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كىاعد اليشر:
 أن ًيىن البدث أضُال معذ خطُطا للمجلت ،و أن ال ًيىن جضءا مً سظالت ماجعخير
أوأؾشوختدهخىساه.
 جلبل البدىر وامللاالث باللغت العشبُت مع غشوسة مشاعاة الىغىح وظالمت الىظ واجخىاب
ألاخؿاءالىدىٍت وإلامالةُت واللغىٍت
 مجلت الذساظاث إلاظتراجُجُت والععىشٍت الطادسة عً املشهض الذًملشاؾي العشبي ببرلين،
مجلتمخخططت لزلً جلبل البدىر املخعللت فلـ بمىغىعاث الذساظاث إلاظتراجُجُت
والععىشٍت وألامىُت.
 أن ال ًيىن البدث كذ وشش جضتي ّ ا أو ولُا في أي وظُلت وشش ئلىتروهُت أو وسكُت .
 أن ًشفم البدث بعيرة راجُت للباخث باللغت العشبُت واللغت الاهجليزًت أو الفشوعُت .
 أن ًلىم الباخث باسظاٌ البدث امليعم على شيل ملف ماًىشوظىفذ ووسد،
 ئلى البرًذالالىتروويstrategy@democraticac.de:
 جخػع ألابدار والترجماث ئلى جدىُم ظشي مً ؾشف هُئت علمُت واظدشاسٍت دولُت،
وألابدازاملشفىغت ًبلغ أصحابها دون غشوسة ئبذاء أظباب الشفؼ .
ّ
ً بلغ الباخث باظخالم البدث و يخىٌ بدثه مباششة للهُئت العلمُت الاظدشاسٍت .
ً خؿش أصحاب ألابدار امللبىلت لليشش بلشاس اللجىت العلمُت وبمىافلت هُئت الخدشٍش على
وششها.
 ألابدار التي جشي اللجىت العلمُت أنها كابلت لليشش وعلى الباخثين ئجشاء حعذًالث علحها،
حعلمللباخثين كشاس املدىم مع مشفم خاص باملالخظاث ،على الباخث الالتزام باملالخظاث
في مذةجدذدها هُئت الخدشٍش.
ٌ عخلم ول باخث كام باليشش غمً أعذاد املجلت :شهادة وشش وهي وزُلت سظمُت ضادسة
عً ئداسةاملشهض الذًملشاؾي العشبي وعً ئداسة املجلت حشهذ بيشش امللاٌ العلمي الخاغع
لخدىُم  ،وَعخلمالباخث شهادجه بعذ أظبىع هأكص ى خذ مً جاسٍخ ئضذاس املجلت .
 للمجلت ئضذاس ئلىترووي خطشي ضادس عً املشهض الذًملشاؾي العشبي هما أنها خاضلت على
الترميز الذولي.)ISSN 2626-093X ( :
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ّ
 ال ًشاعى أي أظبلُت في وشش املىاد العلمُت غمً أعذاد املجلت  ،بدُث أن املعُاس ألاظاس ي
للبىٌ ا ليشش غمً أعذاد املجلت هى جىدة وأضالت املادة العلمُت وظالمت اللغت والعىاًت
بيل ما ًخعللبالػىابـ املىهجُت في البدث العلمي.
ّ
 أي جلشٍش ضادس مً اللجىت العلمُت بما ًخعلم بالعشكت ّ العلمُت فعُدمل الباخث جبعاث
ٕواجشاءاث هماهى مخعاسف علُه في ظُاظاث املجلت العلمُت الذولُت .
 حعخبر جمُع ألافياس امليشىسة في املجلت عً آساء أصحابها ،هما ًخػع جشجِب
ألابدازامليشىسة.
 حعشع امللاالث ئلى مذكلين ومشاجعين لغىٍين كبل ضذوسها في أعذاد املجلت .
ّ
 لغاث املجلت هي :العشبُت ،الاهجليزًت والفشوعُت .
 فُدالتالترجمتًشجىخىغُدعيرةراجُتلطاخبامللاالألضلُىجهتإلاضذاسباللغتألاضلُت .

كيفيةاعدادالبحث لليشر:
ً ىخبعىىاهالبدثباللغخِىالعشبُتوإلاهيليزًت،وحعشٍفمىجضبالباخثىاملإظعتالعلمُتالخُِىخمُا
لحها.
عىىان جهةالباحث:
 امللخظ الخىفُزي باللغت العشبُت  -إلاهيليزًت،زم اليلماث املفخاخُت في هدى خمغ
ولماث،هما ًلذم امللخظ بجمل كطيرة،دكُلت و واضحت،ئلى جاهب ئشيالُت البدث
البدث
.
الشةِعُت،والؿشق املعخخذمت في بدثها و الىخاةج التي جىضل ئلحها
 جدذًذ مشيلت البدث،أهذاف الذساظت وأهمُتها،ورهش الذساظاث العابلت التي جؿشق
جلمىغىعالذساظت،بمافُزلىأخذزماضذسفُمجااللبدث،وجدذًذمىاضفاجفشغُتالبدثأوأؽ
سوخخه،وغعالخطىساملفاهُمُى،جدذًذمإششاتهالشةِعُت،وضفمىهجُتالبدث،وجدلُاللىخاب
جىالاظخيخاجاث.

ً
 هماًجبأهُيىهالبدثمشفىكابلاةمتبِبلُىغشافُت،جخػمىأهماملشاجعالخُاظدىذئلحهاالباخث،ئع
افتئلىاملشاجعاألظاظُتالخُاظخفادمجهاوملِششئلحهافُالهىامش،وجزهشفُاللاةمتبُاهاجالبدىزبل
غتهاألاضلُت(ألاجىبُت)فُدااللعىدةئلىعذةمطادسبعذةلغاث.

أًلىل /صبحمبر 2019

املجلد الثاوي -العدد الخامط
5

املركس الدًملراطي العربي  -برلين

مجلة الدراصات الاصتراثيجية والعضكرية

 أهِخلُذالبدثبمىاضفاجالخىزُلىفلالىظاماإلخاالجاملشجعُتالزًُعخمذه “املشهضالذًملشاؾي
العشبي“فُأظلىبىخابتالهىامشىعشغاملشاجع .
 حعخخذماألسكاماملشجفعتعىالىطللخىزُلفُمخىالبدث،وٍزهشالشكمىاملشجعاملخعللبهفُلاةمت
املشاجع.
 جشجبأسكاماملشاجعفُلاةمتاٌ ً

ً
خعباظماملإلفىفلالالحي :
مشاجعبالدعلعل،ورلىبعذمشاعاةجشجِباملشاجعهجاةُافُاللاةمت
ً
أ -ئراواهاملشجعبدثافُذوسٍت:اظمالباخث(الباخثين)
عىىاهالبدثىاظمالذوسٍت،سكماملجلذ،سكمالعذد،أسكامالطفداث،ظىتاليشش .
ب -راواهاملشجعىخابا،اظماملإلف(املإلفين)،عىىاهالىخاب،اظمالىاششوبلذاليشش،ظً
ةاليشش.
ت -ئراواهاملشجعشظالتماجعخيرأوأؾشوختدهخىساه :
ًىخباظمطاخبالبدث،العىىانً،زهشسظالتماجعخيرأوأؾشوختدهخىساهبخؿما
ةل،اظمالجامعت،العىت.
ث -ئراواهاملشجعيششةأوئخطاةُتضادسةعىجهتسظمُت :
ًىخباظمالجهت،عىىاهالخلشٍش،أسكامالطفداث،ظىتاليشش .

ً تراوخعذدولماجالبدثبين 2000و
7000ولمت،وللمجلتأهخيششبدعبخلذًشاتها،وبطىسةاظخثىاةُت،بعػالبدىزىالذساظاجالخُدذ
جاوصهذاالعذدمىاليلماث.
ً خمخيعُلالىسكتعلىلُاط()A4بدُثُيىهحجمىهىعالخؿيالخالي:
 هىعالخؿفُاألبدازباللغتالعشبُتهى، SimplifiedArabic
 حجم 16غاملباليعبتللعىىاهالشةِغ،

14غاملباليعبتللعىاوٍىالفشعُت،و

14عادًباليعبتلحجماملتن.
 حجم11عادًللجذاولىألاشياٌ،وحجم 9عادًباليعبتللملخطىالهىامش.
 هىعالخؿفُاألبدازباللغتالاهجليزًتTimesNewRoman،حجم
14غاملباليعبتللعىىاهالشةِغ،حجم
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12غاملللعىاوٍىالفشعُت12،عادًلمخىالبدثىجشكُمالطفداث،
11عادًللجذاولىألاشياٌ9 ،عادًللملخطىالهىامش.
ً شاعي عىذ جلذًم املادة البدثُت ،الخباعذ املفشد مع جشن هىامش مىاظبت ( )2.5مً جمُع
الجهاث.
 وحعخمذ” مجلت الذساظاث الاظتراجُجُت

والععىشٍت“في اهخلاء مدخىٍاث أعذادها

املىاضفاث الشيلُتواملىغىعُت للمجالث الذولُت املدىمت.
 واملجلت جطذس بشيل سبع دوسي ” كل ثالث أشهر “ ولها هُئت جدشٍشاخخطاضُت وهُئت
اظدشاسٍت دولُت فاعلت حششف على عملها.
 وحعدىذ ئلى مُثاق أخالقي للىاعذ اليشش فحهاوالعالكت بُجها وبين الباخثين.
ّ
 هما حعدىذ ئلى الةدت داخلُت جًظم عمل الخدىُم ،و الى الةدت معخمذة باملدىمُىفي
الاخخطاضاث وافت .وحشمل الهُئت الاظدشاسٍت الخاضت باملجلت مجمىعت هبيرة ألفػل
ألاوادًمُين مً الذوٌ العشبُت ،وألافشٍلُت.
 خُث ًخىجب على الاظدشاسٍين املشاسهت في جدىُم ألابدار الىاسدة ئلى املجلت .خُث أن
”املشهضالذًملشاؾي العشبي للذساظاث إلاظتراجُجُت والعُاظُت والاكخطادًت“ جهت
ئضذاس" مجلت الذساظاث الاظتراجُجُتوالععىشٍت ".
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"االمرم ف االمضاؽ االمستخلم اللمالم ااخرااملماؽ ملم لروذضً"
"Traffic in the Straits used for international navigation Strait of
" Hormuz as a model

أ -عطيه أحمد عطيه السويح
Ass - Attia Ahmed Attia Sweih

قسم القانون الدولي العام – كلية القانون – جامعة الجفرة  -ليبيا
محاضر مساعد ب
Assistant Lecturer of Department of Public International Law, Collegeof Law,
Al Jufra University, Libya.

االلتص :
1982ـ ،نظامان جديدان لممركر في المضايؽ

استحدثت اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار

المستخدمة لممبلحة الدكلية كىك نظاـ المركر العابر كاشترطت أف يككف سريعان كمتكاصبلن كغير
معاؽ ،كحددت نظاـ المركر البرمء في حاالت معينة كتركت تنظيـ المركر في المضايؽ
كيسمط البحث الضكء عمى تنظيـ أنكاع المركر في المضايؽ
المنظمة باتفاقيات خاصة ،ه
المستخدمة لممبلحة الدكلية كتطبيؽ ذلؾ عمى مضيؽ ىرمز ألىميتو في التجارة الدكلية،

كتيديدات إيراف المتكررة بإغبلقو في كجو المبلحة الدكلية.
ااكللضت االفسضالام :المضايؽ ،المركر ،البرمء ،العابر ،المستخدمة ،المبلحة.
Summary :
The United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, introduced a new
system of traffic in the straits used for international navigation, which is a transit
system. , To regulate the types of traffic in the straits used for international
navigation, and apply this to the Strait of Hormuz, because of its importance in
international trade, and Iran's repeated threats to close it in the face of international
navigation.
Keywords: fjords, traffic, innocent, transit, used, navigation.
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لقخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم :

يع َّرؼ المضيؽ َّ
بأنو" الممرالمائي الطبيعي المكصؿ بيف جزأيف بحرييف كالمستخدـ لممبلحة الدكلية

كالذم ال يزيد اتساعيعف ضعؼ البحر اإلقميمي ( ،")1كمف خبلؿ تحميؿ التعريؼ السابقنستطيع أف

نستنتت ضركرة تكافر ثبلثة شركط إلعتبار المضيؽ دكليان.
و
بشكؿ طبيعي ،كلـ يتدخؿ
أف يككف المضيؽ يمتككنان
أراهض طبيعية الممر المائي كيقصد بو ٍ

()2
أف يككف مستخدمان لممبلحة الدكلية بمعنى أف ال يككف
اإلنساف في تككينو ،ثضف الشركط ٍ

()3
أف ال يزيد اتساع المضيؽ
المضيؽ يقع ضمف السيادة الكطنية لدكلة معينة  ،رثضاث الشركط ٍ

عف ضعؼ عرض البحر اإلقميمي ،كفي حالة ما زاد اتساعو عف ضعؼ عرض البحر اإلقميمي

فإف الجزء الكاقع خمؼ البحر اإلقميـ ،ال يمكف اعتباره جزءان مف المضيؽ ،كاَّنما منطقة اقتصادية
خالصة تخضع إلحكاـ تمؾ المنطقة (.)4
أف حرية المبلحة البحرية كالتحميؽ
ممام رسمضؤالت اابالث  :ينطمؽ البحث مف فرضية مفاداىا ٍ

اء أكانت قكاعد عرفية أـ قكاعد
في المضايؽ الدكلية مكفكلة في جميع قكاعد القانكف الدكلي  ،سك ن

اتفاقية  ،كبالتالي يي ٍعتبر مضيؽ ىرمز حسب التكصيؼ القانكني الدكلي مم انر بحريان مفتكحان لجميع

السفف  ،كا َّف السفف الممتزمة بقكاعد القانكف الدكلي ليا الحؽ في المركر في المضيؽ  ،كال يمكف
بحاؿ مف األحكاؿ منعيا مف المركر  ،إالٌ إذا ارتكبت مخالفات قانكنية كفقان لمقانكف الدكلي ،
كيثير البحث عدة تساؤالت منيا ما ىك الكضع القانكني لممركر كالتحميؽ في مضيؽ ىرمز في
الكقت الراىف ؟ كما ىك التكييؼ القانكني السميـ لبعض الكقائع الحاصمة أخي انر في المضيؽ مثؿ
احتجاز الناقمة البريطانية أك استيداؼ بعض السفف أثناء مركىا في المضيؽ؟ كما مدل إمكانية
إغبلؽ المضيؽ أماـ المبلحة البحرية مف قبؿ إيراف؟
 -1عصاـ العطية ،القانكف الدكلي العاـ ،الناشر ك ازرة التعميـ كالبحث العممي ،بغداد ،العراؽ ،الطبعة الخامسة ،سنة 1992ـ ،ص .26
 -2لغيمة فضيمة،أنظمة المركر في البحار ،رسالة ماجستير ،جامعة مكلكد معمرم – تيزم كزر – كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية  ،فرع
النشاطات البحرم كالنشاطات الساحمية ،سنة 2016ـ -ص . 76

 -3عبد االلو دريؼ ،مكانة المضايؽ المستخدمة لممبلحة الدكلية بيف مقتضيات القانكف الدكلي كمتغيرات العبلقات الدكلية –دراسةحالة
مضيؽ جبؿ طارؽ ،الناشر المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية كالسياسية كاالقتصادية برليف  -ألمانيا  ،سنة  2017ـ،
ص ص.34-33

 -4جعفر خزعؿ جاسـ الربيعي ،القكاعد الدكلية لممبلحة في المضايؽ الدكلية ،مجمة العمكـ القانكنية ،جامعة بغداد ،العدد  ،20سنة
2005ـ،ص ص 150-149
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لجميع الدكؿ مف الناحية االقتصادية كالعسكرية،فمف
أ لام اابالث :تيمثؿ المضايؽ أىمية كبرل
ً
الناحية االقتصادية تي ٍعتبر المضايؽ طهرقان ميسرة كسريعة لنقؿ البضائع المختمفة تجنب اقتصاديات
الدكؿ التكاليؼ الباىظة لمنقؿ البحرم ،كمف الناحية العسكرية تمثؿ مصد انر لؤلمف الكطني لمدكلة

المضايقة ،كمصدر نفكذ لمدكؿ الكبرل التي تمتمؾ األساطيؿ البحرية ،لذلؾ البد مف دراسة نظاـ
المركر فييا كفقان التفاقية قانكف البحار لسنة

1982ـ ،كمحاكلة تكضيح القكاعد القانكنية التي

كضعتيا االتفاقية ،كتطبيؽ تمؾ القكاعد كاألحكاـ عمى مضيؽ ىرمز.
أ خاؼ اابالث :ييدؼ البحث إلىتكضيح نظاـ المركر العابر في المضايؽ المستخدمة لممبلحة
الدكلية في اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة

1982ـ ،مف خبلؿ تبيف مفيكمو كحقكؽ

ككاجبات الدكؿ المشاطئة لممضيؽ ككاجبات كحقكؽ السفف كالطائرات المارة مرك انر عاب انر في
المضيؽ ،كتكضيح نظاـ المركر البرمء في المضايؽ المستخدمة لممبلحة الدكلية في اتفاقية
األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ مف خبلؿ تكضيح مفيكمو كحقكؽ ككاجبات الدكؿ
المشاطئة لممضيؽ ككاجبات كحقكؽ السفف كالطائرات المارة مرك انر بريئان في المضيؽ ،كاإلشارة
إلىبعض المضايؽ المنظمة باتفاقيات خاصة ،كتخرج مف نطاؽ أحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة
لقانكف البحار لسنة  1982ـ ،كتبيف األحكاـ القانكنية التي تحكـ المبلحة في مضيؽ ىرمز.
أمبضب اتساضم االرمرع  :السبب الرئيسي في اختيارم لمكضكع البحث ،ىك محاكلة تكضيح
لما
كدراسة الجكانب القانكنية لممبلحة في المضايؽ الدكلية مع دراسة حالة مضيؽ ىرمز ،نظ انر ٌ
يمثمو ىذا المضيؽ مف أىمية استراتيجية كبيرة ألغمب دكؿ العالـ  ،كأيضان ما يثار حكلو مف

إشكاليات قانكنية لممبلحة في الكقت الراىف  ،كما حصؿ فيو مف كقائع كأحداث تحتاج لتأصيؿ
قانكني سميـ بعيدان عف التكجيات السياسية المختمفة .
اال هج ااساللالف ااسأصالف مف خبلؿ تحميؿ

ل هذام اابالث :اعتمدت في ىذا البحث ،عمى

نصكص اتفاقية قانكف البحار الجديد لسنة 1982ـ المتعمؽ بتنظيـ كيفية المركر في المضايؽ
المستخدمة لممبلحة الدكلية.
كاستخدمت اال هج االقضمفلكي أقارف بيف نصكص اتفاقية قانكف البحار لسنة 1982ـ ،كالكضع
قبؿ االتفاقية في العرؼ الدكلي كالفقو الدكلي التقميدم كالقضاء الدكليكاالتفاقيات الدكلية األخرل.
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ااخمامضت اامضبقم  :في الحقيقة ىناؾ عدة أبحاث ،كدراسات قانكنية سابقة حكؿ مضيؽ ىرمز
منيا ما يقترب مف ىذه الدارسة مف حيث التكييؼ القانكني لممركر في المضيؽ ،كمف ىذه
الدراسات أكالن الدراسة التي قامت بيا سممى عدناف محمد "

لماؽ ملم باف األ لام

االمسماساذام رتطم اا ماعضت ااخراام " مجمة شكاطئ ،جامعة البصرة  ،عدد آيار ،سنة
2008مكثانيامقالكساـ الديف العكمة " اا ظضـ ااقض ر ف اللماؽ ااخراف خمامم سطباقام على
لماؽ ملم ف مرء أالكضـ ااقض رف ااخراف" مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية،
المجمد  ،27العدد  ،4سنة 2011ـ ،كثالثان بحث عبد القادر األقرع " ااسهخاخ اإلا ام ف بإغمؽ
لماؽ ملم رلخى شمعاسه " المجمة المصرية لمقانكف الدكلي ،المجمد  ،72سنة 2016ـ،كرابعان
دراسة ىديؿ صالح الجنابي " اا ظضـ ااقض ر ف ااخراف الماؽ ملم رأ لاسه ف ااسذضمة اا فطام"
مجمة كمية القانكف ،الجامعة المستنصرية  ،عدد  2سنة 2019ـ  ،كخامسان بحث ياسميف كامؿ
منصكر عمر "ااس ظاـ ااقض ر ف اللمالم ف االمضاؽ ااخراام خمامم سطباقام على لماؽ ملم
ف مرء أالكضـ ااقض ر ف ااخراف" بحث منشكر عمى مكقع مركز راشيؿ ككرم لحقكؽ اإلنساف،
كأخي انر دراسة عمى العمكني"

ااسكااؼ ااقض ر ف اللمضاؽ ااخراام لع أتو لماؽ ملم

ك لروج"بحث منشكر عمى مكقع المكاطنة المتساكية .
إشكضاام اابالث :تظير إشكالية البحث الرئيسية في لخى ااسرا ؽ ف قراعخ اسفضقام قض رف اابالضم
ام م 1982ـ باف لصضاح ااخرؿ ااكبمىضاسف س ضخي بالمام االمالم ف االمضاؽ ،رلصضاح
ااخرؿ اا ضلامااسف س ضخي بممرمة سقااخ االمالم بقارخ قض ر ام لعا م الفضظضً على ماضخسهض
رأل هض اارط ف؟رلخى إلكض ام إغمؽ لماؽ ملم لف اا ضالام ااقض ر ام لف قبؿ إاماف؟
رمأس ضرؿ اإلشكضاام اامضبقم ر قضً التطم ااسضاف:
اافمع األرؿ :ااقراعخ ااقض ر ام ااعضلم اللمالم ف االمضاؽ.
اافمع ااثض ف :ااقراعخ ااقض ر ام اللمالم ف لماؽ ملم.

اافمع األرؿ :ااقراعخ ااقض ر ام ااعضلم اللمالم ف االمضاؽ
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ىنظمت اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار المركر في المضايؽ المستخدمة لممبلحة الدكلية

مءكي ٍعتبرنظاـ المركر العابر مف األنظمة المستحدثةفي
بطرقتيف ىما المركر العابر كالمركر البر ي
اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة

1982ـ كجاء كمحاكلة لمتكفيؽ بيف اإلتجاىات

المتعارضة التي ظيرت أثناء المناقشات في المؤتمر الثالث لقانكف البحار ،ك ظير أثناء مناقشة
مسألة العبكر في المضايقفي المؤتمر الثالث لقانكف البحار ،اتجاىاف ،االتجاه األكؿ تزعمتو
الدكؿ المضائقية ،ككاف ينادم بعدـ اطبلؽ حرية المبلحة في المضايؽ ،كضركرة اإلكتفاء بنظاـ
المركر البرمء كما يعطيو مف صبلحيات لمدكلة الساحمية ،االتجاه الثاني كتزعمتو الدكؿ الكبرل
صاحبة األساطيؿ العمبلقة كنادت فيو بضركرة فتح المضايؽ أماـ المبلحة الدكلية مف أجؿ
ضماف تدفؽ السمع كالمنتجات المختمفة عبر البحار.
1982ـ المركر العابر في المادة (  )38فقرة

ىع ٌرفت اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة

(")2ىك أف تمارس كفقان ليذا الجزء حرية المبلحة كالتحميؽ لغرض كحيد ىك العبكر المتكاصؿ
السريع في المضيؽ بيف جزء مف أعالي البحار أك منطقة اقتصادية خالصة كجزء آخر مف
أعالي البحار أك منطقة اقتصادية خالصة".
أف المركر العابر يتطمب تكافر شركط معنية في حالة
كيبدك مف خبلؿ قراءة المادة السابقةٌ ،

مركر و
و
عابر ،كىذه ال يشركط ،ييمكف ذكرىا عمى النحك التالي:المكقع
اإلخبلؿ بأحدىا ،ال نككف أماـ
الجغرافي المعيف كعدـ إمكانية إعاقة المركر كأف يككف المركر متكاصبلن كسريعان.
كحسب نصكص اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة

1982ـ ،المركر العابريككف في

المضيؽ المكصؿ بيف بحر عاؿ كبحر عاؿ آخر أك بيف بحر عاؿ كمنطقة اقتصادية خالصة،
أك بيف منطقتيف اقتصاديتيف خالصتيف كعمى ىذا األساس فإف المركر العابر ال يككف في مضيؽ
يربط بيف بحرييف إقميميف ،أك بيف بحر عاؿ كبحر إقميمي ،أك بيف منطقة اقتصادية خالصة
كبحر إقميمي(.)1
كمف ضمف متطمبات المادة (  )38مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ ،عدـ
إعاقة المركر ،كمصدر اإلعاقة يختمؼ مف حالة ألخرل فاإلعاقة قد تأتي مف قبؿ الدكؿ
 -1عبد االلو دريؼ ،مرجع سابؽ ،ص . 84
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المشاطئةلممضيؽ ،كقد تأتي مف قبؿ السفف المارة في المضيؽ ،كاإلعاقة قد تككف مشركعة في
بعض األحياف(.)1
فاإلعاقة مف قبؿ الدكؿ المشاطئة ،تككف  ،بإقامة الحكاجز التمييزية ،كعدـ المساكاة بيف السفف
األجنبية في حالة الدخكؿ كالخركج مف المضيؽ ،كأيضان عدـ اإلعبلف الكاجب عمى الممرات

البحرية المستخدمة لممبلحة ( ،)2كفرض رسكـ كضرائب عمى مركر السفف عبر المضيؽ ،إالَّ إذا
كانت ىذه الرسكـ مقابؿ بعض الخدمات المقدمة لمسفف أثناء مركىا في المضيؽ مرك انر عاب انر،
مثؿ خدمات اإلرشاد كالمساعدة كالصيانة ،كاإلعاقة مف قبؿ السفف المارة ،تككف ناتجة عف
حكادث التصادـ ،أك ممارسة أعماؿ غير مشركعة أثناء المركر مثؿ القراصنة ،كفي حالة إقامة
الدكؿ المشاطئة لممضيؽ منشآت مف أجؿ سبلمة المبلحة البحرية ،كتككف اإلعاقة مشركعة
أيضان في حالة إزالة أك صيانة أك ترميـ الكاببلت كخطكط األنابيب المغمكرة داخؿ الممرات
البحرية المستخدمة لممبلحة الدكلية ( ،)3كفي حالة إيقاؼ المركر حاؿ ككف المركر ييشكؿ خط انر
عمى سبلمة كأمف الدكلة المشاطئة لممضيؽ(.)4

كاشتراطاتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة

1982ـ ،المركر المتكاصؿ كالسريع ال يمنع

السفف مف الدخكؿ أك المغادرة أك العكدة مف الدكؿ المشاطئة لممضيؽ ،مع ضركرة مراعاة شركط
()5
فرؽ
كقكانيف تمؾ الدكؿ  ،كالمادة()38مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ ،لـ تي ٌ

في العبكر بيف سفينة حربية كتجارية كال بيف سفينة فكؽ الماء أك غكاصة تحت الماءكال طائرة

تحمؽ فكؽ المضيقبشرط أف يككف المركر سريعان كمتكاصبلن،كيجب أف يككف المركر كالتحميؽ عمى
أساس المساكاة بيف جميع السفف كالطائرات (.)6
كالمركر العابر ،ال ينطبؽ عمى المضيؽ المشكؿ بجزيرة تابعة لمدكلة المشاطئة لممضيؽ كبيف
يابسة ىذا الدكلة بشرط أف يككف ىناؾ ممر في اتجاه البحر في أعالي البحار أك في منطقة
 -1المرجع السابؽ  ،ص .85

 -2عبد االلو دريؼ ،مرجع سابؽ ،ص . 85

 -3المادة  ،113-112مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ.
 -4عبد االلو دريؼ ،مرجع سابؽ  ،ص .86

 -5عبد المعز عبد الغفار نجـ ،اإلتجاىات الحديثة في القانكف الدكلي الجديد لمبحار ،دكف ذكر الناشر ،سنة  ،2006ص .56
6

 -عامر ماجد العجمي ،رنا عبكد ،نظاـ المركر العابر في المضايؽ الدكلية ،مجمة جامعة الشارقة لمعمكـ القانكنية ،المجمد  ،16العدد

 ،1سنة  ،2019ص . 65
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اقتصادية خالصة يككف مبلئمان بقدر ممثؿ مف حيث الخصائص المبلحية كالييدركغرافية المحددة
مف قبؿ المنظمة الدكلية لممبلحة البحرية(.)1
كالمركر العابر ،في البداية كاف ال ينطبؽ عمى مضيؽ جبؿ طارؽ ،الكاصؿ بيف البحر
األبيض المتكسط ،كالمحيط األطمسي ،كال الذم ال يزيد اتساعو عمى

 24ميبلن بحريان ،كىك

المدخؿ الطبيعي لمسفف عبر البحر األبيض المتكسط إلى جنكب أكركبا كالشرؽ األكسط ،كحرية
المبلحة عبر مضيؽ جبؿ طارؽ ،قيررت منذ كقت طكيؿ فبمكجب االتفاؽ البريطاني الفرنسي
المبرـ في سنة 1904ـ نص االتفاؽ عمى ضماف حرية المبلحة في المضيؽ كمنع إقامة أية
تحصينات عسكرية في المضيؽ ( ،)2كلكف منذ تصديؽ المغربعمى اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف
البحار لسنة 1982ـ ،أصبح مضيؽ جبؿ طارؽ خاضع لنظاـ المركر العابر ألنو يصؿ بيف
المنطقة االقتصادية الخالصة لممغرب في البحر األبيض المتكسط ،كالمنطقة االقتصادية
الخالصة إلسبانيا كالبرتغاؿ كالمغرب في المحيط األطمسي ،كبيذا يككف داخؿ في نص المادة
( )37مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ(.)3
َّ
إف المركر العابر ،ال ينطبؽ عمى المضايؽ التركية ،كىي مضيؽ البكسفكر ،كىك المكصؿ بيف
البحر األسكد كبحر مرمرة  ،كالدردنيؿ ،كىك الرابط بيف بحر إًيجيكبحر مرمرة ،ك يصؿ القارة
األكركبية بالقارة األسيكيةَّ ،
إف المضيقيف في البداية كانا تحت سيطرة تركيا ،كلكنيا كتحت ضغط
مف ركسيا ،قىبمت عقد اتفاقية ،كافقت عمى إثرىا أف يصبح المضيقيف مفتكحيف أماـ المبلحة
الدكلية  ،كفي عاـ  1936ـ ،تـ عقد اتفاقية أخرم ،لتنظيـ المركر في المضايؽ التركية ،كتـ
النص عمى حرية المبلحة ،كلكف بقيكد معينة لصالح الدكلة التركية ،كتـ النص عمى حظر تسميح
المضيؽ .
أما بخصكص المركر في المضايؽ التركية فيجب التفريؽ بيف المركر في كقت السمـ كالحرب،
َّ
أما في كقت الحرب ،فيجب التفريؽ إذا ما
ففي كقت السمـ يككف المركر مفتكحان لجميع الدكؿٌ ،
 -1كساـ الديف العكمة ،النظاـ القانكني لممضيؽ الدكلي دراسة تطبيقية عمى مضيؽ ىرمز في ضكء أحكاـ القانكف الدكلي ،مجمة جامعة
دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ،المجمد  ،27العدد  ،4سنة  ،2011ص .324

 -2ساسي سالـ الحاج ،قانكف البحار الجديد بيف التقميد كالتجديد ،الناشر معيد االنماء العربي ،دكف ذكر مكاف النشر ،دكف ذكر الطبعة
 ،ص .147

 -3عامر ماجد العجمي ،رنا عبكد ،مرجع سابؽ ،ص . 74
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كانت تركيا طرفان في الحرب أـ ال ،ففي حالة ككف تركيا طرفان في الحرب ،فيحؽ ليا منع مركر
اء أكانت سفينة تابعة لمعدك أـ غير تابعة لو ،كفي حالة ككف تركيا غير طرؼ في
أم سفينة ،سك ن
الحرب  ،فبل يحؽ ليا منع السفف التجارية مف المركر ،كأيضان تسمح لمسفف الحربية بالمركر
بشرط كجكد معاىدة لممساعدة المتبادلة بيف دكلة عمـ السفينة كتركيا(.)1
كفيما يخص الكضع القانكني في مضيؽ تيراف ،الكاقع في مدخؿ خميت العقبة ،كيصؿ بينو
كبيف البحر األحمر ،كمدل إمكانية تطبيؽ نظاـ المركر العابر عميو ؟ فإنو كبالرجكع لنص المادة
( )35فقرة (  )3مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ " أك النظاـ القانكني في
المضايؽ التي تنظـ المركر فييا  ،كميان أك جزئيان ،اتفاقيات دكلية قائمة كنافذة منذ زمف طكيؿ،
كمتصمة عمى كجو التحديد بمثؿ ىذه المضايؽ ".
في الحقيقةَّ ،
إف اسرائيؿ تصر عمى عدـ انطباؽ اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة
1982ـ ،عمى مضيؽ تيراف ،عمى أساس أف ىذا المضيؽ تحكمو معاىدة السبلـ المصرية
اإلسرائيمية ،كبالرجكع لنص المادة(  )5فقرة(  )2مف معاىدة السبلـ المصرية اإلسرائيمية "يعتبر
الطرفاف أف مضيؽ تيراف كخميت العقبة مف الممرات الدكلية المفتكحة لكافة الدكؿ دكف عائؽ أك
إيقاؼ لحرية المبلحة أك العبكر الجكم ،كما يحترـ الطرفاف حؽ كؿ منيما في المبلحة كالعبكر
الجكم مف كالى أراضيو عبر مضيؽ تيراف كخميت العقبة "

()2نجد أف نظاـ المركر المقرر في

المادة السابقة ،يتفؽ مف حيث المضمكف  ،مع ما جاء في المادة (  )38مف اتفاقية األمـ المتحدة
لقانكف البحار لسنة 1982ـ ،مف حيث حرية المبلحة ،كعدـ إمكانية إعاقة المركر ،كنستطيع
القكؿ ،أف مضيؽ تيراف ،يخضع التفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ ،كال يخضع
التفاقية السبلـ المصرية اإلسرائيمية ،لعدـ دخكؿ المممكة العربية السعكدية كاألردف في االتفاقية،
كىما مف الدكؿ المشاطئة لممضيؽ ،كأيضان لعدـ نافذة االتفاقية منذ كقت بعيد ،كىي ما يخالؼ
الشركط المطمكبة في المادة ( )35مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ(.)3

 -1المرجع السابؽ ،نفس الصفحة .

 -2اتفاقية السبلـ المصرية االسرائيمية 1979ـ.

 -3صبلح الديف عامر ،القانكف الدكلي لمبحار ،دراسة ألىـ أحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لعاـ

1982ـ  ،الناشر دار

النيضة العربية  ،القاىرة  ،الطبعة الثانية  ،دكف ذكر السنة  ،ص .183
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كفيما يخص المركر في المضايؽ المكجكدة في المياه األرخبيمية ( ،)1كبالرجكع إلى نص المادة
( )53فقرة ( )3مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ"المركر في الممرات البحرية
األرخبيمية ىك َّ
أف تمارس كفقان ليذه االتفاقية حقكؽ المبلحة كالتحميؽ بالطريقة العادية لغرض
كحيد ىك المركر العابر المتكاصؿ السريع غير المعاؽ بيف جزء مف أعالي البحار أك منطقة
()2

اقتصادية خالصة"

كيتضح مف خبلؿ النص السابؽَّ ،
أف المضايؽ في المياه األرخبيمية ،تىخضع لنظاـ المركر
العابر ،في حاؿ ككنيا ،ال تخضع التفاقية نافذة منذ كقت طكيؿ ،حسب الشركط المكجكدة في
نص المادة ( )35مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ
كي ٍعتبر نظاـ المركر البرمء مف األنظمة القديمة ،فقد تـ النص عميو في اتفاقية جنيؼ لمبحر
ي

()3
اء في العرؼ الدكلي،
اإلقميمي كالمنطقة المبلصقة لسنة 1958ـ  ،كلو جدكر تاريخية ،سك ن

كالقضاء الدكلي ،كيتمثؿ مكقؼ القضاء الدكلي ،في القضية الشييرة التي عرضت عمى محكمة

العدؿ الدكلية سنة  1949ـ ،كالمعركفة بقضية ككرفر ،بيف بريطانيا كألبانيا ،كتتمخص كقائعيا،
في "مركر بعض السفف الحربية البريطانية عند مضيؽ ككرفر ،فأصيبت بارجتاف بريطانيتاف
بأضرار نتيجة األلغاـ المبثكثة فيو ،فقامت السفف البريطانية ،بإزالة األلغاـ دكف إذف مسبؽ مف
ألبانيا ،كقد كاف مف ضمف األسئمة المطركحة عمى محكمة العدؿ الدكلية ،ىي مدل أحقية السفف
الحربية البريطانية بالمركر عبر مضيؽ ككرفر ،قبؿ الحصكؿ عمى إذف مسبؽ مف دكلة ألبانيا ؟
ككاعتراؼ بحؽ المركر البرمء لمسفف الحربية البريطانية فقد جاء في حيثيات الحكـ ،أنو مف
المقرر بصفة عامة ،كمف المكافؽ لمعرؼ الدكلي ،أف الدكؿ تممؾ في كقت السمـ حؽ تمرير
سفنيا مف المضايؽ المستخدمة لممبلحة الدكلية ،كالتي تربط بيف جزأيف مف البحار العامة ،دكف
الحاجة لمحصكؿ عمى مكافقة مف الدكؿ المجاكرة لممضيؽ ماداـ المضيؽ يصؿ بيف جزأيف مف

 -1األرخبيؿ ىك "مجمكعة مف الجزز بما في ذلؾ أجزاء مف الجزز كالمياه الكاصمة بينيا كالمعالـ الطبيعية األخرل التي يككف الترابط
فييا كثيقان إلى حد تشكؿ معو ىذه الجزز كالمياه كالمعالـ الطبيعية األخرل كيانان جغرافيان كاقتصاديان كسياسيان قائمان بذاتو أك التي اعتبرت

كذلؾ تاريخيان " المادة (  )46مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ .

 -2اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ .

 -3المادة ( )16الفقرة ( )4مف اتفاقية جنيؼ لسنة 1958ـ  ،حكؿ البحر اإلقميمي كالمنطقة المبلصقة .
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أعالي البحار( ،)1كنصت عميو أيضان اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ ،كاعتبرتو
استثناء عمى نظاـ المركر العابر ،كحددت حاالتو عمى سبيؿ الحصر .
ر ىع ٌرفت المادة()14مف اتفاقية جنيؼ لمبحر اإلقميمي كالمنطقة المبلصقة لسنة 1958ـ ،المركر

بأنو "مركر السفف المدنية في البحر اإلقميمي لدكلة ما بدكف عائؽ ،كمع إمكانية الكقكؼ
البرمء ٌ

كالرسك في المياه اإلقميمية في الحدكد التي تستمزميا المبلحة العادية ،أك إذا اقتضت القكة القاىرة

أك حالة خطيرة".
كبالرجكع التفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ ،نجدىا في المادة ( )19فقرة ( )1لـ
تضؼ شيئان عمى تعريؼ اتفاقية جنيؼ لمبحر اإلقميمي كالمنطقة المبلصقة

1958ـ ،كعرفٌت

المركر البرمء بأنو "يككف المركر بريئان ماداـ ال يضر بسمـ الدكلة الساحمية ،أك بحسف نظاميا
أك بأمنيا ،كيتـ ىذا المركر طبقان ليذه االتفاقية كلقكاعد القانكف الدكلي األخرل" إالٌ ٌأنيا في

نصت عمى بعض األفعاؿ التي يمكف اعتبار اإلتياف بيا يجعؿ المركر
الفقرة( )2مف المادة( ٌ )19
غير برمء ،كىذ األفعاؿ ىي" ،التيديد بالقكة أك االستعماؿ ليا ضد سيادة الدكلة الساحمية أك

سبلمتيا اإلقميمية أك استقبلليا السياسي ،أك بأية صكرة أخرل إتتياكاى لمبادئ القانكف الدكلي
المجسدة في ميثاؽ األمـ المتحدة ،كأم مناكرات أك تدريب بأسمحة مف أم نكع ،كأم عمؿ ييدؼ
إلى جمع معمكمات تضر بدفاع الدكلة الساحمية أك أمنيا ،كأم عمؿ عدائي ييدؼ إلى المساس
بدفاع الدكلة الساحمية أك أمنيا ،كاطبلؽ أم طائرة أك إنزاليا أك تحميميا ،كاطبلؽ أم جياز
عسكرم أك إنزالو أك تحميمو ،كتحميؿ أك أنزاؿ أم سمعة أك عممة أك شخص خبلؼ لقكانيف
األنظمة الدكلة الساحمية الجمركية أك الضريبية أك المتعمقة باليجرة أك الصحة ،كأم عمؿ مف
أعماؿ التمكيث المقصكد كالخطير يخالؼ ىذه االتفاقية ،كأم عمؿ مف أنشطة صيد السمؾ،
كالقياـ بأنشطة بحث أك مسح ،كأم فعؿ ييدؼ إلى التدخؿ في عمؿ أم مف شبكات المكاصبلت
أك مف المرافؽ أك المنشأت األخرل لمدكلة الساحمية ،كأم نشاط آخر ليس لو عبلقة بالمركر".

 -1ساسي سالـ الحاج  ،مرجع سابؽ  ،ص .124
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كيبلحظ َّ
أف القائمة السابقة ،ليست حصرية ،كًاٌنما جاءت مفتكحة ،مما يؤدم إلى منازعات في

تفسيرىا ،فما يككف عند الدكلة الساحمية فعبلن غير مشركوع كيترتب عميو مرك انر غير برمء ،قد ال
يككف كذلؾ عند دكلة عمـ السفينة (.)1

كاتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ  ،حددت الحاالت التي يككف فييا المركر
()2

في المضايؽ المستخدمة لممبلحة الدكلية بريئان

كنصت المادة (  )38فقرة (  " )1تتمتع جميع السفف كالطائرات في المضايؽ المشار إلييا في
المادة ()37

()3

بحؽ المركر العابر الذم ال يجكز أف يعاؽ  ،إالَّ َّ
أف المركر العابر ال ينطبؽ إذا

كاف المضيؽ مشكبلن بجزيرة لمدكلة المشاطئة لممضيؽ كببر ىذه الدكلة ككجد في اتجاه البحر مف
الجزيرة طريؽ في أعالي البحار أك طريؽ في منطقة اقتصادية خالصة يككف مبلئمان بقدر مماثؿ
مف حيث الخصائص المبلحية كالييدركغرافية"(.)4
كحسب النص السابؽَّ ،
فإف أكؿ حالة ،ينطبؽ عمييا المركر البرمء في المضايؽ المستخدمة
لممبلحة الدكلية ،ىي المضايؽ الرابطة بيف بحر عالي أك منطقة اقتصادية خالصة ،كبيف جزء
آخر مف بحر عالي أك منطقة اقتصادية خالصة ،كيجب أف يككف في البحر العالي أك المنطقة
االقتصادية الخالصة ،طريؽ أكممر بحرم لو نفس الخصائص المبلحية المكجكدة في الممر
الذم يقع بيف ساحؿ الدكلة المشاطئة لممضيؽ كبر الجزيرة التي تتبعيا(.)5
كبناء عمى الشركط السابقة ،فقد أصبح نظاـ المركر البرمء في المضايؽ المستخدمة لممبلحة
ن

الدكلية  ،ينطبؽ عمى مضيؽ مسينا في إيطاليا  ،الذم يفصؿ شبو جزيرة إيطاليا كجزيرة صقميا ،
كمضيؽ زنزيبار بيف سكاحؿ تنزانيا كجزر بمباكزنزيبار  ،كأيضان مضيؽ ككرفر(. )6

 -1محمد ىكاش ،ريـ عبكد ،محمد ىكاش  ،ريـ عبكد  ،القانكف الدكلي لمبحار ،الناشر الجامعة االفتراضية السكرية  ،دمشؽ  ،سنة
 ، ، 2018ص .31

 -2نص المادة ( )38فقرة ( )1نص المادة (  ) 45فقرة (( )1ب) مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ .
 -3تنص المادة (  )37مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة

1982ـ ،عمى " ينطبؽ ىذا الفرع عمى المضايؽ المستخدمة

لممبلحة الدكلية بيف جزء مف أعالي البحار أك منطقة اقتصادية خالصة كجزء آخر مف أعالي البحار أك منطقة اقتصادية خالصة "

 -4اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ .
 -5عبد االلو دريؼ ،مرجع سابؽ ،ص . 94
 -6لغيمة فضيمة  ،مرجع سابؽ ،ص .71
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كنصت المادة(  )45فقرة( ()1ب) مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة

1982ـ" ،أك

المكجكدة بيف جزء مف أعالي البحار أك منطقة اقتصادية خالصة ،كبيف البحر اإلقميمي لدكلة
أجنبية" كجاء ىذا االستثناء عمى نظاـ المركر العابر في المضايؽ المستخدمة لممبلحة الدكلية
مف أجؿ التطبيؽ عمى مضيؽ تيراف البكابة الكحيدة لخميت العقبة ( ،)1كلذلؾ يسمى بشرط العقبة ،
كجاء مف أجؿ معالجة النزاع القائـ بيف إسرائيؿ كالعرب  ،كامتناع الدكؿ العربية عف التكقيع عمى
()2

اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ  ،أك اإلنضماـ إلييا

.

كنصت المادة(  )45فقرة (  )2مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ ،عمى عدـ
إمكانية إيقاؼ المركر البرمء في المضايؽ المستخدمة لممبلحة الدكلية ،كىك بذلؾ يختمؼ عف
نظاـ المركر البرمء في البحر اإلقميمي الذم يمكف إيقافو في حالة تكافر شركط معنية(. )3
كنصت المادة(  )21مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ ،عمى مجمكعة مف
الحقكؽ لمدكلة الساحمية ،تسطيع ممارستيا عمى السفف كعمى الممرات البحرية ،أثناء المركر
البرمء في المضايؽ المستخدمة لممبلحة الدكلية.
كنصت الفقرة( ( )1أ)مف المادة( )21عمى حؽ "تأميف سبلمة المبلحة،كتنظيـ حركة المركر
البحرم" كيككف تأميف المبلحة البحرية في المضايؽ المستخدمة لممبلحة الدكلية ،عف طريؽ
تعييف كرسـ الممرات البحرية ،كرسـ الخرائط البحرية عف طريؽ قكاعد القانكف الدكلي ،كبالتعاكف
مع المنظمة البحرية الدكلية ( ،)4كيجب عمى الدكلة المشاطئة لممضيؽ اإلعبلف عف ىذه الممرات
بكقت و
كالخرائط ،كتعميميا عمى كآفة السفف األجنبية و
كآؼ ،مف أجؿ معرفتيا كالتقييد بيا(.)5
كنصت الفقرة( ( )1ب) مف المادة (  )21مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ
عمى " حماية كسائؿ تيسير المبلحة كالتسييبلت المبلحية كغير ذلؾ مف المرافؽ كالمنشآت " كىك
 -1عبد االلو دريؼ ،مرجع سابؽ ،ص . 97
2

 -لغيمة فضيمة  ،مرجع سابؽ ،ص .71

 -3شركط إيقاؼ المركر البرمء في البحر اإلقميمي ،شرط المدة ،كمنطقة اإليقاؼ ،حاالت اإليقاؼ ،عدـ التمييز ،المادة (  )25فقرة ()3
مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ .

 -4المنظمة البحرية الدكلية ىي "ىي منظمة بحرية دكلية ،تأسست في سنة  1948ـ ،تحت اسـ المنظمة البحرية االستشارية ،كمقرىا
في لندف ،كتيدؼ إلى ،تحسيف األماف في البحار ،كمكافحة التمكث البحرم ،إرساء نظاـ لتعكيض األشخاص الذيف يكابدكف خسائر
مالية بسب التمكث البحرم ،كتأسيس نظاـ دكلي لنداءات االستغاثة كعمميات البحث كاإلنقاذ .

 -5محمد ىكاش  ،ريـ عبكد  ،مرجع سابؽ  ،ص .41
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يقترب مف البند السابؽ  ،فحماية كسائؿ المبلحة في المضايؽ المستخدمة لممبلحة الدكلية مف
شأنو أف يعكد بالنفع عمى السفف األجنبية كالدكلة الساحمية في نفس الكقت  ،دكف أف يككف سببان
في إعاقة المركر البرمء في المضايؽ المستخدمة لممبلحة الدكلية .
كنصت الفقرة( ()1ج) مف المادة (  )21مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة

1982ـ

عمى " حماية الكاببلت كخطكط األنابيب " فمف حؽ الدكلة المشاطئةلممضيؽ  ،حماية الكاببلت
كاألنابيب  ،المثبتة داخؿ الممر المائي لممضيؽ  ،كذلؾ بكضع العامبلت المميزة ليذه الكاببلت ،
كاجبار السفف عمى السير كفقا ليذه العبلمات.
كنصت الفقرة ( ( )1د،ق،ك) مف المادة(  )21مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة
1982ـ عمى" حفظ المكارد الحيَّة كمنع خرؽ قكانيف كأنظمة الدكلة الساحمية المتعمقة بمصائد
األسماؾ كالحفاظ عمى بيئة الدكلة الساحمية كمنع تمكثيا كخفضو كالسيطرة عميو " يحؽ لمدكلة
المشاطئة لممضيؽ القياـ بسف القكانيف ،كاألنظمة التي تحافظ عمى األحياء البحرية ،مف خبلؿ
تنظيـ أكقات الصيد ،كمنع صيد بعض األنكاع في أكقات معينة  ،كتحدد األشخاص كالجيات
اء أكانت
التي ليا حؽ الصيد داخؿ المضيؽ ،كمنع تمكيث المضيؽ ،مف مصادر التمكيث سك ن

اء التمكث الناتت عف تفريغ السفف لممياه الصبكرة كغسؿ
مخمفات صناعية سائمة أـ كيمائية ،كسك ن
الصياريت ،كالنفط المتسرب أثناء عممية الشحف كالتفريغ ،كالتسرب الناتت عف عيكب في ىيكؿ

السفينة ،كعناصر الكقكد كالزيكت المتسربة مف قاع غرؼ اآلالت(. )1
كنصت الفقرة(()1ز) مف المادة (  )21مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ،
عمى" البحث العممي البحرم كأعماؿ المسح الييدركاغي" تستطيع الدكلة المشاطئة لممضيؽ أف
تقكـ بعمميات البحث العممي البحرم ،مف أجؿ تجميع المعمكمات كاإلحصائيات مف أجؿ
المحافظة عمى المكارد الحية مف االنقراض كالتمكث ،كالدكلة المشاطئة لممضيؽ ،ليا حؽ اختيار
كتحديد األشخاص كالجيات الذيف ليـ حؽ القياـ بيذه العمميات(.)2

 -1لغيمة فضيمة  ،مرجع سابؽ  ،ص .69

 -2ساسي سالـ الحاج  ،مرجع سبؽ ذكره .44 ،
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كنصت الفقرة( ()1ح) مف المادة(  )21مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ،
عمى "منع خرؽ قكانيف كأنظمة الدكلة الساحمية الجمركية أك الضريبة أك المتعمقة باليجرة أك
الصحة "لمدكلة المشاطئة لممضيؽ اتخاذ كافة اإلجراءات القانكنية لمنع خرؽ قكانينيا المتعمقة
بالجمارؾ ،كالمتعمقة بالضرائب ،كمكافحة اليجرة غير الشرعية ،كمنع انتياؾ قكانيف الصحة
المتعمقة بالمحافظة عمى الصحة العامة ،كمنع انتشار األكبئة كاألمراض(. )1

اافمع ااثض ف :ااقراعخ ااتضصم اللمالم ف لماؽ ملم
هيعتبر مضيؽ ىرمز مف أىـ المضايؽ المستخدمة لممبلحة الدكلية ،كىك يعتبر المدخؿ الكحيد

لمخميت العربي ،كيثير في الكقت الراىف إشكاليات كثيرةبيف دكلة إيراف المشاطئة لممضيؽ كبيف
الدكؿ اآلسيكية كالغربية المستخدـ لممضيؽ في نقؿ النفط مف الخميت العربي ،كيقع مضيؽ

ىرمزبيف دكلتيف ىما إيراف كعماف كيتراكح اتساعو بيف  35إلى  60ميبلن بحريان ،كيكجد بالمضيؽ
العديد مف الجزز منيا أبك مكسى كطنب الكبرل كطنب الصغرل كقشـ كىنجاـ كىرمز
كسبلمة(.)2
كيعتبر الممر المبلحي المار بجكار سمطنة عماف بيف جزيرتي الرؾ كقكيف الكبرل أكبر ممر
مبلحي داخؿ المضيؽ ( ،)3كأىمية مضيؽ ىرمز جعمتو مسرحان لتصارع الدكؿ الكبرل مف أجؿ
السيطرة عمى المضيؽ كعميو خضع المضيؽ لبلحتبلؿ البرتغالي مف سنة

1508ـ إلى سنة

1622ـ ،كخضع مف سنة 1622ـ إلى سنة 1971ـ لبلحتبلؿ البريطاني ( ،)4كفي الكقت الراىف
ييعتبر مسرحان لمنزاع اإليراني األميركي .
كيعتبر مضيؽ ىرمز ،ممر بحرم ىاـ لنقؿ النفط الخاـ ،كالغاز مف دكلة السعكدية كاألمارات
ه

كسمطنة عماف كقطر كايراف ،أف حكالي  %40مف تداكؿ النفط العالمي يتـ عبر ىذا المضيؽ،

 -1المرجع السابؽ  ،ص .46

 -2عبد القادر األقرع ،التيديد اإليراني بإغبلؽ مضيؽ ىرمز كمدل شرعيتو ،المجمة المصرية لمقانكف الدكلي ،المجمد  ،72سنة ،2016
ص .25

 -3إبراىيـ محمد العناني ،النظاـ القانكني لممبلحة عبر المضايؽ الدكلية ،مجمة شؤكف عربية ،عدد  ،7سنة  ،1992ص.154

 -4سممى عدناف محمد ،مضيؽ ىرمز بيف األىمية االستراتيجية كخطر النزاعات الدكلية ،مجمة شكاطئ  ،جامعة البصرة  ،عدد آيار ،
سنة 2008ـ ،ص .25
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كأيضان يعتبر طريؽ ىاـ في تجارة السمع األخرل مثؿ الحبكب كالمكاد المصنعة القادمة لدكؿ
الخميت مف الدكؿ األسيكية كالدكؿ األكربية(.)1
كمضيؽ ىرمز لو أىمية كبيرة في استقرار االقتصاد العالمي ،ففي حالة نفذت إيراف تيديدىا
بإغبلؽ المضيؽ أماـ المبلحة الدكلية ،فإف نتائت ذلؾ ستككف كخيمة عمى االقتصاد العالمي،
كعمى دكلة إيراف نفسيا المعتمدة اعتمادان كبي انر عمى المضيؽ في تصدير النفط الخاـ كفي استيراد
مختمؼ البضائع كالمنتجات.
كفيما يتعمؽ باألحكاـ القانكنية لممبلحة في مضيؽ ىرمز ،في البداية كقبؿ صدكر اتفاقية األمـ
المتحدة لقانكف البحار 1982مكانت تحكـ المبلحة في المضيؽ القكاعد العرفية ،كالمجسدة في
أف المركر
حكـ محكمة العدؿ الدكلية في قضية مضيؽ ككرفر 1949ـ ،حيث نص الحكـ عمى ٌ

عالييف ال يمكف ايقافو ،كبعد
في المضيؽ المستخدـ لممبلحة الدكلية ،كالمكصؿ بيف بحريف
ٌ

صدكر اتفاقية جنيؼ 1958ـ لمبحر اإلقميمي كالمنطقة المبلصقة ،نصت في المادة (  )16عمى
نظاـ المركر البرمء ،كىك حؽ لجميع السفف التجارية كالخاصة كالحربية كالعامة ،كنصت أيضان
عمى أف نظاـ المركر البرمء يطبؽ عمى المضايؽ المكصمة بيف بحر عاؿ كبحر عاؿ آخر أك
بحر إقميمي ،كنظاـ المركر البرمء المطبؽ عمى مضيؽ ىرمز في اتفاقية جنيؼ 1958ـ لمبحر

االقميمي كالمنطقة المبلصقة ،ىك المركر السريع كالمتكاصؿ كالذم ال يسبب أض ار انر لمدكلة
المشاطئة لممضيؽ ،كيحؽ لمدكلة المشاطئة لممضيؽ ممارسة بعض الحقكؽ المتمثمة في تنظيـ
الممرات البحرية ،كممارسة سمطات الجمارؾ ،كمراقبة التمكث ،كمراقبة اليجرة غير الشرعية .
صدكر اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1892ـ ،ىنظٌمت المركر في المضايؽ
كبعد ه

في المادة (  )37حيث نصت ( ينطبؽ ىذا الفرع عمى المضايؽ المستخدمة لممبلحة الدكلية بيف
جزء مف أعالي البحار أك منطقة اقتصادية خالصة كجزء آخر مف أعالي البحار كمنطقة
كيبلحظ عمى نص المادة ( ٌ )37أنو استبداؿ نظاـ المركر البرمء المكجكد
اقتصادية خالصة ) ي

في اتفاقية جنيؼ 1958ـ لمبحر األقميمي كالمنطقة المبلصقة بنظاـ المركر العابر ،كاشترطت
المادة (  )37لكي يمكف تطبيؽ نظاـ المركر العابر أف يككف المضيؽ مكصؿ بيف بحر عالي

1المرجع السابؽ .95 ،
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كبحر عالي آخر ،كىذا الشرط منطبؽ عمى مضيؽ ىرمز ،ألنو مكصؿ بيف مياه الخميت العربي
مف جية كبيف خميت عماف كبحر العرب كالمحيط اليندم مف جية آخر(.)1
كنظاـ المركر العابر المطبؽ عمى مضيؽ ىرمز ،ىك المركر السريع كالمتكاصؿ كغير المعاؽ
اء أكانت
 ،فبل يحؽ لمدكؿ المشاطئة لمضيؽ ىرمز أف تقؼ المركر فيو أماـ السفف األجنبية سك ن
حربية أـ خاصة ،كال يحؽ كفقان لمقانكف الدكلي لدكلة إيراف التيديد بإغبلؽ المضيؽ ،لخضكعو

التفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار 1982ـ ،حتى كا ٍف كانت إيراف كقعت االتفاقية فقط كلـ

تيصدؽ عمييا إلى اآلف  ،كتمتزـ الدكؿ المشاطئة لمضيؽ ىرمز بتعيف الممرات البحرية الصالحة
لممبلحة كتغيير ىذه الممرات مف أجؿ سبلمة السفف كاإلعبلف عف ذلؾ بشكؿ صريح  ،ك يجب
عمييا أيضان عدـ التمييز بيف السفف المارة في المضيؽ  ،كالعمؿ عمى تحسيف الخدمات المبلحية،
كيجب عمى السفف المارة في مضيؽ ىرمز احتراـ القكانيف كاألنظمة المكضكعة مف قبؿ الدكؿ
المشاطئة لممضيؽ لضماف أمنيا كسبلمتيا كاالمتناع عف أم عمؿ مخالؼ لممركر العابر(. )2
كنصت اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ عمى مجمكعة مف الكاجبات يجب عمى
السفف التقييد بيا أثناء المركر العابر في مضيؽ ىرمز منيا ،أف تمضي دكف إبطاء خبلؿ
المضيؽ كيقصد بذلؾ أف السفينة يجب عمييا أف تجرم في المضيؽ بالسرعة اآللية المعتادة كبما
يتناسب مع الظركؼ الجكية كالتقنية كالبحريةكعدـ الكقكؼ كالرسك داخؿ الممر المائي لمضيؽ
ىرمز ال يمنع السفف مف التكقؼ في حالة كجكد قكة قاىرة أك ضركرة بحرية ،كيجب عمى السفف
المارة في مضيؽ ىرمز أيضان اإلمتناع عف التيديد بالقكة أك استعماليا ضد الدكلة المشاطئة بما
حرـ استعماؿ القكة أك
يخالؼ المبادئ المجسدة في ميثاؽ األمـ المتحدة فميثاؽ األمـ المتحدة ٌ

كبناء عميو ال يمكف لمسفف في
التيديد باستعماليا ضد أم عضك مف أعضاء األمـ المتحدة ،
ن
المارة في المضيؽ أف تيدد سبلمة الدكلة المشاطئة لو كذلؾ باإلتياف بأفعاؿ تيدد الدكلة

المشاطئة مثؿ االستعراضات العسكرية كالمناكرات العسكرية كالتدريبات العسكرية كلكف يجب

 -1بدرية عبد اهلل العكضي ،األحكاـ العامة في القانكف الدكلي مع دراسة تطبيقية عمى الخميت العربي ،الطبعة األكلي ،الككيت ،سنة
1988ـ ،ص .96

 -2ىديؿ صالح الجنابي ،النظاـ القانكني الدكلي لمضيؽ ىرمز كأىميتو في التجارة النفطية ،مجمة كمية القانكف ،الجامعة المستنصرية ،
عدد  2سنة 2019ـ ،ص .64
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التنبو أف مركر القطع العسكرية لمدكؿ األجنبية مف خبلؿ مضيؽ ىرمز ال يعتبر تيديد باستخداـ
القكة في حالة ما كانت ىذه القطع ممتزمة بكؿ شركط كمتطمبات المركر العابر(.)1
كعمى السفف المارة في مضيؽ ىرمز اإلمتناع عف القياـ بأم فعؿ مف األفعاؿ التي ال تستمزميا
طبيعة المركر العابر ،مثؿ القياـ بالصيد بدكف إذف مسبؽ مف الدكلة المشاطئة لممضيؽ أك القياـ
بإنزاؿ أك تحميؿ سمعة مخالفةن لقكانيف كأنظمة الدكلة المشاطئةلممضيؽ  ،أك القياـ بإنزاؿ شخص

و
و
مخالؼ لؤلعراؼ كالقكانيف البحرية المعمكؿ بيا في ىذا الخصكص(.)2
بشكؿ
أك إطبلؽ طائرة

كيجب عمى السفف المارة في مضيؽ ىرمز االمتثاؿ لمقكانيف كاألنظمة كاإلجراءات المعمكؿ بيا
مف أجؿ تنظيـ الممرات البحرية  ،كمنع المصادمات البحرية ،نظ انر لخطكرة التصادـ البحرم كما
ينجـ عنو مف مشاكؿ تتعمؽ بتعطيؿ المبلحة في الممر المائي لممضيؽ ،كأيضان ما ينجـ عنو مف
أضرار لمبيئة البحرية كخصكصان إذا ما كاف التصادـ بيف ناقبلت نفط  ،كيجب عمى السفف المارة
في مضيؽ ىرمز االمتثاؿ إلجراءات منع تمكيث البيئة البحرية المنصكص عمييا في اتفاقية
حماية المياه في البحار لسنة 1974ـ كذلؾ مف خبلؿ اإللتزاـ بتركيب معدات منع كمراقبة تمكيث
البيئة البحرية(.)3
كنصت اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ عمى مجمكعة مف الحقكؽ لمسفف
المارة في مضيؽ ىرمز يجب عمى الدكؿ المشاطئة لو السماح ليا بالتمتع بيا كمنيا ،الحؽ في
المركر عبر المضيؽ في أم كقت حتى كا ٍف كانت إحدل الدكؿ المشاطئة لممضيؽ في حالة

حرب بشرط أف تككف السفف المارة تتبع دكالن محايدة ال عبلقة ليا بالحرب  ،كلمسفف المستخدمة

لمضيؽ ىرمز الحؽ في الحصكؿ عمى الخرائط البلزمة لمممرات البحرية  ،كليا الحؽ أيضان
الحصكؿ عمى المعمكمات الكافية مف قبؿ الدكؿ المشاطئة لممضيؽ في حالة تغيير أك تعديؿ
الممرات البحرية

()4

 -1لعمامرم عصاد  ،األحكاـ التكفيقية التفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ  ،أطركحة دكتكراه  ،جامعة مكلكد ،تيزم ،
كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسة  ،سنة 2014ـ  .ص .77

 -2عامر ماجد العجمي  ،رنا عبكد  ،مرجع سابؽ  ،ص .28
 -3المرجع السابؽ  ،ص .29

 -4المرجع السابؽ  ،ص .30
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اء أكانت حربية أـ مدنية المركر تحت سطح الماء في مضيؽ ىرمز،
كيحؽ لمغكاصات سك ن

كفي الحقيقة ىذا الحؽ مختمؼ عميو  ،فالدكؿ الكبرل صاحبة األساطيؿ العمبلقة تعتبر أف مركر
الغكاصات تحت سطح الماء في المضايؽ المستخدمة لممبلحة الدكلية ال يشكؿ تيديد ألمف
كسبلمة الدكؿ المشاطئة لممضايؽ  ،كالدكؿ المشاطئة لممضايؽ تعتبر مركر الغكاصات تحت
سطح الماء يشكؿ تيديدان كخرقان لسيادة الدكؿ المشاطئة لممضايؽ  ،كاتفاقية األمـ المتحدة لقانكف
البحار لسنة 1982ـ حسمت المسألة كنصت في المادة (

 )39فقرة( ()1ج) عمى عدـ إلزاـ

الغكاصات بالمركر طافية  ،كاٌنما سمحت ليا بالمركر كىي غائصة (.)1
كفي الحقيقية ىذا الحؽ ييسبب إضر انر كبي انر بمصالح الدكؿ المشاطئة لممضيؽ  ،كتيديدان صريحان
ألمنيا الكطني  ،ككاف األجدر ،باتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة

1982ـ  ،أف تيٍمزـ

الغكاصات بالمركر كىي طافية عمى السطح َّ ،
إف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة

1982ـ  ،كافقت عمى ىذا الشرط تحت ضغط الدكؿ المتقدمة في مناقشات المؤتمر الثالث
اء
لقانكف البحار ،حسب كجية نظرم يجب تعديؿ ىذا الحكـ في االتفاقية كالزاـ الغكاصات سك ن

أف تمر كىي طافية فكؽ السطح داخؿ الممر المائي لممضيؽ مما يطمئف
أكانت حربية أـ مدنية ٍ
الدكلة المشاطئة لممضيؽ عمى سممية المركر ،كفي أضيؽ األحكاؿ إلزاـ الغكاصات الحربية

بالمرك كىي طافية .
كفي الكاقع ىناؾ عدة إشكاليات حكؿ المبلحة في مضيؽ ىرمز بيف إيراف أحد الدكؿ المشاطئة
لممضيؽ كبيف الدكؿ الغربية فدكلة إيراف تيدد بإغبلؽ المضيؽ في كجو المبلحة البحرية الدكلية
تصر عمى ضركرة ضماف حرية
إذا همنعت مف تصدير النفط عبر المضيؽ كالدكؿ الغربية ٌ

المبلحة في المضيؽ.

كالسؤاؿ المطركح ما ىك التكييؼ القانكني السميـ لتيديد إيراف بإغبلؽ مضيؽ ىرمز أماـ المبلحة
الدكلية ،كقياـ دكلة إيراف باحتجاز ناقمة النفط البريطانية ؟
كفيما يتعمؽ بتيديد إيراف بإغبلؽ مضيؽ ىرمز في الحقيقة إيراف قامت بالتكقيع عمى اتفاقية
األمـ المتحدة لقانكف البحار ،كلكف لـ تصديؽ عمييا إلى اآلف ،كىك ما يضعنا في إشكالية عدـ
 -1محمد ىكاش  ،ريـ عبكد  ،مرجع سابؽ  ،ص .59
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انطباؽ أحكاـ االتفاقية عمى إيراف  ،كمع عدـ كجكد اتفاقية خاصة لتنظيـ المبلحة البحرية في
المضيؽ  ،ففي الكاقع كحسب كجية نظرم الكضع القانكني لممبلحة في مضيؽ ىرمز في الكقت
الراىف خاضع التفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ لسببيف ،األكؿ َّ
أف أغمب قكاعد
كأحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار تعتبر قكاعد عرفية دكلية ممزمة لجميع الدكؿ قبؿ أف
تككف قكاعد اتفاقية ،كالسبب الثاني عدـ كجكد اتفاقية خاصة بيف الدكؿ المشاطئة لمضيؽ لتنظيـ
المبلحة ،كلكي نخرج مف ىذا الجدؿ القانكني فإف األجدر بالدكؿ المشاطئة لممضيؽ كحسب
كجية نظرم االجتماع ككضع نظاـ مبلحي خاص بالمضيؽ .
كفيما يخص احتجاز ناقمة النفط البريطانية في مضيؽ ىرمز مف قبؿ قكات الحرس الثكرم
اإليراني فإننا نجد أنفسنا أماـ كجيتي نظر مختمفة ،األكلى المتمثمة في القكؿ بأحقية إيراف مف
الناحية القانكنية احتجاز الناقمة لمخالفتيا لقكانيف ،كأنظمة المركر في المضيؽ كالثانية المتمثمة
في اعتبار ما قامت بو إيراف يعتبر انتياكان صارخان لمقكانيف كاألعراؼ الدكلية المتعمقة بحرية
المبلحة في المضايؽ الدكلية .
كالسؤاؿ المطركح ىؿ يحؽ لمدكلة االيرانية احتجاز ناقمة النفط البريطانية كفقان لمقانكف الدكلي كىؿ
المبررات التي قدمتيا إيراف تعطييا الحؽ القانكني في احتجاز الناقمة ؟
كبالرجكع لقكاعد القانكف الدكلي يعتبر المركر في مضيؽ ىرمز مفتكحان لجميع السفف كراء الثبلثة
أمياؿ بحرية ألنيا تعتبر أعالي بحار ،أما قبؿ الثبلثة أمياؿ فيككف المركر مقيدان ألنيا تعتبر
مياىان إقميمية،كيجب عمى السفف كالطائرات أثناء المركر اإللتزاـ بكؿ قكاعد المركر المعترفة بيا
اء أكانت مكضكعة مف قبؿ الدكؿ المشاطئة لممضيؽ أـ مكضكعة مف قبؿ القانكف
دكليان سك ن
الدكلي  ،كاذا استطعت إيراف حسب القانكف الدكلي أف تثبت قياـ الناقمة البريطانية بارتكاب

مخالفات قانكنية أثناء مركرىا في المضيؽ مثؿ عدـ االلتزاـ بمعاير السبلمة أك ممارسة الصيد
غير المرخص بيا أك ممارسة أعماؿ عدائية تجاه إيراف فإف القانكف الدكلي يعطييا الحؽ في
احتجاز الناقمة أما إذا لـ تستطيع إيراف اثبت ذلؾ ككانت الناقمة ممتزمة بكافو شركط كمتطمبات
المركر العابر فبل يحؽ إليراف احتجاز الناقمة  ،كحسب كجية نظرم أف الناقمة البريطانية لـ
ترتكب مخالفة قانكنية تسمح لدكلة ايراف باحتجازىا  ،كانما جاء ىذا االحتجاز كردة فعؿ عمى
احتجار القكات البريطانية ناقمة نفظ إيرانية في مضيؽ جبؿ طارؽ  ،كما يساند كجية النظر
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ىذىأف إيراف لـ تقدـ لممجتمع الدكلي أم أدالة قانكنية كاضحة النتياؾ الناقمة لقكاعد كمتطمبات
المركر العابر.

تضسلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم:
تناكلت في ىذا البحث" االمرم ف االمضاؽ االمستخلم اللمالم ااخراام لماؽ ملم لروذضً"
في ااذمء األرؿ القكاعد القانكنية العامة لممبلحة في المضايؽ ،كذلؾ بالتفريؽ بيف نظاـ المركر
العابر كنظاـ المركر البرمء،كتناكلت في ااذمء ااثض ف منو ،القكاعد القانكنية الخاصة بالمبلحة
في مضيؽ ىرمز ،كذلؾ مف خبلؿ تكضيح أىمية المضيؽ مف الناحية االقتصادية كتبيف أىـ
كاجبات كحقكؽ السفف كالطائرات المارة بالمضيؽ ،كأيضان كاجبات كحقكؽ الدكؿ المشاطئة
لمضيؽ ىرمز كدراسة كاقعة احتجار ناقمة النفط البريطانية .
رسرصلت ال سضئج ااسضاام  :المركر في المضايؽ المستخدمة لممبلحة الدكلية ،مر بثبلث مراحؿ :
االماللم األراى :قبؿ اتفاقية جنيؼ لمبحر األقميمي كالمنطقة المبلصقة 1958ـ ككاف المركر في
تمؾ الفترة محككـ عف طريؽ العرؼ الدكلي كالقاضي بضركرة السماح لجميع السفف بالمركر عبر
أمف الدكؿ المشاطئة لممضيؽ.
المضايؽ المستخدمة لممبلحة مع مراعاة سبلمة ك َّ
راالماللم ااثض ام  :المركر كفقان التفاقية جنيؼ لمبحر األقميمي كالمنطقة المبلصقة

1958ـ،

كيعتبر المركر في تمؾ االتفاقية مركان بريئان مقيد بحقكؽ لمدكلة المشاطئة لممضيؽ.
راالماللم ااثضاثم  :كىي األىـ ،كالمطبقة في الكقت الحالي ،كىي المركر كفقان التفاقية األمـ
كنظـ المركر في تمؾ االتفاقية بطريؽ المركر العابر -كأصؿ
المتحدة لقانكف البحار 1982ـ ،ي
كالمركر البرمء استثناء كفي حاالت محددة  ، -كنظمتو اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار

بشكؿ و
و
كامؿ  ،مكضحةو شركطو  ،كحقكؽ الدكؿ المشاطئة لممضيؽ ككاجبات السفف
1982ـ ،
أثناء المركر  .كأخرجت االتفاقيةمضايؽ معينة مف نطاقيا كىي المنظمة باتفاقيات قديمة تكاتر
العمؿ بأحكاميا لفترة زمنية طكيمة ،كاتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 1982ـ استطعت
 -كبقدر معيف  -التكفيؽ بيف مصالح الدكؿ المتقدمة المطالبة بحرية المركر كبيف مصالح
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الدكؿ المشاطئة ،المطالبة بضركرة تقييد المركر كذلؾ ،بنصيا عمى نكعيف مف المركر ،كابقائيا
 ،عمى االتفاقيات الخاصة التي تنظـ المركر في المضايؽ المتمتعة بأىمية خاصة كنظاـ
المركر العابر ،تتكافر جميع شركطو عمى مضيؽ ىرمز ،كبذلؾ ،فيك النظاـ المطبؽ عمى
المضيؽ في الكقت الراىف.
ااسرصاضت :عمى جميع الدكؿ المسارعة لمتصديؽ عمى اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار
1982ـ  ،كعدـ اإلكتفاء بالتكقيع عمييا فقط  ،كالتزاـ السفف كالطائرات  ،أثناء ممارسة حؽ
المركر كالتحميؽ عبر كفكؽ المضايؽ المستخدمة لممبلحة الدكلية  ،بالقكانيف الدكؿ المشاطئة
لممضيؽ  ،المتعمقة بتنظيـ الممرات البحرية لمنع التصادمات البحرية  ،كاإللتزاـ أيضان بقكانيف
المبلحة الدكلية بالنسبة لمسفف  ،كقكانيف كقكاعد المبلحة الجكية المكضكعة مف قبؿ منظمة
الطيراف المدني  .كالمحافظة عمى سبلمة كآمف الدكؿ المشاطئةلممضيؽ  ،كعمى الدكؿ المشاطئة
اء في المركر العابر  ،أك في المركر البرمء،
لممضيؽ  ،اإللتزاـ بالكاجبات المفركضة عمييا  ،سك ن
يجب عمى الدكؿ المشاطئة لمضيؽ ىرمز كضع نظاـ قانكني خاص لممبلحة في المضيؽ ،
كذلؾ باالجتماع كالتفاىـ عمى آليات كمعايير مبلحية تككف مقبكلة لجميع الدكؿ مف الناحية
الدكلية كال تسبب عرقمة لمركر السفف في المضيؽ لما ليا مف أىمية كبيرة ال تخفى عمى أحد .
قضئلم االماذع:
أرالً  :ااكسب
 بدرٌة عبد هللا العوضً  ،األحكام العامة فً القانون الدولً مع دراسة تطبٌقٌة علىالخلٌج العربً  ،الطبعة األولً  ،الكوٌت  ،سنة 1988م.
 ساسً سالم الحاج  ،قانون البحار الجدٌد بٌن التقلٌد والتجدٌد  ،الناشر معهد اإلنماءالعربً  ،دون ذكر مكان النشر  ،دون ذكر الطبعة .

