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  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 
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الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها
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يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق  صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 نوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثبيت ع

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال يجب

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون
َ
هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ب في صناعة اإِلعراب(ت
 

ال
ُّ
ة للمرفوعات في كتاب )تمرين الط وجه اإِلعرابي 

َ
للشيخ  نوع األ

)ت زهري 
َ
حمد حسين الساداني                      هـ(905خالد األ

َ
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نموذًجا - الوعي بتاريخ العجم القديم في الشعر الجاهلي   
ُ
كاسرة أ

َ
 -األ

 و باسم إدريس قاسم سالم صديق حامد إِ                                                              
27 - 46 

هـ( في كتابه 1117وتي لظاهرتي )اإلظهار واإلدغام( عند الدمياطي )ت:التوجيه الص
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نموذًجا
ُ
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َ
ار ليندا باكوز أ
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  العاماأَلمن  ملنظومة املفاهيمّي اإِلطار 

 محدجميد خضر َأو  مصلح مجيل أمحد 

10/4/2022 تأريخ القبول:       2/1/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

مفهوم اأَلمن  ؛ أَلنَّ في حياة الدول والشعوب كبيرةلها أهمية  اأَلمنيَّةالمنظومة         
واسع فقد تناولته اتجاهات فقهية متعددة، منها االتجاه التقليدي معنى  ومفهوم فضفاض وذ

واالتجاه الحديث وغيرها، وكل اتجاه يتضمن تصورات ونظريات مختلفة، كالتصور الواقعي 
على اأَلمن  )سياسة القوة( والمدرسة الواقعية في االتجاه التقليدي، فظهرت آراء تبني مفهوم

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

طبيعة فوضوية لمجموعة  بوصفهاعلى طبيعة الوضع السياسي للعالم، اأَلمن  بنت مفهوم
زيادة قوتها لضمان أمنها لوطني، ى ِإل من الوحدات المتنافسة تدفع هذه الوحدات )الدول(

ها تشترك في المرتكزات الفكرية ِإالَّ َأنَّ ن جوانب متعددة والتصور اليبرالي الذي يتضمَّ 
اوالسياقات التأريخية،  ، امبنى اجتماعي  بوصفه المجتمع ِإلى  النظرية البنائية التي ينظر َأمَّ

شعارا  لفلسفة التشكك في  تستعملظرية النقدية الن نَّ الدول هي الخالقة للفوضى، فيما أَ  فُتَعد  
في األخير  مَّ َأسلوب النقد المتأصل، ثُ الحياة االجتماعية والسياسية الحديثة من خالل 

انعكست على السيادة الوطنية للدول، وعلى  الَّتياأَلمن  التأثير الكبير للعولمة في مفهوم
ل القتصاديات الدول الرأسمالية الكبرى، أمنها االقتصادي وعلى تبعية اقتصاديات هذه الدو 

خالل التسبب في زيادة الفجوة بين األغنياء  االجتماعي مناأَلمن  فضال  عن تأثيرها على
ة التي تؤثر باتجاه عدم استقرار البلد وضعف التماسك والفقراء، وحدوث المشاكل االجتماعيَّ 

 .الخارج مداخل َأمن الدولة سواء من الاالجتماعي، وفي زيادة الجرائم أَ 
 .  اأَلمنيَّة، القانون، العولمة، الجرائم. المعضلة اأَلمن  الكلمات المفتاحية:    

                                                 

 جامعة سوران /ةداري  لإ ة واوالعلوم السياسي   فاكلتي القانون /طالب ماجستير. 
 داري ة/ جامعة سوران /ُأستاذ  .فاكلتي القانون والعلوم السياسي ة والإ
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 المقدمة
هذا  نَّ ة في الدولة، وأَ ميَّز العام إحدى المنظومات الرئيسة والماأَلمن  منظومة عد  تُ         

 كبيرةيتسم باألهمية ال ةاأَلمنيَّ عمل المنظومة  نَّ ؛ ألَ مصطلح يحيطه الغموض والسريةال
لى أمن الدولة الداخلي وفي الوقت نفسه يتميز بالتعقيد والخطورة، لكونها تحافظ ع

وال توجد دولة على وجه المعمورة دولة بإمكانها االستغناء عن هذه المنظومة، والخارجي 
ة بالدراسة تناولته العديد من المدارس الفكري ِإذ ؛هوم أمن الدولة مفهوم معقد وشائكوأن مف

 ِإطارووضعت الكثير من النظريات لتفسير وبيان هذا المفهوم، ويؤثر ذلك سلبا  في تحديد 
 اختصاصها. ِإطارللجرائم التي تقع ضمن 

 أهمية البحث: 
بالنسبة لكل دولة،  مميَّزةوالخارجي، من المسائل ال يمسألة أمن الدولة الداخل عد  تُ   

فأمن الدولة   ،يمتد أهميتها لكل المجتمع الدوليولكن  وليس بالنسبة للدولة ذاتها فقط
كاألمن االقتصادي والبيئي  خرىالداخلي والخارجي كذلك أم الدولة في المجاالت األُ 

 ة في حفظ كيان الدولة واستقرارها وتطورها.اسيَّ ونحوها كلها تعد من العوامل األس
 هدف البحث:

من، وبيان تشكيالته واختصاصاته، من  مفهوم األِإلى  تكمن هدف البحث في الوصول 
خالل بيان كفيفية تناول الفقهاء والمذاهب الفكرية الفلسفية له، وتوضيح ماهية جرائم أمن 

العام في الدولة، ومدى دور اأَلمن  المفاهيمي لمنظومة اإِلطارِإلى  الدولة، بغية الوصول
التي بدأ أثرها في تصاعد على  هذا الجهاز المهم في الدولة في مكافحة الجرائم المنظمة

 جي.  ر من الدولة الداخلي والخاأَ 
 إشكالية البحث: 

داخلي ومفهومه على المستوى على المستوى الاأَلمن  وجود تداخل بين مفهوم       
ة في المجتمع ، بسبب القواسم المشتركة بينهما، وكذلك التغييرات الثورية والجذرييالدول

ل في مدى أثر العولمة في خلق التساؤ  فضال  عند هذا التداخل، يجاإِ الدولي، وأثرها في 
 وتعميق التداخل. 
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 فرضية البحث:

" مفهوم منظومة العام على المستوى الداخلي يختلف نَّ فرضية البحث تكمن في أَ         
تأثير عدم  وضوح مفهوم أمن الدولة على ق، وفي عن مفهومه على المستوى الدولي يتعلَّ 

 اق الجرائم الواقعة عليه. تحديد نط
 منهج البحث:

فهوم من خالل وصف م اتبعنا في كتابة هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي            
 وخصائصها، وتحليل المواقف الفقهية في مجال بحث مفهومأمن الدولة وجرائم أمن الدولة 

 ه، وكذلك وصف أثر العولمة على جرائم األمن.اتواختصاصاأَلمن 
 ة البحث:خط
لالمبحث       العام وتشكيالته واختصاصاته.اأَلمن  : مفهوماأَلوَّ

لالمطلب   : االتجاهات التقليدية لمفهوم األمن.اأَلوَّ
 العام:اأَلمن  المطلب الثاني: االتجاهات الحديثة لمفهوم

 المطلب الثالث: أثر العولمة على مفهوم األمن:
 العام ومفهوم جرائم أمن الدولة. اأَلمن تشكيالت منظومة المبحث الثاني:

لالمطلب   العام ووظائفه:اأَلمن  : تشكيالتاأَلوَّ
 .المطلب الثاني: مفهوم وجرائم أمن الدولة وخصائصها

لالمبحث   العام وتشكيالته واختصاصاتهاأَلمن  : مفهوماأَلو 
العام عدة نظريات ومدارس فقهية بين اتجاهات اأَلمن  تناولت مفهوم منظومة        

يجابية على ثيراتها المباشرة اإلِ أالعولمة وت نَّ ليدية واقعية وليبرالية واتجاهات حديثة، كما أَ تق
عمل منظومة األمن، من خالل ثيرها على السيادة الوطنية من خالل التأثير علة صناع 

االقتصادي للبلدان، وعلى انتشار الجريمة، ولتناول اأَلمن  القرار في الدول القومية وعلى
 هذه األمور أرتأينا تقسيم هذا المبحث على ثالثة مطالب وفقا  للترتيب اآلتي: كل 
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لالمطلب    :: االتجاهات التقليدية لمفهوم األمناأَلو 
ثالثة فروع، في ِإلى  العام وتشكيالته نقسم هذا المطلباأَلمن  لتوضيح وبيان مفهوم 

لالمطلب  ن فيه االتجاهات التقليدية لمفهوم نبي   نعرف مفهوم األمن، والمطلب الثاني اأَلوَّ
 األمن، والمطلب الثالث نخصصه لبيان االتجاهات الحديثة لمفهوم األمن.

"سياسة َأو  "Realistic perceptionالتصور الواقعي " ُيَعد  أواًل: التصور الواقعي: 
معروف في   ، وهو مصطلح2من أقدم النظريات في العالقات الدولية وأكثرها شيوعا   1القوة"

صول الفكرية ، وتعود األُ 3دراسات العالقات الدولية، يطلق على مقاربات نظرية معينة
" ثيوسيديدسو، Thucydidesطروحات المؤرخ اإلغريقي "ِإلى  والفلسفية للنظرية الواقعية

ل من دون التأريخ وَّ أَ و أعظم مؤرخ إغريقي  د  ق.م( ويع 395-460اش في أثينا )الذي ع
، تجلت ذلك في كتابه 4ط العلمي واتباع الموضوعية والدقة في تحري الحقيقةوفق النم
سباب الحروب " الذي فسر فيه َأHistory of the Peloponnesian War المشهور"

ق.م(، بين مدينتي "أثينا" و"أسبارطة" وأرجع  404-431ة الواقعة بين  )ُمدَّ التي دامت ال
، 5تها أسبارطة تهديدا  لهاعدَّ عسكرية، األمر الذي أثينا التنامي قوة ِإلى  هذه الحروب

، 6 ق.مKautilya( "296-312 )وكذلك أعمال المفكر والحكيم الهندي، الوزير كوتيليا "
 الذي ركز على الجوانب األخالقية في السياسة الواقعية.

                                                 

، 1غراهام ايفانز و جيفري نوينهان، قاموس بنغوين للعالقات الدولية، مركز الخليج لألبحاث، ط 1
 .636، ص2004

، المركز 1، ترجمة محمد صفار، طسكوت بورتشيل، جاك دوينلى وآخرون، نظريات العالقات الدولية 2
 .51، ص2014القومي للترجمة، القاهرة، 

مارتن غريفيثس و تيري أوكاالهان، المفاهيم الساسية في،  العالقات الدولية، مركز الخليج لألبحاث،  3
 .453، ص2002دبي، 

 .153، ص 1992، دار العلم للماليين، بيروت، 1منير البعلبكي، معجم اعالم المورد، ط 4
م.م ميثاق منحي دشر، النظرية الواقعية: دراسة في االصول واالتجاهات الفكرية الواقعية المعاصرة(  5

ديسمبر  18، 20قراءة في الفكر السياسي االمريكي المعاصر(، مجلة أهل البيت عليهم السالم، العدد 
 .388، ص 2016

يبرالية في العالقات الدولية، رسالة آمال محمد عبدالرحمن عوض، النظرية الواقعية والنظرية الل 6
 .22م، ص2016غزة، -ماجستير مقدمة إلى جامعة األزهر
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كاثوليك لرومان العقب انتهاء الحروب الدينية في أوروبا بين اتباع المذهب البروتستانتي وا
م 1648مايو  15( في Westphaliaلمانية بعد عقد معاهدة ويستفاليا )في الواليات األَ 

على يومنا هذا ِإلى  وما أعقبها من نشأة الدولة القومية، ساد التصور الواقعي لألمن وبقي
ل هذا المنظور الزا ِإالَّ َأنَّ صاغت فيها افتراضات جديدة  اأَلمنيَّةمن أن المعادلة  الرغم
 الَّذياألكثر تأثيرا  في العالقات الدولية ، وبعده بقروٍن عدة ظهر التصور الواقعي  ُيَعد  

-1494"، في أفكار المفكر اإليطالي )Fundamentalistعرفت بالواقعية األصولية "
 Niccolò di Bernardo deiم( نيكولو دي بيرناردو دي ميكافيلي "1512

Machiavelliليس على الحاكم  بَأنَّهرأى  الَّذيإليه ثيوسيديدس،  "، ليؤكد على ما ذهب
، وأعقب ذلك أفكار المفكر والفيلسوف 1أن يحتفظ بالفضيلة إذا ما أراد االحتفاظ بالحكم

