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  البحث: ملخص

تعد القوات غ� النظامية احدى القضايا التي اثارت وتث� الكث� من الجدل والنقاش ب� املفكرين 
ويبدو ان هذا  بالقضايا االمنية،السي� تلك الدراسات التي تعنى  واالكاد�� يف مختلف املجاالت،

االهت�م ناتج عن توسع مفهوم االمن من اطاره التقليدي القائم عىل القوة العسكرية اىل االطار الجديد 
 القضايا التي تهم االفراد والج�عات يف مختلف املجتمعات، الذي بدا يهتم بقضايا التنمية والرفاهية،
التي ركزت عىل االمن   املجتمعات ذات التعددية االجت�عية،واكتسبت هذه الدراسات اهمية كب�ة يف

  املجتمعي ملختلف املكونات.
وتكمن اشكالية القوات غ� النظامية يف تاث�اتها املتعددة عىل االمن االجت�عي ملختلف الدول 

كد عىل التاث� وانقسم الراي ب� املفكرين عىل اتجاه�: االول يؤ  بغض النظر عن تقدمها او تخلفها،
السي� يف اوقات االزمات والحروب التي تخوضها الدول من  االيجا� لهذه القوات عىل االمن االجت�عي،

والراي الثا� يؤكد عىل ان هذ القوات �ارس دورا سلبيا عىل االمن  ، اجل سيادتها وسالمة مواطنيها
الثقافية والعرقية؛الن هذه القوات ستزيد من السي� يف الدول ذات التعددية االجت�عية و  ، االجت�عي

السي� وان اغلب هذه القوات مرتبطة اما باطر حزبية معينة او طائفية  ، حدة االنقسام االجت�عي
وهي يف العموم تكون مرتبطة يف النظام السيايس وتحاول ح�يته والدفاع عنه بغض النظر عن ، معينة

عىل االمن االجت�ي فضال عن انعكاساتها السلبية عىل اداء مستوى اداءه؛االمر الذي ينعكس سلبا 
املؤسسة االمنية؛النها ستضعف مكانة القوات النظامية؛ النها ستحىض بالدعم  عىل حساب القوات 

والدول ذات التعددية االجت�عية عىل ، وتجدر االشارة اىل ان مختلف التجارب يف دول العا� النظامية.
فشل القوات غ� النظامية يف االدفاع عن كل املكونات االجت�عيىة االمر الذي اثبتت  ، وجه الخصوص

يث� اشكالية عدم الثقة بينها وب� كل املكونات وهو ما ساهم يف فشل هذه التجارب يف دول عدة مثل 
  .العراق ولبنان ورواندى وايران  وغ�ها من الدول التي تشهدت تجارب القوات غ� النظامية
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السي� يف الدول ذات التعددية ، فمن االجدر عىل الدول التي تعا� من معضلة االمنمن هنا 

ة و دمج القوات غ� النظامية التي دعت اليها الظروف یان تعمل عىل تعزيز القوات النظاماالجت�عية 
ن ذلك االستثنائية يف القوات النظامية؛بغية ان تكون اك� انضباط ومهنية يف اداء عملها فضال عن ا

سيبدد مخاوف املكونات االجت�عية املختلفة من الهواجس االمنية املتعلقة بقضية وجودها وح�ية 
  هويتها يف هذه الدول.

  

  ى تو�ژین�وە:پوخت�
  و کاریگ�رییان ل�س�ر ئاسایىش کۆم��گا  ه�زە نا نیزامیی�كان
 چوارچ�وەی�کى تیۆرى -

پرسی ه�زە نا نیزامیی�كان ب� ی�ك�ك� ل�و پرسان�ی بیریارانی گشت بوارەكانی ب�خۆی�وە    
ب� تایب�تی ل�و   ، س�رقا�كردووە و  ج�دەل و گفتوگۆ و ب�ن� و بردەدەی زۆری ب�دوای خۆیدا ه�ناوە

دان�ش ئ�م گرنگی پ� ، ل�كۆ�ین�وە و تو�ژین�وان�ی گرنگی ب� پرس� ئاسایشی و  ئ�منیی�كان دەدەن
دەكر�ت ل� فراوان بوونی چ�مكی ئاسایش و ت�پ�ڕاندنی ئ�وچوارچ�وە ت�قلیدیی�ی ك� ل�س�ر 
بن�مانی ه�ی س�ربازی داڕ�ژرابوو وە داخ�بوونی بۆ چوارچ�وەی�كی نوێ ك� بوارەكانی گ�ش� پ�دان و 

