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ُ
 -2بعد التسجيل سترسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه رسالة مفادها أنه سجل
فيها ،وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد
اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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تنوع األوجه ِ
َ
َ
نسرين أحمد حسين الساداني ومحمد ذنون فتحي
خالد األزهري(ت905هـ)
ُ
َ
ً
نموذجا-
الوعي بتاريخ العجم القديم في الشعر الجاهلي  -األكاسرة أ
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ُ
ً
ليندا باكوز أبرم و منال صالح الدين الصفار
نموذجا-
أ
اإلشاريات
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الشاهد النحوي الشعري في شروح اللمع البن جني (ت 392هـ) معجم وتوثيق _ باب
ً
خالدة عمر سليمان و صباح حسين محمد
املفعول املطلق أنموذجا_
التأويل في ضوء التداولية املعرفية نماذج مختارة من شعر محمد بن حازم الباهلي
عال هاني صبري و عبدهللا خليف خضير
التعليل الصرفي في الدرس اللغوي ألبنية األفعال املزيدة عند ابن ِجني (ت392:هـ):
ً
مصعب يونس طركي سلوم و هالل علي محمود
محورا
الخصائص
سيميولوجيا االسم ودوره في تصوير البعد االجتماعي للشخصية الروائية قراءة في رواية
(رياح الخليج) إلبراهيم السيد طه
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26 - 1
46 - 27
64 - 47
84 - 65
94 - 85
128 - 95
162 - 129
176 - 163
204 - 177
238 - 205
258 - 239
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282 - 259
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َ
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ميمية ابن الرومي في رثاء البصرة دراسة أسلوبية

محمد طه عبد املعين

طارق حسين علي
ُ
ً
نموذجا
املشـتقات في القصائد املعلقات دراسة صرفية داللية معلقة زهير بن أبي سلمى أ
نجيب محمود عالوي

370 - 343
394 - 371
414 - 395
442 - 415
474 - 443
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َ
َ
أحمد خالد أحمد و سعد توفيق عزيز البزاز
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زياد عالء محمود و نزار محمد قادر
محكمة العدل الدولية وقضايا العرب في املغرب العربي (( )1998-1973قضية شريط
َ
َ
َ
ً
أنسام أديب الضاحي و مجول محمد محمود
نموذجا)
أوزو
هجرة القبائل من الجزيرة العربية الى العراق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
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َ
َ
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فائز فتح هللا الرعاش

494 - 475
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ً
عذراء صليوا شيتو
نموذجا
اإلسالمي
ِ

764 – 715
818 – 765
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842 – 819

حبوث الشريعة والرتبية اإلِسالميَّة

َ
أثر السياق القرآني في ورود الصفات الخبرية املوهمة للتجسيم
ياسر عبد العزيز سيدويش و ظافر محمد عبدهللا

868 – 843

حبوث املعلومات وتقنيات املعرفة

ُّ
التحول لخدمات املعلومات الرقمية في املكتبات الجامعية العراقية
سالم جاسم عبدهللا العزي

892 – 869

حبوث علم النفس وطرائق التدريس

َ
تقويم كتاب مادة األدب والنصوص للصف الرابع العلمي من وجهة نظر تدريسييها
َ
عدنان حازم عبد أحمد
َ
ُّ
اإلنسانية في
املرونة املعرفية وعالقتها بأساليب التعلم لدى طلبة كلية التربية للعلوم ِ
شيماء طلب النجماوي
جامعة املوصل
َ
اإلطار املفاهيمي ملنظومة األمن العام
ِ

914 – 893
972 – 915

حبوث القانون

مصلح جميل أحمد و مجيد خضر أحمد

1010 – 973

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

اإلِطار املفاهيميّ ملنظومة األَمن العام
مصلح مجيل أمحد  و جميد خضر أَمحد
تأريخ التقديم2022/1/2 :



تأريخ القبول2022/4/10 :

المستخلص:

المنظومة األَمنيَّة لها أهمية كبيرة في حياة الدول والشعوب؛ أل َّ
َن مفهوم األَمن

مفهوم فضفاض وذو معنى واسع فقد تناولته اتجاهات فقهية متعددة ،منها االتجاه التقليدي
واالتجاه الحديث وغيرها ،وكل اتجاه يتضمن تصورات ونظريات مختلفة ،كالتصور الواقعي
(سياسة القوة) والمدرسة الواقعية في االتجاه التقليدي ،فظهرت آراء تبني مفهوم األَمن على

أساس الفاعل في بناء وتأمين األَمن الوطني مستندة القوة والمصلحة هي كأساسين للواقع
االجتماعي ،وتعد الدولة الفاعل األصلي والضروري في تأمين األَمن الوطني ،ومنها ما

بنت مفهوم األَمن على طبيعة الوضع السياسي للعالم ،بوصفها طبيعة فوضوية لمجموعة

من الوحدات المتنافسة تدفع هذه الوحدات (الدول) ِإلى زيادة قوتها لضمان أمنها لوطني،
يتضمن جوانب متعددة إِ َّال أََّنها تشترك في المرتكزات الفكرية
والتصور اليبرالي الذي
َّ
َما النظرية البنائية التي ينظر ِإلى المجتمع بوصفه مبنى اجتماعيا،
والسياقات التأريخية ،أ َّ

فتُ َعد الدول هي الخالقة للفوضى ،فيما أَ َّن النظرية النقدية تستعمل شعا ار لفلسفة التشكك في
الحياة االجتماعية والسياسية الحديثة من خالل أَسلوب النقد المتأصل ،ثَُّم في األخير
التأثير الكبير للعولمة في مفهوم األَمن الَّتي انعكست على السيادة الوطنية للدول ،وعلى
أمنها االقتصادي وعلى تبعية اقتصاديات هذه الدول القتصاديات الدول الرأسمالية الكبرى،
فضال عن تأثيرها على األَمن االجتماعي من خالل التسبب في زيادة الفجوة بين األغنياء

َّ
االجتماعية التي تؤثر باتجاه عدم استقرار البلد وضعف التماسك
والفقراء ،وحدوث المشاكل
االجتماعي ،وفي زيادة الجرائم أَمن الدولة سواء من الداخل أَم الخارج.

الكلمات المفتاحية :األَمن  ،القانون ،العولمة ،الجرائم .المعضلة األَمنيَّة .
 طالب ماجستير /فاكلتي القانون والعلوم السياسية وا إلدارية /جامعة سوران.
 أُستاذ /فاكلتي القانون والعلوم السياسية و إ
الدارية /جامعة سوران.
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المقدمة

تُعد منظومة األَمن العام إحدى المنظومات الرئيسة والمميَّزة في الدولة ،وأَ َّن هذا
المصطلح يحيطه الغموض والسرية؛ ألَ َّن عمل المنظومة األ َّ
َمنية يتسم باألهمية الكبيرة
وفي الوقت نفسه يتميز بالتعقيد والخطورة ،لكونها تحافظ على أمن الدولة الداخلي

والخارجي وال توجد دولة على وجه المعمورة دولة بإمكانها االستغناء عن هذه المنظومة،

وأن مفهوم أمن الدولة مفهوم معقد وشائك؛ ِإذ تناولته العديد من المدارس الفكرية بالدراسة

ووضعت الكثير من النظريات لتفسير وبيان هذا المفهوم ،ويؤثر ذلك سلبا في تحديد إِطار

للجرائم التي تقع ضمن إِطار اختصاصها.
أهمية البحث:

تُعد مسألة أمن الدولة الداخلي والخارجي ،من المسائل ال َّ
مميزة بالنسبة لكل دولة،
وليس بالنسبة للدولة ذاتها فقط ولكن يمتد أهميتها لكل المجتمع الدولي ،فأمن الدولة

الداخلي والخارجي كذلك أم الدولة في المجاالت األُخرى كاألمن االقتصادي والبيئي
ونحوها كلها تعد من العوامل األس َّ
اسية في حفظ كيان الدولة واستقرارها وتطورها.

هدف البحث:

تكمن هدف البحث في الوصول ِإلى مفهوم األمن ،وبيان تشكيالته واختصاصاته ،من

خالل بيان كفيفية تناول الفقهاء والمذاهب الفكرية الفلسفية له ،وتوضيح ماهية جرائم أمن

الدولة ،بغية الوصول ِإلى ِ
اإلطار المفاهيمي لمنظومة األَمن العام في الدولة ،ومدى دور

هذا الجهاز المهم في الدولة في مكافحة الجرائم المنظمة التي بدأ أثرها في تصاعد على
أَمن الدولة الداخلي والخارجي.
إشكالية البحث:

وجود تداخل بين مفهوم األَمن على المستوى الداخلي ومفهومه على المستوى

الدولي  ،بسبب القواسم المشتركة بينهما ،وكذلك التغييرات الثورية والجذرية في المجتمع
الدولي ،وأثرها في إِيجاد هذا التداخل ،فضال عن التساؤل في مدى أثر العولمة في خلق
وتعميق التداخل.
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فرضية البحث:

فرضية البحث تكمن في أَ َّن " مفهوم منظومة العام على المستوى الداخلي يختلف
عن مفهومه على المستوى الدولي يتعلَّق ،وفي تأثير عدم وضوح مفهوم أمن الدولة على
تحديد نطاق الجرائم الواقعة عليه.
منهج البحث:

اتبعنا في كتابة هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف مفهوم

أمن الدولة وجرائم أمن الدولة وخصائصها ،وتحليل المواقف الفقهية في مجال بحث مفهوم
األَمن واختصاصاته ،وكذلك وصف أثر العولمة على جرائم األمن.
خطة البحث:

المبحث األ ََّول :مفهوم األَمن العام وتشكيالته واختصاصاته.

المطلب األ ََّول :االتجاهات التقليدية لمفهوم األمن.

المطلب الثاني :االتجاهات الحديثة لمفهوم األَمن العام:
المطلب الثالث :أثر العولمة على مفهوم األمن:

المبحث الثاني :تشكيالت منظومة األَمن العام ومفهوم جرائم أمن الدولة.

المطلب األ ََّول :تشكيالت األَمن العام ووظائفه:

المطلب الثاني :مفهوم وجرائم أمن الدولة وخصائصها.

المبحث األَول :مفهوم األَمن العام وتشكيالته واختصاصاته

تناولت مفهوم منظومة األَمن العام عدة نظريات ومدارس فقهية بين اتجاهات

تق ليدية واقعية وليبرالية واتجاهات حديثة ،كما أَ َّن العولمة وتأثيراتها المباشرة ِ
اإليجابية على
عمل منظومة األمن ،من خالل ثيرها على السيادة الوطنية من خالل التأثير علة صناع

القرار في الدول القومية وعلى األَمن االقتصادي للبلدان ،وعلى انتشار الجريمة ،ولتناول
كل هذه األمور أرتأينا تقسيم هذا المبحث على ثالثة مطالب وفقا للترتيب اآلتي:
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المطلب األَول :االتجاهات التقليدية لمفهوم األمن:

لتوضيح وبيان مفهوم األَمن العام وتشكيالته نقسم هذا المطلب إِلى ثالثة فروع ،في

المطلب األ ََّول نعرف مفهوم األمن ،والمطلب الثاني نبين فيه االتجاهات التقليدية لمفهوم
األمن ،والمطلب الثالث نخصصه لبيان االتجاهات الحديثة لمفهوم األمن.

أوالً :التصور الواقعيُ :ي َعد التصور الواقعي " "Realistic perceptionأَو "سياسة
القوة" 1من أقدم النظريات في العالقات الدولية وأكثرها شيوعا ،2وهو مصطلح معروف في
دراسات العالقات الدولية ،يطلق على مقاربات نظرية معينة ،3وتعود األُصول الفكرية

والفلسفية للنظرية الواقعية ِإلى طروحات المؤرخ اإلغريقي " "Thucydidesثيوسيديدسو،
الذي عاش في أثينا ( 395-460ق.م) ويعد أعظم مؤرخ إغريقي وأَ َّول من دون التأريخ
وفق النم ط العلمي واتباع الموضوعية والدقة في تحري الحقيقة ،4تجلت ذلك في كتابه

المشهور" " History of the Peloponnesian Warالذي فسر فيه أَسباب الحروب

التي دامت ال ُم َّدة الواقعة بين ( 404-431ق.م) ،بين مدينتي "أثينا" و"أسبارطة" وأرجع
هذه الحروب ِإلى تنامي قوة أثينا العسكرية ،األمر الذي َّ
عدتها أسبارطة تهديدا لها،5
وكذلك أعمال المفكر والحكيم الهندي ،الوزير كوتيليا " 312-296( "Kautilyaق.م)، 6

الذي ركز على الجوانب األخالقية في السياسة الواقعية.

