة هذه ال ترتبط لكنها ،العالم
 خطوط

نما الدول، بين "الحدود  مناطق" فى حدة التقل بتهديدات تتعلق التى المشكالت من أخرى بنوعية وا 
 ارتبط ما تتجاوز إشكاليات تثير ،" ساخنة خطوط " إلى الحدود تحولت بحيث ذاتها، "الحدود
 موجة لمواجهة معقدة، حدودية أمن نظم إقامة إلى التقليدية، المخاطر ضد المعتادة التأمين بعمليات

 .والتحديات األمنية الجديدة الراهنة، االختراقات
 تحقيق من تمكننا التي الحديثة والتقنيات العلمية التطورات مواكبة من البد فانه المنطلق هذا من
 التقنيات (أي أنه كما أمنها، عن األول الدفاع خط باعتبارها دولة أي لحدود األمنية المستويات أفضل
 أو توفير الوقت حيث من سواء الحدود، هذه عبر للمسافرين أفضل خدمة في تقديم تساعد ) الحديثة
 مشاكل من عنه ينجم وما عمليات التفتيش في البشري العنصر مع االحتكاك تقليل حتى أو الجهد
 فردية

 :اآلتية  الخالصات في البحث استنتاجات أهم إجمال ويمكن
مبتكرة وفعالة من خالل الدمج بين على  الدول البحث عن كيفية التوصل إلى حلول معلوماتية  -

وأجهزة االستشعار باألشعة تحت الحمراء والليزر وتقنيات رسم ( CCTV)” كاميرات المراقبة األمنية“
بهدف تعزيز فعالية وكفاءة عمليات المراقبة ( GIS)” نظم المعلومات الجغرافية”الخرائط والمسح و

 .واالستطالع والتحكم وحماية الحدود
 والوقاية الكمبيوتر  قدراتها للتعامل مع جرائم  لتطوير العمل من كثير إلى األمن هزةتحتاج أج -
 الكمبيوتر، بجرائم العام الوعي نشر يلزم وأيًضا ، الجريمة  عن الكشف إجراءات وتطوير منها،

 جرائم في التحقيق على القادرة المختصة األمنية األجهزة واستحداث عليها، المترتبة والعقوبات
 .الجرائم هذه من والوقاية الحماية في األخرى الدول مع والتعاون الكمبيوتر،
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في ظل بروز تهديدات األمنية المستحدثة عبر أدوات  رقمية متطورة وذكية استوجب على الدول 
تطوير منظوماتها الدفاعية ونقل استراتيجياتها في مجال امن الحدود من بناء األسوار والسياجات إلى 

 .يعرف بالحدود الذكية او الحدود االفتراضية ما صبح 
 : الهوامش 
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 .                                                                             2، ص   2115يوليو  31الحديثة ، العربية  ،  المعركة ..اإللكتروني امجد المنيف ، اإلرهاب  .1

 . 1رائـــد الـعــدوان  ، مرجع سبق ذكره ، ص   .11
جهته ، االلكتروني وطرق موا اإلرهابالحديثة للحد من الجرائم المستحدثة  اآللياتمحمد عطية ، دور  أيسر  .11

، ص  4/1/2114-2الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات والتحوالت االلفليمية والدولية ايام : الملتقى العلمي حول 
11 ،11 . 

، مؤتمر دور  اإلرهابية الممارسات الجديد و اإلعالمعبد الرحيم السيد الشرقاوي ، جدلية العالقة بين  إيمان .12
  . 16، ص 11/12/2114-16،   األمنية،جامعة نايف العربية للعلوم  رهاباإلالعربي في التصدي لظاهرة  اإلعالم
كتروني ل، الموقع اال2111محمد عجم ، تويتر وفيسبوك زعيما ثورات الربيع العربي ، القاهرة ،   .13

 www.aawsat.com  11/11/2117تاريخ االطالع . 
تاريخ االطالع     www.douliya.com:الشبكات االجتماعية في الربيع العربي ، الموقع االلكتروني   .14

