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قواعـــد النشــــر:


أن يكون البحث أصيال معد خصيصا للمجلة ،وأن ال يكون جزءا من رسالة ماجستير أو أطروحة
دكتوراه.



تقبل البحوث واملقاالت باللغة العربية مع ضرورة مراعاة الوضوح وسالمة النص واجتناب األخطاء
النحوية واإلمالئية واللغوية



مجلة الدراسات اإلستراتيجية والعسكرية الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي ببرلين ،مجلة متخصصة
لذلك تقبل البحوث املتعلقة فقط بموضوعات الدراسات اإلستراتيجية والعسكرية واألمنية.



أن ال يكون البحث قد نشر جزئي ّ ا أو كليا في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.



أن يرفق البحث بسيرة ذاتية للباحث باللغة العربية واللغة االنجليزية أو الفرنسية.



أن يقوم الباحث بإرسال البحث املنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد،

إلى البريدااللكترونيstrategy@democraticac.de:


تخضع األبحاث والترجمات إلى تحكيم سري من طرف هيئة علمية واستشارية دولية ،واألبحاثاملرفوضة



يبلغ أصحابها دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.
ّ
يبلغ الباحث باستالم البحث و يحول بحثه مباشرة للهيئة العلمية االستشارية.
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يخطر أصحاب األبحاث املقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية وبموافقة هيئة التحرير على نشرها.



األبحاث التي ترى اللجنة العلمية أنها قابلة للنشر وعلى الباحثين إجراء تعديالت عليها ،تسلمللباحثين قرار
املحكم مع مرفق خاص باملالحظات ،على الباحث االلتزام باملالحظات في مدةتحددها هيئة التحرير.



يستلم كل باحث قام بالنشر ضمن أعداد املجلة :شهادة نشر وهي وثيقة رسمية صادرة عن إدارة املركز
الديمقراطي العربي وعن إدارة املجلة تشهد بنشر املقال العلمي الخاضع لتحكيم  ،ويستلم الباحث
شهادته بعد أسبوع كأقص ى حد من تاريخ إصدار املجلة.



للمجلة إصدار إلكتروني حصري صادر عن المركز الديمقراطي العربي كما أنها حاصلة على
الترميز الدولي.)ISSN 2626-093X ( :
ّ
ال يراعى أي أسبقية في نشر املواد العلمية ضمن أعداد املجلة  ،بحيث أن املعيار األساس ي لقبول ا لنشر
ضمن أعداد املجلة هو جودة وأصالة املادة العلمية وسالمة اللغة والعناية بكل ما يتعلقبالضوابط
املنهجية في البحث العلمي.



ّ
أي تقرير صادر من اللجنة العلمية بما يتعلق بالسرقة ّ العلمية فسيحمل الباحث تبعات ٕواجراءات

كماهو متعارف عليه في سياسات املجلة العلمية الدولية.


تعتبر جميع األفكار املنشورة في املجلة عن آراء أصحابها ،كما يخضع ترتيب األبحاثاملنشورة.



تعرض املقاالت إلى مدققين ومراجعين لغويين قبل صدورها في أعداد املجلة.
ّ
لغات املجلة هي :العربية ،االنجليزية والفرنسية.



كيفية اعداد البحث للنشر:
يكتب عنوان البحث باللغتين العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز بالباحث واملؤسسة العلمية التي ينتمي اليها.

عنوان جهة الباحث:
–امللخص التنفيدي باللغة العربية اإلنكليزية ،ثم الكلمات املفتاحية في نحو خمس كلمات ،كما يقدم امللخص -بجمل قصيرة ،
دقيقة وواضحة ،إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية ،والطرق املستخدمة في بحثها والنتائج التي توصل اليها البحث.
 تحديد مشكلة البحث ،أهداف الد ا رسة وأهميتها ،وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت ملوضوع الد ا رسة ،بما في ذلك
أحدث ما صدر في مجال البحث ،وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،وضع التصور املفاهيميي ،تحديد مؤشراته
الرئيسية ،وصف منهجية البحث ،وتحليل النتائج واالستنتاجات.
 كما يجب أن يكون البحث مرفوقا بقائمة بيبليوغرافية ،تتضمن أهم الم ا رجع التي استند إليها الباحث ،إضافة -إلى املراجع
األساسية التي استفاد منها ولم يشر إليها في الهوامش ،وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها األصلية) األجنبية (في حال
العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.
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أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقا لنظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده ”املركز الديموقراطي العربي” في أسلوب
كتابة الهوامش وعرض املراجع.
تستخدم األرقام املرتفعة عن النص للتوثيق في متن البحث ،ويذكر الرقم واملراجع .
ترتب أرقام املراجع في قائمة املراجع بالتسلسل ،وذلك بعد مراعاة ترتيبها هجائيا في القائمة حسب
اسم املؤلف وفقا لالتي:
إذا ا كان املرجع بحثا في دورية:إسم الباحث) الباحثين (عنوان البحث و اسم الدورية ،رقم املجلد ،رقم -العدد،أرقام
الصفحات ،سنة النشر.
إذا كان املرجع كتابا ،اسم املؤلف) املؤلفين( ،عنوان الكتاب ،اسم الناشر وبلد النشر ،سنة النشر- .
إذا كان املرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتو ا ره :يكتب اسم صاحب البحث ،العنوان ،يذكر رسالة-
ماجستير أو أطروحة دكتو ا ره بخط مائل ،إسم الجامعة ،السنة.
إذا كان املرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية :يكتب إسم الجهة ،عنوان التقرير ،أرقام -الصفحات ،سنة النشر.
يتراوح عدد كلمات البحث بين  2000و  7000كلمة ،وللمجلة أن نتشر بحسب تقدي ا رتها ،وبصورة استثنائية،
بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هدا العدد من الكلمات.
يتم تنسيق الورقة على قياس ) ، (A4بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي:
نوع الخط في األبحاث باللغة العربية هوSimplified Arabic
حجم  16غامق بالنسبة للعنوان الرئيس  14 ،غامق بالنسبة للعناوين الفرعية ،و  14عادي بالنسبة لحجم املتن.
–حجم  11عادي للجداول واألشكال  ،وحجم  9عادي بالنسبة للملخص والهوامش.
–نوع الخط في األبحاث باللغة االنجليزية  ، Times New Romanحجم  14غامق بالنسبة للعنوان الرئيس.

المجلـــد الثاني -العدد الثامن – أيلول  -سبتمبر 0202م
6

المركز الديمقراطي العربي  -برلين

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

فهـــرس المحتويـــات :
الباحث (ين)

20

20

الدكتورة :كركوري مباركة
حنان
Dr: Karkouri Mebarka
Hanane

أ.د .غادة محمد عامر

23

شبين عدنان

24

كرار فرحان هاني الطائي
د.عبد الكريم هشام

25

26

أ.م.د .وسام هادي عكار

عنوان الدراسة
خصوصية ارتكاب الجريمة السيبرانية في النظام املعلوماتي
(دراسة تحليلية على ضوء القانون الجزائري)
Privacy of commit cyber crime in the informational system
)(An analytical study in light of the Algerian law
تطور الصراع الدولي وفق التقدم التكنولوجي وظهور الحروب
الالمتماثلة
(الحروب الغير نمطية)
The Development of International Conflict According to
Technological Progress and the Emergence of Asymmetric
Warfare
()Atypical Warfare
خوصصة القوة العسكرية كمقاربة إلدارة النزاعات املسلحة
شركة فاغنر الروسية في ليبيا نموذجا.
Privatization of military force as an approach to managing the
armed conflict
Russian Wagner company in Libya as a model.
أثر "األنترنت العميق" في أمن الدول
The impact of "deep internet" on state security
األزمة الليبية واملسارات الجديدة لإلستراتيجية األمنية والدبلوماسية
الجزائرية
The Libyan Crisis And The New Directions Of The Algerian
Security And Diplomatic Strategy
حملة كوهيما -إمفال وأثرها على الجيش الياباني (آذار – حزيران
)4055

المجلـــد الثاني -العدد الثامن – أيلول  -سبتمبر 0202م
7

الصفحة

20

23

54

45

80

02

 برلين- المركز الديمقراطي العربي

443

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

The Kohima -Imphal Campaign and its Impact on the Japanese
Army (March - June 1944)
 التحالف املحتمل ورهان مستقبل العالم:العالقات الروسية األمريكية
في ظل جائحة كورونا
2222-2222
 ربا عبادة مسودة.أ
Russian-American Relations: Potential Alliance and Bet on the
 هالة محمود.أ
Future of the World during the Corona Pandemic
دودين
2000-2020

27

139

The Chinese and United States Interests in Taiwan
املصالح الصينية واألمريكية في تايوان

Dana Nabil Khalil AbuHaltam

28

444

Les écoles de la géopolitique :
Du Friedrich Ratzel à Yves Lacoste

Nouriddin El Idrissi

20

م0202  سبتمبر- العدد الثامن – أيلول- المجلـــد الثاني
8

المركز الديمقراطي العربي  -برلين

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

خصوصية ارتكاب الجريمة السيبرانية في النظام المعلوماتي
(دراسة تحليلية على ضوء القانون الجزائري)

ملخص:

Privacy of commit cyber crime in the informational system
)(An analytical study in light of the Algerian law
الدكتورة :كركوري مباركة حنان
Dr: Karkouri Mebarka Hanane
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح – ورقلة (الجزائر)

موضوع هذه الدراسة هو خصوصية ارتكاب الجريمة السيبرانية في النظام المعلوماتي ،فالبد من البحث في ماهية هذه الجرائم ومدى فعالية القوانين

الوطنية في مكافحتها؛ ويتجلى ذلك من خالل اعتماد دراسة تحليلية على ضوء النصوص التشريعية الواردة في القانون الجزائري ،عن طريق البحث في اإلطار

المفاهيمي المنظم ألحكام الجريمة السيبرانية ،ثم تحديد مختلف التهديدات القانونية المميزة لقيامها في الفضاء االفتراضي باعتبارها من الجرائم الناعمة التي تقوم

بواسطة استخدام برامج معلوماتية في أجهزة الحاسب اآللي يترتب عنها إلحاق أضرار باألفراد والمؤسسات العامة والخاصة ،مما فرض على المشرع حتمية التدخل

بنصوص تشريعية مستحدثة لمكافحتها وتوقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم السيبرانية.

الكلمات المفتاحية :الجريمة السيبرانية؛ النظام المعلوماتي؛ األمن السيبراني؛ النصوص التشريعية؛ القانون الجزائري.

Summary:

The subject of this study is the peculiarity of committing a cyber crime in the information system. It is imperative to
research what these crimes are and the effectiveness of national laws in combating them. This is evidenced by the
adoption of an analytical study in light of the legislative texts contained in the Algerian law, by researching the conceptual
framework governing the provisions of cybercrime, and then identifying the various legal threats that are characteristic of

their existence in the virtual space as they are soft crimes that are carried out by using computer programs in computers.

The mechanism has resulted in damages to individuals and public and private institutions, which imposed on the legislator

the inevitability of interfering with new legislative texts to combat it and impose penalties on the perpetrators of cyber
crimes.

مقدمة:

Key words: Cyber crime; Informational system; Cyber security; Legislative texts; Algerian law.

إن استخدام أجهزة الحاسب اآللي ووسائل االتصال االلكترونية المتمثلة في شبكة االنترنت

العنكبوتية من قبل األفراد والشركات أو المؤسسات في كافة المجاالت العامة والخاصة أصبح ضرورة

حتمية ال غنى عنها في وقتنا الحالي ،نظ ار لما تحقّقه هذه الوسائل من ُيسر وسرعة في أداء وادارة
األعمال بالتّعامل بواسطة نظام المعلومات الذي يساهم في ربح الوقت والجهد ،وعليه كان لزاما على
يسن قوانين خاصة ويضع القواعد المالئمة لتسيير األنشطة والمهام بطريقة منظمة
المشرع الجزائري أن ّ
تساهم في االستفادة من هذا المستحدث العلمي في الفضاء االفتراضي.
وتتجلى أهمية تكريس قوانين تحدد قواعد استخدام النظام المعلوماتي وتجريم األفعال التي من شأنها

إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو الخاصة في تحقيق وتكريس مبدأ األمن السيبراني وحماية الحقوق

أي هجوم سيبراني محتمل ،حيث يعتبر الهجوم على النظام
المالية وال ّشخصية والفكرية لألفراد من ّ
المعلوماتي بمثابة تهديد قانوني محقق ونوع جديد من الجرائم المستحدثة في القرن العشرين وقد أطلق
عليها تسمية "الجرائم السيبرانية" ،ذلك أن مرتكبي هذا النوع من الجرائم يستخدمون تقنيات وطرق االتصال
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الحديثة بطريقة غير مشروعة كوسيلة لتسهيل عملياتهم التي قد تنتقل من البعد الوطني لتتخذ ُبعداً عالمياً
في ارتكابها ،حيث تتسم هذه الجريمة الناعمة بالدقة في التخطيط والتنظيم والسرعة وصعوبة وجود أدلة
إلثباتها.

وتجدر اإلشارة إلى أن النصوص التشريعية التقليدية الواردة في لألحكام القانون الجزائري أصبحت

قاصرة نوعا ما في التصدي لهذا النوع من الجرائم السيبرانية على المستويين الوطني والدولي؛ ونظ ار
لقصور اإلجراءات العقابية التقليدية في مواجهة هذه الجرائم المتميزة بالتطور التكنولوجي وحرصا من

المشرع في التصدي لظاهرة لجريمة االلكترونية أو السيبرانية على وجه التحديد وما يصاحبها من أضرار
وتهديدات قانونية.

ومنه حاول المشرع الجزائري تدارك الفراغ التشريعي الموجود في مجال حماية النظم المعلوماتية

وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وفرض العقوبات الجزائية على مرتكبي هذه الجرائم ،فقد عمد منذ األلفية
الثانية على تعديل العديد من القوانين الوطنية من ضمنها النصوص التشريعية الواردة في قانون العقوبات،

يمس بالنظام المعلوماتي يتناسب وطبيعة الجريمة
حيث قام باستحداث آليات إجرائية تجرم كل فعل ّ
السيبرانية ،وعليه فإن اإلشكالية المطروحة في الدراسة هي :فيما تتمثل الجريمة السيبرانية والى أي مدى
يمكن اعتبار النصوص التشريعية كافية لمكافحة هذا النوع من الجرائم المرتكبة في النظام المعلوماتي؟

تهدف هذه الدراسة إلى البحث والتركيز على اإلطار المفاهيمي المنظم ألحكام الجريمة السيبرانية ومدى
اعتبارها تهديد قانوني يمس بمبدأ استقرار األمن السيبراني ،فضال عن تحديد إستراتيجية المشرع الجزائري

في التصدي لظاهرة الجريمة المعلوماتية في النصوص التشريعية ذات الطابع العقابي والتي حددها بصفة
خاصة في أحكام القانون رقم  90/90المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات

اإلعالم واالتصال ومكافحتها هذا من جهة.

ومن جهة تضمنت األحكام الواردة في قانون العقوبات المعدل والمتمم رقم  51/90في القسم السابع من

الفصل الثالث المعنون بقواعد "المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات" ،كل األفعال الماسة بنظم

المعالجة اآللية للمعطيات وما يقابلها من عقوبات مقررة على مرتكبيها ،حيث تأخذ هذه األفعال إما
وصف االعتداء على نظام المعالجة اآللية أو وصف االعتداء على معطيات نظام المعالجة اآللية

للمعطيات ،كما يمكن لها أن تأخذ أيضا وصف االعتداء على سير نظام المعالجة اآللية للمعطيات.

وفيما يلي بيانه سوف نعمد في هذه الدراسة التحليلية إلى البحث في موضوع خصوصية ارتكاب الجريمة

السيبرانية في النظام المعلوماتي على ضوء القانون الجزائري في المحاور اآلتية:
 .5اإلطار المفاهيمي المنظم ألحكام الجريمة السيبرانية.

 .2التهديدات القانونية المميزة لقيام الجريمة السيبرانية في الفضاء االفتراضي.

 .3حتمية التدخل بنصوص تشريعية مستحدثة لمكافحة الجرائم السيبرانية في الجزائر.
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 .1اإلطار المفاهيمي المنظم ألحكام الجريمة السيبرانية:

وج َرَم كس
تُعرف الجريمة في اللغة بأنها األصل الواحد الذي ترجع إليه الفروع؛ فاْل ِّج ْرُم القطعَُ ،
الذنب ،1وتعرف الجريمة في االصطالح الفقهي بأنها المحظورات الشرعية التي زجر اهلل
والجريمةُ هي
ُ
نص
تعالى عنها بحد أو تعزير ،في حين تم تعريفها في االصطالح القانوني بأنها الفعل أو الترك الذي َّ

القانون على عقوبة مقدرة له ،2أما السيبرانية فهي كلمة إنجليزية مشتقة من كلمة " "Cyberوتعني االرتباط

بالحاسوب أو شبكات الحاسوب ،وتعني أيضا فضاء االنترنت ،أما معناها في اللغة اليونانية فهي كلمة

مشتقة من " "kybernetesوتعني الشخص الذي يدير دفة السفينة مجا اًز للمتحكم.3

ومن خالل التعريف اللغوي واالصطالحي للجريمة والسيبرانية ،نتوصل إلى أنها عبارة عن أحد أهم

النتائج السلبية التي خلفها التطور التكنولوجي المتسارع في القرن العشرين ،وقد اختلف الفقهاء في تحديد
تسمية محددة لهذه الجريمة منذ نشأتها نظ اًر الرتباطها الوثيق بتقنية المعلومات ،فقد اصطلح على تسميتها

في بادئ األمر "بجريمة إساءة استخدام الكمبيوتر" ،ثم أطلق عليها "جريمة احتيال الكمبيوتر" ،لتتطور
تسميتها بعد ذلك إلى "الجريمة المعلوماتية أو جرائم الكمبيوتر" ،ثم "جرائم التقنية العالية وجرائم الهاكرز"

ليستقر الفقه بعد ذلك على تسميتها "بالجريمة السيبرانية ".4"Cyber Crime

ولم يتوقف األمر عند هذا األمر بل امتد إلى عدم وجود إطار مفاهيمي موحد يحدد مفهوم هذه

الجريمة المرتكبة عبر الشبكة العنكبوتية االنترنت ،ولعل السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى حداثة المعالم
المحددة لخصوصية هذه الجريمة فضال عن اختالف النصوص التشريعية المنظمة لها والتي تختلف من

دولة ألخرى.

حيث نجد فقهاء القانون الجنائي قد انقسموا إلى أربعة اتجاهات في تحديدهم لمفهوم هذه الجريمة

فهناك من عرفها باالستناد على محل الجريمة –االتجاه األول -والمتمثلة في مكونات الحاسوب غير

المادية كالبرامج والبيانات والمعطيات المخزنة في ذاكرته ألنها عبارة عن جرائم تلعب فيها البيانات

الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دو ار رئيسياً في قيام مجل الجريمة ،5وهناك جانب آخر من الفقه –االتجاه

الثاني -استند على المعيار الشخصي في تحديد مفهوم الجريمة السيبرانية والمتمثل في المعرفة والتحكم

 -1ابن منظور؛ محمد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،جمال الدين جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي ،لسان العرب (ط .صادر) ،المجلد الثاني،
دار صادر ،بيروت -لبنان ،ص .09

 -2اإلمام محمد أبو زهرة ،الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي -العقوبة ،-دار الفكر العربي ،اإلسكندرية ،2992 ،ص .22

 -3بن مرزوق عنترة وحرشاوي محي الدين ،األمن السيبراني كبعد جديد في السياسة الدفاعية الجزائرية ،ورقة علمية مقدمة في فعاليات المؤتمر الدولي المعنون ب" :
استراتيجيات الدفاع الوطني " ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر  ،2952ص .66

 -4ذياب موسى البداينة ،الجرائم اإللكترونية -المفهوم واألسباب ،-ورقة علمية مقدمة في فعاليات الملتقى العلمي المعنون ب" :الجرائم المستحدثة في ظل
المتغيرات والتحوالت اإلقليمية" ،كلية العلوم اإلستراتيجية ،من  92إلى  90سبتمبر  ،2950األردن  ،2950ص .91

 -5عبد العال الديربي ومحمد صادق إسماعيل الجريمة اإللكترونية ،ط  ،95المركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،2952 ،ص .02
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في الوسائل التكنولوجية لذلك البد أن يتوافر لدى مرتب الفعل المجرم المعرفة واإللمام الكافي بتقنية

استخدام أجهزة ومعلومات الحاسب اآللي.6

في حين أن هناك اتجاه آخر –االتجاه الثالث -استند في تحديده لمفهوم الجريمة السيبرانية على

موضوع الفعل المجرم ،حيث يرى أصحاب هذا االتجاه أن الجريمة السيبرانية ليست التي يكون الحاسب

أداة إرتكابها ،بل هي التي تقع عليه أو في مضمون نظامه ،ومن بين الفقهاء المؤيدين لهذا االتجاه نجد
الفقيه " "Rosenblattالذي يعتبر أن الجريمة السيبرانية عبارة عن نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو

تحول عن طريقه.7
تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب أو التي ّ
فمن خالل استقراء هذا االتجاه المذكور أعاله يمكننا اعتبار أن هذه الجريمة السيبرانية ما هي إال
تصرف غير مشروع يتمثل في فعل الغش المعلوماتي الذي تنصرف آثاره إلى إحداث ضرر بالنظام

المعلوماتي ،وذلك عن طريق نقل معلوماته أو تغيير مضمونها أو حذفها بصفة كلية أو جزئية.

أما االتجاه الرابع واألخير فنجد أنه لم يحدد موقف خاص كغيره من االتجاهات السالفة الذكر ،بل

قام على أساس الجمع والمزج بين عدة معايير وذلك عن طريق دمج أكثر من تعريف؛ حيث اعتبروا أن
الجريمة السيبرانية المرتكبة عبر االنترنت هي عبارة عن الجريمة التي يستخدم فيها الحاسب اآللي كوسيلة

أو أداة الرتكابها ،أو الجريمة التي يكون الحاسب اآللي نفسه ضحيتها.8

ومن خالل ما سبق ذكره يمكننا أن نعرف الجريمة السيبرانية بأنها كل فعل أو امتناع يقوم به

الشخص بصفة عمدية يتمثل في فعل االستخدام غير المشروع لتقنية المعلومات بحيث يهدف من خالله
المادية أو المعنوية ،كما قد ينصب
إلى تحقيق مصالح شخصية تتمثل في االعتداء على األموال
ّ
موضوعها أيضا في االعتداء على خصوصية األفراد والمؤسسات ،فهي كل عمل أو امتناع يأتيه

الخاصة به هذا من جهة ،ومن جهة أخرى
بمكونات الحاسب وشبكات االتّصال
ّ
الشخص قصد اإلضرار ّ
ضد
إما ّ
فإن هذه الجريمة هي التي يكون ّ
النظام المعلوماتي فيها وسيلة أساسية الرتكاب جريمة تقليديةّ ،

السب أو القذف عبر
األموال كالتّحويل اإللكتروني غير المشروع لألموال أو ّ
ضد األشخاص كجريمة ّ
شبكة اإلنترنت.
وبالرجوع إلى القانون الجزائري ،فإننا نجد أن المشرع الجزائري قد عالج مسألة تحديد اإلطار

المفاهيمي للجريمة السيبرانية وأطلق عليها مصطلح الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال في
النصوص التشريعية العقابية ،ففي سنة  2990أصدر القانون رقم  51/90المتضمن قانون العقوبات

 -6لمزيد من التفصيل ينظر :هشام محمد فريد رستم ،الجرائم المعلوماتية -أصول التحقيق الجنائي الفني واقتراح إنشاء آلية حربية موحدة للتدريب التخصصي،-
ورقة علمية -منشورة -مقدمة في فعاليات المؤتمر المعنون ب" :القانون والكمبيوتر واإلنترنت" ،ط  ،93المجلد الثاني ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات
المتحدة ،اإلمارات  ،2990ص .092

 -7هشام فريد رستم ،المرجع السابق ،ص .092

 -8ابتسام حمديني ،أسلوب التحقيق في الجرائم اإللكترونية كآلية لمكافحتها ،ورقة علمية مقدمة في فعاليات الملتقى الدولي المعنون ب" :اإلجرام السيبراني -
المفاهيم والتحديات ،"-قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة برج بوعريريج ،يومي  55و 52أفريل  ،2952الجزائر  ،2952ص .91
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المتمم وأدرج فيه قسماً مخصصاً للفصل في أحكام الجرائم المتعلقة بمساس أنظمة
الجزائري المعدل و ّ
المعالجة اآللية للمعطيات.9
كما نجد أيضاً المادة /92أ من القانون رقم  90/90المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم

المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها عرفت الجرائم السيبرانية بأنها "جرائم المساس بأنظمة

المعالجة اآللية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن
طريق منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت اإللكترونية".10

ومما سبق ذكره نالحظ أن اإلطار المفاهيمي الذي حدده المشرع الجزائري للجريمة السيبرانية قد

اعتمد بالدرجة األولى على الجمع بين معايير عديدة في تعريفه لهذه الجريمة الخاصة ،ففي البداية اعتمد

على معيار الوسيلة المتعمدة في الجريمة والتي تتمثل في نظام االتصاالت اإللكتروني ،ثم اعتمد على
المعيار القائم على أساس الموضوع والمتمثل في المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات ،يليها بعد

ذلك معيار القانون الواجب التطبيق أو ما يطلق عليه بالركن الشرعي في الجريمة.

وقد تم النص على األحكام المنظمة للركن الشرعي للجريمة في النصوص التشريعية الواردة في

قانون العقوبات في القسم المتعلق "بالمساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات" ،وفيما يتعلق بالمعيار

األخير في تحديد نطاق الجريمة اإللكترونية ،فقد أقر المشرع الجزائري بأن الجريمة السيبرانية -اإللكترونية

-ترتكب في نظام معلوماتي أو يسهل إرتكابها عليه ،وهو األمر الذي من شأنه أن يوسع دائرة التجريم

على األفعال المجرمة والمكونة لقيام الجريمة السيبرانية في مضمون األحكام العقابية المنصوص عليها

في نصوص التشريع الجزائري.

 .2التهديدات القانونية المميزة لقيام الجريمة السيبرانية في الفضاء االفتراضي:
تتميز الجريمة السيبرانية بعدة خصائص تميزها عن الجرائم التقليدية ،وهو األمر الذي يجعل منها

تمثل تهديدا قانونيا وحقيقيا في هذا الفضاء االفتراضي والسبب في ذلك يعود إلى عدم استيعاب النصوص

التشريعية التقليدية الواردة في قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية لهذه الجريمة التي تتطور بوتيرة

متسارعة في البيئة االفتراضية فكان البد من توسيع دائرة تكييفها القانوني وتطبيقها على الفعل المجرم

الذي يعتبر سلوك متمثل في اإلج ارم السيبراني.

ومن بين الخصائص المميزة لهذه الجريمة هو أنها تعتبر من بين أهم الجرائم الناعمة التي تقوم في

بيئة افتراضية وليست واقعية ،وأنها جريمة عالمية ذات بعد دولي وعابرة للحدود ،فضال عن صعوبة

اإلثبات والوصول إلى دليل مادي ملموس يدل على قيام الجريمة السيبرانية.

 -9انظر القسم السابع مكرر يتضمن  92مواد ويتعلق ب "المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات" من القانون رقم  51/90المتضمن قانون العقوبات الجزائري
المتمم لألمر رقم  ،516/66الجريدة الرسمية عدد  ،25المؤرخة في  59نوفمبر .2990
المعدل و ّ
 -10المادة /92أ من القانون رقم  90/90المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها ،الجريدة الرسمية عدد
 ،02المؤرخة في  91أوت .2990
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من بين أهم مميزات الجريمة السيبرانية أنها تتسم بحدوثها في البيئة االفتراضية ألنها تعد من

الجرائم الناعمة ،وذلك بسب خفتها ألن الجاني مرتكب هذه الجريمة يتمتع بقدرات فنية تمكنه من تنفيذ
جريمته بدقة دون إحداث أي فوضى ذات طابع مادي ،وتجد هذه الجريمة أساسها القانوني في أحكام
قانون العقوبات في القسم السابع من الفصل الثالث الخاص المتعلق بجرائم الجنايات والجنح ضد األموال

والمعنون بالمساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات والمنصوص عليها في المواد من  300مكرر إلى

 300مكرر .1192

حيث يتضمن هذا القسم على وجه الخصوص جرائم الولوج إلى المعطيات المعالجة آليا عن طريق

الغش والتزوير وكذا جريمة الحذف والتغيير والتخريب في هذه المعطيات ،والجرائم االلكترونية بواسطة
النظام المعلوماتي وأهمها استعمال أو إفشاء أو نشر معلومات منصوص عليها في قانون العقوبات وكذا

البحث أو التجميع في معطيات مخزنة في نظام معلوماتي كجرائم التحويل االلكتروني والسطو والنصب
واالحتيال والسلب وغيرها ،والجرائم المتعلقة بأمن الدولة ومؤسساتها كجرائم التجسس واإلرهاب ،والجرائم

االلكترونية للشخص المعنوي.

كما تتميز الجريمة السيبرانية أيضا بأنها جريمة دولية ذات بعد عالمي؛ حيث يعد البعد الدولي في

الجريمة السيبرانية من أهم التحديات التي تواجه الجزائر في سبيل تحقيقها لألمن السيبراني الذي ال

يخضع إلجراءات الحراسة الجمركية للحدود فهي حراسة تقليدية ،فبعد ظهور شبكة االنترنت العالمية لم
تعد هناك حدود مرئية أو حتى ملموسة تمنع تبادل المعلومات عبر الشبكة العنكبوتبة العابرة للحدود.

والسبب الرئيسي في ذلك هو قدرة أجهزة الحواسيب في المساعدة على انتقال والمعلومات بين األفراد في

مختلف أنحاء العالم ،وهو األمر الذي ساعد بشكل كبير في انتشار إرتكاب الجرائم السيبرانية عبر شبكات

اء في الجزائر أو في العديد من الدول المختلفة عبر العالم،
االنترنت العابرة لحدود الزمان والمكان سو ً
المجرم ال يتحقق إال بواسطة استخدام أنظمة تقنية حديثة.12
وتجدر اإلشارة إلى أن الفعل
ّ

وقد ال يقتصر الضرر المترتب عن الجريمة على المجني عليه وحده ،وانما قد يتعداه إلى

متضررين آخرين في عدة دول ،وهو المالحظ من خالل جرائم نشر المواد ذات الخطر الديني واألخالقي
واألمني والسياسي والتربوي والثقافي واإلقتصادي ،13والمقصود بذلك أن الجريمة السيبرانية كما هو معلوم
ذات طابع دولي عابر للحدود لذلك فإن المجرم السيبراني قد ينتج عن قيامه بهذه الجريمة تضرر شخص
واحد أو العديد من األشخاص ،أو مؤسسة واحدة أو العديد من المؤسسات وسواء كانوا داخل حدود دولة

 -11لمزيد من التفصيل ينظر في :األحكام الواردة في قانون العقوبات وتحديدا في القسم السابع من الفصل الثالث المعنون ب" :المساس بأنظمة المعالجة اآللية
للمعطيات".

 -12عباس أبو شامة عبد المحمود ،عولمة الجريمة اإلقتصادية ،ط  ،95جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،2992 ،ص .12
 -13عبد المومن بن صغير ،الطبيعة الخاصة للجريمة المرتكبة عبر االنترنت في التشريع الجزائري والتشريع المقارن ،ورقة علمية مقدمة في فعاليات الملتقى الوطني

المعنون ب" :الجريمة المعلوماتية بين الوقاية والمكافحة" ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،يومي  56و 52نوفمبر

 ،2951الجزائر  ،2951ص .90
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واحدة كالجزائر ،أو أن الضرر قد يتعدى أثره إلى العديد من الدول بحيث يربطهم قاسم مشترك واحد

يهدف المجرم من خالله إلى اإلضرار بمصالحهم الشخصية أو تحقيقاً لمنافعه الخاصة.

ونظ ار لوقوع الجريمة السيبرانية ذات البعد العالمي في بيئة افتراضية ال تعرف قيود الزمان والمكان

جعلها تكتسب طبيعة خاصة تتميز بالتغيير والديناميكية ،وهو األمر الذي يصعب على رجال الشرطة

القضائية والمحققين وحتى القضاة أثناء تأدية مهامهم إضفاء الوصف أو التكييف القانوني المناسب الذي
ينطبق على الوقائع المتعلقة بارتكاب هذه الجريمة في الفضاء االفتراضي.14

وتجدر اإلشارة إلى أن الجريمة السيبرانية قد ترتكب بواسطة أشخاص يقيمون خارج حدود الدولة -

الجزائر -فيثور التساؤل في هذه الحالة حول اإلختصاص القضائي لهذا النوع من الجرائم المستحدثة
وعالوة على ذلك فان إمتداد أنشطة المالحقة والتحري والضبط واجراءات التفتيش التي تتم خارج الحدود
تحتاج إلى تعاون دولي شامل وقائم على اتفاقيات ومعاهدات دولية مبرمة بين الدول األعضاء التي تهدف

إلى مكافحة هذه الجرائم وتحقيق األمن السيبراني مع األخذ بعين االعتبار احترام السيادة الوطنية للدول

المعنية بإبرام هذه المعاهدات والمقصود بذلك هو عدم تعارض أحكام هذه االتفاقيات مع مضمون
نصوصها الوطنية في التشريعات العقابية التي تعاقب على ارتكاب الجرائم السيبرانية أو المشاركة في

ارتكابها ضد األفراد والمؤسسات الخاصة وضد أمن الدولة ودفاعها ومؤسساتها العامة.

أما الخاصية األخيرة التي تتميز بها الجريمة السيبرانية عن غيرها من الجرائم التقليدية كالسرقة أو

االختالس أو التخريب ،هو صعوبة إثبات هذه الجريمة في البيئة االفتراضية؛ حيث يعد إثبات السلوك

غير المشروع الذي يهدف إلى المساس باألمن السيبراني من أهم التحديات وذلك بفعل طبيعة الجاني
والمجني عليه وكذلك وسيلة تنفيذ الجريمة السيبرانية التي تتم في بيئة معلوماتية ،فالمجرم في غالب

الحاالت محترف وذكي ال يترك آثا اًر القتراف الجرم والمجني عليه في غالب الحاالت مؤسسات عامة أو
خاصة تفضل اإلحجام عن اإلبالغ حفاظا على سمعتها وثقة عمالئها ومركزهم االجتماعي فضال عن

إمكانية تدمير الدليل في مدة زمنية قياسية.15

حيث أن السبب الرئيسي الكامن في صعوبة إثبات الجريمة السيبرانية يتمثل في أن البيانات

الموجود عبر شبكة االنترنت تكون على هيئة نبضات إلكترونية غير مرئية ورموز مخزنة في وسائط
تخزين ممغنطة بلغة الصفر والواحد ،وال يتم قراءة مضمونها إال بواسطة جهاز الحاسب اآللي ،مما

يصعب عملية فهم وقراءة الدليل إن كان موجوداً ،خاصة وأن الجاني مرتكب الجريمة السيبرانية باعتباره

ذكيا يسعى دائما إلى تدمير الدليل المتمثل في ملفات الوثائق االلكترونية المحفوظة في جهاز الحاسب
اآللي فضال عن حذف المعلومات والبيانات المخزنة فيه وعدم ترك أي أثر لجريمته.

 -14عبد المومن بن صغير ،المرجع نفسه ،ص .55

 -15رحيمة نمديلي ،خصوصية الجريمة االلكترونية في القانون الجزائري والقانون المقارن ،ورقة علمية م قدمة في فعاليا المؤتمر الدولي الرابع عشر المعنون ب:
"الجرائم االلكترونية" ،مركز جيل البحث العلمي –مؤسسة علمية خاصة ومستقلة (الجزائر) ،-يومي  20و 21مارس  ،2952لبنان  ،2952ص .592
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إذ إنه من السهل مسح الدليل من الكمبيوتر في زمن قياسي باستخدام البرامج المخصصة لذلك،

حيث تتم بمجرد لمسة خاطفة على لوحة المفاتيح ،على اعتبار أن الجريمة السيبرانية تتم بأوامر وتعليمات
تصدر إلى الجهاز ،16ألن الجريمة المرتكبة عبر شبكة االنترنت تتم خارج إطار الواقع المادي الملموس،

مما يجعل األمور تزداد تعقيدا في الكشف عن مالبسات الجريمة السيبرانية لدى سلطات األمن وأجهزة

التحقيق ،17ألنها جريمة تعتمد على نسبة ذكاء عالية في ارتكابها وهو األمر الذي يصعب على سلطات
األمن والتحقيق ورجال الضبطية القضائية التقليدية التعامل مع هذا النوع من الجرائم المستحدثة ذلك أن

الوصول لحقيقة وهوية مرتكبيها يستوجب خبرة فنية عالية المستوى في المجال استخدام برامج الحاسب
اآللي.

ومن بين صعوبات الوصول إلى الدليل في الجرائم السيبرانية المرتكبة أيضا ،هو قيام كبرى المواقع

العالمية بإحاطة البيانات المخزنة على صفحاتها بسياج من الحماية أو يسمى بجدار الحماية الناري ،لمنع
التسلل والوصول غير المشروع إليها لتدميرها أو تبديلها أو اإلطالع عليها ونسخها.18

 .3حتمية التدخل بنصوص تشريعية مستحدثة لمكافحة الجرائم السيبرانية في الجزائر:
إن التطور المتسارع لتكنولوجيا االتصال والمعلومات أدى إلى حصول نوع من الفراغ التشريعي
المنظم للجرائم السيرانية التي تتميز بنوع من الحداثة في الفضاء االفتراضي ،بحيث ال يمكن إخضاعها

بأي حال من األحوال إلى القواعد التقليدية الواردة في النصوص التشريعية العقابية ،وهو األمر الذي

يستتبع معه ضرورة سن تشريعات جديدة تطبق على هذا النوع من الجرائم.

حيث أن هناك عدة أنماط تشريعية يلجأ إليها المشرع الجزائري لصياغة نصوص الحماية الجزائية

لنظم المعلومات ،مع إمكانية الجمع بينها إما بإتباع أسلوب اإلضافة –عن طريق تعديل النصوص

التشريعية بما يتالءم وطبيعة الجريمة السيبرانية -أو االعتماد على أسلوب وضع النصوص الجديدة أو
وضع نص رئيسي ينطبق على األوجه المختلفة للجريمة السيبرانية ،أو استخدام أسلوب الجمع بين األنماط

السابقة الذكر ، 19وبناء على ذلك استحدثت الجزائر على غرار العديد من الدول آليات قانونية تتمثل في
استحداث نصوص تشريعية بصفة حتمية حيث تهدف إلى تحقيق األمن السيبراني ومكافحة األنماط

المختلفة للجريمة السيبرانية في الفضاء االفتراضي.

حيث تعتبر الجزائر من بين الدول التي تسير على نهج مكافحة الجريمة السيبرانية وقمعها ،وذلك

من خالل اعتماد أسلوب خاص لمكافحة الجرائم السيبرانية ،وقد خصصت لها قسم خاص في أحكام

 -16موسى مسعود أرحومة ،اإلشكاليات اإلجرائية التي تثيرها الجريمة المعلوماتية عبر الوطنية ،ورقة علمية مقدمة في فعاليات المؤتمر المغاربي في طبعته األولى
المعنون ب" :المعلوماتية والقانون" ،أكاديمية الدراسات العليا ،طرابلس ،يومي  22و 20أكتوبر  ،2959المغرب  ،2959ص .93

 -17يوسف صغير ،الجريمة المرتكبة عبر االنترنت ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري –تيزي

وزو (الجزائر) ،السنة الجامعية  ،2952ص .01

 -18انظر :عبد المومن بن صغير ،المرجع السابق ،ص .55

 -19نجاة عباوة ،اإلشكاالت لقانونية في تجريم االعتداء على أنظمة المعلومات ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد  ،56كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة
قاصدي مرباح ،ورقلة  ،2952ص .225
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قانون العقوبات رقم  50/91المعدل والمتمم الذي يحتوي على عدة مواد مخصصة تجرم سلوك االعتداء

على األنظمة المعلوماتية.

ففي البداية نصت المادة  300مكرر المنصوص عليها في هذا القسم على معاقبة كل من يدخل

أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة المعالجة اآللية للمعطيات أو يحاول ذلك ،أما

المادة  300مكرر  95من نفس القانون فقد نصت على توقيع العقاب على كل شخص أدخل بطريق
الغش معطيات في نظام المعالجة اآللية للمعطيات أو أزال أو عدل بطريق الغش المعطيات التي

يتضمنها النظام.20

كما نصت المادة  300مكرر  92أيضا على معاقبة كل من يقوم عن طريق العمد والغش بتصميم

أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو االتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق
منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في القسم األول ،فضال عن حيازة أو

إفشاء أو نشر أو استعمال ألي غرض كان ،المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص

عليها في هذا القسم.21

أما نص المادة  300مكرر  93فقد نصت أحكامها على مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في

هذا القسم إذا كانت الجريمة االلكترونية أو السيبرانية تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات

الخاضعة للقانون العام وذلك دون اإلخالل بتطبيق عقوبات أشد إن اقتضى األمر ذلك.22

في حين أن المادة  300مكرر  90أقرت بصفة صريحة على تشديد المشرع الجزائري على معاقبة

كل شخص معنوي يقوم بارتكاب هذه الجرائم -السيبرانية -وذلك بغرامة تعادل خمس  -91-مرات الحد
األقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي ،كما جاء في نص المادة  300مكرر  91من القانون السالف

الذكر على معاقبة كل من شارك في مجموعة أو قام باالتفاق مع الجاني بغرض اإلعداد للجريمة وكان
اإلعداد أو التحضير مجسدا بفعل أو عدة أفعال مادية وذلك بمعاقبته بنفس العقوبة المقررة للمجرم

األصلي.23

كما أقرت المادة  300مكرر  96على أنه مع االحتفاظ بحق الغير حسن النية ،بحكم مصادرة

األجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة مع إغالق المواقع التي تكون محال لجريمة من الجرائم المعاقب

عليها عالوة على إغالق المحل أو مكان االستغالل إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها ،وأخي اًر

أقرت المادة  300مكرر  92على معاقبة فعل الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها بالعقوبات

المقررة للجنحة.24

 -20انظر :المادتين  300مكرر و 300مكرر  95من قانون العقوبات.
 -21انظر :المادة  300مكرر  02من قانون العقوبات.
 -22انظر :المادة  300مكرر  93من قانون العقوبات.

 -23انظر :المادتين  300مكرر  90و 300مكرر  91من قانون العقوبات.
 -24انظر :المادتين  300مكرر  96و 300مكرر  92من قانون العقوبات.
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كما تم إصدار قانون آخر يهدف إلى مكافحة الجرائم السيبرانية وااللكترونية التي تقع على األنظمة

المعلوماتية في البيئة االفتراضية وبالتحديد في يوم  91أوت من سنة  2990تم إصدار القانون رقم
 90/90المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها

25

والذي كان يهدف بالدرجة األولى إلى الوقاية من الجرائم المعلوماتية والسيبرانية التي تقع في الفضاء

االفتراضي ،حيث تضمن الفصل الخامس من هذا القانون إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم
المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحته.

وقد أوضحت المادة  50من هذا القانون على القيام بالتنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم

السيبرانية المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها ،فضال عن مساعدة الجهات القضائية

المختصة ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات

اإلعالم واالتصال بما في ذلك تجميع المعلومات وانجاز الخبرات القضائية ،وأخي ار تبادل المعلومات مع
نظيراتها في الخارج قصد جمع كل المعطيات المفيدة في التعرف على مرتكبي هذه الجرائم وتحديد مكان

تواجدهم بدقة.26

وبناء على ما سبق ذكره نتوصل إلى أن استحداث المشرع الجزائري للنصوص التشريعية لمكافحة

الجرائم السيبرانية ساهم بشكل فعال في الحد النسبي من انتشار الجرائم السيبرانية بصفة خاصة
والمعلوماتية بصفة عامة ،مما جعل منها بمثابة نصوص ردعية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم فضال عن

ا لحد من انتشارها نوعا ما بسبب العقوبات المشددة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم سواء كانوا فاعلين
أصليين أم شركاء في ارتكاب الجريمة وسواء تم ارتكابها داخل حدود الدولة أو خارجها ففي كل الحاالت

المجرم المتمثل في ارتكاب الجريمة السيبرانية.
يتم معاقبته على ارتكاب الفعل
ّ
الخاتمة:

في ختام هذه الدراسة يظهر لنا جليا بأن خصوصية ارتكاب الجريمة السيبرانية في النظام

المعلوماتي تتوقف على تحديد اإلطار المفاهيمي المنظم ألحكامها ومعايير قيامها ومدى اعتبارها كتهديد

قانوني يمس بمبدأ استقرار األمن السيبراني ،وهو األمر الذي استدعى المشرع الجزائري للتصدي لظاهرة

الجريمة السيبرانية مكافحتها وذلك بالنص عليها واقرارها في النصوص التشريعية الخاصة ذات الطابع

العقابي ،والواردة على وجه الخصوص في أحكام القانون رقم  90/90المتضمن القواعد الخاصة للوقاية
من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها ،وفي قانون العقوبات المعدل والمتمم رقم

 ،51/90وقد توصلنا بهذا الخصوص إلى جملة من النتائج نوردها فيما يلي:

 -25القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها.
 -26انظر :المادة  50من القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها.
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 .5من خالل تحديد اإلطار المفاهيمي للجريمة السيبرانية؛ نخلص إلى القول بأنها نوع من الجرائم
المستحدثة التي ظهرت في بوادر القرن العشرين ألن وجودها يرتبط أساسا بوجود نظام معلوماتي،

النظام
وتُرتكب هذه الجريمة من طرف مجرم
متميز يملك دراية كافية بطريقة عمل وتسيير ّ
ّ
المعلوماتي واستغالله في القيام بأعمال غير مشروعة ،إما لدوافع شخصية يكون الغرض منها
مادية ،أو تغيير وتعديل برامج النظام المعلوماتي
غالبا الحصول على معلومات لتحقيق مكاسب ّ

أو حذفها إلحداث أضرار لألفراد أو المؤسسات الخاصة ،أو المؤسسات العامة المتمثلة في
مؤسسات الدفاع الوطني للدولة الجزائرية.

 .2تتجلى معالم التهديدات القانونية المميزة لقيام الجريمة السيبرانية في الفضاء االفتراضي؛ من خالل

بالنظم المعلوماتية ،حيث ظهرت الضوابط القانونية
إب ارز العالقة التي تربط المنظومة القانونية ّ
التي تعمل على الحد من قيام هذه الجريمة الناعمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والمتميزة
بصعوبة إثباتها في النظام المعلوماتي ،فضال على عدم القدرة على حصرها ضمن حدود معينة

خاصة بعد أن أصبح استخدام الوسائل المعلوماتية ضرورة ال غنى
فهي جريمة عابرة للحدود،
ّ
الدولة سواء في الجزائر أو في كافة
عنها لدى األفراد والشركات والمؤسسات ومختلف أجهزة ّ
أنحاء العالم.

الماسة بأنظمة
المشرع الجزائري من مجال الجرائم
وسع
ّ
 .3نظ ار لخصوصية الجريمة السيبرانيةّ ،
ّ
المعالجة اآللية للمعطيات ،بإدراجها في القسم السابع من الفصل الثالث من قانون العقوبات
والمعنون بقواعد "المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات" ،حيث حدد كل األفعال الماسة بنظم

المعالجة اآللية للمعطيات وما يقابلها من عقوبات مقررة على مرتكبيها ،وتأخذ هذه األفعال إما
وصف االعتداء على نظام المعالجة اآللية أو وصف االعتداء على معطيات نظام المعالجة

اآللية للمعطيات ،كما يمكن لها أن تأخذ أيضا وصف االعتداء على سير نظام المعالجة اآللية
للمعطيات ،ومكافحتها بتوقيع أشد العقوبات على مرتكبيها وشركائهم إن وجدوا.

 .0تكمن أهمية توقيع الجزاءات على مرتكبي الجرائم السيبرانية في وجود مبادئ تحكم القانون
وعالميته ،فهذه النصوص التشريعية
وشخصيته
عينيته
ّ
ّ
الجنائي منها مبدأ إقليمية القانون الجنائيّ ،
من شأنها أن تواكب التحديات الناتجة عن التطور الهائل للتكنولوجيات الحديثة في مجال النظم
المعلوماتية وجعلها أكثر تجاوبا مع الطبيعة الخاصة للجريمة السيبرانية المرتكبة في النظام

المعلوماتي وهذا التنوع التشريعي الوارد في أحكام قانون العقوبات في المواد من  300مكرر إلى
الحد من تفاقم
 300مكرر  92من شأنه أن يساهم بشكل فعال على األقل في الوقت الراهن في ّ
ظاهرة الجرائم االلكترونية أو السيبرانية في الدولة الجزائرية.

19

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

المركز الديمقراطي العربي  -برلين

ومن خالل النتائج المتوصل إليها في دراستنا لموضوع خصوصية ارتكاب الجريمة السيبرانية في

النظام المعلوماتي (دراسة تحليلية على ضوء القانون الجزائري) ،نعترف حقيقةً بالجهود الجبارة التي يبذلها

المشرع الجزائري في سبيل مكافحته للجرائم السيبرانية المرتكبة في النظام المعلوماتي ،إال أنها غير كافية

لبلوغ الهدف الذي يتطلع إليه ،ولعل السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة

باعتبار أنها تتطور تماشيا مع التطور الهائل الذي يشهده نظام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في وقتنا

الحاضر أو حتى المستقبلي.

حيث نرى أنه من المفيد تقديم مقترح يتمثل في استحداث مشروع قانون خاص أو منظومة قانونية

خاصة تعنى بدراسة مفاهيم الجرائم السيبرانية ونطاق تطبيقها وجميع السبل الواردة لمكافحتها ،وتعديل هذه

المنظومة بصفة دورية من طرف لجان تتضمن رجال قانون وهيئات متخصصة في البرمجة والنظم
المعلوماتية لتقيم هذه اللجنة ماهية ومدى فعالية العقوبات المقررة على الجرائم المرتكبة في برامج النظام

المعلوماتي ،خاصة في ظل التطورات السريعة والمستمرة التي تعرفها ظاهرة الجريمة السيبرانية المرتكبة

في النظام المعلوماتي هذا من جهة.

ومن جهة أخرى األخذ بعين االعتبار خصوصية الجريمة السيبرانية باعتبارها جريمة وطنية لكنها

تمتد لتأخذ طابع العالمية فتصبح جريمة عابرة للحدود ،لذلك البد من التفكير في التوجه إلى التعاون

التشريعي والقضائي لتحقيق مبدأ األمن السيبراني مع الدول العربية ،وحتى األجنبية في مكافحة الجرائم
االلكترونية والسيبرانية بناء على اتفاقيات ومعاهدات مشتركة مع الحفاظ على مبدأ السيادة الوطنية،وذلك

باالستعانة واالستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال مكافحة هذه الجرائم عن طريق البحث والتحري
وجمع األدلة للكشف عن مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجية اإلعالم واالتصال واتخاذ مختلف التدابير

االحت ارزية لمكافحتها في إطار االتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل.
قائمة المراجع:

 .1ابن منظور؛ محمد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،جمال الدين جمال الدين ابن منظور

األنصاري الرويفعي اإلفريقي ،لسان العرب (ط .صادر) ،المجلد الثاني ،دار صادر ،بيروت-

لبنان.

 .2ابتسام حمديني ،أسلوب التحقيق في الجرائم اإللكترونية كآلية لمكافحتها ،ورقة علمية مقدمة في

فعاليات الملتقى الدولي المعنون ب" :اإلجرام السيبراني -المفاهيم والتحديات ،"-قسم الحقوق،
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة برج بوعريريج ،يومي  55و 52أفريل  ،2952الجزائر
.2952

 .3األحكام الواردة في قانون العقوبات وتحديدا في القسم السابع من الفصل الثالث المعنون ب:
"المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات".

 .4اإلمام محمد أبو زهرة ،الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي -العقوبة ،-دون طبعة ،دار الفكر
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العربي ،اإلسكندرية.2992 ،

 .5بن مرزوق عنترة وحرشاوي محي الدين ،األمن السيبراني كبعد جديد في السياسة الدفاعية

الجزائرية ،ورقة علمية مقدمة في فعاليات المؤتمر الدولي المعنون ب" :استراتيجيات الدفاع

الوطني" ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر .2952

 .6ذياب موسى البداينة ،الجرائم اإللكترونية -المفهوم واألسباب ،-ورقة علمية مقدمة في فعاليات

الملتقى العلمي المعنون ب" :الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات والتحوالت اإلقليمية" ،كلية
العلوم اإلستراتيجية ،من  92إلى  90سبتمبر  ،2950األردن .2950

 .7رحيمة نمديلي ،خصوصية الجريمة االلكترونية في القانون الجزائري والقانون المقارن ،ورقة علمية
مقدمة في فعاليا المؤتمر الدولي الرابع عشر المعنون ب" :الجرائم االلكترونية" ،مركز جيل البحث

العلمي –مؤسسة علمية خاصة ومستقلة (الجزائر) ،-يومي  20و 21مارس  ،2952لبنان
.2952

 .8عباس أبو شامة عبد المحمود ،عولمة الجريمة اإلقتصادية ،ط  ،95جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية ،الرياض.2992 ،

 .9عبد العال الديربي ومحمد صادق إسماعيل الجريمة اإللكترونية ،ط  ،95المركز القومي
لإلصدارات القانونية ،القاهرة.2952 ،

.11

عبد المومن بن صغير ،الطبيعة الخاصة للجريمة المرتكبة عبر االنترنت في التشريع

الجزائري والتشريع المقارن ،ورقة علمية مقدمة في فعاليات الملتقى الوطني المعنون ب" :الجريمة
المعلوماتية بين الوقاية والمكافحة" ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد

خيضر بسكرة ،يومي  56و 52نوفمبر  ،2951الجزائر .2951

المتمم لألمر رقم
.11
القانون رقم  51/90المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل و ّ
 ،516/66الجريدة الرسمية عدد  ،25المؤرخة في  59نوفمبر .2990
.12

القانون رقم  90/90المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات

اإلعالم واالتصال ومكافحتها ،الجريدة الرسمية عدد  ،02المؤرخة في  91أوت .2990

.13

موسى مسعود أرحومة ،اإلشكاليات اإلجرائية التي تثيرها الجريمة المعلوماتية عبر

الوطنية ،ورقة علمية مقدمة في فعاليات المؤتمر المغاربي في طبعته األولى المعنون ب:

"المعلوماتية والقانون" ،أكاديمية الدراسات العليا ،طرابلس ،يومي  22و 20أكتوبر ،2959

المغرب .2959
.14

نجاة عباوة ،اإلشكاالت لقانونية في تجريم االعتداء على أنظمة المعلومات ،مجلة دفاتر

السياسة والقانون ،العدد  ،56كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة
.2952
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هشام محمد فريد رستم ،الجرائم المعلوماتية -أصول التحقيق الجنائي الفني واقتراح إنشاء

آلية حربية موحدة للتدريب التخصصي ،-ورقة علمية -منشورة -مقدمة في فعاليات المؤتمر
المعنون ب" :القانون والكمبيوتر واإلنترنت" ،ط  ،93المجلد الثاني ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة
اإلمارات المتحدة ،اإلمارات .2990

.16

يوسف صغير ،الجريمة المرتكبة عبر االنترنت ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في

القانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري –تيزي وزو (الجزائر) ،السنة

الجامعية .2952
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تطور الصراع الدولي وفق التقدم التكنولوجي وظهور الحروب الالمتماثلة
(الحروب الغير نمطية)
The Development of International Conflict According to Technological
Progress and the Emergence of Asymmetric Warfare
()Atypical Warfare
أ.د .غادة محمد عامر
وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث – جامعة بنها

زميل كلية الدفاع الوطني – أكاديمية ناصر العسكرية العليا
ملخص:

تعددت أسباب الحروب منذ قدم التاريخ،وقد اخترع لها اإلنسان ما يناسبها من أسلحة فتاكة بخصمه وقرنها بأساليب وتكتيكات

قتالية متعددة ومتغيرة ،تطورت بتطور حضارة البشرية ،بدايةً من العصور الجليدية والطباشيرية والحجرية ،وانتهاء بالعصر الحديث،

اء لقهر أعدائه أو للدفاع عن نفسه ومصالحه.تطورت أجيال الحروب بما تحتويه من
ولم يعدم اإلنسان الوسائل واألدوات واألساليب سو ً
مجاالت وقدرات وأسلحة ومعدات وتكتيكات ،فتعاظمت مع هذا التطور خسائره بنفس قدر تعاظم مكاسبه ،فوجد العديد من المشكالت التي واجهها
بعد انتهاء حربه وقهر أعدائه .فبرغم كونه قد خرج منتص اًر انتصاراحربيا وقد هزم أعدائه واستولى على خيراتهم ،إال ّأنه اكتشف بعد إعادة حساباته

بعد انتهاء القتال ،أنه قد ُمني بخسائر اقتصادية وبشرية فادحة ،وقد نتجت عن حربه -رغم كونه منتص ًار -مشاكل متعددة ومتنوعة ،اجتماعية
ونفسية وفكرية وبيئية ،فف ّكر في وسائل أخرى لهزيمة أعدائه ونيل جميع مطامعه ،من دون تكبد خسائر الحروب التقليدية أو دفع تكلفتها العالية،
فابتكر الجيل جديد من الحروببكافة تطوراته.اسهم التطور التكنولوجي في تطوير أدوات الحروب الحديثة بشكل متسارع ،بشكل يتعين على
الجيوش الحديثة أن تالحقه ،و هذا كان سبب تطور أساليب الصراع فيما يسمى بالجيل األول للحرب ،ثم الجيل الثاني ثم الجيل

الثالث ،و مع القفزة التكنولوجية الهائلة التي ظهر تأثيرها على العالقات الدولية و على رأسها بالطبع أدوات الصراع العسكري ،ظهرت
فكرة الجيل الرابع للحرب-التي كانت بعد ذلك جزء من الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) -في الجيش األمريكي باعتباره اكثر جيوش

العالم امتالكا للتكن ولوجيا الحديثة و الفائقة ،و أيضا اكثر جيوش العالم تورطا في الصراعات اإلقليمية و العالمية .في هذا البحث
سوف نقوم بإظهار الطبيعية الحقيقية للحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) ،خاصة بعد ظهور مقاالت كثيرة في مصر والعالم العربي

معظمها اقتصر تركيزها على أبعاد متنوعة ركزت فيها على الحرب النفسية فقط -متجاهلة العمق التكنولوجي لتلك الحروب -باعتبار
ارتباطها ارتباط وثيق بوسائل اإلعالم وأعمال المخابرات ،ومن ثم كان الجدل الدائر حول مفهوم أجيال الحروب مع التركيز على ما

أطلق عليه "الجيل الرابع" نتيجة وجود مفهوم إعالمي دارج الكل يردده ،وهذا ممكن أن يؤثر على التعرف على األدوات الصحيحة

للحروب الحديثة وبالتالي يقلل فرص امتالك ادواتها ويضع الدول في مخاطرة كبيرة.
The causes of wars have varied since ancient times, humans have invented deadly weapons,
matched them to their opponent, and linked them to various and changing combat methods and tactics
that developed with the development of human civilization, starting from ice and chalk ages. And the
stone ages, ending in the modern era, and man did not lack the means, tools and methods, whether to
defeat his enemies or to defend himself and his interests. Generations of wars have evolved in their
fields, capabilities, weapons, equipment and tactics. With this development, his losses increased as
much as his gains, and he found many of the problems he faced after the end of his war and
conquering his enemies.Is yes he emerged victorious from the war, but he discovered after recalculating after the end of the fighting, that despite being victorious he is facing economic loss,
multiple social, intellectual and environmental problems. So he invented new generation of wars, with
all its developments to help him to defet his enemy without incurring the traditional warfare high
costs.Technological development has contributed to the development of modern warfare tools in an
accelerated manner, in a way that modern armies must pursue. And this was the reason for the
development of conflict methods in what is called the first generation of war, then the second
generation, then the third generation, and with the tremendous technological leap that appeared to
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affect international relations, especially the tools of military conflict , the idea of the fourth generation
of war emerged - which was then a part Of the asymmetric wars - in the US army as the armies in the
world most possessing modern and high technology, and also the armies of the world most involved in
)regional and global conflicts.In this research we will show the true nature of asymmetric (atypical
wars, especially after the emergence of many articles in Egypt and the Arab world, most of which
focused on a variety of dimensions in which they focused on psychological warfare only - ignoring the
technological depth of those wars - considering their close link with the media and the work of
Intelligence, and then the controversy surrounding the concept of generations of wars with a focus on
what was called the "fourth generation" is the result of the existence of a common media concept that
everyone echoes, and this may affect the identification of the correct tools for modern wars and thus
reduce the chances of owning their tools and puts countries at great risk.
الكلمات االفتتاحية :الحروب الالمتماثلة ،الحروب الغير نمطية ،أجيال الحروب ،التطور التكنولوجي ،الثورة في الشئون العسكرية،

الثورة الصناعية الرابعة

مقدمة:

إن الحروب هي مكون أساسي من تاريخ البشرية ،والصراع وحب االمتالك والسيطرة هو طبيعة
بشرية ،وبالتالي ال يمكن نا أن نمنع الحروب التي يمكن أن تشن علينا ،وعلينا أن نستعد لها .إن عملية
التنبؤ بنوع وشكل الحرب التي يمكن أن تشن علينا ليس باألمر السهل ودائما ما تشكل مشكلة وتسبب

القلق للقادة السياسيين والعسكريين ،وأيضا واضعوا االستراتيجيات للدولة ،ألنهم جميعا عليهم مهمة إعداد
الدولة للحرب القادمة .فقد كان السبب الرئيسي في فشل العديد من الدول التي سقطت أو عانت ويالت

الحرب ،أنهم استعدوا لنوعية الحروب الحالية وليس لنوعية الحروب التالية .فلم يستطيع أحد التنبؤ بطبيعة

الحرب العالمية األولى التي كلفت ماليين األرواح في ساحة المعركة .وبعد هذه الحرب العظمى ،وضع

كبار القادة العسكريين والسياسيون في الغرب استراتيجية للفوز بـ "الحرب العالمية األولى" التالية والتي

أدت إلى بناء خط ماجينو ونظام الحصن البلجيكي على طول الحدود األلمانية .على الجانب اآلخر من

جديدا من الحروب ،أُطلق عليه الحقًا اسم "الحرب
نوعا
ً
الحدود ،تعلم الخاسرون أكثر من هزيمتهم وخلقوا ً
الخاطفة" ،أو "الحرب اآللية الجديدة" والتي جعلت تكتيكات الحرب السابقة عديمة الجدوى .بعد الحرب
العالمية الثانية ،أعد كل من حلف الناتو وحلف وارسو للحرب العالمية الثالثة ،والتي كانت ستشبه الحرب

العا لمية الثانية ولكن مع االستخدام الواسع النطاق ألسلحة الدمار الشامل .لكن لحسن الحظ تم تأجيلها،

وظهرت الحرب الباردة بأدواتها الالمتماثلة والغير نمطية والتي أدت الى تحول روسيا االتحادية الى دولة

فاشلة سهل تقسيمها.

