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وفقني لما فیھ الخیر والصالح فسدد خطایا فلھ الحمد في الدنیا  أند  على آلھ ولھ الشكر الحم

   واآلخرة

 أتقدموھكذا ولو بكلمة طیبة  أفادونانشكر مستحقیھ ممن  أنیجبرنا  واألصلنمضي  األصلعلى 

ومتابعتھ لھذا العمل وعلى نصائحھ وتوجھاتھ القیمة  إشرافھعلى " مدوني علي"بالشكر الخالص لألستاذ 

  .التي لم تنقضي ولو للحظة

وأتوجھ بالشكر الجزیل إلى أساتذتي الكرام الذین درسوني في السنوات السابقة وفي مقدمتھم 

  .التي كانت عونا لي بنصائحھا وتواضعھا الدائم الكریمة حنان عبد الرزاق األستاذة

یل ألعضاء لجنة المناقشة الموقرة لتكرمھم وقبولھم مناقشة ھذا البحث والتي كما أتقدم بالشكر الجز

  .بكل توجیھاتھا العلمیة منھا والموضوعیة سألتزم

المسؤول   أنا فإننيالتعبیر  أوغلطات سواء في المضمون  أوكانت ھناك ھفوات  إذا األخیروفي 

  .األولىعندھا بالدرجة 

  

  .ودائما وأخیرا أوالوالحمد  

   



  

 
 

  

  الكريمين الوالدين إلى العمل هذا أهدي

 العائلة أفراد كل إلى

 الدراسة في وزمالئي أصدقائي إلى

 كافة الجامعية األسرة إلى

 والمعرفة العلم سبيل في باحث كل إلى

  .المتواضع الجهد هذا أهدي
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 مقدمة
 

 أ 
 

   مقدمة

انا بارزا في المجتمعات بكافة أنوعها متقدمة ومتخلفة نبها مكاوالتنمیة بمختلف جو  األمنقضیة  احتلت

بتحقیق  ىتبارهم الوسیلة المثلاعالعدید من العلماء والباحثین ومفكرین ب  باهتمام ایظعلي حد السواء كما ح

أساسیة لتحقیق االستقرار واالستمرار  ةفراد وقاعدل للمجتمعات ومستوى ومعیشة أفضل لألضحیاة أف

 .وبفعل التطورات الحاصلة في الساحة الدولیة األمنولدلك یمكن القول أن دول لنظمة السیاسیة للأل

  .جانب أمن الدولة إلىالتطور  األفرادأصبح بؤرة التركیز في المجتمع . العولمة

وضع أفضل  إلىتمعات ونقلها من وضع إن التنمیة سیمة أساسیة وعملیة ضروریة وحیویة لتحریك المج

  .یبدأ من المجتمع   وینتهي لصالحه

والیابس وسفكت الدماء  األخضر  تالسوداء التي حصد ةشهدتة الجزائر في فترة العشریا وعلى غرار م

لى وضع إالسیاسیین القادة  طرالخروج منها حیث اض لمات من المستحیلإلى الظوكادت ترمي بالدولة 

  .و التنمیة األمنقواعد وأسس لتحقیق 

  

   



 مقدمة
 

 ب 
 

  أهمیة البحث

یجادوالتنمیة في الجزائر والبحث في مضامینها  األمنهمیة من دراسة موضوع األ ىتتجل ٕ السبل الكفیلة  وا

 األصعدةلكل أفراد المجتمع علي مختلف  لتحقیقها لما لها من ضرورة حیویة في تحقیق حیاة الرفاهیة

زمة لمستوي معیشي الالموارد ال إلىاالقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة وحتى السیاسیة من خالل الوصول 

  .فضل ألجیال قادمةمان حیاة أضالئق ولعیش حیاة طویلة وصحیحة ول

ي في الوقت الراهن األمن بإن تحقیق عملیة التنمیة في الجزائر على الرغم من التحسن النسبي في الجان

الن یجعل من الجزائر بیئة أمنة ومستقرة مواتیة ألحداث عملیة التنمیة وتتلخص أهمیة  ،بالخیریبشر 

  .البحث فیما یلي

  لتحقیقه  المجتمع الجزائري عموما الحتیاجأنها تسلط الضوء على موضوع غایة في الحیویة

معرفي  ويمتوسط العمر والتمتع بمست بارتفاعلتوفیر سبل العیش الكریم والحیاة المفعمة 

  .عالي

  ووقوفه داعما أماما حدوث عملیة التنمیة في الجزائر األمنتوضیح فعالیة.  

 سهام ذلك في دعم االستقرار على  األمنرتباط ا ٕ بالمسائل التنمویة االقتصادیة والبشریة وا

 .المستوي الوطني

  یة التنمویة األمن األبعادیة ومحدودیة الدراسات ذات األمنالمهتمة بالنواحي   األبحاثتزاید.  

  :الموضوع اختیارأسباب 

  .موضوعیة و أخرى ذاتیة وتتمثل في  ألسباب اختیارهیخضع موضوعنا في 

  :الذاتیة األسباب -



 مقدمة
 

 ج 
 

الدقیقة التي  األسبابلهذا الموضوع كوني فرد من هذا الوطن و أردت التعمق و البحث في  اختیاريتم 

  .ما حد إلىجعلت الجزائر دولة أمنة ومستقرة 

  :الموضوعیة األسباب -

 یدخل ضمن التخصص و هو أنظمة سیاسیة وحوكمة. 

  والتنمیة أصبح واقعا ملحا  األمنیعتبر موضوع البحث من المواضیع الحدیثة كما أن موضوع

 .لدراسة یستحیل التغاضي عنه

  التحوالت العمیقة التي مست شكال ومضمونا الحیاة السیاسیة في الجزائر في الفترة الممتدة بین

1990 -2014   

  .أهداف الدراسة

لكل دراسة مجموعة أهداف یسعى أي باحث للوصول ألیها و أهم أهداف بحثنا الحالي المتمثل في جدلیة 

 باألهدافالبحث وأهمیته یحدد البحث نفسه كلة ما تم تطرحه في مش واعتمادوالتنمیة في الجزائر  األمن

  :اآلتیة

والتنمیة في المجتمع الجزائري وعلى الرغم من التحدیات التي   األمنتسلیط الضوء علي واقع  -

 .یواجهها في الوقت الراهن 

والتنمیة والعالقة المترابطة بینهما في تحقیق حیاة الرفاهیة لعموم  األمنبین مفهومي  ينشر الوع -

 . عملیة التنمیة حداثإلاتیة و والمستقرة المة مناآلالموطنین على حد السواء عند توافر البیئة 

لى بیئة أمنة ومستقرة مساهمة في عملیة إالجزائر في الوصول معرفة أهم التحدیات التي واجهت  -

 .التنمیة

 .عیاتها علي التنمیة اواقع التحدیات القائمة وأسبابها وتدمعرفة  -



 مقدمة
 

 د 
 

 .یة األمنستعراض أوجه البرامج التنمویة ودورها في معالجة القضایا ا -

  :اإلشكالیة

  ؟ 2014- 1990والتنمیة في المرحلة الممتدة مابین  األمنشكالیة إكیف واجهت الجزائر 

  :التساؤالت الفرعیة

 .والتنمیة األمنما المقصود بمفهومي  -

 .بالتنمیة األمن ما طبیعة عالقة -

 .األمن السترجاعآلیات في ظل تبنیها  األمنهل استطاعت الجزائر تحقیق   -

 .هي التحدیات التي واجهت الجزائر في مسارها التنموي ما -

  :الفرضیات

  .كلما كانت هناك بیئة آمنة ومستقرة كلما كانت هناك تنمیة-

بعاد والمظاهر التي تبین والتنمیة من خالل العدید من األ األمنخطت الجزائر خطوات حقیقیة نحو  -

  .2014- 1990صالحات التي قام بها النظام السیاسي خالل الفترة مدى نجاعة اإل

لى الجهود إمرده الساحة الدولیة  لىإ وعودة الجزائر - خصوصا األمن–تحسن الوضع الداخلي -

  .التي بذلها بوتفلیقةالدبلوماسیة 

  .والتنمیة في الجزائر مرهون بحل العدید من المشاكل والتحدیات التي مازالت عالقة األمنن مستقبل إ -

  :منهج الدراسة 

و أجابة على إشكالیة الدراسة واثبات حاطة بمختلف جوانب الموضوع وتحلیل أبعاده واإللمام واإلبغیة اإل

  :اتبعنا المناهج التالیةنفي الفرضیات الموضوعة فإننا 

نات عن استخدامه لوصف الظاهرة المدروسة من خالل جمع المعلومات والبیاتم  :المنهج الوصفي -

  .ار تقدیم التعاریف وسرد مختلف المعلومات في البحثإطالمشكلة والبحثیة في 



 مقدمة
 

 ه 
 

  .والتنمیة األمنشأة ومفهوم نتم استخدامه من خالل دراسة : المنهج التاریخي

من ساس على المنهج الوصفي في دراسة المعطیات المتوفرة لألالذي یعتمد باأل: دراسة الحالة  منهج

  .قلى رصد الجهود المبذولة في هذا السیاإضافة والتنمیة في الجزائر ومعالجتها كلیا باإل

  :التنظیم الهیكلي للموضوع 

  :لى فصلینإ حاطة  فقد قسمنا هذه الدراسةشكالیة السابقة ولإلجابة على اإللإل

من والتنمیة والذي یتضمن ثالث مباحث، صیل المفاهیمي لألأالت لىإول للتطرق خصص الفصل األ 

طار المفاهیم والنظري للتنمیة الى نصلنا الى والمبحث الثاني حول اإل األمنیتناول كل منها ماهیة 

  .مافیما بینهثر أوالتثیر أوالتنمیة وعالقة الت األمنلى ترابطیة إثالث الذي یتطرق المبحث ال

والتنمیة سطر في هذا المبحث أیضا  األمنوالذي یتناول نموذج الجزائر بین ثنائیة  الثاني یلیه الفصل

یة للجزائر ما بعد التعددیة ثم المبحث الثاني الذي األمنوضاع السیاسیة و ول األثالث مباحث، یعالج األ

دراج أهم البرامج التنمویة إخیر تم والسلم وفي األ األمنلیات القانوینة والسیاسیة لالسترجاع یتضمن أهم اآل

   .في الجزائر



 
 
 
 
 

 

 

 الفصل األول
 التأصیل المفاھیمي لألمن والتنمیة
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  :تمهید

تعتبر مسالة المفاهیم في األنظمة السیاسیة المقارنة مسالة خالفیة وذلك بعدم وجود اتفاق عمیق وواسع 

في تصورات الكتاب ومعارفهم المختلفة والمصبوغة بالطابع العقائدي، أو الرؤیة لألمور واألشیاء واألفعال 

جملة من التعاریف التي توضح لنا أهم  إلىكما تحدث أو كما یجب أن تحدث حیث سنتطرق في هذا الفصل 

  .تعریف شامل لهذا المصطلح إلىللوصول  األمنمستویات ومرتكزات وأبعاد 



 التأصیل المفاھیمي لألمن والتنمیة                                                                                                :الفصل األول
 

8 
 

  

  األمنماهیة : المبحث األول

  :تمهید

أربعة مطالب، المطلب األول یتناول فیه السیاق  إلىوینقسم  األمنماهیة  إلىسنطرق في هذا المبحث 

أم المطلب الثالث والرابع یتضمن كل من المستویات  األمننوضح فیه مفهوم  التاریخي لألمن والمطلب الثاني

  .األمنوأبعدا ووسائل تحقیق  األمنومرتكزات 

  لألمنالسیاق التاریخي : المطلب األول

كمطلب حیوي لإلنسان، وقد كشفت اآلثار على ا ناول ما تم صنعه من طرف اإلنسان  األمنیبرز 

ریة استخدمها للدفاع عن نفسه ضد خطر أخیه اإلنسان وضد أخطار أخرى، القدیم كان عبارة أدوات حج

وكذلك تأمینا له من شعور الخوف الذي ینتابه حینما وجد نفسه وحیدا في مواجهة الطبیعة، هدفه بذلك تحقیق 

 ومع نشأة الجماعة المنظمة التي أخذت على) physical security( الذاتي العضوي بمعناه المباشر  األمن

نمط  إلىلیشیر  األمنعاتقها مسؤولیة تحقیق امن الجماعة طوت أدوانها لذلك الغرض، حیث اتسع نطاق 

خطر المعقدین واالنتصار علیهم كما لجأ بعضها نحو .....من خالل  )  Way of life(الحیاة في المجتمع 

  1.األمنتوسیع حدوده، أو تأدیب جیرانه بغیة تحقیق المزید من 

التحالف، وذلك  إلىمن الوسائل العسكریة  األمنمظاهر التي تعبر عن الحفاظ على وقد تنوعت ال

  .كناج لتعدد مصادر التهدید

وهو دلیل على " البد من السیف والقلم لضمان السلطان:" بقوله " ابن خلدون " وهو ما یؤكده العالمة 

برزت كدافع طبیعي یوجه سلوك  مناألیبدو إذن أن مسالة  2الفكر والقوة معا إلىیحتاج  األمنأن تحقیق 

                                                
  38، ص1958أكرم دیري، القاھرة، المكتبة ألنجلو مصریة، : ، ترالسلم المسلحجاستون بوتول،   1
دار الحامد للنشر : عمان األمن الوطني وعناصر قوة الدولة في طل النظام العالمي الجدیدھایل عبد المولى طشطوش،  2

 35، ص2012والتوزیع، 
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األفراد والمجتمعات منذ فجر البشریة بهدف توفیر السلم واالستقرار وكبدیل لحالة الخوف باختالف تقییم هذه 

  .أخرى إلىالحالة من دولة 

نهایة حرب الثالثین عاما التي توجت بعقد  إلىكما أن السیاق التاریخي قد اتخذ شكال محددا یعود 

  1.حددت في إطار بشكل واسع نمط العالم الحدیث 1648استقالیا عام اتفاقیات و 

حینما كرست هذه االتفاقیات مفهوم الدولة الوطنیة كوحدة تحلیل أساسیة في العالقات الدولیة، لكونها 

الفاعل األساسي بل وأقوى العناصر المؤثرة في النظام الدولي، كما أنها المعیار العالمي للشرعیة السیاسیة 

رغم التبانیات الجغرافیة (بمنأى عن الدولة الوطنیة . یث لم یكن باألساس فهم حركیة ودینامیكیة الخح

  .والبشریة والحضاریة في طبیعة الدول

وفي ظل غیاب سلطات أعلى من الدولة للقیام على تنظیم عالقات بعضها مع البعض كان لزاما أن 

قدیر من حدود تماسها المباشر مع الوحدات األخرى حینما داخل هذه الوحدة أو على أقصى ت" األمن" یفهم 

كموضوع للسیاسة العلیا التي تصیغ التوجیه الوطني والقومي، وذلك بتسخیر اإلمكانیات والموارد  األمناندرج 

  2.لرسم االستراتیجیات المناسبة لتحقیق أمنها

اسیة تمحورت حول المساواة في وعلیه فقد اتسمت العالقات الدولیة منذ ذلك الحین بهیمنة فكرة أس

السیادة وتوازن القوى وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول مع التركیز على امن الدولة القومیة بشكل 

  .خاص

تبرز كذلك نتائج الثورة الفرنسیة مكانة الدول القومیة بكونها الفاعل الرئیسي المكلف بحمایة المجتمع 

ي كما جعلت حریة األشخاص خاضعة ألمن الدولة، وذلك بتمكینهم من بأفراده من العنف والغزو الخارج

  .حمایتهم من التهدیدات والمخاطر إلىتحقیق وضعیة الرفاهة، باإلضافة 

                                                
 11دراسة في الخطاب األمني األمریكي بعد : نظیم في الدراسات المنیة لفترة ما بعد الحرب الباردةالت"خالد معمري،  1

 16، ص)2008)2008-2007جامعة باتنة، كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، ( ،رسالة ماجستیر ،"سبتمبر
 .414ص ،2004 مركز الخلیج لألبحاث، :لمتحدةاإلمارات العربیة ا، عولمة السیاسة العالمیةجون بیلیس، ستیف سمیث،  2
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 إلى" مكیافیلي" وفي تحلیل للعالقات بین الدول في النظام االیطالي خالل القرن السادس عشر توصل 

ة في عصره، مؤكدا حاجة الحاكم لتبني مقاییس أخالقیة نظریة سیاسیة من مالحظته للممارسة السیاسی

  .1تختلف عن تلك التي یتبناها الفرد العادي، وذلك لضمان امن الدولة وبقاءها

ومحاولة فهمه بالحریة السیاسیة أما منظرو  األمنفقد ربط ) Mintesquien(مونتسیكو  إلىوبالنسبة 

ز بین حالة المجتمع وحالة الطبیعة ، معتبرا أن األفراد فقد می) T.Hobbs(هویز : العقد االجتماعي أمثال

في النظام الداخلي یعیشون حالة المجتمع بینما تعیش الدولة حالة الطبیعة في العالقات في صورة و حتى 

دفع البشر النخراط في  األمنعلى حساب امن جیرانها من الدول كما أن البحث في اعتقاد هویز عن 

م عقد تتخلى بموجبه عن حریتهم لصالح سلطة مركزیة مشتركة والتي تتجلى في مجتمعات من خالل إبرا

  .الدولة

انه من اجل حمایة الشعب ضد العدوان، : " بتأكیده ذلك بقوله) Cint( یؤیده في هذه الفكرة كونت 

لتي رسمها تأسیسا على ما سبق تبرز الصورة التشاؤمیة ا 2"وبذلك فان األفراد قد وكلوا مهمة حمایتهم للدولة

وعزمها على تحقیق أمنها داخل نظام دولي تتجلى فیه . مفكرو العقد االجتماعي لمضامین سیادة الدولة

  .)الدول(مظاهر الصراع وحداته 

 تبعا لذلك فقد أكد الفكر الواقعي فكرة مفادها انه لیس من المحتمل : لألمنالمنظور الواقعي

ن الدول كوحدات أساسیة هو تكریس التوازن مع الدول تحقیق السالم الدائم وان جل ما كان بإمكا

 .األخرى وذلك لمنع أي منها لسیطرها بشكل كبیر

إن الدول لها رغبة ال تشبع للقوة، :" فهو یشیر بقوله ) Carr( وقد أي هذا المنظور كل من كار

وان .. ات الدولالرغبة في المزید، فهي المنطق المحدد لسلوك إلىوان ممارستها تبدوا دائما السبیل 

  "السیاسة الدولیة لیست فقط حول السعي لكسب القوة ولكن الصراع حولها تأمینا لنفسها
                                                

كاظمة للنشر، : ولید عبد الحي، الكویت: ، ترالنظریات المتضاربة في العالقات الدولیةجیمس دورتي، روبرت بالستغراف،  1
 62، ص1985

 .53، 52ص ص  ،1986دار المستقبل العربي، : حسن نافعة، القاھرة: ، ترسوسیولوجیا العالقات الدولیةمارسیل میرل،  2
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أن القوة تمثل الدافع الرئیسي للسیاسة الدولیة، وانه ال یمكن فهم التفاعل على  إلىویرى أیضا 

امحة في تحقیق النفوذ من الطبیعة األنانیة للدول ورغبتها الج إلىالمستوى الدولي بشكل جید دون الرجوع 

  .وضمان أمنها من جهة ثانیة. جهة

یدعمون الفكر الواقعي لـ كارخیما یؤكد  Reymond  Aron.H.Morgenthan: كما أن كال من 

وهكذا ... كل الدول مضطرة لحمایة كیانها المادي والسیاسي والثقافي ضد اعتداءات اآلخرین:" األول

  "ي ضمان البقاء الذي یعني وحدة أراضي الدولة ومؤسساتهاتصبح المصلحة الوطنیة القومیة ه

أهمیة القوة العسكریة بالنسبة للدولة باعتبارها الفاعل " مورغانتو" ال ینبغي في هذا الصدد 

تنطلق حتما من ضرورة التفاعل بین : " الوطني فهو یرى أنها األمناألساسي في الع، آما عن سیاسة 

 األمنخیرة من شانها أن تمكن من تحقیق فرص جیدة لنجاح سیاسة مختلف عناصر القوة، هاته األ

  1"مرتبط بازدیاد حجم قوتها العسكریة األمنفازدیاد شعور الدولة ب... الوطني

السالم والحرب حینما : الحرب والسالم من خالل مؤلفة: فهو یفصل بین موضوعي " آرون" أما 

هو ضمان أمنها، وبالتالي ضمان وجودها وان تلك یبرز الهدف األساسي لكل وحدة سیاسیة :" یقول

نما كوسائل لتحقیق بعض األهداف كالسالم  ٕ الوحدات ال تسعى المتالك القوة كغایة في حد ذاتها وا

وبالتالي فان آرون یدعن الفكرة التي مفادها أن  2"أو المجد أو التأثیر في مستقبل النظام الدولي) األمن(

  :ذلك إلىلمنشود لكل دولة حینما اشار والسالم هما الهدف ا األمن

بتحقیق القوة الذاتیة للدولة أو ضعف المنافسین لها، وان كل دولة تحاول  األمنإن دعم " 

  "األمنحدوده القصوى عن طریق الجمع بین القوة و  إلىمضاعفة مواردها للذهاب بأمنها 

العمل المسلح أو ما أطلق علیه  إلىالقومي بالقوة العسكریة المفضیة  األمنوعلیه فقد ارتبط مفهوم 

  .العسكري الدولي األمن: تسمیة
                                                

. أطروحة دكتوراه، ")2006، 1945(األمن العربي بین متطلبات الدولة القطریة ومصالح الدول الكبرى "العایب أحسن،  1
 .17، ص)2008قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، جامعة الجزائر، (
 .91، 90جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص ص  2
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قد تبنت في حقل  األمنفقد اتفق الدارسون على أن دراسات  IIو Iعقب الحربین العالمیتین 

انه میدان یركز على استخدام " بوزان بقوله ) ,Barry Buza(الدارسات اإلستراتیجیة والذي أشار إلیه 

عنف من طرف وحدات سیاسیة من اجل الدفاع عن مصالحها ضد وحدات سیاسیة التهدید باستخدام ال

  "أخرى

ومع تزاید حدة الحرب الباردة بدء جلیا التركیز كلیا على مواضیع ذات أهمیة بالغة من أوساط 

  .الوطني بالمعنى الضیق األمنالمفكرین كالدرع النووي، مراقبة التسلح والسباق نحوه وسیاسة 

 األمنتحدید مواضیع مهمة لدراسة )  Arnold Wolfers(أرنولدو ولفرز : اقترحفي هذا الصدد 

تجسیدها عبر الوسائل  إلىقیمة من بین عدة قیم أخرى للدول تسعى  األمنأن :" تتمثل فیما یلي

الوطني شان  األمنالعسكریة وغیر العسكریة، وان كانت الوسائل العسكریة أكثر أهمیة على اعتبار 

  "داخلي

  األمنمفهوم : لب الثانيالمط

ال یعد أمرا هینا، ذلك ألنه من المفاهیم  لألمنأن مسالة ضبط تعریف  إلىتجدر اإلشارة بدایة 

ضبط معرفي شانه شان كثیر من المصطلحات  إلىكما انه یفتقر . غیر المتفق علیها بصورة عامة

:" فافردي فوجالس : قول المفكرالمتداولة التي یصعب تحدید تعریف لها بشكل قاطع وفي هذا السیاق ی

  "هو شيء مختلف عن الیقین والضمان والثقة لكن یبدوا لي انه یقترب أكثر من الثقة األمنأن 

  :سببین إلىغموضه  األمنوقد أرجح جل الدارسین لموضوع 

مفهوم  األمنیة ونظریة العالقات الدولیة على أن األمناإلجماع بین الباحثین للدراسات : األول

  1 .د وواسع من حیث محتواه المعرفي، أبعاده وكذا أشكال تحقیقهمعق

                                                
 .91جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص ص  1
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یة، خاصة بعد األمنفي محاولة لتوسیع مجال الدراسات  األمنالجدل الذي أثاره مصطلح : الثاني

ومن اجل   1د.ما اثر على مسالة النظیر في الع األمناعتماد وحدات مرجعیة غیر الدولة لموضوع 

 Barry Buzanوفي ذلك یشیر : مجموعة من التعاریف إلىنتعرض  نلألمتعریف دقیق  إلىالوصول 

مفهوم معقد وینبغي لتعریفه اإلحاطة بثالث أمور على األقل بداء بالسیاق التاریخي للمفهوم  األمنأن :" 

 "ومرورا باإلبعاد المختلفة له وانتهاء بالغموض الذي یرتبط به عند تطبیقه في العالقات الدولیة

  :لألمنوي التعریف اللغ

وهي تعني التحرر من الخطر، ثم ) Securus(من "  األمن" في أصوله الالتینیة اشتق مصطلح 

  .في اللغة االنجلیزیة) Security( ، بعدها )Securitas(  إلىثم ) Securititat(  إلىتطور 

یدل الذي ) Aphaleia( في أصوله الیونانیة فقد تضمن معنا مزدوجا " األمن" أما عن مرجعیة 

معنى مغایر  إلىوهي تشیر ) Sphalla( على السالمة والیقین ، في المقابل اشتق المصطلح من 

  2كارتكاب األخطاء والتعثر

الهمزة والمیم والنون " ابن فارس" في لغة العرب فمنه قول األمنأما في اللغة العربیة فقد تعریف 

  .عناها سكون القلب واآلخر التصدیقاحدهما األمانة التي هي ضد الخیانة وم: أصالن متقاربات

" فهم وسلم، أصلها: من باب" امن" فان كلمة " مفتاح الصحاح" المعجم العربي إلىبالنسبة 

ة الذي یثق بكل احد، واإلیمان أي األمنضد الخوف و  األمنبهمزتین لینت الثانیة للتخفیف و "أأمن

وهذا البلد :"  إلىن یظلمهم ، ومنه قوله تعألنه آمن عباده من أ" المؤمن" هو  إلىالتصدیق، واهللا تع

وحدها خمس مرات وخمس مرات بهذه الصیغة وسبع  األمنوقد وردت في القران الكریم كلمة " األمین

  :كنقیض للخوف في ثالث مواضع وهي األمنمرات بصیغة امنین وبدا 

                                                
المجلة العربیة  ،")طردراسة نظریة في المفاھیم واأل(مفھوم األمن، مستویاتھ، وصیغة، وتھدیداتھ "  ،عبد هللا الحربي سلیمان 1

 .13ص  ،2012، 19 : العدد ،للعلوم السیاسیة
الة رس، "منیة، دراسة في تطور مفھوم األمن عبر منظاراة العالقات الدولیةاألاالتجاھات الجدیدة في الدراسات "قسوم سلیم،  2

 .53 ، ص)2010قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، جامعة الجزائر، ( ،ماجستیر
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ذا جاءهم أمر من "  ٕ   55النور " بعد خوفهم أمنا ولیبدلهم من"  83النساء " أو الخوف أذاعوا به األمنوا

  4قریش " الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف " 

یعني السكون والطمأنینة ظاهرة وباطنه والتخلص من مظاهر الخوف  األمنوهذا تأكیدا لحقیقة أن 

  .والقلق بكافة أشكاله

ن هو السالمة والحمایة، صك األمان والملجأ، والمستأم األمنوفي المعارف اإلسالمیة یعني 

وانه احد من المشركین )" 6اآلیة (الشخص الذي حصل على أمان، وهو مأخوذ من سورة التوبة 

ونظام األمان هو امتداد لنظام عربي سابق على " استجارك فأجره حتى یسمع كالم اهللا ثم ابلغه مأمنه

جماعة ال  الذي كان الغریب بمقتضاه یحصل على حمایة حیاته من فرد ومن" الجوار" اإلسالم وهو 

ة أو التعهد األمنینتمي إلیها ثم حمایة الجماعة جملة، واألمان في الشریعة اإلسالمیة هو المعاملة 

فغیر المسلم الذي في دار الحرب یصبح في امن بمقتضى أحكام الشرع على حیاته وممتلكاته . باألمان

  1.لمدة محدودة

أم الباطن أي باطن  إلىشیر مفهوم السلم ، بحیث یاألمنوهذه الدالالت التي یشیر إلیها مفهوم 

یتحقق سلم الباطن " الظاهر أو التعامل الخارجي في المجتمع وبذلك  إلىالفرد وشعوره ، ویشیر السالم 

  2"وسلم الظاهر معا

 لألمنالداللة االصطالحیة:  

لى المبدأ القائل قد یصعب تفسیر الظواهر وتى المفاهیم إال إذا تم إدراك الحالة المعاكسة لها تأسیسا ع

  .ال تعرف إال عند الخوف وانعدام الثقة بوجود الخطر والتهدید األمنفقیمة " وبضدها تتمیز األشیاء" 

یین بغیة تحدید تعریف األمنوتأسیسا على ذلك فقد توسع استخدام لغة الخطر في أوساط المحللین 

  :لألمن
                                                

، 394، ص ص ]د، ت، ن[ دار الشروق،  :ھرةاالق، دائرة المعارف اإلسالمیةوي، اإبراھیم زكي، خورشید، احمد الشنتن 1
395. 