كۆم���  ل�گ�ڵ ئ�و باب�تان�ی ج�گ�ی گرنگی پ�دانی تاك و ، رەفاهی�تی ج�گ�ی گرنگی پ�دانی ب�ت
ه�روەها ئ�م ل�كۆ�ین�وان� بۆت� ج�گ�ی گرنگی پ�دانی زیاتر ل�و  ، ل� كۆم��گ� جیاوازەكاندا

كۆم��گایان� خاوەنی فرەیی كۆم��ی�تیین و ت�ركیزی س�رەكیان ل�س�ر ئاسایشی كۆم��ی�تی ت�واوی 
 پ�كهات�كان�.

ۆی ل�و كاریگ�ریی� زۆر و دەكر�ت بوتر�ت ك� ئیشكالیی�تی س�رەكی ه�زە نانیزامیی�كان خبۆی� 
ب�ب� ل�  ، زەندان�دا دەبین�ت�وە ك� ل�س�ر ئاسایشی كۆم��ی�تی ت�واوی دەو��تان  ب�ج�ی دەه���ت

ل�رەوە راو و بۆچونی بیریاران ب�س�ر دوو ئاراست�ی  ، ب�رچاوگرتنی رادەی پ�شك�وتوویی دەو��ت�ك�
�ری� پۆزەرتیڤ�كانی ئ�م ه�زان�  جیاوازدا داب�ش بوون:  رای ی�ك�میان ج�خت ل� س�ر كاریگ

ب�تایب�تیش ل�كاتی ج�نگ و ت�گ�ژەكاندا ك� دەو��تان ل�  ، دەكات�وە ل� س�ر ئاسایشی كۆم��ی�تی
ه�رچی ئاراست�ی دووەمیش� ج�خت ل�  ، پ�ناو س�روەری و پاراستنی هاو�تیی�كانیدا ب�رپایدەكات
ب�تایب�تیش ل�و  ، ئاسایشی كۆم��ی�تی الی�نی ن�گ�نیڤی ه�زە نانیزامیی�كان دەكات�وە ل�س�ر

دەو�تان�ی خاوەنی فرەیی كۆم��ی�تی و ئیتنی و ك�لتورین؛ چونك� ئ�و ه�زان� ئ�بن� هۆكار�ك بۆ 
چونك� ه�ری�ك ل�و ه�زان� یان س�ر ب� الی�ن�كی حیزبی  ، قو�كردن�وەی داب�شبوونی كۆم��ی�تی

ك� ب�ش�وەی�كی گشتی پ�یوەست� ب� سیستم�  ، ووەیان ب� گروپ�كی تائیفی دیاریكرا ، دیاریكراوە
سیاسی�ك�وە و ه�مو�ی مان�وە و ب�رگریكردنی ئ�دات ب�ب� رەچاوكردنی ئاستی توانا و كاركردنی؛ 

ئ�م� جگ� ل� كاریگ�ریی�  ، ه�ر ئ�م�ش رەنگدان�وەی�كی سلبی دەب�ت ل�س�ر ئاسایشی كۆم��ی�تی
ان؛ چونك� ئاستی ه�زە نیزامی�كان الوازدەكات؛ سلبیی�كانی ل�س�ر ئ�دای دام�زراوە ئ�منیی�ك

 ل�ب�رئ�وەی ل�س�ر حسابی ئ�مان پشتیوانی ه�زە نانیزامیی�كان دەكر�ت.
شای�نی ئاماژە پ�دان� ك� ت�واوی ئ�زمون�كانی دەو��تانی جیهان ب�تایب�ت ئ�و دەو��تان�ی   
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یی�كان شكستیان ه�ناوە ل� خاون فرەیی كۆم��ی�تین ئ�و راستیی�ی س�ملاندووە ك� ه�زە نانیزام

ه�ربۆی� حا��ت�ك ل� نامت�ن�یی دروستبووە  ل� ن�وان ئ�ومان و  ، ب�رگریكردن ل� ه�موو پ�كهات�كان
ك� وای كردووە ئ�م ئ�زموون� زۆب�ی دەو��تان روب�ڕووی شكست  ، ت�واوای پ�هات�كۆم��ی�تیی�كان

بب�ت�وە و ب�تایب�تیش ل� ع�راق و لوبنان و رواندی و ئ�ران و ت�واوی ئ�و دەو��تان�ی ب� ئ�زمونی 
 ، ه�زی نانیزامیدا ت�پ�ڕبوون. ل�رەوە باشرتە بۆ ئ�و دەو��تان�ی ب�دەست ك�ش�ی ئ�منی�وە دەنا��نن

