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 الملخص:

نحو فرنسا فترة  -االستراتيجية كأحد أهم مواردها– هاغاز  ة من تصديرالطاقيسياستها  إطار  يتوّسعت الجزائر ف
 معشراكة ذلك بعد توقيع اتفاق ال عّزز، ليتللمتوسطشمالية فة الإلى تعميم ذلك على معظم دول الضّ  االستقاللما بعد 
لما سواء  ،الشراكة هذه في االقتصاديكان أهّم محاور البعد  الطاقي ملفالحيث أّن م، 2000 نهاية عام األوروبي االتحاد
 جلي   تجّسد بعدها بشكل  الذي و ، االتحادلدول صناعية الو  االقتصادية لالعتباراتأو  من عوائد مالية بالنسبة للجزائرُيمثّله 
واسعة  امن مشاريع وحوارات حملت آفاق   أعقبه، وما م2002للطاقة منتصف عام  االستراتيجي هماتفاقالطرفين اإبرام حين 

  لكّل جانب.بالنسبة اهنة ة الرّ الطاقيبغاية مجابهة مجمل التحدّيات 

 عرضمن حيث أمن الطلب وأمن ال طرفينفي عالقات الة الطاقيتحليل الّتجاذبات محاولة إلى إشكالية الدراسة  تتطرق
األوروبية في مجال  التنافس الّدولي حول كسب السوقب خاّصة ما تعّلقالّتحديات التي ُتواجه الغاز الجزائري ومجمل 
األوروبي  االتحادتصّور  في ظلّ ة البديلة أو المرافقة له السيما الطاقيوالخيارات  همستقبللبحث في ل ، كما هدفتهإمدادات

 .الطاقي انتقالهلتحقيق وكذا تطلعه 

 .الطاقي االنتقالة األوروبية، الطاقيالغاز الجزائري، السياسة  ،غازأمن ال الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

Algeria has expended its energy policy from the export of gas -as one of the most 

important strategic resource- to France in period of post-independence to generalize it to most 

of the countries of the northern bank of the Mediterranean, To be strengthened after the 

signing of the partnership agreement with the European Union in December 2001, which the 

energy file was the most important axes of the economic dimension in this partnership, both 

in terms of financial returns for Algeria or for economic and industrial needs and widgets for 

the European Union. 

 The problematic of this study was to try to analyze the energy interactions in the relation 

between the two parties in terms of security of demand and supply security and the overal 

challenges facing by Algerian gas, especially with regard to the international competition on 

winning the European market in the field of gas supplies, it also aimed to research on the 

future of Algerian gas and alternative or accompanying energy options, especially in light of 

the European Union's vision as well as its aspiration to achieve its energy transition. 

Keywords: Gas security- Algerian gas- European energy policy- Energy transformation. 

 مقدمة:

األوروبي  االتحادم، سعى 0991 عام تماشيا مع معطيات سياق التنظير الذي جاء به مؤتمر برشلونة
كان َسّباقا إلطالق  فاالتحادإلى توقيع جملة من الشراكات الثنائية مع عديد دول شرق وجنوب المتوسط، 

 شربا، قبل أن يُ غرب في تسعينيات القرن العشرينشراكته بمنطقة المغرب العربي مع كّل من تونس والم
نوعا من التأخير بسبب  غير أّنها عرفت، م0991ألول مرة مفاوضاته مع الطرف الجزائري في جوان 

صالح في إصرار الجزائر على تمسّ  كها بمراعاة خصوصيات اقتصادها الذي كان محّل إعادة هيكلة وا 
كاملة، عشرة جولة  اثنىم شهدت المفاوضات مسيرة طويلة تضمّنت 0991الجهاز اإلنتاجي، فمنذ سنة 

 خُلص، لتواالقتصادية االجتماعية، األمنيةالمفاوضات التطّرق إلى كافة القطاعات السياسية،  هذهعرفت 
م ببروكسل، ثّم الوصول إلى اتفاق 2000ديسمبر  02الـ المصادقة على اتفاق الشراكة فيإلى  بعدها

 .1م2001 من عام سبتمبرشهر  بعدهادخل حّيز التنفيذ وت م2002أفريل  22الـ نهائي في

كان األكثر أهمية في اتفاق األطراف، فالجزائر هدفت إلى إيجاد تكتل  االقتصادييبدو جليًّا أّن البعد 
اقتصادي بإمكانه أن ُيتيح لها متنفس ا دوليا خاّصة بعد العزلة التي عاشتها إّبان عشريتها الّسوداء وكذا 

، أّما اإلتحاد -د المعايير المالية، الجمركية والقانونيةفي حالة توحي–تقوية فرص جذب المستثمر األجنبي 
ت الطرفين األوروبي فكان  يهدف إلى الّتوّجه تدريجيا نحو اإلسقاط الّنهائي للتعريفة الجمركية في تعامال
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، أّما األمر األكثر أهمية من ذلك هو ديمومة استفادة iبين الطرفين حّرةسوق خلق والوصول بالتالي إلى 
 األوروبي من القدرات الغازية والبترولية التي تحوزها الجزائر وتمتين عالقات الطرفين في المجال. االتحاد

، حيث كان ذلك بالجزائر جزائري-األورو الطاقي االستراتيجي االتفاقتعّزز هذا البعد أكثر من خالل 
إلى  "José  Manuel Barroso  وبقدوم رئيس الّلجنة األوروبية آنذاك الّسيـد "جوزي مانويل باروسـو

قصد اإلمضاء على اتفاق من أجل تأسيس شراكة استراتيجية بين  م2002جويلية  01يوم  الجزائر
 .االتفاق، تبعها بعد ذلك لقاءات من أجل إيجاد سبل تنفيذ هذا الّطرفين في المجال

يعّد الغاز الطبيعي أهم مورد استراتيجي للجزائر، فاألهمية الجيوسياسية والجيواقتصادية التي يحوزها  
 وجوهر مختلفاألوروبي  االتحادالجزائرية مع  االقتصاديةجعلت من محور الطاقة صميم العالقات 
بة للجزائر باعتبارها دولة ما يمثّله الغاز من حيث العوائد بالنسحوارات ونقاشات الطرفين، وكّل هذا بسبب 

، االتحادالصناعية لدول والمتطلبات  لالعتباراتوكذا صادراتها وُأحادية ريعية الزالت ُتعاني من تبعيتها ال
حول سوق الّدولي كّرسها التنافس  عديدة لكن هذا المورد الحيوي أضحى اليوم أمام تحّديات ورهانات

 ،أو التوّجه نحو طاقات جديدة الطاقيمسعى األوروبي لتحقيق الّتحول الالطاقة األوروبي من جهة، وكذا 
في ظل والرهانات البديلة متجددة ونظيفة. وهو ما يطرح غموضا حول واقع وآفاق الغاز الجزائري 

منه فإشكالية الدراسة  التي بإمكانها زعزعة المشهد الطاقي الحالي،ة الدولية الجديدة، الطاقيالمتغيرات 
والخيارات  غاز الجزائريلالتحّديات الراهنة ل للبحث فيز على هذا الجانب والّتعرض لتركيحاولت ا

وبغرض البحث في  .ة األوروبيةالطاقيلسياسة ا آفاق على ضوءالمرافقة أو البديلة له  االستراتيجية
المحاور  أبرز أفكارها طيّ  متظّ نُ لدراسة و ا نِدستهُ فقد  اإلشكالية هذهعن اإلجابة  الموضوع ومحاولة

 :التالية

I. جزائرية-األوروفي العالقات  الغاز منأ 
II. ياألورومتوسط الغاز الجزائري والمنافسة في الفضاء 
III. التشخيص والّتصوراألوروبي:  لالتحادة الطاقي سياسةال 
IV. المشاريع والبرامجدراسة في : جزائرية-األوروفي إطار العالقات  الطاقي االنتقال 

                                                             

 i  لعدم جاهزية  حدثلم ي األمرم غير أّن 2001بإسقاط تدريجي للتعريفة في بعض الّسلع مع االتفاق عن اإلسقاط النهائي مطلع سنة بدأ ذلك
 .م2020إلى غاية سنة حّيز العمل  التبادل الحرّ دخول تّم التفاوض بشأن ذلك وتأجيل ، حيث الطرف الجزائري
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V.  الراهن الدولي الطاقيالمشهد في ظلِّ  لغاز الجزائرياتحّديات 
VI.  ورهاناته الطرف الجزائريمقومات قراءة في  األمثل: االستراتيجيضرورة إيجاد الخيار 

 
I. جزائرية-األوروفي العالقات  الغاز منأ 

من  %01إلى  %01األوروبي من كونه يستهلك ما نسبته  لالتحادد أهمية الطاقة بالنسبة ُتستمَ 
أي ما يمّثل من الغاز الطبيعي المتداول في السوق الدولية  %01العالمي للطاقة، كما يستورد  االستهالك

 .2مليار متر 110

نجدها  ،من استهالكه %17أساسا على الطاقات األحفورية، التي تمّثل  لالتحادة الطاقياإلمدادات  عتمدُ ت
ة الطاقيفحم، وهذا ما يطرح مشكل التبعية  %01غاز طبيعي و %22بترول،  %10مقّسمة كاآلتي: 
ة، الطاقيلضمان الحاجات  ذلك أّن اإلنتاج المشترك غير كاف  من ذلك أّنها تبعية متزايدة،  لدوله، واألكثر
، خاّصة بعد أن م0999 يعيش عجزا في تغطية إمداداته النفطية بداية من سنة االتحادوهو ما جعل 

األوروبي لمصادر  االتحاد. ما يزيد في تبعية 2النفط بحوالي ثالثة أرباعشهدت تلك الّسنة ارتفاع أسعار 
هذا قطاع النقل، هي إحصائيات ال ُتدرج ضمنها األوروبي  االقتصادمن حاجيات  %12الطاقة هو أّن 

وهو ما  ،%09في نقل األشخاص بنسبة  ُنمو ام 2000غاية م إلى 2007شِهد في الفترة ما بين األخير 
 .االرتفاعات الضرورية المواكبة لهذا اريا زيادة اعتماده على الطاقة من أجل تلبية الحاجييعني اضطر 

من  االتحاداألوروبي، بالّنظر إلى أّن استهالك دول  لالتحادآخر  ي اطاق االكهرباء بدوره ُيشّكل عبئ   قطاع 
وفق دالة حسابية إلى غاية  لالرتفاعوالحصيلة مرّشحة  سنويا %2مستمر نسبته  تزايدالكهرباء في 

التبعية هو أّن حّصة الغاز المستخدم من أجل توفير الكهرباء يمّثل ما  هذهم، ومّما يزيد من تعميق 2020
 .i، ما يجعله ثاني الموارد المستخدمة أوروبيا في إنتاج الكهرباء بعد الطاقة النووية3الغاز 27%نسبته 

خصوصا وأّن الطاقة األحفورية ُتمّثل النسبة األعظم من  الطلبرف الجزائري فهو معني بأمن أّما الطّ 
من  %10من ايرادات التصدير،  %91 عادلوعائدات المحروقات تُ  ، كيف الالموارد المالية للدولة

. في نفس الّسياق تشهد الجزائر ارتفاعا 4من الناتج المحلي اإلجمالي %10إيرادات المالية العامة، و

                                                             

 i  من البترول %7من الغاز و %21من الطاقة النووية،  %21إنتاج الكهرباء يكّلف اإلتحاد األوروبي ما نسبته. 
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 لالستهالكعّد من الّدول األكثر دعما تُ  من الطاقة زيادة عن كونها المحلي االستهالكمتناميا فيما خّص 
 تعتمد فيإلى ذلك فإّن أسعار الكهرباء المدّعمة في البالد ضافة باإلة، الطاقيالمحلي من المنتجات 

 عرفهرافي الذي يإنتاجها بصورة أساسية على الغاز، وهذا ما ُيهدِّد صادرات الجزائر خاّصة والّنمو الديمغ
 للدولة. االجتماعيترّسخ الّدور  المجتمع الجزائري زيادة عن

م جعل الحكومة الوطنية تنظر بحزم لمعضلة دعم المواد 2001انخفاض أسعار الّطاقة بداية من سنة 
ِب الّدعم على بعض المواد ومنها الكهرباء، وكذا م خفض ِنسَ 2001ة، حيث عرفت بداية سنة الطاقي

على الواردات الكهرومنزلية المستهلكة للطاقة، وهو تقريبا نفس المسار  %20إضافية وصلت إلى ضرائب 
م بزيادات خّصت مختلف أنواع 2007الّسنة المالية لـ  تلهِ ة الوطنية الحالية بحيث استُ اتخذته الحكوم

في  هتعزيز استخداماك مسعى من أجل هناألخير يبدو أّن ، الوقود ولو أّن األمر لم يشمل أسعار الغاز
لوقود األخرى. والجدول التالي يوضح أحجام استهالك الغاز الطبيعي نواع ابديل ألوقود للسيارات و محليا ك

 محليا في السنوات األخيرة.
 (3لغاز )الوحدة مليار ممن ااستهالك الجزائر المحلي تطور جدول زمني يمثل 

 

 

 
 

 BP Statistical Review 2018المصدر: 

م إلى غاية 2001ما بين سنتي -لي للجزائر من الغاز المح ستهالكالنالحظ من خالل الجدول الزمني ل
 2م 23,4 تدريجي منذ سنة األساس التي استهلكت الجزائر خاللها حواليأّن هناك ارتفاع  -م1200

 هتّطور م مواصال 2002سنة  2ممليار  20متجاوزا عتبة  غازللالمحلي  االستهالكع اارتفليستمر 
نسبة ب ،2مليار م 27.9 ُقّدر بـ م ليحقق أعلى مستوياته باستهالك2001المحسوس الذي وصل نهاية سنة 
 5,4نمّوا استهالكي ُقدِّر بـ و  ،-م2001-آلخر سنة  االستهالكيالمعّدل نمو بلغت الواحد بالمائة مقارنة ب

 ا آنف  يسمح مستقبال كما تّم التطرق إليه  ، وهذا ما قدم2001م إلى غاية 2001بالمائة في العشرية ما بين 
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ا أمام الحكومة الجزائرية في ظّل إلى تهديد الحّصة األوروبية من اإلمدادات الغازية من جهة، وهاجس  
ة، ما سيساهم في تقليص العائدات المالية من الغاز وفق دالة حسابية، جّراء الطاقيلمواد ل هاار دعماستمر 

 الّصادرات وتوجيهها نحو تلبية الطلب المحلي المتزايد.سيناريو خفض جزء من 
، بالخصوص نحو iاألوروبي االتحادتجاه ز امن الغسنويا  2م مليار 10حاليا أكثر من الجزائر ُتصّدر 

دول إسبانيا، إيطاليا، البرتغال وفرنسا، ومع وضع أنابيب جديدة كأنبوب ميدغاز، سكيكدة، غاسي 
د الجزائر ما قيمته  مسعىوغالسي...إلخ، فإّن هناك  الطويل، وهو ما سيسمح  5سنويا 2م مليار 70أن ُتورِّ

لكّن هذا المسعى قد يصعب على محوري بين موّردي الدول األوروبية، أكثر من للجزائر بلعب دور 
   ،سنويا 2ممليار  91,2نوي حسب آخر اإلحصائيات ُيقّدر بـ الجزائر تحقيقه حاليا ذاك أّن إنتاجها السّ 

ي شريكا هاما للجزائر كونه األوروب االتحادُيعتبر  اخل، من جهة أخرىالستهالك الدّ  منها ُموّجهة% 10
من صادرات الغاز الجزائرية، وهو ما َتحُسُب له الجزائر التي تعمل على  %70على ما يفوق  هيمنيُ 

مليار  71زيادة صادراتها تجاه أوروبا إلى حوالي  هدفنتاجها من البترول والغاز بتعزيز اكتشافاتها وا  
 األوروبي. االتحادمّثل الخريطة أسفله مختلف مشاريع أنابيب الغاز المتجهة من الجزائر نحو دول . تُ دوالر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 i   11 السنة الفارطة. 2م مليار 11م  وحوالي 2001سنة  2مليار م 
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 األوروبي  االتحادلمتجه نحو دول ألنابيب الغاز الجزائري ا توضيحيةخريطة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر:
 MARK H. Hayes : ALGERIAN GAS TO EUROPE: THE TRANSMED PIPELINE 

AND EARLY SPANISH GAS IMPORT PROJECTS 
يطاليا عبر أنابيب غاز حّيز الخدمة،  من خالل الخريطة نلحظ أّن الجزائر تصّدر نحو كل من إسبانيا وا 

تونس، نفس األمر بالنسبة  يعبر نحو إيطاليا مرورا على Trans-Medمع مالحظة أّن أنبوب الغاز 
الذي يربط إسبانيا بالجزائر مرورا على المغرب، وهذا يعود أساسه إلى  Maghreb-Europeألنبوب 

التكلفة الكبيرة التي يكّلفها تمرير أنبوب الغاز عبر مياه المتوسط، نلحظ كذلك من خالل الخريطة وجود 
 زائرية ومدينة ألميريا اإلسبانية.مشروع أنبوب مقترح يربط بين ميناء مدينة أرزيو الج

II. األورومتوسطي:   الغاز الجزائري والمنافسة في الفضاء 

بية للجزائر في موقعها الجغرافي بالغ األهمية في نظر دول الضفة الجنو  الطاقييتمثل العمق الجيوسياسي 
وكذا جهودها المبذولة من أجل  "،iOPECمنظمة الدول المصدرة للنفط "ُعضو ا ب، وكذا كونها لالتحاد

                                                             
i Organization of Petroleum Exporting Countries. 
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ك في إطار مشاورات لوذ "iGESF"غازي على مستوى منتدى الدول المصدرة للغاز الكارتل ال تعزيز دور
يران األوروبي كما هو الشأن مع  واالتحاد، كذلك فإّن الربط بين الجزائر 6تجمعها مع كل من روسيا وا 

وهو ما ال - 7روسيا وليبيا بأنابيب الغاز، ُيعدُّ ضمانا هو اآلخر عن جّدية اإلمدادات وضمانها مستقبال
 لالتحادحيث أّن ما ُيميِّز الجزائر كشريك طاقوي  -يتوّفر في الغاز القطري مثال رغم استثماراته الباهظة

توقف ولم تنقطع حتى في ِعزِّ األزمة الكبرى التي مّرت بها الجزائر اإلمدادات لم ت هذهاألوروبي هو أّن 
 إّبان العشرية األخيرة هو أمر يحسب لألخيرة.

األوروبي والجزائر في مأمن من ديناميكيات أسواق الطاقة وتغّير  االتحادالمتبادل بين  االعتمادلم يكن 
 ر أقلق نوعا ما الدول األوروبيةالمحلي في الجزائ الطاقيمفاهيم الّضعف لدى كل طرف، فتزايد الّطلب 

تقّلص الّصادرات الجزائرية على المدى البعيد تلبية  " بما يعنيه من تعزيز الفرضية التي أشرنا إليها آنف ا
األوروبي مع روسيا بعد أزمة  االتحادخاّصة بعد حالة الفتور التي ُتميِّز عالقات ، 8"للحاجيات الداخلية

م، والتي جعلت الكرملين ُيهّدد بوقف إمداداته من الغاز تجاه أوروبا. على عكس من 2001ع القرم مطل
ذلك فإّن انخفاض أسعار صادرات البترول بداية من الّسداسي األخير من نفس السنة وتبعية أسعار الغاز 

لى الناتج المحلي األوروبي على إمدادات بأسعار تنافسية تؤثر بالتالي ع االتحادإليها سيؤدي إلى حصول 
  الوطني إذا ما استمّر الوضع على حاله.

الن في روسيا وقطر، حيث أّن تواجه صادرات الغاز الجزائري منافسة مباشرة من منافسين فعليين يتمثّ 
الدول وال  هذهالغازية ل االحتياطاتالمشكل المطروح بالنسبة للجزائر هو أّن غازها ليس بمقدوره أن يعادل 

، أما iiحتى المعدالت التي بلغتها إنتاجا وتصديرا، فروسيا تحتل المراتب األولى في كافة األصعدة الثالثة
، نحاول 9 هواألولى في إنتاج "GNL"الغاز الطبيعي الُممّيع  حتياطيافتحتل المركز الثالث في  قطر

خالل هذا المحور الّتعرض إلى مختلف الّتصورات المرسومة للغاز الجزائري في مواجهته ألهم موردي 
 ول الغازية المصّدرة نحو أوروبا.األوروبي، وذلك بداية بخريطة توضيحية ألهم الدّ  االتحاد

 

 

                                                             
i Gaz Exporting Countries Forum. 

 ii .إنتاًجا، تصديًرا واحتياًطا 
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 خريطة توضيحية للدول الموِرَدة للغاز اتجاه القارة األوروبية

 

 المصدر:

 Commission Européenne : Comprendre la politique de l’Union Européenne  

نالحظ من خالل الخريطة أّن الجزائر وروسيا وكذا النرويج تعّد دوال استراتيجية تقليدية موّردة بالنسبة 
، بينما هناك صعود إضافة إلى دول أخرى عضوة بمنظمة الدول المصدرة للنفط ة األوروبيةالطاقيللسوق 

خصوصا بعد توجهها إلى -والواليات المتحدة األمريكية  ليبيا ،العراقإيران،  ،قطرلدول موردة جديدة منها 
 .-انتاج وتصدير الطاقة الصخرية

 المنظور الروسي للغاز الجزائري: -1

ّنه ليس من ة في مجال األسلحة، فإالتي تجمع الجزائر مع روسيا خاصّ  االستراتيجيةبحكم العالقات 
مصلحة أي طرف الدخول في تنافس أو صراع مباشر حول كسب السوق األوروبية في مجال امدادات 
الغاز، على العكس من ذلك، فعادة ما استخدمت الجزائر عالقاتها الجّيدة مع الّطرف الّروسي من أجل 

فالجزائر تهدف أكثر إلى أن الدول المصدرة للغاز، وبالتالي  لقاءات منتدىفي مختلف إيجاد أرضية تفاهم 
األوروبي، وذلك بتوريدها لكل من فرنسا، البرتغال،  لالتحادن بالغاز موِّ تحافظ على مكانتها كثالث مُ 

سبانيا. وأّن هذا الفضاء هذا الشأن ُخصوصا أي انزعاج ب يمن هذا المنطلق فإّن روسيا ال تُبد إيطاليا وا 
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في نفس الوقت ال  كما أّنها، -الشمالية من البحر األبيض المتوسطالضفة – عنها بعيد نوعا ماجغرافيا 
 .ما تعّلق بالّتسّلحالمستوردين فيالشركاء ريد الدخول في تنافس مع أحد الدول التي تعّد من أهم تُ 

      في تجسيد استغالل الشركة الروسية  افحواه الكامنةم 2000تفاهم في أكتوبر يعّد إمضاء مذكرة 
إيضاح عملي عن عمق العالقات  i" بالجنوب الجزائريEL ASSELلحقل " "GAZPROM"بروم غاز 
، م2002" في جوان SWAPة بين الطرفين، والذي تجّسد أكثر إثر تعزيز هذا التعاون بعقد تبادل "الطاقي

 بتصدير الغاز الطبيعي "SONATRACH"العقد األخير من شأنه أن يسمح للشركة الوطنية سوناطراك 
، على أن تتنازل األولى لألخيرة بحّق التصدير "GAZPROM" للزبائن األوروبيين لـ LNG عالُمميّ 

، منه فما يالحظ أّن روسيا ال تريد خوض أي تنافس طاقوي مع الجزائر وهو ما ينطبق 10لزبائنها بآسيا
 كذلك على األخيرة.

زيادة عن ذلك فقد سبق وعبَّر الّطرفان عن مواقف مشتركة من بينها انتقاد الّطرف الجزائري خالل جولة 
ة مباشرة نحو الطاقيالمفاوضات ببروكسل تعليمة المفوضية األوروبية التي تنّص على منع تصدير الموارد 

اقة نقال  وتوزيعا  من أجل مكافحة لفكرة تقسيم نشاطات إنتاج الط االتحادالّسوق األوروبية، من خالل طرح 
أسواق الطاقة جّد المكثّفة، وهو ما أثار استياء الموزعين التقليديين ألوروبا على غرار الطرف الروسي، ما 
يعني أن العالقات بين روسيا والجزائر أقرب إلى أن تكون نوعا من التعاون أكثر من أن تميل إلى الطابع 

الجزائري الروسية في المجال لم تتوقف عند هذا الحّد فالطرفين كانا قد اغتنما العالقات . إّن 11التنافسي
م،  2001 جوان 09إلى الـ 01من الـ المؤتمر العلمي الحادي والعشرون للبترول الذي ُعقدا في موسكو

ن في الذي تعّلق بالتنمية والتعاو "إعالن النوايا الجزائرية الروسية في مجال الطاقة"  ضلُيمضيا مع بع
مجال المحروقات، الكهرباء ومجال  الطاقات المتجددة وقد ُشِرع في تنفيذ هذا اإلعالن بلقاء جمع الطرفين 

ئر لكّل من الجزا ُمرضي االذي يبدو و  في العالقات االستقرارهذا  لكنّ  .12م بالجزائر2001أفريل  09يوم 
رفع حصته من السوق األوروبية بما يضّر في سيناريو إن حاول طرف ما بقى على حاله وروسيا،  قد ال ي
انهيار أسعار  الي السنة من ظهور بوادر أزمةو دأ بالحدوث فعال منذ حبوهو ما اآلخر.  بمصالح الطرف

من حصص صادراتها من الغاز تجاه بالرفع  "GAZPROM"الشركة الروسية قامت حيث  ،المحروقات
  2ميار لم 10أو ما ُيعادل  %01الزيادة إلى ما نسبته  هذهلتصل م 2001 بداية من ايتدريجأوروبا وتركيا 

                                                             

 i كلم عن حاسي مسعود 010 حوالي يبعد. 
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ال خصوصا وأّن كِ  "SONATRACH"، وهو ما من شأنه إزعاج الشركة الوطنية 13السنة الماضية
، خصوصا ما كمصدرين تجاه السوق األوروبيوضعيته في اهتزاز بتاتا يفّكران الّطرفين يبدوان أّنهما ال

بعد أن أضحت الطرف األوروبي، ة مع الطاقيته ايبة تهّز عالقالطرف الروسي الذي بدأت بعض الرّ 
القادر تأخذ في حسبان تخطيطها نوايا محاصرة الغاز الروسي أو إيجاد البديل  دول اإلتحاد مشاريعمعظم 

بآسيا الوسطى المتمثلين في  المشاريع الضخمةومنها  وأسعاره،من حيث كميات اإلمداد  على منافسته
 20بمعدل  األوروبي االتحاد " الّلذان يهدفان إلى تموينSOUTH STREAM" و"NABUCCO" أنبوبي
 .14سنويا مليار متر مكعب 10إلى 

 للغاز األوروبيةكفاعل استراتيجي في السوق التغلغل القطري  -2

حسابات في ُمِهم ا كونها تمتلك ثالث احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي، أضحت قطر فاعال استراتيجيا 
صعوبات الم لكن 0971 عام يعود إلىالطرف القطري باستخراج الغاز إّن اهتمام لية للغاز. السوق الدو 

ام هذا أمعن طريق أنابيب الغاز،  االستراتيجيها لهذا المورد عرقلت تصدير التي واجهت قطر جغرافية ال
تمييع الغاز ونقله عن طريق  في باالستثمارلقطرية في برنامج ُعّد "جريئا" انطلقت الحكومة ا الُمعطى

في ظرف أّنه و ر للغاز في العالم، حيث صدِّ الدولة أكبر مُ  هذهالحامالت، وهدف هذا البرنامج إلى جعل 
مليون طن موجهة نحو السوق اآلسيوية،  11قطارا يسمح بتصدير  01عشرة سنوات فقط امتلكت قطر 

 11ّنه ولضمان توجيه وتصريف إنتاجها وّفرت قطر السوق األوروبية والواليات المتحدة األمريكية. كما أ
واخر تقليدية قادرة حامالت لب كالتالي: تسعة" موزعة The LNG Tankers" الطبيعي الُممّيع حاملة للغاز
تتراوح  قادرة على حمل ما سعته FLEX -Qسفينة  20، 2م 011000 إلى 011000ما بين على حمل 

. 2م 211000    إلى 210000سعتها من  MAX-Qسفينة  01، و2م 201000إلى  200000 بين
الجزائر ليس فقط  الخطوة أضحى لها بعد جيوسياسي تهدف من خالله إلى منافسة هذهقطر من خالل 

في عرض البحر  واالنتشاربل حتى التمركز  15معتبرة من السوق األوروبية صمن خالل كسب حص
لكن المعطى الجيوسياسي يرى أّن قطر ليس بإمكانها خالل  .األبيض المتوسط بفضل ناقالتها البحرية

 :هي كاآلتي عوامل ربعةحرب غازية ضد الجزائر وذلك أل السياق الّراهن الدخول في
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والشركات األوروبية العاملة في المجال جّد  SONATRACHفي الفضاء الغازي بين  االندماج -1
 مداد موثوق ومعزز بشبكة من أنابيب الغاز.إضافة إلى أّن الجزائر تعّد مصدر متقدم، باإل

الّرضا الذي سيجلبه التوسع المشهود للسوق الغازية اآلسيوية للطرف القطري، نظرا للحاجيات  -2
 السوق الواعدة. هذهنحو  اوّجه جهودهتُ  ُيغري قطر ويجعلهاالسوق، ما قد  هذهمتزايدة لال

المصدرة للغاز وتعّزز فرضية استغاللها لغازها دخول الواليات المتحدة األمريكية مصاف الّدول  -3
ضخمة من أجل زيادة الهيكلية ال هااستثمارات تكثيفي، سيجعل دولة قطر غير مهتمة بالصخر 

انخفاض أسعار وتعّزز  االستثمارات هذهاألثمان الباهظة لحصتها من اإلنتاج والتوزيع، في ظّل 
 .بناءا على هذا المنطق الغاز

حريصة على مصالح الدول المنتجة  هايجعل "GECF" الدول المصدرة للغاز منتدىب قطرعضوية  -4
 .16للغاز

توسط والبعيد، ذاك أّن سيناريو األصلح على المستويين الملكن ما قد يصدق في الحاضر قد ال يكون ال
 لالستثماراتعند مستوى معين مشّجع  دى في استقرار أسعار الغاز مستقبالتأي نجاح قد تحققه دول المن

الغاز  احتياطيمن  %12نظرا لما ُيعّول من هذا المنتدى الذي ُتهيمن أعضاءه على ما نسبته  –القطرية 
في في اقتناص موقع استراتيجي أكبر أوفر هذا البلد حظوظا ، سيجعل ل17-من إنتاجه %12في العالم و

المادة الحيوية تجاه أوروبا في  ذههاألوروبي، خصوصا وأّن معّدل تطور صادراته من  استراتيجية الطلب
المخرجات الُمنتظرة إلى  ين مختلف معّدالت صادرات منافسيه، إضافةالعشرية األخيرة هو األعلى ب

البلدين ز حصص منها أن ُتعز  نتظرقطر مع الشريك اإليراني والتي يُ  التي باشرتها يةالغاز  لالستثمارات
 .وتصديرا اإنتاج

III.  التشخيص والّتصوراألوروبي:  لالتحادة الطاقيالسياسة 
هو أمر  الطاقيكفيلة بضمان أمنه و  واضحةطاقوية  استراتيجيةاألوروبي إلى انتهاج  التحاداإّن حاجة 

م عن المفوضية األوروبية 2000الكتاب األخضر الّصادر سنة التشخيص الذي طرحه يؤكده بوضوح 
 تحت عنوان:

"Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique" 
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 %10تصل إلى سللطاقة األحفورية  االتحادتبعية فحواها أّن  ةإحصائيُمعطيات اعتمد على  الكتاب
واردات غازية خصوصا من  %70م، حيث أّن استهالكه المحلي سيكون مشّكال من 2020بحلول عام 

 األوروبي البعث بعّدة  تحاداالمنه وسعيا للتعامل مع هذا المعطى حاول  .iطرف روسيا، الجزائر والنرويج
م 2002من أجل إيجاد الّصيغة المناسبة لوضع سياسة طاقوية مشتركة منها لقاء ماي  أبحاثو لقاءات 

المتداولة  ، حيث تناولت الّلقاءاتالذي عرف مشاورات بين الّلجنة المكّلفة، المفوضية والبرلمان األوروبيين
م للمفوضية األوروبية والذي ألّح على 2001الخطط العامة لهذا المشروع، تاله كتاب أخضر ثان  سنة 

 هذهلتتواصل بعدها  ،ةالطاقينافسية  وأمن اإلمدادات ضرورة إيجاد التوازن بين التنمية المستدامة، الت
قصد المشاركة في إنجاز  م2001مارس  9-7دول األعضاء يومي الجهود مع دعوة المجلس األوروبي لل

  ة والبيئية،الطاقي االهتماماتتدمج في مخططها بين  ، بحيثسياسة طاقوية تعمل على المستوى البعيد
 ،م2009م إلى 2001م يمتّد من شكل التزا والذي تجّسد فيمخطط عمل المجلس ذلك لَيِليها من بعد 

 .18مقترحا ُقّدم من قبل المفوضوية األوروبية 01ضّم هذا المخطط خمسة مجموعات عمل، وتضّمن 
قائمة " PEECمشتركة "سياسة طاقوية أوروبية  الّلقاءات والمشاورات إلى وضع هذهلتخلص في األخير 
 :19هي ئيسيةعلى ثالثة أهداف ر 

 الوصول إلى مصادر الطاقة ةحّري -1
 ةالطاقيأمن اإلمدادات  -2
 تشجيع الطاقة البديلة من أجل لعب دور أساسي ثاني. -3

 من جهة آنفة الِذكر متشائمةدراسات وما سبقها من  األوروبي من جهة لالتحادعية السياسة التطل هذه إثر
تصور ة قصد الشروع في تجسيد طاقيدول عّدة مع  االستراتيجيةعالقات تّم إبرام مجموعة من الأخرى 

، فتجسدت هاته العالقات في الُمسّطرة االستراتيجيةاألهداف  تحقيق جملةطاقي أوروبي قادر على 
ة، لذا الطاقيمنظمات إقليمية ودولية وأخرى كانت عبارة عن اتفاقات ثنائية مع مجموعة من الدول  حوارات

 :20التي كانت كاآلتي والشراكات االتفاقات هذهنحاول الّتعرض ألهم 

                                                             
i  بترولفيما يخّص ال %90بنسبة تبعية. 



                          بوكردون أيمن                              الغاز الجزائري والتصور الطاقوي األوروبي: قراءة في الرّاهن والّرهان    
                      

 
 

03-50 . ص50العدد-50المجلد   .السياسيةالمجلة الجزائرية للدراسات   
                                                                                                  EISSN : 2600 - 6480   

 

ُعِقد لقاء بين ممثلي الطرفين ": OPECاألوروبي مع منظمة الدول المصدرة للبترول " االتحادحوار  -1
م، والذي تطّرق بالخصوص إلى أسعار النفط، وكذا ضرورة تبّني الشفافية في 2001جوان  9يوم 

 في المجال. االستثماراتعرض المعلومات الضرورية حول احتياطات النفط وكذا مختلف 
األوروبي حرصه على التعاون  االتحادحيث أبدى  الشرق األوسط ودول الخليج:الحوارات مع دول  -2

على مستواها، بما َيُدبُّ ومصلحة كل األطراف  واالستقرارمع دول المنطقة من أجل استتباب األمن 
وعليه فقد  -ضمان أمن امداداته الحيوية منها لالتحادمن قبيل أّن ضمان استقرار المنطقة يعني –

لمجلس  كّونةلطاقة مع دول الخليج الّست الماألوروبي اتفاقيات ثنائية تخّص قطاع ا تحاداالوّقع 
 ".CCGالتعاون الخليجي "

م، والذي وضع 0991وهو ما نّظر إليه مشروع برشلونة سنة  الشراكات مع دول جنوب المتوسط: -3
إفريقيا، إضافة إلى القاعدة الصلبة للشراكة األورومتوسطية مع كل من دول الشرق األوسط وشمال 

 دول أخرى مثل تركيا.
الثنائية  االتفاقاتهي تلك : (نموذجا)اتفاق الجزائر  األوروبي لالتحادة الطاقي االستراتيجية االتفاقات -4

ة للضفة الجنوبية والغربية للبحر المتوسط ومنها الطاقياألوروبي مع عديد الّدول  االتحادالتي أبرمها 
م، حيث كان ذلك بقدوم 2002جويلية  01 ائر فيالذي ُأبرم مع الجز  الطاقي االستراتيجي االتفاق

إلى " José  Manuel Barrosoرئيس الّلجنة األوروبية آنذاك الّسيـد "جوزي مانويل باروسـو"  "
الجزائر قصد اإلمضاء على اتفاق من أجل تأسيس شراكة استراتيجية بين الّطرفين في قطاع الطاقة، 

سمح بوجود حوار حول المصالح المشتركة من أجل تنمية الطاقة المتجددة، ودعم الجزائر  االتفاقهذا 
كذلك إلى هيكلة العالقات  االتفاق. يهدف هذا 21في إطار تطوير البحث العلمي في هذا المجال

ا الجزائرية األوروبية في مجال الطاقة، وبتطوير الطاقات التقليدية، البتروكيمياوية والمتجددة، وكذ
األوروبية  االستثماراتكذلك المساعدة على تدفق  االتفاقتحويل المحروقات عموما. من شأن هذا 

 .22صوب الجزائر من خالل الخبرة التقنية والتحويل التكنولوجي الذي طالما طالبت به الجزائر

الداخلي،  الطاقياألوروبي واضحة المعالم، فهي مبنية على تصّور شامل للوضع  االتحاد سياسةتبدو 
التحّديات الداخلية والخارجية وكذا األهداف المرجّوة، وهو بالتالي تشخيص مّكن من وضع سياسات 

العالقات والشراكات األوروبية مع  هذهبل وُتجسده كذلك من خالل  الطاقي االستراتيجيتتماشى والطرح 
 عديد الّدول والمنظمات.
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IV. المشاريع والبرامجدراسة في : زائريةج-األوروفي إطار العالقات  الطاقي االنتقال 

 ويين، األول ثنائياألوروبي إلى مست االتحادللجزائر في إطار عالقاتها مع  االقتصاديةتنقسم المشاريع 
في  جّسدنجده يتفي إطار "اتفاق الشراكة" وكذا "سياسة الجوار األوروبية"، أما الثاني فهو جهوي  يندرجُ 

ُأبرمت عدة األخير  مستوىفي هذا ال ،من أجل المتوسط" االتحادالبرامج التي تندرج تحت مظّلة مشروع "
 ، نستهلها بالشرح فيما يلي:الطاقيالتحّول مواضيع نت الجزائر طرفا فيها خّصت مشاريع كا

 ":CES MEDمشروع تعزيز وتنمية الطاقات المتجددة في مدن البحر األبيض المتوسط " -1

م، يّضم هذا 2001م يمتد إلى غاية 2002األوروبي بداية من سنة  االتحادهو برنامج جهوي طرحه 
سرائيل، بكلفة  االتحادالبرنامج كل من  األوروبي، الجزائر، ليبيا، المغرب، فلسطين، سوريا، تونس، وا 

 إلى:مليون أورو. هدف هذا البرنامج  41,مادية قّدرت بـ 

  سطية في تطوير قطاع الطاقات البديلةتعزيز قدرات الدول المتو 
  تطوير قدرات مواجهة التحّديات البيئية المتمثلة في تلوث المياه، الّنفايات الصناعية، وانبعاثات

 الغازات الّسامة.
 .العمل على وضع شبكة تواصل جهوية للتعاون في المجال 

على طاقات  االعتمادول نحو تقييم إنتاج واستغالل الطاقة في المتوسط، ومدى قابلية الدول للتح -2
 ":JATRO MED»جديدة 

بالّشراكة مع الجزائر وبالضبط مركز تنمية الطاقات كذلك األوروبي  االتحادمن طرف  هذا البرنامج حرِ طُ 
مليون أورو،  80, "، إلى جانب كل من مصر والمغرب، قدرت قيمة المشروع بـCDERالمتجددة "

 التالي: وتلّخصت أهدافه في
  قدرات الدول العضوة في مجال الفالحة والزراعة.تطوير 
 األنماط اإلنتاجية األكثر احتراما للمعايير البيئية. اختيار 
 .العمل على تقليص انبعاثات الغازات السامة والتلوث الصناعي 
 .التبادل المعرفي والخبراتي في قطاع اإلنتاج الفالحي والفالحي 
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 ":REEL COOPجددة "مشروع التعاون في مجال الكهرباء المت -3
األوروبي،  االتحادلمدة أربع سنوات، ضّم كل من الجزائر،  متدّ وام 2002برنامج في سبتمبر الطلق أُ 

من سكان العالم يعيشون بدون كهرباء،  %01اعتبارا من أّن هناك أكثر من فالمغرب، تونس، وتركيا. 
مليون  476.5001. جاء هذا البرنامج الذي ُقدِّرت قيمته بـ ،م يتواجدون بقارتي إفريقيا وآسيامنه ثلثينوأّن 
 سعى إلى تحقيقوالذي  -مليون أورو  270.5001. األوروبي منها االتحادكانت حصة مساهمة -أورو

 :23جملة األهداف التالية
  على الطاقة الشمسية والحيوية. باالعتمادالعمل على تطوير تقنيات إنتاج الكهرباء 
  العمل على تناقل تكنولوجيات الطاقات البديلة بين الّدول األعضاء في المشروع، وتمويل مشاريع

 الدول. هذهالبحث في 
  تطوير نموذج أّولي للجمع بين الطاقات التي تّم الحصول عليها من الموارد المتجددة من الطاقات

 الشمسية والحيوية األخرى.
 ":MEDREGوالغاز "رابطة المنظمون المتوسطيون للطاقة   -4

دولة  20دولة منها  21األوروبي، تضّم  االتحادم بدعم من 2002الّرابطة عام  هذهُأنشأت  
واستغالل الطاقة، من خالل  متوسطية تهدف ألن يكون لديها موقف سياسي صريح في مجال تنظيم

 مجموعة من األهداف:

  التنسيق التدريجي من أجل وضع إطار تنظيمي وتشريعي أورومتوسطي يهدف إلى استقرار أسواق
 في القطاع بالمنطقة، وتوفير احتياجات الدول من اإلمدادات. االستثمارالطاقة، وكذا آليات 

  إيجاد مسار تعاوني بين دول المتوسط فيما بينها أو على المستوى الدولي من أجل مواجهة تقّلبات
 أسعار الطاقة.

  العمل على إنشاء منظمة متوسطية للّطاقة ذات نظرة استراتيجية تقوم على توافق اآلراء بين أعضاء
 المنظمة ومصالحهم.

يجعلنا نالحظ أّنها غير مفّعلة، فرغم أّن معظم المشاريع عرفت التوقيع  عملياالمشاريع  هذهّن النظر في إ
الطرف الجزائري لم يستفد من حصصه فيما خّص تطوير وتنمية الطاقات  عنها بداية األلفية الثانية إاّل أنّ 

بل في أحسن الحاالت كانت عبارة عن توأمات عمل وتبادل خبرات بين المراكز البحثية التابعة المتجددة، 
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المبادرات كانت ذات مردود يعكس تطّلع  هذهلكّل طرف والمتخصصة في تطوير الطاقة المتجددة، فال 
كذلك يمكن القول . في الطاقات البديلة الحقيقي االستثمارتجسيد تحول طاقوي حقيقي قائم على الطرفين ل

البرامج كانت عبارة عن سياسات جهوية قد تخدم طرف أو مجموعة أطراف عن خالف البقية  هذهأّن 
األوروبي إلى تعزيز  االتحادمنها، وهي نظرة بخالف ما هو دائر حول الطاقة األحفورية التي سعى 

الحوار وتفعيله بشأنها، ما أسهم في ابرامه اتفاق استراتيجي ثنائي مع الجزائر، األمر الذي قد يدفع إلى 
 .جزائرية-األوروة الطاقيالقول بازدواجية المعايير في العالقات 

، لعّل األوروبي االتحادجمعت الجزائر مع بعض دول  ثنائي ظهرت مؤخرا تعاونُيذكر أّن هناك سمات 
الّدولي حول على هامش المؤتمر  م2001مارس  21 بتاريخزائر وألمانيا إبداء نّية الشراكة بين الج أبرزها

، الطاقيهدف إلى رفع مستوى الحوار بشأن مواضيع التنويع حوار برلين لنقل الطاقة"، والذي نقل الطاقة "
إعادة رسم تفاهم جديد بين الجزائر وألمانيا بعد فشل و في سيناريالمتجددة وحماية البيئة، تنمية الطاقات 

مشروع "ديزرتيك" في مهده، حيث أّن الّطرف الجزائري كان قد صّرح أّن المشروع لم يكن طموحا في 
بمشاكل مالية مجال جلب التكنولوجيا الاّلزمة في مجال الطاقة في حين أّن الطرف األلماني ربط ذلك 

 االستثماراللجوء إلى محليا دون لحاجياته من الطاقة الشمسية األوروبي  االتحاد تلبيةإمكانية –وكذا 
 .-24الخارجي

V.  الراهن: الدولي الطاقيلمشهد افي ظلِّ  لغاز الجزائرياتحّديات 

السيد "عبد الرحمان مبتول" الخبير فحسب من المتفق عليه أّن الجزائر ليست وحيدة في السوق األوروبية، 
هناك أربع تحّديات فإّن ومدير الدراسات السابق بوزارة الطاقة الجزائرية  االستراتيجيالدولي في المناجمنت 

 : 25ئري حاليا وهيتواّجه الغاز الجزا

منها -م 2009ها بعض دول حوض المتوسط بداية من سنة تالغازية الجديدة التي عرف االكتشافات -1
 احتياطات معتبرة.توفير نسب قد مّكنت من  -اليونانو  إسرائيل

قدرات الواليات المتحدة األمريكية على أن تصبح نهاية العشرية الحالية أكبر مصدري العالم فيما  -2
مكانية ذلك في خفض أسعار الغاز حسب الدراسات  خّص الغاز والبترول الصخريين، خاّصة وا 

 ي المجال.قدرات األمريكية واحتياطاتها فالتقديرية نفسها التي تعرضت لل
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يرانروسيا، قطر –حيازة الثالثي مجتمعا  -3 العالمية من  االحتياطاتبالمائة من  10أكثر من  على-وا 
 .الغاز

وكذا  هانشاطمن حيث  "SONATRACH"أداء ومردودية المؤسسة الجزائرية سوناطراك ضعف  -4
 استثماراتها األجنبية.

 خالف الدائر حول مدة العقودما تعّلق بالوهو أال  في الوقت الراهن،واجه الغاز الجزائري  خر يُ آحدي ت
األوروبي، والتي كانت أحد المحاور الحّساسة  التحاددول والشركات البترولية التابعة ل المبرمة بين الجزائر

الطرف األخير يريد أن  ، بحيث أنّ م2001المنعقد بالجزائر عام  في ملتقى الطاقة الجزائري األوروبي
 Charrière Pierre الّسيد: متوسطة األجل حجته في ذلك حسب بعقود قصيرة أو iُتستبدل هاته العقود

"...العقود الطويلة أضحت غير تنافسية وال أّن: " ENGIE" الفرنسية المدير العام لشركة الكهرباء والغاز
حتاج إلى صيغ من العقود األوروبي فإّن هاته السوق ت"، فحسب الشريك 26في أوروبا تعكس واقع السوق

أّن الطرف الجزائري كان قد صّرح عبر الكلمة  نة، في حينو مر قصيرة األجل والتي تتمّتع بالتنافسية وال
قاء على هذا النوع من العقود التي ُتشجع بضرورة اإلبخالل نفس الملتقى التي ألقاها الّسيد "صالح خبري" 

 هطرحأكثر في مجال البحث والتنقيب، منبه ا في نفس الوقت من خالل  االستثمارفي  الطرف الجزائري
على  تعتمدفي حين أّنها تقبل تمويل مشاريع طويلة األمد  إمكانية وجود هيئات الستفهام منطقي حول

إبرام  من ثبات الجزائر على هذا الموقف قد مّكنها، لكن البّد من التنويه إلى أّن ii27عقود قصيرة األجل
م 2009سيمتد من عام  "Gaz Natural Vinoza"عقد جديد طويل األمد مؤخرا مع الشركة اإلسبانية 

 .28مليار أورو 20م، بغالف مالي إجمالي قارب 2020إلى غاية عام 

 م بعنوان:2001جريت من طرف األستاذ "عبد المجيد عطار" سنة بنفس الّسياق وحسب دراسة أُ 

"L’Algérie face aux grands défis énergitiques du 3eme millinaire " 

، والتي وفي صادراتها من الغاز البترول ة الجزائريةالطاقيؤثر في السياسة عوامل تُ  مجموعةفإّن هناك 
سقاطات على العالقات مكن التّ يُ   :29جزائرية-األوروة الطاقيطرق إليها مع محاولة إعطائها شروحات وا 

                                                             
  i ستعرف هاته العقود انقضاء ُمددها تواليا ابتداءا من السنة الجارية أّما أطول هاته العقود المبرمة بين الطرفين فسوف تنقضي سنة 2222م.

ii  من الغاز ألكبر ُمّدة ممكنة إضافة إلى تمكينها من تغطية تكاليف مجمل المشاريع اإلستثماراتية الُمبرمة من َقبيل أّن الجزائر ُتريد أمننة عرضها
قابلة لُمسايرة ما قد يطرأ من المستقبلية قصيرة األجل من باب أّنها ستكون بالتالي العقود  تكون هو اآلخر أن فيودُّ اإلتحاد األوروبي في المجال، أّما 
 لإلتحاد. فيما خّص أسعار الغاز أو بروز طاقات أخرى بديلة له بإمكانها دحرجته في سّلم األولويات الطاقية تقلبات مستقبلية
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 بحيث أّن تفعيل الواليات المتحدةة: الطاقيسيناريو خريطة عالمية جديدة لإلنتاج والتبادالت  .1
مصدرة باعتبارها أحد مستوردة إلى دولة من  حولهايُ ساألمريكية لغازها الصخري إنتاجا وتصديرا، 

من ، وهو ما i-حسب آخر الُمسوحات– عالمي للغاز الصخري يصاحبة أكبر احتياط ربعالدول األ
، كما سيسمح ببروز أسواق جديدة، خاصة إذا هاأسعار آليات السوق و في  ؤثر بشكل  عميقأن يُ  شأنه

أكثر على الطاقات  االعتمادإلى  دى المتوسطالعالم على المدول سّلمنا أّن هناك دراسات تؤكد لجوء 
، كما يوضحه هذا حفوريةُمقارنة بالطاقة األ الغاز غير التقليدي في الصناعة العالميةالُمتجددة وكذا 
 الرسم البياني:

 

 -وقود المركبات وطاقة تشغيل اآلالت – ة في التصنيعالطاقيستخدام الموارد رسم بياني لمستقبل ا
 

 
 المصدر:

Abdelmadjid Attar,  "l’Algérie face aux grand défis énergétiques du 3eme millénaire " 

مطلع  مّثل قرابة ثلث اإلنتاج العالمي،سوف ي طاقة الُمتجددةال االستهالكح الرسم البياني كيف أّن يوضّ 
طاقة تشغيل آالت التصنيع وقود المركبات و العالمي على ب الطلأّن بحيث ُتشير األرقام إلى م، 2021
سنة  01بعد حوالي  نفط مكافئ مليار طن 07الـيصل إلى قرابة عتبة  فمن الطاقات النظيفة سو  الُمولَّدة

من الموارد المعتمد عليها مستقبال في المرتبة الخامسة وقبل األخيرة  في حين أّن الغاز سيحلّ من اآلن. 

                                                             
  i عرفت سنة 2202م تصدير أولى حموالت الغاز األمريكي تجاه اإلتحاد األوروبي.
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وبالتالي يعني ذلك أّن الغاز الطبيعي ، ال تتعدى التسع مليارات طن نفط مكافئ بنسبة استهالك سنوي
في سيشهد تراجعا رهيبا ت الحالي و قو عليه في الو كثاني الموارد المعتمد عليها كما ه يفقد ترتيبهسوف 

 .جديدة ذات تكلفة استخراج تنافسيةخاصة إذا لم تحصل اكتشافات الحتياطات  االستخدام

هذا العامل يمكن إسقاطه على قطر التي قطعت أشواطا والنقل:  االستخراجالتكنولوجيات الجديدة في  .2
استثمارات قاعدية وشبكة نقل متطورة مّكنتها من  كبيرة من أجل تحدي المعيقات الجغرافية بفضل

ن إة حاّدة بالنسبة للغاز الجزائري الوصول إلى األسواق الدولية الثالث، وهو ما قد يشّكل منافس
 التكنولوجيا في إيجاد البديل األكثر فعالية وفاعلية من شبكات أنابيب الغاز. هذهاستمرت 

األوروبي الذي ُيحاول من خالل  االتحادهذا ما ينطبق على جديدة: مستقبلية  اتاستراتيجيو رؤى  .3
إبرام ُعقود مع سوق محلية، تنويع مصادر التموين، والتوجه نحو  إنشاءة إلى الطاقياستراتيجيته 
 منتجين جدد.

األوروبي  االتحادبحيث أّن الدول األعضاء في  الضغوط البيئية والّتوجه نحو الطاقات المتجددة: .4
أضحت تنادي بضرورة احترام المقاييس األوروبية والعالمية للحفاظ على البيئة وعدم تلويث الهواء، 

، وهو تحدي البّد للجزائر االتحادوبالتالي فإّن التوجه نحو الطاقات البديلة أضحى مطلبا ينادي به 
والجدول التالي ُيمّثل  قليدية.السوق الت هذهأرادت عدم إفالت حصتها من هي بمعاييره ان  االقتداء

 األوروبي من الغاز في العشرية األخيرة. االتحادمعّدالت استهالك 
 األوروبي من الغاز )الوحدة مليار متر مكعب( االتحادجدول زمني يمثل استهالك 

 

 
 

 
 BP Statistical Review 2018المصدر: 

م 2001األوروبي ما بين سنتّي  االتحادُيمثِّل الجدول الزمني حجم الغاز المستهلك سنويا من ِقبل 
م 2001النسبيين بين سنوات  واالرتفاع االنخفاضالنسب تأرجحت بين  هذهم، حيث نلحظ أّن 2001و

، لكن 2ممليار  101وفي أدناها حوالي  2مليار م 021 معّدالتهام، محققة في أعلى 2000غاية  إلى
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 111 قرابة الـإلى م 2001سنة مستمرا ومحسوسا ليصل  رتفاعا نسبياا االتحادعرف استهالك ها بعد
في العشرية ما   %  1,3نسبته  م، لكن بانخفاض2001مقارنة بسنة  4,3%بنسبة نمو بلغت ، 2ممليار 
ن كان  االنخفاضهذا  م.2001م إلى 2001بين  من الضروري التنبيه له فمسعى  هضئيال إاّل أنّ يبدو وا 

شكل  متسارع بأكثر و  معّدالتال هذهالّتوجه األوروبي نحو الطاقات النظيفة قد ُيسرُع مستقبال من انخفاض 
 المصّدرة للغاز وكذا أسعاره.ُمباشر في حصص الدول تأثير  بالتالي سيكون لهو 

التي لقوى العرض والطلب  أي أن األسواق حاليا أضحت عالمية خاضعة عولمة اقتصاد السوق: .5
ومختلف السياقات واألوضاع الزمانية والمكانية تفرضها مختلف الفواعل الرسمية وغير الرسمية 

  .على استقرار أسعار الغاز مستقبالاألسواق، وهذا ما يعني صعوبة الحفاظ  هذهالمؤثرة في مخرجات 

VI.  ورهاناته الطرف الجزائريمقومات قراءة في  :األمثل االستراتيجيإيجاد الخيار ضرورة 
تجد نفسها أمام حتمية مواكبة أحد الدولة الجزائرية  القول فإنّ  الجديد إن صحّ  الطاقيأمام المعطى 

أو تبنيهما معا إن هي أرادت أن تبقى فاعال طاقويا دوليا بامتياز، فالرهان األّول  االستراتيجيينالخيارين 
بالتالي واكبة إمكاناتها من الطاقة النظيفة مُ  الجزائر تستثمر بفعاليةقال طاقوي يجعل يتمثل في تحقيق انت

اني فهو هان الثّ ، أّما الرّ بصفة جزئيةرتسم مستقبال ولو ة التي ستُ الطاقيما يبدو أّنه سيكون أحد المشاهد لِ 
 ُأولى اإليكولوجية خصوصا وأنّ  والمادية على المنافع االقتصادية خري الذي قد ُتغّلبه المصالحالغاز الصّ 
هان بخصوص الرّ ف أسواق أوروبا منذ حوالي العام.دفق بقد بدأت بالتّ األمريكي النفط الصخري شحنات 

 هل للجزائر المقومات التي تجعلها تواكب الّتطلع األوروبي ؟ األّول ُيستلزم مّنا طرح السؤال التالي: 

، "Solar Energy"معتبرة ففي مجال الطاقة الشمسية عتبر القدرات الجزائرية في مجال الطاقة النظيفة تُ 
أال وهي  ،في العالماخنة سّ أحد أكبر المناطق الحوز ضمن رقعتها الجغرافية مساحة معتبرة من تالجزائر ف

ساعة  2000الـ عادليُ  من هذه الطاقة متوسط توليد هايكون لأن حراء الكبرى" األمر الذي مّكن من "الصّ 
صبح رائدة في المجال لو تّم تفعيل وهو معدل معتبر يجعل الجزائر إحدى الدول التي يمكن أن تُ سنويا، 

فللجزائر إمكانات البأس  "Wind Energy" في الطاقة الشمسية، أّما فيما خّص طاقة الّرياح االستثمار
التي تجتاح الواليات الصحراوية كأدرار، الهضاب العليا، من الرياح العاتية  االستفادةبها حيث أّنه يمكن 

قة الكتل الحرارية اطمن  االستفادة للجزائر كذلك إمكانية ،iفي فترات زمنية معينة وبعض المناطق الساحلية
                                                             

  i سرعة الّرياح بالجزائر تتراوح ما بين 2 إلى 1 متر في الثانية.
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"Energy Biomas"  إنتاج الوقود الحيوي في  الُمستخدمةومات الكبيرة التي تمتلكها المقمن خالل
"Biodiesel" الغاز الحيوي ،"Biogaz"  غابية،  –مجتمعة اإليثانول، بحيث أّن قدراتها في المجال كذا و

بالمائة  20إلى  00بين ما بإمكانية تدوير تتراوح  30ماليين طن 1تقّدر بأكثر من  -حضرية وزراعية
  .سنويا

م ذو آفاق 2000وطني للطاقات المتجددة انطلق سنة إلى وضع برنامج الجزائر في هذا الّصدد دت مِ عَ 
، بأهداف تتوزع على المديين المتوسط والبعيد تتلخص في تغطية الطلب المحلي iم2020تمتد لسنة 

 طلقة الستهالكات الطاقة األحفورية.موتنويعه، أي الخروج من تبعيته ال

هو الوصول إلى توليد الطويل من البرنامج الوطني للطاقات المتجددة على المدى  األساسي إّن الهدف
يلة الوطنية إلنتاج من الحص %21 نسبة لمثِّ م، ما يُ 2020آفاق اقة الُمتجددة من الط ميغاواط  22000

أضعاف  7عادل ز الطبيعي، أي ما يُ من الغا 2ممليار  200يسمح من ادخار  هو ماالكهرباء، و 
م، هذا الهدف البعيد يسبقه هدف على المستوى 2001لسنة المادة الحيوية  هذهمن الوطني  االستهالك

م، موزعة كما 2020ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول سنة  1100المتوسط وهو الوصول إلى توليد 
ميغاواط،  0020ميغاواط، الطاقة الحرارية  001ح ميغاواط، طاقة الريا 11102لشمسية الطاقة ا :31يلي

 01اقة الحرارية األرضية ميغاواط، والط 100ميغاواط، التوليد المشترك للطاقة  0000الكتلة الحيوية 
 ميغاواط.

إنتاج ل الدولة الجزائرية فيما خّص بَ بالسياسة العمومية المنتهجة من قِ المعطيات التي تهتم  هذهبناءا على 
الكهرباء انطالقا من طاقات متجددة،  بإمكاننا استشراف أّن الجزائر ستكون غير قادرة على تصدير 

ن تّم تجسيد حم 2020من الطاقات المتجددة مطلع منتوجها  ها الوطني برنامججميع أهداف تى وا 
–م 2020 اقفميغاواط آ 22000، ذلك لكون أّن الهدف من توليد على أرض الواقعللطاقات المتجددة 

ن كان بغير باإلنتاج المعتبر ّنما التقليص من الالغاية منه  تليس -وا  المحلي على  االعتمادتصدير وا 
الفترة في مشاريع استثماراتية  هذه، وذلك ما لم تستثمر الجزائر خالل استخدام الغاز في توليد الكهرباء

                                                             
i  برامج وزارية لترشيد الطاقة واستهالك الطاقة النظيفة مثل ما أقرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في برنامجكما أّن هناك 

 م.2020م إلى غاية 2001يمتد ما بين 
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تعويضها  ءمن جّرا 2ممليار  200ر الجزائر لـ اأّن ادخإلى المجال. لكن يتبقى التنويه  موازية في ذات
 .مستقبال ه هذا الغاز إلى التصديربطاقات نظيفة في توليد الكهرباء أمر يمكن استغالله في توجي

على الجزائر من أجل الحفاظ على موقعها  احتميأمرا المشهد اآلخر الذي قد يكون أو  هان الثانيالرّ 
جزائر لها من اإلمكانات في لفا ،ضمن الخريطة الغازية العالمية هو إقدامها على انتاج الغاز الصخري
 هذا المجال ما يسمح أن تكون رائدة فيه، والجدول التالي يوّضح ذلك:

 متر مكعب()الوحدة مليار  جدول أبرز احتياطات دول العالم من الغاز الصخري

 
 KHIER Nacira, RABIA Mimouna, BOUDER Abdelmadjid المصدر:

Le gaz de schiste en Algérie : Quels enjeux et quels impacts pour notre territoire ? 

 دراساتتبقى ي، فرغم أّنها الغاز الصخر  سع دول فيما خّص امتالكأكبر تِ  احتياطاتيوّضح الجدول 
أّن الجزائر تعّد ثالث أكبر دولة من حيث احتياطي الغاز في التأكيد على األقّل  استطاعت إاّل أّنها أّولية

 22000واألرجنتين بـ  2مليار م 22000كل من الّصين بـ  بعد 2مليار م 20000الصخري بالعالم بـ 
ان الطاقة الُمتجددة وذلك رهثانيا في مقابل استراتيجيا قد يكون الغاز الصخري خيارا ف رغم هذا .2مليار م

ساوي التي تُ الشمسية الطاقة ، تعّلق أّولها بالمقومات التي تحوزها الجزائر في مجال لعاملين أساسيين
 ،2مليار م 1000ُيقدر بحوالي الذي حاسي الرمل كبر حقول السنوي أل االحتياطيعشرة أضعاف لوحدها 

باإلضافة إلى هذا 32، 3ممليار  10.000ه ُيقارب شمسية لوحدمن الطاقة ال االحتياطيحيث أّن هذا 
الثاني والذي يبدو  أّما العامل .والتنقيب االستكشافتجّنب عناء بعض المزايا اإلستثماراتية األخرى ك

في الغاز  واالستثمارفي الطاقة المتجددة  االستثماراألكثر أهمية هو الفارق في التكلفة المتوقعة ما بين 
عاما سُيكّلف  10تمتد لـلفترة في المورد األخير على المستوى البعيد  االستثمار، حيث أّن الصخري

في الطاقة المتجددة فلن ُيكّلف الخزينة  لالستثمارمليار دوالر، أّما بالنسبة  10الجزائر إنفاق ما قيمته 
هي أرادت ، منه فالجزائر إن فقط ماليير دوالر 00 ما ُيعادل أي 33التكلفة هذهمن  %21العمومية سوى 

األكثر مردودا و فعليها أن تستثمر في الطاقة البديلة كونها األقل تكلفة  نوعية أن تحّقق قفزة طاقويةفعال 
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موقعها وثقلها في سوق الغاز . أّما لو أّنها أرادت الحفاظ على استنباطا من كونها األكثر استدامة
ن استثمر  في الغاز  أن تبحث عن استثمارات موازية يمةفي مجال الطاقة المستد تاألوروبي فعليها حتى وا 

لتنقيب عن الغاز التقليدي في البحث وا االستثمارسواء في الغاز الصخري مثلما تّم الّتطرق إليه أو تعزيز 
ا واحتياط ا. بيد أّن فتح سعيا ال ات أمام الطاق االستثمارستكشاف حقول أخرى ُتعّزز بها قدراتها انتاج 

عّدة ، فمستقبال تجنب شراسة المنافسة التي ستكون في تصدير الطاقة المتولدة عنها أبد االبديلة ال يعني 
بميزتين  تميزت ديلة، خصوصا وأّنهافي مجال الطاقة البعالمي التوجه سارعت لمواكبة آفاق الدول  قد 
قد قطعت أشواطا وغيرها دول مثل الصين، ألمانيا والمغرب ف، البيئةد وعدم تلويث التجدّ  هما: أساسيتين

ُيمكن ، إضافة إلى أّن الشريك األوروبي يبدو أّنه ينظر بحزم للموضوع، حيث االستثمارهذا النوع من في 
صادر سنة الاألوروبي   االتحادحول  "World Wide Fund"ـ إلى تقرير ل اإلشارة في هذا الصدد

 م تحت عنوان:2002

 "Pour une énergie 100 renouvelable à l’horizon 2050 ou comment mettre 

l’UE  sur les rails d’ici 2030" 

بل التي الكّلي للطاقة المتجددة وكذا السّ  االستخداماألوروبي إلى  االتحادوصول مكانات إل تطّرقكان قد 
 هذهاألوروبي إن تّم تحقيق  االتحادالتقرير عن المزايا التي سوف يستفيد منها ث تحدّ و نه من ذلك، تمكّ 

تكلفة من إجمالي مليار أورو  100سوف يمّكنه من تحصيل  هاأن تحقيق االتحاديرى القفزة النوعية والتي 
متجددة مليون منصب شغل في قطاع الطاقة ال 1وارداته من الطاقات األحفورية سنويا، وكذا توفير حوالي 

ض الدول فيما خّص التدهور تقليص الخسائر التي تعرفها بعباإلضافة إلى ، 34م2020م إلى 2020آفاق 
وتقليص أكبر نسب ممكنة من  االكتفاءوهو ما يعني قدرته عن تحقيق نوع من  .البيئي واإليكولوجي

 ة.الطاقيوارداته 

 الخاتمة: 

الدراسة، يمكن استنتاج أّن الغاز الطبيعي الجزائري يمّثل أحد أهم  هذهبناءا على ما تّم تناوله خالل 
طويال، قد ال يمتد  هذا الوضعاألوروبي، ولكن  االتحادية مع في الشراكة الجزائر  االستراتيجيةالمتغيرات 

ن غير الطبيعي المتوسط والطويل بناءا على معطيات الدراسة، فإّنه م يينفإذا حاولنا استشراف المد
 .العالقات مستقبال هذهالجزائري أن يلعب دورا حاسما في طبيعة  من الغاز نتظاراال
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السابق ذكرها، يمكن القول أّن الجزائر أضحت مضطّرة بل على  االستشرافيةاعتمادا على المعطيات 
ة خصوصا تحديد المجال الذي يضمن لها موقعا الطاقيستها سياتحديد نظرتها المستقبلية إزاء عجلة من 

، فعّدة متغيرات في األفق توحي أّن األمر أضحى ال استراتيجيا في خريطة مصدري الطاقة عبر العالم
 :العودة لتلخيص أهما في جملة النقاط التاليةاهله، وذلك لعّدة معطيات يمكن يمكن تج

 الغاز والبترول–ّمة ِلما هو غير متجدد زالت في تبعية تاصادرات الجزائر من الطاقة ال-. 
  هيمن على المشهد المستقبلي تُ التي قد  ةالطاقيآفاق الطاقة الُمتجددة والنظيفة، كأبرز التحوالت

الغاز الطبيعي يعّد أقل  ولو أنّ -للطاقة وبالتالي على الجزائر مواكبة هذا الرهان ورفع التحدي 
في تجسيد  وأّن الشريك األوروبي ماض   خاصة-للبيئةغير المتجددة تلويثا  طاقات األحفوريةال

 بات مسألة وقت ال أكثر. الطاقيعه في هذا النوع من الطاقات ووصوله إلى تحقيق انتقاله يمشار 
  بعضها  إلى السطح منافسين جدد في المجالاألوروبي لمصادر التموين، وكذا بروز  االتحادتنويع

 حائز على تكنولوجيات نقل وتوزيع متطورة.
  المادة الحيوية  هذهتصدير الغاز، وبالتالي إمكانية تقليص من الجزائري المحلي  االستهالكزيادة

 مستقبال.
  االتحادعدم حرص الطرف الجزائري على التفعيل المحكم للمشاريع والبرامج الجهوية التي أبرمها 

 األوروبي مع دول المتوسط، والتي تهدف إلى تشجيع وتعزيز إنتاج الطاقات المتجددة.
 واق أخرى تبدو أكثر األوروبية بصفة شبه كلية بدل محاولة ولوج أس اعتماد الجزائر على السوق

 .الصعود الرهيب لحاجيات السوق اآلسيويةكتنافسية، 
  ّي الجزائر لحّد اآلن استراتيجية تصدير واضحة المعالم فيما يخّص تحديد الطاقات التي عدم تبن

 سط والبعيد.فيها من أجل هذا الغرض على المستويين المتو  االستثمارُيعّول 

، كما أّنه من استباقاحتى تتعامل معها  المعطيات هذهمنه فإّن الجزائر البّد أن تنظر وبحزم لكل 
ا رهان   خاصة الطاقة الشمسية، التي تعدّ  إنتاج واستغالل الطاقات المتجددةالضروري تفعيل برامج ومشاريع 

دول العالم القادرة على توليد طاقة كهربائية الجزائر إحدى أكثر اعتبار ا من كوِن  ُيمكن التعويل عليه
إرادة سياسية تؤمن بضرورة تغليب  ذا توّفرتبية بأكملها إو نها من تحقيق اكتفاءها واكتفاء القارة األور تمكّ 

ئر في مجال زها الجزاو وذلك بوضع تخطيط استراتيجي في مستوى المقومات التي تح ،االقتصاديةالحتمية 
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، خصوصا وأّن طاقة األحفوريةلإليرادات االتبعية  أرادت الخروج فعليا منن هي الطاقات البديلة، إ
طلبا  البحث عن طاقة المستقبلنا بِ ة توحي إلى أّن الغاز هو طاقة الحاضر وبالتالي حريٌّ الطاقيالدراسات 

 .كان أو عرضا
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Résumé : 

Nous nous proposons, dans cet article, de mettre en évidence la place dominante qu’occupe la 

rente pétrolière dans l’économie algérienne et surtout son impact sur le processus industriel 

algérien. Nous nous appuyons sur une approche analytique basée sur une démarche positive pour 

démontrer de quelle façon cette richesse naturelle constitue une entrave, à long terme, sur le 

développement industriel. 

 

Mots-clés : Algérie, désindustrialisation, économie, dépendance pétrolière. 

 

 

 

Abstract: 

Through this article, we will, using an analytical positive approach, highlight the dominant 

place that the oil annuity occupies in the Algerian economy, and above all its impact on the 

Algerian industrial process and how this natural wealth can be hindering in or handicapping the 

long-term progress.  

 

Key words: Algeria, deindustrialization, economy, oil dependency. 

 
Introduction : 

Dans la conjoncture actuelle de l’économie marquée par la stagnation et l'incertitude, les 

responsabilités pèsent lourdement sur les pays qui ont un tissu industriel productif faible, d’où la 

nécessité d’asseoir des stratégies de diversification adéquates en mesure d’assurer une croissance 

durable et soutenue et d’atteindre la diversification économique et l’industrialisation, qui est 

l’une des priorités stratégiques à mener. 

Dans le cas algérien, le secteur des hydrocarbures demeure la principale industrie de l'économie. 

Ce secteur contribue à lui seul avec environ 52% aux recettes budgétaires et représente 95% du 

revenu d'exportation du pays ainsi que 25% du PIB. Malgré les efforts consentis pour diversifier 

l'économie algérienne, la situation reste la même. 

En effet, l’analyse de la stratégie algérienne de développement démontre la forte dépendance de 

son économie aux hydrocarbures. Cette situation qui perdure fait que, d’une part, le pays demeure 

sous la dépendance de la rente ce qui n’est pas fait pour susciter des initiatives entrepreneuriales 

et, d’autre part, ne favorise pas l’émergence d’un secteur productif performant générateur de 

croissance, de revenus et d’emplois.  

mailto:hinou7@hotmail.fr
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Cette situation est susceptible de conduire à d’importantes tensions sociales, voire politiques 

sachant que seuls les emplois dépendant de la rente pétrolière ont été favorisés au détriment des 

emplois productifs. L’économie demeure fortement dépendante de la production dans le secteur 

des hydrocarbures, compte tenu du poids de ce secteur dans la formation du PIB. C’est ce qui 

explique la fragilité des finances publiques devant une chute brutale des cours du pétrole.  

Nous nous proposons, dans cet article, de répondre à la question suivante : la rente pétrolière est-

elle à l’origine de la panne du processus industriel algérien ?  

Pour ce faire, nous nous proposons de procéder de la façon suivante : 

1. Mettre en évidence l’état des lieux du processus industriel algérien, les obstacles 

rencontrés et les causes qui les ont générés ; 

2. Répondre à question de savoir si le phénomène de désindustrialisation que connait 

l’Algérie est une résultante de la rente pétrolière.  

I. L’industrialisation algérienne : entre débuts prometteurs et échecs cuisants  
 

Au lendemain de son indépendance en 1962, l'économie nationale reflétait un pays encore sous-

développé après 130 années de colonisation. 

 

Cette situation économique a commencé à changer vers les années 70 avec la mise en place du 

premier plan de développement économique qui avait pour objectif principal la création d’une 

industrie lourde ayant la capacité de booster l'industrialisation et le développement.  

 

L'Algérie a choisi d'investir dans un vaste programme d'industrialisation financé par la rente 

pétrolière. L'objectif était de redynamiser l'investissement, aussi bien étranger que national, et à 

long terme, de sortir de la dépendance pétrolière qui handicape l’économie algérienne.  

 

Après quelques années d’hésitation (1962-1966) qualifiées de période d’attente, l’Algérie 

s’engage dans la voie du développement en suivant un ensemble de politiques qui avaient pour 

fondement théorique la trilogie « industrialisation, intégration et introversion », ces concepts se 

réfèrent à la théorie tiers-mondiste de développement. 

En effet, dès 1967 l’Algérie a donné la priorité à l'industrialisation comme processus de 

transformation de la situation économique du pays, en s’inspirant de l’expérience soviétique de 

développement.  C’est ce que ressort de ce passage de la Charte nationale :  

« Il s'agit donc, non seulement de récupérer les richesses nationales aliénées par les monopoles 

étrangers, de socialiser les moyens de production existants, mais encore d'en créer de nouveaux en 

mettant en branle toutes les forces productives du pays : mise en valeur des ressources naturelles, 

politique d'industrialisation audacieuse, modernisation de l'agriculture, formation intensive des 

cadres. C'est pour traduire cette préoccupation fondamentale que le pouvoir révolutionnaire a impulsé 

la révolution industrielle, la révolution agraire... ». L'industrialisation constitue une pièce maîtresse 

du dispositif du cette Charte qui affirme à juste titre : « L'industrialisation est certainement l'un des 

phénomènes qui marqueront le plus le visage économique de l'Algérie indépendante »1. 

La première phase (1967-1973) :  

Au cours de cette phase, l’Algérie offrait le visage d’un pays en pleine mutation, donnant à voir 

un modèle de progrès pour les pays nouvellement indépendants qui cherchaient à se sortir de 

                                                             
1 Christian Pallois, « Industrialisation et financement lors des deux plans quadriennaux (1970-1977) », Revue tiers 

monde, Vol 21, N°83, Algérie, 1980, P532.  
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l’état de sous-développement dans lequel les avait maintenus l’ordre colonial2. Ce modèle s’est 

basé sur les industries lourdes conduisant à la production des biens d’équipement.  

L’année initiale de l’élaboration d’un plan triennal fut 1967. Ce plan coïncide avec le coup 

d’envoi de l’industrialisation. La part des branches industrielles accordée par celui-ci dans la 

structure des investissements était très encourageante puisqu’il représentait un taux de 83,8 du 

total. Celui-ci aspirait à favoriser le développement des industries dites industrialisantes. 

Ce concept a vu le jour avec G. de Bernis il énonce ce que doit être une structure industrielle 

cohérente. Celle-ci se définit comme étant une matrice interindustrielle qui relie plusieurs 

secteurs par leurs imputs et par leurs outputs. Ainsi, une industrie peut entrainer une autre, c’est 

qu’on appelle une industrie motrice qui a pour fonction économique fondamentale d’entrainer 

dans son environnement un noircissement systématique de la matrice industrielle et des fonctions 

de production3.  

Au cours de cette période, le but à atteindre était de construire l’économie nationale, projeté à 

l’horizon 1980 et, à cette fin, trois grands objectifs ont été tracés à savoir : 

o L’implantation d’industries de base (Les industries sidérurgiques mécaniques et 

électriques pour amorcer et élargir la capacité d’absorption de l’industrie) ;  

o L’amorce d’une politique agraire d’attente pour l’attribution de prêts aux petits et moyen 

paysans ; 

o Préparer le processus de révolution agraire. 

 

Dans un document du ministère de l’information et de la culture intitulé Les fondements 

théoriques du modèle industriel (Dossier document n°16, Ed. Ech-chaab presse, Alger, 

Novembre 1971), on a donc pris soin de justifier l’industrialisation du pays par la nécessité de 

« Valoriser les matières premières nationales en vue de la satisfaction prioritaire du marché 

intérieur… »4 Le document susmentionné a tout d’un document de doctrine qui traite de 

l’industrialisation en Algérie comme d’une option politique à même de réaliser un marché 

national : « L’industrialisation, y est-il écrit en effet, consiste à mettre en place les moyens 

industriels nationaux capables de permettre à terme la création cumulativement croissante de 

biens satisfaisant la demande globale nationale.  Le développement réel à long terme du pays est 

lié à l’implantation des industries de base nécessaires aux besoins d’une agriculture moderne»5. 

Les industries considérées comme industrialisantes étaient alors, les industries sidérurgiques, 

métallurgiques, mécaniques et électriques (ISMME), les industries chimiques et pétrochimiques 

ainsi que les industries de production de l’énergie (particulièrement pétrolières et de l’électricité), 

de manière générale. L’ensemble de ces industries correspondent à ce qu’on peut appeler 

l’industrie lourde.  

La question du financement de l’industrialisation est évidemment d’une importance cruciale, elle 

suppose l’existence d’un surplus cumulable d’origine non industrielle. L’Algérie possédait un 

surplus d’origine minière (pétrole et Gaz) d’un potentiel colossal. Il était donc dans l’ordre des 

choses que l’Algérie essayât de récupérer ces richesses pour mener à bien, en toute indépendance, 

le processus d’industrialisation qu’elle avait initié dès la fin des années 1960. 

                                                             
2 Amarouche Ahcene, « Etat nation et économie de rente en Algérie », thèse de doctorat, INPS(Alger), Novembre 

2006, p296.  
3 Amarouche Ahcene, Op. Cit., p302 
4 Idem, p298.  
5 Idem, p299 
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Bien que ce ne soit indiqué nulle part dans les exposés, G. de Bernis a donc assigné à l’industrie 

pétrolière et gazière une double fonction :  

o Une fonction purement technique qu’elle assure avec les autres industries dite 

industrialisantes ; 

 

o Une fonction de financement de la phase initiale de l’industrialisation6. 

Au départ, la priorité s’est portée sur le développement primordial de deux branches (les 

hydrocarbures et la sidérurgie) qu’on croyait avoir des effets d’entrainement sur les autres 

branches industrielles, mais le résultat est finalement autre.  

Paradoxalement, ces deux branches, qui était fortement intégrées, ont formé un sous-système 

industriel quasi indépendant, plus relié à l’économie extérieure qu’à l’économie locale, n’avaient 

pas eu les effets escomptés. Le secteur des hydrocarbures n’a eu que peu d’effets d’entrainement 

industriel, sa production était beaucoup plus destinée à l’exportation. Quant à la sidérurgie, la 

majeure partie de sa production était destinée à la branche hydraulique pour développer ses 

capacités de transport par pipe-line à destination des ports à partir desquels s’effectuent les ventes 

à l’étranger.  

Une étude a été menée par les deux auteurs A. Andreff et A. Hayab sur l’interdépendance des 

branches industrielles qui composent le système productif en formation, en se basant sur la 

technique de triangulation de la matrice représentant le TEI de 1973, 

Les résultats reflètent un étouffement du processus d’industrialisation (63% des investissements 

étaient destinée aux deux branches, les hydrocarbures et la sidérurgie, alors que les autres 

branches qui auraient pu être des secteurs stratégiques étaient à la traine avec 15% du total des 

investissements). Ce déséquilibre dans l’allocation des investissements, selon eux, a conduit à 

l’échec de la stratégie algérienne d’industrialisation.  

Dans une autre étude de M. Raffinot et P. Jacquemot, la question principale était celle du contenu 

social du projet, si « la stratégie algérienne de développement apparait incontestablement comme 

l’une des tentatives les plus puissantes parmi celles visant à rompre avec les formes classiques 

de la dépendance économique 7», les résultats sont autres. 

En effet, ils n’ont pas créé un système productif adéquat capable d’engendrer un surplus  

économique  et de l’employer de manière productive en le fructifiant. Au contraire, le système 

adopté a conduit à la transformation du processus de surplus vers un autre processus basé sur 

l’accumulation8.  

Ajouté à cela, l’industrie lourde s’est accaparée la part la plus grosse des investissements publics 

puisqu’il lui a été accordé une place primordiale dans la dynamisation du développement.  

La seconde phase correspond aux 1974-1980. Au cours de cette deuxième septennal, il y a eu 

consolidation de la base matérielle de l’industrie de transformation et de la révolution agraire.  

Ensuite on s’est tourné vers la redynamisation du développement interne basée sur l’expansion 

prioritaire des industries industrialisantes, qui selon De Bernis ont un effet d’entrainement 

pouvant modifier les fonctions de production.  

                                                             
6 Idem., p 305 
7 Abdi Nourredine, « Marc Raffinot et Pierre Jacquemot, Le capitalisme d'État algérien», Revue tiers monde, 

1978, P13.  
8 Amarouche Ahcene, Op. Cit., p319 



L’économie algérienne : entre dépendance pétrolière et désindustrialisation pesante                        MOULOUDJ Hinda 

 

 

34-33.. ص50العدد-50المجلد   .لجزائرية للدراسات السياسيةالمجلة ا  
                                                                                                  EISSN : 2600 - 6480   

 

Il s’agissait de renforcer la base matérielle de développement national par les mesures suivantes : 

- L’amorce d’industries de transformation qui, utilisant les produits industriels et 

agricoles, doivent être capables d’aider l’industrie de base à résorber le chômage ; 

- La mise en application de la révolution agraire ; 

- L’élargissement du marché extérieur à d’autres partenaires économiques ; 

- La disponibilité des produits alimentaires à la population urbaine ; 

- La possibilité de construction de complexes agro-alimentaires9. 

Cette deuxième phase de l’industrialisation a pour objectif d’assurer le redressement de 

l’agriculture par la fourniture d’intrants (tracteurs, engrais, produits phytosanitaires et 

électricité), l’absorption du chômage et la diminution des taux d’inflation par les résultats que 

doit offrir conjointement l’industrie et l’agriculture. 

 

Selon Benissad, le processus de l’industrie industrialisante se définit comme une unité de 

production qui exerce des effets asymétriques et irréversibles sur l’environnement social et 

institutionnel ainsi que sur les activités productives situées en amont et en aval de sa propre 

production.  

Dans ce sens, en matière de politique industrielle, l’auteur Benissad considère que le tissu 

industriel doit engendrer un surplus ayant la faculté d’alimenter le fonds d’accumulation social 

et le budget, de façon à rendre ce dernier « de moins en moins tributaire de la rente pétrolière et 

gazière vouée à l’épuisement aux alentours de l’an 2000. »10.  Il a, à travers son analyse, 

recommandé d’exploiter la rente pétrolière et gazière convenablement afin d’assurer « le 

maximum d’indépendance alimentaire, l’industrielle nécessaire à l’autonomisation relative à la 

croissance tout en redéfinissant une nouvelle spécialisation internationale de l’Algérie en dehors 

du secteur des hydrocarbures. 11»  Vérifier cette citation : il manque un mot ? 