 1غراهام ايفانز و جيفري نوينهان ،قاموس بنغوين للعالقات الدولية ،مركز الخليج لألبحاث ،ط،1

 ،2004ص.636

 2سكوت بورتشيل ،جاك دوينلى وآخرون ،نظريات العالقات الدولية ،ترجمة محمد صفار ،ط ،1المركز
القومي للترجمة ،القاهرة ،2014 ،ص.51

 3مارتن غريفيثس و تيري أوكاالهان ،المفاهيم الساسية في ،العالقات الدولية ،مركز الخليج لألبحاث،
دبي ،2002 ،ص.453

 4منير البعلبكي ،معجم اعالم المورد ،ط ،1دار العلم للماليين ،بيروت ،1992 ،ص .153

 5م.م ميثاق منحي دشر ،النظرية الواقعية :دراسة في االصول واالتجاهات الفكرية الواقعية المعاصرة)

قراءة في الفكر السياسي االمريكي المعاصر) ،مجلة أهل البيت عليهم السالم ،العدد  18 ،20ديسمبر

 ،2016ص .388

 6آمال محمد عبدالرحمن عوض ،النظرية الواقعية والنظرية الليبرالية في العالقات الدولية ،رسالة
ماجستير مقدمة إلى جامعة األزهر-غزة2016 ،م ،ص.22
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عقب انتهاء الحروب الدينية في أوروبا بين اتباع المذهب البروتستانتي والرومان الكاثوليك
في الواليات األَلمانية بعد عقد معاهدة ويستفاليا ( )Westphaliaفي  15مايو 1648م

وما أعقبها من نشأة الدولة القومية ،ساد التصور الواقعي لألمن وبقي ِإلى يومنا هذا على
الرغم من أن المعادلة األَمنيَّة صاغت فيها افتراضات جديدة إِ َّال أ َّ
َن هذا المنظور ال ازل

ٍ
بقرون عدة ظهر التصور الواقعي الَّذي
ُي َعد األكثر تأثي ار في العالقات الدولية  ،وبعده
عرفت بالواقعية األصولية " ،"Fundamentalistفي أفكار المفكر اإليطالي (-1494
1512م) نيكولو دي بيرناردو دي ميكافيلي " Niccolò di Bernardo dei
 ،"Machiavelliليؤكد على ما ذهب إليه ثيوسيديدسَّ ،الذي رأى بأََّنه ليس على الحاكم
أن يحتفظ بالفضيلة إذا ما أراد االحتفاظ بالحكم ،1وأعقب ذلك أفكار المفكر والفيلسوف

االنجليزي توماس هوبز " "Thomas Hobbesالتي يستند إليها أتباع المدرسة الواقعية،2
الَّتي عرفت بالواقعية الدستورية َّ 3Constitutionalistالذي أعطى األفضلية في العالقات
الدولية إِلى النزاعات التي تحدث بين الدول ،فوفق هذا التصور فإن الدولة هي الفاعل
األساسي في العالقات الدولية وهي أَبرز قيمة يمكن المحافظة عليها ،ويعَّرف أتباع هذه

المدرسة "األمن" بأََّنه التحرر من التهديدات العسكرية الموضوعية ،في ظل بقاء الدولة في
نظام دولي فوضوي ،4الهيكل الدولي فوضوي ،أي أََّنه ال توجد سلطة سيادية ،وقد رأى
العالم األلماني (ألبرت أينشتاين  )Albert Einsteinأََّنه يمكن القضاء على الحروب

من خالل إنشاء هيئة قضائية وتشريعية وبموافقة جميع الدول ،لتسوية النزاعات الناشئة
بينهم ،بحيث يلتزم الجميع بق ارراتها وأوامرها والقبول بأحكامها ،5إِ َّال أ َّ
َن تحويل المجتمع

 1ميكافيللي ،األمير ،ترجمة أكرم أمين ،مكتبة ابن سينا ،القاهرة ،2004 ،ص .30-27

 2أ .عبد الرفيق كشوط ،االمن والتحول في المرجعيات والقيم :من منظور واقعي إلى األمننة ،بحث
منشور في مجلة العلوم اإلنسانية ،العدد الثالث ،جوان  ،2015ص .26

 3د .أنور محمد فرج ،نظرية الواقعية في العالقات الدولية ،مركز كوردستان للدراسات األمنية ،السليمانية،

 ،2007ص .177

 4مارتن غريفيثس و تيري أوكاالهان ،المصدر السابق ،ص.453

 5سيغموند فرويد – ألبرت اينشتاين ،لماذا الحرب ،ترجمة جهاد الشبيني ،ط  ،1منشورات تكوين،
الكويت ،2018 ،ص .36
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الدولي الراهن حسب ما بينه رائد السياسة الدولية األلماني هانز يواخيم مورغنثاو ،للدول

المستقلة ذات السيادة ِإلى دولة عالمية واحدة من األمور المستحيلة في الوقت الراهن،1

ومن ثَُّم فِإ َّن األ ََّولوية األُولى لكل دولة هي ضمان أَمنها.

المدرسة الواقعية ظهرت بصورة فعالة عقب الحرب العالمية األُولى ،وقامت بدراسة

وتحليل العالقات الدولية وحاولت فهم وتفسير الظواهر الدولية ،ومن مسلماتها ،أََّنها تقوم

على مفهوم القوة والمصلحة الوطنية ،والجماعة هي أساس الواقع االجتماعي ،وأَ َّن هذه
النظرية متأثرة بمفهوم الدولة عند " "Hegelبوصفها حقيقة موضوعية وأن وجودها منفصل
عن وجود األفراد ،كما أَ َّن السياسة ال تتحدد باألَخالق حسب ما جاء به نيكولو ميكافيللي،
ونادى بها كل من توماس هوبز " "Thomas Hobbesو جون بوودن " John

.2"Bowden

بمااا أَ َّن الدولااة فااي نظاار أصااحاب هااذه المدرسااة هااي الفاعاال األساسااي فااي تااأمين

األَمن الوطني ،والدولة هي الموضاوع المرجعاي واألَساساي لألمان ،فمان هاذا المنطلاق علاى
الدولااة تطااوير قاادراتها العسااكرية ،وتقويااة ساايطرتها لاايس فقااط علاى إقليمهااا باال علااى األقاااليم

األُخرى لضمان أَمنها وبقائها ،وأن تكون قوتها الدفاعية قادرة علاى ردع أي هجاوم عادواني
محتماال ،3وماان مساالمات هااذا التصااور عاادم وجااود ساالطة مركزيااة دوليااة قااادرة علااى الضاابط
والااتحكم بساالوك الدولااة ،فااي ظاال مااا يسا َّامى بالطبيعااة الفوضااوية للنظااام الاادولي ،وفااي هااذا
يقاول العاالم والسياساي األمريكاي " "Kenneth Neal Waltzالَّاذي ُي َعاد مان أبارز العلمااء
فااي مجااال العالقااات الدوليااة ،إِ َّن األَماان هااو الغايااة األساامى فااي ظاال الفوضااى ،4متااأث ار بمااا
 1هانز جي  .مورجنتاو ،السياسة بين األمم الصراع من أجل السلطان والسالم ،ترجمة خيري حماد،
الجزء االول  ،1964 ،ص.203

 2لخميسي شيبي ،األمن الدولي والعالقة بين منظمة حلف شمال األطلسي و الدول العربية – فترة ما بعد
الحرب الباردة –  ،2008 - 1991رسالة ماجستير مقدم إلى جامعة الدول العربية ،المنظمة العربية
للتربية والدراسات العربية ،القاهرة ،2009 ،ص.25

 3غراهام ايفانز و جيفري نوينهان ،المصدر السابق ،ص.637

4 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, New York, Mac-grawHill, 1979, p126.
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 ،Frederickالباحا ااث األمريكا ااي

في القانون الدولي والعالقاات الدولياة الاذي قاال "ماادام فكارة االعتمااد علاى الانفس موجاودة،

ف ا َّ
اإن ه اادف الحف اااظ عل ااى حال ااة الق ااوة لش ااعب م ااا ه ااو ه اادف يس اامو عل ااى ك اال االعتب ااارات

األُخ ا اارى" ،1كم ا ااا أن  Waltzي ا اارى بخ ا ااالف الا ا اواقعيين التقلي ا ااديين با ا اأَ َّن الف ا ااارق كبيا اار ب ا ااين
النظااامين ،ال ااداخلي وال اادولي عل ااى ال اارغم م اان أن انتظ ااام مس ااار الح اارب والتا اوازن والصا اراع
موجاود فااي كال ماان السياسااتين؛ ألَ َّن أَمان الماواطنين فاي السياسااة الداخليااة مان مهااام الدولااة

بينمااا فااي النظااام الاادولي فا َّ
اإن تحقيااق األَماان يكااون باعتماااد الدولااة علااى نفسااها أَو مااا يساامى
بمبادأ المسااعدة الذاتياة " ،"Self helpبسابب عادم وجاود حكوماة مركزياة علياا تحكام الادول
وقااادرة علااى تااأمين األَماان الاادولي ،2وبهااذا فكلمااا كلمااا تحقااق األَماان لدولااة مااا نتيجااة زيااادة

قوته ااا العس ااكرية ،ص ااار انع ااداما ألم اان دول ااة أُخ اارى أَو تهدي اادا له ااا ،وه ااذا م ااا يطل ااق علي ااه

"المعضلة األَمنيَّة  ،3"The security dilemmaأَو المأزق األمني ،4وقاد الحاظ عادد مان
الكت اااب المعاصا ارين أَ َّن الم ااؤرخين  Xenophonو  Thucydidesيص اافان الظ ااروف ب ااين
الوح اادات السياس ااية الت ااي وص اافت من ااذ ذل ااك الح ااين بالمعض االة األ َّ
َمني ااة ،5وق ااد ص ااا ه ااذا

المص ااطلح ألول ما ارة الع ااالم األَلم اااني Herz

H.

 Johnف ااي ع ااام 1951م فااي كتاب ااه
6

 ، Idealis internationalism and security dilemmaكمااا أشااار إليااه المااؤرخ

 1كينيث .ن .ولتز ،اإلنسان والدولة والحرب تحليل نظري ،ترجمة عمر سليم التل ،هيئة أبو ضبي
للسياحة والثقافة ،ط2013 ،1م ،ص.310

 2خالد معمري جندلي ،التنظير في الدراسات األمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة دراسة في الخطاب
األمريكي بعد  11سبتمبر ،رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة باتنة2008 ،م ،ص.90

 3لخميسي شيبي ،المصدر السابق ،ص.27

 4يسين طرشي ،حكيمي توفيق ،المعضلة األمنية الدولية ،2006 ،Univ de Batna ،ص .7
5 Alan Collins, THE SECURITY DILEMMAS OF SOUTHEAST ASIA, ISEAS,
2000, p3.

6 JOHN H. HERZ, Idealis internationalism and security dilemma, World

Politics, Cambridge University Press, Vol. 2, No. 2, Jan., 1950, pp. 157-180.
https://www.jstor.org/stable/i308594.
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البريط ا اااني هرب ا اارت butterflied

.1HumainRelation-1954

 Herbertف ا ااي كتاب ا ااه،

and

History

إِ َّن الطبيعة الفوضوية للنظ ام الدولي تجعل العالم عبارة عن مجموعة من الوحدات

المتنافسة لزيادة قوتها العسكرية لغرض ضمان أَمنها الوطني؛ ألَ َّن الرغبة في الحصول
على مزيد من القوة تتجذر في الطبيعة المعيبة للبشرية ،كتب كانط عن "الطبيعة الشريرة

لإلنسان" ،2فإن الدول تنخرط باستمرار في صراع لزيادة قدراتها" ،3وفق مبدأ كل لنفسه"،
وبهذا نجد أن تحقق األَمن بالنسبة لدولة ما يؤدي ِإلى حالة الال أَمن بالنسبة لدولة أُخرى،

التي تسعى هي األُخرى لزيادة إنفاقاتها العسكرية وتطوير قدراتها الدفاعية ،ومن هذه
الدوامة ينتج حالة عدم الشعور باألمن ومن ثَُّم زيادة احتمالية قيام الحروب ،4وهذا ما
يطلق عليه بالمعضلة األَمنيَّة " ،"The Security Dilemmaأَو ما يطلق عليه بعضهم

بالمأزق األَمني ،والكثير من الباحثين يستخدمون مفهوم المعضلة األَمنيَّة لبيان ظهور
الصراع وتصاعده بين األعراق ،5أي أَ َّن المعضلة األَمنيَّة هي حالة تؤدي فيها اإلجراءات
التي تتخذها الدولة لزيادة أمنها إِلى ردود أفعال من دول أُخرىِ ،م َّما يؤدي إِلى انخفاض

أمن الدولة بدال من زيادته ،ويجد بعض الباحثين في العالقات الدولية أن المعضلة
1

يسين

طرشي،

حكيمي

توفيق،

المعضلة

 ، https://www.academia.edu/19827363/ص.7

األمنية،

بحث

منشور

في

الموقع

 2كتب كانط عن "الطبيعة الشريرة لإلنسان" حيث يرى بأن مبدأ الشر كائن في النفس البشرية بجوار
الخير وأنه متأصل في الطبيعة البشرية ،للمزيد ينظر في (ايمانويل كانط ،الدين في حدود مجرد العقل،

ترجمة فتحي المسكيني ،جداول للنشر والتوزيع ،ط ،1الكويت ،2012 ،ص .65و Ernest R.
May,Richard Rosecrance, and Zara Steiner, History and Neorealism,

Cambridge University, New york, 2010, p 66.

3 Paul D. Williams, Security Studies An Introduction, Routledge, 270 Madison
Avenue, New York, NY 10016, 2008, p17.

 4دوالي حسن ،البعد األمني في العالقات األورومغاربية ، ،رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الدكتور
الطاهر موالي سعيدة ،2018 ،ص.33

Robert Jervis; "Cooperation anedr security dilemma world politics

5

vol,30.2.january 1978, p174.
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األَمنيَّة هي أَبرز مصدر للصراع في العالقات الدولية ،ويجادلون بأََّنه في العالم الدولي ال
يوجد احتكار مشروع للعنف (أي ال توجد حكومة عالمية) ونتيجة لذلك  ،يجب على كل

دولة أن تعتني بأمنها وبقائها؛ ولهذا السبب؛ فِإ َّن الهدف األساسي للدول هو تعظيم أمنها،
حتى إذا كان هدف الدولة هو حماية أمنها ،وليس لديها أية نية إللحاق األذى باآلخرين،

َّ
فإن العديد من اإلجراءات التي اتخذتها الدول لزيادة أَمنها كشراء األسلحة وتطوير تقنيات
عسكرية جديدة ،سوف يقلل من أَمن اآلخرينَّ .1
إن تقليص أمن اآلخرين ال يضع الدولة

تلقائيا في معضلة ،ولكن بسبب البنية الفوضوية ،إذا تسلحت دولة واحدة َّ
فإن الدول

األُخرى ستتبعها وذلك ألََّنه ال يمكنهم معرفة ما إذا كانت الدولة المسلحة ستستعمل قدراتها
العسكرية المتزايدة للهجوم في المستقبل أم ال ؟ ولهذا السبب تكون الدول أمام خيارين ،إما
زيادة قدراتهم العسكرية من أجل إعادة توازن القوى ،أَو شن هجوم وقائي لمنع الدولة

المسلحة من زعزعة التوازن في المقام األ ََّول.2

لقد تم انتقاد هذه النظرية من قبل الكثير من المفكرين والساسة ،وقد َع َّد فرانسيس
فوكوياما َّ
بأن للواقعية كثير من العيوب ،3ولهذا نجد أََّنه على الرغم من ازدياد الدعوات
المعادية للحرب عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ،الَّتي تنادي بإحالل السالم العالمي
ونبذ الحروب التي ال تجلب معها ِإ َّال الهالك والدمارَّ ،
فإننا نجد حتى في الوقت الحاضر

أن التنافس العسكري اليزال قائما ،من خالل صنع أَو شراء أسلحة متطورة ،فقد قامت
روسيا بنشر غواصاتها غير المأهولة ( )UUVsفي المحيط الهادئ إلخافة أمريكا ،وفي

المقابل قامت أمريكا بتمكين غواصاتها من الكشف عن السفن المغمورة األُخرى على

1 Robert Jervis, ibid, 173.

2 Anders Wivel, Security dilemma, Preprint of article published in Bertrand

Badie, Dirk Berg-Schlosser and Leonardo Morlino (eds) I nternational
3

Encyclopedia of Political Science, Thousand Oaks: Sage, 2011.

