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الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والشياسية واالقتصادية
رئيط املركس:
أ -عنار شرعان.

رئيط هيئة التحرير:
د -لبيد عناد ،جامعة سطيف،2اجلزائر.

مذًر التحرير:
أ عيدون احلامدي ،جامعة سطيف2

مذًر التحرير املضاعذ:
ؤ .زرداني ؤمينة  ،جامعة صطيف 2

ؤمانة التحرير:
د /دمحم دمحم عبذ سبه املغير  ،فلعىين

ؤعضاء هيئة التحرير:
أ.مشٍمؾ وداد
أ .عشكاب اظمهان

أ -ظُفش كنزة

أ /ؼعُب كماص

رئيط اللجنة العلمية:
د /حداد حمي الدين ،جامعة سطيف .2اجلزائر.

اعضاء اللجنة العلمية:
د ..بً عائؽت دمحم ألامين  ،باخث في العلىم
العُاظُت و العالكاث الذولُت  /حامعت الجضائش 3
د -أخمذ املشابىي ،املغشب.
د .أخمذ مععىد ظُذ علي ،أظخار الخاسٍخ –
حامعت بىلُاف املعُلت  /الجضائش
د كمُذ بىجخُل ،حامعت املعُلت ،الجضائش.
د -وعشًٍ فالح خعً مىذوس العشباوي ،العشاق.
د -بالل مىصاي ،حامعت ظىُف .02
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د -أمال بً ـىٍلح،حامعت كاملت ،الجضائش .
د -أماوي البرث ،حامعت بني ظىٍف ،مفش.
د .بً خذاد هؽام ،علىم ظُاظُت وعالكاث
دولُت  /حامعت وهشان – 2الجضائش
د -امام بً عماس ،حامعت حُجل ،الجضائش.
د-عبذ الشخمان دمحم الحذًذي ،حامعت
اللاهشة ،مفش.
د -سلا الفالح ،حامعت أغادًش ،املغشب.
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.كشاس عباط مخعب فشج املععىدي -العشاق -
حامعت كشبالء -كلُت الاداسه والاكخفاد
د -مؽاوس ـاًفي ،حامعت أدساس  ،الجضائش .
مُثم مىفي كاظم العمُذي،حامعت
الكاظم،العشاق
د .ـالح ظمير البىذاسي ،حامعت بىس ظعُذ
مفش
د -بً الؽُخ خكُم،حامعت املذًت-الجضائش.
د -بً عمشاوي عبذ الذًً  ،حامعت بىمشداط.
الجضائش
خمىم فشٍذة  ،حامعت حُجل  /الجضائش

د .دمحم بشكت أظخار مدالش أ حامعت حُاللي
لُابغ ظُذي بلعباط .الجضائش
د -سفُم كؽىه ،حامعت حُجل ،الجضائش .
د -ـالحي هفيرة حامعت خيؽلت –الجضائش.
معُذ الذًً جاظعذًذ ،م ع ع ط/الجضائش.
د –ؼىادسة سلا ،حامعت ظىُف-2الجضائش.
د-هضاس عبذ هللا عثمان ،حامعت اللماسف،
العىدان.

قواعـــد النشــــر:















أن ًكىن البدث أـُال معذ خفُفا للمجلت ،وأن ال ًكىن حضءا مً سظالت ماحعخير أو
أوشوخت دكخىساه.
جلبل البدىر وامللاالث باللغت العشبُت مع لشوسة مشاعاة الىلىح وظالمت الىق واحخىاب
ألاخىاء الىدىٍت وإلامالئُت واللغىٍت
مجلت الذساظاث إلاظتراجُجُت والععكشٍت الفادسة عً املشكض الذًملشاوي العشبي ببرلين ،مجلت
مخخففت لزلك جلبل البدىر املخعللت فلي بمىلىعاث الذساظاث إلاظتراجُجُت والععكشٍت
وألامىُت.
أن ال ًكىن البدث كذ وؽش حضئي ّ ا أو كلُا في أي وظُلت وؽش إلكتروهُت أو وسكُت.
أن ًشفم البدث بعيرة راجُت للباخث باللغت العشبُت واللغت الاهجليزًت أو الفشوعُت.
أن ًلىم الباخث بئسظال البدث امليعم على ؼكل ملف ماًكشوظىفذ ووسد ،إلى البرًذ
الالكترووي:
strategy@democraticac.de
جخمع ألابدار والترحماث إلى جدكُم ظشي مً وشف هُئت علمُت واظدؽاسٍت دولُت ،وألابدار
املشفىلت ًبلغ أصحابها دون لشوسة إبذاء أظباب الشفن.
ّ
ًبلغ الباخث باظخالم البدث وٍدىل بدثه مباؼشة للهُئت العلمُت الاظدؽاسٍت.
ًخىش أصحاب ألابدار امللبىلت لليؽش بلشاس اللجىت العلمُت وبمىافلت هُئت الخدشٍش على
وؽشها.
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 ألابدار التي جشي اللجىت العلمُت أنها كابلت لليؽش وعلى الباخثين إحشاء حعذًالث علحها ،حعلم
للباخثين كشاس املدكم مع مشفم خاؿ باملالخظاث ،على الباخث الالتزام باملالخظاث في مذة
جدذدها هُئت الخدشٍش.
ٌ عخلم كل باخث كام باليؽش لمً أعذاد املجلت :ؼهادة وؽش وهي وزُلت سظمُت ـادسة عً
إداسة املشكض الذًملشاوي العشبي وعً إداسة املجلت حؽهذ بيؽش امللال العلمي الخالع لخدكُم،
وَعخلم الباخث ؼهادجه بعذ أظبىع كأكص ى خذ مً جاسٍخ إـذاس املجلت.
 للمجلت إـذاس إلكترووي خفشي ـادس عً املشكض الذًملشاوي العشبي كما أنها خاـلت على
الترميز الذولي.)ISSN 2626-093X ( :
ّ
 ال ًشاعى أي أظبلُت في وؽش املىاد العلمُت لمً أعذاد املجلت ،بدُث أن املعُاس ألاظاس ي للبىل
ا ليؽش لمً أعذاد املجلت هى حىدة وأـالت املادة العلمُت وظالمت اللغت والعىاًت بكل ما ًخعلم
بالمىابي املىهجُت في البدث العلمي.
ّ
 أي جلشٍش ـادس مً اللجىت العلمُت بما ًخعلم بالعشكت ّ العلمُت فعُدمل الباخث جبعاث
ٕواحشاءاث كما هى مخعاسف علُه في ظُاظاث املجلت العلمُت الذولُت.
 حعخبر حمُع ألافكاس امليؽىسة في املجلت عً آساء أصحابها ،كما ًخمع جشجِب ألابدار امليؽىسة.
 حعشك امللاالث إلى مذكلين ومشاحعين لغىٍين كبل ـذوسها في أعذاد املجلت.
ّ
 لغاث املجلت هي :العشبُت ،الاهجليزًت والفشوعُت.




كُفُت اعذاد البدث لليؽش:
ًكخب عىىان البدث باللغخين العشبُت وإلاهكليزًت ،وحعشٍف مىحض بالباخث واملؤظعت
العلمُت التي ًيخمي الحها.
عىىان حهت الباخث:

امللخق الخىفُذي باللغت العشبُت -إلاهكليزًت ،زم الكلماث املفخاخُت في هدى خمغ كلماث،

كما ًلذم امللخق -بجمل كفيرة  ،دكُلت وواضحت ،إلى حاهب إؼكالُت البدث الشئِعُت ،والىشق
املعخخذمت في بدثها والىخائج التي جىـل الحها البدث.
 جدذًذ مؽكلت البدث ،أهذاف الذساظت وأهمُتها ،وركش الذساظاث العابلت التي جىشكذ
ملىلىع الذساظت بما في رلك أخذر ما ـذس في مجال البدث ،وجدذًذ مىاـفاث فشلُت البدث أو
أوشوخخه ،ولع الخفىس املفاهُميي ،جدذًذ مؤؼشاجه الشئِعُت ،وـف مىهجُت البدث ،وجدلُل
الىخائج والاظخيخاحاث.
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 كما ًجب أن ًكىن البدث مشفىكا بلائمت بِبلُىغشافُت ،جخممً أهم املشاحع التي اظدىذ إلحها
الباخث إلافت -إلى املشاحع ألاظاظُت التي اظخفاد مجها ولم ٌؽش إلحها في الهىامؾ ،وجزكش في اللائمت
بُاهاث البدىر بلغتها ألاـلُت) ألاحىبُت (في خال العىدة إلى عذة مفادس بعذة لغاث.
 أن ًخلُذ البدث بمىاـفاث الخىزُم وفلا لىظام إلاخاالث املشحعُت الزي ٌعخمذه ”املشكض
الذًمىكشاوي العشبي” في أظلىب كخابت الهىامؾ وعشك املشاحع.
 حعخخذم ألاسكام املشجفعت عً الىق للخىزُم في متن البدث ،وٍزكش الشكم واملشاحع.
 جشجب أسكام املشاحع في كائمت املشاحع بالدعلعل ،ورلك بعذ مشاعاة جشجُبها هجائُا في اللائمت
خعب اظم املؤلف وفلا لالحي:
أ .إرا ا كان املشحع بدثا في دوسٍت :اظم الباخث)الباخثين ( عىىان البدث و اظم الذوسٍت ،سكم
املجلذ ،سكم -العذد ،أسكام الففداث ،ظىت اليؽش.

ب.
ث.
ر.
ج.
ح.

إرا كان املشحع كخابا ،اظم املؤلف) املؤلفين( ،عىىان الكخاب ،اظم الىاؼش وبلذ اليؽش ،ظىت
اليؽش- .
إرا كان املشحع سظالت ماحعخير أو أوشوخت دكخىساه ً :كخب اظم ـاخب البدث ،العىىان،
ًزكش سظالت– ماحعخير أو أوشوخت دكخىساه بخي مائل ،إظم الجامعت ،العىت.
إرا كان املشحع وؽشة أو إخفائُت ـادسة عً حهت سظمُت ً:كخب إظم الجهت ،عىىان
الخلشٍش ،أسكام -الففداث ،ظىت اليؽش.
ًتراوح عذد كلماث البدث بين  2000و  7000كلمت ،وللمجلت أن هدؽش بدعب جلذًشاتها،
وبفىسة اظخثىائُت ،بعن البدىر والذساظاث التي جخجاوص هذا العذد مً الكلماث.
ًخم جيعُم الىسكت على كُاط ) ، (A4بدُث ًكىن حجم وهىع الخي كالخالي:
 هىع الخي في ألابدار باللغت العشبُت هىSimplified Arabic
 حجم  16غامم باليعبت للعىىان الشئِغ 14 ،غامم باليعبت للعىاوًٍ
الفشعُت ،و  14عادي باليعبت لحجم املتن.
 حجم  11عادي للجذاول وألاؼكال ،وحجم  9عادي باليعبت للملخق
والهىامؾ
 هىع الخي في ألابدار باللغت الاهجليزًت  ، Times New Romanحجم 14
غامم باليعبت للعىىان الشئِغ.
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انعكاسات مصالح األمن القومي العربي لدول الجوار عمى القضية الفمسطينية
إعداد
جياد عبد الكريـ ممكو
:ممخص
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء والكشؼ عف انعكاسات مصالح األمف القومي العربي لدوؿ الجوار عمى القضية الفمسطينية والكشؼ عف أىـ
بيكو وحتى اآلف حيث تقاطعت ىذه المصالح مع-مرتكزات األمف القومي العربي والفمسطيني والتيديدات التي يوجييا األمف العربي والفمسطيني منذ سايكس
المصالح اإلسرائيمية مما أثر سمبا وأحدث فراغا في تقاطعات األمف القومي الفمسطيني مع األمف القومي العربي بحيث أُغمقت جبيات طويمة أماـ المقاومة
.الفمسطينية ما أدى إلى حدوث انتكاسات في مسار القضية الفمسطينية منذ نكبتيا األولى
 فقد عانى األمف القومي العربي مف أزمات،بيكو حتى يومنا ىذا-وتناقش ىذه الدراسة جذور وارىاصات األزمة في النظاـ العربي منذ سايكس
 وحرب الخميج األولى واجتياح العراؽ1967  وحرب عاـ1948 بيكو وما بعده مف مفاصؿ رئيسية كحرب عاـ-خطيرة وسمبيات في بناءه منذ سايكس
 وىذه اإلحداث كشفت سمبيات خطيرة،لمكويت والحرب األىمية المبنانية واالجتياح اإلسرائيمي لمبناف والحروب اإلسرائيمية عمى ال ضفة الغربية وقطاع غزة
. وانتيت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج والتوصيات.وفجوات عميقة في نظاـ األمف القومي العربي وكانت ليا انعكاسات خطيرة عمى القضية الفمسطينية
وستستخدـ الدراسة المناىج المناسبة لموصوؿ لغايتيا ومنيا المنيج الت اريخي في تتبع المفاصؿ الميمة في ىذه الدراسة والمنيج الوصفي التحميمي
. ىذا إضافة الى الدراسات التي تناولت الموضوع،وستعتمد عمى المصادر والوثائؽ التاريخية المعاصرة
Abstract:
This study aims to led light and reveal the impacts of the national security interests of the neighboring countries
on the Palestinian issue. It reveals the most important pillars of the Arab and Palestinian national security and threats
faced by the Arab and Palestinian security since the Sykes-Picot till now، where these interests intersected with Israeli
interests، which had a negative impact and made vacuum in the intersections of the Palestinian national security with
the Arab national security، whereas long fronts closed to Palestinian resistance led to setbacks in the course of the
Palestinian issue since the first Nakba.
It explains the roots and indications of the crisis in the Arab regime since the Sykes-Picot to this day. Arab
national security has suffered from serious crises in its construction since the Sykes-Picot and beyond the major joints
as war of 1948 and the War of 1967 and the first Gulf War and the Iraqi invasion of Kuwait and the civil war of
Lebanon and the Israeli invasion of Lebanon and Israeli wars on the West Bank and Gaza Strip، and these events
revealed serious downsides and deep gaps in the Arab national security system and had serious repercussions on the
Palestinian Issue.
Finally، the study concludes with some findings and recommendations.
The study uses many approaches، such as the historical، descriptive analytical approaches. It depends on many
resources.
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مقدمة:
تسعى كافة الدوؿ لحجب التيديدات ألمنيا القومي ،والف مقومات النظاـ السياسي واألسس

الفكرية التي يرتكز عمييا ىي التي تشكؿ المرجعيات وتصاغ عمى أسسيا االستراتيجيات األمنية

المتعددة ،فإف ما قد يكوف مصمحو أمنية لطرؼ قد يكوف خطر امني لمطرؼ األخر ،وما قد يشكؿ

خطر لطرفيف قد يكوف مصمحو أمنية لطرؼ ثالث ويمكف اف تتحوؿ وتتغير االعتبارات األمنية تبعا
لمظروؼ والمعطيات التي يمكف أف تكوف مصنوعة ومعدة مسبقا ومفروضة فرض أحيانا ،أو تمؾ

التي تأتي بشكؿ تمقائي نتيجة الحراؾ السياسي فمصمحة األنظمة العربية ىي المنبع الذي يستقي
منو مستشاري األمف القومي توجياتيـ ،ومف وتغير موازيف القوى.

تحركًا مف حيث االتفاؽ مع تعريفو وتحديده ورسـ
إف األمف القومي العربي مازاؿ مفيوماً ُم ّ
معالمو .وما زالت صمتو باألمف القطري ضبابية غائمة .وكاف قرار إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية

ىو القرار الذي اتخذ باإلجماع مف خبلؿ ىيئة عربية جامعة وىي جامعة الدوؿ العربية التي تشكؿ

عدد منيا جوار لفمسطيف وذلؾ لتحقيؽ مصالح األمف القومي لؤلنظمة الحاكمة في ظؿ ظروؼ

الحرب الباردة وانقساميا لمعسكريف وفؽ التسمية الدولية .حيث تعرض الوطف العربي وما زاؿ
ألخطر عممية ممنيجة لتمزيؽ وتخريب أمنو القومي ،مف خبلؿ المشروع الصييوني ،الذي اختار
فمسطيف ونسج األساطير حوؿ عبلقة الييود بيا ،ليزرع إسرائيؿ فييا ككياف احتبللي يضمف استمرار
تمزيؽ العالـ العربي؛ بِنِية مصادرة ثرواتو .وعمؿ ىذا الكياف االحتبللي بأساليب عدة عمى ضماف

تدمير أي فكرة إلنشاء تعريؼ واضح لؤلمف القومي العربي الموحد ،برغـ وضوح احتياجنا لو

وغمس
لمواجية األخطار المستمرة ،وكاف ذلؾ مف خبلؿ تغييب الرغبة في العمؿ الجماعي المشترؾ َ

الشعوب وقياداتيا السياسية في االىتماـ بالمتطمبات الحياتية الضيقة ،كما عمؿ كياف االحتبلؿ عمى
تقميص قدرة الكيانات السياسية العربية عمى العمؿ الجماعي في إطار األمف القومي كمفيوـ
مشترؾ ،مما أدى إلى تراجع االىتماـ بقضية فمسطيف ،القضية المركزية لمعرب والمسمميف كافة

وانكفائيـ تجاه أمنيـ الوطني عمى حساب األمف القومي ،مما أدخؿ المنطقة في صراعات وتحديات
كثيرة ،وحرؼ بوصمة الشعوب تجاه قضايا جزئية.
مشكمة الدراسة:
مف خبلؿ المقدمة السابقة تبيف لنا باف مصالح األمف القومي لدوؿ الجوار تنقسـ إلى قسميف

األوؿ دوؿ تمتمؾ تقاطعات مع األمف القومي الفمسطيني وفؽ نظرية األمف القومي العربي ،وىي

الدوؿ العربية ،وأما الثاني فيي الفراغ الذي تتركو التقاطعات العربية كوف فمسطيف محتمة مف طرؼ
إسرائيؿ وعميو تممئ ىذا الفراغ دولة االحتبلؿ ،ومف ىنا مشكمة الدراسة الرئيسية تكمف في المرتكزات

بل مف النظريتيف األمنيتيف العربية والفمسطينية ،ويتمثؿ ذلؾ في التساؤؿ الرئيسي؟
التي تقوـ عمييا ك ً
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ما ىي انعكاسات مصالح األمن القومي لدول الجوار عمى القضية الفمسطينية؟
وتفترض الدراسة بأنو كاف لمصالح األمف القومي العربي انعكاسات سمبية عمى القضية

الفمسطينية ككؿ وعمى األمف القومي الفمسطيني بشكؿ خاص مما أدى إلى إضعاؼ األمف القومي

الفمسطيني ونشوء انقسامات كثيرة عمى مدى تاريخ القضية الفمسطينية .واذا كنا نؤمف بأف خمؽ

إسرائيؿ كاف مف أجؿ أداء وظيفي فانو أيضا كاف إنشاء األنظمة العربية وظيفي (سايكس بيكو)
وحتى يومنا.

وينبثؽ عف التساؤؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
ما مفيوـ نظرية األمف القومي العربية؟

 .1ما المرتكزات التي تقوـ عمييا نظرية األمف القومي العربية؟
 .2ما تيديدات األمف القومي العربي؟

 .3ما مرتكزات وميددات األمف القومي الفمسطيني؟

 .4ما انعكاسات حربي  1948و 1967عمى القضية الفمسطينية؟

فرضيات الدراسة:

كاف لتضارب المصالح السياسية واألمنية لؤلنظمة العربية أثر سمبي عمى القضية الفمسطينية.
أىداف الدراسة:
.1
.2
.3

الكشؼ عف مرتكزات األمف القومي العربي.

دراسة وتحميؿ طبيعة التحديات والتيديدات عمى األمف القومي الفمسطيني.

تسميط الضوء عمى اآلليات الفمسطينية لمواجية التحديات والتيديدات والحد مف

تأثيرىا في ظؿ اإلمكانيات الفمسطينية المتاحة.
.4
.5

أىمية

رسـ صورة كمية لمتحديات التي يواجييا األمف القومي العربي.

الوقوؼ عند األطراؼ التي تساىـ في إفشاؿ األمف القومي العربي.

البحث:

بل مف
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية التعرؼ عمى المرتكزات التي تقوـ عمييا ك ً

النظريتيف األمنيتيف العربية والفمسطينية وتحقيقيا ألىدافيا بشكؿ متميز والتعرؼ عمى انعكاسات تمؾ
المصالح عمى األمف القومي الفمسطيني والقضية الفمسطينية برمتيا ،ويمكف ليذه الدراسة أف تقدـ

إضافة متواضعة في تشخيص التحديات التي تواجييا األمة العربية في إقامة منظومة لؤلمف القومي
العربي ،ووضع النتائج والتوصيات البلزمة لمحؿ.
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منيـج البحـث:
إف استخداـ المنيج التاريخي ومنيج الوصؼ التحميمي في مثؿ ىذا البحث سيؤدى إلى فيـ

أفضؿ ومعمؽ لمتعريؼ بمشكمة البحث وتحميميا وتفسير النتائج .لذلؾ سوؼ يستخدـ الباحثاف في

ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي بصفتو مف أنسب المناىج في الدراسات اإلنسانية ،كما أنو
سوؼ يستخدماف المنيج التاريخي لبلستشياد بعدد مف األحداث التاريخية التي ىددت األمف القومي

العربي وأثرت عمى القضية الفمسطينية.
حدود البحث:
أ .الحد المكاني :الوطف العربي.

ب .الحد الموضوعي :دراسة التحديات الراىنة لؤلمة العربية وانعكاس مصالح االمف القومي
لدوؿ الجوار عمى القضية الفمسطينية.

ت .الحد الزماني :منذ سايكس-بيكو حتى اآلف.

أوال :األمن القومي العربي
.1

تعريف األمن القومي العربي
تعريف األمن القومي:
اتفؽ العديد مف األساتذة والباحثيف المختصيف في العموـ السياسية عمى غموض مفيوـ األمف

القومي ويرجعوف ذلؾ إلى عدـ بمورة المفيوـ ليصبح حقبل عمميا تطبؽ عميو نظريات قواعد المعرفة

مف وضع فرضيات ومنياج بحث مبلئـ واختيار أساليب التحقؽ العممي ومرتكزات اإلثبات والنفي
وتعذر الوصوؿ إلى نظريات عامة.

1

كما يعرؼ الدكتور كماؿ األسطؿ األمف القومي العربي بأنو " :القدرة التي تتمكف بيا الدولة

في تأميف انطبلؽ مصادر قوتيا الداخمية والخارجية واالقتصادية والعسكرية ،في شتى المجاالت في
مواجية المصادر التي تتيددىا في الداخؿ والخارج في السمـ وفي الحرب مع استمرار االنطبلؽ

المؤمف لتمؾ القوى في الحاضر والمستقبؿ تخطيطاً لؤلىداؼ المخططة".2
َّ

وكممة (قومي) تتقاطع مع العموـ السياسية والساسة بما ليا مف ىامش في الدراسة العممية،

وبما يزود بيا الساسة مف خبلؿ المستشاريف عف مصالح الدولة العميا وفؽ نظرية المصالح

1
2

االسطؿ .كماؿ محمد .الحساينة ،تيسير عمي :مرتكزات األمف القومي العربي مقابؿ مرتكزات األمف القومي اإلسرائيمي ،ص.10-9
األسطؿ .كماؿ محمد ،محاضرات في األمف القومي العربي والقضية الفمسطينية ،برنامج الماجستير ،جامعة األزىر ،غزة.2010 :
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وتقاطعاتيا في تنفيذ السياسات التي تخدـ كينونة الدولة واستم ارريتيا ،يبلحظ تأثيرىا مباشرة في

الق اررات التي يتـ اتخاذىا مف طرؼ الساسة.3

لـ تظير نظرية القومية إال في نياية القرف الثامف عشر وقد أنشأت دوؿ وفؽ ىذه النظرية،

وقبميا كانت تقاـ الدوؿ واإلمبراطوريات عمى أساس ديني فمثبل الشعوب األوروبية كانت تنضوي
تحت الديانة المسيحية الغربية ،وكانت المغة السائدة ىي البلتينية .وقد سادت في الشرؽ األوسط

واألدنى الديانة اإلسبلمية والمغة العربية.

وعند الحديث عف األمف القومي العربي يتبادر لمذىف مباشرة مصر كثقؿ عربي ،وصاحبة

أقدـ حضارة عمى وجو التاريخ وصاحبة أوؿ جيش في العالـ وصاحبة أوؿ انجاز حضاري تاريخي
يعتبر مف عجائب الدنيا السبع والسباقة في العمـ .وفي العصر الحديث تعتبر مصر قاعدة االرتكاز
لؤلمة العربية سواء مف ناحية الموقع أو السكاف أو األزىر أو التعميـ ،وبالتالي أي قرار عربي ال

يمكف لو أف يرى النجاح بدوف مصر.

إف مفيوـ األمف القومي العربي مف المفروض أف يرتكز عمى فكرة قدرة الدوؿ العربية

عمى حماية األمة العربية مف األخطار الخارجية والداخمية القائمة أو المحتممة ،وتحقيؽ فكرة الوحدة

العربية .4إال أف ىذا المفيوـ صعب التحقيؽ بسبب انخراط الدوؿ العربية في االحبلؼ الدولية أثناء
الحرب الباردة في كبل المعسكريف الغربي والشرقي واعاقة ميثاؽ الجامعة العربية مف تحقيؽ وحدة

إندماجية ،واتفاقيات خروج االستعمار مف الدوؿ العربية التي استقمت كبمتيا مف تحقيؽ وحد
اندماجية حقيقية.

 .2مرتكزات األمن القومي العربي
وما تزاؿ مسألة األمف القومي العربي األمؿ المنشود لدى األمـ والشعوب لتأميف القوة
العسكرية لممحافظة عمى أرضيـ وخيراتيـ وحريتيـ .ولـ يتناوؿ الميثاؽ االوؿ لمجامعة العربية
موضوع االمف القومي العربي لذا بقي مفيوـ األمف القومي العربي منذ قياـ الجامعة العربية عاـ

 1945والى يومنا ىذا حب اًر عمى ورؽ ،يتراوح بيف األماني القومية صعبة التحقيؽ عمى أرض
الواقع؛ فاألحداث التي واجيتيا األمة العربية باألمس القريب ،أثبتت لمقاصي والداني عدـ وجود ىذا

المفيوـ إال في عقوؿ المفكريف حيث جاءت الحرب األمريكية األخيرة عمى العراؽ الشقيؽ ،وكذلؾ

العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة في شتاء  2008لتكشؼ بوضوح عجز الدوؿ العربية عمى بمورة

تصور أمني واقميمي متكامؿ لمدفاع عف العروبة ..مؤكديف مقولة لمايمز كوببلند مؤلؼ كتاب لعبة

3
4

نفس المرجع.
الخطاب فارس ,االمف القومي العربي بعد الربيع العربي ,موقع الجزيرة نت.
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األمـ( :أف أىمية العروبة تأتي كونيا أسطورة وليست حقيقة .5كيف يمكن أن نكون عناصر لؤلمن

القومي العربي؟

يمكف تحديد ىذه العناصر في:

أ .مواجية التيديد العسكري والسياسي الذي تمثمو إسرائيؿ واستمرارىا في احتبلؿ

أر ٍ
اض عربية.

ب .السير عمى طريؽ التكامؿ والتوحيد إلبراز إرادة سياسية عربية واحدة واالتفاؽ عمى

إستراتيجية قومية في مواجية التحديات الخارجية والمطامع الدولية ،وبالذات في مناطؽ

األطراؼ مف األمة العربية.

ت .التنمية وتوظيؼ إمكانات األقطار العربية المختمفة مف رؤوس أمواؿ وقدرة بشرية

وموارد طبيعية مف أجؿ رفع مستوى معيشة اإلنساف العربي ورفاىيتو ،األمر الذي يطرح
آثاره عمى االستقرار السياسي واالجتماعي في الببلد العربية ومف ثـ عمى أمنيا الوطني

والقومي.

ث .تحقيؽ الديمق ارطية بمفيوميا الواسع ،واقامة أنظمة سياسية تحترـ التعددية.

ج .وضع حد ألي تجاذبات عرقية وطائفية ودينية مفترضة.

ح .وجود إرادة سياسية عربية لتحييد وتأميف البحر المتوسط والبحر األحمر

 .3التيديدات التي يواجييا األمن القومي العربي

يوجد الكثير مف األخطار والتحديات الداخمية والخارجية التي تُيدد األمف القومي العربي
وترتبط بالطاقات والثروات والخصائص الجيوبوليتيكية لموطف العربي ،والتي جعمت منو منطقة ىامة
جدًا اقتصاديًا وسياسيًا واستراتيجيًا وحضاريًا ،ومف التحديات الخارجية:
-

مف أشد ما يتيدد األمف القومي العربي ىو وجود دولة إسرائيؿ في قمب الوطف العربي

واحتبلليا لفمسطيف في منطقة ىامة وحيوية جداً تصؿ بيف مشرؽ الوطف العربي ومغربو،

وال يتوقؼ خطر إسرائيؿ عند احتبلليا ألجزاء مف الوطف العربي ،بؿ في أىداؼ الحركة

الصييونية ،الميددة عممياً ألقطار الوطف العربي كافة (بؿ ألقطار إسبلمية كإيراف وحتى
ططات اإلسرائيمية ال تتوقؼ عند حدود دولة إسرائيؿ الحالية ،بؿ
باكستاف) .كما أف المخ ّ

تتجاوزىا لتشمؿ رقعة أوسع مف ذلؾ بكثير؛ ويمكف أف نضيؼ إلى التيديدات العسكرية
اإلسرائيمية المباشرة تمؾ المشاريع التي تقوـ إسرائيؿ بتنفيذىا مف أجؿ تضييؽ الخناؽ عمى

األقطار العربية المحاذية ليا مباشرة ،مثؿ سورية ولبناف واألردف ومصر ،مف خبلؿ عمميا
5

االسطؿ ,كماؿ محمد .فيصؿ ,نعماف عبد اليادي :تحديات األمف القومي العربي ومستقبؿ العبلقات العربية – اإلسرائيمية .ص.2
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المستمر إلشعاؿ نار الطائفية في تمؾ الدوؿ لتفتيت المنطقة العربية إلى مجموعة ال حد ليا
مف الدويبلت الطائفية وبذلؾ تضفي عمى نفسيا شرعية مف ناحية وتضمف ىيمنتيا مف

ناحية أخرى.6

ومف أىـ التحديات والتيديدات الداخمية التي يعانييا األمف القومي العربي عدـ االستقرار

الداخمي في الدوؿ العربية الناتج عف التجزئة اإلقميمية والسياسية والبشرية واالقتصادية التي فرضتيا
القوى األجنبية ،وكذلؾ بسبب انتشار أغمبية مف الحكومات التابعة ،وغياب الحس القومي لدييا

إضافةً إلى الخبلفات العربية التي وصمت إلى حد االقتتاؿ .وكاف لغياب الديمقراطية بمفيوميا

الشامؿ وعدـ احتراـ اإلنساف وعدـ منح األقميات لحقوقيا مف الميددات الرئيسة لؤلمف القومي

العربي.

وفضبل عف التحديات السياسية ،يوجد الكثير مف اإلشكاليات المتعمّقة بالجانب االقتصادي
لؤلمف القومي العربي والتي تتمثؿ في التبعية العربية لبلقتصاد العالمي ،وبطء عممية التنمية
االقتصادية واتخاذىا طابعاً قطرياً .كما أف لغياب التطور الشامؿ ،وغياب التنسيؽ التجاري
واإلنتاجي بيف ىذه األقطار ،وتوظيؼ رؤوس األمواؿ العربية وىروبيا إلى خارج الوطف العربي أثار
كارثية عمى الجانب االقتصادي لؤلمف القومي العربي.7
والسؤاؿ الذي يطرح نفسو بقوة اآلف ،ىؿ يصمح النظاـ األمني العربي الحالي لمدفاع عف األمف

القومي العربي؟

لعؿ استعراض التيديدات المشار إلييا تبيف قصور النظاـ األمني العربي فاتفاقية الدفاع

المشترؾ وما تمخض عنيا لـ تعامؿ بالجدية المطموبة كما لـ تضع الدوؿ العربية نظرية أمنيا

القومي القابمة لمتطبيؽ.8

األمن القومي العربي الواقع واألفاق
األمف القومي العربي شتت بطريقة مؤدلجة ومدروسة بعناية ،منذ سايكس بيكو وحتى

يومنا ىذا ،وكاف إلعبلف الرئيس األميركي السابؽ جورج دبميو بوش الحرب عمى اإلرىاب إباف
أحداث سبتمبر/أيموؿ  ،2011األثر البالغ إلنياء أي محاوالت إلنعاشو حيث قاؿ قولتو المعروفة
"مف ليس معنا فيو ضدنا" ،والتي ميدت لما وصؿ إليو حاؿ األمة العربية اليوـ.

6
7

األسطؿ كماؿ محمد ،محاضرات في األمف القومي العربي والقضية الفمسطينية ،برنامج الماجستير ،جامعة األزىر ،غزة.2010 :

مقاؿ بعنواف تحديات األمف القومي العربي والتحدي العممي ،الموقع اإللكتروني لممركز الفمسطيني لبلعبلـ  www. Palestine – infoبتاريخ

.2010/2/12
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المنير محمود ،االمف القومي العربي  2015واقع وافاؽ المستقبؿ ،ساسو بوست.
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ومنذ ذلؾ الحيف وح تى المحظة لـ يتمكف أحد مف القضاء عمى اإلرىاب ،بؿ انتشر

وتوسع وزادت دائرتو نتيجة إطبلؽ يد الواليات المتحدة في جميع دوؿ العالـ الفقيرة ،والشرؽ األوسط

تحديدا ،لتحتؿ دوال منو ولتضرب دوف استئذاف كؿ مف يوصـ باإلرىاب بحسب تصنيفيا ،وىو ما

يجعؿ الشكوؾ تدور حوؿ ماىية المنظمات اإلرىابية الحقيقية ،ومف يقؼ وراءىا 9.والسبب الرئيسي
ىو عدـ تعريؼ الدوؿ الغربية لئلرىاب وتركتو فضفاضا لما يتبلءـ ومصالحيا والتدخؿ الروسي في

المنطقة إذا سممنا بعدـ قدرة العرب عمى استغبلؿ إمكانياتيـ في وجو الطوفاف الذي كاد أف يفرض
نفسو عمى المنطقة .نقوؿ انو مف واقع المصالح الروسية وعدـ االستفراد أجبرت الواليات المتحدة

عمى تصنيؼ اإلرىاب والتنظيمات الفمسطينية لكي تجد ليا مكاف وال تصنؼ كإرىاب البد أف تنسمخ

عف أي تساوقات مع دوؿ قريبة أو بعيدة حتى يتـ التفريؽ بيف الجماعات التي تطالب بحقوؽ شعبيا
والجماعات اإلرىابية.

يتضح لنا مما تقدـ أف المقاربة الواقعية لؤلمف القومي العربي ال ينحصر في االعتبارات

العسكرية البحتة المتصمة بردع الخطر الخارجي ،أو االعتبارات األمنية الداخمية المنفصمة لكؿ بمد

تسخر القوات
عربي عمى حدة بالرغـ مف أىميتيا ،بؿ إف حرص األنظمة الشديد عمى بقائيا جعميا ّ
المسمحة واألجيزة األمنية عمى مختمؼ أنواعيا ،لميمات حفظ النظاـ واستق ارره عمى حساب حماية

األمف الوطني وفؽ أىواء النظاـ والحفاظ عمى الكرسي دوف النظر لممصمحة العميا سواء الوطنية او

القومية ،مما انعكس سمبا عمى األمف القومي العربي ككؿ.

ثانيا :األمن القومي الفلسطيني
 .1األمن القومي الفمسطيني ومرتكزاتو وميدداتو
األمف القومي الفمسطيني ال يختمؼ كثي ار عف األمف القومي ألي مف الدوؿ القائمة رغـ الوضع

الفمسطيني الخاص المتمثؿ بحركة تحرر وطني أوجدت النواة األولى إلقامة كيانيا المستقؿ عمى

أرضيا السميبة ،ورغـ ذلؾ فإنو مف الصعوبة بمكاف بمورة مفيوـ محدد لؤلمف القومي الفمسطيني
حتى مع وجود منظمة التحرير الفمسطينية كإطار سياسي وقانوني يجمع الكيانية الفمسطينية حيث

اإلطار الجغرافي ليذا الكياف مازاؿ في طور التكويف .وتعرؼ دائرة أبحاث األمف القومي التابعة
لمركز التخطيط الفمسطيني األمف القومي الفمسطيني بأنو "مجموعة اإلجراءات والتدابير التي تتخذىا
منظمة التحرير الفمسطينية لحماية حقوؽ الشعب الفمسطيني ومشروعو الوطني في مواجية تيديدات

9

الخطاب فارس ،االمف القومي العربي بعد الربيع العربي ,موقع الجزيرة نت.
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وتحديات داخمية أو خارجية بما يحقؽ الوصوؿ لؤلىداؼ الوطنية في البقاء والحرية واالستقبلؿ

والعودة".10

أ .المرتكزات الرئيسية لؤلمن القومي الفمسطيني:
كما وتمخص دائرة األبحاث في مركز التخطيط الفمسطيني مرتكزات األمف القومي الفمسطيني
كالتالي:

 -حماية حقوؽ الشعب الفمسطيني التاريخية والسياسية وىويتو الوطنية والثقافية أينما وجد

وتعزيز مقومات بقائو في فمسطيف.

 -الحفاظ عمى وحدة الشعب الفمسطيني ومكتسباتو وموارده ووحدانية تمثيمو واستقبلؿ ق ارره.

 تعزيز ثوابت المشروع الوطني المستند لق اررات الشرعية الدولية في سبيؿ إنياء االحتبلؿاإلسرائيمي ومواجية سياساتو واقامة الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس وضماف حؽ عودة

البلجئيف.

 -تعزيز الحقوؽ الوطنية مف خبلؿ تمتيف شبكة العبلقات الفمسطينية مع الدوؿ والشعوب

الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.

ب .ميددات األمن القومي الفمسطيني
كاف خطر الغزو العسكري يعتبر في السابؽ مف أىـ مصادر تيديد األمف القومي إال اف

الدراسات الحديثة لؤلمف القومي أكدت وجود مصادر أخرى تيدد األمف القومي كالتيديدات السياسية

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ببعدييا الخارجي والداخمي المترابطيف والمتداخميف ببعضيما

البعض.

ومف مصادر تيديد األمف القومي الداخمية تغميب التناقض الثانوي عمى التناقض الرئيس

والصراع عمى السمطة الذي يؤدي إلى تدخؿ القوى الخارجية لتأميف مصالحيا الخاصة مما يفقد

الدولة استقرارىا السياسي وييدد أمنيا القومي .وعانت السمطة الفمسطينية كثي ار مف ىذه التدخبلت
الخارجية وأدى بيا إلى الحالة المتشرذمة التي تعانييا اليوـ.

وأيضا مف ميددات األمف القومي الداخمية تغميب األحزاب السياسية لغة المصالح الخاصة

عمى المصمحة الوطنية مما يؤدي إلى خبلفات مذىبية وسياسية بيف األحزاب نتيجة لمتعصب

لمحزب والجيؿ بالضرورات األمنية الفمسطينية التي مف خبلليا يتـ تحقيؽ المصمحة الحزبية في

البقاء.

ومف الميددات الخارجية يمكف اعتبار التبعية السياسية التي تفقد الدولة القدرة عمى اتخاذ

ق ارراىا السياسي كأحد صور التيديد السياسي وأكثرىا خطورة عمى األمف القومي .كما اف بعض
10

البابا جماؿ ،االمف القومي الفمسطيني :مرتكزات وتحديات ،مركز التخطيط الفمسطيني.
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الدوؿ تمارس ضغوطا سياسية عمى التكتبلت المختمفة لتقطع عبلقاتيا مع دوؿ معادية مما ييدد

السياسة الخارجية لمدولة ونجد ىذه الحالة في الواقع الفمسطيني كثي ار مثؿ ما حدث بيف حركة حماس

وسورية وايراف كمثاؿ.

 .1حرب  1948وانعكاساتيا عمى القضية الفمسطينية
بعد إعبلف قياـ دولة إسرائيؿ وىزيمة الجيوش العربية في حرب فمسطيف عاـ 1948ـ وظيور

مشكمة البلجئيف الفمسطينييف الذيف أصبحوا ببل وطف يجمعيـ ،فتناثرت جموعيـ فيما تبقى مف

وطنيـ أي قطاع غزة الذي خضع لحكـ اإلدارة العربية المصرية ،والضفة الغربية التي ضمت إلمارة

شرؽ األردف ،أو المنافي التي أرغموا عمى قبوليا أمبل في العودة إلى وطنيـ.

وكاف لنكبة فمسطيف عاـ 1948ـ دوي ىائؿ في الساحة الفمسطينية والعربية ،وصاحبيا

مبلبسات وظروؼ ،وترتب عمييا آثار عميقة في الفكر والواقع العربي وكاف أبرز ىذه التأثيرات
تعميؽ الفكر القومي العربي وطغى التيار القومي عمى غيره مف التيارات في الفكر السياسي العربي

الفمسطيني الذي أفضى إلى تغير بعض النظـ السياسية كمصر والعراؽ.

ولقد اعتمدت إسرائيؿ عمى قبوليا بقرار التقسيـ في عممية المفارقة بيف االنسحاب البريطاني

مف فمسطيف بالتنسيؽ مع الييود وبيف عدـ القبوؿ العربي بقرار التقسيـ مما أعطى إسرائيؿ نوع مف
الشرعية الدولية في قتاليا ضد العرب .كما كاف لمؤتمر دمشؽ الذي حضره عف الجانب الفمسطيني

الشييد عبد القادر الحسيني نقطة فارقة في سير العمميات العسكرية في فمسطيف في حرب عاـ

1948ـ .فكاف الطمب مف عبد القادر الحسيني أال يورط العرب في الحرب وتوكيؿ القضية إلى
لجنة عسكرية عربية تتولى أمور القتاؿ وأف تكوف مواجية العصابات الصييونية تتـ مف قبؿ

الجيوش الرسمية العربية.
وفي آذار مارس عاـ 1948ـ ،اجتمع عبد القادر الحسيني في دمشؽ بقيادة المجنة العسكرية

التابعة لجامعة الدوؿ العربية وذلؾ لمحصوؿ عمى السبلح لممقاومة الفمسطينية ،ولـ تزوده المجنة

بالسبلح بذريعة عدـ افتعاؿ معارؾ جانبية في الوقت الذي تتقدـ فيو العصابات الصييونية وأف

قضية فمسطيف أوكمت إلى لجنة عربية عسكرية عميا.

مف ىـ الحكاـ العرب في تمؾ الحقبة المعنييف بفمسطيف؟:
-

األردف ،الممؾ عبد هللا بف الشريؼ حسيف وليد سايكس-بيكو وقائد الجيش عنده بريطاني
ىو الجنراؿ غموب باشا.

-

العراؽ ،كاف الممؾ فيصؿ الثاني بف غازي بف فيصؿ بف الشريؼ حسيف وليد سايكس بيكو،
وكاف صغير السف والوصاية لخالو عبد االاله.
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مصر ،الممؾ فاروؽ وتحت االحتبلؿ البريطاني.

 .2منظور حرب  1967وانعكاساتيا عمى القضية الفمسطينية
أ .أسباب الحرب الغير معمنة:
-

لجوء الكثير مف ضباط (القستابو) المخابرات األلمانية في العيد النازي إلى مصر وسورية
والعمؿ لدى المخابرات المصرية وتدريب الفدائييف الفمسطينييف وخاصة في قطاع غزة مف
خبلؿ ما سمي في حينو (ؾ  )41أي الكتيبة  41مخابرات عامة بقيادة الشييد مصطفى
حافظ ميمتيا جمب المعمومات وتنفيذ عمميات قتالية ضد إسرائيؿ ،واعتبرت إسرائيؿ أف ليا
ثأر مع ألمانيا النازية وما يشكمو ىؤالء مف خطر دائـ عمى إسرائيؿ.

-

اف بقاء الضفة الغربية الفمسطينية تحت السيطرة العربية وخاصة األردف ييدد بقاء الدولة
األردنية والنظاـ الياشمي صاحب الدور الوظيفي األكثر في سايكس-بيكو ،وكاف ىذا نتاج
فكر عسكري لقادة الجيش األردني البريطانييف.

-

عدـ الق درة عمى تطويع نظاـ عبد الناصر مف طرؼ الغرب وبالتالي أصبح يشكؿ خطر
عمى المصالح الغربية في المنطقة والكؿ يذكر ما أصطمح عميو حرب اليمف وسقوط نظاـ
اإلمامة وتنامي الوجود السوفيتي الشيوعي في مصر والذي اتضح جميا أثناء العدواف
الثبلثي عمى مصر.

-

تدخؿ الدولة المصرية وفؽ نظرية األمف القومي العربي في الحركات التحررية وخاصة
السوداف المجاورة والجزائر والعراؽ.

-

محاوالت عبد الناصر في تحقيؽ الوحدة االندماجية العربية وخاصة مع سورية فكانت خشية
مف ىذه الوحدة الف تمتد إلى اليبلؿ الخصيب أي العراؽ وبالتالي تشكؿ خطر عمى النظاـ
الياشمي في األردف ،وذلؾ بعد تغير النظاـ في العراؽ وبالتالي تضرب سايكس-بيكو في
الصميـ.

-

باالستفادة مف الضباط األلماف الذيف لجأوا إلى مصر ،بدء الحديث عف تصنيع عسكري في
مصر  ،أي الطموحات المصرية وىي خارج إطار بيت الطاعة الغربي ،ما قد ينمي ىذه
الطموحات ،وتصبح مصر خارج السيطرة ،ومف ىنا فإف امتبلؾ إسرائيؿ لممفاعؿ الذري
كتيديد نفسي ينعكس عميو ما حصؿ في ىيروشيما وناجازاكي ،وحتى تقنيا أصبح العرب
يعيشوف حتى يومنا ىذا تحت تأثير فزاعة ىذا الياجس وال يعمموف اف إسرائيؿ غير قادرة
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عمى استخداـ ىذا السبلح وذلؾ لتأثيره السمبي عمييا لقربيا مف دوؿ العدواف ،ونحف العرب
تخوفنا منو تكتيكيا وىو سبلح استراتيجي ويرجع ذلؾ إلى نقص الخبرة العممية.
ب .إف ارزات حرب عام 1967م
لقد أفرزت ىزيمة حرب عاـ 1967ـ عدة إف ارزات مستجدة عمى الصعيد العربي وىي كالتالي:
 .1احتبلؿ ما تبقى مف األراضي الفمسطينية وأجزاء مف الدوؿ العربية.
 .2انحصار إمارة شرؽ األردف إلى الحدود المقرة مف سايكس-بيكو وأصبحت األردف وفؽ
السياسات تتعامؿ مع الضفة الغربية بأنيا أراض محتمة وفي نفس الوقت في حؿ مف أف
لؤلردف أراض محتمة مف طرؼ إسرائيؿ.
 .3إعتبلء فصائؿ المقاومة الفمسطينية المشيد السياسي في منظمة التحرير.
 .4عممية استغبلؿ األنظمة العربية لجيد فصائؿ المقاومة الفمسطينية باعتبار أف المقاومة
أزاحت الحرج مف أماـ شعوبيـ وذلؾ عف طريؽ دعميا.
 .5صدور قرار  242ومبادرة روجرز والذي اعتبر في حينو التفاؼ عمى قرار ( 181قرار
التقسيـ).
 .6بدء ممارسة إسرائيؿ باستثمار نصرىا عمى الدوؿ العربية في عدة أشياء مثؿ أنيا أصبحت
في نظر الدوؿ الغربية بأنيا دولة وظيفية بامتياز تستطيع خدمة المصالح الغربية في
المنطقة وبالتالي يجب دعميا في كافة الق اررات التي تـ اتخاذىا الحقا مثؿ ضـ الجوالف
واالستيطاف في الضفة الغربية وزرعت مفيوـ أف أي حؿ في المنطقة البد وأف يتبلءـ مع
المصالح اإلسرائيمية.
لقد كانت الفترة بعد ثورة  23يوليو في مصر وحتى حرب  67ىي الفترة األخطر عمى

سايكس-بيكو ،وقد يتبادر لؤلذىاف سؤاؿ لماذا بريطانيا التي كانت تحتؿ مصر سمحت بسقوط
الممؾ فاروؽ؟ واإلجابة أف ميمة الممؾ فاروؽ قد انتيت في مصر بعد إبراـ اتفاؽ وقؼ إطبلؽ النار

عاـ  1949ـ بعد قياـ دولة إسرائيؿ الحالية ،وىو مع الفارؽ شبيو بدور الشريؼ حسيف في الحرب
العالمية األولى ،وكانت اإلرادة البريطانية بضرورة التغيير بعد أف تحمؿ الممؾ فاروؽ وزر ما

أصطمح عميو األسمحة الفاسدة في حرب فمسطيف ،وكانت ىنا امتصاص تقمو الشعب المصري ،وقد

عمدت عمى توثيؽ عبلقتيا بالضباط األحرار ولـ تستطع الف لمجمس قيادة الثورة عمقاف ،األوؿ

الوجو العاـ بقيادة المواء محمد نجيب ،والثاني بطموحات نخبة مف الشباب بقيادة عبد الناصر في

14

مجلة الذراصات الاصتراثيجية والعضكرية

املركس الذًمقراطي العربي  -برلين

التخمص مف النظاـ واالحتبلؿ وسايكس-بيكو كامتداد لمحركة الوطنية في حقيو العشرينيات مف

القرف الماضي.

نحف نركز عمى مصر ألنيا دولة المتغير االستراتيجي في المنطقة ومحورية التغيير العربي

ينبع مف مصر واذا نجحت المؤامرة عمى مصر نجحت عمى األمة العربية ،ليذا نرى أف الدور

المصري ىو األىـ منذ عصر الدولة الفرعونية.

إف الربط بيف حرب  67ومعركة الكرامة عاـ 1968ـ واتفاؽ القاىرة الذي نظـ الوجود

الفمسطيني في لبناف عاـ 1969ـ وأيموؿ األسود يوصمنا إلى اف سايكس-بيكو كاف ىو المحرؾ
الفاعؿ في جميع ىذه األحداث ،حيث تشكؿ حرب  67تحوؿ مفصمي في تاريخ الحركة الوطنية
الفمسطينية والعربية ولكف النظـ السياسية العربية التي نتجت عف سايكس-بيكو بقيت والى يومنا ىذا

تؤدي األغراض التي أوجدت مف اجميا.

بعد إنشاء منظمة التحرير عاـ 1964ـ ،تبعيا قياـ مظاىرات في الضفة الغربية الفمسطينية

كحراؾ سياسي فمسطيني اليدؼ منو تولي الفمسطينييف مف خبلؿ منظمة التحرير الوالية عمى الضفة

الغربية كأرض فمسطينية ليست تحت االحتبلؿ ،ولـ يكف كما أرادوا تسويقيا ثورة عمى النظاـ

األردني .أما إمارة شرؽ األردف وفؽ تقسيـ سايكس-بيكو نير األردف ىو الحدود الطبيعية الفاصمة
بيف األرض الفمسطينية واألردف الذي أرضى بيا البريطانييف الشريؼ حسيف بتولي ابنو عبد هللا ممؾ

عمى اإلمارة وابنو فيصؿ اإلمارة عمى سورية ،وبعد توزيع االنتداب بيف فرنسا وانجمت ار خضعت

سورية لبلنتداب الفرنسي ،وعميو تحوؿ فيصؿ ممؾ عمى العراؽ.

ىناؾ ثبلث محطات ميمة وفاعمة بعد إنشاء منظمة التحرير :األوؿ حرب  ،67والثاني معركة

الكرامة ،والثالث حرب أيموؿ ،وىذه المحطات مترابطة تحكمت إسرائيؿ بشكؿ فاعؿ في ترتيب ىذا

الوضع بصورة مباشرة وغير مباشرة .يعزز اإلجابة عمى ىذا سؤاؿ ميـ وىو ارتضت الدوؿ العربية

تأطير النضاؿ الفمسطيني في منظمة التحرير ،لماذا ال تعترؼ في حينو أنيا الممثؿ الشرعي والوحيد
لمشعب الفمسطيني؟ لماذا احتاجت إلى نضاؿ جديد حتى تنتزع قرار أنيا الممثؿ الشرعي والوحيد

لمشعب الفمسطيني عاـ 1974ـ؟

ثالثا :انعكاسات مصالح األمن القومي لدول الجوار على القضية الفلسطينية
 .1تداعيات المشروع اإليراني وتحالفاتو عمى األمن القومي العربي والفمسطيني
يرى إدريس السعيد أف إيراف إشكالية شديدة التعقيد في اإلدراؾ السياسي العربي ألنيا بقدر ما

يمكف التعامؿ معيا عمى أنيا مصدر أكيد أو محتمؿ لمتيديد بالنسبة لمعرب ،فإنيا أيضًا تبقى شريكًا

إف لـ تكف حميفًا ثقافيًا وسياسيًا بؿ وحضاريًا ،ويبقى االستثناء محدودًا في اإلدراؾ السياسي الذي
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يرى أف إيراف مصدر كامؿ لمتيديد وال يمكف أف تكوف حميفًا أو الذي يرى إيراف حميؼ بالمطمؽ وال

يمكف أف تكوف مصد اًر لمتيديد.11

وتمر العبلقة العربية – اإليرانية في الوقت الراىف بأسوأ حاالتيا ويمكف وصفيا بالمضطربة

بصورة عامة ،وبدأ العبلقات العربية – اإليرانية بالتوتر منذ أف انتيكت القوات اإليرانية الحدود

العراقية واستمرار الحرب العراقية اإليرانية لمدة عشر سنوات تقريبا.

كما كاف الحتبلؿ إيراف الجزر اإلماراتية الثبلث واتياماتيا بالتدخؿ في الشؤوف الداخمية لبعض

الدوؿ العربية مف خبلؿ دعـ الجماعات المتطرفة فييا ،كاف مصدر توتر مستمر لمعبلقات وشعور

الدوؿ العربية في الخميج بالقمؽ مف جراء السموؾ اإليراني.

ويمكف تمخيص الخطر اإليراني الشديد لؤلمف القومي العربي بالعناصر التالية:

 .1إصرار إيراف عمى تسمية الخميج العربي بالفارسي ،حيث تحرص عمى نسبتو إلييا في كافة
المحافؿ الدولية والوثائ ؽ الرسمية الصادرة عنيا .والخطر ىنا ليس في اسـ المياه بقدر ما
يعتمييا مف أساطيؿ وقوات تيدد حركة المبلحة الدولية الى دوؿ الخميج العربي وبالتالي
تبقى المنطقة العربية قابمة في اي لحظة لبلشتعاؿ نتيجة ىذا التواجد اإليراني.
 .2تقوـ إيراف بفرض سياسة األمر الواقع بالقوة مف خبلؿ تطبيؽ قانوف المناطؽ اإليرانية لعاـ
 1993عمى المبلحة في الخميج العربي ومضيؽ ىرمز والذي ينافي القانوف الدولي.
 .3تقوـ إيراف بفرض نفسيا كقوة خميجية ىامة يجب اف يكوف ليا دور فاعؿ ومؤثر في
سياسات وأمف الخميج .ومف ىنا قياـ القوات المسمحة االيرانية بانتياؾ الحدود العراقية أكثر
مف مرة ودعـ مميشيات الحشد الشعبي التي تقوـ بالتطيير العرقي في مناطؽ السنة في
العراؽ.
 .4ترسيخ احتبلؿ الجزر اإلماراتية الثبلث وتصر عمى "إيرانية" تمؾ الجزر واستعدادىا لمقتاؿ
دونيا مما يشكؿ عقبة في سبيؿ التقارب العربي-االيراني.

12

 .5تقوـ إيراف بدور خطير في الحرب األىمية السورية حيث تقوـ بدعـ نظاـ بشار األسد بناء
عمى نظرة مذىبية ضد أبناء سورية مف السنة وترتكب جرائـ خطيرة بحقيـ مما سيساعد في
تقسيـ سورية إلى مناطؽ طائفية وييدد وحدة سورية.

11
12

إدريس محمد السعيد ,إيراف واالمف القومي العربي ,معيد الدوحة لمدراسات العميا.2011 ,
عبد العاطي ,صبلح ,مشروع الشرؽ االوسط وتداعياتو عمى االمف القومي العربي ,الحوار المتمدف ,العدد  ,2007/2/16 ,1828عمى الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88815
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إف تغيير أولويات ال تيديد تجاه األمف القومي العربي يشكؿ كارثة حقيقية ،ستستنفذ مقدرات

الشعوب ،بعيداً عف الخطر الحقيقي ،المتمثؿ في وجود إسرائيؿ عمى األراضي العربية ،وقد يرى
البعض أف الخطر اإليراني ىو تيديد ميـ وعاجؿ يجب التعامؿ معو بصورة آنية ،إال أنيـ

يتناسوف أف ما دفع إيراف التمدد ىي حالة التشرذـ البغيضة ،والفرقة فيما بيف الدوؿ العربية،
وغياب القدرة عمى العمؿ المشترؾ ،وعميو فإف مواجية الخطر اإليراني لف يكوف إال باالتفاؽ

حوؿ مصادر التيديد المشترؾ ،المتمثمة في وجود كياف االحتبلؿ وسعيو المتواصؿ إلشغاؿ

االمة العربية عف قضاياىا المصيرية .واف كاف الدور اإليراني خبلؿ العقود الثبلث األخيرة ،قد

شكؿ خط ار عمى األمف القومي العربي ،و لكف في األخير يجب وضعو في إطاره دوف رفعو
مستوى خطره لمستوى أعمى مف الخطر اإلسرائيمي عمى األمف القومي العربي.

 .2التحديات التي تمثميا تركيا عمى األمن القومي العربي
تمثؿ تركيا واحدة مف دوؿ الجوار الجغرافي اآلسيوي لموطف العربي ،وينظر إلييا خبراء األمف

القومي بعيف الريبة والشؾ في نواياىا تجاه العالـ العربي ،بناء عمى التناقضات التاريخية التي كانت

مع المنطقة العربية ،وأنيا قد تسفر عف نفسيا في ظؿ ظروؼ معينة وبشروط معينة ،حيث أف تركيا

بل عمى األمف القومي العربي ،لما تبحثو
تمتمؾ مف اإلمكانيات والقدرات ما يجعميا تمثؿ تيديدًا مؤج ً
عف دور قيادي متميز ليا في الشرؽ األوسط ،وىو الذي انتقؿ مف زمف الخبلفة العثمانية إلى تركيا

العممانية ،األطمسية ذات العضوية في منظمة المؤتمر اإلسبلمي ،والف اىتماماتيا اإلستراتيجية تمتد

إلى دوائر إقميمية ثبلث يفرضيا عمييا الموقع الجغرافي وىي الدائرة األوروبية ،والدائرة العربية
بامتدادىا اإلسبلمي ،والدائرة األسيوية الوسطى بحيث تمثؿ ىذه الدوائر فضاءات لحركة تركيا

اإلقميمية ونفوذىا الدولي وقدرتيا العسكرية والسياسية واالقتصادية وبذلؾ تمثؿ تركيا تحديا كبي ار
لؤلمة العربية وتشكؿ تيديدا قويا لؤلمف القومي العربي وخاصة بعد التعاوف العسكري الذي وقعتو

تركيا مع إسرائيؿ ابتداء مف العاـ  1996وتطور ليصبح تحالفا استراتيجيا تحكمو مصالح الطرفيف

في المنطقة العربية. 13

تركيا وحقبة ما قبل سايكس -بيكو:
األىـ لدينا بدء تسمؿ الييود إلى أعماؽ النظاـ السياسي التركي بإقناع السمطاف بضرورة
التغيير الديمغرافي في وجو األطماع المصرية ،وعميو تـ إنشاء أوؿ مستوطنة ييودية في فمسطيف

في العاـ 1879ـ أي قبؿ االحتبلؿ البريطاني لمصر ،وقبؿ المؤتمر الصييوني األوؿ بعشريف

عاما .معناه أف ىناؾ كانت مفاوضات واتصاالت مع الييود ،وكاف ىذا بمثابة تشجيع لمحركة
13

حوات محمد عمي ،مفيوـ الشرؽ أوسطية وتأثيرىا عمى االمف القومي العربي ،القاىرة.2002 ,
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الصييونية  ،بما يدحض مقولة أف الحركة الصييونية كانت تفكر في االرجنتيف وأفريقيا (أوغندا) بؿ
الفكر االستراتيجي ىو فمسطيف.