Alors que l’industrialisation devait entrainer dans son sillage, par l’exercice d’effet 

d’entrainement, les autres branches industrielles et l’agriculture, à la fin des années 1970, la 

production industrielle n’a couvert que le quart de la demande locale.   

En somme durant cette période (1967-1979), et selon la synthèse du bilan économique et social 

en1980, le taux de chômage a baissé de 25% à 19%. Cette stratégie basée sur l’industrie a fourni 

à l'Algérie une assise industrielle importante dans les domaines des hydrocarbures (gaz naturel 

liquéfié, produits raffinés, hydrocarbures liquides), des industries chimiques et pétrochimiques 

(gaz industriels, produits pharmaceutiques), industries de la fonte, construction et industries 

mécaniques (véhicules industriels, machines agricoles, travaux publics et équipements 

hydrauliques), les industries électroniques, les industries légères (denrées alimentaires, textiles), 

ainsi que les matériaux de construction, le bois, le verre et la céramique. Les investissements 

étaient destinés principalement à la promotion des produits pétrochimiques et des matériaux de 

construction mais aussi et surtout des biens de consommation mais les résultats étaient autres et 

reflétaient l’échec cuisant de l’industrialisation.  

  

Cependant, durant la décennie 1979-1990, l’industrie a perdu sa place avec des investissements 

réalisés qui ne représenté que 24,5 % de l’ensemble des investissements dont presque 40 % pour 

les hydrocarbures.  

                                                             
9 Athmane Cheriet, « Mondialisation et stratégies industrielles : cas de l’Algérie », thèse de doctorat, UMC, 

Novembre 2007, p89 
10 Amarouche Ahcene, Op. Cit., p329 
11 Benissad M.E, « Economie de développement de l’Algérie, sous-développement et socialisme », Edition OPU, 

1982, P310.  



L’économie algérienne : entre dépendance pétrolière et désindustrialisation pesante                        MOULOUDJ Hinda 

 

 

34-33.. ص50العدد-50المجلد   .لجزائرية للدراسات السياسيةالمجلة ا  
                                                                                                  EISSN : 2600 - 6480   

 

En effet, en mai 1980, un rapport visant à évaluer la stratégie algérienne de développement 

intitulé « Synthèse du bilan économique et social de la décennie 1967-1978 » a été publié sous 

l’égide du ministère de la planification. Celui-ci souligne, en introduction, les déséquilibres 

provoqués par le choix plutôt d’une logique sectorielle que d’une logique d’ensemble dans le 

développement économique et social du pays.  

Ce dernier, met l’accent sur les entités de production dont il souligne « qu’aucune d’entre elles 

n’a engendré de ressources d’un niveau suffisant pour pourvoir à son remplacement »12, 

remettant en cause l’efficacité du système économique. 

Selon ce même rapport, il est inconcevable pour une économie d’avoir un capital physique 

revenant plus cher à long terme que les bénéfices rapportés comme c’était le cas de l’économie 

algérienne.  

C’est que nous pouvons lire dans la page 80 de ce rapport : « Si les productions industrielles ont 

connu des accroissements d’ailleurs dans des conditions de coûts, de qualité et de production 

médiocres, l’économie algérienne est loin d’être intégrée comme le révèle le tableau d’échanges 

industriels vierge en maints endroits ». 

La stratégie algérienne de développement tracée était très ambitieuse (dans sa dimension 

théorique), elle était tirée par un immense espoir suscité par l’issue victorieuse de la guerre de 

libération nationale.  

En effet, elle englobait plusieurs attraits, elle avait la possibilité de sortir le pays du sous-

développement rapidement mais c’était sans compter les entraves multiples qui se présentaient 

dans cette perspective, entraves dues surtout au caractère plus prononcé de l’économie 

algérienne, à savoir une économie devenue mono-exportatrice et tributaires des produits 

importés.  

Selon plusieurs auteurs, ces dérives et décalages sont dus essentiellement à la non maîtrise du 

principe de composition ou pis par sa non endogéneisation. Benachenhou a donné l’explication 

la plus pertinente lors d’un séminaire organisé par le CREAD en Décembre 1977 : « …Les 

techniques de production à haute productivité théorique ne peuvent fonctionner correctement que 

dans un tissu déjà formé ». 

Le projet industriel algérien a été exclusivement soutenu et financé par les revenus pétroliers, 

même ce fait ne constitue aucun obstacle de nature ontologique à l’accumulation mais, se 

conjuguant avec l’autre facteur entravant qui est la non maitrise du principe de composition, la 

rente a altéré le processus de production industriel en le mutilant de ce pour quoi il était 

principalement destiné, à savoir la production d’une plus-value investissable.   

En 1985, le prix du pétrole chute brutalement tirant avec lui à la baisse la valeur du Dollar, ce 

qui paralyse toute l’économie, les exportations baissent de 55,5 % en valeur entre 1984 et 1987 

ainsi que les importations sous l’effet des programmes d’austérité qui baissent de 54%13. 

A cet effet, l’Algérie était sous la menace d’une crise sociale et économique sans précédent. Pour 

maintenir les importations de besoins dits stratégiques, l’Etat s’endette. Ce choc pétrolier a 

montré combien l’économie algérienne était fragile et vulnérable, d’où la nécessité de mettre en 

place des reformes pour y remédier.   

                                                             
12 Synthèse du bilan économique et social de la décennie 1967-1978, mai 1987, page XVIII de l’introduction.  
13 Fatiha talahite, « Réformes et transformations économiques en Algérie », rapport en vue de l’obtention du 

diplôme habilitation à diriger des recherches, Université Paris13 Nord, janvier 2010, p13 
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A la fin des années 80, l’Algérie s’engage dans l’élaboration d’un processus réformateur 

englobant un ensemble de réformes graduelles annonçant la mise en œuvre d’un projet global 

basé sur l’ouverture économique et politique. C’était alors les débuts propices de la transition 

vers l’économie de marché.  

L’élaboration de ce programme avait pour but de rétablir les lois du marché dans le 

fonctionnement de l’économie et surtout de restaurer les contraintes financières sur les banques 

et entreprises publiques.  

Mais à partir de 1989, la situation économique et sociale était devenue très défavorable surtout 

avec le poids de la dette extérieure qui est devenue l’une des préoccupations principales du 

gouvernement et aussi avec les dysfonctionnements notés dans l’allocation des ressources et la 

segmentation de l’économie entre secteur public et privé. 

Etablie dans le cadre d’une économie quasi dépendante des hydrocarbures où le secteur public 

prônait, la priorité du projet était l’assainissement de la gestion des entreprises publiques. 

En 1991, le gouvernement promulgue une loi libérant la vente d’actifs dans les hydrocarbures et 

ce, pour attirer les investissements directs étrangers (IDE) et les partenariats dans le but de 

rentabiliser encore plus ce secteur pilier et permettre de faire face aux contraintes extérieures, 

mais aussi et surtout aux crises sociales pouvant anéantir le pays. 

Mais ce dispositif n’a pas suffi, se trouvant en situation de cessation de paiement, l’Algérie a 

négocié un crédit conditionné du FMI portant un plan d’ajustement structurel (PAS) très strict 

sans continuité avec le processus de réformes préalablement engagé, bousculant ainsi tout le 

système économique et monétaire du pays à savoir : 

o Révision de la loi sur la monnaie et le crédit, la banque centrale redevient sous tutelle 

du gouvernement ; 

o Modification du code du commerce et révision de l’ensemble des textes portant 

autonomie des entreprises, ce qui bloquera par la suite tout l’appareil de production ;  

o Adoption d’un ensemble de mesures de stabilisation macro financières (Réduction de 

l’inflation, dévaluation convertibilité du dinar dans les transactions commerciales avec 

l’extérieur…). 

 

En somme les mesures dictées par le FMI étaient draconiennes, toutes avaient pour mot d’ordre 

la privatisation. 

En 1997, le taux de chômage a doublé (plus de 20% de la population active), accompagné par 

une croissance qui reculait à vive allure. 

Mais dès le début de l’an 2000, une remontée très favorable des cours du pétrole sauve le pays 

d’un troisième rééchelonnement de sa dette extérieure, et avec la hausse continue des revenus 

des hydrocarbures, l’Etat décide de reprendre les réformes déjà entamées auparavant tout en 

donnant la priorité à la valorisation des ressources énergétiques et ce, en établissant une loi visant 

à attirer les entreprises étrangères, le 20 Mars 2005, ayant pour mission de libéraliser ce secteur 

et de le mettre en concurrence avec les meilleures compagnies étrangères. Cette même loi fut 

révisée en 2007 pour consolider la place de Sonatrach. 

Boosté par la situation économique florissante du pays et profitant de la manne pétrolière, le 

gouvernement lance un plan quinquennal de relance de l’économie (2005-2010) juste après le 

modeste programme triennal de 2001. Cette situation a encouragé l’Etat à anticiper le 

remboursement de sa dette extérieure.  
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Il faut souligner que dès le début, le modèle de développement algérien a suscité de nombreux 

débats et critiques et les arguments d’opposition divergeaient mais tous étaient d’accord pour 

dire que la volonté étatique visant à maitriser les flux économiques et financiers en imposant une 

réglementation rigide avait déclenché une phase de chute de l’activité productive des entreprises 

publiques ainsi que la création d’une masse de transactions qui s’élaboraient de  manière 

informelle en échappant à tout type de réglementation. 

En outre, tout cela reflétait la fin d’un processus d’industrialisation et l’échec d’un plan de 

développement qui, à ses débuts, portait tous les espoirs d’un pays en construction.  

 

II. La désindustrialisation algérienne, phénomène dû à la rente pétrolière ?   

 

Pour analyser le phénomène de la désindustrialisation caractérisant l’économie algérienne, nous 

devons nous interroger sur les facteurs entravant le processus d’industrialisation. Comme la 

plupart des pays pétroliers, la situation économique est souvent la même. 

En effet, en dépit de la manne pétrolière dont disposent ces pays dont l’Algérie, les efforts fournis 

pour booster l’activité dans le secteur non pétrolier ainsi que dans l’agriculture, ceux-ci se 

caractérisent par une faible productivité de la production industrielle, une polarisation croissante 

des ventes à l’extérieur sur le pétrole, une petrolisation du budget de l’Etat14.  

Plusieurs causes peuvent expliquer la non performance de l’industrie, à savoir : 

o Une faible utilisation des capacités de production des usines installées ; 

o Une utilisation des techniques modernes dans l’industrie, ce qui connecte directement les 

pays en voie de développement avec le marché mondial capitaliste avec une expansion 

rapide des entreprises multinationales dans le Tiers-monde, ce qui a engendré une 

concurrence atroce mettant à l’écart les entreprises locales ; 

o L’industrie installée, très sophistiquée, nécessite des compétences techniques très 

qualifiées, or la main d’œuvre algérienne manquait rudement surtout durant la période 

(1967-1980)15.   

 

Les théories néoclassiques, à savoir le théorème de Rybscynski qui correspond à la dynamisation 

du modèle de Hechsher-Ohlin, concluent que le développement d’une ressource naturelle, 

comme le pétrole dans un pays est susceptible de retarder le développement d’autres produits. 

La désindustrialisation est donc expliquée à partir de cette théorie selon laquelle le secteur 

pétrolier attire des ressources qui sont soustraites du secteur manufacturier. Autrement dit, la 

désindustrialisation est expliquée par un déséquilibre dans la réallocation des ressources. 

Une autre théorie explique aussi ce blocage dans le processus de l’industrialisation, qui est la 

théorie de la croissance appauvrissante de Bhagwati. Cette dernière stipule que 

l’appauvrissement se traduit par une baisse du revenu réel et, dans le cas des pays qui ont une 

ressource naturelle, on note une régression de production des biens commercialisés et l’économie 

devient exclusivement dépendante de sa ressource naturelle. 

En juxtaposant cette théorie sur le cas algérien, on peut argumenter la situation de l’économie 

algérienne et sa désindustrialisation, c'est-à-dire le boom pétrolier et la manne qu’il génère a des 

                                                             
14 Bellal Samir, « Dutch Disease et désindustrialisation en Algérie, une approche critique », Revue du chercheur, 

2013, p2.  
15Athmane Cheriet, Op. Cit., p95 
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effets désindustrialisants et non productifs sur l’économie. D’où la difficulté de l’industrialisation 

dans un pays rentier. 

Ajouté à cela, beaucoup d’économistes s’accordent à dire que les conditions adéquates sont loin 

d’être réunies en Algérie pour redynamiser et réhabiliter l’activité industrielle. 

En effet, cet objectif ne sera pas réalisable par le biais exclusif du secteur public car, si nous 

prenons l’exemple des pays ayant réussi leurs expériences industrielles volontaristes, nous 

constatons qu’ils ont mobilisé le secteur privé. Le couple privé-Etat est capital pour un décollage 

économique. 

Ainsi, plus le secteur pétrolier prédomine dans les ressources financières du pays, plus les efforts 

à fournir pour booster l’activité productive nationale seront moindres.  

Donc le facteur ayant causé le recul du secteur secondaire et la désindustrialisation est la rente 

pétrolière. Les différents chocs pétroliers qu’a pu affronter l’économie algérienne consolident 

cette hypothèse.  

En 1986, l’Algérie a dû subir un choc pétrolier négatif et les conséquences étaient dramatiques. 

Cette baisse des prix du pétrole a mis en relief les faiblesses structurelles de l’économie 

algérienne et a montré combien l’Algérie était dépendante des hydrocarbures. C’est ce qui a 

plongé l’économie toute entière dans une situation de crises multiples, paiements extérieurs et 

baisse du niveau de production, avant de chuter significativement à partir de 199016 étant donné 

que la rente était la seule source de financement du plan de développement algérien. 

Il est aussi important de recourir à la théorie du Dutch Disease pour expliquer cette 

désindustrialisation. Le secteur industriel a connu une dynamique récessive et ce malgré les 

mesures d’assainissement dont il a bénéficié et demeure très dépendant des performances du 

secteur des hydrocarbures. Les données statistiques de l’ONS montrent qu’en 2008, la production 

industrielle manufacturière ne représente que la moitié de celle enregistrée en 1989 et en 2007, 

les entreprises publiques industrielles et commerciales ne représentent que 3% de l’emploi total17.   

Le déclin industriel est l’un des principaux symptômes du syndrome hollandais. Pour confirmer 

cela, il y a lieu d’examiner l’évolution du taux de change effectif réel (TCRR), qui représente le 

canal d’action principal du Dutch Disease. 

Paradoxalement selon les statistiques du FMI, ce taux a suivi une tendance à la baisse durant la 

période du boom économique alors que les termes de l’échange prévoyaient une tendance à la 

hausse (durant la période 1999-2006, le TCER a chuté d’environ 20% et les termes de l’échange 

ont baissé18). Nous pouvons conclure qu’il n’y a pas de relation directe entre l’évolution des 

termes de l’échange et du taux de change réel.  

Nous pouvons expliquer ce constat par le fait que la politique de change ne laisse pas la 

détermination du taux change au libre jeu du marché étant donné qu’il est contrecarré et cela se 

reflète par une accumulation sans précédent des réserves de change de la banque centrale donc 

la dimension institutionnelle a un rapport direct avec le problème de désindustrialisation que nous 

constatons dans les pays rentiers, dont l’Algérie19.    

                                                             
16 Sabrina chikh Amnache, Op. Cit., 177 
17 Samir bellal, Op. Cit., p6 
18 idem, P8 
19 idem, P8 
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Ainsi la désindustrialisation ne saurait être expliquée exclusivement par l’appréciation du taux 

de change effectif réel. Les institutions jouent un rôle très important dans ce circuit d’influences 

entre les booms pétroliers et les mauvaises performances du processus industriel.  

Il n’y a pas d’effets directs négatifs entre ressources naturelles et croissance du secteur productif 

à long terme. Plusieurs exemples le confirment, à savoir les USA et la Russie. La présence de 

ressources naturelles dans ces pays n’a pas empêché d’atteindre de hauts niveaux de croissance.  

Tandis que pour d’autres pays, la relation entre la croissance et la présence de ressources 

naturelles serait négative, donc ce n’est pas l’abondance de ressources ou bien les booms qui 

impacteraient la croissance mais c’est l’usage de la rente et le cadre dans lequel elle évolue et 

pour réussir et mener à bien le projet industriel. L’Algérie doit reconstituer son cadre 

institutionnel20. 

La littérature économique stipule que des ressources naturelles (pétrole) abondantes peuvent 

freiner le secteur productif et l’industrialisation à long terme en encourageant la prospection 

d’autres sources de rente à l’encontre des activités entrepreneuriales21. 

En effet, la présence de cette manne décourage l’initiative des acteurs économiques à 

entreprendre quelques activités productives industrielles, les incitations à importer étant plus 

grandes que les incitations à produire dans un pays qui en a les moyens.  

Par ailleurs, malgré les différents programmes de développement économiques lancés par l’Etat, 

le constat reste le même et la vulnérabilité face aux fluctuations du prix du baril et des chocs 

externes de plus en plus préoccupante.  

Conclusion :  

Etant donné ce constat, nous estimons qu’une stratégie d’industrialisation alternative strictement 

réfléchie, tout en mettant en place les moyens en fonctions des objectifs à atteindre, permettra à 

l’Algérie d’atteindre une croissance et un développement de longue période et lui permettra de 

se hisser au rang des pays émergents et surtout de sortir de la dépendance pétrolière puisque, au 

lieu d’être un atout pour le pays, celle-ci le sanctionne. 

L’industrialisation est donc un processus fondamental dans toute politique de relance qui doit 

suivre le contexte mondial, c'est-à-dire l’industrie mondiale, car ce qui est stratégique aujourd’hui 

peut ne pas l’être demain et ce en raison des données économiques qui sont loin d’être statiques 

mais dynamiques du fait, à la fois de la conjoncture mondiale, mais aussi de la structure de 

l’économie algérienne. Pour l’Algérie, ce processus n’a pas vraiment échoué puisqu’il n’a pas 

réellement commencé. 

Ce constat nous incite à dire qu’il est urgent d’entreprendre des réformes structurelles visant à 

accroitre la capacité de production qui favorise la création d’emplois et la diversification des 

différentes sources de croissance ce qui réduira la dépendance du pays et donc sa vulnérabilité 

face aux fluctuations du prix du baril.  

Des mesures d’accompagnement devraient être prises dans le but de : 

                                                             
20 Samir bellal, « une approche régulationniste de la désindustrialisation en Algérie », les cahiers du CREAD, 

n°95, 2011, P50.  
21 Hélène Djoufelkit, Rente, développement du secteur productif et croissance en Algérie, agence française de 

développement, document de travail n°64, juin 2008, P12.  
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 moderniser l’administration publique, par la généralisation de l’usage des TIC pour 

passer à l’administration électronique (administration), qui est censée participer à la 

débureaucratisation de l’acte de gestion et d’investir ;  

 assurer la transparence et l’efficacité dans la gestion des finances publiques et lutter 
contre la corruption ;  

 améliorer le climat des affaires afin de promouvoir le secteur privé national et attirer les 
investissements directs étrangers (IDE) ;  

 promouvoir un secteur bancaire et financier efficace, apte à mettre les moyens financiers 

adéquats au service des besoins de l’économie nationale ;  

 réduire les écarts et les déséquilibres régionaux en veillant à un redéploiement spatial 
équitable de l’activité économique ;  

 intégrer légalement l’économie informelle, qui est significative, à l’activité économique, 
en particulier en vue de diversifier les recettes de l'Etat. 
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 الجزائري  الساحل والصحراء إلافريقية على ألامن املجتمعي آلاتية من الشرعية غير للهجرة الاستراتيجية التبعات

The strategic implications of illegal migration from the Sahel and the African Sahara to Algerian 

community security 
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 ملخص:

الساحل والصحراء  اآلتية من منطقة الشرعية غير تحليل األثر األمني واالجتماعي للهجرةتفكيك و  الدراسة، علىتعكف هذه       

الظاهرة المعقدة والمركبة، والتي تتم في غالب األحيان كحركات سرية عابرة للحدود حيث أن هذه  الجزائري،اإلفريقية على األمن القومي 

التي أصبحت تهدد ، و والتهريب والمحذرات البشربالسالح و  ،والتي تحالفت في كثير من األحيان مع اإلرهاب والجريمة المنظمة واالتجار 

الجزائر  الكثير من المجهودات السياسية ، األمنية  واألخطار كلفتأن تبعات هذه المهددات  حيث الجزائري،السلم واألمن المجتمعي 

 واالقتصادية على حساب التنمية الشاملة.

 : الكلمات المفتاحية

 األمن المجتمعي، الهجرة غير الشرعية، منطقة الساحل اإلفريقي، األمن القومي الجزائري.

 

Abstract  

This study analyzes the social and security impact of illegal migration from the Sahel and Sahara region 

on the Algerian national security. This complex and complex phenomenon often carried out as 

clandestine trans-boundary movements, often combined with terrorism, crime and the trafficking in 

arms, human beings, smuggling and warnings, which have threatened Algerian social peace and 

security. The consequences of these threats and dangers have cost Algeria a lot of political, security and 

economic efforts at the expense of comprehensive development. 

Key words: Community Security, Illegal migration, African Sahel, Algerian National Security. 
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 مقدمة

للجزائر، ذلك، أن األمنية قصوى في السياسة العامة  أهمية-السريةالهجرة  –تحتل ظاهرة الهجرة غير الشرعية        

والتي تحمل تبعات أمنية واجتماعية خطيرة على السلم واألمن المجتمعي الجزائري،  والمركبة،هذه الظاهرة المعقدة 

تبعاتها، وشهدت السنوات األخيرة ارتفاع عدد والسبب في خطورتها أن الجزائر تتحمل في الكثير من األحيان 

 توقيف خالل من تبين وقد المنطقة.المهاجرين غير الشرعيين بسب تعقيدات البيئة األمنية بكل مستوياتها في هذه 

 بنقلهم المتكفلين لألشخاص مالية مبالغ بعد دفع تهجيرهم تم األفارقة معظم أن الجزائر في الشرعيين المهاجرين غير

 شرعية. غير بطريقة

و الستواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية في منطقة الساحل نح ،محفزا الجيوبوليتكي، عامالوقد شكل العامل       

 المنطقة،واالنكشاف األمني الذي تعاني منه هذه  الجنوبية،الجزائر، فالقرب الجغرافي المباشر مع حدود الجزائر 

إلى المناطق  السكان هذهساهمت في دفع  والصراعات،مما جعلها منطقة رخوة وتعاني الكثير من األزمات 

ار االجتماعي االستقر باإلضافة إلى البحث عن  والتنمية،بحثا عن األمن  عالهروب من مناطق النزاع والصرا

 في على الخزينة العمومية للجزائر.والرخاء االقتصادي، وهو ما يشكل عبئ إضا

إن االختراق األمني في منطقة الساحل والصحراء، ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية       

من دول الشمال وخاصة الجزائر تعاني من مخرجات هذه الجماعات نحو شمال القارة اإلفريقية ، وأصبحت الكثير 

المهاجرة بطريقة سرية ، والتي تحمل معها العديد من اآلفات االجتماعية كاألمراض و األوبئة ، باإلضافة إلى 

 اتوالمخداستغاللها من طرف الجماعات اإلرهابية وجماعات االتجار بالبشر والجريمة المنظمة ، وتهريب السالح 

، وانتقلت انعكاساته الخطيرة على األمن القومي الجزائري األمنمناعة  يهدد معقد تحديتمثل  أصبحتالتي 

، بسبب تعقيدات الظاهرة من جهة ، وخصوصية الفرد اإلفريقي المهاجر الذي ال َيُمل من  المجتمعي الجزائري

 تكرار عملية التسلل سريا إلى الجزائر. 



.شوادرة رضاد                              التبعات االستراتيجية للهجرة غير الشرعية من الساحل والصحراء اإلفريقية على األمن المجتمعي الجزائري       
            

 
 

 
                                                                                                                63-44.. ص50، العدد 50. المجلد المجلة الجزائرية للدراسات السياسية 

                                                                                                  EISSN : 2600 - 6480 

 

 : وعليه فاإلشكالية التي تعالجها هذه الورقة البحثية هي  

الساحل والصحراء اإلفريقية على األمن  اآلتية من الشرعية غير للهجرة االستراتيجية ما هي التبعات        

الذي يؤثر  عالي الخطورة هذا التهديدلمعالجة التي اعتمدتها الجزائر مقاربة ال؟ وما هي الجزائري المجتمعي

 الجزائري؟ السلم واألمن المجتمعي على

 ولإلجابة على هذه التساؤالت، قسمت الورقة البحثية وفق الخطة اآلتية: 

 والصحراء.التحديد الجيبوليتكي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في منطقة الساحل  األول:المبحث 

 المجتمعيعلى األمن  ةاإلفريقيالساحل والصحراء اآلتية من منطقة الهجرة غير الشرعية  تبعاتالمبحث الثاني: 

 .يالجزائر 

 الهجرة غير الشرعية اآلتية من منطقة الساحل اإلفريقي.لمواجهة تبعات المقاربة الجزائرية المبحث الثالث: 
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 التحديد الجيبوليتكي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في منطقة الساحل والصحراءالمبحث األول: 

لقد ساهمت توليفة من العوامل األمنية واالجتماعية في انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية في منطقة الساحل        

ن منطقة جنوب الصحراء تشهد غياب عنصري األمن والتنمية، وهما من أبرز أاإلفريقي نحو الجزائر، خاصة و 

 الحروب الداخلية، األزمات عن الناتجة إلنسانيا أمن الال حالة مسببات ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتؤّدي

 فقير مليون450) الفقر والجراد(، الجفاف كالتصّحر،) الطبيعية الكوارث، األوبئة، ،تاعالمجالمسلحة، ا والصراعات

 العالم(. فقراء من % 30و القاّرة سكان من % 45 أي إفريقيا في

 والصحراء.منطقة الساحل في  غير الشرعيين الجيوبوليتكي المصدر للمهاجرين الحزام -1

والسفانا في  الشمال،تقع بين الصحراء الكبرى في  جافة،هي منطقة شبه  منطقة الساحل والصحراء تعتبر        

السودان حتى  شمال نيجيريا. تشاد. بوركينافاسو.النيجر.مالي.  موريتانيا،وتمتد غربا من السنغال عبر  الجنوب،

، وفي الغالب يستعمل مصطلح الساحل اإلفريقي للداللة على الدولة الثمانية التي تنزي تحت تجمع "  اثيوبيا شرقا

 اقتصادية-وكثيرا ما يتم توسيع االمتداد اإلقليمي للمنطقة العتبارات جيو،1اللجنة ما بين الدول لمكافحة الجفاف.

رة نحو الشمال ، سواء إلى المغرب العربي  أبرز منطقة لتجمع المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الهج،2

ما نحو القارة األوروبية ، فتصبح دول المغرب العربي بمثابة منطقة عبور   -ضئيل-واالستقرار فيه ، وهو احتمال  وا 

لهذه الجماعات المهاجرة والمتحركة ، والتي تحمل معها الكثير من التهديدات ، خاصة ما تعلق بالتحديات " ترانزيت" 

                                                             

، )رسالة ماجستير في العلوم التحديات والرهانات" االفريقية:البعد األمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء شاكر ظريف، "  -1 
 . 93.(، ص8000-8002 باتنة،قسم العلوم السياسية، جامعة  الدولية،السياسية والعالقات 

جامعة  ، الجزائر،03، العدد،مجلة العلوم االجتماعيةالتنافس الدولي في منطقة الساحل والصحراء "،  تاستراتيجياجميلة عالق،"  -2 
 .990،ص8002ديسمبر ،8سطيف
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 8002  والخريطة التالية توضح دور الساحل والصحراء، وترتبهم ضمن مؤشر الدول الفاشلة األمنية.و ياسية الس

 (00الشكل رقم ) الصادر عن صندوق السالم .

 

المصدر بتصرف، قوي بوحنية، " الجزائر والهواجس األمنية الجديدة في منطقة الساحل اإلفريقي"، مركز الجزيرة 

 الرابط:للدراسات على 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/12/20141211101950627544.html 

 مع الشاسعة بحدوده ويتميز العربي المغرب دول يتوسط والذي الجزائر تحتله الذي االستراتيجي للموقع ونتيجة      

العبور للمهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا  دول فان الجزائر تعتبر من أهم ومالي، كالنيجر والصحراء الساحل دول

 أوروبا،منها والى كونها دول مصدرة للمهاجرين غير الشرعيين  إلى إضافة الضفة الجنوبية ألوروبا، نحوواسيا 

منتشرة في كامل القارة اإلفريقية ولكنها ترتفع كلما اتجهنا شماال مما يجعل حصة الدول  والهجرة السرية نحو أوروبا

 1كبيرة .المغاربية منها 

                                                             

قسم العلوم  الدولية،ماجستير في العالقات  )رسالة "،الجزائر من منظور إنساني الشرعية فيرشيد، " واقع الهجرة غير  ساعد -1 
 .93(، ص.8008-8000جامعة محمد خيضر بسكرة،  السياسية،

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/12/20141211101950627544.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/12/20141211101950627544.html
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وقد شهدت األلفية الجديدة إلى موجات جديدة من الهجرات غير الشرعية من الدائرة الجيوسياسية اإلفريقية         

) الفقر والبطالة ، الحروب والنزاعات( جنوب الصحراء نحو المغرب العربي بسبب تزايد التداعيات السلبية للعولمة  

البحر ألابيض املتوسط إلى أوروبا ، حيث أن  عبرفي هذه المنطقة ، أو التوجه والتوطن  سواء باالستقرار ،

 الذين ينتقلون من النيجر مالي تشاد والسنغال والتي تعد  الكثير من الشباب ألافارقة
ً
املهاجرين سريا

أو غير ذلك ، 1الذين يمرون عبر الجزائر ثم المغرب نحو اسبانيا من أهم الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين 

 رية األخرى للهجرة من الجزائر إلى تونس وليبيا نحو ايطاليا عبر جزيرة صقلية . من الطرق الس

والخريطة التالية توضح المسارات الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين من منطقة الساحل والصحراء نحو شمال        

 المتوسط.إفريقيا ومنها إلى أوروبا عبر البحر األبيض 

 (08الشكل رقم )

      

http://newsing.bbc. co. UK media/images/4245300/gif/42453786 mapafricamigration416x 

355 gif: Retriever on 10- 09-2015.         

 اإلحصائيات فإن عبور كبلد الجزائر تعتبر (،08وبالنظر إلى أن هذه الدول الموضحة في الخريطة ) الشكل       

 الضفة نحو عبور منطقة الجزائر يعتبرون الساحل ودول من إفريقيا منتظم غير بشكل المهاجرين أن إلى تشير
                                                             

1 - Khadjia Elmadmad, Les Migrants et Leurs  Droits au Maroc, Cahier de L’UNISCO ( Migration et Humains).Université 

Hassan 2. Ain Choc .Casablanca, Maroc, 2004.p.10. 
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 رحلتهم وتمر سنويا   أوروبا يصلون إفريقيا من مهاجر 24000 بان حوالي اإلحصائيات وتقدر للمتوسط الشمالية

 وتحصيل العمل أجل من وذلك الرحلة أثناء محلية مدن في بداية مراحل يقيمون بعدة بالمخاطر والمحفوفة الشاقة

 وصولهم عند و الجزائر ليبيا، ونيجيريا، الكاميرون هي لهم المفضلة الرحلة، والمناطق لمواصلة الكافية األموال بعض

 وجهة تكون حين في لليبيا الشرقي الشمال في الواحات طريق يأخذ بعضهم يتخذون سبيلين بالنيجر أغادير مدينة إلى

 الداخلية المناطق إلى يتجهون،  ثمة ومن ،تيتراواتين منطقة خاصة الشاسعة مدينة تمنراست إلى األخر البعض

 السواحل يفضلون وبعضهم إسبانيا إلى ومنها المغربية المملكة إلى طريقهم آخرون يواصلون و للجزائر الساحلية

 1اإليطالية. صقلية نحو للجزائر للهجرة والشرقية الشمالية

أن منطقة الساحل اإلفريقي ودول إفريقيا جنوب الصحراء لطالما شكلت تحديا لنظريات  بوزان،ويرى باري      

سنة تقريبا، نجد أن المنطقة  20حيث أنه بالرجوع تاريخيا إلى ما قبل  األمن،وكذا لمقاربة مركبات  الدولية،العالقات 

تشرد السكان على نطاق  األوبئة، المجاعة،تعاني قائمة من التهديدات على رأسها: الحروب،  وال تــــــــــــــزالكانت 

بحيث أصبحت المنطقة تشكل نموذجا " هوبزيا" قائما  البيئي،واسع، الممارسات القمعية لألنظمة الحاكمة والتلوث 

 2 بذاته.

ناء المؤسسي وضعيفة التنمية على المستوى دول هشة على مستوى البالهذه  فان ،(08) الشكلوبالنظر إلى      

االقتصادي ، ومنعدمة التجانس على المستوى االجتماعي ، ما يجعل قدرتها على التعامل مع هذه األخطار المتنامية 

، 3إستراتجية للدول الكبرى-أمرا صعبا ، خاصة في ظل تنامي األطماع االقتصادية والطاقية ، وكذا الحسابات الجيو

                                                             

 والمخاوف أوروبا مع األمنية المناولة يين الجزائر وعبر نحو الصحراء الساحل إفريقيا من المنتظمة غير الهجرةسمير قط،  -1 
 1945 ماي 08 جامعة :الجزائر اإلفريقي، الساحل في الجزائرية األمنية المقاربة :حول األول الدولي الملتقى في رقة مقدمةو)الداخلية، 

 .2.(. ص2013 نوفمبر .25 و 24 يومي قالمة
2 - Barry Buzan and Ole Weaver, Regions and Power; The structure of International Relations .(UK, Cambridge ; university 

press.2003.) .p.219.  

، 9900،العدد ،  جريدة الخبر الجزائريةحفيظ صواليلي، الساحل اإلفريقي يستقطب أطماع ويرسم استراتيجيات الغرب األمنية ،  -3 
 . 2، ص.8000-00-08تاريخ  
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يد الساحل اإلفريقي بقوس األزمات انطالقا من الصراعات االثنية المستعصية بالسودان) جنوب السودان ويمكن تحد

 .1ودارفور( ، تشاد وصوال إلى االنقسامات الداخلية والتهديدات األمنية التي تعرفها النيجر مالي وموريتانيا 

 وعبور الستقبال غير الشرعيين، بعدما كان منطقةمنطقة "توطين" للمهاجرين  العربي المغرب و لقد أصبح          

 التهديدات أهمّ  من وشرعية ، وغير سّرية   بطريقة   تتمّ  والتي الكبرى، الصحراء اإلفريقية منطقة من للمهاجرين، القادمين

 مراقبتها من جدا تصّعب الحركيات تلك سّرية ألنّ  اإلفريقية، الدائرة من الجزائري القادمة القومي لألمن الحالية

 الهجرة يغذي ما برـــــأك .الوطنية عبر طبيعتها بحكم لها التصّدي في الجزائرية الّدولة سيادة من وتحّد 

 )أمن طبيعية  " السّكان لتطّلعات على االستجابة قادرة   داخلية   إفريقية   بيئة   إنتاج عن العجز هو الشرعية غير اإلفريقية

ا الهوية(، اإلنسانية، )الكرامة نفسية   وبقاء(،  .2أكبر( ودخل فردي الكسب )الشغل، مادّية وخصوص 

حاالت الهجرة  وتيرة تسارع ويرجع الكثير من الخبراء األمنيين، أن هناك محفزات سياسية وأمنية وراء ارتفاع و      

 االستقرار وعدم األهلية والحروب الديمقراطية انعدام هيو غير الشرعية من جنوب الساحل والصحراء نحو الشمال، 

 األمنية األوضاع إلى إضافة ، وهشاشة األنظمة السياسية جنوب الصحراء وكثرة االنقالبات العسكرية ،السياسي

، وحسب تقرير المكتب االممي لمكافحة الجريمة الشرعية غير الهجرة نحو االندفاع في يساهم هذا كل المتدهورة

ألف مهاجر غير شرعي يجني منهم المهربون وتجار البشر في المنطقة  22، حوالي 8002المنظمة الصادر سنة 

  3الف دوالر أمريكي .020أكثير من 

                                                             
1 -Mehdi Taje et autres, La Sécurité du Sahara et du Sahel,) FRANCE, Paris, CEREM, Décembre 2009(, p.13. 
2 - Philippe Marchesin, les nouvelles menaces. Les relation Nord-Sud des années 1980 à nos jours, )Paris, Karthala, 

2001(.108-109 

ماجيستير في العلوم السياسية  )مذكرة، أمنية-جيو اإلفريقي: مقاربة، التهديدات الالتماثلية في منطقة الساحل أعمر عمورة -3 
 .23-22.(. ص8000-8000، 9قسم العلوم السياسية، جامعة الجزائر  الدولية،والعالقات 



.شوادرة رضاد                              التبعات االستراتيجية للهجرة غير الشرعية من الساحل والصحراء اإلفريقية على األمن المجتمعي الجزائري       
            

 
 

 
                                                                                                                63-44.. ص50، العدد 50. المجلد المجلة الجزائرية للدراسات السياسية 

                                                                                                  EISSN : 2600 - 6480 

 

اإلرهاب عبر الحدود،  ،المنظمة الجريمة غرار على خطيرة أمنية بظواهر الشرعية غير الهجرة ارتباط إن          

 النعدام نتيجة بحيث الدولة استقرار يهدد أمنيا خطرا   السرية الهجرة من جعل وتجارة المخدرات المهاجرين ريبتهو 

 .والمخدرات المهاجرين ريبتهو  الجريمة شبكات فيه تنشط جيدا   جعلها مناخا   لها النسبي األمن

 أمنا أكثر مناطق إلى باالنتقال التوتر، بؤر عن واالبتعاد الحدود عبور إلى عديدة األمر بفئات هذا دفع حيث        

األفارقة  بتوافد المستهدفة الفضاءات من المغاربية المنطقة كانت وبالتالي واالجتماعية، الناحية االقتصادية في

 الدول قادمين من لمهاجرين جنسية 35 من أكثر إحصاء تم حيث والمغرب، والجزائر ليبيا حزام عبر خصوصا

 الغوس بمدينة تلتقي جنوب الصحراء في مسالك عبر عديدة لسنوات التوافد هذا استمر ، الفترات هذه خالل اإلفريقية

 ثم النيجر، جنوب إلى الحدود عبر ومنهما في شمالها، وسيكوتو كانوا إلى وصوال نيجيريا، غرب جنوب سيتي وبنن

 أما الشمال، باتجاه المسافرون يتشتت هناك ومن تمنراست جنوب الجزائر، إلى منطقة ومنها شماال، اورليت إلى

 باجي برج إلى ثم ومن مرورا بموبتي وتيساليت، الجنوب في باماكو من انطالقا مالي، فيمر من الثاني، الطريق

 .1الجزائر بوسط وغرداية ستتمنرا في مركزية نقاط إلى مختار، وبعدها

 

 

المجتمعي المبحث الثاني: تبعات الهجرة غير الشرعية اآلتية من منطقة الساحل والصحراء اإلفريقية على األمن 

 .الجزائري

ال شك أن للهجرة غير الشرعية اآلتية من منطقة الساحل والصحراء اإلفريقية، تحمل الكثير من التبعات           

الخطيرة التي تهدد السلم واألمن المجتمعي الجزائري، بسبب التدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين األفارقة ) نوع 

                                                             

قسم  الدولية،في العلوم السياسية والعالقات  )مذكرة ماجستير الجديدة في املغرب العربي،  ألامنيةسعيدي ياسين، التحديات   -1 

 003.ص (.8302-8،8302العلوم السياسية، جامعة وهران 
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 مكونات ) األمراض واالنتماء(، وتعقيد اللين الطابع ذات األمنية ترسيخ التهديدات في أخذتخاص من الهجرة(، و 

 في السيما فيها، االستثمار أو زوجها ا ت نتيجة (المنظمة والجريمة اإلرهاب) الصلبة ذات الطبيعة األخرى التهديدات

 من جهة، هذا العبور بلدان في يجدونها التي وحتى الشرعيين، غير المهاجرين بموجات تحيط التي ظل الظروف

 األمنية االعتبارات تلخيص ويمكن.اإلقليمية الدول تلك حدود عبر بتواجدهم يخلقونها التي التهديدات ثانية جهة ومن

 :1كاألتي الظاهرة لهذه

 باالنتماء وغياب الشعور الغريبة، والمظاهر األفكار انتشار نتيجة االجتماعي والبناء التماسك تهديد إمكانية -

 ،الوطنية الهوية عناصر على ر ا خط يشكل ما
 غير أخالقية ممارسات إلى منهم البعض ميل نتيجة والمالريا كالسيدا الفتاكة واألمراض األوبئة انتقال -

 .وغيرها كالدعارة

عبر  التنظيمات اإلجرامية قبل من وحتى اإلرهابية الجماعات طرف من بهم االختالط أو استغاللهم إمكانية -

 بين ومن االنتقال، أموال أو توفير العيش على تساعدهم أن شأنها من نشاطات أي ممارسة وكذا الوطنية،

 2والسحر. الشعوذة طريق. عن والتكسب العملة، تزوير ر ا انتشا األكثر النشاطات

 اإلثنيات نتيجة امتداد االنفصال، مشاعر تأجيج من الالجئين نزوح يمثله أن يمكن ما إلى باإلضافة هذا    -

 ذلك على وكمثال الدول، أمن وحدة تهديد شأنها من مسلحة، جماعات بإنشاء القيام أو الدولة، وراء حدود ما

مكانية الساحل دول في الطوارق حالة  ليبيا خاصة العربي، المغرب دول إلى والتمرد التذمر. عدوى انتشار وا 

 3والجزائر.

                                                             
 .111ص.المرجع السابق،  -1 

) رسالة دكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية ، قسم العلوم ، 6011-6002إستراتجية ألامن الوطني في الجزائر لخضاري، منصور  -2 

 . 082ص.(.8300-8308، 0السياسية، جامعة  الجزائر 

..تم تصفح املوقع يوم: 83/30/8302 ،30، العدد قراءات افريقيةاملواجهة،  وسبل واملالمح، ألابعاد :إفريقيا في الالجئين مشكلة توفيق راوية، -3 

02/30/8302  . 
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خطرا  مهّددا  لالستقرار  الجزائري، بوصفهمعلى األمن المجتمعي وترجع خطورة المهاجرين غير الشرعيين         

 في تجّندهم هو الجزائري، لألمن السّريين المهاجرين إليه تهديد يرقى أن يمكن ما أخطر أنّ  بيد والسياسي،االجتماعي 

 .1اإلجرامية أعمالها يعانونها لتنفيذ التي الصعبة أوضاعهم استغالل إلى تسعى التي ،اإلرهابية الجماعات

فرض على السلطات الجزائرية التعامل بجدية أكبر مع المشاكل  المجال األمني،الوضع، وفق خبراء في  هذا         

من انفالت أمني  تتخوف السلطاتألف مهاجر غير شرعي، فمن جهة  800و ألف 20المترتبة على تواجد ما بين 

 .وأعباء اقتصادية، ومن جهة ثانية تخشى اهتزاز صورتها لدى المنظمات الدولية في حال ترحيل المهاجرين

وجدت الحكومة الجزائرية نفسها مثقلة بعبء أمني واقتصادي إضافي، إثر قيام مهاجرين بإقامة  وقد

حيث أن هناك أحياء من صفيح وامتهان التسول، السيما مع قرار بعضهم الاستقرار في الجزائر، 

تجارة تواطؤ بين مهربي البشر والجماعات إلارهابية ، والتي استفادت بشكل كبير من خالل عائدات ال

بالبشر في منطقة الساحل والصحراء ، هذا من جهة ، واستطاعت أن تجمع معلومات أمنية حول 

تحركات املصالح ألامنية الجزائرية والعسكرية على مستوى الحدود الجنوبية .سواء الستعمالها من 

يين ألغراض إلارهابية وتجار ألاسلحة واملهربين أو حتى توظيف املهاجرين غير الشرع تطرف الجماعا

 00وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، في  رأخرى. واعتبالتجسس لصالح أجهزة مخابرات أجنبية من جهة 

 . 2تضم جزائريين"” مافيا منظمة“، "أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين بهذه األعداد الكبيرة تفق ورائه 8002جويلية

                                                                                                                                                                                                                   

http://www.qiraatafrican.com/home/new/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8

%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-  

 .00مرجع سابق، ص. حمزة،سالم  -1 

 82/30/8302،تم تصفح املوقع يوم :  املهاجرون غير الشرعيين.. عبء أمني واقتصادي يثقل كاهل الجزائرييناحمد عزيز،  -2 

/www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88https:/

-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86

%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%A1/  
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https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5/
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وقد انتشرت شبكات تمرير المهاجرين غير الشرعيين و استفحلت بالنظر إلى شساعة الشريط الحدودي حيث     

أصبح هذا األخير منطقة عبور للشبكات اإلجرامية في تهريب المخدرات لترويجها محليا أو نقلها إلى البلدان 

إلى الجزائر قادمين من البلدان المجاورة مما  المجاورة، كذلك العدد الكبير للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتوافدون

وان عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم القبض عليهم أدى إلى تكوين شبكات متخصصة في تهريب األشخاص، 

في أعمال إجرامية حيث أعطى مثاال : بالتزوير والمتاجرة باألعضاء البشرية وحتى التجنيد فيما تعلق باألعمال 

تحدي أمني مرهق للجزائر يصعب حصره أو رصده، والذي ال يتطلب مراقبة أمنية فحسب بل مراقبة"  اإلرهابية وهو

 ."1أمنية اجتماعية

كما ساهمت مخرجات الهجرة غير الشرعية اآلتية من منطقة الساحل والصحراء اإلفريقية ،في استفحال ظاهرة        

ل ، وبالتالي زيادة التهريب للثروات الوطنية إلى بلدانهم األصلية، الجرائم االقتصادية كتبييض األموال ، وغسيل األموا

وبكميات كبيرة مما يضر باالقتصاد الوطني ، وهو ما ينعكس سلبا على التنمية المحلية واالستقرار االقتصادي 

في ووصلت  صاحبه نوع من تهديد لألمن المجتمعي الجزائري ، بفعل األعداد المتزايدة للمهاجرين غير الشرعيين ،

 بعض األحيان إلى االعتداء على السكان وحتى قوات األمن الوطني في العديد من المناطق .

إن ظهور جيل جديد من المهاجرين غير الشرعيين ) عائالت مهاجرة (الذين  يسعون إلى التوطن واالستقرار في      

عدام أرقام حقيقية يمكن من خاللها إحصاؤهم ، وتكمن خطورة ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين تكمن في ان الجزائر

،فإنه سوف يفرض نوع جديد من التحديات   ومراقبتهم مراقبة دقيقة خاصة عند دخولهم ومرورهم وخروجهم من الوطن

                                                             

 : 5/00/6012، صحيفة املوعد الجزائرية، تم تصفح املوقع يوم : الهجرة غير الشرعية...خطر يهدد أمن الجزائر القومي -1 

-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-https://elmaouid.com/dossiers/3513

-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9

-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2  
 

https://elmaouid.com/dossiers/3513-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://elmaouid.com/dossiers/3513-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://elmaouid.com/dossiers/3513-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://elmaouid.com/dossiers/3513-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
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األمنية ذات البعد االجتماعي ، والمتمثل أساسا في " تهديد الهوية الوطنية"، خاصة وأن هؤالء المهاجرين يتميزون 

افي وهوياتي كبير ) ماليين، تشاديين، نيجيريين ، بوركنافاسو ، السنغال...( ، وهو ما يصعب من عملية بتنوع ثق

 إدماجهم ، مما يجعلهم يشكلون مجتمعا موازيا من خالل إنشاء كانتونات في أطراف المدن . 

أظهرت العديد من اإلحصائيات أن الكثير  باإلضافة إلى التهديد الهوياتي مستقبال على األمن القومي الجزائري،    

حالة لمرض حمى المستنقعات  68سجلت وقد  المعدية،من المهاجرين السرين من إفريقيا يحملون األوبئة واألمراض 

نزحوا إلى التراب الوطني في اآلونة  أفارقة وهي كلها حاالت "مستوردة"، نقلها ،8009سنة"مالريا" بوالية تمنراست 

 عن إصابات أخرى منتشرة في عدد من واليات الجنوب التي بات سكانها مهددون بهذا المرض في األخيرة، فضال

 .1حال عدم تبني إجراءات وقائية في القريب العاجل
 المقاربة الجزائرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية اآلتية من منطقة الساحل اإلفريقي. -1

من قبل دول جنوب القارة موقع الجزائر االستراتجي كان نقطة جذب واستقطاب للمهاجرين غير الشرعيين  إن        

وهو  منها، حيث يفضل الكثير منهم اختراق الصحراء الجزائرية و التسلل ،األوربياإلفريقية وعبور لهم نحو الفضاء 

التي تهدد السلم واألمن المجتمعي  اتها السلبيةوتحجيم تأثير  ما دفع بالجزائر إلى مواجهة هذه الظاهرة المعقدة

أن الجزائر قدمت مقاربة شاملة لمواجهة هذه  واللينة، حيثتزاوجها مع العديد من المخاطر الصلبة  الجزائري، بسبب

 واإلنساني.االجتماعي  القانوني، األمني،-السياسيسواء على المستوى  السلبية،الظاهرة 

 

 :  األمني-على المستوى السياسي  -1
                                                             

 888/30/8302تم تصفح املوقع يوم : ،الجزائر تحّولت من نقطة عبور للمهاجرين ألافارقة إلى منطقة إقامة بإمتيازسارة ط، رض ى ك، محمد ل،  -1 
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في إطار المساعي الحثيثة للدولة الجزائرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، تبنت الجزائر موقفا واضحا في هذا       

دعم دول الساحل والصحراء  خالل، الهجرة، منالصدد، حيث تحولت المقاربة الجزائرية كثيرا بالتركيز على مسببات 

خالل آلية التنسيق  خطيرا، منمنيا وسياسيا أهذه الدول التي تعاني انكشافا سياسيا من خالل إعادة االستقرار إلى 

من خالل االعتماد على الدبلوماسية األمنية اللينة لتامين  مالي،وهو ما جرى عليه العمل كثيرا في أزمة  السلم،وبناء 

 في منطقة الساحل والصحراء. ياالستراتيجعمقها 

التي  قمة تونس ودائما في إطار مباحثات خمسة + خمسة، تم إدراج ملف الهجرة ألول مرة باهتمام كبير في       

اجتماع م، ثم في 8008أكتوبر  02و 09خصصت لدراسة مجال الهجرة في الحوض المتوسطي والمنعقدة يومي 

د سمحت هذه اللقاءات بالتطرق م. فق8002في سبتمبر  لقاء الجزائرم، وكذلك 8009أكتوبر  89و 88في  الرباط

وكيفية بناء حوار وتعاون فعال   إلى أغلب النقاط المهمة المتعلقة بالهجرة عامة ومشكلة الهجرة غير القانونية خاصة،

في مجال تنظيم حركات األشخاص بين األطراف، وتحسين وضعيات العمال المهاجرين ومحاربة الدخول السري 

 القبول واإلدماج بين الدول المعنية بها )دول االنطالق والعبور واالستقرار(. خاصة بإبرام اتفاقيات إعادة

 

 على القومي ألمنها اإلفريقية الجيوسياسية الدائرة من اآلتية التهديدات مع تعاملها في الجزائر وتعتمد        

 ومراقبة   الصحراوي لإلقليم أكبر أمنية   تغطية   إلى تهدف أمنية   سياسة على باالعتماد داخلي ا :مزدوجة   استراتيجية

 إقليمّية   استراتيجية على باالعتماد وخارجي ا والعسكرّية؛ األمنّية اآلليات من عبر مجموعة   البرّية للحدود أوسع وحراسة  

 وما والساحل الصحراء من اآلتية المشتركة للتهديدات الجماعية الضرورية للمواجهة واآلليات الوسائل لحشد تسعى
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نشاء أطر المنطقة دول بين األعباء بتوزيع وذلك وراءهما،  مراقبة في المسّجل العجز لتغطية مشتركة   عملياتّية   وا 

 .1دولها بين المشتركة والحدود الصحراوية-الساحلية المنطقة

تنظيم اجتماع في الجزائر بين الخبراء األفارقة والدوليين في مجال  ،8009تم في شهر افريل  الصدد،وفي هذا     

إفريقي يحدد عدد من اإلجراءات الواجب  "بمخطط عمل"الجتماع اهذه  (، وخرجوالتنمية )الهجرةالهجرة حول موضوع 

تحسين  باألشخاص،مثل تعزيز آليات مكافحة شبكات التجارة  والدولي،القاري  الوطني،اتخاذها على المستوى 

ظروف تشغيل الشباب، إدراج إجراءات قانونية فعالة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتشجيع اتفاقيات التعاون بين 

 .2للتحكم في الهجرة غير الشرعية اإلفريقيةالدول 

 افريقية تتمحور حول أربع نقاط أساسية:  ةاستراتيجيتبنت اجتماع الجزائر  اإلفريقي،وباإلضافة إلى مخطط العمل    

 الهجرة والتنمية، -0

 الهجرة والسلم واالمن واالستقرار ، -8

 الهجرة وحقوق االنسان ، -9

 الهجرة والموارد البشرية . -2

ضرورة تبني مقاربة متوازنة على  بالجزائر، 2+2لوزراء الخارجية  من خالل اجتماع وأكدت الجزائر          

وتضامنية ومتعددة الجوانب لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بحيث تتفق مع الشراكة الجهوية المبنية على ترقية 

الشراكة االقتصادية والتضامن لمواجهة فّعالة ودائمة لهذا التحدي المشترك، مع األخذ بعين االعتبار األبعاد األمنية 

                                                             

، ) رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية، قسم العلوم السياسية،  الدوائر الجيوسياسية لألمن القومي الجزائري حمزة حسام،  -1 

 .032(.ص. 8300-8303جامعة باتنة ، 

،) مداخلة في ملتقى الهجرة غير الشرعية الشرعية، بين اآلليات األوروبية والمطامح اإلفريقيةالهجرة غير عمروش عبد الوهاب،  -2 
 .889(، ص.8002المواجهة،  ةواستراتيجيفي منطقة البحر األبيض المتوسط المخاطر 
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اإلجرام المرتبطة بالمتاجرة بالبشر واألبعاد التنموية للقضاء على األسباب االقتصادية واالجتماعية للتصدي لشبكات 

 .1المولدة لهذه الظاهرة

ونظرا  لما يثيره موضوع الهجرة غير الشرعية من مشاكل، فإن أغلب الدول ركزت على الجانب األمني         

المقاربة جسدتها الجزائر من خالل مد حدودها بطاقات بشرية  كوسيلة لوضع حد لهذه المعضلة الخطيرة، وهذه

مكانيات مادية لتطويق الحدود وحمايتها من التسلل إلى إقليمها أو الخروج منه بصفة غير قانونية، أهمها نشر قوات  وا 

مكافحة الهجرة الديوان المركزي لشرطة الحدود على جميع منافذ اإلقليم، كما أنشئت المديرية العامة لألمن الوطني 

، وهو جهاز مركزي للقيادة والتنسيق بين مختلف الفرق الجهوية للتحري بصفته مؤسسة لإلشراف  غير الشرعية

والتنسيق ومن مهامها مكافحة خاليا وشبكات الدعم التي تساعد على إيواء األجانب الذين هم في حالة غير شرعية، 

ية وقائية وردعية للهجرة غير ـــــقامة غير الشرعية ، وضع إستراتجواإل  مكافحة تزوير الوثائق المرتبطة بالهجرة

 2. الشرعية

على التعاون والتضامن  هي التشجيع واألمني،على المستوى السياسي  يةمقاربة الجزائر ال المجمل، فانوفي      

وتقديم المساعدات للدول التي تعاني من اضطرابات سياسية  الهجرة،والقاري من أجل التخفيف من مسببات  اإلقليمي

وأمنية ونزاعات داخلية ، واختالالت اقتصادية وتنموية من أجل تحييد مخاطر الهجرة غير الشرعية التي أصبح تهديد 

حقيق للسلم واألمن المجتمعي الجزائري، كما ان الجزائر لم تهمل الجانب األمني الذي يعد عصب أي السياسة 

وتتمثل اإلجراءات العملية في تشديد المراقبة على الحدود الجنوبية للبالد، وجعل مكافحة الهجرة من األمنية العامة ، 

                                                             

،تم تصفح الموقع يوم 8002جانفي  88،   الجزائر تدعو إلى مقاربة تضامنية لمواجهة الهجرة غير الشرعيةمليكة خالف ،  -1 
08/09/8002. 

https://elmassa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7

%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%B9%

D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-.  

، كلية  2العدد  مجلة االجتهاد القضائي، " مكافحة جريمة تهريب المهاجرين في ظل قانون العقوبات الجزائري ، "وردة شرف الدين -2 
 .91، ،ص2013 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

https://elmassa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-.
https://elmassa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-.
https://elmassa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-.
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األمنية على تفكيك  األجهزة وتعملمهام قوات األمن والجيش المرابطة على الحدود، السيما مع مالي والنيجر وليبيا. 

هاجرون الذين قبض عليهم داخل التراب الجزائري، فيتم وضعهم في مراكز شبكات تهريب المهاجرين األفارقة. أما الم

 إيواء خاصة، إال أن الطاقة االستيعابية محدودة نظرا للعد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين.

كما تعمل السلطات على تنظيم عمليات ترحيل المهاجرين األفارقة نحو بلدانهم األصلية، إال أن هذه العمليات     

تبقى محدودة ، لصعوبة تنظيمها. فهي ممكنة باتجاه دول الجوار، مثل مالي والنيجر، لكنها صعبة، إن لم نقل 

عمدون إتالف أوراق هويتهم والتخلص منها، مستحيلة نحو دول غير مجاورة، خصوصا أن المهاجرين السريين يت

يمكن لحزمة اإلجراءات األمنية هذه أن تحّد من الهجرة السرية نحو  األصليةتحديدا  لتجنب رحيلهم نحو أوطانهم 

 .1أوروبا عبر المتوسط. لكنها تبقى أداة لمعالجة األعراض والنتائج، ال األسباب

  التشريعي -على المستوى القانوني -2

والصحراء االفريقية  الساحلن التهديدات الحقيقية للهجرة غير الشرعية االتية من الحزام الجيوبوليتكي لمنطقة إ         

عقابية من أجل التخفيف من الردعية و القانونية ال جراءات العديد من االلى اتخاذ إ، دفعت بالسلطات الجزائرية 

تجية الختالطها مع االرهاب والجريمة المنظمة ، وهو ما دفع بالمشرع ن ،تاثيراتها على االمن المجتمعي الجزائري

وتكييفها مع متطلبات المرحلة الجديدة ، دون االخالل بمبادئ حقوق غير الشرعية  الجزائري إلى تعديل قوانين الهجرة 

 االنسان واالتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

كبير، وباتت تهدد كيان الدولة واستقرارها، مما استدع المشرع أن  هذه الظاهرة استفحلت بشكل وقد انتشرت       

قامتهم وتنقلهم فيها،  08-01يعالج الظاهرة بأبعادها المختلفة بموجب قانون  المتعلق بدخول األجانب إلى الجزائر وا 

                                                             

على  8002مارس02: ، تم تصفح الموقع يوم8002نوفمبر2، العربي الجديدعبد النور بن عنتر، الجزائر في مواجهة الهجرة،  -1 
 الموقع: 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/11/3/%D8%A  

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/11/3/%D8%25A
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/11/3/%D8%25A
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ـــــــــــــــــــــــــنبي بالحبس من العديد من اآلليات ، أهمها معاقبة المهاجر غير شرعي األجــــــ  هذا األخير، عالج في فحواه

، كما عالج قانون دخول  1(دج 900000( دج إلى) 000000وبغرامة مالية من)   ( أشهر إلى سنتين09ستة )

األجانب حالة األجنبي الذي يرتكب عمال يهدد امن الدولة واستقرارها بإبعاد هذا األخير ،وهذا اإلجراء يدخل ضمن 

ال استخدمت القوة في   األعمال التي تأمر الدولة بها فردا أو أكثر من األجانب المقيمين لديها بالخروج من ديارها، وا 

 2للدولة انطالقا من مبدأ فرض سيادتها على إقليمها. مكرس حقم االمتثال . وهذا تنفيذ األمر عند عد

 باألحكام اإلخالل دون" : مايلي على تنص فقرتين من المكونة العقوبات قانون من 01 مكرر (175) فالمادة       

 20.000 وبغرامة أشهر ( 06 ) ستة ( إلى08) ) شهرين من بالحبس يعاقب المفعول السارية األخرى التشريعية

 غير بصفة الوطني اإلقليم يغادر مقيم أجنبي أو جزائري العقوبتين كل هاتين بإحدى أو ،دج 60.000 إلى دج

 مزورة وثائق باستعماله أو هوية بانتحاله وذلك ، الجوية أو البحرية أو البرية مراكز الحدود أحد اجتيازه أثناء شرعية

 القوانين توجبها باإلجراءات التي القيام من أو الالزمة الرسمية الوثائق تقديم من للتملص أخرى احتيالية وسيلة أي أو

 غير أماكن أو منافذ عبر الوطني اإلقليم يغادر شخص كل على العقوبة نفس وتطبق .المفعول السارية واألنظمة

  ."3الحدود مراكز

الشرعيين األفارقة، من خالل  المهاجرين غيرحاولت الجزائر التقليل من خطورة  التشريع،وانطالقا من هذا            

والذي يعد  القانونية،وأحد هذه اإلجراءات القمعية في مجال مكافحة الهجرة غير  ردعية،-وقائية  إجراءات وتدابير

                                                             

، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  2العدد  مجلة االجتهاد القضائي، "الهجرة غير الشرعية بين اإلباحة والتجريم "،حسينة شرون ،  -1 
 .27،ص2013 جامعة محمد خيضر، بسكرة ، 

بشروط  المتعلق2008 يونيو سنة 25الموافق 1429جمادى الثاني عام  21مؤرخ في 11- 08رقم  قانون من 34انظر المادة  -2 
قامتهم بها وتنقلهم فيها  .دخول األجانب إلى الجزائر وا 

،) رقة بحث مقدمة  الملتقى الوطني الثاني  حول  :الشرعية غير الهجرة لمكافحة واإلقليمية الدولية الجهود بوزينة، امحمدي آمنة -3 
 .02.(.ص.8000ماي  89-82الجزائر ، جامعة الشلف، الجزائر،  ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأثارها الدولية :حالة
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لألمن العام وألمن الدولة ا  إجراء  إداريا  بطبيعته ومنصوصا عليه في القانون هو الترحيل لمن يشكل وجوده تهديد

 1الترحيل.وكل األسباب التي يمكن االستناد إليها لتبرير قرار  الوطنية،وللمصالح 

 خاتمة

قدمت هذه الورقة البحثية، تحليال تم التركيز فيه على جانب مهما من تداعيات وانعكاسات الهجرة غير           

الشرعية اآلتية من منطقة الساحل والصحراء اإلفريقية على األمن المجتمعي الجزائري ، حيث أن تزايد معدالت 

اجرين غير الشرعيين ذات طبيعة  "عائلية"، وهو ما الظاهرة خاصة في نوعية المهاجرين، حيث أصبحت طبيعة المه

يضع الجزائر في تحدي خطير وتهديد مستقبلي  وتعقيدات أمنية في المستقبل القريب، خاصة وأن هذه الحركات 

المهاجرة سريا وجدت مالذها من خالل االستقرار والتوطين في الجزائر ، ويمكن إجمال أهم النتائج المتوصل إليها في 

 ي:ما يل

يعتبر الحزام الجيوبوليتكي الممتد من الساحل والصحراء اإلفريقية نحو الحدود الجنوبية للجزائر أكبر مصدر  -

 الشرعيين.للمهاجرين غير 

ساهمت العديد من العوامل السياسية، األمنية واالقتصادية وحتى النفسية واإلعالمية في استفحال ظاهرة  -

 والصحراء نحو الجزائر. الهجرة غير الشرعية من منطقة الساحل

حيث أصبحت الجزائر تعاني تحديات خطيرة جراء  األمنية،حملت الهجرة غير الشرعية الكثير من التعقيدات  -

تجارة البشر  كاإلرهاب،بسبب اندماجها مع العديد من التهديدات الحاصلة في المنطقة  الظاهرة،هذه 

 التجسس لخدمة أجند غربية . غراضألات .أو حتى إمكانية تجنيدهم ر والسالح المخد

                                                             

 .8002( من القانون سنة 90المادة الثالثين ) -1 
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تجلت خطورة المهاجرين غير الشرعيين على سالمة وأمن المجتمع الجزائري، نظرا لصعوبة تحديد هوية كل  -

 المهاجرين وبلدانهم األصلية، وعددهم الحقيقي المنتشر على طول الجغرافية الجزائرية.

محليا إقليميا أو حتى دوليا، فإنها لم تستطع  سواء الجزائر،بالرغم من اآلليات والمقاربات التي انتهجتها  -

 المجتمعي.المحدقة باألمن  الظاهرة وأخطارهاالجزائر أن تحد من هذه 

 الشرعية:التوصيات المقترحة لمواجهة تبعات الهجرة غير 

 الخارجية ووزارة الداخليةوتكوين بطاقية وطنية على مستوى وزارة  الشرعيين،إحصاء جميع المهاجرين غير  -0

 ،إلمكانية التعامل معهم

دون  الشغل،تكوينية في سوق  علمية،محاولة إدماج المهاجرين غير الشرعيين الذين يمتلكون مؤهالت  -8

 الوطنية،اإلخالل بالسياسات التشغيلية 

نشاطات المهاجرين غير  تحركات،مراقبة  الوطنية فيإشراك المجتمع المدني والمؤسسات اإلنسانية  -9

 الشرعيين،

ترحيل كل مهاجر غير شرعي يهدد أمن وسالمة الوطن والمجتمع الجزائري إلى بلده األصلي،و تفكيك  -0

 .الكانتونات العشوائية بطرق ذكية 



 الباحث مشرط يحي                                                                      االستراتيجية األوروبية في منطقة الساحل اإلفريقي 
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 ألاوروبية في منطقة الساحل الافريقي الاستراتيجية
European strategy in the African Sahel 
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 الملخص:
والساحل االفريقي خصوصا، حيث  ،االستراتيجية األوروبية في المنطقة اإلفريقية عموما المقال منطلقاتيتناول هذا     

يستهدف مضامين التوجهات السياسية، االقتصادية واألمنية للقوى األوروبية الفاعلة في النسق الدولي، وباألخص 
روبية التي استهدفت منطقة الساحل فرنسا( في منطقة الساحل االفريقي، كما سنتعرض الى أبرز اآلليات والبرامج األو 

 االفريقي.
 المنظمة الجريمة- االرهاب-الطاقوية  المصالح-الساحل االفريقي  الكلمات المفتاحية:

 

 

Abstract: 

     This article deals with the principles of the European strategy in the African region in 

general, and the African Coast in particular. Moreover, it addresses the implications of the 

political, economic and security orientations of the European powers on the international 

scene, notably France in the region of Sahel. 

Key words: African Coast - energy interests - terrorism - organized crime 
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 مقدمة: 
فريقية عموما، اإللقد وضعت التحوالت الجيوسياسية التي طرأت على النسق الدولي المنطقة      

وباألخص منطقة الساحل اإلفريقي في صلب االهتمامات السياسية والجيواقتصاية، وضمن الحسابات 
، خاصة " لهاهذه المنطقة "فناءا خلفيا روباألخص فرنسا التي تعتبالجيواستراتيجية للقوى األوروبية، 

التي أضحت وفق  ،التي حّولت األنظار الدولية الى هذه المنطقة 1001سبتمبر  11بعد أحداث 
منبع المخاطر والتهديدات الهيكلية المتنامية، والتي من أبرزها الظاهرة  الدوليةالتصورات الجيو أمنية 

 العابرة للحدود.ريمة المنظمة اإلرهابية، والج
هي طبيعة التصورات الجيو إستراتيجية للقوى  التالية: مامن هذا المنطق، يمكن طرح اإلشكالية 

األوربية في منطقة الساحل االفريقي؟ وما هي آليات ومضامين الحضور األوروبي في المنطقة 
 الساحلية اإلفريقية؟
 هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل دراسة المحاور التالية: 

 السياسة الخارجية األوروبية في منطقة الساحل اإلفريقي أوال: مرتكزات 
 البرامج( األوروبية في منطقة الساحل االفريقي ثانيا: اآلليات( 
 :مضامين وآليات الحضور الفرنسي في منطقة الساحل االفريقي ثالثا 

 :مرتكزات السياسة الخارجية األوروبية في منطقة الساحل اإلفريقي أوال:
بعد نهاية  - اإلفريقيةلقد عرفت العالقات التاريخية بين الدول األوروبية )االتحاد األوروبي( والدول    

بعّدة مراحل أساسية والتي يمكن اعتبارها من أهم قنوات )االتصال( العالقات  -الحقبة االستعمارية 
 عددة األطراف بين الجانب األوروبي ونظيره االفريقي، المت
 العالقة بعدة مراحل أبرزها:  : مرتإفريقية-جذور العالقات األورو  .1

 (اإلفريقيةروما )إنشاء الرابطة األوروبية  : اتفاقية7591/7591المرحلة األولى .أ
، وأهمها فرنسا بربط عالقات خاصة مع العديد من (7) قامت بعض دول السوق األوروبية الست   

 1591دول ما وراء البحار وأصرت على اإلبقاء عليها عند إعداد اتفاقية روما التي وقعت في عام 
 بإنشاءروما  اتفاقية؛ وعليه، سمحت (1)ونظمت عالقات دول السوق الستة بثماني عشر دولة إفريقية 

خاصة  اإلفريقيةول دقات تجارية وتقديم مساعدات اقتصادية للعال بإقامةسوق أوروبية مشتركة تسمح 
 .(3)المستعمرات الفرنسية سابقا
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 (1) باوندي )األولى والثانية( اتفاقية:  7591/7519المرحلة الثانية   .ب
، ورغم النقد الذي 1964أبرمت في "باوندي" )عاصمة الكامرون( اتفاقية باوندي األولى في جوان    

وجه إلى هذه االتفاقية باعتبارها شكل جديد، وامتداد للعالقة القديمة بين دول أوروبا الغربية 
ومستعمراتها في إفريقيا، وهي بذلك تكريس للعالقة بين المركز الرأسمالي، والمحيط المتخلف، وذلك في 

 الكثير إلى توقع فشلها، فقد نجحت هذهشكل مناورة متطورة الستمرار عالقات التبعية، وهذا ما دفع 
جانفي 31ولمدة تنتهي في 1969 (جويلية  29التجربة نجاحا ملحوظا أدى إلى إبرام اتفاقية ثانية في 

( كدليل على مدى ما بلغته EAMA( قامت بمقتضاها الرابطة األوروبية اإلفريقية ومدغشقر )7515
  .سنة 11اإلفريقية ومدغشقر من قوة طوال مدة تزيد عن عالقة السوق األوروبية المشتركة بالدول 

 Association d'Arucha (9) :إنشاء رابطة أروشا
بين السوق  1969سبتمبر  24أنشئت هذه الرابطة بمقتضى االتفاقية الموقعة في "أروشا" في    

تشبه رابطة أروشا األوروبية المشتركة، وثالث دول من شرق إفريقيا، وهي: أوغندا، تترانيا، كينيا، و 
الرابطة األوروبية اإلفريقية التي قامت إثر "اتفاقية باوندي" الثانية، حيث قامت كل منهما على أساس 
من المساواة بين الدول األعضاء في جميع األجهزة التي تتبعها، سواء مجلس الرابطة، أو مؤتمرها 

طقة للتجارة الحرة، مع احتفاظ كال من البرلماني، أو محكمة التحكيم، فضال عن إنشاء كل منهما لمن
 الجانبين األوروبي واإلفريقي بحق فرض بعض القيود على بعض المبادالت التجارية. 

 (9) : اتفاقية لومي )الطوغو(7519/0222المرحلة الثالثة  .ت
في بروكسل،  1973جويلية 25وقعت "اتفاقية لومي" بعد مفاوضات عسيرة وطويلة بدأت في    

، لمدة خمس سنوات قابلة (1)1975جويلية 28وانتهت بتوقيع االتفاقية في مدينة لومي التوغولية في 
دول من  6دولة إفريقية،  37دولة منها  46للتجديد بين مجموعة السوق األوروبية المشتركة، و 

بي يإفريقيا والكار دول من المحيط الهادئ، ويطلق على هذه الدول كلها اسم دول  3و ،الكاريبي
 Group of States African, Caribbean and Pacific The  (ACP.) والمحيط الهادئ

لم تنطلق "معاهدة لومي" من الصفر، حيث سبقتها خطوات تمهيدية كانت أولها كما أشرنا كما     
سابقا قيام "الرابطة األوروبية اإلفريقية"، وكذا "رابطة أروشا"، وكانت ثانيها قبول بريطانيا وايرلندا 

اء التسع ، وهذا ما جعل الدول األعض1972جانفي  21في السوق األوروبية المشتركة في  والدنمارك
دولة نامية تابعة للكومنولث البريطاني، وبالدخول في  20يسمح لحوالي  22تصدر بروتوكوال رقم 

مفاوضات مع المجموعة األوروبية للوصول إلى صيغة من صيغ التعامل معها، وذلك بالقياس على ما 
المجموعة، إال أن  اشترطته فرنسا سابقا من ضرورة اشتراك مستعمراتها القديمة بشكل من األشكال في

الفرق بين الحالتين يكمن في أن بريطانيا لم تنظر إلى مجموعة دول الكومنولث نظرة متساوية حيث 
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طلبت أن تتمتع حوالي عشرين دولة من إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ بكل امتيازات 
ات الفرنسية السابقة استثنيت بقية المشاركة التي تتمتع بها مجموعة الدول اإلفريقية ومدغشقر المستعمر 

 .(8)الدول اآلسيوية األعضاء أيضا في الكومنولث

االتفاقية أسلوبا جديدا في طبيعة العالقة االقتصادية والتجارة بين الدول الصناعية  ههاتلقد أوجدت   
(، هذا باألخذ بعين االعتبار مجموعة من النقاط اإلفريقيةوالدول غير الصناعية )الدول  األوروبية

 (5)األساسية هي: 
 .مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتخفيض أو إزالة الرسوم الجمركية -
مبدأ التخلي عن "بند الدولة األكثر رعاية" والعمل على إزالة العقبات والشروط المجحفة الحائلة  -

التأكيد على ضرورة نقلها ضمن أفضل الشروط للدول دون إمكانية نقل التقنية )التكنولوجيا( و 
 النامية

 كوتونو  اتفاقيةالمرحلة الرابعة:   .ث
دولة  UE -  (19 –بين دول االتحاد األوروبي  1000جوان  12تّم توقيع هته االتفاقية في    

دولة  48دولة، منها  11التي أصبح عددها  - ACP -والباسيفيك  يآنذاك(، ودول افريقيا، الكاريب
دولة من الباسيفيك، وتستمر االتفاقية إلى غاية سنة  18، ويريبادولة من الك 19افريقية، و

"لومي الرابعة" التي انتهى العمل بها  اتفاقية. في المقابل لقد حّلت اتفاقية "كوتونو" محل (72)1010
تسريع وتيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية بين  ، وتمثل إطارا من أجل1000فيفري  15في 

تحقيق األمن والسالم وترقية المحيط  جانب والباسيفيكي، إلى يبير االجانب األوروبي، االفريقي، الك
 . (77) السياسي وجعله أكثر استقرارا وديمقراطية

 منطلقات االهتمام األوروبي بمنطقة الساحل اإلفريقي:  .1
" أصبح االتحاد األوروبي الشريك التجاري اإلفريقية -من خالل جملة "اتفاقيات الشراكة األوروبية     

 1008، أين بلغ حجم التجارة البينية في - ACP -والباسيفيك  افريقيا، الكاريبيالرئيسي لمعظم دول 
مليار أورو، وصّدر منتجات بقيمة  14سلعا بقيمة  األوروبيمليار أورو حيث استورد االتحاد  99قيمة 
 -والباسيفيك  بيمليار  أورو، أما فيما يتعلق بحجم االستثمارات األوروبية  في دول افريقيا، الكاري 12

ACP -  (70)1001في سنة  1.155الى  1559مليون أورو في سنة  1.921فقد قفزت من. 
االتحاد األوروبي من  استراتيجية، مبادرة 1009أكتوبر  11تّبنت المفوضية األوروبية في  كما    

أفريقي من أجل التعجيل بالتنمية"، وهي تقوم على أساس صياغة إطار  -أجل أفريقيا "نحو ميثاق أورو
للدول الخمس والعشرين األعضاء في االتحاد األوروبي، باإلضافة إلى المفوضية األوربية، وتأتي هذه 
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الخطة في إطار التنافس الدولي على القارة، وخاصة من الواليات المتحدة األمريكية والصين؛ وقدرت 
 9، مقابل 1002للدول األفريقية في  أورومليار  19مساعدات التنمية من االتحاد األوروبي بمقدار 

حجم ، التزامه بزيادة 1009، وقد أقر المجلس األوروبي في جوان 1549مليارات فقط عام 
ورو سنويًا أمليار  12، ثم يرتفع إلى 1010ورو سنويًا، وذلك حتى عام أمليار  10المساعدات بقيمة 

األمراض ، وتهدف االتفاقية إلى القضاء على الجوع، والفقر ألمدقع، ومكافحة (73) 1019حتى عام 
اة االجتماعية بين الفتاكة(، وكذا تعزيز المساو  األمراضوغيرها من ، واألوبئة )االيدز، المالريا

، إلى جانب العمل على إقامة شراكة اإلفريقيةالجنسين، من خالل تمكين المرأة داخل المجتمعات 
 عالمية من أجل التنمية.

 (71: )ويمكن إيجاز ها كاآلتي: اإلفريقيةتجاه القارة  األوروبيةأبعاد االستراتيجية  .أ
 زيادة تمويل االتحاد األوروبي للقارة. -
 األوروبي في المجاالت األكثر أهمية. زيادة الدعم -
 إتباع االتحاد األوربي مسارًا أكثر كفاءة في التعامل مع القضايا األفريقية.  -

 األوروبيةاالستراتيجية لمنطقة الساحل االفريقي، وفقا للتصورات  األهميةمن هذا المنطلق، تزايدت    
ا الحيز  الجغرافي، بتضمنه لثالث دول مفهوما ضيقا لهذ األوربيونالجماعية الجديدة، أين حصر 
موريتانيا، مالي، والنيجر، نظرا لموقعها الجيو سياسي الذي يؤهلها ألن  :ساحلية صحراوية أساسية هي

التي ينتهجها االتحاد  politiques des voisinagesتحظى بسياسة هي أقرب لسياسات الجوار 
لجزائر، بحيث يملك هذان البلدان المتاخمان لالتحاد األوروبي مع دول الجوار المتوسطي، مثل ليبيا وا

األوروبي عمقا داخل الساحل الصحراوي الممتد جنوبا، فأي اضطراب أو توتر في هذا العمق، سوف 
(، مما يعني أن استقرار أوروبا ...يرّتد سلبا على جنوب أوروبا )هجرة سرية، ارهاب، جريمة منظمة

 (79).ل والصحراء الكبرىبات مرتبطا باستقرار منطقة الساح
 المنطلقات االقتصادية  .ب

تعتبر منطقة الساحل اإلفريقي صمام أمان، وضمانة الستمرارية تزويد أوروبا بالموارد الطاقوية    
تحوز مخزونا هاما من الحديد المهم  موريتانياوالمعدنية )النفط، اليورانيوم، ذهب...(، خاصة وأن 

من  8.7%المرتبة الرابعة عالميا في إنتاج اليورانيوم بنسبة لنيجر لصناعة الصلب في أوروبا، وتحتل ا
 "من احتياجات االتحاد األوروبي، وتعتبر  الشركة الفرنسية " 12%اإلنتاج العالمي وتغطي ما نسبته 

"Arevaرى أسترالية، بالنيجر، إلى جانب شركات أخ اليورانيومقول من أكبر الشركات المستثمرة في ح
 .جنوب كورية وهندية
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لى     كما تشير الدارسات إلى أن باطن الساحل )التشاد ،موريتانيا ،النيجر( يمثل ثروة بترولية هامة، وا 
"لمشروع غازوديك  استراتيجيةجانب هذه األهمية االقتصادية، فإن الساحل يصنف منطقة عبور 

"Gazoduc  كلم، وينطلق من "واري" في 4128وهو أنبوب الغاز العابر للصحراء، ويمتد على مسافة
 األشغالبدأت حيث  ، كلم( 120بالجزائر ) "كلم(، ثم "حاسي الرمل41 كلم(، النيجر ) 1037نيجريا )

، وتستثمر فيه شركات أوروبية 2009جويلية  03فيه بعد االتفاق الذي أبرم بين الدول الثالث في 
االسبانية" و"غاز  Repsolريبسول "االيطالية" و ENI" و"إيني  الفرنسيةTotal كبرى مثل: "توتال 

البريطانية"، ويسمح ألوروبا التزود بالغاز الطبيعي بإمكانيات سنوية تصل إلى  Gas Naturalطبيعي 
 (79)مليار متر مكعب. 30

 اآلليات )البرامج( األوروبية في منطقة الساحل االفريقي: ثانيا:
 stratégieمن أجل الساحل   االستراتيجية) من أجل األمن و التنمية في الساحل االستراتيجية   .7

pour le sahel). 
لتغطية ما تسميه الوثيقة "بقلب الساحل" الذي يشمل شمال شرق   االستراتيجية ههات جاءت    

بهشاشة أمنية، وضعف سلطات الدولة  موريتانيا، شمال مالي والنيجر، فهذا الحيز الجغرافي يتميز
قانونيا، لكن ال تراقب بالشكل المالئم لكل أقاليمها،  مسئولةهناك، فموريتانيا، مالي والنيجر هي دول 

حكومة من طرف أنظمة تسلطية غير ديمقراطية، ما يجعلها في كثير من األحيان خصوصا، وأنها م
؛ ثم أن هذه الدول تفتقد للموارد المادية، وفي أحيان اجتماعي  -مصدر التهديد األول للبناء السوسيو 

كثيرة تنقصها الحوافز لتغيير هذا الواقع، وبشكل مناقض تنشط على أراضيها شبكات الجريمة 
واإلرهاب العابرة للحدود التي تعتبر مناطق حاضنة لها، والتي تستفيد في كثير من األحيان  المنظمة،

تواطؤ السكان المحليين، خصوصا أمام محدودية وعجز الجيوش الموريتانية، المالية، والنيجيرية 
 .(78) لتحقيق األمن ومراقبة كامل حدودها.

قة الساحل اإلفريقي على تقديم االلتزام في أربعة ، ترتكز المقاربة األوربية تجاه منطإجماال    
 (75) ، هي كاآلتي: استراتيجيةمستويات 

ضمان التنمية، تعزيز دور الحكم الراشد وحل النزاعات الداخلية، ويكون ذلك بإتاحة الفرص  -
االقتصادية واالجتماعية لكل السكان، واالبتعاد عن ثقافة "الزبونية القبلية والعرقية" التي تناقض 

في كل تعزيز تواجد الدولة  هو ، و البديل لذلك(02)والكفء الديمقراطية في التسيير الفّعال 
 .المناطق، خصوصا األقاليم الحدودية البعيدة والمعزولة عن التغطية الكاملة للسلطات المركزية
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تعزيز التعاون اإلقليمي بشكل أكثر تحديدا ووضوحا، بحيث بات األوروبيون أكثر اقتناعا بأن  -
حدود، المساعدات التي يقدموها ستكون أكثر فاعلية وكفاءة، إذا تم حصرها في حيز جغرافي م

وتحت إطار مشترك من التنسيق بين الفواعل المعنية داخليا )الدولة، المجتمع المدني، القطاع 
وجهويا )الجزائر، نيجيريا، المجموعة االقتصادية لغرب إفريقيا(، وهو ما يتيح مراقبة هته  ،الخاص(

التنموية وفق معايير  الموارد عن قرب، وتقديم المرافقة والتوجيه للدول المستفيدة في تسير برامجها
 (07) الشفافية والحوكمة الرشيدة.

