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 شكر وتقدير  

  ووفقنا في إنجاز  الحمد � الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة ،على أداء هذا الواجب

اإلحترام  لألستاذ  و  وأسمى آيات التقدير  ونتوجه بجزيل الشكر واالمتنان   ، هذا العمل

على كرمه بقبول اإلشراف  وتقديمه للكثير من النصائح   "مدوني علي  "الدكتور  

  .والتوجيهات  

كما أتقدم بتشكراتي إلى كل أساتذة قسم العلوم السياسية على المساعدات السخية  

  .التي قدموها لنا

ني أن أتقدم بشكري إلى كل من ساعدني على إنجاز هذه المذكرة وأخص  كما ال يفوت

بالذكر زميالتي و زمالئي الطلبة وكل عمال مكتبة الجامعة لقسم العلوم السياسية،  وعمال  

  .اإلدارة على كل المساعدات المقدمة

  لبلدية أورالل على المساعدات المقدمة نموظفيال الزمالء  بشكري إلى كل  أيضا وأتقدم

  .وصبرهم  طيلة الفترة الدراسية

نرجو من هللا أن   المناقشة،كما أتقدم بباقة من جزيل الشكر واالحترام ألعضاء لجنة  

  .جميلةيوفقنا في تقديم عملنا بصورة  

 

نسمة. ز  

 



 

 إهداء

 

  :أهديها إلى  

  .أمي الحبيبة التي أعطتني الحنان و الحب أطال هللا في عمرها و جعلها دائما نور دربي

  من سعى وشقى ألنعم بالراحة و الهناء و علمني اإلرادة الواعية في تحمل المسؤولية

  .القوة في النفس في مجابهة الصعاب والدي الغاليو 

  إلى كل أفراد عائلتي و  أهلي و أصدقـائي  

  "عادل"إلى كل أفراد عائلة خطيبي  

  .إلى كل من علمني حرف
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  مقدمة

 الدراســاتنهایــة الحــرب البــاردة و مــا أفــرز مــن تــداعیات فــي شــتى المجــاالت و خاصــة مجــال  بعــد

فــي الوقــت الــراهن نظــرا لمــا تمثلــه الظــاهرة  أهمیــة األكثــرواحــدة مــن بــین الحقــول المعرفیــة التــي تعــد  األمنیــة

تمـین بهـذا المه علـىلـذا وجـب . علـى حـد سـواء الـدولوالشـعوب و  فـراداأللكل مـن  بالنسبة أهمیةمن  األمنیة

الحقــل وبدایاتــه المعرفیــة، وذلــك عبــر  أصــول إلــىالسیاســیین الرجــوع و  كــادیمییناألالمجــال مــن البحــث مــن 

ن صــورة كاملــة عــن حالــة النظریــة التــي تطــورت ضــمنها بغــرض تكــویراســة مختلــف الســیاقات التاریخیــة و د

  .اهم النقاشات التي تدور حولهاالدراسات و 

و تبقى المسألة األمنیة معقدة خاصة أمام تصاعد وتیرة اإلرهاب و الجریمة المنظمـة، بحیـث تعـاني 

و هـذا . معظم األنظمة السیاسیة خاصة العربیة من ضعف األداء بین الجانب السیاسـي و الجانـب األمنـي

تشـار الفوضـى و الألمـن ما یظهر من خالل االنقالبات و النزاعات اإلثنیة داخل الدول، التي تـؤدي إلـى ان

  ".االنفالت األمني" أي ما اصطلح علیه حدیثا

عرفت لیبیا على غرار باقي الدول العربیة ضعف في مستوى أداء األجهزة األمنیة خاصة بعد الحراك 

، حیـث تعـیش لیبیـا حالیـا انفالتـا "الربیـع العربـي"المجتمعي الذي شهدنه معظم الـدول أي مـا اصـطلح علیـه 

بسبب غیاب دور السلطة المركزیة و انهیار منظومة األمن و الدفاع ما سمح بانتشار  وسیطرة  أمنیا كبیر

 .األمر الذي زاد صعوبة تأمین الحدود لدول الجوار. الملیشیات المسلحة ذات االنتماء القبلي على البالد

  : الموضوع أهمیة

الكثیـر مـن الجـدل  أحـدثتالتـي الدولیـة، و القضـایا فـي العالقـات  ماهـالدراسـة فـي كونهـا تعـالج  أهمیةتتضح 

  :الموضوع من خالل أهمیةالمحللین، ویمكن تبیان بین الباحثین و 

  ،السیطرة على األوضاع داخل البالد  وفقدان الحكومةتفشي ظاهرة اإلنفالت األمني في لیبیا. 

  المنطقة العربیة ككللیست خاصة بها فقط بل تؤثر على معظم دول التي تجري في لیبیا  حداثاألكون. 
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  فسـیر العربیـة، ممـا یجعلـه یسـتحق الدراسـة لفهـم وت األنظمـةكون النظام السیاسي اللیبي مختلف عن جمیـع

  .األمنياالنفالت العالقة بین طبیعة النظام و 

  :الموضوع  أهداف

  :فیما یلي إجمالهاتنطوي الدراسة على مجموعة من االهداف یمكن  

  االنفــالت وتتبــع المراحــل التاریخیــة التــي یمــر بهــا مفهــوم األمنــيالمفــاهیم المتعلقــة بــاالنفالت  ٕابــرازو  تبیــان 

 . األمنيهم المنظورات التي تناولت ظاهرة االنفالت أ ، و ي األمن

  أهــمالتــي عرفهــا النظــام السیاســي اللیبــي ورصــد  األساســیةالمتغیــرات و  األحــداثالكشــف عــن العالقــة بــین 

 .منذ سقوط النظام األمنيت االنفالاالنعكاسات 

 األنظمـةمـع بـاقي الخصوصـیة التـي یمـر بهـا النظـام، وعالقتـه لیل طبیعة نظام الحكم في لیبیـا و دراسة وتح 

 .العربیة

  : اختیار الموضوع أسباب

  فـي الــنظم السیاسـیة العربیــة وخاصـة الحالــة اللیبیـة، باعتبــار لیبیـا تمثــل  األمنــيالرغبـة فـي دراســة االنفـالت

 .التي تعاني من تفشي الظاهرة  المنطقة العربیة األقطارقطر من 

 الشــمولیة  األنظمــةي شــهد ســقوط العدیــد مــن ذالعربــي الــلحراك فتــرة مــا یســمى بــا كــون الدراســة جــاءت بعــد

 .لك النظام الجماهیري اللیبيذبما في  .االستبدادیة في المنطقة العربیةو 

  :إشكالیة الدراسة

هیبتهــا وقــدرتها علــى إلعــادة اإلعتبــار لالدولــة  تســعىالمجتمــع  الســائدة فــي الألمــنظــاهرة  فـي ظــل 

 .الفوضى انحاللتوازن القوى و  في فرز اختاللالذي أ القائم، التحكم في الوضع

  :التالیة اإلشكالیةنطرح ذكره  وعلى ضوء ما سبق 

 الحراك العربي؟ على ضوء ةلیبیال بناء الدولةعلى  األمنيؤثر االنفالت یكیف 
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 :التساؤالت الفرعیة

  :نذكر منها الفرعیة تندرج تحت اإلشكالیة جملة من التساؤالت و 

 ؟ األمنيما هو مفهوم االنفالت  -1

 ؟العربيما هو واقع اإلنفالت األمني في النظم السیاسیة العربیة بعد الحراك  -2

  ؟یبيللاهو مستقبل النظام السیاسي  ما -3

  :الفرضیات  

  :ندرج الفرضیات التالیةانطالقا من اإلشكالیة التي سبق طرحها 

ـــة، كلمـــا  كلمـــا كـــان هنـــاك -1 ـــىلـــك ذدى أانفـــالت امنـــي داخـــل الدول ار ر عـــدم اســـتقحـــدوث فوضـــى و  إل

 .سیاسي

 .للفاعلیة في إدارة الدولةمن أسباب تالشي شرعیة النظم السیاسیة هو فقدان النظام  -2

التــي ســاهمت فــي  مــن التحالفــات السیاســیة أكثــرطبیعــة النظــام اللیبــي تقــوم علــى التحالفــات القبلیــة  -3

  .ظهور الالمن

   :المنهج المستخدم

علـى جملـة مـن المنـاهج و األدوات التـي سـاعدت فـي تحدیـد أطـر الدراسـة  هـذه االعتماد فـي لقد تم 

  :الدراسة المتمثلة في

ع البیانات العلمیة بأیة وحدة سواء كانت فردا هو المنهج الذي یتجه إلى جم :دراسة حالةمنهج  -1

وهو یقوم على أسـاس التعمـق . ا محلیا أو مجتمع عاماؤسسة أو نظاما إجتماعیا أو مجتمعأو م

 .)1(في دراسة مرحلة معینة من تاریخ الوحدة أو دراسة جمیع المراحل التي مرت بها

                                                           

ص .1997،]ن.د.د:[الجزائر. المفاهیم،المناهج،االقترابات و األدوات: المنهجیة في التحلیل السیاسي محمد شلبي،) 1(
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  :من اإلقترابات وهي عددعانة بوتم اإلست

یهـــتم بالمؤسســـات الرســـمیة وتغلـــب فیـــه النظـــرة الوصـــفیة الـــذي  وهـــو االقتـــراب :االقتـــراب المؤسســـي

والدســـتوریة مـــن حیـــث الهـــدف مـــن تكوینهـــا، ومراحـــل تطورهـــا، وهیكلهـــا، وعالقتهـــا بغیرهـــا مـــن المؤسســـات 

  .وتنظیمها الداخلي

یهـتم بدراسـة سـلوك المجتمعـات وتأثیراتهـا المختلفـة، سـواء تعلـق األمـر بالتـأثیر المباشـر  :قتراب الجماعةاال

ـــر أفرادهـــا، وكـــذلك تـــأثیر الجماعـــات فـــي النظـــام  السیاســـي، وخصوصـــا فـــي عملیـــة صـــنع ألفرادهـــا أو غی

  .)1(القرارات

  :الحدود الزمنیة للدراسة

السیاسیة العربیة عموما و لیبیا خصوصـا إن هذه الدراسة تعالج موضوع االنفالت األمني في النظم 

  :في حدود زمنیة متمثلة في

  2011منذ بدایة " الربیع العربي" فترة ما بعد الحراك العربي 

  :أدبیات الدراسة

بـالرغم مــن قلــة الدراســات التـي تناولــت موضــوع االنفــالت األمنـي، إال أن األمــن مــن المواضــیع التــي 

و مـن بـین . كادیمیـة فـي مجـال العلـوم السیاسـیة و العالقـات الدولیـةحظیت بمكانة واسـعة فـي الدراسـات األ

  :ست لموضوع األمنالدراسات التي أسَّ 

طویـل نسـیمة، التـي درسـت : لــ" اإلستراتیجیة األمنیة األمریكیة فـي منطقـة شـمال شـرق آسـیا" دراسة  -1

لمنطقة شـمال شـرق آسـیا ظاهرة األمن في مرحلة مابعد الحرب الباردة، وأبرزت االنعكاسات األمنیة 

بالنســبة للوالیــات المتحــدة األمریكیــة، باإلضــافة إلــى أنهــا وضــحت الفكــر األمریكــي الموجــه لمنطقــة 

 .شمال شرق آسیا

                                                           

.197،120نفس المرجع، ص ص )  1)  
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زردومي عالء الدین، الذي رصد مكانة : لـ" التدخل األجنبي و دوره في إسقاط نظام القذاقي" دراسة  -2

  . في تغییر النظام السیاسي اللیبيالدول األجنبیة في األزمة اللیبیة و دورها 

  :صعوبات الدراسة

 .قلة المراجع التي تعالج موضوع االنفالت األمني -1

قلة وجود دراسات أكادیمیـة تعـالج االنفـالت األمنـي فـي لیبیـا نظـرا لحداثـة الموضـوع، األمـر الـذي   -2

  .تطلب استخدام مواقع االنترنت بكثرة

  :هیكل الدراسة

لمعالجــة الموضــوع تــم تقســیم الدراســة إلــى ثــالث فصــول أساســیة؛ ففــي الفصــل األول تضــمَّن المنطلقــات  

المفاهیمیة والنظریة لالنفالت األمني من خالل ثـالث مباحـث، فالمبحـث األول تنـاول مفهـوم اآلمـن بـثالث 

فهـوم االنفـالت األمنـي         مطالب، أما المبحث الثاني عالج نظریـات األمـن بمطلبـین والمبحـث الثالـث تنـاول م

أمــا الفصــل الثــاني فتنــاول تــأثیر االنفــالت األمنــي فــي .وعالقتــه بالمصــطلحات المشــابهة لــه بــثالث مطالــب

الــنظم السیاســیة العربیــة بعــد الحــراك العربــي والــذي تضــمن ثــالث مباحــث، فــاألول تطــرَّق إلــى مفهــوم الــنظم 

اني عالج واقع النظم السیاسیة على ضوء الحراك العربي بأربع السیاسیة العربیة بأربع مطالب، والمبحث الث

أمـا الفصـل . مطالب، أما المبحث الثالث تناول مظـاهر االنفـالت األمنـي فـي الـنظم العربیـة بـثالث مطالـب

الثالـــث فقـــد عـــالج االنفـــالت األمنـــي فـــي لیبیـــا علـــى ضـــوء الحـــراك العربـــي بـــثالث مباحـــث، المبحـــث األول 

تاریخیــة الجیوســتراتیجیة للیبیــا بــثالث مطالــب، أمــا المبحــث الثــاني تنــاول واقــع االنفــالت تضــمَّن المكانــة ال

األمنــي فــي لیبیــا الــذي تضــمَّن ثــالث مطالــب، أمــا المبحــث الثالــث درس مســتقبل النظــام السیاســي فــي لیبیــا 

  .بثالث مطالب

  

  



 

 

 

 

  

  

  

  

  :الفصل األول

المنطلقات المفاهیمیة و النظریة 

  لالنفالت األمني
  

  

  

  



 المنطلقات المفاهیمیة و النظریة لالنفالت األمني:                 الفصل األول

 

 
6 

  :یدمهت

تثیر مسألة األمن انشغال وحیرة العاملین في مجال الدراسات األمنیة واإلستراتیجیة، وكذا المهتمین 

بحقل العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، خاصة في مرحلة الثمانینات بحیث شهدته الدراسات األمنیة 

وذلك  -ع مجتمعي بشريانتقال من الطابع العسكري التقلیدي إلى الطابع العسكري النووي ثم إلى طاب

  . بفعل تحول طبیعة وبنیة التهدیدات ضد أمن الدولة

وهذا یجعل صعوبة بالنسبة للباحث، في تحدید المصطلحات والوصول إلى تعریف جامع یمكن 

  :الفصل إلى ثالث مباحثفقد تم تقسیم  وعلى هذا األساس .االستناد إلیه

  مفهوم األمن: المبحث األول

  اإلطار النظري لألمن: المبحث الثاني

  ماهیة االنفالت األمني : المبحث الثالث
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  :األمنمفهوم  :المبحث األول  

تسعى معظم الدول باختالف أنظمتها السیاسیة إلى تحقیق األمن في ظل التغیرات التي 

یشهدها العالم الیوم خاصة بعد نهایة الحرب الباردة، إذ أصبح موضوع األمن محط النقاش 

  .العدید من المفكرین، األمر الذي تطلَّب دراسة ماهیة األمنبین 

  :تعریف األمن: المطلب األول

على أنه یخلو من بینهم  جماعإفق معظم الباحثین على أن األمن من المفاهیم المثیرة للجدل، وهناك تی

رئیسي وجوهري ما ولكن هناك خالف ). سواء كانت تتعلق بالفرد أو المجتمع(وجود تهدید للقیم الرئیسیة 

 إعطاءوبالتالي یصعب . )1(إذا كان التركیز یجب أن ینصب على أمن األفراد أم الدولة أم العالم ككل

وهو في شأنه شأن كثیر من المصطلحات المتداولة والتي تفتقر إلى تعریف " أمن"تعریف محدد للفظة 

  .لها یمكن االستناد إلیه محدد

  أمن"وجاءت لفظة "Security  ما جاء في اآلیة الرابعة من  القرآن الكریم في مواضع كثیرة، منهافي

ْن َخْوفٍ ﴿:سورة قریش لقوله تعالى   .)2(﴾الَِّذي َأْطَعَمُهم ّمِن ُجوٍع َوآَمَنُهم ّمِ

  َن اْألَْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ﴿:من سورة النساء وقوله تعالى 38وكذلك جاء في اآلیة َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ّمِ

  .)3( ﴾... ◌ۗ َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوإَِلٰى ُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذیَن َیْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم  ◌ۖ ِبِه 

                                                           

  .41، ص2004مركز الخلیج لألبحاث، : دبي، ترجمة. عولمة السیاسة العالمیةسمیث ستیف ، جون بیلیس، (1)

  ]. 04: اآلیة/ سورة قریش)[2(

 .]83: اآلیة/ لنساءسورة ا)[3(
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اِلَحاِت َوَعَد ا�َُّ  ﴿:55وقال تعالى أیضا في سورة النور اآلیة  الَِّذیَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ

َلنَُّهم َلَیْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذیَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُیَمكَِّننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَِّذي اْرتَ  َضى َلُهْم َوَلُیَبدِّ

 .)1( ﴾ّمِن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا

قال من هو ضد  )2(﴾،الَِّذیَن آَمُنوا َوَلْم َیْلِبُسوا ِإیَماَنُهم ِبُظْلٍم ُأولَِٰئَك َلُهُم اْألَْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ ﴿ :وقوله تعالى

  ).االقتصادي، السیاسي، االجتماعي(الخوف والخوف هو التهدید

: اًنا وأمانة وأمًناآمن، أمًنا، وأم« :جاء في معجم الطالب :األمن في معاجم اللغة العربیة واألجنبیة

      .)3(»اطمأن ولم یخف فهو آمن وأمن وأمین واألمن یعني االستقرار واالطمئنان

العسكرة واألمن في الشرق « :في مؤلفه تجمیع بعض التعاریف في معجمه" هویدة أمین"وحاول المفكر 

  .)4(والقلقبحیث یقول أم معظم القوامیس تعرف األمن على أنه التحرر من الخوف » األوسط

تأمین كیان الدولة « :یعني االصطالحوعلى هذا األساس وبتعدد التعاریف واختالفها فاألمن في 

والمجتمع، ضد األخطار التي تهددها داخلیا وخارجیا، وتأمین مصالحها، وتهیئة الظروف المناسبة 

  .)5(»اقتصادیا واجتماعیا لتحقیق األهداف واألهداف التي تعبر عن الرضا العام في المجتمع

                                                           

 .]55 :اآلیة/ لنورا سورة)[1(

 .]82: اآلیة/ ألنعامسورة ا)[2(

 .22، ص 2001دار الكتاب العلمیة،  :لبنان .معجم الطالبیوسف شكري، )3(

 .50، ص 1991ار الشروق، :لبنان .العسكرة واألمن في الشرق األوسط وتأثیرها على األمن والدیمقراطیةأمین هویدة، )4(

مداخلة ألقیت في الملتقى ".نحو بناء تعاون أمني متوسطي لتحقیق األمن الفكري لمواجهة اإلرهاب "، شیعبيعبد الجبار )5(

، معجم الطالب، 2008أفریل  30- 29) ط، جامعة منتوي قسنطینة، قسم العلوم السیاسیةالدولي الجزائر واألمن في المتوس

 .22، ص 2001لبنان، دار الكتاب العلمیة،
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النقاش فیها كون ی الحالة التي على أنه" Barry Buzanباري بوزان " یعرفه: نیباحثالال و أقاألمن في 

النظام الدولي، فإن األمن یتعلق  إطارأما إذا كان هذا النقاش في . دائر على السعي للتحرر من التهدید

  .بقدرة الدولة والمجتمعات على صون هویتها المستقلة وتماسكها العملي

ریو اد. "بحیث اعتبره )1(الذي شكل همزة وصل بین الدراسات التقلیدیة والحدیثة بوزانوحول تعریف 

األم : تعریف الذي ینتمي إلى المدرسة الواقعیة حیث یعتبر أنلمجرد تبسیط ل" Wolfers ویفر باتستیك

في أي معنى موضوعي یقیس غیاب التهدیدات ضد القیم المركزیة في معنى ذاتي غیاب الخوف من أن 

  .)2( »هذه القیم المركزیة محل الهجوم تكون

إلى أنه في السنوات األخیرة قد اجتمعت ثالث عوامل أساسیة ساهمت في تعقید  كبلزا رتیكما أشار 

  )3( :مفهوم األمن وهي

 .تراجع مؤشر السیادة الوطنیة  -أ 

 .التنامي غیر المسبوق لعوامل الفاعل المكثف على الصعید عبر الوطني   - ب 

 .للبیئة الدولیة، اعتمادا على دینامیكیة محوریة لمتغیر الهویة االنفجار النزاعي  -ج 

وبالرجوع إلى المعاجم والقوامیس المتخصصة في حقل العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة نجد   

تأمین سالمة الدولة ضد أخطار خارجیة وداخلیة قد تؤدي بها « :الموسوعة السیاسیة تعرف األمن بأنه

  .)4( »طرة أجنبیة نتیجة ضغوط خارجیة أو انهیار داخليإلى الوقوع تحت سی

                                                           

 .24، ص 2005تبة العصریة للطباعة، المك: الجزائر .المعهد المتوسطي لألمن في الجزائرعنتر،  بن عبد النور)1(

)2( Dario BATTESTE; théories Des Relation International. paris: Montchrestien; 2006; p61 

مذكرة . "األوربيمغاربیة من خالل سیاسة الجوار لبعد األمني على العالقات األورو أثر ا "، راضیة لعور)3(

 ).2011-2010جامعة بسكرة، كلیة الحقوق السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة (ماجستیر

 .331، األمن، ص ]د ت ن[المؤسسة العربیة للدراسات والنشر :لبنان. 1، جالموسوعة السیاسیةي، النعبد الوهاب الكی)4(
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أمن وطمأنینة وسالم، أوهي  تعني Securityفنجد بأن كلمة : أما األمن في معاجم اللغة األجنبیة

  .)1(حًرا من الخطر والمخاطر الحالة التي یكون فیها آمنا، حرا من شر مرتقب، واثقا من األمان،

 .مصادر قوتها الداخلیة والخارجیة ستعمالادولة على لاألمن قدرة ا یمكن القول بأنوبالتالي 

واالقتصادیة والعسكریة في شتى القطاعات في مواجهة األخطار التي تهدد من الداخل وكذا من الخارج 

                             .)2(في السلم وفي الحرب وذلك مع استمرار هذا الفعل في الحاضر والمستقبل

بمفهومه الشامل یتعدى الجوانب العسكریة إلى الجوانب االقتصادیة وأن نجاح السیاسة األمنیة واألمن 

  .)3(مرهون بمدى قدرة الدولة على تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لمواطنیها

  :مناأل أبعاد: المطلب الثاني

والتهدیدات باختالف أبعادها عن األمن حیث یهدف إلى أبعاد ودفه األخطار فهوم منظرا لشمولیة 

مكن یتقرة ألفرادها ما یساعد على تطور وتقدم الدول، و لمسالدولة بالقدر الذي یكفل الحیاة الكریمة وا

  )4( :استنتاج عدة أبعاد لمفهوم األمن وأهم هذه األبعاد ما یلي

أنه نظام تعتمد : یقوم على أمن الدولة والقانون السائد، فیها ویقصد به« :يساسیالبعد تعریف ال: أوال

فیه الدولة على حمایة حقوقها إذا ما تعرضت لخطر خارجي لیس على وسائلها الدفاعیة الخاصة أو 

مساعدة حلفائها وٕانما على أساس من التضامن الدولي المتمثل في تنظیم دولي مزود بالوسائل الكافیة 

وكذا الحفاظ على االستقرار على مستوى العالقات بین مختلف قواعد ) 5(»لتحقیق هذه الحمایة والفعالة

                                                           

 .22، ص 2000دار الفجر،  ]:ن.ب.د.[2، طاألمن وٕادارة أمن المؤتمراتمحمد غالب بكزادة، ) 1(

مداخلة ألقیت في الملتقى ".تطور مفهوم األمن والدراسات األمنیة في متطورات العالقات الدولیة "، ریاض حمدوش )2(

 .2008أفریل 29-28) ، جامعة منتوي قسنطینة، كلیة الحقوق قسم العلوم السیاسیةالدولي الجزائر واألمن في المتوسط

 .219، ص 2006، 1مركز اٌإلسكندریة للكتاب، ط: القاهرة. ثالثیة السالم والتنمیة والدیمقراطیةعیسى أحمد ، )3(

   .2، ص 2001دار النهضة العربیة، : مصر . األمن القومي واإلفالس، زكریا نحسی(4)

، العدد، ]ن.ب.د[، جریدة الغد، "ولةتطور نظریة األمن الجماعي الدولي وأثره على األمن القومي للد "، أحمد أبو العالء)5(

 .1، ص2005، 02/11، 35
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البیئة الداخلیة وذلك بغرض تجنب النزاعات داخل الدولة هذا على المستوى الداخلي أما المستوى 

یة بشكل أین یخضع أمن الدولة إلى عالقات مع محیطها اإلقلیمي وبالتالي عالقاتها الخارج: الخارجي

عام، حیث أن ما یمكن أن یوسع من مجال حمایة الدولة ألمنها هو دخولها في صراعات مع الدول 

كما أن البعد السیاسي یؤكد أن للفرد حق التمتع باالستقاللیة في اختیار ممثلیه، وفي المشاركة  )1(األخرى

و جماعات ضاغطة، أو في في الحیاة السیاسیة، وفي تشكیل جبهة المعارضة سواء في صورة أحزاب أ

ظل جمعیات سیاسیة، ویحوي األمن السیاسي كذلك الحریة في ممارسة قواعد حقوق اإلنسان، دون خرق 

  .)2(لها أو تعرضه لإلكراه أو العنف

فإن البعد السیاسي یتمثل في الحفاظ على الكیان السیاسي واالستقرار للدولة من خالل نظم  وبالتالي

  .یات التي تستمد منها شرعیتهاالحكومات واالیدیولوج

بجانب  - شهدت فترة ما قبل الحرب الباردة اهتماما بقدرات الدولة االقتصادیة: البعد االقتصادي: ثانیا

قوتها العسكریة، في توفیر الحمایة  األمنیة على كافة المستویات وهو ما أكدت علیه مختلف الدراسات 

أنه على  1999لألمم المتحدة لسنة  اإلنمائيفقد أكد التقریر الصادر عن البرنامج  )3(االقتصاد الدولي

الرغم مما تقدمه العولمة من فرص هائلة للتقدم البشري في كافة المجاالت نظرا لسرعة انتقال التكنولوجیا 

  ).رياألمن البش(الحدیثة وانتقال السلع والخدمات، فإنها في المقابل تفرض مخاطر هائلة على 

                                                           

 .16، ص، مرجع سابقلعورراضیة )1(

جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة (رسالة ماجستیر ".األمن اإلنساني، مدخل جدید في الدراسات األمنیة "حموم،فریدة )2(

 .70، ص )2004-2003واإلعالم، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، 

، انعقد بمقر الیونسكو "المعیاریة والتربویة لتدعیم األمن البشري في الدول العربیةااألطر األخالقیة و "، البشیر شورو)3(

  .FPDwww.Unesco.Org/Securipasc/whtagenda:متحصل علیه من. 2000نوفمبر 28و 27بباریس یومي 
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وتحقیق تنمیة  واإلمكانیاتیدور حول تحقیق االندماج االقتصادي بقصد االستغالل األمثل للموارد 

وكذلك توفیر المناخ المالئم لتحقیق النمو االقتصادي الذي من شأنه المحافظة على ) 1(شاملة ومتوازنة،

اید أهمیة البعد االقتصادي االستقرار وعدم التعرض للمشاكل االقتصادیة التي تهدد األمن؛ كما أن تز 

 وبالتالي فإن البعد) 2(لألمن أدى إلى تخطي إطاره التقلیدي والبحث عن سبل دعم القوة االقتصادیة للدول،

  .االقتصادي یخص النفاذ أو الوصول إلى الموارد المالیة

من وجود تنمیة هو الذي یرمي إلى توفیر األمن للمواطنین بالقدر الذي یزید : البعد االجتماعي: ثالثا

اجتماعي ثقافیة وهو تحسین المستوى المعیشي لكل األفراد أي مستوى عالي من الرفاه االجتماعي مع 

التمتع مختلف األقلیات في المجتمع بخصوصیتها الثقافیة، الدینیة اللغویة، العرقیة، وضرورة التوجه نحو 

مل قائم على التساوي الفرص والعدالة في االندماج القومي للمواطنین في بناء مجتمع تعدد عادل ومتكا

كان األمن االجتماعي محققا بمستویات سمح ذلك  إذ فهو یتعلق بالمستوى الداخلي بحیث كلما) 3(التوزیع

بتوسیع دائرة األم كونه إحدى األولویات التي تعمل على ضمان واستمرار واستقرار النظام في 

یخص قدرة المجتمعات على اعادة انتاج أنماط خصوصیتها في وبالتالي فإن البعد االجتماعي .)4(الدولة

  .)5(اللغة والثقافة والتقالید في إطار شروط مقُبولة لتطورها

نهایة القرن العشرین عرفت تصاعد بعض األصوات التي تؤكد على العالقة  بعد : البعد الثقافي: رابعا

نظر إلى قضیة التعلیم واالبتكار على لري ابین التنمیة الثقافیة واألمن فاعتبر البعض أنه من الضرو 
                                                           

المركز العربي للدراسات األمنیة و . "الدولیة وانعكاساتها على األمن العربيالمتغیرات "، سید شویخي عبد المولى)1(

  .20ص ،1992الریاض،   ، »التدریب

، "التكامل اإلقلیمي بین دول شمال إفریقیا بین دعاوي األمن القومي والمفاهیم المستجدة لألمن"أحمد العدوي، محمد)2(

 .197ص  ،2005أفریل  17-16، التكامل اإلقلیمي إفریقیا

جامعة الحاج لخضر (ررسالة ماجستی، "تحقیق التنمیة اإلنسانیة وفق مقاربة األمن اإلنساني "زین العابدین بولبنان ، )3(

 ).2012- 2011باتنة، كلیة  الحقوق والعلوم السیاسیة واإلعالم، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، 

)4( Barbare. Delcourt, théories de la Sécurité(not provisoires)… université libre Belgique, Cycle Sciences 
politiques, relations, internationales, 2006-2007, p7-15. 

 .31، ص2011. لعلوم األمنيل جامعة نایف العربیة: الریاض. األمن والتنمیة، محسن بن العجمي بن عیسى)5(
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اعتبارها أنها مدخل إلى التكوین البشري والحمایة األساسیة للمجتمع والدولة، وأن الوقت حان من أجل 

االستثمار في ثقافة المجتمع والتي أصبحت تعد نوعا من القیمة المضافة للمجتمع في المستقبل وسبیال 

إن عدم مراعاة الخصوصیة الثقافیة .)1(عم مقومات ومكونات القوة الشاملة لهاأساسیا لزیادة قدرة الدولة، ود

  .المتبادلة بین الحضارات والثقافات قد یؤدي إلى صراعات ما بین الدول واإلفادة

ویخص المستویین المتفاعلین أو المتقابلین للهجوم المسلح والقدرات الدفاعیة : البعد العسكري: خامسا

  .الدول لنوایا أو مقاصد بعضها تجاه البعضوكذلك مدركات 

فضعف أي منهما یؤثر على القوة العسكریة . ویتطلب هذا البعد الثقافي األبعاد األخرى، ارتباطا شدیدا

فالضعف السیاسي یؤثر على مصداقیة اتخاذ . ویضعفها، بینما قوة هذه األبعاد تزید من القوة العسكریة

وضعف الدرة . ینما یكون مهما استخدامها مبكرا لتغطیة هذا الضعفقرار استخدام القوة المسلحة؛ ب

بناء قوة مسلحة كبیرة الحجم، كما ال یمكن من تسلیحها بأسلحة عصریة  إمكانیةاالقتصادیة یحد من 

  .)2(فعالة

الصناعة الحربة في الدولة، ودرجة التقنیة المتاح استخدامها فیها،  بإمكاناتوتتأثر القوة العسكریة، 

  .علمائها في التطویر الدولة ٕامكاناتو 

بعد اتفاقات عسكریة، أو ) 3(وتستطیع الدولة، المحدودة القوى العسكریة، زیادة قدراتها في هذا البعد،

باالنضمام لألحالف المتناسبة ألهدافها الوطنیة، وٕان كان دلك سیلزمها بالتقید بأهداف اآلخرین، 

  .یتعارض مع أهدافها عالقاتها الدولیةوعدائیاتهم المحتملة، وهو ما یمكن أن 

                                                           

 .12،  صمرجع سابقلعور، راضیة )1(

جامعة منتوري، كلیة الحقوق، قسم (شهادة ماجستیر ".- مقاربة معرفیة -البعد البیئي في األمن اإلنساني"أسماء درغوم ، )2(

 .42، ص)2009-2008العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، 

 .43، صمرجع سابقأسماء درغوم ، )3(
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الذي یؤمن الفكر والمعتقدات ویحافظ على العادات والتقالید : البعد اإلیدیولوجي والمعنويوكذلك یوجد 

  .والقیم

  :وهي) 1(هذا ویتم صیاغة األمن على أربعة ركائز أساسیة،

  .إدراك التهدیدات الداخلیة والخارجیة: أوال

   .لتنمیة قوى الدولة إستراتیجیة: ثانیا

التهدیدات الخارجیة والداخلیة وذلك بتوفیر معطیات قوة بأشكالها  توفیر لقدرة على مواجهة: ثالثا

  . المختلفة

 التهدیدات التي تتناسب معها، وتتصاعد تدریجیا مع  لمواجهة إجراءاتإعداد سیناریوهات واتخاذ : رابعا

  :مستویات األمن: ثالثالمطلب ال

یصعب تحقیقه، وأن تعارض األهداف والمصالح القومیة  - المثالي- ضح أن األمن المطلقعندما ات

للدول، وتكون من نتائجها غلبة الدول القویة على الضعیفة، سعت الدول إلى عالقات دولیة واقلیمیة تزید 

ون بها من صالبة أمنها الوطني، وتغطي نقط ضعفهن في اطار المصلحة العامة، وتتالقى األهداف د

تعرض، وهو أمر لیس بالسهل كذلك، یسعى لمصلحة مطلقة لتحقیق األمن الوطني، وهي فكرة قریبة  

بل استطاعت المصلحة العامة المطلقة، أن تجمع بین دول أكثر عدًدا، وأكثر .)2(الشبه من األمن المطلق

  .اختالًفا في قاعدتها، التي یطلب لها األمن الوطني لكل منهم

المفهوم، بدأ في الظهور عدة تكتالت، لها عدة أهداف على الصعید االقتصادي واالجتماعي ومن هذا 

وصنفت تلك  .أمنیة متكاملة ةوالسیاسي، وبدخول التعاون العسكري تكتمل الصفة لیصبح التكتل صبغ

                                                           

مذكرة  ."دراسة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة":  األمریكیة في منطقة شمال شرق آسیا اإلستراتیجیة"نسیمة الطویل، )1(

- 2009جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، (. دكتوراه

 .44، ص)2010

   .80، ص1410مركز الدراسات والبحوث، : الریاض. الحضارةمن العام وأثره في بناء عاطف عبد الفتاح عجوه،، األ(2)
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تحدید ، إلدراك مجاالتها و )الجماعیة(، إلى الدولیة)الذاتیة(التكتالت في مستویات تندرج من الفردیة

  :اتجاهاتها األمنیة

 :l SecurityIndividua يداخلاألمن ال: ولالمستوى األ   -أ 

، من )المواطن(أدنى درجات األمن، وأساسها أیضا، وهو یعني بالحالة التي یوجد علیها الفرد

وهو ذو مظهرین .)1("األمن الفردي"استقرار وطمأنینة، وعدم تهدید لوجوده وبقائه، لذلك یعرف أیضا باسم 

من مورد رزق یوفر ضروریات الحیاة ) المواطن(الفرد أحدهما مادي، وهي مجاالت األمن األساسیة لدى

له وألسرته، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن دائم وآمن، واالطمئنان عل حیاته وأسرته من اعتداء 

وده وفائدته ، یحقق الحاجات النفسیة اإلنسان من االعتراف بوج)نفسي(المظهر الثاني معنوي. اآلخرین

، الذي یعیش فیه، وأهمیة نشاطه ودوره للجماعة والمجتمع، ومنحه مركزا ممیزا في )البیئة(للمجتمع

هو من مسؤولیات الدولة، وشأنها الداخلي مع ) أمن المواطن الداخلي(المجتمع تقدیرا هذا الشق األمني

ات، وطوائف، ومدن ومحصلة تحقیق هذا األمن لجمیع الشعب كأفراد، وجماع )2(.مواطنیها

  .هو تحقق لألمن الداخلي، للدولة نفسها)مناطق - أقالیم -محافظات(ووالیات

هذا األمن في مواثیقها باسم  اغتومع ذلك فإن المنظمات العالمیة، والمؤسسات غیر الحكومي، ص

أو وهو ما یعكس قلق الدول األعضاء في تلك المنظمات، . حقوق المواطنة أو حقوق اإلنسان وغیرها

وانعكاسات ) الفرد(من انتهاك أمن المواطن )3(،)في حالة كونها منظمة غیر رسمیة(الجماعات المؤسسة لها

  .ذلك على أمن الدولة أو أمن المجتمع، فیصیب ما جاوره من دول ومجتمعات فیهدد أمنها

  :l SecurityNationa يوطناألمن ال: ثانيالمستوى ال  - ب 

                                                           

 .34، صمرجع سابقممدوح شوقي، )1(

، 1996المكتب الجامعي الحدیث، : اإلسكندریة. مدخل إلى األمن القومي العربي ي عالم متغیرا، نمحمد نصر مه(2)

   .22ص 

 .36، صمرجع سابقممدوح شوقي، )3(
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ویقصد به ضمان تأمین الدولة من الدخل، مع توافر القدرة على دفع التهدید الخارجي، وصوال لتحقیق 

وهو مستوى مركب من عدة جزئیات،  )1(.حدود الدولة، والتزاماتها السیاسیة إطارحیاة آمنة ومستقرة، في 

من البعد السیاسي ، وهو جزء Local Securityفاألمن الداخلي لهذا المستوى یسمى األمن المحلي 

جزء من األمن المحلي، وهو أمن خاص بالنظام الحاكم،  Régional Securityواألمن الذاتي. لألمن

الذي یشمل إجراءات المحافظة على الشرعیة الدستوریة للحكم، أو إجراءات الحفاظ على الوضع القائم، 

، وهي تسمیة مرادف، "األمن القومي"نا ویطلق على هذا المستوى أحیا.)2(وبقاء النخبة الحاكمة في السلطة

كما تعني في دول أخرى تجمع قومیة . دون أن یكون لها صفة قومیة، كما یدل االسم في بعض الدول

ویعتبر األمن الوطني،  .، یتداخل على مستویات أخرى"األمن القومي"وهذا تفسیر لمعنى  )3( بعینها،

حققه، داخلیا وخارجیا، وتنهج كل السبل الممكنة في سبیل المستوى األساسي لألمن، والذي تسعى الدول لت

 .ذلك، بما فیها الصراع المسلح للدفاع عنه

  :Security Régional-Sub ياإلقلیم ندواألمن : لثالمستوى الثا  -ج 

مصلحة مشتركة، سواء كان  إطاریعني هذا المستوى بتأمین متطلبات األمن، لعدد محدد من دول، في 

، تكون هذه الدول غالبا عضو في تنظیم )منظمة(ذلك من خالل ترتیبات أمنیة فقط، أو تنظیم كامل

والتركیز على مصلحة مشتركة تجمع هذه الدول في  اإلقلیمیةدون (أوسع، یتیح لها االشتراك في منظمة

الخلیج الغربیة، ومجلس التعاون العربي،واالتحاد مثال ذلك مجلس التعاون لدول . )4(اإلقلیميالتنظیم دون 

لخلیج فاألولى أنشئ عقب اندالع حرب ا. المغاربي، وكلها نشأت في توقیت متقارب، ألسباب مختلفة

، وتحقیق )العسكریة، واالقتصادیة، والسیاسیة(لمواجهة أخطار هذه الحرباألولى بین العراق وٕایران 
                                                           

   .23، ص مرجع سابقا، نمحمد نصر مه(1)

)2( Lene Hansen, Security As Paractic, (Discourse analisis and the Bosnain mar,Lodon and New your, 

Mouthedage, 2006, p115 

   .24، ص مرجع سابقمحمد نصر مهنا، (3)
)4( Zeev Maoz and Emily B. Londone ; TamarMaize, Building Régional Security un the middle East: 

international and Domistic influence, London: Portland, 2003-2007, p52. 
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المنظمة، بسبب تخوفهم من تأثیر الحرب على البعد االقتصادي المصلحة المشتركة بین أعضاء هذه 

األصول العرقیة، )1(.ألمن خاصة، إذا تأثرت الحرب على صادرات النفط وأسعاره، ویجمع بین دولُه أیضا

، ذي صبغة )جامعة الدول العربیة(، وجمیع دوله عضو في تنظیم أوسع،والدین والتاریخ المشترك  واللغة،

أما الثاني فقد أنشئ لهدف اقتصادي في البدایة، وهو تنمیة اقتصاد دوله األعضاء، . قطقومیة عربیة ف

، لم یكن من الممكن )خاصة بعد غزو العراق للكویت(وعندما اختلفت وجهات النظر األمنیة لألعضاء

لث هو والثا). جامعة الدول العربیة(فدوله جمیعها أعضاء في تنظیم أوسع ومثل سابقه .)2(استمراره حله

ث اتحاد ودول المغرب العربي، وهوة تجمع كان الهدف منه اقتصادي وسیاسي، ولكن فاعلیته ضعیفة، حی

على الرغم من أن هدفیه هما أهم أبعاد األمن الوطني، وقد یكون ذلك  ال یوجد له إطار أمني حتى اآلن

وقد یكون ذلك على  - هو الوحیدللمتناقضات التي تحتویها دولة األعضاء، ومن المفارقات أن هذا التنظیم 

جامعة الدول العربة، (التي تشارك دوله جمیعا في عضویة عدة تنظیمات أوسع - مستوى العالم أیضا

  .، وكل منهما له صیغة مختلفة تجمع في دول االتحاد)ومنظمة الوحدة اإلفریقیة

كما في حالة (أوسع يإقلیم، المتفرعة من تنظیم اإلقلیمیةویرى بعض الدارسین، أن المنظمات دون 

، أنها تتیح خصوصیة زائدة ألعضاء التنظیم دون )المنظمات الثالث السابقة ومنظمة جامعة الدول العربیة

أمن الخلیج والنفط، في حالة مجلس (االقلیمي، بما یفترض معه من رؤى أمنیة خاصة یحققها هذا التجمع 

مع األكبر، من دون أن یتعارض ذلك مع أمن ، والذي یفّضل معه عدم اشتراك التج)التعاون الخلیجي

  .التجمع األكبر، من منظور أن تحقیق األمن للمستوى األقل، یعاون على تحقیق األمن للمستوى األكبر

 : Régional Security األمن اإلقلیمي المستوى الرابع  -د 

                                                           

، العدد السیاسة الدولیة؛ "مقارنة بین األمن القومي واألمن اإلقلیمي واألمن الجماعي: مفاهیم األمن"، نعامر محس(1)

   .73، ص 2004م، للنشر، ، مركز األهرا325

 .79مرجع نفسه، ص)2(
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لیعبر عن سیاسة تنتهجها ، في الفترة التي أعقبت الحرب العالمیة األولى، "األمن اإلقلیمي"مصطلح  رظه

مجموعة من الدول، تنتمي إلى إقلیم واحد، وتسعى للتنسیق الكامل لكافة قدرتها وقواتها تحقیق استقرار 

 .)1( ألمنها في محیط اإلقلیم، بما یردع التدخالت األجنبیة من خارج اإلقلیم، والدول المجاورة المهددة له

ب العالمیة الثانیة، بظهور تنظیم إقلیمي اهتمت معظم دول وقد انتشر استخدام هذا المصطلح عقب الحر 

، اعتماًدا على القومیة العربیة، التي تجمع 1945العالم به، وهو جامعة الدول العربیة، التي انشأت عام

إلى تجاورها في المنطقة العربیة لتجمیع هذه الدول بین األصل العراقي  إضافة. شعوب هذا التنظیم

اإلقلیمي الواحد، وهو ما لم یتجمع في أي تنظیم  واالنتماء) دین ولغة وتقالید(السكاني الواحد، والتشابه

  .)2(آخر

اء والباحثین، قد أجازوا التنظیم دون اإلقلیمي، في إطار التنظیمي ر وٕاذا كان عدد من الكتاب والخب

آخر، یعد التنظیمات اإلقلیمي األكبر، على أساس أن تحقیق أمن األصغر یعاون أمن أكبر، فإن عددا 

یحرم التنظیم  دون اإلقلیمیة مفرقه في الخصوصیة، مفضلة أمنها القطر، على األمن اإلقلیمي وهو ما

  .وقدراتها الكاملة، ویضعفها أحیاًنا اإلقلیمي من قواها

  : Security Universal يدولاألمن ال مساخالمستوى ال -ه 

- واإلتحاد السوفیاتي -أ.الوالیات م(هاء الحرب العالمي الثاني، بحیث الدول الكبرى المنتصرةانت قرب

وٕاقامة تنظیم دولي جدید، یستند إلى مبادئ وأسس دولیة، . ، وضع صیغة أمنیة عالمیة)المملكة المتحدة

                                                           

   .21، ص 1992الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  .المنظمات اإلقلیمیة ونظام األمن الجماعيمعمر ربوزنادة، (1)

للعلوم المجلة العربیة )". دراسة نظریة في واألطر(مفهوم األمن ومستویاته وصیغته وتهدیداته"سلیمان عبد هللا الحربي، (2)

   .19، ص2008، مركز األهرام، للنشر، 19السیاسیة، العدد 
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ستطع منع نشوب ، ولم ت1، التي أنشأت عقب ح ع )عصبة األمم(بعدما تبین عدم فاعلیة الهیئة السابقة

  .)1(حرب عالمیة أخرى، لعدم موائمة أجهزتها ومیثاقها لمتغیرات المجتمع الدولي

ونتج عن مفهوم األمن الدولي، تدخل مسلح لقوات دولیة أو إقلیمیة، سواء استخدمت القوة، أو هددت بها، 

إلى مواجهة دولیة أو  أو سواء كان ذلك  بتفویض دولي إقلیمي، لفض المنازعات اإلقلیمیة ومنع تصاعدها

یسمي ، لرد عدوان عن طریق األضعف، أو لفرض عقوبات دولیة، لرد التهدید وعدم تصعید الخالفات

وینسبونه إلى المنظمة " Collective Securityباألمن الجماعي "بعض المحللین هذا المستوى، 

ماعیة، ولیس مسؤولیة قومیة ویعتبرون تحقیقه مسؤولیة ج. ، كما نص میثاقها)األمم المتحدة(الدولیة

  .)2(بعینها، أو إقلیما بذاته

بعالقاته وأوضاعه على نحو غیر مشروع، وذلك عن طریق  اإلخاللوهو یهدف إلى منع تغییر الواقع، أو 

  .تنفیذ تدابیر دولیة جمعیة كقوة ضغطة ومضادة لمحاوالت التغییر

  

   

   

                                                           

 .55، ص 1985، دار الكتاب العربي، ]د ن[، نظریة العالقات الدولیةیوسف حني ناصیف ، )1(

 .57نفس المرجع، ص )2(
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  اإلطار النظري لألمن: المبحث الثاني

لت لمفهوم األمن، إذ البد من  لقد ظهرت العدید من النظریات سواء التقلیدیة أو الحدیثة التي أصَّ

  . التطرق إلى أهم النظریات في هذا اإلطار

  التقلیدیة لألمنالنظریة : المطلب األول

الهادفة  تتخذ النظریة الواقعیة من الدولة وحدة التحلیل للعالقات الدولیة ولبناء المقاربات األمنیة،

غیر أمن المدرسة  .إلظهار كیفیة محافظة الدولة على أمنها واستقرارها، في عالم فوضوي وغیر مستقر

الواقعیة ومبادئها مستمدة أساسا من الفلسفة الیونانیة غیر أنه یوجد بعض الكتابات التي ترجع أصلها إلى 

كري لهذه المدرسة في تصنیف األفكار ویوجد اختالف ف .)kautilya" )1كوتیلیا "أعمال المفكر الهندي 

  :أقسام ثالثوذلك باالعتماد على المعیار الزمني الذي یعد أكثر مالئمة بحیث تقسم إلى 

 واقعیة تقلیدیة. 

 واقعیة حدیثة. 

 واقعیة معاصرة. 

