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فيها   افر  وتتو واملنهجية،  املوضوعية  تلتزم  التي  واملقاالت  األبحاث  املجلة  تقبل 

 :والجدية وتحترم قواعد النشر التاليةاألصالة العلمية والدقة 

 :للمقاالتبالنسبة  

 :اآلتيةتنشر املجلة املقاالت التي تستوفي الشروط  •

الدوريات   • في  دوليا  بها  املعمول  واملوضوعية  العلمية  باملعايير  االلتزام 

 .العلميلشروط البحث   والتي تستجيب املحكمة،

تحكيم املواد العلمية   واملوضوعية في الحياد    التحكيم مبدأتعتمد هيئة   •

أو   الفكري  التطرف  من  األعمال  خلو  على  الحرص  مع  للنشر  املرشحة 

 .األنظمةمساسها بمبادئ باألشخاص أو  

تكون   وأال يراعى في املقاالت املقترحة للنشر في املجلة أن تتسم بالجدية   •

 .ملتقىمحل نشر سابق أو مقتطف من مذكرة أو أعمال، 

 .املجلةواضيع املقدمة ضمن اختصاص أن تكون امل •

السالمة   • وقواعد  الدقة  املقاالت  تلتزم  حجم    وأال   اللغوية،أن  يتعدى 

 .البحث  ومالحقهوامش، مصادر صفحة مع احتساب  15العمل 

بلغة البحث   •   وآخر بإحدى ترسل املادة العلمية في ملف مرفق بملخص 

 العربية، الفرنسية أو االنجليزية )حسب لغة البحث(.  اللغات:

 :املترجمةبالنسبة لألعمال   

 .تقيل من األعمال املترجمة تلك التي تتصل باختصاص املجلة •

من   • املترجمة  األعمال  الفرنسية،  وإلى:تقبل  أو  اإلنجليزية    العربية، 

  .األملانية

 .أعاله ذكورة  اللغات املتخضع املقاالت الستشارة ترجمانيين مختصين في   •
 

 

 

 قواعد النشر
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 :سياسة التحكيم 

 .املقالةاختصاص  العلمية حسبإلى أساتذة من ذوي الخبرة  املقدمة املقاالتتحول األعمال  •

 .تسلمهامن دقائق 5يبلغ الباحث املرسل بتلقي مادته في غضون  •

 .التحكيمتراعي السرية في  •

من تمكينها من املادة املقترحة   شهرفي غضون    واتخاذ القرارتلتزم هيئة التحكيم بإبداء الرأي   •

 .للنشر

 .للنشريحق لهيئة التحكيم أن ارتأت ضرورة إقرار تعديالت على املواد املقدمة  •

 .يعلم الباحث املرسل بقبول مادته للنشر على أن يعلم بتاريخ نشرها حسب رزنامة املجلة •

 النشر:شروط 

 .14 حجم Traditional Arabic العربية شكل باللغة الكتابة:شكل  •

 . 12 حجم Times New Roman بالنسبة للغات األجنبية شكل •

 .يرفق الباحث الباعث مادته بسيرة ذاتية علمية مفصلة •

 .البحثمتن  يتبع تسلسليتهمشن معلومات البحث حسب طريقة شيكاغو األمريكية بترتيب  •

 .ترتب هوامش املعلومات في نهاية كل صفحة •

 نموذج التهميش: 
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 اإلفتتاحية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وهي مواد  ن العرب  باحثيمن ال  يسعد فريق عمل املجلة أن يطرح عددا جديدا من تأليف مجموعة        

السياسية   العلوم  تخصص  ملجال  فعلية  إضافة  تقدم  ونوعية  جودة  التحرير  هيئة  فيها  ملست  علمية 

ر التنموي  للعالم العربي  والعالقات الدولية ، السيما وأنها تعنى  بجملة من القضايا  التي الزالت  تعيق  املسا

كاألزمة السورية والدور املتواضع الذي لعبته  املنظمات الدولية في حللتها،  كما قدرت الهيئة التحكيمية أن  

الحياة املجتمعية العاملية  من    موضوع املراكز الفكرية  في العالم  وما لها من أهمية ودور املفصلي  في ترقية  

ار  وإمداده باالستشارة  الحكيمة مما  يوسع من هامش السداد في تحقيق التنمية خالل  تنويرها لصانع القر 

 املستدامة والرفاهية للشعوب .  

القراء األفاضل  يعمل فريق املجلة  دون هوادة إلمداد الباحث حيثما وجد بمادة علمية ترقى لتطلعاته    

، ويتمنى ا لفريق  االستفادة لجميع املتابعين مرحبا  وتتالءم  واهتماماته البحثية  ضمن تخصص املجلة 

 إلى  املستوى املنشود .   بمساهماتهم  وآرائهم  للرقي  بهذا اإلصدار 

  

 احلمد هلل رب العاملني الذي بفضله تتم الصاحلاتو

 هادية حيياوي أ.د. رئيسة التحرير /
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 السوريةفشل مجلس األمن في إنهاء الحرب : مسار جنيف التفاوض ي 
Geneva`s Negotiation path: The Security Council Failed to End the Syrian War 

 ( لى املاجستير في إدارة النزاع والعمل اإلنسانيع  باحث سوري حاصل)   محمود الحسين 

Mahmood Alhosain, Syrian Researcher 

 

 امللخص: 

 أهلية طاحنة ال تبقي وال تذر، دمرت  
ً
لم يكن أحد يتصور في يوم من األيام أن تذهب سوريا باتجاه حربا

الدولية، فما بين تعنت النظام  و البالد وشردت العباد وأخرجت سوريا كدولة فاعلة من املعادلة اإلقليمية  

الدولي بجميع مؤسساته وعدم    السوري وإصراره على الحل األمني والعسكري منذ البداية وفشل املجتمع 

 عن تفرق املعارضة السورية  
ً
قدرة األطراف الدولية الفاعلة في امللف السوري التوصل إلى اتفاق سالم، فضال

واختالف وجهات النظر بين مكوناتها، تدمرت سوريا وأضحى نصف الشعب السوري ما بين الجئ ونازح، كما  

مفاوضات جنيف التي جاءت على أساس قرارات مجلس األمن  ومنها  فشلت جميع املبادرات العربية والدولية  

 وكان الهدف منها هو التوصل إلى حل ينهي الحرب الدائرة في سوريا.  2012في العام 1ومنها بيان جنيف رقم 

والذي تمت املوافقة عليه للمرة    2013في العام    2118وعلى الرغم من إصدار مجلس األمن القرار رقم  

، إال إن على  1ماع بين أعضاء مجلس األمن ومن دون استخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو األولى باإلج

، وهو الذي ينص في مواده على عقد مؤتمر دولي  2أرض الواقع لم يحصل ش يء ولم يجد القرار طريقه للتنفيذ

ثيل جميع األطراف  والتأكيد على الحل السياس ي للقضية السورية من خالل تم  1من أجل تنفيذ بيان جنيف  

السورية، وهو ما شجع املبعوث األممي األخضر اإلبراهيمي دعوة طرفي النزاع في سوريا إلى مفاوضات جنيف  

. إال أن املبعوث األممي أعلن بعد خمسة أيام فقط وصول املفاوضات إلى 2014في الشهر الثاني من عام    2

 "طريق مسدود" بسبب حدة الخالفات بين الطرفين.  

حث هذه الورقة البحثية مسار مفاوضات جنيف حول القضية السورية من خالل تحليل مواقف  ستب

طرفي النزاع واملرور على الظروف التي رافقت جميع جوالت املفاوضات في مدينة جنيف السويسرية، لتنتهي 

 بعرض أسباب فشل املفاوضات. 

 ات، جنيف، مجلس األمنالحرب األهلية، النزاع، سوريا، املفاوض الكلمات املفتاحية:

 
 كما جرت العادة عند التصويت على أي قرار يخص القضية السورية.1

 .2013األمر الوحيد الذي جرى تنفيذه هو نزع األسلحة الكيميائية من النظام السوري بعد استخدامه لها في العام 2



 2021  ديسمرب:  31العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  جملة -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
12 

 

 

 

Abstract: 

No one would have imagined that Syria would go towards a brutal civil war that destroys 

the country, displaces the people, and drops Syria as an active state out of the regional and 

international arena. As with the Syrian regime intransigence and insistence on security and 

military solutions, the failure of the international community with all its institutions, the 

inability of the international actors in the Syrian crisis, and the Syrian opposition is divided and 

the different points of view among its components, Syria has been destroyed and half of the 

Syrian people have become refugees and displaced. Moreover, all Arab and international 

initiatives, including the Geneva negotiations that came based on Security Council resolutions, 

including the Geneva Declaration No. 1 in 2012, failed to reach a solution that could end the 

war in Syria despite the Security Council's issuance of Resolution 2118 in 2013, which was 

approved unanimously for the first time among the members of the Security Council, without 

Russia and China using their veto power, as is customary when voting on any resolution 

related to Syria. 

However, on the ground, the resolution, which stipulates in its articles the convening of an 

international conference to implement the Geneva 1 statement and emphasize the political 

solution of the Syrian issue through the representation of all the Syrian parties was not 

implemented. Therefore, the UN envoy Lakhdar Brahimi invited both Syrian parties. The 

conflict in Syria led to the Geneva 2 negotiations in the second month of 2014. However, after 

only five days, the UN envoy announced that the negotiations had reached a "dead end" due 

to the intensity of the differences between the two parties. 

This research paper will examine the course of the Geneva negotiations on the Syrian issue 

by analyzing the positions of the two parties, considering circumstances that accompanied all 

rounds of negotiations in Geneva and Switzerland, and finally presenting the negotiations 

failure reasons. 

Keywords: Civil war, The conflict, Syria, Negotiation, Geneva, UN Council. 
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 املقدمة:

 على استبداد  عبر انتفاضة شعبيةبدأ الصراع في سوريا
ً
طالب فيها السوريون بالحرية والكرامة احتجاجا

انتهاكات جمة بحق املدنيين، ثم    م السوري النظاوفساد النظام السوري لفترة طويلة من الزمن ارتكب فيها  

ما لبثت أن تصاعدت األحداث بشكل دراماتيكي لتتحول سوريا إلى ساحة صراع تدخل فيها الكثير من الدول  

 مثل إيران وروسيا والواليات املتحدة األمريكية وتركيا. 
ً
 عسكريا

 من أعقد  
ً
، بسبب ما آلت إليه األمور من دمار  ديثالنزاعات في العصر الحإذ ُيعتبر النزاع في سوريا واحدا

غير مسبوق في البنى التحتية، وتشريد أكثر من نصف الشعب ما بين نازح والجئ، وتدخل عسكري ومباشر  

االنتهاكات لحقوق اإلنسان وانهيار االقتصاد بشكل   في املنطقة وارتكاب الكثير من للقوى اإلقليمية والدولية

 عن فرض الدول األوربية والواليات املتحدة األمريكية عقوبات  لم تشهده سورية في  
ً
تاريخها الحديث فضال

 .1اقتصادية صارمة على النظام السوري وداعميه كما ينص قانون قيصر 

إذ تصاعدت وتيرة العنف   وقد مر الصراع في سوريا بمنعطفات وأحداث كثيرة أثرت فيه وتفاعلت معه؛

لحل النزاع في سوريا عبر جهود الوساطة    تحّرك املجتمع الدوليييرات امليدانية،مرات عديدة، وخالل هذه التغ

  
ً
 باألخضر اإلبراهيمي وصوال

ً
 من كوفي أنان، مرورا

ً
الدولية من خالل تعيين عدة مبعوثين لألمم املتحدة بدءا

من خالل جوالت    إلى ستيفان دي مستورا وانتهاًء باملبعوث األخير غير بيدرسون، للتوسط بين طرفي النزاع

مفاوضات عديدة في مدينة جنيف السويسرية. وفي ظل هذه الجهود الدولية كان هناك تباينات كثيرة على  

العسكري، التدخل  حتى  أو  املواقف  حيث  من  واإلقليمي  الدولي  املنطقة   املستوى  دول  انخرطت  حيث 

 واملجتمع الدولي ككل في النزاع بشكل مباشر وغير مباشر.

استعراض الجوالت العديدة ملفاوضات جنيف من أجل حل القضية السورية، وما هي    الورقةتحاول هذه  

ذلك   في  بما  األطراف  املفاوضات من جميع  بها  التي مرت  الثغرات  تقييم  املفاوضات من خالل  مآالت هذه 

البحثي التالي:  مبادرات مبعوثي األمم املتحدة إلى سوريا، وبالتالي ستحاول هذه الورقة اإلجابة على السؤال  

 ملاذا فشلت مفاوضات جنيف في التوصل إلى حل ينهي الصراع في سوريا؟ 

 أهمية البحث: 

أن اآلليات والوسائل واملبادرات التي طرحتها أطراف دولية عديدة فاعلة في امللف السوري، لم تؤِد إلى 

ن طرح العديد من املبادرات، ومنها  نتيجة، بما في ذلك املبادرات العربية واإلقليمية والدولية، فعلى الرغم م

مفاوضات جنيف بناًء على قرارات مجلس األمن، إال إنها فشلت جميعها في التوصل إلى حل يُنهي الصراع في 

 
1Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019, Congress.gov, https://bit.ly/3efPzX2 

https://bit.ly/3efPzX2
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سوريا. ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث، الذي يستعرض مكامن الخلل التي رافق هذا املسار التفاوض ي، التي 

فصل في سبب فشلها للتوصل إلى حل. لم تتطرق لها األدبيات بالشكل ا
ُ
 لكافي، ولم ت

 إشكالية البحث: 

إلنهاء   رحت 
ُ
ط التي  العديدة  واملبادرات  الدولية  الجهود  أن  في  تتمثل  البحث  يعالجها  التي  اإلشكالية  إن 

الصراع والحرب الدائرة في سوريا، فشلت جميعها في التوصل إلى اتفاق بين أطراف الصراع، بل على العكس  

 
ً
، ظهر مجلس األمن وكأنه شبه عاجز عن فعل أي ش يء بسبب الفيتو الروس ي، أو حتى الضغط بشكل تماما

من   كبير  عدد  ضحيتها  وراح  سنوات  عدة  استمرت  التي  الحرب  وقف  أجل  من  النزاع  أطراف  على  جدي 

 ما بين نازح والجئ.
ً
حث هي سبب  اإلشكالية التي يناقشها الب املدنيين، وأصبح أكثر من نصف الشعب ُمشردا

التي   الداخلية والخارجية  الديناميات واألسباب  في سوريا، وما هي  الحرب  إنهاء  في  فشل مفاوضات جنيف 

فأن   وبالتالي  في سوريا.  الدائر  الصراع  إنهاء  سبيل  في  ُيذكر  تقدم  أي  إحراز  من  جنيف  مفاوضات  منعت 

 على اإلطالق. مفاوضات جنيف لم تتوصل إلى حل سلمي للنزاع، ولم تأِت بأي نتيجة 

 منهجية البحث: 

التي رافقت مفاوضات جنيف   في قراءة املعطيات والتفاصيل  البحث املنهجين الوصفي والتحليلي  اتبع 

والدخول في أدق التفاصيل التي رافقت هذه املفاوضات من خالل تصريحات األطراف املتفاوضة ومواقفها  

السابقة   األدبيات  استعراض  إلى  باإلضافة  سبقة. 
ُ
أو  امل النزاع  كنظريات  النظرية  الجوانب  مستوى  على 

التعاريف التقنية للمفاوضات وكل ما يتعلق بها، أو على مستوى أدبيات البحث التي تناولت امللف السوري  

 بكافة تفاصيله الدقيقة.

 شرح الصراع: 

آذار في  سوريا  في  الشعبية  املظاهرات  العربي،20111اندلعت  الربيع  ببلدان   
ً
الفساد   ملتحقة نتيجة 

طويلة  واالضطهاد لعقود  الشعب  بحق  السوري  النظام  مارسه  باإلصالح  الذي   
ً
بداية املحتجون  طالب   ،

والحرية ثم ما لبثت أن تحولت إلى مطالبات بإسقاط النظام بسبب عدم استجابة النظام ملطالب الشعب،  

أي خيار آخر، ومع ذلك بقيت  بل على العكس قرر النظام استخدام العنف وفّضل الخيار العسكري على  

 
 https://bit.ly/2XXwOMv، 2011شبكة الجزيرة، تسلسل زمني الحتجاجات سوريا، آذار 1

https://bit.ly/2XXwOMv
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أشهر  لعدة  سلمي  بشكل  متواصلة  أغلب  1املظاهرات  شملت  مسلحة  ملقاومة  تحولت  أن  لبثت  ما  ثم   ،

 . 2املحافظات السورية 

رافق هذه االحتجاجات الشعبية والحراك املسلح خالل فترات زمنية مختلفة اجتماعات دورية من قبل  

في الداخل والخارج نتج عنها تشكيل العديد من الهيئات والكتل   مسمياتها املعارضة السورية على اختالف  

برامج ضمن  الثورة  3متنوعة  وأهداف السياسية  لقوى  السوري  واالئتالف  السوري  الوطني  ،كاملجلس 

واملعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية والهيئة العليا للمفاوضات، جميع هذه القوى املعارضة كانت  

 . 4جاد البديل ورسم النهج الذي ستكون من خالله سوريا املستقبل تحاول إي

الصراع   إنهاء  إلى  تهدف  الدولي إليجاد صيغة حل سياس ي  املجتمع  الشعبي، سعى  الحراك  لهذا   
ً
ونتيجة

مجموعة عمل مؤلفة من الواليات املتحدة األمريكية   املسلح الدائر في سوريا؛ هذه الجهود أثمرت عن اتفاق 

ور  عام  والصين  العربية  الدول  وجامعة  وتركيا  وبريطانيا  وفرنسا  وأملانيا  على 2012وسيا  جنيف  مدينة  في 

التوصل   إلى  في مفاوضات جدية، تفض ي  للبدء  املتنازعة في سوريا  انتقالية، ودعوة األطراف  مبادئ مرحلة 

األطراف املتنازعة  .وهذا ما لم تتفق عليه  5التفاق شامل ومرحلة انتقالية تؤسس لعملية تحول ديمقراطي 

شر بوضوح إلى مصير الرئيس السوري  
ُ
ومن خلفهم الداعمين حيث اختلفوا على تفسير هذه املبادئ التي لم ت

، حيث اعتبرت واشنطن أن االتفاق يمهد املجال ملرحلة  6بشار األسد الذي تصر املعارضة السورية على رحيله 

أن تقرير مصير األسد يعود للسوريين أنفسهم وهنا يحاول  ما بعد نظام األسد، في حين ادّعت روسيا والصين  

 
ً
الحقا رحيله  إلى  ُيفض ي  قد  حل  أي  لعرقلة  الورقة  بهذه  اإلمساك  السوري  النقطة  7النظام  هذه  وفي   .

 ينطبق
ً
ما ُيسمى في العملية السياسية بالغموض البّناء، حيث يتم إدراج بند في أي اتفاق يكون تفسيره    تماما

 .8يقوم بتفسيره من وجهة نظره وبحسب مصلحتهمفتوح، وكلُّ 

الدولية   الجهود  في سورياكل هذه  النزاع  يندرج  لحل  السياس ي  والقادة  للدول  الرسمية  من االجتماعات 

( األول  املسار  مسمى     (، Track 1تحت 
ً
تعريفا األول  ) واملسار  الجهود  Fetherstonبحسب  جميع  (:"هو 

 
 املصدر نفسه1
 https://bit.ly/2GO0wfZ، 2012مركز الجزيرة للدراسات، الثورة السورية: نحو املقاومة املسلحة وتأجيج الصراع الدولي، آذار 2

3 Thomas Seibert,Syrian opposition meet in Turkey to discuss increasing pressure on Assad, The National World, May 2011, 

https://bit.ly/2vyod6E 
4 Elizabeth O`bagy, Syria`s political opposition, Middle East security report 4, April 2012, https://bit.ly/2WjlZDY 

 https://bit.ly/2Pu9ZwJ، 2012، نيسان 1شبكة الجزيرة، اتفاق جنيف 5
 املصدر نفسه6
 املصدر نفسه7

8Dingley, James. "Constructive ambiguity and the peace process in Northern Ireland." Low Intensity Conflict & Law 

Enforcement 13, no. 1 (2005): 1-23. 

https://bit.ly/2GO0wfZ
https://bit.ly/2vyod6E
https://bit.ly/2WjlZDY
https://bit.ly/2Pu9ZwJ
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واالجتماعات التي تحدث على مستوى املجتمع الدولي والدول والقادة السياسيين على أعلى املستويات من  

السالمخالل   وإحالل   
ً
مباشرة الخالفات  حل  إلى  تهدف  رسمية  بين    طرق  للعنف  تصعيد  دون  والحيلولة 

 . 1األطراف املتنازعة" 

ثماني جوالت من املفاوضات في   2018و  2012بدأت رحلة املفاوضات؛ حيث ُعقدت بين عاميبعد ذلك  

، باستثناء الجولة التاسعة واألخيرة من املفاوضات التي ُعقدت في مدينة فيينا  2مدينة جنيف السويسرية 

، خالل جوالت املفاوضات هذه اختلفت الظروف الخارجية والداخلية وامليدانية بشكل كبير، 3النمساوية 

 له
ً
ذه الظروف، حيث كانت مفاوضات جنيف برعاية األمم املتحدة من خالل  كما تباينت مواقف الدول نتيجة

مفاوضات غير مباشرة جمعت وفدي النظام واملعارضة السورية، ظهرت فيها قضايا وخالفات جوهرية بين  

للنقاش املطروحة  القضايا  حسم  دون  حالت  ) 4الطرفين  بحسب   
ً
تعريفا  & Bercovitch.واملفاوضات 

Jacksonيجية لحل النزاع تهدف إلى وقف العنف والتوصل إلى اتفاق من خالل عملية مشتركة  ( هي “استرات

 .5لصنع القرار متضمنة كل األطراف الداخلة في الصراع" 

كان طرفي الصراع، أي النظام واملعارضة، على قناعة بأن الحوار واملفاوضات لن تفض ي بالنهاية إلى حلول  

جاءا نتيجة الضغوط الخارجية من قبل املجتمع الدولي، حيث إن  ما  سياسية للصراع الدائر في سوريا، وإن

ك  املعارضة  مع  التفاوض  أشكال  من  شكل  أي  رفض  السورية  الثورة  بداية  ومنذ  الالنظام  يعطيهم    ي 

يكون هناك  6ة الشرعي  "لن   :
ً
قائال املعارضة  مع  الحوار  قد رفض  األسد  بشار  السوري  النظام  رئيس  ،وكان 

. بل األكثر من ذلك رفض النظام السوري فكرة  7"بالخونة" أو "عرائس صنعها الغرب" حوار مع من وصفهم 

كما رفضت األجهزة األمنية والجيش الوالء   تنازل بشار األسد عن السلطة لحكومة انتقالية كاملة الصالحيات

 
1Fetherston, A. Betts. "Peacekeeping, conflict resolution and peacebuilding: a reconsideration of theoretical 

frameworks." International Peacekeeping 7, no. 1 (2000): 190-218. 
2 Security council report, Chronology of events, August 2017: https://bit.ly/2J1mHlv 

 https://bit.ly/2Gjwovbماذا تحقق؟  8إلى  1شبكة الجزيرة، من جنيف 3
4 Julien Barnes- Decey and Daniel Levy, three goals for making the most of Geneva II ON Syria, European Council on Foreign 

Relations, 17 January 2014. https://bit.ly/2IOc5r4 
5Bercovitch, Jacob & Richard Jackson. Conflict Resolution in the Twenty-First Century: Principles, Methods, and Approaches: 

19-32. Michigan: University of Michigan Press, 2009. 
6Hinnebusch, Raymond, and I. William Zartman. "UN mediation in the Syrian crisis: from Kofi Annan to Lakhdar Brahimi." 

(2016). 
7BBC   ،2013شباط/فبراير  5عربي ،أمريكا تّرحب بدعوة الخطيب للحوار  ،https://bbc.in/2DLEtpC 

https://bit.ly/2J1mHlv
https://bit.ly/2Gjwovb
https://bit.ly/2IOc5r4
https://bbc.in/2DLEtpC
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إلى أن  .1ملثل هذه الحكومة والخضوع ألوامرها  عة الوقت من  النظام السوري كان يهدف إلى إضاباإلضافة 

 .2خالل املفاوضات التي يريدها أن تكون ضمن حدود هو يضعها بنفسه 

جان إلياسون الذي شغل نائب األمين العام لألمم املتحدة  -وفي هذه النقطة يبرر الدبلوماس ي السويدي  

ترغب  أهلية ال   أن مثل هذه التصرفات من قبل الحكومات التي يكون لديها حروب  2016و 2012بين عامي  

بالدخول في مفاوضات مباشرة مع األطراف املعارضة لكيال تمنحهم الشرعية من خالل املفاوضات، مما يعني 

أن األطراف املعارضة لديها الحق والحجة ملعارضة النظام وبالتالي االعتراف  -أي الحكومات-من وجهة نظرها  

 .3بمطالبهم

 لـ  2012في شهر حزيران  دة بمدينة جنيف  بداية املفاوضات كانت باستضافة مكتب األمم املتح
ً
اجتماعا

،بناء على دعوة كوفي أنان مبعوث األمم املتحدة وجامعة الدول العربية  4“مجموعة العمل من أجل سوريا” 

 ُعرف بـ)خطة عنان(أو  5إلى سوريا في ذلك الوقت
ً
 مفصال

ً
ص االجتماع إلى إصدار كوفي عنان بيانا

ُ
، حيث خل

فيه على ضرورة الضغط على جميع األطراف؛ لتطبيق البنود الستة الواردة في الخطة أكد   1بيان جنيف  

وهي : "إيقاف العنف بشكل فوري  و تأسيس هيئة حكم انتقالي بصالحيات تنفيذية كاملة و مشاركة جميع  

إلى املناطق املتض ررة،  أطياف املجتمع السوريفي عملية حوار وطني هادف و إيصال املساعدات اإلنسانية 

 على "الحل بطريقة سياسية وعبر  
ً
وأن يتم إطالق سراح املعتقلين"، كما يجب وقف "عسكرة األزمة" مشددا

انتقالية، من قبل السوريين أنفسهم، ومن   الذي يتطلب تشكيل حكومة  الحوار واملفاوضات فقط، األمر 

 .6املمكن أن يشارك فيها أعضاء الحكومة السورية الحالية" 

 إلى األخضر اإلبراهيمي:   من كوفي عنان

أي شروط مسبقة،   بعدم وضع  تقض ي  التي  املرنة  الدبلوماسية  مبدأ  في خطته على  كوفي عنان  استند 

يمكن أن يرفضها أي طرف، وهو من وجهة نظره يرى "أن تحقيق القليل من التقدم في الحل ولو بشكل بطيء  
 

وتعثر السياسة األمريكية، مجلة سياسات  وحدة الدراسات السورية املعاصرة في املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الطريق إلى جنيف  1

 . 2013، تموز 3عربية، العدد 
2 Aljazeera Net, Syrian opposition: Regime using pretexts to avoid talks, April 2016, https://bit.ly/2VylGrN 
3Eliasson, Jan. "Peacemaking under the United Nations Flag: Reflections on a Quarter Century of Mediations." In Interventions 

in Conflict, pp. 37-52. Palgrave Macmillan, New York, 2016. 
 من: األمين العام لألمم املتحدة واألمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء  4

ً
خارجية االتحاد الروس ي  مجموعة العمل من أجل سوريا تضم كال

العربية ملتابعة الوضع في سوريا( والعراق )رئيس مؤتمر قمة جامعة الدول العربية ( وتركيا والصين وفرنسا وقطر )رئيسة لجنة جامعة الدول 

والواليا الشمالية  وإيرلندا  املتحدة  واململكة  العربية(  الدول  لجامعة  التابع  الخارجية  وزراء  )رئيسة مجلس  االتحاد  والكويت  وممثلة  املتحدة  ت 

 https://bit.ly/2Pu9ZwJاألوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة األمنية. 
 https://bit.ly/2Gjwovbماذا تحقق؟  8إلى  1شبكة الجزيرة، من جنيف 5

6 David Schenker, Kofi Annan`s plan is destined to fail, The Washington Institute, March 2012, https://bit.ly/2DDQiOi 

https://bit.ly/2VylGrN
https://bit.ly/2Pu9ZwJ
https://bit.ly/2Gjwovb
https://bit.ly/2DDQiOi
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النظر سواء من الطرفين املحليين أو حتى من    ، األمر الذي يتطلب قراءة مختلف وجهات 1أحسن من ال شيئ" 

الالعبين اإلقليمين والدوليين، بناًء على ما سبق، قام كوفي عنان بإشراك روسيا والصين وإيران من خالل  

الخطة بنود  لتنفيذ  السوري  النظام  على  الضغط  منهم  طلب  كما  تفاصيل خطته،  في  أن 2مناقشتهم  إال   .

    14الخطة فشلت بعد
ً
 من قبل النظام السوري الذي  عشر شهرا

ً
نتيجة عدم تطبيق بنودها الستة، وتحديدا

لدفع   تنازالت  أي  بتقديم  يقم  لم  كما  العسكرية،  اآللة  بتحييد  يقم  ولم  العسكري،  الحل   على 
ً
بقي مصّرا

إلى تقديم  3العملية التفاوضية والسياسية لألمام استقالته، ليتم  ،وهو ما دفع املبعوث األممي كوفي عنان 

في   الدائر  للصراع  إيجاد حل  بهدف  العربية  الدول  املتحدة وجامعة  املشترك لألمم  املبعوث  اختيار  بعدها 

. إال أن أحد أهم أسباب فشل خطة كوفي عنان أو التوصل إلى حل هي عدم إعطائه التفويض الكافي  4سوريا 

 عن محدودية الصالحيات التي ت
ً
خوله للقيام بأداء مهمته على الشكل املطلوب  من قبل مجلس األمن، فضال

 . 5وذلك من خالل الضغط على طرفي النزاع بهدف التوصل إلى حل

واإلقليمين في الساحة السورية، فقام بإجراء   بدأ بعدها اإلبراهيمي مهمته بالتواصل مع الالعبين الدوليين

السياسية باتجاه حل ينهي معاناة الشعب  عدة محادثات مع املجتمع الدولي، محاوالته جاءت لدفع العملية  

ن اإلبراهيمي بمساعدة األطراف املتصارعة تطبيق قرارات مجلس األمن ذات الصلة 
ّ
. كما دفع  6السوري ويمك

 إلى سعيه  
ً
اإلبراهيمي باتجاه تشكيل حكومة انتقالية تضم شخصيات من النظام السوري واملعارضة، إضافة

الصراع في سوريا، تنّص على االلتزام باتفاقات محلية لوقف إطالق النار    للحصول على تعهدات من قبل طرفي

 .7للسماح بمرور املساعدات اإلنسانية، ولكن القتال استمر في أغلب املناطق في سوريا رغم ذلك 

 
 https://bit.ly/2WfaehNعمر كوش، ممكنات نجاح وفشل خطة عنان، شبكة الجزيرة، 1
 لألزمة السورية، شبكة الجزيرة، 2

ً
 https://bit.ly/2vqzBRZعمر كوش، تمديد خطة عنان ليست حال

3David Schenker, Kofi Annan's Plan Is Destined to Fail, The Washington Institute for Near East policy, March 2012, 

https://bit.ly/38iP2zM 
4Raymond Hinnebusch, I. William Zartman, et al "UN mediation in the Syrian crisis: from Kofi Annan to LakhdarBrahimi.New 

York: International Peace Institute (2016). 
5Lundgren, Magnus. "Mediation in Syria: Initiatives, strategies, and obstacles, 2011–2016." Contemporary Security Policy 37, 

no. 2 (2016): 273-288. 
6Raymond Hinnebusch, I. William Zartman, et al "UN mediation in the Syrian crisis: from Kofi Annan to Lakhdar Brahimi. New 

York: International Peace Institute (2016). 
7David Schenker, Kofi Annan's Plan Is Destined to Fail, The Washington Institute for Near East policy, March 2012, 

https://bit.ly/38iP2zM 

https://bit.ly/2WfaehN
https://bit.ly/2vqzBRZ
https://bit.ly/38iP2zM
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التي لم تأِت بأي انفراج بين الطرفين، وكانت هناك عثرات كبيرة   وبحسب ما آلت إليه نتائج الجولة الثانية،

أن جنيف   تؤكد  يطلقون تصريحات  وإعالمه وحلفائه  األسد  أن   
ً
املفاوضات، خاصة يكون    2في مسار  لن 

 للسلطة، وأنه سيكون من حق
ً
 .20141بشار األسد الترشح لالنتخابات القادمة في منتصف العام  تسليما

لم تنجح مساعيه ال  حيث  ،  2إصرار النظام على ترشح األسد كانت النقطة الحاسمة الستقالة اإلبراهيمي

تفاهمات   إنتاج  في  لية، وال 
ُ
ك أو  نقاط محددة  السورية حول  النظام واملعارضة  بين  النظر  بتقريب وجهات 

مشتركة أو حتى تغير في الوضع الراهن، وبالتالي بقيت معاناة الشعب السوري وبقيت املناطق محاصرة، ولم  

املبعوث األممي الوحيد الذي ترأس املحادثات املباشرة    ُيفرج عن أي معتقل. على الرغم من أن اإلبراهيمي هو

 .20143الوحيدة التي عقدت بين الحكومة السورية واملعارضة الرسمية في أوائل عام 

الدولي  املجتمع  انقسام  نتيجة  عديدة،  صعوبات  اإلبراهيمي  واجه  والدولي،  اإلقليمي  املستوى  على 

في سوريا، من   الدائر  الصراع  مع  في  بالتعامل  املدني  املجتمع  اإلبراهيمي مشاركة ممثلي  آخر رفض  جانب 

املفاوضات بما في ذلك الوفد النسائي، كل هذه الظروف جعلت مفاوضات جنيف عقيمة ولم تفِض إلى حل  

 .4تنهي به معاناة الشعب السوري

 جنيف ومعضلة الشروط املسبقة: 

كانت   معضلة الشروط املسبقة؛ حيث اشترطت  رافقت مفاوضات جنيف صعوبات كثيرة، من ضمنها 

املعارضة السورية ممثلة باالئتالف السوري منع بشار األسد من املشاركة في حكومة مشتركة لفترة انتقالية،  

  5أو حتى لعب أي دور سياس ي في سوريا 
ً
.من جانب آخر اشترط ممثلو النظام السوري عدم التطرق إطالقا

)6اوضات إلى مستقبل األسد خالل جوالت املف  في املفاوضات باملساومة  (: وهي  Bargaining،وهذا ما يسمى 

املفاوضات، في  املستخدمة  الوسائل  باستخدام   أحد  الثاني  الطرف  من  ما  مكسب  على  الحصول  بهدف 

 
 . 66ت الشرق أوسطية، العدد خالد محمد أبو الحسن، النفوذ اإلقليمي لتركيا في ضوء األزمة السورية، مجلة الدراسا1
ر من انتخابات رئاسية في سوريا، آذار  شبكة الجزيرة، 2

ّ
 https://bit.ly/2PDsPS9، 2014اإلبراهيمي يحذ

3Hilal, Leila. "The United Nations and a peace process strategy for Syria." Policy brief, December. Oslo: NOREF. < 

http://peacebuilding. no/Regions/Middle East-and-North-Africa/Syria/Publications/The-United-Nations-and-apeace-

process-strategy-for-Syria (2014). 
4Hilal, Leila. "The United Nations and a peace process strategy for Syria." Policy brief, December. Oslo: NOREF. < 

http://peacebuilding. no/Regions/Middle East-and-North-Africa/Syria/Publications/The-United-Nations-and-apeace-

process-strategy-for-Syria (2014). 
 https://bit.ly/2YgGv92، 2014، تشرين الثاني 2شبكة الجزيرة، اجتماع ألصدقاء سوريا بباريس وحراك بشأن جنيف 5
6DW    العربية ، األخضر اإلبراهيمي رجل املهمة شبه املستحيلة، كانون األولhttps://bit.ly/2V56dAe2014 

https://bit.ly/2PDsPS9
https://bit.ly/2YgGv92
https://bit.ly/2V56dAe


 2021  ديسمرب:  31العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  جملة -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
20 

 

 

العملية   من  باالنسحاب  التهديد  أو  املسبقة  الشروط  كوضع  االستراتيجيات،  من  واسعة  مجموعة 

 .1التفاوضية 

من خالل    2015الرغم من إعالن رئيس االئتالف السوري خالد خوجة في آذار/ مارس من العام  وعلى  

 لبدء  
ً
مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنس ي فرانسوا أوالند عدم اشتراط االئتالف السوري تنحي األسد شرطا

النظام السوري في تقريب وجهات النظر2املفاوضات السياسية مع  في محاولة من االئتالف  مع األجسام    ، 

السياسية املعارضة كهيئة التنسيق، إال أن النظام أصر على عرقلة الجهود الدولية ولم يتم التوصل إلى أية  

 نتائج في إطار هذه العملية التفاوضية. 