تقوية القدرات األمنية للدول الوطنية في المنطقة، وبناء دولة القانون، ويكون ذلك بتوفير  -
اإلمكانيات المادية )التجهيزات العسكرية( لضمان تغطية أمنية لكامل األقاليم الجغرافية، ما يقلص 

تي قد تستغلها الفواعل األخرى )جماعات إرهابية وتنظيمات إجرامية( المساحات الغير المحكومة ال
وكذا العمل على ضبط انتشار السالح وحصره في يد الدولة فقط، دون التعسف في استعماله من 
طرف أعوان األمن الرسميين، وذلك لتحقيق دولة الحق والقانون، والذي يعد أحد الركائز األساسية 

 في بناء دولة عصرية.
متغير حسين المستوى االقتصادي، ومحاربة العنف المتطرف والراديكالية، حيث تم الربط بين ت -

واألمن، ألن الواقع أثبت أن "األمن والتنمية" هما وجهان لعملة واحدة، فنجاح الدولة في  االقتصاد
حجة تحقيق الرفاهية االقتصادية لمواطنيها كفيل بقطع الطريق أمام استعمال العنف والتطرف ب

 انتشار الفقر والحاجة االقتصادية.
 استراتيجيتهرسم  بإعادةالمستويات )الركائز( االستراتيجية، قام االتحاد األوروبي  ههاتانطالقا من     

)برنامج( الخدمة  استراتيجيةالجديدة في منطقة الصحراء الكبرى والساحل االفريقي من خالل "
 (00)األوروبية للتحرك الخارجي" والتي تّم تجسيدها من خالل مجموعة من البرامج والتي من أهّمها: 

 برنامج مكافحة اإلرهاب في الساحل:  .0
في مجال  الجهورييهدف هذا البرنامج إلى تقوية القدرات العسكرية المحلية وتحسين التعاون     

مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة خصوصا تجارة السالح عبر مناطق الصحراء؛ وتّم تموين هذا 
 6.7بهدف ضمان استقرار المنطقة المعنية، وقدرت ميزانيته بحوالي  البرنامج على المدى الطويل

حقيقي في ( هذا وُيتوقع من هذا البرنامج إنشاء وخلق تضامن 1011/1018ورو )فترة أمليون 
 .الساحل، على شاكلة التعاون البوليسي واألمني في قارة أوروبا

 Système D’information de la Police: برنامج المعلومات للشرطة في غرب إفريقيا  .2
d’Afrique oust WAPIS 
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في يهدف هذا البرنامج إلنشاء أرضية لتبادل المعلومات والخدمات البوليسية واالستخباراتية، ويشمل   
المرحلة األولى: البنين، غانا، مالي، موريتانيا والنيجر والمجموعة االقتصادية لغرب إفريقيا والشرطة 

( 1011/1011(، كما تعهد البنك األوروبي للتنمية بتقديم موارد مالية خالل فترة )Interpolالدولية )
ة، وحشد القدرات العسكرية لمنع مليون أورو، للمساعدة على تقوية القدرات المؤسساتية للدول 41بقيمة 

 النزاعات في غرب إفريقيا. 

البرنامج األوروبي لمكافحة تجارة المخدرات والجريمة المنظمة في المجموعة االقتصادية لغرب  .1
 إفريقيا:

مليون أورو، مقدم من طرف البنك 19.7حيث مّون االتحاد دول هذه األخيرة، بمبلغ إضافي قيمته   
 ت، استفادMission PSDC SAHELوالدفاعية  األمنيةبعثة السياسة  إطارفي  للتنميةاألوروبي 

والجريمة ، لمكافحة االرهاب Eucapsahel مدنية سميت مهمة من 1011النيجر في جويلية 
 مليون أورو.  1،4، وهي مهّمة تمتد على سنتين بمبلغ مالي قدر بالمنظمة

 

 االستراتيجية من أجل الساحل:: المساعدات األوروبية في إطار 27جدول رقم 

المساعدة المخصصة في إطار "القمة  الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 FEDالعاشرة" للبنك األوروبي للتنمية 

االستراتيجية األوروبية من أجل 
 الساحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 مليون أورو 92 مليون أورو 922 مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 مليون أورو 8.1 مليون أورو 799 مـــــــــــــــــــــــــــــــوريتانيا

 أورومليون  57.9 مليون أورو 198 النيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجر

 

الّتحديات األمنّية  الهياكل لمواجهةاألوروبّي على إنشاء العديد من  االتحادلقد عمل  في المقابل،     
 االتحادأركان  هيئة: اھالتّي أنشأ الهيئات أهم للّدفاع واألمن، ومن بين األوروبيةفي إطار السياسة 

 2007األوروبّي، وأصبح منذ  لالتحاداألوروبّي، الوكالة األوروبّية للّدفاع واألمن، واللجنة العسكرّية 
رجل قادرة على الّتدّخل في حالة األزمات، كما تبّنى  1500يمتلك فرقا تكتيكّية تتكّون كّل فرقة من 

 االستخبارات، االتصاالترة خططا لتطوير القدرات العسكرّية، خاّصة فيما يتعلق بالقيادة والسيط
التي تهدف إلى  االستراتيجية، المراقبة، كما قام بإنشاء وكالة الّتسليح األوروبّية والبحوث االستراتيجية

 .(03) تطوير الّتعاون األوروبّي في مجال الّتسلح، وتسيير األزمات وتقوية الّدفاع واألمن في أوروبا
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 االستخباراتية تهامعلوماعلى إنشاء وكالة استخبارات تلزم الّدول األعضاء بدمج  االتحادكما يعمل     
نشاء ، تبّنى المجلس األوروبّي 2003في كّل الّدول، وفي سنة  االرهاب مكافحة لمراكز شبكة وا 

 وأهداف، والتّي وضعت مبادئ 2008في سنة  مراجعتهااألمنّية األوروبية التّي تّمت  االستراتيجية
والجريمة  االرهاب أنّ  االستراتيجية ذهھاألوروبّي، وترى  لالتحاد األمنيةة لتعزيز المصالح واضح

، األوروبيةللقاّرة  التهديدات أكبر من تعدّ وغيرها  واألسلحة، واألشخاص المخّدرات تهريبالمنظمة مثل 
مع الواليات المّتحدة  االرهابإلى تعزيز الّشراكة في مجال مكافحة  األوروبية االستراتيجيةودعت 
 (.09)  ، ومع دول الجوار والّشركاءاألمريكية

 مضامين وآليات الحضور الفرنسي في منطقة الساحل االفريقي: ثالثا:
مستعمراتها في دول تكريس ثقافتها في لقد كان لالستعمار االستيطاني الفرنسي نصيب عميق في   

والتمكين فيها لّلغة الفرنسية التي صارت لغة هذه الشعوب، وبخاصة في مدن هذه ، شمال غرب إفريقيا
المستعمرات وأقاليمها، والستمرار الدور الفرنسي في إفريقيا كّونت فرنسا رابطة خاصة تبسط من خاللها 

رانكفونية"، هيمنتها السياسية واالقتصادية واألمنية، وهي رابطة الدول المتحدثة بالفرنسية المعروفة ب"الف
والتي ضمت السنغال, كوت ديفوار، توغو، بوركينافاسو )فولتا العليا(، الغابون، الكونغو برازافيل, 

 مدغشقر، جزر القمر، تشاد، النيجر، مالي...إلخ. 
 المصالح الفرنسية في منطقة الساحل االفريقي:  .1
فريقي خصوصا عدة قطاعات عموما والساحل اال اإلفريقيةتشمل المصالح الفرنسية في المنطقة   

 أبرزها:
 (09) :واالستراتيجيةالمصالح االقتصادية   .أ

 الفرنسية في إفريقيا في العناصر األساسية التالية: االستراتيجيةيمكن حصر المصالح 
والتي تلزم لتنمية  ،التي تملكها القارة اإلفريقية االستراتيجيةالموارد الطبيعية  إلىالوصول  -

الصناعات الثقيلة والنووية الفرنسية كالهيدروكربير واليورانيوم، ومن المعروف أن المخزون من هذه 
 المخزون العالمي. إلىالموارد في القارة اإلفريقية كبير بالقياس 

ية في بعض الدول اإلفريقية، فمثال تعطي القاعدة العسكر  االستراتيجيةالمواقع  علىالسيطرة   -
الفرنسية في جيبوتي لفرنسا ميزة عامة، أال وهي مراقبة المدخل الجنوبي للبحر األحمر، وهو الممر 

المستوي االستراتيجي والتجاري، وقربه من بقية دول الخليج، باإلضافة  علىالمائي بالغ األهمية 
فريقيا، والشرق األوسط.   إلي ربطه لخطوط التجارة العالمية بين جنوب وشرق آسيا وا 

القارة اإلفريقية في السبعينات والثمانينات، خطر علي مصالح  إلىشكل التسلل السوفيتي   -
ن ثم كان هدف فرنسا في تلك الحقبة هو منع انتشار النفوذ المعسكر الغربي وبخاصة فرنسا، وم
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السوفيتي في القارة، أو علي أقل تقدير الحد من انتشاره، فلما انتهت الحرب الباردة، وسقط االتحاد 
 السوفيتي أصبح الخطر الرئيسي الذي يتهدد المصالح الفرنسية في إفريقيا هو: 

 ل أن ترمي بثقلها في القارة منذ مطلع التسعينات.الواليات المتحدة األمريكية التي تحاو   -
)االسالموفوبيا( الذي أخذ يتزايد في التسعينات في القارة اإلفريقية وجدير بالذكر  اإلسالم السياسي -

في تشاد مرورا  %94في جيبوتي و  %100أن نسبة المسلمين في الدول الفراكوفونية، تتراوح بين 
ومن ثم يصبح هدف  ،يئة صالحة النتشار اإلسالم السياسيمما يشكل ب %50بالسنغال حوالي 

ساحل الصحراء اإلفريقية الكبرى، يمنع تسرب اإلسالم السياسي  ىفرنسا هو عمل حزام واق عل
تواجدها في دول  ىإلي الجنوب وتستطيع فرنسا إلي حد معقول القيام بهذه المهمة، اعتمادا عل

 .األفارقة التقليدينها مع القادة غرب ووسط إفريقيا، وتحالف
 (01) :المصالح السياسية والدبلوماسية  .ب

استقرار األنظمة اإلفريقية هدفا أساسيا للسياسة الفرنسية في القارة، فهذا االستقرار  علىيمثل الحفاظ    
والقبائل المختلفة، لذلك فهي تفضل مساندة  يقلل من احتمال اندالع الحروب األهلية بين العرقيات

سيطرة ال علىالنظم القائمة القوية رغم سلبياتها، عن تشجيع نظم جديدة ال تعرف بعد مدي قدراتها 
 ازدهار االستثمارات الفرنسية في القارة. إلىشعوبها، ويؤدي هذا االستقرار  على
تتيح العالقات المتعددة القوية بين فرنسا والدول اإلفريقية، مساندة  فعلى المستوى الدبلوماسي،    

دبلوماسية إفريقية واسعة لفرنسا في منظمة األمم المتحدة، مما يسمح لها باالحتفاظ بمكانتها في مجلس 
حينما تصل إلي  سية كبريتصبح الدولة قوة سيا األمن كدولة كبري دائمة العضوية فيه؛ في المقابل،

التأثير في التوازن الدولي بقوتها االقتصادية، والعسكرية، والدبلوماسية، وقد استطاعت فرنسا أن تلعب 
هذا الدور في حقبة الحرب الباردة مستعينة في ذلك بصالبة مركزها في القارة اإلفريقية، ومن ثم 

المصالح الفرنسية، ومحاوالت فرنسا المتكررة  نستطيع أن ندرك خطورة التهديد األمريكي الجديد علي
للتمسك بما تبقي لها من نفوذ في القارة، وحرصها علي االستفادة من أية ثغرة في السياسة األمريكية 

 في إفريقيا.

 آليات التدخل الفرنسي في الساحل االفريقي:  .0
 االفريقي:اآلليات العسكرية )القواعد العسكرية( الفرنسية في منطقة الساحل  .أ

ترتكز فرنسا كدولة عظمى على ثالثة عوامل: مقعدها الدائم في مجلس األمن، والقدرة النووية، ثمَّ 
أفريقيا، وتعتبر فرنسا الدولة األوروبية األولى من حيث قوة نفوذها وقدرتها على الحركة في األرض 

إلى  1520قاعدة عام  100يا من تقلصت القواعد العسكرية الفرنسية في أفريقفي المقابل، ؛ األفريقية
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 4000ثالث قواعد فقط، باإلضافة لبعض القوات المتمركزة في أماكن أخرى. تحتوي هذه القواعد على 
 جندي فرنسي، هي كاآلتي:

 : القاعدة العسكرية الفرنسية في جيبوتي  -
بعد مئة عام ، و 1490الّهام، سيطر الفرنسيون على جيبوتي في سنة  االستراتيجيبسبب موقعها     

من السيطرة الفرنسية، لم ترغب فرنسا في التفريط في جيبوتي بعد استقاللها، لذا توصلت فرنسا إلى 
وتأتي جندي فرنسي على األراضي الجيبوتية،  8900و 2400اتفاقية عسكرية لضمان تواجد ما بين 

ي، حيث تعتبر أهم قاعدة القاعد العسكرية الفرنسية في مقدمة القواعد العسكرية األجنبية في جيبوت
للفرنسيين في القارة السمراء، ومهمتها المعلنة هي حماية حركة التجارة عبر مضيق باب المندب، 
وحماية جيبوتي من أي اعتداء خارجي، وظلت جيبوتي تمثل أكبر دولة تركزت فيها القوات الفرنسية 

اء أفريقيا عقب تدخلها في مالي، فمنذ في أفريقيا حيث قامت فرنسا بإعادة توازن قواتها في جميع أنح
، حاربت جيبوتي التمرد الذي تم القضاء عليه في نهاية المطاف بمساعدة 1001إلى عام  1555عام 

فرنسية؛ وبعد الحرب أصبحت جيبوتي أكثر استقراًرا حيث أسندت فرنسا عمليات "كامب ليمونير" إلى 
، إذ تحتفظ فرنسا بأكثر 1001يات المتحدة في عام حكومة جيبوتي، التي أسندتها بعد ذلك إلى الوال

يمكنها  إنزالجندي في جيبوتي كجزء من قوات حفظ األمن؛ هذا الى جانب ثالث سفن  1500من 
مدافع عيار  2مركبة مدّرعة لالستطالع،  12استقبال العديد من القطع البحرية، سرّيتين من الدبابات، 

نقاذة بحث ر طائ 1طائرات نقل،  10يضم  -ملم، سرب جوي  199  . (08)، حّومة )هيليكوبتر( وا 
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 (: التواجد العسكري الفرنسي في افريقيا01الشكل رقم )

 
 املصدر:

http://altagreer.com/wp-content/uploads/2015/01/screen_shot_2015-01-21_at_2_27_08_pm-2.jpg 

 (05)القاعدة العسكرية )إنجيما( في تّشاد:  -
بوصفها جزًءا من عملية  1542لعبت القوات الفرنسية بعض األدوار في تشاد منذ أواخر عام   

وقد تم تصميم هذه العملية لمساعدة تشاد على الحفاظ على وحدة أراضيها وفًقا لالتفاق "، "إبيفير
 .الثنائي الذي تم توقيعه بعد فشل الغزو الذي شنه معمر القذافي على البالد

ومع ذلك لم تغادر القوات الفرنسية تشاد بالكامل، بل تم إنشاء قاعدة في نجامينا عاصمة تشاد،      
جندي فرنسي في القاعدة وساعدت في تزويد السلطات التشادية  400وظلت وحدة مكونة من نحو 

ئيس بالمراقبة الجوية لتقدم المتمردين المدعومين من الحكومة السودانية، وعملت كقوة داعمة للر 
؛ وكجزء من المهمة العالمية لمواجهة 1004و 1002التشادي "إدريس ديبي" خالل القتال في عامي 

كاستمرار  1018في عام ” بوركين )برخان(“التشدد في جميع أنحاء إفريقيا، أطلقت فرنسا عملية 
 1100كز في نجامينا وسيتمر ” بوركين“وعملية "سيرفال"؛ حيث سيكون مقر عملية ” إبيفيير“لعملية 

 (32) .جندي في تشاد
 التدخل العسكري في النيجر:  -

عليها اسم "برخان"،  أطلقتمن خالل عملية عسكرية  1018النيجر عام  في بدأ التدخل الفرنسي     
بدأت  التيافريقيا وخاصة تنظيم القاعدة و "بوكو حرام"  في بسبب الهجوم المستمر للحركات الجهادية

، خاصة بعد هجوم احد الجماعات في النيجر  واالستراتيجيةتهدد المصالح الفرنسية االقتصادية 

http://altagreer.com/wp-content/uploads/2015/01/screen_shot_2015-01-21_at_2_27_08_pm-2.jpg
http://altagreer.com/wp-content/uploads/2015/01/screen_shot_2015-01-21_at_2_27_08_pm-2.jpg
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 وبالتاليمصادر طاقتها النووية،  فيتعتمد عليه فرنسا  والذيمناجم اليورانيوم،  إحدىالجهادية على 
 فيواعد عسكرية ق بإقامة، ثم بدأت فرنسا حملتها العسكرية العسكريوجدت فرنسا ضرورة للتدخل 

من أجل صد الهجوم  مالي فيبرى بعد عمليتها  إنزالقامت باول عملية  1019عام  فيالنيجر، ثم 
  .(37)المستمر للجماعات الجهادية و لحفظ امن النيجر وامن افريقيا واللذان يمّسان امن فرنسا

 
 االفريقي(: حجم القوات الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل 01الشكل رقم )

 
 املصدر:

http://www.alarab.co.uk/empictures/inpics/_14205684008.jpg 

 : اآلليات االقتصادية الفرنسية في منطقة الساحل اإلفريقي  .ب
االقتصادية الفرنسية على تنمية التجارة البينية مع غالبية دول وسط القارة  االستراتيجيةلقد قامت    

حجم االستثمارات الفرنسية في إفريقيا، وقد رّحبت فرنسا بالمنظمات اإلقليمية التي  وغربها، وزيادة
تشّكلت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وضّمت دول غرب إفريقيا ووسطها، وأهم هذه 

الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا، واالتحاد الجمركي لدول إفريقيا الوسطى. كذلك  المنظمات:
أنشأت فرنسا شبكة مواصالت كثيفة بينها وبين إفريقيا بهدف تدعيم عالقاتها االقتصادية والتجارية 

من جملة  ٪85معها، وُتَعد هذه الشبكة كبنية تحتية للسياسة الفرنسية في إفريقيا؛ كما أن فرنسا تقدم 
، كما تسيطر الشركات األفريقيةمن حجم المساعدات  ٪18.1ب وتساهم إلفريقيا الخارجية تهامساعدا

http://www.alarab.co.uk/empictures/inpics/_14205684008.jpg
http://www.alarab.co.uk/empictures/inpics/_14205684008.jpg
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من  أيضا االقتصادية اآلليات؛ في المقابل، تبرز اإلفريقيةمن حجم األسواق  ٪20الفرنسية على  
مليار دوالر(، 9.15)مليار فرنك  28.1الى  1555خالل المساعدات اإلنمائية التي ارتفعت في سنة 

التي طالما أعاقت إدارة الشؤون  الهياكلوتغــــــــير  إفريقياكبيرة لتحرير اقتصاديات  مجهوداتكما تبذل 
دارة األموال العامة بقدر  عطاء دفعة جـــديدة لتشجيع المبادرة الخاصة، وا  العامة في البلدان اإلفريقية، وا 

 اھأن 2004أثناء انعقاد القمة اإلفريقية األوروبية سنة  القاهرةفي  أعـلنت اھأكبر من الشفافية، كمــا أن
ورو المستحقة على أمليار  10 إلغاء وتم بالديون، المثقلة الفقيرة للبلدان التجارية الديون جميع ستشطب
 .اإلفريقيةالبلدان 

تـــساوي مبلغ  كما اقترح شيراك قيام الشركات الفرنسية بشراء حصص في المؤسسات اإلفريقية      
فرنسا في تعزيز  النفوذ االقتصادي  إطار استراتيجيةديون البلدان اإلفريقية لفرنسا، وهذا في يدخل في 

 (30) .للشركات الفرنسية اإلفريقيةفي المنطقة وتكريس التبعية التجارية والمالية 

 مھلفرنسية النفطية إحدى أ" اlaT/TLn/F/FLE توتال/فان/آلف"وفي هذا السياق، تعد مجموعة     
 ا،ھل بالنسبة واحد رقم المنطقة تعد يھف إفريقيا، في والتواجد االستثمار حيث من العالمية الشركات

 اھألف برميل يوميا، وبلغ مجموع استثمارات 813ما يعادل  2004 عام النفطي اھإنتاج وصل وقد
 من اھمن مجموع احتياطات 30٪ ، كما تملك2007 سنة العالم في اھمن مجموع استثمارات ٪40

مليار برميل من النفط في إفريقيا   2.111مليار برميل، حيث استطاعت أن تكتشف  11 البالغة النفط
  (33) .2001مليار برميل في عام  2.220، و1000سنة 

منذ سنة  نيجيريا في حاضرة فهي ،اإلفريقي الساحل دول بعض في المجموعة ھذهوتتواجد      
سبق وأن أمضت الحكومة ليبيا  وفي ؛فيها المسال الغاز مصنع سهممن أ ٪15، حيث تملك 1992

وشركات أخرى من إيطاليا واليابان عقد  -Gaz Franceغاز فرنسا  -الليبية مع الشركة الفرنسية 
مليار دوالر، وذلك في  9إلنجاز مشروع الوفاء الخاص بتطوير الغاز الليبي بتكلفة إجمالي تقدر بـ 

مكعب سنويا عبر "خط مليته" على  مليار متر  8 بحجم أوروبا إلى تصديره بهف 2002 مارس
كم، كما شاركت غاز فرانس  540صقلية" بمسافة تصل إلى  بجزيرةالساحل الليبي باتجاه ميناء "جيلة 

Gaz France  قطعة في  41عقد للتنقيب عن الغاز في  12شركة في الحصول على  34إلى جانب
 كلم مربع. 72500تصل إلى  إجماليةوفي مساحة  ليبيا،
فقد  الجزائرأما في ؛ (31) 2004توجد مجموعة توتال للتنقيب على النفط منذ عام موريتانيا وفي     

أمضت المجموعة الفرنسية وشركة ريبسون اإلسبانية، وبريتيش بتروليوم البريطانية مع الجزائر عامي 
مليار دوالر لتطوير واستغالل حقول الغاز بمنطقتي عين  2و 9.9عقدا بقيمة تقدر بين 1559/1552
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ي حقل تيميمون مليون دوالر للتنقيب عن الغاز ف 170صالح وعين أمناس، واستثمرت نفس المجموعة 
، كما عقدت في نفس السنة اتفاق شراكة إلنشاء مركبا بتروكيمياويا بمنطقة أرزيو 2007الغازي عام 

، وقد اتبعت فرنسا مجموعة االستراتيجيةمليار دوالر، إضافة إلى السيطرة على بعض المواقع   3بقيمة 
مليون أورو لدول  4,6 بقيمة قرض قدمت حيث القروض سياسة اھمن األدوات لتحقيق ذلك من

 .  1018أورو في سنة  20، وبقيمة 2013الساحل اإلفريقي في سنة 

 مضامين التدخل الفرنسي في شمال مالي: .3
"، أزوادإقليم ، استقالل "1011ريل فأ 02في    MNLAحركة الوطنية لتحرير أزواد يعتبر إعالن    

وانهيار قوات الجيش المالي أمام هجمات القوات المقاتلين اإلسالميين الذين أصبحوا على مشارف 
للدوائر الحكومية في باماكو وباريس، وهذا ما دفع  الرئيس المالي العاصمة "باماكو" تهديدا استراتيجيا  

 نسي في مالي.بتدخل عسكري فر بالمطالبة  1012يناير  10في  المؤقت "ديونكوندا تراوري"
ضمن ما  قواتها العسكرية  -1049بناء على قرار مجلس األمن  -نشرت فرنسا وبناءا عليه،      
، لوقف تقدم اإلسالميين 1012يناير  11عليه اسم "عملية سيرفال أو القط المتوحش" في  أطلقت

ورافال المقاتلة الذين كانوا على مشارف العاصمة باماكو، وهكذا شنت الطائرات الفرنسية ميراج 
 "كيدالمدينة "ويمر ب "غاومدينة "ضربات جوية طالت حزاما واسعا من معاقل اإلسالميين، يمتد من 

في الغرب بالقرب من  "ليري"في شمال شرق البالد، بالقرب من الحدود مع الجزائر، ويصل بلدة 
لى معاقل المتمردين من الحدود مع موريتانيا؛ وقد مكنت ضربات فرنسا الجوية وهجماتها البرية ع

كيدال"، كما عجلت التقدم الستعادة المزيد من "و "تومبوكتو" "،غاو" ،"دونتزاكونا"، "استعادة مناطق "
التي انطلقت من فرنسا  -األراضي من سلطة اإلسالميين.، كما استهدفت الطائرات الحربية الفرنسية 

كيلومتر  1000العمليات الميدانية ما يقرب من مناطق في العمق المالي وغطت مسافة هذه  -وتشاد 
 (39). من الشرق إلى الغرب
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 معاقل القوات المسلحة المختلفة واألماكن التي استهدفتها الغارات الجوية(: 02الشكل رقم )

 
 املصدر:

See Brian Fung, ‘A Map of the Bewildering Mali Conflicts’, The Atlantic, 16 January  2013: 

http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/01/a-map-of-the-bewildering-mali-

conflict/267257/?utm_source=Africa+Center+for+Strategic+Studies+-+Media+Review+for+January+17%2C+2013 

ف التدخل العسكري يّدعي أن أهدا "لوران فابيوس"رغم أن وزير الخارجية الفرنسي، لكن، و     
مالي هي العمل على مساعدة الجيش المالي في وقف تقدم المتمردين اإلسالميين جنوبا،  في الفرنسي

يؤكدون  االستراتيجيونوحماية سالمة الدولة المالية، والمساعدة في إنقاذ الرهائن الفرنسيين، إاّل الخبراء 
في منطقة  إستراتيجيةأن التدخل الفرنسي مرتبط أكثر بسعي باريس لحماية وصون مصالحها الجيو 

الصحراء الكبرى والساحل االفريقي، وهنا برزت تساؤالت عديدة حول مضامين التدخل العسكري 
 الفرنسي في مالي. 

 وحماية عهامشاري لتنفيذ لفرنسيةا األدوات ھمتعد الحرب على شمال مالي من أ  في هذا السياق،     
من القوى الغربية بإعالن الحرب في  بدعم فرنسا قامت حيث ،اإلفريقي الساحل منطقة في حهامصال

 ،في المنطقة الستراتيجيتها، وذلك كامتداد 2013بداية من جانفي  اإلرهابيةمالي ضد الجماعات 
 التي االقتصادية مصالحهاالجيوسياسية القائمة على حماية  مقاربتهاوالتي تدخل في إطار تدعيم 

http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/01/a-map-of-the-bewildering-mali-conflict/267257/?utm_source=Africa+Center+for+Strategic+Studies+-+Media+Review+for+January+17%2C+2013
http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/01/a-map-of-the-bewildering-mali-conflict/267257/?utm_source=Africa+Center+for+Strategic+Studies+-+Media+Review+for+January+17%2C+2013
http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/01/a-map-of-the-bewildering-mali-conflict/267257/?utm_source=Africa+Center+for+Strategic+Studies+-+Media+Review+for+January+17%2C+2013
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، أريفا )اليورانيوم(، ألف )الغاز(، الناشطة في الساحل )النفط) توتال الثالثة الفرنسية الشركات لهاتمث
الغنية بالثروات كشمال مالي التي تسعى  اإلفريقيةمنطقة النفوذ التقليدي لفرنسا في الصحراء  اإلفريقي

 في بالخصوص المتوفرة والمعادن البترول مجال في تهاشركا لصالح عقود على الحصول ىإل فيها
 .(39) وتماسنا سميت منطقة

 (: أهم الثروات الطبيعية في جمهورية مالي:08الشكل رقم )

 
 املصدر:

http://a406.idata.over-blog.com/1/40/46/97/10/11/12/27/28/29/30/mali_carte_des_ressources.jpg 

في المقابل، يدخل التدخل العسكري الفرنسي في مالي في إطار العقيدة الفرنسية التي تؤمن بأن   
صالحة وأن  الخريطة التقليدية التي ضبطت بعد فترة االستعمار التقليدي للمنطقة أصبحت غير

 يھو صياغتها، يھ مھالظروف الحالية تساعد في إعادة ترتيب المنطقة وفق خريطة جديدة تسا
 لمعقدة االقتصادية تهاألزما حلول عن تبحث التي األوروبية القوى من الكثير فيها ھاتساند التي الرؤية

 المقدرات واستنزاف جديدة أسواق إيجاد من تتمكن حتى ،لهار إحداث أزمات دولية والمشاركة في حعب
 التي اإلفريقية القارة في الصيني الدور تنامي ظل في خاصة للمنطقة -والمعدنية الطاقوية - الطبيعية
 بمفهوم االرهاب. يتعلق ما امنهو  ،األوربية والغربية والمفاهيم السياسات بعض مع تتعارض
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ضمن  الجديد يدخلفي هذا اإلطار، يرى بعض الخبراء االستراتيجيين، أن االنتشار الفرنسي 
يجاد المنطقة على السيطرة إلى فتهدالتي  االستراتيجية عملية إخراج تسهيل  خالل من لها منفذ وا 

القبائل األسلحة من ليبيا إلى الصحراء عبر عدة قنوات، ووضعها في أيدي كل الراغبين فيها بداية من 
يجادبالجماعات المسلحة لخلق االضطرابات في المنطقة انتهاءا المتمردة على أنظمة الحكم، و  مبرر  وا 

 للتدخل العسكري.
 

 خاتمة:

إن االمتداد الجغرافي لمنطقة الساحل االفريقي من المحيط األطلسي غربا مرورا بالسنغال ودول      
غرب إفريقيا ووسطها، وصوال إلى السودان والبحر األحمر، يجعلها  منطقة محورية بتداخلها مع افريقيا 

وبي والفرنسي خاصة  الشمالية و الغربية وصوال الى البحر األحمر، ومن هنا يفسر االهتمام األور 
بالمنطقة التي تشهد حالة من انعدام االستقرار السياسي والهشاشة االقتصادية  وتنامي ظاهرة الجريمة 
المنظمة:؛ ومنه، فإن استقرار منطقة الساحل والصحراء بصفة عامة يعني استقرار المصالح الفرنسية 

 واألوروبية و المتمثلة في مصادر الطاقة و اليورانيوم 

فريقيا الغربية       في المقابل، تمثل منطقة الساحل االفريقي عمقا جيو استراتيجيا إلفريقيا الشمالية، وا 
وبصورة غير مباشرة إلى البحر األحمر حيث الشركاء االقتصاديين و العسكريين لفرنسا و دول االتحاد 

ي من أبرزها  الهجرة السرية األوروبي، وهذا يعني أن التهديدات التي تميز الساحل االفريقي، والت
والجريمة المنظمة يمكن أن تمتد إلى مناطق النفوذ هذه، كما يمكن ان تصل الحدود البحرية األوروبية 
عن طريق جنوب المتوسط؛ فنشاط الجماعات اإلرهابية في منطقة الساحل سوف يؤدي إلى عدم 

 ألحمر.استقرار المناطق المجاورة وخاصة إفريقيا الغربية، والبحر ا
وقد شكلت أزمة مالي والنيجر وتنامي نشاط القاعدة تحديات صريحة للمصالح األوروبية المتمثلة  

 :أساسا في
 الوصول إلى الموارد الطبيعية االستراتيجية التي تمتلكها القارة -
 السيطرة على المواقع االستراتيجية اإلفريقية )القاعدة الغربية في جيبوتي. -
وبي للبحر األحمر، وهو الممر المائي البالغ األهمية على المستوى مراقبة المدخل الجن  -

 .التجاري واالستراتيجي
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في سياق متصل، تسعى فرنسا في إطار االتحاد األوروبي إلى التصدي للحضور و النفوذ        
 جيةاالستراتيأن  "مشروع  االستراتيجيوناألمريكي المتنامي في المنطقة، وعليه، فيرى بعض الخبراء 

من أجل الساحل" هو في الحقيقة مشروع منافس للمشاريع األمريكية التي انطلقت في المنطقة 
وأصبحت تهدد المصالح الفرنسية واألوروبية؛ فمنذ نهاية الحرب الباردة، بدأت اإلدارة األمريكية في 

خاصة وقد وضع أسس لتمركزها في افريقيا و تكثيف تواجدها على المستوى االقتصادي و األمني، 
دافعا قويا لهذا التمركز، حيث أضحى الجانب األمني مركز  1011سبتمبر  11أعطت هجمات 

االهتمام األمريكي ،وذلك في إطار السعي األمريكي لتامين عالقاتها الطاقوية مع شركائها في الشرق 
 األوسط عبر شمال افريقيا و المنطقة اإلفريقية.

 

 

 : الهوامش
 : هي فرنسا، أملانيا الغربية، إيطاليا، بلجيكا، لكسمبورغ، هولندا.ألاوروبية الستدول السوق   -1

، مذكرة مقدمة العالقات ألاوروبية إلافريقية وبروز املنافسة ألامريكية بعد الحرب الباردةدخالة مسعود،   -8

)جامعة الجزائر: كلية  لنيل شهادة املاجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية تخصص: عالقات دولية

 . 02(، ص. 8330العلوم السياسية وإلاعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، 

، إلاقليمي وأثره على بنية ألامن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء إلافريقيةظريف شاكر، التنسيق  -0

ع العالقات الدولية، )جامعة الحاج لخضر: أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية فر 

 . 870 -872، ص ص. باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية(

 .05-02، ص ص. املرجع السابقدخالة مسعود،  -2

أكتوبر ، 34. العدد مجلة السياسة الدولية، السوق ألاوروبية املشتركة والدول الناميةيونس أحمد البطريق،  -0

 .18-10، ص ص.0570

لومي" نوعا مميزا ووحيدا من الشراكة بين الشمال والجنوب هذه ألاخيرة التي ترتكز على  لقد أسست "اتفاقية - 1

 مجموعة من املبادئ الجديدة وهي:

تي حيث أن املساعدات املقدمة وفقا التفاقية لومي هي الوحيدة في العالم ال :الطبيعة التعاقدية لالتفاقية -

تعطي الحق في التفاوض بين مجموعة الدول املانحة ومجموعة الدول املستفيدة من املعونة،كما أن عقد 

الاتفاقية قد لخص العالقة بين مجموعة الدول والتي ترتكز على احترام املميزات الاجتماعية والسياسية لكل دولة 

 شريكة وال يمكن تعديله فرديا

أفضليات للدخول إلى أسواق املجموعة الاقتصادية ألاوروبية مع تخفيض أو ACP: حيث منحت دول ألافضليات -

 إزالة للرسوم املتعلقة بمنتجاتها.

أما لومي - 1،2،3سنوات لكل اتفاقية وكان ذلك في لومي  5: حيث حددت بـ إن الاتفاقية محددة بآجال معينة -

 .10ص.  ،مرجع سبق ذكره: سليم دخالة، أنظرسنوات؛ 10فإنها استغرقت  4
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 .21ص. 1980جانفي  
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 ، ارجع إلى الرابط التالي:الصراع في القرن الافريقي...الدور ألاوروبي: موسوعة املقاتل الالكترونية، أنظر -00
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/karn-Afric/sec19.doc_cvt.htm 

 . املرجع نفسه  -02

00 -  Aboulie Janneh, Note Sur La Stratégie De L’union Européenne Pour La Sécurité Et Le Développement Au 

Sahel, Policy Brief N°4 - Africa  Gouvernance Institute, (Dakar Sénégal, Institut Africain de la Gouvernance ; 2013) p.01. 

 

 .872، ص. املرجع السابقظريف شاكر،   -01

 .املرجع نفسه  -07

 .املرجع نفسه  -02

 .822، ص.املرجع نفسه  -05

83- -John Igue, La gouvernance et la responsabilité des élites de l’État, en, Partenaires en Afrique Quelle 

coopération, pour quel développement? Le rêve et la réalité,(Berne, Direction du développement et de la 

coopération mai, 2002): p.39. 

 .822، ص. املرجع السابقظريف شاكر،  -80

 .825، ص. املرجع نفسه  -88

حاد ألاوروبي:   -80
ّ
راكاتإلات

ّ
 .01-00، ص ص. 2011الصادر في جانفي 073، العدد : مجلة الجیش، تعزیز الش

 .املرجع نفسه  -82

 . املرجع نفسه  -80

)املوقع الالكتروني(،  مجلة قراءات افريقية، - جنوب الصحراء -السياسة الفرنسية في افريقيا : أنظر  -81

 (، ارجع إلى الرابط التالي:7:83)على الساعة  87/30/8302بتاريخ:  
http://www.qiraatafrican.com/home/new/ الصحراء-جنوب-أفريقيا-فى-الفرنسية-السياسة   

 .املرجع نفسه  -87

لنيل شهادة املاجستير في ، مذكرة مقدمة إشكالية هندسة أمن مشترك في الساحل الافريقيشوادرة رضا،   -82

: كلية العلوم السياسية 30العلوم السياسية والعالقات الدولية تخصص: دراسات إستراتيجية،)جامعة الجزائر 

 .070(، ص. 8300وإلاعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، 

85- Jeremy Bender, France's Military Is All Over Africa,enisuIs iiedisnI  Jan. 22, 2015, 3:28 PM: 

http://www.businessinsider.com/author/jeremy-bender


 الباحث مشرط يحي                                                                      االستراتيجية األوروبية في منطقة الساحل اإلفريقي 

 
 

 
                                                               46-46.. ص50، العدد 50. المجلد المجلة الجزائرية للدراسات السياسية

           
                                                                                                        EISSN : 2600 - 6480   

 

http://www.businessinsider.com/frances-military-is-all-over-africa-2015-1 

30- . eisu  

، السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الصراعات العرقية في افريقياإسراء محمد فوزي فهمي الاكشر،   -11

يوليو  01، بتاريخ  الديمقراطي العربي للدراسات إلاستراتيجية، الاقتصادية والسياسية املركز ،دراسة بحثية

 ، أنظر الرابط التالي:8301
http://democraticac.de/?p=34092 

 .015، ص. املرجع السابقشوادرة رضا،   -08

00- François Katendi, "Bilan du dernier voyage africain de Nicolas Sarkozy",L’ Essentiel des relation internationales, 

paris , Group Prestige Communication ,n 24 , Avril-mai 2009,p 55. 

34 - Jean pierre Chevènement, Gérard Larcher Ets(Sénateurs),"Sahel: pour une approche global", rapport 

d’information, n 720, sénat , France, juillet 2013,p71 ,167.  

35 - Finian Cunningham, “Preplanned Mali Invasion reveals France's Neo-colonialistic Agenda”, 14 January 2013: 

http://presstv.com/detail/2013/01/14/283503/france-invasion-of-mali-preplanned/ 

36 - Jean- pierre Chevènment, Gérard Larcher Ets(Sénateurs),op.cit,p71. 

 

 

 

   

http://www.businessinsider.com/frances-military-is-all-over-africa-2015-1
http://democraticac.de/?p=34092
http://presstv.com/detail/2013/01/14/283503/france-invasion-of-mali-preplanned/


  النووي                        د. إمام بن عمار تحدي االنتشار اهرة الحوكمة النووية: اآلليات والعقبات في ظلظ
                                                                                                    في النظام العالمي

                                                 

 
 

351-50.. ص50العدد-50المجلد . ئرية للدراسات السياسيةالمجلة الجزا  
                                                          EISSN : 2600 - 6480   

والعقبات في ظل تحدي الانتشار النووي في  النووية: آلالياتظاهرة الحــوكمة 

 النظام العاملي.

The policy of nuclear governance: mechanisms and obstacles under the 

nuclear proliferation challenge in the world order 

 1د. إمام بن عمار

 ستاذ محاضر. جامعة محمد الصديق بن يحي. جيجلأ1

imambenammar@yahoo.fr 

 

 82/62/8602 تاريخ القبول:                                                 60/60/8602تاريخ الاستالم: 

 

 ملخص:

فهميا مايايرا  االسيرراري يةفي  الالققياا الدوليية  لير  يوري  ذريية في  فهي   الطاقة الذريةأدى ظهور 
مكسيي ا أملييييا واسيييرراري يا ال فليير  ليييا فييي  رسيي  سياسييياا اليييدو  ال ار يييية  هيييامييم ملط يييب ا ر ار 

ل  يو  المترمي  مييم سي وا النييا  يم او يريم  وم ييدرا  درئيياو لاءهيا لملظومياا الييدفال واليردل  
ل قييدراا االقر ييادية والال مييية المسييا دي   يير رطييوير ال  ييد واقرتامييا لميييدام الركلولو يييا المرنوقيية  
ومم  هة  الية أ ار ال و  مم الرشاره  يم  ديد الدو  واسراقلا ميم شي كاا فيير قوميية رهيدد 

م ر ييي  الطيييرب والوسيييائ  ا. فكاليييا التا ييية  لييير ا رمييياد أميييم واسيييرقرار الم رمالييياا واليييدو  مالييي
وذليا   هيود  السي مية واألفكار الر  رتي    ير  ييار مليت الرسي و الليووت  والريروية لن سينة اليذري 

 و  ير القوميية ديد النوا   الرسمية وفير الرسمية  اليدو  والملظمياا والهيئياا الوطليية والدوليية 
ضيمم ميا يمكيم اال يطقي   ييا  التييييوكمة ألسي تة اللوويية    ر  ال   يا  ميم األ   اإل قاء 

 الليييييووية.

 

 

mailto:imambenammar@yahoo.fr
mailto:imambenammar@yahoo.fr


  النووي                        د. إمام بن عمار تحدي االنتشار اهرة الحوكمة النووية: اآلليات والعقبات في ظلظ
                                                                                                    في النظام العالمي

                                                 

 
 

351-50.. ص50العدد-50المجلد . ئرية للدراسات السياسيةالمجلة الجزا  
                                                          EISSN : 2600 - 6480   

Abstract: 

The emergence of Atomic energy in international relations led to a 

radical revolution in the understanding of strategy in a different way, 

considering it as an indispensable security and strategic advantage in 

drawing up foreign countries' policies and building defense and 

deterrence systems to prevent possible fear of the behavior of other actors 

and a source of economic and scientific capabilities to help develop And 

penetration into the field of high technology. On the other hand, it has 

raised fear of its proliferation and its exploitation of non-national 

networks that threaten the security and stability of societies and nations. 

There was a need to adopt various ways, means and ideas that urge the 

option of preventing nuclear weapons and promoting the peaceful 

philosophy of Atoms through the efforts of many official and non-official 

actors, States, national and international organizations and bodies; within 

what is named Nuclear Governance. 

 

Keywords: Nuclear energy – nuclear proliferation – Nuclear governance 

– IAEA- Non-Proliferation – Non-State Actors. 

 مقدمة:

يالر ر ظهور األس تة اللووية وركلولو ياا رطويرها مم الالوام  ال وهرية 
الالالم  ف  الالققاا الدولية  االسرراري  راييرا  ذريا   ر الرنكير  أتد االر  

ملذ لهاية الترب الالالمية ال الية  فقد ساه  مراير الطاقة اللووية ف  دفت الدو  
اسراق  هذا المورد المرميز ف  أفراض  ديدي  سواء كالا مدلية   لر الرنكير ف 

  ومطالب وم الو ل  ها الالسكرية أو  سكرية  تسب ما رمي   ليا سياساا الدو 
اقرلاء السقي  وال لا ية ف  دوائر  لت القرار  لاهيا  م رف ة ال الض ف 
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اللووت كمالاد  تاس  ومضموم ل قوي مقا   دو  أ رى  وذلا ضمم ما رقرضيا 
المطالب التيوية ل دو  ف   يئة رلالد  فيها ال قة المر ادلة  ورزيد التا ة  لر 

 ف   ققاا الدو   الضها  الضا.ضمام م در رادل 

زاد مي  الدو  الكرساب القوي اللووية   ا ة  ذا كام دافالها  سكرت 
 تا  مم م او  الم مو ة الدولية مم الرشار الركلولو ية اللووية الالسكرية 

المالرر    لر م ا  القوى اللووية –فير اللووية ملها  –وسهولة و و  الدو  
  مما ا ر ر دافالا ك يرا المرتدي  أت ال مس الك ار ف  م  س األمم األم  ها ف  

ال طير الذت أوشا ف  مرات   رتقب هذا االترما  يتو  دومإل را  ارناب  الم  
زملية سا قة  لر  قتا  الالال   رمرا  قيادي الوالياا المرتدي واالرتاد السوفير  ف  

اهدي ملت الرشار األس تة اللووية  ا    فكام الس ي   لر   را  مالترب لووية شام ة
   اللظر  ليها  ائقا قالوليا دوليا لك و الطموتاا اللووية ل دو  فير اللووية 8691

 الرسمية المالرر   ها ف  المالاهدي.

 Discriminatory interdictionالمنع التمييزي  لاءا   ر ملطب 
  رالالا د واا دو   دي كرهاالمرقا القوي اللووية الذت  سدرا المالاهدي السا ب ذ

ورمكيم الدو  قاط ة مم للووت   ر القوى اللووية الرسمية  لكسر االتركار ا
  ر ا ر ارها تقا مرأ ق ف  االسرنادي مم  االسرراري يةالو و   لر هذه الميزي 

  فكالا لزاما مزايا الذري  اض اللظر  م الرنسيراا السياسية الضيقة السر دامارها
  ر الدو  النا  ة ف  ملظومة ملت االلرشار اللووت الرنكير ف  س   رملت الالال  
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مم  وض موا هة لووية  ورسد الطريب أما  و و  النوا   الم ر نة دوال أو 
 فيرها ل ت و    ر ركلولو يا  لا ة أس تة لووية لألفراض الالسكرية.

طرب ومالداا رطوير األس تة  وأل   متار ة ك  الطرب الر  رمهد للشر
اللووية ف  م ر   أر اء الالال    ياا ف سنة  المية لا الة مم ال  راا السا قة 
ف  الالققاا الدولية    و ا ملذ وشا د و  القوريم الالظمييم ترب لووية 

  وما اسرر ت ذلا مم متاوالا دو  8691منروتة   ق  أزمة ال واريخ الكو ية 
لووية رنرقر  لر األمام والرقا ة   ر المواد اللووية   دلي   لامية لرطوير  رامة

تاد ة رشرلو ي  الر  أ  را ضروري رو ا الالال  لتو سياسة  ققلية شام ة  رشارا 
فيها ك  النوا   الالالمية  وٌر اغ قوا دها ضمم األطر اإللسالية والركلولو ية  

فالرنكير الالققل  ف   ت  ضمم ما يسمر  التوكمة اللووية  إشرا  أمم  أوس
 مم فيه  األفراد والل ب  – ال  آمم ومسرقر أيم ررالايش م ر   النوا   الالالمية 

مت ترمية الذري  يقرض   قامة  ريطة مم السياساا والقي  وال طواا الالم ية  –
والنكرية لدرء رهديد اإلفلاء المر اد   طريب ال طأ أو الرهور  و  ب لمط  ديد مم 

ا ياا وس  ياا الطاقة اللووية ترر يرسلر رط يب التوكمة ف  هذا رقيي   ي 
 الم ا  رط يقا لا الا.

 وف  هذا ال دد  ل ادر  الرساؤ   م ضروري االتركا   لر هذه الن سنة
ق د ضمام  ال  س م  رسرنيد ملا ك  األطرا  مم فوائد الذري    ر ا ر ارها 

  ول ذ شام ة المس ري ل دمة اإللسام ديق رلمويا و ل را مم  لا ر قوي الدو  ال
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فكري الروظي  الالسكرت لها  أيم ر ب  ميت ال هود المشرركة فردية ووطلية 
 السراق و المية ل تي ولة دوم  قامة ملشآا أو منا قا أو  طط  سكرية 

الطاقة اللووية  وه  م او  لطالما سادا اللظا  الدول    ام فرري الترب ال اردي  
دها مت اترما  و و  دو   ديدي مم الالال  ال ال   لر م ا  القوى واسرمرا  ال

 لطري اإلشكالية الرالية: اللووية.  لاءا   ر هذا الرنكير وما ورد سا قا 

ماه  تدود الرط يب النال   والنالا  لسياسة التوكمة اللووية ف  ظ  
 الالالم ؟الرس ي   م اطر الذري الالسكرية ومزاياها المدلية ف  اللظا  

 لسياسة الحوكمة النووية  المفاهيمالتأصيل  -1
 اآلليات والطرق المختلفة لتفعيل سياسة الحوكمة في المجال النووي -2
عقبات الحوكمة النووية وتحديات نجاعتها في ظل مخاطر االنتشار  -3

  النووي

 التأصــيل المفاهيــمي لسياسة الحوكمة النووية / 1

سياسة التوكمة اللووية  مهمة رتقيب ال ودي ف   داري م   الطاقة اللووية  رضط ت
 و نها م درا فالاال لرطوير قدراا الدو  الم ر نة   ا ة االقر ادية واألملية  
لاهيا  م اللظري الرق يدية الواقالية ألهميرها ف  الم ا  الدفا   الالسكرت الر  

ملذ فرري الترب ال اردي. فه   م ة ظ ا مهيملة   ر رنسير االلرشار اللووت 
ال طواا اإل رائية إلداري فالالة و ققلية وشام ة السر دا  القدراا اللووية ك ديق 
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رلمويا ف  ما ينيد الم رمالاا واألفراد  ويطور ال لر االقر ادية ل دو  السا ية 
 لرلويت م ادر رطويرها. 

 -ف  ال داية  -  ر الرس ي  ر دأ متاوالا رقدي  رالري  موضو   وواضو ل منهو  
م مو ة األدواا وال لر والالم ياا الم ر نة الر   –ف  هذا السياب  – أم التوكمة 

  ضمم ف سنة وا رما يةرسهر   ر روظينها فوا   دولية وفير دولية  سياسية 
الملنالة والرشادي ف  األداء   اية ضمام أمم  الم  ف  ظ  الرشار م ر   

 وية. وه   ذلا رالر ر:تة اللو  وام  رطوير األس 

رالر ر ال طواا الر  رر ا لتو هد  رفض الرس و اللووت مسارا  :/عملية هادفة8
مروا ق فائيا  رسالر أطرافا  لر   وغ  ال   ا  مم األس تة اللووية ومالداا 

وما يل   مم أ طار ف  رطويرها وطرب لق ها  يم النوا   الدولية وفير الدولية  
-Policy سياسات هادفة اأت ألهتالة اسر دامها أو ترر الر ويو  ذلا  

oriented. 

ال يتركر  :ر رسمي بين فواعل النظام العالمي/ فضاء تعاوني رسمي وغي1
فضاء متار ة االلرشار اللووت و هود السق  والملت اللووت دو  قومية فقط  كوم 

 الطققاأم ملطب التوكمة يقرض  ركار   هود النوا   المشرركة دوم اسر لاء  
 دءا  الوتداا األساسية ف  اللظا   مم مسروى النرد  لر ال يئة الالالمية والكولية

السوفير    واالرتادال مسيلياا  يم الوالياا المرتدي الدول  م  ما شهدرا فرري 
ملطب الرالاوم مم أ    ا رلابتي  كام هلاا  امقم دفالا  هما ك  ميم  لر 
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ضمام األمم الالالم   ال شية مم الدالل ترب لووية  وه   شية  ال رها أزمرا 
  1لووت  رليم وكو ا  والرك نة الالالية  دا إل راءاا التماية ف  تا  تدو  ه و 

ألم م اطر الذري الالسكرية ررهدد تياي الم رمالاا وم الو الدو  واسرقرارها 
  ضافة  لر سقمة ال يئة واسردامرها  وهلا ال للن  دور ك  طر  يسالر  لر ذلا.

كالا مسألة االلرشار اللووت ضمم الضوا ط والررري اا  :/ فلسفة عقالنية3
الالشريم شافق رئيسيا لألم  المرتدي وال شرية الدولية ملذ السريلياا مم القرم 

 مالاء    ر ا ر ار أم مهمة رقييد  طواا الرو    لر الذري الالسكرية ورو يهها 
وقول  لألفراض التر ية ر ب ف   الة الرنكير الالققل   أال وهو رق ي  اترماالا

 طاقة   لاهيا  م اسرهدا  ال لاء الس م  ل2ترب لووية ك يري كالا أ  متدودي
اللووية ل دمة األفراد ف  م االا الرلمية. فاولياا الوطلية والدولية  ضافة  لر 
م ادراا األفراد ضمم ش كاا الم رمت المدل  ررفت قيمة التوكمة اللووية  لر 
م ا  الن سناا الالققلية الملوطة  الالم  إل قء الالال  مم أس تة الدمار 

 لترب اللووية.الشام   وأيضا القضاء   ر م رراا ا

 اآلليات والطرق المختلفة لتفعيل سياسة الحوكمة في المجال النووي:/ 2

رر ا كرا اا المهرميم  الظاهري اللووية ف  الالققاا الدولية  لر الرس ي   ترمية 
الذت لق     فه  السقي المط ب8691الذري ف  اللظا  الدول  ملذ رطويرها  ا  

كسب التروب مم الال ر اللووت ف  مهمة األداء )منهو  القوي الالسكرية ف  
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ف  رنسير الواقالييم  دلي  و   المنكر  والنوز فيها  لر ملالها ور ل ها(
 3 رلارد  رودت.االسرراري   

والمقتظ أم ك ير مم األ واا المالارضة لرطوير هذا الم در المرميز مم 
كار ة هيروشيما  الطاقة  سواء لألفراض المدلية أو فير المدلية رالالا ملذ

ولافازاك   قب لهاية الترب الالالمية ال الية  فقد أ  ا  د  قا  ية الرتك  ف  
مما تدا  األم  المرتدي  لر ملاقشة هذه   .األضرار ال شرية والمادية السر دامها

مراق ة دولية  المرتدي  لر ق  د وي أو  قرار ل  مالية الالامة لألم   اللقطة مم
. وروا  ا ال هود الدولية 8699 ا    أس تة الدمار الشام  مم أ   الرتك  ف

الم ر   ل تد مم الرشار الركلولو يا اللووية ومالداا  لالها  لر أطرا  فير 
 4 مالكة لها ضمم ما يط ب   يا  ملت االلرشار اللووت.

 ا ر ارها الوسائ  واألدواا الالققلية لض ط  –رقو  ظاهري التوكمة اللووية 
  ر رنالي   م  المؤسساا والهيئاا الالالمية  –اللووت فكرا وسياسة االلرشار 

 طاقة الم ر ة  ملت االلرشار  و لاءا   ر متار ة الروظي  الالسكرت ال طير ل
اللووية  لاهيا  م رتنيز األفكار الملاهضة لر دير المواد اللووية وال طط 

شر وديمومة  قافة الالسكرية لر مي  منا قا  لراج األس تة  وهذا ف  س ي  ل
 متار ة االلرشار اللووت  المًيا.
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 وقيود مزايا الطاقة النووية: 1691معاهدة منع االنتشار النووي  -ا

رنالي  م دأ "الطاقة  Nuclear Rationality الرشادة النوويةيقرض  ملطب 
رسالر لروظي  هذا الم در  ةاللووية ل  ميت"  و نها تقا شر يا مط قا لك  دول

ف  اقر ادها وأ تا ها الركلولو ية المنيدي ل دفت قدما لتو م ا  الدو  المرطوري  
الرا الة  ف يس  مة ما يملت أت  ف  المادي NPTوفب ما ل ا   يا المالاهدي 

طر  فيها مم تب رطوير األ تا  المرال قة  اسر دا  الطاقة اللووية لألفراض 
ا ب االلرزا   التدود المدلية المشرو ة لم االا روظي  ر ا   مقا   و 5الس مية

م واألمام الطاقة   تي  رساه  ف   دمة اإللسام وال يئة ورتافظ   ر األم
كم در لإلفلاء –المرر طيم  هذه الطاقة  مما يالل  أم ال و  مم الطاقة اللووية 

لمدلية   اليدا  م ير دد ف  ظ  اإليمام  مزاياها اإللسالية ا -الالالم  المر اد 
الهوا س الالسكرية  اسر دامها وف  ظ  القيود ال ارمة ل مراق ة اللووية الر  

 رسهر   ر رط يقها م ر   المؤسساا والملظماا الدولية ذاا الشأم.

ولظرا ألهمية هذه المالاهدي  سرى الالر  الدول    ر ا ر ارها أساس المالاهداا 
الالال  مم رهديد الردمير اللووت  الذت لطالما الدولية وأوسالها  ضوية كولها رق  

  ي    ر الالال  ملذ السريلياا مم القرم الالشريم  يم المالسكريم الشرق  والار  .
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 العالمية المناهضة لالنتشار النووي: المؤسسة-ب

شال ال و  مم الرشار األس تة اللووية ف  الالققاا الدولية ملذ أو  ر ر ة 
هاية الترب الالالمية ال الية  ورولدا فكري واسالة ف   اضرها واشلطم  قب ل

 نو  القوى الك رى آلذاا  وه  النوا   الرئيسية ف  األم  المرتدي  منادها ألا 
لو ُأريتا أما  دولة ررفب ف  تيازي السقي اللووت فر ة سالتة ل را ب   ر ما 

ولة لووية يالرريها مم ق ور لووت  فإلها سرسرا  النر ة ق د الرتو   لر د
مقردري    ر  رقام مرات  الر مي  الركلولو    واكرساب الرقلياا القزمة مم 

رمكلا ال هود الدولية أل   ملت االلرشار وف  هذا اإلطار  .الدو  اللووية النال ية
مم ر سيد هد   ي اد هيئة دولية رضط ت  مراق ة  8699اللووت الر   ذلا ملذ 
والرأكد مم  د  رتوي ها لألفراض الالسكرية  أال وه  الوكالة ال رامة اللووية ل دو  
  .6الدولية ل طاقة الذرية

 العالم": –الدولة  –ثقافة األمن النووي "الفرد  تعميق-ج

 ر ليب الالال  س   رمييت طرب الو و   لر  يرتقب منهو  األمم اللووت المرر ط
السقي اللووت ومالداا  لالا  لاهيا  م المالار  الال مية " الركلولو ياا" 

  فيؤمم 7الميسري لر ميما  مم  ق    ب قا دي س وكية لرفض االلرشار اللووت
 ها النرد الالادت والنرد الملاض  ضمم تركاا و مالياا ملاوئة ل ذري الالسكرية  

ا رشيت  قافة ال و  مم اترما  الردمير الالالم  ف  تالة و و  هذه و ذل
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األس تة ال طيري  لر يد  ما اا  رها ية أو مرطرفة  وكذا قادي دو  فير 
 . مسؤوليم

ي  و دور الدولة لا الا ف  م ا  التوكمة اللووية والرتسيس  ترمية ملت ك  
ال لألس تة -رالمقا فكري الس   المؤدية  لر  قامة  رامة لووية  سكرية   ذا 

اال رما     تي  ردفت –ال اليد المت      ر-No going nuclearاللووية 
رالزيز سياساا الدولة  اللووت  لرالقلا اا النردية  ضروري متار ة  قافة الرس و 

الوطلية لمكافتة االلرشار  وُيكم ها الس وا الالالم  الرافض لقلرشار ضمم ت قة 
 .مرس س ة ومروا  ة ومررا طة

الوكالة الدولية ل طاقة الذرية  لر هذا ال الب ف  قرار ال مالية  مقاصدوقد أشارا 
 اللوام "الذري مم أ   السق "  الذت  8619الالامة لألم  المرتدي ف  ديسم ر 

 :8أفضر فيما  الد  لر رأسيس الوكالة  يمكم ت رها ف  اللقاط الرالية

الم االا  الطاقة الذرية ف  األفراض الس مية ف  اسر دا أوال  الالم    ر 
 .من أجل رفاه العالم وراحة اإلنسانيةال تية واالقر ادية 

ال  اليا  الرأكد مم أم المسا دي الر  رقدمها أو رلظمها أو رشر    يها الوكالة 
 تستغل في األغراض العسكرية.

تكفل  ال ا  الرالاوم مت الوكاالا المر   ة الماللية مم أ   وضت المالايير الر  
 العامة والحد من المخاطر المتعلقة سواء باألرواح أو الممتلكات.حماية الصحة 
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 النووي:/ عقبات الحوكمة النووية وتحديات نجاعتها في ظل مخاطر االنتشار 3

مم ال الو اا   م ة  م ما يتد مم ل ا ة سياساا التوكمة ف  الم ا  اللووت
السياسية والقالولية واللنسية المرال قة  الدو  و لال القرار   ر تد سواء   تي  
يتيد ك  طر   م الهد  الملشود وهو ملت االلرشار ف   يئة مقاومة لقا دي 

 و نا س يق لقسرقق  الركلولو   والهي ة السياسية –الر     م ال يار اللووت 
لاهيا  م رالميب اإلدراا  سياسة المالايير   -الال م -واللضوج االقر ادت

المزدو ة ف  الرالام  مت مم يسالر لرطوير  رلامة لووت مسرق     ر فرار 
التالريم  اإلسرائي ية واإليرالية ف  الشرب األوسط. فالدو  ررمرد   ر قا دي الملت 

لووية   فمالاهدي ملت الرشار األس تة ال ذا شالرا  ألها ال رسرت   ر الدو  قاط ة
رمييزية    ر أساس أم  الض ال  دام اللامية رره  الدو    ألهاُيالاُب   يها 

لظا   د  االلرشار ل تناظ  السقي  اسر دا المرقدمة والمسيطري   ر ركلولو يا 
  ر اتركارها ل ركلولو يا اللووية المرقدمة  مما تدا  ها  لر الد وي ال ريتة 

   اليدا  م  ق اا  لر م ادر الركلولو يا ضروري الو و  التر  لروالالالمية 
 .9وضوا ط ر دير واسريراد المواد اللووية المسا دي

 سياسات التمييز النووي وازدواجية المعايير:-ا

ظ ا القضية األك ر رالقيدا ف  مسألة ملت االلرشار اللووت مرركزي   ر طريقة 
لقسرنادي  قدر اإلمكام وف   -دوم اسر لاء– راتة النر ة أما   ميت الدو  

التدود القالولية المشرو ة مم مزايا الرط يقاا الس مية فير الالسكرية ل طاقة 
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واال رما   واإل دال الركلولو    اللووية   ا ر ارها م درا  ل رفاه االقر ادت
رو يهها لتو الارض التر   المرر ط  إلراج األس تة  والال م   مت االلرزا   الد  

  و ا أس تة الدمار الشام   وهلا رضيب  قة الدو   ميالها ف  تب 
الركلولو يا اللووية اوملة والس مية   دلي  فياب أساس قالول  واست لشر لة تب 

ت  أت ال يو د تد واضو  يم التيازي والتظر  س ب رالارض اللوو  االمرقا
  القالولية للظا  ملت االلرشار اللووت. والم ادئاألملية  االسرراري ية ر اراا اال

  ر روقيت مالاهدي ملت االلرشار اللووت  ك ليام  االسرراري يةرف  ارناب   راء 
لووية  وقا دي قالولية  الم  لملت و و  الدو  فير اللووية  لر م ا  الدو  ال
 اليدا  م األهدا   –فريدي لرلظي  اسراق  الدو  ل طاقة اللووية ألفراض س مية 

 ال ألها كشنا لقائص  مة   ر  اليد االمر ا  لم ادئها والرقا   –الالسكرية 
  ر  –ضمم ما يسمر  االلرشار األفق   –مو ة االلرشار اللووت  لر دو   ديدي 

يرام فرار  سرائي  والهل   ر س ي  االترما   –د و اكسرام  وتاليا كوريا الشمالية وا 
مما يطالم ف  م داقية ف سنة الملت الر  رضملرها موادها  ألم دو   ديدي –

رفضا ملطب هذه المالاهدي   ر أساس ألها ركرس االزدوا ية ف  الرمكيم 
السكرية   أت ألها رر ص ل الض الدو   امرقا الركلولو يا اللووية ال10اللووت

والرو ا لتو رطوير القل  ة اللووية   يلما رسارل إل اقة دوال أ رى مم الولوج  لر 
 اللادت اللووت.
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 عدم نجاعة سياسات الرقابة واألمان النويين:-ب

رف  ما رُ ذ  مم  هود ضمم ملظومة ملت االلرشار اللووت لملت الدو  مم 
لرتوي  مواد مشالة لألفراض فير  تساسةالت و    ر مالداا لووية وركلولو يا 

المدلية ل طاقة اللووية   ال ألها   زا كضمالاا قالولية دولية واسالة  م رنالي  
رقا ة تقيقية   ر الملشآا اللووية دا   الدولة   دلي  فش  الوكالة الدولية ل طاقة 

طوير الذرية ف   ل  كوريا الشمالية ملذ لهاية الرساليلياا  م اسركما   رلام ها لر
فقد رقد  الدو    ر  قامة  رامة سرية مسرق ة   11ال  وروليو  وال واريخ ال اليسرية

 م  رام ها ال ا ة  الروظي  الس م  ل طاقة اللووية   دوافت الرمويا والرالري  
   ر منا قرها وطرب اشراالها.

 سيولة التكنولوجيا النووية واختراق السياسات الوطنية: -ج

لقد أتد ا  وري الطاقة اللووية قطيالة مت سياساا الدو  الرق يدية ل  ت   م موارد 
اال رما ية والرقد  الال م    تي  أضتا ر ت   م -ف  س ي  الرلمية االقر ادية

م ادر مرطوري ل ركلولو يا التدي ة الدقيقة الر  ريسر   يها طرب اللهضة الرلموية 
لا  ترمية  رقام قوا د الطاقة الذرية ف  القرم والدفا ية   ر تد سواء   ذا س م

ل  ررردد ف   قامة  -  ر س ي  الرأكيد–الواتد والالشريم  وك ير مم الدو  اللامية 
شراكاا   مية مت م ا ر  المية ودو  لها  ال طوي  ف  الم ا  اللووت    ر 

سة فرار روسيا وال يم والهلد وفرلسا  كما ش الا ال ال اا الال مية ضمم سيا
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ال ا ة  ال لا اا اللووية وطرب  know-howال ت   م المالار  الرقلية 
 . اسراقلها ف  الم االا االقر ادية واال رما ية كالطب وروليد الكهر اء

فير أم ُيسر الو و   لر م ادر الركلولو ية اللووية دوم الريقم مم لية 
يا  م ال لر الرترية األطرا  السا ية أو الش كاا والنوا   المسا دي لها  لاه

الدولية الساهري  والوكاالاالمروفري لديها ي ير شكوكا ك يري   ر مسروى الملظماا 
  ر متار ة الرهريب اللووت ور مي  المنا قا  طرب فير شر ية  أما  ضال  

  ورالر ر تاد ة رشرلو ي   ا  الدو  ف  مراق ة المالداا اللووية وهشاشرها األملية
 .12  ر ذلاأتسم م ا   8619

فالدو  الر  رنرقر  لر مالداا األمم واألمام اللووييم  وليسا لها   ري كافية ف  
رسيير المالطياا اللووية ر  و مشك ة ف   داري الطاقة اللووية ورنش  ف  هدفها 

 طرب قالولية ودوم المساس  قوا د المشرول  أال وهو اسراق  هذه الطاقة 
السقمة واألمام ال ا ة  روظي  الذري ف  ال لاء والرلمية. وهو ما يالر ر ا رراقا 
لقا ا لم داقيرها كوتدي وطلية تامية لم التها السياسية  س  يا لسيادرها وا 

 دا  ها واللرزامارها الدولية ف  ملظومة متار ة الرشار أس تة  وم الو األفراد
 مار الشام .الد

 ر را مرت ة ما  الد الترب ال اردي فر ة ذه ية اللرقا  الركلولو يا اللووية  لر اُ 
  م ياا  رسراليم  ها ف  Non-State Entities كيانات من غير الدول

الرهريب والمرا ري فير الشر ية  المواد المشالة والوقود اللووت وك  ما يسا د   ر 
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يد الالوم  لر مسؤوليم ف  دو  طامتة لوويا     أو يمد13 قامة منا قا لووية
الوطلية ف  –مما يرهدد ل ا ة الرقا ة الدولية    ر فرار  يرام وكوريا الشمالية 

رأميم المرافب والمراكز ال ت ية ال ا ة  الطاقة اللووية  كما يقوض سياساا 
التوكمة الر  رسهر   ر رط يقها   ر أكم  و ا أ هزي الرنريش والوكاالا 

  ر رأسها الوكالة الدولية –ملت االلرشار اللووت  مالوطلية والدولية المسؤولة  
 .-ل طاقة الذرية

 الخاتمة:

 رف  الرتوالا الدولية المرسار ة ملذ لهاية الترب ال اردي وما شهدرا مم  روز 
مرايراا فير مس وقة ررهدد األمم الدول   رظ  مشك ة االلرشار اللووت وس   

ضمم ش كة فوا   و م ياا التوكمة اللووية رتديا رئيسيا لم الو الدو   اترواؤها
 قدر ك ير مم  اسرأ راواألفراد ف   يئة  المية سريالة الرق ب والرأ ر   دلي  ألها 

الل ب والمقرريم ف  الدو  ك ها  مرقدمة كالا أ  لامية  كوم أم ال طر  اهرما 
ل ردمير الشام  ال يزا  ما ق  ودفالا  قيا  ترب  السقي اللووت أو أس تة أ رى 

 لر  ذ   هود قالولية وسياسية ت ي ة ملذ   را  مالاهدي ملت االلرشار اللووت 
  وما س قها مم  قامة  ليام اللظا  اللووت الالالم   رأسيس الوكالة الدولية 8691

  آلياا الرقا ة والرتقب ف  ضمام  د  رتو   ديد مسئوليهال طاقة الذري  وسال  
 الالسكرية ل ذري. االسر دامااال رامة اللووية ل دو   لر 
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ف هود األطرا  الم ر نة   ر ال اليد الالالم   دوال أ  أفرادا ول  ا مم شرر 
ورلظيماا مدلية وترر   مية  ركوم لا الة وفالالة ف  ررشيد  اال ر ا اا

سياسية   – ا يةا رماسراق  امريازاا ال وري اللووية ف  الالال   ذا ما ُ  قا قلا ة 
  ر المسروييم ال وهرييم مم مسروياا السياسة "الدليا والال يا"  ضروري ر ليب 

رو يا الااية مم  اترما ال ما   ف  ظ   االلرتارالالال  وال شرية أ طار 
االسراق  اللووت  لر األفراض الالسكرية  أت  لا ة أس تة تر ية ورؤوس 

اسرقرار الالققاا الدولية  وهو ما يمكم  لووية و واريخ  اليسرية رزيد مم  د 
 .ال الد األك ر رالقيدا ف  مسألة الطاقة اللووية  القو  ف  اللهاية  ألا ال متالة

أ  و مم الواضو ف  زمم ردفب المال وماا ورقلياا رطوير أس تة الدمار الشام  
الدو  –وطرب تم ها واسر دامها أم النوا   الوطلية المؤسسة ل يئة اللظا  الدول  

ال يسالها أم رتقب مرط  اا التوكمة النالالة  شأم الطاقة  -القومية الت رية
مت أطرا   االشرراا ها   ر ال اليد الالالم      ال  د مم  االلرنالاللووية وس   

أ رى قادري   ر رقدير م اطر الذري الالسكرية مم هيئاا مدلية ول ب سياسية 
مؤ ري  لاهيا  م الوكاالا والملظماا الالالمية ضمم ش كة الم رمت  وا رما ية

المدل  الالالم   وأيضا الهيئاا فير التكومية اللاشطة ف  م االا ال يئة وتقوب 
قلال ال ميت  اال ردا   اإللسام. تي  يمكم الرروية ل قافة متار ة ال طر اللووت وا 

  دمة اإللسام.والشنافية ف  اسراق  مزايا الطاقة اللووية ل
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 املواجهة. وأساليبالعاملية الجديدة إلارهاب السيبراني وألامن الدولي: التهديدات 

Cybernetic Terrorism and International Security: The New Global Threats and the Ways 

of Overcoming 
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                                                                                                                                                          11/12/0212:تاريخ القبول                                                                                      20/20/0212تاريخ الاستالم: 

 :الملخص

التي استفادت بشكل كبير جدا وخطير أيضا من الثورة  اإلرهاب السبيرانيظاهرة تهدف هذه الدراسة إلى معالجة       
بالغ األهمية وربما  استراتيجي دور التكنولوجية في وسائل اإلعالم واالتصال، بحيث أصبح للتطور التكنولوجي في عصرنا

 منيةالسياسية واالقتصادية واأل ، ذلك على مختلف األصعدة وفي شتى المجاالتالدولي حيوي أيضا بالنسبة للمجتمع
زاوج ما بين تكنولوجيات في ظل معادلة ت  الرقمي ضاء للفشرعي الغير  وفي المقابل نجد تفشي ظاهرة االستخدام وغيرها.

األمن الدولي في عصر العولمة مهددا من جميع  لقد أصبح ب.و الحر األشكال الجديدة من االتصال والمعلومات واإلرهاب و 
والخطيرة، إذ باتت التنظيمات اإلرهابية تستغل الفضاء التهديدات األمنية الجديدة  األصعدة، واإلرهاب اإللكتروني واحد من

في طبيعة أو واقع التهديدات التي يشكلها ثم األساليب  تطلب البحثالرقمي كساحة للصراع والتأثير واالستقطاب، مما ي
ال يمكن أن يسير نحو ذاَته التكنولوجي التطور  المتاحة للتصدي له ومن ضمنها األسلوب القانوني واألمني، بحيث أن  

جراءات أمنيةدون وجود أ   ، طريق التنمية وخدمة اإلنسانية،الطريق السليم للحفاظ على أمن الفضاء  صارمة طر قانونية وا 
 .رانييبالس

 الكلمات المفتاحية: الفضاء السيبراني، األمن الدولي، اإلرهاب السيبراني، الثورة التكنولوجية، األمن السيبراني.
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: Abstract 

The goal of this inquiry is finding the solutions for keeping the cyber area safe. Because the 

cyber-terrorism has been a true threat for the international security. Cyber terrorism is any 

deliberate, politically motivated attack against information, computer systems, computer 

programs, and data, which results in violence against non-combatant targets by sub-national 

groups or clandestine agents. Cyber-terrorism can be also defined as the intentional use of 

computers, networks, and public internet to cause destruction and harm for personal 

objectives. There are many different motives for cyber-attacks, especially perhaps the 

financial reasons. However, there is increasing evidence that hackers are becoming more 

politically motivated. Cyber-terrorists are aware that governments are reliant on the internet 

and have then badly exploited this. Therefore, States need strategies for keeping the cyber 

area safe, through conventions and major legal instruments that specifically deal with 

terrorist acts. 

Key words: Cyberspace, international security, cyberterrorrism, Technological revolution, 

Cyber Security. 

 :مقدمة

معطيات الثورة الناتجة عن جملة من التغييرات في عصرنا الحالي يشهد المجتمع الدولي 
وهو  كيةذوالحديثة المجتمعات مصاف  الالمجتمعات التقليدية إلى  ، فهذه الثورة قد نقلتالهائلة ةالتكنولوجي

. ويتضمن هذا الفضاء كثيرا من اإليجابيات والسلبيات، رانييبظاهرة الفضاء السما نعيشه اليوم في ظل 
ففي األولى نجد بأنه قد أسهم بصورة كبيرة حقا في تسهيل الحياة اليومية على كافة األصعدة، خاصة ما 

قد أصبح مجاال  نجده-السلبياتأي –االتصاالت ومعرفة األخبار في العالم وغيرها، وفي الثانية تعل ق ب
للنزاع والصراع والتهديد، بحيث يتم استغالل التطور التكنولوجي في وسائل االتصال في القيام بأعمال 

بل التنظيمات من ذلك استغالل الفضاء السيبراني من قخطر األغير مشروعة كاالختراق والقرصنة، و 
 والجماعات اإلرهابية.

على ؤشر كم من اإلرهابيين، أشكال جديدة ونمو   بروزلحاضنة راني يبالفضاء السلقد أصبح 
ليس هذا فحسب، بل و  ،التحتية الكونية للمعلومات ياتنمهاجمة الب  الذي يستهدف غير التقليدي اإلرهاب 

 اتضعف منظومي ظل خاصة ف، أمنية وقانونية وسياسية وتقنية تحديات-الرقميأي الفضاء –معه حمل 
توافق بين تدابير ال . باإلضافة إلى عدمالفضاءهذا م يتنظل طر تشريعية واضحةدم وجود أ  ة وعالحماي

يها، فضال عن الدولي عل وزيادة االعتماد المعلوماتلتكنولوجيا االتصال و الهائل واالنتشار  المكافحة
التحديات والتداعيات في مقابل التهديدات الحاصلة و ألمنية والتقنية لقانونية والمواجهة اا رادو أمحدودية 

موضوع التهديدات التي يشكلها الفضاء الرقمي ستعالج هذه الدراسة بالتالي . ألمن الدولي عامةعلى ا
 للتصدي لها.والجهود الدولية بالنسبة لألمن الدولي، بالتركيز على ظاهرة اإلرهاب اإللكتروني 
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 إشكالية الدراسة: 

جهود وما هي  الدولي؟التهديدات التي يمثلها اإلرهاب السيبراني بالنسبة لألمن  مظاهر ما هي -
  الدولي؟مواجهته على الصعيد 

 

 الفضاء السيبراني ساحة جديدة ُتهّدد األمن الدولي.أوال: 

ث ال توجد تعريفات دقيقة واإلرهاب اإللكتروني، بحين عر ج بدايًة على مفهومي الفضاء السيبراني       
تعريفا، يتناول معظمها مكوناته من أجهزة  82ففي مفهوم الفضاء السيبراني نجد حوالي  بشأنهما.

 يتضمن أيضا العنصر البشري أو المعنوي.الكمبيوتر والوسائط التكنولوجية وشبكة اإلنترنت، في حين أنه 

إلى "نظرية االتصاالت والتحكم المنظم في التغذية المرتدة  Cyberneticsأو  Cyberتشير كلمة       
التي تعتمد عليها دراسات االتصاالت والتحكم في الحياة وفي اآلليات التي صنعها اإلنسان، أي علم 
دراسة االتصال والتحكم اآللي في النظم العصبية للكائنات الحية وم حاكاة اآلالت لها". بالتالي فالمجال 

 .1السيبيري يتضمن "كل االتصاالت والشبكات وقواعد المعلومات والبيانات ومصادر المعلومات"

 ،هجمات الشبكات الكمبيوترية"ي، أو كما تسميه "السيبران رهابَ وتعرف كليات الحرب األمريكية اإل      
التي ت عرف من الحرب الرقمية  ، وهو يندرج في إطار2تحت بند "العمليات اإللكترونية"انطالقا من تصنيفه 

"اإلجراءات التي يتم اتخاذها للتأثير بشكل سلبي على المعلومات ونظم المعلومات، وفي الوقت خالل 
أمن العمليات، واإلرهاب الرقمي يستهدف  .3"نفسه الدفاع عن هذه المعلومات والنظم التي تحتويها

ال يوجد إجماع و  شبكات الكمبيوتر.ومهاجمة يائية، العمليات النفسية، الخداع العسكري، الهجمات الفيز 
يندرج في إطار  ، لكنه يشير عموما إلى شكل جديد من أشكال اإلرهابحول تعريف اإلرهاب السيبراني

التكنولوجيا المعلوماتية واالتصالية في ووسائط أخذ تسمي َته من استخدام وسائل الجرائم اإللكترونية، وقد 
تتجاوز تداعيات ها األبعاد المحلية والوطنية لتؤثر بشكل كبير على األمن الدولي. تنفيذ أعمال إرهابية 

ويتضمن اإلرهاب اإللكتروني أو الرقمي بهذا المعنى أعمال اختراق المواقع وأنظمة المعلومات، القرصنة، 
التنظيمات نشر الرعب وأشكال التهديد الموجهة نحو األفراد أو الدول، استقطاب األفراد لالنخراط في 

 اإلرهابية.

حدث أفرزت العولمة مجموعة من التطورات وتحديدا على الصعيد التكنولوجي والمعرفي، فلقد 
صبحت حرب أ، و ات الدوليةفي الصراع ةالمستخدمواألساليب والتكتيكات بين الفضاء السيبراني دمج ال

أطراف الصراع ستخدم تحيث ب المستوى، عتدور في ميدان تكنولوجي رفي 4المعلومات عمليات عسكرية
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الفعال لجميع ذلك بالتوظيف  ،استراتيجيال فضموقع األنولوجيا المعلومات للحصول على الوسائل تك
بين القيادات رقمي صراع تعبيرا عن بهذا المعنى رهاب السيبراني إلليصبح ا، األسلحة المعلوماتية

مهاجمة جهاز السيبراني، و خصم واختراق كيانه ت البهدف التأثير على قدرا ،الصديقة والقيادات المعادية
 .5طار حرب المعلوماتإ فشاله فيالمعلومات المعادي وا  

والحروب بهذا المعنى تختلف كثيرا عن الحروب التقليدية، بحيث أن الصراع في الفضاء 
محاولة السيبراني يظل محاطا بعالمات استفهام بخصوص النتائج المرتَقبة أو المتوقعة، مثال في ظل 

سلحة تكنولوجيا أللدول عن طريق استعمال  االستراتيجيةلكاملة على المؤسسات والهياكل السيطرة ا
يؤدي في نهاية وهو ما الوسائط اإللكترونية،  المعلومات من خاللمهاجمة أو  ،المعلومات واالتصاالت

على أنظمة صنع  هجوممن خالل ال مباشر لألمن الوطنيوالتهديد ال 6شلل هذه األنظمةإلى المطاف 
رد حدوث ، ومن ثم إمكانية والسعي إلى السيطرة على قواعد المعلومات األنظمة الدفاعية للدولةو القرار 
استهداف االتصاالت وأنظمة المواصالت كما أن   ،لدفاع عن النفسفي ا الحق الشرعيانطالقا من فعل 

 .7ضرار بالحياة والممتلكاتن يؤدي الى اإلأات العامة للمواطن والدولة يمكن خدمالو 

، فهي ديناميكيةاألكثر المسلح أو الصراع راني أحد أنواع النزاع يبعتبر هجمات الفضاء الست  
تقوم ، مثل أن غير مرئي وغير مشهودة، ويمكنها الحدوث بشكل التقليدي اتل النزاعاشكأتختلف عن 

نية التحتية البمن أجل تخريب رانية يبالسبشن هجمات باستخدام األسلحة دولة  ةالمخابرات الخاصة ألي
نواحي االستخدامات غير القانونية وغير  المالمح لت ظهروتأتي هذه  دولة أخرى.بالمعلوماتية الخاصة 

والبنية التحتية  في المجال السيبيري يمثله ذلك من تهديد لألمن الدولي فضال عم ا، هذا الفضاءلالمشروعة 
مات ينظتن جانب جميع الفاعلين في مجتمع المعلومات العالمي، خاصة الالكونية لثورة المعلومات م

على األمن يطرح هواجس ويشكل تداعيات كبيرة  مما ،ةالمنظم يةرامإلجاجماعات الاإلرهابية والدول، و 
 بصورة عامة.الدولي 

 .ألمن الدوليلاإلرهاب السيبراني مظاهر تهديد ثانيا: 

 واختالفيمثل الفضاء السيبراني عنصر جذب مهما للتنظيمات اإلرهابية على تعدد أنواعها 
من قبل  هاستخدام  يمكن إذ  ،حه من وسيلة إعالم دولية وسالح في ذات الوقتي، نظرا لما يتأيديولوجياتها

حقيقيا لسالمة شبكة لت تهديدا اإلرهابي أكثر التنظيمات التي مث "داعش"ويعد تنظيم  .األطراف المتعددة
 ،وتنسيق الهجمات اإلرهابية ،في الدعاية والتجنيد والتمويل وجمع المعلومات انترنت العالمية باستخدامهاإل

اإلرهابي  "داعش"تنظيم ويستخدم  في كثير من دول العالم. ونالمنتشر ه م و ، المتعاطفين معهلحشد  ووسيلةً 
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عبر كان بإمكان حَمالته في أوساط الشباب، و فكره للتجنيد ونشر  بغرض مواقع التواصل االجتماعي
 .المجتمعاتالدول و حيان أن تكون كافية إلثارة أعمال العنف والخوف والرعب لدى بعض األنترنت في اإل

أساليب توظيف اإلعالم الجهادي  إدارة التوحش""في كتابه  "بو بكر ناجيأيحدد " ،في هذا اإلطار      
 :ز على فئتينتستهدف وتركبالنسبة لتنظيم "داعش" وهي  ة.التنظيمات اإلرهابي تيجيةاستراضمن 

  دعمها، من و إلى صفوف الجهاد أكبر عدد منهم لالنضمام يتم العمل على دمج بحيث  :فئة الشعوب
 .بالتنظيم ال يلتحقمع من السلبي جهة أخرى، التعاطي 

  المجاهدين أو على  وفصفإلى االنضمام للدفع بهم نحو  ،أصحاب الرواتب الدنياخاصة  :جنود العدو
 .األقل الفرار من خدمة العدو

اإلعالم اإللكتروني، في تجنيد جيش إعالمي متخصص على  اإلرهابي "داعش"وقد عمل تنظيم       
بحيث على شكل شبكات  يوه ،الكتائب اإلعالميةو المراكز والمؤسسات  مختلفة، مثلتسميات تحت  يعمل  

أو موقع من مواقع التواصل االجتماعي، لدعم  "الجهادية"منتدى من منتديات ضمن تتواجد كل شبكة 
 اإلرهابي )مركز الفجر لإلعالم، "داعش"ها اإلعالم المركزي الخاص بتنظيم قر  دف من األهداف التي ي  ه

مواقع التواصل من خالل الصور والفيديوهات  "داعش"تنظيم  فظ  كما و  .اإلعالمية( مؤسسة الفرقان
، فاحتوت مضامين الفيديوهات و التنظيم وهم يقطعون الرؤوسظهر فيها إرهابي  يَ ، بحيث االجتماعي
الغرض منها بث  قدر كبير من الرعب والترويع في نفوش على مشاهد عنف غير مسبوقة، والصور 

 األفراد والمجتمعات والدول.