 صالح الدٌن عامر  ،القانون الدولً للبحار  ،دراسة ألهم أحكام اتفاقٌة األممالمتحدةلقانون البحار لعام  1982م  ،الناشر دار النهضة العربٌة  ،القاهرة  ،الطبعة
الثانٌة  ،دون ذكر السنة .
 عصام العطٌة  ،القانون الدولً العام  ،الناشر  ،وزارة التعلٌم والبحث العلمً  ،بغداد ،العراق  ،الطبعة الخامسة  ،سنة 1992م .
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 عبد االله درٌف  ،مكانة المضاٌق المستخدمة للمالحة الدولٌة بٌن مقتضٌات القانونالدولً ومتغٌرات العالقات الدولٌة – دراسة حالة مضٌق جبل طارق ،الناشر المركز
الدٌمقراطً العربً للدراسات االستراتٌجٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة برلٌن  -ألمانٌا ،
طبعة سنة 2017ـ .
 عبد المعز عبد الغفار نجم ،اإلتجاهات الحدٌثة فً القانون الدولً الجدٌد للبحار  ،دونذكر الناشر  ،طبعة سنة 2006ـ.

 محمد هواش  ،رٌم عبود  ،القانون الدولً للبحار  ،الناشر الجامعة االفتراضٌة السورٌة ،دمشق  ،طبعة سنة .2018
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.خرم تطضب لؤممضت االذسلع االخ ف ف ااالخ لف ظض مة اإلم ضب ف اال طقم ااعمبام
 سعػػكد الحاجة/أ

 لبيد عماد/د

2 جامعة سطيؼ

2جامعة سطيؼ

:للتص

اتسعت دائرة اإلرىاب في اآلكنة األخيرة لتشمؿ دكال كثيرة في معظـ أنحاء العالـ متجاكزة في ذلؾ ليس فقط

 كما تيدد السمـ، كأصبحت تيدد األمف كاالستقرار الداخمي لمدكؿ،الجرائـ في دكؿ محددة بؿ الجرائـ ذات الطابع الدكلي

 إذ تشيد المنطقة العربية انتشا ار متسارعا لظاىرة التنظيمات اإلرىابية كاتساع مجاليا العممي خاصة بعد.كاألمف الدكلييف
 فيذه التنظيمات لـ تبقى محدكدة، كما أفرزتو مف تحكالت كبرل أصابت البنية اإلقميمية،2001  سبتمبر11 أحداث
. بؿ شممت شتى أنحاء المنطقة العربية،كمحصكرة في دكلة أك منطقة بذاتيا

 فإف ذلؾ فرض عمى العالـ دكال كشعكبا حتمية، معقدة كمركبة، ظاىرة عالمية،كلما كانت الظاىرة اإلرىابية

.كضركرة التنسيؽ لمتعاكف في التصدم ليذه الظاىرة كالحد مف انتشارىا

 فإف ليا دكر ميـ في الكقاية مف، تؤثر كتتأثر بو، تقع ضمف ىذا الكؿ،كما دامت مؤسسات المجتمع المدني

 مف خبلؿ تبنييا،حيث يقع عمى عاتقيا الدكر التنكيرم كالتكعكم. كالحد مف انتشاره في المنطقة العربية،اإلرىاب كمكافحتو

 ككذا كشؼ كفضح أساليبو،لخطابات تنكيرية ك تكعكية ىادفة لمتكعية المبكرة الكقائية لفئات المجتمع مف اإلرىاب كأخطاره
،الخطابية المضممة المنتيجة الستمالة فئات المجتمع خاصة فئة الشباب لتجنيدىـ داخؿ الجماعات كالتنظيمات اإلرىابية

خاصة كأف ىذه األخيرة تكظؼ خطابا سياسيا دينيا تبريريا يعمؿ عمى إضفاء الشرعية اإلسبلمية عمى الممارسات اإلرىابية

. ألنو يقكـ أساسا عمى التأكيؿ الخاطئ كالمنحرؼ لمديف اإلسبلمي،التي تنتيجيا

Abstract

المنطقة العربية، الظاىرة االرىابية،المجتمع المدني، الخطاب: ااكللضت االفسضالام

The circle of terrorism has recently expanded to include many States in most parts of
the world, surpassing not only crimes in specific States but also crimes of an international
character, which threaten the internal security and stability of States and threaten international
.peace and security
The Arab region is witnessing a rapid expansion of the phenomenon of terrorist organizations
and the expansion of their field of operation, especially after the events of September 11,
2001, and the major transformations that have affected the regional structure. These
organizations have not remained limited in a country or region, but throughout the Arab
.region
As the phenomenon of terrorism is a global phenomenon, complex and complex, it has
imposed upon the world inevitable countries and peoples and the need for coordination of
.cooperation in combating this phenomenon and limiting its spread
As long as the institutions of civil society are affected and influenced by this, they have an
important role in preventing and combating terrorism and limiting its spread in the Arab
region. It has an enlightening and awareness role through adopting enlightenment and
awareness-raising speeches aimed at early awareness As well as exposing and exposing the
misleading methods used to attract the social groups, particularly the youth, to recruit them
into terrorist groups and organizations, especially since the latter employs a religious political
discourse that legitimizes terrorist practices. It pursued me, because it is based primarily on
.the wrong and perverted interpretation of the Islamic religion

Key Words : Discourse, Civil Society, The Phenomenon of Terrorism, The
Arab Region

2019 صبحمبر/ أًلىل

العدد الخامط- املجلد الثاوي
32

املركس الدًملراطي العربي  -برلين

مجلة الدراصات الاصتراثيجية والعضكرية
لقخلم:

أضحى اإلرىاب اليكـ بكافة أشكالو كأنماطو ظاىرة عالمية تخطت آثارىا كأخطارىا كؿ الحدكد،
فقد شكؿ ظاىرة عبر قكمية ،عابرة لمقارات ،مما فرض عمى العالـ دكال كشعكبا ضركرة كحتمية
تنسيؽ الجيكد لمتعاكف عمى محاصرتو كالتصدم لو ،سكاء عمى المستكل الداخمي أك المستكل

الدكلي.

كالمنطقة العربية شأنيا في ذلؾ شأف جميع دكؿ العالـ ،إال أنيا شيدت النصيب األكفر مف ىذه

الظاىرة ،حيث تشيد انتشا ار متسارعا لظاىرة التنظيمات اإلرىابية كاتساع مجاليا العممي خاصة
بعد أحداث  11سبتمبر  ،2001كما أفرزتو مف تحكالت كبرل أصابت البنية اإلقميمية ،فيذه

التنظيمات لـ تبقى محدكدة كمحصكرة في دكلة أك منطقة بذاتيا ،بؿ شممت شتى أنحاء المنطقة

العربية.

مف ىنا تأتي أىمية مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة لمكافحة االرىاب كتجفيؼ منابعو
كالتصدم النتشاره ،خاصة كأف الظاىرة االرىابية ظاىرة معقدة كمركبة ،كمرتبطة بسياؽ سكسيك

ثقافي كاقتصادم كسياسي.

كتتجمى أىمية دكر مؤسسات المجتمع المدني مف خبلؿ خطابتيا كنشاطيا التنكيرية كالتكعكية،

اليادفة لتكعية أفراد المجتمع بخطكرة االرىاب كأساليبو الخطابية المنتيجة الستمالة فئات كشرائح
معينة مف المجتمع ،حيث تكظؼ ىذه الجماعات كالتنظيمات خطابا دينيا إلضفاء الشرعية

االسبلمية عمى أفعاليا كممارساتيا اإلرىابية ،القائمة أساسا عمى التأكيؿ الخاطئ كالمنحرؼ لمديف

اإلسبلمي.

فالخطاب بما يتضمنو مف أفكار كقيـ كمبادئ أضحى لو دكر ميـ في المكاجية الثقافية لئلرىاب
كالتصدم لمفكر المتطرؼ التكفيرم الذم تتبناه الجماعات كالتنظيمات اإلرىابية في المنطقة

العربية.

كاستشعا ار بأىمية مشكمة ظاىرة اإلرىاب في المنطقة العربية ،كأىمية خطاب المجتمع المدني في

الحد مف ىذه الظاىرة ،تـ بمكرت إشكالية الدراسة في :لض ر خرم تطضب االذسلع االخ ف ف
ااالخ لف ظض مة اإلم ضب ف اال طقم ااعم بام؟.

كلئلجابة عمى ىذه اإلشكالية تـ تقسيـ الدراسة إلى ثبلثة محاكر:
 -التأصيؿ المفاىيمي لمظاىرة اإلرىابية كالمجتمع المدني كالخطاب.

 -حدكد العبلقة بيف الخطاب كالظاىرة اإلرىابية في المنطقة العربية.

 -دكر خطاب المجتمع المدني في الحد مف الظاىرة اإلرىابية في المنطقة العربية.
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 -Iااسأصاؿ االفض الف الظض مة اإلم ضبام راالذسلع االخ ف رااتطضب:

 -1االمطماب رااغلرض ف لفهرـ اإلم ضب:

عرؼ اإلرىاب اىتماما كبي ار كمتزايدا مف قبؿ المجتمع الدكلي منذ بداية التسعينات فمع

بركز النظاـ العالمي الجديد أكائؿ تسعينيات القرف العشريف ،أخذت مفاىيـ بالتشكؿ كالتبمكر
لتتكاءـ كسياسة النظاـ العالمي األحادم القطبية بزعامة الكاليات المتحدة األمريكية.

كلعؿ مف بيف أىـ المفاىيـ التي أنتجيا النظاـ العالمي الجديد ،نجد مفيكـ اإلرىاب الذم

أصبح اليكـ ظاىرة شديدة الخطر تيدد األمف كاالستقرار الداخمي لمدكؿ ،كما تيدد األمف كالسمـ
الدكلييف ،فقد أصبح بكافة أشكالو ظاىرة عالمية تخطت أخطارىا كؿ الحدكد.

غير أف ىذا االىتماـ كاالنشغاؿ الكبير بالظاىرة اإلرىابية مف قبؿ الباحثيف كالفقياء

كالمختصيف في مجاؿ دراسة اإلرىاب ،لـ يساعد في االستقرار حكؿ تعريؼ شامؿ ككاحد

لئلرىاب .فما يزاؿ تعريؼ اإلرىاب يمثؿ مشكمة كصعكبة أماـ المفكريف كالباحثيف في ىذه

الظاىرة ،نظ ار لمصعكبة التي تحيط بمفيكـ اإلرىاب كالتي يمكف إرجاعيا إلى العديد مف األسباب

أىميا:

 -طبيعة العمؿ اإلرىابي ،كاختبلؼ نظرة ك رؤية الدكؿ إليو ،فما تراه الدكلة (أ) إرىاب،

تراه الدكلة (ب) مقاكمة كعمؿ مشركع .

 -إضافة إلى أف التبايف كالتعدد في كجيات نظر الباحثيف كالفقياء كالمختصيف في

مجاؿ دراسة اإلرىاب ،كاختبلؼ أرائيـ انعكس سمبا عمى تحديد تعريؼ دقيؽ ككاضح لئلرىاب
1

دكف النظر إلى أساليبو ،كما يحيط بو مف ظركؼ كمتغيرات.

كؿ ىذا جعؿ مف اإلرىاب مفيكـ يشكبو الكثير مف الغمكض كاالضطراب ،كال يمكف

حصره ضمف إطار معيف .فكما يؤكد الدكتكر أحمد فبلح العمكش فإف عدـ كجكد تعريؼ محدد
ككاضح المبلمح يفسر ظاىرة اإلرىاب عمى المستكل النظرم يعكد إلى تبايف النظريات كاألطر

األيديكلكجية المفسرة ليذه الظاىرة ،كأيضا الختبلؼ الثقافات كتباينيا مف مجتمع آلخر.2

كبالتالي ،فإف عدـ ثبات كاستقرار مفيكـ اإلرىاب ،صعب مف إمكانية التكافؽ حكلو عمى

الصعيد المفيكمي ،كجعؿ ظاىرة اإلرىاب تستخدـ استخداـ أيديكلكجيا كسياسيا مف قبؿ كثير مف
القكل الكبرل في العالـ لتمرير سياستيا ككذا لخدمة أغراض نفعية مقصكدة ،فيذه الظاىرة

أصبحت تستعمؿ كذريعة كمبرر لمتدخؿ كالتحكـ في بعض الدكؿ التي تقع في مناطؽ إستراتيجية

ضمف مجاؿ الصراع الدكلي ،مثمما ىك الحاؿ بالنسبة لممنطقة العربية اليكـ.

 محمد بف عبد اهلل بف حجر الغامدم ،اإلرىاب...كجدلية التعريؼ ،أطمع عميو 05 :مام  ،2016نقبل عف :http://www.shura.gov.sa/arabicsite/majalah64/ROAYA.HTM
2
 المرجع نفسو.1
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كلعؿ التحميؿ الدقيؽ الذم قدمو الدكتكر أحمد فبلح العمكش يبيف لنا األبعاد المتحكمة في
1

الغمكض كاالضطراب الذم يشكب مفيكـ اإلرىاب ،كالتي تتمثؿ في:

 conceptsراالعض ف

أرالً-إشكضاام على االمسرى اا ظمي سسصؿ بضالفض اـ

راا لضوج .paradgims

meanings

أ -اإلشكضاام اا ظمام األراى :تنطمؽ مف عدـ كجكد إجماع بيف العمماء كالباحثيف في قضية

اإلرىاب حكؿ ىذا المفيكـ ،كىذا يعكد بالطبع إلى تبايف الثقافات كاألىداؼ المتصمة بالفعؿ

اإلرىابي ،فما يعده البعض إرىابا ينظر إليو اآلخركف عمى أنو عمؿ مشركع كيتصؿ بالشرعية

مف حيث اليدؼ كالنتيجة.

ب -اإلشكضاام اا ظمام ااثض ام:

تتمثؿ بتداخؿ اإلرىاب مع عدد مف المفاىيـ األخرل

المتصمة في المعنى ،كمف ثـ قد يختمط في أذىاف البعض مفيكـ اإلرىاب مع مفاىيـ أخرل

كمفاىيـ العنؼ السياسي ،أك الجريمة السياسية أك الجريمة المنظمة ،كالتطرؼ...إلخ.

ج -اإلشكضاام اا ظمام ااثضاثم :أف مفيكـ اإلرىاب مفيكـ ديناميكي كمتطكر كتختمؼ صكره

كأشكالو كأنماطو كدكافعو اختبلفا زمانيا كمكانيا ،فزمنيا يتبايف اإلرىاب مف فترة ألخرل في المكاف
الكاحد كيتبايف في الزمف الكاحد مف مكاف آلخر ،كما تتبايف الثقافات القائمة مف مجتمع إلى آخر

كمف حضارة إلى أخرل.

د -إشكضاام اا ظمام اامابعم :تنطمؽ مف عدـ كجكد نظرية عممية متكاممة تفسر ىذه الظاىرة
كىذا يعكد إلى اختبلؼ األيديكلكجيات كالثقافات اإلنسانية ،كأيضا يمعب تسييس المفيكـ

دك ار في عدـ إيجاد نظرية عممية مفسرة ليذه الظاىرة.

ثض اض :إشكضاام على االمسرى اال هذف : Méthodology

في ىذه النقطة نجد أف أغمبية ما كتب حكؿ الظاىرة مف بحكث كدراسات ،تتصؼ بأنيا
ذات طابع نظرم عاـ يصؼ الظاىرة دكف استخداـ المناىت العممية كخاصة المنيت الكيفي

 quantitative researchكالتفسير (النقدم).

فدراسة الظاىرة اإلرىابية تستمزـ معايشة الظاىرة كذلؾ باستخداـ أسمكب المبلحظة كالمشاركة

كأحد كسائؿ المنيت الكيفي ،كيعد ىذا النكع أسمى مناىت البحث العممي لدراسة الظاىرة اإلرىابية
2

لككنو يكشؼ عف المبلمح العامة كالخاصة ليذه الظاىرة.

1

 -محمد بف عبد اهلل بف حجر الغامدم ،المرجع السابؽ.

2

-المرجع نفسو.
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ثضاثض :إشكضاام غاضب االرمرعام ف ساللاؿ ظض مة اإلم ضب:

إف غياب مفيكـ عممي كنظرم كمنيت عممي حكؿ ظاىرة اإلرىاب يظير تفسيرات متباينة حكؿ

ىذه الظاىرة ،فعمى سبيؿ المثاؿ ينظر أحيانا إلى النضاؿ ضد المستعمر عمى أنو إرىاب ،فما

يعد إرىابا مف كجية نظر البعض يمثؿ عمبل مشركعا مف كجية نظر اآلخريف ،لذلؾ يمثؿ تحميؿ
ىذه الظاىرة جكانب ذاتية كغير مكضكعية ،كترتبط ىذه التحميبلت حكؿ ىذه الظاىرة بالجكانب

السياسية أك بتسييس ىذه الظاىرة ،فتنكع الثقافات كتعددىا كاختبلؼ األىداؼ كخاصة السياسية
يبرز تحميبلت ذات أبعاد ذاتية.

مابعض :إشكضاام سسصؿ بغاضب ااسكراف االعم ف الرؿ وه ااظض مة:
يبلحظ الباحث في ظاىرة اإلرىاب أف جؿ الدراسات كالبحكث حكؿ ىذه الظاىرة ذات طابع
سياسي كقانكني كتنطمؽ مف النظرية السياسية في تحميؿ كتفسير جكىرىا ،كلذلؾ البد مف قياـ
تخصص عممي يستند عمى التداخؿ المعرفي كالمنيجي ،كيضـ عمـ االجتماع كاألنثركبكلكجيا

كعمـ السياسة كاالقتصاد السياسي كغير ذلؾ مف العمكـ االجتماعية ذات الصمة لرصد كتحميؿ
ىذه الظاىرة ،كمف أبعاد منيجية متعددة ،كذلؾ لمخركج بتفسير عممي كمنطقي لمكشؼ عف ماىية

الظاىرة كأسبابيا كطرؽ التصدم ليا ككنيا أصبحت تمثؿ خط ار عمى الثقافة كالمجتمع
1

اإلنساني.

بعد التطرؽ إلى األبعاد المتحكمة في إشكالية التعريؼ لمفيكـ االرىاب كفقا لمدكتكر

أحمد فبلح العمكش ،نستعرض ىنا مجمكعة مف التعاريؼ.

أتت كممة إرىاب في األصؿ المعجمي مف "رىب"" ،رىبا" ،ك"رىبة" كلقد أقر المجمع

المغكم كممة اإلرىاب ككممة حديثة في المغة العربية أساسيا "رىب" بمعنى خاؼ ،كأرىب فبلنا
بمعنى خكفو كفزعو ،كاالرىابيكف كصؼ يطمؽ عمى الذيف يسمككف سبؿ العنؼ لتحقيؽ أىدافيـ

السياسية.

كيتفؽ ما تقدـ مع اصطبلح اإلرىاب

كالبلتينية إذ يعبر عف حركة تفزع الغير

 Terreurفي المغات األجنبية القديمة كاليكنانية
 ،Manifestation du corpsكانتقؿ ىذا المعنى إلى

المغات األجنبية الحديثة  ،2ففي االنجميزية كممة إرىاب ىي:

 Terrorismالمشتقة مف كممة

 Terrorأم الرعب ،كعرؼ قامكس اكسفكرد "كممة إرىاب" بأنيا استخداـ العنؼ كالتخكيؼ بصفة
خاصة لتحقيؽ أغراض سياسية.

1

 -محمد بف عبد اهلل بف حجر الغامدم ،المرجع السابؽ.

2

 -محمد أبك ىاشـ محجكب ،حربنا عمى االرىاب ىي ليست حرب الغرب :عمييـ دحره كعمينا بتره ،تشخيص تحكالت ،مجمة اإلتحاد ،

(أكتكبر ،) 2014،ص. 3 .
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 Roberاإلرىاب بأنو :االستعماؿ المنظـ لكسائؿ

استثنائية لمعنؼ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ سياسي مثؿ االستيبلء أك المحافظة أك ممارسة السمطة،
كبصفة خاصة ىك مجمكعة مف أعماؿ العنؼ (اعتداءات فردية أك جماعية أك تدمير) تنفذىا
منظمة سياسية لمتأثير عمى السكاف كخمؽ مناخ بانعداـ األمف.1

أما قامكس اكسفكرد فعرؼ اإلرىاب :سياسة أك أسمكب يعد إلرىاب ،كافزاع المناكئيف ،أك

المعارضيف لحككمة ما ،كما أف كممة (إرىابي) تشير بكجو عاـ إلى أم شخص يحاكؿ أف يدعـ

آراءه باإلكراه أك التيديد أك التركيع.2

أما تعريؼ شماؼ بمار ف الذم أخذت بو لجنة الخبراء اإلقميمييف التي نظمت
اجتماعاتيا األمـ المتحدة في مرؾ فيينا (  18-14مارس  ،)1998قاؿ :استراتيجية عنؼ محرـ

دكليا ،تحفزىا بكاعث عقائدية بدعاية لمطمب أك مظممة بغض النظر عما إذا كاف مقترفكا العنؼ
يعممكف مف أجؿ أنفسيـ كنيابة عنيا ،أك نيابة عف دكلة مف الدكؿ.3

إاماؾ خافخ ( )Eric Davidأف اإلرىاب ىك أم

أما مف كجية نظر القانكف الدكلي ،فيرل

عمؿ مف أعماؿ العنؼ المسمح الذم يرتكب لتحقيؽ أىداؼ سياسية أك فمسفية أك إيديكلكجية أك

دينية.4

في حيف تناكؿ الدكتكر أدكنيس العكرة االرىاب كظاىرة سياسية ،كيعرفو بأنو :ميد نزاع

عنيؼ يرمي الفاعؿ بمقتضاه ،كبكاسطة الرىبة الناجمة عف العنؼ ،إلى تغميب رأيو السياسي أك
إلى فرض سيطرتو عمى المجتمع أك الدكلة مف أجؿ المحافظة عمى عبلقات اجتماعية عامة أك

مف أجؿ تغييرىا أك تدميرىا.5

أما التعريؼ األمريكي لظاىرة االرىاب فقد عرؼ تطكرات كتحكالت ناتجة عف أحداث

سبتمبر:2001

11

 -1قبؿ أحداث  11سبتمبر  :2001اإلرىاب يشمؿ كؿ ما مف شأنو أف يتسبب عمى كجو غير
مشركع في قتؿ شخص ،أك إحداث ضرر بدني فادح بو ،أك خطفو ،أك محاكلة ارتكاب ىذا

الفعؿ ،أك االشتراؾ في ارتكابو ،أك محاكلة ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ.

1

 -المرجع نفسو ،ص. 3 .

2

 -محمد بف عبد اهلل بف حجر الغامدم ،المرجع السابؽ.

3

 -محمد بف عبد اهلل بف حجر الغامدم ،المرجع السابؽ.

4

 -محمكد عبد اهلل محمد خكالدة ،عمـ نفس االرىاب ( ،األردف :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،)2005 ،ص.25 .

5

 -المرجع نفسو ،ص.27 .
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 -2بعد أحداث  11سبتمبر  :2001اإلرىاب الدكلي ،ىك القياـ بأفعاؿ إرىابية ،تشمؿ األشخاص
أك األقاليـ ،مف طرؼ جماعات إرىابية تنتمي إلى أصكؿ فكرية مختمفة ،أك مف طرؼ دكؿ تدعـ

اإلرىاب.

كالمتأمؿ في التعريؼ األمريكي لئلرىاب قبؿ كبعد أحداث سبتمبر يبلحظ الفرؽ بينيما

بسيكلة ،فأمريكا كانت تعتبر اإلرىاب كؿ ما يمس األشخاص بأم شكؿ مف األشكاؿ ألنيا كانت
ميددة في مكاطنييا خارج أراضييا (تفجير السفارات ،خطؼ الطائرات ،تفجير األساطيؿ البحرية،

اغتياالت ،)...دكف أف يساكرىا شؾ (قبؿ أحداث
1

 11سبتمبر  ،)2001بأنيا مستيدفة داخؿ

إقميميا.

 -2لفهرـ االذسلع االخ ف:
يعتبر مفيكـ المجتمع المدني اليكـ مف أكثر المفاىيـ تداكال مف قبؿ المثقفيف كالسياسييف
كاالجتماعييف كدخؿ المصطمح في خطاب الدكلة كاألحزاب السياسية ،كيعكد ذلؾ إلى التغييرات

السياسية كاإلقتصادية كاالجتماعية المتسارعة كتراجع دكر الدكلة كالتحكؿ إلى إقتصاد السكؽ

الحر .فقد أصبحت مؤسسات كمنظمات المجتمع المدني شريكا لكؿ مف القطاع العاـ كالقطاع

الخاص في عممية التنمية ،حيث أصبحت تتصدل لمشأف العاـ في مختمؼ المجاالت كالثقافة،

البيئة ،حقكؽ اإلنساف ،العنؼ ،المرأة كالفقر ....الخ.2

كظيرت عدة تعريفات ليذا المفيكـ نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر مايمي:

عرؼ ضبملضس Habermasالمجتمع المدني بأنو :المجاؿ الذم تتجسد فيو حاجات
جماعة ما كاىتماماتيا بصكرة خبلقة كمنظمة كأيضا باستقبللية.

أما ضامم walzerفإنو حدد مجاؿ المجتمع المدني بأنو مجاؿ الركابط اإلنسانية غير

القمعية أك التي تقكـ عمى االختيار الحر ،كما عرفو

خاضلرف Diamondبأنو فضاء الحياة

االجتماعية المنظمة التي تتسـ بأنيا طكعية ،تدير أمكرىا بنفسيا  ،Self-generatingتعتمد عمى

ذاتيا في البقاء  ،Self-Supportingمستقمة عف الدكلة كمقيدة بنظاـ قانكني كمجمكعة مف القكاعد

المشتركة.3

1

 -محمد بف عبد اهلل بف حجر الغامدم ،المرجع السابؽ .

2

 -تكصيات لجنة مؤسسات المجتمع المدني /الجمعيات كالييئات االجتماعية المنبثقة عف ىيئة األردف ،أطمع عميو 27 :سبتمبر2017

 ،نقبل عف .http://www.pm.gov.jo/content/:
3

 -ستيفف ديمك ،التفكير السياسي كالنظرية السياسية كالمجتمع المدني ،ترجمة ربيع كىبو ،ط ( ،1القاىرة :المجمس األعمى لمثقافة،

 ،)2003ص.63
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كمامسر م باممرف  C.Personفيعرؼ المجتمع المدني أنو :ذلؾ المجاؿ البعيد عف

سمطة الدكلة كالذم يتضمف بدكره تشكيمة مف المؤسسات االجتماعية تنتظـ بطريقة ديمقراطية

كتنطكم عمى ضمانات ديمقراطية.
كعرؼ

راات Whiteالمجتمع المدني بأنو ىك المجاؿ الكسيط بيف الدكلة كاألسرة ،الذم

تمؤله المنظمات المنفصمة عف الدكلة كالتي تتمتع باستقبلليا عنيا.1

كيتككف المجتمع المدني كفقا لجيف الشتايف مف أشكاؿ عديدة كمختمفة مف الجمعيات

 ،Associationغالبا ما يطمؽ عمييا جماعات طكعية أك مؤسسات ثانكية ،مثؿ :األسر،

المنظمات الدينية ،اتحادات العماؿ ،جماعات المساعدة الذاتية ،الجمعيات الخيرية ،منظمات

األحياء...،إلخ ،كيضيؼ مسافف خالر إلى ذلؾ عديدا مف التنظيمات المينية مثؿ :نقابة

المحاميف ،الجمعية الطبية ،كأيضا مجمكعة مف الجماعات الميمة التي تدعـ أىداؼ عديد مف

الفئات االجتماعية مثؿ الجمعيات الزراعية ،جماعات المستيمكيف...إلخ.2

كيرل ستيفف ديمك أف ىذه التنظيمات التي تكجد خارج اليياكؿ الرسمية لسمطة الدكلة،

تشير إلى حيز مستقؿ  SeparateSphereيتكفر لؤلفراد فيو حريتو تتبع عدد متنكع مف خبرات
الحياة التي تتيحيا الجمعيات المتنكعة التي يستطيع األفراد االنضماـ إلييا.

فمف كجية نظره يعكد تككيف المجتمع المدني إلى حيز مستقؿ مف الجماعات ،التي تكجد

خارج الشبكة الرسمية لمسمطة الحككمية كتتطمب نكعا مف االستقبللية عنيا ،كلكف في الكقت

ذاتو ،يرتبط ىذا الحيز بثقافة كقيـ أخبلقية معينة تعتبر ذات أىمية بالغة بالنسبة لممجتمع ككؿ.3
مف خبلؿ عرضنا ليذه التعاريؼ يمكف إجماؿ المقكمات كالركائز التي يبنى عمييا أم
4

مجتمع مدني ،كىي كالتالي:

 -1حرية المجتمع المدني :التي تمثؿ الركيزة األساسية في بناء المجتمع المدني ،فبدكف

قيمة الحرية (حرية الرأم كالتجمع كالنشاط كالمشاركة ،)...كفي ظؿ القمع كاالستبداد في الحكـ

كالتضييؽ عمى الحريات ،ال يمكف الحديث عف كجكد فعمي كفاعؿ لممجتمع المدني في المجتمع.
 -2المكاطف االيجابي :تعتبر المكاطنة أحد مقكمات الفعؿ الجمعكم ،كالتي مف خبلليا

يعبر عف سمكؾ المكاطنة ،أك ما يمكف تسميتو بالفضيمة المدنية ،بحيث أف المجتمع المدني يعد

1

 -فؤاد أبركاف ،المجتمع المدني في الجزائر ...بيف الخطاب كالممارسة ،مداخمة مقدمة ضمف فعاليات الممتقى الكطني األكؿ ،المكسكـ

بعنكاف  :المجتمع المدني كالمسار الديمقراطي في الجزائر ،جامعة تيزك كزك.2011 ،
2

 -ستيفف ديمك ،المرجع السابؽ ،ص.65 .

3

 -ستيفف ديمك ،المرجع السابؽ ،ص ص.66،65 .

4

-فؤاد أبركاف ،المرجع السابؽ.
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فضاء لمتعبير عف اىتمامات كطمكحات المكاطف ،في جك يتسـ بانتشار قيـ التسامح كاالحتراـ

المتبادؿ كاإلعتراؼ باآلخر ،أم القبكؿ بالتنكع كاالختبلؼ.

 -3الكعي التطكعي :كالذم تقكـ بترقيتو مؤسسات التنشئة االجتماعية بداية مف األسرة

كخمية أساسية لتككيف المكاطف الصالح مرك ار بالمدرسة كالمؤسسات الدينية كاإلعبلـ كغيرىا.

 -4االستقبللية :لقد أجمع أغمب المفكريف أف المجتمع المدني كياف مستقؿ عف الدكلة،

كىذا يعني نشاطو بعيدا عف سمطة كضغكطات تبعية الدكلة ،كما أنو تكجد مسافة بعيدة بيف

المجتمع المدني كالدكلة بشكؿ ال يعني الكاجية ،بما يتيح لو أف يككف كسيطا حقيقيا بينيا كبيف
المكاطف أك المجتمع.

 -5التنظيـ الديمقراطي :كيعني ضركرة كجكد ديمقراطية داخؿ تنظيمات المجتمع

المدني ،ككؿ ما تعنيو الديمقراطية مف احتراـ لمرأم كتعدديتو كحرية التعبير ،باإلضافة إلى
التداكؿ الديمقراطي عمى اليياكؿ المككنة لممنظمات ال سيما القيادية منيا.

 -6الشرعية القانكنية :إف استقبللية المجتمع المدني كانفصالو عف سمطة الدكلة ،ال

يعني خركجو كتمرده عف القانكف الذم ينظـ الحياة االجتماعية ،فيك يتأسس بالقانكف ،كيمارس

نشاطو كفقا ليذا القانكف.1

فمؤسسات المجتمع المدني ىي نتاج مجتمعي بمعنى أف نتاجيا أصبل ىك استجابة

لحاجة أك تحقيؽ ىدؼ في المجتمع ،كبالتالي نشاطيا ىكالسعي لتحقيؽ أىداؼ المجتمع. 2

 -3لفهرـ ااتطضب:

عرؼ الاببمرسرف) (Philippe Bretonالخطاب بأنو :نشاط إنساني ،يتخذ أكضاعان

بتبني
تكاصميةن متعددةن ،ككسائؿ منتكعة ،كييدؼ إلى إقناع شخص ،أك مستمع أك جميكر ماٌ ،
مكقؼ ما ،أك مشاركة في رأم ما.

كما أف مكضكعو باعتباره خطابا اقناعيا ىك دراسة تقنيات الخطاب ،التي مف شأنيا أف

تؤدم باألذىاف إلى التسميـ ،بما يعرض عمييا مف أطركحات ،أك تزيد مف درجة ذلؾ التسميـ.3
أما لضاكؿ شرمت فيذىب ألبعد مف ذلؾ ،حيث يقكؿ بأف الخطاب عبارة عف اتصاؿ

لغكم ،يعتبر صفقة بيف المتكمـ كالمستمع ،نشاطا متبادال بينيما ،كتتكقؼ صيغتو عمى عرضو
1

 -المرجع نفسو.

2

 -عمر بف حزاـ بف ناصر بف عمربف قرممة ،دكر مؤسسات المجتمع المدني في الكقاية مف اإلرىاب ،رسالة ماجستير في السياسة

الجنائية ،جامعة نايؼ العربية األمنية ،الرياض ،ص.126 .
3

 -الحاجة سعكد ،استراتيجية الشرعية كاالستمرار لؤلنظمة السياسية العربية :دراسة بنائية لمخطاب السياسي ،رسالة ماجستير في

الدراسات السياسية المقارنة  ،جامعة المسيمة  ،2016-2015 ،ص.27.
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االجتماعي ،فالخطاب تجربة دينامية تساىـ فييا أطراؼ متعددة عف طريؽ التفاعؿ ،مف أجؿ

تحديد األدكار :مرسؿ ،خطاب (رسالة) ،مرسؿ إليو.1

كيعتبر الخطاب كاحدا مف العمكـ االجتماعية التي يمكف مف خبلليا التعرؼ عمى طريقة

الجيات الفاعمة في المجتمع مف السياسييف أك المؤسسات السياسية ،بإيصاؿ الرسائؿ كالبيانات
كالتصريحات كالنصكص التي يكدكف ايصاليا إلى جميكر المخاطبيف ،عمى جميع المستكيات

المحمية كالكطنية كالدكلية .كيقصد بالسياسييف :رئيس الدكلة ،رئيس الكزراء ،كأعضاء آخريف مف

الحككمة أك البرلمانييف ككؿ مف يمارس العمؿ السياسي بمستكل قيادم .أما المؤسسات السياسية

فيقصد بيا :األحزاب السياسية ،مؤسسات كمنظمات المجتمع المدني ،كالدكائر الحككمية

المختمفة.2

لذلؾ فإف خطاب المجتمع المدني ىنا ما ىك إال ذلؾ الشكؿ الخاص كالمتميز مف

التكاصؿ المكجو ألجؿ إقناع المتمقي كتعديؿ سمككو ،فيك منظكمة مف األفكار تشكمت عبر تراكـ

معرفي نابع عف استقراء لمكاقع بكؿ مككناتو الثقافية كاالجتماعية كالسمككية  .3كبالتالي ىك نظاـ

فكرم يتضمف مجمكعة مف المفاىيـ لجانب معيف مف الكاقع االجتماعي ،كيضـ مجمكعة مف

األفكار كالقيـ كالمبادئ األخبلقية التي تسعى مؤسسات المجتمع المدني إلى غرسيا في نفكس

األفراد ،كحثيـ عمى احتراميا كانتياجيا في سمككاتيـ الحياتية ،فيك خطاب ييدؼ لمتأثير عمى

اتجاىات كسمككات أفراد المجتمع كزيادة درجة الكعي لدل مختمؼ فئات المجتمع ،ضمف تخطيط

مسبؽ.

مف ىنا نجد أف ىناؾ عبلقة بيف مؤسسات المجتمع المدني كظاىرة اإلرىاب ،كقد تأخذ

ىذه العبلقة الشكؿ كاالتجاه االيجابي ،كما قد تتخذ الشكؿ كاالتجاه السمبي ،كيبقى المعيار لتحديد

شكؿ العبلقة نحك ىذه الظاىرة ،فيما تقدمو مؤسسات المجتمع المدني كتقكـ بو مف دكر كمساىمة

في التصدم لمظاىرة اإلرىابية كالكقاية منيا.