 .68، ص 1982مكتبة الطوبجي، : ، القاھرةاألمة القطبمنى أبو الفضل،  2



 التأصیل المفاھیمي لألمن والتنمیة                                                                                                :الفصل األول
 

15 
 

ما هو إال حمایة لألمة من خطر " وفقها األمنوهو تدعمه كل من دائرة المعارف البریطانیة بكون 

  1"القهر على ید قوة أجنبیة

  أما معجم العلوم االجتماعیة فیرى

  "یعني حالة الغیاب أو الحمایة من الخطر المادي األمنإن " 

بالنسبة لدومنیك دافید  2"حالة التحرر من الخطر والمخطرة إلىیشیر  األمنف" تیوكاسل" وفي معجم 

)D.David " : (في معناه الواسع یتمثل في خلو وضع ما من التهدیدات أو أي شكل للخطر، وتوفیر  ألمنا

  3"الوسائل الالزمة للتحدي لذلك الخطر في حال أصبح أمرا واقعا

" یة مثل مصطلحاألمنكما یمكن في هذا اإلطار أن تلتقط الكلمة مجموعة من الظواهر واإلشكاالت 

  :عاریف التالیةضمن الت" الخوف" ، "تهد" ، "تهدید

 األمن: " وهو أقدم تعریف نال نوعا من اإلجماع بین الدارسین) 1952(وولفرز ) A.Wlfers(تعریف 

یعني غیاب التهدید ضد القیم المكتسبة هذا في جانبه الموضوعي،أما في الحاجة الذاتي فهو غیاب الخوف 

  "من أن یتم المساس بأي من هذه القیم

ذلك أن التعریف یخدم العدید من  األمنحول تعریف ) Wlfers(ي قدمها أشاد بوزان بالمقاربة الت

   4باألساس؟ األمن؟وما هو موضوع لألمنفي تعریف ) Wlfers(ما القیم التي یقصدها : اإلشكاالت أهمها

وجود الخوف لذي  إلىفهو یشیر ) insecarity( األمنبغیاب الخوف، أما  األمنوهو بذلك عالج 

ولعل األكثر تداوال . ب اإلنسان عندما یشعر أن جانب من جوانب حیاته معرضة للتهدیدیعبر عن حالة تنتا

هو العمل على التحرر من  األمن"  " B.Bazan" یة المتخصصة التعریف الذي قدمه األمنفي األدبیات 

                                                
  .37 ، ص2008مجموعة النیل، : القاھرة ،مشروع قناة البحرین واألمن العربيعالم أشرف،  1
2 Cassel New English Dictionery.p 1037 
  50قسوم سلیم، مرجع سابق، ص 3
 .7، ص 1976جامعة القاھرة، : ، القاھرةأمن الدولة والنظام القانوني للفضاء الخارجيعبد المجید الصادق،  4
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ماسكها التهدید وفي سیاق النظام الدولي فهو قدرة الدول والمجتمعات من الحفاظ على كیانها المستقل وت

  ."الوظیفي ضد قوى التغییر التي تعتبرها معادیة

على انه تصور شامل قوامه العالقة الجدلیة بین ثالث مستویات  األمنمفهومه عن " Burzan"یقدم 

 األمن، كما أنه یدعم في تعریفه التوسع الواقع في أبعاد )الفرد، الدولة، النظام الدولي(مختلفة من التحلیل 

  .1یدةلتشمل قطاعات جد

الذي ذكر في  األمنالهویاتي بشكل عام والبد من ذكر مفهوم  األمنفنجد أن باري بوزان یركز على 

فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم : " ویتمثل في قوله عز وجل لألمنالقرآن الكریم، ویعتبر أدق مفهوم 

  .هو ضد الخوف األمنویتضح لنا مفهوم  2"من جوع وأمنهم من خوف

القدرة التي تتمكن " على انه  األمندكتور حسین زكریا أستاذ الدراسات اإلستراتیجیة بمصر یعرف أما ال

من خاللها الدولة من تامین مصادر قوتها الداخلیة والخارجیة، والعسكریة في شتى المجاالت وذلك في 

نطالق المؤمن لتلك مواجهة المصادر التي تهددها من الداخل والخارج في السلم والحرب مع استمرار اال

  . 3"القوى في الحاضر والمستقبل تحقیقا لألهداف المخططة

هذا التعریف مستنبط من سورة قریش لكن أضفى علیه المفكر اعتبارات حدیثة ومعاصرة، وفي محاولة 

مفهوم مزدوج، حیث ال  األمنإن : " حیث قال) Michoul Dailon" ( دیالن" یرى  األمنلتحدید معنى 

قد أوجده  األمنوبما أن . وسیلة للتحرر من الخطر، بل یعني وسیلة إلرغامه وجعله محدودا  یعني فقط

مفهوم  األمنالخوف فانه یقتضي ضرورة القیام بإجراءات مضادة للتحكم، احتواء، إقصاء، وتحدید الخوف، ف

  Insecuruty"4. " امن) الال( وهذا ما عبر عنه دیلون با  لألمن، و األمنغامض یحوي في نفس الوقت 

                                                
 414ن بیلیس، سمیث ستیف، المرجع سابق، صجو 1
 .سورة قریش ، اآلیة الثالثة 2
قسم العلوم (،مذكرة ماجستیر، "العولمة وانعكاسات على مفھومي األمن الدولي والمحلي"وسیلة دراز، حسیبة سي عبد هللا،  3

 .29، ص )2002، 2001 ،جامعة باتنة السیاسیة والعالقات الدولیة،
المكتبة العصریة للطباعة : ، الجزائرالجزائر أوربا والحلف األطلسي: البعد المتوسطي لألمن الجزائريتر، عبد النور بن عن 4

 .13، ص2005والنشر والتوزیع، 



 التأصیل المفاھیمي لألمن والتنمیة                                                                                                :الفصل األول
 

17 
 

موجه للمشاكل التي تسببها بشكل مقصود " تهدید" أن تخصیص مصطلح  إلىمما سبق تجدر اإلشارة 

جهة أمنیة فاعلة واحدة، تتراوح بین شخص فرد ودولة أو حلف أو حركة دولیة بجهة أخرى، غیر انه من 

: ابرة للحدود القومیة مثلالصعب إیجاد طریقة صحیحة لتطبیق المصطلح على حالة الظواهر الحدیثة الع

اإلرهاب حیث یمكن تسمیة األعمال اإلرهابیة التي تستهدف بلدا أو مجتمعا معینا تهدیدا لذلك البلد أو 

المجتمع ، لكن بما أن طریقة عملها الممیزة هي القتل العشوائي فان احتمال إلقاء القبض على أي فرد بما ال 

نما سا ٕ ئحا مثال في أي عمل إرهابي یمكن تعریفه بشكل أفضل كخطر یكون جزءا من العمل المستهدف وا

على ذلك الشخص بدال من تهدید لذلك فقد بدل بشكل جلي عقب الحرب الباردة تحول بارز في مفهوم 

في مواجهة األعداء على أساس أن تعایش مفهوم  األمنمن التهدید بدل مفهوم تحقیق  األمنتحقیق 

رحلة الحرب الباردة وان كان وجود مفهوم األعداد في تلك المرحلة اكبر التهدیدات كان قائما أیضا في م

أكثر  األمنوابرز منه في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، ومع تنوع مصادر التهدید وأنماطه أضحى مفهوم 

  . 1األمنتعقیدا، كما صعب في ظلها الفصل ما بین التهدید والخطر عند استخدامهما لتفسیر 

الطمأنینة بالنسبة لكل ما یتصل بالتعبیر عن الوجود :" یقصد بت كذلك األمنفان وفي سیاق آخر 

  .السیاسي وااللتزام بالوالء والطاعة إزاء السلطة وصاحبها

أما الطمأنینة فهي تعني االستقرار والقدرة على مواجهة المفاجآت المتوقعة وغیر المتوقعة دون أن 

  2یقلص الطمأنینة واالستقراریترتب على ذلك اضطراب في األوضاع بما 

القائل  المبدأعلى  تأسیساالحالة المعاكسة لها  إدراكتم  إذا إالقد یصعب تفسیر الظواهر وتى المفاهیم 

  .عند الخوف وانعدام الثقة بوجود الخطر والتهدید إالال تعرف  األمنفقیمة " األشیاءوبضدها تتمیز " 

بغیة تحدید تعریف  ییناألمنالمحللین  أوساطلخطر في على ذلك فقد توسع استخدام لغة ا وتأسیسا

  :لألمن
                                                

 .58 ، ص2007معھد ستوكولھم ألبحاث السالم الدولي، : حسن حسن السوید: ، تراألمن ونزع التسلحبیلیز، . ل. الیسون ج 1
كلیة االقتصاد والعلوم ( :ماجستیر مذكرة ، )1981، 1974مصر من (اد الداخلیة لمفھوم األمن القومي األبع" علي الصاوي،  2

 .6، ص1988، )السیاسیة، جامعة القاھرة
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من خطر  لألمةحمایة  إالما هو " وفقها األمنوهو تدعمه كل من دائرة المعارف البریطانیة بكون 

  .1"أجنبیةالقهر على ید قوة 

یتصف بالشمولیة اذ یجب أن یكون قادرا على  األمنن أ إلىما سبق یمكن أن نلخص ومن خالل 

ستراتیجیة واالقتصادیة شكال التهدید كذلك یجب أن یستخدم جمیع الوسائل المتاحة اإلأاك ومعرفة جمیع در إ

  .الدولة، الجماعة، الفرد: والسیاسیة، ویجب أن یشمل جمیع المجاالت كما یجب أن یتناول كل المستویات 

  األمنمستویات ومرتكزات : المطلب الثالث

  :مستویاته

المواجهة أي خطر لكل مستوى  إستراتیجیةنخطط، ونضع  أنستطیع من خاللها مستویات عدة ن لألمن

العالقات  أجندةتغییر  إلىلزاما یؤدي التغییر الذي شهده العالم بعد فترة الحرب الباردة كان  أن إذ حدي

مقدور مزیدا من التركیز على مجموعة من القضایا العالمیة، ولم یصبح ب األخیرةالدولیة فشهدت في العقود 

  2منفردة أمنهادولة واحدة السعي لتحقیق 

الدولة الوطنیة تهتز وتضطرب نظرا للتحوالت العمیقة واالحتالالت  أركان بدأتمع ظهور العولمة 

  .الوظیفیة بین العالقات الداخلیة والتفاعالت الخارجیة

ولیس  األفرادو معظم الصراعات داخلیة بین الجماعات  أصبحت إذطبیعة الصراعات تغیرت  أنكما 

  3لم یعد مرتبطا بمستوى الدولة فقط األمنوهكذا فان . بین الدول

الحدود، : من المعنى التقلیدي والذي یركز على احتیاجات البقاء وحمایة الدولة األمنتوسیع نطاق 

  .نواكا أینماالمعنى العالمي الذي یشمل امن البشر  إلىامن القیم وصد العدوان الخارجي  إلى إضافةالشعب 

                                                
  .7، صمرجع سابق عالم أشرف،  1
روبیة االتحاد األوربي من إستراتیجیة الدفاع في إطار حلف شمال األطلسي إلى الھویة األمنیة األو"طارق رداف،  2

 22ص ،) 2005، 2004 ،جامعة منتوري قسنطینة كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة،(:مذكرة ماجستیر، "المشتركة
، "إشكالیة األمن المتوسط في ظل العولمة بین االستراتیجیات الغربیة ومواقف دول جنوب المتوسط"عبد الحق زغدار،  3

 53، 52، ص ص )2009، 2008 ،العالقات الدولیة، جامعة باتنةقسم العلوم السیاسیة و ،دكتوراهأطروحة 
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في مرحلة ما بعد الحرب الباردة فان االنقسامیة  أما، األمنحیث برزت سیطرة الدولة على قضایا 

  .بروز مستوى امني داخل المجتمع الواحد إلى أدتالطائفیة التي عرفتها كثیر من المجتمعات قد  أوالعرقیة 

 وتأثیرظهورا  أكثرا الدولي وكذ اإلقلیمي األمن أصبحومع انتهاء االستقطاب الدولي الثنائي وبعده 

  .جدیدة بأبعاد

  :التي تشمل مایلي األمنتعدد مستویات  إلىوهو ما یشیر 

الالزمة لقیام  األساسیةالفرد توفر الحاجات  بأمنیقصد ): individuals( مستوى امن الفرد  - 1

هو فیزولوجي ومنها منها ما  األساسیةحاجاته   أماالفرد بوظائفه الحیویة واالجتماعیة كعضو في المجتمع 

  .ما هو معنوي

حیث یمارس  أسرته أوممتلكاته  أوتهدد حیاته  أخطار أیةفي المقابل یرتبط امن الفرد بحمایته من 

كما یزرع المجتمع آلیات ضبط داخل ) كالثقافة( المجتمع نوعا من الضبط الخارجي الرسمي والغیر رسمي 

  1الحاجات بالطرق المقبولة اجتماعیا إشباع في) الضمیر( الفرد في حد ذاته تمثل المجتمع 

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن لكل فرد الحق في الحیاة  3وهو ما نصت علیه المادة 

الممارسة السیاسیة والرفاهیة االقتصادیة، والحصول على  إلىوالحریة وسالمة شخصه وتمتد تلك الحقوق 

والصحة، فالفرد سعیا منه لتحقیق حیاة مستقرة ، وآمنة یخطط لكل ما الخدمات العامة وعلى قمتها التعلیم 

  2األمنیراه مناسبا من اجل تحقیق غایة أساسیة وهي 

الوطني في نهایة الحرب العالمیة  األمنبعد االستخدام الرسمي لمصطلح : الوطني األمنمستوى -2

میت بالمجلس القومي االمریكي والذي عندما انشأت الوالیات المتحدة هیئة رسمیة س 1947الثانیة عام 

  . اسندت له كافة االمور واالحداث التي تمس كیان الوالیات المتحدة وتهدد امنها

                                                
 23، ص 2011جامعة الدول العربیة، : ، الریاضاألمن الوطني في عصر العولمةذیاب موسى البدانیة،  1
مؤسسة شباب الجامعة، : ، اإلسكندریة)مدخل تاریخي سیاسي( تحدیات األمن القومي المعاصر ھشام محمود االقداحي،  2

 .64ص ،2009
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مقدرة الدولة في المحافظة على اراضیها ومواردها  إلىالوطني یشیر  األمناما من حیث التعریف فان 

  .1ة الطبیعیة ونظمها المختلفة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسی

الوطني حیث نجد الوطن بحدوده وتحت  األمنویعتبر القومي المفهوم الحدیث ومساویا في معناه 

بمستواه الوطني الداخیل على المتغیرین  األمنویقوم ... سیطرته ما هو متاعرف علیه باالمة القومیة الواحدة 

  : االساسیین

الوحدات داخل البیئة الداخلیة وقدرتها  هو مدى سیطرة السلطة السیاسیة على تفاعل: المتغیر االول

  .عال ضمان االستقرار من خالل فرض مختلف الفاعلین لقواعد العمل السیاسي 

ویعتبر ) افراد جماعات(في علیة تحویل المطالب الخاصة بمختلف اطراف البیئة : المتغیر الثاني

 إلىخلیا وخارجیا حیث یستند داخالذي تسعى الدول لتحقیقه  لألمنالوطني المستوى األساسي  األمن

  فرضیتین اساسیتین هما 

توافر حصة المجتمع الوطین في الجماعى السیاسیة بوجود اطار نظامي في المجتمع في صورة - 1

  .دولة مستقلة ذات سیادة

على هذا امستوى  من ابرز االسهامات التي قدمها  األمنیعتبر تحلیل : لألمنالمستوى االقلیمي -3

ان االقلیم هو مستوى تصادم فیه الدول او الوحدات االخرى بمما فیه الكفایة  إلىیث یشیر باري بوزان ح

كما ، 2یة ال یمكن النظر الیها بمعزل عن بعضها البعضاألمنمباشرة مع بعضها البعض بحیث ان اوضاعها 

لتي تنتنمي الیه بهذا لتحقیق استقراراها وامنها في محیط االمقلیم اانها تسعة لتنسیغ كافة قدراتها وقواها 

االقلیمي ینحصر حول امن مجموعة من الدول المرتبطة بعضها البعض بحیث یتعذر  األمنالمنطلق فان 

وضمن هذا السیاغ استخدم بوزان مصطلح یرى انه اكثر . 3تحقیق امن اي عضو فیه خارج النظام االقلیمي

                                                
 .65نفس المرجع، ص  1
 .56عبد الحق زغدار، المرجع السابق، ص  2
مركز الدراسات : دراسة في العالقات السیاسیة العربیة، بیروت: النظام االقلیمي العربيجمیل مطر وعالء الدین ھالل،  3

 .269، ص1990. الوحدة العربیة
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عة من الدول التي ترتبط اسهاماتها االساسیة مجمو  إلىي االقلیمي وهو بذلك یشیر األمندفقة وهو المجمع 

یة الوطنیة ال یمكن بحثها واقعیا بمعزل عن بعضها البعض األمنمع بعضها بشكل وثیق لدرجة ان اوضاعها 

یة تتمیز بالمحدودیة فال األمنمصالحها كما یركز بوزان على ضرورة التسلیم بین الدول بوجود نزعة على ان 

فال بد االخذ بعین االعتبار على مستوى النظام الدولي ان تضع الدول مصالح  المطلق لذلك لألمنوجود 

  :حیث یقول جیرانها في رسم سیاستها الخاصة

یة المبالغ في انطوائها األمنالوطني مترابطة، وأن السیاسات  األمنإن الدول تزداد إدراكا أن أوضاع "

  ".عكس الغرض منها خاتمة المطاف إلىعلى الذات، تؤدي 

اإلقلیمیة تضمن الدول وغیر الدول كوحدات تملك درجة  األمنان مجمعات » بوزان«إذن في اعتقاد  -

  .1ي المتبادلاألمنكافیة من االعتماد 

ان العالقة بین تلك الوحدات تمتاز بالمكانة التي تبرز حینما یزداد درجة التهدید والخوف الموجه  -

  :تضم فهي» ياألمنالمجتمع «الیها أما عن بنیة 

  .ي اإلقلیمي عن غیرهاألمنالتي تفرق المجتمع : الحدود -1

كارل «الذي ینبغي ان یفضي أنماط المودة بین وحداته وهو ما یعبر عنه : البناء االجتماعي -2

األمر الذي یلغي او یقلل المشاكل المشتركة والتي ینبغي حلها » .... مبدأ الشعور بالجماعة: بـ» دویتشي

  .تغییر السلميعبر عملیات ال

  .تضمن توزیع القوة بین الوحدات: القطبیة -3

اإلقلیمي ینبغي ان یضم من وحدتین أو أكثر والتي تمتاز  األمنذلك ان مجمع : البنیة الفوضویة -4

  .باالستقالل الذاتي

                                                
  مرجع سابق، صقسوم سلیم،  -  1



 التأصیل المفاھیمي لألمن والتنمیة                                                                                                :الفصل األول
 

22 
 

 في سیاق هذا المستوى تتولى األمم المتحدة كهیئة دولیة:  (Universal Security): الدولي األمن -4

الجماعي من  األمن: والحفاظ علیه على المستوى العالمي حیث یشار إلیه بمصطلح األمنمسؤولیة استتباب 

قبل بعض المحللین، ذلك أن هذا المفهوم یرتبط بالتزام كل األطراف باتخاذ تدابیر جماعیة لمواجهة أي عمل 

م له ترتیبات آلیات یستند علیها ال عدواني من جانب اي دولة ضد دولة أخرى، كما أن هذا جوهر هذا المفهو 

  1.تحقیق االستقرار إلىترتبط بوجود خصم أو تحالف مسبق سعیا 

  :بالمنظمات الدولیة، واتصف بثالث عناصر أساسیة األمنوعموما یرتبط هذا المستوى من 

  )األمنمجلس العصبة، ومجلس (وجود جهاز دولي لردع العدوان  -1

  ).القانون الدولي( وجود تنظیم لتجریم العدوان -2

  )2() األمنالفصل السابع من میثاق مجلس (وجود إجراءات لدحر العدوان  -3

  :بجانبین رئیسیین األمنیرتبط هذا : )البشري(اإلنساني  األمن

  .الجوع والمرض واالضطهاد: السالمة من التهدیدات المزمنة مثل : األول

مة في أنماط الحیاة الیومیة للبشر على جمیع الحمایة من االختالالت المفاجئة والمؤل: الثاني

  ) :  Liyod Axworthy: (المستویات وهو ما أشار إلیه وزیر الخارجیة الكندي

ضد الحرمان االقتصادي، نوعیة مقبولة من الحیاة وضمانا لحقوق اإلنسان  األمنالبشري  األمن

  .األساسیة

االحتیاجات اإلنسانیة األساسیة وبذلك یقع  عن ضرورة وجود أهم األمنكما یعبر هذا المستوى من  -

  .البشري، كما ان هذا المفهوم یتضمن األبعاد الغیر مادیة األمناإلشباع المادي في لب 

ویرتبط كذلك هذا المدلول بمدى استطاعة الناس ان یمارسوا اختیاراتهم في مأمن وبحریة، وأن یكون 

  لن تضیع في الغدبوسعهم ان یثقوا نسبیا بان الفرص المتاحة لهم 
                                                

1- David W.Ziegler ;war,peace and International Politicies, boston,1984,p185. 
كلیة ( :ماجستیر مذكرة، "االبیض المتوسط في ظل التحوالت الدولیة الجدیدة رحدود البح في األمن" ،خیر الدین العایب -  2

  .26، ص )1995العالقات الدولیة، جامعة الجزائر، العلوم السیاسیة و
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وزمانیا ) المادیة والمعنویة(اإلنساني هو مفهوم تكاملي یعترف بشمولیة مطالب الحیاة  األمناذن ف-

  ).بین الیوم والغد(

  :األمنمرتكزات 

  :الدولة تكون آمنة علیها تبني أربع ركائز

  إدراك التهدیدات سواء الداخلیة أو الخارجیة -1

  .االنطالق المؤمن لها إلىالدولة والحاجة رسم إستراتیجیة لتنمیة قوى  -2

توفیر القدرة على مواجهة التهدیدات الخارجیة والداخلیة ببناء القوة المسلحة وقوة الشرطة القادرة  -3

  .على التصدي والمواجهة لهذه التهدیدات

یا مع إعداد سیناریوهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهدیدات التي تتناسب معها وتتصاعد تدریج -4

  .تصاعد التهدید سواء داخلیا وخارجیا

قلیمها من أي خطر یهدد كیانها على ضوء هذه الركائز  ٕ أي ان الدولة بمقدورها حمایة نفسها، وا

  1.وإلدراكها لهذه العناصر

  :األمنأبعاد ووسائل تحقیق : المطلب الرابع

شمولیا ومتعدد األبعاد وأكثر قربا  االعتبارات الترابیة اإلقلیمیة والعسكریة لیصبح األمنتجاوز مفهوم 

من الحیاة االجتماعیة في إطار النظرة الموسعة التي شهدها هذا المصطلح وبخاصة عقب الحرب الباردة 

  :2یمكن حصرها على النحو اآلتي لألمنبین خمسة أبعاد أساسیة » بوزان«حیث میز 

كذا نظم الحكومات واألیدیولوجیات التي یرتبط باالستقرار التنظیمي للدول و : لألمنالبعد السیاسي  -1

  :تستمد منها شرعیتها من أجل الحفاظ على الكیان السیاسي للدولة وهو ذو شقین

                                                
  .27، ص]ن.ت.د[المكتب الجامعي الحدیث : االمن القومي العربي في عالم متغیر، مصرمدخل الى  محمد نصر مھنا، -  1

copenhagen peace research  ,the concept of security, the pros and con of expamion and contractionBjon moller, - 2

(finland intitue 2000, p4.  
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إلدارة المجتمع والسعي للتغلب على مشاكله، وتحقیق تماسك الدولة والتوافق بین أفراد : سیاسة داخلیة-

  .الشعب الواحد وقیاداته

صادر القوة للدولة بغیة التأثیر على المجتمع الدولي وسیاسات الدول وذلك إلدارة م: سیاسة خارجیة -

  .األخرى لتحقیق مصالح الدولة

الحفاظ على سیادة الدولة، وان عدم دخول الدولة في  إلىالسیاسي  األمنوبعبارة أخرى یهدف 

  .أو جماعي صراعات مع الدول األخرى یعطیها مجاال أكبر لحمایة مصالحها وأمنها سواء بشكل انفرادي

ویخص الدفاعیة وكذلك مدركات الدول لنوایا بعضها البعض اآلخر، وهو أكثر : البعد العسكري -2

فاعلیة كما أنه البعد الذي ال یسمح بضعفه بأي شكل من األشكال الن ذلك الضعف من شأنه  األمناألبعاد 

  .ان یعرض الدول أو مجموعة الدول إلخطار وتهدیدات كثیرة

البعد العسكري وحسب ولكنه كما  إلى األمنمن سیاق العالم الثالث ال یعود مفهوم إذن تعددت ض