كاربكات بۆ ب�ه�زكردنی دام�زاوەی ه�زە  ، و��تان�ی خاوەنی فرەیی كۆم��ی�تینب�تایب�تی ئ�و دە
نیزامیی�كان و ب�ستن�وەی ه�ره�ز�كی نانیزامی ل� دەو��تدا ب�هۆی یارودۆخ�كی ناچاریی�وە بونی 
ه�ی� ب� ه�زە نیزامیی�كان�وە و بۆئ�وەی بتوان�ت زیاتر پیش�ییبوون و كارام�یی خۆی بپار�ز�ت ل� 

ئ�م� جگ� ل�وەی ترس و نامت�ن�یی ت�واوی پ�كهات� جیاوازەكان س�بارەت  ، مدانی كارەكانیدائ�نجا
  ب� گومان� ئ�منیی�كان ی تایب�ت ب� بون و پاراستنی ئ�و پ�كهاتان� ل� ناو دەو��ت�ك�دا دەڕەو�ن�ت�وە.

  

Abstract 
Irregular forces and Their impact on Community Security 

 - Theoretical Framework 
The theme of the Irregular Armies provoked a lot of discussion debates and 

arguments among the academic and researchers, especially in security studies, It 
seems that this due to the expansion of security concept from its traditionally frame 
based on military force to a new one which began with interesting in development 
and prosperity topics that gained a lot of attention in such a malt-ingredients 
societies, that focused on committal security for all ingredients. 

 The problem of the irregular armies lie in its multiple effects on the committal 
security in among nations regardless the progress or backwardness of these nations. 
The views among researches divided by two opinions ,The first one confirmed the 
positive role especially  in  during crisis and wars, the second one confirmed the 
negative  role  because these armies will increased the contradiction intercity in 
societies, Especially in countries with social ,cultural and ethnic pluralism , because 
these forces will exacerbate the social division especially since most of these force are 
linked either to certain pertain or sectarian sects ,and it will  be an instrument by the 
hand of political system, and it will weekend the  governmental army, its worth 
noting ,that these armies prove to be a failed  experiment is a long term arrangement, 
like  Iraq, Lebanon, Rwanda, and Iran. That’s why we demand to strengthen the 
official armies and deal with irregular armies as a temporary and emergency 
pollution in every limited situation. 
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أثارت قضية القوات غ� النظامية كث�اً من الجدل والنقاش ب� الكتاب واملفكرين حول 

ومدى انعكاساتها عىل األمن املجتمعي  ، وما زال الجدُل قا�اً  ، وفاعليتها جدوى هذه القوات
الوطني واإلقليمي والدويل؛ السي� يف الدول ذات التعددية االجت�عية التي تشهد مجتمعاتها 
انقسامات اجت�عية وفكرية تحتاج إىل نوع خاص من إدارة التنوع؛ �ا يضمن الحقوق ويبعث 

  الهواجس واملخاوف بينهم. ويحول دون تعميق  ؛الط�نينة واالستقرار لهذه املكونات
ذلك ألنَّ القوات النظامية تعد إحدى آليات التآلف والدمج االجت�عي�؛ فالكث� من الدول  

 ، أن تصهر املجتمع من أجل ؛تحاول أن تعزز قواتها العسكرية �ختلف املكونات االجت�عية
بل لصياغة هوية وطنية ويكون أحد الس ، وتجد قاس� مشرتكا يحقق من خالله الوحدة الوطنية

وتربز بهذا الصدد الكث� من األمثلة يف الدول الغربية و الواليات املتحدة عىل وجه  ، مشرتكة
 ، فقد جمعت الكث� من األعراق والطوائف يف داخل املؤسسة العسكرية األمريكية ؛الخصوص

م املؤسسة العسكرية فضال عن ذلك تأ� (إرسائيل) من أك� الحاالت دليال وشهادة عىل استخدا
  لدمج املجتمع اإلرسائييل املعروف بتعدده القومي والجغرايف. 