ظهر مفهوم حروب الجيل الرابع عام 5020م بواسطة فريق من المحللين بالواليات المتحدة

األمريكية نتيجةً لنتائج حرب أفغانستان والخسائر التي تكبدوها.فأوصوا أنه من الضروري عدم التدخل في

مواجهات مباشرة مع أعدائهم بل يجب أن تكون المواجهات بشكل غير مباشر .جاء في محاضرة
للبروفيسور (ماكس مانوارينج) األستاذ بكلية الحرب التابعة للجيش األمريكي وهو يشرح لطالبه كيفية غزو

دول األعداء عن ُبعد بزعزعة االستقرار بصور متعددة غالباً حيث ينفذها مواطنون من الدولة العدو
نفسها ،ويشرح لهم فكرة حروب الجيل الرابع والتي أطلق عليها جزء من الحروب الالمتماثلة والتي
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تستهدف ليس تحطيم مؤسسة عسكرية أو القضاء على قدرة أمة في مواجهة عسكرية ولكن إنهاك إرادة

الدولة المستهدفة ببطء بعد نشر الفوضى فيها كما حدث في معظم الدول العربية(.)1

منذ عام 5602مأصبحت الدولة تمتلك قرار الحرب ،وكانت كل الحروب الرئيسية منذ نهاية حرب
()2

الثالثين عاما

تخوضها الدول حص اًر ،وكانت هذه الطبيعة األساسية للحروب .أما حديثاً تغيرت تلك

الطبيعة ،وبدأت الدولة تفقد احتكارها للحرب ،وذلك بسبب تغير الجهات الفاعلة من غير الدول وظهور

أساليب وأدوات جديدة تؤثر وبشكل جذري على شكل الحرب وطبيعتها ،كما ظهرت جهات مجتمعية أخرى
تساهم وأحيانا تؤثر كثي ار في توجيه مجريات الحرب.

في كل مرحلة من مراحل تطور النظام الدولي تهيمن طبيعة تلك المرحلة بما تحمله من أفكار

وتوجهات لتشكل النمط السائد لما تتصف به تلك المرحلة .هذه الطبيعة المتغيرة عبر العصور هي أساس

توجيه شكل العالقات واألعمال ومنها العالقات الدولية في ذلك العصر .فالعصور الوسطى شهد هيمنة
فكرة الدين ،ثم جاء عصر التنوير ليشهد هيمنة العقل ،بعد ذلك جاءت مرحلة القرنين التاسع عشر
والعشرين لتشهد هيمنة النزعة القومية ،إلى أن وصلنا إلى األلفية الثالثة ،لتهيمن عليها فكرة العلم

والتكنولوجيا.

وعلى عكس الحرب التقليدية يكون من الصعب في الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) تحديد نوع

الهجوم ،لكنك تشعر بآثاره ونتائجه .بل وأحيانا كثيرة ال يشعر المجتمع المستهدف أنه في حالة حرب،

الن جنود العدو الذين يقومون بالحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) يتغيرون بين إرهابيين ،أو متسللين ،أو

دولة معادية أو مجموعات مالية ،أو أفراد من المجتمع لهم أجندتهم الخاصة .وأحيانا كثير يكون الهجوم
ليس عسكريا فقط بل وسياسيا وثقافيا وعقائديا ويكون له آثا اًر أكبر من أي نوع من الحروب الثالثة السابقة

(.)3

موضوع البحث:

تطور الصراع الدولي وفق تقدم التكنولوجيا وظهور الحروب الالمتماثلة (الحروب الغير نمطية)

المشكلة البحثية:

تــتلخص المشــكلة البحثيــة فــي محاولــة وضــع تعريــف صــحيح لماهيــة الحــروب الالمتماثلــة (الحــروب

الغير نمطية) ودور التكنولوجيا فيها.
أهمية البحث:

تتمثل أهمية البحث انه يتطرق لموضوع على جانب كبير من السرية والتعقيد ،حيث يوضح

ماهية حقيقة وأدوات الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) وكيفية تطورها السريع وما هي تأثيراتها على
( )1ممدوح محمود عواد العنزي ،الحروب من الجيل الرابع المفهوم والتطبيق ،معهد دراسات الحرب الجوية ،دورة ( ،)53القاهرة4102 ،م ،ص.0
"Thirty Years War". www.infoplease.com. 24 May 2008.
3
Davis, Scott, A. 2006. American Military History and its Insights into Fourth Generation Warfare. Ph.D.Thesis.Leavenworth:
US Army Command and General Staff College
)(2

11

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

المركز الديمقراطي العربي  -برلين

الدول العربية خاصة والدول النامية عامة ،وذلك حتى تمكن متخذي القرار في تلك الدول من امتالك

األدوات الصحيحة للحروب الالمتماثلة التي تشن عليهم منذ فترة.
أهداف البحث:

 .5معرفة ماهية الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) بشكل علمي وموثق وكذلك توفير دراسة مفيدة

لمعرفة أثر تلك الحروب على األمن القومي المصري خاصة والعربي عامة ،وذلك الستطالع

واستشراف أدوات وديناميكيات وتكنولوجيات الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية).

 .2أظهار الطبيعية الحقيقية للحروب الالمتماثلة (الغير نمطية)  ،خاصة بعد ظهور مقاالت كثيرة
في مصر والعالم العربي معظمها اقتصرت تركيزها على أبعاد متنوعة ركزت فيها على الحرب

النفسية فقط -متجاهلة العمق التكنولوجي لتلك الحروب -ومن ثم كان الجدل الدائر حول مفهوم
حروب الجيل الرابع خاصة والحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) عامة نتيجة وجود مفهوم إعالمي

دارج والكل يردده وغير مبني على دراسات أو مفاهيم علمية .وسيعتمد هذا البحث على مصادر

متخصصة ومعروفة عالميا ومعلوم عنها أنها ذات مصداقية ،ومتخصصة فيما تنشره.
التساؤالت البحثية:

أ -ما المقصود بالحروب الالمتماثلة (الغير نمطية)؟

ب -ما عالقة التكنولوجيا بتطور الحروب عامة وبظهور الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) خاصة؟
ج -ما هي خصائص الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية)؟

د -ما هو تأثير الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) على األمن القومي العربي؟
الدراسات  /األدبيات السابقة:

دراسات تناولت الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية):

تم تناول موضوع الدراسة في عدد من البحوث والدراسات ولكنها ركزت على ما أطلق عليهم أجيال

الحروب (الجيل الرابع أو الجيل الخامس) بحد ذاتها دون توضيح لآلثار المترتبة على االستخدام المتراكب

ألجيال تلك الحروب بشكل واضح ،كما أن هناك بعض المفكرين الذين يختلفون في الرأي مع نظرية أجيال
الحروب ،مما استدعى الباحث لدراسة التغير الجذري في أسلوب إدارة عملية الصراع لتشمل فترة ما بعد الحرب

الباردة بما حوته من تطورات ،وكانت أبرز تلك الدراسات كاآلتي:

 .5دراسة نظرية لباحثين أمريكيين هم ويليام ليند وآخرون " "William S. Lind and othersبعنوان" :
تغير وجه الحرب للجيل الرابع" والتي نشرت في جريدة قوات المارينز في أكتوبر عام 5020م أو (The
Changing Face of War: Into the Fourth Generation) Marine Corps Gazette,
) ،(Washington D.C., Vol. 73, No. 10, Oct 1989وتكمن أهمية الدراسة في اآلتي:
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 .aكونها واحدة من األدبيـات المبكـرة التـي تناولـت فكـرة الجيـل ال اربـع مـن الحـروب ،حيـث ينطلـق الباحـث مـن

مالحظــة مهمــة عــن الجيــل الثالــث والــذي بــدأ خــالل االســتراتيجية الهجوميــة لأللمــان فــي ربيــع 5052م

حيــث يــرى أن ذلــك الجيــل قــد مــرت عليــه أكثــر مــن ثمانيــة عقــود .وهنــا يطــرح الباحــث الفك ـرة المحوريــة
للد ارسـة ويوضـح الباحــث الفـروق والتباينـات فــي الظـروف الحاليـة والتــي تمهـد لظهـور وســيادة الجيـل ال اربــع
من الحروب من جهة أخرى.

 .bويذهب الباحث إلى أن المنـا الـداعم تكنولوجيـاً يمهـد لسـيادة الجيـل ال اربـع مـن الحـروب وبنـاء عليـه يتنقـل
الباحــث بــين المفــردات المختلفــة التــي تشــكل مالمــح حــروب الجيــل ال اربــع وفــى مقــدمتها دور التكنولوجيــا
واإلعالم ،والمجتمع المدني واألعمال العدائية والمتمثلة في اإلرهاب وغيرها.

 .2د ارسـة أخـرى لجنـرال أمريكـي مـن سـالح الجـو هـو " وارتـر جيفهـام"  Warter D. Gevhamشـارك فـي

حــرب أفغانســتان ،عن ـوان الد ارســة هــو "الحــرب غيــر النمطيــة" (Irregular warfare)(Air Force
) Doctrine Documents 3, U.S. Secretary of the Air Force, 2013فـي مـارس ،2953
وتعتبــر مــن الوثــائق القتاليــة الهامــة بســالح الجــو األمريكــي والتــي دون فيهــا خب ارتــه فــي تلــك الفت ـرة وتكمــن

أهميتها في اآلتي:

 .aتناولــت الد ارســة الســياق االســتراتيجي للحــروب غيــر المتماثلــة مــع الوقــوف أمــام االســتراتيجيات التــي تقــوم

عليهــا تلــك الحــروب وكــذلك العمليــات ،وتقــدم الد ارســة نموذج ـاً توضــيحياً للتمييــز بــين الحــروب التقليديــة

والح ــروب الحديث ــة ،حي ــث تتركـ ـز األول ــى عل ــى مواجه ــة الجي ــوش النظامي ــة والحكومي ــة باعتباره ــا مص ــدر
التهديد ومجال المواجهة للعمليات القتاليـة .بينمـا النـوع اآلخـر تتركـز المواجهـة فيـه علـى الحكومـة والشـعب
باعتبارهما يمثالن أدوات الضغط الحقيقية على صانع القرار.

 .bتفيــد تلــك الد ارســة فــي دعــم اإلطــار النظــري للحـروب الالمتماثلــة بمــا تــوفرهمن نمــاذج تاريخيــة وتوضــيحية
بشــأن آليــات واســتراتيجيات الحــروب .وبنــاء عليــه فــإن الد ارســة تــوفر لنــا خلفيــة معرفيــة قائمــة علــى خب ـرة

واقعيــة واردة فــي تلــك الد ارســة .باعتبارهــا ترصــد نمــاذج مــن االســتراتيجيات واآلليــات التــي اعتمــدت عليهــا

الواليات المتحدة في إطار الحروب الحديثة.

 .cتسوق الدراسة هنا نماذج حروب الع ارق وأفغانسـتان باعتبارهمـا نمـاذج حيـة ،كمـا أشـارت الد ارسـة إلـى
بعــض الخب ـرات التاريخيــة (كــالخبرة األمريكيــة فــي فيتنــام والفرنســية فــي الج ازئــر) بمــا تزخــر بــه مــن

دراية بمواجهة حروب العصابات في تلك الحاالت المتعددة.

 .3د ارسة بعنوان "إعداد القـوات المسـلحة لمجابهـة حـرب الجيـل ال اربـع (حـرب اإلرهـاب – الحـرب غيـر
المتماثلة...إلخ) في ظل المتغيرات الدولية واإلقليمية " ،بحث إجازة زمالة كلية الحرب العليا للعقيد

أح /خالد محمود بكر ،أكاديمية ناصر العسـكرية العليـا ،كليـة الحـرب مـايو 2950م ،وقـد خلصـت
الدراسة إلى توضـيح تطـور أجيـال الحـروب وبيـان عالقتهـا بـالمتغيرات العالميـة واإلقليميـة وأهـدافها

وعرض مقترح استراتيجية لمواجهة ذلك النمط من الحروب.
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 .0رسالة للباحث محمد فريد إبـراهيم موسـى ،حـروب الجيـل ال اربـع فـي االسـتراتيجية األمريكيـة بالشـرق
األوسط بالتطبيق على جمهورية مصر العربية ،رسالة مقدمة إلى كلية االقتصـاد والعلـوم السياسـية
– جامعـة القــاهرة الســتكمال متطلبــات الحصـول علــى درجــة الماجســتير فـي العلــوم السياســية ،كليــة

االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،أغسطس 2951م وتكمن أهميتها في اآلتي:

 .aتنــاقش الرســالة الــروابط بــين حــروب الجيــل ال اربــع طف ـرة العولمــة ومرحلــة األحاديــة القطبيــة وافشــال
الدول والشرق األوسط الجديد وما تكشف خاللها من جدل حول صراع الحضارات ونهاية التاريخ،

مـ ــع ت ازيـ ــد الحـ ــديث عـ ــن انحسـ ــار سـ ــيادة الدولـ ــة فـ ــي المجـ ــال االقتصـ ــاد بفعـ ــل العولمـ ــة التجاريـ ــة
واالقتصادية وممارسات التبادل التجاري في مرحلة ما بعد منظمة التجارة العالمية.

 .bظهر الحديث عـن انحسـار مـواز لـدور الدولـة والجيـوش فـي الحـروب وظهـرت مفـاهيم مثـل حـروب

الجيــل ال اربــع وافشــال الــدول والشــرق األوســط الجديــد فــي االســتراتيجية األمريكيــة وتــوج ذلــك كل ــه
بصــعود اإلرهــاب العــالمي فــي الحــادي عشــر مــن ســبتمبر2995م كتحــد خطيــر نــاجم عــن تنظــيم
هاجم القوىالعظمى الوحيدة في العالم في عقر دارها.

 .cيخلص الباحث من الرسالة بأن حروب الجيل ال اربـع مـا هـي إال اسـتراتيجية جديـدة تتبعهـا الواليـات
المتحــدة األمريكيــة بهــدف تحقيــق أهــدافها التوســعية بــدون الــدخول فــي حــروب تقليديــة والتــي تكبــده

الكثير من الخسائر المادية والبشرية والسياسية.

منهج البحث:

تم المزج بين مجموعة من المناهج التي بنيعليها إعداد البحث وهي:
أ-

المنهج الوصفي:

ب-

المنهج التحليلي:

لدراسة أجيال الحروب ومكونات الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) وتأثيرها على األمن القومي.
دور التكنولوجيا األساسي في الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية)

الجديد في البحث:

ج -وضع تعريفات تشمل األنماط الحديثة للحروب شملت تلك المتعارف عليها بالجيل الرابع

والحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) ،مع إعطاء نماذج توضح دور التكنولوجيا في تطور تلك

الحروب.

د -دراسة أثر الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) على مجاالت األمن القومي مع توضيح مدى تداخل
تلك التأثيرات.

ه -توضيح دور وتأثير التكنولوجيا على الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية).

تاريـ ــخ تطـ ـ ــور الحـ ـ ـ ــروب
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تم وضع الكثير من النظريات لتصنيف وفهم طبيعة التغيُّر الحاصل ألشكال وطريقة وأدوات

الحروب عبر العصور .لفهم التحوالت التي طرأت على المجتمعات وكيف أثرت على طريقة الحروب

التي خاضوها ،وذلك إلدراك كيف سارت التحوالت التي أدت إلى تحول للحرب في العصر الحديث وكيف

ستكون في المستقبل .الجدول رقم ( )5يوضح مقارنة بين نظريات تطور الحروب.

يالحظ من الجدول ان المرحلة الخامسة لكل النظريات التي وردت في جدول رقم ( )5هي تعريف

الحروب الالمتماثلة ،فهي :حرب غير تقليدية ،وحروب الالدولة ،ومزيج من حرب العصابات والتكتيكات
االرهابية .يصعب فيها التمييز بين المدنيين والعسكريين ،وهي الحروب التي تخوضها اليوم مجموعات

أكثر تعقيدا من الجهات الفاعلة ذات الدوافع واالستراتيجيات المختلفة ،وتخلف ورائها عدد ضخم من

الضحايا المدنيين ،وهي حروب مدتها أطول من الحروب العادية .وتجلب معها قد اًر هائالً من الدمار وهي
عصر التشغيل اآللي ،وهي الحروب التي يكون العامل األساسي فيها هو المهارات االجتماعية وتعتمد

على المعلوماتية والحشد وهي حقبة ما بعد الطاقة الميكانيكية.

فقد شهدت السنوات الخمسين الماضية تحوالت وتغيرات اجتماعية كبيرة فرضتها الطفرة التكنولوجية

التي تعصف بالعالم ،والتي بدورها أضحت تؤثر بشكل كبير على طرق تواصل المجتمعات واألفراد ،ال

بل تفاعل تلك المجتمعات مع بعضها سواء باإليجاب أو السلب .هذا العصر يتصف بنسقين متوازيين،
األول يصب في التطور الرقمي لخدمة البشرية ،والثاني يصب في تطور أسلحة غير مألوفة ربما تؤدي

إلى دمار البشرية.

يطلق على العصر الحالي عصر الفضاء المعلوماتي ،وهو عصر تغير نوعي الستراتيجيات الدول

والشركات بل واألفراد .وبالتالي سوف تتغير شكل وطرق الحرب ،وقد قال قائد العمليات المعلوماتية

األمريكية ( ،)4بأن الحرب القادمة ستبدأ في الفضاء المعلوماتي ،وأن هذا العالم الرقمي االفتراضي يتقدم
بسرعة مذهلة فضالً عما ُيمليه من حاجة إلى تطوير نظري في عقيدة الردع والحرب ،وما يفرضه من
قواعد سلوكية جديدة خاصة بأنواع وأشكال الحروب .كما أشار إلى أن القدرات الخاصة بهذه الحروب ال
يمكن الكشف عنها ،ال في حالة الهجوم وال في حالة الدفاع .وذكر أيضا أن مستوى األضرار التي تحدث

في حرب الفضاء المعلوماتي ستكون قيد السرية والكتمان ،وذلك لحرمان الطرف التي تشن عليه تلك النوع
من الحروب من معرفة مستوى الهجوم وحدوده ومن الذي شنه ضده وكيف ومن أين تأتي الهجمات.

اختلف كثير من الباحثين في تسمية طبيعة (أساليب وطرق) الحروب في العصر الحديث ،فمنهم

من أسماها بـ "حروب الجيل الرابع" ومنهم من أطلق عليها اسم "الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية)".لكن
هنالك مقاالت كثيرة أشارت أن كل حروب الجيل الرابع هي حروب ال متماثلة ،لكن ليس كل الحروب

الالمتماثلة (الغير نمطية) هي حروب الجيل الرابع(.)5
()4

هنري كيسنجر ،النظام العالمي ..تأمالت حول طالئع األمم ومسار التاريخ ،ترجمة :فاضل جتكر بيروت :دار الكتاب العربي،4103 ،ص .54
Asymmetrical and Fourth-Generation Warfare: How the Militia Movement is America's Domestic Viet Cong. 2018.
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الجدول ( )5بعض نظريات تطور الحروب
المؤيدونللنظ
رية

المرحلة
االولي

المر
حلة الثانية

المرحلة
الثالثة

حرو

ب الجيل
األول

ليند  ،نايت
نجيل  ،شميت ،
ساتون ،

ويلسون

حرو

(من

()1989

القومية

( من

الحرب

حروب الجيل الرابع

الجيل الثاني

الكال

ب الدول

الرابعة

حروب
حرب

سيكية

المرحلة

حروب

الجيل الثالث

الثورة الصناعية

حروب

الحرب االهلية

(من

المناورة

)5052

االمريكية)

)5602

 ،مزيج من حرب

العصابات

والتكتيكات االرهابية.
ال

تمييز بين المدنيين
العسكريين

وهي الحروب التي

حرب الثالوث

نموذج كالوزفيتز للحرب للتمييز بين شؤون

الشعب والجيش والحكومة.حيث تستند الحرب الثالوثية

إلى تقسيم واضح للعمل بين الحكومة التي تشن الحرب
وتوجهها ،والقوات المسلحة التي تحاربها وتموت من

()1991

 ،حروب اال دولة

الحروب اال ثالوثية

القومية

كريفيلد

حرب غير تقليديه

()5002

قبل انشاء الدول

مارتن فان

المرحلة الخامسة

أجلها ،واألشخاص الذين يدفعونها مقابلها ،ويعانون
منها.

تخوضها اليوم مجموعات
أكثر تعقيدا من الجهات
الفاعلة ذات الدوافع

واالستراتيجيات المختلفة،

وتخلف ورائها عدد ضخم من
الضحايا المدنيين ،وهي

الحروب مدتها أطول من

الحروب العادية .وتجلب معها
قد اًر هائالً من الدمار

مارتن فان
كريفيلد

()1989

عصر

عصر اآلالت والمعدات

االدوات

عصر

األنظمة

عصر التشغيل االلي

الع
عصر
دي جي
هاندل ()1989

القرون الوسطى
العامل

األساسي:

المهارات البدنية

صر

الكالسيكي
الحديث

العام

ل األساسي:
المهارات

بداية
العصر الحديث
العامل

األساسي:

المهارات التقنية

أواخر

العصر الحديث
العامل

االساسي :

المهارات اإلدارية

العصر النووي

العامل األساسي:

المهارات االجتماعية

والتكتيكات

التنظيمية
توفلرز

()1993

الموجة

االولي

الموجة الثانية
الصناعية
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الزراعية
اركيال

ورونفيلدت

شجار

مناورة

تكتل

الحشد

()2111

بنكر
()1994

حرب

الحقبة األولى
(الطاقة

البشرية)

حرب

الحقبة

حرب الحقبة الثالثة

الثانية

(الطاقة الميكانيكية)

(الطاقة

حرب الحقبة الرابعة
(ما بعد الطاقة

الميكانيكية)

الحيوانية)

تميزت األجيال الثالثة األولى من الحروب أنها كانت تُدار من قبل الدول ،رغم أن شكل المعركة
اختلف من عصر إلى آخر في األطر التكتيكية ،أما جيل "الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية)" فقد وضع
عالمة جذرية في اختفاء هذا االتجاه بإشراكه الجهات غير الفاعلة من غير الدول في الحروب باإلضافة

هاجم ،فإن كان الطرف
الم َ
للتغير المستمر في الطرق واألساليب في كل معركة ،مما يفاجئ الطرف ُ
المستهدف غير قادر على تغيير سريع في طرقه وأساليبه في المعركة كي يستوعب التهديد القادم إليه من

العدو فسوف ينهزم.

بدأ تمييز أجيال الحرب مع معاهدة وستفاليا في عام 5602م وهي المعاهدة التي أنهت حرب

الثالثين عاما .فقد كانت هذه المعاهدة بمثابة حدث تاريخي ألنه بعدها أطلق على احتكار الدولة لـ "العنف

الشرعي المنظم " على أنه فعل حرب .ومنذ ذلك الحين أصبحت الحروب حكر على الدول فهي حسب

التعريف تُمارس من قبل الدولة .قبل هذا التعريف للحرب كانت المواجهات بين العائالت والقبائل والشيع
الدينية والمدن والمؤسسات التجارية هي الغالبة .واستخدمت هذه الكيانات أدوات لتحقيق أغراضها من
الرشوة واالغتيالبشكل أكبر منالحروب المنظمة.

حاول الكثير من الباحثين بناء نظريات لتصنيف وفهم طبيعة التغيير في شكل الحروب ،منهم :ليند

شميت 5020م ومارتن فان كريفيلد 5005م ودي جي هاندل 5020م واركيال ورونفيلدت 299م .كل هذه
النظريات اتفقت على فرضية نهائية لوصف الحالة الجديدة للحروب بـ "أن طبيعة الحرب قد تغيرت إلى

درجة أن النظريات العسكرية التقليدية والمنظمات التي بنيت لتنفيذها لم تعد فعالة في التعامل مع هذا

التغيير".

في هذا البحث سوف نعتمد على نظرية أساسية واحدة لتحديد طبيعة وطرق الحرب وهي نظرية

تحوالت األجيال في الحروب كما أوضحها ويليام ليند في مقالته

()6

التي نشرها عام  5020م بعنوان

"الوجه المتغير للحرب :في الجيل الرابع" .اختار الباحث هذه النظرية لكونها محط اهتمام الباحثين وتبين
William S. Lind, Keith Nightingale, John F. Schmitt, Joseph W. Sutton, and Gary I. Wilson, “The Changing Face of War:
Into the Fourth Generation,” Marine Corps Gazette, October 1989, pp. 22-26.
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الوجه المتغير للحرب من المستوى االستراتيجي إلى المستوى التكتيكي .فيما يلي شرح لألجيال األربعة

للحروب):(7

 .5الجيل األول (حرب الدولة القومية الكالسيكية):

أ -يمتد الجيل األول تقر ًيبا من عام 5602م إلى عام 5269م ،وكانت الحروب حينها تعتمد على
تكتيكات الصف والعمود ،والتي بلغت ذروتها في الحروب النابليونية انظر شكل ( .)5وكانت
المعارك تتم بشكل رسمي بين دولتين وكانت ساحة المعركة منظمة وواضحة .ويعود الفضل

لحروب الجيل األول في أنه أسس لثقافة النظام العسكري في أرض المعركة ،جاء ذلك نتيجة
لوضوح مكان المعركة والشكل التنظيمي لها .وقد كانت أهم مخرجات الجيل األول هي بداية

ظه ور خطوط التمييز بين "العسكريين" و "المدنيين" مثل :الزي الرسمي والتحية والتدرج الوظيفي
أو الرتبة – والتي كانت تهدف إلى تعزيز ثقافة النظام.

ب -تعتمد حروب الجيل األول بشكل أساسي على قوة الجنود واألسلحة النارية ،وبالتالي كان التدريب
القويللجنود أمر هام باإلضافة لتحقيق قوة نيران عالية ،وانحصرت المشكلة في ميدان المعركة

حينها في مدى قوة النيران والتي كانت محدودة .ولهذا السبب كان القتال خطيا ،يتمثل في قوة

نيران خطية حاشدة تمكن من توجيه أقصى حجم نيران في اتجاه العدو ،ولهذا فكر الفرنسيون في

تطوير تكتيك الحرب لحل مشكلة محدودية النيران.

شكل ( )1الجيل األول للقتال – خطي

 .2الجيل الثاني (حروب االستنزاف الصناعية):
أ -خالل وبعد الحرب العالمية األولى طور الجيش الفرنسي نمط الحروب بزيادة قوة النيران وادخال
نيران المدفعية غير المباشرة والتي هي شكل من أشكال االستنزاف .ويمكن وصف مذهب

)(7) William S. Lind, Gregory A. Thiele “4th Generation Warfare Handbook”, Publisher: Castalia House (November2015
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الفرنسيين الخاص بحروب الجيل الثانيأن " المدفعية تنتصر والمشاة تحتل" انظر شكل ( .)2في

هذا النوع من الحروب يتم مزامنة قوة النيران التي يتم التحكم فيها مركزًيا باستخدام خطط وأوامر
مفصلة ومحددة للمشاة والدبابات والمدفعية ،ويكون القائد في هذا النوع من المعارك مثل قائد

األوركست ار الذي يوجه من يفعل ماذا ومتى.

ب -جاءت حرب الجيل الثاني بمثابة ارتياح كبير للجنود (أو على األقل ضباطهم) ألنها حافظت
على ثقافة النظام بالتركيز داخليا على القواعد والعمليات واإلجراءات ،وكانت الطاعة أكثر أهمية

من المبادرة .في الواقع لم تكن المبادرة مطلوبة ،ألنها كانت تهدد التزامن والتنسيق الذي يعتمد
عليه هذا النوع من الحروب ،وكانت األوامر تنتشر من أعلى إلى أسفل .ال تزال الطريقة

األمريكية للحرب إلى يومنا هذا تعتمد أسلوب حروب االستنزاف و "وضع الفوالذ على الهدف"،

والتي تعلموها من الفرنسيين خالل الحرب العالمية األولى .ظهر ذلك جليا في حروب الواليات
المتحدة في أفغانستان والعراق ،مع طوير بسيط فيها أنه قد حل الطيران والقصف الجوي محل

المدفعية كمصدر لمعظم قوة النيران.

شكل ( )2ساحة معركة الجيل الثاني الخطية مع نيران غير مباشرة

 .3الجيل الثالث (حرب المناورة):
أ -حرب الجيل الثالث ،مثل حرب الجيل الثاني ،وكالهما نتاج الحرب العالمية األولى ،إال إنه تم تطويرها
من قبل الجيش األلماني .وهي معروفة باسم الحرب الخاطفة أو حرب المناورة .حرب الجيل الثالث ال
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تعتمد على قوة النيران واالستنزاف بل السرعة والمفاجأة والتشتيت الذهنيواالضطراب الحركي في صفوف

العدو .ففي الهجوم ومن حيث الناحية التكتيكية ،يسعى جيش الجيل الثالث إلى الدخول إلى عمق العدو
واإلطاحة به من الخلف إلى األمام :بدالً من "اإلغالق والتدمير" ،فشعار حروب الجيل الثالثهو
يتجز جيش العدو .وفي الدفاع يكون التكتيك سحب العدو وقطع اإلمدادات
"االلتفاف والتدمير" ،ومن ثم ِأ
عنه ،وتتوقّف الحرب في هذا النوع على من يحتفظ بخطّ "متقدم" في ساحة المعركة ،وهي عادة ال
تكون ال خطيةوال متسلسله انظر شكل (.)3

ب -ال يقتصر االختالف في هذا الجيل من الحروب عن سابقه على تغير التكتيكاتفقط ،وانما على أيضا
ثقافة قيادة الجيش ،حيث إن األوامر نتيجة لما يطلبه الوضع في المعركة ،وليس على العملية.
شكل ( )3الجيل الثالث في ساحة المعركة من مناورة الحرب  -غير الخطية

ج -والطريقة المعدة مسبقا كما في نمط الجيل الثاني .فمن الفنون الحربية في القرن التاسع عشر كان
الضباط الصغار في الجيش األلماني يعطون األوامر لحل المشاكل التي ال يمكن حلها إال عن طريق
(*)
عصيان األوامر  ،وهو شكل من أشكال التكتيكات العسكرية حيث يتم التركيز على نتيجة المهمة بدالً

من الوسائل المحددة لتحقيقها .أي أن في حروب الجيل الثالث بدأت تظهر نمط من الالمركزية والتي

بدورها انتقلت إلى الحروب الالمتماثلة.

 .0الجيل الرابع (الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية)):

(*)هذه الطريقة ابتدعها األلمان وكان يطلق عليها " القيادة بالمهمة " (وهي كلمة باللغة األلمانية عرفت ب".)"Auftragstaktik
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الحرب الالمتماثلة هي حرب غير تقليدية ،يمكن أن يطلق عليها "شكل متطور من التمرد" ،وهي

النقيض للمفهوم التقليدي للحرب ،وتمثل أكثر التغيرات جذرية في أنماط المواجهة منذ معاهدة سالم
وستفاليا عام 5602م .وفي هذا النمط من الحروب يكون التمييز بين الحرب والسالم غير واضح بل قد
يصل إلى نقطة التالشي ،كما ال توجد ساحات قتالية أو جبهات محددة بالمفهوم التقليدي لموقع المعركة،

ويختفي فيها التمييز بين "المدنيين" و "المقاتلين" ،وقد تظهر المعركة بشكل أعمال تخريبية تحدث في
نفس الوقت في أماكن عديدة حسب توزيع المشاركين في العملية ،ويكون تأثير الثقافات في مثل هذه

الحروب في الصراع قوي انظر شكل (.)3

شكل رقم ( )4ساحة معركة الجيل الرابع :غير خطية إلى أقصى حد
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خصائص الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية)
في الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) يكون تحقيق فكرة إسقاط الدولة باستخدام األفكار المستحدثة

المبنية على التطورات المستمرة في علم الحرب وما يعرفبالجيل الرابع والذي أخذ يتوسع في كافة
االتجاهات تطبيقه وبشكل فوري بالتطورات العلمية لنظم القتال في الجيوش .واذا كان هدف الحرب
التقليدية هو هزيمة الخصم بما يعني إفقاده السلطة ومن ثم يسهل احتالله وذلك باستخدام القوة العسكرية

التقليدية .جاءت الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) لتقوم بنفس الوظيفة (فرض اإلرادة) لكن بأدوات
مختلفة للوصول إلى نفس النتائج بتكلفة وزمن أقل .فهي ترغم الدولة المستهدفة على تنفيذ إرادة المعتدي

عن طريق تحويل الدولة المستهدفة إلى دولة فاشلة تدريجيا يسهل التحكم فيها باستخدام أدوات غير نمطية
وال تتشابه مع قوة الدولة المستهدفة ،وذلك عن طريق مجموعة من اإلجراءات التي تؤدي إلى إنهاك

الدولة ،وتآكل نظامها الداخلي ببطيء .ويمكن تلخيص خصائص هذا الجيل من الحروب بالتالي:
أ -خصائص اجتماعية:

 .5الهوية واالنتماء الثقافي هما هدف رئيسي للحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) ،فيكون
الصراعفيها ليس مجرد صراع مباشر مع حكومة الدولة المستهدفة ،وانما أيضا يكون
صراع في الثقافات ،بحيثيتجلى الصراع في استمرار العمل على انحدار الدولة وظهور

والءات وثقافات بديلة ،غالباً ما تكون هذه الوالءات والثقافات خارجية ،وفي الغالب تكون

ثقافات غربية.

 .2تقلل االنسجام المجتمعي ،وتعمل على تضخيم جوانب االختالف لخلق مشاحنات وتدمير
روابط المجتمع بما يسمح للطرف المهاجم في استغالل جوانب الضعف للنفوذ للداخل

وبالتالي تدميره.

 .3العولمة هي البيئة المثالية لنجاح الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية).

ب -خصائص سياسية:

 .5تستهدف فقدان والء مواطني الدولة وكسر االنتماء الوطني وزعزعة الثقة بالمنظومة
السياسية.

 .2تجعل من مواطني الدولة المستهدفة هدفا لإلرهاب ،مما يدفع الدولة المستهدفة إلى
االنصياع للسلوك المرغوب من طرف الدولة العدو ،أو جعلها تلجأ إلى االنغالق.

 .3تعمل على صعود كيانات غير حكومية من تلك التي تحظى بوالء واسع من مختلف
الفئات ،وقد تكون هذه الكيانات جماعات دينية ،أو أجناس أو مجموعات عرقية أو قبائل
أو مؤسسات تجارية أو أيدولوجية أو عصابات وغيرهم ممن لهم مظهر اختالف يمكن

إن ُيستغل لتحقيق مخططات محاربي الجيل الجديد من الحروب.
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 .0تستخدم الدعاية واألعالم للسيطرة والضغط النفسي على عقول صناع السياسية ،فيتم
توجيه الدعاية إلى الشخص المستهدف وكذلك توجه إلى أولئك الذين يمكنهم ممارسة

الضغط النفسي على الهدف.

ج -خصائص عسكرية

 .5هي كسر الحتكار الدولة للحرب ،وذلك من خالل نقل الحرب إلى عمق الدولة مباشرة
وضرب أهداف حيوية دون مواجهة ظاهره.

 .2تشن من قبل جيوش غير نظامية على الدول ،ويكون نشر هذه الجيوش ال عالقة له
بالحدود أوالجغرافيا السياسية للدولة المستهدفة.

 .3غياب الصف ـ ـ ـ ـ ـ ــة المباشرة لشخص جندي العدو ،واختباءه وراء شخصـ ـ ـ ــيات وهميـ ـ ـ ــة أو
روبوتات تُدار بشكل السلكي أو عبر األقمار الصناعية وشبكات اإلنترنت.
 .0اإلرهاب والترويع هو تكتيك أساسي لهزيمة الدولة المستهدفة ،ويظهر ذلك بعدة طرق

أهمها العمل على تعميق الخالف والسلم الوطني واستخدام أبناء ضالّين من الوطن

لطحن مجتمعهم.

 .1أضعاف الخصم بدالً من القضاء عليه واجباره جسدياً على االستسالم ،وتعمل على
زعزعة عناصر استقرار الوطن وكسر معنويات الشعب وجيش الدولة المستهدفة ،فتكون

المدن هي األماكن المفضلة للعمليات ،فالمدن توفر الغطاء المناسب مستفيدين من
الكثافة السكانية والتكنولوجيا الفائقة التي يمتلكونها لتحقيق التغلغل والضرب من الداخل،
حيث يكون اإلعالم االجتماعي هو البيئة المناسبة للتسلل إلى مفاهيم أبناء الوطن

مستخدمة في ذلك وسائل اإلتصال الحديثة.

االختالف بين جيل الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) وحروب األجيال السابقة
للحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) قواسم مشتركة مع الصراعات القديمة  -ما قبل الجيوش
النظامية  -والتي كانت منخفض الكثافة في أشكالها الكالسيكية المتمثلة في التمرد وحرب

العصا بات ،فكما كان الحال في الحروب الصغيرة يبدأ الطرف األصغر الصراع من خالل أعمال
يمكن وصفها بأنها عدوانية أو هجومية ،وتستخدم الجهة المهاجمة جماعات  -وهو الحال في الجيل

الجديد من الحروب  -إال أن االختالف يكمن في الطرق والوسائل التي يقوم بها الخصم لتحريك
والتحكم في تلك الجماعات .كما أنه في جيل الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) يتم استخدام

التكنولوجيا والعولمة واألصولية الدينية والتغير والتحول في األعراف واألخالق والمعنويات حتى

المزاج العام لجلب الشرعية لبعض القضايا التي كانت في السابق تعتبر محددات ومحرمات في إدارة
الحرب .في هذا التقارب واالختالف تظهر أشكال ومفارقات جديدة للحرب يمكن تلخيصها في

التالي:
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أ -التمييز بين الدولة والال دولة
مع فقدان احتكار الدولة للسلطة والحق في شن الحرب والذي كان موجود في الثالث

أجيال السابقة ،فقد تكون حروب الجيل الرابع بين الدول أو بين الدول والال دول.

ب -التمييز بين المدني والعسكري

في جيل الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) تتالشى الحدود الفاصلة ،وفيها:

 .5ال يوجد فرق بين الموظفين المدنيين والعسكريين ،بل أنه قد يشكل المدنيون الجزء األكبر من
األفراد.

 .2المدنيون في هذه الحروب غير محميين كما كانوا في األجيال الثالثة السابقة للحروب.
 .3حروب هذا الجيل تستهدف عقلية وثقافة الدولة المستهدفة بطريقة لم تكن موجودة في األجيال
السابقة من الحرب.

 .0تتم الحروب في المناطق المأهولة وبالتالي يصعب إبعاد المدنيين عن خط النار ،بل إنه أحيانا
يستخدم السكان كدرع بشكل متعمد من طرف من أطراف الصراع.

41

 .1قد يقوم الجانب غير النظامي بعمليات إرهابية متعمداً ضد المدنيين لفرض رد فعل من قبل
الجيش الرسمي النظامي ،ومثال ذلك إطالق النار على حشود من المتظاهرين السلميين من أبناء

الدولة المستهدفة بشكل خفي ليخرج المشهد أن الدولة المستهدفة تقتل المتظاهرين السلميين من
أبنائها .بعد ذلك ،يتم تضخيم اإلصابات المدنية الناتجة عن ذلك من خالل وسائل اإلعالم

لضرب الدولة من داخلها( ،كما حدث في مصر في أحداث ثورة  21يناير  2955م).

ج -انتشار وتشتت أكبر وأعداد أقل

في جيل الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) يكون التشتت واالنتشار من الطرف غير
النظامي أكبر بكثير مقارنة باألجيال الثالثة السابقة .بهذه الطريقة ،ال تكون الكتلة هدف ،بل يمكن
للجانب غير النظامي أن يتجنب قوة النيران المتفوقة من الخصم األقوى .إن القدرة على العمل

بطريقة مشتتة للغاية يساعدها على التوسع إلدارة الصراع من أي مكان في العالم خاصة مع تقدم

ثورة المعلومات ،التي تم ّكن الطرف المهاجم من القيادة والسيطرة والتنفيذ من أي جزء في الكرة
األرضية ،فاألمر اآلن ال يحتاج إلى أكثر من خلية متنقلة أو هاتف يعمل باألقمار الصناعية ،أو
رسالة بالبريد تحمل جرثومة معدية تنتشر في البلد المستهدف ،وكل هذا سهل الحصول عليه من

قبل أي جماعة أو أفراد.

د -الدعم اللوجستي

(41) Matsumara, J., Randall, S., Herbert, T., Gordon, J., Rhodes, C., Glenn, R., et al. (2001). Exploring advanced
.technologies for future war systems programs. Santa Monica, California: Rand. Retrieved May 12, 2005
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في جيل الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) يقل اعتماد الخصم بشكل كبير على

الخدمات اللوجستية التقليدية ،ولكنهم يعتمدون على اللوجستيات غير التقليدية (مثل ما كان يحدث

في حرب العصابات) مثل االعتماد على المدنيين .فمثال يمكن لمحارب الحروب الالمتماثلة (الغير
نمطية) أن يتسلل إلى البلد الخصم ويعيش بين شعبه ويبدأ في االندماج بينهم ويتكلم مثلهم دون أن

يشعر شعب الدولة المستهدفة بوجوده .إن العولمة والتقدم التكنولوجي تساعد بقوة في مثل هذه
األمور ،فالعولمة والتكنولوجيا ربطت بين شعوب العالم مما سهّل على الطرف العدو التسلل إلى
المجتمع المستهدف دون أن يشتبه بهم.

ه -ساحة المعركة أو مجال الصراع

في جيل الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) ال تكون ساحة المعركة معروفةأو محددة فقد

تكون داخل الدولة المستهدفة أو منطقة مجاورة لها أو في أي مكان في الكرة األرضية ،وبالطبع

هذا يعني مساحة غير محدودة للدفاع والمناورة .فمثالً في حروب الجيل الثالث كانت المناورات
تعتمد على الوسائل الميكانيكية وتمتد على مساحة جغرافية وقد تعرقلها التضاريس الوعرة أو

الظروف المناخية ،سواء كانت طبيعية أو من صنع اإلنسان كالمدن مثالً ،لكن في حروب هذا
الجيل تعتبر مثل هذه العوائق مناطق مفضلة للعمليات ،وبالتأكيد هي تفسح المجال للقدرة على

المناورة .إن حروب هذا الجيل تعتمد على أساليب وتقنيات تكنولوجية ،وهذه تجعلها أقل تأث اًر
بالتضاريس أو مدي الرؤية أو حتى األحوال الجوية.

و -إعالن الحرب

في جيل الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) ال توجد فترة مميزة بين الحرب والسالم .بل

أنه قد يكون هناك سالم في الطرفين المتحاربين ظاهرًيا ،ولكن في الحقيقة الحرب قائمة ،وكما
ذكرنا سابقا فال يوجد خط مواجهة وال مكان محدد للحرب .وقد تكون المناوشات قصيرة ،وقد تكون
حرب طويلة ،وفيها يكون عدد ضحايا االشتباكات الفردية صغير جداً ،وتكون معظم الهجمات في
مثل هذه الحروب من الداخل وتتطور إلى الخارج في هيئة موجات متفرقة .إنه نتيجة لكون

الهجمات تأتي داخل البلد المستهدف فإن هذا وفي معظم األحيان يتسبب في إرباك وتداخل بين
اإلجراءات العسكرية واإلجراءات الشرطية .وفي مثل هذه الحاالت يقول الخبراء إنه من األفضل إن

تُسلم السيطرة للجيش ألن الشرطة لن تكون قادرة على مواجهة والتصدي للهجمات العسكرية .ولكن
البد إن يكون استخدام القوة بحذر حتى ال تؤدي إلى التأثير السلبي الذي يهدف له العدو بجر
الجيش إلى أعمال قاسية قد تؤدي إلى مقاضاته لفرط استخدام القوة.

ز -حروب غير الخطية

جيل الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) هي حروب غير خطية ،فالحروب الخطية يمكن

أن تظهر بمواجهة لجيشين وجها إلى وجه ،أما الحرب غير الخطية فيمكن آن تكون ال متماثلة أو
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غير مستقرة أو غير متناسقة أو غير منتظمة وغيرها من أشكال المواجهة غير الواضحة ،وبالتالي

فحرب هذا الجيل تعني كل االختالف عما هو متعارف عليه في الحروب التقليدية كما فسرة بيرشين

( )Beyerchenعام  5002م(.)42

ح -محددات النصر

في األجيال السابقة كان محدد النصر هو هزيمة جيش العدو في ساحة المعركة ،أو

التدمير الكامل لوسائله حتى ال يستطيع دخول الحرب في المستقبل .أما في جيل الحروب
الالمتماثلة (الغير نمطية) يكون النصر لمن يكسر إرادة الطرف اآلخر حتى لو انتصر الطرف

اآلخر عسكريا .فلم يعد الهدف األساسي هو إلحاق اإلصابات القصوى للطرف اآلخر ،وانما
الحصول على أكبر قدر من اإلصابات النفسية على اإلفراد وكسر إرادة الشعب على المقاومة
وبالتالي تغيير النظام السياسي .فالهدف األساسي للحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) هو كسب

والء الجماهير ،والنصر ال يكون في مثل هذه الحروب في شكل غنائم ،وانما يقاس النصر
بالدرجة التي يكسب فيها أحد الطرفين عقول شعب الطرف اآلخر وبالتالي يتحكم فيه في أي

اتجاه يريده ،وهذا يحقق نصر أكبر من النصر التقليدي ألنه كسب شعب العدو.

ط -طبيعة العدو

لقد أصبحت طبيعة "العدو" غير واضحة .ففي األجيال السابقة كانت الحروب تشن ضد
الحكومات وليس الناس .مثال خاضت الحرب العالمية الثانية ضد األلمان واليابانيين وليس ضد
هتلر أو توجو .في حروب هذا الجيل تخاض الحرب العلنية ضد الحكام وليس الشعب ،وفي الخفاء

يتم السيطرة على الشعب ووالئه حتى تسلب إرادته.

ي -دور وسائل اإلعالم

دائما لإلبالغ عما كان يحدث بدالً
في األجيال السابقة ،كانت وسائل اإلعالم تستخدم ً
من تشكيل مسار الحرب .وفي أكثر األحيان ،كان تركيزها على السكان المحليين إلبقائهم على علم
إيجابي بمجريات الحرب ،أما في جيل الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) فيتم استخدام وسائل

اإلعالم لتقويض إرادة الخصم .وقد يكون الهدف صناع القرار أو سكان الدولة المستهدفة ،وهنا
تلعب العولمة وتكنولوجيا المعلومات دو ار مهما في توصيل الرسالة للجمهور المستهدف بأسرع وقت
وبأقل تكلفة ،لذا فإن إدارة وسائل اإلعالم هي أسلوب تكتيكي في مثل هذه الحروب مثله مثل

اإلرهاب .إن ه صراع قائم على المعلومات أكثر من جميع األجيال السابقة من الحروب .وبما أن
الهدف هو استهداف عقلية الدولة المستهدفة تصبح المعلومات ووسائل اإلعالم مهمة بشكل أساس.

ك -استخدام اإلرهاب
ofwar.

unpredictability

the

and

Beyerchen, A.D. (Winter, 1992). Clausewitz, nonlinearity
InternationalSecurity 17:3, 59-90. Retrieved Apr 26, 2005.
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يأتي اإلرهاب إلى الواجهة في جيل الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) كخطة تكتيكية

واستراتيجية متطورة .وألن حروب هذا الجيل ولدت لتعوض مزايا وجود األفراد على األرض بشكل

مكثف ،فمن الطبيعي أن اإلرهاب ،الذي يمكن أن يشل الكيان المستهدف بأقل عدد ،هو أسلوب

مفضل في عقيدة محاربي جيل الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية).

ل -دور المنظمات غير الحكومية (منظمات المجتمع المدني)

المنظمات غير الحكومية التي تعمل عبر الحدود الدولية لها دور كبير في الحروب
الالمتماثلة (الغير نمطية) .ومن خالل أنشطة المنظمات غير الحكومية ،يمكن كسب المعارك في

البلد المستهدف ،ومنه تسريع تأثر الدولة المستهدفة بمخططات الدول المعتدية .ومن األمثلة

المعروفة جيدا استخدام المنظمات غير الحكومية لتعبئة الرأي العام العالمي خالل ثورة  39يونيو

 2953م ضد الدولة المصرية ،وكذلك قضية التمويالت األجنبية في ثورة  21يناير  2955م (.)43
كما يوجد شكل آخر لدور المنظمات غير الحكومية في حروب هذا الجيل وهي الشركات العسكرية

الخاصة ،التي يجري استخدامها على نحو متزايد للمساعدة في محاربة الدولة المستهدفة .فهذه
الشركات أيضا يمكن شراءها للقيام ببعض العمليات العسكرية التي ال يرغب الجيش النظامي للدولة

المعتدية القيام به حتى ال يظهر بثوب المعتدي.

م -أجيال الحروب وارهاب المدنيين

 .5عند مراجعة أشكال أجيال الحروب فإننا نجد أنه في الجيل األول والجيل الثالث كانت الحرب بين
الجيوش ،ولم يكن مسموح أدخال مدنيين في الحرب .هذا ال يعني أن المدنيين لميكونوا يعانون

من التهجير أو نقص في الطعام واإلجهاد النفسي والمادي أثناء الحروب ،لكن المقصود أنه لم

يكن من المخطط إلحاق األذى بهم بشكل مباشرة .أما في حرب الجيل الثاني فيظهر أن الحرب

تمييز في الحاق الضرر بين العسكريين والمدنيين ،ففي الحرب العالمية الثانية لم يمنع
ًا
تكون أقل
وجود المدنيين دول المحور وال الحلفاء أنفسهم من تحقيق الدمار والمواجهة ،مثل ما حدث في
تفجير كوفنتري ولندن وآالف الغارات التي شنت على ألمانيا والعواصف النارية التي نشأت في

طوكيو وحتى القنابل النووية على هيروشيما وناجا زاكي .جميعها أدت إلى مقتل مئات بل اآلالف

من المدنيين ،فظاهرًيا كان الهدف ليس قتل المدنيين وال إرهابهم ولكن لتدمير المدن التي كانت
مراكز صناعية(.)44

 .2يتضح من جميع حاالت قصف المدن في حروب األجيال الثالث األولى أنه تكتيك يهدف إلى
خلق الرعب بين السكان المدنيين ألضعاف الدولة ،وفي معظم الحاالت فإن هذا التكتيك فشل،

(")43تأثير منظمات المجتمع المدني على األمن القومي المصري “بعد ثورة يناير" – الدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية – المركز
الديموقراطي العربي  .9-يناير 1111م.
)(44
Hanle, D. J. )1911(. On terrorism: an analysis of terrorism as a form of warfare.Master’s Thesis
Monterey,California: Naval Postgraduate School.
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فلم يحدث في أي من هذه الحاالت إال التماسك وزيادة العزيمة الوطنية بعد أي تفجير إرهابي.

في حرب الجيل الثالث يكون الهدف من استهداف المدن هو الوصول إلى األنظمة المنتجة
واألجهزة الحساسة في الدولة المستهدفة لتعطيلها عن دعم المجهود العسكري .ومن ذلك ضرب

المنشآت الصناعية وأنظمة القيادة والسيطرة واالتصاالت واالستخبارات ،وهذا ألنحرب الجيل

الثالث هي في األساس حرب مناورة بين الجيوش في الميدان ،وبالتالي فإن االعتداء المباشر
على المدنيين ليس من المبادئ األساسية .كما أن الثالث أجيال األولى للحرب كانت تهدف إلى

تغيير البنية السياسية للدولة بعد التغلب على قواتها المسلحة التي توفر لها الحماية .أما في جيل

توجه الحرب دون
الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) فالهدف هو تقويض الهياكل السياسية التي ّ
أن تنشأ مواجهة عسكرية ظاهرة.

 .3أما في الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) يكون الهدف هو انهيار الطرف المستهدف داخليا بدال
من تدميره جسديا ،ويشمل ذلك استهداف أشياء مثل دعم السكان لأليمان بثقافة لعدو ،بما يشمل
جميع األفراد من القادة والشعوب .هذا االستهداف يؤثر على الناس ويجعلهم يضغطون على
القادة للتأثير على ق ارراتهم .كما أن أحد أهم خصائص حرب هذا الجيل أن يكون الناس هم

األكثر تضر ار من انعدام األمن .وكما هو معلوم فإن الطريقة األسرع واألكثر كفاءة إلحداث
انعدام األمن يكون من خالل اإلرهاب ،ولهذا أصبح اإلرهاب أحد الوسائل المفضلة لشن الحروب

في جيل الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) بعيدا عن إطار عسكري شامل.

مثال علي الحروب الالمتماثلة التي شنت على المنطقة العربية (مصر كمثال)
تمثلت آثار الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) على مصر في المجال االقتصادي -بعد اسقاط حكم
البَنى التحتية لمصر عن طريق استهداف خطوط الغاز المصرية
جماعة اإلخوان -في محاوالت ضرب ُ
ومحاوالت تدمير محطات وأكشاك الكهرباء وخطوط الضغط العالي في مختلف أنحاء مصر ،كما تم استهداف
ِ
فعال في
السياحة في مصر بالعديد من العمليات اإلرهابية ،وكذلك تم تحريك االحتجاجات الفئوية بشكل ّ
التجار في عمل احتكار ونقص لبعض السلع اإلستراتيجية ،وشهدت زيادةً غير
مصر ،كما تم استخدام بعض ّ

يكي في
منطقية في أسعارها ،كما شهدت مصر أزمات متعددة مفتعلة تمثلت في نقص شديد للدوالر األمر ّ
األسواق.
وتمثلت آثار الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) على مصر في المجال االجتماعي في العمل المشبوه

قانوني ومشبوه من الخارج الختراق المجتمع
المدني التي تم تمويلها بشكل غير
لبعض منظمات المجتمع
ّ
ّ
المصري ،واستغالل وسائل التواصل االجتماعي في دعم وتحريك الجماعات إلثارة الفوضى الخالقة المخططة

لمصر.
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وفي المجال العسكري/األمني في تنفيذ العديد من العمليات اإلرهابية في مصر ،وتم تهريب األسلحة

إليها وتجمع اإلرهابيين في بعض المناطق بها وانهار جهاز الشرطة المدنية لفترة زمنية محدودة ،وتعليق
المعونات األمريكية لمصر.
الخالصة

 .5قدم البحث استعراض لتاريخ أجيال الحروب وفهمها حتى يتسنى لنا فهم ليس فقط الحروب الالمتماثلة
المتالك أدواتها بل لمعرفة ما بعد الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية) لالستعداد لها .تعددت مسميات

هذه الحرب الخطيرة والخبيثة والرخيصة في آن واحد فمنهم من يسميها حرب الجيل الرابع الغير
)(12

متماثلة مثل البروفسور األمريكي "ماكس مايوراينج"

أو حرب الجيل الخامس مثل الخبراء

العسكريين في البنتاغون أو حرب العولمة الذي يطلقه بعض المفكرين والسياسيين ويسميها الباحث

"الحروب الالمتماثلة (الغير نمطية)" حيث تستخدم فيها كل أنواع التكنولوجيا الحديثة ووسائل اإلعالم
الجديد والتقليدية ومنظمات المجتمع المدني والمعارضة والعمليات االستخبارية والنفوذ األمريكي في
أي بلد لخدمة مصالح الواليات المتحدة األمريكية وسياسات البنتاغون ،ويمكن تعريف الحرب الجديدة

حسب تعريف أول من أطلقها في محاضرة علنية وهو البروفسور األمريكي “ماكس مايوراينج” في

معهد األمن القومي اإلسرائيلي حيث عرفها بنقاط مختصرة هي الحرب باإلكراه ،وافشال الدولة زعزعة

استقرار الدولة ثم فرض واقع جديد يراعي المصالح األمريكية.

 .2بعد أن برع المخططون االستراتيجيون في المعاهد العليا والمنظمات الدولية التي يديرون بها هذا
العالم والصور التقليدية للحروب بأجيالها المختلفة اتضح أن لكل نوع منها،التكنولوجيا والتكتيكات

الخاصة به ،التي تميزه عما سبقه،فالتكنولوجيا هي الفيصل في تحديد األجيال .والحروب الالمتماثلة

(الغير نمطية) بين عدة أجيال ثبت قدرتها على الحسم لمرونتها الفائقة طبقا لخالصه استنتاجات

دراسة الموقف وتغيراته التكتيكية الحادة في مسرح العمليات الذي يعد هو ذاته مسرحاً مهجناً ذاب فيه

الحرب والسلم والعنف والالعنف ،والجبهة أصبحت بال تعريف.
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مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

خوصصة القوة العسكرية كمقاربة إلدارة النزاعات المسلحة

.شركة فاغنر الروسية في ليبيا نموذجا
Privatization of military force as an approach to managing the armed
conflict
Russian Wagner company in Libya as a model.
 شبين عدنان:الباحث

كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية
- – الجزائ ـر3 جامعة الجزائر

:ملخص
بعد نهاية الحرب الباردة تزايدت وتيرة تعاقد الحكومات السيما تلك التي تكون طرفا في نزاع مسلح مع الشركات االمنية الخاصة من اجل القيام بمهام

وخدما ت كانت ح ار على الدولة الوطنية فقط لكن في السنوات االخيرة تعاظم دور الشركات االمنية الخاصة في اداء انشطة ووظائف امنية وعسكرية ذات مستويات
،عالية خاصة في مناطق النزاعات المسلحة فقد اضحت متواجدة في العديد من مناطق العالم حتى اعتبرها الكثير من الخب ارء انها احد تجليات العولمة االمنية

 وقد شهد النزاع الليبي تنامي دور الشركات الخاصة في ادارته خاصة شركة،فالدور المتزايد لهذه الشركات راجع الى مجمل العوامل ا لتي تلت نهاية الحرب الباردة
 وعلية سنحاول من خالل هذا المقال دراسة وتحليل دور هذه االخيرة في ادارة النزاع المسلح في ليبيا وكيف يجسد ذلك اهداف روسيا في المنطقة من.فاغنر الروسية

.خالل تفويض م رتزقة ال عالقة لهم بالعمل االنساني من خالل استغاللها لحالة الفوضى التي تمر بها ليبيا وجعلها رقعة لنشاط الشركات االمنية الخاصة
. المرتزقة، روسيا، شركة فاغنر، النزاع الليبي، خوصصة االمن:الكلمات المفتاحية

Abstract :
After the end of the Cold War, the pace of government contracts, especially those involved in armed conflict with private
security companies, accelerated in order to perform tasks and services that were free only for the State, but in recent years the
role of private security companies in the performance of high-level security and military activities and functions has grown in
particular. In areas of armed conflict, they became present in many parts of the world, until many experts saw them as one of
the manifestations of the globalization of security. The growing role of these companies is due to all the factors that followed
the end of the Cold War, and the Libyan conflict saw the increasing role of private companies in its management, in
particular the Wagner company. Russian. Through this article, we will attempt to study and analyze the role of the latter in
the management of the armed conflict in Libya and how this embodies the objectives of Russia in the region through the
mandate of mercenaries who have nothing to do with humanitarian work by exploiting the state of chaos that Libya is going
through and making it a patch for the activity of private security companies.
keywords: Privatization of security, Libyan conflict, Wagner company, Russia, mercenaries.