أنه بسبب هشاشة النظام االجتماعي، ذلك انه الهشاشة »  «)Raimo Voyrymen(ریمو فایرینات«برى

االقتصادیة والتدهور االیكولوجي والتشرد االثني هي مشكالت مستعصیة في الدول النامیة أكثر منها في 

  »لألمنفي الدول النامیة ال یمكن فصله عن التهدیدات غیر العسكریة  األمنلدول المصنعة، ان فا

ارتباطه الوثیق  إلىان لهذا المجال دورا بارزا ومهم جدا بالنظر : لألمنالبعد االقتصادي  -3

نافس واالختالف بالضغوط التي یسببها الت لألمنبالمجاالت األخرى المتعددة، حیث یرتبط البعد االقتصادي 

  .في الثروة والتطلعات بین الدول

االقتصادي یشمل الموارد المالیة واألسواق الضروریة للحفاظ بشكل دائم على مستویات  األمنان 

  .مقبولة من الرفاه وقوة الدول وذلك بمنحها ثقال سیاسیا على المستویین اإلقلیمي وكذا العالمي

  1 .ء باحتیاجات أفراد المجتمعمن خالل توفیر المناخ المناسب للوفا

                                                
  .28، صالمرجع السابق محمد نصر مھنا، -  1
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  1.تفعیل التكامل االقتصادي مع دول أخرى إلىاالقتصادي یؤدي  األمنكما أن 

الجماعي الذي  األمنفي إطار تنظیم إقلیمي أو دولي، وعظم عائد هذه القوة یحقق في ذات الوقت 

تیجة طغیان المصلحة انتقال المجتمع الدولي من حالة المجتمع تسوده الفوضى االقتصادیة ن إلىیشیر 

  2.حالة المجتمع التي تسوده فكرة التعایش إلىالوطنیة الخاصة 

وفي هذا السیاق یمثل القطاع االقتصادي مثاال واضحا یبین كیفیة تفاعل مختلف القطاعات مع 

العسكري من خالل  األمناالقتصادي و  األمنهذا الترابط من » باري بوزان«بعضها البعض، حیث یبین 

  3.التي تفرض على میزانیة الدفاع القیود

المواطنین بالقدر الذي یزید من تنمیة الشعور  األمنتوفیر  إلىیرمي  :لألمنالبعد االجتماعي  -4

باالنتماء والوالء الن الدول تتعرض الختراقات اجتماعیة وثقافیة، ال تقل أهمیة من تلك االختراقات العسكریة 

  .یثة والتقدم اإلعالميوالسیاسیة وخصوصا مع الثقافة الحد

قدرة المجتمعات على إعادة إنتاج أنماط خصوصیتها في اللغة الهویة الوطنیة  إلىكذلك یشیر 

یقع على عاتق كل دولة  األمنوالدینیة، العادات والتقالید في إطار شروط مقبولة لتطورها لذا وفي إطار هذا 

واجه الفرد، ولكنه ال یتحقق بعملیة فوریة تفرض الذي ی) الخف، الجوع، المرض(القضاء على مثلث  الرعب 

سلوكا معینا من قبل الدولة، بل هو عملیة مشتركة بین أبناء المجتمع الواحد والمسؤولین عنه، فالتعاون بین 

 .األمنالسلطة والشعب یعد شرط أساسي لتحقیق 

  :ي السلیم وهياالجتماع األمنوفي هذا السیاق تبرز مجموعة من المقومات األساسیة لتحقیق 

  .وطن ومجتمع واحد إلىالتماسك بین أفراد المجتمع والشعور باالنتماء * 

  .التوافق على مبادئ سلوكیة وأخالقیة واحدة* 

                                                
  .90أشرف عالم، مرجع سابق، ص -  1
  .الصفحةنفس لمرجع نفس ا -  2

 Thiery Balzacy,  «la securite :Definition, Secteurs et Niveaux d’analyse ; available. http//popups.ac le 
(federalisme) document php ? id=216.-3  
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المؤسسات  إلىالمؤسسات التربویة، وكذا الجهاز القضائي العادل، باإلضافة  األمنتوفر أجهزة * 

  .العقابیة واإلصالحیة الفعالة

  .معاجلة الصعاب واألفاق االجتماعیة إلىامن بین أبناء الوطن الواحد مع السعي التعاطف والتض* 

  .التمسك بالعقیدة الدینیة* 

من خالل هذه المقومات یمكن ان نحمي امتنا من مظاهر كثیرة تشمل تهدیدا منها هجرة األدمغة، 

  .التشوه اللغوي األمنمشكلة األقلیات الذي یعد مصدرا خطیرا یهدد 

حمایة البیئة من الممارسات اإلنسانیة، وكذا  إلى األمنینصرف هذا النوع من  :لألمند البیئي البع -5

المحافظة على المحیط الحیوي المحلي والكوني باعتباره عامل أساسي تتوقف علیه كل األنشطة اإلنسانیة 

ثقب األزون،  التي تسببت في حدوث ظواهر أخطار تغییر المناخ االحتباس الحراري، التلوث، توسیع

  1....الجفاف

العالقة التي تربط البشریة بالبیئة تعد الموضوع األساسي لعلم االیكولوجیا والن  إلىتجدر اإلشارة 

 األمنالمخاطر البیئیة قد تفاقمت فانه من األنسب إعادة صیاغة عالقة أكثر تحدیدا بین الطرفین ذلك ان 

  .هذه القضیة في المستقبلالبیئي مرهون بالطریقة التي تتم بها معالجة 

والتغییرات التي تطرأ على البیئة نتیجة الجراء  األمنلذلك بیمكن القول ان هناك أربع أسباب تجمع بین 

  :اإلنساني

  اإلنساني ولكل أشكال الحیاة على األرض لألمنهو في حد ذاته تهدید : التدهور البیئي -1

  .اما نسبیا أو صراع عنیفتدهور حال البیئة أو تغییرها یمكن أن یكون  -2

تبرز القدرة على التنبأ والسیطرة عنصران أساسیان في تأمین البیئة وفي ظل التدهور البیئي  -3

  .والتغییرات التي تشهدها األنظمة البیئیة فانه یتعذر إصالح ذلك

                                                
  .57مرجع سابق،ص بن عنتر عبد النور، - 1 
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بالمسؤولیة المطالبة بوضع سیاسة أمنیة تتسع  إلىوهو ما دفع  األمنتبدو جلیا الصلة بین البیئة و  -4

  1.تجاه النواحي البیئیة باعتباره جزءا من نطاق السیاسة العلیا

  األمنوسائل تحقیق 

أحد األولویات الرئیسیة في السیاسة الخارجیة، تسعى الدول وبحرص شدید على تدعیم  األمنیعد 

ئل من أجل أمنها، تحت أي ظرف، وبكل ما یتطلبه هذا الدعم من إمكانیات، وتضحیات وتتبع في ذلك وسا

  :غرض أسمى في السیاسة، والمتمثل في حمایة السیادة اإلقلیمیة ومنها

الدخول في عالقات تحالف مع بعضها، خاصة اذا كانت غیر قادرة على توفیر الحمایة الضروریة  -1

  .ألمنها الوطني

الحصول على معونات عسكریة، واقتصادیة من ایة مصادر خارجیة حتى وان لم یتیح ذلك  -2

  .الرتباط رسمیا، في إطار تحالف أو تكتل دولي معینا

توقیع معاهدة عدم اعتداء بین دولة، ودولة أخرى، اذا ما كان لهذا المیثاق القدرة على حمایة  -3

  .األمن

تكتل  إلىإتباع سیاسة محایدة على تخفیف العداوات التي قد تتعرض لها الدولة في حالة انحیازها  -4

  2.دولي معین

دراك التقدم في العلم والثقافة في العالم، والقدرة  إلىنضف  ٕ هذا قدرة الجماعة على متابعة االتجاهات، وا

  .على فعل شيء ازاء هذه التحدیات من شأنها تخفیف حدة القلق على الخطر الذي یهددها

ومن هنا  .وسیلة القوة لدعم رفاهیتها، والحفاظ على أمنها إلىلكن الحقیقة ال تنفي ان هناك دوال لجأت 
رغم أن البعض یرى ان القوة في أعلى صورها تتمثل في  األمنالقوة للحفاظ على  إلىینبع مفهوم الحاجة 

  .شن حرب
  .حلول مقبولة إلىلكن مجرد اإلحساس بامتالك القوة یساعد على الوصول 

                                                
  .93، ص مرجع سابقأشرف عالم،  -  1
  .34بد هللا، المرجع السابق، ص وسیلة دراز وحسینة ع -  2
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سها أمام فالدولة عندما تبحث أو تحاول إیجاد منهج أو إستراتیجیة تحقق من خاللها أمنها تجد نف
  :خیارین

التي تنعم  األمنأن تقوي نفسها، وتركز جهودها لفرض سیطرتها، وتقویة نفوذها، اي أن درجة : االول
  .بها الدولة، تتوقف على قوتها وهذا الخیار یكرس ظاهرة الصراع الدولي

ور القوة في درجة لتخفیض د إلىتركیز كل جهودها لزیادة التعاون بین الدول وبالتالي الوصول : الثاني

  )1(.یتحقق من خالل التعاون الدولي وعالقات حسن الجوار األمنالعالقات الدولیة أي أن 

                                                
  .36- 35ص .حسینة سي عبد هللا ، المرجع السابق، ص ،وسیلة دراز -1
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  المفاهیمي والنظري للتنمیة اإلطار: ثانيالمبحث ال

  : تمهید

 تأسیسعلى عملیة  أطلقالمفاهیم العالمیة في القرن الواحد والعشرین، حیث  أهمیعد مفهوم التنمیة من 

 أبعادهمفهوم التنمیة في تعدد  أهمیة، وتبرز "عملیة التنمیة" وسیاسیة متماسكة فیما یسمى بـ  نظم اقتصادیة

تداوال الیوم على مستوى المحلي والدولي وقد  األكثرومستویاته، یعتبر مصطلح التنمیة من المصطلحات 

ه العلمي مما جعل استعمل في مجاالت عدیدة وتناوله الباحثون من زوایا مختلفة كل حسب تخصصه وتوجی

  :للمصطلح مفاهیم عدیدة

  التطور التاریخي لمفهوم التنمیة: األولالمطلب 

من القرن  األخیرظهور لمصطلح التنمیة في عهد االقتصادي البریطاني ادم سمیث في الربع  أول یعد

 حدوثلة على على سبیل االستثناء فالمصطلحان اللذان استخدما للدو  إالانه لم یستعمل  إالالثامن عشر، 

" التقدم االقتصادي " و " Matériel progressa" في المجتمع سواء كان التقدم المادي  إلیهالتطور المشار 

Economic progrem"1  

كانت منذ الحرب العالمیة الثانیة حیث  أساسیةبصورة  Développementلقد برز مفهوم التنمیة 

  2سیاسیة متماسكة والتي سمیت بعملیة التنمیةنظم اقتصادیة و  تأسیسعلى عملیات  أطلق

حقل السیاسة منذ ستینات القرن العشرین حیث ظهر كعقل منفرد یهتم  إلىثم انتقل مفهوم التنمیة 

تجاه الدیمقراطیة وجاء تطور مفهوم التنمیة الحقا لیرتبط بالعدید من الحقوق  األوروبیةبتطویر البلدان غیر 

میة الثقافیة التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع، وكذا التنمیة االجتماعیة هنالك التن فأصبحالمعرفیة 

الستحداث مفهوم التنمیة البشریة والذي  باإلضافةالمجتمع،  أطرافالتفاعالت المجتمعیة بین  إلىالتي تهدف 

                                                
 .184، ص2001الدار الجامعیة،  :، اإلسكندریةالتمویل المحلي والتنمیة المحلیةعبد المطلب عبد المجید،  1
  2014فیفیري  23 بتاریخ www.islamonline.net::، متحصل علیھ"مفھوم التنمیة"نصر عارف،  2
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 نسانلإل 1986المتحدة سنة  األممعنه رسمیا من طرف منظمة  وأعلن 1977مرة سنة  ألولاستعمل 

  1وباإلنسان

في  أوضاعهتهتم هذه التنمیة بدعم قدرات الفرد وقیاس مستوى معیشته وتحسین  أنها باألحرى أو

وتم تكریسه رسمیا في مؤتمر ریودیجانیروا للبیئة . ذلك ظهر مصطلح التنمیة المستدامة إلى اظافة المجتمع،

وتوفیر  اإلنسانء على الفقر وتدعیم كرامة على ضرورة القضا للتأكید، الذي جاء 1992والتنمیة في جوان 

  .الجمیع أمامفرص متساویة 

  مفهوم التنمیة: المطلب الثاني 

  :المعنى اللغوي للتنمیة - 1

من نمى ینموا بمعنى زاد، ونمى تنمیة بمعنى جعله یزید، لتكون التنمیة  مأخوذمفهوم التنمیة  أننجد 

وهذا الشيء هو الفعل الخارجي . زیادة  في شيء معین الجعل، الذي یقضي بحصول أفعالمصدرا لفعل من 

المتمثل في قیام جهة خارجیة بجعل شيء معین ینمو وفق شروط معینة وانطالقا من خطة معینة مرسومة 

  2.المرجوة من وراء جعل ذلك الشيء ینمو نموا معینا األهدافحتى تستطیع تلك الجهة تحقیق 

  :المعنى االصطالحي للتنمیة - 2

 اآلراءفي تحدید مفهوم للتنمیة وسبب ذلك اختالف  األقوالفقد اختلفت : من الناحیة االصطالحیة وأما

حول عملیة التنمیة من حیث مجاالتها وشمولیتها فبعضهم یقتصر في تحدید مفهوم التنمیة على مجال معین 

عملیة شاملة لمختلف  نهاأیرى  اآلخركالمجال االقتصادي مثال فیقوم بتعریفها من خالل هذا المجال بینما 

تعریف  إلىالمجاالت فیكون المفهوم تبعا لهذه الرؤیة الشمولیة ولذلك وضعنا بعض التعاریف التالیة للوصول 

  .شامل نوعا ما

                                                
 2، ص2006، ]ن.د.د[: ، القاھرة1، جالتخطیط العمراني مبادئ أسس تطبیقاتشقق الوكیل،  1
 12، ص2008دار السحاب للنشر والتوزیع ، : ، القاھرةالتنمیة في ظل عالم متغیرمحمود محمد محمود،  2
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تنمیة المجتمع من : : المتحدة األممعي في هیئة اتعریف المجلس االقتصادي واالجتم

على المناطق  أساسا –عیشة وتركیز اهتمامها الشاملة التي تستخدم لرفع مستوى الم اإلجراءات

   1"الریفیة

 العملیة المرسومة لتقدم المجتمع جمیعه " هي : م1955المتحدة عام  األممتعریف هیئة

  2"واشتراكهعلى مبادرة المجتمع المحلي  اإلمكاناجتماعیا واقتصادیا، وتعتمد بقدر 

 أفرادعملیة للعمل االجتماعي تساعد : ةالمتحد لألممالتعاون الدولیة التابعة  إدارةتعریف 

، األساسیةللتخطیط والتنفیذ عن طریق تحدید مشاكلهم واحتیاجاتهم  أنفسهمالمجتمع على تنظیم 

والتكامل بین الخطط الفردیة والجماعیة لمقابلة احتیاجاتهم، والقضاء على مشاكلهم، والعمل على 

  ة للمجتمع، واستكمالالموارد الذاتی تنفیذ هذه الخطط باالعتماد على

من خارج  واألهلیةهذه الموارد بالخدمات والمساعدات الفنیة والمادیة من جانب المؤسسات الحكومیة 

  .المجتمع المحلي

  : ثالثة هي ألبعادیتسع مفهوم التنمیة  اإلنمائيالمتحدة  األمموحسب برنامج 

  مهارات، مثل تحسین الصحة وتطویر المعرفة والالقدرات البشریة، تكوین  - 1

 أوسلعا وخدمات،  - اإلنتاج أواستخدام البشر لهذه القدرات في االستمتاع،  - 2

 المساهمة الفاعلة في النشاطات الثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة،

ثراء المفهوم المبین، فالتنمیة حركة تستهدف  إطارمستوى الرفاه البشري المحقق، في  - 3

من خالل مبادرة  أو. لألهاليلمشاركة االیجابیة حیاة للمجتمع الملي نفسه من خالل اتحقیق 

ذاالمجتمع الملي نفسه،  ٕ التي توقظ وتثیر  األسالیبلم تتیسر هذه المبادرة فان هذه الحركة تستخدم  وا

 .ضمانا للحصول على استجابة جماعیة وفعالة للحركة المبادرةهذه 
                                                

 http:/0503 SAMIRA.MAKTOOBBLOG.com/74  :متحصل علیھ ،"التنمیة أھدافھا أبعادھا"سمیرة نصري،  1
  2014فیفیري  23بتاریخ 

 5، ص1996دار المعرفة الجامعیة، : اإلسكندریة ، أصول علم االجتماع السیاسيعبد الھادي الجوھري،  2
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  :فیما یلي إیرادهاحول مفهوم التنمیة ویمكن  اآلراءتعددت : اإلجرائيالمعنى  - 3

عملیة معقدة شاملة تضم جوانب الحیاة االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة والثقافیة  بأنهاتعرف " 

  1"واإلیدیولوجیة

 اإلنسانالعملیات المتتالیة والمستمرة التي یقوم بها أو  اإلجراءاتالشكل المعقد من :" بأنهاكما تعرف 

عة التغیر والثقافي والحضاري في مجتمع من لمجتمعات بهدف للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه وسر 

   2"حاجاته إشباع

رة اوتطورت لتج اإلنتاجالبشر المستقر فزاد  نشأةمع  نشأتظاهرة اجتماعیة "  بأنهاوتعرف كذلك 

  .3المختلفة على ارض المعمورة الحاشراتوظهرت 

فرد والجماعة والتنظیم من حیث تغیرات في ال إحداث إلىنشاط مخطط یهدف  بأنها: " كما تعرف

وطرق العمل، ومن ناحیة االتجاهات والسلوك مما یجعل الفرد  األداءالمعلومات والخبرات ومن ناحیة 

نتاجیةوالجماعة صالحین لشغل وظائفهم بكفاءة  ٕ   .4"عالیة وا

  :ومن خالل م سبق فإن هذه التعاریف تشترك في عدة نقاط أهمها 

  .ة ومستمرةتعتبر التنمیة عملیة شامل .1

 لتنمیة هي عملیة تغییر ونقل للمجتمع نحو األحسن مع االنتفاع من التغییر .2

تنمیة الموارد واإلمكانات الداخلیة للمجتمع، وعلیه فإن التعریف  إلىتهدف التنمیة  .3

التنمیة هي عملیة شاملة ومستمرة وموجهة وواعیة تمس جوانب المجتمع : اإلجرائي للتنمیة كما یلي

                                                
 99، ص1981ار المعارف، د: القاھرة، 2،طاإلدارة المحلیة والتنمیةاحمد رشید،  1
، معھد الدراسات )أنشطة مشاركة المجتمع في مشروعات المیاه واإلصالح دالئل تخطیط(منظمة الصحة العالمیة،  رتقری 2

 7، ص1986البیئیة، جامعة تورنتو، كندا، 
 ،المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة، مدخل نظري لدراسة المجتمعات المحلیة: التنمیة والمجتمعمنال طلعت محمود،  3

 .265، ص 2001
، منشورات الیونسكو، األمم )التجربة في مجال تنمیة المجتمعات المحلیة(ماعیة لغربي آسیا، تقریر اللجنة االقتصادیة واالجت 4

 9، ص 1998المتحدة 
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تحدث تغیرات كمیة وكیفیة وتحوالت هیكلیة تستهدف االرتقاء بمستوى المعیشة لكل أفراد جمیعها، و 

  .مكانات المتاحةوالتحسن المستمر لنوعیة الحیات فیه باالستخدام األمثل للموارد واإل

  :المفاهیم المشابهة للتنمیة

المستمرة  مو بالزیادةهناك عدة تعاریف للنمو االقتصادي، وعلى العموم یمكن أن نعرف الن: النمو-

غیر أنه هناك من  في كمیة السلع و الخدمات المنتجة من طرف الفرد في المحیط اقتصادي معین،

یعرف النمو االقتصادي بالزیادة الكمیة لكل من الدخل القومي والناتج القومي، أما االقتصادي 

"S.Kuznets" النمو " كما یلي  تصادياالقیعرف النمو " النمو و الهیكل االقتصادي" في كتابه

كمیة ، وبالتالي یمكن تعریف النمو االقتصادي لبلد ما، بالزیادة المستمرة  ظاهرةاالقتصادي هو أساسا 

   1"للسكان والناتج الفردي

عن طریق الزیادة في اإلنتاج أو الرفاهیة التحویل التدریجي لالقتصاد  ـب" جون ریفوار"ویعرفه 

الزیادة لهذه األخیرة ، وبصفة أكثر هي في اتجاه واحد نحو ا االقتصاد بحیث الوضعیة التي یصل إلیه

  دقة یمكن تعریف النمو، بالزیادة في إجمالي الدخل الداخلي للبلد مع 

 أنكل ما یحققه من زیادة في نصیب الفرد من الدخل الحقیقي، وبالتالي من هذه التعاریف یمكن 

  :نستخرج الخصائص التالیة

 أنقیقي، أي حادة في الدخل الداخلي للبلد ان یترتب عنها الزیادة في دخل الفرد الیجب على الزی - 1

  .معدل النمو االقتصادي هو عبارة عن معدل نمو لدخل الوطني مطروح من معدل النمو السكاني

  .الزیادة النقدیة فیدخل الفرد مع عزل اثر التضخم أنتكون الزیادة في دخل الفرد حقیقة، أي  أن - 2

تختفي  أنال تختفي بمجرد  أنهاتكون الزیادة في الدخل على المدى الطویل، أي  أنجب ی - 3

  .األسباب

                                                
 .198، ص  2001المكتب الجامعي الحدیث، : اإلسكندریة ، دراسات في التنمیة االجتماعیةعبد الھادي الجوھري،  1
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عالقاته ومعاییره التي  أنماطفي  أو. التغیر هو التحول الذي یقع في التركیب السكاني للمجتمع: التغیر

  التقدم واالزدهار إلى، والتغیر ال یؤدي بالضرورة الحتمیة أفرادهتؤثر في 

  التنمیة وأهدافمجاالت : طلب الثالثالم

  :مجاالتها -

من خالل تعریفنا للتنمیة بصفة عامة لمسنا كل الجوانب المختلفة للحیاة فالحظنا اتساع مجاالت 

واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة وكذلك  اإلنسانیةمعظم العلوم  إلىونطاق التنمیة كتخصص لیصل 

بروز المجاالت  إلى أدىمما  األخرىهوم له روابط واتصاالت قویة كالعلوم یث تم طرح التنمیة كمفح اإلداریة

   : التنمویة التالیة

هي الجانب المادي الذي تعمل الدولة على تنمیته، هي من الركائز : التنمیة االقتصادیة

ل من العملیة التي یتم من خاللها االنتقا أنهاتنمیة، وتعرف التنمیة االقتصادیة على  ألي األساسیة

تغیر في الهیاكل االقتصادیة، وبالتالي فهي  إحداثحالة التقدم وذلك یقتضي  إلىحالة التخلف 

للموارد االقتصادیة، كما تعتبر التنمیة االقتصادیة على  اإلنتاجیةزیادة الطاقة  إحداث إلىتنصرف 

سط نصیب دخل عملیة لرفع مستوى الدخل القومي بحیث یترتب تباعا على هذا ارتفاع في متو  أنها

القائمة خاصة في دول العالم الثالث كالقطاع  اإلنتاجفروع  إنتاجیةالفرد، كما انه من مضامینها رفع 

  1.األولیةالزراعي وقطاع الموارد 

المتحدة سنة  األمممرة وبطریقة علمیة ورسمیة في هیئة  ألولظهرت : التنمیة االجتماعیة

سنة  وأهدافها بأسالیبها األنظار إلیهاندیة، قد لفتت وكانت الخطة الخماسیة للحكومة اله 1950

طریق احد مجالسها الدائمة عیة عن ابالتنمیة االجتم يممألاالهتمام ا أبد 1955، ومنذ سنة 1951

وهو المجلس االقتصادي واالجتماعي والتنمیة االجتماعیة تهتم بتغیر المجتمع من حیث بناءه، فهي 

                                                
 19، ص2000وان المطبوعات الجامعیة، دی :، الجزائرالتنمیة في عالم الجنوب بن تركي، سالم 1
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تنمیة الوعي واالعتماد بین المواطنین تنمیة قدراتهم على تحمل  إلىالعملیة الهادفة التي تؤدي  (

تكون هناك دفعة قویة عن طریق  أنذلك یجب  إلى باإلضافة. المسؤولیة في مواجهة مشكالتهم

تطور المجتمع اقتصادیا  إلىالموجودة في المجتمع للوصول  واإلمكانیاتتعبئة كل الطاقات 

 1.)واجتماعیا

في تعتمد على تزاید عد العلماء والمثقفین والباحثین والمفكرین وعدد الطلبة : التنمیة الثقافیة

وركیزة في ظهور تنمیة اقتصادیة واجتماعیة، وبالتالي كلما ارتفع  أساسالجامعات وبالتالي فهي 

تزاید حظوظ  إلىذلك  أدىالمستوى العلمي وحجم الوعي ونسبة البحث العلمي في المجتمع كلما 

   .یة الشاملةنجاح التنم

وهي من المفاهیم الحدیثة التي بدأ االهتمام بها حدیثا وتتناول موضوع : التنمیة السیاسیة

شراك مؤسسات المجتمع المدني ٕ   2التنشئة السیاسیة التجنید السیاسي والمشاركة السیاسیة ونحوها وا

مل الجهاز وهي تهتم بالتغیرات الجذریة في هیاكل ونظم وأسالیب ع: " التنمیة اإلداریة

 3"اإلداري وأنماط السلوك البشري فیه من اجل زیادة فاعلیة هذا الجهاز في تحقیق أهداف التنمیة

تحقیق التوازن بین مخرجات التعلیم والتدریب وفرص العمل من حیث : التنمیة البشریة

الكفاءة  رفع إلىالمجال الذي یؤدي " إذن فالتنمیة البشریة یمكن اعتبارها. المتاحة في المجتمع

 4العملیة للموارد البشریة

  :وهناك كذلك بعض المفاهیم المرتبطة بالتنمیة مثل

                                                
 186 ، صمرجع سابق عبد المطلب المجید، 1
، االنتقال الدیمقراطي في الوطن العربي، المعوقات وللممكنات في المسالة الدیمقراطیة في الوطن العربيعبد اإللھ بلقزیز،  2

 136، ص2007مركز دراسات الوحدة العربیة،  :بیروت
، للنشر والتزیع المكتبة الجامعیة: اإلسكندریة ، 2، طاالتجاھات المعاصرة ،یة المجتمع المحليتنمأحمد مصطفى خاطر،  3