فرانسيس فوكوياما ،نهاية التأريخ واإلنسان األخير ،ترجمة د .فؤاد شاهين وآخرون ،مركز المدى

القومي ،بيروت ،1993 ،ص .261
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مسافات أكبر ،مع تقليل مخاطر الكشف المضاد ،1كذلك تحاول إيران تطوير منشآتها
النووية لتقوية قدرتها القتالية لتأمين أمنها القومي وتركيا أَيضا تحاول تقوية دفاعاتها

الجوية؛ ألََّن ها تقع تحت تهديد الصواريخ الباليستية بسبب وضعها مع سوريا فضال عن
أزمتها مع اليونان وقبرص ،األمر الذي دفعها إِلى شراء نظام صواريخ ( )S400روسي

الصنع ،ومن جهة أُخرى تؤدي انسحاب أمريكا من معاهدة األجواء المفتوحة (ِ )OSTإلى

تقويض األَمن األوروبي األطلسي في ظل الوضع العالمي المتقلب اليوم ،2كل ذلك تؤدي

َما بصدد القضاء الدولي فإن تحكم الدول
إِلى المأزق االمني الذي من الصعب معالجته .أ َّ
العظمى بمجلس األَمن وبالتالي الهيمنة على محكمة العدل الدولية بوصفها الجهاز
القضائي الدولي األسمى ،جعل هذه المحكمة مشلولة وغير قادرة بصورة فعالة على
مواجهة التهديدات التي يتعرض لها األَمن والسالم الدوليين ،إِ َّال إذا توافقت مصالح الدول
العظمى المهيمنة على هذه األَجهزة.
ثانياً :التصور الليبرالي :تُ َعد الليبرالية ( ،)Liberalismمن المصطلحات الغامضة منذ
نظر لكثرة ميادينها كالعلوم السياسية ،والعلوم االجتماعية ،وعلم
نشأتها والى يومنا هذا ،3ا
الالهوت والفلسفة وغيرها ،وهي في تطور مستمر ،لذلك ليس من السهل وضع تعريف

دقيق لها ،كما َّ
أن مصطلح الليبرالية لم يتبلور على يد مفكر واحد واَّنما كانت حصيلة
أفكار العديد من المفكرين والفالسفة ،لهذا ال يمكن تنسيبه إِلى جون لوك ( John

1 Kris Osborn, America's Secret Plan to Track Down Russian and Chinese
Submarines, article published in The National Interest, 21/7/2017.

2 Anatoly Antonov, America’s Withdrawal from the Open Skies Treaty

Undermines Euro-Atlantic Security, article published in, The National Interest,
4/6/2020.

 3رونالد ستومبرج ،تأريخ الفكر األوروبي الحديث ،1977 - 1601ترجمة أحمد الشيباني ،دار القارئ
العربي ،ط ،1994 ،3ص .337

982

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

 )Lockeأَو جان جاك روسو ( )Jean-Jacques Rousseauأَو جون ستيوارت مل
(.1)John Stuart Mill

النظرية الليبرالية هي نظرية متعددة الجوانب ،وقد يتعارض فيما بينه من الناحية

المعرفية والفكرية حتَّى وان اشتركت في المرتكزات الفكرية والسياقات التاريخية ،فكل اتجاه
يختلف عن اآلخر في أُصوله الوجودية ( )Ontologyوالمعرفية ( ،)Epistemologyكما
امتزج هذا االتجاه بوضوح في كتابات عالمي السياسة األمريكيين ( Michael W.
 ،)Bruce Martin Russett & Doyleاللذان أكدا على المتغير األمني في التحليل
 1د .معن زيادة وآخرون ،الموسوعة الفلسفية العربية ،مج  ،1ط ،1معهد اإلنماء العربي ،1986 ،ص

.365

يبدو أن مصطلح الليبرالية مشتقة من األصل الالتيني ( )liberوالتي تعني (الحر) ،قد استخدم ألول مرة
في فرنسا خالل سنوات الحكومة اإلدارية األولى ،و ربما يكون أول من استخدمه هو بنيامين كونستانت

في عام  1796الذي تحدث عن "األفكار الليبرالية" ،وبصورة عامة تعني الليبرالية تحرر اإلنسان من
جميع القيود السياسية واالقتصادية والفكرية المفروضة عليه ،ولقد تم اطالق مصطلح الليبرالي ألول مرة

في البرلمان االسباني ( ،)Cortes Generalesفي عام  ،1814وهذا المفهوم يعتبر ضرب من ضروب
المثالية التي دعى إليها أفالطون في مدينته الفاضلة ،كما إننا نجد أن هذا المفهوم ظهر في األفكار التي

طرحها الفيلسوف األلماني (إيمانويل كانت  )Immanuel Kantالذي يعتبر المرجع الفكري لهذا االتجاه

في القرن الثامن عشر ،فقد بين في كتابه ( )Perpetual Peaceبأنه يمكن إقامة سالم دائم من خالل

إقامة حكومة جمهورية دستورية .و كحركة فكرية ظهرت في بدايات القرن التاسعة عشر في أوروبا  ،بينما
استعمل ألول مرة بالمعنى السياسي في إنجلت ار في أوائل القرن التاسعة عشر ،عندما سمى المحافظين

خصومهم بمصطلح "الليبراليين" .وهي تعني تحرر اإلنسان من جميع أنواع السيطرة واالستبداد ،سواء من

الدولة أو المجتمع .للمزيد ينظر في
p 1133

William H.McNeil, Wrold History, volume 3,

 Berkshire publishing grop, 1940,و

Samuel Freeman, Political

Institutions, Political Philosophy, Political Values, Beliefs, and Ideologies, Oxford

 Research Encyclopedia of Politics, USA, 2017, p 4.و وليد سعيد أبو حماد ،فرضيات
النظرية الليبرالية لتسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،رسالة ماجستير مقدم إلى جامعة األزهر-غزة،

كلية اآلداب والعلوم االنسانية .2019 ،وكذلك ينظر في Donald M. Borchert, Encyclopedia of
 ،philosophy / Donald M. Borchert, 2nd ed, V5, 2006, pp319وأيضا في د .معن زيادة
وآخرون ،الموسوعة الفلسفية العربية ،المجلد الثاني ،ط  ،1معهد اإلنماء العربي ،1988 ،ص .1155
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الديمقراطيَّ ،
ألن انتشار الديمقراطية تفتح آفاق جديدة أمام السياسة الدولية لترسيخ السالم
واألمن.1

وصف " " Kantسياسة توازن القوى "بحالة الوحشية التي ال تخضع ألي قانون"2

ونتيجة لتبني المدرسة الليبرالية لفكرة السالم الديمقراطي المأخوذة من فكرة السالم الدائم

التي طرحها " .3"Kantوقد أعلن رئيس الوزراء االيطالي رومانو برودي " Romano
 "Prodiفي عام َّ ،1997
أن أَبرز مشكلة متعلقة بسالمة الدول لم تعد مشكلة األمان

الخارجي ،واَّنما مشكلة داخلية وهي سالمة المواطنين في حياتهم اليومية.4

خالصة القول إِ َّن الدراسات األَمنيَّة التقليدية (الواقعية والليبرالية) قد اعتنت ضمنيا

باإلبقاء على الوضع الراهن ،ومنع التغيرات الثورية والجذرية في المجتمع الدولي ،وبمفهوم

المخالفة َّ
فإن األَمن وفقا لهذا االتجاه (االتجاه التقليدي) هو العمل على ما هو مستقر

وثابت حاليا وعدم التغير حتى نحو ما هو أكثر تطو ار ،ومن ثَُّم نرى أَ َّن هذا االتجاه بشقيه

قاصر في تعريف األَمن؛ ألََّنه على الرغم من وجود عصبة األُمم،
الواقعي والليبرالي
ٌ

 1خالد معمري جندلي ،التنظير في الدراسات األمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة دراسة في الخطاب
األمني األمريكي بعد  11سبتمبر ،بحث ماجستير مقدم إلى جامعة باتنة ،2008 ،ص .93

 2أوشن نصر الدين ،مدى تأثر حقل الدراسات األمنية بالتنظير في حقل العالقات الدولية ،رسالة
ماجستير مقدمة إلى جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي.2013 ،

 3تحدث إيمانويل كانط ( )1970عن سالم دائم قائم جزئيا على الدول التي تشترك في "الدساتير
الجمهورية" .والتي بات من الصعب تجاهل حقيقة السالم التجريبية بين الديمقراطيات ،وخاصة بعد أن

تزايدت أعداد الدول الديمقراطية ،بالرغم من بقاء حروب قليلة ،أو التهديدات الخطيرة للحرب ،إال أنه

بمعايير الحرب المختلفة والنزاعات الدبلوماسية العسكرية ،ومختلف مقاييس الديمقراطية ،فإن الندرة النسبية
للصراعات العنيفة بين الديمقراطيات ال تزال صامدة ،ومن هذا المنطق ،نجد أنه كلما ازداد عدد

الديمقراطيات في العالم ،كلما قل عدد الخصوم المحتملين وبالتالي اتسعت ما سماه الليبراليين بمنطقة

السالم " ."Zone of peaceللمزيد ينظر فيBruce Russett, Grasping the Democratic :

Peace, PRINCIPLES FOR A POST–COLD WAR WORLD.

4 Lucia Zedner, The concept of security: an agenda for comparative analysis,

Legal Studies, Corpus Christi College, University of Oxford. Volume 23, Issue 1
March 2003 , pp. 153-176.
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واألُمم المتحدة ،غيرها من المنظمات الدولية التي تعمل من أجل إحالل السالم العالمي،

غير أََّنها لم تستطع أ ن تمنع الحرب العالمية الثانية ،وغيرها من الحروب التي حدثت
وتحدث بين الدول.

المطلب الثاني :االتجاهات الحديثة لمفهوم األَمن:
أوالً :النظرية البنائية :غالبا ما يرتبط ظهور البنائية بنهاية الحرب الباردة ِإ َّال أ َّ
َن هذه

النظرية ليست جديدة من الناحية الفلسفيةَّ ،
مصدر
ا
فإن فكرة البناء ألَي مجتمع بوصفها
الستق ارره ،نجدها في المجتمع المثالي الذي دعا إليه أفالطون ،إذ إِ َّن الفئات المشاركة في

الهيكل االجتماعي تقوم باألنشطة التي تُسهم ف ي تحقيق التناغم االجتماعي العام ،كما
1
يمكن تتبعها في كتابات الفيلسوف اإليطالي جيامباتيستا فيكو ()Giambattista Vico
في القرن الثامن عشر ،فوفقا لفيكوَّ ،
فإن العالم الطبيعي صنعه اهلل ،لكن العالم التاريخي

صنعه اإلنسان ،وأَ َّن التأريخ بوصفه عملية تطورية يخضع لتأثير ِ
اإلنسان ،فجعل أوغست
كونت ( ،)Auguste Comteو()Herbert

2

هذه الفكرة أساسا لمفاهيمهما حول

المجتمع ،ويرى أصحاب هذه النظرية ،العالم كأََّنه مبنى اجتماعيَّ ،
وقدم الكسندر فيندت

( ،3)Alexander Wendtفي كتابه ( ،4)World of our Makingعام 1995مثاال
ممتا از وضح فيه البناء االجتماعي للواقع ،وقال َّ
بأن ( )500سالح نووي بريطاني أقل

1 Stephen Bronner. “Constructivism “Methodological Debates: Post-Positivist
Approaches. http://www.huma/illuminations/.
 2هربرت سبنسر ( )Herbert Spencerهو فيلسوف بريطاني ( ،)1903-1820الذي اوجد مصطلح

"البقاء لألصلح " .رغم أن القول ينسب عادة لداروين .وقد ساهم سبنسر في ترسيخ مفهوم االرتقاء،
واعطى له ابعادا اجتماعيا ،فيما عرف الحقا ب الدارونية االجتماعية .و هكذا يعد سبنسر واحدا من

مؤسسي علم االجتماع الحديث.

 3الكسندر فيندت ( ،)Alexander Wendtعالم سياسة ألماني ولد في ماينتس (1958 )Mainzم ،
وأستاذ جامعي من الواليات المتحدة ،وألمانيا.