Résumé :
Après la fin de la guerre froide, le rythme des contrats gouvernementaux, en particulier ceux impliqués dans un conflit armé
avec des sociétés de sécurité privées, s'est accéléré afin d'exécuter des tâches et des services qui n'étaient gratuits que pour
l'État national, mais ces dernières années, le rôle des sociétés de sécurité privées dans l'exécution des activités et fonctions de
sécurité et militaires de haut niveau s'est particulièrement accru. Dans les zones de conflit armé, elles sont devenues présentes
dans de nombreuses régions du monde, jusqu'à ce que de nombreux experts la considèrent comme l'une des manifestations de
la mondialisation de la sécurité. Le rôle croissant de ces entreprises est dû à tous les facteurs qui ont suivi la fin de la guerre
froide, et le conflit libyen a vu le rôle croissant des entreprises privées dans sa gestion, en particulier la société russe
« Wagner. Russe ». À travers cet article, nous tenterons d'étudier et d'analyser le rôle de ce dernier dans la gestion du conflit
armé en Libye et comment cela incarne les objectifs de la Russie dans la région à travers le mandat de mercenaires qui n'ont

11

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

المركز الديمقراطي العربي  -برلين

rien à voir avec le travail humanitaire en exploitant l'état de chaos que traverse la Libye et en en faisant un patch pour
l'activité des sociétés de sécurité privées.
Les mots clés: Privatisation de la sécurité, conflit libyen, compagnie Wagner, Russie, mercenaires.

مقدمة:
ادت التحوالت الجذرية التي شهدتها البيئة الدولية بعد نهاية الحرب الباردة وتفكك المعسكر
الشيوعي للتأثير على دور االمني للدولة ،فبعد ان كانت الدولة هي الفاعل الوحيد الذي يتمتع بسلطة
احتكار استخدام العنف الشرعي ،وتقوم بتوفير االمن ،تغيرت المعادلة بدخول فواعل جديدة مثل الشركات
العسكرية واالمنية الخاصة في مجال تقديم خدمات االمن ،ولقد ظل تقسيم العالم الى الى مجاالت عامة
وخاصة مثار جدال كبير ونقاش مستفيض في اوساط الخبراء والمختصين ،كما دار نقاش حول وظيفة
الدولة الوطنية بعد ان توطدت اركانها في القرن العشرين ،وتحويل مهامها لتقوم بتقديمها لجهات اخرى
ورغم توسع وتشعب هذا النقاش اال انه لم يتعرض للمجال العسكري ،اذ انه يعد من صميم مهام الدول
التي ال يمكن ان تتخلى عنها ،وتتركز سمة السيادة االساسية في احتكار الحكومات الوطنية الستخدام
وسائل االكراه المتمثلة في تكوين القوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية االخرى وادارة استخداماتها.
لكن مع نهاية الحوب الباردة ،واتشار النزاعات االثنية والحروب االهلية وتضاؤل احتمال نشوي
حروب كبرى ،برزت في العالم الشركات االمنية الخاصة التي بدأت تزحف تدريجيا على مجاالت نفوذ
الدولة التقليدية في المجال االمني ،وتستولي عليها بتنازل من الدولة وفي بعض الحاالت بتشجيع منها،
هذه الشركات اضحت اليوم فواعل ديناميكية في ادارة عدد كبير من الحروب والنزاعات المسلحة في
مناطق متفرقة من العالم خاصة في افريقيا والشرق االوسط .ويقدم لنا النزاع الليبي نموذجا ممي از لدراسة
دور الشركات االمنية الخاصة في ادارته ،فقد شهد المشهد االمني الليبي منعرجا حاسما عزز حالة
االنشقاق وزاد من تصعيد االزمة االمنية بعد ان دخلت شركات االمن الخاصة والمرتزقة برعاية قوى
اقليمية ودولية ميدان الحرب في ليبيا ،وتعتبر شركة فاغنر الروسية احد هذه االطراف التي تلعب اليوم
دو ار محوريا في ادارة النزاع الليبي من طرف شركة امن خاصة.
وعلية سنحاول من خالل هذا المقال تحليل الدور الذي تقوم به هذه االخيرة في ادارة النزاع
الليبي،ذلك عبر طرح االشكالية التالية:
الى اي مدى تستخدم روسيا شركة فاغنر إلدارة مصالحها االستراتيجية في النزاع الليبي؟
وتتفرع من هذه اإلشكالية المحورية مجموعة من التساؤالت الفرعية التي ندرجها كاالتي:
 .5ماذا نعني بالشركات االمنية والعسكرية الخاصة وماهي السياقات التاريخية التي ساهمت في
ظهورها وتطورها؟
 .2كيف تساهم مثل هذه الشركات في ادارة المسائل االمنية والقضايا العسكرية في العالم؟
 .3ما هي شدة االرتباط العضوي بين هذه الشركات والدولة الوطنية؟
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 .0ماهي الدوافع االستراتيجية التي دفعت شركة فاغنر للتدخل العسكري في ليبيا؟ وكيف انعكس ذلك
على المصالح الروسية في المنطقة؟
منهجية الدراسة:
تقوم منهجية البحث في هذه الدراسة بالتركيز على تحليل الدور ،حيث سيتم تحليل الدور االمني
والعسكري للشركات الخاصة باعتبارها فاعال محوريا وديناميكيا في هذا المجال ،وذلك من خالل تحليل
دور شركة فاغنر الروسية في ليبيا،كما ستتجه الدراسة لتحليل االبعاد النظرية والتطبيقية والقيمية لموضوع
خصخصة االمن ،من حيث تحليل السياقات التاريخية لتطور نشاط هذه الشركات ،والجوانب القانونية
والسياسية لعملها ،اما في الجانب التطبيقي فسنحاول اسقاط مختلف االبعاد النظرية لدراسة شركات االمن
الخاصة في روسيا ودراسة حالة شركة فاغنر وكيف تساهم في ادارة العمليات العسكرية في النزاع الليبي.
اهداف الدراسة:
نهدف من خالل هذه الدراسة تحليل دور الشركات االمنية والعسكرية الخاصة ،باعتبارها فواعل
ديناميكية جديدة في العالقات الدولية وتأثيرها في الحروب والنزاعات المسلحة التي يشهدها عالم اليوم،
وذلك بالتركيز على الشركات الخاصة الروسية ودور تدخلها في ادارة النزاع الليبي ،كما اننا نهدف دراسة
مختلف االبعاد لنشاط وعمل مثل هذه الشركات

في المجالين االمني والعسكري ،وكيف اصبحت الدول

الكبرى تستخدمها من اجل تنفيذ اجندتها وتحقيق مصالحها االستراتيجية والجيوسياسية في مناطق مختلفة
من العالم.
ادبيات الدراسة:
لقد تنوعت االبحاث التي درست وحللت موضوع خصخصة االمن ،فبعد اطالعنا على وجدنا
رصيدا بيبليوغرافيا مهما له عالقة بالموضوع او احد جوانبه ،ويمكن االشارة الى اهم ما تم االعتماد عليه
في هذه الدراسة على النحو التالي:
 .5دراسة حسن الحاج احمد علي الموسومة تحت عنوان خصخصة االمن الدور التنامي للشركات
لعسكرية واالمنية الخاصة ،حيث قام الباحث بتحليل موضوع خصخصة االمن بأبعاده المختلفة .وكذا
االحاطة بالجوانب التاريخية والقانونية واالستراتيجية لظاهرة الشركات االمنية والعسكرية الخاصة.
 .2كتاب خصخصة االمن في افريقيا والدور الجديد للشركات االمنية الخاصة في ادارة النزاعات
المسلحة ،للدكتور محمد الصالح جمال ،والصادر عم المركز االوروبي لدراسات مكافحة االرهاب
واالستخبار ،والذي وضح من خالله ماهية خصخصة االمن ،وابرز الظروف والدوافع التي اسهمت في
ظهور الشركات األمنية الخاصة واسواق العنف ،وايضا بين المهما واالدوار الرئيسية للشركات االمنية
الخاصة باعتبارها منظمات امنية جديدة تتسم انها مهيكلة ،باإلضافة لتفسير مختلف استراتيجيات
الشركات االمنية الخاصة في التعامل مع النزاعات المسلحة في افريقيا.
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 .3دراسة للباحثة اسماء ابراهيم علي تحت عنوان International ResponsibilityPrivate
 Security Companies in Violations to international law.والتي ابرزت من خاللها الطبيعة
القانونية لمسؤولية الدولةعلى افعال موظفي الشركات االمنية التي تكون مباشرة عند احالة افعال موظفي
الشركات االمنية اليها ،او غير مباشرة تقوم على معيار بذل العناية الالزمة من قبل الدولة المعنية وفقا
لما تقتضيه المادة االولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف عندما أحالة افعال موظفي هذه الشركات.
اقسام الدراسة:
تنقسم الدراسة الى ثالث محاور رئيسية ،االول عبارة عن اطار مفاهيمي يشمل تقديم تعاريف
لمختلف المصطلحات التي ترتكز عليها الدراسة ،المحور الثاني سنبين من خالله كيف يمكن للشركات
االمنية والعسكرية الخاصة ان تكون اداة فعالة للسيطرة االستراتيجية وكيف تعمل الدول على االعتماد
عليها ولماذا ،اما المحور الثالث واالخير فقد خصصناه لتحليل الدور الذي تلعبه شركة فاغنر الروسية في
ليبيا ،وكذا تحليل مختلف ابعاد وتحديات هذا التدخل ،كما اننا سنحاول دراسة االطار العام للشركات
االمنية والعسكرية الخاصة في روسيا ،الى جانب تحليل مختلف العمليات التي قامت بها وكيف ساهمت
في توسيع النفوذ الجيوسياتي لروسيا في مناطق مختلفة عبر العالم.
اوال :اإلطار المفاهيمي للدراسة:
اصبحت الشركات االمنية الخاصة ظاهرة متنامية على الساحة الدولية منذ عقد التسعينات اثر
النزاعات المسلحة التي اندلعت في الكثير من بقاع العالم ،حيث تقوم الدول بتبني سياسة توكيل شركات
تقوم بأعمال متعددة عوض تكليف جيشها ،تلك االعمال التي ترافق القطاعات العسكرية بدءا بتجهيز
القوات العسكرية بالطعام واالجهزة ونقل المؤن والذخيرة والمحروقات ،كما اصبحت الشركات االمنية
الخاصة تلعب دو ار مهما في تحقيق اهداف السياسة الخارجية للدول الكبرى ،بسبب ان الشركات االمنية
الخاصة تستطيع تحقيق اهداف هذه الدول واهداف شركاتها العمالقة ،سنحاول من خالل هذا المحور
االحاطة بأهم المفاهيم المتعلقة بموضوع المقال والتي سندرجها كاالتي:
 .5خوصصة االمن :هي توجه قوم فيه الدول بتحويل جزء من مهامها األمنية والعسكرية الى
القطاع الخاص ،وهو كذلك وضع تلجأ فيه االعمال والكيانات االخرى وحتى االفراد الى
المنظمات الخاصة لضمان امنها في ظل غياب الحكومة الكامل او النسبي ،بمعنى اخر
تشير خصخصة االمن الى""مجموعة من االنشطة والخدمات واالجراءات والوسائل التي
تهدف الى حماية الممتلكات او المعلومات او االفراد ،والتي تقدم ويركز عليها ضمن اطار
السوق الخاص"".1

1

حسن الحاج احمد علي ،خصخصة االمن الدور التنامي للشركات لعسكرية واالمنية الخاصة ،دراسات استراتيجية ،العدد ٣٢١مركز االمارات للداسات والبحوث
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 .2المرتزقة :تعرف المادة  ٧٢من البروتوكول االول الذي اضيف عام  ٣٧٢٢التفاقيات جنيف
االربعة لحماية ضحايا الحرب الموقعة في اوت عام  ٣٧٧٧المرتزقة على انهم" االشخاص
الذين يتم تجنيدهم للنزاعات المسلحة بواسطة او في بلد ليس بلدهم االصلي ،ويكون دافعهم
االساسي الكسب المادي" .وتمنع االتفاقية استخدام المرتزقة .كما ان الجمعية العامة لألمم
المتحدة ومجلس االمن والمجلس االقتصادي واالجتماعي ولجنة حقوق االنسان قد ادانوا منذ
عام  ٣٧١١اعمال المرتزقة التقليدية ،واستخدامهم ليكونوا عقبة امام تقرير مصير شعوب
العالم الثالث او انتهاك حقوقهم ،وفي عام  ٣٧١٢عينت االمم المتحدة مقر ار خاصا معنيا
بعمليات المرتزقة اين قررت تقديم تقرير سنوي لها بشأن انتهاكات حقوق االنسان التي
يقومون بها .2و تجدر االشارة في هذا السياق ان مصطلح المرتزق في االصل يطلق على
اي شخص يقدم خدمة معينة ،وعلى هذا النحو فان المصطلح كان يستخدم للتعبير عن
الموظف الذي يعين الطبقة العاملة التي ليس لها مبادرة صناعية ،حيث ان جذور المصطلح
الالتنيةmercenariusيأتي من الكلمة  mercesالتي تعني الراتب.3
وفقًا للمادة  ٧٢من البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيفُ ،يفهم مصطلح "المرتزق" على أنه
يعني أي شخص:4
خصيصا في البالد أو في الخارج للقتال في نزاع مسلح.
 تم تجنيده
ً
 من يشارك في الواقع بشكل مباشر في األعمال العدائية.
 من يشارك في األعمال العدائية في المقام األول لغرض الحصول على ميزة شخصية والذي وعده
بالفعل  ،من قبل طرف في النزاع أو من ينوب عنه  ،بمكافأة مادية أعلى بكثير من تلك
الموعودة أو المدفوعة للمقاتلين من الرتبة والوظيفة نظائرها في القوات المسلحة من هذا الجزء.
مقيما في إقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع.
 من ليس من رعايا أحد أطراف النزاع وال ً
 من ليس من أفراد القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع  ،والتي لم ترسلها دولة غير طرف في
النزاع في مهمة رسمية كعضو في القوات المسلحة لتلك الدولة.
جددا.
غالبا بالمقاولين العسكريين الخاصين ( ،)PMCsليسوا ً
كما ان المرتزقة ،الذين يشار إليهم ً
منذ مطلع القرن ،استخدمت الواليات المتحدة متعاقدين عسكريين لجمع المعلومات االستخباراتية ،وتدريب
الجيوش األجنبية ،وكما يتذكر العديد من القوات في العراق وأفغانستان ،حراسة مرافق الطعام .في حين أن
غالبا ما يكون أفر ًادا
الجيوش الدائمة الحديثة تستغرق سنوات ومليارات الدوالرات لتطويرها ،فإن المرتزقة ً -
نفس المرجع السابق.

2

«3

Trésor de la Langue Française informatisé - Mercenaire »,Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales :
https://www.cnrtl.fr/definition/mercenaire

Dictionnaire pratique du droit humanitaire, médecins sans frontiéres :https://dictionnaire-droit-

4

humanitaire.org/content/article/2/mercenaire/.
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نسبيا .واألفضل من ذلك كله ،أن
عسكريين مدربين سابقًا  -يمكن توظيفهم بسرعة وبتكلفة منخفضة ً
غالبا ما يتم إعفاؤهم من الرقابة التي عادة ما تصاحب القوات النظامية ،مما يسمح للدول
المتعاقدين ً
بمتابعة أهداف عسكرية دون تدقيق يذكر.5

 .3الشركات العسكرية واالمنية الخاصة :ان االتفاقية التي قدمت الى فريق االمم المتحدةحول
الشركات العسكرية واالمنية الخاصة و مسالة استخدام المرتزقة كوسيلة إلعاقة ممارسة
الشعوب لحقها في تقرير المصير ،عرف كل من الشركات العسكرية واالمنية الخاصة في
مادته الثانية كما ياتي "":الشركات العسكرية واالمنية الخاصة هي منظمة تنشا باالستناد الى
تشريع دولة طرفلتقدم على اساس ماجور خدمات عسكرية او امنية من خالل اشخاص
طبيعيين او كيانات قانونية تعمل وفق ترخيص خاص وتشمل الخدمات العسكرية الى
الخدمات المتعلقة باإلعمال العسكرية بما فيها العمليات القتالية والتخطيط االستراتيجي و
اال ستخبارات والدعم اللوجيستي والتدريب ،والدعم التقني وغيرها ،اما الخدمات االمنية فتشمل
الحراسة المسلحة للممتلكات واالشخاص وتفعيل تطبيق اجراءات االمن والمعلوماتية

والنشاطات االخرى المتضمنة استخدام وسائل تقنية ليست ضارة باألشخاص والبيِئة بغرض

حماية المصالح والحقوق المشروعة لعمالئهم"".6
ويمكن تحديد نوعين من الشركات العسكرية واالمنية الخاصة بناء على طبيعة العميل الذي تتعامل
معه الشركة اضافة لنوعية الخدمات التي تقدمها ،وهي كاالتي:7
الشركات العسكرية الخاصة :حيث تقدم مجموعة من الخدمات العسكرية للعمالء ،وتسعى للتأثير
العسكري في الميدان ،وتشارك في العمليات .8ونجد ان الحكومات هي التي تطلب منها هذه الخدمات
للتأثير في نزاع معين ،مثل شركتا  MPRI9وشركة ساندالين.10

Crispin Burke, What You Need to Know About PrivateMilitaryContractorsBackingLibya’sRebels, smalwar journal,
06/10/2020 : https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/what-you-need-know-about-private-military-contractors-backing-libyasrebels
5

الشريعة والقانون ،مجلد  ،١٧العدد 6.٢٠٣٢ ،٣ماهر جميل ابو خوات ،الوضع القانوني للمرتزقة وموظفي الشركات االمنية الخاصة اثناء النزاعات المسلحة ،علوم

7حسن الحاج احمد علي ،مرجع سابق ،ص .٣٧

Damian Lilly, “The Privatization of Peacekeeping: Prospects and Realities,” Disarmament Forum, no. 3 2000:p 2.

8

9
عالميا لخدمات المقاول العسكري الخاص .قدمت مجموعة واسعة من الخدمات المهنية للعمالء من القطاعين العام والخاص ،وأبرزها و ازرة
مزودا
كانت ً MPRI
ً
الدفاع األمريكية ،وو ازرة الخارجية األمريكية ،وو ازرة العدل األمريكية ،وو ازرة األمن الداخلي األمريكية ،ومنظمات إنفاذ القانون ،والحكومات األجنبية ،والوكاالت

الحكومية واألعمال التجارية.

ساند الين انتوناشيونال هي شركة امنية وعسكرية خاصة ،اسست من قبل الظابطان السابقان في الجيش البريطاني تيم 10سبايسر وسيمون مان.

11

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

المركز الديمقراطي العربي  -برلين

وتجدر االشارة ان ثمة العديد من المصطلحات التي تشير الى الشركات االمنية والعسكرية
الخاصة ،التي تبرم عقودا قانونية لتقديم الخدمات العسكرية واالمنية ،بهدف تحقيق ارباح مادية ،وان
مراكز البحث االمريكية تتداول اليوم مصطلحين رئيسيين في هذا المجال هما:
 PSCاو  :Private Security Contractorويشير الى المنظمات التي ال تشارك في العمليات
الهجومية ،ويقتصر عملها على تقديم خدمات حماية المواقع واالشخاص وخدمات الحراسة المختلفة.
 PMSCاو  :PrivateMilitary Security Contractorالذي يشير الى الشركات العسكرية
واالمنية الخاصة التي تقدم الدعم التشغيلي المسلح في مناطق النزاع.
ثانيا :الشركات العسكرية واالمنية الخاصة اداة للسيطرة االستراتيجية:
ان تقديم الخدمات االمنية من قبل الشركات العسكرية ليس ام ار جديدا فقد عمدت العديد من الدول
في السابق لالستعانة بشركات خاصة ،في بعض االعمال العسكرية ،لكن الجديد يكمن في عدد هذه
الشركات ،وفي نطاق ما تقوم به من اعمال ،اذ صارت تقوم بمهام كانت من صميم اعمال القوات
المسلحة الحكومية ،وسنحاول من خالل هذا المبحث تحليل هذا الدور واالحاطة بمختلف سياقاته من
خالل المحاور التالية:
 .1السياقات التاريخية والجيوسياسية لظهور وتطور شركات االمن الخاصة:
ترجع بداية ظهور الشركات االمنية الخاصة او ما كان يسمى " شركات الحماية االمنية او
ال مقاولين االمنيين الى عهد االستعمار في القرن الماضي ،وبخاصة في الدول االفريقية بعد االستعمار
الفرنسي و البريطاني ،حيث تم استخدموا من قبل بعض الزعامات في بعض المناطق في افريقيا وامريكا
الالتينية ،لقمع وتصفية المعارضة ،كما تمت االستعانة بهم لتنفيذ االنقالبات العسكرية ،11ومع مرور
الوقت بدأت هذه الشركات في تقديم خدماتها للشركات العابرة للقارات العاملة في مجال النفط والتعدين،
وباتت تدير اعماال في مناطق مضطربة بهدف توفير االمن والحراسة حتى تطور االمر لتقوم هذه
الشركات الخاصة بمهام امنية وعمليات عسكرية خاصة ،وقد انشئت اول شركة امنية خاصة من طرف
عضو سابق في الفرقة البريطانية الخاصة جيم جونسون ،وكان كل زبائنه في البداية من الشخصيات
السياسية والتجارية الدولية ،وكان العمل يقتصر على توفير الحماية وتدريب الحراسات الخاصة وقد ادى
التنافس بين الشركات الخاصة الى تنشيط هذه المهنة وسرعان ما انتقل عمل هذه الشركات من الحماية
االمنية الخاصة ،الى المشاركة في الحروب والنزاعات المسلحة ،وقد اتسع نطاق هذه الشركات وتطور
هذا السوق وتلك التجارة من خالل اقامة عالقات بأجهزة المخابرات البريطانية واالمريكية ،خاصة و ازرة

 11صباح بالة ،الشركات االمنية الخاصة ،الموسوعة السياسية:
https://political-encyclopedia.org/dictionary/الشركات%20األمنية%20الخاصة
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الدفاع االمريكية ،ولقد اصبح الجيش االمريكي الزبون االهم في العالم لالستعانة بهذه الشركات ،فمنذ
حرب الخليج  ٣٧٧٣ظهرت شركات امنية كثيرة اخذت بتقديم خدماتها الى القوات االمريكية.12
ونظ ار لتضخم المهام التي تقوم بها هذه الشركات ،فقد بدأت تبحث عن غطاء اخالقي او سياسي
لتبرير نشاطها ،وتحظى بمصداقية وشرعية ،وفي سبيل ذلك اتجهت هذه الشركات تساندها الحكومات
التي تديرها او تستفيد منها للترويج لنفسها باعتبارها انها شركات تقدم خدمات تكنولوجية وتدريبية ،وان
دورها ليس اشعال الحروب وقتل االبرياء ،وكان النموذج االيجابي الذي طرحته هذه الشركات لنفسها هو
الذي قامت به شركة  OutcomesExecutiveالجنوب افريقية في سيراليون عام  ٣٧٧١حينما نجحوا
في اعادة االستقرار للبالد وطرد المتمردين واعادة  ١٠٠الف الجئ الى بلدهم ،ومن هنا بدأت هذه
الشركات تتحرك لتحظى بموافقة مسؤولي االمم المتحدة على اسنادهم مهام معينة ،بيد ان الحرب
االمريكية على العراق عام  ٢٠٠٣وما اعقبها كشفت عن حجم هذه الشركات وعن الجرائم التي ارتكبتها
وبددت كل المزاعم عن شرعيتها.13
 .2دوافع واسباب ظهور الشركات العسكرية واالمنية الخاصة:
يمكن اجمال الدوافع التي ادت الستفحال ظاهرة خصخصة االمن في اربعة تطورات متداخلة
شهدها العالم ،االول متعلق باالتجاه العالمي الذي تدعمه المؤسسات المالية الدولية والدول الغربية
وتشجعه اليات العولمة ،الثاني وهو انتشار السالح وخاصة االسلحة الصغيرة والخفيفة ،وما سببه من زيادة
للنزاعات العسكرية في قطاع اكبر في المجتمع ،والثالث هو ضعف الحكومات ومؤسساتها االمنية
والعسكرية ،وظهور فاعلين جدد ،كالميليشيات ومجموعات الحماية الذاتية والعصابات االجرامية المنظمة،
والرابع هو التغير في طبيعة الحرب ،هذه التطورات يمكن ان نوضحها باختصار على النحو التالي:
 التوجهات العالمية الجديدة لخصخصة االمن :حيث تسارع هذا التوجه تحت مبرر زيادة الفاعلين
وتوفير مخرجات جيدة النوعية ،14وتوفير خدمات متميزة ،ويعني هذا انسحاب الدولة كليا او جزئيا
من تقديم الخدمات العامة بما في ذلك خدمات توفير االمن .ويقوم منطق الخصخصة وفقا لهذا
التوجه ان لجوء الشركات االمنية الخاصة جاء نتيجة االخفاق البيروقراطي والسياسي لمواجهة
بعض التهديدات ،وانه يمكن للقطاع الخاص التعامل مع هذه التهديدات بمرونة اكبر من القوات
الحكومية.15

 12صالح جمال محمد ،دور الشركات االمنية الخاصة في التدخل في النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق االنسان ،مجلة العلوم السياسية والقانونية ،العدد ،١مجلة،

.٢٠٣١ ،٢
13

نفس المرجع.

14

حسن الحاج احمد علي ،مرجع سابق ،ص.١١
Avant, “Private Security Companies,” New PoliticalEconomy, vol. 10, no. 1 March 2005. p26.
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 االنتشار الكبير للسالح :يشير هذا العامل الى تفشي االسلحة في المجتمعات ،حيث يعكس تقرير
صدر من منظمة العفو الدولية ،زيادة مطردة في انتصار و تسويق االسلحة الصغيرة ،وازياد
الدول المصنعة لها وكذا ازدياد الشركات التي تعمل في انتاجها ،والسبب في ذلك راجع للتغيرات
التي صاحبت نهاية الحرب الباردة ،فقد عرض كل سالح المانيا الشرقية للبيع بأسعار زهيدة ،كما
ان انتشار االسلحة الصغيرة تسبب في  ٪٧٠من الضحايا في الحروب المعاصرة ،16من بينهم
مليونان في غرب افريقيا وحدها ،و يتداخل هذا العامل ايضا بتزايد الحروب االهلية ،فقد
تضاعفت الحروب والنزاعات الداخلية منذ نهاية الحرب الباردة فمن بين  ١٢نزاع مسلح وقع بين
عامي ٣٧١٧و  ،٣٧٧٢هناك ثالثة فقط بين الدول.
 ضعف ا لدول وضعف جيوشها النظامية :حيث تعاني عدد من دول العالم النامي عدم القدرة على
القيام بالقسط االكبر من واجباتها ،وانعكس هذا الضعف على جيوشها ،والشيء الذي زاد من حدة
هذا الشر يكمن في ظهور فواعل جدد من غير الدول في مجال استخدام العنف مثل الجماعات
الدينية المتطرفة وعصابات المخدرات وحركات التمرد ،وانتشار الشبكات السرية التي تعمل على
نشر االسلحة الصغيرة وتوزيعها ،وهناك تزايد في اعداد المليشيات الخاصة والعصابات التي
تفرض االتاوات وتقوم بإعمال االنتقام وشبكات الجريمة المنظمة...
يضاف الى هذا ان الصرف على االمن لم يعد يقتصر على الحكومات ،فقد اصبحت المنظمات
غير الحكومية ،والشركات العالمية وغيرها تصرف على االمن ،وهي بذلك تنفق على الحكومات والشركات
االمنية الخاصة والمليشيات لتقدم لها الخدمات االمنية ،وقد قامت كل من شركتي شل وشيفرون بالصرف
على الجيش والشرطة النيجريين لتوفير الحماية لهم.17
التغير في طبيعة الحرب واشكالها :جرى وصف الحرب في انها الحرب الثالثية ،18فهي حرب
نظامية يقوم بها جيش الدولة وتحت قيادتها ضد جيش نظير ،وذلك من اجل تحقيق اهداف سياسية ،هذا
الوصف للحرب في العصر الحديث تعرض لالنتقاد ،ألنه اليعكس ما يحدث في كل الحاالت بشكل
دقيق ،وبالتالي وردت تسميات مختلفة للحروب الحالية مثل الحروب الجديدة او حروب النوع
الثالث...والتي ال تقوم بها الدول ،بل الى جانبها فاعلون اخرون يشملون جماعات اثنية وامراء الحرب
وفرقا دينية وميليشيات وجماعات ارهابية ،وتستهدف الهرب هنا الجميع ،سوآءا كانوا مقاتلين ام مدنيين.
ونالحظ هنا زوال الفرق بين االمن الداخلي واالمن الخارجي ،كما ان وظيفة الحرب في الدول الفاشلة
اصبحت مقسمة بين مؤسسات الدولة وجهات خاصة كأمراء الحرب في افغانستان في عهد طالبان وبسبب
حسن الحاج احمد علي ،مرجع سابق ،ص .١١
Abrahamsen& Michael C. Williams, The Globalization of Private Security: Country Report Nigeria. Aberystwyth:
Dept. of International Politics, University of Wales, 2005,1 : http://users.aber.ac.uk/rbh/privatesecurity/country%20reportnigeria.pdf.
18Bjorn Moller, Privatization of Warand The Regulation of Violence, Institut for Historie, Internationale
StudierogSamfundsforhold (IHIS), 1-2, :http://www.ihis.aau.dk/~bm/HW-Festschrift.doc.
16

17Rita
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طبيعة الحروب الجديدة أصبح بعض المهام التي كان يقوم بها الجيش في السابق ،مثل االمداد والتدريب،
تؤديها الشركات الخاصة
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 .3المجاالت االستراتيجية لنشاط الشركات العسكرية واالمنية الخاصة:
لقد تنوعت مجاالت عمل الشركات العسكرية واالمنية الخاصة التي برزت في العقود االخيرة
حيث تتخصص بالمهارات العسكرية وتقدم مجموعة من الخدمات العسكرية للعمالء ،وتسعى للتأثير
العسكري في الميدان وتشارك في العمليات القتالية وتوفير األسلحة والمعدات وصيانتها ،ويمكن تصنيف
الشركات العسكرية الخاصة إلى ثالثة أنواع وهي:

 الشركات التي توفر أعمال الميدان العسكري وتركز على العمل التكتيكي.
 شركات االستشارة العسكرية والتدريب

 الشركات التي تقوم باإلمداد واألعمال اللوجستية.

أيضا الجماعات المتمردة والمليشيات والفصائل المسلحة.20
 وقد تضم ً
وتنتشر في العالم آالف الشركات األمنية والعسكرية الخاصة وتتبعها مئات من الشركات الملحقة
والمساعدة ،ولعل أهمها وأكثرها شهرة :بالك ووتر  Black Waterوشركة داينكورب  Dyncorpوشركة
كونترول ريسك  Control Risks Groupوآرمور غروب  Global armor groupوفالكون للخدمات
األمنية  FALCONوشركة النظم الدفاعية البريطانية المحدودة  DSLوشركة الموارد المهنية
العسكرية  MPRIجي فور إس .Group 4 Securicor
وعلى العموم يمكن القول ان مجاالت هذه الشركات التي برزت في العقود القليلة الماضية قد
تنوعت ويمكن تلخيصها فيما يلي:
 النزاعات الداخلية والحروب االهلية :يرى العديد من الخبراء ان الشركات االمنية والعسكرية
الخاصة ما هي اال تنظيمات متطورة لمرتزقة تعمل لمن يدفع اكثر ،وال تهتم اصال بأحداث
استقرار في المناطق التي تعمل فيها ،بل تساهم في تردي االوضاع االمنية وتعرقل عمليات بناء

الدولة ،21كما ان هناك اتجاه اخر يعتقد ان مثل هذه الشركات بغض النظر عن دوافعها المالية،
فقد احدثت استق ار ار بتكاليف اقل.

وتجدر االشارة في هذا السياق ان أشهر تدخل للمرتزقة في النزاعات الداخلية كان في جمهورية
الكونغو الديموقراطية ،بداية تسعينات القرن المنصرم ،عندما واجه باتريس لومومبا محاوالت اقليم كاتانجا
االنفصالية التي دعمها السياسي لمويستشومبي .وقفت و ارء محاولة االنفصال شركة التعدين البلجيكية
19
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 ،UNION MINIERE DU HAUT KATANGEوعندما تم اغتيال لومومبا وتدهور الوضع
االمني ،ظهرت ثالث مجموعات من المرتزقة :بلجيكيون شاركوا مع متمردي كاتانجا بإيعاز بلجيكا،
ومرتزقة من جنوب افريقيا ،ومرتزقة اخرون من دول عديدة اخرى.
 التدخل االنساني :كان موضوع استخدام المنظمات والوكاالت العاملة في محال العون االنساني
للشركات االمنية يثير نوعا من الحساسية لما يثيره من اشكاليات حول تسييس العمل االنساني
وحتى عسكرته ،بيد ان التغيرات االقتصادية و السياسية التي حدثت في الدول الغربية ،وتوسع

النظام االقتصادي الليبرالي ،مكن من دفع الكثير من المنظمات الى اعادة النظر في رفض الدمج

بين العمل االنساني والبعد العسكري ،وفي هذا السياق وفي تقرير بعنوان الشركات االمنية

الخاصة والعون االنساني اعده مارتن باربر من مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية،
ان االمم المتحدة" قد اصدرت موجهات لممثليها في اماكن العمل حول استخدام الشركات االمنية

الخاصة ،شرطان تكون الشركة بوساطة حكومة البالد التي يمارس فيها العمل وان توافق الحكومة

على عملهم في عقد محدد".22

 عمليات حفظ السالم :اصبحت العديد من الدول خاصة الغربية منها تتردد في ارسال جنودها في
مهمات حفظ السالم ،فقد ترسخ اقتناع الدول الغربية بان ارسال قواتها الى مناطق النزاع مكلف

سياسيا بعد تجربة التدخل في الصومال ،وعليه ترى شركات العسكرية الخاصة انها يمكن ان تقوم

بدور مهم غي عمليات حفظ السالم ،وقد بدا جليا ان هناك تقسيما للعمل في مجال حفظ السالم،

حيث تقوم دول الجنوب بتقديم الجنود يبنما توفر دول الشمال التمويل الالزم لهم ،ووفقا لهذا

الترتيب فان قوات حفظ السالم ستعمل باقل كفاءة وعليه يبرز خيار الشركات الخاصة بحسبانها

اكثر كفاءة من سابقتها.23

 خصخصة االمن الداخلي :اتساقا مع انسحاب الدولة من تقديم العديد من الخدمات في مناطق
مختلفة من العالم في اطار ضغوط النظام االقتصادي لليبرالية الغربية ،الذي يستند على الشركات

العالمية والمؤسسات المالية الدولية ،انتشرت الشركات االمنية الخاصة التي توفر الحماية لألفراد
والمؤسسات والمساكن في جميع دول العالم ،او ما ظل يعرف بالشرطة الخاصة ،ولم تعد الدولة
هي الجهة الوحيدة التي تحتكر توفير االمن والصرف عليه ،بل اصبح المجتمع افرادا وجماعات

ينافسون الدولة ويتفوقون عليها في بعض الحالت.24

22Patrick

M. Regan, Third Party Intervention and The Duration of IntrastateConflicts, APaperpresented to the Annual
Meetings of the AmericanPolitical Science Association Philadelphia, PA 28 August- 1 September 2000,p3-4.
23David

Beal, Report on the International ConferenceThe Price of Peace: The PoliticalEconomy of Peace Operations,
Montreal, Canada: The North-South Institute, The Pearson Peacekeeping Centre, 30 November-1 December 2001,p 3.
24
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ثالثا :الشركات االمنية والعسكرية الخاصة الروسية فاعل استراتيجي في النزاعات المعاصرة:
اضحت الشركات االمنية والعسكرية الخاصة عنص ار اقتصاديا ال يمكن التغافل عن تأثيره الحالي
والمستقبلي في المشهد االمني والعسكري والسياسي واالجتماعي ،خاصة في منطقة الشرق االوسط التي
تشهد تزايدا مطردا في عدد الدول الفاشلة ،التي تعجز عن النهوض بعبء االمن الشامل ،والوفاء
بمتطلبات الدولة الجوهرية في احتكار العنف ،كما ان انخراط مئات االلوف من الشباب في الحروب
االهلية ضمن مليشيات وفصائل شبه عسكرية ،دون اي عملية اعادة تأهيل الحقة تتيح لهذا السوق
عناصر تغذية طويلة االمد.

25

اال ان العامل االكثر دفعا لتطور هذه الظاهرة يتمثل باالعتماد المتزايد للدول والقوى الفاعلة في
المنطقة على هذه الشركات إلنجاز غاياتها االستراتيجية ،بسبب كلفتها المادية المنخفضة مقارنة بالجيوش
النظامية ،وتوفيرها للوقاية من التبعات السياسية واالرتدادات القانونية ،عند الخوض في مستنقع العنف
المنفلت هناك.
وسنقوم في هذا المحورتحليل السياقات التي تنشط فيها هذه الشركات في منطقة الشرق االوسط مع
التركيز على الشركات االمنية والعسكرية الروسية ودورها في الحروب بمنطقة الشرق االوسط.
 .1السياق التاريخي لتطور نشاط الشركات االمنية والعسكرية الخاصة الروسية:
تأتي شركات الخدمات االمنية الروسية في الطليعة عالميا ،ويعود ذلك لالستخدام المكثف لها في
العمليات الخارجية من قبل الكريملن ،سواء في اوكرانيا سوريا او ليبيا ،الى جانب بعض البلدان االفريقية،
وظهرت هذه الشركات نتيجة مخرجات انهيار االتحاد السوفياتي ،االولى متعلقة بثروات لم تكن تمتلكها
وبالتالي كيفية ادارتها لم تكن واضحة في مرحلة ما بعد االتحاد السوفياتي ،وعلى راسها النفط والغاز .ثانيا
تمثل في الكتلة البشرية الهائلة التي شكلها عناصر الجيش واالستخبارات العاطلين عن العمل ،بعد احالة
نحو مليونين منهم الى التقاعد دفعة واحدة ،اضافة الى ما يشبه حالة العطالة في صفوف العاملين في
الصناعات الحربية ،وقد أسفر عن امتزاج هذه العوامل مجتمعة وتفاعلها الى ظهور الشركات االمنية
والعسكرية الخاصة ،كحل لمواجهة خطر الفوضى واالضطراب االجتماعي واالقتصادي واالمني.
وكانت نقطة البداية مع الروابط التي شكلها االف العسكريين المسرحين ،وفي مقدمتهم مقاتلو قوات
المهام الخاصة المعروفة باسم  ،Spetsnazوعلى راسها وحدة مكافحة االرهاب  ،Alphaووحدة القوات

عبد الناصر العايد ورشيد حوراني ،الشركات االمنية والعسكرية الخاصة تتنامى بصمت في الشرق االوسط ٢٠ ،افريل ،25٢٠٢صحيفة حسر االلكترونية:
https://www.jesrpress.com/2020/04/19/ا
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الخاصة  ،Vympelالتابعتان للمخابرات السوفياتية سابقا ،ومنهما ستاتي غالبية مؤسسي وعناصر
الشركات االمنية االولى ،والتي تشكلت لمواجهة شبكات المافيا التي تفشت في هذه المدن الرئيسية وباتت
خارج السيطرة .وفي عام  1992صدر اول قانون روسي إلنشاء وعمل الشركات االمنية الخاصة
واقتبس العديد من هذه الشركات اسمه وشكله التنظيمي من وحدات نخبوية وعسكرية سوفياتية منحلة
مثل Vymbelو Alphaالسابق ذكرهما ،وبحلول العام  ،1998قدر مصدر رسمي ان اجمالي عدد
الشركات االمنية الخاصة العاملة في روسيا االتحادية بلغ حوالي  5000شركة.
لكن االنطالقة الكبرى للظاهرة ستكون مع اصدار بوريس يلتسن مراسيم تسمح لشركات غازبر
وموترانسنفت المخصخصتين بتشكيل ما يشبه الجيوش الخاصة لحماية وحراسة البنى التحتية ،حيث
تعاقدت مع كبار ضباط الجيش واالستخبارات السابقتين ،لقيادة اجهزة امنها الخاص ،وفي  2002قدر

عدد عناصر قسم االمن في غازبروم بنحو 13000موظف ،ليصل عام  2007الى أكثر من 20 000
موظف.26
 .2االطار القانوني للشركات االمنية والعسكرية الخاصة في روسيا:
يتميز وضع النظام القانوني لروسيا المتعلق بالشركات الخاصة بغموض كبير ،ورغم ذلك ال تلتزم
هذه الشركات حتى بشكله العام وفق ما يراه باحثين في المجال ،حيث تمنع المادة  359من القانون
الجنائي الروسي لعام  1996المدنيين من المشاركة في الحروب والنزاعات المسلحة خارج االراضي
الروس ية مقابل ربح مادي ،كما تنص الفقرة االولى منها على ان" تجنيد او تدريب او تمويل او اي دعم
مالي اخر للمرتزقة واستخدامهم في نزاع مسلح او اعمال عسكرية يعاقب عليه بالسجن من اربع الى
ثماني سنوات" .وخالل السنوات الماضية فشلت جهود بعض البرلمانيين في تعديل القانون إلفساح المجال
اكثر لهذه الشركات للمشاركة في عمليات عسكرية ،ويعتقد باحثون مختصون ان هناك مخاوف جدية من
اضفاء الشرعية القانونية على هذه الشركات ما قد يتيح لها التمدد والتضخم بحيث تهيمن على الدولة
الروسية تحت التهديد بالقيام بانقالبات على غ ارر ما حدث في التسعينيات .اال ان الوضع الحالي شبه
القانوني ،يتيح للسلطات ممثلة في الرئيس فالديمير بوتين ،استخدامها اداة لتنفيذ استراتيجيته الخارجية مع
امكانية التنصل منها رسميا ،كونها غير مشمولة باألطر المؤسساتية التي ينص عليها الدستور.27
 .3الدور االستراتيجي للشركات االمنية والعسكرية الخاصة في عهدفالدمير بوتين:

 26نفس المرجع.
27
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يرتبط مسار صعود الشركات االمنية الروسية بصعود بوتين وطاقمه من العسكريين واالمنيين
السابقين ،وشركات الطاقة والسالح ،والعمليات المتلبسة ما بين عمل عصابات المافيا ،واجهزة الدولة
الرسمية .ففي السنوات الممتدة ما بين  2005و2007خصص بوتين المزيد من القطاعات االقتصادية
العائدة للحقبة السوفياتية ،مع االحتفاظ بالحصة االكبر للدولة الروسية ،واوكل قيادة هذه المؤسسات
لرجاالت موثوقين من قادة المخابرات والسياسيين المرتبطين به شخصيا ،صب اهتمامه على الصناعة
التصديرية ،خاصة شركات االسلحة والطاقة ولكل واحدة من هذه الشركات جيش امني خاص بها ،ما رفع
من الحاجة الى الشركات االمنية التي تولتها ايضا شخصيات امنية وعسكرية مقربة من الرئيس.
وقد قامت معظم تلك الشركات الروسية بالوظيفة المعروفة لشركات االمن الخاصة  ،PSCفي
روسيا او في الخارج ،لكنها قامت كذلك بأدوار الشركات العسكرية واالمنية الخاصة PMSCخارج روسيا،
سواءا مع القوات الروسية الرسمية ،او مع قوات اجنبية متحالفة مع الكريملن ،كما هو الحال في اوكرانيا
او سوريا ،وهذا النوع من النشاط هو ما ينبغي التركيز عليه ،لما يمثله من اهمية في استراتيجية بوتين
الدولية خاصة في منطقة الشرق االوسط ،وواقع الحال انه ال يمكن الفصل بين هذين النوعين من النشاط،
كون شركات الحماية الخاصة تعد المنجم الذي يأتي منه ايضا مقاتلو الشركات العسكرية واالمنية
الخاصة ،والتي تقاتل عادة في الخارج ،وانها جميعا مشمولة باستراتيجية بعيدة المدى لبوتين ورفاقه.
وفي تعليق له قال بوتين ردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول نشاط مجموعة فاغنر خارج
الحدود ":انه ال يمكن حظر الشركات االمنية الخاصة في البالد ،الن هناك مليون شخص يعملون فيها
اما بالنسبة لنشاطها في الخارج فهي حرة بالتصرف وفق مصالحها ،مادامت ال تخالف القوانين
الروسية".28
رابعا :دور شركة فاغنر في االدارة العسكرية للنزاع الليبي:
-1الدور التاريخي للمرتزقة في ليبيا:
في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي ،دعا الرئيس الليبي معمر القذافي قوات الطوارق المتمردة

في مالي لالنضمام إلى فيلقه اإلسالمي ،الذي وصفه بأنه حجر الزاوية العسكري لحلمه في بناء دولة
إسالمية موحدة في شمال أفريقيا ،لكن بعد مغامرات عسكرية فاشلة في لبنان وتشاد والسودان ،قام بحل

وقدم المساعدة والمأوى للعديد من
الفيلق ودعا الطوارق لالنضمام إلى ألوية خاصة داخل الجيش الليبي ّ
جماعات التمرد في القارة السمراء مقابل حمايته وعائلته .هذا النهج الذي سار عليه القذافي رافقه إهمال
للمؤسسة العسكرية التي شهدت انشقاقات كبرى في عام  2955عندما اشتعلت االنتفاضة ضد حكمه
28
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تسيد الجماعات المسلحة المشهد في البالد عندما سقط النظام ،حيث لم تكن
وفي الوقت نفسه أسفرت عن ُ
هناك مؤسسة أمنية قوية للسيطرة على األوضاع مثلما كان الحال في مصر وتونس.
بحسب دراسة أعدها "مركز الدراسات االستراتيجية والدولية" األميركي ،صدرت في جوان ،2955

فإنه مع اشتعال الثورة قدرت مصادر أن الجيش الليبي المؤلف من نحو  29ألف جندي ،يشمل  21ألف

من المجندين غير المدربين بشكل جيد ،وكانت الميليشيات الشعبية القوية البالغ قوامها  09ألف ،وهي
منظمة شبه عسكرية ،تُدرج أحياناً كجزء من الجيش ،لكنها كانت في الواقع منظمة إضافية ومستقله
فعالة ومدربة جيداً ،وقد أضعفه
للدفاع .وبدا أن الجيش الليبي يفتقر إلى أي شيء يقترب من مؤسسة ّ

القذافي عمداً ،ألنه لم يثق في والئه ،خصوصاً بعد محاولة انقالب عسكري ضده في عام .5060

وهذا االعتماد التاريخي للقذافي على جماعات المرتزقة المسلحة ينعكس على المشهد الحالي ،حيث

تقاتل جيوش المرتزقة في حروب القوى اإلقليمية والدولية التي تتنازع النفوذ في المنطقة والمصالح النفطية
واالقتصادية في ليبيا من خالل دعم حلفائها المتصارعين في الداخل .لكن عادة تشكل هذه الجماعات خط اًر
كبي اًر وتهديداً دولياً عندما تحمل أيديولوجية تقاتل من أجلها جنباً إلى جنب مع المال ،وهو ما ينطبق على
جماعات المرتزقة السوريين الذين ينتمون إلى تنظيمات "إسالموية" تعمل مع "اإلخوان" المسيطرين على
العاصمة طرابلس بدعم من الرئيس التركي رجب طيبأردوغان الذي يتنمي لأليديولوجية نفسها

29

وظهرت الشركات العسكرية الروسية المتورطة في سياق التدخالت العسكرية لموسكو ،في كل من
اكرانيا ابتداءا من عام  ،2014ثم في سورية ابتداءا من عام  ،2015وفي اآلونة االخيرة ظهرت في
ليبيا وفي كثير من الدول االفريقية جنوب الصحراء ،حيث باتت االنظار تتركز بصفة خاصة على
مجموعة فاغنر التي يقودها يفغيني بريغوجين ،رجل االعمال المقرب من الرئيس فالديمير بوتين
وخصوصا ان هذه الشركة ذات المالمح غير الواضحة ،تنشر ألغراض مختلفة وفقا للوضعيات والبلدان.
 .2التحرك االستراتيجي والعسكري لشركات االمن الخاصة في روسيا بعد انهيار االتحاد السوفياتي:
ين تظم في روسيا ما بعد االتحاد السوفياتي سوق االمن الخاص المتمحور حول انشطة الحراس
الشخصيينوالحراسة .اما الشركات العسكرية الخاصة ،30التي تقدم خدمات الحماية في المناطق
الحساسةوازالة االلغام والتكوين والتدريب ،فقد ظهرت فيما بعد مع نهاية عام  ،2000حيث تزامن تطور
الشركات العسكرية الخاصة في روسيا مع اهتمام متزايد من طرف المجتمع االستراتيجي الروسي بهذه
الظاهرة ،فعلى غرار نظي ارتها الغربية ،سجلت الشركات العسكرية الروسية نحو  20منها كشركات تجارية
بسيطة ،كونها ال تتمتع باي وضع شرعي ،ولو كانت امكانية توفير اطار قانوني لها موضوع نقاش

 29حانجي مجدي،جيوش المرتزقة وقود حروب القوى القليمية والدولية في ليبيا ،االندبندنت ٨ ،جوان :٠٢٠٢
https://www.independentarabia.com/node/125731/
30

ايمانويل دريفوس ،الشركات العسكرية الروسيةكم فرقة تعد مجموعة فاغنر؟  ٢٧افريل https://www.alaraby.co.uk ٢٠٢٠

19

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

المركز الديمقراطي العربي  -برلين

منتظم في روسيا ،وقد استعملت هذه الشركات العسكرية خوصا في تامين حركة السفن التجارية في خليج
عدن ،وفي عمليات ازالة االلغام في البلقان وليبيا ،ووظفتها منظمة االمم المتحدة في تامين قوافل
الالجئين في سوريا،وتجدر االشارة ان القانون الروسي يحظر نشاط المرتزقة في روسيا كما تنص عليه
المادة  359من قانون العقوبات الروسي.
في اوائل التسعينيات ،خالل النزاعات االنفصالية في مولدافيا وجورجيا ،قدمت موسكو دعما
عسكريا حاسما لالنفصاليين الترانسنستريين واالبخاز و االوستنيين الجنوبيين ضد سلطتي تشيسيناو و
تبليسي ،من دون ان تشارك رسميا في هذه النزاعات ،وتعد عملية ضم شبه جزيرة القرم عام ،2014
مثاال اخر لإلنكار المقبول ،حيث تكفل بالعمليات التي ادت الى هذا المسار " الرجال الخضر الصغار"،
هؤالء الجنود الذين ال عالمة تدل على انتمائهم والذين كان بوتين يؤكد انهم عناصر تجد بدالتهم في اي
متجر للفائض العسكري.31
وفي الحقيقة فقد كانوا من وحدات النخبة للقوات المسلحة الروسية ،وعلى وجه الخصوص من
القوات الخاصة لمديرية المخابرات الروسية ومن القيادة السرية جدا للعمليات الخاصة التي انشات عام
 ،2013لتؤدي هذه االخيرة فيما بعد دو ار حاسما في العمليات العسكرية الروسية في سوريا.
كما ان النزاع المسلح الدائر في دوناس شرقي اوكرانيا ،منذ ربيع عام  ،2014مثال اخر على هذا
دور الشركات الخاصة الروسية في النشاط العسكري بالمجال الحيوي لروسيا ،حيث كان معظم المقاتلين
البالغ عددهم  ،35000هم بالفعل مواطنون اوكرانيون ،فهم مكونون ومؤطرون من قبل  3000رجل من
عناصر القوات المسلحة والمخابرات الروسية ،وفقا لمعطيات نشرت في تقرير" الميزان العسكري ،"2020
والتي جمعها المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية.
 .3شركة فاغنر الذراع العسكري لروسيا لتوسع نطاق نفوذها الجيوسياسي:
تشكلت فاغنر الى جانب االنفصاليين الموالين لروسيا في دونباس ،وتم ذلك حول شخصية دميتري
يتكين ،عقيد االحتياط في مديرية المخابرات الروسية الذي شارك في الفيلق السالفي ،وقد وصلت الى
الساحة السورية عام  .2016عندما اصبحت زمام امور المجموعة موكلة ليفغيني بريغوجين.
تبدوا مجموعة فاغنر بعد سنوات من ظهورها انها تتشكل اساسا من مجموعات من المرتزقة الروس
المجندين ،حيث تعد درجة التداخل بين المجموعة والقوات المسلحة الروسية اكبر بكثير من تلك القائمة
مع الشركات العسكرية الخاصة التقليدية ،حيث يوجد في صفوف هذه االخيرة العديد من الجنود الروس
المتقاعدين الذين يتمتعون بكفاءات عالية اكتسبوها خالل مختلف العمليات المسلحة التي قامت بها
موسكو في افغانستان وطاجيكيستانوشمال القوقاز على سبيل المثال ،بينما يختلف االمر بالنسبة لفاغنر،
اذا اظهرت مختلف الدراسات ان اغلب العاملين والمجندين من طرف هذا الهيكل كونوا قد دربوا في قاعدة
31

نفس المرجع السابق.

11

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

المركز الديمقراطي العربي  -برلين

عسكرية توجد في مولكينو جنوب غرب روسيا ،في منطقة كراسنودرا ،التابعة للواء العاشر للمديرية العامة
لألمن العسكري الروسي ،و تقول بعض اآلراء ان معداتهم العسكرية اخذت من فائض الجيش الروسي.32
 .3رهانات التواجد العسكري لفاغنر في ليبيا:

بينما غمرت تركيا ليبيا بوكالئها السوريين ،نجد في الطرف اآلخر من الصراع ،روسيا تدعم حليفها

المشير خليفة حفتر ،قائد الجيش الوطني الليبي ،بمرتزقة شركات األمن الخاصة الذين على األغلب هم
محاربين سابقين في الجيش الروسي .ففي مطلع ماي الماضي ،أشار تقرير أممي إلى وجود مرتزقة من
شركة "فاغنر" الروسية لألمن ،التي يعتقد أنها ترتبط بعالقات وثيقة بالرئيس الروسي فالديمير بوتين.

وكشف الخبراء أن المجموعة التي يتراوح قوامها في ليبيا بين  299و 5299مقاتل ،لم توفر فقط الدعم
اللوجيستي لحفتر بل اشتركت معه أيضاً في أنشطة قتالية منذ أكتوبر  .2952وقد جاء وصول بريغوجين
وهياكله الى ليبيا في اعقاب لقاء نظم في موسكو في نوفمبر  ،2018بين وزير الدفاع الروسي سيرغي
شويغو ،ووفد من كبار المسؤولين العسكريين الليبيين بقيادة اللواء حفتر ،وقد شارك بريغوجين هذا اللقاء،

ولفهم وبحسب جرنال أوروبا لألمن ،فإن التدخل العسكري الروسي المباشر غير محتمل إلى حد كبير ألنه

سيكون تحدياً لوجستياً ،واألهم من ذلك يمكن أن يكون له تأثير ضار على محاولة الكرملين إبعاد نفسه

عن تصور العديد من معارضيه بأن روسيا دولة منبوذة .بدالً عن ذلك ،تعتمد موسكو على المقاولين
العسكريين الخاصين الذين يمثلون أداة روسية ال غنى عنها في السياسة الخارجية وتسترشد بتطلعات

موسكو الجيوسياسية والمصالح االقتصادية الشخصية .ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن أنشطة الشركات

العسكرية الخاصة الروسية ظلت دائماً تعمل وفقاً للسياسة الخارجية الروسية وليس المصلحة الذاتية فقط.

لكن الخسائر التي منيت بها صفوف حفتر في األسابيع األخيرة الماضية ومقتل نحو  39من قوات

"فاغنر" ،بحسب وسائل إعالم غربية ،ربما أدت إلى تعجيل فك ارتباط هذه المجموعة ،حيث خسر الجيش
الوطني الليبي السيطرة على قاعدة الواطية الجوية ،غرب ليبيا ،التي كان يحتفظ بالسيطرة عليها منذ

 .2950ومنذ بداية مارس الماضي ،بدأت روسيا تسترشد بنهج أردوغان من خالل االستعانة بمرتزقة

سوريين.33

وبحسب ما أوردته مجلة "فورين بوليسي" في تقرير ُنشر في مايو الماضي ،فإن العقيد ألكسندر
زورين ،الذي عمل عام  2956مبعوثاً لو ازرة الدفاع الروسية في فرقة عمل ،تتخذ من جينيف مق اًر لها
لوقف األعمال العدائية في سوريا ،يقود عملية تجنيد عناصر للقتال في صفوف حفتر ،الذي يسيطر على

"عراب" صفقات المصالحة بين النظام والمتمردين في الغوطة
الشرق الليبيُ .
ويعرف زورين في سوريا بأنه ّ
ودرعا والقنيطرة .التدخل الروسي الذي يثير القلق في المعسكر الغربي من صعود نفوذ الكرملين في

المنطقة ،دفعهم للصمت أو الرضا الصامت على نقل اإلرهابيين من سوريا إلى ليبيا ،األمر الذي بدأه
32

نفس المرجع السابق،

33

نفس المرجع السابق.
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أردوغان ،ما يهدد بانفجار تحد أمني أكثر صعوبة من تحدي ظهور "داعش" في العراق وسوريا .ومع
استيالء تركيا وروسيا على خيوط المعركة في ليبيا ،عبر مرتزقة من جنسيات عديدة أغلبهم سوريين ،يتم

تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة أو ربما أفغانستان أخرى.

الخاتمة:

يتضح لنا مما سبق ان مجموعة فاغنر تختلف عن الشركات العسكرية الخاصة التقليدية ،حيث انها

شاركت في سوريا وليبيا على وجه الخصوص ،وفي عمليات مسلحة مختلفة ،فيما لم تقم االخيرة باي
نشاطاتقتالية ،ويبدو من خالل ذلك ان شركة فاغنر ،اضحت تؤدي دور المكمل البديل الذي يسمح
لموسكو بالمشاركة في العمليات العسكرية من دون الحاجة للزج بقواتها العسكرية النظامية ،وبالتالي من

دون ان تكون مضطرة الي تبرير تورطها ،وهو ما يسمى بعملية االنكار المقبولو التي استعملت بصفة
متكررة في العمليات المسلحة التي تورطت فيها روسيا .كما انه بعد سنوات من ظهور هذا الكيان وتقويته
على االرض السورية وحاليا في ليبيا ،ال يزال تعريف الشركة محل اشكال ،فاعتبار المجموعة مجرد شركة

عسكرية خاصة ،يعد اختزاال لها ،ولكن في المقابل تصنيفهاكأداة جديدة بين يدي الكريلمن مضلل ايضا،

الن ذلك يوحي ان فاغنر هيكل منظم ومستديم تكون للسلطة التنفيذية اليد الكاملة عليه وهو امر

مستبعد.ومن جهة اخرى فان فاغنر تتميز بتشابك المصالح الخاصة لبريغوجين ،واحيانا مع االهداف
العملياتية و الديبلوماسية لموسكو وعليه يمكن اعتبارها وسيلة تسهل بعض الفرص في ميدان وهو ما

يمنحنا مؤش ار انها يمكن ان تتحول الى اداة الستراتيجية روسية جديدة.
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أثر "األنترنت العميق" في أمن الدول
The impact of "deep internet" on state security
إعداد

كرار فرحان هاني الطائي
ماجستير  /علوم سياسية
العراق

ملخص:

يمتاز الوضع الدولي بسرعة وكثافة التطور التكنولوجي في اغلب الفواعل الدولية سواء كانت على مستوى الدول او غير الدول والنتيجة الطبيعية لذلك اعتمادهم

على األنترنت لما يمتاز به من مميزات كثيره ومساهمات واسعة في مجـاالت مختلفـة ،اال أن ذلـك سـرعان مـا أدى الـى ضـرورة منحـه األهميـة الكبيـرة لمـا يحملـه مـن تـأثير
كبيــر علــى األنظمــة والم اركــز المعلوماتيــة التــي يــتحكم بهــا ع ـن طريــق األنترنــت والت ـي مــا يؤخ ـذ عليهــا أمكانيــة تعرضــها لالخت ـراق او األض ـرار مــن قبــل أشخاصــا دول او

منظمات تكون غالباً غير معلومة.