 .290، ص2000
  19، ص2002، للنشر والتوزیع المكتبة الجامعیة]: ن.ب.د[، أسالیب التخطیط للتنمیة رشید أحمد عبد اللطیف،4
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إلعداد وتحسین األوضاع االقتصادیة . هي أسلوب إلستراتیجیة تتم: التنمیة الریفیة

  .واالجتماعیة لمجموعة محدودة من الناس وهي عملیة شاملة ومقصودة ویسود فیها عامل المشاركة

أولكثر استخدام مفهوم التنمیة المستدامة في الوقت الحاضر، ویعتبر : دامةالتنمیة المست 

الصادر عن الجنة العالمیة للتنمیة والبیئة " مستقبلنا المشترك " بشكل رسمي هو تقریر إلیه أشارمن 

كانون األول / تشكلت هذه اللجنة بقرار من الجمعیة العامة لألمم المتحدة في دیسمبر. 1987عام 

شخصیة من النخب السیاسیة ) 22(رئیسة وزراء النرویج وعضویة " برونتالند" برئاسة  1983عام 

 إلىواالقتصادیة الحاكمة في العالم، وذلك بهدف مواصلة النمو االقتصادي العالمي دون الحاجة 

 .إجراء تغیرات جذریة في بنیة النظام االقتصادي العالمي

. االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة في تعریف واحد التقریر دمج االحتیاجاتوتم بموجب هذا 

بالتنمیة التي تأخذ بعین االعتبار حاجات المجتمع الراهنة بدون :" وعرفت اللجنة التنمیة المستدامة

  1"المساس بحقوق األجیال القادمة في الوفاء باحتیاجاتهم

  :أهداف التنمیة: ثانیا

كثیرا عن األهداف العامة للدولة فالهدف ) الوالیة، البلدیة (تختلف أهداف التنمیة في الهیئات المحلیة 

ضرورة العمل على تحقیق مستوى رفاه متوازن لكل األفراد والجماعات في أي مجتمع (  إلىالعام لها یرمي 

  :تحقیق األهداف لتالیة إلىإضافة 

قتصادیة المحلیة وذلك من خالل زیادة المشاریع اال: عالیة من النمو االقتصاديتحقیق معدالت  - 1

  .أو توسیعها

القضاء على الفقر والجهل والتخلف ویتم ذلك من خالل فتح مناصب شغل عن طریق المشاریع  - 2

التقلیل من ظاهرة الفقر وتوسیع  ومنه لألفرادالقوة الشرائیة  السابقة مما یخفض من معدالت البطالة ویرفع من

                                                
 .137المرجع السابق، ص  عبد اإللھ بلقزیز، 1
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بلدیات والتجمعات السكانیة خاصة في الریف من اجل ضمان الهیاكل التربویة كبناء المدارس في مختلف ال

 .وكذلك فك العزلة عن هذه المناطق ودفعها نحو االنفتاح والتحضر تدریجیا لألطفالالتمدرس 

وغیرها  األراضيتعزیز القدرات العامة للمجتمع كبناء الهیاكل القاعدیة وشق الطرقات واستصالح  - 3

  .المجتمعمن المشاریع التي تزید من قوة 

شعاره  - 4 ٕ تحفیز المواطن للمشاركة في عملیة التنمیة وهذا یكون بتقدیم الدعم المادي والمعنوي له وا

بأنه عنصر مهم وفعال في مجتمعه وانه بإمكانه تقدیم الخدمات الالزمة للتنمیة في شتى المجاالت وخاصة 

  .كانت تمس االحتیاجات والنقائص التي یعاني منها إذا

دارة المحلیة حتى تتمكن من التطور والخروج من دائرة الفقر، وهذا الدعم یكون بتقدیم دعم اإل - 5

  .المساعدات للقیام بالمشاریع للقضاء على النقائص التي تعاني منها

االستفادة من الالمركزیة والتي تعني استقاللیة السلطة واإلدارة مما یساعدها على وضع المشاریع  - 6

  .المواطن واعلم باحتیاجاته والنقائص التي یعاني منها إلىرها اقرب من الدولة المناسبة لها باعتبا

األهداف المسطرة وهو  إلىبروز إمكانیات التكامل بین المناطق، والتكامل یعني التعاون للوصول  - 7

  1یمس مختلف المجاالت ویساعد على تحسین نوعیة الخدمات المقدمة ویسرع من عملیة التنمیة

المجتمع، وما هو  إلیهالتنمیة تتغیر وفقا ما یحتاج  فأهدافالتغیر، ة مسالة نسبیة وائمة التنمی - 8

التنمیة ومتطلباتها یخضعان  أهدافممكن للتحقیق، ولما كان االحتیاج والممكن یتغیران وفقا للظروف، فان 

تنتهي، وتبعا لما یستجد في  لذلك التغیر، فالتنمیة عملیة مستمرة ومتغیرة تبعا لتغیر حاجات اإلنسان التي ال

  .2طریقه من مشكالت وتحدیات سواء من الطبیعة ، ومع أخیه اإلنسان

                                                
، ص ص 2001نیة لإلدارة، البلدیة والتنمیة المحلیة، حلقة دراسیة من إعداد طلبة السنة الرابعة إدارة محلیة، المدرسة الوط 1

73 ،74. 
 .1992، جانفي  8، العدد 1 : المجلد ،، جامعة أسیوطمجلة كلیة التربیة، "التربیة وتنمیة المجتمع" احمد جمعة حسنین،  2
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  نظریات التنمیة: الرابعالمطلب 

، ظهرت مجموعة من 20التنمیة خاصة في مطلع القرن  إشكالیةمن خالل التطورات التي عرفتها 

 أهم بإبرازلتنمیة والتخلف من نواي مختلفة، وذلك تعالج قضایا ا أنالنظریات والتوجهات الفكریة التي حاولت 

  .لتحقیق التنمیة إتباعهاتخلف العدید من الدول، والعملیات والمناهج التي یجب  إلى أدتالتي  األسباب

ال تعتبر كنماذج قارة صالحة لكل زمان  أنهاورغم االنتقادات التي وجهت لهذه النظریات، بحكم 

اغتناء الحقل النظري ( إال أنها ساهمت في عیة والمجتمع الذي ظهرت فیه، تعبر عن الوض أنهاومكان، بل 

تسایر التطورات التي  للتنمیة، وفسحت المجال أمام المفكرین والفاعلین الجدد لبلورة مفاهیم ومناهج جدیدة 

  1)تعرفها البشریة سواء على المستوى التقني أو على مستوى العالقات الدولیة

كالسیكیة وحدیثة، وغالبا یراد بالنظریات  إلىتقسیم هذه النظریات  إلىن الباحثین لذلك دأب العدید م

الكالسیكیة، تلك التي تعتمد على مبدأ التطور الطبیعي لألمم والتي مثلها كل من فریدریك لست، رستو 

ثم . مرحلة النمو إلىخالل وضعهما لمجموعة من المراحل التي تمر منها كل أمة حتى تصل وبوشیر، من 

  .هناك نوركس في نظریته المعروفة بالحلقة المفرغة للفقر

  :النظریات الكالسیكیة -

وحتى یمكن أن نقف أكثر عند مبادئ هذه النظریات، سنركز على التمییز ما بین نموذجین للتنمیة، 

  .وهو ما شكل لب االختالف فیما بینهما، ویتعلق األمر بالتنمیة كحالة والتنمیة كعملیة

التقدم والتطور ( ویقصد بها الوضعیة التي یجب على كل دولة أن تكون علیها من : نمیة كحالةالت -أ

  .2)على جمیع األصعدة، وهو النموذج الذي تمثله الدول الصناعیة الكبرى

لهذا فقد افترض العدید من المهتمین بقضایا التنمیة والتخلف أن على الدول المتخلفة والضعیفة إن 

  .حالة التنمیة أن تتبع خطى الدول المتقدمةأرادت أن تعیش 
                                                

1 Esclassan Christine et Bouvier Michel. la décentralisation élément de la transformation d’un débat, revue. 
« pour ».Toulouse n°83-84.1982p7 

 231أحمد مصطفى خاطر، مرجع سابق، ص 2
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إال أن المعاییر التي تم اعتمادها آنذاك للحكم على دولة ما بأنها تعیش حالة التنمیة هي ارتفاع الدخل 

الفردي وارتفاع الناتج الوطني الداخلي ووجود مجتمع منتج، لیس لذاته فقط، بل لغیره أیضا، من اجل توفیر 

تساهم في إنعاش االقتصاد الوطني ومواجهة كافة االختالالت االجتماعیة والمجالیة،  العملة النقدیة التي(

  .1)وهي الحالة التي عبر عنها رستو في تقییمه لمراحل النمو بمرحلة االستهالك الجماهیري الموسع

المتقدم إال أن النقطة السلبیة التي تعاني منها هذه النظریة وغیرها من النظریات التي تتناول العالم 

والعالم الثالث، هي تجاهلها للخصوصیات واالختالفات التي تمیز كل بلد ومجتمع على حدة، سواء على 

أي مقارنة أو مقاربة بین هذه الدول بدون األخذ المستوى الطبیعي أو االقتصادي أو الثقافي، والتي تجعل 

ال فسیتم الوق ٕ وع في خطأ اإلسقاطات والحلو بعین االعتبار هذه الخصوصیات هي غیر ذات جدوى، وا

  .الجاهزة للمشاكل

أسباب  إلىفكما هو معلوم، هناك فوارق واضحة بین الدول المتقدمة والدول النامیة والتي ترجع 

  .واجتماعیة، والتي كان لها اثر على الهیاكل االقتصادیة لكل مجتمعتاریخیة وثقافیة 

التغییر والتنمیة على نموذج دول العالم  أفكار لهذا فبعض دول العالم الثالث التي سقطت في براثن

ألنها وجدت نفسها تعیش . أهدافها إلى المتقدم، وجدت صعوبة كبیرة ، إن لم نقل فشال ذریعا في الوصول

مشاكل هیكلیة ذات أهمیة قصوى، من قبیل المشاكل االجتماعیة وارتفاع نسبة األمیة والوفیات ومشاكل 

الشيء الذي أثر على كافة سیاساتها ختالل الجهویة واإلقلیمیة في ترابها، ا إلىالصحة وغیرها، إضافة 

  .واستراتیجیاتها التنمویة التي ركزت على الجنب االقتصادي

في حین نجد أن هناك دوال أخرى استطاعت أن تبني لنفسها طرقا للتنمیة اعتمادا على مبادرتها 

سبة للدول االشتراكیة في االتحاد السوفیتي سابقا، خاصة بالن الخاصة، من خالل مجموعة من اإلصالحات،

                                                
 .244، ص1998دار الشروق، : عمان، علم االجتماع السیاسيإبراھیم أبراش،  1
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والتي استطاعت في نماذجها التنمویة أن تؤثر على أمم أو دول أوروبا الشرقیة ودول جنوب شرق آسیا، 

  .أخرى

إن الوضعیة التي وصلت إلیها الدول المتقدمة من التطور التقني والنمو : التنمیة كعملیة - ب

عي، لم تأت بمحض الصدفة، بل تطلب ذلك المرور من مجموعة من المراحل، االقتصادي والرفاه االجتما

وتراكم التجارب واألفكار التنمویة، وهو الشيء الذي یعني أن التنمیة هنا هي عملیة یتطلب الوصول إلیه 

   .قطع مراحل مختلفة وسنوات طویلة

تحقیق تنمیة شاملة، فكان أمامها لذلك فقد طرحت أمام الدول المتخلفة، ضرورة اختیار السبل الكفیلة ب

ذلك، االختیار ما بین تتبع النموذج الغربي في عملیة التنمیة أو إیجاد طرق خاصة بها  إلىكما سقت اإلشارة 

مكانیاتها البشریة، وخصائصها الثقافیة والتاریخیة والمجالیة ٕ   .تأخذ بعین االعتبار قدراتها المحلیة وا

  :النظریة الجدیدة للنمو

یبة األمل التي أصابت المفكرین واالقتصادیون نتیجة تطبیق نظریات ومناهج التنمیة خالل كان لخ

 The Newالثمانینات وبدایة التسعینات دورها في ظهور كتابات جیدة أطلق علیها النظریة الجدیدة للنمو 

heury of Growk  ن كانت لم تكتمل بعد إال أنها تتسم باالنتقانیة بمعنى أنه ٕ ا تختلف وتتفق والتي وا

  .بدرجات متفاوتة مع النظریات السابقة للنمو

  حیث یرو أن عملیة النمو هي نتیجة طبیعیة للتوازن في األجل الطویل

  االدخار ثم االستثمار عامالن أساسیان في تسریع عملیة لنمو االقتصادي

  1تثمار لضمان االسواالعتماد على الرأس المال البشري من تعلیم وتدریب وبحث وتطویر 

  توافر البني التحتیة لالقتصاد الوطني وتركیز على دور القطاع العام في تحقیق أهداف التنمیة 

                                                
المركز العلمي للدراسات : محمد عبد الحمید، األردن ،حمدي عبد الرحمان: ، تر  نظریة التنمیة السیاسیةریتشارد ھیجوت،  1

 295، ص2001السیاسیة، 
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وعدم إعطائها اهتمام كافي للمشكالت األساسیة في عكس ما جاءت به النظریة الكالسیكیة الجیدة 

  1تخلف البني التحتیة والمؤسسیة

اعیة والمنظمة لها وبالتأكید تنوعت اإلیدیولوجیات تعددت النظریات المفسرة لعملیة التنمیة أو الد

والمصالح التي صبغت هذه النظریات بصبغتها النهائیة سواء انعكاس مرحلة تاریخیة معینة في حیاة المنظر 

أو مصالح سیاسیة أو اقتصادیة یعمل البعض منها على تحذیر التخلف في الدول النامیة وبالتأكید البد أن 

التنمیة أن ما یفسر التنمیة والتخلف في مجتمع ما قد ال ینطبق على مجتمع آخر ى عملیة یدرك القائمون عل

وبالتالي البد من قیام دراسات میدانیة تبني علیها الخطط التنمویة ویتم من خاللها التأكد من مدى مالئمة 

  .تلك النظریة أو غیرها لهذا المجتمع

                                                
المركز العلمي للدراسات : محمد عبد الحمید، األردن ،حمدي عبد الرحمان: ، تر  نظریة التنمیة السیاسیةریتشارد ھیجوت،  1

 295، ص2001السیاسیة، 
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  والتنمیة األمنترابطیة : ث الثالثحالمب

عبر المراحل التاریخیة حیث نجد في السابق كانت  األمنو التنمیة  وأبعادتغیر مفهوم ومحتوى  إن

في مراجعة  األولىفي صورها  یةاألمنوكانت الجهود  التنمیة تقوم على القوافل التجاریة البریة والبحریة

ة تجارتها داخلیا المحافظة على حرك إلىكانت الدول تسعى العصابات التي كانت تهاجم القوافل حیث 

والتنمیة ارتبطت  األمنالنقلة النوعیة بشان العالقة بین  أن إالمعدالت من النمو االقتصادي  لتحقیقوخارجیا 

  .الرأسماليبالثورة الصناعیة وظهور النظام 

والتنمیة في الواقع المعاصر تتطلب التعرف على مفهوم وخصائص التنمیة  األمنولدراسة العالقة بین 

  .المعاصر ناألمو 

  األمنعلى ها لتنمیة وانعكاسا: األولالمطلب 

التنمیة عملیة االنتقال المخططة والمنظمة  إنالعامل المشترك بین كل التعریفات المعاصرة  إن

ومن ابرز خصائص التنمیة المعاصرة في  األفضلیفترض انه  آخروضع  إلىوالمبرمجة من وضع ما قائم 

 األهمیةوهكذا ازدیاد . والقطاع العام القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنيالشراكات بین الحكومة  إقامة

  .االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة لألبعادالنسبیة 

ومن ثم فالتنمیة المعاصرة لها خصائص معینة تمیزها عن عملیات وتجارب التنمیة التي حدثت عبر 

على مختلف جوانب الحیة في المجتمعات المعاصرة  الذي كان له آثار األمرالمراحل التاریخیة السابقة 

المعاصر بحیث اتسع نطاقه  األمنتطور واضح في مفهوم  إلى أدىالذي  األمر ياألمنالجانب  وأبرزها

  1 .االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة واألنشطةفي كافة الجوانب الحیاة  أهمیتهوازدادت 

                                                
، 11، ص ص 2005مركز اإلمارات لدراسات والبحوث اإلستراتیجیة،  :، أبو ظبيمشكالت األمن القوميعلي عباس مراد،  1

19 
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 تعو لمتالتي  وأهدافه األمنعلى احتیاجات  وتأثیراتهااسات العولمة وتؤكد الدراسات على انعكاس سی

 إلىوضرورة للتقدم حیویة  وأكثرها اإلنسانیةاالحتیاجات  أولیبقى  األمن أن أثبتتالواقع قد  أن إال. بدورها

  .اإلمام

  وأمن التنمیة األمناستراتیجیات تنمیة  :المطلب الثاني 

تطلبات الداخلیة والخارجیة الالزمة لتوفیر االطمئنان واالستقرار الذي یقصد بأمن التنمیة توفیر الم* 

وجود البیئة الجاذبة والحاضنة للعملیة التنمویة والتي تتوافر فیها الضمانات التي تكفل استمرارها  إلىیؤدي 

لى المستوى وذلك على المستوى الكلي الذي یشمل الدولة والمجتمع وع أهدافهاواستدامتها وانطالقها لتحقیق 

العاملین في المجال التنموي حیث یشمل هذا التعریف  واألفرادالمؤسسات والمنظمات  بأمنالجزئي المتعلق 

  :على عدة عناصر

  المتطلبات الالزمة لتوفیر االطمئنان واالستقرار -

  والحاضنة لعملیة التنمیةالبیئة الجاذبة  -

  الضمانات التي تكفل استمرار التنمیة -

  ى الكلي الذي یشمل الدولة والمجتمعالمستو  -

العاملین في عملیة التنمویة وهنا  واألفرادالمنظمات والمؤسسات  بأمنالمستوى الجزئي المتعلق  -

القانون وتوقیع الجزاء  أحكامالمكلفة بتطبیق  األجهزةدورها العام والمحوري فهي  األمن ألجهزةیكون  أیضا

  1 .على المخالفین

 إحدىوهذه . القانون المنظمة والموجهة بتوقیع الجزاء بأحكامتكون ملتزمة  نأالبد  ألمن فأجهزة

فأمن التنمیة یقوم على ازدیاد المكون الفكري والمعرفي . التنمیة ألمنعامة وبالنسبة  بصفةالضمانات الهامة 

  .خصوصبصفة عامة والقضایا ذات الصلة بعملیة التنمیة على وجه ال األمنالالزم للتعامل مع قضایا 

                                                
 32علي عباس مراد، المرجع السابق، ص  1
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قدر  إلىالفنیة والتقنیة والعملیة المركبة والمعقدة والتي تحتاج  أبعادهاخاصة وان بعض القضایا لها 

   1.ياألمنكبیر من الخلق واالبتكار والمبادرة في العمل 

مؤسسیا واستراتیجیا وعملیاتیا  یةاألمن لألجهزةطویر المستمر یقصده بها عملیة الت: األمنتنمیة * 

  2.یة بصفة عامةاألمنبكفاءة وفعالیة مرتفعة المستوى مع القضایا  ألجهزةه للتعامل هذ

تشتمل علیها في ظل معطیات الواقع  أننقدم بعض العناصر التي نرى من الضروري  أنونستطیع 

  :المعاصر وذلك على النحو التالي

لمستوى الكلي ا كنشاط له مردوده االقتصادي على األمن أنبمعنى : لألمنالمكون االقتصادي  -

  .والجزئي

التكنولوجیا أداة التحدیث والتطویر المستمر الالزم لعملیة التنمیة حیث تؤكد الدراسات أن  األمن -
  .أمنیةالمعاصرة كالحاسب اآللي كانت نتاجا لبحوث 

تحقیقه یرتبط  أن إالضروریات الحیاة المجتمعات البشریة  أهمحیث یعد من  لألمنالبعد االجتماعي  -
  .دى تماسك المجتمع حول مجموعة من القضایا المشتركة أو حول مشروع وطني یلتف الجمیع من حولهبم

  .على استمراریة الدولة ونظامها السیاسي األمنیعمل : البعد السیاسي -
  .مسؤولیة مشتركة األمنبان  األمنبناء وتشكیل ثقافة : البعد الثقافي -

  :األمناالستراتیجیات المتعلقة بتنمیة 

  یةاألمنإستراتیجیة بناء الشراكات  -
 یةاألمناستراتیجیات شبكة االتصاالت  -
 إستراتیجیة التطویر اإلداري المستمر -
  . ياألمناستراتیجیات التثقیف  -

  والتنمیة األمنلعالقة بین : المطلب الثالث

یكي في ستینات وزیر الدفاع األمر " ارامكناروبرت م" والتنمیة هو  األمنإن أبرز من تناول العالقة بین 

 The Essence of Security األمنالقرن العشرین ورئیس البنك الدولي األسبق إذ یرى في كتابه جوهر 
                                                

 32علي عباس مراد، المرجع السابق، ص  1
 05، ص1993دار األمل،  :، عماناألمن القومي العربي، غازي صالح نھار 2
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لیس هو تراكم السالح بالرغم من أن ذلك  األمنیعني التنمیة، ف األمنإن : " حیث یقول  1968الصادر عام 

لیس هو النشاط  األمنانه قد یشتمل علیها و  لیس هو القوة العسكریة بالرغم من األمنقد یكون جزء منه، و 

هو التنمیة وبدون التنمیة ، فال محل للحدیث عن  األمن أنالعسكري التقلیدي بالرغم من أنه قد یحتوي علیه 

الحقیق للدولة ینبع من معرفتها العمیقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها  األمنویرى أن " األمن

 " لتنمیة تلك القدرات تنمیة حقیقة في كافة المجاالت سواء الحاضر أو المستقبلومواجهتها، إلعطاء الفرصة 

یتطلب الحد األدنى  األمنهو التنمیة وبدون التنمیة ال یوجد أمن ف األمنومن خالل تحلیل ماكنمارا نقول عن 

ذا ال توجد تنمیة أو توفیر الحد األدنى منها فإنه من المستحیل ٕ تحقیق النظام  من النظام واالستقرار وا

  .واالستقرار

ضرر اإلمكانات البشریة  إلىأنه كلما تقدمت التنمیة تقدم المن، ألن الفقر یؤدي  اویرى ماكنمار  -
  1.العنف والتطرف إلىالالزمة للتنمیة وعدم تلبیة الحاجات فیلجأ اإلنسان 

  األولملخص الفصل 

تفادیا  واالستراتیجیاتالعدید من البرامج  والتنمیة من أهم العناصر التي تقتضي األمنبر ثنائیة تتع

لمعالجة المفهومین من الناحیة المفاهمیة  األولسطر الفصل  األساسالشدیدة المجتمع على هذا  ألزماتها

التي تستهدف تحقیقها، وفي نفس السیاق  واألدواتعاده ومستویاته وأهم الوسائل بوأ األمنحیث أدرج مفهوم 

، فتضمن هذا الجزء األصعدةنمیة التي أصبحت ضرورة تشهدها الدول في كافة مفهوم الت إلىتم التعرض 

  .المرجوة منها األهدافبها من خالل مفهومها ونظریات التي تفسرها ومختلف  اإلحاطة

والتنمیة جدلیة قائمة ال زالت تعاني منها معظم دول العالم نتیجة حدة  األمنوتأسیسا لما سبق نجد أن 
  .ما بینهما شكال ومضموناتأثیر والتأثر فی

                                                
، ص ص 1970امة للتألیف والنشر، الھیئة المصریة الع :یوسف شاھین، القاھرة :، ترجوھر األمنروبرت ماكنمارا،  1

14،25. 
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  والتنمیة األمنالجزائر بین ثنائیة : تمهید للفصل الثاني

 األحداثالى التعددیة الحزبیة الكثیر من الحزبیة   األحادیةانتقالها من  أثناءلقد شهد واقع الجزائر 

العدیدة والمؤلمة عان فیها الشعب الجزائري بشدة وقسوة أثرت ذلك على جمیع المجاالت وعلى سیر النظام 

 األمناتها على سالسیاسیة بعد التعددیة وانعكا األحزابالسیاسي الجزائري وفي هذا المبحث سنتناول واقع 

  .التي خلقتها هذه المرحلة اآلثاروالتنمیة في الجزائر وكذلك 

   



 الجزائر بین ثنائیة األمن والتنمیة                                                        : الفصل الثاني
 

48 
 

  األوضاع السیاسیة واألمنیة للجزائر بعد التعددیة: المبحث األول

  :تمهید

 االنسدادى تعبیرا عن حالة و التي عرفها النظام السیاسي الجزائري س 1988 أكتوبر أحداثلم تكن 

وطات غ، فاألزمات الداخلیة المتعددة والمختلفة ألزمته منذ نشأته وأخذت تتبلور في شكل ضإلیهاالتي وصل 

الى تآكل شرعیته  أدىمما ) إقلیمیة ودولیة(ت آثارها مع مطلع الثمانیات انضافت الیها ظروف خارجیة تجل

هذه الظروف الداخلیة والخارجیة فرصة لبعض  أعطتوقد . والتوازن االستقرارعاجزا عن ضمان  وأصبح

فیفري  23إقرار دستور  النخب السیاسیة الفاعلة إلبراز نفسها على الصعید الوطني وفي ظل هذه األزمة تم

  . كآلیة لتأطیر عملیة التحول الى النظام التعددي 1989

  .على األمن والتنمیة في الجزائر انعكاساتهاوقد مرت الجزائر بمرحلتین میزت 

  .2000الى  1990المرحلة األولى من : المطلب األول

مسار اإلنتخابي ویعود هذا في توقیف ال أزمةشهدت هذه المرحلة منذ بدایتها : من الناحیة السیاسیة

التشریعیة التي فاز خاللها حزب الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ وهو حزب  االنتخابات 1991إنتخابات دیسمبر 

إسالمي معارض حیث مثلت مأزقا حقیقیا للنخبة الحاكمة في الجزائر وبغض النظر على التبریرات التي 

فان السلطة فتحت المجال أمام أزمة جدیدة كادت أن تعصف  ساقها المسؤولون عن إیقاف المسار اإلنتخابي،

مئات اآلالف من الجزائریین ومئات المالییر من ع وخلفت مأساة وطنیة عدد ضحایاها بالدولة والمجتم

  .مست الخزینة الوطنیة الدوالرات كخسائر

   )1(.شرعیة النظام السیاسي الجزائري انهیاروهذا ما لخص 

                                                             
1 -  Abderrahim lamchichi,l’Algerie en crise, paris :Edition L’harmattan ,1992,P288. 
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حالة  1992السالفة الذكر أحدثت بعض الثغرات التي كانت سببا في حدوث أزمة ومن خالل األزمة 

شغور منصب رئاسة الجمهوریة تزامن مع حل البرلمان وعدم التوازن في الصالحیات بین السلطة التنفیذیة 