 الواقعیة التقلیدیة أو الكالسیكیة:  

الحروب " ثوسودیدس "روادها األوائل وعلى رأسهم  وٕاسهاماتتعود أصول الواقعیة الكالسیكیة إلى كتابات 

والذي فصل فیه دور القوة في سبیل ترسیخ معاییر العدالة أین یمكن للقوي أن یفعل ما تمكنه  البلوبونزیة

باإلضافة إلى  )2(قوته فعله على عكس الضعیف الذي ال یملك غیر الوضوح لما ال یجرؤ على رفضه

واحد وهو تحریر  أكد في كتاباته على مبدأ Machiavel"(1969-1527) مكیافللي"إسهامات الفیلسوف 

                                                           

ناظمة : الكویت ،)ولید عبد الحي: تر(، النظریات المتضاربة في العالقات الدولیةجیمس دوروتي، روبرت بالستغراف، )1(

 .61للترجمة والنشر، ص

.                                                                                                                            24ص، مرجع سابق، لعورراضیة )2(
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، واباحة استخدام كل الوسائل حتى غیر المشروعة في سبیل تحقیق الدین واألخالق السیاسة من مبادئ

  . الغایة المنشودة

بذلك تساهم في لذا فالغایة عنده تبر الوسیلة المستعملة، والغرض من السیاسة للدولة وزیادة قوتها ألنها 

" John Bodin ودان " یؤكد مثل Hobbes"(1679-1588)هوبر  توماس"كذلك یؤكد .)1(تدمیر نفسها

على أن السیادة مطلقة وال ترد علیها أیة قیود نتیجة للعقد االجتماعي الذي أبرمته الجماعة برضاها، قصد 

  .حفظ السالم وتحقیق الصالح العام

مور "و "R-Aron ریمون "ومن أبرز الباحثین والمدافعین عن هذا الطرح الواقعي في العالقات الدولیة 

بمبدأ توازن القوى Aron  آروناللذان یتقاسمان نظرتهم للمجتمع والعالقات الدولیة، ویأخذ  "غانیتو

رجیة، ففي حین السیاسة للمحافظة على الوضع الراهن ویؤكد على التمییز بین السیاستین الداخلیة والخا

الداخلیة تشهد تمركزا لسلطة استعمال العنف نجد السیاسة الخارجیة تشهد تعدد مراكزها  لیصبح الهدف 

إذا نجد أن . )2(هو المحافظة على بقاء الدولة في المجتمع الفوضوي، والذي یتمیز بحریة اللجوء للقوة

مأزق األمني الذي تتعرض لها الدول، بسبب فوضویة األمن لدى التقلیدین مرادف لألمن القومي، نظرا لل

  .)3("تأمین سالمة الدولة من أخطار خارجیة أو انهیار داخلي" العالقات الدولیة ویعرف األمن القومي هو

  :التقلیدیة الواقعیةمرتكزات 

  :أهمهال ولموضوع األمن على مجموعة مفاهیم یلتحلترتكز الواقعیة التقلیدیة في تحدیدها لوحدة ا

العسكریة هي مقیاس قوة الدولة، ونفهم منها القدرات الدیمغرافیة قوة الجلیا أن یظهر  :وةـلقا .1

إن القوة الفعلیة . والتكنولوجیة والدبلوماسیة الممثلة لكل األبعاد األساسیة لقدرة الدولة للدفاع ضد التهدیدات

                                                           

   .464، ص 1969دار النهضة العربیة، : بیروت. السیاسیة الدولة والحكومة النظممحمد كامل ، (1) لیلى

   .55، ص 2000دار الحقیقة، : بیروت ... ).نظریة العالقات الدولیة(العالقات الدولیةریمون حداد، (2)

 .331، ص 1990المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : بیروت. 2، ط1، جالموسوعة السیاسیةي، النعبد الوهاب الكی)3(
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توظیفها، ألن العدید من دول العالم الثالث للدولة ال تعني مجرد عملیة جمع لهذه بل في القدرة على 

 .)1(غرافیة كبیرة وثروات معدنیة هائلة إال أنها من أفقر دول العالمو تمتلك قوة دیم

لما تمكنت من عالقة طردیة، فكلما زادت الدولة من قوتها ك يیة فالوطنویرتبط مفهوم القوة بالمصلحة 

لذا حدد المفهوم . )2(دعت الحاجة للزیادة من قوتها لحا زادت المصاتحقیق مصالح أكثر وأكبر، وكلم

التقلیدي لألمن اقوي في المجال العسكري، والمصلحة الوطنیة في الدفاع والمحافظة على القیم العلیا 

على مجموعة مبادئ تحكم العالقات " H-Morgenthauهانس مرغانتو "للدولة وفي هذا الصدد یؤكد 

  :الدولیة وتتمثل في

  حفاظ الدولة على وحدتها وتعایشها، فجوهر السیاسة هي إلحاق ضرر بالدولةالبقاء هو. 

 فمورغنتو) 3(میزان القوى،هو  الوحید لبقاء الدولة والذي یحكم العالقات الدولیةمیكانیزم ال H- 

Morgenthau  یرفض إدانة سیاسات القوة والحروب، وال یعترف بأهمیة المنظمات الدولیة في الحوار

   .بفضل القوةالقوة، ألجل یؤمن بأن الصراع هو صراع دائم الدولي، و 

فعند انهیار الدّول تبقى االتفاقیات المتعلقة . أكدت القوانین الدولیة على میزة حدود الدولة :ةسـیادلا .2

لبناء الدولة، فیداخلها تراف بها شرط أساسي العلة أولویة وابحدودها مْحتفظة بقوة القانون، والحدود مسأ

 .أعطى لها سلطة احتكار العنف المشروع" ستفالیا"الدولة سلطة سیادیة، ومن مذهب ومنحت 

وداخل اإلطار  إقلیمهاالمعترف بها للدولة في ممارسة اختصاصاتها على  إن السیادة هي تلك السلطة

العلیا  فتعني السیادة أن للدولة السلطة. الحدودي، استقاللیتها في اتخاذ قراراتها على الساحة العالمیة

داخلیا ال أحد یعلو فوقها أو یملي أوامر علیها، وفي الخارج، أي في عالقاتها مع الدول األخرى، فاألمر 

                                                           

 .64، صمرجع سابقجیمس دوروتي، روبرت بالستغراف، )1(

   .58، ص مرجع سابقریمون حداد، (2)

، "انعكاسات تحول النظام الدولي لما الحرب الباردة على االتجاهات النظریة في العالقات دولیة"عبد الناصر جندلي، )3(

 .115ص .)2005-2004السیاسیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم (.دكتوراهمذكرة 
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ال یعني أنها تعلو على غیرها، وانما فقط أنه ال أحد وال سلطة أخرى تملي علیها أوامر دولة كانت أو 

  .منظمة دولیة

  .)1(وینجر عن مبدأ السیادة مبدأ التساوي بین الدول

ویستحیل كذلك . السیادة إذا مطرقة للدولة وال یجدر المساس بها وٕاال اعتبر ذلك تدخال في شؤونها الداخلیة

إن المنظور الواقعي . تقسیمها أو التنازل عنها أو عن جزء منها، وهي المبدأ األول لقیام القانون الدولي

جب بذلك العمل على اإلبقاء على سالمتها وضع الحفاظ على السیادة في قمة المصلحة العلیا للدولة وی

وعدم تعرضها لالنتهاكات، واالستثناء یكون في حالة رد عدوان خارجي أو الدفاع المشروع عن النفس 

  .أوفي إطار تطبیق أسس األمن الجماعي أین یمكن المساس بسیادة الدولة األخرى

واقع وحذرة وتشك في المبادئ المثالیة في جوهرها محافظة ویهتم بدراسة ال"أنها فوصفت السیادة على 

وتهتم بدروس التاریخ وغالبا ما تنظر إلى السیاسة الدولیة بتشاؤم ولیس بتفاؤل ال یدل على فشلها بقدر ما 

  . )2("هو تقدیر لحالتها

   :الجدیدة الحدیثة الواقعیة

ونظرا لجملة من االنتقادات التي  هانس مورغانتوابتدأ مما یسمیه البعض االنغالق المعرفي لواقعیة 

وجهت لواقعیة الكالسیكیة، بحیث جاءت الواقعیة الجدید ُمحاولة للتصحیح واعتماد أطر جدیدة ال تحید 

عن المنطق والمنطلقات األساسیة للفكر الواقعي على غرار المحافظة على افتراض أن القوة متغیر رئیسي 

تجاهین تبدأ عندما یعتبر الواقعیون الجرد أن المشكل أألساسي الفي السیاسة الدولیة، لكن الفروق بین ا

للعالقات الدولي هو بنیة النظام الدولي ولیس كما هو اإلدعاء عند الكالسیكیین بأنه الطبیعة البشریة غیر 

                                                           

)1( Anatol Ayissi et Ibrahima Sall (dirs). L’tte contre la Prolifération des aremes légères en afrique de l’ouest: 
Manuel de formation des forces armées et de Sécurité, 6 enève, Publications des Nations Unies, 2003, p03. 

)2( James S, Rosenan, Mary Durfee, thinking theory thouvughly Approvachesto an Incoherent urvorled, 2 not ed. 
(Colorado: West Vieux Presse, 2000), p11. 
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ات النظر إلى العالقات الدولیة كعالقكما تم النظر إلى الواقعیة على أنها الطریقة التي یتم وفقها  .الخیرة

قوة، فقد بلغت الواقعیة أوج جاذبیتها كنظریة أو كمجموعات مقترحات حول الفرد والدولة والنظام الدولي 

   .)1(تأمل الواقعیة وماري دیر فحسب جیمس روزنو

  :منألل النظریة النقدیة: المطلب الثاني

والدولیة، خاصة مع  الوطنیة،مشاكل الجهویة، لبدأ األمن یأخذ أبعادا صعبة اعد والتعریف أمام تعدد ا

فعلم االثنیات "لذا . نهایة الحرب الباردة، فأصبحت مشاكل الیوم مشاكل محلیة ألمن بعداتفجر مسألة 

وٕان كان األمن في صورته العسكریة ال یزال یحتفظ بكامل  (ETHNOLOGIE).)2("اإلستراتیجیةاستخلف 

حالیا بالعدید من األوجه غیر العسكریة، المضرة بالسلم مزایاه، فالعدد من األفراد القانون الدولي یقرون 

وباألمن الدولیین فعلى األمن ومقارباته، اإلجابة على من التحدیات الجدیدة، التي كانت تحتل االهتمام 

مساواة داخل وبین الدول، تدهور البیئة، األوبئة والتمییز مع خرق إذ نجد الفقر والال. لنسبة للدولالثاني با

إلنسان، تتجاوز أخطارها حدود الدول، مهددة مصیر اإلنسانیة ومتجاوزة قدرة الدولة عن مواجهتها حقوق ا

النظر فیه، األمر الذي یستلزم أخذ  إعادةلذا مفهومنا التقلیدي لألمن هو في انهیار وال بد من  .لوحدها

  .  )3(التحدیات الخارجیة لألمن وبنائها في داخل العالقة مع حاجات المجتمع

 :النظریة النقدیة -1

عادة صیاغة الموضوع المرجعي لألمن، الذي یترجم في هي مواقف نقدیة موجهة أكثر رادیكالیة إل

 دالتركیز على محوریة اإلنسان في فلسفة األمن الجدیدة، فموضوع األمن المرجعي لم یعد في الدولة كتجری

حول تعریف  إجماعغم من عدم وجود وبالر " اإلنسان"موضوعیة وهي وٕانما هي مرجعیة  فلسفي مواجهة

                                                           

 .26ص ،مرجع سابقلعور، راضیة )1(

)2( Marié-Hélène LABBIE ", es nouvelles dimentions de la Sécurité", Politique, Etrang-ère, N°×4, Hiver 99/00, 
pp917-921. 

)3( Johan VERBERE ",  a New Sécurité Concept for a new Eureope". Studia Diplomatica-voli, N°3- 498 pp, 125-
149, p125. 
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والتي  التحلیل ما بعد الحداثة إطارمحدد للنظریة النقدي، إال أنه یعترف لها بأنها النظریة التي تدخل في 

تعد " نقدیة"إلى إن استعمال كلمة " k. krause زت كرو نكا"تشیر إلى الواقع االجتماعي المركب، ویشیر 

المسجلة داخل المنظور العقالني، والتي تشكل مراجعة عنیفة للجذور كمضلة لجمع مختلف األعمال 

  .الفكریة للفكر التقلیدي

والدولة، فهم ال یأخذون بعین االعتبار  ىالمنظرون النقدیون عن كیفیة بناء مصطلحي الفوض فیتساءل

ي وتاریخي كواقع كون الدولة الموضوع المرجعي الوحید أو األساسي، كونها تطورت في محتوى اجتماع

، )كالدولة، النظام الدولي، العقد االجتماعي والمأزق األمني(خاص، وهي كغیرها مجرد تجرید فلسفي

مجرد اقتراحات حول الطبیعة السیاسیة لهذه  وٕانمافالدولة والمصلحة الوطنیة لیست قوانین طبیعیة 

  .)1(المواضیع وبعالقاتها بالسیادة

مجال أوسع  وٕادراجلقد صرح النقدیون برغبتهم في إحداث القطیعة مع الرؤیة الكالسیكیة مع األمن، 

لمواضیع أخرى كحقوق اإلنسان، التنمیة وحمایة اإلنسان، ورغم اختالفاتهم إال أنهم متفقون في نقاط 

یعد بذلك لألمن إلى مقاربة تأمیلیة، ولم instrumental)( اقتراحهم تغیر المقاربة اآللیة، لألمن: تحلیلیة

اتخاذ المرجعیة األنسب لبناء  وٕانمامن،  إذ أن األمن ال یعني التركیز فقط على التهدید یعني عندهم الال

فتهدف النظریة النقدیة إلى إعادة  .المقاربات الهادفة إلظهار سبل تحقیق األمن في مختلف المستویات

جه أكثر أخالقي وشامل، لتمكین الفرد من التحرر مما یهدد في الدراسات خلق العالقات الدولیة في تو 

  .الضروریة لألبعاد االجتماعیة والثقافیة والمحتوى التاریخي

  :مفهوم األمنلالتصور النقدي  .1

  :من نقد تركیز الواقعیین على فكرتي ینطلق النقدیون

                                                           

جامعة العلوم  :، فرجینیا)مقاربة استیمولوجیة(نظریات السیاسة المقارنة ومنهجیة دراسة النظم الغربیةنصر محمد عارف، (1)

   .76، ص1998اإلسالمیة، االجتماعیة، 
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 ر أنه توجد نقاط اتفاق بین النقدیة انعدام الثقة ومسألة الغش في تحلیالتهم للمعضلة األمنیة غی

هذا األخیر وٕان لم یكن ملموسا فإن  .والواقعیة الجدیدة خصوصا ما تعلق بوجود شعور لدى الدول بالتهدید

 .)1(ءذلك یعود إلى سوء النیة تجاه الدول األخرى خاصة فیما یتعلق بتهدید البقا

یرفض النقدیون كون الدولة الشيء المرجعي الوحید لألمن ألن الدولة حسب العقد االجتماعي تعد 

وسیلة لضمان أمن األفراد، فأصبحت هي الغایة، وأصبح أمنها على حساب أمن مواطنیها، رغم هذا 

لقیام بها، أصبحت تثیر التساؤل عن كیفیة ا سلوكیاتهافالنقدیون ال یخرجون الدولة من تحلیالته، ألن 

ولیست لماذا قامت بها، ونفس الشيء یقال عن الحروب والنزاعات، لذا فالفرد أو اإلنسان یتواجد في قلب 

  .التحلیالت النقدیة لألمن

كما یركز النقدیون على  المركب االجتماعي السیاسي التاریخي الذي یرى فقه النقدیون أن األمن بناء  - 

 بقات األكثرلمكافحة كل ما یهدد األقلیات، النساء، الط یهدفالنعتاق التحریر وا: اجتماعي مرادف لمفهوم

 .)2(فقرا 

وتهدف النظریة النقدیة إلدراج القیم األخالقیة والعدالة في العالقات الدولیة، والتي یوجهها مصطلح  - 

المرجعیة الفرد  فمقاربة األمن اإلنساني التابعة من الدراسات النقدیة تضع (Emancipation)التحریر

 .Masc)"هوركایم"ویعود هذا المصطلح إلى " تحریر"في كلمة  الوحیدة لألمن الحقیقي معرفة لدیهم

Horkheimer) النقدیة إلى سعادة كل األفراد وهو یعني بهذا  یرجع هدف النظري حسبه والذي

الفرد، أي اإلنسانیة حالة اجتماعیة دون استغالل وال استبعاد، أین یتواجد فیه رعیة أوسع من : "المصطلح

 .)3("الواعیة بنفسها أو بذاتها

                                                           

 .36ص ،مرجع سابقلعور، راضیة )1(

 .37ص ،مرجع سابقلعور، راضیة )2(

)3( Dario BATTESTELLE. OP. CIT. p455. 
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ومن خالل ما سبق نجد أن في التصور النقدي في الدولة یجعل منها مهددة لألمن وعاجزة عن توفیره 

ویجعل األمن كتحریر من األمن اإلنساني  لألفراد عكس التصور الواقعي الذي یرى بأنها الضامنة لألمن

ما یعیق اختیارات الفرد الیومیة من جهة، ومن جهة ثانیة یستدعي التنسیق  مفهوما شامال كونه یمس كل

إذ أن النظریة النقدیة الوطني، اإلقلیمي، والعالمي : یاتوالتعاون لتحقیق التحریر على كافة المستو 

ابعة المقاربات الت إحدىتستوحي أفكارها كذلك من نظریة الحقوق الفردیة، لذا فمقاربة األمن اإلنساني تعد 

 .من النظریة الشمولیة، المركزة على الفرد أین حقوق اإلنسان تعد في نظرها أهم من الدولة ومن سیادتها

I.األمن وفق التصور البنائي : 

  .لقدرة العدید من النظریات على رأسها الواقعیة الجدیدةلقد كانت نهایة الحرب الباردة اختیارا حاسما 

وتعود الجذور المنهجیة للنظریة البنائیة إلى النظریة االجتماعیة، فالنظر إلى العالم نظرة بنائیة كان  

  (R. j-Girard) جون جیرارد روبيوغیره؛ غیر أن  كانت: األساس لنظریات العالقات الدولیة كما طرحها

تحدث هذا األخیر عن دور أین " دوركایم"و، (M. Weber)ماكس فیبر ىلإ یرى أن جذور البنائیة تعود

تنطلق البنائیة من جملة من االفتراضات األساسیة من أجل فهم . )1(الفواعل المثالیة في الحیاة االجتماعیة

 :وٕادراك السیاسة الدولیة تتمثل في

 "وستیف سمیث لیسیجون ب: "في هذا  الصدد یقول األستاذ: الدول هي الوحدات األساسیة للتحلیل )1

 في في أن ما یمكن أن یفصل محوریة الدولیة كوحدة تحلیل عند الواقیین والبنائیین هي أن الواقعیین الجدد

 . شرحهم للسیاسات  الدولیة تعتبرونها كیانات وجدت فقط ألجل توزیع القدرات المادیة

السیادة المطلقة  تطورت للحد من (kant) كانتو (GROTIUS)غروتیوس  فنجد في مشروع كل من

أوائل  الة إنسانیة، لذا فیعدان منللدولة، ومن أجل تنظیم المجتمع الدولي على أسس أخالقیة، وعد

                                                           

 .38ص ،مرجع سابقلعور، راضیة )1(
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علیها النظریة النقدیة في اتخاذها  رتكزتالذي  ،الكوسموبویتانالمفكرین الذین ساهموا في تطویر الفكر 

الطرح البنائي یولي أهمة لألفكار هذه األخیرة التي تقع لكن األمنیة بدال من الدولة  الفرد مرجعیة للدراسات

  .في المرتبة األولى ضمن المنطلقات النظریة البنائیة

 أهمیة األفكار إلى جانب القوة المادیة في تشكیل البنیات. 

 دور الهویات وتأثیرها على سلوكیات الوحدات ومصالحها. 

 التداخل بین البنیة والفاعل. 

تشكل هذه األخیرة اللبنة أین  Intersubjectivité التذاتانیةیسمى بالبنائیون بفكر  ما: االفتراض الثاني

  .لدولاألساسیة للنظام القائم في ا

أن هویات ومصالح الدول تتشكل في معظم أجزائها بفعل البنى االجتماعیة أكثر ما هي : االفتراض الثالث

  .موجودة بشكل معزول ضمن النظام

في كون الفرد ال وجود لحقه له دون وجود الجماعة، ألن إعطاء  الحقوق الفردیة نتقد نظریةتوبالتالي 

الحق یستلزم وجود طرف آخر یحترمه ویضمنه، فال یمكن القول بأن الفرد في المرحلة الطبیعیة كان 

یتمتع بجملة من الحقوق، وٕاما لالستبداد في حالة سیطرة وتسلط الدولة، وهما نتیجتان تضران بالفرد 

القومیة ز فكرته على تمثیل الشبكات الغیر ترتك: (J. Burton)وفي هذا الصدد یقول. )1(لدولة معاوا

أین یظهر فیها انفالت هذه التعامالت من الحدود  "بشبكة العنكبوت" ویقوم بتمثیل هذه العالقات. تعددةمال

وكذلك من بین المفكرین للنظریة النقدیة الذین ساهموا في بروزها، والتأكد على أهمیة الفرد، وعلى . المادیة

  : أهمیة جعله في محور االهتمامات، وخاصة منها المجال األمني نجد

                                                           

   .249، ص 1969العربیة، دار النهضة : بیروت. النظم السیاسیة الدولة والحكومةمحمد كامل ، لیلى (1)
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  بوث(K. Bouth):  إذ یرى أن الحكومة ال ینبغي أن تبقى المنظرین النقدیین، أبرز من یعد

المرجعیة األولى لألمن كونها أصبحت في الكثیر من الحاالت المصدر األول لألمن الكثیر ممن 

حارسة أمنهم، فهو بذلك یوسع من توسعه لألمن والذي  من أن تكون دالیعیشون تحت سلطتها، ب

األساسیة التي أصبحت من فواعل غیر  ةه یمس بالمرجعیأنرجة یتجاوز التحدید العسكري للتهدید لد

الدولة، وذلك في كونها أضحت في الفرد والجماعات، ونجده بذلك یدعم فكرة كون األمن اإلنساني 

  .)1(أكثر أهمیة من أمن الدول

من افرد الموضوع المرجعي الرئیسي لألمن بدال من الدولة، هذه األخیرة  (Bouth)بوث  ویجعل

التي هي مجرد فاعل لألمن من بین غیرها من الفاعل، كالمنظمات غیر الحكومیة، المجتمع المدني 

 .)2(هو الموضوع الرئیسي لألمن بدال من مسألة البقاء بقاء الدولة" التحریر أو العتق"وبالنسبة إلیه 

ذلك فإن كان الواقعیون قد ركزوا على الدولة كوحدة تحلیل أساسیة أثناء مناقشتهم لمعضلة  خاللومن  

األمن فالنقدیون اتخذوا الفرد وحدة أساسیة لذلك فقد ركزت الدراسات األمنیة في حمایة الفرد والجماعة 

  .اإلنسانیة بصورة شاملة

  

  

                                                           
)1( Dario BATTESTELLE. OP. CIT. p255. 

 
)2( Ibid. p455 
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  ماهیة االنفالت األمني: المبحث الثالث

اإلنفالت األمني من بین المواضیع الحدیثة في مدرسة العالقات الدولیة، فهو یرتبط  یعد موضوع

  .ارتباطا وثیقا باألمن الذي یحدث نتیجة فقدان الدولة لهیبتها

  :منيألل اإلنفالتلتطور مفهوم  التأصیل التاریخي: ولالمطلب األ 

وتؤثر سلبا في حیاة الجماعات یحدثنا التاریخ القدیم والمعاصر عن ظاهرة خطیرة جدا أثرت 

أو ما نسمیه الیوم بظاهرة االنفالت األمني، فالدول " ضد األمن"والشعوب واألمم والدول وهي الظاهرة 

على وجه الخصوص كي تستمر ككیان سیاسي مهابة الجانب قویة البد لها من قوة تحافظ بها على أمنها 

واألمن بمفهومه الواسع والشامل هو عصب حیاة اإلنسان وسیادتها وسالمتها وسالمة مواطنیها وأراضیها، 

  .والجماعات واألمم والدول

كما شهد  العالم ما بعد الحرب الباردة، ظاهرة الدول العاجزة سواء كمصدر أو كمحصلة للنزاع بین 

المجموعات اإلثنیة، والتي تعمل في كل حالة على تغذیة هذه الوضعیة، ففي غضون ذلك یختفي تحكم 

ولة بإقلیمها وتنتقي مظاهر سیطرة الحكومة واحتكارها الستخدام القوة ووسائل القهر، واألهم من ذلك الد

  .هو أن المجموعات المتناحرة تتبنى إستراتیجیة إشاعة الفوضى لتحقیق أهدافها

إال أن اعتمادها على . وهدفها بالتالي لیس االستیالء على السلطة ألن ذلك لیس في حدود إمكاناتها

إستراتیجیة إشاعة الفوضى جعلها تلجأ إلى أسلوب جدید للمواجهة باستخدام المیلیشیات شبه العسكریة، 

العصابات اإلجرامیة واألطفال، وهذا لسهولة تعبئة هذه الفئات والتحكم بها وحتى توریطها في أعمال 

  .)1(إجرامیة محظورة دولیا

                                                           

العدد  .والقانون ةدفاتر السیاس، "عة السیاسة العامةخطاب األمنیة وصنا: المعضلة األمنیة المجتمعیة"، زقاق دلعا)1(

  .106، ص)الجزائر(، جامعة باتنة2011جوان5
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ف قد یلجأ للعنف والحرب ألن اإلحساس بالضعف ألن التاریخ أثبت في العدید من المرات بأن الضعی

یؤدي إلى سوء التفاهم حیث تفسر شيء الذي لا، )1(یلغي صفة األمن علیه ما یؤدي إلى محاولة زیادته

هذه اإلجراءات من طرف دول أخرى أنها تهدید لسالمتها وأمنها، وهذا هو المفهوم الواضح للمعضلة 

اخلي فهي تكمن في الشعور بالتهدید الذي تحس به جماعة اثنیة من األمنیة الدولیة أما على الصعید الد

  .)2(جماعات أخرى

قام العدید من المؤلفین بتقدیم تفسیرات مختلفة للمعضلة األمنیة، ومن أشهرهم روبرت  1950منذ عام 

ومن ثم أصبح ... جرفیس، تشارلز فالزر، باري بوزان، وشیوارت كوفمان، دیفید الك ودون لدروتشایلد

الدفاعي للواقعیة ، وعلى مفهوم المعضلة أو المأزق األمني المیزة األساسي للحوار بن التیارین الهجومي و 

الفكر الواقعي  - الرغم من انبثاق هذا المفهوم عن المعسكر الواقعي، فإنه لیس مقتصرا على هذا الفكر

  .في كتاباته البنیویةوینت فمثال ألكسندر 

كما ظهر في أدبیات الدراسات األمنیة النقدیة، وأغلب استعماالته الحالیة تتنوع بتنوع مواضیع 

، من خالل كتابه عن المعضلة األمنیة والصراع اإلثني لباري بوزانلصراعات اإلثنیة بالنسبة الخالفات كا

ومن ثم أصبح مفهوم  .)3(1996الیوغسالفي والسیاسة الغربیة " االنفجار" لكوفمان، وبالنسبة 1993

انفرط فیها عقد یتطور بتطور األحداث والوقائع التي  - أمنیة- المعضلة أو المأزق األمني أو الظاهرة الضد

األمن واالستقرار إذ ساد االنفالت األمني بدل االستقرار والسالم وعمت الفوضى بدل النظام، واألسباب 

كانت عدیدة متنوعة فقد شهد التاریخ ازدهار دولة العرب في األندلس ثم سجل سقوطها المریع وانقسامها 

                                                           
)1( Andreu Butfoy, "amelioratingthe Security dilemma Structural and Perceptual approaches to Strategcrefor", 

Cabera, aprill1996. 

)2( John Mcotter;  "Cultural Security dilemma and ethis Conflictin in geogia", The journal of Conflict Stadies, 

vol, 21, Spring 1999. 

)3( Alan Collins, "State –induced Security dilemma maintaining the trange duy “the Security dilema ." journal of 

the Nordig int Studies association, 2004, p05 
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وط الذي أدى إلى ضعف الدولة العربیة إلى دول للطوائف كل استأثر بما وصلت به یداه فحدث السق

  .وتفشي ظاهرة الفلتان األمني بسبب التوحد في دولة عربیة واحدة  قویة مهابة

لقد كان الفلتان األمني سببا مباشرا في ضعف دول ملوك الطوائف وشجع أعدائهم على الطمع فیهم 

  .دانت لهم البالد بأسرها ثمانیة قرون وٕاذ كاد نار الفتن بینهم مم أدى إلى خرج العرب من األندلس بعد أن

كما شهد التاریخ المعاصر على الكثیر من ظواهر االنفالت األمني في دول عدیدة كالصومال  

بسبب التطاحن على السلطة بین القبائل والجماعات واألحزاب فانهارت بسبب ذلك منظومة األمن وأصبح 

عندما .وى وفي ظل الفوضى واالضطراب والقلقاإلنسان یعیش في ظل تصفیة الحسابات وسیطرة األق

سیطر . ضعفت یوغسالفیة كدولة ودب الضعف والوهن في أوصاله انقسمت وتقاتلت في حروب دامیة

بدل الطمأنینة والسالم " أمنیة - فیها الرعب والقتل والتصفیات العرقیة الجماعیة وسادت الظاهرة، الضد

وسبب لغزو العسكري األمریكي للعراق شهد : ومثال آخر. ةواالستقرار لعوامل داخلیة وخارجیة متعدد

التاریخ مثال حیا وواقعیا لنتائج االنفالت ألمني وآثاره المدمرة على الشعب العراقي العظیم وعلى مقدراته 

وممتلكاته وهویته وعروبته ودینه وعقیدته وشخصیته وعلى تاریخه وأصالته وعلى مكوناته العرقیة والدینیة 

والسبب األساسي هو انفراط عقد الدول العربیة وضعفها وما تعانیه من فراغ أمني . )1(الخ...ادیةواالقتص

بسبب عدم قدرتها على التوحد في دولة عربیة واحدة رغم المحاوالت الدءوبة للمخلصین من أبنائها 

  .وقادتها

  

  

  

                                                           

  :متحصل علیه من ".هل اإلرهاب السني حرام واإلرهاب الشیعي حالل"فیصل قاسم، . د )1(

http://Sarai Bdab. ahlamontada- net/t8274-Topie.  
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  :يتعریف االنفالت األمن: الثانيالمطلب 

التي تسود المجتمع أو الدولة متى انفرط عقدها أو فقدت قوتها وهیبتها  –أمنیة هو أحد الظواهر الضد

وهیمنتها وسلطانها وقدرتها على السیطرة ولتحكا فیختل توازن القوى وتحل الفوضى وتعم الغوغائیة 

ونتیجة لذلك فسوف نتطرق إلى بعض التعاریف الخاصة باإلنفالت . )1(وتضطرب حیاة الجماعات واألفراد

  :بتدئین بالتعریف اللغوي واالصطالحي ومختلف أراء الكتاب حول هذا المفهوم كما یلياألمني م

السالمة والطمأنینة لجمیع األفراد والمجتمع في كل مجاالت الحیاة، وٕاصالح الفرد في المجتمع، 

وتحقیق أهدافه التي تتجلى بالعلم والتعلم والتربیة والثقافة، والوصول بالفرد والجماعة إلى حالة من الصراع 

تحقیق األمن االجتماعي للفرد توصف بأنها حالة اجتماعیة مثالیة، والسبیل الوحید للوصول إلى ذلك هو 

والجماعة حیث إن أخطر ما یهدد المجتمع هو فقدان األمن الذي قد یحدث نتیجة عدة أسباب أهمها 

مصطلح اإلنفالت  ومعنى Chaos and Corruptionغیاب سلطة القانون وتفشي الفساد والفوضى، 

  .بمعنى مهرب یفرون إلیه، )Chaos Security )2عربي انجلیزي  قاموس. المعاني األمني في قاموس

  :وجاء في معجم المعاني الرائد

فهو منفلت والمفعول منفلت منه، انفلت السجین من الید  ،ینفلت، انفالتا من انفلتاإلنفالت من الفعل 

  .بمعنى یتسرب: نفلت الغاز من القنینةوا وانفلت من العقاب أي نجا تخّلص وهرب: ُحرَّاسه

 .)3(تملصه من تحت سیطرتهو  خروجه بمعنى :بین یدیهوكذلك انفالت األمر من 

  

                                                           

 .مرجع سابقفیصل قاسم، )1(
 

  :متحصل علیھ من ."عربي انجلیزي: قاموس المعاني")2(
http://www.almaany. Com/ar/dict/ar-ar. 

 :                            متحصل علیه من". معجم عربي عربي - معجم الجامع ") 3(
http://www.almaany. Com/home-PHP?/ anguage: arabic & lang name. 
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  :صرةامعال ةیربعلغة الوجاء في معجم ال

  .ت واإلفالتالتفلُّ : وجاء على لسان ابن منظور، فلتتخلص، ونجا بسرعة انفالتا أي  - انفلت: انفلت

  .)1(التخلص من الشيء فجأة من تمكث: واالنفالت

  .والطمأنینة لجمیع أفراد المجتمع في كافة مجاالت الحیاةفیعني السالم : أما مصطلح األمن

التي تسود المجتمع أو  أمنیة الضد -الظواهر هو أحد« :فالت األمنيناإل سمالدكتور فیصل قاوُیعرف 

الدولة متى انفرط عقدها أو فقدت قوتها وهیبتها وهیمنتها وسلطانها وقدرتها على السیطرة والتحكم فیختل 

أن سبب انهیار  فهنا یؤكد )2(»وتحل الفوضى وَیعم الفساد وتضطرب حیاة الجماعات واألفرادتوازن القوى 

  .ةستقرار داخل الدولة القویالدولة یعود إلى طغیان الفساد والفوضى والال

  هو مجموعة الظواهر التي یعیشها المواطن من انتشار السالح بأیدي  الكاتب نبیل دویكاتویعرفه

ت السرقة، عملیات النصب واالحتیال، انتشار جرائم القتل واالعتداءات، تخریب ممتلكا المواطنین، انتشار

رات، الخروج عن القانون، انتشار ظاهرة التهریب وغیرها الكثیر التي العامة أو الخاصة، انتشار المخد

الفقر  لیس هذا فحسب بل أنه یعاني من، )3( »تزید من حیرة المواطن وربما یكون ضحیة لبعضها أیضا

والبطالة وتراجع األوضاع االقتصادیة والصحیة واالجتماعیة، وفي نفس الوقت فإنه یتابع أیضا أخبار سوء 

اإلدارة وهدر المال العام، والفساد والرشوة والمحسوبیة في شتى المجاالت وكل القطاعات، كما یتابع 

ریعي وهنا یؤكد الدكتور نبیل ضعف أدار الجهازین التنفیذي والقضائي، فضال عن شلل الجهاز التش

عدم تواصل وتفاعل المواطن العادي مع الهیئات الرسمیة أو الغیر الرسمیة یؤدي إلى على دویكات 

  .إحساس دائم وعمیق بعدم األمن واالستقرار والخوف من المستقبل

                                                           

 :  متحصل علیه. 2003، دار صادر، 1، ج"لسان العرب"منظور، ابن   )1(

http://www.google-iq/Cse? /Csc?: Partnerpub/ar-ar. 

 .مرجع سابقفیصل قاسم،  )2(

  :متحصل علیه من". االنفالت األمني"نبیل دویكات، )3(
http://SaraibdaB. Ahlamontada- net/t8274-topie.        
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 والتي ترتبط من المفاهیم مفهوم واسع یشمل جملة« :محمد إبراهیم المدهونوجاء في تعریف 

بموضوع القیم التي یقود انهیارها، أو على األقل تراجعها، إلى الشعور بعد األمن واألمان  بمجملها

وهو ما یدفع كل المواطن إلى االجتهاد في البحث عن بعض المتطلبات التي توفر له  )1( ،»واالستقرار

  .حالة من الشعور باألمن واالستقرار لحیاة أفضل

أن االنفالت األمني ینصب على قیام مجموعات مسلحة من المدنیین  «:يهاني الدیبانالكاتب  ویعرفه

وهنا یبین  )2(،وأفراد الشعب، بممارسات عملیات اعتداء وٕاطالق النار وقتل فوضوي ضد عناصر األمن

ستفهام حول الید التي تقف وراء الممارسات واالنتهاكات التي یطلق علیها كمصطلح العالمات التساؤل وا

  .نیافلتانا أم

أمنیة التي تسود المجتمع أو -هو أحد الظواهر الضد: مجمل القول نقول بأن االنفالت األمني وفي

الدولة متى فقدت هیَبتها وقوتها وهیمنها وسلطانها وقدرتها على السیطرة والتحكم فیختل توازن القوى وتحل 

  .الفوضى ویَعم الفساد وتضطرب حیاة الجماعات واألفراد

  :االنفالت األمني إلى نوعینویمكن تصنیف 

 .ویشتمل كل أقالیم الدولة أو المجتمع: االنفالت األمني الكلي .1

قد یشتمل جزًءا فقط أو أجزاء من الدولة أو اإلقلیم أو قد یكون في جانب : االنفالت األمني الكلي .2

 .دون األخر

 

 

  

                                                           

  :متحصل علیه من -"هل من طریق... محمد إبراهیم مدهون، االنفالت األمني)1(

http://miftah-org(Arabic/Display-cfm!Docld)   

  :متحصل علیھ من - "واالنفالت السیاسي... االنفالت األمني"ني الدیباني، ها)2(
http://Sarai Bdab. Ahlamontada- net/t8274-topie  
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  االنفالت األمني ببعض المصطلحات المشابهة عالقة :المطلب الثالث

  .تبیان العالقة بین مصطلح االنفالت األمني وبعض المفاهیم ذات الصلة والتي لها عالقة به یمكن

  :فوضىالباالنفالت األمني  ةعالق

وبالمعنى الرسمي  - على المستوى الدولة" غیاب الحكومة"عن حالة  یة بأنها تعبرو وتعرف الفوض

ا بالتأكید سمة من سمات النظام الدولي وبهذا المعنى فإنه. فإنها تشیر إلى عدم وجود لسلطة مركزیة

ومن حیث الظاهر نجد أن منطلق . االجتماعي والسیاسي الذي تحدث فیه العالقات الدولیة وتحدد اإلطار

الفوضویة حاسم، فالدول هي العناصر الفاعلة الرئیسیة الموجودة في بیئة المساعدة الذاتیة والتي تكون 

ا االنفالت األمني هو نتاج الفوضى والفساد داخل الدولة وهذا یعني أن أمَّ . )1(فیها المعضلة األمنیة ملحة

  .لفوضى لها عالقة باالنفالت األمنيا

  :ستقرار السیاسياالبعدم االنفالت األمني  ةعالق

ظاهرة عدم االستقرار ظاهرة تتمیز بالمرونة والتبییت وتشیر إلى عجز النظام السیاسي بسبب 

الجماهیر وتوجهاتها مما یؤدي إلى  توقعاتیلزم من تغیرات لمجابهة  ضعف مؤسساته عن إجراء ما

لذلك فإن العنف السیاسي مفهوما . العنف المتبادل وتوسیع دائرة الصراع وتفویض شرعیة النظام وفعالیته

دم االستقرار فهو المظهر الرئیسي لهذه الحالة، ویعد قرینة واضحة على انعدام عفهم حالة لمركزیا 

 .الدولة ستقرارإألن االنفالت األمني یتولد من عدم  ،)2(ار السیاسياالستقر 

 

  

                                                           

متحصل علیه  ."تطور االتجاهات المدرسة في تحلیل العالقات الدولیة والسیاسة  الخارجیة "، بولمكاحلإبراهیم مدهون )1(

  :من
http://boulemkehel-yosalite. com.  

  .108، ص2002، 01، العدد مجلة الباحث ".رؤیة نظریة حول العنف السیاسي"، قبي دمآ)2(



 المنطلقات المفاهیمیة و النظریة لالنفالت األمني:                 الفصل األول

 

 
37 

  .بالمأزق األمنياالنفالت األمني  ةعالق

یدفع استعداد الدولة الدائم للقیام بالحرب إلى زیادة قدراتها العسكریة تخوفا من قوة وتفوق الدول األخرى، 

العسكریة التخاذها اإلجراءات الدفاعیة للدولة األولى التي تسعى بدورها إلى تأمین نفسها بزیادة قوتها 

  .)1("المأزق األمني"تهدیدا لها، مما یؤدي في األخیر في الوقوع في 

ي ضرورة االختیار بین أمرین، كالهما غیر مرغوب فیه، مما یدفع الدولة عتستد ةحال مني هووالمأزق األ

الوضعیة التي تقع فیها الحكومات إزاء مشاكل تمس بأمنها، : فهو إذا. حل مرضي لها وٕایجادفي استحالة 

هذا فیما یخص المأزق األمني أما االنفالت .)2(وأین الخیار یكون بین أمرین متساویان وغیر مرغوب فیهما

یؤدي إلى األمني فهو ظاهرة ضد أمنیة  بحیث تسود الفوضى وعدم تطبیق الفانون داخل الدولة وهذا ما 

   .هشاشة الدولة وانهیارها

  .بالمعضلة األمنیةاالنفالت األمني  ةعالق

كتب في ذلك الوقت عن الحروب   Thucydidesالمعضلة األمنیة معترف بها منذ زمن طویل 

 lacedaemoniansأثار الرعب لدى  اإلثنیةأنه النمو القوي للقوة  péloponnésienالبلوبونوزیة 

ضرورة محاربة لذلك أعتبر أن المعضلة األمنیة كانت وراء كل الصراعات بین الدول  إطارووضعها في 

فالمعضلة األمنیة تعني عموما وجود تهدید اتجاه قیم مكتسبة واقترانه بالمخاوف ومشاعر الریبة والشك 

 سیبقى من حتى وٕان كانت نوایا الطرف حسنة فإنهور بالألمن یولد مزیدا بالشعور باألضد اآلخر، والشع

أیضا كمأساة من الصعب  Butter fieldهناك لآلخر تخوف دائم یؤدي إلى المأساة وهو ما یعتبره 

  .)3(التغلب والتخلص منها

                                                           
)1( Ken Booth, and J. Wheeler, “the Security dilema” in Baylis(john), andRengger(N.J)(eds), Dilemmas of morld 

Politics, (international issus in chnging morld), New your, 2006-1992, p29 
)2( Ibid. P30. 

تبة العصریة المك: ، الجزائر"الجزائر أوروبا والحلف األطلسي المعهد المتوسطي لألمن في الجزائر"عنتر، بن  عبد النور)3(

 .13، ص 2005للطباعة، 
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أما االنفالت األمني یحدث نتیجة تدهور العالقة بین السلطة الحاكمة واألفراد المجتمع خاصة إذا كان 

  .   انلحان متشابهطالنظام دكتاتوریا وبالتالي فهما مص

  مني ألمستویات االنفالت ا: لرابعالمطلب ا

إذا ما تفشت وسادت أدت إلى الكثیر من العواقب الوخیمة وعلى  االنفالت األمني ظاهرة خطیرة 

  .ككیان ومجال مختلف المستویات ابتداء بالفرد وانتهاء بالدولة

  :نفالت األمنيلال  المستوى المحلي :أوال

  والطمأنینةانعدام االستقرار. 

 ارتفاع نسبة الجریمة والسطو المسلح. 

 االغتیاالت والتصفیات الجسدیة وتصفیة الحسابات القدیمة بین الجماعات واألفراد. 

 وغیرها ما یؤثر ... تدني مستوى الخدمات العامة وتوقفها كالكهرباء، المیاه، المواصالت، االتصاالت

 .استثناءبشكل مباشر على حیاة كل أفراد المجتمع دون 

 تخلف المجتمع والدولة عن ركب الحضارة والتقدم. 

 ارتفاع األسعار وندرة الموارد. 

 تصفیة العناصر و القدرات العلمیة في المجتمع. 

 النزوح السكاني 

 التضخم المادي في العملة. 

  1(في المجتمع أو الدولة اإلنتاجتدهور أو توقف عجلة(. 

                                                           

   .مرجع سابقفیصل قاسم، )1(
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 تسرب عناصر وجواسیس الدولة المعادیة والقیام بعملیات التخریب والتدمیر لمكتسبات المجتمع . 

  تغذیة النزاعات واالختالفات بین الطوائف والجماعات الدینیة والعرقیة من قبل األعداء أصحاب

 . المصالح

  لةوغیرها للدو ... نهب وسرقة وائتالف المكونات العلمیة والثقافیة واالقتصادیة. 

 وغیره في ظل غیاب سلطة وقوة القانون.... تفشي الفساد والتهریب ورواج المؤثرات العقلیة. 

  تقسیم الدولة الواحدة إلى كیانات قزمیة وفق التقسیم القومي أو الدیني ووفق مخططات األعداء

 .الخ...ومصالحهم

  : النفالت األمنيل يقلیمالمستوى اإل: ثانیا

 حدودها اإلقلیمیة مما یسمح بتسلل العناصر المعادیة للمجتمع والدولة تفقد الدولة السیطرة على. 

  طمع الدول المجاورة في ضم بعض األقالیم إلیها وخاصة إذا كانت هناك نزاعات مسبقة حول الحدود

 .واألقالیم

 قد یؤدي االنفالت األمني الحادث في دولة ما إلى خلخلة أمنیة في الدول المجاورة والتأثیر علیها 

 .بشكل سلبي

  قد یترب على ذلك نزح في السكان مما یسبب في إقامة المخیمات على الحدود للدول المجاورة األمر

 .    )1(الذي قد ینذر بكوارث غذائیة أو صحیة باألخص األمنیة

  

  :نفالت األمنيلال  ليلدو ا المستوى ثالثالالمستوى  

  األخرىتعطیل االتفاقیات والعاهدات المبرمة مع الدول. 

                                                           

  . المرجع نفسه) 1(
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 قد یؤدي األمر إلى التدخل السیاسي األجنبي وفرض الشروط واالمالءات المضرة بالدولة والمجتمع. 

 التدخل العسكري المباشر في حالة عدم االستجابة لالمالءات واالشتراطات األجنبیة وخاصة المعادیة. 

 1(طمع األعداء في نهب الثروات الطبیعیة للدولة( . 

  المدیونیةزیادة. 

  سوف تعمل جاهدة " القوة الغازیة"إذا كان االنفالت األمني الحاصل بین الغزو العسكري فإن المستعمر

على تنصب حكومة عملیة وموالیة للها تحت اسم الشرعیة والدیمقراطیة كي تستجیْب لمطالبها وتحقق 

 .مصالحها وتطیل من أمر بقائها وبناء قواعدها العسكریة

  2(ة ومدخرات الدولة في الخارجتجمید أرصد إلىقد یؤدي(. 

    

                                                           

  :متحصل علیه من". مفهوم االنفالت األمني"عادل الطویلعي، )1(

http://www.Tinalbh.Net/vb/Shouthread-Php?  