حيث ستأخذ العبلقة الشكؿ اإليجابي إذا التزمت مؤسسات المجتمع المدني بدكر فعاؿ

كفاعؿ في المجتمع ،كتعمؿ بشكؿ مستمر كىادؼ لغرس القيـ كالمبادئ كالثقافة الصحيحة

كالسميمة لدل أفراد المجتمع ،كزيادة درجة الكعي لدييـ مف خبلؿ تبينييا لخطابات تنكيرية

كتكعكية ىدفيا التصدم كالكقاية مف االرىاب.
1

 -نعيمة سعدية ،تحميؿ الخطاب كاالجراء العربي ،قراءة في قراءة ،لذلم األثم ،عدد خاص بأشغاؿ الممتقى الدكلي الثالث في تحميؿ

الخطاب( ،جكيمية ،)2014 ،ص.79.
2

 -الحاجة سعكد ،المرجع السابؽ ،ص.29 .

3

 -يحي جبر كجماؿ أبك مرؽ ،الخطاب السياسي الفمسطيني كالمؤثرات الخارجية شيادة عمى العصر،

لذلم األبالضث ( ،فيفرم،

 ،)2009نقبل عفhttp://logs.najah..edu/staff/yahya-jaber/ article/article-77 :
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أما الشكؿ السمبي ،فسيككف عمى العكس تماما ،حيث سيككف سببو تخاذؿ ىذه

المؤسسات كتياكنيا في القياـ بدكرىا ،أك تقصيرىا في القياـ بيذا الدكر.

 -IIالخرخ ااعمقم باف ااظض مة اإلم ضبام ر ااتطضب ف اال طقم ااعمبام:
شيدت المنطقة العربية العديد مف الجماعات اإلرىابية المتطرفة التي مارست اإلرىاب في

العقكد الماضية ،خاصة خبلؿ فترة السبعينيات ك الثمانينيات ك التسعينيات كالى يكمنا ىذا ،حيث
انتيجت ىذه الجماعات اإلسبلمية المتشددة العنؼ كمنيت لتحقيؽ أىدافيا السياسية في كؿ مف

مصر ك الجزائر كالسعكدية.

غير أف القاسـ المشترؾ بيف ىذه الجماعات ك التنظيمات اإلرىابية ال يتكقؼ عند

استعماليا لمعنؼ ككسيمة لتحقيؽ أىدافيا السياسية ،بؿ تشترؾ أيضا في ككنيا تكظؼ خطابا

دينيا إلضفاء الشرعية اإلسبلمية عمى ممارسات العنؼ ك االرىاب التي تتبعيا لبمكغ أىدافيا.
فعمى سبيؿ المثاؿ ىناؾ جماعات إسبلمية تكفيرية متعددة أبرزىا :جماعة "الجياد"

المصرية ،ك كذلؾ الجماعة االسبلمية المصرية ،ك بعد ذلؾ تنظيـ "القاعدة" بقيادة "أسامة بف
الدف" ،ك أخير تنظيـ "داعش" بقيادة "أيمف الظكاىرم" ثـ "البغدادم" الذم أعمف الخبلفة

اإلسبلمية في كؿ مف سكريا ك العراؽ 1 ،كميا تكظؼ خطابا دينيا يستغؿ ك يشكه الديف اإلسبلمي
الحقيقي ،ألف ىذا الخطاب يقكـ عمى مجمكعة مف األفكار كالقيـ كالمبادئ التي تبرر التطرؼ

كتؤسس لشرعية اإلرىاب ،ك ذلؾ عمى أساس التأكيؿ الخاطئ كالمنحرؼ لآليات القرآنية ك السنة

النبكية التي يتـ تفسيرىا ك تأكيميا خارج السياؽ الذم أنزلت فيو.

ك نشير ىنا الى ىذا التقميد –التأكيؿ الخاطئ ك المنحرؼ -ليس كليد المحظة ،بؿ يعكد

الى جماعة االخكاف المسمميف التي أنشأىا الشيخ "حسف البنا" في مصر عاـ

 1928حيث

استندت تقميد التأكيؿ االرىابي لمنصكص االسبلمية حيف اختارت شعا ار ليا سيفيف متقاطعيف ك
يكتب تحتيا كممة "ك أعدكا" ،2ك ىي اختصار لآلية القرآنية الكريمة " رأ ِع
َوع ُّدخرا اَوهُهـْم لَوض امْمسَوطَوعْمسُهـْم ِعل ْمف
َو
قُه َّورٍةة ر ِعل ْمف ِعمب ِع
رف ِعب ِعه َوع ُهخ َّور االَّو ِعه َور َوع ُهخ َّور ُهك ْمـ".3
ضط ا ْما َوت ْما ِعؿ سُهْممِع ُهب َو
َو
َو

 السيد يسف ،مكاجية االرىاب :الدكر المعرفي ك التنكيرم لبلعبلـ المصرم ،أطمع عميو:http://www.acrseg.org/39211
2
السيد يسف ،المرجع السابؽ.1

3

 9سبتمبر  ،2017نقبل عف المكقع:

 -سكرة األنفاؿ ،اآلية .60
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ك جماعة اإلخكاف المسمميف  -كتبعيا بعد ذلؾ كافة الجماعات التكفيرية اإلرىابية -ىي

التي تحدد مف ىـ أعداء المسمميف الذم ينبغي "إرىابيـ" بقكة السيؼ ،ك ىؤالء األعداء قد يككنكف
1

أجانب غير مسمميف ،أك مسمميف ال يتكافقكف مع فكر ىذه الجماعات المتطرؼ ك المتشدد.

ك قد عمؽ ىذا اإلتجاه المفكر "سيد قطب" الذم انضـ لجماعة اإلخكاف المسمميف عاـ

 ،1950ك انفرد بصياغة نظرية تكفيرية شاممة أىـ مفرداتيا الحكـ عمى المجتمعات اإلسبلمية
المعاصرة أنيا مجتمعات جاىمية ،ك الدعكة الى االنقبلب المسمح عمى الدكؿ القائمة لفرض
2

تطبيؽ مبادئ الشريعة االسبلمية إلخراجيا مف الجاىمية الى الحضارة.
ك لكف األمر الميـ في إتباع ىذا التقميد

–التأكيؿ الخاطئ ك المنحرؼ لمنصكص

اإلسبلمية -مف قبؿ الجماعات ك التنظيمات اإلرىابية ،في ككف الكظيفة األساسية ليذا التأكيؿ
ىي :إضفاء الشرعية اإلسبلمية عمى ممارسات ك أساليب العنؼ التي تنتيجيا ىذه األخيرة ك
التي تتبنى اتجاىا عدائيا إزاء غير المسمميف ،بؿ إزاء المسمميف أنفسيـ سكاء كانكا حكاما

باعتبارىـ مف الطكاغيت الذم يحؽ شرعا الخركج عمييـ ك قتاليـ أكمف عامة المسمميف الذيف ال
3

يؤمنكف بأفكارىـ المتطرفة.

ك عمى ىذا األساس نجد أف تنظيـ داعش اإلرىابي اليكـ ،يكظؼ ىذا التقميد

–التأكيؿ

الخاطئ ك المنحرؼ لمقرآف الكريـ ك السنة النبكية -في خطاباتو لشرعنة استخداـ العنؼ ك تبرير
االرىاب ك الجرائـ التي يقكـ بيا سكاء عمى مستكل المنطقة العربية (سكريا ،العراؽ ،لبناف،

مصر )... ،أك خارج حدكد ىذه االخيرة.

فتنظيـ داعش ك مف خبلؿ تكظيفو لخطاب سياسي ديني تبريرم يستعيف بآليات ك

أساليب مضممة ك مراكغة ،تمكف مف كسب الدعـ ك التأييد ك جذب الشباب لبلنخراط ك التجند

ضمف صفكفو ،ك حقؽ انتشا ار ك تمددا كبي ار في المنطقة العربية لـ يسبؽ ألم جماعة أك تنظيـ

إرىابي أف حققو مف قبؿ ،فيك اليكـ يسيطر عمى مساحة شاسعة مف العراؽ ك سكريا ،دكف أف
ننسى أىمية االمكانيات ك المكارد المادية التي ساىمت في ذلؾ أيضا.

خاصة كأف ىذا الخطاب الديني التبريرم يقكـ عمى مجمكعة مف األفكار ك القيـ ك

المبادئ ،أىميا :إعادة إحياء الخبلفة اإلسبلمية ،ك اإلعبلء مف شأنيا ،تطبيؽ مبادئ الشريعة

االسبلمية بدال مف التشريعات الكضعية ،الجياد  ،الجاىمية ....ك كذلؾ يتبنى اتجاه متكامؿ في
تكفير غير المسمميف ،كحتى المسمميف أنفسيـ كفؽ شركط ،ك ىك ما تؤكده األحداث ك الكقائع

في كؿ مف العراؽ ك سكريا.
1

 -السيد يسف ،المرجع السابؽ.

2

 -المرجع نفسو.

3

 -المرجع نفسو.
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فيك ك مف خبلؿ ىذا الخطاب الديني يبرر أفعالو ك ممارساتو اإلجرامية غير اإلنسانية

مف خبلؿ التأكيد لمريديو ك أتباعو أنو في حرب مقدسة عمى كافة األصعدة إلعادة إحياء ك

إقامة "الخبلفة اإلسبلمية" مف خبلؿ تقكيض أسس الدكلة العربية المعاصرة ك بناء الدكلة الدينية
التي تحكـ بالشريعة االسبلمية.

كفي ظؿ األكضاع العربية المتأزمة سكاء عمى المستكل السياسي أك االجتماعي أك

االقتصادم كحتى الثقافي ،كجد ىذا التنظيـ – كحتى باقي الجماعات ك التنظيمات اإلرىابية-
ظالتو في فئة الشباب ألنو الفئة المتضررة كميا مف األكضاع العربية المزرية حيث تعيش ىذه

األخيرة حالة اختناؽ كاغتراب سياسي كاجتماعي حادة بسبب سياسة التيميش ك اإلقصاء

المنتيجة مف طرؼ األنظمة العربية ،إضافة الى الفقر كالبطالة ككذلؾ ىشاشة الكعي عند ىذه
الفئة ،كؿ ىذه العكامؿ ساىمت في تسييؿ ك التسريع مف عممية التأثر كاالقتناع بأفكار كقيـ ك

مبادئ التنظيـ -داعش -ك نتت عنيا التعاطؼ معو ك مف ثـ االنضماـ كاالنخراط كالتجند ضمف

صفكفو.

حيث يؤكد الدكتكر قدرم حفني في ىذا الصدد أنو ك مع غياب الدكلة التي تشبع

إحتياجات ك تطمعات مكاطنييا "كافة" فإنو بقدر اتساع رقعة المحبطيف كالميمشيف تككف األرضية
خصبة لمتعاطؼ ك التأثر بخطابات المتطرفيف ،ك ال يقتصر اإلحباط ك التيميش في ىذا السياؽ

عمى الجكانب المادية فقط ،بؿ كذلؾ التيميش السياسي ك التيميش الفكرم أيضا ،كيضيؼ أيضا

أنو ليس مف الصحيح أف ىؤالء المتطرفيف يحمقكف ضمف فضاء كسطي ،بؿ األقرب لمحقيقة أنيـ
يتحرككف بيف جماىير جاىزة لمتطرؼ ،ك متعطشة لغطاء ديني يرفع عف كاىميا التحرج مف
1

ممارسة العنؼ.

ك عميو ،نجد أف تنظيـ داعش ك عمى الرغـ مف امتبلكو إلمكانيات ك مكارد مادية أك ما

يعرؼ بالقكة المادية الستم ارره ،إال أنو لـ يكف بمقدكره تحقيؽ ما حققو اليكـ مف دكف خطاب

سياسي ديني يقكـ عمى تبرير ممارسات العنؼ المتبعة مف طرفو .فقد كاف ىذا الخطاب بمثابة
غطاء لممارساتو غير اإلنسانية في المنطقة العربية أك حتى خارجيا.

فقد عمؿ ىذا الخطاب عمى إضفاء ك إنتاج الشرعية اإلسبلمية عمى الممارسات اإلرىابية

التي ينتيجيا تنظيـ داعش اإلرىابي ،ألنو يقكـ أساس عمى التأكيؿ الخاطئ كالمنحرؼ لمنصكص
القرآنية كالسنة النبكية ،فيذا الخطاب كبما يتضمنو مف أفكار ك قيـ كمبادئ تخص الخبلفة

1

 -قدرم حفني ،لماذا يتعاطؼ المكاطف العادم مع المتطرفيف "أحيانا"؟ ،لذلم اسذض ضت األالخاث  ،المجمد األكؿ ،العدد ( ،4نكفمبر،

 ،)2014ص .20
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اإلسبلمية ،تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية ،الجياد ... ،كغيرىا ،حقؽ انتشا ار كاسعا ليذا التنظيـ
االرىابي ك جعؿ الكثيريف ينخرطكف ضمف صفكفو.

كذلؾ ألف الخطاب بصفة عامة لو دكر ميـ في السيطرة عمى العقكؿ ،ككذلؾ في إنتاج

الشرعية لمنتجيو عمى مفتقديو كفي عممية التنشئة السياسية ك االجتماعية ألنو يقكـ عمى االقناع

ك التأثير ك صناعة القبكؿ ،ك بالتالي فإف أية سمطة مادية تحتاج الى سمطة خطابية ترافقيا عمى
طكؿ مراحؿ نشأتيا ك بقاءىا ،ألنيا تنتت ليا القبكؿ ك االعتراؼ (الشرعية).

 -IIIخرم تطضب االذسلع االخ ف ف ااالخ لف ااظض مة اإلم ضبام ف اال طقم ااعمبام:
أضحى اإلرىاب اليكـ بكافة أشكالو ك أنماطو ظاىرة عالمية تخطت آثارىا ك أخطارىا
كؿ الحدكد ،ك شكمت ظاىرة عبر قكمية ،عابرة لمقارات ،مما فرض عمى العالـ دكال ك شعكبا

ضركرة ك حتمية تنسيؽ الجيكد لمتعاكف عمى محاصرتيا ك التصدم ليا ،سكاء عمى المستكل

الداخمي أك حتى المستكل الدكلي.

نجد أف مؤسسات المجتمع المدني ك باعتبارىا جزءا مف ىذا الكؿ الذم ىك اإلطار

السياسي ك االقتصادم ك االجتماعي ك الثقافي تتفاعؿ معو سمبا ك إيجابا ،تؤثر فيو ك تتأثر بو،

تؤدم دك ار ميما ك رئيسا في التصدم ك مكافحة اإلرىاب  .1كترجع أىمية دكر مؤسسات المجتمع
المدني الى حجـ تفاعؿ ىذه المنظمات مع احتياجات المجتمع ك الدكر الكسيط الذم تمعبو بيف

الدكلة ك المكاطف.

فالمجتمع المدني ىك ذلؾ المجتمع المنظـ تنظيما مؤسساتيا ،الذم يعبر عنو أيضا

بمجتمع األحرار كالمستقميف ،ألنو ال يعرؼ المراتب االجتماعية كال التدرج االجتماعي ،كما أف
تركيبو الداخمي ال يعرؼ السيطرة كال التبعية ،كأف العبلقات داخؿ المجتمع المدني ليست عبلقات

قكل اجتماعية أك طبقات اجتماعية ،ك لكنيا عبلقات بيف أحرار متساكيف ،ك لو دكر رئيس

بالكساطة بيف الفرد كالدكلة ،كأنشطة تمؾ المنظمات في مجاؿ استثمار طاقات المجتمع لخدمة
2

المجتمع.

بمعنى أف نطاؽ المجتمع المدني ينحصر في المؤسسات ك المنظمات غير الحككمية

التي يقكـ نشاطيا عمى العمؿ التطكعي ،كمف ثـ فيك مجتمع مستقؿ الى حد كبير عف إشراؼ
3

الدكلة المباشر.
1

 -حناف يكسؼ ،تشاركية كسائؿ االعبلـ ك المجتمع المدني في مكافحة االرىاب ،رؤية اجرائية في ضكء مدخؿ تقاسـ المعرفة ،أطمع

عميو 13 :سبتمبر  ،2017نقبل عفhttp://www.arabmediasociety.com/?article=930 :
2

 -صادؽ عمي حسف ،المجتمع المدني بيف الكاقعية الكجكدية كالمشاركة غير الفعمية  ،لمكم ااباضف الخمامضت رااستطاط ،أطلع علاه:

 ،2017-09-16نقبل عف/http://www.bayancenter.org/2016/08/2370 :
3

 -المرجع نفسو.
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ك قد أكدت مختمؼ الكثائؽ الدكلية أىمية دكرالمجتمع المدني كالمنظمات غير الحككمية

في مكاجية التحديات اإلرىابية المعقدة ك المتعددة األبعاد.

حيث برز دكر ىذه المؤسسات عمى الصعيد الدكلي بشكمو الرسمي حينما دعت األمـ

المتحدة إلى دمت منظمات المجتمع المدني في عممية القضاء عمى اإلرىاب مف خبلؿ قرار

الجمعية العامة المرقـ (  )60/288الصادر في  08سبتمبر  2006الذم ييدؼ إلى كضع
إستراتيجية لمكاجية اإلرىاب ،كطمبت مف الدكؿ األعضاء في المنظمة إشراؾ المؤسسات

االجتماعية كالمجتمع المدني ك منظماتو أكثر مف ذم قبؿ ،كترغيبيا كحثيا عمى العمؿ كتعزيز

جيكدىا لمحاربة اإلرىاب كالتصدم النتشاره ،كفي

 19سبتمبر  2006ثـ إقرار اإلستراتيجية

العالمية في مكاجية االرىاب رسميا في االمـ المتحدة ،ك بيذا منح المجتمع المدني دك ار أساسيا
1

ك بار از في التركيت ك الدعاية لئلستراتيجية العالمية في مكاجية اإلرىاب.

كنجد أف مؤسسات المجتمع المدني كالمنظمات غير الحككمية في العالـ العربي تعمؿ

ىي األخرل عمى المشاركة في مكافحة االرىاب ك التصدم النتشاره في المنطقة .خاصة ك أف
الدكؿ العربية ىي مف أكثر الدكؿ المتضررة مف األعماؿ اإلرىابية ك مف انتشار الثقافة التكفيرية
ك المتطرفة ليذه الجماعات ك التنظيمات اإلرىابية ك عمى رأسيا تنظيـ داعش اإلرىابي اليكـ،

فقد أضحت المنطقة العربية بمثابة حاضنة مبلئمة لتكاثر ك انتشار ىذه الجماعات ك التنظيمات
اإلرىابية المتطرفة بحكـ البيئة السياسية ك االجتماعية ك االقتصادية ك حتى الثقافية المتأزمة ك

المتآكمة ،مما أتاح الفرصة ليذه الجماعات ك التنظيمات لنشر ثقافة التطرؼ ك التعصب ك
استمالة الكثيريف لبلنضماـ إلييا ك االنخراط في صفكفيا

–تنظيـ داعش -مف خبلؿ خطاباتيا

السياسية الدينية التبريرية التي تعمؿ عمى إضفاء الشرعية اإلسبلمية عمى ممارسات العنؼ ك

اإلرىاب التي ترتكبيا بحؽ األبرياء سكاء داخؿ المنطقة العربية أك حتى خارج حدكدىا ،كما أشرنا

سابقا.

لذلؾ كاف لزاما عمى الدكؿ العربية اشراؾ كتفعيؿ مؤسسات المجتمع المدني ك تنسيؽ

التعاكف معيا لمكافحة اإلرىاب كتجفيؼ منابعو كالتصدم النتشاره خاصة كأف الظاىرة اإلرىابية

ظاىرة معقدة كمركبة ،كمرتبطة بسياؽ سكسيكثقافي كاقتصادم كسياسي ،كبالتالي البد مف اتباع

استراتيجية شاممة لمعالجتو ك أال تقتصر معالجتو عمى الجانب األمني ك اإلجراءات القانكنية
فقط ،بؿ تبني استراتيجية تشمؿ المنظكمة الثقافية أيضا.

خاصة في ىذا الكقت الذم تحرص فيو الجماعات كالتنظيمات اإلرىابية عمى تحقيؽ

التكاصؿ الدائـ ك نشر فكرىا المتطرؼ كالتكفيرم مع الجماىير الكاسعة مف خبلؿ استخداميا
1

 -حناف يكسؼ ،المرجع السابؽ.
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لكسائؿ االعبلـ العامة ،ك االلكتركنية (االنترنت خاصة) ،ك إقامة صبلت خاصة مع بعض
1

الكسائؿ اإلعبلمية العربية ،ك اعتمادىا عمى بعض األكساط المتدنية المتعاطفة معيا.

لذلؾ نجد أف دكر مؤسسات المجتمع المدني غير الحككمية بكؿ أشكاليا ك مككناتيا (

األسرة ،المدارس ،المؤسسات الدينية ،الجامعات ،الييئات النقابية ،المنظمات الرياضية،

الجمعيات الخيرية ،جمعيات حقكؽ االنساف... ،الخ) يقع عمييا العبء التنكيرم ك التكعكم في
مكافحة اإلرىاب ك أفعالو اإلجرامية لمتصدم لمثقافة التكفيرية ك المتطرفة التي تنشرىا الجماعات

ك التنظيمات اإلرىابية (داعش).

ك يككف ذلؾ مف خبلؿ تبني خطاب سياسي تنكيرم ،تكعكم ،مبسط ك ممنيت ،يقكـ
2

عمى أساس:

 التكعية المبكرة الكقائية لؤلفراد ،مف خبلؿ نشر ك تعميـ األفكار ك القيـ ك الثقافة الصحيحة،باعتبارىا حتمية ضركرية لممكاجية الثقافية لئلرىاب ك الفكر المتطرؼ ،خاصة كأف مؤسسات

المجتمع المدني ،الحاضف األكؿ ليؤالء األفراد ،إف في المدرسة أك الجامعة أك النقابة أك الجمعية
 ...الخ.

 نشر ثقافة مشاركة الغير في الكجكد ،مف خبلؿ اإلضاءة المكضكعية عمى طبيعة الغير ،كإظيار القكاسـ المشتركة التي تكحد بيف كافة األجناس ك األعراؽ ك الديانات.

 -تأىيؿ أفراد المجتمع ك بكؿ مراحمو العمرية ك طبقاتو االجتماعية عمى مبادئ ك قيـ:

 القبكؿ باألخر المختمؼ بغض النظر عف دينو أك عرقو أك جنسو أك لكنو ،أك مذىبو أكطائفتو.

 التعايش المشترؾ. -الحكار التفاعمي.

 -فيـ الفكر المناقض.

 تكعية األفراد لئللتزاـ بكاجباتيـ ك أدائيا بعيدا عف الكراىية ك التسمط أك القير أك اإلجحاؼ. تنكير األفراد بحقكقيـ الطبيعية كالمدكنة كالحضارية التنظيمية بعيدا عف اإلفراط ،كشرح3

اآلليات الحكارية البناءة لتحقيقيا بعيدا عف الغكغائية أك كسائؿ العنؼ.

1

 دكر االعبلـ الجديد في نشر ظاىرة االرىاب ،نقبل عف:http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/60027 ./

2

 -عمي جميؿ حرب ،دكر مؤسسات المجتمع المدني القانكنية في التكعية في مجاؿ مكافحة االرىاب ،ط  ، 1دكر مؤسسات المجتمع

المدني في التكعية االمنية ،معف خميؿ العمر ك آخركف ،جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية ،2010 ،ص.262 .
3

 -المرجع نفسو ،ص .263
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كذلؾ أف تعمؿ ىذه المؤسسات عمى اختبلؼ أشكاليا عمى تجديد الخطاب الثقافي ك

الديني ،ألنو حتمية ضركرية لممكاجية الثقافية لئلرىاب كالتطرؼ ،كلتصحيح صكرة الديف

اإلسبلمي الذم تعمؿ ىذه الجماعات كالتنظيمات اإلرىابية  -تنظيـ داعش  -عمى تشكيو

صكرتو ك تبينو عمى أنو ديف كراىية ك قتؿ كارىاب ،كذلؾ مف خبلؿ تبنييا

–ىذه الجماعات

كالتنظيمات -لخطاب سياسي ديني تبريرم يشرعف ممارساتيا اإلرىابية ك أساليب العنؼ التي

تنتيجيا لتحقيؽ أىدافيا ،مما ساىـ في تعاطؼ الكثيريف معيا ك استمالتيـ لبلنضماـ لصفكفيا.
لذا البد أف تعمؿ مؤسسات المجتمع المدني مف خبلؿ خطاباتيا عمى كشؼ ك فضح

ممارسات التشكيو ك التضميؿ التي تتبناىا ىذه الجماعات ك التنظيمات اإلرىابية بحؽ الديف

اإلسبلمي ك مدل تضميميـ لمحقائؽ الدينية.

خاصة في ظؿ ىذه المرحمة التي يمر بيا العالـ العربي االسبلمي ،حيث تتصاعد

مكجات الكراىية كالتطرؼ كالعنؼ كاإلرىاب كالتكفير التي انتشرت تحت دعاكل كدعاية باطمة
تتخذ مف اإلسبلـ مرجعية ليا ،البد أف تجعؿ مؤسسات المجتمع المدني مف تجديد الخطاب

الديني بصكرة عامة قضية ىامة تتصدر القضايا التي تيتـ بيا في ىذه المرحمة.

كال يعني تجديد الخطاب الديني ىنا ،إضعافا لمديف في حياة المسمميف ،بإقصائو أك

بالتقميؿ مف تأثيره ،كال يعني أيضا التجديد ألصكؿ الديف كثكابتو ،فيذه مسائؿ غير قابمة لمتجديد
1

كالتغيير ،ألنيا أركاف يقكـ عمييا اإلسبلـ كشريعتو.

بؿ يعني تجكيد الخطاب شكبل كمضمكنا ،كاالرتقاء بو ،كاكسابو مقكمات التكيؼ مع

العصر ،مف أجؿ أف يككف أداة لتبميغ الرسالة االسبلمية الحقيقية ،ككسيمة لبناء اإلنساف الذم
يعرؼ دينو ،كينفتح عمى عصره ،كيندمت في محيطو ،كيحترـ مف يخالفو في المعتقد كالرأم
كالمكقؼ كأسمكب الحياة ،كيتحاكر معو ،كال ينأل بنفسو عنو ،أك يتخذ منو عدكا لمجرد أنو
2

يختمؼ معو في أمكر معينة.

فيذا النكع مف التجديد في الخطاب الديني ،ضركرة حتمية فرضتيا مف جية الحرب التي

تشف ضد اإلسبلـ ،سكاء مف الداخؿ أك مف الخارج ،أم مف داخؿ عالـ المسمميف أك مف خارجو

مف قبؿ المتطرفيف المتعصبيف الكارىيف لئلسبلـ .كمف جية ثانية لكشؼ كفضح ما تقكـ بنشره

الجماعات كالتنظيمات اإلرىابية-داعش -مف أفكار كقيـ كمبادئ تدعي بأنيا تمثؿ الديف

اإلسبلمي لتبرير ممارسات العنؼ كاإلرىاب التي تنتيجيا بحؽ األبرياء ،لكي تضفي الشرعية

اإلسبلمية عمى ىذه الممارسات اإلرىابية.
1

 عبد العزيز التكيجرم ،في مفيكـ تجديد الخطاب الديني ،لذلم ااالاضة  ،أطمع عميو16 :سبتمبر ،2017نقبل عف:http/www.alhayat.com.

2

 -المرجع نفسو.
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لكف كمع ذلؾ يبقى أف نشير أف إسياـ مؤسسات المجتمع المدني في مكاجية التطرؼ

كالتصدم لئلرىاب كقياميا بدكر فعاؿ يتكقؼ عمى عدة متغيرات ،أبرزىا قدراتيا البشرية كالمادية
كاإلطار التشريعي التي تتحرؾ مف خبللو ك المنظكر األمني لتعامؿ الدكلة معيا ،ثـ طبيعة

القيادات ك النخب في مؤسسات المجتمع المدني.

كيتكقؼ الرىاف عمى دكر فاعؿ لممجتمع المدني إلى حد كبير عمى قدرة مؤسسات

المجتمع المدني في االلتحاـ بالقكاعد الشعبية ،كالخركج مف إطار النخبكية إلى الجماىيرية ك

كذلؾ تبني خطاب سياسي مبسط كآليات ك منيت ،يعكس رسالتو كأىدافو في تكعية كتنكير فئات
1

المجتمع لمكاجية التطرؼ ك اإلرىاب.
ااتضسلم:

إف ظاىرة اإلرىاب اليكـ أضحت ظاىرة عالمية ،معقدة كمركبة ،فيي عالمية ألف
أخطارىا كآثارىا تخطت كؿ الحدكد ،كأصبحت تيدد األمف كاالستقرار الداخمي لمدكؿ ،كما تيدد

األمف كالسمـ الدكلييف عمى حد سكاء .أما مف الناحية الثانية ،فيي ترتبط بسياؽ سسيك ثقافي
اقتصادم كسياسي.

كبالتالي فإف اإلستراتيجية المتبعة لمكاجية اإلرىاب كالتصدم لو كالحد مف انتشاره في

المنطقة العربية ،ال يجب أف تتكقؼ كتقتصر عمى الجانب األمني كاإلجراءات القانكنية فقط ،بؿ
تستكجب استراتيجية شاممة تضـ المكاجية الثقافية لئلرىاب كالتطرؼ مف خبلؿ نشر األفكار

كالقيـ كالمبادئ الصحيحة لبناء مكاطف صالح يخدـ المصمحة العامة لممجتمع ،مف خبلؿ التركيز
عمى التنشئة االجتماعية الصحيحة كالتربية الدينية السميمة.

لذلؾ ال بد مف إشراؾ مؤسسات المجتمع كتفعيميا لمكافحة اإلرىاب كتجفيؼ منابعو

كالتصدم النتشاره داخؿ المنطقة العربية .فمؤسسات المجتمع المدني كعمى اختبلؼ أشكاليا
كمككناتيا (المدارس ،الجامعات ،الييئات النقابية ،الجمعيات الخيرية ،جمعيات حقكؽ

االنساف ،)...يقع عمييا العبء التنكيرم كالتكعكم ،كذلؾ مف خبلؿ تبينيا لخطابات تنكيرية
كتكعكية ىادفة لمتكعية المبكرة الكقائية لفئات المجتمع لمكاجية الثقافة التكفيرية كالمتطرفة التي

تنشرىا الجماعات كالتنظيمات االرىابية.

فتنظيـ داعش كعمى اختبلؼ مسمياتو يكظؼ خطابا سياسيا دينيا تبريريا يعمؿ عمى

إضفاء الشرعية اإلسبلمية عمى الممارسات اإلرىابية التي تنتيجيا ألنو يقكـ أساسا عمى التأكيؿ

1

 -محمد فرحاف سند ،أثر المتغيرات الدكلية كاإلقميمية عمى تطكر المجتمع المدني في دكؿ مجمس التعاكف الخميجي(،القاىرة ،المكتب

العربي لممعارؼ ،)2015 ،ص ص.235 ،234 .
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الخاطئ كالمنحرؼ لمنصكص القرآنية كالسنة النبكية .كاستغبلليا الجيد لمدعاية ككسائؿ االعبلـ

كاالتصاؿ ككذلؾ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي ،مما ساىـ في تعاطؼ الكثيريف مع ىذه الجماعات

كالتنظيمات ،كاالنخراط ضمف صفكفيا.

لذلؾ البد أف تعمؿ مؤسسات المجتمع المدني مف خبلؿ خطاباتيا عمى كشؼ كفضح

ممارسات التشكيو كالتضميؿ التي تتبناىا ىذه الجماعات كالتنظيمات اإلرىابية بحؽ الديف
اإلسبلمي كمدل تضميميـ لمحقائؽ الدينية.

فالخطاب لو دكر ميـ في المكاجية الثقافية لئلرىاب كالفكر المتطرؼ كالتكفيرم ،الذم

تتبناه ىذه الجماعات كالتنظيمات في المنطقة العربية ،ألنو يقكـ عمى اإلقناع كالتأثير كصناعة

القبكؿ ،كىك ما يجعؿ لو دكر بارز في عممية التنشئة السياسية كاالجتماعية ،ألف الخطاب عامة

يشكؿ طرؽ اتصاؿ أك تفاعؿ بيف األفراد ،كمف خبلؿ ىذه الممارسات الخطابية يتمكف األفراد مف

صنع معنى العالـ.

خاصة في ظؿ ىذه المرحمة التي تمر بيا المنطقة العربية ،حيث تتصاعد مكجات

الكراىية كالتطرؼ كالعنؼ كاإلرىاب كالتكفير التي انتشرت تحت دعاكل كدعاية باطمة تتخذ مف

االسبلـ مرجعية ليا ،فالمكاجية الثقافية لئلرىاب كالفكر المتطرؼ أصبحت ضركرة كحتمية
يفرضيا الكاقع العربي الراىف مف جية كالحرب المعمنة عمى اإلسبلـ مف جية ثانية.
كلكف عمى الرغـ مف أىمية دكر مؤسسات المجتمع المدني كخطاباتيا في مكاجية

االرىاب كالتصدم لو في المنطقة العربية ،سكاء مف خبلؿ التكعية المبكرة الكقائية مف أخطاره،
أك مف خبلؿ فضح أساليبو الخطابية المضممة كايجاد المناخات السميمة لمكافحتو .يبقى دكرىا

مرىكنا بعدة متغيرات أىميا :قدراتيا البشرية كالمادية كاإلطار التشريعي الذم تتحرؾ مف خبللو
كالمنظكر األمني لتعامؿ الدكلة معيا ،ككذلؾ مدل التحاـ ىذه المؤسسات بالقكاعد الشعبية،

كالخركج مف إطار النخبكية إلى الجماىير.
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ااعمقضت االخ ام  -ااعمكمام رلمأام ااسالرؿ ااخالقماطف ف ااذمائم.
Civil-Military Relations and the Question of Democratic Transition
.in Algeria
أ-شلغرـ عاـ  ،ذضلعم مطاؼ2

االلتص:
تتسـ العبلقات المدنية العسكرية في الجزائر بالتعقيد كالحساسية مما جعميا تؤثر عمى مسار التحكؿ الديمقراطي نظ ار لعمقيا
التاريخي الذم يعكد إلى مؤتمر الصكماـ سنة 1956الذم طرحت فيو أكلكية السياسي عمى العسكرم ،كالتي خمقت بعد
االستقبلؿ جدال كصراعات بيف قادة الثكرة السياسييف كالعسكرييف حسمتيا المؤسسة العسكرية ،كمنذ ذلؾ الكقت أصبحت
العبلقة بيف المدنييف كالعسكرييف تحكميا بنية سمطكية مبنية عمى الشرعية الثكرية

أكسبت القادة العسكرييف

شرعيةتاريخيةمميزة ،مخمفة بذلؾ كتمة تاريخية كعقيدة صمبة يصعب فصؿ تأثيراتيا عمى الممارسة السياسية كىذا ما جسده
تدخؿ الجيش في إيقاؼ المسار االنتخابي سنة.1992
إف تطمع الجزائرييف إلى إقامة نظاـ ديمقراطي إال أف مسألة التحكؿ الديمقراطي كمآالتو في الجزائر تبقى عممية تحقيقو
مرتبطة بترسيخ قاعدة كصاية المدني عمى العسكرم ،إال أف تحقيؽ ذلؾ ال يزاؿ بعيدا بالنظر إلى حالة التماىي كالتعقد
التي تميز العبلقات المدنية العسكرية رغـ أف شعار الدكلة المدنية الذم تـ إطبلقو مؤخ ار يشير إلى التحضير لمرحمة جديدة
تضمف استم اررية النظاـ كاستق ارره ،كبإعداد ترتيبات تجعؿ المؤسسة العسكرية العبا ميما في إقرار ىذا اإلنتقاؿ .لذلؾ
تسعى ىذه الكرقة إلى فيـ العبلقة المكجكدة بيف المدني( السياسي) كالعسكرم كأثرىا في مسار التحكؿ الديمقراطي كفي
تحديد معالمو المستقبمية.
ااكللضت االفسضالام :العسكريتارية ،الديمقراطية ،الدكلة المدنية ،السياسة.