13/11/2117. 
مها فالح ساق اهلل ، دور اإلعالم الجديد في الثورات العربية ،قسم الصحافة ، الجامعة اإلسالمية غزة ،   .15
2113  ، 
 .ذكره  الشبكات االجتماعية في الربيع العربي ، مرجع سبق  .16
 . 26-25، ص  أثاره..أنواعه..الرقمي ماهيته  الغفيلي ، اإلعالم العزيز عبد بن فهد .17
 العد – "السفير" ومذهبية، جريدة دينية ِفَتن إلى الثورات تحويل في العرب والمثقفين اإلعالم دور قرم ، جورج  .11

 . 1، ص   2111 أكتوبر،    12017
 . 27سبق ذكره ، ص الغفيلي ، مرجع  العزيز عبد بن فهد .11
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 ، 2117،  اإلسالميةمحمد بن سعود 
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 . 31الى  21، ص 2111، األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم  اإلدارية، قسم العلوم  اإلداريةالماجستر في العلوم 
متعددة ، ب د ن ،ب س  أمنية ومخاطر متنوعة تواصل الرقمي أدوات الغفيلي ، اإلعالم العزيز عبد بن فهد  .25
 .                                                  21 -21ن ،ص 
يدون ،امن الحدود وتداعياته الجيو سياسية على الجزائر ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستر في ع الحامدي .26

، ص  2115العلوم السياسية والعالقات الدولية  تخصص الدراسات السياسية المقارنة ،جامعة محمد بوضياف المسيلة ،
141 . 

 األمريكيةمقارنة بين السياستين  : ربة الهجرة لمحا األسوارسعيد الصديقي ، تشديد الرقابة على الحدود وبناء  .27
 . 114واالسبانية ، مرجع سابق ، ص 

 . 141عيدون ، مرجع سبق ذكره ، ص  الحامدي  .21
 . 116-115سعيد الصديقي، مرجع سبق ذكره ، ص  .21
،  اذكيلجعل الجدود الخارجية لدول الشنغن  األوروبيةمقال على االنترنت اقتراح من المفوضية   .31

 www.alkompis.se  11/11/2117اطلع عليه بتاريخ . 
اطلع  www.aljazeera.net/newsيطلق حزمة الحدود الذكية ،  األوروبيمقال على االنترنت االتحاد   .31
 . 11/11/2117بتاريخ  عليه

،مرجع سبق  اذكيلجعل الجدود الخارجية لدول الشنغن  األوروبيةمقال على االنترنت اقتراح من المفوضية   .32
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 الرقم المداخلة/ االسم األستاذ  الصفحة

11 
بين الوحدة اإلستراتيجية السيادية : الدفاع القومي الجزائري في القرن الحادي والعشرين 

 وتحوالت المصفوفة العسكرية الدولية
 بوحنية قوي / األستاذ الدكتور

1.  

11 

les conséquences de l'insécurité en Afrique subsaharienne sur les 
pays de l'Union du Maghreb Arabe 
surlespaysdel’UMA  
Par Dr Ezzeddine ZAYANI , Ancien ambassadeur 

2.  

17 
 المنظومات الدفاعية بين تمثالت نظام األمن الجماعي وحتميات التصدي للتهديدات اإلقليمية

 االخضري نصر الدين/األستاذ الدكتور 
 ية الحقوق والعلوم السياسية، كل قاصدي مرباح ورقلةأستاذ القانون العام بجامعة 

3.  

 الحدود الذكية آلية حديثة للدفاع الوطني 41
 المركز الجامعي تمنراست،  إيدابير أحمد . أ

4.  

53 
مقاربة القوة : أمن الطاقة في العالقات األورومتوسطية على ضوء األزمة الليبية الراهنة

 بالتسلل
 بومرداس/ جامعة امحمد بوقرة،  السياسية والعالقات الدوليةأستاذ العلوم ،  سعداوي عمر. أ

5.  