، 2" التي يستند إليها أتباع المدرسة الواقعيةThomas Hobbesاالنجليزي توماس هوبز "
أعطى األفضلية في العالقات  الَّذي Constitutionalist3عرفت بالواقعية الدستورية  الَّتي

النزاعات التي تحدث بين الدول، فوفق هذا التصور فإن الدولة هي الفاعل ِإلى  الدولية
قيمة يمكن المحافظة عليها، ويعَّرف أتباع هذه  َأبرزاألساسي في العالقات الدولية وهي 

موضوعية، في ظل بقاء الدولة في التحرر من التهديدات العسكرية ال بَأنَّهالمدرسة "األمن" 
ه ال توجد سلطة سيادية، وقد رأى نَّ أَ ، الهيكل الدولي فوضوي، أي 4نظام دولي فوضوي

ه يمكن القضاء على الحروب نَّ ( َأAlbert Einsteinالعالم األلماني )ألبرت أينشتاين 
ات الناشئة من خالل إنشاء هيئة قضائية وتشريعية وبموافقة جميع الدول، لتسوية النزاع

تحويل المجتمع  ِإالَّ َأنَّ ، 5بينهم، بحيث يلتزم الجميع بقراراتها وأوامرها والقبول بأحكامها

                                                 

 .30-27، ص 2004ميكافيللي، األمير، ترجمة أكرم أمين، مكتبة ابن سينا، القاهرة،  1
أ. عبد الرفيق كشوط، االمن والتحول في المرجعيات والقيم: من منظور واقعي إلى األمننة، بحث  2

 .26، ص 2015في مجلة العلوم اإلنسانية، العدد الثالث، جوان منشور 
د. أنور محمد فرج، نظرية الواقعية في العالقات الدولية، مركز كوردستان للدراسات األمنية، السليمانية،  3

 .177، ص 2007
 .453مارتن غريفيثس و تيري أوكاالهان، المصدر السابق، ص 4
، منشورات تكوين، 1ن، لماذا الحرب، ترجمة جهاد الشبيني، ط ألبرت اينشتاي –سيغموند فرويد  5

 .36، ص 2018الكويت، 
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الدولي الراهن حسب ما بينه رائد السياسة الدولية األلماني هانز يواخيم مورغنثاو، للدول 
، 1ت الراهندولة عالمية واحدة من األمور المستحيلة في الوقِإلى  المستقلة ذات السيادة

ل نَّ فإِ  من ثُمَّ و   منها.لكل دولة هي ضمان أَ  اأُلولىوية اأَلوَّ
، وقامت بدراسة اأُلولىورة فعالة عقب الحرب العالمية المدرسة الواقعية ظهرت بص    

ها تقوم نَّ وتحليل العالقات الدولية وحاولت فهم وتفسير الظواهر الدولية، ومن مسلماتها، أَ 
هذه  نَّ الجماعة هي أساس الواقع االجتماعي، وأَ لمصلحة الوطنية، و هوم القوة واعلى مف

حقيقة موضوعية وأن وجودها منفصل  بوصفها" Hegelالنظرية متأثرة بمفهوم الدولة عند "
خالق حسب ما جاء به نيكولو ميكافيللي، السياسة ال تتحدد باألَ  نَّ عن وجود األفراد، كما أَ 

 John" و جون بوودن "Thomas Hobbesونادى بها كل من توماس هوبز "
Bowden"2. 
 الدولااة فااي نظاار أصااحاب هااذه المدرسااة هااي الفاعاال األساسااي فااي تااأمين نَّ بمااا أَ           

ساساي لألمان، فمان هاذا المنطلاق علاى الدولة هي الموضاوع المرجعاي واألَ الوطني، و اأَلمن 
ى إقليمهااا باال علااى األقاااليم الدولااة تطااوير قاادراتها العسااكرية، وتقويااة ساايطرتها لاايس فقااط علاا

منها وبقائها، وأن تكون قوتها الدفاعية قادرة علاى ردع أي هجاوم عادواني لضمان أَ  خرىاألُ 
، وماان مساالمات هااذا التصااور عاادم وجااود ساالطة مركزيااة دوليااة قااادرة علااى الضاابط 3محتماال

هااذا  ى بالطبيعااة الفوضااوية للنظااام الاادولي، وفاايوالااتحكم بساالوك الدولااة، فااي ظاال مااا يساامَّ 
لمااء مان أبارز الع ُيَعاد   الَّاذي" Kenneth Neal Waltzيقاول العاالم والسياساي األمريكاي "

، متااأثرا  بمااا 4هااو الغايااة األساامى فااي ظاال الفوضااىاأَلماان  نَّ إِ فااي مجااال العالقااات الدوليااة، 

                                                 

هانز جي . مورجنتاو، السياسة بين األمم الصراع من أجل السلطان والسالم، ترجمة خيري حماد،  1
 .203، ص1964الجزء االول ، 

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

 .25، ص2009للتربية والدراسات العربية، القاهرة، 
 .637غراهام ايفانز و جيفري نوينهان، المصدر السابق، ص 3

4  Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, New York, Mac-graw-
Hill, 1979, p126. 
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، الباحااااث األمريكااااي Frederick Sherwood Dunnقالااااه فرياااادريك شاااايروود دن
قاال "ماادام فكارة االعتمااد علاى الانفس موجاودة،  يالاذ الدولي والعالقاات الدولياة القانون في
هااادف الحفااااظ علاااى حالاااة القاااوة لشاااعب ماااا هاااو هااادف يسااامو علاااى كااال االعتباااارات  فاااإنَّ 
الفاااااارق كبيااااار باااااين  نَّ يااااارى بخاااااالف الاااااواقعيين التقلياااااديين باااااأَ  Waltz، كماااااا أن 1"خااااارىاألُ 

الصاااراع مااان أن انتظاااام مساااار الحااارب والتاااوازن و  علاااى الااارغمالنظاااامين، الاااداخلي والااادولي 
مان المااواطنين فاي السياسااة الداخليااة مان مهااام الدولااة أَ  نَّ ألَ  ؛موجاود فااي كال ماان السياسااتين
مااا يساامى َأو  يكااون باعتماااد الدولااة علااى نفسااهاأَلماان ا تحقيااق بينمااا فااي النظااام الاادولي فااإنَّ 

"، بسابب عادم وجاود حكوماة مركزياة علياا تحكام الادول Self helpبمبادأ المسااعدة الذاتياة "
لدولااة مااا نتيجااة زيااادة اأَلماان  ، وبهااذا فكلمااا كلمااا تحقااق2الاادولياأَلماان  وقااادرة علااى تااأمين
تهديااادا  لهاااا، وهاااذا ماااا يطلاااق علياااه و أَ  ُأخااارىانعاااداما  ألمااان دولاااة  صاااارقوتهاااا العساااكرية، 

، وقاد الحاظ عادد مان 4المأزق األمنيَأو  ،The security dilemma"3 اأَلمنيَّة"المعضلة 
يصااافان الظاااروف باااين  Thucydidesو  Xenophonالماااؤرخين  نَّ الكتااااب المعاصااارين أَ 

هاااذا ، وقاااد صاااا  5اأَلمنيَّاااةالوحااادات السياساااية التاااي وصااافت مناااذ ذلاااك الحاااين بالمعضااالة 
م فاااي كتاباااه  1951فاااي عاااام  John H. Herzلمااااني المصاااطلح ألول مااارة العاااالم األَ 

Idealis internationalism and security dilemma6 كمااا أشااار إليااه المااؤرخ ،

                                                 

كينيث. ن. ولتز، اإلنسان والدولة والحرب تحليل نظري، ترجمة عمر سليم التل، هيئة أبو ضبي  1
 . 310م، ص2013، 1للسياحة والثقافة، ط

ة في الخطاب خالد معمري جندلي، التنظير في الدراسات األمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة دراس 2
 .90م، ص2008سبتمبر، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة باتنة،  11األمريكي بعد 

 .27لخميسي شيبي، المصدر السابق، ص 3
 .7، ص Univ de Batna ،2006يسين طرشي، حكيمي توفيق، المعضلة األمنية الدولية،  4

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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 History andفاااااي كتاباااااه،  Herbert butterfliedالبريطااااااني هربااااارت 
HumainRelation-19541.   

ام الدولي تجعل العالم عبارة عن مجموعة من الوحدات الطبيعة الفوضوية للنظ نَّ إِ      
الرغبة في الحصول  نَّ ألَ  ؛منها الوطنيالمتنافسة لزيادة قوتها العسكرية لغرض ضمان أَ 

على مزيد من القوة تتجذر في الطبيعة المعيبة للبشرية، كتب كانط عن "الطبيعة الشريرة 
"وفق مبدأ كل لنفسه"، ، 3زيادة قدراتها، فإن الدول تنخرط باستمرار في صراع ل2لإلنسان"

، ُأخرىمن بالنسبة لدولة أَ  حالة الالِإلى  بالنسبة لدولة ما يؤدياأَلمن  وبهذا نجد أن تحقق
تطوير قدراتها الدفاعية، ومن هذه خرى لزيادة إنفاقاتها العسكرية و التي تسعى هي األُ 

، وهذا ما 4احتمالية قيام الحروب زيادة من ثُمَّ حالة عدم الشعور باألمن و  الدوامة ينتج
 همبعضما يطلق عليه َأو  "،The Security Dilemma" اأَلمنيَّةيطلق عليه بالمعضلة 

لبيان ظهور  اأَلمنيَّةمني، والكثير من الباحثين يستخدمون مفهوم المعضلة بالمأزق األَ 
تؤدي فيها اإلجراءات هي حالة  اأَلمنيَّةالمعضلة  نَّ ، أي أَ 5الصراع وتصاعده بين األعراق
انخفاض ِإلى  ا يؤديمَّ ، مِ ُأخرىردود أفعال من دول ِإلى  التي تتخذها الدولة لزيادة أمنها

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

                                                 

يسين طرشي، حكيمي توفيق، المعضلة األمنية، بحث منشور في الموقع  1
https://www.academia.edu/19827363/ 7، ص. 

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

 .Ernest R. و65، ص2012، الكويت، 1ترجمة فتحي المسكيني، جداول للنشر والتوزيع، ط
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. 

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

5  Robert Jervis; "Cooperation anedr security dilemma world politics 
vol,30.2.january 1978, p174. 
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العالم الدولي ال في  بَأنَّهويجادلون  ،مصدر للصراع في العالقات الدولية برزهي َأ اأَلمنيَّة
ة لذلك ، يجب على كل يوجد احتكار مشروع للعنف )أي ال توجد حكومة عالمية( ونتيج

الهدف األساسي للدول هو تعظيم أمنها،  نَّ فإِ  ؛ولهذا السبب ؛بأمنها وبقائها عتنيدولة أن ت
ن، حتى إذا كان هدف الدولة هو حماية أمنها، وليس لديها أية نية إللحاق األذى باآلخري

منها كشراء األسلحة وتطوير تقنيات العديد من اإلجراءات التي اتخذتها الدول لزيادة أَ  فإنَّ 
تقليص أمن  اآلخرين ال يضع الدولة  . إنَّ 1من اآلخرينعسكرية جديدة، سوف يقلل من أَ 

الدول  تلقائي ا في معضلة، ولكن بسبب البنية الفوضوية، إذا تسلحت دولة واحدة فإنَّ 
قدراتها  عملإذا كانت الدولة المسلحة ستست ه ال يمكنهم معرفة مانَّ ستتبعها وذلك ألَ  خرىاألُ 

ولهذا السبب تكون الدول أمام خيارين، إما  ؟العسكرية المتزايدة للهجوم في المستقبل أم ال 
شن هجوم وقائي لمنع الدولة َأو  زيادة قدراتهم العسكرية من أجل إعادة توازن القوى،

لزعزعة التوازن في المقام المسلحة من   .2اأَلوَّ
فرانسيس  َعدَّ لقد تم انتقاد هذه النظرية من قبل الكثير من المفكرين والساسة، وقد  

الرغم من ازدياد الدعوات على ه نَّ ، ولهذا نجد أَ 3للواقعية كثير من العيوب فوكوياما بأنَّ 
تنادي بإحالل السالم العالمي  يالَّتالمعادية للحرب عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، 

نا نجد حتى في الوقت الحاضر  الهالك والدمار، فإنَّ الَّ ونبذ الحروب التي ال تجلب معها إِ 
شراء أسلحة متطورة، فقد قامت َأو  ، من خالل صنعاأن التنافس العسكري اليزال قائم  

أمريكا، وفي  ( في المحيط الهادئ إلخافةUUVsروسيا بنشر غواصاتها غير المأهولة )
على  خرىالمقابل قامت أمريكا بتمكين غواصاتها من الكشف عن السفن المغمورة األُ 