األمر الذي دعى الى ضرورة دراسة أثر األنترنت في أمن الدول وخصوصاً الجزء المخفي او المظلم منـه حيـث تـدار فيـه الكثيـر مـن العمليـات غيـر الشـرعية او

غير القانونية ،وهذا ما جعل من أمن الدول عرضة للخطر جراء تبنى بعض الجهات لهذه العمليات التي تستهدف الدول او األفراد داخل الـدول او البنـى التقنيـة األساسـية
او غيرها من االعتداءات االلكترونية.

وبالنتيجــة يعــرض األنترنــت العمي ـق أمــن الــدول للخطــر المــادي والمعنــوي فــبعض التهديــدات تــؤثر بشــكل نفســي واجتمــاعيو أصــبحت العالقــة بــين التطــور

والتهديــدات فــي المجــال اإللكترونــي تتناســب طردي ـاً حيــث كلمــا زاد التطــور زادت التهديــدات فض ـالً عــن األنترنــت العمي ـق ســاحة فارغــة مــن المراقبــة والمتابعــة يفــر بهــا
المجرمون بأفعالهم ويتفقون على تنفيذها بدون اي رقابة او تردد مـن اي جهـة حكوميـة او دوليـة فتصـاعدت عمليـات االجـرام اإللكترونـي بشـكل كبيـر فـي الفتـرة االخيـرة

ألنها مثلت قفزات نوعية في التأثير واالضرار.

الكلمات المفتاحية :األنترنت العميق ،أمن الدول اإللكتروني ،األمن السيبراني ،أمن الفرد ،األمن الدولي.
The deep impact of the Internet on the security of states
The international situation is characterized by the speed and intensity of technological development in most
international actors, whether at the level of countries or non-states and the natural result of this dependence on the Internet for
its many advantages and wide contributions in a wide field, but this soon led to the need to give great importance to what it
carries Significant influence on information systems and centers controlled by the Internet, which is taken on the possibility of
vulnerability to penetration or damage by people, countries or organizations are often unknown.
Which called for the need to study the impact of the Internet on the security of States, especially the hidden or dark
part of it, where many of the operations are illegal or illegal, and this makes the security of States vulnerable to the adoption of
some of these entities that target operations against States or individuals within States or Technical infrastructure or other
electronic attacks.
As a result, the deep Internet puts the security of states at the physical and moral risk. Some threats affect
psychologically and socially. The relationship between development and threats in the electronic field is directly proportional.
Censorship or reluctance from any governmental or international body, cybercrime operations have increased dramatically in
the recent period because they represented qualitative leaps in the impact and damage.
Keywords: Deep Internet, Cyber Securityof states, Cyber Security, Individual Security, International Security
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المقدمة:

تعـد عمليــات التطــور التكنلوجيــة فــي مختلــف المجـاالت وعولمتهــا بشــكل سـريع ومكــث فــاألداة المتحكمــة

الرئيسية في كثير من األنشطة التي تقوم بها الدول في الساحة الدولية وتعتمد كل دولة على بنيتها التكنلوجية

لمتابعة تأثيرها ونشاطها في التفاعالت الدولية سواء كان ذلك في وقت السلم او وقت الحرب.

حيــث تســاند البنــى التحتيــة المتطــورة والمعتمــدة علــى درجــات عاليــة مــن الدقــة كــل مفاصــل القــوة وعلــى

اخـتالف جوانبهـا السياسـية او االقتصــادية او العسـكرية هـذا فــي بعـض الـدول وســعي الـبعض األخـر للحصــول
عليهــا بينمــا يعجــز الــبعض عــن مواكبتهــا ،وهــذا االمــر يشــمل كــذلك التطــور فــي المجــال الســيبراني والتنقــل فــي

فضاءه من نقطة الى أخرى ومن سالح الى أخر.
فدفعت خصـائص القـوة السـيبرانية لمـا تتمتـع بـه مـن صـغر الحجـم وقلـة التكـاليف وسـرية االداء واضـرار

مــؤثرة فــي مكــامن قــوة الخصــم المركزيــة الــى تبنــي بعــض الــدول لهــذه القــوة بعــدما قامــت بتجريبهــا فــي بعــض

المناسبات كسالح الكرتـوني مـؤثر ،وال تبقـى القـوة االلكترونيـة حكـ اًر علـى الـدول فقـط وخصوصـاً لمـا يتمتـع بـه
األنترنـت مـن المركزيـة الســيطرة الـى تبنــي بعـض الجماعــات او المنظمـات او األفـراد كفواعـل دوليــة مـؤثرة فــي

الفضاء اإللكتروني فنشطت نتيجة لذلك عمليات وجرائم الكترونية متنوعة وتتنوع باستمرار مادام التقدم مستمر
في هذه المجـال فكلمـا كانـت هنـاك قفـزات معرفيـة جديـد فـي الفضـاء اإللكترونـي انتجـت كـذلك تهديـدات جديـدة

معها.

كــل هــذا يحصــل فــي األنترنــت بشــكل عــام ،بينمــا نرك ـز نحــن علــى األنترنــت العمي ـق او خفــي ويســمى

() Deep Webوالذي تكون التهديدات فيه على مستوى عالي من االحترافية لما يتميـز بـه هـذا األنترنـت مـن
التقدم في درجات السرية وارتفاع خصائص التخفي جداً قياسـاً فـي األنترنـت العـادي ،فتنشـط فـي هـذا األنترنـت

المظلم الكثير من الجرائم والتهديدات االلكترونية التي ال يمكن تتبع أثرها ومعالجتها ألنها سرية وغير مقيدة.
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األهمية:

تتبلور أهمية هذا البحث في مجموعة نقاط منها:

 -5ان العمليات االلكترونية انتشرت بشكل واسع وان الحوكمة االلكترونية اصبحت اساسـية فـي الكثيـر
من البلدان االمر الذي جعل من األمن االلكتروني أهمية رئيسية.

 -2ترتبط اغلب العمليات االلكترونية في أمن الفرد والذي ينعكس بـدوره علـى أمـن الدولـة وبهـذه الحالـة
يصبح األمن االلكتروني مهم ألنه يعرض أمن األفراد للخطر.

 -3ضــرورة تقــديم مســتوى حقيقــي للتهديــدات التــي يتعــرض لهــا األمــن االلكترونــي لكــي ترتقــي وســائل
المعالجة مع تصاعد حده الخطورة.

 -0يعد األمن الدولي أهمية أساسية وعلى مختلف المستويات وبالنسبة لجميع الفواعل الدوليـة بالنتيجـة
ضرورة معالجة األمن االلكتروني وبيان مخاطره خصوصاً ان اغلب اجهزة االتصـال الدوليـة تعتمـد
بشكل رئيسي على األنترنت.

اإلشكالية:

واإلشكالية التي تدور حول هذا األنترنـت هـي ( اذا كـان األنترنـت العميـق سـاحة جيـدة لالختبـاء والعمـل

بسرية عالية وعدم أمكانية ردع واكتشاف مصدر التهديد اال يعني ذلـك ان األنترنـت العميـق أصـبح سـالح بيـد
كل من يمتلك القدرة التقنية القادرة علـى تشـكيل مجـاميع الكترونيـة تسـتهدف أمـن الـدول مـن غيـر قيـود؟ ) ولـو

كان فعال بهذه الصورة كساحة للتهديد فكيف يؤثر هذا األنترنت على أمن الدول؟
الفرضية:

تنبـع الفرضـية مــن أن وجـود فرصــة للتهديـد يعنــي وجـود جريمــة يفصـل بيننــا وبينهـا الوقــت غيـر المعلــوم

من قبل المهدد والذي يحدده القائم بالتهديد فقط واشتق من ذلك االفتراضات االتية:

 .5اذا كان جميع المجرمين يتمتعون بمكان خاص بهم فمـن الممكـن ان يهـدد و تقنيـات المعلومـات علـى
المستوى العالمي.

 .2تعتمــد الــدول علــى األنترنــت ف ـي الكثيــر مــن بياناتهــا وخصائصــها األمنيــة وان هــذا ســوف يهــدد أمنهــا
بشكل مستمر مادام المجرم ال يمكن اكتشافه.

 .3تت ـرابط جميــع مكونــات الدولــة مــع بعضــها فتهديــد الفــرد ( مالي ـاً او اجتماعي ـاً او أمني ـاً ) يــؤثر بشــكل
رئيسي على أمن الدولة باإلضافة الى تهديدات السياسية ضد الحكومة او التهديدات األمنية األخرى.
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المنهجية:

تتبلور في هذه البحث أكثر مـن مفهـوم وأوسـع مـن تـأثير فكـان المـنهج االسـتنباطي وسـيلتنا لد ارسـة ذلـك

التــأثير مــن خــالل توضــيح مفهــوم األنترنــت العمي ـق واالنتقــال مــن الكاللــى الجــزء والمتمثــل بد ارســة تــأثير هــذا

األنترنــت عل ـى أمــن الــدول باإلضــافة الــى المــنهج التــاريخي لوضــع الش ـواهد التاريخيــة علــى التهديــدات التــي
حصلت في سنوات ماضية.

المطلب االول :األنترنت العميق( المفهوم والسمات):
بعــد التطــور الــذي حصــل فــي مفهــوم األمــن علــى مختلــف المســتويات الداخليــة واالقليميــة والدوليــة مــن

مفهــوم ضــيق مقتــرن باالســتخدام العســكري المباشــر الــى مفهــوم واســع يشــمل مفــاهيم أخــرى غيــر المفــاهيم التــي
تحددها األدوات العسكرية فقط.

أدى هذا المفهوم الى زيادة كبيرة في مسؤولية الدولة في صيانة وحماية أمنها الداخلي بشكل مكثف من

تعدد الهجمات التـي قـد تتعـرض لهـا مـن اي جانـب قـد يكـون تهديـد فـي األمـن االقتصـادي او األمـن البيئـي او

األمن االنساني او غيرها من الجوانب األخرى هذا كان قبـل بدايـة االلفيـة الثالثـة ،وبعـدما اخـذت سـنين االلفيـة

بالدخول وخصوصاً بعد احداث  55سبتمبر  2995تطـورت التهديـدات واتخـذت صـور واشـكال أخـرى مختلفـة
عن السابق وكان من بينها التهديدات الالتماثلية والتي تنوعت هي كذلك وصنفت على اشكال مختلفة(جيرمي

هارد،2953،ص .)592

وبعد عمليات التنمية والتطور التي حصلت عليهـا الـدول وذهابهـا الـى الحوكمـة االلكترونيـة واسـتخدامها

األنترنــت علـى نطــاق واســع فــي حفــظ المعلومــات والبيانــات والتعامــل بــين مؤسســاتها بشــكل أساســي ،دفــع ذلــك
تلقائياً التهديدات الى التطور حيث اصبحت التهديدات االلكترونية متنوعة ومتناغمـة مـع التطـور الـذي حصـل

في التكنلوجيا واالستخدام االساسي لألنترنت.

ونتيجــة الــى هــذا التطــو ارت نشــأة بعــض االســتخدامات التــي تكــون فــي الواقــع قانونيــة لكنهــا تحتــوي علــى

استخدامات وتهديدات للنظام المعلوماتي وألمن الدول بشكل كبير ومنهـا ال( )deep webوالتـي تمثـل أحـدى

طبقات األنترنت والتي من الممكن تقسيمها الى ( مصطفى الطويل،2950 ،ص: )3

 .5األنترنت السطحي :والذي يشكل مانسبته  %0تقريبا من األنترنت العالمي والـذي يتكـون مـن المواقـع
المتاحة للجميع والتي من الممكن مراقبتها من قبل الجهات الحكومية بكل بساطة .

 .2األنترنــت العميــق ( :)deep webويشــكل هــذا الجــزء  %06تقريبـاً مــن األنترنــت والــذي يكــون علــى
مستويات شديدة السرية وال يمكن مراقبتها وتتبعها نهائيا من قبل اي جهات حكوميـة او غيـر حكوميـة

واستخدم هذا المصطلح في عام . 2990
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 .3األنترنت المظلم (  :)dark webيشتق هـذا الجـزء مـن األنترنـت العميـق والـذي يحتـوي علـى عمليـات
يكون هدفها السرية بشـكل اساسـي وبعيـدة عـن المراقبـة والتجسـس وغالبـا مـا يسـتخدمها الخـارجين عـن

القانون.

وأول طرح لهذين المصطلحين جاء فـي عـام  2990عنـدما تمـت مناقشـة مصـطلحات البحـث علـى

الشــبكة العميقــة جنبــا الــى جنــب مــع األنشــطة غيــر القانونيــة ،فــي حــين كانــت مقولــة مايكــل بيرغمــان عــام

 2995بــان محركــات البحــث التقليديــة ال تحتــوي ســوى القليــل مــن المعلومــات واالكثــر يكــون فــي داخلهــا
وبأعمــاق كبي ـرة الن هــذه المعلومــات تكــون غالبيتهــا مخفيــة او مقفلــة داخــل قواعــد البيانــات ( علــي وديــع،

 ،2950ص. )3

وتشـير بعـض التقـديرات األوليـة الـى ان الــ( )deep webيتـراوح بـين  099و  119مـرة أكبـر مـن

الش ــبكة الس ــطحية وم ــع ذل ــك ف ــأن الش ــبكة العميق ــة تت ازي ــد ب ــأطراد بمع ــدل ال يمك ــن تحدي ــده كميـ ـاً (محم ــد

حساحسنة،2956،ص. )53

ولألنترن ــت العمي ــق( )deepwebالعدي ــد م ــن المس ــتويات الت ــي تت ــدرج ف ــي الخط ــورةوهي كالتالي(محم ــد

حساحسنة،2956،ص: )51

 .5المســتوى األدنــى :يعتب ــر هــذا المسـ ـتوى هــو األق ــل خطــورة حي ــث يحمــل بع ــض البيانــات والمعلوم ــات
األكاديمية والحكومية ،كما يشتمل على كورسات البرمجة.

 .2المســتوى المتوســط :يضــم هــذا المســتوى كيفيــة اختـراق األجهـزة والحصــول علــى مــا بهــا مــن معلومــات
وصور البتزاز أصحابها.

 .3المســتوى األخيــر :هــو المســتوى األخطــر فــي مســتويات الــديب ويــب ،والــذي ُيطلــق عليــه الــدارك ويــب
وهو يضم العديد من الجرائم البشعة والتي قد ال يتخيلها عقل اإلنسان ،كجرائم الجـنس والسـرقة والقتـل
بأبشع الصور الممكنة.

وما يؤخذ على هذه التقنيات والمتمثلة في الديب ويب حيث انها تستوعب الكثير من العمليات غير

القانونية والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر (: (KristinFinklea,2017,p10-15

 .5األسواق السوداء:

م ــع األم ــان الع ــالي لالتص ــال الخ ــاص بالش ــبكة المظلم ــة ،ت ــزول المخ ــاوف المعت ــادة الخاص ــة

بالمراقبـة الحكوميـة ،ممـا يجعـل البضـائع غيـر القانونيــة عـادة تجـد مكانهـا فـي مواقـع األسـواق الســوداء
مع كون أشـهرها موقـع(  Silk Roadطريـق الحريـر) الـذي نجـح مكتـب التحقيقـات الفـدرالي األمريكـي

بإيقافــه ،والســلعة األكثــر رواج ـاً هــي المخــدرات بأنواعهــا ،بدايــة مــن األمــور البســيطة والمت ـوافرة مثــل
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الماريوانا (الحشيش) وصوالً إلى المخدرات القوية مثـل الكوكـايين .لكـن المخـدرات ليسـت الوحيـدة التـي
من الممكن شراؤها ،و من الممكن شراء األسلحة بأنواعها من السكاكين حتى البنادق اآللية واألسلحة

الثقيلــة أحيانـاً ،كمــا توجــد بعــض المتــاجر التــي تعــرض شـراء أعضــاء بشـرية أو حتــى خــدمات القــاتلين
المأجورين والجماعات التخريبية (أسراء مرعي،2956،ص .)53

 .2األحتيال المالي:

عــادة مــا تتضــمن مواقعالـ ـ ) (deep webأرقــام حســابات بنكيــة وبطاقــات إئتمانيــة مســروقة

بعمليــات االختـراق ،بحيــث يــتم بيــع هــذه الحســابات بأســعار أقــل نســبياً مــن الرصــيد المتـوافر فيهــا وفــي
بلــدان غيــر بلــدانها األصــلية لجعــل تتبــع مــن يقــوم بالس ـرقة ومــن يصــرف المــال أصــعب مــن المعتــاد،
فكون عملية الشراء تتم عبر الشـبكة المظلمـة فـال يمكـن تتبـع السـارق األصـلي ،وكـون معظـم عمليـات

البيع تـتم ألشـخاص خـارج الـبالد األصـلية للحسـابات فتتبـع المـال يصـبح أصـعب كونـه يتطلـب تعاونـاً

مشتركاً بين البلدان.

 .3مجموعات االختراق المأجورة:
المخترقــون ) (Hackersينقســمون إلــى مجموعــات عديــدة تبع ـاً لغايــاتهم ،فمــنهم مــن يحــاول

تحقيـ ــق الكسـ ــب المـ ــادي بنشـ ــر البرمجيـ ــات الخبيثـ ــة أو اخت ـ ـراق حسـ ــابات بنكيـ ــة ومعلومـ ــات بطاقـ ــات
االئتمان ،أو باستخدام برمجيات الرهينة ) (Ransom-wareأو يقومـون بـاالختراق ألسـباب عقائديـة
أو انتقاميــة ،لكــن بعضــهم ببســاطة يعملــون كمرتزقــة مــأجورين يقومــون بأعمــالهم حســب الطلــب ليلب ـوا

رغبات الزبائن (المجرم المأجور).

 .4غسيل األموال:

واحــدة مــن أكثــر النشــاطات اإلجراميــة التــي تــتم بالخفــاء هــي مــا يعــرف بغســيل األم ـوال ،هــذه

العملية تتضمن تمويه مصدر المال األصلي بحيث يبدو وكأنه أتى من مصدر شرعي او من مصدر
غي ــر مع ــروف علـ ــى األق ــل لقطـ ــع ص ــلته بالنشـ ــاط اإلج ارم ــي الـ ــذي أدى ل ــه ،ف ــاألموال المجني ــة مـــن

النشاطات الخاصة بالجريمة المنظمة كاإلختالس وتجارة المخـدرات وغيرهـا عـادة مـا تتطلـب ”غسـلها“

قبل التمكن من أستخدامها ،والشبكة المظلمة مكان ممتاز لهذه الغاية(أسراء مرعي،2956،ص .)51
المطلب الثاني :اتساع التهديدات االلكترونية:

وبعد احداث  55ايلول /سبتمبر 2995بعـدما أسـتخدم تنظـيم القاعـدة الفضـاء السـيبراني كسـاحة للقتـال

مع الواليات المتحدة ،اتخذ هذا التهديد وهذا الفضاء يمثل تهديد أمني جديد وبرز بوضوح في عام  2992من

خــالل الصـراع بــين أســتونيا وروســيا وفــي عــام  2992فــي الحــرب بــين روســيا وجورجيــا وفــي عــام  2959مــن
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خالل الهجوم على البرنامج النـووي االي ارنـي بفيـروس ستاكسـنت ليمثـل بـذلك النقلـة الهامـة فـي التطـور ودخـول

األسـلحة االلكترونيـة دائـرة الصـراع فـي العالقـات الدوليـة وفـي عـام  2955مثلـت التكنلوجيـا االلكترونيـة دورهـا
الواض ــح ف ــي ث ــورات الربي ــع العرب ــي ال ــذي أعط ــى المب ــررات األساس ــية لزي ــادة االهتم ــام بالفض ــاء اإللكترون ــي
والعمليات السيبرانية وبروز محاوالت للسيطرة عليها خصوصاً في الواليات المتحدة وبريطانيا (عادل الصادق،

 ،2952ص . )52

وخــالل الفت ـرة الزمنيــة األخي ـرة وماشــهده العــالم م ـن تغييــر فــي كافــة المجــاالت وتنــامي دور الفواعــل مــن

غيــر الــدول وانتشــار التكنلوجيــا وخصوصـاً تكنلوجيــا االتصــال والمعلومــات والتــي انتشــرت بشــكل غيــر مســبوق
حيــث وصــلت كثافــة التفــاعالت الدوليــة فــي التكنلوجيــا االتصــال والمعلومــات الــى إن عــدد مســتخدمي األنترنــت

 2،5مليار مستخدم و 2،0مليار يستخدم الشبكات االجتماعية و 3،506مليار حساب بريد الكترونـي و 1،0
مليار مستخدم للمحمول و بليار فيديو تم فتحة في يوتيوب ( نور شلوش ،2952،ص . )502

وهــذا مــا جعـل مــن اتســاع التهديــد اإللكترونــي ظــاهرة موجــودة بشــكل كبيــر فــي العالقــات الدوليــة ومــؤثرة

بشكل فعال ويمكن إيجاز األسباب التي دعت الى أنتشا األنشطة غير السلمية في الفضاء اإللكتروني بالتالي
(نور شلوش ،2952 ،ص :)503

 .5ارتباط العالم المتزايد بالفضاء اإللكتروني بما عمل زيادة خطر تعرض البنية التحية الكونية
للمعلومات لهجمات إلكترونية.

 .2استخدام الفاعلين من غير الدول للفضاء اإللكتروني لتحقيق أهدافهم وتأثير ذلك على سيادة الدولة
 .3انسحاب الدولة من قطاعات االستراتيجية لصالح القطاع الخاص وخاصة بالمنشآت الحيوية.
 .0تأثير مواجهة الحرب االلكترونية على حرية استخدام الفضاء األلكتروني.

 .1إشكالية تعامل الدول مع الشركات التكنولوجية متعدية الجنسيات والتي أصبحت تفوق قدراتها مثل
مواقع الشبكات االجتماعية كالفيسبوك وتويتر واليويت وبالذين أصبحوا فاعلين

دوليين.

تتصــاعد وتيــرت التهديــدات بشــكل مت ازيــد علــى مختلــف االصــعد حيــث تتحــول بكــل سالســة وســهولة مــن

الهجمــات التــي يكــون هــدفها المتعــة الــى هجمــات انتقاميــة او ربحيــة حيــث يميــز ذلــك ســمات او صــفات القــائم
بــالهجوم نفســة وتتنــوع الهجمــات االلكترونيــة حســب القــائمين بهــا وتقســم الــى (نــوران شــفيق،2956،ص -09

:)01

 .5الهجمات التي تقوم بها الدول :وتكون هذه التهديدات غير مباشرة تحت اسم القائم بالتهديد وال تحـاول

الدولة اخفاء وابعاد نفسها عن مسـؤولية التهديـد ،وسـرية العمـل مهمـة جـداً لهكـذا أعمـال الن الدولـة ال
تريد وضع نفسها في أزمة دولية جراء تبنيها او الشك بدعمها أحد التهديدات االلكترونية ،ومثال على
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هكــذا نشــاطات او تهديــدات التــي تقــوم بهــا الــدول هــي الهجمــات االلكترونيــة المعقــدة التــي تســتهدف

اهــداف علــى درج ـة كبي ـرة مــن األهميــة مثــل نظــم االتصــاالت الدفاعيــة والتــي البــد ان تــتم مــن خــالل
أجهزة المخابرات التابعة للدول والتي تمتلك مـن اإلمكانيـات مـا يؤهلهـا لخـرق األكـواد المشـفرة الخاصـة

بهذه األنظمة.

 .2الهجمــات التــي تقــوم بهــا منظمــات غيــر حكوميــة :ال تــأتي كــل الهجمــات مــن الــدول فقــد تكـون بعــض
الهجمات من منظمات غيـر حكوميـة بـالرغم مـن عـدم امتالكهـا لـنفس القـدرات التـي تمتلكهـا الـدول اال

أنها تقوم بتهديدات مؤثرة حتماً ،وبعض المنظمات صغيرة تسعى لتحقيق الربح والـبعض األخـر يعمـل
علــى مس ــتوى ع ــالمي وق ــد يحظ ــى بحماي ــة ومســاندة بع ــض الحكوم ــات ،وأخ ــر أنـ ـواع المنظم ــات ه ــي

المنظمات اإلجرامية التي تنقسم الى نوعين:
أ-

المنظمات اإلجرامية التقليدية :والتي تستخدم الفضاء اإللكتروني في القيام بهجماتهـا التقليديـة

ب-

الجماعات اإلجرامية االلكترونية :والتي تتمثل في المنظام التي يكون مجال عملها الوحيد هو

باإلضافة الى أدواتها األخرى للجريمة.

الفضــاء اإللكترون ــي ،ومــن األمثل ــة عل ــى ذلــك الجماع ــة األســيوية والجماعـ ـة الياباني ــة وغيرهــا م ــن الجماع ــات
وخصوص ـاً فــي شــرق أوروبــا ويكــون هــدفها فــي ذلــك أمــا غســيل األم ـوال او االبت ـزاز او االحتيــال المــالي او
قرصنة البرامج او التجسس الصناعي والتي تعود عليهم بالكثير من المكاسب األمر الذي جعـل الـبعض يقـول

ان الجريمة المنظمة انتقلت من الواقع الى الفضاء اإللكتروني.
 .3الهجمات التي يقوم بها األفراد :وتنقسم الى:

أ -المبتــدئون :يمتلكــون قــدرات برمجيــة محــدودة وهجمــاتهم ال تكــون معقــدة ألنهــا نابعــة مــن لغــة برمجيــة
معروفــة او مكتــوب بهــا ســابقاً ،وهــدفها الرئيســي هــو المغــامرة واألثــارة ،وممــا زاد فــي خطــورتهم ظهــور

أدوات جديدة التي تتسم بدرجة عالية من التعقيد والتي أصبحت متاحة في نطاق واسع.

ب -القرصــنة :ويكــون هــدفهم هــي محاولــة الوصــول الــى البيانــات والملفــات واألنظمــة المشــغلة للحواســيب
األلية للعمل على تعطيلها وتدمير شبكات الحاسب األلي من خالل هجمات معقدة ومنظمة ،وتختلف

األراء حـول خطورتهـا مــن اعتبارهـا خطـرة الـى عــدها مجـرد هجمــات يكـون هــدفها الشـهرة او المكاســب

المالية.

ت -القرصنة السياسية :يقوم بها أشخاص يتمتعون بنشاط سياسي عالي باإلضافة الى مهـاراتهم فـي اللغـة

البرمجيــة والقرصــنة ليتكــون بــذلك القرصــنة السياســية الجامعــة للنشــاط السياســي والقرصــنة االلكترونيــة
ويكون هدفهم من ذلك لغايات سياسية بالدرجة األساسية ويستندون على هجمات الحرمان من الخدمة
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او يلجئــون الــى اســتخدام الفيروســات والديــدان ،ومــن أبــرز األمثلــة عــنهم هــي مجموعــة (المجهــولين

( )Anonymousجون اس ،2952،ص.)52

 .0جماعات االرهاب اإللكتروني :تتشابه هجماتهم مع الهجمات التي تقوم بها جماعة القرصنة السياسية
من حيث ان االثنين دوافعهم سياسية اال ان االخـتالف يكـون فـي نطـاق الهجمـات فهـدف االرهـابيون

اإللكترونيين هو الحاق الضرر بأهداف تمثل أهمية قصوى بالنسبة للدولة والمجتمع بمختلف النواحي
االقتصــادية والسياســية واالجتماعيــة بينمــا القرصــنة السياســية هــي فقــط للضــغط السياســي دون أحــداث

أضرار بالغة بالضرورة .

ومن خالل ذلك يتبين ان مستوى ونوع الهجمات يختلف بشكل كبير بين كل فئة وأخرى حسب األدوات

والمكاني ــات واأله ــداف والوس ــائل وه ــذا م ــا يجع ــل م ــن اتس ــاع التهدي ــدات امـ ـ اًر ال يمكـ ـن نك ارن ــه ،حي ــث تش ــير
االحصائيات والتقارير الموضوعية التي تصدرها الجهات المتخصصة فـي مجـال التهديـدات االلكترونيـة ونظـم

المعلومــات الــى تصــاعد مت ازيــد فــي االخت ارقــات وس ـرقة البيانــات واألعــداد اليوميــة للجريمــة الســيبرانية وماليــين

البرامج الخبيثة ،كمـا ت ازيـدت الهجمـات االلكترونيـة مـن معـدل ( )22هجومـاً يوميـاً فـي عـام  2959الـى ()22
هجوماً في عام  2955اما بخصوص الهجمات ذات التركيب المعقد ففي  2955تم سرقة  20الف ملف من
و ازرة ال ــدفاع االمريكي ــة ،بالض ــافة ال ــى ذل ــك كان ــت الهجم ــات االلكتروني ــة تتـ ـراوح ب ــين نس ــبة  %21هجم ــات
وتهديـ ــدات علـ ــى القطـ ــاع العـ ــام و %51هجمـ ــات علـ ــى القطـ ــاع الصـ ــناعي ومـ ــن ثـ ــم  % 50علـ ــى القطـ ــاع

المالي(نوران شفيق،2956،ص .)12-19

في حين تشير التقارير التي أعدتها مؤسسة سيمانتيك لحصر الهجمات االلكترونية في اكثـر مـن 299

دولة واقليم من خالل شبكة سيمانتيك العالمية لالستخبارات ،تـم إيقـاف اكثـر مـن  1،1مليـار اعتـداء الكترونـي

ف ــي ع ــام  2955وه ــو م ــا يزيـ ـد ع ــن ع ــدد الهجم ــات االلكتروني ــة ف ــي ع ــام  2959ب ــأكثر م ــن ( %25ن ــوران
شفيق ،2956،ص . )69

بالنتيجة ساهمت هذه التطورات في تغير واقع الصراع الدولي من االرض الواقعيـة الـى حـرب الكترونيـة

تقوم بها عمليات الحاسوب األلي بعيد عن األضرار والدماء واالشالء وهذا ما يحـتم علينـا االهتمـام فـي األمـن
المعلوماتي بشكل أساسي الن أمن المعلومات أصبح خطر بسـبب الالتماثليـة فـي التهديـد التـي يتميـز بهـا هـذا

المجال اإللكتروني.

المطلب الثالث :أثار التهديدات االلكترونية:
تتنــوع التهديــدات وتتنــوع مصــادرها األمــر الــذي جعــل مــن اثــار التهديــدات األمنيــة االلكترونيــة واســعة

النطاق وعلى مختلف المسـتويات العسـكرية والسياسـية واالقتصـادية ،وممـا زاد مـن هـذه التهديـدات هـي سـماتها
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التــي تميزهــا بالالتماثليــة فــي التهديــد حيــث أصــبح الفــرد يقــوم بــأدوار كبيـرة علــى نطــاق اقليمــي وعــالمي ويمكــن
تصنيف التهديدات حسب اهدافها التي ترمي تحقيقها (منى االشقر ،2956،ص: )16
 .5التهديدات التي تستهدف األفراد:

ت ــؤدي التهدي ــدات الت ــي تس ــتهدف األفـ ـراد ال ــى أرب ــاك المجتم ــع كل ــه وته ــدد نس ــيجة االجتم ــاعي

واالســري بســبب التشــهير او اشــاعة االخبــار الكاذبــة وس ـرقة الملفــات الخاصــة بــاألفراد ونشــرها علــى
األنترنـت ،وتتـوزع هــذه التهديـدات بشــكل عـام الــى توزيـع محتـوى ســيئ وسـرقة البيانــات والسـيطرة علــى
االجهـزة الشخصــية وتشــوية الســمعة والتحــرش والخــداع وس ـرقة الهويــة وانتحــال الشخصــية وغيرهــا مــن

التهديــدات باإلضــافة الــى ذلــك يمكــن القــول ان هــذه التهديــدات ترتكــز بشــكل رئيســي علــى اســتخدام
البيانــات ذات الطــابع الشخصــي والمحتــوى واالجهـزة الشخصــية واالطيــاف علــى الشــبكات االجتماعيــة
وتتــرجم هــذه التهديــدات الــى ج ـرائم االتجــار بالبشــر ودعــارة االطفــال واالرهــاب علــى الخــط والتحــرش

والمالحقة والترصد .

 .2التهديدات الواقعة على األصول والممتلكات:
يكـون هــدف هـذه التهديــدات بالدرجـة األساســية هـو الملكيــة وال تقتصـر علــى الحقـوق الفرديــة او

الشخصــية وانمــا تطــال الجهــات الحكوميــة ايضــا اذ انهــا ترتكــز علــى تــدمير الملفــات واتالفهــا وعلــى
الب ـرامج الخاضــعة لحقــوق الملكيــة الفكريــة والصــناعية وذلــك عــن طريــق بــرامج ضــارة يــتم نقلهــا الــى

االجهزة بطرق مختلفة.

كمــا ان تــوفر المعلومــات علــى األنترنــت وباســتطاعة اي شــخص الوصــول اليهــا جعــل مــن هــذه

التهديدات مهنة يقوم بها فرد واحد او مجموعات صغيرة او عصابات منظمة باإلضـافة الـى ذلـك فـأن
هدف القائمين بالتهديد الوصول الى المؤسسات التجارية او الحكومية على األنترنت.

 .3التصيد:

يكون هذا النوع من التهديدات على ابتزاز او تـوريط مسـتخدم األنترنـت وفضـح معلومـات سـرية

او ارتكاب جرائم كتبيض االموال والتعـدي علـى الملكيـة الفرديـة وغالبـا مـا تكـون المعلومـات المكشـوفة
هي اسرار صناعية او مالية او تجارية وغالبا ما تتم هذه العمليات عن طريق البريـد اإللكترونـي ويـتم

التصيد في نطاق الشركات والمؤسسات المالية باإلضافة الى المـدارس والجامعـات ألنهـا تحتـوي علـي
بيانات وملفات شخصية كثيرة خصوصاً في الدول المتقدمة تقنياً.

 .0التهديدات التي تستهدف الدولة:
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ان التهديدات التي تصيب جميع مفاصل المجتمع هي نتيجـة حتميـة لتقصـير الدولـة فـي مجـال

مع ــين ويج ــب عليه ــا العم ــل لس ــد ه ــذا الفـ ـراغ ال ــذي يت ــيح للتقني ــات الخبيث ــة التالع ــب ب ــأمن المجتم ــع
االقتصادي والسياسي واالجتماعي باإلضافة الى الجوانب األخرى.

األمــر ال ــذي جع ــل الكثي ــر مــن الحكوم ــات تعم ــل عل ــى ســن ق ــانون يعاق ــب الجــرائم والتهدي ــدات

االلكتروني ــة الن العب ــث التقن ــي يتحم ــل مس ــؤوليته جمي ــع التقني ــين الموج ــودين ف ــي الدول ــة سـ ـواء ك ــانوا
يعملون في القطاع العام ام الخاص.

ومن أبرز التهديدات االلكترونية التي تشكل خط ار كبي ار على الدولة ومؤسساتها هي:

أ -التهديد بواسطة التالعب بالمعلومات.

ب -تهديد حرب المعلومات.

ت -التســلل الــى أنظمــة البيانــات الحكوميــة واخت ـراق االجه ـزة الحكوميــة التــي تــدير البنيــة التحتيــة والبنيــة
الحرجة.

ث -الرقابة والتجسس على اغلب بيانات ومعلومات الدولة ومؤسساتها العسكرية والمدنية.
ج -الحــرب الســيبرانية والتــي مــن الممكــن ان تشــل حركــة بعــض القطعــات العســكرية او اخــالل فــي بياناتهــا
ومعلوماتها او نشر فيروسات او ديدان مضادة كما حصل فـي الهجـوم علـى المفاعـل النـووي االي ارنـي

في عام .2959

ح -االرهــاب اإللكترونــي او االرهــاب الجمــاعي وهــذا التهديــد واضــح بمســتوى عــال فــي جماعــات االرهــاب
والتطرف ونشر االفكار المتطرفة.

 -تسريب المعلومات واختطافها.

د -االختراق النضالي ومحاوالت االنتقام من الحكومة باألدوات االلكترونية.
ومن خالل ما تقدم يتبين لنا ان تصنيف التهديدات حسب االهداف أدى بصورة تلقائيـة الـى فهـم األثـار

الت ــي تترت ــب عل ــى ه ــذه التهدي ــدات وتب ــين ان ه ــذه التهدي ــدات تس ــتطيع ان تش ــكل ع ــائق كبي ــر ام ــام العص ــب
األساسي للبنى التحتية للدول وكذلك يوضح أهمية بناء أنظمة معلومات وتقنيات رصينة لكي تستطيع مواجهة

ه ــذه التحدي ــدات الجدي ــدة والت ــي تتمي ــز بمميـ ـزات ال يمك ــن الس ــيطرة عليه ــا باس ــتخدام الط ــرق التقليدي ــة ،وتج ــدر

اإلشارة هنا الى الهجوم بأحد برامج الفدية على احد ثغرات في األنظمة التشغيل مايكروسوفت ويندوز في عام
 2952وادى الــى اصــابة ماليــين الحواســيب فــي  519دولــة فــي مختلــف قطاعــات االعمــال وأدى هــذا الهجــوم
العــالمي الــى توقــف عمليــات التصــنيع وأنظمــة النقــل واالتصــاالت وهــذا مــا يوضــح نــوع مــن أنـواع األثــار التــي
تتركها التهديدات االلكترونية على أمن الدول(ميليسا هاثاواي،2952 ،ص .)30
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المطلب الرابع :أثر األنترنت العميق على أمن الدول:
يذكر هنري كيسنجر في كتابه النظام العالمي ان األنترنت اصبح يشكل كل جزء مـن حياتنـا واننـا علـى

وشــك ان تكــون المرحلــة ( اشــياء أنترنيتيــة ) او (انترنيتيــة كــل شــيء ) وهــو يريــد مــن ذلــك ان يوضــح مــدى
التداخل واالعتماد على األنترنت والشبكات في أدارة أبسط االمور اليومية ويذكر ان مستخدمو الهواتف الذكية
يق ــدر ع ــددهم بملي ــار وانه ــم ل ــديهم ق ــدرة تحليلي ــة ومعلوم ــات تف ــوق مس ــتوى االس ــتخبارات قب ــل جي ــل واح ــد م ــن

االن(هنري كسنجر،2951 ،ص . )033

وان اشــكال القــوة تتغيــر بتغيــر التكنلوجيــا وقــد اضــاف الفضــاء اإللكترونــي الــى االشــكال التقليديــة للقــوة

معايير جديدة وطرح مفهوما وشكال جديداً للقوة تسـمى القـوة االلكترونيـة وكـان لهـذه القـوة دور فـي بلـورة مفهـوم

أنتشار القوة وتعدد الفاعلين الممارسين لها سواء مـن الـدول او مـن غيـر الـدول ممـا هـدد الـدور التقليـدي للـدول

وقلل مـن سـيادتها علـى اقليمهـا ولـم ينتـه األمـر عنـد ذلـك وانمـا ظهـرت أشـكال جديـدة مـن األسـلحة االلكترونيـة

التي رغم صغر حجمها وقلة تكاليفها مقارنة مع األسلحة التقليدية اال انهـا تسـبب خسـائر فادحـة علـى مختلـف

المس ـ ــتويات االقتص ـ ــادية والسياس ـ ــية والعس ـ ــكرية وك ـ ــذلك عل ـ ــى المس ـ ــتوى الشخص ـ ــي والفردي(ايه ـ ــاب خليف ـ ــة،

،2950ص .)12

دفع هذا االمر الى اعتبار األمن اإللكتروني من المسائل المؤثرة بشكل رئيسي علـى أمـن الـدول فالـدول

تتأثر بعمليات االلكترونيـة التـي تقـوم بهـا جماعـات االرهـاب ،والتـي تهـدد وجـود المجتمـع علـى الـرغم مـن عـدم
اراقتهــا للــدماء او نثــر االشــالء اال انهــا تســبب خســائر كبي ـرة حيــث مــن الممكــن ان يــؤدي الــى اخــالل توازنهــا
االســتراتيجي فــي المنطقــة مــن خــالل ض ـربها فــي أقــوى أســلحتها او برامجهــا التنمويــة وعلــى ســبيل المثــال ال

الحصر االضرار التي سببها فيروس ستاكسنت في البرنامج النووي االيراني(ايهاب خليفة،2952،ص .)533
باإلضافة الى ذلك ال وما يحمله الواقع السبراني من مخاطر يأتي األنترنـت العميـق والـذي يتميـز بعمـق

السـرية وســهولة التخفــي لكثــر االكـواد او التشــفيرات داخلــه ليكــون بــذلك الســاحة التــي ال تتــرك اثــر لمســتخدميها
ليضع سمات جديدة يتمتع بها المستخدم (ديفيد بيستشيللو:)2950،
 .5حماية هويته ومعلوماته.

 .2انشاء مواقع على األنترنت دون كشف هويته او مكان وجوده.
 .3تجاوز برامج الحجب المعتمدة في بعض البلدان.

 .0تكوين شبكات تبادل معلومات أمنة ،وارسال معلومات سرية.
ومــن خــالل ذلــك يتــوفر لمســتخدم األنترنــت العميــق وخصوص ـاً الــذين يرمــون الــى اســتخدامها ألغ ـراض

إجراميــة وارهابيــة فيتــيح لهــم االتصــال بمناصـريهم واعـوانهم ممــن يخشــون الســلطات فــي األنترنــت الســطحي او
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العــادي وعلــى مســتوى مرتفــع مــن الس ـرية ،باإلضــافة الــى جمــع المعلومــات الكافيــة التــي يحتاجونهــا فــي تنفيــذ
نشاطاتهم في مختلف الجوانب واالماكن الجغرافية (علي وديع.)2950 ،

وممــا يــؤثر علــى أمــن الــدول بواســطة األنترنــت المظلـم او األنترنــت العــادي هــي الجريمــة العــابرة للحــدود

والتــي تســتهدف نطــاق اقليمــي او عــالمي وتختلــف حســب القــائمين بالنشــاط اإلج ارمــي مــن تجــارة للمخــدرات او
غسيل األموال او تبيضها او كذلك المتاجرة باألعضاء البشرية او دعارة االطفـال او المتـاجرة باألسـلحة والتـي
يكون سببها تنامي الطاقة التكنلوجيـة للجماعـات االجراميـة (ذيـاب البداينـة ،2950 ،ص  ،)29باإلضـافة الـى

ذل ــك م ــن الممك ــن ان تش ــكل كتهدي ــد الكترون ــي غي ــر متماث ــل يعم ــل عل ــى زعزع ــة أم ــن الدول ــة بش ــكل مس ــتمر
خصوص ـ ـ ـاً فـ ـ ــي الـ ـ ــدول التـ ـ ــي تعـ ـ ــاني مـ ـ ــن ضـ ـ ــعف التقنيـ ـ ــة وقلـ ـ ــة الخب ـ ـ ـرة فـ ـ ــي الج ـ ـ ـرائم االلكترونيـ ـ ــة(هيالري

كلينتون،2951،ص .)502-531

واظهــرت د ارســة قــدمها االســتاذ( ســالم وريــد وشــين) والتــي اختصــت فــي د ارســة الفيــديوهات للجماعــات

المتطرف ــة عل ــى األنترن ــت العمي ــق والت ــي تحف ــز وتق ــوم بت ــدريب بع ــض العناص ــر المتطرف ــة كم ــا ف ــي الج ــدول
ادنى(ذياب البداينة ،2950 ،ص :)22

جدول رقم ( )1الفيديوهات من الشبكة المظلمة
نوع الفيديو

عدد الفيديوهات

الحجم()MB

مدة التشغيل

وثائقي

205

05 . 2326

35 : 51 : 31

هجوم انتحاري

22

21 . 522

53 : 90 : 92

قطع رأس

29

01 . 200

93 : 00 : 90

اخذ رهائن

26

2 . 522

53 : 20 : 92

جزية

53

60 . 522

09 : 00 : 92

رسالة

526

05 . 5203

02 : 69 : 00

دعاية

503

02 . 5166

50 : 02 : 23

تعليمات

5

22 . 56

20 : 92 : 99

تدريب

0

00 . 506

52 : 29 : 93

نشرة اخبارية

1

10 . 133

39 : 36 : 92

المجموع

296

23 . 6223

13 : 96 : 522

ويتبين لنـا مـن خـالل هـذا الجـدول ان نشـر هكـذا محتـوى قـد قامـت بـه جماعـات متطرفـة علـى األنترنـت
العميق يساعد بشكل واضح على تجنيد عناصر لهم من خالل استقطاب المراهقين ومحبـي المغـامرة وتـدريبهم
على األسلحة وتغذية فكرهم بمزيد من التطرف وهذا السلوك يجعل من بعض الشباب فـي االوسـاط المجتمعيـة

اشبه بقنابل موقوتة ال أحد يعرف موعد انفجارها لتخلق بذلك فوضى وتدهور على مختلف االصعدة.
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باإلضافة الى ذلك فأن اثر األنترنت العميق يكون على أمن الدولة من تأثرهـا بـأمن افرادهـا ومؤسسـاتها

وهيئاتها وبياناتها ومعلوماتها وانظمة االتصال الخاصة بهـا التـي تكـون عرضـة للخطـر اإللكترونـي اذمـا بقيـت
الجماعات االرهابية االلكترونية ال تستخدم األنترنت العميق لعملياتها السرية دون اي رادع.
الخاتمة واالستنتاجات:

يعــد التطــور التكنلــوجي العامــل األساســي فــي تغيــر شــكل التفــاعالت الدوليــة مــن خــالل التــأثير المت ازيــد

على الفواعل داخل هذه التفاعالت فأصبح الفرد فاعل في النظام الدولي من خالل ما يمتلكـه مـن تقنيـة عاليـة

مؤثرة في األمن الدولي من خالل امتالكه او انضمامه الى جماعات االرهاب اإللكتروني.

وكانــت الســاحة المناســبة لهــذه الطاقــات والمكانيــات اإللكترونيــة األنترنــت العميـق الــذي تــتم فيــه عمليـات

مخالفة للقانون بشكل سري وبدرجات عالية من الخطورة والتعقيد.

وبعد توضيح مفهوم ومسـتويات وسـمات األنترنـت العميـق األمـر الـذي أدى نتيجـة التطـور المعرفـي الـى

اتساع التهديدات االلكترونية والذي أدى تلقائيا الى زيادة اثارها وخطورتها باإلضافة الـى أثـر األنترنـت العميـق
في أمن الدول ،االمر الذي جعلنا نستنتج مجموعة من النتائج متمثلة في االتي:

 .5ان األنترنت العميق يعمل في مجال تقني خاص به بعيد عن كل حاالت المراقبة والمتابعة.

 .2ان األفـراد يلجئــون الــى هــذا األنترنــت انــه يتــيح لهــم أمكانيــة التخفــي والقيــام باألعمــال التــي تــدر علــيهم
مكاسب قد تكون مالية او انتقامية او غيرها من الدوافع األخرى.

 .3يتض ــمن األنترن ــت العميـ ـق ح ــاالت كثيـ ـرة م ــن الجـ ـرائم والتهدي ــدات االلكتروني ــة الت ــي ته ــدد أم ــن الف ــرد
والدولة.

 .0نتيجــة التطــور التكنلــوجي اصــبحت العالقــة بــين التطــور والتهديــدات فــي المجــال اإللكترونــي تتناســب
طردياً حيث كلما زاد التطور زادت التهديدات.

 .1يعــرض األنترنــت العميــق أمــن الــدول للخطــر المــادي والمعنــوي فــبعض التهديــدات تــؤثر بشــكل نفســي
واجتماعي.

 .6يكون األنترنت العميـق سـاحة فارغـة مـن المراقبـة والمتابعـة يفـر بهـا المجرمـون بأفعـالهم ويتفقـون علـى
تنفيذها بدون اي رقابة او تردد من اي جهة حكومية او دولية.

 .2تتصــاعد عمليــات اإلج ـرام اإللكترونــي بشــكل كبيــر فــي الفت ـرة االخي ـرة ألنهــا مثلــت قف ـزات نوعيــة فــي
التأثير واألضرار.
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 .2األسلحة االلكترونيـة دخلـت حيـز التنفيـذ عـن طريـق األنترنـت العميـق او السـطحي مـن خـالل تجاربهـا
الناجحــة فــي ثــروات الربيــع العربــي او هجــوم الفايروســي علــى المفاعــل االي ارنــي فــي  2959والهجــوم

على مايكروسفت في  2952الذي اصاب  519دولة.

 .0أمن الفرد الكترونيا يمثل أمن الدولة فأمن الدولة مقترن بأمن الفرد.
المعلومات والبيانات الموجودة على األنترنـت مهـدد مـادام سـاحة األنترنـت العميـق غيـر مقيـدة

.59

وبهذا تصح الفرضية التي تؤكد ان خلو األنترنت العميق من المراقبة يجعلنا في مواجهة تهدد محتمل

في اي وقت.

وبالنهايـة يتعــين علــى الــدول ان تمتثــل جميعهــا الــى نظـام أمنــي متفــق عليــة تســاند فيــه الــدول المتقدمــة

الكترونيــا الــدول الضــعيفة لكــي تبعــد عنهــا شــبح التهديــدات االلكترونيــة وهشاشــتها امــام هكــذا تهديــدات
اال ان هذا االمر يتحتم توفر شرطين اساسيين هما:

 .5قبول الدول بمبدأ التعاون المشترك فـي األمـن اإللكترونـي بشـكل ودي وغيـر مصـحوب برغبـة انتقاميـة
او عدوانية ومبني على حسن نية.

 .2تعـ ــاون المؤسسـ ــات االلكترونيـ ــة علـ ــى مسـ ــتوى العـ ــالم وتطـ ــوير التكنلوجيـ ــا المعلوماتيـ ــة لـ ــردع وابعـ ــاد
التهديدات عن حياة المواطنين والحكومات.

المراجع:

اوالً -:العربية:

 )5اسراء رشاد جبريل مرعي ،الجرائم االلكترونيةاالهداف واالسباب طرق الجريمة ومعالجتهـا ،المركـز
الديمقراطي العربي ،مصر.2956 ،

 )2ايهاب خليفة ،القوة االلكترونية وابعاد التحول في خصائص القـوة ،مجلـة اوراق ،االسـكندرية ،العـدد
.2950 ،52

 )3ايهــاب خليفــة ،القــوة االلكترونيــةكيف يمكــن ان تــدير الــدول شــؤونها فــي عصــر االنترنــت ،العربــي،
القاهرة.2952 ،

 )0جون إس وأخرون ،تهديدات مجهولة المصدر نحو مساءلة دولية في الفضاء االلكتـورني ،مؤسسـة
راند. 2952 ،

 )1ديفيـد بيستشـيللو ،االنترنـت المظلـم ارض الخـدمات المخفيـة ،متـاح علـى الـرابط التـالي https : :
org/news/blog/ara225dc221029

.

icann

.
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 )6ذي ــاب موس ــى البداين ــة ،الجـ ـرائم االلكتروني ــةالمفهوم واالس ــباب ،كلي ــة العل ــوم االس ــتراتيجية ،االردن،
.2950

 )2ع ــادل عب ــد الص ــادق ،الق ــوة االلكترونيةاس ــلحة األنتش ــار الش ــامل ف ــي عص ــر الفض ــاء األلكترون ــي،
سلسلة قضايا استراتيجية ،المركز العربي البحاث الفضاء األلكتروني.2952 ،

 )2علي وديع حسن ،دارك ويب واختالفها عن الديب ويب ،متاح على الرابطhttps : //dkhlak . :
/com/dark-web-and-deep-web

 )0علــي وديــع حســن ،الشــبكة المظلمــة ،متــاح علــى ال ـرابط التــالي :

.

//dkhlak

:

https

/com/dark-web-and-deep-web

 )59محم ــد مرع ــب ونبي ــل حساس ــنة ،االنترن ــت الخف ــي والحوس ــبة الس ــحابية ،جامع ــة الخلي ــل ،فلس ــطين،
.2956

 )55مصـطفى محمـد الطويـل ،االنترنـت المظلـم ،متـاح علـى الـرابط https : //arabhardware . :
-deep-web-22%0D%22%0-%D2A%2D%21%0/%D22/96/2956net/
/-dark-web22%0%D

 )52منى االشقر جبور ،السيبرانية هاجس العصر ،المركز العربي ،القاهرة. 2956 ،
 )53ميليســا هاثــاواي ،ادارة الخطــر الســيبراني الــوطني ،مركــز التميــز التعــاوين للــدفاع الســيبراني التــابع
ملنظمة حلف مشال األطلسي.2952 ،

 )50نوران شفيق ،اثر التهديدات األلكتروني على العالقات الدوليـة د ارسـة فـي ابعـاد االمـن األلكترونـي،
المكتب العربي ،القاهرة.2956 ،

 )51نورة شلوش ،القرصنة االلكترونيةفي الفضاء السيبراني التهديد المتصاعد المن الدول ،مجلة مركـز
بابل للدراسات االنسانية ،بابل ،المجلد  2العدد  2لسنة .2952

 )56هنري كيسنجر ،النظام العالمي تأمالت حول طالئع االمم ومسار التاريخ ن ترجمة فاضـل جتكـر،
دار الكتاب العربي ،بيروت.2951 ،

 )52هيالري كلينتون ،خيارات صعبة ،ترجمة ميري يونس ،شركة المطبوعات ،بيروت. 2951 ،

 )52كاتيكليمــاني ،القــوى العظمــى واالســتقرار االســتراتيجي فــي القــرن الحــادي والعش ـرين رؤيــة متنافســة
للنظام الدولي ،مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية  ،ابو ظبي .2953 ،

ثانياً  -:االجنبية :

1) KristinFinklea , Dark Web, Congressional Research Service,2017.
19

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

المركز الديمقراطي العربي  -برلين

األزمة الليبية والمسارات الجديدة لإلستراتيجية األمنية والدبلوماسية الجزائرية
The Libyan Crisis And The New Directions Of The Algerian
Security And Diplomatic Strategy
د.عبد الكريم هشام
جامعة باتنة ،5-الجزائر
ملخص:
تهدف الدراسة إلى استعراض طبيعة األزمة في ليبيا و مساراتها ومستوياتها  ،و الوقوف على تطورات هذه األزمة ورصد أبرز أبعادها و تأثيراتها المباشرة

على الواقع األمني في الجزائر ،فاالرتباط المتشابك و المعقد لألزمة األمنية في ليبيا يعتبر من التهديدات األمنية المباشرة بالنسبة للجزائر  ،لهذا ستحاول الدراسة

تسل يط الضوء على كيفية تفاعل الدبلوماسية الجزائرية مع الهواجس األمنية الناتجة عن الملف الليبي  ،و كيف تعاملت الجزائر مع تطور األحداث ومسايرتها على
المستوى الداخلي والمستوى االقليمي  ،مع تسليط الضوء على أهم المبادرات التي طرحتها الجزائر ومستويات تنسيقها مع مختلف الفاعلين ضمن مقاربتها الداعية

الستبعاد الحلول العسكرية والتركيز في المقابل على تقوية مسارات الحل السياسي والسلمي واستبعاد التدخالت األجنبية في األزمة الليبية .
الكلمات المفتاحية  :األزمة الليبية  ،االستراتيجية األمنية  ،الدبلوماسية  ،التهديدات األمنية  ،التوازن االقليمي.

Abstract:
The study aims to review the nature of the crisis in Libya and its levels, follow its escalation, and analyze its most
important dimensions and levels of its effects on security in Algeria. The complex situation of the security crisis in Libya is
one of the direct security risks for Algeria. Therefore, the study will attempt to analyze how Algerian diplomacy interacts
with the Libyan security crisis, and how Algeria interacts with the escalation of events at the domestic and regional levels,
Algeria offered many initiatives to coordinate with many actors, based on its approach to excluding military
solutions and supporting all political and peaceful solutions, as well as excluding foreign interventions in the Libyan crisis.
Key Words : The Libyan crisis, security strategy, diplomacy, security threats, regional balance.

مقدمة:
تعتبر األزمة الليبية من أعقد األزمات التي تشهدها المنطقة المغاربية ،نظ ار لتداعياتها المختلفة

على األمن واالستقرار في المنطقة عموما وعلى الجزائر على وجه الخصوص ،فالوضع السياسي واألمني
الليبي دفع بالجزائر إلى البقاء منخرطة إليجاد حلول لهذه األزمة ،فبادرت بإنشاء آلية دول الجوار الليبي
قصد التنسيق بين هذه الدول ،كما شجعت المنظمات الدولية و القارية من أجل االنخراط أكبر في األزمة

الليبية لمنع التوظيف الذي تسعى بعض الدول فرضه على الواقع ،و الحد من استمرار االنعكاسات
السلبية لحالة الفوضى واالقتتال في ليبيا على االستقرار اإلقليمي وعلى أمن دول الجوار.
لهذا فقد تعرض الموقف والدور الجزائري منذ بداية األزمة الليبية للكثير من الضغط من طرف

دول حاولت إضعافه وابعاد الجزائر عن أي حل مرتقب ،خاصة مع دعوتها الصارمة للتوقف عن دعم
أطراف األزمة الليبية بالسالح ،ودفعها باتجاه إنجاح الجهود السياسية ورفضها لعسكرة الحل ،ألن
تداعياتها ستؤثر بشكل مباشر على األمن في المنطقة.
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يهدف المقال إلى تسليط الضوء على محددات المقاربة الجزائرية في التعامل مع األزمة الليبية،
مع التركيز على تحليل المعطى البنيوي لألزمة ومخرجاتها السياسية والمؤسسية وحتى األمنية ،وكيف

ستتعامل الجزائر مع مختلف السيناريوهات المحتملة لمسارات تطور األزمة في ليبيا؟
لتحقيق األهداف العلمية للدراسة ،سيتم تناول الموضوع من خالل المحاور التالية:
أوال :مسارات األزمة في ليبيا ومستوياتها.
ثانيا :األطراف الفاعلة وتطورات األزمة الليبية.

ثالثا :الجزائر كفاعل محوري وحاسم في األزمة الليبية.

أوال :مسارات األزمة في ليبيا ومستوياتها:

دخلت ليبيا في أزمة سياسية و أمنية معقدة جدا  ،خاصة بعدما تجاوزت البعد الوطني لتصبح

أزمة ذات أبعاد إقليمية ودولية  ،وال تزال تعاني ليبيا منذ اإلطاحة بنظام القذافي انفالتا أمنيا وانقساما
سياسيا حادا أنت ج وجود حكومتين متباينتين في التوجه و حتي في األهداف  ،وما زاد في صور االنفالت
األحداث االمنية التي تهدد بتقسيم للبالد  ،في ظل عدم التوافق داخليا على آلية سياسية لحل األزمة ،و

خارجيا بوجود أطراف دولية و إقليمية تحاول توجيه الصراع في ليبيا نحو توجهات وأهداف غير توافقية .
داخليا يظهر االنقسام في تنافس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي تحظى بدعم

أممي برئاسة فايز السراج  ،وتراهن عليها األمم المتحدة كواجهة للعمل السياسي ،و كحكومة ممثلة
للشعب الليبي دوليا  ،و بين الحكومة الليبية المؤقتة جهة الشرق التي تشكلت وانبثقت عن برلمان طبرق

في سبتمبر  ،2950وتوجد بمدينة البيضاء شرقي البالد ،ويترأسها عبد اهلل الثني.
زادت

حدة

األزمة

بوجود

العشرات

من

المليشيات

والقوات

المسلحة

الموالية

ألطراف النزاع والمتنافسة فيما بينها  ،خاصة بعدما قدم اللواء المتقاعد خليفة حفتر حفتر نفسه باعتباره
قائد "الجيش الوطني" و"منقذ" ليبيا من الفوضى ،و الذي يلقى دعما سياسيا وعسكريا من طرف اإلمارات

ومصر .

باإلضافة إلى الحديث عن فاعل آخر في االزمة الليبية وهو مجلس النواب الذي انتُخب في 21
يونيو  .2950وعقدت مراسم تسليم السلطة التشريعية من البرلمان السابق (المؤتمر الوطني العام) بمدينة

طبرق في أغسطس/آب .2950

تتنازع السلطة في ليبيا منذ  2951سلطتان ،حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من االمم

المتحدة ومقرها طرابلس وسلطة موازية في الشرق مدعومة من المشير خليفة حفتر .وتم التوصل الى هدنة
منذ  52كانون الثاني/يناير الحالي في المعارك الدائرة على مشارف العاصمة طرابلس بين قوات حكومة
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الوفاق برئاسة فائز السراج وقوات حفتر التي شنت منذ نيسان/ابريل  2950حملة عسكرية للسيطرة على
طرابلس.
هذا التسارع في األزمة الليبية وتعقدها ووجود أطراف كثيرة فاعلة في توجيهها ،أدى إلى ظهور

تفاعالت معقدة جدا داخليا وخارجيا ،باإلضافة إلى محاوالت التعامل مع هذه الوضعية من أطراف دولية
واقليمية فاعلة لحل هذه االزمة.
فقدت شهدت األزمة الليبية تسارعا غير متوقعا سواء من الناحية السياسية أو األمنية وأ ّدى

االنقسام السياسي والعسكري لتكريس وضع “الالّ دولة” وغياب المؤسسات ،وبهذا الوضع تمكنت

المليشيات والتنظيمات المسلحة من السيطرة على مناطق النفوذ والثروة في البالد ،ما أدى إلى تصدع
الوحدة المؤسسية للنظام.