، تسهيالت لى شتى أشكالها وأنماطها الفكريةعوالتنظيمات اإلرهابية، استغلت الجماعات لقد 
ستيا داعما وحاضنا يلوج ومنفذا ،بوصفها عنصرا حيويا لدعم وتحقيق أهدافهاعصر المعلوماتية والرقمية 

ها يساعد ،خاص بها بالتالي تشكيل مجتمع افتراضي العالم،عبر للنشاط اإلعالمي لها في مناطق مختلفة 
كمي ة، وهو ما يوهم البعض بأن هذا المجتمع غير محدد األبعاد ال يالذ ،على االلتحام والتواصل الدائم

 في تضخيم الصورة الذهنية لقوة وحجم تلك المجموعات. كان له دور كبير

حرب ضد الدولة، فعن  تنظيم سالح الضعيف الذي ال يقدر علىبأنه اإلرهاب قد ي نَظر إلى 
ثنية مى، وهذا ما يتضح في الجماعات اإلالعظ ىإلحاق األذى ومحاولة هزيمة القو  مكنطريق اإلرهاب ي  

لك القوة. ويكون اإلرهاب وسيلة توبعض األقليات التي ال تم ،والميليشيات العنصرية واألصوليات الدينية
 .وسيلة من وسائل الصراعفهو بالتأكيد لتأكيد الهوية وجذب االنتباه واالهتمام، 
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يكون وسيلة لتحقيق أهداف مستقبلية و اب بالسموات المفتوحة والفضاءات التكنولوجية، يتعلق اإلره
كامه، ر  تحت معين من  شيء بداية لظهورالتحطيم  يكون حيثبعبر تحطيم الحاضر للوصول إليها، 
 .8ويكون مدفوعا بقيم أخالقية أو ثقافية

و القدرة على اإللهام الماضي، أأخطاء على نشأ اإلرهاب إما بدافع الثأر وتوقيع العقوبة وي
بينما ، شكل كبير، واألهداف محددة وواضحةب استراتيجياففي األول، يكون العنف  .التبشير بعهد جديدو 

ال تعني  ، وبالرغم من تلك االختالفات فإنهاية تغيير العالم عن طريق اإلرهابر عن كيفعب  ي   الثاني
عصر الثورة َتتدع م في ، وتأتي هذه األسباب لك عنفلال هنافي كل األحو . بالضرورة وجود تمايزات

ل رالتغي   دائم و تهديداإلرهاب بطبيعته ليس ظاهرة ثابتة، بل هإن   .المعلوماتية حيث يغير ب، والتحو 
 .ولضمان تحقيق ما يهدفون إليها، لهم ليتكيفوا مع زمانهم ومواقفهممرتكبوه مالمحهم ووسائ

شراء أصبح بمقدورهم حيث لتطور التكنولوجي والثورة الرقمية بمن ااستفاد اإلرهابيون  كما
من الحصول على فتمكنوا المنتجات التكنولوجية التجارية واالستفادة مما تم إنفاقه في البحث والتطوير، 

وهو أمر منطقي إذ  .تكاليف باهظة ةوبدون أي ،معقدة ومشفرة، متنوعة ،فائقة السرعةو أجهزة كونية المدى 
 عملياتالار األوامر والسيطرة على إصد، الكتساب المعلوماتنترنت الفرصة للحصول شبكة اإلأتاحت 

 .9المخطَّط لها

مواقع على شبكة  ،بجميع أشكالها ومختلف توجهاتها السياسية ،الجماعات المتطرفةوتمتلك 
يقدم خدماته بأكثر  ومنها ما يمتلك أكثر من موقع، وبشكل خاص شبكات التواصل االجتماعي، نترنتاإل

 ،التعريف بالتنظيم وتاريخه ومؤسسيه وأبطاله وأنشطتهكما هو شأن تنظيم "داعش"، من أجل مـن لغة، 
ومضامين االنتصارات  دث األخباروأح، وأهدافه السياسية واأليديولوجية ،وخلفياته السياسية واالجتماعية

يل الدعم الفكري لهذه التنظيمات وتبج مثل، لها صور متعددة تكون المواقع ئلكما أن رسا المحققة.
، وجميع ها يؤثر منيةجهزة األالمعتدلين، أو مهاجمة الحكومات واأل المفكرين والشيوخ أفرادها، أو مهاجمة

 على األمن الدولي بكافة مستوياته وعلى جميع األصعدة.

واالستناد في  سير،داعم لإلرهاب بالسماح بنقد يقد تسعى تلك المواقع للتغطية على موقفها ال
ضعت لحاقها بتفاسير معينة وقصص تاريخية و  ا  كتابات األيديولوجية والدينية، و ترويج فكرها إلى بعض ال

باعتباره مظلة  حيث يتم استغالل الدينبقنع المتلقي بمشروعية عملها، ضمن تأويل متعسف لكي ت  
دارتها من قبل أشخاص ذوي الستقطاب عناصر جديدة، كما يتم نشر تلك األ أيديولوجية تؤهل فكار وا 

 .10أفكار أحادية ال تسمح بوجود أحد ينافسها أو يعرض رأيا يخالفها
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o :أنماط الجمهور التي تستهدفها رسائل المواقع الجهادية 

  وذلك عبر تقديم معلومات مفصلة حول أنشطة  ،لينهو جمهور المؤيدين الحاليين والمحتمَ  :النمط األول
 وحلفائها ومنافسيها، وعادة ما يكون هذا الجمهور جمهوًرا محلًيا. ،وسياساتها الداخلية اإلرهابية المنظمة

  هو الرأي العام العالمي، وهو الجمهور غير المتورط مباشرة في الصراع، : النمط الثاني من الجمهور
ووسائل ف الصحفيين ويضم هذا الجمهور المستهدَ  .11ولكن لديه بعض المصالح في القضايا المطروحة

في ذلك طرح خدمات  انظيمات للحصول على وجهات نظرها. يساعدهاإلعالم التي تستخدم مواقع هذه الت
 ة. المواقع بلغات عد  

  في األعداء، وتسعى مواقع هذه التنظيمات إلى إضعاف معنوياتهم من خالل توجيه يتمثل  :النمط الثالث
 .12والدوافعاألفعال التهديدات وتعزيز الشعور بالذنب لديهم إزاء 

o :أشكال الخطابات الدعائية التي تستخدمها الجماعات المتطرفة 

 :ل إلى العنف االدعاء بأنه ليس أمامها خيار  يتمثل في الخطاب األول فه الذي يقد م بوصسوى التحو 
على العدو الظالم. ويتم تأكيد أعمال القوة التي تستخدمها الحكومات  للردعليها الضعيف  جبرضرورة أ  

الذبح والقتل واإلبادة، وتصف واألنظمة ضدها وضد تنفيذ مطالبها، كما يتم استخدام مصطلحات ك
وهو ما يعطي قوية، القوى الكبرى أو دولة بالمضَطهدة والمطارَدة من قبل نفسها  تنظيمات المتطرفةال

 .ضحيةجمهور المتعاطفين بأن التنظيم المتطرف واإلرهابي انطباعا لدى 

 :يعتبرون أنفسهم مقاتلين من التنظيم فأعضاء الحركة أو  عنف،رتبط بشرعية استخدام الي الخطاب الثاني
رادتهم-رين أجل الحرية، ومجبَ  الشعوب على استخدام العنف، نظًرا ألن العدو يسحق كرامة -بما يتنافى وا 

 ، وأن عدو الحركة أو الجماعة هو اإلرهابي الحقيقي.ذاتهوحقوق التنظيم 

 التنظيم  ي محاولة لدرء الصورة العنيفة عناالستخدام الواسع لمبدأ الالعنف فهو  :الخطاب الثالث
فعلى الرغم من كون تلك الجماعات جماعات  المتطرف واإلرهابي، بمعنى التمويه والتالع ب بالمشاعر،

عي سعيها للحلول السلمية، وأن هدفها النهائي هو التسوية الدبلوماسية عنيفة، فإن المواقع المرتبطة بها تد  
 .13التي تتحقق عبر المفاوضات والضغط الدولي على النظم الجائرة

ها من خالل عدد من المظاهر، لعل أهمَّ رهاب لكتروني واإلبرزت العالقة ما بين الفضاء اإلقد و       
جذب لإلرهابيين والقيام بإدارة الفكرة مسرح  جعلهيتنافسية بشكل بخصائص  يت سم-الفضاءأي هذا –ه كون  

 ياق الذي  لهم بالضبط في الضوء والس  أي تصوير أنفسهم وأعماكة أو التحكم بالصورة المنطبعة )المدر 
وقد . 14دون أن يعرقل ذلك تفح ص وسائل اإلعالم الرسمية لذلك التصوير أو غربلته أو تحويره ،(يريدونه
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 ،وتجنيد أعضاء جدد، مرهابيون بالفعل في استخدام الفضاء اإللكتروني في التأثير على الرأي العااإل أبد
 .وجمع األموال

جهاز  أربعة عناصر: تكون منيإعالمي  يطوسكاإللكتروني  الفضاءَ  ستخدم اإلرهاب  وقد ا
 ورد   ،اإلرسال )اإلرهابي(، المتلقي المقصود )الهدف(، الرسالة )التفجير، الكمين(، التغذية االسترجاعية

الهادفة  ،أشكاال مكررة من استخدام اللغة المؤثرةفي ذلك رهابيون فعل الجمهور المستهدف. ويمارس اإل
وسائل اإلعالم على توفير الوصول إليها والذي بدونه ال مما يرغم إلقناع شفويا وكتابيا وتصويريا، إلى ا

 ،أهدافه. وتتألف كل وحدة إرهابية من أربعة أعضاء على األقل: المرتكب تحقيقَ  يستطيع اإلرهاب  
 .15ي الصوت والمخرجفن   ،المصور

 ،أصبح الفضاء اإللكتروني منبًرا للجماعات اإلرهابية عبر نشر رسائل الكراهية والعنفلقد  
وليست المواقع اإللكترونية سوى واحدة من خدمات ، لمتعاطفينوا االبعض وبمؤيديه هاواالتصال ببعض

 رى كـالبريد اإللكتروني، غرف المحادثةك تسهيالت عديدة أخلاالنترنت التي سطا عليها اإلرهابيون، فهنا
 المجموعات االلكترونية.و 

اقع االلكترونية لشن الحرب النفسية ضد الدول هذه المو من التنظيمات اإلرهابية  يستخدم الكثير
 واغتيال مرعبة للرهائن واألسرى أثناء إعدامهم، أفالممن خالل عرض المعادية وقواتها المسلحة، 

أو  ،أو إسقاط طائراتهم بالقذائف المحمولة على األكتاف ين،ريين في الميدان على أيدي القناصالعسك
الرسائل وتسعى خفية على جانب الطرق أو على يد مفجرين انتحاريين. نسف عرباتهم باستخدام القنابل الم

الشفهية والمصورة تثبيط عزيمة العدو وتخويفه أو خلق شعور بالذنب والشك واالنشقاق الداخلي، في 
ن قوتهم من رد الوقت الذي تبلغ فيه رسالة تهديد إلى الحكومات المختلفة ومواطنيها. ويحرز اإلرهابيو 

 .16يرونه من خوف لدى العدوثما قد يالفعل على 

قاعدة للتغيير والتعبير عن  قد شكل السيبراني اإلرهابانطالقا من كل ما سبق ذكره، نقول بأن 
الرؤى المتطرفة التي تتبنى العنف أسلوبا ووسيلة، مستفيًدا في ذلك مما آل إليه اإلنترنت من تقسيم 

بوصفه إعالما  ،التشتت الثقافيفي تنمية ظاهرة لتنوع الجمهور إلى فئات ومجموعات صغيرة، وأخذ هذا ا
ذكاء نيران الصراعات العنصرية وتنمية اتجاهات الكراهية لدى الكثير من الفئات فئويا ي ستخدم إل

وفي مقابل تلك النظرة التفتيتية للمجتمعات، جاء ذلك اإلعالم للترويج لرؤى  للفئات األخرى.المناهضة 
للترويج  ات إرهابيةستغله تنظيمتة للترويج للرأسمالية والهيمنة، عالمية. ففي حين تستغله الواليات المتحد

 الجهاد العالمي.و  سالميةللخالفة اإل
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، بما يشكل لرأي العامإلى اث اإلرهابية لحوادسلطة الدولة بنقل ا السيبراني مناإلرهاب  ضقو  لقد  
التي تتبناها الجماعات خطًرا نفسًيا وضغطا على الحكومات بإجبارها على المثول للمطالب السياسية 

من استخدام القوة في صنع  ، وعمل ذلك على الحد  ا لشرعية النظم السياسية الحاكمة، وتهديدً اإلرهابية
قطاع الخاص تحديات لصالح ال استراتيجيةها من قطاعات اب  ض انسحالقرار من جانب الدولة التي فرَ 

بالقيم وتطرح مسألة المواجهة األمنية قضية حرية الرأي والتعبير عبر اإلنترنت وارتباطها  .أمنية متزايدة
للنظم الحاكمة لمواجهة معارضيها بشكل ال يعكس الفصل االستغالل السياسي  الديمقراطية، وكذلك مسألة

إلرهابيين على ، تزداد قدرة اترنتإلنمقابل تلك الجهود إلغالق مواقع اوفي  ،بين أمن النظام وأمن المجتمع
 .17مقابشكل أكثر ع  الرقمي ضاء الفاستخدام 

استخدام اإلعالم في مجال رهاب سالًحا ذا حد ين ت عملية التزاوج بين اإلعالم واإللمث  لقد 
حيث إنها قد تكون سبيال لنشر الرعب والخوف على المأل من خالل تغطيتها ب، سلبيهما الجماهيري، أحد  

: كما تضمنت هذه الدراسة ذلك لإلرهابيين هدفين مهمينغير الواعية للعمليات اإلرهابية وآثارها. محققة ب
لى أن اإلرهابي صاحب قضية يجب ، ى وجود ظاهرة اإلرهابانتباهه إل إثارة الرأي العام ولفتهو  األول وا 

رهابيون. الشرعية الدولية لما يطالب به اإلالحصول على هو  الثانيو .العتراف واالهتمام بها ومعالجتهاا
رهابيون على تنفيذ عمليات مثيرة من حيث األسلوب، أو حجم الخسائر، أو مكان وزمان ويحرص اإل

األخبار المثيرة  عن-عملهموفقا لطبيعة -وقوعها ليكون ذلك مدعاة لجذب اإلعالميين الباحثين دائًما 
ي التغطية عالم فيتمثل فلسالح اإل اإليجابيالجانب والمهمة بالنسبة ألكبر عدد ممكن من الجماهير. أما 

 ،ر الرأي العام من تلك األعمال اإلجراميةنف  وفق أسلوب توعية ي   ،عملياتهمو الواعية لقضايا اإلرهابيين 
في أوساط األفراد القلق نشر وسعيهم إلى التدمير والتخريب و  ،هم للمجتمعبرز بشاعة مرتكبيها وعداءَ وي  

 والمجتمعات.

o  والهجوم المسلح العسكريةاإللكتروني كعنصر من عناصر القوة اإلرهاب: 

أساسية من أجل أمور كما هو الحال في أي حرب، فإن الجيوش المتصارعة تستهدف دوًما ثالثة       
. وفي عالم "الخصم إرادةَ " بعبارة أخرى أو ،السياسيةو  كسب المعركة، هي العناصر العسكرية، االقتصادية

مراكز القيادة والتحكم العسكرية، البنوك  :يةذاَت العناصر بالتسميات اآلتجد نحروب المعلومات 
ذا  والمؤسسات المالية، مؤسسات المنافع كمؤسسات المياه والكهرباء، وذلك إلخضاع إرادة الشعوب. وا 

 نترنت بشكل متعمد، فإن دولة أخرى قد تعتبر هذا األمر عمال عدائيا.دم رت دولة شبكة اإل

حيث إنها تساعد حتى الطرف المعتدي في بكلًيا أو تعطيلها،  قد ال يكون الهدف هو تدمير الشبكةو       
ذهلة. كما عتبر فرصة استخباراتية م  نشر معلومات خاطئة. األمر الذي ي   مراقبة المحادثات بين األعداء أو
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فائدة تفوق الفائدة المطلوبة من تعطيل بأن استخدام اإلنترنت في السيطرة على المعلومات يمكن أن يعود 
العسكرية، العمل على  االستراتيجية ، خاصة عندما يخص األمرضها للهجومينفسها أو تعر  الشبكة

 .18التحكم وفي المعلوماتو حرب نفسية  شن   إضعاف إرادة الجيوش،

التي يمكن أن  جزءا من عمليات المعلوماتأو الحروب السيبيرية ت عد  هجمات شبكات الكمبيوتر 
أو  االستراتيجي، على الجانب التكتيكي ، سواء  الصراع المختلفةمستويات ومراحل  يتم استخدامها في

توجد طرق و  .اتزمأو األحرب أو السلم الوقت في  وقت، سواء   ويتم استخدام الهجمات في أي   ،العملياتي
 من خالل عديدة يمكن من خاللها تنفيذ الهجمات عبر الفضاء اإللكتروني، منها الهجمات المباشرة

الفيزيائي ألجهزة الخصم، أو نقاط االتصاالت المهمة ضمن شبكاته، وذلك باستخدام القوة التدمير 
العسكرية المباشرة. وهناك أيضا سرقة المعلومات من أجهزة الخصم، ومن ثم اتخاذ قرارات أفضل في 

 ،راراتالمعركة. إضافة إلى تخريب قواعد بيانات الخصم والتالعب بها، لجعل الخصم يخطئ في اتخاذ الق
ر على وبالطبع هناك استخدام الفيروسات واألساليب اإللكترونية، مثل هجمات الحرمان من الخدمات للتأثي

بطاء قدرته على اتخاذ القرار.و  على االتصالالعدو التقليل من قدرة  مواقع الخصم، مما يؤدي إلى  ا 

وتأتي تلك الهجمات من  ،التصاالتتتضمن هجمات الكمبيوتر حدوث هجوم على خطوط ا
الشبكات الدولية للمعلومات العابرة للحدود، موجات الراديو أو من خالل سافة بعيدة عن مصدر الهجوم، م

راضي الخاصة بدولة أخرى أو القيام األالشبكات الدولية لالتصاالت، بدون تدخل مادي أو طبيعي في 
لكتروني في الصراعات الحديثة، لهجمات الفضاء االبغزوة تقليدية. وعلى الرغم من االستخدامات الحديثة 

ن كان ،العسكرية للجيوش الحديثةنه لم يتم إدماجها بشكل كامل في العقيدة إف بداية الواقع تمهيدا ل وا 
وير أسلحة الفضاء االعتبار في سبيل االستحواذ على القوة وامتالكها من خالل تطبعين ألخذها 

 ي عليه تغيير المبادئ الخاصة بـشن الحرب،بما ينطو حروب المستقبل، تم استخدامها في ياإللكتروني ل
 .19ميدان الحرب، الطرق والوسائل الحربية المتاحة

مثله في ذلك مثل الجو والفضاء الخارجي  ،كأحد مجاالت الحرب السيبراني ظهر الفضاءلقد 
الرقمي  الحرب في الفضاءمي. وقد ال تؤدي وغير سلكمجال عسكري ستخدم وأصبح ي   ،واألرض والبحر

نَّما إلى فرض نوع من السيطرة على مجرى األحداث في العالم وفق  إلى مأساة إلكترونية بالضرورة، وا 
مصلحة من يشنها على جبهة واسعة النطاق من السهل االحتماء بها، كما أن آثار الهجوم قد ال تتساوى 

الذي يصدر من جانب واحد، األمر الذي مع تكاليفه، فضال عن صعوبة تحديد هوية مصدر الهجوم 
يجبر ضحايا الهجوم على اتخاذ وضع الدفاع، مع عدم قدرتهم على شن هجوم مضاد، وفي حالة حدوثه 

 .20يكون تأثيره محدوًدا، لعدم معرفة مصدر الهجوم
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أجهزة وجدت ماليين وقد َأ ،م التحكم والسيطرةاعلى نظالسيبراني  مد القدرة القتالية في الفضاءتعت
ل ذلك وسيطا جديًدا للقوة، ومث  ، تراضيا نشأ نتيجة عملية االتصالالكمبيوتر المنتشرة في كل مكان عالما اف

فسادها  ،ومحاولة السيطرة على األجهزةلمجال الرقمي حيث يمكن للقراصنة دخول اب وسرقة المعلومات وا 
بيوتر، مد اعتماًدا كبيًرا على أجهزة الكمأو تعطيلها، وذلك بعدما أصبحت المجتمعات والجيوش الحديثة تعت

 .21"الذكاء االصطناعي"مرادفا الستخدام  بهذا المضمون نترنتاإلفصار  األمر الذي يعرضها للخطر،

، اتاالختراق ،اإللكترونية هجماتالالفيروسات، جديدة ومتعددة كـ سيبرانيةظهرت أسلحة لقد 
في تنفيذ عدد من المهام كبيرا جدا لكترونية دوًرا وتلعب القنابل اإل التشويش.سرقة المعلومات، القرصنة، 

تعطيل االتصاالت والتشويش عليها، التنصت على المكالمات، بث معلومات مضللة  ، مثلاالستراتيجية
صوات، وخاصة أصوات القادة العسكريين، وعن طريق األتقليد ، والهاتف اآلليالحاسوب  عبر شبكات 

نشر الفيروسات، مسح  ف شبكات الحاسب بالتخريب عن طريقاستهداة، خطير ر أوامر ذلك يمكن إصدا
، إيقاف محطات الكهرباء عن منع تدفق األموال وتغيير مسار الودائع ،لذاكرة الخاصة باألجهزة المعاديةا

تنطلق منها عدة قنابل  cbu49 اسم وقد صممت لذلك الهدف قنبلة إلكترونية خاصة أطلق عليها، العمل
 في الجو تستهدف محطات الكهرباء وتؤدي إلى احتراقها وتدميرها الكامل.

ضه ألنماط الحرب نيف الفضاء السبيراني من حيث تعر  يمكن تص ذكره، على ما سبق وبناءً 
منخفضة الشدة بصورة المرتفع الشدة وآخر منخفض الشدة. وقد جاءت الحرب  والصراع إلى صراع

ترتبط بالصراعات ذات الطبيعة المعقدة ، و عن صراعات أعمق وأطول أمدا رعب  ودائمة، وهي ت   مستمرة
وأصبح الفضاء اإللكتروني ساحة لنقل الصراعات وتصفية الخالفات بجميع أنواعها بين  .والمتداخلة

جرامية، ولكن  معظمهاالفرقاء. وال يمكن إحصاء الحاالت التي تحتوي على هجمات إرهابية و   يركز على ا 
حة الجوية، المصارف، نظم االتصاالت، شركات اإلنترنت، نظام مراقبة المالل مراكز الطاقة، البنى التحتي ة

 غيرها.و  مهام الجيش،

الصراع بكل أنماطه عبر الفضاء اإللكتروني في بدايته، بيد أن ه مرشح حتًما ألن يشهد وال يزال 
في غضون السنوات القليلة المقبلة تنو ًعا غير مسبوق في أساليب الصراع والرقابة والدفاع وطبيعة 

صراع ويرتبط هذا النوع من ال كة والحرب هو الفضاء اإللكتروني.ميدان المعر من باب أن  األطراف، 
بميادين الحرب اإللكترونية وبأسلحة إلكترونية جديدة توازت مع مثيلتها التقليدية في نتائجها التدميرية، إن 

ة. فالصراعات لم تكن قد تفوقت عليها، وفرضت نفسها بقوة على واقع الصراعات المسلحة وغير المسلح
لصراع المسلح، وتمثل بيئة وسياقا إما تتميز بأنها ال تنتهي حتى بانتهاء مظاهر افي عصر المعلوماتية 

عن نمط طبيعي وخالفات تدخل للتعبير الحرب بشكل ساخن عبر تحريك اآللة العسكرية، أو نحو للتطور 
في سياق التنافس الذي يعد سمة أساسية من سمات المجتمع البشري أو جزءا من عمل أجهزة 
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وكان أبرز  ي تكنولوجيا االتصال والمعلومات،ة فأو التنافس بين الشركات العامل ،االستخبارات الدولية
ماي من  شهر في)نسبة إلى إستونيا( اإلستوني  – لنوع من الصراعات: الخالف الروسيمثال على ذلك ا

 .8002عام 

 .رهاب السيبرانيمكافحة اإل مجال : الجهود الدولية في ثالثا

جعل من العالم قرية فقد في جميع ميادين الحياة،  مهم  ر  دو في عصر العولمة للفضاء السيبراني 
بعد التحول الرئيسي الذي  االستراتيجيةدوره وأهميته  باتت تهددتهديدات ، وبسببه نمت مخاطر و صغيرة

حيث كان لألمن خالل تلك الفترة ، بانتهاء فترة الحرب الباردةمع ظهر في سياسات األمن والدفاع 
 .خرى جديدةأمالمح وأبعاد لت ضيف إليها جاءت ثورة المعلومات والتكنولوجيا ثم ، معينةن مضامي

ار الدولي لتكنولوجيا االتصال بدأت موجة االنتش ،ات من القرن الماضييمع بداية سنوات التسعين
 منية واالقتصاديةالحياة السياسية واالجتماعية واألمختلف ميادين تدخل في تل عالم والمعلومات،إلوا

طير من قبل التنظيمات وفي الوقت نفسه، تعرضت الوسائل التكنولوجية الجديدة لالستعمال الخها. وغير 
المحددات باعتباره أحد المجال السيبراني التي استفادت بشكل كبير من التسهيالت التي أتى بها  اإلرهابية

من حيث طبيعتها وأنماط ، وبالنظر إلى األبعاد الجديدة التي تنطوي عليها القوة اإللكترونية الجديدة للقوة
على قدرات الدول وعالقاتها كبيرة وعميقة تأثيرات وهو ما شك ل  ،بل وأيضا طبيعة الفاعلين ،استعمالها

مكانياتو  هاطاقاتو  هاوسائلمجموعة الخارجية،  والتي ، رة وغير المنظورةمنظو المادية، ال وغير المادية هاا 
 .22في سلوك الوحدات السياسية األخرىوالتأثير مصالح الدولة تحقيق يستخدمها صانع القرار في 

 المال أعمالاالتصال والمعلومات وارتباطها بة التكنولوجية مع انتشار تكنولوجيا ئالبيلقد ات سعت 
الوطني األمن  اتضمن أجندتحديا يندرج  السيبراني األمن أصبح ىحت ،واالقتصاد والمجتمع الدولي

ظهرت قطاعات حديثة في  ،األثناءذات وفي  .باإلرهاب وحماية البنية التحتيةمع عالقته  للدول، خاصة
يمثل عنصًرا مهًما من  السيبراني اعتماًدا كبيًرا، وأصبح األمنالمعلوماتية تكنولوجيا الاالقتصاد تعتمد على 

تطور االقتصاديات  فيالسيبراني  أهمية الفضاءبالنظر إلى  ،تيجياتهالوطني واستراعناصر األمن 
 .23الحديثة

ض أنظمة المعلومات للفشل، بل أيضا في أنها أصبحت أهدافا الخطورة ال تكمن فقط في تعر  إن  
محتملة للتعر ض للهجمات التي تؤثر بدورها على عمل البنية التحتية الكونية للمعلومات والخدمات التي 

المعضلة أن تلك حجم  وما يزيدكبيرة.  صادية وسياسية واجتماعية وأمنيةاقت آثارلذلك من تقدمها، وما 
آثارا ضخمة من خالل شبكات المعلومات واالتصال،  ثتكون صغيرة ورخيصة، ولكنها ت حدالهجمات قد 
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على اهتمام متزايد من العديد من الدول، خاصة تلك التي ترتبط تستحوذ  ةالجديد اتالتهديد تلذا أصبح
 .نية والسياسيةيهتم بها صانعو القرار، وتقع ضمن أولويات األجندة األمإذ بالتكنولوجيا والمتقدمة صناعيا، 

إلى ثالثة عقود مضت،  الرقمي واإلرهاب السيبرانيةمواجهة الجريمة لالجهود الدولية  ىعود أولت
. ةالجريمة االلكترونيخاص بإمكانية إيجاد تشريع قانوني  1821في عام  الدوليبول و نتر حين ناقش األ

الحرب الباردة، ولعل إنشاء معهد قانون وقد كان التقدم بطيئا، لكنه أخذ في التسارع المطرد بعد انتهاء 
تواَجد فيه حيث بم يدل على نمط المشكلة، 1881في جامعة جورج تاون األمريكية عام  السيبراني الفضاء

 .24يريالسيب ثالثون متخصصا من الذين يعملون على كيفية التعامل مع مشكالت الفضاء

لحماية البنية التحتية للمعلومات في  استراتيجيات ثالث  و جدت ، المطروحة وأمام التحديات
« -األنظمةمين أ"، الحلول الفنية لتلالتدخ« -العسكريالفعل  :، تتضمنمريكيةاأل الواليات المتحدة

في حين جاءت السياسات الحكومية الخاصة بمكافحة هجمات  ."تالمعلوما« -الوعيبناء و "، داالستعدا
ها كان قويا، بينما كانت بعض  تنوعة في مراحل تنفيذها، م األمن السيبراني الفضاء السيبراني وتعزيز
اتباع سياسة تنظيمية خاصة بالبنية من بينها  وجاءت بأشكال وصور متنوعةاألخرى مجرد اقتراحات، 

 .اإلرهابفي الجهود العامة لمكافحة  باألمن السيبرانيجراءات الخاصة التحتية للمعلومات لتضمين اإل

أخذ االهتمام باألمن السيبراني في االنتشار على المستوى الدولي، وخاصة داخل الدول لقد 
من الدول العالم خالل سنوات قليلة  وسعت العديدمنية متعددة، أاسات في تبني سي  ذلك المتقدمة، وظهر 

االقتصادي صبحت تهدد النمو أبة في تأمين نظم المعلومات التي ، رغبهذه الظاهرة زيادة االهتمامإلى 
 .واألمن الوطني والدولي

اإلقليمي و الثنائي و  المبادرات على المستوى الوطني اتجهت الدول إلى تبني العديد منوقد 
لتهديدات ية للمعلومات من خطر التعرض لعلى حماية البنية التحتية الكون أجل العملمن  ،والدولي

صياغة في إطار طر تشريعية جديدة تتعامل مع تلك الظاهرة المستحدثة إيجاد أ  وعملت على السيبرانية، 
تحديد ما يمكن أن إلى الحاجة  . وقد فرض ذلكتجاه إلى التعاون الدوليمفهوم جديد لألمن الوطني، ثم اال

بإمكانها الوقاية والتصدي للتهديدات ي إجراءات قانونية وأمنية صارمة في ظل تبن يمثل بنية تحتية حرجة،
 .25ذات الخصائص غير التقليدية كحال اإلرهاب اإللكتروني

وقد عكست الجهود الدولية في مجال األمن السيبراني اهتماما واضحا ومتزايدا من جانب 
تبني من البلدان المتقدمة إلى  العديد   ىأو بالتعاون فيما بينهما، كما سعالقطاعين الخاص والعام 

ملة من القوانين وأهمها مبادرة الشراكة جمن خالل  ،يير الفضاء السيبية في مجال تأمين دول استراتيجية
تهدف إلى حشد الجهود الدولية التي ، IMPACT رهاب السيبرانيمتعددة األطراف لمكافحة اإلالالدولية 
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التي يمثلها التهديدات المتزايدة من جانب القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة 
إنشاء  تم  و المبادرة إلى جمع الرؤى واألفكار حول التدريب وتبادل الخبرات، سعت  كما السيبراني.اإلرهاب 

وكانت تلك المواقع نقطة  ،الرقمي وحماية األمن السيبرانينترنت لمكافحة اإلرهاب العديد من مواقع اإل
رهاب السيبراني حول ماهية خطر اإلجل التباح ث من أخبراء أمن المعلومات والسياسيين بالنسبة لالتقاء 

في رصد  الالستخبارات، التي تعد جهاز استخبارات متخصص "SITE" وكيفية مواجهته، مثل مجموعة
وترجمة أحاديثهم،  ،دراسة المصادر األولية لإلرهابيين والمرجعيات الفكرية لهمو  نترنتاإلرهاب عبر اإل

 .مراقبة دعاية اإلرهابيينو 

 

 :خاتمةال

هذه الدراسة تسليط الضوء على الفضاء الرقمي وتأثيراته على األمن الدولي، من خالل  حاولت
لقد طرح موضوع الفضاء السيبراني في العالقات التركيز على اإلرهاب اإللكتروني وأساليب التصدي له. 

العولمة الرقمية، فكان الدولية الكثير من عالمات االستفهام، باعتباره ظاهرة جديدة تزامنت مع عصر 
والسعي إلى إحاطتها باإلطار القانوني األنسب  التفكير كل ه مرتكزا على أساليب التعامل مع هذه الظاهرة

اإلرهاب اإللكتروني وما يتضمنه من بث   في مقدمة السلبيات نجدمن أجل تقليص سلبياتها قدر اإلمكان و 
ية. بالتالي بات التصدي لهذا النوع الجديد من التهديدات للكراهية واألحقاد الطائفية والنزعات العنصر 

األمنية ضرورة ملحة، في سبيل حفظ األمن الدولي واإلنساني ومبدأ التعايش المشترك. ي ضاف إلى ذلك 
فالسيادة في عصرنا الحالي نسبية، والفضاء السيبراني خير  أن التعام ل من م نطلق السيادة لم يع د واردا،

ك بالنظر إلى التهديدات التي تحيط به وتؤثر على األمن القومي للدول مجتمعة وحتى أمن دليل على ذل
الفرد والمجتمع بشكل خاص، بالتالي نقول بأن التصدي لظاهرة بحجم اإلرهاب اإللكتروني يتطلب تعاونا 

هرة تظل أوسع وأعقد منية كما تناولنا في هذه الدراسة، لكن الظادوليا مشتركا، بدءا باأل طر القانونية واأل
مما يتصوره البعض، ألنها مرتبطة بمجال مطاطي وغير مرئي، وطبيعة هذا المجال هي التي شجعت 

 تكاث ر الجرائم اإللكترونية ومن ضمنها اإلرهاب الرقمي.
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 :ملخص

الجيوسياسي في روسيا منذ منتصف التسعينات إلى  بها الفكرالتي يساهم  البحثية الكيفيةتعالج هذه الورقة  

مأل الفراغ اإليديولوجي  الجديدة فياألوراسية  تلعبه العقيدةالساحة الدولية كقوة عظمى، والدور الذي  عودتها إلى

الذي أصاب روسيا بعد تفكك االتحاد السوفيتي، ومحاولة بناء هوية وطنية تقوم على قيم إيجابية مشتركة تقوي 

ومتحدية ، اعتمادا على مجموعة من المقومات التي تزخر بها روسيا، الدولة وتقضى على النعرات االنفصالية

  العقبات.

 .محددات- خارجية سياسة-روسيا  – تيكاجيوبولي الّدالة:الكلمات  

 

 

Abstract : 

This paper deals with the way geopolitics in Russia contributes in its return to the international 

scene as a super power since the mid 90’s, and the role  which  Eurasian dogma  plays in filling the 

ideological void occurred in Russia right after the Soviet Union collapse. Then its attempt in 

building a national identity based on common positive values reinforcing the state and overcoming 

separation movements according to a set of capabilities and potentials.   

Key words: Geopolitics, Russia, foreign policy, determiners. 
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  مقدمة

 ذلك كان سواء الجيبوليتيكا علم الستخدام خصوبة األكثر المجال السوفيتي االتحاد بعد ما روسيا أصبحت 
 إنشاء إلى فالسعي الضائعة، مكانتها السترجاع الروس، السياسيين لدى أو والعلمية، األكاديمية األوساط في

 أوكرانيا، شرق في االنفصاليين ودعم القرم، جزيرة شبه وضم السابقة، السوفيتية الجمهوريات يشمل أوراسي اتحاد
 والعودة ،ebensraumالحيوي مجالها توسيع روسيا برغبة توحي تصرفات كلها سوريا، في العسكري والتدخل

 .العظمى القوى سياسة إلى
 للقرن الجيوسياسيين المفكريين نظريات إلى استنادا جغرافية بمادية التاريخية ماديتها روسيا استبدلت لقد 
 حول Haushofer  Karl  هاوسهوفر ،وكارلHolford Mackinder ماكيندر هالفورد أمثال عشر التاسع
 تم ومن العالم جزيرة على السيطرة من يمكنها مما أوراسيا وسط أي Hearltland   العالم قلب  في روسيا موقع
 البحر، قوة "التالسوكراتيا"و البر قوة" "التيلوروكراتيا" بين  الجيوسياسي الصراع حتمية  و بأكمله، العالم على
  .البحر شاطئ إلى البرية القوة بوصول سينتهي والذي

 رأس على بريماكوف يفغني تعيين مع في روسيا التسعينات منتصف منذ كبيرا رواجا األفكار هذه ولقيت 
 ألكسندر كتاب وصدور الروسيــة، ةــالخارجي السياسة في تحول نقطـــة شكل الذي الروسيـــة، الخارجيــة وزارة

 األساس هذا وعلى .1روسيا في المعاصر الجيوسياسي للفكر الروحي األب  1997 "الجيبوليتيكا أسس "دوغين
 التالية: اإلشكالية طرح يمكننا
 ،الخارجية سياستها في الجيوسياسية لالهتمامات االعتبار إعادة إلى بروسيا دفعت التي األسباب هي ما 
وماهي ، عظمى كقوة الدولية الساحة إلى روسيا إعادة إلى الدعوة في الروسي الجيوسياسي الفكر أسهم وكيف

 أن تساهم أو تعيق هذه العودة؟  بإمكانهاالقوة والضعف التي  عناصر
 الروسية الخارجية السياسية في الجديدة األوراسية  

 قبل من تبنيه تم الذي األوراسي بالتوجه الروسية الخارجية السياسة في الجيوسياسية األهداف ارتبطت  
 أوراسيا، فهو يدعو وسط موقعها بفضل وحضاريا تاريخيا متميزة دولة روسيا أن مسلماته ومن المتطرف، اليمين

 آسيا في أهمية أكثر دورا   لروسيا أن يرى الذي الشرقي األسيوي باالنتماء  االهتمام األوربي االنتماء جانب إلى 
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 المصالح على والمحافظة شركاء عن والبحث الخارجية، توجهاتها تنويع عليها يجب لذلك أوروبا، في منه
  في والسيما واليابان، الصين  مع األسيوية القارة في و السابق، السوفيتي االتحاد دول في التقليدية الروسية
 المجال في الطبيعي االندماج عملية إطار في اليوم األوراسي  التكاملي االتحاد مشروع يندرج و العربية. المنطقة

 وتركيا، والمركزية، الوسطى آسيا في خصوصا ، "القريب الجوار"أو ،"المفضلة المصالح منطقة" السوفيتي بعد ما
 ة اإليرانية .روسيال عالقاتال تطويرمع وكازاخستان،  وبيالروسيا روسيا بين الجمركي االتحاد لنشاط واستكماال
 يعتبرها التي للتعاون شنغهاي ومنظمة الجماعي، األمن معاهدة منظمة مثل دوليةال هيئاتنشاط ال كما يعد

 تحوي التي بالدولاالهتمام  وال يخلو .وتجسيدا لهدا المشروع التكامل طريق على واقعية خطوات األوراسيون
 بفضل األوراسي، الفضاء بناء إعادةفي  تأثيرا أمنهم وضمان لهم الحماية توفير العمل علىو  روس مواطنين
مكانية سابقا، السوفيتي االتحاد دول في الروسية القوات تمركز  من كل في المجمدة النزاعات في استخدامها وا 

 .الغرض لهذا )جورجيا( الجنوبية و أوسيتيا أبخازيا وفي)مولدافيا(  ترانسينتريا
 األحادية النظرة ومعارضة الدولي القانون إلى العودة بضرورة روسيا مطالبة في أيضا األوراسية وتبرز  

 على اعتمادا الرئيسية القوى إحدى دور فيه تؤدي أنلروسيا  يمكن األقطاب، متعدد عالم على ودفاعها للعالم
 المنابر أهم منفي هذا السياق  BRICS البريكس مجموعة وتعد الدولية، الساحة في تاريخيا المتراكم نفوذها
  .اقتصاديا واستغالله العالم مقدرات وسيطرتها على ،األمريكية للهيمنة المعارضة الدولية
 أهم من أصبحت التي المؤامرة ونظرية الغرب، معادة على كله هذا إلى إضافة الجديدة األوراسية تقوم 
 السياسي الخطاب في األطلسي للحلف الشديد فالعداء بوتين. الرئيس عهد في الروسية الخارجية السياسة ركائز

 حول نقسما والتي الباردة، الحرب عودة عن الحديث إلى المحللين من بالعديد دفع الروسية العسكرية والعقائد
 المسؤول هو الغرب أن األولى الفريق يرى حين . ففي2مدرستين إلى الغربيون الجيوسياسيون المختصون أسبابها
 األطلسي الحلف وتوسعيه ،بالشيوعيةته إطاح بعد روسيا أهان الذي للكرملين العدائية السياسة عن األول

 ما عبر وهذا روسيا، استياء إثارة إلى أدى مما السوفيتي لالتحاد تابعة كانت التي الدول إلى األوربي واإلتحاد
.  3"قبلته وروسيا قصد دون لروسيا جيوسياسي تحدي أشهروا قد األوربيين إن"    Walter Meadميد والتر عنه
 عن فقط يعبر وال منسجم و منسق جيوسياسي مشروع روسيا لدى أن ويؤكد الطرح هذا فيرفض الثاني الفريق أما

 الخارجية لسياستها المستقل الطابع و لروسيا الطويل التوسعي فالتاريخ الغربية، السياسات على أفعال ردود
 .ذلك يثبتان
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 السياسة في الجيوسياسية لالهتمامات االعتبار إعادة إلى أدت التي األسباب أهم حصر يمكننا وعموما   
  :إلى  سياسية وال 4األكاديمية  العلمية من قبل األوساط الروسية الخارجية
 اإليديولوجي الفراغ عن الناجمة والسياسية االجتماعية العلوم عرفتها التي العميقة المنهجية األزمة-( 1 

 روسيا. في والسياسي العلمي للواقع صالح يعد لم الذي الماركسي والتحليل النهج التخلي بعد
 والعلمية السياسية النخب اضطر مما السوفيتي، االتحاد تفكك بعد بروسيا عصفت التي الهوية أزمة-( 2 
لعدو  ومواجهة وفريدة من نوعها، متميزة حضارة )روسيا مشتركة ايجابية قيم يشمل جديد مشروع عن للبحث

 .الروسية الفيدرالية تضمها التي المختلفة اإلثنيات توحيد بإمكانه مشترك(
 الحضارات" صراع " Samuel Huntington هنتغتون  سامويل روسيا لكتاب في الكبير الرواج-( 3 
  نواتها المركزية. روسيا تعد أورثوذكسية حضارة بوجود أقر والذي
 الفكر منظرين أشهر يعد والذي «1991الجيوبوليتيكا عام  أسس" دوغين ألكسندر كتاب صدور-( 4 

  اليوم. روسيا في الجيوسياسي
  السياسية األوساط ( في1

 ، المنتظرة االقتصادية المساعدات تقديم في الغرب تماطل بعد الروس بها شعر التي األمل خيبة 1)- 
  .التقنية والفنية السياسية الشروط من للعديد خضعت والتي

 وباألخص  لروسيا القريب الجوار  في و روسيا، داخل االنفصالية الحركات بتدعيم األمريكي التدخل 2)- 
 البلطيق، دول في األمريكية المتحدة للواليات موالية و لها مناوئة حكومات بوضع سابقا، السوفيتي االتحاد دول

 .وجورجيا كرواتيا،
 الجانب األحادي االستقالل جانب إلى واعتباره ،1999مارس في روسيا حليفة الصربي قصف الناتو 3)- 
 الدرع نشر جانب إلى روسيا، ضد وموجه األممي، الميثاق من الرابع متعارض مع الفصل كوسوفو أللبان

 .السورية واألزمة األوكرانية األزمة إلى وصوال األطلسي الحلف وتوسيع الوسطى، أوربا في الصاروخي
 إلى إضافة والقوقاز الوسطى آسيا في اإلرهاب انتشار من التخوف عن الناجمة األمنية التهديدات4)- 
 .األفغانية-والطاجيكية الروسية،-الصينية الحدود على خصوصا المخدرات وتهريب الشرعية، غير الهجرة
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  روسيافي  الجيوسياسيلتفكير  المدارس أهم 2)

 المؤرخ إلى ذلك في الفضل ويرجع ،عشر التاسع القرن نهاية مع إال الروسي الجيوسياسي الفكر يظهر لم 
والذي  1871 الصادر  "وأوربا روسيا" كتابه في-) Nikolaï Danilevski 1221-1222دانيلفسكي ) نيكوالي

 متهعاص يكون واحد إقليم في السالفية إتحاد القومية فكرة على أبدي فيه تفضليه لالنتماء األسيوي، و دافع
 التاريخ أن واعتبر .5المسيحية تجديد مصدر األورثوذكسية حماية روسيا فدور والقسطنطينية. موسكو ومركزه
 الجرمانية الثقافة الحالي العصر في تجسدها والتي والبيزنطية الرومانية الحضارة بين مستمر صراع هو العالمي
 دوره فيبقى اإلسالمي العالم أما ، األرثوذكسية بديانتها السالفية والثقافة الغربية، المسيحية بديانتها الالتينية
دعائم  إلرساء المحاوالت األولى روسيا. وتعد إخضاع أجل من الغرب يستعملها التي األداة كونه على مقتصرا

، الهاربين 1921و 1911روسي إلى المتفقين المهاجرين الروس البيض األوائل بين العامين  جيوسياسي فكر
 Piotr Savitscki (1992-1291سافيتسكي ) من الشيوعية، والحالمين بامبراطورية أرثودوكسية، ويعتبر بيوتر

 تعني والتي ،"القارات- الدول "مصطلح طور من أشهرهم، حيث 1921عام   "الشرق نحو التوجه" كتابه في 
 إمبراطورية فروسيا ، 6أوراسيا تطابق روسيا واعتبر الوسط، قارة فيها بما ، مغلقة اقتصادية سياسية مجتمعات
 الترك ، بدوية السالفية- اآلرية الثقافة عدة مكونات من تشكلت التي الحضارة من نمط بل أمة دولة وليست
 . 7العالمي التاريخ تركيبة يمثل فريدا، توسطيا تكوينا ما يشكل وهذا  األرثوذكسية والتقاليد
 مصطلح أن و زائفة ازيةو برج نظريات بأنها الجيوسياسية النظريات اعتبرت السوفيتي العهد في أما 

 تقترح رجعية نظرية بأنها الجيبولتيكا عرف1956 السياسي لعام  فالقاموس الفاشية، المفردات من الجيوبولتيك
رجاعها الحروب، ذلك في بما االجتماعية، الظواهر شرح  وقبول تبرير األولى فمهمتها جغرافية، أسباب إلى وا 

  . األجنبية والشعوب لألقاليم االستيالء واالستعمار اإلمبريالي
 ووسيلة ضروريةبهــا في روسـيا،  الجيوسياسية مرحـباوبعد تفكك االتحاد السوفيتي أصبحت األفكار  

فكار استخدام هذه األ وقد تم لتعريف المجال المكاني الجديد والهوية الوطنية التي كانت تبدو غامضة المالمح.
في البداية واحتكارها من قبل األحزاب القومية الوطنية، والقومية المتشددة ذات الحنين إلى اإلمبراطورية 

في روسيا المعاصرة. والتي تنظر للعالم  كاملة والوحيدةالضائعة، لتنتشر فيما بعد لتعبر عن عقيدة جيوسياسية 
 التوسط خاصية تحدده مميزا حضاريا تكوينا تمثل روسيا وأن أنه ساحة للصراعات والتعاون بين الحضارات،

 الغرب.  عن منفصل بشكل وجيوسياسي اجتماعي مسار تتبع أن يجب مختلفة جنسيات تضم ودولة
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 : New Rightالجديد(  الجديدة( اليمين األوراسية المدرسة)1

 الديانات. على أساسا وتقوم ، مناطق الحضارات من العديد إلى العالم االتجاه هذا أصحاب يقسم 
 Alexander Douguine  (1962-...) دوغين ألكسندر-أ 

 هوسهوفر وكارل H.Mackinder ماكيندر هارولفورد من لكل ةالتقليدي الجيبوليتيكية الفكرة دوغين وظف 
K.Haushofer  العالم قلب في تعيش التي الحضارتين بين جيوسياسي صراع هناك بأن ( Heartland)  

 (Island ) العالم وجزيرة ، األوسط والشرق، الغربية أوربا (Rimland )األطراف تقطن التي وتلك ،أوراسيا
 مستمر استيالء وهناك ،الحضارة هذه حماية واجب عاتقها على ويقع الحضارة أم هي روسيا أن ويدعي .أمريكا
 المتحدة الواليات نفوذ وزيادة األطلسي، الحلف توسيع على بذلكيستدل و  ،"الهارتالند" على "الريمالند" قبل من

اإلمبراطورية  روسيا تصبح حتى روسيا، جيوسياسية في جديدا طريقا دوغين ويقترح .العالم في األمريكية
يديولوجية وجيوسياسية إمبراطورية بمبادئ األوراسية الجديدة  بدائل ظهور يعني ذلك في النجاح وعدم مهمة، وا 

 غرب الواقعة الدول في األوربي واالنتشار الشرقية، وسيبريا كازاخستان نحو الشمال في الصيني كالتغلغل جديدة
 الفولغا بنهر المحيطة والمنطقة الوسطى أسيا دمج اإلسالمي العالم محاولة أو ،البيضاء( روسيا ،أوكرانياروسيا )
 . 9 دوغين عند الجيوسياسي المشروع ويقوم .8روسيا جنوب في المناطق بعض عن فضال ،واألورال
 :داخليا 

جهوية" )إعطاء صالحيات واسعة أو ما يشبه حكم ذاتي »دولة تكون  أنالقادمة  لإلمبراطورية ينبغيال  - 
 لها. ال حل التي واالجتماعية الجيوسياسية التناقضات " لتجنبأمةدولة لألقاليم( ، وال" 

ضرورة أن تقام اإلمبراطورية الجديدة دفعة واحدة كإمبراطورية ويجب أن ترسي المبادئ اإلمبراطورية  - 
 الكاملة األهلية والمتطورة في أساس مشروعها منذ اآلن. 

تتحدد المالمح الجيوبوليتيكية واإليديولوجية لإلمبراطورية الروس الجديدة على أساس التخلص من تلك  - 
اللحظات التي أدت من الناحية التاريخية إلى إفالس الصيغ اإلمبراطورية السابقة لذلك يجب أن تكون ال مادية، 

ة دينية تعددية مرنة، وأن يتم إضفاء المرونة على ال إلحادية، ذات اقتصاد ال مركزي، وأن تكون متميزة ببنية إثني
القيصرية بالمضمون المقدس الصافي وتحقيق ثورة -مشاركة الدولة في توجيه االقتصاد، وشحن المعادلة الدينية

 أرثوذوكسية محافظة. 
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 خارجيا: أما 
 تكون السوفيتية وأناالشتراكية  الجمهوريات اتحاد من نطاق أوسع جيوسياسيا و استراتيجيا تكون أن -  
 .البحار على يطلون حلفاء أو بحرية حدود لديها

محور  أوربا في مناطق ثالث مع التحالف خالل من للعالم األمريكية الهيمنة على للقضاءتعمل أن  - 
 والمحيطات البحار إلى الوصول إلى سيؤدي مما موسكو طوكيو محور أسيا شرق وفي باريس، موسكو برلين
 باعتباره المراكز تعدديةوتأسيس ذاتيا،  مكتفية الجيوبوليتيكية اإلمبراطورية لتصبح والشرق، والجنوب الشمال في

 للقوة. السائد النمط
 التقليدية األسلحة من الحد وعدم للقارات العابرة والصواريخ النووية، العسكرية قدراتها والزيادة من تحسين - 

 نووية قدرات لديها كانت إذا إال يتم لن محورية كمنطقة روسيا حول الكبرى الجغرافيا والفضاءات الدول تكتل ألن
 .عالية واستراتيجية

 ضد لالتحاد داعيا تماما جديدة سياسية إليديولوجيا "الرابعة السياسية النظرية»كتابه  في نّظر دوغين لقد 
كل البعد عن "التقاليد األصلية" التي  وبعيدةتحترم الديمقراطية باعتبارها الحضارة الوحيدة التي لم تعد  الليبرالية

السالفية  األرثوذكسية الوطنية والتقاليد الثقافية قيم وتعزيز هي مصدر جميع األديان، لذلك يجب محاربتها
ويدعم أفكار األوراسية المتطرفة الرافضة للحضارة الغربية مجموعة  .10وحمايتها من العصرنة الغربية المنحطة

 بينهم:نذكر من  11المعاصريينمن المفكرين 
 Alexander Prokhanov(1938-…)برووكانوف  ألكسندر -ب 

 ،نفوذها وزيادة سلطتها أجل تدعيم من مفتاح هو الجنوب مع التعاون أن ويضيف ،دوغين أفكار يدعم 
 بإمكانها التي الوحيدة الدولة روسيا تركيا،وان ،العراق إيران، مع جيدة عالقات إقامة روسيا على يتعين لذلك
 الجنوب. منطقة في االستقرار توفير

 ...Léonid Ivashov (1491 -)إفاشوف  ليونيد -جـ  

 األوراسية القارة القارة احتالل خالل من روسيا أن ويرى الجيوسياسية للمشاكل الروسية األكاديمية رئيس 
 أوراسيا جوهر هي حسبه روسيا العالمية، العمليات جميع على أن تؤثر ويمكن كبير جيوسياسي دورا تلعب

 التفرد موازنة إعادة تريد والتي، األوراسية الحضارة قيم معها تتقاسم التي الدول مع للتحالف تسعى أن وينبغي
 .العالم في األمريكي
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 Victor Sokolov  (1947-2006)  سوكولوف  فيكتور -د 

 ىعل الساخطة القوى جناحها تحت وأخذت ألمريكا، مناهض محور أصبحت بل روسيا تصبح أن يمكن 
 الحلفاء جانب فإلى للدول. الداخلية الشؤون في التدخلاألخيرة ميل هذه  بسب الواليات المتحدة األمريكية،

 من البد وفنزويال، سوريا إيران، مع الضيق التعاون الشمالية، ليبيا، وكذلك كوريا مثل السوفيتي لالتحاد التقليدين
 لها. مضاد وتشكيل محورا الالتينية أمريكا في األمريكية المتحدة للواليات المعادية المواقف استغالل
 Sergey Brezkunبريزكون  سرغي -د  

 حيث ، طوكيو-وموسكو  ،موسكو -برلين محوريين إنشاء فكرة الروسية العسكرية األكاديمية رئيس يدعم 
 األمريكية الهيمنة موازنة إلى سيؤدي مما ،ألمانيا بزعامة الموحدة أوربا و لليابان نووية مظلة روسيا تصبح

مكانية  الحدود هي السوفيتي االتحاد حدود أن ويعتبر . الالتينية أمريكا و اإلسالمي والعالم الصين إدراج وا 
على إلى اعتمادها  باإلضافة عظمى، عالمية قوة سيجعلها الفضاءهذا على  روسيا سيطرة وأن لروسيا، الطبيعية
 البشرية. والحضارية، التكنولوجية، االقتصادية، ،الطبيعية الداخلية مواردها
التي حددها أندريه  الروسية مدارس السياسة الخارجية بواحدة منهذه المدرسة  يمكن ربطوعلى العموم  

تنادي بعقيدة راديكالية في السياسة الخارجية من أجل  تيالثورية ال التوسعية بالمدرسة Tsygankovتسيغانكوف 
 :12ومن أهم خصائصها والهيمنة،ضمان األمن 

 
 ، )روسيا دولة أوراسية مناهضة ألمريكا )صورة ثقافية 

 ، )واحدة من القوتين العظميين )الوضع الدولي 

 ، )إمبراطورية تتوسع باستمرار )نوع الدولة 

 الحفاظ على االستقرار الداخلي( ، التوسع الجيوسياسي الدائم )طريقة 

 .)أكثر بكثير من االتحاد السوفيتي السابق )الحدود الجيوسياسية  

  Neo-Soviet or communist    األوراسية  الشيوعية المدرسة -(2

 األوراسي، الفكر ويؤيدون روسيا، في الجديدة الشيوعية السوفيتية النظرية دعاة المدرسة هذه أصحاب يمثل 
 الشيوعي الحزب رئيس ويعد. السوفيتي اإلتحاد عهد في الروس به يشعر كان الذي والفخر باالحترام ويذّكرون
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 بعودتها فقط روسيا مستقبل أن ويرى ،المدرسة هذه دعاة أشهر من Genadi Zuyganov زيوغانوف جينادي
 من والزيادة االقتصاد بتأميم إال ذلك يتأتى ولن وعالمية، أوراسية عظمى قوة لتصبح، السوفيتي االتحاد إلى

 وقد .األمريكية المتحدة الواليات وموازنة األوسط الشرق توحيد وبإعادة، لالشتراكية والعودة ،النووية القدرات
 نسخة وهي  La nouvelle géopolitique الجديدة الجيوبوليتيكا" مصطلح Zuyganov زيوغانوف استخدم
 أوراسيا، في هيمنتها ضمان أجل من والرأسمالية العولمة محاربة روسيا على يجب .دوغين نظرية من مّلطفة
 طوعي بشكل السالفية الشعوب توحيد هو المدرسة بهذه الخاصة والفكرة  .العسكرية والقوة الشيوعية إلى والعودة
 الخارجية السياسة في الهجومي الواقعي بالتيار المدرسة هذه مطابقة ويمكن .االشتراكي األوراسي االتحاد لتشكيل
 المتحدة الواليات لموازنة طريقة كأفضل الردع ومبدأ ،السوفيتي االتحاد حدود إلى بالعودة المنادي الروسية
  .والغرب

  Democratic Statists  الدوالتية الديموقرطية المدرسة -(1

المدرسة التيار األوراسي المرن والذي يدعو أنصاره إلى ضرورة إقامة دولة شبيهة بالنمط الغربي  تمثل هذه 
تباع أسلوبها الثقافي المتميز من خالل تطوير  ،اقتصاديا القيم والمصالح الثقافية والسياسية  والحفاظ علىوا 
د السوق، والتعاون مع الغرب ويدعم أصحاب هذا االتجاه التنمية االقتصادية في إطار اقتصا .الروسية

–ذو التوجه الليبرالي في كتابه " نهاية أوراسيا  D.Trininومن أشهر مفكريه ديمتري ترنين  ،والمنظمات الدولية
يرد فيه الكاتب على المشاريع الجيوبوليتيكية المحافظة، والحجة  ،روسيا بين الحدود الجيوبوليتيك والعولمة"

وعدم االستقرار السياسي  ،الرئيسية لديمتري هي أنه وبالنظر للقوة المتنامية للصين في الجناح الشرقي لروسيا
ومن  الذي أدى إلى هيمنة اإلسالم السياسي في الجنوب، فإن مستقبل روسيا الجيوبوليتيكي يكمن مع الغرب بل

  الضروري أن تتكامل مع االتحاد األوروبي وأن تبني تحالفا مع الواليات المتحدة.
 غورباتشوف بفكر المرتبطة الدوالتية المؤسساتية بالمدرسة الجيوسياسية المدرسة هذه مقارنة ويمكن 
 المنظمات في بنشاط تشارك أن روسيا وعلى، الديمقراطية القيم واكتساب ،الغرب مع التعاون إلى ةوالداعي

 المتبادل. األمن مفهوم تتبع وأن الدولية واالقتصادية السياسية

 محددات السياسة الخارجية الروسية  

، واالقتصادية، والعسكرية، دورا بارزا في صياغة األهداف والجغرافية التاريخية،تلعب مجموعة المحددات  
 يلي:أهمها فيما  حصر ويمكن االتحادية،الجيوسياسية لروسيا 
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 الثوابت التاريخية  
فقد تغيرت حدودها  التاريخية،تتسم روسيا اليوم بحدودها الحالية بأنها دولة فريدة من نوعها من الناحية  

اإلمبراطورية  مرورا بتوسعاتبشكل كبير على مدار تاريخها، فمنذ نشأة إمارة "موسكفي" في القرن التاسع للميالد 
السوفيتي، فلقد عرفت مراحل من النمو واالنكماش المتكرر مما خلق لها  تحاداالالقيصرية، وصوال إلى سنوات 

-طول حدودها  وأنهار على، ومحيطاتشعور دائم وغريزي بعدم األمان. فغياب الحواجز الطبيعية من جبال، 
  .13محاصرة أدى إلى اعتبارها قلعة-والغابات الكثيفة التي شكلت عائقا في وجه الغزاة  المناخ،قسوة  ءباستثنا
" للدفاع عن نفسها ضد الغزو الذي اإلستباقيلقد خلق هذا الشعور بدوره لدى روسيا الرغبة في التوسع " 

استمر لمدة سبعة قرون بال انقطاع لغاية تكوين إمبراطورية مترامية األرجاء ذات مساحة ضخمة. شكل عدم قدرة 
تؤثر على  وأنظمة وال تزالاسية، التي عبرت قرونا الروس العيش في دولة صغيرة المساحة أحد الثوابت األس

مراحل تكوين  وبالعودة إلىتحديد الفضاء الروسي من قبل النخبة السياسية والعسكرية. فإلى جانب ذلك، 
في  والسلطة السياسةبين الكنيسة األرثوذكسية  ةالوطيد في العالقةخاصية أخرى متمثلة  اإلمبراطورية، تبرز
، ومصدرا لبناء والمشروع األوراسيمرت عبر العصور لتصبح أهم دعائم الثقافة الروسية روسيا، والتي است

، على جعل موسكو 1322قبل خانات المغول عام  اختياره أميرا من منذ إيفان األول لالروايات الوطنية. لقد عم
 كبيرة للكنسيةأرض  ومنحه قطعةالعاصمة الروحية لألرثوذكسية بإيوائه كبير أسقفها بعد فراره من كييف، 
، تم اإلعالن عن مشروع 1442األرثوذكسية الروسية. و بعد استقالل موسكو عن سلطة القسطنطينية عام 

، و تنصيب إيفان الرابع 1413سياسي طموح مفاده تحويل موسكو إلى روما الثالثة بعد سقوط القسطنطية عام 
لروسية في األذهان  بعد إعالنه لفكرة "روسيا ، مقدسا بذلك األرض ا1141لنفسه أول قيصر لروسيا عام 

المقدسة "، و "روسيا األم" التي استخدمها القياصرة فيما بعد في جذب التأييد الشعبي لهم، ولتوسعاتهم خارج 
انعكس الوعي بأن لروسيا مصير نوعي في الرغبة في الحصول على شكل من أشكال   ، و14األراضي الروسية

األرثوذكس السالف في العصر الحديث ، وفيما بعد من  نالمسيحيي ة من خالل توحيد السلطة الدولية المجسد
    . 15خالل اإليديولوجية الشيوعية التي جعلت من موسكو" روما الرابعة"

البداية طابعا أمنيا بإنشاء المناطق العازلة عند تكوين الجزء  اتخذ فياستمر التوسع الروسي، الذي  
الروس  بعد وصولاستعماري  طابعا سياسياجزئها األوربي والشرق األوسطي، ليأخذ  قبل لإلمبراطوريةاألسيوي 

والبحر األسود في نهاية  عشر،إلى شواطئ المحيط الهادي قبل شواطئ بحر البلطيق في بداية القرن الثامن 
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بناء  ةعمليمن كازاكستان وأسيا الوسطى في القرن التاسع عشر تم االنتهاء  وبعد غزونفس القرن. 
الملحة  وبرزت الحاجةخالل الفترة الثانية من التوسع )في عهد القياصرة(،  وتغيرت األولويات  16اإلمبراطورية.

 الحاجة إلى وتحولت هذهللوصول للمياه الدافئة لمواجهة المشاكل االقتصادية التي تعترض اإلمبراطورية داخليا، 
ها جنوبا، خالل القرن التاسع عشر والعشرين، مما دفع ببعض أسطورة استخدمتها روسيا كلما أرادت توسيع نفوذ

المرحلة . كما ظهر خالل هذه 17وهم وأمل كاذب بدال من مشروع سياسي ملموس اعتبارها بأنهاالمختصين إلى 
وبالتحديد أثناء القرن التاسع عشر، من جهة دعاة التغريب المدافعين عن  ثقافيين،تياريين  الصراع بينحدة  زيادة

التاريخ  زم دوما، ودعاة الترويس المدافعين عن الثقافة األسيوية. بالرغم من أن هذا الصراع ال لثقافة الغربيةا
الروسي، الذي تأرجح بين هذين التياريين، فالمؤرخون الروس يختلفون حتى حول أصل روسيا فهناك من يردها 

البحر األسود، -اتبعوا في غزواتهم طريق البلطيق، الذين الشرق" "فايكينجpeuple nordiqueالشمال إلى قبائل 
بينما يرجعها آخرون إلى قبائل  م،291وأسسوا بذلك أول دولة روسية انطالقا من مدينة نوفجورود وكييف عام 

 الهون التركية األسيوية التي هاجرت إلى أوربا. 
للين الغربيين  من أهم سمات إن الطبيعة االستعمارية لإلمبراطورية الروسية التي يعتبرها بعض المح  

لروسيا تاريخيا ، والتي  كانت  تتماشى في الواقع  مع التوجهات االستعمارية السائدة في القرن التاسع   ةالثابت
عشر، لذلك يعتبر هؤالء  أن انهيار االتحاد السوفيتي هو أخر مرحلة للموجة التحررية التي عرفها العالم بعد 

ثانية، هذا ما  يرفضه المختصون الروس  في العالقات الدولية الروس ، و يعتبرون أن نهاية الحرب العالمية ال
اإلمبراطورية الروسية على خالف إمبراطوريات البلدان األوربية األخرى كانت إمبراطورية قارية الحجم ، فروسيا 

آسيا بل كانت تتمدد لضم لم تشارك على نطاق واسع في تقسيم إفريقيا، أو األمريكيتين أو الشرق األوسط أو 
، مما أثر على 18يتم النظر إليها في كثير من األحيان على  أنها أراضي روسية ياألراضي المجاورة لها الت

  .Kortounov   Sطبيعة  العالقة بين المركز)اإلمبراطورية ( والمحيط ) المستعمرات ( وحسب كورتونوف 
 األخرى،المستوى المعيشي لسكانها على حساب بقية الشعوب  نروسيا بتحسيأحد المختصين الروس " لم تستفيد 

ن الشعب الروسي لم يحض بمعاملة خاصة مقارنة بالشعوب التي يقال عنها  متوسطة. بتشكيل طبقةوال  وا 
كما أن هذا االستعمار  اإلمبراطورية ...استلزم لبناء  الروس الذيذلك عدد الضحايا  والدليل عنمستعمرة 

ما يفسر الرغبة  ، وهذا»التقليدية األوربية  تاإلمبراطوريا هالمزعوم لم يستهدف الشعوب األقل تطورا مثلما فعلت
 .1991الروسية في استعادة ما ضاع منها بعد 
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  واالقتصاديةالمحددات الطبيعية   

هائلة من المؤهالت الطبيعية  بمجموعةتزخر روسيا إلى جانب ضخامة اإلقليم الموروث تاريخيا  
 واالقتصادية التي جعلتها توصف في السنوات األخيرة كقوة عظمى في هذا المجال.

 الموقع الجغرافي -1

، وهي تقريبا ضعف 2كم 11.111.411تعد روسيا أكبر دولة من حيث المساحة في العالم إذ تبلغ  
جزيرة مليون بعد ضم شبه  149.1ب 2111ن قدر في جانفي مساحة كندا ثاني دولة تليها مباشرة، وبعدد سكا

مليون يتحدثون اللغة الروسية خارج أراضيها. يبلغ طزل البالد من الشمال إلى  11مع بقاء أكثر من  القرم
كم، حيث تستغرق رحلة بالقطار من موسكو  11.111كم، ومن الغرب إلى الشرق  4111الجنوب أكثر من 

حزم ساعية. وتتطابق حدود روسيا 2وستوك في الشرق سبعة أيام تمر خاللها عبر غربا إلى ميناء فالديف
، ومن الغرب النرويج وفلندااالتحادية على امتداد كبير مع حدود االتحاد السوفيتي، فيحدها من الشمال الغربي 
الجنوب الغربي  من وتحدهاجمهوريات استونيا والتفيا وبيالروسيا، وتحد جمهورية بولونيا مقاطعة كالينجراد . 

، جمهورية كازاخستانجمهورية أوكرانيا، وفي القوقاز تحدها جمهوريتا جورجيا وأذربيجان، وفي سيبريا تحدها 
ومن تم نحو الشرق والجنوب الشرقي جمهورية الصين ومنغوليا، وفي الشرق يحدها الجزء األخير من الحدود 

 .19رة أمريكا عبر مضيق بيرينج وأالسكا وجزر الألليوشنالبرية لجمهورية كوريا، فضال عن أنها تجاور قا
 وتشكل كثلة قارية موحدة باستثناء كالينغراد التي تعد أبعد نقطة المعزولة عن األراضي الروسية.

من األراضي  21وبالتالي  شماال. 11و 11األكبر من األراضي فيما بين دائرتي عرض ويقع الجزء  
الروسية يقع داخل الدائرة القطبية الشمالية، وهذا ما يسمح مقارنتها جغرافيا مع كندا وليس الواليات المتحدة 

معرفة أن موقعها قاري بما ينطوي عليه من التمعن في الخريطة الروسية يسمح  . كماةاألمريكية وأوربا الغربي
بها إال أنه ليس بالموقع ن  يستها ال استراتيجيةه موقعا منيعا يتيح لها مزايا وصحيح كونأسباب القوة والضعف، 

الجغرافي المثالي من حيث السيطرة وبسط النفوذ ، فبالرغم من احتفاظ روسيا بجميع الموانئ البحرية  التي كانت 
دول األوربية التي ال للوصول إلى البحار والمحيطات مقارنة بال ةلدى االتحاد السوفيتي غير أنه هناك صعوب

ميل بحري عن المراكز السكانية   كأقصى حد ، أما في روسيا فالمحيط المتجمد  411يكاد أي جزء منها يبعد 
الشمالي بعيد عن المراكز السكانية وعدد قليل من المنافذ البحرية  المتواجدة معظمها غير صالحة لالستعمال 
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من السكان متواجدون في  22من اإلقليم الروسي و  91أن في فصل الشتاء، ويقدر األخصائيون الروس 
 41من االقليم و 91كم عن بحر خالي من الجليد ألقل من شهر في السنة ، وأن  111مناطق تبعد بأكثر من

 .20كم من البحر 1111من السكان متواجدون على بعد 
  المناخ-2

جيوش نابليون )األعداء ساعد على صد  ،وقارصأدى الموقع الشمالي إلى اشتهار روسيا بشتاء طويل  
درجة تحت الصفر  49إلى بمعدل يصل  (، أبرد منطقة تقع شمال شرق سيبيريا1941، وهتلر في 1212في 

تؤثر درجة  الصفر. درجة تحت Verkhoisank 92ك سنويا. وتصل درجة الحرارة في مدينة في فيركواسان
لقد تضررت محاصيل القمح  القصيرة.فترة النمو  الضئيلة بسببعلى المحاصيل الزراعية  المنخفضة سلباالحرارة 
 21. 2112-2111م عام  11.1م من المبادالت العالمية مقابل  1.1وبلغت ما يقدر ب 2111-2111لعام 

بسبب القاري الذي يعد أقل تكلفة من النقل  transport fluvialعبر األنهار  كما يؤثر المناخ سلبا على النقل
في روسيا تصب نحو الشمال والبحار  أن األنهارلمدة تفوق أربعة أشهر في السنة، فضال  تجمد األنهار

غرب. ويبقى باطن األرض السطح السفلي لألرض -المتجمدة فهي ليست مفيدة لحاجات النقل القاري شرق 
لعديد من األمتار مما يؤدي إلى انزالق متجمد في المناطق الجنوبية المحاذية للمناطق الشمالية وعلى عمق ا

 متينة.التربة وصعوبة إقامة أي بناءات التي يجب أن تقام على ركائز 
أما في الجنوب فيشبه مناخ روسيا، مناخ صحاري آسيا الوسطى وتركيا ذات الصيف الجاف، فهو أقل  

الفترة  عالية بسببمن ذلك روسيا االستوائية ذات قدرات زراعية  وتبقى بالرغمتأثر بالرطوبة القادمة من الغرب، 
العالية جدا غير أن  المنطقة بالخصوبةالجليد، مما يسمح للنباتات بالنمو. كما تتميز التربة في هذه  القصيرة من

 محدودة.نسبة التساقط تبقى 
  التضاريس-1

يعي الذي كان يزخر به االتحاد السوفيتي، أدى تقليص مساحة روسيا إلى فقدانها جزء من التنوع الطب 
قوس جبال الكربات، شبه جزيرة القرم التي  البلطيق،فالمناطق االستوائية الجنوبية بتأثيراتها الجافة والرطبة، دول 

قسَّم الجيولوجيون روسيا تم استعادتها، ممر القوقاز الجنوبي. بالرغم من ذلك تمتلك روسيا تضاريس متنوعة، 
الغرب إلى الشرق السهل األوروبي: يكّون الجزء األعظم من روسيا  ونجد منأقاليم تضاريسية، إلى خمسة 

ا بالسكان على الرغم من افتقاره للموارد الطبيعية، فإن اإلقليم يحتوي على معظم  األوروبية وأكثر أجزائها ازدحام 
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سلسلة جبال الهيمااليا ر قزوين بالسهل من الجنوب ما بين البحر األسود وبحيحيط الصناعات الروسية. و 
وجبال  م فوق سطح البحر(.1942يوجد جبل إلبروس، أعلى قمة في القارة األوروبية ) حيث(، )جبال القوقاز

: تشكل الحدود التقليدية بين قارتي آسيا وأوروبا ومن ثم بين روسيا األوروبية وروسيا اآلسيوية، وهي في األورال
م، وأجزاؤها الوسطى والجنوبية غنية بمعادن مثل الحديد 911ارتفاعها إلى الحقيقة مرتفعات يصل معدل 

ا بالسكان والصناعات المختلفة. سهل سيبريا أما  والنحاس، جعلت الجزء األوسط منه أكثر مناطقها ازدحام 
اإلقليم تطور ا ويشهد  ²مليون كم 2,9الغربية: ُيعّد من أبرز األقاليم المنبسطة السطح في العالم، ويغطي أكثر من 

هضبة سيبريا ما نجد  نفوز يبيرسكو لطبيعي. ومن أهم مدنه أومسك كبير ا بسبب ثروته من النفط والغاز ا
م، 911الوسطى: وتنحدر نحو المحيط القطبي الشمالي، وترتفع كلما اتجهنا جنوب ا ويصل معدل ارتفاعها إلى 

كم، وبحيرة بيكال  3921ها بطول يبلغ مقهار أوربا وأغنجد نهر الفولغا أطول انوتخترق سطحها أنهار عميقة، 
مرتفعات م، وتشكل أكبر احتياطي من المياه العذبة . في حين أن 1921أعمق بحيرة في العالم، يبلغ عمقها 

ويمنع المناخ القاسي الذي يسود المنطقة من استغالل  .سيبريا الشرقية: معظمها تتكون من جبال وهضاب مقفرة
 .22عدنية التي يزخر بها اإلقليم ومن أهم مدنه: فالديفوستك وخباروفسكالثروات الم

   الطبيعية الموارد
عالميا في  الثانيةالمرتبة  يحتل وفهالطبيعية خاصة الطاقوية.   مواردهاالقتصاد الروسي بأهمية يتميز  

للغاز(.  وتحتكم روسيا على أكبر احتياطي  %31وللبترول  اإلنتاج العالميمن  %11إنتاج البترول والغاز )
السادسة وهي   العالمي.من المخزون % 42ب وثامن احتياطي من البترول  %32من الغاز في العالم قدر ب 

. كانت روسيا أول 23منتج من الكهرباء النووية وخامس من الكهرباء المائية أكبروثالث من حيث انتاج الفحم، 
كبر منتج للطاقة رابع أ حاليا هي، و ويشيد أول محطة للطاقة النووية في العالم المدنية، لد يطور الطاقة النوويةب

الطاقة  قطاعيضمن و . ستهالككأكبر م ةثالثوال منتج،كل ذلك يجعلها تحتل المرتبة الثانية كأكبر  النووية عالميا.
من نصف مداخيل الميزانية  وأكثرالصناعي، الربع من الناتج المحلي اإلجمالي لروسيا وثلث اإلنتاج 4/1

 األجنبية.من العملة % 41الفيدرالية و
الصناعي،  في اإلنتاجتزخر روسيا إلى جانب موارد الطاقة بكميات هائلة من المعادن التي تستخدم  

الترتيب، من اإلنتاج العالمي على  %11و %21 العالم، بنسبةفي  النيكل والبالديومتحتل الصدارة في إنتاج ف
من بين العشرة  للبالتين، وبع منتج ار ك"لوال" قرب مورمانسك. وتصنف  وفي جزيرةفي سيبيريا الشرقية  المتواجدو 
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و حققت أكبر احتياطي  الذهب،في إنتاج تحتل المرتبة الثانية عالميا  العالم، واألوائل من منتجي النحاس في 
منتج في العالم  الخامسة كأكبرعلى مرتبتها  . أما فيما يخص الحديد والصلب فحافظت روسيا2111عام  همن

حسب التقرير الذي أعده خبراء وكالة التصنيف العالمي "ريا ريتينغ" نقال  عن  2119له عام  ورابع مصدرا
كما تحتكم روسيا  .العالميمن اإلنتاج  %11ومليون طن سنويا  111بيانات اتحاد "وولد ستريت" أي ما يقارب 

 أول دولة مصدرة له.  العالم. فهيب في على ربع احتياطي الخش
يتأثر بتدهور أسعار النفط التي تعرف هذه الثروات كل الرغم من ب طابع ريعيالروسي ذا  ويبقى االقتصاد 

، إضافة إلى العقوبات االقتصادية المفروضة من قبل الواليات 2111تذبذب مستمر.  فلقد أدى انخفاضها منذ 
 2111عام % 3.1الروسي قدر ب انكماش االقتصادالمتحدة األمريكية وأوربا نتيجة األزمة األوكرانية، إلى 

ضعف يعاني االقتصاد الروسي من  كما Rosstat .24روستاتالروسي الفيدرالي  وكالة اإلحصاءسب ح
الرشوة وغياب الشفافية، حيث احتلت  المالئم، وتفشياالستثمارات األجنبية المباشرة وذلك بسبب غياب المحيط 

دولة في الترتيب الذي قامت به منظمة "ترانسبرانسي" الدولية  114من بين  139 روسيا المرتبة
Transparency international لكية حول الم التشريع القانوني. زيادة إلى عدم االستقرار 2111(( في

على كبريات  والتي تستندوكذا تخلف البنية التحتية المصرفية وتبعيتها للبنوك األجنبية الكبيرة،  الخاصة،
أحوال المعيشة الذي تولد عنه انخفاض مستمر في  المجتمع، وتدهورالشركات الطاقوية وزيادة الفجوة بين فئات 

 2112.25إلى غاية  1991شخص سنويا منذ  211.111عدد السكان بلغ 
اآلراء حول قوة االقتصاد الروسي أو هشاشته، خاصة بعد العقوبات االقتصادية التي تم اإلشارة وتختلف      

اء األمريكية بلو مبرغ اعتبرت أن هذا االنهيار في البترول. إال أن وكالة األنب وانهيار أسعار إليها سابقا،
األسعار كان ايجابيا على بعض القطاعات االقتصادية، حيث أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي 

 %19.9مقابل  %1.3، وأن نسبة التضخم انخفضت إلى 2119 في 2113منذ  %4.4اإلجمالي ارتفع بنسبة 
سنة األخيرة.  كما انتعشت بعض الصناعات خاصة الكيميائية 13قياسي خالل  وهذا يعد رقم 2111في مارس 

والغذائية والسياحة الداخلية. غير أن ذلك يبقى غير كاف من أجل لعب دورا الريادي الذي تطمح له روسيا على 
االقتصادي، النموذج  حول اقتصاديين تيارينمستوى الدولي وعلى هذا األساس بدأ نقاش يدور في الكرملين بين 

بعد مالحظة الزيادة الكبيرة من تدخل الدولة في المجال االقتصادي لمساندة  ابتكاره، خاصةالذي يجب إتباعه أو 
القطاعات األكثر تضررا من األزمة في انتظار ارتفاع أسعار البترول. وهذا ما يعارضه التيار الليبرالي بزعامة 
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في مواجهة التيار الثاني المنادي بإحياء وبعث  ،Alexeï Koudrineوزير المالية السابق الكسندر كودرين
 .  26للسياسة االقتصادية

 المحددات العسكرية 
لسوفيتي تلت تفكك االتحاد ا األخيرة التيخمسة عشرة سنة  الروسية خاللعرفت القوات العسكرية  

مليون سنة  1.2عدد الجيش  لديها حيث بلغوتخفيض في عدد القوى العاملة انسحاب من األراضي مهم، 
.  وفي معداتها 211927 فقط فيشخص  211.111مليون و    1999مليون سنة  1.1ليصل عددهم  1929

. 28 %21وانخفضت المقاتالت بنسبة  ،1991الضخمة حيث انخفض عدد السفن إلى عشر المتاحة عام 
غير  ،تحتل المرتبة الثانية بال منازعروسيا بقيت  إال أن االستراتيجيةبالرغم من التخفيض في ترسانتها النووية 

وهذا ما أدى  األمريكية،والبحرية ال يسمح لها أن تقارن مع القوات  ،الجويةو األرضية،  قواتهاوكفاءة  أن شكل
 ثقلها في األزمات الدولية. إلى تراجع

جديدة، ة عقائد عسكرية تبنت روسيا من أجل إعادة التوازن االستراتيجي مع الغرب والواليات المتحد 
للمتطلبات األمنية والتهديدات واألخطار التي تحدق بها في كل مرحلة من المراحل التي مرت بها.  لالستجابة

العسكرية هي "بيان السياسة العامة للحكومة في مجال الدفاع، يعلن للشعب والعالم،" وله تأثير  ويقصد بالعقيدة
إلى  1992. فمنذ 29تنجر عنه  الدفاع التيعترض أمن روسيا والبعثات على تحديد طبيعة التهديدات التي ت

الداخلية والتطورات الجيوسياسية  وفق المتغيراتطورت روسيا أربعة عقائد عسكرية تم صياغتها  2119غاية 
 المحيطة بها.   واالستراتيجية

للتهديدات الفعلية والمحتملة  رؤية واضحة روسيا من الناحية السياسية هو امتالك ائقأهم ما جاء في الوث 
كعدو فعلي وليس تنظر إليه  أنه أصبحتلدرجة  ،التهديدات في حلف الناتو ومصالحها، فحصرتألمن الدولة 

ويعود ذلك إلى وصول مرتكزاته العسكرية إلى  بة التسعينات من القرن العشرين.كشريك مقلق كما كان في حق
الحدود الروسية مباشرة و تكتمل عملية التطويق الجيوبوليتكية الشاملة لروسيا بعد أن نشر الحلف قواعده في 

الخليج وأفغانستان والعراق وجمهوريات آسيا الوسطى، فضال  عن قواعده الموجودة في دول شرق أوروبا،   
قيام حلف الناتو بنشر الدرع الصاروخي في الحيوي القريب خاصة بعد   ها مجالدور يا أي وعندئذ ال يكون لروس

مثل نشر رادارات متطورة جدا  مضادة للصواريخ في تشيكيا،   أوروبا الشرقية التي انضمت إليه،بعض دول 
خالال بالتوازن وبطاريات مضادة للصواريخ في بولندا واعتبرت روسيا ذلك تهديدا خطيرا  جدا  ألمنها ال قومي وا 
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االستراتيجي النووي العالمي إذ ستؤدي إلى فقدان روسيا القدرة على التسديد بالضربة النووية الثانية االنتقامية 
الثأرية،السيما إن مشروع هذا الدرع الصاروخي يتضمن أيضا عسكرة الفضاء بعدد كبير من األقمار الصناعية 

وسية سواء المنطلقة من الغواصات أو القواعد البرية المتحركة وتدميرها بدقة القادرة على اكتشاف الصواريخ الر 
 متناهية. 
الوثائق الرسمية كالعقيدة العسكرية  يعتقد العديد من المحللين أن األهداف والتهديدات المصرح بها في 