من هنا تربز إشكالية دراسة القوات غ� النضامية ومدى انعكاساتها عىل االستقراراملجتمعي 
السي� أن االنقسامات العرقية والطائفية يف بعض الدول ذات  ؛الوطني وحتى اإلقليمي والدويل

  و�تد تاث�ه إىل دول الجوار.  ، يعمق اقليم
وتجدر اإلشارة إىل أن القصد من نقد القوات غ� النظامية يف هذا البحث ليس من باب 

و من أجل  ؛واإلرشاد إىل أفضل السبل ، تحديد املساوىءأو التنكيل؛ بل من أجل التصحيح
النقد ال تقفان عىل ما  وهنا نسرتشد بقول الدكتور عزمي بشارة "إّن رجيل ، االستقرار الوطني

فتحليل الظواهر انطالقا من تاريخيتها وإعادة إنتاجها  بل عىل ما هو قائم ، يجب أن يكون
أما اإلجراء النقدي  ، ودحض ما ينترش من أساط� وأفكار مسبقة هو النقد الذي نقصد ، نظريا

   )١(الذي يتلوه فيُتََّخُذ من خالل تبي� التوتر ب� نتائج التحليل ورضورات التحول الد�قراطي"
  وهنا تثار التساؤالت اآلتية:  

ما املقصود بالقوات غ� النظامية ؟ ما جدوى هذه القوات ؟ وما مدى انعكاساتها السلبية 
تؤدي إىل مزيد من الدمج أم االنقسام؟ وما انعكاساتها عىل واإليجابية يف األمن املجتمعي؟ أ 
  األمن املجتمعي اإلقليمي والدويل؟

  وتحاول الدراسة اإلجابة عن هذه األسئلة وغ�ها من خالل اختبار الفرضية االتية: 
" أن القوات غ� النظامية وعىل مدى التاريخ قد وظفت سياسيا لصالح فئة من فئات 

                                                           
  متاح عىل الرابط اال�:  ٢٠١٦عزمي بشارة، عالقة الجيش بالسياسة، املركز العر� للدراسات والبحوث، قطر  )١(

http: //www. almodon. com/opinion/2016/10/2/%D8%A7%D9%8  
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فانعكس ذلك سلبا عىل االستقرار السيايس  ، يف الدول ذات التعددية االجت�عية السي� ، املجتمع

  فيها. 
ومن أجل الوصول إىل هذه الفرضيات فقد اعتمدت الدراسة عىل مجموعة مناهج مثل 

فضال عن املنهج  ، املنهج التاريخي ملعرفة خلفية القوات غ� النظامية يف التجارب العاملية
واملنهج القانو� يف دراسة األبعاد الدستورية  ، وكيفية تشكيلها ، القوات الوصفي ملعرفة هذه

فضال عن املنهج الوظيفي ملعرفة وظائف القوات غ� النظامية ومدى فاعليتها  ، والقانونية لها
  وانعكاساتها عىل االستقراراملجتمعي الوطني واإلقليمي والدويل. 

  عىل ما يأ�:  سيم الدراسةفقد تم تق ، واستنادا إىل هذه املنهجية
  يف ماهية القوات غ� النظامية واألمن املجتمعي :الفصل األول

  املبحث األول: القوات غ� النظامية
 املبحث الثا�: األمن املجتمعي

  الفصل الثا�: نشأة وتطور القوات غ� النظامية 
  خلفية تاريخية عن نشأة القوات غ� النظامية :املبحث األول

 الثا�: اثر القوات غ� النظامية عىل االمن املجتمعي املبحث
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  :ا اول

:ا وا ا  اتا    
من أجل سرب غور أية فكرة أو حل أي  ؛إنَّ تحديد املصطلحات واملفاهيم أمر يف غاية األهمية

ومن أجل فك  ؛السي� تلك اإلشكاليات التي تدور حولها الشبهات واختالف اآلراء ؛إشكالية
االرتباط املقصود لدراسة القوات غ� النظامية واألمن املجتمعي البد من دراسة كال املصطلح� 

  عىل انفراد ك� يأ�: 
  

 :ا  اتا :ولا ا  
بدأت بعد استك�ل  ، القوات العسكرية بارهاصاتها األوىلابتداء البدَّ من القول: إّن 

وأصبحت الوسيلة الفعالة القادرة  ، وتنظيم شؤونها الخاصة ، الج�عات اإلنسانية واقعها املعايش
وبرزت أهمية  ، عىل الدفاع عن كيان الج�عة يف مواجهة الج�عات األخرى املتصارعة معها

ونجاح بعضها يف التوسع  ، لرصاع ب� الج�عات البرشية األوىلالقوات املسلحة وتزايدت بتزايد ا
  . )٢(عىل حساب الج�عات األخرى

� تكن معروفة من وقت  ، )٣(ويبدو أن القوات املسلحة بشقيها (النظامي وغ� النظامي)
بل  ؛سواء من حيث التجنيد أو البيئة الهرمية إلدارتها ؛و� يجر مثل هذا التمييز بينه� ، بعيد