ضمنت الدوؿ االستعمارية عدـ قدرة السمطاف العثماني بتأميف جبيتو الداخمية في حرب إنياء

نفوذه ،وكاف ذلؾ في الحرب العالمية األولى بحيث أفضى احتبلؿ مصر عاـ 1882ـ إلى سيولة

إقناع الشريؼ حسيف بضرورة التحالؼ مع البريطانييف.

كاف في ىذه الفترة المؤتمر الصييوني األوؿ قد انعقد في عاـ 1898ـ في بازؿ بسويسرا،

وبعد نجاح تغمغؿ الييود في تركيا اتبعوا نفس النيج في فمسطيف بحيث أنشئوا وحدة المستعربيف عاـ

1909ـ لتكوف وسيمتيـ لمتداخؿ في المجتمع الفمسطيني واتباع نفس العادات والتقاليد وحتى ادعاء
إسبلميـ وزواجيـ مف مسممات...إلخ.

كاف مف أىـ ضمان ات تغمغميـ في فمسطيف ىو ترؾ فمسطيف في الفترة الواقعة بيف احتبلؿ

مصر ونشوب الحرب العالمية األولى تحت السيادة التركية لتكوف بمثابة مشاع ليـ لبدء تنفيذ

أطماعيـ وىو ليس عدـ قدرة احتبلؿ الجيش البريطاني لفمسطيف بعد مصر بعد أف نالت بريطانيا

وفرنسا رضى السمطاف الذي شعر أف ىذه الدوؿ كبحت جماح أطماع الدولة المصرية في ممكو.

الييود أدركوا أف بقائيـ وتنفذىـ في العالـ البد أف يكوف لمعالـ مصمحة في دعميـ وبقاءىـ

وماداـ ليـ تحكـ في رأس الماؿ العالمي ليـ القدرة عمى توظيؼ العالـ.
التحديات التركية عمى األمن القومي العربي بعد سايكس-بيكو
أما فيما يخص التحديات التركية عمى األمف القومي العربي بعد سايكس-بيكو وبإيجاز فإف

التحوؿ التركي بقيادة كماؿ أتاتورؾ توائـ مف الصييونية العالمية ،كما أنو تـ اقتطاع لواء إسكندرونة
مف سورية بحضوره العربي .كما أف تركيا جمبت قاعدة إنجيرلؾ العسكرية التابعة لحمؼ األطمسي
عمى أراضييا وفؽ تحالفاتيا التي ال تتماشى والطموح العربي وال اإلسبلمي ،كما أنيا غيرت حروؼ
الكتابة أي أنيا ىي التي انفصمت عف الثقافة العربية ولغة القرآف .كما أف تركيا الزالت تسعى

لدخوؿ االتحاد األوروبي الذي شكؿ ويشكؿ تيديد لممنطقة العربية ،وقدمت مف أجؿ ذلؾ تنازالت

كبيرة ولـ يتـ قبوليا أساس ىذه التنازالت التحالؼ مع إسرائيؿ كتيديد استراتيجي لمدوؿ العربية .إف
وصوؿ حزب العدالة والتنمية لمحكـ عاـ  2002حصؿ معو تغيي ار لمجمؿ السياسات التركية ومف

ضمنيا السياسة الخارجية بعد إعادة تعريؼ تركيا لنفسيا وموقعيا ودورىا ،وكاف لمقضية الفمسطينية
اىتماـ كبير وبدأت بدعـ الحركات المناىضة لؤلنظمة في بعض الدوؿ ومنيا حركة حماس.14

14

أبو عابدة أشرؼ ،التحديات االقميمية لؤلمف القومي العربي ومدى انعكاسيا فمسطينيا ،مركز التخطيط الفمسطيني.2016 ,
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كما وارتقت بالعبلقة مع بعض الدوؿ العربية إلى مراحؿ متقدمة جدا ترتفع بيا إلى مصاؼ

العبلقات اإلستراتيجية ،وكا نت القضية الفمسطينية مفتاح تركيا إلى العرب والى المنطقة وشكمت
عصب التحرؾ التركي تجاه الوطف العربي.

وتجمت التدخبلت التركية بالعبث في األمف القومي العربي في ظؿ الثورات العربية المتواصمة

وخاصة األزمة السورية مما احدث ارتباؾ في عبلقات تركيا بحمفاء إقميمييف عرب محورييف كانت
عبلقاتيا قد شيدت تقاربا قبيؿ الثورات العربية كسورية ومصر ،فضبل عف تقوية مركز تركيا

اإلقميمي في أجواء مضطربة وسط تكينات بانتقاؿ مركز اإلستراتيجية األمريكية مف العالـ العربي

وشرؽ المتوسط إلى شرؽ أسيا ،واعادة ىندسة الشرؽ األوسط جيوستراتيجيا عمى أسس إثنية وطائفية
وفقا لما يعرؼ باتفاقية سايكس-بيكو 2التي تيدؼ إلى تقسيـ المقسـ وتجزئة المج أز حسبما تـ في

اتفاقية سايكس-بيكو عاـ 1916ـ

15

الموقؼ التركي مف القضية الفمسطينية كمفتاح الدخوؿ لممنطقة تزايد مع الوقت الذي ترغب

فيو تركيا لبلنضماـ لبلتحاد األوروبي أصبح حساس جدا ،وبدت تركيا جاىزة لدفع االستحقاقات
األوروبية اتجاه إسرائيؿ وذلؾ في االتفاؽ اإلسرائيمي التركي بعد حادثة االعتداء عمى السفينة مرمرة

حيث لـ يقدـ ىذا االتفاؽ وال خطوة في فؾ الحصار ،بؿ كرس تحويؿ غزة إلى حالة إنسانية.

إف األتراؾ حتى في الحقبة االخوانية لـ يقدموا أوراؽ اعتمادىـ لمعالـ اإلسبلمي وعمى العكس

ىـ اآلف في المنطقة جزء مف المشكمة وليسوا جزء مف الحؿ.
 .3الجامعة العربية وأثرىا عمى القضية الفمسطينية

أثناء الحرب العالمية الثانية خشيت بريطانيا مف ألمانيا التي كانت تحاوؿ استثارة العرب
ضدىا بإطبلؽ الوعود .وخشيت انفبلت األمر مف يدىا ،كما خشيت أف يتجو العرب إلى االتجاىات
اإلسبلمية التي توحدىـ ،وىـ بحكـ وضعيـ ولغتيـ مف الممكف أف يسمّـ ليـ العالـ اإلسبلمي
بالزعامة .ىذا باإلضافة إلى أف بريطانيا كانت ترغب في إقامة منطقة نفوذ اقتصادية في الشرؽ
األوسط كمو ،فرغبت بالتالي في تمييد الطريؽ أماـ تقارب العرب فيما يشبو الحمؼ أو التضامف
ليسيؿ عمييا التعامؿ معيـ ،واستغبلليـ لجانبيا.
ومف ىنا كانت فكرة إنشاء الجامعة العربية .وىذه الفكرة اإلنجميزية الخبيثة القت رواجاً بعد أف
تبنتيا الدوؿ العربية واألجنبية ودعمتيا لتصبح األمؿ والرجاء لوحدة العرب ،فولدت الجامعة العربية
وكاف صاحب ىذه الفكرة ىو (أنتوني إيدف) وزير خارجية بريطانيا آنذاؾ ،حيث ألقى بيانًا سياسيًا
15

عبد الفتاح بشير ،السياسة التركية في محيط إقميمي متغير ،القاىرة :شئوف عربية ,العدد.2014 ,157
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في 1941/03/29ـ في لندف قاؿ فيو إف الكثيريف مف العرب يرغبوف في أف تتمتع الشعوب العربية
المعاضدة في بموغ
بنصيب مف الوحدة أكبر مف النصيب الذي تتمتع بو اآلف ،والعرب يأمموف منا ُ

ىذه الوحدة ،وال يجوز لنا أف نغفؿ أي نداء ُيوجيو إلينا أصدقاؤنا بيذا الصدد ،وانو يبدو لي أنو مف

الحؽ الطبيعي أف توثؽ الروابط الثقافية واالقتصادية والروابط السياسية أيضًا بيف األقطار العربية
الموافقة العامة.16
وستعاضد حكومة جبللة الممؾ معاضدة تامة أي مشروع يناؿ ُ
ومما نشاىده أف بريطانية ىدفيا مف إنشاء جامعة الدوؿ العربية قائـ عمى أىداؼ استعمارية
قائمة عمى قاعدة فرؽ تسد .ليذا منذ نشأة تمؾ الجامعة بتاريخ في  22مارس 1945ـ ،والعرب
متفرقيف وحالة العجز العربي الرسمي تجاه قضية فمسطيف مستمرة ،حيث لـ ينجح النظاـ العربي في
الحد مف االعتداءات اإلسرائيمية عمى األراضي المحتمة وىو ما يكشؼ قصور النظاـ العربي
وانقسامو وعجزه عف الدفاع عف الشعب الفمسطيني وحماية امتداد أمنو القومي .بؿ إف ثمة أنظمة
عربية قدمت اعتبارات النفوذ األمريكي والتزاماتيا تجاه إسرائيؿ وخصوماتيا مع تيارات اإلسبلـ
السياسي عمى مسئوليتيا تجاه فمسطيف ،وعمى اعتبار األمف القومي العربي ،بؿ إف ىناؾ مف سعى
عمميا إلى ترؾ الفمسطينييف وحدىـ في مواجية آلة القتؿ وانتياؾ األمف القومي العربي .وفي كؿ
التحديات التي واجيت القضية الفمسطينية منذ العاـ 1948ـ لـ يستطع النظاـ العربي ممثبل
بجامعتو العربية التي تـ إنشائيا بقرار بريطاني أف يبمور االستجابة المطموبة مف أجؿ حماية أمنو
القومي أو عمى األقؿ أمف إحدى وحداتو بؿ ال يتوقع أف تحدث تغيرات إيجابية في الموقؼ العربي
مف القضية الفمسطينية الف النظاـ العربي مازاؿ يعاني العمؿ نفسيا التي تجعؿ دوره دائما أقؿ بكثير
مف إمكاناتو ،وتبقى االعتبارات القطرية والمشاكؿ المحمية لكؿ دولة طاغية عمى العمؿ العربي
المشترؾ لخدمة القضية الفمسطينية.17
بعدما ظير في العالـ قطبيف قوييف ىما روسيا وأمريكا سعت بريطانيا الدولة االستعمارية
التقميدية في ذلؾ الوقت إلى تأسيس الجامعة العربي وذلؾ كمنطمؽ جديد لتغيير أساليب استعمارية
حديثة بعد ظيور القطبيف الكبيريف ،وعميو نرى أف بريطانيا ،عبلوة عمى الجامعة العربية ،شكمت ما

16
17

مجمة الوعي ،جامعة الدوؿ العربية تؤدي دورىا ،العدد  ،268السنة الثالثة والعشروف ،مايو 2009ـ
قاعود يحي سعيد ،التحديات الخارجية لؤلمف القومي الفمسطيني ،مركز التخطيط الفمسطيني.2016 ,
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يسمى بكومنولث لمدوؿ التي كانت تخضع لبلستعمار البريطاني .أما فيما يخص رضي األقطاب
الجديدة عف سياسة بريطانيا فيو راجع لقبوؿ بريطانيا بالحصص التي منحتيا ىذه الدوؿ ليا.
تداعيات تحقيق الدولة الفمسطينية عمى األمن القومي العربي والقضية الفمسطينية
سيكوف لمبدأ تحقيؽ الدولة الفمسطينية انعكاسات ايجابية عمى مصالح األمف القومي العربي
وستزوؿ إلى حد التبلشي بعض مف أنشط بواعث التشاحف والبغضاء بيف الدوؿ العربية واسرائيؿ
حيث يستند الموقؼ العربي عمى أنو إذا ما انسحبت إسرائيؿ مف األراضي العربية المحتمة عاـ
1967ـ وقامت ال دولة الفمسطينية ،فإف ىذا سيفتح الطريؽ أماـ تطبيع العبلقات العربية مع إسرائيؿ،
وىذا ما أكدت عميو المبادرة العربية لمسبلـ في العاـ 2002ـ ،والتي قالت :إنو إذا ما انتيى الصراع
وانسحبت إسرائيؿ وقامت الدولة سيتـ محادثات السبلـ بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي؛ وذلؾ
إلنياء النزاع وتحقيؽ سبلـ شامؿ وعادؿ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،وأف ذلؾ يعود عمى المنطقة
باألمف واالستقرار.

الخاتمة:
بعد مئة عاـ عمى سايكس-بيكو عمى ما يبدو أف صبلحية األنظمة التي انبثقت عنيا قد

انتيت والسبب ىو ظيور بكتيريا جديدة بعد نياية الحرب العالمية الثانية استطاعت أف تمغي األدوار
لمدوؿ الحافظة لؤلنظمة ،وخاصة الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي سابقا الذي تـ اختزالو في

روسيا االتحادية ،ووفؽ نظرية المصالح تأخذ العبلقة بيف الدولتيف العظمييف سواء االتحاد السوفيتي
السابؽ أو وريثو روسيا مع الواليات المتحدة صفة الصديؽ المدود ،ومف ىنا يأتي دور ما يسمى
باإلرىاب في أوروبا التي في نظر الدولتيف اتفقا عمى أف الدور األوروبي قد انتيى كبلعب في رسـ
ىياكؿ المنطقة وبالتالي البد مف عودتيـ لمبحث عف األمف والسبلـ داخؿ أوطانيـ ،كما لـ تعد

بريطانيا المممكة التي ال تغيب عنيا الشمس ولـ تعد فرنسا الدولة التي احتميا األلماف ولـ تسقط
وقد كانت ما يسمى بالحرب الباردة بمثابة الثبلجة التي تجمد طموحات أوروبا في إعادة الييمنة

وانتاج االستعمار بصور أخرى.

الكؿ ق أر موقؼ الرئيس السوفيتي خروتشوؼ مف حرب  ،56االتحاد السوفيتي الذي اعترؼ

بإسرائيؿ بعد ربع ساعة مف إعبلف إنشاءىا ،ولـ يتكرر الموقؼ في حرب  ،67فقط في عاـ 56الف

فرنسا وبريطانيا دخموا التحالؼ.
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إف زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغاف في مطمع أب الماضي لروسيا غير الكثير مف

المعادلة في المنطقة بالنسبة لمموقؼ التركي ،وروسيا لـ تضع سمـ لتركيا لمنزوؿ عف الشجرة بقدر
ما ىو تيديد بقطع الشجرة .ما يشاع بأف روسيا أبمغت أردوغاف عف االنقبلب ألنو كاف تدبير

أمريكي بامتياز عمى خطيف :األوؿ أف التدخؿ الروسي في سورية واإليراني في العراؽ عرقؿ مشروع
شرؽ أوسط جديد وفؽ الرؤيا األمريكية عمى الرغـ مف الموافقة لبعض األنظمة العربية عمى ىذا

المشروع ألنيـ ارتضوا ألنفسيـ منذ سايكس-بيكو جزء مف المشروع وتساوقوا مع االنتداب وفؽ

تقسيماتو .والثاني أف أمريكا أرادت أف تبدأ بالتقسيـ مف األكراد فتغير النظاـ في تركيا وخمؽ حالة

إرباؾ في المشيد التركي يقوي عزيمة األكراد شرؽ تركيا عمى االستقبلؿ ،وروسيا لـ تسمح بذلؾ بع

تدخميا في سورية إال وفؽ التشاور معيا ،ومف ىنا جاء التنسيؽ بيف البنتاغوف وو ازرة الدفاع الروسية
عمى تنسيؽ اليجمات في األجواء السورية بشرط تحدد أمريكا التنظيمات اإلرىابية.

بعد أربعيف عاما مف إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية وىي حقبة تعتبر مف حقب النضاؿ

الفمسطيني واف كانت ىي أىـ حقبة حيث حاولت منظمة التحرير بقيادة ياسر عرفات طواؿ فترة
نضاليا عدـ الخضوع إلف ارزات سايكس-بيكو ،وحاولت إف تبمور شخصية النضاؿ الفمسطيني

بالرفض المبطف لسايكس-بيكو .إف إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية في العاـ 1964ـ كاف الحالة
الوحيدة التي حظيت بإجماع عربي ولكف لكؿ دولة أىدافيا ىذا اإلجماع لـ يكف خارج إطار مشغمي

اتفاؽ سايكس-بيكو وال ىو خارج إطار إرادتيـ ،وكاف مف بيف األىداؼ ما ىو وطني وما ىو
خدمي ألمراء الغرب الذيف يديروف ىذا الممعب .أما فمسطينيا فقد تـ اعتمادىا كوطف اعتباري يحظى

بإجماع عربي ورضا دولي وقد دخمنا العالـ مف خبلؿ تمثيؿ جامعة الدوؿ العربية التي نحف عضو

فييا.

إف حركة المقاومة الفمسطينية ومنظمة التحرير لـ تكف تحسف موقعيا وتطور موقفيا عمى

حساب الدوؿ العربية مثؿ إخراج المنظمة مف ىيمنة األنظمة ،االعتراؼ أنيا الممثؿ الشرعي

والوحيد...إلخ وىنا يبرز الدور الوظيفي ألنظمة سايكس-بيكو ،ميما بمغ مف الحديث عف الوطنية
والتقدمية ،أي إف الصراع الفمسطيني مع الدائرة العربية استنزؼ أوقات وطاقات مادية وبشرية ،كما

أف النظاـ الرسمي العربي غير أىؿ منذ اليوـ األوؿ لقياـ إسرائيؿ أف يقرف بما يسمى الصراع العربي
اإلسرائيمي .الف الدوؿ العربية لـ تكف مستقمة ،والخميج مشايخ ،وىناؾ العديد مف الدوؿ كانت تحت

االحتبلؿ ،وبالتالي فاف ىذه الدوؿ كانت تعبر عف رأي األجنبي وىي تتحرؾ كالدمية.

يرى البعض أف الجانب الوظيفي لمدولة العبرية ىو حماية المصالح الغربية في المنطقة ومنذ

زمف ليس ببعيد أي في حقبة أواخر ثمانينيات القرف الماضي كاف تقديرنا أف إسرائيؿ صحيح أنيا

دولة وظيفية ولكف ليس لحماية المصالح كما يشاع ولكف دورىا تحريكي لبلزمات في المنطقة وفي

النياية تتدخؿ الدوؿ لحماية مصالحيا .وقد ضمنت سايكس-بيكو وظيفة الدوؿ العربية المنبثقة عنيا
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لكي تخدـ عمى إسرائيؿ ،أي بمعنى جعؿ ىناؾ حائط صد في وجو الدوؿ التي يمكف أف تعادي
إسرائيؿ بسبب ميوليا الغربية مف الدوؿ العربية بحيث ىذه الدوؿ ىي التي ترفض التعامؿ مع ىذه
الدوؿ وليس إسرائيؿ وبالتالي ال تظير إسرائيؿ الواجية بؿ العرب كما كاف في السابؽ ،العرب ضد

الشيوعية وخاصة الخميجية ،وىي األقوى اقتصاديا ،وعميو ىناؾ دوؿ عربية تنصاع لدوؿ الخميج
لحاجاتيا االقتصادية وليس عمى أساس وطني أو قومي...الخ وبالتالي ىنا تكمف الخطورة عمى

األمف القومي العربي مف ىذه الزاوية تحديدا.
االستنتاجات:
لقد شاءت الدوؿ االستعمارية وفؽ سايكس-بيكو إلى تقسيـ الوطف العربي إلى حمقتيف
أساسيتيف في مفيوـ األمف القومي وفؽ الرؤيا األمنية الخالصة:
أ .دوؿ تحت الحماية األمنية األجنبية وعمى رأسيا دوؿ الخميج.
ب .دوؿ الحاجة وىي الدوؿ العربية نكاد نقوؿ الفقيرة.
وعمى ىذا األساس تـ زراعة الطبقية االجتماعية في الوطف العربي حتى نكاد أيضا إف نقوؿ
طبقة أسياد وشبو عبيد وىذا كاف عائؽ كبير في تحقيؽ مفيوـ أمف قومي عربي مشترؾ.
ال يوجد تحديد مشترؾ عند الدوؿ العربية لمواصفات األعداء "أعداء األمة" وال حتى األصدقاء

وىذا وضح جميا إباف الحرب الباردة التي انقسـ العالـ فييا عمى معسكريف ،وحتى يومنا ىذا سواء

بعد تنامي النفوذ الروسي الذي جابو وبقوة الييمنة األمريكية أو بروز بعض القوى اإلقميمية وخاصة
إيراف.
الصداـ المسمح الذي حدث بيف بعض الدوؿ العربية سواء المباشر أو غير المباشر ونذكر ىنا

المغرب والجزائر بعد استقبلؿ الجزائر ،وتدخؿ عبد الناصر في اليمف ،وحرب المقاومة في األردف

والصداـ بيف مصر السادات وليبيا معمر القذافي في السبعينيات مف القرف الماضي والكويت
والعراؽ...إلخ ،إلى أف وصمنا إلى ما يسمى بالربيع العربي الذي ىو عبارة عف تقسيمو لما يسمى

بنظرية شرؽ أوسط جديد عمى أساس ديني وعرقي وطائفي ،انجرت فيو كؿ الدوؿ العربية وانقسمت

إلى عدة معسكرات.

الصنيعة األولى لمجامعة العربية التي أسسيا (أنتوني آيديف) والتي جاءت إلعطاء العرب
بعض المكاسب الوىمية لنتائج الحرب العالمية الثانية وىي ّخدمت عمى دولتي االنتداب ألنو ظير
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في العالـ قوى عظمى وىما أمريكا واالتحاد السوفيتي السابؽ الذيف حسموا الحرب العالمية الثانية

وبالمناسبة لـ يتناوؿ ميثاؽ الجامعة العربية األوؿ الممؼ األمني العربي ،ومعاىدة الدفاع المشترؾ

التي ظيرت في الخمسينيات مف القرف الماضي ،لـ تتناوؿ بوضوح العدواف أو المواقؼ مف

األخطار الخارجية ،وكانت أغمب نصوص االتفاؽ مبيمة الف معظميا يدور في اإلطار التنظيمي

وليس العممياتي.

بواقعية ،إف أىداؼ األمف القومي العربي لكؿ دولة عمى حدة ال يتوافؽ مع أي دولة عربية

أخرى ،كما أدى احتضاف المعارضات بيف الدوؿ العربية إلى رفع وتيرة التوتر في بعض األحياف

فيما بينيـ.

االنقبلبات العسكرية التي شيدتيا الكثير مف الدوؿ العربية أثرت بشكؿ كبير عمى االستقرار

الدستوري لمدولة ،وأف التعديبلت الدستورية كانت تصب في ميزاج الحاكـ وليس مف أجؿ مصالح

شعبية تقتضييا بواعث التطور ولـ تصب في المصمحة القومية العميا لؤلمة العربية.

كما أف النظـ السياسية لمدوؿ العربية الذي تنوع بيف ممكي وجميوري وأميري لو أثر مباشر
عمى األمف القومي حيث غيب الديمقراطية ولـ تعد ىذه النظـ شبية مثيبلتيا في أوروبا التي أسس

الحياة السياسية فييا ىي الديمقراطية والممكيات ىي ممكيات دستورية تعمؿ بالنظاـ البرلماني وجعمت
الممؾ تقميد شرفي كما في اسبانيا وبريطانيا وبمجيكا .إلخ.

التوصيات
 .1مف أجؿ الحفاظ عمى المكتسبات الوطنية ومجابية التحديات والتيديدات الخارجية لؤلمف
القومي الفمسطيني يفرض عمينا بناء نظرية أمف قومي فمسطيني واستراتيجية متكاممة بيدؼ
تحقيؽ مشروعنا الوطني واقامة الدولة الفمسطينية كاممة السيادة.
 .2ضرورة االنطبلؽ بإستراتيجية فمسطينية متكاممة لمحفاظ عمى كينونة المجتمع الفمسطيني
ونظامو السياسي ،بيدؼ تحقيؽ المشروع الوطني الفمسطيني واقامة الدولة الفمسطينية كاممة
السيادة.
 .3ضرورة اتخاذ اإلجراءات والتدابير البلزمة لصيانة األمف القومي العربي ليقوـ بدوره الفاعؿ
في قضايا األمة وفي حماية نفسو مف المخاطر الجسيمة التي تحيط بالعالـ العربي في ظؿ
تنامي "اإلرىاب" و"التنظيمات المتطرفة".
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 .4عدـ انخراط الفمسطينييف في أي تجاذب عرقي أو طائفي أو ديني في المرحمة الحالية إلى
أف تتضح مبلمح التوجو العالمي وخاصة بعد دخوؿ روسيا بقوة في المنطقة وانشاء بعض
التحالفات اإلستراتيجية.
 .5يجب أف نتصرؼ عمى أف تقسيمة شرؽ أوسط جديد وفؽ الرؤية األمريكية قد أصبحت مف
الماضي واف كاف البد مف توزيع جديد في المنطقة فبلبد أف يكوف ىذا التوزيع بمثابة نسؼ
لسايكس-بيكو ،أي أف جغرافية سايكس-بيكو في طريقيا لبلنتياء.
 .6التدخؿ الروسي في المنطقة وفؽ معاىدة التدخؿ المشترؾ مع سورية وتشكيؿ تحالؼ
إيراني-روسي-سوري والعراؽ ليست بعيدة عنو يحتـ عمى صناع القرار العربي استبعاد
التجاذب الطائفي الف إسرائيؿ غير راضية عف التدخؿ الروسي وىو لـ يأتي لتحقيؽ
المصالح اإلسرائيمية.
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:ممخص
ِ القوة
ِ
ِ ، المادية في مواجية األفراد المشتَبو بِيـ في إطار القانوف
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ِ ، تقديرِية لِ ُكؿ حالة عمي ِحدة
ِ
ُّ وتتفؽ ُكؿ البمداف في العالـ عمي ضرورة أف يشمؿ التدريب
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ُ ولذلؾ إتفقت ُكؿ القوانييف عمي
ِ
ِ
القوة مع ضرورة وأىمية التنسيؽ في المفاىيـ بيف أجيزة العدالة الجنائية في دولة قطر
َّ المرتبطة بإستخداـ
ُ ، وتنوعيا
ُ تيدؼ ىذه الورقة إلي إبراز المخاطر
ُ األحداث
ِ أف نقص التدريب قد يترتب
ِ  وتكمف المش، 2022 تستشرؼ تنظيـ فعاليات كأس العالـ
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ُ فية والجسد ّية مف ُمنطمؽ تزُايد ظاىرة
ّ
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ِ
ِ
ِ التكثِيؼ في التدريب عمي كيفية تقدير المو
ِ
ِ
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.منسوبي ُك ّؿ جياز لدور األجيزة األخري
ُ أجيزة العدالة الجنائية مف أجؿ توحيد المفاىيـ مف خآلؿ تفيُـ
ُّ  رجؿ-  أجيزة العدالة الجنائية-القوة
.الشرطة
ُّ : الكممات المفتاحية
َّ  إستِخداـ- السمطة التقديرِّية
ABSTRACT
The police forces is one of the state organs authorize to use a fiscal force against the suspicious persons according to
the law , in the same time it may be reached the level of using a fire armed with the discretion given by the law . all states
along the world agreeing the necessity of training that including theoretical and practical aspects , for this purpose all laws
agreed of necessity to give police forces the authority of discretion because that it impossible to put the regulation for each
case alone , in the same time the events variable quickly and modernize . this paper aim to explore the risk related of practice
the fire armed by the police and the importance of unifying the conception to facilitate the coordination between all criminal
justice departments in state of Qatar which expected to invite the word cup events 2022 . the main problem about the lack of
training that may be has impacts of increasing the abuse of police authority when they using the force . this study is end to
must selects the police officers in strong and highest standards of capabilities and focusing in training programmes that
enables them to assess a security situations and high response, by using the method like simulation, holding joint workshops
between all department of criminal justice for purpose of unifying the conceptions among understand the roles of another
departments.
Key words: Discretionary power - the use of force - criminal justice agencies -police man

:مقدمة
ويحقؽ التو ُازف بيف
القانونية الحديثة مبدأ
يسود الدولة
ُ المشروعية الذي
ّ
ُ
ُ يحكـ عآلقتيا باألفراد
ُ
ِ حقوِقيـ وحر
ِ  و، ياتيـ ِمف ِجية أُخري
َّ تقتضى مبادئ ِعمـ اإلدارة
بأف ُحسف
ُ ُسمطاتِيا وقُدراتِيا ِمف ِجية وبيف
ُ
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السمطة التقديرّيِة يسمح ليا بإعماؿ إرادتِيا فى ُممارسة
ِقياـ اإلدارة بوظيفتِيا يتطمَّب تمتُ ِعيا بِقدر ِمف ُّ
ِ
ِ
ثـ َّ
ؤدي إلى
إختصاصيا وتطبيؽ القانوف فيما يتِفؽ والوا ِقع الذى تعمؿ فيو و ِمف َّ
فإف تقييد ُحرّية اإلدارة ُي ّ
ِ
ِ
ِ
الجنائية
العناصر التقديرّية فى ُكؿ عمؿ بِما فى ذلؾ أجيزة العدالة
ويحدد القانوف
ّ
ُج ُمودىا وقمّة فعاليتيا ُ ،

أف ُّ
الشرطة مف أجيزة العدالة الجنائية فميا ُسمطة ُم ِ
سمى بأجيزة إنفاذ القانوف ،وبما َّ
نفردة  ،إذ َّأنيا
أو ما ُي ّ
صرح بيا قانوناً  ،ويمتد ذلؾ إلى إستخداـ
كومية في
تُمثِؿ ُّ
الح ّ
الم ّ
السمطة ُ
التعامؿ العادى مع األحداث ُ
ُ
ِ
بالتقيد
السآلح النارىئللزاـ األفراد
القُ ّوة
ُّ
ويمكنيا فى ذات اإلطار أف تستخدـ ّ
ّ
الماديِة فى ُمواجية األفراد ُ ،
ِ
بل ماديا تُ ِ
باشره
بالقانوف  ،وعمى ُ
لمقوة مشروعًا بإعتباره عم ً ّ
ضوء ذلؾ يتحدد معنى أف يكوف إستخداميا ّ
ظـ إستخداـ
ُسمطة عامة
َّ
يتضمف بِذاتو إنتياكًا ِلحقُوؽ األفراد وتيديدًا خطي ًار لحياتِيـ  ،والقواعد التى تُن ِّ
وعية وكذلؾ وسائؿ وأساليب تنفيذىا وبالتآلى تُصبِح المشر ِّ
تكوف منس ِجمة مع المشر ِّ
وعية
ُ
ُ
ّ
القوة يجب أف ُ ُ
القوة.
ضماناً لعدـ
ُ
التعسؼ فى إستخداـ ّ
ِ
السآلح َّ
منصوص عمييا فى أغمب القوانييف
النارى
ونجد أف
التدرج فى إستخداـ القُ ّوة وخاصة ّ
ُ
ُ
ظمة مف أجؿ ترشيد إستخداـ األسمحة النارية وفى تقميؿ عدد المصابيف عند إستعماليا إلى
المن ِّ
واألوامر ُ
ِ
التقيد بالشروط المر ِّ
عامة عمى
الحد المعقوؿ  ،و ُّ
البمداف بِصفة ّ
حمية التي حددىا القانوف ،وتتفؽ ُمعظـ ُ
العممية.
ضرورة ُش ُموؿ التدريب ُ
الشرطي لمجوانب النظرّية و ّ
أىمية البحث:
ِّ

تنبع أىميِة البحث مف مجموعة مف اإلعتبارات ،فمف الناحية العممية تُ ِشير كثير مف الشو ِ
اىد إلى
ّ
ُ
ُ
المستمر في ُمعدؿ الجرائـ وظُيُور أنماط جديده منيا وما ينتُج عنو مف خسائر في األرواح
ُ
التصاعد ُ
ِ
ِّ
العممية قد تمجأ الشرطة في كثير مف األحياف إلي إعماؿ ُسمطتيا التقديرِّية عند
الممتمكات ،ومف الناحية
وُ
حيث
القانوف ،
القوة في تنفيذ أعماليا والتي يجب أف تتماشى مع مبدأ
إستعماؿ َّ
ُ
التناسب والضرورة ِوفؽ ُ
ُ
خاصة ِ
السآلح
البعد عف اإلفراط فييا
َّ
يتطمَّب ذلؾ ِدراسة الموِقؼ األمني و ُّ
التدرج في إستخداـ القُ َّوة و ُ
ِ
الناري ،وال يتأتى ذلؾ إال بالتدريب وفؽ المناىج الحديثة مثؿ ميارات التواصؿ وغيرىا والتي تساعد عمى

تقييـ الموقؼ األمني  ،حيث يقتضي ذلؾ أف يتخذ رجؿ الشرطة قرار خطير في ظؿ ظروؼ مفاجئة وفي
فترة قصيرة مف الوقت إستخداـ القوة مع ما ينتج عنيا مف أضرار  ،أو عدـ إستخداميا وما قد يترتب
عميو مف إخبلؿ بواجبات الوظيفة إضافة إلى ما قد يحدثو مف تشجيع لئلجراـ والذي يؤدي بدوره لئلخبلؿ

باألمف.

أىداف البحث:

 .1تقييـ عمميات الشرطة عند إستخداـ القوة فى ال ِحفاظ عمى ُحقوؽ اإلنساف ،ويقتضى ذلؾ تفيُـ
وتقييـ اإلطار الكا ِمؿ الذى تعمؿ فيو الشرطة وتعتمدعميو فى ق ارراتيا  ،حسبما ينص عميو القانوف
تنفيذ ذلؾ في الوا ِقع العممى.
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السيؿ البت في مدى إستخداـ القوة المناسبة لمحالة ،بؿ قد يتطمب
 .2عند إستخداـ القُوة ليس مف ّ
تقييمًا خاصة إذا نشأت حالة وقعت فييا إصابات خطيرة ووفيات  ،حيث يجب دائمًا إببلغ
ُسمطات ُمستِقمّة بالحالة  ،ويجب عمى ىذه السمطات النظر فييا  ،فقد تكوف ىيئة مستقمة لفحص
الشرطية أو السمطة القضائية أو النيابة .
الشكاوى ُ

 .3مف أجؿ تمكيف أجيزة العدالة الجنائية مف الوقوؼ عمي األخطار التي َّ
أدت إلى إستخداـ القُ ّوة
الم ِ
العمميِة حوؿ
فرطة أو غير الضرورِّية والتحقيؽ في ذلؾ ،أف تكوف ىذه الجيات ُمِمّمة بالجوانِب
ّ
ُ
لقوة.
إستخداـ ا ّ
 .4التنسيؽ فى المفاىيـ بيف كؿ أجيزة الدولة فى قطر وىي تستشرؼ فعاليات كأس العالـ  2022ـ
حيث أنيا المرة األولي التي تنظـ فيو دولة عربية ىذه الفعالية  ،وذلؾ لمتعامؿ مع المشجعيف -

خاصة في حاالت استخداـ القوة  -الذيف يحضروف لمدولة بثقافاتيـ وعاداتيـ المختمفة  ،فضبل
عف وجود التحديات األقميمية التى برزت مؤخ ار .

ُمشكمة البحث:
ِ
ِ
الصغيرة إلى إرتفاع ُمعدآلت ِ
المسمَّح ففى ُكؿ يوـ
لؤلسمحة
 .1أدي اإلنتشار الكثيؼ
الجريمة و ُ
العنؼ ُ
ِ
ِ
ِ
األسمحة  ،ويتـ اإللقاء بالمّوـ
العنؼ التى تُستخدـ فييا
لمضغوط
تتعرض ُ
ّ
الشرطة ُ
لمتصدي لجرائـ ُ
ّ
الضغوط أف يقوـ بعض األفراد بإستخداـ
عمييا فى حالة تزُايد ىذه الجرائـ  ،ويترتب عمى ىذه ُ
أدي فى اآلونة األخيرة إلى إزدياد
التعس ّفية أو يستخدموف األسمحة النارية َّ ،
المفرطة و ُ
مما ّ
ّ
القوة ُ
تجاوز فى إستخداـ القوة .
حاآلت ال ُ

 .2أحيانًا يقتصر تدريب رجاؿ الشرطة عمي الجانب النظري األساسي فى القانوف ،وعادةً ما يتـ مف
خبلؿ تعميـ بعض مواد قانوف الشرطة والقانوف الجنائي وقانوف اإلجراءات الجنائية وحفظيا عف
ظير قمب بؿ ّأنو كثي اًر ما ِ
العممية.
يفتقر التدريب إلى الجوانب
ّ
ويتوقع منيـ إستخداميا في نسبة كبيرة مف أعماليـ،
 .3أفراد الشرطة ُيمنحوف ُسمطات تقديرية ُ ،
ولكف ذلؾ ناد اًر ما يتجمَّى ذلؾ في برامج التدريب.
 .4يعتقد البعض خطأ أف التدريب عمى تأميف فعاليات كأس العالـ في قطر يقتصر عمى األفراد
المعنييف بتأميف المبلعب  ،أو ما يسمي بقوة أمف المبلعب.

تساؤالت البحث

إرتبط إستخداـ الشرطة لمقوة في تنفيذ أعماليا بإنتياؾ حقوؽ اإلنساف ،مما يؤدي إلى إحجاميا عف

إستخداـ القوة والذي يؤدي بدوره إلى اإلخبلؿ باألمف إذ ال يسيُؿ واقعيًا فى جميع الحاآلت الفصؿ فيما
إذا كانت القوة المستعممة م ِ
بل مع الحاآلت التي تواجييا ويترتب عمى ذلؾ بعض التساؤالت:
تناسبة فع ً
ُ
ُ
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ِ
َّ .1
المتعِمّقة باألشخاص وفي ظؿ الظروؼ والبيئة
إف رجؿ الشرطة وىو يواجو حاآلت اإلشتباه ُ
ناسبًا  ،فيؿ تُعتبر ِ
السمطة التقديرِية فى إتخاذ القرار الذى يراه م ِ
ىذه
يكوف لديو ُّ
الم ِحيطة و ُ
ّ
ُ
ُ
ِ
ُّ
الظروؼ محؿ إعتبار بالنسبة ألجيزة العدالة الجنائية.
ِّ
اج ُييا
المشتبو بيـ والتى ُربما يو َ
 .2ىؿ تُوجد فمسفة أو تطبيؽ ُيمكف مف توقُع نوايا بعض األشخاص ُ
أثناء قيا ِمو بأعماِلو .
حدود البحث:

يركز ىذا البحث عمى الجوانب العممية إلستخداـ القوة في العمؿ األمني بأنواعيا المختمفة سواء

القوة المادية أو إستخداـ السبلح الناري  ،وذلؾ مف خبلؿ مقارنو النصوص القانونية التي تخولو ذلؾ
وخاصة فيما يتعمؽ منيا بالسمطة التقديرية وبيف الواقع العممي فيما يتمقاه مف تدريب عمى ذلؾ  ،لمواجية
المواقؼ الحرجة التي تواجيو  ، ،وقمت بإجراء مقارنة لمبحث في جزء كبير منو وفؽ ما معموؿ بو في

دولة قطر وبعض النماذج في األردف ومصر.
خطة البحث:

السمطة التقديرية فى أعماؿ الشرطة
المبحث األوؿ ُ :
السمطة التقديرِّية في العمؿ الجنائي
المطمب األوؿ  :نظرة عامة حوؿ مفيوـ ُ
لمقوة
الشرطة َّ
المطمب الثانى  :الجوانب القانونية حوؿ إستخداـ ُ
المطمب الثالث ُ :سمطة رجؿ الشرطة في إستعماؿ القوة في القانوف القطري

القوة مف ِ
العمميِة
الناحية
المبحث الثاني  :إستعماؿ الشرطة ُسمطتيا التقديرّيِة في إستخداـ َّ
ّ
المطمب األوؿ  :أسس تقييـ الموقؼ عند إستخداـ القوة بواسطة الشرطة.
المطمب الثاني  :بعض النماذج المقارنة لمتعامؿ مع المواقؼ التي تُو ِ
اجو رجؿ الشرطة
ُ
ِ
ِ
المطمب الثالثِ :
المشتَبِو بِو واتخاذ الساتر.
طريقة
التعامؿ مع ُ
ُ

السمطة التقديرية فى أعمال الشرطة
المبحث األولُ :

التقديرية في العمل الجنائي
السمطة
ِّ
المطمب األول :نظرة عامة حول مفيوم ُ
ِ
الرسمى الذى ِ
ِ
كممة السمطة التقديرية إلى ِ
تُ ِشير ِ
ِّ
الجنائية مف
العاممُوف فى العدالة
يتخ َذه
الفعؿ
ُ
ِ
ِ
ِّ
الشخصية ِلُي ِ
عيف
أحكام ِيـ
الشرطة والنيابة والقضاء فى حالة إستخداـ
الم َّ
ُ
قرروا أنسب الطُ ُرؽ لمقياـ بالعمؿ ُ
إعتبارىـ ُجممة الظُ ُروؼ قبؿ أف ُي ِ
ِ
قرروا َّأنو يجب مف الناحية القانونية
يضعوف فى
 ،ف ِمف نا ِحية نظرّية فيُـ
ُ
َّ ِ
ِ
أى درجة سيتـ تنفيذ ىذا العمؿ (.)1
القياـ بالعمؿ أـ ال ،فى ُمقابؿ تقديرىـ الشخصى وفى ّ
المثاؿ ىؿ يجب إصدار تنبيو أو إخطار أـ ِ
وعمى سبيؿ ِ
القياـ ِبالقبض عمى األشخاص  ،ففى حالة

العا ِمميف فى أجيزة تطبيؽ القانوف  ،ي ِجب ُمآلحظة َّ
السمطة التقديرّية ىى أكثر ِمف إذف أو إمتياز أو
أف ُ
(1) walker, & katz .C.M (2005) the police in America an introduction "5 thed ,new York (ny)Macgraw hill company
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ِ
عد ِمو  ،فيُناِلؾ قُُيود ُمحددة أو ثابِتة لمِقياـ بِيا  ،وبِمعنى آخر َّ
أف
لمحكـ حوؿ الِقياـ بالعمؿ ِمف َ
ميزة ُ
()1
السمطة التقديرية ليست ُسمطة مطمقة.
ُ
وبالتالى َّ
تكوف ليـ ُحرّية اإلختيار
فإف العا ِمميف فى أجيزة العدالة
الجنائية ِمثؿ ُ
الشرطة ال ُيم ِكف أف ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
المو ِجيات ِعند الِقياـ بِ ُممارسة
المرتَبطة بالقانوف والمّوائح والمعايير و ُ
ُدوف النظر إلى العواقب أو النتائج ُ

السمطة التقديرية .
ُ
الشرطة أكثر تعِقيداً ،
أف أعماؿ ُ
وأظيرت التطبيقات العممية فيما يتعمَّؽ بأج ِيزة تطبيؽ القانوف ّ ،
ذلؾ َّأنيا ىى التى تُ ِ
كأوؿ َمف ُيوا ِجو الِفعؿ
السمطة التقديرية بِصورة أكبر وذلؾ ِوفقا ِلميا ِميا َّ
مارس ُ
ِّ
اء تعمَّؽ بالضبط اإلدارى أو القضائِى .
اإلجرامى فى م ار ِحمة
األولية ُسو ً
أوالً  :ممارسة السمطة التقديرية بواسطة الشرطة :
ِّ
صنع الق اررات التى تُمثِّؿ أحد ِخيارات المسؤولية ِلفيـ ما ُىو سيؿ ِمف
السمطة التقديرية ىى
إمكانية ُ
ِ
ُ ِ
لصحة
الحكـ
تـ تنفيذه عمى فرض َّأنو َّ
فترض َّأنو صحيح أو َّ
ُ
تـ عمى وجو ا ّ
حيث ّ
الصحة أو ُ
حيث ُي َ
والحكـ.
ثانيا  :السمطة التقديرية فى أعمال الشرطة ودور الم ِ
وجيات واإلرشادات
ُ
السمطة التقديرية لمشرطة :
 .1مجاآلت ُ

ِ
القانوف
الموضوعات التى تشغؿ
أىـ
لمشرطة مف َّ
أصبحت السمطة التقديرية ُ
الباحثيف فى مجاؿ ُ
ُ
ِ
ِ
الكامؿ لمقانوف الجنائى  ،أى بِمعني َّ
أف ّأية عمؿ ُمرتبِط
بإعتبارىا ُمرتبِطة بالتنفيذ
وحقُوؽ اإلنساف ،
يعتمد فى ُكؿ إجر ِ
الغالب عف طريقيا أو ِ
بتطبيؽ القانوف الجنائى بواسطة النيابة أو المحاكـ يبدأ فى ِ
اءاتو
عمييا .

ويمكف أف يشمؿ التط ِبيؽ المجاآلت التآلية :
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ .إختيار األىداؼ ويعنى فى ىذه الحالة بالتحديد ما ُى َو اليدؼ مف إتخاذ اإلجراء فى حالة
المجتمع .
اإلخبلؿ باألمف العاـ فى ُ
التدخؿ وذِلؾ عمى حسب ُمستوى ُخطُورة ِ
الجريمة أو ُخطُورة الشخص الذى تتعامؿ
ب .إختِيار طُ ُرؽ
ُ
الشرطة .
معو ُ
التصرؼ فى الحالة .
كيفية
ت .إختيار ّ
ُ
(( 2
ِّ
الميدانية التى تتناسب مع الحالة
ث .إختِيار اإلجراءات
ِ
ِ
ِ
قارنة فى ىذا
الم َ
وسوؼ يتـ ُمناقشة ىذه المجاآلت بشى مف التفصيؿ مع عرض بعض النماذج ُ

الصدد.

(1) KELEING .J.1996 handeled with discretion ethical issues in police discion making. lanpam MD rourman & lihle field
publishers
(2) Goldstien H, categorizing and structuring Discretion in goldstien H ( ed ) policing a free society ( Ballenger Publishing
company , 1977 PP 95- 100
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المو ِجيات واإلرشادات :
ُ .2
النظر إلى السمطة ِ
لمشرطة عمى َّأنيا حت ِمّية و ِّ
بينما يتـ َّ
أساسية  ،تبقى ُىناِلؾ بعض
التقديرّية ُ
ُ
المخاوؼ ِ
الض ِّ
ِ
حيث َّ
تصرفات غير
التعسؼ  ،أو الفساد أو
أف تطبِيقيا ُرَّبما يقُود إلي
حوليا ،
ُ
ُ
ُ
منية َ
إف النظرة الحديثة إزآء ىذه األخطار المرتبِطة بإساءة إستخداـ السمطة ِ
ِّ
أخآلقية َّ ،
التقديرِّية ُيم ِكف دراستيا
ُ
ُ
ِ ِ ِ ِ
المو ِجيات
ليس فقط مف أجؿ إنياءىا ُكمِّية  ،ولكف باألحرى تأسيس ُممارسة ُ
السمطة التقديرّية مف خآلؿ ُ
تكوف:
اإلدارّيِة  ،والتى بدورىا ُيم ِكف أف ُ
معرفة مدى ِ
أِ .مقياس ِل ِ
ص َّحة إختِيار الق اررات  ،وفى ذات اإلتجاه ُيم ِكف أف تُقِمّؿ دائرة اإلعتماد عمى
الموض ِّ
التعسؼ .
المآلئمة  ،أو
عوا ِمؿ عدـ
ُّ
ُ
وعية  ،عدـ ُ
ِ
ِ
ِ
نجز
الشرطة لمتف ِكير بإىتِماـ
ب .حفز ِرجاؿ ُ
لمعرفة العواقب حوؿ األىداؼ التى ينبغى أف تُ َ
()1
الم َّتبعة.
والسياسات ُ
لمقوة
الشرطة َّ
المطمب الثانى :الجوانب القانونية حول إستخدام ُ

ِ
القوة التى تُ ِ
السمطة  ،نيابة
مار ُسيا أجيزة الشرطة ّإنما ىى ُسمطة خوليا ليا القانوف
بإعتباره مصدر ُ
يتضمف إلتزامًا بأداء عمؿ عاـ مف شأنِو ِ
تنظيـ
عف الدولة إذ َّأنيا تختص بِقدر ِمف نشاط الدولة ،
َّ

ِ
ناء عمى
الحرّيات والحقوؽ
َّ
ُ
العامة لؤلفراد فى الدولة مع تخويميا بالمساس بتمؾ الحريات عند اإلقتضاء ُب ً
() 2
القانوف
ختمفة جميعاً ليا ِ
وتعترؼ القوانيف الم ِ
ِ
القوة والسآلح النارى بإعتباره أخطر تِمؾ الصور .
بإستخداـ َّ
ُ
أوال :التمييز بين أداء الو ِ
السمطة التقديرية
اجب و ُ

المحدد عمى النحو الذى حدده القانوف ُ ،سواء
في أداء الواجب عمى الموظؼ العاـ القياـ بالعمؿ ُ
الم ِ
تعارض مع القانوف  ،و ِمثاؿ ذلؾ قياـ
كاف ذلؾ ُبناء عمى أمر القانوف  ،أو ُبناء عمى أمر الرئس غير ُ
ِ
ختصة  ،أو
الم ّ
ر ُجؿ الشرطة بتنفيذ األمر الصادر بحبس شخص  ،إذا كاف ُموقّع عميو مف ُ
السمطة ُ
القبض عمى شخص صدر أمر مف النيابة بالقبض عميو).(3

ويترؾ لو بعض الحرية فى
َّ
يخولو القانوف لمموظؼ ُ ،
أما السمطة التقديرية فيى ُمباشرة إختصاص ِّ
ِ
لمتدخؿ  ،ومثاليا ُسمطة رجؿ الشرطة فى القبض عمى الجانى الذى تُوجد دآلئؿ
المآلئِمة
تقدير ال ُ
ُ
ظروؼ ُ
ِ
ِ
ِ
ؤدى و ِ
اجبًا وفقًا إلختصاص ُي ِمزَمو بِو القانوف عمى وجو
كافية عمى
إتيامو فى أحواؿ ُم َّ
عينة  ،إذا كاف ُي ّ
ِ
يصدر
السجف الذى
يكوف ىذا
عينة  ،وأحيانًا فى وقت ُم َّ
التصرؼ بِطريقة ُم َّ
التحديد  ،وأف ُ
ُ
فمأمور ّ
ُ
عيف ُ ،
محكوـ عميو فيو يب ِ
إليو أمر ِ
حددة  ،وىى تنفيذ أمر الحبس وِل ُمدة
بتنفيذ عقُوبة الحبس عمى ُ
اشر ُسمطة ُم ّ
ُ ُ
حددة قانوناً وفى وقت ُمحدد .
ُم َّ
عينة وفى مكاف ُمعَّيف وبِطريقة ُم ّ
) (1) Galligan D "Regulating pre. Trial decision " in lacy N ( ed) A reader on criminal justice ( oup ,1994 p 58- 159
) )2رمسيس بيناـ .االجراءات الجنائية تأصيبل وتحميبل منشأة المعرؼ باالسكندرية  1984ص 422
) )3محمود محمود مصطفي .شرح قاوف العقوبات القسـ العاـ 1969 .ص 193
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ِ
لمتدخؿ ِ ،
فعندما ُي َقبض عمى الجانى الذى تُوجد
المآلئِمة
ُ
ُ
ويترؾ لو بعض الحرّية فى تقدير الظُ ُروؼ ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ثـ تقدير ِكفايتيا لمقبض
وجود ِتمؾ الدالئِؿ َّ
دالئؿ كافية عمى إتيامو  ،وفى أحواؿ ُم ّ
عينة لديو ُمتسع لتقدير ُ

السمطة التقديرِّية ليست مطمقة بِآل قُيود  ،ف ِيى مرت ِبطة بأداء الو ِ
المتيـ (َّ )1
اجب
إف ُحرّية اإلختيار فى ُ
ُ
ُ
ُ
عمى ُ
ِ
المآلئِـ إلتخاذ اإلجراء الذى ِ
ضو القانوف  ،إالَّ َّأنيا تتحدد بِالقانوف
يفر ُ
رغـ ُحرّيتو في إختيار الوقت ُ
وتخضع لمرقابة ُ ،سواء كانت رقابة إدارية أو قضائية ( )2فيى ال ُب َّد أف تتقيد بِعدـ اإلنحراؼ عف القانوف
َ
كما ُىو الحاؿ فى أداء الو ِ
اجب
ال ُخآلصة:
ِ
ِ
السمطة وأداء الو ِ
حيث
حيث التحديد واإللزاـ ،
اجب مف
ُ
ُ
ُيمكف أخذ معيار التمييز بيف ُممارسة ُ
لو
السمطة التقديرية  ،ويكوف لمموظؼ ُحرية إختيار حؿ واحد مف ِعدة حمُوؿ ُ ،
ويكوف ُ
تتسعاف فى ُممارسة ُ
تقدير الظُروؼ المآلئِمة لتدخِمو كى ي ِ ِ
حؽ ِ
بممارستِيا دائماً عمى نسؽ
ُ
مارس تمؾ ُ
ُ
ُ
السمطة  ،فيُو غير ُممزـ ُ
ُ
واحد.
ِ
ِ
َّ
ِ
حبلِ مف ِع ّدة حمُوؿ  ،بؿ
لمموظؼ أف يختار ً
ّ
أما فيما يتعمؽ بأداء الواجب فتضيؽ الدائرتاف  ،فميس ُ
يمتزـ بحؿ و ِ
احد ومحؿ واحد ىو القياـ بالو ِ
ِ
اجب  ،ولكف آل يعنى ذلؾ َّ
المحددة تعنى التقييد
أف ُ
السمطة ُ
ِ
الشرطة بتفتيش منزؿ ُبناء عمى أمر مف النيابة  ،فمو اإلستعانة بمف
المطمؽ  ،فمث ً
رجؿ ُ
بل فى حالة قياـ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
المناسبة  ،ولكف ال تصؿ الحرية إلى حد
يراه مف أفراد القوة لتنفيذ األمر  ،ولوُ الحؽ فى اإختيار الوسيمة ُ
يممؾ سمطة ِ
جريو ِ ،مثمَو فى ذلؾ مثؿ القاضى الذى ِ
جري التفتيش أو ال ُي ِ
أف يختار بيف أف ُي ِ
تقديرّية
ُ
َ
ٍ
ِ
الم ِّ
المداف  ،ولكف مع ذلؾ ِ
شرع َّ
ألف ُسمطتو
يمتزـ ُ
سميا ُ
بالحدود التى َر َ
المناسبة عمى ُ
واسعة فى العقُوبة ُ
ليست مطمقة فيو م َمزـ بالفصؿ فى الدعوى  ،وال خيار لو فى ذلؾ  ،وبالتالى ي ِ
أف أداء الو ِ
مكف القوؿ َّ
اجب
ُ
ُ ُ
ُ
()3
م َّ ِ
تتضمف ُحرِّية إختيار ِّ
نسبية .
السمطة التقديرية
َّ
حدد نسبيًا و ُ
ُ
القوة والسآلح النارى:
ثانيا  :موِقف بعض التشريعات من إستخدام ّ

بنصوص صريحة في القانوف ،غير َّ
أف
القوة  ،وذلؾ ُ
وضعت بعض القوانيف نظرّية ّ
عامة إلستخداـ ّ
ُّ
قوانيف كثيرة لـ تضع ِمثؿ ىذا َّ
أما بالنسبة إلستخداـ
التناسب َّ ،
النص العاـ  ،ومنيا الذي إشترط الم ُزوـ و ُ
ِ
السبلح الناري فقد إختمفت القوانيف في درجة الخطر التي يجب تحقُقيا إلمكاف إستخداـ السبلح الناري
فبعضيا إشترط أف يكوف الخطر جسيمًا كالتي تُ ِ
شكؿ تيديدًا لحياة الشرطي أوسآلمة بدنو  ،في حيف

) ) 1عبد السبلـ عبد الغني الجعافرة .سمطة رجؿ الشرطة في استعماؿ السبلح (تصورمقترح لتحقيؽ التوازف بيف مكنات االستخداـ وضوابط ترشيدىا في القانوف
األردني) رسالة ماجستير .المركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب المعيد العالي لمعموـ األمنية  .الرياض  1988ص 82

) )2قدري عبد الفتاح الشياوي ص 350

) )3عبد السبلـ عبد الغني الجعافرة .سمطة رجؿ الشرطة في استعماؿ السبلح ( تصور مقترح لتحقيؽ التوازف بيف مكنات االستخداـ وضوابط ترشيدىا في القانوف
األردني ) رسالة ماجستير  .المرجع السابؽ ص. 85
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أما في
المقاومة َّ ،
جاءت قوانيف بعض الدوؿ في موقؼ وسط حيث أجازت إستخداـ السبلح في حالة ُ
()1
ِ
المؤبد
حالة اليرب فقد جعمت لو حدًا ُمرتفعًا ،كمافي الجرائـ التي تكوف عقوبتيا اإلعداـ أو السجف ُ
 .1موقف القانون المصري :

ِ
الآلزـ ألداء وا ِجبو إذا كانت ىى الوسيمة الوحيدة ألداء ىذا
القوة بالقدر
لرجؿ الشرطة إستعماؿ ّ
الواجب.
ويقتصر استعماؿ السبلح عمى األحواؿ اآلتية:

أ .القبض عمي:
-

كؿ محكوـ عميو بعقوبة جناية أوبالحبس ُمدة تزيدعمى ثبلثة أشير إذاقاوـ أوحاوؿ اليرب.
أومتيـ صدر أمر بالقبض عميو إذا قاوـ
بجنحة ُ
أومتمبِس ُ
يجوز فييا القبض ُ
كؿ متيـ بجناية ُ

أوحاوؿ اليرب .

ب .عند حراسة المسجونيف فى األحواؿ وبالشروط المنصوص عمييا فى قانوف السجوف.