إلياسون  السويدي جان  الدبلوماس ي  يعتبر  املسبقة  الشروط  من خالل تجربته كوسيط  -وحول قضية 

العر  اإليرانية  الحرب  املسبقة-اقيةخالل  الشروط  وضع  عملية   أن  نجاح  تهدد  التي  القضايا  أكثر  هي 

 بالنسبة لألطراف املتنازعة؛  حيث يؤكد إلياسون على أن املرونة مطلوبة، الوساطة،
ً
ألنه   والوقت مهم جدا

 ما يجد طرفي النزاع يتجاوبان بعد فوات األوان 
ً
 .3عادة

 ديمستورا والتدخل الروس ي وسقوط حلب: 

بعد تعيين مبعوث أممي جديد إلى سوريا، وهو ستيفان  2016لجولة الثالثة من مفاوضات جنيفُعقدت ا

ميستورا  تقدم  4دي  نتيجة  تراجعه  بسبب  فالنظام   ،
ً
كليا مختلفة  ميدانية  ظروف  الجولة  هذه  سبقت   .

دمشق  العاصمة  من  الشمالية  األطراف  على  السيطرة  ومحاوالتهم  املسلحة  باالستع5املعارضة  قام  انة  ، 

 في أيلول  
ً
،لتأتي املفاوضات بظروف سياسية وعسكرية مختلفة  20156بالحليف الروس ي الذي تدخل عسكريا

األمن   مجلس  لقرار   
ً
فوفقا سابقاتها؛  اإلقليمية    2254عن  األطراف  بين  عليه  التوافق  تم  الذي 

 
1Bercovitch, Jacob, Richard Jackson, and Richard Dean Wells Jackson. Conflict resolution in the twenty-first century: principles, 

methods, and approaches. University of Michigan Press, 2009. 
 sGHOhttps://bit.ly/2vtحسين عبد العزيز، شبكة الجزيرة، اصطفافات املعارضة السياسية السورية، 2

3Eliasson, Jan. "Peacemaking under the United Nations Flag: Reflections on a Quarter Century of Mediations." In Interventions 

in Conflict, pp. 37-52. Palgrave Macmillan, New York, 2016. 
4Lundgren, Magnus. "Mediation in Syria: Initiatives, strategies, and obstacles, 2011–2016." Contemporary Security Policy 37, 

no. 2 (2016): 273-288. 
  https://bit.ly/2YfXrMI،2015شبكة الجزيرة، جيش اإلسالم يتقدم في دمشق رغم حملة النظام، كانون األول 5

6Stent, Angela. "Putin's Power Play in Syria: How to Respond to Russia's Intervention." Foreign Aff. 95 (2016): 106. 

https://bit.ly/2vtsGHO
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النمسا  1والدولية  في  والسعودية  وتركيا  وروسيا  املتحدة  الواليات  عام  ،أهمها  من  20152أواخر  توصلت   ،

إلى خارطة طريق لحل سياس ي خالل سنة ونصف، الدولية  لقيام حكومة مشتركة   خاللها األطراف  تهدف 

انتقالية من املعارضة والنظام، واعتماد مسار لصياغة دستور جديد لسوريا  ُيعتبر  3وهيئة حكم  ،وهو ما 

 ضمن الجهود الدولية للمسار األول 
ً
 .4أيضا

ُمذكرة إلى املبعوث األممي ستفيان دي مستورا     17ة السورية قدمت عبر الهيئة العليا للمفاوضات  املعارض

وعن    12منها   املساعدات  وإيصال  الحصار  وفك  املعتقلين  وقضايا  اإلنسانية  بالقضايا  تتعلق  مذكرة 

النظام بين  توقيعها  تم  التي  الهدنة  خالل  السوري  النظام  قبل  من  حصلت  التي  السوري    الخروقات 

مذكرات تم تقديمها ثالث مرات متتالية من أجل الحصول على أجندة واضحة    5، باإلضافة إلى  5واملعارضة 

ألن النظام السوري  ، إال أن النتيجة كانت سلبية للغاية،  6وجدول زمني واضح لتحقيق االنتقال السياس ي

  كان ُيريد إضاعة الوقت من أجل إحداث تقدم عسكري على  
ً
األرض ُيحسب لصالحه وهو يقوم بذلك متسلحا

 ورّجح الكفة لصالحه
ً
. وعلى الرغم من أن  7بالتدخل الروس ي، الذي غّير املعادلة العسكرية على األرض كليا

العسكري   التقدم  أن  إال  السورية،  الحالة  في  مستحيل  شبه  أمر  هو  نهائي  بشكل   
ً
املعركة عسكريا حسم 

ينعكس كبير  دور  له   
ً
علم    ميدانيا في  ُيعرف  األمر  وهذا  تأكيد،  بكل  املفاوضات  على مسار   

ً
إيجابا أو   

ً
سلبا

 
وهو الذي ينص على بدء محادثات السالم حول األزمة السورية مع التأكيد على أن الشعب    2015في نهاية عام    2254تم التصويت على القرار  1

  2118والقرار    2254برعاية األمم املتحدة. كما أن القرار    السوري هو من يقرر مستقبل البالد من خالل تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات

هو األرضية التي ُبنيت عليها جميع قرارات مجلس األمن املتعلقة باألزمة   1، أي أن بيان جنيف  2012الصادر في العام    1يستندان على بيان جنيف  

 السورية.

United Nation, Security Council, UN resolution No 2254, December 2015, https://bit.ly/3aGWVQY 
2Lundgren, Magnus. "Mediation in Syria: Initiatives, strategies, and obstacles, 2011–2016." Contemporary Security Policy 37, 

no. 2 (2016): 273-288. 
3Lundgren, Magnus. "Mediation in Syria: Initiatives, strategies, and obstacles, 2011–2016." Contemporary Security Policy 37, 

no. 2 (2016): 273-288. 
4Fetherston, A. Betts. "Peacekeeping, conflict resolution and peacebuilding: a reconsideration of theoretical frameworks." 

International Peacekeeping 7, no. 1 (2000): 190-218. 
: بمبادرة من واشنطن وموسكو، ويتعلق فقط باملناطق التي تدور فيها معارك  2016فبراير/شباط    27اتفاق بشأن "وقف األعمال القتالية بتاريخ  5

الدو  تنظيم  مقاتلي  ويستثني  املسلحة،  املعارضة  قوات  وبين  الروس ي  بالطيران  املدعومة  النظام  قوات  شبكة  بين  النصرة.  وجبهة  اإلسالمية  لة 

 https://bit.ly/3kQq8fE، 2016لوقف إطالق النار، أيلول/سبتمبر  1الجزيرة، مبادرات حل األزمة السورية.. من جنيف
 ، 2016املؤتمر الصحفي للمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الدكتور رياض حجاب من جنيف، أبريل/نيسان 6
 بوبوش، أزمة مؤسسية: اآلليات البديلة للتعامل مع تراجع دور املنظمات الدولية، مرجع سابق.  محمد7

https://bit.ly/3aGWVQY
https://bit.ly/3kQq8fE
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 في سير عملية  Balance of powerميزان القوى )التفاوض ب
ً
 مهما

ً
(؛ وهي أحد أهم العوامل التي تلعب دورا

 . 1Bercovitch, Jacob & Richard Jacksonاملفاوضات كما أسموها 

تمكن  روسيا ومن خالل تدخلها   النظام؛ حيث  القوى لصالح  في موازين   كبير 
ً
تغييرا العسكري أحدثت 

 
ً
 شديد  2النظام من استعادة مدينة حلب، وتأمين دمشق نسبيا

ً
. وعلى الرغم من أن حسم الصراع بقي أمرا

العملية   مسار  على  كبير  انعكاس  له  كان   
ً
ميدانيا القوى  موازيين  في  التغيير  أن  إال  والتعقيد،  الصعوبة 

 بعد كل عملية عسكرية يستعيد فيها النظام منطقة ما من سيطرة املعارضة  ا
ً
لتفاوضية بكل تأكيد خصوصا

 املسلحة.

 السالل األربعة ووثيقة دي مستورا: 

ذكر 
ُ
ت نتائج  بأي  الرابعة  الجولة  تأِت  حاولت    3لم  إذ  بسيط؛  بتقدم  الخامسة  الجولة  جاءت  حين  في   ،

، لهذا السبب تمت  2254والقرار األممي    1ة سياسية وفق بيان جنيف  األطراف تحقيق اتفاق سياس ي لتسوي

الطائفي،   4مناقشة   غير  "الحكم  وهي:  األربعة.  بالسالل  مستورا  دي  وصفها  التي  وهي  رئيسية،  نقاط 

. ومع ذلك انتهت هذه الجولة من دون أية نتائج، بل كان هناك  4والدستور، واالنتخابات، ومكافحة اإلرهاب" 

 .5وفدي النظام واملعارضة بشأن عدم تحقيق أي تقدم في هذه الجولة  تهامات بينتبادل لال

جولة سادسة، هذه الجولة كان فيها تقدم بسيط من قبل الوسيط األممي الذي قام  ثم بدأ الحديث عن

قانوني  ، وذلك لضمان عدم وجود فراغ دستوري أو  6بتقديم وثيقة تتعلق باآللية التشاورية إلعداد الدستور 

  
ً
في أي مرحلة خالل عملية االنتقال السياس ي املتفاوض عليها، يترأس اآللية املبعوث األممي الخاص مستعينا

النظام السوري واملعارضة، إال أن اعتراض وفد املعارضة أدى إلى سحبها، وانتهت  قانونيين يسميهم بخبراء

ذكر رغم أنها جاءت بعد ات
ُ
فاق خفض التصعيد في العاصمة الكازخاستانية  هذه الجلسة من دون أي نتائج ت

 .7أستانا بين روسيا و تركيا و إيران

 
1Bercovitch, Jacob, Richard Jackson, and Richard Dean Wells Jackson. Conflict resolution in the twenty-first century: principles, 

methods, and approaches. University of Michigan Press, 2009. 
 . 2017، أيار 21محمد بوبوش، أزمة مؤسسية: اآلليات البديلة للتعامل مع تراجع دور املنظمات الدولية، اتجاهات األحداث، العدد  2
 https://bit.ly/2Gjwovbماذا تحقق؟  8إلى  1الجزيرة، من جنيف  شبكة3
 https://bit.ly/2Gjwovbماذا تحقق؟  8إلى  1شبكة الجزيرة، من جنيف 4
 https://bit.ly/2Gjwovbماذا تحقق؟  8إلى  1شبكة الجزيرة، من جنيف 5

6Lundgren, Magnus. "Mediation in Syria: Initiatives, strategies, and obstacles, 2011–2016." Contemporary Security Policy 37, 

no. 2 (2016): 273-288. 
7Siddiqa, Arhama. "Third Round of Astana Talks: A Gordian Knot in the Making?" Institute of Strategic Studies (2017). 

https://bit.ly/2Gjwovb
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استمرت الجولة السابعة لستة أيام دون تحقيق أي تقدم على السالل األربع املدرجة على جدول األعمال،  

 بالهيئة  ولكن نستطيع القول إنما ميز هذه الجولة هي اشتراط املبعوث الدولي على املعارضة السورية م
ً
مثلة

، وفي الجولة الثامنة  1العليا للمفاوضات توحيد وفودها كشرط رئيس ي لعقد جوالت جديدة من املفاوضات 

لقاءات   أي  عقد  لعدم  الطرفين؛  على  ذهبية ضائعة  فرصة  األممي  املبعوث  اعتبرها  والتي  املفاوضات  من 

وفي املقابل أصرت    .2ط بجدية في املفاوضاتمباشرة بينهم، وحّمل روسيا والنظام املسؤولية عن عدم االنخرا

 .3املعارضة على اعتبار أن مسألة االنتقال السياس ي وتشكيل لجنة حكم انتقالي يشكالن أولوية بالنسبة لها

، جاءت قبل أيام من مؤتمر الحوار  2018الجولة األخيرة التاسعة من هذه املفاوضات في كانون الثاني  

مدينة   في  واألردن  السوري  وفرنسا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  من  كل  قدمت  حيث  الروس ي،  سوتش ي 

إلى   إلى سوريا دي ميستورا مقترحا بعنوان "ورقة غير رسمية"، تهدف  للمبعوث األممي الخاص  والسعودية 

للقرار   استنادا  سوريا  بشأن  جنيف  في  السياسية  العملية  رفض  2254إحياء  السوري  النظام  أن  غير   ،

 .4ترحاملق

 للغاية وهذا ما  
ً
وبالرغم من كل الجهود الدولية إليجاد حل للنزاع الدائر في سوريا، إال إن األمر كان معقدا

يؤكد كالم البعض، ومنهم فالنستين الذي يرىأن الصراعات املحلية مستعصية على التسوية؛ إذ أن الحرب  

وجودة، فقد تنقسم العائالت وتنهار الصداقات  األهلية هي في حقيقة األمر تفككك للعالقات االجتماعية امل

 من الحروب الدولية من الناحية االجتماعية والنفسية 
ً
 .5وتتحطم الجماعات املحلية، لذا فإنها أكثر دمارا

 أسباب فشل مفاوضات جنيف:

األمن   رئيس ي، وهو شلل مجلس  بد من ذكر سبب  الحديث عن سبب فشل مفاوضات جنيف ال  عند 

مل بإصدار أي قرار يؤدي إلى وقف العنف، واصطدام أي مشروع قرار حول سوريا بالفيتو  وإخفاقه الكا 

باستطاعتها إصدار قرارات لحل  6الروس ي والصيني أنه  ُيفترض  التي  الدولية  املؤسسات  كانت  إذا  وبالتالي   ،

 
الرياض  1 مؤتمر  نتيجة  جاءت  للمفاوضات  العليا  واملعارضة   1الهيئة  الثورة  لقوى  السوري  واالئتالف  املستقلين  من  خليط  عن  عبارة  وهي 

، تم دمج الوفد   2وعسكريين وهيئة التنسيق الوطنية، وفي مؤتمر الرياض  
ً
وبسبب إصرار املبعوث األممي ستيفان دي مستورا وإصرار روسيا أيضا

جنيف   من  الجزيرة،  شبكة  الهيئة.  إلى  أخرى  منصات  إضافة  األمر  وكذلك  للمفاوضات  العليا  الهيئة  مع  تحقق؟    8إلى    1املفاوض  ماذا 

https://bit.ly/2Gjwovb 
 https://bit.ly/2Gjwovbماذا تحقق؟  8إلى  1شبكة الجزيرة، من جنيف 2
 املصدر نفسه3
 املصدر نفسه4
 . 62بيتر فالنستين، "منهجية تسوية الصراعات". في مدخل إلى فهم تسوية الصراعات: الحرب والسالم والنظام العاملي، مرجع سابق 5

6Charap, Samuel. "Russia, Syria and the doctrine of intervention." Survival 55, no. 1 (2013): 35-41. 
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ال يمكن التوصل  النزاع، كانت عاجزة عن ذلك وغير قادرة في الضغط بشكل كافي على طرفي الصراع، بالتالي 

 إلى حل وإنهاء الصراع الدائر هناك. 

، كان له أثر سلبي على الحرب في سوريا؛ ألن إيران  2باإلضافة إلى إن استثناء وعدم دعوة إيران إلى جنيف  

ركت خارج العملية التفاوضية، أصبحت تعمل على إفشال أي حل يؤدي إلى االستقرار من خالل  
ُ
عندما ت

الطائ املليشيات  العباس، دعم  الفضل  وأبي  اللبناني،  هللا  كحزب  سوريا،  في  للقتال   
ً
مذهبيا وزّجها  فية 

 ألي مسار سياس ي من شأنه أن يدفع العملية التفاوضية  1وفاطميون 
ً
، وبالتالي بكل الدور اإليراني كان معطال

 إلى األمام.

  
ً
لحل النزاع في سوريا، إال أنه لم  من جانب آخر، وعلى الرغم من أن املجتمع الدولي حاول التدخل مبكرا

ينجح بالتوصل إلى حل ، وهنا تأتي مشكلة التدخالت املبكرة، ومن جانب آخر فإن طرفي النزاع كانا على قناعة  

 لصالحه، وبالتالي ال داعي للذهاب والجلوس  في البداية
ً
أن كل طرف منهم قادر على حسم األمور عسكريا

و  كان  وإن  املفاوضات،  طاولة  العملية حول  تعطيل  يعني  مما  ا مسبقة، 
ً
الذهاب، فضمن شروط من  ُبد  ال 

التفاوضية، لكّنه مع مرور الوقت لم يستطع أي طرف حسم املعركة لصالحه، وهذا ما أدى إلى تدخل أطراف  

ودخول املليشيات الطائفية، باإلضافة إلى  ظهور تنظيمات متطرفة   إقليمية ودولية إلى الساحة السورية،

ها مشاريع عابرة للحدود والجغرافيا السورية كجبهة النصرة، وتنظيم الدولة اإلسالمية، و قوات  تقف خلف

 . األمر الذي أدى إلى تعّقد األمور أكثر واستحالة التوصل إلى تسوية سياسية. 2سوريا الديمقراطية 

تفاه هناك  يكن  لم  وروسيا،  أمريكا   
ً
وتحديدا القرار  صانعة  الكبرى  الدول  مستوى  منذ  على   

ً
إطالقا م 

 يعتريه  
ً
 على القضية السورية؛ فاملوقف األمريكي كان ضبابيا

ً
البداية، وكان املوقفان الروس ي واألمريكي عبئا

حتى   2011الغموض ولم تضغط اإلدارة األمريكية عبر الرؤساء الذين تعاقبوا على البيت األبيض منذ عام  

، تركت أمريكا امللف  أية ضغوط حقيقية إلنهاء الصراع الدائر    2020عام  
ً
في سوريا، بل على العكس تماما

 على مصراعيه لتدخل أطراف كثيرة في سوريا كروسيا وإيران وتركيا ولم تبدي أي ردة فعل  
ً
السوري مفتوحا

حجم التدخل اإلقليمي في النزاع حيال ذلك، معتبرة الصراع السوري خارج مصالحها االستراتيجية، ولكن  

تقاله إلى دول الجوار وازدياد منسوب االحتقان الطائفي واملذهبي في عموم املنطقة قد السوري والتهديد بان

جاء بنتائج كارثية، وفسح املجال أمام املليشيات الطائفية والتنظيمات املتطرفة إلشعال الحرب األهلية أكثر.  

ما تأخرت في إيجاد حل لألزمة  ولعّل هذا ما يفسر قول وزير الخارجية األمريكي جون كيري: "أن إدارة أوباما رب

 
1Erdbrink, Thomas, Sewell Chan, and David E. Sanger. "After a US shift, Iran has a seat at talks on war in Syria." New York 

Times (2015). 
 https://bit.ly/2LxHOih، 2016عدنان علي، املليشيات في سوريا األذرع الضاربة للنظام، العربي الجديد، نيسان 2
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. وعلى الرغم من تهديدات الرئيس األمريكي باراك أوباما للنظام السوري لعدم تجاوز الخطوط  1السورية" 

أنه   إال  السوري،  الشعب  الكيميائية ضد  األسلحة  استخدام  في  عسكرية  الحمراء  بتوجيه ضربة  يقم  لم 

، واقتصرت ردة ف
ً
عل اإلدارة األمريكية على سحب ترسانة النظام الكيمياوية  للنظام السوري كما كان متوقعا

 .2فقط

 على استخدام الفيتو في مجلس األمن؛ منذ انطالق الثورة السورية أّما فيما يخّص روسيا، فقد دأبت 

،باإلضافة إلى أن روسيا وجدت في 3لتعطيل أي مشروع قرار وذلك كوسيلة ضغط لعدم إسقاط نظام األسد 

السوري األوسط  القضية  الشرق  منطقة  في  األمريكية  املتحدة  والواليات  الغرب  بوجه  للوقوف  فرصة  ة 

النزاع   في  وبذلك وجدت  القذافي،  معمر  نظام  إلى سقوط  أدى  والذي  ليبيا  في  الناتو  تدخل  بعد   
ً
خصوصا

إليه    السوري فرصة للوقوف بوجه الهيمنة الغربية واألمريكية على املجتمع الدولي، وهو األمر الذي يسعى

الشرق   في  اللعب  قواعد  تغيير  على  الروس  قدرة  للغرب  خالل  من  يثبت  شخص ي  كمجد   
ً
شخصيا بوتين 

، وستذهب موسكو  4األوسط وإجبارهم على احترام روسيا بعد أن كان الغرب يتجاهلها ألكثر من ثالثة عقود

.في خيارها هذا إلى أبعد ما يمكن بغض النظر على تبعات هذا املوقف ومآسيه وه
ً
 و ما حدث فعليا

لديها   تكن  لم  أمريكا  أن   
ً
لهم الحقا ليتبين  األمريكي  املوقف   على 

ً
السورية راهنت كثيرا املعارضة  أن  كما 

 ضمن  
ً
سياسة واضحة على اإلطالق في التعامل مع القضية السورية، على الرغم من تدخلها العسكري الحقا

ء على تنظيم الدولية اإلسالمية "داعش" في العام  إطار التحالف الدولي للحرب على اإلرهاب بهدف القضا

2015. 

 في الحفاظ  20155جاء التدخل العسكري الروس ي عام   بعد ذلك
ً
، ليصبح املوقف الروس ي أكثر صالبة

الروسية   عات 
ّ
التطل إلى  بالنسبة   

ً
محوريا  

ً
بلدا َعّد سوريا 

ُ
ت حيث  مصالحها  على  ولتحافظ  األسد،  نظام  على 

الجيوسياسية؛ إذ تحتفظ البحرية الروسية بقواعد عسكرية في املياه اإلقليمية السورية، وهي موطئ قدم  

للروس على البحر األبيض املتوسط، مع عدم إغفال الطموحات الروسية الرامية إلى لعب دور جيوسياس ي 

    .أكبر في املشرق والوصول للمياه الدافئة
ً
باإلضافة إلى صفقات األسلحة التي بقي النظام السوري محافظا

األب  األسد  عهد  منذ  روسيا  مع  إبرامها  من  6على  العديد  بتوقيع  العسكري  تدخلها  بعد  روسيا  قامت  .كما 
 

 .35ت السورية املعاصرة في املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الطريق إلى جنيف وتعثر السياسة األمريكية، مصدر سابق  وحدة الدراسا1
2Kessler, Glenn. "President Obama and the ‘red lines’ on Syria’s chemical weapons." The Washington Post 6 (2013). 
3Charap, Samuel. "Russia, Syria and the doctrine of intervention." Survival 55, no. 1 (2013): 35-41. 

سية  هذا ما يؤكده الدكتور برهان غليون في كتابه: عطب الذات وقائع ثورة لم تكتمل، حيث تلقى املجلس الوطني السوري دعوة من الخارجية الرو 4

  ، ولكن الروس بقوا مصرين على موقفهم2011في أواخر عام 
ً
 ولم يتغير هذا املوقف إطالقا

5Charap, Samuel. "Russia, Syria and the doctrine of intervention." Survival 55, no. 1 (2013): 35-41. 
 https://bit.ly/2Jl5weP، 2014يونيو /حزيران  11ديمتري ترينن، املصالح الروسية في سوريا، مركز كارنيغي للشرق األوسط، 6

https://bit.ly/2Jl5weP
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ثروات سوريا ضمن شروط من  لالستفادة  األمد  والعقود طويلة  السورية   الصفقات  الدولة  بحق  مجحفة 

 للجميع أن رئيس النظام السوري لم يهتم إال بالبقاء بكرس ي الحكم   واالقتصاد السوري،
ً
في حين بدا واضحا

 وهو الذي فرط وال يزال بموارد الدولة السورية ومقوماتها االقتصادية. 

من جانب آخر كان للضغط الذي مارسه املبعوث األممي ستيفان دي مستورا أثر سلبي على املعارضة  

 القضية  
ً
 وهي توحد املعارضة السورية، هذا األمر  السورية، خصوصا

ً
التي كان يصر عليها دي مستورا دائما

إلى رفد الهيئة العليا للمفاوضات بأجسام وتيارات متعددة وهو ما أدى إلى تشتت املعارضة السورية وفقدان  

رة على مجاراة  االنسجام بين مكوناتها، وأفقدها قدرتها في املحافظة على صوت الشارع املنتفض، أو عدم القد

الشعبي على األرض،   الحراك  إلياسون  حجم  السويدي جان  الدبلوماس ي  أكد عليها  التي  النقطة  وهي ذات 

ما   أدائهم، وهو   على 
ً
يؤثر سلبا ووجود خالفات ضمنها  وتشتتها  معارضة موحدة،  "إن عدم وجود  بالقول: 

 .1سينعكس على سير املفاوضات" 

عام   أ2017وفي  مسار  روسيا  إن ،2التفاوض ي   ستانةابتدعت  بل  جنيف،  ملسار  ضربة  ذلك  ل 
ّ
وشك

قادة   إلى سوريا، حيث دعت موسكو  الدولي  املبعوث  وجهود  مفاوضات جنيف  إستانة قّوضت  مفاوضات 

وساندتها في ذلك تركيا في الضغط على   عسكريين من املعارضة السورية لخوض غمار مفاوضات مع النظام،

ل العسكرية  والفصائل  خفض  املعارضة  مناطق  )اتفاقية  يسمى  ما   
ً
الحقا حقق  الذي  املسار  هذا  قبول 

 نقاط املراقبة 
ً
 مناطق السيطرة والنفوذ بين  3التصعيد( التي أسست ملا يسمى أيضا

ً
، وحّددت بذلك مرحليا

في    
ً
الذي فشل عمليا  

ً
ميدانيا نافع  غير   ويصبح 

ً
مرحليا يتجمد  واملعارضة؛ مما جعل مسار جنيف  النظام 

 التوصل إلى حل كما فشلت معه مفاوضات إستانة. 

 مع  4األمريكي    –كما كان للخالف التركي  
ً
انعكاس على سياق هذا املسار، فأنقرة عزمت على املض ي قدما

موسكو في مسار األستانة، وكون تركيا دولة محورية في امللف السوري، فغياب ثقلها الكلي في مسار جنيف  

 لى إضعافه. لصالح مسار إستانة ساعد ع

 
1 Eliasson, Jan. "Peacemaking under the United Nations Flag: Reflections on a Quarter Century of Mediations." In Interventions 

in Conflict, pp. 37-52. Palgrave Macmillan, New York, 2016. 
2Siddiqa, Arhama. "Third Round of Astana Talks: A Gordian Knot in the Making?" Institute of Strategic Studies (2017). 
3Siddiqa, Arhama. "Third Round of Astana Talks: A Gordian Knot in the Making?" Institute of Strategic Studies (2017). 
4Keyman, E. Fuat. "A new Turkish foreign policy: Towards proactive “moral realism”." Insight Turkey 19, no. 1 (2017): 55-70. 
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لغياب       كان  عليها  كما  يؤكدا  ما  وهو  املفاوضات،  فشل  أسباب  من  آخر   
ً
سببا الطرفين  بين  الثقة 

Bercovitch, Jacob & Richard Jackson   (كعامل الحواجز النفسيةPsychological barriers )1 ؛ ألن الثقة

 بأي عملية سياسية قد    كانت معدومة، باإلضافة إلى عدم وجود أي استعداد أو رغبة للتعاون 
ً
أو املض ي قدما

تؤدي إلى حل دائم، وبالتالي فأن األمر األكثر أهمية لنجاح املفاوضات هو بناء الثقة بين طرفي النزاع، من  

عمل   ورش  عقد  مع  بالتزامن  تفاوضية  جولة  كل  خالل  تحقيقها  يتم  التي  اإليجابية  النتائج  إظهار  خالل 

، ودعوة املجتمع املدني والشخصيات املؤثرة في  2ما يسمى باملسار الثالث مستمرة على املستوى الشعبي أو  

املجتمع السوري من رجال دين وشيوخ ليكون لها تأثير أقل على االستقرار. وبالتالي فأن القرارات الصادرة  

جتمع  عن القادة السياسيين في املسار األول من املمكن أن تستمد الدعم والثقة املطلوبة من ورش عمل امل

املدني للعمل على تأسيس أرضية صلبة على املستوى الوطني ملا لها من أهمية في عملية االستقرار واستدامة  

على أهمية "إرساء حوار وإجراءات بناء الثقة بين    بيتر فالنستين الحل السياس ي، وحول هذا الجانب يؤكد  

 األطراف" 

 الخاتمة:

جميع هذه الجوالت بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في سوريا، بعد تسع جوالت من املفاوضات، فشلت  

بل فشلت مفاوضات جنيف في تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، وسط إصرار طرفي النزاع على مواقفهم  

في أواخر  الروس ي  التدخل  النظام السوري وال سيما بعد   لصالح 
ً
املسبقة، كما أن ميزان القوى تغير كثيرا

أي عملية    ،2015العام   في   
ً
قدما املض ي  في عدم  بمواقفه  وتمسكه  السوري  النظام  تعنت  من  زاد  ما  وهو 

السنوات   في  السورية  املعارضة  تميل لصالح  الكفة  كانت  بالتفاوض عندما  يقبل  لم  الذي  تفاوضية، وهو 

صالح من  القوى  موازين  أصبحت  أن  بعد  التفاوضية  بالعملية  يقبل  أن  له  فكيف  الحرب،  من  ه،  األولى 

 وبالتالي كان يذهب للتفاوض من أجل كسب الوقت ليس أكثر من ذلك. 

وضمن هذا اإلطار يفسر إدوارد عازار في كتابه الذي تناول الصراعات طويلة األمد، األسباب التي تطيل 

إنكار   هو  الصراع  أسباب  كان  فإذا  لتسويتها،  املتكررة  املحاوالت  إفشال  على  وتعمل  الصراعات  أمد  من 

أن  حاجات م لتلبيتها ويرى عازار   
ً
تقدم طرقا الحاجات وأن  أن تحدد هذه  التسوية يجب  عينة فإن عملية 

 
1Bercovitch, Jacob, Richard Jackson, and Richard Dean Wells Jackson. Conflict resolution in the twenty-first century: principles, 

methods, and approaches. University of Michigan Press, 2009. 
2Kelman, Herbert C. "Interactive problem solving: An approach to conflict resolution and its application in the Middle East." PS: 

Political Science & Politics 31, no. 2 (1998): 190-198. 
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، وهذا ما كان يجب على الطرفين في سوريا 1االتفاقيات لن تستمر في حال عدم مالمستها للقضايا الجوهرية 

 من قبل النظام السوري من خالل االعتراف باألسباب التي قامت م 
ً
ن أجلها االحتجاجات  إدراكه وتحديدا

 الشعبية. 

باإلضافة إلى التركيز ضمن العملية التفاوضية على نهج ُمتبع خالل املفاوضات لحل النزاعات وهو نهج  

( املشاكل  واألطراف    Solving approach-Problem)2حل  املواقف  بين  التوفيق  طرق  على  يركز  الذي   ،

حتياجات األساسية وذلك من وضع القضايا في سياق أكبر،  املتصارعة، من أجل تلبية املصالح أو القيم أو اال 

حجم  وزيادة  عليها،  املتنازع  املوارد  إلى  والوصول  السيادة،  ومشاركة  واملصالح،  األهداف  تحديد  وإعادة 

( رابح  الجميع  أن  يعني  مما  األطراف  جميع  على  بالنفع  النتائج  تعود  سوف  وبالتالي   Win-winالكعكة 

situation )3. 

 أكثر مسؤولية  كما  
ً
 دورا

ً
كان من املفترض أن تلعب األطراف الدولية واإلقليمية واملبعوث الدولي تحديدا

من خالل الضغط على طرفي النزاع للدخول بمفاوضات جدية، وبالتحديد كان يجب أن يضغط املجتمع  

إنما يجب أن يترافق  الدولي بشكل أكثر فاعلية على النظام السوري، ألن إصدار القرارات ال يكفي فحسب، و 

ذلك مع ضغط حقيقي على النظام السوري كي يتم تطبيق قرارات مجلس األمن، وهذا النهج له أهمية كبرى  

( يؤكد  حيث  املفاوضات،  سياق  األطراف  Bercovitch Jacksonضمن  دوافع  أن  فيه  شك  ال  مما  "إنه   :)

طرفا النزاع متحمسين للوساطة أو يعتقدون  وااللتزام بقبولها للوساطة سيؤثران على النتيجة. عندما يكون 

أنهم قادرون على الحصول على ما يريدون من خالل العمل األحادي، يكون احتمال نجاح الوساطة منخفًضا  

 .4للغاية. الوساطة الفعالة تتطلب موافقة متبادلة، وقبول الوسيط، والتحفيز العالي، واملشاركة الفعالة" 

بضرورة التركيز على الحسابات املنطقية عند أي عملية تفاوضية ،    نستينبيتر فال من جانب آخر يؤكد  

 عن بدايات الصراع حيث اعتقد الطرفان أن املزايا التي 
ً
ألنه في القضية السورية قد اختلفت الظروف كليا

سيحصلون عليها نتيجة تصعيد الصراع إلى مواجهة مسلحة ستكون أكبر من الخسائر ،لكن مع مرور الوقت  

دم انتصار أي طرف ونتيجة الزدياد الخسائر وانحسار فوائد االنتصار ، وجد الطرفان نفسيهما في مأزق  وع

 
1Ramsbotham, Oliver. "The analysis of protracted social conflict: a tribute to Edward Azar." Review of International Studies 31, 

no. 1 (2005): 109-126. 
2Bercovitch, Jacob, Richard Jackson, and Richard Dean Wells Jackson. Conflict resolution in the twenty-first century: principles, 

methods, and approaches. University of Michigan Press, 2009. 
3Bercovitch, Jacob, Richard Jackson, and Richard Dean Wells Jackson. Conflict resolution in the twenty-first century: principles, 

methods, and approaches. University of Michigan Press, 2009. 
4Bercovitch, Jacob, Richard Jackson, and Richard Dean Wells Jackson. Conflict resolution in the twenty-first century: principles, 

methods, and approaches. University of Michigan Press, 2009. 
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، ألن اإلصرار على الحل العسكري في سوريا قوض فرص إحالل السالم وأدى  1( Hurting stalemateمؤلم )
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12  International conflict resolution after the Cold War Zartman, I. William. "Ripeness: The hurting stalemate and beyond."

(2000): 225-250. 
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 تفعيل آليات اإلدارة االلكترونية كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة 
Activating electronic administration  mécanisms as a contribution to sustnaible devellopement 

 ، الجزائر( بومرداس، جامعة أمحمد بوقرة) رافيق بن مرسلي  األستاذ

Rafik Benmorsli, University of A'mhamed Bougerra, Boumerdes, Algeria 

 

 

 ملخص: 

 يعتبر تقريب اإلدارة من املواطن وتسهيل حصوله على خدماتها عامال فعاال لتحقيق التنمية املستدامة،      

اإلدارة    ةاستراتيجيفاإلدارة هي التي تحرك عجلة التنمية في الدولة، األمر الذي دفع الدول إلى التفكير في تبني  

 االلكترونية ملحاربة الفساد اإلداري، وبالتالي أصبح التوجه نحو اإلدارة االلكترونية يمثل توجها عامليا . 

مستو       وجود  يتطلب  االلكترونية  اإلدارة  مشروع  نقل  إن  و  التواصل  لتامين  التحتية  البنية  من  عالي  ى 

التنمية املستدامة   في حين أن  بين املؤسسات واملواطن من جهة أخرى،  بين املؤسسات اإلدارية و  املعلومات 

 أصبحت مطلبا عامليا حيث أن تحقيقها غاية تسعى لها كل دول العالم. 