تشكلت القوات العسكرية من مجرد ج�عات قادرة عىل حمل السالح يقودها زعيم القبيلة أو 
أو رئيس املجموعة االجت�عية؛ بيد أنها أخذت منحى تنظيميا بظهور اإلمربوطوريات  ، العش�ة

 ، �هم )واألشوري� والصيني� والفرس والرومان وغ ، الكربى يف التاريخ مثل: (أمرباطورية الفراعنة
وقد واكب ظهور هذه اإلمربوطوريات تطور دور الجيش من مجرد أداة لحفظ (األمن وتوف� 

والدفاع عنه إىل أداة للتوسع والغزو واملحافظة عىل املستعمرات يف نطاق  ، األمان)للمجتمع
  . )٤(سيادة اإلمربوطورية

 حروبها املستمرة وبغض يف ، ونتيجة للمعوقات واملشاكل التي تعرضت لها القوات النظامية

                                                           
  ٢، دار الفكر، بال، ص٢٠١٠-١٩٧٩) عبد الله الرشيف، دور مؤسسة الحرس الثوري يف النظام السيايس اإليرا� ٢(
يقصد بالجيش النظامي: أي القوات املسلحة املنظمة يف فرق وأسلحة وفيالق وكتائب أو غ�ها من  )٣(

�وجب تراتبية واضحة يف تسلسل األوامر من الجندي وحتى قيادة الجيش، التشكيالت املدربة عىل الطاعة 
التي تقوم لغرض الدفاع عن دولة، وقد تتدخَّل أيضا للحفاظ عىل استقرارها الداخيل الذي غالبا ما يرتبط به يف 

نواته  عرصنا جيش احتياط. وحتى إذا تعّزز يف الحروب وحاالت الطوارئ بقوات تعبئة شعبية وغ�ها، تبقى
األساسية قوات نظامية دا�ة مؤلفة من ضباط وجنود محرتف� خاضع� لقيادة، وتابع� للدولة ينظر يف ذلك 

  عزمي بشارة، املصدر سبق ذكره 
  . ٢) عبد الله الرشيف، املصدر سبق ذكره، ص ٤(



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال            ٧٩           األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
برزت الحاجة إىل وجود (قوات غ� نظامية) داعمة ومساندة للقوات  ، النظر عن مرشوعيتها

وضع لها إطار قانوّ� يت�ىش مع طبيعة النظام السيايس السائد يف البالد وفلسفته  ، النظامية
 ، والج�عة املسلحة ، والتنظيم املسلح ، )٥(منها(ميليشياواتخذت تسميات عدة ، الفكرية

قوات وكلها تعد  ، والحرس الوطني) وغ�ها من التسميات ، والحشد الشعبي ، والجيش الشعبي
 ، حرب العصابات يعملون عادة بأسلوب ، ؛ ألنها تتشكل من مواطن�غ� نظامية

  . )٦(الجنود املحرتف�) الجيوش النظامية بعكس(مقاتيل
فالقوات تكون غ�  ؛وتفتقرإىل التحديد والضبط ، ة من الشموليةوهي بذلك عىل درجة كب� 

فهي غ� محددة من حيث العدد  ؛نظامية ليست ألنها ال تخضع للقانون العسكري وحسب
وغياب العقيدة  ، والـأهم يف هذا أنها تفتقر إىل املهنية ، والعدة والتدريب والضبط والربط

  سية وحزبية أو عرقية وطائفية. وتحركها أهواء ونزعات سيا ، العسكرية
وقد وصفها (أو ين اليسون) بقوله"كث�ا ما يستعمل تعب� غ� نظامي ليصف مقاتال ينتمي 

أو قوة  ، أوحركة مقاومة منظمة ، أو فرق تطوع ، أو مليشيا ، إىل مجموعة شبه عسكرية
وال يحملون  ، ال يرتدون زيا موحدا ، وكث�ا ما يكون غ� النظامي� مقاتل� غ� محرتف� ، متمردة

و�كن لغ� النظامي� أن يكونوا جزءاً من قوات البلد  ، أسلحتهم علنا عندما يقومون بعملهم

                                                           
ويرجع إنشاء امليليشيات إىل فكرة أن واجب املواطن الدفاع عن وطنه، وتطورت هذه الفكرة، حتى بلغت ) ٥(