   .نفس المرجع) 2(
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  :استنتاجات الفصل األول

تخضع الظاهرة األمنیة كغیرها من الظواهر لقانون التطور والتغییر والتأثیر المتبادل مع غیرها من 

فرغم كل ما كتب حول . الظواهر، تبعا للمستجدات التي تطرأ على الساحة الداخلیة والجهویة والعالمیة

  .، إال أن مفهوم األمن ما یزال یثیر اهتمام كل المنشغلین بالمسائل األمنیة واإلستراتیجیةالمسألة األمنیة

وبالرغم من أنها قد حققت إجماع على ضرورة العمل لوضع مقاربات واضحة  حول سبل تمكین 

شأن الدولة من تحقیق األمن واالستقرار في عالم یتمیز بالفوضویة والتحول المستمرین، فاألمر مختلف ب

  .المرجعیة التي تتخذها لرسم السیاسات األمنیة الناجحة

  إذا فاألمن یتعدى الجوانب العسكریة إلى الجوانب االقتصادیة، وأن نجاح السیاسة األمنیة مرهون بمدى

 .قدرة الدولة على تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لمواطنیها

  تطبیق القاعدة القانون كذلك انتشار الفساد والفوضى كما نجد أن االنفالت األمني یحدث نتیجة عدم

  .مما یؤدي باألخیر إلى انهیارها - والمحسوبیة والرشوة والجَرائم بأنواعها داخل الدولة

  



 

 

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

تـأثیر االنفالت األمني على النظم 

  السیاسیة العربیة بعد الحراك العربي

 

 

 

 

 



 تأثیر االنفالت األمني في النظم السیاسیة العربیة بعد       :الفصل الثاني

 الحراك العربي
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  :یدمهت

إن النظم السیاسیة العربیة، نظم حدیثة النشأة، تتكون من دول مستقلة تشترك في خصائص     

الصعوبة ما تشیره مع  الصعب وضع تعریف دقیق وشامل للنظم السیاسیة ذلكعدیدة، ولكن مع ذلك من 

فما أیسر أن یردد الفرد كلمة السیاسة دون أن یستطیع  .كلمة السیاسة من غموض وبعد عن التحدید

  . تحدید معنى واضحا لها

  :مباحث  ساس تم تقسیم هذا الفصل إلى أربعةوعلى هذا األ

  مفهوم النظم السیاسیة العربیة :المبحث األول

  واقع النظم السیاسیة العربیة على ضوء الحراك العربي: المبحث الثاني

   اإلنفالت األمني في النظم السیاسیة العربیة عوامل ظهور : المبحث الثالث
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  :مـاهیة النـظم السیاسیة العربیة: المبحث األول

بیة من نظم ملكیة وأخرى جمهوریة وهذا ما النظم السیاسیة في الدول العر  أنماط تختلف

  .سیتم التطرق إلیه من خالل هذا المبحث

  :تعریف النظم السیاسیة العربیة: المطلب األول

  :وتتكون عبارة النظم السیاسیة من كلمتین هما

. معین لتحقیق هدف محدد النظم والسیاسة، فالنظم جمع نظام، والنظام هو ترتیب األمور على نحو

  .)1(والسیاسة كنعت للنظم تتطلب منا أن نحدد معنى كلمة السیاسة

  .إلیجاد مفهوم السیاسة ارتبط بتعریف الدولة والسلطة والقدرة أو القوة :سةاسیالهوم فم: أوال

تتعلق بكل نشاطات التعاون والصراع داخل وبین المجتمعات، حیث یسعى  هابأنلفتوفیتش : یعرفها

األفراد إلى امتالك واستعمال وٕانتاج وتوزیع مواد تتعلق بإنتاج وبإعادة إنتاج حیاتهم االجتماعیة 

وورد في موسوعة بال كویل أن السیاسة هي كل عملیة ونشاط بین مجموعة من الناس تكون . والبیولوجیة

واقفهم مختلفة، ویتوصلون إلى قرار جماعي یعمل على تدعیم االهداف المشتركة، بحیث أن آرائهم وم

ویتمیز هذا التعریف عن باقي التعریفات أنه ال یشمل بالظاهرة السیاسیة ،)2(القرار یتضمن ممارسة للسلطة

حكومیة، المنظمات غیر ال الجمعیات،(للدول فقط، بل األنظمة السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني

  :هذه التعریفات تركز على وبالتالي... ).الدینیة المؤسسات

                                                           

، 2006دار الفكر الجامعي، : اإلسكندریة.الدولة والحكومة في ضوء الشریعة اإلسالمیة -، النظم السیاسیةالبازداود )1(

 .7ص 

قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة كلیة ( ،"المقارنة محاضرات النظم السیاسیة الحدیثة"، عبد العاليعبد القادر )2(

  .7، ص)2008الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع الجزائر، 
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علم السیاسة هو علم الدولة، وهو یعكس االتجاه النظري األول المؤسسي والقانوني في دراسة    )1

 .علم السیاسة

 .علم السلطة وما تحمله من معاني التأثیر والنفوذ والقوة  )2

دافید علم التخصیص السلطوي للقیم ذات الشأن في المجتمع، وهو التعریف الذي اقترحه  )3

 .ایستون

فهناك إجابات مؤقتة وتبقى المسألة في تعریف علم السیاسة أو تعریف الظاهرة السیاسیة بحد ذاتها، 

الدراسات في هذا االختالف بدوره یعكس انقسام سیاسي إلى حاكمین ومحكومین، عن انقسام الجسد تعبر 

  :علم السیاسة بین مدرستین أساسیتین هما

التي تنطلق في دراسة علم السیاسة : القانونیة والدستوري أو المدرسة الكالسیكیة المدرسة .1

 .األبنیة الحكومیةو بالتركیز على دراسة مؤسسات الدولة 

د الحرب العالمیة والبحثي والنظري والذي أخذ یطغى بعوهي االتجاه المنهجي : المدرسة السلوكیة .2

الثانیة على صعید دراسات علم السیاسة، وبتبنیه لمقارب أكثر شموال باعتماده دراسات علم االجتماع 

رأى بأن موضوع الدراسة هو التفاعالت التي تتم في إطار النظام السیاسي والتي  دواالنثروبولوجیا، فق

 .تمثل الدولة أحد أشكاله

  :النظام السیاسي أما

أصبح  أن خصوصا بعد Politial System اختالفات واسعة حول تعریف النظام السیاسيهناك 

مجموعة عناصر مهمتها اإلبقاء على المجتمع  «هو فالنظام. بدیال للدولة في التحلیل لفترة من الزمن ولذا

  .»من حیث هو كیان حي قائم بذاته تدیره سلطة سیاسیة
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 أصبح ینظر للنظم السیاسیة على أنها نوع من األنظمة االجتماعیة تتمثل في شكل  وبالتالي

أي هي  «، ةلكلیابالمجتمعات  هرجیوفد موریسمؤسسي وقانوني یسمى بالدول في الغالب، لذا یسمیها 

 النظم االجتماعیة تتمثل التي تندمج فیها وتخضع لها سائر التنظیمات والمجموعات االجتماعیة الفرعیة

 . الموجودة على إقلیم معین

وقد تطورت النظم السیاسیة أو االجتماعیة الكلیة عبر التاریخ من القبیلة إلى الدولة المدنیة، إلى 

  . )1(األشكال اإلمبراطوریة للدول

بأنه تنظیم یضم دوائر المدین، وبصفة خاصة تلك الدوائر التي تتركز فیها  «:أرسطو تعریفجاء في 

  .»یتخذ من مجموعة المواطنین الذین تتركز فیهم السلطة النهائیةأي . »السیادة

بأنه مجموعة الظواهر التي تكون نظاما فرعیا من : یعرف النظام السیاسي «:دافید ایستون هفویعر  

النظام االجتماعي الرئیسي الذي یختص في توزیع القیم داخل المجتمع، أو یمارس وظیفة السلطة واإلكراه 

النظام السیاسي یمكن التعرف علیها من خالل مجموعة یرى أن حدود ، هنا »نساق األخرىعلى بقیة األ

التصرفات التي تتصل مباشرة أو غیر مباشرة بصنع القرارات اإللزامیة للمجتمع، ومن ثم فإن كل عمل 

  .اجتماعي ال تتوفر فیه هذه السمة ال یعتبره أحد العوامل الخارجیة عنه

یعرف النظام السیاسي بأنه نظام للتفاعل في جمیع المجتمعات  «:جابریل ألموند تعریفوجاء في 

المستقلة، ویقوم بوظائف التوحید والتكلیف في الداخل، ویمارس هذه الوظائف باستخدام القسم المادي أو 

اسي هو یرى بأن النظام السی، هنا »بالتهدید باستخدامه، سواء أكان استخدامه شرعیا أو شرعیة غیر تامة

  .)2(القیم الشرعیة على أمن المجتمع، والَصانع الشرعي لما یحدث فیه من تغییر

                                                           

 .2004دار المجدالوي، : األردن. النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامةثامر كامل محمد الخزرجي، )1(

 .1996جامعة قاریونس، : لیبیا - محمد زاهي  بشر المغیربي: تر. إطار نظري: السیاسة المقارنة،  جابریلألموند )2(
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          یرى أن حیثأعطى تعریف أوسع للنظام السیاسي عن سابقیه، ف :روبرت داهل تعریفأما في 

تنطوي النظام السیاسي هو أي مجموعة من البشر تتسم بالثبات واالنتظام في صالتها اإلنسانیة والتي «

  .»على عالقات السلطة والحكم والوالیة

داخل العدید من أشكال التنظیم خارج أو من مفهوم النظام السیاسي لیشمل وسع بحیث یحاول أن ی  

  ، أو ما قبل الدولة فإنه من االتساع لیشمل النظام السیاسي للدولة، وأشكال التنظیمات التي تتسم )1(الدولة

  .الخ...  الكنائس، األحزاب السیاسیة،: كمین ومحكومین داخلها مثلبالسلطة والمرمیة بوجود حا

النظام السیاسي بأنه النظام الذي یتضمن السلطات العامة والقواعد التي تحكمها،  :ایتزیوني ویعرف

باإلضافة إلى القوة السیاسیة ومجموعات المصالح التي تتدخل في العملیة السیاسیة وكذا مجموعة عملیات  

والمشاركة والتمثیل التي تبني عبرها العالقات بن محترفي السیاسة والجاهلین بأصولها، أي بین  التعبئة

  .الحكام والمحكومین

واألجهزة المتناسقة والمترابطة فیما بینها بین نظام الحكم  مجموعة من القواعد «:ثروت بدويكما یعرفه 

نها وضماناته، كما تحدد عناصر القوة  المختلفة ووسائل ممارسة السلطة وأهدافها وطبیعتها ومركز الفرد م

عبارة : ومما سبق یمكن تعریف النظام السیاسي، )2(التي تسیطر على الجماعة وكیفیة تفاعلها مع بعضها

عن شبكة من التفاعالت والعالقات واألدوار التي تربط بظاهرة السلطة ومن یمارسها من القوى الرسمیة 

  .وغیر الرسمیة

ویبقى مجمل التعاریف یفتقر إلى الدقة، ألنها تواجه في المیدان صعوبة تحدید ما هو سیاسي من 

غیره، وحدود هذا النظام ومكوناته، وعالقة هذا المفهوم بالدولة من حیث هو مفهوم بدیل، أو هو مفهوم 

                                                           

 .9، 8ص ، مرجع سابق، صعبد العالي دبلة)1(

 .20، 1992دار النهضة، : القاهرة.السیاسیة النظمثروت بدوي، )2(
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مجموعة من األنظمة أشمل من الدولة، أو هو أحد جوانب وجودها باعتبار أن لكل دولة نظاما سیاسیا أو 

السیاسیة الفرعیة، أما النظام السیاسي یشیر إلى عالقة وممارسة عملیة السلطة سواء في إطار الدولة أو 

  .    خارجها

المنظمة تنظیم المؤسسات السیاسیة  - النظم السیاسیة في مدلولها الدقیق المعاصرتعني عبارة   

ومن ثم بأهداف هذا ، »أفكاره المذهبیة «وجیات مجتمعناقانوني وهي لذلك مؤسسات رسمیة مرتبطة بإیدیول

 المجتمع العلیا وبقیمة األساسیة، األمر الذي تتجاوز به دراسة النظم السیاسیة مجرد القواعد الوضعیة

المنظمة لهذه المؤسسات في كیانها العضوي والوظیفي إلى فهم هذه المؤسسات والحكم علیها  »القانونیة«

جیات التي جاءت هذه المؤسسات إعماًال لها من ومن ال من مجرد مدى التزامها في ضوء اإلیدیولو 

ومن هنا كانت دراسة القیم األساسیة واألهداف العلیا، بنظامها القانوني وٕانما من حیث مدى إلتزامها بتلك 

بیم النظم السیاسیة تقتضي الجمع بین دراسة المؤسسات السیاسیة الرسمیة من حیث منظمات قانونیة و 

دراسة أفكارها المذهبیة المحددة للقیم األساسیة لمجتمعها األمر الذي یجعل دراسة تلك المؤسسات أكثر 

  .)1( شموال

ومن خالل التعریف یتضح أنها مركب من مؤسسات سیاسیة رسمیة وقیم مذهبیة صورت في فلسفات  

  . العضوي والوظیفي وفي أهدافها على أساس تلك القیم

                                                           

، 2009مؤسسة شباب الجامعة، : اإلسكندریة.والسیاسات المعاصرةالنظم السیاسیة الحدیثة هشام محمود األقداحي، )1(

 .106ص
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یشر إلى مجموعة المؤسسات : ، فنظام الحكمRegineویجب اإلشارة للتفریق ببن النظام السیاسي 

، وهذا یشمل مؤسسات وأبنیة السلطة الرسمیة والدستوري، أما )1(التي تتوزع فیما بینها آلیة التقریر السیاسي

  .)2(النظام السیاسي فهو یتضمن عناصر أشمل من ذلك

  :ظم السیاسیةن اترینظ: ثانيالمطلب ال

هي دراسة مجموعة المنظمات واألبنیة التي یتكون منها النظام السیاسي،  إن دراسة النظم السیاسیة   

كمال أي دراسة التكوین الحكومي السلطوي للمجتمع، وبالتالي هو باألساس نظام الحكم حسب الدكتور 

العامة وتحدد اختصاصاتها ووظائفها انین التي تنظم السلطات والقو  مجموعة من القواعد «:المنوفي

  .)3(»والعالقة بینهما

واعتبرت األنظمة السیاسیة مرادف ألشكال الحكومات، باعتبارها الشكل األساسي والحصر لممارسة 

السلطة في جماعة سیاسة معینة، وبالتالي فإن من نتائج ذلك أن الدراسات السیاسیة التي انطلقت من هذا 

الجوانب الوصفیة لممارسة السلطة في إطار الدولة وكیفیة تنظیم السلطة، من حیث المفهوم قد تدور حول 

  .تعریف الدولة وأركانها، ووسائل بناء السلطة من حیث النظام القانوني االنتخابات

مغایرة، فبدل  وحدة تحلیل رسة األولى، اختلفت عنها في اعتمادمدلا فهي بخالف: المدرسة السلوكیة

اعتماد المؤسسة أو المنظمة أو الدولة للتحلیل، اتجهت إلعتماد السلوك أو التفاعل بدیال في وحدة التحلیل 

أي التركیز على الَجانب السلوكي التفاعل في العملیة السیاسیة، وتهدف من وراء ذلك إلى الوصول إلى 

جریبیة قابلة لإلثبات، بناءا على المالحظة تعمیمات نظریة بخصوص السلوك اإلنساني، تدعمها أدلة ت

                                                           
)1(

 .41994الدار  الجامعیة للنشر، مصطلحات مختارة: سیاسیةالم لوعة عسمو، مصطفى خشیم عبد هللا

)2( Alan Siaroff. –Comparing  Political Regine: a thematic Introduction to Comparative Politics, Broadvieu 

Press,   2005, p12 

 .20ص  ،1991مكتبة نھضة الشرق، : الكویت. النظریات والنظم السیاسیة، كمال المنوفي)3(
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وتتبع االنتظامات السلوكیة، حتى تتمكن من فهم السلوك اإلنساني والعملیة السیاسیة، وامكانیة التنبؤ به، 

فالمنهج السلوكي ینظر للظاهرة السیاسیة كظاهرة حركیة تقوم على تفاعالت البشر في موقف سیاسي 

  .  معین

بأنها التخصیص السلطوي للقیم ذات الشأن في للسیاسة كما سبق " ستنای"لذا ورد في تعریف 

  :التحلیل الذي أقترح للدراسة السیاسیة فقد اقترح مستویین من التحلیل إطارالمجتمع، وفي 

 .التحلیل على أساس أثر الدوافع النفسیة لألفراد - 1

 .أثر المواقف على األفراد - 2

السلوكیة، فإن المفاهیم األساسیة تحولت عن سابقتها في  إطارونتیجة للمواقف النظریة والمنهجیة في 

محل الدولة وحل  Political System فحل مفهوم النظام السیاسي أو النسق السیاسي،: المدرسة األولى

بدل السلطات واألبنیة بدل المؤسسات، بل أعید صیاغة المفاهیم التقلیدیة  Functionsمفهوم الوظائف 

ونتیجة لذلك فإن ، )1(مثل المؤسسة في إطار التوجه المؤسسي الجدید لیتطابق مع المفهوم السلوكي

المفهوم السیاسي في هذا اإلطار لیس له وجد واقعي ملموس، بل هو مفهوم مجرد، وأداة تحلیلیة تنطبق 

عدید من المواقف والظواهر السیاسیة، لتعبر عن األشكال المختلفة لوجود ممارسة السلطة عبر على ال

  .نطاق الدولة أو ما فوق الدولة أو في داخل الدولة

  

  

  

  

                                                           

 .23، ص مرجع سابقكمال المنوفي، )1(
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  :السلوكیة ما بعد

من نتائج ذلك أن تعددت اإلقتراحات التي تدرس الظاهرة السیاسیة والنظم السیاسیة إلى العدید من 

تمثل  )1(النظریة الجزئیة، ولكنها ال تخرج عن ثالث تقالید نظریة سائدة في الدراسات االجتماعیةالتوجهات 

  :في

یعتبر الظاهرة السیاسیة على غرار كل الظواهر اإلنسانیة تنطلق من  وهو: العقالنيتقلید الخیار  -1

 . حسابات الفرد العقالنیة، وهذا التوجه النظري هو الذي تأخذ به العدید

، یرتكز على السیاق والمحیط البیئي والمادي الذي هو بخالف التوجه األول: ويیبنتقلید الال -2

یتحكم في رسم القواعد السلوكیة للفاعلین واألفراد داخل النظام االجتماعي ككل أو في إطار النظام 

 .السیاسي

خصوصیات سلوكیة ي تشكیل والمعتقدات ف نظري یرتكز على دور القیم هو تقلید: يثقافتقلید الال -3

 .وتنظیمیة داخل كل مجتمع من المجتمعات

لذا هناك من یرى بأن هذه التقالید النظریة والتي بدأت تتبلور عند رواد العلوم االجتماعیة في العصر   

، فهي تتكامل فیما بینها، وكل منها له میزاته، فأنصار الخیار ... )ماركس، دوركایم، فیبر(الحدیث

  .والبنائیون یصنفون والثقافیون یفسرونالعقالني یعممون 

  :السیاسة العربیة النظمخصائص : ثالثالمطلب ال

بین النظم السیاسیة العربیة إال أن ذلك ال یمنع من وجود مجموعة من الخصائص  یوجد تمایز

  :والسمات بین أغلب النظم وهذه السمات تكمن في

                                                           

 .24،27كمال المنوفي، مرجع سابق،ص  ص، )1(
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 السیاسیة إلى أشكال السیطرة االستعماریة وأسالیبها تعرضت مختلف النظم: االستعماریة خبرةـال  )*أ 

ومن ذلك . )1(بحیث تركت العدید من اآلثار السلبیة على جمیع األصعدة السیاسیة والثقافیة واالقتصادیة

ن لغة المستعمر ما زالت سائدة بل ومعتمدة أحیانا كلغة رسمیة في عدید من دول القارات الثالث، األمر فإ

 .عمیقة في ما بینها الذي خلق فروقا

فهناك . ظهر بعد انقضاء العالقات االستعماریة في صورتها التقلیدیة هي مفهوم حدیث: التبـعیة   )*ب 

تبعیة اقتصادیة، سیاسیة، عسكریة، بحیث تؤثر العالقات في شقین أساسین هو حریة النظم في ممارسة 

أساس التبعیة السیاسیة قرینة للتبعیة على المستوى الداخلي واآلخر على المستوى الخارجي على  تهاسلط

  .، فإن هذا یفسر عدم استقاللیة  القرارات السیاسیة للنظم)2(االقتصادیة

األمر  قدرة على توظیف مواردهالالموارد، أو هي محدودة ا أغلبها نظم: المـوارد ةمحـدود نظم   )*ج 

 .العربیة مدیونیة خارجیةبحیث تعاني معظم الدول الذي انعكس سلبا على المستوى االقتصادي، و 

 دوالر، 116 ,34ملیار  :بلغت مدیونیة كل من مصر، والجزائر، والمغرب على التوالي 1990ففي عام

 . )3( ملیار دوالر  147 ,22 ملیار دوالر، و    610 ,32 

أي أنها نظم ما زالت تعاني من عدم االستقرار ودائم المرحلة االنتقالیة وانعكاساتها : نـظم انتـقالیة  )*د 

 في أزمات التنمیة السیاسیة المتعددة منها أزمة الهویة، أزمة التغلغل، أزمة المشاركة، أزمة التوزیع، أزمة 

                                                           

مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت. 3، طقضایا االستمرار والتغییر - النظم السیاسیة العربیةعلي الدین ھالل، نیفین مسعد، )1(

 .22، ص 2005

، 1999مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت.ظاھرة العنف السیاسي في النظم السیاسیة العربیة، حسنین توفیق الدینإبراھیم )2(

 .27ص 

 .42علي الدین ھالل، مرجع سابق، ص )3(
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والمؤسساتیة وحتى على الشرعیة وبالتالي فهي نظم تمر بعملیة تغییر وتبدل على مستوى البنى التنظیمیة 

 .مستوى األسس االجتماعیة واالقتصادیة

واالنفراد بالحكم تضر بجذورها في التاریخ العربي اإلسالمي، إن ظاهرة التسلط : نـظم تسلـطیة  )*ه 

  .)1(فهي ترجع إلى االنحراف التاریخي السیاسي لما تم تفضیل خیار من یحكم على خیار شكل الحكم

 فأساس مبدأ الشرعیة هو قبول األغلبیة حق الفرد أو جماعة في الحكم: الـشرعیة ةمحـدود نظم  )*و 

من منطلق أن جوهر الشرعیة یتمثل في  - إقتضى األمر - القوة حق اللجوء إلى وممارسة السلطة بما فیها

 .فالشرعیة هي ذات طبیعة تطوریة متجددة باستمرار ممدى قبول المحكومین وقناعتهم ولیس إذعانه

صائص السلبیة التي تدل على مدى تخلف السیاسي الذي تعاني منه النظم السیاسیة ورغم تسلسل الخ

 : العربیة، لكن هذا ال یعني من وجود بعض السمات االیجابیة وتتمثل في

  :النظم السیاسة العربیة نیفصمعاییر ت: المطلب الرابع

  .توجد صعوبة حقیقیة في تصنیف النظم السیاسیة العربي

محاوالت التصنیف بقدر تعدد المعاییر وتنوعها، فلیس هناك معیار جامع مانع  إذ یمكن أن تتعدد

فإن هذا یسمح باستعراض بعض المعاییر المتاحة لتصنیف النظم . یمكن تصنیف النظم العربیة أساسه

  :السیاسیة العربیة على النحو التالي

 : معیار شكل رئاسة الدولة /1

أما النظام الملكي فإنه یقوم . بین النظامین الملكي والجمهوريیستخدم هذا المعیار في األساس للتمییز 

على أساس توارث السلطة في داخل األسرة الحاكمة، ویتسم هذا النظام بأنه یحقق بعض المزایا من مثل 

                                                           

جامعة بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم . (إستراتیجیات النظم العربیة تجاه الحركات اإلسالمیة، سهام زروال)1(

 .17، ص)2009 -2008العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، 
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الحد من الصراع على السلطة، ووضع قواعد مستقرة لعملیة الخالفة السیاسیة، وتوفیر اإلعداد المسبق 

إال أنه في المقابل یتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وبخاصة  ول إلى شدة الحكمللمرشحین للوص

في تطبیقات النظام الملكي الذي یمارس فیها الملك الحكم فعال، وال یقتصر دوره على أداء بعض المهام 

  .)1(الشرفیة، أي عندما یملك ویحكم في الوقت نفسه

االنتخاب كمعیار لتولي السلطة، وهذا یهني أن تكون السلطة  أما النظام الجمهوریة فإنه یعتمد عل

متداولة  بین أبناء مختلف الفئات ما توافرت بینهم الشروط الالزمة لتولي المنصب، وأن یكون بالتالي مبدأ 

وفي حدود هذا التصور، یمكن أن تتم المفاضلة بین . التغییر واردا إذا زالت هذه الشروط أو تأثرت

طریق انتخابات عامة مباشرة، أو عن طریق البرلمان بشكل غیر مباشر، أو عن طرق  المرشحین عن

الجمع بین األسلوبیة معا، بحیث یقوم البرلمان بانتخاب أحد األشخاص ثم یجعل من التصویت على 

  .رئاسته موضوعا الستفتاء عام

خصائص النظام الملكي، وبالتطبیق على النظم العربیة، نجد أن هناك ثماني دول ال زالت تعبر عن 

  .السعودیة والكویت وقطر والبحرین وعمان واإلمارات واألردن والمغرب: وتلك هي

ویالحظ أن هذا العدد یعتبر كبیرا نسبیا وبخاصة مع انحسار النظم الملكیة على مستوى العالم بل 

سقوط خمسة نظم  1970وعام  1950وعلى مستوى المنطقة العربیة ذاتها، حیث شهدت الفترة بین عام 

ملكیة في كل من مصر، تونس، العراق، الیمن، ولیبیا، ویعود ارتفاع نسبة النظم الملكیة في المنطقة 

العربیة إلى واقع األمر من مجموعة العوامل المواتیة، أهمها أنها تعتمد في اقتصادها على النفط وتتمتع 

  ).غرب واألردنالم(بفوائض مالیة تؤم بها دعم مواطنیها باستثناء كل من 

  وتشترك النظم الملكیة في عدة خصائص، أبرزها الوراثة فیها، غلبة الطابع العشائري القبلي علیها،

                                                           

 .106، ص1984، 62عدد ، المجلة المستقبل العربي" مصادر الشرعیة في أنظمة الحكم العربیة"سعد الدین ، إبراهیم )1(
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  األخرى من بینها اختالف خط الوراثة من نظام آلخر، مثل : كما تختلف في بعض الخصائص

  .)1(السعودیة من األخ ألخ، وكذلك حجم األسرة الحاكمة یختلف من حالة إلى أخرى

كما اختلفت النظم الجمهوریة في ما بینها من حیث نمط انتقال السلطة وتداولها بمعنى أن هناك 

مجموعة من الدول اعتمدت في األساس على نقل السلطة عن طریق االنقالبات أساسا في الفترة التالیة 

د ضرورة االستعانة مباشرة االستقالل، وذلك بعد أن فرضت حالة الفوضى واالضطرابات التي شهدتها البال

  .بالجیش لمنع تدهور األوضاع

  .أیلول/ثورة الفاتح من سبتمبر - فنجد مثال أن لیبیا شهدت محاولتین انقالبیتین بعد

الحریة، : وبعد أقل من ثالثة شهور من إعالن العقید معمر القذافي مبادئ الثورة الثالثة 1960ففي 

وقعت المحاولة االنقالبیة  1970وفي عام . بیة الفاشلة األولىاالشتراكیة، والوحدة، وقعت المحاولة االنقال

  .)2(.. الفاشلة الثانیة إلعادة الملكیة إلى لیبیا

وفي ما یتصل بالنظم الجمهوریة التي تنتظم فیها بقیة الدول العربیة، فلقد اشتركت بدورها في خاصیة 

استقاللها، استندت إلى تنظیم سیاسي واحد قد هامة وهي تبنیها إلیدیولوجیات اشتراكیة بعد حصولها على 

تفاوتت في مراحل التحول إلیه، فقد شهدت بعد الدول العربیة مرحلة من الحكم اللیبرالي أعقبها تدخل 

قبل (عسكري ثم التحول إلى نظام الحزب الواحد بعد االستقالل مباشرة مثل الجزائر والیمن الجنوبي

  ).الوحدة

  

  

                                                           

 .107، صمرجع سابقسعد الدین ، إبراهیم )1(

 .108، صمرجع سابق،  سعد الدینإبراهیم )2(
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 : )القة بین السلطاتالع(نظام الحكم معیار /2

  .یستخدم هذا المعیار عادة للتمییز بین ثالثة أشكال للنظم السیاسیة

أ، ویقوم على أساس محوریة د ور السلطة . هو نظام الحكم الرئاسي الذي تعبر عنه الوالیات م: األول

بسلطات واسعة، مع التنفیذیة في العملیة السیاسیة، وال سیما في المجال الخارجي حیث یتمتع رئیس الدولة 

نوع من التوازن في المجال الداخلي بین سلطة الرئیس وسلطة البرلمان، أي أن هناك رئیس قویا وبرلمانیا 

فنجد مثال أنه في حین یحتاج الرئیس أخذ موافقة البرلمان عند . قویا یحتاج كالهما إلى اآلخر ألداء عمله

  .)1(یینهم ال یعود للبرلمان سلطان علیهمتعیین وزرائه، فإنه من اللحظة التي یتم فیها تع

بدوره ال یتمتع بسلطة  سحب الثقة من الرئیس )2(وكذلك فإنه في الوقت الذي ال یستطیع فیه البرلمان

  .حل البرلمان

هو نظام حكم الجمعیة الوطنیة كما جسدته فرنسا في ظل جمهوریتها الرابعة التي امتدت من : ثانيلا

وقد أقر هذا النظام أولویة السلطة . 1958الثانیة وحتى وصول دیغول للسلطة عام نهایة الحرب العالمیة، 

الجمعیة (التشریعیة على السلطة التنفیذیة، حیث تحولتا لجنة الشؤون الخارجیة التابعة للبرلمان 

ولقد كانت هناك  . إلى جهة تتولى جمع المعلومات ومساءلة الوزراء وكبار المسؤولین بخصوصها)الوطني

مجموعة من العوامل الداخلیة التي أدت إلى إتباع فرنسا هذت النظام، أهمها ضعف الوزراء وقصر 

أعاد  1958لكن مع بدایة عهد الجمهوریة الخامسة في عام . )3(عمرها، وانشغالها بالخالفات الحزبیة

                                                           

 .108، صمرجع سابق،  سعد الدینإبراهیم )1(

، ص 1988جامعة قاریونس، : بنغازي. النظم السیاسیة العربیة المعاصرةعطاء ، وفوزي أحمد تیم، محمد صالح )2(

123. 

 .223، صمرجع سابقعطاء ، محمد صالح )3(
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المسؤولة عن تحقیق دیغول التأكید على أهمیة دور السلطة التنفیذیة في العملیة السیاسیة، واعتبر أنها 

  .عظمة فرنسا، وقد كان ذلك فیما بعد بمثابة النواة لنظام سیاسي یجمع بین الصفتین الرئاسیة والبرلمانیة

هو نظام الحكم البرلماني الذي ترمز له المملكة المتحدة، ویقوم على تحقیق التوازن بین : ثالثلا

بالحق في سحب الثقة من الحكومة مقابل تمتع  السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، بحیث یتمتع البرلمان

ففي النظام البرلماني تنفصل رئاسة السلطة التنفیذیة المتمثلة في شخص . الحكومة بصالحیة حل البرلمان

ویقوم رئیس الوزراء بمهمة الربط بین الملك من جهة والحكومة والبرلمان من جهة أخرى . الملك أو الرئیس

ویمتد مبدأ التوازن من المجال . بالملك واطالعه على أهم التطورات السیاسیة عن طریق االجتماع الدوري

الداخلي إلى المجال الخارجي، حیث نجد مثال أن الدول العربیة، نجد أنها تحولت بنظم الحكم فیها إلى 

  .نظم رئاسیة، وداخل هذا اإلطار، ضّخمتا من صالحیات رئیس الدولة على حساب البرلمان

 :السیاسیة نخبال معیار /3

  :یقوم منهج النخبة على افتراضین رئیسیین

عدم التوازن في توزیع النفوذ والتأثیر في عملیة صنع القرار، وأن هناك مجموعة قلیلة من : أولهما

ثانیهما العالقات التي تنشأ بین أولئك الذین یشكلون النخبة  .هذا الخصوص يفألفراد تمارس دورا رئیًسا 

وبصفة عامة . )1(والجماعة السیاسیة في مجملها تأخذ أشكاال مختلفة، وتتنوع من نظام سیاسي آلخر

  :یمكن الحدیث عن ثالث اتجاهات رئیسة في دراسة النخبة

بنها وبین غیرها من النخب، وتحدید وصفي، یسعى لتحدید النخبة السیاسیة والتمییز : األولاالتجاه 

  .المعاییر التي ینبغي استخدامها في هذا التمییز مثل المنصب أو التعلیم أو الدخل

                                                           

 .139، ص مرجع سابقعلي الدین هالل، )1(
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یركز على النخبة السیاسیة في حد ذاتها، وعملیة التجنید لها، واألسس االجتماعیة : ثانيلا االتجاه

  .لعناصرها، ومعاییرها السلوكیة ومصادر تضامنها الداخلي

یركز على عالقة النخبة الحاكمة بعملیة صنع القرار من ناحیة، وعالقتها بالنخب : ثالثلا التجاها

  .األخرى من ناحیة ثانیة، وعالقتها بالجماعة السیاسیة من ناحیة ثالثة

  :رسـمیةمعیار اإلیدیولوجیة ال /4

. العربیة على استقاللها إلى حد بعید في صیاغة إیدیولوجیاتها المعلنة أثرت طریق حصول الدول

فهناك مجموعة من الدول خاضت كفاحا مریرا من أجل الحصول على االستقالل، أو تغیر شكل نظامها 

من خالل تدخل عسكري وتلك قد تبنت عادة إیدیولوجیة ثوریة أساسها مركزیة دور الدولة في الداخل، 

مثل كل من لیبیا، الجزائر، العراق سوریا . )1(تعمار، ودعم حركات التحرر في الخارجومناهضة االس

یغیر شكل نظامها ومصر، وهناك مجموعة من الدول حصلت على استقاللها عن طریق التفاوض، ولم 

ریة عنیفة، وتلك قد تبنت عادة إیدیولوجیة محافظة أساسها تثبیت األوضاع القائمة، وتنشیط بطریقة قص

 .    دول الخلیج والمغرب واألردن نماذج لتلك الدول: مثل. ور القطاع الخاص، ومقاومة المد الثوريد

 :لسیاسي للـجیشا رالدو معیار  /5

تعرف النظم كافة شكال أو آخر من أشكال تدخل الجیش في السیاسة، وذلك أن فكرة الجیش المحاید 

فعلى الرغم من أن القیادات العسكریة ال تحل ". ةحقیقة سیاسیة واقع" هي مجرد مفهوم دستوري أكثر منها

مباشرة محل الرؤساء في عدد من الدول، إال أن لها كمصالحها التي تضغط من أجل مراعاتها، وقد یصل 

تأثیرها السیاسي إلى حد حث الدولة على التورط في نزاع خارجي لتشغیل اآللة العسكریة وتحقق مكاسب 

                                                           

 .140، ص مرجع سابقعلي الدین هالل، )1(
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إال أن أبعادها ومداها وآلیاتها تختلف من  - وٕان كانت عامة -أن الظاهرةومؤدى هذا ، )1(من وراء ذلك

وفیما یتعلق بالجیش بالنظم العربیة، یمیز البعض من حیث ظروف نشأة الجیش وتركیبته  نظام إلى آخر

الجیش (النموذج القوم الذي یسعى إلى تكوین دولة قومیة موحدة: االجتماعیة بین نماذج أربع أساسیة هي

جیش التحریر (االستقالل، والنموذج التحریري الذي نشأ أثناء الكفاح من أجل )1952ري بعدالمص

كذلك یمكن تصنیف النظم العربیة من زاویة السیادة المدنیة ومدى إعمالها على الجیش إلى ، ) الجزائري

  )2( :ثالثة أنماط رئیسیة

  .نظام الحكم المدني وتمثلها دول الخلیج

  .وتمثلها السودان ونظم الحكم العسكري

  .العسكري وتمثلها السودان -ونظم التحالف المدني

  :ومن خالل ذلك یوجد اعتبارین أساسیین

أنة للجیش دورا سیاسیا في كل النظم العربیة حتى تلك الموصوفة بالمدنیة، فلقد أقامت هذه : األول

مة سیاسیة هي تأمین وجدها النظم تنظیمات شبه عسكریة من العناصر الموالیة لها، وعهدت إلیها بمه

  .واستمراریتها

أن ظاهرة االنقالبات العسكرة التي تمثل الشكل األبرز لتدخل الجیش في السیاسة، شهدت : ثانيلا

  .)3(... تراجعا كبیرا

                                                           

  .15، ص1990دار الساقي، : بیروت. العسكر والحكم في البالد العربیةفؤاد إسحاق الخوري، )1(

 .17، ص مرجع سابقفؤاد إسحاق الخوري، )2(

  . 20، صمرجع نفسه)3(
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مجموعة معقدة من العوامل التي ترتبط بالجیش  اجع في االنقالبات العسكریة مبعثهر وكان هذا الت

استخدام وسائل الترهیب والترغیب، والتغیر، (نفسه، وأخرى ترتبط بآلیات النظام في التعامل مع الجیش

  ).المستمر لمواقع القیادات العسكریة

 : ـزبيظام الحـنال معیار /6

التأثیر في صنع القرار  تعدد مراكزیشیر هذا المعیار إلى درجة المنافسة السیاسیة في الدول ومدى 

من منظور العدد والمنافسة  - فرجیه واحًدا من أبرز من میزوكان عالم الساسة الفرنسي موریس دو . فیها

وذلك من دون أن یشیر إلى نظام الحزب الواحد، على . بین نظام الحزبین ونظام تعدد األحزاب -الحزبیة

ًدا أدنى من التفاعالت والعالقات المتبادلة وال یعبر عنه أو أساس أن مفهوم النظام یتضمن في جوهره ح

   .)1(یعكسه وجود حزب واحد

  :وبالتطبیق على المنطقة العربیة، یمكن التمییز بین منظور التعددیة الحزبیة بین خمسة نظم أساسیة

وحدة األمة، النظم الالحزبیة التي ترفض أساسا كرة العمل الحزبي وسندها أن األحزاب تشق : أوال  

  .االقتصادیة ما یبرر تكوین الهیاكل الحزبیة - وأنه لیس هناك من التمایزات الفكریة أو االجتماعیة

التي ال تعترف بشرعیة العمل السیاسي إال لحزب واحد، وتقیم تلك النظم : نظم األحادیة الحزبیة: ثانیا

رحلة ما بعد االستقالل من أجل حجتها على أساس أن الحزب الواحد یجسد وحدة إرادة األمة في م

  .)2(النهوض بأعباء التنمیة

                                                           

 .149، ص مرجع سابقعلي الدین هالل، )1(

   .150، صمرجع نفسه)2(
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وهي نظم طورتها الممارسة السیاسیة للدول العربیة وٕان لم یكن لها  أساس : نظم الحزب القائد: ثالثا

نظري في الفكر السیاسي الغربي، األمر الذي یؤكد ما سبقت اإلشارة إلیه بخصوص خصوصیات النظم، 

  .ي سیاقهوأهمیة فهم كل نظام ف

نظم التعددیة المقیدة، وهي تقترب في بعض خصائصها من نظام الحزب القائد، حیث تسمح : رابعا

 .بوجود تعدد في التنظیمات الحزبیة مع إعطاء أولویة لدور الحزب الحاكم

 )1( :لشـرعیةا رمصدمعیار  /7

فالشرعي هي القبول تعد الشرعیة السیاسیة محصلة الفاعل بین كل العناصر والمتغیرات السابقة، 

الطوعي للسلطة ثقة في أنها ما تخطك له وتنفذه من سیاسات تستلهم تطلعات الجماهیر وتجسیدها، 

  .)2(وللشرعیة السیاسیة مصادرها المتنوعة التي أخذت عنها النظم العربیة وتنقلت عبرها

مالحظة أنه ال یوجد  وبصفة عامة فإنه یمكن لنا الحدیث عن مصادر ثالث لشرعیة النظم العربیة، مع

  :نظام یعتمد على مصدر واحد للشرعیة

هو التقلیدي ویشار به إلى مجموعة التقالید الدینیة واألعراف والعشائر التي تعتمد : األولالمصدر 

القیادة السیاسیة عل تحقیق رضا المحكومین من خالل احترامها لها إیمانا بتجذر دور الدین التقالید في 

  .الوعي العربي

ویكون فیه الحاكم نفسه هو ) أي الشخصیة التاریخیة أو الكاریزما(هو الشخصي: ثانيلا المصدر

لكن هذا المصدر بطبیعته هو مصدر ینتهي . مصدر الشرعیة بسبب قصور المصادر األخرى للشرعیة

  .أثره بوفاة الزعیم أو الكاریزما، األمر الذي یستلزم ضرورة تطویر مصادر أخرى للشرعیة

                                                           

 .151، ص مرجع سابقعلي الدین هالل، )1(

   .153، صمرجع نفسه)2(
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القانوني، ویقصد به مجموعة من المؤسسات والقواعد اإلجرائیة التي  - هو العقالني المصدر الثالث

  .تتصل بتنظیم الخالفات السیاسیة وتضبط سیر العملیة السیاسیة

ومجمل القول أن كل معیار من معاییر تصنیف النظم السیاسیة العربیة یخاطب أحد متغیرات النظام 

ء على أحد الجوانب الرئیسیة فیه مثل شكل رئاسة الدولة، أو العالقات بین السیاسي، أو یركز الضو 

  .المؤسسة العسكریة والسلطة السیاسیة، أو شكل النظام الجزئي، أو مصدر الشرعیة

  :واقع النـظم السیاسیة العربیة على ضوء الحراك العربي: ثانيالمبحث ال

  :الحراك العربيمفهوم  : المطلب األول

العالم العربي هي تحوالت لم تكتمل بعد، وسیكون اكتمالها أكثر صعوبة من إن التحوالت التي یشهدها 

أم نتائج عملیة التحول . تلك التي حدثت في دول أوروبا الشرقیة، كما ستكون أكثر وستستغرق وقتا أطول

أكثر لفة على شكل مما سیظهر الفروق بین الدول العربیة المخت. في المنطقة فسوف تكون متباینة

وستكون . تلك الدول المختلفة قد تقاربوا تقاربا واضحا في مرحلة الثورةوضوحا، حتى وٕان كان مواطنین 

المهمة األكبر في بناء نظم حكم سیاسة جدیدة في منطقة الشرق األوسط واألدنى، نظم تتجمل المسؤولیة 

ال للشعب مما هو علیه الحال اآلن، هذه وتعمل على نحو دیمقراطي، أو تكون على األقل، أكثر تمثی

  .المهمة ستستغرق عقدا من الزمان، إن لم یكن أكثر، ولیست هناك ضمانات بنجاح هذه العملیة

تعرف الثورات بأنها عبارة عن موجات عارمة من الثورات : التعریف بمفهوم الثورات العربیة :أوال

في مختلف أنحاء الوطن العرب بدأت بمحمد اندلعت  1011ومطلع 2010واالحتجاجات في أواخر عام

البوعزیزي والثورة التونسیة التي أطلقت الشرارة في كثیر من األقطار العربیة وعرفت تلك الفترة بربیع 



 تأثیر االنفالت األمني في النظم السیاسیة العربیة بعد       :الفصل الثاني

 الحراك العربي

 

 
62 

وتمثل التجربتان التونسیة والمصریة على أنهما ثورتان ناجحتان وأن البقیة سوف ، )1(الثورات العربیة

الضغوط  یة التي ال تزال شعوبها تعاني قدرة النظم السیاسیة على مقاومةستأتي في كثیر من الدول العرب

ارتبط التعریف الكالسیكي للثورات كذلك بالحدیث عن تنظیم سیاسي أو . الشعبي المطالب بالتغییر

عسكري یقود عملیة التغییر المجتمعیة والمواجهة مع النظام السیاسي القدیم ویوفر قاعدة لتجنید النخبة 

  .السیاسیة الجدیدة

شكلت الظروف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي عانت وال : أسباب قیام هذه الثورات :ثانیا

زالت تعاني منها كثیر من الدول العربیة وانتشار الفساد والركود االقتصادي وسوء األحوال المعیشیة، 

نتشار الفساد والرشوة والمحسوبیة وغیاب یضاف إلى ذلك األوضاع السیاسیة وحالة التضییق السیاسي وا

  :النزاهة في حدوث الثورات العربیة ومن أهم أسباب حدوث هذه الثورات ما یلي

األوضاع العربیة الداخلیة وسوء اإلدارة والتخلف والفساد والبطالة والقهر واالستبداد وسوء توزیع   - أ

التي لم تنزل دورا للشباب في بناء أوطانها على  الثورة وغیاب الدیمقراطیة وتقدم القیادات العربیة في السن

 .أسس حضارة إنسانیة معاصرة

القومي وما أصاب األمة من وهن وضعف وتجرئة وتغلیب المصلحة القطریة  اإلحباطعوامل   -  ب

 .)2(على مصلحة األمة العربیة العلیا في أمنها واستقرارها العسكري والمائي والغذائي واالجتماعي

                                                           

: ، العددكویتیة یومیة سیاسیة شاملة،  " با مترددة، بشأن موقفها من االحتجاجات العربیةو أور "، یوسف المرزوق لدخا)1(

  .19، ص2011أكتوبر  29،  12793

  ، 3291،2011، العددالحوار المتمدنالجندي ، ثورة الشباب في وطنا العربي تطالب بمكافحة  الفساد، شذى الظافر )2(

                                                                                                                    :متحصل علبیه من

      www. alhewar. Org.                                                                          
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صال وثورة المعلومات التي وفرت للشباب العربي فرصة االطالع على ثقافات تطور وسائل االت  - ج

أخرى وتبادل للمعلومات والحوار واللقاء والتفاهم بواسطة لمواقع االجتماعیة للشبكة العنكبوتیة حیث 

 .تجمعهم آمال وثقافة ولغة واحدة مشتركة

مجموعة من الخصائص السیاسیة التي  وتتفق كل األنظمة العربیة تقریبا ملكیة كانت أو جمهوریة في

تكل في مجموعها البیئة المالئمة لقیام الثورة، ولعل أهم تلك العوامل السیاسیة هو غیاب المشاركة 

السیاسیة الفاعلة، فساد الطبقة الحاكمة، الضیاع المتكرر لفرص اإلصالح، انتهاكات حقوق اإلنسان، 

  .)1(خارجي لالستبدادانعدام األمل في التغییر، وتراجع الدعم ال

وصلت معظم األنظمة الجمهوریة العربیة إلى مرحلة انسداد األفق بالنسبة لعملیة التغییر وبحیث 

تحولت تشوهات األنظمة القائمة إلى ثوابت وطنیة یعاقب كل من یتجرأ على التفكیر بالخروج علیها، هذا 

  .ما عانت منه لیبیا وما زالت تعاني إلى حد اآلن

  .العدید من المظاهر أثرت في عملیة الحراك العربي وهو ما سنتناوله في المطالب الموالیةویوجد 

  :السیاسة العربیة نظمفي  السیاسیة األزمات: ثانيالمطلب ال

النخبة هي المسؤول األول عن مسیرة وعملیة التنمیة السیاسیة في المجتمع، باعتبار أن التنمیة عملیة 

لق مثل هذه لذلك فیجب التركیز على التنشئة السیاسیة لخ -الصالح العاممخطط لها وموجهة لتحقیق 

وأن عملیة التنمیة  السیاسیة في إطار تحقیق غایتها والمتمثلة أساسا في زیادة النخب لقیادة المجتمع، 

 فعالیة النظام السیاسي، یواجه هذا األخیر أزمات تشكل في مجملها تحدیات لقدراته وفعالیته، وتهدد في

                                                           

 .شباط 21، صحیفة الیقین الكترونیةالفقیه ، أسباب الثورات في تونس ومصر واحتماالت انتقالها إلى الیمن، عبد هللا )1(
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السیاسیة أساسها في أزمة الشرعیة، الهویة،  ، وتمثل أزمات التنمیة)1(هنفس الوقت وجوده واستمراری

التغلغل، المشاركة، التوزیع، التكامل كل هذه األزمات عانت منها األنظمة السیاسیة العربیة وساهمت في 

  .انهیارها وفي عملیة تغیرها

الذي وفقا له یقبل  تشیر إلى اإلحساس إن أزمة الشرعیة :(Legtitimacy Crisis)شرعیةالأزمة : أوال

جمیع قرارات الحكومة، فالمواطنین والجماعات ینظرون إلى الحكومة والنظام السیاسي والنخبة الحاكمة 

 الكاریزميعلى أنها غیر شرعیة أو شرعیة وفقا للقیم والمعتقدات السائدة، ویكون ذلك استنادا إلى الطابع 

  .)2(عیم أو الدین أو إلى العرف والتقالید أو القانونأو التاریخ للز 

ومن هذه العوامل األساسیة المبنیة ألزمة الشرعیة، والتي تشكل في مجملها المظاهر األساسیة لهذه 

األزمة وجوهرها، نجد خالف حول قواعد السلطة والصراع من أجل القوة، فقدان الثقة بالقیادة، وتطور 

في المجتمعات العربیة لها دور  اإلثنیةالصراعات وبالتالي فإن .)3(عیة والسیاسیةعملیات التنشئة االجتما

  .فقد قدرتها على التحكمفعال في عملیة زرع الفوضى وعدم االستقرار داخل الدولة، مما یجعل الدولة ت

تعني أزمة الهویة أن الوالء السیاسي للفرد داخل الكثیر من  :(Indentity Crisis)هویةالأزمة : ثانیا

دول العالم الثالث، إنما یتجه إلى جماعته العرقیة أو األولویة، وبذلك انتقاء الوالء السیاسي الموحد، الذي 

                                                           

جامعة الجزائر یوسف (مذكرة ماجستیر)". 2008- 1996(األحزاب ودورها في التنمیة السیاسة بالجزائر "، یاسین ربوح)1(

 .66، ص)2009بن خدة، كلیة الحقوق السیاسیة واإلعالم، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، 

، اإلسكندریة، دار 1، جاألدوات واآللیات -دراسة في االجتماع السیاسي: التنمیة السیاسیة، الزیات السیدعبد الحلیم )2(

 .140، ص 2002الجامعیة، المعرفة 

 .67، ص مرجع سابقیاسین ربوح، )3(
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داخل المجتمع الواحد، وهذا راجع إلى غیاب فكرة  الءاتالو یتجه إلى حكومة قومیة واحدة، وبالتالي تتعدد 

  )1( :المواطنة بین أفراد الجماعة المشكلة للمجتمع، تحت تأثیر العوامل اآلتیة

  .التباین العرقي، التخلف االقتصادي، التفاوت الطبقي

 .الخ... بسبب اتساع الرقعة الجغرافیة، وتعدد اللغات: التباین العرقي  -أ 

ي عن خلعن التبعض المثقفین  التخلف االقتصادي ناتج عن دعوة: التخلف الحضاري واالقتصادي  - ب 

 .ثقافتهم وقیم التمسك بقیم الغرب

طبقة مالكة وتمثل القلة : إذ عادة ما تنقسم هذا مجتمعات إلى طبقتین: في المجتمع الطبقيالتفاوت   -ج 

 .تهدید الهویة القومیة وبالتالي ظهور أزمة الهویةواألخرى تمثل األغلبیة كل هذه العوامل تؤدي إلى 

یقصد التغلغل، التواجد الفعال للحكومة المركزیة على : (Penetration Crisis)أزمة التغلغل :ثالثا

ویتحدد أو یقاس تغلغل الحكومة من خالل  .داخلهسائر أرجاء اإلقلیم الذي یناط بها ممارسة سلطاتها 

   .)2(بعدین

  .المقدرة على التغلغل داخل اإلقلیمهو : األول

وهو مقدرة الحكومة المركزیة على التحكم في توجهات ومیول المحكومین من حیث سریان قوانینها  :لثانيا

وتنصب على مدى " أزمة إدارة"وفق رضاهم دون الحاجة إلى القوة كما یشار إلى هذه األزمة أیضا أنها 

  .غل في أجزاء المجتمع المختلفكفاءة الجهاز اإلداري للدولة في التغل

یترتب علیه عدم المساواة  ماتوزیع الموارد االقتصادیة مفي ال تعني وجود احتالل: أزمة التوزیع :رابعا

واستقراره، وهذا االختالل  حیث استمرارهمن  وخلق تفاوت طبقي داخل المجتمع وهذا یهدد النظام السیاسي

                                                           

 .20، ص مرجع سابقأحمد وهبان، )1(

 .59مرجع نفسه، ص)2(
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، وبالتالي فالحرمان االقتصادي  یؤدي )1(عدم العدالة في التوزیعفي التوزیع إما یكون ناتج عن ندرة أو 

إلى العنف، وكثیرا ما شهدت دول العالم الثالث مظاهر السخط والعنف الناتج عن عدم العدالة والحرمان 

  .االقتصادي

إن المشاركة السیاسیة كما سبق وأن تذكرنا تمثل : (Perticipation Crisis)أزمة المشاركة :خامسا 

إحدى جوانب التنمیة السیاسیة وبالتالي فإن غیابها أو عدم فعالیتها یؤدي حتما إلى خلل في التنمیة 

السیاسیة خاصة في العالم السیاسي السائد إذ هذا األخیر یمكن له تضییق فرص المشاركة السیاسیة، إذا 

األحزاب . ()2(لمجتمعكان نظاما غیر دیمقراطي كما یمكن له فسح المجال لكل األطراف النشطة في ا

أو الشعب بصفة عامة للمشاركة ف صیاغة وتنفیذ القرارات كمن خالل ..)السیاسیة، المجتمع المدني، 

  .  أو في حالة ما إذا كان النظام دیمقراطیا... االنتخابات

فقا بأن مجتمعاتها تكون من جماعات متعددة ومتمیزة و  تتصف أغلب الدول النامیة: أزمة التكامل :سادسا

وُیعَّرف التكامل بأنه عملیة تحقیق التجانس واالنسجام داخل الجسد . لالعتبارات العرقیة أو اللغویة

السیاسي واالجتماعي وتخطي الوالءات الضیقة وغرس الشعور بالوالء واالنتماء للدولة ومؤسساتها 

نها نسبیة تفوق أهمیة المركزیة وٕایجاد إحساس مشترك بالتضامن والهویة الموحدة وتكمن أهمیته في أ

  .)3(األزمات األخرى، كما تؤثر فیها وترتبط بها إلى حد بعید

  :كما تبد وأهمیة أزمة التكامل بالنظر إلى عدة أبعاد

                                                           

 .60، ص مرجع سابقأحمد وهبان، )1(

 .61مرجع نفسه، ص)2(

، 2012الجامعة، مؤسسة شباب : اإلسكندریة. التنمیة االجتماعیة والسیاسیة في الدول النامیةهشام محمود األقداحي، )3(

 .197ص
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فهي تمنع من خلق شعور . تؤثر سلبا على عملیة إیجاد الروابط القویة والفعالة بین أفراد شعب ما )1

رموز مشتركة أو قنوات اتصال فعالة بین المواطنین، وتجعل  موحد بالتضامن الثقافي ویعوق عملیة إیجاد

 . من بناء الدولة الحدیثة مسألة صعبة

تؤثر على التنمیة االقتصادیة، فالمجتمع الذي لم یحقق درجة مقبولة من التكامل بین األفراد  )2

 .قتصادیةوالطوائف والعناصر المكونة له، یواجه عدة مشاكل وهو بصدد األخذ بوسائل التنمیة اال