Summary:
The arduousdemocratic transition And future prospectsIn Algeria remains linked to
the influence of the civil-military relations in directing the path to democratic
transition reality of today indicates a crisis in the transition, in spite of the aspiration
of the Algerians to instituted a democratic system and the deposition of
professionalism army and not interfering in political affairs but that is still far under
identification and overlap that characterizes these relations and the difficulties which
influenced in the democratic transition and determining His future, despite raising the
issue of the civil state in recent times but that does not mean the exclusion of the
military's role in the adoption of this transition“ Ruling But Not Governing” , because
of their ability and power to the public domain as well as the popular depth and status
required by the Algerians as the guarantor institution of national unity and cohesion
to appreciate it, so this paper seeks to understand the relationship between the civil
(political) and the military and the future of democratic transition in context of the
.transformation on the internal and external levels
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key words : Militarism. Democracy. Civil State. Politics.
لقخلم :
تشير العديد مف تجارب التحكؿ الديمقراطي أف العبلقات المدنية العسكرية تمعب دك ار ميما في
عممية التحكؿ ديمقراطي ،كبالعكدة إلى الحالة الجزائرية نجد أف ىذه العبلقات ال يزاؿ يشكبيا
الغمكض كالتعقيد بالنظر إلى عدـ حسـ جدلية السياسي كالعسكرم المطركحة منذ الثكرة
التحريرية ،كالتي ال تزاؿ تطرح إشكالية "مف يتحكـ في مف؟" مما يتطمب تسميط الضكء عمى
تأثيراتيا عمى عممية اإلنتقاؿ الديمقراطي ،التي تتأثر بالطابع العسكرم ألعماؿ السمطة ،كبتدخؿ
المؤسسة العسكرية في حسـ الصراع مف خبلؿ تكلييا لزماـ المبادرة في لحظة التحدم ،كىذا
مايتجمى في إيقاؼ المسار االنتخابي سنة  1992كبتكريس منطؽ العسكرة في المعبة السياسية.
كبالتالي أزمة التحكؿ الديمقراطي في الجزائر مرتبطة باختبلؿ تكازف العبلقات المدنية العسكرية
نظ ار لقكة المؤسسة العسكرية كبإرادتيا في التحكـ ،يقابميا في ذلؾ ضعؼ األحزاب السياسية
كالمنظمات المدنية كبغياب التكافؽ فيما بينيا نظ ار الرتباطيا بأجيزة الدكلة العميقة ،مما يصعب
مف إقناع ىذه المؤسسة بضركرة التحكؿ نحك الديمقراطية.
ىذا ما سنحاكؿ تفصيمو في ىذه الكرقة مف خبلؿ اإلحاطة بيذا المكضكع عبر اإلجابة عمى
التساؤالت المتصمة بيذه المسألة،
 -1االشكلم اابالثام  :تحاكؿ ىذه الكرقة اختبار العبلقة المكجكدة بيف العبلقات المدنية العسكرية
كمسألة االستعصاء الديمقراطي كمف ىذا المنطمؽ نجد أف إشكالية العبلقات المدنية العسكرية في
الجزائر تتطمب اإلجابة عمى العديد مف التساؤالت المرتبطة بيذا الكاقع إذ تثير الدراسة تساؤال
رئيسيا مفاده  :إلى أم مدل تؤثر العبلقات المدنية العسكرية عمى عممية االنتقاؿ الديمقراطي في
الجزائر؟ كعمى ىذا األساس يمكف طرح عدة تساؤالت فرعية:كيؼ تؤثر العبلقات المدنية
العسكرية عمى ىذا االنتقاؿ ؟ككيؼ تتعامؿ المؤسسة العسكرية مع التحكالت الحاصمة في
الشخصية السياسية الجزائرية؟ ىؿ يمكف تحقيؽ التفاىـ كالتعايش كالتعاكف كبناء الثقة بيف
الطرفيف؟ ما مكقؼ الجيش مف مطالب المعارضة السياسية برعاية االنتقاؿ الديمقراطي؟ ما مدل
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تكافئ أطراؼ ىذه العبلقة في قدرتيا عمى مكاجية التحديات الراىنة بطريقة ديمقراطية؟كما مدل
قبكؿ المسئكؿ العسكرم في تحمؿ قكاعد كآليات الديمقراطية الحديثة؟ كىؿ يمكف إحداث ىذا
االنتقاؿ في ظؿ تداعيات الحراؾ الشعبي الراىف ؟
-2االقضمبماال هذام :مف أجؿ بناء تصكر تحميمي متكامؿ يبلءـ دراسة ىذا المكضكع نعتمد
عمى مقاربة منيجية تتمثؿ في تكظيؼ مجمكعة مف المناىت المتمثمة في استخداـ المنيت
التاريخي عند التطرؽ لمتطكر التاريخي لمعبلقات المدنية العسكرية المرتبطة بالتحكالت التي مر
عمييا النظاـ السياسي الجزائرم،مف أجؿ لتقكية كفاءة التحميؿ كدقتو يتـ االعتماد عمى منيت
تحميؿ المضمكف مف خبلؿ التطرؽ لبعض التصريحات كالتحميبلت التي تناكلت دكر العبلقات
المدنية العسكرية في عممية التحكؿ الديمقراطي،كفي ظؿ المأزؽ الذم تعيشو الجزائر في الكقت
الراىف تتطمب ىذه الدراسة االعتماد عمى المنيت الكصفي الذم يمكننا مف تكفير قد ار مف
المعمكمات المرتبطة بمكضكع الدراسة التي تستدعي كصؼ كتشخيص ظاىرة العسكرتاريةكأثرىا
عمى الممارسة الديمقراطية عبر اختيار المؤشرات كالمتغيرات المتصمة بيا ،كلمعرفة مستكل
التحكالت الحاصمة في العبلقات المدنية العسكرية كأثرىا عمى صيركرة االنتقاؿ الديمقراطي يمكف
استخداـ المنيت المقارف بصكرة ضمنية مف خبلؿ المقارنة بيف فترات مختمفة حكؿ درجة تدخؿ
العسكر في الحياة السياسية طيمة الفترة الممتدة مف سنة  1989كالى فترة الحراؾ الشعبي الراىف،
كما يتـ تكظيؼ المنيت اإلحصائي كلك بصفة محدكدة في تفسير بعض النسب كالمؤشرات
المرتبطة بالرأم العاـ كالممارسة الديمقراطية في الجزائر ،كفي ىذا اإلطار يمكف االستعانة أيضا
ببعض المقتربات النظرية لتفسير ظاىرة التداخؿ بيف أدكار السياسييف كالعسكرييف في السياسة
في مراحؿ معينة كأثر ذلؾ عمى التحكؿ الديمقراطي ،ىذا ما يتطمب تكظيؼ مقترب النخبة الذم
يقتضي التعرؼ عمى طبيعة النخبة المحددة لتكجيات النظاـ السياسي،مف خبلؿ تناكؿ
الخصائص الشخصية كتأثير األبعاد االجتماعية ليذه العبلقات كتأثيراتيا في مسار االنتقاؿ نحك
الديمقراطية ،إلى جانب ذلؾ نعتمد عمى مقترب الثقافة السياسية التي تحكـ السمكؾ السياسي مف
خبلؿ معرفة درجة تجذر كاقتناع النخب السياسية كالعسكرية بقيـ الديمقراطية كالتعايش بينيما
كاعتماد أسس الحكار كالتكافؽ.
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 -3أ ّلامااخمامم :تيتـ ىذه الكرقة بدراسة تأثير العبلقات المدنية العسكرية كاألسئمة المطركحة
في الكقت الراىف حكؿ مآؿ االنتقاؿ الديمقراطي ككيفية إحداثو في الجزائر ،كذلؾ كفؽ مقاربة
نقدية تقكـ عمى تحميؿ أثر ىذه العبلقات عمى مسار ىذا االنتقاؿ كربطو بجدلية العبلقة أك
األكلكية بيف السياسي كالعسكرم التي يتميز بيا النظاـ السياسي الجزائرم ،ليذا يتـ تسميط الضكء
عمى طبيعة العبلقات المدنية العسكرية كمدل فعاليتيا في تحقيؽ انتقاؿ ديمقراطي سمس
كمتفاكض عميو كتأثيرات ذلؾ عمى الممارسة الديمقراطية في الكقت الراىف ،الذم يشيد جدال
كنقاشا حكؿ مسألة تمديف الحكـ كمضمكف الدكلة المدنية ،مف ىنا تصب أىمية ىذه الكرقة في
اإلحاطة بصعكبة ىذا التحكؿ كتكقع سيناريكىاتو المستقبمية في ظؿ التحكالت السمبية لمربيع
العربي التي أفرزت كاقعا معقدا يصعب التساكؽ معو،كالذم يشير إلى كجكد عقدة في التحكؿ
نحك الديمقراطية مما يتطمب ذلؾ تحميؿ كفيـ طبيعة العبلقات المدنية العسكرية في الجزائر.
ضاخمامم:تصب أىداؼ ىذه الدراسة ضمف المساعي الرامية إلى معرفة حدكد تأثير
 -4أ خا ّ
العبلقات المدنية العسكرية في عممية التحكؿ الديمقراطي في الجزائر ،كبالتالي ىذا المسعى
ييدؼ إلى رسـ المعالـ المستقبمية لمتحكؿ الديمقراطي كسيناريكىات التغيي رفي ظؿ غياب تكافؽ
سياسي بيف السمطة كالمعارضة ،إلى جانب محكرية المؤسسة العسكرية في رعاية ىذا التحكؿ
كمف ىنا تندرج ىذه الدراسة ضمف المساعي البحثية التي تحاكؿ الكشؼ عف مسببات المأزؽ
الديمقراطي في الجزائر كنتائجو ككيفية معالجتو،مف أجؿ الكصكؿ إلى تصكر يحدد طبيعة
العبلقات المدنية العسكرية ككيفية تأثيرىا عمى الممارسة الديمقراطية إلى جانب الفصؿ بيف ما
ىك سياسي كما ىك عسكرم كتبييف أكجو التداخؿ بينيما .
 -5الخرخااخمامم:ىذه الكرقة تعالت سياؽ زمني محدد منسنة  1989الذم يتزامف كبداية االنفتاح
السياسي في الجزائر إلى غاية زمف الربيع العربي كتحكالتو السمبية الذم عرفت خبللو العبلقات
المدنية العسكرية تجاذبات أثرت عمى عممية اإلنتقاؿ الديمقراطي في الجزائر.
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االالرماألرؿ :االالخخات االؤثمة ف ااعمقضت االخ ام ااعمكمام را عكضمضسهض على لمضم اال سقضؿ
ااخالقماطافف ااذمائم.
إف فيـ حقيقة الدكر الذم تمعبو المؤسسة العسكرية كعبلقتيا بالسمطة السياسية في الجزائر
يقتضي معرفة المكانة التي تحتميا في منظكمة الدكلة كفي ثقافة المجتمع ،كذلؾ لفيـ طبيعة
العبلقات المدنية العسكرية عبر التطرؽ لخصكصية المؤسسة العسكرية كطبيعة الثقافة السائدة
في المجتمع الجزائرم كالتي تؤثر في ميزاف ىذه العبلقات .
 -1سأثام االضمف ااسضماتف :تبرز أىـ األحداث التاريخية في الجزائر بأف العبلقة بيف السياسي
كالعسكرم مبنية عمى فرض السيطرة كالغمبة ،كيظير ذلؾ جميا في مؤتمر الصكماـ سنة 1956
الذم طرح قاعدة أكلكية السياسي عمى العسكرم ،مف خبلؿ تكلي القادة السياسييف ميمة الدفاع
عف القضية الجزائرية في المحافؿ الدكلية كالتفاكض مع فرنسا كبتكلي القادة العسكرييف لميمة
الكفاح المسمح ،كالتي خمقت ردكد أفعاؿ شديدة لدل غالبية القادة العسكرييف المفجريف لمثكرة الذيف
أركا فييا انحرافا عف الخط الذم رسمكه كتبييضا لتاريخ بعض السياسييف ،مما كلد أزمة خطيرة
في أكت سنة  1957بيف القيادات المنبثقة عف مؤتمر الصكماـ ،أيف طالب القادة العسكريكف
بإلغاء مقرراتو كانتخاب قيادة جديدة يستبعد فييا السياسيكف ،لكف تـ إنياء األزمة بحؿ كسط يبقي
عمى الييئات التي أنشئيا المؤتمر كالعكدة لفكرة القيادة المكحدة دكف كضع األكلكية.

كمنذ ذلؾ

أرسي أكؿ مبدأ يحكـ عبلقة العسكرم بالسياسي القائـ عمى قاعدة ":حيف يختمؼ الساسة
كيعجزكف عف المبادرة عمى العسكرييف أف يأخذكا زماـ المبادرة"  .1لقد شكمت ىذه األزمة منعرج
حاسـ في مسيرة الثكرة عمى اعتبار أف األكلكية ألغيت نظريا لكف كرست ميدانيا أكلكية الجناح
العسكرم الذم فرض كجية نظره في كثير مف القضايا .2
في ىذا السياؽ طرحت األحداث الجارية بعد االستقبلؿ جدلية مف يتكلى السمطة ،أيف كانت قيادة
األركاف تمارس سمطة فعمية كتحت غطاء سياسي تمكنت مف حسـ األمكر لصالحيا ،فالقراءة
التاريخية تظير أف التأسيس لمدكلة كاف كفؽ منطؽ العسكرتارية كالتي لعب فييا العسكر دك ار
1 -MESBAH, Mohamed Chafik .« L’armée algérienne face au défi de la transition démocratique »,.
Fuerzas Armadas y TransitionsDémocratiques en el Méditerrané, organisé en Barcelona par CIDOB y
Ministère de Défense el dua)13 de Juin 2011( p01.
 –2مهري،عبداحلميد" ،اجليشوالسلطةالسياسيةفيالوطنالعريب " ،جملةدراساتاسرتاتيجية،العدد،جوان ،2008صص.8-7
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جكىريا في إنجاز ىذه الميمة ،لكف بالتكارم خمؼ الستار كبدعميا لكاجية سياسية تتكافؽ كرؤيتيا
 .)2(1في ىذا السياؽ أثبتت أزمة صائفة  1962بيف الحككمة المؤقتة كقيادة األركاف بتفكؽ ىذه
األخيرة كبحسـ الصراع لصالحيا بدعميا لمرئيس "أحمد بف بمة" ،كىذا ما تجسد أيضا فيما يعرؼ
بعممية التصحيح الثكرم سنة  1965أيف تكلى فييا العقيد ىكارم بكمديف رئاسة الدكلة مكرسا
بذلؾ قدرة كسطكة العسكر في األخذ بزماـ المبادرة كاإلرادة في التحكـ .كعقب كفاة بكمديف تدخمت
ىذه المؤسسة لتحسـ الصراع عمى السمطة بيف جناح "محمد الصالح يحياكم "الحزبي" كجناح"عبد
العزيز بكتفميقة" الدبمكماسي لصالح عقيد مف صفكفيا كىك"الشاذلي بف جديد"تحت شعار أقدـ
ضابط في أعمى رتبة عسكرية  .)i(3كقد كاف ليذه المؤسسة الدكر البارز في كصكؿ "الشاذلي"
سنة 1979إلى سدة الحكـ كالذم اعتمدىا كقاعدة يرتكز عمييا حكمو بالنظر إلى إفتقاده لمكاريزما
السياسية التي تسمح لو بإعادة رسـ التكازنات السياسية التي يتطمبيا النظاـ آنذاؾ

 .4كبالتالي

التاريخ السياسي لمجزائر يؤكد عمى المكانة التاريخية ليذه لمؤسسة باعتبارىا القطب األساسي
لمسمطة المركزية ،ما يجعميا مختمفة عف الجيكش الكبلسيكية باعتبارىا تنفرد بخاصية تكمف في
أنيا تمتمؾ امتداد كعمؽ شعبي.5
كفي الصدد يرل المؤرخ "محمد حربي" أف الجيش الجزائرم عمى عكس كؿ جيكش العالـ لـ
تصنعو دكلة بؿ ىك الذم صنع دكلتو كأراد أف يككف مالكا لمدكلة التي صنعيا فيك الشرعية كىك
السمطة .باعتباره مؤسسة تميز بأسمكب القيادة الجماعية (

)CollégialCommandement

الذم استطاع مف خبللو المحافظة عمى كحدتو فقد أثبتت تجربة صراعو مع اإلسبلمييف بأنو
مؤسسة مستقمة ذاتيا  .6ما يجعميا تفضؿ الظبلـ عمى الضكء كبتسيير دكاليب الحكـ مف كراء
الستار ،فيي التي فرضت كضمنت االختيارات السياسية كاالقتصادية األساسية في الببلد ،كما
انيا فرضت كؿ رؤساء الجزائر المتعاقبيف منذ االستقبلؿ  .7ىذا الكضع يعكسو النظاـ السياسي
الجزائرم الذم اصطبغ بيذه الخاصية التي جعمتو نظاما معقدا مبنيا عمى بنية سمطكية تعتمد
1

– باباعمي،مسلم،املؤسسةالعسكريةومسارالتحواللدميقراطيفياجلزائر،أنظراملوقعاإللكرتوين:

.2016/03/28http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=12174.0;wap2:at
 -3قرية إمساعيلوآخرون،مستقباللدميقراطيةفياجلزائر،ط،1بريوت :مركزدراساتالوحدةالعربية،، 2002،،ص .96

،

 -4عبدالفتاح نبيل" ،األزمةالسياسيةفياجلزائر :املكوناتوالصراعاتواملسارات"،جملةالسياسةالدولية،العدد ،108أفريل  .1992ص .193

،
 -5قرية،امساعيل،نفساملرجعالسابق،ص .80

 -6الصيداوي،رياض" ،سوسيولوجيااجليشاجلزائريوخماطرالتفكك "،جملةشؤونالشرقاألوسط،العدد )2000 (،93
-yefsah .Abdelkader.La Question du Pouvoir en Algérie .Paris ; En. A. P. Editions, 1990 .p.20
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الشرعية الثكرية في تكلي السمطة ،ما أكسب القادة العسكرييف رمزية كشرعية مميزة خمثت كتمة
تاريخية كعقيدة عسكرية صمبة يصعب فصؿ تأثيراتيا عمى عممية التحكؿ الديمقراطي.
 -2معؼ لمسرى ااثقض م االخ ام:

إفلثقافة المدنية ال تعني كجكد مجتمع مثالي بؿ تعني
ا

مجتمع متكازف يستكعب كؿ التكجيات التي مف شأنيا أف تؤدم إلى إحداث تحكؿ ديمقراطي
سمس  ،كما يمنع ذلؾ في الكقت الراىف تدني مستكل الثقافة المدنية في أكساط المجتمع الجزائرم
كبغياب معارضة سياسية قكية كفعالة ،كىذا ما يكفر تفسيرات لظاىرة الدكلنة التي أفرزت سمبية
التعاطي مع الحراؾ السياسي كاالجتماعي الذم لـ يحدث تحكال ديمقراطيا سمسا ،كيعزل ذلؾ إلى
تغكؿ أجيزة الدكلة الكطنية التي كانت تقكد عممية التنمية كالتحديث جاعمة كالتي خمقت مجتمعا
تابعا لمدكلة كذائبا في بكتقتيا ،ما أنتت ذلؾ حالة الدكلنة كتعاظـ دكر البيركقراطية السمطكية عمى
الممارسة السياسية كعمى الفعاليات الثقافية كالفكرية ،مكرسة بذلؾ الطابع المسيطر لمدكلة عمى
المجتمع أدت في نياية المطاؼ تمت دكلنة المجتمع كمؤسساتو كبتشدد الدكلة إزاء المجتمع
المدني .1ىذا ما تعكسو الثقافة الشعبية الجزائرية التي تعتبر المؤسسة العسكرية الضامف
لبلستقرار كالكحدة الكطنية ،فيذا االنطباع نجده يستقر داخؿ المخياؿ الجماعي لمجزائرييف الذم
يتضمف شعكر إيجابي تجاه ىذه المؤسسة كبالحاجة الدائمة إلييا كالى دكرىا الكطني ،كما يمكف
تفسير تدني مستكل الثقافة المدنية إلى امتداد المنظمات المدنية ألجيزة الدكلة العميقة كليس
امتدادا جماىيريا ،تديف بالكالء لمدكلة المتسمطة التي تجعؿ منيا أداة لمتعبئة كالتجنيد لصالح النكاة
الصمبة لمنظاـ.
كقد أثبتت المأساة الكطنية أف عممية دكلنة (الدكلة الدركي كفؽ تعبير غرامشي) المجتمع أدت
إلى خسارة الطرفيف العسكرم كالمدني نظ ار لغياب ثقافة التنازؿ كالتكافؽ بينيما إذ اعتبر العسكرأف
خيار الدمقرطة كاف سمبيا مما فسح المجاؿ لعكدة ظاىرة العسكرة كامتداد تأثيرىا إلى الساحة
السياسية كالمدنية أدت إلى إضعاؼ كافة األشكاؿ المدنية كالممارسة السياسية ،مف خبلؿ تجنيد
أعداد كبيرة مف المكاطنيف في إطار الخدمة الكطنية كبالتفاؼ التنظيمات المدنية حكؿ النكاة
الصمبة لمنظاـ .لكف مع كصكؿ الرئيس بكتفميقة سنة  1999إلى السمطة الذم سعى إلى استتباب
األمف عبر إقرار مشركع الكئاـ المدني كسياسة المصالحة الكطنية التي عبدت الطريؽ نحك
 -1المنصؼ،كناس،الدكلةالكطنيةكالمجتمعالمدنيفيالجزائر ،األزمةالجزائرية ( الخمفياتالسياسيةكاالجتماعيةكاالقتصاديةكالثقافية
)،ط،2بيركت :مركزدراساتالكحدةالعربية .1999 ،،ص .251.
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العكدة لمحياة المدنية بصكرة نسبية ،بعد عقد مف العسكرة .1كلذلكفإف ثقافة العسكرة السائدة خبلؿ
مرحمة األحادية الحزبية ك األزمة األمنية حالت دكف بركز ثقافة مدنية تساعد عمى فرض االنتقاؿ
الديمقراطي سمميا كبإقناع العسكر باحتراـ قكاعد اإلحترافية كمقتضيات المعبة الديمقراطية.
االالرمااثض ف:

ااعمقضسضالخ امااعمكمام اضاذمائمبا ضألاخارذاماؿسصضخلامرمعفضابملذامااماضمامراثم ضعلىضاسالرالاخ

القماطف.

إنمبدأالحياداأليديكلكجيالذيتتبناىالمؤسسةالعسكريةالجزائريةفيالظاىريكحيبأنياالتؤيدأيتكجيسياسيبخبلؼ
الكالءلمدكلة،ممايجعممنالعبلقاتالمدنيةالعسكريةبالغةالتعقيدفخبلالألزمةاألمنيةتبنتالجماعاتالمسمحةإيدم
كلكجيةتصادميةاستدعتتدخبللمؤسسةالعسكريةبمبررالحفاظعمىالدكلةالكطنيةعمىحسابالديمقراطيةفيالمقا
بممنذلكبليزالضعفالطبقةالسياسيةكالتنظيماتالمدنيةفيالكقتالراىف،يشكممبرراكافيالتدخمكضمانيذىالمؤس
سةإلحداثتحكلديمقراطيمتحكمفييتجنبالتكرارسيناريكالتسعينيات.
إنإقراردستكر

 -1أثم اإلاخارارذام ااسصضخلام:

1989

لمديمقراطيةالتعدديةبمكرأطركحاتتأسستعمىفكرةالمكاجيةكالمغالبةغذتالصراعاإليديكلكجيبينالنخبالمدنيةكا
لعسكرية،كقدأدىفكزالجبيةاإلسبلميةلئلنقاذفيانتخابات

1991

إلىطرحفكرةأججتالصراعبينالعسكركقادةىذىالحركةاإلسبلمية،كالمتمثمةفيإقامةالدكلةاإلسبلميةكبتك ارراؿ
سيناريكاإليرانيفيالجزائر،الذيمميمقترحيبالدىقادةالمؤسسةالعسكريةالذينرأكىخطريتيددىمباعتبارأنخطاباإل
سبلميينكانأصكليايتضمنشعاراتتناديبإسقاطالجميكرية،كبتقديميؤالءقرباناعمىمذبحالدكلةاإلسبلميةالمف
تظرة،كليذااتخذتإجراءاتممنيجةلتحطيميمتشبيتمكالتيسمطتعمىالشيكعيينفيأندكنيسياسنة
، 1965كذلكبإيقافالمساراالنتخابيكبإعبلنحالةالطكارئفييذاالصددكررالمكاءخالدنزارمقكلةىكاريبكمديف "
الجيشيكالعصاالتييتمبياتخكيفالقكىالرجعية".2.
لقدأدىتناميالعنفكتبنيسياسةالكؤلمنيخاضتخبللياالجزائرمرحمةعسيرةأدتإلىطرحمسألة "

ل اقسللف"

أدخمتيابذلكفيعزلةدكليةككضعتياأمامردكدفعمخارجيةمشككةإزاءمايحدث،كلعؤلنيذاالسياقالمضطربكانتت
دفعينظرتانمتعارضتانحاكلتاتقسيمالمجتمعالجزائريإلىمجتمعينتحكميما:

نظرةإسبلمكيةمتعالية

 -1مارتيناز،لكم،عنفالريعالبتركلي ( الجزائر،العرااؽ،ليبيا )،عيدالقادربكزيد (مترجـ) ،ط،،1الجزائر :دارالتنكير،2016 ،صص. 97-96
2

 -مارتيناز،لكم،نفسالمرجعالسابؽ،،ص .84
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(محافظةكطائفية)

تحممبإقامةجميكريةتيكقراطيةبالعكدةإلىنظامالخبلفةالراشدة،فيالمقابئليديكلكجيةعممانيةتعبرعننظاممنؼ
صمتناديبإقامةدكلةعممانيةذاتأبعادمتكسطيةكأكربية،بينيذينالطرحينكانخيارالمؤسسةالعسكريةىكتبنيتكج
ىالدكلةالكطنيةالذييتضمنعقيدةدفاعيةمبنيةعمىحمايةالسيادةكالكحدةالكطنية.1
بالسعيإلىاستعادةاإليديكلكجيةالكطنيةالتيتأسستعميياالدكلةالجزائريةالتيتحتمرمزيةكبيرةلدىالمؤسسةالعسؾ
رية،كىيتمثممبرراكافيالمكاجيةاأليديكلكجيةاإلسبلمكيةالمتطرفةالتيتطمحإلىتأسيسدكلةإسبلميةتنتيجإيد
يكلكجيةرجعيةتعممعمىيدمإنجازاتالدكلةالكطنية،كليذاتشكمتقناعةعسكريةبأنأىمميدداتالدكلةالكطنيةىيا
إليديكلكجيةاإلسبلمية،نظرالتجربةالمغالبةالتيخاضكىاضدىا،كبالتالييذاالمكقفالذيتتبناىالمؤسسةالعسؾ
ريةيحكلدكنبناءعبلقةالثقةكالتعايشمعاإلسبلميينكفيالتأسيسممديمقراطية.
-2معفضألالمابضاماضمام:لقدتصاعدتأىميةاألحزابالسياسيةمعاالنفتاحالسياسيسنة
التياعتبرتحقدستكريأصيؿ،ىذاماجعبللساحةالسياسيةالجزائريةتعجبأكثرمف

1989
60

حزبامفرزةبذلكمشيداسياسيامترديايتميزبتدنيمستكىالنقاشالسياسيكبتناميدرجةالصراعكاالستقطاب،كبالتاؿ
تحالؼ-

ييذاالكاقعيستدعيالتعرضإلىالكضعية (

انقساـ)

التيأخمتبميزانالعبلقاتالمدنيةالعسكرية،فقكةالنخبالعسكريةيكمنفيانسجامياكبقدرتياالفائقةعمىبناءمجتمعع
سكريمتماسككمتضامنخاصةفيكقتاألزماتنتيجةلعكامممكضكعيةمرتبطةبخصكصيةالعممكالتككينالعسكر
م،الذييخضعمقانكنالصرامةكالكالءكطاعةالمرؤكسينأمابالنسبةلمنخبالسياسيةالتييختمفكاقعياعنالنخبالعس
كرية،باعتبارأنمنطقالمعبةالسياسيةفيالجزائريخضعممكالءلجياتداخبللسمطةكلمحساباتالسياسيةالضيقةالتي
تعيقبناءمجتمعسياسيمستقؿ،ىذامايتجمىفيتناميظاىرةالتصحيحياتكاالنشقاقاتداخبلألحزابكبتحاشييامناؽ
شةالمسائبللمرتبطةبالعبلقاتالتيتحكمقياداتيابدكائرالنظامكبأجيزةالدكلةالعميقةجعميذاالنمطمنالعبلقاتمي
زةالممارسةالسياسيةفيالجزائر.
كليذاطفتإلىالسطحمسألةتدخبللعسكرفيالسياسةكفيضبطالتكازناتاألساسيةلمنظامالسياسيعبرالمقاءاتكالتفا
ىماتالسريةالتيكانتتجمعالعديدمنالسياسيينبجيازاالستعبلمكاألمف()DRS
سابقا،كالذيكانيمعبدكراميمافيككاليسالسياسةالجزائرية،بتحريكيمممشيدالسياسيكبتحكميفيبعضاألحزابالسي
اسيةكباالمتثالمتكجيياتو،مماجعممنظكمتيامكشكفةككاجيةيمارسبياالسياسةمنكراءالستار،فيالمقابمكقكفو
1

- Maougal. Mohamed Lakhdar et autres. Les stratégies fatales des expériences démocratisation en
Algérie. Quelle transition démocratique pour Quelle Algérie. Éditions Frantz fanon. Algé.2015.p174.
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كراءالتصحيحياتكاالنقساماتالتيتعرضتميااألحزابالمعارضة،كبفرضسطكتيالشاممةعمىكافةالمؤسساتالتيأ
فرغيامنمحتكاىا. 1
كلعممنأسبابقصكركضعفالطرفالسياسيالمدنييكغيابأكتغييبالكظيفةالبرمجيةلدىاألحزابالجزائريةجعميامنيا
أداةلمتشتيتكليسأداةلمتجميعكليسكآليةلبمكرةالبرامجكانتاجالنخب،نظرالطغيانالنزعةالحزبيةالمصمحيةالضي
قةالتيغيبتقيمةالتكافقالسياسيكشكىتالتنافسالديمقراطي،فأغمبيةاألحزابتمارساالنتيازيةالسياسيةسكاءبظيك
رىاالمناسبتيأكفيغياببرنامجكقيمسياسيةتضبطالفعبللحزبيكبأخمقةالعمبللسياسي،إلىجانبافتقادىالمكعيالدم
مقراطيكالمؤسسيكىشاشةإطارىاالتنظيميالذيتحكمينزعةالشخصنة،أدتإلىحدكثانشقاقاتكتصحيحياتجعمتـ
نظكمتيامكشكفةكقابمةلبلختراؽ،كبالتالييذاالكضعجعبللشارعالجزائريينفرمنالممارسةالسياسيةإذأصبح
اليثقفيالمنظكمةالحزبيةالقائمةكبأخذصكرةنمطيةعنسمبيتيا،كفييذاالشأنيبرزتقريرالمؤشرالعربيالصادرعنا
لمركزالعربيمؤلبحاثمسنة  2015أننسبة %67منالجزائريينيثقكنفيالجيشمقارنةبثقتيمفياألحزاببنسبة
.%10
االالرم ااثضاث:االسذض ضت ااذخاخة العمقضت االخ ام ااعمكمام رلمسقبؿ ااسالرؿ ااخالقماطف ف
ااذمائم.
إف
مقاربةدكرالمؤسسةالعسكريةفيمستقببلالنتقااللديمقراطييتطمباإلجابةعمىالسؤااللتقميديمنيتحكمفيمف؟كبتر
سيخقاعدةأكلكيةالمدنيعمىالعسكريكباستحضاراالعتباراتاألمنية،كالتيجعمتالعبلقاتالمدنيةالعسكريةفيالكقتا
التكازنغيرالمستقر)

لراىنتستقرعندحالةالستاتيكك (

مؤديةبذلكإلىبمكرةاتجاىاتجديدةليذىالعبلقاتمنشأنياأنتؤثرعمىمستقببلالنتقااللديمقراطي.
-1

عقل مااالكلضاملطري(ااخاكسضسرماماالخ ام) (

-2004

تتميزالتجربةالجزائريةفيتاريخياالسياسيكالدستكريباحتبللرئيسالجميكرية (

) 2019

:

السمطةالرئاسية)

لمكانةمرمكقةفينظامياالدستكرم،كالتيساعدتعمىانتشارثقافةشخصنةالسمطةكالعسكرة،كىيثقافةتتنافىكمباد
ئالديمقراطيةكقيمياكتشكمتحدياحقيقياأمامتكريسياكتجسيدىاجعمتالدكلةتفتقدلركحالمؤسسةالحقيقية.2

- MESBAH, Mohamed Chafik. Op cite. p09
-2مباركية،منري،مفهوماملواطنةفيالدولةالدميقراطيةاملعاصرةوحالةاملواطنةفياجلزائر ،ط،1بريوت :مركزدراساتالوحدةالعربية،،2013 ،ص.218
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كبالتاليالخبرةالتاريخيةتؤكدعمىالقيادةالجماعيةلممؤسسةالعسكريةلكنفيمايتعمقبعبلقةالرئيسمعيافإنتقاليداؿ
سياسةالجزائريةتعترفبقدرةككفاءةالرئيسعمىتجميعالقكةلمسيطرةعمىالجيش،كمنيذاالمنطمقنجدأنالرئيسبكتفمي
قةتمكنمنتجميعالقكةكتحقيقيممسيطرةمبديامكقفيالرافضمنأنيككف
"ثبلثأرباعرئيس"،كقدتحققميذلكنتيجةلعاممينميميف
:األكلذاتيكالذيينحصرفيمكىبتيكحنكتيالسياسيةكقدرتيعمىالمناكرةالسياسية،أماالثانيمكضكعيفيتمثمفيالظر
كفاألمنيةالتيشيدتياالجزائرفيتسعينياتكالتيأدخمتالتقاريرالدكليةقادةالمؤسسةالعسكريةفيخانةالمتيميف،كبذؿ
كتمكنيذااألخيرمنتكظيفذلكمصالحيبتركيضالعسك ارذاستطاعأنيكبحالقكةالمفرطةليذىالمؤسسةكبتقميصف
الخصمالتقميدم)

فكذىاكباسترجاعيمزمامالمبادرةداخمقيادةاألركاف (

ميدتميفرضسمطتيالفعميةكبممارسةصبلحياتيالدستكرية،كلعؤلنالقكةالكامنةليذاالرئيستتمثمفيغياببديمعنو
،كباعتبارىعنص ارجماعبينالنخبالعسكريةكالبيركقراطيةالتيأكدتعمىضركرةدعميمبلستم اررفيالسمطةألطكلؼ
ترةكمماسمحميكضعيالصحي،كىذامايتجمىفيتعديبللدستكرسنة

2008

لمسماحميبالبقاءألكثرمنعيدتيف.1
إنسعيمؤسسةالرئاسةلتمدينالحكمبفرضفمسفةالقيادةالمدنيةكالكصايةعمىالعسكركفقمنطقتشديدالسيطرةالس
لطكيةدكنالتأسيسمديمقراطيةرئاسية،كفييذايأتيالمتغيرالجيميمتفسيرذلكباعتبارأنالرئيسبكتفميقةيتقاسمنفسثقا
فةقيادةالمؤسسةالعسكريةالمبنيةعمىعقيدةالدكلةالكطنيةكالثكرةالتحريرية،كىيعكاممشجعتعمىإحداثتكازنظرؼ
يكغيرمستقرفيالعبلقاتالمدنيةالعسكريةأجمتحسمأكلكيةالسياسيعمىالعسكريممايبقيفرصةاالنتقااللديمقراطي
مؤجمةنظرالغيابكصايةالمدنيةفعميةعمىالمؤسسةالعسكرية،كليذانجدأنالعبلقاتالمدنيةالعسكريةاتجيتنحك
عقمنةالحكمالسمطكيالتيفرضتتكازناظرفياالذيمميتمكفقالقكاعدالديمقراطيةكاألطركالمؤسسيةالمعركفة،كانما
كانكفقالسمطةالرئاسيةالمبنيةعمىتركيزالسمطةكتجميعيا،ىذامايظيرفيإقالةمديرالمخابراتالتيمنالمفركضأنت
مربدكنأنضجيت،لكنككنياتحصمفينظامسياسيمغمقكتستيدفأحدمككناتياألساسيةيجعممنيامنعطفاسياسياب
امتياز،باعتبارأنالنظامالجزائريبنيعمىالمقاربةاألمنية،كبالتاليخركجالمسئكالألكلعنالمنظكمةاألمنيةيكتسيأ
الجنرالتكفيؽ"

ىميةبالغة،بمعنىأف "

1

-Hugh Roberts. « DemilitarizingAlgeria ». )WashingtonDC: Carnegie Endowment PAPERS(.
International Peace .may 2007.pp11-15.ـ Number 86..Carnegie Endowment for
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بحكمالفترةالزمنيةالتيقضاىاعمىرأسيذاالجيازالحساستركبصماتيعمىكمشيء:
العقيدةاألمنيةكاختيارالرجالكطبيعةالكالءكطريقةإدارةشؤكنالببلد.1
كبالتالينجاحمؤسسةالرئاسةفياستعادةصبلحياتياالدستكريةأىمتيابأنتككنالمييمنعمىالمؤسسةالعسكريةمما
يكحيأناإلجراءاتالتياتخذىاالرئيسبكتفميقةمنذمجيئيسنة

1999

تدخمضمنحساباتيالمبنيةعمىبناءالسمطةعبرالتفاىماتالخفية،لكنمندكنغمقالبابنيائياأمامتدخبللعسكرفيالشؤ
كنالسياسيةمستقببل،إذيظيرمرضالرئيسبكتفميقةكضعفيكغيابجبيةسياسيةمعارضةكقكيةكمتكافقةتفسحاؿ
مجالمعكدةالمؤسسةالعسكريةإلىالكاجية،كفييذااإلطارتبرزالعديدمنالتحميبلتأنحسمالمؤسسةالعسكريةلمكؽ
فيالصالحالسمطةالمدنيةالحالية
(الرئاسة)،يعنيأنيذىالمؤسسةىيالضامنةالستم ارريةىذىالسمطةالمدنيةممايثيرذلكالعديدمنالتحفظاتحكألث
رتكازناتالنظامالذيتميمكفتيمصالحالرئاسةكالتيعممتعمىتأجيممسألةالتحكاللديمقراطي.
كفيظؿحالةالغمكضالسياسيالذيمفحالةغيابالرئيسبكتفميقةكضعفيفتحالبابأمامالعكدةالقكيةلممؤسسةالعسكر
يةإلىالكاجيةمنخبلاللرسائبللتيتبعثياكالتيتحممفيطياتيافيفترةماقبمخركجالحراكالشعبيبإرسالياعنحسممكقؼ
ىالصالحالسمطةالمدنيةبقيادةعبيدالعزيزبكتفميقةككانتكبللكفةمرجحةلصالحاستم اررلعيدةخامسةالرئيسك
أفريؿ

تجندالقكىالسياسيةالمكاليةليممتركيجمبلستم ارريةكدعكةالرئيسبكتفميقةلمترشحمبلنتخابات (
.)2019
يفيممماسبقأنكاقعالعبلقاتالمدنيةالعسكريةقببلندالعاالحتجاجاتالشعبيةفي
كانتيخضعممتكازناتاألساسيةكالقاعدةالتقميدية "

منيتحكمفيمف؟" (

22

فيفرم

2019

الرئاسةأمالجيش )-

التيتحكمالنظامالسياسيالجزائريمنذاالستقبلؿ،كىذامايشي ارلىقكةمؤسسةالرئاسةفيالسيطرةعمىمقاليدالحكـ
طيمةالفترةالممتدةبيف (.) 2019 -2004
سراماضا معمااعمكمسضمامرماءخالقماطامااراذهم