 4د .بن صايم بونوار ،النظريات األمنية ،محاضرات في مقياس النظريات األمنية لطلبة الماستر 1
تخصص دراسات استراتيجية وأمنية ،جامعه أبوبكر بلقايد تلسمان ،2016 ،ص.66
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تهديدا للواليات المتحدة األَمر َّ
يكية من ( )5أسلحة نووية لكوريا الشماليةَّ ،1
إن هذا التماثل
ليست بسبب األسلحة النووية (الهيكل المادي) ،بل بالمعنى الممنوح للهيكل المادي (البنية

الفكرية) أَو ما يمكن أن نسميه ( .2)intersubjectivityويرى ( )Wendtأن الدول هي
من تصنع الفوضى ،والشروط المادية ليست المحدد الوحيد لألَمن كالقوة العسكرية

واالقتصادية ،والقوة العسكرية ليست نافعة وغير كافية لتفسير الواقع الدولي ،بل َّ
أن هناك
محددات أُخرى كااليديولوجية والقيم والمعايير الثقافية والهوية ،لها القدرة على صبغ هوية
النظام الدولي في المستقبل .3كما توضح النظرية ،أن البنائيين يتجاوزون الواقع المادي
من خالل تضمين تأثير األفكار والمعتقدات على السياسة العالمية ،وهذا يستلزم أيضا أن

يكون الواقع قيد اإلنشاء دوما ،مما يفتح آفاقا للتغيير ،أَو بعبارة أُخرى ،المعاني ليست
ثابتة ولكنها قد تتغير بمرور الوقت اعتمادا على األفكار والمعتقدات التي يعتنقها

الفاعلون .ويمكن القول إن البنائيين يرون أََّنه ليس فقط توزيع القوة المادية والثروة

والظروف الجغرافية هي ما يمكن أن تفسر سلوك الدولة واَّنما األفكار والهويات والمعايير

أيضا.4

على الرغم من التأثير الذي أحدثته النظرية البنائية في العالقات الدولية ،إِ َّال أ َّ
َن

هناك سجاال حول مدى هذا التأثير وطبيعته وماهيته حقا على الرغم من َّأنه ال يمكن
إنكار تأثير "البنائية" على العالقات الدولية ،غير أََّنه ال يوجد إجماع بأي حال من

األحوال على طبيعة ومدى هذا التأثير ،وال على ما يشكل "البنائية" حقا ،و يمكن النظر

CHRISTIAN

&

WALTERS

ROSIE

MCGLINCHEY,

STEPHEN

1

SCHEINPFLUG, International Relations Theory, Bristol, England, 2017, p. 36.

( Intersubjectivity 2توافق الذوات) مصطلح صاغه علماء االجتماع على أنه وصف مختصر
لمجموعة متنوعة من التفاعالت البشرية .وبشكل عام ،يستخدم تعبير التذاوت في العلوم االجتماعية

لإلشارة إلى اتفاق في فهم مفاهيم بين أطراف متعددة .للمزيد ينظر في Alex Gillespie and Flora

Cornish, Journal for the Theory of Social Behaviour, Journal compilation, The

Executive Management Committee/ Blackwell Publishing Ltd. 2009

 3فودي مصطفى كمال ،تحول مفهوم األمن بعد الحرب الباردة ،رسالة ماجستير مقدم إلى جااامعة عبد
الحميد بن بااادي ا ااس – مست ااغانم.2016 ،

4 STEPHEN MCGLINCHEY, ibid, p41.
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إِلى البنائية على َّأنها متجذرة في عام  1980من أصحاب النظريات النقدية العقالنية.1

والبنائيون ُي َعدون أن للمؤسسات الدولية وظيفة تنظيمية وأُخرى إنشائية ،2كما أن البنائية،
مجموعة من األساليب المختلفة التي تشترك في الشك تجاه أي نوع من المعطيات

الوجودية .بدال من ذلك ،تجادل بأن عالمنا يتم إنتاجه باستمرار من خالل تفاعل البناء

والوكالة ،وتركز البنائية االجتماعية على دور المعايير والمؤسسات والهوية والثقافة في

العالقات الدولية ،3وقد وجد ( 4)Jean Piagetبأََّنه من الصعب تحديد البنيوية ألنها
اتخذت اشكال عديدة ومتنوعة ،واكتسبت الهياكل التي يستشهد بها العديد من "البنيويين"

دالالت متنوعة بشكل متزايد؛ لذا رأى َّأنه من الضروري التمييز بين االتجاهات النقدية
لكل شكل من أشكال البنائية ،وبيان طبيعة المثل التي تتماشى مع المثل اإليجابية التي

تستهدفها البنائية باختالف صورها .بمفهوم آخر يرى البنائيون أن النظام الدولي يتكون
من شقين األ ََّول مادي الذي هو توزيع القوى بين الدول ،والشق الثاني الذي ُي َعده البنائيون
األَبرز فهو البناء االجتماعي الذي يتألف من القواعد والقوانين واألعراف التي تلتزم بها
الدول وتطبقها.5

1 Robert DORMER, the Impact of Constructivism on International Relations
Theory: A History, Kwansei Gakuin University, Social Sciences Review, Vol.
22, Nishinomiya, Japan, 2017.

 2مارتن غريفيش وتيري أوكاالهان ،المصدر السابق ،ص .108

3 Jill Steans, Lloyd Pettiford, Thomas Diez and Imad El-Anis, An Introduction
to International Relations Theory

Perspectives and Themes, 3ed, Pearson Education Limited, 2010, p200.

( 4جون بياجيه( بالفرنسية ( )1980 - 1896( ،)Jean Piagetكان عالم نفس وفيلسوف سويسري وقد
طور نظرية التطور المعرفي عند األطفال فيما يعرف اآلن بعلم المعرفة الوراثية .أنشأ بياجيه في عام

 1965مركز نظرية المعرفة الوراثية في جنيف وترأسه حتى وفاته في عام  .1980يعتبر بياجيه رائد
المدرسة البنائية في علم النفس.

 5د .خالد موسى المصري ،الوضعية ونقادها في العالقات الدولية (دراسة نقدية للنظريات الوضعية)،
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،مج  ،30العدد األول  ،2014ص.341
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ثانياً :النظرية النقدية :على الرغم من َّ
أن الجذور الفكرية للنظرية النقدية نجدها في

التيارات الفكرية المتنوعة التي سادت أُوروبا للفالسفة من أمثال كانت ( )Kantو هيجل
( ،)Hegelوفي أفكار نيتشه ( )Nietzscheأيضا ،إِ َّال أََّنها تُ َعد وليدة مدرسة فرانكفورت
التابع لمعهد البحوث االجتماعية ( ،)Institut Fur Sozialforschungالذي اسسه

األستاذ ( )Karl Grünbergمن جامعة ( )Goetheفي مدينة فرانكفورت في ألمانيا ،بعد
الحرب العالمية األُولى عام  ،1924من مجموعة من أساتيذ جامعة فرانكفورت .ومن
مؤسسي هذه المدرسة ماكس هوركهايمر ( ،)Max Horkheimerو تيودور أدورنو

( ،)Theodor W. Adornoوهربرت ماركوزه ( ،)Herbert Marcuseوآخرون ،1فوفقا

لهوركهايمر" ،تكمن الوظيفة االجتماعية للفلسفة في انتقاد ما هو سائد" ،ومن وجهة نظره

تنبثق النظرية النقدية من وعي المنظر بنظريته ،ومن ثَُّم َّ
فإن النظرية ليست محايدة وال
موضوعية ،2ألََّنه (أصحاب النظرية) جزء من المجتمع الذي يقومون بدراسته ،ومن ثَُّم فإن
القوى االجتماعية هي التي تستطيع إحداث التغيير في المجتمع ،وقد جادل بأن أصحاب

النظرية التقليدية مخطئون حين قالوا أن "الحقيقة" التي تنتظر من يكتشفها قد تدرك بشكل

مستقل عن ِ
اإلطار االجتماعي الذي تم فيه اإلدراك ،وقد ذهب أبعد من ذلك إذ صرح بأن
اصحاب النظرية النقدية هم اللذين شجعوا على زيادة التالعب بالبشر.3

ُي َعد يورغن هابرماس ( )Jurben Habermasمن أبرز المنظرين النقديين لهذه
المدرسة ،4وأكسب النظرية النقدية قوة متجددة بعد أن جاء فيها مصطلح النظرية النقدية
 1أ د .عبدالرضا حسين الطعان ،وآخرون ،موسوعة الفكر السياسي عبر العصور ،ط ،1ابن النديم،
الجزائر ،2015 ،ص.645

2 CRITICAL THEORY Selected Essays MAX HORKHEIMER, TRANSLATED

BY MATTHEW J. O'CONNELL AND OTHERS CONTINUUM Continuum
Publishing Company, New York, 2002, p14.

 3جون بيليس وستيف سميث ،عولمة السياسة العالمية ،ترجمة مركز الخليج لألبحاث ،ط ،2004 ،1ص

.374

 4سكوت بورتشيل ،وسبعة آخرين ،نظرية العالقات الدولية ،ترجمة محمد صفار ،ط ،1المركز القومي
للترجمة ،2014 ،ص.242
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الستخدامها شعا ار لفلسفة التشكك في الحياة االجتماعية والسياسية الحديثة من خالل

أَسلوب النقد المتأصل ،1وذلك خالف النظرية الواقعية؛ إِذ أن الفوضوية في النظام
الدولي ،والحكومة العالمية ،والمعضلة األَمنيَّة فضال عن الحروب الدولية ،ماهي إال
بناءات تاريخية واجتماعية .وعليه يجب دراسة التهديدات األَمنيَّة كبناء اجتماعي

باالعتماد على التأريخ ،وااليديولوجيا ،والثقافة ،واالتصاالت ،وما تنشأ من عالقات بين

هذه األبعاد في تحليله.2

المطلب الثالث :أثر العولمة على مفهوم األمن:
لقد تباينت آراء الباحثين ،والفقهاء والمهتمين بظاهرة العولمة؛ لذا ال يوجد تعريفا
جامعا شامال لمفهوم العولمة نظ ار الكتنافه الكثير من الغموض وعدم وضوح معالمه،
بسبب اختالف الرؤى ووجهات النظر فكل واحد ينظر إليها من وجهته ويعرفها من

منطلقه فمنهم من يراها نظاما عالميا جديدا أساسه الثورة المعلوماتية والعقل ِ
اإللكتروني
تتحدى الحدود والثقافات والعادات واألَعراف السائدة ،ومنهم من َي َعدها قوى عالمية مهيمنة
وال يمكن السيطرة عليها وهذه القوى تابعة للشركات والمؤسسات العالمية المتعددة
الجنسيات .على العموم ،العولمة مستوحاة من المصطلح ِ
اإلنجليزي ()Globalization

وتترجم ِإلى "الكوكبة" أَو "الكونية" ،3كما دعت إليها األديان السماوية السمحاء ،ومنها

اس إنا َخلَ ْق َنا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َوأُنثَى
الشريعة االسالم ،فقد جاء في القرآن الكريم َ
{يا أَي َ
ُّها الن ُ
إ
شعوباً وقَب إائ َل لإتَعارفُوا إن أَ ْكرم ُكم إع َ إ
إ
ير}ِ ،4إ َّال أ َّ
َن
َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ ُ َ َ
يم َخ إب ٌ
ََ ْ
ََ
ند الله أَتْقَا ُك ْم ن الل َه َعل ٌ
المصطلح بمفهومه الجديد قد ظهر في العقود األخيرة من القرن العشرين والسيَّما بعد

1 Richard Devetak, Critical Theory, in Scott Burchill et al., (eds), Theories of
International Relations 3rd ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2005, p.138.

 2قسوم سليم ،االتجاهات الجديدة في الدراسات األمنية :دراسة في تطوير مفهوم االمن عبر منظارات
العالقات الدولية ،رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة جزائر.2010 ،3

 3حسن على حسن عنانزة ،أثر العولمة على اقتصاديات الدول اإلسالمية ،رسالة ماجستير مقدمة إلى
جامعة اليرموك ،كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،االردن.2001 ،

 4سورة الحجرات اآلية .13
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انتهاء الحرب الباردة .إِ َّال أََّننا نرى َّ
بأن األَمن الوطني يعني (حماية أمن الوطن من
األخطار والتهديدات الداخلية والخارجية ،الكالسيكية والمستحدثة).
َما أثر العولمة فكما هو معلوم َّ
أن العولمة ال تقوم بتأثيراتها عن طريق المقاالت
أ َّ

واألفكار وانما عبر تهيئة األوضاع والظروف التي تدفع بالناس والمجتمعات ِإلى المضي

نحو ما يحقق مآربها .1يمكن إجمال آثار العولمة فيما يأتي:

أوال :أثر العولمة على السيادة الوطنية (اآلثار السياسية) :فقد أثرت العولمة على السيادة
الوطنية التي هي حق الدولة في السيطرة الفعلية على إقليمها المحدد ،2من خالل التأثير

َّ
القومية ،والسيَّما الدول النامية منها لتفتح أبوابها لتيارات
صَّناع القرار في الدول
على ُ
العولمة ولكونها تغزو دول العالم في جميع النواحي ،ونتيجة التساع هذه الظاهرة فهي

تشكل تهديدا جديا وخط ار محدقا يهدد كيان الدول النامية والدول ِ
اإلسالميَّة بشكل عام،
وذلك بسبب ذوبان الحدود الجغرافية والسياسية بين الدول ،وقد قال بريجنسكي في وصف

الحدود "إنها صارت بفعل التكنولوجيا الحديثة خطوطا تعين على الخرائط أَكثر من كونها
حواجز حقيقية تعوق حركة التجارة الحرة وحركة الرساميل المالية".3

ثانيا :اآلثار االقتصادية :ومن اآلثار األَمنيَّة التي تحدثها العولمة على األَمن االقتصادي
للبلدان النامية ،أََّن ها تزيد من تبعيه اقتصاد هذه الدول والدول العربية بصورة عامة
القتصاديات الدول الرأسمالية الكبرى ،وتزيد من الفوارق الطبقية بحيث تضمحل الطبقة

الوسطى في هذه المجتمعات وتزداد الفجوة بين األغنياء والفقراء ،4كما أن فتح الحدود

أمام البضائع األجنبية ،بحيث تنخفض أَو تلغى التعريفات الجمركية تؤدي إِلى تدني

الميزانية العامة ،وتؤدي أيضا إِلى اختفاء الصناعات الوطنية في جميع القطاعات،
 1أ د .عبدالكريم بكار ،العولمة ،ط ،3ردمك ،2013 ،ص.9