                                                 

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

فرانسيس فوكوياما، نهاية التأريخ واإلنسان األخير، ترجمة د. فؤاد شاهين وآخرون، مركز المدى    3
 .261، ص 1993القومي، بيروت، 
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كذلك تحاول إيران تطوير منشآتها  ،1مسافات أكبر، مع تقليل مخاطر الكشف المضاد
تحاول تقوية دفاعاتها  ايض  النووية لتقوية قدرتها القتالية لتأمين أمنها القومي وتركيا َأ

 فضال  عنها تقع تحت تهديد الصواريخ الباليستية بسبب وضعها مع سوريا نَّ ألَ  ؛الجوية
( روسي S400شراء نظام صواريخ )ِإلى  أزمتها مع اليونان وقبرص، األمر الذي دفعها

ِإلى  (OSTتؤدي انسحاب أمريكا من معاهدة األجواء المفتوحة ) ُأخرىالصنع، ومن جهة 
 ، كل ذلك تؤدي2في ظل الوضع العالمي المتقلب اليوماألوروبي األطلسي اأَلمن  تقويض
بصدد القضاء الدولي فإن تحكم الدول  َأمَّاالمأزق االمني الذي من الصعب معالجته. ِإلى 

الجهاز  بوصفهاوبالتالي الهيمنة على محكمة العدل الدولية اأَلمن  العظمى بمجلس
قادرة بصورة فعالة على  القضائي الدولي األسمى، جعل هذه المحكمة مشلولة وغير

 إذا توافقت مصالح الدول الَّ والسالم الدوليين، إِ اأَلمن  مواجهة التهديدات التي يتعرض لها
 . اأَلجهزةالعظمى المهيمنة على هذه 

(، من المصطلحات الغامضة منذ Liberalismالليبرالية ) ُتَعد  ثانيًا: التصور الليبرالي: 
لى يومنا هذا ا  لكثرة ميادينها كالعلوم السياسية، والعلوم االجتماعية، وعلم ، نظر 3نشأتها وا 

الالهوت والفلسفة وغيرها، وهي في تطور مستمر، لذلك ليس من السهل وضع تعريف 
نَّ  دقيق لها، كما أنَّ  ما كانت حصيلة مصطلح الليبرالية لم يتبلور على يد مفكر واحد وا 

 Johnجون لوك )ِإلى  ال يمكن تنسيبهأفكار العديد من المفكرين والفالسفة، لهذا 

                                                 

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. 

، ترجمة أحمد الشيباني، دار القارئ 1977 - 1601رونالد ستومبرج، تأريخ الفكر األوروبي الحديث 3
 .337، ص 1994، 3العربي، ط
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Locke)  َأو( جان جاك روسوJean-Jacques Rousseau)  جون ستيوارت مل َأو
(John Stuart Mill)1 . 

النظرية الليبرالية هي نظرية متعددة الجوانب، وقد يتعارض فيما بينه من الناحية         
ن اشتركت في المرتكزات االمعرفية والفكرية حتَّ  لفكرية والسياقات التاريخية، فكل اتجاه ى وا 

(، كما Epistemology( والمعرفية )Ontologyصوله الوجودية )يختلف عن اآلخر في أُ 
 .Michael Wامتزج هذا االتجاه بوضوح في كتابات عالمي السياسة األمريكيين )

Doyle  &Russett Martin Bruceل (، اللذان أك دا على المتغير األمني في التحلي

                                                 

، ص 1986، معهد اإلنماء العربي، 1، ط1د. معن زيادة وآخرون، الموسوعة الفلسفية العربية، مج  1
365. 

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

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

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

( الذي يعتبر المرجع الفكري لهذا االتجاه Immanuel Kantطرحها الفيلسوف األلماني )إيمانويل كانت 
( بأنه يمكن إقامة سالم دائم من خالل Perpetual Peaceفي القرن الثامن عشر، فقد بي ن في كتابه )

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

من جميع أنواع السيطرة واالستبداد، سواء من  خصومهم بمصطلح "الليبراليين". وهي تعني تحرر اإلنسان
 ,William H.McNeil, Wrold History, volume 3ولة أو المجتمع. للمزيد ينظر في الد

Berkshire publishing grop, 1940,  p 1133  وSamuel Freeman, Political 
Institutions, Political Philosophy, Political Values, Beliefs, and Ideologies, Oxford 

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

 Donald M. Borchert, Encyclopedia ofوكذلك ينظر في  .2019كلية اآلداب والعلوم االنسانية، 
philosophy / Donald M. Borchert, 2nd ed, V5, 2006, pp319 د. معن زيادة ، وأيضا  في

 .1155، ص 1988، معهد اإلنماء العربي، 1وآخرون، الموسوعة الفلسفية العربية، المجلد الثاني، ط 
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انتشار الديمقراطية تفتح آفاق جديدة أمام السياسة الدولية لترسيخ السالم  الديمقراطي، ألنَّ 
  .1واألمن
" 2" سياسة توازن القوى "بحالة الوحشية التي ال تخضع ألي قانونKantوصف "       

الدائم ونتيجة لتبني المدرسة الليبرالية لفكرة السالم الديمقراطي المأخوذة من فكرة السالم 
 Romano. وقد أعلن رئيس الوزراء االيطالي رومانو برودي "Kant"3التي طرحها "

Prodi مشكلة متعلقة بسالمة الدول لم تعد مشكلة األمان  َأبرز ، أنَّ 1997" في عام
نَّ   .    4ما مشكلة داخلية وهي سالمة المواطنين في حياتهم اليوميةالخارجي، وا 

ت ضمنيا  عتنة )الواقعية والليبرالية( قد االتقليدي اأَلمنيَّةدراسات ال نَّ إِ  خالصة القول      
باإلبقاء على الوضع الراهن، ومنع التغيرات الثورية والجذرية في المجتمع الدولي، وبمفهوم 

وفقا  لهذا االتجاه )االتجاه التقليدي( هو العمل على ما هو مستقر اأَلمن  المخالفة فإنَّ 
هذا االتجاه بشقيه  نَّ نرى أَ  من ثُمَّ نحو ما هو أكثر تطورا ، و  لتغير حتىوثابت حاليا  وعدم ا

، اأُلممالرغم من وجود عصبة على ه نَّ ألَ  ؛منالواقعي والليبرالي قاصٌر في تعريف األَ 

                                                 

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

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

م جزئي ا على الدول التي تشترك في "الدساتير ( عن سالم دائم قائ1970تحدث إيمانويل كانط ) 3
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 

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

 سماه الليبراليين بمنطقة الديمقراطيات في العالم، كلما قل عدد الخصوم المحتملين وبالتالي اتسعت ما
 Bruce Russett, Grasping the Democratic ". للمزيد ينظر في:Zone of peaceالسالم "

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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المتحدة، غيرها من المنظمات الدولية التي تعمل من أجل إحالل السالم العالمي،  اأُلممو 
ن تمنع الحرب العالمية الثانية، وغيرها من الحروب التي حدثت ها لم تستطع أنَّ غير أَ 

 وتحدث بين الدول. 

 :منالمطلب الثاني: االتجاهات الحديثة لمفهوم األَ 

هذه  ِإالَّ َأنَّ غالب ا ما يرتبط ظهور البنائية بنهاية الحرب الباردة  أواًل: النظرية البنائية:
 امصدر  بوصفها ي مجتمع فكرة البناء ألَ  فإنَّ  النظرية ليست جديدة من الناحية الفلسفية،

الفئات المشاركة في  نَّ إِ ثالي الذي دعا إليه أفالطون، إذ الستقراره، نجدها في المجتمع الم
كما  ،ي تحقيق التناغم االجتماعي العامهم فسالهيكل االجتماعي تقوم باألنشطة التي تُ 

 1(Giambattista Vicoاتيستا فيكو )يمكن تتبعها في كتابات الفيلسوف اإليطالي جيامب
العالم الطبيعي صنعه اهلل، لكن العالم التاريخي  في القرن الثامن عشر، فوفقا لفيكو، فإنَّ 

أوغست فجعل  ،نسانه عملية تطورية يخضع لتأثير اإلِ وصفالتأريخ ب نَّ صنعه اإلنسان، وأَ 
هيمهما حول هذه الفكرة أساسا  لمفا 2(Herbert)(، وComte Auguste)كونت 

م الكسندر فيندت ه مبنى اجتماعي، وقدَّ نَّ المجتمع، ويرى أصحاب هذه النظرية، العالم كأَ 
(Alexander Wendt)3( في كتابه ،World of our Making)4 مثاال  1995، عام

( سالح نووي بريطاني أقل 500) ممتازا  وضح فيه البناء االجتماعي للواقع، وقال بأنَّ 

                                                 

1 Stephen Bronner. “Constructivism “Methodological Debates: Post-Positivist 
Approaches. http://www.huma/illuminations/. 

(، الذي اوجد مصطلح 1903-1820بريطاني )هو فيلسوف   (Herbert Spencerهربرت سبنسر ) 2
"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. 
م ، 1958( Mainz(، عالم سياسة ألماني ولد في ماينتس )Alexander Wendtفيندت )الكسندر  3

 وأستاذ جامعي من الواليات المتحدة، وألمانيا. 
 1 ، النظريات األمنية، محاضرات في مقياس النظريات األمنية لطلبة الماسترد. بن صايم بونوار 4

 .66، ص2016قايد تلسمان، أبوبكر بل  ، جامعه ةوأمني  ةتخصص دراسات استراتيجي
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هذا التماثل  ، إنَّ 1( أسلحة نووية لكوريا الشمالية5ة من )مريكيَّ ات المتحدة األَ تهديدا  للوالي
ليست بسبب األسلحة النووية )الهيكل المادي(، بل بالمعنى الممنوح للهيكل المادي )البنية 

( أن الدول هي Wendt. ويرى )2(intersubjectivityما يمكن أن نسميه )َأو  الفكرية(
من كالقوة العسكرية شروط المادية ليست المحدد الوحيد لألَ من تصنع الفوضى، وال

هناك  واالقتصادية، والقوة العسكرية ليست نافعة وغير كافية لتفسير الواقع الدولي، بل أنَّ 
كااليديولوجية والقيم والمعايير الثقافية والهوية، لها القدرة على صبغ هوية  ُأخرىمحددات 

ا توضح النظرية، أن البنائيين يتجاوزون الواقع المادي . كم3النظام الدولي في المستقبل
ا أن  من خالل تضمين تأثير األفكار والمعتقدات على السياسة العالمية، وهذا يستلزم أيض 

، المعاني ليست ُأخرىبعبارة َأو  يكون الواقع قيد اإلنشاء دوما ، مما يفتح آفاقا  للتغيير،
عتمادا  على األفكار والمعتقدات التي يعتنقها ثابتة ولكنها قد تتغير بمرور الوقت ا

ه ليس فقط توزيع القوة المادية والثروة نَّ الفاعلون. ويمكن القول إن البنائيين يرون أَ 
نَّ  ما األفكار والهويات والمعايير والظروف الجغرافية هي ما يمكن أن تفسر سلوك الدولة وا 

ا  .4أيض 
 ِإالَّ َأنَّ النظرية البنائية في العالقات الدولية، من التأثير الذي أحدثته  على الرغم       

ه ال يمكن على الرغم من أنَّ  اذا التأثير وطبيعته وماهيته حق  هناك سجاال  حول مدى ه
ه ال يوجد إجماع بأي حال من نَّ إنكار تأثير "البنائية" على العالقات الدولية، غير أَ 

 ما يشكل "البنائية" حق ا، و يمكن النظراألحوال على طبيعة ومدى هذا التأثير، وال على 
                                                 

1 STEPHEN MCGLINCHEY, ROSIE WALTERS & CHRISTIAN 
SCHEINPFLUG, International Relations Theory, Bristol, England, 2017, p. 36. 

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

 Alex Gillespie and Floraللمزيد ينظر في. لإلشارة إلى اتفاق في فهم مفاهيم بين أطراف متعددة
Cornish, Journal for the Theory of Social Behaviour, Journal compilation, The 

Executive Management Committee/ Blackwell Publishing Ltd. 2009 
فودي مصطفى كمال، تحول مفهوم األمن بعد الحرب الباردة، رسالة ماجستير مقدم إلى جااامعة عبد  3

 .2016مستاااغانم،  – الحميد بن بااادياااااس
4 STEPHEN MCGLINCHEY, ibid, p41. 