65 

 األمن السيبراني كبعد جديد في السياسة الدفاعية الجزائرية
بجامعة محمد ،  أستاذ محاضر أ كلية الحقوق والعلوم السياسية،  بن مرزوق عنترة/ د

 المسيلة –بوضياف 
بالمركز ، أستاذ مساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسية  ، حرشاوي محي الدين  . ب

 الجامعي آفلو

6.  

11 
 عالقة تأثير أم سيطرة: المؤسسة العسكرية ومسار السياسات التنموية في الجزائر

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  قسم العلوم السياسية،  سالمة اإلمام. أ
7.  

15 
 الدور االقتصادي للجيش المصري

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  حودميسةالياس . أ 
1.  

111 
 قراءة معرفية في المفهوم والدوافع: األمن الوطنيظاهرة 
كلية ،  رئيس قسم التنظيم السياسي واإلداري،  (أ )أستاذ محاضر ،  لعروسي رابح/ الدكتور

 3جامعة الجزائر   –العلوم السياسية والعالقات الدولية 
1.  
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125 
 في مواجهة التحديات الجديدةخيارات الدفاع الوطني 

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  خويلدي السعيد/ الدكتور
11.  

142 
 الدفاعية بين دول ضفتي المتوسط السياسات مجال في تعاوني اطار نحو

 ـ الجزائر نموذجا
 2كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البليدة ،  استاذ محاضر أ،  دريس نبيل: االستاذ

11.  

157 
 الجزائر ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في ظل التحديات الراهنة

مجلة الدراسات القانونية : " مدير هيئة تحرير ،  -أ  -أستاذ محاضر ،  لخضر رابحي/ د
 جامعة عمار ثليجي ـــ األغواط -قسم الحقوق، " والسياسية

12.  

171 

 اإلقليمية والعالميةمستقبل الجيش الشعبي الوطني في ظل المتغيرات 
 (أهمية الظهير الشعبي الداعم للجيش)
جامعة العربي بن مهيدي أم ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  روان محمد الصالح/ د

 البواقي

13.  

111 

أثر النظام الدولي لمنع إنتشار أسلحة الدار الشامل في بناء األمن الجهوي لمنطقة الشرق 
 . 1+5اإلتفاق النووي اإليراني مع مجموعة دراسة حالة : األوسط 
جامعة قاصدي ،  قسم العلوم السياسية،  (ب)أستاذ محاضر ،  عبد الكريم باسماعيل: الدكتور

 مرباح ورقلة

14.  

214 
 مكانة سيادة الدولة الوطنية في ظل عالمية المواطنة

 -سعيدة –جامعة الدكتور موالي الطاهر ،   أ"محاضر  أستاذ،  ميلود ولدالصديق
15.  

226 
 أهمية أمن الحدود في السياسة الشاملة للدفاع الوطني

 عميد أول للشرطة،  زمور محمد/  السيد 
16.  

231 
 األزمة الليبية نموذجا :دور العقيدة األمنية الجزائرية في إدارة األزمات جنوب المتوسط 

جامعة ،  السياسيةكلية الحقوق والعلوم ،  -أ -أستاذ مساعد  ،  غراف عبد الرزاق:أستاذ 
 "أم البواقي"العربي بن مهيدي 

17.  

 .مرتكزات السياسة الرسمية في موريتانيا لمواجهة اإلرهاب 261
 رئيس المركز المغاربي للدراسات اإلستراتيجية ، بنواكشوط ،  ديدي ولد السالك

11.  

 دور مجلس األمة في دعم سياسات الدفاع الوطني لجنة الدفاع نموذجاً  217
 رئيس لجنة الدفاع الوطني لمجلس األمة ،  طبةمحمد بن 

11.  