من  وأهدافها، البدية ألية دولة الروسية تعد غير فعلية أو أنها تمويهية وأنه إذا أردنا فعال معرفة السياسة الدفاع
عصرنة المركب  يتم بهاالتي  ومالحظــة الطريقــة الميزانية العسكرية المخصصة لها،العودة إلى برامج التسلح و 

البرامج واالستثمارات يمكن قراءة األولويات  علىوباالضطالع ة، كري أو القوات المسلحالصناعي العس
 أنه لسنوات Isabelle Facon. وفي نفــس السيــاق تعتقد "ايزابيل فاكون" 30دولةوالمخاوف والتهديدات الفعلية لل

ن منهم أن األخطار والتهديدات الداخلية أكثر إلحاحا بالنسبة و ن والعسكريو ن الروس المدنيو عديدة اعتبر المسؤول
التهديدات الخارجية، وبنفس الطريقة ينظرون إلى المشاكل الناجمة عدم االستقرار  وبقائها منألمن الدولة 

أكثر إثارة للقلق في الظرف الحالي من التهديدات والمخاطر الناجمة من الغرب  لروسيا بأنها المحيط اإلقليمي
ة ألمن روسيـا. وعلى هذا من المخاطر الداخليـة المهدد اإلرهاب يعـداعتبروا كذلك أن  األطلسي، كمــاوالحـلف 

إلى إعادة توزيع الموارد الموجهة  Le général Kvachnineقائد األركان " الجنرال كفاشين "   ااألساس دعـ
عادة هيكلة القوات المسلحة لتمكينها من االستجابة لصراعين  إلى القوات اإلستراتيجية نحو القوات التقليدية وا 

 . 31محليين في وقت واحد
 الدفاع ميزانية  
بإصالحات عميقة من أجل رفع كفاءة الجيش واحترافيته بعد الحرب  2112لقد شرعت روسيا انطالقا من  

بالرغم من نجاحها في إخماد فتيل النزاع ودحضه، إال أن الحرب دلت على الحدود الهيكلية  ،في جورجيا
تعاني منها القوات المسلحة الروسية والتي تضعف من مكانتها الدولية. فخصصت  والبشرية التيالتنظيمية 

 %12.1مليار يورو   وبنسبة  44مليار روبل أي ما يقدر ب 1913ميزانية قدرت ب  2111روسيا في عام 
رح ص 2112لعام وفي أيام قبل االنتخابات الرئاسية . من الناتج القومي الخام %2.24من ميزانية الدولة، و

مليار يورو خالل العشر سنوات القادمة فميزانية  111عن مشروع لعصرنة الجيش يبلغ األول بوتينالوزير 
   %21.2بزيادة  يورو، أيمليار  19من مليار روبل أي ما يقارب  2349بلغت  2113الدفاع المصرحة لعام 
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 في برنامج ميزانية الدفاع . كما بلغت2111سنة  %3.4، وبـ 2114سنة  %12.2 ، وبـ2112مقارنة بسنة 
من الناتج القومي الخام سنويا، لكن بالنسبة للعديد من  %2.2 نسبة 2111المتبنى في عام  2121التسلح لعام 

 برنامج التسلح.الناتج القومي الخام نظرا ألبعاد  % 4.1المختصين فان النسبة الحقيقية تقترب من 
 الترسانة النووية 

التي تريد من خاللها المشاركة في تسيير القضايا المتعلقة باألمن  ترسانتها النوويةتعتمد روسيا على  
الدفاع  على الصين )اإلنذار المسبق، وتحقيق التفوقالدولي على قدم المساواة مع الواليات المتحدة األمريكية 

-2111(، )2111-2111). وهذا ما تم التأكيد عليه في العقيدة العسكرية المتبناة في ...(الجوي  الفضاء
من المالحظين أن إبرام روسيا  للعديدوبدا (. 2121-2111(، وكذلك بالعودة إلى برنامج التسلح ل)2111

 بمعاهدةالمسماة و  2111اتفاقية جديدة للحد من انتشار األسلحة النووية مع الواليات المتحدة األمريكية في أبريل
وردت في العقيدة  المبادئ التييتناقض مع  ،2111يذ في فبراير حيز التنف والتي دخلت"البداية الجديدة"، 

رأسا نوويا  1111فلديها  ال تتناقض مع مضمون االتفاقية، تمتلكها روسياغير أن األعداد التي  .العسكرية
يعتقد أيضا أن لدى روسيا  استراتيجيا محملة على صواريخ باليستكية عابرة للقارات وغواصات وقاذفات ثقيلة، و

 .32التي تعرف برؤؤس مسرح العمليات أو الرؤوس الميدانية  نووية تكتيكيا و رأس 2111
نسبة الزيادة  انتقلت االستراتيجية التيريخها فلقد ضاعفت روسيا مجهودها من أجل زيادة وعصرنه صوا  

نظام راداري صاروخي متطور جدا  أطلقت عليه  فتم إدخال ،2112-2112في مابين  %21الى  13فيها من 
لصاروخي األميركي نه قادر على تدمير مفردات الدرع اأوهو نظام دفاعي قالت عنه  2م12روسيا أسم أس أس 

جديدة من  لصواريخ هجوميةهذه الصواريخ والتزود بعشرة أنظمة إضافية  تم تطويرإضافة إلى ذلك  .بدقة كبيرة
( ou Topol-MRS-24 Yars  27- Topol ss/يارس )24-أو أم أر أس  21أس–نوع توبول  أس 

 Sergueïسرغاي كاراكايف  صرح الجنرال 2114وفي  العابرة للقارات والتي  تحمل رؤوسا نووية  عديدة.
Karakaev  رئيس قوات الصواريخ اإلستراتيجية لروسيا أنه تم إعادة بناء مجمع السكك الحديدية برغوزين

Bargouzine  غاية ستة صواريخ نووية  إلىعن االنتهاء من تصميم القطار النووي بإمكانه أن يحمل  كشفو
غواصات إستراتيجية من صنف  2صاروخ عابر للقارات و 411عابرة للقارات. وسيدخل حيز التنفيذ أكثر من 

غواصات مجهزة بصواريخ  9. تمتلك روسيا 2121التي يفترض أن تكون جاهزة للخدمة في  ،Boreiiبوري 
غواصة من هذا النوع وسيتم تسليح 12يمكنها أن تصل إلى الواليات المتحدة األمريكية بينما تمتلك هذه األخيرة 
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العتماد في ذلك على وسيتم ا ، le SLBM Boulavaاسم "بوالفا "  اعليه جديدة أطلقهذه الغواصات بصواريخ 
 يستخدم أربعة وعشرين قمرا صناعيا، الحة العالمي باألقمار الصناعية،وهو نظام الم ،GLONAS"غلوناس" 

 . 211133وتم استعادة الخدمة الكاملة له في 
 نية و وسائل الحرب اإللكتر 

بإمكانها أن تعـوض  االلكترونية التيبدلت روسيا مجهودا في السنوات األخيـرة لتطويـر وسائل الحرب  
األسلحة النـووية في القيام بعملية الردع التي تعتمد عليها روسيا لتشغل المكانة الدولية التي تطمح إليها. يفترض 
في هذه الوسائل أن تكون جـد متطورة حتى تتمكن من أن تقـوم بالتشويش على أنظمة الرادارات واالتصاالت 

ملت روسيـا لتقليص من عدم التكافؤ في هذا المجال مع الغرب أوال للخصم. ومن جهة أخرى وبالمـوازاة ع
والصين في مرتبة ثانية وذلك بتقوية الدفاع المضاد للطيران باإلنتاج المتسارع للصواريخ المضادة للطيران من 

(، S300) 311وهـي نسخة مطـورة للصواريخ أس  ،(S400)411( ولكن أيضا أس S300) 311طراز أس 
صاروخ  191على ما يصل إلى  والسيطرة اهدف 21حيث اعتماد أنظمـة حديثــة قادرة على إحـباط تختلف من 

 الجيل الرابع.نظام مضاد الطائرات من  وإضافية مضادة للصواريخ. وه لديها قدرة نأا . كم2111حدود في 
وسائل  وتحض امتالك حماية ممتازة ضد وسائل الحرب االلكترونية المضادة. ومن خصائصه األخرى هو

قائمة اإلجراءات التي يمكنها أن تعوض جزئيا التفوق التكنولوجي لقوات الخصم. فتم  هامة فيمكانة  تاإلنترن
، فهي Amiral Zacharienتزويد األسطول البحري في البحر األسود بكاسحة األلغام "األدميرال زاخاريين" 

لم يسبق لها مثيل في سالح  عن األلغام التيات البحث مجهزة بتقنية جديدة تنتمي إلى الجيل الخامس من تقني
  .34البحرية الروسية

 األسلحة التقليدية 
تم إدخال أجيال جديدة من ف التقليدية التي عرفت تأخرا كبير،شملت عملية التطوير االهتمام بالقوات  

الدبابات والمدرعات الصغيرة الحجم والسريعة ومزودة بأسلحة متقدمة تقنيا  وقادرة على الوصول إلى مناطق 
(، وطائرات حديثة مثل سوخوي BMB 3) 3( ومدرعة بي أم بي91/92/94األزمات مثل دبابات تي )

31(SU35 و ميغ ،)21 (MIG25،)  29إضافة لطائرة ميغ (MIG29) .ذات المناورات الرائعة في الجو 
  11عن تحليق المقاتالت األولى من طراز تي  2119جوان  في منتصفوذكرت وسائل اإلعالم الروسية 

(T50)  وهي طائرات سوخوي من الجيل الخامس يمكن أن تدخل الخدمة مع القوات  الجوية الروسية في عام
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، 2112من  حامالت طائــرات ابتداء 9شــرع في تصنيع  يفترض أنهو  وبعبارة أخرى، خالل حوالي سنة. 2111
وستزود ، Amiral Kouznetsovحيث تمتلك روسيا حاملة طائرات واحدة تعرف باسم "األدميرال كوزنيتسوف " 

التي تحمل صواريخ مخصصة لتدمير ، (Tu-22M3) 3 –أم – 22-حامالت الطائرات هذه بطائــرات تو 
وطائرات بدون طيار،  الطراز، والطائراتطائرة من هذا  231تملك روسيا أكثر من السفن العسكرية، و 

. بالرغم من التطور الملحوظ في اإلمكانيات التابعة للقوات الجوية الروسية والتي أبهرت الجميع خالل الهليكوبتر
نة بالطيران األمريكي الحرب في سوريا حيث اتسمت بعدد )الخرجات( العمليات العديدة والضربات الدقيقة مقار 

 محاربة بالنسبةطائرة  2111ب طائرة   مقارنة  211والفرنسي إال أنه يبقى عدد المقاتالت الروسية ال يتجاوز
طائرة في عهد االتحاد السوفيتي.  إلى جانب الزيادة  1111للواليات المتحدة األمريكية مع العلم أن عددها كان 

تعد القوات المحمولة جوا ضرورية للعمليات العسكرية داخل اإلقليم  ياتالطائرات والمروحالمعتبرة في عدد 
رجل  31111ب التدخل السريع لوزارة الدفــاع. وتم تدعيمها  قلب مشروع قواتالروسي أو خارجه وهي تقع في 

فيما يخص القوات  اعرف برنامج التسلح تأخر بالرغم من هذه المجهودات  2121.35أن يتم مضاعفتها في 
 ففي سوريا تم استخدم المدخرات الدقيقة بكميات شحيحة. ،حرية والقوات البريةالب
 

 القدرات البشرية 

على امتالك جيش أكثر حماسة وقدرة على استخدام  البشرية حرصا منهاأولت روسيا العناية بالقدرات  
التجنيد اإلجباري لسنتين وتعويضه  نفلقد غيرت من أساليب التوظيف حيث تم التخلي ع ،جدامتطورة الاألسلحة 

بسنة واحدة وذلك رغبة في تحقيق احترافية الجيش، فالهدف هو الوصول إلى مليون رجل. لقد تراجع عدد 
 32411إلى  2111عسكري متعاقد سنة  31211فتم االنتقال من  2111المجندين لصالح المحترفين خالل 

نجد أن بعض الوحدات أصبحت محترفة كلية كالوحدات  وفي السياق ذاته الدفاع.حسب وزارة  2119عام 
الخاصة التي تحتل الصدارة وتعد القوة الضارية للجيش الروسي، كما أن الوحدات األخرى قيد االحتراف وتتراوح 

  .36% 21إلى  11مابين  احترافيتهانسبة 
الروسية  الخاصةالقوات  إلى وتعطى األولوية عند تعين المتعاقدين )االحترافيين( بتحويلهم 

"SPETSNAZ"، العمود  التي تعد ،ومشاة البحرية ،والقوات المحمولة جوا 91.111،37عددها  والتي يبلغ
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بالتدريب لرفع  جيش روسيا سائدا اهتمعكس ما كان  .التي هي بصدد البناء ،الفقري للقوات التدخل السريع
تدريب فقط خالل عام  3111ي القتالية فلقد بلغت عدد التدريبات حوال ومن كفاءتهمستوى التحضير للمعارك 

في السنة.  لقد صرح  تدريبان استراتيجيانبمتوسط  كل الثنائي أو المتعدد األطراف،منها الش 31اتخذ  ،2114
ؤولين العسكريين في خالل االجتماع السنوي مع كبار المس Serguei Choiigouوزير الدفاع "سرغاي شوق"

وكنتيجة لذلك فان القادة  ،مرات سنويا 1إنه يتم إجراء تفتيش مفاجئ لمجمل القوات بمعدل  " 2111هاية ن
 طويلة.القوات قادريين على االنتشار على مسافات  وجميع أنواعالعسكرية  جميع المناطقوالمستخدمين في 

والتي كانت  2111ر البلطيق عام كانت بداية التدريبات بمناورات أسطول الشمال في بحر بارنتس وأسطول بح
ن إلى إعادة االعتبار إلى ويمكن إرجاع هذا النشاط في الجيش والتحس عاما . 21األولى من نوعها منذ أكثر من 

رأس وزارة الدفاع، حيث ارتفع الدخل  على Sergueï Choïgouالعسكرية منذ تنصيب سرقاي شواقو  المهنة
وكذا  الزيادة في مرتبات  ،روبل(11111دوالر ) 121روبل ( إلى 12111دوالر ) 111الشهري للمالزم من

.  لقد أدت هذه التدابير كلها إلى رفع معنويات الضباط 38المتعاقدين و تحسين  ظروف السكن للعسكريين
واسترجاع الثقة في السلطة السياسية، خاصة بعد سلسلة الترقيات التي أجراها وزير الدفاع إلى مراتب جد 

األركان بالنسبة للضباط ذوي التجربة في المعارك، مما أدى في نهاية المطاف إلى الزيادة في  يسحساسة كرئ
 .صورة الجيش لدى الرأي العام ومنه تحسيناحترافية الوحدات 
 الدعاية العسكرية 

أهمها  والممكنة، منجندت روسيا من أجل تحسين مردودية الجيش ورفع معنوياته جميع الوسائل المتاحة  
خالل األزمتين األوكرانية والسورية فقامت القنوات الوطنية التابعة في مجملها  اتضح ذلك اإلعالم كماوسائل 

للدولة باستدعاء المحللين والمختصين لشرح التهديدات التي تشكلها األزمتين على األمن الروسي وضرورة 
رب في سوريا واعتبرتها بالمقدسة ونفس الموقف التدخل، كما لجأت إلى الكنيسة األرثودكسية التي زكت الح

 للدعاية 2111منذ . وشرعت روسيا  39Talgat Tadjouddineاتخذه المفتي الكبير لروسيا "تالقات تاجودين" 
" تقوم ببث Zvezdaلقواتها المسلحة بتحسين صورتها لدى الرأي العام من خالل إنشاء قناة تابعة لوزارة الدفاع 

كما استخدمت أيضا مواقع االنترنيت خاصة التابعة لوزارة الدفاع التي تنشر صورة ايجابية عن  البرامج الوطنية.
  لألطفال.الجيش من خالل الرسوم المتحركة واأللعاب الموجهة 

إن االهتمام على نحو خاص بتطوير الصناعات العسكرية ليس فقط لالرتقاء بالقدرات العسكرية لروسيا  
قدرتها التنافسية في سوق  أيضا للزيادة من الدولية، ولكنوالسماح لها بلعب دور الدولة العظمى على الساحة 
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 التجهيزات الجديدةليا بلغت حصة السالح حيث تعد تجارة األسلحة من أهم الموارد لالقتصاد الروسي. فداخ
أكثر من األرقام المتوقعة حسب الوزير األول  %11أي نسبة  %41ما يقارب   المعاصرة المقتناةواألسلحة 
، و تجاوزت الصناعة العسكرية الروسية الحدود الداخلية، فلقد تم تحقيق رقم قياسي  M.Medvedev"مدفيديف" 

مليار يورو. في حين  49مليار دوالر أي ما يعادل  19إلى  2111ت سنة من الطلبات الخارجية،  التي ارتفع
في سنة  مليار يورو 12.3مليار دوالر أي ما يعادل  14بلغت مدا خيل الصادرات من المنتجات العسكرية 

211440. 
 399مليار روبل أي  31، أنفقت روسيا Kommersantوحسب الجريدة اليومية االقتصادية كومورسانت  
غير أن هذه التكاليف كانت مقررة سابقا في الميزانية وكان من ، عسكرية ضد سوريان يوروفي الحملة المليو 

المفروض أن توجه للتمارين والتدريبات العسكرية.  فحسب دائما نفس الجريدة فان موسكو تتوقع عودة اقتصادية 
ل العملية في سوريا من قبل الزبائن مرتبطة بالطلب المتزايد على األسلحة والعتاد العسكري المستعمل خال

 1إلى  9المبلغ اإلجمالي من العقود المحتملة يصل من للخبراء، فإناألجانب ووزارة الدفاع الروسي فوفقا 
  .41مليار يورو( 9.3 إلى 1.4مليارات دوالر )

فحسب األرقام األولية فان  ،2111في ديسمبر  (S-34) 34-طائرة مقاتلة سو 12احتجزت الجزائر    
مليون يورو كما من المتوقع أن تشتري  442مليون دوالر حوالي ) 911إلى  111سعر العقد يتراوح ما بين 

  -من أند ونسيا، الفيتنام و الباكستان شراء طائرات من نوع سو تنوي كلطائرة أخرى. كما  12أيضا حوالي 
مليار 2.2مليار دوالر أي حوالي  2.1ود سيرتفع الى حوالي فإن اإلجمالي الكلي للعق. (Su-35Sأس ) 31

 Ka-52من طراز التمساح ) 12األهمية التي أولتها مصر إلى المروحيات  الجريدة إلىيورو. كما أشارت 
Alligator 2111مليار دوالر من المفروض أن تسلم في  49( لقد أمضت مصر عقدا بقيمة. 
 خاتمة  

منذ تولي بوتين للسلطة في  ،الروسية الخارجيةساهمت األوراسية الجديدة في بناء مسارات السياسة  

ها فقط بمصالح مكن فهمها وتفسير ي في جوارها القريب أو البعيد ال الديبلوماسية لروسيافالديناميكية ، روسيا

تحاول أن تفرض نفسها كبديل للنظرية الغربية  بنظرة إيديولوجيةولكن أيضا  المدى،وطنية ذات أهداف قصيرة 
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والتي تعد من القضايا األكثر إلحاحا في السياسة الخارجية والتي أطلق عليها ألكسندر  ،في العالقات الدولية

 .الرابعة النظرية السياسةدوغين 

 أفعال إلى وداستجابة وردالروسية من مجرد  الخارجيةة الجديدة التي حولت السياسة يإن هذه الدينامك 

 ،األوروبيتحالف أوراسي يتكون من دول االتحاد السوفييتي في مواجهة االتحاد  إقامة)سياسة استباقية مبادرة 

كسر الطوق الذي يحاول الغرب ضربه حول روسيا، حتى إذا أدى إلى العمل العسكري، كما في جورجيا 

واألوسط لزعزعة الهيمنة الغربية على النظام أوكرانيا، مواجهة الغرب خارج أوراسيا، مثل الشرق األقصى 

روسيا لتحقيق ذلك على مجموعة من المحددات أهمها الرصيد التاريخي المتراكم عبر العصور  عتمدوت .الدولي،(

عادة االعتبار لصناعة الطاقة كأحد ركائز  وليس ضليع االتحاد السوفيتي فقط، القدرات االقتصادية الضخمة وا 

 استغاللها.  يمكن مما قد يخلق فرصا جديدة للدول العربية  العسكرية.، وعصرنة القوة المشروع األوراسي
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 دولي؟واقع دستوري حقيقي أو استجابة لمطلب  الجزائرية:توسيع المشاركة السياسية للمرأة 

Expanding Political Participation for Algerian Women: Constitutional Reality or an International 

Demand? 

 د. عباسة دربال صورية1

 1 أستاذة محاضرة جامعة عبد الحميد بن باديس. مستغانم.
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82/42/8402 تاريخ القبول:                                                                                                   40/40/8402 االستالم:تاريخ   

 الملخص:

لقد باتت المشاركة السياسية للمرأة من المطالب الدولية التي كرستها مختلف االتفاقيات الدولية التي حثت الدول األطراف فيها على 

أرض الواقع باعتبارها مقياسا تقاس به الدول من حيث  وتجسيدها علىالدساتير، بل  وعلى رأسهاضرورة إفراغها في قوانينها الداخلية 

هو ما عمل المؤسس الدستوري  التطبيقاتتحقيق المساواة المتبعة من طرف كل دولة في تجسيد ذلك في ظل حماية دولية لهذه 

 ه في تجسيد ذلك.بغض النظر عن مدى نجاحه من عدم 8002الجزائري على تجسيده من خالل التعديل الدستوري لسنة 

 .نظام الكوتا الدستوري، التعديل سيدا،اتفاقية  الترقية السياسية، الحكم الراشد، المرأة، الحقوق األساسية، الكلمات المفتاحية:

 

Abstract:  

Women's political participation has become one of the international demands enshrined in the 

various international conventions, which urged the States parties to abolish them in their domestic laws, 

especially the constitutions, and to embody them in fact as a measure by which States measure the 

equality achieved by each State. This is reflected in the international protection of these applications, 

which was the work of the Algerian constitutional founder to be embodied through the constitutional 

amendment for the year 2008, regardless of whether it succeeds or not in embodying it. 

Keyword: Basic rights, Women, Good Governance, Political Promotion, CEDAW, Constitutional 

amendment, quota system. 
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 المقدمة:

تعتبر الحقوق عامة والحقوق السياسية خاصة من الحقوق التي عكفت المواثيق واإلعالنات واالتفاقيات 

من خالل إقرار حق كل مواطن في المشاركة السياسية وصنع القرار سواء بالنسبة  حمايتها، واإلقليمية علىالدولية 

 للرجل أو المرأة تجسيدا لمبدأ المساواة بين المواطنين.

المواطنة  مبدألقد باتت المشاركة في الحياة السياسية أساسا من أسس الديمقراطية ومطلبا دوليا ووطنيا لتكريس 

الفعالة وتوسيعها لتشمل المرأة التي أصبحت تجسد دورها في الحياة السياسية في إطار دولة القانون وقواعد الحكم 

لمرأة إال دليل على ذلك هذا من جهة، باإلضافة إلى اعتبار الراشد، وما وجود اتفاقية دولية للحقوق السياسية ل

المشاركة السياسية للمرأة احد المعايير التي يعتمد عليها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لترتيب الدول في مقياس 

صحاحات التي األمر الذي يدفعنا للتساؤل عن واقع المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في ظل اإلالتنمية البشرية، 

أقدم عليها المؤسس الدستوري والقوانين العضوية المتعلقة بها وتقييم هذه الخطوة في ظل المواثيق واإلعحانات 

الحقوق وكذا اإلصحاحات التي يمكن اإلقدام عليها في سبيل ترقية أحسن لهذه الصلة،  واالتفاقيات الدولية ذات 

 مواليين:ما سيتم تبيانه من خحال المبحثين ال وهذا

 المبحث األول: دور القانون الدولي في إرساء دعائم المشاركة السياسية.

 المبحث الثاني: واقع المكانة السياسية للمرأة في ظل االستجابة الدستورية لاللتزامات الدولية.
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 المبحث األول: دور القانون الدولي في إرساء دعائم المشاركة السياسية

لقد عني القانون الدولي من خالل منظمة األمم المتحدة كأعلى هيئة دولية تشريعية بتأطير حقوق المرأة 

باعتبارها إنسان يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الجنس اآلخر، والسيما ما تعلق بالحقوق السياسية وذلك من 

ى بتكريس وحماية هذه الحقوق التي  يتعين على الدول خالل إبرام العديد من المواثيق واالتفاقيات الدولية التي تعن

الموقعة عليها إفراغها في قوانينها الداخلية ، إلى جانب الدور اإلقليمي الذي لعب دورا ال يستهان به في تحقيق هذا 

، األمر الهدف، إال أننا هنا سنركز على دور هذه الهيئة الدولية ذات الطابع العالمي في تأطير وحماية هذه الحقوق

الذي يدفعنا للتساؤل عن ماهية هذه النصوص القانونية الدولية التي صاغتها هذه األخيرة في سبيل ضمان هذه 

لى أي مدى حققت هذه النصوص دورها في  تأمين هذه  الذي يقال أنه يمثل نصف المجتمع؟الحقوق لهذا الكائن  وا 

 دى بعض المجتمعات.الحماية لمثل هذه الحقوق التي يصعب تقبلها والسيما ل

 المطلب األول: مساهمة األمم المتحدة في التأطير القانوني العام والخاص للحقوق السياسية للمرأة:

في هذا السياق نجد أن األمم المتحدة لعبت دورا هاما من خالل ميثاقها واتفاقياتها العامة على ضمان 

ة، في حين انه لم يتم االهتمام بهذه الحقوق السياسية التي الحقوق والحريات بشكل عام ودون تمييز بين الرجل والمرأ

بعد المرور على هذه االتفاقيات ذات الطابع العام في مضمونها وهذا  إال خاص،اعترف بها الحقا للمرأة على وجه 

 من خالل ما يلي: إلى تبيانهما سنسعى 

 

 

 الطابع العام: وضعية الحقوق السياسية للمرأة في ظل المواثيق واالتفاقيات ذات -1
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 من خاللها سنتطرق للنقاط التالية:

 على مستوى ميثاق األمم المتحدة: .أ

يعتبر ميثاق األمم المتحدة وثيقة دولية ذات طابع عالمي باعتباره معاهدة شارعة تفرض على األطراف االلتزام 

، 3فقرة  00بديباجته مرورا بالمواد ، حيث عمل هذا االتفاق بدءا [1]بقواعدها وتنفيذها على مستوى القانون الداخلي

على التأكيد على مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء دون تمييز  55ب وكذا المادة -0الفقرة  03والمادة 

، أي أنه لم يكن هناك إبراز  واضح لحق [2]ودون أن تحدد نوعية معينة من الحقوق تقتصر على جنس دون آخر

 ارسة واسعة لحقوقها السياسية.المرأة المباشر في مم

 على مستوى اإلعحان العالمي لحقوق اإلنسان: .ب

في هذا اإلطار تم االنتقال من رصد مجموعة األهداف التي جاءت بها هذه المنظمة إلى إفراد وثيقة خاصة 

ا، حيث أصبح بتعداد الحقوق التي يمكن لإلنسان عامة أن يمارسها ويحظى بحماية داخلية ودولية أثناء ممارسته له

، هذا وقد عكف هذا اإلعالن على تعداد [3]ومعاهدة دولية تعنى بحقوق اإلنسان اتفاقية 28هذا اإلعالن أساسا لـ 

 ايميز بين الجنسين، أي دون أن يضع نصوص أنهذه الحقوق بجميع أنواعها سياسية واقتصادية واجتماعية دون 

ذا قارناه بميثاق األمم [4]الرجلخاصة بتحديد حقوق المرأة بصفة منفردة عن حقوق  ، وعليه نجد أن هذا اإلعالن وا 

المتحدة جاء أكثر تخصيصا في مجال الحقوق والحريات إال انه لم يستجب لكل تطلعات اإلنسانية في هذا المجال، 

المجال،  األمر الذي دفع إلى صياغة العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وهو ما يهمنا في هذا

 .0611إلى جانب العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 

 :1611ج.  على مستوى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 
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في هذا اإلطار نجد أن المادة الثالثة من هذا العهد نصت على أن تتعهد الدول األطراف في العهد الدولي بضمان 

رجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية المدونة في االتفاقية، اآلمر الذي يوحي بإلزامية بنوده بالنسبة مساواة ال

منه ومن خالل تعدادها  85لألطراف، وهو ما لم نلمسه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، زيادة على أن المادة 

 .[5]س مبدأ المساواة وعدم التمييزلهذه الحقوق خاطبت كل من الرجل والمرأة دائما على أسا

 وضعية الحقوق السياسية للمرأة في ظل االتفاقيات الدولية ذات الطابع الخاص: -2

لقد كثفت األمم المتحدة من جهودها إلبرام اتفاقيات تعنى بتكريس هذا الهدف الرئيسي المتمثل في إرساء هذا النوع 

 بذلك الحقوق السياسية وهو ما تجسد فعال من خالل ما يلي: للمرأة، وأقصدمن الحقوق 

 1622اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام  .أ

لقد سعت هذه االتفاقية إلى حماية الحقوق السياسية للمرأة كحقها في االنتخاب، حيث لم يكن هذا الحق مخوال 

باإلضافة إلى ضمان حقهن في تولي المناصب  [6]العالملها عند إنشاء منظمة األمم المتحدة إال في ثالثين دولة في 

 .[7]العامة دون تمييز بينها وبين الرجل

، في حين بقيت هذه  [8]هذا وقد استجابت العديد من الدول لهذه االتفاقية من بينها الجزائر التي صادقت عليها

 االنتخابت المرأة من ممارسة حقها في لها ومن بينها السعودية التي حرم االستجابةالدول تراوح مكانها في عدم 

 [9] 8000لغاية تغيير موقفها في سبتمبر

فتكاك انتصارات أخرى للمرأة في مجال عند هذا الحد بل تواصلت الجهود الهذا ولم لم يتوقف النضال 

الحقوق السياسية وهو ما تجسد فعال من خالل إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة، فما هي االنتصارات التي 

 االتفاقية؟تحققت للمرأة من خالل هذه 
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 :1611إعحان القضاء على التمييز ضد المرأة  .ب

منها لضمان تنفيذ ما تم النص عليه  وخاصة التشريعيةة لقد جاء هذا اإلعالن للنص على التدابير الالزم

والترشح وتقلد المناصب  االنتخابخاصة في مجال  0658والسيما اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام  ،سابقا

العامة، علما أن هذا اإلعالن جاء بجديد يميزه عن االتفاقية من خالل ما تعلق بحق المرأة في االقتراع في جميع 

 الستفتاءات وليس االنتخابات فقط.ا

ية خاصة وهو ما سلطنا اإلعالن له أهمية فيما يتعلق بحقوق المرأة عامة وحقوقها السياس أنوعليه نجد  

عليه الضوء في هذا المجال، غير أن ما يعاب عليه هو إتيانه في طابع قانوني غير ملزم وهو ما يعني عدم إجبار 

األمر الذي تطلب بذل المزيد من الجهود إلضفاء اإللزامية عليه وهو ما تجسد بعد أربع  به،الدول على االلتزام 

 سنوات من خالل ما يعرف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

 

 :1616لعام  ج. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

لمتحدة في سبيل إرساء أسس الحقوق السياسية للمرأة بهذه االتفاقية توجت سلسلة المجهودات التي بذلتها األمم ا

، حيث أحدثت طفرة نوعية في التأكيد على الحقوق السياسية للمرأة باعتبارها [10]0620والتي دخلت حيز النفاذ في 

ب لجميع موضوع الدراسة من خالل ضمان حقها في التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات وأهلية االنتخا

الهيئات التي ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها وتقلد الوظائف العامة 

، وتقلد المناصب في  [11]حكومية التي تهتم بسياسة البالد العامةالغير مشاركة في التنظيمات والجمعيات وال

نظام الحصص الذي أقدم ، إلى جانب إقرار هذه االتفاقية المنظمات الدوليةاألسالك الدبلوماسية أو القنصلية أو 
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المؤسس الدستوري الجزائري على تبنيه كما سنتولى تبيانه الحقا، وهو ما أثار حفيظة العديد من الدول العربية.

العامة لألمم اعتماد بروتوكول اختياري ملحق بهذه االتفاقية والذي اعتمدته الجمعية  إلىاألمر الذي أدى  

 وهو بروتوكول غير قابل للتحفظ عليه. 8000، ودخل حيز النفاذ سنة 01/00/0666المتحدة في 

 هذا وفي سبيل تكريس حماية لهذه الحقوق، جاء البروتوكول بثالث إجراءات. 

ويكمن في حق المرأة في تقديم شكوى ضد حكوماتها في حال إقدامها على انتهاك اتفاقية  اإلجراء األول: -

 سيداو.

 إمكانية اللجنة في القيام بتحقيقات حول هذه االنتهاكات.    اإلجراء الثاني: -

 إمكانية الدول األطراف التحفظ على هذا البروتوكول. عدماإلجراء الثالث:  -

ع المواثيق واإلعالنات الدولية العامة والخاصة للكشف عن مدى أهميتها في تكريس وبهذا نكون قد عرجنا على جمي

التي تعتبر من االتفاقيات الدولية التي  CEDAWالحقوق السياسية للمرأة من جانبها التشريعي وخاصة اتفاقية 

ها إلدارة شؤون بالدها ورسم ساهمت مساهمة جادة في سبيل مباشرة المرأة لحقوقها السياسية والسيما فيما يتعلق بتولي

 .[12]سياستها العامة وتنفيذها

 المطلب الثاني: فعالية األطر القانونية الدولية في تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية

لقد لعبت األمم المتحدة دورا ال يستهان به كما أوضحنا في وضع اللبنات التشريعية الدولية لتكريس وحماية 

مبدأ المساواة بين الجنسين في ممارسة الحقوق عامة والسياسية منها خاصة، وكل ذلك في سبيل تمكين المرأة من 

د الوظائف العامة وممارسة العمل الجمعوي وتكوين افتكاك حقها مثل الرجل في ممارسة حق االنتخاب والترشح وتقل



    ل صوريةد. عباسة دربا                          ؟توسيع المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية: واقع دستوري حقيقي أو استجابة لمطلب دولي

                                                                                                                   

 
 
 

611-641. ص20 العدد المجلد،  .المجلة الجزائرية للدراسات السياسية  
                                                                                                      EISSN : 2600 - 6480   

 

أساسا في الجمعية   المتمثلةاألحزاب ووضع السياسة العامة للبالد وتنفيذها، وذلك من خالل أجهزتها الرئيسية 

العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي، فهل تمكنت هذه األطر القانونية الدولية والسيما الخاصة منها في وضع 

حقيقية لتكريس هذا الهدف وحمايته ؟، ذلك ألن االعتراف بالحقوق دون وضع وسائل حماية ال فائدة منه  ضمانات

األطراف بتكييف قوانينها الداخلية مع محتوى هذه الحقوق المعترف الدول هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التزام 

من أهم الوسائل التي  فانق ، وفي هذا السياق ، يعتبر عامال آخر من عوامل تكريس أو عدم تكريس هذه الحقو  بها

اتخذت على مستوى المواثيق واالتفاقيات الدولية السابق ذكرها نجد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد 

المرأة التي  ساهمت في تكريس أهم ضمان لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من خالل اعتمادها على ما يسمى 

بحثها على ضرورة تكريس هذا اإلجراء من   02و 00نصوص المواد  بموجبمييز اإليجابي لصالح المرأة بإجراء الت

خالل اتخاذ الدول األطراف لجميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة 

العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ  ، هذا وقد ذهبت إلى انه بإمكان الدول األطراف أن توقف [13]للبلد

، وعليه نجد أن من الحلول التي جاءت بها االتفاقيات الدولية لمعالجة ضعف المشاركة [14]في الفرص والمعاملة

الوسائل التي تم النص عليها لتحقيق أفضل ترقية  أهمالسياسية للمرأة هي نظام الحصص أو الكوتا والذي نجده من 

 للمرأة.سياسية 

 مفهوم نظام الكوتا أو الحصص كوسيلة لتوسيع المشاركة السياسية للمرأة: -1

نسبة  بإشراكتعتبر الكوتا نظام يقضي بتخصيص نسبة مئوية في البرلمان أو األحزاب عن طريق إلزام هذه األخيرة 

التي تعانيه المرأة فيما يتعلق وهو بذلك نظام تدخل إيجابي لمعالجة الضعف ،معينة من النساء في قوائمها االنتخابية 

في عهد إدارة   0610وتعود أصوله إلى الواليات المتحدة األمريكية في عام [15]،بمشاركتها السياسية مقارنة بالرجال
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ويخضع هذا النظام لتطبيقات مختلفة بين دولة وأخرى كما يثير انقسامات في اآلراء بين معارض  ،[16]الرئيس الكندي

 ومؤيد. 

مختلف أشكال الالمساواة بين الرجل والمرأة وكذا االلتزام بمضمون االتفاقية  إلزالةالمؤيد يرى بأنه وسيلة  فالرأي

الدولية لمنع كل أشكال التمييز ضد المرأة كما يسمح لها بالحصول على مقاعد أكثر من تلك التي يمكن أن تحصل 

رض إلى انه نظام يمس بمبدأ المساواة بين المواطنين بل ، في حين يذهب االتجاه المعا[17]عليها بدون نظام الكوتا

ويتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص ألنه يمس بمبدأ حرية االختيار لدى أفراد المجتمع في مقابل دفع المرأة في الحياة 

ن وصلن نهكفاءة والجدارة وينظر إليهن على أ، فوصولها لهذه المراكز ينظر إليه بأنه تم بعيدا عن ال [18]السياسية

 إلى هذه المراكز بفضل هذه القوانين التي كرست مثل هذه األنظمة.

 دور هذا النظام في تكريس هذه الترقية: -2

إن ظاهرة ضعف تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ظاهرة عالمية تمت محاولة معالجتها من خالل تبني نظام 

ندا وفرنسا وألمانيا االعالم التي أخذت به كرو الحصص والذي عرف تطبيقات مختلفة من طرف العديد من دول 

وجنوب إفريقيا ومصر والجزائر، في حين رفضته دول أخرى على أساس تعارضه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، 

غير أنه ومن جهة أخرى يمكن أن نحكم بفعاليته ألنه مكن من رفع نسب تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والدفع 

 .[19]ء بحقوقها السياسية من خالل وصولها إلى مراكز اتخاذ القرارنحو االرتقا

يقتضي ترصد نتائج تطبيقاته في مختلف الدول التي أحذت به للحكم على  ليه فإن الحكم على فعاليته عموماوع 

في تحقيق الترقية من عدمها، إال انه يمكن الذهاب إلى أن هذا النظام يمكن أن نحكم على نجاعته  نجا عتهامدى 
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والسيما من منظور حسابي عددي يتعلق بزيادة أعداد النساء في مثل هذه المجالس المنتخبة وهو ما يدفعنا إلى 

 مبدأ المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.بالرغم من االنتقادات التي وجهت له والقاضية بمساسه ب فعاليتهالحكم ب

 الدستورية لحالتزامات الدولية: االستجابةالمبحث الثاني: واقع المكانة السياسية للمرأة في ظل 

لقد بات فتح المجال للمرأة وتنمية دورها في ممارسة حقها في الحياة العامة عموما والحياة السياسية 

لدول والمجتمعات، باعتبار أن الغاية من االتفاقيات الدولية ليست مجرد خصوصا مقياسا يقاس به مدى تطور ا

نما البد من  نما البد من إعادة تكييف القوانين الداخلية بما يتوافق مع محتواها، ليس ذلك فحسب وا  التوقيع عليها وا 

 أرض الواقع. علىتطبيقها 

مطلب الذي لطالما عارضته عدة دول وعليه وبناء على ما تقدم هل استجاب المؤسس الدستوري لهذا ال

لى أي حد مكنت هذه  الدستورية من إعطاء دور سياسي للمرأة الجزائرية، هل  االستجابةوالسيما العربية منها؟، وا 

األمر ينطوي على نية حقيقية لتجسيد ذلك أم هو مجرد ورقة انتخابية أو تباه دولي أمام األمم والشعوب؟ كل هذه 

 إلجابة عنها من خالل المطلبين المواليين:اإلشكاالت سنحاول ا

 الدستورية لحالتزامات الدولية المتعلقة بتفعيل الدور السياسي للمرأة: االستجابةالمطلب األول: حدود 

 على مستوى االلتزام الدولي: -1

يستدعي إحاطتها لقد عملت الجزائر لتجسيد قناعتها بالدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في مرحلة البناء، األمر الذي 

بدورها السياسي تنفيذا اللتزاماتها الدولية والتي تتنوع بين  االرتقاءبكل مقومات المشاركة الفعالة والسيما من خالل 

االتفاقيات الدولية العامة والمتعلقة بحماية حقوق اإلنسان واالتفاقيات الخاصة المتعلقة مباشرة بحماية حقوق المرأة، 

 وق السياسية للمرأةحيث تمت المصادقة على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين وكذا اتفاقية الحق
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والتي  [21]0615واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة [20]8000مارس  02في 

صادقت عليها بتحفظ كما رفضت ومن جهة أخرى توقيع البروتوكول االختياري لالتفاقية والذي يسمح للجنة القضاء 

ى المقدمة من الضحايا، هذا على مستوى استجابتها لمختلف االتفاقيات على التمييز ضد المرأة بالتحقيق في الشكاو 

الدولية التي تضمن بشكل عام وخاص حماية لحقوق هذه المرأة، إال انه وكما سبقت اإلشارة إليه فإن هذه االستجابة 

الدستورية منها تبقى دون فعالية إذا لم يتم تبنيها على المستوى الداخلي من خالل النصوص القانونية والسيما 

 باعتبارها تمثل قمة الهرم للقانوني في الدولة.

 التدابير الداخلية المتعلقة بتنفيذ االلتزامات الدولية الخاصة بترقية المكانة السياسية للمرأة: -2

 2002من التعديل الدستوري لسنة مكرر  11المادة -أ

مكرر  30رية في المجالس المنتخبة بموجب المادة لقد تم النص صراحة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة الجزائ

والتي ذهبت إلى أن الدولة تعمل على ترقية  8002وهي مادة جديدة جاءت في إطار التعديل الدستوري لسنة 

، والذي كلل بموافقة المجلس  [22]الحقوق السياسية للمرأة من خالل مضاعفة حظوظها في المجالس المنتخبة

ادة وربط كيفية تطبيقها بقانون عضوي، حيث ذهب المجلس الدستوري وبموجب رأيه المعلل الدستوري على هذه الم

 القاضي بـ: 02/00/8002يوم 

المدرجة في الفصل الرابع من الدستور بعنوان "الحقوق والحريات" تهدف إلى إسناد عملية ترقية  30أن المادة  -

حالة كيفية تطبيق هذه المادة إلى قانون حقوق المرأة للدولة بغرض توسيع حظوظ تمثيلها في  المجالس المنتخبة وا 

 عضوي.



    ل صوريةد. عباسة دربا                          ؟توسيع المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية: واقع دستوري حقيقي أو استجابة لمطلب دولي

                                                                                                                   

 
 
 

611-641. ص20 العدد المجلد،  .المجلة الجزائرية للدراسات السياسية  
                                                                                                      EISSN : 2600 - 6480   

 

من  02اعتبار أن توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة يستمد من المطلب الديمقراطي المذكور في الفقرة  -

ديباجة الدستور الذي يقضي بأن تبنى المؤسسات حتما على مشاركة جميع المواطنين والمواطنات في تسيير 

 الشؤون وحرية الفرد والجماعة.

زالة العقبات التي  30اعتبار أن المادة  - مكرر تهدف في غايتها إلى توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وا 

تعوق ازدهارها وتحول دون مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية مثلما تنص 

 الدستور،من  00عليه المادة 

مكرر من الدستور ال تمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع  30وعليه وحسب المجلس الدستوري فإن المادة   

ن مشروع التعديل الدستوري ال يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري اعتبارا أ الجزائري... 

 .[23]يفية التوازنات األساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية...وحقوق اإلنسان والمواطن وحرياتهما وال يمس بأي ك

وبعد اجتماعات المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة والتي تخللتها مناقشات لهذا التعديل تمت المصادقة  

، وبذلك تمت استجابة الجزائر اللتزامها الدولي بشأن تكريس الحقوق السياسية للمرأة في 08/00/8002عليه في 

المؤرخ في  02/08بموجب التعديل الذي تم بناء على القانون  0661مكرر من دستور  30إطار المادة 

05/00/8002 . 

ن هناك استجابة دستورية لهذا المطلب الدولي القاضي بضرورة ترقية الحقوق إلطار أوعليه نسجل في هذا ا

الذي أعطى األولوية في تجسيد هذا الهدف لنظام  وهذا ما تجسد فعال من خالل التعديل الدستوري ،السياسية للمرأة

الحصص أو الكوتا كما سبق بيانه، والذي لقي تأييدا من طرف مؤيدي هذا التعديل والذين ذهبوا إلى أن تبني هذا 

ة ال يخلق أية مشاكل ألن ذلك فيه عزم نحو في مختلف مؤسسات الدول نساءإلدماج ال -نظام الحصص–النظام 



    ل صوريةد. عباسة دربا                          ؟توسيع المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية: واقع دستوري حقيقي أو استجابة لمطلب دولي

                                                                                                                   

 
 
 

611-641. ص20 العدد المجلد،  .المجلة الجزائرية للدراسات السياسية  
                                                                                                      EISSN : 2600 - 6480   

 

طية وتعزيز مبادئ الحكم الراشد التي يقوم أساسا على توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية ألنه ترسيخ الديمقرا

 [24]من معايير الديمقراطية

 12/01القانون العضوي  -1

يعد هذا القانون من أهم القوانين التي تمت مناقشتها على مستوى البرلمان ألنه ساهم بحق في تحديد كيفية 

السياسية بالنسبة للمرأة الجزائرية في سبيل تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية من جهة، وكذا التأكيد توسيع الحقوق 

 على االلتزام الدائم للجزائر بالنسبة اللتزاماتها الدولية من جهة أخرى.

 مكرر 30هذا ولقد حظي هذا القانون بمباركة المجلس الدستوري لنظام الحصص بالتأسيس على نص المادة 

، والتي تهدف إلى إزالة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعلية في الحياة 8002من التعديل الدستوري لسنة 

من الدستور ال يتعارض  86السياسية للجميع باإلضافة إلى ذهابه إلى أن مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 

الذي  [25]ه المساواة، وهذا من خالل نظام الحصص مثالمع إمكانية اعتماد المشرع على قواعد من شأنها ضمان هذ

يتميز بخصوصية معينة في الجزائر والسيما فيما يتعلق بتطبيقه على مستوى المجلس الشعبي الوطني والمجالس 

 الوالئية. المنتخبة المحلية البلدية و

 لتدعيم التواجد السياسي للمرأةالمطلب الثاني: مدى كفاية الضمانات القانونية التي منحها المشرع الجزائري 

لقد عمل المشرع الجزائري على تكريس المشاركة السياسية للمرأة من خالل إقرار عدة ضمانات وكل ذلك في سبيل 

 تساؤل عن فعاليتها في إعطاء دفع للتواجد السياسي للمرأة؟.هذا الهدف، األمر الذي يدفعنا لل تحقيق
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 الضمانات ذات الطابع التحفيزي-1

المتعلق بتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في  03-08من القانون العضوي رقم  02نصت المادة  اإلطارفي هذا 

السياسية من مساعدات مالية تمنحها الدولة بما  يتناسب مع عدد أسماء  األحزاب إفادةالمجالس المنتخبة على 

األمر الذي أدى  ة النساء المرشحات،وهو ما انعكس سلبا على نوعية وكفاء االنتخابيةالمرشحات في القوائم 

 .[26]ع نحو حشو قوائمهم االنتخابية بهذه األسماء للحصول على هذه الحوافز الماليةباألحزاب إلى التسار 

 تأسيس عدة هيئات رسمية لمراقبة مدى احترام وتطبيق هذه الحقوق: - 8

نسان وكذلك المجلس الوطني لألسرة تمثلت هذه الهيئات في اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإل

 والمرأة التي لعبت دورا ال يستهان به في مجال الرقابة على مدى االلتزام بضمان الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية. 

 الضمانات ذات الطابع العقابي:-1

بما أن المشرع الجزائري قد أخذ بعدة ضمانات والسيما ذات الطابع التحفيزي للوصول إلى هذا الغرض المنشود 

المتمثل في اعتماد وتطبيق نظام الحصص كآلية ارتآها كفيلة بتحقيق هذه المشاركة السياسية للمرأة، فإنه أقر في 

ن كان  من يخالفالمقابل عقوبات تفرض على  الرافضون لهذا الخيار يجدون فيه مخالفة للدستور هذا الخيار، وا 

رض أحدهما على اآلخر دون والمرأة على قدم المساواة وليس بفباعتبار أنه مس بمبدأ ضمان المنافسة بين الرجل 

 .[27]منافسة، أي بتخصيص حصص مسبقة لها
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 ن يخالف هذه اآللية؟.وعليه وبناء على ما تقدم فيما تكمن هذه اإلجراءات العقابية المسلطة على م

 العقوبة اإلدارية: -

على ضرورة تمثيل النساء في جميع مراحل  00و 80و 02في مواده  [28]00 -08لقد ذهب القانون العضوي رقم 

الحزب السياسي سواء بالنسبة لمرحلة التصريح بتأسيس الحزب أو عند انعقاد المؤتمر التأسيسي له أو بالنسبة 

ويمكن أن يصل إلى حالة الحل  طه للتوقيف بقرار من مجلس الدولةوكل مخالف لذلك يتعرض نشا ،للهيئات القيادية

القضائي النهائي له في حالة العود، وكل ذلك في محاولة إلشراك فعال للمرأة في جميع مراحل الحزب باإلضافة إلى 

 الغرامات المالية التي يمكن أن تفرض عليه بسبب ذلك.

 العقوبة الجزائية: -

في  00مكرر  865في المادة  لقانون العقوبات المعدل والمتمم 00/00في هذا اإلطار فقد نص القانون رقم 

 الفقرتين األولى والثانية على أن أي تمييز بين الرجل والمرأة في المجال السياسي يشكل جريمة معاقب عليها.

فيز ليحقق جانبا من هذا الهدف إلى حد ما في وبهذا نجد أن المشرع الجزائري نوع في تدابيره بين العقاب والتح

انتظار ما ستسفر عنه األيام القادمة من الحكم على مدى نجاعة وفعالية هذه التدابير من عدمها والسيما في ظل 

غياب مصادقة الجزائر على البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية سيداو والتي تعطي تفعيال آللية دولية تكمن في 

 الختصاص للجنة سيداو للنظر في الشكاوى المقدمة من النساء المنتهكة حقوقهم في هذا المجال.إعطاء ا
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 الخاتمة:

ساهمت الجزائر والسيما في السنوات األخيرة بمجهودات ال يستهان بها في سبيل ضمان مشاركة سياسية  

االتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق المرأة، األمر فعالة وواسعة للمرأة، وهذا ما تجسد من خالل انضمامها للعديد من 

رأة الذي تم إفراغه في القوانين الداخلية لتستجيب لهذه المطالبات الدولية القاضية بتحقيق مساواة فعلية للرجل والم

 .على مستوى المشاركة السياسية

ن كنا نرى في هذا المجال أن المساواة لم ولن تتحقق بإعطاء األهمية لل  نما البد أن يؤخذ بعين وا  عدد والكم وا 

االعتبار عند تطبيق آلية الحصص التي أخذتها الجزائر كخيار لتحقيق هذا الهدف الجانب النوعي لتلك النساء 

باعتبار أن تحقيق هذا الخيار لم  ،لتحقيق مساهمة فعالة في رسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة على جميع المستويات

مستويات حيث سجلنا تطبيقه على مستوى مجلس األمة مثال وهو ما يعني أن المبدأ البد أن يتحقق في جميع ال

 يطبق في جميع الحاالت وعلى جميع المستويات.

المتعلق باألحزاب السياسية من خالل تحديد  00-08إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في القانون رقم 

 الحزب.تشريعي لنسبة النساء فيما يتعلق بتمثيلهم على مستوى جميع مراحل تأسيس 

أما على الصعيد الدولي فنلتمس من المشرع أن يسارع في المصادقة على البروتوكول االختياري الملحق 

، و هذا من خالل تفعيل اآلليات الدولية التي اتفاقية سيداو في محاولة جادة إلعطاء دفع أكثر لتحقيق هذا الهدفب

يمكن أن تساعد على ذلك، و إلثبات النية الحقيقية للجزائر في إحداث إصالح جذري في هذا المجال حتى ال يبق 

 مجرد شعار.
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كما ندعو المجتمع تغيير نظرته السلبية اتجاه المرأة و ضرورة االعتراف بحقها في المساهمة الفعالة في 

   جانب الرجل باعتبارها نصف المجتمع. إلىالحياة السياسية 

 :الهوامش

                                                             
  اإللكتروني:  خليل حسين، حقوق اإلنسان في ميثاق األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية، على الموقع  [1]
, http://darkhalihussein.blogespost.com/2013/blog.post. htm/ 2016/01/20اإلطالع في:تم    

المرأة، مذكرة ماجستير،كلية الحقوق، جامعة بوقطوف خميسي، إلتزامات دول شمال إفريقيا بالنصوص الدولية المتعلقة بحقوق  [2] 
 .22، ص8000 -8000الجزائر،الجزائر ، 

-0626ننش حمزة، الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الجزائرية، دراسة مقاربة في ضوء المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان  [3] 
 . 05، ص8008-8000الجزائر،  الجزائر،، مذكرة ماجستير، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة 8006

 .02بوقطوف خميسي، المرجع السابق، ص [4] 
، 8005، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، -رؤية إعالمية  -نهى القاطرجي، المرأة في منظومة األمم المتحدة  [5] 

 .028ص
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Résumé : 

       La conscription, comme mode de recrutement par lequel les nations lèvent des 

générations complètes de jeunes, appelés à s’initier au métier des armes pour éventuellement 

défendre la patrie en danger, a connu plusieurs phase de développement et d’adaptation en 

fonction de l’évolution des menaces à caractère militaire. 

    Au commencement, elle s’apparentait alors à un acte administratif, de nature quasi-fiscale, 

par lequel les jeunes hommes, à partir d’un certain âge, sont inscrits sur des registres en vue 

de leur mobilisation militaire éventuelle. Pour cela, une administration puissante et un organe 

coercitif (la gendarmerie) sont institués pour réprimer toute insoumission ou manquement aux 

ordres d’appels dument signifiés. Ce mode a connu son apogée durant notamment les guerres 

industrielles totales qui ont marqué le siècle passé. 

   Depuis, le système de conscription a commencé à montrer ses limites au regard de 

l’extinction pour les occidentaux de toute menace militaire existentielle et surtout la 

dépréciation de l’armée du nombre qui n’était plus adaptée aux nouvelles menaces, 

notamment le terrorisme.  

Qu’en est-il de l’Algérie ? 

    L’Algérie depuis son indépendance a fait le choix d’une armée mixte, un modèle qui a 

connu une permanence remarquable. Aujourd’hui des tendances s’opposent sur l’utilité de 

garder le même modèle ou passer vers un modèle professionnel, plus adapté aux nouveaux 

défis sécuritaires que doit relever l’ANP. Cependant, le maintien, voire la consolidation d’une 

armée mixte serait vraisemblablement la meilleure option possible au regard de 

l’environnement de sécurité et de défense auquel appartient l’Algérie. Beaucoup d’arguments 

plaident pour la conservation de ce modèle. L’état de service ou le bilan de l’armée mixte 

serait largement positif et plaident pour la pérennisation du modèle.  

Les mots clés : La conscription, la professionnalisation des armées, le format des armées, 

l’armée du nombre, la suspension du service national, l’armée mixte. 
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Abstract: 

 Conscription, as a way of recruitment, which nations use to generate generations, is called to 

be initiated for jobs of weapons in order to defend the nation in danger. It has known many 

development and adaptation phases according to the evolution of military threats. 

In the beginning, it was purely an administrative act having a quasi- fiscal nature with which 

teen-boys being at certain age are registered for military mobilization. For this good reason, 

Gendarmerie was founded to take control of the process.  

However, with the growing of its shortcoming in the occidental world, especially with the 

extinction of any possible military threat. In addition to, the disappearance of army of big 

numbers which is no longer adopted to deal with new threats such as terrorism. 

As it is the case of Algeria, since its independence, it has made the choice of a mixed army, a 

model with proved to be on duty. Nowadays, many trends have appeared whether to keep the 

same the model or to try a more professional one, more adopted to security challenges in 

which recommends that ANP should be relieved. However, regarding to security and defense 

environment a mixed army still constitute a success model for Algeria.  

Key words: conscription, army professionalism, army of number, mixed army. 

 

 

Introduction 

     Depuis le Moyen âge, servir dans l’armée signifie d’abord servir le roi. Une frange des 

sujets du souverain est recrutée sur une base volontariste pour défendre le roi et son royaume 

et leur métier consiste essentiellement à se préparer en temps de paix à livrer et gagner les 

batailles. Le dessein premier du roi n’était pas de renforcer à travers le service militaire l’unité 

et la cohésion du royaume : il s’agissait beaucoup plus de se doter d’un outil de répression 

pour préserver le trône de toutes manœuvres de déstabilisation internes ou externes. L’idée de 

service militaire était donc associée, du moins à l’origine, à la condition nobiliaire.  

    Cependant, à partir de l’avènement de l’Etat-nation, la notion de service militaire a connu 

une mutation remarquable. La guerre devenant de plus en totale, nécessitait la mobilisation de 

toutes les forces vives de la nation en leur imposant le devoir de participer à la défense de la 

nation : le concept de circonscription était alors une conséquence de la naissance de l’Etat-

nation et la bellicisation des relations internationales où la guerre constituait désormais un 

ressort essentiel. Les pouvoirs publics instituaient, parallèlement à l’impôt pécuniaire, une 
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sorte d’impôt du sang imposable à tout citoyen d’un certain âge et apte physiquement et 

mentalement à prendre les armes. 

       La conscription s’apparentait alors à un acte administratif, de nature quasi-fiscale, par 

lequel les jeunes hommes, à partir d’un certain âge, sont inscrits sur des registres en vue de 

leur mobilisation militaire éventuelle. Pour cela, une administration puissante et un organe 

coercitif (la gendarmerie) sont institués pour réprimer toute insoumission ou manquement aux 

ordres d’appels dument signifiés (1). D’un autre côté, l’inscription sur les registres ne valait 

pas obligatoirement recrutement effectif dans l’armée. Autrement dit, on pouvait être 

« conscrit » et ne jamais faire de service militaire obligatoire. Les conscrits peuvent s’avérer 

inaptes à l’accomplissement du devoir militaire ou tout simplement déclarés aptes non 

incorporables pour des raisons sociales ou autres. En effet, la conscription n’a jamais été, pour 

l’armée, qu’un mode de tri, de sélection et de recrutement parmi tant d’autres. 

   Aussi, il y a lieu de considérer que seuls les individus, d’un âge dûment fixé 

réglementairement, qui ont été inscrits sur les rôles de l’armée, sans distinction de condition, 

ni de classe et ayant satisfait aux exigences de sélection, qui seront finalement retenus pour 

l’accomplissement du service militaire obligatoire. Par conséquent, l’enrôlement ne peut 

couvrir toutes les classes conscrites, des candidats peuvent en échapper. Une rupture 

qualitative a été ainsi réalisée étant donné qu’un tel acte suppose que le soldat, contrairement 

au rapport entre le seigneur et ses sujets au temps du féodalisme, entretien un lien 

« institutionnel » avec celui qui incarne le pouvoir central. 

      La mutation en question ne fut pas seulement juridique. Elle s’est accompagnée par 

d’autres transformations que les armées ont connues et qui concerne à la fois la stratégie 

générale, celle des moyens en ressource humaine en particulier, l’organisation et la nature de 

la guerre elle-même. Le concept de conscription obligatoire a connu en conséquence des 

changements majeurs à travers un cheminement historique singulier. 

         Le parcours historique de la conscription universelle 

     Pour les historiens, deux écoles de pensée au sujet de la problématique de la conscription 

universelle s’opposent. Pour les uns, la conscription est une invention française qui remonte à 

1789 et qui répondait à des motifs idéologiques et politiques induites par la révolution 

française, qui ont rendus nécessaire l’implication de tous les citoyens dans la révolution pour 

renverser la monarchie. Pour d’autres, c’est en Prusse, et pour des motifs très pragmatiques 

que fut développé un système de recrutement inédit, qui allait devenir un modèle pour  de 

nombreux pays d’Europe au 19ème siècle (2). En tout état de cause, les enjeux de défense qui 

ont motivé le recours à ces armées de masse étaient similaires, seul, peut-être, le calendrier de 

mise en œuvre de cette nouvelle organisation a différé. 

                                                             
1 -Dictionnaire de droit, tome II, Editions Librairie Dalloz, 2ème éditions, Paris 1966, P.486 (895 pages) 
2 - Gérard Varenne, Les armées en questions, Editions ECONOMICA, Paris 2005, p.114. 



D.Djouhri Smail                               L’ANP : entre modèle de conscription et professionnalisme                                                                                                                                             
        

 
 

 
471-461.. ص50العدد-50المجلد   السياسية.الجزائرية للدراسات  المجلة  

                                                                                                       EISSN : 2600 - 6480   

 

    En effet, l’environnement de conflictualité exacerbée qui caractérisait alors l’espace 

européen a rendu nécessaire le recours à des levées en masse pour compléter les effectifs et 

construire des armées aptes à faire campagne. De ce fait, se trouve instaurée une sorte de 

service militaire obligatoire, sous couvert de réquisition de tous les hommes valides, 

célibataires ou veufs sans enfants, âgés de 18 à 25 ans. C’est la loi Jourdain en France qui 

fonde juridiquement le principe d’un service obligatoire pour tous, qui a permis à l’Etat de 

lever en 1812, près de deux millions de « conscrits-appelés » qui  couvraient  et la Métropole 

et les territoires sous colonisation (3). Il faut signaler que depuis son institutionnalisation, la 

conscription a suscité énormément de résistance et de réticences qui se traduisaient 

généralement par des insoumissions répétées en dépit de la mise en place d’un système 

répressif chargé de punir les récalcitrants. Des courants intellectuels constitués 

d’antimilitaristes et d’objecteurs de conscience donnaient à ces insoumissions une certaine 

légitimité sociale et un ancrage populaire 

     Cependant au début du XXème siècle, la radicalisation de la guerre et son industrialisation 

indurent  le recours à des armées de plus en plus massives qui deviennent de fait le dernier 

rempart contre toute tentative d’annexer le territoire ou remettre en question le statut 

international de pays comme la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni alors que l’espace 

européen et mondial connaissait une nette recomposition pour bâtir un nouvel ordre. Les 

armées citoyennes, contrairement au soldat mercenaire de la féodalité ou le soldat volontaire 

politique de la Révolution, incarnent de plus une identité nationale et deviennent le lieu 

d’exacerbation du sentiment patriotique. Dès lors, la composante humaine de ce genre 

d’armée ne peut-être que nationale d’où l’impératif de la généralisation de la conscription. Le 

format numérique des armées s’accroît exponentiellement à partir des années 1880 et le 

concept d’armée de masse prend tout son sens.  

   Aussi, la conscription universelle et généralisée a été induite par le besoin de construire des 

armées de masses pour répondre à des menaces militaires massives qui peuvent mettre en 

péril l’existence même de la nation en tant qu’être stratégique autonome. Des conséquences 

sociales, économiques et même politiques découlent de ce choix d’armée du nombre. Les 

grandes armées modernes en Occident, articulées jadis autour de la conscription obligatoire, 

ont toute une base sociale de recrutement plus large et plus « démocratique » dans la mesure 

où elles sont représentatives de toutes les couches sociales.  

     Les candidats-soldats convoqués pour l’accomplissement du service national ne le sont que 

pour une durée déterminée à l’issue de laquelle ils rejoindront la vie civile pour laisser la 

place aux contingents suivants. Ce système de rotation permettait d’une part à l’armée 

d’imposer certaines valeurs militaires aux différents contingents de conscrits qui se succèdent 

et permet d’autre part, la création d’un potentiel de réservistes qu’on peut rappeler en cas de 

guerre ou de crise majeure. 

                                                             
3 - Dictionnaire de droit, op.cit, p.487. 
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   Une armée de masse  ne s’appuie pas uniquement sur un nombre de mobilisés ou d’appelés 

sous le drapeau,  autrement dit, la masse incorporée se trouvant en situation d’activité, mais 

elle repose également et surtout sur une réserve encore plus importante constituée de 

militaires démobilisés appartenant au corps d’actifs, contractuels ou d’appelés du service 

national. Dès lors, le soldat de métier devient inéluctablement très minoritaire et ceci induit 

par le jeu de massification du nombre, la transformation de l’organisation des armées, la 

répartition des tâches, de la fonction de commandement et surtout la relation entre l’armée et 

la société et le rapport du politique au militaire. 

      L’armée impose son ordre à la majorité de la population male par l’enrôlement pour 

l’accomplissement du service national militaire qui durait pendant trois ans, en plus de 11 ans 

dans la réserve (première disponibilité après  la libération du service national) et 14 ans dans 

la territoriale en France ou en seconde disponibilité pour les armées allemandes et 

britanniques.  Le citoyen se retrouve pendant 28 ans de sa vie confiné dans un statut de 

réserviste, considéré comme apte mobilisable pour défendre la nation contre toutes formes de 

périls et de menaces à sa sécurité. 

     Les Etats de la vieille Europe disposaient donc d’armées de nombre, moins aguerries sans 

doute par rapport aux armées professionnelles, mais capables d’apporter cet effet de masse 

que le commandement militaire doit utiliser en fonction des développements de la situation 

opérationnelle sur les différents théâtres d’opérations. En effet, l’Europe, par la mise en 

application de la conscription obligatoire et généralisée, était alors composée de « nations en 

armes», notamment durant les guerres mondiales du siècle précédent. Ces guerres 

industrialisées qui provoquaient des destructions industrielles consommaient massivement 

« la main d’œuvre » militaire, composée essentiellement de conscrits du service national 

militaire et les pertes entre tués et grands blessés, les malades ainsi que les traumatisés, 

atteignaient des chiffres effarants.  Dès lors, le recomplètement des effectifs a rendu 

indispensable le recours aux réserves et la convocation de contingents successifs de rappelés 

pour colmater les pertes humaines sur le front. 

    A partir des années 1960, le service militaire a connu un début de crise qui deviendra après 

structurelle. La conscription en tant que modèle social suscitait de plus en plus des résistances 

et faisait l’objet de contestations organisées grâce à la montée en puissance de 

l’antimilitarisme et l’affaiblissement de l’autorité de l’Etat, conjugué à l’ascendant des valeurs 

de liberté et la primauté de l’individu. Cependant, d’après les analystes, le début de déclin du 

concept de conscription obligatoire renvoie plutôt à des considérations stratégiques. 

     En effet, l’avènement de la bombe atomique, en tant que rupture technologique, a 

transformé la nature de la guerre qui passe d’une stratégie d’emploi effectif des forces 

militaires à une stratégie dissuasive par la menace de riposte nucléaire. L’armée de nombre ne 

répond plus aux exigences d’une stratégie d’interdiction dont la finalité reste de décourager en 

amont toute entreprise d’agression. Les destructions massives qu’une arme nucléaire peut 
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générer, a aboli la guerre classique clausewitzienne, grande consommatrice de ressources 

humaines. 

    L’organisation des armées en Occident, notamment au sein des pays dotés de l’arme 

nucléaire, a subi un profond changement doctrinal qui suppose la réduction des formats des 

effectifs présents sous le drapeau. On assista alors au façonnement d’un modèle militaire à 

format réduit qui se couple au potentiel nucléaire à caractère foncièrement dissuasif. Dès lors, 

l’arme nucléaire a rendu la conscription inutile, l’armée doit être réduite à un service public et 

le pays démilitarisé (4). 

     D’autre part, un autre facteur d’ordre stratégique a pesé sur les décideurs occidentaux pour 

suspendre la conscription, en fonction de la particularité de la situation dans chaque pays 

occidental. En effet, la sortie de guerre froide et la désintégration de l’URSS, l’ennemi 

héréditaire des pays occidentaux a privé ces derniers d’un ennemi identifié et assez 

confortable. Dès lors, le maintien de la conscription serait une aberration stratégique au 

moment où les populations, lassées par un demi-siècle de guerre froide, réclamaient à juste 

titre les dividendes d’une paix enfin retrouvée. De plus, les hypothèses d’emploi ont connu 

une transformation majeure étant donné que les armées occidentales ont recentré leur 

fonctionnalité sur la projection de la force et de la puissance sur des théâtres lointains afin 

gérer des conflits violents, défendre des intérêts ou mettre en place des dispositifs de défense 

avancée pour prévenir certaines menaces comme le terrorisme, la criminalité organisée ou 

l’immigration clandestine. 

       D’une armée de guerre classique, les Occidentaux ont opté pour des forces de réaction 

rapides polyvalentes et adaptées aux exigences induites par les guerres asymétriques. Ces 

nouveaux défis supposent un effectif réduit composé exclusivement de professionnels. La 

conscription se trouve alors définitivement disqualifiée et les effectifs des armées occidentales 

ont connu une nette déflation. Toute la structure de la ressource humaine militaire passe d’une 

situation de mixité associant appelés du service national et volontaires engagés à une 

composante homogène ne comprenant que des militaires recrutés sur une base volontaire (5).  

    Le recours exclusif au volontariat pour fournir aux forces armées la ressource humaine 

nécessaire traduit la remise en cause de la notion d’armée de masse dans les démocraties 

occidentales anticipée par ailleurs par Morris Janowitz (6).  La transition est d’autant 

obligatoire que la conscription après la guerre froide et la transformation des missions des 

armées en Occident, était à l’origine d’un effectif excédentaire par rapport aux besoins réels 

d’où l’impératif de suspendre la conscription. En conséquence, tous les pays occidentaux, 

excepté l’Allemagne, ont résolument opté pour des armées de métier. 

                                                             
4 - Pierre Dabezies, La réforme de la politique française de la défense, Editions ECONOMICA, Paris 1998, P. 

16. 
5 - La France constitue pratiquement le dernier pays occidental à avoir suspendu le service militaire durant 

l’année 1996. 
6 -Morris Janowitz, “The decline of the mass army”, Military Review, février 1972, cite par Gérard Varenne, Les 

armées en questions, op.cit, P. 139. 
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   Cependant, ces choix, bien qu’encore contestés par certains spécialistes et autres analystes 

(7), ne répondent finalement qu’aux spécificités d’un contexte stratégique propre à l’espace 

euro-occidental qui a été marqué par des facteurs stratégiques lourds qui ont rendu 

inappropriée la conservation de la conscription universelle et obligatoire. Beaucoup d’autres 

pays du monde ont reproduit le modèle professionnel (voir tableau) construit par les 

Occidentaux.  

 

Tableau N°5 : Pays sans conscription en 2004. 

Afrique du sud 

Antigua-et-Barbuda 

Arabie Saoudite 

Australie 

Bahamas 

Bahreïn 

Bangladesh 

Barbade 

Belgique 

Belize 

Birmanie 

Botswana 

Brunei 

Burkina Faso 

Burundi 

Cameroun 

Canada 

Costa Rica 

Djibouti 

Ėmirats Arabes Unis 

Espagne 

Ėtats-Unis 

Fidji 

France 

Gabon 

Gambie  

Ghana 

Grenade 

Haïti 

Hong kong 

Hongrie 

Islande 

Inde 

Irlande 

Italie* 

Jamaïque 

Japon 

Jordanie 

Kenya 

Kirghizstan 

Lesotho 

Lettonie 

Luxembourg 

Malaisie 

Malawi 

Maldives 

Malte 

Mauritanie 

Maurice 

Monaco 

Népal 

Nicaragua 

 

Nigeria 

Nouvelle-Zélande 

Oman 

Pakistan  

Panama 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Pays-Bas 

Portugal 

Qatar 

République tchèque* 

Royaume-Uni 

Rwanda 

Saint-Marin 

Sierra Leone 

Slovénie 

Sri Lanka 

Suriname 

Swaziland 

Tonga 

Trinité-et-Tobago 

Ouganda 

Uruguay 

Vanuatu 

Zambie 

Zimbabwe 

 

Les informations sur la plupart des pays sont tirées de « The Question of Conscientious 

Objection to Military Service », in Office of the United Nations High Commission for Human 

Rights, 53rd Session. Rapport du Secrétaire Général préparé conformément à la 

résolution 1995/83 de la commission. Publié le 16 janvier 1997. Les informations 

supplémentaires sont extraites de «  table of the situation of military service and conscientious 
                                                             
7 - Pour une synthèse complète des opposants à la suspension du service national obligatoire, consulter, Jacques 

Cresson, La défense dans tous ses états, Editions Publisud, Paris 2000 (130 pages) et surtout l’excellent 

ouvrage de Ramu De Bellescize, Le piège de l’armée professionnelle, Office d’Edition Impression Librairie, 

Paris 1997 (213 pages). 



D.Djouhri Smail                               L’ANP : entre modèle de conscription et professionnalisme                                                                                                                                             
        

 
 

 
471-461.. ص50العدد-50المجلد   السياسية.الجزائرية للدراسات  المجلة  

                                                                                                       EISSN : 2600 - 6480   

 

objection in the EU contries » du Bureau Européen de l’Objection de Conscience. Disponible 

à l’adresse www.ebco-beoc.org/country_reports.htm. 

  Cette reproduction découlait certainement d’une appréciation sereine et objective de 

l’environnement spécifique de défense et de sécurité de chaque pays qui devait favoriser la 

transition d’une armée mixte à une armée de métier. Qu’en est-il pour l’Algérie ?  

     

L’ANP entre modèle mixte et modèle professionnel 

     La ressource humaine constitue la structure de base au sein de toute architecture militaire, 

et qui relève de la stratégie militaire des moyens. Une ressource humaine en qualité et 

quantité suffisantes assure non seulement la cohérence de l’outil militaire mais encore sa 

performance et son efficacité autrement dit son aptitude à accomplir le contrat opérationnel 

auquel il a préalablement souscrit. Aussi, les choix en la matière sont déterminants et devront 

obéir à une logique d’emploi compatible, elle-même dimensionnée par la nature et les 

spécificités des enjeux de défense et de sécurité qu’il faut relever. 

     Les armées occidentales, comme analysées précédemment, ont opéré une migration 

structurelle d’un modèle mixte à base d’appelés du service national vers des armées 

professionnelles où la ressource humaine est recrutée sur une base volontaire pour exercer le 

métier des armes. Des facteurs politiques, sociaux, économiques et militaro-stratégiques qui 

ont favorisé cette transformation du format sont objectifs et la conservation de la conscription 

serait le cas échéant, un non-sens.  Cette adéquation entre environnement de défense et le 

choix d’une armée de métier traduit le souci de construire un outil militaire qui répond 

réellement aux besoins de défense et de sécurité. 

          Dès lors, la reproduction mimétique du modèle occidental serait improductive pour 

l’Algérie. Au regard d’abord du parcours historique qui a abouti à l’abolition de la 

conscription en Occident et qui n’est pas forcément partagé par l’ANP qui se démarque par un 

cheminement historique particulier, en opposition par rapport au parcours des armées 

occidentales, étant donné que l’Algérie a commencé par l’institution d’une armée 

professionnelle au lendemain de son indépendance pour passer très vite vers un modèle mixte 

maintenu jusqu’à aujourd’hui.  

      En effet, durant les premières années d’indépendance, l’Algérie s’est appuyée sur une 

armée de métier, composée de cadres et de combattants de l’ALN reversés dans les rangs de 

l’ANP. Avant la promulgation du service national, l’armée algérienne comptait un effectif de 

75.000 hommes, soit le même effectif que les Forces Armées Royales (FAR) du Maroc, alors 

que la Tunisie alignait 20.000 hommes (8). 

     Cependant, la guerre des sables durant le mois d’octobre 1963, comme premier signal 

d’alerte, a poussé les décideurs politico-militaires de l’époque à renforcer ce noyau d’armée 

                                                             
8 - F.T. Schneider, « Les trois Afriques et leurs armées », Revue militaire générale, Mars 1969, p.399. 

http://www.ebco-beoc.org/country_reports.htm
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active (insuffisant pour protéger un grand territoire des ambitions expansionnistes manifestées 

par certains pays limitrophes), par la mobilisation obligatoire des jeunes algériens âgés de 18 

ans. Par conséquent, l’ordonnance de 1969 portant code du service national a permis à l’ANP 

de devenir une armée mixte à l’instar de la majorité des pays du monde de l’époque. 

      La finalité stratégique de cette transition consistait à construire une armée du nombre, 

seule à même de constituer un rempart face aux ambitions expansionnistes de certains voisins, 

notamment le Maroc. L’enjeu consiste à construire une armée nationale et populaire pour 

défendre, le cas échéant, le territoire national tel qu’hérité de l’ère colonial. Il s’agit tout aussi 

d’instruire des contingents successifs d’Algériens et leur inculquer les valeurs de sacrifice de 

solidarité et de patriotisme. Le service national s’apparentait donc à une école de formation 

civique, morale et militaire, autrement dit, une institution de fabrication de citoyens capables 

de renforcer la cohésion interne du pays et en même temps, participer à sa reconstruction et 

surtout le défendre en cas de péril grave ou d’agression majeure. 

     Cependant, après la dissipation de la tension générée par la guerre des sables, une détente a 

commencé à se dessiner au début des années 1970 au sein de notre sous-région. Une nouvelle 

doctrine d’emploi de la masse de conscrits orientée essentiellement vers ce qu’on appelait 

alors des taches d’édification. Les appelés du service national étaient massivement impliqués 

dans l’effort de reconstruction. Les missions de « nation-building » dominaient largement le 

spectre d’emploi des unités à composante majoritaire d’appelés du service national. A ce titre, 

ces unités sont déployées dans le cadre de « l’édification socialiste », notamment pour réaliser 

des projets socioéconomiques structurants comme le barrage vert ou la route saharienne 

dénommée route de l’unité africaine. 

     Néanmoins, durant l’entame des années 1990, et afin de faire face à la menace du 

terrorisme qui a atteint un niveau stratégique, les appelés du service national ont joués un rôle 

majeur dans la lutte anti-terroriste d’abord au plan communicationnel. L’ANP, objet d’une 

campagne d’intoxication insidieuse, à l’effet de lui endosser les massacres collectifs 

perpétrées et revendiquées par les Groupes Islamiques Armés (GIA), trouvaient au sein de 

cette catégorie d’appelés, une fois rendue à la vie civile, des témoins à décharge, qui  

réduisaient à néant les thèses du « qui tue qui » amplifiées par la propagande terroriste et ses 

relais à l’intérieur et à l’extérieur de l’Algérie.  

      Les conscrits ont également joué un rôle déterminant au plan opérationnel dans le cadre de 

la lutte anti-terroriste. En effet, la présence d’une armée massive à base de conscription a 

permis à l’ANP d’absorber dans une première phase le choc initial du terrorisme pour ensuite 

engager dans une seconde phase des opérations de poursuite afin de dégrader progressivement 

ses capacités de nuisance jusqu’à l’éradiquer totalement sur notre territoire. Ceci en lui-même, 

traduit un succès stratégique que des superpuissances comme les Etats-Unis n’ont pas réussi à 

réaliser. Il est incontestable que le terrorisme constituait alors une menace stratégique globale, 

dans la mesure où toutes les composantes sociales, les centres urbains, les infrastructures de 

base, les points sensibles, les voies de communication terrestres et ferroviaires, les structures 
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économiques, d’énergie, les infrastructures pédagogiques et de santé publique, de transport, 

constituaient pour les hordes terroristes des cibles indiscriminées éligible à la destruction. 

          Dès lors, l’armée mixte au regard du nombre, pouvait en fonction d’un plan de 

déploiement cohérent, protéger la population et garantir une protection statique de ces 

infrastructures de base pour sauvegarder leurs capacités à dispenser les prestations de base 

aux citoyens et prévenir ainsi des mouvements de contestations sociales violentes que les 

groupes terroristes pouvaient instrumentaliser ou récupérer pour porter gravement atteinte à 

l’ordre public. Ces missions de protection passive supposaient l’affectation et l’emploi 

d’effectifs de plus en plus importants. 

      Cependant, il ne fallait pas tomber dans le piège des terroristes qui voulaient confiner 

l’ANP dans une logique de protection passive et abandonner ainsi l’initiative stratégique aux 

terroristes. Aussi, des unités d’élites de l’ANP, notamment les forces spéciales à composante 

contractuelle et active uniquement, sont affectées à des missions de poursuite et destruction 

des groupes terroristes, y compris en profondeur dans les maquis. 

      L’armée mixte s’est alors avéré un choix judicieux car la massification des effectifs était 

requise pour apporter des réponses à un phénomène terroriste global et non discriminant en 

matière de choix des cibles à frapper. Le besoin du nombre était tel que les autorités politico-

stratégiques  compétentes ont jugé nécessaire de procéder par une succession de décrets, à une 

mobilisation partielle de certaines classes d’appelés, libérés après l’accomplissement de leur 

service national d’une part, et d’autre part, au maintien des classes en activité durant les 

années 1995, 1996 et 1997 (9). 

    Après la sortie d’une lutte anti-terroriste couronnée par un succès stratégique, des voix 

s’élèvent au sein de l’hémicycle du parlement notamment, pour réclamer le passage à une 

armée professionnelle et la suspension de la conscription.  Des mesures ont été même prises 

pour réduire de plus en plus la masse incorporée et les délais dans le cadre su service national. 

Des conscrits, bien que jugés aptes, sont déclarés non incorporables et régulièrement exonérés 

massivement du service national par la promulgation de décrets de grâces présidentielles.  

     De plus, des jeunes au-delà de 30 ans sont systématiquement dispensés des obligations 

militaires et sont déclarés aptes non incorporables. S’agit-il là des premières mesures visant à 

engager un processus progressif de renonciation au service national militaire et recentrer 

l’effort sur un projet de construction d’une armée professionnelle ? Ou bien ces mesures 

traduisent-elle une volonté politique d’amorcer un processus de suspension du service 

national à l’instar des armées occidentales ?  Par ailleurs, des responsables militaires de haut 

                                                             
9 - Une succession de décrets ont été promulgués pour maintenir en activité ou rappeler des classes libérées. On 

peut citer : Décret N° 95-146 PR du 27/05/1995 portant rappel partiel des réservistes ; Décret N° 96-09 PR du 

24/02/1996 portant création d’un corps d’officiers contractuels issus de la ressource rappelée sous les drapeaux 

définissant les dispositions qui leur sont applicables ; Décret N° 96-311 PR du 25/09/1996 relatif au maintien en 

activité de service des réservistes appelés ; Décret N° 76-232 du 28/06/1997 portant rappel partiel des 

réservistes. 
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niveau ne cesse au demeurant, de souligner la marche de l’ANP vers la professionnalisation, 

comme si le débat est clos et la question définitivement tranchée (10). 

     Pourtant, choisir une option ou une autre constitue un enjeu stratégique qui touche aussi 

bien les civils que les militaires, et qui ne peut, le cas échéant, s’accommoder d’une 

quelconque démarche précipitée, qui n’associerait pas les différents acteurs civilo-militaires 

qui peuvent aider à prendre la bonne décision.    L’instauration d’un vrai débat, et 

l’implication effective du parlement à travers de journées d’études parlementaires sont 

incontournables pour trancher la question du maintien ou de l’abolition du service militaire 

obligatoire et universel. Un débat qui produira assez d’expertise et de connaissance pour bien 

orienter la décision stratégique et aider à faire le bon choix. Aussi, une question mérite d’être 

posée et doit interpeller l’armée et toute la société civile afin d’apporter la meilleure réponse :  

au regard de la situation sécuritaire qui prévaut aujourd’hui et dans un proche avenir, le 

modèle mixte composé d’actifs, de contractuels et d’ appelés du service national serait-il 

encore pertinent ou faut-il, à l’instar des pays occidentaux, opter pour une armée 

professionnelle ? 

 

    Armée de métier ou armée de conscription : le grand débat 

     Si l’armée de métier constitue par excellence l’instrument de la bataille, son coût élevé en 

limite le format et, donc, la polyvalence d’emploi, et les charges opérationnelles. Ne couvrant 

pas toutes les couches et catégories sociales, elle ne permet pas de construire une armée de 

défense nationale dans son acceptation globale. Les arguments généralement mis en évidence 

pour justifier l’invalidation du service national désignent le taux de technisation inexorable du 

métier militaire. Les appelés ne sont pas qualifiés pour la mise en œuvre ou l’exploitation 

d’armements modernes de plus en plus sophistiqués. Pourtant, des milices civiles en 

Afghanistan, en Syrie, en Irak et surtout les milices chiites du Hezbollah libanais, utilisent des 

supports de combat de haute technologie avec une efficacité reconnue par les militaires de 

métiers eux-mêmes (11).  