امليليشيا بانها: مصطلح سيايس مستوى ح�ية البالد من تعسف محتمل للحكومة أو لجيش محرتف. وتعرف 
اء الجيش النظامي أو تحل عسكري يُِعرِّف قوة محلية غ� متفرغة للعمل العسكري بشكل تام وإ�ا تٌكمل أد

غالباً من عنارص لديهاالخربة العسكرية، وتنشط املليشيات أثناء  مكانه يف حاالت الطوارئ، وتتشكل املليشيات
األزمات الشديدة لتعزز موقف أحد الطرف� املتنازع� وليس لرفع املظلمة أو نرصة طرف مع�، واألولوية يف 

ية �اما، فاإلقتتال عند املليشيات سبيل للعيش وكسب الرزق، أما حالة أجندة وأهداف عنارص املليشيات ماد
السلم معناه املوت الحقيقي للمليشيات، وهذا ما يدفعها لخلق األزمات وإشعال بعض املواقف للكسب املادي 

ت محمد املجذوب ود. طارق املجذوب، القانون الدويل االنسا�، منشوراوض�ن البقاء يف أماكن تواجدها. 
  . ٧٤-، ص٢٠٠٩الحلبي الحقوقية، ب�وت، 

وتجدر اإلشارة إىل أن بعض الدول سعت اىل تكوين مليشيات حتى يف قواتها النظامية تحت مسميات  )٦(
(الحرس الجمهوري، الحرس الوطني، والقوات الخاصة، قوات النخبة وغ�ها من املسميات) ومحاولة ربطها 

ية ومنحها صالحيات واسعة لح�ية النظام م� جعلها عنرص موازنة مع بشبكة من العالقات العائلية والقبل
الجيش الرسمي، وامر كهذا اليقترص عىل الجيوش الجمهورية، بل حتى االنظمة امللكية اتبعت سياسة م�ثلة 
بتشكيلها قوات مثل(الحرس الوطني، والحرس االم�ي، وغ�ها)واخضعته لشبكة من العالقات والوالءات ايضا 

متاح عىل الرابط ”. �ن، الجيش والسياسة والسلطة يف لوطن العر�يمنذر سل زيد من التفاصيل ينظر يف ذلكم
  اآل�:

http: //www. ahewar. org/debat/show. art. asp?aid=17576 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال            ٨٠           األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
  . )٧(اذ يتشكل الجيش كله تقريبا من مليشيات ترتدي زيا موحدا" ، ك� هم يف سويرسا ، املسلحة

سكرية واملليشيات واملقاومة واملالحظ عىل وصف(أو ين)أنه دمج كل القوات شبه الع
السي� في� يتعلق بقوات  ، ويف ذلك نوع من العمومية املفرطة ، وغ�ها يف القوات غ� النظامية

  وقيداتها قيادات عسكرية.  ، فهي تخضع للقوان� العسكرية ، االحتياط والقوات شبه العسكرية
من التسميات التي تتداخل معها  وهنا تقتيض الرضورة التمييز ب� القوات النظامية وغ�ها

وترتبط مع القوات النظامية بصورة مبارشة أو بصورة غ�  ، يف معطياتها املادية واملعنوية
  ولع ألبرز هذه القوات ما يأ�:  ، مبارشة

  قوات االحتياط -

 القوات شبه العسكرية -
تلك القوات  ، وفي� يتعلق بالتفريق ب� القوات غ� النظامية وما يعرف بقوات االحتياط

صحيح أن كليه� يعتمد عىل  ، التي تعززبها القوات النظامية يف الحروب وحاالت الطوارى
وقد تكون غ� مدربة بصورة جيدة أو تدريبها ومهاراتها أقل كفاءة من  ، التعبئة الشعبية
ة بالقوات بيد أن الفرق بينه� واضح؛ ألن قوات االحتياط ترتبط بصورة مبارش  ، القوات النظامية

يف ح� أن القوات  ، وتعد األخ�ة النواةاألساسية بضباطها وجنودها وخضوعها للقيادة ، النظامية
غ� النظامية ال تخضع مبارشة إىل القوات النظامية وقياداتها تتمتع بنوع من االستقالليةوحتى 

  الرتتيب الهرمي لها. 
فهي عىل درجة من  ، ه العسكريةأما بخصوص عالقة القوات غ� النظامية بالقوات شب 

اذ تلتقي القوات غ� التظامية مع القوات شبه العسكرية  ، التداخل التي يصعب التمييزبينه�
كرستيانامانبور) بأن بيد انه� يت�يزان عىل حد قول( ، بانه� ليستا جزء من القوات النظامية