  1.والتشریعیة حیث تقدمت األولى بشكل یخل الدیمقراطیة

و یتعلق بأحد خصائص النخبة الحاكمة التي تحتكر ومن ممیزات هذه المرحلة العنف السیاسي وه -

السلطة منذ نشأة النظام وترفض مبدأ التداول على السلطة وهكذا یعتبر العنف كنتیجة لرفض التداول على 

  .السلطة

عندما قامت مناطق القبائل  1994شهدت هذه المرحلة الصراعات اإلثنیة وهو ما حدث سنة  -

  2.اللغة األمازیغیة الباستعمبالمظاهرات التي تندد 

باجة اعترف یوفي الد 1996ورغم استمرار اللغة العربیة كلغة رسمیة وحیدة في البالد إال ان دستور 

  .لهویة الوطنیة الجزائریةلان في البعد األمازیغي هو أحد األبعاد األساسیة ب

السیاسة في المؤسسات وهذا ما یبین عدم إستقرار : دت هذه المرحلة كذلك عدم استقرار الحكومةهش -

  :الدولة ونتطرق الى الحكومات الجزائریة في هذه الفترة

  :حكومة ما قبل المرحلة اإلنتقالیة –أ 

وعملت على تحقیق اإلصالح على ): 1991جوان  – 1989سبتمبر ( حكومة مولود حمروش – 1

  :المستوى اإلقتصادي والسیاسي واإلداري

لمباشر في إقتصاد السوق دون األخذ اإلعتبار ضعف الدخول ا: على المستوى اإلقتصادي -

  .اإلقتصاد

قانونین خاصیین بالوالیة والبلدیة لتطبیق حقیقي للمسار  دارإص: على المستوى اإلصالح اإلداري -

  .الدیمقراطي
                                                             

جامعة ،كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة(مذكرة الماجستیر " 1994الى  1988: أزمة التحول الدیمقراطي في الجزائر: "أحمد طعیبة -  1
  .114،115، ص ص )1997الجزائر،

  . 1996أكتوبر  29الى  22، الصادرة في 285، العدد أسبوعیة الشروق، "التحالف ضد التعریب: "محمد عباس -  2
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  1. 1990جوان  12تنظیم أول إنتخابات تعددیة محلیة : على المستوى السیاسي -

  ): 1992الى  1991جوان (حكومة سید أحمد غزالي  - 2

  .تمیزت بتقلیص عدد الوزارات ودمجها مع بعضها البعض وتفتحها نسبیا على باقي التیارات السیاسیة

تبنت كذلك السیاسة النفطیة للتعجیل بالخروج من ازمة المدیونیة وقامت هذه الحكومة بتهمیش  -

  .اإلداري باعتبارها لیست دور مهم في التنمیة الوطنیةاإلدارة وعدم العنایة بالجهاز 

  ): 1997- 1992:( حكومات المرحلة اإلنتقالیة–ب 

حیث استند الى الشرعیة الثوریة التاریخیة، تمیزت  االنتقالیةالفترة " المجلس األعلى"تولى علي كافي 

  :العالقة بین الحكومة والمعارضة بالتصادم واإلقصاء

  ) 1993أوت   - 1992جویلیة : (بلعید عبد السالمحكومة السید  – 1

  :محاور 3تضمن برنامج عمل حكومته 

  تشخیص وضعیة البالد: المحور األول -

  .تحدید المحاور الكبرى لسیاسة عمل الحكومة: المحور الثاني -

  .األولویات العاجلة للحكومة: المحور الثالث -

  ) 1994أفریل  -1993سبتمبر : (حكومة السید رضا مالك – 2

السالم عرفت هذه المرحلة بالحل األمني  بلعید عبد استقالةعین من طرف المجلس األعلى للدولة بعد 

قصاءلألزمة  ٕ   .المعارضة وتهمیشها وعدم وجود اي شخصیة معارضة في الحكومة وا

  .ومیة، تحسین العالقة بین اإلدارة والمواطنداخل اإلدارة العم االنحرافاتتمیزت بمحاربة 

   ) 1995 دیسمبر – 1994مارس :( مقداد سیفيالسید حكومة – 3

  .رئیسا استقالت حكومة رضا مالك وفرضت حكومة مقداد سیفي" الیامین زروال"بعد تعیین 

                                                             
  .218، ص  2006لجامعة ، لمدیریة النشر ، قالمة،النظام السیاسي الجزائري من األحادیة الى التعددیة الحزبیةناجي عبد النور،  -  1
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  .على الحوار مع األحزاب السیاسیة بطلب من الرئیس باالعتمادتمیزت  -

  1تركیز على اإلصالح اإلقتصادي –اإلنتقالي كبرلمان تشكیل المجلس  -

  .اقامة المناطق الحرة -

  ) 1997جوان – 1995دیسمبر : (حكومة السید أحمد أویحي – 4

  1996تعدیل دستور  –نظمت أول انتخابات رئاسیة شاركت فیها أحزاب المعارضة 

  .لسیاسیةتمیزت ببعث الحوار السیاسي بین المؤسسة التنفیذیة واألحزاب ا -

  .تكریس الدیمقراطیة التعددیة -

  :الحكومات اإلئتالفیة في الجزائر

بعض التكتالت داخل البرلمان حیث عرف النظام السیاسي  إقامةتعمل األحزاب في هذه الحالة الى 

 الجزائري تجربة الحكومات اإلئتالفیة التي تعتبر سابقة في التاریخ السیاسي الوطني وفي األنظمة السیاسیة

  .العربیة

  " األمین زروال"الرئیس هدالحكومات اإلئتالفیة في ع  - 1

  : 1998دیسمبر – 1997جویلیة " أحمد أویحي"كانت الحكومة اإلئتالفیة األولى 

قام الرئیس الجمهوریة بتجدید الثقة في أحمد أویحي وقام هذا األخیر بإجراء مشاورات سیاسیة مع 

أحزاب سیاسیة ممثلة  3والممثلة في البرلمان لتشكیل الطاقم الحكومي، ضمت األحزاب الفائزة في اإلنتخابات 

  .في البرلمان

  .تمیزت بقصر عمرها -

  .ضخامة األحداث واألزمات التي واجهتها -

  .واالجتماعيعرفت مساءلة وانتقادات من المجلس الشعبي حول الوضع األمني  -

                                                             
  .220،223ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص ص  -  1
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  )1999بر دیسم – 1998دیسمبر : (حكومة إسماعیل حمداني - 2

بعد فشل حكومته اإلئتالفیة التي عجزت عن ادارة " األمین زروال"عرفت اختصار مدة والیة الرئیس 

  .األزمة السیاسیة في الجزائر

فاز بها  1999أفریل  15عین الرئیس حكومة جدیدة مهمتها التحضیر إلنتخابات رئاسیة مسبقة في

  1"العزیز بوتفلیقة عبد"الرئیس الحالي 

  :الناحیة اإلقتصادیةمن 

نظرا لعدم تحسن الوضعیة اإلقتصادیة من خالل تطبیق اتفاق اإلستعداد اإلئتماني وازدیاد وضعیة 

وتفاقم مشكلة المدیونیة حیث بلغ خدمتها مستوى خطیر جدا  1991المؤسسات اإلقتصادیة سوءا سنة 

مما دفع  %0.10سلبیا مقداره  من المداخیل الوطنیة كما عرف الناتج الوطني الخام نموا)  73.9%(

  :من جدید، ویهدف هذا اإلتفاق الى  بالحكومة الجزائریة الى الرجوع الى خدمات صندوق النقد الدولي

  .تقلیص تدخل الدولة في النشاط اإلقتصادي -

  .تحریر التجارة الخارجیة -

  .تحریر األسعار -

  .التحكم في التضخم عن طریق تثبیت األجور -

  .المؤسسات العمومیة التي ال تحقق مردودیة اقتصادیة مقبولةخوصصة  -

  .تخفیض قیمة العملة الوطنیة -

هذه  زهذا البرنامج بقیادة حكومة مولود حمروش واجه الكثیر من العراقیل حالت دون تحقیقه وابر 

  :العراقیل هي

  .الداعمة له واالجتماعیةغیاب القوى السیاسیة  -

                                                             
  . 227،229ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص ص  -  1
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  1.الى اللیبرالیة االشتراكیةدیولوجیة وانتقال من التحول في األفكار األی -

  الصراع بین النخب الحاكمة في هذه المرحلة

ورغم تطور المحیط السیاسي الدولي لصالح االنفتاح » هواري بومدین«الراحل  بعد وفاة الرئیس 

ناح محمد السیاسي والتعددیة الحزبیة فقد تدخلت المؤسسة العسكریة لتحسم الصراع على السلطة بین ج

» الشادلي بن جدید«الصالح الحزبي وجناح عبد العزیز بوتفلیقة الدبلوماسي لصالح عقید من صفوفها هو 

  2.»أقدم الضباط في أعلى رتبة«تحت شعار 

العسكري النواة الصلبة والمركزیة للسلطة الفعلیة هو  األمنلقد كان المقدم قاصدي مرباح رئیس جهاز 

  .الذي فرض الشخص الشادلي بن جدید بمساعدة العقیدین عبد اهللا بلهوشات ومحمد عطیلیة

العسكري  األمنمن على رأس الجهاز " لكحل عیاط"تمت اقالت الجنرال  1988بعد أحداث أكتوبر  

" خالد نزار"صبح الرجل القوي داخل الجیش وهذا قبل ان یتولى الذي رقي الى جنرال لی" محمد بتشین"لیخلفه 

، وهكذا أصبح خالد نزار بصفته رئیس األركان أول من یتولى وزیر الدفاع الذي 1990وزارة الدفاع سنة 

من الجیش قوة یمكن أن تفرض كلمتها تنازل عنه الشادلي لیصبح رئیسا لكل الجزائریین حیث جعل خالد نزار 

  .لإلنقاذ الى الحكم اإلسالمیةیس الدولة بعد أن حذر من أن الجیش لن یقبل بوصول الجبهة حتى على رئ

أسماء أخرى لتقلد مسؤولیات سامیة في قیادة الجیش یحضران وكان نزار رفقة الجنرال العربي بلخیر 

العماري،  محمد مخلفا لرجال الشادلي بن جدید، حیث أطلق علیهم اسم االشتبهالیین أو صقور الجیش منه

ل الشریف، هؤالء ضغطوا على الرئیس الشادلي بن جدید یاسماعیل العماري، محمد مدین، قاید صالح، فض

 3.ضابط 180بدعم من  ،1992جانفي  11لتقدیم االستقالة في 

                                                             

., paris, published,2001,p114:Echec a une régression programmée :Algérie Khaled Nezzar - 1  
  .96، ص 2002مركز الدراسات الوحدة العربیة، : ، بیروتمستقبل الدیمقراطیة في الجزائراسماعیل قیرة ،  -  2
  http://www.ezzaman.comعلى الموقع " دور نفي للمؤسسة العسكریة في الوطن العربي" ریاض الصیداوي  -  3
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خارطة المسؤولیة داخل المؤسسة العسكریة وهكذا  إلعادةوقد استغل الجنرال خالد نزار هذا الوضع 

ا ان المؤسسة العسكریة هي مركز النظام السیاسي في موبطیلة التسعینات  األموربقیت متحكمة في زمام 

الجزائر ومهندسة عملیة التحول نحو التعددیة، حیث عملت على نجاح االنتخابات االولى لترسیخ عملیة 

االنتخابات مأزقا حقیقیا للنخب الحاكمة في الجزائر التي اعتادت على احتكار التحول الدیمقراطي فاعتبرت 

السلطة، فخططت ودبرت بكل ما أوتیت من قوة على أن ال تصل المعارضة للحكم، حیث كانت هذه 

  1.االنتخابات تعتبر جس النبض

زت بالفوضى أو امتحان التداول على السلطة، وفي أجواء تمی 1991دیسمبر  26وكانت انتخابات 

 13-89المعدل والمتمم  لقانون  1991أفریل  02المؤرخ في  91-06وشدة االنفعال تم تمریر القانون 

 اإلجراء، وكان الهدف من هذا 1991أفریل  05المؤرخ في  91-07المتعلق باالنتخابات، وكذا القانون 

عطاء لإلنقاذ اإلسالمیةالقانوني محاولة كبح الجبهة  ٕ ، وقد قوبل هذا فرصة أكبر لجبهة التحریر الوطني وا

  .االجراء بمعارضة شدیدة من طرف األحزاب السیاسیة ووصفته الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ بالخیانة العظمى

ولوضع حد لحالة التدافع التي عرفتها الساحة السیاسیة بین السلطة والمعارضة دعى رئیس الجمهوریة 

بعد أن أعلن حالة الحصار  1991أكتوبر  16المؤرخ في  91-386المرسوم الهیئة االنتخابیة بموجب 

وكلف الجیش بمسؤولیة الحفاظ على االمن واالستقرار، وبسبب التصریحات المبالغ فیها من طرف الجبهة، 

  2.والسیاسیة فاعتقلت كل من عباس مدني وعلي بلحاج األمنیةمما استفز السلطات 

تأكید فشل النخب الحاكمة في امتحان  1992جانفي  11خابي في وقد كان توقیف المسار االنت

  :خیارات 3التداول على السلطة الشيء الذي وضع هذا النخب أمام 

                                                             
- 2004 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة، :(مذكرة الماجستیر، "التعددیة الحزبیة والنظام االنتخابي"عفاف حبة،  -  1

  .53، ص )2005
،  العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة كلیة(،الماجستیر مذكرة، "المستقبل،الممارسة،المكانة،التاریخ ،الظاھرة الحزبیة في الجزائر" توازي خالد،  -  2

  .115، ص )2005جامعة الجزائر، 
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االستمراریة في لعبة االنتخابات الى غایة الدور الثاني، ومحاولة التالعب بعدد المقاعد المتبقیة  -

  .اذلإلنق اإلسالمیةشيء من التوازن مع الجبهة  إلحداث

طعن من طرف االحزاب  300اعتبار الطعون المقدمة الى المجلس الدستوري والتي وصلت الى  -

  .والغاء بعض النتائج التي تحصلت علیها الجبهة

نهاءالعمل على الغاء النتائج كلیة  - ٕ   1.أصلهالمأزق من  وا

الجنرال خالد نزار بان الجبهة مرض یجب التصدي له واستئصاله والحفاظ على  هوهذا ما أكد

  2.استمراریة الدولة الجزائریة

  :ومن هنا رصدت هذه الصراعات مصادر للعنف السیاسي في هذه االزمة و تمثلت في ثالث مصادر

 .العنف كنتیجة لرفض التداول على السلطة -

 القطیعة نالعنف كنتیجة ع -

 .لنفي االختالف السیاسي العنف كنتیجة -

وعندما تحول المجلس االعلى لألمن الى مؤسسة تأسیسیة فعلیة وذات فعالیة وتأثیر كبیر في مجریات 

على أساس أنه سلطة  األعلى لألمنة حالة شغور السلطة والتي تصرف فیها المجلي هجوااالمور، ومحاولة م

فمع  1994جانفي  30هدته، وهي تعیین رئیس الدولة للدولة وتمدید ع األعلىللمجلس  إنشائهتأسیسیة بعد 

 األولىقد رجعت الى المرجع  األموركانت للدولة، دون اجراء انتخابات رئاسیة  األعلىنهایة عهدة المجلس 

  .أي حالة الفراغ الدستوري

على تفویض  1994جانفي  26-25ومن ثم توافق الحاضرون في ندوة الوفاق الوطني المنعقدة في 

رئیسا للدولة و » لیامین زروال«فعال الرئیس  المجلسلألمن على تعیین الرئیس وقد عین  األعلىس المجل

  )1(.وزیرا للدفاع، وأكدت أرضیة الوفاق على أحقیة المجلس في تعیین رئیس الدولة في حالة الشغور

                                                             
  .10، ص 1999 ،منشورات الخبرخالد نزار، مذكرات اللواء خالد نزار،  -  1
2  -   
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الحكومیة وبناء على  اإلدارةوفیما یخص االحزاب فقد صنفت هذه االحزاب حسب القرب والبعد من 

  :هذا نقترح ثالث أصناف من االحزاب شكلت خارطة السیاسیة في مرحلة االزمة

تتمثل في جبهة التحریر الوطني، التجمع الوطن الدیمقراطي تعمل على الدفاع : أحزاب السلطة - 1

  .على السیاسات الحكومیة

جل الثقافة والدیمقراطیة، تعمل األولى حركة مجتمع السلم، التجمع من أ: األحزاب الموالیة للسلطة - 2

  .والثانیة المناضلة من أجل األمازیغیة إسالمیةعلى العمل إلقامة دولة 

جبهة القوى االشتراكیة، حزب العمال، حركة النهضة، وتعمل على : األحزاب المعرضة للسلطة - 3

  .معارضة مسارات السلطة الحاكمة في الجزائر

  .2013 -2000: انیة المرحلة الث: المطلب الثاني

والتي تسلم فیها  األولىمغایر على المرحلة  هوج واألمنیةشهدت هذه المرحلة من الناحیة السیاسة 

 اإلسالميحیث قام باتصاالت مع قیادة الجیش  1999الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة الحكم بعد انتخابات 

ووعد الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة باألمن  اإلسالميالهدنة من الجانب الجیش  إعالنلإلنقاذ والتي أثمرت عن 

  .األزمة الجزائریة نهائیا بإنهاءوأصدر العدید من قرارات العفو األمر الذي أعطى أمال كبیرا 

 2004أفریل  8أظهرت النتائج الرسمیة الخاصة باالنتخابات الرئاسیة في الجزائر التي اجریت یوم  -

 من%83.5ائر بعد أن حصل على ز أعید انتخابه رئیسا للج» ز بوتفلیقةعبد العزی«أن الرئیس الجزائري 

مرشحین یمثلون التیارات  6مجموع أصوات الناخبین، وقد انتخب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة من بین 

  )2(.والوطنیة والشیوعیة والعلمانیة في ثالث انتخابات شرعیة تعددیة في تاریخ البالد اإلسالمیة

  :تاليلالمترشحین الست على النحو اوهذه أسماء 

                                                                                                                                                                                                    
  .247، ص 2002، }ن.م.و{، الجزائر في النظام الدستوري أویحي لعیفة، -  1

  .182، مرجع سابق، ص ناجي عبد النور - 2
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عضو المكتب السیاسي لجبهة التحریر الوطني ورئیس الحكومة في عهد الشادلي : حمروشمولود  - 1

  بن جدید

  .اإلسالميالوطني ذات االتجاه  اإلصالحرئیس حركة : عبد اهللا جاب اهللا - 2

عهد الهواري بومدین وهو نجل وزیر الخارجیة االسبق ووزیر الثقافة في : أحمد طالب ابراهیمي - 3

  .الشیخ البشیر االبراهیمي

  وزیر الشؤون الخارجیة االسبق: عبد العزیز بوتفلیقة - 4

  ة تاریخیةمرئیس جبهة القوى االشتراكیة الذي یتمتع بص: حسین آیت حمد - 5

  .سیاسي قدیم مستقل: یوسف الخطیب - 6

  :أعلن بوتفلیقة في برنامجه االنتخابي عن ثالث أولویات

احالل السالم، الوئام المدني، واعادة االعتبار للجزائر عل الساحة الدولیة، فقد استطاع بوتفلیقة أن 

  .واإلسالمیةیجمع بین القوى والتیارات الوطنیة المحافظة 

وبهذا یمكن القول ان حكم بوتفلیقة تمیز بفتح المجال نحو النقاش والتعامل مع العدید من القضایا 

مختلف النخب سواء في شكل ملتقیات ورشات أو لجان عمل استطاعت تقدیم خطاب تقدي المجتمعیة بین 

  1.في تقییم الحاصل

وعلى الرغم من كل هذا مازالت الجزائر تعاني من الفروق عن التصویت والمقاطعة االنتخابیة، حیث 

السیاسیة أو المستوى تعرف الظاهرة تنامي في المدن الكبرى، نتیجة الوعي السیاسي وتراجع دور التنشئة 

في نتائج  %38.09، حیث قدرت نسبة المقاطعة بـ  واألحزابالتعلیمي، أو نتیجة فقدان الثقة في السلطة 

  1999.2رئاسیات 

                                                             
 التحول: األول الوطني الملتقى أعمال "بوتفلیقة، الرئیس حكومة خالل الدیمقراطي التحول مظاھر" عكنوش، الصباح نور كربوسة، عمراني -  1

  .07 ص بسكرة، الجزائر، في الدیمقراطي
:chiche pedition, 2003, p167 alger , election est elites en algerie paroles de condidat,Rachid Tlemcen - 2 
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فسر حالة من عدم التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة بسبب عدم یان ضعف دور البرلمان 

  1.السیاسیة األحزابضعف  نالبرلماني الناتج ع األداءالتوازن الدستوري والقانوني من جهة، وبسبب ضعف 

من صالحیات رئیس الجمهوریة على حساب المؤسسات  2008وقد وسعت تعدیالت الدستور 

  2التعقید، االستقاللیة، التماسك–دانها معاییر المؤسسیة وهي التكیف الدستوریة األخرى وفق

كما أن المواد التي نصت استبعاد ارتكاز االحزاب على بعض الثوابت الوطنیة كالدین واللغة، قیدت 

  .عملیة ظهور أحزاب سیاسیة جدیدة

القانون، أحزاب تستوفي الشروط المنصوص علیها في هذا  9حزب سیاسي معتمد فقط  61فمن 

 اإلسالمیة األحزابتشكیلة معنیة باالجراءات الجدیدة  ومست هذه التعدیالت أساسا  52والمالحظ ان 

التي تحولت الى حركة  اإلسالمیةحركة النهضة ) حمس(التي تحولت الى حركة مجتمع السلم ) حماس(

  3.النهضة

 األحزابان الوضع مازال متأزما ومازالت  إالالتي قام بها عبد العزیز بوتفلیقة  اإلصالحاتورغم 

السیاسیة تفتقر الى الدیمقراطیة الداخلیة، ومازالت ظاهرة االنشقاقات والصراع السیاسي متواصل بین أحزاب 

یكمن في النظام السیاسي نفسه الذي لم یعد قادرا  على العمل  األزمةمعارضة والسلطة، اذن فان رأس 

  .كمركز قرار

الستمراریة ومواصلة دراسة الملفات التي تتعلق بقضایا البالد العامة، حیث جاء رئیس  ان تبني مبدأ ا

  :ة أبواب في العهدة الثانیةستالجمهوریة ببرنامج میداني یتمحور على 

  حول ترقیة المصالحة الوطنیة في كنف دولة الحق والقانون: الباب األول

                                                             
  .9، ص 2012ودراسة السیاسات،  المركز العربي لألبحاث: قطر ،االصالحات السیاسیة نتائجھا بعد االنتخابات التشریعیة ،عبد القادر عبد العالي -  1

  .148، ص توازي خالد،مرجع سابق - 2
جامعة منتوري ،والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق(،  مذكرة ماجستیر ،"النظم االنتخابیة وأثرھا على االحزاب السیاسیة في الجزائر"لرقم رشید،  -  3

  .71، ص )2006، 2005 قسنطینة
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الحة الوطنیة والتنمیة واصالح العدالة، اصالح بما یخدم المص اإلصالحاتاستكمال : الباب الثاني

م الدولة وتنظیمها االصالح في المجال االقتصادي بترقیة االستثمار وتسویة مسألة العقار ومكافحة امه

  .االقتصاد الغیر رسمي

  النهوض بتنمیة مستمرة عبر انحاء الوطن: الباب الثالث

  .شى وتحدیات الوطنیةتبني سیاسة اجتماعیة وثقافیة تتما: الباب الرابع

  تحدیث القدرة النجاعیة الوطنیة: الباب الخامس

  )1(.تعزیز مكانة الجزائر ومصالحها على الساحة الدولیة: الباب السادس

  :استنتاج

على الرغم من تحقیق هذه المرحلة بقیادة رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة الى قدر كبیر من 

تنمویة ضخمة، نستطیع أن نقول أنها أعادت  الجزائر الى المكانة المرجوة، اال انها االمن واالستقرار وبرامج 

تمثلت في تركیبتها بالطابع التكنوقراطي  بیة بعدة حكوماتز تمیزت المؤسسة التنفیذیة في عهد التعددیة الح

وجود الحزاب معارضة والتمثیل الحزبي المتواضع مقابل تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة وبالتالي نقول انه ال 

  .في هذه الفترة التي تسعى الى المشاركة في الحیاة السیاسیة

  :والتنمیة في الجزائر األمنانعكاسات المرحلتین على : المطلب الثالث

  :المرحلة االولى  

لقد انعكست المرحلة االولى على االمن والتنمیة في الجزائر بمجموعة من المظاهر واالختالالت التي  

وحالة االستقرار السیاسي  األمنیة األوضاع يته باالزمة شكال ومضمونا وتردقأصابت االقتصاد الوطني وطب

والسیاسیة في  األمنیة األوضاعوهكذا أطلق على هذه المرحلة بالعشریة السوداء حیث یلخص هذا المصطلح 

والخوف على الحیاة من جراء أعمال العنف مع التردي االقتصادي  األمنيجزائر التسعینات من التردي 

                                                             
  .239مرجع سابق، ص : ناجي عبد النور -  1
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ت الجماعات غذ، وساد الحقد والكراهیة ، وتواألخالقواالجتماعي والخوف من الفقر والجوع، فتراجعت القیم 

الى قوى الدفاع الذاتي وسال الدم  األسباباز من هؤالء لذات جوانالمسلحة بالمقهورین اجتماعیا والمهمشین، 

  .من المتناحرین طموحهم أليالجزائري بغزارة دون أن یتحقق 

بعدم جدوى  من الناحیة االمنیة هو عدم اقتناع الشعب الجزائري األولىوما یمیز انعكاس المرحلة 

وتسییر  المطالب ، وسیلة لتحصیلاألزمةزمن في  إلیهمكثیر ما كان بالنسبة اللجوء الى العنف الذي 

االوضاع اال ان الهول الذي عرفته الجزائر في سنوات الفتنة دفع لكال الطرفین الى مراجعة استراتیجیاتهم 

  .حات العنیفة واالستفزازیةرو والحرص على االبتعاد عن الط

 رة في هذه المرحلة هي تجدوالتنمی باألمنالشيء الذي ساهم في عدم بناء دولة جزائریة، تتمتع  -

باختصار (الحیاة السیاسیة من خالل ممارسة العنف إدارةوتمسك النخب الحاكمة بالسلطة والتي تمرست على 

 )كان التخطیط من أجل الكرسي فقط

من المراحل المتمیزة في الجزائر عبد العزیز بوتفلیقة  وعلى الرغم من كل هذا تبقى مرحلة حكم الرئیس 

( بعد االستقالل، ولكن یبقى  النقد موجه الى السیاسات الحكومیة في اعتمادها على الریع البترولي لتحریك 

لالقتصاد الوطني، عجز المؤسسة  األجنبيالدورة االقتصادیة وذلك بسبب استمرار مقاطعة االستثمار 