ترتبط بقصیة التنمیة السیاسیة، التي تتمثل في العملیات التي یمكن بواسطتها للنسق السیاسي أن تزید  )3

من مقدرتها على التعامل مع المطالب المتزایدة والجماعات والمشاركین الجدد وعلى زیادة مقدرة الحكومة 

أنه بدون تحقیق التكامل ال یمكن تحقیق هذا وهذا یفترض تحقیق التكامل . على أداء المهام المطلوبة منها

 . )1( التأیید العام

وبالتالي فإن خطورة أزمة التكامل في النظم السیاسیة العربیة تنجم على عدم إیجاد مفهوم موحد للوالء 

كما تعتبر سمة مشتركة تشترك فیها معظم الدول . وخطورتها على التنمیة السیاسیة واالقتصادیة. واالنتماء

لكن الواضح في المنطقة  .العربیة وهي وجود أزمة التكامل التي تؤثر بباقي األزمات التنمیة المتعددة

العربیة أنها لم ترق لهذا المستوى األخیر من الدیمقراطیة والمشاركة السیاسیة، ولذلك فهي تعاني من أزمة 

قعة الجغرافیة أحیانا، أو ضعف القدرة في المشاركة السیاسیة، وأیضا نجد أن أزمة التغلغل نظرا التساع الر 

على التحكم في رعایاها لوجود أزمة الهویة، كما نجد أزمة التوزیع التي تفقد األنظمة العربیة إلى كل 

األزمات مترابطة فیما بینها وتؤثر كل واحدة على األخرى وعدم وجودها في األنظمة السیاسیة العربیة 

ستمرار والمطالبة في التغییر وهذا ما حصل في مصر، تونس، جعل عملیات التحول الدیمقراطي باال

  ...لیبیا، سوریا

                                                           

 .198المرجع نفسه، ص)1(
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  :التحول الدیمقراطي في النظم السیاسیة العربیة: لمـطلب الثالثا

یعتبر مفهوم التحول الدیمقراطي من المفاهیم التي شغلت طموح المجتمع السیاسي بدول المغرب 

ماال واعدة على المرحلة الراهنة، ویستبشرون خیرا بما قد یحصل العربي، فكل الفاعلین السیاسیین یعلقون آ

سیما وأن فكرة االنتقال نحو أنظمة تعترف بحقوق الفرد وحریاته وبفائدة التعددیة السیاسیة، كما أضحت ال

ولى التي أصبح المواطن مطلب من بین المطالب االجتماعیة األولى، بل من الضروریات واالحتیاجات األ

  .)1(العربي في حاجة ماسة إلیهاالمغاربي أو 

فاألول هو مرحلة متقدمة . في البدایة ال بد من التمییز بین التحول الدیمقراطي عن االنتقال الدیمقراطي

على االنتقال وتتمیز بالصعوبة والتعقید، ویتمثل التحول الدیمقراطي في التغییر البطيء والتدریجي 

االنتقال  أما. وضاع االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة في بلد ما، كما وقع في المغرب مثاللأل

الدیمقراطي فیعني المرور كمن مرحلة إلى أخرى عبر اعتماد أسلوب جدید في إدارة الشأن العام كما وقع 

التي انتقلت م نظام  تانیافي الجزائر مثال، العتماد التعددیة الحزبیة والدیمقراطیة اللیبیة، أو دولة موری

  .عسكري إلى نظام سیاسي برلماني یحتكم إلى أسس وقواعد النظم اللیبرالي

 ن العربيـقراطیة في الوطـدیمواقع ال: 

 بالتنوع من حیث طبیعة األنظمة السیاسیة، من أنظمة ملكیة دستوریةالساحة السیاسیة العربیة تتمیز 

) قطر، الكویت، واإلمارات العربیة( ، إمارات دستوریة)السعودیة( وأخرى غیر دستوریة) األردن، المغرب(

                                                           

، ]د ت ن[الجزائر، كلیة الحقوق بالمحمدیة،  ،محاضرات، "التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربي"محمد الداسر،  )1(

 .3ص 
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).... لیبیا(وجماهیریة) سوریا، العراق، لبنان، مصر، الجزائر(وجمهوریات) عمان مثال(وأخرى غیر دستوریة

  .)1( )الصومال(ودولة منهارة

الجزائر، (به رئاسیةوأخرى رئاسیة أو ش) لبنان(كما تتمیز أنظمتها أیضا بالتنوع بین أنظمة توافقیة

مع غیاب الحكم لألبناء بعد اآلباء كما وقع في ) األردن، الكویت(وبرلمانیة) تونس، مصر، العراق، سوریا

وهناك ظروف تسبب ) مع القذافي(أو في لیبیا) مع مبارك(وما هو حدث في مصر) مع عائلة األسد(سوریا

  :و بآخر في جمیع أنحاء العالم نذكر منهافي الحراك الشعبي في الوطن العربي، وهي  تتكرر بشكل أ

من األغنیاء وبقیة الشعب، واالختالف الكبیر في  ألقلیةاة لقتصادیة المتزایدة بین أقلیاال الهوة :أوال

  .)2(مستویات المعیشة الوصول إلى للخدمات، والوصول للتقدم االجتماعي

انحصار للدیمقراطیة وإلمكانیة الفرد التأثر في مصره، یوما بعد یوم، حتى في دول مثل الوالیات  :ثانیا

المتحدة، حیث یسیطر الحزب الواحد بجناحین على الحكم، ویلعب المال والشهرة الدور األساسي في 

  .ار المترشحین، في انتخابات تخلو من البرامجیاخت

ألمنیة المزودة بأحدث تقنیات القمع، نتیجة دخولها في منظومة الحرب زیادة كبیرة في األجهزة ا :ثالثا

على اإلرهاب، وصراع الحضارات بدأ یقضم الحریات الفردیة والجماعیة العامة والخاصة، حتى في أكثر 

  .الدول تقدما

و المستمر على النفط والطاقة، من خالل السیطرة االقتصادیة والسیاسیة، أ الصراع العالمي: رابعا

هذا عدا احتالل فلسطین والعراق وأفغانستان والصومال، والیوم لیبیا والحروب  -الحروب اإلمبریالیة

                                                           

 .27، ص]د ت ن[، ]د د ن: [الجزائر. رالتحول الدیمقراطي في الجزائعبد الرزاق المقوى، )1(

. ، ورقة عمل حول الدستور واألحوال الشخصیة"النوع االجتماعي والتحول الدیمقراطي في الوطن العربي"، قیسسعید )2(

 .6، ص 2002المعهد الدبلوماسي ، : عمان
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وكذلك یوجد عوامل مشتركة في الدول العربیة دفعتها . المنطقة األهلیة واالنفصالیة، هناك وهناك في

  :للنهوض الثوري

  .أنظمة احكم المستبدة - 1

 .ن الفساد والسلطة والتي أثرت من الوظیفة العامةشریحة الموظفین ورموزها المستفیدة م - 2

 

  :بعد الحراك العـربي العربیة ةطقنـمضاع الو أ: بعار المـطلب ال

بي تبقى مسألة المسألة األمنیة مكن أهم القضایا العالقة بعد مرور أربعة سنوات على ثورات الربیع العر 

اإلرهاب والجریمة المنظمة من جهة وتعطل المسار ف البالد وأكثرها تعقیدا، وبخاصة أمام تصاعد وتیرة 

  .االنتقالي ومؤسسات الدولة وما أفرن ذلك أزمات سیاسیة حادة من جهة أخرى

في ظل هذا الوضع السیاسي والمؤسساتي واألمن المتقلب والهش تصبح قدرة الدولة على معالجة 

فالتحدیات جمة واإلرادة . غیر راسخةالقضایا األمني، وبخاصة على إصالح المنظومة األمنیة، ضعیفة و 

السیاسیة لم تتبلور بعد والرهانات كبیرة ومحاوالت اإلصالح أو حتى التغییر، فاألفق یبقى غیر واضح 

  .وبسیر خطواته متعثرة

ویمكن إبراز أهم نتائج عملیات التحول الدیمقراطي التي حدثت في ظل الحراك العربي منذ عام 

   )1( :نظم السیاسیة العربیة بعد الحراك العربيأي تبیان أوضاع ال. 2011

 السیاسي واألمني داخـل الدولة قرارـغیاب االست:  

                                                           

  :یه منمتحصل عل .27/6/2012، "كل الدول العربیة تأثرت بالربیع العربي"، محمودیوسف )1(

http://www. alqabas. Com-kur/ node/ 05/11/2012/8677.                   
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بابها وتتداخل، منها ما هو شائع ومنها  ما هو بحیث یواجه  قطاع األمن الیوم تحدیات جمة تتعدد أس

 .هیكلي

 األمنیة والمدنیة في الدولة وانعدام التـوافـق السیاسي بین مختلف  المؤسسات شـرعیة اهتزاز

 : األطراف والمـؤسسات الرئیسیة في الدولة

بحیث ال بد من تنقیة  المناخ السیاسي في البالد وتحقیق الوفاق بین مختلف األطراف السیاسیة 

ریة وتأمین صیرورتها، وهو ما الفاعلة في الدولة، من أجل ضمان بیئة مالئمة للقیام باإلصالحات الضرو 

لم یتحقق بعد على الرغم من المحاوالت الكثیرة في هذا االتجاه، بما في ذلك الحوار الوطني القائم 

وفي غضون ذلك، من الضروري معالجة القضایا والتحدیات األمني الحارقة التي تثقل كاهل  )1(.راهنا

لف الفرقاء، وبخاصة الحكومة والمعارضة وقوات المؤسسة العسكریة، وعمق األزمة السیاسیة بین مخت

المجتمع المدني، وتزج بالمؤسسات األمنیة في صراعات تضعف قدراتها وتحملها ما ال طاقة لها في 

  )2(.تحمّله

 سیـطرت اإلسالمیـین عـلى النـظام السیاسي : 

فة وٕانما هناك القوى والعالم العربي لیست من القوى المتطر  جمیع القوى اإلسالمیة في الشرق األوسط

المعتدلة أمثال جماعة اإلخوان المسلمین المتمثلة في حزب الحریة والعدالة في مصر، والمتمثلة في حزب 

النهضة اإلسالمیة في تونس وحزب العدالة والتنمیة في المغرب والبعض األحزاب والحركات األخرى في 

                                                           

 .2، ص2013 ،]ن.د.د:[تونس .2013تطورات القطاع األمني تونس في خالل سنة هیكل بن محفوظ، )1(

 .15، صمرجع سابقمحمد الداسر، )2(
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أو تقسیم  -فالكثیر من هذه القوى المعتدلة ال تقوم سیاساتهم على أساس الكراهیة للغرب. )1(العالم العربي

 . العالم إلى عام الكفر واإلیمان، بل تقوم سیاسات تك األحزاب المعتدلة على األساس البرغماتي

  ةالقوى السیاسیة على الشكل النظام السیاسي وٕافشاء الفوضى وحدوث الحروب األهلیعـدم اتفاق. 

 تغییر جذري في سیاسات الدول وٕانما تسایر سیاسات  یمكن تصوررة الجیش على الحكم ال سیط

 .األنظمة

 تأزم األوضاع السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة بحیث أصبحت أحوال الناس ال تطاق. 

 تغییب وسائل التْعبیر السلمي عن المطالب. 

 االقتصادي واالجتماعي، التطورفي مستوى  التفاوت 

 انخفاض مستوى االدخار وفي ظل هذا الوضع المتردي فإن دخل الفرد سیكون متدني. 

  التخلف االقتصادي خاصة الدول العربیة، فهي غالبا ما تعتمد على واردات النفط أو السیاحة

 .والمعنویات الخارجیة في حین تغیب التنمیة الحقیقیة

 المجتمع العربي، وتترتب علیها نتائج سیاسیة  ارتفاع نسبة األمیة یشكل فجوة عمیقة تؤثر على تطور

 م نحو2012واجتماعیة خطیرة، حیث وصل عدد سكان العالم العربي وفق آخر إحصائیات في عام 

وبالتاي فإن معظم هذه األوضاع تعیشها المنطقة % 40ملیون نسمة، وتبلغ نسبة األمیة حوالي  4 ,367 

  .الخ.....  - سوریا - لیبیا - مصر - العربیة بعد الحراك أو الثورات فهي موجودة في كل من تنس

  

  

  

                                                           

 .5، ص 2008دار الشروق، : القاهرة. دراسة میدانیة...  المسلمون والدیمقراطیةمعتز با� عبد الفتاح، )1(
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  :االنـفالت األمني في النظم السیاسیة العربیة عوامل ظهور: ثالثالمبحث ال

الماضیة ثورات شعبیة عربیة، هي األولى في التاریخ العربي ربي في السنوات الثالث شهد الوطن الع

المعاصر التي تشارك في التاریخ العربي المعاصر التي تشارك فیه الجماهیر العربیة بثورة حقیقیة ضد 

  األنظمة السیاسیة العربیة، 

ضاع الحالیة التي تعیشها المنطقة وقد خلفت هذه الثورات عدة نتائج سلبیة أثرت بشكل عام على األو 

  .الخ... العربیة من عدم االستقرار، انتشار البطالة، اآلفات االجتماعیة بأنواعها، 

ودخلت مفاهیم . وترافق مع ذلك تحوال بنیویة في الثقافة العربیة عموما والسیاسة بشكل خاص

لقوامیس العربیة لكنها مجمدة وغر ومصطلحات جدیدة على الثقافة السیاسیة العربیة، كانت موجودة في ا

مستعملة، كالحریة والمساواة والدیمقراطیة والعدالة والمواطنة والكرامة اإلنسانیة وعدم الخوف من األجهزة 

، وكانت هذه األخیرة التأثیر القوي على األنظمة السیاسیة، بحیث أصبحت تعاني من )1(األمنیة القمعیة

الصراعات العرقیة، : ، وذلك بسبب عدة مع عوامل منها)2(داخلي للدولةخالل التحكم في سیرورة الوضع ال

  .الخ...التدخل األجنبي السیاسة العربیة الخارجیة، االنقالبات العسكریة، 

  .وهذا ما سنتناول في المطالب الموالیة

  

  

                                                           

متحصل علیه  - 282، ص10/4/2011، 3332، العدد الحوار المتمدن". الثورات الشعبیة العربیة"عبد الغني سالمة، )1(

  :من

http://www. alhewae. Org  

) 2011، 180مؤسسة األهرام العدد (، مجلة السیاسة الدولیة". مستقبل الدولة في العالم العربي"، عارفنصر محمد )2(

 .65ص



 تأثیر االنفالت األمني في النظم السیاسیة العربیة بعد       :الفصل الثاني

 الحراك العربي

 

 
74 

  :ةالعربی في المجتمعات اإلثنیةعات راالـص: المطلب األول

ومع منتصف التسعینات فإن . بشكل غیر مسبوق اإلثنيتصاعدت حدة التوتر الحرب الباردة  ةبنهای

إلى ممارسات شائعة في   اإلثنيبعض حاالت التصعید بلغت مستویات خطیرة بتحول مظاهر التطهیر 

وٕاذا كان عدم تطابق الحدود السیاسیة مع خارطة توزیع المجموعات . منطقة البلقان والبحیرات الكبرى

أرضیة مناسبة لبروز خاصیة االستقطاب، فإن تولیفة من العوامل السیاقیة والمفجرة، ووجود یوفر  اإلثنیة

  .زعامات متطرفة تتداول خطابات التصعید یزید من فرص تبني خیارات العنف

نفالت األوضاع في كل من البوسنة ورواندا وعي المجموعة الدولي وقد أثارت التبعات الخطیرة إل

والحدیث عن . ، واستباقها إن أمكن ذلكاللفتانة في صیغة مناسبة لمعالجة مثل هذه بضرورة التفكیر بجدی

 اإلثنيیضيء جانبا من المشكل، والمتمثل في أن التوجه نحو إیجاد حلول سلمیة لمظاهر التصعید  الفلتان

ع، یصطدم بقصور المیكانیزمات التقلیدیة لحل النزاعات عن تجهیز األطراف المهتمة بمعالجة الوض

تهدف  تدخلیهبمنظومة من الوسائل وبالشرعیة الكافیة الستهداف طرفي أو أطراف النزاع باالستراتیجیات 

  .)1(إلى جهرا بعیدا عن استخدام العنف

أصبحت جزء من المنظومة األمنیة العالمي،  اإلثنیةسبتمبر فإن النزاعات  11وفي عالم ما بعد أحداث

  .اإلثنيبحیث تأكدت األبعاد العلمیة لالهتمام بالشأن 

األرمیني  -وتزداد الصراعات إذا ما صاحبها اختالف في الدیانة بین األطراف، فالنزاع األذربیجاني

ون مسلمون واألرمن جذربمثال، من النزاعات المعقدة ألنه یحدث بین قومیتین مختلفتین عرقیا ودینیا، فاأل

والصراع المسلح الذي یعود إلى أواخر ستینات القرن الماضي لي الفلبین بین القوات الحكومیة . مسیحیون

الذین تمثلهم جبهة مورو اإلسالمیة للتحریر، وجبهة مورو الوطنیة للتحریر یعد مثاال »مندناو «ومسلمي

                                                           

 .نفس المرجع)1(
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غلبا ما تحدث  «:)1(هنتغتونمعا، في هذا اإلطار یقول واضحا للنزاعات القائمة على أسس عرقیة ودینیة 

نزاعات جدیة هي في حقیقة نزاعات قدیمة مع أطراف جدد هم في حقیقة األمر أطراف قدامى، تحمل 

راكمات حضاریة ثقافیة تكون الفعالة بین النزاعات یعني ت» حقیقة األمر أعالم قدیمة آالما جدیدة هي في

  .بین الدول

جتماعیة والثقافیة والدینیة والتاریخیة، فثمة فروق واضحة بین إفریقیا الناطقة بالعربیة والتنوعات اال

وٕافریقیا جنوب الصحراء، وحتى في إطار إفریقیا غیر العربیة هناك تمایزات بین مجموعة الدول، كما تلك 

اوزن بكثیر من جملة اللغات الحیة في العالم على الرغم من أن سكانها ال یتج%) 33(إفریقیا نحو

اإلسالم، : من جملة سكان المعمورة، وتوجد في إفریقیا كذلك كافة األدیان السمویة%) 10(نسبة

ة فإن هذه االنقسامات والمسیحیة، والیهودیة، باإلضافة إلى الدیانات التقلیدیة، وبإنشاءات محدود

في مرحلة ما بعد  على الوجود السیاسي للدولة اإلفریقیةوالتنوعات انعكست بصورة، أو بأخرى 

  .)2(االستقالل

في نیجیریا عام ) بیافورا(فقد أدت في بعض الحاالت إلى حروب أهلیة طاحنة، كم هو الحال ألزمة

والتي استمرت نحو ثالثین شهرا، والحروب األهلیة جنوب السودان، وأعمال التمرد والعصیان التي  1967

  .اندا وبوروندي، وأنجوال، وموزمبیقرو : شهدتها كثیر من الدول اإلفریقیة األخرى مثل

ومبین العوامل التي تثیر النزاعات والصراعات العرقیة إتباع الحكومات سیاسات تفریق بین أبناء الوطن 

الواحد على أساس الدین أو العرق أو الجني، وذلك فیما یخص توزیع الثروة والوظائف والمناصب وفرص 

                                                           

) 1994أفریل  2011، 116العدد (، مجلة السیاسة الدولیة،  "صدام الشكل الجدید للصراع"، هنتغتونصامویل )1(

 .320ص

  .مرجع سابقعادل زقاع، )2(
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هجرة، وكان نظام جنوب إفریقیا العنصري حتى وقت قریب نموذج المشاركة السیاسیة وملكیة األراضي وال

  .)1(صرخا لهذا التمییز بین البیض واألغلبیة السود

والتي  Misper Ceptionدراكات السیئة ع في المأزق األمني الناجم عن اإلهذا یؤدي إلى الوقو 

  .إحدى المفاهیم الواقعیة الجدیدة، أو نفسه مصطلح االنفالت األمني الحدیث Jervisیطرحها 

فعندما یدرك األفراد أن الحكومة عاجزة أو أنها تفتقد إلدارة حمایة الجمیع، فإنهم یلجؤون إلى شكل 

، كإطار یتكفل بالدفاع عنهم في وجهة التهدیدات التي تستهدف اإلثنیةتنظیمي آخر فهو المجموعات 

، في ظل مأزق كهذا فإن محاولة أي مجموعة اثنیة تعزیز أمنها، یتم تفسیرها من قبل )2(ئهم واستمرارهمبقا

  Barry Posenالمجموعات األخرى على أنها خطوة عدائیة باتجاه التصعید، ومثل هذه الحركیة حسب 

  .تزید من فرص التعبئة ألغراض غیر دفاعیة وتقوي احتماالت الحرب الوقائیة

هو التعدد واالختالف والتنوع سواء في الدین أو اللغة، أو الجنس،  اإلثنیةالقول مرد الصراعات  ومجمل

من المخاطر من طرف المجموعات األخرى وهذا ما نشاهده في  حمایة نفسهاوكل مجموعة اثنیة تحاول 

ل تنهار وتدخل في مأزق وهذه االختالفات الطائفیة جعلت الدو ... الیمن، سوریا،  الدول العربیة مثال لیبیا،

أمن، بحیث تفقد الدولة سیطرتها على إدارة مجتمعها هذا یعد سببا مباشر وعامال رئیسي في حدوث 

االنفالت األمني داخل الدولة مثل ما یحدث في لیبیا اآلن، الیمن، صراعات قبلیة من أجل السلطة 

  .والمیلیشیات الشعبیة جعلت الدولة أو ساهمت في انهیارها

في المجتمعات العربیة لها دور فعال في عملیة زرع الفوضى وعدم  اإلثنیةلتالي فإن، الصراعات وبا

تعد  اإلثنیةالصراعات والنزاعات إن إذ االستقرار داخل الدولة، مما یجعل الدولة تفقد قدرتها على التحكم، 

  .مظهر محفز لحدوث االنفالت األمني في النظم السیاسیة العربیة

                                                           

جامعة (، مذكرة دكتوراه، "قصور متطلبات بناء الدولة في إفریقیا وٕانعكاساتها على األمن و اإلستقرار"علي مدوني،)1(

  .221، ص )كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة بسكرة،

  .51، ص2001دار آلداب للنشر، : بیروت. التزامات اإلنسانیة العسكریة الجدیدةنعوم تشومسكي أیمن حنا حداد، )2(
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في المنطقة العربیة واستمرار تفاقمها كنتیجة طبیعیة لسوء اإلدارة السیاسیة  اإلثنیةكما تبرز النزاعات 

للتنوع واالختالف القائم في هذه المجتمعات، فالدولة العربیة الحدیثة عجزت عن استحداث آلیات وأطر 

مة، وأبقت على ذات الروابط سیاسیة مناسبة تنضم اشتراك مختلف هذه االثنیات في إدارة الشؤون العا

التقلیدیة بین هذه االثنیات بل وعملت على التوظیف سلبي لها بصورة حولتها إلى أزمات داخلیة ف كل 

حاالت االنسجام والدخل والتعایش االجتماعي بین العدید من هذه االثنیات  وهناك نماذج متعددة من. دولة

حالة توافق سلمي بینهما، إال أن التدخل السیاسي  في مناطق مختلفة في المنطقة العربیة تعبر عن

 والتمییز بین هذه االثنیات بصوره المختلفة أبرز فیها بذور التوتر والنزع وحولها إلى أزمات اجتماعیة

  .معقدة

محتواة في مجموعة أوسع تشكل  مجموعة جزئیة تاریخیة بأنها:" مفهوم األقلیةوبالتالي نشیر إلى 

یستعمل مصطلح : اإلثنيالنزاع أما "یكیة تتمیز بتقابل النبذ والجذببینها عالقات دینامدولة، وتنشأ فیما 

. لرسم حاالت التصعید ضد مجموعة معینة أو بین مجموعتین، بحیث یكون االنتماء اثني قاعدة للتعبئة

اء الطابع وٕاذا كان هذه االختالفات في حد ذاتها ال تؤدي بالضرورة إلى النزوع نحو التصادم، فإن إضف

السیاسي علیها واستحضار صورة الضحیة زیادة على تداول خطابات متطرفة ومزاوجتها بوعود ومصالح 

  .مادیة یحسن القدرة التعبویة لمنظمي العنف االثنوسیاسي

من الحقائق المتفق علیها إال أن  اإلثني فوٕاذا كانت البعد الهویاتي كعامل محدد الندالع العن

تي ینبغي التأكید علیها في هذا الشأن تتمثل في خاصیة االستعصاء عن الحل خاصیة األخرى اللا

بأن آمال إحداهما ال  تعتقدان، إذ أن إحدى أو كلتا المجموعتین اإلثنيكعنصر جوهري ف معادلة النزاع 
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یمكن أن تتحقق إال على حساب األخرى، مما یجعل من كل الصیغ التوفیقیة المطروحة مجرد مساع 

  .)1(عمیقة

ویعد الوعي السیاسي . یكون أحد طرفیه، أو كالهما، مجموعة عرقیة، لغة ودیانة واحدة اإلثنیةفالنزاعات 

بصورة عامة، هو المؤدي إلى تحول المجموعات العرقیة أو الثقافیة أو الثقافیة إلى مجتمعات عرقیة، فإذا 

ون فیه، وتمت تغذیة هذا الوعي ساد الوعي بین أفراد المجموعة بأنهم متمیزون عن سائر الذین یعیش

بالطموحات السیاسي، فإن الجماعة العراقیة تصیر قومیة عرقیة، وتصبح نشطة سیاسیا وتتجه إلى 

: االعتزاز بتاریخها وتراثه، وتتمسك بخصوصیتها الثقافیة في مواجهة السلطات الحاكمة، ومن ذلك مثال

تهم ضغوطا على النظام السیاسي لالعتراف بلغتهم تمسك البربر في الجزائر بلغتهم األمازیغیة، وممارس

  .كإحدى اللغات الرسمیة في البالد، والسماح باستخدامها في المؤسسات التعلیمیة

  :تداعیات االنقالبات العسكریة على النظم السیاسة العربیة: الثانيالمطلب 

عقدین من التفاعالت الداخلیة التي ال یمكن إغفالها  عاشت المنطقة العربیة بین الخمسینات والستینات

عن وقائع األحداث التاریخیة التي عرفها، وهي تتوافق في البلدان النامیة  كافة مع انتشار الحركات 

القومیة ومساعي إتباع الملكیة للبقاء في السلطة، مقابل إصرار التیارات الحزبیة الیساریة والیمانیة على 

 ستیالء على شدة الحكم واإلمساك بها عبر شتى السبل، بما في ذلك اللجوء إلى الكفاححد سواء، في اال

المسلح الذي كان استثناء في المنطقة، مقابل القاعدة العامة وهي االستعانة بوحدات الجیوش النظامیة 

  .)2(الحدیثة وقادتها لبلوغ طموحاتها في الحكم

                                                           

                                                                      247، صمرجع سابقعلي مدوني ، )1(

  :متحصل علبیه من. االنقالبات العسكریة في المنطقة العربیة"ولید خالد أحمد، )2(

http://www. Kitaba. Com.                                            
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لك الفترة، كما كانت ترمز إلى الهویة الوطنیة لبلدان قامت والجیوش النظامیة كانت حدیثة البناء في ت

على مساحات كانت تتقاسمها دول االستعمار األوروبي الكبرى، ثم أجبرت على مغادرتها إثر تعظم 

حركات التحرر في المنطقة، كما أجبرت على تحویل ما تركته من وحدات قتالیة محلیة إلى قوات نظامیة 

حدیثا، دون أن تتخلى عن عالقاتها الممیزة بضباطه الذین تعلموا وتدربوا في  تابعة للدولة المستقلة

رها في التسلح سنوات وعقود معسكراتها بل وفي دولها أیضا، هذا باإلضافة إلى أنها ستعتمد على مصاد

لقد غلب الطابع العسكري على غالبیة االنقالبات التي شهدتها المنطقة، بل یمكن القول إن مقبلة، 

نقالبات السیاسیة أیضا غالبا ما تفرز حكما یكتسب شرعیته من رجال الجیش الذین عادة ما ینضمون اال

  . جدید فیحتلون مراتب وزاریةلاإلى النظام 

كما فعل الرئیس الرحل حافظ األسد حیث تولى حقیبة وزارة الدفاع إثر اإلطاحة بأمین الحافظ عام 

دام الصراعات على مدنیة حتى أصبح رئیسا للدولة إثر احتبحیث غیر بدلته العسكریة بأخرى  1966

وهذا هو حال أحمد حسن البكر والرئیس المخلوع صدام حسین الذي  .)1(أنفسهم السلطة بین المبعوثین

أجبره الحقا على االستقالة، وكذلك حال البقیة الباقیة من االنقالبیین في مصر،والسودان ولیبیا والجزائر 

  .2005الذي عرفته عام  موریتانیاب وصوال إلى انقال

  

  

  

  

                                                           

مركز : القاهرة. دراسة في طبیعة العالقات المدنیة العسكریة -في إفریقیاالعسكریون والحكم ، حمديعبد الرحمن حسن )1(

  .9، ص1996دراسات المستقبل اإلفریقي، 
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  :تعریف االنقالب العسكري

یقصد باالنقالب عملة إطاحة فجائیة وسریعة بالنخبة الحاكمة وغالبا ما تتسم بالعنف وقد تتم من داخل 

بها، وغالبا ما تتم بمعاونة عناصر من  اإلطاحةالنخبة ذاتها أو تحل نخبة جدیدة محل النخبة التي تم 

المؤسسة العسكریة أو الشرطة أو أجهزة األمن وال یساندها عادة مناسبة شعبیة وقد ال یقترن بتغییر في 

طبیعة النظام السیاسي وقد یترتب علیها تحوالت جذریة فیما بعد ومن ثم یتحول انقالب إلى ثورة ویشار 

  .)1(ة ومحاوالت انقالبیة فاشلةفي هذا الصدد إلى انقالبات ناجح

یوجد مجموعة من األسباب الداخلي والخارجیة تفسر عملیة االنقالبات :العسكري اتاالنقالب أسباب    

 .)2(العسكریة منها

یتعلق بالبیئة العالمیة، وبعضها اآلخر  فهي تنقسم بدورها إلى قسمین، بعضها :فاألسباب الخارجیة

والكتلة االشتراكیة أوائل  السوفیتيیتعلق بالبیئة اإلقلیمیة فعالمي، هناك اتجاه دولي بعد سقوط اإلتحاد 

التسعینات لتبني مبادئ الدیمقراطیة والحكم الراشد، وربط المساعدات االقتصادیة الدولیة بقضایا 

  .الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان

لتراجع هذه الظاهرة، فهي ترتبط  بأمرین األول هو فكرة التداول السلمي  :باألسباب الداخلیة ماأ

بالحكم، خشیة الضغوط الداخلیة  للتشبثللسلطة، وعدم قدرة بعض النظم على التحایل بوائل قانونیة 

وع االنقالبات التي لكن ذلك ال یلغي حقیقة أن التفاعالت الداخلیة كانت سببا رئیسیا في وق،)3(والخارجیة

                                                           

جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، قسم العلوم (دكتوراه مذكرةظاهرة العنف السیاسي في الجزائر، "، قبي دمآ)1(

  .45، ص)2003السیاسیة، فرع العالقات الدولیة، 

 : ؟  متحصل علیه من"هل یفتح انقالب مالي الطریق أمام الربیع اإلفریقي: بدر حسن الشافعي، استثناء یاماكو)2(

. http://www. Siyasca. Org-eg/Neus Q/2287 as Psc  

  . مرجع سابقبدر حسن الشافعي، )3(
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شهدتها المنطقة العربیة، هذا ما تؤكده مجموعة من الوثائق المتعلقة بعدد من اإلنقالبات التي شهدتها 

  :المنطقة، ومنها

  واستولى على 1969انقالب الرئیس اللیبي معمر القذافي أطاح بأسرة السنوسي المالكة عام ،

 ویبدوا أنه كان ... على أیدي شباب لیبیا 2011نتهي عام السلطة لیبقى فیها ما یقارب من أربعة عقود لی

  یعد ابنه سوف اإلسالم لتولي مدة الرئاسة من بعده أثر تنفیذه لشروط األمریكیین والبریطانیین

 .)1(وحلفائهم

  وینطبق ذلك على ما شهدته تونس من انقالب سلمي قام به الرئیس زین العابدین بنعلي لیطیح

 بالرئیس األسبق الحبیب بورقیبة ویتمسك بكرسي الرئاسة من بعده حتى خلعته الجماهیر التونسیة بسبب 

 عدم اكتراثه بالمعارضة الداخلیة والدعوات الدولیة المنادیة بالتغیر . 

حال العدید من الدول الملكیة الوراثیة التي شهدت هي األخرى بضعة انقالبات أطاحت وهذا هو أیضا 

بوریث عمان السلطان سعید بن تیمور وجاءت بابنه السلطان قابوس بن سعید، وأعفت العاهل األردني 

ه الملك طالل لیرثه ابنه الملك حسین، وربما أدت بالملك السعودي فیصل بن عبد العزیز لیرثه وأشقاؤ 

  .السبعة

أطاحت أزمة مارس بالرئیس محمد نجیب لیتولى جمال عبد الناصر الحكم ویبقى  1954 وفي عام 

وبعد اإلطاحة بحسني مبارك جاء محمد . )2(1970في السلطة الفعلیة ما یقارب عقدین حتى مماته في 

لسیسي وعزل قام الجیش المصري بانقالب عسكر تحت قیادة عبد الفتاح ا 2013یولیو 3 مرسي، وفي

                                                           

   . 152، مرجع سابقعلي مدوني، )1(

  . مرجع سابقولید خالد أحمد، )2(
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، وكلف رئیس المحكمة الدستوري عدلي منصور برئاسة البالد، تم )1(الرئیس المنتخب محمد مرسي

احتجاز محمد مرسي، وجاء تحرك الجیش بعد سلسلة من المظاهرات للمعارضة المصریة، طالب بتنحي 

الرئیس  الرئیس محمد مرسي وترفض أطراف في المعارضة المصریة المؤیدة للتدخل العسكري ضد

  .المنتخب تسمیته انقالب حیث تعتبر ما جرى ثورة

 2012مارس  22كما نذكر بعض االنقالبات حدث في القارة اإلفریقیة بحیث وقع انقالب عسكري یوم 

وأطاح بالحكومة ) لجنة إعادة الدیمقراطیة واستعادة الدول(في جمهوریة مالي بقیادة أمادو سانوقو قائد

، 1991یادة الرئیس أمادو توماني توري، بحیث قام هذا األخیر بانقالب في عام المنتخبة دیمقراطیا بق

بعد انقالب عسكري، وتولى توري  1968اولي الذي حكم البالد منذ عام وأطاح بحكم الجنرال موسي تر 

  .)2(2007م، ثم أعید انتخابه في 2002الرئاسة في عام 

ظ ارتباط وثیق بین السیاسیین والمدنیین، وأن التسیس والمتتّبع لالنقالبات العسكریة في السودان یالح

المتنامي للحیاة العامة في السودان مقرونا بسیطرة الحكومات المختلفة على مفاصل االقتصاد واإلعالم 

والثقافة، یجعل السیطرة على الحكومة مهما، ویعني الخروج من الحكومة الخروج من درجة التأثیر األكبر 

، وكانت األوضاع السیاسیة تشیر إلى أن مساعي التقریْب بین الحزب الوطني الوحید على الدولة

في تشكیل حكومة جدیدة تقصي حزب األمة  )3(االتحادي وحزب الشعب الدیمقراطي على وشك أن تنجح

  .بقیادة عید هللا خلیل من الحكومة

                                                           

  :متحصل علیه من". في مصر 2013انقالب "سالم ، حمید )1(

http://www Oujdacity. net/National-articl-81082-ar. 

 : متحصل علیه من، "اإلنقالب العسكري في مالي"علي عسكوري، )2(
http://www.manasir. Org/modules/Publisher/item. PHP? itemid: 285.  

   :متحصل علیه من ."األسباب والدفاع: السوداناإلنقالب العسكري في "حسن الحاج علي أحمد، )3(

http://www. Ashorooq. Net/inddesc. PHP?.option: Com.  
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ي أن االنقالب العسكري في ومر تاریخ الدولة السودانیة بفترات معاقبة من الزمن بانقالبات عسكریة أ

وكان كالو كزفیتز یرى الحرب ة بوسائل أخرى بسبب عوامل هیكلیة، السودان هو استمرار للعملیة السیاسی

وهذا یعني أن الدافع الرئیسي لالنقالب لیس السمات التنظیمیة . استمرار للعمل السیاسي بوسائل أخرى

 .  ه تشكل فقط حفزا مهیئا لالنقالبلقوات المسلحة أو المظالم الشخصیة للضباط، فهذ

ویتضح أن العالقة بین العسكریین والمدنیین في السودان تدرجت على مدى ممتد من التهدید بالفیتو 

إلى محاولة االنقالب الفاشلة إلى استالم السلطة ثم العودة إلى الثكنات، وفي كال النمطین من الحكم 

  .الحافز الرئیسي في اإلحاطة بالسلطة الحاكمة المدني والعسكري كانت األزمات الحادة هي

ومجمل القول نقول بأن االنقالبات العسكریة داخل الدولة وعملیة تكرارها مثل ما لوحظ في السودان 

وباقي البلدان العربیة، هو عملیة خطیرة تهدد أمن الدولة، وتسود الفوضى العارمة وكما تفقد الدولة هیبتها 

انین، هذا ما یؤدي باألخیر إلى وتنتشر آلیات الفساد بكل أنواعه مما تقل عملیة االلتزام بتطبیق القو 

الالستقرار داخل الدولة والتالي یتبین أن االنقالبات العسكریة تعتبر مظهر من مظاهر االنفالت األمني 

  . في الدول العربیة
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  :ة السیاسة العربیةنظمتقرار األ سأثر التدخل األجنبي على ا:الثالث  المطلب

المفاهیم في العالقات الدولیة التي تتمیز بالتعقید وعدم االتفاق، دلك یعتبر التدخل األجنبي من بین 

لوجود العدید من االختالفات في استخدامه، وهذا ما یجعل من الصعب وضع مفهوم للتدخل، الذي شاع 

  .استخدامه بعد الحرب العالمیة الثانیة لوصف التفاعالت الدولیة

ى مساعدة دولة من أحد الفریقین المتصارعین في حرب قدام دولة علیعرف على أنه إ: تعریف التدخل

  .)1( أهلیة دون اعتبار عملها دخوال في حالة حرب

كما ینظر للتدخل على أنه سلوك غیر قانوني، موجه النتهاك سیادة الدول نظرا لتعارضه مع المادة 

  الثانیة الفقرة الرابعة من میثاق األمم المتحدة، والتدخل مصطلح تقني یشیر إلى كل سلوك تقوم به دولة 

  دولة لسلطتها محل  إحالل: التدخل أنه Kourfinكورفین ویعرف  )2(یمس استقالل وسیادة دولة أخرى

  .)3(دولة أخرى، قصد تحقیق أثر قانوني ال تستطیع الدولة األخیرة أوال في تحقیقه

أن التدخل عبارة عن قیام دولة بالتعرض بسلطتها في شؤون دولة أخرى، : Jm-ypes ایبیزكما یرى 

ة المادیة بل بمجرد ویأخذ صورة مباشرة أو غیر مباشرة ویتم باستعمال القوة أو من غیر استعمال القو 

، نخلص أن التدخل األجنبي، ورغم االتفاق على أنه فعل یترتب علیه فرض إرادة المتدخل على )4(التهدید

                                                           

 .705ص عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق،)1(

جامعة بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم (مذكرة ماجستیر". دور المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات الدولیة "، فؤاد جدو)2(

 .46، ص)2010السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة 

 .84، ص1990الوطنیة للكتب، المؤسسة : الجزائر. مبدأ عدم، التدخل في القانون الدولي المعاصرإدریس بوكرا، )3(

دار :القاهرة. دراسة فقهیة وتطبیقیة في ضوء قواعد القانون الدولي: التدخل الدولي اإلنسانيحسام أحمد محمد هنداوي، (4)

   .43، ص1996النهضة العربیة، 
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المتدخل علیه، وأنه قد یكوون مشروعا وقد یكون غیر مشروع إضافة إلى تعدد أنواعه وأهدافه وأسبابه 

  .واألطراف التي تقوم به

وحتى ال تخضع إلرهاب وابتزاز األنظمة الفاشیة وٕارهابها الفكري والمعنوي والتضلیل التي تبثه عبر 

  .الدولي والتدخل األجنبيتفرق بوضوح بین التدخل وسائل إعالمها یجب أن 

في المنطقة العربیة باالستعمار سواء ما تسمى بالحروب الصلیبیة أو موجة  التدخل األجنبي ارتبط .1

االستعمار التي احتلت المنطقة النصف األول من القرن العشرین، أما التدخل الدولي فارتبط بتحریر 

الشعوب من االستعمار عبر مبادئ ولسن األربعة عشر ومنها حق كل شعب في تقریر مصیره، والتي 

  .)1(اس قیام عصبة األمم ثم األمم المتحدة الحقاكانت على أس

 . التدخل األجنبي ارتبط بنهب ثروات الشعوب أما التدخل الدولي فارتبط بمساعدة الشعوب .2

التدخل األجنبي في الغالب ثنائي النزعة، أما التدخل الدولي فهو متعدد األطراف، وحتى ولو  .3

 . كانت هناك مصلحة خاصة لدولة معینة

األجنبي انفرادي ذو مستوى واحد، أما التدخل الدولي فهو متعدد المستویات عبر التدخل  .4

 .)2(المنظمات الدولیة، أو المنظمات اإلقلیمیة بین أعضائها

إن طلب التدخل الدولي هو إیمان وامتثال واحترام للقانون الدولي والمواثیق الدولیة وال یعد انتهاكا ألي 

دأ سیادة القوانین القوانین الدولیة وال یعد انتهاكا ألي قانون محلي وفقا لمبقانون محلي وفقا لمبدأ سیادة 

  .یعكس اإلنسانیة المشتركةین المحلیة، وطلب المساندة الدولیة واجب ألنه نالدولیة على القوا

                                                           
)1( Martin Griffiths and Terry o’callaghan, internationales relations: the key concepts, London and new yourk, 

Routledge, 2002, p132. 

 : متحصل علیه من .15/01/2006، 1431، العدد الحوار المتمدن" التدخل األجنبي والتدخل الدولي"، مجديخلیل )2(

http://www. ahenar. Org  
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عرف العالم نوعا جدیدا من أنواع التدخل المبرر، فبعد سقوط وانهیار  2001ولكن بعد أحداث سبتمبر

التجارة العالمي بدأت حقبة جدیدة في تاریخ العالقات الدولیة، عبر ما یسمى بالحرب األمریكیة على مركز 

اإلرهاب أو ما یسمى بالحرب األمریكیة على اإلرهاب أو ما یعرف بمحور الشر الذي على أساسها أصبح 

ن البلدان ثم تبریرها في یبرر التدخل في كل أنحاء العالم فمثال القصف والتدخل على أفغانستان وغیرها م

كونها حربا ضد اإلرهاب كما یصفها فاعلوها، وبذلك شهدت هذه المرحلة تراجعا في مفهوم السیادة واتساع 

التدخل الدولي في الشؤون الداخلیة للدول وأصبح یتم اللجوء إلى حلف شمال األطلسي كأحد الوسائل 

جدید تحت تسمیات جدیدة كالحرب الوقائیة   ، وظهور تدخالت من نوع)1(لتحقیق السیاسة التدخلیة

  .والحرب االستباقیة والحرب ضد اإلرهاب ومكافحته

  :أنواع التدخل األجنبي

إن التدخل األجنبي له عدة أنواع سواء من حیث صوره مباشرة وغیر مباشرة أو من حیث الشكل فردي 

أو عسكري، أو من حیث السبب  أو جماعي، داخلي أو خارجي، سیاسي أو دبلوماسي، إعالمي أو دعائي

اقتصادي، أمني، إنساني وهذا ما یجعل التدخل الدولي یمتاز بالتنوع وتعدد األهداف واألسباب والدوافع 

داخلیة محلیة وخارجیة، فالسیاقات الداخلیة المحلیة التي تفرز : وبالتالي فالتدخل سیاقات )2(والتطبیقات

لمجاالت المختلفة، ومنها األزمات السیاسیة واالقتصادیة، مع احتماالت التدخل الخارجي، وتوسیع في ا

                                                           

 .44، ص2010المؤسسة الحدیثة للكتب، : بیروت.  التدخل الهدام والقانون الدولي العامعدي محمد رضا یونس، )1(

جامعة بسكرة، كلیة الحقوق (رسالة ماجستیر". التدخل األجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافي"، عالء الدین زردومي)2(

 .35، ص)2013والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة 
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ضعف القدرات المؤسسیة، والتبعیة السیاسیة واالقتصادیة والعسكریة للخارج، وارتفاع حدة الصراعات 

  .)1(الداخلیة، كلها عوامل من شأنها فتح المجال للتدخل الخارجي

تتضمن عبر المؤسسات والمنظمات الدولیة وتفعیل فهي ... أما السیاقات الخارجیة اإلقلیمیة والدولیة

أدوارها في توفیر األمن الجماعي وحمایة حقوق اإلنسان والتدرج في استخدام التدخل، بحیث یكون التدخل 

، وتالؤم الوسائل مع األهداف والتقییم المتوازن للنتائج تداعیات بحیث ال )2(العسكري هو المالذ األخیر

بیاته خیار عدم التدخل، وفي المقابل یغلب اتجاه آخر، منظور مصالح الدول تفوق آثار التدخل وسل

  .الداخلة أو المرشحة للتدخل

  :التدخل الخارجیة على األمن العربي وانعكاساتهانماذج 

نماذج التدخل الخارجي التي تتفاوت في أشكالها وصورها من حیث شهد الواقع الدولي الیوم العدید من 

  .وأطرافها، وأهدافها، ومبرراتها وآثارها ونتائجها آلیاتها ونطاقها،

الذي كان یضم دوال في شرق أوربا واستمر في التوسع والتمدد واالنتشار حتى  حلف الناتوفمثال نختار 

وصل إلى دول حوض البحر األبیض المتوسط والخلیج العربي، التي تحتل موقعا مهما في العقیدة 

على ثلثي نفط العام، وٕامكانیة انتشار  لى موقعها االستراتیجي واحتوائها، وذلك بالنظر إالعسكریة للحلف

  الذي یعني االستالم بحسب مزاعم الغرب، وهذا ) اإلرهاب األصولي(أسلحة الدمار الشامل فیها، وظاهرة 

ما جعله یترك تأثیرا كبیرا في األمن القومي العربي، ویسهم في تهمیش الدول العربیة على الساحة 

   .  لیةالدو 

                                                           

  : متحصل علیه من". مفهوم التدخل األجنبي في الشأن الداخلي"منصور القاضي، )1(
http://www. Safhea. Formetif. Com 
 

 .73، صمرجع سابقعدي ، محمد رضا یونس )2(
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التي  –بمنزلة امتداد وتوسیع إلطار معاهدة بروكسل كانت معاهدة حلف شمال األطلسي: نشأة الحلف

هذه المعاهدة التي  - ، كل من بلجیكا ولوكسمبورغ وهولندا وبریطانیا وفرنسا1948آذار 17وقعتها في 

في أوربا،  السوفیتيجاءت نتیجة تصاعد حدة الحرب الباردة بین المعسكرین، خاصة بعد زیادة النفوذ 

 .)1(الذي تحول إلى خطر یهدد الدول األوروبیة الغربیة

سعها ودخول الوالیات المتحدة غضوا فیه، واستقر الرأي العام بعد اجتماع على وانطلقت دعوات لتو 

مستوى وزراء الخارجیة دول المعاهدة والوالیات المتحدة على تطویرها إلى تحالف أوسع، ومن هنا بدأ 

وضع میثاق تأسیسي لحلف شمال األطلسي، وبعد المداوالت، تمكنت اللجنة الدائمة لمیثاق األطلسي 

منذ انتهاء إعداد المیثاق، تم  -سل، والتي كانت مشكلة من طرف وزراء خارجیة الدول المذكوربروك

  .*NATOومنذئذ عرف بخلف شمال األطلسي  1949االحتفال بإنشائه في عام 

وكان االجتماع یتمحور حول تقویة عوامل  1995فیفري 8وبدأت عالقة الحلف بالدول العربیة في 

مصر، المغرب، : هي العربیة والذي دار الحوار مع ممثلین خمسة دول متوسطیةاالستقرار في المنطقة 

واتفق كال الطرفین في بعض  - 1995في بروكسل كما انضمت األردن" إسرائیل"و موریتانیاتونس، 

تبادل المعلومات، وزارات الضباط المتبادلة، وتقدیم مساعدات فنیة لإلدارة المدنیة م فل : المسائل منها

مثل تبادل المعلومات، : وانحصر نشاط الحلف في مسائل تتعلق باألمن. الحلف عن حدوث الطوارئ

 .)2(والجریمة المنظمة» على اإلرهاب الحرب

                                                           

  .45، ص1990مؤسسة الصباح، : الكویت. منظمة شمال األطلسيإسماعیل صبري مقلد، )1(

*   NATO : األحرف األولى معاهدة حلف شمال األطلسيإشارة إلى(Noth Atlantic Treaty Organisation   لذلك

حلف شمال األطلسي أو حلف األطلسي، أو التحالف األطلسي (أو معاهدة ) الناتو(یطلق علیه في الترجمات العربیة اسم 

 ).الحلف األطلنطي(أو

 .325، ص2006دار المجدالوي، : مانع. المدخل إلى دراسة اإلستراتیجیةعبد القادر فهمي، )2(
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  :في المنطقة العربیة الحلفمضمون تدخل 

طبقا للنظام السیاسي للحلف، باستخدامه الوسائل السیاسیة والعسكریة، لتحقیق أهدافه، فإنه لم تعد 

هناك من وسیلة إال سوق یستخدمها لتحقیق أهدافه، ولكن الوسائل العسكریة هي ذات االهتمام األكبر، 

  :كما استخدامه الوسائل السیاسیة المتمثلة في

 .محاولة تغییر النظام السیاسي لدول عربیة معنیة - 1

  .)1(التدخل لمنح حق تقریر المصیر لفئة قومیة أو دینیة معنیة - 2

" وهو مثال واضح على جنوب السودان وشمال العراق وكما منح لنفسه الحق في القیام بما یطلق علیه 

  :ك من أجل التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، وعلى سبیل المثالوذل" المهام األمنیة

 .)2(محاولة أعادة ترتیب األوضاع في بعض دول المنطقة، مثل لیبیا وٕایران وغیرها .1

التدخل في دول منطقة الخلیج وما یجاورها جغرافیا، في إطار تحقیق أمن الخلیج وأمن الممر  .2