عرض األمف العاـ
ت .لفض التجمير أو
يحدث مف خمسة أشخاص عمى األقؿ إذا َّ
التظاىر الذى ُ
ُ
ويصدر أم ارستعماؿ السآلح فى ىذه الحالة مف رئيس
بالتفرؽ
المتجم ِيريف
ُ
ُ
لمخطر وذلؾ بعد إنذار ُ
اعي فى جميع ىذه األحواؿ الثآلثة السابقة أف يكوف إطبلؽ النار ىو الوسيمة
تجب طاعتو وُير َ
بأنو سي ِ
طمؽ النار ثَُّـ يمجأ بعد ذلؾ
الوحيدة لتحقيؽ األغراض السالفة .ويبدأ رجؿ الشرطة باإلنذار َّ ُ
ويحدد وزير الداخمية بقرار منو اإلجراءات التى تُتبع فى جميع الحاآلت وكيفية
إلى إطبلؽ النارُ ،
توجيو اإلنذار واطبلؽ النار

()2

 .2موِقف القانون األُردني:
القوة بالقدر الآلزـ ألداء و ِ
اجباتِيـ بشرط أف يكوف إستعماليا
ألفراد األمف العاـ المُّجوء إلى إستعماؿ َّ

ىو الوسيمة الوحيدة لذلؾ  ،ويقتصر إستعماؿ السبلح عمى األحواؿ ولؤلسباب التالية-:
أ .القبض عمى:

ِ
قاوـ أو حاوؿ
 كؿ ُمحكوـ عميو ُ
بعقوبة جناية أو ُجنحة أو بالحبس ُمدة تزيد عمى ثآلثة أشير إذا َ
اليرب.
ِ
ِ
ِ
قاوـ أو حاوؿ اليرب.
 ُكؿ ُمتيـ بِجناية أو ُمتم ِبس ُبجنحة  ،آل تقؿ عقُوبتُيا عف ستة أشيُر إذا َ
المنصوص عمييا في قانوف السجوف.
الشروط
السجناء في األحواؿ و ُ
ُ
ب .عند حراسة ُ
عرض األمف العاـ
تِ .لفض التجميُر أو
يحدث مف سبعة أشخاص عمى األقؿ  ،إذا َّ
التظاىر الذي ُ
ُ
ويصدر أمر إستعماؿ ِ
السبلح في ىذه الحالة مف رئيس تجب طاعتو.
لمخطر ،
ُ

) )1رمسيس بيناـ .النظرية العامة لمقانوف الجنائي  1986 .ص 384

) )2القانوف رقـ  109مف قانوف ىيئة الشرطة المصرى لسنة  1971المادة 102
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يكوف إطبلؽ النار ُىو الوسيمة الوحيدة لتحقيؽ األغراض
ويَراعي في جميع األحواؿ َّ
السابِقة أف ُ
ُ
ِ
ِ
ويجري
سيطِمؽ النار  ،ثَُّـ يمجأ بعد ذلؾ إلى إطبلؽ النار ،
السالفة  ،ويبدأ رجؿ األمف باإلنذار إلى َّأنو ُ
وسيمة أُخرى ِمف ىذا النوع أو بإطبلؽ مسدس ِ
اإلنذار نفخًا بالبوؽ أو الصفارة أو بأية ِ
تنبعث منو إشارة
ّ
ُ
ُ
ُ
ضوئية(.)1

المطمب الثالثُ :سمطة رجل الشرطة في إستعمال القوة في القانون القطري
أو ًال  :سمطة رجل الشرطة في إستعمال القوة :

جاء في المادة  6مف قانوف قوة الشرطة القطري رقـ  23لسنة  ( 1993لرجاؿ الشرطة إستعماؿ
الوسيمة ِ
اجباتِيـ بِشرط أف ت ِكوف القوة ِىي ِ
الآلزـ لتنفيذ و ِ
القوة دوف إستعماؿ السبلح وذلؾ بالقدر ِ
الوحيدة
ّ
لذلؾ )
فإستعماؿ القوة بالقدر ِ
الآلزـ بشرط
أغمبيِة القوانيف تتحدث عف إستعماؿ القوة بالقدر ّ
الآلزـ نجد أف ّ
أف تكوف الوسيمة الوحيدة ألداء الواجب ،فما زالت حدود القوة التي يجوز لرجاؿ الشرطة إستعماليا غير
و ِ
بل عف َّ
اضحة ،ذلؾ َّ
أف
أف ِعبار
تى القدر البلزـ والوسيمة الوحيدة عبارات فضفاضة ليست ُمحددة  ،فض ً
َ
حرية اإلختِيار و ِ
كما َّ
المحدد في
طيا َّ ،
وش ُروطيا وضوابِ َ
اسعة ُسواء مف ُ
حيث نوع القُ ّوة ومداىا ُ
ُ ّ
أف اإللزاـ ُ
()2
وخآلصة القوؿ َّ
لمسمطة التقديرية
أف إستعماؿ َّ
اإلستعماؿ غير موجودُ ،
القوة ُىو ُممارسة ُ
ثانياًُ :سمطة رجل الشرطة في إستعمال السالح:
فحرِّية اإلختيار بيف أكثر مف بديؿ قد ضاقت كثي اًر  ،وذلؾ
وضع القانوف حداً إلستعماؿ السآلح ُ ،
أومحاولة اليرب  ،وبالرغـ ِمف توافُر الحاآلت التي حددىا
المقاومة ُ
لورودىا عمي سبيؿ الحصر وىي ُ
القانوف ال ب َّد مف القياـ بالمقدمات التي إشترطيا  ،كي ي ِ
مكف بعدىا إستخداـ السآلح  ،فميست ُكؿ حالة
ُ
ُ

يجوز فييا إطبلؽ النار عمي اليارب  ،حتي لو كاف إطبلؽ النار ىو الوسيمة الوحيدة لمنع اليرب
ىرب ُ
وىذا ما سار عمية القانوف القطري كما سيرد تاِلياً .

إذف إستخداـ السبلح الناري ىو مرحمة تالية إلستخداـ القوة إذا توافرت حالة مف الحاآلت التي

حددىا القانوف  ،ويقوـ حؽ إستعماؿ السبلح قانونًا عمي المادة  7مف قانوف قوة الشرطة رقـ  23لسنة
وحددت الحاآلت ِّ
التالية :
ّ 1993
-

حالة الدفاع المشروع عف النفس أو العرض أو الماؿ أو نفس الغير وعرضو أو مالو.

المقاومة أو اليرب ويتوفر في شأنيـ إعتبارات
حالة القبض عمي األشخاص الذيف يحاولوف ُ
معينة.

) )1قانوف رقـ  38لسنة  1965االمف العاـ األردني المادة 9.

) )2قدري الشياوي الموسوعة الشرطية والقانونية .المرجع السابؽ ص .754
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يحدث مف عشرة أشخاص فأكثر إذا كاف الغرض منو إرتكاب
فض التجميُر أو
ّ
التظاىر الذي ُ
ُ
جريمة أو كاف مف شأنو تعريض األمف العاـ لمخطر.

عمي أف ُيراعي في جميع األحواؿ أف يكوف إطبلؽ النار ىو الوسيمة الوحيدة لتحقيؽ األغراض
السابقة .
وصاحب ذلؾ صدور قرار وزير الداخمية رقـ  13لسنة  1994بشأف تنظيـ إستعماؿ األسمحة
َ
النارية  ،وتـ الغاؤه بقرار وزير الداخمية رقـ  10لسنة  2010وذلؾ عمي التفصيؿ التالي :
 .1حاالت إستعمال األسمحة النارية (:)1

أ .الدفاع المشروع عف النفس أو العرض أو الماؿ  ،أو نفس الغير أو عرضو أو مالو .

بُ .محاولة القبض عمي ُمتيـ في جريمة ُمعاقب عمييا باإلعداـ أو الحبس المؤبد  ،أو لدي محاولتو
اليرب بعد القبض عميو قانونًا .
تُ .محاولة القبض أو السيطرة عمي الشخص الذي ُأوِدع أحد السجوف بناء عمي حكـ قضائي أو
التاليِة :
تنفيذاً لمقانوف في الحاآلت ّ
 صد أي ىجوـ أو مقاومة مصحوبة بإستعماؿ القوة  ،إذا َّتعذر صدىا بوسائؿ أخري .
ُ
َّ
 منع ىروب المحبوس أو المحبوس إحتياطيًا  ،إذا تعذر منعو بوسائؿ أُخري .-

القضاء عمي تمرد المحبوسيف أو المحبوسيف إحتياطياً  ،إذا كانو مسمحيف  ،ورفضو تنفيذ األمر
بفض التمرد .

ِ
ومشتقاتِيا والمواد
المؤثِرات
الم ّ
ّ
العقمية الخطرة ُ
خدرة و ُ
ث .محاولة القبض عمي ُمتيـ باإلتجار في المواد ُ
ِ
الكيمائية ذات الصمة  ،إذا قاوـ أو تعدي أو حاوؿ التعدي عمي أحد أفراد قوة الشرطة أو رفض
اإلنصياع ألوامره .

يحدث مف عشرة أشخاص أو أكثر  ،إذا كاف الغرض منو إرتكاب
ج .التجميُر أو
التظاىر الذي ُ
ُ
جريمة  ،أو كاف مف شأنو تعريض األمف العاـ لمخطر.
ح .إعتداء أو محاولة إعتداء مركبة عمي موقع حراسة أمنية  ،أو كانت المركبة تمر بالقرب مف أحد
-

المواقع األمنية ولـ يتبع قائدىا أيا مف التعميمات التالية :
أالَّ تتجاوز سرعة المركبة  20كـ في الساعة ،وتحدد السرعة بوضع إشارة مكتُوبة بالمُّغتيف
ِ
تضمنة ىذا التحذير عمي ُبعد مسافة معقُولة مف الموقع .
العربية واإلنجميزية ُم ّ
إطفاء أنوار المركبة عمي ُبعد مسافة معقولة مف الموقع  ،إذا كاف الوقت ليبلً  ،وتُوضع إشارة
ِ
تضمنة ىذا التحذير عمي ُبعد مسافة معقُولة مف الموقع
مكتوبة بالمغتيف العربية واإلنجميزية ُم ّ
بخضوع المركبة وركابِيا لممرور عبر جياز كشؼ المتفجرات وتُوضع إشارة ِّ
تبيف ذلؾ .
اإللتزاـ
ُ
ُ

) )1قرار وزير الداخمية رقـ  10لسنة  2010بتنظيـ استعماؿ العسكرييف مف قوة الشرطة لبلسمحة النارية المادة 1البند 1
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 عدـ تجاوز المركبة لمحواجز الموضوعة كالمطبات .خ .مواجية األىداؼ البحرية المخاِلفة لمقوانيف والق اررات و ِ
المعموؿ بيا في الدولة  ،وذلؾ عند
األنظمة
ُ
ُ
ُ
ىروبو مف الدورية أو مقاومتو ليا أو التعدي عمييا أو ُمحاولة اإلصطداـ
عدـ توقُؼ اليدؼ أو ُ
بيا أو القياـ بأعماؿ تخريب أو قرصنة بحرية أو إرىاب لمنطقة أو منشأة أو وسيطة بحرية أو
التعدي عمييا .

ِ
حالتي الدفاع المشروع والقبض(:)1
السآلح في
 .2ضوا ِبط إستعمال ّ
َ
ِ
الآلزمة ما
القوة
َّبيف القرار ضوابِط إطبلؽ النار في الحاآلت
المنصوص عمييا  ،بعد إستعماؿ َّ
ُ
أمكف ذلؾ فإذا لـ ت ِجد نفعًا تُتبع اإلجراءات وفقًا لمترتِيب التآِلي ُكمَّما كاف ذلؾ ُمم ِكنًا :
القوة أو العسكري  ،إنذا ًار أو تنبِييًا ِّ
مسموع بإستخداـ
أُ .يو ِجو قائد َّ
شفويًا بحسب األحواؿ  ،وبصوت ُ
السآلح الناري إذا لـ يتـ الكؼ عف التعدي أو اليرب .

ب .في حالة عدـ اإلستجابة لئلنذار أو التن ِبيو الشفوي وفقاً ِلما َّ
تقدـ  ،يتِـ إستخداـ العصا.
يكوف اإلنذار بإطبلؽ ِعيار ِ
ناري في الفضاء.
ت .إذا لـ يتـ اإلذعاف ُبناء عمي ما سبؽ ُ ،
يجد ُكؿ ما تقدـ نفعًا  ،يجوز إطبلؽ النار تِجاه الساؽ  ،واذا لـ ِ
ث .إذا لـ ِ
يجد ذلؾ نفعًا في الحالة
ُ
المحبوس .
المنصوص عمييا أعبله جاز إطآلؽ النار عمي أي ُجزء مف جسـ
ُ
المنصوص عمييا أعآله إالَّ ُبناء عمي
وفي جميع األحواؿ ال يتـ إطبلؽ النار في الحاآلت
ُ
المتوا ِجد .
أمرصريح مف قائد ّ
القوة ُ
يستقؿ ِ
السابِقة ِ
غير َّأنو إذا كاف المتيـ في الحالة المنصوص عمييا في البند  4مف المادة ِ
مركبة
َ
ُ
ِ
ِ
يجوز في ىذه الحالة إطبلؽ النار ُمباشرة عمي إطارات
ورفض التوقُؼ  ،رغـ التحذيرات الصادرة إليو ُ
ِ
جزء مف جسـ المركبة .
يجوز إطبلؽ النار عمي َّ
أي ُ
المركبة  ،فإذا لـ يمتثؿ ُ

التظاىر:
التجمير أو
 .1حاآلت
ُ
ُ
التظاىر الذي ُي ِّ
عرض األمف العاـ لمخطر جاء في قرار وزير الداخمية(.)2
في حاآلت التجميُر أو
ُ
َّ
القوة البلّ ِزمة  ،ما أمكف ذلؾ
َّأنو ال ُ
يجوز البدء في إطبلؽ النار  ،في حالة توفر حالتو  ،إال بعد إستعماؿ ّ
فإذا لـ ت ِجد نفعًا تُ َتبع اإلجراءات التالية ِوفقًا لمترتيب الذي سوؼ ِيتـ ِذ َكره ِفيما بعد ُكؿ ما كاف ذلؾ ُمم ِكنًا:
ِ
ِ
وي ِّبيف َّأنو سيمجأ إلي
مسموع بالكؼ عف التجمير أو المسيرةُ ،
أُ .يوجو قائد ّ
القوة إنذا ًار شفويًا بصوت ُ
ِ
ِ
الم ِ
شاركيف في
إستخداـ ّ
السبلح الناري إذا لـ يتـ اإلذعاف ألمره  ،وعمي قائد القوة أف ييسر تفرؽ ُ
ددىا .
التجمير أو المسيرة ِخآلؿ ُمدة معقُولة ُي ِح َ
المحدودة ولـ يفض التجمير أو المسيرة  ،جاز إستعماؿ العصا وخر ِ
اطيـ المياه
المدة
ُ
ُ
ُ
ب .إذا إنقضت ُ
المطاطية ثَُّـ ُّ ِ
ِّ
لمد ُموع  ،وذلؾ بحسب األحواؿ .
ثَُّـ األعيرة الصوتية ثَُّـ
الم ِسيمة ُ
الدخانّية ثَُّـ الغازات ُ
))1
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ِ
القوة إمكانِية وقُوع جريمة أو ِ
تعريض األمف
ت .إذا لـ يتـ اإلذعاف ُبناء عمي ما سبؽ  ،واستشعر قائد ّ
يكوف اإلنذار بإطبلؽ عيار ناري في الفضاء.
العاـ لمخطر ُ ،

ث .إذا لـ ِ
يجد ُكؿ ما َّ
يجوز إطبلؽ النار في إتجاه الساؽ.
تقدـ نفعًا ُ ،
وفي جميع األحواؿ ال يتِـ إطبلؽ النار إالّ بناء عمي أمر صريح مف قائد القوة المتو ِ
اجد .
ُ
ُ
ِ
ِ
أمنية
 .3أحوال اإلعتداء أو محاولة إعتداء مركبة عمي موِقع حراسة ّ
()1
يجوز البدء في إطبلؽ َّ
النار إالَّ بعد إستعماؿ
في ىذه الحالة نص القرار الوزاري  .عمي َّأنو ال ُ
القوة البلَّ ِزمة ما أمكف ذلؾ  ،فإذا لـ ت ِجد نفعاً تتبِع اإلجراءات ِوفقاً لمترتيب التالي ُكؿ ما كاف ذلؾ ُمم ِكناً :
ّ
ِ
ِ
ِ
ِّ
حسب األحواؿ  ،إنذا ًار أو تنبِييًا شفويًا
الحَراسة
األمنية بِ َ
أُ .يوجو قائد الموِقع األمني أو موِقع َ
ِ
مسموع بإستخداـ السآلح الناري إذا لـ تتوقؼ المرِكبة .
بصوت ُ
يكوف اإلنذار بإطآلؽ ِعيار ِ
ناري في الفضاء .
ب .إذا لـ يتِـ اإلذعاف ُبناء عمي ما سبؽ ُ ،
ت .إذا لـ ي ِجد ُكؿ ما َّ
يجوز إطبلؽ النار في إتجاه إطارات المرِكبة  ،فإذا لـ يمتثَّؿ قائدىا
تقدـ نفعاً ُ ،
ِ
المركبة .
أي ُج ُزء مف
يجوز إطآلؽ النار عمي َّ
ُ
 .4أحوال ُمواجية األىداف البحرية:
()2
يجوز إطبلؽ النار في ىذه الحالة إالَّ إذا كاف ىو الوسيمة الضرورية
ِوفقًا لمقرار الوزاري  :ال ُ
ذلؾ م ِ
وبأمر مف مسؤوؿ الدورية  ،بعد إتخاذ اإلجراءات التالية ُكؿ ما كاف ِ
مكناً :
ُ
أ .ي ِ
شفوياً  ،بحسب األحواؿ وبصوت مسموع بإستخداـ
وجو قائد القوة أو العسكري  ،إنذا اًر أو تنبِيياً
ّ
ُ
السآلح الناري إذا لـ يتِـ الكؼ عف ِ
ِ
التعدي أو اليرب .
ّ
ب .إذا لـ يجد اإلجراء السابِؽ نفعًا  ،يتـ إطبلؽ طمقات تحذيرية في الفضاء عمي إرتِفاع م ِ
ناسب مف
ُ
اليدؼ .

ت .إذا لـ ِ
يجد اإلجراء السابِؽ نفعاً ،ي ُجوز إطبلؽ طمقات نارِّية ِّ
حية عمي سطح الماءأماـ أو خمؼ أو
المتاحة.
عمي يميف أو عمي يسار اليدؼ  ،حسب الظُروؼ ُ
جزء مف اليدؼ ُمباشرة
ث .إذا لـ يجد اإلجراء السابؽ نفعاً  ،يجوز إطبلؽ طمقات نارية حية عمي َّ
أي ُ
ِ
َّ
ويسِمـ نف َسو .
ويجوز تكرار إطبلؽ النار حتي يتوقؼ اليدؼ ُ
ُ

ج .في حالة قياـ اليدؼ بإطبلؽ النار عمي الدورية أو عمي مف بداخميا  ،يتـ الدفاع عف النفس
ِ
ِ
ويسِمّـ نفسو .
المعتدي حتي يتوقّؼ عف ّ
التعدي ُ
بإطبلؽ النار بطمقات حية عمي ُ

)) 1
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ح .في حالة إطبلؽ النار ممف كاف بداخؿ اليدؼ عمي أفراد الدورية أثناء صعودىـ عمي اليدؼ ،
يحؽ ألفراد الدورية الدفاع عف النفس بإطبلؽ النار بطمقات حية عمي الم ِ
عتدي حتي يتوقّؼ عف
ُ
ِ
ويسِمّـ نفسو .
ّ
التعدي ُ
يتـ القبض ِوفقاً ألحكاـ البنود السابِقة ِمف ِ
ىذه المادة عمي مف كاف بِ ِ
داخؿ اليدؼ  ،وضبط َّأية
ُُ
ختصة
ممنوعات وتسِميـ اليدؼ و ِمف ثَ َّـ القبض عمييـ واألشياء
ُ
الم ّ
ُ
المضبوطة وارساليا إلى الجية ُ
القانونية البلَّ ِزمة.
إلستكماؿ اإلجراءات
ّ
ال ُخآلصة:
يتبيف مما سبؽ َّ
بل في قانوف الشرطة وقانوف اإلجراءات الجنائية باإلضافة
َّ
أف القانوف القطري ُممث ً
خاصة السآلح الناري ِ ،
يشترط أف يقتصر إستخداـ
المتعِمّؽ بضوابِط إستِخداـ القوة
َّ
إلي القرار الوزاري ُ
السآلح عمي الحاالت التي حددىا القانوف  ،وأف يكوف إستخداـ السبلح ىو الوسيمة الوحيدة لتحقيؽ
َّ
التناسب  ،وأف يتـ ِ
توجيو
عبر عنو بِشرط
ُ
الغرض منو  ،وأف يكوف إستخداـ السبلح بالقدر البل ِزـ وىو ما ُي ّ
السآلح ِ
ِ
ِ
ض َده .
اإلنذار ل َمف ُيستخدـ ّ

القوة من ِ
العممية
الناحية
المبحث الثاني :إستعمال الشرطة ُسمطتيا
التقديرية في إستخدام َّ
ِّ
ِّ
تمييد وتقسيم:

العديد مف البمداف أعادت النظر حوؿ ِ
إستخداـ القوة مف ضمف ِق ّمة األولويات ،وتناولتو في نفس
ِ
وخاصة تمؾ التى تُ ِ
التصدي إلستخداـ ُّ
ؤدي إلى تسبِيب
الشرطة القوة
الوقت منظمات حقوؽ اإلنساف حوؿ
ّ
ّ
ِ
ِ
المعقّدة قد إنعكس فى كثير مف
المجتمع ُ ،
المختمفة و ُ
ويعتبر ىذا الموضوع بأبعاده ُ
موت األشخاص فى ُ
ِ
تكوف
الباحثيف فى مجاؿ العدالة الجنائية
اصؿ اإلجتماعي ومف َقبؿ
خاصة عندما ُ
ّ
الص ُحؼ ومواقع التو ُ
ُ
َ
العرِقي واإلثنِي والتي تزيد ِمف ِح ّدة التوتُر و ِ
التنوع ِ
المواجيات مع المو ِ
التعقيدات
اطنيف فى حاآلت ُّ
ُ
ُ
ِ ِ
اميِة التي يتـ تصويرىا
تقوـ ب ار ِمج التمفزيوف بِبث بعض
و ُّ
الص ُعوبات ،وفي بعض األحياف ُ
المقاطع ّ
الدر ّ
ِ
المجتمع .
بشكؿ تخطيطيي ويترتّب عمييا ِزيادة التوتُر فى ُ

ىنالؾ عامؿ آخر فى غاية األىمية ىو إضطراد أعماؿ المحاكـ فى إحآلؿ ِ
المزيد مف القُُيود حوؿ
نالؾ حقائؽ ال ي ِ
إستخداـ القوة  ،وفي نفس الوقت ُى ِ
المجموعات
التعامؿ مع ُكؿ
تجاىمُيا َّأنو يجب
مكف
ُ
ُ
ُ
ُ
اإلجرامية ،مف األشخاص الو ِاق ِعيف تحت تأثير الكحوؿ و ِ
الم ِ
متزميف بالقانوف
المخدرات  ،واألشخاص ُ
ُ
واألشخاص المصابيف عقميا .
أف أعماؿ ُّ
ىنالؾ أمر آخر وىو َّ
تأخذ فى اإلعتبار التساوي بيف عا ِممَيف
الجيِدة يجب أف ُ
الشرطة ّ
ىاميف ِ ،فقيمة ما تُ ِ
ِّ
العممية التي تقُوـ
قد َمو مف جيود لمحفاظ عمى األمف ،ومف ناحية أخرى اإلجراءات
ََ
ِ
ِ
المشتبو بيـ وبالتالي
بإتباعيا  ،وىؿ تُوجد فمسفة أو تطبيؽ ُيمكف مف خبللو معرفة نوايا بعض األشخاص ُ
ِ
ِ
َّ
المرتبِطة بالعمؿ والمعمُومات التي ُيم ِكف أف
فإف القرار ُيعتبر حاسـ فى أغمب القضايا مف خبلؿ الخبرة ُ
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ِ
ِ
ِ
العنؼ  ،نتناوؿ في
تُوِفر إرشاد عممي فى الكثير مف الحاآلت  ،بحيث ُيمكف أف تُساعد فى تحاشي تطُور ُ
ىذا المبحث بعض الجوانب العممية التي تساعد رجؿ الشرطة في إتخاذ ق ارره بإستعماؿ القوة .

المطمب األول :أسس تقييم الموقف عند إستخدام القوة بواسطة الشرطة

()1
أي
تنص المادة  44من قانون االجراءات الجنائية القطري عمي اآلتي (ال يجوز القبض عمي َّ
َّ
قانوناً  ،كما ِ
تجب ُمعامِمتو بما
المقررة ُ
الم ّ
ختصة بذلؾ  ،وفي األحواؿ ُ
شخص أو حبسو إال بأمر السمطات ُ
ِ
المتيـ
يحفظ كرامة اإلنساف وال ُ
يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنوياً ،ويجب عمي مأمور الضبط القضائي أف ُينبو ُ
إلي حِقو في الصمت وفي اإلتصاؿ بِ َمف يري) .
ولذلؾ يجب عمى الشخص المكمؼ بالقبض عمى المتيـ أف يطِمعو عمى األمر بصورة و ِ
اضحة  ،فقد
ُ
ِ
ِ
يجوز إستخداـ القوة معو م َّما يعني عدـ جواز المساس
المتيـ تنفيذ ىذا األمر طوعًا وبالتالي ال ُ
يختار ُ
بحريتو وبسآلمة ِجس ِمو ما داـ قد خضع ألمر القبض الصادر بحقو ،وعميو َّ
فإف األصؿ في تنفيذ أمر
ِ
المتيـ  ،وأف يحفظ كرامتو وآد ِميتِو وسآلمتِو ال ِجسمية
يكوف طواعية ومف ُدوف َّ
القبض أف ُ
أي مساس بجسـ ُ
أي تعدى مف ِقبؿ القائِـ بالتنفيذ عمى المتيـ يجعؿ مف ِف ِ
ِ
يستوجب المسؤولية ،
عمو ىذا عمبلً غير مشروع
و َّ
َ
ُ
َّ
يجوز إستخداـ وسائِؿ اإلجبار لتنفيذ أمر القبض ؟
المتيـ قد ال يخضع ألمر القبض طوعًا فيؿ ُ
ولكف ُ
ِ
المتيـ إذا إمتنع عف الخضوع ألمر القبض طوعًا ؟
وبعبارة أخرى ىؿ يجوز المساس بجسـ ُ
وي ِ
التعامؿ مع المشتبو بو مف ِخآلؿ اإلجراءات العممية التآلية :
مكف
ُ
ُ
ِ ()2
أوالً  :من خالل طرح األسئمة التالية وايجاد اإلجابة عمييا في نفس الوقت عمي النحو التآلي :

.1
.2
.3
.4

ىؿ ِ
أي
المشتبو بو ؟ ىؿ
أي شخص أو َّ
تحصمت عمي معمومات عنو مف َّ
ّ
تعرؼ ىذا الشخص ُ
ِجية ؟
معروؼ َّ
بأنو عنِيؼ ؟
إذا كانت اإلجابة أعبله بنعـ  ،ىؿ ليذا الشخص تاريخ ُ
ِ
ِ
المخ ِّدر.
ىؿ ىذا الشخص واقع تحت تأثير الخمر أو ُ
موجود في المكاف تحت تأثير الخمر أو المخدر ُيم ِكف أف يثيربعض
ىؿ ُيوجد شخص آخر ُ
المشا ِكؿ ؟

 .5ىؿ في حيازة ىذا الشخص سآلح  ،أو َّ
المحتمؿ وجود أسمحة قريبة في المنطقة التي
أف مف ُ
ِ
األسمحة اليُ ُجومِّية؟
ُيوجد بيا الشخص المشتبو بو ؟ وىؿ ليذا الشخص تاريخ معروؼ بحمؿ
ِ
عقمية أو ِّ
مشاكؿ ِّ
نفسية ؟
 .6ىؿ ىذا الشخص ُيعانِي أو يبدو َّأنو ُيعانِي مف
تفوه ىذا الشخص ِ
سيكوف عنيفاً في ُمواجيتِؾ أو في ُمواجية زميمؾ ؟
 .7ىؿ َّ
تدؿ َّأنو ُ
بكممات ُ

) )1قانوف اإلجراءات الجنائية القطريمسنة 2004

2

( ) http://cromavigilantelearning.co.uk/lesson/personal-safety-questions-you-should-ask-yourself.
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ِ
غاضباً ؟ مثبلً ىؿ أبمغتو بخبر
 .8ىؿ إستيقافؾ ليذا الشخص قد ُيؤِدي إلي جعؿ ىذا الشخص
ِّ
عدائيًا أو تحت الضغط؟
سيئ ؟ أو قُمت بشيئ ُيم ِكف أف يجعمو
أي ُعنؼ
درب ُيم ِكَنو
التعامممع ىذا الشخص في حالة ُن ُشوء َّ
وم َ
ُ
 .9ىؿ ُيوجد معؾ ر ُجؿ ُشرطة ُكؼء ُ
يحدث منو ؟.
قد ُ
ىؿ الشخص المشتَبو بو الوا ِقؼ أمامؾ أصبح فجأة وبدوف م ِ
قدمات عنيفاً ِ
لفظّياً ؟
.10
ُ
ُ
ثانياً :تقييم الخطر
بعد اإلجابة عمي األسئمة أعآله وبعممية حسابية ذىنية بسيطة وسريعة يجب تصنيؼ ىذا الشخص

أو ُمستوي الحالة ،والتي عمي رجؿ الشرطة التعامؿ معيا وفقا لآلتي (:)1
 .1درجة الخطر لوقوع العنف قميمة:

والقرار المبدئي ىنا لرجؿ الشرطة َّأنو ال حاجة ألعماؿ ُمرتبِطة بإستخداـ القوة كنتيجة مبدئية ولكف
تطور الموِقؼ.
يجب
ُ
التعامؿ بحذر معو إلحتماؿ ُ
 .2درجة الخطر لوقوع العنف متوسطة :

تكوف موجوده
في ىذه الحالة مطمُوب إجراءات فعَّالة
المتوقع  ،والتي يجب أف ُ
ُ
لمتحكـ في الخطر ُ
في المكاف  ،أو تعزيزات أضافية متوقَّعة  ،ويجب التعامؿ بكؿ ِّ
جدية مف ُكؿ أفراد الشرطة والتحذير
ُ
ُ
المجموعة في حالة وجود أكثر مف رجؿ شرطة .
ستمرة حوؿ درجة الخطر بواسطة قائد
بصفة ُم ّ
ُ
 .8درجة الخطر لوقوع العنف أعمي:

ىذه الدرجة مف الخطر أو التيديد تحتاج إلي التعامؿ الم ِ
التحكـ الفعَّاؿ في
باشر معيا مف خبلؿ
ُ
ُ ُ
التأكد مف حماية األفراد مع وجود أشخاص مؤىميف ومدربِيف لمتعامؿ مع ِمثؿ ِ
ىذه الحالة .
الحالة و ُ
ُ
ُ َ
ُ
ِ
لرجل الشرطة:
المتعمّقة بالسالمة الشخصية ُ
ثالثاً :األسئمة ُ
التعامؿ مع ىذه الحالة ؟
 .1ىؿ ُيم ِكف
ُ
 .2ىؿ أنا كرجؿ شرطة الشخص الم ِ
لمتعامؿ مع ىذه الحالة ؟
ناسب
ُ
ُ
لمتعامؿ مع ىذه الحالة ؟
المعدات
 .3ىؿ َّ
ُ
لدي ما يكفي مف ُ
 .4ىؿ أنا قادر عمي تقييـ ِنقاط الضعؼ الخاصة بي ألتعامؿ مع ىذا السموؾ؟
 .5ىؿ أخذت اإلىتماـ الكافي بيذه الحالة ؟

 .6ىؿ أدت تصرفاتي إلي تدىور الحالة حتي وصمت درجة مف الخطورة ؟

المطمب الثاني :بعض النماذج المقارنة لمتعامل مع المواقف التي تُو ِ
اجو رجل الشرطة
ُ
النموذج األول :نموذج (  ) P.L.A.Nلمتعامل مع المواقف التي تواجو رجل الشرطة

http://www.dvac.org.au/wp-content/uploads/2015/06/Risk-Indicators.pdf.
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ِ
يمة
َّ
الم ّ
يتكوف ىذا النموذج مف ُخطُوات يجب عمي رجؿ الشرطة أف يقوـ بيا حتي ُيحدد الجوانب ُ
()1
التدخؿ
كيفية
في ق ارره
ُ
ُ
بالتدخؿ مف عدمو مع تحديد ّ
أو ًال " اإلعداد ( :) Prepare
تـ طرحيا في
أ .عمي رجؿ الشرطة تقييـ المخاطر وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمي األسئمة التي َّ
المطمب األوؿ  ،وبالتالي ُيم ِكف ِ
يكوف الوضع.
معرفة درجة ُخطُورة الحالة أو الشخص كيفما ُ
ب .أف يضع خطة لؤلعماؿ التي ينوي القياـ بيا .
ت .أف يرتدي المآلبس الم ِ
ناسبة لمِقياـ بالعمؿ .
ُ
ث .أف يعرؼ مساره الذي يجب أف يتحرؾ فيو  ،مع إخطار الشخص اآلخر بيذا المسار والوقت
بل عف طريؽ إستخداـ اإلشارات أو أي طريقة أخري م ِ
ناسبة.
الذي يريد التحرؾ فيو " مث ً
ّ
ُ
ثانياً:عمي رجل الشرطة أن يبدو و ِاثقاً من نفسو))Look Confident
أ .أف يكوف متيغظ تجاه اليدؼ .
ب .عدـ اظيار الضعؼ .

ت .أف يتأكد مف لغة الجسد الخاصة بو  ،بحيث ِ
تعكس يغظتيوثقتو مف نفسو.
ث .أف يكوف واثقًا مف إمكانياتو الشخصية .

ثالثاً  :عمي رجل الشرطة أن يتجنب الخطر)) Avoid Risk

ألية أخطار ممكنة.
أ .أف ُي ّقيِـ ويعيد تقييـ الحالة لمساعدتو بأف يكوف متنبو َّ
ب .أف ال يندفع مع خيارات المَّحظة األولي .
ت .أف يجعؿ ىنالؾ مساحة مكانية بينو وبيف الخطر ُكمَّما كاف ذلؾ ُممكنًا.
ث .أف يفيـ كؿ رجؿ شرطة َّأنو ال يعتبر ضعفًا أف يمشي بعيدًا عف الم ِ
شكمة ،أي بمعني آخر ال
ُ
ُ
ِ
المشكمة ِوفقاً لتقييمو ،ولكف يبقي السؤاؿ دائماً عندما تتعارض ُوجية نظر
ُيعتبر ُجبناً تحاشي ُ
ِ
بالتدخؿ
الشرطي
ئاسية حوؿ ُوجوب ِقياـ ُ
ُ
السمطة الر ّ
الشرطي حوؿ تحاشي الخطر مع ُوجية نظر ُ

وجود ُمو ِجيات وارشادات في ىذا الصدد.
ومف رأي الباحث ىنا َّأنو ال ُب ّد مف ُ
رابعاً:عمي رجل الشرطة أن يتجنب اإلفتراض "ال تفترض" ( ) Never Assumeكأن يقول:
أف ىذا ال ي ِ
أَّ .
مكف أف يحدث .
ُ
يبدو ُمحترماً .
ب .أف الشخص الذي يقؼ أمامى ُ
يبدوف لؾ حتي لو ُكنت ِ
تعتقد َّأنؾ ِ
تعرفَيـ "
فالقاعدة
األساسيِة " أف الناس ال يكونوف دائماً كما ُ
ّ
النموذج الثاني  :نموذج ( (PERSON- OBJECT- PLACE ( )P.O.P
(الشخص  -الشيئ  -المكان)

https://www.allsouls.org/Publisher/File.aspx?ID=116171
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المست ِمر لمخطر ِمف ِخآلؿ اإلجابة عمي السؤال التالي  :ىؿ
ُيستخدـ ىذا النموذج مف أجؿ التقييـ ُ
ُيوجد لدي رجؿ الشرطة قمؽ حوؿ سآلمتو الشخصية ؟ فإذا كانت اإلجابة بنعـ فيؿ العوامؿ الثآلثة التالية
()1
لمشرطي وىي (الشخص ،الشيئ ،المكاف) كما سيرد تفصيمو
تُش ِّكؿ قمؽ بالنسبة ُ
أوالً :الشخص:

ماذا حوؿ ىذا الشخص الذي يقؼ اماـ رجؿ الشرطة ىؿ يمكف أف يكوف مصدر لمخطر أو

التيديد؟

يجب عميو التعامؿ مع المشتبو بو وليس مع خمفيتو حوؿ الشخص ،أي َّأنو يجب عميو في حالة
الشُبيات ِوفقًا ل ِعرقو أو غير ذلؾ
المشتبو بو كونو مف النوع الذي تثُور حوَلو ُ
اإلشتباه أف ال يتعامؿ مع ُ
حتي مف خبلؿ ما ير ِتديو مف مبلبس  ،وبالتالي يجب اإلجابة عمي األسئمة التالية :
ِ
تصرفاتِو َّأنو وا ِقع تحت تأثير الخمر أو المخدر .
المشتبو بو ومف واقع ُ
 .1ىؿ ىذا الشخص ُ
 .2ىؿ قابؿ ىذا الشخص قبؿ ىذه المرة ،أي ّأنو ىؿ قاـ ىذا الشخص بإثارة المشا ِكؿ حسب
معموماتو.

 .3ىؿ لدي المشتبو بو تجربة سابقة مع الشرطة (وذلؾ حسب المعمومات المتوفرة ).
 .4ىؿ المشتبو بو أكثر لياقة وأقوي مف رجؿ الشرطة .

ِ
أف ُىنالؾ ُشرطي آخر ي ِ
ِ
المشتبو بو لوحده أـ َّ
المساندة .
مكف أف ُي ّ
ُ
قدـ الدعـ و ُ
 .5ىؿ َّأنو ُيواجو ُ
ال ُخآلصة:

ميز أو إخفاء وجيو عند ظيور رجؿ الشرطة  ،أو السيارة مف
الم َّ
ُيشير مظير الشخص مثؿ المبس ُ
ِ
ِ
ِ
العُبور في اإلشارة الحمراء والقيادة بموحة غير صحيحة
المرور و ُ
ومخالفة قواعد ُ
خآلؿ نوعيا ولونياُ ،
لمسيارة إلي السموؾ المحتمؿ الذي يشير صراحة إلي الفعؿ الذي ي ِ
يصدر مف الشخص  ،أو
مكف أف
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
()2
السيارة ويبدو َّأنو غير م ِ
لمتعامؿ معو .
يكوف ُمستعداً
ناسب أو غير قانوني مما يستو ِجب عميو أف ُ
ً
ُ
ثانياً :الشيئ (  ) OBJECTالذي يح ِممو الشخص
ِ
المش ِكمة وبالتاِلي رفع درجة
ما ىو الشيئ الذي يحممو المشتبو بو أو ُيم ِكف أف ُيخبِئو َّ
مما يزيد مف ُ
الخطر أو التيديد إلي أعمي ُمستوي " سبلح ناري – سكيف – عصا – حجر "
حيث ي ِ
ِ
ِ
مكف إستخدامو كسبلح.
المشتبو ِبو أو بِالقُرب منو بِ ُ ُ
 .1ىؿ ُيوجد شيئ في حيازة ُ
داخؿ سيارة وي ِ
 .2ىؿ المشتَبو بِو موجود ِ
يادتيا بِخطُورة .
مكف ِق َ
ُ
ُ
ُ
ثالثاً :المكان ()PLACE

المشتَبو بو :
كيؼ ُ
يبدو المكاف الذي ُيوجد فيو ُ
(1(https://www.allsouls.org/Publisher/File.aspx?ID=116171

(2( http://southwark.anglican.org/what/A_Safe_Church/section_8.pdf.
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ِ
ِ
َّ
المشتبو ِبو َّ
الدعـ ِمف أفراد قبيمتو أو
 .1ىؿ ىذا المكاف ُيوجد في منطقة ُيمكف أف يتمقي منو ُ
أصدقائو.
لممشتبو بو.
المراقبة أو ُيم ِكف أف ُ
يكوف مآلذًا آمنًا ُ
 .2ىؿ المكاف بعيد عف ُ
ِ
الموجودة في المكاف ُمغمقة .
المخارج
 .3ىؿ
ُ
ال ُخآلصة:

يرتبِط المكاف بالوقت والزماف بدرجة أساسيِة  ،فإذا كاف المكاف ُىو ِ
ِ ِ
رجؿ
منطقة
ّ
مخازف يجب عمي ُ
َ
ِ
الشرطة ِ
يتجوؿ في ىذا
معرفة
األنشطة التي يمكف أف تتـ في أوقات معينة مف اليوـ  ،فإذا ُو ِجد شخص َّ
مما لو كاف يتجوؿ نيا ًار ،أو كاف يقود سيارة بصورة بطيئة في
تكوف حالة اإلشتِباه أقوي َّ
المكاف لي ً
بل ىنا ُ
منطقة المخازف في وقت متاخر مف الميؿ.

ِ
المطمب الثالثِ :
الساتر
المشتَِبو ِبو وا ِتخاذ
طريقة
التعامل مع ُ
ُ

()1

ِ
الصعبة أو الخطرة .
ستخدـ إليجاد أكبر قدر ِمف ال ِحماية عند
التعامؿ مع الموا ِقؼ َّ
 .1إتخاذ الساتر ُي َ
ُ
نالؾ دوريف و ِ
ُ .2ى ِ
الصعبة :
ىن ِالؾ أكثر مف رجؿ شرطة
لمتعامؿ مع المو ِاقؼ َّ
اض َحيف ِعندما ُ
يكوف ُ
ُ
ِ
المشتَبو بِو .
أ .يقُوـ أحدىـ
المباشر مع ُ
بالتعامؿ ُ
ُ
بتأميف ِ
ب .يقُوـ الثَّانِي ِ
عممّية التفتِيش .
الشرطة عند التعامؿ مع المشتبو بو أف يكونو في وضع يجعمُيـ جميعاً
 .3ال ُيجوز لرجمَي ُ
آف و ِ
ُمستَيدفيف في ٍ
احد .
ِ
ألف ذلؾ ُربما ِ
المشتَبو بِو ُمباشرةً َّ
المشتبو
تخوؼ ُ
 .4أف ال يقؼ المسؤوؿ عف التأميف خمؼ ُ
يزيد مف ُ
يكوف ُى ِ
بِو  ،وي ِ
نالؾ ُمستوي عالي
عند
ورة القُصوي  ،أو عندما ُ
مكف إستخداـ ىذا الوضع َ
ُ
الضر َ
ُ

المشتبو بِو ِوفقاً لآلتي :
مف التيديد عمييما .ويمكف بصفة عامة توزيع األدوار في
التعامؿ مع ُ
ُ
المشتَبو ِبو :
أوالًُ :
الشرطي الذي يتعامل ُمباشرة مع ُ
ِ
اجد في المكاف .
 .1بصفة عامة ُى َو َّأوؿ مف يتو َ
بالتعامؿ مع الموقؼ .
 .2ىو أوؿ مف يبدأ
ُ
ِ
ِ
المشتَبو بِو.
ُ .3يعتَبر ىو الشخص المسؤوؿ عف إيجاد صيغة تو ُ
اصؿ مع الموقؼ أو ُ
ودوره يتمثَّل في اآلتي:
-

تحميؿ الموِقؼ .

المشتَبو بو .
إيجاد إتصاؿ شفوي مع ُ
بل.
المشتَبو ِبو واتِخاذ مسافة ،وعند الضرورة الر ُجوع إلي الوراء قمي ً
عدـ ُ
التقدـ نحو ُ
ِ
المشتبو ِبو .
الم ِحيط لئلطبلع عمي َّأية أسمحة ُيم ِكف أف ُ
بح َ
تكوف َ
وزة ُ
إستخداـ الوضع الدائري أو ُ
(1) https://www.allsouls.org/Publisher/File.aspx?ID=116171
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ِ
ثانياً :وا ِجب رجل الشرطة الذي يقُوم بعممية التأمين (:)1

عامة ُيعتبر ىو الشخص الثاني في المكاف.
 .1بصفة َّ
المشتبو بِو.
 .2يقُوـ بِ ِحماية زميمو الذي يتعامؿ ُم َ
باشرة مع ُ
الشرطة:
بادل األدوار بين
رجمي ُ
ثالثاً :ت ُ
َ
ِ
ِ
ِ
لتبادؿ األدوار في موقع
يجب عمي
رجمي ُ
صورة تمقائية ُ
الشرطة العام َميف لفت نظر بعض ِيما وبِ ُ
َ
وتجنب الحديث في وقت واحد مع بعضيما البعض
الحدث  ،وعمي ِيما في نفس الوقت إتِخاذ مسافة آمنة
ُ
 ،وىنا ُيمكف إستخداـ اإلشارات أو لغة الجسد  ،وذلؾ لمنع التوتُر الذي ُيم ِكف أف يقِمّؿ مف درجة السيطرة

بمقربة مف مكاف
عمي الموقؼ ،واذا كاف ىنالؾ رجاؿ شرطة إضافييف فيجب عمييـ أخذ وضع اإلستعداد ُ
ِِ ِ
ِ
ِ
المساعدة .
الم ِّ
ؤمف والقياـ بأعمالو في حالة حوجتو لمثؿ تمؾ ُ
الحدث والحُموؿ مكاف ُ
النتائج والتوصيات

أوال :النتائج

ِ
ِ
الموظؼ ُحرّيِة إختيار حؿ واحد مف ِعدة حمُوؿ ،
ُ .1ممارسة ُ
السمطة التقديرّية بواسطة اإلدارة تمنح ُ
ظروؼ المآلئِمة لتدخِمة كي ي ِ ِ
السمطة  ،فيُو غير ُممزـ
ُ
ُ
مارس تمؾ ُ
ُ
ويكوف لو حؽ تقدير ال ُ ُ
ُ
احد ِ
بممارستيا دائمًا عمي نسؽ و ِ
وذلؾ إلختِآلؼ الظروؼ المرتبِطة بِ ِ
كؿ حالة  ،ولكف يجب أف
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
المنظّمة لمعمؿ .
يتـ ُكؿ ذلؾ وفؽ ُ
الشروط التي ُي ُ
حددىا القانوف أو األوامر ُ
الشرطة ي ِ
إف فيـ ُروح ُّ
َّ .2
ساعد
النصوص القانونية واستيعاب الضوابط الفنية والمينية مف ِقَبؿ ِرجاؿ ُ
ُ

اميِة.
الممنوحة ليـ عند
لمسمطة التقديرية
ُ
التعامؿ مع األفعاؿ اإلجر ّ
الممارسة الصحيحة ُ
ُ
عمي ُ
ِ
ندما ي ِ
عادية والتي قد تتعمَّؽ
آلحظ بعض األشياء الغير
ّ
 .3يميؿ رجؿ الشرطة إلي تكويف قرُاره ع َ ُ
بالشخص أو المكاف أو األشياء الموجودة في المكاف أو ِ
يحممُيا الشخص .
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
المترتبة عمي قيامو بإستعماؿ
 .4أغمب البحوث ترّكز عمي ُسمُوؾ رجؿ الشرطة في نتائج األفعاؿ ُ
وخاصةً إذا كاف ُىنالؾ تجاوز في ممارسة ىذه السمطة  ،وبالتالي َّ
ركز ىذا
ُسمطتِو التقديرّية
َّ
ُ
ُ
بالتدخؿ مف َّ
الناحية النظرّية والعمِمّية .
البحث عمي المرحمة التي تسبِؽ ِقيامو
ُ

ثانيا :التوصيات

 .1يجب إختيار أفراد الشرطة – ما أمكف ذلؾ  -الذيف يتعامموف مع أحداث العنؼ وفقًا لمعايير
تتضمف لياقتيـ الجسدية ،وقوتيـ العاطفية ،وقدرِتيـ عمى العمؿ الجماعي والتعاوف،
صارمة
َّ
واتخاذ الق اررات تحت الضغط.

يتضمف التدريب كيفية ِ
تقدير الموا ِقؼ واإلستجابة بطريقة م ِ
ناسبة  ،ومع ذلؾ َّ
فإف
 .2ويجب أف
َّ
ّ
ُ
وجود لو عمى اإلطبلؽ ،أو قد يقتصر عمى
القوة ال ُ
التدريب في بعض البمداف عمى إستخداـ ّ
(1)http://lineofduty.com/download/Duty%20Sheets%20and%20Lesson%20Plans/Volume%20ss
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العامة ،فضبلً عف َّأنو ال يزيد التدريب عمى إستخداـ األسمحة النارية في
التدريبات الرياضية
ّ
بعض البمداف عف التدريب عمى كيفية وضع المقذوؼ في السبلح وتصويبو واطبلقو ،ومف المؤكد

أف مثؿ ىذا التدريب يجب أف يتطور حتي يتم ّكف رجاؿ الشرطة مف القياـ بو ِ
َّ
اجبيـ عمي أكمؿ
ّ
وجو.
 .3التدريب يجب أف يشمؿ جميع الموا ِقؼ التي قد تُ ِنذر بالخطر ،كما ِ
يتضمف تعِميـ رجاؿ
يجب أف
َّ
الشرطة كيؼ ُيم ِكنيـ ُّ
القوة  ،والوا ِقع َّ
اإلجتماعيِةِ ،بما
أف التدريب عمى الميارات
تجنب إستعماؿ َّ
ُ
ّ
ِ
المنازعات وغيره مف أساليب َّ
عناصر
التصاعدُ ،عنصر أساسي مف
فض التوتُر و
ُ
في ذلؾ حؿ ُ
التدريب  ،وي ِجب أالَّ
ِ
يقتصر التدريب عمى الجوانِب َّ
النظرية ،بؿ يشمؿ الجوانِب العمِمّية أيضًا في
نماذج محاكاة لمحياة الوا ِق ِّ
"لمخطة" الساِلفة الذكر ،ويجب
عية  ،إبتغاء اإللتزاـ بالمبادئ األربعة ُ
ُ
ِ
المستويات  ،وأف ِ
يقترب مف الواقع إلى أقصى حد
توفير ىذا النوع مف التدريب عمى جميع ُ
ُمم ِكف.
ِ
التسوية
القوة واألسمحة النارية ،بِما في ذلؾ
 .4أف ُيوِلي التَدريب إىتمامًا خاصًا لبدائؿ إستخداـ َّ
ِ
ِ
السممية ِ
ِ
ِّ
التفاوض ،والوساطة ،إلى
لمصراعات ،وتفيُـ
ّ
سيكولوجية الجماىير ،وأساليب اإلقناع و ُ
جانب التدابير التقنية ،بِيدؼ الحد مف إستخداـ القوة واألسمحة النارية.
معاىد التدريب مراجعة بر ِ
ِ
ِّ
المعنية التي أُستُخدمت فييا
ام ِجيا التدريبية في ضوء األحداث
 .5عمى
ُ
القوة.

يتضمف التدريب عمى إستخداـ القوة واألسمحة النارية ،وكذلؾ التدريب عمى إدارة النظاـ العاـ
 .6أف
َّ
ِ
المناىج التدريبية األخرى القائمة عمى دراسات الحالة  ،ويجب
المحاكاة وأنماط
القياـ بأدوار ُ
ِ
جنديف مف التمريف عمى البت في األوقات التي ُيستخدـ فييا كؿ نوع مف أنواع القوة
الم ّ
تمكيف ُ
الم ِيـ عند تقييـ التدريب مآلحظة مدى اإللتفات إلى
وأف يناقشوا كيؼ توصموا إلى ق ارراتيـ  ،ومف ُ
ِ
المساءلة والضرورة.
"الخطة" وىي
درجة في ُ
ُ
التناسب و ُ
الم َ
المشروعية و ُ
المبادئ ُ
ِ
ِ
ِ
وممارسة الميارات،
 .7يجب أف تمتقي النظرية بالتطبيؽ في التدريب القائـ عمى تمثيؿ األدوار ُ
ِ
ِّ
العممية ُيفِقد القانوف
بالممارسة
فاإلحاطة بالقانوف إلى حد اإلستظيار مف دوف القُدرة عمى ربطيا ُ
فاعِميتو .
 .8تدريب كؿ مف لو صمة بفعاليات كأس العالـ في قطر عمي قواعد استعماؿ القوة  ،وخاصة أجيزة

العدالة الجنائية مف وكبلء النيابة والقضاة  ،وكذلؾ عقد دورات تدريبية وورش مشتركة مف أجؿ
توحيد المفاىيـ وتفيـ كؿ جياز مف ىذه األجيزة لدور األجيزة االخرى .
المراجع

أوال  :الكتب العربية
 .1إبراىيـ عبد العزيز شيحا ،القانوف اإلداري ،الدار الجامعية ،بيروت.1994 ،
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 .2طعيمة الجرؼ ،مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة لمقانوف ،مكتبة القاىرة الحديثة ،القاىرة،
. 1963

 .3محمد فؤاد عبد الباسط ،القانوف اإلداري ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،بدوف تاريخ نشر.

 .4محمد عبد العاؿ السناري دعوى التعويض ودعوى اإللغاء  ،مطبعة اإلسراء ،القاىرة ،بدوف سنة
نشر.

 .5سعيد الحكيـ ،الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة في الشريعة اإلسبلمية والنظـ الوضعية ،دار الفكر
العربي الطبعة الثانية ،القاىرة.1978،

 .6سامي جماؿ الديف ،القضاء اإلداري والرقابة عمى أعماؿ اإلدارة ،دار الجامعة الجديدة لمنشر
القاىرة ،بدوف تاريخ نشر.

 .7سامي جماؿ الديف ،الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة . 1995 ،

 .8سامي جماؿ الديف ،الدعاوى اإلدارية ،منشأة المعارؼ ،الطبعة الثانية ،اإلسكندرية. 2003 ،

 .9سميماف الطماوي النظرية العامة في الق اررات اإلدارية ،دار الفكر العربي ،الطبعة الثالثة ،القاىرة
. 1966

 .10نواؼ كنعاف ،القضاء اإلداري.دار الثقافة لمنشر والتوزيع والدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع
عماف. 2002 ،

 .11محمود محمود مصطفي .شرح قاوف العقوبات القسـ العاـ. 1969 .

 .12عبد العزيز شيحا ،الوسيط في مبادئ وأحكاـ القانوف اإلداري .دار المطبوعات الجامعية
اإلسكندرية. 1999 ،

 .13عبد الجميؿ محمد عمي ،مبدأ المشروعية في النظاـ اإلسبلمي واألنظمة القانونية المعاصرة.
عالـ الكتب ،القاىرة. 1984 ،

 .14عمار عوابدي ،النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظاـ القضائي الجزائري .الجزء الثاني
ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر. 1998 ،

 .15رمسيس بيناـ ،االجراءات الجنائية تأصيبل وتحميبل منشأة المعرؼ باالسكندرية . 1984
ثانيا :المراجع بالمغة االنجميزية

KELEING .J .1996 handeled with discretion ethical issues

1.

Goldstien H, categorizing and structuring Discretion in

2.

in police discion making. lanpam MD rourman & lihle field publishers

goldstien H ( ed ) policing a free society ( Ballenger Publishing company
, 1977 PP 95- 100
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( ) (Galligan D "Regulating pre. Trial decision " in lacy N

3.

ed) A reader on criminal justice ( oup ,1994 p 58- 159

ثالثا :المجالت والرسائل

 .1محسف عبد الجواد حسيف بيف سمطة اإلدارة التقديرية واختصاصيا المقيد مجمة مجمس الدولة،
السنة  ، 04القاىرة  ،يناير . 1953

 .2أحمد حافظ عطية نجـ ،السمطة التقديرية لئلدارة ودعاوى االنحراؼ بالسمطة في األحكاـ الحديثة
لمجمس الدولة مجمة العموـ اإلدارية ،السنة  ، 23العدد  ، 01القاىرة ،جواف 1987. 1982

 .3عبد السبلـ عبد الغني الجعافرة .سمطة رجؿ الشرطة في استعماؿ السبلح (تصورمقترح لتحقيؽ
التوازف بيف مكنات االستخداـ وضوابط ترشيدىا في القانوف األردني) رسالة ماجستير .المركز

العربي لمدراسات األمنية والتدريب المعيد العالي لمعموـ األمنية  .الرياض . 1988

رابعا :القوانين

 .1القانوف رقـ  109مف قانوف ىيئة الشرطة المصرى لسنة .1971
 .2قانوف رقـ  38لسنة  1965االمف العاـ األردني.

 .3قرار وزير الداخمية رقـ  10لسنة  2010بتنظيـ استعماؿ العسكرييف مف قوة الشرطة لبلسمحة
النارية المادة 1البند .1

 .4قانوف اإلجراءات الجنائية القطري لسنة 2004

خامسا :مواقع ااالنترنت

http://cromavigilantelearning.co.uk/lesson/personal-safety-

1.

http://www.dvac.org.au/wp

2.

https://www.allsouls.org/Publisher/File.aspx?ID=11617

4.

questions-you-should-ask-yourself.

content/uploads/2015/06/Risk-Indicators.pdf

https://www.allsouls.org/Publisher/File.aspx?ID=116171

3.
5.

_http://southwark.anglican.org/what/A_Safe_Church/section

6.

https://www.allsouls.org/Publisher/File.aspx?ID=116171

7.

http://lineofduty.com/download/Duty%20Sheets%20and%2

8.pdf.

8.

0Lesson%20Plans/Volume%2003/volume_3_program_7_nt.pdf
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إرىاب الصدمة

دراسة تحميمية لؤلثار التي تخمفيا صدمة االرىاب

عمى مستوى اإلدارة المركزية وادارة مسرح الجريمة اإلرىابية
Shock terror
An analytical study of the effects of the shock of terrorism at the central
administration and terrorist crime scene management level
 محمد بف سعيد الفطيسي.د

) باحث في السياسات الجنائية (مكافحة االرىاب،أكاديمي

سمطنة عماف
Mohammed Said Al-feteisi
Academic, Researcher in Criminal Policies (Anti-terrorism)
Sultanate of Oman
:ممخص
تكمف اىمية ىذه الدراسة في كونيا تسمط الضوء عمى موضوع الخوؼ واالرتباؾ الذي يصيب االجيزة االمنية في مرحمة المواجية عند وقوع
 وتعتبر االثار واالنعكاسات الناتجة عف ارىاب،العمميات االرىابية وذلؾ عمى مستوى االدارة المركزية لمعممية االرىابية او عمى مستوى ادارة مسرح الجريمة

 ولتحقيؽ اىداؼ ىذه الدراسة تـ.الصدمة مف أكبر التحديات التي تواجو معظـ االجيزة االمنية خصوصا تمؾ التي ينتج عنيا خسائر بشرية ومادية كبيرة

 خمصت الدراسة الى نتائج مف اىميا اف رىاب الصدمة الذي تتعرض لو االجيزة االمنية المعنية بإدارة العمميات االرىابية ىو حالة،تقسيميا الى ثبلثة مباحث
، واف أخطر مستويات ادارة العممية االرىابية ىي تمؾ المتعمقة باإلدارة المركزية واحتواء مسرح الجريمة،طبيعية ال يمكف القضاء عميو بشكؿ مطمؽ او نيائي

كما اف أعظـ التحديات المتعمقة بمرحمة المواجية ىي القدرة عمى المحافظة عمى التوازف بيف فرط التصرؼ واثارة الخوؼ وتدني التصرؼ والتعامي عف
 واعداد فرؽ استجابة بديمة لممستجيبيف،التيديدات واالخطار؛ كما اوصت بعدد مف التوصيات مف أبرزىا أىمية التدريب والتاىيؿ وتطوير البنية التحتية االمنية

 كذلؾ تجييز المبنى الذي تتـ فيو ادارة العمميات االرىابية بمختمؼ اشكاؿ التجييزات الضرورية إلدارة العممية االرىابية،االوائؿ تحسبا ألي حالة طارئة
.وتحصينو بطريقة جيدة جدا توفر الحماية والسبلمة
. مسرح الجريمة، ادارة العمميات، صدمة، ارىاب:الكممات المفتاحية
Abstract:
The importance of this study lies in the fact that it sheds light on the issue of fear and confusion that afflicts the
security services in the confrontation stage when terrorist operations occur, at the level of the central administration of the
terrorist operation or at the level of crime scene management, and the effects and repercussions resulting from trauma
terrorism are among the biggest challenges facing most Security services, especially those that result in large human and
material losses. In order to achieve the objectives of this study, it was divided into three sections. The study concluded
with conclusions, the most important of which is that the shock phobia that the security services concerned with
managing terrorist operations are exposed to is a natural condition that cannot be completely or definitively eliminated,
and that the most dangerous levels of management of the terrorist operation are those related to management
Centralization and crime scene containment, and the greatest challenges related to the confrontation phase are the ability
to maintain a balance between excessive behavior, fear, inaction, and blindness to threats and dangers. It also
recommended a number of recommendations, most notably the importance of training, rehabilitation, and development of
security infrastructure, and preparing alternative response teams for first responders in anticipation of any emergency, as
well as equipping the building in which terrorist operations are managed with various forms of equipment necessary to
manage the terrorist operation and fortifying it in a very good way that provides protection and safety.
Key words: terrorism, trauma, operations management, crime scene.
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مقدمة:
يعد ارىاب الصدمة مف أخطر التحديات التي يمكف اف تتعرض ليا معظـ المؤسسات واالجيزة

االمنية عند وقوع أي عممية ارىابية ،خصوصا العمميات النوعية التي تكوف فييا الخسائر البشرية كبيرة
او تقع في اماكف يصعب ادارتيا او السيطرة عمييا ،او في اوقات الذروة والمناسبات العامة.