 2زديك الطاهر و العربي رزق ااهلل بن مهيدي ،العولمة وتقويض مبدأ السيادة ،بحث منشور في مجلة
الباحث العدد ،2003/2ص.43

 3زبينغيو بريجنسكى ،االختيار :لسيطرة على العالم أم قيادة العالم ،ترجمة عمر األيوبي ،دار الكتاب
العربي ،بيروت ،2004 ،ص.161

 4د .اهلل مراد سيف ،مفهوم شناسي امنيت اقتصادي ،فصلنامه علمی  -پژوهشی آفاق امنيت  /سال
سوم  /شماره نهم  -زمستان ،2010 ،ص.19
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الزراعية ،والصناعية والغذائية والخدمية ،نتيجة عدم قدرتها على منافسة البضائع األجنبية
المستوردة مما يقلل من فرص التنمية الوطنية ،ونتيجة لذلك وألسباب أُخرى كثيرة تزداد

نسبة البطالة وتفشي ظاهرة التخلف واألمية وبالتالي زيادة الجريمة المنظمة.1

ثالثا :أثرها على انتشار الجريمة المنظمة :إن الثورة التكنولوجية وازدهار وسائل

االتصاالت ،والثورة المعلوماتية التي تجتاح العالم من أَبرز العوامل التي تُسهم في انتشار
الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،وبفضل التطور الحاصل في القطاعات المالية والبنكية

نتيجة لتطور النظم ِ
اإللكترونية ،بات من السهل تحويل األَموال وبمبالغ كبيرة ،إِلى أية
بقعة من العالمِ ،م َّما يسهل َّ
مميزة المنظمات االجرامية من الحصول على الدعم المالي
وبأسرع وقت ،كما تمكنها من تبيض األَموال الناجمة عن األنشطة االجرامية لهذه

المنظمات ،كما أََّن ها تمكن هذه المنظمات من الحصول على األسلحة والمعدات التي
يستخدمونها في عملياتهم االجرامية.2

رابعا :أثرها على الزيادة في حجم عمليات غسيل األَموال :كما هو معلوم أن التقدم العلمي
التكنولوجي جعلت العالم بمثابة قرية صغيرة ،ونتيجة لتأثيرات العولمة على الحدود
الوطنية للدول وما رافقها من ازدياد النشاطات الغير مشروعة للمنظمات والجماعات

ِ
اإلرهابية ،كتجارة المخدرات ،االتجار بالبشر ،وعمليات التهريب ،وغيرها التي تدر أمواال
طائلة ،أدت إِلى زيادة عمليات غسل األَموال القذرةَّ ،التي تؤثر سلبا على األَمن المالي
للدول ،فهي تؤدي إِلى عدم االستقرار في األَسواق المالية المحلية ،وتشويه سمعة الدول
في الساحة الدوليةِ ،م َّما يعرض األُسس االقتصادية واالجتماعية األَ َّ
ساسية في البالد

للخطر ،كما أََّنها تحد من انتاجية الدول ألََّنها تهدف ِإلى إخفاء المصدر غير الشرعي

للمال ،ولذلك َّ
فإنهم يستثمرون رؤوس أموالهم في القطاعات االقل استثما ار وغير المبررة

ثم تقلل من إِ نتاجية رأس المال وزيادة تبديد الموارد ،ومن جهة أُخرى تؤدي
اقتصاديا ومن َّ
 1د .جاسم زكريا ،د .أحمد عبد العزيز ،م.م فراس عبد الجليل الطحان ،العولمة االقتصادية وتأثيراتها

على الدول العربية ،بحث منشور في مجلة االدارة واالقتصاد ،جامعة المستنصرية ،العدد  86لسنة

 ،2011ص.66

 2محمد فوزي صالح ،الجريمة المنظمة وأثرها على حقوق االنسان ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية
الحقوق ،جامعة يحي فارس ،2009 ،ص.16
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ِإلى خفض اإليرادات الحكومية؛ ألََّنه كلَّما ازدادت حصة القطاعات غير الرسمية
واألنشطة السرية في اقتصاد الدولة كلَّما حرمت الدولة من حصتها الحقيقة من إيرادات
الضرائب ،كما أن من آثار غسيل األَموال على األَمن المالي للدول هي إضعاف القطاع

الخاص ،ألن القائمون على غسيل األَموال عادة يخفون عائدات أنشطتهم غير الشرعية

بإنشاء شركات رائدة ،ويقدمون منتجاتهم بأسعار أقل من سعر السوق أَو حتى بسعر أقل

من تكلفة االنتاج ،مما يصعب على الشركات األُخرى المنافسة ومن ثَُّم تؤدي ِإلى

إضعاف القطاع الخاص ،ناهيك عن التسبب بالتضخم المالي بسبب إدخال كميات كبيرة
من األَموال القذرة ِإلى البالد من أجل غسيلها َّالتي تتسبب في حدوث تغير في حجم

السيولة وزيادة في االسعار.1

خامسا :آثار العولمة على األَمن البيئي :إن عدم التزام الدول بالمعاهدات والمواثيق الدولية
تؤدي ِإلى تهديدات بيئية تؤثر على أمن الدولِ ،إذ يتوقع أن تكون الحرب القادمة في

منطقة الشرق األوسط حرب المياه ،بسبب قيام الدول التي تنبع منها األنهار ببناء الكثير
من السدود على االنهار التي تنبع في أراضيها الَّتي تضر بدول المجرى (الدول التي
تجري فيها األنهار) ،األمر الذي يتسبب في الندرة الحادة لمياه دول المجرى ،فمثال نجد
أن تركيا قامت ببناء الكثير من السدود على نهري دجلة والفرات مما أدى إِلى حرمان

العراق وسوريا من مياههما ،2كما َّ
أن ازدياد الطلب على المواد األ ََّولية من قبل الشركات
الكبرى تؤدي إِلى استنزاف تلك الموارد من البيئة المحلية والتأثير على دورة هذه المواد
البيئية ،فضال عن زيادة التلوث البيئي نتيجة االستهالك الزائد للوقود متسببة باحترار
األرض وتغير المناخ العالمي ،وكذلك ظاهرة دفن النفيات الكيمياوية والنووية المشعة في

باطن األرض ،يؤدي ِإلى تلوث التربة والمياه الجوفية ،3ومن جهة أُخرى َّ
فإن زيادة
 1قربانعلي محبوبي و نجفعلي شهبازي و بهروز صادقي عمروآبادي ،تحليل آثار پولشويي بر امنيت
اقتصادي ،فصلنامه آفاق امنيت /سال سوم  /شماره نهم  -زمستان  ،1389ص.44-41

 2هاشم بن محمد الزهراني ،المصدر السابق ،ص .70

 3العقيد الركن الياس أبو جودة ،مفهوم األمن البشري في ظل التهديدات العالمية الجديدة ،مقال منشور
في

مجلة

الجيش،

العدد

(،)74

تشرين

. https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/

األول
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استهالك الموارد الزراعية تؤدي إِلى زيادة الضغط على الطبيعة من خالل استخدام المواد
الكيميائية التي تحفز النمو ،والمبيدات الحشرية الَّتي تتسبب في زيادة سمية التربة

والمحاصيل ،1كما َّ
أن التدخالت الجينية التي تقوم بها الشركات الصناعية الكبرى في
المحاصيل الزراعية وفي الحيوانات تؤدي ِإلى انقراض بعض أنواع الحيوانات والنباتات

التي تؤثر على دورة الحياة التي أوجدها الخالق على األرض وتؤدي إِلى زيادة التصحر،2

كما أن زيادة التسابق في الحصول على األسلحة الكيمياوية والبيولوجية يؤدي إِلى حدوث
طفرات وراثية في الجراثيم والفيروسات بحيث يؤدي انتشارها إِلى كوارث بشرية وبيئية.

جراء
سادسا :أثر العولمة على األَمن الصحي :نتيجة لتحول العالم ِإلى قرية صغيرة من َّ
العولمة ،وبلو الشركات التجارية العمالقة ِإلى كل أرجاء المعمورة متجاو از الحدود الدولية،

فقد أثرت على القطاعات الصحية لدول العالم جميعا والسيَّما الدول النامية ،وخير مثال
على ذلك ،هي جائحة كورونا (ِ ،)Covid 19إذ إَِّنها انتشرت أول األمر في الصين إِ َّال

أََّنه وخالل فترة وجيزة انتشرت كالنار في الهشيم حتى وصلت إِلى جميع دول العالم ولم
يبقى مكان في العالم لم تصل إليه ،نتيجة للحركة التجارية والسياحية في العالم أجمع ،وقد

وصل عدد المصابين به اليوم إِلى أكثر من عشرون مليون مصابا وقرابة مليون حالة

وفاة ،ولحد اآلن لم يتم التوصل إِلى صنع لقاح فعال للقضاء عليه أَو للحد من انتشاره
والتقليل من آثاره ،وانهارت أرقى األنظمة الصحية العالمية في مواجهتها ،لتبين الضعف

العالمي وعدم استعدادها لمثل هذه األوبئة ،3فصار الناس ينظرون إليها بأََّنها بمثابة
عقاب إلهي ،مما حدى بالكثير من الدول إِلى إعادة التفكير في استثماراتها بحيث تولي

أهمية كبيرة إِلى القطاعات الحيوية والسيَّما الخدمات الصحية وبحوث معالجة األوبئة،
1 ENVIRO EDITOR, Globalization and Its Impact on the Environment, Aug 18,
2018, Read more at Buzzle:

https://helpsavenature.com/globalization-its-impact-on-environment

 2للمزيد ينظر في ،النظرية العامة للجريمة الدولية دراسة تحليلية تأصيلية ،د .أشرف محمد الشين ،جهة
الطبع غير مذكورة ،2012 ،ص .407

 3العميد أحمد عيسى ،تأثير حرب كورونا (كوفيد  )19على منظومة األمن القومي االسرائيلي ،روقة
بحثية منشورة في صحيفة رأي اليوم ،في  26ابريل .2020
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وكذلك القطاع األمني وغيرها من القطاعات التي تُ َعد الحائط األ ََّول في مواجهة هذه
الجائحة وما تخلفها من آثار على األَمن الوطني ،فإن أي انتشار لألوبئة سرعان ما

يغطي القرية العالمية التي أوجدها العولمة.1

سابعا :أثر العولمة على األَمن االجتماعي :هناك الكثير من اآلثار األَمنيَّة التي تحدثها
العولمة على األَمن االجتماعي في الدول النامية والدول ِ
اإلسالميَّة على وجه الخصوص،

إِذ أن زيادة الفجوة بين األغنياء والفق ارء تؤدي ِإلى حدوث الكثير من المشاكل االجتماعية

التي تؤثر على استقرار البلد ،وتؤدي إِلى إضعاف تماسك الشعب ،فكلما ازداد دائرة الفقر

كلما أدت إِلى الحرمان من التعليم والصحة والى زيادة الجوع والتخلف ارتفع عدد الوفيات،

وهذه المشاكل تدفع بالدول النامية إِلى أحضان الشركات الكبرى لكي تقبل بشروطها غير

العادلة وغير اإلنسانية ،لتزيد من استثماراتها في البلد وتستعمل االيدي العاملة الوطنية
بأسعار زهيدة ولساعات عمل طويلة وشاقة قد تصل ِإلى ( )16ساعة عمل في اليوم

الواحد ،2دون الحصول على الخدمات الصحية التي تعجز الدولة عن توفيرها مما يؤدي

إِلى زيادة تفشي األوبة واألمراض وزيادة حاالت الوفيات ،كما َّ
أن انفتاح هذه الدول
للعصف العولمي تؤدي إِلى التفكك في النسيج االجتماعي واألسري نتيجة تأثر الشعب
بالثقافات الغربية التي ال تنسجم مع الثقافة المحلية ،ودخول سلوكيات غريبة إِلى الثقافات

المحلية ،وزيادة هجرة العقول والطاقات من البلد ،كما َّأنها تهدد القيم االجتماعية السائدة
من خالل ترويج المخدرات ونشر البغاء ولعب القمار والمؤثرات المخلة باألخالق واآلداب

العامة.3

ثامنا :آثار العولمة على الجريمة (عولمة الجريمة) .بما أن التطور الحاصل في العلوم

والتكنولوجيا قد دخلت في جميع المجاالت الحياة ،وقد شملت مجاالت الجريمة أيضا ،وقد
تعولمت الجريمة والسيَّما الجريمة المنظمة منها؛ إِذ وصفها المدير التنفيذي لمكتب األُمم

 1مهند سلوم ،األمن الوطني في زمن جائحة فيروس كورونا (تحليالت استراتيجية) ،بحث منشور في
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 13 ،تموز .2020

 2العقيد الركن الياس أبو جودة ،المصدر السابق.