بسبب الطبيعة األزمة وبسبب معرفة الجزائر بالطبيعة السوسيولوجية والقبلية للمجتمع الليبي

فهناك توجس كبير من طرف الجزائر حول األزمة و تداعياتها  ،خاصة مع التطورات األخيرة ودخول عدة
أطراف ( كتركيا ) التي تتواجد ميدانيا وعسكريا في ليبيا لدعم حكومة الوفاق  ،وكذلك المواقف األخيرة

لمصر و االمارات الداعمتين لخليفة خفتر ،ودعوة مصر للعديد من زعماء القبائل الليبية وتعهدها بالمرافقة
العسكرية و الدعم لهذه القبايل.

كل هذ التصعيد األمني بدأ يهدد باالنفجار ،في ظل عدم قدرة الحكومة الليبية على توفير آليات
عملية للتعامل مع األزمة التي أصبحت " في مستوى " معقد جدا ،مما أجبر الجزائر على اتخاذ العديد من
اإلجراءات الوقائية ومنها:

 اغالق الحدود البرية مع ليبيا. زيادة عدد العسكريين ونقاط المراقبة على الحدود مع ليبيا ،ونشر تعزيزات عسكرية وأعداد إضافيةللقوات الجزائرية على طول الحدود.

 -إعالن حالة االستنفار األمني على الواليات الحدودية.

1

 تكثيف النشاط الدبلوماسي سواء على المستوى الثنائي ،أومن خالل المشاورات المنتظمة التيتسهر الدبلوماسية الجزائرية على ترقيتها.

 -1محمد غربي  ،إبراهيم قلواز  " ،تداعيات تصاعد األزمة الليبية على األمن االقليمي و األمن الجزائري "  ،المجلة الجزائرية لألمن والتنمية  ،المجلد  .0العدد 2
 ،جويلية  ،2950ص ص .32-35
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/21123
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ثانيا :األطراف الفاعلة وتطورات األزمة الليبية:
 -1دول جوار ليبيا :تسعى دول الجوار الليبي التي أصبحت في مرمى تداعيات األزمة إلى
فرض نفسها في معادلة الضغط على أطراف األزمة والدفع بها نحو تفضيل الحل السياسي ،فهي معنية
بشكل كبير وحساس بضرورة تجنيب ليبيا سيناريو التدخل األجنبي الذي يعني انفجار الوضع اإلقليمي .2

لكن ما يمكن مالحظته أن دول جوار ليبيا المعنية مباشرة باألزمة الليبية ال تزال ال تتفق على
أرضية عمل موحدة حول كيفية التعامل معها ،فقد تباينت مواقف كل من الجزائر وتونس عن الموقف

المصري حيث تميل مصر مع مشروع المشير حفتر ،بينما تفضل الدولتان األخريان أن تكون لهما
عالقات متعادلة بين الطرفين.

3

لقد احتضنت الجزائر أكبر اجتماع لدول الجوار الليبي في بداية  2929ضم وزراء خارجية كل من
مصر وتونس والسودان والنيجر ومالي وتشاد باإلضافة إلى ألمانيا ،هذا االجتماع يأتي في سياق الجهود
الدبلوماسية المكثفة من أجل الدفع بمسار التسوية السياسية لألزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف

األطراف الليبية.
ِ
مؤتمر برلين ،الذي انتهى باالتفاق على حظر توريد
يأتي االجتماع بعد أقل من أسبوع على

األسلحة والتوصل إلى وقف إطالق النار في ليبيا .واتفق المشاركون حول األزمة الليبية إلى التأكيد على

أنه ال حل لألزمة الليبية إال بشكل سياسي وأن يكون بين الليبيين وحدهم ،ودعم وحدة األراضي الليبية

واحترام سيادتها كدولة واحدة موحدة ،واشراك دول الجوار في الجهود الدولية لحل األزمة ،باإلضافة إلى

إشراك االتحاد األفريقي باعتبار ليبيا عضواً فيه ،ورفض التدخالت الخارجية ،وكذا رفض تدفق األسلحة

إلى ليبيا.

كما تم التأكيد على ضرورة استئناف العمل مع دول الجوار الليبي واشراك االتحاد األفريقي في هذه

المبادرة" ،مع مواصلة التشاور والتنسيق من أجل إبالغ موقف دول الجوار للمجتمع الدولي.

كما حضر وزير خارجية ألمانيا هليكو ماس ،بصفة مالحظ ،وقال في تدخله باالجتماع« :هناك
الكثير من التعقيدات ،ونحن واعون بخطورة الوضع في البالد ...الصراع ال يزال متواصال ،ولن يتوقف

إال بمحاولة تقريب وجهات نظر الفرقاء» .الفتا إلى أن «كل الدول المشاركة في االجتماع ستسعى إليجاد
2
أي تأثير لدول الجوار في األزمة الليبية؟
 عبد الحكيم حذاقة  ،عقب اجتماعها في الجزائرّ ..https://bit.ly/33obMN5
https://bit.ly/3gvprWq
 - 3عصام عاشور  ،ليبي ــا – ملف مفتــوح ،
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حل سلمي لألزمة الليبية» ،واعتبر أن «الحل السياسي» سيكون هو «المخرج الحكيم لليبيا»
كما أكد هاوس على « أهمية اجتماع الجزائر ،ألنه خطوة جديدة بعد قمة برلين نحو حلحلة الصراع

الليبي.4

 -2إيطاليا :التي تعتبر ليبيا من " ملفاتها الحيوية " و " االستراتيجية " ،بسب مصالحها في

قطاع النفط في الغرب الليبي وخاصة شركة إيني ،و تميل ايطاليا لتأييد حكومة الوفاق الوطني المعترف

بها دوليا ،بقيادة السراج .وان كانت ال تمانع في االتصال بحفتر اعترافا بدوره في محاربة التنظيمات
اإلرهابية ،وتحسبا الحتماالت تغير الموقف لصالحه في ليبيا .وقد استضافت مدينة باليرمو اإليطالية

يومي  52و 53نوفمبر 2952مؤتم ار دوليا ،بمشاركة أطراف ليبية من الداخل والخارج ،وذلك لمناقشة
خطة السالم التي وضعها المبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة الذي دعا إلتاحة الفرصة لليبيين لبلورة
رؤية مشتركة حول الفترة االنتقالية واغتنامها من أجل التخلي عن استخدام القوة ،واعتماد جدول زمني

لتحقيق تقدم في توحيد المؤسسات ،ثم البدء بالعملية االنتخابية.

 -3فرنسا :تعتبر فرنسا الالعب األساسي في توجيه المشهد الليبي نحو الحسم العسكري وتدعيمه،

وتتلخص رؤيتها في تفضيلها للتدخل المباشروللحسم العسكري لألزمة الليبية لفرض حل سياسي في مرحلة
الحقة  ،لكنها فشلت في فرض رؤيتها بسبب فشلها في توفير الغطاء الدولي وافتقادها للدعم األوروبي

أيضا.

مع تحول النزاع في ليبيا من نزاع منخفض الشدة  conflit de basse intensitéإلى نزاع قوي

ومعقد ،عبرت خارجيتها من خشيتها من إعادة السيناريو السوري في ليبيا " syrianisation" de la

 Libyeبسبب التدخالت المفتوحة للقوى الخارجية ،وخشيتها من تقسيم اقليمي للبالد ،و كذلك عجز
الوساطات الدولية.

يتحدث المهتمون بالشأن الفرنسي من المحللين عن انتكاسة قوية للسياسة الخارجية الفرنسية التي

فشلت في دمج حفتر في تسوية سياسية شاملة كانت باريس تتخذ مبادرات مختلفة من أجلها ،وبالتالي
تزويده بورقة الشرعية السياسية.

ففرنسا التي لها استثمارات كبيرة في الجنوب الليبي ،فضال عن اهتمامها بملف الهجرة الشرعية إلى

أوربا  ،وهي تدعم معسكر المشير حفتر س ار (قائد الجيش الوطني الليبي

Armée nationale

) ، )libyenne (ANLبينما تتخذ موقف التوازن في استقبال السراج على أراضيها باعتباره رئيس
الحكومة المعترف بها دوليا ) ،Gouvernement d'union nationale (GNAاتساقا مع موقف

 -4جريدة الشرق األوسط "،دول الجوار الليبي تطالب األمم المتحدة بفرض تطبيق حظر السالح " ،عدد رقم  ،51932بتاريخ  20يناير . 2929
https://bit.ly/33sHo42
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االتحاد األوروبي ،سعت من خالل عقد مؤتمر في باريس حول ليبيا إلى أن تحافظ على أعلى مستوى
من االتصال الدائم مع الضابط الليبي خفتر ،حتى عندما شن هجوما على طرابلس في أبريل .2950

سعت فرنسا إلى إظهاره كفاعل في النزاع اللليبي ،و كمحترم لمطالب المجتمع الدولي (تلك التي

تشاؤما  ،فهو حسب فرنسا أنه يتمتع بميزة مزدوجة
مؤخر مؤتمر برلين في يناير)  ،أو بشكل أكثر
ًا
طرحها
ً
تتمثل في امتالك قوة ذات مصداقية و توجهه "العلماني" . )*(5
تحاول فرنسا جاهدة التأكيد على أنه ال يمكن إحالل السالم دون األخذ بعين االعتبار قطب خليفة

حفتر كأحد الفاعلين المهمين في النزاع ،والذين تسيطر قواتهم حتى اليوم على ثلث البلد (لكن ال العاصمة
وال حقول النفط).

يمكن من خالل الشكل الموالي رقم ( )95توضيح تقسيم المناطق حسب سيطرة كل طرف من

أطراف النزاع في ليبيا:

SOURCE : Florian Maussion , Cinq questions pour comprendre la crise en Libye , Journal LES ECHOS , Publié le
19 janv 2020, https://bit.ly/3gs0Wtb

 -4الواليات المتحدة :التي ضعف اهتمامها بالمشكلة الليبية ،لتركيزها على مشكلة إيران وصفقة القرن،
ومع ذلك فقد أوضحت اتصاالت الرئيس األمريكي بالمشير حفتر تقدي ار أمريكيا لدوره في محاربة اإلرهاب،
واعترافا بالمجلس الوطني الليبي وبوجود مليشيات إرهابية في المعسكر اآلخر.

- Michel Duclos , « La crise libyenne – le triangle Russie-Turquie-France » ,
https://bit.ly/2DD5rCk
رسميا أجرته و ازرة الخارجية األمريكية في يوليو  2950يشبر إلى أن فرنسا أدخلت صواريخ مضادة للمخابئ إلى ليبيا  ،على الرغم من حظر
(*) ،-هناك تحقيقا
ً
األسلحة الذي تفرضه األمم المتحدة .و هي ذخيرة من نوع  Javelinباهظة الثمن  ،مما يشير إلى وجود ضباط فرنسيين إلى جانب التحالف المسلح للمشير خليفة

5

حفتر.

أنظر :

Mahmud TURKIA, « Le jeu trouble de la France en Libye », https://bit.ly/2C1NEV4
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 -5روسيا ( وحلفاؤها ) :تسعى روسيا للتفوق من الناحية االستراتيجية ،ولزيادة تواجدها في ليبيا  ،على
اعتبار أنها أصبحت من الناحية االستراتيجية "محور آخر ألنشطته في الشرق األوسط"  ،وروسيا التي لها
رؤية مزدوجة في الصراع الدائر في ليبيا فهي ترى حفتر حليفا محوريا لها في الشمال األفريقي ،خاصة

في ملف تسليح الجيش الليبي في مرحلة ما بعد الحصار ،واعادة اإلعمار بعد تهدئة األزمة .فضال عن
أهمية نفوذها للشمال األفريقي كورقة تفاوضية مؤثرة مع الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ،وهي مع كل

من مصر و االمارات و األردن و المملكة العبية السعودية ،تقدم دعما مباش ار للجيش الوطني الليبي ،و

تتحدث بعض المصادر عن وجود  2199من المقاتلين الروس في ليبيا للقتال في الميدان تابعين

للمؤسسات الخاصة ،ومن أهمها "  ،6 ."Wagnerفقد تم ارسال المئات من المقاتلين ينتسبون لتلك

الشركات إلى ليبيا ،نقلت أغلبهم من دمشق إلى بنغازي عبر أجنحة الشام للطيران وهي شركة طيران

سورية خاصة.7

 -6تركيا :يستند التدخل التركي الذي تقوم به حالياً في الشأن الليبي إلى اتفاقات أمنية وقعها أردوغان مع
رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ،و التي تشمل نقل األسلحة وتبادل المعلومات والتدريب األمني وتبادل

أنظمة األسلحة فضالً عن إمكانية نشر قوات تركية بليبيا لمدة ثالث سنوات مقبلة وتنفيذ تدريبات مشتركة
وانشاء مكتب مشترك للتعاون في مجالي الدفاع واألمن بين البلدين.

أعطت هذه االتفاقية ألنقرة المبرر للتدخل ،فبدأت أنقرة في تنفيذ بنودها ونقل المعدات والعتاد

والخبراء العسكريين ،بعد موافقة البرلمان التركي على طلب أردوغان في تنفيذ مهمة عسكرية في ليبيا ،رغم
العديد من التساؤالت حول مكاسب أنقرة من هذا التدخل في ليبيا؟ وماهي العواقب المحتملة؟

حسب النظام التركي فإن تدخله العسكري في ليبيا يهدف إلى موازنة الموقف بعد إعالن قوات

الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر معركة لتحرير العاصمة الليبية ،فقامت تركيا بموجب
هاتين المذكرتين بتقديم مساعدات عسكرية عاجلة إلى طرابلس ،شملت أنماطاً وأشكاالً متنوعة من الدعم

بما فيها الخبراء ،والتسليح ،والمعلومات االستخبارية ،والمشاركة الفعلية في مجريات المواجهات الدائرة،

خصوصاً باستخدام الطائرات المسيرة ،وبعض القطع البحرية التركية في مياه المتوسط

8

التدخل التركي في ليبيا عسكرياً بدا فعليا في التغيير من طبيعة الموازين على األرض ،كما كان

لهذا التدخل العسكري التركي المباشر دو اًر كبي اًر في تحقيق تفوق ميداني ومكاسب عسكرية تكفل تغيير

موازين الق وة وبالتالي دعم المواقف التفاوضية في المسار السياسي؛ فعمقت أنقرة على هذا األساس تدخلها
في المعارك بتقديم منظومات تسليح متقدمة ،ونقل أعداد من المقاتلين التابعين لفصائل إسالمية مسلحة
- : Florian Maussion, IDEM.
 -7معهد واشنطن "،نفوذ روسيا في ليبيا يتزايد وحل األزمة بيد أميركا"https://bit.ly/30CwBm5 ،
 -8ليبيا :هل يخوض أردوغان مغامرة وقودها السوريون؟ ،موقع “بي بي سي”،
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52959311
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من سوريا إلى غرب ليبيا  .9هذا ما دفع لزيادة التوتر بين تركيا والعديد من القوى الفاعلة و التي ترفض
تماما هذا التدخل  ،فقد عبر الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن قلقه من "مخاطر التصعيد" في ليبيا

"المرتبطة بتزايد التدخالت العسكرية األجنبية".

بالنسبة للموقف الجزائري من التدخل التركي ،فهو مبني أساسا من المبدأ العام للمقاربة الجزائرية

الرافضة في أصلها ألي تدخل أجنبي في ليبيا والداعية لتغليب لغة الحوار بين الفرقاء ،لذلك كثفت

الجزائر تحركها مؤخ ار تجاه األطراف الفاعلة بالمشهد الليبي ،خصوصاً مع تركيا وموسكو.

10

ثالثا :الجزائر كفاعل محوري وحاسم في األزمة الليبية:
 .1التصور الجزائري حول األزمة الليبية:
تسعى الجزائر ألن تكون أكثر تواجدا في التفاعل مع الملف الليبي ،فهي تقوم بإعادة تفعيل دورها

اإلقليمي دبلوماسيا من خالل مساعيها ومواقفها الواضحة حول طبيعة النزاع في ليبيا ،فأصبح تواجدها من
الناحية الدبلوماسية أكثر نشاطا وكثافة ،وهو ما يمكن مالحظته من خالل دورها كوسيط دبلوماسي بين
العديد من األطراف الفاعلة في الداخل الليبي واستعدادها الستقبال وقيادة حوار ومشاورات بينهم.

تصر الجزائر دائما على ضرورة أن يكون الحل ليبيا – ليبيا بدعم المجتمع الدولي ،كما دافعت عن

طرح الحل السلمي لألزمة ،ودعوة الفرقاء الليبيين للجلوس على طاولة الحوار .فالمقاربة الجزائرية تقف

على مسافة واحدة من كل األطراف المتنازعة وتسعى إلى إيجاد الحلول السياسية والسلمية لهذا الملف

الذي يشكل بؤرة توتر حقيقية داخل الفضاء اإلقليمي.

11

كما أبانت الجزائر عن موقفها الداعم للحوار الداخلي في ليبيا ،ولم تدخر أي جهد في سبيل إنجاح

هذا المسار ،بل أكثر من ذلك وقفت على نفس المسافة من جميع األطراف الموجودة ،دون أي تدخل أو

محاولة لفرض إمالءات على الحكومة الليبية ،والسعي نحو تعزيز التعاون على المستوى اإلقليمي والدولي

من أجل تحقيق األمن والدفاع مثل مصادقة الجزائر على “ميثاق اإلتحاد اإلفريقي لعدم اإلعتداء والدفاع

المشترك” .12

أن استمرار الصراع المسلح ،خاصة في ظل تدخل أجنبي مكثف ودعم عسكري متعدد
ترى الجزائر ّ
األطراف في ليبيا ،لن يؤدي إال إلى تقويض أكبر لألمنين الليبي واإلقليمي .كما ترى ضرورة إشراك جميع
مستقبال ،13و
األطراف الليبية في مسار التسوية ،بما يضمن عدم عودتهم إلى التمرد والعمل المسلح
ً

 -9المرجع نفسه .

 -10علي ياحي  " ،موقف جزائري "غامض" حيال التدخل التركي في ليبيا " https://bit.ly/30B6Pi9 ،
 -11ياسين بودهان  ،األزمة الليبية تُخرج الجزائر من عزلتها https://bit.ly/2BVtQmf ،

 -12منصور لخضاري ،السياسة األمنية الجزائرية :المحددات-الميادين-التحديات ،قطر :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،2951 ،ص 12-12

 -13الجزيرة نت " ،ليبيا ..الجزائر تستقبل عقيلة صالح وحكومة الوفاق ترحب بحل سياسي ’مشروط"‘،

11
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االبتعاد قدر اإلمكان عـن التدخالت الدولية التي باتت من عوامل انفجار األزمات فــى القارة اإلفريقية
والمنطقة العربية ،فى ظل عدم إدراك القوى األجنبية لخصوصيات هذه المجتمعات.

14

لقد تعرض الموقف والدور الجزائري منذ بداية األزمة الليبية للكثير من التحامل والضغط من دول

حاولت إضعافه وابعاد الجزائر عن أي حل مرتقب ،خاصة مع رفضها لعسكرة الحل  ،حاولت الجزائر
م ار ار البقاء منخرطة في إيجاد حلول لألزمة الليبية ،فاستمرار الوضع المتأزم ينطوي على أخطار كبيرة

على المستويي ن الداخلي والخارجي  ،غير أن نجاح سيناريو التقسيم  ،أو عسكرة الدولة ينطويان على
أخطار أكبر على مستقبل الوضع في ليبيا ،ويهددان بصورة أكبر أمن كل دول الجوار واستقرار المنطقة

التي تعاني حالة فوضى واضط اربات سياسية وأمنية .

15

لمحاولة تجاوز سيناريوهات غير مأمونة حسب المقاربة الجزائرية بادرت بإنشاء آلية دول الجوار

الليبي ،قصد التنسيق بين هذه الدول ،كما شجعت االتحاد اإلفريقي من أجل انخراط أكبر في األزمة

الليبية ،ثم حاولت استعادة المبادرة من خالل اجتماع برلين والتحرك واالجتماع بكل األطراف الليبية بما
فيها القبائل الليبية ،إال أن كل هذه المساعي اصطدمت بقوى مقاومة ألي دور جزائري بارز في األزمة
الليبية.

16

 .2الهواجس األمنية الجزائرية حول األزمة الليبية:
تمت اإلشارة في سياق تناول خلفية األزمة وتوصيفها إلى بعض أسباب األزمة ،والتي برزت من

خاللها مواقف الجزائر حول هذه األزمة ،ال تخرج المقاربة الجزائرية وتصوراتها لحلحلة األزمة الليبية عن
حدود وضوابط ما ترسمه ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية ،ومبادئ عقيدتها العسكرية؛ إذ ال تخفي

الجزائر وفاءها لهذه الثوابت القائمة باألساس على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،واحترام سيادة
الدول ووحدتها وخيارات الشعوب ،والعمل على البحث عن الحلول السلمية والخيارات الدبلوماسية لحل

األزمات الدولية ،يمكن تلخيص أبرز هذه الهواجس التي قد تترتب عن النزاع في ليبيا فيما يلي:
 -أن يؤدي الصراع لغياب تام للدولة وضعف مؤسساتها.

 -انتشار السالح في البالد واستعماله خارج اإلطار الرسمي.

 االتجاهات المتناقضة لرسم مستقبل الدولة ،بسبب طبيعة التدخالت الخارجية اإلقليمية والدوليةفي الشأن الليبي.
 -14أميرة عبد الحليم  ،تدخل الجزائر في األزمة الليبية تفادي التورط العسكري،
15

https://bit.ly/3kk6pEJ

 -أحمد سعيد نوفل  ،وآخرون  " ،األزمة الليبية إلى أين ،تقارير مركز دراسات الشرق األوسط في األردن ، .العدد الثالث عشر  ،مارس  ،2952ص .6

16
تجر األزمة الليبية إلى مزيد من التعقيد" https://bit.ly/2C4gOmy ،
 -محمد عمرون " ،المواجهات المسلحة ّ
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 تزايد البعد القبلي والعشائري وانخراطه في السياسة والعمل المسلح ،مما سيؤدي إللحاق ضرربالغ بالحالة االجتماعية وبالوحدة الوطنية ،ويفجر النزاعات القبلية والجغرافية.

 استمرار حالة االقتتال والفوضى مما سيؤدي إلى الصراع على هوية الدولة من ناحية ،وعلىاإلمساك بزمام السلطة من ناحية أخرى.

 -صراع المصالح الشخصية والقبلية و الجهوية و الفئوية.17

 فشل الجهود السياسية في تحقيق الوفاق الوطني والتوجه نحو سيناريو عسكرة الدولة.يوما نجاعته في حلحلة األزمات الداخلية واإلقليمية.
 التدخل العسكري األجنبي لم ُيثبت ًوفي أسوء الحاالت فسيناريو توجه األوضاع في ليبيا نحو سيناريو االقتتال ،واحتمالية سقوط
أحمر كما عبر
طرابلس بين فكي الحرب األهلية يمثل هاجسا أمنيا يؤرق الجزائر التي تعتبر طرابلس خطا َ
عليه بيان الرئاسة الصادر عقب استقبال رئيس الجمهورية لرئيس حكومة الوفاق الوطني بتاريخ  96يناير/
كانون الثاني  ،2929وهو التوجس الذي ستظهر انعكاساته على األمن بمستوييه الوطني واإلقليمي فيما

يلي :


18

ظهور موجات لجوء غير مسبوقة نحو تونس بالدرجة األولى ،وبدرجة أقل حدة نحو الجزائر.



تحويل ليبيا إلى حاضنة حقيقية إلرهاب عالمي جديد.



مضاعفة أعمال التدخل األجنبي في ليبيا وفي كامل المنطقة.

تقدم الجزائر تصوراتها إزاء هذا الملف على أنها مبنية على تحليل موضوعي ،وعلى مقاربة عقالنية

بحكم أنها تتقاسم حدودا طويلة جدا مع ليبيا ،كما أن الخبراء والمهتمين بالشأن الليبي يعتبرون أن المقاربة
الجزائرية هي األكثر قدرة على فهم التحديات األمنية الموجودة ،والرهانات التي يمكن أن تطرحها فكرة

اندالع حرب في المنطقة.

إن ما يحدث في ليبيا ال يحتمل المزيد من التعقيد ،خاصة بعد مستوى التدخل لألطراف الخارجية

( التخل التركي المباشر ) ،ويبقى سيناريو التوجه نحو حرب شاملة بتعقيداتها لن تكون له تداعياته على

الداخل الليبي فقط  ،بل ستكون له تداعيات أكبر على دول الجوار والمنطقة المغاربية بشكل أكبر.

19

فضال عن ذلك ،تعمل الدبلوماسية الجزائرية التحرك على مستوى الفضاء المتوسطي الذي يبقى
ً
َّ
المؤهلة للتأثر المباشر بانعكاسات سيناريو التصعيد العسكري المدعوم بقوات عسكرية
من أكبر الفضاءات
أجنبية ،وهو ما ال يبدو أنه يخدم مصالح دول الضفة الشمالية للمتوسط التي وان ترغب في استدامة

17

 -أحمد سعيد نوفل  ،المرجع السابق  ،ص .50

 -18منصوري لخذاري " ،الرؤيتان الجزائرية والتونسية ،لألزمة الليبية "https://bit.ly/2XD6pFU ،
19

 -ياسين بودهان" ،األزمة الليبية تُخرج الجزائر من عزلتها "https://bit.ly/33BRHmk ،
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األزمة الليبية ،فإنها تحرص على عدم تجاوزها حدود االنعكاس على ما يحمل التهديد الجدي ألمن

أوروبا.20

تقوم استراتيجية الجزائر األساسية على تكثيف المبادرات اإلقليمية والدولية  ،و على دعم الحوار

الداخلي في ليبيا ،مع تحريك الملف الليبي نحو الحل السياسي والمزاوجة بين الفعل السياسي و
الدبلوماسي و العمل االنساني ( خاصة مع القبائل الليبية ) غير المنخرطة حاليا في الصراع بين أطراف
األزمة والعمل على ابقاءها بعيدة ومحايدة .
كما تعمل الجزائر على لعب دورها التوازني –اقليميا – بالحياد واإليجابية ،و توظيف رصيدها
الدبلوماسي في التعامل مع األزمة ،للتعامل مع أطراف األزمة داخليا ( حكومة الوفاق ) و ( الجيش الليبي
)  ،وكذا التفاعل مع كل األطراف الخارجية المتدخلة في األزمة الليبية .
وتسعى الجزائر من خالل مبادرتها إلى جمع أطراف الصراع في ليبيا إلى مائدة الحوار لوقف

االقتتال والوصول إلى حل سياسي لتحقيق جملة من األهداف أهمها:21

 تحقيق توافق بين الليبيين بالحوار على خريطة طريق تتضمن حال لألزمة وتمنع االحتكام إلىالسالح لحل الخالفات ،وتسحب ذرائع التدخل العسكري اإلقليمي والدولي في ليبيا.

 -إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الحياة الدستورية والمدنية.

 -قيام سلطة مركزية قوية تحتكر حيازة السالح واستعماله وتمنع تدفقه إلى داخل الجزائر.

الخاتمة:
يمثل الوضـع األمني في ليبيا تهديـدا حقيقـيا لبنيـة الدولـة الليبيـة ،كما يشكل تحديا أمنيا أيضا
بالنسبة لدول الجوار التي تزايد اهتمامها بالمسألة الليبية مع تزايد تشعب مساراتها ووصولها إلى مستويات
عالية من التعقيد خاصة مع تعدد الفواعل االقليمية والدولية وعدم االتفاق حول آلية توافقية لحسم هذه
األزمة  ،فهناك تعارض واضح بين دول تطالب بالحل العسكري (الذي قـد يعمق األزمـة أكثر )  ،ودول
أخرى تطالب بضرورة دعم الحل السلمي و السياسي لألزمة داخليـا برعايـة دوليـة أو إقليميـة دون تـدخل
مباشـر.
نظ ار لهذه التداعيات الخطيرة لألزمة الليبية على االستقرار واألمن في المنطقة  ،بدأت الجزائر
بالتعامل بنوع من الجدية مع هذه األزمة بعد غيابها عن المشهد الليبي منذ سنوات  ،فقد حرصت الجزائر
20

 -منصوري لخذاري  ،المرجع السابق

 -21زرواق نصير  " ،الجزائر واألزمة الليبية "https://bit.ly/2PuloOd ،
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من خالل دبلوماسيتها جمع األطراف الليبية المتصارعة حول حوار جاد ومستدام  ،بموازاتها يجب تفعيـل
المبـادرات اإلقليميـة إليجـاد السـياق المقبـول للتعامـل مـع األزمة ،واستغالل كل الحلول المطروحة (سياسيا
واقتصاديا وأمنيا) ،و االبتعاد قدر اإلمكان عـن التدخالت الدولية التي باتت من عوامل انفجار األزمات
فــى القارة اإلفريقيــة والمنطقة العربية ،فى ظل عدم إدراك القوى األجنبية لخصوصيات هذه المجتمعات.22
تقوم االستراتيجية الجديدة للجزائر على مجموعة من المبادئ األساسية:
 التنسيق المتواصل والدائم بين دول الجوار والمنظمات الدولية واالقليمية من خالل طرح المبادراتوتقديم المقترحات حول أفضل اآلليات لحل األزمة الليبية سلميا.
 االبتعاد ورفض المقترحات التي تقدمها بعض الدول بالتدخل عسكريا في ليبيا وحسم الصراعلصالح طرف على حساب األطراف األخرى ،والعمل على تحييد المبادرات التي تسير في هذا
االتجاه.
 دعم الحلول التي تقدمها األمم المتحدة والعمل على تفعيل دور االتحاد اإلفريقي الدارة األزمةالليبية.
 تفعيل أدوار دول الجوار الليبي ألنها المعنية مباشرة بتداعيات هذه األزمة. وقف األعمال القتالية وتفضيل الحل السياسي ،والعمل على إعادة هيكلة النظام السياسي وبناءالمؤسسات.
 زيادة فرص سيناريو الحل السياسي كخيار مفضل لما له من نتائج إيجابية كبيرة على الصعيدالداخلي في ظل خطورة البدائل األخرى.
 ضرورة التزام األطراف الدولية بمخرجات االتفاق السياسي داخليا ،والتوقف عن تقديم الدعمألطراف النزاع خاصة الدعم العسكري.

 -22أميرة عبد الحليم  ،تدخل الجزائر في األزمة الليبية تفادي التورط العسكري،
https://bit.ly/3kk6pEJ
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حملة كوهيما -إمفال وأثرها على الجيش الياباني (آذار – حزيران )1944
The Kohima -Imphal Campaign and its Impact on the Japanese
)Army (March - June 1944
أ.م.د .وسام هادي عكار

ملخص:

و ازرة التربية /المديرية العامة لتربية بغداد -الكر الثانية /العراق

دارت رحـى معاركهـا بـين القـوات اليابانيـة مـن جانـب والقـوات البريطانيـة -الهنديـة مـن جانـب آخـر ،فـي
فت حملة كوهيمـا– إمفـال ،التـي
ْ
ُعر ْ
السـيما وان القيـادة اليابانيـة كانـت تهـدف منهـا لالنطـالق نحـو الهنـد ،إن اسـتطاعت
شمال شرق الهند في الحدود مع بورما ،بأنها حملة شديدة الضـراوةّ ،

احــتالل كوهيمــا()Kohimaعاصــمة واليــة ناجالنــد () Nagalandالواقعــة فــي أقصــى الشــمال الش ـرقي الهنــدي ،والتــي يحــدها مــن الشــرق بورمــا ،وواليــة

مانيبور( (Manipurفي الجنوب ووالية آسام ( )Assamفي الشمال ،واحتالل إمفال )Imphalعاصمة والية مـانيبور ،الواقعـة شـمال شـرق الهنـد والتـي
ـت قيـادة دول الحلفـاء تجـد فـي احـتالل كوهيمـا – إمفـال ،خطـ اًر كبيـ اًر ال يهـدد باجتيـاح الهنـد فقـط ،وانمـا
تشترك في الحدود مع بورما أيضاً .في حين كان ْ
يهدد طريق اإلمداد إلى الصين وعزله ،األمر الذي يضعف قوتها إلى حد خطير ،ورب ما يؤدي إلى فشل العمليات العسكرية لدول الحلفاء في آسيا كلها.
الكلمات المفتاحية :كوهيما ،إمفال ،بورما ،الجيش الياباني ،القوات البريطانية.

Abstract:
The campaign of Kohima-Imphal, whose battles between the Japanese forces on one side and the British-Indian forces on the other hand, was known in north-eastern
India on the border with Burma; It was a very fierce campaign, especially since the Japanese leadership was aiming to launch towards India, if it was able to occupy
Kohima, the capital of Nagaland state located in the far northeast of India, which is bordered to the east by Burma, and Manipur in the south and a state Assam in the north,
and the occupation of Imphal, the capital of the state of Manipur, which is located in north-eastern India that shares borders with Burma as well. The supply route to China
and its isolation, which seriously weakens its strength, which leads to the failure of the military operations of the Allied countries in all of Asia.
key words: Kohima, Imphal, Burma, Japanese Army, British Force.

مقدمة:

امتلكت منطقة جنوب شرق آسيا ))1()South East Asiaموقعاً اسـتراتيجياً مهمـاً .ومركـ اًز
ْ
لتصدير المواد األولية فضال عن توافر القوى البشـرية .ممـا أسـهم فـي خلـق قاعـدة السـتقدام النفـوذ

الغربــي وبنــاء إمبراطوراتهــا فيهــا ،بعــد أن جـزأت المنطقــة إلــى مســتعمرات ،إذ كــان التغلغــل والنفــوذ
الغربـ ــي مصـ ــحوبين بالتنـ ــافس والص ـ ـراع االسـ ــتعماري الـ ــذي بـ ــدأ ينشـ ــط مـ ــع تطـ ــور عجلـ ــة التقـ ــدم
الصناعي على حساب تضاؤل دور تلك المستعمرات السياسي ،كما أسهم نشـوب الحـرب العالميـة
الثانية وما رافقها من أحـداث دوليـة متسـارعة سياسـية وعسـكرية واقتصـادية ،وبـروز نقـاط الضـعف

في استراتيجياتتلك الدول المتحاربة ومحاولة تدعيمها باسـتغالل موقـع جنـوب شـرق آسـيا ومواردهـا
ضاعف من أهمية تلك المنطقة.

ـدت نقطـة تحـول فـي الوجـود
ـزت إشـكالية البحـث إلـى معرفـة آثـار تلـك الحملـة التـي ع ْ
ارتك ْ
اليابــاني فــي جنــوب شــرق آســيا أثنــاء ســير الحــرب العالميــة الثانيــة ،إذ وصــفت مــن قبــل عــدد مــن

( *)

جنوب شرق آسيا :هي المنطقة الممتد من جزيرة سيالن وشبه القارة الهندية غربـا إلـى ِ
الفلِِّبـين شـرقا .ومـن الصـين شـماالً حتـى قـارة اسـت ارليا جنوبـاً
التــي تقتــرب مــن تلــك المنطقــة متقابــل جزيـرة جــاوا االندونيســية .فهــي بــذلك تقــع بــين المحيطــين الهنــدي والهــادئ .ممــا جعلهــا تســيطر علــى الطــرق

الواصلة بين الشرق والغرب .وقد ضمت عدداً من الجزر وأشباه الجزر .وتفصلها سالسل جبلية وتالل مرتفعة عن البر اآلسيوي .للمزيدُ ينظر:
Claude A. Buss, Asia in the Modern World, NewYork:The Macmillan Company,1964,p.68.
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الباحثين بـ سـتالينغراد الشـرق))1((Stalingrd of the Eastنظـ اًر ألهميتهـا العسـكرية ،بعـد أن لقـي
اليابانيون أسوأ هزيمة برية نزلت بهـم فـي تـأريخهم العسـكري فـي العصـر الحديث.قُسِّـم البحـث إلـى
ثـالث محـاور رئيسـة ،تطـرق األول إلـى األهميـة االسـتراتيجية والعسـكرية لالحـتالل اليابـاني لبورمـا

ســنة  .191٢ودرس المحــور الثــانيموقف القـوات اليابانيــة مــن ســير المعــارك فــي آذار  .1911فــي
ح ــين ن ــاقش المح ــور الثال ــث واألخي ــر أث ــر حمل ــة كوهيم ــا -أمف ــال عل ــى الج ــيش الياب ــاني خ ــالل

المدة(نيسان – حزيران .)1911

أوالً :األهمية االستراتيجية والعسكرية لالحتالل الياباني لبورما سنة .4912

أدى ت ازيــد المطــامح اليابانيــة لتوســيع نفوذهــا فــي جنــوب شــرق آســيا ،إلــى دفــع بريطانيــا

لدراسة أوضاعها العسكرية وترتيب دفاعاتها في مستعمراتها ،ألن فقدانها يعني فقـدان ثالثـة أربـاع

ممتلكاتهــا ،وللداللــة علــى أهميــة تلــك المنطقــة فإنهــا ســميت بـ ـ إمبراطوريــة بريطانيــا فــي الهــادئ
).)2() Imperialistic in PacificBritish

وبه ـ ـ ــذا الش ـ ـ ــأن ،أس ـ ـ ــهمت التط ـ ـ ــورات الت ـ ـ ــي ح ـ ـ ــدثت ف ـ ـ ــي جن ـ ـ ــوب ش ـ ـ ــرق آس ـ ـ ــيا خ ـ ـ ــالل

األعوام( ،)1911-191٢إلى هيمنة القوات اليابانية على مواقع استراتيجية مهمـة ،وزيـادة مسـاحة
س ــيطرتها داخ ــل األ ارض ــي الص ــينية ،مس ــتغلة ظـ ـروف نش ــوب الح ــرب العالمي ــة الثاني ــة ف ــي الق ــارة

مثلت تلـك الهيمنـة تعزيـ اًز لجهـود دول المحـور ،فـي وضـع اإلمبراطوريـة
األوربية ،فضالً عن ذلك،
ْ
البريطاني ــة ب ــين فك ــي كماش ــة ،ألماني ــة ف ــي الس ــاحة األوروبي ــة ،وياباني ــة ف ــي منطق ــة جن ــوب ش ــرق

آسيا(.)3

تقــع بورمــا)()Burmaمينمارحالي ـاً) ال ُمســتعمرة البريطانيــة عشــية الحــرب العالميــة الثانيــة

في الجهة الجنوبية الشرقية للقـارة اآلسـيوية ،تشـترك بحـدود واسـعة مـع الصـين فـي شـمالها الشـرقي
ومع الوس لمسافة قصيرة في الشرق ،في حين تشترك حدودها الجنوبيـة الشـرقية مـع تايالند(سـيام

سـ ــابقا) لمسـ ــافة شاسـ ــعة معظمهـ ــا ضـ ــمن بقعـ ــة علـ ــى شـ ــكل لسـ ــان نـ ــازل باتجـ ــاه الجنـ ــوب حتـ ــى

ماليزيا(الماليو سابقا) ،أما حدودها الجنوبيـة والجنوبيـة الغربيـة فتطـ ّل علـى خلـيج البنغـال ،أمـا مـن

( )1هــو تشــبيه بــالهجوم األلمــاني علــى مدينــة ســتالينغراد الواقعــة جنــوب موســكو للمــدة مــن آب  -5002شــباط  ،5003والــذي انتهــى بهزيمــة الجــيش
األلماني وتكبده خسائر فادحة وصلت إلى أكثر من  03ألف جندي ،إذ أدت تلك الهزيمة إلى تقوية شوكة دول الحلفـاء بوجـه دول المحـور أثنـاء

الحرب العالمية الثانية .للمزيد يُنظر :روجـر ﭘ اركنسـن ،موسـوعة الحـرب الحديثـة ،ترجمـة سـمير عبـد الـرحيم ال ـﭼلبـي ،بغـداد،دار المـأمون للترجمـة
والنشر ،5009،ص .166

( )2لقبت بريطانيا بذلك ألنها تستورد من جنوب شرق آسيا حتـى سـنة  % 09 .5009مـن المطـاط و %02مـن الجـوت %02،مـن الشـاي و %06مـن
معدن الزنك %20،من الصوف %26،من ملح البارود %25،من الكتان %63،من األرزُ .ينظر:
جــودة حســين جــودةُ ،جغرافيــة آســيا اإلقليميــة ،اإلســكندرية :منشــأة المعــارف ،1911 ،ص 111-111؛ حســن الســيد أحمــد أبــو العينــين ،جغرافيــة
العالم اإلقليمية .آسيا الموسمية وعالم المحيط الهادي ،القاهرة ،مؤسسة الثقافية الجامعية ،1911 ،ص .111

( )3شيماء عبد الواحد غضبان األسدي ،الموقف األمريكي من التوسع الياباني فـي جنـوب شـرق آسـيا( ،)5002-5030رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة،
كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،2959 ،ص.501
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الغــرب والشــمال الغربــي فلهــا حــدود واســعة مــع الهنــد(درة التــاج البريطــاني) ،التــي كــان البريطــانيون
يستعمرونها أيضاً(.)1

تتكـون معظـم أ ارضــي بورمـا مــن منـاطق جبليــة عاليـة وعـرة تتخللّهـا وديــان عميقـة وأدغــال

وغابات كثيفة ،فتح فيها البريطانيون طرقاً محدودة بصعوبة كبيرة ،استخدموها إليصال مساعدات
الحلفاء من األسلحة واألعتدة ومواد الحرب األخرى إلى الحكومة الصينية بزعامـة تشـيانك كايشـك

()2
المسـ ــاعدات الموقـ ــف
) ، (Chiangkaishekخ ـ ـالل األع ـ ـوام(،)1911-1911إذ عـ ــززت تلـ ــك ُ
ـتولت علـى جـزء كبيـر ومهـم مـن األ ارضـي الصـينية فـي تلـك
الصيني ضد القوات اليابانية التـي اس ْ

المدة (.)3

وفي ضوء ذلك ،أسهم اتساع السـيطرة اليابانيـة فـي جنـوب شـرق آسـيا المتاخمـة لأل ارضـي

الصينية إلى إحساس تشيانك كاي شيك(الزعيم الصيني) ،بإمكانية انقطاع مساعدات الحلفاء التي
كانت تتدفق إليه من الهند عبر بورما ،فعرض على بريطانيا تعزيز جيش بورما بقوات من الجيش

الصـيني تعــادل فـرقتين ،إذ رحــب ونســتون تشرشـل ()Winston Churchill

()4

بــالعرض ،ورغــب

أن ينفذ االقتراح بأسرع وقت ممكن .بيد أن القيادة العسـكرية البريطانيـة أهملـت اسـتعدداتهم للـدفاع

عــن بورمــا ،ألنهــا رأت بــأن الهجــوم البــري اليابــاني علــى بورمــا بعيــد االحتمــال ،مســتنداَ بــذلك إلــى
تقــارير الوكالــة البريطانيــة التابعــة للجاليــة البريطانيــة فــي آســيا ،وأغلبهــا تقــارير قديمــة ال تخلــو مــن

الخطأ ،فقد أشارت إلى أ َّن ُبعد بورما عن اليابـان ،فضـالً عـن وعـورة األرض كونهـا منـاطق جبليـة
عاليــة تتخللهــا وديــان عميقــة وأدغــال وغابــات كثيفــة ،وتعــذر القتــال فــي فصــل األمطــار مــا بــين

شـهري(آيار وتشـرين األول) ،سيســهل علـى بريطانيـا الــدفاع عنهـا .كمـا َّ
إن التقــرب مـن بورمـا بحـ اًر
يتطلــب مــن اليابــانيين اجتيــاز َبحــري الصــين الش ـرقي والجنــوبي ،فضــال عــن الممــر المــائي بــين
سنغافورة وجزيرة سومطرة ،أو اختـراق الممـرات الواقعـة بـين جـزر الهنـد الشـرقية الهولنديـة للوصـول

(Viscount Kano, "Anglo Japanese Relations : Japanese Public Opinion", Royal Journal Central Asian Society, )1
Vol. XXVII, Part. IV, October 11,1940, P.305.
( )2قائد عسكري وزعيم سياسي صيني ،ولد في  11تشرين االول  ،1111ترأس الحـزب الـوطني الصـيني(الكومينتـانغ)عقـب وفـاة صـن يـات سـين عـام
.1911أصــبح قائــداً عامـاً للجــيش الثــوري فيبكــين  1911وأصــبح رئــيس للحكومــة الصــينية  .نقــل مقــر حكومتــه عــام  1919التــي كانــت علــى شــفا

االنهيار إمام الشيوعيين الى جزيرة تايوان ،توفى في  1نيسان  . 1911للمزيد ُينظر:
The New Encyclopaedia Britannica. Vol. II, Chicago: Encyclopaedia Britannica. Inc.,1976,p.823.
( ) 3صبحي ناظم توفيق ،العمليات العسكرية اليابانية خالل الحرب العالمية الثانية ،5003-5005ج ،5بغداد ،مطبعة اإلنتصـار ،5022 ،ص-502
.500

( )4رجــل دولــة وسياس ـي وعســكري بريطــاني ،ولــد فــي اوكســفورد شــاير فــي انكلت ـ ار فــي  39شــباط  ،5220درس فــي الكليــة العســكرية والتحــق بــالقوات
أنتخب نائباً في مجلـس العمـوم البريطـاني عـام  ،5099ومـن ثـم تقلـد منصـب وكيـل لـو ازرة المسـتعمرات 5096
المسلحة البريطانية عام ،5200
َ
بعــدها تقلــد مناصــب عــدة .منهــا وزي ـ ار للبحريــة ( .)5052-5052( )5051 -5055ثــم رشــح عــن حــزب المحــافظين فتــولى رئاســة الــوزراء فــي

( .)5011-5015( )5001-5009توفى في لندن في  20كانون الثاني ُ .5061ينظر :محمد يوسف إبـراهيم القريشـي ،ونسـتون تشرشـل ودوره
في السياسة البريطانية حتى عام  ،5001أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،2991 ،ص .32-5
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إلى المحيط الهندي واالتجاه شماالً إلى خليج البنغال إلنزال قطعاتهم على سواحل بورما بسبب السيطرة
البريطانية على المحيط الهندي وخليج البنغال(.)1

وبالمقابــل ،فــأن القيــادة العســكرية اليابانيــة درســت موضــوع الهجــوم علــى بورمــا مــن جميــع

جوانبه وقررت تنفيذه تمهيداً لالستيالء على الهند ،فقررت مباغتتها ب اًر عن طريق إرضـا تايالنـد
عنوةً ،ألن نجاح السيطرة علـى بورمـا سـيؤمن حـدوداً مشـتركة مـع أكبـر مسـتعمرة بريطانيـة آسـيوية
المساعدات األميركية من األسلحة واألعتدة والمواد التي تتدفّق
وهي الهند ،كما يسهم بقطع طريق ُ

ـت حكومـة
المسـاعدات هـي التـي أوقف ْ
بإستمرار من الهند إلى الصـين عبـر بورمـا ،و ّ
السـيما أن تلـك ُ
تشيانك كاي شك على قدميها وعززت مقاومتها بوجه اليابان طيلة أربعة أعوام (.)1911-1911
علمـا ان األ ارضـي البورميـة كانــت تفتقـر للمـوارد التـي تتطلبهــا الحـرب بصـورة عامـة .إِ َّال إن وجــود
الــنفط فــي منطقــة ينانــك يونــك) ،(Yankee Unikولــو بشــكل جزئــي فانــه مثــل ســبباً آخـ اًر للتفكيــر
بالهجوم على بورما(.)2

وف ــي ه ــذا الوق ــت بال ــذات ،دخل ــت قـ ـوات الج ــيش الخ ــامس عش ــر الياب ــاني بقي ــادة الجنـ ـرال

إييــدا) )Eidaتايالنــد فــي  1كــانون األول191٣م ـن دون مقاومــة تــذكر ،وبعــد أســبوع وصــلت هــذه
القوات إلى منطقة قريبة مـن الحـدود البورميـة ،لتحتـل مطـار فكتوريـا ) )Victoriaفـي  11كـانون

األول دون صعوبة ثم مطار ميركوي ( ،)Mairkoyوباحتاللهمـا قُطعـت المواصـالت الجويـة بـين
الهند والماليو(.)3
ونظ ـ اًر للطبيعــة الجغرافيــة الــوعرة فــي بورمــا ،تحركــت الق ـوات اليابانيــة علــى وفــق م ارحــل

ـيطر علــى خطــوط
إلســقاط حكومتهــا ،فبــدأ تحــرك الجــيش اليابــاني فــي كــانون الثــاني  ،1911مسـ ا
سكك الحديد ،ثم احتلـت مينـاء ومطـار مـولمين) (Molminفـي  1شـباط  ،1911بهـدف الوصـول

إلـى الحـدود البورميـة الشـرقية ،والطريــق الـرئيس المـؤدي للصـين وقطــع حـدودها الغربيـة مـع الهنــد.
ومع مطلـع شـهر آذار  ،1911تحـرك الرتـل الشـرقي اليابـاني ،المؤلـف مـن الفرقـة  11بمـوازاة نهـر

ســالوين ( (Salweenإلكمــال الســيطرة علــى بورمــا ،مس ـتهدفاً مدينــة مــاوجي) )Mawjeالتــي تــم

إخضاعها يوم  11آذار .وفي يـوم  1نيسـان دخـل اليابـانيون منطقـة ينانـك يونـك النفطيـة .واسـتمر
الجيش الياباني بالتقدم حتـى تمكـن مـن إجبـار القـوات البريطانيـة علـى عبـور الحـدود البورميـة إلـى

الهنــد ،وعلــى أثرهــا أعلنــت القيــادة العس ــكرية ســقوط بورمــا واخضــاعها إلــى ســيطرة اإلمبراطوري ــة

اليابانية يوم  11آيار.)4(1911

(Economic Development and Political Control:Calcutta,1987,p.22..SekharBandyoPadjtyay ,Burma today)1
( )2حقــي عبــد الك ـريم ،تــاريخ الحــرب العالميــة الثانيــة ،5001-5030ج ،2بغــداد ،مطبعــة المعــارف ،5012 ،ص 520-523؛ صــبحي نــاظم توفيــق،
المصدر السابق ،ص .515-500
(Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol. 1, Tokyo: Kodansha, Ltd., 1983,p.221.)3
(Roger W. Shugg, World War II, A Concise History, Oxford: University Press, Washington, 1946),115.)4
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وكــان ذلــك اإلعــالن أشــبه بالصــاعقة التــي حلــت بــالوجود األميركــي قبــل البريطــاني فــي

جنوب شرق آسـيا .ألن انقطـاع الطريـق البـري بـين الهنـد والصـين عبـر بورمـا يعنـي وبشـكل كامـل
المعــدات والمتطــوعين إلــى الصــين ،والتــي مثلــت نقطــة ضــعف اليابــان
المســاعدات و ُ
منــع وصــول ُ
العسكرية والسياسية .لذلك قررت هيـأة األركـان األميركيـة تسـيير جسـر جـوي إليصـال المسـاعدات
إلى حكومة تشيانك كاي شيك .حتى وآن كلفهم ذلك ثمناً باهظـاً ،فقـاموا بنقـل سـبعين ألـف ضـابط
وجندي أميركي بغية أطالة أمد الحرب بين الصين واليابان(.)1

ويبدو أن نتائج االنتصارات اليابانية في جنوب شرق آسيا كانتتتعارضـمع أهـداف ألمانيـا،

إذ عـ ّـدت األخي ـرة أن حكومــة طوكيــو مخطئــة فــي مهاجمــة بيــرل هــاربر )،)2((Pearl Harbor
وضرب المصالح األميركية في منطقة جنوب شرق آسيا ،ألنها عجلت في دخولهـا الحـرب ،وعـدم
اإلص ــغاء إل ــى مقت ــرح القي ــادة األلماني ــة ف ــي أن يك ــون الجه ــد الــرئيس الياب ــاني نح ــو الهن ــد لتكتم ــل
الكماشــة المزدوجــة التــي حــاول الجــيش األلمــاني القيــام بهــا فــي شــهر أيــار  ،1911إِ َّال َّ
أن اليابــان
خالفت ذلك ،وضاعفت حربهما في تلك المنطقة دون االكتراث بمصالح دول المحور(.)3

انتهت آخر الحمالت العسكرية اليابانيـة التـي اسـتهدفت منـذ يـوم السـابع مـن كـانون األول

 1911الســيطرة علــى جنــوب شــرق آســيا ،بــاحتالل بورمــا فــي  ٣١أيــار  .)4(1911وعليــه ،تمكنــت
فــي ذلــك الوقــت المثــالي الــذي لــم يتعــدى خمســة أشــهر مــن تأســيس إمبراطوريــة متراميــة األطـراف،

اكتسـبت منهــا المـواد األوليــة والســيادة علـى جــزر المحـيط الهــادئ بشــكل مطلـق ،بقـوات ال يتجــاوز
عــددها ( 111ألــف) جنــدي ،أي خمــس القـوات اليابانيــة وبخســارة لــم تتجــاوز  11ألــف جنــدي بــين

قتيل وجريح(.)5

ـت مسـألة السـيطرة علـى جنـوب شـرق آسـيا ضـرورية لمواصـلة حركـة
وعلى نحـو عـام ،كان ْ
ـت خصوص ـ ـ ــيات الموق ـ ـ ــع
التوس ـ ـ ــع الياب ـ ـ ــاني عن ـ ـ ــد نشـ ـ ـ ـوب الح ـ ـ ــرب العالي ـ ـ ــة الثاني ـ ـ ــة ،إذ عكس ـ ـ ـ ْ

االستراتيجي واالقتصـادي فـي جـزر المحـيط الهـادئ وبلـدان جنـوب شـرق آسـيا ،أهميـة األثـر

(W.G. Beasley, The Modern History of Japan, London: The Shenval Press, Third Printing, 1986,pp.258-259.)1
( )2هاجمت القوات الجوية اليابانية ،القاعدة األميركية في جنوب جزيرة أوهايو ،إحدى جزر هاواي جنوب غرب الواليات المتحدة األميركية فـي السـابع
مـن كـانون األول  ،5005إذ أقـدمت القـوات الجويـة اليابانيـة فـي السـاعة  2.09مـن صـباح يـوم األحـد ،بتوجيـه ضـربة مفاجئـة لمينـاء بيـرل هــاربر
إنتهت في الساعة  0.01صباحاً ،وقد أسـفر عـن إصـابة  00سـفينة مـن ضـمنها تـدمير 2سـفن حربيـة ضـخمة واحـراق  519طـائرة وأضـرار أكثـر

من  19طائرة  ،فضالً عن  2552قتـيالً  5399،جريحـاً  069،مفقـوداً ،أمـا اليابـانيون فقـد خسـروا  20طـائرة فقـط ،فـي حـين لـم تتعـرض قطعهـم
البحرية إلى أضرار تذكر.

الهيثم األيوبي ،الموسوعة العسكرية ،ج،1بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،1911 ،ص .111

( )3شيماء عبد الواحد غضبان األسدي ،المصدر السابق ،ص .506

السـيما بعـد توحـد التوجـه العسـكري فـي أوروبـا بقيـادة الواليـات
( )4عقب ذلك التاريخ تراجع التقدم الياباني في جنـوب شـرق آسـيا ،بفعـل شـدة المقاومـةّ ،
المتحدة األميركية  .وبهذا الصدد ذكر الجنرال فوللر "أوروبا هي مسرح دائمم للحمروب الضمروس ،ولكمن همذه الشمعوب تتمرك خصموماتها وتمشمي صمفاً
واحداً ضد الغمزاة اآلسميويين كلمما==همددت كيمان آسميا أو مصمالق القمارة األوروبيمة "ُ .ينظـر :ج.ف.ثفـوللر ،أثـر التسـلح فـي التـاريخ ،مـن حـروب القـرون
الوسطى لنهاية الحرب العالمية الثانية ،دمشق :دار اليقظة العربية ،5010 ،ص .530

( )5المصدر نفسه ،ص .536
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ـفت عــن أحــد
الــذي تســعى اليابــان لشــغله ،بهــدف االســتحواذ علــى مقــدرات تلــك المنطقــة ،كمــا كشـ ْ
األســباب الرئيســة لســعي كــل مــن الواليــات المتحــدة األميركيــة وبريطانيــا لمنافســة اليابــان مــن أجــل
الحصول على مصادر المواد الخام واألسواق الكبيرة ذات الكثافة السكانية واالستهالكية العاليتين،

األمر الذيتحولت بموجبه بلدان جنوب شرق أسيا إلى منطقة صراع على النفوذ بين تلك الدول.
ثانياً :موقف القوات اليابانية من سير المعارك في آذار :4911

لم يكن لدى اليابانيين عندما بدأوا اجتياح بورما سنة ،1911 1مخطط أو تصميم للتوغل

في تقدمهم داخل الهند ،ولكن نجاح حمالت الشنديت ((Chindits

()1

التي بدأت في شباط -آيار

أثبتت َّ
أن نهر شيندوين(  -(Shindwinغرب بورما -ال يشكل حداً أميناً يمكن االعتماد
،1911
ْ
عليــه أو التوقــف عنــده .لهــذا فــأنهم عملـوا فــي  ٣١آذار 1911علــى البــدء بهجــومهم ،وهــو الهجــوم

()2

الـ ـذي ح ــددوا ل ــهُ ه ــدفاً رئيس ـ ًـيا وه ــو الوص ــول إل ــى وادي نه ــر ابراهم ــابوترا((Brahmaputra
الهنــدي ،ليتمكن ـوا مــن احــتالل المطــار الــذي كــان يســتخدمه الحلفــاء لتــوفير متطلبــات الص ـين مــن
اإلمــدادات العســكرية ،بحيــث تصــبح الصــين مهــددة بخطــر كبيــر ،وكــان ثمــة احتمــال بعيــد فــي أن
ينجح اليابانيون في تحقيقه وهو احتالل جزر الهند الشرقية(.)3

مــن جــانبهم ،يظهــر أ َّ
َن الحلفــاء عــدوا بورمــا ميــداناً ثانوي ـاً للحــرب فــي جنــوب شــرق آســيا،

حينما وضعوا خطتهم العامة ضد اليابان .لذا احتفظوا فيها بعدد ضئيل من الجنود والعتاد .فضالً

عن ذلك ،فأن المنازعات الشخصية والعسكرية والسياسية كانت ظاهرة بين صفوف الحلفاء ،حتـى

أن المراقب لألحداث كان يظن أن كالً من بريطانيا والواليات المتحـدة االميركيـة والصـين تخـوض
حرباً مستقلة ألغراض مستقلة أيضاً ،عشية حملة كوهيما – إمفال.

وبهذا الصدد ،نلحظ َّ
أن األميركيون كان أعظم ما يهمهم هو إعادة فتح طريق بورما التي

قطعــه اليابــانيون ســنة ،1٧٧١بحيــث يســتطيعون تزويــد الصــين بالمســاعدات .فــي حــين لــم يكتــرث
البريط ــانيون إل ــى النش ــاط العس ــكري الص ــيني ،ألنه ــم ك ــانوا منش ــغلين بت ــدعيم قـ ـواتهم ف ــي المالي ــو

وســنغافورة وابعــاد الخطــر اليابــاني عــن الهنــد ،وأمــا تشــيانك كــاي شــك فقــد كــان مشــغوال باالحتفــاظ

بسلطته ،واالستعداد لتسوية حسابات ما بعد الحرب العالمية الثانية مع ماو تسي تونغMaoTse-

( )1يُعــد القائــد العســكري البريطــاني اورد تشــارلز ونغــت ( ،)5000-5093 Orde Charles Wingateمؤســس وقائــد الوحــدات الخاصــة المعروفــة
عامي( ،)5000-5002إذ قتل بحادث تحطم طائرة في بورما في آذار  .5000يُنظر :روجرﭘاركنسن
بالشنديت ،الذين قاتلوا اليابانيين في بورما
ّ
 ،المصدر السابق ،ص .600

( )2هو احد األنهـار الرئيسـة فـي آسـيا ،ينبـع النهـر مـن بحيـرة تـالونغ تسـو فـي جنـوب غـرب التبـت ،إذ يتـدفق عبـر منطقـة التبـت الجنوبيـة مخترقًـا جبـال
الهمياليا شرق الحدود الهندية  -النيبالية ،عن طريق الممرات الضيقة وصوالً إلى والية أروناجلبرديش ( )AruṇācalPradeśشـمال شـرق الهنـد
ثم يتدفق إلى ناحية الجنوب الغربي عبر وادي أسام قبل أن يصب في خليج البنغال ،ويبلغ طول النهر  2099كم.