 .ط من هذه المنطقة إلى دول أوروبا والیابانالمائي التجاري المهم، وضمان تدفق النف

التدخل للتفتیش على أسلحة كیماویة أو بیولوجي، أو لمنع تدفق األسلحة على بعض الدول أو  .3

 .»إسرائیل«لحرمان بعضها اآلخر تحقیق التوازن في المجال النووي مع 

 .التدخل بذریعة منع حركات العنف والتطرف، كما في الجزائر وأفغانستان .4

 .لتدخل في إطار تحقیق حقوق اإلنسانا .5

                                                           

، 137، العددمجلة السیاسة الدولیة: القاهرة". المهام المحتملة لحلف الناتو في الشرق األوسط"عبد الرحمن الهواري، )1(

  .282، ص1999

  .283، صمرجع سابقعبد الرحمن الهواري، )2(
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ونظرا إلحتالل المنطقة العربیة موقعا مهما في العقیدة العسكریة الجدیدة للحلف وتربعها على ثلثي 

، وتجارة "اإلرهاب األصولي"احتیاطي نفط العالم، وٕامكانیة انتشار أسلحة الدمار الشامل فیها وظاهرة 

الصهیوني الذي یتبنى الغرب سیاسة حمایته والدفاع عنه، مما یجعل المخذرات عالوة على وجود الكیان 

المنطقة مستهدفة، وهذا ما ینعكس بشكل سلبي على األمن القومي العربي وعلى المصالح العربیة، 

یحرم الدول المستقلة من وجود حلیف دولي أو حتى ب على الساحة اإلقلیمیة والدولیة، ویهمش مندور العر 

  .)1(على استعادة التوازن االستراتیجي في المنطقة العربیة إقلیمي یساعدها

  :نتج أیضا نقاط مهمة جدا وهيتسویمكن أن ن

استمرار الهیمنة األمریكیة على حلف الناتو، الذي لم تكن توجهاته عبر المراحل السیاسیة  - 1

داة الهیمنة على العالم المختلفة للنظام العالمي إال أن انعكاسا ألولویات السیاسة األمریكیة، فهو یشكل أ

 .)2(وسیاستها

أن الثروة النفطیة في المنطقة العربیة كانت وستظل في صلب اإلستراتیجیة األطلسیة ومصالحها  - 2

 .الحیویة، ومن ثم ستظل واقعة تحت ضغط التهدید واالبتزاز في محاولة الحتواء هذه الثروة

من القومي العربي، تجسدت في تغیر ترك تدخل الحلف في المنطقة العربیة آثار سلبیة على األ - 3

مفهوم اإلدراك لألمن القومي على صعید النخب الحاكمة، إذ تغیرت األولویات وتغیرت النظرة إلى 

مصادر التهدید، فمثال دول الخلیج العربي أصبحت تنظر إلى العراق كمصدر للتهدید، وحتى داخل 

 .یدمجلس التعاون ذاته تنظر قطر إلى السعودیة كمصدر تهد

                                                           

 .27، ص2005لألبحاث،  مركز الخلیج: دبي. أدوار الناتو اإلقلیمیةموسى أحمد القالب، )1(

 .120، ص2003دار أموا ج للنشر، : بیروت.  نظریة العالقات الدولیةعدنان السید حسین، )2(
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أدى توسع الحلف تجاه المنطقة العربیة إلى اختالل أسس النظام اإلقلیمي العربي وركائزه، بحیث  - 4

أصبحت بعض النخب الحاكمة في النظام العربي تسوغ البدائل األمریكیة الغربیة الهادفة إلى ماء الفراغ 

 .االستراتیجي في المنطقة

تاتوري یهدف إلى التأثیر على االستقالل ویمكن أن نخلص إلى القول بأن التدخل هو عمل دیك

السیاسي وسیادة الدولة باستعمال وسائل اإلكراه والضغط عن طریق القوة على نحو یتنافى مع القانون 

ویوجد نماذج عربیة وافریقیة ساهم التدخل بشكل كبیر في إعادة ترتیب األوضاع السیاسیة داخل . الدولي

لك لما تعانیه من مواجهة لإلرهاب بحیث تعد القارة اإلفریقیة من أكبر البالد وخاصة القارة اإلفریقیة وذ

أجزاء النظام الدولي هشاشة، فقد عرفت منذ القرن التاسع عشر بحسبانها مجاال للتنافس االستعماري بین 

حتى مع صعود حركة االستقالل الوطني في خمسینیات وستینیات في القرن العشرین، لم . القوى الكبرى

إفریقیا المستقلة من التدخل األجنبي االستعماري الجدید الذي اتخذ شكل سیاسات جدیدة قائمة على تسلم 

استمرار التدخل في بناء نظمها، واالستمرار في تبعیتها االقتصادیة للمستعمرین القدامى الذین أرادوا 

  .استمرار منظومة استغالل موارد القارة وطاقاتها

لثقافي ممثال بثقافة سیاسة التبعیة كأحد المصادر األساسیة للتدخل ومجمل القول فإن المتغیر ا

مثل الشعور بالعجز واإلنكار تجاه القوى الكبرى، واستالب الفكري والثقافي، واالستهانة بالقیم  - الخارجي

ولكي تحد من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلیة للبلدان العربیة، یتوجب على . والثقافات الوطنیة

ومنه یتبین أن التدخل األجنبي في النظم السیاسیة . خب السیاسیة إصالح أوضاع الداخلیة للدولةالن

ألن االعتبارات السیاسیة كانت أساس توجیه تصّرف من قبل الوالیات  .العربیة له دور بارز وواضح

من حقوق  المتحدة األمریكیة التي تسیطر على كافة المجریات على المستوى الدولي، متخذة في ذلك

اإلنسان ذریعة للتدخل في الدول خاصة النامیة منها بغرض تحقیق أكبر قدر من المصالح السیاسیة 
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، وقد ترتب عن تلك السیاسة المزید من إهدار حقوق اإلنسان، ومن خالل ذلك )1(واالقتصادیة األمریكیة

بعده القانوني الغامض وتطبیقاته یظهر حق التدخل األجنبي فكرة ایجابیة بصفته اإلنسانیة غیر أنه في 

  .یكتسي طابعا انتقائیا

إذن فالتدخل األجنبي یعمل في إطار حمایة حقوق اإلنسان من الخطر الخارجي هذا في مبادئه ولكن  

مضمونه یتعلق باستعمال شتى الوسائل والطرق لسیر مصالح الوالیات المتحدة، وبالتالي باستطاعته أن 

بیة شتى الطرق من أجل نجاح خططه المرسومة وهذا ما نالحظه في البلدان یزرع داخل األنظمة العر 

  .والمواقف الدولیة بشأن اللیبي، الذي جعل الدولة تنهار: العربیة مثال

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

شهادة ". التدخل اإلنساني بین حقوق اإلنسان ومبدأ السادة في عالم ما بعد الحرب الباردة"هلتهالي ، أحمد )1(

  .86، ص)2009- 2008السیاسیة، فرع قانون المنظمات الدولیة  جامعة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم(.ماجستیر
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  :خالصة واستنتاجات الفصل

یعد معالجتنا لتأثیر االنفالت األمني في النظم السیاسیة العربیة بعد الحراك العربي توصلنا إلى 

  :االستنتاجات اآلتیة

أن النظام السیاسي یختلف عن الدولة، ألن األول ال یعدو أن یكون مفهوما تحلیلیا یستخدم لفهم  .1

بید أن الدول تعد فهي الوحدة القانونیة المستقلة ذات . ظاهرة معینة وال یعرف له وجود مادي في الواقع

اته على الصعید الداخلي، كما تملك الشخصیة السیادة التي تملك صالحیة اإلرغام المادي المشروع وأدو 

 .القانونیة التي تكسبها األهلیة أن تكون مخاطبة بأحكام القانون الدولیة العام على الصعید الخارجي

ن األنظمة العربیة لن تعرف مسارا تطوریا موحدا لیس فقط ألسباب داخلیة خاصة بكل دولة إ .2

خاصة الوالیات المتحدة (لتي تربطها بفواعل أجنبیة أساسیةولكن أیضا لطبیعة العالقة اإلستراتیجیة ا

 .)األمریكیة

مظاهر االنفالت األمني التي أثرت في النظم السیاسیة  العربیة تتمثل في الصراعات  أن من أبرز .3

التي تعد إحدى عوامل الرئیسیة في زراعة الفوضى داخل النظم وهذا الحظناه في معظم األنظمة  اإلثنیة

الخ وكذلك االنقالبات العسكریة التي شهدتها المنطقة العربیة في .. العربیة مثل لیبیا، الیمن، سوریا، 

 .الخ...مالي القدیم وحتى في الوقت الراهن مثال، مصر، تونس وكذا الدول اإلفریقیة السودان،

وهذا كله بفضل التدخل األجنبي في الدول وخاصة العربیة واإلفریقیة مثال تدخل حلف الناتو في الشأن 

 .الخ... اللیبي، وكذلك العراق، 

 



 
 

 

  

  

  

  

  

  :الفصل الثالث

االنفالت األمني في لیبیا في ضوء 

  الحراك العربي
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  :تمهید

عرف النظام السیاسي اللیبي عبر التاریخ العدید من األحداث التاریخیة والسیاسیة، التي تمثل في 

نظاما فریدا سواء على المستوى الداخلي والخارجي أو من الناحیة السیاسیة مجملها البیئة التي جعلت منه 

أو القانونیة، وتجسد ذلك من خالل إبراز العدید من األحداث التي رسمت المالمح العامة للنظام وجعلت 

  .له خصائص مغایرة لباقي األنظمة سواء على الساحة اإلقلیمیة أو القاریة أو العالمیة

ما بعد الحراك العربي، ومنه فقد حاولنا في هذا الفصل قد حاولنا تحدد المكانة  وخاصة في فترة

التاریخیة والجیوستراتیجیة للیبیا وذلك من خالل التطرق إلى الموقع الجیوسیاسي لیبیا، وكذا التطرق إلى 

األمني في المالمح التاریخیة للنظام السیاسي اللیبي، كما ركزنا في هذا الفصل على مظاهر االنفالت 

المجتمع اللیبي، وكذا األسباب تفشي الظاهرة سواء الداخلیة أو الخارجیة، لنصل في نهایة الفصل إلى 

نهایة السیناریوهات المتوقعة في لیبیا بعد الحراك العربي، مع إعطاء اقتراحات لمعالجة ظاهرة االنفالت 

  .األمني
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   :للیبیا خیةالمـكانة الجـیوستراتیجیة والتاری: المبحث األول

لقیام دولة قویة، كما تعتبر المقومات االقتصادیة والبشریة والجغرافیة التي تملكها الدول من أهم الركائز 

یعتبر النفط من أهم المقومات االقتصادیة التي یقوم علیها اقتصاد الدول العربیة ومنها لیبیا، ولذلك فإن 

   .لتاریخیة التي مر بها وكذا األهمیة االقتصادیة للدولدراستنا تبین طبیعة النظام السیاسي والمراحل ا

  :للیبـیا سیاسيو یجال عالـموق: طلب األولـالم

لیبیا دولة تقع في شمال قارة إفریقیا على الساحل الجنوبي للبحر األبیض : وقع الفلكـيالم .3

من الشرق شماال، یحدها ° 18و° 33شرقا ودائرتي عرض ° 9و° 25المتوسط، إذ تقع بین خطي طول 

مصر، ومن الجنوب الشرقي السودان، ومن الجنوب تشاد والنیجر، ومن الغرب الجزائر ومن الشمال 

 .الغرب تونس

كلم،  1900، ویبلغ طول الشریط الساحلي للیبیا )1(2كلم 000 ,760 .1نحو  تبلغ مساحتها االجمالیة

   :كالتاليكلم وهي  4434وتتوزع الحدود اللیبیة التي یبلغ طولها كلم 

  كلم 400 بطول كلم والسودان 1094الحدود الشرقیة مع مصر بطول. 

 كلم 1200 بطول كلم والجزائر 500بطول  تونسیة مع ود الغربالحد. 

 كلم 150 بطول كلم والنیجر 1090 تشادیة مع ود الجنوبالحد. 

  .)2(وهذا الشكل یوضح الحدود الجغرافیة للیبیا

    

                                                           

 .51، ص1990منشورات جامعة قاریونس، : بنغازي .جغرافیا لیبیا البشریةمحمد المبروك المهدي، )1(

 .43ص ،1981المنشأة الشعبیة للنشر، : طرابلس. لطرق والتنقل البري والتغیرا، محمد الغزالي أبو القاسم)2(
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  الحدود الجغرافیة للیبیا

 2010/007/12، وثیقة رقم "لیبیا الغد أي أمل لحقوق اإلنسان

شعبیة أو محافظة، وكل شعبیة تنقسم إلى عدة 

ینقسم إلى مكونات وهي أصغر الوحدات السیاسیة في لیبیا، وبدایة 

شعبیة البطنان، درنة، شعبیة : وهي

الجبل األخضر، شعبیة المرج، شعبیة بنغازي الواحات، شعبیة الكفرة، شعبیة سرت، شعبیة مرزق، شعبیة 

حیاة، شعبیة مصراته، شعبیة المرقب، شعبیة طرابلس، شعبیة الجفارة، شعبیة الزاویة، 

شعبیة النقاط الخمس، شعبیة الجبال الغربي، شعبیة تالوث، شعبیة غات، شعبیة الجفرة، شعبیة وادي 

 .216ص ،1999، ]ن.د.د: [اإلسكندریة
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الحدود الجغرافیة للیبیاتبین ): 1(الخریطة رقم

لیبیا الغد أي أمل لحقوق اإلنسان"، منظمة العفو الدولیة

  .6، ص 

شعبیة أو محافظة، وكل شعبیة تنقسم إلى عدة  22أما فیما یخص التقسیم اإلداري فتوجد في لیبیا 

ینقسم إلى مكونات وهي أصغر الوحدات السیاسیة في لیبیا، وبدایة مؤتمرات شعبیة أساسیة، وكل مؤتمر 

وهي )1(شعبیة 32شعبیة بدل  22صارت لیبیا تتكون من 

الجبل األخضر، شعبیة المرج، شعبیة بنغازي الواحات، شعبیة الكفرة، شعبیة سرت، شعبیة مرزق، شعبیة 

حیاة، شعبیة مصراته، شعبیة المرقب، شعبیة طرابلس، شعبیة الجفارة، شعبیة الزاویة، 

شعبیة النقاط الخمس، شعبیة الجبال الغربي، شعبیة تالوث، شعبیة غات، شعبیة الجفرة، شعبیة وادي 

  .الشاطئ، وتعتبر العاصمة طرابلس أكبر المدن

                                        

اإلسكندریة. سطدراسات في جغرافیا أوربا وحوض البحر المتو ، 

           : الفصل الثالث

منظمة العفو الدولیة: المصدر

، ص 2010ر، جوان تقری

  

أما فیما یخص التقسیم اإلداري فتوجد في لیبیا 

مؤتمرات شعبیة أساسیة، وكل مؤتمر 

صارت لیبیا تتكون من  2007من 

الجبل األخضر، شعبیة المرج، شعبیة بنغازي الواحات، شعبیة الكفرة، شعبیة سرت، شعبیة مرزق، شعبیة 

حیاة، شعبیة مصراته، شعبیة المرقب، شعبیة طرابلس، شعبیة الجفارة، شعبیة الزاویة، سبها، شعبیة وادي ال

شعبیة النقاط الخمس، شعبیة الجبال الغربي، شعبیة تالوث، شعبیة غات، شعبیة الجفرة، شعبیة وادي 

الشاطئ، وتعتبر العاصمة طرابلس أكبر المدن

                                                           

دراسات في جغرافیا أوربا وحوض البحر المتو ، محمد إبراهیم حسن) 1(
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حراوي هو المناخ السائد فیها، إال المناطق الشمالیة كما لعب الموقع الفلكي للیبیا في جعل المناخ الص

كلم، بحیث ترتفع درجة الحرارة صیفان  50فیسودها المناخ المتوسطي الذي ال تتعدى حدوده الجغرافیة 

وتنخفض في الشتاء، كما تقل سقوط األمطار، إال الشریط الساحلي الذي تسقط فیه األمطار بشكل 

هذا في المناطق الساحلیة أما % 85إلى % 80الرطوبة بشكل نسبي من اعتصار فجائي، كما تقدر نسبة 

وبالتالي فإن لیبیا ال تملك أي موارد مائیة سطحیة دائمة . )1(%5داخل الصحراء فتقل لتصل نسبتها إلى 

الجریان وذلك لندرة األمطار فهي تعتمد على كمیات األمطار المتساقطة، فیوجد بعض المناطق تعاني 

یاه، وكان مشروع النهر الصناعي من أهم المشروعات، بحیث تم اكتشاف حوض تبلغ من نقص الم

  مساحته

ومن خالل المشروع یمكن . وهذا في منطقة السریر كلم 3400بسعة  تخزینه تقدر بـ  2كلم 000 ,750

  .)2(التقلیل من مشكلة المیاه التي تواجهها لیبیا

  .وفي الشكل الموالي خارطة توضیحیة لتوزیع المیاه في لیبیا    

  

  

  

  

                                                           

 . 217نفس المرجع، ) 1(

 .217ص ،مرجع سابق، محمد إبراهیم حسن)2(
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  یبین توزیع المیاه في لیبیا

الدار : بنغازي. عبد القادر مصطفى المحیشي وآخرون، جغرافیة القارة اإلفریقیة وجزرها

الرملي الخفیف وقلة احتوائها على الموارد العضویة وكما تتمیز 
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یبین توزیع المیاه في لیبیا: )2( خریطة رقمال

عبد القادر مصطفى المحیشي وآخرون، جغرافیة القارة اإلفریقیة وجزرها

  .261، ص

الرملي الخفیف وقلة احتوائها على الموارد العضویة وكما تتمیز  أما التربة في لیبیا فتتمیز بنوعها

 .وفي الشكل الموالي توضیح لتوزیع التربة في لیبیا

           : الفصل الثالث

عبد القادر مصطفى المحیشي وآخرون، جغرافیة القارة اإلفریقیة وجزرها: المصدر

، ص2000الجماهیریة، 

  

أما التربة في لیبیا فتتمیز بنوعها

  .باحتفاظها لمیاه

وفي الشكل الموالي توضیح لتوزیع التربة في لیبیا
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  توزیع التربة في لیبیا

  .143، ص 1973منشأة المعارف، 

  .تتوزع في السهل الشرقي والسهل الغربي وهي صالحة للزراعة

السریر، : تتوسع على مساحات شاسعة، وتغطي معظم األجزاء الجنوبیة من لیبیا مثل

  .تتوزع على الشریط الساحلي في بنغازي وتاورغاء، كما تنتشر في المناطق الشرقیة

  

ملیون نسمة حسب إحصائیات   597 ,6

وتبلغ الكثافة السكانیة في لیبیا درجات عالیة خاصة في 
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توزیع التربة في لیبیا): 3(الخریطة رقم

منشأة المعارف، : اإلسكندریة. عبد العزیز طریح شرف، جغرافیة لیبیا

  :التالي)1(یتوضح في الخریطة توزیع التربة حسب التقسیم 

تتوزع في السهل الشرقي والسهل الغربي وهي صالحة للزراعةوهي  :سطو ألبیض المت

تتوسع على مساحات شاسعة، وتغطي معظم األجزاء الجنوبیة من لیبیا مثل

تتوزع على الشریط الساحلي في بنغازي وتاورغاء، كما تنتشر في المناطق الشرقیة

    .ل جفارة وبنغازيفي سه تظهر في شكل كثبان رملیة

 597 ,6یبلغ عدد سكان لیبیا حوالي: بة البشریة في لـیبیا

وتبلغ الكثافة السكانیة في لیبیا درجات عالیة خاصة في  42 ,2%، بنسبة نمو سكاني تصل إلى

                                        

           : الفصل الثالث

عبد العزیز طریح شرف، جغرافیة لیبیا: المصدر

  

یتوضح في الخریطة توزیع التربة حسب التقسیم 

  ألبیض المتا حرالبتربة

 تتوسع على مساحات شاسعة، وتغطي معظم األجزاء الجنوبیة من لیبیا مثل: تربة صحراویة

 .الحمادة، العروق

  تتوزع على الشریط الساحلي في بنغازي وتاورغاء، كما تنتشر في المناطق الشرقیة :یةبو رستربة

  تظهر في شكل كثبان رملیة :یةرملتربة

بة البشریة في لـیبیاكیتر ال .4

، بنسبة نمو سكاني تصل إلى2010

                                                           

 .هنفسالمرجع )1(
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المناطق الساحلیة في شمال  البالد، ویعتبر عنصر القبیلة مكونا أساسیا في لیبیا، وهذا تبعا لنظام القذافي 

  :)1(الذي یقوم على التحالفات القبلیة أكثر من التحالفات السیاسیة ومن أبرز القبائل نذكر ما یلي

 وتتمركز هذه القبیلة بمنطقة فزان التي كانت إحدى الوالیات الثالث قبل الوحدة، في الجنوب  :لةـلورفا

 .والجنوب الشرقي للعاصمة طرابلس، كما یعیش عددا من أفرادها بمناطق بنغازي وسرت

 منها العقید معمر القذافي وتتمركز في طبرق وبنغازي وسرت وفزان  وهي القبیلة التي ینحدر: لـقذاذفةا

وطرابلس وغریان والزاویة الغربي، وتعد هذه القبیلة األكثر تسلیحا بین القبائل اللیبیة، وكان یعتمد علیها 

 . القذافي في حمایته وحمایة أسرته

 غربي للیبیا وینحدر منها عبد السالم وتتمركز هذه القبیلة بمنطقة وادي الشاطئ في الوسط ال: ةحـر مقالا

، وكذلك عبد هللا السنوسي الرجل الثاني 1993جلود الرجل الثاني في النظام اللیبي الذي أبعد القذافي عام

 .في نظام القذافي، وعبد الباسط المقرحي الذي اتهم في قضیة لوكربي

   قبیلة إلى هذه القبیلة قطاع  60 وتضمن العدید من القبائل الفرعیة، یقدرها البعض بنحو: ةهـونتر

 .واسع من القوات المسلحة اللیبیة

 وهي قبیلة أمازیغیة كبیرة تنتشر في مختلف دول المغرب العربي، وتتركز جغرافیا ف مدینة : ةتزنا

 .الزنتان بمنطقة الجبل الغربي

 الجزائر والمغرب قبیلة أمازیغیة تقطن الصحراء الكبرى، وتتوزع بین عدة دول إفریقیة  ك :الـطوارق

 .ومالي وفي لیبیا تتركز في مدینة غات بأقصى الجنوب

 تتكون من قبائل صغیرة عدة  تتركز أساسا في مناطق سرت وفزان، ولها فروع في كل  :أوالد سلیمان

 .من مصر وتونس، حتى تشاد والنیجر

                                                           

 .74- 37، ص صمرجع سابقعالء الدین زردومي ، )1(
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 طقة الجبل األخضروتعیش في األقصى الشرق اللیبي بمن: العبیدات والبراعصة والعواقیر والمسامي. 

 غرمس -وهي أصول غیر عربیة أي أمازیغیة األصل، یتمركز أفرادها في مناطق أوزو: ائل التبوقب - 

 .والقطرون في جنوب لیبیا، والكفرة في جنوب شرق العاصمة طرابلس

من  %3، و%97العربیة هي اللغة الرسمیة، كما یشكل العرب والبربر أغلبیة السكان كما تعتبر اللغة

  .أجناس مختلفة، والدین اإلسالمي هو دین الدولة، أما فیما یخص التعلیم فهو مجاني بجمیع تطور مراحله

یمتاز االقتصاد اللیبي بمقومات هامة مثل النفط، بحیث تصنف  :بة االقتصادیة في لـیبیاكیتر ال .5

 :منهابحیث تتوفر على قطاعات اقتصادیة نذكر . )1(من بین االقتصادیات النامیة

في لیبیا محصلة لمجموعة من العوامل  یعتبر اإلنتاج الزراعي والحیواني: القـطاع الزراعي والحـیواني: أوال

الطبیعیة واالقتصادیة واالجتماعیة، كما تمثل الموارد المائیة والتربیة والموارد البشریة من أهم الموارد التي 

  :التقنیات والسیاسات الزراعیة وذلك كما یليتنعكس على اإلنتاج الزراعي في لیبیا إضافة إلى 

بحیث یتوقف اإلنتاج الزراعي في لیبیا على مقدار ما یوجد من موارد مائیة، سواء میاه  :الموارد المائیة

  .أمطار أو میاه جوفیة

تعتبر األیدي العاملة ضعیفة جدا خاصة في قطاع الزراعة، فعظم الدول الفقرة تعتمد  :الموارد البشریة

  :نجد )2(ى العمالة الخارجیة، ومن أهم المحاصیل الزراعیة لهذا القطاع في لیبیاعل

  .الخ... القمح، الشعیر، الخضر، الفواكه، الزیتون،  

فیتركز في الجبل األخضر بحیث تعد من أكبر المناطق لتربیة الحیوانات وكذلك  أما اإلنتاج الحیواني

  .سرت

                                                           

جامعة القاهرة، معهد (مذكرة ماجستیر،" التجارة الخارجیة للجماهیر العربیة اللیبیة" یوسف أبو الفضل محمد مصطفى،  )1(

 .35، ص )2007البحوث والدراسات اإلفریقیة، قسم الجغرافیا، 

 .48، صقمرجع سابیوسف أبو الفضل محمد مصطفى،  )2(
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من المنشآت  %23ى هذا القطاع في شعبتي طرابلس ما یزید حوالي تمركز علی: القـطاع الـصناعي: ثانیا

، أما باقي المنشآت موزعة على باقي شعبیات لیبیا، ومن بین %12الصناعیة، وبنغازي فتصل إلى 

  :الصناعات الموجودة في لیبیا نذكر

  .ویة األخرىصناعات الحدید والصلب، االسمنت ومواد البناء، الصودا الكاویة، الصناعات البتروكیما

  :إلى )1(وجد نوعین من التجارة في لیبیا تنقسمی: القـطاع الـتجاري: ثالثا 

تمارس داخل الدولة من خالل المنشآت االشتراكیة، التي تقوم باالستیراد أو اإلنتاج : تجارة داخلیة  -أ 

معظم  سوقا، وتتوزع هذه المنشآت في 685والتسویق المباشر، ویصل عدد األسواق في لیبیا حوالي 

 .الشعبیات اللیبیة، وتأتي طرابلس في مقدمة الشعبیات اللیبیة

تعتبر من أهم عناصر الدخل القومي في أي بلد، فهي تقوم باستیراد االحتیاجات : یةرجتجارة خا  - ب 

 .المختلفة من الخامات، ومستلزمات اإلنتاج

ل نشاطات الطرق والمطارات ث یتضمن قطاع النقل والمواصالت كیحب: قـطاع النـقل والمواصالت: رابعا

بحیث بلغ إجمالي . )2(والموانئ والنقل البري والبحري والجوي والبرید والمواصالت سواء السلكیة والالسلكیة

من %  5 ,14دینار لیبي، أي بنسبة ملیون  800 ,3ما یقدر بـ  2008مخصصات النقل والمواصالت عام

  .المخصصات العامة لكل قطاع

 بحیث قامت الدولة بتفعیل 1963 عرفت لیبیا حركیة في هذا القطاع في عام: قـطاع السیاحـة: خامسا

  :نذكر ما یلي )3(لدور التنمیة ف هذا القطاع ومن أهم الخصائص التي تملكها لیبیا

                                                           
)1( Jeffe, Emily, H, Social and Economic development of libya. Londone: Menas prass, 1982. P173. 

 .73، ص2008الدار العربیة للنشر، : القاهرة -2، طمدخل إلى جغرافیا النقل في لیبیافضل إبراهیم األجود،  )2(

جامعة (،دكتوراه مذكرة".في لیبیا دراسة في جغرافیة السیاحیة مقومات التنمیة السیاحیة"سعید صفي الدین الطوب،  )3(

 .82، ص)2001- 2000القاهر ة، كلیة األدب، قسم الجغرافیا، 
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توفیر لیبیا أكبر عدد من اآلثار الرومانیة الموجودة خارج ایطالیا

المتوسط بشریط ساحلي طویل صالح لالستثمار السیاحيإطالل لیبیا على البحر 

 .تمتلك لیبیا أكبر صحراء في العالم

 . اكتسابها لتراث حضاري عریق

د النفط في لیبیا عصب الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة، وهو الممول عی: الـصناعات النفطـیة

ي ارتفاع أو انخفاض األسعار یؤثر على األساسي لالقتصاد اللیبي، فأي خلل یحدث في اإلنتاج أو ف

ویمتاز النفط اللیبي بمجموعة من الخصائص وهي )1( .التنمیة والمیزان التجاري اللیبي

معظم اآلبار النفطیة اللیبیة مرتكزة في أربعة مناطق قریبة من بعضها البعض ومتصلة

النقل وقلة التكالیفمعظم اآلبار النفطیة قریبة من موانئ التصدیر، وبالتالي سهولة 

جودة النفط اللیبي، ألنه یحتوي على نسبة كبیرة من الكبریت غیر موجودة فیه

تبین توزیع آبار و أنابیب النفط في لیبیا): 4(الخریطة رقم

  عالء زردومي، مرجع سابق

                                        

دراسة في الجغرافیة االقتصاد وٕانتاجیة النفط والغاز العربي: النفط اللیبيمحمود علي الغدامسي، 

 .88، ص صمرجع سابقي ، 

           : الفصل الثالث

 توفیر لیبیا أكبر عدد من اآلثار الرومانیة الموجودة خارج ایطالیا

  إطالل لیبیا على البحر

 تمتلك لیبیا أكبر صحراء في العالم

 اكتسابها لتراث حضاري عریق

الـصناعات النفطـیة: سادسا

األساسي لالقتصاد اللیبي، فأي خلل یحدث في اإلنتاج أو ف

التنمیة والمیزان التجاري اللیبي

 معظم اآلبار النفطیة اللیبیة مرتكزة في أربعة مناطق قریبة من بعضها البعض ومتصلة

  معظم اآلبار النفطیة قریبة من موانئ التصدیر، وبالتالي سهولة

 جودة النفط اللیبي، ألنه یحتوي على نسبة كبیرة من الكبریت غیر موجودة فیه

عالء زردومي، مرجع سابق: المصدر

 
                                                           

محمود علي الغدامسي، )1(

 .63، ص1998

ي ، عالء الدین زردوم)2(
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  :خي لدولة لیبیـایتار ال رالتـطو : ثانيالمطلب ال

األحداث التاریخیة والسیاسیة التي رسمت مالمح النظام السیاسي اللیبي سواء شهدت لیبیا العدید من 

والعهد الملكي زاهر باألحداث  وبعده وكان االستقالل ،)1(قبل أو بعد االستقالل قبل االحتالل االیطالي

  .التاریخیة والسیاسیة التي حددت البنیة السیاسیة لنظام اللیبي

  : ستعمار االیـطاليلیبـیا قبل اال: الفترة األولى

م تولى حكم 1593وفي سنة " مراداغا"م، وذك بقیادة 1551خضعت لیبیا للسیطرة العثمانیة ابتداء منذ 

وأخضع كل من قران الزاویة وبنغازي، وقد تعاقب على حكم لیبیا خمسة وعشرون " درغوت باشا"طرابلس 

واستمر . سنة 34والذي استمر  الحكم" أحمد القرمانلي"تولى  17سنوات، وفي القرن  107دایا خالل 

احتالل قوة عسكریة عثمانیة إلى لیبیا وأنهت الحكم وأصبحت تحت السیطرة العثمانیة، الحكم إلى غایة 

وقد حكمت لیبیا العدید من الزعماء كل زعیم في منطقة والتالي سیطرت تلك القبائل على الطرق والمناطق 

) 19(أصبحت لیبیا مع بدایة القرن 1882ومصر سنة  1881اإلستراتیجیة، وبعد احتالل تونس سنة 

  .)2(تخضع لالحتالل االیطالي

  :االستعمار االیـطالي فترةلـیبیا : ثانیةالفترة ال

، ولكن تجسد على أرض الواقع بعد تورط الدولة 19بدأ االحتالل االیطالي في لیبیا مطلع القرن 

وبعد عام . 1911العثمانیة في حرب البلقان إذ توجهت ایطالیا إلى لیبیا وأعلنت الحرب على تركیا في 

ار في البدایة من الحرب علیها انسحبت تركیا من لیبیا وذلك بسبب عجزها العسكري، واقتصر االستعم

على المدن الساحلیة من طرابلس إلى برقة، ثم توجه إلى المناطق الداخلیة، والمناطق الصحراویة، وثم 

                                                           

 .40، ص1993الدار الجماهیریة، : بنغازي. التاریخ السیاسي واالقتصادي للمدن الثالثمحمد أندشیة، أحمد )1(

، بیروت، الدار العربیة للكتب، 2خلیفة وحمد التلیسي، ط: ، ترجمة1911لیبیا منذ الفتح العربي حتىتوري روسي، )2(

  .203، ص1991
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السیطرة علیها بعد إخضاع جمیع أنحاء لیبیا لسیطرة االیطالیة وأعلنت كجزء من إیطالیا ومستعمرة 

  .)1(خاضعة لسلطتها وحكمها

  : )2(ن طرف القبائل، وخاضت عدة معارك نذكر منهاكما عرف االحتالل االیطالي مقاومة م

، معركة المرقب؛ معركة جندوبة، معركة محروقة، 1911وهي أول المعارك في لیبیا في  :معركة الجلیانة

وبعد الحرب العالمیة األولى عرفت لیبیا قیام الجمهوریة الطرابلسیة في .... معرضة القرضابیة، معركة

، وكون مجلس 1918وتم إعالن االستقالل من جانب واحد وكان ذلك في الجزء الغربي من طرابلس، 

لرئاسة الجمهوریة، كما شكلوا مجلس الشورى یتكون من شیوخ القبائل، ودامت هذه الجمهوریة ستة أشهر 

وتم من خاللها " مفاوضات سواني بن یادم"ونصف، وتفاوض الحكم االیطالي مع شیوخ القبائل سمیت بـ 

  .)3(ید على لیبیاالسیطرة من جد

ظهرت مقاومة عمر المختار، الذي اتخذ من الجبل األخضر معقال للمقاومة كما ظهر  1923وفي عام 

  :العدید من الحركات السیاسیة واألحزاب منها

  .الخ... حزب اإلصالح الوطني الطرابلسي، الحركة السنوسیة، حركة التحرر الوطني، 

  :ةیمهور ـجال إلى من الملكـیةلیبیـا : ثالثةالفترة ال

إدریس أعلنت لیبیا كمملكة متحدة، تتكون من ثالث أقالیم برئاسة الملك  24/12/1951في 

واجهت المملكة عدة مشاكل . ، وقد أنهى بهذا اإلعالن عن االحتالل البریطاني والفرنسي للبالدالسنوسي

                                                           

  .125، ص1983الدار العربیة للكتب، : بیروت. ، ترجمةلیبیا في دراسة العالقات الدولیةعبد المنصف حافظ البوري، (1)

  .79، ص2008الدار الجماهیریة، : ، لیبیا1989 -1969لیبیا والثورة في عشرین عام المغیري الزاهي، )2(

 .61، صمرجع سابقعالء الدین زردومي ، )3(
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والزراعة سمة االقتصاد اللیبي قلة الموارد االقتصادیة بحیث مكان الرعي  :)1(سیاسیة واقتصادیة منها

  :بحیث مرت فترة الحكم الملكي بقسمین هما. )2(الضعیف في تلك الفترة، قبل ظهور النفط

تمیزت هذه المرحلة بنظام حكم قائم على أساس الدستور الذي صدر في أكتوبر : االتحادیةلیبیـا  -1

مادة  204، الذي یصنف لیبیا كدولة مركبة تأخذ شكل اتحادي فدرالي، بحیث یتكون الدستور من 1951

أو   السلطة التنفیذیةفي كما تم تحدید السلطات الثالث المتمثلة . فصال منظمة له 24ویحتوي على 

التي تتمثل في البرلمان الذي  :یةشریعالسلطة التن الملك ومجلس الوزراء، مة التنفیذیة التي تتكون المؤسس

 4سنوات مع تجدید النصف كل  8عضوا ومدة العضویة  24 یتكون من مجلس الشیوخ یتكون من

 .نائب في هذه الفترة 55ومجلس النواب الذي یمثل كافة سكان لیبیا، یتكون من . سنوات

فهي منفصلة عن السلطات األخرى،  یةقضائالسلطة الهذه الفترة، أما  يیمنح حق االنتخاب للمرأة فولم 

  .)3(محاكم إقلیمیة ومحاكم اتحادیة والمحكمة العلیا: وللملك حق تعیین القضاة، وكان تقسیم المحاكم إلى

ي واستبدل بدولة في هذه المرحلة تم تعدیل الدستور حیث ألغي الشكل االتحاد: ةموحداللیبیـا  -2

  .موحدة

وحدة إداریة  13كما قسمت األقالیم إلى . وأقیمت حكومة واحدة لها سلطة على كافة أراضي المنطقة

وألغیت المجالس التشریعیة والتنفیذیة لألقالیم، وللملك الحق في تعیین جمیع أعضاء مجلس الشیوخ، كما 

، ومن هنا جاء انفراد الملك لجمیع السلطات، وأصبحت باقي السلطات عبارة )4(منح حق االنتخاب للمرأة

 . عن سلطات شكلیة في هذه الحقبة

                                                           

  .59، ص1981منشورات المنشأة الشعبیة للنشر، : طرابلس. بین الماضي والحاضر لیبیاهنري حبیب، (1)

، 2004مركز الدراسات واإلستراتیجیة، : القاهرة .، التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربيأحمد منیسي وآخرون)2(

 .214ص 

 .49، ص1991، 39العدد : مجلة االنقاذ اللیبیة". دستور المملكة اللیبیة"طاهر أحمد وآخرون، )3(

 .86، صمرجع سابق، هنري حبیب)4(
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  :)1(كما تمیزت هذه الفترة بحیاة حزبیة ممیزة بوجود عدد من األحزاب نذكر منها

مین حركة اإلخوان المسلمین، حزب البعثة االشتراكي العربي، حزب التحریر اإلسالمي، حركة القو 

  .)2(العرب

وقد عرفت لیبیا في هذه الفترة نشاط إعالمي وصحفي، تمثل في إنشاء الجرائد والصحف الیومیة التي 

  .الخ... مجلة لیبیا، صحیفة اللواء صحیفة البشائر، مجلة األفكار: تذكر منها

  :2011فیفري  17 ورةـث: رابعةالفترة ال

قاتم اللیبیون بالثورة على حكم  -اإلطاحة برؤسائهمبعد نجاح الثورة  في كل من تونس ومصر في 

العقید معمر القذافي، بحیث لبدأت الثورة في شكل مظاهر سلمیة غیر أن وحدات مسلحة تابعة لمعمر 

القذافي تعاملت معها بعنف شدید واستخدام أسلحة شبه ثقیلة في محاولة لقمع الثورة، مما نتج عنه تحول 

اصة بعد انضمام أعداد كبیرة من أفراد الشرطة والجیش اللیبیین إلى الثورة خ" إلى حرب مسلحة"الثورة 

الشعبیة مثل اللواء عبد الفتاح یونس وزیر الداخلیة وقائد القوات الخاصة واللواء سلیمان محمود آمر 

المنطقة الدفاعیة طبرق وأغلب ضباط الضباط والشرطة بجبل نفوسة واستیالء الثوار على الكثیر من 

سئلة من معسكرات الجیش وألقسام الشركة وانشقاق العدید من المسؤولین في البعثات الدبلوماسیة اللیبیة األ

، كما سقطت جمیع المدن الشرقیة وبعض المدن الغربیة بالكامل تحت سیطرة الثوار وشكلوا )3(في الخارج

أن تمكنت قوات القذافي من فیها حكومة مؤقتة برئاسة وزیر العدل المستقیل مصطفى عبد الجلیل، وبعد 

                                                           

، 2008ایرنیق للطباعة والنشر، : القاهرة. التاریخ السیاسي ومستقبل المجتمع المدني في لیبیاإبراهیم فتحي عمیش، )1(

 .148ص

 .78، صمرجع سابقطاهر أحمد وآخرون، )2(

  :  موسوعة ویكبیدیا،  متحصل علیه من )3(

   http://ar. wkipedia. / wiki/ Orge. 
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الوصول إلى مشارف بنغازي معقل الثوار قرر مجلس األمن قرار یقض بفرض خطیر جوي على لیبیا 

  .2011فیبرایر 10لحمایة المدنیین في 

وفي نفس السنة بین شهري أفري لوماي اقتصرت الحرب على مناطق مصراتة وجبل نفوسة في الغرب 

لهم فقامت عدة دول " عاصمة مؤقتة"للقذافي في شرق البالد منطقة بنغازي  اللیبي، بینما اتخذ المعارضون

باإلعتراف بهم كممثلین الشرعیین للشعب اللیبي، وفي ماي شنَّ المعارضون هجوما على طرابلس من 

محور الزاویة وغیرها من المدن الساحلیة بغیة القضاء على حكم القذافي نهائیا، وحصل ذلك بالفعل مما 

   .)1(نظام القذافي وفراره عن مقر قیادته الشهیر باب العزیزیةأطاح ب

كما اعترفت األمم المتحدة بلیبیا تحت حكومة المجلس الوطني االنتقالي برئاسة المستشار مصطفى 

محمد عبد الجلیل، وفي أكتوبر سقطت آخر معاقل القذافي في بني ولید وسرت وقتل القذافي مع عد دمن 

  .أبنائه

  :أسباب أدت إلى قیام الثورة منها ما یصنف ضمن األسباب غیر المباشرة وهي كالتاليویوجد عدة 

 :تكمن في :األسباب المباشرة  /أ 

  سنة من الحكم بإلغاء األحزاب وجعل مكانها لجان ثوریة 42دكتاتوریة معمر القذافي خالل. 

  فیما فیها السیاسیةلم یأت نظام القذافي بتطلعات الشعب اللیبي فیما یخص جمیع نواحي الحیاة. 

  لقد كانت الحریات مقیدة ولم تكن هناك أي معارضة سیاسیة، ومن كان سیعارض لن یجد أمامه

 .سوى اإلعدام، ومثل هذه األحكام ال تصدر إال من القذافي نفسه

 المعاناة الكبیرة التي كانت تعانیها القبائل اللیبیة في ظل نظام وحكم القذافي. 

 جائرة التي كانت في حق المواطنین بهدف قذف الرعب في جموع الشعب اللیبياألحكام القضائیة ال. 

                                                           

،  2012العدد الثامن واألربعون،  دراسات دولیة،،  "التحوالت الراهنة في النظام العربي المعاصر "نغم نذیر شكري، )1(

 .3ص



 ضوء الحراك العربي علىاالنفالت األمني في لیبیا            : الفصل الثالث

 

 
109 

  أغلبهم من اإلسالمیین في سجن أبو سلیم  1200تصفیة مجموعة من السجناء السیاسیین بلغ عددهم

 .وذنبهم أنهم عارضوا حكم القذافي

 تشاد جنون القذافي الذي أدى بلیبیا إلى صراعات داخل القارة اإلفریقیة خاصة مع. 

  سیطرة عائلة القذافي على مقدرات الشعب اللیبي على جمیع المستویات بما فیها الحكم من جماهیري

 .إلى أسري

 قرب القنصلیة اإلیطالیة وسقوط عشرات القتلى 2006أحداث مدینة بنغازي. 