وتعتبر اثار ومخاطر ارىاب الصدمة الذي تتعرض لو االجيزة والمؤسسات االمنية المعنية بإدارة

العممية االرىابية سواء عمى مستوى االدارة المركزية او ادارة مسرح الجريمة أخطر بكثير مف العممية

االرىابية نفسيا ،فبل يمكف السيطرة واحتواء اثار ىذه االخيرة في حاؿ فشؿ المؤسسة االمنية في
السيطرة عمى مخاوفيا وارتباكيا الطبيعي بسبب صدمة او مفاجأة العممية االرىابية ،بؿ االخطر مف

ذلؾ اف االرتباؾ يمكف اف يتسبب ىو االخر بمشاكؿ وانعكاسات تضاعؼ مف مخاطر العممية
االرىابية؛ فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف اف يتسبب قرار متأخر في السيطرة عمى محيط مسرح الجريمة،

االمر الذي يمكف اف ينتج عنو مضاعفات وتحديات عديدة عمى مستوى الحفاظ عمى االدلة الجنائية

عمى سبيؿ المثاؿ.

لذا فاف تسميط الضوء عمى مثؿ ىذه التحديات التي تمثؿ ثغرة أمنية ونقطة ضعؼ تواجو معظـ

المؤسسات المعنية بمكافحة االرىاب في مختمؼ دوؿ العالـ عند وقوع العمميات االرىابية ستساىـ كثي ار
في رفع مستوى الوعي والحس االمني مف جية ،كما ستساعد عمى تحسيف كفاءة تمؾ االجيزة في

مواجية مثؿ ىذا النوع مف العمميات االرىابية مف جية اخرى.
اوال .مشكمة الدراسة- :

تقع معظـ االجيزة االمنية في تحدي اثار وانعكاسات ما يطمؽ عميو بإرىاب الصدمة الناتج عف
االحداث االرىابية ،خصوصا تمؾ التي ينتج عنيا خسائر بشرية كبيرة كتفجير المركبات في االسواؽ
او تفجير المباني التجارية والسكنية او المبلعب الرياضية عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،االمر الذي

ينعكس سمبا عمى عممية االدارة المركزية وكذلؾ ادارة مسرح الجريمة االرىابية.
ثانيا .اسئمة الدراسة

 .1ما المقصود بإرىاب الصدمة؟
 .2لماذا تعتبر مرحمة المواجية مف أخطر وأىـ المراحؿ التي يمكف اف تتعرض ليا معظـ االجيزة
االمنية المعنية بإدارة العممية االرىابية؟

 .3ما ىو تأثير ارىاب الصدمة عمى ادارة العممية االرىابية والسيطرة عمى مسرح الجريمة
االرىابية؟

 .4ما ىي االدوات والوسائؿ والسياسات االمنية التي يمكف اتباعيا لممحافظة عمى ضبط النفس
والتقميؿ مف االرتباؾ واثار ارىاب الصدمة عند وقوع العمميات االرىابية؟

ثالثا .أىمية الدراسة
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تكمف اىمية الدراسة في تركيزىا عمى جوانب الضعؼ والقصور ومواطف الخمؿ التي تصيب
االجيزة االمنية المعنية بإدارة العممية االرىابية والتي تنتج عف ارىاب الصدمة عند وقوع العمميات
االرىابية فيما يطمؽ عميو بمرحمة المواجية ،عمى مستوى االدارة المركزية والسيطرة عمى مسرح الجريمة
االرىابية.
رابعا .الدراسات السابقة
دراسة صالح خمؼ المطيري ،دور القيادة االمنية في مواجية الحدث االرىابي- ،رسالة مقدمة
استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في قسـ العموـ الشرطية (تخصص قيادة أمنية)،
جامعة نايؼ العربية لمعموـ االمنية ،المممكة العربية السعودية ،والتي ركزت عمى الصعوبات التي
تواجييا القيادات االمنية في تعامميا مع الحدث االرىابي مف حيث كونيا مطالبة بسرعة التخطيط
واالعداد لمتفاعؿ االيجابي مع االحداث ،كما عالجت أبرز التحديات التي يمكف اف تواجييا تمؾ القيادة
وبقية المستجيبيف لمعممية االرىابية ومف ضمنيا المشكبلت النفسية وارىاب الصدمة.
دراسة بف عياش مناؿ ،اجياد ما بعد الصدمة لدى افراد الشرطة ضحايا االرىاب ،مذكرة لنيؿ
شيادة الماجستير في عمـ النفس العيادي -تخصص عمـ النفس المرضي العنيؼ-جامعة منتوري /
كمية العموـ االنسانية واالجتماعية ،قسـ عمـ النفس ،السنة الجامعية 2012 / 2011ـ وقد ركزت
الدراسة عمى االضطرابات النفسية لدى رجاؿ الشرطة نتيجة تمقييـ تيديدات او فقداف مقربيف او بسبب
الضغوط المرتبطة بالمينة والمشاكؿ االجتماعية.
خامسا .منيج البحث
لغاية الوصوؿ بيذه الدراسة الى اقصى قدر ممكف مف الفائدة قمت باستخداـ المنيج التحميمي
مف جية باإلضافة الى استخداـ االسموب االستقصائي مف جية اخرى ،حيث ركزنا في المنيج
التحميمي عمى تحميؿ وتفسير قضية ارىاب الصدمة وما يعقبيا مف اشكاليات وعقبات تواجو االجيزة
والمؤسسات االمنية القائمة عمى ادارة العممية االرىابية فيما يطمؽ عميو بمرحمة المواجية ،كما دعمنا
ذلؾ المنيج باستخداـ اسموب استقصاء االدلة والبراىيف التي تثبت تمؾ االشكاليات عمى مستوى االدارة
المركزية او ادارة مسرح الجريمة مف خبلؿ المواقؼ االمنية التي نتجت عف التعامؿ مع بعض
العمميات االرىابية والتي تناقمتيا وسائؿ االنباء واالعبلـ المختمفة وتطرقت ليا بعض الدراسات
األكاديمية.
سادسا .ىيكمية البحث
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تـ تقسيـ الدراسة الى ثبلثة مباحث عمى النحو التالي :يسمط المبحث االوؿ الضوء عمى اإلطار
المفاىيمي لمدراسة مف حيث تعريؼ العممية االرىابية وارىاب الصدمة ،اما المبحث الثاني فيتناوؿ
االثار المترتبة عمى ارىاب الصدمة عمى المؤسسة االمنية عموما ،وعمى ادارة العممية االرىابية (مركز
العمميات) ومسرح الجريمة االرىابية خصوصا .المبحث الثالث واالخير يطرح بعض التطبيقات
المتعمقة بإرىاب الصدمة مثؿ العمميات االرىابية العشوائية ،كما طرحت الدراسة سيناريو (تصوري)
لعممية ارىابية بيدؼ توضيح بعض جوانب الخمؿ التي يمكف اف ترتكب او تقع اثناء وقوع بعض
العمميات االرىابية.

المبحث االول :اإلطار المفاىيمي لمدراسة
فيـ اإلطار النظري ألي دراسة ميـ لمغاية لموصوؿ الى تحقيؽ اىدافيا ،ولعؿ تعريؼ بعض
المصطمحات والمفاىيـ المتعمقة بيا يقع عمى راس تمؾ االولويات ،لذا وجدت مف الضرورة التطرؽ الى
تعريؼ بعض تمؾ المفاىيـ ألىميتيا مثؿ العممية االرىابية ومفيوـ ارىاب الصدمة ،في وقت سنتجاوز
فيو عف التطرؽ الى تعريؼ مفاىيـ اخرى ال تقؿ اىمية بكؿ تأكيد ،ولكف يمكف االطبلع عمييا مف
خبلؿ العديد مف ال دراسات المنشورة والمتوفرة مثؿ تعريؼ االرىاب وتعريؼ مسرح الجريمة مف جية
ولكوف مثؿ ىذه المفاىيـ قد تـ االسياب كثي ار في شرحيا وتعريفيا مف جية اخرى.
عمى ضوء ذلؾ سنقوـ بتقسـ ىذا المبحث عمى النحو االتي :سنتناوؿ في المطمب االوؿ منو
تعريؼ العممية االرىابية ،اما في المطمب الثاني فسنسمط الضوء عمى مفيوـ ارىاب الصدمة.
المطمب االول :مفيوم العممية االرىابية
العممية االرىابية ىي حادثة او حدث يحمؿ طبيعة مرعبة ومخيفة ،وىي نتيجة الفعؿ االرىابي
( ، )1وتنقسـ اثار العممية االرىابية الى نتائج مادية ممموسة واخرى معنوية او نفسية؛ اما المادية فيي
مجموعة االثار التي يمف مشاىدتيا واحصاءىا ،كأعداد الوفيات والجرحى ،والخسائر في الممتمكات
الخاصة والعامة؛ اما االثار المعنوية فيي مجموعة ردود الفعؿ االنسانية والطبيعية عمى الحدث
المرعب والمخيؼ ،وفي الغالب ىي اثار نفسية وعصبية وذىنية تعكس حالة الخوؼ والرعب والصد
ويعرفيا البعض بانيا" حالة توتر تتطمب ق ار ار ينتج عنو مواقؼ جديدة سمبية كانت او ايجابية
تؤثر في مختمؼ الكيانات والعبلقات ذات االرتباط بالحدث االرىابي"

()2

وىذا االخير ىو " حدث غير

 -1النتيجة االرىابية ىي " اثارة الرعب بيف مجموعة مف الناس او ازىاؽ االرواح او التسبب في اذى بدني جسيـ او الحاؽ ضرر ذي ساف بالممتمكات أو البيئة
او االخبلؿ بأمف المجتمع الداخمي او الدولي ،او معاداة الدولة ،او التأثير عمى السمطات العامة في الدولة او دوؿ اخرى  "....المرجع :قانوف مكافحة الجرائـ

االرىابية االمارتي ،رقـ 2014 / 7ـ ،دائرة القضاء ،سمسمة التشريعات االتحادية ،الباب االوؿ /الفصؿ االوؿ ،المادة( ،)1ص 18
-2فيد أحمد الشعبلف ،ادارة االزمات :االسس-المراحؿ -االليات ،الوطنية لمتوزيع ،الرياض ،ط2002 / 2ـ ،ص 26
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طبيعي يتسـ بعنصر المفاجأة ويتسبب في خسائر ارواح المدنييف والعسكرييف او اصابتيـ ،كما انو
يسبب بأضرار كبيرة لمممتمكات ويتطمب اتخاذ تدابير غير عادية لحماية االرواح وتمبية االحتياجات
االنسانية اضافة الى استعادة الوضع السابؽ قبؿ وقوع الحدث"

()1

المطمب الثاني :مفيوم ارىاب الصدمة
ينقسـ مفيوـ ارىاب الصدمة الى شقيف ،شؽ االرىاب وشؽ الصدمة؛ اما االرىاب فيأتي اشتقاقا
خوفو َّ
وفزعو ،ويقاؿ :رىب الشيء رىبا ورىبة ،أي:
مف "الفعؿ المزيد أرىب ،يقاؿ :أرىب فبلنا ،أيَّ :
خافو ،والرىبة :ىي الخوؼ والفزع "

()2

يعرؼ اإلرىاب بأنو
اما معجـ المصطمحات القانونية بدوره ف ّ

"عمؿ تيديدي يراد منو زرع الخوؼ والذعر في النفوس ،وخمؽ االضطراب وزرع الفوضى ،بيدؼ
الوصوؿ إلى غايات معينة"()3؛ بالتالي فاف مضموف وماىية االرىاب تدؿ عمى طبيعتو التي تتسـ بانيا
خميط مف الصدمة والمفاجأة والتيديد مف جية ،والخوؼ والفزع واالضطراب مف جية اخرى.
اما الصدمة فيي ردة الفعؿ النفسية واالستجابة الذىنية االولية الناتجة عف وقوع الحدث
االرىابي ،بالتالي فيي بحد ذاتيا "حادث نفسي وذىني عنيؼ وقوي غير متوقع يؤدي إلى رد فعؿ غير
طبيعي والذي يعرؼ بالصدمة النفسية"

()4

لذا يمكف استنتاج ما ىية ارىاب الصدمة مف مجموعة

المشاعر وخميط االفعاؿ والحركة الناتجة عف الرد االنساني والطبيعي عمى الحدث او الفعؿ االرىابي
( )5لذا فاف ارىاب الصدمة ىو " حدث عنيؼ صادـ خارج عف كؿ تجربة مألوفة وطبيعية؛ والتي تؤدي
()6

عند كؿ شخص إلى ضيؽ شديد؛ ربما يواجو فیھا الشخص الموت"

وعند االشخاص الغير طبيعية ومف ضمنيا المؤسسة االمنية فاف ارىاب الصدمة ىو وضع
اداري مربؾ وحالة نفسية يسيطر فييا الخوؼ عمى افراد المؤسسة االمنية ذىنيا ونفسيا في المحظات
االولى لوقوع العممية االرىابية ،والذي ينعكس سمبا عمى ادارتيا المركزية وادارة مسرح الجريمة
االرىابية ،بالتالي فاف ارىاب الصدمة الذي تتعرض لو المؤسسة االمنية ىو ارىاب يعود عمى مجموعة
الوحدات واالفراد القائميف عمى ادارة العممية االرىابية.
-1صالح خمؼ المطيري ،دور القيادة االمنية في مواجية الحدث االرىابي- ،رسالة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في قسـ العموـ
الشرطية (تخصص قيادة أمنية) ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ االمنية ،المممكة العربية السعودية ،ص 96

 -2محمد بف مكرـ بف منظور ،لساف العرب ،دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ،لبناف  /بيروت ،ط / 2بدوف تاريخ ،مادة رىب .337 ،كذلؾ
ي نظر حوؿ نفس الموضوع إلى :مجد الديف محمد بف يعقوب الفيروز أبادي – القاموس المحيط ،بيروت  /لبناف ،د.ط  1998 /ص .191
-3أحمد عطية هللا ،القاموس السياسي ،دار النيضة العربية ،القاىرة  /مصر ،ط ٔ٦٩١ / 1ص ٥٤

 -4بف عياش مناؿ ،اجياد ما بعد الصدمة لدى افراد الشرطة ضح ايا االرىاب ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ النفس العيادي -تخصص عمـ النفس
المرضي العنيؼ-جامعة منتوري  /كمية العموـ االنسانية واالجتماعية ،قسـ عمـ النفس ،السنة الجامعية 2012 / 2011ـ ،ص 12

 -5تعرؼ " القيادة االمنية بانيا نمط مف القيادة يختص بالجانب االمني  ،ورغـ خصوصيتيا اال انيا نشترؾ مع القيادة االدارية في كثير مف الخصائص" راجع
سعود محمد النمر واخروف ،االدارة العامة :االسس والوظائؼ ،مطابع الفرزدؽ التجارية ،الرياض ،بدوف طـ 1997ـ ،ص 314

6

 -بف عياش مناؿ ،اجياد ما بعد الصدمة لدى افراد الشرطة ضحايا االرىاب ،المرجع السابؽ ،ص 11
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المبحث الثاني :أثار ارىاب الصدمة عمى المؤسسة االمنية ومسرح الجريمة
مف الطبيعي اف تنتشر حالة مف االرباؾ واليمع بيف االجيزة االمنية

()1

تحديدا خبلؿ الساعة

االولى مف وقوع العممية االرىابية حتى مع أكثر االجيزة االمنية خبرة؛ وتزداد المشكمة تعقيد في حاؿ
كانت تمؾ االجيزة غير محترفة او انيا لـ تعايش مف السابؽ مثؿ ىذا النوع مف االعماؿ االرىابية
النوعية ،ويزداد االمر ويتفاقـ باختبلؼ العممية االرىابية واثارىا المادية والمعنوية.
االمر الذي يمكف اف يتسبب بضعؼ التركيز واضعاؼ القدرة عمى ادارة العممية االرىابية (ادارة
العمميات وادارة مسرح الجريمة) ،ما قد ينتج عنو فشؿ في السيطرة عمييا او عمى اقؿ تقدير احتواء
اثارىا الى الحد المقبوؿ ،خصوصا اف ىذا االمر قد يتبعو عممية ارىابية ارتدادية في نفس المكاف
(مسرح العممية االرىابية االولى)

()2

او في مكاف اخر مف جغرافيا المدينة او الدولة ،مما قد يفاقـ مف

االضرار والتبعات االمنية ،وزيادة الضغط واالعباء الموجستية عمى المؤسسة االمنية.
عمى ضوء ذلؾ سنتناوؿ في ىذا المبحث أبرز تمؾ التحديات والعقبات التي توجو االجيزة
االمنية نتيجة ما يطمؽ عميو بإرىاب الصدمة االولى لمعممية االرىابية عمى النحو االتي:
سنتناوؿ في المطمب االوؿ اثار الصدمة االولى لمعممية االرىابية عمى جوانب االستجابة
االولية لؤلجيزة االمنية المعنية بإدارة االزمة او الكارثة االرىابية ،اما في المطمب الثاني فسنركز عمى
ادارة مسرح الجريمة االرىابية مف خبلؿ تسميط الضوء عمى أبرز االشكاليات والتحديات التي يمكف
اف تواجو االجيزة االمنية عند وقوع العممية االرىابية نتيجة ما يطمؽ عميو بإرىاب الصدمة.
المطمب االول :اثار ارىاب الصدمة عمى االدارة المركزية لمعممية اإلرىابية
يحدث اضطراب

()3

ما يطمؽ عميو بإرىاب الصدمة بعد وقوع الحدث مباشرة او حتى بمجرد

تمقي معمومات مؤكد او شبو مؤكدة عف قرب وقوعو ،كما قد يحدث ارىاب الصدمة نتيجة تمقي
 -1ليس بالضرورة اف تتعرض مجموعة ادارة االزمة االرىابية الى االرتباؾ بشكؿ كامؿ او كمي ،بؿ ىناؾ احتماؿ اف يحدث ارتباؾ او ىمع في بعض الوحدات
التي تتكوف في العادة مف الوحدات التالية :وحدة االمف ،وحدة التفاوض ،الوحدة الطبيعة ،وحدة االنقاذ وال حريؽ ،وحدة االتصاالت ،وحدة العبلقات العامة
واالعبلـ ،او مجموعة المواجية غير المباشرة .المرجع :فرج بف مزناف العتيبي ،فاعمية خطط الحماية الخارجية لممنشآت الحيوية لصد اليجمات االرىابية،

مقدمة استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في العموـ الشرطية -تخص قيادة امنية ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ االمنية ،العاـ الدراسي 2007ـ،
ص 50-49

 -2تعتبر احداث الحادي عشر مف سبتمبر  2001بالواليات المتحدة االميركية مف أبرز االمثمة التاريخية الحاضرة عمى امكانية حدوث أكثر مف عممية ارىابية
في مسرح الجريمة عمى اعتبار اف مدينة ن يويورؾ ىي مسرح الجريمة االكبر لمحدث االرىابي سالؼ الذكر .اما بخصوص المسرح االصغر لمجريمة فيمكف

االشارة في ىذا السياؽ الى تفجيري بغداد االنتحارييف بتاريخ  21يناير  " 2021وكاف انتحاري مف داعش استيدؼ مجموعة مف المدنييف في سوؽ بساحة

الطيراف وسط بغداد ،قبؿ أف ي فجر انتحاري ثاف نفسو عندما تجمع آخروف لمساعدة الجرحى" راجع" :داعش" يتبنى اليجوـ االنتحاري في بغداد ،موقع RT
الروسي ،تاريخ النشر  21يناير 2021ـ تاريخ الدخوؿ 2021 / 2 /16ـ عمى الرابطhttps://arabic.rt.com/middle_east/1194903/:

 -3االضطراب ىو كؿ ظرؼ أو حدث يقاطع العمؿ السميـ لنظاـ معيف ووظائفو أو يمنعو تمامًا ،راجع بيذا الخصوص :المركز الوطني لمسبلمة المعموماتية
(سمطنة عماف) ،التعريفات االمنية ،حرؼ (أ)-االضطراب ،بدوف تاريخ نشر ،تاريخ الدخوؿ  ،2021 /2 / 14عمى الرابط:

https://www.cert.gov.om/library_information_glossary_arabic.aspx
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اتصاالت بأعداد غير طبيعية او معتادة في وقت واحد مف قبؿ المواطنيف لئلببلغ عف احتماؿ وقوع
احداث ارىابية

( )1

او لعؿ حالة االرتباؾ التي تعبر عف ارىاب الصدمة تكوف نتيجة احتماؿ عودة

العمميات االرىابية بعد انقطاعيا عف تمؾ الدولة لفترة

()2

او بسبب تعرض بعض الدوؿ لعمميات

ارىابية لممرة االولى ،إذا ارىاب الصدمة ال يحدث فقط عند وقوع العممية االرىابية بؿ يمكف اف يبدا
قبؿ حدوثيا بفترة زمنية.
وتختمؼ اشكاؿ االضطراب واالرباؾ مف المستوى الفردي الى المستوى المجتمعي وكذلؾ عمى
المستوى المؤسسي كما ىو الحاؿ لدى االجيزة االمنية المعنية بمكافحة جرائـ االرىاب؛ وال ينفي او
يعدـ التخصص او التدريب او االحترافية مف امكانية الوقوع في تمؾ الحالة الصادمة ،ولكف قد يخفؼ
منيا الى درجة كبيرة مف مؤسسة الى اخرى ،ويعود ذلؾ الى مستوى التدريب والتاىيؿ التخصصي،
باإلضافة الى مستوى االحترافية الناتجة عف كـ التجارب العممية والميدانية.
ويعتبر عنصر المفاجأة والصدمة كما سبؽ وأشرنا عند حدوث العممية االرىابية ارىاب منفصؿ
بحد ذاتو ،ولعؿ الجانب االبرز فيما يتعمؽ بعنصر الخوؼ مف جراء ارىاب الصدمة ىو " الرعب مف
االحداث المستقبمية التي يصعب معرفتيا او حسابيا بدقة"

()3

ومف ضمنيا اليجمات االرىابية

االرتدادية.
فوقوع عممية ارىابية في مكاف ما ،تعتبر مؤشر احتمالي قوي عمى قرب وقوع عممية ارىابية
اخرى في نفس المكاف او في مكاف اخر ،او " وقوع ىجوـ اخر في وقت قريب او عمى االقؿ مف
القمؽ مف وقوع ىجوـ اخر قريبا ،وحيث ينتشر اعتقادا باف اليجمات االرىابية تحدث في سبلسؿ [أي
اف العمميات االرىابية في العادة ال تكوف عممية منفردة ،بؿ مجموعة متسمسمة مف العمميات االرىابية]،
وانو إذا ما وقع ىجوـ ما فاف ىجمات اخرى ستتبعو قريبا "

()4

 -1تمقت االجيزة االمنية المبنانية خبلؿ  14يوـ ما يقارب  13000اتصاؿ مناطؽ لبنانية عدة تُبمغ عف «سيارات مشبوىة " بعد تفجير الرويس الذي وقع في
مسجديف في  23مف الشير نفسو في عمميتيف ارىابيتيف
الضاحية الجنوبية لبيروت في  15اغسطس  2013ثـ التفجير المزدوج في طرابمس الذي استيدؼ
ْ
أسفرتا عف سقوط نحو مئة قتيؿ وألؼ جريح ،مف دوف اغفاؿ تفجير بئر العبد الذي كاف وقع في  9يوليو وأدى لجرح نحو  50شخصاً" راجع  :تقرير 13 /

ألؼ اتصاؿ بأسبوعيف إلببلغ قوى األمف عف «آليات مشبوىة» /موقع صحيفة الراي ,تاريخ النشر  4سبتمبر  ، 2013تاريخ الدخوؿ 2021/2 /11ـ عمى
الرابطhttps://www.alraimedia.com/article/439867:

 -2اكدت تقارير اعبلمية جزائرية باف االجيزة االمنية تعرضت لبلرتباؾ والصدمة نتيجة مقتؿ مدنييف في انفجار قنبمة شرؽ الجزائر ،حيث يسود اعتقاد بأف
اعتداءات اإلرىابييف بالمتفجرات ،عمى أىداؼ مدنية ،انتيت منذ سنوات عمى خمفية القضاء عمى عدة متشدديف" راجع :بوعبلـ غمراسة ،صدمة في األوساط

األمنية الجزائرية بعد مقتؿ مدنييف في تفجير إرىابي ،صحيفة الشرؽ االوسط ،ع [ ،]15390تاريخ النشر  /16يناير2021 /ـ ،تاريخ الدخوؿ /2 /15
2021ـ عمى الرابطhttps://aawsat.com/home/article/2744126:

 -3محمد أحمد الخضيري ،ادارة االزمات ،مجموعة النيؿ العربية ،القاىرة ،ط ،2003 / 1ص 117

 -4برياف مايكؿ وىنري اتش وبينغ ىاف ،ىؿ يزيد وقوع اليجمات االرىابية الكبرى مف احتماالت حدوث مزيد مف اليجمات ،منظور تحميمي ،مؤسسة راند
لؤلبحاث 2016 ,ـ ،ص  ،1عمى الرابط:

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE173/RAND_PE173z1.arabic.pdf
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لذا ينعكس كؿ ذلؾ عمى اىـ عنصر مف عناصر ادارة العممية االرىابية وىي االدارة المركزية او
غرفة العمميات او مركز ادارة االزمة ،وىو المكاف الذي يتـ فيو ومف خبللو ادارة وتوجيو الق اررات
المتعمقة باحتواء العممية االرىابية وذلؾ مف جوانب مختمفة  ،ومف ىنا كاف االىتماـ بيذه االدارة في
الفكر االمني ,وذلؾ لتقميص حالة االرباؾ واالضطراب والصدمة الى الحد االدنى عبر اتخاذ بعض
االجراءات الوقائية ,ومف ضمنيا التعرؼ عمى ابرز جوانب القصور التي يمكف اف تحدث اثناء وقوع
ال عممية االرىابية مف قبؿ القيادة المركزية ومحاولة حميا ,كذلؾ عمى مستوى البنية التحتية لمركز
العمميات نفسو.
فعى سبيؿ المثاؿ ترتكز جوانب االىتماـ في البنية التحتية لمركز العمميات عمى التجييزات
الموجستية والتحصينات الخاصة بمركز او مبنى ادارة العمميات ،فبل يمكف بحاؿ مف االحواؿ ادارة
العممية االرىابية مف مركز او مبنى غير مجيز تجيي از جيدا مف ناحية االتصاالت عمى سبيؿ المثاؿ،
كما ال يمكف اف تأمف القيادة عمى نفسيا في مكاف ضعيؼ وغير محصف تحصينا جيدا ضد اليجمات
االرىابية.
لذا سعت العديد مف الدوؿ الى اعداد وتجييز مراكز العمميات وادارة االزمات بشكؿ استثنائي
كما ىو حاؿ مركز المعمومات وادارة األزمات المصري بمقر و ازرة الداخمية ،والذي افتتحو الرئيس عبد
الفتاح السيسي في مارس ٕٓٔ١ـ.
وما يميز ىذا المركز " أنو مركز محصف تحت األرض مزود بأحدث أجيزة االتصاؿ والفيديو ،
متصؿ بكؿ مديريات األمف قواعد بيانات عمى مستوى الجميورية ،قادر عمى السيطرة عف بعد عمى
كؿ المياديف الميمة ورصد الحالة األمنية في الببلد عمى مدى  ٕ٥ساعة ،كما تستخدـ فيو أجيزة
السمكي متطورة مزودة بنظاـ تحديد المواقع تعمؿ عمى شبكة خاصة بالو ازرة مف المستحيؿ اختراقيا
لربط كافة سيارات ومدرعات الو ازرة بشبكة تتخذ شكؿ رقـ لبلتصاؿ السريع تظير عمى الخريطة
بالمركز بنظاـ تتبع المواقع  ،GPSإضافة إلى كاميرات لنقؿ الحالة األمنية بشكؿ دائـ ،وأجيزة اتصاؿ
أيضا عمى شبكة خاصة انشأتيا الو ازرة لممجموعات القتالية ،لسرعة تقديـ الدعـ
فضائية «ثريا» تعمؿ ً
()1

ميدانيا"
المطموب وتحديد المسئوليات التخاذ الق اررات
ً

-1استراتيجية أمنية لمواجية التحديات والتطرؼ والعمميات اإلرىابية( ،تقرير) موقع البوابة المصري ،تاريخ النشر  24يناير  ،2020تاريخ الدخوؿ /2 /19
2021ـ

عمى الرابطhttps://www.albawabhnews.com/3880040 :
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اما بخصوص أبرز المخاطر واالنعكاسات التي يمكف اف تتعرض ليا االجيزة االمنية نتيجة
التعرض إلرىاب الصدمة مف خبلؿ تناوؿ تمؾ االثار عمى بعض مجموعات ووحدات ادارة العمميات
االرىابية (غرفة العمميات المركزية) التالي:
 .1مجموعة اتخاذ القرار (القيادة في مركز العمميات الغير ميدانية) :تعتبر غرفة ادارة العممية
االرىابية بمثابة الراس او العقؿ المدبر والموجو لجميع المجموعات االخرى ،وبالتالي فاف
الق اررات المتخذة عمى مستوى ادارة العممية االرىابية والمتعمقة باحتوائيا ومواجية اثارىا
المكانية والزمانية تتخذ مف ىذه الغرفة المصغرة في مركز القيادة؛ عمى ضوء ذلؾ فاف اكبر
التحديات والعقبات التي يمكف اف تقع في ىذه المجموعة الرئيسية ىي اشكالية اتخاذ الق اررات،
ولعؿ ابرز تمؾ االشكاليات تتعمؽ باتخاذ ق اررات متسرعة او خاطئة لسبب او ألخر مثؿ نقص
المعمومات او التحميؿ الخاطئ.
 .2مجموعة المعمومات والتحميل والتحريات والتحقيق :لعؿ توفر المعمومات الشاممة عف العممية
االرىابية مثؿ (وقت وقوعيا ،االدوات المستخدمة في ارتكابيا ،عدد االرىابييف ،جنسياتيـ
جنسيـ .الخ) ،مف أبرز واىـ نقاط القوة واالدارة واتخاذ القرار السميـ والعكس صحيح
باختصار المعمومة الصحيحة ميما كنت صغيرة ىي خارطة الطريؽ إلدارة العممية االرىابية
بشكؿ صحيح ،لذلؾ فاف (مجموعة التحريات والمعمومات ومجموعة التحميؿ والتحقيؽ) تعتبر
مف اىـ جبيات التصدي واحتواء العممية االرىابية في مرحمة المواجية ،بؿ ىي العيف التي
تشاىد بيا القيادة مسرح الجريمة بكؿ وضوح.
وقد وضعت وحدة التحريات والتحقيقات مف ضمف ىذه المجموعة الف ىذه الوحدة خصوصا
توفر مف المعمومات ما يمكف القيادة وبشكؿ كبير مف اتخاذ القرار سواء كاف ذلؾ مف االدلة المادية
بمسرح الجريمة االرىابية او عبر االعترافات واالفادات ( ،)1كما اف المعمومات التي ترشح عنيا تساعد
عمى تعزيز صحة المعمومات القادمة مف وحدة المعمومات ،االمر الذي يساعد بدوره كذلؾ عمى رفع
مستوى دقة وصحة التحميؿ.
 .3مجموعة التنسيق واالتصال (مجموعة االتصاالت مجموعة التمويف واالمداد ،مجموعة
العبلقات العامة واالعبلـ) ( ،)2عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر اعترؼ " آندي ىايماف

()1

باف

 -1سنتناوؿ في المطمب الثاني مف ىذا المبحث أبرز التحديات التي تؤدي الى فقداف المعمومات اثناء وقوع العممية االرىابية في مسرح الجريمة.

 -2مف أبرز االمثمة عمى ذلؾ ما حممو بياف و ازرة الداخمية التونسية في عممية سوسة االرىابية التي وقعت في العاـ 2020ـ مف تضارب وتداخؿ قانوني
وعممياتي ،راجع حوؿ ىذا الموضوع :ماىر زيد ،عممية سوسة االرىابية :الحكاية مف البداية وىذه تفاصيميا ،بوابة تونس االولى لصحافة التحقيقات ،تاريخ

النشر  12سبتمبر  ،2020تاريخ الدخوؿ 2021 / 2 / 17ـ.المرجعhttp://maher-zid.com/new/?p=994 :
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ىناؾ أيضًا نوع مف القمؽ بشأف قصور في وسائؿ االتصاؿ والتنسيؽ منذ البداية مف قبؿ
جياز شرطة العاصمة فيما يتعمؽ بالحادثة التي حصمت في ستوآويؿ بتاريخ  22يوليو  /تموز
مف العاـ  ،2005وبأف آؿ التعميقات التي قيمت عف ىذا الموضوع مف قبؿ الشرطة بعد
حصوؿ ىذا الحادث المأساوي كانت تبدو وكأنيا نوع مف التغطية"

()2

 .4مجموعة التخطيط والتنظيم (مجموعة التفاوض مجموعة االقتحاـ ،مجموعة االنقاذ واالسعاؼ
والحريؽ).
 .5مجموعة التسجيل والتوثيق :لـ يتـ التركيز عمى ىذه المجموعة في العديد مف الدراسات
المتعمقة بمكافحة الجريمة االرىابية رغـ اىميتيا البالغة لمغاية مف بيف مجموعات ادارة واحتواء
العممية االرىابية ،حيث تقوـ وحدات ىذه المجموعة عمى توثيؽ العممية االرىابية منذ لحظة
وقوعيا بكؿ تفاصيميا ،وىو امر ميـ لمغاية في سياؽ ادارة العممية االرىابية ،حيث مف
المحتمؿ وبشكؿ كبير" فقداف قيمة األدلة ،حتى تمؾ التي يتـ استخراجيا وحفظيا بعناية بالغة،
عرؼ «تسمسؿ العيدة» غالباً
ما لـ يتـ الحفاظ عمى تسمسؿ العيدة عمى النحو الواجبُ .
وي َ
بكونو الحمقة الضعيفة في التحقيقات الجنائية .وىو ُيشير إلى التوثيؽ المتسمسؿ والدقيؽ لؤلدلة
إلثبات مدى ارتباطيا بجريمة مزعومة ما .ومف األىمية بمكاف ،مف بداية عممية التحميؿ

الجنائي إلى نيايتيا ،أف توجد القدرة عمى إثبات كؿ خطوة متّ َخذة بمفردىا لضماف «إمكانية
()3
تعقُّب» األدلة و «استم ارريتيا» مف مسرح الجريمة إلى قاعة المحكمة"
عمى ضوء ذلؾ يمكف التأكيد عمى اف مف أبرز العقبات والتحديات الناتجة عف ارىاب الصدمة
والتي يمكف اف تصيب مركز القيادة عند وقوع العممية االرىابية (عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر) ىي:
 .1احتمالية تأخير القيادة المعنية بإدارة العممية االرىابية في الوصوؿ الى مركز العمميات نتيجة
االزدحاـ المروري او بعد منازؿ القيادات المعنية عف مركز العمميات عمى سبيؿ المثاؿ.
 .2اشكالية اتخاذ الق اررات ،ولعؿ أبرز تمؾ االشكاليات تتعمؽ باتخاذ ق اررات متسرعة او خاطئة
لسبب او ألخر مثؿ نقص المعمومات او التحميؿ الخاطئ.
 -1مساعد مفوضية الشرطة البريطانية(سابؽ) ،راجع حوؿ الموضوع :استقالة مسؤوؿ بمكافحة اإلرىاب ،وكالة االنباء السعودية ،تاريخ النشر /12 / 4
2007ـ ،تاريخ الدخوؿ 2021 /2 / 18ـ

عمى الرابط https://www.spa.gov.sa/506249

 -2مكافحة االرىاب( ،مناظرة لندف)( ،تقرير) صادر عف سمطة ىيئة شرطة العاصمة البريطانية ،بتاريخ مارس 2007ـ ،ص  ،35عمى الرابط:

http://policeauthority.org/metropolitan/downloads/publications/counterterrorism/ctld-22feb07-arabic.pdf

 -3كيرؿ بوؿ ،مسرح الجريمة واالدلة المادية -توعية الموظفيف غير المتخصصيف في التحميؿ الجنائي-مكتب االمـ المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،فينا
2009-ـ ( ،)ST-NAR-39ص 4
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 .3نقص المعمومات الشاممة عف العممية االرىابية.
 .4قصور وسائل االتصال والتنسيق بيف المركز وبقية الوحدات القائمة عمى احتواء العممية
االرىابية خصوصا القائميف عمى العمميات الميدانية في مسرح الجريمة.
 .5تحديات البنية التحتية والتي يمكف اف تضاعؼ مشاكؿ االدارة المركزية في اتخاذ ق ار ارت مرنة
وسريعة او مناسبة مف حيث الزماف والمكاف .عمى سبيؿ المثاؿ تزداد صعوبات ادارة العمميات
االرىابية في االماكف الغير مجيزة بكامي ارت مراقبة او ال تتوفر بيا طرؽ مجيزة لمركبات
الطوارئ او بسبب نقص المعدات الموجستية كطائرات اليميكوبتر او شبكات االتصاالت وما
الى ذلؾ.

المطمب الثاني :مخاطر اثار ارىاب الصدمة عمى ادارة مسرح الجريمة االرىابية
تحتوي العممية االرىابية عمى العديد مف العناصر التي تتشابو مع الكوارث الطبيعية ،مف حيث
وجود العديد مف الجرحى والقتمى ،وكذلؾ الخسائر في البنية التحتية ،اال اف التحدي الكارثي االخر
يكمف فيما يحدث تاليا ،وىو ما نشير اليو بخصوص تحديات مسرح الجريمة االرىابية ،حيث وجود "
اناس يفروف في جزع او يتدافعوف الى المشيد مف اجؿ المساعدة ،حاجة ماسة الى عماؿ انقاذ
سيارات اسعاؼ ،طرؽ النقؿ الى المستشفيات ،والتغطية االعبلمية المكثفة التي ربما تتداخؿ مع
()1

عمميات االنقاذ ،او تخمؽ ضغطا عمى مديري ادارة االزمة والسمطات االخرى"

وغيرىا العديد مف

التحديات.
لذا فاف ادارة مسرح الجريمة االرىابية يعد بحؽ مصدر رعب وقمؽ المحدود لمقيادة المركزية
وقيادات مسرح الجريمة ،خصوصا عندما تكوف العممية االرىابية نوعية او تحمؿ طابع العشوائية او
بسبب وجود معمومات تشير الى احتماؿ وقوع عمميات ارتدادية ،او وجود اسمحة غير تقميدية ،ىذا
بخبلؼ التحديات التي يمكف اف تنتج عف دمار البنية التحتية والتي تؤثر بشكؿ مباشر عمى نجاح
ادارة واحتواء العممية االرىابية مثؿ تدمير شبكات االتصاالت والكيرباء والطرؽ.
االمر الذي يفاقـ مف المشكبلت الجنائية المتعمقة بمسرح الجريمة الواقعي
االدلة الجنائية المادية

()2

وعمى راسيا حماية

()3

 -1رونالد كريمينستف ،مكافحة اإلرىاب ،مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبو ظبي /االمارات ،ط ،2011 /1ص 190

 -2مسرح الجريمة الواقعي او المسرح الصغير ىو النطاؽ الفعمي لمكاف وقوع العممية االرىابية ،اما المسرح المفترض او الكبير فيعني ذلؾ كؿ مكاف يمكف اف
تصؿ اليو اثار وتبعات العممية االرىابية ،حتى واف كاف ذلؾ خارج الدولة فيما يطمؽ عميو بالجريمة العابرة لمحدود الوطنية ،وىذا النطاؽ ىو سمة مف سمات

العمميات االرىابية او ما يطمؽ عميو بالسمة الدولية لئلرىاب.

 -3تشكؿ االدلة المادية التي يتـ الحص وؿ عمييا مف مسرح الجريمة االرىابية مصدر رئيسي لمحصوؿ عمى المعمومات المطموبة حياؿ مرتكبي الجريمة وكيفية

ارتكابيا وغير ذلؾ ،وكما يقوؿ الدكتور ادموند لوكارد "مف اف كؿ اتصاؿ او تبلمس حسي يترؾ اثرا ,فكؿ مجرـ يجمب معو شيئا ما الى مكاف الجريمة  ,ويأخذ
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او مسرح الجريمة الكبير والذي يفترض معو تمدد مسرح

الجريمة الى ابعد مف المكاف الذي وقعت فيو العممية االرىابية فترتفع المخاطر حولو بشكؿ أكبر
خصوصا حوؿ موضوع حماية الشيود ومتابعة المشتبو بيم

()2

لذا يعتبر " ترسيـ حدود المنطقة المراد حمايتيا عممية معقَّدة ،وحدود مسرح الجريمة قد يتغير
تطور التحقيؽ والتحري .فما يبدو واضحاً في البداية قد يتغير ويحتاج إلى إعادة تقييـ .وحالما يتـ
مع ّ

ترسيـ حدود المنطقة ،يجري تطويقيا بوضوح باستخداـ أي نوع مف الحواجز المادية .ويجري إخبلء أي
أشخاص غير ضرورييف دخموا إلى مسرح الجريمة قبؿ فرض الطوؽ عميو ،ويتـ تسجيؿ ىذه
المعمومات كما يتـ منع أي أشخاص غير ضرورييف مف الدخوؿ إلى مسرح الجريمة طواؿ مدة التحقيؽ
والتحري فيو"

()3

يضاؼ الى ذلؾ مخاطر اصابة بعض منيـ اثناء وقوع العممية االرىابية وبالتالي ضرورة
االسراع في عبلجيـ ،مع التأكيد عمى مخاطر دخوؿ الفضولييف ورجاؿ االعبلـ والجميور الى موقع
الحدث االرىابي ( مسرح الجريمة الواقعي)ىذا بخبلؼ العناية بالضحايا ،ما يمكف اف يؤدي ذلؾ كمو
الى ارتباؾ وفوضى ادارة المسرح وضعؼ االستجابة ،وىذه الجوانب تعد مف أخطر جوانب الضعؼ
في عمميات االستجابة االولية لمعمميات االرىابية ( ،)4لذا فاف أبرز الحموؿ المطروحة في ىذا السياؽ
ىو توزيع االدوار والمياـ عمى فرؽ االستجابة بشكؿ اولي ،بحيث تعرؼ كؿ فرقو دورىا عند االستجابة
االولية.
معو ايضا شي ئا ما  ,وىكذا يكوف حتى لشعرة واحدة بشرية مادة او قصة مفصمة تبمغيا لمطبيب الشرعي في المختبر وقد تكوف تمؾ الشعرة عينة مف االدلة التي
تكمؿ التحقيؽ في القضية" راجع  :برايف اينس ،االدلة الجنائية  ,ترجمة :مركز التعريب والبرمجة ،الدار العربية لمعموـ ,بيروت /لبناف ,ط 2002/1ص 9

 -1ال يقتصر مسرح الجريمة عمى موقع االنفجار الناتج عف العممية االرىابية فحسب إنما يشمؿ الحوادث اآلتية :حوادث الموت الناتجة عف اإلصابة بطمقات
نارية ،االنتحار ،ح ارئػؽ ،الصدمة الكيربائية ،التسمـ ،جرعة مخدرات زائدة ،حوادث الوفاة الناتجة عف أسباب مختمفة ،العثور عمى عبوات ،الموت الناتج عف
حوادث السير ،إطبلؽ ومحاوالت إطبلؽ صواريخ ،السرقة ،العثور عمى رفات وجثث لمجيوليف .أي كؿ جريمة أو حادثة يحتاج كشفيا إلى العثور عمى أدلة

وحيث يكوف التحقيؽ وحده غير كاؼ .راجع :أدلّة جنائية ،موقع الجيش المبناني ،تاريخ النشر شباط 2011ـ ،تاريخ الدخوؿ 2021 /2 /18ـ ،ع ( )308عمى

الرابط:

file:///C:/Users/%D8%A7%D9%86%D8%A7/Desktop/%A8%86%D9%86%D9%8A.html

 -2مف أبرز االجراءات التي يتـ اتخاذىا لتفادي الوقوع في تمؾ االخطاء والتجاوزات عند وقوع العمميات االرىابية عمؿ سياج داخمي ميمتو عزؿ وحماية موقع
الحدث او الجريمة االرىابية وسياج خارجي ميمتو عزؿ منطقة الحدث.

 -3كيرؿ بوؿ ،مسرح الجريمة واالدلة المادية ،مرجع سابؽ ،ص 10

 -4تعرؼ االستجابة بانيا " توفير المساعدة أو التدخؿ أثناء حالة مف حاالت الكػوارث أو بعدىا مباشرة ،تمبية لحفظ الحياة واحتياجات الكفاؼ األساسية لمسكاف
المتضرريف وقد يتـ ذلؾ بشكؿ فوري ،أو في األجؿ اؿ قصير ،أو لمدة طويمة " المصدر :التأىب لمكوارث تحقيقا لبلستجابة الفعالة ،إطار عمؿ ىيوغو:

مجموعة اإلرشادات والمؤشرات لتنفيذ األولوية الخامسة مف إطار عمؿ ىيوغو  :2015- 2005بناء قدرة األمـ والمجتمعات عمى مواجية الكوارث  ,نيويورؾ
وجنيؼ 2008 ،ـ (  ) 60924- 08ص 5

عمى الرابطhttps://www.unisdr.org/files/2909_0860924giparabic.pdf :
وتختمؼ اشكاؿ االستجابة والتدخؿ بحسب الجية او المؤسسة المتدخمة ،حيث يختمؼ تدخؿ فرؽ الطوارئ عف فرؽ الصحة والرعاية االجتماعية والنفسية وكذلؾ

فرؽ االستخبارات ومسرح الجريمة
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لذا فاف العمميات االرىابية تحتاج الى ادارة واستجابة سريعة يمكف مف خبلليا احتواء تمؾ
التراكمات والتداعيات الناتجة عف نتائج واثار العممية حتى ال تتراكـ لتصبح اشبو بكرة الثمج المندفعة
والتي تكبر مع الوقت لتصبح كشبلؿ قوى وجارؼ ،اذ " يتمثؿ أعظـ التحديات المتعمقة بيذه المرحمة
في المحافظة عمى التوازف بيف فرط التصرؼ واثارة الخوؼ وتدني التصرؼ والتعامي عف التيديدات
واالخطار "

((1

لذا يعتبر جانب ادارة االزمة الخاصة بمسرح الجريمة االىـ مف بيف جوانب ادارة العمميات
االرىابية بعد ادارة العمميات المركزية (المركز او العقؿ) ،حيث يعتبر مسرح الجريمة او المكاف الذي
وقعت فيو العممية االرىابية مف اكثر البيئات فوضوية مف مختمؼ الجوانب ،وتعتبر االدارة الميدانية
وتوزيع المياـ واالختصاصات في ىذه البيئة بعد وقوع العممية االرىابية الفيصؿ في بيف النجاح
والفشؿ ،حيث يمك ف اف يؤدي االمر الى مزيد مف االرتدادات والمضاعفات  ,خصوصا عمى مستوى
االدلة الجنائية والشيود  ,وكذلك عمى مستوى التنظيم .
حيث وكما ىو معروؼ اف عممية االستجابة ألي عممية ارىابية تتـ عبر أكثر مف جية في نفس
الوقت ،مثؿ االجيزة االمنية ،والكوادر الصحية ،وافراد الطوارئ واالسعافات االولية ،وغيرىا مف
المستجيبيف االوائؿ ،ولذلؾ يجب اف نضع في الحسباف كيؼ يمكف اف يتحوؿ مسرح الجريمة او
المكاف الذي وقعت فيو العممية اإلرىابية في حاؿ لـ يكف بيف ىذه االجيزة أي تنسيؽ او تدريب مشترؾ
او تعاوف سابؽ ،او ادارة استجابة متمكنة ومحترفة تقود كؿ ىذه الفرؽ ؟!
كما ال يجب اف نغفؿ عف بقية الدائرة الواسعة لمحدث ،والتي ىي االخرى يجب اف يتـ ادارتيا
بشكؿ أكثر حرفية عمى ارض الميداف ،كتنظيـ السكاف خصوصا المصابيف منيـ

()2

كذلؾ االخذ في

االعتبار مبلحقة المجرميف ،وادارة المرور ،ولعؿ االمر االكثر فوضوية في ىذا الصدد وجود رىائف او
وقوع عمميو ارىابية ثانية بعد االستجابة االولى ،حيث يمكف اف يتـ استيداؼ المستجيبيف االوائؿ ،وىنا

 -1جيمس .ف.روزيناو ،االضطراب في السياسة العالمية :نظرية استم اررية التغيير ،مطبعة جامعة برنستوف  /الواليات المتحدة االميركية ،بدوف ط ،1990 /
ص 298
2

 -الفوضى التي تحصؿ مف قبؿ االفراد المدنييف المتواجديف في مسرح العممية االرىابية تعتبر مف أكثر اشكاؿ القمؽ التي تعاني منيا فرؽ االستجابة االولى،

فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر " أشار نيؾ ألدوورث إلى الفوضى العارمة التي شيدىا شارع أكسفورد نتيجة العممية االرىابية التي وقعت في العاـ 2017ـ عندما
ظف الناس عقب إشاعة عف إطبلؽ نار أف ىجوما إرىابيا قد وقع ،فتدافعوا بشدة إلى محطة مترو اإلنفاؽ ،مما تسبب في إصابة الكثيريف منيـ ،بالرغـ مف انو

لـ يكف ىناؾ دليؿ عمى حدوث إطبلؽ نار" المصدر :خطة أمنية لمواجية التيديدات اإلرىابية ،صحيفة عماف العمانية ،تاريخ النشر  27نوفمبر 2018 /ـ،
تاريخ الدخوؿ 2020 / 9 / 1ـ

عمى الرابطhttps://www.omandaily.om/?p=647860 :
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يمكف اف تتفاقـ االمور بشكؿ أكبر ،ما يحتاج معو وجود فرؽ بديمة

()1

تغطي النقص او الخمؿ الحادث

مف جراء العممية االرىابية الثانية.
عمى ضوء ذلؾ يمكف القوؿ اف مف أبرز العقبات والتحديات الناتجة عف ارىاب الصدمة والتي
يمكف اف يتعرض ليا مسرح الجريمة االرىابية (عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر) ىي:
 .1التأخير او ضعؼ عممية ترسيـ حدود المنطقة المراد حمايتيا
 .2مخاطر وقوع ىجمات ارتدادية بعد العممية االرىابية االولى وبالتالي تعرض المستجيبيف
األوائؿ لمموت او االصابات الشديدة.
 .3فقداف قيمة األدلة التي يتـ استخراجيا ما لـ يتـ الحفاظ عمى تسمسؿ العيدة عمى النحو الواجب
المتعمؽ بحماية االدلة المادية
 .4تحدي حماية الشيود ومتابعة المشتبو بيـ
 .5مخاطر دخوؿ الفضولييف ورجاؿ االعبلـ والجميور الى موقع الحدث االرىابي
 .6العناية بالضحايا
 .7سوء التنسيؽ بيف الجيات المعنية باالستجابة االولية مثؿ االجيزة االمنية ،والكوادر الصحية،
وافراد الطوارئ واالسعافات االولية لحفظ الحياة واحتياجات الكفاؼ األساسية لمسكاف
المتضرريف .

المبحث الثالث :تطبيقات عمى ارىاب الصدمة في مرحمة المواجية
تعد مرحمة المواجية "مف أصعب المراحؿ التي يتوقؼ عمييا مدى النجاح في احتواء العممية
االرىابية؛ خصوصا عمى مستوى االستعداد لدى االجيزة االمنية واالعداد المبكر لمثؿ ىذه الظروؼ
خبلؿ ىذا الوقت عمى وجو التحديد ،ومف الضروري توفر الكفاءة لمركز التوجيو والتحكـ في العمميات
طواؿ فترة مواجية الحدث ...كما يجب عمى القيادة االمنية ضبط النفس والتركيز والحكمة في اصدار
الق ار ارت ،واف تكوف كافة القيادات في غاية النشاط واالستعداد لبلستجابة لمتطورات"

()2

كما تعتبر بعض العمميات االرىابية مف النماذج االكثر داللة ووضوح عمى ارىاب الصدمة لدى
االجيزة االمنية خصوصا تمؾ العمميات العشوائية او التي يتموىا عمميات ارتدادية ،لذا سيركز ىذا
المبحث عمى واحد مف اىـ نماذج العمميات االرىابية التي تتسبب باالرتباؾ والفوضى او ارىاب
 -1يفضؿ دائما تدريب وتأىيؿ اكثر مف وحدة او فرقة لبلستجابة الميدانية  ,خصوصا في ظؿ التغيرات الحاصمة في استراتيجيات التنظيمات االرىابية  ,فمف
ضمف اخطر تمؾ التوجيات التي تعمؿ عمييا تمؾ التنظيمات  ,ايقاع اكبر قدر مف الخسائر في المستجيبيف االوائؿ لمعمميات اإلرىابية  ,وليس افضؿ مف مسرح

الجريمة لتحقيؽ ذلؾ  ,خصوصا في ظؿ وجود تمؾ الفرؽ في مكاف واحد.

 -2صالح خمؼ المطيري ،دور القيادة االمنية في مواجية الحدث االرىابي ،مرجع سابؽ ،ص 102
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الصدمة وىو ما يطمؽ عميو بسياسة الفظائع في مطمب اوؿ ,اما في المطمب الثاني مف ىذا المبحث
سنضع سيناريو مستقبمي لعممية ارىابية وىمية في محاولة لتصوير بعض العمميات االرىابية وما يمكف
اف يحدث خبلليا مف تحديات وعقبات تضاعؼ مف مخاطر االرتباؾ والفوضى لدى االجيزة االمنية.
المطمب االول :سياسة الفظائع كأنموذج عمى ارىاب الصدمة
" اآلثار التي تتركيا العمميات اإلرىابية عمى المنظومة األمنية والمجتمع  ،سواء كاف ذلؾ مف
الناحية النفسية

( )1

أو االجتماعية أو االقتصادية ،تعتبر مف المكاسب االستراتيجية التي تسعى لتحقيقيا

معظـ التنظيمات االرىابية؛ بالتالي في الجانب اآلخر ،أقصد المنظومة األمنية ،يجب أف تقمص بقدر
المستطاع ذلؾ اليدؼ الذي تسعى لتحقيقو تمؾ التنظيمات اإلرىابية مف وراء تنفيذىا لمعمميات
اإلرىابية ،وىذا الشؽ يؤكد المينية واالحتراؼ في التعامؿ مع العمميات اإلرىابية ،يضاؼ إلى ذلؾ قدرة
األجيزة األمنية عمى تجريد العممية اإلرىابية مف أىدافيا طويمة األمد وآثارىا المتعددة عمى نحو
خاص" ،

()2

لذا فاف الفترة التي تعقب الحدث االرىابي (الدقائؽ  60االولى) ،ويطمؽ عمييا بفترة المواجية
االولية او مرحمة الصدمة مف أخطر واىـ الفترات التي يمكف اف تعيشيا مختمؼ االجيزة االمنية
المعنية بمكافحة االحداث والكوارث االرىابية في مختمؼ ارجاء العالـ ،ومرد ذلؾ اف تمؾ الفترة تشكؿ
التطبيؽ االوضح لمختمؼ المخاوؼ واالثار الناتجة عف ارىاب الصدمة لدى االجيزة األمنية
خصوصا تمؾ التي تنعكس عمى قيادة العمميات ومسرح الجريمة اإلرىابية.
وتعتبر العمميات االرىابية العشوائية التطبيؽ العممي االوضح عمى ذلؾ ،لما تمثمو مف رمزية
لمفوضى واالرباؾ االجتماعي واالمني وانعداـ االنسانية واالخبلؽ؛ ولعؿ أبرز النماذج التطبيقية عمى
ذلؾ مف الناحية المكانية إطبلؽ نيراف مدفع رشاش عمى السياح في المطارات والمتاحؼ او تفجير
سيارة مفخخة في وسط االحياء السكانية او في االسواؽ المكتظة ،حيث ال تميز ىذه العمميات بيف
المقاتؿ وغير المقاتؿ ،وبيف البريء والمذنب ،والصغير والكبير ،والنساء والرجاؿ.