  .الجزائریة على المبادرة واالنتاج

الجزائر كبیرة جدا ومواردها متعددة  إمكانیاتالى نقطتین اثنین وهي ان  اإلشارةالبد من  األخیر وفي

المحیطة  األوضاعالثانیة هي ان  اإلشارة،  أحسنومتنوعة والبد من استغاللها من اجل التحول الى وضع 

تها على المالیة وانعكاسا فاألزمةتتجه الى ما هو أسوء  األمنیةبالنظام سواء االقتصادیة او السیاسیة 

عوامل  إیجادومترد، فالبد من سيء تضيء الن یصبح الوضع في الجزائر اقتصادیات الدول الضعیفة 

  )1(.لتصدي لهلة فیالوقایة الكا

                                                             
ص ،)2009، 2008 الجزائرالعلوم السیاسیة و العالقات الدولیة،كلیة :( أطروحة الدكتوراه،" مستقبل النظام السیاسي الجزائري"محمد بوضیاف،  -  1
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  :المرحلة الثانیة

ید نخبة واحدة والمتمثلة في رئیس الجمهوریة عبد العزیز  باحتكارها فيتمیزت هذه المرحلة منذ بدایتها 

للوصول الى الجانب التنموي منذ بدایة حكمه، حیث وضع القواعد  األمنيبوتفلیقة كالذي اهتم بالجانب 

والمتمثلة في الوئام المدني والمصالحة الوطنیة واالعتماد على مبدأ الحوار، حیث ان برنامج العهدة  األساسیة

وحقن دماء الجزائریین والعهدة الثانیة تم خاللها االنطالق في التنمیة  األمنكان یرمي الى ارجاع  األولى

السیاسیة والتي تقدم  اإلصالحاتوتحقیق ثالث مخططات تنمویة، في حین أن العهدة الثالثة كانت للنظر في 

مقراطیة الذي أكد كل هذه لتقویة أسس الممارسة الدی األفكارمن خاللها رئیس الجمهوریة بمجموعة من 

أنجزت والتي هي في طریق  التي التحتیة البنىبحكم ان  المكاسب ساهمت في تحوالت اقتصادیة كبرى،

االنجاز، مكنت الجزائر من التطلع الى أن تكون دولة صاعدة في المجال االقتصادي، هكذا نقول ان الجزائر 

  .إفریقیاحوریة في قارة ولة مدعادت الى وضع أمني وتنموي یلیق بمكانتها ك

مرتبط  األزمةثقافة  زال ببرامج التنمویة وتجاو شغوالسؤال الذي یبقى مطروحا في هذه المرحلة، هل االن

والى وضع أدنى دائم وتنمیة  األفقفقط بالرئیس الحالي؟ وهل المخطط واالستراتیجیات  المعتمدة تلوح في 

  )1(. ة مهددة بالزوال في أي لحظة؟یقدقمستدامة أم أنها واجهة غیر مبنیة على أسس 

عرفت المؤسسة التنفیذیة في عهد التعددیة الحزبیة عدة حكومات تمیزت في تركیبها بالطابع 

ذ برنامج رئیس الجمهوریة، حیث تنازلت أحزاب المعارضة یالتكنوقراطي والتمثیل الحزبي المتواضع مقابل تنف

الممثلة في البرلمان عن برامجها االنتخابیة في سبیل المشاركة في المتناقضة ایدیولوجیا، بما فیها غیر 

  .الحكومة

                                                             
  .243، مرجع سابق، ص  فمحمد بوضیا -  1
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وتمیزت الحكومات االنتقالیة بعدم االستقرار الوزاري الصراع الحزبي، وغیاب التنسیق وهیمنة رئیس 

ع صنالسیاسة العامة و  صنعالجمهوریة على صالحیات الحكومة، ومما قلص هامش مشاركة االحزاب في 

  .السیاسيالقرار 

تعتبر بحد ذاتها احدى آلیات التحول الدیمقراطي ومن أهم قواعد الدیمقراطیة وان سیاسة التعدد الحزبي 

وأن أي دراسة جادة لمستقبل التجربة الدیمقراطیة في النظام السیاسي البد ان تتوقف على التجربة الحزبیة، 

  .اة السیاسیةوتبقى االحزاب الجزائریة اال تنظیمات غیر فعالة في الحی
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  :األمنیةاآللیات القانونیة والسیاسیة للمعالجة : المبحث الثاني

والسیاسیة التي عرفتها الدولة الجزائریة ارتأت السلطات الرسمیة اقتراح وتبني  األمنیةنتیجة للظروف 

  .جملة من القوانین والمشاریع التي استهدفت تكریس األمن بین فئات المجتمع

  قانون الرحمة والوئام المدني: المطلب األول

ان یعالج » قانون الرحمة«حاول الرئیس الیمین زروال في منتصف التسعینات من خالل مبادرة 

في الوقت الذي ال یمكن «أنه  1995الوضعیة المتردیة بشكل متوازن، فقد جاء في برنامجه االنتخابي لسنة 

لمتمثلة في العنف، فانه یجب علیها دوما ان تمدیدها الى ا  اإلجرائیةفیه للجزائر أن تتخلى عن مكافحة اآلفة 

  1.»أبنائها الذي أظلهم وغرر بهم خصومها في الداخل وأعدائها في الخارج

 نالجزائریة بالرحمة تجاه أبنائها الذی األمةلیس من عالمات الضعف أن تتحلى «: ویضیف قائال

العریقة وترقیتها وتكریسها یستوقفان أیضا علمائنا یمنا قالرحمة نابعة من فیعرفون كیف یتداركون أنفسهم 

  2»بها االضطالعویتعین علینا كلنا  اإلعالمیةقفینا ووسائلنا ثوحكمائنا التقلیدیین وم

ائر أیضا الى تضمید جراحها كلها ز یدعو الجهذه ان تجاوز أزمة العنف الجنونیة «: ویضیف أیضا

  »بفضل التضامن الوطني ورفض ثقافة الحقد

 ىضحلم ی »قانون الرحمة«أن  ولكن على الرغم من كل الجهود التي قام بها الرئیس الیامین زروال اال

بالنجاح الذي كان یأمله وذلك لرفض الجماعات المسلحة له من جهة، وتملص السلطات من مسؤولیتها تجاه 

الجهویة على أعلى واختالل التسییر السیاسي بسبب تطاحن الجماعات والهیاكل » بالتائبین«من سمو

  3.مستویات القرار الوطني

  .الة الرئیس الى فشل الحوار الوطنيستقوالكثیر من الباحثین والمحللین السیاسیین یرجعون بسبب ا

   
                                                             

  42ولتفصیل أكثر أنظر الفقرة  09، ص1995 :الجزائرلالنتخابات الرئاسیة،  ،برنامج ترشحالیامین زروال  1
  16ص، نفس المرجع -  2
  63، ص2004دار الحكمة، : ، الجزائربوتفلیقة الرئیس وحصیلتھ: التحديخالد الشایب، عبد الرحمان كابویة،  -  3
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  :قانون الوئام المدني

بعد فشل مسعى الحوار الوطني واستقالة الرئیس الیامین زروال زاد الوضع تدهورا وأصبحت الجزائر 

المجازر، وحمالت الدول والمنظمات للتدخل في شؤون الجزائر، فسارع الرئیس الجدید تعیش على وقع 

الى طرح مبادرة الوئام المدني والتي تقوم على فكرة العفو والتسامح من " عبد العزیز بوتفلیقة"المنتخب السید 

جدید على  لیؤكد من 1999ماي  29أجل الجزائر، وقد جاء في هذا الصدد خطاب رئیس الجمهوریة في 

انني أتوجه رسمیا الى من عاد الى اهللا والوطن وسواء السبیل، فأؤكد بصفة قطیعة «: هذا المسعى، حیث قال

أنني مستعد تمام االستعداد لإلقبال عاجال على اتخاذ التدابیر التي تخولهم العودة الكریمة الى أحضان 

عودتهم عن اختیار وطواعیة، تكفل لهم حق  أمتهم، في كنف احترام قوانین الجمهوریة بشرف وعدالة، ان

  1»في تحقیق تطلعاته وتجسید آماله في العزة والكرامة للجمیع اإلسهام

تماما على خطر المسلحین، اال ان بوتفلیقة ظل یردد أن  يومع أن مبادرة الوئام المدني لم تقض

 اإلسالمیةمن أعضاء الجماعة  اب االمن ولو جزئیا، ونزول الكثیرینستتبالمبادرة كان لها الفضل في ا

  .المسلحة

المساعي  تضبیطوظل یذكر بان الوئام المدني وعلى غرار سیاسة الرحمة التي سبقته مكنها من 

كما مكن من حقن دماء الجزائریین واستعادة أمنهم  األمةالشیطانیة التي كانت تستهدف تشتیت تشمل 

  2.الشامل

  :مضمون قانون الوئام المدني

، 1999ماي  13ودخل حیز التنفیذ في  99/08صدر قانون الوئام المدني على شكل القانون رقم 

، وبعد شهرین طرح قانون لالستفتاء یوم األمةبعد ان أقرته الحكومة، ثم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

فتاء، والتي یمكن ، وقد القى تأییدا شعبیا كبیرا، بعد ان كان السؤال المطروح في االست1999سبتمبر  16
                                                             

  .1999ماي  29خطاب رئیس الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة، ألقاه أمام األمة، بتاریخ  -  1
،المنعلق بمشروع المیثاق من أجل السلم والمصالحة 2005أوت  14الموافق ل  1426رجب  09:،المؤرخ في 05،287رقم مرسوم رئاسي  -  2

  .الوطنیة
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عنه بنعم أو ال، هل انتم مع مسعى رئیس الجمهوریة المتعلق باسترجاع السلم والوئام  اإلجابةللناخبین 

 1.؟المدني

ع أعضاء الجماعات المسلحة الذین سلموا أنفسهم لسلطات خالل أشهر بدءا تمقتضى هذا القانون یتم

أیة جریمة أدت الى قتل شخص أو سببت له عجزا ، ولم یرتكب أي منهم أو یشارك في 1999ماي  13من 

من المتابعة  باإلعفاءدائما أو اغتصابا، أو لم یستعمل متفجرات في االماكن العمومیة ردد علیها الجمهور 

  .الصادرة علیهم األحكامالقضائیة، أما من ارتكبوا مثل تلك الجرائم أو شاركوا في ارتكابها فتخفف 

، حیث خفف هذه قانون الوئام المدني الى حد كبیر مع مواد قانون الرحمة في هذا الصدد تتماثل مواد

لمون خالل ثالث أشهر، كما استبعد هذا القانون عقوبة االعدام أو السجن سالعقوبات بصورة أكبر لمن یست

بغض النظر عن الجرائم مدى الحیاة ألعضاء الجماعات المسلحة الذین سلموا أنفسهم مهلة االشهر الستة 

  .لتي ارتكبوهاا

أشهر فال یمكن ألعضاء والجماعات المسلحة تسلیم  06ولكن كان هذا القانون محدودا بمدة زمنیة 

االستفادة من تخفیف العقوبات أو االعفاء من المتابعات القضائیة، ومن ثم یعاملون  2000أنفسهم في ماي 

على أنه بوسع الراغبین في تسلیم أنفسهم بموجب بموجب المواد العادیة في القوانین الدائمة، كما نص القانون 

قانون الوئام المدني وأمام السلطات المختصة سواء العسكریة او المدنیة أو االداریة أو القضائیة، ومن بین 

التي تنص على ان احكام القانون ال تطبق اال عند االشخاص  41المواد في قانون الوئام المدني المادة 

ارادیة محضة ووضعت نفسها تحت تصرف الدولة كلیا،  مات التي قررت بصفة تلقائیة والمنتمین الى المنظ

مثلت هذه المادة االساس الذي أصدره الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة عن أعضاء الجماعات المسلحة في ماي 

  )2(.ن انقضاء أجل قانون الوئام المدنيمأي قبل ثالثة أشهر  2000

                                                             
 :، متحصل علیھ"آلیات استرجاع االمن في عھد بوتفلیقة"نبیل بویبة،  - 1
 :algerie. et vit=articep=187 et/mas/prppoption=com=contentwww.bochaib.n 
، قسم العلوم  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(، مذكرة ماجستیر، "المصالحة الوطنیة في الجزائر من منظوراالمن االنساني"عبد النور منصوري،  -  2
  .155، ص )2010-2009باتنة،سیاسیة، ، جامعة الحاج لخضر، لا
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  لحة الوطنیةمفهوم المصا :المطلب الثاني

تمثل المصالحة وسیلة من وسائل حل الخالفات واألزمات والمنازعات بین األشخاص واألطراف والدول 

ودیا وسلمیا، وهي تمتاز عن غیرها من الوسائل الرسمیة لتسویة الخالفات وحل المنازعات بأنها األكثر 

  .من حیث التكالیف والجهود والوقت والفعالیة والشمولیة ومن حیث جذریة الحل و رشادة بساطة

وقد تكون المصالحة خاصة بحسم خالفات وحل منازعات حول موضوع او موضوعات إجتماعیة أو 

اقتصادیة أو سیاسیة أو قانونیة داخل الدولة الواحدة، وقد تكون المصالحة ذات بعد وطني شامل تستهدف 

ثقة على امتداد الساحة السیاسیة والجغرافیة، واستعادة اللحمة بین رجاالت األنظمة السیاسیة على استرجاع ال

وهي صیغة لتكامل بین الخیارات الضروریة للدولة وواجباتها اإلجتماعیة اتجاه المواطنین  1اختالف توصیاتهم

  .2عتقدات اآلخرینوهي توطین النفس على قبول التعایش والتحلي بالتسامح واحترام افكار وم

المصالحة تكون بین اطراف اختلفت وتنازعت الى حد اإلقتتال والى حد تتازم فیه األوضاع حتي یهتز 

كیان المجتمع، وتحدق باألمن الوطني الشامل مخاطر وتحدیات تمس باستقرار ومؤسسات الدولة، ویتكبد في 

المعنویات، في مثل هذه الظروف تبادر القوى ظلها المجتمع خسائر وتضحیات في األرواح واألموال والقیم و 

الخیرة والمؤسسات وتنظیمات المجتمع المدني الى تحریك وتفعیل إستراتیجیة المصالحة الوطنیة، بنیة اجتثاث 

جذور األزمة وأسبابها واستئصال وما خلفته من الضغائن واألحقاد في اعماق شرائح وفئات المجتمع لتسود 

لوقایة األجیال واألوطان مستقبال من جحیم تكرارها  والتضامن والوحدة الوطنیة المدنياجواء األخوة والوفاق 

  3.وصیانة األمن والسالم بما یحقق بالدولة مقومات القوة والهیمنة والتقدم والوفاء

السید  أوضحاختارتها قیادة المرحلة الجدیدة، یقصد بها كم  كإستراتیجیةوالمصالحة الوطنیة الشاملة 

التي انقطعت بین أفراد المجتمع تمزقت اوصاله، ال  لهي اعادة بناء الروابط واألواص« : رئیس الجمهوریة 

بفعل أعمال عنف بحسب، بل بفعل أیدیولوجیات الظالل، والبغي بوجه خاص، وعلیه فانها ال تقتصر في 
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عادة بناء الوفاق بین الجزائریین، ایا نظري على مجرد ایقاف اعمال العنف بل انها تفي في غایتها القصوى ا

وبث روح السلم في الصدور، وضمان األمن واألمان للجمیع في محاولة لنسیان  ما كانت مطامحهم وغایاتهم

ما فات، وهي تعني كذلك مصالحة سیاسیة بین الجزائریین، وتعبئة جمیع األطراف في سبیل تجدید وطني 

اعادة تنظیم الساحة السیاسیة، واإلصالحات الهیكلیة للقضاء على یكون كفیال من خالل اصالح الدولة، و 

  1»األسباب التي ادت الى انفجار األزمة، وبانشاء عالقات اجتماعیة جدیدة

فالمصالحة من هذا المنظور هي تكاتف الجمیع حول بناء مشروع مجتمع یحقق اهداف الثورة 

ر من جهة أخرى، وللمصالحة الوطنیة التي تبنتها ویستجیب الى تطلعات الجماهیر من جهة ومتطلبات العم

  .الجزائر ابعاد متعددة تنوعت بحسب مشكالت الجزائریة

    :ثقافة السلم والمصالحة - 1

بعد عشریة دامیة حصدت أرواح مئات اآلالف من الجزائریین وحطمت أركان اقتصادهم وشوهت 

البد من تحقیق هبة تحسم أمر هذه الفتنة صورة بلدهم وقطعت أوصال مجتمعهم بعد كل هذه الفضاعة كان 

وتتكفل بتبعاتها تكفال تمیزه الرأفة ویطبعه العدل ویزكیه الحلم وحسن الصفح واإلقالة والتساوي قد تترسخ في 

وقد استطاع الرئیس بوتفلیقة تجسید هذه المعاني من خالل مسعى  2.األذهان والسلوكیات وتتوارثها االجیال

لم یكن سوى خطوة أولى تهدف الى تحقیق التهدئة األمنیة تلیها خطوات في اتجاه  الوئام المدني والذي

التهدئة السیاسیة واالنطالقة االقتصادیة واالجتماعیة، فقد كان الهدف منذ انطالقة االولى من المرحلة 

لواحد، الجدیدة، هو المصالحة الوطنیة الشاملة التي تمكن من رأب الصدع الذي فرق بین أجیال الوطن ا

                                                             
1
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نتیجة لمنطق رفض األخر ومحاولة استئصاله وما صاحب ذلك من شعارات للقطیعة تهدف الى تحویلنا الى 

  1.نكرات ومجهولین في تاریخ األمم والشعوب

ومن هذا الصدد سنعمل على مفهوم المصالحة الوطنیة بوصفها عنوان للمرحلة الجدیدة ونكشف عن 

تها، ثم نحاول رصد مواقف األطراف المختلفة حول هذه المنظومة الثقافیة القیم واألبعاد التي تتضمنها ودالال

  .لمعرفة آفاقها المستقبلیة

  :أبعاد المصالحة الوطنیة

 الوطنیة ، على فكرة الحل الشامل لألزمةقیمیاالمصالحة الوطنیة بوصفها نسقا  إستراتیجیةترتكز 

باقتالع جذورها والقضاء على مسبباتها ومعالجة آثارها، وعلى فكرة تطویر سیاسات قیادة المجتمع الجزائري 

الحكم الصالح والدیمقراطیة والتنمیة الوطنیة الشاملة والعدالة اإلجتماعیة الكاملة وتوفیر عوامل  أساسعلى 

  .ل عرض اهم األبعاد المشكلة لهاوذلك من خال 2قوة الدولة الجزائریة وهیبتها في كل المجاالت

  :البعد األمني للمصالحة الوطنیة

ان المصالحة الوطنیة من خالل هذا المنظور هي السعي الى وقف اإلقتتال، وانهاء حالة الحرب بین 

الجزائریین، ونزع فتیل الفتنة بین األطراف المتصارعة واقناعهم بان ال غالب وال مغلوب في هذا المستنقع 

بالماسي والدماء والمولد لألحقاد والضغائن ومعالجتها قبل انتقالها الى األجیال القادمة، وتاتي مبادرة المليء 

ة من المحاوالت التي لكتتویج للسلس الیها الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة ىالسلم والمصالحة الوطنیة، التي دع

التي اندلعت في اعقاب الغاء المسار اإلنتخابي » الحرب األهلیة« قام بها النظام السیاسي الجزائري إلحتواءه 

  .والتي انحصرت في صراع دام بین أمراء الدولة جنراالت السیاسة والمال
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لقد تیقن الجزائریون والجزائریات كل الیقین انه بدون عودة السلم واألمن لن نصل الى مساعي التنمیة 

دوا هذا السلم وهذا األمن فانهم یقدرون بكل وعي ما السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة، اذا انه طالما افتق

    .لهما من اهمیة ال بوصفهم افرادا كل على حدى بل بالنسبة لألمة جمعاء

و حتي یتسنى لهم الخروج من األزمة ومظاهرها اقترح الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة على الشعب 

تزكیة اإلجراءات الرامیة الى استتباب السلم، من خالل الجزائري میثاق الوئام والمصالحة الوطنیة یدعوهم الى 

ابطال المتابعات القضائیة في حق جمیع األفراد المتورطین في العمل المسلح سواء داخل البالد او خارجه 

ة ان ال تكون لهم ید في المجازر الجماعیة او طوالعفو عنهم، وابدال العقوبات او العفو عن جزء منها، شری

وكذلك اإلجراءات الرامیة الى  1.ات او استعملوا متفجرات في اإلعتداء على األماكن العمومیةانتهاك حروم

تعزیز المصالحة الوطنیة والمتمثلة اساسا في الرفع النهائي للمضایقات التي یعاني منها األشخاص 

اجراءات الوقایة من المستفیدین من القانون المتعلق بإستعادة الوئام المدني، وتسویة وضعیتهم اإلداریة، و 

  2.، وكذلك اإلجراءات الرامیة الى تعزیز التماسك الوطنيتكرار المأساة الوطنیة

بحماس كبیر وصوتت علیه باالغلبیة وبات واضحا بان ثمن المصالحة  المیثاق وقد استقبلت الجماهیر

وهو أمر بالغ القسوة، ومر ، الوطنیة هو تقبل قلب الصفحة نهائیا، وعدم التوقف عند معطیات مرحلة الفتنة

، خصوصا أن كل االطراف المتناقضة كانت ترى نفسها أنها على الحق فیما رالطعم ولكنه ثمن االستقرا

  3.ذهبت الیه

ثم ان مشروع السلم والمصالحة الوطنیة قطع الطریق امام المستفیدین من الفتنة والذین أخذ عددهم 

اسیا او المستفیدین مالیا، كما وضع حدا للمطامع االجنبیة بالتدخل یس یتزاید یوم بعد یوم سواء الذین استفادوا

  .االضطراباتفي شؤون الدولة من خالل نقاط الضعف التي برزت في ظل 
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ممثلة في رئیس الجمهوریة أن تجعل من الوئام المدني لقد استطاعت قیادة المرحلة الجدیدة، 

عن السالح والعودة الى الحیاة الطبیعیة مما یعطي  ي الكثیرینلوالمصالحة الوطنیة نقطة تحول في تخ

الجزائر فرصة إلعادة هیكلة ساحتها السیاسیة بما یتالئم بمتطلبات المرحلة بعیدا عن المزایدات حول الثوابت 

  1.الوطنیة واالهتمام أكثر باقامة دولة القانون القادرة على حفظ السلم واألمن

  :حة الوطنیةالبعد االقتصادي واالجتماعي للمصال

لحة الوطنیة بعدا اقتصادیا یعمل على توحید النظرة الى المؤسسات االقتصادیة اتتضمن ثقافة المص

ذلك ...«: الجزائریة وعدم التفریق بین القطاع الخاص والقطاع العام، ویقول رئیس الجمهوریة في هذا الصدد

د وانه بات من المستعجل ان نمحي هذه ان التمییز بین القطاع العمومي والخاص، طالما اضر بنمو البال

االزدواجیة التي تشوب التشریع والتنظیم والممارسات، وذلك حتى نسمي المؤسسة الجزائریة، مؤسسة وكفى، 

حتى ان تلك المؤسسة االجنبیة او تلك التي تنشا عن الشراكة یجب ان تعامل بنفس المنطق، والشركاء 

هم ایضا ان یتصالحوا فیما بینهم عبر حوار منظم دائم یراعى بنفس  االقتصادیون واالجتماعیون یجب علیهم

ویضیف حول ضرورة توفر شرط السلم من اجل تنمیة اقتصادیة  »القدر مصلحة المؤسسة ومصلحة العمال

ان التنمیة االقتصادیة مرهونة بالسلم كما ان ارضیة السلم ستبقى هشة دون تنمیة اقتصادیة ومهددة «قائال

رى، من التعبیر عن العنف االجتماعي، لذلك كان المحور الثاني من الجهد یعني باعادة دفع باشكال اخ

االقتصاد وتنشیط االستثمار، من الواضح ال یمكن الحدیث عن السلم االجتماعي والوئام المدني دون العمل 

كما ان البعد . 2»في نفس الوقت ضد الفقر وضد تعمیق الشروخ االجتماعیة وضد البطالة وازمة السكن

االقتصادي في ثقافة المصالحة الوطنیة هو االقتناع بضرورة االنفتاح على المحیط الخارجي، وبناء جسور 

التعاون مع التكتالت المجاورة واالندماج في االقتصاد العالمي، وذلك من خالل عصرنة االقتصاد الوطني 
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المقاول الجزائري، والترحیب بكل شریك یضیف قیم  موتفعیله وتنویعه وفتح مجال المبادرة الخاصة الخالقة اما

  .ایجابیة للمنظومة االقتصادیة

  :البعد السیاسي للمصالحة الوطنیة

عادةمحاولة ترسیخ قیم التصالح والعفو  ٕ الدولة كقیمة مرجعیة ال غنى للمجتمع الجزائري  فكرة بناء وا

جمع وجهات نظر الساسة المختلفة والتي جعلت عنها فان لثقافة السلم والمصالحة الوطنیة بعدا آخر یحاول 

 وأساساهذه المكونات وجعله محورا لنضاله  إحدى حزبمن القیم الوطنیة عناصر متناقضة، حیث اتخذ كل 

 أنصار إلىلمشروعه المجتمعي، وضاع الشعب الجزائري بین مزایدات هؤالء هذا وذاك وانقسم المجتمع 

الوطن العربي  إلى واالنتماءواللغة العربیة  المشروع العروبي وأنصارولة المشروع اإلسالمي واإلسالم دین الد

الذین یختبئون تارة  ألتعریبيالمشروع  وأنصارالجغرافیا،  أوالكیان الجزائري سواء من حیث التاریخ  أساسهو 

الشعب  أصلوهي " األمازیغیة" ، وتارة وراء االستقاللمطلب للجزائریین منذ  والحداثة"  الحداثة" وراء 

تكریسها تنطلق  إلىالتعامل معها في بعض المراحل فالثقافة التي تسعى المرحلة الجدیدة  أسيءالجزائري وان 

تتكامل لتشكل وحدة  أنمن حاجة الشعب الجزائري الى الكثیر من الوقت لیفهموا بان هذه العناصر البد 

بحاجة الي  أنهممارسة الدیمقراطیة، كما واحدة منسجمة، وان ذلك شرطا ضروریا ال یمكن تجاوزه قبل م

لو الى ذلك الطور الذي ال یؤدي فیه صالعیش الجماعي والمبادرة الجماعیة والعمل الجماعي، قبل ان ی

نما واالختالف، واللجوء الى العنف لحل النزاعات االقتتالتناقض الطروحات الى نشوب  ٕ اللجوء الى حلول  وا

  1.لعیش المشترك والمصالح المشتركةي قواعد انتوافقیة الوسطیة وتب

وفي هذا الصدد سعت الجزائر في مشروعها الجدید ما بعد انتخاب بوتفلیقة الى ترقیة اإلئتالف 

الحكومي الذي طبع مرحلة األزمة خاصة بین جبهة التحریر الوطني والتجمع الوطني الدیمقراطي، وحركة 