-2

(ااخالقماطاماالخمعم):ىينزعةكاتجاىييدفإلىييمنةالمؤسسةالعسكريةعمىالدكلةكفرضنظامياالصارمعمىا
لحياةالمدنيةكتقكىيذىالنزعةعندماتعجزالمؤسساتالسياسيةعنمكاجيةالتحدياتالمطركحة.2
كفييذاالشأنيقكلصامكيمينتجتكف
"أنعقميةالعسكربطبيعتياتميئللىالتدخمخاصةفيظمغيابكضعفالمؤسساتالمدنيةفيالمجتمع" .
1

عبٌدي،حسنً"،إقالةتوفٌقجاءتفٌوقتٌشجععلىانقالبأبٌض "،أنظرالموقعاإللكترونً https://www.elkhabar.com :،تارٌخالتصفحٌوم . 2016-02-20
 -2الكيبلني،عبدالكىاب،مكسكعةالسياسة،الجزءالرابع ،.بيركت :المكسكعةالعربيةلمدراساتكالنشر .2005 ،ص .108
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منيذاالمنطمقنجدأنالنظامالسياسيالجزائريمثؤلينظامآخرفيالعالمالثالثحكمتعميياألحداثالتاريخيةالمتعاقبةأف
(

يككنعسكريا،كفييذاتشيرالعديدمناألدبياتبأنالجيشالجزائرييعدالرقمالصعبكالمجيكلفيمعادلةالمعبةالسياسية

..)1مماكرسذلكالتكجيالعسكريممدكلةالجزائريةالمتأثربنزعةالدكلةالكطنيةاليعقكبيةالتيترفضالتحكإللىنزعةت
عايشيةمنفتحةتقبمبمقتضياتالديمقراطية.
فثقافةالسريةكالكتمانالتيتكتسيالفكرالعسكريالجزائريجعممنيذىالمؤسسة "

الصامتالعظيـ"

باعتبارىاصانعةالرؤساء،ممايضعسيطرتياتتمظيربصكرمختمفةفيعبلقاتيابمراكزاتخاذالقراركمؤسساتيا
لسياسيةكاإلداريةكاالقتصادية.2
منالمفيدىناالتذكيربأنالخمفيةالعسكريةكالنزعةالمحافظةلمنخبةالحاكمةالتياستممتالسمطةبالسيطرةالمباشرة
منذاالستقبللسنة

1962

التزاإللىاليكممييمنةعمىالحكـ،كطبقاليذاتعتبرالمنظكمةالسياسيةالجزائريةمنالنظمذاتالنزعةالعسكرية،الت
يتعتبرىاأدبياتاالنتقااللديمقراطييياألكثراستعداداإلحداثاالنتقالمناألعمى
الديمقراطيةالمقيدة"

(عمىمستكىالنخبة)،تنتجعنيمايسمى "

كباحتفاظيابالحقفيالتنافسعمىالسمطةكعدمتيديدمصالحياكامتيازاتيا،كبصفةعامةفإنيفيظمحاالتاالنتقاالؿ
ديمقراطيمنأعمىغالبامايككنميزانالقكىمصالحالنخبةالحاكمةفيظمضعفالمعارضةكمحدكديةقدرتياعمىالتأثي
رفيإدارةعمميةاالنتقااللديمقراطي.3
أطركحةناير)

كبحسب (

نجدأنالنسقالعسكريالجزائريالمبنيعمىعقبللدكلةككيانياالقائمعمىالبيركقراطيةالعسكريةالحاسمةلكافةالمكاقفا
لداخميةكىكتقميدراسخبليمكنتغييرىفيكقتكجيز،مايعنيذلكصعكبةحسمأكلكيةالمدنيعمىالعسكرم،كبالتالياست

 -2دبمة،عبدالعالي،الدكلةالجزائريةالحديثة،القاىرة  :دارالفجرالجديدلمنشركالتكزيع،2004 ،ص .203
إيمانمحمد،قراءاتنظرية  :أنماطالتحكاللديمقراطي،المعيدالمصريممدراسات،لممزيدانظرالمكقعاإللكتركني https://eipss- :
و
-3
،eg.orgتاريخالتصفح  :يكـ 2019-09-14
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قراءالدكرالمرتقبمممؤسسةالعسكريةالجزائريةفيمستقببلالنتقااللديمقراطيالذييعدغامضا،ألنييثيرالعديدمنالت
ساؤالتالتيتشي ارلىصعكبةتكصيفمستقبميكالذييحتمبللسيناريكىاتالتقميديةالثبلث:

االمسلمامام

(ديمقراطيةنسبية)،ااسمخي (إلىالحكماستبداديكمطمؽ)،ااسعمام(نحكنظامديمقراطيمستقر).1
بناءا عمى ما سبؽ يمكف استشراؼ مستقبؿ العبلقات المدنية العسكرية في ظؿ تنامي النزعة
 22فيفرم

العسكرة منذ اندالع االحتجاجات الشعبية في

 ، 2019أيف بدأت ىذه

الظاىرةتعكدمجدداإلىالمشيدالسياسيالجزائريخاصةفيظمتعقداألزمةالسياسيةكغياببديمسياسيقادرعمىإقناعا
لجماىيرالشعبيةالمطالبةبالتغييرالجذريممنظاـ،كبيذاالمعنىفإنالبنيةالنخبكيةالتييتسمبياالنظامالسياسيالقائ
متشترطحدكثتغييرديمقراطيعمىمستكىالنخبةبمايحققالحفاظعمىثباتالدكلةكاستمرارىاكاستقرارىا،بإخضاعالـ
نظكمةالسياسيةلتغييرالديمقراطيمبنيعمىمنطقاالستشارةاالنتخابيةالحقيقيةالالشكميةباعتبارىااآلليةالتيتؤدم
إلحبللنخبةجديدةتفتحالبابأمامالتحكلنحكالديمقراطيةالتيتتطمبمشاركةالنخبالفاعمةكالمؤسساتالقابمةلمحياة
إلحداثتغييرديمقراطيسمس،عبراالنتخاباتالرئاسيةالمقبمةنقطةمفصميةفيتجربةالديمقراطيةفيالجزائر،إذست
حددمدىبقاءالعبابارزافيالسياسةالجزائريةكمدىالتزاميكاحتراميمقكاعدالمعبةالديمقراطية
(نزاىةاالنتخابات)،كاذاماتحققذلكالرئيسالقادمسيمتمكشرعيةكاممةتؤىميئلجراءتغييراتعميقةفيمنظكمةالدك
لة،نظرالؤلىميةالمحكريةالتييحتمياالرئيسفيالمنظكمةالسياسيةالجزائريةتجعميمصدرالتغييركالتأثيرلتمتعيب
صبلحيةتخصيصالمكاردالكطنيةتمكنيمنالتأثيرفيمجرياتاإلحداثكمايريد.2
كمادامأناالنتقااللديمقراطيفيالجزائرمرتبطبالمؤسسةالعسكريةفيالمرحمةالقادمةيجعممنيانتقاالحذرا،نظراؿ
ىيمنةالعقميةالعسكريتاريةفيإدارةالتغييركبتفضيمياألكلكيةحفظاألمنكاالستقرارعمىالديمقراطية،ىذامايبقيمف
طقاألمننةالمحركاألساسيممخطابالعسكريالجزائرينظرالتناميالتيديداتاإلرىابيةكاستفحااللجريمةالمنظمةؼ
يدكاللساحؿ،كىيمبرراتأصبحتتستندإليياالمؤسساتالسياسيةلتعظيمدكرالمؤسسةالعسكرية.3
كبالتالينجدمسألةاألمننةتعمقاليكةبينثنائيةىذىالعبلقةكبعدمتكازنيانظرالتصدراالىتماماتاألمنيةسمماألكؿ
كيات،ككنتبذلكاتجاىاعامايعطيمصداقيةألكلكيةاألمنيعمىالسياسي،كمفرزةسياقاكفكبياسياسيةتعتبرمناؽ
شةدكرالمؤسسةالعسكريةفييذااالنتقالمنالطابكىاتخاصةفيظمترديالكضعاألمني،الذيأدىإلىإحداثقطيعةبينا
لطرفيف،مبرزةحالةمناالنفصامبينماىكسياسيكماىكعسكريكالتيتحكلدكنإتفاقالطرفينحكلمسألةاالنتقااللديـ
1

 قٌرة،إسماعٌل،نفسالمرجعالسابقص ..13. -2عماربكحكشكآخركف،الجزائر :الديمقراطيةكالتنميةفيظبللصفقةاالستبدادية
(تفسيرالعجزالديمقراطيفيالكطنالعربي )،مركزدراساتالكحدةالعربية،بيركت ،2011.ص.311
 -3بكحنية،قكم" ،الجيشالجزائريكالدستكرأيةعبلقة،مجمةبدائمسياسات،بيركت  :مبادرةاإلصبلحالعربي،يكنيك ،2015ص04
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قراطي،ىذامايرجحسيناريكتفعيبللدكرالسياسيكاألمنيممجيشفيالمرحمةالمقبمةنظراالنيماكالطرفالسياسيبالح
داألدنىكاىتماميبمقتضياتالمعبةالسياسيةالمغمقة ( ماذانكسب) كانيماكالعسكريينباألعمى ( منيحكـ)
كىيمفارقةأخمتبميزانالعبلقاتالمدنيةكالعسكرية.
كبناءاعميينجدأنمكقفالمؤسسةالعسكريةإزاءمسألةاالنتقااللديمقراطيأمرميمكحاسمكىيالكفيمةباإلجابةعناؿ
تساؤالتالتيتثارفيسياقتطكراتكتداعياتالحراكالشعبي،أينجددتفيأكثرمنمرةكعبرتعنمكقفياالرافضمممرحمةاالنتؽ
اليةلتفاديحالةالفراغ،كىذامايعكسيمكقفقيادةاألركانالتيترىأنالحبللدستكرييكالطريقاألسمممحبلألزمةالسياس
يةالحالية،عمىيذاالنحكتسعىالنخبةالعسكريةلنزعالتطرفعنفكاعبللحراككيتجمىذلكفيدعميالكبللمبادراتالرامي
ةلحبلألزمةالسياسيةالحاليةمنخبلاللدستكركاجراءاالنتخاباتالرئاسيةالتيقدتككنالمبنةاألكلىئلحداثانتقالسيا
سيممسمطة،كعمىمايبدكاستككنيذىاالنتخاباتبالكناختبارالتغييركالتداكاللديمقراطيعمىالسمطةالذيمنيككنسيبلبا

لنظ ارلىالشرعيةالتاريخيةالتييمتمكياالجيش.1
كليذاينتظرأنتمعبيذىاألخيرةدكراميماعمىاألقمممعبدكرالكسيطالضامنمعمميةاالنتقااللديمقراطيفيالمستقبؿ،ك
كماترىالباحثةالسكيسريةإيزابيمكيرنفميس (

Isabelle

)Werenfelsحكآلفاقاإلصبلحفيالجزائرأنالمؤسسةالعسكريةىيالقمعةاألخيرةكالحصنالمنيعالذييحفظالك
حدةالكطنيةكتضيفقائمة :
إنالطبقةالسياسيةكشريحةكاسعةمنالمكاطنينتقبمعمىنطاقكاسعبأنيككنالجيشيكالعمكدالفقريممنظاـ.2منخبللو
ذىالمعطياتالتيتشي ارلىتجذرثقافةالعسكرةفيالسياسةالجزائريةكتكاريالنزعةالعسكرتاريةكراءديككرديمقراطيةا
لكاجية،فرغمالكجيالمتغيرلمقكةالعسكريةالجزائريةفياآلكنةاألخيرةالتيأصبحتتيتمبالتككينكبعصرنةالترساف
ةالمكجيستيةكالعسكريةكببناءالقكةالدفاعيةكبالتركيجمخطاباالحترافية،إالأنذلكبليزاليطرحالعديدمنالتحفظا
تحكاللكصايةالديمقراطيةالفعميةلممدنيينعمىالعسكرييف،ممايجعبلألصكاتالتيتطالبالمؤسسةالعسكريةبحمام
ةاالنتقااللديمقراطيييدعكاتمقبكلةكمبررةبمضركريةمعبدايةكممرحمةالتحكإللىالديمقراطية،كالتيتسمحممحكك

 -1داليةغانـ،الحدمنالتغييرعبرالتغيير  :ماكراءديمكمةالنظامالجزائرم،مركزكارنيغيممشرقاألكسط،لممزيدأنظرالمكقعاإللكتركني :
،https://carnegie-mec.org/2018/05/08/ar-pub-76277تاريخالتصفحيكـ .2019-08-20 :
 -2بكحنيةقكم،نفسالمرجعالسابؽ،،ص .05
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مةالمنتخبةديمقراطياالترسيخممديمقراطيةباتخاذإجراءاتأىمياحسمكضبطالعبلقاتالمدنيةالعسكريةكىيمسأ
لةتتطمبفيالحالةالجزائريةكقتاقديمتدلسنكات.1
نستنتجمنيذاالعرضأنالمسارالمتكقعالذيستأخذىمرحمةمابعدالحراكالشعبييككنمقدمةلبلنتقااللديمقراطيإالأ
نالسمةالنخبكيةالتيتتميزبياالمنظكمةالسياسيةالجزائريةالتيتدارفيياالسياسةنخبكياستؤخرانتقااللنظامالحاؿ
ينحكالديمقراطية،مايعنيآفاقالتغييرالديمقراطيبصكرةجذريةتبقىبعيدةكقدتستغرقفترةأطكلمخمقتكازنبينقدرةالنخ
2

بالحاكمةعمىالمقاكمةكقدرةحركاتالمعارضةعمىفرضتغييرديمقراطي .منينايتضحأنمستقببلالنتقااللديمقر
اطيمرتبطبحدكثتغييرجذريفيتركيبةالنخبةالحاكمةمنخبللبمكرةاتجاىإصبلحيضمنيذىالتركيبة،كمنخبللذ
لكسيعمميذاالجناحكعمىنحكتدريجيالحدمنظاىرةتدخبللمؤسسةالعسكريةفيحسمالصراع "

التاريخي"

بينالنخبالسياسيةعمىالسمطةكاتفاقياعمىإعدادخطةلبلنتقااللديمقراطيكاالمتثالميا،كاذاماتمتاألمكرعمىيذاالف
حكفإنأكلكياتالمرحمةالمقبمةستتجيإلىدمقرطةالعبلقاتالمدنيةالعسكرية.
تضسلم:
تظيرالعبلقاتالمدنيةالعسكريةأنالسمطةالفعميةليستفيالمؤسساتالسياسيةمايعنيأنياغيرضامنةإلحداثاالنتقا
لديمقراطيمايستدعيتدخبللمؤسسةالعسكرية،فالترتيباتالمعتمدةداخبللنظامحالياتسمحبإعادةىندسةدكرىاؿ
لتحكمفيمسارىذااالنتقاؿ،كبالتاليالطرحالقائمبالتزاميابميمةالدفاعيعتبرتصكرقاصرألناإلرثالتاريخيكالتحدم
اتاالقتصاديةكاألمنيةالتيتكاجيياالجزائراليكمتفرضحضكرىا،كليذامنالمرجحأنتستمرتعقيداتالعبلقاتالمدني
ةالعسكريةبالنظ ارلىغيابتحالفاتسياسيةقكيةتفرضاالنتقااللديمقراطي،مايعنيأنرفعالتحفظاتعمىأكلكيةالمدنيع
لىالعسكرييستكجبتقديمحممممعادلةالصفريةالتييؤمنبياالطرفالعسكرم،ىذىالمسؤكليةتقععمىاألحزابالسياسي
ةكالمنظماتالمدنيةالتييستكجبتفعيميادكرىاكبتجديدالفكرالسياسيالجزائريالذييدغدغالنزعةالعسكرتارية.
بناءاعمىماسبقفإنمستقببللمشركعالديمقراطيفيالجزائريبنىمعالمؤسسةالعسكريةكليسضدىاكذلكبإعادةبناءا
لعبلقاتالمدنيةالعسكريةكفقالمنظكمةالديمقراطيةلتجسيدالكصايةالمدنيةعمىالعسكر،كبإق اررتكافقسياسيقكم
يفرضضركرةالتفاكضكالتكافقحكلمنيجيةكاضحةإلحداثانتقالديمقراطيسمسعبراالحتكامإلىقكاعدالديمقراط
يةكبتفعيبلألطرالدستكريةكالمؤسساتية.
 -1دخكش،محمد" ،فيإطا ارعادةبناءالعبلقاتالمدنيةالعسكرية "
،أنظرالمكقعاإللكتركني /http://fibladi.dz:االخبار/األحداث.2016/06/06 :at : item/3824/
 -2رايمكندىنيبكش،مقاربةفيعمماالجتماعالتاريخيمفيمالتباينفيمرحمةمابعدالثكراتفيالبمدانالعربية،مجمةعمراف،العدد
،23المركزالعربيمؤلبحاثكدراسةالسياسات،قطر،2018 ،ص.30
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االمسماساذام االل ام االلماكام ااذخاخة ف ل طقم ذ رب شمؽ أماض:
لف ماضمم ااسذض ؿ ااى ماضمم إعضخة ااسرامف
THE NEW USSECURITY STRATEGY IN SOUTHEAST ASIA:
FROM BENIGN NEGLECT TO REBALANCE POLICY

أ-فبلح أمينة
جامعة صالح بكبنيدر –قسنطينة03
اؿللتص:
ط أر عمى االستراتيجية االمنية االمريكية اتجاه منطقة جنكب شرؽ أسيا بعد الحرب الباردة
تغييرات ميمة ،سنحاكؿ مف خبلؿ ىذه الكرقة البحثية الكقكؼ عمى أىميا مف خبلؿ اإلدارات
األمريكية المتعاقبة ،كالتي تدرجت مف سياسة التجاىبل لى سياسة إعادة التكازف ،ىذه األخيرة التي
أسيمت مف خبلؿ ابعادىا المتعددة في إعادة إدراج المنطقة ضمف أجندة أمريكا
االستراتيجيةكمحاكلة اصبلح ما افسدتو سنكات الغياب عف المنطقة كالتي استغمتيا الصيف
لصالحيا لتثبيت مكقعيا بالمنطقة.
ااكللضت االفسضالام :جنكب شرؽ أسيا ،الكاليات المتحدة االمريكية ،سياسة التجاىؿ ،سياسة إعادة
التكازف ،الصيف.
Abstract:
The American security strategy toward Southeast Asia knew significant changes
after the cold war, we will address in this paper thismain change during the successive
American administrations; which is graduated from neglect policy to pivot policy.
The latter contributed through its multiple dimensions to re-inclusion the region
within the American strategic agenda and try to repair the ravages of absence years
from the region, which exploited by china to install its position into the region.

key words:Southeast Asia, United States of America, neglect’s policy ,Pivot’s
policy, china.
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لقخلم:
ّ
حممت رياح نياية الحرب الباردة تغيرات ميمة عمى االستراتيجيةاألمريكية حكؿ العالـ عمكما
كعمى منطقة جنكب شرؽ أسيا خصكصا ،كانت بدايتيا باالنسحاب العسكرم األمريكي مف
جنكبالفيتناـ سنة 1975اينكانت الغفمة كالتجاىؿ السمة الغالبة لئلدارة األمريكية اتجاه المنطقة،
كاقتصر تدخميا بصفة عرضية استجابة لبعض األزمات السياسية أك ضمانا لدخكؿ أسكاؽ
فعرفت السياسة األمريكية في الفترة ما بيف 2000-1977بماضمم ااسذض ؿ راافمص
المنطقة ،ه

اامضئعم"Policy of benign neglect and missed opportunities.1

إال أف أحداث  11سبتمبر  2001مثمت نقطة التغيير لكؿ تمؾ المعطيات ،حيث

أعتبرت إدارة

بكش االبف منطقة جنكب شرؽ أسيا بضاذبهم ااثض ام لمحاربة اإلرىاب Second Front to
 ،Counter terrorismكمع كؿ ذلؾ التغيير ،اعتبرت إدارة أكباما مغايرة لسابقاتيا مف
اإلدارات بتبنييا اماضمم االالرم ار إعضخة ااسرامف كالتي اسيمت في إعادة االىتماـ بالمنطقة
الى الكاجية ،اال أنو باعتبلء دكنالد ترامب لسدة الحكـ ،لكحظ تراجع كبير في االىتماـ بالمنطقة
في اجندة اإلدارة االمريكية لصالح االىتماـ بالشأف الداخمي مف خبلؿ رفع شعار " ألماكض أرال "،
كعميو نطرح المشكمة البحثية التالية:
ما ىك الثابت كالمتغير في االستراتيجية األمريكية اتجاه منطقة جنكب شرؽ أسيا خبلؿ اإلدارات
المتعاقبة؟ كتنطمؽ الدراسة مف فرضية مفادىا:
تختمؼ أدكات ككسائؿ االستراتيجية االمريكية المنتيجة اتجاه منطقة جنكب شرقأسيا باختبلؼ
اإلدارات المتعاقبة.
كبيدؼ اإلجابة عمى مشكمة الدراسةتـ االستعانة بالتقنية التاريخية مف حيث أف البحث يحتاج إلى
فيـ الظركؼ كالعكامؿ التاريخية المساىمة في تغير االستراتيجية االمريكية اتجاه المنطقة الى
جانب استخداـ المنيت التحميمي كالمنيت المقارف ،إضافة الى مقترب التحميؿ النسقي مف حيث
دراسة تأثير المتغيرات الدكلية عمى تغير االستراتيجية االمريكية.
أما عف األىداؼ التي تسعى ىذه الدراسة الى إبراز ىا فتتمثؿ في:
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 التأكيد عمى أف االستراتيجية االمريكية ال تتغير ميما تغير الحكاـ كالرؤساء الذيفيصمكف الى البيت األبيض ،لكف الذم يتغير ىي األدكات كالكسائؿ.

 اإلشارة الى أف منطقة جنكب شرؽ أسيا تشكؿ مسرحا لمتنافس األمريكي-الصينيمستقببل نظ ار لمكقعيا الجيكاستراتيجي الياـ.

 -التنكيو الى أف سياسة إعادة التكازف التي تبنتيا

إدارة أكباما اتجاه منطقة اسيا

الباسيفيؾ عمكما كمنطقة جنكب شرؽ اسيا خصكصا ،أسيمت في احياء صكرة

أمريكا المشكىة مقارنة باإلدارات السابقة.

كبيدؼ اإلجابة عمى اإلشكالية المطركحة قسمت الدراسة الى المحاكر االتية:
- 1امسماساذام ااسذض ؿ ()1989-1973

- 2امسماساذام اال سلضـ ااعممف ()2008-1989

- 3امسماساذام االالرم أر إعضخة ااسرامف ( 2008إاى )2019

االبالث األرؿ :امسماساذام ااسذض ؿ ()1989-1973
سيتـ التطرؽ مف خبلؿ ىذا المبحث الى سياسة التجاىؿ التي انتيجتيا االستراتيجية االمريكية
خبلؿ إدارة :ركنالد ريغاف ،جيمي كارتر كجكرج بكش االب اتجاه منطقة جنكب شرؽ أسيا.
االطلب األرؿ :االمسماساذام األلماكام تمؿ إخامسف ذالف كضمسم رمر ضاخ ماغضف
تماشيا كالكضع الدكلي السائد في تمؾ الفترة كالمكسكـ بالصراع اإليديكلكجي بيف المعسكريف
الشرقي كالغربي ،لـ تعطي إدارة جيمي كارتر أىمية كبيرة لمنطقة جنكب شرؽ أسيا .فقد انشغمت
إدارة كارتر مثبل بتقميؿ خطر األسمحة االستراتيجية لبلتحاد السكفيتي مف خبلؿ تبنييا
الستراتيجية الردع  ،Deterrenceإال أف االحتبلؿ الفيتنامي لكمبكديا سنة

1978كاف سببا

فيتكثيؽ العبلقات األمريكية -الصينية في إطار جيكد إلحباط المخططات السكفيتية -الفيتنامية
في جنكب شرؽ أسيا.
كبالنسبة إلدارة ركنالد ريغاف فقد أنصب اىتماميا بكيفية احتكاء
الشيكعي ،ليذا لـ تكلي المنطقة اىتماما كبي ار باستثناء مكاصمة دعميا

 containالخطر
التحاداآلسياف

ASEANفاعتبرت منطقة جنكب شرؽ أسيا أخر اىتماماتيا مقابؿ تركيزىا عمى محاربة
الشيكعية ،كىك ما أشار إليو الكاتب تيريديبؿ " دفعت ذىنيةالحرب الباردة ريغف إلى اعتبار
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البمداف النامية غير ميمة لمسياسة األمريكية سكل أنيا ساحات معركةلمصراع الدائر بيف شرؽ-
1

غرب"

كباختصار ،فقد اقتصرت االستراتيجية االمريكية خبلؿ إدارتي كارتر كريغف عمى الدعـ
السطحي التحاد اآلسياف ،معتبرتيف جنكب شرؽ أسيا منطقة ىامشية كذلؾ لتركيزىما عمى
ردعالتيديد السكفياتيكاحتكاء الخطر الشيكعي  ،فيؿ مثمت إدار ة بكش األب اختبلفا مقارنة
بسابقتيما كما الجديد الذم حممتو لممنطقة؟
االطلب ااثض ف :االمسماساذام األلماكام تمؿ إخامة برش األب ()1993-1989
اتسمت السياسات األمنية األمريكية خبلؿ فترة التسعينات بالقكة المكسعة ،حيث عرفت
الكاليات المتحدة األمريكية عدة تدخبلت عسكرية كاف أبرزىا التدخؿ في الصكماؿ ،البكسنة،
ككسكفك كالعراؽ ،فكاف الزما عمى اإلدارة األمريكية في تمؾ الفترة مكاجية تبعات ىذه التدخبلت
تفاديا ألم انزالقات خطيرة  ،فكانت االستم اررية في السياسية الخارجية اتجاه منطقة أسيا ىي
القاسـ المشترؾ لمديمقراطييف كالجميكرييف عمى حد سكاء ،حيث اعتبرتا كؿ مف إدارة بكش األب
كبيؿ كمينتكف الكاليات المتحدة األمريكية قكة أسيكية  ،1ليذا ارتكزت االستراتيجية األمريكية اتجاه
أسيا خبلؿ ىذه الفترة بتقديـ الضمانات لنشر القكات األمريكية بشماؿ شرؽ أسيا بشكؿ مستداـ،
كاعتبرت جنكب شرؽ أسيا منطقة ىامشية ضمف قائمة األىداؼ االستراتيجية ،باستثناء أىمية
مكقعيا لحرية المبلحة البحرية العالمية.
ركزت إدارة بكش األب بعد فترة الحرب الباردة عمى ضماف كصكؿ السمع األمريكية الى األسكاؽ
األسيكية ،أيف أصبح ينظر إلى التكاجد العسكرم األمريكي بالمنطقة مصدر استقرار كشرطا
مسبقا لمدفع بعجمة النمك االقتصادم اإلقميمي ،فحكلت بذلؾ الكاليات المتحدة األمريكية تركيزىا
بمنطقة جنكب شرؽ أسيا مف القضايا األمنية إلى القضايا االقتصادية خاصة ما تعمؽ بترقية
التجارة الحرة.

االبالث ااثض ف :امسماساذام اال سلضـ ااعممف ()1989-2008
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سيتـ التطرؽ خبلؿ ىذا المبحث الى االستراتيجية االمريكية اتجاه منطقة جنكب شرؽ اسيا خبلؿ
إدارة بيؿ كمينتكف التي ركزت عمى دعـ المؤسسات االقتصادية اإلقميمية مقارنة بسابقاتيا مف
اإلدارات ،كمف ثـ سيتـ التطرؽ الى االستراتيجية األمريكية خبلؿ إدارة جكرج كلكر بكش كالتي
اعتبرت المنطقة الجبية الثانية في حربيا عمى اإلرىاب ،كبيذا انتقؿ االىتماـ األمريكي بالمنطقة
مف الجانب االقتصادم الى الجانب العسكرم.
االطلب األرؿ :االمسماساذام االلماكام تمؿ إخامة باؿ كلا سرف1993-2001:
مع بداية التسعينات ،أصبحت المنطقة أخر اىتمامات االستراتيجية االمريكية ،كبكصكؿ بيؿ
كمينتكف الى الحكـ أبقى عمى نفس نيت سمفو بكش االب باعتبار جنكب شرؽ أسيا منطقة سممية
لمنمك االقتصادم .اال

أنإدارتو أكلت اىتماما كبي ار :بدعـ العديد مف المؤسسات االقميمية،

المشاركة في منتدل منظمة التعاكف االقتصادم ألسيا الباسيفيؾ

 ،APECالدعـ اإليجابي

لممنتدل اإلقميمي إتحاد األسياف  ARFكاطبلقيا لممبادرة الجديدة لمجماعة الباسيفيكية سنة
 ،1993كفي إطار تطبيع عبلقاتيا مع الفيتناـ ،قامت إدارة كمينتكف سنة

 1995بإرساؿ

مجمكعتيف مف حامبلت الطائرات الى منطقة تايكاف لردع الصيف التي قامت باتخاذ إجراءات
1

استف اززية عسكرية قبيؿ االنتخابات الرئاسية سنة.1996
كما كانت زيارة الرئيس كمينتكف الى الفيتناـ في نكفمبر

(2000ثاني زيارة بعد زيارة ريتشارد

نيكسكف سنة )1969منعرجا حاسما في العبلقات الفيتنامية االمريكية ،كالتي أكد فييا عمى دعـ
إدارتو لمنمك االقتصادم كالتحرر السياسي مف خبلؿ رفع الحظر االقتصادم ،استعادة العبلقات
الدبمكماسية كتكقيع اتفاقية التجارة الثنائية.
كفي إطار تعزيز التعاكف الثنائي مع دكؿ المنطقة ،كقعت اإلدارة اتفاقيات التجارة الحرة مع
إندكنيسيا سنة , 2001سنغافكرة سنة  , 2003كقامت بتعييف كؿ مف الفميبيف كتايبلند كحمفاء
رئيسيف لمناتك سنة  ،2003كما مكلت اإلدارة العديد مف برامت ترقية الديمقراطيةكذلؾ في إطار
دعميا لمسار اإلصبلح السياسي كالدمقرطة بالمنطقة ،كلعبت منظمات المساعدة االمريكية دك ار
1

بار از في ترقية عممية التحكؿ الديمقراطي بتايبلند سنة .1990
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تجدر اإلشارة ،الى انو كرغـ كؿ االىتماـ الذم أبدتو إدارة كمينتكف بالمنطقة ،اال اف
 1998-1997كانت

استجابتياكردة فعميا حياؿ االزمة االقتصاديةاالسيكية لسنة

بطيئةكغيركافية ،حيث رفضت تقديـ ضمانات ثنائية لمدكؿ األكثر تضر ار (في حيف قامت بمنح
نفس الضمانات قبؿ  03سنكاتمف االزمة لممكسيؾ  ، 1).بؿ كأكثر مف ذلؾ ،قامت بالضغط عمى
صندكؽ النقد الدكلي مف أجؿ فرض مطالب تعجيزية لئلصبلح تماشيا كاألىداؼ االقتصادية
االمريكية بالمنطقة ما أدل الى انييار اقتصادم كبير  ،ليذا ،كاف لبلزمة تبعات جانبية ،حيث
أسيمت في تنامي االستياء داخؿ دكؿ جنكب شرؽ اسيا كفي تراجع الدكر األمريكي بالمنطقة،
الذم استغمتو الصيف لتثبيت مكقعيا بالمنطقة  ،كيمكف تمثيؿ تبعات ىذه االزمة عمى تغير مبلمح
السياسة الدكلية بالمنطقة كعمى تزايد حدة كتيرة التنافس األمريكي الصيني بالمنطقة كفقا لمشكؿ
المكالي:
ااشكؿ مقـ : -1-ا عكضمضت االملم االقسصضخام االمارام على ااس ض س األلماكف ااصا ف بل طقم ذ رب شمؽ اماض.

الباحث.
ة
االصخم :مف إنجاز

انطبلقا مما سبؽ ،نخمص لجممة مف المبلحظات تتمخص أىميا في:
 أف االستجابة البطيئة ألمريكا حياؿ االزمة االقتصادية االسيكية كانت سببا في انجذابدكؿ جنكب شرؽ أسيا نحك الصيف.
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 انتياج الصيف لػ " ماضمم المف ااذرام " يرجع باألساس إلى رغبتيا في طمأنة دكؿالجكار مف عدـ كجكد خطكرة لصعكدىا عمى النطاؽ اإلقميمي.

 استفادة الصيف مف اليفكات االمريكية (البلمباالة اتجاه االزمة االقتصادية االسيكية،االىتماـ بالحرب عمى اإلرىاب) لتثبيت تكاجدىا بقكة داخؿ دكؿ المنطقة.
االطلب ااثض ف :االمسماساذام األلماكام تمؿ إخامة ذرمج برش االبف (:)2008-2001
ركز الرئيس بكش االبف طيمة حممتو االنتخابية عمى انتقاد إدارة بيؿ كمينتكف انطبلقا مف:
 مستكل التسمح كتنظيـ الجيش األمريكي كمحاكلة إصبلحو. -إساءة إدارة العبلقات األمريكية اليابانية.

 القمؽ المتزايد بشأف الصيف كالتعامؿ الحذر مع تايكاف. -التردد في تجديد العبلقات العسكرية مع اندكنيسيا.

كتبعا لذلؾ ،أعمف بكش عف نيتو في تنظيـ الجيش األمريكي لمكاجية تيديدات الحرب

البادرة أكثر مف تنظيمو لمكاجية تحديات القرف الجدمد ،.1لـ تكلي إدارة بكش في بدايتيا منطقة
جنكب شرؽ أسيا االىتماـ الكافي بالرغـ مف أىميتيا االقتصادية كأكبر شريؾ اقتصادم لمكاليات
المتحدة كاالىمية الجيك استراتيجية التي تمثميا الممرات البحرية بالمنطقة لؤلسطكؿ البحرم
األمريؾم ،1إالأف ىذا النيت الذم سمكتو اإلدارة اتجاه المنطقة قد تغير بعد احداث

 11سبتمبر

 ،2001أيف برزت عدة تغيرات عمى مبلمح االستراتيجية األمريكية.
اافمع األرؿ :أالخاث  11مبسلبم را عكضمضسهض على اال طقم:
اعتبرت أحداث الثبلثاء األسكد منعرجا حاسما في مسار االستراتيجية األمنية االمريكية،
فقد دفعت بالمسؤكليف األمريكييف إلعادة رسـ استراتيجياتيـ األمنية العالمية كعمى رأسيـ إدارة
بكش االبف ،التي أدركت مدل اىماليا لمنطقة جنكب شرؽ أسيا في أجندتيا االستراتيجية كقررت
ارجاع المنطقة الى رادارىا االستراتيجي كجبية ثانية frontsecondلمحرب عمى اإلرىاب  ،1ك
ىذا نتيجة اكتشاؼ العديد مف الخبليا اإلرىابية بدكؿ المنطقة :سنغافكرة ،إندكنيسيا كالفمبيف التي
تضـ أكبر عدد مف السكاف المسمميف ،الحركات االنفصالية المنشقة الى جانب سيكلة اختراؽ
حدكدىا ،كؿ ىذا جعؿ المبلحظيف األمريكييف يعتبركنيا كأرضية تنشئة خصبة لمعمميات
اإلرىابية1،ك أكدت:

ذرلضت بضاف  ,2002جاكرتا 2003ر ,2004اعتقاالت أبرز اإلرىابييف
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بالمنطقة كعبلقة تنظيـ القاعدة بالتنظيمات اإلسبلمية بالمنطقة كجماعة أبك سياؼ بالفميبيف
صحة ىذه التقديرات.
لقد أكدت كثيقة االمف القكمي األمريكي سنة

 2002عمى أف ىجمات الحادم سبتمبر

كانت سببا رئيسيا لمتحالؼ األمريكي االسيكم ،حيث قدمت الياباف كككريا امدادات عسكرية

كلكجستية لمكاليات المتحدة األمريكية كما تمقت مساعدات مف تايبلند ،الفميبيف كسنغافكرة ،كألجؿ

مكاجية التحديات االمنية الناتجة عف أحداث  11سبتمبر ،استخدمت إدارة بكش االبف الحرب
عمى اإلرىاب لتكسيع كجكدىا العسكرم بالقارة االسيكية كاقامة ترتيبات لنشر قكاتيا عمى المدل

البعيد ،فاليكـ تمتد القكاعد العسكرية االمريكية مف جزيرة أككيناكا اليابانية إلى البحريف بما يمكنيا
1

مف تغطية كؿ القارة االسيكية.

مع ىذا ،بالرغـ منإجماع أغمب المبلحظيف عمى أف الفضؿ يعكد إلدارة بكش في تعديميا لسياسة
التجاىؿ  ،Benign Neglectالتي مارستيا اإلدارات السابقة اتجاه منطقة جنكب شرؽ أسيا،
مف خبلؿ تعزيز عبلقات التعاكف كاالتصاؿ بيف الطرفيف ،ك تكسيعيا لنطاؽ الحرب عمى
اإلرىاب لتشمؿ إندكنيسيا ،الفمبيف ،كجنكب تايبلند,إال انيـ يركف اف االدارة افتقدت الى سياسة
متناسقة ككاضحة اتجاه المنطقة،1فاإلدارة مثبل لـ تكلي اىتماما كبي ار بإرساؿ ممثمييا بشكؿ منتظـ
الى المقاءات اإلقميمية كاجتماعات رابطة األسياف ،التركيز عمى دكؿ معينة بالمنطقة كسنغافكرة ك
اغفاليا لمبعض االخر :كمبكديا ،الككس ،ميانمار ،كما تميزت فترة إدارة بكش بسيطرة الككنغرس
عمى تحديد معالـ السياسة االمريكية اتجاه منطقة جنكب شرؽ أسيا بفرضو لعقكبات قاسية عمى
ميانمار كادانة الحككمة الكمبكدية العتقاليا نشطاء في المعارضة.
كعميو ،يمكف إرجاع أسباب التركيز المحدكد الذم أبدتو إدارة بكش اتجاه منطقة جنكب شرؽ أسيا
الى:
 تركيزىا عمى اليند باعتبارىا المنافس القديـ ألمريكا كحميؼ االتحاد السكفياتي اثناء الحربالباردة.