 الطرق الوقائية والردعية للحد من خطر الجماعات المسلحة العابرة للحدود 217
  .21 بوغفالة بوعيشة/ الدكتور
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311 
 األمن االقتصادي  الجزائري في ظل العولمة

،  والعالقات الدوليةقسم العلوم السياسية ،  "أ"أستاذ محاضر صنف ،  إدريس عطية/ الدكتور
 تبسة–جامعة العربي التبسي 

21.  

322 
اختصاصات أصيلة أم : مساهمة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على األمن العمومي

 استثنائية
 (جامعة قاصدي مرباح ورقلة)ياسين ربوح . د

22.  

331 
 والتحدياتالواقع  : سياسات الدفاع الماليزية  في ظل التهديدات األمنية للبيئة الرقمية

 استاذة محاضرة في العالقات الدولية،  فريدة طاجين/د
 قسم العلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة

23.  

351 
 البعد الشعبي كمدخل في معادلة بناء األجهزة األمنية في العراق رؤية تقييمية

 بغداد. العراق  ، مدير مركز الدراسات األفريقية،  هاشم سرحان سلمان/ د
24.  

373 

 :تكثيف التعاون الدولي ضد تمويل الجماعات اإلرهابية 
 رهان استراتيجي للدبلوماسية الجزائرية

معهد العلوم القانونية و اإلدارية بالمركز ،  (ب)أستاذ محاضر ،  منقور قويدر: األستاذ
- غليزان -الجامعي احمد زبانة 

25.  

312 
 الروسيةقراءة في جدلية العالقات اإلستراتيجية الجزائرية 

 على ضوء التحديات األمنية الراهنة
 ورقلة. جامعة قاصدي مرباح ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  حـــســيــن بـــهـــاز:االستاذ 

26.  

311 
 الشاملة في إدارة األزمات الدوليةقاربة الم

  .27 االغواط - ثلجييجامعة عمار ،  -أ-أستاذ محاضر، شمسة بوشنافة  :ةالدكتور 

411 
 دور الجيش الوطني الشعبي من خالل التجربة الدستورية في الجزائر

جامعة  قاصدي  كلية الحقوق والعلوم السياسية ،،  " ب "ستاذ محاضرأ،  سويقات احمد  /د
 مرباح ورقلة
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426 
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 الدور والتحديات
 بارة سمير ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة/ د
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443 
 التدابير القانونية لمكافحة الجرائم العالمية

كلية الحقوق والعلوم -نائب العميد المكلف بالدراسات وشؤون الطلبة،  لخــذاري عبــدالمجيد
 خنشلة-جامعة عباس لغرور-،  السياسية
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461 
 المسارات التنموية واالجتماعية للمؤسسة العسكرية في الجزائر 

 (2116 – 2115)الجزائرية " الجيش"قراءة في محتويات مجلة 
 ورقلة -جامعة قاصدي مرباح ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  عبد المجيد رمضان/ د

31.  

471 
 اإلستراتيجية الدفاعية في الدساتير المغاربية

كلية الحقوق ، ( حقوق ) تحوالت الدولة: أولى دكتوراه تخصص،  الطرش إسماعيل:  الطالب
 والعلوم السياسية جامعة ورقلة

32.  

412 
 الجيش الوطني الشعبي بين الواجبات الدستورية ودعم المسارات التنموية

جامعة قاصدي ، (حقوق )تحوالت الدولة : أولى دكتوراه تخصص،  حجــــاج عثمــان: الطالب
 مرباح ورقلة

33.  

414 
 استراتيجيات الدفاع الوطني في عصر العولمة

جامعة ، (حقوق)تخصص قانون األعمال : دكتوراه ثانية ، مباركة حنان كركوري : الطالبة 
 قاصدي مرباح ورقلة
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511 
 التكنولوجيا الذكية والتهديدات األمنية الجديدة
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 جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ( علوم سياسية )
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