 :تكمن في :األسباب الغیر المباشرة  /ب 

ن أن ظاهرة البوعزیزیة التي تنسب إلى على الرغم م: نجاح الثورة الشعبیة في كل من تونس ومصر - 1

التونسي محمد البوعزیزي تبدو جد عادیة وبسیطة إال أنها أدت إلى إطالق شرارة الثورات العربیة، وٕاسقاط 

دول وتمكنت الثورة في تونس من إسقاط الرجل )1(األنظمة الدیكتاتوري، ومحاكمة الفاسدین والطغاة في عدة

من في مدة شهر، نهج على ذلك النهج الشعب المصري ونجح في إسقاط  الذي ظل یحكم البالد ربع قرن

 .یوم 18سنة في ظرف  30دكتاتور ظل یحكم البالد والعباد مدة 

 :مواقع التواصل االجتماعي على شبكة االنترنت - 2

كسبب رئیسي لقیام ثورة لكنها تبقى ) فیسبوك وتویتر(ال یمكن تصنیف مواقع التواصل االجتماعيربما 

وصل ومحرك مهم لألحداث وخاصة بین فئة الشباب، ظهرت دعوات على مواقع التواصل  حلقة

فبرایر  17للخروج بمظاهرات سلمیة ضد نظام القذافي خاصة في بنغازي وٕاقرار یوم" الفیسبوك"االجتماعي 

  .یوم للغضب على كامل التراب اللیبي

  

  

                                                           

 .3، صمرجع سابقنغم نذیر شكري، )1(
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  :  ما بعد الثورة ترةـف: خامسةالفترة ال

 8، صوت اللیبیین في أول انتخابات برلمانیة منذ نهایة حكم القذافي، وفي 2012جویلیة 7في 

سلم المجلس الوطني االنتقالي رسمیا السلطة إلى المؤتمر الوطني العام المنتخب، والذي  2012أغسطس

أسندت إلیه مهمة تشكیل حكومة مؤقتة وصیاغة دستور لیبیا الجدیدة، غیرت الحقا  إلى انتخاب لجان 

  .هي من ستقوم بوضع دستور للبالد التي یستمر الموفقة علیها في استفتاء عام)لجنة الستین(تقلة مس

حدث هجوم طائفي، حیث قام مهاجمین تابعین لمجموعة لم یذكر اسمها بتدمیر  :2012وت أ 25وفي 

 - بلسمسجد یستخدمه المسلمون الصوفیین مع القبور، في وضح النهار في وسط العاصمة اللیبیة طرا

  .وهذا هو ثاني تجریف في هذا الموقع في یومین

وقع هجوم في بنغازي على القنصلیة األمریكیة في المدینة وقتل السفیر األمریكي : 2012سبتمبر 11في 

فعل سیاسي كبیر   أدى هذا الحادث في رد. من طرف المتشددین اإلسالمیینكرسیتوفر ستیفتز في لیبیا، 

  .سوزان رایستقالة سفیرة األمم المتحدة في الوالیات المتحدة، واس

مرة ثانیة بعد أن فشلت مصطفى عبد الجلیل  أعادت لیبیا رئیس الوزراء المنتخب: 2012أكتوبر 7وفي 

  .للحصول على موافقة البرلمان على الحكومة الجدیدة

علي زیدان انتخب المؤتمر الوطني العام السابق عضو ومحامي حقوق اإلنسان : 2012أكتوبر 14في 

  .الیمین الدستوري زیدان بعد موافقة من قبل المؤتمر الوطني العام اء وأدىر رئیس الوز 

الخروج على القانون، والمسائل األمنیة، والطائفیة واإلقلیمیة ال تزال هاجس كبیر : 2013اعتبارا من عام

  .)1(لحالیةفي لیبیا أكثر من أي وقت مضى وزد على ذلك زیادة مشاكل الحكومة المؤقتة ا

                                                           

  .المرجع نفسه )1(
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كما تمیزت فترة ما بعد الثورة بأنها حافلة بالفوضى واإلرتباك والخوف وأحیانا الصراع الدموي، وتعمیق 

عوضا أن . بهدف خلق شروط دائمة لبقاء الحكم)طبقا لسیاسة فرق تسد(القبلیة والجهویة وتسعیر الخالفات

  .بناء دولة القانون والمواطنة والمساواة ات، وفي كل البلدان العربیة، علىتعمل أنظمة ما بعد الثور 

  :ـربيالعاللیبي بعـد الحـراك  ام السیاسيظـالن طبیعـة: المطلب الثالث

أعتاب نظام سیاسي جدید قد یكون األكثر تغییرا وتجددا في ا على ثورات الربیع العربي، باتت لیبی مع

وعلى الرغم من األوضاع الغیر . 2012البلدان العربیة التي شهدت ثورات وانتفاضات منذ بدایة عام 

اإلنسانیة التي مر بها الشعب اللیبي في غمار ثورته، إال أن هذه األوضاع شكلت نقطة النهایة للنظام 

، لقد عانت لیبیا كثیرا تحت حكم )1(السیاسي الذي عاشت لیبیا تحت ظله منذ سبعینات القرن الماضي

ي المتعارف علیه في علم السیاسة، وانعكس غیاب الحد األدنى القذافي من غیاب الدولة بمفهومها المؤسس

كالبنیة األساسیة للدولة، ومعدل النمو االقتصادي، والثقل : للمأسسة سلبا على عدة أصعد في لیبیا

السیاسي للدولة، ولكن  في الوقت نفسه كان لغیاب مؤسسات الدولة عن لیبیا دور في سرعة االنهیار 

ما شكل الیوم مدخال لبناء نظام سیاسي جدید یعید إنتاج قوام الدولة بدال من أن  السیاسي للنظام، وهو

ولهذا تعد فرص لیبیا أوفر من مصر وتونس في بناء نظام سیاسي جدید . یحاول إصالح الكیان السابق

  .یختلف في هیكله وقوامه ونخبته عن النظام السیاسي الذي كان قائما قبل الثورة

السیاسي الجدید في لیبیا تتبلور مع إعالن تأسیس المجلس بدأت معالم النظام : السلطة التنفیذیة :أوال

اتسمت بروح الوطني االنتقالي حین طرح رؤیته السیاسیة لمعالم لیبیا ما بعد القذافي، وهي الرؤیة التي 

تضمنت . ولة الرفاه االجتماعياللیبرالیة ممزوجة بقیم العدالة االجتماعیة في طرح یقترب كثیرا من فكرة د

                                                           

متحصل علبیه  .21/9/2011، 291العدد  ،مجلة البیان، "مالمح  النظام السیاسي الجدید في لیبیا"زیاد عقل موسى، )1(

  :من

http://www. Co-uk/ MGZarticle2. Ascpx?: 1410.  
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اختصاصات مؤسسات الدولة المختلفة ویفصل بین  هذه الرؤیة األولیة ضرورة صیاغة دستور یحدد

سلطاتها الثالث، كما تبنت مبادئ االنتخاب الحر والمباشر، وحریة الرأي والتعبیر، وحق تكوین التنظیمات 

  .السیاسیة، وضرورة مدنیة الدولة

لرؤیة السیاسیة المطروحة من قبل المجلس الوطني االنتقالي نتوصل إلى مالحظتین وبنظرة تحلیلیة ل

  :أساسیتین

كثیر من الهیكلة السیاسیة؛ في رؤیة أولیة ومبدئیة تطرح توجهات عامة أن هذه الرؤیة یعوزها  :أوال

لنظام المفتوح هو ومبادئ أساسیة دون التطرق لسیاسات تفعیلیة أو آلیات تنفیذیة؛ فهده الرؤیة توضح أن ا

نظام جمهوري، ولكن الطرح ال یتطرق لصالحیات رئیس الجمهوریة أن دوره في النظام السیاسي، كما أنه 

ال یتعرض آللیة محاسبة رئیس الجمهوریة وال یوضح حدود  الرقابة البرلمانیة المنوطة بالمجالس البرلمانیة 

یة المقترحة وماهیتها؛ سواء كانت رئاسیة أو المنتخبة ممارستها، ناهیك عدم تناول طبیعة الجمهور 

وعلى الرغم من القصور الذي شاب الطرح السیاسي لطبیعة النظام المفتوح، فإن هناك ما . )1(برلمانیة

یكفي من أعذار وتبریرات ومنطقیة تفسر هذا القصور؛ فالرؤیة السیاسیة للمجلس طرحت بعدد أیام قلیلة 

). عسكریا وسیاسیا واقتصادیا(بة المجلس االنتقالي على أكثر من جهةمن إنشائه، وتبلورت أثناء محار 

ومن خالل هذه الرؤیة أنها استرشادیة أكثر منها نهائیة والهدف منها هو طرح توّجه عام یسعى الكتساب 

  .    أرضیة سیاسیة وشرعیة محلیة وٕاقلیمیة ودولیة

إتاحة حق المشاركة السیاسیة الفاعلة لكل هي تمسك هذه الرؤیة بدینة الدولة والتأكید على : ثانیا

عناصر الطیف الوطني، وهو ما یعكس مراعاة للواقع المجتمعي في لیبیا الذي یهدد البعد القبلي بالتشرذم، 

ویهدده االتساع الجغرافي بالتقسیم، كما یهدده غیاب المأسسة السیاسیة بفرز تیارات وقوى على أسس 

السیاسیة الدولیة التي طرحها المجلس بدولة مدنیة دیمقراطیة تنبئ وتشیر  وبشكل عام فإن الرؤیة. تفریقیة
                                                           

 .المرجع نفسه)1(
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للكثیر من التشابهات بینها وبین الرؤى السیاسیة التي طرحتها القوى السیاسیة المدنیة في كل من تونس 

  . ومصر في أعقاب ثورتها

 رؤیة المجـلس االنتقالي للنـظام السیاسي الجدید في لـیبیا: 

في تفاصیل النظام السیاسي له عدد من الفوائد وذلك من خالل طرح مبادئ عالمة إن عدم النهوض 

للنظام السیاسي، أكد المجلس االنتقالي على كونه سلطة مؤقتة ال تنوي فرض إرادتها أو رؤیتها المفصلة 

 .  خبعلى الشعب اللیبي، فتركت ثنایا النظام السیاسي لكي توضع من قبل البرلمان المنت

  دید في لـیبیاـالنـظام السیاسي الجمح ـالت مامؤشر:  

هو النجاح الذي حققه المجلس الوطني االنتقالي في إدارة المعركة مع القذافي، وتسییر : ألولاالمؤشر 

شؤون الشرق اللیبي الخاضع لسیطرة المجلس، وهو ما أسفر عن شرعیة جدیدة اكتسبها المجلس لیس فقط 

هض لحكم القذافي، لكن على أنه كیان قادر على إدارة شؤون لیبیا في مرحلة من أكثر على أنه كیان منا

وسیكون لهذه الشرعیة التي انعكست عملًیا في صورة تأیید شعبي للمجلس االنتقالي دور  –المراحل حرًجا

  . في الترویج للرؤیة السیاسیة التي طرحها المجلس

الغرب للمجلس لالنتقالي وهو الدعم الذي بدا واضحا أنه  هو حجم الدعم الذي أظهره: لثانياالمؤشر 

  .)1(مرهون برؤیة سیاسیة تفرز نظاًما دیمقراطیا في لیبیا

هو توافق القوى السیاسیة داخل لبیا على المبادئ األولیة للنظام السیاسي الحدید، إن كان : لثانياالمؤشر 

ولهذا فإن النظام السیاسي الجدید في لیبیا نتیجة نحو . لنا أن، نتوقع ظهور اختالفات حول التفاصیل

سلطاتها ومن النظام الجمهوري في ظل دستور دیمقراطي یكفل حقوق المواطنین ویحدد دور الدولة وحیز 

المتوقع أیضا أن دولة ذات نظام اقتصادي حر یقوم أساسا على تصدیر النفط، وهو ما یتطلب قوانین 

ویستعین على النظام الجدید مراجعة . تؤكد على حریة التجارة وتساعد على تهیئة المناخ لالستثمار

                                                           

 .المرجع نفسه)1(
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وبالتالي نخلص إلى أن )1(؛السیاسة الخارجیة اللیبیة التي ألحق معمر القذافي بها كثیر من الضرر

المجلس الوطني االنتقالي هو هیئة شكلتها قوات المكافحة القذافي المضادة للحرب األهلیة اللیبیة، وأعلن 

الوجه السیاسي "، والغرض المقصود منه هو بمثابة 2011فبرایر 27عن تشكیله في مدینة بنغازي في 

أصبح یطلق علیه بالمجلس الوطني اللیبي وكان من  في بعض وسائل اإلعالم، ومنذ ذلك الحین". للثورة

المفترض أن یعمل المؤتمر الوطني في أولى جلساته بحسب اإلعالن الدستوري على انتخاب رئیس ونائب 

  للمؤتمر الوطني عبر االقتراع السري، وبعدها اختیار رئیسا للحكومة ویبدأ اإلعداد النتخاب 

  .الدستور أعضاء لجنة صیاغة

بانتخابات  2014یولیو 25الذي تم انتخابه في  اللیبيالنواب  مجلسحل  2014وت أ 4وفي 

كما وافق غالبة النواب على اختیار مدینة طبرق . العام المنتهیة والیته يوطنالمؤتمر جلس المدیمقراطیة 

مهامه التي تنعم بالهدوء النسبي لعقد جلساتهم عوًضا عن بنغازي أو طرابلس، كما تسلم مجلس النواب 

  .)2(تدهورا وانفالتا، أمنیا

قامت میلیشیات من مصراتة والمیلیشیات اإلسالمیة المتحالفة معها تحت  2014وت أوفي أواخر 

بإدخال قواتها إلى مدینة طرابلس وقامت بالسیطرة على مؤسسات الدولة والوزارات وتم فجر لیبیا مسمى 

العالمي وأعلنت رفضها لمجلس النواب اللیبي المنتخب والحكومة المؤقتة سیطرتها على مطار طرابلس 

                                                           

، 3061،العدد مجلة الحوار المتمدن". إشكالیة اإلصالح في النظام السیاسي اللیبي"دنیا األمل إسماعیل، )1(

  :متحصل علیه من. 12/7/2010
.http://www. alhewae. Orge 

  :خریطة القوى السیاسیة في لیبیا بعد الثورة،  متحصل علیه من"أحمد صالح علي، )2(

 http://www. academia- EDU 
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وأعلن عن إعادة المؤتمر المنتخب الوطني المنتهیة والیته وشكلت حكومة أسمتها حكومة اإلنقاذ برئاسة 

  01انظر ملحق رقم  .)1(لم تحظى بأي اعتراف دولي عمر الحاصي

  ):البرلمان اللیبي(السلـطة التشریعیة: ثانیا

من حصولها على استقاللها حیث امتدت المرحلة األولى طوال التشریعیة بلیبیا بمرحلتین  مرت المرحلة

بینما امتدت المرحلة الثانیة طوال العهد الجماهیري الذي بدأ عام  1969- 1951العهد الملكي اللیبي 

ومرحلة انتقالیة  1977شعبإلى ثورة ال 1969وكانت مرحلة انتقالیة امتدت من ثورة الفاتح سبتمبر 1977

  .)2(وسقوط القذافي 2011أخرى بدأت مع ثورة 

  :الدستـور في لـیبیا

أنها لم تكن معالجة صحیح : ریة، ویمكن القوللیبیا سبعة تعدیالت دستو  يشهدت الفترة االنتقالیة ف

عمیق ما ألزمات الفترة االنتقالیة،لیست بسبب ضعف صیاغتها، ولكن جاءت في سیاق انقسام سیاسي 

وبین النخبة السیاسیة الجدیدة، وبالتالي " القذافي"بین النخبة السیاسیة التي شغلت مواقع سیاسیة في النظام 

  .لم تسهم هذه الطریقة في حل األزمات ما رسخت جذورها

  :محـتوى التعدیالت الدستـوریة

یالت، وكامن أهمها شهد اإلعالن الدستوري سبعة تعدیالت دستوریة، اضطلع المؤتمر بأربعة تعد

الختصاص المؤتمر الوطني باختیار الهیئة التأسیسي النتخابات )2012في یولیو(تغییر التعدیل الثالث 

                                                           

المملكة المغربیة : عماردراسة في تطور دولة ما بعد االست - في المغرب العربيإشكالیة بناء الدولة "، فخر الدین میهوبي)1(

جامعة بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، (شهادة ماجستیر".نموذجا

 .106، ص)2011/2012

 .مرجع سابقدنیا األمل إسماعیل، )2(
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وهو ما یعتبر تخلیا عن جوهر خطة االنتقال الدستوري، وٕالغاء الوظیفة األساسیة للمؤتمر . )1(مباشرة

وبلورت النظام السیاسي " القذافي"بعد الوطني؛ وهو ما یعني تقلص وظیفة المؤتمر لتقتصر وضع ما 

لتحقیق اإلجماع على القرارات والقوانین التي تؤثر  2012سبتمبر 1الجدید؛ حیث تصدى التعدیل الرابع

وتناول التعدي الخامس ما اصطلح على تسمیته . صوتا 120على هیكل الدولة والموافقة علیها بأغلبیة 

، حیث اعتبر أن عزل بعض األشخاص ومنعهم 2013أفریل 11بالتحصین الدستور للعزل السیاسي في 

من تولي المناصب العامة لفترة مؤقتة ال یشكل إخالل بحقوق المواطن، والفرص المتساویة التي ورد 

  .من اإلعالن الدستوري)6المادة (في

ذروة الجدل الدستور؛ حیث وضعت أساس مرحلة انتقالیة ثالثة اتسمت  2014وشكلت تعدیالت فبرایر

بالتوسع في صالحیات الهیئة التأسیسیة وٕاعادة هیكلة سلطات الدولة، تكون بدایتها إجراء انتخابات 

لتكوین مجلس النواب ثم انتخاب رئیس الدولة، لكنه ترك لمجلس النواب ) 30/2المادة (تشریعیة مبكرة

وز الفترة االنتقالیة  یوما من انعقاده، بحیث ال تتجا 45رئیس الدولة المؤقت خالل . حسم طریقة انتخاب

  .شهرا كحد أقصى من انعقاد الهیئة التأسیسیة، وال یجوز تمدیدها سوى باستفتاء شعبي 18

حیث شهد تغییًرا في مضمونه وأولویاته، وانتقل ) 19المادة (وهناك تعدیل آخر یتعلق بالقسم الدستوري

ى تبني تعدیالت في شهر فیفري ومارس من التأكید عل استقالل الدولة ووحدة أراضیها وأولویة الثورة إل

وكان من الالفت . تخلت عن اإلشارة لوحدة البالد، واالقتصار على اإللزام بسالمة أراضي الدول2014

، وهذا ما ُیعدُّ تناقضا واضحا في إطار الدستور الذي )19المادة (أنه تم تعدیل القسم الدستوري دون تعدیل

  .)2(قاعدة الدستوریةیحوي نصین مختلفین لدستور لنفس ال

                                                           

 16(،مركز الجزیرة للدراسات: جزیرةال". الدستوریة لألزمة السیاسیة في لیبیا تقاریر السیاقات"عمر، خیري)1(

  . 3، ص)2014دیسمبر

 .4نفس المرجع، ص)2(
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بإبطال التعدیل الدستوري السابق تعدیال إضافیا؛  2014نوفمبر 6كما یشكل صدور حكم قضائي في 

إن مسار التعدیالت اقترب من إعادة هیكلة : حیث یعید ترتیب المراكز وحل مجلس النواب، ویمكن القول

، بما فیها إعالن حالة الطوارئ وٕاقالة سلطات الدولة، وفیها ینفرد رئیس الدولة بسلطات تنفیذیة واسعة

في اإلعالن ) 13المادة (رئیس الحكومة بالتشاور مع رئیس مجلس النواب، واالختصاصات األخرى

وهي بشكل عام، تتالقى مع المقترحات التي تلقاها المؤتمر حول الجدول الزمني النتهاء الفترة . الدستوري

  . االنتقالیة وصدور الدستور

عن انتخابه المؤتمر للمطالب السیاسیة المثارة في تلك الفترة، ) 2014فبرایر 9(المؤتمر ویعتبر بیان

ویضمن البیان قرارات المؤتمر بشأن عدة مطالب، جاء في مقدمتها تشكیل . واعتبرها بمثابة حریة التعبیر

  02حق رقم انظر مل.لجنة إلجراء التعدیل الدستوري ووضع قانون االنتخابات البرلمانیة والرئاسیة

وبالتالي فإن النتیجة المهمة تتمثل في أن التعدیالت جعلت عملیة الدستور شدیدة التعقید؛ فقد صار 

إعداد قوانین االنتخاب، : مشروع الدستور یتم على ثالث مراحل بعد إقرار انتخاب الهیئة بدال من اختیارها

  .ة الثلثینوانعقاد هیئة الناخبین لالستفتاء على مشروع الدستور بأغلبی

  )1( :السیاق السیـاسي للتعدیالت الدستوریة

ي الدستوریة في سیاق جدل سیاسي متصاعد حول مستقبل الدولة مع تشتت نتائج تشكت السیاقات الت

وعدم حصول حزب أو كیان سیاسي على األغلبیة المطلقة، والتراجع الواضح في  2012جویلیة انتخابات 

  .2014جوانتمثیل األحزاب في انتخابات 

إلعادة هیكلة السلطة ووقف )2013جویلیة  16(ویمكن القول بارتباط مبادرات التحالف وملتقى القبائل

. السیاسة بضعف دورهم في توجیه السیاسة التشریعیة، وصدور قانون العزل السیاسي عمل األحزاب

، وهنا تأتي أهمیة تصور 2014یفريف 7وتطورت هذه المواقف للمطالبة بحل المؤتمر واعتباره منعدًما بعد 

                                                           

  . المرجع نفسه)1(
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الجمهوریات لشكل الدولة، والذي جاء في تعدیل القسم الدستوري؛ حیث تعكس المیول الفیدرالیة نزعات 

  .انفصالیة، صارت تشكل خیاًرا معلًنا

   :السلطة القضائیة-3 

میة و یطبق القضاة یتركز النظام القانوني اللیبي على مزیج من القانون المدني والمبادئ القانونیة اإلسال

، كما تتمثل في مجموعة من نظام حوال الشخصیةاألمبادئ الشریعة اإلسالمیة في القضایا المتعلقة ب

  إلخ...یةالجزائ محكمة االستئناف ، المحكمة االبتدائیة: المحاكم  اللیبیة فهي على الشكل التالي 

شراف اإلبحیث یتولى المجلس التنسیق و المجلس األعلى للقضاء الذي حل محل مجلس القضاء العالي، 

هذا من جهة ومن جهة أخرى بعد تجربة .)1(في الفترة السابقة على مختلف المستویات القضائیة هذا

، فعملت في        دعاء الشعبيومكتب اإل بمحكمة الشعب القضاء االستثنائي في لیبیا، من خالل ما یعرف

ماهیریة اللیبیة بذلك تكون الج  2005و 1973سنة  7ن  رقم بإلغاء هاتین الهیئتین بموجب القانو 2005

یقة  وثالد المدى في مجال حمایة حقوق اإلنسان، وحریاته العامة، التي جاء في قد قطعت شوطا بعی

، وقانون تعزیز لالخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان، ووثیقة حقوق المرأة في المجتمع، وقانون حمایة الطف

عاما موحدا ال مكان فیه  عة وتعدیل قوانینها النافذة، لیصبح القضاء في لیبیا قضاءالحریة، بادرت بمراج

  .)2(للمحاكم االستثنائیة، وال مجال فیه لما یسمى بقوانین الطوارئ 

، یبقى غامض ألن اللیبیین 2011إن شكل نظام الحكم األمثل في لیبیا خاصة في فترة ما بعد ثورة      

للنقاش السیاسي،السیما في فترة  والذي برز كمادة دسمة حدة لنظام الحكم المستقبليلم یتفقوا على رؤیة وا

االنتخابات، مما أدى إلى توتر الخطاب السیاسي وزیادة العصبیة في مواقف اللیبیین والتي بدت جلیة في 

                                                           

  202، ص  1981منشورات المنشأة الشعبیة ، : طرابلس  . لیبیا بین الماضي و الحاضرهنري حبیب ، )1(

  :متحصل علیه من. " السلطة القضائیة بین الحمایة و االنتهاكاستقالل "عبد الرحمان أبو تونة ، )2(
http://www.aladel.gov.ly/main/modules/setions/print.php?itemid=265  
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یاسي في لیبیا و بالتالي فإن النظام الس. خیاراتهم المناطقیة التي قد تعكس أو ال تعكس حقیقة ما یریدون

  .لم تتضح بعد مالمحه في ظل الصراعات والمشاورات بین مختلف الفواعل واألطیاف 

  )1(: تتقسم المؤسسة العسكریة في لیبیا إلى قسمین هما :المؤسسة العسكریة -4

، ما یقارب 2010الجیش بحیث یبلغ عدد القوات العاملة في الجیش اللیبي حسب إحصائیات : أوال

  : یمثلون أفراد المیلیشیات الشعبیة التي تتمثل في  40000مجند، واحتیاطي 76000

  . مجند، تحوي القوة اللیبیة على غواصتین8000تتكون من : القوات البحریة *

مجند تجنیدا إلزامیا، كما تتوزع القوات البریة  25000مجند، منهم 50000تتكون من : القوات البریة *

كتائب مشاة  10كتائب لدبابات و 10في جمیع أنحاء التراب اللیبي وخاصة في الحدود، وتتشكل من 

كتیبة  22كتائب دفاع جوي، و 7لواءات صواریخ، و 4كتائب مظلین، و6كتیبة مشاة، و 18میكانیكي، و

  .مدفعیة

أسراب من الطائرات  9طائرة مقاتلة، و394مجند، منها ما یقارب  18000تتكون من : الجویة ت القوا*

  .من الطائرات الهجوم األرضي، وكذلك الطائرات العمودیة  7المقاتلة، و

الكتائب األمنیة تعرف بكتائب القذافي فهي لیس لها صلة بالجیش اللیبي النظامي، وال یوجد لهذه :ثانیا

   )2(:ألف جندي، ونذكر أهم الكتائب هي دة موحدة، ویفوق عدد قوات الكتائب سبعة وأربعونالكتائب قیا

و تعتبر من أهم الكتائب التي ترتكز في باب العزیزیة مقر إقامة القذافي : كتائب الخمیس و المعتصم*

  . المحصن

                                                           
 (1) Kim Berly Sullivan ; Muammar Alqadafié’s Libya . London: Oxford University press ,2009 ,p48 

   :متحصل علیه من". كتائب األمن و اللجان الثوریة في لیبیا"أیمن نیشان،  )2(
http://www.yemennation.net/new5937.html  
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  .و هي تعمل في بنغازي ، و هي مجهزة بجودة عالیة: كتائب الفضیل بو عمر*

   .الكتائب وأكثرها تجهیزا تتركز في غرب لیبیا سهي أقوى وأشر : بة محمد المقریفكتی*

   .مدینة البیضاء وهي ال تقل قوة عن بقیة الكتائبتتركز في : كتیبة الجارح*

  :المؤسسة اإلعالمیة-5

وسائل اإلعالم تعد المؤسسة اللیبیة من بین األكثر تقییدا في العالم، هذا في الفترة ما بعد الثورة ألن      

تحت تصرف القذافي منذ وصوله إلى السلطة، وكان یرى القذافي بأن وسائل اإلعالم تمثل أداة للتعبئة 

الثوریة والتنمیة الوطنیة، وكان غیر راضي عن التحویل الذي كانت وسائل اإلعالم تحدثه في المجتمع 

كما  قف جمیع الصحف الموجودة في لیبیا،اللیبي، وهذا ما دفع إلى تغییر هیكلة القطاع بشكل متكرر، فأو 

و ..... الصحافة وسیلة تعبیر المجتمع " في الفصل حول الصحافة أن " الكتاب األخضر" أشار في 

لیست وسیلة تعبیر لشخص طبیعي أو معنوي ، إذن منطقیا ودیمقراطیا ال یمكن أن تكون ملكا ألي 

ض الكیانات فقط، مثل االتحادات المهنیة أو مؤتمر حینها كان من المسموح للجزائر تمثیل بع )1(منهما

  . الشعب

أما في فترة ما بعد الثورة فأصبح لوسائل اإلعالم دور كبیر في عملیة التنشئة وذلك من خالل مواقع      

لكن نجد بعض و ،  )2(ب رئیسي لقیام الثورةاسبمن اال التواصل االجتماعي فیسبوك و توتیر، الذي یعد

مهمشة حقوقهم وذلك حسب ما أشار إلیه في تقریر تحت عنوان الحرب على وسائل  وسائل اإلعالم

شخص عن  الصحفیون تحت لهجوم في لیبیا ، یقول أن السلطات أخفقت في محاسبة أي: اإلعالم 

                                                           

   .67، ص 1978الدرا الجماهیریة، : طرابلس. الكتاب األخضرمعمر القذافي،  )1(

  :متحصل علیه من".  صحفیون تحت الهجوم: لیبیا"هیومن رایت ووتش،  )2(

http://www.marsad.ly/ar 
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، ومعظمها ارتكب على ید كیانات غیر حكومیة 2012ووسائل اإلعالم منذ ناالعتداءات على الصحفیی

منها بین النساء، في الفترة  14حالة على األقل من التهدیدات واالعتداءات ضد الصحفیین،  91فیوجد 

عملیة اختطاف أو اعتقال تعسفیا  30وتشمل الحاالت . 2014حتى نوفمبر  2012الممتدة من منتصف 

حاالت قتل، كما یوجد بعض الصحفیین الذي تعرضوا للقتل في بعض الحاالت بطریق  8لفترة قصیرة و

هجوم مسلح ضد مكاتب محطات  26وكذلك . الخطأ خالل إعدادهم لتقاریر تتعلق بأحداث العنف

بأن في معظم الحاالت التي تدل على " رایتس ووش  هیومن" كما صرحت الكاتبة . التلفزیون واإلذاعة

المسلحة سعت لمعاقبة الصحفیین ووسائل اإلعالم إلعداد التقاریر آلرائهم، أو لتعاطفهم أن الجماعات 

  03أنظر ملحق رقم. )1(المتصور

أطلق مجهلون النار على الصحفي  2014ماي  26من بین األحداث التي جرت في لیبیا یوم      

مر للمیلشیات اإلسالمیة واألحزاب في بنغازي بحیث كان ناقدا وبارزا وبشكل مست" مفتاح بوزید " البارز 

" السیاسیة، ولم تقم السلطات بإجراء التدبیر الالزمة وبقي قاتلو بوزید طلقاء أحرار، كما تم االعتداء على

 2014أكتوبر  8، مذیع في محطة الوطن اإلذاعیة في لیبیا برصاص مجهولین في " يالمعتصم األورفل

بارز في قضایا الهجمات ضد الصحفیین وقال معظم الصحفیین  وكان لألجهزة األمنیة دور. في بنغازیي

اللیبیین  بأنه ما من غایة تدرك حتى من ابالغ الشرطة عن الحوادث ألنها لن تمضي قدما في تعقب 

المهاجمین وهذا دلیل على ضعف وهشاشة المؤسسة األمنیة بحیث أصبحت غیر قادرة على السیطرة في 

  .زمام األمور

                                                           

   .نفس المرجع )1( 
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جع مستوى األداء المؤسسة اإلعالمیة نتیجة بقایا النظام السابق التي سادت فیه االهتمامات وبالتالي یر   

غیر الرسمیة واألمنیة للنظام السیاسي واستخدمت مبادئ القذافي وطقوس عبادته كلغة للسیطرة 

  .)1(االجتماعیة، وأصبحت فیما بعد راسخة في النظام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

المركز العربي : قطر. دراسة دولة مابعد االستعمار و التحوالت االجتماعیة في لیبیاعلي عبد اللطیف أحمیدة، ) 1(

   .23، ص2012لألبحاث و دراسة السیاسات، 
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  :االنـفالت األمني في لیبیاواقع : ثانيالمبحث ال

تعرضت لیبیا شأنها شأن العدید من البلدان العربیة ودول شمال إفریقیا لموجة لتغییر التي أحدثت 

عاما،  42تحوال كبیرا في تاریخ لیبیا السیاسي، والتي كانت خاضعة لحكم العقید محمد القذافي لما یقارب 

یاسیة بالشكل الذي حرم أغلب فئات المجتمع من سیطرت خاللها القبیلة على مفاصل العملیة الس

في البالد، رغم محاولته  المشاركة في عملیة صنع القرار السیاسي، األمر الذي أدى إلى تدهور األوضاع

  .وذلك من خالل إطالقه إشارات العودة إلى النظام االقتصادي إدخال إصالحات اقتصادیة

  :بیایاألمني في لأسباب تفشي حاالت االنفالت : المطلب األول

  .هناك عدة أسباب تؤدي إلى االنفالت األمني تم تصنیفها إلى أسباب داخلیة وأسباب خارجیة

ذلك االنفالت والفوضى إلى أسباب متنوعة وجهات عدة  یمكن إرجاع أسباب: األسباب الداخلیة: أوال

حدث الیوم من مظاهر فهي ولیدة مشاكل داخلیة بین أجهزة الدولة السلطة والمیلشیات، وأن ما ی

هي نتاج أزمة السیاسیة والنظام الفاسد، ونتاج )االنفالت األمني(وممارسات والتي یطلق علیها مصطلح

عدم وجود أفق سیاسي، فأصبح الدور المتاح للسلطة هو دور أمني فقط، هذه الحقیقة عملیة على تصدع 

  .الوضع داخل المجتمع والسلطة

المظاهر والممارسات هي نتاج تركیبة شخصیة معقدة تمت عبر تربیة األجیال أو یمكن القول أن هذه 

ومن بین . )1(المتعاقبة في المجتمع اللیبي ولدت ضغط أدى إلى عدم احترام القانون وتجاوز النظام

  :األسباب الداخلیة نذكر ما یلي

 .ا تمر به من إخفاقاتوتدهور العملیة السیاسیة أو م) عدم الحراك السیاسي(عدم اإلخفاق السیاسي - 1

 .الملیشیات باختالف انتماءاتها السیاسیة أو الحزبیة أو الدینیة أو المذهبیة - 2

                                                           

 .مرجع سابق محمد إبراهیم المدهون،)1(
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 .الفساد المالي واإلداري - 3

 .تفشي ظاهرة البطالة داخل الدولة - 4

 .)1(غیاب سلطة القانون - 5

 .دور اإلعالم على رجال الشرطة وعدم عرض الجانب اإلیجابي على قدر الجانب السلبي - 6

 .الخ.... لمسلح بین الطوائف العرقیة أو الدینیة أو األقلیاتالصراع ا - 7

 ". حركات التمرد"ظهور الحركات االنفصالیة المسلحة  - 8

 ".العسكري"الغزو أو االجتیاح المسلح  - 9

 . احتدام شد الصراع بین الجماعات وبین األحزاب والملیشیات المسلحة وغیرها -10

 .اب التنسیق بینهماضعف األجهزة والهیاكل األمنیة في الدولة وغی -11

 .ارتفاع نسبة الجریمة المنظمة وظهور العصابات المسلحة والجماعات المعادیة -12

 .انفراط العقد االجتماعي، وهنا فكرة القائد في فلسفة القیادات الشعبیة االجتماعیة وأهمیتها األمنیة -13

 .ظهور الجماعات السریة كالجماعات الدینیة المتطرفة -14

 .الشعور الوطنيفقدان القوة الجامعة و  -15

 .ئة والتفكك وعدم القدرة على التوحد وبناء القوةالضعف والتجز  -16

التسلح غیر المشروع لألقلیات والجماعات  - تفشي واستفحال بعض الظواهر غیر المشروعة -17

 .والطوائف في المجتمع

قادرة على الكوارث الطبیعیة الجسیمة قد تؤدي إلى انفالت أمني متى كان المجتمع أو الدولة غیر  -18

 .السیطرة وعالج تلك الكوارث الجسیمة

                                                           

  :  متحصل علیه من. منتدى ستار تایمز )1(

  http://www. Stertismes. Com ?T: 10927303. 
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تفشي األوبئة واألمراض بشكل واسع وحاد وفي ظل عدم وجود العالجات وعدم القدرة على  -19

 .أمنیة -السیطرة على الوباء قد یؤدي ذلك أیضا إلى حدوث االنفالت األمني أي حدوث الظاهرة الضد

  . )1(وث االنفالت األمنيالمجاعات البشریة الكبرى قد تؤدي أیضا إلى حد -20

یعود سبب حدوث االنفالت األمني على المستوى الخارجي إلى أسباب : األسباب الخارجیة: ثانیا

مختلفة وجهات متعددة فهي مشاكل تحدث بن الدولة وباقي الدول المجاورة سواء كانت عربیة أو غربیة 

  :ومن بین األسباب الخارجیة نذكر ما یلي

 .هذا المصطلح الذي یعني دالالت متنوعة ومختلفة في القائمةالمتصدر  :اإلرهاب - 1

 .القوات المتعددة الجنسیات وذلك بعدم توفیها صالحیات مطلقة للحكومة - 2

 .التدخل األجنبي وما یترتب علیه من امتهان لكرامة المواطن وخاصة - 3

یها وخصوصا انعدام سیطرة الدولة على حدودها وقد تطمح الدول المجاورة في ضم بعض المدن إل - 4

 .إذا كانت مدن نفطیة بحجة التبعیة التاریخیة لها

هروب الشركات األجنبیة وما یترتب علیه من الضرر الكبیر باقتصاد البالد وقد یؤدي األمر إلى  - 5

 . تجمد أصول الدولة الخارجیة

 .ضیاع موروثات الدولة الثقافیة بسرقتها وتهریبها - 6

 .)2(لدولة للفرصة لتصبح البالد مرتعا لهماستغالل الجواسیس واألطراف المعادیة ل - 7

كل هذه األسباب تعتبر بمثابة المحفز األساسي النتشار الفوضى والفساد داخل الدولة وبالتالي فعدم 

تطبیق القانون یؤدي إلى الخروج وعدم السیطرة على الوضع مما یؤدي باألخر إلى فلتان أمني، أي عدم 

                                                           

  .مرجع سابقعادل الطوالعي، ) 1(

 .4، صمرجع سابق محمد إبراهیم المدهون،)2(
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قدرة األجهزة األمنیة على السیطرة داخل البالد، وهذا یسمى بالمعضلة األمنیة على السیطرة داخل البالد، 

  . وهذا یسمى بالمعضلة األمنیة

  :ـبيلیلالمجـتمع ااالنفالت األمني في مـظاهر : ثانيالمطلب ال

ومن بین . لة في لیبیاالمیلشیات تشكل تهدیدا لمحاوالت بناء مقومات دو  ذي یرضخ تحت عنق ونفوذلا

  :هذه المظاهر نذكر ما یلي

  :انتشـار الجماعات المسلحة في لـیبیا: أوال

كان یعني أن "محمد القذافي"اللیبي السابق  إن االنحالل السریع للقوات المسلحة والشرطة التابعة للعقید

هي القوات الوحیدة الجاهزة لملء الفراغ األمني " فبرایر 17"الملیشیات المسلحة التي تولدت من رحم الثورة 

وهو ما دفع المحللین إلى وصف الوضع اللیبي إلى بأن لیبیا فاشلة تغرق في الفوضى، وتنتشر . الناجم

بعد " كریس ستیفتزوقد ساهم اغتیال السفیر األمریكي . فیها المیلشیات الخارجیة عن نطاق السیطرة

  .)1(في بنغازي في تعزیز هذه الصورة  الهجوم على القنصلیة اللیبیة

في واقع األمر، یتزاید االنفالت األمني في جمیع أنحاء لیبیا،حیث ینتشر المسلحون والمهاجمون في 

وشهد هذا العام صراًعا في بني الولید بسبب توترات قبلیة، وفي مدن . طرابلس ومصراتة وبنغازي

ریب المخدرات عبر الحدود الجنوبیة التي تمتلئ صحراویة مثل الكفرة بسبب السیطرة على طرق ته

حیث ترفض المیلیشیات أي سیطرة حركیة، واكتسب بعضها سمعة سیئة نجمت عن . )2(بالثغرات األمنیة 

المدافعة " هیومان رایتس ووتش"عملیات النهب والسلب بل وقتل المدنیین مؤخًرا وبحسب تقدیرات مؤسسة 

غیر قانوني لدى المیلیشیات التي تعتقلهم  معتقل 4000هناك حوالي عن حقوق اإلنسان في یونیو، فإن 

                                                           

  :ل علیه منصمتح. "خریطة انتشار الجماعات المسلحة في لیبیا: دولة المیلیشیات"طارق راشد علیان، ) 1(

http://rcssmideast.org  

  :متحصل علیه من.خلفیات االنفالت األمني في لیبیا طرابلسعلي ابراهیم، ) 2(
http: //studies.aljazeera.net  
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واألكثر قلقا هو سیطرة تلك اجتماعات غیر الشرعیة على نقاط . في مراكز االحتفال معروفة وأخرى سریة

  .المطارات وحقول النفط والحدود الدولیة بل والفنادق الدولیة في طرابلس: استراتیجة لیبیة مثل

لمسلحین یفرضون " واجه"میلیشیات مأزق السلطة اللیبیة التي إما أن تكون مجرد وتخلص قضیة ال

سیدة "سیطرتهم ومنطقهم على األرض، وبذلك تفقد هیبتها ومكانتها أمام الشعب اللیبي، وٕاما أ، تكون 

ویر وتعمل الحكومة اآلن على محاولة تط. لوضع مشروع سیاسي لما بعد القذافي یتم التوافق حوله" قرارها

  .)1(وسیتم تقدیم رواتب سخیة جذبا لهم. خطة جدیدة لدمج الثوار في القوات األمنیة اللیبیة الناشئة

 ة الجماعات المسلحة وأنواعهاـتركیب. 

  :)2(من الجماعات المسلحة في لیبیا اآلنممیزة  :هناك أربعة

فقد تكونت عدة أنواع من . والمیلیشیاتاللواءات الثوریة غیر المنظمة، ولواءات ما بعد الثورة، : هي

الهیاكل التنسیقیة المحلیة أثناء وبعد الحرب، بما في ذلك المجالس العسكریة واتحادات الثوار،التي 

  .اكتسبت أهمیة منذ نهایة القتل

وهذا یمیزهم عن . وهي تمتلك خبرة قتالیة كبیرة كأفراد، واألمم، كوحدات مقاتلة: اللواءات الثوریة  .أ 

وتتمیز اللواءات الثوریة بالجماعات . ت ما بعد الثورة التي ظهرت في وقت الحق في الحربجماعا

 .المقاتلة التي ظهرت في مصراتة وزنتان

ثوریة في اتحاد ثوار مصراتة، وهو ما  كتیبة 236، تم تسجیل2011اتة، اعتباًرا من شهر نوفمبرفي مصر 

  .عضو 40000یقرب من یقارب من 

، ومن عمال %41وتشیر التقدیرات إلى أن قوام قوة هذا االتحاد تشكل من الطالب بما نسبته 

  .%2والعاطلین  %8، ومن المهنیین المتخصصین مثل األطباء %38القطاع الخاص بما نسبته 

                                                           

  .مرجع سابقطارق راشد،  (1)  

  : متحصل علیه من. "فوضى النشأة و سیناریوهات الخطر...لیبیا ین الدولة و الملیشیات "عبد الستار حتیتة، )2(

http://studies.alarby.net  
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وهي كتائب ثوریة انفصلت عن سلطة المجالس العسكریة الحلیة في المراحل : اللواءات الثوریة   .ب 

 9إلى  6، كان هناك من 2012ویقول كبار القادة العسكریین إنه بدًءا من مارس . من حرب المتأخرة

من اجمالي عدد الجماعات المسلحة في  %4 كتائب غیر منظمة في مصراتة، وهو ما یشكل أقل من

وقد خضعت هذه لعملیات تكوین مشابهة لتلك الخاصة بالكتائب الثوریة، ونتیجة لذلك اكتسبت . المدینة

لكن لم یفضل قادة الكتائب غیر المنظمة االنضمام إلى .بنیة تنظیمیة متماسكة وقدرة عسكریة جیدة

وبینما تعمل تلك الجماعات . المجالس العسكریة المحلیة، وبالتالي تغییر الجوانب الهامة في بنیتها وشرعیه

مسؤولة عن عدد كبیر من  وهذه الكتائب. في بیئة غیر قانونیة، فإنهم یذیعون للتوقعات غیر المنظمة

 .انتهاكات حقوق اإلنسان

وشاع ظهور هذه . وقد ظهرت لملء الفراغ األمني الذي هزیمة قوات القذافي: الثوریة ما  لواءات  .ج 

الكتائب في األحیاء الموالیة للحكومة أو الموالیة للقذافي مثل بني ولید أو سرت، لكنها ظهرت أیضا في 

 .ررا من النزاعمدن وبلدان أخرى كانت أقل تض

وبرغم أن سرعة  - مدى وكثرة المجتمعات الموالیة في لیبیاویتزاید عدد الكتائب ما بعد الثورة بسبب 

ظهورها منع تلك الجماعات من أن تصبح  متماسكة وفعالة عسكریا، مثل الكتائب الثوریة أو غیر 

الطائفیة المستمرة في مرحلة ما بعد المنظمة؛ فإنها تكتسب الخبرة من خالل المشاركة في الصراعات 

مدى تعقید جماعات ما بعد الثورة وعالقاتها بالشبكات . ویوضح االقتتال األخیر في الزوارة. الثورة

 .)1(االجتماعیة التي تضمها

تدهورت األوضاع بسرعة، وتردي الحال إلى صراع واسع النطاق بین  وبمجرد أن ثار العنف،

وٕاذا استمر تواصل التوترات . تبلورة نیابة عن مدینتهم أ جماعتهم العرقیةالجماعات المسلحة غیر الم

  .واشتعالها، فمن المحتمل، أن تظهر وحدات قتال أكثر تماسكا

                                                           

   .مرجع سابقعبد الستار حتیتة،  )1( 
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وتعتبر الكتائب الثوریة نفسها . هناك صراع على السلطة یجري حالیا حول إعادة بناء الجیش الوطني

 الجیش الوطني لعدم حدوث أي تغییر في الكثیر من قیاداتها ال یثقون في وزارة الدفاع وال" حراس الثورة"

أنشأت الكتائب الثوریة شبك وطنیة من االتحادات الثوریة " المثل العلیا للثورة"وللحفاظ على . زمن الحرب

ویضم الدرع الوطني أربعة فرق موزعة . )1()درع لیبیا(National Shiedأطلقت علیها اسم الدرع الوطني 

لیبیا شرقا وغربا ووسطا وجنوبا، وهو ما یعكس قواعد السلطة اإلقلیمیة للكتائب الثوریة في  على أنحاء

  .قواتلالفرقة المركزیة لهذه ا يف مقاتل ثوري 000 ,7منطقة مصراتة، وتم دمج 

ولكن  .یوسف المنقوشنوقد أسندت الكتائب الثوریة مهمة قیادة الدرع الوطني لعقید الجیش الوطني 

وانتشر الدرع الوطني بالفعل بالتنسیق مع الجماعات . وطنیین یتحكم في جیشینالنتیجة الفعلیة هي أنه 

  .المسلحة الرسمیة وغیر الرسمیة لكبح العنف في الكفرة وسبها والزوارة

  :انتشار الملیشیات اللیبیة: یاثان

جماعة مسلحة  1700أنه تشكل زهاء " بي بي سي"نشر بـ موقع هیئة اإلذاعة البریطانیة   أفاد تحلیل

ولكن بعد . 2011مختلفة من بین القوات اللیبیة المسلحة المنقسمة التي حاربت نظام معمر القذافي عام 

، صرحت الحكومة بتفكیك سبتمبر 21في بنغازي في " كریستوفر فرستیفتز"معقل السفیر األمریكي 

  .)2(انتشارها الملیشیات، وفیما یلي تفضیل المیلشیات وأماكن 

في شرق لیبیا، تملك بنغازي العدید من المیلشیات التي وضعها المجلس االنتقالي الوطني اللیبي تحت 

تحالف كتائب "ومع ذلك، لم تتضمن المجموعة التي عرفت باسم. 2011سیطرت وزارة الدفاع في یونیو

  .التي انحلت بالفعلبعض أخطر المیلیشیات وأقواها مثل میلیشیا أنصار الشریعة " الثوار

                                                           

  :متحصل علیه من. "اشتباكات طرابلس و المخرج األمثل األزمة"فیروز زیاني، ) 1( 
http://aljazeera.net 

  :متحصل علیه من. "هل من نهایة القتل و الفوضى في لیبیا"عماد الطفیلي،  )2( 
http://arabic.sputnikneus.com 
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وتحصل . وتعتبر هذه الكتیبة أكبر وأفضل الملیشیات المسلحة في شرق لیبیا: فبرایر 17كتیبة شهداء 

فوجا عسكریا، وتمتلك مجموعة كبیرة من  12وتتألف من . الكتیبة على تمویلها من وزارة الدفاع اللیبیة

. 3500و 1500یتراوح عدد أعضائها ما بین و . األسلحة الخفیفة والثقیلة، عالوة على منشآت تدریبیة

. وقامت الكتیبة بتنفیذ العدید من المهام األمنیة ومهام إرساء النظام الشرقي لیبیا وفي الكفرة ف الجنوب

 . ویعتقد أن بعض أعضائها أیضا یقاتلون نظام األسد في سوریا.  ویعتقد أن الجنوب

ة، من بین أوائل الجماعات التي ثارت على نظام وهي جماعة جهادیة سابق: كتیبة شهداء أبو سلیم

وتظهر صفحة الكتیبة على موقع التواصل االجتماعي الفایسبوك تعلیقات یومیة . 2011القذافي في فیفري

على خطابات من نظراء المدارس ومدیري المستشفیات الذین إما یطالبون الحمایة من اللصوص 

  .والمخربین أو یتقدمون بالشكر

الطرق، وٕاصالحها في دارنا، شرق . وتشرف هذه الكتیبة على المشروعات المجتمعیة، مثل رصف بعض

وال توجد معلومات . ومن الواضح أنها القوة الوحیدة بالمنطقة التي تفرض القانون والنظام - بني غازي

ولقد . ئها العینواضحة عن الموقف اإلیدیولوجي للكتیبة على الرغم من صبغتها اإلسالمیة التي ال تخط

سيء السمعة الذي لقي فیه الكثیر من إسالمي لیبیا  "أبوسالم"سمیت تلك المیلیشیات تیمًنا بسجن 

  .     مصرعهم إّبان فترة حكم القذافي

سمیت أوائل اللیبیین الذین لقوا حتفهم أثناء قتالهم لقوات القذافي في : كتائب الشهداء راف هللا السحاتي

قبل أن تتوسع وتصبح  فبرایر 17شهداء وبدأت الجماعة ككتیبة ضمن لواء . زيفي بنغا 2011مارس

واستنكرت كتائب . ینتشرون في شرق لیبیاعضو  1000جماعة مستقلة بذاتها، ویقدر عدد المنتسبین إلیها

  .)1(راف هللا السحاتي مقتل السفیر األمریكي في بنغازي

                                                           

  .سابق مرجعطارق راشد علیان، ) 1( 
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اتة والخمس وغیرها من المدن الصغیرة في وسط وتتضمن میلیشیات أصغر من مصر  : درع لیبیا قوة

وتنقسم القوة إلى ثالثة لواءات رئیسة في شرق ووسط وغرب لیبیا، تقوم بتنفیذ القانون، وٕارساء . لیبیا

وتتمیز ردود األفعال بوسائل اإلعالم االجتماعي تجاه القوى باإلیجابیة . األمن، إضافة إلى المهام القتالیة

  .، مقارنة بغیرها من المیلشیات وخاصة تقدیرا ألعمالها الخیریةفي شتى أنحاء لیبیا

عندما انضم الجیش  2011وفي غرب لیبیا، اكتسبت المیلیشیات قوة ونفوذا خالل الصراع الدائر عام

وانحلت جماعتان من . السابق وجنود البحریة إلى المتطوعین المدنیین لتشكیل جماعات قتالیة مسلحة

، ثم ظهرت مرة أخرى   2011المیلشیات المسلحة في طرابلس بقادة عبد هللا ناكر وعبد الحكیم بلحاج عام

  .)1(كحزبین سیاسیین

الزنتان من احتجاز سیف اإلسالم المجلس العسكري لمنطقة  اكتب: لثوار الزنتانلس العسكري ـالمج

وقد تقلد أحد قادة هذا المجلس، ویدعى أسامة الجویلي، وتشكل  2011القذافي بعد اعتقاله في نوفمبر

في منطقة  میلیشیا 23بغیة تنظیم الجهود العسكریة للمیلیشیات البالغ عددها  2011 المجلس في ماي

  . الزنتان وجبال نفوسة

 4000حواليأبرزها على اإلطالق لواء الشهید محمد المدني الذي یضم  لواءات 5ویشمل المجلس على 

، وللمجلس العدید من المنافذ اإلعالمیة المتحدة بالعربیة، وتتضمن تلك المنافذ قناة فضائیة تعرف عضو

  . والعدید من مواقع الویب والصفحات على فیسبوك" لیبیا الوطن"باسم 

الساحلیة، وعالوة على المشارك في تحریر یعتبر هذا اللواء جزءا من مجلس  :ن السویحليلواء سعدو

طرابلس، ینسب الفضل لهذا اللواء في قیادة المعركة األخیرة ف مدین سرت مسقط رأس معمر القذافین 

یقود هذا و . س حیث احتلوا المباني والمنشآت الحكومیة وكفلوا الحمایة لهالء في طراباوظل جزء من اللو 

ومؤخًرا صار اللواء جزءا من القوات األمنیة بالرغم من أنه ما زال یعمل بمعزل عن . اللواء فرج السویحي
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وفي یونیو، أدین هذا اللواء وتلقى لوًما شدیًدا إذ اختطف الصحفي سلیمان دوغة . الحكومة إلى حد كبیر

  .الذي انتقد میلیشیات مصراتة نقًدا الذًعا

ارك لواء السویق الذي ینتسب أصال إلى منطقة الزنتان في جبال نفوسة في الهجوم على ش: لواء السویق

ومنذ . الحقا ، وأوكلت إله مهمة حمایة كبار المسؤولین في الحكومة االنتقالیة2011طرابلس في سبتنمبر

معلوم،  وحجم اللواء غیر. 2012أكتوبرذلك الحین تغّیر اللواء بعد أن خضع لسیطرة وزارة الدفاع في 

ویقود هنا اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ومثل غیره ممن . ولكن المثبتة على سیاراتهم الجیب

  .المیلیشیات، تبدو على لواء السویق أمارات تبني إسالم معتدل متحفظ

على ید مجموعة من اللیبیین من الغرب الذین تلقوا تدریبهم في منطقة  تشكل لواء القعقاع: لواء القعقاع

ویقود هذا اللواء عثمان ملیقطة الذي انشق عن النظام القذافي بعد . 2011الزنتان خالل الصراع الدار عام

، وأوكل إلى تلك المیلیشیات تطبیق القانون، وٕارساء النظام، وحمایة لكبار المسؤولین والوزراء. الثورة

  .)1(ویخضع لواء القعقاع رسًما لسلطة وزارة الدفاع اللیبیة

  :التحـكم في األسلحـة: ثالثا

من  %85إلى  %75اللیبیة أكبر قوة غیر حكومة في البلد، وربما تشّكل من  تبر الكتائب الثوریةتع

تسیطر الكتائب على : المقاتلین المتمرسین ومخزونات السالح خرج سیطرة الحكومة، وفي مصراتة مثال

سیارات مجهزة برشاشات وأسلحة  3003 ,، وعشرات من المدفعیة الثقیلة، وأكثر من دبابة 820أكثر من 

  .مضادة للطائرات، ویعتقد أن هذه النسبة تبلغ أكثر من ذلك بكثیر

تشیر إلى أن كال من الكتائب الثوریة وغیر   2012لألسلحة في مصراتة في مارس مخازن 6إن زیارة 

  .المنظمة تسیطر سیطرة كبیرة على األسلحة الخفیفة  غیرها من األسلحة التقلیدیة

                                                           

  .المرجع نفسه )1( 



 ضوء الحراك العربي علىاالنفالت األمني في لیبیا            : الفصل الثالث

 

 
133 

وتفرض الكتائب حراسة دائمة في مواقع التخزین، وتقوم بتفعیل إجراءات رقابة تتضمن تسجیال شامال 

  .ج خروج ودخول لألسلحةلألسلحة ونماذ

وبعد مقابالت مع القادة العسكریین والزعماء المدنیین المحلیین، ثم التأكد من أن مخازن األسلحة 

وأبرزت هذه المصادر أیضا الحاجة إلى الخبرة  - والذخیرة غیر كافیة، وهو ما یشكل خطرا على السالمة

  .تقنیة إضافیة لبناء مواقع تخزین إضافیة

  000 ,30مــن الرقابة المفروضة على األسلحة الخفیفة والثقیلة تشیر التقدیرات إلى وجود وعـلى النقیض

الفردیة من الكتائب المسلحة في مصراتة، والذین عادة ما  قطعة من األسلحة الصغیرة في أیدي العناصر

الصغیرة بأنه تحد  یقومون بتخزین البنادق في بیوتهم، ویصف القادة العسكریون والمدنیون انتشار األسلحة

. ضخم للتنمیة، ویذكرون بأنه ینبغي أن یثق الثوار في الجیش الوطني قبل تطبیق أي عملیة لنزع السالح

ویقف في طریق الجهود المبذولة لتقلیل كمیة األسلحة الصغیرة المتداولة تلك الشائعات المستمرة برامج 

شجع المقاتلین والمدنیین على االحتفاظ بأسلحتهم إعادة شراء األسلحة الحكومیة في المستقبل، وهو ما ی

وفي حین أن التأثیر . )1(نهى رجال الدین البارزون في لیبیا عن بیع األسلحة الصغیرة 2012وفي ینایر

الكلي لحظر تداول األسلحة الصغیرة غیر معروف، فقد أدى إلى ذیوع التجارة السریة، وزیادة سعر البنادق 

  .وداءالهجومیة في السوق الس

ویمكن أن نخلص إلى القول بأن المخاوف األمنیة تهیمن على المشهد السیاسي في لیبیا، إن فهم 