 -1تعكس الموجة األولى مف اإلرىاب “ مشاعر قوية مف الخوؼ ،والرعب وانعداـ األمف حيث يمكف أف تنشر أفبلـ الفيديو عمى سبيؿ المثاؿ صور التفجيرات
االنتحارية ،وعمميات القتؿ المستيدؼ ،واالختطاؼ واإلعداـ العمني الوحشي .وتحت رحمة التنظيمات اإلرىابية ومعاناة فقداف ما ُيسمى سمطة الحكومة ،انتابت
الكثير مف المواطنيف مشاعر انعداـ األمف ،والضعؼ ،والعجز واليأس .كؿ ىذا أدى إلى زيادة كبيرة في معدالت اضطراب القمؽ العاـ ،واضطراب القمؽ

الرىابي ،واضطراب اليمع ،التي ترتبط عادة بالتيديدات لحياة الفرد أو حياة القريبيف منو والعزيزيف عميو” راجع :طبيب باكستاني يساعد الناس عمى التكيؼ مع
صدمة عنؼ المتطرفيف (د .مياف افتخار حسيف) ،موقع :مجمة يونيباث األميركية التابعة القيادة المركزية األميركية ) (CENTCOMتاريخ النشر

2014/7/21ـ ،تاريخ الدخوؿ 2020/8/28ـ .المرجعhttps://unipath-magazine.com :
 - 2دمحم سعيد انفطيسي ،إدارة األزمات وانكىارث اإلرھابية (إدارة انتعافي) ،صحيفة انىطن انعمانية ،تاريخ اننشر  30اغسطس2020/و ،تاريخ اندخىل
2021/2/11و عهى انرابطhttp://alwatan.com/details/397006 :
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جانب اخر يتمثؿ في الجانب الزمني لسياسة الفظائع ،تتمثؿ في القياـ بتمؾ العمميات االرىابية
في مواسـ واوقات معينة ،لما تمثمو مف رمزية تمثؿ جانب غاية في الحساسية واالىمية الوطنية
خصوصا مف الناحية االمنية مثؿ مواسم االعياد والمناسبات الوطنية والدينية

()1

والرياضية

()2

وحسب العديد مف المحمميف المتخصصيف في مجاؿ مكافحة االرىاب فقد" صممت ىذه العمميات
عمى النحو الذي يستقطب اىتماما واسع النطاؽ مف خبلؿ قوة الصدمة التي يحدثيا اليجوـ او العممية
عمى مختمؼ المستويات خصوصا االجتماعية منيا واالمنية ،ولعؿ عمميات قطع رؤوس الرىائف
المرعبة ( )3ىي المثاؿ االقرب ليذا النوع مف ارىاب الصدمة"

()4

فعمى سبيؿ المثاؿ وفي سبتمبر "2006 /فتح مسمحوف أبوب احدى الحانات بمدينة يوروباف في
والية ميتشواكاف المكسيكية وألقوا بخمس رؤوس بشرية عمى األرض ،وقد أكدت الحكومة المكسيكية
ممثمة بوزير الداخمية في وقتيا أف اليدؼ مف القتؿ بيذه الطريقة ىو ايصاؿ رسالة ترويع ،وبث
الخوؼ بيف المدنييف ولدى السمطات"( ،)5االمر الذي يؤكد اف استيداؼ االجيزة االمنية والسعي الى
ارباكيا ،واضعاؼ قدرتيا عمى السيطرة عمى النفس ىدؼ مف اىداؼ التنظيمات االرىابية ومختمؼ
المجرميف.
وقد نشرت الباحثة في عمـ التطور البشري بجامعة درىاـ ،فرانسيس الرسوف في العاـ 2014ـ
كتابا تحت عنواف "قطع الرقاب :تاريخ سقوط الرؤوس والعثور عمييا " اثبتت فيو اف عمميات قطع
الرؤوس لبعض الشخصيات الغربية عمى يد التنظيمات اإلسبلمية يعتبر سبلح فعاؿ لبث الذعر بيف

 -1يعتبر موسـ الحج في مكة المكرمة مف المواسـ الدينية التي يجتمع فييا أكثر مف  3مبلييف مسمـ في مساحة ال تتجاوز  500متر مربع ،االمر الذي يمثؿ
حالة امنية عالية الخطورة وتتطمب جاىزية عالية مف قبؿ االجيزة االمنية في المممكة العربية السعودية ،اما مف جية اخرى فتعتبر تمؾ المساحة ىدؼ ألي

متطرؼ او مخرب او ارىابي .ففي موسـ حج العاـ  2007ـ " القت السمطات االمنية السعودية القبض عمى مجموعة كانت عمى وشؾ تنفيذ "عمؿ ارىابي" رغـ
تأكيد تمؾ االجيزة اف اىداؼ ذلؾ العمؿ االرىابي كانت خارج مكة والمشاعر المقدسة" المصدر :القبض عمى مجموعة كانت تخطط لعمؿ ارىابي اثناء الحج/

موقع

ايبلؼ

االخباري،

تاريخ

النشر

21

ديسمبر

تاريخ

،2007

الدخوؿ

/15

/2

2021ـ،

عمى

الرابط:

https://elaph.com/amp/Web/Politics/2007/12/289938.html

 -2بتاريخ  2016/10/11نجحت السمطات األمنية السعودية فى إحباط عممية إرىابية كانت تستيدؼ المباراة التى جمعت بيف منتخبي السعودية واإلمارات،
بممعب "الجوىرة" ضمف منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات اآلسيوية المؤىمة لموندياؿ  2018فى روسيا .المصدر :السعودية تحبط عممية إرىابية لتنظيـ

الدولة اإلسبلمية في الرياض ،موقع  ،bbcتاريخ النشر  / 11سبتمبر2017/ـ ،تاريخ الدخوؿ 2021 /2 / 15ـ عمى الرابط:

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-41235111

 -3يمثؿ نشر مقاطع قطع الرؤوس بشكؿ مباشر او حرؽ االشخاص احياء عمى شبكة االنترنت أبرز االمثمة عمى ما يطمؽ عميو بإرىاب الصدمة سواء كاف
ذلؾ عمى معظـ المشاىديف مف افراد المجتمع او عمى افراد األجيزة األمنية.

 -4رونالد كريمينستف ،مكافحة اإلرىاب ،مركز االمارات لمد راسات والبحوث االستراتيجية ،أبو ظبي /االمارات ،ط ،2011 /1ص 8
5

 -ويؿ غرانت ،العنؼ في المكسيؾ :خوؼ وترويع ،موقع بي بي سي ،تاريخ النشر 2012 /5 /15ـ ،تاريخ الدخوؿ 2021 /2 /20ـ عمى الرابط:

https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2012/05/120515_mexico_violence
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االفراد والمؤسسات االمنية ،وبدأت الموجة بقطع رأس الصحفي جميس فولي ،ومف ثـ تبعو ستيفف
()1

سوتموؼ وديفيد ىاينز وآالف ىاننغ وعبدالرحمف كيسيغ ،وكانت العمميات وحشية إلى أبعد حد"
المطمب الثالث :سيناريو عممية ارىابية لتطبيقات ارىاب الصدمة

في تماـ الساعة  10.45دقيقة مف مساء يوـ األربعاء الموافؽ  31يناير مف العاـ  2032وبينما
كاف العالـ يحتفؿ بأعياد راس السنة الميبلدية في مدينة ......وقع انفجار في وسط الشارع رقـ  5مف
الحي التجاري ،االمر الذي نتج عنو وفاة  126شخص في الحاؿ ،وجرح  7639شخص بيف ذكور
واناث باإلضافة الى الكوادر التابعة لؤلجيزة ذات العبلقة بالمحافظة عمى االمف وسبلمة الجميور.
اكتممت القيادات المعنية بإدارة العممية(المركز) بنسبو  90%في تماـ الساعة  11.15بسبب
االزدحاـ المروري الذي نتج عف العممية اإلرىابية ،والذي صعب كثير مف وصوؿ القيادات األمنية
كاممة في الوقت المناسب الى مركز العمميات ،اال اف المشكمة كانت في االرباؾ الذي حصؿ عمى
مستوى قيادات المؤسسات المعنية بالطوارئ واالسعاؼ لصعوبة وصوؿ المركبات الى موقع العممية
اإلرىابية.
وصمت اوؿ مركبة اسعاؼ في تماـ الساعة  11.30اما مراكب اإلطفاء فقد وصمت في تماـ
الساعة  11.42دقيقة ،ىذا باإلضافة الى وقوع بعض الحوادث المرورية مف قبؿ مركبات المستجيبيف
األوائؿ نتيجة االزدحاـ البشري وفوضى المركبات في محاوالتيـ لموصوؿ الى مسرح الحادث بسرعة.
في تماـ الساعة  12.09دقائؽ حدث انفجار اخر (عممية إرىابية ارتدادية) في مسرح الجريمة
اإلرىابية األولى ،وكاف اقوى بكثير مف االنفجار األوؿ؛ االمر نتج عنو إصابة العديد مف رجاؿ
اإلطفاء واالسعاؼ واالمف (المستجيبيف األوائؿ) ،باإلضافة الى بعض القيادات األمنية رفيعة المستوى
والتي كانت حاضرة في مسرح الجريمة إل دارة العممية مف الناحية الميدانية ،ىذا باإلضافة الى مزيد مف
الجميور الذي ىرع لمساعدة القتمى والجرحى نتيجة االنفجار األوؿ.
في الساعة  12.45تعرضت كؿ مف شبكة الكيرباء واالتصاالت لعممية تخريب ،تـ استعادة
االتصاالت في تماـ الساعة  01.12دقيقة ،اما الكيرباء ولؤلسؼ الشديد كانت المشكمة الرئيسية،
حيث لـ يتـ استعادتيا حتى اليوـ التالي ،رغـ اف إدارة العممية اإلرىابية تمكنت مف الحصوؿ عمى
محوالت كيربائية متنقمة لتزويد منطقة العممية اإلرىابية عمى األقؿ بالكيرباء في تماـ الساعة 01.53

 -1تحميؿ :عف فيديوىات داعش لقطع الرؤوس .ترعبنا متابعتيا لكف القاتؿ يغوينا بسحرىا ،موقع cnnبالعربي  ,تاريخ النشر  ،2015 /1 / 14تاريخ الدخوؿ
2021/2/20ـ عمى الرابط:

https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/01/14/beheadings-history
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 .1ما ىي عوامل االرباك في العممية اإلرىابية السابقة؟
أ .وقوع العممية اإلرىابي في فترة الميؿ وىو جانب يضعؼ مف قدرة معظـ األجيزة األمنية
ب .وقوع العممية اإلرىابية في مناسبة عامة وىي احتفاالت الدولة بأعياد راس السنة الميبلدية
ت .وقوع العممية اإلرىابية في حي تجاري مكتظ بالبشر
ث .عدد الوفيات والجرحى كبير لمغاية
ج .الوفيات كانت كبيرة بيف الوافديف ومف دوؿ مختمفة ،االمر الذي نتج عنو زيادة الضغوط
السياسية واألمنية الدولية عمى تمؾ الدولة
ح .حدوث االنفجار الثاني فاقـ مف المشكمة وتسبب بمزيد مف اإلرباؾ لمعظـ األجيزة األمنية
ووحدات إدارة العممية اإلرىابية.
خ .لـ يكف – لؤلسؼ الشديد – لدى تمؾ المدينة أي فرؽ مجيزة ومؤىمة لبلستجابة الثانية ،وىو ما
فاقـ مف خطورة الموقؼ وردة الفعؿ ،وزاد مف النتائج الكارثية لعدد الوفيات والمصابيف بيف
الجميور والمستجيبيف األوائؿ مف فرؽ اإلسعاؼ والطوارئ ورجاؿ االمف.
د .انقطاع شبكة االتصاالت ومحطة التزويد بالكيرباء عف المنطقة التي تعرضت لمعممية
اإلرىابية.
 .2نتائج العممية اإلرىابية
أ .وصوؿ  %90مف القيادات المتعمقة بإدارة العممية خبلؿ  30دقيقة تقريبا ،وتأخر بقية القيادات
بسبب االزدحاـ المروري ووجود بعضيـ في إجازة وبعد سكف اخريف عف مركز القيادة.
ب .تأخر واضح في وصوؿ مركبات اإلسعاؼ والمطافئ ما بيف  45-55دقيقة بسبب ازدحاـ
المرور وعدـ تجييز الشوارع
ت .اتضح إرىاب الصدمة بشكؿ واضح عمى األجيزة األمنية بسبب وقوع االنفجار الثاني أكثر
مف االنفجار األوؿ ،والذي يبدو اف تمؾ األجيزة كانت مستعدة لو الى حد بعيد.
ث .ضعؼ إدارة عممية التنقؿ في المنطقة التي وقعت فييا العممية اإلرىابية وتزويد الطرؽ بمسالؾ
خاصة لمركبات اإلسعاؼ واالطفاء نتج عنيا العديد مف الحوادث المرورية
 .3توصيات يمكن من خالليا تدارك النتائج السمبية لمعممية اإلرىابية
أ .تجييز البنية التحتية بما يساعد عمى سرعة االستجابة ميـ لمغاية (شوارع ،مستشفيات ،فرؽ
إطفاء ،عدد المركبات .الخ)
66

مجلة الذراصات الاصتراثيجية والعضكرية

املركس الذًمقراطي العربي  -برلين

ب .مف الضروري توفير مروحيات إلقبلؿ القيادات المركزية الى مقر العمميات في اثناء وقوع
العمميات اإلرىابية ،باإلضافة الى األىمية القصوى لتوفر مروحيات لمطواري واالسعاؼ السريع
خصوصا في ظؿ وقوع العديد مف العمميات اإلرىابية في الغالب في أماكف يتأخر وصوؿ
المركبات المعنية بالطوارئ واالسعاؼ الييا بشكؿ سريع.
ت .مف الميـ لمغاية اعداد أكثر مف فريؽ مف المستجيبيف األوائؿ لمختمؼ اشكاؿ العمميات
اإلرىابية.
الخاتمة:
تتعرض األجيزة األمنية في معظـ دوؿ العالـ نتيجة وقوع العمميات اإلرىابية خصوصا النوعية
او العشوائية منيا الى ضغوط نفسية وذىنية كبيرة ،أقرب ما تكوف الى صدمة إرىابية منفصمة ،نتج
عنيا في بعض األوقات نتائج خطيرة لمغاية ،انعكست سمبا عمى إدارة العممية اإلرىابية ككؿ ،االمر
الذي فاقـ بدوره مف الخسائر البشرية والمادية مف جية ،كما أثر مف جية أخرى عمى سمعة المؤسسة
األمنية.
عمى ضوء ذلؾ أصبح مف الضروري والميـ إعادة تقييـ قدرات وامكانيات األجيزة المعنية
بمواجية العمميات اإلرىابية ،خصوصا تمؾ المتعمقة منيا باحتواء اثار وانعكاسات ما يطمؽ عميو
بإرىاب الصدمة ،سواء كاف ذلؾ عمى مستوى غرفة ادارة االزمات ،أو مستوى مسرح الجريمة
االرىابية ،ومف جميع الجوانب المتعمقة منيا بتطوير وتأىيؿ الكادر االمني منيا او تطوير البنية
التحتية في ظؿ االرتفاع الكبير في عدد العمميات االرىابية والتغيير المتزايد في استراتيجيات تمؾ
التنظيمات ،وقد خمصت الدراسة الى عدد مف النتائج والتوصيات أبرزىا- :
اوال.النتائج:
-

ارىاب الصدمة الذي تتعرض لو االجيزة االمنية المعنية بإدارة العمميات االرىابية ىو حالة
طبيعية ال يمكف القضاء عميو بشكؿ مطمؽ او نيائي.

-

أخطر مستويات ادارة العممية االرىابية ىي تمؾ المتعمقة باإلدارة المركزية ،غرفة العمميات او
ادارة االزمة ،ومستوى مسرح الجريمة.

-

أبرز المخاطر التي يمكف اف تحدث اثناء االستجابة لمعممية االرىابية ىو التعرض لعممية
ارىابية ارتدادية االمر الذي يحتمؿ معو بشكؿ كبير القضاء عمى فرؽ االستجابة األولى
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ليس بالضرورة اف تتعرض مجموعة ادارة االزمة االرىابية الى االرتباؾ بشكؿ كامؿ او كمي،
بؿ ىناؾ احتماؿ اف يحدث ارتباؾ او ىمع في بعض الوحدات.

-

قد يستمر ارىاب الصدمة الى فترات طويمة بعد وقوع العممية االرىابية وقد يتراجع تدريجيا
نتيجة قدرة االجيزة االمنية وخبرتيا ومدى تأىيميا واعدادىا بشكؿ مناسب.

-

كمما طاؿ امد ارىاب الصدمة عمى االجيزة االمنية كمما ارتفع منسوب الخطر وازدادت
التبعات واالثار السمبية ،ويمكف التعرؼ عمى ذلؾ مف خبلؿ مدى ما تحقؽ عمى مستوى
السيطرة خبلؿ فترة الػ  60دقيقة التالية لوقوع العممية اإلرىابية.

-

يعتبر مركز ادارة العمميات االرىابية مف أبرز االىداؼ المحتمؿ تعرضيا لعممية ارىابية بشكؿ
منفصؿ او حتى اثناء وقوع عمميات ارىابية اخرى وذلؾ إلفقاد المؤسسة االمنية قدرتيا عمى
ادارة العممية االرىابية.

-

أكبر التحديات والعقبات التي يمكف اف توجو القيادة االمنية القائمة عمى ادارة االزمة او
العممية اإلرىابية ىي اشكالية اتخاذ الق اررات ،ولعؿ أبرز تمؾ االشكاليات تتعمؽ باتخاذ ق اررات
متسرعة او خاطئة لسبب او ألخر مثؿ نقص المعمومات او التحميؿ الخاطئ.

-

مسرح الجريمة االرىابية يعد بحؽ مصدر رعب وقمؽ المحدود لمقيادة المركزية وقيادات مسرح
الجريمة ،خصوصا عندما تكوف العممية االرىابية نوعية او تحمؿ طابع العشوائية او بسبب
وجود معمومات تشير الى احتماؿ وقوع عمميات ارتدادية.

-

دمار البنية التحتية يؤثر بشكؿ مباشر عمى نجاح ادارة واحتواء العممية االرىابية خصوصا
شبكات االتصاالت والكيرباء والطرؽ.

-

تشكؿ االدلة المادية التي يتـ الحصوؿ عمييا مف مسرح الجريمة االرىابية مصدر رئيسي
لمحصوؿ عمى المعمومات المطموبة حياؿ مرتكبي الجريمة وكيفية ارتكابيا وغير ذلؾ.

-

ال يقتصر مسرح الجريمة عمى موقع االنفجار الناتج عف العممية االرىابية بؿ يمتد الى ابعد
مف ذلؾ بكثير.

-

أعظـ التحديات المتعمقة بمرحمة المواجية ىي القدرة عمى المحافظة عمى التوازف بيف فرط
التصرؼ واثارة الخوؼ وتدني التصرؼ والتعامي عف التيديدات واالخطار.

-

تحمؿ عممية االستجابة االولية لمعممية االرىابية المزيد مف العقبات لنظ ار الستجابة أكثر مف
جية ليا في نفس الوقت ،مثؿ االجيزة االمنية ،والكوادر الصحية ،وافراد الطوارئ واالسعافات
األولية.
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الفوضى التي تحصؿ مف قبؿ االفراد المدنييف المتواجديف في مسرح العممية االرىابية تعتبر
مف أكثر اشكاؿ القمؽ التي تعاني منيا فرؽ االستجابة األولى.

ثانيا .التوصيات:
-

يمكف التخفيؼ مف ارىاب الصدمة لدى االجيزة االمنية الى الحدود الدنيا عبر التدريب
والتاىيؿ وتطوير البنية التحتية األمنية.

-

مف الميـ لمغاية اف يتـ اعداد فرؽ استجابة بديمة لممستجيبيف االوائؿ تحسبا ألي حالة طارئة.

-

يجب اف يتـ االعداد وتجييز وحدات الدعـ والمساندة التابعة لمركز العمميات او ادارة االزمة
بشكؿ منفصؿ اوال ،ومف ثـ اعدادىا مف ضمف فريؽ متكامؿ ،خصوصا مجموعة المعمومات
والتحميؿ والتحريات والتحقيؽ.

-

مف الميـ لمغاية تجييز المبنى الذي تتـ فيو ادارة العمميات االرىابية بمختمؼ اشكاؿ التجييزات
الضرورية إلدارة العممية االرىابية وتحصينو بطريقة جيدة جدا توفر الحماية والسبلمة
لمعامميف.

-

مف الميـ لمغاية وجود غرؼ عمميات بديمة لممركز الرئيسي ،باإلضافة الى اىمية وجود غرؼ
عمميات متنقمة.

-

توثيؽ العممية االرىابية منذ لحظة وقوعيا بكؿ تفاصيميا.

-

ضرورة توفير سكف لقائد العمميات في مبنى القيادة وفي حالة غيابو عف المبنى لسبب او
آلخر فمف الضروري لمغاية اف يكوف نائبو موجود في المبنى.

-

ضرورة توفير سكف لموظفي وحدات الدعـ والمساندة في المبنى الرئيسي إلدارة العمميات
اإلرىابية.

-

مف الميـ لمغاية توفر طائرات ىيموكوبتر في مقر االدارة المركزية لنقؿ القيادات وفرؽ مسرح
الجريمة تحسبا ألي طارئ يحوؿ دوف وصوليـ الى اماكف عمميـ في الوقت المناسب.

-

تجييز البنية التحتية بشكؿ مناسب لتسيؿ الحركة والتنقؿ اثناء وقوع العمميات اإلرىابية.

-

ضرورة وجود بدائؿ متنقمة لحاالت الطوارئ لمنقؿ واالتصاالت وشبكات الماء والكيرباء
واالعاشة والمستشفيات.

-

مف الميـ لمغاية المحافظة عمى االدلة الجنائية وحماية الشيود في مسرح الجريمة.

-

مف أبرز االجراءات التي يتـ اتخاذىا عند ووقع العمميات االرىابية عمؿ سياج داخمي ميمتو
عزؿ وحماية موقع الحدث او الجريمة االرىابية وسياج خارجي ميمتو عزؿ منطقة الحدث.
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الحيمولة دوف دخوؿ الفضولييف ورجاؿ االعبلـ والجميور الى موقع الحدث بقدر المستطاع
خصوصا خبلؿ الساعة األولى.

-

يجب اف نضع في الحسباف كيؼ يمكف اف يتحوؿ مسرح الجريمة او المكاف الذي وقعت فيو
العممية اإلرىابية في حاؿ لـ يكف بيف ىذه االجيزة أي تنسيؽ او تدريب مشترؾ او تعاوف
سابؽ ،او ادارة استجابة متمكنة ومحترفة تقود كؿ ىذه الفرؽ الى مشكمة كبيرة لمغاية.
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الموارد الطبيعية كآلية لتحويل النزاعات المسمحة :دراسة في تحويل النزاع في ليبيريا
Natural resources as a mechanism for transforming armed conflict: A study
in conflict transformation in Liberia
وفاء ُمحداب
Wafa.mohdeb@univ-jijel.dz

مخبر العموـ السياسية الجديدة -المسيمة
طالبة دكتوراه عموـ سياسة تخصص األمف والنزاعات في إفريقيا بجامعة محمد الصديؽ بف يحيى-
جيجؿ
ممخص:
تناقش ىذه الورقة الدور الذي تمعبو الموارد الطبيعية في إيجاد حموؿ مبتكرة لمنزاعات المسمحة بدؿ كونيا موضوع ومغذي لمنزاع .يركز ىذا البحث عمى
النزاع الميبيري في تسعينيات القرف الماضي حيث كاف الخشب أحد مصادر تأجيجو لعقود .وعميو ،لجأت الدراسة لمقاربة تحويؿ النزاعات كآلية حديثة لتسوية

النزاعات؛ إذ تتعاطى مع جذور والبنية التحتية لمنزاع بدؿ البنية الفوقية بتعبير ماكس وىو ما يكرس إجراءات األمف مستداـ عمى المدى البعيد.مف ثـ ،فالغرض مف
ىذه الدراسة ىو تفحص الجيود والمساعي الدولية في تفعيؿ تدابير المقاربة التحويمية في ليبيريا بخصوص مورد األخشاب.
الكممات المفتاحية :الموارد الطبيعية ،مقاربة تحويؿ النزاعات ،النزاع الميبيري.

Abstract:
This paper discusses the role that natural resources play in creating innovative solutions to armed conflict rather than
being a topic and feeder of conflict. Hence, The research focuses on Liberian conflict during the 1990s, where wood has been
a source of fuel for decades. Then, The study used conflict transformation approach as amodern mechanism for settling
conflict; it deals with the roots and infrastructure of the conflict instead of the superstructure in Max‟s term, which implies
sustainable security‟ measures in long term. As well, The purpose of this study is to examine international efforts and
endeavors to energizing transformational measures in Liberia related to timber resource.
Key words: natural resources, Conflict transformation approach, Liberian conflict .

مقدمة:
تعد الموارد الطبيعية في إفريقيا مف أىـ مصادر الن ازعات التي ظيرت بعد الحرب الباردة حيث
سجمت القارة اإلفريقية مستويات عالية مف العنؼ والمواجيات المسمحة التي كانت حروب الموارد عامبل
أساسيا في تأجيجيا عف طريؽ تزويد أطراؼ النزاع بعائدات مالية معتبرة وىناؾ العديد مف األمثمة الحية
كالنزاع الكنغولي ،األوغندي ،سيراليوف وليبيريا وغيرىا .وىو ما حفز الكثير مف الباحثيف لمقياـ بأبحاث
كثيرة مف أجؿ تفسير العبلقة الموجودة بيف النزاع والموارد ،وبغرض إيجاد سبؿ وقؼ االقتتاؿ المسمح ومنع
انتشاره .غير أف ىذه العبلقة تغيرت بعد أف أدرؾ الباحثوف أف النزاع تعبير طبيعي لبلختبلفات
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االجتماعية .إف ىذا التغير في إدراؾ النزاع يقتضي بالضرورة تغي ار في طرؽ تسويتو بتجاوز األساليب
التقميدية إلى األساليب الحديثة التي تتبلءـ و طبيعة التحوؿ في المفيوـ.
ال َيكمف التحدي األكبر لدوؿ ما بعد النزاعات المسمحة في القضاء عمى النزاعات ،بؿ في تحويؿ

الطرؽ التعبيرية الصراعية لطرؽ سممية عف طريؽ دعـ عمميات بناء السبلـ .كتمؾ النزاعات المرتبطة
بالموارد الطبيعية؛ يكوف ذلؾ بالسعي إلى لتحويميا مف مصدر نزاع إلى مصدر لبناء السبلـ حيث تتمكف
الدوؿ مف توجيو عائدات الموارد إلى دعـ اإلنعاش االقتصادي وسبؿ التنمية ،كذلؾ المساىمة في الثقة
والتعاوف التي تفتقر إلييا المجتمعات التي مزقتيا الحروب.
لقد واجيت ليبيريا تحديات كبيرة عقب انتياء عمميات االقتتاؿ بيف أطراؼ النزاع وىو ما استدعى
تفعيؿ جيود بناء سبلـ ما بعد النزاعات المسمحة بيدؼ القضاء عمى كؿ ما مف شأنو أف يعيد النزاع مف
جديد مف خبلؿ عمميات بناء ط ويمة األمد ،منيا ما كاف مرتبطا بدور الموارد الطبيعية في توطيد السبلـ،
حيث يؤدي تحويؿ الموارد الطبيعية باإلضافة إلى عوامؿ كثيرة دو ار أساسيا في تحقيؽ سبلـ مستداـ
بميبيريا.
وفي ىذا السياؽ ،تناقش ىذه الورقة البحثية اإلسيامات الدولية لتحويؿ الموارد الطبيعية في أعقاب
النزاع المسمح في ليبيريا بالتركيز عمى األخشاب كمورد رئيسي في تأجيج الحرب األىمية التي استمرت
لعقود ،ونتيجة لذلؾ كاف إصبلح الغابات ضرورة وأولوية لترتيبات بناء السبلـ في ليبيريا .وعمى ىذا
األساس تُطرح اإلشكالية التالية:
ماىو دور الموارد الطبيعية في تحويل ودعم عمميات السالم في ليبيريا؟
ويندرج ضمف ىذا اإلشكاؿ التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما ىي خمفيات نزاع الموارد في ليبيريا؟
 .2ما ىي أىـ تدابير بناء السبلـ في ليبيريا؟
 .3ما ىي أىـ المبادرات الدولية لتحويؿ الغابات في ليبيريا؟
ولطرح الموضوع في قالب منيجي اعتمدنا الخطة التالية:
المحور األول :تطرقنا إليتمولوجيا نزاع الموارد في ليبيريا
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المحور الثاني :تدابير تحويؿ النزاع و بناء السبلـ في ليبيريا :اوال قمنا بتحديد مقاربة تحويؿ النزاع
واإلطار المفاىيمي المتصؿ بيا (إدارة النزاع و حؿ النزاع) ومف ثـ عالجنا إجراءات تحويؿ النزاع وادارة
الموارد في ليبيريا.
المحور الثالث :رصدنا فيو أىـ اإلسيامات الدولية إلصبلح الغابات الميبيرية

المحور األول :إيتيمولوجيا نزاع الموارد الطبيعية في ليبيريا:
نشبت الحرب األىمية في ليبيريا في الرابع والعشريف مف ديسمبر  ،1989عندما قاد شارؿ تايمور
الحرب ضد الرئيس صمويؿ دو انطبلقا مف أراضي ساحؿ العاج المجاورة ،وبدعـ مباشر مف منظمات
كنسية تبشيرية ودوؿ إفريقية مجاورة ،مما أدى إلى نجاحو في اإلستيبلء عمى  %90مف الببلد ،وصار
عمى مقربة مف العاصمة مونروفيا .وفي سبتمبر  1990تمكنت قوات البرنس جونسوف –المنشقة عف
تايمور -مف اغتياؿ الرئيس دو ،ومنذ ذلؾ الحيف دخمت الببلد في حرب أىمية واسعة النطاؽ أسفرت عف
مقتؿ قرابة مئة وخمسيف ألؼ شخص ،إضافة إلى فرار عشرات اآلالؼ إلى الدوؿ المجاورة ،ولـ تنتو
المرحمة األولى مف الحرب إال مع إجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية في جويمية عاـ  ،1997والتي
أسفرت عف فوز تايمور بيا ،إال أنيا اندلعت مجددا عاـ  1999بعد فشؿ تايمور في تحقيؽ االندماج
الوطني في الببلد.

1

مما ال شؾ فيو أف جذور النزاع الميبيري ( )2003-1989معقدة و متشابكة ،غير أف األرض
والموارد الطبيعية لعبت دو ار أساسيا في حسابات أطراؼ النزاع منذ البدايات األولى ،فمنذ نشأت ليبيريا
في منتصؼ القرف التاسع عشر ،حكمت الببلد أنظمة قمعية أوليغارشية سعت لفرض الثقافة ،الديف
والترتيبات السياسية واالقتصادية عمى السكاف األصمييف؛

2

إذ تعود فييا ممكية األراضي لمجموعة

األفرو-أمريكييف الذيف يشكموف  %4مف إجمالي السكاف ،بينما أجبرت األغمبية عمى العيش في إطار
ترتيبات جماعية لؤلراضي يسيطر عمييا الزعماء التقميديوف.
انتيجت ليبيريا في الخمسينيات مف القرف الماضي ،سياسة الباب المفتوح open door policy
وىي ما فجرت عمميات استثمار واسعة في مناجـ الحديد ،الكاوتشوؾ ،الموارد التعدينية ،العقارات ،المطاط
واألخشاب ما أدى الرتفاع إيرادات الحكومة مف الموارد الطبيعية غير أنو تـ احتكار العائدات بيف مبلؾ
 1بدر حسف الشافعي ،تسوية الصراعات في إفريقيا(نموذج اإليكواس) ،دار النشر لمجامعات ،القاىرة ،2009 ،ص .160
Michael D,Bevers, peace resources ? GoverningLiberia’s forests in the aftermath of conflict, Routledge,UK,2015, p4.

75

2

مجلة الذراصات الاصتراثيجية والعضكرية

املركس الذًمقراطي العربي  -برلين

وعطمت التنمية وتركت الببلد تعاني
األراضي ،النخب السياسية والشركات األجنبية بينما ُحرـ السكاف ُ

التخمؼ والفقر.

عم ى الرغـ مف ىذا السياؽ التاريخي ،فإف الموارد الطبيعية في ليبيريا لـ تكف موضع اىتماـ الفواعؿ
الدولية – باستثناء أنيا سمعة قابمة لمتداوؿ – عمى الرغـ مف اشتداد النزاع في منتصؼ التسعينيات .فمقد
كانت نقطة التحوؿ في أواخر التسعينيات حيث ربطت دراسة عممية الحرب األىمية بالموارد الطبيعية* وقد
تـ تعزيز ىذا الطرح في ليبيريا بعد أف أصبح شارؿ تايمور  Ch .Taylorرئيسا لمببلد حيث منح
الحكومة سمطات شاممة لمسيطرة عمى الموارد الطبيعية اليائمة لمببلد ،كما لجأ الستغبلؿ حقوؿ الماس
لتدعيمو في الحرب الميبيرية فضبل عف تػأجيج الن ازع في سيراليوف.
في سنة  2001فرضت األمـ المتحدة حظر االستيراد المباشر أو غير المباشر لمماس لكؿ مف
سيراليوف و ليبيريا مف أجؿ وقؼ تدفؽ العائدات إلى الجماعات المتمردة في سيراليوف .وبسبب العقوبات
المفروضة عمى الماس ،وجو تايمور انتباىو إلى األخشاب في ليبيريا  -وىو ما يبرز في ارتفاع حصيمة
صادرات قطع األشجار بيف  - 2002-1999وقد كانت أرباحيا مسؤولة عف استمرار العنؼ وعدـ
اإلستقرار اإلقميمييف .1وىو ما يبرز في الواقع مف خبلؿ تورط شركات أجنبية في تأزيـ الوضع ،حيث إف
أكبر امتياز لؤلخشاب منح لمؤسسة األخشاب الشرقية  Oriental Timber Corporationكاف مقابؿ
تزويد الحكومة باألسمحة ،كما اتُّيمت شركة  Writ-largeلصناعة األخشاب بمساىمتيا في زيادة
معدالت الفقر والجوع و إفشاء المرض وضعؼ الرفاه.
في ماي  ، 2443وكنتيجة لتدىور الوضع طالبت األمـ المتحدة الدوؿ باتخاذ التدابير البلزمة لمنع
إستيراد جميع جذوع األشجار ومنتجات األخشاب الناشئة في ليبيريا إلى أراضييا لمدة عشرة أشير،2
وقد تـ فرض ىذه العقوبات إلى حيف موافقة الحكومة الميبيرية عمى اإلصبلحات التي مف شأنيا ضماف
إنشاء قطاع قائـ عمى المشاركة والشفافية ويخضع لممساءلة القانونية بما يكفؿ تعميـ الفائدة لكامؿ
الميبيرييف.

*قدـ كتاب "وظائؼ العنؼ اإلقتصادية في الحروب األىمية " " "The economic functions of violence in civil warلصاحبو دايفيد كيف David.Keen
بديبل عف األطروحات السائدة التي ترى أف العنؼ نتيجة ألسباب دينية واثنية بؿ قد يكوف بدوافع اقتصادية.

Ibid , p 5.
Michael,D, Bevers , peacebuilding and natural resource governance after armed conflict Sierraleone and Liberia,
palgrave macmillan, Zwitzerland, 2019,
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وقد ُنفي تايمور بعد وقؼ أعماؿ العنؼ في عاـ  ،2003وتـ التوصؿ إلى اتفاؽ سبلـ شامؿ،

ُمنحت عمى إثره الفصائؿ المتمردة مناصب قيادية في الحكومة االنتقالية .في وقت الحؽ ،نشرت األمـ
المتحدة قوة حفظ سبلـ قواميا  15000فردا لتتبع وتنفيذ اتفاقية السبلـ ،ومساعدة الحكومة االنتقالية في
إدارة الموارد الطبيعية.

المحور الثاني :أىم تدابير تحويل النزاع وبناء السالم في ليبيريا:
قبؿ التطرؽ لترتيبات تحويؿ النزاع في ليبيريا يتوجب أوال تحديد مفيوم تحويل النزاع والمفاىيـ ذات
الصمة بو كإدارة النزاع وحؿ النزاع حتى يتأتى لنا عدـ الخمط بيف المصطمحات.
أ .تحديد مفيوم تحويل النزاع:
يقوـ مفيوـ التحويؿ باألساس عمى قمب الرؤية التقميدية التي تصور النزاع عمى أنو ظاىرة سمبية
وجب إخمادىا وطمسيا إلى نظرة حديثة أكثر انفتاحا باعتبار النزاع حالة طبيعية صحية ،إذ يفسح المجاؿ
لمتعدد والتنوع بؿ وتمنع دكتاتورية األفكار .لذلؾ بات الحد األدنى مف النزاع ضروري.
ومف ثمة فالنزاع بالمنظور التحويمي ىو محرؾ الفكر؛ إنو يثير فينا المبلحظة والذاكرة ،وىو ما
يدفعنا إلى اإلبتكار؛ ذلؾ أف الصدمات التي يحدثيا فينا تدفعنا لمخروج مف السمبية إلى خمؽ حموؿ وابتكار
تسويات ،إف النزاع قد يكوف البد منو لمتفكير واإلبداع.

1

مع ذلؾ ،بات مفيوـ تحويؿ النزاع مف المفاىيـ الجدلية التي أثارت النقاش حوؿ تعريفو وموقعو في
مراحؿ النزاع ،يشير المفيوـ إلى تغيير الجذور واألسباب والمواقؼ األساسية لممجتمع المتنازع ،لبلنتقاؿ
مف مرحمة النزاع إلى مرحمة السبلـ اإليجابي بتعبير جوف غالتوف؛ أي تحقيؽ العدالة االجتماعية المرتبطة
بالبنى والمؤسسات بإزالة أسباب النزاع سواء كانت مادية أو معنوية .لذلؾ ينظر ليذا المقترب عمى أنو
عممية لبناء السبلـ بعد انتياء النزاع ويركز عمى اإلدراكات المختمفة والسياقات االجتماعية والثقافية التي

1

ببلؿ لعيساني ،النزاعات المستعصية ورىان السالم المستدام :نحو مقاربة تحويمية من أجل حمول نيائية ،مجمة أبحاث قانونية وسياسية ،العدد  ،2جامعة محمد

الصديؽ بف يحيى جيجؿ ،ص .44
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تبنى فييا الحقيقة ،وبالتالي فيو يؤدي إلى تقوية الفاعميف ودعـ مسارات التعاوف والتفاعؿ بينيما مف أجؿ
إرساء بنية تحتية اجتماعية وثقافية واقتصادية لمسبلـ.1
فضبل عف ذلؾ ،يتعدى مفيوـ تحويؿ النزاع السيطرة عميو وضبطو وادارتو إلى إدراؾ النزاع
والتعامؿ مع طبيعتو ،ذلؾ أف النزاعات والصراعات وفؽ مقاربة التحويؿ حالة طبيعية في حياة البشر وجب
التعامؿ معيا ال اليروب منيا؛ أي العمؿ عمى تغيير العبلقات النزاعية بيف األطراؼ داخؿ البيئة النزاعية
عبر تغيير الطرؽ التعبيرية التي تنتيجيا األطراؼ المتنازعة بالشكؿ الذي تتحوؿ فيو بيئة النزاع مف بيئة
نزاع عنيؼ إلى مسرح لتنافس نظيؼ ،بعبارة أخرى "الوصوؿ إلى أصؿ المشكبلت ،واتخاذ إجراءات
لتجنب النزاع ،بما في ذلؾ التغيير في المؤسسات والسياسات االجتماعية .وىذا ما يعبر عنو مفيوـ" بناء
السمـ" ،الذي أضحى واحدا مف المفاىيـ المركزية في حقؿ دراسات السمـ والنزاع "خصوصا مع خروجو مف
الجانب المفيومي والنظري إلى الجانب المؤسساتي بظيور لجنة بناء السمـ التابعة لؤلمـ المتحدة سنة
.22005
وعميو ،تضـ عممية تحويؿ النزاع نطاقا واسعا مف النشاطات التي تستيدؼ تعزيز وتشجيع التغييرات
البنيوية والييكمية التي تتعاطى مع جذور النزاع القائـ وتتبع مسبباتو التي تختفي وراء مظاىره التعبيرية
التي ال تعكس حقيقتو .وأىـ النشاطات المشمولة بالتحويؿ ىي :عمميات صنع السبلـ ،رفع مستوى الوعي
بالنسبة لقضايا السبلـ والعدؿ وحقوؽ اإلنساف ،العمميات السياسية وتشجيع المشاركة في الشعبية في
وتعزيز الثقة ،توفير الخدمات االجتماعية ،تعزيز دور المجتمع المدني ،القياـ بأعماؿ تطوير الذات وتنمية
واعمار واعادة بناء المجتمع المحمي .بيذا المعنى ،التعاطي مع النظـ اإلجتماعية والثقافية والسياسية
التي تولد العنؼ ،وتجنب حصر التعامؿ مع الحوادث الطارئة ىو المقصد األساسي لكؿ جيود التحويؿ؛
فالنظـ تُحوؿ وال تُحؿ.

3

ب .المفاىيم ذات الصمة بالتحويل  :إدارة النزاع ،حل النزاع.

1

.2
2

3

سيموف مايسوف ،ساند ار ريتشارد ،المقتربات واألدوات المعاصرة في تحميل النزاعات الدولية ،تر :محمد حمشي ،الوكالة السويسرية لمتنمية والتعاوف ،سويسرا ،ص
جماؿ ،منصر ،بناء السمم في مرحمة ما بعد النزاعات :المضامين و النطاقات ،دفاتر السياسة والقانوف ،العدد  ،13جواف ،2015ص .380

ببلؿ لعيساني ،األساليب الجديدة في تسوية النزاعات الدولية بعد الحرب الباردة ،أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العموـ سياسية ،جامعة الجزائر ،3نوفمبر

 ،2014ص ص.210 ،209
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يتعمؽ مصطمح إدارة النزاع ( )conflict managementبأعماؿ ومجيودات الدرب األوؿ مف
الدبموماسية التي تركز عمى دور الفاعميف الدولييف الرسمييف (الدوؿ أو الجماعات اإلقميمية ،المنظمات
الدولية ) ويستخدـ مفيوـ إدارة النزاع عمى نطاؽ واسع لئلشارة إلى الجيود التي تمنع تطور األعماؿ
العدوانية مف خبلؿ احتواء و محاولة منع العنؼ المباشر (التشابؾ المباشر) بيف األطراؼ ووقفو .تكوف
عادة بنشر فرؽ عسكرية لمنع تصاعد أعماؿ العنؼ 1.وقد برزت أعماؿ الدرب األوؿ مف خبلؿ مجيودات
األمـ المتحدة في إدارة النزاع عبر عمميات حفظ السبلـ في إطار إجراءات الدبموماسية الوقائية لمتدخؿ
المبكر .حيث أرسمت مف أجؿ ذلؾ بعثة مراقبيف إلى ليبيريا ( ،2 )UNOMILأما عمى المستوى اإلقميمي
برز الدور الفعاؿ الذي قامت بو المنظمة االقتصادية لدوؿ غرب إفريقيا (  ،)ECOWAحيث سعت
لتعزيز ودعـ السبلـ في ليبيريا مف خبلؿ التدخؿ في المراحؿ األولى لمنزاع بإرساؿ قواتيا العسكرية لحفظ
السبلـ اإليكوموغ ( )ECOMOGالتي تحولت الحقا لقوات فرض سبلـ سنة  1993بعد رفض الرئيس
تايمور بوقؼ أعماؿ العنؼ.
وتأسيسا عمى ما سبؽ ،تتمثؿ أىداؼ إدارة النزاع في ردع العنؼ المتزايد والظروؼ المتدىورة
وتحويؿ سيناريو النزاع مف الدينامكيات ال مدمرة الى الديناميات البناءة ،مما يميد الطريؽ لمعمؿ الفعاؿ
عمى حؿ النزاعات في المستقبؿ ،بعبارة أخرى تعتبر إدارة النزاع في إطار عمـ النفس السبلـ "سبلما سمبيا
" ألنيا توفر نياية لتوجيو العنؼ ،غير أنو لـ يعالج بعد القضايا األعمؽ واألطوؿ .فغالبا ما تكوف
عمميا ت منع واحتواء النزاع تمثؿ إجراءات تمييدية مف الدرجة األولى إذا تمت بنجاح وفعالية فإنيا توفر
أرضية صمبة لمبدء في مرحمة تقريب وجيات النظر بيف المتنازعيف .فيي بذلؾ تحتاج إلى أف تتبعيا
جيود لتحريؾ األطراؼ المتورطة نحو التفاىـ وحؿ النزاع.
استخدـ مصطمح حل النزاع ( )conflict resolutionلئلشارة لمعمميات التي تتوصؿ مف خبلليا
األطراؼ إلى اتفاؽ و تسويات حوؿ سيناريو النزاع التي تستيدؼ باألساس تمبية اإلحتياجات والمصالح
األساسية ألطراؼ النزاع .عبلوة عمى ذلؾ ،وتتوقؼ جيود تسوية وحؿ النزاع عمى تجديد وبناء العبلقات
بيف الجماعات المتنازعة بواسطة أساليب متعددة مثؿ :التفاوض ،الوساطة ،التحكيـ  ...وغيرىا بحيث
يراعى فييا القائموف بالتسوية فكرة إيجاد حموؿ متكاممة و أف تكوف نتائجيا مرضية لجميع أطراؼ النزاع.
1

2

Barbara stint, conflict management,resolution and transformation, Blackwell publishing, 2012, p 1.
اسماعيؿ كرازدي  ،نصيرة صالحي ،إدارة النزاع وحوكمة بناء السبلـ في مناطؽ ما بعد النزاع في ليبيريا وسيراليوف  ،مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية ،العدد

الخامس ،مارس ،2015ص .268
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برزت مساعي حل النزاع في ليبيريا بوضوح مع دور الجماعة اإلقتصادية لغرب إفريقيا
(اإليكواس) حيث سعت الجماعة منذ اندالع النزاع إلى العمؿ مف أجؿ إدارتو بوسائؿ التسوية التقميدية،

في ىذا الصدد قامت بإنشاء "لجنة الوساطة الدائمة " ) standing mediation committee (1تتكوف
مف خمس دوؿ أعضاء مف أجؿ القياـ بجيود التسوية السممية .وفي إطار نشاطات حؿ النزاع تنكشؼ
مسارات الدرب الثاني الدبموماسية المتعمقة بأدوار الفواعؿ غير الدوالتية كالمؤسسات غير الحكومية ودور

المراكز وورشات حؿ النزاع .مف المراكز التي ساىمت في تسوية النزاع الميبيري نجد مركز كارتر (الذي

أسسو الرئيس جيمي كارتر سنة  )1983حيث عقد ال مركز عددا مف ورش العمؿ مع الفصائؿ المتحاربة
في ليبيريا بالتعاوف مع معيد تحميؿ النزاعات وحميا التابع لجامعة جورج ماسوف ومعيد الدبموماسية

المتعددة المسارات بواشنطف ( ،)IMTDوعمؿ المركز عمى مناقشة القضايا الحيوية وخيارات السبلـ في
ليبيريا بيدؼ القضاء عمى مسببات عودة النزاع .

2

يتـ في الواقع المجوء إلى مقاربة حؿ النزاع سواءا قبؿ اندالع النزاع كإجراء وقائي أو بعد احتواء

النزاع كوسيمة لمعالجة وحؿ المشكبلت الناجمة عف العنؼ إذ تكوف أطراؼ النزاع مييأة لمتفاوض وإليجاد

نتيجة مرضية لجميع األطراؼ .كمحصمة لما سبؽ ،يقدـ جوف غالتونغ ( ) G. Galtungرؤية مبسطة
لفيـ المقاربات الثبلث السالفة الذكر حيث يحدد ثبلثة جوانب مف مقاربة السبلـ ىي  :حفظ السبلـ

( ،)Peace keepingصنع السبلـ ( .) Peace makingوأخي ار بناء السبلـ ()Peace building
كأبعاد مختمفة ومكممة الستراتيجية السبلـ :
-

3

حفظ السالم أو إدارة النزاع ىو استجابة لحالة حادة وحرجة ،عادة ما تنطوي عمى احتواء ووقؼ
تصعيد العنؼ و الفصؿ بيف المتقاتميف.

-

بينما يركز صنع السالم أو (حل النزاع) يركز عمى التوصؿ إلى تسويات () settlement
واتفاقات ( ) agreementلحالة النزاع .

-

أما فيما يخص بناء السالم (تحويل النزاع ) :فيو محاولة أكثر استباقية تيدؼ لعبلج وشفاء
مجتمع ما بعد النزاع والحد مف العنؼ الييكمي لمنع احتماالت اندالع النزاع والعنؼ في المستقبؿ.

-

ويؤكد غالتونغ أف شروط السبلـ الدائـ تتطمب القضاء عمى جميع أشكاؿ العنؼ غير المباشر
وألجؿ إيقاؼ الن ازعات البد مف تحويؿ أشكاؿ السموؾ ومواقؼ األطراؼ المعنية .ويستند فيـ

يوىاف غالتونغ لبناء السبلـ عمى التمييز بيف السمـ السمبي( نياية العنؼ المباشر أو الفيزيائي)
والسمـ اإليجابي ( غياب العنؼ الييكمي أو غير المباشر) .4فبينما يحقؽ غياب العنؼ الجسدي
1
2

بدرحسف الشافعي ،مرجع سابؽ ،ص .196

اسماعيؿ كرازدي  ،نصيرة صالحي ،مجع سابؽ ،ص .269

Barbara, sint, Ibid, p 3.
4

3

جماؿ منصر ،مرجع سابؽ ،ص.381
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أو الفيزيائي السمـ السمبي مف خبلؿ حفظ السبلـ ،يمكف تحقيؽ السمـ االيجابي فقط مف خبلؿ
غياب العنؼ الييكمي عف طريؽ صنع السبلـ وبناء السبلـ.

 .2تحويل النزاع وادارة الموارد في ليبيريا :

برز دور األمـ المتحدة كمرحمة أولى في دعـ السبلـ في ليبيريا،عف طريؽ عمميات نزع السبلح
وتسريح اآلالؼ مف المقاتميف ،كما قاـ مجمس األمف بنشر قوات بعثة األمـ المتحدة في ليبيريا المعروفة

اختصا ار باسـ أونيميؿ  UNIMILلتوفير األمف ،واجراء حمبلت إعبلمية جماىيرية بتجنيد مف المجنة

الوطنية لنزع السبلح واعادة اإلدماج والتأىيؿ  DDRRوىذا بيدؼ إعادة ىيكمة الشرطة وتسييؿ عودة

البلجئيف وفتح مجاؿ اإلنتخابات في ليبيريا سنة  ، 2005واإلشراؼ عمييا ومراقبتيا .باإلضافة إلى تدريب

اآلالؼ مف عماؿ االنتخابات الميبيرييف.
-

دور التمويالت الدولية في إعادة اإلعمار :وقد تجمت في شراكة وتعاوف األمـ المتحدة مع
المركز الدولي لمعدالة االنتقالية في مساعدة ليبيريا ومحاولة إعادة البناء بعد الحرب األىمية و ذلؾ

لحماية حقوؽ اإلنساف و تدعيـ المجتمع المحمي واالرتقاء بالحوار واصبلح قطاع األمف و

الشرطة.
-

1

تعزيز دور المجتمع المدني و مكانة المرأة :بتشجيع مف مبادرة المساءلة والصوت في ليبيريا

( - )LAVIوىو مشروع مدتو خمس سنوات بتمويؿ مف الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية
( -) USAIDييدؼ لتعزيز شراكات أصحاب المصالح والدعوة إلى اإلصبلحات السياسية
والمساءلة في ليبيريا ورصدىا  .ومنذ بدء المشروع في عاـ  ،2016تعمؿ المبادرة ( )LAVIمع
مجموعة مف منظمات المجتمع المدني الميبيرية المحمية تحت شعار "تحالؼ إدارة الموارد الطبيعية

" وخبلؿ فترة األربع سنوات مف تنفيذ المشروع حققت المبادرة و شركاؤىا في إدارة الموارد الطبيعية

مكاسب إصبلحية ىائمة .في عاـ  2018نجح المشروع في تعديؿ القسـ التاسع مف قانوف

الموازنة  2019/ 2018الذي يعطي المزيد مف األدوار التشاركية لممواطنيف ،وتعزيز مسؤوليات
الرقابة لممشرعيف وتمثيؿ المجتمع المدني في جمسات المقاطعة .وفي عاـ  ،2019تـ تعديؿ
قانوف الميزانية مرة أخرى ومع تعديبلت إضافية تتضمف رفع حصة مشاركة المرأة في جمسات

المقاطعات.

2

عممية تحويؿ ،وعمييا يتوقّؼ نجاح ىذه الجيود إلى
أي ّ
تعد جيود التّنمية عنص ار ّ
حيويا وأصيبل في ّ
حد بعيد؛ ففي دراستو المعنونة ب ػ"االقتصاد وال ّنزاعات المسمّحة" Economics and Violent
ّ
أف ىناؾ ثبلثة  03عوامؿ
الصادرة عف جامعة ىارفارد؛ يرى الباحث ّ H. Humphreys
ّ Conflicts
1

اسماعيؿ كرازدي  ،نصيرة صالحي ،مجع سابؽ ،ص .272
2

Liberia Accountability and voice Initiative( LAVI), Slicitation for county social development fund, available on the
website : LAVIrecruitmen@dai.byfebruary5,2020
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المحمية الناجمة عف الموارد
اخمية وىي :الفقر ،وانعداـ المساواة والمشاكؿ
تؤثّر في إثارة ّ
النزاعات ّ
ّ
الد ّ
عمميات
التنموية في
االقتصادية و
بيعية ،وىو ما يعكس المكانة التي يجب أف تحتمّيا المسائؿ واألبعاد
ال ّ
ّ
ّ
ّ
ط ّ
أىـ وسائؿ دوؿ العالـ المتخمّؼ في صيانة أمنيا
تحويؿ ّ
النزاعات المعاصرة؛ ذلؾ ّ
أف التّ ّ
نمية تعتبر احدى ّ

النزاعات.
المجتمعي والوقاية مف ّ

1

وفي ىذا اإلطار ،شرعت ليبيريا في تطبيؽ "رؤية صعود ليبيريا  "2434كطموح طويؿ األمد ،وىو

مخطط استراتيجي سياسي يسعى لتحويؿ ليبيريا إلى بمد متوسط الدخؿ بحموؿ  2،2030يبحث المخطط

في استعماؿ إمكانيات الموارد الطبيعية لمبمد لجذب االستثمار األجنبي لتوليد اإليرادات؛ والمساىمة في

إعادة بناء مؤسسات الحكومة الميبيرية وبنيتيا التحتية ،ودعـ النمو االقتصادي العادؿ والشامؿ لمسكاف .

ولتدعيـ ىذا التحوؿ قادت الحكومة سنة  2006إصبلحات لمحوكمة اإلقتصادية واجراء تعديبلت في

اإلطار القانوني حيث مررت السمطة التشريعية قانون حرية المعمومات (FOI) freedom of
 informationيعطي بموجبو الحؽ لممواطنيف في طمب ومراجعة الوثائؽ العامة.

وفي سنة  ،2011تـ إنشاء مكتب اإلمتياز الوطني) :(NBCالذي يتكفؿ بمسؤولية ضماف امتثاؿ
المنتفعيف مف اإلمتياز لبلتفاقيات والقوانيف ،وتنسيؽ أنشطة المراقبة وتقديـ المشورة الفنية أثناء التفاوض.

وكنتيجة لمحالة غير المستقرة لممكية األراضي التي زادت مف تعقيد إصبلح قطاع الغابات 3لجأت لجنة

حقوؽ األراضي إلنشاء "فرقة العمل المعنية بتسوية المنازعات المتعمقة باألراضي ،LDRT"4ميمتيا

الفصؿ في الخمط واالرتباؾ الحاصؿ في تحديد ممكية األراضي الناتج باألساس عف النظاـ العرفي
التقميدي الموازي لمقانوف فضبل عف ارتفاع مستويات النزوح الداخمي أثناء النزاعات وذلؾ بتزويد الو ازرات

الحكومية ذات الصمة بتوضيح حوؿ ممكية األراضي بما فييا أراضي الغابات.

تشمؿ مقاربة بناء السبلـ تسخير إمكانات الفواعؿ المحمية لممساىمة في االستقرار عف طريؽ

إيجاد نظـ فعالة لحكـ المجتمع ،ومف بيف ىذه الطرؽ إنشاء عممية منظمة لمنتديات الحوار الشامؿ الذي

تتضمف؛ الحكومة ،الشركات األجنبية ،المجتمعات المتضررة مع إنشاء إطار يحدد إدارة لمموارد الطبيعية.

تبنت ليبيريا ىذا الطرح منذ تولي الرئيس جونسوف سيرليؼ السمطة عاـ ،2006حيث عمدت

الحكومة إشراؾ سكاف األرياؼ في عممية صنع القرار لتطوير مجتمعاتيـ ومقاطعاتيـ .وعميو ،أقرت

حكومة ليبيريا في عاـ  2007قانونا أسست عمى إثره برنامج يسمى 5:صندوق تنمية المقاطعة )(CDFو
صندوق التنمية اإلجتماعية) ، (SDFبموجب ىذا البرنامج أقرت الحكومة الميبيرية أف كؿ مقاطعة في

 1ببلؿ لعيساني ،مرجع سابؽ ،ص .211
2
Zahed Youcef, Extracting peace : the management of natural resources as a platform for promoting peace and
stability in Liberia, International Alert, UK, 2014, p 2.
3
Stephanie L. Altman, Sandra S. Nichols,and John T. Woods, Leveraging high-value natural resources to restore the
rule of law: The role of the Liberia Forest Initiative in Liberia’s transition to stability, Routledge, UK, England,2012. P
359.
4
Zahed Youcef, Ibid, p 3.
5
Foundation for community initiatives, Citizens’ Guide to understanding the county development fund and social
development fund, Liberia, p 6-7.
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الببلد يجب أف تقوـ بتنمية محمية خاصة بيا؛ ما يعني أنو يجب عمى المواطنيف اتخاذ قرار بشأف ما
يريدوف القياـ بو لتطوير مقاطعاتيـ ،األمواؿ التي تقدميا الحكومة لممقاطعة كؿ عاـ لمقياـ بتنميتيا ىي ما

يسمونو صندوؽ تنمية المقاطعة) .(CDFكما أقرت الحكومة أيضا أنو يتوجب عمى الشركات الكبرى التي
تريد استغبلؿ الموارد الطبيعية في أي مقاطعة بدفع عائدات مالية لتمؾ المقاطعة المستغمة مف أجؿ دعـ

أعماليا التنموية ،وتسمى أمواؿ الشركات بصندوؽ التنمية االجتماعية )( ،(SDFيتـ دفع ىذه األمواؿ
لو ازرة المالية والتخطيط التنموي بعدىا ترسؿ لممقاطعات لمقياـ بعمميا التنموي).

المحور الثالث :اإلسيامات الدولية في بناء السالم واصالح الغابات في ليبيريا :
تغطي ليبيريا الغابات االستوائية الغنية عمى طوؿ الخط الساحمي فيما تمتمؾ الببلد أيضا ،أكثر مف

المطيرة ،وىي نظاـ بيئي غني يدعـ اقتصاد الببلد ،ومجتمعاتيا
 40في المائة مف غابات غينيا العميا َ

عمى مر القروف ،حتى إف ما يقرب مف  40في المئة مف الميبيرييف تمتزـ الديانات والثقافة التقميدية التي

1
أيضا مصادر ميمة لمنتجات غير األخشاب مثؿ المحوـ واألسماؾ
تعتمد عمى الغابات .وتعد الغابات ً
واألدوية والصمغ والتي تُستخدـ في سبؿ العيش لدى السكاف.

بدأت الجيود الدولية إلصبلح قطاع الغابات في ليبيريا فور توقؼ األعماؿ القتالية .ففي ديسمبر

 2003تـ تطوير خارطة طريؽ " " Roadmapبدعـ مف حكومة الواليات المتحدة لرفع العقوبات
تضمنت توسيع جيود إصبلح الحكـ واإلدارة المالية واالستخداـ العادؿ لمموارد الطبيعية ،وقد أقرت خارطة

الطريؽ أف أفضؿ طريقة لتعزيز سمطة الدولة عمى قطاع الغابات وادارتو تكوف بإعادة بناء قدرات ىيئة

تنمية الغابات في ليبيريا ) (FDAمف خبلؿ التدريب وتوفير المرافؽ لمموظفيف ،واعترفت حكومة الواليات
المتحدة أف مشاكؿ قطاع الغابات ترجع باألساس لعدـ قدرة ليبيريا عمى تطبيؽ القواعد والموائح الحالية
لمييئة بسبب االفتقار لئلرادة والقدرة بدال مف كونيا مشاكؿ بنيوية تنبع مف القواعد والموائح نفسيا .جادلت

الحكومة االنتقالية لرفع الحظر عمى قطاع األخشاب .ولكف ،بالنظر لتيديد غابات ليبيريا عمى األمف
الدولي واإلقميمي ،أصدر مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة القرار  1521الذي يؤكد الحظر المفروض
عمى األخشاب الميبيرية ويشترط عمى الحكومة االنتقالية إنشاء سمطتيا الكاممة والسيطرة عمى مناطؽ إنتاج

األخشاب أوال ومف ثـ تفويض آليات الرقابة عمى صناعة األخشاب ،وانشاء آليات شفافة لممحاسبة
والمراجعة لضماف أف جميع اإليرادات الحكومية مف األخشاب ال تستخدـ إلذكاء النزاع. 2
فضبل عف ذلؾ ،أنشأت مبادرة غابات ليبيريا)(LFI

مف قبؿ حكومة الواليات المتحدة لدعـ

عمميات إصبلح الغابات واعادة بناء قدرة ىيئة تنمية الغابات ) ،(FDAلتنسيؽ األنشطة والتعاوف وتعزيز

1

Stephanie L. Altman, Sandra S. Nichols,and John T. Woods, Ibid, p 339.
Beevers D,Michael, peace resource ? gouverning Liberia’s forest in the after of conflict, Routledge, UK, England,2015,
p 5.
2

83

مجلة الذراصات الاصتراثيجية والعضكرية

املركس الذًمقراطي العربي  -برلين

اإلدارة المستدامة تطبيقا لشروط العقوبات مف أجؿ استئناؼ أنشطة األخشاب عمى المدى المتوسط ،وبناء

قطاع غابات مستداـ يوفر فرص عمؿ وعائدات لمحكومة عمى المدى البعيد .