 
 هـ1444م( /15/9/2022) َأيلول                            (                 90العدد )                          

 987 

. 1من أصحاب النظريات النقدية العقالنية 1980ها متجذرة في عام البنائية على أنَّ ِإلى 
، كما أن البنائية، 2إنشائية ُأخرىون أن للمؤسسات الدولية وظيفة تنظيمية و ُيَعد  والبنائيون 

تجاه أي نوع من المعطيات مجموعة من األساليب المختلفة التي تشترك في الشك 
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 

ألنها  بنيويةمن الصعب تحديد ال بَأنَّه 4(Jean Piagetوقد وجد ) ،3العالقات الدولية
اتخذت اشكال عديدة ومتنوعة، واكتسبت الهياكل التي يستشهد بها العديد من "البنيويين" 

ه من الضروري التمييز بين االتجاهات النقدية رأى أنَّ  لذا ؛دالالت متنوعة بشكل متزايد
 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 

لمن شقين  ه البنائيون ُيَعد  مادي الذي هو توزيع القوى بين الدول، والشق الثاني الذي  اأَلوَّ
 فهو البناء االجتماعي الذي يتألف من القواعد والقوانين واألعراف التي تلتزم بها برزاألَ 

   .  5الدول وتطبقها

                                                 

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

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

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

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

د. خالد موسى المصري، الوضعية ونقادها في العالقات الدولية )دراسة نقدية للنظريات الوضعية(،  5
 .341، ص2014، العدد األول 30مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، مج 
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الجذور الفكرية للنظرية النقدية نجدها في  من أنَّ  على الرغمثانيًا: النظرية النقدية: 
( و هيجل Kantوروبا للفالسفة من أمثال كانت )التيارات الفكرية المتنوعة التي سادت أُ 

(Hegel( وفي أفكار نيتشه ،)Nietzsche ، أيضا ) َّة مدرسة فرانكفورت وليد ُتَعد  ها ِإالَّ َأن
(، الذي اسسه Institut Fur Sozialforschungالتابع لمعهد البحوث االجتماعية )

( في مدينة فرانكفورت في ألمانيا، بعد Goethe( من جامعة )Karl Grünbergاألستاذ )
جامعة فرانكفورت. ومن  يذ، من مجموعة من أسات1924عام  اأُلولىالحرب العالمية 

تيودور أدورنو  (، وMax Horkheimerرسة ماكس هوركهايمر )مؤسسي هذه المد
(Theodor W. Adorno( وهربرت ماركوزه ،)Herbert Marcuseوآخرون ،)فوفق ا ، 1

لهوركهايمر، "تكمن الوظيفة االجتماعية للفلسفة في انتقاد ما هو سائد"، ومن وجهة نظره 
النظرية ليست محايدة وال  فإنَّ  مَّ ومن ثُ تنبثق النظرية النقدية من وعي المنظر بنظريته، 

فإن  ومن ُثمَّ ه )أصحاب النظرية( جزء من المجتمع الذي يقومون بدراسته، نَّ ، ألَ 2موضوعية
القوى االجتماعية هي التي تستطيع إحداث التغيير في المجتمع، وقد جادل بأن أصحاب 

ن يكتشفها قد تدرك بشكل النظرية التقليدية مخطئون حين قالوا أن "الحقيقة" التي تنتظر م
االجتماعي الذي تم فيه اإلدراك، وقد ذهب أبعد من ذلك إذ صرح بأن  اإِلطارمستقل عن 

 . 3اصحاب النظرية النقدية هم اللذين شجعوا على زيادة التالعب بالبشر
( من أبرز المنظرين النقديين لهذه Jurben Habermasيورغن هابرماس ) ُيَعد           
، وأكسب النظرية النقدية قوة متجددة بعد أن جاء فيها مصطلح النظرية النقدية 4المدرسة

                                                 

نديم، ، ابن ال1أ د. عبدالرضا حسين الطعان، وآخرون، موسوعة الفكر السياسي عبر العصور، ط 1
 .645، ص2015الجزائر، 

2 CRITICAL THEORY Selected Essays MAX HORKHEIMER, TRANSLATED 
BY MATTHEW J. O'CONNELL AND OTHERS CONTINUUM Continuum 
Publishing Company, New York, 2002, p14. 

، ص 2004، 1ث، طجون بيليس وستيف سميث، عولمة السياسة العالمية، ترجمة مركز الخليج لألبحا 3
374. 

، المركز القومي 1سكوت بورتشيل، وسبعة آخرين، نظرية العالقات الدولية، ترجمة محمد صفار، ط 4
 .242، ص2014للترجمة، 
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الستخدامها شعارا  لفلسفة التشكك في الحياة االجتماعية والسياسية الحديثة من خالل 
أن الفوضوية في النظام  ِإذ ؛خالف النظرية الواقعيةوذلك  ،1النقد المتأصل َأسلوب

الحروب الدولية، ماهي إال  فضال  عن اأَلمنيَّةوالمعضلة الدولي، والحكومة العالمية، 
كبناء اجتماعي  اأَلمنيَّةبناءات تاريخية واجتماعية. وعليه يجب دراسة التهديدات 

باالعتماد على التأريخ، وااليديولوجيا، والثقافة، واالتصاالت، وما تنشأ من عالقات بين 
 .2هذه األبعاد في تحليله

 :العولمة على مفهوم األمن المطلب الثالث: أثر

لذا ال يوجد تعريفا   ؛لفقهاء والمهتمين بظاهرة العولمةلقد تباينت آراء الباحثين، وا         
كتنافه الكثير من الغموض وعدم وضوح معالمه، ا  شامال لمفهوم العولمة نظرا  الجامع

عرفها من بسبب اختالف الرؤى ووجهات النظر فكل واحد ينظر إليها من وجهته وي
لكتروني سه الثورة المعلوماتية والعقل اإلِ منطلقه فمنهم من يراها نظاما  عالميا  جديدا  أسا

ها قوى عالمية مهيمنة َعد  يَ عراف السائدة، ومنهم من لحدود والثقافات والعادات واألَ تتحدى ا
ددة وال يمكن السيطرة عليها وهذه القوى تابعة للشركات والمؤسسات العالمية المتع

( Globalizationنجليزي )، العولمة مستوحاة من المصطلح اإلِ الجنسيات. على العموم
كما دعت إليها األديان السماوية السمحاء، ومنها ، 3"الكونية"َأو  "الكوكبة"ِإلى  وتترجم

َكٍر َوُأنَثى }َيا َأيَُّها الن اُس إإن ا َخَلْقَناُكم مِّن ذَ ن الكريم آلشريعة االسالم، فقد جاء في القر ا
نَد الل هإ َأْتَقاُكْم إإن  الل َه َعلإيٌم َخبإيرٌ   ِإالَّ َأنَّ ، 4{َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَبائإَل لإَتَعاَرُفوا إإن  َأْكَرَمُكْم عإ
بعد  والسيَّماالمصطلح بمفهومه الجديد قد ظهر في العقود األخيرة من القرن العشرين 

                                                 

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

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

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

  .13سورة الحجرات اآلية  4
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)حماية أمن الوطن من  الوطني يعنياأَلمن  نا نرى بأنَّ ِإالَّ َأنَّ  انتهاء الحرب الباردة.
 األخطار والتهديدات الداخلية والخارجية، الكالسيكية والمستحدثة(.

العولمة ال تقوم بتأثيراتها عن طريق المقاالت  أثر العولمة فكما هو معلوم أنَّ  َأمَّا      
نما عبر تهيئة األوضاع والظروف المضي ِإلى  التي تدفع بالناس والمجتمعات واألفكار وا 

 ي:أتيمكن إجمال آثار العولمة فيما ي .1نحو ما يحقق مآربها
: فقد أثرت العولمة على السيادة )اآلثار السياسية( السيادة الوطنيةعلى أثر العولمة أوال : 

التأثير  ، من خالل2الوطنية التي هي حق الدولة في السيطرة الفعلية على إقليمها المحدد
الدول النامية منها لتفتح أبوابها لتيارات  والسيَّما ،ةاع القرار في الدول القوميَّ نَّ على صُ 

العولمة ولكونها تغزو دول العالم في جميع النواحي، ونتيجة التساع هذه الظاهرة فهي 
عام،  بشكل اإِلسالميَّةتشكل تهديدا  جديا  وخطرا  محدقا  يهدد كيان الدول النامية والدول 

وذلك بسبب ذوبان الحدود الجغرافية والسياسية بين الدول، وقد قال بريجنسكي في وصف 
كثر من كونها ت بفعل التكنولوجيا الحديثة خطوطا  تعي ن على الخرائط أَ صار الحدود "إنها 

 .3حواجز حقيقية تعوق حركة التجارة الحرة وحركة الرساميل المالية"
االقتصادي اأَلمن  التي تحدثها العولمة على اأَلمنيَّةومن اآلثار  ثانيا : اآلثار االقتصادية:

ها تزيد من تبعيه اقتصاد هذه الدول والدول العربية بصورة عامة نَّ أَ للبلدان النامية، 
القتصاديات الدول الرأسمالية الكبرى، وتزيد من الفوارق الطبقية بحيث تضمحل الطبقة 

، كما أن فتح الحدود 4الفجوة بين األغنياء والفقراءالوسطى في هذه المجتمعات وتزداد 
تدني ِإلى  تلغى التعريفات الجمركية تؤديَأو  أمام البضائع األجنبية، بحيث تنخفض

اختفاء الصناعات الوطنية في جميع القطاعات، ِإلى  الميزانية العامة، وتؤدي أيضا  
                                                 

 .9، ص2013، ردمك، 3أ د. عبدالكريم بكار، العولمة، ط 1
زديك الطاهر و العربي رزق ااهلل بن مهيدي، العولمة وتقويض مبدأ السيادة، بحث منشور في مجلة  2

 .43، ص2/2003عددالباحث ال
زبينغيو بريجنسكى، االختيار: لسيطرة على العالم أم قيادة العالم، ترجمة عمر األيوبي، دار الكتاب  3

 .161، ص2004العربي، بيروت، 
پژوهشی آفاق امنيت / سال  -د. اهلل مراد سيف، مفهوم شناسي امنيت اقتصادي، فصلنامه علمی  4

 .19ص، 2010زمستان،  -سوم / شماره نهم 
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تها على منافسة البضائع األجنبية الزراعية، والصناعية والغذائية والخدمية، نتيجة عدم قدر 
كثيرة تزداد  ُأخرىالمستوردة مما يقلل من فرص التنمية الوطنية، ونتيجة لذلك وألسباب 

 .  1نسبة البطالة وتفشي ظاهرة التخلف واألمية وبالتالي زيادة الجريمة المنظمة
هار وسائل ثالثا : أثرها على انتشار الجريمة المنظمة: إن الثورة التكنولوجية وازد

هم في انتشار سالعوامل التي تُ  َأبرزاالتصاالت، والثورة المعلوماتية التي تجتاح العالم من 
ة والبنكية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبفضل التطور الحاصل في القطاعات المالي

ية أِإلى  وبمبالغ كبيرة، اأَلمواللكترونية، بات من السهل تحويل نتيجة لتطور النظم اإلِ 
المنظمات االجرامية من الحصول على الدعم المالي  مميَّزةا يسهل مَّ بقعة من العالم، مِ 

ة االجرامية لهذه الناجمة عن األنشط اأَلموالوبأسرع وقت، كما تمكنها من تبيض 
ها تمكن هذه المنظمات من الحصول على األسلحة والمعدات التي نَّ أَ المنظمات، كما 

 .2م االجراميةيستخدمونها في عملياته
: كما هو معلوم أن التقدم العلمي اأَلموالرابعا : أثرها على الزيادة في حجم عمليات غسيل 

التكنولوجي جعلت العالم بمثابة قرية صغيرة، ونتيجة لتأثيرات العولمة على الحدود 
الوطنية للدول وما رافقها من ازدياد النشاطات الغير مشروعة للمنظمات والجماعات 

ية، كتجارة المخدرات، االتجار بالبشر، وعمليات التهريب، وغيرها التي تدر أمواال  رهاباإلِ 
المالي اأَلمن  تؤثر سلبا  على الَّتيالقذرة،  اأَلموالزيادة عمليات غسل ِإلى  طائلة، أدت

 سواق المالية المحلية، وتشويه سمعة الدولعدم االستقرار في األَ ِإلى  للدول، فهي تؤدي
ة في البالد ساسيَّ سس االقتصادية واالجتماعية األَ ا يعرض األُ مَّ احة الدولية، مِ في الس

إخفاء المصدر غير الشرعي ِإلى  ها تهدفنَّ ها تحد من انتاجية الدول ألَ نَّ للخطر، كما َأ
مبررة الغير في القطاعات االقل استثمارا  و  هم يستثمرون رؤوس أموالهمللمال، ولذلك فإنَّ 