 الكضعية الحرجة التي كاجيتيا االدارة االمريكية في كؿ مف أفغانستاف كالعراؽ ،ككانت سببافي تراجع االىتماـ بأسيا الباسيفيؾ مما سمح بتنامي الدكر الصيني بالمنطقة.

 -انشغاليا بالحرب عمى اإلرىاب كتفضيميا لمعبلقات الثنائية بدال مف العبلقات متعددة

األطراؼ ،ما أدل الى اىماليا آلسيا كاليادم إلى حد كبير ،ما أفسح المجاؿ أماـ تعاظـ
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النفكذ الصيني ،كتعميؽ اندماج دكؿ رابطة جنكب شرؽ آسيا« ،آسياف» ،في فمؾ االقتصاد

الصيني الذم كاف يشيد آنذاؾ نمكان كبي انر.

االبالث ااثضاث :ماضمم االالرم أر إعضخة ااسرامف ( 2008إاى )2016
يركز المبحث المكالي في شقو األكؿ عمى االستراتيجية األمنية االمريكية اتجاه منطقة جنكب
شرؽ أسيا خبلؿ إدارة باراؾ أكباما كالتي شكمت فارقا كبي ار مع اإلدارات السابقة مف حيث األىمية
القصكل التي أكلتيا لممنطقة بإطبلقيا لسياسة المحكر اك إعادة التكازف ،في حيف يركز الشؽ
الثاني عمى ابراز مبلمح التغيير كالثبات في االستراتيجية األمنية االمريكية اتجاه المنطقة خبلؿ
ادارة الرئيس الحالي دكنالد ترامب كسمفو أكباما.
االطلب األرؿ :االمسماساذام األلماكام تمؿ إخامة بضماؾ أربضلض (لف  2008إاى )2016
أسيـ شعار "التغيير" الذم طبع الحممة االنتخابية لممترشح باراؾ أكباما في االنتخابات
الرئاسية لسنة  2008في فكزه بمقعد الرئاسة ،ىذا األخير الذم كعد بمراجعة شاممة لبلستراتيجية
االمريكية ،إحداث تغيير جذرم عمى السياسة الداخمية كاالقتصادية ،ك سحب القكات االمريكية
تدريجيا مف العراؽ كأفغانستاف كذلؾ سعيا منو لتحسيف صكرة أمريكا في العالـ بعد أف أفسدت
ثمف سنكات مف حكـ بكش تمؾ الصكرة-عقيدة الحرب االستباقية كأدل الى بركز قكل جديدة،
مشاكؿ اجتماعية داخمية -كالتساؤؿ الذم يطرح نفسو في ىذا اإلطار :ىؿ ىناؾ تغيير حقيقي
لبلستراتيجية االمريكية اتجاه منطقة جنكب شرؽ اسيا بقدكـ الرئيس أكباما؟
بتقمدىا منصب كزيرة الخارجية ككأكؿ خرجة رسمية ليا سنة

 ، 2009قامت ىيبلرم

بزيارة الياباف ،إندكنيسيا ،ككريا الجنكبية كالصيف خبلفا لكزراء الخارجية السابقيف (كاف التركيز
عمى أكركبا ،الشرؽ األكسط كشرؽ اسيا) ك ذلؾ لبعث رسالة الى أسيا ك العالـ مفادىا عكدة
.كىك ما اشارة اليو في مذكراتيا

الكاليات المتحدة االمريكية الى الساحة الدكلية

تاضمات

صعبمHard Choicesبأنو" عمينا تكسيع ارتباطاتنا مع الصيف ككضع منطقة أسيا كالمحيط
اليادئ في مقدمة أجندتنا الدبمكماسية " ، 1مضيفة بأف تركيز اإلدارة االمريكية عمى العراؽ
كأفغانستاف كالشرؽ األكسط قد أدل الى تخمييا عف دكرىا القيادم التقميدم في أسيا ،كقد تكقعت
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رفقة نائبيا ذاـ شضس بمغ "Jim Steinbergأف يكتب معظـ تاريخ القرف الكاحد كالعشريف في
1

أسيا".

ليذا ،فييبلرم كمينتكف كانت ميندسة سياسة

االالرم  Pivotاك إ عضخة ااسرامف
كرمت كضلبؿ

Rebalanceرفقة مدير مكتبيا لشؤكف شرؽ أسيا كالمحيط اليادئ

 ،KurtCampbellفالفضؿ يرجع الييا في إعادة تكجيو دفة القارب األمريكي باتجاه منطقة
أسيا عمكما كجنكب شرؽ أسيا خصكصا ،فقد أشارت م ار ار كتكر ار إلى أف أسيا المحيط اليادئ
تشكؿ أكلكية إلدارة أكباما منذ يكميا األكؿ  .فبمجرد تكليو لمحكـ سنة  , 2008أعمف عف تشكيؿ
الفريؽ الذم سيشرؼ عمى إعداد تقرير االمف القكمي ،كالذم أكضح بأف اليدؼ الرئيسي لمسياسة
الخارجية كاألمنية ىك كيفية الحفاظ عمى قكة التأثير الدبمكماسي كالعسكرم األمريكي كاعادة بناء
صكرة أمريكا كالحفاظ عمى االمف كالقيادة العالمية  ،1ككاف ىدؼ اإلدارة مف كراء تمؾ اإلجراءات
ىك إعادة ضبط أىمية جنكب شرؽ اسيا في نقاش السياسة الخارجية االمريكية نظ ار لمدكر الياـ
الذم تمثمو المنطقة عسكريا ،أمنيا ،سياسيا كاقتصاديا في التخطيط االستراتيجي األمريكي بأسيا
الباسيفيؾ.
اافمع األرؿ :ماضمم االالرم أر إعضخة ااسرامف Pivot Policy or Rebalance
خبلؿ سنة  , 2009كفي إطار تعيد إدارة أكباما بمكاجية نقص االىتماـ الذم أبدتو إدارة بكش
االبف اتجاه منطقة جنكب شرؽ أسيا ،قررت إطبلقيا مبادرة لشرؽ أسيا أصبحت تعرؼ ب ػ

أماض

االالرم أك اال عطضؼ الر أماض  ،Pivot to Asiaكفي تعقيبيا عمى استخداـ مصطمح المحكر
في مقالتيا المنشكرة بالفكريف بكليسي " قمف ألماكض اابضمافاكف" ،أكضحت ىيبلرم كمينتكف بأف
1

المصطمح معناه تجديد تركيز اإلدارة عمى أسيا كمنحيا اىتماما خاصا.
حممت سياسة المحكر أك إعادة التكازف في طياتيا عدة معاني:

 تعيد اإلدارة بتحكيؿ التركيز العاـ لمسياسة الخارجية االمريكية مف الشرؽ األكسط،

أفغانستاف كباكستاف الى شرؽ أسيا أسرع المناطؽ نمكا في العالـ كأىـ شركاء الكاليات

المتحدة االمريكية ،كىذا ال يعني استبعاد الشرؽ األكسط كأسيا الكسطى أك إىماؿ
مصالحيا بأكركبا أك مناطؽ أخرل مف العالـ.
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 نقؿ المنشئات البحرية مف شماؿ األطمسي الى المحيط اليادئ كنشر القكات البحرية
االمريكية بأستراليا كأماكف أخرل.

 التعيد بتعزيز العبلقات الدبمكماسية مع أكبر عدد مف الدكؿ االسيكية :الصيف ،اليند
كاندكنيسيا كالحفاظ عمى حمفائيا بالمنطقة.

مثمت سياسة المحكر االستراتيجية الكبرل لمسياسة الخارجية االمريكية خبلؿ إدارة أكباما ،ىذه
األخيرة التي أكضحت بأف منطقة أسيا الباسيفيؾ الممتدة مف اليند الى نيكزيمندا كمف الجزر
الباسيفيكية الى الياباف الشمالية كشبو الجزيرة الككرية تمثؿ أكلكية جيك استراتيجية لمكاليات
المتحدة االمريكية  ،1ليذا أكلت اإلدارة المنطقة درجة كبيرة مف االىتماـ مف خبلؿ الزيارات
الرئاسية كالك ازرية ،المبادرات األمنية كاالقتصادية كاالرتباطات الدبمكماسية ،كقد مرت السياسة
الجديدة منذ ظيكرىا بمرحمتيف أساسيتيف:
 االماللم األراى  :2012-2011تـ التركيز بشكؿ أساسي عمى المبادرات العسكرية
بالمنطقة كنشر القكات البحرية في داركيف بشماؿ أستراليا كالسفف البحرية بسنغافكرة،

كىك ما استيجنتو الصيف التي قامت بعدة تحركات مضادة أظيرت فييا قدرتيا عمى
الدخكؿ في النزاعات الحدكدية البحرية مع حمفاء الكاليات المتحدة االمريكية (الفمبيف

كالياباف) .كقد فسر البعض ردة الفعؿ تمؾ كاستجابة لمتركيز األمريكي الجديد بالمنطقة.
 االماللم ااثض ام  :2012بعد تعرضيا لبلنتقاد بالتركيز المفرط عمى الجانب العسكرم،

قامت اإلدارة أكاخر  2012بتعديؿ تركيزىا لصالح المبادرات االقتصادية كالدبمكماسية،
كما دعت الى ارتباطات قكية مع الصيف كذلؾ بغية تقميؿ تكتر العبلقات االمريكية -
الصينية كدحر المخاكؼ الصينية اتجاه التحرؾ األمريكي بالمنطقة.

بالرغـ مف محاكلة المحمميف األمريكييف نفي شبية أف سياسة المحكر غير مكجية الحتكاء
الصيف ،اال أف المتمعف في التكجيات كالتحركات االمريكية بالمنطقة سيدرؾ بأف السياسة الجديدة
ىي ترجمة حقيقية لمتخكؼ االمريكي مف تنامي القكة الصينية بالمنطقة كلكف بصيغة جديدة.
فسياسة المحكر ىي سياسة احتكاء جديدة بصيغة معدلة ،فبدؿ التركيز عمى الجانب العسكرم
كاف التركيز عمى المبادرات االقتصادية كالدبمكماسية ،انشاء تحالفات جديدة كاستخداـ القكة الذكية
بيدؼ كسب تأييد دكؿ المنطقة.
اافمع ااثض ف :أبعضخ ماضمم االالرم أر إعضخة ااسرامف
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سياسة المحكر ليست جديدة بؿ ىي امتداد لمسياسات الحككمية االمريكية السابقة

-إدارة بيؿ

كمينتكف كبكش االبف-فالكاليات المتحدة االمريكية تممؾ مصالح كطنية قكية بمنطقة أسيا الباسفيؾ
منذ الحرب العالمية الثانية كقد زاد ارتباطيا القكم بالمنطقة عسكريا ،اقتصاديا كدبمكماسيا خبلؿ
فترة الحرب الباردة كبعدىا زيادة عمى البعد العسكرم لمسياسات السابقة تضمنت السياسة الجديدة
بعديف جديديف اقتصادم كدبمكماسي.
أ -

اابعخ ااعمكمي :يعتبر ىذا البعد أكثر جكانب سياسة إعادة التكازف أىمية ،فيك يؤكد
سعي إلدارة االمريكية االبقاء عمى مستكيات القكة كالقدرات العسكرية بمنطقة أسيا

الباسيفيؾ رغـ االقتطاعات الكبيرة لئلنفاؽ العسكرم األمريكي ،1كىك ما أكد عميو الرئيس

أكباما خبلؿ خطابو أماـ البرلماف األسترالي في ر لبم :2011

"  ...ظ ام ال شغضا ض بلمسقبؿ قراس ض االملالم ،بخأ ض بلماذعم لف شأ هض سالخاخ لصضاال ض االمسماساذام
األكثم أ لام رسرذاه أراراضس ض ااخ ضعام راالسفضقام على لخى ااعقرخ االقبلم . ..ر الف بصخخ إ هضء المرب

ااارـ ،قخ رذهت ماقف األلف ااقرلف اذعؿ رذرخ ض رلهلس ض ف آماض راالالاط ااهضخئ أرارام قصرى.

ر ساذم اواؾ ،إف ستفامضت اإل فضؽ ااخ ضعف الرالاضت االسالخة مرؼ اف –رأكمم -اف سأسف على المضب

آماض راالالاط ااهضخئ".

1

كمنو ،تمثمت أىـ التحركات العسكرية االمريكية بالمنطقة في:
 تكثيؼ التكاجد العسكرم بالجيات الشمالية كالغربية مف المنطقة (مبدأ

المركنة ،)flexibilityمف خبلؿ النشر الدكرم لمقكات العسكرية بدال مف نشر القكاعد
1

الدائمة.

 مع بداية  , 2012تـ نشر ما بيف  250-200أسطكؿ بحرم أمريكي بأستراليابشكؿ
دكرم.

 النشر الدكرم لمسفف الحربية البحرية  LCSكالغكاصات المضادة لمطائرات بسنغافكرة.

 تعزيز اتفاقية التعاكف الدفاعي  EDCAمع الفمبيف ،كالتي تضمنت نشر طائرات المراقبة
الدكرية ،النشر الدكرم لمقكات العسكرية االمريكية كاجراء مناكرات عسكرية مشتركة.

 تزايد المساعدات العسكرية األمريكية المقدمة لدكؿ المنطقة بعد أحداث الحادم عشر

مف سبتمبر :إذ تمقت الفميبيف  100مميكف دكالر مف الكاليات المتحدة األمريكية في
صكرة مساعدات عسكرية ،كما بدأت تدريبات مشتركة بيف القكات األمريكية كالفميبيف

لمساعدة األخيرة في مكاجية جماعة أبك سياؼ ،كما أعطت الكاليات المتحدة األمريكية

إندكنيسيا  50مميكف دكالر في أغسطس عاـ  2002لمساعدة األخيرة في حربيا ضد
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 2002تـ التكقيع عمى إعبلف مشترؾ بيف آسياف

كالكاليات المتحدة األمريكية حكؿ التعاكف لمكافحة اإلرىاب الدكلي.

 كفي إطار تعزيز كجكدىا العسكرم ،ستنشر الكاليات المتحدة االمريكية

 % 60مف

أسطكليا البحرم في منطقة الباسيفيؾ كتزكد قيادة الباسيفيؾ بأحدث القدرات بحمكؿ عاـ
1

.2020

كسعيا منيا لتحجيـ دكر الصيف مقابؿ تقكية نفكذىا بالمنطقة ،عمدت كاشنطف الى الحد
مف القدرة العسكرية لمصيف مف خبلؿ ابراـ اتفاقيات دفاعية مع الياباف ،كتكقيع اتفاقية مع الفمبيف
لبقاء القكات االمريكية فييا

10م رات ،باإلضافة الى اعتراضيا عمى بناء الصيف لمجزر

الصناعية متيمة بكيف بعدـ االىتماـ بأمف دكؿ الجكار.
مف جانب أخر ،أكدت إدارة الرئيس األمريكي باراؾ أكباما عمى أكلكية منطقة أسيا
الباسيفيؾ كأىميتيا في عدة كثائؽ رسمية كاف مف أبرزىا:استراتيجية االمف القكمي األمريكي
 ،2010استراتيجية الدفاع االمريكية الجديدة

 2012أك المراجعة االستراتيجية

Defence

 Reviewكاستراتيجية االمف القكمي األمريكي .2015
ب -

اابعخ االقسصضخي:

ش ٌكؿ االقتصاد كالتجارة الدافع القكم كراء سياسة إعادة التكازف اتجاه أسيا الباسيفيؾ عمكما
كجنكب شرؽ أسيا خصكصا ،فقد ارتفعت األىمية االستراتيجية لممنطقة سريعا ،حيث تمثؿ زىاء

ثمث  1/3الناتت االقتصاد العالمي كيتجاكز اسياميا في النمك االقتصاد العالمي بنحك

،%30

كادراكا منيا لتمؾ األىمية لمستقبؿ االقتصاد األمريكي في ظؿ االزمة الخانقة التي تعيشيا

أمريكا ،كسعت إدارة أكباما مف المبادرات االقتصادية خبلؿ إدارتي كمينتكف كبكش االبف ،فكبلىما

دعما العبلقات التجارية الطبيعية  ،NTRكمنحا عضكية منظمة التجارة الدكلية لكؿ مف الصيف،

تايكاف كالفيتناـ .كسنة 1993أكلى الرئيس كمينتكف أىمية كبيرة لمنتدل التعاكف االقتصادم ألسيا

الباسيفيؾ  ،APECكبدأ مفاكضات اسفضقاضت ااسذضمة ااالمة

Free Trade Agreement

FTAمع سنغافكرة التي استكممت مراحميا األخيرة خبلؿ إدارة بكش االبف.

كفي إطار اقتراحيا بناء نظاـ تجارم عادؿ حر كشفاؼ عمى أساس تعددم ،تعتبر

اسفضقام

ااشماكم عبم االالاط ااهضخئ  ،The Trans-Pacific Partnership TPPالتي ىي عبارة
عف اتفاؽ لمتجارة الحرة يضـ

 12دكلة :أستراليا ،بركنام ،كندا ،الشيمي ،الياباف ،ماليزيا،

المكسيؾ ،نيكزيمندا ،البيرك ،سنغافكرة ،الكاليات المتحدة األمريكية ،الفيتناـ ،خطكة ميمة لبناء
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قكاعد تعاكف إقميمي ال يقتصر عمى شرؽ اسيا فقط لكف يمتد عبر المحيط اليادئ ،كتكمف أىمية

االتفاؽ في عممو عمى انشاء منطقة اقتصادية كاحدة بيف الدكؿ األعضاء لتشكؿ نحك %40مف

الناتت المحمي اإلجمالي في العالـ كتسييؿ حركة البضائع كاألمكاؿ كالخدمات كالمعمكمات.1

عمبل عمى التأسيس لييمنة اقتصادية بالمنطقة ،قامت أمريكا باستبعاد الصيف مف اتفاقية

الشراكة  TPPكمف مجمكعة التجارة ألسيا الباسيفيؾ بيدؼ تحجيـ دكرىا المتنامي بالمنطقة

كخكفا مف تيديدىا لمصالحيا االقتصادية ،ككردة فعؿ منيا عمى تمؾ التحركات ،عززت الصيف

مف منظمة شنغيام لمتعاكف SCOبضـ ركسيا كأربع حككمات مف أسيا الكسطى ،كما تبنت

المنظمة سياسات معادية لؤلىداؼ االمريكية بالمنطقة  ،1كتيدؼ الصيف مف كراء ذلؾ الى تكسيع
دكرىا األمني بالمنطقة ،فكانت مف أىـ ق اررات المنظمة معارضتيا نشر الكاليات المتحدة لمشركع

درع الدفاع الصاركخي المضاد لمصكاريخ الباليستية ،كما دعت إلنشاء مركز إقميمي لمكافحة

اإلرىاب كرسالة منيا لمكاليات المتحدة بأنيا ليست الدكلة الكحيدة القادرة عمى محاربة اإلرىاب.1
ج -اابعخ ااخبلرلضمف :كاف التحرؾ الدبمكماسي األمريكي بالمنطقة كفقا لمساريف :الزيارات

الرسمية كابراـ المبادرات الثنائية كالمتعددة.
 ااماضمات اامملام :تمثمت أىميا في:
 -في جكيمية  , 2009كخبلؿ حضكرىا لممنتدل اإلقميمي السادس عشر

)(ARFلرابطة

األسياف  ASEANبتايبلند ،كقعت كزيرة الخارجية السابقة ىيبلرم كمينتكف عمى اتفاقية

الصداقة كالتعاكف مع الرابطة

The Treaty of Amity and Cooperation

),(TACكإشارة لبداية تعميؽ التعاكف األمريكي مع المنظمات اإلقميمية بالمنطقة كعكدة
أمريكا الى منطقة جنكب شرؽ اسيا.

 في نكفمبر 2009ككأكؿ زيارة لو الى اسيا ،شارؾ الرئيس أكباما في االجتماع السنكمالسابع عشر لقادة منظمة التعاكف االقتصادم ألسيا الباسيفيؾ بسنغافكرة ،ايف قاـ بزيارة

الفمبيف ،اندكنيسيا ،الصيف ،الياباف كككريا الجنكبية ،كقد أكضح البيت األبيض أف الزيارة

تيدؼ الى تقكية القيادة كالتنافسية االقتصادية االمريكية بالمنطقة ،إحياء التحالفات القديمة

كتشكيؿ شراكات جديدة في مارس  , 2010قاـ أكباما بجكلتو الثانية الى أسيا كالتي قادتو

الى جزيرة غراـ ،Guamاستراليا كاندكنيسيا.
 االبضخمات ااث ضئام راالسعخخة:

 في ذض فف , 2011تـ عقد اكؿ حكار استراتيجي ثنائي بيف أمريكا كالفمبيف تعمؽ باألمفكاليقظة البحرية.
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 -في ر لبم ,2012كاف أكباما أكؿ رئيس امريكي يحضر قمة شرؽ اسيا

( EASتجمع

إقميمي يضـ 18دكلة أسيكية إضافة الى الكاليات المتحدة) التي عقدت بالعاصمة الكمبكدية
بنكـ بني.
يتضح مما سبؽ ،اف إدارة أكباما شكمت فارقا كاضحا مقارنة مع سابقاتيا مف اإلدارات

االمريكية ،حيث أسيمت سياسة إعادة التكازف في احياء صكرة أمريكا التي شكىتيا عقيدة بكش
االستباقية كأعادت االىتماـ بمنطقة اسيا الباسيفيؾ كبخاصة جنكب شرؽ اسيا ،فيؿ سيبقي
الرئيس دكنالد ترامب عمى نفس النيت الذم سمكو الرئيس أكباما أما اف االستراتيجية االمريكية
ستشيد تغيرات جديدة؟
االطلب ااثض ف :االمسماساذام االلماكام تمؿ إخامة خر ضاخ سمالب ( 2016ااى )2019
بعد فكزه في االنتخابات الرئاسية في نكفمبر  ،2016رفع الرئيس دكنالد ترامب شعار
"ألماكض أرال" ك تعيد بتعديؿ استراتيجية المحكر اك إعادة التكزاف لسمفو باراؾ أكباما ،التي كرطت
الكاليات المتحدة في التزامات غير ضركرية كمكمفة حسب كجية نظره ،تعالت معيا شككؾ
المراقبيف حكؿ مبلمح السياسة الخارجية ك األمنية االمريكية ك مستقبؿ التكاجد األمريكي بمنطقة
أسيا -الباسفيؾ عمكما ك جنكب شرؽ أسيا خصكصا  ،ىاتو االخيرة التي عرفت تحكالت عديدة
خبلؿ النصؼ األخير مف رئاسة باراؾ أكباما ( تسارع كتيرة النمك االقتصادم لمصيف  ،التكاجد
الصيني المكثؼ ببحر الصيف الجنكبي .)...فما ىي أىـ مبلمح التغيير كالثبات في االستراتيجية
االمريكية اتجاه منطقة جنكب شرؽ اسيا بيف إدارتي دكنالد ترامب كباراؾ أكباما؟
اافمع األرؿ :لملح ااسغاام
اتضحت أبرز مبلمح التغيير في االستراتيجية االمريكية خبلؿ االياـ األكلى إل دارة ترامب ،بتبنى
الرئيس نيجا ىجكميا اتجاه سياسة اإلدارة السابقة ،ترجمت بتكقعيو لمرسكـ رئاسي في  24ذض فف
 2017يقضي باالنسحاب مف اتفاقية الشراكة عبر المحيط اليادئ  ( TPPالتي مثمت أحد أىـ
المككنات الرئيسية الستراتيجية إعادة التكازف إلدارة أكباما) كالتي كصفيا بأسكأ اتفاقية عمى
االطبلؽ  ،the worst deal everجاء ىذا االنسحاب في فترة يعرؼ فيو االقتصاد األمريكي
تراجع حاد ،فحاكؿ ترامب تحميؿ الدكؿ الحميفة أعباءالحماية االمريكية ليا ككذا االستفادة مف
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نمكىا االقتصادم لصالح االقتصاد األمريكي ،خمؼ ىذا االنسحاب أثا ار اقتصادية كسياسية
1

كخيمة عمى الكاليات المتحدة اتضحت أبرز معالميا في:

 صعكبة تصدير السمع االمريكية الى بقية العالـ ،حيث أظيرت أخر الدراسات لسنة ،2017أف الكاليات المتحدة ستفقد ما يقارب  3.1للاضم خرالم مف صادراتيا .الى جانب تنازليا عمى
اف يككف ليا دكر في تشكيؿ اليندسة التجارية العالمية لمقرف الكاحد كالعشريف القادـ.

 الصيف ستككف الكاسب األكبر في ىذه العممية فيي في طريقيا لخمؽ كاقع تجارم كاستثماربديؿ التفاقية الشراكة عبر المحيط اليادئ.

 بعد عاـ كاحد مف االنسحاب األمريكي ،قررت الدكؿ االحدل عشر المتبقية بقيادة اليابافكضع االتفاقية مكضع التنفيذ دكف أمريكا ،كفي

لضمس 2018تـ تغيير اسـ االتفاقية الى

الشراكة الشاممة كالتقدمية عبر المحيط اليادئ .CPTPP

ككبديؿ النسحابو مف اتفاقية الشراكة عبر المحيط اليادئ ،أعاد ترامب تنشيط مسار
اسيكم منفصؿ يركز عمى الصيف سمي بػضاشماكم االقسصضخام اإلقلالام ااشضللم  RCEPكالتي
أسست عمى االتفاقيات التجارية القائمة بيف دكؿ األسياف كستة دكؿ مجاكرة :الياباف ،الصيف،
ككريا الجنكبية ،استراليا ،نيكزيمندا كاليند .كفي حاؿ تمت المكافقة عمى تمؾ الشراكة فستككف
كاحدة مف أكبر مناطؽ التجارة الحرة.
اال أنو ،في  05ر لبم  ،2017خبلؿ زيارة الرئيس ترامب الى خمس دكؿ أسيكية:
الياباف ،ككريا الجنكبية ،فيتناـ ،الصيف كالفمبيف ،اتخذ النيت اليجكمي منحى تنازليا ،اتضح مف
خبلؿ اثارة الرئيس النقاش حكؿ أىمية سياسة "التكجو شرقا" التي اتبعتيا اإلدارات االمريكية
السابقة ،خاصة إدارة باراؾ أكباما ،مؤكدا اف الكاليات المتحدة ال يمكنيا اتباع سياسة العزلة كفؽ
ما أعمف عنو خبلؿ حممتو االنتخابية برفعو لشعار "أمريكا أكال"  ،1فكانت تمؾ الجكلة بمثابة إعادة
التركيز األمريكي عمى أسيا مف جديد رغـ عدـ كضكح رؤية ترامب اتجاه القارة االسيكية لحد
االف ،كاتضحت معالـ االستراتيجية األمريكية اتجاه منطقة جنكب شرؽ اسيا مف خبلؿ :تقديـ
ترامب عرضا لمتكسط في نزاع بحر الصيف الجنكبي ،تعزيز عبلقاتيا مع اندكنيسيا كالفمبيف،
كييدؼ ترامب مف كراء كؿ ذلؾ تمرير رسالة ضمنية مفادىا أف الكاليات المتحدة لف تنسحب مف
منطقة جنكب شرؽ أسيا.
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كفيما يتعمؽ بكجية نظر دكؿ جنكب شرؽ أسيا اتجاه تكجيات االستراتيجية االمريكية إلدارة
1

ترامب في المنطقة ،يمكف ايجازىا مف خبلؿ المفاىيـ التالية:

 ااغاضب  :Absentأظير ترامب اىتماما ضعيفا اتجاه منطقة جنكب شرؽ اسيا بتعيينو عددقميؿ مف الخبراء ،الشيء الذم يتناقض بشكؿ حاد مع االنخراط العميؽ ألكباما بالمنطقة.

 االعضلمت ااسذضمام  :Transactionalالتي اتخذىا ترامب كمبدأ في صنع السياسةالخارجية.

 ااسمخخ رااغلرض  :Uncertainحيث لـ يتـ اإلعبلف عف سياسة ترامب اتجاه بحر الصيفالجنكبي ،التي تتراكح بيف نيت المكاجية النشطة ضد أنشطة البناء لمصيف الى االنسحاب

السمبي مف االتفاقات متعددة األطراؼ مع رابطة األسياف.

 ااس ضمع رااتمؼ  :Contestedىناؾ صراع سمطكم داخؿ حككمة ترامب بيف الرأسمالييف،المحافظيف كاليجكمييف االمر الذم يمنع مف صياغة استراتيجية كاضحة.

اافمع ااثض ف :لملح ااثبضت.
خبلفا لمقطيعة التي أحدثيا ضد البعد االقتصادم الستراتيجية إعادة التكازف ،عمؿ ترامب
عمى تعزيز الكجكد العسكرم االمريكي في مناطؽ أخرل ،فقد انتقد خطكة أكباما بخفض عدد
القكات االمريكية في أفغانستاف ،فأعمف في  22أكت  2017عمى زيادة عدد القكات العسكرية
األمريكية بإرساؿ نحك أربعة أالؼ جندم الى أفغانستاف الى جانب  8400المكجكديف ىناؾ مف
أجؿ القضاء عمى الجماعات المناكئة لمكاليات المتحدة التي رأل أنيا ستستفيد مف الفراغ
االستراتيجي حاؿ انسحاب القكات الدكلية مف أفغانستاف ،كما حافظ ترامب عمى الخطط العسكرية
التي اتبعتيا إدارة أكباما ىناؾ كزاد مف حدتيا بإرساؿ المزيد مف حامبلت الطائرات كعقد
المناكرات البحرية ، 1ىذا كانتقد مستشارم سياسة ترامب استراتيجية إعادة التكازف بسبب افتقارىا
الى الثقؿ العسكرم خاصة القكة البحرية كالتي حسبيـ شجعت العدكاف الصيني في بحر الصيف
الجنكبي كالشرقي ،ليذا ،كعد ترامب بعكس ىذا الكضع بزيادة حجـ البحرية األمريكية مف 274
إلى  350سفينة حربية كرفع عدد المقاتميف مف  1100الى .1200
مف المبلحظ ،اف سياسة ترامب ال تنحرؼ كثي ار عف سياسة سمفو أكباما بأسيا الباسيفيؾ،
خاصة ما تعمؽ منيا بالشؽ العسكرم ،فبل يزاؿ التركيز بشكؿ كبير عمى :حرية المبلحة ،تعزيز
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النظاـ االقتصادم ،الحاجة لمساعدة الدكؿ اإلقميمية عمى ردع القكل التكسعية تماشيا مع
استراتيجية إعادة التكازف  ،1فسياسة ترامب غير تقميدية الى حد ما ،لكف في جكىرىا ال تنحرؼ
عف طريقة العمؿ المعمكؿ بيا في اإلدارات االمريكية السابقة ،خاصة العناصر األساسية لتقاليد
سياسة الحزب الجميكرم في منطقة اسيا الباسيفيؾ.

1

مما سبؽ  ،نخمص الى اف سياسة إدارة ترامب اتجاه منطقة جنكب شرؽ اسيا ال تزاؿ يشكبيا
الغمكض كغير كافية لردع الزحؼ الصيني المتنامي بالمنطقة ،مف المحتمؿ أف تدفع المقاربة
االنعزالية بقيادة ترامب كفراغ القكة الذم خمفو االنسحاب األمريكي مف المنتديات متعددة األطراؼ
بعض دكؿ المنطقة الستيعاب المصالح األمنية الصينية ،في حيف تتجو دكؿ أخرل لتعزيز
تعاكنيا االستراتيجي كتشكيؿ شراكات جديدة مع الياباف ،استراليا ،االتحاد االكركبي كاليند بيدؼ
تنكيع تكاجد القكل الكبرل في المنطقة كالحيمكلة دكف سيطرة صينية كاسعة.
خاسلم:
نخمص في االخير ،عمى ضكء اإلشكالية المطركحة إلى جممة مف النتائت كالتكصيات أىميا:
 الثابت في االستراتيجية االمريكية إتجاه منطقة جنكب شرؽ اسيا ىي المبادئ كاألىداؼ التيتخدـ المصمحة الكطنية ،في حيف تتغير كسائؿ كأدكات تحقيؽ ىذه األىداؼ مف إدارة الى أخرل.
 مف األمكر البدييية في التفكير االستراتيجي األمريكي أف االستراتيجية االمريكية ال تتغير ميماتغير الحكاـ كالرؤساء الذيف يصمكف الى البيت األبيض ،لكف الذم يتغير ىي األدكات كالكسائؿ
1

كقد صنفت الى أكلكيات في استخداميا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية.
 -تعتبر االستراتيجية االمريكية الجديدة في منطقة

أسيا الباسيفيؾ عمكما كجنكب شرؽ

أسيا

خصكصا إمتدادان لقرف كنصؼ القرف مف السياسة الخارجية االمنية األميركية.
 تقؼ في كجو االستراتيجية االمريكية بمنطقة جنكب شرؽ أسيا تحديات عدة :لاللام (تراجعأداء االقتصاد األمريكي ،ارتفاع قيمة الديف الكطني كتصاعد األصكات المنادية بتخفيض
الميزانية الدفاعية فضبل عف المشاكؿ) ،إقلالام (تبايف التركيز األمريكي عمى دكؿ معينة دكف
غيرىا إضافة الى معارضة العديد مف دكؿ جنكب شرؽ اسيا لمتكاجد األمريكي) ك خراام (تصاعد
الدكر الصيني كتنامي قكتيا الناعمة بالمنطقة ك الكضعية الحرجة لكاشنطف في كؿ مف أفغانستاف
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كالعراؽ ،فضبل عف الشرؽ األكسط ال تعطي مؤشرات إيجابية عمى التزاميا الجدم اتجاه أسيا
كالمحيط اليادئ) .
ااسرصاضت:
 عمى الكاليات المتحدة االمريكية تقبؿ بأف تنامي التكاجد الصيني بالمنطقة حقيقة ال مفر منياكيشكؿ أبرز اؿتحدمات الميددة لمكانتيا بالمنطقة ،ما يستدعي التعامؿ معو حفاظان عمى الحد
األدنى مف المصالح االمريكية بالمنطقة.
 يتكجب عمى اإلدارة االمريكية الحالية تغيير نيجيا الحالي إتجاه منطقة جنكب شرؽ أسيا كاالستشيد خسارة لتأثيرىابالمنطقة لصالح التنامي الكاسع لمقكة الصينية بالمنطقة.
كالتساؤؿ الذم سيظؿ مطركحا ،ىؿ سيدرؾ صناع القرار االمريكيكف بأف تراجع التركيز
االمريكي إتجاه منطقة جنكب شرؽ اسيا سيعمؿ عمى تقميؿ التكاجد األمريكي بأسيا الباسيفيؾ
لصالح التمدد الصيني.
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Les écoles de la géopolitique : Du Friedrich Ratzel à Yves Lacoste
Nouriddin El Idrissi
EtudiantDoctoranten sciences politiques et relations
internationalescontemporaines
– UniversitéMohamed Ben Abdellah–Fès – Maroc
Résumé :
Le concept de la géopolitiqueestl’un des concepts des sciences politiques et des
relations internationalesayantsuscité beaucoup de polémiques. Enfait,
plusieurspolitologues et juristesontoctroyé des soubassementsthéoriques à
leurspuissancesétatiques pour manipulerce concept dans un sens qui sert à
légitimerleurexpansionnisme territorial colonialiste au détriment des
autresentitésétatiques.
Cette étude s’estchargéed’élucider et d’expliquercette manipulation aberrante de la
géopolitiquedèssa naissance à notreèrecontemporaine, touteens’inspirant des idées des
précurseurs des grandes écoles de la géopolitique.
Les mots-clés : La géopolitique, l’espace vital, l’Eurasie, le cœur de terre, le croissant
extérieur.