     De plus, la technologie des armements modernes, loin de compliquer l’emploi, favorise 

plutôt la facilitation de l’emploi, seule la réparation technique exige un certain niveau de 

qualification qui généralement incombe aux services de réparation et de maintenance des 

arrières où la densité civile est très forte. Le missile moderne, un concentré de technologique 

dispose de sa propre autonomie et d’une capacité d’orientation pour s’adapter avec les 

mouvements de la cible. Les appareils de communication et de transmission sont moins 

                                                             
10 - L’ANP continuera, tout au long de cette nouvelle année (2014), à s’acquitter de ses missions 

constitutionnelles, en intensifiant les efforts visant sa professionnalisation et sa modernisation » extrait 

intégrale d’une déclaration du vice- ministre de la défense, chef d’état-major de l’ANP. Se référer à ce titre à 

l’éditorial de la revue El-Djeich du mois de janvier 2014. 
11 - Cahier du Retex, La guerre de juillet, analyse à chaud de la guerre israélo-hezbollah (juillet-août 2006), 

document accessible sur le site du CDEF : www.cdef.terre.defense.gouv.fr, p. 40 et 41. 

http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/
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compliqués que leurs ancêtres ou le personnel est  astreint à une formation spécifique pour les 

bien exploiter. De plus, les appelés en général sont porteurs de diplômes et d’un niveau 

d’instruction assez suffisant pour assimiler des formations notamment avec l’apport des 

simulateurs qui permettent l’apprentissage dans des délais plus ou moins réduits compatible 

avec la courte durée du service national (12 mois). 

    D’autres griefs sont également avancés pour disqualifier la ressource humaine à base de 

conscription.  Leur efficacité est inférieure à celle des engagés, et de surcroit, ils manquent de 

motivation et ne seraient opérationnels, selon le général Douin, chef d’état-major des armées 

françaises (en 1998), que « dans un endroit répétitif où le travail a été déjà dégrossi par 

quelqu’un auparavant » (12). Seulement, si un soldat appelé n’est pas efficace ou manque de 

motivation, la responsabilité incombe surtout à son chef qui ne l’a pas formé correctement et 

n’a pas su le motiver.  

     L’expérience propre à l’ANP en matière de lutte anti-terroriste et contrairement aux 

arguments émanant d’Occidentaux, a prouvé que sur le théâtre des opérations, la valeur 

combative des uns et des autres est tellement rapprochée qu’il serait difficile de distinguer 

entre appelé du service national et engagé volontaire. On pourrait citer beaucoup d’exemples 

puisés dans l’expérience réelle, mais nous n’allons pas faire un inventaire de tous les 

engagements dans lesquels les appelés ont pu forcer l’admiration et prouvé leur bravoure dans 

le combat contre le terrorisme. Le nombre de martyrs du devoir, tombés l’arme à la main, peut 

à lui seul confirmer leur valeur combative et leur aptitude au combat. D’ailleurs, personne ne 

peut accuser les combattants de l’ALN de manque d’efficacité ou de motivation au combat, 

pourtant ce n’était pas des soldats de métier étant donné qu’en majorité c’était des paysans en 

uniforme. 

    La conservation du modèle mixte : une option stratégique pour l’Algérie 

     Une armée fondée uniquement sur la conscription est inconcevable, ni viable sans apport 

plus ou moins important de personnel de métier. Il serait alors indiqué de pérenniser le 

modèle d’armée mixte composé de conscrits et d’éléments engagés volontaires. Ce modèle a 

toujours apporté des réponses appropriées aux défis sécuritaires qu’a connus l’Algérie, 

notamment le terrorisme islamiste. En effet, l’ANP, grâce en partie à ce mélange savant entre 

ressource humaine à base de conscription et d’engagés volontaires a réalisé un succès 

stratégique sur le terrorisme au moment où des armées occidentales professionnelles ont 

échouées notamment en Irak et en Afghanistan. Une armée mixte dispose en effet d’avantages 

comparatifs incontestables : 

 La conscription assure une ressource humaine suffisante et modulable en fonction des 

fluctuations de la situation sécuritaire et des exigences de la défense nationale, bien que 

le volume de jeunes recrues incorporables reste variable eu égard aux critères de 

sélection et par le jeu des dispenses, d’exemption, de report d’incorporation (sursis), et 

                                                             
12 - Général Jean-Philippe Douin, Auditions Assemblée Nationale, tome 2, volume 01, p.224 
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de grâce présidentielle. De plus la réduction de la durée du service national permet de 

recruter davantage d’effectifs. Ceci traduit la souplesse du système qui permet d’ajuster 

le format de la ressource humaine en fonction des besoins dictés par la conjoncture de 

défense et de sécurité ; 

 

 Pour les besoins de la sécurité de l’Algérie, notamment la conjoncture actuelle qui 

suppose l’interdiction des infiltrations transfrontalières des entités terroristes et des 

organisations criminelles et le verrouillage hermétique des frontières, l’armée du nombre 

s’est avérée indispensable. En effet, la masse reste un facteur déterminant pour couvrir la 

totalité d’un grand territoire comme le nôtre. Les menaces sécuritaires dites irrégulières 

qui constituent aujourd’hui et peut-être demain, l’enjeu essentiel de notre stratégie de 

sécurité nationale suppose en effet le déploiement d’un effectif nombreux sur divers 

théâtres d’opérations pour maitriser les espaces, établir des points de contrôle, effectuer 

des patrouilles, surveiller les approches terrestres, maritimes et aériennes du territoire, 

protéger les infrastructures sensibles, notamment les installations gazières et pétrolières 

du Sud. Une armée professionnelle au regard de la déflation qui en découlerait forcément 

n’est pas en mesure d’assurer une couverture sécuritaire complète d’un si grand territoire 

exposé de surcroit, à des vulnérabilités stratégiques sur tous les axes de front, notamment 

Sud et Sud-est et même Sud-ouest. 

 

 De plus, la circonscription permet de « démocratiser » l’accès à l’institution militaire 

et diversifier le corps de bataille en termes de géographie (la levée des classes touche 

toutes les régions du pays sans discrimination ou exclusion), de compétences, de 

qualifications et de niveaux scolaires (elle touche indistinctement les porteurs de 

diplômes, les cadres, les chômeurs, les échoués du système scolaire auxquels elle 

donne une seconde chance, etc.). Ce large brassage autorise la construction d’une 

armée représentative de l’Algérie dans toute sa diversité et permet ce qu’aucune 

autre institution n’est en mesure de faire : le brassage de classes sociales diverses 

issues de zones géographiques et de milieux socioculturels différents. Cela s’avère 

précieux non seulement en matière de défense militaire mais surtout pour 

l’enracinement de l’esprit de défense et la consolidation de la citoyenneté. 

 

 Dès lors, impliquer une fraction importante de la jeunesse algérienne dans le service 

national obligatoire, outre le fait de les instruire militairement pour défendre la patrie 

en cas de péril, la conscription constitue en plus un facteur important de cohésion 

nationale et d’enracinement de l’esprit de défense et de l’approfondissement de la 

conscience de défense nationale (13). 

 

 

 Le système d’armée mixte permet également la constitution de réserves capables de 

venir compléter ou soutenir, en cas de besoin, l’appareil de défense. L’apport des 

réservistes durant la seconde moitié des années 1990 a été déterminant dans la 

victoire de l’ANP sur le terrorisme. En effet, disponible, susceptible d’être mobilisée 

dans des délais très courts, la réserve, couvrant des compétences et qualification 

diverses, peut apporter cet effet de masse qui permet une meilleure réactivité face à 

                                                             
13- Ramu De Bellescize, Le piège de l’armée professionnelle, op.cit, p. 121. 
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des situations exceptionnelles ou de crise grave. Cela ouvre des possibilités de rappel 

en fonction d’un plan de mobilisation préalablement élaboré et testé périodiquement 

(14). L’armée de métier ne possède pas cette capacité de montée en puissance par le 
rappel d’une réserve disponible et exploitable à souhait pour la défense 

opérationnelle du territoire. Aussi, la réserve nourrit essentiellement par la 

conscription devient un atout majeur dans le système de défense de notre pays. 

 

 Le coût enfin, d’une armée mixte, demeure, à effectif égal, très largement inférieur à 

celui d’une armée professionnelle composée exclusivement de salariés. L’armée 

mixte permet de disposer d’assez d’effectif pour couvrir au moindre coût, un large 

spectre de missions auxquelles une armée de métier ne peut répondre. Par 

conséquent, une armée de salariés coûte plus cher qu’une armée d’appelés du 

contingent en raison essentiellement, de l’écart existant entre la rémunération, parfois 

symbolique d’un conscrit effectuant un devoir envers la nation, et celle d’un engagé 

volontaire ayant fait le choix du métier militaire (15). 

 

 

 Le choix d’une armée professionnelle suppose soit de réduire les effectifs et 

conséquemment les missions imparties aux forces armées, soit, maintenir un format 

appropriée pour répondre à toutes les charges avec pour corollaire l’augmentation 

des coûts par rapport à une main-d’œuvre militaire de salariés. Les occidentaux, au 

regard de la réduction des charges imparties aux militaires ont pu mettre en place une 

armée professionnelle avec des coûts moindres, d’autant plus que l’essentiel des 

missions retenues suppose la projection et l’emploi sur des théâtres extérieurs. Cela 

ne peut-être opérant pour l’ANP dont les missions bien qu’elles sont strictement 

territorialisées, restent tout de même extrêmement pléthoriques.  Disposer de 

capacités en ressources humaines pour couvrir toute la gamme des missions, suppose 

une armée du nombre. Dès lors, le choix du modèle professionnel au regard de son 

surcoût prohibitif, devient largement contre-indiqué.  

 

 

 

Conclusion 

 

      Le maintien, voire la consolidation d’une armée mixte serait donc la meilleure option 

possible au regard de l’environnement de sécurité et de défense auquel appartient l’Algérie. 

Beaucoup d’arguments plaident pour la conservation de ce modèle. L’état de service ou le 

bilan de l’armée mixte serait largement positif et plaident pour la pérennisation du modèle. 

L’Algérie et ses forces de sécurité n’aurait jamais pu réaliser ce succès stratégique sur le 

terrorisme sans l’apport des appelés du service national et des rappelés issus de la 

mobilisation partielle des années 1990. Le maintien d’une relation synergétique et assez forte 

                                                             
14 - Se référer pour plus de détails,  le manuel didactique sur la mobilisation dans l’ANP, élaboré par le Bureau 

mobilisation de l’Etat-major de l’ANP, Edition 2003. 
15 - Colonel Cardozo, « Les rapports du Sénat, l’avenir du service national », N° 349, 1995-1996, p.294. 
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entre l’armée et la société n’a été possible que grâce à la contribution des appelés service 

national. 

    Par ailleurs, le brassage social, l’ancrage des valeurs fondamentales de la république, le 

sens civique et surtout l’esprit de défense étaient une conséquence d’un mixage savant entre 

soldats conscrits et soldats de métier.  Khaled Nezzar, ancien ministre de la défense nationale 

déclarait notamment qu’opter pour une armée de métier équivaut à couper l’ANP de ses 

racines populaires (16). 

     De plus, la diversité des missions suppose une armée polyvalente capable de répondre à 

toutes les hypothèses d’emploi. Or, seule une armée du nombre qu’autorise le maintien de la 

conscription est à même de couvrir toutes ces charges (17). La conjoncture sécuritaire que 

traverse aujourd’hui l’Algérie et l’impératif d’assurer un niveau requis d’étanchéité à nos 

frontières, rend indispensable le déploiement d’effectifs importants aux frontières. Cette 

mission, suppose un effectif approprié que seule l’armée mixte est en mesure de fournir. 

     L’armée fonctionne un peu comme une fusée. Pour la lancer, il faut un socle qui est le 

service national militaire obligatoire, il permet d’alimenter le premier étage composé de 

militaires engagés volontaires. Il doit donner à des générations de jeunes une formation 

civique, morale, et militaire pour en faire des combattants au sein d’unités militaires à titre 

d’appelés ou, en cas de crise majeure, de réservistes rappelés afin de contribuer à la défense 

de la nation et de ses intérêts vitaux. Il s’agit aussi, grâce au service national, de disposer en 

permanence, d’un volume de forces instruites suffisant pour rendre l’appareil de défense 

performant et crédible. 

     Enfin, le service national obligatoire permet de constituer une réserve de personnels 

instruits permettant par la mobilisation, le recomplètement des effectifs et une montée en 

puissance des forces disponibles pour apporter des réponses aux situations de crise 

exceptionnelle. En tout état de cause, l’Algérie, à court et moyen termes au moins, ne peut 

s’en passer de l’armée mixte. Le service militaire obligatoire doit à ce titre être 

constitutionnalisé pour le rendre irréversible et prévenir certaines manœuvres qui veulent, à 

l’instar des pays occidentaux, le suspendre, voire l’abolir. Cependant, ce service national ne 

doit pas être figé et dogmatique. Un effort de réforme pour maintenir son efficacité et sa 

pertinence sera nécessaire.  

 

                                                             
16 - Revue El-Djeich (supplément spécial), « Interview du Général-MAJOR Khaled nezzar, Ministre de la 

défense nationale par l’Agence « Algérie Presse Service »,  sans date. 
17 -Aujourd’hui les armées professionnelles à l’instar de celle de la France souffre du syndrome de la 

« surchauffe opérationnelle » qui découle de la non concordance entre des missions et taches relevant de la 

sécurité intérieure et les exigences de la projection extérieure et les effectifs  réellement disponibles. A 

l’occasion des attentats de Paris de novembre 2015 qui ont induit des besoins énormes en termes de couverture, 

de surveillance et de présence dissuasive conformément au plan Vigipirate, les limites de l’armée professionnelle 

ont été particulièrement constatées. 
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   ملخص:   

اتج هدد ا الزددد  ت التةمفيددل تددم  دد  تةدد مم ااهتمدد   ب لمجدد   العدد   لاتةميددل ف بيعددل تفجهدد ا  اهدد  إبددزا الدد  المقدد    يهدد  
المعق ت ، تم دي  مع  مزتك اته  ااخالقيل فاايكفلفجيل فالجة زيل الم افبل ألج  تق س  القي  المدتزكل فتج ف  أ م ا التسييز

قددي  التددد بال فااةدد م ال مددن خددال   فتأكيدد ن العمدد  العمددفمم الةقدد ا الم بعدد  بيزفقزا ددم الددرد جدد ل كددز  تعدد  لم  فلددل ت سددي
 عد  قاد ي  ال ك مدل الم ايدل فت سدين  يد ت المدفا ةين فم  زبدل الفسد   بعد  أن ال فلل فالف عاين الجد   تدم  عا   فز التزكي 

 أصب ا الهيئ ا الم ايل بمث بل الم زال األس سم لتفجيه التةميل ة ف خ مل الص لح الع  . 

 الجةد ز، ااخدال ، القدي ، البيزفقزا يدل، التةميدل المسدت امل، التةميدل البددزيل، الم ايدل، م بعد ال ك مدل  المفتتحيا::الكلمات  
 البيئل، الفس  . 

   

Abstract:  

This article aims at highlighting the trends of development rationalization, in the light of the 

growing interest in the public domain of development and the nature of the orientations of 

ethical, ecological and gender bases required to share common values and overcome complex 

management crises. In line with the post-bureaucratic debate that has come as a reaction to try 

to improve public work and to confirm the values of networks and integration, through 

focusing on the role of the state and the new actors in supporting local governance issues, 

improving the lives of citizens and fighting corruption, after the local organizations has 

become as the main engine for guiding development towards serving general interest. 

Key words: Local Governance, Post –bureaucratic, Substainable development, Humaine 

development Gendrem,  Ethicsm, Values-Environment, Corruption . 
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  :مقدم:

لق  مث  التزكي  عا  مس ئ  اإل ازت بين األجي   تدم الفتدزت األخيدزت مدن أهد  تفجهد ا التلييدز ال  يثدل التدم  
بمفادفع ا  العالقدل راا فالقدي أ م ا التةميل اة الق  من مجمفعل من المفد هي  تسع  ال  مفاجهل بعض 

المةد   المالئد   الد مال فام ن اإلصالح استزاتيجي ا مع التكي  ألج  ت قي  فاألخال ، فالهفيل الدزعيل
 .الفسد  ااستثم ز فااعم   فت قي  ااستقزاز السي سدم فااجتمد عم فم  زبدل مختاد  أددك    لةج ح تزص
 تعمد  فمتفا ةدل خالقدل إ ازت فخاد  فالخد ص العد   الق د عين بدين الفجدفت سد  ااهتمد   بادزفزت بعد  بدزف 
 جهدف  فتكثيد  فالمة تسدل الايفةدل معد ييز عاد  فتعتمد  ،مسدتمزتف  ائمدل  بصدفل فمزاقبدل بسدي ل بدججزالاا
 اقتصد  يل أف م  يدل بمقد يي  يقد   ا أصدبح الدرد األ ال فت دفيز تفعي  تم فالمد زكل فالتع فن التا من
 كرلال. المفا ةين فتفجه ا فالكف لت الدف تيل بقي  ب  ،ت سب

تمن الة  يل العمايل ، أصبح يال    أن ااتج هد ا ااصدال يل ال  يثدل ل زكد ا التلييدز فالت دفيز         
اتصد ليلوف -ل   تع  تزك  تقد  عاد  عد   مدن األتكد ز فالمفد هي  راا اازتبد   ب ألبعد   التكةفلفجيدل  المعادف

 فاز الةددددفج ااجتمدددد عمو ف األخالقيددددل  القددددي  ف العدددد  اا ف اايكفلفجيددددل  إ ازت بيئيددددل سددددايملو ف الجة زيددددل  ا
التق لي ...و ، فاةم   أخ ا تهت   أيا  بازفزت فاع استزاتيجي ا د مال لتكزي   فز السدا ل ال يمقزا يدل 
ف جهددف  الالمزك يددل الم ايددل  تددم تجسددي  أهدد ا  الخصخصددل ف الزتدد ض ااجتمدد عم  تددم مادد مين الخ مددل 

ددددافن  إل ازتخاددد  البيئدددل الماسسددديل السدددايمل ألجددد   ال قفقيدددل ف التع مايدددل،  Service Publicالع مدددل 
 األ فاز فالعالق ا الع مل ف دزف  المة تسل المفتف ل.المجتمع بدك  فااح ف تع   عا  مستفى 

فلدددئن كددد ن الهددد   مدددن هدددرا التفجددده الج يددد  يكمدددن مدددن الة  يدددل الفاقعيدددل تدددم الز بدددل تدددم التكيددد  مدددع     
ت ةده مدن الة  يدل الة زيدل ا يمكدن  فااجتم عيدل،المتليزاا ااقتص  يل الع لميل الج ي ت فت فاتهد  السي سديل 

 –التزددددي يل  الفق ئيدددل  فتفجه تهددد القيميدددل -تفسددديزض اا كت دددفز ج يددد  لمفددد هي  المق زبدددل السدددافكيل المعزتيدددل 
 بز ا تم مختا  ةق د ا المة فز الم بع  بيزفقزا م.  ااستزاتيجيلو التم–فالتةمفيل  العالجيل،

الماسسدديل تددم ت ايدد  ااتج هدد ا ال يملزاتيددل فااجتم عيددل فت دد ي ته   البيئيددلخ صددل فأن أهميددل المق زبددل     
التف يعيل فالتق يزيدل لمسدتفى ا تي جد ا السدك ن ااجتم عيدل  األ ز ابزا ه  تق  من خال  ا يمكنالمختافل  

فالم  يدددل فمفقدددع الفئددد ا المهمددددل فالم زفمدددل ادددمن مجددد اا المسددد ع ت ااجتم عيدددل فأهددد ا  مة فمتهددد  
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معد ييز ااتصد   ف التفجيده ف الزق بددل  ف فز التفزقدل فالمسد فات بدين الجةسددين الخ ميدل، فاةمد  أياد  تدم  دد ف 
فسددد ئ  الثدددفزت التكةفلفجيدددل الج يددد ت فة عتهددد  الددددبكيل  التزاب يدددل التف عايدددلو فالزقميدددل  لتدددم كزسدددته الزددددي ت ا

 ال يمقزا يل ف المد زكل الع مل  تم المجتمع .ب عتب زه  أليل من ألي ا بة ل    االكتزفةيل ف األفتفميلو ،

 اا التةميدل فالتزددي  مدن خدال  ااتج ه ا ال  يثل تم مج فاستيا ح بعض فعمفم ، الفزقل ت  ف  ت اي 
أهددد  تفجهددد ا الزدددد  ت  التددد لم، مددد همفتقددد  لدددال ج بدددل عاددد  التسددد ا  الدددزئي   بيزفقزا يدددل،الةق دددد ا الم بعددد  

مةد  م الف د ئ   تدم مختاد م ى أهميل مزتك اته  الج ي ت تم تزدي  العم  التةمفد الم ادم  فم  التةمفيل؟
   الت ليل:لام  فز  فرلال فتق  ااةس ن؟فاا فاز الع مل المزتب ل ب ي ت 

 البيروقراطي:. دمت بعالمجتل العتم للتنمي: ضمن توجهت   -
 التنمي: في اطتر التوجهت  األخالقي: وااليكولوجي: والجندري: . إلدارةالمرتكزا  الجديدة  -
 المحلي:. الحكتم: نجتع: التنمي: من األسفل لدعم -

 

 بعد البيروقراطي:. العتم للتنمي: ضمن توجهت  متالمجتل : أوال                  

 ف األتدزا   يد ت الخ صدل بددافن  التة ي  ف اإل ازت مج اا الرد عزتته البدزيل تم الت فز ان أهميل     
الجم عدل المختافددل ،  ا تكمددن تقدد   تددم مدد ى تةددفج التجد زب ااةسدد ةيل فتعدد   مجدد اا اهتم م تهدد  تددم هددرا 
اا دد ز، فاةمدد  تيمدد  تددفتزض أيادد  مددن مةدد   مالئدد   يسدد ع  عادد  تجسددي  اسددتزاتيجي ا ااصددالح فالتكيدد  مددع 

 ف مجمفعدل مدن القدي  لدزاهن الد  تدم الفقدا ا أمتد فت فاتده التة يميدل فالمعزتيدل التدم أبع   التة ي  الفعد   
 إلد  ااسدتج بل ف العمفميدل ت سدين الخ مدل ت د ي ا فمفاجهل  ال ي ت مة  م فالمة تع به   أخاقل ال قف 

،  فرلدال بةد ل عاد  جفاةدب قيميدل فعمايدل  بددك  كد   فتعد   المختافدل ا تي جد ته  ف المدفا ةين مت ابد ا
بع  البيزفقزا يدل عاد  ادزفزاا  تم مة قد ا م  القيميل فالعمايلمختافل.  يث اةصب التزكي  من الة  يل 
المدد زكل  ف زتدع مسدتفى ااسدتزاتيجي ا ف الخ د  المدفاز  فتةفيدر الت دفيز الال مدل لمفاجهدل مدد ك  ةقدص

المسدافلي ا،  قصد  اةدد ل ا ازت ع مدل ج يد ت  تكدفن  ت مد  ف القدزاز اتخد ر ف السي سد ا زسد  تدم الع مدل 
لامدفا ةين مددن خددال  تع يد  قددي  المزفةددل فالددف تيل فالقددزب فااسددتف  ت مدن خصدد ئص الق دد ج اكثدز اسددتج بل 

العفلمدل السدابيل عاد  قد زت ال فلدل تدم  تدأثيزاا  ، خ صدل فأن و1الخ ص فالي ا السدف  فالتع قد  فالمة تسدل . 
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زفزت اعددد  ت مجددد   ا ازت ااقتصددد   بفع ليدددل فاسدددتقالليل قددد  عجددد  عاددد   هدددفز مفددد هي  ج يددد ت تددد عف الددد  اددد
اعد  ت هيكادل المادال العد   بمد  يتفاتد  فخصفصدي ا تقادص  فز ال فلدل تدم تفجيده صدةع  اختزاج ال كفمل أف

 و  2السي س ا فت قي  الةج عل الم افبل تم  مج   الخ   فالقزازاا فالمم زسل فالةت ئج . 

هرض المز ال تم أهميل  بيةم  تجاا ال  جل ال  التلييز تم مد زيع ااصالح فالت فيز المتع  ت تم   
يعتم  عا  مب ا التة ي  الد م  الرد يفتز تزص   Post-Bureaucraticبع  بيزفقزا م م  ايج   تة ي 

و، لازفزت 3ال زيل تم العم   فت زيز المب  زاا فا ازت الجف ت الد مال  ف ي  ت  زجل االت ا  فالفال  
تجسي  مف هي  المزفةل التة يميل فاابتك ز المست ا  تم ا ازت المفاز  البدزيل  ت  يمكن تع ي  ق زت 

هيكال المفاز  فالعماي ا فالصمف  أم   الت  ي ا الم تمال فمن ث  التكي  مع المة مل عا  اع  ت 
 تكم  تعتبز تم مج اا اا ال فااستقزاز. المةدف تفتةفير مت اب ا التلييز  بجيج بيلاا  اث الخ زجيل 

م  أيا  تم و، يمث  بة ل المد زكل فتفات  األزال ع مال مه4أليل قفيل تم تةسي  سافال المجمفع ا   الثقل
المدتزكل  المب  ئفتعبئل ال  ق ا البدزيل لت  ي   المسافليلالزا  التفاتقم فالتخ ي  فتج ئل  ت قي 

تكمن تم ازفزت ت قي  التم سال فااستقزاز  الماسسيلفخا  هيك  التة يمم تع   فدزعم. م  ا  القفت 
 يث يعتبز ااهتم   بدبكل ال اخام ال  ج ةب التف ع  اايج بم مع الف  البيئل الخ زجيل.  

الثقدددل  فبةددد ل عالقددد ااألتدددزا  فالمة مددد ا اليدددف  عددد مال ه مددد  تدددم ت قيددد  ددددزف  ااتصددد   الفاادددح فالفعددد   
الدد   عد  أليد ا التفدد فض فالتف عد  الم افبددل ألجد  التفصدد   ب إلاد تلفالتك مد  بدين اا ازاا فالمجمفعدد ا 

 .  ال   اف  أتا 

يمكددن أن تسدد ع  عادد  خادد  التةميددل فا دد اث التلييددز تددم  دد  الت ددفاا فلعدد  مددن أهدد  العفامدد  التددم      
ازفزت امتالال جفاةب الق زت العمايل الال مل ألجد  التجد فب مدع  الةقد ا  الدرد بم  يتعا   الع لميل الزاهةل،

فت  يدد  ة دد   المجدد   العدد     l’action publicجدد ل كددز  تعدد   بيعددم لم  فلددل ت سددين العمدد  العمددفمم 
l’espace public  ف ة عدد ا ااةدد م ال ، تددم  دد  تةدد مم مجدد اا التددد بال الم ايددل فال فليددلl’intégration 

ف  Globaizationالمزتب ددددددددددددددددددددددددل ب زف دددددددددددددددددددددددد ا مفدددددددددددددددددددددددد هي  العفلمددددددددددددددددددددددددل  transformationفالت ددددددددددددددددددددددددف  
 بدز   يدث .و5المختافدل   Networking Societyف أتكد ز المجتمدع الددبكم  Decentralizationالالمزك يدل

ب لتةميددل مددع ت ايدد  ااهتمدد   بقادد ي  البيئددل فثق تددل تق سدد  القددي  المدددتزكل تددم أفاخددز القددزن  ااهتمدد   ت ددفز
عدن زايدل ج يد ت بدين األجيد   ألجد   عد   لاتعبيدز المسدت امل كج د زالعدزين من خال  تبةم مفهف  التةميدل 
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أصدب ا التةميدل الم ايدل جد لا مدن  ت قي  الزت ض فالع الل ااجتم عيل فمفاجهل ته ي اا البيئدل الع لميدل. تقد 
ة دزا ألهميدل  ال يملزاتيدل،الد  العفامد   ب إلاد تلزايل ع لميل متك مال تقف  عا  خص ص جلزاتيل فم ايدل 

 الم ايدل بمد أبع   التف ع  فالقزب فالتق س  الثق تم مع ااخز تم ازس ل قي  التا من الم ام فتلييدز الثق تدل 
زكل فت سدددددين ةفعيدددددل  يددددد ت المدددددفا ن فت قيددددد  التك مددددد  ااقتصددددد  د المدددددد  البيئدددددليسددددد ع  عاددددد  تددددددكي  

 و.6 فااجتم عم. 

 هم :األمز الرد يجع  التةميل الم ايل أف ااقايميل تتمي  بعةصزين أس سيين      

 الم ايدل المفجدف تيةبلم أن تعكد  ازا ت ااسدتثم ز تدم المدفاز  الراتيدل فالقدي  الثق تيدل  الم ايل، التمالزايل -
 الم ام.ت سين  زف  المعيدل فت فيز ااةد ل الع مل فتعمي  ال يمقزا يل فال ك    ألج

المجتمع الم ةم، المفا ةدفن...و مدن أجد  تدفتيز  الف عال،التك م ، الرد يامن مد زكل الجميع  الجه ا -
 ال اف  فااستج بل لا  جي ا فاألفلفي ا فمفاجهل المخ  ز فالت  ي ا. 

 من مستفى ااةدد ل فالتأسدي  لمختاد  المزاكد     ااهتم   تم الفكز التةمفد فت فزفلهرا تةفج مج      
العدد    الدد  الدد ت ج عددن القادد ي   الدددأنفالبةددفال الخ صددل ب لمعافمدد ا فالزصدد  فاا صدد ل فالتفثيدد  لقادد ي  

 عد لمم بمد  هدف هدف ال قفقيدل فالم ةيدل فالقيميدل الكثيدزت ، بعد  اختفد ل  دفاج  الجلزاتيد  فتد اخ  مجد اا مد 
. تمدن  وB.Badie  7بد  د بزتدزان يقدف  كمد  ب ل د ف  م ام  تم ا د ز تخادم العد ل  عدن ة عدل ااعتدزا  

أصددب ا التةميددل  قدد  مددن  قددف  ااةسدد ن فمسددافليل ع مددل  يةبلددم أن يددد زال تيهدد  الجميددع  الة  يددل الع لميددل
بمفدد هي   قفقيددل كثيددزت تتعادد  ب يدد ت ،  يددث تددزتب  م فزيددل ااةسدد ن تددم  مجدد   التةميددل بكدد  ةددد   ف يفيددل 

ااةسدد ن فا ازت دددافةه الع مددل ، كدد ل   تددم مجدد   المددد زكل الةدددي ل فاددم ن ت مدد  المسددافليل مددن أجدد  
الع  لددل تددم مجدد    ااسددتف  تالت سددين المسددتمز لهدد  فمزاعدد ت مبدد أ تكدد تا الفددزص بددين الجميددع  بليددل ت قيدد  

فالصدد ل ...و فتد عي  التعدد فن الد فلم ف م يددل  قددف   المدفاز  األس سدديل فالخ ميدل المختافددل  التعادي  فاللدد ال
 و .8ااةس ن فتزدي  السي س ا فتفعي   فز المزأت 

  
التةميددل بمعة هدد  المسددت ا  عادد   قددف  ف  جيدد ا األجيدد   تددم  أمدد  مددن  يددث المفهددف ، تقدد  جعدد  تزكيدد    
 و9  هم:  از فالمستقب  العمايل ااةم ئيل تزتب  بثالثل عفام  أس سيل ال

 المت  ل.ااستلال  فالتزدي  الجي ين لامفاز  فاامك ة ا  -

 ف  جي ته .الة زت المستقبايل لمختا   قف  األتزا   -
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البيئيدددلو األة مدددل   تقفيدددلالعقالةدددم لامدددفاز و فايكفلفجيدددل   التددد بيزأبعددد   اجتم عيدددل  الع الدددلو فاقتصددد  يل   -
المة مجدل،  العصدزةل، ااة مدلالمه زاا الم ايل،  فثق تيل  فالسك نوالمج لم بين المة      التفا ن فمج ليل

 و.  التد زال.التا من، 

 Objetفمفاددفج  Acteurالة عدل التدد زكيل ااةفتدد ح عاد  المدفا ن بصدفته ت عد   فتدم المق بد  تقتادم   
سفال ب لةسبل لت  ي  ال  جيد ا فاأل فاز فالمسدافلي ا أف ألجد  تفسديع مجد   االتد ا   ،Partenaireفدزيال

. م  ا  أن ال يمقزا يل م هم اا   فاز عقالةدم بدين ال زيد ا  ...و فالسدم ح ل خدز و11فالفعم الجمعم  
ت تدد ال الدد  تدد را ك ةددا التةميددل  و.11يددزاض صدد ي   فالمة قدددل تيددهو   ية سددبه فتبةددم مدد  بدد لتفكيز فتدد  مدد 

ااةصدد   فالتمكددين ألجدد   مبدد  ئأسدد  ااعادد   ال يمقزا يددل فأن البعدد  البدددزد لاتةميددل المسددت امل ا يددت 
ت قيدد  الع الددل فالزت هيددل فتفسدديع الخيدد زاا فتةميددل القدد زاا فاددم ن ت مدد  المسددافليل فالمددد زكل تددم صددةع 

زا ت مجتمعيددل ت تاددةه  فتزع هدد   ابدد  اا بفجددف  ا ا يكددفنتدد ن فجددف  ال يمقزا يددل مددن جهددل أخددزى ، القددزاز
العمايددل التةمفيددل مهمددل لةمفهدد  فا  ه زهدد   تدد  فان ك ةددا الة عددل التةمفي تيددل  و. مدد  ا 12ف ت عدد  فتادد يل  

 .»و لاتليدز السي سدم loi universelleلاتقاي  الت فزد الرد أعان عن فجدف  قد ةفن كدفةم   ص ى «مجز 
 و 13 
  

فعاددد  العمدددف  ،لقددد   دددزح الةقددد ا الم بعددد  بيزفقزا دددم ادددزفزت تلييدددز مةددد هج اا ازت  التقاي يدددل فاعددد  ت      
تدكياه  ل ي  ت  زجدل التةد ت  فالتفاصد  فالتبد    بيةهد  مدن خدال  الت دف  الد  ةمد رال أتقيدل تددجع المدد زكل 

تدددددددبيال تددددددم ت قيدددددد  المزةددددددل فااةفتدددددد ح عددددددن السددددددف  فااعتمدددددد   عادددددد  فسدددددد ئ  ااتصدددددد   فالمعافمدددددد ا فال
و، كم  أن ازتب   الفكز الماسس تم بمادزاا الت سدين فالت دفيز المختافدل قد  سد ه  بد فزض تدم 14الالبقز ل 

بةدد ل مةدد هج  إلعدد  تزتددع مسددتفى األ ال فاددم ن تع ليتدده ب لم يدد  مددن ااهتمدد   بددبعض المفدد هي  الاددزفزيل 
 Qualityفالجددددددددف ت  intelligenceك ل اا ازت فالتسددددددددييز فتقدددددددد  أل ددددددددز ة زيددددددددل فعمايددددددددل مختافددددددددل،  ك لددددددددر

الد  المة مدل بكفةهد  مجمفعدل  تمدن  يدث التعزيد  يمكدن الة دزفالددزاكل فااددتزاال .   Proximityفالقدزب
اا عةصددزا أس سددي   التة ددي  لددي كددفن  فاأل ال،الدد  ااهدد ا  فالمدفاز   ب إلادد تلمدن الةددد   ا فااجددزالاا 

أمدد  مدددن  فالفع ليددل.األهددد ا  فالتةسددي   ت قيدد  مت ابدد اتددم تعبئددل فتفجيدده المددفاز  الم  يدددل فالبدددزيل ألجدد  
ا ة  يدددل المم زسدددل فالت بيددد  ، تأهميدددل ال يمقزا يدددل تدددم ت دددفيز الفكدددز الماسسددد تم فاسدددتقزاز الماسسددد ا ، 

فز التددد زيجم فالمسدددتمز ألجددد  اسدددتيع ب مب  ئهددد  أن يتجددد ف  ال  جدددل ال يمقزا يدددل  راتهددد   الددد  الت ددد يمكدددن
فجدددف  المة مددد ا  تدددم  ددد  راتددده يعكددد    جدددل مجتمعيدددل لت قيددد  ااددددب ج فت دددفيز فثق تتهددد  فقيمهددد ، ألن 
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فأهددد ا  السي سدد ا العمفميددل فمجدد اا ااهتم مددد ا المفا ةيددل،  اسدديم  مدددع  يددتالل أسدد ليب اا ازت ، بمدد  
 ف اإلةسد ن  دف  ااهتمد   تمزكد  ف (Glocalisation) العدفلمم –م تةد مم الدزفاب  العالئقيدل بدين الم اد

 بدين مسدتفى الثقدل ف اايج بيدل المفجدف ت  العالقدل لتفسديز ففاجبد ا   قدف  مدن بهد  يتصد  مد  ف المفا ةدل
معدزف   هف كم  الم ةيل ، بع  اة س ز مستفى المد زكل الع مل تم كثيز من ال ف  فالمجتمع ا، المد زكل

و ، J.helliwell  15 هيايفيد  جدفن ف  Y.lisaليد ا يفةد  ف  R.putnamبفتةد   زفبدزا كت بد ا تدم مدثال
 إقبد له  ف لا يمقزا يدل قبدفله  مد ى ف الجم عد ا ف األتدزا  بدين التعد فن ف الثقل مفافع ا أصب ا  يث
 األمدفز من القزاز اتخ ر عماي ا تم إ م جه  ف الدب ب إدزاال ف التد فز، ف التم سال ف االت ا  زفح عا 

. ممد  المددتزكل فالل ي ا المة تع تب    ف الم ايل التةميل ت  ي ا مفاجهل عا  تس ع  أن يمكن التم اله مل
مدن خدال  الم يد  مدن التزكيد  عاد   المختافدل ف  جي تده اإلةسد ن هتمد   بمت ابد ايع دم األفلفيدل  ائمد  لال

 لعالقدل التم ن فاعد  ت ااعتبد ز قي  ااجتم عيل فتكزي  كمك ت ل اآلت ا ااجتم عم السا  تع ي  إجزالاا
 دك فد المفا ةين. مع بكف يل التع م  ف الخ م ا الع مل عا  ال صف  ب لمفا ن فتسهي  اإل ازت

  

 االيكولوجي: والجندري: . خالقي: و التنمي: في اطتر التوجهت  األ إلدارةثتنيت: المرتكزا  الجديدة        

ان اةتدددد ز  ددد هزت الفسددد   ف مددد  تددددكاه مدددن خ دددز كبيدددز عاددد  ااسدددتقزاز السي سدددم ف ااجتمددد عم ف      
مت ابدد ا اإلةسدد ن المختافددل، قدد  سدد ه   تددم تةدد مم ال اددب عادد  اددزفزت فاددع مفاثيدد  أخالقيددل ع مددل مددن 

جميدددع  ددددأةه  ال ددد  مدددن اةتدددد ز هدددرض ال ددد هزت ف مك ت تهددد  بددد ل ز  المة سدددبل  ، سدددفال مدددن خدددال  مدددد زكل
الفع ليدددد ا السي سدددديل البزلم ةيددددل ف الدددددعبيل ف ااقتصدددد  يل ف ااجتم عيددددل أف ب اسددددتف  ت مددددن تجدددد زب الدددد ف  
عدد  ت ااعتبددد ز لسي سددد ا  المختافددل تدددم هددرا اإل ددد ز، فمدددن ثدد  تع يددد  مفهددف  الة اهدددل تدددم الف يفددل الع مدددل فا 

 ا فالمة مددد ا الع مدددل ، تادددال عدددن ااختيددد ز فااةتقددد ل لامدددفاز  البددددزيل ف تددد عي  ثقدددل المدددفا ن ب لماسسددد
اددزفزت تفعيدد  ماسسدد ا المزاقبددل ف دددزف  التفتدديا ف المت بعددل ، بدد  ف كدد  مدد  يتعادد  بمختادد  اإلجددزالاا 
الفق ئيددددل اا تزا يددددل عادددد  المسددددتفى البعيدددد ،ك لتثقي  فالتفعيددددل فتدددد عي  دددددزف  التمكددددين فالج ه يددددل الفز يددددل 

 .س ليب اا ازت الع مل فمك ت ل البيزفقزا يل فالفس   اا ازدال  ااهتم   بت فيز أ ب إلا تلفالمجتمعيل 
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يعف  اهتم   الة   اإل ازيل المع صزت ب لبع  األخالقدم إلد  أهميدل تزقيدل مفد هي  المسدافليل  العمف ،فعا     
الزق بدل بمفهفمهد  الدراتم، تم ددي  مدع الدةهج الدرد ياكد  عاد  أهميدل ت مد  المسدافليل فمزاعد ت  فالم  سدبل أف

فالقيميدل، المالئمدل لتةميدل  فالتد زيب الخاقيدلخال  الم ي  من ااهتم   بمج اا التعادي   ااةس ةيل منالكزامل 
لعامد ل ااجتمد ج  ب لةسدبل Ethics الدعفز ب لمفا ةل فت سين األ ال. تعا  مستفى التعزي  تعتبز األخال 

.وو تعددز  عايهد  ااةسدد ن ب عتب زهدد  ج لبدل لاخيددز ف دد ز ت لادددز قددي ،فاألةتزبفلفجيد  بمث بددل   قددي  أف مة فمدل 
يقدف  عد    العدفا   كد  م لده ددأف تدم التصدفز فالفعد  لد ى أتدزا   كمد  Valueو، تدم  دين تمثد  القيمدل16 

مجمفعددل مددن القادد ي   تم ددفزا  ددف ااصددالح األمميددل قدد  مبدد  زاا  يال دد  أنو. فلهددرا 17فجم عدد اوو 
 كازفزت ت سين أ ال كب ز المف فين فتزدي  عمايل اتخد ر القدزاز فالكف لت،التم تع   قي  الة اهل فالدف تيل 

الفسدد    كمد  أعتبدزو.  18فتع يد  مد فة ا السدافال  فالتةسدي  فالزق بددلأسد ليب التف يد  فالتد زيب  فت دفيز
ب لةسددبل لمففادديل األمدد  المت دد ت ل قددف  ااةسدد ن عقبددل ادد  ال دد  تددم التةميددل ف يزهدد  مددن  قددف  ااةسدد ن 

قددي  الدددف تيل فالمسدد للل فعدد   التمييدد   اعتبددزاالم ةيددل فالسي سدديل فااقتصدد  يل فااجتم عيددل فالثق تيددل بيةمدد  
 و 19 لاتج ئل. ااةس ن متزاب ل ف يز ق بال م  ا  أن  قف   لمك ت ته،فالمد زكل اله  تل من أه  الفس ئ  

مددن أجدد  تدد عي   2116أمدد  عادد  المسددتفى الددف ةم تقدد  جدد ل قدد ةفن الفق يددل مددن الفسدد   فمك ت تدده لعدد     
تع يد  قدي  الة اهدل فالمسدافليل فالددف تيل اجزالاا الفق يل فتسهي  التع فن ال فلم تم هرا المج   الد  ج ةدب 

كمد  يتجاد   فز المجتمدع المدد ةم  المختافددل،التف يدد  فتسدييز ال يد ت المهةيدل  تدم مجد اا التسدييز فمعد ييز
الددف تيل تدم اتخد ر القدزاز فتع يد  المدد زكل المفا ةيدل تدم الددأن  تم ادزفزت اعتمد   تد ابيز اإل  زتم هرا 

. ل بدهال  فادع بدزامج تكفيةيدل فت سيسديل بمخد  ز الفسد   فالتمكدين مدن المعافمد ا المتعاقد الع   ب إلا تل
    و21 

ال فز الرد ياعبه م  يعز  بأص ق ل البيئل ف مة م ا  م يتهد  ال كفميدل ف  يدز  فعا  صعي  البيئل تكا  
ال كفميل تدم مجد   ااهتمد   بد لمفاز  المتجد  ت ف  يدز المتجد  ت  ، ببدزف  اتجد ض عد   يسدع  الد  ااهتمد   

interest                                                             بقاددددددددددددددد ي  التزبيدددددددددددددددل البيئيدددددددددددددددل ف اإلعدددددددددددددددال  البيئدددددددددددددددم فأتدددددددددددددددال  فسددددددددددددددديةم  البيئدددددددددددددددل بددددددددددددددد  ف                                                           
لمسافلي ا البيئيدل كمد خ  إةد ل بةفال لامعافم ا البيئيل ألج  تفثي  مج اا ااعتزا  بمختا  ال قف  فا

لت قيدد  ااسددتج بل الع مددل ل  جيدد ا المجتمددع فتفعيدد  المددد زكل الم ايددل بفاسدد ل بددزامج ت فعيددل فراتيددل. مدد  
 العالقل بةمف  فااجتم عيل راا ف  المس ئ  اايكفلفجيل  أصبح يتم فزاإل ازت البيئيل السايمل   ا  ةهج
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 فال زم ن فات  ل تزص المد زكل فالتةفج.  الفقز  فاهز ل لمفاجهلفال بيعيفكف لت ا ازت المفاز  اإلةم ئيل 

يال   بزف  المةهج اايكفلفجم تم اإل ازت ف التةميل تم السةفاا األخيدزت مدن القدزن ،  تمن ة  يل اله    
التادفث ف اسدتة ا  المدفاز  ال بيعيدل ف  مددكالا البيئدل المعقد ت مدع ازتفد ج   دفاهز العددزين ، كسدبي  ل د 

 يدددد  ت عدددد   السددددك ن ،  يددددث تم ددددفز ااهتمدددد     ددددف  قادددد ي  الددددفعم البيئددددم فاددددزفزاا التعدددد فن الم اددددم 
فاإلقايمددم فالدد فلم ألجدد   دد  مدددد ك  البيئددل المختافددل مددن خددال  التأكيددد  عادد  أهميددل ااسددتخ ا  العقالةدددم 

دز  و، ة دزا 21اال الةد   تدم صدي  ل القدزازاا الخ صدل ببيئدته . لامفاز  ال بيعيل تم ال  از ف المستقب  فا 
 البيئل فالتةميل بجفاةب كثيزت لع  من أهمه :لتأثز مفافع ا 

 فالمعيدم.المتب    بين الفقز فالت هفز البيئم فالص م  التأثيز -
يددد  األخ دد ز البدددزيل عادد  البيئددل فأفلفيددل البدددز تددم السي سدد ا ااةم ئيددل تة يميدد  فماسسددي  فثق ت   -

 فمد زكتي  .
 التةمفيل.م ى الق زت عا  الفق يل فالتفقع فالسالمل اايكفلفجيل  -
 فااجتم عيل.عالقل عماي ا اتخ ر القزازاا ااقتص  يل ب اهتم م ا البيئيل   -
الددد  المدددد زكل الع مدددل تدددم  ب إلاددد تل زيدددل العمددد  فالقددد زت عاددد  الددد ع  فااعتمددد   عاددد  الدددةف     -

   .مج اا التخ ي  فالتةفير
 

هددرا المددةهج يزكدد  عادد   فاقتصدد  يل فبيئيددل يجعدد إن اسددتة   التةميددل المسددت امل إلدد  جفاةددب اجتم عيددل       
التددم تددة    فال ددفات  فالقددي  فالعالقدد ا الع مددلك لعمدد  ااجتمدد عم  السفسدديفلفجيل،قادد ي  ه مددل مددن الة  يددل 

فةقدد   ف م يدل المددفاز السدافال فتاكدد  عاد  اددزفزت ااسددتثم ز تدم زأسددم   البدددزد فتع يد  الزق بددل الماسسدديل 
و.  فهددف مدد  يفسددز أهميددل 22فالخبدزت فالثقددل ف يزهدد   ، ب إلادد تل إلدد  أهميددل ا تددزا  قددي  المسدد للل التكةفلفجيد 

ي سدد ا الفق ئيددل مددن األاددزاز البيئيددل، بدد  تدددم  التزكيدد  عادد  مدددكالا البيئددل المعقدد ت التددم ا تكتفددم ب لس
لامدفاز  ال بيعيددل  فااسدتخ ا  األمثد أياد  سي سد ا التخ دي  لامسدتقب  بةد ل عاد  مق زبد ا ااقتصد   الجيد  

ااسدددتعم   الدددد ائ  أف  إلددد  هدددد  ااسدددتلال  ال بيعددددم لهددد   مدددن مبدددد أ اددددزفزت الت دددف أد  فالةهدددفض بهددد .
تةدددي  الدددزاكل  فالماسسدديل الدد تةميددل المسددت امل مددن الة  يددل الع لميددل ال تهدد  و.  يددث 23لهدد   المسددت ا  

أمدددد  مددددن الة  يددددل  المسددددتفي ا،الع لميددددل فبةدددد ل ماسسدددد ا تع لددددل فددددد مال خ اددددعل لامسدددد للل عادددد  جميددددع 
 و 24من خال :   يز مهمدل مس لمل مجتمع ا إق مل ااجتم عيل فااقتص  يل فالبيئيل تهم تسع  ال 

 و.الجي  فالمةص  فالد م  فالمةتج، التعاي ميع  الع الل، العم  الالئ  إت  ل الفزص لاج -
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الصددد م كددد لبة  الت تيدددل، خددد م ا ال  قدددل ال  يثدددل فالميددد ض  فالمسدددتفى المعيددددمفتيز ددددزف  الزت هيدددل تددد -
 فالقا ل عا  الفقز فالجفج ... المزأتفالمس فات بين الجةسين فتمكين  اللرائمفاألمن 

 الدة    م يدل الب زيدل، فالمفاز  فالب  ز الم ي  ا  ف  ،المة   لتلّيز عبز التص دال ف   عا  البيئل  -
 التص ز...  فمك ت ل الل ب ا إ ازت ،البزيل اإليكفلفجيل

مدد  أف  فمدد  يفعافةددهعايدده  يكفةددفا تيمدد خيدد زاا الةدد    لتفسدديع ان التةميددل البدددزيل كهدد   ففسدديال تسددع   
الف دد ئ  فاامك ةدد ا  إ دد زت قيقدده مددن خددال  ات  ددل تددزص التمتددع ب زيددل الزتدد ض فالتصددز  تددم  يسددت يعفن

و، كمد  25فاعالل الصفا فااستقالليل فام ن الص ل الجي ت فا تزا  الراا فالمد زكل تم  يد ت المجتمدع 
البددزيل ا  يدلالتةم ت قيد مد  ا   المهمادل، الفئد ا إلد  جميدع ادزفزت الفصدف عمايدل تعمدي  التةميدل  تت ادب

ب قدفقه   صفته  فالم  لبدل تمكين هاال المهماين من إعالل إ امته  تق  ب  عا  مة عته  تم يتفق  عا 
 و  26  .أفا عه  فتص يح

 و  27الع ل  المةدف  كم يام:   مع ل  2116ياخص تقزيز التةميل البدزيل لع    فعمفم ،

   فمس فاته . كزامل الة  القا ل عا  الفقز فالجفج فام ن  -
 ام ن اا  ه ز ب ل ي ت الز ي ت فالفئ   مع ال بيعل.  -
 الق  مل. ل جي   م يل المفاز  ال بيعيل فالمة     -
 زع يل مجتمع ا ساميل فع  لل فد مال.  -
 تةفير دزاكل ع لميل متيةل.   -

راا المفهددف  العدد لمم الددرد مسدد ئ  الةددفج ااجتمدد عم  الدد  ت ددفيزالبعدد  الجةدد زد يسددع   المق بدد ،فتددم      
الزجددد   فااقتصددد  د بدددينااجتمددد عم  فمسدددتفى الزتددد ضك لهفيدددل الجة زيدددل  ف  مادددل،يددددم  قاددد ي  فاسدددعل 

ف يزهددد  مددن المفدد هي  التددم تجعاددده يسددتخ   تددم مختاددد   فالمسددافلي ا،ف فزهدد  تددم ت مددد  األعبدد ل  فالمددزأت،
.... سددفال أكددد ن رلدددال  فتة دددي  األسدددزت إلةسدد نفالسددك ن ف قدددف  اتهدددت  ب لتةميدددل  فالمجددد اا التددمالق  عدد ا 

فت قيدد  الجةسدين أ  بهدد   الةهدفض بدد لمزأت  فالفدزص بددينبلدزض الدد عفت إلد  إعدد  ت تف يدع القددفت أف األ فاز 
 يددث بددز ا  ...فاتخدد ر القددزازالتةميددل  فالمسددافليل فكددرامددع الزجدد  تددم مختادد  مجدد اا التمثيدد   مسدد فاته 

فالمجتمددددع   الةددددفج ااجتمدددد عم أف الجةدددد ز فمدددد ى تأثيزاتدددده عادددد  الفددددز   زاسدددد ا كثيددددزت تهددددت  بمفهددددف  فأبعدددد 
بدد لتفا د مددع تةدد مم  زجددل ااةدددل اا فأهميددل الت ايدد  الجةدد زد تددم جمددع فزصدد  المعافمدد ا  ،فالمة مدد ا
 و28 . فالمستقب ال  از  فمعزتل ا تي ج االجةس ةيل 
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ثد ا ددزعي  تدم فصد   د هزت الع الدل المعقد ت  ب لز    مدن أن مسد لل المسد فات بمعة هد  البسدي  لد  تعد  م    
و، مددد  ا  ال  جدددل إلددد  تفصدددي  القددد زت الف يفيدددل ألعمددد   المدددزأت ف  بيعدددل 29كم يدددرهب الددد  رلدددال الدددبعض 

ف لددفأن رلددال ا يكددفن عادد   سدد ب ،  األعبدد ل المةف ددل بهدد  تبقدد  مهمددل لا دد  مددن تكايفهدد  أكثددز مددن   قتهدد  
 زم ةهدد  مددن  قفقهدد  التددم يجددب أن تتمتددع بهدد  مثاهدد  مثدد  الزجدد  كمدد  جدد ل تددم اإلعددالن العدد لمم ل قددف  

 و  31اإلةس ن الرد ياك  عا  ازفزت ا تزا  كزامل  ف قف  جميع الة   ب فن أد تميي . 
 

ميدددل البددددزيل ف قدددف  ااةسددد ن قددد  جددد ل الجةسددد ةم عاددد  قاددد ي  التة المة دددفز تزكيددد كددد ن  إرا فلهدددرا،       
فالسددا  فاألمددن فالقيدد  ت فالمددد زكل  بدد لمزأت كدد لعة اة القدد  مددن ااهتمدد   ب لمفاادديع التددم لهدد  عالقددل مب دددزت 

ا ال تدد هفز أفادد عه  تددم  القادد  م دد هزتدد ن ، و13الدد  التمكددين ااقتصدد  د فالتخ ددي  فالتمييدد   ب إلاد تل
 و32فز  ف  مجمفعل من القا ي  فالت  ي ا مةه :  الع ل ، ق  أصب ا هم األخزى تتم 

 دزف  فع   ت سين األجز تم التف فا الع مال بسبب القفى مج   تمالجةسين ع   المس فات بين  - 1
   لامزأت. فال ي ت الدخصيل العم  بين التفا ن

التق سد ، تفسديع ، التخفيد  األجيد    مز عا  فالمزأت الزج  بين الزع يل أعم   أعب ل تف يع اع  ت  - 2
   .والفزص، تلييز التق لي  ااجتم عيل

فاددم ن مددد زكته  الك ماددل تددم جميددع مةدد  م ال يدد ت تددم المجتمددع سددفال مددن خددال   المددزأتتمكددين  - 3
عمايدددل صدددةع القدددزاز فباف هددد  مفاقدددع السدددا ل  المدددزأت تدددمالددددزاكل المةسدددجمل بدددين الجةسدددين فمدددد زكل 

 فت قي  الزت هيل فال يمقزا يل.   المسافلي اأف من  يث الفصف  ال  المفاز  فتق س   فالمسافليل
يل ال  لدل تَد هفز   -  4 كد ل فاال المبكدز لاةسد ل بسدبب عفامد  اجتم عيدل فاقتصد  يل فثق تيدل كثيدزت  الصد ي

 فادع تد هفز   ل  فد  ، الصد يم الفادع تد هفز   فالتفجيده، الدفعم األبدفد ةقدص المجتمدع  بيعدل
يل الخد م ا تدم الثقدل تقد ان   التكد لي ، ازتفد ج   السي سد ا، ادع    ،األسدزت  تزكُّد    الع مدل، الصد ي

يل الخ م ا   .الم هزتالع مال  القفت الق  ج الخ ص عا  فاست فار الفقز، ،الم ن تم الص ي
 

  
  المحلي:  الحكتم: نجتع: من األسفل لدعم ثتلثت: التنمي:                               

 القفى بين المسافلي ا تف يع ف فزه  تم  اإل ازيل فالالمزك يل الهفيل بقا ي  ااهتم    زجل  ا  ي   ان    
بمخ  د ا التةميدل المتعاقدل ب يد ت المدفا ن فادزفزت  المختافدل ، قد   تدع الد  الم يد  مدن ااهتمد   الم ايدل

 ع ا ااقايميل فتع   مج اا أ فازه  ااجتم عيدل مفاجهل مد كاه المختافل، بع  اتس ج  ج  ةد   ا الجم
فالقاد ل عاد   اإلصدالح تدم سي سد ا الددعبم فااقتص  يل فالسي سيل فالثق تيل فتة مم م  لب تفعي  الد فز
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 لعمايدل األس سدم الم ايل بمث بل الم دزال  البيزفقزا يل المختافل ،  يث أصب ا الهيئ ا ف الفس   م  هز
الع  ، عا  اعتبد ز أن ال ك مدل الم ايدل قد  أ خادا ادمن اعتبد زاا  الص لح خ مل ة ف  تفجيهه  ف التةميل

التصددفز العدد لمم الج يدد  تددم مجدد اا  بددزامج فأفلفيدد ا قفاهدد  الم ليددل ال فليددل ألجدد  تأكيدد  العفلمددل فمعدد ييز
ال كد   بدج ازتاقل فمن ث  اع  ت الة ز تم بعض ااس ليب ف المس ئ  المتع التع فن فالتة ت  فاا ازت الزدي ت

يخص عالقته  ب لمجتمع الم ةم ف السف  ف فز مختا  الف عاين الج   عا  مسدتفى  فم فزيل ال فلل  تيم 
، م  ا  أن ال فكمدل  ليسدا   Champ internationalف ال ق  ال فلم  Action publicالفع  العمفمم 

  فالمم زسددددل  اخدددد  كي ةدددد ا اقتصدددد  يل اا  زيقددددل لت قيدددد  عة صددددز   المزاقبددددل، التة ددددي ، التةسددددي  فالاددددب
و .فان  مجددد اا  يدد ت ااةسدد ن أصدددب ا مفثقددل فت تفدد  بهددد  33فجلزاتيددل سي سدديل ففاسددعل الددد   دد  مدد و  

   دزيل تم مجمفعل من األي   ال فليل تم ك  سةل .بال

 بعض المجتال  المرتبط: بحيتة االنستن المتحدة فياأليتم الدولي: التي تحتفل بهت األمم 

والشااااابت   المااااارأةمجاااااتل  مجتل البيئ: مجتل الصح:
 والطفول: والمسنين

مجااتل الساالم والعدالاا: 
 والديمقراطي:

مجااااااااااااتل العماااااااااااال 
 االنستني والتنمي:

اليددددددددددددددددددددف  العدددددددددددددددددددد لمم 
  4لاسز  ن  تيفدزد 

(    
يدددف  الصددد ل العددد لمم 

  أتزي و 7 
اليف  العد لمم لاصد ل 
فالسدددددالمل تدددددم مكددددد ن 

 أ تزي و 28العم   
اليددددددددددددددددددددف  العدددددددددددددددددددد لمم 

الت خين لالمتة ج عن 
 وم د 31 

اليددددددددددددددددددددف  العدددددددددددددددددددد لمم 
  يسمبزو1 لإلي  

العددد لمم يدددف  المالزيددد  
 أتزي و 25 

اليدددددف  العددددد لمم لاسددددد  
 م ز و 24 

اليددددف  الدددد فلم لال بدددد ا 
 21فاادددددددددددددددددددددددددددددددددددج ز  

  يسمبزو
لاميددددد ض اليدددددف  العددددد لمم 

 م ز و 24 
  

العد لمم لمك ت دل اليف  
التصددددددددددد ز فالجفددددددددددد   

 جفانو 17 
 

اليدددددف  العددددد لمم لاتزبدددددل 
  يسمبزو 5 

اليدددف  العددد لمم لددد فزاا 
 ةفتمبزو 19المي ض 

اليدددددف  الددددد فلم لاجبددددد   
  يسمبزو11
اليددددف  العدددد لمم لابيئددددل  

 8 لامدددددددزأت اليدددددددف  الددددددد فلم 
 م ز و

 
اليددددددددف  العدددددددد لمم لاسددددددددك ن 

 وجفيايل11 
الزيفيددل  لامددزأتاليددف  الدد فلم 

 أكتفبزو 15 
اليف  الد فلم لاقاد ل عاد  

 25  المددددددزأتالعةددددد  ادددددد  
 ةفتمبزو

 12 الدد فلم يددف  الدددب ب  
 افاو

اليددددددددف  العددددددددد لمم لا فددددددددد   
 ةفتمبزو 21 
   1 لامسدةين اليف  الد فلم  

 اكتفبزو
 ل ددددخ صاليدددف  الددد فلم  

اليددددف  العدددد لمم لاع الددددل 
ااجتم عيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 

 و21 تيفزد
اليددددف  الدددد فلم لاسددددع  ت 

 م ز و 21 
اليدددددددددددددددددددددددددف  الددددددددددددددددددددددددد فلم 

 اكتفبزو. 2لالعة  
اليدددددددف  الددددددد فلم لم دددددددف 

 سبتمبزو 8 ااميل 
لاسددددددال  الدددددد فلم  اليددددددف 

 سبتمبزو 21 
اليدددددددددددددددددددددددددف  الددددددددددددددددددددددددد فلم 

 15 لا يمقزا يددددددددددددددددددددددددددددل 
 سبتمبزو

اليدف  الد فلم لمك ت ددل  
  يسمبزو 9الفس    

اليدددددددددددددددددددددددددف  الددددددددددددددددددددددددد فلم 

اليددف  العدد لمم لاعمدد  
 أفاو 19 ااةس ةم 

اليددددددددددددددددددددف  الدددددددددددددددددددد فلم 
 31لاصدددددددددددددددددددددددددددددددد اقل  

 جفيايلو
اليددددف  الدددد فلم لاعمدددد  

 وسبتمبز 5الخيزد  
اليف  الد فلم لاقاد ل 

 17 الفقدددددددددددز عاددددددددددد  
 وأكتفبز

اليددددف  العدددد لمم لاعادددد  
لصددددددددددددددد لح السددددددددددددددددال  

 ةفتمبز 11فالتةميل  
( 

اليددددددددددددددددددددف  الدددددددددددددددددددد فلم 
لامت فعين مدن اجد  
التةميدددددل ااقتصددددد  يل 
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اليددددددددددددددددددددف  العدددددددددددددددددددد لمم 
لمزاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

ةدددددفتمبزو 14السدددددكزد 
. 

 جفانو 5
اليددددددددددددددددددددددف  العدددددددددددددددددددددد لمم 

 م ز و22لامي ض 
يدددف  السددددي  ل العدددد لمم 

 سبتمبزو27 
 

 3ااع قددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  رفد 
  يسمبزو.

 
 
 
 
 
 

 ةفتمبزو16لاتس مح 
 

 
 
 

 

فااجتم عيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 
 . يسمبزو5 

اليددددددددددددددددددف  العدددددددددددددددددد لمم 
لالتص اا فمجتمدع 

 17المعافمددددددددددددددددددددد ا  
 م دو.

اليددف  العدد لمم لاتةددفج 
مددددددددن اجدددددددد  ال ددددددددفاز 

 .وم د 21 فالتةميل 
يدددددف  اامددددد  المت ددددد ت 

 23الع مدددل   لاخ مدددل
 جفانو,

 
اليددددددددددددددددددددف  الدددددددددددددددددددد فلم 
لالةتفد ج ب لمعافمدد ا 

 سبتمبزو. 28 
لامدد ن اليددف  العدد لمم 

 أكتفبزو 31 
اليددف  العدد لمم لاعمدد  

 افاو.19ااةس ةم 
اليددددددددددددددددددددف  الدددددددددددددددددددد فلم 
لازي ادددددل مدددددن اجددددد  

 6 فالسدددددال  التةميدددددل 
 أتزي و.

 
 

WWW.UN.ORG/AR/SECTIONS/OBSERVANCES/INTEERNATIONAL- المصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ز:          

DAYS/INDEX.HTML 

جيد ا ف يمقزا يد   يةمد  يقدف  Good governance  تفدم ا د ز المجمفعدل ال فليدل يعتبدز ال كد  الجيد     
فتسدد ع  عاددد  ت قيدد  ااةصددد    corruptionاسسددد تيل فاجزائيددل معيةددل ا تخادددع لافسدد   عادد  مقدد يي  م

l'équité فالتع  يدل فالمسد للل فالددف تيل  فالمدد زكل  transparenceفأفلفيدل القد ةفن primauté du 
droit الدد   ب إلاد تلاةتخ بدد ا  دزت فع  لدل فسدا ل قادد ئيل مسدتقال  خدال  اعتمد  ب زيقدل تع لدل ف ائمدل مددن

http://www.un.org/AR/SECTIONS/OBSERVANCES/INTEERNATIONAL-DAYS/INDEX.HTML
http://www.un.org/AR/SECTIONS/OBSERVANCES/INTEERNATIONAL-DAYS/INDEX.HTML
http://www.un.org/AR/SECTIONS/OBSERVANCES/INTEERNATIONAL-DAYS/INDEX.HTML
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مجتمع م ةم ياعب  فزا ايج بي  تم التعزي  بمختا  أفلفي ا ف  جي ا األتدزا  فتصدزي  ال  قد ا فا تدزا  
 و.34ال قف  األس سيل ف م يته  

كم  أن ال ك  السد ي  الدرد يددتم   سدب مففاديل األمد  المت د ت عاد   اا تدزا  التد   ل قدف  ااةسد ن     
، فالددددزاك ا متعددد  ت الجهددد ا الف عادددل، فالتع  يدددل السي سددديل فالعمايددد ا ،فسدددي  ت القددد ةفن فالمدددد زكل الفع لدددل

فالماسسدد ا الدددف تل فالخ اددعل لامسدد للل، ففجددف  ق دد ج عدد   كدد ل فتعدد  ، فالمدددزفعيل، فال صددف  عادد  
المعدددد ز  فالمعافمدددد ا فالتعاددددي  فالتمكددددين السي سددددم لاةدددد   فااسددددت امل ، فالمفاقدددد  التددددم تعدددد   المسددددافليل 

 فز ال فلدل تدم  و ، ق  أ ى ال  ا  ي   الةق ا  ف   ز  تد خ  السدا ل الع مدل أف35تس محو فالتا من فال
المجتمع، بة ل عا  أهميل التميي  بين ق زت ال فلل تدم مفاجهدل جفاةدب التعقيد  فالتعد  ، فبدين كيفيدل التةسدي  

تددم اعدد  ت الة ددز تددم و ة ددزا ألهميددل التك مدد  السي سددم فااجتمدد عم 36بددين الجهدد ا الف عاددل تددم المجتمددع. 
و ف فز المسدد للل تددم مت بعددل فتهدد  37 بيعددل العالقدد ا المتب  لددل بددين المجتمددع المدد ةم فال فلددل فالسددف ،  

 و.  38صةع القزاز الم ام فتابيل ا تي ج ا المفا ةين فالمفا ةل بين المص لح المتة تسل  

ألب د ث اللزبيدل ألجد  السدي زت عاد  جد لا بده مزاكد  ا بزيئد ، ألةدهلدي  مفهفمد   الدبعض،ز   أةه عةد      
الع ل  تةي  فاقتص  ي  فسي سي  فثق تي  ب  فتلييز الة    العد لمم فاسدتب ا  ال فلدل الف ةيدل فت فيد  المد   مدن 

مددن  يددث المفهددف  العدد   بفددن التدد بيز فخ مددل المصددا ل  ازتب ددات لسي سددل التددم و. 39الدد اخ  الدد  الخدد زال  
الع مل  ق  تم دفزا جفاةدب مم زسدته  العمايدل تدم الم ادم فال  ادز بقاد ي  الددأن العد    الخ صدل ب يد ت 
ااةس ن ، مم  جع  مج اا اسدتخ امه  تتعاد  مةدر القدزن الث لدث عددز بقاد ي  ال كد  فالعالقد ا الخ زجيدل 

يل ب  فكد  فجهد ا الة دز المختافدل  المزتب دل بمفد هي  ال فلدل  فالددأن العد   فالقدفت ف فالسي سل الع مل ال اخا
، مدد  ا  أن  يدد ت ااةسدد ن مزتب ددل ب ل  جيدد ا فالم  لددب بدددك  أس سددم، فأفلهدد  و 41البعدد  الددف يفم لا فلددل 

و، 41 يةتهم ال  الكمد   فالتدز  اا ارا كد ن الادزفزد   صدالو   سب ابن خا فن الازفزد،  يث   ا
 و .42تهم ا تمث  اا  مقي   ثب ا ال فلل فقفته و  Spinozaأم   زيل األتزا   سب سبيةف ا 

 خ لدده أسدد ليب فأليدد ا ج يدد ت لصدددي  ل اك ةددا ميدد ت مفهددف  ا ازت ال فلددل فالمجتمددع تكمدددن تددم  فلهددرا ارا    
 PC/ Policy ا  ةمدفرالفما مين السي سدل الع مدل ، بةد ل عاد  مدد زكل ااتدزا   فالجم عد مب  ئ فتفسيز

Governance و فت  ي  فمعزتل  بيعل العالقد ا فااتصد اا بدين ااتدزا  فالجم عد ا المدد زكل ةمفرال 
PN/Policy Network  رلددال ، ا يجعدد  ال فكمددل تددديز  و تدد ن43و تددم عمايددل صددةع السي سددل الع مددل 
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لاجه ا المعةيدل ل د  المدد ك  فخاد   تق  ال  أسافب ا ازت المد ك  فالصزاع ا ففاع التزتيب ا التف عايل
بادزفزت ، فاةمد  الفزص ااجتم عيل فالفصف  ال  الزا  فالقزازاا الما مدل ب لتفد فض فالتعد فن تدم تةفيدره 

الخ دد ب ااةمدد ئم مددن الثددزال « التزكيدد  أيادد  عادد   فز ااةسدد ن بصددفته هدد   ففسدديال تددم ت فيدد  مفهددف 
اخي  الددد  تفسددديع اامك ةددد ا فمدددن ت قيددد  الةمدددف الددد  تفسددديع المددد  د الددد  الزتددد ض البددددزد فمدددن  يددد  ت المددد 

  و.44 2115كم  ج ل تم تقزيز التةميل البدزيل لع    » ال زي ا

ال ك مل الم ايل مهمل تم صةع القزاز من قب  ع   من الجهد ا الف عادل فأصد  ب المصد لح   تعتبز كم    
المه زاا في قد  التعد فن  فيعبئالجم عيل فالمدزفج المدتزال  ب إلجزالاام  ا  القزب يفل  التف ع  الم ام 

فالتةسي  بدين الجهد ا الف عادل  اخد  الجهد ا الماسسديل المعقد ت فالددزك ل مدن الق د ج الخد ص فالعد   ،كمد  
تكمن أهميل القزب التة يمم تم مزاع ت   بيعل العالق ا التم تجمع بدين مختاد  الجهد ا الف عادل الم ايدل 

اسسددد ا الزسدددميل فالددددبك ا فالعالقددد ا ااقتصددد  يل أف عالقددد ا الةفدددفر التدددم تت ادددب اددددزاال مدددن خدددال  الم
الفدد عاين ااقتصدد  يين فا مدد ال المبدد  زت الفز يددل ألجدد  ااسددتف  ت مددن اابعدد   التة يميددل فالجلزاتيددل لعالقدد ا 

 بيعدددل العالقدددل المدددد ك  الم ايدددل  التدددم عددد  ت مددد  تدددزتب  ب  تفددد  دو ، فمدددن ثددد  يمكدددن 45القدددزب المختافدددل. 
ةتيجددددل اةتددددد ز بعددددض ال ددددفاهز السددددابيل  راا الصددددال ب لجفاةددددب  التدددددةجيل  الق ئمددددل بددددين اا ازت فالمددددفا ن

سددفل التسدييز فالعجدد  أف ااةسد ا  الددرد قد  تعزتدده  هددف الددأن ب لةسددبل لقاد ي  العدد   ، كمد  لاددأنالتة يميدل 
 إلد  ب إلاد تل ايين فادع  المدفاز  الم ليدل ،الم  المسافلينالم ام بين  المجا  المةتخبل بسبب الصزاج

 القد زت فعد   المدكالا المزتب ل بعمايل صةع القزاز فتةفيرض كلي ب ال فاز فالدزاكل مع الفد عاين الم ايدين
 . بيةه  التفتي  أف اإلمك ةي ا ف اا تي ج ا تق يز ف تقيي  عا 

أن أصب ا التجمع ا الم ايل  ال ادزيل مك ةد  يدك  ت  ي  كبيزا لاتةميل الم ايل خ صل بع   فهف م      
زئيسي  تم قا ل   ج ا فز ب ا الفز  األس سيل ز   تأثز  يد ت الةد    اخد  م دي ه  ااجتمد عم بدبعض 
ال ددفاهز السددابيل بسددبب اةتددد ز الب  لددل فالفقددز فااكت دد   فالجزيمددل فاةعدد ا  الة  تددل...ف يزه  مددن ال ددفاهز 

قايميدل مزهفةد  بمد ى ااهتمد   بمفادفع ا أخدزى لهد  عالقدل ب يد ت ااةسد ن التم تجعد  ت دفز الجم عيدل اا
 العة يدل خدال  مدن أ  ا  ااهتمد   بأةسدةل المد ن  ك لبيئدل فالتةميدل المسدت امل فالصد ل فالمفا ةدل ، بعد  أن

ايدل المفا ةدل الم  فتع يد  مفهدف  التهمديا ف اإلقصد ل كعد   ااجتمد عم، السال  بة ل ف اله فل  ف  ببزامج
  .عمال ف تفكيزا ف تزتيه   لا ي ت مالئمل  ازيل بةيل تكفين ألج  ااختي ز ف الزأد تم ال زيل ف
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العالقدددل التزاب يدددل بدددين ال يمقزا يدددل فالتةميدددل  تقتادددم أن تكدددفن ال يمقزا يدددل ددددز   لهدددرا، ارا ك ةدددا  ف   
المق زبددد ا الجفازيدددل لاتةميدددل الم ايدددل عاددد  ا ازاا  اسدددتة   تددد ن،  و46أس سدددي  لب ايدددل التةميدددل أف اسدددتمزازيته  

فتقد   بأةفسده تمكدين المدفا ةين مدن بةد ل مسدتقباه   األ يد ل فتة يمد ا المدفا ةين فالف د ئ  الجفازيدل  تدم 
لزايددل جم عيددل مدددتزكل  يةبلددم  أن يأخددر بعددين ااعتبدد ز خصدد ئص المة قددل فمميدد اا سدد كةيه  ال ادد زيل 

  التزكيدد  عادد   التسددييز التسدد همم الددرد ياددمن تع يدد  القدد زاا تددم مجدد   فااجتم عيددل ،سددفال مددن خددال
الخاليد  الجفازيدل  تدم ت قيد  اا مد ال ااجتمد عم ف م يدل الم دي  العد     اتخ ر القزاز فالمفاز  الم ليدل  ف فز

التدأ يز  مسدتفى المختافدل فزتدع ب ةددل اته أفمن خال  ت سين  ددزف  اا د ز المعيددم لاسدك ن  فالتكفد  
ااتصد اا  تكةفلفجيد الم ام ف مزاقبدل فمت بعدل بدزامج التةميدل  الم ايدل اسديم  بعد  تةد مم اسدتخ ا  فسد ئ  

 يدث تدديز األزقدد   الد  ازتفد ج عد   مسدتخ مم الهفاتدد  الةق لدل  سدب تقزيدز التةميددل ، فالمعافمد ا ال  يثدل 
، 2115تددم الم ئددل عدد    118الدد  ة ددف 2115تددم الم ئددل عدد    26، مددن  2116ااةسدد ةيل العزبيددل لعدد   

 زجدددل ااهتمددد    ا  ا ا، كمددد   2115تدددم الم ئدددل عددد    37الددد   2115تدددم الم ئدددل عددد    8فااةتزةدددا مدددن 
البي ةد ا ال كفميدل  2116التةميدل البددزيل لعد    و ، تدم  دين أعتبدز تقزيدز47بفس ئ  التفاص  ااجتم عم 

يب التددم تددفتز لاةدد   اليددف   تددزص المت بعددل فالمسدد للل المفتف ددل تددم مجدد   ةدددز المعافمدد ا مددن أهدد  األسدد ل
 و49: م  يامو، م  ا  أن من أه  م اي  العم  الم ام 48ب لةسبل لةت ئج األعم   الم ققل.  

 ال   من الة اع ا ف م يل ال قف . -
 اا تي ج ا.ت سين الخ م ا فتابيل  -
 ااستج بل ال  الز ب ا الم ايل المختافل. -

فهفمددد  يعةدددم أن أد  دددد  لامدددد ك  فال ددددفاهز ااجتم عيدددل السدددد ئ ت اليدددف  ا يةبلددددم أن يتجددد ف  الدددددزف    
لزكددد ئ   الفسددد  لو المكفةدددل المعافمددد ا، ااتصددد  ،التدددفا نو فااجتم عيدددل   ااةفتددد ح،ال يمقزا يدددل  ال دددفاز، 

 التعبيزيددددددلف  Imagination ، التصدددددفزيلOrganisation: التة يميدددددل الماسسددددديل الدددددثالثاا ازت 
Expression. 

 
المعيدددددم  اإل دددد زفالدددددب ب فت سددددين  المددددزأتبقادددد ي   إن ااهتمدددد  فبخصددددفص الج ائددددز، يمكددددن القددددف     

لدبعض الق  عد ا ك لتزبيدل فالتكدفين فالتعادي  فالسدكن  الد ع  المد  دفالزت هيل ااجتم عيل لاسك ن من خدال  
 فالت  ي ا لع  من أهمه : العفام ق  ج ل ةتيجل لاع ي  من و، 51فالتدلي  فالص ل 

الة  يدل ااقتصد  يل فااجتم عيدل فالسي سديل فاألمةيدل بسدبب  الت  ي ا التدم تفاجده الدبال  مدن بيعل  -
ت هفز الفاع ااقتص  د  الفقز، الب  لدل، ازتفد ج األسدع زو فاةتدد ز الفسد   المد لم فاا ازد فعد   

 و51  .فااستقزازال يمقزا يل فت قي  األمن  تع ي 
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بجددف ت فةفعيددل  القادد ي  المزتب ددلاددع  مادددزاا التةميددل البدددزيل التددم أصددب ا تقدد   بددبعض    -
الجددددددة   فةددددددفج وHDI  فالمعزتددددددلال يدددددد ت ف قددددددف  ااةسدددددد ن ف زي تدددددده الم ةيددددددل فمسددددددتفى المعيدددددددل 

 GDIوفالتمكدددين الجةسددد ةم فالمدددد زكل تدددم صدددةع القدددزاز فتدددفلم المة صدددب GEM و فالفقدددزHPI و
 .  فاع بعض البا ان العزبيل فااتزيقيلب لمق زةل مع 

 م يدددل المدددزأت مدددن مخددد  ز العةددد  فااقصددد ل فالتمييددد  ألجددد  تزقيدددل مك ةتهددد  ف فزهددد  تدددم مجددد     -
و.  52 بمددد  يقتاددديه مبددد أ المة صدددفل الدددرد جددد ل بددده ال سدددتفز  فت مددد  المسدددافليلالمدددد زكل الع مدددل 

العد ل  فت قد  المسد فات بدين الجةسدين تدم  المص لح تدمتفسع مج   التعبيز فال ت ج عن  خ صل مع
 صدص الةسدد ل مددن المق عدد   ازتفدد جثاثد  البادد ان الة ميددل بعد  ت ايدد  عدد   مة مدد ا المجتمدع المدد ةم ف 

الج ائدز  ز د  أن و.53  2015 عد   الم ئدل تدم 22 إلد  1995 تدم الم ئدل عد   11البزلم ةيل مدن 
هف م زفح تدم مةهد ال  ب لم ئل كم  31لتمثي  به اليف  البا  العزبم الف ي  الرد بالا ةسبل ا تعتبز

ب لمق زةدددل مدددع  المدددزأتبيجددين فالتفصدددي ا الع مدددل اتف قيددل القاددد ل عاددد  جميددع اددددك   التمييددد  ادد  
   .و54البا ان العزبيل ااخزى التم ات ا   فن المع   الع لمم 

اا ب   فاليأ  فالب  لدل فالهجدزت  يدز الددزعيل ة دف  عفام  ةتيجل اةتد ز  بالعة يل بأفا ج الدب  -
الت دددفاا السدددك ةيل المزتب ددددل بددد لهجزت قددد  تدددا د  سدددب تقزيدددز التةميددددل أن  األفزبيدددل، ز ددد الباددد ان 

فالثقد تم التدم قد  تزتدع تدم  زجدل  الد يملزاتم فالقيمدم الم يد  مدن التلّيدز الد  2116البددزيل لعد   
 الع ل .التفتزاا فالة اع ا ااجتم عيل تم 

تزكي  التةميل البدزيل عا  ازفزت ت زيز ال  ق ا الفز يدل فالمجتمعيدل فتابيدل الم  لدب المددزفعل   -
ب لتزبيددل فالتكددفين فالتدددلي  فااةخددزا  تددم العمدد  المدد ةم فالتادد مةم  ف يزهدد  مددن الاددزفزاا التددم 

الف ةيدل المفجهدل تفزاه  من الة  يدل ال يملزاتيدل  زجدل الت دفز تدم عد   السدك ن فتدد  السي سد ا 
تدم  91 استيع ب فا تفال الدب ب تدم بدزامج عمايدل ،  يدث تدديز اا صد ئي ا الد  فجدف   دفالم

سةل  تم الباد ان الة ميدل ، فيددك  عد    24-11الم ئل من سك ن الع ل  الرين تتزافح أعم زه  بين 
بيةمد  يقد ز عد   و ، 55باد ا   41سةل تم اتزيقي  ف  ه   فالم أكثز ةصد  سدك ن  21الرين  فن 

تددم الم ئددل مددن السددك ن ، أد  ددفالم  31سددةل  ددفالم  29-15الدددب ب العزبددم مددن الفئددل العمزيددل 
 و  56ماليين دخص.   115

مددددن الة  يددددل ال سددددتفزيل  ددددف   الفكددددز الماسسدددد تم الدددد يمقزا م الددددرد يتم ددددفز تجسددددي السددددعم الدددد        -
 و57فاأله ا  لع  من أهمه  :  المب  ئمجمفعل من 

 ااجتم عيل.التة ي  ال يمقزا م فالع الل  مب  ئازس ل  -1
 تدجيع ال يمقزا يل التس هميل ف ع  الالمزك يل.   -2
 السا ل.تم استعم    الخ صل فالتعس ع   خ مل المص لح  -3
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ادددم ن المسددد فات الع مدددل تدددم ال قدددف  فالفاجبددد ا فا الدددل عقبددد ا المدددد زكل الفعايدددل تدددم المةددد  م    -4
 فالثق تيل فالسي سيل. ااقتص  يل فااجتم عيل

تزقيددددل  فز المددددزأت تددددم تفليدددددل مة صددددب المسددددافليل عاددددد  مسددددتفى الماسسدددد ا فالهيئددددد ا فاا ازاا  -5
 العمفميل.  