 ستدامة، الفعالية االدارية. االدارة االلكترونية، التنمية امل الكلمات املفتاحية: 

Résumé: 

L' approximation de l'administration du citoyen et de faciliter l'obtention du facteur de services 

efficaces pour parvenir à un développement durable, l'administration est entraîné par la roue de 

développement du pays, ce qui incite les États à envisager d'adopter la gestion électronique de 

stratégie de lutte contre la corruption administrative, et devient ainsi la tendance à la gestion 

électronique représente une tendance mondiale. 

     Le projet de gestion électronique exige un haut niveau de l'infrastructure pour assurer la 

communication et le transfert d'informations entre les institutions administratives et entre les 

institutions et les citoyens d'autre part, alors que le développement durable est devenu une 

demande mondiale comme les cherchant très réalisables tous les pays du monde. 

Mots Clés: Administration électronique, développement durable efficacité administrative. 
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 مقدمة

شهد العالم خالل السنوات األخيرة تقدم علمي تكنولوجي حديث في تطوير أساليب العمل اإلداري كما       

أتاح الفرصة لتحسين وسائل االتصال اإلداري والتي من شانها أن توفر املناخ اإلداري الفعال الذي يساعد على  

تأثرت اإلدارات املعاصرة وتغي أدائها  اختصار الوقت والجهد، بفعل ذلك فقد  رت هياكلها ومعامالتها ومعايير 

منها الرسمية سعيا  املواقيت  خارج  إلى  نطاق خدماتها  واملكان    وأمتد  الزمـان  متعدية حدود  معامالتها  إلنجاز 

 وصوال إلى خدمات تتسم بالسرعة والشفافية. 

عصر العوملة وما    تبرز أهمية هذا العمل من خالل الجدل الفكري العميق بشأن أداء اإلدارة العامة في   

تتعرض له من ضغوطات داخلية وخارجية خاصة من طرف القطاع الخاص إضافة لكون اإلدارة العامة تشكل  

التنمية   تحقيق  على  عملها  خالل  من  عامة  بصفة  السياس ي  والنظام  واملجتمع  للدولة  األساسية  الركيزة 

 املستدامة. 

جتماعية و السياسية والحضارية يستوجب السرعة و  إن التحول التنموي بكل معانيه االقتصادية و اال    

الدقة واالتصال، وتبسيط إجراءات إدارية و تحسين عالقة الفرد بالدولة، وفي هذا اإلطار يعتبر تقريب اإلدارة  

التنمية املستدامة،  لتحقيق  املواطن وتسهيل حصوله على خدماتها عامال فعاال  التي تحرك   من  فاإلدارة هي 

التنمية تبني    عجلة  في  التفكير  إلى  الجزائر  الذي دفع  الدولة، األمر  االلكترونية ملحاربة    ةاستراتيجيفي  اإلدارة 

 الفساد اإلداري، وبالتالي أصبح التوجه نحو اإلدارة االلكترونية يمثل توجها عامليا. 

اإلشكاالت املرتبطة  انطالقا من األهمية البالغة لإلدارة اإللكترونية في وقتنا املعاصر و إشكالية الدراسة:  

بها، فإّن ذلك يقودنا نحو البحث العميق  من أجل تفكيكها ومعرفة عالقتها بالتنمية املستدامة ، ومن أجل  

كيف تساهم آليات االدارة  االلكترونية في تحقيق التنمية  معالجة حري بنا طرح إشكالية على الشكل التالي:  

 املستدامة املأمولة؟  

افر    جابة عن إشكالية الدراسة سنحاول اختبار الفرضية املركزية التالية: لإل فرضيات الدراسة:   تعتبر تو

تطور   ظل  في  الحالي  العصر  في  املستدامة  التنمية  تحقيق  في  أساسيا  شرطا  االلكترونية  االدارة  آليات 

 املتغيرات البيئية املحيطة. 

 : من اجل معالجة املوضوع تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة محاور أساسية

 األهمية التنظيمية ألسلوب االدارة االلكترونية في ظل املتغيرات البيئية.   -

 األهمية املجتمعية للتنمية املستدامة وأبعادها.   -
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 تحقيق التنمية املستدامة: أي دور لإلدارة االلكترونية؟    -

 ة. األهمية التنظيمية ألسلوب االدارة االلكترونية في ظل املتغيرات البيئي  -أوال 

لقد غيرت الثورة الرقمية املتمثلة في املعلومات واالتصاالت التي يشهدها العالم اآلن الكثير من املفاهيم        

اإلدارية، فنجد أن معظم الدول املتقدمة تقنيا أصبحت تعتمد اعتمادا أساسيا في عملها على نظم املعلومات،  

األخص في األجهزة اإلدارية التي تقوم بتقديم  وإدخال هذه التقنية في معظم األجهزة الحكومية والخاصة، وعلى

الخدمات العامة للمواطنين، ومعظم تلك األجهزة لها اتصال مباشر من خالل شبكات الحاسب، وقد أدركت  

مختلف بلدان العالم الثالث بما فيها الدول العربية أهمية نظم املعلومات، ودخلت الكثير منها بدرجات متفاوتة  

 ارك في مجال االستفادة العلمية واالقتصادية والعمرانية.  هذا املجال لكي تش 

يعتقد الكثير من األفراد أن مفاهيم اإلدارة االلكترونية و بدايتها بدأت مع انتشار االنترنت في منتصف        

التسعينيات إال أن األصح هو القول أن تاريخ التطبيقات اإلدارية يعود إلى عقود قبل ذلك وان تحول العمل  

اإلداري إلى عمل يعتمد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و انتشاره حدث بفضل انتشار االنترنت وكان الهدف  

الصفقات   إبرام  و  املعلومات  بتدفق  أي  التجارية  الداخلية  الكفاءة  رفع  إلى  إضافة  الزبون،  األول هو خدمة 

بين املؤسسات و اإلدارات وطبعا املبادالت    االلكترونية فيما يخص السلع والخدمات، و تمتد إلى العالقة فيما 

وشبكة   االنترنت  بينها  من  والتي  الرقمية،  االتصاالت  وسائل  مختلف  تستعمل  التي  واملؤسسات  األفراد  بين 

 .1املعلوماتية 

 لقد حظي مفهوم اإلدارة االلكترونية بمجموعة من التعاريف، حيث عرفت اإلدارة االلكترونية بأنها:    

مكانات تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و تطبيقاتها لدعم الوظائف اإلدارية املختلفة على  '' استثمار إ

من   املستفيدين  و  األخرى  باملؤسسات  الخارجية  عالقاتها  وتسيير  الداخل،  من  ككل  املؤسسة  مستوى 

 1خدماتها''

ة التي تربط بين املستفيد  مصطلح إداري يقصد به مجموعة من العمليات التنظيمي هناك من يعرفها بأنها:   

و مصادر املعلومات بواسطة وسائل الكترونية لتحقيق أهداف املنظمة من تخطيط و إنتاج وتشغيل و متابعة  

 . 1و تطوير 

ونظم     تقنيات  تطبيق  مجال  في  الهائل  التطور  مواكبة  على  قدرتها  في  اإللكترونية  اإلدارة  أهمية  تتجلى 

من   املعلومات، يرافقها  املعلومات  وما  تكنولوجيا  ثورة  أو  املعلوماتية  بالثورة  تسميته  يمكن  ما  انبثاق 

الواحد  القرن  لتحديات  القوية  االستجابة  من  نوعا  اإللكترونية  اإلدارة  تمثل  ذلك  عن  فضال  واالتصاالت. 
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الرقمي، العوملة والفضاء  الذي تختصر  وشبكة  واقتصاديات املعلومات واملعرفة، وثورة االنترنت   والعشرين، 

 .1املعلومات العاملية كل متغيراته وحركة اتجاهاته 

 لإلدارة اإللكترونية أهمية كبيرة تبرز في:

تحسين فاعلية األداء واتخاذ القرار من خالل إتاحة املعلومات والبيانات ملن أرادها، وتسهيل الحصول    -

عليها بأقل مجهود من خالل وسائل البحث  عليها من خالل تواجدها على الشبكة الداخلية وإمكانية الحصول  

 اآللي املتوفرة. 

املرونة في عمل املوظف، إذ يمكن له الدخول بسهولة إلى الشبكة الداخلية من أي مكان قد يتواجد فيه،    -

 للقيام بالعمل في الوقت واملكان الذي يرغب فيه. 

وهو األمر الذي يسهل من حل املشكالت    سهولة عقد االجتماعات عن بعد بين اإلدارات املتباعدة جغرافيا،  -

 ويسهل كذلك من عملية اتخاذ القرارات خاصة في الحاالت الطارئة. 

واملراقبين   - الخدمات  من  واملستفيدين  للموظفين  اإلدارية  واملعامالت  التعليمات  وصول  وسرعة  سهولة 

الط والعوامل  الكوارث  من  وحمايتها  واملعلومات  البيانات  حفظ  وسهولة  اإلدارة كذلك  أن  كون  بيعية، 

وإنما   اإللكترونية ال تعتمد على األوراق واألرشيف التقليدي، الذي يسهل تلفه وضياعه في الكوارث الطبيعية،

 كل نشاطاتها ووظائفها تتم بطريقة إلكترونية، وهي أكثر أمنا لحفظ وحماية املعلومات.

وا  - االتصال  مستوى  تصعيد  على  اإللكترونية  اإلدارة  عن  تعمل  فضال  الحكومية،  اإلدارات  بين  الرتباط 

تحسين مستوى االتصال بين األفراد و املرؤوسين في هذه اإلدارات ، و بذلك سيتم تحسين العمليات و نظم  

العمل فيها، و يلي ذلك تحسين مستوى سرعة و رشادة صنع القرار، و ذلك بسبب التدفق السريع للمعلومات  

البي انات، ناهيك عن سهولة استخدام نظم دعم القرارات و أدواتها التحليلية ،  وسهولة الوصول إلى قواعد 

وتحليل املشكالت املعقدة وابتكار حلول عقالنية بصددها، كما تكمن أهمية اإلدارة اإللكترونية في كونها تحقق  

 .1مبدأ املساءلة و الشفافية و النزاهة اإلدارية 

ب    املتزايد  العالم  اهتمام  فإن  بسبب  وبالتالي  بل  فراغ،  من  يأتي  لم  اإلدارية  املعلومات  تقنيات  استخدام 

األهمية البالغة لها، ولهذا بدأت الدول تتسارع لتبني نمط اإلدارة اإللكترونية، وتتضح لنا هذه األهمية من خالل  

 :1ما يلي 

تق  - التي  الخدمات  مستوى  على  إيجابية  بصورة  ينعكس  وهذا  اإلدارات  داخل  اإلجراءات  إلى تبسيط  دم 

 املواطنين، كما تكون نوعية هذه الخدمات أكثر جودة. 

 اختصار وقت تنفيذ وإنجاز املعامالت اإلدارية املختلفة. -
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 الدقة واملوضوعية في العمليات املختلفة التي تقوم بها اإلدارة. -

ملة لها دور أساس ي في اإلدارة اإللكترونية تؤدي إلى تحويل األيدي العاملة الزائدة عن الحاجة، إلى أيدي عا  -

 تنفيذ معامالت اإلدارة، عن طريق إعادة التأهيل لغرض مواكبة التطورات الجديدة التي طرأت على اإلدارة،

 واالستغناء عن املوظفين الغير أكفاء وغير قادرين على التكيف مع الوضع الجديد.

الجهاز اإلداري على اعتبار أن خدمات    إن تقديم الخدمات من خالل اإلدارة اإللكترونية، يزيد كفاءة أداء  -

هذه اإلدارة تمتاز بجودة عالية، كماال يضيع الجهد والوقت والتكاليف دون أي عائد، بل تتم االستفادة من  

الطاقات البشرية للموظفين وتجنيدها الستغالل باقي املوارد املالية واملادية بدال من املجهود املبذول في األعمال  

 ة. اليدوية املجهد

إن املزايا التي تقدمها اإلدارة اإللكترونية تخفف الضغط على اإلدارة وتوفر الوقت، من خالل برمجة جميع    -

املوظف، بها  يقوم  عملية  كل  في  املختص  املدير  إلى  الرجوع  دون  التنفيذ،  الواضحة  من   القرارات  والتخلص 

 تكون ناقصة. النظام اليدوي في الحصول على املعلومات التي غالبا ما 

اإلدارة اإللكترونية تتيح مشاركة املواطن لإلدارة، عن طريق استطالع أراء املواطنين ووجهات نظرهم حول   -

مخرجات تلك اإلدارة، بمعنى أنه بطريقة أو بأخرى يتم مشاركة املواطنين في القرارات التي تتخذها اإلدارة عن  

مخرجاتها. ومنه فإن اإلدارة اإللكترونية تحدث نقلة في العالقة  طريق التغذية العكسية التي تتلقاها منهم حول  

بين اإلدارة واملستفيدين منها، وبداخل اإلدارة وكافة مستوياتها وبين املوظفين أنفسهم وبين املستويات املتعددة  

اإلدارة، من   في  العامة،  اإلدارات  كافة  إليه  تصبو  ما  تحقيق  في  يسهم  والقيادة،  اإلشراف  نمط  جودة  وفي 

الخدمات وحسن استغالل مواردها والعدالة في تعاملها مع املستفيدين ويرفع درجة رضا املواطنين عن اإلدارة  

 العامة. 

اإلدارة اإللكترونية تساهم في خلق الثقة بين اإلدارة واملواطنين، والتي تعتبر شرط أساس ي إلقامة الحكم   -

ت التي  الحديثة  التكنولوجية  فالتقنيات  الشفافية  الراشد.  تفعيل  في  تساعد  اإللكترونية  اإلدارة  عليها  قوم 

والرقابة واملساءلة، وتكرس مبادئ الديمقراطية، وتحد من الفساد بكل أشكاله، وبالتالي تعزيز الثقة بين اإلدارة  

 .1واملواطنين 

ة أن عالم  من خالل ما سبق يمكن القول إن أهمية اإلدارة اإللكترونية تتحقق من خالل إدراك حقيق     

أساسية وهي   ثالثة شروط  بوجود  يتميز  كان  إذا  بأنه متقدم  املجتمع  يحكم على  أصبح  و مستجداته،  اليوم 

املساءلة والشفافية والحكم الصالح، وهذه تمثل مزايا اإلدارة اإللكترونية، وهذه األخيرة جاءت كأحد العالجات  

من جانب آخر، كما أن مقتضيات اإلصالح اإلداري  الواقية من انتشار الفساد من جانب، والعمل على منعه  
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تلزم اإلدارات العامة بنمط الشفافية و الوضوح في منهج عملها وأن تتيح جدية وصول املعلومات عما تقوم به  

 .1من أعمال للمواطنين و ليس فقط استجابة لطلباتهم بل بمبادرات منها 

 دها. األهمية املجتمعية للتنمية املستدامة وأبعا -ثانيا

في تحديد املتغير األول،    املتبعة  التنمية املستدامة بنفس املنهجية  انتقلنا ملفهوم  حيث   في هذا العنصر 

نتطرق لتعريف التنمية املستدامة وخصائصها، بإتباع التطور التاريخي وإدراج األبعاد واألهداف وكذا آليات  

 تحقيقها إضافة إلى معوقات تطبيقها. 

 وخصائص التنمية املستدامة.مفهوم  - 1

 مفهوم التنمية املستدامة: -أ

تعددت التعاريف املقدمة للتنمية املستدامة، لكن أكثرها رواجا ذلك الذي جاء في تقرير اللجنة العاملية     

للبيئة والتنمية، على أنها تنمية تستجيب لحاجات الحاضر دون املخاطرة بقدرة األجيال املستقبلية على إشباع  

 اجياتها. ح

حسب نفس التقرير فإنها تمثل كل اإلجراءات والعمليات املتناسقة و املتجانسة الالزمة لتغيير استغالل      

املوارد، اتجاهات االستثمار توجهات التنمية التكنولوجية و التغيرات املؤسسية بما يضمن إشباع الحاجات  

 .1اإلنسانية الحالية و املستقبلية

على أنها: محاولة الحد من التعارض الذي يؤدي إلى تدهور البيئة عن طريق إيجاد وسيلة  هناك من يعرفها     

 .1إلحداث تكامل بين البيئة و االقتصاد 

مما سبق يمكن تعريف التنمية املستدامة إجرائيا  على أنها تلك التنمية التي تلبي حاجات الجيل الحاضر     

دون املساس بقدرة األجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها، وهي تلك التنمية التي تحقق التوازن بين النظام  

 من النمو في كل نظام. البيئي واالقتصادي واالجتماعي، حيث تساهم بتحقيق اكبر قدر

 خصائص التنمية املستدامة:  -ب 

 : 1من خالل ما سبق يمكن استخالص بعض خصائص التنمية املستدامة كما يلي    

هي تنمية تمثل ظاهرة جيلية، أي أنها عملية تتحول من جيل ألخر، و هذا يعني أن التنمية املستدامة البد   -

 ن، و تراعي حق األجيال القادمة ومساواتها مع حقوق األجيال الحاضرة.أن تحدث عبر فترة زمنية ال تقل عن جيلي

هي تنمية تحدث في مستويات عدة، عاملي، محلي و مع ذلك فان ما يعتبر مستداما على املستوى الوطني   -

 يسبب بالضرورة أن يكون على املستوى املحلي.
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 النفس ي و الروحي للفرد واملجتمع. هي تنمية تراعي الحفاظ على القيم االجتماعية و االستقرار -

االستثمار    - واتجاهات  املوارد  االستخدام  بين سياسات  التكامل  و  التنسيق  تقوم على  متكاملة  تنمية  هي 

 واالختيار التكنولوجي والشكل املؤسس ي مما يجعلها جميعا تعمل بتفاهم و انتظام. 

 خالل اختيار الوسائل التقنية. استخدام التكنولوجيا ال تدمر البيئة وتفسدها، وهذا من  -

 : 1هناك خصائص أخرى تتمثل في   

 هي من الشروط األساسية لتحقيق التنمية املستدامة. اإلنتاجية:  -

 تهدف إلى تجديد و صيانة املوارد. االستمرارية:  -

الحال  العقالنية:  -  األجيال  مصالح  يضمن  بما  الزائلة  و  املتجددة  الطبيعية  املوارد  استخدام  ية  في 

 واملستقبلية. 

تكرس التوازن البيئي بالحفاظ على سالمة الحياة الطبيعية وإنتاج ثروات متجددة واستخدام    التوازن:  -

 عادل للثروة عبر نوع من التكامل في صناعة القرارات ألي نشاط تنموي. 

 بين جميع األبعاد االقتصادية والسياسة و االجتماعية و البيئية .  التكاملية: -

فهي ذات بعد كوكبي و تمثل انشغال عاملي يتطلب حلوال و تمويال عامليا  مشاركة وشراكة بين   العاملية:  -

 الفواعل الدوليين واملحليين.

حصول كل إنسان على نسبة عالية من ثروات املجتمع وطاقاته، أي إنصاف داخل نفس الجيل   اإلنصاف:   -

 وبين األمم واألجيال. 

 هوم التنمية املستدامة. التطور التاريخي ملف -2

التحذيرات األولى بخطورة      القرن العشرون ظهرت  العقد السابع من  نهاية الخمسينات وحتى بداية  منذ 

التلوث لفتح املجال أمام زيادة االهتمام و الوعي بضرورة وضح حد للنمو االقتصادي، كما أن األزمة البترولية  

 في ضرورة إيجاد بدائل طاقوية جديدة.  كان لها الدور الحاسم 1980و   1973لعامي 

تميزت هذه املرحلة بزيادة الوعي بان استغالل املوارد الطبيعية كالبترول و االورانيوم بنفس الوتيرة الحلية     

يؤدي إلى نضوبها ومع مرور الوقت تقل مساهمتها في تحقيق النمو االقتصادي و على هذا األساس فان دول  

ضرر األكبر ألنها تعتمد بدرجة أولى في مداخليها على هذه املوارد لتحقيق التنمية، وال يمكنها  العالم الثالث هي املت

 أن تستمر بال نهاية في االعتماد على هذه املوارد غير القابلة للتجدد. 
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ملناقشة العالقة بين البيئة والتنمية، حيث أكد    ستوكهولمانعقد مؤتمر األمم املتحدة في    1972في عام      

 .1لى ضرورة حماية البيئة و أن ذلك يكتس ي أهمية كبيرة لتحقيق التنمية االقتصادية في دول العالم الثالث ع

لقد ساد االعتقاد لدى الجميع أن االهتمام بالنمو يؤدي إلى اإلضرار بالبيئة و العكس عندما يتعلق األمر     

اال النمو  مستويات  من  يقلص  ذلك  فان  البيئية  السياسات  التنمية  بتطبيق  مفهوم  بروز  أن  إال  قتصادي، 

واحد دون  أن  في  مبنية على مراعاتهما  أفكار  و  أراء  بتطبيق  املفهومين وذلك  بين  التوفيق  إلى  أدى  املستدامة 

التفريط في أي واحد منهما، ومن هنا ظهر ما يعرف باالستدامة، و يتضح أن التنمية املراد تحقيقها تقوم على  

 .1مبدأ االستدامة 

دت فترة الثمانينات زيادة االهتمام بتصاعد عدد الفقراء و تدهور األوضاع البيئية ووجود رابط بينهما، شه   

العالم مستقبال و تنمية   فطرح منهج التنمية املستدامة للمحافظة على املوارد البيئية لألجيال التي ستقطن 

  1983لجمعية العامة لألمم املتحدة سنة  املوارد البشرية و تلبية الحاجات األساسية نحو األفضل، فانشات ا

للبيئة والتنمية،   في  املفوضية العاملية  العامة  النهائي    1987ديسمبر    11وأقرت الجمعية  مستقبلنا  تقريرها 

الذي اقر بان األبعاد البيئية للسياسة يجب أن تؤخذ بعين االعتبار و في نفس الوقت األبعاد األخرى  املشترك  

 الزراعة.....الخ.  كاالقتصاد  الطاقة و

العاملية لحماية الطبيعة، فان مفهوم التنمية املستدامة وجد   االستراتيجيةرغم أهمية ما جاء في تقرير     

اكبر سند له في كتاب تقرير مستقبلنا املشترك كجزء من التقرير النهائي للمفوضية العاملية للبيئة و التنمية،  

الحقيق للتنمية املستدامة، فالتقرير هو األول من نوعه الذي يعني أن  و كان صدور هذا الكتاب بمثابة البروز  

مصيرية   قضية  هي  و  وبيئية،  تنموية  قضية  هي  ما  بقدر  وإنسانية  أخالقية  قضية  هي  املستدامة  التنمية 

 مستقبلية بقدر ما هي قضية تتطلب االهتمام. 

تنمية املستدامة ، وساهم في عقد لقاءات  كما يساهم كتاب مستقبلنا املشترك في توضيح و تحديد معنى ال   

 مكثفة لخبراء التنمية وعلماء البيئة لتطوير األسس و مبادئ التنمية املستدامة. 

لقد تبنت األمم املتحدة ما جاء في التقرير بخصوص التنمية املستدامة، و أوصت املنظمات الحكومية و     

با بالتنمية  املهتمة  الهيئات  جميع  و  الحكومية  تهدف غير  التي  برامجها  كافة  في  املستدامة  التنمية  ستخدام 

 لتحسين املستوى املعيش ي في جميع الدول النامية واملتقدمة. 

  ريو ديجانيرو في    1992قد كانت التنمية املستدامة هي املفهوم الرئيس ي ملؤتمر قمة األرض الذي انعقد سنة     

املعايير االقتصادية و االجتماعية و البيئية لكيفية    ، هذه الوثيقة حددت21الذي صدرت عنه وثيقة األجندة  

، كما أن قمة األرض  21تحقيق التنمية املستدامة كبديل تنموي للبشرية ملواجهة احتياجات وتحديات القرن  
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جويلية   شهر  في  عقدت  التي  للتنمية  جوهانسبورغ،  في    2002الثانية  العاملية  القمة  شعار  تحت  عقدت 

 .1املستدامة 

 وأبعاد التنمية املستدامة.   أهداف  -3

تسعى التنمية املستدامة من خالل آلياتها و أجهزتها إلى تحقيق عدة أهداف  أهداف التنمية املستدامة:  -

 منها:   

تحسين القدرة الوطنية على إدارة املوارد الطبيعية إدارة واعية رشيدة لتحقيق حياة أفضل لكافة فئات  -

 املجتمع.  

احترام البيئة الطبيعية من خالل تنظيم العالقة بين األنشطة البشرية وعناصر البيئة وعدم األضرار بها،  -

 الفرد بمسؤوليته تجاه املشكالت البيئية . إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي للسكان وتنمية إحساس 

الرشيد  - االستغالل  تحقيق  اجل  من  اإلنمائي،  التخطيط  مراحل  كافة  في  البيئي  التخطيط  إدراج  ضمان 

 الواعي للموارد الطبيعية للحيلولة دون استنزافه أو تدميرها. 

نات األساسية ذات الطابع  ربط التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف املجتمع وجمع ما يكفي من البيا-

 البيئي للسماح بإجراء تخطيط إنمائي سليم. 

التركيز بوجه خاص على األنظمة املعرضة لألخطار سواء كانت أراض ي زراعية معرضة للتصحر ومعرضة  -

 . 1للتلوث، أو مصادر مياه معرضة  للتصحر، أو نموا عمرانيا عشوائيا 

املقبلة، من اجل التمتع    15ك الفقر املدقع على مدار السنوات  القضاء على الفقر بجميع أشكاله، بما ذل  -

 بمستوى أساس ي من فوائد املعيشة و الرفاهية االجتماعية.

الدولي   - التعاون  تطوير  يتطلب  الهدف  هذا  إلى  الوصول  لكن  املائية،  املوارد  استدامة  و  جودة  معالجة 

 ه و الصرف الصحي.والحصول على دعم املجتمعات املحلية لتحسين إدارة امليا

تسعى لتعزيز زيادة الفرص الحصول على خدمات الطاقة و زيادة استخدام الطلقة املتجددة بما في ذلك    -

 تعزيز التعاون الدولي وتنمية البنية التحتية لطاقة تكنولوجية نظيفة. 

نولوجيا وتحسين  تعزيز و تطوير البنية التحتية للتصنيع و االبتكار، و يمكن تحقيق ذلك من خالل التك  -

 .1التقنية الدولية، و زيادة فرص الحصول على تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت 

 إضافة إلى وجود مجموعة أخرى من األهداف تكمن عموما في:   
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من خالل عمليات تخطيط و تنفيذ السياسات التنموية لتحسين  تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان:    -

تمع اقتصاديا و اجتماعيا و نفسيا، عن طريق التركيز على الجوانب النوعية للنمو  نوعية حياة السكان في املج

 وليس الكمية. 

التنمية املستدامة ترتكز على العالقات بين نشاطات السكان و البيئة وتتعامل  احترام البيئة الطبيعية:    -

عب العالقة الحساسة بين البيئة  مع النظم الطبيعية ومحتواها على أنها أساس حياة اإلنسان، أنها تنمية تستو 

 الطبيعية والبيئة املبنية، وتعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل وانسجام.

تتعامل التنمية املستدامة مع املوارد الطبيعية على أنها موارد محدودة،  تحقيق استغالل عقالني للموارد:    -

 استخدامها و توظيفها بشكل عقالني. لذلك تحول دون استنزافها أو تدميرها، وتعمل على

 أبعاد التنمية املستدامة: -3

 :1يمثل مفهوم التنمية املستدامة أبعادا متعددة، و يمكن اإلشارة إلى أربع أبعاد و هي    

تتجلى هذه األبعاد من خالل تلبية الحاجات و املتطلبات املادية للفرد عن طريق اإلنتاج  أبعاد اقتصادية:    -

 ك، حيث تختلف بين البلدان املتقدمة و النامية، و يمكن حصرها فيما يلي: و االستهال

: تشير اإلحصائيات أن استغالل الدول الصناعية للموارد  حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية  -أ

األمريكية املتحدة  الفرد فالواليات  النامية على مستوى نصيب  الدول  تستخدمه  يمثل إضعاف ما    الطبيعية 

مرة، فالتنمية في الدول املتقدمة    33تستهلك من الطاقة الناجمة عن النفط و الغاز و الفحم أكثر من الهند بـ  

 تتلخص في إجراء تخفيضات متواصلة من مستويات االستهالك املبددة للطاقة و املوارد الطبيعية.

معالجته:  -ب و  التلوث  عن  املتقدمة  البلدان  امل  مسؤولية  االستهالك  الطبيعية  أدى  للموارد  تراكم 

كاملحروقات للدول الصناعية في املاض ي إلى تسببها في مشكالت التلوث العاملي  لذا تقع عليها املسئولية الكاملة  

 في معالجتها مادامت تكتسب املوارد املالية والتقنية و البشرية الكفيلة بذلك. 

ول الغنية و الفقيرة و له تأثير على تحقيق  هناك جانب يربط بين الدتقليص تبعية البلدان النامية:    -ج

التنمية املستدامة، ذلك انه بالقدر الذي ينخفض فيه استهالك املوارد الطبيعية في الدول الصناعية يتباطأ  

 نمو صادرات هذه املنتجات في الدول النامية. 

تحسين مستويات املعيشة،  تعتبر الوسيلة الناجعة للتخفيف من عبئ الفقر و   املساواة في توزيع املوارد:  -د

في جعل  ذاتها، وتتمثل  في حد  الوسيلة غاية  تعتبر هذه  والفقيرة، كما  الغنية  الدول  أصبحت من مسئوليات 

 فرص الحصول على املوارد واملنتجات والخدمات فيما بين جميع األفراد داخل املجتمع اقرب إلى املساواة. 
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استقرار النمو الديمغرافي ووقف النزوح إلى املدن، و تحقيق اكبر قدر  يسعى هذا البعد إلى  أبعاد بشرية:    -

 :1ممكن من املشاركة الشعبية في تحقيق التنمية، و ذلك من خالل النقاط التالية 

حيث أن هذا األمر يكتس ي أهمية بالغة، ليس ألنه يستحيل نمو السكان لفترة    تثبيت النمو الديمغرافي:   -أ

لحالية فقط و إنما النمو السريع يسبب ضغوطا حادة على املوارد الطبيعية وعلى قدرة  طويلة بنفس املعدالت ا

 الحكومات على توفير الخدمات. 

الكامل للموارد البشرية:  -ب التنمية املستدامة تعني إعادة تخصيص املوارد بما يضمن    االستخدام  إن 

جتماعي و حماية التنوع الثقافي و االستثمار في  الوفاء باالحتياجات البشرية األساسية، بمعنى تحقيق الرفاه اال 

 رأس املال البشري. 

على املستوى السياس ي يشكل اعتماد النمط الديمقراطي و  األسلوب الديمقراطي واملشاركة في الحكم:    -ج

القاعدة   دورهم  بأهمية  األفراد  ثقة  يعزز  بما  الحكم  و  القرارات  اتخاذ  في  الشعبية  املشاركة  قاعدة  توسيع 

 ساسية للتنمية البشرية املستدامة في املستقبل. األ 

تتمثل في الحفاظ على املوارد الطبيعية واالستخدام األمثل لها على أساس مستديم والتنبؤ ملا  أبعاد بيئية:    -

 :1قد يحدث للنظم البيئية من جراء التنمية، حيث تتمثل األبعاد البيئية فيما يلي 

 د غذائية نباتية و حيوانية لتلبية حاجات السكان.حماية املوارد الطبيعية: من موا  -

 حماية املياه: بحماية املجاري السطحية كالبحيرات و املياه الجوفية و تحسين نوعية املاء.  -

حماية املناخ من االحتباس الحراري: تعتبر مشكلة االحتباس الحراري إحدى املشاكل الرئيسية التي باتت    -

العالم   الغالف  تؤرق  تلوث  إلى  أدى  مما  املفرط  اإلنساني  النشاط  نتيجة  سواء،  حد  على  واملتخلف  املتقدم 

الجوي، من خالل إتالف األراض ي والنهب املستمر للغابات التي تعد العامل األساس ي في الحفاظ على التوازن  

 البيئي و االيكولوجي الستمرار اإلنسان على سطح األرض. 

 :1إجمالها في النقاط التالية  يمكنأبعاد تكنولوجية:  -

افق الصناعية:  -أ النامية    استعمال تكنولوجيا أنظف في املر في الدول  النفايات خاصة  ذلك أن تدفق 

 تكون نتيجة لتكنولوجيات تفتقد إلى الكفاءة أو لعملية التبديد و ال تخضع للرقابة إلى حد كبير.

الحراري   -ب واالحتباس  امل املحروقات  استخراج  يتم  البيئة،  :  داخل  نفاياتها  طرح  و  إحراقها  و  حروقات 

فتصبح بذلك مصدرا رئيسيا لتلوث الهواء في املناطق العمرانية و االحتباس الحراري يهدد تغير املناخ، فالتنمية  

 املستدامة ترمي إلى الحد من املعدل العاملي لزيادة انبعاث الغازات الحرارية. 
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هذه األبعاد املختلفة و اإلجراءات التي تتخذ في إحداها من شانها تعزيز  نشير إلى وجود ارتباط وثيق بين     

 األهداف في بعضها األخر. 

 آليات ومقومات تحقيق  التنمية املستدامة: -4

تتعدد آليات و مقومات تفعيل التنمية املستدامة أن على املستوى الوطني أو املستوى املحلي، و يمكن     

 تفصيل ذلك كما يلي: 

ت نمو السكان بما يفرضه من ضغوط جادة على املوارد الطبيعية بما يعيق التنمية إضافة إلى تصحيح  تثبي  -

 اختالل توزيع السكان بين الريف و الحضر. 

 عقلنة استخدام األراض ي الزراعية، مكافحة التصحر و محاربة انقراض األنواع البيولوجية وتنظيم الرعي.  -

ذ في الحسبان قاعدة املخرجات، أي تكوين مخلفات ال تتعدى قدرة استيعاب  ترشيد استغالل املوارد و األخ  -

 األرض لها حاليا ومستقبال، و قاعدة املدخالت الستعمال مصادر طبيعية متجددة. 

التحول نحو تكنولوجيا أنظف و أكفأ تقلل من استهالك الطاقة إلى حد أدنى، كما تفرز ملوثات اقل وتعمل    -

 .1ملشاريع االقتصادية و صناعة القرار على دمج البيئة في ا

التنمية      مرتكزات  تشكل  التي  املقومات  من  مجموعة  توفر  من  البد  املستدامة  التنمية  مفهوم  إلرساء 

 : 1املستدامة أهمها ما يلي 

بما    تلبية الحاجات اإلنسانية للسكان:  -أ للتنمية املستدامة هي إعادة توجيه املوارد  الوظيفة األساسية 

ا مستوى  يضمن  تامين  ذلك  يتطلب  و  معيشتهم،  مستوى  تحسين  و  للمجتمع  األساسية  باالحتياجات  لوفاء 

 سكاني مستديم.

ال يمكن تلبية احتياجات الحاضر دون إخالل بقدرة األجيال املقبلة على تلبية    اإلدارة البيئية السليمة:   -ب

إطار   في  إهدار  الطبيعية دون  املوارد  قادرة على ضمان استمرارية االستفادة من  إدارة  لم توجد  حاجاتها، ما 

 القيود البيئية. 

البيئي:  -ج البيئ  االقتصاد  بين  للتفاعالت  التنمية  يعتبر االقتصاد الجهاز العصبي  ة والتنمية، لذلك فان 

 املستدامة تعتمد على مدى النجاح في املوازنة بين النظام االقتصادي والنظام البيئي.