تحت ضغط دولي ،أنشأت الحكومة االنتقالية لجنة مراجعة امتيازات الغابات(FRCRC) Forest 1

Concession Review Comitteeبيدؼ مراجعة شاممة لشركات األخشاب واالمتيازات في الببلد،
فمقد كاف إنشاء لجنة المراجعة "اليدؼ الرئيسي لئلصبلح" ألنو ال يمكف إنجاز إصبلح بدوف انتياء

التحقيؽ في شركات األخشاب وعقود االمتياز .وقد كشفت مراجعة المجنة )(FRCRCعف سوء إدارة

واسعة تنطوي اإلفراط في حصاد األخشاب فبيف عامي 1985و 2004خصصت الحكومة ماال يقؿ عف

 26مميوف قطعة أرضية كعقود امتياز عمى الرغـ مف توفر 10مميوف قطعة فقط قابمة لئلستغبلؿ التجاري

في ليبيريا .كما أشارت المجنة لفشؿ شركة األخشاب في دفع ضرائب ما قيمتيا 64مميوف دوالر ،وثّقت

المجنة كذلؾ االنتياكات الخطيرة التي ارتكبتيا شركات األخشاب بما في ذلؾ األضرار التي لحقت

بالمحاصيؿ وتيديدات الميميشيات والرواتب غير المدفوعة التي أضرت بشدة بأسباب عيش السكاف  .وفي
األخير ،خمصت المجنة أنو ال يوجد شركة أخشاب يمكنيا أف تثبت قانونية عقدىا( ،وىو ما دفع لتأسيس
مكتب االمتياز الوطني المذكور سمفا) ،وبعبارة أخرى تآمرت الحكومة وشركات األخشاب في نيب غابات

الببلد والحاؽ الضرر بالبيئة.

ومع ذلؾ ،في جواف  2006صوتت األمـ المتحدة لرفع العقوبات شريطة أف يتـ تمرير إصبلحات

يوما .وبالفعؿ ،وبصدور القانون الوطني إلصالح الغابات ( ،2 )NFRLفي سبتمبر
ممزمة ً
قانونا في ً 90
مف نفس السنة ،تـ رفع الحظر الدائـ لعقوبات األخشاب .وقد وصؼ القانوف والموائح المصاحبة لو
إطار إلدارة قطاع
بالقوانيف األكثر تقدماً إلدارة الغابات في أفريقيا .حيث وضع القانوف الوطني ً NFRLا
استنادا إلى المعايير الثبلثة المعروفة باسـ مقاربة " "3Cالتي تركز عمى القيـ:
األخشاب الميبيري
ً
التجارية والحفظ والمجتمع ،Commercial,Conservation, Community،وبناءا عميو يقسـ

القانوف غابات ليبيريا إلى ثبلث فئات:
-

3

المناطؽ المحمية :يحضر استغبلليا بأي شكؿ مف األشكاؿ.

المناطؽ حيث ُيمكف لممجتمعات استغبلليا والمشاركة في قطع األشجار ومعالجة األخشاب.
مناطؽ مخصصة لقطع األشجار التجارية.

أعطت اإلصبلحات لمحكومة السمطة في جميع المسائؿ المتعمقة باألراضي .كما نصت عمى منح
ىيئة تنمية الغابات سمطة صياغة قانوف حقوؽ المجتمع وقانوف الحفاظ عمى الحياة البرية ،عبلوة عمى

ذلؾ قدمت اإلصبلحات

1

Michael,D, Bevers , peacebuilding and natural resource governance after armed conflict Sierraleone and Liberia, p
89.
2
Stephanie L. Altman, Sandra S. Nichols,and John T. Woods, p 345.
3
Ibid, p 348.
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المؤىبلت األساسية لشركات األخشاب والقواعد المقررة إلصدار عقود األخشاب.

-

سعت اإلصبلحات إلى إنشاء نظاـ لتتبع األخشاب مف االستخراج إلى التصدير ونشر مدفوعات

-

كما حددت رسوـ تأجير األراضي لمساعدة المجتمعات المحمية عمى تمويؿ احتياجات التنمية

اإليرادات لشركات األخشاب.

وشددت عمى مشاركة الجميور.
-

أكثر مف ذلؾ ،تتطمب اإلصبلحات تمرير "قانوف حقوؽ المجتمع" الذي يحدد حقوؽ ومسؤوليات
المجتمعات بإنشاء آليات لتشجيع المشاركة المجتمعية المستنيرة في الق اررات المتعمقة بالغابات.

الخاتمة:

تعد تجربة ليبيريا في إدارة النزاع وتفعيؿ المقاربة التحويمية مف المؤشرات اإليجابية المساعدة في
تكريس إرادة فعالة ومتكاممة لبناء السبلـ ،حيث أزاحت أوال نظرتيا التقميدية في التعامؿ مع النزاع وبدا

واضحا إقرارىا بالنزاع كأسموب طبيعي لمتعبير مف خبلؿ تبنييا آلليا ت المقاربة التحويمية .ومف ثـ ،فقد
أحالت النقاش مف نزاع الموارد كموضوع وسبب لمنزاع خاصة تمؾ المتعمقة بالغابات إلى النقاشات الميمة

والمثيرة لمجدؿ مثؿ تحديد ممكية األراضي وحقوؽ المقاطعات الريفية واشراؾ المواطنيف في عمميات

التنمية ،وىو ما ترجـ الحقا في صندوؽ تنمية المقاطعة وصندوؽ التنمية اإلجتماعية الذي تمولو الحكومة
والشركات المستثمرة في موارد المقاطعة عمى التوالي .فضبل عمى ذلؾ ،يظير في ىذا الصدد جانب بالغ

األىمية في الطرح الدولي وىو التركيز عمى الشفافية والمساءلة لكف مف غير المرجح أف تترسخ جذور

ىذه الروح بيف عشية وضحاىا؛ إذ مف الصعوبة اجتثاث ىياكؿ حكـ قائمة عمى الفساد والمحسوبية دامت

لقروف عدة ،وبعبارة أخرى ،فإف إدارة الموارد الطبيعية ىي عممية طويمة األمد تُؤتي ثمارىا عمى المدى
البعيد إذ تترسخ عمى إثره الممارسات التشاركية والتعاونية بيف األفراد وتغدو الرؤية اإليجابية بمرور
الزمف كنمط حياة تمجأ إليو المجتمعات لمتسوية بدؿ الصداـ المباشر والنزاع.

قائمة المراجع:

 .1سيموف ،مايسوف ،ساند ار ريتشارد ،المقتربات واألدوات المعاصرة في تحميل النزاعات الدولية ،تر:
محمد حمشي ،الوكالة السويسرية لمتنمية والتعاوف ،سويس ار.
 .2الشافعي ،بدر حسف ،تسوية الصراعات في إفريقيا "نموذج اإليكواس" .دار النشر لمجامعات،
القاىرة.2009 ،
 .3كرازدي ،إسماعيؿ وصالحي نصيرة ،إدارة النزاع وحوكمة بناء السالم في مناطق ما بعد النزاع
في ليبيريا وسيراليون ،مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية ،العدد الخامس ،مارس .2015
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األخطاء االستراتيجية لمجيش األلماني في معركة كورسك أثناء الحرب العالمية الثانية
)(دراسة تحميمية ألكبر معركة دبابات في التاريخ العسكري
 ذي يزف األعوش: إعداد المساعد أوؿ
وحدة حماية القيادات والمنشآت العسكرية
 الجميورية اليمنية/ و ازرة الداخمية
Email: yazin111@yahoo.com

The German Army's strategic errors in the Battle of Kursk during World War II
)Analysis of the largest tank battle in military history(
Prepared by
First Warrant Officer: Theyazin Alaawosh
Unit for the protection of military commanders and installations
Ministry of Interior, Republic of Yemen
Email: yazin111@yahoo.com
:لممخص
ركزت ىذه الدراسة عمى التحميؿ العسكري واالستراتيجي لمعركة كورسؾ لغرض الكشؼ عف أىـ األخطاء االستراتيجية لمجيش األلماني والتي تسببت في

 وفي الدراسة تـ اتباع أسموب التحميؿ العسكري والدراسة التاريخية وقد خمصت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا ضعؼ سبلح االستطبلع العسكري,ىزيمتو

األلماني وضعؼ سرية العمميات العسكرية األلمانية وعدـ توافؽ القرار العسكري لمجيش األلماني مع المجاؿ الزمني لممعركة واإلعداد العسكري المسبؽ لمسوفييت في

.صد اليجوـ األلماني

. الخيارات االستراتيجية, األخطاء االستراتيجية, معركة كورسؾ:الكممات المفتاحية
Summary:
This study focused on the military and strategic analysis of the Battle of Kursk for the purpose of uncovering the
major strategic errors that caused German army defeat. In the paper , the method of military analysis and historical study
were followed. Many findings were concluded in that study , the most important of which were the weakness of the German
military reconnaissance weapon that had proved insufficient , the loss of confidentiality of the German military operations .
Furthermore, the army's military decision and the time frame of the battle were all incompatible , in addition , the premilitary preparation of the Soviets which repelled the German attack.
Key words: Kursk battle; strategic mistakes; strategic options.
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إشكالية البحث :ماىي األخطاء االستراتيجية التي اقترفيا الجيش األلماني والتي أدت إلى ىزيمتو في
معركة كورسؾ (سيتاديؿ) في العاـ 1943؟
فرضيات البحث
 .1عدـ أخذ القيادة األلمانية بعيف االعتبار التأثيرات السمبية السابقة لمعركة ستاليف غراد عمى
الجيش األلماني.
 .2ضعؼ سرية المعمومات لدى الجيش األلماني.
 .3الفرضية الثالثة :ضعؼ االستطبلع واالستخبارات العسكرية لمجيش األلماني.
 .4اعتماد الجيش األلماني عمى التفوؽ النوعي في كسب المعركة.
 .5عامؿ انكشاؼ الخطة األلمانية وعامؿ الفجوة الزمنية لق ار ار المعركة ساعد القوات السوفيتية في
اإلعداد لخطة دفاعية والتحضير المسبؽ لممعركة.
 .6تفوؽ الجيش السوفييتي عمى الجيش األلماني في عممية اإلمداد.
 .7انعداـ التوافؽ الزمني بيف القرار العسكري والتجييز لممعركة.
 .8وجود خيارات أخرى كانت ستمكف مف تفادي أخطاء الجيش األلماني وكسب المعركة.
منيج البحث :تـ استخداـ أسموبيف لتنفيذ البحث تمثمت في الدراسة التاريخية والتحميؿ العسكري.
أىمية البحث :تمثمت أىمية البحث في الجوانب اآلتية:
 .1الكشؼ عف تفاصيؿ واحدة مف أىـ المعارؾ في التاريخ العسكري الحديث.
 .2تعزيز أىمية المبادئ العسكرية مثؿ السرية واالستطبلع والتكتيكات ودورىا في كسب المعارؾ.
 .3إضافة قيمة لممجاؿ االستراتيجي في العموـ العسكرية.
نبذة عن المعركة :معركة كورسؾ كانت المعركة األىـ في الحرب العالمية الثانية لجميع األطراؼ
فبالنسبة لؤللماف مثمت المعركة استعادة لمييبة األلمانية بعد ىزيمتيـ في ستاليف غراد ومف ناحية أخرى
تأميف الجبية الشرقية مف ىجمات الجيش األحمر (الجيش السوفيتي) ,أما بالنسبة لمحمفاء قفد مثمت مرحمة

محورية لعكس األدوار وتحويؿ وضع الجيش األلماني مف اليجوـ إلى الدفاع ,كانت الخطة األلمانية

بسيطة وواضحة لمغاية حيث ارتكزت عمى أقدـ أسموب عسكري المتمثؿ في استراتيجية الكماشة وذلؾ

باليجوـ عمى جيب كورسؾ مف الجبية الشمالية والجبية الجنوبية معتمدة في عممية اليجوـ عمى التفوؽ
النوعي لؤللية الحربية األلمانية وتحديداً سبلح الدبابات كما ىو موضح في الشكؿ ( ,)1وقد تـ اعتماد
العممية مف قبؿ ادولؼ ىتمر عمى أمر العممية رقـ  6في  15أبريؿ
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1

الشكل ( )1مخطط معركة كورسك

المصدرBătălia de la Kursk - Wikipedia :

بالمقابؿ استطاع السوفييت الحصوؿ عمى معمومات بوقت مبكر حوؿ االستعداد األلماني لشف

اليجوـ عمى الجانب الغربي ما ساعدىـ عمى إعداد خطة مضادة تمثمت في التفوؽ الكمي وتجييز

الخطوط الدفاعية وشبكات األلغاـ واعتماد استراتيجيات االستدراج وانياؾ العدو ,وبدأت معركة كورسؾ

يوما إلى  23أغسطس  1943والتي وقعت في قرب مدينة كورسؾ
الكبرى في  5يوليو استمرت ً 50
( 450كمـ جنوب غرب موسكو) ،وشيدت وقوع أكبر معركة دبابات في التاريخ العسكري وىي معركة
بروخوروفكا 2,ىذا التقابؿ الذي حدث في التفوؽ النوعي لؤللماف مع التفوؽ العددي والخطط المضادة

لمسوفييت خمؽ واحدة مف أشرس المعارؾ وأشدىا ضراوة في التاريخ العسكري مما نتج عنو خسائر ىائمة
في األرواح والمعدات واألليات العسكرية ,وبالرغـ مف التضحيات والخسائر التي تكبدىا الجيش السوفيتي

إال أنو تمكف في نياية المطاؼ مف كسب المعركة وردع األلماف.

الفرضية األولى :عدم أخذ القيادة األلمانية بعين االعتبار التأثيرات السمبية السابقة لمعركة ستالين غراد
عمى الجيش األلماني.

مثمت المناطؽ الغربية لبلتحاد السوفييتي ىدؼ استراتيجي ألدولؼ ىتمر والتي جسدت أطماعة في

السيطرة عمييا وتسخير مواردىا الطبيعية والبشرية في حروبو عمى أوربا وىذا ما دفعو إلى إطبلؽ عممية

بارباروسا" في عاـ  3,1941وىو االسـ الرمزي الذي أطمقتو دوؿ المحور عمى عممية غزو االتحاد

السوفيتي خبلؿ الحرب العالمية الثانية 4,وترجع جذور العممية إلى أىداؼ أيديولوجية أللمانيا النازية
011
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باالستيبلء عمى غرب االتحاد السوفيتي واستيطاف األلماف فيو واستخداـ السبلؼ عبيد سخرة لمعمؿ في

المجيود الحربي لقوات المحور ،واالستيبلء عمى احتياطي النفط مف القوقاز والموارد الزراعية مف

األراضي السوفياتية 5,ومف ناحية أخرى فإف غرب السوفييت كاف يمثؿ تيديداً كبي اًر ليتمر نظ اًر لوجود

العديد مف الم دف االستراتيجية مف الناحية الصناعية والناحية العسكرية مثؿ مدينة ستاليف غراد ,والتي
عرفت بدورىا الصناعي منذ بداية القرف  20حيث كاف في المدينة أكثر مف  230معمؿ ومصنع ،إضافة

إلى العديد مف المصارؼ ,و شبكة لمياتؼ ومكتبتيف و 5مطابع ومستشفييف ومستوصؼ بيطري ومختبر

باكنيريولوجي ومحطة لؤلنواء الجوية ,ويعود تسمية المدينة إلى عاـ  1925حيف أطمؽ اسـ ستاليف عمى

المدينة وأصبحت تسمى ستاليف غراد وصارت مرك از لمقاطعة ستاليف غراد ,وفي فترات الحقة تـ ترميـ

وبناء أكثر مف  50مصنع ،مف ضمنيا أوؿ مصنع إلنتاج الج اررات عاـ  1930ومحطة كيرباء حكومية

محمية وفي عاـ  1940احتوت المدينة عمى  120مؤسسة صناعية 6,كما أف لممدينة أىمية استراتيجية
مف الناحية العسكرية فقد كانت تنتج العديد مف الصناعات الميمة مف بينيا المدفعية التي كاف يستخدميا

حيويا يربط غرب الببلد
الجيش الروسي ،إضاف ًة إلى أىمية نير الفولغا المار في المدينة والذي ُي ّ
عد شر ً
يانا ً
بأقاصي شرقيا 7,ىذه العوامؿ دفعت أدولؼ ىتمر لتوجيو قوة عسكرية جبارة نحو غرب السوفييت وبدء

اليجوـ في  22يونيو ,1941

8

حيث غ از عمى مدار فترة العممية غربي االتحاد السوفييتي حوالي أربعة

مبلييف جندي مف قوات المحور في أضخـ حممة عسكرية في تاريخ الحروب بجبية طوليا 2,900

كيمومتر ( .)mi 1,800وباإلضافة إلى ذلؾ فقد استخدـ الفيرماخت حوالى  600ألؼ عربة وما بيف

 700-600ألؼ حصاف لمعمميات غير القتالية,

9

وبدأ اليجوـ عمى ستاليف غراد في صيؼ 1942

واستمرت حوالي  6أشير بيف  21أغسطس  1942و  2فبراير ,1943

10

خبلؿ ىذه الفترة خاض الجيش

األحمر مواجيات عنيفة مع الجيش األلماني مستفيداً مف العوامؿ المحيطة كحالة المناخ والجغرافيا والتفوؽ

العددي مما قاد الجيش األلماني السادس لبلنييار التاـ والذي اضطر قائده فريدريؾ باولوس لبلستسبلـ
في  2فبراير  1943ومعو أغمب قوات الجيش السادس رغـ مواصمة البعض اآلخر القتاؿ إلى أف تمت

تصفيتيـ,

11

وبمغت الخسائر البشرية في معركة ستاليف غراد حوالي  2مميوف ضحية ،ما يصنفيا كإحدى

أ كبر المعارؾ دموية في تاريخ الحروب ,كما أف الجيش األلماني تعرض لثاني أكبر خسارة لو في الحرب
العالمية الثانية ،والتي كاف ليا الدور األكبر في تحوؿ مجرى الحرب العالمية الثانية فمـ يستعد النازيوف

قوتيـ السابقة ولـ يحققوا بعدىا أي انتصار استراتيجي في الشرؽ,

12

مع الخسائر الفادحة التي تعرض ليا

الجيش األلماني في معركة ستاليف غراد كاف مف المفروض أف يتجنب أدولؼ ىتمر أي مواجية عسكرية

مع الجيش األحمر ناىيؾ عف الدخوؿ في عممية مثؿ كورسؾ ,حيث أف الخيار المنطقي مف الناحية

العسكرية ىو الحفاظ عمى القوات األلمانية والتحوؿ إلى االستراتيجية الدفاعية وىذا ما يؤكده موقؼ

الجنراؿ فالتر مودؿ والجنراؿ إريش فوف مانشتايف بأف تمغى عممية سيتاديؿ نيائيا ليقوـ الجيش األلماني
010
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بانتظار واحباط اليجوـ السوفياتي وذلؾ نظ ًار لتأجيؿ موعد المعركة وطوؿ فترة التحضيرات

13

مما يؤكد

اإلنياؾ الذي كاف يعانيو الجيش األلماني بعد معركة ستاليف غراد وباألخص أف الفترة بيف المعركتيف

كانت قصيرة فقد أنيزـ األلماف في ستاليف غراد باستسبلـ فريدريؾ باولوس في  2فبراير  1943وجرت

معركة كورسؾ ما بيف  5يوليو  1943و 23أغسطس 14,وبيذا تـ إثبات الفرضية األولى.
الفرضية الثانية :ضعف سرية المعمومات لدى الجيش األلماني.

كاف لممعمومات الحربية دور كبير ومؤثر في معركة كورسؾ ,وتمثؿ ىذا الدور في المساىمة في

إعداد الخطة المضادة لميجوـ األلماني حيث استطاع السوفييت الحصوؿ عمى معمومات مسبقة حوؿ نوايا

األلماف باليجوـ عمى كورسؾ والتي حصمت عمييا بمساعدة مف المخابرات البريطانية مدركيف قبؿ أشير
أف اليجوـ سيقع عمى جيب كورسؾ,

15

وتـ استبلـ ىذه المعمومات في ربيع عاـ  ,1943وفي  12أبريؿ

حيف وضع النص الدقيؽ لمتوجيو رقـ " 6حوؿ خطة تشغيؿ القمعة" التابعة لمقيادة العميا األلمانية عمى
طاولة القائد األعمى لمسوفييت جوزيؼ ستاليف,

16

غير أف ىذا ليس الوجو الوحيد في تسرب المعمومات

حيث يوجد العديد مف المصادر (المتناقضة) ,حيث تشير أحدى المصادر إلى أف الروس حصموا عمى
المعمومات عف طريؽ جاسوس بريطاني يدعى جوف كيرنكروس وىو موظؼ مدني بريطاني مف أصؿ

سرب
اسكتمندي ،وأصبح ضابط استخبارات
ً
وجاسوسا خبلؿ الحرب العالمية الثانية كعميؿ مزدوج والذي ّ
إلى االتحاد السوفييتي تشفير توني األولي ما أثر عمى معركة كورسؾ 17,ومف المصادر الميمة ما تمثؿ
في الوثائؽ السوفيتية التي تحدثت عف المعركة وتفاصيميا ,فحسب التوثيؽ السوفيتي لممعركة (أف الحكومة

السوفيتية تمقت رسالة مف رئيس وزراء بريطانيا في  19يونيو  1943يقوؿ فييا " ىناؾ ما يدعونا إلى
االعتقاد بأف اليزيمة السريعة واال متوقعة التي منيت بيا قوات المحور في شماؿ أفريقيا قد أربكت الخطط

األلمانية االستراتيجية أذ أصبح الخطر الناتج والميدد ألروبا الجنوبية عامبلً ميماً يحمؿ ىتمر عمى التردد
في تنفيذ خططو لمشروع في ىجوـ واسع النطاؽ عمى روسيا في ىذا الصيؼ وتأجيمو"

18

وعاد تشرتشؿ

بل " لف تتعرضوا إلى ىجوـ ثقيؿ في ىذا الصيؼ" ولو
في  27مف يونيو يكتب إلى الحكومة السوفيتية قائ ً

أف القيادة العميا السوفيتية صدقت ىذه األقواؿ لحقؽ اليجوـ األلماني نجاحًا كبي ًار ,)19أنتيى التوثيؽ

السوفيتي ,وبالرغـ مف أف ىذه اإلشارة مأخوذة مف المصادر السوفيتية إال أنيا تفتقر لممصداقية وتتعارض
مع المنطؽ العسكري واالستخباراتي وذلؾ لعدة أسباب:

 .1نفت المصادر السوفيتية أي دور لمحكومتيف البريطانية واألمريكية في تسريب معمومات حوؿ
كورسؾ وأنيا ظمتا تزعماف أف األلماف لف يياجموا 20,وىذا يناقض معظـ المصادر التي تشير إلى
دور المخابرات البريطانية في معركة كورسؾ.
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 .2تاريخ الرسالة التي تمقتيا الحكومة السوفيتية مف تشرتشؿ في منتصؼ يونيو ال تتوافؽ مف حيث
المنطؽ مع الفارؽ الزمني لتاريخ بدء المعركة والمقدر بػ  20يوـ والذي بالتأكيد سيظير فيو
مؤشرات التجييزات العسكرية وتحرؾ جيش عمبلؽ مثؿ الجيش األلماني نحو الجبية الغربية
لمسوفييت.
 .3امتبلؾ المخابرات البريطانية ألنظمة تحميؿ الشفرات المعروفة بشفرات لورنز التي مكنت
البريطانييف مف ق ارءة رسائؿ عالية المستوى لمجيش األلماني خبلؿ الحرب العالمية الثانية
والتي يعزى ليا الدور في كشؼ معمومات معركة كورسؾ.

21

22

وبالرغـ مف التناقضات إال أف جميع المصادر تؤكد التسرب المسبؽ لعممية كورسؾ بفترة طوليو ما
ساعد السوفييت عمى التحضير المسبؽ لممعركة واعداد الخطة المضادة.
مف الجوانب ألخرى التي تكشؼ ضعؼ سرية العمميات لدى الجيش األلماني انكشاؼ عمميات

التحرؾ واإلمدادات العسكرية األلمانية نحو كورسؾ والتي استفادت منيا القيادة السوفيتية بتوجيو ىجمات

المقاومة الشعبية المعروفة بالبارتيزاف والتي كانت إحدى التحضيرات السوفياتية بتشكيؿ المقاوموف
السوفيات والمكمفوف بمياجمة خطوط اإلمداد واالتصاالت األلمانية ،وقد انتشرت اليجمات في الغالب

خمؼ مجموعتي الجيوش الشمالية والوسطى

23

كما ىو موضح في الشكؿ (.)2

الشكل ( ) 2نطاق ىجمات المقاومة السوفيتية خمف خطوط العدو

المصدر Bătălia de la Kursk – Wikipedia :معدلة مف قبؿ الباحث
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الجدير بالذكر أف نطاؽ اليجمات المحددة في الشكؿ (  ) 2تقديرية تـ وضعيا مف قبؿ الباحث

وفؽ معمومات المصدر السابؽ حيث صعب الحصوؿ عمى معمومات دقيقو أو مخطط تفصيمي لعمميات

المقاومة ,غير أف الجانب الذي تـ تأكيده بأ ف معظـ عمميات المقاومة تـ تنفيذىا في عمؽ المناطؽ التي
يسيطر عمييا الجيش األلماني ,مف ناحية أخرى نجد أنو ال يمكف تنفيذ ىذا الحجـ مف العمميات إال بوجود
معمومات دقيقة عف تحركات الجيش األلماني وعمميات األمداد والتمويف مف الناحية الزمنية والناحية

الجغرافية ,وىذا يضع ثبلثة احتماالت حوؿ مصادر المعمومات السوفيتية لتحركات الجيش األلماني وىي:

 .1حصوؿ السوفييت عمى المعمومات بشكؿ كامؿ في التقرير األوؿ الذي يكشؼ خطة األلماف في
اليجوـ عمى كورسؾ ,وىذا احتماؿ مستبعد ألف التحركات تعتبر مف الجوانب الفرعية التي
تتطمب تخطيطات ذات تفاصيؿ دقيقو وحسب المواقؼ واالحتياجات التي يقتضييا وضع وسير
المعركة وىذا األمر غالباً ال يذكر في الخطة الرئيسية إال بشكؿ موجز ويفرد لو تخطيطات
مستقمة.
 .2وجود مصادر معمومات فورية مرتبطة بشكؿ مباشر باالستخبارات العسكرية السوفيتية تشمؿ
الجواسيس والمصادر الشعبية والمتعاونيف مف المقاومة والمدنيف.
 .3اعتماد السوفييت عمى المعرفة التامة بجغرافية المنطقة ومواعيد تحرؾ القطارات وتوقع تحركات
األلماف.
أياً كاف االحتماؿ الفعمي فإف جميع االحتماالت تؤكد انكشاؼ تحركات الجيش األلماني أماـ

السوفييت ,وىذا يقودنا إلى نتيجة حتمية بأف تسرب معمومات الخطة الرئيسية وانكشاؼ التحركات يؤكداف
ضعؼ سرية عمميات الجيش األلماني في معركة كورسؾ وانكشافيـ بشكؿ كامؿ أو شبو كامؿ أماـ

الجيش السوفيتي ,وبيذا تـ إثبات الفرضية الثانية.

الفرضية الثالثة :ضعف االستطالع واالستخبارات العسكرية لمجيش األلماني.
االستطبلع ىو مصطمح عسكري يقصد بو أداء عمميات مسح ابتدائية لجمع المعمومات وخاصة
المعمومات العسكرية عف قوات العدو ومواقعيا وقدراتيا باإلضافة إلى خصائص األرض وحالة الطقس

وذلؾ مف خبلؿ المبلحظة المباشرة,

24

وتعتبر عمميات االستطبلع مف العمميات الميمة والمؤثرة بشكؿ

كبير عمى سير المعارؾ والحروب ونتائجيا ,ولبلستطبلع تأثيراتو اإليجابية والسمبية تبعًا لدرجة فاعمية

االستطبلع ودقتو ,وفي حالة عسكرية حربية كمعركة كورسؾ ال يخفى عمى أي عسكري أىمية استيداؼ
المطارات في العمؽ السوفيتي والتي قد تشكؿ عائؽ كبير ذات تأثير بالغ عمى نتائج المعركة بسبب

الغارات الجوية ,لذلؾ كانت المطارات الحربية السوفيتية مف ضمف أىداؼ سبلح الجو األلماني ,وبالرغـ
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مف اليجمات الجوية األلمانية عمى المطارات السوفيتية إال أنيا لـ تحقؽ نتائج مؤثره بسبب ضعؼ
االستطبلع العسكري  ،فبحسب التقارير السوفيتية أف سبلح الجو األلماني فشؿ في استيداؼ المطارات

بسبب استراتيجية التضميؿ التي اتبعيا السوفييت في حماية مطاراتو حيث تـ تنفيذ  29مف  35غارة جوية
في قطاع كورسؾ شير جواف  1943كانت ضد المطارات المزيفة ,وليس ىذا وحسب بؿ استطاع
السوفييت استخداـ التضميؿ في التأثير عمى تقديرات األلماف لمقوات حيث كانت التقديرات األلمانية لعدد

الدبابات السوفياتية تبمغ  1500دبابة فقط ،ما نتج عنو ليس االستخفاؼ فقط بقوة الجيش األحمر لكف

سوء فيـ لمنوايا االستراتيجية لمسوفييت 25,في حيف عمدت القيادة السوفييتية إلى تشكيؿ قوة عسكرية ميولة
تفوؽ تقديرات األلماف بأضعاؼ وذلؾ لتحقيؽ ميزة التفوؽ العسكري الغير متوقع,

26

ومف ناحية أخرى فإف

ضعؼ االستطبلع واالستخبارات األلمانية لـ يكف العامؿ السمبي الوحيد ,حيث تقابؿ ىذا العامؿ مع قوة
السوفييت في سرية العمميات فقد كاف جمع المعمومات االستخباراتية في العمؽ السوفيتي العميؽ مستحيبلً

كما أف القوات السوفيتية اتبعت إجراءات شديدة في سرية المعمومات وأمف االتصاالت مثمما حدث في

العممية الدفاعية لقوات جبية فورونيج والتي بدأت في التاسع مف يوليو حيث امتثمت تشكيبلت جيش
روتميستروؼ لنظاـ الصمت البلسمكي واتخذت جميع التدابير الممكنة لمتمويو وضماف مفاجأة الضربة ,

27

المشكمة أف الضعؼ لـ يقتصر عف جمع المعمومات في العمؽ السوفيتي وحسب بؿ شمؿ المناطؽ التي

يس يطر عمييا األلماف حيث أف المقاومة الشعبية المعروفة بالبارتيزاف استطاعت أف تنفذ عدد مف العمميات
في المنطقة الواقعة خمؼ الخطوط األلمانية تمثمت في تدمير  298قاطرة 1222 ،عربة و 44جسرا,

28

وبالنظر إلى حجـ العمميات التي نفذتيا المقاومة الشعبية يتضح أف استطبلع األلماف كاف ضعيؼ حتى
في منطقتو العسكرية حيث كاف مف المفترض أف يكوف لدى الجيش األلماني معمومات استطبلعية حوؿ

تحركات السوفييت في المنطقة ,وىذا ما يثبت ضعؼ االستطبلع األلماني وبيذا تـ إثبات الفرضية الثالثة.
الفرضية الرابعة :اعتماد الجيش األلماني عمى التفوق النوعي في كسب المعركة.
بخبلؼ النص الصريح لمفرضية والتي تشير إلى اعتماد الجيش األلماني عمى التفوؽ النوعي ,فقد

سعى إلى تحقيؽ كؿ مف التفوؽ العددي والنوعي ,حيث تـ تجييز  2451دبابة ألمانية لممعركة

29

وذلؾ

استناداً لمتوقعات الخاطئة عف عدد الدبابات السوفيتية والتي تـ تقديرىا بػ  1500دبابة 30,غير أف انكشاؼ
الخطة األلمانية وضعؼ االستطبلع حاؿ دوف تحقيؽ ىذا اليدؼ ,أما مف حيث توجو القيادات األلمانية
في تحقيؽ التفوؽ النوعي فقد بداء في المناقشات التي جرت بيف أدولؼ ىتمر وقياداتو العسكرية ,ففي

بداية مايو دعا ىتمر كبار الضباط إلى اجتماع بميونيخ ،وقاـ بالتحدث لمدة  45دقيقة عف الوضعية
الحالية ومخطط اليجوـ ,تحدث بعده فالتر مودؿ عارضا صو ار استطبلعية تكشؼ التحضيرات الواسعة

التي قاـ بيا السوفيات استعدادا لميجوـ ,بعدىا تـ عرض أربع اقتراحات لبلختيار ،إما شف العممية دوف

اي تأخير بالقوات المتواجدة حاليا أو تأجيؿ اليجوـ أكثر النتظار وصوؿ المدرعات الجديدة والقوية واما
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المراجعة الجذرية لمخطة أو إلغاؤىا نيائيا ,مانشتايف عارض اليجوـ لكف ليس بحدة ،بينما ألبرت شبير
وزير التسميح والذخيرة تحدث عف صعوبات إعادة بناء التشكيبلت المدرعة والنقائص التي تواجييا

الصناعة األلمانية في تعويض الخسائر ،في حيف جادؿ ىاينز جوديرياف بقوة ضد شف العممية مشي ار أف

اليجوـ غير مبرر ,االجتماع انتيى دوف سماع قرار ىتمر بشأف العممية التي لـ يتـ إيقافيا ليقوـ ىتمر
بعدىا بتأجيؿ بدايتيا إلى  12جواف,

31

وبالرغـ التحفظات ،استمر ىتمر في االلتزاـ باليجوـ ,ومع تزايد

التحديات في عممية كورسؾ ،وصار ىتمر يركز أكثر فأكثر عمى األسمحة الجديدة المتوقعة والتي يعتقد
أنيا مفتاح االنتصار خاصة دبابة بانثر ومدمرة الدبابات بانزرييغا تايغر وأعداد أكبر مف الدبابة الثقيمة

تايغر ،لذلؾ قاـ بتأجيؿ بداية العممية النتظار وصوليا ,ومع سماع األنباء عف تركيز كبير لمقوات
السوفياتية وراء منطقة كورسؾ ،تـ تأجيؿ البداية مرة أخرى النتظار وصوؿ المزيد مف المعدات واألسمحة

إلى خط الجبية,

32

موقؼ ىتمر يقودنا إؿ تساؤؿ ميـ :لماذا كؿ ىذا االىتماـ بتجييز القوات األلمانية

بأكبر قدر مف دبابات البانثر والتايغر؟؟! بأخذ دبابو بانثر كعينة لقياس التفوؽ النوعي نجد بأنيا دبابة

متوسطة صنعت عمى يد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية التي عممت في الفترة مف منتصؼ

 1943إلى نياية الحرب العالمية الثانية في عاـ 1945

33

والتي تعتبر ردا مباش ار لمدبابات السوفياتية

 T 34ودبابة كميمنت فوروشيموؼ ,وكانت المواجية األولى في  23يونيو عاـ  1941حيف تفوقت الدبابة
السوفيتية T-34عمى دبابة بانثر  3و بانثر , 4وتـ تصنيؼ دبابة بانثر بعد انتياء الحرب كأفضؿ دبابة
في الحرب العالمية الثانية والتي تميزت بالتركيب الممتاز وقوة المدفعية والتنقؿ والحماية ,وكاف القصد

منيا أف تكوف مضادة لمدبابة السوفيتية تي ,34-ويعتبر تصميـ الدبابة ضمف أفضؿ تصميـ لمدبابات

أثناء الحرب العالمية الثانية,

34

ومف خبلؿ المواصفات والقدرات الميكانيكية والحربية لدبابة البانثر والتي

تعتبر عينة لنوعية السبلح األلماني يتبيف مدى أىميتيا في معركة كورسؾ وسبب مراىنة ىتمر عمى
النصر وكسب المعركة باستخداميما ,وما يثبت التفوؽ النوعي لآللية الحربية األلمانية بشكؿ عاـ وسبلح

الدبابات بشكؿ خاص في معركة كورسؾ حجـ خسائر الجيش السوفيتي فقد بمغت  860,000ضحية و

 1500دبابة 35,والتي تمثؿ اضعاؼ الخسائر األلمانية التي سيأتي ذكرىا الحقًا ,وبالنظر إلى حجـ الحشد
السوفيتي لممعركة نجد أنو خسر  %66مف القوة البشرية و % 42مف الدبابات بالرغـ مف التفوؽ العددي
والخطوط الدفاعية والتحضير المسبؽ لممعركة ,وبيذا تـ إثبات الفرضية الرابعة.
الفرضية الخامسة :استفادة الجيش السوفيتي من انكشاف الخطة األلمانية واالستعداد لمواجية الجيش
األلماني.

انكشاؼ الخطة األلمانية ساعد الجيش السوفييتي بشكؿ كبير حيث قاـ بالعديد مف التحضيرات
البلزمة لصد اليجوـ األلماني وذلؾ استناداً إلى خبرتو مف المعارؾ والمواجيات السابقة ,وتمثمت ىذه
التحضيرات في الجوانب اآلتية:
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التفوق العددي :معركة ستاليف غراد أعطت لمجيش السوفيتي صورة واضحة عف قوة الجيش األلماني مف
حيث القيادة العسكرية والتفوؽ النوعي لآللية الحربية ,ولذلؾ فقد عمـ السوفييت أف التفوؽ العددي عنصر
ميـ لمغاية في مواجية األلماف وىذا ما تـ بالفعؿ ,فبدوف احتساب قوات االحتياط المنتظمة تحت جبية

السيوب حشد السوفيات  1,300,000رجؿ 3,600 ،دبابة 20,000 ،قطعة مدفعية ،ومثمت تمؾ األعداد
 %26مف تعداد قوات الجيش األحمر %26 ،مف قطع الياوف والمدفعية ،و %46مف عدد المدرعات,

36

وال يوجد ما يؤكد في أف القيادة السوفيتية قامت بتجييز القوات بيذا الحجـ استنادًا إلى حجـ القوات
المعادية أـ أف السوفييت قاموا بعممية التجييز بأكبر قدر مف االستطاعة بدوف معمومات دقيقة حوؿ حجـ

القوات األلمانية ,إال أف األمر األكيد ىو أف القوات السوفيتية كانت متفوقة عددياً عمى القوات األلمانية

حيث بمغت األخيرة  770ألؼ رجؿ 2451 ،دبابة ومدفع ىجومي (ما يمثؿ  %70مف تعداد المدرعات
األلمانية في الجبية الشرقية) باإلضافة إلى  7417مدفع وىاوف,

37

وبالرغـ مف أىمية التفوؽ العددي مف

الناحية العسكرية إال أنو ال يعتبر عامؿ حسـ أماـ التفوؽ النوعي وذلؾ استنادًا إلى األحداث التاريخية
التي أثبتت فاعمية التفوؽ النوعي في حسـ المعارؾ مثؿ الحرب العثمانية مع المماليؾ حيث استخدـ سميـ

األوؿ أسموب التطوير لمجيش فأدخؿ أجيزة حديثة كالبنادؽ والمدافع التي كانت حاسم ًة لمصراع عمى
عكس المماليؾ الذي اعتمدوا عمى االساليب القديمة,

38

أما بخصوص القيادة السوفيتية فقد كانت لدييا

معرفة تامو بأف التفوؽ العددي ال يكفي لصد اليجوـ األلماني وما يؤكد معرفتيـ بيذا األمر التحضيرات

األخرى المصاحبة لعممية حشد القوات.

إنشاء وتجييز الخطوط الدفاعية :الحديث عف الخطوط الدفاعية يتطمب التطرؽ إلى أحد التخصصات
العسكرية المؤثرة في الحروب وىو سبلح الميندسيف والذي تتمثؿ ميمتو في العمؿ عمى تسييؿ حركة
القوات البرية و تعطيؿ حركة القوات المعادية و ذلؾ بما يممكو مف أجيزة و معدات يستطيع بواسطتيا

بناء الجسور و شؽ الطرؽ في المناطؽ الجبمية الوعرة و اكتشاؼ وتطيير الناطؽ المموثة و زراعة حقوؿ
األلغاـ و فتح الطرؽ فييا حتى تتمكف قواتنا البرية مف عبورىا إلى اليدؼ  ،و قد ظيرت فاعمية ىذا

السبلح جميًا خبلؿ الحرب التي قامت بيف العرب و إسرائيؿ خبلؿ عاـ 1973ـ,

39

وما يثبت دور سبلح

الميندسيف في حرب أكتوبر أراء الخبراء األمريكاف الذيف كتبوا في أبحاثيـ العسكرية وحتي ما قبؿ 6
أكتوبر  1973بأياـ قميمة بأف اقتحاـ الساتر الترابي الشرقي لقناة السويس واقامة جسور لمعبور البد أف

تستغرؽ  48ساعة لدي قوات تتمتع بأقصى كفاءة عسكرية في حيف اختصر الميندسوف المصريوف ىذا

الزمف إلي  5ساعات فقط,

40

القطاع في المعارؾ العسكرية.

ومف خبلؿ دور سبلح الميندسيف في حرب اكتوبر يتبيف أىمية وتأثير ىذا

الخطوط الدفاعية السوفيتية :شيد سبلح الميندسيف السوفيتي عمى أساس الخطوط المتتالية والتي تضمف
عممية الصد مف ثـ التراجع إلى الخطوط الخم فية والتي تساعد عمى مواجية االختراؽ ألطوؿ فترة ممكنة
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حيث قامت كؿ مف الجبية الوسطى وجبية فورونيز بتشكيؿ ثبلث أحزمة دفاعية رئيسية داخؿ قطاعاتيما

تنقسـ بدورىا إلى عدد مف المناطؽ المحصنة تشمؿ تحصينات كؿ خط دفاعي شبكة مف حقوؿ األلغاـ،

أسيجة مف األسبلؾ الشائكة ،خنادؽ وحواجز مضادة لمدبابات ،تحضير خنادؽ لتحصيف الدبابات
السوفيتية ،بناء مخابئ لممدافع الرشاشة وانشاء شبكة مف الخنادؽ المترابطة بشكؿ متقاطع لحماية وتسييؿ
حركة الجنود المشاة والتي بمغ طوليا أكثر مف  4800كمـ ,ومف وراء األحزمة الدفاعية الرئيسية تـ

تحضير ثبلثة أحزمة ثانوية تستعمؿ كمواقع لمتراجع ،ويبمغ عمؽ األحزمة الثبلث الرئيسية  40كيمومت ار
بينما يصؿ عمؽ األحزمة الستة مف كؿ الجيات بيف  150-130كمـ ,وفي حالة ما إذا استطاعت القوات
األلمانية اختراؽ سمسمة الدفاعات ىذه كاف عمييا مواجية المزيد مف األحزمة الدفاعية مف ناحية الشرؽ

تشكميا جبية السيوب وىو ما يجعؿ عمؽ التحصينات الدفاعية السوفياتية إلى نحو  300كمـ

41

كما ىو

موضح في الشكؿ (.)3
الشكل ( )3خارطة خطوط الدفاع السوفيتية

المصدرEastern Front Maps of World War II | by Inflab | Medium :

أما مف حيث شبكات األلغاـ قاـ جنود اليندسة التابعيف لمجيش األحمر بزراعة  503,663لغما

مضادا لمدروع و 439,348لغما مضادا لؤلفراد تـ تركيز العدد األكبر منيا في الحزاـ الدفاعي األوؿ
بمغت كثافة األلغاـ في الكيمومتر المربع الواحد  1,700لغما مضادا لؤلفراد و 1500لغما مضادا

لمدروع.

42
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االستدراج واالستنزاف :استراتيجية الدفاع لـ تكف مف خيارات القائد السوفيتي جوزيؼ ستاليف والذي كاف
يؤمف أف تطبيؽ االستراتيجية الدفاعية سيعطي المبادرة لؤللماف في كورسؾ ,غير أف ستاليف لـ يكف كيتمر

في مسئمة التفرد باتخاذ الق اررات ,ففي الفترة بيف  15-12أبريؿ ،قاـ ستاليف باستشارة قادة خطوط

الجبيات وكبار ضباط ىيئة األركاف وعرض قرار المبادرة اليجومية عمى األلماف ،غير أف نائب القائد
األعمى غيورغي جوكوؼ اقترح عميو سحب القوات األلمانية نحو الفخ

المدرعة,

43

وبالفعؿ تـ تطبيؽ الخطة السوفيتية عمى النحو اآلتي:

بيدؼ تدمير أغمب قواتيـ

 .1تقسيـ القوات إلى خمسة مجاميع كما ىو موضح في الشكؿ ()4
الشكل ( )4سير المعركة الفعمي

المصدر :المصادر السابقة معدلة مف قبؿ الباحث

 .2تخصيص مجموعة لمحماية تمثمت في المجموعة األولى والتي انتشرت عمى طوؿ الخط األمامي
لمجبية الوسطى بيدؼ منع أي تقدـ ألماني مف الوسط وتحقيؽ الحماية لممجموعتيف الثانية
والثالثة.
 .3تخصيص مجموعتيف لمدفاع تمثمت في المجموعة الثانية والثالثة والتي تكفمت بعممية استدراج
القوات األلمانية إلى الخطوط الدفاعية نحو العمؽ باتجاه مركز جيب كورسؾ ومف ثـ إيقاؼ تقدـ
القوات األلمانية قبؿ تحقي ؽ التطويؽ الكامؿ وااللتقاء في المنتصؼ ,وتركزت المجموعة الثانية
في الجبية الشمالية لخط االلتقاء الشمالي في الجيب لمواجية القوات األلمانية المتمركزة في
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الشماؿ أما المجموعة الثالثة فقد تركزت في الجبية الجنوبية لخط االلتقاء الجنوبي في الجيب
لمواجية القوات األلمانية المتمركزة في الجنوب.
 .4تخصيص مجموعتيف لميجوـ المضاد تمثمت في المجموعة الرابعة في الجبية الشمالية
والمجموعة الخامسة في الجبية الجنوبية كما ىو موضح في الشكؿ ()4
أما مف حيث تحقؽ االستدراج واالستنزاؼ لمقوات األلمانية فيظير مف خبلؿ سير المعركة والتي

بدأت في  5يوليو بتحرؾ القوات األلمانية مف جيتي الشماؿ والجنوب نحو المنتصؼ ,ومف خبلؿ الشكؿ

( )4يتبيف أف القوات األلمانية اخترقت الخطوط الدفاعية وتوغمت حتى اصطدمت بالمجموعة الدفاعية
ال ومواجية
السوفيتية ( )2في  7يوليو ,أما القوات الجنوبية فقد اخترقت خطوط الدفاع متوجيو شما ً
المجوعة الدفاعية السوفيتية ( ,)3وبالرغـ مف الفترة القياسية لميجوـ األلماني إال أف ىذه التحركات أنيكت

واستنزفت القوات األلمانية مف كبل الجيتيف بسبب اختراؽ الخطوط الدفاعية ومواجية الدفاعات السوفيتية

والتي شممت معركة بروخوروفكا حيث اشتبكت أكثر مف  850دبابة سوفيتية ضد حوالي  250دبابة
ألمانية ,وانتصر األلماف في ىذه المعركة انتصار تكتيكي مؤقت لكنيـ عانوا مف كثرة الخسائر وعدـ القدرة

عمي تعويضيا,

44

في ىذه األثناء كانت المجموعة اليجومية السوفيتية ( )4تضغط عمى خط المواجية

الشمالي متجيو غربًا مضيقة بذلؾ الخناؽ عمى مجموعة اليجوـ األلمانية الشمالية والتي كانت متورطة

في مواجية المجموعة الدفاعية ( )2لتدفع خط المواجية نحو الغرب إلى تاريخ  1أغسطس ,واستمرت

تح ركات المجموعات اليجومية السوفيتية ومساندتيا لممجموعات الدفاعية حتى أدت إلى انسحاب األلماف

ودفع خطوط المواجية لتصبح محاذية لخط الجبية الوسطى في تاريخ  23أغسطس مؤكدة بذلؾ فشؿ
وىزيمة الجيش األلماني كما ىو موضح في الشكؿ السابؽ ,وما يؤكد نجاح الجيش األحمر في تحقيؽ
ىدؼ االستدراج واالستنزاؼ واقع الخسائر األلمانية والتي بمغت  200000ضحية وخسرت  500دبابة,

45

وبالرغـ مف خسائر األلماف في المعركة أقؿ بكثير مف خسائر السوفييت إال اف حجـ ىذه الخسائر يمثؿ

ضربة مؤلمة خصوصاً بعد خسائر معركة ستاليف غراد باإلضافة إلى فشميـ في تحقيؽ األىداؼ الرئيسية
إلسقاط كورسؾ ,وبيذا تـ إثبات الفرضية الخامسة

الفرضية السادسة :تفوق الجيش السوفييتي عمى الجيش األلماني في عممية اإلمداد.
تقوـ ىيئة اإلمداد والتمويف عف طريؽ إدارتيا التابعة (التعيينات ،النقؿ ،المطبوعات ،الوقود،

الميمات ،الخدمات الطبية ،الخدمات البيطرية) بمياـ التأميف اإلداري واالكتفاء الذاتي لتشكيبلت ووحدات
القوات المسمحة ،عف طريؽ نظاـ دقيؽ إلمداد القوات بوسائؿ اإلعاشة واالحتياجات اإلدارية ،وتقديـ الدعـ

الطبي لمقوات سمماً وحرباً ،واالىتماـ بجميع جوانب إعاشة الفرد المقاتؿ,

46

ويعتبر اإلمداد الوسيمة الرئيسة

التي تحافظ عمى القدرة القتالية لمقوات وتجعميا ذات كفاءه عالية ومؤثرة في ميداف المعركة ،فيناؾ الكثير
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مف الجيوش الحديثة أدركت أىمية اإلمداد في ميداف المعركة واف اإلمداد الناجح سيساىـ في إنجاح

الميمة والعكس كذلؾ صحيح لذا تيدؼ الكثير مف الجي وش إلى التركيز والتفوؽ في مجاؿ اإلمداد لضماف

تحقيؽ النصر في ميداف المعركة,

47

بعبارة أخرى تمثؿ عممية اإلمداد والتمويف العسكري شرياف الحياة

الرئيسي الذي يضمف استم اررية المعارؾ وتحقيؽ االنتصار ,كما أف أي خمؿ في اإلمداد العسكري يؤثر
بشكؿ كبير عؿ كفاءة القوات وق د يؤدي إلى الخسارة الحتمية مثمما حدث في معركة ستاليف غراد عندما

قاـ الجيش األحمر بمحاصرة قوات المحور وتطويؽ حوالي  250,000مف قوات الجيش السادس والفيمؽ

 4التابع لمجيش الرابع بانزر داخؿ المدينة ,ومع تواصؿ الحصار بدأت مظاىر الضعؼ تظير عمى

المقاومة األلمانية ,حيث تسبب البرد والجوع في إنياؾ الجنود وتعطؿ اآلليات والمدرعات لقمة الوقود
إضافة إلى نقص الذخيرة ،في الوقت الذي كانت اليجمات السوفياتية عمى أشدىا ,وما ازداد األمر سوءا

رفض ىتمر قياـ الجيش السادس بكسر الحصار والخروج مف ستاليف غراد حيث أمرىـ بالبقاء ميما كمفيـ

الثمف مع ضماف مواصمة تزويدىـ باإلمدادات عف طريؽ جسر جوي ,إال أف عمميات التمويف بالجو

عجزت عف نقؿ كميات كافية مف المؤف والذخيرة لتغطية حاجيات الجيش ،ثـ توقفت كميًا بعد احتبلؿ
الجيش األحمر لممطارات التي تستعمميا القوات األلمانية سواء التي داخؿ المدينة أو القريبة منيا ,قاد كؿ

ذلؾ لبلنييار التاـ لمجيش األلماني السادس الذي اضطر قائده فريدريؾ باولوس لبلستسبلـ في  2فبراير

 1943ومعو أغمب قوات الجيش السادس رغـ مواصمة البعض اآلخر القتاؿ إلى أف تمت تصفيتيـ 48,أما
مف حيث وضع الجيش األلماني في معركة كورسؾ فقد تعرضت خطوط اإلمداد لديو لبلستيداؼ المباشر
مف خبلؿ ىجمات البارتيزاف والتي استيدفت الجسور والقطارات وسكؾ الحديد خمؼ منطقة األلماف,

وبحسب المصادر السوفيتية بأف قائد أحد الفيالؽ األلمانية قد بعث بتقرير في  31أغسطس إلى رؤسائو
يقوؿ " قاـ المناصريف السوفييت بعممية لـ يسبؽ ليا مثيؿ لمنع التموينيات األلمانية مف الوصوؿ إلى
الجبية عف طريؽ ىجمات مفاجئة ومدروسة عمى السكؾ الحديدية ,ووقع نحو  6784انفجار في الميمتيف
األولييف مف شير أغسطس عمى طوؿ القطاع الذي يحرسو فيمقنا وارتفع عدد انفجارات السكؾ الحديدية

في منتصؼ شير أغسطس إلى خمسة عشر ألفا,

49

بالرغـ مف أف ىذه اإلشارة مأخوذة مف وثائؽ

ومؤلفات سوفيتية إال أف ىناؾ قدح في درجة الموثوقية ,حيث أف الكتاب (الحرب العالمية الثانية مف
وجية نظر سوفيتية) أقرب لمسرد الممحمي الذي يعكس التمجيد ,ومف ناحية عسكرية فيو أقرب إلى

التوجيو المعنوي منو إلى الوثائؽ والكتب العسكرية ,وما يؤيد ىذا الرأي أف الكتاب لـ يذكر بأي وجو حجـ
خسائر الجيش السوفيتي في معركة كورسؾ ,غير أف األمر األكيد مف الناحية التاريخية ىو تنفيذ العمميات
مف قبؿ المقاومة الشعبية السوفيتية والتي تسببت في تعطيؿ تعزيزات المؤف والعتاد األلمانية وتطمبت

تحويؿ مزيد مف القوات لميمة متابعة البارتيزاف والقضاء عمييـ ،ما سبب تعطيميا عف تحضيرات اليجوـ
عمى كورسؾ,

50

بالمقابؿ فقد حرصت القيادة السوفيتية عمى رفع جاىزية وكفاءة عممية اإلمداد والتمويف
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إلى أقصى حد ممكف وذلؾ لتمبية احتياجات الجيش اليائؿ الذي قامت بحشدة إلى كورسؾ حيث كانت
المؤخرة السوفيتية تعمؿ بدقة الساعة في تزويد اليجوـ المتسارع بكؿ ما يحتاج مف موارد,

51

بيذا نجد أف

السوفييت حرصوا عمى تعطيؿ إمدادات األلماف وتفعيؿ إمداداتيـ قدر اإلمكاف األمر الذي كاف لو تأثيره

في كسب المعركة ,وبيذا تـ إثبات الفرضية السادسة.
الفرضية السابعة :انعدام التوافق الزمني بين القرار العسكري والتجييز لممعركة.
قبؿ التحدث عف مشكمة القرار العسكري في معركة كورسؾ ينبغي أف نتطرؽ لمفيوـ القرار

العسكري ومقارنتو مع حالة كورسؾ ,فمف الناحية العسكرية فإف عممية صنع القرار العسكري ()MDMP
ىي منيجية تخطيط متكررة لفيـ الموقؼ والميمة  ،وتطوير مسار العمؿ  ،وانتاج خطة أو أمر تشغيؿ,

ويساعد برنامج  MDMPالقادة عمى تطبيؽ الدقة والوضوح والحكـ السميـ والمنطؽ والمعرفة المينية لفيـ

المواقؼ وتطوير الخيارات لحؿ المشكبلت والوصوؿ إلى الق اررات ,كما تساعد ىذه العممية القادة واألركاف
وغيرىـ عمى التفكير النقدي واإلبداعي أثناء التخطيط,

52

السؤاؿ الذي يطرح نفسو :ىؿ مر قرار معركة

كورسؾ بمراحؿ عممية اتخاذ القرار العسكري؟؟ مف خبلؿ معطيات المعركة نجد أف القرار تـ وضعة

مسبقاً قبؿ مناقشة أي بدائؿ متاحة أو باألصح لـ يكف ىناؾ بدائؿ أو خطط واضحة يمكف أتخاذ القرار
مف خبلليا ,وما يثبت ىذا األمر الخبلؼ الشديد بيف ىتمر وقياداتو العسكرية في فترات الحقة لتوقيع

القرار ,وحقيقة األمر أف اليجوـ عمى كورسؾ لـ يكف قرار عسكري بؿ رغبة نابعة مف رؤية وقناعة أدولؼ
ىتمر وما يؤيد ىذا األمر وجية ن ظر القائد األلماني ىاينز جوديرياف في لقاء جمعو مع ىتمر سألو قائبل" :
ىؿ مف الضروري حقا مياجمة كورسؾ ،وباألحرى عمى الشرؽ ىذه السنة إطبلقا ؟ ىؿ تعرؼ أي أحد

يعمـ أيف توجد كورسؾ ؟ العالـ كمو لف ييتـ سواء احتمينا كورسؾ أـ ال ،ما ىو السبب الذي يجبرنا عمى
مياجمة كورسؾ وبشكؿ أعـ الجبية الشرقية ىذا العاـ ؟" فأجابو ىتمر " أعمـ ،والتفكير بيذا يحرؾ ألـ
معدتي " ،واختتـ جودرياف ذلؾ قائبل" :في ىذه الحالة رد فعمؾ عمى المشكمة ىو األصح ،دعيا وشأتيا"

53

وحتى مع افتراض أف قرار معركة كورسؾ كاف مبرر ولو رؤية استراتيجية تتمثؿ في حماية الجبية الشرقية
أللمانيا فبل يزاؿ القرار قائـ عمى العديد مف الثغرات التي تسببت بفشمة وأوؿ ىذه الثغرات التوقيت

الخاطئ.
عمميا رقـ  ، 5حيث
التوقيت الخاطئ لمقرار العسكري :في  13مارس  ، 1943وقع أدولؼ ىتمر ًا
أمر ً
54
أخر
حدد ميمة منع تقدـ الجيش السوفيتي و "فرض إرادتو عمى أحد قطاعات الجبية عمى األقؿ ,و ّ
األلماف موعد البداية محاولة منيـ لبناء قواتيـ وانتظار أسمحة جديدة ،خاصة دبابات بانثر الجديدة وأعداد

أكبر مف دبابات تايغر وكانت تمؾ أوؿ مرة ِيؤخر فييا األلماف موعد ىجوـ استراتيجي
كورسؾ في  5يوليو 1943

56

55

وبدأت معركة

وثبت الحقاً أف قرار تأجيؿ اليجوـ كاف حاسـ في تحديد نتائج المعركة
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متسعا مف الوقت إلنشاء خطوط دفاع داخؿ الخطوط
حيث أف التأخير لمدة ثبلثة أشير أعطى الروس
ً
البارزة وتدريب رجاؿ إضافييف عمى الخطوط األمامية 57,مف الناحية العسكرية وحسب تعريؼ عممية اتخاذ

القرار العسكري كاف مف المفترض دراسة الوضع مسبقاً قبؿ اتخاذ القرار والعمؿ عمى تعتيـ واخفاء النوايا

حوؿ اليجوـ حتى تتضح الصورة وىنا تظير أىمية ودور سرية العمميات العسكرية ,وعند الوصوؿ إلى
قناعة كاممة كاف مف المفترض العمؿ عمى استكماؿ التجييزات بدوف إظيار اليدؼ الحقيقي ليذه

التجييزات ومف ثـ يتـ توقيع القرار واصدار التوجييات بحيث يتوافؽ توقيت القرار مع توقيت تنفيذ

العممية.