 3ماهر ملندي ،الجريمة المنظمة ،مقال منشور في موقع الموسوعة العربية (الموسوعة القانونية
المتخصصة) ،عند الرابطhttp://arab-ency.com.sy/law/detail/164715 ،
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المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وقال "لقد تعولمت الجريمة المنظمة وتحولت ِإلى قوة

في مقدمة القوى االقتصادية والمسلحة في العالم" ،1فقد صارت الجريمة ال تعترف بالحدود

الدولية وغير مقيدة بها ،وصارت الجريمة أكثر تنظيما وقدرة من ذي قبل ،ونتيجة لذلك

تضاعف حجم امكاناتها المادية وتستعمل أكثر األَساليب تطو ار في مجال عملها إثر
تضاعف حركة رؤوس األَموال والتجارة بين الدول ،فكثرت تجارة المخدرات الَّتي تدر لهذه

المنظمات األَموال الطائلة بدءا بالزراعة وعبر الحلقات األُخرى حتى تصل ِإلى المستهلك،

وعمليات تبييض األَموال من خالل ِإنشاء شركات تهدف من خاللها إخفاء المصدر

الحقيقي ألموالها القذرة ومستفيدة من التكنولوجيا و ِ
اإلنترنت لتسريع عمليات غسل األَموال،

وتهريب اآلثار والقطع الفنية ِإذ أن اآلثار هي التي تروي تأريخ وحضارة الشعوب لذا فِإَّنها

تباع بمبالغ كبيرة ما جعلها هدفا للمنظمات ِ
اإلجرامية ،واإلتجار باألشخاص وخصوصا
النساء واألطفال؛ إِذ يستعملون األَطفال في تنفيذ األَعمال ِ
اإلجر َّ
امية ويستعملونهم في

َما النساء فيستخدمن في شبكات الدعارة وفي اإليقاع
عمليات تهريب ونقل المخدرات ،أ َّ

بالفرائس ،وكذلك عمليات تهريب األَسلحة والمتفجرات واالتجار بها ،فنظ ار لكثرة المنظمات

اإلرهابَّية والجماعات ِ
ِ
اإلجرامية فِإ َّن الطلب على األسلحة والذخائر والمتفجرات يزداد يوما
بعد آخر وتجارتها تدر أمواال طائلة ،هذا عدا ِ
اإلرهاب الذي بات خط ار يهدد المجتمع
الدولي بأسره.2

إن اآلثار األَمنيَّة للعولمة كثيرة بحيث ال يمكن حصرها وما ذكر آنفا هو جزء

يسير من اآلثار الكثيرة التي تحدثها العولمة في حياة المجتمعات النامية والدول ِ
اإلسالميَّة
والعربية بشكل خاص ،األمر الذي يلزم الدول والحكومات واألَجهزة األَمنيَّة تطوير

إِ مكاناتها المادية والبشرية ،لتكون قادرة على التقليل من آثار العولمة على الهوية الثقافية
واالجتماعية والدينية لهذه الدول ،ونرى من الضروري إيالء الكثير من األهمية لألجهزة
 1تقرير لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحت عنوان (عولمة الجريمة المنظمة وتحولها
إلى خطر يهدد األمن) ،في  3حزيران .2010

 2أ .حسان تريكي ،عولمة الجريمة :الواقع والتحديات االمنية الجديدة ،مقال منشور في مجلة دراسات
وأبحاث،

جامعة

زيان

عاشور

الجلفة،

تاريخ

النشر

https://platform.almanhal.com/Reader/Article/82559
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األَمنيَّة من حيث توفير األَجهزة واألدوات ،و ِ
اإلمكانات العلمية والتكنولوجية ،والمراكز
البحثية لتكون قادرة على حماية البلد من المخاطر التي تهددها الجريمة المنظمة وكذلك

تيارات العولمة الضارة.

المبحث الثاني :تشكيالت منظومة األَمن العام ومفهوم جرائم أمن الدولة:

إِ َّن الحفاظ على األَمن العام ليست َّ
مميزة يسيرة بل تتطلب جهودا جبارة تبذلها

منظومة األَمن العام الستتباب األَمن واالستقرار ،وألجل أن يتحقق ذلك فالبد من وجود
منظومة متكاملة تقع على عاتقها َّ
مميزة الحفاظ على األَمن العام في الدولة ،وتتكون هذه
المنظومة من العديد من التشكيالت التي تعمل بصورة متظافرة ومتضامنة ومتفاعلة،

ونركز في هذا المبحث وفي المطلب األ ََّول على أَبرز تشكيالت األَمن العام ووظائفه،

وفي المطلب الثاني سنبين فيه مفهوم جرائم أمن الدولة وخصائصها.
المطلب األَول :تشكيالت األَمن العام و وظائفه:

األمن العام عبارة عن منظومة أمنية تتضمن مجموعة من التشكيالت التي تعمل
بصورة متظافرة لحفظ األَمن العام بحيث تكون قادرة على درء المخاطر التي تهدد األَمن
واالستقرار في البلد ،ولكل من هذه التشكيالت مهامها الخاصة بها ولها وظائفها المحددة

وفق الدستور أَو القانون ،وكما يأتي:
أوالَ :تشكيالت األَمن العام :تتكون منظومة األَمن العاام مان مجموعاة مان التشاكيالت التاي
يااتم إنشااائها لتقااوم بمهااام تااوفير األَماان واالسااتقرار علااى جميااع ربااوع الااوطن وتختلااف هااذه

التش ااكيالت ب اااختالف المخ اااطر الت ااي ته اادد أم اان ك اال دول ااة؛ إِذ تتك ااون المنظوم ااة األ َّ
َمني ااة
العراقيااة ماان ،الق اوات المساالحة (القوووول البريوووةة القوووول البحريوووةة القووووات الجويوووةة وقووووات
الپيشمهرگه) ،مهمتها حماية أمن الدولة من التهديادات الخارجياة ،والقاوات الخاصاة (الفرقاة

الذهبي ااة وقا اوات الت اادخل السا اريع ( ، )SWATوجهووواك مكافحوووة إ
الرهووواب (يت ااألف م اان أوالً:
وكالااة الجهاااز األ َّ
َمنيااة واالسااتخبارية وت ارتبط بهااا مديريااة االسااتخبارات ،ومديريااة العمليااات،

ومديرية التدريب ،والمديرية األَمنيَّة ،ومديرية التحقياق ،ثانيواً :وكالاة الجهااز الفنياة واإلدارياة
وترتبط بها مديرية السياسة والتخطيط االستراتيجي ،ومديرية اإلدارة والميرة ،مديرياة الشاؤون
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الفنيااة ،مديري ااة الحسااابات ،مديري ااة الخاادمات الطبي ااة .ثالثووواً :مكت ااب المفااتش العااام ،رابعووواً:
مديريااة الاادائرة القانونيااة خامس واً :قيااادة العمليااات الخاصااة األُولااى والثانيااة والثالثااة ،سادس واً:
اكاديمية جهاز مكافحة ِ
اإلرهاب ،سابعاً :مكتب رئيس الجهاز ويارتبط قسام الرقاباة والتادقيق

وقسم العالقات العامة ،ثامناً :جناح طياران مكافحاة ِ
اإلرهااب) ،1والمؤسسوات االسوتخبارية

(جها اااز األَما اان الا ااوطني ،مديريا ااة االسا ااتخبارات العسا ااكرية التابعا ااة لا ااو ازرة الا اادفاع ،مديريا ااة

َمااا
اسااتخبارات الشاارطة االتحاديااة ،جهاااز المخااابرات الااوطني ،مستشااارية األَماان الااوطني) ،أ َّ

األَجهازة األ َّ
َمنيااة فااي إقلاايم كوردسااتان فتتكااون ماان مجلااس أماان اقلاايم كوردسااتان ويتكااون ماان

(مؤسسا ااة أما اان ِ
اإلقلا اايم (جها اااز آسا ااايش اقلا اايم كوردسا ااتان) والمديريا ااة العاما ااة لالسا ااتخبارات
العس ااكرية ،و وكال ااة الحماي ااة والمعلوم ااات) .يت ااألف جه اااز اآلس ااايش م اان خمس ااة م ااديريات
وهي :كل من (المديرية العامة للديوان ،المديريات العامة لآلساايش ،المديرياة العاماة لألمان

السياس ااي ،المديري ااة العام ااة لمكافح ااة ِ
اإلره اااب ،والمديري ااة العام ااة ألم اان المط ااارات والمناف ااد
الحدوديااة والمنشااآت النفطيااة والساادود) ،فضااال عاان معهااد تطااوير اآلسااايش .بينمااا ناارى أن
تشااكيالت األَماان العااام األُردنااي يشااتمل علااى جهاااز األَماان العااام بفروعهااا الااثالث (الشاارطة
والدرك والادفاع المادني) ،وجهااز المخاابرات العاماة ،وضامن الداللاة العاماة لهاذا المصاطلح

يمكاان إدخااال األَجه ازة األ َّ
َمنيااة العسااكرية التابعااة لق اوات الجاايش ضاامنها ،2كمااا أَ َّن المؤسسااة

األ َّ
َمني ااة ف ااي المملك ااة العربي ااة الس ااعودية تتك ااون رئاس ااة أم اان الدول ااة وه ااي مرتبط ااة بمجل ااس
الااوزراء ،وتتااألف ماان المديريااة العامااة للمباحااث ،وق اوات األَماان الخاصااة ،وق اوات الط اوارئ

3
َماا تشاكيالت
الخاصة ،وطيران األمن ،فضال عن األَجهزة األَمنيَّة التابعة لاو ازرة الداخلياة  ،أ َّ

األَماان فااي إقلاايم كوردسااتان فتتكااون ماان مؤسسااة أماان ِ
اإلقلاايم والمديريااة العامااة لالسااتخبارات
العسكرية ،و وكالة الحماية والمعلومات ،4وتتكاون مؤسساة األَمان مان خمساة ماديريات وهام

كل من ( -1المديرية العامة للديوان -2 .المديريات العامة لآلسايش -3 .المديرياة العاماة
 1قانون جهز مكافحة اإلرهاب رقم ( )31لسنة .2016
2

موقع

مديرية

األمن

العامة،

https://www.psd.gov.jo/index.php/ar/

16ايلول

 3ويكيبيديا الموسوعة الحرة ،تأريخ الزيارة /16أيلول،2020/

،2020

 4المادة الثانية من قانون مجلس أمن اقليم كوردستان -العراق ،رقم ( )4لسنة .2011

997

عند

الرابط،

مصلح مجيل أمحد و جميد خضر أمحد

اإلِطار املفاهيميّ ملنظومة األَمن العام

لألم ا ان السياسا ااي -4 .المديريا ااة العاما ااة لمكافحا ااة ِ
اإلرها اااب -5 .المديريا ااة العاما ااة ألما اان
المطا ااارات والمنافا ااد الحدوديا ااة والمنش ا ااآت النفطيا ااة والسا اادود) ،فض ا ااال عا اان معها ااد تطا ااوير

اآلسايش.1

ثانياً :وظائف األَمن العام واألَجهكل األَمنية .تكمن وظيفة األَمن العام بجميع وحداتها
وأجهزتها في الحفاظ على أمن البلد من الداخل والخارج من أي عدو يتربص للنيل من

الدولة ،سواء بضرب المؤسسات الحكومية أم تكدير أمن المواطنين واستقرارهم؛ لذا فِإ َّن

من مهام هذه األَجهزة جمع المعلومات االستخبارية عن كل ما يتعلق بنشاط وتحركات

جميع المنظمات ِ
اإلرهابية والجماعات المعادية للدولة وتقديمها لصناع القرار في الدولة،2
و توثيق كل ذلك في قاعدة بيانات خاصة يتم إنشائها لهذا الغرض ،الَّتي تسمى البنك
الوطني للمعلومات ،كما تقوم هذه األَجهزة برصد ومتابعة نشاط الخاليا المعادية سواء من

الدول المعادية أَو من المنظمات والحركات ذات األبعاد العقائدية والسيَّما المتطرفة منها،
وكشف االختراقات األَمنيَّة التي قد تحدث في المؤسسات الحكومية واألَمنيَّة منها على
وجه الخصوص ،ومكافحة التجسس بجميع أصنافها وصورها من االستفادة من التقنية
الحديثة ،والمحافظة على أمن االتصاالت السلكية والالسلكية واإلشراف على عملها

للحيلولة دون اختراقها من قبل الجهات المعادية ،رصد ومتابعة ،ومتابعة نشاط منظمات
المجتمع المدني والشركات األجنبية ومدى عالقتها بالجهات المشبوهة ،وكذلك كشف

ومحاربة الفساد سواء اإلداري 3أَم المالي ،4وغيرها من األُمور التي تضر بأمن الدولة
والمواطن على حد سواء ،هذا فضال عن عمل الدراسات األَمنيَّة وفق األُسس العلمية
وتقديم المقترحات للقيادة السياسة في الدولة عن الواقع الفعلي للدولة من جميع النواحي،

 1المادة السادسة من قانون جهاز آسايش اقليم كوردستان -العراق رقم ( )5لسنة .2011

 2موقع دائرة المخابرات العامة االردنية 16 ،ايلول  ،2020عند الرابطhttps://gid.gov.jo/ar/ ،

 3بشار محيسن حسن اإلمارة ،دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد الوظيفي ،رسالة ماجستير،
مقدمة إلى كلية القانون جامعة النهرين.2002 ،

 4د .عالء ابراهيم محمود الحسيني ،السياسة التشريعية لمكافحة الفساد في العراق ،مقال منشور في موقع
شبكة النبأ ،عند الرابطhttps://annabaa.org/arabic/rights/23589 ،
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األَمنيَّة ،السياسية ،العسكرية ،االقتصادية ،االجتماعية ،وغيرها ،المستمدة من المعطيات
الحقيقة والواقعية؛ لتتوضح الرؤية أمام القيادة السياسية للتحرك على أساسها في الساحة

السياسية الدولية.