تتعارض التنمية املستدامة مع تكنولوجيا مضرة بالبيئة، وعليه لتحقيق    التكنولوجيا السليمة بيئيا:  -د

امل التكنولوجيا  توجيه  إعادة  من  البد  املستدامة  وذات  التنمية  للبيئة،  مالئمة  أكثر  يجعلها  مما  ستخدمة 

 استخدام اقل للموارد والطاقة، وتولد قدر اقل من التلوث.
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لذلك يتعين على الدول النامية أن تستورد تكنولوجيا نظيفة مالئمة لبيئتها املحلية، وإن تعمل باستمرار     

 و إنتاج تكنولوجيا أنظف. على تطوير قدراتها الذاتية، و بالتالي تؤمن القدرة على تطوير

 تحقيق التنمية املستدامة: أي دور لإلدارة االلكترونية؟  -ثالثا 

إن اإلدارة هي اآللية التي تحرك عجلة التنمية في املجتمع، وفي ظل التطورات العاملية والتقدم التكنولوجي     

 ل محفز للتنمية املستدامة. ظهرت اإلدارة االلكترونية كمشروع كبير لتحديث اإلدارة، باعتبارها عام

 اإلدارة االلكترونية والتنمية املستدامة:  -1

لقد نمت األدبيات التي أكدت على تزايد أهمية الدور اإلنمائي الذي تضطلع به اإلدارة العامة وفق منهجية     

ية في تحقيق  منضبطة تساهم في تحقيق التنمية املجتمعية الشاملة، بعد مظاهر قصور وإخفاق اإلدارة التقليد

 الفعالية والكفاءة املطلوبين، والسير باتجاه تطبيق اإلدارة االلكترونية كوسيلة لحل املشكالت العامة. 

انطالقا من األساس الذي يرى أن اإلدارة العامة تعنى في مقام أول بحل تلك املشكالت وتحقيق األهداف     

ي مختلف نواحي الحياة فيه، فيحدث التطوير واالرتقاء  األساسية املعلنة وذلك في شكل التنمية املستدامة تغذ

 لألجيال الحالية و الالحقة. 

في معرض الجدل التاريخي الذي قام حول دور اإلدارة الجيدة في تحقيق التنمية املستدامة داخل املجتمع     

انت املفهوم األكثر شيوعا  يمكن النظر إلى االهتمامات األدبية املتنامية بقضايا التنمية االقتصادية، حيث أنها ك 

جون  خالل تلك الفترة، و لم تحتل التنمية اإلدارية و قضاياها أي مكانة في كتابات رواد تلك الحقبة من أمثال  

التنمية  مينار كينز   في إحداث  و غيره، الذين كان اهتمامهم منصبا أساسا على القضايا االقتصادية و دورها 

رة بأنها تمثل احد عناصر العملية االقتصادية ونظرا لوجود الحلقة املفقودة  املستدامة، و تم الحديث عن اإلدا

في آلية تحقيق التنمية املستدامة والتي أغفلها الجانب االقتصادي، فقد أدت كتابات بعض رواد الفكر اإلداري  

ألساس ي الذي تلعبه  إلى بروز الحديث عن دراسة الدور اهنري فايول  و الفرنس ي    فريديريك تايلور أمثال األمريكي  

من   املستدامة  التنمية  إلى عملية  للنظر  الجديد  البعد  ظهر  و من هنا  املستدامة،  التنمية  تحقيق  في  اإلدارة 

اإلدارة   لدور  الحديثة  النظرة  وفق  أساسية  تحول  مظاهر  خالل  من  البعد  هذا  تجلى  قد  و  إداري،  منطلق 

 :1االلكترونية في إحداث التنمية املستدامة كاألتي

الدعوة إلى التركيز على الدور الحاسم لإلدارة االلكترونية في إحداث التنمية املستدامة في املجتمع ككل من    -

تحقيق   في  اإلدارة  دور  إلى  كذلك  التطور  لإلدارة  الجديدة  النظرة  لقد شملت  الرشيدة:  اإلدارة  منظور  خالل 

أنها عملية انجاز األعمال عن  التنمية من خالل تعريف عملية اإلدارة نفسها، فلم يعد ينظر   إلى اإلدارة على 
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عملية  تعني  للمجتمع  الكلي  املستوى  في  اإلدارة  أن  إلى  لتشير  تعريفها  أعيدت صياغة  إنما  و  اآلخرين،  طريق 

 التحكم في املوارد املتاحة في مجتمع ما و ذلك قصد تقديم مستوى معيش ي معين. 

ية و القانونية املساعدة على إحداث التنمية، فيما يعمل القطاع  فاإلدارة داخل الدولة تيهئ البيئة السياس   

 الخاص على خلق فرص العمل و تحقيق الدخل ألفراد املجتمع.

بعنوان    1992فقد حددت لجنة األمم املتحدة لتخطيط التنمية في تقرير لها حول موضوع أصدرته عام     

خصائص اإلدارة الرشيدة املتصلة إلحداث التنمية  أهداف متعددة و   التخفيف من الفقر والتنمية املستدامة 

 املستدامة وفق األتي:

وجود نظام سياس ي منفتح يسمح لكافة شرائح املجتمع أن تعبر عن أرائها بحرية في ظل السيادة التامة    -

 للقوانين السارية. 

و    - التنفيذي، ووجود جهاز تشريعي فعال،  الجهاز اإلداري  كذلك خطوط  وجود أسس لضبط تصرفات 

 واضحة ملسار عملية املساءلة، بدءا باملسئولين السياسيين و حتى درجات السلم اإلداري. 

املقدرة على القيام بالتخطيط املالي الجيد في أمور املجتمع و ضبط نفقاته و التقييم السليم ألداء وحدات    -

 القطاع العام.

 :1لكتروني من خالل من بين متطلبات التنمية املستدامة نجد الجانب اال   

 استعمال تكنولوجيات أنظف في كل املجاالت السيما في املناطق الصناعية خصوصا في الدول النامية.  -

تكثيف أنشطة البحث و التطوير من خالل استعمال تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت واعتماد أساليب    -

 و طرق قابلة لالستدامة. 

 املستدامة تعزيز تكوين قدرات في العلوم و التكنولوجيا لرفع املستوى العلمي و املعرفي.تتطلب التنمية  -

 اإلدارة االلكترونية كعامل محفز للتنمية املستدامة: -2

بفضل تكنولوجيا املعلومات تتسارع وتتعزز جميع ركائز التنمية املستدامة الثالثة: التنمية االقتصادية     

حماية البيئة، و يعترف للدور الحيوي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كعامل محفز  واالندماج االجتماعي و 

للتنمية في نص الهدف اإلنمائي املستدام الذي يفيد بان انتشار تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت والتوصيل  

قمية لتطوير مجتمعات  البيئي العاملي ينطويان على إمكانات عظيمة للتعجيل بالتقدم البشري وسد الفجوة الر 

 املعرفة. 
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الخدمات الصحية      تمتلك  إذ  املعلومات األساسية،  إلى  النفاذ  املعلومات و االتصاالت  تكنولوجيا  تسهل 

 املتنقلة القدرة الكاملة على تحقيق فوائد ال تصدق على امتداد النظام البيئي العاملي للرعاية الصحية. 

علومات و االتصاالت مطلوب على نحو متزايد في جميع القطاعات في  إن اإلملام بأساسيات تكنولوجيا امل   

البلدان النامية واملتقدمة، كما تدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املساواة بين الجنسين، وتوفر كذلك 

الجوع وسيلة للنفاذ إلى الخدمات املبتكرة كما يمكن لتكنولوجيا املعلومات و االتصاالت أن تساعد على إنهاء  

من خالل جهود جموع املصادر والتكنولوجيات الجديدة التي توفر أهم املعلومات للمزارعين تمكنهم من اتخاذ  

 قرارات مستنيرة بشان منتجاتهم.

تمتلك تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت القدرة على تغيير الطريقة التي تتعامل فيها مع عاملنا فتجعله     

، فتتحسن كافة استخدامات الطاقة من خالل التكنولوجيا بتوخي السبل األسلم بيئيا  أكثر استدامة في طبيعته

في توليد الطاقة و استهالكها، و سيتعاظم دور التكنولوجيا في إدارة البنية التحتية املحلية، كما تتميز تكنولوجيا  

 قياس إمدادات املياه و مراقبتها.  املعلومات و االتصاالت بأهمية خاصة في مجال اإلدارة الذكية للمياه، إذ تسهل 

من العوامل الجوهرية أيضا مراقبة التقدم املحرز في تحقيق أهداف التنمية املستدامة، جمع البيانات و      

تشاطرها فتتسنى مراقبة تغير املناخ على نحو أفضل، من خالل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل  

سن التنبؤ وتقد املعلومات في الوقت املناسب ألنظمة اإلنذار املبكر، ويمكن  خدمات األرصاد الجوية، إذ تح 

لبيانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تحلل االتجاهات في التنوع البيولوجي وتطور النظام البيئي مما  

 .1يساعد على تخطيط خدمات التخفيف من اجل حماية األنظمة البيئية واستدامة استخدامها 

ا أن اإلدارة االلكترونية هي تطبيق التكنولوجيا في تقديم الخدمات العامة فيمكن استنتاج العالقة بينها  بم  

ربط   املستدامة  التنمية  أهداف  بين  من  فنجد  التكنولوجيا،  عامل  خالل  من  املستدامة  التنمية  بين  و 

توظي املستدامة  التنمية  تحاول  حيث  املجتمع،  بأهداف  الحديثة  بما  التكنولوجيا  الحديثة  التكنولوجيا  ف 

كيفية   و  التنموي  املجال  في  املختلفة  بالتقنيات  السكان  توعية  خالل  من  وذلك  املجتمع،  أهداف  يخدم 

 االستخدام املتاح و الجيد منها في تحسين نوعية الحياة. 

ملستدامة من خالل  أخيرا يمكن القول أن لإلدارة االلكترونية دور مهم م متميز ومتزايد في تحقيق التنمية ا    

 ما توفره من خدمات الكترونية سريعة في مختلف القطاعات. 

 الخاتمة:

إلدارة اإللكترونية هي إدارة الشؤون العامة بشفافية عالية،عن طريق وسائل إلكترونية لتحقيق أهداف  ا   

الشدي واملركزية  الروتينية  األعمال  من  والتخلص  واقتصادية،  اجتماعية  سياسية،  وتبسيط  إدارية،  دة، 
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بشكل سريع   لهم  الخدمات  إيصال  املواطنين من خالل  أمام  البيروقراطي  النظام  وتيسير  اإلدارية  اإلجراءات 

 وعادل في إطار من النزاهة واملساءلة. 

اإلدارة اإللكترونية منهج حديث يقوم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ظهر عموما مع التطور التقني     

املعل أن  والثورة  كما  املناهج،  من  غيره  تميزه عن  بمميزات وخصائص  الحديث  املنهج  هذا  يتميز  وماتية حيث 

اإلدارة اإللكترونية كأسلوب إداري حديث تقوم على مبادئ وأسس مغايرة تماما لتلك التي تقوم عليها اإلدارة  

نوط بها، أال  التقليدية، وتحظى بأهمية بالغة خاصة بالنسبة لإلدارات العامة نظرا للدور امل
َ
هم والحساس امل

 وهو تنفيذ السياسات العامة للدولة استجابة ملتطلبات املواطنين. 

 قامة املراجع: 

 أوال: باللغة العربية.

   الكتب. -1

 .2008،عمان: دار وائل للنشر والتوزيع،  اإلدارة اإللكترونيةالساملي عالء عبد الرزاق ،   -

ياسين،    - العربية،  سعد غالب  آفاق تطبيقاتها  للطباعة  اإلدارة اإللكترونية و العامة  اإلدارة  الرياض: معهد 

 . 2005والنشر، 

 املجالت.  -2

،  2010،  14سحر قدوري، اإلدارة االلكترونية و إمكانيتها في تحقيق الجودة الشاملة، العدد    مجلة املنصور،  -

  .160ص 

اإللكترونية وسبل تطبيقها: مدخل   مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،  - الحكومة   "  ، الرفاعي سحر قدوري 

 )د.ت.ن(. 07استراتيجي" ، ع.

ادارية،  - و  اقتصادية  أبحاث  اإلنعاش    مجلة  برنامج  من خالل  الجزائر  في  املستدامة  التنمية   ، كريم  زرمان 

 . 2010، املركز الجامعي لخنشلة، 07عدد ، ، ال2009-2001االقتصادي 

  .2015،  67حسون عبد هللا... و آخرون، التنمية املستدامة: املفهوم و العناصر و األبعاد، العدد    مجلة ديالي،  -

   امللتقيات. -3

-    ، السالم  عبد  املستدامةأديب  التنمية  املهندسين  أبعاد  لنقابة  السنوي  االجتماع  في  مداخلة  الزراعيين ، 

  .2002التابعة لالتحاد املغربي ، املغرب، 
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" ورقة بحث قدمت في املؤتمر  الحكومة اإللكترونية مدخل ألداء متميز التويجري محمد بن إبراهيم أحمد ، "    -

 . 2005مارس   09،08العلمي الدولي حول: " األداء املتميز للمنظمات والحكومات"، جامعة ورقلة، 

التنمية املستدامة و التحديات الجديدة املطروحة أمام املؤسسات  ن و بقة الشريف،  العايب عبد الرحما  -

الجزائر في  الراهن  للوضع  اإلشارة  مع  جامعة االقتصادية  الدولي،  العلمي  املؤتمر  في  قدمت  مداخلة   ،

  .04، ص 2008فرحات عباس سطيف، 

 . 2002املي للتنمية املستدامة، جوهانسبرغ،(، )مؤتمر القمة للعالتنمية املستدامةاملجلس األعلى للتعليم، -

، مؤتمر التنمية املستدامة  ال تنمية مستدامة بدون إدارة قوامةبعيرة مصطفى ابو بكر و بعيرة انس ابو بكر ،    -
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اقع مراكز الفكر في العالم  قراءة حول و

Reading about think tanks in the world 
 .01عمـــر فــــالق : باحث دكتوراه:  قسم القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر  

Phd Student Faculty of  law and political sciences, Algreirs 1, Algeria 

 

 ملخص: 

املفاهيم    إبراز  خالل  من  العالم  في  الفكر  مراكز  تعرفه  الذي  الواقع  البحثية  الورقة  هذه  في  نتناول 

ملا أصبحت   املراكز، وذلك  لهذه  املسندة  للمهام اإلستراتيجية  بالشرح والتحليل  التطرق  ثم  أوال،  بها  املتعلقة 

واملسا  جهة،  من  العامة  السياسات  وترشيد  رسم  في  أهمية  من  به  القرارات  تتمتع  صناعة  في  بفعالية  همة 

واالستشراف ملستقبل الدول من جهة أخرى، بعد اقتناع أغلب وأكبر دول العالم بضرورة االعتماد    االستراتيجية

على مراكز الفكر من أجل الحصول على نتائج أفضل تساعدهم على اتخاذ القرارات املناسبة، ألجل ذلك ارتأينا  

نماذج تطبيقية عن مراكز فكر متقدمة من أجل لفت انتباه صناع القرار بالوطن  تناول هذه الدراسة مع تقديم  

 العربي خصوصا ألهميتها ونجاعتها.   

 رسم السياسات.   –صناعة القرارات   –استشراف   –دراسات   –مراكز فكر   الكلمات املفتاحية:

Article summary : 

In this research paper, we address the reality that Think Tanks know in the world by first 

highlighting the concepts related to them, then addressing the explanation and analysis of the 

strategic tasks assigned to the Think Tanks, due to the importance they have become in setting 

and rationalizing public policies on the one hand, and effectively contributing to decision-

making. Strategy and foresight for the future of countries on the other hand, after most and 

largest countries in the world were convinced of the need to rely on Think Tanks in order to obtain 

better results that would help them take appropriate decisions. The decision in the Arab world, 

especially for its importance and efficacy. 

Key words : Think Tanks – Studies – prospective – decision making – setting policies.  
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 مقدمة:

دورا رائدا ومتقدما في قيادة السياسات العاملية، باعتبارها أداة    (Think Tank)أصبحت ملراكز الفكر    

، إذ أنها جزء ال يتجزأ من املشهد السياس ي والتنموي في دول  االستراتيجيةرئيسية إلنتاج العديد من املشاريع  

الرئيس  الفواعل  إحدى  وأصبحت  البحثية  املراكز  تطورت  وقد  رسم  العالم،  في  القرار  تساعد صناع  التي  ية 

قضايا   خدمة  في  العلمي  البحث  إشراك  خالل  من  وذلك  واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية  التوجهات 

  1املجتمع، من خالل تقديم رؤى وطرح البدائل والخيارات، بما يدعم عمليات صنع القرار ورسم السياسات. 

الدراسات والبحوث املوجهة لصانعي القرار، والتي تتضمن  تعّرف مراكز الفكر بأنها مؤسسات تقوم ب  

السياس ي لصياغة   القرار  تمكين صانعي  بهدف  املحلية والدولية،  القضايا  أو توصيات معينة حول  توجيهات 

سياسات حول قضايا السياسة العامة،" كما تعرف بأنها مراكز إنتاج أو إدارة املعرفة البحثية، وتتخصص في  

ا معينة علمية أو فكرية، وبما يخدم صنع أو تطوير أو تحسين السياسات العامة أو ترشيد  مجاالت أو قضاي

 القرارات أو بناء الرؤى املستقبلية للمجتمع أو الدولة.  

وهناك من يحاول التمييز بين مراكز الفكر ومراكز األبحاث والدراسات استنادا إلى اعتقاده بأن مراكز    

إلى أبعد من الغايات األكاديمية والحياد املوضوعي الصرف، أما مراكز الفكر أو    األبحاث والدراسات ال ترمي 

     2محددة من خالل سعيها إلى االنخراط في صنع القرار السياس ي العام. استراتيجية التفكير فتستهدف غايات 

أو مراكز علمية     أو مؤسسات  في صورة هيئات  تكون  الفكر، والتي  واقع مراكز  املقال  في هذه  نتناول 

لصناع القرار، يتم التطرق لها    االستراتيجيةبحثية، سواء كانت عامة أو خاصة، تقدم االستشارات والتحاليل  

 بالتدرج على املستوى الدولي، العربي والوطني.

اكز الفكر كونها تعد بمثابة خزان معلوماتي حيوي وفّعال في إعداد الدراسات  وتتمثل أهمية البحث في مر 

والبحوث، سواء كانت تلك املؤسسات قائمة ومستقلة بحد ذاتها أو أنها تكون تابعة لجامعة أو مؤسسة معينة،  

وج الحقائق  تقص  على  يعتمد  وصائب  سليم  قرار  إلى  يحتاج  الخارجي  السياس ي  القرار  صانع  أن  مع  بمعنى 

البيانات وإعداد التقارير لها لتكون ناضجة وواضحة أمامه، وفي هذا اإلطار من الواجب أن تكون هناك حلقة  

 
ورهانات   االستراتيجيةمجلة األبحاث القانونية والسياسية، بلخير سلمى وشرفي محمود، واقع مراكز الفكر والدراسات في الجزائر بين الضرورة     1

 . 216، ص 2020، املجلد الثاني، العدد الثاني، سنة  2املستقبل، صادرة عن جامعة سطيف 
يط، دور مراكز الفكر والرأي في عملية صنع القرار السياس ي الخارجي، دراسة صادرة عن مركز  سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخط  2

، تاريخ االطالع على املوقع:  www.bayancenter.org، الدراسة منشورة باملوقع اإللكتروني للمركز: 4، ص 2016البيان للدراسات والتخطيط، سنة 

 م. 15:50/   2021/ 11/ 14
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وصل بين مراكز الفكر واملؤسسات الرسمية الحكومية من أجل الحصول على دراسات وأبحاث رصينة بفضل  

 املعلومات التي تحصل عليها هذه املراكز. 

التغيرات   ظل  في  املؤكد  ملراكز    ومن  اليوم، ستكون  الدولية  العالقات  تعرفها  التي  واملتغيرات  الدولية 

وتحليل   وجمع  إعداد  في  مهم  دور  من  لها  ملا  السياس ي،  القرار  صناعة  عملية  في  بارزة  مكانة  والرأي  الفكر 

النظام  للمعلومات واألوضاع الدولية املستقبلية، غير أن ذلك يبقى رهينة اإلرادة السياسية خصوصا وطبيعة  

  1السياس ي القائم بالدولة عموما. 

وعليه، تبرز لنا أهمية الدراسة من خالل الدور الذي تلعبه مراكز الفكر في ترشيد السياسات العامة    

، خاصة في ظل التغيرات والتحوالت التي تشهدها الدول والعالقات  االستراتيجيةواملساهمة في صناعة القرارات  

 الدولية على حد سواء.  

ارتأينا االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي من أجل دراسة الظواهر العلمية املتعلقة بواقع وآفاق    

مراكز الفكر بالوصف والتحليل، باإلضافة إلى االعتماد على املنهج املقارن من حين آلخر، وذلك بالتطرق لواقع  

 وآفاق مراكز الفكر في العالم عموما. 

ف   ي العالم اليوم يجرنا للتساؤل حول مكانة هذه املراكز بالنظام السياس ي لكل إن واقع مراكز الفكر 

العامة وصناعة   في رسم سياساتها  عليها  الدول  اعتماد  مدى  وما  اليوم  الفكر  تعيشه مراكز  واقع  فأي  دولة، 

 ؟   االستراتيجيةقرارات 

نتناول في املحور األول اإلطار    وبناء على هذه اإلشكالية، ارتأينا تقسيم موضوع الدراسة إلى محورين،  

 املسندة ملراكز الفكر.  االستراتيجيةاملفاهيمي املتعلق بمراكز الفكر، أما املحور الثاني فنتطرق فيه إلى املهام 

 املحور األول: اإلطار املفاهيمي ملراكز الفكر: 

 أنه يمكننا تمييزها عن باقي املؤسسات العلمية   
ّ
ال نكاد نقف عند مفهوم واضح عن مراكز الفكر، إال

التطرق أوال لبعض املفاهيم األساسية ذات   والبحثية بموجب معايير، ومن أجل اإلحاطة باملوضوع البد من 

ة للموضوع، ثم نتناول طرق تمويل  الصلة بموضوع مراكز الفكر، وكذا نشأة وتطور هذه املراكز في دراسة تاريخي

واالقتصادية   السياسية  الحياة  في  والرأي  الفكر  مراكز  أهمية  إبراز  وأخيرا  تصنيفها،  وآلية  املراكز  هذه 

 واالجتماعية بالدولة.    

 أوال: مفهوم مراكز الفكر:

 
 .12و 9ز البيان للدراسات والتخطيط، نفس املرجع، ص سلسلة إصدارات مرك  1
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  لى أنها " ينظر لها ع  (James McGann)وبالرجوع ملفهوم مراكز الفكر والرأي، فإن "جيمس ماكغان"   

وتحليلها العامة  املصلحة  ملسائل  وقتها  تكرس  للبحث  مستقلة  شيرنغتون"  هيئات  "فيليبا  تعرفها  كما   "،

(p.Sherringtolnf)  " :تنظيمات مستقلة نسبيا ومنخرطة بالبحث في أوسع نطاق من املصالح. هدفه    على أنها

 ." رورة تحضير السياسيين للشأن العاماألول هو انتشار هذا البحث أوسع ما يمكن بنية التأثير على صي

وقد كان يشار لهذه املراكز في الواليات املتحدة األمريكية خالل الحرب العاملية الثانية باعتبارها غرفة   

، وعليه  االستراتيجيةأو بيئة آمنة يستطيع علماء الدفاع واملخططون العسكريون االجتماع فيها ملناقشة األمور  

راكز مؤسسات مستقلة وغير حزبية، تقوم بإعداد وتقديم أبحاث ودراسات في مجاالت  يمكن اعتبار هذه امل

صنع   عملية  في  والتأثير  العامة،  واملعرفة  الثقافة  ونشر  للدولة،  العامة  السياسات  لتحسين  تهدف  مختلفة 

مؤسسات    ، وهيواالستراتيجيةالسياسة العامة، وذلك من خالل التركيز على مناقشة مختلف القضايا الهامة  

  1غير ربحية تعتمد على مجموعة من اآلليات واالستراتيجيات للتأثير على صانع القرار. 

مؤسسات تقوم بالدراسات والبحوث  "  كما يعرف مشروع مراكز الفكر والدراسات العاملي مراكز الفكر بأنها:  

القضايا املحلية والدولية، بهدف  املوجهة لصانعي القرار، والتي قد تتضمن توجيهات أو توصيات معينة حول  

املراكز   هذه  تكون  وقد  العامة،  السياسة  قضايا  حول  سياسات  لصياغة  واملواطنين  القرار  صانعي  تمكين 

مرتبطة بأحزاب سياسية، جهات حكومية، جماعات مصالح، شركات خاصة، أو قد تكون مراكز غير حكومية  

   2. "ومستقلة

ن املقصود بمراكز تلك املؤسسات الحكومية والغير حكومية التي تهتم  من خالل هذه التعاريف يتضح لنا أ

بانجاز الدراسات واألبحاث في قضايا ذات أهمية ومحل نقاش لدى الرأي العام، تستخدم فيها أدوات ووسائل  

في  معينة من أجل الحصول على النتائج املطلوبة، والتأثير على صناع القرار بالدولة من أجل اعتماد أعمالها  

بالدولة، فهي ال تهتم بشكل أساس ي بالتكوين    االستراتيجية تحضير ورسم السياسات العامة، واتخاذ القرارات  

والتدريب، وال ترتبط بالدوائر الوزارية املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بل تكون عبارة عن مؤسسات  

 ت الدولة. على طلب سلطا لصناعة القرارات واالستشراف للمستقبل بناءً 

الحديث عن مفهوم مراكز الفكر يجعلنا نتساءل عن نشأة وتطور هذه املراكز عبر التاريخ إلى اليوم، لذا  

 نتطرق بإيجاز عن تاريخ ظهور وتطور مراكز الفكر في العالم. 

 

 
صادرة   املجلة الجزائرية للدراسات السياسية، رزايقية حنان، دور مراكز الفكر في صنع السياسة الخارجية األمريكية: الحرب على العراق نموذجا،   1

 . 268 عن املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، املجلد الرابع، العدد األول، ص
 .218بلخير سلمى وشرفي محمود، املرجع السابق، ص   2
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 ثانيا: نشأة وتطور مراكز الفكر في العالم: 

علمية يالحظ أن الباحثين يختلفون في تحديد  عند تتبع املسار التاريخي ملراكز األبحاث والدراسات ال 

في   الدفاعية  امللكي للدراسات  التاريخية لتأسيسها، فهناك من يحدد نشأتها األولى مع تأسيس املعهد  البداية 

عام   بدراسة 1831بريطانيا  تعنى  التي  البريطانية  الفابية  الجمعية  تأسيس  مع  نشأتها  يربط  من  وهناك  م، 

م، ويصرف النظر عن البداية التاريخية لنشوء هذه املراكز، إال أنه مع مطلع  1884ام  التغيرات االجتماعية ع 

للسالم   كارنيغي  معهد  تأسيس  تم  املتحدة  الواليات  ففي  الفكر،  مراكز  من  أعدادا  انتشرت  العشرين  القرن 

م،  1919م  م، ومؤسسة القرن عا1918، ومعهد هوفر عام  1916م، ثم معهد بروكنغر في عام  1910الدولي عام  

م، أما في بريطانيا فتأسس املعهد  1920م، ومعهد غالوب في عام  1920واملكتب الوطني ألبحاث االقتصاد عام  

م، وفي  1979م، وفي فرنسا تم تأسيس املعهد الفرنس ي للعالقات الدولية عام1920امللكي للشؤون الدولية عام  

عام   للسالم  األملانية  األكاديمية  تأسيس  تم  بالتصاعد  1931أملانيا  املراكز  هذه  تأسيس  حركة  واستمرت  م، 

الوقت   هذا  في  أمريكا  في  تم  إذ  املاض ي،  القرن  من  والستينات  والخمسينات  األربعينيات  عقود  السيما خالل 

م،  1948م، ومعهد دراسات الشرق األوسط عام  1945، ومؤسسة راند عام  1943تأسيس معهد انتربرايز عام  

م، وفي السويد 1958عام    االستراتيجيةم، وفي لندن املعهد الدولي للدراسات  1956ومركز فض النزاعات عام  

م، وانتشرت ظاهرة تأسيس عبر الغرب ومنه إلى العالم حتى وصلت 1966معهد ستوكهولم ألبحاث السالم عام  

 يؤسس سنويا. 150م بمعدل 1996ذروتها في عام 
ً
 مراكزا

ة  وقد قامت الدول العربية خالل العقود الستة املنصرمة بتكوين العديد من مراكز األبحاث املستقل 

أو التابعة للجامعات، التي تتولى القيام باألنشطة البحثية في مختلف العلوم واملعارف، وتعد مراكز األبحاث  

عام   تأسس  الذي  العربية  الدول  لجامعة  التابعة  العربية  العالم  1952والدراسات  في  للبحوث  مركز  أول  م، 

عا بالقاهرة  للبحوث  القومي  املركز  التأسيس  في  تبعه  ثم  األهرام  1956م  العربي،  مركز  إنشاء  تالهما  م، 

م، ومركز اإلنماء  1975م، ثم مركز دراسات الوحدة العربية عام  1968عام    واالستراتيجيةللدراسات السياسية  

    1976.1العربي في طرابلس عام 

ا،  ومما يجدر ذكره هنا، هو أن الكثير من مراكز الفكر قد تشكلت نتيجة ألحداث مهمة في تاريخ دولة م 

أو لتغيير طرأ مثال على النمط السياس ي الداخلي والخارجي لنظام ما، أو بسبب قضايا ملحة قادت إلى البحث  

عن حلول أفضل، وعليه، فإننا نرى تطور ملحوظ وانتشار واسع للمراكز البحثية في العالم، ومن هذا املنطلق  

أحد أسلحة العصر املهمة، وعليه فإن مساحات    يبدوا أن العالم املتقدم قد أدرك وفي وقت مبكر أن العلم بات

 
عينة من    مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية، البرق لطيفة عمر، دور املراكز البحثية في إثراء املعرفة والبحث العلمي: دراسة ميدانية على   1

 .54، ص 2020، سبتمبر 67أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة سرت، صادرة عن مركز جيل البحث العلمي، العام السابع، العدد 
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توليد الطاقات والقدرات العلمية في الدول املتقدمة لم تعد من اختصاص الجامعات وحدها، بل هناك املئات  

بل اآلالف من مراكز األبحاث ومؤسسات البحث العلمي، بعضها تديرها الدولة إدراكا منها بأهمية تفعيل مراصد  

زما المتالك  التقدم  البحث  سوى  لهم  هدف  ال  والخبراء  السابقين  املسؤولين  كبار  عليها  ويشرف  األمور،  م 

      1بأنفسهم وبالدهم نحو املستقبل.

في الفترة األخيرة تأسست مراكز فكر بصور مختلفة، بالرغم من التشابه في أساليب العمل واألهداف   

 عض املعايير يمكن التطرق لها كما يلي.       املرجوة منها، إال أنها قد تختلف فيما بينها بالنظر لب

 ثالثا: تصنيفات مراكز الفكر:

 يتم تصنيف مراكز الفكر عبر العالم وفق معايير تحدد كما يلي:

الدولي ومعهد   أ/ من حيث التمويل: البنك  إلى مراكز بحثية حكومية، مثل معهد  البحثية  تنقسم املراكز 

ا في الواليات  الكونغراس  التابع لالتحاد األوربي  دائرة بحوث  امللكية املتحدة لدراسات األمن  ملتحدة، والدوائر 

وغيرها، ومراكز بحثية أكاديمية، سواء كانت تابعة لجامعات أو تعتمد على جامعيين في عملها مثل معهد هوفر  

التابع الدولية  والشؤون  للعلوم  بيلفير  ومركز  الدولي  التنمية  ومركز  ستانفورد،  لجامعة  لجامعة  التابع  ان 

أسستها   التي  للجهات  النفع  تقديم  أو  العام  النفع  بتقديم  ارتبطت  سواء  خاصة  بحثية  ومراكز  هارفارد، 

 2كالشركات مثال.

لإلشارة فقط فإن املؤسسات البحثية والجامعات العربية تواجه انخفاض مستويات التمويل وتدني إسهام  

إلى   ر على مستوى اإلنفاق على املؤسسات  % من امليز   1القطاع الخاص، إذ أنها ال تصل 
ّ
أث انيات العامة، مما 

البحثية في الوطن العربي على مستوى اإلنتاج املعرفي ومعدل نشر البحوث واألوراق العلمية العربية قياسا ملا  

       3حصدته املؤسسات العلمية العاملية. 

اإليديولوجي: أو  السياس ي  االتجاه  حيث  من  البحث    ب/  مراكز  التوجه  تنقسم  حيث  من  والدراسات 

السياس ي واإليديولوجي إلى مراكز بحثية ليبرالية، ومراكز بحثية محافظة: دينية، قومية، اجتماعية، يسارية،  

 وهناك نوع ثالث يندرج ضمن املراكز البحثية املستقلة فكريا. 

 
ق،  املجلة السياسية والدولية، فخري عبد اللطيف إرواء، دور مراكز األبحاث والفكر في صنع القرار السياس ي ورسم السياسات العامة في العرا   1

 .27صادرة عن كلية العلوم السياسية جامعة املستنصرية، العراق، ص 
 . 55البرق لطيفة عمر، مرجع سابق، ص    2
السياسية، بورياح سلمى، مراكز األبحاث وآليات تأثيرها على صنع السياسات العامة، صادرة عن املدرسة الوطنية  املجلة الجزائرية للدراسات     3

 . 133العليا للعلوم السياسية، املجلد الثالث، العدد الثاني، ص 
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لة، ومراكز بحثية  من أمثلتها مراكز بحثية مستقلة، ومراكز بحثية شبه مستق  ج/ من حيث االستقاللية:

 جامعية، ومراكز بحثية حزبية، مثل: مؤسسة كونراداديناور في أملانيا ومركز الدراسات السياسية في فرنسا. 

تنقسم إلى: مراكز أبحاث حكومية، أي ترتبط بالحكومات إداريا وماليا،   د/ من حيث االرتباط الحكومي: 

ن الحكومات، ولكن األخيرة تمثل مصدر من مصادر  ومراكز أبحاث شبه حكومية، أي تكون مستقلة إداريا ع

تمويلها ماليا، ومراكز أبحاث خاصة، والتي تستقل عن الحكومات إداريا وماليا، فتعتمد على نفسها في إدارة  

 شؤونها. 

توجد مراكز متخصصة بمجال معرفي معين مثل مؤسسة راند األمريكية التي تركز    هـ/ من حيث التخصص:

، ومكتب املحاسبة العامة التابع  واالستراتيجيةفي دراساتها على القضايا ذات الطبيعة العسكرية واملخابراتية  

 للكونغراس األمريكي. 

محددة كدولة ما أو قارة ما مثل    وتنقسم إلى مراكز تعنى بمنطقة جغرافية  و/ من حيث النطاق الجغرافي:

     1مركز أبحاث البصرة والخليج العربي، ومعهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى وغيرها.

وأهم معايير تصنيفها،   التاريخية  تعريفها ونشأتها  الفكر، من خالل  الوقوف على مفهوم مراكز  بعد 

لهذه املراكز مع إعطاء بعض النماذج التطبيقية عنها    االستراتيجيةنتطرق بالشرح والتحليل للوظائف واملهام  

  في العالم.

   ملراكز الفكر: االستراتيجيةاملحور الثاني: املهام  

إن كفاءة الباحثين والخبراء العاملين بمراكز الفكر، واستخدامهم لطرق البحث العلمية وفق معايير   

وك والدراسات،  البحوث  إجراء  بمجال  الخاصة  دولية  واأليام  منهجية  وامللتقيات  للمؤتمرات  تنظيمهم  ذا 

بمهام   القيام  الفكر من  تمكن مراكز  الفكرية، جميعها  والندوات  تنطلق    استراتيجيةالدراسية  ذات مستوى 

 بداية من اإلصدارات العلمية واملنشورات والدراسات التحليلية واملستقبلية واألبحاث العلمية املنجزة. 

املهام    اختالف  من  املساهمة  وبالرغم  وهي  الغاية،  في  جميعها  تشترك  أنها   
ّ
إال املراكز،  بهذه  املنوطة 

القرارات   وصنع  العامة  السياسات  رسام  في  والبناءة  املصالح    االستراتيجيةالفّعالة  يخدم    االستراتيجية بما 

 للدولة على املدى القريب، املتوسط والبعيد. 