معوقات التصنيع العسكري األلماني :عانت ألمانيا النازية صعوبة في التصنيع العسكري في الفترة بيف
 1934و  1945حيث كاف العدد األولي لئلنتاج كاف  250دبابة شيريا يتـ انتاجو مف قبؿ شركة
ماف( ,)MANثـ أرتفع ليصؿ إلى  600دبابة شيريا في يناير  ,1943وعمى الرغـ مف كؿ الجيود

الدؤوبة لـ يكف مف الممكف المحافظة عمى االنتاج الحربي بيذا المستوى بسبب القصؼ المستمر مف قبؿ
قوات التحالؼ والعقبات الصناعية حيث بمغ معدؿ اإلنتاج الشيري  148دبابة في عاـ  1943ثـ ارتفع

ليصؿ إلى  315شيريا في عاـ  1944حيث بمغ عدد الدبابات التي أنتجت مف نوع بانثر ()Panther
في تمؾ السنة  3,777دبابة وبمغت ذروة اإلنتاج في يوليو لتصؿ إلى  380دبابة حتى توقؼ إنتاج

الدبابة بحموؿ مارس ,1945

58

وىذا يبيف صعوبات التصنيع الحربي في تمؾ الفترة األمر الذي انعكس

عمى درجة تمبية الجبيات والمعارؾ ,أما في فترة ما قبؿ معركة كورسؾ فقد كانت قدرة ألمانيا عمى استبداؿ

أنظمة األسمحة المدمرة بمعدات جديدة شبو معدومة ,وبحموؿ يناير  1943كانت خسائر الدبابات كنسبة

مئوية تحوـ حوؿ  ، ٪ 30مما يجعؿ مف المستحيؿ تقر ًيبا عمى القادة األلماف إعادة إمداد وحداتيـ
59
المستنفدة بشكؿ فعاؿ.

عدم استغالل الوقت :إذا كاف ىذا ىو وضع الجيش األلماني والمعوقات التي تواجيو ,فما ىي الخيارات
المتاحة أمامو؟؟! بالنسبة لخيار استراتيجية الدفاع التي اقترحيا الجنراؿ فالتر مودؿ فإنيا تمثؿ الخيار
المنطقي وخصوصًا بعد ىزيمة ستاليف غراد والخسائر التي كبدت األلماف ,غير أف ىذا الخيار كاف مف
المستحيؿ تنفيذه وباألخص مع شخص كأدولؼ ىتمر وذلؾ لسببيف رئيسيف

األوؿ :مف خبلؿ تحميؿ شخصية أدولؼ ىتمر وق ارراتو وتوجيو األيد لوجي نجد أنو شخص ال يتقبؿ فكرة

االستراتيجية الدفاعية ,كما أف أدولؼ ىتمر كاف يتميز بكبرياء شخصي وقومي وصؿ إلى حد الغرور.

الثاني :أف الجيش األلماني لـ يكف قد وصؿ إلى مرحمة الدفاع بعد حيث أنو في حينيا ال يزاؿ لو تواجد
معظـ أرجاء أوربا.
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ومف حيث خيار اليجوـ بالقوات المتاحة فمـ يكف خيار حكيـ وكاف موقؼ أدولؼ ىتمر مبرر حيف

قرر تعزيز القوات الحالية ,فبعد معركة ستاليف غراد عميو أف يعيد التفكير في أي ىجوـ عمى الجبية

السوفيتية ,أما الخيار الذي تـ تنفيذه والذي تمثؿ في التأجيؿ فقد كانت نتائجو كارثية وباألخص بعد

انكشاؼ الخطة األلمانية ,ويكمف السبب الرئيسي في إخفاؽ ىذا الخيار ىو عدـ استغبلؿ الوقت بيف
التوقيع لمعممية واليجوـ الفعمي الذي داـ أكثر مف ثبلثة أشير وساعد الجيش السوفيتي في التجييز

المسبؽ لممعركة ,معنى ىذا وجود تناقضات في الخيارات المتاحة وبالرغـ مف ىذه التناقضات إال أنو
يمكف حميا مف خبلؿ المنطؽ العسكري حيث كاف مف المفترض أف يستغؿ الجيش األلماني الفجوة الزمنية

في السيطرة عمى خطوط المواجية في جيب كورسؾ والحفاظ عمى الوضع لصالحو حتى تكتمؿ تجييزات

العممية وىذا ما يقودنا إلى الخيار االستراتيجي الرابع (الفرضية الثامنة) والذي كاف مف المفترض أف
يضمف كسب المعركة لصالح األلماف ,وبيذا تـ إثبات الفرضية السابعة.
الفرضية الثامنة :وجود خيارات استراتيجية كان من الممكن في حال تنفيذىا تفادي أخطاء الجيش

األلماني وكسب المعركة.

إذا كاف ىذا ىو وضع الخيارات المتاحة أماـ الجيش األلماني فيؿ يمكف وضع خيار رابع مقبوؿ
مف الناحية العسكرية ويضمف أفضؿ النتائج الممكنة لمجيش األلماني؟؟! تكمف اإلجابة في الخيار الذي
يحقؽ مبداء استغبلؿ الوقت حيث أف الخيار المنطقي مف الناحية العسكرية في شف ضربات منظمة عمى

طوؿ جبية االلتحاـ في جيب كورسؾ مستنده إلى التفوؽ النوعي لآللية الحربية مع تغطية جوية وذلؾ

لكي يحقؽ الجيش األلماني مف خبلليا األىداؼ التالية:

 .1إرباؾ الجيش السوفيتي ومنعو مف تجييز أي تحضيرات أو وسائؿ أو خطوط دفاعية.
 .2تأميف خطوط األمداد األلمانية.
 .3تعزيز سبلح االستطبلع في المناطؽ السوفيتية واأللمانية عمى حد سواء.
 .4تأسيس وبناء مراكز وقواعد عسكرية وانشاء خطوط دفاع خمفية.
 .5كسب الوقت حتى تكتمؿ التجييزات العسكرية المطموبة لتنفيذ العممية.
ويمكف تمخيص ىذا الخيار باستخداـ القوات األلمانية المتاحة لمحفاظ عمى الوضع العسكري لصالح

الجيش األلماني مف خبلؿ منع التجييزات السوفيتية وتأميف طرؽ األمداد وتعزيز االستطبلع عمى مدى

الفترة البلزمة الستكماؿ التجييزات العسكرية لعممية كورسؾ ,وبيذا تكوف الفجوة الزمنية قد تـ تغطيتيا
بالتالي تحقيؽ التوافؽ الزمني بيف القرار العسكري والتجييز لممعركة.
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وبالرغـ مف خطورة ىذا الخيار واحتمالية وقوع القوات األلمانية في شراؾ الجيش األحمر إال أف

الوضع المحتمؿ لف يكوف بالخطورة التي آلت ألييا األوضاع بعد انكشاؼ الخطة األلمانية ,وعمى األقؿ
سيكوف ىناؾ فرصة أماـ الجيش األلماني لكسب المعركة مع تحقيقو لعوامؿ النصر والتي كانت مفقودة
في الواقع كضعؼ االستطبلع واألمداد العسكري ,وحتى مع انكشاؼ الخطة األلمانية فإف تطبيؽ ىذا
الخيار سيفقد السوفييت القدرة عمى االستعداد المبكر لممعركة وبناء الخطوط الدفاعية والحشد العسكري.
مف ناحية أخرى فإف تطبيؽ ىذا الخيار يتطمب مراعاة العديد مف العوامؿ الميمة منيا:
 .1تقييـ القوة األلمانية المتاحة ومقارنتيا بنظيرتيا السوفيتية في نفس الفترة ونفس النطاؽ الجغرافي.
 .2التقدير والمراقبة قدر اإلمكاف لمدعـ الموجستي والعسكري السوفيتي المحتمؿ توجييو إلى جيب
كورسؾ خبلؿ فترة العممية.
 .3وضع خطة زمنية لئلمداد األلماني بشكؿ متدرج حسب درجة االكتماؿ في التجييزات العسكرية.
 .4وضع سيناريوىات لتحوؿ أوضاع المعركة وخطط بديمو مف ضمنيا خطط االنسحاب.
 .5دراسة السيناريوىات االستراتيجية المحتممة لمجبيات األخرى مثؿ جبيتي غرب وجنوب أوربا
والعمؿ عمى موائمة خطط المعركة مع المتغيرات االستراتيجية األخرى.
 .6تحديد نقطة االكتماؿ الزمنية في التجييزات العسكرية ووضع خطة اليجوـ.
وتتمثؿ خطة المعركة وفؽ ىذا الخيار باآلتي:
 .1تعزيز خطوط المواجية لجيب كورسؾ والمناطؽ المجاورة بالقوات األلمانية المتاحة.
مف المفترض في ىذه المرحمة نشر القوات األلمانية (المتاحة) عمى خطوط المواجية السوفيتية كما

ىو موضح في الشكؿ ( ,) 5الجدير بالذكر أف مناطؽ االنتشار الموضحة في الخريطة قد ال تتبلءـ مع
الواقع الفعمي حيث يتوقؼ األمر عمى العديد مف العوامؿ كاآلتي:
 المساحة الشاسعة في الواقع الفعمي. حجـ القوات األلمانية المتاحة ومدى تغطيتيا لخطة االنتشار. حجـ القوات الدفاعية السوفيتية في نفس الفترة ومناطؽ التمركز. جغرافية المنطقة ومدى وجود مناطؽ دفاعية طبيعية. .2ضرب الخطوط األمامية لمجيش السوفيتي واألىداؼ العسكرية والموجستية االستراتيجية وعزؿ
جيب كورسؾ عف طريؽ سبلح الجو األلماني (لوفتافو) ,وتتضمف ىذه المرحمة نوعيف مف
العمميات ىي:
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 ضرب الخطوط السوفيتية :والمقصود بذلؾ تنفيذ عمميات جوية عمى المجاؿ الموازي لخطوطالمواجية مف الناحية السوفيتية كما ىو موضح في الشكؿ ( )5وذلؾ لضرب خطوط الدفاع
ومف انشأ أي خطوط أخرى وضرب القوات السوفيتية المتواجدة في المجاؿ وأي قوات أخرى
قادمة.
 ضرب االىداؼ االستراتيجية في العمؽ السوفيتي :وىذه العممية ضرورية لمغاية لغرض تعزيزوحماية القوات األلمانية ,وتتمثؿ االىداؼ االستراتيجية في سكؾ الحديد وخطوط اإلمداد,
القواعد والمؤخرات العسكرية ,المطارات الحربية.
الجدير بالذكر أف فا عمية القوات الجوية األلمانية يتوقؼ عمى درجة فاعمية سبلح االستطبلع
العسكري والذي ثبت ضعفة في الفرضية الثالثة غير أف تواجد القوات األلمانية في المنطقة عمى مدى

ثبلثة أشير سيعزز مف فاعمية االستطبلع األلماني.

 .3تأميف خطوط األمداد األلمانية وأنشأ مؤخرات عسكرية لمجيوش عمى طوؿ خط المواجية ,وتكمف
أىمية ىذه المرحمة في دور خطوط اإلمداد الستقباؿ التجييزات واإلمدادات العسكرية البلزمة
لتنفيذ اليجوـ عمى جيب كورسؾ.
الشكل ( )5الخطة العسكرية وفق خيار استغالل الوقت

المصدر :إعداد الباحث
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 .4استقباؿ اإلمدادات والتجييزات العسكرية األلمانية المكتممة عمى مدى ثبلثة أشير ,وتتطمب ىذه
المرحمة درجة عالية مف التوافؽ بيف قيادة المعركة والقيادات العميا مف الناحية الزمنية والميدانية
والموجستية األمر الذي يبنى عميو مدى الفاعمية والكفاءة في قيادة المعركة.
 .5تنفيذ اليجوـ عمى جيب كورسؾ ,مف الضروري قبؿ الخوض في تفاصيؿ ىذه المرحمة معرفة
درجة المنطقية لمراحؿ الخيار السابقة ومدى إمكانية تطبيقيا ,حيث أف فاعمية الخيار يتوقؼ عمى
العديد مف العوامؿ التي صعب تحديد ىا بسبب انعداـ المعمومات والتي قد تؤثر بشكؿ كبير عمى
تطبيؽ الخيار بالتالي مسار المعركة ,وتتمثؿ ىذه العوامؿ في اآلتي:
 حجـ القوات المتاحة لكبل الطرفيف في تمؾ الفترة. درجة االستجابة العسكرية لكبل الطرفيف وفؽ معطيات ىذا الخيار. مدى قدرة األلماف السيطرة والحفاظ عمى الوضع وفؽ الخطة الموضحة في الشكؿ ( )5عمىمدى ثبلثة أشير.
ىذه العوامؿ تضع تنفيذ العممية وفؽ الخيار أماـ ثبلثة احتماالت ىي:
 .1فقداف األلماف لمسيطرة وانقبلب الوضع لصالح السوفييت :وىذا االحتماؿ ضئيؿ وقد ال تتجاوز
نسبة التحقؽ %15

60

نظ اًر لتحقيؽ األسبقية والتفوؽ النوعي مف قبؿ األلماف ,وما يؤكد ضئالة

ىذا االحتماؿ النتائج الفعمية لمعركة كورسؾ حيث أف الجيش السوفيتي بالكاد استطاع اف يردع
الجيش األلماني بالرغـ مف التجييزات اليائمة والحشد العسكري الميوؿ لممعركة وبخسائر
وتضحيات في األرواح واآلليات فاقت خسائر الجيش األلماني.
 .2تحوؿ المعركة إلى خطوط مواجيات مستمرة :حيث مف الممكف أف تصبح المعركة مواجية
متكافئة القوى والسبب في ذلؾ القوة العسكرية والقيادية العروفة عف الجيش السوفيتي كما حدث
في معركة ستاليف غراد ,وىذا االحتماؿ يقدر تحققو بنسبة .%35

61

 .3السيطرة والحفاظ عمى الوضع حتى اكتماؿ التجييزات األلمانية :وىذا ىو االحتماؿ األعمى والذي
يصؿ إلى %50

62

ويكمف السبب في المبادرة المسبقة لؤللماف والتفوؽ النوعي وانعكاسات تطبيؽ

الخيار التي مف المفترض أف تساعد في تفادي األخطاء التي وقع فييا األلماف في الواقع
الحقيقي ,ما يعزز ىذا االحتماؿ ىو نظرة مانشتايف والذي يعتبر أحد اقوى قيادات أدولؼ ىتمر
وذلؾ بإبداء رأيو عند مناقشة خطة اليجوـ عمى الجبية الشرقية في مياجمة خطوط السوفييت
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بتركيز قواتو والقياـ بسمسمة مف اليجمات المعاكسة الستغبلؿ حالة اإلنياؾ في الخطوط
السوفياتية وتدمير مقدمة الجيوش السوفياتية واستعادة مدينتي خاركوؼ وكورسؾ ,وىذا ىو
المؤشر الوحيد الذي يعطي االحتماؿ االخير نسبة تحقؽ مرتفعة.

63

في حاؿ تحقؽ االحتماؿ الثالث فإف معطيات المعركة ستتغير حيث أف السوفييت لف يتمكنوا مف

تشييد أي خطوط دفاعية ولف تبمغ القوات  %50كحد أقصى مما تـ فعميًا في المعركة وبالمقابؿ سيتمكف

األلماف مف استكماؿ  %90مف القوات التي تـ تجييزىا فعمياً مما سيمنح األلماف التفوؽ النوعي والعددي
معاً ,وىذا سيمكنيـ مف تطبيؽ خطة التطويؽ األساسية باإلضافية إلى إمكانية االقتحاـ مف الجبية

الوسطى كما ىو موضح في الشكؿ ()6

الشكل ( ) 6النتائج المحتممة حول تكون القوى العسكرية وفق خيار استغالل الوقت

المصدر :إعداد الباحث وفؽ احتماليات خيار استغبلؿ الوقت

الجدير بالذكر أف الواقع الفعمي مف الناحية العسكرية ال يقبؿ االعتماد عمى االحتماالت

واالفتراضات المشوشة ألف العواقب ستكوف وخيمة والشاىد في ذلؾ وضع األلماف نتيجة التقدير الخاطئ

لحجـ القوات السوفييتية ,وما دعا إلى ذكر واقع االحتماالت في ىذه الدراسة النقص الشديد في المعمومات
مف حيث الحجـ الحقيقي لمقوات في كبل الجانبيف ومناطؽ التركز والمواجية عند إقرار اليجوـ األلماني,
وىذا ما فرض عمى الباحث وضع السيناريوىات المحتممة واستنباط النتائج المترتبة عمى تحققيا ,أما مف
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حيث إثبات الفرضية ,فبسبب غياب المعمومات والمعطيات عف واقع كبل الطرفيف في فترة توقيع العممية 6

مف قبؿ أدولؼ ىتمر ,فقد تـ إثبات ىذه الفرضية بشكؿ جزئي استنادًا إلى المنطؽ العسكري بخصوص

وجود خيارات استراتيجية أخرى ولـ يتـ إثبات فاعمية ىذه االستراتيجيات في حسـ المعركة لصالح األلماف.
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ملخص

ارتبطت معظـ التحديات األمنية الجديدة بالتحوؿ في مفيوـ األمف و الذي تجاوز المفيوـ التقميدي إلى بروز مفاىيـ جديدة في البيئة الدولية وخاصة في
منطقة الساحؿ اإلفريقي ،حيث تتناوؿ ىذه الدراسة تحدي اليجرة غير الشرعية و التي أصبحت عابرة لمقومية و توضح ىذه الدراسة البحثية ج يوستراتيجية منطقة
ال ساحؿ و التي تبقى رصيد إسترتيجي لمسياسات األمنية األوروبية لمعمؿ في إطار شامؿ متعدد المسارات لضماف أمف المنطقة و حماية مصالحيا الحيوية .
انكهمات انمفتاحية  :انتحديات األمنية ،انهجرة غير انشرعية  ،منطقة انساحم
Absstract
Most of the new security challenges have been associated with the shift in the concept of security that overlooked the
tranditional concept to the international environement ,especially the sahel region where this study deals with the challenges
of illegal immigration ,with has become transnatinal this study also clarifies the geostrtegicity of the sahel region ,with
remains at strategic asset for European security politicies to work of a comprehensive mulitrak approach to ensue the region
security and vital interests
Key words: Security challenges,illegal migration, sahel region

مقدمة:
أصبحت الساحة اإلفريقية عامة ومنطقة الساحؿ اإلفريقي خاصة مف بيف إىتمامات األجندات
السياسة األمنية العالمية ومف أبرز القضايا الراىنة كوف المنطقة نقطة وصؿ بيف العالـ القديـ والحديث
حيث تبقى مف أولويات اإلىتماـ الدولي والعالمي بمسألة السمـ واألمف في منطقة الساحؿ ،حيث تفرض
عمى الدوؿ إتباع إستراتيجيات لمحد مف العديد مف التحديات ومحاولة تغيير مسارىا وحسب مستجدات
البيئة الدولية خاصة بالبمداف المجاورة كمالي وليبيا وغيرىا تؤثر عمى أمف القارة اإلفريقية والتي تصنع في
مثواىا تحديات جديدة تؤثر عمى المستوييف اإلقميمي والدولي كتجارة الممنوعات العابرة لمحدود والجريمة
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المنظمة وفشؿ الدولة واليجرة غير الشرعية كما تشيد ىذه المنطقة حالة مف اإلنزالؽ األمني و ىذا راجع
إلى العديد مف األزمات الذاخمية و العديد مف التحديات األمنية الجديدة و التي تؤثر عمى أمف المنطقة و
دوليا وعمى رأسيا قضية اليجرة غير الشرعية وىذا ما سنتناولو في ىاتو الورقة البحثية .
أىمية الدراسة
تكمف أىمية الدراسة البحثية ىاتو في أنيا تركز عمى اإلستراتيجية األمنية األوروبية إتجاه منطقة
الساحؿ اإلفريقي في ظؿ مستجدات البيئة الدولية كأزمة مالي وغيرىا ،حيث تتدخؿ أوروبا لحماية
مصالحيا و الحفاظ عمى أمنيا .
أىداف الدراسة
كما تيدؼ ىذه الدراسة البحثية إلى إبراز العديد مف األىداؼ منيا :التعريؼ بالمنطقة الجيوسياسية
التي تعتبر ذات أىمية كبرى مما جعميا محؿ تجادبات و أطماع القوى الكبرى إبراز مجمؿ اإلستراتيجيات
األمنية و خاصة األوروبية التصدي لمثؿ ىذه التحديات و عمى رأسيا اليجرة غير الشرعية .
و كذلؾ تشكؿ أحد المجاالت الجيوسياسية التي تثير إىتماـ الفواعؿ الدولية و التطمعات البحثية
لمراكز البحوث و الدراسات .
أيضا تقييـ إستراتيجية اإلتحاد األوروبي لمنطقة الساحؿ اإلفريقي و تنفيدىا مقابؿ األىداؼ المحددة
و المعززة باإلستراتيجيتيف  2011و .2020 _2015
إشكالية الدراسة
تأتي ىذه الدراسة لتوضيح الدور الذي تميزت بو منطقة الساحؿ اإلفريقي عف غيرىا مف المناطؽ
اإلفريقية مف تطورات أمنية خاصة في العقود األخيرة مما أدى بأوروبا إلى ضرورة اإلستجابة لمتطمبات
البيئة و إتخاد سياسات و إستراتيجيات أمنية صارمة إتجاه المنطقة و بيذا الشأف نطرح التساؤؿ التالي :
كيف أثرت التحديات األمنية عمى فعالية اإلستراتيجيات األمنية األوروبية في خمق بيئة مستقرة في
منطقة الساحل اإلفريقي؟
و تندرج تحت ىاتو اإلشكالية مجموعة مف األسئمة الفرعية التالية:
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س  :1فيما تكمف الطبيعة الجيوستراتيجية لمنطقة الساحؿ اإلفريقي ؟
س :2ىؿ تدخؿ منطقة الساحؿ اإلفريقي ضمف أولويات اإلستراتيجيات األمنية الدولية ؟
س :3كيؼ إستطاعت ظروؼ البيئة الدولية أف تغير مف طبيعة التحديات األمنية كاليجرة غير
الشرعية وتأثيرىا عمى المنطقة ؟
س :3ىؿ السياسات واإلستراتجيات األوروبية طبعت تجسيد فكرة األمف واإلستقرار مف خبلؿ
تطبيقيا في منطقة الساحؿ اإلفريقي ؟
فرضيات الدراسة
لئلجابة حوؿ ىاتو اإلشكالية واألسئمة المتفرعة عنيا نقترح الفرضيات التالية:
 ساىـ الوضع األمني وتحوالت البيئة الدولية في التأثير عمى طبيعة التحديات األمنية ما انعكسعمييا تغير في إدراؾ تواجد الفواعؿ الدولية في منطقة الساحؿ اإلفريقي.
 جيوستراتيجية منطقة الساحؿ اإلفريقي جعؿ منيا محؿ تجادبات دولية كبرى و بقيت رىافإستراتيجي لتحقيؽ المصالح الكبرى .
 كمما كانت ىناؾ تحوالت في المنطقة وزاد حجـ التيديدات األمنية كمما شددت الدوؿ األوروبيةإستراتيجيتيا األمنية نحو مصادر التيديد .
منيجية الدراسة
لمعالجة الموضوع تـ اإلعتماد عمى :المنيج الوصفي التحميمي :حيث تقوـ ىذه الدراسة عمى تحميؿ
أبرز النقاط الرئيسية التي تتميز بيا اإلستراتيجية األمنية األوروبية عف باقي إستراتيجيات الفواعؿ األخرى.
 منيج دراسة الحالة  :حيث تستدعي المشكبلت البحثية المناىج المبلئمة التي تساعد عمى كشؼحقائقيا و ىو المنيج الذي يتجو إلى جمع البيانات العممية المتعمقة بوحدة أو مجتمع أو نظاما
فيقتضيو التعمؽ في دراسة مرحمة معيف مف دراسة الوحدة بقصد الوصوؿ إلى تعميمات عممية
المتعمقة بالوحدة أو بالوحدات المشابية ليا ،و معرفة مف خبللو أىـ العوامؿ المؤثرة فييا و
اإلرتباطات السببية ،فيو يركز عمى الجزئيات ألنيا مظير مف الحقيقة الكمية.

خطة الدراسة
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 مف أجؿ اإللماـ بكؿ جوانب الموضوع حيث تضمنت الدراسة العناصر التالية: -مقاربة معرفية حوؿ بعض المفاىيـ و المتغيرات الخاصة بالدراسة البحثية لمتوضيح أكثر

أوال :الساحل اإلفريقي:مقاربة معرفية
الساحل لغويا تعني :الحافة الجنوبية لمصحراء وتعني الشاطيءأو جنب اليابسة المتصمة مباشرة
بالبحر ويطمؽ عمى ذلؾ الحيز الجغرافي وسط إفريقيا ،1وىي المنطقة الفاصمة بيف شماؿ إفريقيا وافريقيا
جنوب الصحراء مف البحر شرقا إلى المحيط األطمسي غربا وىو شريط طويؿ يشمؿ كؿ مف السوداف
موريطانيا ،التشاد ،النيجر ،السينيغاؿ أي دوؿ الساحؿ تميز المنطقة الوسطية الواقعة بيف الصحراء و
إفريقيا اإلستوائية والتي يغمب عمييا الطابع الصحراوي.
و قد خمقت شساعة المجاؿ الجغرافي نوعا مف اإلرتباؾ التحميمي حوؿ حدود التفاعؿ اإلستراتيجي
مف طرؼ الباحثيف،2سياسيا و بالعودة إلى مجموعة الدوؿ و التي ضمتيا لجنة مابيف الدوؿ لمكافحة
الجفاؼ  gilssو التي تـ إنشاؤىا سنة  ، 1971فالساحؿ اإلفريقي يضـ الدوؿ التالية  :السينيغاؿ
،غامبيا ،موريتانيا ،مالي ،النيجر ،التشاد ثـ أضيؼ كؿ مف الرأس األخضر و غينيا بييساو ،3و بزحؼ
الرماؿ تضاؼ السوداف ،إيتيوبيا ،الصوماؿ ،و كينيا ،فيو قوس األزمات والذي يضـ كؿ مف النيجر
،تشاد و موريتانيا

4

مؤخ ار تـ إنشاء تجمع دوؿ الساحؿ الخماسي ،حيث قرروا الدوؿ الخمس موريتانيا ،مالي  ،النيجر،
بوركينافاسو ،إنشاء تجمع الساحؿ الخماسي تحت إسـ "مجموعة الدوؿ الخمسة في الساحؿ ".

5

التحديات  :ىي المشاكؿ أو الصعوبات أو المخاطر التي تواجييا الدولة وتعيؽ تقدميا وأمنيا
( )6

واستقرارىا وتقؼ أماـ مصالحيا اإلستراتيجية الذاتية والمشتركة ويصعب تجنبيا وتغيير مسارىا

1

Mehdi taje ,security et stabilite dans la sahel african ,college defence de l‟otan,ndc accasionel paper 19,rom december,
2006, p 06
عادؿ زقاغ  ،واقع ال جرييمة المنظمة في منطقة الساحؿ اإلفريقي ،مقاربة سسيو سياسية،مجمة العموـ اإلنسانية و اإلجتماعية  ،العدد  23مارس

،2016،2ص.157

سميـ بوسكيف ،تحوالت البيئة اإلقميمية و إنعكاساتيا عمى األمف الوطني الجزائري  2014 _ 2010مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجيستير في

3العموـ السياسية و العبلقات الدولية ػجامعة محمد خيضر بسكرة ،2015، 2014ص . 175،
4

عادؿ زقاغ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص. 158،

)

سميماف عبد هللا الحربي" ،مفيوـ األمف مستوياتو وصيغو وتيديداتو دراسة في المفاىيـ واألطر" ،مركز دراسات الوحدة العربية ،المجمة العربية

5

سميـ بوسكيف ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .176،

لمعموـ السياسية ،العدد  ،2008 ،19بيروت ،ص28
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ووفقا لموسائؿ العالمية لقاموس كامبريدج التحدي :يعني يحتاج إلى جيد عقمي أو جسدي كبير مف
أجؿ القياـ بو بنجاح ،و حسب  kirstem gelsdorfالتحديات العالمية إتجاه رئيسي أو تطور لديو القدرة
عمى إحداث تأتيرات عالمية خطيرة .

7

التيديد :المعنى اإليتيمولوجي لمصطمح التيديد وفقا لقاموس ويبستير فإف التيديد ىو بياف أو
تعبير عف النية لمتدمير و كإشارة إلى خطر وشيؾ كتيديد الحرب

8

في مفيومو اإلستراتيجي ىو بموغ

تعارض المصالح والغايات القومية وىو مرحمة يتعذر معيا إيجاد حؿ سممي يوفر لمدولة الحد األدنى مف
أمنيا.
أما المعنى العممي ىو كباقي المفاىيـ في العموـ اإلنسانية واإلجتماعية إذ يعرفو باري بوزاف التيديد
بالنسبة لمدولة كوحدة مرجعية لؤلمف يكوف في تواجدىا السياسي والرفاه اإلقتصادي وسبلمة إقميميا.
وبالنسبة لموحدة المرجعية المجتمعية يكوف كامنا في بقاء المجتمع كيوية مختمفة عف األخريف مف
األقميات والجماعات وبالنسبة لموحدة المرجعية لمفرد كامنا في كؿ ما ييدد بقاء األفراد ويقمص مف
حاجياتيـ األساسية اليومية

()9

اليجرة غير الشرعية :يعرفيا األستاذ ) (m.Tribalatلميجرة مفيوماف أحدىما عاـ يعني الحركة أو
الفعؿ اآلن ي في اإلنتقاؿ إلى دولة غير الدولة األصؿ ،واألخر خاص يعني دخوؿ أشخاص يقيموف لفترة
معينة فوؽ إقميـ دولة غير دولتيـ 10و بمعنى أخر التسمؿ عبر الحدود البرية و البحرية و اإلقامة بطريقة
غير مشروعة  ،11وتأخد أيضا معنى الحركة التي تتـ خارج القواعد التنظيمية لئلرساؿ و العبور و البمداف
المستقبمة .

12

7

Ibrahim can karaduman ,global chllenges for the word the word zeszyty naukoue 2(10) 2014,p 46.
Hans gunter brauch, security threats , challenges vulnerability and risk, institute for political science free university of berlin
, germany, p 05.
( )9عبد الرفيؽ كشوط " ،فمسفة األمف والدفاع األوروبي مف منظور المقاربات األمنية "،أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه ،جامعة الجزائر ( ،2014 ،)03ص .17
8

سمير محمد عياد ,اليجرة في المجاؿ األورومتوسطي  :العوامؿ والسياسات مجمة العالـ اإلستراتيجي  .العدد,03 ,مركز الدراسات اإلستراتيجية ,الجزائر ,ماي

 ,2008ص .32 ,

10

محمد غربي  ,التحديات األمنية لميجرة غير الشرعية في منطقة البحر األبيض المتوسط :الجزائر نمودجا  .األكاديمية لمدراسات اإلجتماعية واإلنسانية  ,العدد8
11

 ,2012ص 52
Denys grytsenko, migration and security in europe, halmstad university, international relation 61- 90 ,2010,P 04.
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وتعني اليجرة غير شرعية في أبسط معانييا ىي إنتقاؿ فرد أو جماعة مف مكاف ألخر بطرؽ سرية
مخالفة لقانوف اليجرة كما ىو متعارؼ عميو دوليا

()13

ثانيا :منطقة الساحل اإلفريقي :دراسة في الديناميكيات المحمية و الجيوسياسية
أ .التعريف بمنطقة الساحل اإلفريقي :شبو إجماع أف الفضاء الجغرافي لمساحؿ اإلفريقي ىي
المنطقة الفاصمة ،و عرفت بأنيا خط إلتماس بيف إفريقيا الشمالية وجنوب الصحراء مف البحر
األحمر شرقا إلى المحيط األطمسي غربا ،فمساحتيا تبمغ ثبلثة مبلييف متر مربع.

14

 وبيذا الموقع يتضح لنا أف منطقة الساحؿ منطقة محورية حيث باتت حزاما جغرافيا بيف المغربالعربي ومنطقة الصحراء الكبرى مما أكسبيا موقع إستراتيجي حساس وحيوي.
ونظ ار لياتو األىمية جعمتيا محؿ تجاذبات دولية ونذكر أىـ:
ب .العوامل التي أدت إلى إستقطاب الفواعل الكبرى ما يمي:
 جيواستراتيجية المنطقة :الموقع الياـ جعميا محؿ تجادبات دولية كبير خاصة مف قبؿ الفواعؿالكبرى كأوروبا لتحقيؽ األمف واإلستقرار في المنطقة ألف األمف األوروبي مرىوف بأمف ىاتو الدوؿ
اإلفريقية كونيا مستودعا لمجمؿ التحديات الكبرى.فيي منطقة تتقاطع فييا الحضارات و الثقافات و
المغات،مما مكنيا أف أصبحت جس ار رابطا بيف الحضارتيف اإلفريقية و العربية وىنا يتضح لنا منطقة
الساحؿ محورية بتذاخميا مع إفريقيا الشمالية و الغربية وصوال إلى البحر األحمر و ىذا ما يجسد اإلىتماـ
األوروبي بيا

15

،فالبنسبة إلستراتيجية اإلتحاد األوروبي لمؤلمف في الساحؿ فإف منطقة الساحؿ تمتد مف

موريتانيا إلى الغرب مرو ار بمالي جنوب الجزائر شماؿ بوركنافاسو ،النيجر و حتى شماؿ التشاد .
 إف دوؿ الساحؿ تمتد جغرافيا مف المحيط األطمسي غربا مرو ار بالسنيغاؿ و دوؿ غرب إفريقيا ووسطياوصوال إلى السوداف و البحر األحمر و ليذا تميزت ىذه المنطقة بعدـ اإلستقرار المجتمعي و السياسي
و اإلقتصادي كؿ ىذه العوامؿ مجتمعة والتي تمزج بيف شساعة المساحة و التوترات ساىمت في تفاقـ
اإلنكشافية األمنية و تنامي التحديات األمنية المختمفة و العابرة لمحدود  ،16فالتحديات ال تعرؼ حدودا في
()13

ىشاـ صاغور "،السياسة الخارجية لئلتحاد األوروبي تجاه دوؿ جنوب المتوسط " ،ط ،1مكتبة الوفاء القانونية لمنشر ،اإلسكندرية ،2010 ،ص 88

كريـ م صموح ،األمف في منطقة الساحؿ و الصحراء في إفريقيا ،مركز اإلمارات لمدراسات و البحوث اإلستراتيجية ،ط  ،1،2014ص .09

14

عصاـ عبد الشافي ،معضمة األمف في الساحؿ والصحراء ،األسباب و المواجية ،مجمة الدراسات السياسية الدولية  ،العدد ،195مؤسسة األىراـ القاىرة .2014،
15

16

عادؿ زقاغ مرجع سبؽ ذكره ،ص .158
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منطقة الساحؿ اإلفريقي و حيث اإلستراتيجيات األمنية إكتسبت تجاه العالـ نطاقا واسعا و داللة غير
مسبوقة خاصة وخبلؿ الحرب الباردة

17

 المورد اإلقتصادي الطبيعي :غناىا بالثروات النفيسة تركت بصمة لدى الفواعؿ الكبرى بإقامة قواعدعسكرية لضماف مصالحيا اإلقتصادية واألمنية كفرنسا والو.ـ.أ والصيف مف أجؿ تنفيذ برامجيا لما تتمتع
بو مف موارد خاـ لـ تستغؿ بعد وأصبح التنافس حوؿ أخذ النصيب األكبر منيا وتأمينا لمتزويد بالطاقة.
 -ظروف البيئة الدولية :خاصة بعد أحداث  11سبتمبر  2001الذي اعتبروه

18

أكبر عمؿ إرىابي

تتعرض لو الواليات المتحدة األمريكية ألنو أصاب المواقع الحيوية و اإلستراتيجية و غيرت مف طبيعة
التحديات األمنية ونظ ار لعولمة نشاطات المنظمات اإلرىابية العابرة لمقارات دخمت منطقة الساحؿ اإلفريقي
ضمف أوليات السياسية األمنية واألجندات العالمية لمحاربة اإلرىاب وتجسيد إلتفاقيات أمنية دولية وتعاوف
أمني عسكري مشترؾ مع دوؿ المنطقة.
فالتوجو الفرنسي نحو الساحؿ بداية التسعينات والذي تمحور حوؿ معطيات ثبلثية :قواعد عسكرية
دائمة ،تعاوف عسكري وتدخؿ عسكري تعكس في مجمميا إستراتيجية واقعية بحثة.
وىدفيا ىو إحتواء ليس فقط نفوذ اإلتحاد السوفياتي في المنطقة بؿ حتى تحجيـ المنافسة البريطانية
واألمريكية لتحقيؽ المرامي البعيدة المدى وىي المصالح الفرنسية

()19

 حيث بات الساحؿ منطقة عبور إستراتيجية لمشروع خط أنبوب الغاز العابر لمصحراء مف نيجيريا نحوأوروبا مرو ار باألراضي النيجيرية والجزائرية.
 كما يتميز بنزاعات زعزعت اإلستقرار في صورة النزاع في دار فور في السوداف ونزاع الطوارؽ إلىجانب سيولة إختراؽ الحدود والجريمة المنظمة وفشؿ الدولة

( )20

.

ثالثا :حدود التأثير األمني لميجرة غير الشرعية في منطقة الساحل اإلفريقي وأوروبا

17
(Wolfram lacher ,actually existing security the political economy of the Saharan threat security dialogue vol (39), no 4,
383_ 405 ),augst2008?,p 388.
حناف لبدي ،التحوالت الدولية الراىنة و تأثيرىا عمى اإلستراتيجية األمنية األوروبية في منطقة الساحؿ اإلفريقي ،مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجيستير في العموـ

السياسية تخصص عبلقات دولية و دراسات إستراتيجية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،2014،2015،ص .68،

18

()19

جميمة عبلؽ ،إستراتيجيات التنافس الدولي في منطقة الساحؿ والصحراء ،مجمة العموـ اإلجتماعية ،332 ،جامعػة قسػنطينة ( )03العػدد  19ديسػمبر  2014ص

()20

خالػػد بشػػكيط ،المقاربػػة األمنيػػة اإلنسػػانية فػػي تحقيػػؽ األمػػف فػػي السػػاحؿ اإلفريقػػي ،مػػذكرة مكممػػة لنيػػؿ شػػيادة الماجيسػػتير فػػي العمػػوـ السياسػػية والعبلقػػات الدوليػػة،

. 04

تخصص دراسات إفريقية بمغة الجزائر ،2011 ،ص .07

016

مجلة الذراصات الاصتراثيجية والعضكرية

املركس الذًمقراطي العربي  -برلين

إعتبرت اليجرة غير الشرعية الميدد األكبر إلستقرار وأمف الدوؿ األوروبية إجتماعيا واقتصاديا
وسياسيا وأمنيا ،فأصبح الساحؿ اإلفريقي كمساحة عبور إلى أوروبا عبر دوؿ المغرب العربي حيث أخذ
ىذا النوع مف اليجرة منحى تصاعدي مع بداية األلفية الثالثة حيث أصبحت دوؿ الشماؿ تتخوؼ مف دوؿ
الجنوب لتدفؽ المياجريف غير الشرعييف الذيف ينفذوف إلييا بشتى الطرؽ،وأظيرت الدراسات أف عبر
البحر األبيض المتوسط إلى أوروبا تتزايد بشكؿ مقمؽ ،و ميدت الظروؼ في ليبيا أيضا إلى فتح المجاؿ
أماـ شبكات اليجرة عبر الصحراء  ،21وترى الدوؿ األوروبية أف اليجرة غير الشرعية مف البمداف اإلفريقية
وبخاصة دوؿ الساحؿ تشكؿ خط ار كرفع نسبة الجريمة واإلخبلؿ بالنواحي األمنية

()22

 ،وىذه العواقب

الناتجة عف اليشاشة في منطقة الساحؿ مف حيث تصدير لمتحديات األمنية الجديدة و حيث أعطت معنى
لممر حوض البحر المتوسط وكذلؾ المعنى الجغرافي السياسي إلفريقيا جنوب الصحراء .

23

 وتعتبر اليجرة غير الشرعية مف أىـ تحديات األمف اإلنساني مف الساحؿ إلرتباطيا بأشكاؿ الجريمةالمنظمة مثؿ التيريب وتجارة المخدرات واألثار اإلقتصادية واإلجتماعية الناتجة عنيا ،ىذا فضبل عف
الساحؿ اإلفريقي شيد أنشطة ضارة أخرى ال تقؿ سواء عف ثبلثي الموت مثؿ :نقؿ وطمر النفايات
السامة ،واألدوية الفاسدة ،المنتجات منتيية الصبلحية وتجارة الرقيؽ األبيض.
 وقد جاء إنييار الدولة ومؤسساتيا في ليبيا بعد سقوط نظاـ القدافي فرصة ذىبية إليجاد معبر آمفإلى أوروبا تنشيط قوارب اليجرة غير الشرعية ،وتيريب المخدرات

()24

 وساعد القاعدة وفروعيا عمى السيطرة والتحكـ بتجارة التيريب والمعابر الحدودية السرية إستعانتياوتجنيدىا لخبراء الصحراء مف الطوارؽ.
 وحسب قوؿ الباحث " إدوارد مورتيمير " :إلى أنو مع إنتياء الحرب الباردة تغيرت الرؤية األمنيةلمدول األوروبية وأصبحت ترتبط بمقع كل دولة فالفوضى الناشئة عن إنييار اإلتحاد السوفياتي ىي
المصدر األول لتيديد األمن األوروبي

()25

21

Hein dehaas pour( OIM )organization international pour les migration irreguliere occidentale en afrique du nord et en
union europeene ,international migration institute , no 32 ,2008 ,exford,p, 47 .
( )22مصطفى عبد العزيز مرسي ،قضايا المياجريف العرب في أوروبا مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،أبو ظبي  ،2010ص .146
23
Isabelle loannides, peace and security in 2020 evaluating approach to tackling the sahel conflict, study European
parliamentary research service ,Brussels ,p01.
( )24الحسيف الشيخ العموي  :تقارير ،منطقة الساحؿ ااإلفريقي ومعبر الموت الدولي 31 ،أغسطس /آب ( ،2015ص )07
()25

مصطفى بخوش ،حوض البحر األبيض المتوسط بعد نياية الحرب الباردة دراسة في الرىانات واألىداؼ ،دار الفجر لمتوزيع والنشر ،جامعة بسكرة،2006 ،ص

.121
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ىناؾ العديد مف األسباب التي تساىـ في المزيد وانتشار ظاىرة اليجرة غير شرعية رغـ أف كؿ
األسباب تختمؼ مف دولة إلى ألخرى ومف زمف ألخر وبشكؿ أخر إال أنيا تبقى محصورة في:
األسباب اإلقتصادية :إف األوضاع اإلقتصادية المتدىورة كإرتفاع معدالت البطالة وبطئ النمو والفقر كانوا
دافعا وراء تزايد وتيرات اليجرة غير الشرعية بحثا عف أوضاع إقتصادية حسنة مبلئمة لظروؼ العيش،
وحسب تقرير التنمية البشرية أغمب البمداف الفقيرة ىي التي تشيد حاالت اليجرة غير الشرعية أو ما يسميو
"غالتونغ" بالعنؼ البنيوي والمتمثؿ في الفوارؽ اإلقتصادية واإلجتماعية والتبعية نحو الخارج وىذا ما
إنعكس بشكؿ كبير عمى دوؿ الساحؿ وىو نتاج لتبعية الجنوب لدوؿ الشماؿ

()26

باإلضافة إلى العوامل المناخية :والتي تشمؿ الجفاؼ والتصحر الذي تتميز بو المنطقة بسبب التغيرات
المناخية خاصة في بداية التسعينات وانخفاض نسبة التساقط ب 20 %
 حسب اإلحصائيات تشير إلى أف أكثر مف  24ألؼ شخص إفريقي يعبر سنويا إلى أوروبا ومندالتسعينات إلى األف إرتفاع كبير لممياجريف األفارقة السرييف مف جنسيات مختمفة نحو أوروبا.
وعمى حد التعبير  Galtung Johnأف العالـ ينقسـ إلى أمـ المركز وأمـ المحيط وكؿ أمة
منقسمة بدورىا إلى مركز ومحيط وتنشأ بينيما عبلقات بنيوية إمبريالية حيث تعمؿ دوؿ المركز عمى
إمتصاص ثروات دوؿ المحيط واستغبلليا والييمنة عمييا وىذه الييمنة ال تقتصر عمى العبلقات الدولية
وانما ىي موجودة داخؿ األمـ.
 أصبحت اليجرة غير الشرعية تخمؽ مشاكؿ أمنية لدوؿ العبور إلرتباطيا مع جماعات الجريمةالمنظمة وامكانية تسمؿ إرىابييف ضمف قوافؿ اليجرة غير الشرعية.

رابعا  :قراءة في أبعاد التواجد الفرنسي في منطقة الساحل االفريقي
مف أىـ خصائص الفكر اإلستراتيجي أو الثقا فة اإلستراتيجية و التي تتميز بكونيا تحمؿ تصو ار
عالميا لمدور و لممكانة الفرنسية.

27

ف الوجود الفرنسي في الساحؿ يعود لمعيود اإلستعمارية الغربي حيث سيطرت عمى مناطؽ عديدة
وبعد إستقبلليا مف خبلؿ إتفاقيات أمنية شأنيا شأف الدوائر اإلقميمية ( غرب إفريقيا شماؿ إفريقيا والقرف
اإلفريقي ) أبقت اإلرتباط بيا ،حيث وبعد الحرب الباردة قامت بتنفيذ سياساتيا عبر عدة آليات تقوـ عمى
()26

األسباب والعوامؿ المحفزة عمى اليجرة غير الشرعية في بمداف القارة اإلفريقية ،مجمة الدراسات التاريخية واإلجتماعية دورية أكاديمية محكمة تعني بالقضايا

التاريخية واإلجتماعية ،كمية األداب والعموـ اإلنسانية بجامعة نواكشط ،موريطانيا العدد  ،2014 ،2ص .12

عادؿ زقاغ ،سفياف منصوري الساحؿ اإلفريقي و اإلستراتيجية األمنية الفرنسية :نحو مقاربة جيوسياسية أمنية جديدة  ،المجمة الجزائرية لؤلمف و التنمية  ،العدد

( ،)07جويمية  ،2014ص .100

27
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مفيوـ األمف اإلنساني ومساعدة الدوؿ الفاشمة عمى النيوض بنفسيا ،وتبقى سياساتيا مجرد خطابات
لتبرير تواجدىا في المنطقة،فقد شيدت منطقة الساحؿ اإلفريقي تنافس كبير بيف مجموعة مف الدوؿ
الكبرى باإلضافة إلى ذخوؿ أطراؼ جديدة في المنطقة خاصة في السنوات األخيرة  ،28حيث عممت فرنسا
عمى البحث عف مصادر الطاقة وزادت مف المفاعبلت النووية ويتطمب كمياتو كبيرة مف اليورانيوـ حيث
أمضى البتروؿ واليورانيوـ مف محددات لحرب اإلقتصادية الساحمية وىذا متوفر في القارة خاصة النيجر
أيف يوجد رابع أكبر منجـ لميورانيوـ في العالـ تسيطر عميو شركات فرنسية ( )29حيث تبنت مقاربة األمف
اإلنساني واإلقتصادي والعسكري باإلضافة إلى مقاربات ثقافية ( منطقة الفرونكوفونية) في شكؿ مداخؿ
أمنية لمواجية ا لتحديات التي تعاني منيا المنطقة حيث يفسر اإلىتماـ األوروبي الفرنسي بالمنطقة تدخميا
المحوريف مع إفريقيا الشمالية والغربية وصوال إلى البحر األحمر.
واستقرار أوروبا مرىوف بإستقرار دوؿ الساحؿ اإلفريقي .حيث تمثؿ موريطانيا مخزونا معتب ار مف
الحديد الميـ لصناعة الصمب في أوروبا ،وتأتي النيجر رابعة في إنتاج اليورانيوـ بنسبة  % 8.7ومف
اإلنتاج العالمي ،ويغطي  % 12مف إحتياجات اإلتحاد األوروبي.
وبالعودة ألصوؿ التوجو الفرنسي نحو الساحؿ وخاصة إفريقيا نجده بداية التسعينات حيث تحاوؿ
أوروبا جاىدة أف تبقي مسافة بينيا وبيف العوالـ األخرى حفاظا عمى ىويتيا وتماسكيا المجتمعي،
واإلف ارزات المجتمعية كحركة الربيع العربي ،وانييار النظاـ الميبي وتبعاتيا التي لحقت الحصف األوروبي
كإسبانيا واليوناف

( 30

ولطالما تبنى اإلتحاد األوروبي إستراتيجية يحكميا مبدأ " المزيد من أجل المزيد " المزيد مف
اإلصبلحات والتي يؤمنيا مشروع " إستراتيجية من أجل الساحل " والذي يركز عمى معادلة األمف والتنمية
في المنطقة كخطوة لتجسيد فكرة األمف والسبلـ في األقاليـ متفككة

( .)31

 حيث تبمورت اإلستراتيجية في  22سبتمبر  2011عف جياز المصالح األوروبية مف أجؿ العمؿالخارجي ) ( SEAEييدؼ إلى توحيد السموؾ األوروبي ودو ار وفعاال حسب ما عبرت عنو ممثمة الشؤوف
الخارجية وسياسة األمف كاثريف أشتوف )  ( Catherine Ashtonحيث تتضمف في محتواىا:

28حناف لبدي ،مرجع سبؽ ذكره،ص.117

()29
()30
()31

جميمة عبلؽ مرجع سبؽ ذكره ( ،ص .) 03
جميمة عبلؽ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص (.)04
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 الربط بيف األمف والتنمية لحؿ المشكبلت السياسية حيث تركزت في مثواىا عمى  3دوؿ ىي النيجر،مالي ،موريطانيا وسمتيـ بدوؿ قمب الساحؿ ،وركزت اإلستراتيجية مف أجؿ الساحؿ عمى  4محاور وىي:
 -1ترقية التنمية والحكم الراشد ،وكل النزاعات الداخمية من خالل تحسين الظروف اإلقتصادية
 -2ترقية التعاون اإلقميمي ودمج المنطقة في حوار إقميمي فعال لمواجية التحديات األمنية
 -3تعزيز دولة القانون والديمقراطية من خالل تدعيم األجيزة األمنية وتقوية مؤسساتيا.

 -4منع التطرف ونبد العنف من خالل محاربة الفقر بمقاربة سسيو إقتصادية.
 مبادرة مشروع " من أجل الساحل" إتخدت مند بدايتيا النيج األمني مف خبلؿ جيود اإلتحاد األوروبيوتيميش دور األطراؼ في مقدمتيا الجزائر وىي إستراتيجية تغطي المصالح األوروبية وسرعة القرار
الفرنسي بالتدخؿ عسكريا في أزمة مالي يعبر عف ضرب لئلستراتيجية ويؤكد عمى اإلعتماد األوروبي
عمى المقاربة األمنية البحثة في إدارة األزمات في إفريقيا

( )32

 فمند  2006عرؼ محور السينغاؿ موريتانيا المغرب إنتعاشا بفضؿ الطريؽ عبر الصحراوي طنجة،نواديب ونواكشط دكار ،وبفعؿ طريؽ األمؿ ' "d'espoir 'routeالرابط بيف مالي ونواكشط ىذه الشبكة
مف الطرؽ رابطة بيف موريطانيا وخميج غينا ومالي ومضيؽ جبؿ الطارؽ عبر طنجة إال أف المرور عبر
ليبيا بعد سقوط نظاـ القدافي حيث يقدر عدد المياجريف بعشرات األالؼ ويمقي العديد منيـ حتفيـ عبر
عرض البحر األبيض المتوسط قبؿ بموغيـ أوروبا.

()33

 فمنطقة السػ ػ ػاحؿ تضـ الدوؿ التػ ػ ي تواجو أزمة إقتصادية وسياسية وبيئية وأىميا ،السينغاؿ موريطانيا،مالي ،بوركينافاسو ،النيجر ،تشاد ،غينيا اإلستوائية حسب المعيار السياسي وذلؾ بحسب إستراتيجية
اإلتحاد األوروبي.

خامسا :طبيعة الممارسات واإلسترايجيات األوروبية إزاء قضايا اليجرة غير الشرعية
بسبب التخوؼ مف أعداد المياجريف غير الشرعييف الذيف يمثموف تيديدا ألمف أوروبا قد تطمب خمؽ
ميكانيزمات أمنية ذات بعد إقتصادي و إجتماعي ،و محاولة إيجاد آلية عسكرية لمتصدي ليا و مجابيتيا
إما في موطنيا األصؿ أو عف طريؽ تفعيؿ إستراتيجيات وقائية مف خبلؿ تقديـ الدعـ الموجيستي خاصة

()32
()33

المرجع نفسو ،ص ( .)06
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لدوؿ الساحؿ اإلفريقي،وذلؾ مف خبلؿ مراقبة الشواطىء و دعـ قدرات الحراسة  ،و التعاوف األمني مع
دوؿ الشماؿ اإلفريقي عبر عقد إتفاقيات أمنية ثنائية مف أجؿ المكافحة .34
إضافة إلى المعالجات األمنية مف خبلؿ بنؾ المعمومات األوروبي الذي يراقب تحركات األجانب
في أوروبا و الذي ركز عمى تقوية حوكمة شنغف ،دوف أف نغفؿ عنصر الشراكة مع دوؿ الجنوب و
خاصة دوؿ الساحؿ اإلفريقي و تطبيؽ سياسة المجوء و ضماف التحكـ الفعاؿ بالحدود الخارجية لجميع
الدوؿ األعضاء و بناء الثقة بفعالية إلدارة اليجرة مف قبؿ اإلتحاد األوروبي

35

كما يمكف فيـ خطط العمؿ التي تـ طرحيا في إطار سياسة الحوار األوروبي الجديدة تجاه دوؿ
جنوب أوروبا وشرقيا ،ومع وجود جوانب إقتصادية واجتماعية وسياسية في خطط العمؿ action
)) plansكاف ىدفيا ىو خمؽ بيئة مناسبة إقتصاديا واجتماعيا في تمؾ الدوؿ بما يقمؿ تدفؽ اليجرة غير
شرعية نحو أوروبا ،وفي سياؽ تحوؿ القضية إلى قضية أمنية في أوروبا قررت الدوؿ األوروبية األعضاء
تأسيس وكالة أوروبية لمتعاوف وادارة الحدود الخارجية لدوؿ اإلتحاد األوروبي ،عرفت بإسـ FRONTEX
الوكالة األوروبية لمراقبة الحدود والتي تأسست في  26أكتوبر  2004بيدؼ دعـ التعاوف مف الناحية
العممية بيف الدوؿ األوربية في ما يتعمؽ بالحدود الخارجية األوروبية ،وفي ضوء تزايد المياجريف غير
الشرعييف وتوسع اإلتحاد األوروبي والربط األوروبي المباشر بيف المياجريف غير الشرعييف واإلرىاب في
أعقاب  11سبتمبر  ،2001بدأت العمؿ ىذه الوكالة في  2005مف الفاتح أكتوبر مركزىا وارسو ميمتيا
حراسة الحدود خاصة ساحؿ البحر األبيض المتوسط وتطوير نظاـ الحراسة عمى الحدود الخارجية مف
خبلؿ تنسيؽ عمميات مشتركة لدوليا األعضاء

(.)36

وفي سنة  2005تزايد تدفؽ المياجريف غير الشرعييف إلى أوروبا حيث تبنى القادة األوروبييف
اإلقتراب العالي لميجرة  global approache to migrationوىو البعد الخارجي لمسياسة األوروبية
المشتركة لميجرة.ومع بداية التسعينات تحتؿ قضية اليجرة قمة أولويات العمؿ السياسي في دوؿ اإلتحاد
األوروبي في إطار تعاونيا مع دوؿ الجنوب لتفادي النزاعات العسكرية

( )37

ليس تركيزه عمى التعامؿ

برواؿ الطيب ،إستراتيجية اإلتحاد األوروبي الفرنسي لؤلمف و التنمية في منطقة الساحؿ اإلفريقي ،مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية ،المجمد ، 06العدد، 01السنة

(، 201934ص ص ،) 709 _689ص .700
المرجع نفسو ،ص .701

()36

35

محمد مطاوع ،اإلتحاد األوروبي قضايا اليجرة اإلشكاليات الكبرى واإلستراتيج يات والمستجدات ،كمية اإلقتصاد والعموـ السياسية ،جامعة القاىرة ،المستقبؿ

العربي ،ص .09

()37

أمينة رباحي وأخروف ،اليجرة غير الشرعية في منطقة البحر األبيض المتوسط ،ط  ،1إبف النديـ لمنشر والتوزيع ،بيروت ،2014 ،ص (.)318
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األمني مع اليجرة غير الشرعية بؿ الدخوؿ في شركات حقيقية مع الدوؿ بيدؼ الحد مف تدفؽ المياجريف
غير الشرعييف .وفي ظؿ ىذا اإلقتراب ظير ما يعرؼ بإتفاقيات الحركة )(Mobiltity partnerships
في الفكر األوروبي ،تـ تقديـ ىذه اإلتفاقية  ،2007وىي إتفاقيات بيف اإلتحاد األروبي وبيف الدوؿ الثالثة
غير األعضاء في اإلتحاد .وتبقى المصمحة الداخمية لمدوؿ األعضاء ىي التي تحدد مدى مساىمتيا في
تمؾ اإلتفاقيات.
 في ظؿ التعامؿ األمني ىو القاعدة في تناوؿ دوؿ اإلتحاد األوروبي لقضية اليجرة غير الشرعيةحتى قياـ ثورات الربيع العربي حيث إزداد تدفؽ المياجريف غير الشرعييف وىو ما رفع بدوره إلى
التفكير األوروبي في إطار إستراتيجي شامؿ لمتعامؿ مع اليجرة غير الشرعية وفي ظمو تبنى
المجمس إقتراب جديد خاص باليجرة والحركة

the new eu global approach to

) migration and mobility ( GAMMويتكوف ىذا اإلقتراب مف إطاريف عممييف two
:operational frameworks
 اإلطاراألول :إتفاقيات الحركة the mobility partner ships :والتي يتـ تقديميا إلىالدوؿ التي لدييا جوار مباشر مع اإلتحاد األوروبي ويندرج ىذا اإلطار في سياؽ ما يعرؼ the
 three MSالماؿ ) ،(moneyالنفاد إلى السوؽ األوروبية )(market
) ( acessالقابمية لمتنقؿ بيف الدوؿ األوروبية وبيف الدوؿ العربية ) (mobilityباعتبارىا أفضؿ
الوسائؿ التي تحدث فرقا ألوروبا ما بعد مرحمة الربيع العربي.