تطوع وحتى رشطة تشارك القوات شبه العسكرية"تشمل وحدات مشكلة من مليشيات وفرق 
 ، يف نزاع مسلح وهذه الوحدات رشعية وفقا للقانون الدويل؛ ألنها تكون تحت قيادة مسؤولة

  )٨(وتطيع قوان� الحرب وأعرافها" ، وتحمل إسلحتها علنا ، وتضع شارات مميزة
  وبذلك فقد حدد ت سمت� �يزها من القوات غ� النظامية وه�: 

  قيادتها مسؤولة ورشعية -١
 وتطيع قوان� الحرب وأعرافها ، تخضع للقانون الدويل -٢

                                                           
، داود كتاب، ٢) اوين السون، املقاتلون غ� النظامي�، يف كتاب جرائم الحرب، ترجمة غازي مسعود، ط٧(

  ٣٠٦، ص٢٠٠٧ع�ن، 
  ) كريستيان امانبور، القوات شبه العسكرية متاح عىل الرابط اال�: ٨(

http: //www. damascusbar. org/AlMuntada/showthread. php?t=4910 
  شكيل مسلح قانو� غ� مندمج يف قوة مسلحة نظامية"املصدر نفسه" توعرفت القوات شبه العسكرية بانها 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال            ٨١           األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
ويف السياق نفسه ذهب الدكتور عزمي بشارة للتميز بينه� بقوله "�ايزت القوات شبه 

يف خدمة عقيدة أو طبقة أو قضية  فاألخ�ة غالبا ما تكون ، العسكرية عن القوات غ� النظامية
 ، ويدخل من ضمنها أي فيالق الفرسان اللذين يلبون الدعوة للخدمة العسكرية ، أو حزب

ويديرون  ، وينضمون لحملة عسكرية بناء عىل طلب امللك أو االمرباطور ، ومعهم جنودهم
مع أن هذه األخ�ة سميت جيوًشا  ، أو يجبون الرضائب للسلطان ، إقطاعية يف حياتهم العادية

  . )٩(يف املايض
فاألول يعتمد عادة عىل  ، البد من التمييز ب� القوات غ� النظامية والقوات النظامية وأخ�ا

وهي تخلف بذلك عن القوات العسكرية  ، أيديولوجية معينة (دينية أو عرقية أو طبقية معينة)
وذلك يعرضه� للتناقض في�  ، التي تتبني عقيدة وطنية بعيدة عن العرقية والطائفية والطبقية

ويبقى القول الفصل يف  ، أو الرصاع أو التنازع بينه� ، ه�(القوات النظامية وغ� النظامية)بين
وعادةتحاول األنظمة  ، ذلك لفلسفة النظام السيايس التي ترجح كفة هذا الطرف عىل ذاك

  وتكون أك� إ�اناً للدفاع عنه.  ، ألنها تتوافق فكريا معه ؛ترجيح كفة القوات غ� النظامية
ضال عن ذلك أن القوات النظامية تعتمد عىل املهنية يف أع�لها عكس القوات األخرى تكون ف

ور�ا تجمع يف عملها ب� مهنة الدفاع ومهن أخرى متنوعة ومتعددة يف مختلف  ، غ� مهنية
وبهذا الصدد نستذكر مقولة أفالطون عندما  ؛فذلك يؤدي إىل أن يفقدها مهنيتها ؛رشائح املجتمع

ن خلط قطاع املال واألع�ل بالحراس بقوله: "ليس أرض وال أبعث عىل الخجل بالنسبة حذر م
أو أي  ، إىل الراعي من أن ير� ويغذي من أجل ح�ية قطعانه كالبا تدفعهم رشاستهم وجوعهم

فيتحولون من كالب إىل ما يشبه  ، إىل التعرض باألذى لل�شية ، عادة سيئة أخرى تعّودوها
  .)١٠(الذئاب

وتجدر اإلشارة إىل أن أهم صفة �تاز بها القوات غ� النظامية يف النزاعات املسلحة  
م� يعرض املدني� يف األغلب للخطر عندما  ، أنهم يفضلون االمتزاج بالسكان املدني� ، الداخلية

تقوم قوات الحكومة بتدم� قرى وبلدات بأكملها أو تعاقبهم يف محاولة منها لتحييد غ� 
  . )١١(مي� املتمردينالنظا

ويبدو أن القوات غ� النظامية يف عا� اليوم أخذت تتبنى أشكاال جديدة وأك� تعقيدا م� 
نتيجة الثورات التكنولوجية واملعلوماتية التي أوجدت وسائل ومجاالت جديدة  ، كانت عليه