تلعبه مراكز الفكر، البد من التطرق أوال لألدوات  من أجل التفكير بعمق والفهم الواضح للدور الذي   

والوسائل التي تعتمد عليها هذه املراكز، وذلك من أجل تمييزها وفهم فلسفة عملها، ثم نتناول مسألة مساهمة  

 
 . 56البرق لطيفة عمر، مرجع سابق، ص   1
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العربية   الفكر  مراكز  لواقع  نتطرق  وأخيرا  القرارات،  وصنع  العامة  السياسات  رسم  في  والرأي  الفكر  مراكز 

  كنموذج. 

 أدوات ووسائل تأثير مراكز الفكر: : أوال

هذه    وتعتبر  والدولي،  املحلي  املستويين  على  السياسية  الساحة  في   
ً
حيويا  

ً
دورا األبحاث  مراكز  تلعب 

عن   االستقاللية  وتفعيل  واالستشارات،  العامة،  للسياسات  األبحاث  توفير  في  نوعها  من  فريدة  الوظيفة 

العديد من األدوار الحيوية األخرى التي تلعبها، والتي من بينها: التوسط  الحكومة واألحزاب السياسية، كما تبين  

بين الدولة واملجتمع، بناء الثقة في املؤسسات العامة، تحويل األفكار واملشاكل املطروحة إلى قضايا سياسية،  

واألح القضايا  تفسير  والبرامج،  االقتراحات  وتقديم  السياسية،  القضايا  وتقييم  وتوضيح  داث  تحديد 

وبناء   توفير  املجتمع،  ألفراد  والدولية  املحلية  السياسية  القضايا  فهم  وتيسير  اإلعالم  وسائل  في  والسياسات 

    1منتديات لألفكار واملعلومات، توفير وتزويد وإعالم األشخاص بالتشريعات والفروع التنفيذية للحكومة.

 األبحاث في النقاط التالية: يمكن تلخيص أهم أشكال وطرق ووسائل تأثير مراكز  

وهذا النوع من األنشطة يتمثل في عقد املؤتمرات أو الندوات وورش العمل   أ/ األنشطة العلمية التفاعلية:

للدراسات   الوطني  املعهد  عرف  اإلطار،  هذا  وفي  القرار،  وصناع  املسؤولين  اهتمام  تكون ضمن  قضايا  حول 

لسلة من املؤتمرات واللقاءات العلمية ما جعلته يحتل مكانة متميزة  س  INESGالشاملة في الجزائر    االستراتيجية

  االستراتيجية وعلى العموم يضطلع املعهد الوطني للدراسات    2في مجال األداء الفعال ملراكز الفكر في الجزائر،

املسائل   تخص  التي  املستقبلية  والدراسات  التحاليل  بمهام  و   االستراتيجيةالشاملة  الوطنية  الدولية،  للحياة 

وذلك بالتشاور مع القطاعات والهيئات املعنية، وذلك بهدف كشف العوامل والعالقات ذات األثر الحاسم في  

مجال العمل السياس ي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي وفهمها وتفسيرها، واملالحظ أن املعهد مستقل بنص  

  3وصياغة نتائجها.  القانون في انجاز أشغاله، واختيار الطرق املتبعة لتوجيهها

وهي تدخل ضمن األنشطة البحثية التفاعلية، ولكنها عادة تكون    ب/ الحلقات البحثية أو اللقاءات املغلقة:

بين كبار املسؤولين وصناع القرار مع فريق من الخبراء املكلفين بإعداد دراسات معينة تتعلق بقضايا معينة أو  

 إعداد سياسات عامة. 

 
 . 136سلمى بورياح، املرجع السابق، ص   1
، املؤرخة في  71الصادر بالجريدة الرسمية عدد  ،  1984ديسمبر    24، املؤرخ في  398-84بموجب املرسوم رقم    1984ائر سنة  تم تأسيسه في الجز    2

الصادر بالجريدة الرسمية  ،  1993جانفي    26املؤرخ في    39  –  93وتم تنظيمه إداريا ووظيفيا في الجزائر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  ،  1984/ 12/ 30

 . 1993/ 31/01ي ، املؤرخة ف6عدد 
 ، نفس املرجع. 1993جانفي  26املؤرخ في  39 –  93من املرسوم الرئاس ي رقم  4و 2أنظر نص املادة   3
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عادة ما تستقطب أو تستضيف وسائل اإلعالم الباحثين والخبراء العاملين في مراكز    ج/ وسائل اإلعالم: 

األبحاث لالطالع على آرائهم وتحليلهم العلمي حول قضايا الساعة أو األزمات السياسية أو سياسات الحكومة  

أو   صياغة  أو  في صناعة   
ً
دورا الخبراء  آراء  تلعب  ما  عادة  وهنا  العام،  الرأي  لدى  جدل  مواقف  محل  تعديل 

 واتجاهات الرأي العام. 

العاملين في مراكز الفكر للمشاركة في لقاءات أو    د/ املشاركة في النشاط العام: حيث يتم دعوة الخبراء 

 آلرائهم وأطروحاتهم  
ً
 فاعال

ً
محاضرات وأنشطة عامة، غالبا ما تشكل مشاركة هؤالء الخبراء والباحثين تسويقا

ذا اإلطار يتم إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع املؤسسات البحثية على املستوى  السياسية أو العلمية، وفي ه 

 الوطني وحى الدولي من أجل تعزيز وترقية العمل البحثي.

القرار:   صناع  مع  الشخصية  أو  املباشرة  العالقات  والتأثير  هـ/  اإلقناع  على  قدرتهم  من  يسهل  ما  وهو 

 ر واملسؤولين، وهو ما نجده غالبا في الواليات املتحدة األمريكية.  ومعرفتهم الحتياجات ومتطلبات صناع القرا

العلمية: واملؤلفات  العلمي  النشر  واألبحاث،    و/  الدراسات  مراكز  تستهدفه  الذي  األساس ي  املنتوج  وهو 

      1ويكون له تأثير على املدى املتوسط والبعيد من خالل اعتماد الدراسات والكتب واملؤلفات العلمية. 

عليه، تعتمد مراكز الفكر على وسائل وأدوات من أجل الحصول على نتائج عملية تمكنها من رسم  و  

، إال أن هذه الوسائل تبقى مرهونة  االستراتيجيةمسار السلطة وتحديد الخيارات املتاحة لها التخاذ القرارات  

ر مراكز الفكر في العالم يعتمد  بمدى جودتها والتمتع باالستقاللية الوظيفية عند استخدمها، أي أن تقييم دو 

على معايير تتعلق بمدى جودة الوسائل املشار إليها سابقا، ومن هنا تتحدد طبيعة وفعالية مساهمة مراكز في 

 رسم السياسات العامة وعملية صنع القرارات.

 ثانيا: مساهمة مراكز الفكر في رسم السياسات العامة وعملية صنع القرارات: 

 Global Go To Think Tankتعتمد جامعة بنسلفانيا معايير دولية لتقييم مراكز الفكر في العالم عبر تقرير  

Index Report  وهو تقرير سنوي يتضمن ترتيب مراكز الفكر ويعتمد على مجموعة من املعايير تتعلق باملسائل ،

ى اتخاذ القرارات وصنع السياسات، اإلسهام  اآلتية: معايير تتعلق باملركز نفسه، نشاطه ومجاالته، القدرة عل

   2األكاديمي الفّعال، الكفاءة في التواصل مع املجتمع. 

 
ة  مجلة دفاتر السياسة والقانون، الخزندار سامي واألسعد طارق، دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وصنع السياسات العامة، صادر    1

 .19، ص 2012عن جامعة ورقلة، العدد السادس، جانفي 
 . 7، ص 2019- 2018ربية والدولية ، تقييم مراكز الدراسات والبحوث العاالستراتيجيةمركز اإلمارات للدراسات والبحوث   2
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وعليه، فإن مساهمة مراكز الفكر في صناعة القرارات الّبد أن تكون وفق معايير حتى تتمكن من تحقيق  

مساهمة مراكز الفكر، والتي يمكن غاياتها، لكن وبعد التعرف على أهم هذه املعايير البد من التطرق ألهم صور  

 تلخيصها في:     

فخبراء مراكز الفكر يقدمون األفكار الجديدة والرؤى اإلبداعية    أ/ التفكير للحكومة ودعم صناع القرار:

باالعتماد على أبحاثهم، األمر الذي يعمل على ترشيد السياسات العامة، إذ أن رجل الدولة وصانع القرار بحاجة  

األبحاث   بإجراء  وعلمي،  دقيق  بشكل  القضايا  له  ويفّصل  السياسات،  له  ويوضح  الخيارات  له  يبلور  ملن 

السياسات  وال تواجه  التي  الراهنة  والقضايا  املشكالت  حول  واملنهجية  املعمقة  التحليالت  وتقديم  دراسات 

العامة، وتقديم االستشارات واإلرشادات لصانع القرار حول األولويات واملستجدات العاجلة أو الفورية، وذلك  

 1من خالل البحوث العلمية والتطبيقية امليدانية واستطالعات الرأي. 

في هذا اإلطار، يؤكد "جيمس ماك جين" أحد خبراء معهد بحوث السياسات على أن املراكز البحثية   

ليست فقط للتزويد باملعلومات، ولكن يستعان بها من أجل وضع تقرير وأجندة السياسات، وتزداد أهمية هذه  

امل أثرها على  الدولية ومعرفة  املستجدات  كافة  بدراسة  قيامها  بعد  املراكز من خالل  األمريكية، فمثال  صالح 

عملت أغلب مراكز الفكر بالواليات املتحدة على إنتاج األفكار والتحليالت التي من    2001سبتمبر    11أحداث  

شأنها أن تؤدي لتطوير ومراجعة العالقات بين الغرب والعالم اإلسالمي، كما تزداد أهمية مراكز الفكر بشكل  

رؤية أيديولوجية ثابتة وواضحة أنذاك، حيث كان دور مؤسسة أمريكان  خاص عندما تكّون للرئيس األمريكي  

انتربرايز دورا بارزا في مجمل امللفات بما في ذلك ملف الحرب على العراق، حيث أنه وعلى سبيل املثال ال الحصر  

األساس السياس ي لقرار    2002األمن القومي التي أعلنها الرئيس األمريكي جورج بوش االبن عام    استراتيجيةتعتبر  

الحرب على العراق، والتي هي في األساس نسخة مطورة عن ورقة بحثية أعدها فريق من الباحثين املحافظين 

، ثم جرت 1992بوش األب عام    الجدد )رامسفيلد، ريتشارد بيل، وولفريتز، فايث( في نهاية عهد الرئيس األمريكي

الفكر والرأي املسّماة مؤسسة مشروع القرن األمريكي بعنوان: "وثيقة األمن    2002صياغتها عام   في مؤسسة 

رسمية للدولة، وحتى ملف انسحاب القوات    استراتيجيةالقومي األمريكي"، وبذلك تحولت بعد عشر سنوات إلى  

عام   العراق  من  لهذه   2011األمريكية  التصورات    كان  أنسب  وضع  على  عملت  حيث  فيه،  مهم  دور  املراكز 

والخطط حول االنسحاب األفضل للقوات األمريكية، والذي يضمن أكبر قدر ممكن من املصالح األمريكية في 

قد قاموا بتشجيع حلول األمن الوطني، في حين قدم معهد   RANDاملنطقة، فمثال نجد أن خبراء مؤسسة راند  

أهم مراكز الفكر األمريكية( بعض االقتراحات لحل املشكلة العراقية، من خالل دعوة جميع    بروكينغز )إحدى

 
بموقع العلوم القانونية   2019السيقلي محمود محمد، دور مراكز الفكر والبحث في صنع القرار: واقع مراكز الفكر العربية، مقال منشور سنة     1

 م. 20:00/   02/11/2021، تاريخ االطالع على املوقع 11، ص  www.marocdroit.comاإللكتروني: 
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من   التدريجي  االنسحاب  إلى  كارنيجي  مركز  دعا  كما  الجوار،  لدور  الدعم  وتقديم  الخالف،  لتسوية  األطراف 

 1العراق مع إبقاءه خارج النفوذ اإليراني. 

وتقديم توضيحات للجمهور    اإلعالم حول السياسات العامة:ب/ تقديم التفسيرات والتوجيهات لوسائل  

تتعلق بتلك السياسات حتى يتسنى له فهمها من جهة، واملساعدة في إعداد األجندات السياسية، وتطوير الحياة  

املعرفية في الوسط العام من جهة أخرى، كما تستخدم مراكز البحث والتفكير كأداة أو كقناة اتصال بين صانع  

واألفراد، ويقوم صانع القرار من خاللها بإرسال رسائل سياسية أو إشارات جس النبض إلى املواطنين،   القرار

 2كما تستعمل للتعبير عن مواقف استباقية تتخذها بعض األطراف من قضايا جدلّية أو أزمات سياسية. 

مة األمريكية، يتمثل  دورا بالغ األهمية في السياسة العا   RANDتلعب مؤسسة "راند"  كنموذج عن ذلك،   

ومساعدة   الندوات  وإقامة  والدراسات  األبحاث  ونشر  الكتب  بإصدار  املتعلق  األمريكية  املؤسسة  نشاط  في 

املرشحين من الرؤساء في االنتخابات وإقامة املؤتمرات العملية والدراسات التحليلية حول القضايا املطروحة  

ومثال ذلك اهتمامها بموضوع الخطر اإلسالمي وأصدرت العديد   على الساحة األمريكية والرأي العام األمريكي،

من الكتب والدراسات تحذر من الفكر اإلسالمي وخصوصا بعد أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر من  

، باإلضافة إلى الدراسة املقدمة حول فهم الشأن الصيني والحرب على أفغانستان وقضية انسحاب  2001عام 

 3العراق بصورة تدريجية. القوات األمريكية من

ج/ ممارسة الدبلوماسية األكاديمية بإرسال خبراء وأكاديميين العاملين في املراكز الفكرية من قبل وزارة  

إما ملعرفة آفاق تسوية أو املشاركة في وساطة أو مفاوضات حول أزمة سياسية معينة،    الخارجية أو غيرها: 

 تكليفهم للمشاركة في مؤتمرات    ويكون ذلك بشكل رسمي أو غير رسمي، بشكل
ً
معلن أو في مسار موازي، وأحيانا

 4دولية لالطالع على أحدث املعلومات والطروحات السياسية. 

عن    2015أعلن الحزب الشيوعي الصيني بحلول سنة  تطبيقا لذلك، وعلى سبيل املثال ال الحصر،   

، كما يدعوا الحزب الشيوعي الصيني  2020  مؤسسة بحثية صينية بحلول عام  100إلى    50هدف تطوير ما بين 

 
على توجهات التفكير اإلستراتيجي األمريكي اتجاه الصين، صادرة عن جامعة   Think Tankرشيد، تأثير مراكز البحث والتفكير  مجلة الفكر، ساعد     1

 . 389، ص 2016، فيفري 13الجزائر، العدد  –بسكرة 
 .12محمود محمد السيقلي، مرجع سابق، ص   2
األمريكية في عملية صنع القرار السياس ي: دراسة حالة مؤسسة "راند" األمريكية، دراسة منشورة باملوقع    دور املراكز البحثيةابراهيم،  رجب عالء     3

ص،    04:34. /  2018جويلية    22، تاريخ نشر الدراسة: الجمعة  http://www.acrseg.org/40792اإللكتروني للمركز العربي للبحوث والدراسات:  

 م. 15:43/   2021نوفمبر  11على املوقع  االطالعتاريخ 
 .12محمود محمد، املرجع السابق، ص السيقلي   4
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، كما تعمل الصين حاليا  االستراتيجيةبشكل خاص إلى تنمية مراكز الفكر املتخصصة في القضايا والسياسات  

 1وعلى نطاق واسع على افتتاح مراكز الفكر خارج الحيز الجغرافي للصين من أجل تعزيز التعاون الدولي. 

الدوار   الباب  سياسة  الدولة:د/  في  العليا  املناصب  أو  املسؤولين  أو  الدبلوماسيين  الخبراء    بين  وبين 

 2والعاملين في مراكز الفكر والدراسات، ذلك من حيث تداول املناصب. 

في هذا اإلطار، على سبيل املثال ال الحصر، نالحظ أن مراكز الفكر األمريكية من أهم الجهات املؤثرة   

س ذلك من خالل وصول الكثير من موظفي هذه املراكز للعمل باإلدارة األمريكية،  في عملية صنع القرار، ونلم 

إنيك مدير   للعمل بهذه املراكز، فمثال نجد الخبير مارتن  ينتقل من اإلدارة األمريكية  كما أن هناك أيضا من 

 3مركز سابان لشؤون الشرق األوسط بمعهد بروكينغز عمل مساعدا لوزير الخارجية األمريكي. 

افية: االستشر أو  املستقبلية  الدراسات  بانجاز  للمستقبل  االستشراف  علم    هـ/  ظهور  مع  خاصة 

املستقبليات في العالم الغربي والتي أصبحت نتائجها من املتطلبات األساسية للتخطيط االستراتيجي في الدول  

  4املتقدمة. 

تتع  وأهدافا  طوحا  األوربية  الفكر  مركز  عرفت  املثال،  سبيل  وبذلك  فعلى  أوربا،  وتوحيد  ببناء  لق 

هيئات مكرسة للبحث والنشر وإيجاد الحلول التي تساعد في عملية  أصبحت مراكز الفكر األوربية عبارة عن  

تطوير السياسات العامة باالتحاد األوربي، وخاصة في إطار مبادئ املجتمع األوربي املوحد، بصرف النظر عن  

إذ   ، وهي نفسها مؤسسة  Notre Europeأبدت شركة "قارتنا األوربية"  بعض الدراسات ذات الشأن الوطني، 

دولة    25فكرية مقرها باريس والتي أنشأها "جاك ديلور"، اهتمامها بمسألة توسيع االتحاد األوروبي أنذاك إلى  

بالتحليل   مهتم  خارجي،  بحث  فريق  من  طلبت  لذلك  مستقبلية،  استشرافية  دراسات  إطار  في  عضو، 

يعم بمسألة  واالستشراف  االهتمام  األوروبي،  بالشأن  واملهتمة  األوروبي  االتحاد  في  املوجودة  الفكر  بمراكز  ل 

العابر   التأثير  في  الرغبة  إظهار  على  األوربية  والرأي  الفكر  مراكز  عملت  ثم  ومن  األوروبي،  والتوحيد  البناء 

كل أساس ي نحو املسائل األوروبية  للحدود، أي أنها مؤسسات فكر وطنية بحتة ولكنها غالبا ما توجه أبحاثها بش 

 
1 Alice Ekman, Les Think Tanks Chinois : ambitions et contradictions, Institut Français des Relations Internationales, Politique 

étrangère, 2017, p 146. 
 .12السيقلي محمود محمد، املرجع السابق، ص   2
 وما بعدها.  273حنان، املرجع السابق، ص رزايقية   3
 .13محمود محمد، مرجع سابق، ص السيقلي   4
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املشتركة بين الدول األعضاء، وعليه يمكن القول أنه غالبا ما يعتبر املعاهد واملراكز املهتمة بالشؤون السياسية  

   1في الفضاء األوربي مراكز فكر أوربية عابرة للحدود. 

اقع مراكز الفكر العربية:   ثالثا: نظرة على و

العربية يغلب عليها االرتباط إما بالقطاع الحكومي أو بالجامعات العربية، أما املراكز  إن مراكز األبحاث   

البحثية ذات االرتباط بالقطاع الخاص ظهر دورها حديثا نسبيا، من جانب آخر فإن مراكز البحوث الجامعية  

ار مقارنة بمراكز األبحاث  وخبراتها األكاديمية في العالم العربي تملك مصداقية أكبر لدى الدولة أو صناع القر 

الجامعية في العالم الغربي، كما أن نمو ظاهرة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العمومي في الدول العربية  

 من خالل الشراكة بين الدولة ومراكز  
ً
 في تعزيز دور مراكز الفكر ومؤسسات البحث العلمي عموما

ً
يساهم أيضا

  2جتمع املدني. البحوث الخاصة كإحدى مؤسسات امل

وقد قامت الدول العربية خالل العقود الستة املنصرمة بتكوين العديد من مراكز األبحاث املستقلة   

أو التابعة للجامعات، التي تتولى القيام باألنشطة البحثية في مختلف العلوم واملعارف، وتعد مراكز األبحاث  

ا العربية  الدول  لجامعة  التابعة  العربية  عام  والدراسات  تأسس  العالم  1952لذي  في  للبحوث  مركز  أول  م، 

عام   بالقاهرة  للبحوث  القومي  املركز  التأسيس  في  تبعه  ثم  األهرام  1956العربي،  مركز  إنشاء  تالهما  م، 

م، ومركز اإلنماء  1975م، ثم مركز دراسات الوحدة العربية عام  1968عام    واالستراتيجيةللدراسات السياسية  

 3م.1976ام العربي في طرابلس ع 

حد فاصل في التطور األفقي والعمودي    2003وكمثال عن واقع مراكز الفكر بالوطن العربي، شكل عام    

كانت مراكز   إرواء فخري  اللطيف  الدكتور عبد  السنة حسب  فقبل هذه  العراق،  في  واألبحاث  الفكر  ملراكز 

التا هذا  بعد  ولكن  الدور،  وضعيفة  العدد،  محدودة  واألبحاث  في  الفكر  متخصصة  فكر  مراكز  ظهرت  ريخ 

أو   فردية،  أو  حكومية،  بمبادرات  الجغرافية  االمتدادات  مختلف  وفي  واإلنسانية  العلمية  املجاالت  مختلف 

 حزبية أو فئوية.

العراق    في  الفكر  مراكز  لواقع  متابعته  دائما ومن خالل  إرواء فخري  اللطيف  الدكتور عبد  وحسب 

األولى أنها مازالت حديثة، أخذت منذ سنوات ليست بالبعيدة بالنمو واالنتشار، وهي  يالحظ نقطتين مهمتين،  

 
1   Stephen BOUCHER, L’Europe et ses Think Tanks : un potentiel inaccompli, une analyse des Think Tanks spécialistes de l’Europe 

au sein de l’Union Européenne élargie, octobre 2004, page 4, 7 et 10, Etudes et recherches n° 35, Etude publiée sur le site 

http://www.notre-europe.asso.fr 
 . 17الخزندار سامي واألسعد طارق، املرجع السابق، ص   2
 . 55و 54البرق لطيفة عمر، املرجع السابق، ص   3
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ما زالت بحاجة إلى الدعم والرعاية وتذليل العقبات أمامها، أما الثانية فهي وجود مستوى متدني لهذه املراكز  

العامة أو في مجال ترشيد    في إنتاجها  العلمي وأدوارها التي ينبغي أن تضطلع بها، سواء في مجال رسم السياسة

 1اتخاذ القرار وصنعه. 

عند تسليطنا الضوء على واقع مراكز الفكر في الجزائر الحظنا تلك املساهمة الضعيفة والدور املحدود   

الذي عرفته في مجال صناعة القرار ورسم السياسات العامة وتحليلها، بالرغم من أن هذا تعرفه أغلب دول  

، لذا نرى  2006مراكز الفكر الجزائرية خارج تصنيف جامعة بنسلفانيا املعتمد منذ سنة    العالم العربي، لتبقى

ضرورة اللجوء إلى إعادة هيكلتها ومنحها مكانة تمكنها من األداء بفعالية، خاصة وأن الجزائر )والدول العربية  

بها ضمن املراتب األولى    عموما( تمتلك مقومات بشرية ومادية هائلة تمكنها من تصنيف مراكز الفكر الخاصة

إلى توفر الجزائر على أكثر من مائة مؤسسة  االستراتيجيةفي مجال الدراسات واألبحاث   ، وذلك إذا ما نظرنا 

والباحثين  الجامعيين  األساتذة  من  اآلالف  عشرات  إلى  باإلضافة  جامعي،  طالب  مليوني  من  وأكثر  جامعية 

 األكاديميين، هذا من ناحية.

، تفتقد الجزائر ملراكز فكر متخصصة مستقلة تمولها األحزاب السياسية أو الشركات  من ناحية أخرى  

واملؤسسات االقتصادية أو اإلعالمية، فقد أصبح من الضروري أن تعمل الدول العربية على إيجاد أطر قانونية  

باملع وتزويدها  الفكر  مراكز  على  االعتماد  فكرة  تعزيز  على  وتعمل  بينهما،  العالقة  والبيانات  تحدد  لومات 

 الضرورية من أجل املساهمة بفعالية التخاذ القرارات الصحيحة والناجحة على مستوى هذه املؤسسات. 

نخلص في هذا املحور إلى القول بأن مساهمة مراكز الفكر في رسم السياسات العامة وصنع القرارات   

ليها من ناحية، كما أن هذه املساهمة تتطلب  ال تتسم بالفعالية إال بعد أخذها للصور واألشكال التي تطرقنا إ

في األساس أدوات ووسائل تمكنها من الوصول إلى نتائج صحيحة، وعليه، تعتبر أفضل مراكز الفكر في العالم  

القرارات   لصناعة  حقيقية  أنها    االستراتيجيةغرفا  كما  الدولة،  ملستقبل  االستشراف  على  وتعمل  بالدولة، 

رشيد السياسات العامة في مختلف املجاالت، وبذلك أصبحت أغلب الدول املتقدمة  تساهم بفعالية في وضع وت

تعتمد عليها بشكل أساس ي واالهتمام بها، على عكس باقي الدول التي تعرف انقطاع وتباعد بين صناع القرار  

عشو  بصورة  القرارات  وتتخذ  املستقبل  وتجهل  الواقع  تعاني  يجعلها  مما  بها،  الفكر  مراكز  غير  وخبراء  ائية 

 مدروسة في أغلب األحيان. 

 

 

 
 . 37فخري عبد اللطيف إرواء، املرجع السابق، ص   1
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 خاتمة:

على ضوء هذه الدراسة، نخلص إلى أن مراكز الفكر جزء هام من الساحة العلمية والبحثية، تعمل  

إذ تنش ئ عالقة تشاورية بين صناع القرار ومراكز التفكير والدراسات،    على مواجهة التحديات بطرق علمية،

  االستراتيجيةهذه العالقة ضرورية الوجود من أجل رسم السياسات العامة وتطبيقها عن طريق اتخاذ القرارات  

 املناسبة. 

االستشارة  من ناحية أخرى فإن طبيعة أعمال مراكز الفكر يغلب عليها الطابع االستشاري، غير أن تلك   

تبقى غير ملزمة التنفيذ بالنسبة ألغلب دول العالم الثالث، غير انه وما هو معمول به في الدول املتقدمة في هذا  

الشأن أن توصيات مراكز الفكر ملزمة التنفيذ، ونقصد ملا لها من أهمية في بناء رأي يساعد على اتخاذ القرار  

 لتقديرية. املناسب، مع احتفاظ صناع القرار بالسلطة ا

 وكنتائج نتوصل إليها بعد دراستنا للموضوع يمكننا القول أن: 

أوال، واقع مراكز الفكر في العالم تعيشه بحسب األنظمة السياسية املعتمدة واإلرادة السياسية املوجودة  

األم املتحدة  وبالواليات  عموما،  املتقدمة  بالدول  الفكر  مراكز  تعرف  إذ  الدول،  هذه  قرار  ريكية  لدى صناع 

املسندة    االستراتيجيةوالصين وأوربا خصوص، تقدما الفتا لالنتباه، سواء من حيث تنظيمها أو من حيث املهام  

عن   االستغناء  فيتم  املراكز،  هذه  ملثل  الالزمة  األهمية  تعطي  ال  التي  الثالث،  العالم  دول  عكس  على  لها، 

، وهو ما يبرر التأخر  االستراتيجيةخاذ القرارات  الدراسات واألبحاث والتحاليل واالستشراف في التحضير الت

 الذي تعرفه  هذه الدول في مختلف املجاالت، السيما مجال االستشراف ملستقبل الدولة. 

يا في مختلف القرارات   
ّ
واالستباقية    االستراتيجيةثانيا، اعتماد الدول املتقدمة على هذه املراكز يظهر جل

ى املستوى الداخلي أو على مستوى العالقات الدولية، فقد أصبحت مراكز  التي تتخذها كبرى الدول، سواء عل

بناء   أجل  من  الضرورية  األدوات  إيجاد  داخلها  يتم  حقيقية  غرفا  رأينا  كما  مثال  املتحدة  الواليات  في  الفكر 

القرارات   العامة وصناعة  العرباالستراتيجيةالسياسات  الوطن  الثالث والسيما  العالم  في دول  بينما  تبقى  ،  ي 

 الفجوة بين صناع القرار ومراكز الفكر هي ما تميز العالقة بينهما. 

ثالثا وأخيرا، مما ال شك فيه وجود إشكاالت وصعوبات تظهر في شكل تحديات تواجهها الدول العربية   

ات  في مجال االعتماد على مراكز الفكر واالستشراف للمستقبل، ومما ال شك فيه أيضا تعرف مراكز الفكر رهان

كبيرة وهامة في هذه املرحلة، أين أصبح التفكير بعمق والفهم والتحليل واليقظة االستراتيجية ضرورة البد منها  

 من أجل وضع السياسات العامة وترشيدها، وكذا بناء التصور الصحيح التخاذ القرارات االستراتيجية.  

 ن في شكل توصيات نوردها كمايلي:وعليه، وبناء على هذه النتائج املتوصل إليها، نتناول مسألتي 
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املسألة األولى تتضمن ضرورة من إعادة النظر في مكانة وأهمية مراكز الفكر خاصة في الوطن العربي،   

وذلك ال يتأتى حسب نظرنا إال بتوفر اإلرادة السياسية الحقيقية من قبل صناع القرار، واقتناعهم بضرورة  

 والتفكير بعمق واالستشراف من اجل مستقبل أفضل.االعتماد على استخدام الطرق العلمية 

أما املسألة الثانية تتعلق بوجوب التنويع في املجاالت التي تهتم بها مراكز الفكر، مع االعتماد على املراكز   

املتخصصة، باإلضافة إلى وضع إطار قانوني يشجع املؤسسات السياسية والعسكرية واالقتصادية واإلعالمية  

 مناسبة.         استراتيجيةارات على تأسيس مراكز فكر تعتمد عليها من أجل أن تساهم في بناء قر 

 قائمة املراجع املعتمدة: 

 / املؤلفات والكتب: 1

القرار   - صنع  عملية  في  والرأي  الفكر  مراكز  دور  والتخطيط،  للدراسات  البيان  مركز  إصدارات  سلسلة 

 .2016السياس ي الخارجي، دراسة صادرة عن مركز البيان للدراسات والتخطيط، سنة 

 / املقاالت العلمية:2

الخارجية   - السياسة  صنع  في  الفكر  مراكز  دور  حنان،  رزايقية  السياسية،  للدراسات  الجزائرية  املجلة 

األمريكية: الحرب على العراق نموذجا، صادرة عن املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، املجلد الرابع،  

 العدد األول. 

والتفكير   - البحث  مراكز  تأثير  رشيد،  الفكر، ساعد  التفكير    Think Tankمجلة  توجهات    االستراتيجيعلى 

 .2016، فيفري 13الجزائر، العدد  –األمريكي اتجاه الصين، صادرة عن جامعة بسكرة 

مجلة دفاتر السياسة والقانون، الخزندار سامي الخزندار واألسعد طارق، دور مراكز الفكر والدراسات في  -

السياسة والقانون، صادرة عن جامعة ورقلة، العدد  البحث العلمي وصنع السياسات العامة، مجلة دفاتر  

 .  2022السادس، جانفي 

مجلة األبحاث القانونية والسياسية، بلخير سلمى بلخير وشرفي محمود، واقع مراكز الفكر والدراسات في  -

، املجلد الثاني، العدد  2ورهانات املستقبل، صادرة عن جامعة سطيف    االستراتيجيةالجزائر بين الضرورة  

 .2020الثاني، سنة  

املجلة الجزائرية للدراسات السياسية، بورياح سلمى، مراكز األبحاث وآليات تأثيرها على صنع السياسات   -

 العامة، صادرة عن املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، املجلد الثالث، العدد الثاني.
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ز األبحاث والفكر في صنع القرار السياس ي  املجلة السياسية والدولية، فخري عبد اللطيف إرواء، دور مراك  -

 ورسم السياسات العامة في العراق، صادرة عن كلية العلوم السياسية جامعة املستنصرية، العراق. 

مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية، البرق لطيفة عمر، دور املراكز البحثية في إثراء املعرفة والبحث   -

ة من أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة سرت، صادرة عن مركز  العلمي: دراسة ميدانية على عين

 .2020، سبتمبر 67جيل البحث العلمي، العام السابع، العدد 

  / دراسات وأبحاث علمية:3

-2018، تقييم مراكز الدراسات والبحوث العربية والدولية  االستراتيجيةمركز اإلمارات للدراسات والبحوث   -

2019. 

 قانونية:/ النصوص ال4

رقم   - املرسوم  في    398-84الجزائر،  للدراسات  1984/ 12/ 24املؤرخ  الوطني  املعهد  إنشاء  املتضمن   ،

 . 1984/ 12/ 30، املؤرخة في 71الشاملة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  االستراتيجية

، يضبط مهام املعهد الوطني للدراسات  1993جانفي    26املؤرخ في    39  –   93الجزائر، املرسوم الرئاس ي رقم   -

 .1993/ 01/ 31، املؤرخة في 6الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  االستراتيجية

اقع اإللكترونية: 5  / املو

في صنع القرار: واقع مراكز الفكر العربية، مقال منشور   السيقلي محمود محمد، دور مراكز الفكر والبحث -

اإللكتروني:    2019سنة   القانونية  العلوم  املوقع   www.marocdroit.comبموقع  على  االطالع  تاريخ   ،

 م. 20:00/  2021/ 11/ 02

ابراهيم،   - السياس ي: دراسة حالة مؤس رجب عالء  القرار  في عملية صنع  األمريكية  البحثية  املراكز  سة  دور 

والدراسات:   للبحوث  العربي  للمركز  اإللكتروني  باملوقع  منشورة  دراسة  األمريكية،  "راند" 

http://www.acrseg.org/40792  الجمعة الدراسة:  نشر  تاريخ  تاريخ    04:34/    2018جويلية    22،  ص، 

 م.  15:43/   2021نوفمبر  11على املوقع   االطالع

السياس ي: دراسة حالة مؤسسة  ابراهيم،  رجب عالء   - القرار  في عملية صنع  األمريكية  البحثية  املراكز  دور 

والدراسات:   للبحوث  العربي  للمركز  اإللكتروني  باملوقع  منشورة  دراسة  األمريكية،  "راند" 

http://www.acrseg.org/40792  الجمعة الدراسة:  نشر  تاريخ  /  2018جويلية    22،  تاريخ    04:34.  ص، 

 م.  15:43/   2021نوفمبر  11ى املوقع عل  االطالع
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 / املراجع األجنبية: 6

B/ Articles : 

- Alice Ekman, Les Think Tanks Chinois : ambitions et contradictions, Institut Français des 

Relations Internationales, Politique étrangère, 2017. 

C/ Etudes : 

- Stephen BOUCHER, L’Europe et ses Think Tanks : un potentiel inaccompli, une analyse des 

think tanks spécialistes de l’Europe au sein de l’Union Européenne élargie, octobre 2004, 

Etudes et recherches n° 35, Etude publiée sur le site http://www.notre-europe.asso.fr 
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 ل االحتجاجي: الفضاء والخطاب التواص
Protest Communication : Space and Discourse 

 ـ املغرب  القنيطرةدراسات الدكتوراه ـ كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ـ   مركز ، منير الجوري

Mounir Jouri - College of Social Sciences and Humanities , Kenitra - Morocco 

  

 

 

Abstract 

Being a moment of politicalprotest and struggle, the February 20 Movement in 

Moroccoraisedmany communication questions. In thissense, the protesters in 

thismovementdemonstrated a communicative strategybasedmainly on the employment and 

exploitation of public space, throughtwomanifestations: public crowds, public street marches, 

added to that the use of virtual public spaceoffered by the modern media technology. These are 

the possible means of conveying the protestvoice and taking part in the public space, whether in 

terms of its engineering, organizing the crowdsflowing to it, choosingitspaths, or defending  its 

peacefulness. All of thiswasdonewith a lot of awareness, planning and care based on a 

clearpolitical  rationality, reflected  their  commitment to specific  principles  guiding  their  protest 

such as peace, pluralism, and inclusiveness of demands. Theyalsoworked hard to buildspaces for 

free discussion and deliberation on various issues related to the subjectmatter of theirmovement, 

whichcontributed to the unfolding of  events, highlightingideas and achieving a kind of 

imbalance of power, prompting the rulingauthority to intervenewithitsownmeasure in order to 

maintain the privilege of excellence in communicative resources in itsfavour, and to fortifyits 

gains through communication strategiesthatwere not gainedwithoutrationality and reasoning. 

keywords:  Protestmovements; public space;  protestdiscourse; political communication; 

social media; the ArabSpring. 
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 ملخص: 

عديدة. حيث   تواصلية أسئلة املغرب، باعتبارها لحظة احتجاج وصراع سياسيين، فبراير في 20 حركةأثارت  

استراتيجية تواصلية قائمة أساسا على توظيف واستغالل الفضاء العمومي، أظهر املحتجون في هذه الحركة  

فضال عن توظيف الفضاء العام   وذلك من خالل مظهرين؛ هما الجموع العامة، واملسيرات في الشوارع العامة،

  االفتراض ي من خالل ما أتاحته تكنولوجيا اإلعالم الحديث. وهي الوسائل املمكنة إليصال الصوت االحتجاجي

وغشيان الفضاء العام، سواء من حيث هندسته أو تنظيم الجموع املتدفقة إليه أو اختيار مساراته أو الدفاع  

 عن سلميته.  