( )3نخبـة مـن القــادة العسـكريين الفرنســيين 2500 ،يومـا مــن ايـام الحــرب العالميـة الثانيـة .يوميــات معـززة بالصــور والوثـائق السـرية ،ج،5بيـروت :الــدار
العربية للموسوعات ،5000 ،ص .120
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) ،)1()Tungولذلك أنصب اهتمامه علـى كميـة العتـاد الـذي يمكـن للحلفـاء أن يقدموهالجيشـه .كمـا
وأسهمت الخالفات بين قيادات الحلفاء المشتركة إلـى تعقـد الموقـف العسـكري أكثـر ،فـبعض القـادة
ي ــولي المع ــارك البحري ــة اهتمام ــه األكب ــر ،وال ــبعض اآلخ ــر يفض ــل المع ــارك الجوي ــة ،بينم ــا يمي ــل

البعض الثالث إلى العمليات البرية ،كل ذلك عمق الخالف بين القادة العسكريين(.)2

دارت رحاهــا فــي
ولــيس مــن الســهل متابعــة تــاريخ معــارك القتــال الطويلــة والصــعبة التــي
ْ
حملــة كوهيمــا -إمفــال ،عــن طريــق متابعــة تطــور مخططــات القيــادات اليابانيــة والبريطانيــة .فقــد
ـت األرتــال
ـت المعــارك تتــأرجح بــين مــد وجــزر عبــر محــيط واســع مــن األقــاليم المقف ـرة ،إذ كانـ ْ
كانـ ْ
واأللويــة والفــرق تســير فــي اتجــاه ثــم تعــود وتســير فــي اتجــاه مضــاد لــألول ويقــع أثنــاء ذلــك معــارك
دموية ضارية بـين قـوات الطـرفين المتحـاربين ضـمن إطـار عمليـات منعزلـة وفـي ظـروف غامضـة

المتحـاربين إلـى حشـد قواتـه للـدخول فـي تلـك الحملـة،
تصعب متابعتهـا ،إذ عمـل كـل مـن الطـرفين ُ

كمــا حــدثت مجموع ــة مــن المعــارك ف ــي منــاطق متعــددة وف ــي وقــت واحــد ،وبه ــذا الصــدد نالح ــظ
االنتقال السريع من جبهة إلى أخرى في نفس التأريخ أثناء حملة كوهيما  -إمفال.

وضــمت القـ ـوات البريطانيــة  111ال ــف جن ــدي ،بمــا ف ــي ذلــك مــزيج م ــن جنــود جورك ــا

)(Gurkhasالنيباليـة والهنـود ،بقيـادة الجنـرال ولـيم سـليم) ،)3()William Slimقائـد الجـيش ال اربـع،
إذ قسمت تلك القوات إلى ثالثة فرق هي(،11و  ،1٠و  ،)11فضال عن اللواء الخمسـين المظلـي
الهندي ،ولواء الدبابات الهندي رقم  .111وبالمقابل ،ضـم الجـيش اليابـاني 1٠ألـف جنـدي ،بقيـادة

الجنـ ـرال رينياموتاغوش ــي( ،)1911-1111 Ren'yaMutaguchiقائ ــد الج ــيش الخ ــامس عش ــر،

ُمقســمة إلــى ثالثــة فــرق هــي(  ،1١و ،١٣و  ،)4()1١وأكثــر مــن  1111جنــدي مــن الفرقــة األولــى
في الجيش الوطني الهندي (.)5( – INA - )IndianNational Army

( )1ولـد فـي  26كـانون األول  ،5203فـي قريـة شاوشـان ( ،)Shaoshanالتابعـة إلـى ُمقاطعـة هونـان ) -Hanonوسـط الصـين) ،مـن عائلـة فالحيـة،
دخل جامعة بكين عـام  ،5052تـأثر ُهنـاك باألفكـار الشـيوعية ،أسـهم فـي إنعقـاد المـؤتمر األول للحـزب الشـيوعي الصـيني فـي تمـوز  .5025قـاد
مــاو المســيرة الطويل ـة للحــزب الشــيوعي ونجــح فــي االنتصــار علــى تشــيانك كــاي شــك ،أثنــاء الحــرب األهليــة( ،)5000-5001فــأعلن عــن قيــام

جمهورية الصين الشعبية ،وأثناء وجـودهُ فـي السـلطة كـان لـهُ الكثيـر مـن األعمـال علـى الصـعيد السياسـي واإلقتصـادي منهـا مشـروع القفـزة ال ُكبـرى
عام  ،5012والثورة الثقافية عام  ،5066توفى في  50أيلول .5026
Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol. 5, p. 111; The New Encyclopedia Britannica, Vol. 4, p. 589.
مصور .بيروت :دار العلم للماليين ،5061 .ص .169
عرض
( )2رمضان الوند .الحرب العالمية الثانية
ٌ
ّ
( )3ولد عام  ،5205خدم في الحرب العا لمية األولى وأحد قادة الجيش البريطاني فـي الحـرب العالميـة الثانيـة ،وقـد حـارب فـي السـودان ،سـوريا ،إيـران،
العراق ،تولى القيادة العسكرية في بورما ،في آذار  ، 5002إذ كانت تلـك الجبهـة قـد اعت ارهـا اليـأس بفعـل الهـزائم المتكـررة علـى أيـدي اليابـانيين،

ولكــن ســليم أعــاد لهاروحه ـا المعنويــة وأعــاد تنظــيم جيشــه وقــاده إلــى النصــر .بعــدها اصــبح رئــيس أركــان هيــأة األركــان األمبراطويــة فــي االع ـوام

( )5012-5002ثم اصبح القائد العام في استراليا عام  ،5069توفى عام ُ .5066ينظر :روجر ﭘاركنسن ،المصدر السابق ،ص .115
(Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.3, p. 280.)4
( )5كان الجيش الوطني الهندي قوة مسلحة شكلها القوميون الهنود فـي عـام  5002فـي جنـوب شـرق آسـيا أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة  ،هـدفها تـأمين

استقالل الهند عن الحكم البريطاني ،إذ شكل تحالفاً مع الجيش الياباني للتحقيق ذلك الغرضُ .ينظر:
Chandrika Singh, The Naga Politics- A Critical Account, New Delhi: Mittal Publication 2004,pp.24-32.
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بدت القوات اليابانية تحركاتهـا مـن أجـل شـن حملـة كوهيمـا -إمفـال التـي ُسـميت بــ( U-
و ْ
 )Goفي  1آذار  ،1911بالهجوم على مدينة تيـديم) – (Tiddimفـي الجـزء الشـمالي الغربـي مـن
ـت الفرقــة البريطانيــة الســابعة عش ـرة
بورمــا وهــي ثــاني أكبــر مــدن واليــة تشــين ) ،(Chinحيــث كانـ ْ
بقيادة الجنرال ديفيد تينانت كوان (  9 - (David Tennant Cowanتشرين األول 11 -1191
نيسان  )1911تتمركز في المنطقة القريبة من تيديمبمهمة إعاقة تقدم اليابانيين ،إذ أفاد كوان مـن
معاركه السابقة في جنوب شرق آسيا ،فتوقف عـن محاوالتـه فـي احـتالل المواقـع الدفاعيـة اليابانيـة

ـرت
أو االســتيالء عليهــا بالهجمــات المســتمرة علــى امتــداد التخــوم الحــادة مــن تــالل الصــين ،واقتصـ ْ
األعمــال القتاليــة علــى صــدامات متكــررة بــين دوريــات االســتطالع والكمــائن ،وقــد اســتخدم مها ارتــه
وحريت ــه الكامل ــة ف ــي التص ــرف لتنظ ــيم عمليات ــه به ــدف تجزئ ــة القـ ـوات الياباني ــة ،وب ــذلك اس ــتطاع

الصمود لمدة قصيرة من الزمن(.)1

بيد أن ذلك الموقف ما لبث أن أنقلب بصورة مباغتة ،ففي  1آذار  ،1911بدأ اليابـانيون

أخذت وحدات اللـواء اليابـاني  111مـن الفرقـة الثالثـة والثالثـون ،فـي تنظـيم سلسـلة مـن
هجومهم ،و ْ
ـت تحت ــل جس ــر م ــاينبورغ ()Mainburg
األعم ــال الهجومي ــة عل ــى المف ــارز البريطاني ــة الت ــي كان ـ ْ
القريب من مدينة تونزانغ) ،(Tonzangالواقعة على مسافة عشرين ميالً مـن تيـديم ،فأرسـل كـوان

ـملت قـوات اللـواء
إحدى كتائبه لدعم مفارز الجسر ،ولكن تعاظم الهجمات اليابانيـة مـا لبثـت أن ش ْ
ـذت قـ ـوات ذل ــك اللـ ـواء ف ــي االن ــدفاع بق ــوة لتحط ــيم المواق ــع الدفاعي ــة
الياب ــاني  111بكامل ــه ،إذ أخ ـ ْ
البريطانيــة فــي تون ازنــغ التــي صــمدت لوقــت قصــير ،لكــن تطــور ســير المعركــة دفــع كــوان إلــى زج
الل ـواء الثالــث والســتين فــي  11آذار ،لكــي يضــمن ثبــات المواقــع وضــمان الســيطرة علــى الم اركــز
الحيوية والمهمة عند مؤخر مواقع الفرقة السابعة عشرة(.)2

أخذت قواتهم بعبور نهر مانيبور من اتجـاه
وفي الوقت ذاته ،شن اليابانيون هجوماً آخر و ْ
ـت
الشرق نحو الغرب وعلى بعد أميال فقط مـن الجنـوب مـن المواقـع البريطانيـة فـي تيـديم ،ثـم تابع ْ
تقدمها عبر الممرات الجبلية .وكان باستطاعة القوات البريطانية متابعة تحرك أرتال اليابانيين ،إِ ِّال

َّ
أن عــدم قــدرة دوريــات االســتطالع إج ـراء تمــاس مــع تلــك القــوة لمعرفــة حجمهــا ،وصــعوبة طي ـران

االستطالع في الحصول على معلومات دقيقة عن قوة اليابانيين نظ اًر لتحركهـا تحـت سـتار غطـاء

الغابــات الكثيفــة ،حــال دون ذلــك( .)3وتـوافرت المعلومــات لــدى قيــادة الفرقــة البريطانيــة  11بــاقتراب

المعلـم التـاريخي  ،119فـي واليـة مـانيبور علـى طريـق إمفـال –كوهيمـا ،والـذي
القوات اليابانية من َ
يبع ــد نح ــو سـ ـتين م ــيالً إل ــى الش ــمال م ــن تيـ ـديم ،إذ ثم ــة معس ــكر بريط ــاني في ــه بع ــض القناص ــة
(Katoch., Op.Cit, p.103.)1
(Rana T.S. Chhina, Last Post Indian War Memorials Around the World, India: United Service Institution of )2
India,2014),pp.35-36.
( )3هيثم األيوبي ،المصدر السابق ،ص .503
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والمهندسين وزارعي األلغـام مـن القـوات الهنديـة ،فضـالً عـن خمسـة آالف عامـل غيـر مسـلح كـانوا

لمسـاندة القـوات
قد توقفوا في هنـاك أثنـاء انتقـالهم إلـى إمفـال ،فأرس ْ
ـلت كتيبـة مـن المـدافع الرشاشـة ُ
صدرت األوامر باالنسحاب.
الهندية ،ونظ اًر الستحالة الدفاع عن المعسكر وعن مواقع الفرقة ،فقد
ْ
وبع ــد ظه ــر ي ــوم  11آذار  ،1911ب ــدأ رت ــل طوي ــل م ــن القـ ـوات البريطاني ــة ف ــي اختـ ـراق الجب ــال

والمرتفعــات ،إذ كانــت الفرقــة بكاملهــا بمــا فــي ذلــك أجهزتهــا القياديــة وهيئــات أركانهــا تتحــرك ســي اًر

ـت لنق ــل المس ــتودعات وال ــذخائر واإلم ــدادات
عل ــى األق ــدام .أم ــا وس ــائط النق ــل والمركب ــات فق ــد ترك ـ ْ
والتمــوين والجرحــى والمرضــى .وقــد وصــل عــدد المركبــات الناقلــة إلــى  1111مركبــة ،عــالوة علــى
 1111ناقلة لنقـل العتـاد فـي الممـرات الجبليـة .واسـتطاع ذلـك الرتـل أن يجـاوز فـي سـيره فـي اليـوم

األول مسافة  11ميالً وتم أثناء عملية االنسحاب تنظيم تدمير الجسور بعد اجتيازها وزرع األلغام
في المعسكرات والمواقع التي تم الجالء عنها (.)1

فــي غضــون ذلــك ،نجــح اليابــانيون فــي متابعــة مــؤخرات الرتــل بحــذر كبيــر ضــمن اتجــاه

تكتيكي صحيح ،وذلك بهدف قطع الطريق أمام محور تقدم القوات ،مع تركيز القوى وحشـدها فـي
ـتطاعت الق ـوات اليابانيــة قطــع الطريــق فــي مــوقعين مــن المواقــع
مواجهــة الق ـوات البريطانيــة ،إذ اسـ
ْ
المهمـة .األول كــان علــى مســافة قريبــة مــن تون ازنــغ حيــث قــام اللـواء اليابــاني  ،111باســتدارة حــول
المفارز المتقدمة البريطانية وأخذ في االشتباك معها .أما المكان الثاني الذي تـم قطـع الطريـق فيـه

فكــان يقــع علــى مســافة قريبــة مــن َمعلــم  ،119لــذا ،أمســى الطريــق إلــى إمفــال مغلق ـاً فــي يــوم 11
آذار(.)2
أخذت الفرقة البريطانية السابعة عشر بالتعامل فو اًر وبفاعلية قوية مـع القـوة
ونتيجة لذلك،
ْ
ـدأت قــوة
ـت الطريــق عليهــا .وفــي يــوم  11آذار ،بـ ْ
ـزت عنــد المكــان األول وقطعـ ْ
اليابانيــة التــي تمركـ ْ

الجوركاالهنديــة بــالهجوم علــى القــوة اليابانيــة المســيطرة علــى الطريــق عنــد مدينــة تون ازنــغ بــدعم مــن

ونجحت قوة الهجوم في اختراق المواقع اليابانية وااللتحام مع القوة المدافعة
نيران المدفعية الثقيلة،
ْ
عنهــا ،بقتــال شــرس دمــرت خاللــه القــوة اليابانيــة تــدمي ار كــامال ،فأصــبح الطريــق مفتوحـاً حتــى َمعلــم

 119فقط(.)3

ـدأت وحــدات
ـت وحــدات الفرقــة  11اليابانيــة الحــتالل إمفــال ،وبـ ْ
ومــن جانــب آخــر ،تحركـ ْ
الفرقة عبور نهر شيندوين على ثالثة أرتال ،وكان واجبها يتمثل في متابعة التقدم حتى الوصـول

ـت األرتــال
إلــى شــمال إمفــال ،وحصــار المدينــة وعزلهــا تمهيــداً الحتاللهــا .وفــي يــوم  11آذار التقـ ْ
الثالثة للفرقـة  11عنـد أوكهـول ( (Oakhallالتـي تبعـد خمسـين مـيالً مـن إمفـال ،فـي الوقـت الـذي
(Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.3, p. 281.)1
( )2نخبة من القادة العسكريين الفرنسيين ،المصدر السابق ،ص .122
(Chhina., Op. Cit., p. 37.)3
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كانت فيه الفرقة اليابانيـة  11تقـوم بعبـور النهـر لتتـابع تحركهـا إلـى يمـين الفرقـة  ،11وصـرح قائـد
ْ
الحملة اليابانيةموتاغوشي قائالً" :ما أن يبدأ االلتفاف حتى تسقط إمفال بضربة واحدة ،ويمتم لنما
القضاء على القوة البريطانية المتواجدة على أرض هذه الجزيرة"(.)1

وفــي هــذه المرحلــة بالــذات ،اشــتبكت وحــدات مــن الفرقــة اليابانيــة  11مــع الل ـواء الخمســين
ـت الق ـوات
المظلــي الهنــدي وذلــك فــي يــوم  19آذار ،قــرب مدينــة أوكهــرول ،وبعــد قتــال شــديد تمكنـ ْ
اليابانيــة مــن احتاللهــا فــي يــوم  11آذار .األمــر الــذي نــتج عنــه محاولــة الق ـوات البريطانيــة اعــادة
ـومي  11و 11آذار،
تنظيمها على بعد تسـعة أميـال جنـوبي أوكهـرول ،واس ْ
ـتمرت فـي قتالهـا بـين ي ّ
اضطرت بعد ذلك إلى االنسحاب ،خاصة بعد أن وصلَلواء المظليين الهنديإلى مرحلة االسـتنزاف
و
ْ
الكامل ،فصـدر األمـر إلـى بقيـة اللـواء باالنسـحاب والت ارجـع عـن طريـق إمفـال .وتمخـض عـن تلـك

كانت تدور فيه رحى تلـك المعـارك الشرسـة
المعارك خسائر فادحة من الطرفين ،وفي الوقت الذي
ْ
ـت ثمــة اشــتباكات مماثلــة فــي ضـراوتها علــى بعــد عشـرة أميــال تقريبـاً إلــى
فيـأوكهرول وحولهــا ،كانـ ْ
الجنوب – الغربي من أوكهرول(.)2
وعلى نحو عام ،كانت المعلومات الدقيقـة عـن عـدد وامكانيـة القـوات اليابانيـة غيـر متـوفرة

لدى القوات البريطانية ،بيد ان ثمـة حقيقتـان ثابتتـان البـد مـن االشـارة لهمـا ،األولـى هـي إن الفرقـة

المباشـر .وعليـه
أصبحت ممزقة وضعيفة ،والثانية هي إن إمفال ذاتها
 11قد
ْ
ْ
غدت تحـت التهديـد ُ
قررت القيادة البريطانية زج كل قواتها في بورما ،بالمعركة والتضـحية بمبـدأ ضـرورة االحتفـاظ بقـوة
ْ

()3
ـذت القـوات البريطانيـة –
احتياطية ،فأرسـلت لـواءين مـن الفرقـة  11بمهمـة دعـم الفرقـة  . 11وأخ ْ
ـدأت فــي تنفيــذ
الهنديــة ،تتــدفق مــن مدينــة آ اركــان)- )Arakanغــرب بورمــا -عــن طريــق الجــو ،وبـ ْ

ونجحت في تطهير الطريق حتـى مدينـة رانغـون) ،)Rangoonعاصـمة بورمـا حينـذاك،
عملياتها،
ْ
وبذلك أصبح التقدم الياباني من أوكهرول إلى كوهيما-إمفـال معرضـاً لالصـطدام بالمقاومـة القويـة

للمواقــع الدفاعيــة البريطانيــة( .)4وفــي ظــل تلــك األحــداث رأت القيــادة العســكرية األميركيــة أن زحــف
اليابانيين نحو الهند عن طريق حملة كوهيما – إمفال هي محاولة يائسة لصرف األذهان إلى تلك

الناحية ،ومعالجة وانقاذ قاعدتهم الرئيسة في شمال بورما التي أشتدت عليها وطأة القوات الصينية
–األميركية(.)5

(Quoted inToye Hugh, Subhash Chandra Bose: The Springing Tiger, Mumbai:JaicoPublishing House, 1991, p. )1
184.
(William J. Slim, Defeat into Victory, London: Cassels, 1956, pp. 371–372.)2
( )3هيثم األيوبي ،المصدر السابق ،ص .503
(Brett-James, Anthony and Geoffrey Evans, Imphal: A Flower on Lofty Heights, London: Macmillan, 1962, pp. )4
326–327.
(" )5جريدة الشهاب" ،بغداد ،العدد  22 ،203آذار  ،5000ص .0
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وف ــي غض ــون ذل ــك ،تحرك ــت القـ ـوات الياباني ــة م ــن أوكه ــرول به ــدف الوص ــول إل ــى خ ــط

كوهيمــا-إمفــال واخت ارقــه بمســاعدة الفرقــة األولــى فــي الجــيش الــوطني الهنــدي ،وفــي يــوم  11آذار
ـت موقعـاً دفاعيـاً
نجحت من تدمير الجسر الواقع على بعد  11مـيالً إلـى الشـمال مـن إمفـال ،وأقام ْ
ْ
قوياً أمكن بواسطته قطع الطريق ،وأمست إمفال معزولـة عـن كـل محـاور االتصـال البريـة الرئيسـة
بحيث لم يبق لها لالتصال بالعالم الخارجي إِ َّال الطريق الضيق الذي يصلها من الغرب (.)1
لمطـاردة القـوات اليابانيـة
وأخذت القوات المتقدمة من اللواء  11للفرقـة  11تتحـرك بسـرعة ُ
ـت تعمــل علــى حصــار بعــض المفــارز الصــغرى فــي َمعلــم  119عنــد طريــق تيــديم .لكــن
التــي كانـ ْ

ـت فــي التســلل إلــى الغابــات قبــل أن تــتمكن وحــدات الل ـواء  11مــن متابعــة
الوحــدات اليابانيــة نحجـ ْ
أخذت الوحدات اليابانية في تنظيم سلسلة من
تقدمها حتى المنحدر المشرف على معسكر  ،119و ْ

المواقــع علــى الطريــق الواقــع خلــف الق ـوات البريطانيــة .فأصــبح ل ازم ـاً علــى األخي ـرة أن تتحــرك مــن
جديد لتطهير الطريق الذي يصل في نهايته إلى إمفال(.)2

تمكنت القوات اليابانية والبريطانية من فرض سيطرتها بالتناوب على طريق تيديم .ولكن
و
ْ

الموقـف عــن المعســكر  119ت ازيـد خطــورة ،بفعــل تـأخر القـوات البريطانيــة فـي تجــاوز المنعطفــات،
وتعاظم ضغط القوات اليابانية مع اتساع نطاق القصف ،بحيث أصبح من المستحيل على القوات

البريطانية االستمرار في الدفاع بطريقة مجدية ضمن حدود هذه المنطقة الغنية بعوائقهـا والمكتظـة
بالســكان العــزل .إِ َّال أ َّ
َن القيــادة البريطانيــة تمكنــت مــن أخ ـراج الســكان بمهــارة فائقــة عبــر المم ـرات
التــي تختــرق الغابــات واختـراق مواقــع القـوات اليابانيــة حتــى وصــولهم إلــى منطقــة عمــل الفرقــة 11

البريطاني ــة( .)3وبع ــدها س ــقط المعس ــكر  ،119ف ــي قبضـ ـة القـ ـوات الياباني ــة م ــع ك ــل م ــا في ــه م ــن
مســتودعات كبيـرة وأعــداد كثيـرة مــن اآلليــات والمركبــات التــي تركتهــا القـوات البريطانيــة المنســحبة،

وعلى أثر ذلـك نظـم قائـد الفرقـة  11الجنـرال كـوان ،هجومـاً مضـاداً قويـاً اسـتطاع بواسـطته اسـتعاد

المعسكر واجبار القوات اليابانية على االنسحاب في نهاية آذار .)4( 1911

وعقـب ذلـك طلــب قائـد الفرقــة  11مسـاندة مــن لـواءين مــن قـوة الفرقــة  11بمتابعـة مطــاردة

تابعت الفرقة  11طريقها إلـى إمفـال ،إذ وصـلتها يـوم  1نيسـان .1911
القوات اليابانية ،في حين
ْ
ـت تل ــك الفرق ــة ف ــي المحافظ ــة عل ــى قوته ــا أثن ــاء تنفي ــذ الم ارح ــل األخي ــرة م ــن التق ــدم بفض ــل
ونجح ـ ْ
اإلمدادات التي كانت تصلها من الجو ،أما سالح الجو الياباني فإنه حاول أكثر من مرة التعرض

للفرقة  ،11لكن هجوم الطيران الياباني لم يكبد القوات البريطانية خسائر كبيرة(.)5

(Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.3, p. 280.)1
( )2رمضان الوند ،المصدر السابق ،ص .162
(Robert Lyman, Japan’s Last Bid for Victory, Barnsley: Praetorian Press, 2011,p.254.)3
(Lyman., Op.Cit. , p. 132.)4
(")5جريدة الرأي العام " ،بغداد ،العدد  0 ،022نيسان  ،5000ص 3؛ " جريدة الشهاب" ،العدد  0 ،200نيسان  ،5000ص .5
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وعلى جبهة ثانية ،حشدت القـوات اليابانيـة قـواتهم إلـى الجنـوب مـن وادي كابـاو (Kabau

) Valleyشـ ــرق إمفـ ــال ،وشـ ــنوا يـ ــوم  11آذار هجـ ــوم مباغـ ــت ،إال أنـ ــه توقـ ــف بعـ ــد أسـ ــبوع مـ ــن
استأنفت هجومها مرة أخرى يوم  11آذار .1911وعلى
االشتباكات الدامية ،ولكن القوات اليابانية
ْ
الرغم من نجاح القوات البريطانية في ايقاف الهجوم اليابانيأصبح من الواضح خطورة الوضع عند

ـت
الجبهــة الش ـرقية مــن إمفــال ،وزاد مــن خطورتــه التقــدير الخــاطئ لموقــف القـوات اليابانيــة ،إذ كانـ ْ
القيــادة تعتقــد إن أقصــى مــا يمكــن لليابــانيين زجــه فــي ذلــك اإلقلــيم هــو ل ـواء واحــد مــن الفرقــة ،11
ونتج عن ذلك خطأ في تقدير قدرة اليابانيين سواء بالنسبة التساع جبهـة عمليـاتهم أو فـي عمقهـا،

ـت الفرق ــة  11بكامله ــا للقت ــال ف ــي جبه ــة كوهيم ــا – ديم ــابور
الس ــيما إن القي ــادة الياباني ــة ق ــد زج ـ ْ
ّ
( -)Dimapurأكبر مدينة في اليةناجالند شرق كوهيما(.)1
وفي غضـون ذلـك ،لـم تكـن القيـادة البريطانيـة تتوقـع مثـل ذلـك التطـور فـي سـير العمليـات

ـدت نفسـها أمـام موقـف خطيـر ،فـالقوات المدافعـة عـن كوهيمـا ،وديمـابور ضـئيلة
العسكرية ،لـذا وج ْ
جداً ،واذا كان يمكن للقوات البريطانية تتوقع احتمـال نتـائج ضـياع كوهيمابيـد ان ضـياع ديمـابور
كــان يشــكل ض ـربة حاســمة ،نظ ـ اًر ألنهــا تضــم القاعــدة الجويــة الوحيــدة ،ومحطــة خــط ســكة الحديــد

الرئيس ـ ــة ،وذل ـ ــك يعن ـ ــي إن فق ـ ــدان الس ـ ــيطرة عل ـ ــى ديم ـ ــابورمن ش ـ ــأنه أن يب ـ ــدد ك ـ ــل اآلم ـ ــال ف ـ ــي
إإمكانيـةانقاذإمفال ،وسـيحرم القـوات البريطانيـة مــن كـل فرصـة لوضــع العوائـق أمــام تقـدم اليابــانيين
واعاقتهم عن الوصول إلى وادي براهمابوترا ،وبالتالي سـتتوقف اإلمـدادات التـي سـيتم إرسـالها إلـى

الصين(.)2

وازاء هذاالموقف بعث ونستون تشرشل رسالة إلى القائد األعلى لقوات الحلفـاء فـي جنـوب

شرق آسيا لويس مونتباتن ((Louis Mountbatten

()3

ذكر فيهـا " اعرب رؤساء أركان الحمرب

السيما بالنسبة إلى احتياطي الذخائر والممؤن،
عن قلقهم بصدد الوضع في كوهميما – إمفال ،و ّ
للمحافظة على الوضع ،سواء أكانمت ممن
ونحن نخولك ان تطلب ما تشاء من الطائ ارت الالزمة ُ

الطممائرات التممي تنقممل المعممدات إلممى الصممين أم مممن أي مصممدر آخممر ،حتممى ال تبقممى لممك عممذر إذا
فشمملت فممي مسممعاك ،ويجممب عليممك ان تحممافظ علممى مهممام منصممبك فممي هممذه المرحلممة الحرجممة

والخطيرة " (.)4

( )1هيثم األيوبي ،المصدر السابق ،ص .503

(" )2جريدة الشهاب " ،العدد  6 ،299نيسان  ،5000ص .5

المشــتركة فــي عــام  ،5005أصــبح القائــد األعلــى لقـوات الحلفــاء فــي
( )3ولــد عــام  ، 5099دخــل البحريــة الملكيــة البريطانيــةُ ،عــين مستشــار العمليــات ُ
جنوب شرق آسيا في آذار  ،5002وكانت مهمته األساس منع تقدم اليابان نحـو الهنـد واسـترجاع بورمـا ،ثـم ُعـين بمنصـب نائـب الملـك فـي الهنـد
والحاكم العام في الهند حتى عام  ،5002ثم رئيس أركان الدفاع البريطاني للمدة ( )5061-5010وتوفى إثر عملية اغتيال بتاريخ  22آب عام

 5020في أيرلنداُ .ينظر :روجر ﭘاركنسن ،ج ،2المصدر السابق ،ص .026-021
( )4ونستون تشرشل ،مذكرات ونستون تشرشل ،ج ،2بغداد :منشورات مكتبة المنار ،د.ت ،ص .292
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وفي ضوء ذلك ،أمر مونتباتن من الجنرال سليم دعم القوات البريطانية بزج لواء الخمسين

المظلــي الهنــدي ،ول ـواء الــدبابات الهنــدي رقــم  .111فض ـالً عــن ثالثــين طــائرة داكوتــا مــن أصــل
األسراب الثمانية المخصصة لنقل اإلمـدادات للصـين ،إذ كانـت تتكـون من(أربـع أسـراب بريطانيـة،

وأربــع أسـراب أميركيــة)( .)1وتحركــت القـوات البريطانيــة -الهنديــة لــدعم جبهــة واليــة آســام التــي تقــع
ناجالن ــدومانيبور اللت ــان
ف ــي الج ــزء الش ــمالي الشـ ـرقي م ــن الهن ــد ،والت ــي يح ــدها م ــن الش ــرق واليت ــا َ
وصلت تلك القوات إلى واليةآسـام ،إذ
تفصالنها عن أراضي مينمار  ،وفي يوم  11آذار ،1911
ْ
كان تحويل قسم من الجهد الجـوي المخصـص للصـين هـو العامـل الحاسـم فـي تـوفير قـدرة الحركـة
والوصول إلى الوالية في الوقت المناسب .وبذلك أمكن معالجة الخطأ في تقدير الموقف ،بالسرعة

ـت بق ـوات كافي ــة حتــى تس ــتطيع
فــي تنفيــذ التح ــرك .وأُعيــد تنظــيم قـ ـوات جبهــة آســام بع ــد أن دعمـ ْ
مجابهــة ضــغط القــوى اليابانيــة المســتمر ،وأُعيــد توزيــع الواجبــات علــى فــرق الجبهــة المختلفــة بمــا
يتناسب وقدراتها(.)2

ثالثاً :أثر حملة كوهيما -أمفال على الجيش الياباني (نيسان – حزيران )4911

أفاد الطرفان الياباني والبريطاني من مدة الهـدوء إلعـادة التنظـيم حتـى أسـتكمل كـل طـرف

اسـتعداداته ،إذ درس الطرفـان أخطائهمـا فـي تقـدير قـوة اآلخـر ،ومضـى األسـبوع األول مـن نيسـان

 ،1911والموقـف علــى جبهـة آســام الزال خطـ اًر بفعــل اســتمرار ضـغط القـوات اليابانيـة علــى تخــوم

سـهل إمفـال( .)3وفـي الوقـت نفسـه ،فـأن القـوات اليابانيـة بـرغم كـل مـا تكبدتـه مـن خسـائر ،فــإن أي

السيما وأنها ال تسـتطيع احتمـال حـروب االسـتنزاف الطويلـة،
إضاعة للوقت لم تكن في صالحهاّ ،
وكان الثمن الذي دفعه اليابانيون أعدادا منـالقتلى والجرحـى يزيـد كثيـ اًر علـى مـا هـو متوقـع .فضـالً
عن ذلك فأن طيران الحلفاء في تلك المدة بذل أقصى جهد ممكن تحقيقه ،سواء من أجل السيطرة

ت المعـارك إن عمليـات
على سماء المعركـة أو مـن أجـل نقـل متطلباتهـا مـن القـوات واألعتـدة ،أثبتـ ْ
النق ــل الج ــوي ه ــي الح ــل العمل ــي للتغل ــب عل ــى الص ــعوبات ف ــي الجبه ــات الواس ــعة والعميق ــة وف ــي

المناطق الصعبة(.)4

ونظ اًر ألهمية ديمابور ،فقد تم تركيز الجهد عليها ،وتم إرسال لواء لحمايتها فـي منتصـف

نيسان ،كما أعطيت كوهيما األفضلية األولى في ُسلم العمليات ،إذ حصل الجنرال وليم سليم على
()5
إمــدادات كبيـرة مــن الــذخائر والمـواد التموينيــة  .لــذا صــار موقــف جبهــة الحلفــاء فــي آســام متوازنـاً

ق ــدر المس ــتطاع ،ونظـ ـ اًر لم ــا اص ــبح علي ــه موق ــف الطـ ـرفين المتص ــارعين ،فإن ــه ل ــم يع ــد باإلمك ــان
(Slim., Op. Cit. , p. 373.)1
(James., Op. Cit., p.330.)2
(" )3جريدة الشهاب " ،العدد  0 ،292نيسان  ،5000ص .0

( )4المصدر نفسه ،العدد  59 ،293نيسان  ،5000ص 0؛ "جريدة الرأي العام " ،العد  55 ،025نيسان  ،5000ص .3
( )5جريدة الرأي العام " ،العد  52 ،021نيسان  ،5000ص .5
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الوصـول إلــى نصـر حاســم .ولهـذا كــان مــن الطبيعـي أن يتعــرض كـل طــرف للخسـائر الفادحــة فــي

وصلت الفرقة اليابانية  11في نهايـة شـهر آيـار إلـى مرحلـة االسـتنزاف
االشتباكات المستمرة حتى
ْ
الكامل ،وقد أظهر الجندي الياباني في تلك المعارك المتواصلة روحـاً معنويـة عاليـة وكفـاءة قتاليـة

جيدة.

وأســهم إعــادة التنظــيم المســتمر للقـوات البريطانيــة وتــوفير المتطلبــات الضــرورية فــي جعــل

السيما وان ميزان التفـوق فـي القـوى والنقـل اصـبح
موقف البريطانيين أفضل من موقف اليابانيينّ ،
لصالح البريطانيين منذ بداية شهر حزيران  ،1911لـذلك أصـبح باسـتطاعة تلـك القـوات االنطـالق
مــن مواقــع ال ــدفاع إلــى الهج ــوم ،فأصــدرمونتباتنأوامره ف ــي  1حزي ـران  1911لمع ــاودة فــتح طري ــق
كوهيمـا فــي موعــد ال يتجــاوز منتصـف شــهر تمــوز ،وابعــاد كــل خطـر يابــاني يتهــدد الجبهــة .ووجــد
الجن ـرال ســليم إن ذلــك الموعــد يزيــد علــى مــا كــان يتوقعــه ،لــذا طالــب بتركي ـز الجهــد علــى إعــادة

السيطرة على كوهيما ،فوضع مخططاً للعمليات بحيث يتم دفع بعـض القـوات مـن جبهـة سـيام مـع
مدفعية الجيش الرابع كقوة ضـاربة رئيسـة تـدعمها الـدبابات لتنفيـذ واجـب التقـدم علـى محـور طريـق

إمفال.

كما وطلب سليم مـن لـواء الـدبابات الهنـدي رقـم  ،111التقـدم بسـرعة وبصـورة متوافقـة مـع

تقدم القوات البريطانية ،بحيث تستطيع توفير الحماية لتلك القوات وقطع الطريق أمـام كـل محاولـة

تقوم بها القوات اليابانية لالنسحاب ،فضالً عن تنفيذ المزيـد مـن عمليـات االسـتنزاف حيـال القـوات

اليابانية والتقدم حتى أوكهرول(.)1

ـت القيــادة البريطانيــة تأمــل فــي أن تــتمكن مــن إرغــام اليابــانيين علــى الت ارجــع بعيــداً
وكانـ ْ
بهدف تحقيق النصـر علـيهم .وكـان مـن السـهل تنفيـذ مثـل تلـك العمليـة فـي إقلـيم غيـر ذلـك اإلقلـيم
الصــعب الــذي تغطيــه الغابــات والــتالل والطــرق الضــيقة ،فضـالً عــن هبــوب الريــاح الموســمية ومــا
يرافقه من غيوم كثيفة وأمطـار غزيـرة شـكلت مصـاعب جمـة أمـام تطـوير عمليـات القـوات بسـرعة.

في الوقت نفسه ،رأت القيادة اليابانيـة بأنـه باسـتطاعتها تكليـف وحـدات صـغيرة مـن حـرس المـؤخرة
للقـ ـوات الياباني ــة إعاق ــة تق ــدم القـ ـوات البريطاني ــة بنج ــاح ،بينم ــا تق ــوم التش ــكيالت الياباني ــة الكب ــرى
باالنسحاب بعيداً عن المعركة ،إِ َّال أنها ستترك للبريطانيين الكثير من متاعها ومعداتها(.)2

ـزت الق ـوات البريطانيــة بعــض عمليــات التطهيــر فــي يــومي  1و1
وفــي غضــون ذلــك ،أنجـ ْ
ـتأنفت تقــدمها نحــو معســكر  11علــى طريــق إمفــال .ووقــع قتــال عنيــف مــع
حزي ـران  ،1911واسـ ْ
مفارز حرس المؤخرات اليابانية ،إذ كان أمر مجابهة الصعوبات قد أصبح من األمور العادية في

المشــاركة مــع الق ـوات المتقدمــة إل ازلــة
عمليــات الق ـوات البريطانيــة ،فكــان علــى المهندســين والفنيــين ُ
( )1نخبة من القادة العسكريين الفرنسيين ،المصدر السابق ،ص .122
(James., Op. Cit.,p.400.)2
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أثار الدمار مع رفع عدد كبير من األلغام إلى جانب إقامة جسرين كبيـرين .وكـان مـن حسـن حـظ

ـت تهمــل الــدعامات والركــائز ممــا كــان
البريطــانيين إن الق ـوات اليابانيــة عنــد تــدميرها الجســور كانـ ْ
يجعل عملية إقامة الجسور العسكرية سهلة نسبياً(.)1

ـت أول مقاومــة جدي ــة لليابــانيين عن ــد مدينــة منيس ــفيما) )Menesvimaبــالقرب م ــن
وكانـ ْ
ـت
إمفال ،فقد
تركت القوات اليابانية مفرزة من حرس المؤخرة إلعاقـة تقـدم القـوات البريطانيـة ،وكان ْ
ْ
تحيط بالموقع حقول األلغام وتحميه المدفعية وتتشـابك أمامـه نيـران الرشاشـات الثقيلـة ،وازاء ذلـك،

ـطرت إلــى الت ارجــع قلــيالً فــي
توقفــت وحــدات الهجــوم البريطانيــة أمــام ذلــك الموقــع الــدفاعي ،ثــم اضـ ْ
مساء يوم  1حزيران ،بفعل تزايد ضغط القوات اليابانية .وفي اليوم التالي نظم البريطـانيون ضـربة
ـعفت الق ــوة
قوي ــة جانبي ــة ض ــد الموق ــع الياب ــاني ،ولك ــن الغاب ــات الكثيف ــة والض ــباب واألمط ــار أض ـ ْ
ـت
الهجومية البريطانية واعاقتها عن الوصول إلى هدفها،
فقامت باحتالل تل يماثل التل الـذي كان ْ
ْ
تتمركز عنده القوات اليابانية(.)2

وتمكنــت الق ـوات البريطانيــة بإعــادة تنظــيم هجومهــا بتنفيــذ عمليــة ناجحــة يــوم  11حزي ـران

 ،1911إذ أُبيـد عـدد كبيـر مـن أفـراد القـوات اليابانيـة أثنـاء تـراجعهم عـن التـل ،وتمكـن البريطــانيين
مــن الســيطرة علــى أربعــة أميــال أُخــرى مــن الطريــق ،وعنــد ذلــك حــدث تــأخر جديــد بســبب تــدمير
اليابانيين للجسر الذي كان من المقرر أن تعبر منه قوات الهجوم .وكان ذلـك التـأخير إلـى جانـب

مجابهة مفرزة أُخرى من وحدات مؤخرات القوات اليابانية ،هي من أهم العوامـل التـي سـاهمت فـي
أعاقة التقدم بحيث لم تتمكن القوات البريطانية من تجاوز أكثر من أميال قليلة فقط ،وأمكنها حتى

مساء يوم  11حزيران التوقف على بعد ميل واحد فقط من موقع (ماو-سونغ-سانغMao-sung-

 )sangالــذي كــان ُيمثــل النقطـة الفاصــلة بــين كوهيماوامفــال ،وكــان يضــم أعلــى خطــوط االنحــدار
المتوجهة بشكل حاد وبزاوية قائمة نحو الطريق(.)3
ـت مصـممة
كانت المعلومات المتوافرة للبريطانيين ،تشير كلهـا إلـى إن القيـادة اليابانيـة كان ْ
ْ
على االحتفاظ بذلك الموقع القـوي جـداً فـي محاولـة أخيـرة إليقـاف تقـدم القـوات البريطانيـة وأعاقتهـا

ـت القـ ـوات الياباني ــة ف ــي اس ــتخدام منيس ــفيماكموقع
م ــن الوص ــول إل ــى إمف ــال ،وبه ــذا الص ــدد ،نجح ـ ْ
لتأخير تقدم القوات البريطانية أياماً عديدة ،أما في(ماو-سونغ-سانغ) ،فقد جهر اليابانيون دفاعهم

ـت المدفعيــة البريطانيــة فــي قصــف المواقــع اليابانيــة
لمعركــة حاســمة .وفــي يــوم  11حزي ـران انطلقـ ْ
ـت القـوات تتحـرك لـيال
بشكل مكثف ومركز ،و
استمرت عمليات القصـف مـدة طويلـة ،فـي حـين كان ْ
ْ

ـت الق ـوات
للقيــام بحركــة التفــاف مزدوجــة ضــد جنــاحي الق ـوات اليابانيــة األيمــن واأليســر ،إذ بوغتـ ْ
ـدت إن المواقــع فــي(مــاو-ســونغ-ســانغ) خاليــة مــن كــل مقاومــة
البريطانيــة مباغتــة تامــة عنــدما وجـ ْ
(Lyman., Op.Cit. , p. 134.)1
(Norman Franks, The Air Battle of Imphal, London; William Kimber, 1985, p. 20.)2
(Peter Ward Fay, The Forgotten Army, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993, p. 273.)3
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يابانيــة وكانــت تلــك هــي الم ـرة األولــى فــي معركــة بورمــا والتــي يســتلم فيهــا موقــع يابــاني للق ـوات

()1
ويعــد ذلــك العمــل مــن األعمــال الخداعيــة الجيــدة التــي تفــنن
البريطانيــة دون قتــال أو مقاومــة ُ .
اندفعت القوات البريطانية يوم  11حزيران بأقصى سـرعة لهـا
اليابانيون في استخدامها .ومع ذلك،
ْ

ـت فــي قطــع  11ميــل فــي يــوم واحــد .ولكــن بعــد ذلــك
فــي تعقــب القـوات اليابانيــة المنســحبة ،ونجحـ ْ
ـت ،بفعــل تــدمير الجســور تــدمي اًر تامـاً وضــرورة عمــل المهندســين إلعــادة
االنــدفاع لــم تلبــث أن توقفـ ْ
بناء الجسور في مدة زمنية غير قصيرة(.)2

ـت الفرقــة  11تتقــدم إلــى الشــرق مــن الطريــق بحيــث إنهــا لــم تلــق فــي
ومــن جهــة ثانيــة ،كانـ ْ
البدايــة مقاومــة كبيـرة ،وأمكــن لهــا عــن طريــق االســتمرار فــي ضــغطها القــوي علــى القـوات اليابانيــة
المتراجعة لالستيالء على ما تركه اليابانيون من المدفعية ومدافع الهاون والمعدات المختلفة .وفـي

يوم  1حزيران أمكن إعـادة التمـاس مـع اليابـانيين علـى بعـد عشـرة أميـال إلـى الجنـوب الشـرقي مـن

ـت القـوات بعـدد مـن الهجمـات الثانويـة والضـعيفة علـى المواقـع
كوهيما .وفي ليل  1-1حزيران قام ْ
اليابانية في منحدرات كيلريما) (Killrimaالواقعة على بعد أميال فقط نحو الشرق .وبعـد عـدد مـن

ـتمرت عــدة أيــام عبــر
ـت مجموعــة وحــدات عســكرية فــي اسـ ْ
المعــارك والهجمــات بــين الــتالل ،انطلقـ ْ
الممرات الضيقة في الغابات الكثيفة لتطويق القوات اليابانية(.)3
ـت الق ـوات اليابانيــة فــي تــأخير تقــدم الق ـوات البريطانيــة حتــى يــوم  11حزي ـران ،إذ تــم
نجحـ ْ
ـت طريــق
ـلت الفرقــة  11إلــى هــدفها ،وقطعـ ْ
اســتئناف التقــدم مــن جديــد ،وفــي يــوم  11حزيـران وصـ ُ

اإلمداد الرئيس للقوات اليابانية ،وهو الطريق الممتـد مـن الشـرق إلـى الغـرب بـين كوهيمـا و(مـاو -

وقعت معركة ضارية علـى بعـد ميـل واحـد مـن مـاو-سـونغ ،
سونغ -سانغ) ،وفي يوم  11حزيران
ْ
ـت الفرقــة  11بفضــل تلــك العمليــة فــي إرغــام القيــادة اليابانيــة علــى اتخــاذ قرارهــا بــإخالء
إذ نجحـ ْ
الموقــع التــي كــان مــن المقــرر لــهُ أن يصــمد لمــدة طويلــة فــي مواجهــة القـوات البريطانيــة المتقدمــة.
وعقــب اســتكمال الفرقــة  11واجبهــا المباشــر ،طلــب منهــا إعــادة تنظــيم قواتهــا فــي مــاو سونغســانغ

ـت القـ ـوات
واالنط ــالق للعم ــل بع ــد ذل ــك كمف ــارز اس ــتطالع قتالي ــة عل ــى الط ــرق الباقي ــة الت ــي ال ازل ـ ْ
اليابانية مسيطرة عليها ،ومتابعة وحداتهم الممزقة والضائعة في متاهات األدغال(.)4

كان خط اإلمداد الرئيس للفرقة  11على ُبعد 11ميل ،وكان الوصول إليها يتطلـب السـير
فــوق شـريط متعــرج مــن األ ارضــي الطينيــة الموحلــة ،والتــي كانــت حتــى ســيارات الجيـب تنزلــق فقهــا

ـت
وتتأرجح ،أو تغرز بعجالتها في الطين ،ولم يبق مـن وسـيلة لتـوفير اإلمـدادات إال البغـال .وكان ْ
أرتال لواء المهمات الخاصة من الفرقة  ،11تندفع طوال الوقت نحو الشـرق علـى جبهـة عريضـة،
(John Parratt, Wounded Land, New Delhi: Mittal Publications, 2005,pp.91-94.)1
(" )2جريدة الشهاب " ،العدد  52 ،210حزيران  ،5000ص .0
( )3هيثم األيوبي ،المصدر السابق ،ص .501

(" )4جريدة الشهاب " ،العدد  29 ،216حزيران  ،5000ص .5

111

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

المركز الديمقراطي العربي  -برلين

ـتطاعت تلــك األرتــال بسلســلة مــن عملياتهــا الصــغيرة وهجماتهــا المتفرقــة فــي الغابــات الكثيفــة
إذ اسـ
ْ
أذهلت اليابانيين أن تحدث الفوضى واالضطراب في خطوط مواصالتهم وأن تـدمر
وكمائنها التي
ْ

أرتــال البغــال الناقلــة لإلمــدادات ،إذ كــان الشــتراك الل ـواء  11دور كبيــر فــي نجــاح عمليــات تقــدم

ـت تق ــدمها السـ ـريع ف ــي
ـت مس ــيرة العملي ــات وأوقف ـ ْ
الفيل ــق  .11ورغ ــم إن س ــيول األمط ــار ق ــد أعاق ـ ْ
ـت الفرقــة الخامســة مــن الفيلــق البريطــاني ال اربــع مــن االقتـراب
قطاعــات جبهــة آســام كلهــا ،فقــد نجحـ ْ
بص ــورة بطيئ ــة م ــن ك ــانغبوكبي) )Kangbukbeي ــوم  11حزيـ ـران ،بع ــد مجموع ــة م ــن الهجم ــات
المستمرة على امتداد طريق كوهيما وبواسطة عمليات االلتفاف القصيرة عند كل طرف من طرفـي

الطريق(.)1

أصدر قائد الفيلق الرابع أوامره إلـى الفرقـة الخامسـة بالتقـدم حتـى كـانغبوكبي ،نتيجـة تـوفر

معلومـات لــدى القيــادة عــن قيــام اليابـانيين بحشــد قـوات كبيـرة إلــى الجنـوب مــن إمفــال وغربهــا .وقــد
تطلب هذا الموقف التنسيق بين تقدم الفرقتين الخامسة والسابعة عشرة .وعالوة على ذلك فقد كـان

الفيلــق  11قــد أحــرز نجاحـاً كبيـ اًر فــي تقدمــه نحــو الجنــوب .وكــان مــن األفضــل للقيــادة العامــة فــي
الواقع دفع الفرقة الخامسة للتقـدم علـى امتـداد طريـق كوهيمـا حتـى أقصـى مسـافة وبأقصـى سـرعة

ممكنة ،عوضاً عن تأخير تقدمها ،فالمبالغة في تقدير قوة اليابانيين واحتمال تجدد هجمـاتهم علـى

ـرت نتيجــة خطــأ تقــدير الموقــف
إمفــال ،تعــادل فــي خطورتهــا التهــاون فــي تقــدير الموقــف ،وقــد ظهـ ْ
ـت القـوات اليابانيــة
بسـرعة ،ذلـك إن إعاقـة تقـدم الفرقـة الخامسـة وعـدم السـماح لهـا باالنـدفاع ،أعط ْ

ـرت نتيجـة
الفرصة لالنسحاب مـن بـين قـوات الفيلـق  11فـي اتجـاه اوكهـرول ونهـر شـيندوين ،وظه ْ
ـت عنــد أوكهــرول فيمــا بعــد لتــدافع بصــورة جيــدة ضــد
هــذا الخط ـأ الفــادح بشــكل واضــح عنــدما وقفـ ْ
القوات البريطانية(.)2

ـلت الق ـوات المتقدم ــة للفيلقــين اللــذين ك ــان يقودهمــا الجن ـرال ول ــيم ســليم حتــى مس ــافة
وصـ ْ
كانت الفرقة
أربعين ميالً من طريق كوهيما .وكانت الفرقة الثانية تقترب من مارام) )Maramكما
ْ
الخامســة تقتــرب مــن كــانغبوكبي .وعلــى الــرغم مــن انســحاب الق ـوات اليابانيــة وجالئهــا عــن أقــوى

ـتمرت فـي بـذل جهودهـا للصـمود أمـام
المواقع الدفاعية في(ماو-سونغ-سانغ) ،فإن تلـك القـوات اس ْ
الفرقة الثانية البريطانية ،تاركة إلعاقة تقدمها العديد من مفـارز حمايـة المـؤخرات الحـتالل المواقـع
ـاءت تحضــيرات المدفعيــة البريطانيــة
الدفاعيــة فــي مــارام ،وعلــى مســافة  1أميــال إلــى الشــمال .وجـ ْ
بكل ثقلها لتشترك مع ضربات الطيران وغاراته فـي تمزيـق القـوات اليابانيـة ومسـاعدة الفرقـة الثانيـة
على االنتشار بسرعة ودعم هجمات وحدات المشاة ،وبذلك تـم تـدمير المـؤخرات اليابانيـة واحبـاط

ـت أوامرهــا بالصــمود لمــدة
ـت خلفيــات الق ـوات اليابانيــة قــد تلقـ ْ
مقاومتهــا خــالل ســاعات قليلــة .وكانـ ْ
( )1المصدر نفسه " ،العدد  23 ،210حزيران  ،5000ص .0
( )2رمضان الوند ،المصدر السابق ،ص .162
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قامت بها القوات اليابانية لتأخير تقدم
عشرة أيام على األقل ،بيد أن فشلها أنهى كل محاولة جدية
ْ
ـرت بحيــث لــم يعــد
ـت ودمـ ْ
ق ـوات الفيلــق  ،11وأصــبح مــن الواضــح بــأن الفرقــة اليابانيــة 11قــد تمزقـ ْ
باستطاعة القيادة العليا اليابانية السيطرة على المعركة وقيادتها(.)1

استطاعت الوحدات المتقدمة البريطانية في مدة قصيرة من االسـتيالء علـى كامـل معـدات
ْ
القوات اليابانية تقريباً بما فيها خرائطها ووثائقها ،ولذلك أسرعت القوات اليابانية في انسـحابها قبـل
أن يتمكن المهندسون البريطانيون مـن تفجيـر الجسـور إلعاقـة انسـحاب اليابـانيين وتـدميرهم ،وبعـد

ـت منـه القيـادة
أن تم تطهير مركز إرسالية كانغبوكبي من القوات اليابانيـة ،وهـو المركـز الـذي جعل ْ
اليابانية مق اًر لها ،فان القوات البريطانيـة تمكنـت مـن تحقيـق النصـر فـي حملـة كوهيمـا –إمفـال فـي

 11حزيـران  .)2( 1911وقــدرت ضـحايا الجــيش اليابـاني عقــب أنتهاءهـذه الحملــة بـأكثر مــن ثالثــة
عشر ألف قتيل ،مضـافا إليهـا أولئـك الـذين فقـدوا أرواحهـم بفعـل اصـابتهم بجـروح قاتلـة ،أو بسـبب

الجــوع والمــرض ،وبهــذا قــدرت خســائرهم ب ـثالث وس ـبعون ألــف رجــل ،كمــا فقــدوا أكثــر مــن()111
مــدفعا ،فــي حــين بلغــت خســائر القـوات البريطانيــة –الهنديــة نحــو ( )11,111جنــدي( .)3وفــي هــذا

الشأن صرَح الجنرال وليم سـليم "أن المعلومات التي حصلنا عليها من (االسرار فوق العادة) عن
القموات اليابانيممة ال تقممدر بممثمن ،إذ اتضممق أن موقممف التممموين اليابمماني هممو موقممف بممائس لممذلك
خطط موا هجممومهم لكممي يسممتولوا علممى مسممتودعات الجمميش الرابممع عشممر ليتمكن موا عنممد ذاك مممن

مواصلة القتال"(.)4

ـزت القي ــادة العس ــكرية الياباني ــة س ــبب الهزيم ــة ف ــي تل ــك الحمل ــة ،إل ــى ع ــدم االكتـ ـراث
وع ـ ْ
للمشاكل اللوجستية ،والصعوبات غير المتوقعة في الحفاظ على طرق االمداد عبر الجبال الوعرة،

ف ــي موس ــوم االمط ــار والري ــاح العاتي ــة ،مم ــا أدى إل ــى ت ــدمير نظ ــام االتص ــاالت والنق ــل الض ــعيف

اصالً ،لذا عانى الجيش من خسائر فادحة بفعل المرض والجوع (.)5

وبهذا الصدد ،وصف المؤر العسكري البريطـاني روبـرت ليمـان) )Robert Lymanتلـك

الحملــة بـالقول ":مممن الواضممق أن حملممة كوهيممما – إمفممال كانممت نقطممة تحممول فممي مسممار الحممرب
العالمية الثانيمة ،ألنهما تمثمل أحمدم المعمارك األربعمة الكبمرم فمي تلمك الحمرب ،وهمن سمتالينغراد،

والعلمين ،والحرب األميركية اليابانية في المحيط الهادئ ،إذ تم تسمية تلك الحملمة باسمم أعظمم

( ) 1نخبة من القادة العسكريين الفرنسيين ،المصدر السابق ،ص .122
(" )2جريدة الشهاب " ،العدد  22 ،262حزيران  ،5000ص .0

( )3ونستون تشرشل ،المصدر السابق ،ص 292؛ هيثم األيوبي ،المصدر السابق ،ص .503

( )4نخبة من العسكريين ،أسرار عسكرية فوق العادة ،بيروت :الدار العربية للموسوعات ،5026 ،ص .260
(Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.3, p. 281.)5
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معارك بريطانيا من قبل المتحمف الموطني فمي المملكمة المتحمدة"(.)1وبالمقابـل ،مثلـت تلـك الحملـة
أكبر هزيمة في تأريخ الجيش الياباني على األرض(.)2

الخاتمة:

حظيت حملة كوهيما  -إمفال بأهمية كبرى في االستراتيجية العسكرية للقيادة اليابانية ،إذ
ْ
ـت
كانـت تأمـل منهـا فـي االنطـالق نحـو الهنــد ،إن اسـتطاعت احـتالل كوهيماوامفـال ،فـي حـين كانـ ْ

قيــادة الحلفــاء وجــدت فــي ســقوطهما خط ـ اًر كبي ـ اًر ال يهــدد باجتيــاح الهنــد فقــط ،وانمــا يهــدد محــور
اإلمــداد للصــين وعزلــه أيض ـاً ،األمــر الــذي يضــعف قــوة الصــين إلــى حــد خطيــر ،وقــد يــؤدي إلــى
ـدت تلـك الحملـة أول عمليـة عسـكرية
أخفاق العمليات العسكرية لدول الحلفاء في آسيا كلها .لـذا ُع ْ
حاس ــمة ف ــي مس ــار الح ــرب العالمي ــة الثاني ــة ،ونقط ــة تح ــول ف ــي الصـ ـراع ب ــين الياب ــانيين والحلف ــاء
للسيطرة على جنوب شرق آسيا ،إذ تلقى اليابانيون أسوأ هزيمة فـي تـأريخهم العسـكري .ولـيس مـن

دارت رحاهــا فــي تلــك الحملــة ،الســيما
الســهل متابعــة تــاريخ معــارك القتــال الطويلــة والصــعبة التــي
ْ
ـت تتــأرجح بــين مــد وجــزر عبــر محــيط واســع مــن األقــاليم الصــعبة مــن النــاحيتين
وأن معاركهــا كانـ ْ
الجغرافية والمناخية.