فة والدیمقراطیة الى تحالف سیاسي بدافع بناء الجماعة مجتمع السلم وحركة النهضة والتجمع من اجل الثقا
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األحزاب المشكلة لهذا التحالف ان الدیمقراطیة تحتاج الى امن سیاسي یعترف فیه  رأتالوطنیة حیث 

  1.المتنافسون ببعضهم البعض وان بناء هذه الدیمقراطیة واستقرارها یحتاج الى زمن البد من احترامه

المدني والمصالحة الوطنیة والتطورات االقتصادیة واالجتماعیة الحاصلة في فترة كما ان مكاسب الوئام 

الراهنة تحتاج الى اإلستقرار واالستمراریة مادام اإلتجاه صحیحا، او على األقل ما یعتقده المتحالفون وما 

كن بروز تحالف یمثلونه من امتداد جماهیري، ومن شان هذا اإلستقرار وهذه االستمراریة ان یجعال من المم

صرنة ویعترف ویقبل بكل احترام اإلختالف والتنوع ولكنه مجند من اجل عسیاسي كبیر یؤسس للتوجه نحو ال

   )2(.قیمة واحدة اال وهي بناء ودیمومة الجزائر العصریة

تقرار البالد سفالتحالف السیاسي الذي شهدته الجزائر یهدف الى ترقیة العمل المشترك من اجل تعزیز ا

راكم التجربة، ومكافحة اإلرهاب وعدم الخلط بینه وبین اإلسالم وبینه وبین حق الشعوب في الكفاح ضد وت

اإلستعمار والدفاع عن الوحدة الوطنیة ارضا وشعبا، وكذا الهویة الوطنیة بابعادها الثالث ودعم المواقف 

یة واإلجتماعیة في اطار القیم ات السیاسیة و اإلقتصادحالجزائریة على المستوي الدولى، وتعمیق اإلصال

  )3(.الوطنیة

بعد  حقیقة الثقافة السیاسیة المنشودة في فترة ما 2004فیفري  16لقد جسد التحالف الرئاسي في 

األزمة والمتمثلة في السلم والمصالحة الوطنیة الشاملة وتنازلت الزعامات لبعضها البعض، وفك اإلشتباك بین 

هو برنامج رئیس : جهود الجمیع ولو في المرحلة الراهنة حول برنامج واحداإلسالمي والعلماني وتكاتفت 

الجمهوریة، وقد عبر عن ذلك فخامة الرئیس في خطاب القاه في فندق األوراسي بمناسبة ترشحه لعهدة ثانیة 

ان الموضوع لیس موضوع زعامات انه موضوع شعب، موضوع وطن، موضوع سیادة وامة، وهذه « : قائال

وهذا األمر ...نحن فیها جمیعا صالح وغیر صالح، ومؤمن وغیر مؤمن، كلنا شركاء في هذا الوطنبالدنا 

                                                             
  .13،ص  2004مارس  01بتاریخ ، 376: ، العدد النبأ، "ھل تحقق حلم الشیخ محفوظ نحناح في بناء الجماعة الوطنیة"فاروق أبو سراج الذھب،  -  1
  . 127، ص 2004، ن.د.د: ، الجزائرحصیلة وآفاق: عصرنة الجزائرعبد اللطیف بن اشنھو،  -  2
 25یوم اإلثنین ) فندق األوراسي(نص التحالف الرئاسي، الجزائر : حزب جبھة التحریر الوطني، حركة مجتمع السلم، التجمع الوطني الدیمقراطي -  3

  . 2004فیفري  16الموافق لـ  1424ذي الحجة 
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هم لهم فیها نصیب ومن حقهم ان بمشار ون مسلمة، فان لكل ابناءها مهما كان ییجب أن یكون مفهوم فالجزائر 

في نطاق اختالف  ءمن هذه المصالحة هي تجمیع الشعب الجزائري، كله دون استثناء وال اقصاضیتضامنوا 

اآلراء السیاسیة، وكذلك في نطاق الوطن الواحد الذي هو فوق الجمیع، وهي كذلك تجمیع الشعب حول هویته 

الوطنیة، التي ال تقبل التجزئة والتي ال تكون محل مشاجرة، سوف نعمل جمیعنا من اجل مجد اإلسالم ذلك 

الحضارة العربیة اإلسالمیة التي یعتبر شعبنا احد مل جمیعا من اجل اشعاع عاننا جمیعنا مسلمون، وسوف ن

  1»...صناعها واحد المستفیدین منها وترقیة امازیغیتنا، وذلك ألننا جمیعا امازیغیون ومنذ فجر التاریخ 

  .مشروع العفو الشامل: المطلب الثالث

بعد النتائج الجیدة التي حققها كل من الوئام المدني والمصالحة الوطنیة یتوقع مراقبوا الشان السیاسي 

ملف كوصفة أخیرة لطي ) العفو الشامل(ان تشهد العهدة الرابعة للرئیس عبد العزیز بوتفلیقة ترسیم مشروع 

  .مقبلةملة في غضون ستة األشهر الان یخضع الدستور الى مراجعة شا، كما یرتقب الفتنة الوطنیة المزمنة

كاحد اكبر رهانات المرحلة  2004مرارا منذ الذي لوح به الرئیس » العفو الشامل«یتموقع ملف 

قیل بشان العفو الشامل غیر موجه الى اإلستهالك ألظرفي بل یمثل أجندة  المقبلة، وتذهب مصادر الى ان ما

  .وصوله الرئاسة ذنظیم ثالث استشارة شعبیة منهامة بید بوتفلیقة یعتزم الذهاب الیها عبر ت

ویعتقد ان بوتفلیقة سیطلق رابع مشروع إلنهاء األزمة الوطنیة المزمنة بعد قانون الرحمة الذي صدر 

صوله الى سدة الحكم و في عهد الرئیس السابق الیمین زروال وقانون الوئام المدني الذي دشن به بوتفلیقة 

، یبدوا ان مالمح  2005السلم والمصالحة الوطنیة، المزكي شعبیا في خریف وأخیرا میثاق  1999سنة 

ا لتشمل اقرار صفح على عموم الشخصیات هعیل عما اذا كان سیجري توسهالمشروع لم تتضح بعد، ویج

  2.؟ في اجراءات عفو خاصة عما تبقي من غالة التمرد ام سیجري حصرها المعارضة

                                                             
  .2004فیفري  22الموافق لـ  1425محرم  01خطاب اعالن الترشح لعھدة ثانیة، الجزائر، فندق األوراسي، األحد : السید عبد العزیز بوتفلیقة -  1
  . http://elections,echouroukonline.com/articles/197435.htmpكامل الشیرازي، متحصل علیھ من الموقع اإللكتروني -  2
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في حالة تزكیة الشعب الجزائري لي، فان : " 2009یة مطلع افریل وقال الرئیس في حملته االنتخاب

ملفتا الى انه سوف سیتابع سیاسة " فترتي الرئاسیة المقبلة ستكون مقترنة بعودة السلم النهائي في البالد

، مثلما لم یخف أمنیته ان "لن یرضخ الي ضغوط" ، مثلما شدد على أنه (..)المصالحة مهما كلفه ذلك

، ویقحم فیه عموم الجزائریین بصرف النظر عن مناهلهم ومشاربهم السیاسیة شریطة "فو الشاملیحضر الع"

ان یتم هذا العفو قبل نزول اخر مسلح من الجبال، بعدما نجحت خطة المصالحة في استیعاب نحو ثالثمائة 

  ".من مساجین االرهاب 2200مسلح والعفو عن 

جراءات تكمیلیة لخطة المصالحة، وفهم كالم بوتفلیقة على انه ولوح بوتفلیقة قبل اشهر باحتمال اقرار ا

احالة وجود مشروع مبادرة جدیدة یجري التحضیر لها وقد یتم االعالن عنها على مواطنیه في غضون الفترة 

كید الرئیس في سائر خطاباته على استمراره في انتهاج سیاسة المصالحة رغم تصعید غالة و تالقادمة، ولعل 

جماتهم، یحمل في طیاته نیة واضحة من بوتفلیقة للذهاب بعیدا في تطویر المصالحة الجزائریة العنف له

  .وتدعیم مسارها باجراءات مستحدثة

رئیس اللجنة الوطنیة لحمایة وترقیة حقوق االنسان، ان ابرز " مصطفى فاروق قسنطیني" و سبق لـ

االزمة الجزائریة المزمنة، بید ان المحامي یقینه من ذهاب الجزائر الى عفو شامل یطوي آخر حلقات 

المخضرم لم یكشف عن تاریخ محدد لعملیة ظلت رهینة دعوات متضاربة على مدار الست سنوات 

  .المنقضیة

وبشأن امكانیة اصدار هذا العفو في آجال قریبة، یلفت قسنطیني الذي یدیر الهیئة الحقوقیة المذكورة 

ق محدثنا بهذا لویع" وحدة دون سواء"فو الشامل من صالحیة بوتفلیقة، ان اقرار الع2002منذ ربیع عام 

من میثاق السلم تخوالن للرئیس حق اتخاذ تدابیر تكمیلیة للمصالحة، واالمر  48و  47المادتان : "الصدد

  .یرجع له في اتخاذ القرار الالئق
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بة سوداء استمرت منذ شتاء وابدى قسنطیني تشبعه التام بحتمیة اعتماد منهج العفو الشامل النهاء حق

وتسببت في مقتل مائتي الف شخص، مشیرا الى ان جمیع الدول التي عانت من حروب اهلیة،  1992

  .انتهى بها المطاف الى تبني عفو شامل

وبحسب قسنطیني فان ثمة تدابیر ستستفید منها فئات متضررة من االزمة االمنیة، ویتعلق االمر 

و  1992الذي جرى الزج بهم في محتشدات بالصحراء الجزائریة بین سنتي یض اآلالف من االشخاص و بتع

لیتم اطالق سراحهم من دون اي محاكمات التهامهم باالنتماء ومناصرة الحزب االسالمي  1995

  .»جبهة االنقاذ االسالمیة«المحظور

ر التسعینات ویرتقب ترسیم اجراءات اضافیة یستفید منها اآلالف من جرى فصلهم من وظائفهم في بح

القرن الماضي على خلفیة التهمة ذاتها وهي االشتباه في انخراطهم ضمن صفوف التشكیلة االسالمیة 

المحظورة، وجدد مسؤول الهیئة الحقوقیة تأكیده على أحقیة هؤالء المفصولین في العودة الى مناصب عملهم، 

  )1(.یة موجودة ایضا، على حد تعبیرهواالرادة السیاس والنصوص موجودة تبعا لكون االمكانیات موجودة

   

                                                             
  كامل شیرازي، مرجع سابق -  1
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  :برامج التنمیة في الجزائر: المبحث الثالث

تتمیز مع بدایة االلفیة الثالثة دخلت الجزائر مرحلة جدیدة اتبعت فیها سیاسة تنمویة مختلفة عن تلك  

التي تبنتها سابقا تجلت معالمها من خالل جدیة البرامج الحكومیة الرامیة الى رفع معدالت النمو االقتصادي 

ض مؤشرات االداء االقتصادي وذلك وخروجها من العزلة بفضل االستقرار السیاسي واالمن بهدف تحسین بع

، حیث رصدت أموال كبیرة للوصول الى الهدف المنشود باتباع 2015بتحقیق أهداف التنمیة بحلول عام 

  :برامج تساعدهم على ذلك، وسنتطرق من خالل دراسة هذا البرامج في المطالب التالیة

   االقتصادي اإلنعاشبرنامج دعم : األولالمطلب 

العادة بعث التنمیة الوطنیة، قامت الدولة باقرار برامج متوسطة المدى لدعم النمو في خطوة جدیدة 

وبرنامج دعم ) 2004-2001(برنامج دعم االنعاش االقتصادي : االقتصادي تبنتها الحكومة تمثلت في

  ).2009-2005(النمو االقتصادي 

رنامج ثالثي یتعلق بدعم لتنفیذ بملیار دینار  525قررت الحكومة تخصیص غالف مالي هام قدره 

، یهدف أساسا الى توفیر السكن، فتح مناصب شغل ودعم 2004الى  2001االنعاش االقتصادي، یمتد من 

، وكذا من أجل توفیر المنشآت القاعدیة عبر التراب الوطني والتي )1(القطاع المنتج للقیمة المضافة والثروة

بعث االقتصاد الوطني وترقیة المستوى المعیشي  عادةإوالمحلیین قصد  األجانبتؤدي لجلب المستثمرین 

  .للسكان وكذلك تنمیة الموارد البشریة، لذلك یعتبر أهم مشروع یوضع حیز التنفیذ منذ عقود

وفي هذا الصدد فان المبادرة بتنفیذ برنامج استثمار عمومي قصد دعم االنعاش، یهدف الى الشروع في 

تحریك  إعادةلوطني والى انعاش مسار تنمیة طویلة لمدى وذلك من أجل عملیة دفع وتحفیز فعالة لالقتصاد ا

  *.اإلنتاجيالجهاز 

                                                             

  
  . االقتصاديالنواب حول الوضع العام للبالد السیما تفاصیل برنامج دعم اإلنعاش  إشغاالتردا على  2001جویلیة  2تدخل رئیس الحكومة یوم -*

  .اإلجراءات المتعلقة ببرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي لتقدیم مشروع قانون المالیة التكمیلي وعرض  2001جویلیة  2تدخل وزیر المالیة یوم **
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ان االجراءات المتعلقة باالصالحات المؤسساتیة ودعم الوحدات االنتاجیة تم اتخاذها بمراعاة مجموعة 

  **.من المقاییس والسیاسات المرافقة

  االقتصادي فیما یليویمكن سرد أهم محاور وأهداف برنامج دعم االنعاش 

  التنمیة المحلیة -

  اعادة تأهیل الهیاكل القاعدیة االجتماعیة واالقتصادیة -

  تأهیل مستوى بعض مناطق البالد -

  .تنمیة الموارد البشریة -

هو سیاسة مالیة أو میزانیة توسعیة تتمثل في برامج  :مفهوم برنامج االنعاش االقتصادي - أ

  1من خالل ثالث مخططات 2014-2001ل الفترة استثمارات عمومیة ممتدة خال

وسمي برنامج دعم االنعاش االقتصادي خصص له غالف  :2004-2001المخطط الثالثي  -1

 يملیار دج ا 1.216ملیار دوالر أمریكي لیصبح في نهایة الفترة  7ملیار دج الي حوالي  525مالي بمبلغ 

یم للمشاریع الجاریة ومختلف التحویالت یملیار دوالر أمریكي بعد اضافة عملیات اعادة التق 16ما یعادل 

  .االضافیة األخرى

ویسمى البرنامج التكمیلي لدعم النمو خصصت له  :2009- 2005المخطط الخماسي األول -2

ر أمریكي لتصبح في نهایة الفترة ملیار دوال 114ملیار دج اي ما یعادل  8.705مبالغ مالیة أولیة بمقدار 

 .ملیار دوالر أمریكي 130ملیار دج اي حوالي  9.680

ویسمى برنامج توطید النمو االقتصادي خصصت له  2014-2010: المخطط الخماسي الثاني -3

ملیار دوالر أمریكي ویدخل هذا البرنامج ضمن  286دج أي ما یعادل  21.214مبالغ مالیة اجمالیة قدرها 

                                                             
  .49، 48، ص ص 2012، 10ورقلة، عدد :  ثحمجلة البا،"سیاسة االنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرھا على النمو"محمد مسعي،  -  1
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یاسة االقالع اإلقتصادي ملیا وبعث حركیة االستثمار والنمو من جدید وتدارك التأخر في التنمیة التي الس

  سببته االزمة االمنیة 

  :سیاسة االنعاش االقتصادي على الوسائل التالیة تعتمدو 

  الطلب  زل وتحفیدخالت االجتماعیة المدفوعة لألفراد قصد زیادة الیالتحو  -

  .زیادة الدولة في االستثمار العمومي) استهالكي، واستثماري(الكلياالنفاق العمومي  -

  )مثل مشروعات البنى التحتیة وتمثل قاعدة لالقتصاد(مشروعات األشغال الكبرى  -

  )1(.تخفیض الضرائب على االفراد الذي یؤثر في الدخل المتاح لهم، تحریك عجلة االقتصاد -

د هذه السیاسة لها أصل في النظریة االقتصادیة من خالل نج :الهدف من برنامج االنعاش االقتصادي

المیزانیة  سیاسة الطرح الكبیر الذي یدعوا الى ضرورة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي من خالل استخدام

  .لتنشیط وتفعیل الطلب الكلي الفعال وتحریك اقتصادها

  :حیث تتمثل أهداف سیاسة االنعاش االقتصادي فیما یلي

  تنشیط الطلب الكلي -

  دعم النشاطات المنتجة للقیمة المضافة ومناصب الشغل -

تهیئة وانجاز هیاكل قاعدیة تسمح باعادة بعث النشاطات االقتصادیة وتغطیة االحتیاجات الضروریة  -

  .لسكان

  :وتبرز أهداف االنتعاش االقتصادي كذلك وفق المخططات الثالث

  یة الفالحیةدعم المؤسسات والنشاطات االنتاج -

  الري، النقل: تقویة الخدمات العمومیة في مجاالت كبرى مثل  -

  دعم التنمیة المحلیة وتنمیة الموارد البشریة -
                                                             

مجلة االكادیمیة للدراسات االجتماعیة ، »2010- 2000«دراسة تقییمیھ لسیاسة االنعاش االقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة "نبیل بوفیح،  - 1
  .43، ص 2013، 9 :الجزائر، العدد ، واالنسانیة
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  تطویر واصالح القطاع االداري الحكومي -

  دعم الفالحة والتنمیة الریفیة -

  دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتشغیل -

بان طموحات الحكومة كبیرة ونظرتها للتنمیة كانت واسعة وشاملة  ان المتأمل في هذه االهداف یدرك

  .غیر ان النتائج في الواقع كانت أقل بكثیر من النتائج المسطرة

  :تقییم سیاسة االنعاش االقتصادي

اي سیاسة اقتصادیة یعتمد أساسا على معرفة مدى نجاحها في تحقیق االهداف  ةان تقییم فعالی

نقول عن سیاسة برنامج االنعاش االقتصادي في الجزائر والتي رصدت لها الدولة مبالغ  المحددة لها، وبالتالي

مالیة هامة، اذا ما قارناها بالنتائج المحققة نجد بأنها تفتقر للفعالیة، فالتنمیة لم تتحرر من النفط ومعدل النمو 

خم یزداد یوما بعد یوم أما على خارج المحروقات ال یزال ضعیفا ومعدل البطالة ال یزال مرتفعا ومعدل التض

لعمل أساس الثروة اصعید القیم فقد اختلف منظومة القیم الثروة قبل العمل، ضمن بدیهیات االعمال أن 

ت والمعاش لكن یمكن أن تكسب سیارة دون عناء وتصبح رجل أعمال وصاحب و والرفاه وكسب أساس الق

، والتي نزعت منهم روح العمل تي اعتمدتها الحكومةیل الشباب المال بدون عمل وجهد من خالل آلیات تشغ

  )1(.وغرست فیهم ثقافات جدیدة كالربح السریع بأقل جهدوالكد 

للسلطات العمومیة في الجزائر  2000سمحت العائدات النفطیة التي ارتفعت بشكل معتبر بعد سنة 

التي تمیزت بوضعیة مالیة صعبة باالنطالق في سلسلة من االستثمارات العمومیة، بعد عشریة التسعینات 

جراء تدهور المداخیل النفطیة وانتهاج سیاسات مالیة متشددة رافقت االصالحات الهیكلیة تحت اشراف 

مؤسسات التمویل الدولي، وقد تسببت هذه الوضعیة اضافة الى المشاكل االمنیة وعدم االستقرار السیاسي 

                                                             
على موقع  2014- 04- 30صندوق النقد الدولي، دلیل احصائیات الجزائر، بتاریخ  -  1

www.imp.org/external/puls/ft1set/2005/cro550.pof .  
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سكن وتدهور البنیة التحتیة ونزوح مئات اآلالف من سكان طیلة هذه العشریة في تفاقم البطالة وازمة ال

  .األریاف، واختالل في توزع النشاط االقتصادي وضعف اداء مختلف القطاعات االقتصادیة

االستثمارات العمومیة على شكل مجموعة من البرامج التنمویة یحتوي كل برنامج على  إطالقوقد تم 

) psre(تمثلت هذه البرامج في برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي و مجموعة من المحاور ذات أهداف محددة، 

وارفق هذا  2009-2005الخاص بالفترة ) pcsc(، والبرنامج التكمیلي لدعم النمو 2004- 2001للفترة 

البرنامج ببرنامجین تكمیلیین آخرین هما البرنامج التكمیلي لتنمیة مناطق الجنوب والبرنامج التكمیلي لتنمیة 

إطالق البرنامج  2010، كما تم في ماي 2009- 2006لعلیا ویمتد هذان البرنامجان على الفترة الهضاب ا

ملیار دوالر من أجل مواصلة انجاز المشاریع  286بتكلفة كبیرة جدا قدرت بحوالي  2014- 2010الخماسي 

االقتصادیة  السابقة غیر المستكملة وانجاز مشاریع أخرى في إطار إعطاء دفعة قویة لمختلف القطاعات

  .واالستجابة لمتطلبات السكان وتحسین مستوى المعیشة

  مفهوم البرنامج التكمیلي لدعم النمو االقتصادي:المطلب الثاني 

(Le Programme Complémentaire De Soutien a La Croissance) 

میة الذي طرحته و هو برنامج االستثمارات العم (P.C.S.C)البرنامج التكمیلي لدعم النمو االقتصادي 

، وفي اطار مواصلة إسترتیجیة 2009-2005یتعلق بالفترة  2005أفریل  07السلطات العمومیة یوم 

-2001مع برنامج دعم االنعاش االقتصادي الخاص بالفترة  البرامج الكبیرة لإلنفاق العمومي التي بدأت

  )1(ودیة المبالغ المخصصةوذلك بعد مالحظة النتائج االیجابیة خالل هذه الفترة رغم محد 2004

ملیار دج أي  4203وقد تم تخصیص مبالغ مالیة معتبرة للبرنامج التكمیلي لدعم النمو قدرت بحوالي 

أبواب رئیسیة كل باب یتضمن مجموعة من المحاور ) 05(ملیار دوالر، وزعت على خمسة  55ما یقارب 

                                                             
  .7 ،ص2005أكتوبر  19مداوالت المجلس الشعبي الوطني السنة الرابعة،:المتضمنة 169الجریدة الرسمیة رقم  - 1
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البرنامج التكمیلي، وتتمثل هذه األبواب الرئیسیة بما یتوافق مع الدراسة التي قامت بها الحكومة قبل اطالق 

  :)1(في

  .ملیار دج 1908.5وخصص لهذا المحور : تحسین ظروف معیشة السكان: أوال

  .ملیار دج 1703.5تطویر المنشآت األساسیة، وخصص له قیمة : ثانیا

  .ملیار دج 337.2دعم التنمیة االقتصادیة، وخصص لهذا المحور : ثالثا

  .ملیار دج 203.9الخدمة العمومیة وتحدیثها، وقد خصص لهذا المحور  تطویر: رابعا

  .ملیار دج 50تطویر التكنولوجیات الجدیدة لإلتصال، وخصص له حوالي : خامسا

ملیار دوالر یمثل المخصصات االولیة المعلنة عند اطالق البرنامج،  55كما یجب التنبیه الى ان مبلغ 

نا ف، واذا أض2ملیار دوالر 114حوالي  2009-2005للبرنامج التكمیلي خالل الفترة حیث بلغت القیم المالیة 

فقد  2009- 2006له مبالغ البرنامجین التكمیلیین المرافقین له الخاصین بالجنوب والهضاب العلیا للفترة 

  3).ملیار دوالر 180أكثر من (ملیار دینار  13809تجاوزت 

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
  . 7و ص 6، ص2005أفریل ، "البرنامج لتكمیلي  لدعم النمو االقتصادي"ملف مصالح رئاسة الحكومة،  -  1

2 - Rapport N° 36270-DZ, volume 1(texte principal), «République Algérienne a la recherche d’un 
investissement public de qualité », La Banque Mondiale 15 aout 2007, p 13. 
3 - Note de presentation du projet d’ordonnance Loi de finances  complementaire ,Ministre des Finances , 
15/07/2008, p4.  
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  )2009-2005(التكمیلي لدعم النمو االقتصادي للفترة البرنامج ): 5(الجدول رقم 

  )%(النسبة   )دج(المبلغ بالمالییر   القطاعات
  45  1908.5  برنامج تحسین ظروف معیشة السكان

  405  1703.1  برنامج تطویر المنشآت األساسیة
  8  337.2  برنامج دعم التنمیة االقتصادیة

  4.8  203.9  تطویر الخدمة العمومیة وتحدیثها
  1.2  50  برنامج تطویر التكنولوجیات الجدیدة لالتصال

  100  4202.7  2009- 2005المجموع البرنامج الخماسي 
  .2005، أفریل 2009-2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو بالنسبة للفترة : المصدر

http://www.premier-
ministre.gov.dz/arabe/medie/PDF/texteReference/Text 
Essentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf (26-11-2010) 

  :منه %85تمویل البرنامج التكمیلي لدعم النمو یستهدف في من خالل هذا الجدول یتضح أن 

معة، التربیة الوطنیة، تزوید االسكنات، الج: تحسین الظروف المعیشیة للسكان، خاصة في مجاالت -

  .الكبرى األشغالالسكان بالماء خارج 

  ).العمومیة، قطاع الماء، قطاع تهیئة االقلیمقطاع النقل، قطاع األشغال ( األساسیةتطویر المنشآت  -

، )الفالحة والتنمیة الریفیة على نطاق واسع(والغرض من االموال المتبقیة دعم التنمیة االقتصادیة 

  .وتطویر الخدمات وتحدیثها، باالضافة الى تطویر التكنولوجیات الجدیدة لإلتصال

  )2014-2010(برنامج التنمیة الخماسي  1-2-1-3

التي انطلقت أول ما انطلقت قبل عشر  یندرج هذا البرنامج ضمن دینامیة اعادة االعمار الوطني

على قدر الموارد التي كانت متاحة  2001سنوات ببرنامج دعم االنعاش االقتصادي الذي تمت مباشرته سنة 

برامج الخاصة التي الذي تدعم هو اآلخر بال  2009- 2004وتواصلت الدینامیة هذه ببرنامج فترة . وقتذاك

وبذلك بلغت كلفة جملة عملیات التنمیة المسجلة خالل . رصدت لصالح والیات الهضاب العلیا والجنوب
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ملیار دج من بینها بعض المشاریع المهیكلة التي ما تزال قید  17.500السنوات الخمس الماضیة ما یقارب 

  .االنجاز

من النفقات  2014و  2010للفترة الممتدة ما بین یستلزم برنامج االستثمارات العمومیة الذي وضع 

  :)1(یشمل شقین هما ووه) ملیار دوالر 286أو ما یعادل (ملیار دج  21.214

استكمال المشاریع الكبرى الجاري انجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحدیدیة والطرق * 