بكثير   يتم  كان  ذلك  عكست  كل  واضحة،  سياسية  عقالنية  على  القائم  والحرص  والتخطيط  الوعي  من 

التزامهم بمبادئ محددة الحتجاجهم مثل السلمية، والتعددية، وشمولية املطالب. كما عملوا على بناء فضاءات  

  للنقاش الحر والتداول في مختلف القضايا املرتبطة بموضوع حركتهم، مما ساهم في صناعة األحداث وإبراز 

ألجل  الخاص  بتدبيرها  التدخل  إلى  الحاكمة  السلطة  دفع  ما  القوة،  توازن  خلخلة  من  نوع  وتحقيق  األفكار 

استراتيجيات   خالل  من  مكتسباتها  وتحصين  لصالحها،  التواصلية  املوارد  في  التفوق  امتياز  على  الحفاظ 

 تواصلية لم تخل من عقالنية وتفكير.  

ـ الفضاء العمومي ـ الخطاب االحتجاجي ـ التواصل السياس ي ـ اإلعالم    الحركات االحتجاجيةالكلمات املفتاح:

 االجتماعي ـ الربيع العربي.

 املقدمة:

، وإن اتهمه فيه  Jürgen Habermasالتأسيس العقالني للديمقراطية الذي ركز عليه يورغان هابرماس    إن

 العضوي بين التواصل والديمقراطية، كونها تنبع من بنية قاعدية تتمثل في 
َ
الكثيرون باملثالية، ُيبرز االرتباط

اإلرادة الشعبية، أي الرأي العام الذي يتبلور داخل الفضاء العام. ذلك أّن االعتماد فقط على البنيات الفوقية  

ففي املغرب مثال، ظلت الديمقراطية تطرح من خالل  مقراطية مشّوهة.  كاملال والسلطة السياسية يؤسس لدي

وجهات   األفراد  فيه  يقدم  حيث  للتداول  عام  لفضاء  الطريق  وفتح  السياس ي  االستبداد  من  الخالص  سؤال 

نظرهم والحلول املمكنة للتحرر. وهو ما بلغ أشده خالل ما عرف 'بالربيع العربي' أو الحراك املغربي خالل سنة  

، حيث شكل الزمن االحتجاجي مناسبة إلعمال جدي ألبعاد الفعل التواصلي السياس ي بخطابه وفضاءاته  2011

حراك   مطالب  أن  خاصة  واستثناءاته.  بخصوصياته  يعرف  سياق  في  تدعو    2011وإمكاناته  سياسية  كانت 

 لتثبيت قواعد للتداول الديمقراطي والـتأسيس ملمارسات دولة الحق والقانون. 
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رهاناتهم املتعارضة إلى تحري العقالنية بالقدر الذي تتحقق لهم الفعالية والسيطرة  طر الفاعلون بوقد اض

أن  ذلك  العام.  املشهد  في  وجودهم  مبرر  يعطيهم  بما  بينهم،  املتغيرة  املواقع  لعبة  التواصلية    في  االستراتيجية 

د مادية ورمزية، ومدى قدرته على  للفاعل السياس ي تتحدد بموقعه داخل النسق، وبحجم ما يمتلكه من موار 

توظيفها وتوجيهها من أجل خلق حالة من التوازن والتناظر اتجاه القوى املتصارعة واملتنافسة سياسيا داخل  

املجتمع. فيأخذ الصراع قالبا تواصليا يختزل قدرات الفاعلين، ويمتحن حنكتهم الحجاجية في عالم مفتوح على  

ا يجعل  ما  والجماعات.  واإليهام  األفراد  الـتأثير  مقاصد  أساسا  ليشمل  ويتجاوزه  اإلخبار  يحتوي  هنا  لتواصل 

والدراسة   التحليل  وتتطلب  السؤال  وتثير  بالتعقيد  تتصف  إذن  االحتجاجي  التواصل  فعمليات  واإلغراء. 

 والبحث. 

املغرب خالل حراك    التي عاشها  التواصلية  التمظهرات  دراسة  فإن  فبراير، وهي ظرفية دقيقة    20لذلك 

ونادرة شكال ومضمونا، من شأنه أن يجلي صورة ومستوى املمارسة واملنافسة التواصلية في بعدها االحتجاجي. 

ل السياس ي باملغرب فتولدت  وهو ما أثار فضول الباحث خاصة بعد اطالعه على كتابات سابقة حول التواص

 رغبة في تعقب تطوراته، والوقوف على معيقاته. 

 بيئة االحتجاج:  

فبراير في املغرب بشكل حصري بالثورتين التونسية واملصرية اللتين انطلقتا نهاية    20إن ربط ظهور حركة  

التواصل  2011وبداية    2010 شبكات  على  املغربي  للشباب  املتزايد  وبالنشاط  من  ،  الكثير  فيه  االجتماعي، 

املجازفة. فإن كنا ال ننفي تأثير هذين العاملين على تبلور الحركة وخروجها للعلن، فإننا نعتقد أن الدور الحاسم 

في ذلك هو وجود بيئة سياسية واجتماعية مهيأة الستنبات حركة احتجاجية، وشروط موضوعية مساعدة على  

ي بين املخزن والقوى الديمقراطية لم يهدأ منذ االستقالل)...( وقد أنتج منذ  تقويتها وتنميتها. "فالصراع السياس 

أوائل التسعينات من القرن املاض ي، تشكيلة سياسية هجينة تحتوي في طياتها على بنيات مخزنية قديمة وآليات  

باملغرب"  الديمقراطي  االنتقال  صعوبات  على  يدل  ما  حديثة،  ا1ديمقراطية  بيئة  أفرز  ذلك  كل  حتجاجية  . 

النسق السياس ي من إمكانيات لالختراق والتأثير، فضال عما حرره   يتيحه  الفاعلون من  انتعشت انطالقا مما 

مساحات للفعل والتنظيم، وما راكموه من مواقف واتجاهات. كل ذلك سيطبع طبيعة التواصل االحتجاجي بما  

 تم تراكمه من ثقافة احتجاجية طيلة قرن من الزمان. 

حتجاجي في املغرب يعود إلى زمن "السيبة"، ذلك أن "مجال السيبة يحتضن  الرفض واالحتجاج، فالفعل اال 

ويبدي الكثير من املقاومة في وجه عمليات االحتواء التي يتوجه إليه بها املخزن، وذلك في شكل وساطات زاوياتية  

 
 .  25، ص2015، الرباط، 62-61،عفبراير نموذجا 20حركة  -املغرب: اإلرهاصات والتفاعالتالربيع العربي في مجلة أبحاث، نعيمي محمد، -1



 2021  ديسمرب:  31العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  جملة -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
72 

 

 

األساليب"  من  غيرها  أو  عسكرية  حركات  ا .1أو  ستعرف  العشرين  القرن  االجتماعية  وطيلة  لحركات 

فعرف   واملوضوعات  األساليب  تطورت  كما  الجغرافية،  املواقع  مستوى  على  انتشارا  الشعبية  واالحتجاجات 

التي   1990دجنبر    14تعاطي السلطة معها تطورا موازيا. وقد كانت آخر انتفاضات القرن العشرين هي انتفاضة  

عت على انتقال في مواقع انطالق االحتجاجات وأكد
ّ
ت على امللمح الشبابي للفعل االحتجاجي باملغرب، وهو  وق

 ما دفع الدولة أنذاك إلى قرار تأسيس "املجلس الوطني للشباب واملستقبل" واعتبار التشغيل أولوية وطنية. 

مع مطلع األلفية الثالثة سيعرف السلوك االحتجاجي تناميا نوعيا ليصل إلى مناطق كانت تبدو بعيدة    

الرفض و  القرى  عن فكرة  بل حتى  الصغيرة  الكبيرة كما  املدن  االحتجاج، حيث أصبحت االحتجاجات تغطي 

وعمت   وتحقيقها،  املطالب  عن  للتعبير  ناجعة  كوسيلة  االحتجاج  اتخاذ  ثقافة  انتشرت  بل  واملداشر. 

بة  االحتجاجات بأشكال ومضامين متنوعة عددا مهما من املناطق املغربية، شكلت بؤر توتر في أكثر من مناس

 وألكثر من قضية.  

وقد ساهم تجذر الفعل االحتجاجي في بنية املجتمع املغربي على مدى سنوات عديدة، في إفراز حركة    

، حيث تم استدعاء كل ثقافة االحتجاج وتراكماتها التصورية والواقعية ودروسها، فضال  2011فبراير سنة    20

التواصل االجتماعي والرقمي اإللكتروني، فنتج عن ذلك    عن االستفادة من واقع التطور التكنولوجي على مستوى 

"فحسب   واالجتماعية.  والحقوقية  السياسية  سيرورته  وميز  املعاصر  املغرب  تاريخ  طبع  احتجاجي  حراك 

حركة   تجسد  يحتفظ    20املرنيس ي،  يزال  وال  النور،  يرى  أن  له  يتسن  لم  سابق  سياس ي  ملشروع  بعثا  فبراير 

 .2ع إحقاق الكرامة ورد االعتبار للمغاربة" براهنيته ويتمثل في مشرو 

 مشكلة الدراسة:

السؤال اإلشكالي الذي تطرحه هذه الدراسة هو:كيف يتم استغالل الطابع امللموس للتواصل االحتجاجي  

 فبراير باملغرب؟  20كمجال لظهور األحداث واألفكار والفاعلين خالل احتجاجات حركة 

 ويتفرع عن السؤال املركزي سؤاالن فرعيان: 

 فبراير؟      20العمومي املغربي خالل احتجاجات حركة ما هي أنماط وآليات التواصل االحتجاجي في الفضاء 

وما هي خصائص الخطاب التواصلي في املجال العام في زمن االحتجاج؟وكيف يكتسب االحتجاج رهان القوة  

 الشعبية في مواجهة عنف السلطة؟ 

 

 
 . 96،ص1، ط2008، منشورات وجهة نظر،الرباط، الحركات االحتجاجية باملغربالعطريعبد الرحيم،  -1

 . 26، مرجع سابق، صفبرايرنموذجا 20حركة –الربيع العربي: اإلرهاصات والتفاعالت محمد نعيمي،  -2



 2021  ديسمرب:  31العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  جملة -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
73 

 

 

 طرائق البحث ومواده: 

تلك املتعلقة بأشكال وأساليب  لعل الدراسة األمبريقية تساعد على وضع البديهيات موضع تساؤل، خاصة  

ممارسة الفعل التواصلي داخل الفضاءات العمومية لالحتجاج، وهو ما يجعلنا نركز أساسا على "سؤال: ماذا  

بالوقوف على   يسمح  ذلك  أن  بالناس؟"، خاصة  الوسائط  ماذا تصنع  بدل سؤال:  بالوسائط؟  الناس  يصنع 

سياسيين، وشروط الفضاء العمومي في بعده الهابرماس ي. وهذا  حدود العقالنية في الفعل التواصلي للفاعلين ال 

أشكال   عبر  املبثوث  االتصال  أنواع  املضمون ووصف مختلف  تحليل  تقنيتي  اعتماد  الباحث  سيستدعي من 

الخطاب، من  إبان   مختلفة  الفاعلين  مختلف  عن  الصادرة  الخطابات  بعض  مقاربة  لنا  سيتيح  ما  وهذا 

لنصوص والشعارات والرموز املتداولة في تلك الفترة، ثم تفكيك كلماتها املفاتيح إلى  االحتجاج، باالعتماد على ا

 وحدات بما يساعد على الوصول إلى مجموع العناصر الدالة واملعاني واألفكار ظاهريا أو باطنيا.  

مجاال   باعتباره  العمومي  الفضاء  على  سنركز  األول  في  مبحثين؛  خالل  من  الدارسة  للتواصل وسنتناول 

والنقاش وتبادل اآلراء وتدافعها، ثم باعتباره عامال يحمل دالالت رمزية ورسائل تواصلية في ذاته وفي توظيفاته  

التداولية. وفي املبحث الثاني سندرس الخطاب االحتجاجي في مضمونه ثم خطاب السلطة كوسيلة تواصلية  

 تسعى للحفاظ على توازنات الفعل السياس ي وتأثيراته. 

 بحث األول: التواصل االحتجاجي وتوظيف الفضاء العمومي: امل

لقد كان للتطور الذي عرفه اإلعالم الحديث أثر على توفير إمكانيات أوسع لصناعة استراتيجيات تواصلية  

بين مختلف   املتاحة  الفرص  في  نسبي  تكافؤ  في  ما ساهم  الرسميين، وهو  والتوجيه  الضبط  آليات  من خارج 

متالك آليات التواصل دون أن يعني ذلك التحرر الكلي من منطق السلطة الحاكمة وسعيها  الفاعلين من حيث ا

حركة   عملت  التوازنات.وقد  خلق  هامين    20إلى  شكلين  خالل  من  التواصلية  استراتيجيتها  تنزيل  على  فبراير 

لداعمة وتفتح في لتوظيف الفضاء العمومي الواقعي وهما: الجموع العامة التي تنظم داخل مقرات التنظيمات ا

عموم   بمشاركة  العام  الشارع  في  تنظم  التي  والوقفات  املسيرات  ثم  النقاش،  وتبادل  للحضور  العموم  وجه 

خاصة   اإلعالمية  الوسائط  مختلف  به  ونقصد  االفتراض ي،  العمومي  الفضاء  توظيف  عن  فضال  املواطنين. 

 اإلعالم الحديث. 

 االحتجاج االفتراض ي:  .１

األلفية   بإمكان  مع مطلع  التواصل االجتماعي، سيصبح  الجديد وشبكات  وانتشار وسائط اإلعالم  الثالثة 

األفراد والجماعات أن يمتلكوا جزءا من اآللة اإلعالمية الضخمة، بما يسمح بممارسة حق التعبير والتعليق  

أ املتمثل  التقليدي  الجماهيري  اإلعالم  سيطرة  من  نسبيا  قلل  ما  وهو  واالعتراض.  اإلعالم  والتأثير  في  ساسا 
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ا، ليس فقط  ا ال مندوحة عنه حقًّ
ً
السمعي البصري والورقي. "إن شبكات التواصل االجتماعي قد أضحت وسيط

ة أدوات التواصل التقليدية، ولكن أيًضا ألنها ثوت خلف انبعاث   َبِويَّ
َ
صت الفرد من تراتبية وهرمية وأ

َّ
كونها خل

وال والجماعات  األفراد  بات  افتراض ي،  إبداء  عالم  بمستطاعهم  مباشرين،  فاعلين  ظهرانيه  بين  من  تنظيمات 

 .1آرائهم وتصوراتهم عن وفي القضايا اإلشكالية الكبرى" 

م يخطط لها في الخاليا السرية وال املقرات الحزبية بل في الفضاءات العامة االفتراضية  فبراير ل  20إن حركة  

ف االجتماعية،  املواقع  لفئعلى  أتاحت  والهيمنة  التكنولوجيا  التسلط  من  للفكاك  أمل  نوافذ  الشباب  من  ة 

تتيح  التي  اإللكترونية  الصحف  مثل  التفاعلية  االتصال  وسائط  انتشار  "بفضل  وذلك  الرسمية.  اإلعالمية 

تعليقات الجمهور، وبرامج التلفزيون التي تتيح  التعليق اآلني على بثها إما على مواقعها اإللكترونية أو عبر رسائل  

نية تظهر على األشرطة التفاعلية أسفل الشاشة، ومواقع البث الشخص ي للمقاطع املرئية واملصورة مثل  إلكترو 

يوتيوب واإلذاعات الشخصية التي تبث مباشرة على األنترنيت، وصفحات األنترنيت الشخصية، سواء أكانت في  

االجتم التواصل  مواقع  في  الشخصية  والحسابات  مواقع شخصية،  أم  مدونات  أو  شكل  الفيسبوك  على  اعي 

 .2تويتر"

كانت مواقع التواصل االجتماعي منفذ الشباب وعينهم على تطورات الثورات في كل من تونس ومصر، كما  

كانت فضاء لجس نبض الشارع املغربي واستعداده للتفاعل مع تلك األحداث. حيث قام أحد الشباب بتأسيس  

، ثم ظهرت بعدها مجموعات وصفحات  3ليج: كلش ي معفن' مجموعة فيسبوكية تحت اسم 'من املحيط إلى الخ

أخرى تحمل عناوين من قبيل 'حوار صريح مع امللك'، ثم توالت الدعوات والتعليقات وتصاعدت وثيرتها بشكل  

متسارع حيث بدأ نشطاء الفيسبوك يلتحقون بالنقاش السياس ي الدائر حول التغيير والديمقراطية والحرية  

أرضية باسم 'حركة حرية وديمقراطية اآلن'، بعدها تم بث أول فيديو على اليوتوب، ظهر  وغيرها. وصدرت أول 

فبراير تحدث من    20فبراير. ثم نشر فيديو ثاني يدعو للتظاهر يوم    27فيه أحد النشطاء يدعو للتظاهر يوم  

لفيديو النداء    خالله عدد أكبر من الشباب. تقول إحدى النشيطات في الحركة "أتذكر جيدا لحظات التحضير

فبراير، كان يتملكني الخوف والتوجس أثناء تسجيل الفيديو، لكن هذا الخوف كان مصحوبا    20األول لحركة  

بالتفاؤل والحماس. كنا حينها بمقر فرع الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان بالرباط، ولم يكن الجميع متحمسا  

الب التي سنرددها في الفيديو، على اعتبار أنني كنت طالبة  للظهور في الفيديو. كنت مكلفة بتجميع وصياغة املط

 
ةيحيى اليحياوي،  -1

َ
َمْقَرط م والدَّ

ُّ
حك ، مركز الجزيرة الشبكات االجتماعية واملجال العام باملغرب: مظاهر التَّ

 . /112020/ 15، تاريخ الزيارة  http://rawabetcenter.com/archives/14667للدراسات،
 .57، ص2012، دار التنوير، القاهرة، بالغة الحرية: معارك الخطاب السياس ي في زمن الثورةعماد عبد اللطيف،  -2
 . 78، ص2015، منشورات الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، مطبعة البيضاوي، سال، فبراير محاولة في التوثيق 20حركة  -3
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الوطنية   اللهجات  مختلف  تمثيل  أهمها  محددات،  عدة  على  بناء  الشباب  هؤالء  اختيار  تم  وقد  صحفية، 

 . 1)الوجدية، املراكشية، األمازيغية، والريفية ...( وذلك لضمان التعددية والتمثيلية" 

التي   البدايات  الفيسبوك  بعد هذه  موقعي  أساسا  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  كبير  بشكل  اعتمدت 

واليوتوب، فقد أصبح هذان املوقعان فضاء عاما مفتوحا للنقاش والحوار والتواعد وتناقل املعلومات واألخبار  

مستخدمي   ارتفع عدد  كبير، حيث  بشكل  الشخصية  والحسابات  الصفحات  وتناسلت  الحركة،  نشطاء  بين 

مشترك جديد، ليصل مجموع املستخدمين إلى   590 360إلى    2011أبريل    5يناير  و  5سبوك في الفترة ما بين  الفي

واآلنية  32  203 440 بالسرعة  ومطالبهم  تحركاتهم  نقل  من  املحتجين  مكنت  الهامة  التواصلية  املوارد  هذه    .

توزع وتستهلك في نفس اآلن، كما أن  املطلوبة. مستغلين خصائصها املتميزة، حيث أصبحت استجابات الجمهور  

ضعف الخضوع للرقابة وإعادة املعالجة، وسع من مساحة الحرية واالستقاللية خاصة مع إمكانيات تجهيل  

تشاهد   الفيديوهات  فكانت  العامة.  الحواسب  واستخدام  والرموز  املستعارة  األسماء  واستعمال  املصدر 

الصوت، أو احترامها للمعايير املهنية واالحترافية. فضال عن    بعشرات اآلالف بغض النظر عن جودة الصورة أو

إمكانية إعادة اإلرسال والتوزيع، فكان الفرد الواحد مرسال ومتلقيا ووسيطا في الوقت ذاته. وفضال عن النقاش  

واإلخبار والتعبئة فقد استعملت هذه الفضاءات إلنجاز أعمال تنظيمية من خالل الصفحات؛ الحشد، تحديد  

 كان والزمان، نشر الشعارات املتفق عليها، رصد تطور الرأي العام اتجاه االحتجاجات... امل

باسم   وفيديوهات  أخرى  صفحات  ظهرت  حيث  للمحتجين،  مفتوحا  املجال  الحاكمة  السلطة  تترك  ولم 

املحتجين  عن  وأخبار  صور  ونشر  املضادة،  التعبئة  قصد  امللكي'.  'الشباب  نفسها  على  أطلقت   مجموعات 

نشاطها،   منافذ  توسيع  مع  لدعواهم.  وتفنيدا  وحوافزهم  دوافعهم  في  وتشكيكا  لهم  مباشرا  تخوينا  تتضمن 

 وتوظيف تقنيات ثرية للتعبير والتواصل.  

للفضاء   الفاعلين  مختلف  ولولوج  التواصلية  لالستراتيجيات  خاصة  دينامية  أعطى  الجديد  اإلعالم  إن 

' بروز  في  فقط  "ُيسهم  لم  فهو  وتقاسم  العمومي،  واآلنية  التفاعلية  الكبرى،  خواصه  إحدى  اإلعالم  في  فرع' 

املعلومة على نطاق واسع، بل أسهم أيًضا في ظهور أشكال في التنظيم جديدة، لم تعد ترتكن إلى مفهوم البنية؛  

ا ثابًتا، بقدر ما باتت ترتكز على مفهوم البيئة؛ باعتبارها فضاء افتراضيًّ  ا تعتمل بداخله باعتبارها مستوى تأطيريًّ

السلطات   لدن  من  كبيرة  قدرة  دونما  والتعبيرات،  والتفاعالت  والسلوكات  الت 
ُّ
والتمث العالقات  أنماط  كل 

العمومية على كبحها أو إعاقتها، فما بالك بإعمال القوانين واللوائح والتشريعات للحد من مداها، أو تحجيم  
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منظورها"  من  كذلك  لها  تبدو  قد  التي  امتداد    .1التجاوزات  بمثابة  هو  الفضاء  هذا  أن  نعتبر  يجعلنا  ما  وهو 

للفضاء العمومي الهابرمارس ي. حيث أنهما يشتركان في كونهما يربطان بين السلطة الحاكمة وعموم املواطنين 

عبر النقاشات والحوارات والتدافعات املرتبطة بقضايا الشأن العام بين طرفي املعادلة. إال أن هذا التوظيف  

 ي لوسائل اإلعالم يستوجب جملة من املالحظات:العموم

" 
ً

الواسع الذي عرفه الشارع   :أوال الترتيب للحراك  في  أن هذه الشبكات قد أسهمت  في  ليس ثمة من شك 

؛ إذ كانت 'اللقاءات االفتراضية' للتنسيقيات املحلية تقتني ناصيتها،  2011املغربي أواخر شهر فبراير من العام  

خالل من  وتتم  بل  وتيهئ ال  األساس،  مطالبها  تصوغ  الحركة  كانت  عندما  األولى،  البدايات  في  األقل  على  ها، 

رفعها تعتزم  كانت  التي  ا  .الشعارات 
ً
كانت وسيط الشبكات  هذه  بأن  النقطة،  الجزم، بخصوص هذه  نستطيع 

اللقاءات،   ترتيب  في  األقوى  الوسيلة  كانت  بل  ال  إياها،  والشعارات  املطالب  بلورة  في  أماكن  ناجًعا  وتحديد 

 .ومواعيد الوجود واالحتجاج، وتنسيق التحركات املوالية

أسهمت هذه الشبكات، وإلى حّدٍّ ما، في رفع منسوب الوعي لدى أعضائها، إذا لم يكن بكل القضايا   :ثانًيا

الحركا شعارات  َست  سَّ
َ
أ التي  واالستبداد،  الفساد  بقضايا  يرتبط  فيما  األقل  فعلى  الكبرى،  ت  املجتمعاتية 

لم تكن تلك الشبكات خلف بناء هذا الوعي أو تشكيله؛ إنها    .فبراير وخالله وفيما بعده  20االحتجاجية قبل  

 لبناء رأي عام ُيْعَتدُّ  
ً

ل من وعي فردي خاص، إلى وعي جمعي مشترك، يكون مدخال هته ليتحوَّ جته ووجَّ أذكته وأجَّ

 .به 'عند املنازالت' الكبرى مع السلطات العمومية

اثال
ً
ا الترويج ملطالب وشعارات حركة   :ث  بأن شبكات التواصل االجتماعي قد استطاعت حقًّ

ً
منا جدال

َّ
لو سل

فبراير، على األقل في مراحل االحتجاج األولى، واستطاعت 'تبليغ' ندائها بضرورة التظاهر بالشارع واالحتجاج    20

وظيفة اإلخبار، بهذه    .لنزول إلى الشارع في حينهلتحقيق مطالبها، فإنها مع ذلك لم تنجح في إقناع الجماهير با

الجزئية، تم إدراكها تماًما كوظيفة اإلقناع، لكن الوظيفتين مًعا لم تتجاوزا هذا الحد، ولم تذهبا لدرجة تجنيد  

باملتظاهرين ا'  'جسديًّ لاللتحاق  ودفعها  الجماهير  مرتادي    .ذات  من  كبيرة  نسبة  أن  إلى  قبل  من  أشرنا  لقد 

االجتماعية في املغرب ال تتجاوب كثيًرا مع القضايا ذات الطبيعة السياسية، ليس بسبب تذمر املغاربة  الشبكات  

املتابع، ال من   من السياسة ومن السياسيين، ولكن بسبب استمرار تعامل بعضهم مع السياسة من منظور 

، أو أث
ً

ْسُهل مالحظته في الحمالت االنتخابية مثال
َ
 .ناء فترة االستحقاقات الكبرى منظور الفاعل، وهو ما ت

ا في إفراز مجال عام افتراض ي، بمقياس ما   :رابًعا ى لنا أن نجزم بأن هذه الشبكات قد أسهمت حقًّ
َّ
لو تأت

ده هابرماس تجاوًزا، فإنه من غير املؤكد الجزم بأن تلك الشبكات قد نجحت في ترجمة ذلك إلى مجال عام   حدَّ

ال  بهذه  فإننا  ثم،  ومن  األرض.  على  املباشر  الفعل  بمقدوره  يكون  تجنيد  'مادي'،  عمليات  بإزاء  إنما  شبكات 
 

ةيحيى اليحياوي،  -1
َ
َمْقَرط م والدَّ

ُّ
حك  ، مرجع سابق.الشبكات االجتماعية واملجال العام باملغرب: مظاهر التَّ
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محدودة ومحصورة، وال ترقى إلى مواصفات املجال العام املتعارف عليه، اللهم إال إذا اعتبرناها امتداًدا )بالعالم  

 .1االفتراض ي( للمجال العام، أو رافًدا له بالشبكات الرقمية" 

 أكورا االحتجاج:   .２

فبراير من اعتماد أسلوب مفتوح وبسيط في االنتماء للحركة، حيث أنه يكفي   20تمكن املحتجون في حركة  

فعالياتها   في  واملشاركة  العامة  جموعها  خاللحضور  من  الحركة  في  انخراطه  عن  التعبير  الشاب/املواطن 

ة للعموم، تعقد في مقرات  ومسيراتها ليصبح عضوا فيها. والجموع العامة للحركة هي لقاءات منتظمة مفتوح

تنظيمات سياسية أو نقابية أو حقوقية من داعمي الحركة وفق مواعيد محددة ومعلنة. وتمثل فضاء للنقاش  

التنظيمي   بالتدبير  يرتبط  ما  أو  واتجاهاتها  بمواقفها  يتعلق  ما  سواء  الحركة  تهم  التي  القضايا  في  العمومي 

 ألنشطتها وفعالياتها.  

ركة يتم بكيفية فردية بغض النظر عن أي انتماء حزبي أو جمعوي أو نقابي. والنشطاء  "فاالنخراط في الح

تتخذ غالبا   القرارات  أن  تراتبية ومن دون زعامات. كما  أية هيكلة  بعيدا عن  ينتظمون ويناضلون كمواطنين 

للحركة"  العامة  الجموع  تحتضنها  التي  املحتدة  النقاشات  في خضم  التنظ2بالتراض ي  أن  إال  السياسية  .  يمات 

والحقوقية والنقابية الداعمة للحركة كانت حريصة على وجود أشخاص يمثلونها ويتحدثون برأيها من داخل  

هذه الجموع. فضال عن أن هذه التنظيمات أسست مجلسا وطنيا للدعم السياس ي للحركة، وتنسيقيات محلية  

كان االتفاق أال يتدخل املجلس الوطني للدعم  لتقديم الدعم اللوجستيكي واملادي في مختلف مناطق نشاطها. و 

التنسيق   أن يستمر  العامة، على  الجموع  اتخاذها من داخل  يتم  التي  الحركة  قرارات  في  املحلية  وتنسيقياته 

 وسريان املعلومة.   

االحتجاجية   واألشكال  املطالب  مستوى سقف  على  تقرر  فقد  شبابها،  من  الحركة  تسلب  أن  من  وخوفا 

شعارات أن يبقى القرار بيد شباب الحركة، وأن الهيئة التقريرية الوحيدة هي الجموع العامة. وأن واملطالب وال 

كل مدينة مستقلة بذاتها عن باقي املدن األخرى حيث ال تمارس أي تنسيقية وصايتها املباشرة على التنسيقيات  

بالرباط مؤثرة وموجهة بشكل كبير ملا  األخرى. إال أنه من الناحية العملية فقد كانت قرارات تنسيقية الحركة  

يصدر من قرارات في مختلف املناطق، كما أن تنسيقيتي الدار البيضاء وطنجة اكتسبتا مصداقية، واتخذتا  

 نموذجا لالتباع بحكم الزخم الجماهيري وقوة التنظيم الذي ميزهما. 

ل االجتماعي حدد فيها املكان  وقد عقد أول جمع عام في مختلف املدن بناء على دعوة على مواقع التواص

والزمان، بعدها أصبح االتفاق على موعد الجمع القابل يتم خالل الجمع العام باتفاق بين الحاضرين. كما تم  
 

ةالشبكات االجتماعية واملجال العام باملغرب: يحيى اليحياوي،  -1
َ
َمْقَرط م والدَّ

ُّ
حك  ، مرجع سابق.مظاهر التَّ
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اعتماد صفحة فيسبوكية لتبادل املعلومات. وقد تميزت مدينة الرباط في البداية بوجود جمعين عامين؛ األول  

ويعقد بمقر االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، والثاني داعم ملطلب 'دستور    داعم ملطلب 'امللكية البرملانية'

ليتوحد   بينهما  الخالف  تسوية  تمت  وقد  اإلنسان.  لحقوق  املغربية  الجمعية  بمقر  ويعقد  شعبي'  ديمقراطي 

 الجمعان فيما بعد.  

تسيي يتم  مفتوحا،  النقاش  يكون  حيث  قوة؛  العام  الجمع  أعطت  أعراف  هناك  أحد وكانت  من طرف  ره 

النشطاء الذي يتم االتفاق عليه في بداية كل جمع، وغالبا ما يتم اختيار أحد الوجوه البارزة في الحراك، ثم  

تطرح فقرات جدول األعمال على شكل مقترحات، قبل أن تتم املصادقة عليها واعتمادها. ومن النقط الثابتة في 

األعمال؛   املجدول  الساحة  مستجدات  على  والتخطيط  التعرف  السابقة  األنشطة  وتقويم  والوطنية،  حلية 

 للبرنامج النضالي املقبل. وإن كان النقاش يغلب عليه الطابع التقني أكثر منه السياس ي.  

توزع املداخالت على كل الراغبين، ويدلون برأيهم في القضية املطروحة ثم تتخذ القرارات التي يصوغها مقرر  

الجمع. ويتم اتخاذ القرارات إما عبر آلية التصويت كما كان معتمدا في الدار البيضاء  أو مقررين لتقرأ في نهاية  

مثال، أو على آلية 'التوجه العام' حيث يتم اعتماد عدد املداخالت املؤيدة لهذا الرأي أو ذاك، وهو ما كان معموال  

 به في الرباط.

قناع بين الشباب املنتمين لتنظيمات سياسية  وقد ظهر خالل النقاش، التباين الحاصل في القدرة على اإل  

وبين املستقلين، حيث صرح أغلب املستقلين املستجوبين أنهم وجدوا عناء في بداية التحاقهم بالجموع العامة،  

حيث لم تكن مداخالتهم تلقى االهتمام الكافي، فتم اعتبارهم مجرد ملتحقين جاؤوا لالكتشاف والتعلم، وبالتالي  

م قبل أن يصنعوا ألنفسهم مكانة داخل الجموع العامة. ذلك أن املنتمين سياسيا كانت لهم  فقد مر وقت مه

 خبرة، وكانوا يتقنون تمرير مواقفهم خاصة أنهم يوزعون املداخالت فيما بينهم، ويجيدون "الكولسة".   

مارس، تغيرت تركيبة الجمع العام بشكل كبير، حيث ارتفع عدد    9وفي الدار البيضاء، بعد الخطاب امللكي لـ  

إلى   ووجود  200الحاضرين  السياسية  التوجهات  تعدد  مع  خاصة  القرارات،  اتخاذ  ما  بشكل  صّعب  وهذا   ،

حاكمة من أجل إرباك  مشوشين على النقاش الجدي الذين صنفهم نشطاء الحركة ضمن مبعوثي السلطة ال

 عمل الجموع العامة. 

ساعات. فاتفق عدد    7أو    6مداخلة، وامتدت مدة الجمع العام إلى    120فأصبح عدد املداخالت يصل إلى  

فردا    12من نشطاء الحركة املنتمون لتنظيمات سياسية على تأسيس لجنة عمل سميت 'النواة الصلبة'، تضم  

جمع العام في بيت خاص، ويتفقون على الخطوط العامة بالتوافق بين تنظيمات، يجتمعون قبل ال  6يمثلون  

جميع األطراف، ثم يعبئون باقي املحتجين املنتمين لتنظيماتهم السياسية. ونظرا النضباط جميع املناضلين مع  

عن    هيئاتهم وقدرتهم على اإلقناع، ثم التزام التنظيمات حول املتفق عليه، فإن الجمع العام ال يذهب بعيدا
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القرارات القبلية للنواة الصلبة. وهذا ما أدى إلى إقصاء واضح لعدد من املستقلين من أبناء الحركة، فتم على  

شخصا. لكن التجربة    68مستوى الدار البيضاء التفكير في عقد لقاء للمناضلين سمي 'مجلس املناضلين' يضم  

 لم تلق النجاح فتم توقيفها.  

وط  بالرباط  يتكرر  األمر  أطراف، خاصة  نفس  بين عدة  وتنسيق  ترتيبات مسبقة  هناك  كانت  نجة، حيث 

اليسارية، من أجل توجيه النقاش وصناعة قرارات معينة. ويرى أحد املستجوبين أن األمر يدخل فقط في إطار  

  نعم كانت لقاءات تواصلية قبلية، لكنها لم تكن تصل إلى الكولسةاإلعداد للجمع العام، وليس كولسة، يقول: "

 بقدر ما كانت تعنى بتوحيد املواقف تجاه مختلف املستجدات املتالحقة. لذلك كان اجتماع الهيئة سيد نفسه".