()38

 أما اإلطار الثاني ليذا االقتراب يغطي الدوؿ التي ليست جزءا مف ترتيبات اتفاقيات الحركةويشمؿ وضع أجندات مشتركة لمتعاوف في مجاؿ اليجرة غير شرعية.
منطقة الساحؿ ليست تيديدا فحسب بؿ ىي رصيد إستراتيجي لمقوات المسمحة الفرنسية لمعمؿ
في مجاؿ االستثمار في الدفاع في ذروة القضايا األمنية ،كما تبنت اإلستراتيجية األوروبية "إستراتيجية
الساحؿ" سنة  2011و التي اعتمدت منظور أمني في المقاـ األوؿ كرد فعؿ عمى انتشار الجماعات

()38

محمد مطاوع ،مرجع سابؽ ص .11
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الجيادية ،حيث قدمت كؿ مف مالي ،النيجر و موريتانيا النيج الشامؿ لئلتحاد األوروبي وتنفيذ إجراءات
وقائية ومزيد مف المبادرات األمنية . 39
مف ناحية أخرى تبنى مجمس اإلتحاد األوروبي إستراتيجية معدلة مدتيا خمس سنوات سميت
ب":خطة العمؿ اإلقميمية لمنطقة الساحؿ ،" 2020_2015حيث قدمت تركي از جيدا و قويا لمتصدي
لميجرة غير الموثقة و معالجة أسبابيا الجدرية في منطقة الساحؿ .40
فالقيمة المضافة لئلستراتيجية األوروبية ىي أف اإلتحاد األوروبي ييتـ بمسائؿ األمف و التنمية
أيضا و دعـ العمميات المحمية إلحبلؿ السبلـ .

41

ومنو ي مكف القوؿ أف السبب الرئيسي إلستراتيجية أوروبا يكمف في العامؿ األمني حيث كتب في
اإلستراتيجية األوروبية أف تحسيف األمف و التنمية في منطقة الساحؿ لو تأثير مباشر عمى حماية
المصالح األوروبية و ضماف أمنيا الداخمي لمواطنييا .

42

خالصة و إستنتاجات :
مما سبؽ ذكره نستخمص مايمي:
 عمى الرغـ مف ضخامة اإلمكانيات اإلقتصادية في الساحؿ إال أنيا ال تمثؿ طرؼ مشاركا فياإلقتصاد العالمي ونظ ار لحالة عدـ األمف و عدـ اإلستقرار الموجود في منطقة الساحؿ والتي
وصفتو بقوس األزمات.
 الطبيعة اإلجتماعية المفككة وكذلؾ ضعؼ العدالة وسوء توزيع الثروة بيف المركز والمحيط،وىشاشة الحدود وتواجد الفواعؿ الكبرى واإلىتماـ المتزايد بيا مف أجؿ مصالحيا في المنطقة كميا
عوامؿ مجتمعة وسعت مف تفاقـ حدة التحديات العابرة لمحدود سواء عمى المستوييف اإلقميمي
والدولي.

39

Rasmus alemius boserup ,and luis martinez, europe and sahel Ŕmaghreb crisis ,Danish institute for international studies ,
Copenhagen,2018,p47.
40
Ibid,p 48 .
41
Bernardo venturi , the eu and sahel alaboratory of experimentation for the security _ migration _ devalepment nexus ,
sitituto affair internazionali (IAI),17,38,December,2017,p 13.
42
Beranger rouppert,the european strategy for the sahel, recherchér at grouped recherché et d‟ information sur la paix et la
security , brussel ,p11 .
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 فشؿ الدولة في منطقة الساحؿ جعميا تفقد قدرتيا عمى السيطرة عمى وظائفيا األمنية وعدـ قدرتياعمى تأميف مواطنييا كؿ ىذا دفع بإنتشار وتفاقـ حدة العنؼ المسمح والجريمة المنظمة وانتشار
األسمحة الخفيفة و العديد مف التحديات األمنية تؤثر عمى البمداف المجاورة .
 غياب التنمية وضعؼ البنى التحتية وغياب الحكـ الراشد وتنامي الفساد وغياب مؤسسات الدولةوتنامي الضغط الديمقراطي عوامؿ مجتمعة ساىمت في زياد تدفؽ المواطنيف بشكؿ مستمر نحو
أوروبا ،وتبقى اليجرة غير الشرعية أكبر تحدي أماـ منطقة الساحؿ اإلفريقي والدوؿ األوروبية مف
جية ألف أمف دوؿ الضفة الشمالية مرىوف بأمف واستقرار دوؿ الضفة الجنوبية .
 عمى الرغـ مف وجود إستراتيجيات و سياسات و برامج لمعالجة البيئات ذات األزمات و فرصدعـ بناء السبلـ إال أنو وجدت اإلستراتيجية األوروبية صعوبة في التنفيد ،وتبدو اإلستراتيجية
األوربية تتبنى المقاربة األمنية الجديدة و محركيا ىو عامؿ المصمحة الذي يقاس بالكسب و
النفوذ في المناطؽ الحيوية اإلستراتيجية ،فاإلتحاد األوروبي بحاجة إلى إطار نيج متكامؿ
لمعالجة الصراعات في المنطقة.
قائمة الكتب و المراجع :
1. Mehdi taje ,security et stabilite dans la sahel african ,college defence de
l’otan,ndc accasionel paper 19,rom december, 2006, p 06

 .2عادؿ زقاغ  ،واقع الجرييمة المنظمة في منطقة الساحؿ اإلفريقي ،مقاربة سسيو سياسية،مجمة
العموـ اإلنسانية و اإلجتماعية  ،العدد  23مارس ،2016،ص.157

 .3سميـ بوسكيف ،تحوالت البيئة اإلقميمية و إنعكاساتيا عمى األمف الوطني الجزائري _ 2010
 2014مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجيستير في العموـ السياسية و العبلقات الدولية ػجامعة محمد

خيضر بسكرة ،2015، 2014ص . 175،
 .4عادؿ زقاغ  ،مرجع سبؽ ذكره ،ص158،

 .5سميـ بوسكيف  ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .176،

 .6سميماف عبد هللا الحربي" ،مفيوـ األمف مستوياتو وصيغو وتيديداتو دراسة في المفاىيـ واألطر"
مركز دراسات الوحدة العربية ،المجمة العربية لمعموـ السياسية ،العدد  ،2008 ،19بيروت

ص.28
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7. Ibrahim can karaduman ,global chllenges for the word the word zeszyty
naukoue 2(10) 2014,p 46

8. Hans gunter brauch, security threats , challenges vulnerability and risk,
institute for political science free university of berlin , germany, p 05.
 .9عبد الرفيؽ كشوط " ،فمسفة األمف والدفاع األوروبي مف منظور المقاربات األمنية "،أطروحة لنيؿ
شيادة الدكتوراه ،جامعة الجزائر ( ،2014 ،)03ص .17

.10

سمير محمد عياد ,اليجرة في المجاؿ األورومتوسطي  :العوامؿ والسياسات مجمة العالـ
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Denys grytsenko, migration and security in europe, halmstad

12.

university, international relation 61- 90 ,2010,P 04.
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La Cybersécurité des Élections au Maroc : Un Défis Nouveau pour la
Sécurité Nationale.
Cybersecurity of Elections in Morocco: A New Challenge of National
Security.
Résumé :
La Cybersécurité fait désormais l‟une des préoccupations majeure des autorités au niveau international. Devant les évolutions
permanentes de l‟outil informatique, le risque et le danger marquent toujours leurs présences. Cette dualité affirme que les
procédures de contournement ne sont plus constamment dissuasives à l‟encontre des innovations illégales dont les mutations
amènent couramment de nouvelles formes de déstabilisation et de fragilisation. A cet effet, la Cybersécurité n‟est plus encore
une question de sécurité matérielle pourtant les bouleversements géopolitiques et stratégiques attestent l‟existence de
nouvelles formes qui ne consacrent plus encore l‟effort sur le gain matériel dorénavant atteignant la vie politique et les choix
des nations comme nouveau tactique.
Abstract :
Cybersecurity now‟s one of the major concerns of authorities at the international level. Faced by the constant evolutions of
the IT tool, risk and danger still mark their permanent presence. This duality affirms that instauration of procedures are no
longer constantly dissuasive against illegal innovations whose mutations commonly lead to new forms of destabilization and
fragility. For this effect, Cybersecurity is no longer a matter of material security yet the geopolitical and strategic upheavals
lead as to discuss the existence of new forms which no more devote the effort to material gain, henceforth reaching political
life, the choices of citizens and nations are their new tactic.
Les Mots-clés :
Cybersécurité. Elections. Influence. Propagande. Processus Politiques.
Keywords :
Cybersecurity. Elections. Influence. Propaganda. Poilitics Process.
Kezzoute Mhammed. Etudiant en Doctorat. Laboratoire des Etudes et Recherches Juridiques, Administratives et Politiques.
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales. Université Mohammed Premier. Maroc.

Introduction :
Des experts en cybersécurité notent que «juste parce qu‟une technologie a été inventée
pour un but spécifiques ne signifie pas qu‟il ne trouvera jamais d‟autres utilisations imprévues
par ses créateurs1 », en conséquence c‟est une confirmation que la relation technologies/
sécurité est devenue très effrayante que nous croyons à l‟ère des technologies moderne. Les

1

Ron (D.) & Rafal (R.) “CYBER WARS, Citizens, states and corporations are battling for online space. What happened to
the dream of global communication? » 2010. P 12.
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indices affirment que l‟innovation et le progrès technologique actuel sont accompagnés
constamment avec des intentions visent le détournement des ses potentiels technologiques
vers des utilisations imprévus et contraire à leurs objets de création. A cet effet, ni l‟internet
ni les TIC généralement ont resté dans la case des moyens de progrès et de partage et de
libertés pourtant ses derniers ont devenu des instruments de manipulations et d‟ingérence, des
armes à destruction massive attestent certains2. Selon ces prétextes, on remarque pourquoi des
nations entières inventent et construisent vigoureusement des dispositifs comme moyen de
lutte dans le domaine de l‟informatique et l'information pour garantir leurs sécurités internes.
Ils disent qu‟à l‟essor des technologies de l‟information la puissance militaire, les rapports de
force, la politique, la diplomatie…etc., ont tous changé de caractères en modifiant les formes
traditionnelles de lutte contre les pouvoirs et les potentiels politiques d‟une 3. En conséquence,
ceux qui développent et maitrisent les capacités informatiques et informationnelles auront un
avantage international décisive sur leurs adversaires 4 spécifiquement en matière d‟influence
informationnelle.
Pour aller plus loin, en Relations Internationales, la diplomatie entre la Russie et les
Etats-Unis connaissent majoritairement des moments tragiques et des dégradations continues,
néanmoins depuis le début 2017 de nouveaux chevauchement ont apparu sur scène à cause de
ce qui sera appelé ultérieurement « Russia gate5 », un débat a été déclenché sur les intrusions
probables de la Russie dans les élections américaines, reconnu sous le non de l‟affaire Russie 6
les résultats des élections américains font le cas de soupesons et incertitudes sur la crédibilité
du processus électoral entre les démocrates et les républicains et qui ont amené le président D.
Trump à la maison blanche dont les accusations hypothétiquement porte sur l‟intervention de
la Russie de façon direct dans les élections américaines. Mais comment ? Les accusations ont
commencé lors des déclarations de Mm H. Clinton candidat à la présidentielle américaine,
que le candidat républicain D. Trump encourage la Russie à l‟espionner et que la Russie
s‟immiscerait dans le processus électoral américain par des cyberattaques invasive contre le
parti démocrate7, en même temps, Barack Obama ancien président affirme que des
2

Alexia (K.) “Cyberespace: le nouveau champ de bataille La cyberguerre sur l'infrastructure Internet d'Estonie en 2007 et de
Géorgie en 2008 » The Economist . 2014. P 117.
3
Polina (S.) & Bettina (R.) “Russia‟s 2014 military doctrine and bayond : treath perceptions, capabilities and ambitions”In,
Guillaume (L.) & Jeferry (A. L.) “Nato response to hybrid treaths” Nato Defense College. Research Division. 2015. P 372.
4
Andrew (F.) “Cyber Threats and Nuclear Weapons New Questions for Command and Control, Security and Strategy”
Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. 2016. P 48.
5
Robert (M.) « Affaire Trump Russie: réponses aux questions clés » 24.08.2019. https://www.bbc.com/news/world-uscanada-42493918
6
David (P. F.) “Transforming Election Cybersecurity “Digital and Cyberspace Policy Program” 2017.
7
“Clinton: 'Grave' concern Russia interfering in US elections” Septembre. 05. 2016. https://www.yahoo.com/news/clintongrave-concern-russia-interfering-us-elections-223851491.html
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cyberactivistes russes avaient pour but d‟influencer l‟élection présidentielle 8. Ces déclarations
poussées par des demandes d‟enquête ont été le point de départ des investigations de la FBI.
Un rapport de la FBI affirme que des groupes de pirates russes ont vraiment intervenus dans
le processus électorale américain9, par contre il ne contiendra aucun signe de l‟attribution ou
de relation du président républicain avec ces cyberattaques, des journaux connu comme la
New York times ont tous comme but de peser sur les investigations par la réalisation des
grands manchette plein de jugement de valeurs pour ces lecteurs10, enfin une commission
d‟écoute durant deux ans d‟investigation et de recherche, les enquêtes et les écoutes publics et
privés, n‟ont conduit à aucuns résultats favorables avec les accusations des démocrates 11 qui
consacrent leurs efforts à continuer les accusations dans les présidentielles de 2020 sur le
même niveau avec les républicains.
En 2019, le Canada a reconnu selon Chrystia Freeland Ministre Fédéral des Affaires
Etrangères que les intrusions russes et les vagues de propagande négatifs et de
désinformations pour influencer le processus démocratique sont très probables « Nous
estimons que l'ingérence est très probable et nous pensons que des acteurs étrangers mal
intentionnés ont déjà probablement déployé des efforts en vue de perturber notre
démocratie12 » , le CST Centre de Sécurité des Télécommunication dans son rapport affirme
que depuis 2015 le Canada sera l‟objet de ce genre d‟attaques qu‟à partir de ces derniers
élections il se présente incapable de protéger ses valeurs démocratiques devant les intrusions
étrangers. Les résultats de ces analyses ont tous pour but d‟affirmer que la Russie, la Chine ou
d‟autres pays sont également soupçonnées d'avoir orchestré des cyberattaques dans plusieurs
pays non seulement contre le Canada pourtant contre toute l‟Europe de l'Est au cours des
dernières années13. En France , la DGSN prend la menace au sérieux et l‟Elysée a rassemblé
un conseil de défense afin de réfléchir aux moyens de contrer l'offensive dite « russe » et pour
faire parvenir les organismes de l‟ANSSI pour être à l‟abris de ces nouveautés14. Pourtant la

8

Natalia (K.) « Obama sanctionne la Russie pour avoir influencé l‟élection américaine »30. 12. 2016. https://archive.is/rc2sI

9
GRIZZLY (S.)“Russian Malicious Cyber Activity” Reference Number: JAR-16-20296A. 29.12. 2016.
https://uscert.cisa.gov/sites/default/files/publications/JAR_16-20296A_GRIZZLY%20STEPPE-2016-1229.pdf
10
Eric (L.), David (E. S.) & Scott (S.) “The Perfect Weapon: How Russian Cyberpower Invaded the U.S.”13. 12.
2016. https://www.nytimes.com/2016/12/13/us/politics/russia-hack-election-dnc.html
11
Special Counsel Robert S. Mueller “Report On The Investigation Into Russian Interference In The 2016
Presidential Election” Washington, D.C. March. 2019. https://www.justice.gov/storage/report.pdf
12
David (F.) « Freeland craint l'ingérence russe lors des élections fédérales » 05. 04. 2019. RadioCanada avec AFP et Reuters. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1162669/canada-ingerences-etrangeres-elections-chrystiafreeland-russie
13
Scott (Sh.), Mark (M.) “Inside a 3-Year Russian Campaign to Influence U.S. Voters”26. 02. 2019.
https://www.nytimes.com/2018/02/16/us/politics/russia-mueller-election.html
14
Mehdi (Ch.) « Quels risques de piratage pèsent sur la présidentielle française ? » 14. 01. 2017.
https://www.france24.com/fr/20170113-quels-risques-piratage-pesent-presidentielle-francaise-anssi-cyber-attaques-russie

030

 برلين- املركس الذًمقراطي العربي

مجلة الذراصات الاصتراثيجية والعضكرية

Russie a refusé ces accusations dont selon les russes réfutent ces les accusations et les
imputations.
Les résultats de cette présentation résument notre objet de recherche, il en résulte la
démonstration que les processus démocratiques et la sécurité des élections sont en dangers à
cause des évolutions technologiques imprévus et des modes d‟usages inattendus. Les
nouvelles utilisations des TIC attestent le prolongement des utilisations vers de nouveaux
domaines et que le cercle du danger ne cesse de s‟élargie et s‟intensifie afin d‟imposer de
nouveaux défis au niveau mondial non seulement pour les enjeux de sécurité globale pourtant
ils atteindraient les processus politiques et démocratiques et institutionnels. Cependant,
comment peut en sécuriser l‟opération électorale et comment prévenir le risque et limiter
l‟impact ?
Objectif et hypothèse :
Sachant que dans un espace informationnel en plein de prolifération médiatique, le
numérique est le véhicule nécessaire de toute communication et stratégie de promotion, au
premier rang desquels on retrouve la propagande politique qui ne s‟avère plus encore le
monopole des activités et domaine de gain traditionnel (piratage des cartes bancaires, vol
d‟identité…etc.), parallèlement à la remonte des utilisations abusives d‟internet pour des
avantages géopolitiques devenu un acte récurent en plein sophistication des cybercapacités
qui ne cesse d‟évoluer en termes de quantité et de qualité, visant de plus en plus de nouvelles
cibles et envahissant de nouveaux domaines, en conséquence la politique est devenue à la tête
de ces préoccupations. Plusieurs sont les écritures qui attestent que l‟internet a permit aux
individus animés par l‟intolérance, l‟antilibéralisme ou d‟autres convictions extrêmes
d‟influencer la vie politique sociale grâce à des réseaux sociaux faciles à utiliser, des
applications numériques très accessibles et à des contenus et opinions aisément disponibles
sur des sites Internet populaires15.
Donc, la vie politique généralement et depuis un certains temps a commencé de prendre
partie dans les intentions des cybercriminels et les cyberopérations visent depuis longtemps
les domaines réservés des Etats selon des objectifs différents. En profitant de l‟interopérabilité
des connexions mondiales nous pouvons intervenir actuellement de façon directe et à travers
les TIC dans le fonctionnement d‟une opération démocratique et institutionnelle, les choix
Maya (M.) « POPULISME, PROPAGANDE ET POLITIQUE : LES RÉSEAUX SOCIAUX AU CŒUR DE LA STRATÉGIE
ÉLECTORALE DE NARENDRA MODI » La Découverte | « Hérodote » 2020/2 N° 177-178.
15
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démocratiques et les processus électoraux à cause de certain démarches et opérations vont
devenir un enjeu de sécurité nationale majeur. Le fait que les medias traditionnels « officiels »
ne sont plus en conséquence les seuls dans ce jeu de formulation de l‟opinion, les plateformes
de medias sociaux sont devenus l‟arène incontournable de confrontation et débats politiques
et idéologiques. Et du fait que les informations ne sont plus encore le cas de monopole par les
autorités officielles à l‟ère de ces plateformes, la distribution, la limitation et la modération du
contenu est devenu impossible devant l‟intangibilité de la toile qui impose de plus en plus les
règles du jeu et traite largement plus de problématiques locales, influence le discoure
politique et les compagnes électorales mettant la vie politique interne généralement devant
des nouveaux risques si les citoyens ne font pas confiance au processus et au résultat d'une
élection, cela peut saper toutes les initiatives politiques d'un gouvernement légitimement élu
et augmente la discorde dans la société16.
En conséquence la cybersécurité des élections va devenir un enjeu de sécurité nationale.
Le problème est que malgré les mesures qui ont été prise depuis l‟avènement du débat sur les
tentatives d‟ingérences russes et chinois dans les élections aux Etats-Unis, le retour du débat
constitue un signe d‟alarme sur les renouvellements ininterrompus de développement des
capacités et potentiels d‟influence et tactiques d‟interventions sachant que les tentatives
d‟attaques et du contre- attaques sont de plus en plus utilisables par tous les acteurs et ni les
instruments ni les mécanismes ne sont en mesure pour contrer cette influence. Le but de cette
recherche est la généralisation des résultats en admettant l‟étude de cas, le Maroc en tant que
pays en voie de développement les mécanismes de protection ne sont à l‟abri de faire face aux
menaces en mutations continue sachant qu‟une occasion électorale est proche les mois
suivants. Pour cela la question est de comment prévenir ces risques dans un environnement en
changement permanent.

Les accusations contre la Russie :
La Russie semble le champion du monde dans la guerre informationnelle et les
cyberattaques, une multitude des exemples d‟accusations contre la Russie d‟avoir utiliser ces
capacités informatiques et informationnelles contre un adversaire pour manipuler ou
détourner une situation en son faveur et ces intérêts, l‟accusation d‟intervention et d‟ingérence
dans les affaires politiques internes via ces instruments se base généralement sur les
16

Heidi Tworek“Communications and the Integrity of Elections”POLICY PERSPECTIVE. September 2018. Canadian
Global Affairs Institute. P 3.
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considérations de la Russie envers le cyberespace comme un espace informationnel d‟où
l‟information joue le rôle décisive et stratégique. Deuxièmement, dans le cas américain le
soutien de la « circulation des informations en faveur du candidat Trump sur le Net 17est la
face présente de cette vision. Néanmoins, cette fois ni les jugements de valeurs de la
présidentielle américaine ni canadienne font le cas unique de notre argumentation. L‟espace
informationnel russe se définie selon les experts russes comme une pièce intégrante de la
stratégie informationnelle s‟inscris généralement dans la stratégie globale de sécurisation de
l‟espace vitale de la Russie18. Considéré comme une forme de démonstration de la puissance,
l‟influence écrasante des russes dans l‟espace informationnelle et leurs bras médiatiques
signifie leurs présences pesante et stratégique dans les réseaux sociaux et sur internet
généralement via ces acteurs médiatiques majeurs comme RT et SPUTNIK financés
principalement par l‟Etat russe et défendent leur intérêts à l‟aide de ses réseaux de diffusion
attachés au niveau mondial, ils discutent et débâtent sur des problématiques locales de plus en
plus dans des pays loin de la Russie et de ces intérêts régionaux. Donc chaque débat interne
est actuellement sous le feu des projecteurs médiatiques et politiques russes non seulement le
cas des grandes puissances et rivales classiques dorénavant le tiers monde et les anciens
colonies sont traitées sur le même rend.
A partir de cette idée la Russie ne cherche pas à manipuler seulement des Etats plus loin
de son territoire et dénigrer et manipuler les démocraties libérales de l‟occident et promettant
le modèle russe dorénavant il a en premier lieu des intentions de projeter le jeu d‟influence
politique loin de son entourage et le jouer dans son entourage en même temps tous en
essayant de soutenir des politiciens et décideurs partisans dans des Etats satellitaires en se
basant sur les potentiels informationnels et d‟influences. Lors des élections biélorussiennes de
2020, la réélection du président « lokatshinko » qui règne depuis 20 ans en Biélorussie fait le
cas de critique et de sanctions à cause des accusations de l‟ingérence russe dans les affaires
interne de cet Etat. Les medias russes consacre d‟immense efforts sous plusieurs formes afin
d‟influencer les conflits politiques et détourner les opinions afin de manipuler les situations en
son faveur de sa stratégie globale.

La Chine et l’Iran rejoignent la Russie :
17

Munoz (Al.) « Fact check US : Quel est le poids de l‟ingérence russe dans l‟élection présidentielle américaine ? » Juin.
2017.
https://theconversation.com/fact-check-us-quel-est-le-poids-de-lingerence-russe-dans-lelection-presidentielle-americaine146252
18
Dereks (R.) “Cyberspace and national security, Threats, Opportunities, and Power in a Virtual World” Georgetown
University Press / Washington, DC. 2012.P 176.
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Aux Etats-Unis le débat de l‟ingérence dans les affaires électorales semble devenu
coutumier lors de chaque compagne américaine, depuis 2016 les chefs des services de
renseignements ont l‟alternative de faire des déclarations sur les tentatives russes et chinoises
dans le processus des élections. M. Wray a averti que d'autres «nations adverses»
envisageaient maintenant d'adopter des tactiques de désinformation similaires à celles
utilisées par la Russie en 2016 19. Dernièrement, William Evanina directeur du Centre national
de contre-espionnage et de sécurité, a mis en garde contre l'ingérence étrangère continue dans
le vote20. Joignant le danger iranien cette fois, le danger s‟explique par ce responsable
américain par le recours de la Russie, la Chine et l‟Iran voire la Corée du nord à des mesures
d'influence secrètes et manifestes" pour influencer le vote et les préférences des électeurs, de
changer les politiques américaines, "d'augmenter la discorde" dans le pays "et de saper la
confiance du peuple américain dans notre processus démocratique disait Fukuyama" 21.
Néanmoins, nous observons que la spécificité des considérations concernant la Chine et
que cette dernière consacre plus d‟effort aux cyberattaques visant certains intérêts
économiques, industriels et financières afin de peser la vie politique et d‟y faire pression
qu‟aux ce concentrer sur les activités informationnelles. A ce stade il faut monter que la Chine
fait partie du club des Etats qui maitrise cette technicité depuis un certains temps, Des hackers
chinois auraient pénétré à la fois les Campagnes d‟Obama et Mc Cain en 2008

22

, la

résidentielle de Mitt Romney campagne de 2012 a perçu la menace des pirates étrangers
comme telle sévère que pour les décisions clés, telles que la sélection vice-présidentielle,
l'équipe a conçu des noms de code pour les sélections potentielles et a communiqué en
utilisant uniquement des ordinateurs déconnectés d'Internet. Les précautions ont du sens, étant
donné le grand intérêt internationale des élections américaines. Les agences de renseignement
du monde entier veulent avoir un aperçu des futurs dirigeants américains potentiels et de leurs
conseillers pensent23.

Des nation-adverses :
19

“

Russian

disinformation

'ongoing

problem'

FBI
chief”
20.
02.
2020.
https://www.bbc.com/news/technology-51399568
20
David (S.) “Russia, China and Iran seeking to influence US ahead of elections, top intelligence official says”
17. 02. 2020. https://www.theguardian.com/us-news/2020/aug/07/us-election-interference-russia-china-iran-intelligence
21
Francis (F.) « Décomposition ou renouveau politique américain? La signification de l'élection de 2016 »
Affaires étrangères. Vol. 95, n ° 4. 2016. P 11. Council on Foreign Relations.
22
Michael (L.) “Chinese hacked Obama, McCain campaigns, took internal documents, officials say” 07. 08. 2013.
https://www.nbcnews.com/id/wbna52133016
23
“Cybersecurity Campaign Playbook: European Edition”05. 2018. REPORT - Belfer Center for Science and
International Affairs, Harvard Kennedy School. https://www.belfercenter.org/publication/cybersecurity-campaign-playbookeuropean-edition
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Les efforts internationaux de réglementations ne comptent rien devant la course de
l‟acquisition des potentiels des technologies cybernétique, l‟échec du droit international à
imposer la responsabilité d‟acteurs et les lacunes d‟interprétations en matière de qualification
d‟attaques et d‟agressions ont enfin investis par les Etats eux-mêmes pour le développement
des capacités offensives dans le cyberespace comme une seule garantie de la sécurité et la
souveraineté. A cause de l‟absence d‟un environnement de confiance le constat d‟un
cyberespace comme un terrain de guerre trouve sa logique d‟existence et pousse les Etats à
définir l‟internet et les réseaux sociaux comme des nouveaux espaces de projection de la
puissance et des changements politiques et diplomatiques et d‟adopter de plus en plus des
stratégies de lutte et d‟offense afin de préserver leurs intérêts et objectifs. Cette perception
commune qui se développe autour des TIC

atteste son importance stratégique et

opérationnelle croissante

dans les conflits modernes politiques,

et son rôle décisif

économiques et militaires dans le futur. Après la création de la US Cyber Command en 2011,
les forces et équipes pour l‟amélioration de la cybersécurité et capacités offensives se
multiplient à l‟international traitent et identifient le cyberespace comme une sphère
fonctionnelle. En effet, il est devenu pour tous l‟espace ou se prolonge tous les activités de
puissance, c‟est une invitation indirecte pour que tous les Etats développent leurs capacités
cybernétiques et informationnelles s‟ils veulent garantir la résilience de leurs systèmes et la
sécurité sur leurs territoires.
A ce propos, les couts inférieurs des cyberactivités par rapport aux autres armes
conventionnelles permettent à une gamme plus large des Etats de se lancer dans le processus
d‟adoption de ces activités informationnelles. Nous traitons dans les paragraphes prochaines
les conséquences de ces activités et est ce qu‟ils arrivent vraiment à leurs buts et objectifs ou
ce n‟est qu‟une bulle médiatique et démagogique.

Conséquence et enjeux de la l’ingérence informatique pour le Maroc:
Nous constatons que la cybersécurité n‟est plus uniquement une affaire des techniciens
et de la technicité, une ingérence informatique peut se manifester à plusieurs échelles dont les
infiltrations aux bases de données et le vol des données sensibles la collecte d'informations
illégales et le cyberespionnage …etc., constituent le piratage par voie directe entre pirate et
victime qui n‟est plus la seule forme en court, de nouvelles formes rejoignent le jeu. La
cybersécurité en tant qu‟un fléau pour la sécurité nationale prolongera ses défis et enjeux vers
d‟autres domaines que nous n‟avons plus encore les moyens de les dissuader donc garantir la
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résilience, la stabilité et l‟indépendance de nos processus électoraux et nos institutions
politiques n‟est plus une affaire de banale24. L‟ingérence informatique se manifeste contre ces
derniers par plusieurs méthodes le piratage des partis politiques et des bases de données
informatiques liées aux activités est la formes la plus prépondérante, nous pouvons qualifier
aussi les activités de désinformation diffusée sur les plateformes des médias sociaux et qui
prennent aussi plusieurs formes, passant par l‟atteinte à la vie privée des électeurs,
l‟humiliation des personnes publics, les attaques par rumeurs aux fonctionnaires prestigieux
d‟Etats, manipuler des vidéos par la technologies « deep-fake » circuler sur les réseaux
sociaux des circulaires falsifier contenant des décisions de certains administrations afin de
bousculer les attitudes de quiconque à distinguer ce qui est réel de ce qui est monté de toutes
pièces, puisque des vidéos peuvent être manipulées sans laisser de trace…etc., donc, les partis
politiques, les administrations, les institutions électoraux et enfin les électeurs et le processus
d‟élections sont en dangers d‟ingérence et d‟influence25.
Les Etats adoptent de plus en plus des démarches modernes et technologiques afin de
réaliser les taches du processus électoral et simplifier l‟activité. Contrairement aux mesures
classiques dont nous avons vécus depuis longtemps, le recours aux activités informatiques
dans l‟accomplissement des activités politiques comme les inscriptions par internet et le vote
électronique et les campagnes politiques augmentent les risques cybernétiques envers ces
acteurs et leurs acticités. C‟est grâce aux couts inferieurs des moyens de changements et
d‟influence dans l‟espace dite informationnel que ce terrain est devenu le territoire ou se
prolonge les activités diplomatiques, politiques et stratégiques. Les réseaux en tant que moyen
important pour la circulation des informations dont nous avons besoin est devenu la cible et
l‟objectif de ces activités visant à changer ou à perturber une situation, alors l‟information
duquel les citoyens ont besoin pour former leurs opinions concernant certains cause ou à
l‟encontre d‟une personne politique ou officielle est actuellement au centre des stratégies de
désinformation et de propagande, cette information est liée de façon directe avec des sources
visant à valoriser les buts des diplomaties externes éloignées parfois à leurs objets
traditionnelles.

24

Aaron (Sh.) “Governing Cyberspace during a Crisis in Trust” Center for International & Governance Innovation. 2019.
https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/Pal%20and%20Judge%20French.pdf
25
Elizabet (F. G.) & Michael (P.) « Les défis liés à la cybersécurité des élections au Canada. » Pal & Judge. 2019.
https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/Pal%20and%20Judge%20French.pdf
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Le but et l‟objectif de ces activités et de perturber le fonctionnement des institutions
discréditer les dirigeants, saper la confiance et semer la discorde parmi les citoyens 26. En plus
ces activités aurait de profondes répercussions sur la confiance vis-à-vis du processus
électoral et de la politique et sur la démocratie en tant que processus de désignation en
général. Du fait que le risque est accompagnant de progrès technologique et de numérisation,
la marge des risques liés aux activités politiques est en émergence et s‟élargie de plus en plus
néanmoins l‟impact se diffère d‟un pays à l‟autre selon le niveau de résilience et de
préventions et de la conscience sécuritaire ainsi que le niveau de la numérisation des activités
étatiques. L‟ingérence informatique a fait le cas d‟un débat national aux Etats-Unis qui a
entretenu des investigations profondes, des vagues de démissions et d‟emprisonnement, un
poids de plus et des charges à l‟encontre des administrations et des institutions contrôlant
l‟opération électorale, voire les organes médiatiques nationaux, les offices et les organismes
manœuvrent en l‟activité électorale…etc., le Maroc en tant que pays qui aura ces élections les
mois suivants devra être conscient de ces enjeux à l‟encontre de sa liberté d‟expression et de
choix interne, et que les défis à l‟encontre de ses institutions est augmenté par rapport aux
années précédentes. Affaiblir l‟intégrité électorale et la souveraineté passe par d‟autres
moyens à l‟ère de l‟internet dont les activités d‟influence via les nouveaux medias restent la
clé de voute pour peser contre les orientations des institutions médiatiques traditionnelles et
d‟orienter les individus vers un contenu numérique spécifique et saper leurs confiance aux
décideurs. Les indices prétends que les défis de la guerre informationnelle et cybernétique
seront doublés les années suivantes non seulement en relation avec l‟occasion des élections
gouvernementales et communales, pourtant le risque s‟accroit à cause des pionniers de la
guerre informationnelle la Russie, Chine et l‟Iran essayent de renforcer leurs présence en
Afrique spécifiquement en monde francophone par le biais des dispositifs médiatiques et
informatiques27.
Pour répondre en justifiant ou réfutant nos hypothèses, les intrusions et perturbations
contre la démocratie et ces processus de fonctionnement, s‟observent par la corrélation entre
les nouveaux medias et les nouvelles utilisations des TIC, la production de l‟opinion public y
compris les choix décisionnels et électorales dans les pays qui s‟engagent aux affaires
internationaux estiment subir plus des vagues de désinformation et de toxication contre leurs

26

Centre for International Governance Innovation and the Alliance of Democracies Foundation “Election Risk Monitor
Canada” 2019. P 5.
27
Frederick
(D.)
« CARTOGRAPHIER
LA
PROPAGATION
DES
CONTENUS
RUSSES
ET
CHINOIS SUR LE WEB AFRICAIN FRANCOPHONE » La Découverte | « Hérodote » 2020/2 N° 177-178. P 24.
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leaders et politiciens et personnes publiques et institutions publiques. Brièvement, s‟engagé
fortement dans la politique mondial et devenir un acteur majeur dans ce jeu vous serez
absolument un objectif de ses conséquences. Donc que faire le Maroc face à cette situation et
comment pourra t-il traiter ce genre de problématique ?
Le fait que nous somme devons une situation d‟interaction cela stipule une réponse
interactif, une composante entre ce qui est déclarations officielles des médias, les déclarations
des organismes sécuritaires, les interventions de certains experts dans le domaine ainsi que les
centres et instituts de recherche s‟il y‟a possibilité et enfin les textes alarmants relatifs à notre
problématiques « textes de droit, rapports des entreprises informatiques…etc. » et n‟oublions
pas d‟analyser les données chiffrés décrivant la situation du numérique au Maroc.

I- Les formes, les dimensions et les impacts de cette insécurité
a- Les vagues de désinformations et fausses nouvelles :
Agir sur les croyances des internautes généralement et les membres des réseaux
sociaux est le but principal des ces vagues de désinformations et manipulation de l‟opinion
public envers une cause ou une décision, actuellement les individus ignorent les medias
officiels et s‟articulent spécifiquement sur les nouvelles medias pour acquérir les informations
nécessaires, cependant la tactique consiste à cibler une masse très importante de la population
connectées à internet avec des vagues d‟informations et d‟opinions sur certaines causes ou
questions internes, sachant que de plus en plus le nombre des internautes augmente,
l‟attractivité aux attaques informatiques traditionnelles, il contribue s‟augmente aussi
l‟attractivité de ces masses par rapport aux projets politiques et complotistes, et du quelle les
modèles d‟intrusions et d‟interventions classiques s‟avèrent couteuses et dépassés, l‟internet
et spécifiquement les réseaux sociaux et les applications de communications et d‟informations
présentent de grands potentiels aux belligérants pour s‟affronter de façon indirecte les
décideurs et les décisions autrefois indiscutables sans la moindre responsabilisation ni
imputation ou accusation. Pour cela le choix des internautes de niveau de consciences
variantes, niveaux de connaissances différents et âges distincts…etc., est fait selon des
travaux sur les analyses des données des masses volées ou achetées comme la meilleures
tactique de ciblage des masses par des contenus non seulement d‟orientations commerciales
ou économiques nonobstant des contenus de désinformation, d‟influence et de manipulation.
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Partant d‟une analyse sur la masse d‟internautes, il s‟avère que les réseaux sociaux sont
les plus utilisés actuellement pour la circulation et la propagation de l‟information quiconque
à cause du nombre d‟utilisateurs galopant au niveau du globe. L‟absence de la complexité
d‟accès et d‟utilisation a multiplié le nombre des utilisateurs de ces réseaux qui se composent
de différentes entités sociales partant des intellectuels et élites jusqu'aux ignorants et les
moins éduqué. La barrière à l'entrée sur ces plateformes de médias sociaux est incroyablement
faible, toute personne disposant d'un appareil connecté à Internet partout dans le monde peut
créer et circulé un contenu, les individus de différents classes sociales et différents niveaux
d‟instruction ont le droit de créer son avatar au sain de l‟internet, les politiciens du monde
entiers son aujourd‟hui présent sur Facebook, Twitter et Instagrame, des plébiscites, des
ministres des autorités officielles des pages officielles d‟administrations étatiques, des sites,
des plateformes et des pages représentent actuellement des armées étatiques, les présidents
d‟Etats sont aussi présent dans cet espace pour communiquer et faire e la politique, les
organisations opposantes voire terroristes ou pacifiques recrutent et forment ses partisans via
ces plateformes. Donc, nous sommes devant un nombre d‟internautes qui s‟augmente
exponentiellement parallèlement avec les multitudes des d‟utilisations qui se développent au
sain de cet espace, un nombre compter par des millions qui ne n‟avons pas les capacités de le
protéger face à ces transformations multiscalaires.

28

Néanmoins, ces pratiques nécessitent des moyens pour leurs déploiements dont nous
essayons dans les paragraphes qui suivent de les recenser comme facteurs et formes
d‟implications de ces risques et dangers envers le processus en questionnement dans cet
article.
28

Bouhrara (I.) « Internet au Maroc : Les habitudes des usagers décortiquées »
https://fnh.ma/article/economie/internet-au-maroc-les-habitudes-des-usagers-decortiquees
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b- L’enjeu des nouveaux medias et réseaux sociaux :
L‟espace informationnel au Maroc est totalement ouvert sur les medias venant de
l‟occident et de l‟orient à pied égal, la Chaine Al Jazeera couplé avec Al Arabia traitent de
façon permanente les sujets et les dossiers politiques, économiques et sociaux…etc., selon les
relations historiques avec le monde arabe cela s‟avère courant et habituel pour les marocains.
Parlant d‟Al Jazeera malgré son échec de garder l‟image de la fiabilité à cause de l‟absence
d‟alignement et d‟objectivité dans son recouvrement des événements du printemps arabe, il a
réussit à garder l‟intention non seulement des marocains via ses nouveaux moyens
d‟influence, en utilisant les réseaux sociaux spécifiquement les pages de leurs fonctionnaires
très connus pour la diffusion des fausses nouvelles et opinions démagogiques, il a réussit de
garder la position et l‟intention des millions en Afrique du Nord et en Moyen Orient. Pourtant
ces derniers années d‟autres acteurs sont en présence, la Chine renforce ces capacités
médiatiques en Afrique généralement en visant les pays de à l‟héritage francophone.
Largement présente économiquement, la Chine voulait par cette nouvelle stratégie de
réimplantation de cet organe dans la plupart des pays de l‟Afrique de l‟Ouest et l‟Algérie la
consolidation et le control de son image par le billet de l‟influence informationnelle 29. A ce
propos, la CCTV et l‟agence Xinhua font désormais un grand travail pour encadrer ces
activités par les bras médiatiques dirigés vers l‟Afrique du Nord et de l‟Ouest, à travers les
réseaux sociaux pour favoriser la propagation des messages chinois.
Les accords médiatiques avec les alliés africains engagent à la reprise des contenus
chinois par les agences de presse nationales de tous les pays impliqués, sans pour autant
l‟imposer. Par ailleurs, les autorités chinoises ont mis en place une nébuleuse de sites
institutionnels diffusés en Afrique dont les publications proviennent principalement des
médias chinois, surtout de Xinhua30. A partir de cette présentation, l‟impression hypothétique
majeure dise que le Maroc voulait conclure des partenariats stratégiques avec la Chine donc
l‟ouverture économique est elle en conscience de ces enjeux médiatiques et défis d‟influence
manœuvrent à la faveur des intérêts chinois dans la région ?
La Russie, quant à elle, a inauguré une stratégie de réimplantation 31, Dans ce contexte,
le succès des médias russes à vocation internationale, RT et Sputnik News, semble être
29

Selma (M.) « La stratégie d‟implantation de Radio Chine internationale (RCI) en Afrique sahélienne »
https://doi.org/10.4000/norois.9420
30
Opcit.
31
“Russian Disinformation Campaigns Target Africa: An Interview with Dr. Shelby Grossman” Africa Center for Strategic
Studies. 18.02.2020.
https://africacenter.org/spotlight/russian-disinformation-campaigns-target-africa-interview-shelbygrossman/
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surtout celui de leurs contenus, qui sont massivement repris, partagés et discutés au niveau
local. Autrement dit, il y a « transmission» entre les agences russes et un certain nombre
d‟acteurs africains Ŕ qu‟il s‟agisse de sites d‟information locaux ou régionaux, de comptes
influents sur les réseaux sociaux (Facebook, youtubeurs...), ou même de mouvements
politiques ou associatifs locaux 32, en effet, la Chine est la Russie ne sont plus les seuls dans
ce domaine, pourtant la France y compris les anglais marquent leurs présences à degrés
différent depuis longtemps par la promotion de leurs medias sur les territoires africains et du
monde arabe. La Chaine France 24 prolonge aussi ses débats et discussions sur les certains
causes et dossiers internes à partir sa page Facebook ainsi que par l‟intermédiaire des pages de
ces fonctionnaires. La présence d‟autres acteurs est relative néanmoins, il ne prend pas
toujours la même façon, l‟influence peut désormais être présente malgré l‟absence des acteurs
officiels de la propagande, un Etat à travers les moyes des réseaux sociaux peut intervenir à la
reformulation de l‟opinion national par voie des achats des sites d‟informations et de presse,
le financement des pages Facebook, Instagrame, le financement des chaines Youtube et des
youtoubeurs…etc.
Le but de ces medias est d‟accompagner les stratégies d‟implantations économiques et
commerciales et promouvoir l‟image de leurs pays et défendre les intérêts stratégiques dont le
contenu partagé par ses medias et réseaux sociaux influencent l‟opinion public et enrichissent
les débats et la lutte politiques internes et défis ou encourage les positionnements officiels
envers certaines causes grâce à la matière informationnelle partagées sur les réseaux sociaux
par les agences d‟origines. Le nombre d‟articles, les notes politiques et les débats télévisés sur
les sites web de ces agences en relation avec la Maroc se traduit par des milliers et avec des
langues différentes.

Nombre d’article,

Al Jazeera

Al Arabia

France 24

168

220

-

RT
30

CCTV
-

notes de politique
et analyses.

Les contenus diffusés liés au Maroc sont en émergence continue si nous observons les
derniers 10 ans, ce contenu est diffusé par des langues différents ciblant les différentes entités

32

Frédérick (D.) « Cartographier la propagation des contenus russes et chinois sur le Web africain francophone » Hérodote,
n° 177-178, La Découverte, P 24.
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et masses populaires ainsi que des causes spécifiques en relation avec l‟opinion public. Les
réseaux sociaux liés à ces agence d‟informations et de presse jouent le rôle d‟amplificateur
des cette guerre informationnelle, sans aucune restriction ou entrave éthique la diffusion des
informations via les réseaux sociaux ne reconnaitra aucune limite dont le partage des rumeurs,
des fausses nouvelles des désinformations…etc., est devenu l‟arme banal aux mains de tous
les belligérants.
c- Le rôle des applications de communications.
Les implications des medias classiques dans les guerres de propagande n‟est pas
nouvelles, pourtant les inculpations contre la Russie lors des élections américaines de 2016
n‟ont aucune relation. Les accusations ont été faites à partir des activités cybernétiques
informationnelle et informatique, les russes ont bien maitrisé le jeu du débat politique interne
via les méthodes d‟influence nouvelles ainsi que des cyberattaques précis. D‟autres activités
sont aussi marquées lors de ces processus, l‟utilisation massive des applications de
communication qui par la vitesse de partager les informations ont devenus des outils efficaces
dans cette guerre d‟influence et de propagande. Les visions traditionnelles en ce qui concerne
la sécurité électorales vont subits des grandes perturbations dans le future proche, parce que
les enjeux sont multiples à l‟encontre de cette activité politique interne et indépendante.
Contrôlé l‟incontrôlable, ceci est justifié par la guerre préventif déclaré par l‟administration
Trump à l‟encontre des entreprises Tech dont ces derniers ne voulaient pas la tutelle des
gouvernements sur leurs activités de messageries, donc par cet enjeu un certains nombres
d‟applications se présente comme un paradis pour le développement des activités illicites et
nuisibles à ce processus politique parce que les agresseurs sont en toute sécurité loin des
mesures et pénalités de Droit33.
la désinformation a pris des tactiques différents non seulement les tactiques
traditionnelles, explique le dévoilement de nouvelles capacités et rusées dans le domaine, par
exemple à coté

des medias synthétiques reposant sur l‟intelligence artificielle (deepfakes)

en passe de bousculer encore les aptitudes de quiconque à distinguer ce qui est réel de ce qui
est monté de toutes pièces, puisque des vidéos peuvent être manipulées sans laisser de trace,
permettant ainsi de faire tenir n‟importe quels propos à des opposants politiques 34. Nous

33

Thomas (L.) « TELEGRAM, SIGNAL, WHATSAPP ET CIE TELEGRAM, SIGNAL, WHATSAPP ET CIE : QUELLES
SONT LES MESSAGERIES INSTANTANÉES CRYPTÉES LES MOINS PIRATABLES ? » 02.02. 2018.
https://www.darkstrategic.com/news/2018/2/2/telegram-signal-whatsapp-et-cie
34
Groupe d‟experts « la democratie divisiée : contrer la désinformation et la haine dans la sphère publique numérique »
Forum des politiques publiques. 2018. P 13.
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ajoutons le financement des faux pages et des faux comptes parlant, conférant et donnant leurs
opinions sur les affaires internes et les politiques internes et externes du pays, critiquant la
situation, les personnages politiques et publics, donnant même des solutions et propositions et
des instructions sur certains points primordiale ou incitant à la mobilisation réelle à l‟encontre
d‟une cause politique ou sociale quelle conque. Par exemple, des Faux comptes sur tous les
réseaux sociaux et des millions de publications rédigées par l'agence Internet Research
Agency (IRA), la fameuse ferme à "trolls" financée par le Kremlin, sur les réseaux sociaux,
pour influencer l'électorat américain. Pour mener cette vaste opération de manipulation, l'IRA
avait créé de faux comptes sous de faux profils américains. Quasiment tous les réseaux
sociaux ont été mis à contribution : Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Tumblr, Pinterest
mais aussi la plateforme vidéo YouTube, ainsi que des messageries électroniques Yahoo,
Hotmail et Gmail. Des premiers cas de tentative d'influence russe dans le débat public
américain ont été identifiés dès 2013, mais les accusations d'ingérence ont véritablement pris
de l'ampleur lors la campagne de 201635. Une étude de 2018 de la radiodiffusion canadienne
Corporation (CBC) des comptes Twitter qui étaient supprimés après avoir découvert qu'ils
étaient connectés à l'Agence de recherche Internet basée en Russie a constaté que 8 000 des
trois millions de tweets étaient liés à des enjeux canadiens36 ce qui renforce l‟idée de CIGI
sur les cybermenaces qui pèsent sur les processus politiques et visant les partis politiques les
politiciens et les électeurs dont les enjeux de la politique interne des pays du monde est
devenu donc une affaire de Relations Internationales.

35

Estelle (N.) « Propagande russe pro-Trump : 126 millions d'Américains touchés sur Facebook »18. 12. 2018.
https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/propagande-russe-pro-trump-126-millions-d-americains-touches-surfacebook-801440.html
36
Centre for International Governance Innovation and the Alliance of Democracies Foundation “Election Risk Monitor
Canada” 2019. P 32.
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d- Les cyberattaques contre les systèmes informatiques des élections :
Le renforcement de cette guerre d‟influence et de désinformation ne s‟exprime pas
uniquement par le partage des Fake-News ou d‟autres activités innovatrices, il s‟ajoute aussi
parallèlement les activités de piratage informatique direct à l‟encontre des intérêts des
candidats et bases de données des partis concernés. . en 2014, les Russes ont essuyé des
ordinateurs dans l‟infrastructure électorale ukrainienne quelques jours avant les élections et
pour diffuser de faux résultats le soir des élections. Leurs faux résultats a montré un candidat
pro-russe gagnant et aligné sur des histoires poussé à travers d'autres canaux de propagande
russes, bien que le Les Ukrainiens ont pu atténuer la plupart des dommages et la pro-Russie le
candidat n'a pas réussi 37. Un autre cas, le dévoilement des emails de Hilary Clintons contenant
des informations secrètes a provoqué des agitassions et perturbations à grandes échelle à
défiant ses efforts électorales et en provocant une crise interne dans le parti démocrate dont
des experts estiment la défaite de Hilary à cause des divulgations
Comme nous avons annoncé le dévoilement des emails et des secrets personnels d‟un
candidat par le billet de piratage rendre plus difficile le contrôle de la situation voire les
conséquences d‟utilisation de ces informations secrets contre le candidat ou ses partisans ou
37
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contre son parti généralement joue très bien à la faveur d‟une partie. Cela résulte que les
processus de manipulation de la reformulation de l‟opinion public est renforcé par les
pratiques d‟attaque et vol de données personnelles afin de divulguer des secrets d‟un candidat
électoral pour manipuler les opinions autours de lui et discréditer son projet politique. Il
s‟ajoute aussi les intrusions dans les systèmes informatiques de vote et calcule et bases de
données liés à l‟opération électorale dont l‟infiltration dans ces systèmes pouvaient perturber
l‟action électorale généralement, par la l‟effacement des informations et détournement du
contenu de ces bases de données ou par l‟altération du fonctionnement du système en
général38…etc.
Au Maroc la lutte politique entre les élites a pris consciences des potentiels des TIC et
depuis un certains temps les compagnes d‟influences et de propagandes se multiplient sur de
la scène politique interne, le boycotte visant les entreprises bailleurs du fond du partis RNI
Rassemblement National des Indépendants sur les réseaux sociaux marque le début des
guerres d‟influences à grande échelle au Maroc 39, les pages de trolls à vocation politique ont
été multiplié ses derniers années comprenant les différents orientations et arrières politiques,
des dizaines de chaines Youtube et page Facebook et Twitter et d‟influenceurs s‟engagent
fortement dans les débats politiques en discutant les causes politiques actuelles, économiques
et même stratégiques. Des groupes Whatsupp et Telegram de piratage et de discussions
privées partagent des multiples informations sur l‟actualité politique interne sans le moindre
control ou surveillance.

L’ingérence électorale un nouveau défis de la sécurité nationale.
Pour y répondre aux questions de l‟ingérence électorale par la voie de ces nouvelles
formes d‟influence et de propagande, les résultats obtenus lors de l‟analyse des informations
collectées dans ce travail, attestent l‟existence de l‟opération qui est devenue une activité
banale aux mains de ceux qui détient et maitrisent l‟outil informatique. Parce que au niveau
international l‟émergence de la menace protéiforme dans le cyberespace est devenue un
variable dans les études sécuritaires actuelles en essayant de développer des outils d‟analyses
et d‟études pour ces phénomènes nouvelles voire la cybersécurité des élections, un champ de
recherche né aux Etats-Unis et qui se développe au Canada et en France actuellement. Plus
38
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encore apparus au Maroc, le but et l‟objet de ces recherches y compris cette recherche est
d‟alarmer l‟opinion sur ces nouvelles menaces contre la sécurité globale et électorale et de
développer une méthode d‟analyse ainsi qu‟un outil d‟étude et de réponse.
A ce propos, les experts franco et anglophone expriment depuis un certains temps leurs
mécontentement envers ce genre de phénomènes considéré comme une dynamique nouvelle
de rivalité entre les stratégies de puissances découlent de ses acteurs et essayent d‟identifier
les arrières. À cet effet les Etats-Unis juste après le déclenchement des accusations contre les
russes ont procédé à un processus spécifiques mettant fin à ces intrusions indirectes dans les
affaires internes du pays, la France lors des élections présidentielles a introduit elle aussi
certains procédures afin de garantir sa résilience, Enfin le Canada considére les menaces
contre ses élections comme une menace contre la démocratie canadienne en générale 40,
pourtant le Maroc et en étudiant en premier rend de son code des élections contient seulement
des procédures de gestion des inculpations contre les troubles et les contentieux électorales
traditionnels. ». les buts de ces activités et de limiter les impacts de ces nouvelles formes
d‟ingérences et de manipulations, les anticiper et les contrer. Considérés comme des actes
contre l‟intégrité et la souveraineté, le suivie des traces prend une part très importante dans les
travaux des officiels et leurs interventions contre, ce qui justifie la faiblesse de la contrainte de
certains investigations. Par contre, la compréhension du jeu d‟intérêts géopolitiques et
géostratégiques et géoéconomiques ainsi que les stratégies d‟influence et de promotion au
cours de la désignation d‟un gouvernement d‟un pays va nous permet de faire des
prospectives claires et précis.
Les estimations que le Maroc fait déjà l‟objet des cyberattaques et des vagues de
propagandes et d‟influences, stipulent que l‟activité politique n‟est plus encore à l‟abri d‟être
loin de ce genre activités. L‟augmentation extensive des internautes parallèlement avec la
hausse des problématiques économiques et sociétales stimule la mobilisation politique sur
internet et l‟utilisation politique des réseaux, devant l‟insuffisance des mécanismes et outils de
contrôle et de surveillance la stimulation des risques à cause de l‟ouverture incontrôlée sur le
Web à l‟ère des médias mondialisés et des réseaux sociaux et l‟internet mondial, les risques
sont inévitables. Le corpus juridique actuel est encore faible devant ces enjeux ni les normes
ni les sanctions sont à l‟abri de leurs conséquences. Le fait que ces activités n‟ont plus encore
reconnus comme des activités d‟atteinte à la souveraineté et à la stabilité se définit par
40
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l‟absence des justifications matérielles, la logique n‟alimente pas seulement la situation
interne pourtant les pays du monde entier souffrent et y réclament la situation que constitue
cette ingérence en tant qu‟un enjeu de sécurité et de stabilité majeur dans le futur.

Destabilisation politique et sécuritaire:
On analysant les incidents précédents, le but de ces activités est la déstabilisation par
rendre le processus politique, les institutions politiques, les établissements sécuritaire non
fiable. Les hackers ou les experts de propagande en ligne peuvent utiliser les informations sur
les candidats politiques ou leurs personnels afin d‟y faire la pression psychologique en
perturbant leurs activités et leurs décisions et en les conduisant à commettre les fautes
politiques irréversibles. L‟interopérabilité des réseaux et des outils informatique a rendu
difficile la distinction entre ce qui est privé et ce qui public, a cet effet, les personnalités
publiques ne pourraient jamais dissimuler leurs vrais identités et la divulgation des Email, des
photos, des conversations…etc., rendre leurs crédibilité politique entre parenthèse. Cette
dégradation politique aura sans doute de grandes répercussions sur la sécurité et la stabilité
politique, du fait que personne n‟aura de la confiance envers les personnes en charges de leurs
services stimulera le recours à la violence lors des transmissions des messages politiques ainsi
que l‟opération politique générale deviendrait un environnement encourageant à la haine et à
l‟agressivité.
A l‟ère de la technologie et de l‟internet la plupart entre nous utilise les réseaux sociaux,
les applications, les sites web…etc., afin de mettre à jour leurs informations sur une cause ou
une situation politique, économique ou sociale au niveau interne ou niveau international.
Grace à cette interopérabilité des connexions nous avons bien participé aux concours des
élections américaines à pied égale avec les citoyens américains, malgré que la course
électorale américaine ne présente pas pour nous grand-chose. Pourtant, les flux
informationnelles ont poussé les internautes au niveau international d‟exprimer leurs opinions
forcement et influer l‟opération. Le problème est que ces discussions via ces plateformes sont
influencées à son tour par les vagues de propagandes et de désinformations. Les informations
en ligne peuvent être manipulées pour influencer le comportement des électeurs; ce processus
de manipulation affaiblit la confiance dans processus démocratique et dans l'exactitude des
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informations que les gens reçoivent. De plus, la désinformation peut créer de la confusion et
détourner l'attention des problèmes de campagne 41.
C'est-à-dire que la menace est systémique est se traduit par la liaison entre les
technologies numériques et les marchés en ouverture incontrôlée. Les pays qui sont classés
des puissances numériques et technologiques défends les principes de l‟ouverture et de
l‟inclusion ne pouvaient guerre garantir la résilience devant les mutations continues dans le
cyberespace pourtant leurs accumulations en matière de gouvernance cybernétique risque de
ne pas être à l‟abri des transformations technologiques multiscalaires. Don comment des pays
en niveaux intermédiaires en capacités cybersécurité peuvent-ils être hors de ce
jeu incontrôlable ? Donc, laissez l‟Internet ouvert à tous risques et amplifications par
intentions déstabilisatrices le rendre un instrument exceptionnel pour détourner les citoyens
les uns contre les autres. Pourtant comment nous pouvons garder la résilience et l‟intégrité ni
avec la nuisance aux acquisitions démocratiques ni aux par intervenir ou interrompre les
processus d‟autres institutions ? Comment distinguer les faits de la fiction et de résister à ceux
qui veulent exploiter les différents ?

Conclusion :
Les 22 millions connectés au Maroc sont un bon objectif pour les agendas complotistes,
plus que la moitié de la population est actuellement en ligne est connectée à internet. Sans
aucune conscience sur les enjeux de la propagande et la désinformation en ligne, plusieurs
sont les gents qui voulaient exploitent l‟impact sociétale d‟une politique sectorielle ou les
divisions identitaires internes, le débat autour de certains politiques ou orientations officielles
ou une occasion politique importante, pour déclencher les vagues de désinformations et
propagande et d‟humiliations ou de boycotte ont pour but l‟influence d‟un processus
décisionnel, agitation sociale, perturbation d‟un processus politique, humiliation des personne
publique…etc., qui circulent tous autour d‟un seul objet, la déstabilisation afin de gagné plus
d‟avantages et améliorer leurs situations de négociation. Ces impacts ne s‟arrêtent pas ici
subséquemment ils contribuent à des vagues de déstabilisation à grande échelle notamment la
toxication

des relations diplomatiques avec des voisins ou des pays d‟outre mer, la

désinformation et la propagande en ligne peuvent produire des frictions à grande échèle
compliquant la situation de la stabilité internationale.
41
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