ومــرت الحملــة بــثالث م ارحــل رئيســة األولــى هــي مرحلــة الحشــد ،إذ عمــل كــل طــرف علــى

حش ــد قوات ــه لل ــدخول ف ــي الحمل ــة .والثاني ــة االس ــتنزاف ،والت ــي خ ــاض فيه ــا الطـ ـرفين المتص ــارعين
معــارك قتــال االلتحــام مــن أجــل اســتنزاف قــوة خصــمه وفــرض إرادتــه عليــه .وأخيـ اًر الهجــوم المضــاد
والمطــاردة ،وقــد انتقــل البريطــانيون فــي تلــك المرحلــة تــدريجياً للعمــل علــى تصــعيد هجمــاتهم حتــى
ظهرت المعارك المعقدة
بدأت المطاردة ،وفيها
ْ
تصل ذروتها ،وما إن انهارت القوات اليابانية حتى ْ
والعمليات المتشابكة من أجل إخراج القوات اليابانية من معاقلها ومطاردتها وتدميرها.
وثمة اسباب لتـك الهزيمـة ،منهـا التقـدير اليابـاني الخـاطئ للموقـف البريطـاني ،وذلـك دليـل

على ضعف هيأة استخباراتها وكشف االسرار العسكرية عبر فـك الشـفرة اليابانيـة ،وذلـك مـا صـرح

به الجنرال وليم سليم الحقاً ،فضالً عن ذلك هناك حكمة عسكرية تقـول "أن الجنمدي يزحمف علمى

بطنه" ،وتعني أن الجندي إذا ما أشبعته فإنه يستطيع االندفاع والقتال ،وبالتأكيد فأن اإلشـباع هنـا
ليس بالطعام فحسب؛ بل العتاد والمؤن وغيرها ،وهذا ما فقده الجيش الياباني أثناء الحملة.
قائمة المصادر والمراجع:

أوالً :الرسائل واألطاريح الجامعية:

(Lyman, Op. Cit.,p.254.)1
( )2هيثم األيوبي ،المصدر السابق ،ص .503
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 -0شــيماء عبــد الواحــد غضــبان األســدي ،الموقــف األمريكــي مــن التوســع اليابــاني فــي جنــوب
شرق آسيا( ،)5002-5030رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،كليـة اآلداب ،جامعـة بغـداد،
.2959

 -4محمـد يوســف إبـراهيم القريشــي ،ونسـتون تشرشــل ودوره فـي السياســة البريطانيـة حتــى عــام
 ،5001أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد.2991 ،

المعربة:
ثانياً :الكتب العربية و ُ

 -5ج.ف.ثف ــوللر  ،أث ــر التس ــلح ف ــي الت ــاريخ ،م ــن ح ــروب الق ــرون الوس ــطى لنهاي ــة الح ــرب
العالمية الثانية ،دمشق ،دار اليقظة العربية.5010 ،

 -2جودة حسين جودةُ ،جغرافية آسيا اإلقليمية ،اإلسكندرية ،منشأة المعارف.5021 ،
 -3حســن الســيد أحمــد أبــو العينــين ،جغرافيــة العــالم اإلقليميــة .آســيا الموســمية وعــالم المحــيط
الهادي ،القاهرة ،مؤسسة الثقافية الجامعية.5020 ،

 -0حق ــي عب ــد الكـ ـريم ،ت ــاريخ الح ــرب العالمي ــة الثاني ــة ،5001-5030ج ،2بغ ــداد ،مطبع ــة
المعارف.5012 ،

ـرض مص ـ ّـور .بي ــروت ،دار العل ــم للمالي ــين.
 -1رمض ــان الون ــد .الح ــرب العالمي ــة الثاني ــة ع ـ ٌ
.5061
 -6روجر ﭘاركنسن ،موسوعة الحرب الحديثة ،ترجمة سـمير عبـد الـرحيم ال ـﭼلبـي ،بغـداد ،دار
المأمون للترجمة والنشر.5009 ،

 -2صبحي ناظم توفيق ،العمليات العسـكرية اليابانيـة خـالل الحـرب العالميـة الثانيـة -5005
،5003ج ،5بغداد ،مطبعة اإلنتصار.5022 ،

 -2نخب ــة م ــن الق ــادة العس ــكريين الفرنس ــيين 2500 ،يوم ــا م ــن اي ــام الح ــرب العالمي ــة الثاني ــة.
يوميات معززة بالصور والوثائق السرية ،ج،5بيروت ،الدار العربية للموسوعات.5000 ،

 -0الهيــثم األيــوبي ،الموســوعة العســكرية ،ج،5بيــروت ،المؤسســة العربيــة للد ارســات والنشــر،
.5022

 -59ونستون تشرشل ،مذكرات ونستون تشرشل ،ج ،2بغداد ،منشورات مكتبة المنار ،د.ت.
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 التحالف المحتمل ورهان مستقبل العالم في ظل:العالقات الروسية األمريكية
جائحة كورونا

2121-2111
Russian-American Relations: Potential Alliance and Bet on
the Future of the World during the Corona Pandemic
2000-2020
األستاذة هالة محمود دودين

األستاذة ربا عبادة مسودة

ماجستير دراسات دولية

ماجستير دراسات دولية

.جامعة بيرزيت

.جامعة بيرزيت
:ملخص

 ألن هذه. والدراسات البحثية على حد سواء،تعتبر العالقات األمريكية الروسية من أكثر المواضيع التي أخذت حي اًز كبي اًر في النظام الدولي

 وفق المتغيرات التي، من خالل التنافس على المستوى السياسي واالقتصادي والعسكري،العالقة الخاصة تناقش إمكانية بقاء الدولتين في النظام الدولي

 كشفت حالة الترهل التيتعاني منها الدول العظمى كالواليات المتحدة وروسيا في الجانب، ولكن مع مجيء جائحة كورونا.يشهدها النظام الدولي
. ضمن سياسة الهيمنة على النظام الدولي، وتركيزهم فقط على الجانب العسكري والسياسي واالقتصادي،الصحي
 والتركيز على،تناقش الورقة البحثية العالقة التي تربط الواليات المتحدة األمريكية وروسيا االتحادية التي تأرجحت ما بين التنافس والتعاون

 واالمكانيات المطروحة حول التغيرات التي يمكن أن تحدث في النظام الدولي وفق السياسات التي تتبعها،تأثير جائحة كورونا على بنية النظام الدولي

.الواليات المتحدة األمريكية وروسيا

. الصراع الدولي، فيروس كورونا، النظام الدولي، الواليات المتحدة األمريكية، روسيا:الكلمات المفتاحية

Abstract
US-Russian relations are among the most widely discussed topics in the international system, and for
research studies alike. Because this special relationship discusses the possibility of the two countries remaining in
the international system, through competition on the political, economic and military levels, according to the
changes in the international system. But with the advent of the Corona pandemic, the state of sagging that the great
countries such as the United States and Russia suffer from in the health aspect, and their focus only on the military,
political and economic side, within the policy of dominating the international system.
The research paper discusses the relationship between the United States of America and Russia, which
fluctuated between competition and cooperation, focusing on the impact of the Corona pandemic on the structure
of the international system, and the possibilities presented about changes that could occur in the international
system according to the policies followed by the United states of America and Russia
Key Words: Russia, the United States of America, the international system, the Corona virus, the
international conflict.

111

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

المركز الديمقراطي العربي  -برلين

مقدمة:
تبرز المصالح في أي عالقة ما بين الدول ،والتي تحدد طبيعة وشكل العالقة ما بينهم

كما تلعب األحداث العالمية دو اًر بار اًز أيضاً في تحديد شكل العالقات .وتسعى كل دولة بأن
تكون أكثر ثباتاً في الحفاظ على مصالحها ،وتنتهج سياسة خارجية تتناسب مع أهدافها التي
تسعى لها .إال أنه من الصعوبة أن تسير العالقات بين الدول على وتيرة واحدة ،بل ال بد من

وجود حالة من الصراع الخفي أو المعلن ،كما هناك حاالت من التعاون والعالقات الدبلوماسية.

منذ ظهور نظام أحادي القطبية بزعامة الواليات المتحدة األمريكية ،ظهرت عدة قوى
عالمية تنادي بضرورة تغيير شكل النظام العالمي .ورفض تفرد الواليات المتحدة األمريكية ذات

النظام الرأسمالي بزعامة العالم .ورغم رفض الواليات المتحدة األمريكية من أن تشاركها قوى
صاعدة ،إال أن النظام الدولي شهد صعود هذه القوى المنافسة للواليات المتحدة ،وأهمها روسيا،

محاولة الصعود مرة أخرى على رأس الهرم الدولي واستعادة مكانتها وهيبتها .خاصة فترة حكم

الرئيس بوتين والرئيس مدفيديف الذي سعى كل منهما جاهداً الستعادة قوة روسيا عالمياً .ويظهر
التطور في المجال العسكري ،واالقتصادي ،والسياسي ،ومختلف األصعدة األخرى.

ورغم أن روسيا عانت في بداية ظهورها بعد انهيار االتحاد السوفيتي وظهور نظام عالمي

أحادي القطبية بزعامة الواليات المتحدة األمريكية من عدة مشاكل ،على مختلف األصعدة

االقتصادية والعسكرية واألمنية ،باإلضافة إلى المشاكل الداخلية وضعف في سياستها الخارجية.
إال أنها لم تستسلم لتلك المشاكل واألزمات وعملت على استعادة هيبتها وقوتها عن طريق تبني

استراتيجيات متعددة للحفاظ على أمنها وسيادتها .كما تمكنت خالل فترة حكم الرئيس بوتين
وميدفيديف من تحسين أوضاعها االقتصادية والسياسية وتعزيز مكانتها الدولية وتحسين

أوضاعها على الصعيد العالمي.

تمتاز العالقات الروسية األمريكية بنوع من التعقيد وعدم وضوح معالم تلك العالقة ،حيث
مرت بعدة مراحل من التعاون والصراع والتنافس الذي لم يصل إلى حد المواجهة العسكرية .إال

أنه يبقى لها دو اًر بار اًز إلى جانب الواليات المتحدة األمريكية ،في حفظ النظام العالمي .ومحاربة
اإلرهاب ،ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ،وحفظ السلم واألمن الدوليين .وتعزيز االستقرار
االستراتيجي ،فروسيا اليوم تمتلك قوة اقتصادية وعسكرية ضخمة تمكنها من لعب دور عالمي.
شهد العالم منذ بداية عام  2929جائحة أثرت على العالم بأسره ،وهي انتشار فايروس

كورونا "كوفيد  "،50وحملت هذه الجائحة تأثيرات كبيرة على التوازنات اإلقليمية والدولية .وبدأت

تغيره ،في ظل السلوك
تحليالت علماء العالقات الدولية ،في تحليل بنية النظام الدولي وامكانية ّ
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المضطرب الذي تعاني منه الواليات المتحدة االمريكية منذ مجيء دونالد ترامب للحكم .لذلك بدأ

طرح العديد من االحتماالت حول إمكانية تغيير حدوث تغييرات في النظام الدولي ،مع وجود
مؤشرات على تراجع الواليات المتحدة األمريكية على الساحة الدولية ،بسبب السياسات التي

اتخذها دونالد ترامب قبل وبعد أزمة كورونا.
اشكالية الدراسة

تعتبر العالقات األمريكية الروسية من أكثر المواضيع التي أخذت حي اًز كبي اًر في النظام

الدولي ،والدراسات البحثية على حد سواء .ألن هذه العالقة الخاصة تناقش إمكانية بقاء الدولتين

في النظام الدولي ،من خالل التنافس على المستوى السياسي واالقتصادي والعسكري ،وفق
المتغيرات التي يشهدها النظام الدولي .ولكن مع مجيء جائحة كورونا ،كشفت حالة الترهل
التيتعاني منها الدول العظمى كالواليات المتحدة وروسيا في الجانب الصحي ،وتركيزهم فقط على

الجانب العسكري والسياسي واالقتصادي ،ضمن سياسة الهيمنة على النظام الدولي .لذلك تنطلق

الدراسة البحثية من إشكالية رئيسية:ألي مدى أثرت جائحة كورونا على مفهوم القوة لدى
الواليات المتحدة األمريكية وروسيا وعالقاتهما في ظل المتغيرات التي يشهدها النظام الدولي؟
فرضية الدراسة
تفترض الدراسة البحثية ،بأنه رغم القوة العسكرية واالقتصادية والسياسية التي تمتلكها كل
من الواليات المتحدة األمريكية وروسيا ،والمصلحة التي تربط العالقة بين الدولتين .إال أن األزمة

مر بها العالم "جائحة كورونا" أعادت ترتيب العالقات ما بين الواليات المتحدة
الصحية التي ّ
وروسيا ،من خالل التفكير في مفهوم وشكل القوة من خالل تغيير الدول ألولوياتها.
منهجية الدراسة
تتبع الدراسة البحثية المنهج المقارن من خالل دراسة مقارنة للعالقات ما بين الواليات
المتحدة األمريكية على المستوى السياسي واالقتصادي والعسكري ،ومدى تأثير المتغيرات الدولية
على العالقات مفهوم القوة والعالقة ما بين الدولتين ،من خالل االعتماد على المصادر

االساسية ،وجمع البيانات والمعلومات وصوالً إلثبات الفرضية.
اإلطار النظري
بدأت الدراسات والتحليالت حول تغير شكل النظام الدولي ،بعد أن أثرت جائحة كورونا
على النظام الدولي .إذ أكد العديد من المنظرين والعلماء الدوليين بأن العالم سيشهد العديد من

التغيرات .وسيبدأ تَشكل نظام دولي إنساني "الذي كان غائباً "،كبديل عن النظام الدولي أحادي
111

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

المركز الديمقراطي العربي  -برلين

القطبية .ستيفن والت المنظر وأستاذ العالقات الدولية في جامعة هارفارد أشار الى أن العالم

سيشهد تسارعاً في انتقال مركز القوة والنفوذ من الغرب .وسينتقل الى دول آسيوية كالصين مثالً،
بسبب قدرتها على السيطرة على المرض ،مقارنة بسياسة الواليات المتحدة األمريكية التي اتسمت

بالعشوائية والضعف في مواجهتها لكوفيد .50

1

وبالتالي من الواضح أن انتشار فايروس كورونا أعاد ترتيب العالقات الدولية ،وساهم في
بناء تحالفات سياسية جديدة .بدأ الحديث عن تغيير النظام الدولي منذ طرح كل من فوكاياما

الذي أكد على أن التاريخ قد انتهى بانتصار القيم واألعراف الليبرالية .بالمقابل كان موقف

هنتغتون مختلفاً ،بتقديمه لنظرية تتناول ما أطلق عليه صراع الحضارات ،مؤكداً على أن الصراع

الدولي القادم سيكون مختلفاً .وبدأ االختالف في النظام الدولي بظهور منافسين جدد للواليات

المتحدة األمريكية ومن أهمها روسيا االتحادية.

2

كانت روسيا في ظل التحوالت العميقة التي شهدها النظام الدولي قوة عظمى فقط من
الناحية العسكرية ،فلم تعد تمتلك في حينها المقومات األخرى التي تجعل منها قوة عظمى

اقتصادياً وسياساً 3،اذ بعد سقوط االتحاد السوفيتي مرت روسيا بمرحلة من عدم االستقرار

السياسي واالجتماعي منعتها من الحفاظ على مناطق نفوذها المتاخمة لها ،وكان هناك محاوالت
روسية الستعادة دور الدولة الكبرى التي تدافع عن مناطق نفوذها القريبة من أجل استعادة دورها

العالمي4،وبالتالي ال يمكن تجاهل الدور الروسي الحالي بسبب وجود العديد من العوامل التي
تساهم في منافستها للواليات المتحدة خاصة قوتها العسكرية 5،في ظل تنامي الوجود الفعلي

للقوى الصاعدة والتي سعت الى تحقيق تحالفاً أمام الوجود األمريكي ،وهذا من شأنه أن يساهم
في وجود شكل جديد في العالقات الدولية قواعده مبنية على التكافؤ في القوة ،حتى ال يتيح للقوة

المنفردة أ ن تتحكم باألوضاع بطريقة عبثية كما فعلت الواليات المتحدة األمريكية في تسعينيات
القرن الماضي.

6

ظهرت العديد من السيناريوهات التي تنبأت بمستقبل النظام الدولي رغم االنفراد األمريكي،

فهناك سيناريو تبنى فكرة أن النظام الدولي هو عصر أمريكي وسيستمر بنحو خمسة عقود على
1

منصور أبو كريم" ،هل سيشهد النظام الدولي تحوالً بعد انحصار كورونا "،موقع الجزيرة للدراسات ،إبريل .2929

2

سامي الوافي" ،أزمة فايروس كورونا :قراءة في المستجدات "،مجلة اتجاهات سياسية ،العدد  ،55المجلد ( 3حزيران .526 ،)2929

3

محمد مجدان" ،سياسة روسيا الخارجية اليوم :البحث عن دور عالمي مؤثر "،المجلة العربية للعلوم السياسية ،العددان ( 02-02صيف-خريف

4

عزمي بشارة" ،روسيا :الجيوستراتيجيا فوق األيديولوجيا وفوق كل شيء "،مجلة سياسات عربية ،عدد ( 52تشربن الثاني .6:)2951

شوهد في https://bit.ly/3bemzex :2929/0/5

.09 ،)2951

5
6

حميد السعدون" ،الدور الدولي الجديد لروسيا "،مجلة الدراسات الدولية ،العدد .5 ،03
المرجع السابق.
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أقل تقدير ،أما السيناريو اآلخر يرى أن الفترة الحالية هي انتقالية والتي وفق التاريخ تعتبر

األخطر واألكثر تهديداً على األمن اإلقليمي والدولي معاً ،كون أن القوى المسيطرة تسعى من
أجل المحافظة على قوتها ومكانتها الدولية ،أما القوى الجديدة فهي تسعى لتغيير شكل ونسق
عالقات القوة ،وذلك وفق تقرير نشر عن مجلس االستخبارات الوطني األمريكي بأن يكون النظام

الدولي بحلول عام  2921نظام متعدد القطبية ويعود السبب في ذلك لصعود قوى بازغة جديدة
واالقتصاد المعولم واالنتقال التاريخي للثروة النسبية والقوة االقتصادية من الغرب الى الشرق.

7

واليوم نجد أن العالم أمام أزمتين في آن واحد ،األولى أزمة فايروس كورونا ،والثانية أزمة

الكساد العالمي ،التي فاقت انعكاساتها وآثارها مما زاد من مفهوم السيادة والدولة القومية كعامل

مهم من أجل حفاظ الدولة على نفسها وأمنها القومي ضد أي تهديد صحي 8.بالتالي تناقش

الورقة البحثية كيف أثر فايروس كورونا أو المعروف طبياً باسم كوفيد  50على مفهوم القوة في
النظام الدولي بين كل من الواليات المتحدة وروسيا االتحادية.

الدراسات السابقة:
منذ أن بدأ تأثير جائحة كورونا على العالم ،وانتشار حالة الفوضى المطلقة التي أضرت

بالقطاع الصحي في جميع دول العالم ،ظهر العديد من الدراسات واألوراق البحثية التي حللت
بناء على القوة العسكرية واالقتصادية التي تمتلكها الدول العظمى وتحديداً كل
تأثير هذه األزمة ً
من روسيا والواليات المتحدة األمريكية ،وتَأثر العالقة فيما بينهم .من أهم هذه الدراسات ،ما
صدر من المركز الديمقراطي العربي بعنوان "تأثير جائحة كورونا على المستقبل القريب للنظام

العالمي "،للباحثة لمياء محمود الباجوري ،تناولت فيه الباحثة كيف أثرت األوبئة بشكل عام
على النظام الدولي ،إذ أكدت الباحثة أن األوبئة التي مر بها العالم أثرت على ميزان القوى
السياسية واالقتصادية في جميع أنحاء العالم .وانهارت أنظمة سياسية ،وأدى الى حروب أهلية.

وتغير مجرى العالقات الدولية .وهذا بالضرورة
وبالتالي هذه األوبئة تُعطل األنظمة السياسية ّ
يعني أن فايروس كورونا أثر على النظام الدولي ،ولكن لن يصل الى درجة محو دوالً أو تغيير

شكل النظام الدولي بشكل جذري 9.وأكد على هذا التوجه الباحث منصور أبو كريم في مقالة
7

عالء عبد الحفيظ محمد" ،تأثيرات الصعود الروسي والصيني في هيكل النظام الدولي في إطار نظرية تحول القوة "،المجلة العربية

للعلوم السياسية ،العددان ( 02/02صيف/خريف .0 ،)2951

8
9

سامي الوافي" ،أزمة فايروس كورونا :قراءة في المستجدات.522 "،

لمياء محمود الباجوري" ،تأثير جائحة كورونا على المستقبل القريب للنظام العالمي "،المركز الديمقراطي العربي لألبحاث السياسية واالقتصادية

والعسكرية ،مايو .2929
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بعنوان "هل سيشهد النظام الدولي تحوالً بعد انحصار كورونا "،إذ يطرح الباحث هذا التساؤل في
الوقت الذي عانى فيه النظام الدولي من سلوك مضطرب بسبب السياسة األمريكية تحت قيادة
الرئيس األمريكي دونالد ترامب .وزاد التساؤل مع وجود جائحة كورونا التي أثرت على التوازنات

اإلقليمية والدولية ،مع بروز مؤشرات تدل على تراجع مكانة الواليات المتحدة األمريكية على

الساحة الدولية .بسبب سياستها بإدارة ترامب من قبل وخالل األزمة الصحية "كورونا "،وبالتالي
يرى الباحث أن التحول الحقيقي الذي أحدثه انتشار الفايروس في النظام الدولي ال يفترض فقط
بقاء الواليات المتحدة على رأس الهرم في النظام الدولي ،ألن هذا األمر سابق عن أوانه للحديث

عنه .ألن الواليات المتحدة األمريكية ال زالت تمتلك المقومات التي تجعلها القوة العظمى للنظام
الدولي .ولكن استطاعت هذه الجائحة أن تغير من أولويات الدول العظمى بعد تركيزها في العقود
الماضية على كل من القوة العسكرية والقوة االقتصادية .وتجاهلها للقضايا الداخلية التي قد تؤثر

على مكانتها في النظام الدولي.

10

والباحثة Yuba Raj Guragaiفي مقالة COVID-19’S Impact On

 "International" Relationsتؤكد بأن الجائحة أحدثت تغيرات وخلقت توترات في الحراك
الدولي ،وأثارت العديد من التساؤالت حول أدوار الحكومات العالمية واإلقليمية وأظهرت حالة

التنافس

بين

دول

العالم.

11

ويرى

الباحث

Abdulrazaq

Tallha

في

مقالة

بعنوان" "International relations and power in the coronavirus ageبأن
جائحة كورونا حملت معها فوضى مطلقة أثرت على النظام واالقتصاد الدولي .الذي تهيمن عليه

كل من الواليات المتحدة األمريكية والصين كدول عظمى .وبدأ النقاش حول تأثير وباء كورونا
على هياكل السلطة القائمة في النظام الدولي .ويتوقع الباحث أن يؤدي الفايروس الى حرب باردة

قد تندلع بين الدول العظمى كالصين وروسيا ،كنتيجة من أجل مواجهة حالة الفوضى التي
يشهدها النظام الدولي .وربما يشهد النظام الدولي عملية إعادة توازن كاملة ،بسبب تصادم

الحكومات وتراجع االقتصادي الدولي .وهذا يعني أن الجائحة ما زال تأثيرها مستم اًر وستحمل
معها عواقب وخيمة.

12

شوهد في https://democraticac.de/?p=66261 :2929/2/20
10

منصور أبو كريم" ،هل سيشهد النظام الدولي تحوالً بعد انحصار كورونا "،الجزيرة ،نيسان .2929

شوهد في https://bit.ly/30Iugop :1111/1/11

Raj Guragain, "COVID-19’S Impact On International Relations," The Rising Nepal, Apr 2020.
Seen: 25/7/2020: https://bit.ly/30LeBVp
12Tallha Abdulrazaq, "International relations and power in the coronavirus age" TRT World, Mar 2020.
Seen: 25/7/2020: https://bit.ly/3g18d2J
11Yuba
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تناقش الورقة البحثية العالقة الخاصة ما بين كل من الواليات المتحدة األمريكية من ناحية
القوة العسكرية واالقتصادية والسياسة الخارجية ،ومدى تأثير الفوضى الذي تسبب فيه فايروس
كورونا على شكل النظام الدولي ،فهل تستمر حالة التنافس األمريكي الروسي ،أم سيؤثر فايروس

التغير الجذري.
كورونا على شكل النظام الدولي حتى ال يصل الى ّ
االستراتيجية الروسية تجاه الواليات المتحدة األمريكية
بدأ الرئيس الروسي فالديمير بوتين بإصالحات داخلية مؤكداً على هيبة روسيا إقليمياً

وعالمياً ،وقام بمواجهة مجموعات الفساد والخراب التي دمرت االقتصاد الروسي ،وسعى لتكييف
االقتصاد الجديد مع المصالح االستراتيجية لدولته .حرص الرئيس بوتين منذ توليه الحكم على

عدم اتباع المسار األمريكي األوروبي الذي سار على نهجه الرئيس السابق يلتسين ،وفي بداية
حكمه ظهرت عالقات إيجابية بين روسيا والواليات المتحدة األمريكية ،إال أنها سرعان ما تغيرت
نتيجة أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،فبالرغم من مد يد العون الروسي للواليات المتحدة

األمريكية في محاربة اإلرهاب ،إال أن األخيرة ترفض وجود شريك آخر معها في إدارة النظام

الدولي ومن هنا تغير مسار العالقات الروسية األمريكية.

13

عززت موسكو جهودها بشكل كبير منذ عودة الرئيس فالديمير بوتين مرة أخرى للحكم،
لمواجهة الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها سياسياً وعسكرياً في مختلف أنحاء العالم .فقامت

روسيا بغزو شبه جزيرة القرم وضمها إليها ،باإلضافة الحتالل أجزاء من شرق أوكرانيا ،وتدخلها
الشرس في سوريا عن طريق نشر قوات عسكرية كبيرة وشن القصف عليها ،ودعم نظام بشار
األسد والعمل على هزيمة المعارضة المدعومة من قبل الواليات المتحدة األمريكية ،واستخدمت

إمدادات الغاز كوسيلة ضغط على الدول األوروبية األكثر اعتماداً على الطاقة.

14

عمد فالديمير بوتين للتعامل بسياسات أكثر عدوانية ،واقتربت اتفاقيات الحد من األسلحة
االستراتيجية مع الواليات المتحدة األمريكية من التفكك ،بالمقابل هدد ترامب بخلق أزمات جديدة

أكثر حدة .إن سلوك روسيا والواليات المتحدة األمريكية يعيد إلى أذهاننا الحرب الباردة ،ويمكن
االستنتاج أن السيناريو األقرب للعالقات بين القوتيين العظميين هو االحتواء ،حيث من المستبعد

حدوث هدوء نسبي بين روسيا والواليات المتحدة األمريكية ،فضعف ترامب السياسي وميوله إلى

الفوضوية يؤدي إلى مزيد من عدم االستقرار في ظل بيئة دولية متقلبة.

13

15

محمود محمد الكركي ،العالقات الروسية األمريكية في عهدي الرئيسين "فالديمير بوتين" و "جورج بوش" ( ،)2992-2999رسالة ماجستير

(جامعة مؤتة .29 ،)2990
D. Black will, Trump’s Foreign Policies Are Better Than They Seem, Russia, (2019), 32.
15Bobo Lo, an accident waiting to happen: Trump, Putin and the US―Russia relationship, (2017),1.
14Robert
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أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن سنوات الضعف والمهانة التي ألمت بروسيا قد

انتهت ،فقد عمل بوتين على إعادة تكييف السياسة الخارجية الروسية بشكل يؤكد على مكانة
روسيا في النظام العالمي ،واستقاللية القرار الروسي وطالب الغرب وخاصة الواليات المتحدة
األمريكية بأن تحترم قوة روسيا ومكانتها وتعاملها على هذا األساس ،دون انقاص من مكانتها
على الصعيد العالمي ،كما عارض بوتين سياسات الواليات المتحدة األمريكية التي تتجاهل

مصالح موسكو في بعض القضايا الخالفية ،كنشر الدرع الصاروخي في شرق أوروبا ،والغزو

الروسي لجورجيا وغزو أوكرانيا ،باإلضافة إلى تمدد حلف شمال األطلسي شرقاً.

16

تنص استراتيجية األمن القومي الروسية على أن الواليات المتحدة األمريكية تشكل تهديداً

ألمنها القومي ،وتهديداً ألهدافها السياسية ورفاهها االقتصادي والوطني .كما تعتبر الواليات
المتحدة األمريكية قيام روسيا بغزو أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم ،سلوك عدواني يثير القلق

لألمن القومي األمريكي ،وترى أنه يعمل ضد مصالحها الوطنية ويعمل على زعزعة استقرار

النظام الدولي ،كما يعمل أيضاً على زعزعة االقتصاد العالمي .ما يثير الخالف بينهم وحدوث
صدامات دبلوماسية وقد تتطور إلى أكثر من ذلك.

17

لقد صعد المشروع األمريكي لبناء قواعد صواريخ مضادة ومنظومة رادار متطور والذي

عرف باسم "الدرع الصاروخي" ،في كل من بولندا وتشيكا من حدة التوتر بين روسيا والواليات

المتحدة األمريكية ،حيث تضمن مشروع الدرع الصاروخي بناء منظومة صواريخ دفاعية في ثالثة
مناطق كانت األولى والثانية منها على األراضي األمريكية والثالثة في أوروبا الشرقية .ما جعل

روسيا تعتبر هذا المشروع تهديداً ألمنها القومي ،واعتبره الرئيس الروسي فالديمير بوتين بأنه يمد
القوة النووية األمريكية إلى األراضي األوروبية ،وهذا لم يترك خيار لروسيا سوى أن تجيب عليه

فعمد بوتين إلى التهديد بتوجيه الصواريخ إلى أوروبا ،كما أصدر أوامر بوقف التزام روسيا

بمعاهدة األسلحة التقليدية في أوروبا.

18

ركزت روسيا على رفض هيمنة الواليات المتحدة األمريكية ورفضت الخضوع لسياسات
الغرب التي تسعى لتقويض قوة روسيا ،فعملت روسيا على تقوية اقتصادها وقوتها العسكرية

لتعود بقوة على الساحة الدولة وتحفظ مكانتها في النظام العالمي دون تجاهل لعظمتها .بدأت
روسيا بتحسين تجارتها مع دول القارة األفريقية دون أن تترك السيطرة المطلقة في تلك الدول

للغرب خاصة الواليات المتحدة األمريكية ،واستعادت روسيا عالقاتها الدبلوماسية واالقتصادية
 16نردين حسن الميمي ،االستراتيجية الروسية في ظل نظام أحادي القطبية (الثوابت والمتغيرات) ،رسالة ماجستير.522 ،)2955( ،
Briand, European security and Russian expansionism (strategic studies institute, US Army College 2017),

17Chris

13.
18

نردين حسن الميمي ،االستراتيجية الروسية في ظل نظام أحادي القطبية (الثوابت والمتغيرات) ،رسالة ماجستير.520-523 ،)2955( ،
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والعسكرية مع حلفاءها والحفاظ على مصالحها واستثمار الحقول النفطية والغاز ،وارتفعت عدد

الشركات الروسية في كل من الجزائر ونيجيريا ومصر .وتعتبر روسيا في المجال األمني من

أكبر المزودين للقارة األفريقية باألسلحة ،وارتفعت نسبة الصادرات لألسلحة الروسية بنسبة

 %299في ظل انتشار النزاعات المسلحة في أكثر من  29دولة في القارة األفريقية .تنتهج
روسيا النهج البراغماتي من أجل تحقيق التوازنات مع الدول الكبرى وتعمل على توسيع دائرة

النفوذ في المناطق المهمة ،من خالل البحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها خاصة في مجال

التسلح ،حيث أنها ثاني أكبر مصدر أسلحة في العالم ،وتشكل تجارة السالح بعد ملف الطاقة
أهمية عظمى في مجال التنافس الروسي األمريكي في أفريقيا.

19

ومما يوضح رفض روسيا للهيمنة األمريكية أن روسيا أصبح لها مكان على الساحة الدولية

حيث استعادت هيبتها ،وبدأت تتمتع بقدر من االستقاللية على الصعيد اإلقليمي والدولي ،أن
روسيا فترة الحرب على العراق كانت رافضة وبشدة حتى أنها هددت باستخدام الفيتو ضد القرار

األمريكي بالحرب على العراق ،وبرزت سياسة روسية خارجية واضحة المعالم مستقلة عن

الواليات المتحدة األمريكية وال تخضع ألي هيمنة أو ابتزاز من قبل الحكومة األمريكية ،كما
دعت لعالم متعدد األقطاب يكون له تأثير في مختلف القضايا الدولية وعدم تفرد الواليات المتحدة
بالق اررات .بالرغم من أن قيمة التبادل التجاري بين روسيا والواليات المتحدة األمريكية بلغ حوالي

 59مليارات يورو في العام  ،2995إال أن قيمة التبادل التجاري بين روسيا وأوروبا بلغت 21

مليار ما يعني أنه بإمكان روسيا االستغناء عن الواليات المتحدة األمريكية ،إال أنها ال تستطيع
اً
االستغناء عن أوروبا ،واقترح الرئيس بوتين ضمنياً بأن يعوض أوروبا النفوذ العسكري األمريكي،
ويؤمن لها ما تحتاجه من امدادات الطاقة من أجل مواجهة الواليات المتحدة األمريكية وكسب

الجانب األوروبي.

20

تعمل روسيا بكل قوتها من أجل نظام متعدد األقطاب ال يعتمد على تفرد وقوة الواليات
المتحدة األمريكية ،بل يكون هناك دور لق اررات دول كبرى أخرى ونظام عالمي أكثر عدالة

ويحترم العدالة واحكام القانون الدولي والشرعية الدولية ،وايجاد نظام يكون فيه دور للمنظمات
الدولية كاألمم المتحدة.

19

21

دحماني العيد ،الهندسة السياسية الخارجية للقوى الكبرى والدول الصاعدة في القارة األفريقية بعد الحرب الباردة (( ،)2950-5005مجلة األستاذ

الباحث للسياسات القانونية واالستراتيجية  ،)2950عدد .023-022 ،2
20
21

علي حسين باكير ،عالم متعدد األقطاب :روسيا تتحدى ت فرد الواليات المتحدة األمريكية (مجلة الدفاع الوطني اللبناني  ،)2991عدد .10

كاش محمد ،رافع أمبارك ،التحوالت الكبرى للسياسة الخارجية الروسية وانعكاساتها على الساحة الدولية (2959-5005مجلة آفاق للعلوم ) ،عدد

.552 ،3
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سعى الرئيس الروسي فالديمير بوتين في بداية واليته لروسيا إلى التركيز على برامج

اإلصالح الداخلي ،وقدم عدة مبادئ عرفت باسم "مبدأ بوتين" .وركز على ضرورة وجود عالم
متعدد األقطاب يكون لروسيا دور فيه ،ورفض الهيمنة األمريكية المنفردة في النظام العالمي،
وعدم السماح للغرب بتهميش الدور الروسي ،كما سعى الستعادة دور روسيا في آسيا والشرق

األوسط .وكان من ضمن مبادئ بوتين أنه في حال استمرار حلف شمال االطلسي بالتوسع

شرقاً ،بما يهدد المصالح الروسية ويهدد أمنها فإن روسيا سوف تعمل على دعم الترابط بين دول
االتحاد السوفييتي السابق لحماية منطقة دفاعها األول .استغل بوتين التحول في االستراتيجية

العالمية للواليات المتحدة األمريكية نحو الحرب على اإلرهاب ،بعد أحداث الحادي عشر من

سبتمبر  2995وقدم روسيا على أنها شريك في محاربة اإلرهاب ،للتقرب من أمريكا والحصول
على دعم اقتصادي منها .إال أن الواليات المتحدة األمريكية اتبعت سياسة انفرادية وقامت

بتهميش الدور الروسي ،ما أدى إلى تحول روسيا عن هذا التوجه وكان الرتفاع أسعار النفط دو اًر

كبي اًر في زيادة الناتج القومي الروسي ،وبالتالي أصبحت اقل اعتماداً على المساعدات الغربية.

22

أدت المحاوالت الغربية الختراق المجال اإلقليمي الروسي إلى لجوء روسيا لسياسة خارجية
تعمل على حفظ مناطق نفوذها ،ويعتبر أي تهديد لمنطقة آسيا الوسطى التي تعتبر الفناء الخلفي

لروسيا تهديداً صارخاً ألنها القومي ،حيث أن لمنطقة آسيا الوسطى مكانة عظيمة لروسيا بشكل
خاص ولدول العالم بشكل عام ،لوقوعها في قلب القارة اآلسيوية وتعتبر مجال حيوي لروسيا

حيث كانت جزء من الدولة الروسية في عهد االتحاد السوفيتي ،كما أنها مناطق ثرية اقتصادياً
الحتوائها على النفط والغاز الطبيعي واليورانيوم .عمل الرئيس الروسي فالديمير بوتين على

صياغة سياسة خارجية تعمل على تقوية روسيا على المستوى العالم ،واستعادة مكانتها بين الدول

العظمى والتقليل من هيمنة الواليات المتحدة األمريكية ،والحفاظ على مصالح روسيا عالمياً وعلى

المستوى اإلقليمي.

23

لمحة عن العالقات األمريكية الروسية :تاريخ تنافسي طويل
مرت العالقات الروسية األمريكية بمستويات متفاوتة ما بين التعاون والتقارب الذي ظهر
منذ تولي الرئيس بوتين الحكم في روسيا ،حيث لجأ التباع سياسة التقرب من الغرب ظناً منه أن

ذلك سيقوي روسيا اقتصادياً ،ويعيد لها قوتها على مختلف األصعدة إال أن روسيا ضعفت إقليمياً
22

ذيب اسليم القراله ،توجهات روسيا الخارجية من عهد يلتسين حتى والية بوتين الثالثة (مجلة دراسات في العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية

23

أسماء أحمد شوكت علي عبد البديع ،القيادة السياسية والتغير في السياسة الخارجية الروسية تجاه دول آسيا الوسطى (المركز الديموقراطي العربي

 ،)2951عدد .11-10 ،30
.)2956
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واقتصادياً وعسكرياً ،ثم مرت العالقات بفترات من التعقيد والتوتر إلى حد أصبح من الصعب

فهمها ،خاصة موقف روسيا من األزمة األوكرانية وضمها شبه جزيرة القرم ،ما أدى لفرض
عقوبات اقتصادية على روسيا ،وظهرت عدة توقعات بحدوث حرب باردة بين روسيا والواليات

المتحدة األمريكية.

وصلت العالقات الروسية األمريكية إلى أدنى مستوياتها بين الواليات المتحدة األمريكية
وروسيا منذ انتهاء الحرب الباردة ،على الرغم من أن الرئيس األمريكي الحالي دونالد ترامب من

أكبر المؤيدين للكرملين ،حيث أعرب منذ العام  2956أي فترة انتخابه وتعيينه رئيساً للواليات
المتحدة األمريكية عن رغبة قوية في االنسجام مع الكرملين ،وعارض العقوبات الغربية على
روسيا ،كما شكك في وجود الناتو واقترح أن يعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم ،ورفض

االتهامات بأن الكرملين تدخل في العملية الديموقراطية األمريكية ،وأدان قرار الرئيس السابق
باراك أوباما بطرده  31دبلوماسياً روسياً ،واغالق مرفقين للسفارة الروسية .إال أن العالقات
الروسية األمريكية اليوم أكثر قسوة ،وليس هناك احتمالية إلنهاء العقوبات الغربية عن روسيا كما

أن حلف الناتو يتمدد في أوروبا الشرقية ،وتدرس الواليات المتحدة األمريكية توريد األسلحة
الدفاعية للجيش األوكراني على نطاق واسع ،بدالً من اعترافها بضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

24

صرح ترامب بأنه يأمل في إيجاد طريقة لرفع العقوبات عن روسيا وتعزيز التعاون بين

الواليات المتحدة األمريكية وروسيا ،وأنه أمر جيد إقامة عالقات حسنة مع روسيا وأنه من
الممكن أن تساعد روسيا كثي اًر في قضايا هامة كاإلرهاب ،كما أنه من الممكن أن تصبح هناك
صداقة مع روسيا.

25

إال أن الرأي العام األمريكي تغير تجاه روسيا بعد االنتخابات وال تزال رغبة

الكونجرس في فرض العقوبات على روسيا قائمة ،كما أن الكونجرس حريص على دعم خصوم

الكرملين.

26

أثرت بعض القضايا بشكل كبير في شكل العالقات الروسية األمريكية وأدت إلى التصعيد

بين البلدين ،فقد كان لتوسيع حلف شمال األطلسي وزيادة عدد أعضاءه دو اًر كبي اًر في توتر

العالقات الروسية األمريكية ،وزيادة الخوف والقلق الروسي من هذا التوسع الذي اعتبرته تحدياً

أمريكياً على حدودها ،وقابلته بالرفض وقامت بتوجيه تهديد صريح إلى المسؤولين األمريكيين
واعتبرت ذلك استغالل لحالة الضعف الروسي بعد انهيار االتحاد السوفيتي.

24Bobo

Lo, an accident waiting to happen: Trump, Putin and the US―Russia relationship, (2017),2.
D. Black will, Trump’s Foreign Policies Are Better Than They Seem, Russia, (2019),35.
26 Chris Miller, U.S.–Russian Relations in the Next Presidency, (2016), 2.
25Robert
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ومن القضايا التي أثرت في العالقات الروسية األمريكية برنامج الدرع الصاروخي

األمريكي ،الذي له عالقة مباشرة باألمن القومي للبلدين فترى الواليات المتحدة األمريكية أنه
عامالً هاماً في الحفاظ على أمنها القومي ،وأمن مصالحها في العالم ،في حين ترى روسيا أن

هذه القضية تهدد أمنها النووي وبالتالي أثر سلباً على العالقات بين البلدين .كما أنا القضية

الجورجية كان لها الدور في توتر العالقات الروسية األمريكية فروسيا ترى أن انضمام جورجيا

للحلف يعتبر خطاً أحمر ال يمكن تجاوزه ،وحدثت حالة من العداء بين جورجيا وروسيا ،وقامت
الواليات المتحدة األمريكية بالحشد اإلعالمي ضد روسيا .باإلضافة إلى قضية الملف النووي

اإليراني الذي يعد من أهم القضايا الخالفية بين الواليات المتحدة األمريكية وروسيا.

27

مقومات القوة الروسية :حضور دولي منافس
شهدت الساحة الدولية منذ بداية هذا العقد حضو اًر روسياً كقوة سياسية مؤثرة في النظام

الدولي ،ومشاركة في األزمات والمواقف الدولية ،واستغلت األخطاء التي ارتكبتها الواليات المتحدة

األمريكية والتي ساهمت في وجود العبين آخرين على الساحة الدولة قاسموها السلطة والقوة
وتحكموا في النظام الدولي من منظور مصالحهم الشخصية ،فبعد انهيار االتحاد السوفيتي وانفراد

الواليات المتحدة في هيمنتها على النظام الدولي ،كانت القوة الروسية في صعود ،وأحدثت نقلة
نوعية على العديد من المستويات.

28

وتسعى روسيا كأي دولة أخرى لتحقيق أهدافها ومصالحها

اإلقليمية والدولية ،من خالل تطوير قدراتها العسكرية والدبلوماسية والسياسية واالقتصادية .حدثت

تطورات كبيرة على السياسة الخارجية الروسية حيث تخلصت بشكل نهائي من مبادئ الماركسية
اللينينية ،والغائها من الدستور الجديد المخصص للسياسة الخارجية الروسية.

29

وتمتلك روسيا مقومات جيواستراتيجية واقتصادية وعسكرية منحتها القوة والمرونة لفرض
هيمنتها ومكانتها االقليمية لتحقيق أهدافها ،خاصة بوجود قيادة واعية قادرة على استغالل

المقومات جيداً.

30

تمتلك روسيا مقومات جيوسياسية ،تمتاز روسيا بكبر حجمها على امتداد أوروبا وآسيا ما
خلق عندها شعور غريزي بعدم األمان لما تتسم به من حدود واسعة،

31

األمر الذي خلق لها

 27تطور وتحول العالقات األمريكية-الروسية (الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واالستراتيجية) ،شوهد في ،56-2-2929
.https://www.politics-dz.com/
 28نورهان محمد سعد ،ورقة بحثية بعنوان "تأثير الصعود الروسي على السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسط  "،2951-299المركز
الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية.2-5 ،
https://democraticac.de/?p=34457
 29عبد العزيز مهدي الراوي ،توجهات السياس ة الخارجية الروسية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة (مجلة دراسات دولية) ،عدد .510 ،31
 30محمد مجدان" ،سياسة روسيا الخارجية اليوم :البحث عن دور عالمي مؤثر "،المجلة العربية للعلوم السياسية.02 ،
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تحدياً استراتيجياً وجعلها مكشوفة لجيرانها مما زاد من مخاوفها األمنية ،وقد سبق لروسيا أن
كانت غنيمة للغزاة والطامعين ،باإلضافة إلى التحدي الداخلي المتمثل بسياساتها االستبدادية

واإلدارية.

32

وتعتبر مفترق طرق بين قارتي آسيا وأوروبا ،وبالتالي يعتبر موقعها الجيوسياسي مهم ،فمن

حيث المساحة تعتبر أكبر دولة في العالم والتي تبلغ  52مليون كلم مربع ،وتمتد على طول 59
االف كلم من الغرب الى الشرق ،ومساحتها الشاسعة تعتبر أهم عنصر من عناصر القوة

الروسية ،وذلك من خالل عمقها الجغرافي استطاعت هزيمة نابليون عام  5259وهتلر عام

 ،5005وخاصة ان مساحتها الشاسعة جعلت منها دولة غنية بالثروات الطبيعية والمهمة فلديها

حوالي  229مليون هكتار من االراضي الزراعية و  529الف نهر يبلغ طول كل منها  59كلم
فأكثر ،ولديها حوالي  %29من احتياطي المياه العذبة ،وتطل روسيا على العديد من البحار

اهمها بحر قزوين،

33

وتمتلك روسيا العديد من الثروات وتحتل مرتبة عالمية في انتاج النفط

والغاز الطبيعي والحديد والطاقة الكهربائية والفحم ،فإنتاجها للنفط عالمياً يصل الى  59.6مليون

برميل يومياً.

34

اتجهت روسيا إلى تغييرات كبيرة في عقيدتها الدفاعية واعتبرت الواليات المتحدة الخطر

الرئيس لها ،فروسيا لديها قناعة راسخة بأن الغرب وخاصة الواليات المتحدة األمريكية ال تريدها
قوية ال عسكرياً وال اقتصادياً ،فذهبت إلى وقف التعاون مع الواليات المتحدة األمريكية في مجال
التسلح واألمن والتنسيق العسكري ،وهذا يجعل بإمكان روسيا القتال خارج األراضي الفيديرالية

ضد القوى التي تهدد المصالح الروسية وضد القوى اإلرهابية .تغيرت العقيدة العسكرية الروسية
التي كانت أقرب للدفاعية منها للهجومية ،تبعاً للتغيرات الجيوسياسية والتوجهات االستراتيجية
لتلك العقيدة واتجهت إلى االستنفار والمواجهة مع الغرب ،ثم بدأت مرحلة تأكيد مكانتها العالمية

واعتمدت عقيدة التوازن االستراتيجي التي بدأ تطبيقها فعلياً في العام  ،2955حيث جاءت كرد
فعل على استراتيجية األمن القومي األمريكي والتي استبعدت روسيا من قائمة حلفاء للواليات

المتحدة األمريكية وأصدقائها في حربها ضد اإلرهاب.

35

George Kennan to George Marshall, “Long Telegram,” Harry S. Truman Administration File, Elsey Papers,
February 22, 1946.
32Paul Kennedy, The Rise and Fall of Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500–2000,
New York: Random House, 1987, pp. 488–489.
المرجع السابق.02 ،
31

33
34
35

بالل طالل الجوادي ،السياسة الروسية تجاه المشرق العربي بعد عام  ،2999جامعة النهرين.31 ،

كمال مساعد ،عقيدة عسكرية روسية جديدة :الناتو والواليات المتحدة أعداء (األخبار) ،تاريخ النشر  ،51-59-2950تاريخ المشاهدة -2-2929

.https://al-akhbar.com/Opinion/39591 ،2
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ركز المذهب العسكري الروسي بعد الحرب الباردة على بناء قوات كافية للتصدي ألي

مواجهات محتملة مستقبالً ،منتهجة النهج الدفاعي الذي يقوم على ردع الخصم قبل القيام بأي
عملية هجومية فعلية ،حيث تتكون قناعة لدى الخصم بأن الخسائر تكون أكبر من المكاسب

المتوقعة في حال اإلقدام على الهجوم ،كما تضمن المذهب العسكري الروسي على استراتيجية
اإلعداد لحروب محلية واقليمية ،واعتمد على جهود البحث العلمي لمواكبة الواقع ضمن الموارد
المتاحة لروسيا ،ولم يسقط المذهب العسكري الروسي قضية الحرب النووية حيث أن أي هجوم

نووي معاد يحفز روسيا على الرد ،كما أن استهداف القوات التقليدية الروسية وتدميرها يستدعي
الرد الروسي بالقوة النووية بضربة انتقامية.

36

يشير انفصال إقليم أوسيتا الجنوبية ووقوعه تحت اإلدارة الروسية نتيجة التدخل العسكري

الروسي في جورجيا لعام  ،2992إلى عودة القوة الصلبة الروسية وظهور روسيا كقوة ناهضة
بعد فترة من الركود والضعف والتهميش ،واستطاعت روسيا من خالل العائدات الضخمة للطاقة

تقوية اقتصادها المنهار ،حيث بلغ حجم الناتج الوطني لعام  2953حسب احصاءات البنك

الدولي إلى ما يقارب  2.39ترليون دوالر ،كما استطاعت تحديث قوتها العسكرية الضخمة حتى
أصبحت ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم بعد الواليات المتحدة األمريكية ،حسب موقع
” “Globalfirepowerالمختص بالشأن العسكري لعام  ،2952كما أن روسيا ثاني أكبر دولة

مصدرة للسالح في العالم حسب اإلحصائيات الصادرة من معهد ستوكهولم العالمي للسالم

للسنوات من  ،2952-2953وأثبتت روسيا للواليات المتحدة األمريكية بأنها تستطيع الرد وبقوة

عندما تتعلق األمور بتهديد مصالحها وأمنها الداخلي ،خاصة وأن الناتو حاول التحرش بمجالها

الحيوي.

37

عملت روسيا على تطوير برامج التحديث النووي لتواجه بذلك قدرات حلف شمال األطلسي

حيث تتفوق قدرات الحلف عسكرياً واقتصادياً على قوة روسيا ،وأصبحت روسيا قادرة على الرد

بضربة ثانية في حال حدوث هجمات على األراضي الروسية حيث تمتلك ترسانة عظيمة من
األسلحة النووية ،باإلضافة إلى الصواريخ البالستية المطلقة من الغواصات والتي يصعب
استهدافها وتحديد مواقعها ،كما تمتلك على صواريخ بالستية متحركة وعابرة للقارات ،ما يوفر لها

قوة رادعة ضد أي هجمات محتملة.

38

36

نزار اسماعيل الحيالي ،عمار حميد ياسين ،قراءة في المذهب العسكري الروسي بين الماضي والحاضر (مجلة دراسات دولية) ،عدد .3 ،16

37

عبد الصادق توفيق ،روسيا بوتين :استراتيجية استعادة المكانة في رسم السياسة الدولية (مجلة دراسات شرق أوسطية  ،)2952عدد -599 ،21

38

بريان فريدريك ،ماثيو بوفلوك ،ستيفن واتس ،ميراندا بريب ،إدوارد غايست ،تقييم ردود الفعل الروسية على تعزيزات وضع الواليات المتحدة األمريكية

.595

وحلف شمال األطلسي ( ،)2952 RAND corporationسانتا مونيكا :كاليفورنيا.22 ،
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أصبحت روسيا قادرة على قصف صواريخ كروز الجوالة المضادة للسفن ،والصواريخ

البالستية التكتيكية باإلضافة إلى الصواريخ البالستية االنسيابية الهجومية بعيدة المدى ،حيث

تملك منظومات جوية وبرية وبحرية ،تستطيع روسيا من خاللها منع دخول القوات الموجودة

بالقرب من حدودها الغربية والجنوبية ،وقادرة على تعطيل نشر القوات البرية والبحرية والجوية
التابعة للعدو خالل المراحل األولى للصراع .أثبتت روسيا قدراتها التقليدية المحسنة ومنظومات

الضربة بعيدة المدى من خالل حربها على سوريا ،كما شملت االستثمارات الروسية المنظومات

الصاروخية وقدرات الضربة المختلفة ،وتحولت على مدار العقد األخير من قوة تعتمد على
التعبئة وبأعداد كبيرة متدنية الجهوزية ،إلى قوة صغيرة عالية الجهوزية الدائمة .وتركز روسيا
على تعزيز الدروع الدفاعية والمحافظة على النفوذ الروسي في الدول العازلة على طول الحدود

الروسية.

39

بدأت روسيا بمزيج من اإلصالحات العسكرية في أواخر العام  ،2992وبدأت بالتحديث

في العام  ،2955حيث كانت النتائج مثيرة لإلعجاب إال أنها في الوقت نفسه لم تكن مكتملة
بعد ،ما أدى إلى تغيير دائم للجيش الروسي .ظهرت مجاالت واضحة للنجاح والفشل والتغيير

المستمر ،فهناك حاالت من الصراعات التي تبين ما يمكن أن يقوم به الجيش الروسي في الوقت

الحاضر .خضعت القوات المسلحة الروسية لفترة من اإلصالح الفوضوي في أواخر العام 2992

وعام  ،2952بقيادة وزير الدفاع "أناتولي سيرديكوف" ،وبعد العام  2952قاد "سيرجي شويغو"

مرحلة من التوحيد قدم فيها برنامجاً قوياً لفحوصات االستعداد المفاجئ ،وتدريبات قوة مشتركة
أصغر وتمارين استراتيجية سنوية واسعة النطاق .وبدأ برنامج التحديث الذي وعد بإنفاق ما

يقارب  299مليار دوالر بين العام  2955والعام  ،2929ورفع مستوى التحديث بنسبة %29

لتحقيق النتائج المرجوة وبدأت روسيا بنشر أنظمة بحث جديدة.

40

أثبتت روسيا للعالم بأنها قادرة على التواجد في مناطق النزاع بطريقة فعالة ،حيث تدخلت
في أعنف وأعقد نزاع مسلح في الشرق األوسط في سورياـ وأكدت أنها فاعالً أساسياً في النظام
الدولي ال يمكن االستغناء عنه .كما استطاعت العودة إلى سباق التسلح خاصة ما يتعلق
باألسلحة االستراتيجية حيث قامت بتجربتها في سوريا ،وكان من هذه األسلحة "صواريخ كاليبر"

التي يبلغ مداها 5199كلم ،والطائرات الحربية من نوع ” “Su.34و ” ،“Su.35وطائرات
االستطالع والمراقبة بدون طيار ،وصواريخ ” “KH-101متوسطة المدى وهي صواريخ قادرة

39

سكوت بوسطن ودا ار ماسيكوت ،الطريقة الروسية في الحرب (.2 ،)4102 RAND corporation
Golts and Michael Kofman, Russia’s Military Assessment, Strategy, and Threat (CGI Center on
Global Interests June 2016), 3.
40Alexander
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على حمل رؤوس نووية ،باإلضافة إلى تطوير منظومة الدفاع ” “S-400التي تملك حماية ضد

نظم الحرب اإللكترونية وهو ما يجعلها فعالة جداً في تعقب األهداف الجوية.

41

ومن المقومات المهمة لقوة روسيا في النظام الدولي ،القوة االقتصادية .إذ أن القوة
االقتصادية ألي دولة ال تعتمد على االقتصاد القوي فحسب ،حيث أنه بدون الوصول إلى الموارد
الطبيعية ال يمكن للصناعات واالقتصادات الوطنية أن تنمو .يؤدي قطع الوصول إلى الموارد

الطبيعية الحيوية كالنفط ،إلى حدوث تدهور اقتصادي وشيك له أضرار مدمرة على اقتصاديات

البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء ،ومن األمثلة عل ذلك أزمة النفط لعام  5023حيث عمل
الحظر العربي للنفط على خفض إمدادات النفط بنسبة .%2

42

تحولت روسيا في عهد الرئيس فالديمير بوتين إلى قوة نفطية ،وكانت على مدى عقود
طويلة من كبرى الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي ،وعملت على تطوير قدراتها

الصناعية المتقدمة ،ويرجع الدافع الرئيسي في هذا التحول إلى االرتفاع الهائل في أسعار النفط
وحدوث كساد في الصناعات التقليدية ،نتيجة تدهور المستويات العلمية األساسية واالفتقار إلى

امتالك تقنيات عصر المعلومات وبطء الحصول عليها.

43

كان النمو المحلي اإلجمالي لروسيا ضعيفاً على مدى الخمس سنوات الماضية وكان مثقالً

بالضعف الهيكلي وانخفاض مستويات االستثمار ،وأدت العقوبات الغربية االقتصادية على روسيا
إلى هجرة العقول وهروب رأس المال ،حيث وصل إجمالي هروب رأس المال من روسيا عام

 2950إلى  512مليار دوالر.

44

كما أدت أسعار النفط المنخفضة والعبء المالي الذي وقع

على عاتق روسيا ،نتيجة قيامها بضم شبه جزيرة القرم وجهودها المبذولة إلعادة تسليح الجيش،

إلى زيادة األعباء المالية في السنوات األخيرة .وفي العام  2952تحسنت األوضاع في روسيا

فارتفاع الطلب العالمي على النفط أعاد تحسن االقتصاد الروسي من جديد ،حيث يعتمد اقتصاد
روسيا بشكل كبير على النفط والغاز الطبيعي.

45

عملت روسيا على مدار العقدين األخيرين على تحرير االقتصاد ودمجه في األسواق

العالمية .وفي العقد األخير لجأ الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى إعادة إحياء السياسات التي
تركز على حماية الشركات التجارية الروسية ،وتشجيع الشركات التي تملكها الدولة .حيث عمل
 41ليلى سيدهم ،اقتصاد الحرب كمحرك للسياسة الخارجية الروسية بعد ( 2951المجلة الجزائرية لألمن والتنمية  ،)2952عدد .500 ،53
Ghaleb, Natural Gas as An Instrument of Russian State Power, Strategic Studies Institute, US Army
War College 2011), 1.
 43بافيل باييف ،القوة العسكرية وسياسة الطاقة بوتين والبحث عن العظمة الروسية (مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية .33 ،)2959
44Chris Briand, European security and Russian expansionism (strategic studies institute, US Army College 2017),
15.
42Alexander

45

Russia (Index of Economic Freedom 2020), 384.
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على خلق شركات حكومية منها شركة "روس نفط  ،"Rossneftوشركة "غازبروم" مع الحفاظ

على سيطرة الدولة على الغاز الطبيعي ،وتطوير الشركات الحكومية المصنعة لألسلحة.

46

ارتفع النمو االقتصادي الروسي في الربع الثالث من العام  2950بنسبة  ،%5.2بعد أداء
ضعيف في النصف األول من السنة .أما على المستوى العالمي ضعف النمو بشكل كبير في

نفس العام ،وانخفضت أسعار النفط الخام بنسبة  %50في الفترة ما بين يناير إلى سبتمبر ،ما
يعكس تباطؤاً واسع النطاق في النشاط الصناعي والتجارة العالمية ،وأثر هذا التباطؤ على
الصادرات الروسية .ال تزال االحتياطات المالية الروسية قوية حيث تتمتع روسيا بفائض في

الحساب المالي والحساب الجاري %1.9 ،من الناتج المحلي اإلجمالي و %0.2من الناتج
المحلي اإلجمالي في التسعة أشهر األولى من العام  ،2950وواصلت روسيا تقدمها لتصل

للمركز  22في أحدث تقييمات البنك الدولي لممارسة أنشطة األعمال .ومن المتوقع أن يبلغ
النمو في روسيا  %5.2في العام  ،2950و %5.6في العام  ،2929و %5.2في العام
 ،2925ومن المتوقع أن تساعد السياسة النقدية األقل تقييداً وزيادة اإلنفاق على المشاريع
الوطنية في تعزيز النمو ،حيث من المتوقع أن تساهم المشاريع الوطنية بنسبة  %9.5نقطة في

نمو الناتج المحلي اإلجمالي لعام  ،2929و %9.2نقطة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي لعام

.2925

47

يعتبر بطء عودة روسيا كقوة عالمية بعد الحرب الباردة على الرغم من القوة العسكرية التي
وصلت لها في الوقت الحاضر ،باعتبارها ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم بعد الواليات المتحدة

األمريكية ،ذو أهمية كبيرة بالنسبة للمصالح اإلستراتيجية للواليات المتحدة األمريكية في أوروبا،

وكان ُينظر إلى روسيا على أنها دولة محطمة ولم تعد تشكل تهديداً لحلف شمال األطلسي .إال
أن روسيا استطاعت التغلب على هذا الضعف من طريق استخدام العقوبات االقتصادية
األحادية ،في شكل تسعير الغاز وتعطيالت الغاز ضد العديد من الدول األوروبية األعضاء في

منظمة حلف شمال األطلسي ،ويخشى العديد من العلماء والسياسيين أن روسيا سوف تستفيد من
احتكار الغاز الطبيعي للحصول على تنازالت سياسية ،ويعتبر هذا مسألة وقت حتى تقوم روسيا

بهذا اإلجراء كأداة لإلكراه وتعطيل عملية صنع القرار في حلف شمال األطلسي .إال أن

46

أوليسيا تكاشيفا ( )Olesya Tkachevaوآخرون ،السياسة الخارجية الروسية في السياقين التاريخي والحالي (،)2952 RAND Corporation

.52

Economic Report December 2019, World Bank Group, 9.
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المسؤولون الروس يصرون على أن هذه مخاوف مبالغ فيها ،إال في حال حدوث نزاع خطير بما

فيه الكفاية فقد يلجأ الروس إلى هذا اإلجراء.