ومن أهم القرارات التي صدرت عن الجموع العامة، من غير القضايا التقنية املرتبطة بالشعارات ومسار  

اللجن مقاطعة  قرار  نجد  وغيرها،  والالفتات  الوقفات  وأماكن  وإصدار  املسيرات  الدستور،  لتعديل  امللكية  ة 

 .2011موقف من تفجير مقهى أركانة، وموقف من التعديالت الدستورية التي تم حولها االستفتاء في يوليوز 

قبيل   من  الشعارات  في  ترفع  وقيم  مفاهيم  حول  بينة  اختالفات  العامة  الجموع  داخل  من  برزت  وقد 

تطع املحتجون تحديد وتدقيق املشروع الديمقراطي املوحد الذي  الديمقراطية واملساواة والحرية. لذلك لم يس 

يدافعون عنه، نظرا الختالف التوجهات السياسية التي كانت حاضرة في االحتجاج. وقد هجم النقاش السياس ي  

داخل الجموع العامة بعد التطورات التي عرفتها الثورات العربية وصعود اإلسالميين في عدد من الدول، فصار  

اريون يتخوفون من أن يربح اإلسالميون في املغرب من نتائج حراك ساهموا في صناعته وإنجاحه. فأصبحت  اليس 

الصراعات السياسية تطغى على نقاشات الجموع العامة، وصارت األجواء متوترة ال تسمح بالنقاش والتواصل  

ح نفس جدول األعمال الذي يركز  والبناء املشترك. وزاد من ذلك انحصار في نقاشات الجموع العامة، حيث أصب

 على مسارات املسيرات وقضايا تقنية بسيطة يفرض نفسه على املداخالت.   

 احتجاج الشوارع:   .３

الطرقات   في  املتظاهرون  فيها  يسير  التي  الحاشدة،  املسيرات  ظاهرة  نطاق واسع  االحتجاجات على  عرفت 

ضرة منذ أول أيام الحراك، وخضعت لهندسة  يحملون الالفتات ويهتفون بحماسة وغضب. كانت املسيرات حا

تنظيمية دقيقة، تحدد أماكن انطالقها ونقاط تجمعها والتقائها وموعد تحركها ووصولها ملقاصدها، وتصوغ  

مهام القوى الفاعلة فيها، التي ستتحمل عبء الحشد والتنظيم وتجهيز الالفتات وقيادة الهتافات. لقد أدرك  

ت تكمن في دقة تنظيمها، وكثافة حشدها، وتوحد خطابها، وقدرتها على خلق كينونة  املتظاهرون أن قوة املسيرا

 مستقلة.   

فبراير موقع والدة ووجود، حيث استمدت قوتها منه، واتخذته وسيطا    20وقد شكل الشارع بالنسبة لحركة  

امتحانا حقيقيا ملقاومة وتدافع  بينها وبين السلطة بعد أن قررت تجاوز كل مؤسسات ومنظمات الوساطة، فكان  
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املحتجين مع السلطة الحاكمة مباشرة، حيث ظلت "عملية تحول الفضاء الحضري إلى فضاء عام حقيقي جزءا  

من مضمونها. لذا كانت هناك معارك    – أيضا    –رئيسيا ليس من استراتيجية هذا النوع من املقاومة فقط، بل  

ر وجوده كجمهور حاشد يستحق االعتراف واالحترام واالعتراف.  شرسة للسيطرة عليه. فيستخدمه طرف إلظها

وفي املقابل يقف من يريدون املحافظة عليه بوصفه ساحة استعراض السيطرة االجتماعية، وبوصفه ملحقا  

 .1مالئما لحالة ثكنات قوات األمن التي تحولت إليه مباني مؤسسات الدولة بفعالية" 

على شوارع لم تخل من رمزية، ففي الرباط مثال، اختار املحتجون شارع  واعتمدت الحركة في اليوم األول  

محمد الخامس بعد االنطالق من ساحة باب األحد وختمت املسيرة أمام مؤسسة البرملان. ومعلوم أن هذا املسار  

ي  له تاريخ مع مسيرات ومظاهرات سياسية ونقابية واجتماعية وحقوقية. فأصبح رمزا لالحتجاج وملجأ لكل ذ

حق أو مطلب، أوال ألنه يمثل قلب املدينة النابض ملا يحيط به من أسواق ومقاهي وإدارات ومحطة قطار نشطة.  

وثانيا ملساحته التي تسمح باستيعاب عدد مهم من املحتجين. وثالثا لوجود مؤسسات رسمية في هذا الشارع لها  

ن القصر امللكي ومن عدد هام من الوزارات. فضال  حساسيتها مثل البرملان وبنك املغرب، ثم ألن نهايته قريبة م 

يتيح حضورا وازنا وقويا للصحافة   بما  للبث الفضائي ومقرات منابر إعالمية  أنه محاط بفنادق وقنوات  عن 

الحركة دينامية   تاريخا أعطى ملسيرات  رمزيته وأهميته فراكم  املسار  أكسب هذا  الدولية والوطنية. كل ذلك 

 تها التواصلية.داللية في استراتيجي

أما في الدار البيضاء، فقد سار املحتجون على نفس املنوال، ونظموا أولى مسيراتهم في مسار سياس ي تاريخي؛  

حيث كانت االنطالقة من ساحة النصر بدرب عمر وختمت بساحة الحمام الواقعة قرب مركز املدينة. وهو  

رات فاتح ماي سنويا. لذلك فقد ظل هذا املسار  مسار معروف لدى النقابات والسياسيين حيث تنظم فيه مسي 

 موقعا لبعث الرسائل السياسية القوية، حيث أن املحتجين عادوا إليه بعد مقتل شهيد الحركة كمال عماري. 

مارس، حيث توجهت    9وبعد مدة من انطالق الحركة قررت أن تغير خيارها، خاصة بعد الخطاب امللكي لـ  

أحد املستجوبين "لقد ظل الناس يسمعون عنا في اإلعالم وعبر اإلشاعات والروايات  إلى األحياء الشعبية، يقول  

الشفهية التي يتناقلونها بينهم، وكان ال بد من أن نذهب إليهم في أحيائهم ليتعرفوا علينا وليشاهدوننا باملباشر  

أحياء الحي املحمدي، عين   وليس عبر الجرائد وما يروجه اإلعالم". وهكذا غطت مسيرات الحركة بالدار البيضاء

الشق، سباتة، البرنوص ي... وهي أحياء تضم كثافة سكانية وتاريخا نضاليا معروفا. فيما غطت مسيرات الرباط  

أحياء العكاري ويعقوب املنصور واليوسفية/ حي دوار الحاجة، فكان رد فعل كبير من خالل التحاق عدد هام  

 من املواطنين باملسيرات. 
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فبراير بمسار بموقع شعبي حافظت عليه طيلة مدة حراكها مع تغييرات   20فقد بدأت حركة  أما في طنجة، 

عليها   أطلق  بساحة  ليختم  أحيائها  وأهم  املدينة  أسواق  يخترق  مسار  وهو  األمنية.  الظروف  حسب  طفيفة 

تصل إلى    املحتجون 'ساحة التحرير'. وكانت مسيرات طنجة هي األطول على امتداد خارطة الوطن، حيث كانت

مع   السوداء  بالنقط  السلطة  تنعتها  شعبية  بأحياء  املرور  تحدي  الحركة  وتحملت  كلمترات.  ثماني  يقارب  ما 

بامتياز.   الحركة  فيه  توفقت  تحديا  كان  لقد  باملدينة.  الكبرى  الشوارع  اختراق  ثم  سلميتها،  على  الحفاظ 

ا في كل مسيرة من مسيراتها، ليشاهد الناس  وبتحقيقه ربحت الحركة مساحات جديدة من املدينة باملرور عبره 

الحركة التي تخوفهم السلطة منها. يقول أحد املستجوبين: "أتذكر أنه مع املسيرات التي كانت تقوم بها الحركة  

كانت تحضر مخططات عدة، من السيناريو )أ( إلى السيناريو )ب( و)ج(. فقد كنا ال نعلم ردة فعل السلطة على  

علم أننا ال نخرج في نزهة، وأن كل االحتماالت واردة. لذلك كان من املخططات في كثير من  كل مسيرة، وكنا ن

نهايتها حتى ال تعرف   أين  الداعمة  الهيئة  باملسيرة، وال تعرف حتى  يتكفلون  ثالثة أشخاص  أن نحدد  األحيان 

ايين أخرى كنا نرسم جدوال  السلطة مساراتها، وفي أحيان أخرى كنا نحدد نقطة البداية ونقطة النهاية، وفي أح 

مسبقا ملسيرات الحركة تتوزع في أحياء املدينة. وعندما يشتد القمع كانت الحركة توزع في األحياء لتقوم بمسيرات  

عدة عوض مسيرة مركزية. لقد تحكم في كل اختيار تحديات معينة، والحركة كان عليها أن تحافظ على زخمها،  

 ينة". ووحدتها، وسلميتها في ظروف متبا

وكان الشارع يعبئ الشعب ويحقق إرسال رسائل للسلطة. ليس فقط خالل املسيرات التي كانت تنظم تقريبا  

إقامتهم   املوزعين داخل أحياء  الحركة  فيها على نشطاء  يعتمد  التي  التعبئة  أيضا خالل  بل  بدورية أسبوعية، 

ا مواقع  عبر  التعبئة  عن  فضال  حيهم،  أبناء  تعبئة  منهم  يطلب  التنظيمات  حيث  وعبر  االجتماعي  لتواصل 

 السياسية والنقابية والحقوقية الداعمة للحركة طيلة أيام األسبوع.

التنسيق   التي تعمل على  اللجنة املركزية  ويشرف على تدبير املسيرة وهندستها وتسييرها عدة لجن؛ هناك 

تتكلف باقتراح الشعارات وترديد املتفق  وتدبير اإلشكاالت امليدانية خالل املسيرة. ثم لجنة الشعارات وهي التي  

عليها عبر مكبر صوتي ليرددها املحتجون بعدها، واللجنة اإلعالمية املكلفة بالتوثيق والنشر اإلعالمي، ولجنة  

اللوجستيك املكلفة بتوفير التجهيزات الضرورية، واللجنة التنظيمية مهمتها حماية املسيرة من أي هجومات أو  

وت خارجها،  من  رأسها  شغب  وعلى  العمومية  املمتلكات  حماية  بشرية، فضال عن  عبر سالسل  وجيه مسارها 

في   اللجنة  هذه  ألهمية  ونظرا  وغيرها.  واملقاهي  األبناك  مثل  قربها  من  املسيرة  تمر  التي  الحكومية  املؤسسات 

فرد. وبعدما    500ى  الحفاظ على سلمية املسيرة فإن عدد أعضائها هو األكبر حيث يصل بالدار البيضاء أحيانا إل

أصبحت املسيرات تستقطب آالف املشاركين، تعذرت عملية الضبط، وبالتالي اهتمت اللجنة التنظيمية أكثر  

 بتأمين املقدمة أساسا واملنصة الرسمية. 
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ولقد كان رد السلطة على هذا التوظيف االحتجاجي للفضاء العمومي من خالل مستويين؛ األول هو املنع  

  13مارس، حيث عرفت مسيرات  9تقال الذي ميز بعض املسيرات خاصة بعد الخطاب امللكي لـ والتضييق واالع

مارس تدخال أمنيا عنيفا في كل من البيضاء وطنجة ومدن أخرى، وعرفت وقفة الرباط أمام مقر املخابرات  

تواريخ مختلفة، وه وفي  بين عدة مدن  بتناوب  ذلك  أيضا، واستمر  تدخال عنيفا  تمارة  إلى  بمنطقة  أدى  ما  و 

استشهاد أحد نشطاء الحركة بمدينة آسفي على يد قوات األمن. وقد جرت هجمات متكررة من السلطة على  

تطويق   استراتيجية  السلطة  اتبعت  كما  إلى ساحة كر وفر.  تتحول  فكانت  منعها،  أجل  من  الحركة  مسيرات 

بها االلتحاق  من  املحتجين  ومنع  املمرات  جميع  وسد  االنطالق  حولت    ساحات  كما  املسيرات.  انطالق  قبل 

السلطة 'ساحة التحرير' بطنجة في مرات عدة إلى محج لكل أنواع الفرجة بموسيقى صاخبة لحرمان املحتجين  

من فضاء عمومي يمارسون فيه ضغطهم السياس ي. لقد شكلت الجغرافيا موقع النزاع التواصلي األول واألهم  

 للقوة بينهما.  بين الحركة والسلطة، من أجل خلق توازن 

 املبحث الثاني: معارك الخطاب االحتجاجي: 

 خطاب االحتجاج:  .１

برزت في الواجهة خطابات احتجاجية تجلت أساسا في عشرات الهتافات والشعارات والالفتات واأليقونات  

واألغاني والخطب والكلمات التي أنتجها املحتجون في مسيراتهم وعلى مواقع التواصل االجتماعي، حيث تميزت  

 بمستوى من التثوير الذي يوازي تثوير املجتمع.  

تجليات خطاب االحتجاج وأهمها، إذ تقوم بوظائف بالغة األهمية أهمها صياغة    وتعد الشعارات من أبرز 

مطالب املحتجين في شكل بالغي موجز، "ويصبح ترديدها بشكل جماعي عالمة على حصولها على قبول عام. كما  

ول هتافات  تخلق الهتافات هوية جماعية بين األفراد املتباينين في هوياتهم الفردية، وذلك من خالل توحدهم ح

مطلبية أو مبدئية واحدة. كذلك تقوم الهتافات بوظيفة نفسية هي التفريغ اإليجابي لشحنات الغضب والرفض  

من خالل االنخراط في الهتاف املتواصل؛ إذ يقوم الهتاف، عادة، بتقليل مخاطر مشاعر القلق والتوتر التي قد 

 .1تصاحب أفعال االحتجاج" 

فبراير تنوعا في املطالب التي كانت تشمل ما هو    20وقد عكست الشعارات املرفوعة في مسيرات حركة      

نجد   الحركة  مسيرات  في  باستمرار  أصداؤها  تتردد  التي  الجامعة  الشعارات  ومن  سياس ي.  هو  وما  اجتماعي 

األبع يدرج  شعار  وهو  اجتماعية".  عدالة   ... كرامة  "حرية...  والحقوقية  الشعار/الالزمة  السياسية  اد 

التي  الشعارات  لجان  وعملت  ينشدون.  الذي  للتغيير  بوصلة  املحتجون  أرادها  قيم  عن  ويعبر  واالجتماعية، 

أحدثتها مختلف تنسيقيات الحركة في إبداع العديد من الشعارات الجديدة أو تحيين أخرى قديمة. وإن أول ما  
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أخرى عرفت ثورات الربيع العربي، وهو شعار "الشعب يريد    يطبع الحركة هو غياب الشعار الذي ساد في دول 

يريد   "الشعب  وجودها؛  وسبب  هدفها  يختزل  الذي  املركزي  الحركة  بشعار  تعويضه  وتم  النظام"،  إسقاط 

 إسقاط االستبداد، الشعب يريد إسقاط الفساد" أو "الشعب يريد إسقاط املخزن".  

ل ترجمتها بمواقف لم تخضع ملعسول القول من خطابات وما  إن الحركة كانت تعي دالالت شعاراتها من خال

شابه. لقد كان مطلب إسقاط االستبداد دليال على املطالب السياسية للحركة، أما إسقاط الفساد فداللة على  

واالجتماعية   السياسية  املكونات  طبع  الذي  االختالف  عن  تعبير  هذا  وفي  واالقتصادية.  االجتماعية  األبعاد 

وفضفاضة  الداعمة   عامة  عبارات  اعتماد  إلى  يدفعها  ما  موحد،  مطلب  على  مجمعة  تكن  لم  والتي  للحركة 

شعارات   هي:  أصناف  أربعة  ضمن  الحركة  شعارات  تصنيف  ويمكن  تحتها.  ذاته  يجد  أن  الجميع  يستطيع 

 سياسية، شعارات اجتماعية، شعارات هوياتية، شعارات تنظيمية.  

مطالب   السياسية  الشعارات  الحركة  تحدد  به  تفتتح  الذي  الشعار  ويعد  السياسية.  ومواقفها  الحركة 

مسيراتها ووقفاتها أهم هذه الشعارات، جاء فيه: 'الجماهير تقول .. والحل الوحيد .. من كل الحلول ..  إسقاط  

.. واسمع  الحكومة .. وحل البرملان .. وتغيير الدستور .. وتحرير القضاء .. وتحرير اإلعالم .. واسمع صوت الشعب

 والد الشعب .. واسمع بنات الشعب .. واملخزن يطلع برا  .. واملغرب أرض ي حرة'.  

ويتضمن هذا الشعار دالالت تواصلية تختزل في كلمتي "تقول" و"اسمع". بمعنى أن هناك رسالة من الجماهير  

م الحاكمة  السلطة  إلى  املحتجين  من  رسالة  االعتبار،  بعين  تؤخذ  وأن  تسمع  أن  من  ينبغي  جملة  ضمونها 

السلط   تهم  تغييرات  يمس  الطرفين،  بين  للتعاقد  بمثابة مطالب وخطوات  هي  طابع سياس ي  ذات  اإلجراءات 

األربعة )التنفيذية، التشريعية، القضائية واإلعالمية(، ثم إعادة ترتيب العالقة بينها من خالل  تغيير الوثيقة  

قطعي، حيث ال يترك مجاال للنقاش، ألن ما يطرحه من  الدستورية. كما يتضمن الشعار نوعا من الخطاب ال

مطالب هي "الحل الوحيد من كل الحلول" التي يحتمل أن تقترحها السلطة الحاكمة. ثم هناك تعال احتجاجي  

التي تمثل صوت الشعب.   في استعمال فعل األمر، أمر باالستماع للجماهير املحتجة  يعطي للمحتجين الحق 

 يطلع برا".  وأمر للمخزن ليغادر "

ويبرز هذا املعنى أيضا في شعار "الشعب يريد إسقاط الفساد، الشعب يريد إسقاط االستبداد"، وذلك من  

خالل فعل اإلرادة، وهي ليست إرادة عاجزة أو مستكينة، بل هي إرادة دينامية متحركة تبرز من خالل الخروج 

مي ومنازعة السلطة الحاكمة تحكمها فيه كبداية  من واقع االنتظار إلى فعل االحتجاج وغشيان الفضاء العمو 

ورمز ملنازعتها القرارات واالختصاصات. بذلك يردد املحتجون "إذا الشعب يوما أراد الحياة، فال بد أن يستجيب  

 القدر"، فعندما يريد الشعب تكون االستجابة تحصيل حاصل. 
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أساسيا مفهومان  السياسية  األبعاد  ذات  الشعارات  في  تركز  يمثله  وقد  الذي  "الشعب"  هو  األول  ن، 

املحتجون، والثاني هو "املخزن" الذي تمثله السلطة الحاكمة، مع تغييب للمؤسسات التي تحضر فيها منظمات  

الوساطة من شعارات الحركة، وهو ما يعبر عنه الشعار: "عليك االمان عليك االمان... ال حكومة ال برملان".  

الخطاب إليها، ألنها تفتقد للمصداقية وللسلطة والصالحيات، ألن السلطة    فهذه املؤسسات ال أمل في توجيه

توجيه   في  أنفسهم  املحتجون  يتعب  لم  لذلك  الدستورية.  املؤسسات  هذه  خارج  من  قراراتها  تمرر  الحاكمة 

 رسائلهم ملؤسسات ومنظمات الوساطة، وفي ذلك تبخيس وتشكيك في الجدوى من العملية االنتخابية برمتها.  

يحضر مفهوم الشعب من حيث أن املتظاهرين هم املمثلون الرسميون له الناطقون باسمه. وقد تعددت  و 

الشعارات التي تحيل إلى هذا املعنى، نورد هنا أمثلة من قبيل؛ )هذا املغرب وحنا ناسو... ولي حاكم يفهم راسو(.  

زعت حقوقه وحريته. وهو شعب  املحتجون إذن رشحوا أنفسهم متحدثين باسم الشعب في مواجهة سلطة انت

التنبيه   يلعب املحتجون دور  إلى مطالبه. كما  تمكينه من حقوقه واالستجابة  إال  يتحدى، ويتجدد، وال خيار 

ي الصوت الش مخبي،   ِ
ّ
وتحريض الشعب ليهب دفاعا عن حقوقه من خالل شعار: "شعبي شعبي يا شعبي ... َعل

ي الصوت الش مخ
ّ
بي، ياك ظلموك يا شعبي ... علي الصوت الش مخبي، ياك قمعوك ياك نهبوك يا شعبي ... َعل

يا شعبي ... علي الصوت الش مخبي".  أو شعار يحمل معاني فداء املحتجين الشعب، وتحملهم للمشقة دفاعا 

 عنه؛ "هللا يبليك بحب الشعب ... حتى تلبس الدربلة ... ودربلة  والد الشعب مايلبسها من وال". 

الش  إلى  يا  باإلضافة  يحكم،  لي  املخزن،  قبيل:  من  الحاكمة  السلطة  إلى  تحيل  عديدة  ترميزات  هناك  عب 

أو   بالصفة  يحكم  ملن  والواضح  املباشر  الذكر  تحاشت  محتشمة  راديكالية  على  تدل  وكلها  وغيرها.  حكام... 

شعب املغرب  االسم، عكس ما كان في دول الربيع العربي. وهكذا كانت شعارات من قبيل؛ "يا مخزن يا جبان...  

ال يهان" و"املخزن يطلع برا" و"الشعب يريد إسقاط املخزن" و"هذا املغرب وحنا ناسو... ولي حاكم يفهم راسو"  

و"صاحب الجاللة هو هللا تعالى" و"من الرياض للرباط ... والحكام تحت السباط". و"غالبا ما يحمل مصطلح  

حكم الذي يقاوم الحريات الواسعة. بينما  املخزن داللة فيها غضاضة، ألنه يرتبط بأسلوب اإلدا
ُ
رة العتيقة امل

 . 1نفسها ال تعّد جزءا منه"  الحكومةمالمح املخزن غامضة، حيث أن 

التحاق مجموعات   بعد  بكثافة  أبعاد اجتماعية؛ ظهرت  الشعارات هي شعارات ذات  الثاني من  والصنف 

بمطالبها الفئوية الخاصة بالحراك، مثل مجموعات سكان أحياء الصفيح، ومجموعات املعطلين، ومجموعات  

فوض الخاصة باملاء  عمال املصانع املتضررين من طرد تعسفي. كما كانت هناك شعارات ضد شركات التدبير امل

وضمان   الكريم،  العيش  شروط  بتوفير  تطالب  وأخرى  والرباط،  البيضاء  والدار  طنجة  من  كل  في  والكهرباء 

اإلدماج الفوري والشامل للمعطلين في أسالك الوظيفة العمومية بمباريات نزيهة وشفافة، وضمان حياة كريمة  

 
 . 01/9201/ 08، تاريخ الزيارة  https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا: املوسوعة الحرة، املخزن_)املغرب(/ -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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األدن الحد  من  والرفع  املعيشة  غالء  من  بالحد  الخدمات  وذلك  ولوج  من  املواطنين  عموم  وتمكين  لألجور  ى 

االجتماعية وتحسين مردوديتها. ومن بين تلك الشعارات نجد "بالدنا ساحلية ... والسردين غالي علينا ... بالدنا  

... وبالدنا عايشة مقهورة". و"هللا عليك يا مغرب..   ... جوج بحورا جوج بحورا  ... والخضرة غالية علينا  فالحية 

الحالة ماهي حالة ... السكنى في املراحيض ... واملوتى في القوارب ... والدكم قريتهوم... والد الشعب كلختهم ... و 

والدكم لبستهم ... والد الشعب عريتوهوم ... والدكمم سكنتهم ... والد الشعب شردتهم"، وشعار "هذا مغرب هللا  

 كريم ... ال صحة ال تعليم". 

م املطالب الثقافية والهوياتية، من قبيل شعار "انا مغربي انا ... بالهوية والساللة ...  أما الصنف الثالث فيه

واستحالة استحالة ... نقبل انا باملهزلة". وقد كان على "رأس مطالب الهوية ضرورة االعتراف باللغة األمازيغية  

. وقد اتخذ  1لغة وثقافة وتاريخا"   كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية واالهتمام بخصوصيات الهوية املغربية

تصاحب   التي  الالفتات  خالل  من  األمازيغية  بترسيم  يطالب  شعار  رفع  هو  األول  أسلوبين،  الصنف  هذا 

بمفردات   سياسية  شعارات  ترديد  هو  والثاني  تيفيناغ.  األمازيغي  بالحرف  بعضها  على  والكتابة  املسيرات، 

اسك ... سوا  غاساد  "سوا  قبيل:  من  زند أمازيغية  ادورنموت   ... غفوس  افوس  "تكراوال  أو  بدا"  وال  تيليال   ... ا 

 افلوس".

فيما يتحدد الصنف الرابع من الشعارات في تلك التي تأخذ أبعادا تنظيمية تهم الحركة من حيث بث    

وحدة  روح تماسكها، وتذويب االختالف بين مكوناتها، من قبيل "بالوحدة والتضامن... لي بغيناه يكون يكون، بال

و التضامن ... ليبغيناه يزول يزول". وتلك التي تذكر بخيار السلمية التي تنهجها الحركة في احتجاجها مثل شعار  

تهم   يرفع عندما  "واك واك على شوهة... سلمية وقمعتوها"، وهو شعار غالبا ما  أو  "سلمية سلمية سلمية" 

استعما عبر  املسيرة  وتفريق  املحتجين  بقمع  األمنية  املتعقل القوى  صفة  املحتجين  يعطي  مما  العنف.  ل 

واملتحضر الذي يمارس حق االحتجاج بكل سلمية ونضج مقابل تخلف واستبداد السلطة الحاكمة التي تتجاوز  

كل الخطوط لتعتدي على حقوق املحتجين عبر القمع واملنع. وهم بذلك يقدمون للرأي العام مبررا ودليال مرئيا  

تبرير وجود الحركة وعدالة القضية التي تدافع عنها.  وملموسا على استبداد الس  لطة وظلمها للناس، وبالتالي 

 لقد استطاعت االحتجاجات االحتفاظ بالطابع السلمي ولم تنزلق باتجاه العنف في أي مرحلة من مراحلها.  

الالت  كان لشعار سلمية مهمة إنجاز الحفاظ على سلمية التعبير االحتجاجي وهو بحد ذاته يحمل من الد 

التواصلية مع الرأي العام الكثير من معاني الطمأنة وتبديد التخوفات التي انتشرت مع بداية الحراك، وانبنت  

في معظمها على إشاعات من السلطة الحاكمة تتهم املحتجين بالفوضويين والراغبين في نشر الفتنة داخل البالد  

 وضرب استقراره الذي تضمنه السلطة نفسها.  

 
 . 31، مرجع سابق، صفبراير نموذجا 20حركة  -اإلرهاصات والتفاعالت الربيع العربي:محمد نعيمي،  -1
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من  كما عرف   كثيرة  أحايين  في  التخلص  تم  اللغوي، حيث  التثوير  من  نوع  في عمومه  السياس ي  الخطاب 

املراوغة اللغوية التي ألفها املواطنين خوفا من بطش السلطة الحاكمة، من ذلك عبارة "لي حاكم يفهم راسو"،  

في   التي كانت من املسكوت عنها  التعرض لبعض املسائل  اللغوية  املاض ي مثل ثروة امللك  كما أتاحت املباشرة 

واختصاصاته الواسعة. لكن الخطاب السياس ي لم يخل من الكناية والرمز واملجاز والتمثيل. إال أن ذلك لم 

 يمنع من خلق بالغة جديدة أقل نفاقا ومراوغة، فاالحتجاج يقتلع كل ما هو مزيف.

 بالغة السلطة:  .２

التواصل   عملية  في  مركزيا  موقعا  الحاكم  زمنية  يحتل  في  خاصة  العام  الفضاء  واستغالل  السياس ي 

االحتجاج، وترتفع درجة ذلك عندما يتمتع بصالحيات احتكارية وتدبير منفرد ملوارد التواصل املادية والرمزية.  

حيث "يمكنه موقعه املركزي في الشفرة الثقافية 'الناتج أساسا عن استثمار طويل األمد في الحقل الديني' من  

نى وداللة األشياء التي تسكن العالم السياس ي، ويمكن اعتباره بشكل ما سيد لعبة العالمات ولعبة  تحديد املع

، وبناء عليه فالحاكم يضبط "إيقاع الزمن السياس ي عبر حيازته للعرض السياس ي مما يتيح له تحديد  1املعنى"

 . 2تراتبية األولويات" 

ي للملك  دستوريا  املوكولة  االختصاصات  خالل  في ومن  تزاوج  هنا  الحاكمة  السلطة  أن  نسجل  أن  مكن 

تواصلها السياس ي بين ما هو طقوس ي يضفي الطابع الديني على السلطة ويكسبها االمتداد بين األرض ي والسماوي  

)إمارة املؤمنين، حامي حمى الدين(. ثم هناك استراتيجية تواصلية ذات طابع حديث ترسخ في األذهان صورة  

يا العصرنة والحداثة )والساهر على احترام الدستور، رئاسة مجالس تنفيذية وعسكرية(.  الحاكم املدبر لقضا

والخطاب امللكي هو خطاب عابر للتخصصات وال يمكن أن يخضع ألي اختبار للصالحية وال ألي نقاش ال من  

نوع من التعالي    طرف الخبراء وال من طرف أي فاعل في عالقة حوارية ما. وهو ما يعطيه سلطة تواصلية تخول له

و  الفاعلين.  باقي  بين  القوة  توازن  إطار  في  للمعنى  الواسع  واالستخدام  واملصالح،  الصراع  وضعيات  قد  عن 

احتجاجات   خالل  السياس ي  تواصلها  في  ومؤسساتها  الحاكمة  السلطة  من    20اعتمدت  الكثير  على  فبراير 

يبقى األبرز واألكثر تعبيرا عن    2011مارس    09ؤرخ في  األشكال املباشرة وغير املباشرة، إال أن الخطاب امللكي امل

 بالغة السلطة وتوجهاتها خالل تلك الفترة، ويتضح ذلك من خالل:

في الفضاء  اختيار السياق .أ في أول جملة يضع امللك الخطاب بعيدا عن سياق االحتجاجات الجارية   :

ف الشروع  بشأن  اليوم  "أخاطبك  الشعب:  إلى  متوجها  قال  حيث  الجهوية  العام،  مسار  من  املوالية  املرحلة  ي 

 
باملغرب املعاصراملومني ندير،    -16 التواصل السياس ي  القاض ي عياض، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مراكش،  فضاء  ، رسالة دكتوراه، جامعة 
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خرج الخطاب عن سياق االحتجاج ووضع في سياق 'اإلصالحات امللكية' التي انطلقت  
ُ
املتقدمة"،  بهذه الجملة أ

قبل بداية الحراك بسنوات عديدة، حسب الخطاب. إن هذه البداية أرادت سحب البساط من تحت أقدام  

الحتجاجية لصالح مسار "اإلصالح املؤسس ي الشامل الذي عملنا على  املحتجين، وإسقاط الجدوى والشرعية ا

 توفير مقوماته منذ اعتالئنا العرش" يقول امللك.  

لـ  نمط االستدالل:   .ب في الخطاب امللكي  التداولي، وهو    09يمكن أن نقف  مارس على نمط االستدالل 

قليال أو كثيرا، إنه يسعى إلى جعل األفراد يعتقدون  نمط يقوم على طرح "مقدمة تقتض ي نتيجة ال محيد عنها، إن  

بأال وجود لنتيجة أخرى إال تلك املصرح بها، أو بأال وجود لهدف آخر مطلوب إال ذلك امللفوظ. هناك إذن انزالق  

 . 1منطقي من سببية ممكنة إلى سببية ال محيد عنها" 

تن ممكنة  سببية  بمثابة  املتقدمة  الجهوية  مشروع  إنجاز  مراجعة  ويعد  وهي  عنها  محيد  ال  سببية  إلى  زلق 

" مقدمته:  في  الخطاب  يقول  عميقة.  اللجنة  دستورية  لتقرير  الوجيهة  باملضامين  اإلشادة  البداية،  في  ونود 

مغربي   لنموذج  عام  تصور  بإعداد  املاضية،  السنة  من  يناير  ثالث  منذ  كلفناها،  التي  للجهوية،  االستشارية 

العمل الجاد، الذي قامت به، رئاسة وأعضاء، وباملساهمة البناءة، للهيآت الحزبية  للجهوية املتقدمة؛ منوهين ب

فنجاح هذا التدبير يحيل على نجاح حتمي ملا يعتزم القيام به من  .والنقابية والجمعوية، في هذا الورش املؤسس"

ة شاملة، في تجاوب  "مراجعة دستورية عميقة، نعتبرها عمادا ملا نعتزم إطالقه من إصالحات جديدورش    خالل

دائم مع كل مكونات األمة". وهذا االرتباط السببي ينعكس من خالل جملة من التقاطعات الواردة في الخطاب  

 امللكي والتي يحيل بعضها على البعض اآلخر.  

 2يتم ذلك من "خالل التماهي بين خطاب املحتجين وخطاب السلطة التي يحتجون عليها"ج. استيالب القيم:  

الخطاب  في  وجاذبية  وشعبية  قبوال  األكثر  املقوالت  على  ما  قائمة  لسلطة  السياس ي  الخطاب  "استحواذ  أي 

. ال يخلو أي خطاب سياس ي من قيم تؤطر مضمونه وتحيل على مرجعية صاحبه، إال أن في زمن  1املناهض لها"

قي عرض  من  أكبر  أدوار  الحاكمة  للسلطة  السياس ي  للخطاب  يكون  حيث  فإن االحتجاج  بها،  واإلقناع    ه مها 

 يتوجب عليها مراعاة التعدد الحاصل بين املستهدفين بالخطاب خاصة املحتجين واملتعاطفين معهم.  

مارس واتخذها مطلبا هي قيم الديمقراطية    9فالقيمة املهيمنة على زمنية االحتجاج والتي ركز عليها خطاب  

واإلشراك واإلصالح. حيث ذكرت بصيغ مختلفة وفي أكثر من موقع، مثل عبارات "ما حققه املغرب من تطور  

لشؤونها،   الديمقراطي  التدبير  ديمقراديمقراطي،  دستورية  منظومة  الديمقراطي...".  جوهرها  الخيار  طية، 

وبالنظر إلى التوزيع العام للكلمة على طول امتداد الخطاب نكاد نقول أنها شكلت عموده الفقري، فهي القيمة  

 
 . 91، ص2015، بني مالل، 6، عحول اإلقناع في الخطاب السياس ي باتريك شارودو،  اب،ـ مجلة البالغة وتحليل الخط1
 . 291، مرجع سابق، صحروب بالغية: معارك الخطاب السياس ي في زمنا الثورة عماد عبد اللطيف،  -2
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املتحققة تارة، وهي القيمة املرجوة تارة أخرى، وهي القيمة التي تحتاج إلى مزيد من الترسيخ والتعميق. وفي جميع 

أي  '  حاالتها فهي ال تشبه  تمثل  آمال  ديمقراطية أخرى ألنها  تحولت مطالب من  الديمقراطي'، وهنا  نموذجنا 

للمستقبل يسعى املحتجون إلى تحقيقها، إلى منجزات للماض ي تفخر السلطة الحاكمة بإنجازها. وتعد بمواصلة  

 العمل لترسيخها.   