: للتص
 فالعديد.مفيكـ " الجيكبكليتيؾ " ىك كاحد مف مفاىيـ العمكـ السياسية كالعبلقات الدكلية التي آثارت نقاشات كثيرة
مف عمماء السياسة كالقانكنييف إستطاعكا تكفير األسس النظرية لمقكل التي ينتمكف إلييا لكي تستطيع ىذه األخيرة
.مف إستخداـ ىذا المفيكـ لشرعنة تكسعيا الترابي اإلستعمارم عمى حساب الدكؿ األخرل
ىذه الكرقة البحثية تعنى بتكضيح كتفسير اإلستخداـ المنحرؼ لمصطمح " الجيكبكليتيؾ " منذ بزكغو إلى عصرنا
."  كمف أجؿ ذلؾ سنتعرض ألىـ أفكار ركاد أبرز مدارس " الجيكبكليتيؾ.ىذا
. اليبلؿ الخارجي، قمب األرض، أكراسيا، المجاؿ الحيكم،" "الجيكبكليتيؾ: ااكللضت اؿلفسضالام
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Après sa première utilisation par le suédoisKjellén, le concept « Géopolitique »,
sera abondammentrepris par les théoriciens des sciences politiques pour
s’enservircomme un moyend’expansion surtout pour les puissancesoccidentales. Pour
bien comprendre les contours de ce concept, son évolution dans le temps, ainsi que sa
contribution à la légitimation des expansions des grandespuissances au détriment des
autres pays, on parlera dans cette étude des principalesthéoriesayanttraité la
géopolitique.
I/- L’école allemande de la géopolitique
La géopolitique, pour cette école fut théorisée par deux principaux avantcoureurs en la matière. Ce sont Friedrich Ratzel (1844-1904)1 et Karl Haushofer
(1869-1946)1.
Ratzel, influencé par la théorie de l’évolution de naturaliste Charles Darwin1, a
étudié l’entité étatique en tant qu’un organisme évolutif en termes de croissance,
maturité, vieillissement et la mort. Il a contribué à cette discipline par la publication
en 1869 de son ouvrage « Etre et devenir du monde organique »1. Ce géopoliticien
allemand, prétend que l’espace est la substance nourricière de l’Etat comme entité
organique, et qu’il ne peut pas s’épanouir sans avoir expansé au détriment de ses
voisins, c’est ainsi qu’il a introduit la notion de Lebensraum ou l’espace vital qui sera
plus tard instrumentalisée par Adolf Hitler1 dans ses ambitions expansionnistes
territoriales.Ratzel, convaincu de la nécessité de l’élargissement des frontières de son
pays pour répondre aux besoins démographiques croissants. Pour lui, la géopolitique
se définit ainsi : « La science qui établit queles caractéristiques et conditions
géographiques, et plus spécialement les grands espaces, jouent un rôle décisif dans la
vie des Etats, et que l’individu et la société humaine dépendent du sol sur lequel ils
vivent ayant son destin déterminé par la loi de la géographie ».1
En tant que membre fondateur du comité colonial allemand, Ratzel, a contribué aux
travaux relatifs à l’extension impériale de son pays. Ainsi, il a pu écrire un ouvrage en
1901, intitulé « Au sujet des lois de l’expansion spatiale des Etas » pour défendre la
légitimité de l’extension de la taille de son pays. Dans le même ouvrage, l’auteur a
énuméré sept lois dites « universelles », et résumant sa conception de la géopolitique :
- La croissance spatiale de l’Etat dépend de son développement culturel ;
- L’extension de la taille de l’Etat est tributaire de sa puissance idéologique,
commerciale et économique ;
- L’agrandissement de l’Etat pourra se faire par l’annexion de petites autres
entités politiques ;
- La modification des frontières : Les frontières de l’Etat est un organe vivant
dynamique et non pas statique ;
- L’expansion logique ; c'est-à-dire, l’Etat doit s’élargir en s’appropriant des
territoires ayant des atouts vitaux (ressources énergétiques, accès à la mer,
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l’acquisition des plaines et des bassins fluviaux,…), ou aussi en s’accaparant
des positions géographiques géostratégiques ;
- L’élargissement des frontières est favorisé par l’existence des civilisations
limitrophes inférieure à celle de l’Etat envahissant ;
- La répétition des manœuvres des annexions des entités les plus faibles.
De ces principes, il ressort que le point focal de la géopolitique chez Ratzel est
l’espace qui lie le peuple sur un sol commun ; les individus formant le peuple n’ont
donc plus besoin d’être liés par la race ou la langue.
Les lois de la géopolitique ratzélienne peuvent être résumées en trois postulats.
D’abord, l’Etat comme forme de vie, puis le sol terrestre est l’incarnation ultime de
l’Etat, et enfin la croissance spatiale de l’Etat1.
Pour Karl Haushofer1, fortement influencé par son prédécesseur Ratzel, a tenté
à travers tous ses travaux scientifiques1, de répondre à la question suivante : Quelle
hiérarchie sur la scène internationale et comment l’Allemagne peut devenir une
grande puissance ?1
Pour répondre à cette question, le Général Haushofer, a fondé par ses ouvres
scientifiques un courant d’idées géopolitiques en Allemagne. Ce disciple de Ratzel,
choqué par la défaite de son pays en 1918 contre les Alliés, et surtout ému par le
Diktat du traité de Versailles1, a donné une connotation au concept de géopolitique
qui pourrait servir son pays pour récupérer son espace vital perdu. En 1920, ce
Général, déclarait : « la géopolitique sera et doit être la conscience géographique de
l’Etat. Son objet est l’étude des grandes connexions vitales de l’homme d’aujourd’hui
dans l’espace d’aujourd’hui (…) et sa finalité (…) est la coordination des
phénomènes reliant l’Etat à l’espace »1.
Dans le but de contrer géographiquement les puissances maritimes anglo-saxonnes,
l’élève de Ratzel, a préconisé la division du monde en quatre zones d’influence, en
suivant une logique de l’unité géographique, ethnique et civilisationnelle d’une
communauté humaine sous une notion, alias « pan-idées » qui donne une suprématie à
la dimension spatiale1. Ces zones sont :
- Une zone paneuropéenne : Dominée par l’Allemagne, et couvre l’Europe,
l’Afrique et le Moyen-Orient ;
- Une zone panaméricaine : Concerne l’ensemble de l’Amérique, et contrôlée
par les Etats-Unis ;
- Une zone panrusse ou Eurasie : Chapeautée par la Russie. Elle englobe l’Asie
centrale et l’Asie du Sud. Sous réserve que la Russie renonce au
communisme ;
- Une zone pan asiatique : Dominée par le Japon. Elle inclut l’Extrême-Orient
(Chine), l’Asie du Sud-est et le pacifique Nord1.
Figure n°01 :
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Référence : ROPIVIA, Marc-Louis. GÉOGRAPHIE ET POLITIQUE EN AFRIQUE
AU XXIe SIÈCLE Concepts opératoires et stratégies d’insertion dans l’espace
mondial. [En ligne]. http://www.institut-strategie.fr/Strategique_80_Ropivia.htm.
[Consulté le 04 avril 2018].
Selon cette carte qui représente la verticalité du système international,
Haushofer entérine le postulat prescrivant la nécessité de la direction du monde par
les puissances traditionnelles, qui sont pour les adeptes de ce système, les Etats-Unis,
l’Europe, l’U.R.S.S. et le Japon.
D’un point de vue géopolitique, ce système préconise la division du monde en
fonction de deux ordres de suprématies ; la première est celle de l’hémisphère nord
sur l’hémisphère sud, et la deuxième, est celle de la région tempérée sur la région
tropicale. Les deux ordres se convergent vers l’imposition d’un concret mondial selon
lequel les peuples de la terre ne peuvent être conduits que par la race blanche et les
résidants des zones tempérées.
Cette ségrégation du monde basée sur les critères climatique et spatiale, a exposé le
postulat haushoferien lié au système international aux diverses critiques ; les plus
pertinentes est celles de la vocation raciste de ce système de verticalité, de la caducité
des idées qu’il porte surtout par le dépassement des frontières par la mondialisation, et
de l’ébranlement de ce déterminisme géographique du Nord contre le Sud par
l’apparition de nouvelles puissances dites « émergentes » et qui ne peuvent pas se
laisser diriger par d’autres puissances ; c’est le cas exactement de l’Inde et du Brésil
qui se situent dans la zone intertropicale et dans l’hémisphère austral, c’est donc
l’horizontalité du système international qui l’emporte dorénavant sur sa verticalité
défendue par Haushofer1.
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Ces reproches n’ont pas pu empêcher, Haushofer de se déclarer le représentant
principal de la géopolitique allemande. Dans ce cadre, il atteste « Tout en n'étant pas
le créateur de terme technique de géopolitique, je passe à bon droit pour le principal
représentant de sa forme allemande »1. Dans cette citation, le Général allemand,
reconnaît aussi les efforts déployés par ses prédécesseurs dans ce domaine et fait
allusion aux fondateurs du concept de la géopolitique, en particulier son concitoyen et
son exemple à poursuivre, Ratzel1.
Les deux pionniers de l’école allemande de la géopolitique se sont efforcés pour
trouver des substrats théoriques permettant la légitimation de l’expansionnisme spatial
pour leur pays. C’est ainsi qu’ils ont puisé dans les mêmes sources théoriques et
philosophiques pour dégager un certain parallélisme pour la construction de leurs
postulats, on peut ainsi citer leurs points communs :
- La vision post-malthusienne qui met en étroite relation la population et les
ressources naturelles ;
- La conception de la centralité de l’Etat pour Hegel ; pour ce dernier l’Etat est
la réalisation ultime et la finalité de l’idée divine sur terre, il est aussi le
produit final de l’évolution de l’humanité. Hegel, a écrit dans son ouvrage
intitulé « Les principes de la philosophie du droit », « Il faut donc vénérer
l'Etat comme un être divin-terrestre »1 ;
- La théorie darwiniste sociale ou spencérisme1 reposant sur le postulat
affirmant que la lutte entre les hommes pour garantir leur survie est l’état
naturel des relations sociales1.
Malgré toutes les critiques lancées contre l’école géopolitique allemande. Il est
primordial de signaler, d’une part, que nul ne peut nier l’apport théorique de cette
école au profit des ambitions expansionnistes de leur pays sous le règne d’Hitler.
C’est ainsi que Haushofer a admis, en se fondant sur sa conception de Deutschtum ou
la « communauté de civilisation », l’attachement de l’Autriche et l’annexion des
Sudètes1 en 1938, et soutenu aussi le Pacte germano-soviétique de 23 août 1939, par
lequel les deux pays se sont engagés à, entre autres, partager les sphères d’influence
propres à chacun d’eux dans les pays qui les séparent (Scandinavie, pays Baltes,
Pologne, Roumanie…). Notant que ce géopoliticien a refusé catégoriquement
l’invasion de l’Ex-URSS. D’autre part, aucun ne peut attribuer aux idées des deux
figures de proue de l’école géopolitique allemande, un caractère raciste. D’ailleurs,
leurs pensées reposent surtout sur des fondements objectifs et scientifiques et ne
donnent point d’importance au critère de la race, auquel se réfère Hitler pour
supprimer les autres races, en particulier, les Juifs et les Slaves, pour élargir les
frontières de son pays, toute en évoquant la supériorité de la « race aryenne »1.
Pour démontrer sa vision géopolitique anti-raciale, le disciple de cette école
allemande, le général Haushofer, espère que « Ce monde voit le dépassement de
toutes les haines de race et de classe »1.
II/-L’école anglo-saxonne de la géopolitique
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Quant aux géopoliticiens anglo-saxons, ils s’intéressent à la domination des
mers comme un tremplin garantissant le contrôle du monde et donc leur hégémonie
par rapport aux autres puissances, surtout celles d’ordre géopolitique continental, à
leur tête, l’Allemagne. Pour traiter les idées de cette école, les contributions
théoriques de trois grands maîtres ; les Américains Alfred Thayer Mahan (18401914)1, et John Spykman (1893-1943)1, et l’Anglais Halford John Mackinder (18611947)1, sont dignes d’être citées. Or, dans ce paragraphe, on se contentera de traiter
les idées de Mahan comme exemple de l’école américaine et celles de Mackinder
représentant l’école anglaise.
Mahan, le grand théoricien de la puissance maritime des USA et le « père » de leur
géopolitique, a pu marquer largement la politique étrangère de son pays par ses
apports théoriques.
Ce stratège américain fortement influencé par la domination et la grandeur de
l’empire britannique, parle de cinq éléments expliquant la superpuissance de cet
empire :
- Un commerce extérieur prospère ;
- Une marine marchande développée ;
- Une marine de guerre capable de protéger les flottes commerciales à travers le
monde ;
- Des bases militaires suffisantes pour la maintenance et l’approvisionnement
des navires commerciales ;
- Un empire servant à la fois comme source de matières premières pour la
bonne marche du secteur industriel, et aussi comme un grand marché pour la
commercialisation des produits manufacturés.
Partant de ces données empiriques, et s’inspirant de la fameuse phrase de navigateur
Walter Raleigh1 « Qui tient la mer tient le commerce du monde, tient la richesse du
monde : qui tient la richesse du monde tient le monde lui-même »1. L’amiral
américain a tenté de tracer une feuille de route susceptible de permettre à son pays de
supplanter aux anglais pour devenir une superpuissance mondiale. Il recommanda
donc aux responsables américains ce qui suit :
- Pour le contrôle et la conquête des territoires maritimes : L’installation des
bases navales, la construction des navires et des ports ;
- Pour l’endiguement des rivaux : Mahan a préconisé une alliance américaine
avec la Grande-Bretagne pour empêcher l’expansion maritime de
l’Allemagne, il a aussi proposé une alliance Etats-Unis-Europe contre
l’expansionnisme japonais ;
- Pour la mainmise des points stratégiques : Il a recommandé la maîtrise des
voies maritimes, des détroits et des canaux qui revêtent une importance
stratégique1, (exemples : Hawaii, Panama) ;
- Pour que les Etats-Unis puissent avoir une profondeur stratégique : Il a invité
les autorités américaines à s’opposer à Carl Von Clausewitz1quand celui-ci
prime la défensive sur l’offensive et les a incitées à renverser ce principe et
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donc prioriser l’offensive sur la défensive tout en projetant leurs puissances
sur des théâtres autres que nationaux1.
Par ces mesures, Mahan qui est très convaincu que le leadership mondial passe
indubitablement par le contrôle de la mer tant dans une logique commerciale en temps
de paix, que dans une autre de maîtrise des positionnements, des voies et des détroits
stratégiques en temps de guerre, a essayé d’offrir à son pays entouré d’océans, une
liberté de circulation et d’avoir la possibilité de contrôler des zones de passage et
aussi de lui attribuer des capacités territoriales de se défendre et de s’élargir. En effet,
il voit que la suprématie maritime de son pays ne pourra avoir lieu que par le
commerce, le contrôle des mers et surtout des voies maritimes stratégiques. Ceci, il l’a
bien exprimé dans sa célèbre citation « La puissance maritime tient en premier lieu au
commerce et celui-ci suit les routes les plus avantageuses ; la puissance militaire a
toujours suivi le commerce pour l'aider à progresser et pour le protéger »1.
C’est ainsi que ce stratège naval américain, s’est montré opposant à la doctrine de
Monroe1 qui prive son pays de toute maîtrise des voies maritimes dans le continent
américain, et qui, par contre, elle offre aux européens, en particulier les anglais, une
large possibilité pour conquérir les marchés et s’approvisionner en matières
premières1.
Bref, Mahan, prédicateur de Seapower et auteur d’un nombre important
d’écrits, les plus connus sont « The Influence of SeapowerUponHistory » (L’influence
de la puissance maritime sur l’Histoire), et « The Interest of America in Seapower,
Present and Future » (L’intérêt de l’Amérique dans la puissance maritime, le présent
et le futur), a pu impacter la politique étrangère américaine par les idées que recèlent
ses publications. Un exemple démontrant le poids du Mahan dans ce sens, est celui de
la déclaration du sénateur Henry Cabot, le 02 mars 1895, « aucune nation ne pouvait
être réellement grande sans être une puissance navale, et que sans la possession de
Hawaii, il était inutile d’entreprendre la construction d’un canal transocéanique (à
Panama) »1. Cette affirmation entérine bien l’influence exercée par le père de la
géopolitique américaine sur les cercles décisionnels de son pays. Au-delà de cela, les
écrits de ce géopoliticien se sont chargés de légitimer la politique expansionniste de
Théodore Roosevelt, notamment lorsqu’il déclare « Je suis un impérialiste,
simplement parce que je ne suis pas isolationniste1»1. Et aussi, quand il défend la
thèse de « la supériorité de la civilisation occidentale » qu’il qualifie de « Oasis de
civilisation dans le désert de la barbarie »1.
En effet, la géopolitique d’un Etat pour l’amiral Mahan se construit par :
- La priorisation de l’industrialisation et de développement économique par
rapport au volet militaire pour toute volonté de domination ; ainsi la victoire
du Nord sur le Sud, s’explique pour Mahan, par la supériorité économique et
industrielle ;
- La maîtrise des mers par la Grande-Bretagne lui a permet de devenir une
puissance mondiale.
Pour le britannique Halford Johan Mackinder, très préoccupé par la montée de
l’impérialisme française et l’apparition des USA comme une autre puissance
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expansionniste, ainsi que d’une éventuelle alliance entre les deux puissances
continentales ; l’Allemagne et la Russie1, s’est occupé de chercher et d’étudier les
soubassements théoriques pouvant assurer la continuité de la suprématie de l’Empire
de son pays.
Même qu’il rejette le terme « géopolitique »1, ses idées et ses contributions
prouvent qu’il est l’un des fondateurs anglo-saxons de cette science.
D’ailleurs, Mackinder conçoit le monde comme une masse faite d’un océan mondial,
d’une île mondiale et de grandes îles périphériques. Ces composantes représentent,
respectivement, les quotients de 9/12, 2/12 et 1/12 de la surface totale de la planète 1.
Pour lui, l’océan mondial ou The World Ocean désigne la surface maritime mondiale,
c'est-à-dire les trois tiers de la planète. Quant à l’île mondiale (TheWorld Island),
représente une masse terrestre importante, vue comme un ensemble, et qui englobe
l’Asie, l’Europe et l’Afrique. Par les grandes îles périphériques ou les
OutlyingIslands, Mackinder sous-entend, l’Amérique, l’Afrique, l’Indonésie et
l’Australie1.
A partir de ces trois grandes zones, Mackinder a pu déterminer le Heart-land ou
littéralement « le cœur de la terre » ou encore « région pivot de la politique
mondiale »1, et précise-t-il « vaste aire [centrale] de l’Euro-Asie qui est inaccessible
aux navires, mais qui dans les temps anciens se trouvait ouverte aux cavaliers
nomades, et qui aujourd’hui est sur le point d’être couvert par un réseau de chemins
de fer »1. Pour lui, c’est un espace géographique qui se trouve au cœur de l’Eurasie et
comprenant la Russie actuelle, la Sibérie, le Caucase et une partie de l’Europe
orientale1. Il est à noter que cette définition de pivot géographique est accompagnée
d’une description des voies du transport, en considérant les nouveaux réseaux
ferroviaires qui peuvent substituer aux voies maritimes, jadis vues comme l’apanage
de l’hégémonie de l’Empire où le soleil ne se couche pas, comme une source de
menace contre le monopole britannique de la puissance mondiale.
L’espace « cœur de la terre » est entouré selon la conception du géographe
britannique par des reliefs montagneux comme l’Himalaya et des zones désertiques
comme la Sibérie et le désert de Gobi1, ces entraves naturelles, forment pour lui un
« croissant intérieur » (innercrescent) qu’il faut bien en maîtriser les périphéries pour
freiner toute tentative d’invasion extérieure1. Dit aussi « croissant marginal
intérieur », c’est un espace du contact entre le continent et la mer et comprend
essentiellement la péninsule ibérique, l’Italie, les Balkans, la Grèce, la Turquie, le
Proche-Orient, le Golf arabo-persique, le Pakistan, l’Inde, l’Indochine et les îles
chinoises du Sud1. Le croissant intérieur est donc composé de l’Europe, de l’Inde, de
l’Asie du Sud-est et de la région qu’il nommait « Terre des Cinq Mers » ou « l’Orient
le plus proche »1. Par conséquent, ce croissant forme une ceinture périphérique de la
zone de l’Eurasie ou de Heart-land1.
Un autre espace géographique qui revêt une importance prépondérante pour
Mackinder et qui constitue un des principes de sa théorie est celui que forment la
Grande-Bretagne, le Canada, les Etats-Unis, l’Afrique du Sud, l’Australie et le Japon ;
c’est une aire géographique baptisée par le père de la géopolitique britannique le
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« croissant extérieur » ou outercrescent et qui la qualifie de « Océan, unique et
continu, entourant toutes les terres » ; une telle zone indispensable pour le contrôle
des stratégies navales. Les Etats compris par ce croissant, dessinent un « anneau de
bases extérieures et insulaires pour la puissance maritime et le commerce,
inaccessible à la puissance continentale de l’Eurasie »1.
Pour une vision synoptique de la répartition géopolitique des espaces mondiaux, on
s’inspirera ci-après, de la carte des sièges naturels de la puissance tracée par
Mackinder.

Figure n°02 : La carte des sièges naturels de la puissance pour Mackinder

Référence : MACKINDER, Halford John. « The Geographical Pivot of History ». The
Geographical Journal, vol. 23, 1904, p. 435.
En tant que membre actif au sein des « libéraux impérialistes »1, il est évident que
Mackinder s’efforcera d’allouer à son pays un guide géographique qui lui permettra
d’endiguer toute autre puissance étrangère susceptible de le rivaliser dans sa position
de superpuissance. Pour y arriver, ce député de Glasgow1 à la chambre des communes
entre 1910 et 1922, partait d’une thèse qui affirme que la domination du monde
reviendra à celui qui contrôlera la masse continentale autour du pivot géographique de
la planète et ceci dans un état du choc ou de confrontation dichotomique terre-mer1.
Dans cette optique, il a publié plusieurs ouvrages et articles dans lesquels, il présentait
et éclairait ses idées concernant la géopolitique ; les plus connus de ses œuvres
scientifiques sont DemocracyIdeals and Reality et The Geography Pivot of History.
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Ce dernier titre a été attribué par Mackinder à sa présentation dans une conférence en
1904 à la société royale de géographie de Londres. C’était une occasion pour exposer
et expliquer, d’une part que l’évolution que connait le monde n’est qu’un corollaire
d’une concurrence entre le pivot central ou les puissances continentales et les terres de
l’anneau extérieur ; dites aussi les puissances maritimes1. D’autre part, la présentation
visait le soulèvement des menaces potentielles qui peuvent mettre en cause la
suprématie de l’Empire britannique ; et qui sont en nombre de trois selon l’article en
question :
- La discontinuité ou la rupture entre la puissance maritime et celle continentale,
cette situation est exacerbée par l’apparition de nouvelles voies du transport
substitutives à celles maritimes, essentiellement les réseaux ferroviaires qui
peuvent remplacer les échanges commerciales et les fonctions militaires
longtemps monopolisées par la Grande-Bretagne ;
- L’expansionnisme continental de la Russie risque de lui permettre d’occuper
la position stratégique dominée par l’Empire britannique. Pour montrer la
gravité de cette donne, Mackinder a annoncé « Sa pression [La Russie] sur la
Finlande, la Scandinavie, la Pologne, la Turquie, la Perse, l’Inde et la Chine
remplace les raids centrifuges des hommes des steppes. Dans le monde entier,
elle occupe la position centrale stratégique tenue par l’Allemagne en
Europe »1. L’amiral britannique, par cette affirmation, il assimile le rôle joué
par la Russie à celui des mongols1 à l’ère de Ghenghiz Khan1, quand les
invasions de la Horde d’or1 ont dépassé l’Europe pour occuper les steppes au
nord du lac Aral1 et de la Caspienne, et se sont élargies à l’ouest pour envahir
les Carpates1. Le Perse, la Mésopotamie, la Syrie et la Chine septentrionale
n’étaient pas épargnés de cette campagne mongolienne1 ;
- L’éventualité d’une alliance entre les deux puissances continentales ; la Russie
et l’Allemagne. Dans cette perspective, Mackinder parle d’un avenir
catastrophique pour son pays, et présage-t-il « La rupture de l’équilibre de la
puissance au profit de l'Etat-pivot, résultant de son expansion sur les terres
périphériques de l’Euro-Asie, lui permettrait d’employer les vastes ressources
du continent à la construction d’une flotte, et l’empire du monde serait alors
en vue. Cela pourrait se produire si l’Allemagne venait à s’allier avec la
Russie »1. C’est ainsi, qu’il préconise l’encerclement du cœur de la terre par
les alliés de son pays, et le contrôle des mers et des terres littorales entourant
la Russie (l’Europe de l’Ouest, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et de l’Est) par
la Grande-Bretagne1 ;
En effet, par cette théorie de Heart-land1, Mackinder a tiré la sonnette d’alarme
pour avertir les décideurs de son pays concernant les menaces qui guettent la
continuité hégémonique de leur Empire, et surtout les inviter à ne plus se baser sur la
puissance maritime pour la domination du monde. Mais, il faut se doter d’une
puissance amphibie et donc joindre à la puissance maritime une autre continentale.
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Considérant que la domination mondiale est la finalité, et que la maîtrise de Heartland en est le moyen, le géographe Mackinder a tracé le chemin pour son pays pour
arriver à l’objectif pré-cité en annonçant son fameux adage axiomatique :
« Qui domine l’Europe de l’Est1maîtrise le Heartland1. Qui domine le Heartland
maîtrise l’île mondiale. Qui domine l’île mondiale maîtrise le Monde »1.
Il est fort important de signaler que la délimitation de heart-land par
Mackinderen 1904 dans son écrit « The Geographical Pivot of History » ou « Le pivot
géographique de l’histoire », était un objet de révision à deux reprises par ce
géopoliticien non « déterministe ».
D’abord, par sa publication en 1919, « Democratic Ideals and Reality, a Study
in the Politics of Reconstruction », par laquelle a remplacé le concept de Pivot area
ou le Herat-land par le Heartland1 ou le cœur du monde avec une extension de la
zone géographique concernée par ces dénominations. Puis, pour couvrir toute la
région du globe, isolée des océans1, il a suggéré par ce même ouvrage, une stratégie
de containment1 qui pourra empêcher toute alliance entre les Allemands et les Russes,
en recommandant de créer une ceinture d’Etats entre la Russie et l’Allemagne.
Ensuite, en 1943, l’année de la deuxième révision, le géographe britannique, a
contribué à l’enrichissement conceptuel de la géopolitique via un article titré ainsi
« The Round World and the Winning of the Peace » et qui l’on peut traduire « Le
monde sphérique et la conquête de la paix ». Par cet article publié dans la revue
ForeignAffairs en 1943, Mackinder a réévalué les limites de Heartland qui
correspondraient d’ores et déjà à celles de « Heartland russe », et plus précisément la
partie exploitable du territoire soviétique, située à l’Ouest de la rivière Ienisseï1. Une
autre contribution ajoutée par cet article à la géopolitique est celle du nouveau
concept de « Midland Océan », c'est-à-dire l’Atlantique Nord comprenant selon
Mackinder « une tête de pont en France, un aérodrome protégé par les flots en
Grande-Bretagne et une réserve d’hommes entraînés, d’agriculture et d’industries
dans l’Est des Etats-Unis et du Canada »1. Ce nouvel espace géographique de
Midland, vise la création d’une autre puissance amphibie composée de l’Amérique du
Nord, la Grande-Bretagne, et la France, et ce pour contrebalancer l’éventuelle
puissance continentale de Heartland, que ce soit de l’Allemagne, de la Russie ou des
deux puissances unies en une alliance. Par cette logique d’analyse, le géographe
britannique a pu mettre la première pierre dans l’édifice théorique de l’OTAN1.
III/- L’école française de la géopolitique
En France comme ailleurs, la discipline de la géopolitique fut longtemps
marginalisée, diabolisée et même proscrite. Ceci est dû au fait que la majorité des
politologues et de spécialistes de ce champ politique ont été étroitement liés et attirés
par le pangermanisme, en plus de l’appréhension et de l’assimilation historique de la
géopolitique en tant qu’une forme de nazisme qui s’en sert comme un instrument
important de la légitimation de l’expansionnisme de l’Allemagne hitlérien.
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En fait, les bases idéologiques françaises se penchent vers l’universalisme qui met en
valeur la citoyenneté républicaine versus les références et les fondements
idéologiques raciaux que privilégiait l’Allemagne nazie. Ce sont donc tous des motifs
ayant un effet repoussoir contre le développement de la géopolitique en France. Du
surcroît, la géopolitique a longtemps souffert de la connotation idéologique qui lui a
été faussement attribuée pour signifier la rivalité opposant les deux blocs communiste
et capitaliste. Toutefois, le déclenchement de la guerre (1978-1979) entre les deux
Etats communistes ; la Chine et le Vietnam, l’effondrement des régimes communistes,
la chut du mur de Berlin, ont constitué des catalyseurs en faveur de la résurgence de la
géopolitique, et aussi l’apparition des contre-thèses qui démasquent la problématique
territoriale que veut traiter la géopolitique et qui a été longuement occultée par les
aspects idéologiques de cette même discipline.
Pour parler de l’école française de la géopolitique, il est judicieux de citer deux
figures qui en sont les plus représentatives, Paul Vidal de la Blache (1845-1918)1 et
Yves Lacoste. Ils ont contribué à préciser la vision et le positionnement français vis-àvis de cette discipline longtemps méprisée dans leur pays.
Paul Vidal de la Blache, est le fondateur des Annales de la géographie en 1882
et auteur de plusieurs ouvrages ; « Atlas d’Histoire et Géographie (Atlas général) » en
1894, « Tableau de la géographie de la France » en 1903, et « La France de l’est » en
1917. Cet auteur était très choqué par la défaite de son pays contre la Prusse dans la
guerre franco-prussienne dite aussi la guerre de 1870, et qui s’est poursuivi par
l’annexion de l’Alsace-Lorraine par le vainqueur germanophone via le traité de
Francfort de 10 mai 1871, Paul Vidal de la Blache, s’est évertué à trouver des
références logiques permettant d’entériner l’appartenance française de cette région
amputée de la France et qui n’est y rattachée qu’après la signature du traité de
Versailles le 28 juin 1919.
D’ailleurs, dans sa publication de 1903, il a mis l’accent sur le caractère régional de
l’étude géographique et la description de son pays région par région y compris
l’Alsace-Lorraine. Chaque chapitre de son œuvre géographique est amorcé par une
présentation géologique de la zone ou la région traitée, puis une description
historique, et une étude des données naturelles, des modes de vie ; le tout dans le
cadre des frontières dynamiques et variables. C’est ainsi qu’il affirme « L’histoire
d’un peuple est inséparable de la contrée qu’il habite »1.
Les idées de Paul Vidal dépassent largement la recherche des fondements inhérents à
la géographie et garantissant l’unité de la France contre les occupations allemandes,
pour affranchir une autre voie impérialiste qui quête à légitimer la colonisation de son
pays des autres pays, en particulier, africains. En effet, ce géographe, a recommandé
en 1911 la construction rapide de la grande voie impériale qui relierait l’Algérie à
l’Atlantique par Fès, tout en arguant ceci ainsi : « c'est de l'Algérie que notre
pénétration au Maroc tire sa légitimité et sa force... Le développement de notre
colonie... est entré désormais dans une voie de progrès qui justifie les longs espoirs et
les grandes ambitions ».1
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Les réflexions de Paul Vidal ne sont pas indemnes de contradictions et de
l’instrumentalisation dérivée de la géographie et de la géopolitique1. Notamment, en
l’utilisant pour défendre deux approches complètement paradoxales ; il se sert de la
géographie tantôt pour l’indépendance de son pays, et tantôt pour coloniser les autres
pays.
Dans la même logique de ses pensées, par sa publication de 1917 « La France de
l’Est » considérée comme le premier ouvrage géopolitique en France, Paul Vidal
s’acharne dans ce travail de longue haleine à expliquer la justesse et la nécessité de
rattachement de l’Alsace-Lorraine à la France. Cette fois en recourant à l’évocation
des liens entre le développement économique et le réseau urbain et industriel. Un
autre ajout de cet ouvrage, est le refus de la dépendance totale des politiques des Etats
de la géographie physique, par contre il admet l’influence de l’homme sur le milieu et
l’espace1, et annonce-il « Une individualité géographique ne résulte pas de simples
considérations de géologie, et de climat. Ce n’est pas une chose donnée d’avance par
la nature. Il faut partir de cette idée qu’une contrée est un réservoir où dorment des
énergies dont la nature a déposé le germe, mais dont l’emploi dépend de l’homme »1.
En ce point, Paul Vidal se démarque et prend une distance de Ratzel qui prétend par
sa vision « déterministe » que la nature pourra être une entrave incontournable à
l’expansion humaine.
Pour redéfinir cette discipline et lui donner sa vraie connotation loin de toute
aberration conceptuelle et toute instrumentalisation raciste ou impériale, le français
d’origine marocaine, le Professeur Yves Lacoste, vu par plusieurs spécialistes de
relations internationales et de la géopolitique comme étant un pionnier de la
renaissance de la nouvelle géopolitique, non pas seulement en France, mais dans toute
l’Europe, a pu créer un tournant décisif pour instaurer une nouvelle conception
géopolitique.
La réapparition du concept de géopolitique pour Lacoste, a regagné sa position dans le
champ international suite à la guerre opposant le Cambodge et le Viêt Nam entre
décembre 1978 et janvier 1979. Suite à ce conflit entre deux pays communistes,
Lacoste démontre l’invalidité de la thèse admettant la polarisation de l’affrontement
entre les deux blocs idéologiques ; le communisme contre le capitalisme. En
contrepartie, sa vision de la géopolitique se fonde essentiellement sur l’importance
des espaces territoriaux comme un pivot et un objet central des rivalités et de conflits
entre les Etats. Dans cette optique, le fondateur de l’Hérodote voit que le mot
« géopolitique » a ressurgi pour désigner « des antagonismes moins idéologiques que
territoriaux »1. Dans le cas présent, la guerre déclenchée entre les deux voisins
communistes, a eu comme cause, la convoitise de chacun des deux pays de maîtriser
et de contrôler une partie de delta de Mékong. Dans ce sens, Lacoste déclare « Le
terme de géopolitique est sorti de l’ombre au moment de la guerre VietnamCambodge, en 1979. Ce conflit stupéfait l’opinion publique qui ne comprend pas
comment deux « frères communistes», solidaires contre l’impérialisme américain,
pouvaient se faire la guerre uniquement pour un territoire (le delta du Mékong) »1.
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Yves Lacoste se différencie des autres écoles de la géopolitique et de ses
prédécesseurs compatriotes français en la matière sur plusieurs points, la plus
remarquable est que ce géopoliticien français contemporain ne tente guère d’impacter
les décideurs politiques de son pays par ses idées, mais il se limite d’analyser les
rivalités du pouvoir sur les différents territoires.
D’ailleurs, la géopolitique pour lui c’est « l’analyse des rivalités de pouvoirs sur des
territoires »1. Un autre trait singularisant la géopolitique chez Lacoste concerne
l’irruption de nouveaux problèmes géopolitiques qui s’inscrivent dans un cadre infraétatique et au sein des Etats. Ainsi, des « territoires historiques ou symboliques » sont
de plus en plus revendiqués par des groupes nationaux après la fin de la guerre froide.
Pour lui, « l’effondrement des régimes communistes a révélé la multiplicité des
revendications d’indépendance nationale et les contradictions territoriales »1. De
surplus, il a pu ajouter une nouvelle notion, considérée comme élément crucial
marquant sa vision afférente à la géopolitique ; il s’agit de la notion de la
représentation. Il l’a définie ainsi « l’ensemble des idées et des perceptions collectives
d’ordre politique, religieux ou autre qui anime les groupes sociaux et qui structure
leur vision du monde »1. C’est donc une façon de voir, de concevoir et de juger les
événements dans leur globalité, pour se positionner en termes de postures
géopolitiques et pour s’aider à la prise de décisions. Toutes ces actions ont, par
conséquent, un fondement qui intéresse les expressions idéologiques et religieuses
toute en les dépassant pour s’inspirer des imaginaires collectifs qui sont l’essence de
la notion de la représentation chez ce géo-politologue. Une telle représentation ne
signifie pas seulement les enjeux territoriaux, objets de rivalités. Mais, elle désigne
exactement les perceptions et les imaginaires cognitifs collectifs qui se forment
cumulativement au fil du temps et qui peuvent agglomérer plusieurs aspects ; culturel,
historique, ethnique et géographique chez les acteurs vis-à-vis de ces enjeux
territoriaux. Autrement dit, Lacoste fait appel, en plus de la géographie, à l’histoire
qui englobe ces aspects, pour identifier la géopolitique. Dans ce cas, Lacoste dit-il
« Ces rivalités ne sont pas explicables seulement par l’enjeu que représente ce
territoire mais aussi par les représentations des protagonistes. Pour cela, il faut faire
appel à l’histoire »1.
Bref, pour Lacoste, la géopolitique, quoi qu’il en soit les prétextes, ne doit pas
être vue comme un outil au service du colonialisme, d’impérialisme et
d’expansionnisme. Toutefois, cette discipline, pour lui, est et doit être une science et
un savoir qui peut nous fournir des démarches analytiques, scientifiques et
méthodiques. C’est ainsi qu’il voit la géopolitique « un savoir penser l'espace
terrestre et les luttes qui s'y déroulent »1.
Les contributions d’Yves Lacoste à la discipline géopolitique peuvent être résumées
en quatre principaux apports :
- L’invention du principe de représentation comme paradigme d’analyse ;
- L’introduction du rôle des médias dans la perception d’une situation
géopolitique par l’opinion public et, dans l’influence sur la prise des décisions
politiques ;
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L’apport du concept de « géopolitique interne » comme une incarnation des
problèmes nationaux et ceux des minorités1.
L’évocation de nouveaux acteurs, autres que l’Etat, dans la discipline
géopolitique.

Conclusion
Après ce survol du passé et du présent de la géopolitique portant sur l’analyse
de trois écoles ; allemande, anglo-saxonne et française, on a pu déduire que la
géopolitique classique ou des fondateurs comprenant les deux premières écoles et l’un
des premiers géopoliticiens de l’école française ( Paul Vidal de La Blache ), est
longtemps outillée par les nazis, à tel point qu’elle a eu un flirt avec le nazisme, et a
eu comme objectif principal la légitimation de l’expansionnisme allemand, surtout par
l’invention du concept de Lebensraum ou l’espace vital Par Haushofer. Pour les
anglo-saxons, la géopolitique a été manipulée pour avoir une hégémonie maritime
dans un premier temps, puis pour s’assurer d’une domination amphibie avec
Mackinder. S’agissant de l’école française, il s’est avéré qu’elle est scindée en deux
courants. Le premier, qui constitue une sorte de prolongement des idées de deux
écoles devancières en termes de l’impérialisme. Tandis que le deuxième courant dit
« la géopolitique d’aujourd’hui », représenté par Yves Lacoste, a marqué un tournant
décisif dans la conception française de la géopolitique qui s’éloigne et critique les
visées coloniales et expansionnistes des Etats, et se rapproche des revendications des
minorités, des groupes infra-étatiques, se dote d’un paradigme d’analyse obéissant
aux représentations collectives des acteurs à l’égard des enjeux objets de conflictualité
ou de rivalité, qui peuvent être dans un cadre du territoire local, étatique, interétatique,
supra-étatique, régional, et global.
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