48

استمرت روسيا في االنغالق على نفسها ولجأت إلى العزلة العسكرية في الفترة ما بين
 ،2951-5020من أجل رفع مستوى االقتصاد الوطني وتجاوز مخلفات الحرب الباردة بينما
كانت الواليات المتحدة األمريكية تعمل على توسعة أسواق السالح .بدأ الرئيس بوتين في بداية
حكمه بتطبيق سياسات إصالحية شاملة بالتركيز على بناء االقتصاد الوطني ،ومع ذلك لم

تتحقق النتائج عظيمة في االقتصاد الروسي في الفترة ما بين  ،2990-2999بسبب ما كان
يعانيه االقتصاد الروسي من دمار على إثر انهيار االتحاد السوفيتي ،إال أن الرئيس بوتين عمل
على إعادة نمو االقتصاد من جديد بنسبة وصلت  %2في العام  ،2996وفي العام 2992

تجاوز اجمالي الناتج المحلي  ،%2كما ارتفع متوسط دخل الفرد إلى  3999و 0999دوالر.
مما ساعد على انتعاش االقتصاد الروسي إلى جانب إصرار الرئيس بوتين على نقل االقتصاد

الروسي من اإلفالس إلى الثروة ،واعادة هيبة روسيا داخلياً وخارجياً ،ارتفاع أسعار النفط إلى
مستويات مرتفعة حيث قام بوتين باستغاللها إلتمام اإلصالحات المتعثرة منذ انهيار االتحاد

السوفيتي.

49

يتضح أن روسيا استطاعت التغلب على الضعف في اقتصادها واعادة النهوض به من

جديد ،من خالل ارتفاع أسعار النفط وسياسات بوتين ،التي اعتمدت على اإلصالح الداخلي
واالنفتاح على الخارج وفتح األسواق ،ما أدى إلى تنوع مصادر الدخل ورفع مستوى االقتصاد.
مستقبل النظام الدولي :التنافس الروسي األمريكي في ظل جائحة كورونا

صاحب الصعود الروسي في النظام الدولي العديد من التغيرات والتطورات على مستوى
العالقات االقتصادية والسياسية والدبلوماسية بين روسيا والدول والفواعل األخرى في النظام

الدولي ،وهذا يعني أن هناك تياران يفسران دور روسيا على الصعيد العالمي ،األول يرى أن
روسيا تتجه لبناء عالقات تعاونية مع الدول الكبرى ،استناداً ألن روسيا هي أكثر برغماتية بعد

انهيار االتحاد السوفيتي ،واتجهت لتحقيق مصالحها بعيداً عن القيود األيديولوجية ،أما االتجاه

اآلخر يرى أن روسيا في صعودها وتطويرها الذي تتبعه في النظام الدولي ما هو إال استعادة

48Alexander

49

Ghaleb, Natural Gas as An Instrument of Russian State Power, Strategic Studies Institute, US Army
War College 2011).
ليلى سيدهم ،اقتصاد الحرب كمحرك للسياسة الخارجية الروسية بعد ( 2951المجلة الجزائرية لألمن والتنمية  ،)2952عدد .530-532 ،53
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لرياح الحرب الباردة عن طريق اتجاهها لبناء عالقات على أساس المواجهة والمزاحمة مع الدول

الكبرى.

50

أما االتجاه الذي يفسر صعود روسيا في النظام الدولي ما هو إال تباعاً للحرب الباردة

وسباق التسلح بمزاحمة الدول الكبرى ،فالعالقات الروسية األمريكية شهدت صراعاً وتنافساً

وشراكة أيضاً ،خاصة بعد تسلم بوتين الحكم عام  2999اتجهت العالقات الروسية األمريكية الى
حالة صراع وتصادم بين بوتين الواقعي وبين إدارة أمريكية تتسم بالهمجية والعنصرية،ومع اتجاه
روسيا الستعادة دورها الدولي كانت الواليات المتحدة تعمل على تضييق الخناق على روسيا من

خالل اقناعها بعدم جدوى محاوالتها الستعادة دورها بسبب األزمات االقتصادية التي مرت بها،

وطوقت روسيا من خالل توسيع حلف شمال األطلسي51.
وبناء على ذلك ،تتجه االستراتيجية
ً
األمريكية في عالم أحادي القطبية الى فكرة االستباق بالقوة الصلبة والعسكرية أكثر من القوة

الناعمة ،وهذا ما جعل روسيا تتجه لمبدأ أساسي وقوي في سياستها الخارجية تجاه الواليات
المتحدة ،وأن تكون ثابتة ال متغيرة للحفاظ على مصالحها ،فالعالقات الروسية األمريكية لم تكن

على وتيرة واحدة ،كون أن كل منهما قوى عظمى تتقاسم المصالح في مختلف البلدان ،وتتسم
اعية أكثر من
العالقات بينهما بالصر ّ

التوافقية52.

وهذا يعني أن البيئة الدولية هي ساحة من الصراع حول المصالح ،وأن التخطيط لمصالح
القوة الكبرى يتم من منظور عالمي وهذا ما قاد الى أهمية المقومات السياسية واالقتصادية للدول،
وحدد التخطيط من منظور عالمي مسرح القوى الطامعة بوضوح خاصة في المسرح الدولي،

وبالتالي فإن متطلبات النظام الدولي أصبحت معروفة بشكل أفضل53،
وبناء على ذلك من
ً
الواضح أن الحالة التي يمر بها العالم اليوم ،في ظل انتشار جائحة كورونا والتي أثرت على

مجريات األحداث السياسية واالقتصادية ،وأدت الى تعطيل أنظمة سياسية للدول الكبرى ،وغّيرت

50

شريف مازن فرج ،ورقة بحثية بعنوان "توجهات القيادة السياسية الروسية وتطور الدور الروسي في النظام الدولي "،المركز الديمقراطي العربي

للدراسات السياسية واالقتصادية والعسكرية ،يوليو .2956

شوهد فيhttps://democraticac.de/?p=33837 :2929/2/22 :
51

مريم موسى يعقوب" ،تأثير الصعود الروسي على العالقات الروسية األمريكية خالل فترة بوتين وأوباما "،المركز الديمقراطي العربي لألبحاث

االقتصادية والسياسية واالستراتيجية.
https://democraticac.de/?p=35126
 52هاجر عبد النبي ،أمن الطاقةوالعالقات الروسية الغربية في الفترة  ،2951-2999المركز الديمقراطي العربي لألبحاث االقتصادية والسياسية
واالستراتيجية.
https://democraticac.de/?p=34018
 53محمود أبو صالح ،التخطيط االستراتيجي القومي :منهج مستقل( ،عمان :دار الجنان للنشر والتوزيع.222 ،220 ،)2992 ،
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مجرى العالقات الدولية .ولكن من الواضح أن هذا الفايروس لن يغير النظام الدولي بشكل

جذري ،ولن يمحي دوالً من النظام الدولي.

54

إال أن التغيير الحقيقي في النظام الدولي الذي أحدثه فايروس كورونا ال يقف عند فكرة بقاء
الواليات المتحدة األمريكية على رأس النظام الدولي ،وتنافس روسيا في النظام الدولي .وانما

بدأت تتغير أولويات الدول بعد أن تركز اهتمامها كما بينا سابقاً على كل من القوة االقتصادية
والعسكرية .متجاهلة القضايا الداخلية كالصحة والمعرفة والتعليم .وبالتالي من الواضح أن جائحة

كورونا أعادت التفكير في مفهوم القوة بشكلها المجرد .خاصة أن الجائحة ضربت االقتصاد
العالمي والجيوش "القوة العسكرية" ولم تعد الدولة على مقدرة من أجل مواجهة التداعيات السلبية

لفايروس كورونا على المستوى الصحي واالقتصادي واالجتماعي.

55

وأشارت التوقعات بأن جائحة كورونا لن تحدث تغي اًر كبي اًر في توجهات موسكو الدولية

القائمة على أساس سياسة تعزيز النفوذ في المجال الحيوي واإلقليمي .والقيام بأدوار دولية حذرة

حتى ال تصطدم مع المسار األمريكي .بمعنى أن أزمة الجائحة حملت معها العديد من اآلثار

الراديكالية على الصعيد المحلي واالقليمي ،ولكن ليس من المتوقع أن تؤدي الى وجود مسارات
استراتيجية جديدة على مستوى النظام الدولي.

56

وتؤكد التوقعات أن هذه الجائحة ستحمل معها تغيير في خريطة التحالفات بين الدول

المختلفة ،وخاصة بعد فقدان الثقة في الواليات المتحدة األمريكية وعدم االعتماد عليها في وقت

األزمات ،وهذا سيدفع العديد من الدول من أجل إعادة النظر في األولويات االستراتيجية لها،
فبعد أن كان األمن القومي والقوة العسكرية هي من ضمن أولويات الدول الكبرى كروسيا
والواليات المتحدة األمريكية .لكنها لم تكن تدرك بأن فايروس "كفايروس كورونا" من شأنه أن

يسبب قلقاً في النظام الدولي.

54

57

لم ياء محمود الباجوري" ،تأثير جائحة كورونا على المستقبل القريب للنظام الدولي "،المركز الديمقراطي العربي لألبحاث والدراسات السياسية

واالستراتيجية واالقتصادية ،مايو .2929

شوهد في https://democraticac.de/?p=66261 :2929/0/5
55

منصور أبو كريم" ،هل سيشهد النظام الدولي تحوالً بعد انحصار كورونا "،الجزيرة للدراسات ،ابريل .2929

56

عبد اهلل عقرباوي" ،أزمة كورونا والدول الكبرى :أي مسارات جديدة للنظام الدولي "،موقع  TRTعربي ،ابريل .2929

57

ياسمين محمود" ،مستقبل النظام الدولي ما بعد كورونا :هل ستتغير خريطة القوى العالمية "،المركز العربي للبحوث والدراسات ،مايو .2929

شوهد https://bit.ly/2DlAKlG :2929/0/5

شوهد في https://bit.ly/3jzLADP :2929/0/2

شوهد في http://www.acrseg.org/41666 :2929/0/2
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إن النظر في الفوضى التي خلقها الفايروس في النظام الدولي ،وقطاع الصحة العامة

واالقتصاد الدولي ،يبين بأن هناك مواجهة كبيرة ما بين الدول العظمى ،وأدى الى المجازفة في
القوى الدولية من أجل السعي لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ،رغم أنها قصيرة االجل.

58

ووفق ما طرحة كينيث والتز في كتابه "اإلنسان والدولة والحرب "،بين أن هناك ثالثة

مستويات للتحليل وهي "الفرد ،الدولة ،النظام "،والتي تتحدد بناء على المستوى الدولي .وبالتالي

جاء فايروس كورونا وهي األزمة الصحية العالمية التي أدت الى تغيير مفاهيم الدولة تجاه القوة،
وأدى الى تأرجح الكفة تجاه المواطن والصحة تحديداً.

59

ويجادل والتز بأن الفوضى التي يتميز

بها العالم هي نتاج لعدم وجود حكومة عالمية شاملة ،وعلى الدول أن تسعى من أجل أن تدافع
عن نفسها ضد التهديدات ،وفي الوقت الحاضر ،التهديد هو الحالة الصحية التي يمر بها العالم

مع انتشار فايروس كورونا ،ولكن وفق ما قدمه كل من جوزيف ناي وروبرت كوهين وغيرهم من
مؤسسين الليبرالية الجديدة ،يرون أن حالة التهديد يجب أن تخلق مطالب قوية للتعاون ،ألن

الدول بمفردها ستكون غير قادرة على حلها.

60

وبدأ التساؤل والجدل حول امكانية استمرار حالة التعاون ما بين الدول في ظل تراجع
الهيمنة األمريكية ،وتزايد التعددية القطبية االقتصادية ،ويبدو واضحاً أن الواليات المتحدة

األمريكية لم تسعى ألن تكون في القيادة كما عهدناها سابقاً قائدة في حل المشاكل وتحديداً ما
يتعلق بالقطاع الصحي .ووفق نظرية االستقرار المهمين إن القوة المهينة هي فاعل حميد وليس

قسري.

61

وهذا يعني أن أي أزمة عالمية في النظام الدولي ،ستؤثر على هياكله وقواعده ومؤسساته.

والمنطقي أن تتغير السياسية الدولية بعد فايروس كورونا ،وستعمل هذه األزمة إلى تضاعف
جهود العديد من الدول ومن أهمها الواليات المتحدة األمريكية ،وروسيا ،ولكن سيبقى شكل العالم

بعد الوباء خاضعاً لإلرادة السياسية والقيادة ،وقدرة الجهات الفاعلة الدولية على التعاون.

62

الخالصة:

58Tallha

Abdulrazaq, "International relations and power in the coronavirus age," TRT World, Mar 2020.
Seen: 2/9/2020: https://bit.ly/2GnIvJ3
59Pol Morillas, "CORONAVIRUS: between the global and the national," CIDOB, Mar 2020, 1-3.
60Joshua Busby, "What International Relations Tells Us about COVID-19," E-International Relations, Apr 2020, 110.
61 Ibid.
"62Volker Perthes, "The Corona Crisis and International Relations: Open Questions, Tentative Assumptions,
Stiftung Wissenschaft und Politik, German Institute For International and Security Affairs, Mar 2020.
Seen 3/9/2020: https://bit.ly/3hVlhrh
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يبدو واضحاً أن جائحة كورونا أثرت على التوازنات اإلقليمية والدولية ،وأدت الى طرح

العديد من النقاشات بين منظري العالقات الدولية حول واقع العالقات األمريكية الروسية،
ومستقبل النظام الدولي .ومع بروز مؤشرات على تراجع مكانة الواليات المتحدة في النظام

الدولي.

رغم العالقات التي ربطت كل من الدولتين ،إال أنها كانت تتأرجح ما بين التعاون

والتنافس ،وكانت رهناً للتغيرات التي شهدها النظام الدولي ،ومع انتشار فايروس كورونا ،بدأت

السيناريوهات التي تتحدث عن التغيرات التي سيشهدها النظام الدولي ،ويتشكل نظام آخر يأخذ

جانباً انسانياً ويجعل الدول الكبرى المتنافسة تنحى منحى آخر لمفهوم القوة ،وعدم اقتصاره على

القوة االقتصادية والعسكرية ،وانما االهتمام بالجانب الصحي بسبب ما يشهده العالم اليوم من

انتشار لفايروس كورونا.

ختاماً ،وفق نظرية السياسة الدولية ،يرى والتز أن فهم السياسة الخارجية للدول تحتاج إلى

إدخال العديد من العوامل األخرى ،ويتضح أن االستجابة العالمية لفايروس كورونا أوضحت بأن

هذه الجائحة لم تثير اشكالية بنية وشكل النظام الدولي ،وانما أكدت على وجهة نظر جديدة
تمثلت في دور المجتمع والدولة وسعيهم للمحافظة على القطاع الصحي ،بما يحقق قدرة الدولة

للسيطرة على النظام الدولي.
قائمة المراجع:

 أبو صالح ،محمود.2992 .التخطيط االستراتيجي القومي :منهج مستقل ،عمان:دار الجنان للنشر والتوزيع.

 الجوادي ،بالل طالل .السياسة الروسية تجاه المشرق العربي بعد عام ،2111جامعة النهرين.

 الحيالي ،نزار اسماعيل ،عمار حميد ياسين.قراءة في المذهب العسكري الروسيبين الماضي والحاضر ،مجلة دراسات دولية ،العدد .3 ،16

 الراوي ،عبد العزيز مهدي .توجهات السياسة الخارجية الروسية في مرحلة ما بعدالحرب الباردة ،مجلة دراسات دولية ،العدد .510 ،31

 الزهيري ،أنمار علي ابراهيم .2950 .تحصين الذات :وتكامل األداء االستراتيجيالروسي "دراسة في دوائر التوجه الجيوسياسي" لمرحلة الرئيس بوتين" ،مجلة

العلوم السياسية.093-092 ،
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 السعدون ،حميد .الدور الدولي الجديد لروسيا ،مجلة الدراسات الدولية ،العدد ،03.5

 العيد ،دحماني.2950.الهندسة السياسية الخارجية للقوم الكبرم والدول الصاعدةفي القارة األفريقية بعد الحرب الباردة (،)2119-1991مجلة األستاذ الباحث

للسياسات القانونية واالستراتيجية ،العدد .023-022 ،2

 -القراله ،ذيب اسليم .2951 .توجهات روسيا الخارجية من عهد يلتسين حتى والية

بوتين الثالثة ،مجلة دراسات في العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،العدد ،30

.11-10

 الكركي ،محمود محمد .2990 .العالقات الروسية األمريكية في عهدي الرئيسينفالديمير بوتين وجورج بوش ( ،)2118-2111رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة.

 الميمي ،نردين حسن .2955 .االستراتيجية الروسية في ظل نظام أحادي القطبية(الثوابت والمتغيرات) ،رسالة ماجستير ،جامعة بيرزيت.

 الوافي ،سامي .2929 .أزمة فايروس كورونا :قراءة في المستجدات ،مجلةاتجاهات سياسية ،العدد .526 ،55
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The Chinese and United States Interests in Taiwan
المصالح الصينية واألمريكية في تايوان
Dana Nabil Khalil Abu-Haltam
Master’s Degree in Diplomatic Studies
University of Jordan, Amman Jordan
:ملخص
 فعبر التاريخ وحتى يومنا هذا تحتل.تبحث هذه الورقة عن مصالح كل من جمهورية الصين الشعبية والواليات المتحدة األمريكية في منطقة تايوان
دور مهما في
 كما يلعب مضيق تايوان ًا.منطقة تايوان أهمية عسكرية وسياسية واقتصادية كبيرة وتعتبر قضية ذات حساسية كبيرة بين الصين والواليات المتحدة
 وتسعى الى استردادها واتباعها لسياسة الصين الواحدة، اذ تعتبر الصين منطقة تايوان جزًءا ال يتج از من أرضيها،المنافسة السياسية بين اقوى دولتين في العالم
االن أمريكا تستخدم.2956  أما تايوان مع ديمقراطيتها تبحث عن استقاللها خاصة بعد فوز تساي إنغ وين في االنتخابات في عام.) ونظامان،مبدأ (دولة واحدة
، ستبحث هذه الدراسة في الجانب التاريخي لهذه القضية. وخاصة خالل إدارة الرئيس ترامب،تايوان الستفزاز الصين من خالل تقديم الدعم العسكري لتايوان
.باإلضافة إلى تسليط الضوء على المصالح الصينية واألمريكية في تايوان ودراستها
. الكومينتانغ، الحزب الشيوعي، بيع األسلحة، سياسة الصين الواحدة، حرب الصين االهلية:الكلمات المفتاحية

Abstract
This paper examines the interests of both People’s Republic of China and the United States of America in Taiwan.
Taiwan has become a very sensitive issue between both countries due to the military, political, and economic importance of it
in the historic and present realities of China and the US. In other words, Taiwan Strait plays a role in the political competition
between the world’s two superpowers. China considers Taiwan as part of its land and wants it to follow One China policy:
One Country, Two Systems. Taiwan, with its democracy, is trying to escape from China and seeks its independence
especially after Tsai Ing-wen winning the elections in 2016. America is using Taiwan to provoke China, by giving military
support to Taiwan, particularly during Trump’s administration. This study will examine the historical aspect of this issue, as
well as highlight and study both China and US interests in Taiwan.
Keywords: Chinese

civil war, One China policy, Arms sale, Communist party, Kuomintang.

Research questions:
1. What are the US interests in Taiwan?
2. Why does the US support Taiwan's military?
3. Why does China insist on keeping Taiwan as part of it, and follow One
China two systems policy?
Study Problem:
The relationship between China, US, and Taiwan is a complex relation. This
relation influences the whole international system, especially the Asian region.
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As it affects most of the countries in the region and reflects the interests of
China and the United States in the region. With the US interference in China’s
internal affairs as China declares, and its arms sale to Taiwan. The tension
between China and Taiwan increase, as China began to threaten Taiwan for
noticing the movements and statements that is hinting for independence. This
paper will examine the historic base of Taiwan’s issue and the reasons behind
this conflict and why this issue considers a sensitive problem between the most
powerful countries in the World.
Literature Review and previous studies:
Dario Kuntic, The Ominous Triangle: China-Taiwan the United States
relationship, 2015
This paper studies the complex relationship between China, Taiwan, and the
United States. It examines the theoretical approach of the China-Taiwan-US
relationship, especially realism. It studies the reasons for China and the United
States' concerns in Taiwan, and why the Taiwanese fighting for their own
independence. This paper also examines the importance of Taiwan’s strait,
especially its role in maintaining regional security.
Ian Easton, The Chinese Invasion Threat: Taiwan's Defense and American
Strategy in Asia, 2017
This book gives a general explanation in the history of the issue between
China, Taiwan, and the American role in this issue. It also explains
China's military plans toward Taiwan and possible issues it may face,
Taiwan's defense plan too, US policy during an invasion. It mentioned
the inner works of the Chinese Communist party, US policies in Asia.
Introduction:
The Taiwan issue is one of the main dispute spots in Sino-US relations. The
Chinese have a special sensitivity about Taiwan, as they consider it a part of the
one China and cannot be forfeited or accept its independence and secession from
China. As The US military and political presence in Taiwan, and Washington’s
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stance in support of Taiwanese policy, despite US statements negating this
sometimes, it represents an extreme concern to China.
Historic Context:
In 1937, the Chinese Communists and the Chinese nationalists (Kuomintang)
made a trace to counter the Japanese intervention in China. After the end of
World War II, and the defeat of the Japanese a Chinese Civil war flared up
again. In contrast to their first civil war, which was before the armistice and the
Japanese intervention, that was marked by the progress of the nationalists over
the Communists and their control over large areas of the mainland China, but
during the second civil war, the Communists made astonishing military progress
what they call it “(Chinese Communist Revolution and the Liberation War)”,
they succeeded in overthrowing the Nanjing- based ROC nationalist government
in 1949 and they dominate most of the mainland. On October 1, 1949, the leader
Mao Zedong the foundation of the People's Republic of China.
With the Communist military progress in Sichuan Province, Chiang Chungcheng, the leader of the nationalist (Kuomintang), left the mainland with two
million of his followers and soldiers to settle on the island of Taiwan, even it
was part of China then, and he declared that Taipei is the temporary capital of
the Republic China and declared himself the legitimate authority representative
of the entire Chinese people refusing to recognize the authority of the
Communist leader Mao Zedong on the People's Republic of China.
At that time, the United States of America under President Harry Truman
administration was refused to intervene in any dispute in the Taiwan Strait. The
Communist leader Mao Zedong succeeded in the military campaigns on the
islands of Hainan, Zushan and Wonshan in 1950, but when it was about to the
invasion Taiwan Island; which was essentially lacking in naval military
capabilities such as troop carriers and warships, the United States of America
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changed its position and pledged to protect all the non-communist regimes in the
region after the Korean War broke in June 19501.
The Taiwan Strait witnessed numerous escalations, for example in January 1954
the Communists forces attacked other Taiwanese islands and in the same year
the People's Liberation Army forces bombed Kinman Island, which prompted
the US Congress to pass laws to give the president authority to defend Taiwan.
And they refused to recognize the People's Republic of China since its inception,
and the years 1958 and 1996 witnessed other crises on the Taiwan Strait that
almost resulted in the outbreak of a war between the Americans and the Chinese.
But the US-PRC relations start getting better in beginning of the seventies. In
1971, the People's Republic of China won the Taiwan seat in the United
Nations, even that in 1972 the President of United States Richard Nixon visited
Beijing and met with Chinese Communist leader Mao Zedong. This coincided
with the passage of a law by the US Congress that allowed US arms sales to
Taiwan this was a major contention point between the US and China that effect
the international politics by changing the bilateral relations shape between
United States of America and the People’s Republic of China2.
United States of America Interests in Taiwan
In the early of 1950, US had no military position to prevent the leader Mao to
take Taiwan from Kuomintang but when the Korea War started, the United
States needed “to demonstrate a firm commitment to defend against aggressive
communist expansion anywhere and shore up the morale of its allies during the
early stages of the Cold War”3. This strategic made US hold an unformal
diplomatic relation with Taiwan given to the Taiwan Strait strategic importance,
the United States signed with Taiwan Mutual Defense Treaty to consolidate
1

Ian Easton, The Question: Why Didn't Mao Invade Taiwan? , www.nationalinterest.org/blog/buzz/question-why-didnt-maoinvade-taiwan-60837
2

Alarabieh, The secret of the enmity between China and Taiwan ... How did the "Tanina" island be repelled,
https://ara.tv/vd7jw, May 30, 2020
3 C. Fred Bergsten, Charles Freeman, Nicholas R. Lardy and Derek J. Mitchell China’s Rise, chapter 8, why does the united
states care about china, p. 172
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their military alliance in 1954. In 1979 President Jimmy Carter signed a law that
the US will supply Taiwan with defense capability and arms in what call Taiwan
relations act.
US interested in Taiwan for many reasons, first one is that US consider Taiwan
as key to military balance in the entire western Pacific Ocean. Because it is the
first of the chain of islands that extend from Japan to the Philippines, and it
forms a barrier in the open ocean for the Chinese air and sea powers; so their
concern is that if Taiwan were under Chinese government control, it would
represent a regional dominance of China which United States tries to avoid. And
China will expand the reach of its anti-ship missiles, air defences, bombers,
combat aircraft and other weapons.
Secondly, if Taiwan get back to be part of China, it will challenge the credibility
of the United States. America's alliances in the Pacific are based on the belief
that Washington is capable and willing to protect its allies from harm especially
any Chinese threaten. Once Taiwan is annexed to China, it will be proved that
America was not able to protect it so Tokyo, Manila or Seoul will question
whether they should remain in conflict with China and ally with the United
States.
“The United States recognized the Government of the People’s Republic of
China as the sole legal government of China, acknowledging the Chinese
position that there is but one China and Taiwan is part of China”4. America does
not have an embassy in Taiwan, but it has a robust unofficial relationship and
maintain a diplomatic relations with Taiwan and but it open an Institute their
(American Institute Taiwan) that responsible for implementing United States’
policy toward Taiwan.
President Ronald Reagan adopted a policy of support for Taiwan and
claimed that his administration would provide a better defense to Taiwan. After

4

U.S. Relations With Taiwan BILATERAL RELATIONS FACT SHEET BUREAU OF EAST ASIAN AND PACIFIC
AFFAIRS AUGUST 31, 2018, www.state.gov/u-s-relations-with-taiwan/
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his election, he sought to increase arms sales to Taiwan, but this led to a dispute
between China and America. This dispute continued until America promised to
reduce arms shipment to Taiwan by signing the second communique between
China and America in June 19825.
President Reagan led a campaign for Taiwan after the collapse of the
Soviet Union. After that, President George H.W Bush, the father, had rebalanced
the relations between his country and Japan. But Bill Clinton (Democratic)
chose to deal and exchange trade with China and gave it priority and support it
to be member of World Trade Organization in 2001. The following
administrations like George W Bush described China as a “Strategic rival”.
Obama’s administration faces many challenges with China more than any
previous U.S. president. In his first term, he hoped to reach more cooperative
relationship with China. But his administration failed to deal with China by
valuing and supporting Taiwanese democracy and security6.
Trump administration were different, it is using Taiwan as a tool to
confront Beijing, in the late of 2017, President Donald Trump had framed his
policy toward China under “great power competition” term7. In his
administration, Washington kept recognizing the One China policy and maintain
formal ties with PRC but kept maintaining unofficial ties with Taiwan too,
including defense aid. “Secretary of State Rex Tillerson, visiting Beijing in
March 2017, describes the U.S.-China relationship as one “built on non-

5

Jue, Stanton, 2016, Triangular Relations Between U.S., China And Taiwan, American Journal Of Chinese Studies Vol. 23,
No. 2 (OCTOBER 2016), Pp. V-Ix, Published By: American Association Of Chinese Studies
www.Jstor.Org/Stable/44289152, P.1-3
6

Jin, Canrong, 2016, How America's Relationship with China Changed under Obama, School of International Studies,
Renmin University of China, Published in World Economic Forum on the Middle East and North Africa,
www.Bit.Ly/2ezl8oj 2/2/2019
7 Lawrence & Morrison, Susan & Wayne, 2018, U.S.-China Relations, Published at Congressional Research Service,
IF10119, www.bit.Ly/2vusmwq. 13/2/2019
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confrontation, no conflict, mutual respect, and always searching for win-win
solutions”8.
The Trump administration supports Taiwan through decisions passed by
Congress between 2018 and 2020, as one decision that calling for an exchange
visits between US and Taiwan officials, and another affirming Washington’s
commitment to the island by implementing the “Taiwan Relations Act” that was
approved shortly after the end of the official alliance in 1979. As well as the US
military presence in Taipei.
In general, Sino-American military relations have been characterized by
volatility and less developed than their economic counterpart. This fluctuation is
due to the position of both countries regarding to problematic issues between
them, especially Taiwan. In 2010, the United States of America decided to sell
6.4-billion-dollars’ worth of arms to Taiwan. Following this decision, the
Chinese government suspended its military relationship with America until the
end of 2010. This led to arrange the tenth round of defense talks between the
two countries. In 2019, US sold $ 2 billion worth of military hardware to Taiwan
in order to bolster its defense capabilities against Beijing.
The Chinese and American military relations have followed different
development paths, China reformed the Chinese military force rapidly after the
Taiwan Strait Crisis in 1996 (China’s defense spends around 11 percent per year
(1996-2015) and started modernizing its capabilities and focus on developing
air, cyber and counterpace capacities and naval forces. On the other hand, the
American military budget increased rapidly after the attacks of September 2001,
in 2015 America defense spending was 560$ billion, 57 percent more than in
19969.
Sonnad, Nikhil, 2017, Rex Tillerson’s Tone on China Got a lot Friendlier once he Actually got to China,
www.Bit.Ly/2naf9yn
8

James, Mulvenon, 2009, “PLA Computer Network Operation,” Carlisle, PA: U.S. Army War College Strategichlawi
Studies Institute,2009, p.27
9
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In 2016, US President Donald Trump breached the diplomatic policy
adopted by his country for decades in dealings with both Taiwan and China, by
speaking by phone with Taiwan President Tsai Ing-wen, which would cause
China’s anger. In 2020, Minister of Health Alex Azar from the US President
Donald Trump’s administration arrived in Taiwan, for the first visit of high-level
American delegation to the island since 1979. China accused the United States
of “endangering peace,” and It sees the American visit as a threat to it and a
violation of its sovereignty.
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China’s Interests in Taiwan:
To China maintaining national unity, territorial integrity, and national dignity is
a priority. In the past, Taiwan was called Yizhou and Liuqiu 10 and it was part of
the mainland China, since then the international community recognize the
Mainland China as a country that Taiwan is part of it. Since the founding of
PRC, 157 countries recognize that there is only one China, and Taiwan is a part
of China11.
China is using political and economic means power to bring the island back
under China control instead of using the military (force), it uses the concept
“peaceful reunification and one country, two systems.” Policy toward Taiwan
issue to solve the issue12.
This policy stands on four Principles13:
1- One China, this policy stands that there is only one china and Taiwan is
part of it.
2- The two systems coexist, this policy stands that all Taiwan’s systems,
cultural, economic relations with foreigner countries will stay the same.
And the Chinese socialist system and Taiwan capitalist system will
coexist together.
3- A high degree of autonomy, Taiwan will have its own administration
and legislative power, independence judicial power. It has its own army
and take leadership positions.
4- Peaceful negotiations: china see that it should engage in negotiations
(on the premise of One China) with Taiwan to end the hostility and
10The
11

Taiwan issue and the unification of China, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 2002

The Taiwan Question and Reunification of China, www.china.org.cn/english/7953.htm

12

A policy of "one country, two systems" on Taiwan, Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China
www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18027.shtml
13 What are the basic contents of the policy of "peaceful reunification; one country, two systems"?, Ministry of Foreign
Affairs, the People's Republic of China, www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ljzg_665465/3568_665529/t17794.shtml
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achieve peaceful reunion. And China sees Taiwan issue as an internal
affair that other country should not get involve in.

All countries that China had build diplomatic relations with them complied the
international law and the One China policy. And made an agreement with China
to not build any unofficial relations with Taiwan. China also worked so hard in
their generation education and made Taiwan’s issue an country’ concern that
each citizen concern about it.
The reasons behind insisting China of getting Taiwan back under its control not
only because of historic reasons and that Taiwan used to be part of China and
belong to it. Neither for the Chinese national dignity is a priority for China. But
it concerns about it and works very hard politically, economy and military
aspect to solve this issue and get it back to its sovereignty because of the huge
interest of the United States in the area, since the Korean War in 1951, John
Foster Dulles mentioned “Island Chain Strategy” that suggest to surround China
and the Soviet Union by sea to create concerns and fear to China in which the
United States encircled it via sea14.
PRC is officially holds the title of China but many countries still have unofficial
ties with the ROC, such as, the US congress set up the Taiwan relations act
allowing the US to continue some foreign missions in Taiwan such as arm sales
to the island. China asked the United States to stop all arms sales and military
ties with Taiwan to prevent further damage to Sino-American relations.
However, the United States keep provoking China, for instance, the US
Department of Defense (the Pentagon) announced that it had concluded a
defense agreement with Taiwan to sell 66 F-16 fighter jets to Taiwan. And 108
“Abrams” tanks, 1,240 anti-armor “TOW” missiles, and 250 anti-aircraft

Andrew S. Erickson and Joel Wuthnow, Barriers, Springboards and Benchmarks: China Conceptualizes the Pacific “Island
Chains”, The China Quarterly / FirstView Article / January 2016, p.6.
14
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“Stinger” missiles15. As a result, China headed to develop its militarily
technology and increase the rate of military spending that the annual military
spending exceeds the rate of growth of the Chinese economic “In 1990, China
constituted 23.6 percent of total East Asian expenditure. As of 2019, this
number stands at 70.5 percent. In terms of the broader regional context, the
Chinese military budget constitutes 52.2 percent of the total cumulative
spending across all of Asia” 16.
In 2005, China passed the “Anti-Secession Law”, which provides the Chinese
forces with a legal basis for military action against Taiwan in the event of its
independence or approaching secession.17
In 2016, Tsai Ing-wen assumed the presidency of Taiwan, that belongs to the
independence-leaning Democratic Progressive Party, at her rule, the relations
between China and Taiwan deteriorated. China suspended the diplomatic contact
with Taiwan and compounded military actions in the air and sea18.
China has intensified its military readiness, especially in the air or in the waters
near Taiwan. In September 2020, China launched two Sixty-two missiles in the
South China Sea to defend its sovereignty. The Chairman of the Joint Chiefs of
Staff of the Chinese Central Military Council, Li Zhucheng, during a seminar
marking the 15th anniversary of the “Anti-Secession Law”, said that “if the
opportunity for peaceful reunification is lost, the armed forces will take all
necessary steps in order to thwart any separatist plans and steps and ensure
stability and control in Taiwan Straits. Recovering Taiwan in a non-peaceful
manner is the last option. China believes that there is no room for Taiwan
independence, and any challenge to this law will face severe punishment”.19

15

Brad Lendon, US finalizes sale of 66 F-16 fighters to Taiwan as China tensions escalate, Cable News Network, August
2020.
16 China Power Team. "What Does China Really Spend on its Military?" China Power. December 28, 2015. Updated August
26, 2020. Accessed September 10, 2020. www.chinapower.csis.org/military-spending/
17 You Ji, China's anti-secession law and the risk of war in the Taiwan Strait, Pages 237-257, 2006,
www.doi.org/10.1080/13523260600821376
18 Zoe Leung, The Precarious Triangle: China, Taiwan, and United States, the Diplomat, May 2020
19 Yew Lun Tian, Attack on Taiwan an option to stop independence, top China general says, Reuters, May 2020.
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Taiwan realizes that it is not in its interest to provoke Beijing publicly, but the
United States still using Taiwan as a means of provoking China. Starting from
accepting a congratulatory call from Tsai, then receiving the Taiwanese vice
president-elect in Washington and it has raised its strategic relations with
Taiwan to the “level of Other U.S. allies in its strategy in the Indian and Pacific
Oceans in an effort to protect the Western-led order in the Pacific”20. Taiwan
Affairs Office spokesman Ma Xiaoguang said, “We have sufficient capacity to
defend national sovereignty and territorial integrity, and we will never tolerate
any separatist activities or any interference by foreign powers in China’s
domestic politics.”21 After the won of Tsai Ing-wen new elections, US Secretary
of State Mike Pompeo congratulated and praised Tsai for her “courage and
wisdom,” prompting condemnation from Beijing, which rejects any official
recognition of Taipei. The Chinese Defense Ministry said that Pompeo’s action
was “wrong and even dangerous.” The Chinese Foreign Ministry “accusing
Washington of breaching its diplomatic obligations”. All these actions lead to
create more tensions in the relationship between China, Taiwan, and the United
States.

21

He Zhuoyan,

20 Zoe Leung, The Precarious Triangle: China, Taiwan, and United States, the Diplomat, May 2020
China's
reunification
cannot
be
st opped
by
any
force:
spokesperson,
www.en.people.cn/n3/2020/0521/c90000-9692465.html, may 2020
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Conclusion
Sino-US relations are experiencing an increasing tension due to conflict of
interest, the most important are those in the Asian region, especially the Taiwan
territory. This conflict is considered one of the most sensitive for China as
Taiwan is a part of China land that should be back under the Chinese
sovereignty. And China considers the US continued support to Taiwan as an
interference in Chinese internal affairs. As for the United States of America,
official speaking Taiwan is considered as part of Mainland China and believe
that they should work to solve the problem in a peaceful way, away from
military solution. However, the US also supplies Taiwan with weapons adhering
to the Taiwan Law in 1979. This Shows the contradictory position of US, it
recognizes China’s sovereignty but also supports Taiwan military and presence
politically in which it maintains unofficial relations with it and its military. With
the continued sale of weapons by the United States to Taiwan, The United States
is keen to impede any rapprochement between China and Taiwan for reasons
mentioned in the paper. In return, China is keen to find a solution to this issue,
to get Taiwan back to its sovereignty, starting with peaceful ways, but in the
present, with the interference of the US by selling arms to Taiwan, and Taiwan’s
hints about its independence. This provoke China and made it to develop its
military and transition from peaceful to military statements. Lastly resorting to
the Chinese military exercises at the Sothern and northern sides of the Taiwan
Strait that indicates the increasing tension in the region.
:الخاتمة
 وأهمها،شديدا بسبب اختالفات المصالح فيما بينها
توتر
تشهد العالقات الصينية األمريكية ًا
ً
 فبالنسبة، تعتبر هذه القضية من أكثر القضايا حساسية. خاصة منطقة تايوان،الموجودة في منطقة آسيا

 كما تعتبر.للصين تايوان هي جزء ال يتج أز من الصين وعلى تلك المنطقة أن تعود إلى السيادة الصينية
 أما بالنسبة للواليات.الصين أن دعم الواليات المتحدة لتايوان يعتبر تدخالً في الشؤون الداخلية الصينية

 فهي ايضا تعتبر تايوان جزًءا من أرض الصين الرئيسية وتدعو الى حل المشكلة بين،المتحدة األمريكية
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بعيدا عن األساليب العسكرية .اال ان الواليات المتحدة تقوم ايضا بتزويد تايوان
الطرفين بطريقة سلمية ً
باألسلحة وفقًا لقانون تايوان في عام  .5020فإن هذا يوضح الموقف المتناقض للواليات المتحدة ،فهي
أيضا تدعم الجيش والوجود السياسي لتايوان ،حيث تحتفظ بعالقات غير
تعترف بسيادة الصين ولكنها ً
رسمية معها وتحافظ على عالقات عسكرية فيما بينهم عن طريق استمرار بيع األسلحة من قبل الواليات
المتحدة إلى تايوان .وقد حرصت الواليات المتحدة على عرقلة أي تقارب بين الصين وتايوان ألسباب
وردت في هذا البحث .اما بالنسبة للصين فقامت بإيجاد حلول وطرق سلمية إلعادة تايوان تحت سيادتها

ودائما ما تحرص على إيجاد حل لهذه القضية ،ولكن في الوقت الحاضر مع تدخل الواليات المتحدة ببيع
األسلحة لتايوان المتزايد ،وتلميحات تايوان بشأن استقالليتها .عملت الصين الى تطوير جيشها وتحويله

من استعمال تصريحات سلمية إلى تصريحات فيها تهديد باستعمال القوى العسكرية ،وأخي ار التدريبات
العسكرية الصينية في جنوب والجانب الشمالي من مضيق تايوان والتي تشير إلى التوتر المتزايد في

المنطقة.
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Les écoles de la géopolitique :
Du Friedrich Ratzel à Yves Lacoste
Nouriddin El Idrissi
Etudiant Doctorant en sciences politiques et relations internationales
contemporaines
– Université Mohamed Ben Abdellah – Fès – Maroc
Résumé :
Le concept de la géopolitique est l’un des concepts des sciences politiques et des relations internationales ayant
suscité beaucoup de polémiques. En fait, plusieurs politologues et juristes ont octroyé des soubassements théoriques à
leurs puissances étatiques pour manipuler ce concept dans un sens qui sert à légitimer leur expansionnisme territorial
colonialiste au détriment des autres entités étatiques.
Cette étude s’est chargée d’élucider et d’expliquer cette manipulation aberrante de la géopolitique dès sa naissance
à notre ère contemporaine, toute en s’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.

:ملخص

 فالعديد من علماء السياسة والقانونيين إستطاعوا توفير.مفهوم " الجيوبوليتيك " هو واحد من مفاهيم ا لعلوم السياسية والعالقات الدولية التي آثارت نقاشات كثيرة
.األسس النظرية للقوى التي ينتمون إليها لكي تستطيع هذه األخيرة من إستخدام هذا المفهوم لشرعنة توسعها الترابي اإلستعماري على حساب الدول األخرى

 ومن أجل ذلك سنتعرض ألهم أفكار رواد.هذه ال ورقة البحثية تعنى بتوضيح وتفسير اإلستخدام المنحرف لمصطلح " الجيوبوليتيك " منذ بزوغه إلى عصرنا هذا
." أبرز مدارس " الجيوبوليتيك

. الهالل الخارجي، قلب األرض، أوراسيا، المجال الحيوي،" "الجيوبوليتيك: الكلمات الدالة

Après sa première utilisation par le suédois Kjellén, le concept
« Géopolitique », sera abondamment repris par les théoriciens des sciences
politiques pour s’en servir comme un moyen d’expansion surtout pour les
puissances occidentales. Pour bien comprendre les contours de ce concept,
son évolution dans le temps, ainsi que sa contribution à la légitimation des
expansions des grandes puissances au détriment des autres pays, on parlera
dans cette étude des principales théories ayant traité la géopolitique.
I/- L’école allemande de la géopolitique
La géopolitique, pour cette école fut théorisée par deux principaux
avant-coureurs en la matière. Ce sont Friedrich Ratzel (1844-1904)1 et Karl
Haushofer (1869-1946)2.
Ratzel, influencé par la théorie de l’évolution de naturaliste Charles
Darwin3, 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 »4. Ce géopoliticien allemand, prétend que l’espace est la
1

Est un géographe, ethnographe et inventeur de la géopolitique allemande.
Un des pionniers théoriciens allemands en géopolitique.
3 Né en 1809 en Angleterre et mort en 1882. Sa théorie consiste à affirmer que tous les êtres vivants sont le résultat d’une
longue série de modifications biologiques qu’on appelle évolution. Cette théorie qui se fonde surtout sur la lutte pour
l’existence et la sélection naturelle, s’oppose clairement à celle de la création par Dieu.
4 CHAUTARD, Sophie. L’indispensable de la géopolitique. Levallois-Perret : Studyrama, 2006, p.19.
2
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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 Hitler5 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 que les
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 ».6
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, 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’Etat7.
Un homme d’Etat allemand. Né le 20 avril 1889 en Autriche-Hongrie (Autriche actuellement). Fondateur du nazisme et
chancelier de troisième Reich du 30 janvier 1933 au 30 avril 1945, date de son suicide.
6 BONIFACE, Pascal. La géopolitique : 42 fiches thématiques et documentées pour comprendre l’actualité . Paris :
Eyrolles, 3ème édition, 2016, p.13.
7 KOURIMA, Abderrahim. L’école géopolitique allemande. Mémoire pour obtention de DESA en relations
internationales. Université Hassan II, faculté de Droit, Casablanca. 2007, s.p. [En ligne].
https://www.memoireonline.com/01/09/1813/m_lecole-geopolitique-allemande4.html. [Consulté le 01 avril 2018].
5
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Pour Karl Haushofer8, fortement influencé par son prédécesseur Ratzel,
a tenté à travers tous ses travaux scientifiques9, de répondre à la question
suivante : Quelle hiérarchie sur la scène internationale et comment
l’Allemagne peut devenir une grande puissance ?10
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 Versailles11, 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 »12.
Dans le but de contrer géographiquement les puissances maritimes anglosaxonnes, 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 « panidées » qui donne une suprématie à la dimension spatiale13. 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’ExtrêmeOrient (Chine), l’Asie du Sud-est et le pacifique Nord14.
Figure n°01 :
Est né le 27 août 1869 à Munich. L’un des fondateurs de la géopolitique allemande, et a crée en 1924 la revue dite
« Zeitschrift für Geopolitik » ou « Journal de géopolitique » pour exposer et présenter la conception Allemagne de la
géopolitique. S’est suicidé le 10 mars 1946.
9
Parmi ses travaux publiés : « Weltpolitik Von heute » ou la politique mondiale d’aujourd’hui, « Grenzen in ihrer
geographischen und politischen Bedeutung » (Les frontières dans leur signification géographique et politique), et « Japan
baut sein Reich » (le Japon construit son empire).
10 GEOLINKS. Karl Haushofer. [En ligne]. http://www.geolinks.fr/biographie/karl-haushofer/. (Le 13 novembre 2013).
[Consulté le 04 avril 2018].
11 Est un traité de paix signé le 28 juin 1919 entre l’Allemagne et les Alliés, et en vertu duquel les vainqueurs de 1ère
guerre mondiale ont imposé des sanctions contre l’Allemagne vaincu (réparations économiques, restrictions de capacités
militaires, et délaissement de ses colonies).
12 MAOUNDONODJI, Gilbert. Les enjeux géopolitiques et géostrategiques de l'exploitation du pétrole au Tchad.
Louvain-la-Neuve : Presses universitaires de Louvain, 2009, p.77.
8

13

KOURIMA, Abderrahim. Op.cit., s.p. [En ligne].
[En ligne]. https://www.memoireonline.com/01/09/1813/m_lecole-geopolitique-allemande7.html. [Consulté le 05 avril
2018].
14 PENDOUE, Materne. Op.cit., p.37.
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Référence : ROPIVIA, Marc-Louis. GÉOGRAPHIE ET POLITIQUE EN AFRIQUE AU XXIe SIÈCLE Concepts
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et
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d’insertion
dans
l’espace
mondial.
[En
ligne].
http://www.institutstrategie.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
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du système international qui l’emporte dorénavant sur sa verticalité défendue
par Haushofer15.
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 »16. 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,
Ratzel17.
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 »18 ;
- La théorie darwiniste sociale ou spencérisme19 reposant sur le postulat
affirmant que la lutte entre les hommes pour garantir leur survie est
l’état naturel des relations sociales20.
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 Sudètes21 en
1938, et soutenu aussi le Pacte germano-soviétique de 23 août 1939, par
ROPIVIA, MARC-LOUIS. Géopolitique et géostratégie : L’Afrique noire et l’avènement de l’impérialisme tropical
gondwanien. Cahiers de géographie du Québec, 30(79), 1986, p.8.
16 KOURIMA, Abderrahim. Op. cit., [En ligne]. http://geopolitics.unblog.fr/2008/10/27/lecole-geopolitique-allemande/.
(Le 27 octobre 2008). [Consulté le 26 mars 2018].
17 Ibid., [En ligne]. https://www.memoireonline.com/01/09/1813/m_lecole-geopolitique-allemande6.html. [Consulté le 05
avril 2018].
18 24hgold. Hegel et la divinisation de l’État. [En ligne]. http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-hegel-etla-divinisation-de-l-tat.aspx?contributor=Damien+Theillier&article=3853266430G10020. (26 mars 2012). [Consulté le
05 avril 2018].
19 Pour qualifier la théorie évolutionniste chez Herber Spencer. Ce dernier est né le 27 avril 1820 et mort le 08 décembre
1903. Etait un philosophe et sociologue anglais.
20 KOURIMA, Abderrahim. Op. cit., [En ligne]. https://www.memoireonline.com/01/09/1813/m_lecole-geopolitiqueallemande6.html. [Consulté le 05 avril 2018].
21 Régions frontalières de Tchèque, avec une superficie d’environ 28 500 Km². Le terme désigne les zones à majorité
germanophones de Moravie et de Bohême.
15
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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 »22.
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 »23.
II/-L’école anglo-saxonne de la géopolitique
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 (1840-1914)24, et John Spykman (18931943)25, et l’Anglais Halford John Mackinder (1861-1947)26, 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 ;

23

22 CHAUTARD, Sophie. Op. cit., p.23.
GRAZIANI, Tiberio. « La leçon de Haushofer et la présence discrète de Giuseppe Tucci ». In : JIBRIL, Daoud (dir.),
Eurasia. Vol.II, n°03. Comité de Kildare : Avatar éditions, juin 2008, p.12.
24 Historien et stratège naval américain.
25 Géographe américain.
26 Géographe britannique.
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- 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 Raleigh27 « Qui tient la mer tient le commerce du monde,
tient la richesse du monde : qui tient la richesse du monde tient le monde luimême »28. 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-UnisEurope 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 stratégique29, (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
Clausewitz30quand celui-ci prime la défensive sur l’offensive et les a
incitées à renverser ce principe et donc prioriser l’offensive sur la
défensive tout en projetant leurs puissances sur des théâtres autres que
nationaux31.
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
Est un britannique, né en 1954. Etait un explorateur, poète et député au parlement du Royaume d’Angleterre. Accusé
de conspiration contre le roi et de trahison, fut décapité le 29 octobre 1618.
28 TANGUY, Struye de Swielande. La politique étrangère américaine après la guerre froide et les défis asymétriques.
Louvain-la-Neuve : Université́ catholique de Louvain, 2003, p.63.
27

29

CHAUTARD, Sophie. Op. cit., p.24.
Carl Philippe Gottieb Von Clausewitz, né le 01 juin 1780 en Prusse. Est un officier général et théoricien militaire.
Auteur de divers écrits, le plus connu et le plus important c’est un ouvrage dit « de la guerre » dans lequel il traite la
stratégie militaire.
31 P. Clément. « La pensée géopolitique américaine », p.5. [En ligne].
http://www.academia.edu/29422621/La_pens%C3%A9e_g%C3%A9opolitique_am%C3%A9ricaine. [Consulté le 09
avril 2018].
30
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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 »32.
C’est ainsi que ce stratège naval américain, s’est montré opposant à la
doctrine de Monroe33 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 premières34.
Bref, Mahan, prédicateur de Seapower et auteur d’un nombre important
d’écrits, les plus connus sont « The Influence of Seapower Upon History »
(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) »35. 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 isolationniste36»37. 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 »38.
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 ;
CHAUTARD, Sophie. Géopolitique du XXe siècle et du nouvel ordre mondial. Levallois-Perret : Studyrama, 2005,
p.107.
33 Ensemble de principes définis par le président américain James Monroe lors de son message annuel au congrès en
décembre 1823. Et notamment, résumés dans sa formule « Aux Européens le vieux continent, aux Américains le Nouveau
Monde ».
34 P. Clément. Loc. cit.
35 Ibid., pp. 7-8.
36 Isolationnisme est une doctrine de politique extérieure qui associe un non-interventionnisme militaire et un
protectionnisme économique.
37
BONIFACE,
Pascale.
La
géopolitique :
Les
relations
internationales,
p.22.
[En
ligne].
https://www.eyrolles.com/Chapitres/9782212549928/Partie-1_Boniface.pdf. [Consulté le 11 avril 2018].
38 Ibidem.
32
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- 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 expansionniste, ainsi que d’une éventuelle alliance entre les deux
puissances continentales ; l’Allemagne et la Russie39, 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 »40, 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 planète41. 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 (The World 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 Outlying Islands,
Mackinder sous-entend, l’Amérique, l’Afrique, l’Indonésie et l’Australie42.
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 »43, 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 »44. 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 orientale45. 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

، الطبعة األولى، أبو ظبي. مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية. مقاربة جيوبوليتيكية. إستراتيجية طموحة وسياسة مقيدة: تركيا.عماد يوسف

39

.25. ص.2951
VENIER, Pascal. « La pensée géopolitique de Sir Halford Mackinder, l’apôtre de la puissance amphibie ». In : Hervé
Coutau-Bégarie et Martin Motte (dir.), Approches de la géopolitique, de l’Antiquité à nos jours, Paris, Economica, 2013,
p.484.
41 PENDOUE, Materne. Op. cit., p.38.
42 KOMMEN, Becirovic. BLED, Jean Paul. Les Balkans, la Guerre du Kosovo : comment en sortir? Forum tenu le 29
novembre 1999 au Palais du Luxembourg, au Sénat à Paris. Lausanne : Age d'Homme, 2000, p.141.
43 VENIER, Pascal. Op. cit., p.491.
44 MACKINDER, Halford John. « The Geographical Pivot of History ». The Geographical Journal, vol. 23, 1904, pp.
432-434.
45 KOMMEN, Becirovic. Op. cit., p.140.
40
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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 Gobi46, ces entraves
naturelles, forment pour lui un « croissant intérieur » (inner crescent) qu’il
faut bien en maîtriser les périphéries pour freiner toute tentative d’invasion
extérieure47. 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 Sud48.
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 »49. Par conséquent, ce croissant forme une ceinture
périphérique de la zone de l’Eurasie ou de Heart-land50.
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 « croissant extérieur » ou outer crescent 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 »51.
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

46

Une vaste région désertique séparant la Chine et le Sud de la Mongolie.
CHAUTARD, Sophie. Op. cit., p.26.
48 KOMMEN, Becirovic. Loc. cit.
49 C'est-à-dire l’Asie du Sud-ouest toute en englobant la Méditerranée, la mer Noire, la Caspienne, le golfe Persique et la
mer Rouge.
50 VENIER, Pascal. Op. cit., p.498.
51 Ibid., pp.498-499.
47
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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 »52, 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 Glasgow53 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 terremer54.
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 Democracy Ideals and Reality et The
Geography Pivot of History. 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 maritimes55. 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 :
52

CHAUTARD, Sophie. Op. cit., p. 25.
Ville la plus grande et plus peuplée de l’Ecosse.
54 Ibid., pp.25-26, passim.
55 MAOUNDONODJI, Gilbert. Op. cit., p.72.
53
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- 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 GrandeBretagne ;
- 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 »56. L’amiral
britannique, par cette affirmation, il assimile le rôle joué par la Russie à
celui des mongols57 à l’ère de Ghenghiz Khan58, quand les invasions de
la Horde d’or59 ont dépassé l’Europe pour occuper les steppes au nord
du lac Aral60 et de la Caspienne, et se sont élargies à l’ouest pour
envahir les Carpates61. Le Perse, la Mésopotamie, la Syrie et la Chine
septentrionale n’étaient pas épargnés de cette campagne
mongolienne62 ;
- 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 »63. 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-Bretagne64 ;

56

MACKINDER, Halford John. Op. cit., p.436.
VENIER, Pascal. Op. cit., p.492.
58
Né vers 1155/1162 dans la province de Khentii en Mongolie. Il est le fondateur de l’Empire mongol. Mort
en août 1227.
59
Est un empire turco-mongol (1243-1502) gouverné par une dynastie issue de Gengis Khan.
60
Est un lac partagé entre le Kazakhstan au Nord et L’Ouzbékistan au Sud.
61
La partie orientale des montagnes situées au centre de l’Europe, et qui sont partagées par l’Autriche, la
Slovaquie, la Pologne, la République Tchèque, la Hongrie, l’Ukraine, la Roumanie, et la Serbie.
62
MACKINDER, Halford John. Op. cit., pp.430-431, passim.
63
Ibid., p.436, passim.
64
Institut européen des relations internationales. EURASIE : Enjeux globaux, géopolitique continentale
eurasienne et géopolitique mondiale océanique. [En ligne].
http://www.ieri.be/fr/publications/wp/2015/janvier/eurasie. (29 janvier 2015). [Consulté le 14 avril 2018].
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En effet, par cette théorie de Heart-land65, 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.
Considérant que la domination mondiale est la finalité, et que la maîtrise de
Heart-land 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’Est66maîtrise le Heartland67. Qui domine le
Heartland maîtrise l’île mondiale. Qui domine l’île mondiale maîtrise le
Monde »68.
Il est fort important de signaler que la délimitation de heart-land par
Mackinder en 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 Heartland69 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 océans70, il a suggéré
par ce même ouvrage, une stratégie de containment71 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 Foreign Affairs en 1943, Mackinder a réévalué les
limites de Heartland qui correspondraient d’ores et déjà à celles de
65

Cette théorie a connu des modifications, en particulier, en termes de redéfinition de Heatland par Mackinder dans son
ouvrage « The Round World and the Winning of the Peace » ou « Le monde sphérique et la conquête de la paix », publié
en 1943.
66 Biélorussie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Moldavie et Ukraine.
.63. ص.2953  يناير،  بيروت. تمكين لألبحاث والنشر. جيوبوليتيك عندما تتحدث الجغرافيا:  الجغرافيا والحلم العربي القادم.جاسم سلطان67
68 MACKINDER, Halford John. Democratic Ideals and Reality. London : Faber and Faber, 2014, p.194.
69 Par son ouvrage « Democratic Ideals and Reality, a Study in the Politics of Reconstruction puis », Mackinder entend
par le Heartland l’ensemble des bassins versants eurasiatiques qui ne s’écoulent que vers l’océan Arctique ou vers les
mers d’Aral et de la Caspienne, autrement dit le Heartland est la mer Baltique, la partie navigable du Danube inférieur et
moyen, la mer Noire, l’Asie mineure, l’Arménie, la Perse, le Tibet et la Mongolie.
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FREDERIC, Lasserre. La géopolitique matérialiste, ou la tentation modélisatrice. Survivance
contemporaine de vieilles chimères. [En ligne]. https://journals.openedition.org/belgeo/15754#quotation. (31
décembre 2001). [Consulté le 18 avril 2018].
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Cette stratégie consiste à faire balkaniser l’Europe orientale, priver la Russie de son glacis baltique et
ukrainien, empêcher la domination des mers intérieures (Mer Baltique et Mer Noire), contenir la Russie et le
bolchévisme en Asie.
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« Heartland russe », et plus précisément la partie exploitable du territoire
soviétique, située à l’Ouest de la rivière Ienisseï72. 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 »73. 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’OTAN74.
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.
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)75 et Yves Lacoste. Ils ont contribué à préciser la vision et le
72

Est un fleuve de Sibérie en Asie. A une longueur de 4 093 Kilomètres, et atteint 5 075 kilomètres si on considère que la
Selenga est sa source.
73 VENIER, Pascal. Op. cit., p.496, passim.
.25. ص.2951 ، أبو ظبي. مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية. مقاربة جيوبوليتيكية. إستراتيجية طموحة وسياسة مقيدة: تركيا.عماد يوسف74
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positionnement français vis-à-vis 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 francoprussienne 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 »76.
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 ».77
Les réflexions de Paul Vidal ne sont pas indemnes de contradictions et de
l’instrumentalisation dérivée de la géographie et de la géopolitique78.
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
76

Ribeiro Orlando. « En relisant Vidal de la Blache ». In: Annales de Géographie, t. 77, n°424, 1968, p.644.
Sanguin André-Louis. « Vidal de la Blache et la géographie politique (Vidal de la Blache and political geography) ».
In: Bulletin de l'Association de géographes français, 65e année, 1988-4 (septembre), pp. 329-330.
78 Même que le terme géopolitique n’est pas utilisé par Paul Vidal de la Blache, toutefois ses réflexions et ses idées
s’inscrivent dans la discipline de la géopolitique.
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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’espace 79, et annonceil « 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 »80. 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 »81. 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 Vietnam-Cambodge, 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) »82.
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CHAUTARD, Sophie. Op. cit., p.29, passim.
Ribeiro Orlando. Loc. cit.
81 LACOSTE, Yves. Dictionnaire de géopolitique. Paris : Flammarion, 1995, p.14.
82 Entretien réalisé par Carole Condat et Élisabeth Morlin. Yves Lacoste répond aux questions de Carole Condat et
Élisabeth Morlin : Un géographe franc-tireur. [En ligne].
https://www.snes.edu/IMG/pdf/interview_yves_lacoste.pdf. [Consulté le 26 avril 2018].
80

119

 برلين- المركز الديمقراطي العربي

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية

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 »83. Un autre trait singularisant la géopolitique chez
Lacoste concerne l’irruption de nouveaux problèmes géopolitiques qui
s’inscrivent dans un cadre infra-étatique 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
84
territoriales » . 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 »85. 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 »86.
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,
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LACOSTE, Yves. Op. cit., p.17.
85 MAOUNDONODJI, Gilbert. Op. cit., p.135, passim.
86 Entretien réalisée par Carole Condat et Élisabeth Morlin. Loc. cit.
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scientifiques et méthodiques. C’est ainsi qu’il voit la géopolitique « un savoir
penser l'espace terrestre et les luttes qui s'y déroulent »87.
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 ;
- L’apport du concept de « géopolitique interne » comme une incarnation
des problèmes nationaux et ceux des minorités88.
- 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 infraétatiques, 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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