 فالخ صل.ع   التميي  بين الماسس ا الع مل  -6

مفاصدددال ااصدددال  ا لت سدددين ال ك مدددل ااقايميدددل فال يمقزا يدددل الم ايدددل فتع يددد  الالمزك يدددل تدددم ميددد  ين  -
 و58  أهمه :لسا ل العمفميل ألج  ت قي  مجمفعل من األه ا  من مم زسل ا

 تزقيل ال فز ااقتص  د لاجم ع ا ااقايميل. -1
 ااقايميل.اصالح الجب يل الم ايل فاع  ت التف يع الع    لامفاز  بين الجم ع ا  -2
 من المفا ن. فتقزيب اا ازتتع ي  ال يمقزا يل التد زكيل  -3
 الع  .ين اا ازت فالمفا ةين من أج  ت سين أ ال المزت  ت فيز التد فز فال فاز ب  -4
 تكفين المةتخبين فمستخ مم اا ازت العمفميل فتج ي  مع زته .  -5
 تفتيز دزف  ال فاز بين الجم ع ا ااقايميل فالمفا ةين فالجمعي ا فالف عاين الم ايين.   -6
 ميل.العمف مستفى اا ازاا  االكتزفةيل عا ت فيز الخ مل الف ةيل    -7
 الجب ئم.عصزةل ال ك مل الم ليل فم  زبل التهزب  -8
   العمفميل.الةفق ا   فااستثم ز فتزديمزاتقل التةميل   -9

 البيئل. فالم  ت ل عا تهيئل ااقاي    -11
 فالجةفب.ال  الها ب العاي   ب إلا تلتةميل المة    الزيفيل فالجبايل  -11
خدددال  ت سدددين جدددف ت المزتددد   مدددنالعمفميدددل ت سدددين الخددد م ا العمفميدددل فعصدددزةل اا ازت  -12

اا ازيددل ، م  زبددل البيزفقزا يددل ، تبسددي  ااجددزالاا  فالمسددتة اااسددزاج تدد اف  الفثدد ئ   العدد  ،
 اا ازيل فتأهي  قفاع  العالق ا بين اا ازت فالمفا ةين.
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 ختتماا:    
التزكي  عا  جفاةب تق يز ال  ج ا فتأسي  القي  فتف يع المة تع تم إ ازت  أن ال  ةاخصسب ، مم     

 ااهتم م ا:ق  جع  تفجه ا الفكز التةمفد المع صزت تةصب  ف  مجمفعل من  المجتمع،ال ك  فدافن 
التزكيددد  عاددد  تقددد يز ا تي جددد ا فت زكددد ا السدددك ن  ااتدددزا  ، المدددفا ةين ، الجم عددد ا، الهفيدددل ،    -

المختافدل ، بعد  اتسد ج  جد  ةدد   ا  الم ايدل القدفى بدين فاا فاز المسدافلي االالمزك يدلو فتف يدع 
ل ، عاددد   فزاهددد  ااجتم عيددل فااقتصدد  يل فالسي سدديل فالثق تيددأالجم عدد ا ااقايميددل فتعدد   مجدد اا 

بمخ  د ا التةميدل المتعاقدل ب يد ت المدفا ن  المعد ييز،  اعتبد ز ان ال ك مدل الم ايدل اصدب ا تهدت 
البددزامج ، األفلفيدد ا ،التعدد فن ،التةدد ت  ...و فمت ابدد ا التسددييز التسدد همم التددم تسددع  الدد  تع يدد  

خاليد  الجفازيدل ، ت قيد  الق زاا تم مج اا مختافل اتخ ر القزاز ، تةميل المدفاز  الم ليدل،  تفعيد  ال
التدأ يز الم ادم ، مزاقبدل فمت بعدل بدزامج  مسدتفى اا مد ال ااجتمد عم ف م يدل الم دي  العد   ، زتدع

 .التةميل  الم ايل....و
 فالسددايمل،البيئددل المالئمددل  بقادد ي :  ت ددفز ااهتمدد  قدد  أ ى الدد  المسددت امل،تبةددم مفهددف  التةميددل   -

...لادددم ن  التف عددد  فالتك مددد  ااجتم عيدددل،ت قيددد  الزت هيدددل فالع الدددل  المددددتزكل،ثق تدددل تق سددد  القدددي  
دددزاالااسددتخ ا  العقالةددم لامددفاز  تددم ال  اددز  الةدد   تددم صددي  ل القددزازاا الخ صددل  فالمسددتقب  فا 

تفثيددد  ال قدددف  فالمسدددافلي ا  ببيئدددته ، فرلدددال بةددد ل عاددد  مفددد هي  مختافدددل كددد لفعم فالتزبيدددل البيئيدددل،
 ، التع فن الم ام فاإلقايمم فال فلم ...ف يزه .فال بيعيلالمفاز  اإلةم ئيل ا ازت  البيئيل، كف لت

اإل ازت  فالفع ليدل تددمااتجد ض ة دف زبد  المجد   العد   لاتةميدل ببةيدل ماسسديل مالئمدل تتميد  ب لفادفح  -
عاد  ادزفزت اةدد ل  مدن خدال  التزكيد  البيزفقزا م،سابي ا التة ي   فالعالق ا فالف  ئ  لمفاجهل

 مزفةل فدف تيل فقزب  من المفا ةين. أكثزت ع مل ج ي ت تكفن ا از 
 مفاثيد  فمد فة ا األخدال و ألجد  م  زبدل  الع مل فأخالقي ا الف يفلالتزكي  عا  البع  األخالقم  -

مفدددد هي  فاجددددزالاا  فتع يدددد  القبايددددل ...و البع يددددل، الراتيددددل،المزاقبددددل   فتجسددددي  قددددي الفسدددد   اا ازد 
 ...  لالتثقي ، فالتفعي المت بعل، الثقل، الة اهل،

الزجد  تدم  فمسد فاته  مدع فالةس ل فالةهفض بد لمزأتالزج    فاأل فاز بينإع  ت ااعتب ز لتف يع القفت  -
   ... فالمسافليل فاتخ ر القزازاامج اا التمثي  
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   http://www.premier-فم بع ه . تم: 29، ص 2117الجمهفزيل، سبتمبز

inistre.org.gov.dz/ar/documentm  
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تيه  مس ئ  التجهي  فالتخ دي  فمت بعدل الماد  ال بدم لامدفا ن مدن فا تده الد  فت تده ،  الص يل فتسييز المفاز  البدزيل  بم 

م ز   8الخبز ع    ص يفل،/   أة زيل لاعالال. يس ع  عا  عصزةل الق  ج فتجسي  المت بعل االكتزفةيل أف الزقم فهف م 
 . و7ص ،2118

ب:    .22، ص 2116ةسدبته  كمد  جد ل تدم تقزيدز التةميدل ااةسد ةيل العزبيدل لعد    الت  ي ا التم تفاجه البال  تق ز  و51 
ب لم ئل تدم ت قيد  3.3ب لم ئل تم الفس   الم لم فاا ازد ف14,9الفقز فالب  لل فازتف ج األسع ز ف  ب لم ئل تم مج    76.9

 . ب لم ئل تم تع ي   تقفيلو ال يمقزا يل 2,7ااستقزاز فاألمن ال اخام ف

 2116من التع ي  ال ستفزد لع    36أة ز/ ةص الم  ت المة صفل:و  تيم  يتعا  بمب أ 52 
 .28، ص2116 البدزيل لع  قزيز التةميل و أة ز / ت53 

و تزقيل التمثيد  الةسدفد تدم الج ائدز جعاهد  اليدف  ت تد   مك ةدل ه مدل تدم العد ل  فددل  عد   كبيدز مدن المق عد  البزلم ةيدل 54 
الدد  المة صددب المختافددل التددم تدددلاه  تددم ق  عدد ا اقتصدد  يل فا ازيددل مختافددل، ألن المددزأت تمثدد  عدد مال ه مدد  تددم  ب إلادد تل

ااسدتقزاز تدم المجتمدع اسديم  مدن خدال   فزهد  التزبدفد فالتفعدفد، فهدرا عاد  عكد  الباد ان العزبيدل ااخدزى ف ت قي  التةميل 
و  1,2و عمدد ن  1.3تددم الم ئددلو الدديمن   1ب لةسددبل لق ددز  الدددأنمدد  هددف التددم اتدد ا  ةسددبل التمثيدد  البزلمدد ةم بهدد  اددعيفل ك

، السدددب ب فأتددد   التةميدددل 2116و ، أة دددز/ تقزيدددز التةميدددل ااةسددد ةيل العزبيدددل لعددد   3.1و لبةددد ن  2,1و مصدددز 1.5الكفيدددا  
 hdr.org-www.arab، 78ااةس ةيل تم فاقع متليز،ص

 
 .34ص ،2116البدزيل لع   و أة ز / تقزيزالتةميل 55 
 .18، ص2116/ تقزيز التةميل ااةس ةيل العزبيل لع   و أة ز56 
 .2116من التع ي  ال ستفزد لع    43-36-34-25-24-23-17 -15-11-9 / المفا و  أة ز57 

المزجدع  ،2117أجد  تةفيدر بزةد مج زئدي  الجمهفزيدل، سدبتمبز ال كفمل من تم: مخ   عم و أة ز/ عصزةل ال ك مل 58 
 .15-14ص الس ب ،
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 :الملخص
الجزائريين من خالل تطبيق نظرية سلم تهدف هذه الدراسة الَتعرُّف إلى عالقة الحاجات باألداء لدى الموظفين الحكوميين 

الحاجات الخمسة لـ "أبراهام ماسلو" والمتمثلة في: الحاجات الفسيولوجية، األمنية، االجتماعية، التقدير وحاجات تحقيق الذات. 
ّلت النتائج اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، َمْقُروًنا بأرقام واحصائيات صادرة عن مؤسسات رسمية وغير رسمية. دَ 

على أن هذه العالقة وثيقة جًدا، كما أن األداء الوظيفي في الجزائر يتراوح بين الضعيف أحياًنا والُمعطل أحياًنا أخرى، بسبب 
 عدم تمكن هذه الوظائف من اشباع مختلف حاجات الموظفين.

 ئة العمل.الحاجات، األداء، الموظفين الجزائريين، االنسحاب الوظيفي، بي :الكلمات الدالة
 

Abstract : 

This study aims at identifying the relationship between the needs and the performance of 

the Algerian government employees through the application of Abraham Maslow's five-needs 

theory of physiological, security, social, assessment and self-realization needs. The study 

adopted the analytical descriptive method, together with figures and statistics issued by official 

and non-official institutions. The results indicate that this relationship is very close, and that the 

job performance in Algeria varies between the weak and the sometimes disabled, because these 

jobs cannot satisfy the different needs of the employees. 

Keywords : needs, performance, Algerian employees, career withdrawal, working environment. 
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 مقدمة
الدراسات اإلدارية إلى اعتبار أن الكفاءة والمقدرة هما أساس األداء المرتفع، لهذا تعمل ت الكثير من بَ هَ ذَ 

كسابهم المهارات المطلوبة للقيام بوظائفهم . 1اإلدارات المختلفة على توفير الموظفين المؤهلين واألكفاء وا 
. 4واألداء الوظيفي 3الحاجاتدون استثناء، على أن هناك عالقة بين 2 بالُمَقابل، أجمعت كل نظريات الدوافع

 قد يقللوتتلخص هذه العالقة في أن اشباع هذه الحاجات هو من يجعل األداء عال، والحرمان منها هو من 
 أو يعطل هذا األداء. 

ومنه ُيمكن صياغة ُمشكلة الدراسة في السؤالين التاليين: كيف َتْبُدو العالقة بين الحاجات واألداء في اإلدارات 
األداء مرهون بقدرة الوظيفة الحكومية الجزائرية على اشباع حاجات الموظف  وهل َتْعزيزالجزائرية؟  الحكومية

 المختلفة؟ أم ال؟ 

 .Aَتهدف هذه الدراسة إلى ُمحاولة ربط األداء بنظرية هرم االحتياجات التي َطَرَحَها "أبراهام ماسلو" )
Maslow على واقع الموظفين الحكوميين الجزائريين.وعليه،  ، ثم القيام بدراسة تطبيقية1594( في العام

فاالهتمام بدراسة هذا الموضوع، تفرضه الرغبة في تحسين أدائهم ورفع كفاءتهم اإلدارية، بما َيْكُفل تحقيق 
 أهداف المنظمة التي يعملون فيها، وأهداف المجتمع الذي يعيشون فيه.

ة حاجات الموظفين وذلك لوضع برامج إلشباع هذه الحاجات كما َتْسَتْدعي هذه الدراسة قيام اإلدارة بدراس
حسب األولوية واالنتقال في عملية االشباع من مستوى آلخر حسب فئات العمال والمستخدمين واالطارات 

تطلبات المحيط المادي والثقافي غوط ومُ ضُ ، ا مجموع القيم االجتماعيةوحسب نوعية العمل، دون إغفال طبعً 
 افعية الموظفين.التي ُتؤثر في د

وسيتم بسط الموضوع على أساس نظري، في الجزء األول. من خالل استعراض افتراضات النظرية، 
الحاجات التي تقوم عليها النظرية وأخيرا تقييم النظرية. وسيبحث الُجزء الثاني، في التطبيقات الُمْمكنة لهذه 

َتم هذا التحليل، بتقديم إجابات للسؤالين المطروحين النظرية على واقع الموظفين الحكوميين الجزائريين. ُيْختَ 
 أعاله.
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 (A. Maslow)5أوال: نظرية سلم الحاجات ألبراهام ماسلو

 وقع االختيار على هذه النظرية، وتتلخص األسباب الدافعة إلى اختيارها من بين جميع نظريات الدوافع إلى:
 ُمقارنة بالنظريات األخرى، عند الباحثين والدارسين في  أّنها من النظريات الَمْعُروفة كثيًرا في الجزائر

 حقل اإلدارة العامة
  وأّنها األصل الذي َتَفرََّعت منه بقية نظريات الدوافع بنوعيها: نظريات المحتوى ونظريات االختيار

 العقالني
 ا أْسَهل كما أن الفرضيات التي تقوم عليها هذه النظرية أكثر عمومية من غيرها، ما َيجعل تطبيقه

 .على الواقع اإلداري الجزائري
  واألهم من كل األسباب السابق ذكرها، أّنها َتْنَتمي إلى نظريات الُمحتوى التي ُتْرجع سبب السلوك

إلى مجموعة من الدوافع وليس إلى دافع واحد فقط. وبما أن هذه الدراسة ُترّكز على قطاع كبير 
موظف، َيْخَتلُفون كثيًرا من حيث  2 020 172ى أكثر من وُمَتَباين من الموظفين َيصل تعدادهم إل

الوضع الوظيفي والتعلم والخبرة...، فإن االعتماد على دافع واحد فقط، مهما كان تأثيره، ُيخلُّ 
 بعمومية الدراسة.

ض االفتراضات التي تقوم عليها النظرية، في خطوة أولى. ثم سُيلقى الضوء على النظرية ذاتها، رَ ُتعْ وسَ 
بمعنى عرض االحتياجات الخمس األساسية التي قامت عليها النظرية. وسُيعمل، في األخير، على تقييم عام 

 وشامل للنظرية.

 افتراضات النظرية -0
 نظرية الحاجات على مجموعة من االفتراضات تتمثل في: َتُقوم

حدا من السلوك يمكن ان الدافع من وراء السلوك هو تلبية احتياجات الفرد األساسية، كما أن نوعا وا -أ
 أن يكون سببه مجموعة من الدوافع.

ان احتياجات الفرد ُمرتبة ترتيبا ُسلَّميا حسب األهمية، وُظهور حاجة أعلى من األولى َيَتوقف على   -ب
 مدى إشباع الحاجة األولى بدرجة معقولة وهكذا.



  د.نصير سمارة/د.نجية حمدي                                          "عالقة الحاجات باألداء الوظيفي: تطبيق نظرية سلم الحاجات لـ "ماسلو 
  6102-6102 على واقع الموظفين الجزائريين:  

                                                                                                          
 

 
 

022-052.. ص50العدد ،50 المجلد .لجزائرية للدراسات السياسيةالمجلة ا  
                                                                                                       EISSN : 2600 - 6480   

 

ان االحتياجات الُدْنيا ُمَمثلة في االحتياجات الفسيولوجية واحتياجات األمن، والتي َتَقع في قاعدة   -ت
لها األولوية في اإلشباع على باقي االحتياجات الُعليا األخرى والتي َتشمل  6هرم "ماسلو" لالحتياجات

 .7االحتياجات االجتماعية، احتياجات التقدير واحتياجات تحقيق الذات
ن ُمحاولة تصنيف الحاجات أمر غير ُمْجد ألسباب علمية وعملية، وأن تصنيف الدوافع يجب أن إ -ث

 ُيْبَنى على األهداف وليس على الُمسببات أو حتى على السلوك نفسه.
إن دافع الجوع أو أّي دافع فسيولوجي آخر، ُيمكن استبعاده كأساس ألّيةنظرية في الدوافع. كما أن   -ج

َتحديده أو ربطه بمكان ُمعين، ال ُيمكن االعتماد عليه كمؤشر عام للدوافع  الدافع الذي ُيمكن
 اإلنسانية.

إن الكائن البشري َيَتَميَّز بالُشمول والَتكامل مع األخذ بعين االعتبار إمكانية ُصُدور ُرُدود أفعال عنه   -ح
 تتسم باالنفرادية، االنعزالية وَتُكون ُمحّددة وُجزئية.

إن االعتماد على البيئة )المحيط أو الواقع( كعامل أساسي في تفسير سلوك الكائن البشري، ال   -خ
 ُيمكن أن ُيغنينا عن نظريات الدوافع في تفسير سلوك االنسان.

إن نظريات الدوافع، ُعموما، ونظرية سلم الحاجات، خصوصا، َيجب أن ُتركز على االنسان وليس  -د
 الحيوان.

 رادفة للسلوك.إن الدوافع ليست مُ  -ذ
إن السلوك البشري قد يتم َتوجيهه عن طريق مجموعة من االحتياجات، كما أّنه َيَتَوَجه استنادا إلى  -ر

 عوامل بيئية.

ولفهم هذه االفتراضات أكثر، ال ُبد من ُمحاولة إْثَباتها )أو على األقل إْثَبات ُجزء منها فقط( وهي ُمهمة 
 عنوان الفرعي الذي سيليه ُمباشرة.سيتوالها العنوان الفرعي اآلتي وال

 االحتياجات التي قامت عليها النظرية  -6
هناك خمسة مستويات َتشرح أسبقية الحاجات هي: الحاجات الفسيولوجية؛ حاجات األمن؛ الحاجات 

 حقيق الذات. االجتماعية؛ حاجات التقدير وأخيرا، حاجات ت

 االحتياجات الفسيولوجية -أ
المرتبة األولى، والتي ُتعتبر قاعدة كل نظريات الدوافع هي ما ُيسمى ن الحاجة التي تأتي في إ

؛ كاألكل، الُشرب، الدفء والمسكن ... إن احتالل هذه االحتياجات 8باالحتياجات الفسيولوجية
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الفسيولوجية للمرتبة األولى في الترتيب الهرمي، َجَعلها ُتَعدُّ أهم االحتياجات األخرى على االطالق. ذلك 
لوية األولويات لدى الفرد هي إشباع حاجياته الفسيولوجية المتنوعة، كحاجته إلى الطعام مثال. أن أو 

، التي ُتصبح ُكلُّها أمور هامشية وثانوية بالنسبة عن التفكير في االحتياجات األخرىالشيء الذي ُيلهيه 
شبعها اليوم َتجده يتحدث مع إليه. فالفرد الموظف في سعيه الحثيث لتلبية احتياجاته من الطعام، عندما يُ 

نفسه يقول: "اليوم كل األمور على ما ُيرام، ما ُدْمت قد أْشَبْعت حاجتي من الطعام، وال بأس إن هي 
. 5ُتشبع مدى حياتي المهنية، بل مدى الحياة" ويا ليتهاُأشبعت غًدا أيًضا، أو لمدة ستة أشهر متتالية، 

تياجات الطعام، األمر الذي قد يسمح بوصفه كائن جائع، فالُجوع وهذا يعني أن الفرد دائم التفكير في اح
َيجعل مفهوم الحياة لدى الفرد ُيساوي الطعام. ولمن أراد أن َيعرف حقيقة ذلك، َيكفي أن يحرم نفسه منها 
لفترة معينة، فيعرف أنَّها بمثابة الُمحرك الذي َيدفعه لتحقيقها. وعلى هذا األساس، فإن احتياجات أخرى 

ثل: الُحصول على سيارة، الرسم، الحب واالحترام ...، ُتصبح ُكلُّها مسائل هامشية وثانوية بل وأحيانا م
منسية. ومثل هذا الشخص يكون شعاره، كما ذكر "ماسلو": "بالخبز وحده يحيا االنسان"، وذلك في حالة 

ذا ما شعر االنسان بالجوع، فإن الخبز هو الحاجة الوحيدة ا وجوده!عدم  لتي َتشغل ذهنه واهتمامه، وا 
وُيقنع نفسه في هذه اللحظة بأن كل شيء يمكن أن َيسير على ما ُيرام إذا ما َتوفر له الخبز فقط. وَتكون 
للحاجات الفسيولوجية السيطرة والَغلبة على سلوك الفرد، فيظهر سلوكه ُمتأثرا بها بشكل واضح في أوقات 

 الَمجاعات واألزمات االقتصادية مثال.

 الحتياجات األمنيةا -ب
إاّل أّنه بُمجرد إشباع الموظف درجة كافية من هذه االحتياجات الفسيولوجية، فإن مجموعة أخرى من 
االحتياجات سرعان ما َتْظهر. وَيْنَسى الموظف سريًعا ُجوَعه السابق، ويبدأ في التركيز على إشباع تلك 

كان َيَتَضوَّر ُجوًعا. وهذه المجموعة الجديدة من االحتياجات الجديدة، والتي لم يكن َيشعر بها عندما 
االحتياجات، ُيطلق عليها اسم االحتياجات األمنية. وُكل ما قيل عن االحتياجات الفسيولوجية، ُيمكن 
تكراره بشأن هذه االحتياجات الجديدة. فالموظف هنا يكون شعاره: "باألمن وحده يحيا االنسان"، فإذا 

راء في المكاتب الحكومية واإلدارات المختلفة، وُطرح السؤال اآلتي: لماذا َتْعَمُلون؟ ُأْجرَيت عملية سبر اآل
. وُيَحقق الفرد إشباع حاجته 10فإن اإلجابة المألوفة، باإلشارة أو بالكالم، هي من أجل تحقيق األمن

ستقرة أو الرغبة لألمان واالستقرار عن طريق َتواجده في مجتمع آمن َيحُكمه النظام أو من خالل وظيفة مُ 
.. من جانب آخر، يمكن تحقيق للتأمين.في فتح حساب للتوفير أو الرغبة في الحصول على وثيقة 

احتياجات األمن بتفضيل المألوف والمعروف من األشياء أو الشعور بأهمية العقيدة الدينية، التي َتطرح 
ى. كما ُيمكن اعتبار مسائل أخرى فلسفة عامة تنظم وتفسر العالم في صورة شمولية منتظمة وذات معن
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كالعلم والفلسفة...، كمحاولة لتحقيق احتياجات األمن. وَتْبُرز قيمة احتياجات األمن بدرجة كبيرة في 
 حاالت الطوارئ من حروب، أمراض وكوارث طبيعية...

 احتياجات االنتماء، الحب والعطف  -ت
ذا  لفسيولوجية واالحتياجات األمنية، فإّنه تبدأ ما تم تأمين الشخص على حياته بإشباع االحتياجات اوا 

في الظهور. ويبدأ من ثّمة جوع من نوع آخر، يبدأ في السيطرة على احتياجات االنتماء، الحب والعطف 
الفرد وهو جوع االنتماء إلى الجماعات رسمية كانت أم غير رسمية، وربط عالقات مع اآلخرين وخلق 

 وجة واألوالد.صداقات مع الغير، والحاجة إلى الز 
 
 

 احتياجات التقدير -ث
. َيْبَدأ نوع رابع من االحتياجات في الظهور، يتمثل في احتياجات التقدير. الحتياجات السابقةوبإشباع ا

فكل األشخاص، باستثناء المرضى منهم، تكون لديهم الحاجة أو الرغبة في الحصول على قبول وتقدير 
 الحترام الذات واحترام اآلخرين لهم ولمقدراتهم وانجازاتهم.عال ألنفسهم، كما أنَّهم َيسعون 

وحاجات التقدير ُيمكن تقسيمها إلى نوعين: يتمثل النوع األول، في الحاجة إلى الُقوَّة واإلنجاز والمقدرة 
والثقة في مواجهة اآلخرين والرغبة في االستقالل والحرية؛ في حين أن النوع الثاني، يتمثل في الحاجة 

الُشهرة والمكانة واالعتراف واألهمية. إن تحقيق احتياجات التقدير َيدفع إلى الُشعور بالثقة في النفس إلى 
 واألهمية والقوَّة والمقدرة، أّما عدم تحقيقها قد َيُقود إلى الُشعور بخيبة المسعى، كما قد ُيوّلد أثاًرا مرضية.

 تحقيق الذات احتياجات-ج
ذا ما َتّم للموظفين تلبية ، فغالًبا ما َتجدهم َيخضعون للسكون رغم تعبهم م السابقةجميع احتياجاته وا 

الشديد، فهم دائمو الحركة من أجل بلوغ السعادة. هذه األخيرة، قد َيْسَتْشعُروَنَها من خالل تأديتهم لبعض 
أو ُممارسة الهوايات، كرسم لوحة فنية أو كتابة قصيدة شعرية أو تمضية وقت الفراغ بتأليف رواية درامية 

بعض األنشطة الرياضية... فكل واحد منهم يعمل من أجل تحقيق ذاته من خالل الهواية التي اختارها 
 بطريقته الخاصة.  إلى تلبية احتياجات تحقيق الذات  لنفسه، بمعنى أن كل واحد منهم يسعى
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على الوجه الذي َيْبغيه إن هذه االحتياجات األخيرة نعني بها، في سياق هذه الدراسة، أن ُيصبح الفرد 
لنفسه. وهذه االحتياجات أقّل ُوُضوًحا من غيرها، ألن معظم الموظفين ال يرتبطون بها كثيًرا، فهم ال 
يزالون منهمكين في إشباع الحاجات الثالثة والرابعة. وعلى الرغم من أن تحقيق الذات ُيَسْيطر على قّلة 

وظفين، فهم يختارون الوظائف التي ُيحبونها ويجدون إشباعا من الموظفين فإّنه ُيؤثر تقريًبا في كل الم
معيًنا من انجاز الواجبات التي تتضمنها. وبالدرجة التي يشعر بها الموظفين أن الحاجة الخامسة لها 

 أهمية، فإّنهم يجدون في عملهم نوًعا من الَتحّدي الذي ُيؤدي إلى االشباع الداخلي.

 تقييم النظرية -3
هو أّنها ذات تصور عام، فهي ال تختص بشؤون الموظفين العاملين  ظ على هذه النظريةإن أّول ما يالح

في اإلدارات العامة الحكومية، بل إّنها تتكلم عن الفرد عموًما سواًء كان موظًفا أو غير ذلك. الشيء 
 الذي يدفع إلى طرح السؤال اآلتي: ما هي قيمة النظرية بالنسبة للتنظيم والمنظمات الحكومية؟

 ةقيمة النظري -أ
َتْبُدو قيمة نظرية سلم الحاجات ل "أبراهام ماسلو" في كونها لقيت اهتماًما كبيًرا من طرف الباحثين، 
خاصة من طرف أولئك العاملين في مجال علوم التنظيم اإلداري. فكل الكتب تقريًبا التي ُأّلفت حول 

دارة األ فراد... ال َتكاد َتخلو من هذه موضوع اإلدارة العامة، السلوك التنظيمي، العالقات اإلنسانية وا 
 النظرية.

كما أن الكثير من الباحثين والدارسين استفادوا من هذه النظرية في أبحاثهم، ولعل أبرزهم "دوقالس ماكر 
(. وهذا دليل على أن النظرية تشتمل على بعض الحقائق العلمية والعملية D. McGreogorجر )

لو" بأن تحقيق احتياج معين، يكون السبب والدافع لتحقيق احتياج الهامة، نذكر من بينها أن افتراض "ماس
(، اللذان Cofer&Appleyأعلى أمر صحيح. وهذا بتأكيد العديد من الدارسين أمثال "كوفر و أبلي" )

 .  11أكدا أن األفراد عند جوعهم أو عطشهم أو خوفهم ال يفكرون في االحتياجات األخرى ُمطلقا

: "في ضوء المعلومات الميدانية والتجريبية عن التنظيمات اإلدارية أن الموظفين ويبدو من الواضح أيضا
، والتي هي 12]...[ واالداريين المسؤولين يحملون كثيرا من ]...[ الحاجات التي ترنو وتتطلع إلى االشباع"

 بمثابة الدافع إلى العمل.

حاجات، قابل للتطبيق على المديرين ( أن نموذج أسبقية الKeith Davisَأْثَبت أيضا "كيث ديفيز" )
والعاملين المهنيين المتخصصين في المنظمات المختلفة. حيث أن الموظفين بالمستويات الدنيا انصبت 
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اهتماماتهم على المسائل المتعلقة بالمرتبات واألجور واألمن الوظيفي، كما أن اهتمامات رفاقهم الموظفين 
ل ترتبط بتحقيق الذات. من جهة أخرى، اعتبر "دي قيز" نظرية بالمستويات العليا كانت تتعلق بمسائ

"ماسلو" بمثابة وسيلة مالئمة مريحة تساعد على فهم أّي الحاجات أكثر سيادة وسيطرة على دوافع الفرد 
 العامل في وقت معين.

مثاًل،  وتُتيح باإلضافة إلى ذلك، الفرصة لالستبصار في الماضي واتجاهات المستقبل. فأسبقية الحاجات
تفسر السبب في التركيز على األجور في الصناعة خالل القرن التاسع عشر للميالد، والنمو التدريجي 

. وفي الثالثينيات بدأت قوانين التأمينات تظهر وتسير جنًبا إلى جنب لتأكيدها في القرن العشرين للميالد
ا في المرتبة الثانية من حيث أسبقية فاألمن والسالمة كان ين األمن الصناعي حتى الخمسينيات،مع قوان

الحاجات، وبعد أن َتمَّ مواجهتهما واشباعهما بدأ التأكيد يتركز على الحاجات ذات األسبقية الثالثة وهي 
ستصبح الحاجات الثالث األولى في الترتيب  ،الحاجات االجتماعية. وهذا ُيشير إلى أّنه في المستقبل

 .13أكثر سيطرة على عالقات العاملين قات اإلنسانيةتتضمن أساًسا العالالهرمي، التي 

 ُحُدود النظرية -ب
من جانب آخر، َوَضَع "ديفيز" ُحدوًدا لهذه النظرية. فما هي حدود هذه النظرية؟ يعتقد "ديفيز" أن  لكن

الطريقة الخمسية لتصنيف الحاجات غير طبيعية إلى حّد ما، ألّنه في مواقف الحياة الواقعية تتفاعل 
التالي. ثم إن ، كما ُيوضح ذلك الشكل 14جميع الحاجات بعضها مع بعض في ثنايا الشخص بأكمله

شباع الحاجة رقم 2ال يؤدي حتًما إلى إشباع الحاجة رقم  1إشباع الحاجة رقم  ال يؤدي بالضرورة  2، وا 
ُجزئًيا، لكن حاجته هذه  1وهكذا. فقد يحدث أن يقوم الفرد بإشباع الحاجة رقم  3إلى إشباع الحاجة رقم 

شخص الذي أشبع حاجته المتمثلة في تكوين . ومثال ذلك، ال2قد َتزداد دون أن تظهر هناك حاجة رقم 
مليون دينار جزائري، قد ال تتوقف عند هذا الحّد بل ستزداد هذه الحاجة وُيحاول  100ثروة قدرها 

 مليون دينار جزائري أخرى وهكذا. 200إشباعها ثانية بأن ُيحقق 

ت انتقادين لنظرية سلم (. حيث َقدَّمMichel Sandraوفي نفس هذا االتجاه، َذهبت "ميشال ساندرا" )
الحاجات: يتمثل االنتقاد األول، في أّنه لو كانت احتياجات األفراد العليا ُتْشَبع ُمباشرة بعد إشباع 
االحتياجات التي هي أدنى منها، فبماذا ُيفسر سلوك بعض األفراد الذين قد ال َيتنازلون من مستوياتهم 

عدم إشباع الحاجات الفسيولوجية؟ فقد ُتفضل المرأة الُحرَّة العليا األخالقية أو قيمهم االجتماعية أمام 
الشريفة الموت ُجوًعا وال تُفّرط في عرضها؛ أّما فحوى االنتقاد الثاني: إذا كان إشباع الحاجة األدنى 
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ُيؤدي حْتًما إلى ظهور حاجات أعلى، فبماذا نفسر سلوك بعض األفراد الذين رغم إشباعهم لحاجاتهم 
فإّنهم ال َيْبحثون عن إشباع االحتياجات العليا كالحاجة إلى التقدير واالحترام والحاجة إلى  الفسيولوجية،
 19تحقيق الذات؟

 ثانًيا: تطبيق نظرية "ماسلو" على واقع الموظفين الجزائريين
 معرفة ما إذا كانت الوظيفة الحكومية في الجزائر، قد َحَقَقت للموظف كل احتياجاته الهدف من وراء ذلك

الخمس السابقة أم أّنها لم تتمكن من تحقيقها له. فإذا ُوجد أن احتياجاته ُمَحَقَقة من طرف وظيفته، فهذا يعني 
أن الموظف راض عن وظيفته وبالتالي فهو ُملتزم ُتجاهها بأداء عال، أو العكس أي أّنها لم تستطع تلبية 

ه االحتياجات خارج مجال وظيفته، وهو سبب احتياجاته. ما َيجعله في سعي دائم من أجل تلبية مختلف هذ
 كاف ألن ُيلهيه عن أداء واجبات وظيفته الحكومية بهذاء األداء العالي.

 الموظف الجزائري واالحتياجات الفسيولوجية -0
َذَكر "ماسلو" أن االحتياجات الفسيولوجية الُمَتشكلة من الحاجة إلى الطعام، الماء والمسكن. ُتَمّثل قاعدة 

اجات األخرى حتياجات الكائن البشري. لهذا يسعى الموظف لتلبيتها أوال، ما يجعل االحتيالهرم ال
 هامشية، ثانوية وأحيانا منسية.

، ُيالحظ أن هناك العديد من األسباب التي لها تأثير ُمباشر على عدم إمكانية الواقع الجزائري بالعودة إلى
إشباع الموظف العام الحكومي الحتياجاته الفسيولوجية المتنوعة: كاألكل، الشرب والمسكن. ويبدو أن 

 يلي: فيماهذه األسباب العديدة، ُيمكن اختصارها 

 

 ارتفاع نسبة اإلَعالة -أ
بظاهرة العائلة الممتدة، التي تجعل الموظف شديد االرتباط بعائلته. ما َيْجَعُله في يتسم المجتمع الجزائري 

، ُمْلَزًما وَمْسُؤواًل ُتجاهها عن توفير هذه االحتياجات الفسيولوجية لها. وفي هذا السياق، ُيَشار أحيان كثيرة
لمجموع فئتي األشخاص  َبلغت نسبة معدل االعالة الُمَعرَّف كحاصل القسمة 2017إلى أنه في العام 

على  16(4 177 000سنة فأكثر ) 60( والبالغين 12 300 000سنة ) 19الذين تقل أعمارهم عن 
قد بلغ  17موظف وعون عمومي 2 020 172تعدادات الوظيفة العمومية لنفس العام والتي بلغت حوالي 

 شخص لكل موظف واحد. 8.19
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من  5.68، أي ما يعادل نسبة 18نسمة 4 000 000لي كما ُيقّدر عدد ذوي االحتياجات الخاصة بحوا
ما يعنى  .15م2017جويلية  1يوم  41 700 000المئة من إجمالي السكان البالغ عددهم بأكثر من 

 ارتفاع نسبة اإلعالة في الجزائر.

 انخفاض معدل مساهمة المرأة في القوى العاملة  -ب
، حسب تعريف المكتب الدولي للعمل، حوالي 2017َبلغ إجمالي السكان الُمشتغلين خالل شهر سبتمبر 

 2 475 000شخصا على المستوى الوطني، بينما ُقّدر حجم الفئة النسوية الناشطة  12 258 000
. بالُمقابل يبلغ تعداد العنصر النسوي في الوظيفة العمومية 20من المئة 20.2وهو ما ُيمثل نسبة 

 . 21التعداد اإلجماليمن المئة من  39.69، أي ما نسبته 720 330
َيْبُدو أن انخفاض ُمعدل مساهمة المرأة الجزائرية في القوى العاملة العتبارات دينية، ثقافية      

واجتماعية. َزاد من األعباء المالية والواجبات، التي َتقع على عاتق الموظفين الُذكور في العائلة 
 الجزائرية.

 ارتفاع تكاليف المعيشة -ت
اب المباشرة لعدم إمكانية إشباع الموظف الحكومي الجزائري الحتياجاته الفسيولوجية ُيَعّد من األسب

. 22من المئة 9.6نسبة  2017، حيث بلغ ُمعّدل الَتَغيُّر السنوي ألسعار االستهالك خالل العام المتنوعة
ؤسسات والهيئات بالُمقابل، ارتفع مستوى األجور الشهرية للموظفين العاملين في اإلدارات الحكومية، الم

لى اليوم. ليصل  2010بدءا من العام  23من المئة 7.4التي يحكمها قانون الوظيفة العامة، بنسبة  وا 
. إن عقد مقارنة بسيطة بين النسبتين، 24دينار جزائري 91 000المتوسط الشهري ألجورهم حوالي 

َرة في أجور الموظفين يوضح أن ارتفاع األسعار خالل عام واحد فقط، قد امتص تقريًبا الزياد ة الُمَقرَّ
 خالل السبع سنوات، ما َيجعل من االستحالة بمكان تلبية الموظف لجميع احتياجاته الفسيولوجية.

  2017َضاَعف أيضا في تآكل القدرة الشرائية للموظفين ارتفاع معدل التضخم، الذي بلغ منذ شهر فيفري 
وأحد أهم األسباب التي أدت إلى ارتفاع األسعار، . 29من المئة 9.2حوالي  2018إلى غاية جانفي 

من المئة  20يكمن في التدهور المستمر لقيمة الدينار الجزائري أمام الدوالر األمريكي. حيث فقد نحو 
. بسبب 26دوالر أمريكي 0.0086، وبلغ خالل آخر تداول له 2016/2017من قيمته خالل سنتي: 

مليار دوالر  109وزة البنك المركزي، إذ تراجع هذا األخير من تراجع االحتياط النقدي الموجود في ح
سعر  وينعكس تراجع. 28م2017مليار دوالر أمريكي مع نهاية  57.3إلى  27م2017أمريكي شهر يوليو 

العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية سلبا على األسعار في السوق المحلية، حيث يؤدي ذلك إلى صرف

http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/8d0d69ff-0e42-47aa-b325-03147515892e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/8d0d69ff-0e42-47aa-b325-03147515892e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/8d0d69ff-0e42-47aa-b325-03147515892e
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وردة بشكل مباشر، كما ترتفع أسعار السلع المصنعة محليا التي تستعمل غالء أسعار السلع المست
 (.اأولية، سلع وسيطة، تجهيزات وغيرهمواد )مدخالت مستوردة في إنتاجها 

 أزمة السكن  -ث
وحدة  302 000بلغ حوالي  2017ُتشير األرقام الرسمية إلى أن توزيع تسليم السكنات خالل العام 

مليون وحدة سكنية َسَبَق توزيعها في الفترة الممتدة  3.7ضاف إليها حوالي سكنية من مختلف الصيغ، لتُ 
. ورغم هذا العدد الهائل من الوحدات السكنية الموزعة، ال 25م2016إلى غاية العام  1555من العام 

َأَشارتالعديد تزال شريحة معتبرة من الموظفين لم ُتشبع بعد حاجتها من السكن للعديد من األسباب. حيث 
شخص في ُشقَّة واحدة، وهو بعيد عن المقاييس الدولية  7.19من الدراسات إلى ُوُجود ما ُمَعدَُّله 

 .30بكثير

َفَسح غياب أرقام رسمية ُتْظهر أعداد الموظفين المستفيدين وغير المستفيدين من سكنات بمختلف 
كانون  21ئات غير ُمَتخصصة. ففي يوم الصيغ، المجال الستطالعات الرأي الُمْنَجَزة من جانب هي

َأْطَلَقت يومية النهار، وهي جريدة تصدر باللغة العربية ُموالية كثيًرا  2017األول /ديسمبر من العام 
من المئة من الموظفين الذين َشملهم االستطالع  41للسلطات العمومية، استطالًعا للرأي َأْظَهَر أن 

من المئة أّنهم َيْملكون مسكنا  40ن األجر الزهيد الذي َيَتَقاضْوَنه. فيما أكد َيْسَتْأجُرون مساكنهم، بالرغم م
 .31من المئة اآلخرون َفَيْقُطُنون في بناءات فوضوية 19.9خاصا، أّما 

من المئة من الموظفين َيْسَتْأجُرون مساكنهم   98أّما فيما َيُخص االيجار، فقد َاكََّد االستطالع أيضا، أن 
من المئة  28دوالر أمريكي(، في حين إن  131.76دينار جزائري )حوالي  19000بأكثر من 

لًغا رمزًيا باعتبار أّنهم َيْقُطُنون من المئة مب 14، وَيْدَفع ر جزائريدينا 19000َيْسَتْأجُروَنها بمبلغ أقّل من 
 .32في مساكن وظيفية

َيْبُدو من خالل األرقام السابقة، أن هناك مفارقة كبيرة وواضحة بين احتياجات غالبية الموظفين 
الحكوميين وبين أجرهم الُمَتَواضع. ما َيدفع إلى َطْرح السؤال اآلتي: ماذا يفعل الموظف الحكومي 

قيق احتياجاته واحتياجات من ُيعيُلوَنُهم الفسيولوجية، في ظّل دخله المحدود وارتفاع الجزائري من أجل تح
 أسعار المواد الواسعة االستهالك وأسعار اإليجار؟
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بالنظر َمرَّة ثانية إلى الواقع اإلداري الجزائري، َنرى أن هناك عّدة ُطرق أو بدائل َيْأُخذ بها غالبية 
ادة مداخيلهم، حتى َيَتَسَنى لهم تحقيق احتياجاتهم واحتياجات من الموظفين الحكوميين من أجل زي

 ُيعيلوَنهم الفسيولوجية. وتتمثل هذه البدائل في: 

 العمل اإلضافي -أ
من الموظفين، غير أّنه َأَخَذ في اآلونة األخيرة بهذا  ا على الفئات الُدنياوالذي كان حتى وقت قريب َوْقفً 
م. حيث أن الكثيرين منهم َيُقوُمون بعد اْنَقَضاء ساعات العمل الرسمية بأداء البديل أيًضا الفئات العليا منه

أعمال أخرى )أعمال ُحرَّة أو أعمال في القطاع الخاص( بغرض زيادة دخلهم. ولّما صار األجر الذي 
ذي يتقاضاه الموظف من العمل اإلضافي الذي دائًما ما ُيَمارس في الفترة المسائية، أكبر من الراتب ال

َيحصل عليه َنظير تأديته ألعمال وظيفته الحكومية صباًحا. فقد َصار الموظف ُيركز ُجهده وطاقته 
للعمل المسائي على حساب العمل الصباحي، وللعمل اإلضافي على حساب العمل األساسي. وطبيعًيا، 

َعب وغير قادر على العمل. أن الموظف الذي َيْبُذل طاقًة وُجْهًدا كبيرين في المساء، َيْأتي في الصباح ُمتْ 
 إن هذه الوضعية ساهمت بقدر كبير في تدني أداء الموظفين.

ونظًرا لغياب إحصائيات رسمية وحتى غير رسمية، عن أعداد هؤالء الموظفين الحكوميين الُمَمارسين 
بيتهم من للعمل اإلضافي في الجزائر. إال أن الكثير من الدالئل والقرائن الواقعية، ُتشير إلى أن غال
 411 208األعوان المتعاقدين العاملين بنظام الدوام الجزئي، والذين ُيَقدَّر عددهم اإلجمالي بحوالي 

 .33عون

 الَتَسُرب الوظيفي -ب
يتمثل هذا البديل الثاني في َتْرك الوظيفة الحكومية التي َيَتَقاَضى منها َتْعويًضا نقدًيا والُحُصول على وظيفة 

الهجرة إلى الدول األوروبية خاصة فرنسا. وهذا النوع من الهجرة،  َغالًبا عن طريق، وهو ما يتم 34أخرى
ُيْعَرف باسم "هجرة األدمغة". التي ُتَعدُّ من أخطر أنواع الهجرة، لَما لها من آثار سلبية عديدة على جميع 

تحدة حول حركية األدمغة المهاجرة في نواحي الحياة للبلد الُمَصدِّر للكفاءات. وقد كشفت دراسة لألمم الم
العالم، عن أرقام ُمخيفة َتُخصُّ عدد األدمغة الجزائرية الُمهاجرة، ُتَؤكد مدى حجم الُفرصة الثمينة التي 

دارة َعَجَلة نهضته.  ضيعتها الجزائر في االستثمار في هذه الطاقة البشرية العلمية والفكرية إلنقاذ البلد وا 

حوالي  2012و 1556َيْبُلغ عدد األدمغة الجزائرية التي غادرت الجزائر بين األعوام  فبحسب هذه الدراسة،
من المئة موزعين على باقي دول العالم  10من المئة منهم في فرنسا و 50شخص، ُيوَجد حوالي  900 000
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في  منهم أخصائيين 10 000كطبيب ُمقيم بفرنسا، و 40 000)أمريكا، بريطانيا وكندا(. يعمل حوالي 
 140 000على شهادة الدكتوراه في فرنسا. كما ُيَزاول ما يزيد على  98 000اإلنعاش والجراحة، َحَصل 

طالب جزائري على شهادة  59 000طالب جزائري دراساته في مختلف الجامعات الفرنسية، َتحصل 
كمهندس هناك.  14 000ُمَتحصل على شهادة الليسانس. وَيعمل حوالي  34 000الدراسات العليا هناك، و
من األدمغة  290 000على باقي دول العالم األخرى. اْكَتَسب حوالي  105 000في حين َيَتَوَزع حوالي 

، لتقضي على 36م2016من الدستور الجزائري  63. وجاءت المادة 39الجزائرية على جنسية البلد الُمقيم به
 ُمساعدة له من بوابة المسؤوليات العليا في البلد.كل إطار ُكْفء َيْحُلم بالعودة إلى بلده وتقديم َيّد ال

إن هذا البديل َأَخَذ به الكثير من الموظفين ألسباب عديدة ُنْجمُلَها في: البيروقراطية، المحسوبية وغياب 
َقْوا المناخ الالزم إلجراء الُبُحوث وتطويرها. وقد َمَكَنُهم في وقت قصير، من إْنَجاز ما لم َيَتَمكن رفاقهم الذين بَ 

في البالد من إْنَجازه في سنين. ما َدَفَع بالموظفين الذين َبَقْوا في البالد بأن َيَتَطلَُّعوا وَيْحُلُموا بالهجرة، التي 
ُتَمكُنهم من وظيفة تستطيع تلبية جميع احتياجاتهم السيما الفسيولوجية منها. فإن َتَحَقق الُحلم َخسَرت اإلدارة 

ن لم يتحقق الُحْلم فإّنه َيَودُّ االلتحاق بوظيفة في القطاع الخاص. ورغم الحكومية ُموَظًفا ُمَؤهَ  ًبا، وا  اًل وُمَدرَّ
غياب االحصائيات الرسمية وغير الرسمية عن أعداد الموظفين المتسربين نحو القطاع الخاص، ُتشير 

العينة الَمدروسة نحو التسرب الدراسات الميدانية الجزائرية القليلة بهذا الخصوص، إلى أن هناك َتوُجه ألفراد 
. وفي ُغُضون هذا التنازع بين الهجرة إلى الخارج 37الوظيفي، خاصة في حال َتَوفُّر وظيفة أخرى بأجر ُمرَتفع

ل للمؤسسات والشركات الخاصة، كان الخاسر الوحيد هو األداء والسلوك الوظيفيين اللذين  للعمل هناك والَتَحوُّ
 َتَعطَّاَل. 

 الوظيفة الحكومية للمصلحة الشخصيةاستغالل -ت
َأَخَذ بهذا البديل الثالث بعض الموظفين الحكوميين من أجل زيادة ُدُخولهم، حتى يكون بإمكانهم َتقليص تلك 
الفجوة الَموجودة بين إمكانياتهم المالية واحتياجاتهم خاصة الفسيولوجية منها. فرغم كون الوظيفة الحكومية 

لعام والموظف الحكومي هو خادم هذا الشعب، لكن المالحظ أن أغلب الموظفين َتْرمي تحقيق الصالح ا
الحكوميين الذين َيْعَمُلون في إدارات لها َتعاُمل ُمباشر مع المواطنين، َيْعَمُدون إلى َتْعقيد اإلجراءات اإلدارية 

ْسهيل تلك اإلجراءات. وما َساَعد في َوْجه هؤالء المواطنين، الذين َيْضَطُرون لقضاء أمورهم َدْفع الرشوة لقاء تَ 
على َتَزاُيد العمل بهذا البديل في أوساط الموظفين الحكوميين، هو مجموعة من األسباب نذكر من بينها: 

 ُضْعف الرقابة، غياب الجّدية في ُمحاسبة وعقاب كل من الَراشي والُمْرَتشي.
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 اْلَتَعّدي على ُممتلكات الدولة-ث
الدولة وضمان ديمومة مؤسساتها، أجهزة اسية التي تربط ما بين المواطن و الواجهة األسرغم أن اإلدارة هي 

العاملين على تسيير اإلدارة الجزائرية غياب القيم  الكثير من في السنوات العشرة األخيرةلدى لوحظلكن و 
، واستهانتهم بقيم بللكسب السريع والثراء بأيسر الساألخالقية وانعدام ثقافة المواطنة لديهم وميلهم إلى ا

شباع شهواتهم ، ويكون الخطر أشد وأعظم على المجتمع إذا  المجتمع وقوانينه في سبيل تحقيق رغباتهم وا 
ساد يهدد األمن القومي للجزائر ،وأصبح الفاإلدارة الجزائريةكان الفساد نابعا من أعلى المستويات في 

قضية متعلقة  4923زيد من يأعالج القضاء الجزائر  ،2017الى  2014خالل الفترة الممتدة بين . فومستقبلها
منح االختالس و جرائم الرشوة و ”منها قضايا تتعلق ب الُمَصنَّف في خانة "الخطيرة والخطيرة جًدا"، بالفساد

  .38امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية

 َتَقبُّل الهدايا والرشاوي-ج
الَتَراخي والالُمباالة من جانب عدد كبير من المسؤولين، باإلضافة إلى ففي غياب اإلشراف اإلداري ونسبة 

َتَعُقد اإلجراءات اإلدارية والُجُمود في تفسير نصوص القوانين واللوائح الُمنظمة للعمل. فإن مصالح المواطنين 
لشخصية من قبل كثيًرا ما تتعطل، وُيصبح إْنَجاز العمل بسرعة َضْرًبا من الُمستحيل في غياب الُمتابعة ا

ذا لم َتَتَوافر الُمَتابعة الشخصية، ُتصبح الهدايا والرشاوي أمًرا الزًما إلْنَجاز  صديق أو قريب َيَتَولى إْنَجازه. وا 
 . 35قضية تتعلق برشوة الموظفين العموميين 59. وجود حوالي األعمال

 الحق في االضراب  -ح
، 40لمتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةا 03-06من األمر رقم  36و 39َمَنَحت المادتين 

. للموظف الجزائري ُممارسة الحق النقابي والحق في االضراب على التوالي، في إطار التشريعات المعمول بها
للموظفين بتأسيس منظمات نقابية للدفاع عن مصالح َمْنُسوبيَها،  ،1441-50وقد َسَمَح القانون الجزائري رقم 

. والتعريف البسيط لإلضراب َيْعني قيام سائل عديدة في سبيل تحقيق ذلك من أبرزها االضرابوتلجأ لو 
 سيلة ضغط لتحقيق احتياجاتهم المختلفة.كو  ،الموظفون العامون بالتوقف المؤقت عن العمل بشكل جماعي

العام للعمال الجزائريين تنظيم نقابي، باستثناء نقابة االتحاد  102تتكون الخارطة النقابية الجزائرية من 
(UGTEA:وتتوزع على النحو التالي ،) 

 66 .نقابة عمالية 
 36 42نقابة أرباب العمل. 
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من المئة من المجموع  93قطاع الوظيفة العمومية، وهي بذلك ُتمّثل ما نسبته نقابة في  39َتْنُشط حوالي 
نقابة تابعة لقطاع التربية، بما فيها نقابة االتحاد  13الكلي للنقابات في الجزائر. ُمَقسَّمة على النحو التالي: 

(. SNAPAP( والنقابة الوطنية لمستخدمي اإلدارة العمومية "سناباب" )UGTEAالعام للعمال الجزائريين )
  في قطاع الصحة. أخرى نقابة 19َتَتَواَجد و 

 

في مؤسستين هما: شركة  7و نقابات في قطاع النقل 5نقابة في القطاع االقتصادي،  31َتَتَركَّز حوالي 
(. في حين ُتوَجد ENNA)ُ والمؤسسة الوطنية للمالحة الجوية ( Air Algérieالخطوط الجوية الجزائرية )

 .43(UGTEAنقابة واحدة في القطاع الخاص، باستثناء االتحاد العام للعمال الجزائريين )

والضمان االجتماعي الجزائرية خالل العام َأْحَصت مصلحة مفتشية العمل التابعة لوزارة العمل والتشغيل 
 32إضراب في القطاع االقتصادي و  66منها في اإلدارة العامة،  14إضراب.  112، َشنَّ حوالي 2017

. َتْعكس هذه اإلضرابات خاصة في 44يوم عمل 117 000في القطاع الخاص. َأْسَفَرت عن َتْضييع قرابة 
من المئة من مجموع اإلضرابات، التي َشهَدتها البالد خالل العام  12.9اإلدارة العامة، التي ُتَمّثل نسبة 

 ، حجم المشاكل السوسيو مهنية التي يعيشها َمْنُسوبي هذا القطاع الحساس.  2017

 والتقاعد دون شرط السنّ  التقاعد الُمْسَبقالتقاعد النسبي،  -خ
موجبه ُيمكن للعامل أو الموظف االستفادة من ، والذي ب1349 -57ُأْحدث التقاعد النسبي بمقتضى األمر رقم 

حالته على التقاعد بإرادة ُمْنَفردة لصاحب العمل تكون  معاش تقاعد نسبي بناًء على طلبه وبإرادته الُمْنَفردة، وا 
. وَيْسَتفيد من 1046 -54باطلة وعديمة األثر. أّما التقاعد الُمْسَبق فاْسُتْحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 

، عند بلوغهم سن 47 التقاعدين عمال المؤسسات االقتصادية أو موظفي المؤسسات واإلدارات العموميةكال
سنة بالنسبة للنساء. في حين ُأْوجَد التقاعد دون شرط السّن بموجب األمر رقم  49سنة بالنسبة للرجال و 90
 32د كامل في حالة استيفائه سالف الذكر، حيث َيْستفيد كل أجير بناًء على طلبه من معاش تقاع 57-13

 سنة على األقل من العمل وما ُيقابلها من اشتراك في الضمان االجتماعي دون األخذ بعين االعتبار لسّنه.

ُقّدَر عدد المستفيدين من صيغ التقاعد الثالثة السالفة، بحسب ما كشفه وزير العمل والتشغيل والضمان 
مستفيد من صندوق  3 200 000متقاعد من أصل  1 000 000االجتماعي "مراد زمالي" ما يزيد عن 

 منها يستفيد المعاشات التي قيمة بأن" زمالي" وأكدالضمان االجتماعي، وهو ما ُيَمثل ُمعدل ثلث المتقاعدين. 
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 ب والمقدر الضمان االجتماعي لصندوق السنوي لعجزا قيمة ساويتُ  لتقاعدل هذه األنواع الثالثة أصحاب
 للوقوع تجنبا بها المعمول القانونية السنة إلى الرجوع على الصندوق هُ بَ سْ حَ  ما يجبر وهو .دينار مليار 450

 حيث االجتماعي، الضمان في المشتركين مع مقارنة المتقاعدين بين نسبة المسجل االختالل مامأ .العجز في
 7و 6. في حين أّنه في الدول األوروبية، ُيقابل كل متقاعد بين 48مشترك  2.5واحد متقاعد كل يقابل

 أشخاص في حالة نشاط. 

اَتَجه معظم هؤالء المتقاعدين إلى العمل في القطاع الخاص أو ُممارسة نشاط ُحّر، بهدف الحصول على 
ياب احصائيات أجر إضافي إلى جانب منحة التقاعد العاجزة عن تلبية مختلف احتياجاتهم المختلفة. ورغم غ

رسمية أو حتى غير رسمية عن أعداد هؤالء "المتقاعدين العاملين"، إاّل أن الدالئل تؤكد أن أعدادهم كبيرة 
جًدا، خصوصا وأن سّنهم ووضعهم الصحي ال يزاالن يسمحان لهم بمزاولة العمل. ولعل هذا ما ُيَفّسر 

، 2017مشتغاًل مقارنة بأفريل  241 000الذي بلغ االرتفاع الذي َسَجَله القطاع الخاص في اليد العاملة، و 
. إن إحالل 45من المئة من إجمالي اليد العاملة 63.1مشتغاًل وهو ما ُيعادل  6 897 000ليصل بذلك إلى 

هؤالء الموظفين المتقاعدين، بآخرين ُجدد تنقصهم الخبرة والتجربة في العمل اإلداري. سيؤدي ال َمَحالة إلى 
 أداء هذه اإلدارات لفترة طويلة، والتي في األصل أدائها ضعيف. ُمَضاَعَفة تدني

َنْخُلص من كل ما تقدم، إلى أن هناك عالقة قّوية بين إشباع االحتياجات الفسيولوجية وُضعف أو َتَعّطل أداء 
الموظفين. فالوظيفة الحكومية التي َتُعود على الموظف براتب، ال يسمح له بتلبية مختلف احتياجاته 

فسيولوجية. َسُيْجبُره بالضرورة إلى َطْرق بدائل أخرى، قادرة على إشباع مختلف احتياجاته الفسيولوجية ال
المتنوعة. ما قد َيْنُجم عنه إهمال الوظيفة الحكومية، الذي َيْبُرز في أوجه متعّددة منها: َتَجنُّب أداء العمل، 

لعمل اإلضافي، التسرب الوظيفي، طلب التقاعد للبحث الُحُضور المتأخر للعمل، الُخروج الُمبكر من العمل، ا
 عن عمل آخر...

 الموظف الجزائري واالحتياجات األمنية -6
، َتْبَدأ مجموعة أخرى من االحتياجات في عند إشباع الموظف الحتياجاته الفسيولوجية المتنوعة بدرجة معقولة

"االحتياجات األمنية". وَتْجُدر اإلشارة هنا، إلى أن هناك الُظُهور، وهذه المجموعة َأْطَلق عليها "ماسلو" اسم: 
َصْنف من الموظفين لم يتمكنوا بعد من إشباع احتياجاتهم الفسيولوجية، فما بالك أن ُيفكروا باالحتياجات 

على  90األمنية وُيحاولوا إشباعها. وُيمكن إدراج ضمن هذا الصنف األّول، الموظفين بحسب مستويات التأهيل
 و التالي: النح
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. وهذه المجموعة ُمَخصََّصة لمستويات التعليم 6إلى  1المجموعة )د(، أعوان التنفيذ، وُتوافق األصناف من 
البالغ أو التكوين األدنى من السنة الثالثة من التعليم الثانوي، الُمْكَتمَلة، عند االقتضاء بتكوين مهني. 

ن تعدادات الوظيفة العامة. َيَتَراَوح الراتب الشهري من المئة م 34.10، أي ما نسبته 68591 073هاعدد
من المرسوم الرئاسي رقم  9الرئيسي لموظف مبتدئ ال يمتلك أّي درجة ضمن هذه المجموعة، وفًقا للمادة 

دوالر  124.78) 14179دوالر أمريكي( كحّد أدنى و  75.23دينار جزائري ) 5000بين  304 -07
 أمريكي( كأقصى حّد. 

. وهذه المجموعة ُمخّصصة لمستويات التعليم والتكوين 8و 7)ج(، أعوان التحكم، وُتوافق الصنفين  المجموعة
 14.36، وهي تعادل نسبة 25092 224ب  للسنة الثالثة من التعليم الثانوي وشهادة البكالوريا. المقّدر عددها

لشهري الرئيسي لموظف مبتدئ ال يمتلك من المئة من تعدادات الوظيفة العامة في الجزائر. َيَتَراَوح الراتب ا
دينار  19660بين  304 -07من المرسوم الرئاسي رقم  9أّي درجة ضمن هذه المجموعة، وفًقا للمادة 

 دوالر أمريكي( كأقصى حّد.  145.74) 17099دوالر أمريكي( كحّد أدنى و  137.45جزائري )

وهذه المجموعة ُمَخصََّصة لمستويات البكالوريا  .10و 5المجموعة )ب(، أعوان التطبيق، وُتوافق الصنفين 
زائد سنتين من التكوين كاملتين، أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو البكالوريا زائد ثالث سنوات من 

من المئة. َيَتَراَوح الراتب الشهري الرئيسي  12.05، وُتمثل نسبة 24493 436ب  التكوين. الواصل عددها
 304 -07من المرسوم الرئاسي رقم  9 يمتلك أّي درجة ضمن هذه المجموعة، وفًقا للمادة لموظف مبتدئ ال

دوالر أمريكي(  178.47) 20389دوالر أمريكي( كحّد أدنى و  169.14دينار جزائري ) 18810بين 
حيث يبلغ  كأقصى حّد. ُتَشّكل هذه المجموعات الثالث )د، ج، ب( األغلبية في اإلدارات الحكومية الجزائرية،

 من المئة.  60.97، بنسبة إجمالية تُقدَّر بحوالي 1 223 733عددها مجتمعة ب 

أّما بالنسبة للصنف الثاني فَيْشُمل المجموعة )أ(، أعوان التصميم والبحث أو الدراسات، وُتوافق األصناف من 
لمستويات التعليم أو  خارج الصنف. وهذه المجموعة ُمَخصََّصة 7وكذا األقسام الفرعية ال  17إلى  11

خارج الصنف، فهي ُتوافق  7التكوين الُمعادلة لشهادة الليسانس على األقّل. وفيما يخص األقسام ال 
(، والدكتوراه، ودكتوراه الدولة DEMSمستويات تأهيل الماجستير، وشهادة الدراسات الطبية الُمَتَخّصَصة  )

، وهو ما 94إطار 787 435َقّدر حجم هذه المجموعة ب ( والتأهيل الجامعي. ويُ DESMفي العلوم الطبية )
من المئة من المجموع الكلي لتعدادات الوظيفة العامة في الجزائر. َيَتَراَوح الراتب  38.57ُيعادل نسبة 

من المرسوم  9الشهري الرئيسي لموظف مبتدئ ال يمتلك أّي درجة ضمن هذه المجموعة، وفًقا للمادة 
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 66600دوالر أمريكي( كحّد أدنى و  157.25دينار جزائري ) 22410بين  304 -07الرئاسي رقم 
دوالر أمريكي( كأقصى حّد. َمكََّنت الظروف المادية للمجموعة )أ(، إلى حّد ما، من تلبية  986.33)

. وعليه، احتياجاتها الفسيولوجية نسبًيا. لهذا فهي ُتريد أن َتكون آمنة في  نفسها، ُمْمَتَلَكاتها، صحتها ووظيفتها
سوف ُيَتَطرَّق إلى هذه النواحي الثالث الُمتَّصلة باألمن وهي: األمن على النفس والُمْمَتَلَكات، األمن الصحي 

 واألمن الوظيفي. 

 أمن الموظف على نفسه، عائلته وُمْمَتَلَكاته -أ
األمن العمومي  شرطي لضمان وَتْعزيز 889 000، حوالي 2017َجنََّدت السلطات الجزائرية، خالل العام 

. لُتَعدَّ الجزائر بذلك من أكبر الدول التي لديها أكبر عدد من أفراد الشرطة مقارنة 99على المستوى الوطني
، 96مواطن 100 000شرطي لكل  429بعدد السكان، حيث َحلَّت في المرتبة السادسة عالمًيا بنسبة بلغت 

( األمريكية. ومع ذلك، َكُثَرت االحتجاجات Bloombergبحسب آخر إحصائيات نشرتها وكالة "بلومبرغ" )
من المئة. لدرجة  16االجتماعية والمهنية، وارَتَفَعت ُمَعدَّاَلت الجريمة بشكل الفت خالل هذا العام بنسبة 

عالمًيا والسادسة عربًيا والثالثة بين دول شمال القارة األفريقية من أصل  45ُصنََّفت الجزائر في المرتبة ال 
موسوعة  نشرها موقع، 2017. من طرف دراسة حديثة عن مؤشر الجريمة في العالم لسنة 97لةدو  129

 .”نامبيو“قاعدة البيانات 

 :98، باختصار على ما يلي2017َتَضمََّنت الحصيلة السنوية لألمن الوطني الجزائري، خالل العام 
  68ة في اليوم. تّم معالجة جريم 627قضية، أي بمعدل  228 753ُقّدَر عدد القضايا اإلجرامية ب 

 من المئة منها غير معالجة. 32من المئة منها، في حين بقيت 
  من المئة، وبالممتلكات بنسبة  34.34ُقّدرت نسبة الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن األشخاص ب

 2.09من المئة وكذا المساس باألخالق بنسبة  0.53من المئة، الجريمة السيبرانية بنسبة  39.60
من المئة، القضايا االقتصادية والمالية بنسبة  11.22ن المئة، المساس باألمن العمومي بنسبة م

 من المئة. 11.04من المئة وقضايا إجرامية أخرى خاصة المخدرات بنسبة  4.82
  عملية يومًيا، َتمَّ تحويل على إثرها  14عملية تتعلق بمكافحة المخدرات، أي بمعدل  9039ُأْحصي

 لمصالح الشرطة القضائية. شخًصا 413
  اعتداء يومي. 28.16اعتداء لفظي وجسدي في الفضاء العمومي، أي بمعدل  10282ُسجل 
  احتجاج يومي، ُأصيب  14احتجاج، أي بُمعدل  9105َبَلَغ عدد االحتجاجات االجتماعية والمهنية

 شخًصا بجروح متفاوتة الخطورة. 223خاللها 
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ريمة في الفترة األخيرة، َتظَاُفر العديد من العوامل السياسّية، االقتصادية، وَساعد على ارتفاع معدالت الج
االجتماعية والنفسية من جهة. ومن جهة ثانية، ظاهرة الهجرة الريفية نحو المدن، ولجوء مواطني بعض دول 

يش الجوار المضطربة إلى الجزائر للبحث عن وظيفة أو عمل. ولما كان صعًبا الحصول على وظيفة، تع
فئات واسعة من هؤالء المهاجرين على الجريمة. وفي ضوء هذا الواقع الُمَتسم بغياب األمن، َيعيش الكثير من 
الموظفين الحكوميين في قلق دائم على أمنهم وأمن أطفالهم وُمْمَتلكاتهم. ولَدْرء هذا القلق، َيُقوم بعض هؤالء 

هم وأمن أسرهم وممتلكاتهم. ومن البديهي، أن الموظفون في بعض الحاالت، بتنظيم أنفسهم لضمان أمن
الموظف الذي َيَظلُّ طوال الليل وهو يحرس من دون نوم، سيأتي في الصباح ُمْنَهَك القوى وغير قادر على 

 أداء واجبات وظيفته بكفاءة وفعالية.

 

 

 أمن الموظف الصحي: -ب
من  26، و95المئة بحسب تقديرات رسميةمن  12.33إن ارتفاع نسبة األمية في الجزائر، والتي وصلت إلى 

 900 000وهو ما ُيعادل حوالي ، 60المئة بحسب تقديرات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "األليسكو"
شخص على التوالي. َجَعَل كال من الوعي الصحي والثقافة الغذائية، ال َيْحَظَيان بفهم  11 000 000إلى  9

دراك الكثير من السك ان. لذلك َتْنَتشر األمراض واألوبئة، التي على رأسها خاصة أمراض القلب والشرايين، وا 
، حمى التيفوييد، التهاب الكبد، حاالت االسهال، الحصبة والكزاز، السعال 61داء السكري، أمراض السرطان

ل هذه الفئات في أوساط فئات عريضة من المجتمع الجزائري، وذلك بسبب جه ...62الديكي، التهاب السحايا
لطبيعة هذه األمراض وُطُرق الوقاية منها أواًل، ثم بسبب الُممارسات الخاطئة وعدم االهتمام بالنظافة مع 
الجهل بالثقافة الغذائية. هذا باإلضافة إلى ما َيْجَتاُح الجزائر من جفاف وُشّح في المياه، َجَعَلَها ُتَصنَّف ضمن 

متر مكعب  900يث اإلمكانات المائية. حيث تَُقدَّر حالًيا وفرة الماء بحوالي قائمة البلدان األكثر ُفْقًرا من ح
متر  1000للفرد الواحد سنويا، وهو تحت الحّد األدنى النظري للندرة التي ُيحّدُدها البنك العالمي بمقدار 

وب على مدار جزائري َيصُلُهم الماء الشر  11 000 000. كما أن هناك حوالي 63مكعب للفرد الواحد سنوًيا
جزائري، ما يعني عدم استفادة الغالبية العظمى من الجزائريين من هذه  41 700 000الساعة من أصل 

 . ما َيْعني بشكل أو بآخر، أن الكثير من الموظفين لم ُيَلُبوا حاجتهم من المياه. 64المادة الحيوية بشكل يومي
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صالح المستشفيات الجزائرية، إلى أن التغطية ُتشير اإلحصائيات الصحية الرسمية، لوزارة الصحة وال سكان وا 
 :69الصحية في الجزائر هي على النحو التالي

 1.7  ساكن. 1000سرير لكل 
  ساكن. 23 517عيادة واحدة لكل 
  ساكن. 6 886قاعة عالج واحدة لكل 
  ساكن. 1 118طبيب عام واحد لكل 
  ساكن 1 413طبيب ُمْخَتص واحد لكل 
  ساكن. 2 572لكل جراح أسنان واحد 
  ساكن. 3 467صيدلي واحد لكل 
  ساكن. 329ُمَمّرض واحد لكل 
  ساكن. 1 203قابلة واحدة لكل 

وُيعتبر هذا المعدل غير ُمْرض، وبعيد عن مقاييس منظمة الصحة العالمية. هذا فضال عن التفاوتات 
ا فإن الواليات الثالثة الكبرى في الجهوية، التي ال َتزال جّد شديدة فيما َيُخص األطباء األخصائيين. وهكذ

من المئة من األطباء األخصائيين في  93الوطن وهي: الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة َتَتَمْرَكز بها نسبة 
ذا ما ُأسُتْشهد بالجزائر العاصمة كمثال، فيوجد بها 66من المئة في القطاع الخاص 34القطاع العام و . وا 

 .67ساكن في والية أدرار الجنوبية 2000قابل طبيب واحد لقرابة ساكن، م 318طبيب واحد لكل 

كما ُتْظهر اإلحصاءات الرسمية َتَركُّز األطباء، وخاصة األخصائيين منهم، في المنطقة الشمالية الوسطى 
. وفي ما َتَعلَّق 68من المئة، وَتْسجيل ُنْقص سافر في جميع التخصصات في جنوب البالد 44.9بنسبة 

لبنى التحتية للصحة العامة حسب المناطق، ُتْظهر أيضا اإلحصاءات أوجه ُقُصور وأوجه عدم بتوزيع ا
من المئة من المستشفيات في الشمال،  61مساواة في بعض المناطق بالمقارنة مع غيرها. في الواقع، َتَقع 

لغربي. من ناحية من المئة في الشمال ا 16.7من المئة في المنطقة الشمالية الوسطى مقابل  28.4منها 
من المئة،  11.7من المئة في منطقة الهضاب العليا. أّما منطقة الجنوب فلديها فقط  27.3أخرى، ُيوجد 

 .65من المئة في منطقة الجنوب الكبير 1.4منها 

من المئة منها في المنطقة الشمالية الوسطى  90وَتَتَركَّز المستشفيات الجامعية في شمال البالد، حيث يوجد 
 14من المئة في الشمال الشرقي، و 14من المئة في الشمال الغربي، و 21)خاصة الجزائر العاصمة(، و
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َتوزيع مؤسسات الصحة العامة، حيث  من المئة في الهضاب العليا الشرقية. كما ُتوجد َتَفاُوَتات جهوية في
 .70من المئة فقط في الهضاب العليا 30من المئة من العيادات وقاعات العالج في شمال البالد، و 98َيَقع 

من المئة من العيادات الخاصة  73أّما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن الَتَفاُوَتات أكثر ُوُضوًحا، من حيث أن 
من المئة  19من المئة في الشمال الغربي و 17من المئة في وسط الشمال،  42 ُمَتواجدة في الشمال )منها

 4.2من المئة فقط في الجنوب )منها  9من المئة في الهضاب العليا و 21في المناطق الشمالية الشرقية(، و
في الجنوب(. أّما بالنسبة  0.2من المئة في الجنوب الغربي و 0.6من المئة في الجنوب الشرقي، و

 .71نطقتي: الجنوب الغربي والجنوب الكبير، فإن هذه العيادات الخاصة غائبة تماًما في هاتين المنطقتينلم

إن هذا التوزيع غير العادل في الهياكل الصحية والخدمات الصحية، أديا إلى ُنُزوح المرضى وذويهم إلى هذه 
لهذه الخدمات الصحية. ما َشكَّل عبًئا إضافًيا الواليات الثالثة الكبرى، وبصفة خاصة الجزائر العاصمة، َطَلًبا 

على ذوي هؤالء المرضى، وَأْفَضى إلى تدني دخلهم الحقيقي على قلَّته من جهة. ومن جهة أخرى، أدى ُنُزوح 
رهاق الكوادر والموارد المحدودة  المرضى إلى العاصمة للعالج إلى َتَدْهور الخدمات الصحية الُمتاحة، وا 

وحدات الصحية. ما َدَفع بالكثيرين للُُّجوء إلى العيادات والمستشفيات الخاصة، َهَرًبا من الُمتاحة لهذه ال
االنتظار الطويل والخدمات الُمَتَدّنية التي َصارت سمة من سمات الوحدات العالجية الحكومية. وأدت زيادة 

 100 000ي ال تقّل عن الطلب على العالج إلى ارتفاع تكاليف العالج في الوحدات الطبية الخاصة، الت
دوالر أمريكي( ألبسط عملية جراحية، كما أدى إلى ارتفاع أسعار األدوية. وكانت  877.55دينار جزائري )

 من نتائج كل هذا، انخفاض الدخل الحقيقي للكثير من فئات الموظفين الحكوميين والذي هو أصاًل ُمْنَخفض.

ي َيعيشها الكثير من الموظفين الحكوميين الجزائريين في سبيل من كل ما َتَقّدم، َتَتضح درجة الُمعاناة الت
َتوفير األمن الصحي والرعاية الصحية والعالج لهم وألفراد أسرتهم. وهذه الُمعاناة الجسدية )الترحال إلى 

نفسية الجزائر العاصمة( والمادية )التكلفة الُمرتفعة للعالج في العيادات الخاصة وأسعار األدوية المرتفعة( وال
)عدم وجود األطباء في بعض الحاالت خاصة األخصائيين منهم(، َجَعَلت الموظف يعيش في حالة من القلق 
على مستقبله ومستقبل أفراد أسرته الصحي. ما َجَعَله يسعى جاهًدا الغتنام الفرص للهجرة خارج البالد، أو 

لى أن تَُتاح له  ترك الوظيفة الحكومية والظفر بوظيفة أخرى في القطاع الخاص أو ُممارسة األعمال الُحرَّة. وا 
 هذه الفرص، فإّن الخاسر األكبر هو األداء الوظيفي.

 األمن واالستقرار الوظيفي -ت
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وهو ناتج عن الكثير من األسباب، لعل أهمها: األول، يتمثل في عدم تخصيص وظائف دائمة لكل 
. ما َيخلق لديهم ُشعوًرا بالخوف من 72عاقدعون مت 411 208الموظفين، حيث يبلغ عدد المتعاقدين ب 

الطرد في أّي وقت دون سابق إنذار، األمر الذي ينعكس سلًبا على أدائهم؛ الثاني، َيَتَلَخص في عدم وضع 
-06من األمر  198ُقُيود للسلطة التعسفية لإلدارة في ميدان إجراء التنقالت، كما هو واضح في المادة 

ل وظيفة ُمناسبة في مدينة سكنية ُمْمتعة، إلى وظيفة أخرى في قرية َنائية . ومنه فنقل موظف يشغ0373
ُمْقفرة، العتبارات سياسّية أو باختبارات تعسفية. ال شك أّنه َيْجَعل الموظف َيشعر بعدم األمن واالستقرار، 

 ومن ثّم إعاقة تنمية أدائه الوظيفي؛

ما ُيْطَلق عليه "الفصل عن غير الطريق التأديبي"،  ويتمثل السبب الثالث، في فصل الموظف لعدم الثقة أو
، باعتباره ُيَشّكل تهديًدا سافًرا ألمن 0374-06من األمر رقم  176إلى  163المنصوص عليه في المواد من 

واستقرار الموظف. ففي الوقت الذي تُْقصُر فيه بعض الدول هذا النوع من الفصل على كبار الموظفين 
َجاُز في الجزائر الفصل بغير الطريق التأديبي لكل الموظفين وبال َحْصر لحاالته، وألّي وحدهم دون غيرهم، يُ 

سبب تَُقّدُره اإلدارة ودون أن ُتْلَزَم بذكر السبب في قرار الفصل. كما َتذهب إلى أبعد من ذلك، َفَتْجَعل قرار 
ًنا من رقابة القضاء. فالوزير مثاًل َيحُق له إنهاء خدم ة أّي موظف دون ذكر أسباب ذلك، الفصل ُمَحصَّ

. وهذا َيْسَتْتبع خلق جو من الُشعور بعدم األمن 79وَيْكَتفي فقط بعبارة: "ُيَحال على التقاعد للصالح العام"
 واالستقرار، ومن ثّم انعدام االلتزام الوظيفي الُمؤدي َحْتًما إلى َتَدني األداء؛

َغيُّر الُمْسَتمر في القيادات اإلدارية سواًء على مستوى الحكومة أّما السبب الرابع واألخير، فَيْكُمن في التَ 
والوزارات المختلفة، أو على مستوى الوحدات واألجهزة اإلدارية. حيث تعاقب على الوزارة األولى خالل العام 

، أي بمعدل أربعة أشهر لكل وزير أول. ما اْسَتْتَبَع الكثير من التعيينات الجديدة 76ثالثة وزراء 2017
وعمليات، اإللغاء، االستحداث، الدمج والفصل في الوزارات والهيئات. وَتَميَّزت هذه العمليات بالتكرار، 

من التغييرات، الكثير من  الفجائية وعدم اتباع الطرق والوسائل العلمية. وبالتالي، أفرزت هذه السلسلة الطويلة
 السلبيات كان أبرزها تدني األداء وتعطله في كثير من األحيان. 

وَيْبُدو أن التغيير الُمسَتمر في قيادات الوزارات واإلدارات المركزية، قد انعكست آثاره سلبا على أداء الوحدات 
والجهوية(. هذه األخيرة، عرفت هي األخرى واألجهزة اإلدارية المحلية )الواليات، الدوائر، المديريات المحلية 

تغييًرا على مستوى قياداتها، والتي عملت بدورها على إحداث عمليات اإللغاء، الدمج والفصل... ما َتَرَتب 
 عنه الكثير من السلبيات، سواًء على مستوى الُمتابعة أو وضع السياسات.
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 الموظف الجزائري واالحتياجات االجتماعية -3
من أمثلتها: رغبة نتماء في الُظهور، بُمجرد ما ُتْشَبع االحتياجات السابقة.و حتياجات الحب، العطف واالَتْبَدأ ا

ْنَجاب األطفال  ...الموظف في الزواج، َتكوين األسرة وا 

، بسبب األزمة 2017 -2016بالنظر إلى الواقع الجزائري، فإّن ُخُمول النشاط االقتصادي خالل عامي 
لية التي تعيشها الجزائر، َجَراء انخفاض سعر برميل النفط. َساَهم بشكل كبير في تحديد االقتصادية والما

، َعَرَفت 2016إشباع االحتياجات االجتماعية. حيث ُتشير آخر اإلحصاءات إلى أن عدد اْلَزَواَجات لسنة 
من  3.4اْنخفاًضا بنسبة حالة، وهو ما ُيعادل  396 000تراُجًعا َهاًما، حيث َسجَّلت مصالح الحالة المدنية 

. وبذلك عرف الُمعّدل الخام للزواجات 2019زواج مقارنة بسنة  12 000المئة، ما ُيعادل َتراجع ب 
 . 77م2016من المئة العام  8.73إلى  2019من المئة العام  5.24انخفاًضا ُمعتبًرا، حيث انتقل من 

. 78سنة للذكور واالناث 39ُيَقدَّر بحوالي أكثر من  ُتَوّضح األرقام أيضا إلى أن متوسط عمر الزواج األّول،
سنة بالنسبة  18سنة للذكور و 23، في حين كان 1552سنة لإلناث سنة  26سنة للذكور و 30بينما كان 

 18 000 000. ما َضاَعف أعداد الُعَزاب في الجزائر، حيث ُيَقّدرون حالًيا بأكثر 75م1566لإلناث سنة 
. ولعل السبب الرئيسي لهذا الواقع هو التكاليف 80رجل 7 000 000امرأة و 11 000 000عازب، منهم 

دوالر  4356.49دينار جزائري على أقّل تقدير ) 900 000الباهظة للزواج، التي قد ُتَكّلف مبلًغا مالًيا قدرة 
 أو من أسرة ألخرى.َداد هذا المبلغ من منطقة ألخرى أمريكي(. حيث قد َيزْ 

فإّن الموظف الشباب الذي ُيحاول أن َيَدخر تكاليف الزواج، لن يستطيع قطعا توفير وعلى هذا األساس، 
سنة  40المبالغ المطلوبة من المرتب الذي يتقاضاه. حيث ُيشكل الموظفين الشباب الذين ال تتجاوز أعمارهم 

موظف  1 010 430من المئة، وهو ما ُيعادل  90.01األغلبية في تعدادات الوظيفة العمومية بنسبة 
 .81شاب

وعليه، لكي يتمكن الموظف الشاب من تحقيق احتياجاته االجتماعية، فإّنه قد يلجأ إلى سبيلين: األول، هو 
، والذي من ذا انعكاسات جّد سلبية سواًء عليهالهجرة إلى الدول األوروبية والزواج هناك بأجنبية. وفي ه

أو على الموظفين الذين َبَقْوا في البالد؛ أّما السبيل الثاني، الُمحتمل أن يتنازل عن قّيمه وعاداته وتقاليده... 
فيتمثل في استغالل الموظفين الذين َبَقْوا في البالد، َطْوًعا أو َكْرًها، لوقت الوظيفة الرسمية إّما ألداء نشاطات 

ة مستلزمات وأعمال ُحّرة )تجارة أو وظيفة في القطاع الخاص(، بغرض زيادة ُدُخولهم لُتمكنهم من مقابل
 الزواج. أو استغالل الوظيفة الحكومية للمصلحة الشخصية.
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إن هذا الواقع االجتماعي الَمْأَساوي الذي دفع بالعديد من الموظفين الشباب إلى الُعُزوف عن الزواج في سّن 
ُمبكرة، َأْفَقَدُهم اإلحساس باالنتماء األسري والعائلي والذي اْمَتد بدوره إلى الوظيفة الحكومية التي عرفت 

 مستويات عالية في تدني األداء.  

 واحتياجات التقدير الموظف الجزائري -4
ولو بشكل نسبي، فإّنه َيْسعى إلى ُمحاولة ات الثالثة السابقة بعد أن َيَتَحَقق للموظف تلبية جميع االحتياج

 هما: ، بدورها، إلى نوعانتنقسمْعَرف باسم "احتياجات التقدير". والتيإشباع نوع آخر من االحتياجات يُ 
 الثقة في ُمواجهة اآلخرين، الرغبة في االستقاللية والحرية.الرغبة في الُقّوة، اإلنجاز، المقدرة،  -أ

 الرغبة في الُشهرة، المكانة، االعتراف، االنتباه واألهمية أو التقدير.  -ب

الُمالحظ بالنظر إلى الواقع الجزائري أّنه في الماضي القريب، أي خالل سنوات التسعينيات وما قبلها، كان 
مجتمع الجزائري من نصيب فئات واسعة من الموظفين الحكوميين وقطاعات االحترام، القبول والتقدير في ال

. 82كبيرة من المهنيين من أساتذة الجامعات، المعلمين في مختلف أطوار التعليم، األطباء والمهندسين وغيرهم
رامه له، م وما بعدها، َتَغيَّر الوضع تماًما وأصبح تقدير المجتمع للفرد وقبوله واحت2000لكن مع حلول سنة 

ُمْرَتبط بما يملكه الفرد من أرصدة بالبنوك، نوعية السكن وعدد طوابقه ومنطقة تواجده، نوعية السيارة التي 
يقودها، العالمة التجارية لجهاز هاتفه النقال وعالمة المالبس التي يرتديها وما إلى ذلك من مؤشرات 

ى به فئات عريضة من الموظفين إلى طوائف أخرى مجتمعات المادة. لهذا انتقل هذا التقدير الذي كانت تحظ
 جديدة من العاملين بالتجارة والُمَمارسين لبعض األنشطة الحرفية الُمْربَحة.