مخاطبيه تساعده على الوصول  يعمد السياس ي إلى بناء صورة معينة عن ذاته وعن  د. صورة الذات واآلخر:  

إلى إقناع الجمهور بطروحاته. وفي تحديد املواقع هذا بينه وبين الناس ال بد من حبك صورة جديرة بنيل رضاهم  

فبراير رفعت عدة شعارات موجهة للسلطة الحاكمة، ولم توجه للملك    20وقبولهم. وقد رأينا أنه خالل حراك  

اب امللكي أيضا صيغة الرد املباشر. فبنى صورة لذاته على أساس أنها جزء من  إال تلميحا. وبالتالي لم يأخذ الخط

فكرة اإلصالح والتغيير، وأن خيارها هذا قديم. هذا االنتماء تعكسه األفعال املرتبطة بنون املتكلم؛ "ما نعتزم  

استعراض لبعض    هناكعملنا، نريد، حرصا منا، ما أقدمنا عليه، رسخنا...". كما كان  إطالقه من إصالحات،  

اإلصالح املؤسس ي الشامل الذي عملنا على توفير مقوماته، بفضل ما أقدمنا عليه من  املنجزات اإلصالحية؛ "

 إرساء مفهوم متجدد للسلطة، ومن إصالحات وأوراش سياسية وتنموية عميقة..." 

"كلفنا األخرى؛  الذوات  باقي  عن  متسامية  القرار،  لسلطة  مالكة  امللك  ذات  ظلت  بهذا   ،كما  األخذ  ارتأينا 

فيما غابت صورة واضحة عن    الخيار، لقد قررنا، ارتأينا إدراجها، على أن ترفع إلى نظرنا السامي نتائج أعمالها".

" الذات؛  بناء على دعوة من  إال بصفته شريكا  الجماعية".  اآلخر  التعبئة  إلى  ندعو  لالنخراط،  الجميع    ندعو 

تغيير عاملة من أجله. لكنها تمتلك سلطة تتجاوز الجميع، ذلك أن تسامي  فالذات إذن هي ذات مصلحة تواقة لل

 الذات يضع اآلخر حتما في مستويات أدنى وأقل.

 

 خالصات: 

تهدف االستراتيجية االحتجاجية بخلفياتها التواصلية إلى إقناع املتلقين من الرأي العام بعدالة ومشروعية  

على   الضغط  ممارسة  أخرى  جهة  ومن  صاغ  مطالبها،  حيث  املطالب.  لتلك  االستجابة  أجل  من  السلطة 

يجعلنا نخلص إلى أننا إزاء    املحتجون ذلك في شعارات وأيقونات حملت الكثير من الدالالت التواصلية. وهو ما

 سياق سياس ي مغربي يعرف حضورا لفعل تواصلي عقالني، إال أنه غير مكتمل نظرا إلكراهات وحدود.   

وقد عملت السلطة الحاكمة على إعادة توزيع الفضاء العمومي، بين املحتجين واملؤيدين، ذلك أن تعاطيها  

حدوده  رسم  في  تتحكم  ظلت  لكنها  األفكار،  وتطارح  للنقاش  عمومي  مجال  لفتح  دفعها  املحتجين  مع  الحذر 

في بشكل كلي أحيانا، ثم تظهر  وقواعده، وهكذا فقد كانت مظاهر التدخل األمني وقمع املظاهرات ومنعها تخت
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بشكل عنيف وقوي تارة أخرى. وفي نفس الوقت كانت تجد لنفسها مكانا مؤثرا فيه من خالل امتداداتها وسط  

فبراير. وهي   20السياسيين واملثقفين والنخب املدافعة عن خياراتها. أو من خالل "محتجين" ضد نشطاء حركة  

 خل الفضاء العام والحفاظ على توازن للقوة بين مختف الفاعلين.   تسعى بذلك إلى ضبط إيقاع االحتجاج دا

منطق الحركة بإسقاط مؤسسات الوساطة والحكومة والبرملان أعاد إلى الواجهة مسؤولية املجتمع في  إن  

فبراير محاولة خلق صورة   20 يوم  خرجت التي الشعبية  الجماهير مثلته ما  تمثيل ذاته واسترجاع الثقة، وهذا

ية أعادت ترتيب املشهد السياس ي بشكل مختلف عن املعتاد. لكن حجم التعاطي الشعبي مع مسيرات  تواصل

فبراير    20الحركة يعيد سؤال السياس ي واملجتمعي إلى مربعه األول، ويترك سؤال؛ هل فعال استطاعت حركة  

تجليات وحدود هذه املصالحة؟ فعلية، تصوري السياسة؟ وما هي  انتظارية. وهل  أن تصالح املجتمع مع  أم  ة 

كانت بالغة السلطة وخطاب االحتجاج وتواصل منظمات الوساطة في مستوى بناء خيار ديمقراطي للتواصل 

 السياس ي في نسق مكتمل للفضاء العمومي؟ بأي محددات أخالقية؟

 : املراجع

لشبكة العربية  ، ترجمة: ربيع وهبه، االسلطة والشعب: مسارات املقاومة في الشرق األوسطتشارلز تريب،   .1

 .2016لألبحاث والنشر، بيروت، 

 . 2008، الرباط، 1،ط 14، منشورات وجهة نظر، عالحركات االحتجاجية باملغربعبد الرحيم العطري،  .2

 . 2012، دار التنوير، القاهرة، بالغة الحرية: معارك الخطاب السياس ي في زمن الثورةعماد عبد اللطيف،  .3

، ترجمة: محمد الولي، حول اإلقناع في الخطاب السياس يمجلة البالغة وتحليل الخطاب،باتريك شارودو،   .4

 .2015، بني مالل، 6ع

، )رسالة دكتوراه، جامعة القاض ي عياض، كلية  فضاء التواصل السياس ي باملغرب املعاصراملومني ندير،   .5

 .  2002اآلداب والعلوم اإلنسانية، مراكش، 

الحبيب، .6 العربية  سهيل  الثورات  في مجرى حراك  األيديولوجية  العربي لألبحاث ودراسة  املفاهيم  املركز   ،

 . 2014السياسات، بيروت، 

،  فبراير نموذجا  20حركة    -الربيع العربي في املغرب: اإلرهاصات والتفاعالتمجلة أبحاث، محمد نعيمي،   .7

 .  2015، الرباط، 62-61ع

اليحياوي،   .8 يحيى  االجتممحمد  ةالشبكات 
َ
َمْقَرط والدَّ م 

ُّ
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  نشأة الطبيعة القضائية العسكرية من الثورة إلى االستقالل
Article Title: The Genesis of the Military Judicial Nature from Revolution to Independence  

 الجزائر   –د/ عائشة عبد امليد  جامعة الشادلي بن جديد الطارف 

 Dr Aicha Abdelhamid University of Chadli Benjdid Etarf 

 

 امللخص: 

ومؤسسة من مؤسسات الدولة تختص بجمع املعلومات وتحليلها، عادة  املخابرات أو االستخبارات، هي جهاز  

مما تعمل على تنفيذ سياسات الحكومة، املخابرات أحدهما يعتني بجمع املعلومات عن البلدان واملؤسسات  

 األجنبية ويقومها. 

النو  وهذا  البالد،  إضعاف  تستهدف  التي  األخرى  واألعمال  التجسس،  ضد  األمة  عن  يدافع  من  والثاني  ع 

الوكاالت مكافحة   التجسس، وتشارك بعض  أو وكالة مكافحة  املخابرات  في وكاالت مكافحة  يتمثل  املخابرات 

املخابرات في عمليات سرية أي أن تتولى بشكل سري أنشطة سياسية مصممة للتأثير في مجرى بلدان أجنبية  

 وهي تحتاج لقدرات فائقة وعالية من الذكاء. 

 ز املخابرات العامة؛ وزارة التسليح؛ الثورة التحريرية؛ االستقالل؛ الجوسسة. جها  الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

Intelligence or intelligence is an apparatus and an institution of the state that collects and 

analyzes information, usually from which it works to implement government policies. 

Intelligence is one of them that takes care of collecting information about foreign countries and 

institutions and establishes it . 

The second defends the nation against espionage and other actions aimed at weakening the 

country, and this type of intelligence is represented by the anti-intelligence agencies or the anti-

espionage agency, and some anti-intelligence agencies participate in secret operations, that is, 

they covertly undertake political activities designed to influence the course of foreign countries, 

namely You need super abilities and high intelligence . 

Key Words: General Intelligence Agency; The Ministry of Armament; The editorial revolution; 

Independence; Spy . 
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 مقدمة:

ريرية ليستمر بعد االستقالل ضمن ما يسمى أي أثناء الثورة التح  1960لقد تكون هذا الجهاز الحساس منذ  

 باملديرية املركزية ألمن الجيش.

 ولذلك سوف نقوم بطرح اإلشكالية التالية:

كيف تكون جهاز املخابرات العامة الجزائري، ومن أهم أفراد الضبطية العسكرية طبقا لقانون   -

 القضاء العسكري الجزائري؟؟؟ 

 نتناول هذه النقاط في: -

 تكوين جهاز املخابرات الجزائرية أثناء الثورة ؛  أوال: -

 جهاز األمن العسكري بعد االستقالل .  ثانيا: -

 أوال:  تكوين جهاز املخابرات الجزائرية أثناء الثورة  

لضربها والقضاء عليها، ومن بين هذه    واستراتيجياتاعتمدت فرنسا منذ اندالع الثورة التحريرية عدة خطط  

"الجوسسة" وباملقابل سعت الثورة التحريرية بصفة عامة والوالية الخامسة بصفة خاصة إلى    االستراتيجيات 

كرد    1960( سنة  M.A.L.G)   واالتصاالتواالستعماالت ثم إلى تأسيس وزارة التسليح    االستخباراتإنشاء جهاز  

 .االستعمارفعل على جوسسة 

سنة    لقد الجزائرية  للجمهورية  املؤقتة  الحكومة  بالنسبة  1958تأسست  مراحل،  ثالث  على  كانت  وقد   ،

  االتصاالتكانت بقيادة فرحات عباس وقد تولى عبد الحفيظ بو الصرف وزارة    1958-1960للتشكيلة األولى من  

 العامة واملواصالت. 

للحكومة من   الثانية  التشكيلة  في  تولى عبد  1960إلى     1960وقد تحولت  برئاسة فرحات عباس، حيث   ،

 الحفيظ بو الصرف، وزارة التسليح واالتصاالت العامة. 

 :1962-1960   (M.A.L.G)العامة واالتصاالتتشكيل وزارة التسليح  -أ

 السنة التي فقدت فيها   1959نتيجة لتدهور األوضاع بعد تشكيل الحكومة املؤقتة وخاصة مطلع 

الثورة نصف قادة واليتها الستة في داخل الجزائر حيث استشهد العقيد عميروش والعقيد س ي الحواس يوم 

ال1959ماي    05، ثم الشهيد محمد بوقرة يوم  1959مارس    29 في  الثورة  داخل أن ينقذوا ، فقد حاول قادة 
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،  1958ديسمبر    12إلى    06، فقاموا بعقد عدة اجتماعات في الفترة املمتدة من  1الثورة ويواجهوا العدو الفرنس ي 

التراب   داخل  إلى  بالعودة  املؤقتة  الحكومة  وزراء  الداخل ومطالبة  في  الصف  توحيد  تبني ضرورة  إلى  توصلوا 

في خارج، كما ندد املجتمعون للطريقة التي تأسست بها الحكومة  الوطني، واإلبقاء على بعض املمثلين للحكومة 

عن    وانحرافهماملؤقتة، كما عابوا على قادة الثورة بالخارج تهاونهم في تقديم العون الكافي للثورة في الداخل،  

عمر  املسار الصحيح للثورة، مع التوصيات والقرارات املتخذة رفقة محاضر الجلسات التي كلف بنقلها الرائد  

 2أو صديق إلى الحكومة املؤقتة بتونس. 

ونتيجة لذلك قرر مجلس الوزراء للحكومة املؤقتة بعقد عدة اجتماعات بالقاهرة لدراسة هذه األوضاع،  

وإيجاد حلول لهذه املشاكل... لذلك تقرر تشكيل لجنة من القادة العسكريين، فتم عقد اجتماع خاص بالعقداء  

للثورة الجزائرية الذي أصبح يتشكل  يوم الذي وصل فيه املجتمعون إلى إعادة تركيبة املجلس الوطني  110دام 

 من قادة عسكريين وممثلين من فيدرالية فرنسا وممثلين لجبهة التحرير في تونس واملغرب. 

كما تقرر في إطار إعطاء هذه القرارات مصداقية وشرعية دعوة املجلس الوطني للثورة الجديد لعقد مؤتمر 

عقداء العشرة الذي أخذ على عاتقه تعديل مؤسسات  له لدراسة أوضاع الثورة، وتجسيد توصيات اجتماع ال

  18إلى غاية     1959ديسمبر    06الثورة دون الرجوع إلى هيئات املخولة لذلك، فعقد هذا املجلس اجتماعا له من  

بمدينة طرابلس، ومن جملة املحاور الرئيسية التي أقرها هذا االجتماع: إعادة تشكيل الحكومة    1960جانفي  

رية الجزائرية... وتقرر كذلك بهذا املؤتمر تقليص عدد الوزارات في الحكومة، وذلك من خالل  املؤقتة للجمهو 

العامة واملواصالت، لتكون وزارة واحدة تحمل اسم    االتصاالتضم كا من وزارة التسليح والتموين العام إلى وزارة  

 رة على إيجاد مخرج ملشكل التسليح.وزارة التسليح واملواصالت العامة... ويرجع هذا الضم إلى حرص قادة الثو 

على تطوير املهام    باستمرارأصبح العقيد عبد الحفيظ بوصرف على رأس هذه الوزارة التي كانت تحرص  

لها الرئيسية  العامة   الثالث  املواصالت  اللوجستيك،  في:  واملخابرات    االستعالمات،  واالتصاالتواملتمثلة 

وجمع كل ما يتعلق بأخبار االستعمار الفرنس ي في مختلف    باالطالعح تهتم  واملخابرات املضادة، وكانت هذه املصال

 ، العسكرية، السياسية، الدبلوماسية. االقتصاديةاملجاالت: 

 وقد تألفت وزارة التسليح واملواصالت العامة من املصالح التالية: 

 الوزارة املتمثلة في:تشرف على عملية التنسيق بين جميع املديريات ومصالح األمانة العامة:  -
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 . (D.N.T)املديرية الوطنية للمواصالت  •

 .(D.N.C.H)املديرية الوطنية للرموز والشيفرة  •

 . (D.D.R)املديرية الوطنية للوثائق والبحث  •

 .(D.V.C.R)املديرية الوطنية لليقظة ومضادة الجوسسة  •

 .(D.N.L)  لالتصاالت املديرية الوطنية  •

 . (D.L.E)املديرية الشرقية للسوفيات والتسليح  •

 1. (D.L.O)املديرية الغربية للسوفيات والتسليح  •

زيادة على هذه املديريات التي كانت عبارة عن مصالح خاصة وتقنية، تشرف كذلك على عملية ترحيل عسكر  

 ة في إنجاز هذه العملية. اللفيف األجنبي، التي تم تخصيص مصلحة خاصة لها تتكفل بجميع اإلجراءات املتبع

التي كان يطلق عليها   (R.D.A)وتشرف هذه الوزارة كذلك من الناحية التقنية على إذاعة السرية الجزائرية  

وكالة األنباء الجزائرية    (Radio Diffusion Algérienne)من طرف مصالح املواصالت "إذاعة البث الجزائرية"  

(A.P.S) يسها هذه الوزارة.فيما بعد التي تولت عملية تأس 

 :الجزائريةأعمالها على الثورة  انعكاسات -ب

إن وزارة بوصوف كانت تمتلك ستة مخازن لألسلحة والعتاد في تونس وخمسة في املغرب األقص ى إلى جانب  

عديدة في املدن املغربية والتونسية التي كانت بها قواعد جيش    اتصاالتقاعدة طرابلس، كما توفرت على مراكز  

 2الحدود.

جزائر حصل من خاللها جيش التحرير على ترخيص  بين مالي وغينيا وال  اتفاق... كما تمكنت الوزارة من عقد  

فأرسل   االنتشاربإمكانية   بالصحراء،  الالسلكية  املواصالت  شبكة  وتنصيب  املالية،  الجزائرية  الحدود  على 

نوفمبر   في  بوصيف  التسليح    1960العقيد  وزارة  من  ثالثة  أشخاص:  خمسة  من  متكونا  وفدا  "أكرا"  إلى 

صدار سنوس ي  )املدعو العربي(،  ابن ناصف  )املدعو أبو الفتح(، و   بوزيد  عبد للا واملواصالت العامة، وهم:  

)املدعو س ي موس ى(، باإلضافة إلى إثنين من جيش الحدود املتواجد على الحدود الجزائرية التونسية والليبية  

 )املدعو الترقي(.علي بلخضر )املدعو زكريا(، و فرحات حميدة وهما: 
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لجي محطة  تنصيب  بمهمة  فتح   كلفت  أجل  من  "تساليس"،  "كيدال"،  "قاو"  بنواحي  منتشرى  التحرير  ش 

"جبهة مالي" التي تم تكليف "عبد العزيز بوتفليقة" )املدعو عبد القادر( بقيادتها بمساعدة كل من أحمد دراية  

ط  وعبد هللا بلهوشات ومحمد الشريف مساعديه، وبذلك تمكن رجال وزارة التسليح واملواصالت العامة من رب

االتصال بهذه املراكز بالحدود املالية، والحكومة املؤقتة وقيادة األركان العامة بغار الدماء بالحدود التونسية  

 1باملنطقة. االستراتيجيةمن أجل ضرب املصالح الفرنسية 

بير  بقدر ك  باالحتفاظ العامة دورا هاما سمح لقيادة الثورة في الخارج    واالتصاالتوقد لعبت وزارة التسليح  

باملصريين واملغاربة في املسائل املتعلقة    االستعانة، ألنها جنبتها مخاطرة اللجوء إلى  واالستقالليةمن االنسجام  

أنها   واالستعالمات  باالتصاالت كما  لها،  الداخلية  الشؤون  في  للتداخل  كبيرة  ثغرة  إحداث  بإمكانها  كان  التي 

كبيرا   هامشا  أتاحت  بوصوف  جهود  ألن  الخارجية  القيادة  عن  الواليات  عزلة  في كسر  وفير  بقسط  ساهمت 

الداخل، مستمرة في أغلب األحيان بين الهيئات السياسية والعسكرية مع واليات    اتصالللمحافظة على قنوات  

قيادة   مراتب  أعلى  في  مرموقة  ومكانة  بوصيف سمعة  الوزارة  لهذه  والعملية  التقنية  اإلنجازات  أكسبت  وقد 

 .1957-1960الثورة في سنوات 

كانت هذه الوزارة قد وضعت شبكات للجوسسة وخاصة في باريس، حيث جندت صحفيا ورئيس التحرير  

سبيل القضية الجزائرية، ولعل أهم ما زود به الثورة هو امللف    لجريدة باريسية مشهورة، كان مناضال مخلصا في

امللف   هذا  وكان  الجزائرية،  املؤقتة  الحكومة  مع  للمفاوضات  املعد خصيصا  الفرنس ي  املشروع  يحتوي  الذي 

املفاوضات، وقد سلم بوصوف نسخة  باستراتيجيةيحتوي على خمس أجزاء يمثل كل واحد منها  مرحلة تتعلق 

وزير الشؤون الخارجية للحكومة املؤقتة، وعضو شمن جبهة التحرير في   سعد دحلبلف الهام إلى  من هذا امل

مجرد تأمالت صحفية ألفتها    واعتبرهاملفاوضات مع الحكومة الفرنسية، لكن هذا األخير بم يأخذ امللف بجدية  

ية، غير سعد دحلب رأيه وأدرك  الجلسة األولى الرسم  افتتاحهذه املصلحة )املخابرات الجزائرية( ولكن وبمجرد  

على كريم بلقاسم بتوقيف الجلسة ملدة أسبوع، حيث درس هذا امللف جيدا وأعيد    فاقترح أهمية هذا امللف،  

 تنظيم أوراق الوفد الجزائري املفاوض لتنجح املفاوضات في األخير.

م بإمضاء منشور وزاري يأمر  لقد آثر بوصيف الحياد تجاه األزمة التي عصفت بالجزائر غداة االستقالل، وقا

فيه مصالحه إلى التحلي بالحياد وعدم التدخل في األمور التي ليست لها عالقة باملهام املوكلة إليهم، وهذا يدل 

 البالد والعمل على حقن دماء الجزائريين. استقرار على أن بوصيف كان يريد املحافظة عل  

 

 



 2021  ديسمرب:  31العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  جملة -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
96 

 

 

الحياة السياسية وتفرغ لألعمال الحرة إلى أن توفي يوم  بوصيف من    انسحبوبعد فترة وجيزة من االستقالل  

( على إثر سكتة قلبية بإحدى مستشفيات باريس،  54عن عمر يناهز أربعة وخمسين سنة )   1980ديسمبر    31

 1رابح بيطاط ومحمد الشريف مساعديه والعقيد عالق.  استقبالهولينقل جثمانه إلى أرض الوطن حيث كان في  

 األمن العسكري بعد االستقالل ثانيا: جهاز 

ثم إن جهاز األمن العسكري أو ما يسمى بالشرطة العسكرية هو جهاز داخل الجيش الوطني الشعبي وتمثل 

العسكري   األمن  يمارس  العامة حيث  األركان  لقيادة  التابعة  الجزائر  في  الوطني  الدفاع  وزارة  إحدى مديريات 

يمي بل هو اختصاص وطني مطلق طبقا للمرسوم الرئاس ي رقم  اختصاصا عاما ال خاصا ال يحدده مجال إقل

في    52-08 العسكرية    2008فيفري    09املؤرخ  للمصالح  القضائية  للشرطة  بإحداث مصلحة مركزية  املتعلق 

منه: '' تضطلع املصلحة بمهام معاينة    3لألمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني واملحدد مهامها، حيث نصت املادة 

قررة في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري، وجمع األدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما لم  الجرائم امل

يلي: '' عندما يفتح تحقيق قضائي   من نفس القانون على ما   04يفتح تحقيق قضائي بشأنها '' كما أضافت املادة  

 ، فإن املصلحة تتفقد تفويضات جهات التحقيق وتلبي طلباتها ''.

يك والقضاء  وعليه  العقوبات  قانون  في  املقررة  املرتكبة  الجرائم  في  العسكري  األمن  اختصاص ضباط  ون 

 2العسكري وهي الجرائم املالية بأمن الدولة ونظامها بوجه عام أو مما يعرف بالجرائم العسكرية املختلفة.

 من أهم ضباط األمن العسكري: -1

العسكري، حيث يضيف القانون صفة الضبطة القضائية إلى  أو ما يطلق عليهم: مستخدمو مصالح األمن  

بعض قطاعات الجيش الوطني الشعبي وهم صنف مستخدمي مصالح األمن العسكري من الضباط وضباط  

على قرار مشترك بين وزيري العدل   الصف التي تضيف عليهم صفة ضابط الشرطة القضائية ويكون ذلك بناءً 

الوطني، وذلك بتوافر شر  ط أن يكون املرشح من ضباط مصالح األمن العسكري أو ضباط الصف  والدفاع 

 3وإصدار القرار املشترك.  
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على قرار وزاري مشترك، هؤالء ال يكتسبون صفة الضابط بقوة   حيث يعتبرون من فئة الضباط املعينة بناءً 

على قرار وزاري مشترك بين وزيري الدفاع    القانون مباشرة مثل سابقتها، بل يجب أن ترشح لذلك وتعين بناءً 

 ووزير العدل.

 ويقصد بهم صف الجيش الوطني الشعبي فيشترط فيهم شرطان: 

 ي أو ضباط الصف.أن يكون املترشح من مصالح األمن العسكر  -1

 1أن يعين بموجب قرار مشترك بين الوزيرين املختصين ملنح صفة الضابط.  -2

،  2019ديسمبر    11املؤرخ في    19-10وقد عدل قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري بموجب القانون رقم  

مكرر من    15صالحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين لألمن العسكري من خالل إلغاء املادة  

قانون اإلجراءات الجزائية التي حصرت مهام املصالح العسكرية لألمن في جرائم املساس بأمن الدولة، مما  

أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها الجرائم الضارة  

 باالقتصاد الوطني. 

 من قانون اإلجراءات الجزائية:  15سكري باملادة من قانون القضاء الع 45مقارنة املادة  -2

املادة   املتمتعون بصفة    15عددت  واألشخاص  القضائية  الشرطة  الجزائية ضباط  اإلجراءات  قانون  من 

يلي: '' ضباط وضباط    أعاله والتي تنص على ما  15من املادة    6ضباط الشرطة القضائية ما يهمنا فقط هي الفقرة  

عن وزير    الصف التابعين للمصالح العسكرية لألمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر

  2الدفاع الوطني ووزير العدل ، يحدد تكوين اللجنة املنصوص عليها في هذه املادة وتسييرها بموجب مرسوم ''
)*( 

للمادة   وتحديدا  العسكري  القضاء  لقانون  بالرجوع  القضائية    45لكن  الشرطة  ضباط  على  نصت  منه 

 العسكرية وهم: 

القضائية حسب   -1 الشرطة  الوطني والحائزين لصفة ضباط  للدرك  التابعين  العسكريين  كل 

الفقرة   القانونية  في قانون اإلجراءات الجزائية، وباإلحالة لقانون اإلجراءات  الوارد  من    4التعريف 

ي  والتي تنص على ضباط الشرطة القضائية من فئة الدرك الوطني بقولها: '' ذووا الرتب ف  15املادة  
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سنوات على األقل والذين تم تعيينهم   3الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني  

 بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة ''

 من قانون القضاء العسكري تنص على:  )*( 1 45من املادة   02وطبقا للفقرة 

سكرية أو املصلحة واملعنيين خصيصا لهذا الفرص بموجب قرار وزير  كل ضباط للقطع الع  -2

خاضعا   بدوره  يكون  والذي  العسكري  الدولة  وكيل  لسلطة  سلميا  يتبعون  حيث  الوطني.  الدفاع 

لسلطة وزير الدفاع الوطني، مع ذكر أن ضباط الشرطة القضائية العسكرية يتصرفون طبقا ألحكام  

 قانون اإلجراءات الجزائية. 

األمن  تجد ضباط  على  تنص  الجزائري  الجزائية  اإلجراءات  قانون  حسب  أنه  إلى  اإلشارة  ر 

املادة   الثاني  القسم  في  القضائية  للشرطة  كضباط  الشرطة  6فقرة    15العسكري  ضباط  على   :

من قانون اإلجراءات العسكرية يتعلق بأعوان الضبط    19القضائية، وعلى القسم الثالث في املادة  

القضائي بقولها: '' يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذووا الرتب في الدرك  

الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح األمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة  

 القضائية ''. 

 ن ملصالح األمن العسكري: اختصاص ضباط وضباط الصف التابعي -3

 هل هو اختصاص نوعي عام أو اختصاص نوعي خاص: 

  6فقرة  15لم يحدد املشرع الجزائري االختصاص النوعي ملستخدمي املصالح العسكرية لألمن طبقا للمادة 

 من قانون اإلجراءات الجزائية في حيث وسع من اختصاصهم املكاني ليكون وطنيا.   16واملادة 

 الشرطة القضائية العسكرية بجرائمهم وهي: حيث يختص ضباط

 الجرائم العسكرية.  .1

 الجرائم املاسة بأمن الدولة والنظام.   .2
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وهي   1وهي الجرائم العسكرية الصرفة أو البحتة التي يرتكبها العسكريون  الجرائم العسكرية:   -1

 أنواع:    3والتي نص عليها بموجب الباب الثاني وهي    2الجرائم التي نص عليها القانون والقضاء العسكري  

مثل العصيان، الفرار داخل البالد، الجرائم الرامية إلى إفالت مرتكبها من التزاماته العسكرية:   -أ

مام العدو، التحريض على الفرار  الفرار خارج البالد، الفرار مع عصابة مسلحة، الفرار إلى العدو أو أ

 وإخفاء الفارين، التشويه املتعمد. 

الواجب وهي:   -ب أو  بالشرف  النهب، االستسالمجرائم اإلخالل  املؤامرة،  التجسس،  الخيانة،   ،

الغش،   التزوير،  واألوسمة،  االختالسالتدمير،  العسكرية  البدل  انتحال  الجيش،  أو  العلم  إهانة   ،

 أعمال مخالفة للواجب والنظام.  ارتكابالتحريض على 

التمرد العسكري، التمرد، رفض الطاعة، أعمال  الجرائم املرتكبة ضد النظام العسكري وهي:   -ج

أداء الخدمة الواجبة   العنف أو إهانة الرؤساء، أعمال العنف املرتكبة بحق الخفير أو الحارس، رفض

التعليمات   مخالفة  املصادرة،  حق  إستعمال  سوء  وإهانتهم،  املرؤوسين  بحق  العنف  أعمال  قانونا، 

 )*(  3العسكرية  

 وهذه الجرائم ال يرتكبها إال أفراد الجيش وال مقابل لها على القانون العام.  

وهي جرائم مزدوجة الصفة، فهي جريمة عسكرية طبقا    4لجرائم املاسة بأمن الدولة والنظام:   -2

لقانون القضاء العسكري وهي أيضا جريمة عادية، في قانون العقوبات أو ما يسمى بالجرائم املختلطة  

لعقوبات  وهي الجرائم التي وقع تجريمها في قانون القضاء العسكري مع وجود نص آخر له في قانون ا

 من قانون العقوبات الجزائري وهي: 90إلى  61وهي الجرائم التي ورد نص عليها في املواد من 

من    282إلى    277جرائم الخيانة والتجسس نص عليها قانون القضاء العسكري بموجب املواد   -

 من قانون العقوبات. 64إلى   61ق ق ع. تقابلها املواد 
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املواد   - الوطني بموجب  أو االقتصاد  الوطني  الدفاع  التعدي األخرى على  من   76إلى    65جرائم 

 من قانون القضاء العسكري.  297إلى  286قانون العقوبات ويقابلها املواد 

واملؤامرات والجرائم األخرى ضد سلطة الدولة وسالمة أرض الوطن بموجب املواد    االعتداءات  -

 من قانون القضاء العسكري.  285إلى   283قوبات ويقابلها املواد من قانون الع 83إلى  77

هنالك جرائم عسكرية كثيرة تتشابه من حيث املصطلح مع جرائم القانون العام دون تشابهها في املضمون  

 ونذكر: 

والتجسس: - املادة    277املادة    الخيانة  وتقابلها  العسكري  القضاء  قانون  قانون    61من  من 

 العقوبات.

املادة    304-137-254املواد    ن:العصيا - العسكري ويقابلها  القضاء  من قانون    183من قانون 

 العقوبات.

وما    188وما يليها من قانون القضاء العسكري ويقابلها    258بموجب املادة    الفرار أو الهروب: -

 يليها من قانون العقوبات. 

وما يليها    197ويقابلها املادة  وما يليها من قانون القضاء العسكري    293املادة    التزوير والغش: -

 من قانون العقوبات. 

   06-01من قانون رقم    29من قانون القضاء العسكري ويقابلها املادة    295املادة    : االختالس -

   املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 2006فيفري  20املؤرخ في 

  146مكرر و    160من قانون القضاء العسكري ويقابلها املادة    300املادة    إهانة العلم أو الجيش:  -

 من قانون العقوبات. 

املادة    310املادة    العنف: - ويقابلها  العسكري  القضاء  قانون  قانون   264من  من  يليها  وما 

 العقوبات.

من قانون    411من قانون القضاء العسكري ويقابلها املادة   288و    286املادتين    النهب والتدمير: -

 عقوبات.ال

من قانون القضاء العسكري    299و    298املواد    انتحال البذلة العسكرية واألوسمة والشارات: -

 من قانون العقوبات.  244ويقابلها املادة 

 أما بقية الجرائم فهي جرائم ال نظير لها في قانون العقوبات فهي جرائم عسكرية صرفة مثل: 

من قانون القضاء العسكري، بينما نجذ قانون العقوبات تنص عليها في املادة    305املادة  التمرد:   -

 وما يليها على جرائم املساهمة في حركات التمرد.  88
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 من قانون القضاء العسكري. 302املادة التمرد العسكري:  -

  وما يليها من قانون القضاء العسكري بمخالفة التعليمات العسكرية،   307املادة    رفض الطاعة: -

 وما يليها من قانون القضاء العسكري.  324املادة 

 وما يليها من قانون القضاء العسكري. 273املادة  التشويه املتعمد: -

 من قانون القضاء العسكري.  276و  275املادتين جرائم اإلخالل بالواجب والشرف:  -

 العقوبات. من قانون  87إلى  84بموجب املواد  جنايات التقتيل والتخريب املخلة بالدولة: -

مكرر من قانون    87مكرر إلى    87بموجب املواد    الجرائم املوصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية:  -

 العقوبات.

 من قانون العقوبات. 90إلى  88بموجب املواد  جنايات املساهمة في حركات التمرد: -

 العسكري داخل املؤسسة العسكرية.  االنضباطوبذلك يكون مهام األمن العسكري : الحفاظ على 

 السيطرة على أي تحرك عسكري مشبوه في السلم أو الحرب.  -

جنح،  بالقيام   - أي  وقوع  حالة  في  العسكرية(  القضائية  )الشرطة  األمني  والتحقيق  التحريات 

 جنايات، مخالفات قانونية داخل الجيش. 

جمع املعلومات عن    -)االستطالع    متابعة القضايا املتصلة باألمن القومي من الناحية العسكرية  -

 التنسيق مع املخابرات(  –حركات العدو امليدانية  

 جنود(  التأكد من انضباط أفراد الجيش )ضباط وصف ضباط و -

 تأمين الثكنات واملديريات واملراكز التابعة للمؤسسة العسكرية.  -

حالة   في  يكون  العسكري  األمن  العسكرية وضباط  القضائية  الضبطية  اختصاص  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

الجرائم العسكرية الصرفة أو عندما تكون أمام الجرائم املاسة بأمن الدولة عندما يرتكبها عسكريون ألن هذا  

بها مدنيون وقد سلك املشرع  النوع من الجرائم هي جرائم مختلطة أي يمكن أن يقوم بها عسكريون أو يقوم  

العسكري مسلكا خاصا عند توقيع العقوبة على شخص عسكري لتحقيق أهداف معينة منها تشديد العقوبة  

 املقدرة للجريمة.  

من قانون القضاء العسكري تعطي اختصاصا عاما في زمن الحرب بالنسبة    32وتجدر اإلشارة إلى أن املادة  

 1نايات أو جنح. لجرائم أمن الدولة سواء كانت ج
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 الخاتمة:

يعتبر قانون القضاء العسكري ذو خاصية منفردة وذاتية خاصة، ثم إن النصوص الواردة الفيه والتي تحيل   

إلى قانون العقوبات أو قانون اإلجراءات الجزائية ال تعني تبعيته لقانون معين، ولكن املقصود به هو تكملة  

قان ألن  العسكري،  القضاء  وأحكام  راجع  قواعد  وهذا  بذواتهم  معنيين  أفراد  يخاطب  العسكري  القضاء  ون 

غير   نهائية  وأحكامها  الدرجة،  أحادية  هي محاكم  العسكرية  املحاكم  أن  طاملا  العسكري  القضاء  لخصوصية 

ألن القضاء العسكري يطبق على الجرائم    ابتدائية وذلك فاألحكام العسكرية ال تصدر أحكاما    لالستئناف قابلة  

التي تتسم بقدر من الخطورة ما يجعلها مجاال لتطبيق الصرامة والتعجيل وهدم هدر الوقت، ألنها  العسكرية  

 وأمن املجتمع والدولة.  استقرارتمت باملصلحة العسكرية للجماعة وهذا ما يعني 

 وعليه نخلص إلى النتائج التالية:

 العسكرية كما وسع الضباط مهامهم.وسع قانون القضاء العسكري الجزائري من دائرة ضباط املصالح   -1

القضاء   -2 وقانون  الجزائية  اإلجراءات  قانون  بموجب  العسكرية  القضائية  الضبطية  صفة  حيازة 

 العسكري. 

 اختصاصهم على مجال الجرائم العسكرية وكذلك جرائم املساس بالنظام العام.   -3

 ونتوصل إلى ما يلي: 

 لجزائر يجعله جهازا مخوال بأشد الجرائم خطورة.إن الجذور التاريخية لجهاز األمن العسكري في ا  -1

 لقد كان لهذا الجهاز املشابه دورا ال يستهان به أثناء مرحلة العشرية السوداء.  -2

 ضرورة التكامل بين قانون اإلجراءات الجزائية وقانون القضاء العسكري.  -3

 قائمة املصادر واملراجع: 
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