 تؤدي ُأخرىنتاجية رأس المال وزيادة تبديد الموارد، ومن جهة إِ تقلل من  ن ثمَّ ماقتصاديا  و 
                                                 

د. جاسم زكريا، د. أحمد عبد العزيز، م.م فراس عبد الجليل الطحان، العولمة االقتصادية وتأثيراتها  1
لسنة  86على الدول العربية، بحث منشور في مجلة االدارة واالقتصاد، جامعة المستنصرية، العدد 

 .66، ص2011
، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية محمد فوزي صالح، الجريمة المنظمة وأثرها على حقوق االنسان 2

 .16، ص2009الحقوق، جامعة يحي فارس، 
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ما ازدادت حصة القطاعات غير الرسمية ه كلَّ نَّ ألَ  ؛خفض اإليرادات الحكوميةِإلى 
ما حرمت الدولة من حصتها الحقيقة من إيرادات واألنشطة السرية في اقتصاد الدولة كلَّ 

المالي للدول هي إضعاف القطاع اأَلمن  على اأَلموالسيل الضرائب، كما أن من آثار غ
عادة  يخفون عائدات أنشطتهم غير الشرعية  اأَلموالالخاص، ألن القائمون على غسيل 

حتى بسعر أقل َأو  بإنشاء شركات رائدة، ويقدمون منتجاتهم بأسعار أقل من سعر السوق
ِإلى  تؤدي ومن ثُمَّ لمنافسة ا خرىمن تكلفة االنتاج، مما يصعب على الشركات األُ 

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

 . 1السيولة وزيادة في االسعار
التزام الدول بالمعاهدات والمواثيق الدولية البيئي: إن عدم اأَلمن  خامسا : آثار العولمة على

يتوقع أن تكون الحرب القادمة في  ِإذتهديدات بيئية تؤثر على أمن الدول، ِإلى  تؤدي
منطقة الشرق األوسط حرب المياه، بسبب قيام الدول التي تنبع منها األنهار ببناء الكثير 

ر بدول المجرى )الدول التي تض الَّتيمن السدود على االنهار التي تنبع في أراضيها 
تجري فيها األنهار(، األمر الذي يتسبب في الندرة الحادة لمياه دول المجرى، فمثال  نجد 

حرمان ِإلى  أن تركيا قامت ببناء الكثير من السدود على نهري دجلة والفرات مما أدى
لازدياد الطلب على المواد  ، كما أنَّ 2العراق وسوريا من مياههما ة من قبل الشركات ياأَلوَّ

استنزاف تلك الموارد من البيئة المحلية والتأثير على دورة هذه المواد ِإلى  الكبرى تؤدي
زيادة التلوث البيئي نتيجة االستهالك الزائد للوقود متسببة باحترار  فضال  عنالبيئية، 

المشعة في وكذلك ظاهرة دفن النفيات الكيمياوية والنووية األرض وتغير المناخ العالمي، 
زيادة  فإنَّ  ُأخرىومن جهة  ،3تلوث التربة والمياه الجوفيةِإلى  باطن األرض، يؤدي

                                                 

تحليل آثار پولشويي بر امنيت قربانعلي محبوبي و نجفعلي شهبازي و بهروز صادقي عمروآبادي،  1
 .44-41، ص1389زمستان  -فصلنامه آفاق امنيت/ سال سوم / شماره نهم ، اقتصادي

 .70السابق، ص  هاشم بن محمد الزهراني، المصدر 2
مفهوم األمن البشري في ظل التهديدات العالمية الجديدة، مقال منشور العقيد الركن الياس أبو جودة،  3

 .9/8/2020، تأريخ الزيارة 2010(، تشرين األول 74في مجلة الجيش، العدد )
.lb/ar/content/https://www.lebarmy.gov . 
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زيادة الضغط على الطبيعة من خالل استخدام المواد ِإلى  استهالك الموارد الزراعية تؤدي
تتسبب في زيادة سمية التربة  الَّتيالكيميائية التي تحفز النمو، والمبيدات الحشرية 

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

، 2زيادة التصحرِإلى  التي تؤثر على دورة الحياة التي أوجدها الخالق على األرض وتؤدي
حدوث ِإلى  الحصول على األسلحة الكيمياوية والبيولوجية يؤدي كما أن زيادة التسابق في

 كوارث بشرية وبيئية.ِإلى  طفرات وراثية في الجراثيم والفيروسات بحيث يؤدي انتشارها
اء قرية صغيرة من جرَّ ِإلى  الصحي: نتيجة لتحول العالماأَلمن  ا: أثر العولمة علىسادس  

كل أرجاء المعمورة متجاوزا  الحدود الدولية، ِإلى  مالقةالعولمة، وبلو  الشركات التجارية الع
الدول النامية، وخير مثال  والسيَّمافقد أثرت على القطاعات الصحية لدول العالم جميعا  

ِإالَّ ها انتشرت أول األمر في الصين نَّ إِ  ِإذ(، Covid 19على ذلك، هي جائحة كورونا )
جميع دول العالم ولم ِإلى  في الهشيم حتى وصلت ه وخالل فترة وجيزة انتشرت كالنارَأنَّ 

يبقى مكان في العالم لم تصل إليه، نتيجة للحركة التجارية والسياحية في العالم أجمع، وقد 
أكثر من عشرون مليون مصابا  وقرابة مليون حالة ِإلى  وصل عدد المصابين به اليوم 
للحد من انتشاره َأو  للقضاء عليهصنع لقاح فعال ِإلى  وفاة، ولحد اآلن لم يتم التوصل

والتقليل من آثاره، وانهارت أرقى األنظمة الصحية العالمية في مواجهتها، لتبين الضعف 
ا بمثابة بَأنَّهالناس ينظرون إليها  صار، ف3العالمي وعدم استعدادها لمثل هذه األوبئة
ثماراتها بحيث تولي إعادة التفكير في استِإلى  عقاب إلهي، مما حدى بالكثير من الدول

الخدمات الصحية وبحوث معالجة األوبئة،  والسيَّماالقطاعات الحيوية ِإلى  أهمية كبيرة

                                                 

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 

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

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

 . 1يغطي القرية العالمية التي أوجدها العولمة
التي تحدثها  اأَلمنيَّة اآلثاراالجتماعي: هناك الكثير من اأَلمن  سابعا : أثر العولمة على

على وجه الخصوص،  اإِلسالميَّةاالجتماعي في الدول النامية والدول اأَلمن  العولمة على
حدوث الكثير من المشاكل االجتماعية ِإلى  ء تؤديأن زيادة الفجوة بين األغنياء والفقرا ِإذ

إضعاف تماسك الشعب، فكلما ازداد دائرة الفقر ِإلى  التي تؤثر على استقرار البلد، وتؤدي
لى زيادة الجوع والتخلف ارتفع عدد الوفيات، ِإلى  كلما أدت الحرمان من التعليم والصحة وا 

غير الشركات الكبرى لكي تقبل بشروطها  أحضانِإلى  وهذه المشاكل تدفع بالدول النامية
االيدي العاملة الوطنية  تستعملتزيد من استثماراتها في البلد و العادلة وغير اإلنسانية، ل

( ساعة عمل في اليوم 16)ِإلى  بأسعار زهيدة ولساعات عمل طويلة وشاقة قد تصل
 يرها مما يؤدي، دون الحصول على الخدمات الصحية التي تعجز الدولة عن توف2الواحد
انفتاح هذه الدول  زيادة تفشي األوبة واألمراض وزيادة حاالت الوفيات، كما أنَّ ِإلى 

التفكك في النسيج االجتماعي واألسري نتيجة تأثر الشعب  ِإلى  للعصف العولمي تؤدي
 الثقافاتِإلى  بالثقافات الغربية التي ال تنسجم مع الثقافة المحلية، ودخول سلوكيات غريبة

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

 .  3العامة
لعلوم ثامنا : آثار العولمة على الجريمة )عولمة الجريمة(. بما أن التطور الحاصل في ا

الجريمة أيضا ، وقد  تالحياة، وقد شملت مجاال تنولوجيا قد دخلت في جميع المجاالوالتك
 اأُلمموصفها المدير التنفيذي لمكتب  ِإذ ؛الجريمة المنظمة منها والسيَّماتعولمت الجريمة 

                                                 

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

 ، المصدر السابق.العقيد الركن الياس أبو جودة 2
مقال منشور في موقع الموسوعة العربية )الموسوعة القانونية ماهر ملندي، الجريمة المنظمة،  3

 http://arab-ency.com.sy/law/detail/164715المتخصصة(، عند الرابط، 
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قوة ِإلى  المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وقال "لقد تعولمت الجريمة المنظمة وتحولت
ت الجريمة ال تعترف بالحدود صار ، فقد 1في مقدمة القوى االقتصادية والمسلحة في العالم"

ت الجريمة أكثر تنظيما  وقدرة من ذي قبل، ونتيجة لذلك صار الدولية وغير مقيدة بها، و 
ساليب تطورا  في مجال عملها إثر أكثر األَ  تستعملتضاعف حجم امكاناتها المادية و 

تدر لهذه  الَّتيوالتجارة بين الدول، فكثرت تجارة المخدرات  موالاألَ تضاعف حركة رؤوس 
 المستهلك،ِإلى  حتى تصل خرىبالزراعة وعبر الحلقات األُ  بدء االطائلة  اأَلموالالمنظمات 

نشاء شركات تهدف من خاللها إخفاء المصدر إِ من خالل  اأَلموالوعمليات تبييض 
، اأَلموالنترنت لتسريع عمليات غسل من التكنولوجيا واإلِ ذرة ومستفيدة الحقيقي ألموالها الق

ها نَّ أن اآلثار هي التي تروي تأريخ وحضارة الشعوب لذا فإِ  ِإذوتهريب اآلثار والقطع الفنية 
جرامية، واإلتجار باألشخاص وخصوصا  بيرة ما جعلها هدفا  للمنظمات اإلِ تباع بمبالغ ك

ة ويستعملونهم في جراميَّ عمال اإلِ ل في تنفيذ األَ طفاون األَ عمليست ِإذ ؛النساء واألطفال
النساء فيستخدمن في شبكات الدعارة وفي اإليقاع  َأمَّاعمليات تهريب ونقل المخدرات، 

ر بها، فنظرا  لكثرة المنظمات سلحة والمتفجرات واالتجابالفرائس، وكذلك عمليات تهريب األَ 
طلب على األسلحة والذخائر والمتفجرات يزداد يوما  ال نَّ جرامية فإِ اعات اإلِ ة والجميَّ اإِلرهاب

الذي بات خطرا  يهدد المجتمع  اإِلرهاببعد آخر وتجارتها تدر أمواال  طائلة، هذا عدا 
 .2الدولي بأسره

 ذكر آنفا  هو جزءللعولمة كثيرة بحيث ال يمكن حصرها وما  اأَلمنيَّةإن اآلثار     
 اإِلسالميَّةحدثها العولمة في حياة المجتمعات النامية والدول ثار الكثيرة التي تمن اآل يسير

تطوير  اأَلمنيَّة اأَلجهزةوالعربية بشكل خاص، األمر الذي يلزم الدول والحكومات و 
مكاناتها المادية والبشرية، لتكون قادرة على التقليل من آثار العولمة على الهوية الثقافية إِ 

من الضروري إيالء الكثير من األهمية لألجهزة  ونرى ،ولواالجتماعية والدينية لهذه الد
                                                 

تقرير لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحت عنوان )عولمة الجريمة المنظمة وتحولها  1
 .2010حزيران  3إلى خطر يهدد األمن(، في 

أ. حسان تريكي، عولمة الجريمة: الواقع والتحديات االمنية الجديدة،  مقال منشور في مجلة دراسات  2
، الرابط  2015وأبحاث، جامعة زيان عاشور الجلفة، تاريخ النشر حزيران 

https://platform.almanhal.com/Reader/Article/82559 
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مكانات العلمية والتكنولوجية، والمراكز واألدوات، واإلِ  اأَلجهزةمن حيث توفير  اأَلمنيَّة
البحثية لتكون قادرة على حماية البلد من المخاطر التي تهددها الجريمة المنظمة وكذلك 

 تيارات العولمة الضارة.      
 :العام ومفهوم جرائم أمن الدولةاأَلمن  الثاني: تشكيالت منظومةالمبحث 
يسيرة بل تتطلب جهودا  جبارة تبذلها  مميَّزةالعام ليست اأَلمن  الحفاظ على نَّ إِ        
واالستقرار، وألجل أن يتحقق ذلك فالبد من وجود اأَلمن  العام الستتباباأَلمن  منظومة