ولمَّا كان صعًبا على بعض فئات الموظفين قبول هذا التغّير، الذي طرأ على مستوى المفاهيم والقيم 
ل القدير عنهم إلى طوائف أخرى جديدة، بالُلُجوء االجتماعية لدى الجزائريين. فقد َتَجلَّت ُرُدود أ فعالهم إزاء َتَحوُّ

إلى ُطرق أخرى َعلََّها ُتوفر لهم هذا التقدير واالحترام الذي لم تستطع الوظيفة الحكومية توفيره لهم. ومن بين 
م من كسب هذه الطرق، ُلُجوء الموظفين إلى الهجرة خارج الوطن للعمل هناك والحصول على أموال، ُتمكنه

منزل، شراء سيارة وفتح رصيد بنكي وما إلى ذلك عند عودتهم إلى أرض الوطن. هذا ُكلُّه من أجل أن 
َيْحَضْوا بقبول وتقدير واحترام مجتمعهم لهم. لكن، َيْبُدو أن الهجرة إلى خارج الوطن لها انعكاسات سلبية على 

 األداء العام للموظفين.

 تحقيق الذات الموظف الجزائري واحتياجات -5
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ُتَمثل احتياجات تحقيق الذات قمة هرم "ماسلو" الحتياجات الكائن البشري، وَتْبَدأ هذه االحتياجات في الُظهور 
. وُتَعرَّف احتياجات تحقيق الذات، في سياق هذه السابقةعندما تتحقق، ولو نسبًيا، جميع االحتياجات األربع 

 الذي اْرَتَضاُه لنفسه.الدراسة، بأن ُيْصبح الفرد على الوجه 

َرها  بالنظر إلى الواقع الجزائري، َيَتضح أّنه ال ُيمكن الحديث عن إشباع احتياجات تحقيق الذات، كما َتَصوَّ
"ماسلو"، من قبل الموظفين الحكوميين الجزائريين. بسبب أن الغالبية الُعظمى من هؤالء الموظفين والُمقّدرة، 

من المئة، تنتمي إلى فئة الفقراء وأُجورها تقع  60.97وهو ما ُيعادل نسبة  1 223 733كما ُأْسلف، بحوالي 
دوالر أمريكي( كحّد أدنى  75.23دينار جزائري ) 5000فوق المستوى األعلى للفقر، الُمَقدَّر بمبلغ 

ة دوالر أمريكي( كأقصى حّد. وعليه، فباستثناء فئات قليلة من الموظفين، ُقّدَرت بنسب 178.47) 20389و
إطار. فإّن الغالبية العظمى من هؤالء الموظفين الحكوميين،  787 435من المئة وهو ما ُيعادل  38.57

شباع قدر قليل من االحتياجات األمنية وقدر أقّل من  َتْسَعى جاهدة من أجل تلبية االحتياجات الفسيولوجية وا 
 االحتياجات االجتماعية.

 خاتمة
األداء الوظيفي وهرم "ماسلو" لالحتياجات الخمسة  عالقة وثيقة بينَيْبُدو، من كل ما سبق، أن هناك 

المختلفة: الفسيولوجية، األمنية، االجتماعية، التقدير واحتياجات تحقيق الذات. وَتَتضح هذه العالقة من خالل 
احتياجاته أن التزام الموظف بأداء واجبات وظيفته على أكمل وجه، َمْرُهون بُقْدَرة هذه الوظيفة على إشباع 

الخمس السابقة. أّما في حالة ما إذا َعَجَزت هذه الوظيفة عن تلبية مختلف احتياجاته السابقة، فإن هذا 
سُيعطل األداء ال محالة وسيترتب عنه، على حّد تعبير محمد علي شهيب، انسحاب الموظف من وظيفته وقد 

 :83يأخذ هذا االنسحاب أشكاال ُمتعّددة من بينها
 .(المادي من العمل )ترك الوظيفةالخروج  -1
 الغياب الُمتكرر عن مواعيد العمل. -2
 التأخير المتكرر عن مواعيد العمل. -3
 ُمهاجمة وكره الموظف لرئيسه... -4

 
 

 الهوامش
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على أمانة عمان غازي حسن عودة الحاليبة، "أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات القطاع العام  في األردن: دراسة تطبيقية  -1
 . 1، ص 2013، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط[، رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة األعمالالكبرى"، ]
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Arabised Elite Use of French Language the inAn Inquiry  

 

 بحث في مسألة استعمال النخبة المعربة للغة الفرنسية

 

 
 1ين تسعديتدد. مسيح ال    

 السياسيةرسة الوطنية العليا للعلوم دأستاذة محاضرة. امل 1

djamilam.78@gmail.com               

 12/50/8512القبول: تاريخ                                                                                      11/50/8512تاريخ الاستالم: 

Abstract: 

This paper addresses the theme of The Arabized Elite Use of French Language in an attempt 

to answer the following Questions: Why does the Algerian Arabized Elite use the French 

language? Is it a proof for Arabization process failure, which has produced Arabized elite 

striving to speak French even in daily- life discussions?  

The study reveals that The French language in Algeria is a complex issue because of both the 

heavy colonial legacy, and the need for a national well-defined identity. In fact, linguistic 

Nationalism adopted by Algerian leaders since the beginnings of independence was a failure, 

and the unification of one nation under one language becomes a fallacy.  

The failure in replacing French by Arabic is shown through the behavior of the Arabized 

Algerian elite that strives to show the mastery of French language, as a result of the absence 

of strategic planning when dealing with issues related to identity, and the ignorance of the 

multilingual characteristics of the Algerian society which needs a real coexistence of the 

different existing languages. 

Key Words: Algerian Nationalism, Arabization process, French language, intellectual Arabized Elite. 
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 الملخص:

التساؤالت التالية: لماذا  لىلإلجابة عولة اعالج الدراسة أدناه موضوع استخدام النخبة الجزائرية المعربة للغة الفرنسية في محت

تستخدم النخبة الجزائرية المعربة اللغة الفرنسية؟ هل يمكن الحديث عن فشل مسار التعريب إذا كان نتاجه نخبة تسعى بكل 

جزائر الدراسة أّن مسالة اللغة الفرنسية في ال البسيط؟ لتوضحاليومي  ما في وسعها لتتحدث باللغة الفرنسية حتى في حديثها

 لهوية وطنية محددة المعالم من جهة أخرى.  جهة، والحاجةمن  االستعماريمسألة جد معقدة بفعل اإلرث 

أّن شعار " أمة  ألنه اتضح والواقع أن مشروع القومية اللغوية الذي تبنته القيادة الجزائرية منذ فجر االستقالل قد باء بالفشل

 سعي النخبة المثقفة المعربة الستخدام اللغة الفرنسيةدرج ين الخيال. هنامن قبيل  عدرويج له يواحدة، لغة واحدة" الذي تم الت

لما يتعلق بمسائل الهوية الوطنية،  االستراتيجيغياب التخطيط  لىمحاولة منها لتبيان تحكمها فيها، وهو دليل قاطع ع

هو بحاجة إلى تعايش حقيقي بين الذي  هذا األخير، الطبيعة المتعددة اللغات واأللسن التي تميز المجتمع الجزائري وتجاهل

 .مختلف اللغات واللهجات الموجودة

 القومية الجزائرية، مسار التعريب، اللغة الفرنسية، النخبة المثقفة المعربة. :الكلمات الدالة

Introduction: 

French colonialism in Algeria has had great impacts on various sectors; it was not a simple 

mandatory task as it was the case in Tunisia or Morocco, but rather a political, economic and 

cultural domination of the powerful over the weak. The fact that pushed scholars to be 

interested in studying the uniqueness of Algerian case in the history of colonialism. 

To achieve its ultimate aim that was the annexation of the Algerian “territory” to the French 

one, France worked hard to subdue the resisting indigenous people through several methods. 

The most brutal and disastrous remains the eradication of the existing culture using the so-

called “civilizing mission” common to all European colonial powers. The French who were 
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fascinated by their Linguistic Nationalism brought it with them to their new colony and 

imposed it on the Algerian people. After more than a century under the yoke of French 

colonialism, the Algerian society became partially “frenchified”. However, the Arab language 

did not disappear, as the French imagined and wished, thanks to the resisting role of some 

nationalist and religious men. 

As soon as Algerians freed themselves, the French Nationalism was replaced by the Algerian 

one via Arabization, the process that was both zealous and sloppy in terms of the lack of 

effective human resources. Meanwhile, the blank posts left by the French and the Europeans, 

when returned to their native countries, were filled with the Algerian Francophone Elite that 

gained its learning from French schools in the colonial era. That fact led to a francophone 

intelligentsia deciding over many vital issues in the country, when the latter was in need for 

them in the strategic posts. 

After several decades these realities proved the continuity of the French Agenda in Algeria, 

since Algerians became divided into “ civilized French speaking group”, and “ordinary if not 

less developed people” using Arabic as their sole means for communication. Thus the 

negation of “superiority, inferiority” is today directly linked to languages, the result is very 

apparent in many intellectual elite members’ behavior when trying to speak French even if 

full of mistakes, just a proof for civilization and openness of mentality as did the French 

language. 

In the light of all this, this paper attempts to find an answer to the following Questions: 

Why does the Algerian Arabized Elite use the French language? Can we speak of the failure 

of the Arabization process which produced an  Arabized elite striving to speak French even in 

daily- life discussions? 
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I- History and languages In the Pre- Colonized Algeria: 

The natives of Northern Africa in general and Algeria in particular are the Berbers,1 who were 

unsuccessful rulers of their own lands,2 allowing several foreign groups to dominate the 

region, and shape the socio-cultural history as well as the sociolinguistic profile of Algeria. 

Berbers came under the yoke of the Phoenicians, then subsequently Romans, the Vandals and 

the Romanized Byzantines. The Islamo-Arabo- Berbers dominated the region for about four 

centuries, the Turks for about three centuries, and the French, for more than a century and a 

quarter. Spaniards occupied enclaves along the Mediterranean coast intermittently between 

1505 and 17923. One of the consequences of this “long history of mixing peoples was 

language contact and its by-product, “multilingualism”,4 and amongst the above-mentioned 

conquering groups, two left a deep impact on Algeria’s linguistic profile – the Arabs and the 

French.  

In the seventh century, the Arabs came from the east to spread Islam, defeated the Byzantines, 

and North Africans were gradually converted to Islam. As for Arabic language, right from the 

beginning it came to be strongly associated with Islam, and the Berbers admitted its 

superiority over their own language thanks to its link with religion, and its written forms 

which Berber did not possess.”5  

                                                 

1 There is neither prehistoric archeology nor physical anthropology that could show the movement of a 

population coming from elsewhere; it has even been solidly established that man has been present in North 

Africa, in a continuous manner, for at least a million years. For further reading I advise: 

Salem Chaker, Berber, A “Long-Forgotten” Language of France. Translated by Laurie and Amar Chaker, 

https://liberalarts.utexas.edu/france-ut/_files/pdf/resources/chaker_english.pdf, consulted on March 15th, 

2017. 
2 - Mohamed Benrabah ,“Competition between four “world” languages in Algeria”, Journal of World 

Languages, April 2014, , p.43 

3 -  Idem. 
4 - Idem. 
5- Ben Rabah, Op.cit, p. 44. 
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It is worth noting that Arabic did not displace Berber completely, 6 and statistics mention that 

in the eve of French occupation in 1830 about 50% of Algerians were still monolingual in 

Berber. Moreover, Algeria was the site of many languages: Ottoman Turkish, literary or 

classical Arabic, local Arabic colloquial, Berber variants, and on the coast even Sabir which is 

a ‘medieval Mediterranean pidgin’ that blended elements of Arabic, Spanish, Provencal, and 

other Mediterranean languages.7 As far as literacy is concerned, between 40% and 50% of the 

population estimated at three million could read and write Arabic. 8 

II- French linguistic imperialism in Algeria: 

As a colonial government, France exercised social and cultural imperialism in addition to 

political and economic domination. This cultural imperialism included the assimilation of 

Algerians, along with other European colonists, to the French language, culture and 

educational system. 

Historically, the French invasion of Algeria took place in the height of the French belief in the 

idea of linguistic-nationalism, 9 and during their political control of Algeria, they claimed to 

own the French language and then imposed it on Algerians, considering it a medium for the 

unification of the French nation 10including Algeria which formally became part of France in 

1848, in what was called the three departments of France. 

                                                 

6 - Tassadit Yacine, Linguistic and Identity Conflicts: Berberism, Quaderns de la Mediterrània, n° 14, 2010, 

pp.105-112,  p.109. 

7 -J. Sharkey Heather, “Language conflict in Algeria, From Colonialism to Post-Independence”, Journal of 

French Language Studies, n°24 (2), July 2014, pp. 317-318, p.23. 

8 - Ben Rabah, Op.cit, p. 44. 
9 Linguistic-nationalism can be defined as “the belief that nationality is characterized by a single language, 

which unifies a nation. through this belief specific languages are considered as a property of the members of 

specific nations, and the daily speakers and readers of a language came to feel entitled to it and to their place as 

equals within their imagined community, which shares the same language; Read for more details: 

Carina Lynn, Language, Identity, and Literary Expression in Algeria. Chapel Hill 2010, p 1.  

10 - Traces of the development of a French nation unified by the French language are observed as early as the 

sixteenth century in France, with The Ordinance of Villers Cotterêts in 1539, then, Cardinal Richelieu created 
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The table below sums up the implementation of French linguistic nationalism: 

 Table n° 1: Linguistic nationalism in France and Algeria: 

Work France Algeria 

linguistic imperialism, single 

linguistic policy  

 Linguistic Nationalism: 

encouraged and enforced the 

French language 

Annihilation of non-French 

languages and dialects and non-

Parisian French dialects 

Annihilation of non-French 

languages and dialects 

Time  From the Sixteenth century to 

the Revolution 

Throughout the colonial period 

( 1838 – 1962)  

Agents French government, 

The middle and upper classes 

the French colonists 

Target 

 

most citizens (to speak French 

and only French) in order  

 

most citizens (also unwilling 

consumers of the lower classes)  

 

Motivation. 

 

access to better economic 

opportunities 

access to better economic 

opportunities. 

Outcome French linguistic imperialism 

success 

the end to French linguistic-

nationalism in independent 

Algeria 

 Source: by the author.11 

In fact, France implemented between 1830 and 1962, a “methodical policy of deracination 

and deculturization, through a policy of total Frenchification on millions of recalcitrant 

                                                                                                                                                         

the Académie Française in 1635. With the power of the Pope which was in decay by the mid-seventeenth 

century, and the rise in power of European nation-states, the French government replaced print-capitalism in 

Latin with print capitalism in French. By the middle of the nineteenth century, European governments began to 

support the idea of “official nationalisms” out of fear of exclusion or marginalization by smaller imagined 

communities within nations 

11 - A summary of what has been written in: Carina Lynn Briggs: Op.cit, pp.4-9.   
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Algerians”. In this context, education became the favorable means of language imperialism. 

Even if The idea of integration was taken care of by “Napoleon III” and reached its peak after 

the promulgation of the law of “Senatus Consult” in 1865,12 it was during the era of the 

second republic, that the concept of assimilation took another direction, especially with “Jules 

Ferry” who suggested assimilation through school as being the best way to Franchify all the 

country, and the French Minister of Education in 1897 acknowledged the ongoing effort to 

conquer Algeria ‘by the School’.13 

As part of their policy of assimilation and their administrative tradition of standardization, the 

French destroyed the existing education system in Algeria and imposed their own, in which 

French language was the sole medium of instruction.14 The colonial authorities practiced a 

real genocide against people attached to their lands, civilization and language. They destroyed 

mosques and replaced them by churches and synagogues, closed schools and banned teaching 

Arabic.15 

In Le monolinguisme de l’autre, Jacques Derrida16 reveals that during French colonialism in 

Algeria, Algerians were not only forced to speak French but that access to every non-French 

language was forbidden as well. Especially in schools, Algerians were forced to speak French 

instead of their previous mother tongues; this included classical Arabic, the Berber language 

                                                 

12 - Lamia Bougrioua, “The Extremist Assimilated Algerian Elite and the Algerian National Movement (1819-

1945)”, Humanity & Social Sciences Journal, n°8 , 2013, pp. 48-55, p51. 

13 - Heather, Op.Cit, p.31. 
14 - Farid Ait Siselmi, Dawn Marley , “The role and status of the French language in North Africa”, 

https://pdfs.semanticscholar.org/93f4/9f4dc7cb0858364465e7da3eba17638fd8cb.pdf, consulted on March 19th, 

2017.pp 185- 222, p186. 

15 - Fella Moussaoui, French Colonial policy and Algerian Elites: Between Confrontation and Reactions (1830-

‐ 1962), http://2015.ische.org/wp-content/uploads/2014/09/keynote3-fella-m.pdf, consulted on March, 26th 

.2017. 

16- He was a pied-noir born in Algeria during colonialism, a writer of the French language. His book “Le 

monolinguisme de l’autre, ou, la prothèse d’origine (1996)”, deals with man’s relationship to language via a  

personal relationship to the the language of the former colonizer. 

https://pdfs.semanticscholar.org/93f4/9f4dc7cb0858364465e7da3eba17638fd8cb.pdf
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and all of its dialects, and all regional vernacular Algerian Arabic dialects. Algerians were 

required to speak a single language, French.”17 

As for the annihilation of the former Algerian educational system, Kateb Yacine18 describes it 

as follows: “The colonialists wanted to destroy our nationalism by attempting to destroy our 

language. They closed schools which taught Arabic, persecuted teachers of Arabic and burnt 

down Arabic libraries. Thus, whoever wanted an education had to attend French schools, so 

much so that intellectuals cannot express themselves in Arabic.” 19 

In addition to French education in integrating the French language in Algeria, there was the 

informal contact between Algerians and the French due to their subsequent proximity to 

French speakers on one hand, and between rural Algerians who migrated to cities, with both 

Frenchmen and Algerians that spoke the French language on the other hand. The emigration 

of Algerians to France, reaching 100,000 in 1924, and about 300,000 by1956, 20 has also 

contributed to the integration of the French language in Algeria via the informal contact with 

their friends and families in Algeria. 

Tassadit yacine21 says about the spread of French language in Algeria that it would be false to 

affirm that the use of French only corresponds to the dominant minority, as this language to 

some extent has been “Algerianalised”.22 In times of colonisation in Algeria there was 

already a popular French transmitted orally within the cities, which gave Algeria its condition 

as a French-speaking country. It is the language spoken by “taxi drivers, messengers, those 

who work in sales offices, bar and restaurant staff, masters of works, servants, clairvoyants, 

and so on.”23 

 

                                                 

17 - Briggs, Op.cit, p10. 
18 - An Algerian novelist and playwright. 
19 - Briggs, Op.cit, p.11. 
20- Jim House, The colonial and post-colonial dimensions of Algerian migration to France, 

https://www.history.ac.uk/ihr/Focus/Migration/articles/house.html, consulted on March 19th, 2017. 
21 - Ethnologist, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 

22 _ Yacine ,Op.cit, p. 107. 
23 - Idem. 

https://www.history.ac.uk/ihr/Focus/Migration/articles/house.html
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III- The results of French Linguistic imperialism in Algeria: 

The fiction and the reality of the linguistic situation in Algeria was a “double interpretation of 

assimilation;”24 while the outside world believed that French was being introduced throughout 

Algeria, the reality was that Algerians were not receiving the same education as French 

citizens in France and the hierarchical system25 of French education in Algeria generated a 

Francophone Algerian Muslim elite26 which represented no more than 15% of the population 

by the end of the colonial era, while leaving ninety percent of the population illiterate by the 

time of decolonization. 27 

That situation was in part because the majority of the Algerian population refused to send 

their children to French schools, through fear of being Christianized especially with the 

increase in the role played in education by the Jesuit missionaries.28 

However, the implementation of French language in Algeria led to the dismantling of the 

Muslim educational system, and the marginalization of the other languages and dialects in 

Algeria, as well as the spread of illiteracy. At the independence, Algerians who could read 

Arabic were estimated at only 300,000 while 1 million could read French and 6 million spoke 

it. 29 

 

 

 

 

                                                 

24 - Briggs, Op.cit, p.10. 
25 Heather, Op.cit,  p.317. 
26 - Ait Siselmi , Marley , Op.cit, p.186. 
27- - Heather , Op.cit, p. 318. 
28 -Ait Siselmi , Marley , Op.cit, p.194. 
29 Benrabah, “Mohamed Benrabah , “Language maintenance and spread: French in Algeria”, International 

Journal of Francophone Studies, V. 10, n° 1 and 2, 2007, p.p. 93- 215, 194. 
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1-The spread of a Lingua Franca: 

As previously mentioned, the nature of French colonialism in Algeria was unique since it was 

aiming at the annexation of the country to France. Thus, the French were looking at 

assimilation as the highest means, which ensures tying Algeria with France. General Peugeot, 

after being appointed governor in Algeria between 1841-1847, was alluding through general 

expressions to the possibility of integrating the Algerians into the French society, saying 

“after having dominated the Arabs, we have to spread our civilization and forces in the media 

of the Berber native population.”30 

Believing in the language’s role in assimilation, French colonialists made use of spreading a 

lingua franca, by making it relevant to people’s lives31. France attributed economic and social 

advancement to the mastery of the French language, and attempted to create ideologies that 

justified their penetration into Algeria. 

Actually, the French tried to persuade Algerians to accept French rule as beneficial, through 

believing in the ‘civilizing mission’ of their language. The desire was to create an elite who 

would think and act like them,32 when linking the local existing languages to the 

backwardness of the Algerian past.  

One must list in this respect the great tasks assigned to missionaries, who were openly telling 

people they teach that the colonizers came to save them from their past.33For instance, 

cardinal “Lavigerie” when he started Christianizing the children of Algeria said: “We have to 

promote this people and pardon the mistakes of the past. The first thing that we should do is to 

lay obstacles between them and the Koran instead of other mistakes like reviving an Arab 

Kingdom.”34 

 

                                                 

30 - BOUGRIOUA, op.cit, p. 49. 
31 -Fiona Mc Laughlin , How a lingua franca spreads? Oxford University Press.  2017, p.1. 
32 - Ait Siselmi , Marley , Op.cit, p.185. 
33 -Idem 
34- Bougrioua, Op.cit, p.51. 
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2- The French criticism to Local Languages:  

In Fact, The colonizers, who were under the influence of nineteenth-century language 

attitudes, strongly believed in the superiority of their language and culture, and sharply 

criticized the native tongues.35The French minister of education in 1897 insisted clearly on the 

assertion of the French language over all other ‘local idioms,’ to ‘replace ignorance and 

fanatical prejudices,’ and to convince Muslims that France was superior.36 Moreover, 

colonialists used negative terms like “dialect,” “patois,” and so on, to debase the languages of 

Algerians. In 1886, the geographer Onésime Reclus described Arabic and Berber as sharing 

“a passion for terrible guttural sounds which resemble vomiting.” 37  

The same was expressed by William Marçais, in the euphoria of the centenary of Algeria’s 

conquest, when he disqualified Literary Arabic on the grounds that it was a dominated 

language, not unified linguistically, unfit for the modern world.”38 According to him, French 

language would better instruct Algerian Muslims in the way of modernity, and the future 

elites of independent Algeria would internalize it.39 Therefore, one can easily conclude that 

the aim was to create native elite without a history. 

3- The Role of schools in degrading local languages: 

In the same way, Schools in the colonial era played an important role in teaching schoolboys. 

In addition to spreading ideas such as the country and especially its important landmarks and 

waterways were 'discovered' by French explorers. The mental outlook here is important. This 

was meant to invite the Algerian to see his own people from the French point of view. Again, 

it of course enhanced the legitimacy of colonialism to down- grade Algerian contributions to 

                                                 

35 - Peter P. Ekeh,” Colonialism and the Two Publics in Africa: A Theoretical Statement”, Comparative Studies 

in Society and History, Vol. 17, No. 1. (Jan., 1975), pp. 91-112, p.97. 
36 - Heather, Op.cit, p.317. 
37 - Ben Rabah, “Competition between four “world” languages in Algeria”, Op.cit, p. 44. 

38 - Idem. 
39- Idem. 
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the building of Algeria and hence to make the colonizer a benevolent ruler who graciously 

filled a void and brought Algeria into light and history. 40 Many Western educated persons 

took this point of view, and came to look at Algerians to some extent through the eyes of 

those French educators who determined the manner and content of the teaching they 

received.41  

After several years of colonization, it became central to the ideological promotion of the 

legitimacy of the colonizers, to emphasize the distinction between 'natives' who have no 

Western education and Western educated persons. 42Hence, to become a Western educated 

person in the colonial era was for many an avenue for escaping “the backwardness of the 

natives.” Thus the western values and language were used as means for dividing people into 

“civilized Frenchified” group, and “under developed fanatic” majority of natives.  

The French linguistic imperialism became fruitful when“assimilation” attracted a group of the 

Algerian elite, especially those who had a French culture and who worked as part of “The 

Algerian youths’ movement.” This group started claiming some reforms in order to realize the 

global assimilation, which would qualify them to enjoy all the French civil and political rights 

and their accessories.43 

However, the assimilation of the whole Algerian society was not realized, in spite of the 

extremist assimilated elite which believed that it will be accomplished after reaching the stage 

elitism. The break out of the Algerian war of liberation in 1954 made the call for integration 

useless. 

VI- The Algerian Monolingual Policy After the independence:  

 Since independence, the Algerian leaders have followed in the example of the French 

government and attempted to force an Algerian linguistic-nationalism44 on themselves 

                                                 

40 -  Ekeh, Op.cit, p. 97. 
41 -Ibid, p.98. 
42 - Ibid, p 99. 
43 - Bougrioua, Op.cit., p. 50. 
44 - Heather, Op.cit., p. 317. 
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through a policy of Arabization. The Algerian government adopted a policy of Arabization in 

order to nationalize Algeria with a single language, and to replace the French language with 

classical Arabic as the official national language of Algeria, and to rediscover the Algerian 

cultural identity. 

 

1- Education as a means of Arabization: 

The institution of education became the first sector to be Arabized by restoring classical 

Arabic as the main medium of teaching in all disciplines, and reducing the use of French as 

much as possible, and which soon became a second language in 1964 and then a foreign 

language in 1976.45 

Table n° 2: Algerian Arabization compared to France’s Frenchification of Algerians: 

 Arabization Frenchification 

Language Modern standard Arabic as the 

language-of-state 

French the language of the 

empire 

Aim  “identity planning through 

language planning  

The unification of the parts of 

the empire through 

Christianization 

Status the language-of-power spoken 

in many Arab and Muslim 

countries 

 

the language-of-power spoken 

in the metropolis and its 

peripheries 

 

 the language of Religion, and 

educated Algerian elite 

the Parisian dialect of the king 

and his court 

Linguistic policy Mono-lingualism Mono-lingualism 

 erasing the French language, 

considered as a support to neo-

erasing the Arabic language, 

considered as an obstacle to the 

                                                 

45- Briggs, Op.cit., p.14. 
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colonial tradition classical  

 

French expansionist policy 

 

 

 Refusal of the Algerian Arabic 

dialects  

Margialisation of French and 

Berber  

 

Annihilation of Classical 

Arabic, Algerian Arabic 

dialects and Berber 

Source: summed up by the author.46 

2- The process of Arabization : 

Arabization gained its zenith under the rule of the second president Houari Boumedienne. In 

1968, he imposed Arabization on the civil service, ordering bureaucrats to learn enough 

Arabic to work in the language within three years.47 In education, Arabization  has intensified 

after 1970  after getting into  universities.  

This pro-Arabization, anti-French policy continued through the 1990s by enacting two laws. 

the first was the law n° 91-05 of December 1990 advocated the Arabization of all 

administrative offices and schools by 5 July 1992, and higher education institutions by 5 July 

2000. 48 The second one was the law of 17th December 1996, which set the year 2000 as the 

date for eradicating French in education, higher education, as far as disciplines such as 

medicine, science and technology are concerned, and all public administrations, institutions, 

enterprises and associations. The act also prohibited the use of any foreign language in the 

deliberations and discussions of official meetings. 49  

However, since his election as a president of Algeria, Abd Elaziz Bouteflika has put an end to 

the last mentioned law, and stressed the need to renew Franco-Algerian cultural cooperation. 

He said at several occasions that Algeria did not have an irreversible position towards the 

                                                 

46 - Ibid, p.p. 13- 19. 
47 - Mameri, Op.cit, p.84. 
48 - Ibidem. 
49 - Idem. 
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French language. 50As far as education is concerned, the government seems to have taken into 

account the various reports that blame the policy of Arabization for the failure of the Algerian 

education system to produce young people with the necessary skills for life in the modern 

world.51 

This opinion has conducted to the reopening of the French educational institutions, the Lycée 

Alexandre Dumas in Algiers since December 2002, as well as the creation of private schools 

offering French education. Recently, there could be as many as 80,000 Algerian school 

children in these private schools. France also opened its cultural centers in: Algiers in 2000, 

Annaba and Oran in 2002, Constantine and Tlemcen in 2005, all meant to enabling adults to 

attend French classes. 

3- The results of the Algerian mono-lingual policy:  

Despite of the fact of having gained independence some fifty years ago Algeria remains an 

important member of the international French-speaking community. Despite of the 

Arabization process, the French language retains a strong physical presence in Algeria. In 

2000; the Abassa Institute polled 1400 households and found that out of 14 million Algerians 

aged 16 and over, 60% of them understood and/or spoke French.52 

This demonstrates the continued survival and importance of both French and Arabic in post-

colonial Algeria. French language appears, together with Arabic, on street names in town 

centers, and directions signs both in towns and on major roads. Many shops and cafés, banks 

and other businesses have their signs written in both French and Arabic, as do hospitals, 

schools and local and national government buildings, as well as Doctors’ prescriptions, most 

medicines, postage stamps, coins and bank notes. 

 Most administrative documents are still drawn up in French and then translated into Arabic. 

Passports and proper names are in both languages because many local administrators accord a 

                                                 

50 - Ait Siselmi ,  Marley, Op.cit, p. 210. 
51- Idem. 
52 - Benrabah, “Language Maintenance…”,Op.cit , p. 146. 
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certain prestige to spoken Arabic but to written French. 53 Official documents such as bills for 

utilities and taxes are bilingual, as are doctors’ prescriptions and most medicines, postage 

stamps, coins and bank notes. 54 

Moreover, French can be heard on radio and television, even on the official government 

channels, and French language publications are as common as Arabic in bookshops and 

newspaper kiosks. In Algeria, more than half the books published by the various private and 

public publishers are written in French.55 

V- French language as perceived by the Algerian Elite: 

Although it has lost the status it had during the colonial era, French has raisen massively in 

number, since education in the postcolonial age is far more widespread, and more children 

learn French than during the time of French colonialism twenty times more. However, the 

status of French in Algeria today is rather ambiguous. Whilst it may be seen by the pro 

Arabized as inappropriate for people to use French, among many educated and professional 

people French is almost as natural as Arabic, and many others aspire to this.56 Actually, the 

wish to learn/ speak French has both ‘instrumental’ and ‘integrative’ motives.  

1-Instrumental motives: 

Bilinguals consider their knowledge of French as a considerable asset, which offers them 

greater knowledge, wider experience, access to the Western world and to an endless supply of 

material which they would not otherwise be able to reach. They also believe that the new 

Arabized people are different from all the others, and stress the wide gap between them and 

the Arabophones who are “more conservative, narrow-minded on many issues.57” 

On a practical level, French is viewed as the key to social and economic success, whether 

inside or outside the country. There is an imagined link between speaking French and 

                                                 

53- Idem. 
54 - Ait Siselmi, Marley , Op.cit, p. 200. 
55 - Le Monde, 18 April 2005. 
56- Ait siselmi and Dawn Marley , Op.cit, p. 201. 
57 - Mameri, Op.cit, p. 86.  
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achieving success, since people in power, in politics, the army, business, banking, public and 

private companies, always have a good command of French. 

 Historically, this can be traced in the beginning of independence when the  Algerian system 

found itself obliged to make the State work with technocrats who were instructed in French, 

especially those 100,000 Algerian cadres,58 trained in accordance with Charles De Gaulle’s 

Plan to develop industrialization in Algeria as an economic solution to the war. In addition, 

the children of this first generation corresponding to notables, unqualified workers and 

immigrant workers constituted an active sector.59  

This was previously enhanced by the colonial Legacy that generated a common opinion and a 

strong belief about French as the suitable language for the administration and valuable 

prestigious jobs. In recent years, the “President Abd elaziz Bouteflika’s use of French”60 when 

delivering official speeches and press conferences, as well as the former Prime Minister 

Ahmed Ouyahia, emphasized such an attitude. 

Moreover, French is also thought by many Algerians to be the real language of thought, 

creation, sciences and mathematics.61 Thanks to its already-existing technical vocabulary, 

which make of  it a necessity in most secondary schools and universities. Thus, anyone 

engaged in scientific research, and indeed many other branches of university research, use 

French, in spite of the high prestige that the English language currently holds.  

Consequently, speaking French is also a medium of improving one’s social standing, being 

the key to the modern job market inside and outside the country. Many Algerian parents do 

believe that an education in French can open the door to studying and working abroad, and are 

prepared to pay for it. This can be attributed to the memories about the crisis of 

                                                 

58 - Mohamed Ben Rabah, “Language and politics in Algeria", Nationalism and Ethnic Politics, Taylor & 

Francis Inc, 2004, pp.59- 78, p. 60. 

59 - Yacine, Op.cit, p. 106. 
60 - Since his election in May 1999, Bouteflika has addressed audiences, both national and international, in 

French ignoring the 1996 law which makes it a punishable offence for politicians to use any language other than 

Arabic in their public speeches. 
61 - Yacine, Op.cit, p. 108. 
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unemployment encountered by graduates of Arabized public schools at the end of the 

twentieth century, who struggled to find decent jobs and contributed to general public 

skepticism about the Arabization process.62 

Instead, the best jobs went to the offspring of rich and well-connected Algerians who 

persistently managed to secure education in French, thereby presenting a classic case of what 

sociolinguists call ‘elite closure’. A recent survey showed that Algerians do not particularly 

value monolingualism, as they think that “literary Arabic alone does not ensure social 

mobility.63  

2-Integrative Motives: 

Right from the beginning of the Independence, Many Algerians trained by the French could 

not acknowledge the fact “that there are alternative and equally valuable kinds of civilizations 

other than that of France. People still believe that “French is a modern language, whereas 

Arabic is not.”64 This belief in the superiority of French language and culture transpire in the 

Algerian intelligentsia’s behavior as public servants and bureaucrats.65 Really, the Arabic 

language in Algeria is not serving “as a medium of modernity, but charged with religious 

symbol.66 This fact has emphasized the idea of the Backwardness spread in the Algerian 

society during the colonial period.  

French language is still widely seen as a means of access to French culture (the representative 

of Western culture). Learning French is, therefore; seen as means of participating in a more 

liberal, emancipated lifestyle. The proximity of the country to Metropolitan France, the 

extremely high numbers of Algerian nationals living in France, and the volume of trade and 

business with France, all contribute to the continued impact of the French language and 

culture on Algerians. 

                                                 

62 - Maameri, Op.cit, p. 85. 
63- Ait siselmi , Marley, Op.cit, p. 203. 
64 - Ibid, p.195. 
65 -Idem. 
66 - Maameri, Op.cit, p.86. 
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3-The causes of the ArabiZation’s failure in Algeria: 

The policy followed by independent Algeria has soon revealed its failure, and its inability to 

eradicate the French language, in the same way the Frenchification of the Algerian society 

could not eradicate Arabic during the colonial Era. This was a result of many factors such as: 

a-The lack of qualified Arabic instructors: though the government “invested 25% of its yearly 

national budget on Arabized national public education until 1978 and then 21%.67. In fact, the 

postcolonial Arabizers were both zealous and sloppy, for example in the mid-1960s, when 

they asked Egypt to supply the Arabic teachers needed for their programs, and when Egypt’s 

President Nasser informed them, in response, that Egypt could not meet their full demand, the 

Algerian envoy reportedly told Egypt to send teachers ‘even if they were greengrocers”.68   

b- The instable programs in Education: Arabization of the educational system in Algeria was 

pursued with great haste, and with scant regard for the needs of the children affected by it. For 

example, any student failing the last bilingual baccalaureate in 1988 had no option but to 

retake it in Arabic the following year.69 At this stage, not only was French no longer used as a 

medium of instruction in state schools, but a decree forbade Algerian nationals from enrolling 

in the few remaining French secondary Schools.  

c- The marginalization of the elite that was mostly composed of teachers trained under the 

Third Republic, and later by political leaders of the national movement trained in French 

schools. This elite who then became a popular protest because of the errors of the system. In 

the same way, the Berber speakers who speak even popular or standard Arabic, are still linked 

to their native language and their language of culture, French. With the exception of some rare 

Arabizers, the Kabyle elite is above all French-speaking.  

                                                 

67 - Briggs , Op.cit, p. 14. 
68- Heather, Op.cit, p. 318. 
69 - Ait siselmi , Marley, Op.cit, p. 210. 
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While classical Arabic encourages the repression of spoken languages, including popular 

Arabic, Berbers mainly Kabyles recovered their native language by speaking French.70 The 

latter community owes its attitudes towards French to the two dominant parties in the region 

views to the matter. The first is the FFS, thinking that the teaching of French had to be 

maintained in order to keep abreast of scientific and technological developments, but it was 

not to be privileged over Berber and Arabic. Whereas, the second the Rally for Culture and 

Democracy demands the maintenance of French as the basic language of the state alongside 

Arabic and Berber, since French is the language of progress.71 

To put the long story short, we say that the Arabized elite, with the exception of very few 

bilingual or multilingual persons, is too much weak in French without however being 

competent in Arabic. School education has been conducted in Arabic for many years now, 

and generally speaking younger Algerians master neither the Arabic language nor French, 

without mentioning English. The new breed of students is what Dr Maameri calls “trilingual 

illiterates”. 

Concluding Facts: 

The French language in Algeria is a complex issue because of the heavy colonial legacy that 

enrooted it in the Algerian society, and the need for a national well defined identity. In fact 

linguistic Nationalism while succeeded in Frence, has failed in Algeria during and after the 

colonial era. The study has explained this failure by the resistance of both Arab indigenous 

people during the first period, and the Francophones in the second. 

The failure to unify one nation under one language arises mainly from the ignorance of the 

multilingual characteristics of the Algerian society which needs a real coexistence of the 

different existing languages, which instead both administrations tried to overpass when 

adopting a monolingual policy. The feedback is that identity planning through this kind of 

linguistic planning is merely impossible in Algeria, and each trial to eradicate a given 

                                                 

70 -Yacine, op.cit, p. 111. 
71 - Maameri, Op.cit, p. 84. 
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language will have counter effects as many of its speakers will resist and work hard to spread 

it. 

The Arabized elite striving to show its mastery of French language is a clear evidence of the 

disastrous linguistic policies which lack a strategic planning when dealing with issues related 

to identity. After more than half a century of Arabization people remain in doubt about its 

power and utility. The Arab language is not responsible of any drawbacks of the linguistic 

policy or bad results in education; however, it needs a clear identification of needs and aims.  
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Abstract :  

The relationship between religious and political fields has long been strained by the 

desire of each party to seize power and dominate societies. For this purpose, this study seeks 

to shed light on the problem resulting in this conflict through the general literature and the 

historical novel in particular. We chose the novel Samarkand (1988) by the Franco-Lebanese 

writer Amin Maalouf, through which he painted a general picture full of details for nearly ten 

centuries of the history of an area that is one of the busiest and full of politico-religious wars. 

In this paper, we have dealt with some aspects of the eternal animosity between these two 

fields and the mechanisms of their respective endeavors in pursuit of the purpose of imposing 

their control and logic on the lives of individuals. 

Keywords: Conflict - Religious - Political - Historical novel - Amin Maalouf 

 

 

 :ملخص

لطالما كانت العالقة بين الديني والسياسي يشوبها توتر وّلده رغبة كل طرف في التفرد بالسلطة والهيمنة على 
المجتمعات. ألجل هذا، تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على إشكالية هذا الصراع وذلك من خالل األدب عامة 

لبناني أمين معلوف والتي من خاللها رسم صورة -كاتب الفرنكو( لل8811والرواية التاريخية خاصة. اخترنا رواية سمرقند )
عامة مفعمة بالتفاصيل لقرابة عشرة قرون من تاريخ منطقة تعتبر من أكثر المناطق الحافلة باألحداث والحروب ذات 

mailto:sdje39mother@gmail.com
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ميدانين وآليات الصبغة الدينية طورا والسياسية طورا آخر. تناولنا في بحثنا شيئا من مظاهر العداء األبدي بين هذين ال
 اشتغال كل منهما في سعيه نحو تحقيق الغاية التي يرومها: فرض سيطرته ومنطقه على سير حياة األفراد.

    أمين معلوف. –الرواية التاريخية  –السياسي  –الديني  – الصراع: المفتاحيةالكلمات 

 

« Je ne suis pas de ceux dont la foi n’est que terreur du 

Jugement, dont la prière n’est que prosternation. Ma façon de 

prier ? Je contemple une rose, je compte les étoiles, je 

m’émerveille de la beauté de la création, de la perfection de son 

agencement, de l’homme, la plus belle œuvre du Créateur, de 

son cerveau assoiffé de connaissance, de son cœur assoiffé 

d’amour, de ses sens, tous ses sens, éveillés ou comblés. » Amin 

Maalouf, Samarcande, p. 26. 

« […], mais Khayyam répond fraichement : - Aurais-tu 

oublié le proverbe qui dit : "La mer ne connait point de voisins, 

le prince ne connait point d’amis"? », Samarcande, p. 45. 

I. Introduction 

En guise de prélude, je présume que le lecteur de ce numéro se demande déjà : que 

vient faire un article qui relève plutôt du domaine des sciences des textes littéraires dans une 

revue consacrée exclusivement à la chose politique ? Permettez-moi donc, cher lecteur, cette 

petite digression – ô combien nécessaire pour que l’on parte sur de bonnes bases – afin de je 

vous expliquer la nature indispensable de la Grande Littérature et le rôle qu’elle a toujours 

joué, non seulement dans la compréhension et le déchiffrement de la réalité humaine, 

politique ou autre, mais aussi dans sa création et son modelage. Du reste, Edgar Morin 

n’insiste-t-il pas sans cesse sur le caractère indispensable de nos jours de l’interdisciplinarité 

afin de saisir le monde qui nous entoure ?  

Certains tournants décisifs dans l’Histoire sont parfois faits par des anecdotes anodines 

et des faits-divers négligeables et ce n’est, que bien plus tard, l’on se rend compte de leur 

ampleur. C’est parfaitement le cas avec la création de l’État d’Israël et le sionisme qui lui est 

inhérent ! Vous serez certainement sidéré en découvrant que les deux évènements qui ont 

motivé Theodor Herzl à lancer son projet de la création d’un État juif autonome ont un lien 

direct avec… la Littérature ! En effet, le premier évènement est cette pièce théâtrale 

d’Alexandre DUMAS fils, La Femme de Claude1(1873), où un certain Daniel encourage les 

Juifs à revenir à la terre de leurs ancêtres. Le second évènement est l’affaire Dreyfus2, cette 
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dernière n’a connu son retentissement majeur qu’après l’écrit que lui a consacré le grand 

écrivain français Émile Zola3. C’est dire l’importance que représente la Littérature chez les 

hommes politiques et comment elle devient une source d’inspiration pour leurs projets 

étatiques. Elle est aussi une source de compréhension pour tout un chacun espérant avoir une 

idée plus profonde et plus clairvoyante sur les évènements qui font son quotidien…Fin de la 

digression ! 

*** 

Les rapports entre la religion(entendue dans son acception la plus large comme étant 

un « système de croyances et de pratiques fondé sur la relation à un Être suprême, à un ou 

plusieurs dieux, à des choses sacrées ou à l’univers » –Encyclopédie Encarta)et la politique(ce 

qui ressort de l’organisation de la Cité, les relations de pouvoir que les hommes entretiennent 

entre eux, ainsi que les principes et les valeurs qu’ils professent pour distinguer le bon du 

mauvais gouvernement) ont toujours été complexes. Tantôt en réconciliation, souvent en 

conflit, la seule chose que la religion et la politique ont en commun c’est la volonté franche, 

de l’une comme de l’autre, de domination, d’hégémonie et de pouvoir. Outre les livres de 

spécialité, l’un des moyens les plus efficaces qui peut éclairer notre lanterne en ce qui 

concerne ce sujet est bien la littérature et en particulier les romans. Amin Maalouf (1949-), 

franco-libanais, est considéré actuellement comme étant l’un des grands écrivains 

francophones et son la prestigieuse Académie Française en 2011 en est une preuve 

incontestable. En lisant toute la production romanesque de cet écrivain exceptionnel, tout 

lecteur constatera d’emblée la récurrence de trois thèmes principaux : l’Histoire, la Religion et 

la Politique. Étant issu d’un pays comme le Liban, il est aisé de comprendre l’obsession de cet 

écrivain pour ces trois sujets ; un pays rongé par une guerre civile (1975-1990) dont les causes 

principales sont les trois éléments que l’on vient de citer :l’histoire continuellement 

chambardée par des colonisations et des protectorats successifs, les multiples communautés 

religieuses (officiellement on parle de 18 mais elles dépassent largement ce chiffre) qui le 

constituent et, par voie de conséquence, la difficulté, voire l’impossibilité, de gérer 

politiquement les divergences qu’en découlent et autres ce fatras de différences, malentendus 

et différends. 

Samarcande4 est le deuxième roman d’Amin Maalouf. Publié en 1988 chez l’éditeur J-

C Lattès (nous nous référerons au roman réédité par Casbah éditions à Alger en 2000), il 

retrace presque dix siècles de l’histoire troublée d’une grande partie du Proche et Moyen-

Orient, en insistant sur deux facettes de cette histoire : religieuse et politique, et les 

interactions/divergences entre les deux qui ont caractérisé toute cette période. Ils ’git d’ roman 

historique, ce genre de romans est défini comme étant hybride. Pour Claudie Bernard trouve 

que le roman historique : 
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« est un roman – ‘histoire’ fictive – qui traite d’Histoire 

effective, c'est-à-dire qui représente une tranche d’Histoire – de 

passé – en transitant inévitablement par l’Histoire ou 

historiographie. Le mot ‘Histoire’ en effet signifie deux choses : un 

ensemble d’évènements révolus, et la connaissance de ces 

évènements ; étant bien entendu que le révolu n’acquiert de 

consistance, voire d’existence, que par la connaissance et plus 

précisément par le discours qui l’appréhende et qui, en prétendant 

le reproduire, contribue grandement à le produire. »5 

Il s’agit donc de la grande Histoire à travers la petite histoire. Autrement dit, des 

Récits mineurs qui habitent les Récit majeurs (ceux d’Omar Khayyam6 puis de Djamal Eddine 

Al-Afghani). La petite histoire, par le truchement impératif de quelques procédés inspirés de 

l’historiographie, nous rend compte des évènements historiques plus au moins importants qui 

se sont déroulés dans un passé éloigné. 

A’ travers une lecture descriptive et analytique de ce roman que nous allons tenter de 

comprendre de quelle façon un écrivain rend compte ou restitue le religieux et le politique 

dans son écrit ? Quel est le rapport existant entre ces deux espaces ? Comment l’un influence 

l’autre ? Pour répondre à cette question, un résumé du roman est indispensable pour savoir de 

quoi il s’agit, puis nous analyserons deux personnes/personnages dont le rôle est crucial dans 

l’Histoire/histoire et qui incarnent à merveille la complexité de la relation entre le religieux et 

le politique. 

 

II. Résumé du roman 

Benjamin Omar Lesage est un américain d’origine française. Il a un amour fou pour 

tout ce qui est oriental et cela pour des raisons familiales, ce qu’explique son deuxième 

prénom, Omar. Dans la première partie du roman (pp. 11-195), il se présente comme un 

simple narrateur puis, il devient, dans la seconde partie (pp. 197-376), un personnage centrale 

et un protagoniste dans l’histoire. Au début de son récit, il relate la vie du grand et libre 

penseur Omar Khayyam qui était à la fois poète (ses robaïyat sont devenus un classique 

mondial), médecin, philosophe, astronome et mathématicien, « préfigurant très tôt un sens 

humaniste unique en pleines convulsions religieuses et politiques de l’Asie 

centrale »7.Affichant un désintérêt total du pouvoir politique, Khayyam a préféré « une vie 

d’errance et de pérégrinations d’une ville à l’autre en Perse, fréquentant les plus puissants de 

son temps, tout en gardant sa dignité, sa distance et liberté vis-à-vis d’eux »8.En 1072, il 

atteint Samarcande et c’est en essayant de défendre le disciple préféré d’Avicenne humilié par 

l’Étudiant-Balafré (une scène qui représente le conflit entre la religion et la philosophie) que 
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Omar va être conduit chez le cadi Abou Taher, ce dernier reconnait ses qualités humaines et 

scientifiques. C’est aussi grâce à ce cadi que va naitre le Manuscrit des quatrains, une poésie 

libre et subversive ! C’est à Samarcande également et lors d’une entrevue à la cour du Khan 

Nasr, Sultan des Turcs, que le poète croise la poétesse Djahane, tombe éperdument amoureux 

d’elle et décide de la suivre quand elle décide de quitte la ville… 

« Trois mois plus tard, Omar est en route pour Ispahan. Il 

fait escale à l’oasis de Kashan. Là, il rencontre un jeune étudiant, 

Hassan Sabbah dont l’ampleur de son savoir l’éblouit autant que lui 

déplaisent ses positions radicales. Ils poursuivent ensemble leur 

chemin jusqu’à Ispahan, dans une Perse dominée par la dynastie 

Seldjoukide.»9 

Arrivé à Ispahan, Omar rencontre le Vizir Nizam-el-Molk qui lui parle longuement de 

son ambition de construire un grand État au sens strict du terme, doté d’une administration et 

d’un gouvernement solides. Il propose à Omar le poste de sahib-khabar, chef des espions, 

mais le poète le décline préférant rester loin pour s’occuper de sa poésie et de ses recherches 

scientifiques. « En fait, il n’avait aucune ambition pour le pouvoir, encore moins pour prendre 

part aux conspirations politiques de son époque. »10Il propose donc au Vizir de confier cette 

fonction à son nouvel ami, Hassan Sabbahet le Vizir accepte. Mais peu de temps après, la 

relation entre le nouveau chef des espions et Nizam-el-Molk connait une certaine rivalité et un 

sentiment de haine réciproque s’empare des deux personnes. Ce qui suscite la méfiance du 

Sultan à l’égard de son Vizir jusqu’à de lui remette le bilan des dépenses des villes dans un 

délai record. Hassan décide donc de sauter sur l’occasion et se propose de faire les comptes de 

tout l’empire en quarante jours seulement ! À la fin du délai et au moment où il présente son 

rapport, Hassan se rend compte qu’il a été piégé par le Vizir et découvre qu’il manque des 

pages et que le reste est en désordre. Ainsi le Sultan ordonne-t-il sa mise à mort mais Omar 

intercède en sa faveur et suggère de l’expulser de l’empire. « Mais l’homme de Qom 

reviendra, pour accomplir une vengeance exemplaire. »11C’est de cet incident que naitra la 

secte des Assassins après la conversion de Hassan à la secte des Ismaéliens12. De sa forteresse 

imprenable, l’Alamout, il envoie ses hommes partout pour commettre les crimes les plus 

atroces, n’épargnant ni rois, ni prince, ni chefs religieux, « convaincu de défendre le monde 

musulman de toute déviation. »13 

Après l’assassinat de Djahane, sa dulcinée Khayyam, prend la décision de sillonner les 

villes perses en compagnie de son garde de corps, Vartan. Il profite de cette odyssée pour 

nourrir ses vers et embellir son Manuscrit par des enluminures et des peintures. Sauf qu’un 

jour et à son réveil, Vartan est assassiné et le Manuscrit a disparu, enlevé par un agent de 

Hassan qui le gardera comme un trésor dans sa bibliothèque. Le vol du Manuscrit est la façon 

d’Hassan d’inviter Khayyam à sa forteresse mais ce dernier refuse de s’y rendre. Bien des 



                                                      Le Religieux Versusle politique dans le roman 

                                                                       Samar Cande d’Amin Maalouf 

 
 

 

 

                                      072-002.. ص50العدد، 50السياسية. المجلد المجلة الجزائرية للدراسات 
                          

                                                                                                  EISSN : 2600 - 6480   

 

SEMAANE Djellal Eddine 

 

années après la mort du fondateur de la secte des Assassins, ce Manuscrit sera source de 

renaissance pour les habitants de la forteresse, loin de l’intransigeance et des frustrations 

imposées par les commandements intraitables de Hassab Sabbah !  

Puis survient l’invasion des Mongols et le Manuscrit est perdu. Ce n’est qu’au 

XIXème siècle qu’il sera retrouvé par un certain MerzaReza de Kirmancelui-ci va l’offrir au 

grand réformateur Djamaleddine Alafghani (1838-1897). Fervent opposant du shah et chef de 

file de la révolution persane, il garde ce Manuscrit en sa possession « avant d’en être 

dépouillé par un soldat ottoman en raison de ses protestations incessantes contre la politique 

du shah de Perse, Abdol-Azim. »14 

À ce stade du récit, une certaine Chirine, la petite fille du shah, réapparait et réussit à 

mettre la main sur le Manuscrit et en prend sain pendant plusieurs années avec l’aide de 

Benjamin, qui devient un personnage principal dans le roman. « Une histoire d’amour se tisse 

peu à peu entre ces deux personnages qui seront au centre de la deuxième moitié du 

roman »15. 

Dans cette partie de l’histoire, Amin Maalouf décrit un tournant décisif dans l’Histoire 

de la Perse moderne : au début du XXème siècle, elle connait une révolution sans précédent : 

le Shah est détrôné et un Parlement est instauré ! Peu de temps après, les partisans du Shah 

contre-attaquent, une guerre civile éclate entre le mouvement révolutionnaire des partisans de 

la Constitution (appelés fils d’Adam) et les Cosaques (des soldats d’un corps de cavalerie 

dans l’armée russe et qui sont les défenseurs des intérêts de la Russie), « et, enfin, la courte 

victoire de la jeune démocratie persane, qui ne durera que six ans, en raison de l’incursion 

militaire du Tsar russe, afin de maintenir le pays sous son influence. »16 

« Dans cet imbroglio politique sans issue, Benjamin et 

Chirine décidèrent de fuir l’Iran en hâte, emmenant dans leurs 

bagages le manuscrit en direction des États-Unis. Le hasard a voulu 

que les Robaïyat subissent le sort du gigantesque paquebot, le 

Titanic, le 10 avril 1912. 

Ce roman époustouflant d’Amin Maalouf s’achève sur un 

ton tragique. Benjamin, inconsolable chez lui à Annapolis, après la 

perte du manuscrit dans les abîmes de l’océan et le départ 

inexplicable de Chirine au moment même de leur arrivée à New 

York, se berce d’illusions et de souvenirs nostalgiques entre la 

Perse des Robaïyat et de "Samarcande, la plus belle face que la 

Terre ait jamais tournée vers le soleil"17 »18. 
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III. Le religieux Versus le politique 

La première manifestation du conflit entre le religieux et le politique dans le roman est 

cette scène où Omar Khayyam est humilié et roué de coups par l’Étudiant-Balafré et sa bande, 

car il a tenté de défendre Jaber-le-Long, le disciple préféré d’Abou Ali Ibn-Sina, Avicenne 

pour les Occidentaux, accusé d’être un filassouf, un philosophe, « le terme de "philosophie" 

désigne toute personne qui s’intéresse de trop près aux sciences profanes des Grecs, et plus 

généralement à tout ce qui n’est pas religion ou littérature »19. Conduit chez le juge Abou-

Taher, représentant du pouvoir politique, et après une nuit de discussion avec le poète, et 

fasciné par sa vision du monde et de la religion en particulier, le juge prend sa défense le 

lendemain, le "blanchit" de cette accusation d’alchimie et exige des excuses du Balafré. Le 

politique triomphe du religieux !20 

La deuxième manifestation du conflit entre le religieux et le politique est traduite par 

cette colère subite de Nasr Khan, maitre de la Transoxiane, une colère incompréhensible car 

survenue lors de sa visite à Samar Cande, dans un moment censé être de joie et de festivités 

comme chaque fois qu’il s’y rend. Omar Khayyam constate cette humeur peu amène du 

souverain et n’arrive pas à la comprendre. C’est au cadi de lui en donner les raisons : 

« En chemin, Abou-Taher s’était fait un devoir d’éclairer 

Khayyam sur ce qui venait de se produire : les dignitaires religieux 

de la ville avaient décidé de bouder la cérémonie d’accueil, ils 

reprochaient au khan d’avoir fait incendier jusqu’au sol la Grande 

Mosquée de Boukhara où des opposants en armes s’étaient 

retranchés. 

- Entre le souverain et les hommes de religion, explique le 

cadi, la guerre est ininterrompue, parfois ouverte, 

sanglante, le plus souvent sourde et insidieuse. On 

racontait même que les ulémas auraient noué des contacts 

avec nombre d’officiers exaspérés par le comportement 

du prince. 

On racontait même que les ulémas auraient noué des 

contacts avec nombre d’officiers exaspérés par le comportement du 

prince. Ses aïeux, disait-on, prenaient leur repas avec la troupe, ils 

ne perdaient aucune occasion de rappeler que leur pouvoir reposait 

sur la bravoure des guerriers de leur peuple. Mais, d’une génération 

à l’autre, les khans turcs avaient acquis les fâcheuses manies des 

monarques persans. Ils se considéraient comme des demi-dieux, 

s’entourant d’un cérémonial de plus en plus complexe, 

incompréhensible et même humiliant pour leurs officiers. Nombre 
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de ceux-ci avaient donc pris langue avec les chefs religieux. Non 

sans plaisir, ils les écoutaient vilipender Nasr, l’accuser de s’être 

écarté des voies de l’islam. Pour intimider les militaires, le 

souverain réagissait avec une extrême fermeté contre les ulémas. 

Son père, un homme pieux pourtant, n’avait-il pas inauguré son 

règne en tranchant une tête abondamment enturbannée ? 

Abou-Taher est, en cette année 1072, l’un des rares 

dignitaires religieux à garder un rapport étroit avec le prince, il lui 

rend souvent visite dans la citadelle de Boukhara, sa principale 

résidence, il l’accueille avec solennité chaque fois qu’il s’arrête à 

Samarcande. Certains ulémas voient d’un mauvais œil son attitude 

conciliante, mais la plupart apprécient la présence de cet 

intermédiaire entre eux et le monarque. »21 

Outré par le comportement des dignitaires religieux, le monarque décide de les 

humilier à sa manière. Il fait venir tous les ulémas de la ville dès l’aube pour qui ils se 

prosternent à ses pieds et si quelqu’un s’amuse à manquer à l’appel ou à essayer de fuir, sa 

tête est tranchée. Ils sont plus d’une vingtaine qui se présentent devant Nasr Khan, se courbent 

aussi bas que possible et attendent un signe du prince pour se redresser. 

« Mais le signe ne vient pas. Dix minutes passent. Puis 

vingt. Les plus jeunes eux-mêmes ne peuvent rester indéfiniment 

dans une posture aussi inconfortable. Pourtant que faire ? Se 

redresser sans y avoir été autorisé serait se désigner à la vindicte du 

monarque. L’un après l’autre, ils tombent à genoux, attitude tout 

aussi respectueuse et moins épuisante. C’est seulement lorsque la 

dernière rotule a touché terre que le souverain leur fait signe de se 

relever et de se retirer sans discours. Nul ne s’étonne de la tournure 

des événements, c’est le prix à payer, c’est dans l’ordre des choses 

du royaume. »22 

Le politique triomphe encore une fois du religieux ! 

La troisième manifestation du conflit et la plus importante, puisque ses séquelles vont 

marquer non seulement cette époque mais toute l’Histoire de l’humanité, c’est ces rivalités 

entre le Vizir Nizam-El-Molk et Hassan Sabah, sahib-khabar. Une concurrence purement 

politique puisque les deux hommes s’attèlent à attirer l’attention et la confiance du Roi. Et 

comme c’est le Vizir qui est le plus chevronné dans ce domaine, il finit, par des moyens des 

plus malhonnêtes, à éloigner Hassan du cercle politique de l’Empire. Un bannissement qui ne 

sera pas sans conséquences. Il pousse le proscrit à se convertir à l’Ismaélisme, une doctrine 

religieuse chiite celle de ceux qui admettent Ismaïl pour dernier imam, et à créer le premier 
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groupe terroriste de toute l’histoire de l’humanité, la Secte des Assassins, propageant peur, 

crimes et homicides (Voir plus loin).23 

La quatrième manifestation du conflit décrit la réaction en Perse, au début du XX 

siècle, des dignitaires religieux iraniens, les mollahs, lors de la révolution constitutionnelle, 

considérant le Machrouté, la Constitution, comme étant contraire à l’Islam et à la loi divine. 

Nous y reviendrons dans l’élément consacré à Djamaleddine Al-Afghani. 

 

 

 

IV. Hassan Sabbah 

Il convient de signaler d’emblée que les biographies sur Hassan Sabbah ou Ibn Sabbah 

sont multiples, parfois contradictoires. Ainsi, allons-nous nous contenter de celle qui avait 

inspiré l’auteur de ce roman. 

Il serait né à Qom, en Perse (Iran), en 1050. Il aurait reçu une éducation religieuse 

rigoureuse et conventionnelle dans une famille chiite duodécimaine. Dès son enfance, on a 

constaté sa perspicacité et son intelligence, particulièrement en géométrie et en astronomie : 

« Le jeune homme étudie les ouvrages avec une telle ferveur qu’il en est profondément 

troublé et en tombe malade. Il craint de mourir avant de savoir la Vérité. Convaincu que 

l’Ismaélisme représente l’ultime Vérité, il adhère à la doctrine à l’âge de 35 ans [21 ans selon 

le roman] en 1071. »24 

Lors de son séjour en Égypte fatimide sous le règne du Calife chiite Al Mustansir, il 

gagne la confiance et ce dernier lui accorde des prérogatives de ce dernier, mais finit par être 

emprisonné par le vizir Badr al Jamali dans la forteresse de Dumyat, jaloux de cette place 

qu’il a acquise auprès du roi et de son fils Nizâr, supposé être le prochain Imam selon son 

père. 

« Un jour, probablement à cause d’un tremblement de terre, 

les murailles de la forteresse s’effondrent, permettant ainsi au captif 

de s’évader. Il embarque sur un navire à Alexandrie avec un groupe 

de voyageurs […] Il accoste au port d’Acre. Décidé à recruter et à 

organiser des partisans, il parcourt de nombreuses villes tout en 

étudiant les conditions économiques, sociales et religieuses des 

peuples. »25 
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Le hasard ou le destin ont voulu que son chemin croise celui d’Omar Khayyam dans 

un caravansérail de la ville de Kashan. Et il réussit à l’impressionner grâce à son éloquence et 

à son savoir immense. À la question d’Omar sur son intention concernant l’utilisation de tout 

ce savoir, il lui avoue son désir de s’introduire auprès de Nizam-el-Molk pour un éventuel 

travail. Pure coïncidence ? Il se trouve qu’Omar lui aussi est en route pour aller rencontrer ce 

même vizir mais il n’en dit rien à son nouvel ami. Méfiance oblige ! La même caravane va les 

emmener à Ispahan qu’ils vont atteindre après une semaine. Lors de la rencontre d’Omar avec 

Nizam-el-Molk, il découvre pourquoi il l’a fait venir de Samarcande : il a l’intention ferme de 

bâtir un grand empire et il a besoin d’une personne de sa trempe et de ses qualités pour 

« remettre entre [ses] mains la charge la plus délicate de toutes »26 : faire de lui sahib-khabar, 

le chef des espions ! 

Déclinant poliment l’offre du poste de sahib-khabar, et en guise d’excuse auprès de 

Nizam-el-Molk et de gratitude pour ses cadeaux et sa magnanimité, Khayyam décide de lui 

présenter son nouvel ami en encensant son intelligence, son savoir et son habileté désarmante. 

Mais il n’oublie pas de préciser qu’il est de Kom. Et à Nizam-el-Molk de répondre : 

« - Un chiite imamien ? Cela ne me gêne pas. Bien que je 

sois hostile à toutes les hérésies et à toutes les déviations. Certains 

de mes meilleurs collaborateurs sont des sectateurs d’Ali, mes 

meilleurs soldats sont arméniens, mes trésoriers sont juifs, je ne leur 

dénie pas pour autant ma confiance et ma protection. Les seuls dont 

je me méfie sont les ismaéliens. Ton ami n’appartient pas à cette 

secte, je suppose ? »27 

Cette réponse nous renseigne à la fois sur l’ouverture d’esprit qui a caractérisé le 

système politique de cette époque, qui prime la compétence et la performance sans égard à 

l’appartenance religieuse des fonctionnaires. Sauf une seule exception : les ismaéliens. Et 

l’Histoire donnera raison à Nizam-el-Molk. Omar Khayyam découvrira plus tard, lors d’une 

discussion avec Hassan, que ce dernier a grandi dans une famille chiite traditionnelle qui lui a 

enseigné que les ismaéliens sont des hérétiques. Mais sa rencontre avec un missionnaire de 

cette secte a complètement bouleversé sa vie et il a décidé d’y adhérer. Il a reçu la mission de 

s’insinuer dans le divan afin d’assurer la protection de ses frères ismaéliens en difficulté .Il a 

est donc servi de Khayyam pour réaliser cet objectif. 

Une amitié s’établit entre Hassan et Malikshah, le roi. Elle suscite le ressentiment du 

vizir. Après son épisode avec Nizam-el-Molk quant à qui peut dresser le bilan des dépenses 

des villes dans un délai record (Voir le résumé), Hassan quitte le palais et erre pendant des 

années en habit de soufi : Kom, Rayy, l’Égypte, l’Azerbaïdjan, Damas, Beyrouth, Saïda, Tyr, 

Acre, Alexandrie, avant d’arriver au Caire où il passé deux ans à l’École des missionnaires, 
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où il a « appris à convertir »28.C’est là aussi où sa conviction prend un autre tournant et 

devient complètement différente de celle des autres chiites. 

« La différence est grande entre ma foi et celle de mes 

parents. Ils m’ont toujours appris que nous devions subir 

patiemment le pouvoir de nos ennemis en attendant que revienne 

l’imam caché, qui établira sur terre le règne de la justice et 

récompensera les vrais croyants. Ma propre conviction, c’est qu’il 

faut agir dès à présent, préparer par tous les moyens l’avènement de 

notre imam dans cette contrée. Je suis le Précurseur, celui qui 

aplanit la terre pour qu’elle soit prête à recevoir l’imam du Temps. 

Ignores-tu que le Prophète a parlé de moi ? […] ‘Un homme 

viendra de Kom, il appellera les gens à suivre le droit chemin, des 

hommes se rassembleront autour de lui, comme des fers de lance, le 

vent des tempêtes ne les dispersera pas, ils ne se laisseront pas de la 

guerre, ils ne faibliront pas, et sur Dieu ils s’appuieront.’ »29 

C’est donc suite à un échec politique que Hassan va recourir au religieux pour se 

venger, pour tenter de réintégrer les plus hautes fonctions au sein du palais royal. « Avant 

d’être religieux, le projet d’Hasan en Égypte était avant tout politique : il avait l’ambition de 

porter sur le trône d’Égypte le prince Nizar, un calife chiite, et orchestrer par son entremise la 

reconquête de la Perse, alors sunnite. »30Cette stratégie n’est pas sans nous rappeler ce qu’a 

vécu l’Algérie au début des années 90’. En effet, c’est suite à l’arrêt du processus électoral, 

jugé injuste par les partisans du FIS, qu’ils ont décidé de gagner les maquis et de sombrer le 

pays dans une guerre civile de plus de dix ans, engendrant plus de 250 000 morts ?! Il est 

donc évident que le religieux a toujours constitué l’un des moyens pour arriver au pouvoir et 

peu importe que cela se fasse à travers la choura (le principe de la concertation collective) ou 

à travers le djihad, le glaive et le sang. 

 

V. Djamaleddine Al-Afghani (1838-1897) 

« Sur la Terre bariolée chemine un homme,ni 

riche, ni pauvre, ni croyant, ni infidèle, il ne 

courtise aucune vérité, il ne vénère aucune loi… 

Sur la Terre bariolée, quel est cet homme brave et 

triste ? » Omar Khayyam. 

Initiateur de la renaissance arabe, Djamaleddine est en quelque sorte le héros de la 

seconde partie du roman. Il a pour mission de réveiller les Musulmans de leur interminable 

sieste orientale, de les libérer, en particulier la Perse, de cet arbitraire politico-religieux qui les 
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dans lequel ils crépissent, « afin d’adhérer résolument aux idées de la démocratie. Amin 

Maalouf raconte avec passion cette période de la Perse moderne qui a vu le peuple envahir les 

rues, réclamant l’instauration d’une nouvelle constitution, érigé sur des socles modernes. »31 

Comme pour Hassan Sabah, les biographies à propos de Djamaleddine sont légion et 

souvent divergent, voire des contradictions. Contrairement à l’opinion courante faisant de lui 

un afghan né à Kaboul, il est dit aussi qu’il est Iranien, de doctrine chiite duodécimaine et non 

sunnite, son vrai nom est al-Sayyid Muḥammad b. Ṣafdar Djamālal-dīn al-Afghānī se prétend 

afghān (d'où le nom ethnique d'al-Afghānī). 

« Il fait des études à Qazwin, à Téhéran et à Najaf. À partir 

de 1856, il mène la vie errante d'un propagandiste ; si ses idées et 

ses attitudes ont pu varier, il semble avoir conservé constamment le 

même objectif : utiliser la culture traditionnelle et les motivations 

religieuses des musulmans pour les amener à résister sur tous les 

plans (politique, économique, culturel) à l'invasion occidentale. »32 

Décrit comme étant « un personnage extraordinaire, un de ces êtres qui traversent 

l’Histoire avec la volonté de laisser leur empreinte sur les générations à venir. Le sultan de 

Turquie le craint et le courtise, le shah de Perse tremble à la seule mention de son 

nom.»33L’auteur rappelle aussi son rôle dans le soulèvement qu’a connu l’Égypte contre les 

Anglais : « Tous les lettrés de la vallée du Nil se réclament de lui, ils l’appellent ‘Maitre’ et 

vénèrent son nom. »34, ainsi que son exil en Inde où il a réussi à susciter un formidable 

mouvement d’opinion en créant des journaux et des associations avant qu’il en soit expulsé et 

qui ils choisissent de s’installer en Europe, précisément à Londres puis à Paris pour 

poursuivre son combat intellectuel et ses activités. 

Ses disciples sont d’origines et de croyances différentes : musulmans des Indes, juifs 

d’Égypte, maronites de Syrie, etc. Il compte également parmi ses amis les plus illustres 

penseurs et écrivains de son époque : Ernest Renan, Georges Clemenceau, lord Salisbury, 

Randolph Churchill, Wilfrid Blunt. Même Victor Hugo l’a rencontré peu avant de mourir. 

En 1889, le shah est allé en Europe pour assister à l’Exposition universelle de cette 

année et c’est là qui il a proposé à Djamaleddine de rentrer au bercail avec la promesse de le 

nommer à une haute fonction. Il accepte l’offre mais en posant certaines conditions : 

 La promulgation d’une Constitution ; 

 L’organisation des élections libres ; 

 La reconnaissance de l’égalité de tous devant la Loi à l’instar des pays civilisés ; 
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 Et, enfin, l’abolition des concessions outrancières accordées aux puissances 

étrangères. 

Au grand dam des attentes de Djamaleddine qui s’attendait à essuyer un refus, le shah 

accepte toutes ses conditions et lui fait la promesse de s’atteler à la modernisation de la Perse. 

« Mais les réformes restaient en souffrance. Une 

Constitution ? Des chefs religieux persuadèrent le shah qu’elle 

serait contraire à la Loi de Dieu. Des élections ? Des courtisans le 

prévinrent que s’il acceptait qu’on remette en cause son autorité 

absolue il finirait comme Louis XVI. Les concessions étrangères ? 

Loin d’abolir celles qui existaient, le monarque, constamment à 

court d’argent, devait en contracter de nouvelles : à une société 

anglaise il confia, pour la modique somme de quinze mille livres 

sterling, le monopole du tabac persan. Non seulement l’exportation, 

mais également la consommation interne. Dans un pays où chaque 

homme, chaque femme et bon nombre d’enfants s’adonnent au 

plaisir de la cigarette ou de la pipe à eau, ce commerce était des 

plus fructueux. »35 

Inquiet à cause du manquement à ses promesses duShah, Djamaleddine, le 

réformateur, décide de se mettre en état de rébellion passive qui consiste en une coutume 

pratiquée en Perse par toute personne ayant peur pour sa liberté ou pour sa vie : « il se retire 

dans un vieux sanctuaire des environs de Téhéran, s’y enferme et y reçoit des visiteurs 

auxquels il expose ses griefs. Nul n’est censé franchir la grille pour s’en prendre à lui. »36 

Encore une fois, une mauvaise surprise attend Djamaleddine, il voit l’immunité du 

sanctuaire bafouée par les soldats du shah. Accusé par le vizir du shah de n’être qu’un 

philosophe notoirement mécréant, il sera arrêté et dépouillé de toutes ses possessions puis 

conduit jusqu’à la frontière. Il se réfugiera à Londres puis décidera de partir à Constantinople, 

la mort dans l’âme, comme étant l’invité officiel du sultan et calife Abdel-Hamid qui lui 

offrira une demeure pour recevoir ses amis et disciples mais il sera interdit de quitter le pays 

et vivra constamment sous étroite surveillance. 

Cette humiliation publique poussera Djamaleddine à réaliser un acte plutôt inattendu 

de sa part : lui qui a passé le plus clair de sa vie fustigeant l’obscurantisme de certains 

religieux, il ose écrire une longue lettre au chef suprême des religieux persans, « lui 

demandant d’user de son autorité pour empêcher le monarque de brader aux infidèles les 

biens des musulmans. »37La réponse est favorable et le grand pontife des chiitesfait circuler 

une étonnante proclamation : « Toute personne qui consommerait du tabac se mettrait en état 

de rébellion contre l’imam du Temps, que Dieu hâte sa venue. »38Le tabac est boycotté et des 
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manifestations tapageuses sont organisées à Téhéran, à Tabriz, à Ispahan. Jusqu’à ce que le 

roi prenne la décision d’annuler la concession faite aux Anglais. Et il finira par le faire. 

Nous pouvons donc constater une certaine contradiction dans le comportement de 

Djamaleddine dans sa relation avec le religieux : d’une part il appelle à une certaine forme de 

laïcité et de l’autre il se cache quand même derrière le religieux pour atteindre ses objectifs ! 

Mais c’est de bonne guerre comme aurait dit l’autre car c’est là une manipulation beaucoup 

plus stratégique et pacifique que celle adopté par Hassan Sabah. Djamaleddine ne voit aucun 

mal dans le recours au religieux si cela peut servir la liberté d’expression et la protection des 

gens de sa trempe, à savoir les réformateurs. 

Bien après le décès de Djamaleddine suite à un cancer de la mâchoire (d’autres 

sources disent qu’il aurait été empoisonné), ses idées continuent d’être partagées par le 

truchement de ses disciples éparpillés dans les quatre coins du globe. Son combat pour un 

islam moderne connaitra son apogée en Perse vers la fin du XIX et le début du XX siècle. 

Considéré aussi comme étant un Maitre dans cette région, il va être derrière des changements 

fondamentaux en inspirantes partisans de l’instauration d’une Constitution et d’un nouveau 

régime en Perse. Cette révolution reflète un besoin irrésistible de liberté qui anime les 

pulsions profondes du peuple persan, un peuple opprimé par des ingérences étrangères et des 

oppresseurs locaux, en particulier les hommes religieux au pouvoir absolu et dont les idées 

sont des plus obscurantistes et rétrogrades. 

La suite du roman décrit le contexte dans lequel des gens comme Fazel (le disciple 

préféré de Djamaleddine), Mirza Reza (dont les yeux reflètent toute la détresse de l’Orient) et 

tant d’autres disciples d’Al-afghani qui ont mené leur combat pour renverser le monarque qui 

a osé trahir l’exilé de Constantinople et établir un régime démocratique en secouant le poids 

des traditions séculaires. Benjamin O. Lesage, jusque-là simple narrateur, devient un 

personnage-clé dans le récit. À l’aide de Chirine, petite-fille du shah, sensible aux souffrances 

des pauvres gens, il poursuit sa quête du Manuscrit et la reconstitution des faits qui ont 

marqué ces années. 

En l’an 1906, la révolution persane se déclenche pour la plus bizarre des raisons : un 

ministre belge, M. Joseph Naus, a eu la désastreuse idée de se déguiser en mollah !Sauf que 

c’est là la goutte qui a fait déborder le vase. La véritable raison de cette révolution c’est le 

surendettement qu’a connu le pays. Des dettes d’autant plus vaines, cumulées rien que pour 

satisfaire l’extravagance d’un monarque irresponsable et dissipateur. Des dettes empoisonnées 

parce qu’elle ouvre grandement les portes aux ingérences des pays créanciers, à savoir la 

Russie, la Belgique, etc. Et c’est là justement que réside en quelque sorte la bizarrerie de cette 

situation à l’origine de la révolution persane : les Occidentaux sont épargnés pour tant de 

crimes mais ils seront châtiés pour la peccadille de M. Naus. 
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« Se moquer des religieux, telle n’était assurément pas 

l’intention de Naus. On ne pouvait lui reprocher, en l’occasion, 

qu’une coupable inconscience, une absence de tact, une once de 

mauvais goût. Sa vraie faute, dès lors qu’il servait de cheval de 

Troie au tsar, ce fut de n’avoir pas compris que, pour un temps, il 

devait se laisser oublier. 

Des rassemblements rageurs autour de l’image diffusée, 

quelques incidents, le bazar ferma ses portes. On réclama d’abord le 

départ de Naus, puis celui de l’ensemble du gouvernement. Des 

tracts furent distribués qui demandaient qu’un parlement soit 

institué en Russie. Depuis des années, des sociétés secrètes 

agissaient au sein de la population, elles se réclamaient de 

Djamaleddine, parfois même de Mirza Reza, érigé par les 

circonstances en symbole de la lutte contre l’absolutisme. »39 

Commencent alors des conflits entre l’élite moderniste dirigée par Fazel (des laïques 

se réclamant [des livres et des journaux français], la France de Saint-Simon, de Robespierre, 

de Rousseau et de Waldeck-Rousseau) et les mollahs. Ce dernier dont le clergé connait une 

certaine division : une partie des mollahs rejette tout ce qui est occidental, l’idée même de 

démocratie, de parlement et de modernité ; selon eux, le Coran est largement suffisant. Les 

modernistes leur répliquent en affirmant que le Livre avait laissé aux hommes le soin de se 

gouverner démocratiquement puisqu’il y était dit : « Que vos affaires se règlent par 

concertation entre vous ». Ils ajoutent que, à la mort du prophète, s’il y avait une Constitution 

pour organiser l’État naissant, il n’y aurait pas eu les sanglantes luttes de succession qui 

avaient conduit à l’éviction de l’imam Ali. L’autre partie des mollahs accepte, néanmoins, 

l’idée de Constitution et cela pour mettre un terme à l’arbitraire royal. 

« Venus par centaines pour prendre bast, ils se plaisaient à 

comparer leur acte à l’émigration du Prophète vers Médine, et les 

souffrances du peuple à celles de Hussein, fils de l’imam Ali, dont 

la passion est le plus proche équivalent musulman de la passion du 

Christ. Dans les jardins de la légation, des pleureurs professionnels, 

les rozé-khwan, racontaient à leur auditoire les souffrances de 

Hussein. On pleurait, on se flagellait, on se lamentait sans retenue 

sur Hussein, sur soi-même, sur la Perse, égarée dans un monde 

hostile, précipitée, siècle après siècle, dans une décadence sans 

fond. »40 

Le sort de la Perse dépend donc de cette atmosphère. Chirine la décrit 

comme étant un être malade, à son chevet une ribambelle de médecins : des 

modernistes, des traditionnels, et chacun y va de ses remèdes. Celui qui l’emporte 
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décidera du cours des choses : si la révolution triomphe, les mollahs devront se 

transformer en démocrates. Mais si elle échoue, les démocrates devront se 

transformer en mollahs. 

Le shah abdiquera. Des élections seront organisées. Le premier parlement de 

la Perse se réunira le 7 octobre 1906. Le discours du trône sera prononcé par 

Malkom Khan, un Arménien d’Ispahan et compagnon de Djamaleddine. Une 

Constitution sera promulguée ainsi qu’une charte des droits du citoyen. En quelques 

mois, quatre-vingt-dix quotidiens et hebdomadaires vont apparaitre, y compris un 

journal satirique de Téhéran qui connaitra un succès foudroyant grâce à ses 

dessinateurs ayant pour cibles préférées les courtisans véreux, les agents du tsar et, 

plus que tout, les faux dévots. Le fanatisme est mort en Perse. 

Mais pour seulement six ans car il reviendra et il frappera d’une main forte !  

 

 

 

 

 

VI. Conclusion 

« J’ai la profonde conviction, en ce début du 

siècle, que, si l’Orient ne parvient pas à se réveiller, 

bientôt l’Occident ne pourra plus dormir. », Samarcande, 

p. 277. 

C’est donc à travers ces deux personnes emblématiques, Hassan Sabah et 

Djamaleddine Al-afghani – mais aussi à travers tant d’autres éléments – qu’Amin 

Maalouf a essayé de cerner et de nous donner ne serait-ce qu’une idée générale des 

rapports liant le religieux au politique. Deux personnes qui aspirent aux mêmes fins 

mais dont les stratégies et les manières diffèrent. Deux personnes qui font recours 41 

au religieux mais chacun à sa façon : Hassan Sabah en se radicalisant et en appelant 

au meurtre et Djamaleddine en réformant et en prônant la laïcité. Hassan Sabah qui 

représente un courant chez les Musulmans pour lesquels le religieux et le politique 

sont d’une indissociables insécable, une solidarité qui mène tout droit au 

totalitarisme et à la pensée unique. Cette solidarité est appelée par Abdelwahab 
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Meddeb « la consubstantialité » et elle est entre droit, politique et Écritures saintes42. 

Tandis que Djamaleddine est plutôt spinoziste car faisant la distinction entre prince 

et pontife, car préconisant la neutralisation et la soumission du pontife par le prince. 

La volonté de Djamaleddine est d’instaurer les Lumières dans le monde arabo-

musulman. Il a en horreur l’islam politique des mollahs.  

Il est également important de signaler qu’en plus d’être un moyen de 

divertissement, ce roman est un appel à la tolérance et au respect mutuel. Mais il est, 

par-dessus tout, une mine richissime d’informations et il regorge de leçons à retenir. 

Écrit en français, et donc destiné principalement aux français et aux francophones 

d’une manière générale (avant qu’il soit traduit dans des dizaines de langues), 

Samarcande est davantage une tentative Del ‘écrivain pour signifier aux 

Occidentaux qu’ils sont en grande partie responsables du malheur et du déclin que 

connait le Moyen-Orient et les autres pays où cet Occident s’ingèrent directement ou 

insidieusement pour assurer ses intérêts au détriment de ceux des pays dominés, 

faisant ainsi fi de toute éthique politique ou autre. 

« Il est particulièrement intéressant de constater que des 

‘mouvements révolutionnaires iraniens’ se sont produits à chaque 

fois que la Russie a connu de l’agitation. La première explication de 

ce phénomène résulte bien sûre de la proximité des deux États qui 

ont aujourd’hui encore 2 500 kilomètres de frontière commune. 

Cette frontière constitue un élément intangible, une donnée 

permanente et très conséquente puisqu’elle permet d’expliquer le 

rôle joué par les Russes au cours des grandes époques de l’histoire 

récente de l’Iran. »43 

L’un des moyens de cette ingérence c’est la manipulation malsaine et 

l’instrumentalisation des missions chrétiennes. En effet, sous le couvert de la charité 

chrétienne, beaucoup de ces organisations travaillent en catimini comme des espions qui 

fournissent régulièrement les États qui les envoient par des informations utiles à maintenir 

leur hégémonie et à garantir leurs gains. 

« La seule immunité qu’il reconnaissait était celle des légations étrangères. »42 Cette 

phrase à elle seule en dit long sur l’ampleur de l’influence des étrangers dans la Perse de cette 

époque (les choses n’ont pas beaucoup évolué depuis le temps malgré certaines 

apparences !).Ce thème dans le récit est d’une grande importance et pourra faire l’objet d’une 

étude intéressante. 
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