المطلب الثاني :مفهوم جرائم أمن الدولة وخصائصها:

أوًال :مفهوم جرائم أمن الدولةَّ :
إن الدولة بوصفها شخصية قانونية لها حقوق ومصالح

عليها رعايتها ،وألجل ذلك تسن القوانين التي تجرم االفعال والسلوكيات التي تشكل خط ار

أَو تهديدا على تلك الحقوق والمصالح؛ لتصون أمنها ،ومن ثَُّم َّ
فإنها تُ َعد أن حماية أمنها
من أولى أولوياتها ومن أَبرز الواجبات الملقاة على عاتقها؛ ألَ َّن بقاء كيانها وحياة
مواطنيها وحماية حقوقهم ومصالحهم مرهون بسالمة أمن الدولة ،وُي َعد مفهوم أمن الدولة
من المفاهيم األَكثر غموضا وتعقيد لكونه مفهوما واسعا ومرنا بحيث يمكن استخدامه في

مواقف ومجاالت وظروف عديدة ،1غير أَ َّن التعريف االصطالحي ألمن الدولة تختلف من

دولة ِإلى أُخرى طبقا لعقيدتها األَمنيَّة ،وكان هذا المفهوم مسيط ار على القانون الفرنسي
واأللماني ،بينما المفهوم الجديد ألَمن الدولة فِإَّنه مرتبط بسالمة الدولة واستقاللها وهيبتها

ومكانتها ،2لذلك لم نجد أَ َّن معظم التشريعات وكعادتها تحرص على عدم إيراد التعريفات
َّإال عند الضرورة ،لم تضع تعريفا لجرائم أَمن الدولة واكتفت بتحديد الجرائم التي تقع على

أمن الدولة من جهة الداخل و الخارج ،كذلك فعل المشرع العراقي ،إِ َّال أََّنه ومن خالل

النظر إِلى المواد الخاصة بجرائم أمن الدولة يظهر أن مفهوم أمن الدولة يمكن فهمه على

يسمى الدولة ،وتكون محمية بحكم القانون من
أَ َّن هناك كيانا قانونيا واجتماعيا مجردَّ ،
األَخطار الداخلية والخارجية التي تهدد ذلك الكيان ،وهذا المفهوم يكون شامال بحيث

يغطي أمن جميع الهيئات والمؤسسات التي تشكل كيانها ،وأَمن جميع األفراد الذين

 1بن مداح سعيدة ،الجرائم الواقعة على أمن الدولة ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة محمد بوضياف – المسيلة ،2015 ،ص.16

 2سفيان عرشوش ،الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي ،اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة محمد
خيضر بسكرة ،2016 ،ص.19
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يعيشون على إقليمها ،1وتتباين التشريعات في استعمل هذا المصطلح ،فقد أُطلق عليه
المشرع العراقي (الجرائم الماسة بأمن الدولة) ،وكذلك المشرع األُردني ،بينما استعمل

المشرع المصري تعبير (أمن الحكومة) ،وهناك تفسيرين لمفهوم أَمن الدولة وهما التفسير
الواسع (المفهوم المزدوج) الذي يفصل بين (األمن الخارجي) و(األَمن الداخلي) ،ويؤيده
الفقه القضائي( ،2بعض القوانين يطلق عليها الجرائم السياسية) ،3الَّذي يرى بأَ َّن األخطار
التي تهدد الدولة تكون عبارة عن خطر خارجي مصدره الدول األعداء وخطر داخلي
ومصدره الحروب األهلية والعصيان المسلح والثورات ،ومن حجج أَصحاب هذا المفهوم أن

قانون العقوبات جعل لها موقع الصدارة في القسم الخاص من قانون العقوبات ،4وأن حجم

الخطورة في الجرائم التي تمس األَمن الخارجي للدولة أكبر منها عن جرائم األَمن

الداخلي ،ألنها تهدد كيان الدولة ذاتها؛ ولذلك نجد أَ َّن بعض الدول أُسندت إجراءات
محاكمة مرتكبي هذه الجرائم ِإلى محاكم مختصة كما في العراق؛ إِذ جعلت هذه الجرائم

في عهد األَنظمة السابقة من اختصاص محكمة الثورة ومحكمة األَمن ونحوها ،وحاليا

محكمة أمن الدولة ،وفي إيران أَيضا جعلت هذه الجرائم من اختصاص محكمة الثورة ،5أَو

إِلى محاكم عسكرية كما في الجزائر ،6وغيرها من الدول .كما أَ َّن الدافع ِإلى ارتكاب جرائم
أمن الدولة الخارجي هي األحقاد والضغينة والخيانة ،بينما قد تكون دوافع جرائم األَمن

1 Mehmet YAYLA, DEVLET SIRLARINA KARŞI SUÇLAR VE CASUSLUK, Doktora
Tezi, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Ankara-2010, p.17
 2غالمحسين کوشکی ،و نادر عليزاده سرشت ،نگاهی به قلمرو جرايم امنيتی در پرتو صالحيت دادگاه انقالب،
پژوهش حقوق کيفري ،سال چهارم ،شماره دوازدهم ،پاييز ، 1394ص.105
 3د .محمد صبحي نجم ،شرح قانون العقوبات –القسم الخاص ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،2000 ،
ص.190
 4د .عماد عبيد ،قانون العقوبات الخاص  ،2منشورات الجامعة االفتراضية السورية ،2018 ،ص .6كما جاء
جريمة االعتداء على الحكومة في المادة األولى من القانون الهمايوني الذي كان يطبق في لبنان أيام الحكم العثماني
(كما يختص بالدولة معاقبة الجرائم التي تقع على الحكومة مباشرل  ،)....ترجمه وعلق عليه سليم بن رستم باز،
المطبعة االدبية –بيروت.1916 ،

 5المادة ( )303من قانون اإلجراءات الجنائية اإليراني لسنة  )2013( 1392المعدل.

 6والي آسية و باشوش سامية ،الجرئم الماسة بأن الدولة ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة أكلي محند اولحاج – البوية.2016 ،
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الداخلي نزيهة يراد بها الوقوف بوجه طغيان الدولة أَو القادة الفاسدين أَو الرغبة في

تحسين أحوال الشعب ،كما أَ َّن محل الحماية في األُولى هو كيان الدولة بكاملها بينما في
الثانية هو نظام الحكم والمؤسسات الدستورية.

والمفهوم الضيق (المفهوم األحادي) الذي يؤيده الفقه القانوني ،الَّذي يرى بأََّنه ال

حاجة ِإلى التفرقة بين جرائم أمن الدولة (الداخلي والخارجي) محتجين بأَ َّن التوت ارت
الخارجية التي حدثت في الحربين العالميتين وتحولت إِلى نزاع مسلح واستغلوا حالة

َّ
الداخلية الحتالل الدولة من الدول المعادية ،كما يرى أصحاب هذا
القالقل والتوترات
االتجاه أَ َّن الحقوق المعتدى عليها في كال الجريمتين تنسب إِلى الدولة.1

بينما في الفقه فلم نجد تعريفا لمصطلح (جرائم أمن الدولة) وكل ما ذكر كان

بالنسبة لمصطلح (أمن الدولة) .ومن خالل ما سبق يمكننا أَن نقول بأَ َّن جرائم أمن الدولة
هي تلك الجرائم الخطيرة التي تهدد كيان الدولة سواء من الخارج باستهداف وحدة الدولة
واستقاللها ،بغية إضعافها أَم النيل منها من خالل جرائم معينة كالخيانة والتجسس ،أَم من

الداخل كجريمة المؤامرة ،2والعصيان المسلح ،أَم تهديد وحدة الصف الوطني من خالل

إحداث نعرات طافية.

ثانياً :خصائص جرائم أمن الدولة .لجرائم أمن الدولة خصائص تنفرد بها عن غيرها من
الجرائم الَّتي نصت عليها القوانين العقابية ،فعلى الرغم من أََّنها منحت األ ََّولوية في ترتيب
النصوص الجزائية َّ
فإنها قد أعطتها طابعا خاصا وممي از ،فقد منحها األ ََّولوية عن غيرها
من الجرائم التي قد تتشابه معها ،وال تتوفر في غيرها من الجرائم ،ومن هذه الخصائص:

 1أ.م.د .آدم سميان الغريري ،و م .منار عبد المحسن العبيدي ،بحث مستل منشور في مجلة جامعة
تكريت للعلوم القانونية ،السنة ( ،)7المجلد ( ،)1العدد ( ،)27كانون األول  ،2015ص.40

 2استخدم المشرع العراقي جريمة المؤامرة بصيغة االتفاق الجنائي في المادة ( )175من قانون العقوبات
العراقي رقم  111لسنة  1961النافذ ،للمزيد انظر ،أ .د عماد محمد ربيع و أ .د عبد اإهلل محمد النوايسة،
جريمة المؤامرة على أمن الدولة في التشريعين األردني واالماراتي دراسة تحليلية ،بحث منشور في مجلة

البلقان للبحوث والدراسات ،تصدر عن جامعة عمان األهلية ،مج ( ،)22العدد ( ،)1لسنة ،2019
ص.121
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 )1مرونة الصياغة التشريعية :لكي ال تخرج النصوص التشريعية من مبدأ الشرعية "ال
جريمة وال عقوبة إِ َّال بنص" َّ
فإن األلفاظ المستخدمة في صياغة النص الجزائي يجب أن
تكون واضحة وصريحة ،بحيث ال تحتمل أكثر من تفسير ،وال تترك مجاال لالجتهاد،1
حتى ال تمس حقوق وحريات األفراد ،إِ َّال أََّننا نجد في النصوص الخاصة بجرائم أمن
الدولة أن المشرع قد استعمل عبارات وتعابير غامضة بحيث يحتمل أكثر من تفسير مما
يجعل تلك النصوص مطاطية ،وهذا ما يطلق عليه بالصياغة المرنة ،فمثال استعمل

المشرع العراقي في الباب األ ََّول ،قسم الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ،وفي المادة

( )156عبارة (المساس باستقالل البالد) دون أن يبين ماهي األَفعال التي تُعد مساسا
باستقالل البالد ،وعبارة (ِإضعاف الروح المعنوية لألُ َّمة) في المادة  )179وغيرها ،كذلك
في الباب الثاني في قسم الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي استعمل في

المادة ( )210عبارة (تكدير األَمن العام).2

 )2تُ َع ُّد من جرائم الخطر :الجرائم الخطيرة هي تلك الجرائم التي تمس بأمن الدولة وتهدد
كيان الدولة واستقاللها ووحدتها أرضا وشعبا ،أَو تلك التي تؤدي إِلى نشوب الحرب مع

الدول األُخرى  ،وكما هو معلوم ان القاعدة األساسية في قواعد التشريع الجنائي ،هي ال
عقاب إِ َّال على الفعل المجرم أَو الشروع فيه ،ومن ثَُّم فال عقوبة على العزم على ارتكاب
الجريمة وال األعمال التحضيرية ،3أي أَ َّن المشرع يعاقب على السلوك الجرمي دون النظر

إِلى النتيجة الجرمية ،لذا ِإَّننا نجد أَ َّن المشرع العراقي قد خرج عن هذه القاعدة في جرائم

أمن الدولة وذلك بسبب خطورة هذه الجرائم كما هو الحال في غالبية التشريعات الجنائية،
فعاقب على المؤامرة التي هي صورة من صور االتفاق الجنائي (وهي مرحلة قبل الشروع

أي قبل البدء بالتنفيذ) ،في المادة ( )175من قانون العقوبات و َّ
عدها في حكم الجرائم

 1سفيان عرشوش ،المصدر السابق ،ص.47

 2د .مسعود حميد اسماعيل ،جرائم أمن الدولة الخصائص والمميزات ،بحث منشور في مجلة مركز

البحث االستراتيجي (گوڤاری سهنتهری لێكولينهوهی ستراتيجی) ،العدد ( ،)2سنه ( ،)25تشرين الثانی

 ،2017ص .288

 3المادة ( )30من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة  1969المعدل.
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َما إذا كان له دور رئيس فجعل
التامة وجعل عقوبتها السجن المؤبد إذا كان مشاركا ،أ َّ
عقوبتها ِ
اإلعدام ،وهذا ما فعله المشرع األُردني فقد عاقب على المؤامرة.
لقد استعمل المشرع العراقي في المادة ( )175عقوبات ،والمشرع المصري في المادة

(/82ب) عقوبات ،مصطلح (االتفاق الجنائي) ،بينما استعمل المشرع السوري في المادة
( )201مكر ار ( )13والمشرع االردني في المادة ( )139عقوبات ،مصطلح (المؤامرة)،1

َّ
ألن هذه الجرائم تُ َعد من جرائم الخطر التي تستوجب العقوبة بمجرد ِإتيان الفعل الذي من
شأنه تعريض مصلحة الدولة المحمية بالقانون إِلى الخطر بغض النظر عن النتيجة ،حتى
إذا وقع الفعل الجرمي خطأَ.

 )3خضوعها لالختصاص العيني :االختصاص العيني أَو كما يسميه البعض
باالختصاص الوقائي ،2الَّذي أساسه جاء من مبدأ السيادة الوطنية للدولة ،3يعني
الصالحية الذاتية للدولة في إخضاع الجرائم التي تمس أمنها الداخلي أَو الخارجي

لتشريعاتها وقضائها ،4بمعنى تطبيق القانون الجنائي للدولة على كل جريمة تمس
بمصلحة أساسية للدولة بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أَو جنسية مرتكبها ،وذلك

لما لهذه الجرائم من أهمية وخطورة كبيرة على الدولة ،وعادة ال تثق الدول بإخضاع هذه

الجرائم لتشريعات وقضاء الدول األُخرى؛ ألََّنها قد ال تجد ذات العناية الذي لديها ،5وذلك
حرصا على مصالحها واطمئنانها على أمنها ،وقد نصت المادة ( )9من قانون العقوبات
العراقي على أن" يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق  -1جريمة ماسة
 1المادة ( )139من قانون العقوبات االردني رقم ( )16لسنة  1960المعدل.