العام في الدولة، وتتكون هذه اأَلمن  الحفاظ على مميَّزة منظومة متكاملة تقع على عاتقها
المنظومة من العديد من التشكيالت التي تعمل بصورة متظافرة ومتضامنة ومتفاعلة، 

لونركز في هذا المبحث وفي المطلب  العام ووظائفه، اأَلمن  تشكيالت َأبرزعلى  اأَلوَّ
 دولة وخصائصها.  وفي المطلب الثاني سنبين فيه مفهوم جرائم أمن ال

لالمطلب   :العام و وظائفهاأَلمن  : تشكيالتاأَلو 

األمن العام عبارة عن منظومة أمنية تتضمن مجموعة من التشكيالت التي تعمل       
اأَلمن  العام بحيث تكون قادرة على درء المخاطر التي تهدداأَلمن  بصورة متظافرة لحفظ

لتشكيالت مهامها الخاصة بها ولها وظائفها المحددة واالستقرار في البلد، ولكل من هذه ا
 :يأتيالقانون، وكما َأو  وفق الدستور

العاام مان مجموعاة مان التشاكيالت التاي اأَلمن  تتكون منظومة :العاماأَلمن  أواَل: تشكيالت
واالساااتقرار علاااى جمياااع رباااوع الاااوطن وتختلاااف هاااذه اأَلمااان  يااتم إنشاااائها لتقاااوم بمهاااام تاااوفير

 اأَلمنيَّاااةتتكاااون المنظوماااة  ِإذ ؛ف المخااااطر التاااي تهااادد أمااان كااال دولاااةبااااختالالتشاااكيالت 
وقووووات القووووات الجويوووةة   ةالقوووول البريوووةة القوووول البحريوووةالعراقياااة مااان، القاااوات المسااالحة )

القاوات الخاصاة )الفرقاة (، مهمتها حماية أمن الدولة من التهديادات الخارجياة، و  رگه الپيشمه
رهوووابوجهووواك مكافحوووة ( ، SWAT)لساااريع الذهبياااة وقاااوات التااادخل ا : أوالً  يتاااألف مااان) الإ

، ومديريااة العمليااات، واالسااتخبارية وتاارتبط بهااا مديريااة االسااتخبارات اأَلمنيَّااةوكالااة الجهاااز 
وكالاة الجهااز الفنياة واإلدارياة : ثانيواً ، ومديرية التحقياق، اأَلمنيَّةوالمديرية ، ومديرية التدريب

مديرياة الشاؤون ، ومديرية اإلدارة والميرة، اسة والتخطيط االستراتيجيوترتبط بها مديرية السي
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: رابعووواً ، مكتاااب المفاااتش العاااام: ثالثووواً . مديرياااة الخااادمات الطبياااة ،مديرياااة الحساااابات، الفنياااة
: سادسوواً ، والثانيااة والثالثااة اأُلولااىقيااادة العمليااات الخاصااة : خامسوواً  مديريااة الاادائرة القانونيااة
مكتب رئيس الجهاز ويارتبط قسام الرقاباة والتادقيق : سابعاً ، اإِلرهابحة اكاديمية جهاز مكاف

 والمؤسسوات االسوتخبارية، 1(اإِلرهاابجناح طياران مكافحاة : ثامناً ، وقسم العالقات العامة
مديريااااة ، مديريااااة االسااااتخبارات العسااااكرية التابعااااة لااااوزارة الاااادفاع، الااااوطنياأَلماااان  جهاااااز)

ااا ،(الااوطنياأَلماان  مستشااارية، هاااز المخااابرات الااوطنيج، اسااتخبارات الشاارطة االتحاديااة  َأمَّ
اقلاايم كوردسااتان ويتكااون ماان  أماان مجلااس ماان فتتكااون كوردسااتان إقلاايم فااي اأَلمنيَّااة اأَلجهاازة

 لالسااااتخبارات العامااااة والمديريااااة( جهاااااز آسااااايش اقلاااايم كوردسااااتان) اإِلقلاااايممؤسسااااة أماااان )
 ماااديريات خمساااة مااان جهااااز اآلساااايش فيتاااأل(. والمعلوماااات الحماياااة وكالاااة و، العساااكرية

 لألمان العاماة المديرياة، لآلساايش العامة المديريات، للديوان العامة المديرية) من كل: وهي
 والمنافاااد المطاااارات ألمااان العاماااة والمديرياااة، اإِلرهااااب لمكافحاااة العاماااة المديرياااة، السياساااي
بينمااا ناارى أن . آلسااايشا تطااوير معهااد فضااال  عاان(، والساادود النفطيااة والمنشااآت الحدوديااة
بفروعهااا الااثالث )الشاارطة  العاااماأَلماان  ردنااي يشااتمل علااى جهااازالعااام األُ اأَلماان  تشااكيالت

والدرك والادفاع المادني(، وجهااز المخاابرات العاماة، وضامن الداللاة العاماة لهاذا المصاطلح 
المؤسسااة  نَّ ، كمااا أَ 2العسااكرية التابعااة لقااوات الجاايش ضاامنها اأَلمنيَّااة اأَلجهاازةيمكاان إدخااال 

فاااي المملكاااة العربياااة الساااعودية تتكاااون رئاساااة أمااان الدولاااة وهاااي مرتبطاااة بمجلاااس  اأَلمنيَّاااة
الخاصاااة، وقااوات الطاااوارئ اأَلماان  الااوزراء، وتتااألف مااان المديريااة العاماااة للمباحااث، وقاااوات

اا، 3التابعة لاوزارة الداخلياة اأَلمنيَّة اأَلجهزة فضال  عنالخاصة، وطيران األمن،   شاكيالتت َأمَّ
والمديريااة العامااة لالسااتخبارات  اإِلقلاايممؤسسااة أماان كوردسااتان فتتكااون ماان فااي إقلاايم اأَلماان 

مان خمساة ماديريات وهام اأَلمان  وتتكاون مؤسساة ،4العسكرية، و وكالة الحماية والمعلومات
المديرياة العاماة  -3المديريات العامة لآلسايش.  -2المديرية العامة للديوان.  -1كل من )

                                                 

 .2016( لسنة 31قانون جهز مكافحة اإلرهاب رقم ) 1
، عند الرابط،  2020ايلول 16موقع مديرية األمن العامة،  2

https://www.psd.gov.jo/index.php/ar/ 
 ، 2020/أيلول/16ويكيبيديا الموسوعة الحرة، تأريخ الزيارة  3
 . 2011( لسنة 4العراق، رقم ) -المادة الثانية من قانون مجلس أمن اقليم كوردستان 4
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المديريااااة العامااااة ألماااان   -5. اإِلرهااااابالمديريااااة العامااااة لمكافحااااة  -4ن السياسااااي. لألماااا
معهاااااد تطاااااوير  فضاااااال  عااااانالمطاااااارات والمنافاااااد الحدودياااااة والمنشاااااآت النفطياااااة والسااااادود(، 

 .1اآلسايش

العام بجميع وحداتها اأَلمن  تكمن وظيفة. اأَلمني ة اأَلجهكلالعام و اأَلمن  ثانيًا: وظائف
الحفاظ على أمن البلد من الداخل والخارج من أي عدو يتربص للنيل من وأجهزتها في 

 نَّ لذا فإِ  ؛تكدير أمن المواطنين واستقرارهم م، سواء بضرب المؤسسات الحكومية أالدولة
جمع المعلومات االستخبارية عن كل ما يتعلق بنشاط وتحركات  اأَلجهزةمن مهام هذه 

، 2المعادية للدولة وتقديمها لصناع القرار في الدولة ية والجماعاتاإِلرهابجميع المنظمات 
تسمى البنك  الَّتيو توثيق كل ذلك في قاعدة بيانات خاصة يتم إنشائها لهذا الغرض، 

برصد ومتابعة نشاط الخاليا المعادية سواء من  اأَلجهزةالوطني للمعلومات، كما تقوم هذه 
المتطرفة منها،  والسيَّمااألبعاد العقائدية من المنظمات والحركات ذات َأو  الدول المعادية

منها على  اأَلمنيَّةالتي قد تحدث في المؤسسات الحكومية و  اأَلمنيَّةوكشف االختراقات 
وجه الخصوص، ومكافحة التجسس بجميع أصنافها وصورها من االستفادة من التقنية 

ت السلكية والالسلكية واإلشراف على عملها الحديثة، والمحافظة على أمن االتصاال
للحيلولة دون اختراقها من قبل الجهات المعادية، رصد ومتابعة، ومتابعة نشاط منظمات 
المجتمع المدني والشركات األجنبية ومدى عالقتها بالجهات المشبوهة، وكذلك كشف 

تي تضر بأمن الدولة مور ال، وغيرها من األُ 4المالي مأَ  3ومحاربة الفساد سواء اإلداري
سس العلمية وفق األُ  اأَلمنيَّةعمل الدراسات  فضال  عنوالمواطن على حد سواء، هذا 

وتقديم المقترحات للقيادة السياسة في الدولة عن الواقع الفعلي للدولة من جميع النواحي، 

                                                 

 .2011( لسنة 5العراق رقم ) -المادة  السادسة من قانون جهاز آسايش اقليم كوردستان 1
 /https://gid.gov.jo/ar، عند الرابط،  2020ايلول  16موقع دائرة المخابرات العامة االردنية،  2
بشار محيسن حسن اإلمارة، دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد الوظيفي، رسالة ماجستير،  3

 .2002مقدمة إلى كلية القانون جامعة النهرين، 
مقال منشور في موقع د. عالء ابراهيم محمود الحسيني، السياسة التشريعية لمكافحة الفساد في العراق،  4

 https://annabaa.org/arabic/rights/23589شبكة النبأ، عند الرابط، 
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المعطيات  ، السياسية، العسكرية، االقتصادية، االجتماعية، وغيرها، المستمدة مناأَلمنيَّة
تتوضح الرؤية أمام القيادة السياسية للتحرك على أساسها في الساحة ل ؛الحقيقة والواقعية

 السياسية الدولية.    
 :المطلب الثاني: مفهوم جرائم أمن الدولة وخصائصها

شخصية قانونية لها حقوق ومصالح  بوصفهاالدولة  إنَّ : : مفهوم جرائم أمن الدولةالً أو  
 ها، وألجل ذلك تسن القوانين التي تجرم االفعال والسلوكيات التي تشكل خطرا  عليها رعايت

أن حماية أمنها  ُتَعد  ها فإنَّ  من ثُمَّ لتصون أمنها، و  ؛ا  على تلك الحقوق والمصالحتهديدَأو 
بقاء كيانها وحياة  نَّ ألَ  ؛قاة على عاتقهاالواجبات المل َأبرزمن أولى أولوياتها ومن 

مفهوم أمن الدولة  ُيَعد  و  ،مصالحهم مرهون بسالمة أمن الدولةماية حقوقهم و مواطنيها وح
بحيث يمكن استخدامه في  اومرن   اواسع   اوتعقيد  لكونه مفهوم   اكثر غموض  من المفاهيم األَ 

التعريف االصطالحي ألمن الدولة تختلف من  نَّ ، غير أَ 1مواقف ومجاالت وظروف عديدة
، وكان هذا المفهوم مسيطرا  على القانون الفرنسي اأَلمنيَّةلعقيدتها طبقا   ُأخرىِإلى  دولة

ه مرتبط بسالمة الدولة واستقاللها وهيبتها نَّ من الدولة فإِ واأللماني، بينما المفهوم الجديد ألَ 
معظم التشريعات وكعادتها تحرص على عدم إيراد التعريفات  نَّ ، لذلك لم نجد أَ 2ومكانتها

كتفت بتحديد الجرائم التي تقع على امن الدولة و لم تضع تعريفا  لجرائم أَ  عند الضرورة، إالَّ 
ه ومن خالل ِإالَّ َأنَّ أمن الدولة من جهة الداخل و الخارج، كذلك فعل المشرع العراقي، 

المواد الخاصة بجرائم أمن الدولة يظهر أن مفهوم أمن الدولة يمكن فهمه على ِإلى  النظر
ى الدولة، وتكون محمية بحكم القانون من مجرد، يسمَّ  اواجتماعي   اني  قانو  اهناك كيان   نَّ أَ 

خطار الداخلية والخارجية التي تهدد ذلك الكيان، وهذا المفهوم يكون شامال  بحيث األَ 
من جميع األفراد الذين يغطي أمن جميع الهيئات والمؤسسات التي تشكل كيانها، وأَ 

                                                 

بن مداح سعيدة، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم  1
 .16، ص2015المسيلة،  –ياف السياسية، جامعة محمد بوض