التواریخ واألهداف والقدرات المختلفة للجماعات المسلحة غیر التابعة للدولة له تداعیات هامة بالنسبة 

  .   لى هذه الفروقلصانعي السیاسات، وبینما ال وتحتاج أي سیاسة دولیة فعالیة إلى التعرف ع

  

   

                                                           

  .مرجع سابق، حتیتة عبد الستار) 1( 
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  :غـیاب القـیادة في لیبیا: رابعا

تستمر الثورة اللیبیة والمیلیشیات الثوریة التي أطاحت بالعقید معمر القذافي في تحقیق االستقرار في 

لیبیا التي تشهد انتقاال فوضوًیا وأحیانا محفوفا بالشكوك إلى نظام أكثر دیمقراطیة، ویتعرض هذا االنتقال 

ویطیب لدبلوماسي " تصحیح مسار الثورة"لخطر، ما یحلو لقادة المیلیشیات أن یطلقوا علیه اسم حالیا، ل

  ".االنقالب القانوني"الغرب أن یطلقوا علیه اسم 

من مایو إلى مصادقة المؤتمر الوطني العام، ویتألف من  5وأدى الخوف من المیلیشیات في الخامس 

النظام شبه البرلماني اللیبي الذي ثم التصویت له، على قانون عزل سیاسي صارم من شأنه إقتصاد 

المسؤولین الذین عملوا لمصلحة نظام  الدیكتاتور السابق وعزلهم من مناصبهم السیاسیة أو الحكومیة 

ومن المقرر أن یستمر العزل السیاسي  - وا في اإلطاحة بالدكتاتور السابقساهمد حتى حتى لو كانوا ق

ومن المستبعد أن یرقى خروجهم من الوزارات والحكومة بالفعالیة البیروقراطیة  أو كفاءة . لعشر سنوات

النظام، وحتى قیام أیة حركات مناوئة لمسؤولي نظام القذافي، انتاب القلق بعض أعضاء المؤتمر الوطني 

فجوة غلیان "لعام بمن فیهم محمد سعد من أن قانون العزل فضفاض جًدا إلى درجة أنه قد یزید من ا

وقال سعد إن العزل یجب أن یكون . في لیبیا متى تعلق األمر بإدارة الحكومة واإلدارة السیاسیة" القیادة

ل فترة حكم القذافي، وأال على  الذین تورطوا في أعمال مسیئة یمكن إثباتها بالدلیل القاطع خال حصرًیا

  .)1(تستند إلى المناصب التي یشغلها الناس

فكثیر من كبار الموظفین المدنیین سیضطرون إلى . ومن المتوقع أن تتفاقم مشكلة غیاب القیادة اللیبیة

وسیتعین . عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني العام، وأغلبهم من المعتدلین 60إلى  40ترك مناصبهم 

الوزراء وكذلكم رئیس المؤتمر الوطني محمد مجاریف تقدیم استقاالتهم، مما سیوهن السلطة على أبرز 

الضعیفة بالفعل لرئیس الوزراء علي زیدان الذي كان ذات فترة دبلوماسًیا للقذافي، وتنشق عن النظام منذ 
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ة، خالل األشهر كما كان من أبرز الذین حصلوا  على دعم القوى الغربیة للثور  ،عاًما 20ما یقرب من 

القلیلة التي أمضاها في منصبه، حاول زیدان أن یرقى بلیبیا بسرعة أكبر بواسطة وضع خطط إصالحیة 

وتنظیم الحكومة بقدر أكبر، لكنه اصطدم مراَرا وتكرارا مع المؤتمر الوطني العام، ال سیما مع األحزاب 

  .السیاسیة

الت الغضب، نظرا لتدهور الوضع األمني وزیادة باإلضافة إلى أن الشارع اللیبي یعیش حالة من حا

  :قوة المیلشیات ورجوع ظواهر عدیدة منها

 .التعذیب في المعتقالت على ید أفراد المیلیشیات - 1

 .حوادث االختطاف وخاصة  األجانب العاملین في مناطق السلطة - 2

 .زادة معدالت الفساد بشكل كبیر للغایة - 3

 . االعتداء على الشخصیات العامة والمؤسسات الرسمیة - 4

 .انتهاك حرمة المحاكم واالعتداءات على رموز الدولة السلطة القضائیة والمحامین - 5

 .)1(القتل على خلفیات مختلفة - 6

  

  

  

  

  

  

                                                           

  :متحصل علیه من".  خریطة القوى السیاسیة في لیبیا بعد الثورة"أحمد صالح علي، )1(
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  الجهود الرسمیة و الغیر الرسمیة لمواجهة حالة االنفالت األمني في لیبیا : المطلب الثالث 

تتمثل الجهود الرسمیة في دور الفواعل الداخلیة والدولیة واإلقلیمیة في سبیل إنقاذ  الجهود الرسمیة :أوال 

  .لیبیا من الفوضى واالنفالت داخل البالد، ویأتي ذلك عبر ثالث مستویات وطنیة، وٕاقلیمیة، ودولیة

  :الجهود الداخلیة على المستوى/ 1

ال شك أن تردي الوضع األمني من أهم أسباب عرقلة التقدم على المسار السیاسي، فمن ناحیة         

لكون القضیة األمنیة تتبوأ قمة أولویات السلطات اللیبیة، فقد أدى البحث في سبیل معالجتها على مستوى 

إلى تأخیر التركیز على المؤتمر الوطني وعلى مستوى المكونات السیاسیة واالجتماعیة خارج المؤتمر 

ومن ناحیة أخرى فان هذا الخالق حول سبیل . تطویر آلیات وبرامج وثیقة الصلة بتطویر العملیة السیاسیة

معالجة الوضع األمني خصوصا فیما یتعلق بالعامل مع رجال النظام السابق ودورهم في العمل األمني 

اسیة وطنیة على الخصوم السیاسیین لتحقیق تعقد المسار السیاسي بسب تفتن األطراف السی ىأدى إل

حول القانون العزل السیاسي أو التعدیل على اإلعالن الدستوري :مكسب سیاسي، وعلى سبیل المثال 

ومن . )1(وغیرها من القضایا التي تطرح على المؤتمر الوطني العام إلصدار تشریع أو اتخاذ قرار حیالها

الوطني واالعتداء علیه من قبل الثوار وجرحي المعارك ضد جانب آخر فإن محاصرة أشغال المؤتمر 

اعتداء، بحسب  أمن  60كتائب النظام السابق، وبعض المكونات السیاسیة واالجتماعیة، التي بلغت نحو

  .رئاسة المؤتمر الوطني العام، ساهمت في تعطیل المسار السیاسي

 ة دخلت في المناطق و الكتائب المسلحمنیة في العدید من قیادات اللجان األ  :دور الحكومة

جدل مع الحكومة ووزیر الداخلیة حول ما اعتبروه  تساهال في التعامل مع من عملوا في األجهزة 

                                                           

، 2013.  تقریر مركز الجزیرة للدراسات". التحدیات األمنیة و انعكاساته على العملیة السیاسیة"السنوسي بسیكري، ) 1(
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یعتقد فیما  مینا في مفاصل الدولة و أجهزتها األمنیة الحیویة،یاألمنیة التابعة للنظام السابق، وت

األمن  ة التي كانت تعمل باألجهزة المعلوماتیة،بعاد كل العناصر األمنیإ إقصاء و "الوزیر بأن 

عن أفعالهم السابقة، نجم عنه غیاب الخبرة األمنیة في  األمن الخارجي ، بغض النظر -الداخلي

  .)1(تقصي ومتابعة المعلومات والكشف عن المؤامرات التي تحاك ضد الوطن

دول العالم ولكل مخرب بالداخل وأصبحت الساحة اللیبیة منتهكة بالكامل لجواسیس من مختلف      

لزعزعة األمن والنظام العام، كما أصبحت اإلدارات األمنیة تفتقر للمعلومات األمنیة الالزمة التخاذ القرار 

المناسب والمحاسب في بعض األحیان لمواجهة الظروف األمنیة المتالحقة وقد أشهر هذا الخالف في 

  . دم بخطوات سریعة نحو إعادة اإلستقرار األمنيتعثر مساعي مأسسة األجهزة األمنیة والتق

 یتضح عمل السلطة  القضائیة من خالل الواقع بأنها لم تبذل أي جهودا  :دور السلطة القضائیة

الوجبات الملقاة على و  موذلك عبر قیامها بالمها ملموسة في مواجهة ظاهرة االنفالت األمني،

  )2(:اللیبیة لمجموعة من الصعوبات نذكر منهابحیث تعاني السلطة القضائیة  عاتقها،

كثرة الخالفات بین أطراف السلطة القضائیة مثل القضاء ،النیابة العامة ،الشرطة كسلطة ضبط -1

  . قضائیة، بشأن بعض اإلجراءات المتبعة في بعض الجرائم الخطیرة كالقتل

الجرائم للمحاكمة ومعاقبتهم وفق غیاب التعاون بین القضاء المني والعسكري بخصوص تقدیم مرتكبي -2

  .القانون

  :ومن بین األسباب التي أدت الى ضعف السلطة القضائیة في أداء مهامها بشكل جید مایلي

  .ضعف هیبة السلطة وقوعها ضحیة االنفالت األمني*

                                                           

  .6- 4ص  نفس المرجع، ص )1(

  :متحصل علیه من. " في لیبیا يهیكلة النظام السیاس"محمد زهیر المغیري،  (2)

http://www.libyaforum.org 
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  . غیاب سیادة القانون*

  .عملیات تهدید القضاة باختطاف أبنائهم*

  .كم واقتحامهاوقوع االعتداءات على بعض المحا*

  .انتهاك حرمة القضاء أثناء انعقاد جلسات المحاكمة*

  .وقوع عدة اعتداءات ضد العدید من األطر السلطة القضائیة*

عمل البرلمان اللیبي على طلب المجتمع الدولي إلنقاذ البالد بضرورة حمایة  :البرلماندور *      

اضطر إلى دعوة مجلس األمن واألمم المتحدة للتدخل المدنین وٕانقاذ لیبیا من التقسیم، مؤكدا على أنه 

مبدئیا في لیبیا وممارسة بعض الضغوط على أطراف النزاع،  كما أكد البرلمان في بیان له أن هذه الدعوة 

قد سبقتها دعوات إلى كافة أطراف النزاع في البالد، للكف عن العنف والوقف الفوري والشامل إلطالق 

ذه الدعوات لم تلق أي استجابة رغم صدور األوامر لكافة التشكیالت العسكریة النار واإلقتال، لكن ه

صرح البرلمان الذي ینعقد في مدنیة طرق أقصى الشرق اللیبي، بسبب تردي و. )1(بضرورة االلتزام بالتنفیذ

د األوضاع األمنیة، شدد على أنه لن یكون هناك تدخل أجنبي في لیبیا إال من أجل حمایتها من الفسا

والتقسیم، الفتا إلى أن أعضاء مجلس النواب یؤكدون حریتهم على أمن وسالمة جمیع المواطنین ووحدة 

  .التراب اللیبي

  

  

  

  

                                                           

  :من متحصل علیه". بعد طلب برلمان لیبیا التدخل األجنبيجدل و تضارب آراء ") 1(

http://www.alarabiya.net 
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  :مستوى الجهود اإلقلیمیة على /2

یشیر كثیر من المتابعین أن تحول لیبیا لالهتمام بالقضایا اإلفریقیة بصورة أكبر بالمقارنة مع القضایا      

، حیث لم تستطیع )1(العربیة یعود إلى اإلحباط اللیبي من المواقف العربیة إزاء الحصار الذي فرض علیها

في مواجهة األوضاع المتدهورة  الدول العربیة من خالل الجامعة العربیة اتخاذ خطوات دعم قویة

  .السائدة في البالد  ىوالفوض

 تصدر ملف رموز النظام اللیبي السابق القضایا ذات األهمیة القصوى بین الطرفین  :موقف مصر

ندالع الالجئین إلى مصر بعد ا نن عدد اللیبییتشیر بعض المصادر إلى أو  المصري و اللیبي،

حدة وتأزم الوضع بین البلدین وقعت  مما زاد في الجئ،آالف  800بلغ نحو  2011حرب عام 

ة كنیس ىاالعتداء على القنصلیة وعلال مصریین في بعض المدن اللیبیة و عدة اعتداءات على عم

ریة التي طالب ادیات قرار المحكمة اإلین في بنغازي وذلك في حیثتابعة لألقباط المصریین العامل

 ملم تحس.)2(بتسلیم رموز من أنصار النظام السابق 2013 مارس 24بوقف قرار النائب العام في 

 ،اللیبیة الخالفات حول الملفات التي تتعلق بالعالقات التقلیدیة كملف الحمایة_العالقات المصریة 

كما تؤثر حالة عدم االستقرار في كال البلدین في عدم القدرة على تبني ترتیبات وبرامج مشتركة 

  .مني في المناطق الحدودیة والمنافذ الرئیسیةاالختالل األ لمواجهة آثار

وبالرغم من تخوف األجهزة األمنیة ودوائر صناعة القرار المصري من هشاشة الوضع األمني في         

لیبیا وانتشار السالح بشكل لیكون أحد أهم السلع المتاجرة فیها والتي یتم تهریبها من حدود عدة، منها 

                                                           

دراسة النموذج : تأثیر القوات الدولیة لفترة مابعد الحرب الباردة على السیاسات الخارجیة للدول المغاربیة"سمیر باهي،  )1(

  .133،ص )2011-2010جامعة بسكرة، كلیة الحقوق ، قسم العلوم السیاسیة،(،------ ".اللیبي

، مركز الجزیرة للدراسات تقریر ".اتیجيعالقات یغیب عنها البعد االستر :لیبیا ومصر "السنوسي بسیكري، ) 2(

  .4، ص28/10/2013،
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والقلق من أن مجموعات متشددة لیبیة وغیر لیبیة  یمكن أن تكون قد استغلت  المصریة،_ الحدود اللیبیة

الفرصة لتنظیم نفسها وذلك لشاسعة األراضي اللیبیة والحدود الغیر خاصة للرقابة لتطویر برنامج قد تهدد 

د من الدولة المصریة، بالرغم من كل ذلك فان الطرفین لم یفلحا في بلورة رؤیة مشتركة وعمل مشترك للح

  . المخاطر التي تحیط بالبلدین

 التدخل ن جهة الجیش مطالبا دستوریا بعدم بة، متعیش الجزائر معادلة أمنیة صع :موقف الجزائر

خارج حدود البالد، ومن جهة وجود تحدیات أمنیة خطیرة على الحدود بدول الجوار التي تعرف 

و في جیل الشعابني ألنشاط اإلرهابي في جنوب لیبیا بدایة نشوء لالسالح و  فوض أمنیة وانتشار

الجدیدة فرضت على الجزائر عبئا  هذه التحدیات األمنیة بتونس أو حتى في النیجر وشمال مالي،

وهو ما تجلى في  ،محورته في المنطقة هو مشكلة قبل أن یكون امتیازان تكون دولة فإ خر،آ

االعتداءات معلوماتي لمواجه جیستي و لو بحثا عن دعم الزیارات لمسؤولي دول الجوار إلى الجزائر 

في لیبیا وصلت  تاإلرهابیة التي خلفت قتلى في تونس واحتالل طیلة شهر في مالي واضطرابا

كما كان الحال في االعتداء على المنشأة الغازیة في تیقنتورین من قبل  لى الجزائر،شظایاها إ

  . إرهاب متعدد الجنسیات

  ب التنسیق و مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول بین واج*        

  .1تقید قدرة الجزائر في المناورة" عدم التدخل"عقیدة*       

تواجه الجزائر محاولة أمنیة صعبة في كیفیة التوفیق بین واجب التنسیق األمني في دول الجوار 

لى الصعید السیاسي أو العمل وااللتزام بعقیدة عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، سواء كان ذلك ع

                                                           

الجزائر دولة محوریة مشكلة و لیس امتیازا بین التزامات الجیش لدستوریة و بین التحدیات "عاطف قدادرة سلیمان، )1( 

  :متحصل علیه من". األمنیة في الجوار
http://www.djazairess.com 
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العسكري المباشر، مما یجعل الجزائر في النهایة أشبه بالمتفرج على ما یحدث من تنامي للخطر اإلرهابي 

  .في دول الجوار

لم یكن أمام الجزائر من خیار لمواجهة جهة التحدیات األمنیة أمام ما تعلنه من ثوابت في السیاسة       

ي شؤون اآلخرین، إال إنشاء نوع من االجتماعات األمنیة داخل هیكل االتحاد الخارجیة بعدم التدخل ف

المغاربي على مستوى وزراء الداخلیة، كانت تلك الفرصة األمثل الجزائر في متابعة سیاسات مكافحة 

. )1(اإلرهاب في بلدان الجوار في إطار متعدد األطراف دون أن یشكل ذلك تعارضا مع مبدأ عدم التدخل

فعال عقدت اجتماعات في لیبیا والجزائر العاصمة من أجل وضع خطة مغاربیة تضطلع بمهام محاربة 

الواضح أن تلك .أو أوزارها في كل من تونس ولیبیا ومصر" ثورات الربیع"اإلرهاب بعد أن وضعت 

مع المغرب، مما  المبادرة المغاربیة التي أصرت الجزائر حولها، قد رجعت أدراج ریاح العالقات المتدهورة

یفسر عودة الجزائر إلى سیاسة العالقات الثنائیة المباشرة مع لیبیا وتونس وخلق مبادرة ثالثیة ولدت في 

غدامس اللیبیة قبل أشهر، إال أن تطور األحداث أثبت أن ملف اإلرهاب في تنام مستمر وأن حركة 

المنبثقة عن التغییرات العربیة مواجهة السالم لم تتوقف وأنه أیضا لیس في مقدور الحكومات الجدیدة 

  .)2(الجماعات اإلرهابیة 

ومن جدید ستكون عقیدة الخارجیة الجزائریة الموروثة عن السنوات األولى لالستقالل بعدم التدخل 

في شؤون الدول، وأن الجیش ال یحارب خارج حدود الدولة أو عائق أمام الجزائر في وضع تصورات 

مخاطر األمنیة، والمنطلق یفرض أن تشارك الجزائر صاحبة الخبرة الطویلة في إقلیمیة في مواجهة ال

التعامل مع جماعات الرادیكالیة المتطرقة وفي رسم مسارات تعاون من أجهزة األمن الدولیة وفي مراقبة 

                                                           

 .المرجع نفسه )1( 

 

  :متحصل علیه من. "دور الجزائر في حل األزمة اللیبیة"عاطف بو دهان، ) 2(

http://fikraforum.org   



 ضوء الحراك العربي علىاالنفالت األمني في لیبیا            : الفصل الثالث

 

 
142 

في  إال أن التجربة أثبتت. المصادر تمویل اإلرهاب ونقاط التقاطع بین مختلف الجماعات اإلرهابیة دولیا

ظروف كانت تبدوا من العوامل الراهنة، أن الجزائر غیر مستعدة للتنازل عن مبادئ عدم التدخل في 

شؤون اآلخرین، مما یجعلها أمام رهانات جدیدة مع كل من لیبیا وتونس بالخصوص، وهذا الرهان یفترض 

  .نجاحه أن یتولد لدى هذین البلدین قرار سیاسي عمیق بمحاربة الظاهرة 

د تشكل زیارة رئیس الوزراء اللیبي علي زیدان وأیضا وزیر الخارجیة التونسي علي جراندي وق    

إلى الجزائر، بحیث تبین في مؤشر أن سیاق تجاوز معادلة عدم التدخل في شؤون الغیر والتي قد تفوض 

  .)1(الى حد كبیر قدرة الجزائریین في المناورة

تعبر فرنسا في تقریر برلماني في أعده عضوا : ي بدول الجوارمناأل تدور الجزائر في مواجهات االنفال  

، أن الجیش الجزائري األقوى في منطقة  بیار شو فنمانوجود  يجیرار ال رشمجلس الشیوخ الفرنسي 

فان التحدیات األمنیة التي تولدت عن غزو لیبیا وما انجر عنها من تهریب ألطنان السالح التي . الساحل

ي وتنقل بعضها إلى جبل الشعباني في تونس، قد فرض على قیادة الجیش تغییر وصلت إلى شمال مال

    عقیدتها القتالیة من خالل تحصین 

الحدود الشرقیة ما بین مالي، النیجر، لیبیا، تونس، عن طریق رفع تعداد قوات الجیش بأضعاف 

  .مالیین دوالر 10مضاعف، األمر الذي جعل میزانیة الدفاع و األمن تقارب 

كما أن الموقف الجزائري عارض السیاسة األمنیة المصریة بلیبیا، حیث أن الجزائر لها حساباتها المعقدة     

و المتعلقة بحدود مع لیبیا تبلغ التسعمائة كیلومتر، یصعب أي جیش في العالم ضبط ها في حالة أي 

                                                           

  : متحصل علیه من". هل تنجح الجزائر في إنهاء االقتتال و التناحر بین اللبیین؟"عبد السالم سكینة، ) 1( 

www.neechoroukonli.com 
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الصد األول في شمال إفریقیا  تدخل عسكري في لیبیا وانهیارها بالكامل وهي البلد الذي یدعي أنه حائط

  .ضد الجماعات المتطرفة

كما أن رفض الجزائر لعدم التدخل األجنبي في لیبیا له حسابات أخرى، إذ من الممكن أن تقع   

الجزائر نفسها تحت طائلة هذا التدخل، في حالة نشوب ثورة شعبیة بها، وهو أمر بحسب مراقبین لیس 

رئیس بوتفلیقة في ملفات متعلقة بحقوق اإلنسان و الحریات السیاسیة و مستبعدا بالكلیة نظرا إلخفاق ال

  .)1(الفقر و البطالة في بلد ثرواتها ضخمة، إال أن یقع تحت حكم جنراالت الجیش

ویرى بعض المحللین أنه یمكن للجزائر أن ترفض قطعا التدخل األجنبي من قبل حلف شمال 

، لذا )2(ام السیسي إقناعها بتدخل تحت سقف و بقوات عربیةاألطلسي، قد ال تمانع في حالة استطاع نظ

القاهرة ال تحاول إعالن خالفاتها مع الجزائر أمال في انضمامها لمعسكر محاصرة ثوار لیبیا من اتجاه 

وفي تصریح صحفي یوضح علي أوحیدة أن حوار الجزائر هو حوار ال یجدي نفعا بضمه بعض . الغرب

أي تمثیلیة على األرض ولن تقدم قیمة إضافیة فعلیة لحل األزمة بشكل الشخصیات التي ال تتمتع ب

  . )3(مستدام، كما أنه عكس إرادة لفرض  مقاربة محددة على اللبیین باشتراك قادة میلیشیات منبوذین

و بالتالي فإن الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر هو أنها تدعو إلى ضرورة التواصل مع النخب    

السیاسیة في لیبیا على كافة المستویات سواء كانت الحكومة أو المؤتمر الوطني العام أو منظمات 

حوار وطني  المجتمع المدني بحیث یكون هناك ضغط أدبي وسیاسي على النخب السیاسیة لكي تبدوا في

فاعل ومصالحة وطنیة فاعلة من خالل آلیة مستقبلیة خاصة، وأن الممثلین الخاصین لكل من الجامعة 

                                                           

  :متحصل علیه من. " قراءة في مواقف دول الجوار"هشام الشلوي،  (1)
http://www.noonpost.net  

  :متحصل علیه من. مغریني، دول خلیجیة أجحت الصراع في لیبیا و علیها اآلن المساعدة في خفضه) 2(

http://www.libyaalmostakbal.org 

  :متحصل علیه من. من تكون له الید الطولي في الحوار اللیبي...علي أوحیدة، المغرب و الجزائر(3)  
http://www.marsad.ly 
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العربیة واإلتحاد اإلفریقي في لیبیا یعمالن على تنسیق الجهود بینها إلیجاد آلیة تمكن من تفعیل 

  . ) 1(الواقعالتوصیات واالنشغاالت وتفعیل الدعم الذي ستقدمه دول الجوار على أرض 

ویؤكد في هذا القول محمد عبد العزیز أنه یعول في هذا المسار على الدعم الداخلي من قبل كل  القوى    

السیاسي في البالد إلى جانب تعاون كل دول الجوار وكذا الدول األجنبیة، متطرقا إلى العالقات الثنائیة 

حیث أنها تتعدى الجانب التاریخي " ة العالقات اإلستراتیجی" القائمة بین الجزائر ولیبیا و التي وصفها ب

  ."أمن لیبیا هو من أمن الجزائر وأمن الجزائر أیضا مرتبطا بأمن لیبیا" مبرزا أن

   :على مستوى الجهود الدولیة

الغربیة ممثلة في الخمسة الكبار، لوقف اإلقتتال، وجاء ببیانها األخیر متوازنا  دعت األطراف  

، ذلك بعد التندید بأعمال بعض "إدعاءات حفتر في بنغازي"ا أسمته نوعا ما، ذلك بمطالبتها بوقف م

وتركز . الجماعات من أنصار الشریعة، وأیضا رفض التدخل المباشر في الشأن اللیبي من قبل أي طرف

  .األطراف الغربیة على نجاح مبادرة الحوار التي یشرف علیها مبعوث األمم المتحدة للیبیا

ـأمریكا، بریطانیا، فرنسا، ألمانیا، : فاق أو التقارب بین األطراف الخمسومن المهم التنویه باالت

وذلك جنوح باریس لدعم فكرة التدخل المباشر، وتواصلها مع . ایطالیا في الموقف من األزمة اللیبیة الراهنة

وات ویعتقد أنها تتورط في تنفیذ عملیات عسكریة مباشرة ضد ق. أطراف إقلیمیة متهمة بدعم قوات حفتر

  .)2( فجر لیبیا ومجلس ثوار بنغازي

                                                           

  :متحصل علیه من. "للجزائر دور محوري في حل األزمة اللیبیة"عیساتي ع،  (1)
http://djazairess.com  

 11، مركز الجزیرة للدراسات،تقریر. "والدولي اإلقلیميالتطورات العسكریة والموقف " السنوسي بسیكري،) 2(

   .6،ص 2014نوفمبر
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وفي هذا السیاق أكد الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي بوضع حد لألوضاع المتدهورة في لیبیا  

بأن المجتمع الدولي و المجتمع األوروبي بالذات علیه التزامات أخالقیة و إنسانیة و أمنیة اتجاه الموقف 

األطراف الغربیة درجة من الحزم فیما یتعلق بالنقاط التي أشار إلیها و یغیب عن موقف . )1(في لیبیا

البیان و التي من بینها اعتداءات قوات حفتر، التدخل المباشر ألطراف عربیة ترمي بثقلها خلف البرلمان 

حیث عبَّرت السفارة .الذي ارتكب بدعمه و تأییده بل و تبنیه أحد طرفي الصراع و هو اللواء حفتر

كیة بأنه المسؤول عن التطورات األمنیة األخیرة في بنغازي، من ناحیة أخرى، یظهر ارتباك الموقف األمری

الغربي فیما یتعلق بمسار احتواء الصراع الراهن و ربما یعود السبب إلى تركیزها على مكافحة اإلرهاب، 

جر لیبیا و بعض أعضاء وقلقها الشدید من المجموعات اإلسالمیة المتشددة، و اتهامها من قبل عملیة ف

  .)2(المؤتمر الوطني العام بانحیازها للطرف اآلخر

و جاء الموقف المبدئي للخمسة الكبار تجاه حكم المحكمة العلیا و الذي قضى بحل البرلمان، و ذلك  

بتضمین بیانهم بأنهم سیعكفون على دراسة حكم المحكمة العلیا، حیث كان من المتوقع التسلیم به كونه 

  .نافذا من قبل أعلى محكمة في البالد حكما

كما أكدت وكالة األنباء الجزائریة بیان مشترك صدر من طرف الوزراء الخارجیة الستة وبحضور كافة 

اإلطراف المشاركة في المفاوضات على استغالل فرص الحوار السیاسي لتشكیل حكومة وحدة وطنیة 

وأكد البیان أن لیبیا تستطیع المضي قدما . مشروط وعمل الترتیبات للتوصل إلى وقف إطالق النار غیر

نحو مستقبل آمن ومزدهر من خالل تقدیم بعض التنازالت داعیا كافة األطراف إلى وقف القتال والمشاركة 

في الحوار السیاسي الذي ترعاه األمم المتحدة، كما طالب بالوقف الفوري للغارات الجویة والهجمات البریة 

                                                           

  .04ص  ،03/08/2014، 9637العدد  جریدة العرب،". التدخل الدولي في لیبیا مطلب إقلیمي و دولي"تركي أحمد،  )1(

   .6ق، صمرجع سابالسنوني بسیكري، ) 2( 
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لى إن مثل تلك األعمال االستفزازیة وأن من یهدد سالم واستقرار أمن لیبیا قد بصفة خاصة مشیرا إ

  .)1(یتعرض لعقوبات من طرف األمم المتحدة

  :فیفري 17الموقف الروسي حیال ثورة 

كان موقف روسیا حیال الثورة مشككا ومانعا،حیث أعلنت في أكثر من مناسبة ومعارضتها ألي 

عن خشیتها من أن یؤدي أي تدخل عسكري في لیبیا إلى دخولها في  قرار دولي حول لیبیا، و أعربت

إن انتشار العناصر . حرب أهلیة، و ظهور المتطرفین الذي سیؤدي بدوره إلى حروب تستمر عقودا

المتطرفة وتأكید رئیس الحكومة فالدیمیر بوتین بان التدخل األجنبي في لیبیا سیؤدي إلى ظهور 

بشكل سلبي على األقالیم المحیطة بالمنطقة بما فیها إقلیم شمال القوقاز  ما قد یؤثر اإلسالمیین وهو

لذا رفضت روسیا االعتراف بالمجلس االنتقالي، كما رفضت االنضمام إلى مجموعة االتصال . )2(الروسي

دولة، باإلضافة لممثلي منظمة األمم المتحدة و جامعة الدول  40الدولیة بشأن لیبیا، رغم كونها تضم 

  .ربیة و اإلتحاد اإلفریقيالع

و في هذا الصدد یؤكد األمین العام لألمم المتحدة بان كي مون على وجوب وقف إطالق النار واستكمال 

المسار االنتقالي و ذلك بتفعیل سبل الحوار السیاسي بین جمیع األطراف، معتبرا أن التدخل العسكري 

  .)3(مستبعدا نظرا ألثاره السلبیة 

  :في األزمة اللیبیة دور حلف الناتو

                                                           

  :متحصل علیه من". الوالیات المتحدة و دول أوربیة ترحب باجتماعات األحزاب اللیبیة في الجزائر"موغریني، ) 1(
http://www.aps.dz  

مكتبة االسكندریة، وحدة : مصر. دور عالمي جدید لروسیا في الربیع العربي: المصالح المتقاربةراشد الباسم، ) 2( 

   .35، ص 2013الدراسات المستقبلیة، 

، 9706، العدد جریدة العرب". بان كي مون یستبعد نهائیا فرضیة التدخل العسكري في لیبیا" إبراهیم الدباشي،  )3(

  .2، ص 13/10/2014



 ضوء الحراك العربي على

 

 

خلف التدخل العسكري لحلف الشمال األطلسي تركة و ثقیلة من الفوضى وأعمال العنف و اإلرهاب، 

حیث أطلق هذا التدخل المثیر للجدل، العنان للمجموعات المتشددة التي كانت كامنة بفعل رقابة نظام 

ونفوذ دفعت لیبیا نحو االنهیار أمام 

صمت دولي استنكرته حكومة عبد هللا الثني في مناسبات عدة، حیث جاء في تصریح للرئیس المصري 

في لیبیا غیر مكتملة، و تركت البالد عرضة 

براء األمنیون تدخل الناتو في لیبیا معتبرین أنه كان السبب  الرئیس وراء 

والخریطة التالیة توضح أحداث تدخل قوات التحالف في 

  

  تبین عملیات التحالف ضمن منطقة الحظر الجوي في لیبیا

  :متحصل علیه من

http://www.libya-al-mostakbal.org 
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خلف التدخل العسكري لحلف الشمال األطلسي تركة و ثقیلة من الفوضى وأعمال العنف و اإلرهاب، 

حیث أطلق هذا التدخل المثیر للجدل، العنان للمجموعات المتشددة التي كانت كامنة بفعل رقابة نظام 

ونفوذ دفعت لیبیا نحو االنهیار أمام  القذافي علیها في ما مضى، لتتصارع الیوم في إطار حرب زعامات

صمت دولي استنكرته حكومة عبد هللا الثني في مناسبات عدة، حیث جاء في تصریح للرئیس المصري 

في لیبیا غیر مكتملة، و تركت البالد عرضة ) الناتو(عبد الفتاح السیسي أن مهمة حلف الشمال األطلسي 

  

براء األمنیون تدخل الناتو في لیبیا معتبرین أنه كان السبب  الرئیس وراء و كثیرا ما ینتقد الخ

والخریطة التالیة توضح أحداث تدخل قوات التحالف في . الفوضى المنتشرة التي تعاني منها لیبیا الیوم

تبین عملیات التحالف ضمن منطقة الحظر الجوي في لیبیا): 5(رقم 

  الموسوعة الحرة

                                        

متحصل علیه من". تدخل الناتو في لیبیا أطلق عنان الرادیكالیة اإلسالمیة

 

           : الفصل الثالث

خلف التدخل العسكري لحلف الشمال األطلسي تركة و ثقیلة من الفوضى وأعمال العنف و اإلرهاب،  

حیث أطلق هذا التدخل المثیر للجدل، العنان للمجموعات المتشددة التي كانت كامنة بفعل رقابة نظام 

القذافي علیها في ما مضى، لتتصارع الیوم في إطار حرب زعامات

صمت دولي استنكرته حكومة عبد هللا الثني في مناسبات عدة، حیث جاء في تصریح للرئیس المصري 

عبد الفتاح السیسي أن مهمة حلف الشمال األطلسي 

  .)1(لإلرهاب والفوضى

و كثیرا ما ینتقد الخ

الفوضى المنتشرة التي تعاني منها لیبیا الیوم

        .لیبیا

 خریطة

الموسوعة الحرة :المصدر

                                                           

تدخل الناتو في لیبیا أطلق عنان الرادیكالیة اإلسالمیة"تشیلسي، ) 1( 
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، بعد القرار 2011مارس  17تعد منطقة حظر الطیران اللیبیة التي وافق علیها مجلس األمن في 

تم اقتراح هذه المنطقة خالل االضطرابات التي تلت الثورة لمنع  قوات الحكومة الموالیة للنظام  1973

  .)1(السابق من شن هجمات جویة على قوات الثوار

ناشدت الجامعة العربیة مجلس األمن بفرض هذا الحظر بعد اجتماع وزراء مارس  22و في 

  .دول عن التصویت 5لصالح فرض حظر الطیران و امتنعت خمس  10الخارجیة بالقاهرة فصوَّت عشرة 

مارس بدأت كل من الوالیات المتحدة األمریكیة و بریطانیا و فرنسا هجومات على لیبیا تطبیقا  19و في 

صاروخ على لیبیا، و بالتالي فإن عملیة الناتو في لیبیا  110المتحدة بإطالق أكثر من  لقرار األمم

ارتبطت بمصالحه اإلستراتجیة، كما تدخلت بواجب حمایة المدنیین، مما یستدعي تقییم هذا التدخل من 

الهداف التخطیط االستراتیجي، لصناعة ا ناحیتین؛ الناحیة األولى اإلستراتیجیة، فهو یقوم بعملیات

المتمثلة في السیطرة على مقدرات وموارد لیبیا اإلستراتیجیة من  نفط وغاز ومعادن أخرى، كذلك جعل 

لیبیا مواطئ قدم األوروبیین في شمال إفریقیا، لالنطالق إلى إفریقیا في ظل ضعف النفوذ األوروبي 

لقارة ، باإلضافة إلى الموقع الصیني على هذه ا –الحاصل منذ عقد من الزمان، بفعل التنافس األمریكي 

الجیوستراتیجي اللیبي وطول الساحل البحري، الذي یؤهل لیبیا ألن تكون محطة أوروبیة جدیدة للنقل 

البحري من وٕالى إفریقیا من خالل بناء الموانئ وتأمین الطرق الجویة األوروبیة، وكذلك القرب الجغرافي 

  .ین للقیام بهذه العملیة العسكریة األوروبي اللیبي، األمر الذي یشجع األوروبی

یوجد ترویج إلى اعتبار النموذج اللیبي األمثل الذي یجب : أما من الناحیة الثانیة القانونیة        

اإلحتداء  به في التدخل اإلنساني وتطبیق مسؤولیة الحمایة أثناء األزمات الدولیة اإلنسانیة، فالناتو تجاوز 

                                                           

  :متحصل علیه من. الموسوعة الحرة(1)  
http://www.arwikipidia.org 
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مواضیع، األول قصف السكان والمباني التي ال تشكل أهداف عسكریة،  في ثالث 1973والیة القرار 

  . )1(والثاني من خالل السعي وراء قتل القذافي، والثالث من خالل تزوید الثوار بالسالح 

إلى أنه ال ینبغي الخلط بین  " جون جین فلمیر"، و "جون باتسیت"وفي هذا الصدد یشیر الكاتب         

ومن هنا یتبین أن . النظام  وشیك والتدخل الذي یهدف إلى قلب درء خطر محتمل أوالتدخل اإلنساني ل

الكاتب مع النوع األول من التدخل عندما تتوفر فرص النجاح مثال في لیبیا ولیس سوریة، الن الدیمقراطیة 

  .)2(ال تفرض من الخارج تغییر النظام قد یكون وسیلة أو نتیجة للتدخل ولكن لیس سببا

والمتمثلة في المؤسسات المجتمع المدني الذي یعد من الحلقات الرئیسیة  :الجهود غیر الرسمیة ثانیا 

والفعالة في إحداث التغییر في المجتمع بما یساهم في تطویر المجتمع وتقدمه حسب المنهج والعمل الذي 

بما یسهم في  تتخذه المنظمات تلك،  سواء في تطویر المجتمع أو تفعیل مشاركته في صناعة القرار

  .تعزیز بعدها 

یرتبط الحدیث عن المجتمع المدني في العالم العربي بالقضیة المحوریة  :مؤسسات المجتمع المدني-1

في حیاة العرب المعاصرین وكل مستویات وجودهم االجتماعي والسیاسي والثقافي، نعني بالتحدید قضیة 

. )3(ربیة من الدیكتاتوریة إلى الدیمقراطیة بكافة أبعادهاالتحول الدیمقراطي وانتقال نظم الحكم السیاسیة الع

ضوء ثورات الربیع العربي،  علىوما یزید من أهمیة ذلك الموجه المتعاظمة من التوجه نحو الدیمقراطیة 

                                                           

متحصل . 28/08/2013، 4198الحوار المتمدن، العدد . محمد الحرماوي ، تقییم تدخل الناتو العسكري في لیبیا) 1( 

  :علیه من

http://www.alhiwar.org  

  .مرجع سابق، "دول خلیجیة اجحت الصراع في لیبیا و علیها اآلن المساعدة في خفضه"موغرني، ) 2(

   .76، ص مرجع سابقفتحي عمیش، ) 3(
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 )1(بما تعینه من إقرار للحریات والحقوق األساسیة، ومشاركة الشعوب الفاعلة في تقریر شؤونها الرئیسیة

أنظر الملحق .على التحول من حكم الحزب الواحد، إلى اإلقرار بالتداول السلمي للسلطة التي تتأسس 

  4رقم

  : طبیعة منظمات المجتمع المدني بعد الثورة   - 

في لیبیا مرحلتین سریعتي  2011شهدت منظمات المجتمع المدني التي تأسست بعد ثورة فبرایر    

. التغییر إال انه البد من العودة إلى تاریخ وجود الجمعیات األهلیة ومنظمات المجتمع المدني قبل الثورة 

عام مركز دعم منظمات جمعیة، كما أفاد مدیر  95إلى  90ففي عهد النظام السابق كان هناك ما یقارب 

) 19(وقانون رقم  1970لسنة ) 111(تم تسجیلها وفقا لقانون الجمعیات األهلیة رقم . المجتمع المدني

إلعادة تنظیم الجمعیات األهلیة والذي كان یوصف بقانون كبت الجمعیات ویقیدها ووضعها  2001لسنة 

ر واللتین شاهدتها منظمات المجتمع المدني وبالعودة إلى المرحلتین السریعتي التغیی. في مسار النظام

، عملت 2011فبرایر في لیبیا عام  17اللیبیة التي نشأت حدیثا اثر اندالع ثورات الربیع العربي وثورة 

المنظمات والجمعیات خالل المرحلة األولى التي انطالق فیها الحراك من مدینة بنغازي، على تنظیم 

لحالة التي فرضتها الثورة على األرض وتقدیم الدعم الطارئ من مبادرات إغاثة خیریة لالستجابة ل

واستحبت هذه الحالة من الخدمات واألنشطة على مدینة . )2(مساعدات طبیة ومواد غذائیة وطرود تموینیة

مصراته بعد حصارها الطویل من قبل كتائب النظام السابق ونشطت فیها الجمعیات الخیریة واإلنسانیة 

النفسي واالجتماعي والتأهیلي بسبب كثرة عدد الجرحى والشهداء، كما نشط هذا النوع من وجمعیات الدعم 

  .وفتح خط الدعم والمساعدات من تونس ) جبل نفوسة(الجمعیات في مدینة الزاویة والجبل الغربي 

                                                           

تقییمي حریة التجمع و التنظیم في المنطقة األورومتوسطیة لحقوق تقریر الشبكة األوروبیة المتوسطیة لحقوق اإلنسان، ) 1(

   . 52، ص 2010، اإلنسان

   :، متحصل علیه من "جدل حول مسودة قانون منظمات المجتمع المدني في لیبیا"عالء ، محمد )2(
http://alaa7773.blogspot.com/2013/11/blog-post htm. 
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لیة بعد الحراك اإلغاثي واإلنساني لمنظمات المجتمع المدني والجمعیات والمبادرات والتجمعات األه  

بدأت المرحلة الثانیة فتحولت اهتمامات المنظمات والجمعیات  2011أكتوبر  23وعقب إعالن تحریر في 

واضعة نصب عینیها طبیعة المرحلة المتسارعة في التغییر نحو خارطة الطریق وقضایا التوعیة 

لة االنتقالیة وحقوق بموضوعات المصالحة الوطنیة والسلم األهلي والحوار والمواطنة والدیمقراطیة والعدا

باإلضافة إلى دعم وتقویة مشاركة المرأة . )1(اإلنسان والشفافیة وقضایا المركزیة والالمركزیة والفدرالیة

، والسیما موضوع االنتخابات المؤتمر الوطني العام وصیاغة الدستور )2(والشباب في الحراك السیاسي

  .الالجئین والنازحین مثل ما هو الخریطة  وغیرها من الشؤون المتعلقة ببرامج المعافین وكذا

                                                           

  . 14، ص 2013، لیبیا حمایة حریة العبیر و حریة المعلومات في الدستور الجدید،  19منظمة المادة ) 1(

   :، متحصل علیه من "لمرأة اللیبیة في المجتمع المدنيدور ا"، فاتح مناع) 2(

http://www . alwasat .by /ar /news/libyal/17610. 
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  أعداد النازحین في لیبیا

http://www.marsad.ly/ar  

بأن أكثر المدن التي  2015یتبین في الخریطة إعداد النازحین في المدن بحیث سجلت اإلحصائیات لعام 

شخصا، ثم  108830شخصا، تلیها بنغازي 

  .شخصا  22436
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أعداد النازحین في لیبیا): 1(الشكل رقم

http://www.marsad.ly/ar:متحصل علیه من. جمعیة الهالل األحمر اللیبي

یتبین في الخریطة إعداد النازحین في المدن بحیث سجلت اإلحصائیات لعام 

شخصا، تلیها بنغازي  126368إلیها كانت العاصمة طرابلس بواقع 

22436شخصا، وبني ولید  23965شخصا، ثم أجدابیا 

  .كما یبین الجدول الموالي عدد النازحین في المدن اللیبیة

           : الفصل الثالث

جمعیة الهالل األحمر اللیبي :المصدر

یتبین في الخریطة إعداد النازحین في المدن بحیث سجلت اإلحصائیات لعام 

إلیها كانت العاصمة طرابلس بواقع تم النزوح 

شخصا، ثم أجدابیا  59789ترهونة 

كما یبین الجدول الموالي عدد النازحین في المدن اللیبیة
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  یبین إجمالي عدد النازحین

آما فیما یخص المفقودین فان عدد العائالت التي وصلت إلى مكاتب البحث عن المفقودین وٕاعادة 

بالغا منها بسبب رجوع المفقودین إلى  ذویهم أما 

بالغا بسبب العثور على  91كما تم إقفال 

  .المفقود متوفى، وذلك عن طریق صور الجثث التي جلبت من المستشفیات داخل الفروع 

دراسة میدانیة ألوضاع  واحتیاجات منظمات 
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یبین إجمالي عدد النازحین): 2(الشكل رقم

  .جمعیة الهالل األحمر اللیبي، مرجع سابق

آما فیما یخص المفقودین فان عدد العائالت التي وصلت إلى مكاتب البحث عن المفقودین وٕاعادة 

بالغا منها بسبب رجوع المفقودین إلى  ذویهم أما  157بالغا، تم إقفال  626الروابط التابعة لهم بلغ  

كما تم إقفال .  )1(أو بطرق أخرى عن طریق تبادل المحتجزین بین األطراف

المفقود متوفى، وذلك عن طریق صور الجثث التي جلبت من المستشفیات داخل الفروع 

  .و هذه الخریطة تبین شبكة البحث عن المفقودین في لیبیا

                                        

دراسة میدانیة ألوضاع  واحتیاجات منظمات –الواقع و التحدیات :المجتمع المدني ولید الصالحي ، خلیل ، جبارة ، 

  . 22ص  ، 2012.مؤسسة المستقبل]: ن.ب.د[

           : الفصل الثالث

جمعیة الهالل األحمر اللیبي، مرجع سابق :المصدر

آما فیما یخص المفقودین فان عدد العائالت التي وصلت إلى مكاتب البحث عن المفقودین وٕاعادة 

الروابط التابعة لهم بلغ  

عن طریق تبادل المحتجزین بین األطراف

المفقود متوفى، وذلك عن طریق صور الجثث التي جلبت من المستشفیات داخل الفروع 

و هذه الخریطة تبین شبكة البحث عن المفقودین في لیبیا

  

  

                                                           

ولید الصالحي ، خلیل ، جبارة ، ) 1(

[.المجتمع المدني في لیبیا
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  تبین شبكة البحث عن المفقودین في لیبیا

وبالتالي فإن عمل المنظمات المجتمع الدولي كان محدودا جدا قبل الثورة وعدد قلیل فقط سجل لدى 

  .السلطات المعنیة أما بعد الثورة فقط انتشرت المنظمات بكثرة وتعاظم دورها وسجل معظم المؤسسات

وصرح ، 2011ات قد أسسوا مؤسساتهم عام 

أما من حیث التسجیل ، فقد كانت أربعة مؤسسات 

من المؤسسات العاملة حالیا قد  %

تم تسجیلها بعد الثورة ،  حیث سجلت 

  . 2012من المؤسسات خالل 

  :، متحصل علیه من "یكافح من اجل دور اكبر في المرحلة االنتقالیة في لیبیا

http://altagreer . com //d 9 .   
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تبین شبكة البحث عن المفقودین في لیبیا): 6(الخریطة رقم

  .جمعیة الهالل األحمر اللیبي، مرجع سابق

وبالتالي فإن عمل المنظمات المجتمع الدولي كان محدودا جدا قبل الثورة وعدد قلیل فقط سجل لدى 

السلطات المعنیة أما بعد الثورة فقط انتشرت المنظمات بكثرة وتعاظم دورها وسجل معظم المؤسسات

ات قد أسسوا مؤسساتهم عام من ممثلي المؤسس % 65فقد اظهر بعض النتائج أن 

أما من حیث التسجیل ، فقد كانت أربعة مؤسسات . )1( 2011بأن مؤسساتهم تأسست قبل عام 

% 10أي ان)منها مسجلة في الدول األجنبیة  03

تم تسجیلها بعد الثورة ،  حیث سجلت ) % 90أي ( ،  أما الباقیة 2011فبرایر 

من المؤسسات خالل  % 37وسجلت  2011من المؤسسات خالل 

                                        

یكافح من اجل دور اكبر في المرحلة االنتقالیة في لیبیاالمجتمع المدني "میدل اسبیت مونیتور، 

           : الفصل الثالث

  

جمعیة الهالل األحمر اللیبي، مرجع سابق :المصدر

وبالتالي فإن عمل المنظمات المجتمع الدولي كان محدودا جدا قبل الثورة وعدد قلیل فقط سجل لدى 

السلطات المعنیة أما بعد الثورة فقط انتشرت المنظمات بكثرة وتعاظم دورها وسجل معظم المؤسسات

فقد اظهر بعض النتائج أن 

بأن مؤسساتهم تأسست قبل عام  % 22

03( فقط مسجلة رسمیا 

فبرایر  17تم تسجیلها قبل 

من المؤسسات خالل  % 53رسمیا  

                                                           

میدل اسبیت مونیتور، ) 1(
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  :دور منظمات المجتمع المدني في لیبیا و میدان عملها - 

مل مؤسسات المجتمع المدني بالدور التنموي، وبكونها الالعب الرئیسي في المفترض أن تعمن 

معادلة التنمیة في لیبیا، فان ثلث المستطلعین فقط یؤمنون بفاعلیة دور مؤسساتهم في التنمیة وتحقیق قیم 

   5أنظر ملحق رقم  .)1(المواطنة والمساواة والعدالة االجتماعیة

بأن  %70فقط بان مؤسساتهم تنمویة ، بینما اعتبرت غالبیة كبیرة  قوامها  %5فقد اعتبر   

فقط یعتقدون  %3یعتقدون انه خیریة ، و %18مؤسساتهم هي جزء من مؤسسات المجتمع المدني، و

  .)2(بأنها إجتماعیة وسیاسیة

اهمة في فان عمل المؤسسات المجتمع المدني مهما وخاصة في العملیة االقتصادیة وذلك في المس

علما أن قرابة . التقلیل من نسب الفقر والبطالة، فیوجد معظم المؤسسات بأن هذا الدور لیس منوط بها

إال أن عدد قلیل من ). 3(نصف المؤسسات یجب أن یكون لها دور تنموي واقتصادي وٕاغاثي وخیري 

والخدمات االجتماعیة وزیادة المسؤولین اعتبر أن لمؤسساتهم دور رئیسي في مجال التعلیم ومكافحة الفقر 

وبالتالي فإن مؤسسات . الدخل باإلضافة إلى االهتمام و رعایة األشخاص من دوي االحتیاجات الخاصة