 2على حسن خلف و سلطان عبدالقادر الشاوي ،المبادئ العامة في قانون العقوبات ،المكتبة القانونية،
بغداد ،2006 ،ص.101

 3دخالفي سفيان ،مبدأ االختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية
الحقوق جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ،2008 ،ص.27

 4د .محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،مج ،1ط 3جديدة (معدلة ومنقحة)،
منشورات الحلبي الحقوقية ،سنة طبع غير مذكورة ،ص.197

 5منال داود العكيدي ،تطبيقات مبدأ عينية القانون الجنائي وفقا لقانون العقوبات العراقي  ،مقال منشور
في جريدة التآخي ،العدد  9243في  30تموز .2020
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بأمن الدولة الخارجي أَو الداخلي أَو ضد نظامها الجمهوري أَو سنداتها أَو طوابعها أَو
جريمة تزوير في اوراقها الرسمية المالية المأذون بإصدارها قانونا  -2جريمة تزوير أَو

تقليد أَو تزييف عملة ورقية أَو مسكوكات معدنية متداولة قانونا أَو عرفا في العراق أَو

الخارج" ،وطبقا لهذا النص َّ
فإن الجريمة المرتكبة ماسة بأمن الدولة الداخلي أَو الخارجي

أَو نظامها الجمهوري أَو سنداتها المالية أَو طوابعها أَو التزوير في أوراقها الرسمية ،تكون
الجريمة من اختصاص المحاكم العراقية و يطبق على الجاني القانون العراقي ،ووفقا

للنص المذكورَّ ،
فإنه ال يتطلب ارتكابها على اقليم معين ،وال أَن يكون الجاني حامال
لجنسية معينة ،بل يكفي أن تمس الجريمة المرتكبة تلك المصالح المذكورة في النص
المذكور .1إِ َّال أ َّ
َن هناك استثناء على مبدأ عينية القانون الجنائي ،وهو حصانة المبعوث

الدبلوماسي ِإذ أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية على الرغم من خطورة
هذه الجرائم وتأثيرها الخطير على أمن الدولة ،إِ َّال أ َّ
َن العرف الدولي ومنذ عام 1584

عندما تآمر السفير ِ
اإلسباني ضد الملكة إليزابيث ،2جرت على أَن ال يخضع المبعوث
الدبلوماسي للقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها ،مهما كانت صورة الجريمة المرتكبة،3

حتى صارت من مبادئ القانون الدولي والسيَّما بعد إِبرام اتفاقية فينا للعالقات

الدبلوماسية.4

 1د .محمود نجيب حسني ،المصدر السابق ،ص.199

 2مارية زبيري ،الحصانة القضائية الجزائية ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية في
جامعة العربي بن مهيدي-أم البواقي ،2010 ،ص.92

 3أ.د .حمدي صالح مجيد وايناس محمد احمد ،الحماية الجنائية للبعثات الدبلوماسية ،مجلة جامعة

تكريت للحقوق ،السنة ( )1مج ،1العدد(،)3ج ،2آذار  ،2017ص.179

 4اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية لسنة  ،1961المادة ( )31الفقرة ( )1والتي تنص على (يتمتع
المبعوث الديبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها ،وكذلك فيما

يتعلق بقضائها المدني واالداري اال في الحاالت اآلتية :أ -الدعاوي العينية المتعلقة باألموال العقارية
الخاصة ما لم تكن حيازته الكائنة في اقليم الدولة المعتمد لديها  ,لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة

الستخدامها في اغراض البعثة .ب  -الدعاوي المتعلقة بشؤون االرث والتركات والتي يدخل ,وذلك فيها

بوصفه منفذا او مدي ار او وريثا او موصى له باألصالة عن نفسه ال بالنيابة عن الدولة المعتمدة .ج -

الدعاوي المتعلقة باي نشاط مهني او تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية).
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 )4عقوباتها مشددل :بالنظر لخصوصية هذه الجرائم وخطورتها بالمقارنة بالجرائم

األُخرى ،فقد حرصت الدول في تشريعاتها على إيقاع عقوبات شديدة على مرتكبيها،
وحتى في الشرائع القديمة كانت لهذه الجرائم عقوبات قاسية ،فمثال في شريعة حمورابي
كانت الجرائم المتعلقة بالتستر على المتآمرين أَو إيوائهم ،يحكم عليه ب ِ
اإلعدام ،1وبالنظر

ِإلى القوانين العقابية العربية نجد أَ َّن معظم هذه الجرائم صنفت من الجنايات ،وتكون
عقوبتها ِ
اإلعدام ،الَّتي هي أقسى العقوبات وأقدمها ،2والسجن المؤبد أَو المؤقت والحبس،
ناهيك عن العقوبات التبعية ،والتكميلية ،فضال عن التدابير االحت ارزية.3

 )5خضوعها لقضاء استثنائيُ :ي َعد عادة القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر
في جميع الدعاوي الجزائية ،مهما كانت نوع الجريمة المرتكبة وخطورتها ،أَو صفة
مرتكبها ،أَو طبيعة الجريمة ،وفقا لمبدأ القاضي الطبيعي أَو القاضي المختص ،وهذا ما

نجده في الشريعة ِ
اإلسالميَّة الغراءِ ،إذ إِ َّن كل الجرائم يتم الفصل فيها أمام محكمة واحدة
وهي المحاكم العادية ،إِ َّال أ َّ
تم إنشاؤها
َن هناك الكثير من المحاكم الخاصة واالستثنائيةَّ ،
في مختلف األوقات واألماكن ،فغالبا ما نجد الثوار عندما يصلوا إِلى سدة الحكم يلجؤوا
باسم الشعب والثورة ِإلى إنشاء محاكم خاصة أَو استثنائية ،4إِذ ُع َّد ذلك في بداية األمر
بمثابة والدة عصر جديد؛ إِذ قال فيه الشاعر والفيلسوف األلماني جوته ( ،)Goetheفي
قيام محاكم الثورة ،في  21أيلول " 1792في هذا اليومة وفي هذا المكان ولد عصر
جديد في تأريخ العالم" ،5إِ َّال أ َّ
َن ذلك تحول فيما بعد إِلى أداة لتصفية الخصوم ،وقد أوجد
 1سماح حسين علي الركابي ،الجرائم العامة في شريعة حمورابي ،مقال منشور في موقع كلية القانون،
جامعة

بابل،

،2011/6/6

في

http://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=7&lcid=16863

على

الرابط

 2علي عبدالقادر القهوجي ،قانون العقوبات القيم العام نظرية الجريمة– المسؤولية الجنائية الجزاء
الجنائي ،دار الجامعة ،بيروت ،2000 ،ص.761

 3د .مسعود حميد اسماعيل ،المصدر السابق ،ص.291

 4عبداهلل بن سعيد فهد الدوه ،المحاكم الخاصة االستثنائية وأثرها على حقوق المتهم ،اطروحة دكتوراه
مقدمة إلى كلية الدراسات العليا في جامعة نايف للعلوم األمنية ،2010 ،ص.68

 5أمين حسان كامل ،محكمة الثورة ،ج ،3-1ط ،2القاهرة ،1953 ،ص.3
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الفرنسيون هذه المحاكم في عام  ،1789وبذلك ُي َعدون َّأول من أوجدوها ،إِ َّال أ َّ
َن الذي
نحن بصدده هي المحاكم المختصة ،الَّذي أطلق عليه الفرنسيون (المحاكم ذات

االختصاص االستثنائي) تميي از لها عن المحاكم االستثنائية ،ويرى الدكتور أَحمد فتحي
سرور َّأن ه من األصح أن يطلق عليها (المحاكم ذات االختصاص الخاص) ،1إِ َّال أََّننا نرى

َّ
بأن يطلق عليها (المحاكم التخصصية) تكون أكثر تمي از من التسميتين السالفتين ،وهذه

تختلف اختالفا كليا عن المحاكم الخاصة واالستثنائيةَّ ،
ألنها تكون مختصة بنظر مراكز
قانونية متميزة بالجريمة كما في محاكم أمن الدولة ،أَو بالنسبة ِإلى مرتكب الجريمة كما

في محاكم األحداث ،أَو بالنسبة لكالهما كما في المحاكم العسكرية.2

وبالنظر لخطورة وأهمية هذه الجرائمَّ ،
فإن الكثير من الدول تعمد إِلى إنشاء محاكم

تخصصية تختص بنظر هذه الجرائم ،وقد أنشأ المشرع العراقي محكمة أمن الدولة لكنها
تتبع ذات اإلجراءات والضمانات في المحاكم العادية لتختص بالفصل في الجرائم الماسة

بأمن الدولة الخارجي والداخلي وبعض الجرائم األُخرى ،3ونحن نرى ضرورة إنشاء مثل
هذه المحاكم بحيث يكون قضاتها من ذوي المؤهالت خاصة فضال عن الخبرة القانونية،
لكي تمكنهم من فهم واستيعاب حجم الخطورة التي تهدد أمن الدولة ومواطنيها من هذه

الجرائم ،ألنه ال غرو من أن القاضي في هذه القضايا يكون بين سندانين ،األ ََّول حماية
الدولة من الكوارث التي تتعرض لها من ارتكاب هذه الجرائم ،والثاني حماية الحقوق

والحريات العامة.

 )6طبيعتها القانونية مبهمة :اختلف فقهاء القانون الجنائي حول الطبيعة القانونية لجرائم
أمن الدولة ،فيرى مؤيدو المذهب الشخصي َّ
أن جرائم أمن الدولة سواء كانت داخلية أَم

خارجية هي جرائم سياسية ،إذا كان الباعث على ارتكابها سياسيا ،بينما أصحاب المذهب
الموضوعي الَّذي هم اصحاب النظرية األلمانية ،يرون َّ
أن الجرائم تقوم على أساس نوع
 1د .احمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،ط 2مزيدة ومنقحة ،دار الشروق ،القاهرة،

 ،2000ص.681

 2د .أَحمد فتحي سرور ،القانون الجنائي الدستوري ،ط ،2دار الشروق ،القاهرة ،2002 ،ص.442
 3المادة ( )3من قانون محكمة امن الدولة رقم ( )1لسنة .2003
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المصالح ودرجة االعتداء عليها ،وُي َعدون َّ
أن الباعث ال قيمة له َّإال إِذا اعتد به المشرع،
أي يعتمدون على الركن المادي للجريمة ،بينما يرى جانب آخر من الفقه أن الجرائم التي
َما التي تمس أمن الدولة من الخارج فهي
تمس أمن الدولة من الداخل تُ َعد جرائم سياسية ،أ َّ
جرائم عادية.
ونحن بدورنا نؤيد االتجاه األحادي؛ َّ
ألن المجرم السياسي يحظى بامتيازات أكثر

من المجرم العادي وبالتالي َّ
فإن مرتكبي جرائم أمن الدولة عادة يكونون من الخونة
والعمالء الذين يسعون لإلضرار بالوطن من الداخل لصالح العدو المتربص ،وأحيانا

المغرر
يكونوا من المتضررين الذين وقع عليهم ظلم كبير من الدولة ،وأحيانا يكونوا من
َّ
بهم الذين يتم ابتزازهم أَو تضليلهم.

الخاتمة:

من خالل درستنا هذه في بحث ِ
اإلطار المفاهيمي لمنظومة األَمن العام توصلنا

إِلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات وهي اآلتية:
االستنتاجات:

 -1وفق تصور االتجاه البنائي لمفهوم األَمن فإن تحقق حالة األَمن بالنسبة لدولة ما

يؤدي إِلى حالة الال أمن بالنسبة لدولة أُخرى ،التي تسعى هي األُخرى إِلى تعزيز قدراتها
األَمنيَّة.

 -2في إِطار مفهوم األَمن ينظر الفقه القانوني إِلى إن سعي كل دولة من جانبها لتعزيز

يسمى بالمأزق األمني (المعضلة األَمنيَّة).
قدراتها األَمنيَّة يؤدي إِلى خلق ما َّ

 -3المعضلة األَمنيَّة هي الحالة التي تؤدي فيها اإلجراءات التي تتخذها دولة لزيادة أمنها
إِلى ردود أفعال ممن دول أُخرىِ ،م َّما يؤدي إِلى انخفاض أمن الدولة بدال من زيادته.

 -4مفهوم األَمن تأثرت بالعولمة في كل الدول نتيجة اضعافها لمبدأ السيادة الوطنية ،من
خالل التأثير على صناع القرار في الدولة ،والسيَّما الدول النامية ،بِإضافة أَثرها على

األَمن االقتصادي واالجتماعي والبيئي للدول.
 -5لم تضع تشريعات الدول تعريفات لجرائم أمن الدولة بل اكتفت بتحديد الجرائم التي
تقع على أمن الدولة من جهة الداخل أَو الخارج.
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التوصيات:

بعد بيان استنتاجاتنا عن موضوع البحث ندرج توصيتنا فيما يأتي:

 -1السعي مع الدول للتوصل إِلى مفهوم مشترك لألَمن والمنظومة األَمنيَّة يكون مسنجما
مع مصالح الدول في تحقيق األَمن الداخلي والخارجي:

 -2تفسير مفهوم األَمن في إِطار مصلحة الدولة ،وبما ال يشكل ِإخالال بمصالح الدول
األُخرى.

 -3االستفادة من العولمة في إِطار مفهوم األَمن لتعزيز أَمن الدولة االقتصادي
واالجتماعي والبيئي وغيرها.

 -4صياغة مستلزمات لمفهوم أَمن يوفر الحماية الكافية في وجه الجرائم التي تقع على
األَمن الداخلي والخارجي.
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Abstract

The security system is very important in the lives of states and
peoples, and because the concept of security is broad and
meaningful, it has been addressed by multiple doctrinal trends,
including traditional, modern and other trends, and each direction
includes different perceptions and theories, such as realistic
perception (power policy) and realistic school in the traditional
direction, There have been views that adopt the concept of security
on the basis of the actor in building and securing national security
based on strength and interest are the basis of social reality, and the
State is the original and necessary actor in securing national
security, including what built the concept of security on the nature
of the political situation of the world, as the chaotic nature of a
group of competing units that push these units (States) to increase
their strength to ensure their security for the homeland, Some of
them have based the concept of security on the nature of the
political situation of the world, as the chaotic nature of a group of
competing units that drive these units (States) to increase their
strength to ensure their security for my homeland, and the liberal
perception that includes many aspects but shares intellectual
foundations and historical contexts, The structural theory that views
society as a social building, and states are the creators of chaos,
while critical theory uses a slogan for the philosophy of skepticism
in modern social and political life through the inherent style of
criticism Finally, globalization has had a significant impact on the
concept of security, which has been reflected in the national
sovereignty of States, their economic security and the dependence
of their economies on the economies of the major capitalist States,
 Master Student / College of Law and Political and Administrative Sciences/
Suran University.
 Prof/ College of Law and Political and Administrative Sciences/ Suran
University.

1009

مصلح مجيل أمحد و جميد خضر أمحد

اإلِطار املفاهيميّ ملنظومة األَمن العام

as well as their impact on social security by increasing the gap
between rich and poor, social problems affecting the country's
instability and weak social cohesion, and increasing crimes on state
security both from home and abroad.
Key words: security, law, globalization, crimes. Security dilemma.
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