سفيان عرشوش، الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة محمد  2
 .19، ص2016خيضر بسكرة، 
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طلق عليه هذا المصطلح، فقد أُ  استعملت في ، وتتباين التشريعا1يعيشون على إقليمها
 عملردني، بينما استع األُ ع العراقي )الجرائم الماسة بأمن الدولة(، وكذلك المشر  المشر  

من الدولة وهما التفسير وهناك تفسيرين لمفهوم أَ  ،مشرع المصري تعبير )أمن الحكومة(ال
من الداخلي(، ويؤيده رجي( و)األَ الواسع )المفهوم المزدوج( الذي يفصل بين )األمن الخا

األخطار  نَّ يرى بأَ  الَّذي، 3، )بعض القوانين يطلق عليها الجرائم السياسية(2الفقه القضائي
التي تهدد الدولة تكون عبارة عن خطر خارجي مصدره الدول األعداء وخطر داخلي 

المفهوم أن صحاب هذا ومصدره الحروب األهلية والعصيان المسلح والثورات، ومن حجج أَ 
، وأن حجم 4قانون العقوبات جعل لها موقع الصدارة في القسم الخاص من قانون العقوبات

اأَلمن  الخارجي للدولة أكبر منها عن جرائماأَلمن  الخطورة في الجرائم التي تمس
سندت إجراءات أُ بعض الدول  نَّ ولذلك نجد أَ  ؛ي، ألنها تهدد كيان الدولة ذاتهاالداخل

جعلت هذه الجرائم  ِإذ ؛محاكم مختصة كما في العراقِإلى  كبي هذه الجرائممحاكمة مرت
ها، وحاليا  ونحو اأَلمن  نظمة السابقة من اختصاص محكمة الثورة ومحكمةفي عهد األَ 

َأو  ،5جعلت هذه الجرائم من اختصاص محكمة الثورة ايض  أَ محكمة أمن الدولة، وفي إيران 
ارتكاب جرائم ِإلى  الدافع نَّ ، وغيرها من الدول. كما أَ 6ائرمحاكم عسكرية كما في الجز ِإلى 

اأَلمن  أمن الدولة الخارجي هي األحقاد والضغينة والخيانة، بينما قد تكون دوافع جرائم
                                                 

1 Mehmet YAYLA, DEVLET SIRLARINA KARŞI SUÇLAR VE CASUSLUK, Doktora 
Tezi, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Ankara-2010, p.17 

غالمحسين کوشکی، و نادر عليزاده سرشت، نگاهی به قلمرو جرايم امنيتی در پرتو صالحيت دادگاه انقالب،  2
 . 105،ص 1394پژوهش حقوق کيفري، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاييز 

، 2000القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، –د. محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات  3
 .190ص
كما جاء  .6، ص2018، منشورات الجامعة االفتراضية السورية، 2د. عماد عبيد، قانون العقوبات الخاص  4

 أيام الحكم العثماني نالحكومة في المادة األولى من القانون الهمايوني الذي كان يطبق في لبناجريمة االعتداء على 
ترجمه وعلق عليه سليم بن رستم باز، ، ....( الحكومة مباشرل)كما يختص بالدولة معاقبة الجرائم التي تقع على 

 .1916بيروت، –االدبية المطبعة 
 ( المعدل.2013) 1392( من قانون اإلجراءات الجنائية اإليراني لسنة 303المادة ) 5
لوم والي آسية و باشوش سامية، الجرئم الماسة بأن الدولة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والع 6

 .2016البوية،  –السياسية، جامعة أكلي محند اولحاج 
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الرغبة في َأو  القادة الفاسدينَأو  الداخلي نزيهة يراد بها الوقوف بوجه طغيان الدولة
هو كيان الدولة بكاملها بينما في  اأُلولىلحماية في محل ا نَّ تحسين أحوال الشعب، كما أَ 

 الثانية هو نظام الحكم والمؤسسات الدستورية.

ال  بَأنَّهيرى  الَّذيالمفهوم الضيق )المفهوم األحادي( الذي يؤيده الفقه القانوني، و   
ت التوترا نَّ التفرقة بين جرائم أمن الدولة )الداخلي والخارجي( محتجين بأَ ِإلى  حاجة

نزاع مسلح واستغلوا حالة ِإلى  الخارجية التي حدثت في الحربين العالميتين وتحولت
الدول المعادية، كما يرى أصحاب هذا ة الحتالل الدولة من القالقل والتوترات الداخليَّ 

 . 1الدولةِإلى  الحقوق المعتدى عليها في كال الجريمتين تنسب نَّ االتجاه أَ 

عريفا  لمصطلح )جرائم أمن الدولة( وكل ما ذكر كان بينما في الفقه فلم نجد ت      
جرائم أمن الدولة  نَّ ن نقول بأَ بالنسبة لمصطلح )أمن الدولة(. ومن خالل ما سبق يمكننا َأ

هي تلك الجرائم الخطيرة التي تهدد كيان الدولة سواء من الخارج باستهداف وحدة الدولة 
من  مَأ خالل جرائم معينة كالخيانة والتجسس، النيل منها من مأَ  واستقاللها، بغية إضعافها
تهديد وحدة الصف الوطني من خالل  مَأ ، والعصيان المسلح،2الداخل كجريمة المؤامرة
 إحداث نعرات طافية.

لجرائم أمن الدولة خصائص تنفرد بها عن غيرها من  ثانيًا: خصائص جرائم أمن الدولة.
لها منحت نَّ أَ الرغم من على بية، فنصت عليها القوانين العقا الَّتيالجرائم  وية في ترتيب اأَلوَّ

لمميزا ، فقد منحها ها قد أعطتها طابعا  خاصا  و فإنَّ  النصوص الجزائية وية عن غيرها اأَلوَّ
 من الجرائم التي قد تتشابه معها، وال تتوفر في غيرها من الجرائم، ومن هذه الخصائص:

                                                 

أ.م.د. آدم سميان الغريري، و م. منار عبد المحسن العبيدي، بحث مستل منشور في مجلة جامعة  1
 .40، ص2015(، كانون األول 27العدد ) (،1(، المجلد )7تكريت للعلوم القانونية، السنة )

( من قانون العقوبات 175امرة بصيغة االتفاق الجنائي في المادة )استخدم المشرع العراقي جريمة المؤ  2
أ. د عماد محمد ربيع و أ. د عبد اإهلل محمد النوايسة، ، للمزيد انظر، النافذ 1961لسنة  111العراقي رقم 

جريمة المؤامرة على أمن الدولة في التشريعين األردني واالماراتي دراسة تحليلية، بحث منشور في مجلة 
، 2019(، لسنة 1(، العدد )22لبلقان للبحوث والدراسات، تصدر عن جامعة عمان األهلية، مج )ا

 .121ص
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النصوص التشريعية من مبدأ الشرعية "ال  لكي ال تخرج مرونة الصياغة التشريعية: (1
األلفاظ المستخدمة في صياغة النص الجزائي يجب أن   بنص" فإنَّ الَّ جريمة وال عقوبة إِ 

، 1تكون واضحة وصريحة، بحيث ال تحتمل أكثر من تفسير، وال تترك مجاال  لالجتهاد
لخاصة بجرائم أمن نا نجد في النصوص اِإالَّ َأنَّ حتى ال تمس حقوق وحريات األفراد، 

عبارات وتعابير غامضة بحيث يحتمل أكثر من تفسير مما  استعملالدولة أن المشرع قد 
 استعمليجعل تلك النصوص مطاطية، وهذا ما يطلق عليه بالصياغة المرنة، فمثال  

لالمشرع العراقي في الباب  ، قسم الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، وفي المادة اأَلوَّ
ساسا  م عد  فعال التي تُ ( عبارة )المساس باستقالل البالد( دون أن يبين ماهي األَ 156)

( وغيرها، كذلك 179ة( في المادة مَّ ضعاف الروح المعنوية لألُ إِ باستقالل البالد، وعبارة )
 في استعملفي الباب الثاني في قسم الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي 

 . 2العام( اأَلمن ( عبارة )تكدير210المادة )
الجرائم الخطيرة هي تلك الجرائم التي تمس بأمن الدولة وتهدد  من جرائم الخطر: ُتَعدُّ  (2

نشوب الحرب مع ِإلى  تلك التي تؤديَأو  كيان الدولة واستقاللها ووحدتها أرضا  وشعبا ،
، وكما هو معلوم ان القاعدة األساسية في قواعد التشريع الجنائي، هي ال خرىالدول األُ 
فال عقوبة على العزم على ارتكاب  ومن ثُمَّ الشروع فيه، َأو   على الفعل المجرمالَّ عقاب إِ 

 المشرع يعاقب على السلوك الجرمي دون النظر نَّ ، أي أَ 3الجريمة وال األعمال التحضيرية
م ع العراقي قد خرج عن هذه القاعدة في جرائالمشر   نَّ نا نجد أَ نَّ النتيجة الجرمية، لذا إِ ِإلى 

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 

ها في حكم الجرائم عدَّ ( من قانون العقوبات و 175ة )أي قبل البدء بالتنفيذ(، في الماد

                                                 

 .47سفيان عرشوش، المصدر السابق، ص 1
د. مسعود حميد اسماعيل، جرائم أمن الدولة الخصائص والمميزات، بحث منشور في مجلة مركز  2

(، تشرين الثانی 25)  (، سنه2ی ستراتيجی(، العدد ) وه كولينهێری ل نته البحث االستراتيجي )گوڤاری سه
 .288، ص 2017

 المعدل. 1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 30المادة ) 3
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ه دور رئيس فجعل إذا كان ل َأمَّاوبتها السجن المؤبد إذا كان مشاركا، التامة وجعل عق
 .ردني فقد عاقب على المؤامرة، وهذا ما فعله المشرع األُ اإِلعدامعقوبتها 

( عقوبات، والمشرع المصري في المادة 175المشرع العراقي في المادة ) استعمللقد   
المشرع السوري في المادة  استعملنما /ب( عقوبات، مصطلح )االتفاق الجنائي(، بي82)
، 1( عقوبات، مصطلح )المؤامرة(139( والمشرع االردني في المادة )13( مكررا  )201)

تيان الفعل الذي من إِ لخطر التي تستوجب العقوبة بمجرد من جرائم ا ُتَعد  هذه الجرائم  ألنَّ 
لنظر عن النتيجة، حتى الخطر بغض اِإلى  شأنه تعريض مصلحة الدولة المحمية بالقانون

 إذا وقع الفعل الجرمي خطَأ.
كما يسميه البعض َأو  االختصاص العيني خضوعها لالختصاص العيني: (3

، يعني 3أساسه جاء من مبدأ السيادة الوطنية للدولة الَّذي، 2باالختصاص الوقائي
جي الخار َأو  الصالحية الذاتية للدولة في إخضاع الجرائم التي تمس أمنها الداخلي

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

على الدولة، وعادة ال تثق الدول بإخضاع هذه  كبيرةلما لهذه الجرائم من أهمية وخطورة 
، وذلك 5الذي لديها عنايةلها قد ال تجد ذات انَّ ألَ  ؛خرىء الدول األُ الجرائم لتشريعات وقضا

( من قانون العقوبات 9حرصا  على مصالحها واطمئنانها على أمنها، وقد نصت المادة )
جريمة ماسة  -1يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق  العراقي على أن"

                                                 

 المعدل. 1960( لسنة 16( من قانون العقوبات االردني رقم )139المادة ) 1
نون العقوبات، المكتبة القانونية، على حسن خلف و سلطان عبدالقادر الشاوي، المبادئ العامة في قا 2

 .101، ص2006بغداد، 
دخالفي سفيان، مبدأ االختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية  3

 .27، ص2008الحقوق جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، 
جديدة )معدلة ومنقحة(،  3، ط1شرح قانون العقوبات القسم العام، مجد. محمود نجيب حسني،  4

 .197منشورات الحلبي الحقوقية، سنة طبع غير مذكورة، ص
، مقال منشور  منال داود العكيدي، تطبيقات مبدأ عينية القانون الجنائي وفقا لقانون العقوبات العراقي 5

 .2020تموز  30في  9243في جريدة التآخي، العدد 
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َأو  طوابعهاَأو  سنداتهاَأو  د نظامها الجمهوريضَأو  الداخليَأو  بأمن الدولة الخارجي
َأو  جريمة تزوير -2المالية المأذون بإصدارها قانونا   جريمة تزوير في اوراقها الرسمية

َأو  عرفا  في العراقَأو  امسكوكات معدنية متداولة قانون  َأو  تزييف عملة ورقيةَأو  تقليد
 الخارجيَأو  مرتكبة ماسة بأمن الدولة الداخليالجريمة ال "، وطبقا  لهذا النص فإنَّ الخارج