  .ملیار دوالر 130ملیار دج ما یعادل  9.700والمیاه بمبلغ 

  ).ملیار دوالر 156أي ما یعادل حوالي (ملیار دج  11.534واطالق مشاریع جدیدة بمبلغ * 

من موارده لتحسین البشریة وذلك على الخصوص  %40أكثر من  2014- 2010یخصص برنامج 

) االبتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي والتكوین المهني( تحسین التعلیم في مختلف أطواره : من خالل

الطبي النوعي وتحسین ظروف السكن والتزوید بالمیاه والموارد الطاقویة، كما تضاف قطاعات  والتكفل

الشبیبة والریاضة والثقافة واالتصال والشؤون الدینیة والتضامن الوطني، والمجاهدین الى هذه الدینامیة الجدیدة 

  .التي تأتي امتدادا لإلنعاش االقتصادي  واالجتماعي المباشر فیه منذ عقد

من مورده لمواصلة تطویر المنشآت القاعدیة  %40ویخصص برنامج االستثمارات العمومیة ما یقارب 

في قطاع االشغال العمومیة لمواصلة توسیع : ومیة وذلك على الخصوصماألساسیة وتحسین الخدمة الع

ة وتحسین النقل وتحدیث شبكة الطرقات وزیادة قدرات الموانئ، في قطاع النقل بتحدیث ومد شبكة الحدیدی

الحضري، تحدیث الهیاكل القاعدیة بالمطارات، تهیئة االقلیم والبیئة، تحسین امكانیات وخدمات الجماعات 

  .المحلیة وقطاع العدالة وادارات وضبط الضرائب والتجارة والعمل

فیة، باالضافة الى دعم تنمیة االقتصاد الوطني على الخصوص من خالل دعم التنمیة  الفالحیة والری

ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل انشاء مناطق صناعیة، والدعم العمومي للتأهیل وتسییر 

                                                             
  . 14ص 1983:،دیوان المطبوعات،الجزائرمحاضرات في اإلقتصاد البتروليمحمد أحمد الدوري، -  1
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القروض البنكیة، دعم التنمیة الصناعیة من خالل القروض البنكیة المیسرة من قبل الدولة من اجل انجاز 

  .لمؤسسات العمومیةمحطات جدیدة لتولید الكهرباء وتطویر الصناعة البتروكیماویة وتحدیث ا

ز التكوین المهني، ودعم كتشجیع انشاء مناصب الشغل، مرافقة االدماج المهني لخریجي الجامعت ومرا

  .انشاء المؤسسات المصغرة وتمویل آلیات انشاء مناصب انتظار التشغیل

وسیلة وعلى صعید آخر تطویر اقتصاد المعرفة من خالل دعم البحث العلمي وتعمیم التعلیم واستعمال 

  )1(.الوطنیة للتعلیم كلها وفي المرافق العمومیة االعالم االلي داخل المنظومة

  معوقات وتحدیات التنمیة في الجزائر: المطلب الثالث

  :توجه عملیة التنمیة في الجزائر عدة معوقات نذكر منها

  البطالة: أوال

البرامج التنمویة المسطرة حیث یعاني االقتصاد الوطني من مشكلة البطالة التي تعیق نجاح مختلف 

ووصلت هذه النسبة عند الشباب %10.0معدل  2010بلغت البطالة حسب االحصائیات الرسمیة سنة 

 %7.3أن نسبة البطالة عند الذین ال یملكون أیة شهادات تبلغ كما یالحظ %21.5حوالي ) سنة 16-24(

وهذا ما یتطلب مشاریع تنمویة بامكانها ان   )2(. %21.4بینما ترتفع عند خریجي التعلیم العالي الى 

  .تستوعب ید عاملة كبیرة تقلص من حجم البطالة وتساهم في زیادة الناتج المحلي

  مشكلة السكن: ثانیا

وحدة سكنیة  7.090.000بحوالي  2009رغم ان مجموع الحظیرة الوطنیة للسكن قدر في نهایة 

، )3(شخص في السكن الواحد 5.79الى معدل  1998شخص في السكن بعد أن وصل سنة  4.89بمعدل 

                                                             
1 - Helene Ojonfelkit,rente, Développement du recteur productif et croissance en algerie,AFD document de travail 
N°64, juin 2008, p 6.  
2 - Rapport «Emploi et Chomage au 4eme trimestre 2010», Office National des statistiques, p 1. 
3 -La revue de l’habitat,Minstere de l’habitat et de l’urbanisme, N°06, janvier 2011, p6.  



 الجزائر بین ثنائیة األمن والتنمیة                                                        : الفصل الثاني
 

85 
 

اال أن مشكلة السكن تبقى من المعوقات الرئیسیة التي تواجه التنمیة وتهدد االستقرار االجتماعي في الجزائر، 

  .حیث یكثر الطلب بشكل مستمر وال تلبي المشاریع المنجزة الحاجیات المتزایدة للعائالت

  ألنشطة االقتصادیةالتوزیع الجهوي غیر العادل ل: ثالثا

وهذا ما یتطلب انفاقا كبیرا في مجال البنیة التحتیة في المناطق الداخلیة ومناطق الجنوب، كما یرى 

بعض الخبراء أن التنسیق الفعال بین آلیات الدعم والمراقبة والتوجیه المتعلقة بإنشاء المؤسسات الصغیرة 

  .)1(أساسیا للتنمیة المستدامة في مختلف المناطقوالمتوسطة من شأنه أن یجعل هذه المؤسسات محركا 

  ضعف االنتاج الزراعي: رابعا 

رغم االنفاق المتزاید في هذا القطاع، ورغم الجهود التي تبذلها السلطات في دعم الفالحین اال ان  

، )2(دوالرملیار  7.167ئیة امن المواد الغذ المنتوجات الزراعیة تبقى ضعیفة حیث بلغت  واردات الجزائر 

الزراعي الى توجیه الدعم الفالحي بطرق بیروقراطیة ال تخضع لسیاسات مدروسة  اإلنتاجویعود ضعف 

  .تهدف الى تحسین أداء القطاع، اضافة الى عامل الجفاف وقلة المیاه الذي یؤثر كثیرا

  الهیكل االنتاجي غیر المتنوع: خامسا

ات االستخراجیة النفطیة رغم ان السلطات العمومیة یرتكز الهیكل االنتاجي في الجزائر على الصناع

، وتشیر بعض )3(1986في أعقاب أزمة " ترقیة الصادرات من غیر المحروقات" شرعت في استراتیجیة 

التقاریر المؤسسات الدولیة عن الجزائر الى انه رغم المؤشرات المالیة الجیدة الحالیة وفي المدى المتوسط 

على السلطات العمومیة القیام باالجراءات الالزمة لتعزیز االیرادات خارج قطاع  اال أنه یجب) 2015آفاق (

وتخفیف العراقیل الجبائیة  االقتصادیة المحروقات بالتوازي مع تشجیع انشاء المؤسسات في مختلف القطاعات

                                                             
دوة المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الوطن ، ن"أسالیب وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري "صالح صالحي، -  1

  .2004جانفي  22-18 العربي االشكالیات وأفاق التنمیة،
  .، مدیریة الجمارك2008تقریر مؤشرات التجارة الخارجیة لسنة  -  2
، 2008، 17: ، العددالجزائر،مجلة علوم االقتصاد والتسییر والتجارةسكینة بن حمود، استراتیجیة ترقیة الصادرات من غیر المحروقات،  -  3

  .163ص
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، حیث ال )1(تبعیة االقتصاد الوطني شبه المطلقة لعائدات صادرات المحروقات منعلیها من أجل التقلیل 

  .تشكل عائدات الصادرات خارج المحروقات سوى نسبة ضئیلة من الصادرات اإلجمالیة

  .والجدول التالي یبین نسب الصادرات خارج المحروقات في الجزائر

  )12(الجدول رقم 
   2010- 2000نسبة الصادرات خارج المحروقات في الجزائر خالل فترة 

  السنة
الصادرات 
خارج المحروقات 

  )$ملیار (

صادرات 
ملیار (المحروقات 

$(  

مجموع 
ملیار (الصادرات 

$(  

نسبة الصادرات 
 %خارج المحروقات 

2000  0.59  21.06  21.65  2.72 % 
2001  0.56  18.53  19.09  2.93 %  
2002  0.61  1811  18.72  3.26 %  
2003  0.47  23.99  24.46  1.92 %  
2004  0.67  31.55  32.22  2.08 %  
2005  0.74  45.59  46.33  1.59 %  
2006  1.13  53.61  54.74  2.06 %  
2007 0.98  59.61  60.59  1.62 %  
2008 1.40  77.19  78.59  1.78 %  
2009 0.77  44.41  45.18  1.70 %  
2010 1.07  56.12  57.19  1.87 %  

  .لبنك الجزائر، أعداد مختلفة اإلحصائیةالطالب اعتمادا على النشرات  إعدادمن : المصدر 
*Rapport «Tendance Monétaires et Financières au second semestre de 
2010», Banque d’Algérie. 

جزءا یسیرا من الصادرات  إالقیمة الصادرات خارج المحروقات ال تمثل  أننالحظ من الجدول 

رغم ارتفاعها  2010والى غایة سنة  2000 منذ ملیار دوالر 1.5، حیث لم تصل حتى الى قیمة اإلجمالیة

الصادرات خارج المحروقات هي  إلیهاوصلت  نسبة، وكانت أعلى 2010-2004النسبي طیلة الفترة 

                                                             
1 - Rapport des Services du FMI pour les consultations de 2010 «Algerie», N°11/39, Fond Monétaire Internationale, 
Mars 2011, p13.  
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ملیار دوالر، وقد سجلت  %18.11لتي قابلها أقل قیمة لعائدات صادرات المحروقات ا 2002سنة  3.26%

ا نسبیا بسبب االنعكاسات السلبیة لتداعیات األزمة انخفاض 2009قیمة الصادرات خراج المحروقات سنة 

مع عودة  2010المالیة في هذه السنة على حجم المبادالت التجاریة الدولیة، ثم عاودت االرتفاع سنة 

  .االنتعاش لالقتصاد العالمي

ضافة ٕ   :1المعوقات یمكن إجمال التحدیات التي تواجه التنمیة في الجزائر في ثالثة مجاالت إلى وا

  النفط من منظور طویل األمد إیرادات إدارة: التحدي األول

وهذا من أجل تخفیض تعرض الجزائر لتقلبات أسعار النفط حیث تواصل تطورات قطاع النفط تحدید 

آفاق النمو في المستقبل، وهنا یجب على الحكومة أن تتبع سیاسات تمكن من التقلیل من أثر تغیرات 

نة العامة خاضعا لسعر برمیل از مازال إعداد المو  انه القطاعات االقتصادیة، حیثالنفطیة على بقیة  اإلیرادات

  .دوالر للبرمیل 37على أساس متوسط سعر  2011النفط حیث أعدت موازنة 

  تنویع الصادرات: التحدي الثاني

ه توجییرى الكثیر من الخبراء االقتصادیین أن تحقیق التنمیة المستدامة في الدول النفطیة یتطلب 

امكانیات كبیرة في المجاالت غیر  وجود ، وفي ظل2الموارد النفطیة لتنشیط مختلف القطاعات االقتصادیة

النفطیة كالسیاحة والزراعة والصناعات الصغیرة والمتوسطة وفي ظل وجود موارد بشریة هائلة ووفرة الموارد 

المالیة فان لدى الجزائر امكانیات جیدة لتحقیق النمو السریع والمستدام في القطاع غیر النفطي، وفي هذا 

ص الناشئ بشكل یجعله أكثر فعالیة تشكل ضرورة بالغة لتحقیق استدامة النمو االطار فان تنمیة القطاع الخا

وخلق فرص عمل جدیدة، والحد من االعتماد الكبیر لالقتصاد الوطني على الصادرات النفطیة، ویمكن 

  :حصر أهم العقبات الرئیسیة التي تعترض القطاع الخاص فیما یلي

 ط االقتصاديالسیطرة الكبیرة للقطاع العام على النشا - 1
                                                             

  .37محمد مسعي ،مرجع سابق،ص - 1
  .43، ص 1982 :الكویت،  البیروقراطیة النفطیة ومعضلة التنمیةأسامة عبد الرحمان،  - 2



 الجزائر بین ثنائیة األمن والتنمیة                                                        : الفصل الثاني
 

88 
 

 صعوبة الحصول على العقارات في المناطق الصناعیة  - 2

 صعوبة الحصول على التمویل الالزم لالستثمارات  - 3

 وصعوبة الحصول على المعلومات اإلداریةالحواجز  - 4

 عدم كفایة منشآت البنیة األساسیة - 5

 .نقص اللوائح التنظیمیة وعدم وجود إطار قانوني محفز - 6

  الحصول على خدمات عامة جیدة تحسین قدرة: التحدي الثالث

حیث یالحظ أن الخدمات العامة الجیدة غیر متاحة إما بسبب عدم الفعالیة أو عدم كفایة الخدمات 

المقدمة مثل ضعف نظام التعلیم ونقص المرافق الصحیة رغم أن الحصول على خدمات الرعایة الصحیة قد 

  .1تحسنت نوعا ما

الخدمات العامة بین المدن الكبرى ومناطق الجنوب والوالیات  كما یالحظ التفاوت الكبیر في تقدیم

الداخلیة، لذا فانه من الضروري إجراء المزید من اإلصالحات لزیادة فعالیة وجودة تقدیم الخدمات العامة، 

  :وتشمل التحدیات في هذا المجال

 المزمنة والمعدیة مراضانتشار األ .1

 النساء عدم كفایة الخدمات الوقائیة المعنیة بصحة .2
عدم وجود الشفافیة في توزیع المساعدات االجتماعیة، كما أن أنظمة التأمینات  .3

 .نتیجة تقلص االشتراكات وتزاید المنافع صعوبات مالیة هجاوالضمان االجتماعي تو 
صعوبة الحصول على المساكن الالئقة وخدمات إمدادات المیاه والصرف الحي  .4

  .ةخاصة بالنسبة للطبقة الوسطى والفقیر 

   

                                                             
  2008تقریر التنمیة البشریة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، -  1
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  :تقییم

هذا  إیراداتالمحروقات حیث تشكل  قطاع ال یزال الهیكل االقتصادي في الجزائر مرتكزا على عائدات

 اإلمكانیاتضعیفة بالرغم من  األخرىالعامة، وتبقى مساهمة القطاعات  اإلیراداتالقطاع نسبة كبیرة من 

االقتصادیة في القطاع الصناعي  األنشطةالمعتبرة التي تتوفر علیها الجزائر والتي تسمح بتطویر مختلف 

وقطاع الفالحة والتنمیة الریفیة وقطاع الصید البحري وتربیة المائیات والقطاع السیاحي، وزیادة مساهمة هذه 

  .القطاعات في خلق الثروة ودفع عجلة التنمیة في جمیع المجاالت

لتنمیة المعمول بها دولیا فان هنالك أما فیما یتعلق بقیاس الوضعیة التنمویة واستنادا الى مؤشرات ا

تطورا ملحوظا في بعض المؤشرات خاصة المؤشرات التي تقیس وضعیة التنمیة البشریة، حیث تحسن ترتیب 

ضمن  84وارتقت الى المرتبة  2010لعام الخاص بتقریر التنمیة البشریة الجزائر في دلیل التنمیة البشریة 

ضمن  104في المرتبة  2009المرتفعة بعد أن كانت في تقریر سنة مجموعة الدول ذات التنمیة البشریة 

مجموعة الدول ذات التنمیة البشریة المتوسطة، ویرجع ذلك الى تحسین الخدمات المقدمة في مجاالت التعلیم 

التحسن تبین بعض والرعایة الصحیة وسیاسات محاربة الفقر ودعم الفئات الهشة، ولكن بالرغم من هذا 

جهود المبذولة غیر كافیة ویجب وضع سیاسات أكثر فاعلیة خاصة في ما یتعلق بالبطالة الن المؤشرات أ

  .ومؤشرات إدارة الحكم المتعلقة بحكم القانون ونوعیة المؤسسات ومدى انتشار الفساد والرشوة

العراقیل المتعلقة  إلى إضافةوبخصوص العراقیل والتحدیات التي تعترض عملیة التنمیة في الجزائر، 

غیر المتنوع واالختالل الموجود على مستوى التوزع الجهوي لألنشطة االقتصادیة تشكل  اإلنتاجيبالهیكل 

البطالة المرتفعة وأزمة السكن معوقات كبیرة تعترض التنمیة االقتصادیة، كما أن هناك تحدیات كبیرة تواجه 

دارةرتباط الكبیر بالعائدات النفطیة االقتصاد الوطني أبرزها ضرورة التقلیل ومن اال ٕ هذه العائدات بمنظور  وا

ذاك تحدیات تحسین الخدمات  إلىالقادمة، ویضاف  األجیالالتنمیة المستدامة التي تحافظ على حقوق 
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والقطاع الخاص وتنمیة الموارد  األجنبیةالعامة المقدمة وتنویع الصادرات عن طریق تشجیع االستثمارات 

  .البشریة

  

  :خص الفصل الثانيمل

خصص الفصل الثاني للتعمق في القواعد واألسس التي ساهمت في القفزة النوعیة التي قامت بها 

الدولة الجزائریة في مجاالت األمن والتنمیة حیث أبرزنا فیها مالمح الدیمقراطیة والتي تمثلت في االنتقال من 

مبدأ للشرعیة،وفصلنا كذلك في األسالیب التي قام بها األحادیة غلى التعددیة الحزبیة واتخاذها االنتخابات ك

رئیس الجمهوریة السترجاع األمن و السلم من خالل قانون الوئام المدني و المصالحة الوطنیة و أهمیة 

أبعادها تناولنا كذلك برامج تنمویة من خالل برامج اإلنعاش االقتصادي والبرنامج التكمیلي للنمو في تحریك 

  . ائري مع إبراز أهم المعوقات والتحدیاتاالقتصاد الجز 
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  الخاتمة 

في طریق النمو وعلى الرغم من هذا فقد استطاعت أن تخرج من  ةتعتبر الجزائر من الدول االفریقیة السائر 

زمات التي واجهتها باعتمادها على العدید من االستراتیجیات التي لم تكن مجرد حبر على ورق بل األ

لى إهداف دقیقة وحنكة وخبرة سیاسیة، یمكن القول انه لو نعید عجلة التاریخ أجاءت بوعود واضحة و 

طیافهم واكبر أاستثناء وبمختلف شرائحهم و دون بالضبط نجد الجزائریین وب 1990الوراء والى سنة 

  .لى ماهیة علیه الیوم الجزائرإالمتشائمین لم یكونوا یتوقعوا 

والتنمیة في الجزائر یمكن  األمنهمیة یتعلق بموضوعا بالغ األومن خالل هذه الدراسة التي تناولت فیها 

  :تحدید النتائج المحصل علیها من البحث فیما یلي

  لى إ لضغوطات للوصو في ة الدول قیوالتنمیة وضع ب األمن لمفهوميتجسد االهتمام الدولي

 .التبني هذین المفهومین

 األمنبالتنمیة عالقة تكاملیة فال تحقق عملیة التنمیة بغیاب عامل  األمنن طبیعة عالقة إ. 

 زبیة حلى التعددیة السیاسیة الإحادیة لى التفسیر والتوجه من األإسباب التي دفعت النظام األ

 .تعد نقطة تحول حاسمة بتاریخ الجزائر 1988كتوبر أ 5حداث أكید على أن أوالت

 والسلم بخبرته  األمنمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة في استرجاع الدور المهم الذي قام به رئیس الج

لى إالقا من قانون الوئام المدني طنالیه الجزائریین إوحنكته السیاسیة استطاع الوصول الى ما یصبوا 

 .میثاق السلم والمصالحة الوطنیة التي ظهرت كمطلب سیاسي وشعبي

  فضلاالقتصاد الجزائري نحو األمساهمة البرامج التنمویة في تحریك عجلة. 

  لى وضع أكثر رفاه وعیش إنها وصلت أال إبالرغم من التحدیات والمعوقات التي تواجه الجزائر

  .كریم على غرار السنوات الماضیة
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  عـــــــــة المراجـــــــــقائم
  القرآن الكریم 

 .سورة قریش ، اآلیة الثالثة
  :النصوص القانونیة

   األوامر: أوال 
،المتضمن تنفیذ میثاق السلم 2006فبرایر 27محرم الموافق ل  28المؤرخ في  06-  01األمر رقم  .1

فبرایر  28،الموافق ل 1427محرم  29بتاریخ  11والمصالحة الوطنیة،الجریدة الرسمیة ،رقم 
2006.  

أكتوبر  19مداوالت المجلس الشعبي الوطني السنة الرابعة،:المتضمنة 169الجریدة الرسمیة رقم  .2
2005.  

  المراسیم
علق ت،الم2005أوت  14الموافق ل  1426رجب  09:،المؤرخ في 05،287مرسوم رئاسي رقم  .3

  .بمشروع المیثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنیة
  لتقاریر ا

دالئل تخطیط أنشطة مشاركة المجتمع في مشروعات المیاه (تقریر منظمة الصحة العالمیة،  .4
 .1986، معهد الدراسات البیئیة، جامعة تورنتو، كندا، )واإلصالح

، )التجربة في مجال تنمیة المجتمعات المحلیة(تقریر اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا،  .5
  . 1998، األمم المتحدة منشورات الیونسكو

  .، مدیریة الجمارك2008تقریر مؤشرات التجارة الخارجیة لسنة  .6
 2008تقریر التنمیة البشریة، المجلس االقتصادي واالجتماعي،  .7
  الكتب 
  38، ص1958أكرم دیري، القاهرة، المكتبة ألنجلو مصریة، : جاستون بوتول، السلم المسلح، تر .1
الوطني وعناصر قوة الدولة في طل النظام العالمي الجدید  هایل عبد المولى طشطوش، األمن .2

 .2012دار الحامد للنشر والتوزیع، : عمان
مركز الخلیج : جون بیلیس، ستیف سمیث، عولمة السیاسة العالمیة، اإلمارات العربیة المتحدة .3

 .2004لألبحاث، 
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ولید عبد الحي، : لیة، ترجیمس دورتي، روبرت بالستغراف، النظریات المتضاربة في العالقات الدو  .4
 .1985كاظمة للنشر، : الكویت

دار المستقبل العربي، : حسن نافعة، القاهرة: مارسیل میرل، سوسیولوجیا العالقات الدولیة، تر .5
1986. 

د، ت، [ دار الشروق، : إبراهیم زكي، خورشید، احمد الشنتناوي، دائرة المعارف اإلسالمیة، القاهرة .6
 .]ن

 .1982مكتبة الطوبجي، : األمة القطب، القاهرةمنى أبو الفضل،  .7
  .2008مجموعة النیل، : عالم أشرف، مشروع قناة البحرین واألمن العربي، القاهرة .8
 .1976جامعة القاهرة، : عبد المجید الصادق، أمن الدولة والنظام القانوني للفضاء الخارجي، القاهرة .9

: الجزائر أوربا والحلف األطلسي، الجزائر: ريعبد النور بن عنتر، البعد المتوسطي لألمن الجزائ .10
 .2005المكتبة العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، 

معهد ستوكولهم ألبحاث : حسن حسن السوید: بیلیز، األمن ونزع التسلح، تر. ل. الیسون ج .11
 .2007السالم الدولي، 

 .2011دول العربیة، جامعة ال: ذیاب موسى البدانیة، األمن الوطني في عصر العولمة، الریاض .12
: ، اإلسكندریة)مدخل تاریخي سیاسي( هشام محمود االقداحي، تحدیات األمن القومي المعاصر  .13

 .2009مؤسسة شباب الجامعة، 
دراسة في العالقات السیاسیة العربیة، : جمیل مطر وعالء الدین هالل، النظام االقلیمي العربي .14

 .1990. مركز الدراسات الوحدة العربیة: بیروت
 .2001الدار الجامعیة، : عبد المطلب عبد المجید، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، اإلسكندریة .15
  .2006، ]ن.د.د: [، القاهرة1شقق الوكیل، التخطیط العمراني مبادئ أسس تطبیقات، ج .16
دار السحاب للنشر والتوزیع ، : محمود محمد محمود، التنمیة في ظل عالم متغیر، القاهرة .17

2008. 
دار المعرفة الجامعیة، : عبد الهادي الجوهري، أصول علم االجتماع السیاسي، اإلسكندریة  .18

1996. 
 .1981دار المعارف، : ، القاهرة2احمد رشید، اإلدارة المحلیة والتنمیة،ط .19
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: مدخل نظري لدراسة المجتمعات المحلیة، اإلسكندریة: منال طلعت محمود، التنمیة والمجتمع .20
 .2001حدیث، المكتب الجامعي ال

المكتب الجامعي الحدیث، : عبد الهادي الجوهري، دراسات في التنمیة االجتماعیة، اإلسكندریة  .21
2001 . 

 . 2000دیوان المطبوعات الجامعیة، : سالم بن تركي، التنمیة في عالم الجنوب، الجزائر .22
 186عبد المطلب المجید، مرجع سابق، ص  .23
الدیمقراطي في الوطن العربي، المعوقات وللممكنات في المسالة عبد اإلله بلقزیز، االنتقال  .24

 136، ص2007مركز دراسات الوحدة العربیة، : الدیمقراطیة في الوطن العربي، بیروت
المكتبة : ، اإلسكندریة 2أحمد مصطفى خاطر، تنمیة المجتمع المحلي، االتجاهات المعاصرة، ط .25

 .290، ص2000الجامعیة للنشر والتزیع، 
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  :ملخص البحث

شهدت جدلیة األمن والتنمیة في الجزائر على غرار جل دول العالم حراكا سیاسیا كبیرا نتیجة المشاكل  
الثمانینات من القرن الماضي،ونتج عن ذلك  أواخرالعدیدة التي كان یعاني منها النظام السیاسي في 

في النظام السیاسي الجزائري حیث نقطة التحول  1989تأسیس فكرة التعددیة الحزبیة حیث شكل دستور 
شهدت المرحلة األولى صعوبة كبیرة في الوصول إلى واقع أمن ومستقر من خالل األزمات التي عاشتها 

الرئیس بوتفلیقة للمرة األولى رئیسا  انتخابالدولة في العشریة السوداء،ثم بعد ذلك جاء منعرج آخر منذ 
وأمنیا  اقتصادیاحیث كانت الجزائر تحتضر  تالفتراوكانت من أصعب  1999للجزائر سنة 

،أین قام بالعدید من اإلصالحات والمشاریع ببعدیها الداخلي والخارجي قصد إیجاد حلول نهائیة واجتماعیا
عادة الجزائر إلى الساحة الدولیة ٕ   .لألزمة وا

المحروقات ولحسن الحظ الذي ساعد الجزائر على تبني برامج تنمویة ضخمة هو إرتفاع عائدات قطاع 
  .وهذا المؤشر ال یضع الدولة في تأمین نفسها من الوقوع في مشاكل أكبر