المجتمع المدني تلعب دورا رئیسیا في تحقیق المساواة على أساس النوع االجتماعي وتمكین النساء وأن 

وفض النزاعات وبناء التوافق السلمي، وتوفیر لمؤسساتهم دور رئیسي في المساهمة في حل أالزمات 

  .)لیس من دور المؤسسة ذلك % 43بان دورهم فرعي ، % 50(المساعدات الطارئة 

                                                           

، مركز الجزیرة للدراسات  ".)الجزء الثالث(صراع القبلیة و الدولة : موریتانیاالمجتمع المدني بلیبیا و "قوي بوحنیه ، )1(

  . 5ص  ، 2015

منتدى لیبیا للتنمیة البشریة و مفهومه ،شروطه ، ودوره في التنمیة السیاسیة، : قضایا و اراء المجتمع المدني ) 2( 

   . 12 ص السیاسیة
(3  ) Marvait mishmaur unith tim morris ,overiev of civol socitey in the arab مmorld ,paraseis, 2007 , p 20. 
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وفي مجمل القول فإن منظمات المجتمع المدني في لیبیا تلعب دورا حاسما في دفع عجلة بناء 

منظمة وجمعیة منتشرة  1900و  

ومن بین المنظمات توجد منظمة حقوقیة لیبیة رصدت انتهاكات جسیمة لحقوق 

اإلنسان بحیث تؤكد على إتخاذ الخطوات الالزمة لمعالجة هذه االنتهاكات وضمان محاسبة المسؤول عن 

إلنساني الذي تعیشه لیبیا من خالل االعتداءات 

  
  یبین الوضع اإلنساني في لیبیا

جثة مجهولة الهویة، وتم نقل العینات إلى دول 

DNA )1(.   
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وفي مجمل القول فإن منظمات المجتمع المدني في لیبیا تلعب دورا حاسما في دفع عجلة بناء 

 1800وتوحید لیبیا بحیث تراوح عدد منظمات المجتمع المدني ما بین 

ومن بین المنظمات توجد منظمة حقوقیة لیبیة رصدت انتهاكات جسیمة لحقوق 

اإلنسان بحیث تؤكد على إتخاذ الخطوات الالزمة لمعالجة هذه االنتهاكات وضمان محاسبة المسؤول عن 

إلنساني الذي تعیشه لیبیا من خالل االعتداءات ارتكاب هذه األعمال وفي الخریطة الموالیة تبین الوضع ا

یبین الوضع اإلنساني في لیبیا): 7(الخریطة رقم

 .یبي، مرجع سابقلجمعیة الهالل األحمر ال

جثة مجهولة الهویة، وتم نقل العینات إلى دول  119و قام فریق البحث بأخذ عینات الحمض النووي لعدد 

DNAاهرى بسبب عدم توفر اإلمكانیات الالزمة والفحوصات الخاصة لـ 

                                        

   . 23، ص مرجع سابق 

           : الفصل الثالث

وفي مجمل القول فإن منظمات المجتمع المدني في لیبیا تلعب دورا حاسما في دفع عجلة بناء 

وتوحید لیبیا بحیث تراوح عدد منظمات المجتمع المدني ما بین 

ومن بین المنظمات توجد منظمة حقوقیة لیبیة رصدت انتهاكات جسیمة لحقوق . في كل ربوع لیبیا

اإلنسان بحیث تؤكد على إتخاذ الخطوات الالزمة لمعالجة هذه االنتهاكات وضمان محاسبة المسؤول عن 

ارتكاب هذه األعمال وفي الخریطة الموالیة تبین الوضع ا

  .والعنف المسلح

جمعیة الهالل األحمر ال: المصدر

و قام فریق البحث بأخذ عینات الحمض النووي لعدد 

اهرى بسبب عدم توفر اإلمكانیات الالزمة والفحوصات الخاصة لـ 

                                                           

مرجع سابق ولید الصالعي ، )1(  
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ومن خالل ذلك فان معظم المؤسسات المدنیة اللیبیة  هي حدیثة العهد كونها أنشأت إثر الثورة       

یبیة التي أطاحت بالنظام السابق، أما المؤسسات السابقة للثورة فهي قلیلة جدا، فلم تسجل قانونیا لدى الل

مما یشیر إلى صعوبة إنشاء وعمل المؤسسات المدنیة قبل الثورة وبالرغم من الحاجة . الجهات المختصة

دد الكبیر من المؤسسات التي الملحة لمثل هذه المؤسسات في الفترة السابقة وقد ترجمت هذه الحاجة بالع

لكن المشكلة التي تواجهها هذه المؤسسات الیوم هي في كیفیة التسجیل في الدوائر . أنشأت بعد الثورة

  .الرسمیة في التحدید الجهة المعنیة بتسجیل هذه المؤسسات قانونیا

كان لحداثة عهد هذه المؤسسات تأثیرا إیجابي على المشرفین علیها كون معظم المدراء في هذه          

ومن الالفت فان التمثیل النسائي ال یزال متدنیا . سنة 50المؤسسات من الشباب الذین یقل عمرهم عن 

قص كبیر في الموظفین، هذا وتعاني المؤسسات المدنیة من ن. فقط من المدراء هم من النساء % 20فان 

و یبدو أن . من المستطلعین أن مؤسساتهم تحوي موظفین بدوام كامل % 10حیث أفاد أقل من

  .المؤسسات تسد هذا العجز باالعتماد على العشرات من المتطوعین

  نتخابي الذي یمكن أن اإل وعادل على مدى التأیید في ظل نظام انتخابي حر: السیاسیة األحزاب

تصال بالرایة الشعبي في صوغ تبقى على ا وهذا یعني آن علیها أن )1( وتحافظ علیه ،به  تفوز

ف تفقد نفوذها لصالح فإن هي لم تفعل فسو  برامجها وفي اختیار مرشحیها للمناصب العامة،

  .لملء الفراغ جدیدة تساعد على ظهور أحزاب أخرى رى أوأخأحزاب 

فیوجد مثال حزب التغییر الذي جمد نشاطه التنفیذي ونشاط الهیئة التابعة له غالى ما بعد إقرار    

  .)2(الدستور

                                                           

   . 43، ص   2007نهضة مصر للطباعة ، :مصر. الموسوعة السیاسیة للشباب، صبريسعید )1(

   :سناء فاضل ، األحزاب السیاسیة اللیبیة تستأنف المحادثات في المغرب ،متحصل غلیه من  )2(
http://www.dw.de 
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وذلك حسب ما جاء في تصریح البیان آن المرحلة االنتقالیة التي تمر بها البالد، ال تحتمل المزید من 

السیاسیة  األحزابرغم كل هذا فإن باقي 

األخرى عملت على فتح جوالت للحوار بین األحزاب السیاسیة اللیبیة برعایة األمم المتحدة، و في الجولة 

ولكن  1األولى صرح برنادینو لیون المبعوث ألممي للدعم في لیبیا أن الحل السیاسي في لیبیا قریب جدا ،

ت، كما یوجد العدید من الجمعیات نذكر من بینها جمعیة الهالل األحمر اللیبي 

فهي جمعیة تطوعیة ذات نفع عام، تساعد السلطات العامة في مجال العمل اإلنساني لها شخصیة 

فرع، تمارس نشاطها على  35اعتباریة مستقلة، یوجد مقر أمانتها في مدینة بنغازي، لها عدة فروع عددها 

  .على كامل التراب اللیبيالجمعیة 

  .قودین مثل ما هو مبین في الخریطة

  
  تبین توزیع فروع جمعیة الهالل األحمر اللیبي

   . 9، 2012، ]ن.د.د]: [ن.ب.د
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وذلك حسب ما جاء في تصریح البیان آن المرحلة االنتقالیة التي تمر بها البالد، ال تحتمل المزید من 

رغم كل هذا فإن باقي . یةاالصطفافات الحزبیة اهو اإلیدیولوجیة أو القبلیة أو المناطق

األخرى عملت على فتح جوالت للحوار بین األحزاب السیاسیة اللیبیة برعایة األمم المتحدة، و في الجولة 

األولى صرح برنادینو لیون المبعوث ألممي للدعم في لیبیا أن الحل السیاسي في لیبیا قریب جدا ،

ت، كما یوجد العدید من الجمعیات نذكر من بینها جمعیة الهالل األحمر اللیبي مازال الكثیر من التحدیا

فهي جمعیة تطوعیة ذات نفع عام، تساعد السلطات العامة في مجال العمل اإلنساني لها شخصیة 

اعتباریة مستقلة، یوجد مقر أمانتها في مدینة بنغازي، لها عدة فروع عددها 

الجمعیة اللیبیة والخریطة الموالیة توضح الفروع  توزیع الفروع 

قودین مثل ما هو مبین في الخریطةالبحث عن المف: ومن بین نشاطاتها مثال

تبین توزیع فروع جمعیة الهالل األحمر اللیبي): 8(الخریطة رقم 

  .اللیبي، مرجع سابقجمعیة الهالل األحمر 

                                        

د[،االنسان في الشرق االوسط و شمال افریقیاحالة حقوق منظمة العفو الدولیة ، 

           : الفصل الثالث

وذلك حسب ما جاء في تصریح البیان آن المرحلة االنتقالیة التي تمر بها البالد، ال تحتمل المزید من  

االصطفافات الحزبیة اهو اإلیدیولوجیة أو القبلیة أو المناطق

األخرى عملت على فتح جوالت للحوار بین األحزاب السیاسیة اللیبیة برعایة األمم المتحدة، و في الجولة 

األولى صرح برنادینو لیون المبعوث ألممي للدعم في لیبیا أن الحل السیاسي في لیبیا قریب جدا ،

مازال الكثیر من التحدیا

فهي جمعیة تطوعیة ذات نفع عام، تساعد السلطات العامة في مجال العمل اإلنساني لها شخصیة 

اعتباریة مستقلة، یوجد مقر أمانتها في مدینة بنغازي، لها عدة فروع عددها 

اللیبیة والخریطة الموالیة توضح الفروع  توزیع الفروع  األراضيكامل 

ومن بین نشاطاتها مثال 

الخریطة رقم 

جمعیة الهالل األحمر : المصدر

  

                                                           

منظمة العفو الدولیة ،  )1(
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ومجمل القول فإن كال من الجهود الرسمیة سواء على المستوى الوطني أو اإلقلیمي أو المحلي فهي 

تعمل جاهدة من أجل تفعیل الحوار السیاسي والمصالحة الوطنیة وخاصة على المستوي اإلقلیمي أما 

تنشئة بحیث تلعب دور هام في الجهود غیر الرسمیة فتعمل مؤسسات المجتمع المدني على عملیات ال

العملیة بتفعیل دور المرأة ونشر الثقافة من أجل بناء الدیمقراطیة وثقافة التسامح والمصالحة الوطنیة من 

  .أجل بناء دولة ذات سیادة في ظل الطابع القانوني
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  دراسات مستقبلیة للنظام السیاسي اللیبي: المبحث الثالث

أعمال العنف، بذلت العدید من الجهود الدبلوماسیة لتسویة األزمة، وعودة الهدوء  في ظل استمرار تصاعد

إلى المشهد السیاسي واألمني اللیبي، وفي هذا اإلتجاه برزت محاوالت أممیة عدیدة من اجل لم شمل 

الفرقاء العمل السیاسي، ما یخلق العدید من السیناریوهات من المحتمل حدوثها ومن بین هذه 

  :ریوهات نذكر السینا

  استمرار المرحلة االنتقالیة الثالثة و التدخل سیناریو: المطلب األول

ما من شك في أن تدهور الوضع األمني انعكس سلبا على المسار االنتقالي سواء من حیث إنهاك   

هات المؤتمر الوطني الذي كرس وقتا طویال من جلساته لمناقشة انفالت األوضاع األمنیة أو تفجر المواج

، وذلك بسبب تدهور الوضع األمني وفشل الحكومة في معالجته، ما یجعل 1المتكررة بین الجنوب والغرب

سیناریو استمرار المرحلة االنتقالیة یستغرق مدة زمنیة كبیرة واستمرار التدخل الدولي في الشؤون الداخلیة 

  :2منها للدولة اللیبیة من السیناریوهات المحتمل حدوثها وذلك لعدة أسباب

  وذلك راجع إلى التأخیر في ملء الفراغ السیاسي نتیجة : ضعف المؤسسات السیاسیة و األمنیة

إخفاق المؤسسات السیاسیة واألمنیة في التصدي على انتشار السالح، والتوسع في انتشار 

الكتائب العسكریة واألمنیة، هذا ما یساهم في بروز الخالفات ویضاعف من خطرها، وان لم 

ر بوادر معالجة حقیقیة بحیث تكون وفق استراتیجیات وخطط قابلة للتطبیق الفعلي، ویمكن تظه

اعتبار ذلك من ابرز اإلخفاقات التي ستواجه المكتب التنفیذي أو الحكومة االنتقالیة، بحیث تشیر 

                                                           

فیفري  17مركز الجزیرة للدراسات، . تقریر". مسار انتقالي مضطرب سیاسیا و أمنیا: لیبیا"  السنوسي بسیكري،) 1(

  .5، ص 2014

 8مركز الجزیرة للدراسات، . تقریر. بلمحمد الراجي، االنقسام السیاسي و العسكري في لیبیا و سیناریوهات المستق) 2( 

  .4، ص 2014سبتمبر 
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معلومات أن من ینتسبون للكتاب األمنیة داخل المدن یفوقون في عددهم عناصر األمن الوطني 

ألمن الوقائي بعدة أضعاف، وأن دور الكتائب غیر معترف بها من قبل المكتب التنفیذي الذي وا

 .)1( في حفظ األمن ومكافحة الجریمة یغلب نشاط األجهزة الرسمیة

 األطراف اللیبیة كانت حاضرة ومشاركة بطریقتها في : التدخل اإلقلیمي والدولي في الصراع اللیبي

لیبیا، بالمقابل فإن احتمال إحجام األطراف الغربیة عن الدخول  محاوالت تحسین األوضاع في

على خط الصراع في لیبیا بشكل مباشر وحاسم ال یعني أنها ستكون بعیدة تماما عن المشهد، 

وربما سیكون خیارها األفضل هو دعم ومساندة السیاسیات واآللیات التي ستعتمدها اللجنة 

م تفویضهما في اجتماع دول الجوار حول التحرك حیال تردي السیاسیة واللجنة الدولیة اللتان ت

الوضع األمني خصوصا في الجنوب، مما جعل الدول المجاورة تدعوا للتضامن من اجل مجابهة 

خول ما اعتبروه مخاطر تهدد أمنها وهو ما یحفز أنصار الرئیس المصري العسكریین والمدنیین للد

یبقى احتمال دخول قوات عربیة أو إفریقیة مرجوحا ولیس وس.  )2("لمحاربة اإلرهاب"إلى لیبیا 

 .راجحا للمساعدة في ضبط األمن

 یعد المتورطین والموالیین للنظام السابق عامال من بین عوامل التنازع وذلك : بقایا النظام السابق

إلثارتهم للخالفات والنزاعات وعدم رضوخهم للحكومة االنتقالیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

یوجد بعض المجموعات المسلحة تعمل من أجل بث الفوضى والعنف، هذا ما یسبب خطورة على 

إدماج هؤالء في النظام الجدید في لیبیا، كما أن تهمة التورط مع النظام السابق قد تستعمل أیضا 

                                                           

  .121، ص2011، 393، العددمجلة المستقبل العربي". مشكالت مابعد سقط نظام القذافي" عبد االله بلقزیز ،)1( 

الجزیرة مركز . تقریر. و تنازع الشرعیات اإلیراداتصراع : السنوسي بسیكري، لیبیا في مرحلتها االنتقالیة الثالثة) 2(

  .6، ص2014أوت  11للدراسات، 
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بین القوى المتنافسة على السلطة إلقصاء الخصوم، خاصة أنهم یمثلون أغلبیة الموظفین في 

 .)1(الدولة في عهد النظام السابققطاع 

 الذي جعل المرحلة االنتقالیة صعبة وتتمیز بالطول وعدم االستقرار، فعلى : التنازع االیدیولوجي

سبیل المثال هناك حملة ضد جماعة اإلخوان المسلمین، فهي مدعمة من طرف النظام السابق، 

مة تمنع في بعض الحاالت من أثرت في قطاع من الناس، حتى بات حالیا االنتماء إلیها وص

تولي المناصب، بالمقابل بات التحذیر من العلمانیین واللیبرالیین جزءا من التراشق، أذكته الدعوة 

، وینبغي التنویه إلى التنازع في صفوف )2( إلى تحكیم الشریعة، والتحضیر ضد من یرفضونها

بین التیار اإلسالمي واللیبرالي، الكتائب المسلحة أخذ منحى التخندق واإلسقطاب االیدیولوجي 

وحتى بین التیار اإلسالمي نفسه ممثال في جماعة اإلخوان المسلمین وبعض المجموعات 

 .اإلسالمیة التي ال تتفق معهم

 بعد مرحلة التحریر تأكد أن النزاع على السلطة قد یأخذ طابع التشدد الدیني، : التشدد الدیني

عینت بالتعامل مع المجموعات المتشددة إلى خطأ سیاسات فهناك العدید من المناطق التي 

الحكومات العربیة التي دخلت في مواجهات مع الجهادیین واعتمادها على خیار واحد، وهو 

. )3(الخیار األمني والذي یبدأ بالعنف وینتهي باالحتواء القاصر والقائم على الترغیب وشراء الذمم

رقي لیبیا حوادث تفجیر كما ظهرت منشورات في بعض فمثال قد شهدت العدید من المناطق ش

                                                           

، العدد مجلة المستقبل العربي". دینامیات المتفاعلة و المستقبل السیاسياللیبیا بعد القذافي في " یوسف محمد الصواني،) 1(

  .37، ص2011، جانفي 395

  .3،ص 2012 .تقریر. شرعیة الدولة و سطوة السالح: ت، األمن في لیبیاامركز الجزیرة للدراس) 2(

أكتوبر  8مركز الجزیرة للدراسات، . تقریر. تحدیات الحكومة في مواجهة الجماعات المتشددة: السنوسي بسیكري، لیبیا) 3( 

  .5،ص 2010
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ماكن العامة واألسواق وعلى الجدران تدعوا إلى قفل محالت الحالقة وصاالت األفراح ومحالت األ

 .)1( بیع التبغ، وحملة المنشورات تبین نبرة التهدید باستخدام القوة

 المسلحة وأن تشكیل بمعنى انتشار المیلیشیات : تشكیل الكتائب على ساس قبلي وجهوي

المجموعات المسلحة العسكریة على أساس مناطقي لدواعي الحرب التي فرضها النظام 

كتائب مصراته، الزنتان، جادو، یفرن، نالوت،غریان، الزاویة، صبراته، طرابلس، تاجوراء، (السابق

فترة  ، ساهم في عرقلة عملیة االندماج، ومع طول)وبنفس المنوال كتائب المناطق الشرقیة

المراوحة ازدادت الحساسیات بینها، خصوصا عند نقاط االحتكاك أینما وجدت في العاصمة 

والمناطق التي حولها، وأیضا خالل عملیات تحریر بني ولید وسرت وسبها وأوباري وغیرها من 

وكذلك تصاعد حدة المنافسة بین التشكیالت المناطقیة إلى الدرجة التي أصابت . )2(مدن الجنوب

حكومة االنتقالیة بالشلل فیما یتعلق بخطط دمج الثوار ونزع سالحهم، مثلما حدث في مناطق ال

الجبل الغربي الذي یشهد توترا كبیرا وتشدد القطیعة بین من ثار منذ األیام األولى، ومن إلتحق 

 .)3( مازیغبعد سقوط النظام، وبین العرب و األ

  

  

  

  

                                                           

  .147، ص مرجع سابقمي، زردو  عالء)1(

  .122، ص مرجع سابقعبد االله بلقزیز،  )2(

  .47، ص 2011جداول للنشر ، : لبنان.  الثورات العربیة و المصیرالسید ولد أباه، ) 3(
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  :انون و الدیمقراطیةسیناریو قیام دولة الق: المطلب الثاني

إن تعقد الظروف األمنیة واندالع المواجهات المسلحة مع النظام السابق یشكل عنصر تقریب 

وتعاون خالل الحرب غیر أن تجذر التأسیس العسكري واألمني على أساس جهوي ربما سیكون أكبر 

المعوقات أمام تشكیل جیش وطني موحد، أال أن سیناریو قیام دولة دیمقراطیة في ظل تطبیق القانون 

  : یعد من االحتماالت حدوثها في لیبیا، لكن إذا ما توفرت االعتبارات التالیة

 لیس فقط باالستعانة بالوحدات السابقة من : إعادة بناء مؤسسة عسكریة وقوات األمن ونزع السالح

المؤسستین، السیما أولئك الذین لم تلطخ أیدیهم بدماء الشعب، ولكن بضم منتسبین جدد، وبدعوة 

التي بدورها تساهم بشكل جوهري في ترسیخ االستقرار في . )1(لالنضمامكتائب الثوار عناصر ال

لیبیا ورسم مالمح بارزة لكیان الدولة، وطمأنة الشعب للمستقبل الدیمقراطي للبالد، إضافة إلى نزع 

السالح ودمج المیلیشیات المسلحة في المجتمع المدني والمؤسسة العسكریة وذلك عبر سیاسات 

ة، ولذلك فإن تأسیس الجیش االوطني أو المؤسسة العسكریة وهیمنتها على القوة یتطلب جهود فعال

 .)2(كبیرة ألنه أمر ضروري وذلك في ظل تطبیق قاعدة قانونیة وفق الدستور الجدید

 بما أن المجلس االنتقالي یعتبر السلطة السیاسیة : وجود إدارة مؤسساتیة لمرحلة مابعد القذافي

الوحیدة الممثلة للیبیا داخلیا وخارجیا بعد سقوط نظام القذافي، فإنه یجب خلق العدید من  والقانونیة

المؤسسات السیاسیة التي یمكن اعتبارها حدیثة في النظام اللیبي نظرا لطبیعة الهیكلة المؤسساتیة 

ة في التي كانت مطبقة في فترة حكم القذافي، وذلك یكون من خالل التواصل بین القوة السیاسی

لیبیا باختالف إیدیولوجیاتها وتوجهاتها السیاسیة سواء كانت مركزیة أو فدرالي وذلك یكون من 

                                                           

  :متحصل علیه من. 2013"بیتر كول، بناء قطاع األمن في لیبیا، "فریدیك ویري، ) 1(
http://www.carnegie.mec.org/2013/08/06 

  .149، ص مرجع سابقعالء زردومي، )  2(
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سیة سواء كانت خالل التواصل بین القوة السیاسیة في لیبیا باختالف إیدیولوجیاتها وتوجهاتها السیا

اطیة حقیقیة إذا كانت ، مع تطوري ثقافة الدیمقراطیة فال یمكن أن تسود دیمقر )1(مركزیة أو فدرالیة 

 .)2( عائدات النفط والغاز تذهب إلى خزینة الحكومة من دون رقابة

 من خالل التأكید من نقل السلطات التشریعیة : المحافظة على المسار الدیمقراطي وتأیید الشرعیة

إذ أن تنظیم إنتخابات رئاسیة وتشریعیة بعد خطوة هامة ورئیسیة وضروریة . إلى جسم المنتخب

للعمل بها في لیبیا، وذلك لوضع أسس الدولة ورسم الخطوط العریضة لمالمح هذه الدولة وشكلها 

 )3(: واتجاهاتها، في ظل التجاذب الراهن ربما یدور البدیل في فلك االحتماالت التالیة

 انتخابات برلمانیة مبكرة، وما قد یصرف النظر عن هذا السیناریو هو إقتراب موعد انتخابات :أوال

الهیئة التأسیسیة لوضع الدستور، والشروع في إنتخابات المجلس المحلیة، إال إن الدعوة إلیه 

  .ستكون أفضل البدائل لتهدئة الشارع وامتصاص السخط تجاه المؤتمر الوطني

تسلیم السلطة التشریعیة، ویقوم على تسلیم مهام المؤتمر الوطني على الفوز لجهة أخرى  :ثانیا

للقضاء أو المحكمة العلیا، أو مجلس إنتقالي مصغر یشمل بعض أعضاء  كالمجلس األعلى

المؤتمر ورئیس الحكومة ورئیس المحكمة العلیا  ورئیس الدائرة الدستوریة، أو تسلیم مع التراخي 

لحین إنتخاب الهیئة التأسیسیة لتستلم من المؤتمر، على أن یتبع ذلك تشكیل حكومة تسییر أعمال 

  .بات برلمانیةلحین إجراء انتخا

                                                           

 2مركز الجزیرة للدراسات، . تقریر. الخلفیات و التداعیات...ابراهیم العفاس، لیبیا إعالن الفیدرالیة في برقة عمر)1(

  .4، ص 2013دیسمبر

   .149ص  مرجع سابق،عالء زردومي، ) 2(

  .6، ص مرجع سابقالسنوسي بسیكري، مسار انتقالي مضطرب سیاسیا و أمنیا ، )3( 
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التغییر الجزئي ویقوم على التوافق على آلیة استبدال األعضاء المنتمیین لألحزاب لیصبح  :ثالثا

المؤتمر ممثال ألعضاء مستقلین، سواء بمنح المقاعد لمن یأتي في ترتیب الحق وفقا لنتائج 

  .ي تشغلها كتل حزبیةإنتخابات المؤتمر الوطني العام، أو إجراء إنتخابات جزئیة على المقاعد الت

في حال الفشل في التوصل إلى توافق حول نقل السلطة، فمن المتوقع جمود أو تالشي  :رابعا

السلطة الفعلیة للمؤتمر و الحكومة، واحتمال وقوع مواجهات بإعتبار انقسام القوى المسلحة إلى 

حال طول فترة المراوحة وٕاذا ما . أحدهما مع بقاء المؤتمر واألخرى مع إسقاطه: موقفین متضادین

واالستقطاب، فمن المرجح أن تنكفئ السلطات في داخل األقالیم في توافق مناطقي بعیدا عن 

  .1المشهد القومي والسلطة المركزیة المفقودة

 فالدستور هو النقطة الجوهریة التي من خاللها یقوم بتنظیم الشؤون السیاسیة : وضع دستور جدید

صیاغة الدستور من أهم المراحل و الخطوات التي من خاللها یتحقق والقانونیة، بحیث تعتبر 

سیناریو قیام دولة القانون، ألن الدستور هو المحدد والمنظم لألطر المؤسساتیة داخل الدولة، زمن 

خالله یمكن تجمیع جمیع اإلقتراحات التي تجعل التیارات الداخلیة في الدولة متفقة إلى حد كبیر 

مما یسمح بتمثیل جمیع القبائل واألقلیات ویخلق حلقة أكبر . للحیاة التشاركیةعلى نظرة واقعیة 

 .)2(للحوار وبعید عن استخدام األسلحة

وٕاذا ما تحقق سیناریو قیام دولة دیمقراطیة في ظل سیادة القانون في لیبیا فإن ذلك سیكون وفق 

  :نقطتین أساسیتین هما

من اللبیین أن الطریق إلى المصالحة الوطنیة یتطلب  المصالحة الوطنیة بحیث یعتقد كثیر :أوال

وتجنب إتباع نهج من األعلى إلى  -ترسیخ سیادة القانون، ولكن إلنشاء قانون العدالة االنتقالیة

                                                           

  .المرجع نفسه) 1(

  .6،ص 2013مارس  25.تقریر. مركز الجزیرة للدراسات،  موقف لیبیا عملیة انتقالیة دون خریطة دستوریة) 2( 
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بعبارة أخرى تعمل العدالة اإلنتقالیة والحوار . ستحتاج لیبیا إلى حوار وطني شامل –األسفل 

ل الالزمة من أجل تحقیق مصالحة وطنیة تتوافق علیها الوطني جنب إلى جنب لتوفیر الوسائ

األطراف المعنیة كافة وهذا یتطلب التطبیق بحیث ال تكون فیه لبس لمبدأ المسائلة، وهذا األمر 

مهم ال لضحایا الجرائم السابقة فحسب، بل للمجتمع الذي یعیش مرحلة إنتقالیة من الدكتاتوریة 

  .1ر أیضاإلى حكومة تعزیز السالم واالستقرا

  : قیام الدیمقراطیة وذلك یكون وفق إحتمالین هما :ثانیا

اإلتجاه اإلسالمي فالدور الذي ستلعبه الحركات اإلسالمیة في لیبیا سیكون دورا : اإلحتمال األول

محوریا ومحركا رئیسیا لتحدید شكل الدیمقراطیة في لیبیا فتیار اإلخوان المسلمین له حظوظ كبیرة 

لطة وٕاذا تحقق هذا اإلحتمال سیكون شكل الدولة في لیبیا إسالمي یستند إلى للوصول إلى الس

  .الشریعة اإلسالمیة ومبني على قاعدة التعددیة والشورى وأن الحاكم لیست له سلطة مطلقة

االتجاه العلماني وهو اإلتجاه الذي یدعوا إلى إقامة دولة مدنیة في لیبیا، ویندد : االحتمال الثاني

دیمقراطیة تحت مسمى إسالمي واستخدام سطوة الدین على العامة والتظاهر باختطاف ال

بالدیمقراطیة للوصول إلى السلطة وٕاذا تحقق هذا اإلحتمال سیكون شكل الدولة مؤسساتي على 

  .)2(أسس غربیة مع إختالف ویعد هذا اإلحتمال هو األكثر ترجیحا في السیناریو الدیمقراطي

  

  

  

                                                           

، )، مركز بروكنجز09دراسة رقم ( ستقرار من خالل المصالحة الوطنیة، االتحقیق : معهد بروكنجز، إعادة إعمار لیبیا) 1(

  .20، ص 2013الدوحة، 

  .151ص،  مرجع سابقعالء زردومي، ) 2(
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  :الفصلخالصة واستنتاجات 

من خالل دراستنا واستعراضنا لألسباب التي أدت إلى تفشي حاالت االنفالت األمني في لیبیا            

ومظاهره داخل المجتمع اللیبي، وكذا الجهود الرسمیة المتمثلة في المستویات الثالثة الوطني واإلقلیمي 

مدني ومحاولتنا وضع سیناریوهات والدولي، والجهود غیر الرسمیة المتمثلة في منظمات المجتمع ال

وتوقعات لمرحلة ما بعد الحراك العربي ومن بین أبرز هذه األسباب التي أدت إلى حدوث اإلنفالت األمني 

ما یجعل الوضع یتطور إلى التصادم ) رافض أو مؤید(تتمثل في الجهویة والقبلیة وموقف كل منهما 

ایا النظام السابق ألن معظم الموظفین في قطاع الدولة والمواجهات المسلحة لقبول رأي اآلخر، كذلك بق

من فترة عهد القذافي، أما من األسباب الخارجیة فالتدخل الدولي الذي كان له دور في عرقلة مسیرة 

  .اإلصالح والتنمیة واالستقرار

كما توصلنا إلى مظاهر اإلنفالت األمني والتي تتمثل في إنتشار المیلیشیات المسلحة       

كذلك انتشار األسلحة في وسط العامة، وانتشار الفساد والظلم والجرائم وكذا االعتداءات على و 

  . إلخ....الشخصیات العامة وأیضا إختطاف األجانب

أن المجتمع المدني یلعب دور ال یمكن االستغناء عنه، مع أن مؤسساته تفتقر للكثیر من وأیضا 

ذلك فقط بل یتعداه، حیث تهتم هذه المؤسسات بتفعیل دور المرأة وال یقتصر على . الدعم والحمایة الدولیة

ونشر الثقافة الدیمقراطیة وثقافة التسامح والمشاركة في النشاطات السیاسیة وخاصة االنتخابات، فعلى 

التي  والتخلص من كثیر من األعمال كثیر من مؤسسات المجتمع المدني التخلص من التخبط والعشوائیة

   .الكفاءات إلرضاء أطراف معینةالوقت والجهد و  من شأنها تضیع

إلى أن مستقبل النظام السیاسي اللیبي متوقف على مدى ما یقدمه من تحقیق للمطالب باإلضافة 

ألبناء شعبه حیث تحقیق هذه المطالب التي من شأنها أن تقرب بین الشعب والحكومة وأیضا یكون هناك 

والنقابات ومشاركة منظمات واالنتخابات سیاسیة من خالل األحزاب إدراك بأهمیة المشاركة في العملیة ال
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ع تكرار مرحلة اإلقصاء السیاسي المجتمع المدني في ظل وجود دستور وقانون یحفظ الحقوق ویمن

والعمل على تحقیق العدالة من خالل وجود قضاء فعال یعطي الحقوق ألصحابها ویقیم دولة  واالجتماعي

  .العدل و المساواة

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  ةـــماتـــالخ

  

  

  

  



 

 
170 

  

  الخاتمة

السیاسیة العربیة بعد موجة الحراك العربي وخاصة بعد دراسة و تحلیل االنفالت األمني في النظم 

في لیبیا بالتحدید، من خالل التطرق إلى مختلف المفاهیم لمتعلقة باإلنفالت األمني وكذا التطرق للمراحل 

التاریخیة التي مر بها مفهوم االنفالت األمني ومستویاته و دراسة المكانة الجیواستراتیجیة للیبیا و األسباب 

إلى تفشي ظاهرة اإلنفالت في المجتمع اللیبي ،و كذلك التطرق إلى مختلف الجهود الرسمیة التي أدت 

والمتمثلة في الجهود الداخلیة و اإلقلیمیة و الدولیة، و الجهود غیر الرسمیة المتمثلة في دور منظمات 

  :المجتمع المدني و األحزاب السیاسیة،  حیث توصلنا إلى النتائج التالیة

 ت األمني من المفاهیم الحدیثة التي كثر فیها الجدل و اإلختالف بین السیاسي و أن اإلنفال

 :القانوني ویتجلى ذلك في

كون اإلنفالت األمني مفهوم متغیر خاضع لآللیات و الظروف التاریخیة التي ساهمت في           

د من المفاهیم المتشابهة له ییف المدارس العالقات الدولیة فأصبح یقرن بالعدتعار تجسیده عملیا، واختلفت 

المعضلة األمنیة والمأزق األمني و الفوضى وعدم اإلستقرار، فاقترح العدید من الباحثین بعض منها 

التعاریف التي تتداخل فیما بینها ألن أخطر ما یهدد المجتمع هو فقدان األمن الذي یحدث نتیجة لعدة 

 .لفساد والفوضىأسباب أهمها غیاب سلطة القانون و تفشي ظاهرة ا

 أن االنفالت األمني یكون عبر ثالث مستویات وهي المستوى المحلي والذي یتمثل في األوضاع

الدولي المستوى اإلقلیمي یتمثل في تأثیر االنفالت األمني في الدول المجاورة، والمستوى الداخلیة للدولة، و 

، بحیث لعبت المؤسسات الدولیة دورا في یتمثل في التدخل األجنبي في السیاسة الخارجیة للدولةالذي 
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األزمة اللیبیة، فقد كان التدخل فیها له قاعدة دولیة متمثلة في هیئة األمم المتحدة ومجلس األمن حیث تم 

  .التدخل بدافع قانوني 

  أن أزمة الشرعیة في لیبیا هي محور الصراع السیاسي بین أغلب المكونات، فعدم إستقرار الوضع

 عملیة التحول الدیمقراطي أدى إلى إستمرار الصراع والتنافس السیاسي حول الشرعیة  األمني أثناء

ما بین الشرعیة الثوریة و الشرعیة الدستوریة و القانونیة، خصوصا في ظل التنافس الحاد بین 

مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام بعد إصدار المحكمة الدستوریة بعدم شرعیة مجلس النواب 

 .د من تفاقم األزمة السیاسیة في لیبیاالذي زا

  أن عملیة االنتقال الدیمقراطي تتطلب بیئة إجتماعیة حضاریة ترفض همجیة العنف لمصلحة

التعامل السلمي، وترفض التفرد بالقبول بالتعددیة، وتقوم على بناء دولة قانون ذات مؤسسات 

یس التعددیة السیاسیة ومبدأ التداول سیاسیة وٕاجتماعیة قویة تحترم إرادة الناخبین من خالل تكر 

 .لكن في التجربة اللیبیة افتقدنا لمثل هذه السیاسة. السلمي على السلطة

وفي األخیر نخلص إلى أن اإلنفالت األمني في لیبیا كان له دور كبیر في انتشار الفوضى      

اء الدولة اللیبیة ألنها والعنف و المیلیشیات المسلحة المتناحرة، كما أنه أثر بشكل كبیر على بن

تتمیز بالطابع التحالفات القبلیة ، كما جعل الساحة األمنیة أكثر عرضة للتجاذبات اإلقلیمیة 

  .الدولیة،وبالتالي ساعد على توفیر المناخ المالئم لتنامي خطر اإلرهاب و التطرف

 مقترحات لمعالجة االنفالت األمني:    

اإلستقرار داخل مراعاة جوانب كثیرة ومتعددة وذلك لتوفیر األمن و األمني یجب للحد من ظاهرة اإلنفالت 

  :ذلك من خاللالمقترحات لمعالجة هذه الظاهرة نذكر بعض ، و الدولة

   :یتمثل فيو  الجانب السیاسي: أوال
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نها خطوة مهمة باإلتجاه الصحیح دورها في تحقیق الوحدة الوطنیة حیث أو : المصالحة الوطنیة .1

 .عالیة لألزمة اللیبیةهي الحل األكثر فو 

 على أن مصلحة لیبیا فوق مصالحهم الخاصة وفق انتماءاتهم: إتفاق جمیع الكتل السیاسیة .2

 .ة فقطوتكتالتهم الحزبیة أو المذهبیة أو العرقیة والتأكید على الهویة اللیبی

  :ویتمثل فيالجانب العسكري :ثانیا

 .المواطنینأن ینزع من جمیع أن یكون السالح بید الدولة فقط و  .1

البلد  عمارو إ دها في قضایا تخص بناء المجتمع اشتراك أفراو  ستثناءاحل الملیشیات كافة دون  .2

 .إضافة إلى القضایا اإلنسانیة

 .أن یكون الملف األمني بید الدولة كامال .3

محاسبة الدولة المجاورة التي تسهم في تدفق اإلرهابیین إلى البالد عن السیطرة التامة على حدود و  .4

 .سیاسیا لكي تكون على قدر المسؤولیةومحاسبتها إقتصادیا و  .طرق حدودها

التي تتمكن من كشف المفخخات المعدات التكنولوجیة قوات المسلحة باألسلحة الحدیثة و تجهیز ال .5

 .العبوات عن بعدو 

توفیر غطاء جوي لیبي من خالل تدریب الطیارین اللیبیین كي یتوفر دعم جوي للقوات المسلحة  .6

 .لیبیة الموجودة على األرضال

تدریب أفراد القوات المسلحة اللیبیة على أحدث األسلحة إضافة إلى إحداث العملیات األمنیة  .7

تعزیز الحس األمني لدى المقاتلین كذلك التأكید ، و حرب الشوارع لتقوم بواجبها على أكمل وجهو 

 .على أن الجیش اللبیبي هو جیش كل الشعب اللیبي بال استثناء

  :و یتحقق من خالل:الجانب اإلجتماعي: ثالثا

 .التأكید على تطبیق القانون على كل المواطنین بال استثناء )1
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القضاء على البطالة عن طریق توفیر فرص العمل لكل اللیبیین على أساس الكفاءة  )2

 .واإلختصاص

والكهرباء والوقود خدمات الضروریة لإلنسان اللیبي وهي من أبسط حقوقه وتشمل الماء توفیر ال )3

 .الخ....الصحةو 

ر ثقافة نشالمحلیة على وحدة الصف اللیبي والهویة اللیبیة و  الفضائیاتم اللیبي و أن یكون اإلعال )4

سباب نفعیة أو حزبیة أو مذهبیة العنف ألالحب والسالم والتفاؤل واإلبتعاد عن التحریض و 

 ،ترشید أجهزة اإلعالم ووسائله إضافة إلى ،محاسبة الفضائیات التي تهدف إلى  غیر ذلكو 

اعیة ووضع برامج للتوعیة اإلجتم ،الفاضلةى غرس القیم اإلسالمیة السامیة و لتكون سبیال إل

 .الجریمة، والتحذیر من نشر الرذیلة والفساد و اإلنحراف و األخالقیةوالنفسیة والتعلیمیة و 

الفساد ما من اإلنحراف والجریمة و دورا وقائیا للحد  ویةإن للمؤسسات الترب: المؤسسات التربویة )5

 أمكن

قد و  ،فسالمة المجتمع تعني سالمة أفراده، تحقیق األمن الذي یحقق مصلحة أبناء المجتمعو 

ا من الخلیة اإلجتماعیة األولى وهي األسرة وانطالقا من برزت أهمیة الفرد في بناء المجتمع إبتداء

في سالمة المحیط ، والمشاركة في الحیاة العامة و المجتمعدور األم واألب ودور العبادة والمدرسة و 

ة للمؤسسات التعلیمیو عمل كبیر یجب أن یساهم فیه جمیع أبناء المجتمع  ،المسؤولیة األمنیةو 

ا دور وقائیا هاما لدرء الفساد كبیر في تحقیق المسؤولیة األمنیة التي یمكن أن یكون له ادور 

المنهج الصحیح یة والتعلیم واألخالق والقیم والسلوك و وذلك بغرس أسالیب الترب ارتكاب الجریمةو 

رد إعدادا صحیحا من خالل المؤسسات التربویة في إعداد الفرز دور هنا یبالمواطنین و في نفوس 

 :یتحقق من خالل اآلتيالتربیة السلیمة و 
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  لمین األخوة بین اللیبیین مسكد هذه المؤسسات على وحدة الصف و أن تؤ  ):المساجد(دور العبادة

 التسامح  ىالتأكید علو ) عند هللا أتقاكمإن أكرمكم (أنه ال فرق بینهم إال بالتقوى كانوا أو مسیحیین و 

 .التحریضوالسالم واإلبتعاد عن ثقافة العنف و 

   حیث تحتل المرتبة األولى  ،تعتبر األسرة أهم الجهات المسؤؤلة عن تربیة األبناء: دور األسرة

مسؤولیة اآلباء عن تربیة األبناء، صریحة في بیان اإلسالمیة واضحة و ، والنصوص في التربیة

م وأهالیكم نارا یاأیها الذین آمنوا قو أنفسك: (األدلة كثیرة و متعددة في كتاب هللا سبحانه و تعالىو 

بنائهم توجیه أدور كبیر في تربیة و  األملألب و لذا . 6سورة التحریم اآلیة ) الحجارةوقودها الناس و 

المنبثقة من تعالیم الدین التقالید التي یؤكد علیها المجتمع و أخالق الدین الحنیف والقیم و  على

  .اإلسالمي دین السالم

  المدارس والجامعات( المؤسسات التعلیمیة:( 

حیث تتولى ، التي تكون متفرغة لتعلیم التالمیذ و تربیتهم، و تعد المدرسة المؤسسة الثانیة بعد البیت      

ا غیر قادرة على حمل عب ن العائلة بمفرده، ألتأهیل الولد إجتماعیا إلى جانب تأهیله علمیا مسؤولیة

إذ لیس لها المؤهالت العلمیة الالزمة للقیام  ،العلمي بعد أن یبلغ الطفل سنا معینةالتأهیل اإلجتماعي و 

لذلك البد اة مكملة لألسرة تعتبر المدرسة أدو  كما لها وظائف أخرى یجب أن تقوم بها ،بعملیة التعلیم هذه

من الظروف التي یربي فیها الناشئة في  رسة، ومعرفة ما یمكن معرفتهالمدمن إقامة تعاون بین األسرة و 

على إصالح ، والتعاون مع أولیاء األمور ٕاكمال الصالحلتصحیح الخاطئ منها و  أسالیب تربیتهم، و منازلهم

 من أجل أن ال یحدث تعارض، و المدرسة ما بدأ به اآلخرو  الناشئة و حسن تربیتهم لیكمل كل من المنزل

المیا قویا متماسكا متحد أن تكون مجتمعا إس، وأسلوب المدرسة و تناقض بین أسلوب األسري التربويو 

جب أن تكون بحق مجتمعا إسالمیا مشبعا العدل كذلك الجامعات یالهدف والفكر، أساس الحق و 
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بین الطلبة وبین الطلبة و بینهم والتالحم والتفاهم بین المدرسین أنفسهم و بالعواطف والتراحم والتعاون 

  .الصبرترام المتبادل و التواصي بالحق و اإلح، وفي ظل العالقات اإلنسانیة و أنفسهم

في مجمل القول فإن الحل الفعال لهذه المشكلة و المشاكل األخرى الناتجة عنه یجب أن تؤكد و        

 :اآلتي ىطنیة علعملیة المصالحة الو 

  أوامر اإلعتقال وتنفیذ األحكام بحق ممن تثبت إدانتهتقویة القضاء و. 

 البنیة التحتیة للیبیاعداد لجان تقوم بإعادة الخدمات و تشكیل مجلس مستشارین إل. 

  لیس فقط اف السیاسیة في عملیة المصالحة و التأكید على تنفیذ ما تم اإلتفاق علیه بین األطر

 .ودهاالتوقیع على بن
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  :توصیات

ما أرادت  إذا، مسؤولدولي على بناء قطاع أمني شامل و  ینبغي أن تعمل الحكومة اللیبیة بدعم

ني في لیبیا سوءا یوم بعد یزداد الوضع األم، بحیث ترسیخ عملیة التحول الدیمقراطيتحقیق السالم الدائم و 

للسیطرة على الجماعات المسلحة العدیدة ، و الجدیدةتكافح الحكومة المركزیة رغم مبادرات اإلدماج یوم، و 

  .الشرطة النظامیین، والتي یتجاوز حجمها وقوة نیرانها إلى حد كبیر حجم وقوة نیران الجیش و في البالد

أكبرها  هذه الجماعات على حد سواء العدید من الكیانات األمنیة الهجینةوقد أنشأت الحكومة و 

، وضعف الوالء للمركز الملتبسة للسلطةا والتي تتسم بالحدود الغامضة و درع لیبیقوة اللجان األمنیة العلیا و 

لدیمقراطي على الحكومة اللیبیة ترسخ عملیة التحول اولكي تحقق السالم الدائم و . والنزوع نحو اإلقتتال

  :ولتحقیق ذلك یجب األخذ بعین اإلعتبار مایلي مسؤولوبناء قطاع أمني شامل و بدعم دولي و 

ر وطني واسع یشمل جمیع الفصائل والمناطق من خالل حوا ،دفع باتجاه إجراء مصالحة سیاسیةال - 

  .لتوحید القطاع األمني ةمحدداللیبیة ویضع أهدافا واضحة و 

بناء هیكلة فعالة للقطاع األمني ذات مجلس شبیه بمجلس األمن القومي األمریكي لتنسیق مختلف  - 

  .الجهود األمنیة

الحكام العامة و  هیئة األركانرئیس سلطة القیادة الخاصة بوزارة الدفاع و الغامضة و  تبسیط الوظائف - 

  .العسكریین

إعادة التوازن إلى نظام موظفي الجیش من خالل تنفیذ خطة تقاعد لتقلیص كادر كبار الضباط  - 

 ضباطو  نقیبمالزم ثان ومالزم أول و ( وف الضباط األعوان تطویر صف، و المتضخم بشكل تدریجي

  .)الصف
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قوة درع ز رواتب اللجان األمنیة العلیا و الشرطة كي تضاهي أو تتجاو یش النظامي و رفع رواتب الج - 

  .لیبیا

قوة درع ج عناصر اللجان األمنیة العلیا و الوطني بوصفه قوة شاملة من المتطوعین تدم بناء الحرس - 

  .لیبیا لمدة سنتین

   .قوات الشرطة اللیبیةللجیش و تعزیز عملیات التدریب األمریكي والدولي  - 

ین حل مسألة التعارض بو  تنویع عملیات التجنید توضیح مهمة الحرس الوطني وحدود سلطته و  - 

جعله قوة إحتیاطیة بعد الفترة ، ونقل معظم وظائفه للجیش و مسؤولیات الجیش النظاميمسؤولیاته و 

  .اإلنتقالیة
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  الملخص

روه الذي اعتب، قراراألكبر لرجال الدولة و صناع العلى مّر التاریخ الهاجس  یشكل موضوع األمن

كما یمثل . لظروف البقاء واالستمرار، ومن أولویات السیاسة الخارجیة و الداخلیة على حد سواءضمان 

مشكلة من نوع خاص ذلك عندما تفقد الدولة السیطرة على الوضع داخل المجتمع بحیث یسود فیها 

معظم و  ن الفوضى و عدم االستقرار و انتشار الفساد و الظلم و الجرائم المنظمة و غیر المنظمةحاالت م

 ". اإلنفالت األمني" اآلفات اإلجتماعیة هذا ما یؤدي إلى ما اصطلح علیه بـ

اسي في معظم الدول العربیة وخاصة لیبیا، یأصبح اإلنفالت األمني واقعا یومیا یمیز المشهد الس

بین مختلف الجماعات المسلحة من أجل السیطرة على  واالقتتالفي ظل مسلسل التفجیرات و القصف 

النفوذ السیاسي، وأمام عجوز الحكومة التي قد تلجأ إلى إستخدام قوات دولیة للقضاء و الحد من ظاهرة 

بسبب غیاب السلطة بیا الیوم مجموعات من المیلیشیات وذلك الفوضى و تعزیز الألمن، ألن من یحكم لی

المركزیة، وانهیار منظومة األمن، و الدفاع ما یسمح بانتشار وسیطرة المیلیشیات المسلحة ذات اإلنتماء 

یاسیة التي ساهمت في ألن طبیعة النظام السیاسي اللیبي كانت تقوم على التحالفات القبلیة و الس. القبلي

  .صعوبة تأمین الحدود لدول الجوار فيهذا الواقع قد یزید  .منظهور الأل

 

 

  

  

  

  

  



 

 

Sammury 

Security is the theme throughout history major concern to state 

officials and decision-makers , which they saw as a guarantee of conditions 

survive, and the priorities of foreign and domestic policy. A special problem as 

it is when the state loses control of the situation within the community so that 

the prevailing situations of chaos and instability and the spread of corruption 

and injustice and organized and  non organized crime is organized and most 

social ills that's what leads to what has been termed the " security chaos".  

Security chaos has become a daily reality characterizes the political 

scene in most Arab countries, especially Libya, in light of the series of 

bombings and shelling and fighting between various armed groups for control of 

the political influence before the government may resort to the use of 

international forces to eliminate and reduce the phenomenon of chaos deficitand 

enhance security because of ruled Libya today groups of militias and because of 

the absence of central authority and the collapse of the security system and the 

defense allowing the spread and control of armed militias of tribal affiliation, 

because the nature of the Libyan political system was based on tribal and 

political alliances  that have contributed to the emergence of lawlessness, This 

fact may increase the difficulty of securing the border to neighboring countries. 

 