التزوير في أوراقها الرسمية، تكون َأو  طوابعهاَأو  سنداتها الماليةَأو  نظامها الجمهوريَأو 
الجريمة من اختصاص المحاكم العراقية و يطبق على الجاني القانون العراقي، ووفقا  

ن يكون الجاني حامال  يم معين، وال أَ ه ال يتطلب ارتكابها على اقلللنص المذكور، فإنَّ 
لجنسية معينة، بل يكفي أن تمس الجريمة المرتكبة تلك المصالح المذكورة في النص 

وهو حصانة المبعوث  ،هناك استثناء  على مبدأ عينية القانون الجنائي   ِإالَّ َأنَّ . 1المذكور
من خطورة  على الرغم أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية ِإذالدبلوماسي 

 1584ذ عام العرف الدولي ومن ِإالَّ َأنَّ هذه الجرائم وتأثيرها الخطير على أمن الدولة، 
ال يخضع المبعوث  ن، جرت على أَ 2سباني ضد الملكة إليزابيثعندما تآمر السفير اإلِ 

، 3كبةالدبلوماسي للقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها، مهما كانت صورة الجريمة المرت
فينا للعالقات برام اتفاقية إِ بعد  والسيَّمات من مبادئ القانون الدولي صار حتى 

 .4الدبلوماسية
                                                 

 .199د. محمود نجيب حسني، المصدر السابق، ص 1
مارية زبيري، الحصانة القضائية الجزائية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية في  2

 .92، ص2010أم البواقي، -جامعة العربي بن مهيدي
مجلة جامعة جنائية للبعثات الدبلوماسية، لأ.د. حمدي صالح مجيد وايناس محمد احمد، الحماية ا 3

 .179، ص2017، آذار 2(،ج3، العدد)1( مج1) للحقوق، السنةتكريت 
( والتي تنص على )يتمتع 1( الفقرة )31، المادة )1961اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية لسنة  4

المبعوث الديبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها، وكذلك فيما 
الدعاوي العينية المتعلقة باألموال العقارية -أ  :اال في الحاالت اآلتية يتعلق بقضائها المدني واالداري

لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة  , الخاصة ما لم تكن حيازته الكائنة في اقليم الدولة المعتمد لديها
ا وذلك فيه,الدعاوي المتعلقة بشؤون االرث والتركات والتي يدخل  -ب  .الستخدامها في اغراض البعثة

-ج  .بوصفه منفذا او مديرا او وريثا او موصى له باألصالة عن نفسه ال بالنيابة عن الدولة المعتمدة
 الدعاوي المتعلقة باي نشاط مهني او تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية(.
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بالنظر لخصوصية هذه الجرائم وخطورتها بالمقارنة بالجرائم عقوباتها مشددل:  (4
، فقد حرصت الدول في تشريعاتها على إيقاع عقوبات شديدة على مرتكبيها، خرىاألُ 

القديمة كانت لهذه الجرائم عقوبات قاسية، فمثال  في شريعة حمورابي  وحتى في الشرائع
 ، وبالنظر1اإِلعدامإيوائهم، يحكم عليه بَأو  كانت الجرائم المتعلقة بالتستر على المتآمرين

وتكون  ،معظم هذه الجرائم صنفت من الجنايات نَّ القوانين العقابية العربية نجد أَ ِإلى 
المؤقت والحبس، َأو  ، والسجن المؤبد2ي أقسى العقوبات وأقدمهاه الَّتي، اإِلعدامعقوبتها 

 .3التدابير االحترازية فضال  عنناهيك عن العقوبات التبعية، والتكميلية، 
عادة  القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر  ُيَعد   خضوعها لقضاء استثنائي: (5

صفة َأو  تكبة وخطورتها،في جميع الدعاوي الجزائية، مهما كانت نوع الجريمة المر 
القاضي المختص، وهذا ما َأو  طبيعة الجريمة، وفقا  لمبدأ القاضي الطبيعيَأو  مرتكبها،

كل الجرائم يتم الفصل فيها أمام محكمة واحدة  نَّ إِ  ِإذالغراء،  اإِلسالميَّةنجده في الشريعة 
ها ؤ إنشا صة واالستثنائية، تمَّ م الخاهناك الكثير من المحاك ِإالَّ َأنَّ وهي المحاكم العادية، 

سدة الحكم يلجؤوا ِإلى  في مختلف األوقات واألماكن، فغالبا  ما نجد الثوار عندما يصلوا
اية األمر ذلك في بد ُعدَّ  ِإذ، 4استثنائيةَأو  إنشاء محاكم خاصةِإلى  باسم الشعب والثورة

(، في Goetheني جوته )قال فيه الشاعر والفيلسوف األلما ِإذ ؛بمثابة والدة عصر جديد
في هذا اليومة وفي هذا المكان ولد عصر " 1792أيلول  21قيام محاكم الثورة، في 

أداة لتصفية الخصوم، وقد أوجد ِإلى  ذلك تحول فيما بعد ِإالَّ َأنَّ ، 5"جديد في تأريخ العالم

                                                 

في موقع كلية القانون،  ، الجرائم العامة في شريعة حمورابي، مقال منشورسماح حسين علي الركابي 1
، على الرابط 6/6/2011، في جامعة بابل

http://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=7&lcid=16863 
المسؤولية الجنائية الجزاء  –علي عبدالقادر القهوجي، قانون العقوبات القيم العام نظرية الجريمة 2

 .761، ص2000الجنائي، دار الجامعة، بيروت، 
 .291د. مسعود حميد اسماعيل، المصدر السابق، ص 3
عبداهلل بن سعيد فهد الدوه، المحاكم الخاصة االستثنائية وأثرها على حقوق المتهم، اطروحة دكتوراه  4

 .68، ص2010لعلوم األمنية، مقدمة إلى كلية الدراسات العليا في جامعة نايف ل
 .3، ص1953، القاهرة، 2، ط3-1أمين حسان كامل، محكمة الثورة، ج 5
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الذي   َأنَّ ِإالَّ  ل من أوجدوها،ون أوَّ ُيَعد  ، وبذلك 1789الفرنسيون هذه المحاكم في عام 
أطلق عليه الفرنسيون )المحاكم ذات  الَّذينحن بصدده هي المحاكم المختصة، 

حمد فتحي أَ حاكم االستثنائية، ويرى الدكتور االختصاص االستثنائي( تمييزا  لها عن الم
نا نرى ِإالَّ َأنَّ ، 1ه من األصح أن يطلق عليها )المحاكم ذات االختصاص الخاص(سرور أنَّ 

يطلق عليها )المحاكم التخصصية( تكون أكثر تميزا  من التسميتين السالفتين، وهذه  بأنَّ 
ها تكون مختصة بنظر مراكز تختلف اختالفا  كليا  عن المحاكم الخاصة واالستثنائية، ألنَّ 

مرتكب الجريمة كما ِإلى  بالنسبةَأو  قانونية متميزة بالجريمة كما في محاكم أمن الدولة،
 .2بالنسبة لكالهما كما في المحاكم العسكريةَأو  داث،في محاكم األح

إنشاء محاكم ِإلى  الكثير من الدول تعمد وبالنظر لخطورة وأهمية هذه الجرائم، فإنَّ   
تخصصية تختص بنظر هذه الجرائم، وقد أنشأ المشرع العراقي محكمة أمن الدولة لكنها 

تختص بالفصل في الجرائم الماسة ل الضمانات في المحاكم العاديةتتبع ذات اإلجراءات و 
، ونحن نرى ضرورة إنشاء مثل 3خرىبأمن الدولة الخارجي والداخلي وبعض الجرائم األُ 

الخبرة القانونية،  فضال  عنهذه المحاكم بحيث يكون قضاتها من ذوي المؤهالت خاصة 
من هذه لكي تمكنهم من فهم واستيعاب حجم الخطورة التي تهدد أمن الدولة ومواطنيها 

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

 والحريات العامة.
ة لجرائم : اختلف فقهاء القانون الجنائي حول الطبيعة القانونيطبيعتها القانونية مبهمة (6

 مأَ  جرائم أمن الدولة سواء كانت داخلية المذهب الشخصي أنَّ  أمن الدولة، فيرى مؤيدو
خارجية هي جرائم سياسية، إذا كان الباعث على ارتكابها سياسيا ، بينما أصحاب المذهب 

الجرائم تقوم على أساس نوع  هم اصحاب النظرية األلمانية، يرون أنَّ  الَّذيالموضوعي 
                                                 

مزيدة ومنقحة، دار الشروق، القاهرة،  2د. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط 1
 .681، ص2000

 .442، ص2002، القاهرة، ،  دار الشروق2حمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، طأَ د.  2
 .2003( لسنة 1( من قانون محكمة امن الدولة رقم )3المادة ) 3
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ع، ذا اعت د به المشر   إِ الباعث ال قيمة له إالَّ  ون أنَّ ُيَعد  ودرجة االعتداء عليها، و  المصالح
أي يعتمدون على الركن المادي للجريمة، بينما يرى جانب آخر من الفقه أن الجرائم التي 

التي تمس أمن الدولة من الخارج فهي  َأمَّاجرائم سياسية،  ُتَعد  تمس أمن الدولة من الداخل 
 جرائم عادية.

المجرم السياسي يحظى بامتيازات أكثر  ألنَّ  ؛ونحن بدورنا نؤيد االتجاه األحادي       
مرتكبي جرائم أمن الدولة عادة يكونون من الخونة  من المجرم العادي وبالتالي فإنَّ 

والعمالء الذين يسعون لإلضرار بالوطن من الداخل لصالح العدو المتربص، وأحيانا  
ر من المتضررين الذين وقع عليهم ظلم كبير من الدولة، وأحيانا يكونوا من المغرَّ يكونوا 

 تضليلهم. َأو  بهم الذين يتم ابتزازهم
 الخاتمة: 
 العام توصلنااأَلمن  لمنظومة المفاهيمي   اإِلطارمن خالل درستنا هذه في بحث          

 مجموعة من االستنتاجات والتوصيات وهي اآلتية:ِإلى 
 :ستنتاجاتاال
بالنسبة لدولة ما اأَلمن  فإن تحقق حالةاأَلمن  وفق تصور االتجاه البنائي لمفهوم -1

قدراتها  تعزيزِإلى  خرى، التي تسعى هي األُ ُأخرىأمن بالنسبة لدولة  حالة الالِإلى  يؤدي
 .اأَلمنيَّة

لتعزيز  إن سعي كل دولة من جانبهاِإلى  ينظر الفقه القانونياأَلمن  مفهوم ِإطارفي  -2
 (.اأَلمنيَّةى بالمأزق األمني )المعضلة يسمَّ  خلق ماِإلى  يؤدي اأَلمنيَّةقدراتها 

 هي الحالة التي تؤدي فيها اإلجراءات التي تتخذها دولة لزيادة أمنها اأَلمنيَّةالمعضلة  -3
 انخفاض أمن الدولة بدال  من زيادته.ِإلى  ا يؤديمَّ ، مِ ُأخرىردود أفعال ممن دول ِإلى 
تأثرت بالعولمة في كل الدول نتيجة اضعافها لمبدأ السيادة الوطنية، من اأَلمن  فهومم -4

 ثرها علىضافة أَ إِ الدول النامية، ب والسيَّما ،ي الدولةخالل التأثير على صناع القرار ف
 والبيئي للدول. االقتصادي واالجتماعياأَلمن 

كتفت بتحديد الجرائم التي لم تضع تشريعات الدول تعريفات لجرائم أمن الدولة بل ا -5
 الخارج.َأو  تقع على أمن الدولة من جهة الداخل
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 التوصيات:
 بعد بيان استنتاجاتنا عن موضوع البحث ندرج توصيتنا فيما يأتي:

يكون مسنجما   اأَلمنيَّةمن والمنظومة مفهوم مشترك لألَ ِإلى  السعي مع الدول للتوصل -1
 خلي والخارجي:الدااأَلمن  مع مصالح الدول في تحقيق

خالال  بمصالح الدول إِ ل يشك   وبما ال ،مصلحة الدولة ِإطارفي اأَلمن  تفسير مفهوم -2
 .خرىاألُ 
من الدولة االقتصادي لتعزيز أَ اأَلمن  مفهوم ِإطاراالستفادة من العولمة في  -3

 واالجتماعي والبيئي وغيرها.
 الجرائم التي تقع علىمن يوفر الحماية الكافية في وجه زمات لمفهوم أَ لصياغة مست -4

 . والخارجي   الداخلي  اأَلمن 
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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, 
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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. 