 حرب للمواجهة � تكن متوفرة سابقا,ف� عادت حرب القوات غ� النظامية تعتمد عىل
وا�ا وجدت اليوم ما يعرف باسم "الحرب الهجينة " بنموذج عرصي لحرب  ، العصابات فحسب

                                                           
  عزمي بشارة، املصدر سبق ذكره )٩(
  ١١٠، ص ١٩٨٣أفالطون، كتاب الجمهورية، ترجمة حنا خباز، مكتبة النهضة، بغداد،  )١٠(
  ٣٠٦) أوين اليسون، املصدر سبق ذكره، ص١١(



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال            ٨٢           األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
العصابات حيث يستخدم فيها الثوار التكنولوجيا الحديثة وسبل حديثة لحشد الدعم املعنوي 

ويف هذا السياق ذهب ه�ي كيسنجر يف كتابه (العقيدة االسرتاتيجية األمريكية  ، والشعبي
يف اإلشارة إىل تغي� التحديات العسكرية يف النظام الدويل  ، اسية الواليات املتحدة)ودبلوم

وفقد السالح غ�  ، الجديد فأشار إىل أن" الجيوش الجرارة أصبحت عاجزة أمام حروب العصابات
 ، التقليدي كل فاعلية أمام حروب األدغال واملدن وتسلل اإلرهاب إىل املواقع الحيوية للدول

؛ وبذلك فإن إشكالية القوات غ� )١٢(الحجز العسكري بسهولة وتهديد أمنها واستقرارها " وكرس
أو  ، النظامية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم وما عاد �كن �يزها بشكل واضح عن القوات النظامية

 ، لتداخل األساليب املستخدمة لتربير ح�ية األمن املجتمعي ، حتى عن القوات شبه العسكرية
السي� أن بعض القوات واملنظ�ت أضحت يف بعض  ، وجعله عرضة للخطر ، أربك األخ�ف

وأك� فاعلية حتى يف العالقات الدولية من الدول نفسها؛ وأن بعض  ، املناطق أك� تأث�ا وخطرا
التي تدخل في� يعرف ( بالفواعل غ�  ، املنظ�ت �ارس العنف عىل املستوى اإلقليمي والدويل

  ل). الدو 
وتجدر اإلشارة إىل أن الذي نعنيه يف بحثنا عن القوات غ� النظامية تلك القوات املسلحة يف 

وال تدخل بضمنها القوات غ�  ، خارج املؤسسة العسكرية وترتبط بالنظام السيايس قانونيا
او الج�عات  ، او حركات املقاومة ، وتشمل الج�عات املسلحة ، النظامية التي � تؤطر قانونيا

  االرهابية وغ�ها. 
  

 :ا ا :ما ا  
يعد من املفاهيم الحديثة يف  ، واألمن الوطني عىل وجه الخصوص ، عامةمفهوم األمن بإنَّ  

وشهد  ، وعىل الرغم من حداثته فإنه حظي باهت�م واسع وكب� ، حقل العلوم السياسية
التي ر�ا سبقته بالظهور؛ بيد  ، ه مت�يزا من املفاهيم األخرىتنظ�ات واجتهادات متعددة جعلت

أن هذا االهت�م الذي اكتسبه مفهوم األمن الوطني قد زاد من تعقيد إشكاليته وأدخل عليه 
ودون الحاجة إىل الولوج يف  ، عنرص الضبابية وعدم الوضوح بسبب تعدد الرؤى واألفكار حوله

آثرنا االقتصار عىل املفهوم البسيط لألمن الوطني �ا يخدم الغاية هذه اإلشكاليات النظرية فإننا 
  البحثة الجوهرية يف الظاهرة قيد الدراسة. 

�كن القول  ، " يعود استع�له إىل حقب تاريخية عدة مصطلح "األمنوتجدر اإلشارة إىل أن  
ولعل أدق مفهوم ل "األمن" هو ما ورد يف  ، إنها بدأت مع بداية تشكيل املجموعات االجت�عية

"فَلْيَْعبُُدوا رَبَّ َهَذا الْبَيِْت الَِّذي أَطَْعَمُهم ِمْن ُجوٍع  :سبحانه وتعاىل -القرآن الكريم يف قوله 

                                                           
األمريكيةودبلوماسية الواليات املتحدة، ترجمة حازم طالب مشتاق، ) ه�ي كيسنجر، العقيدة العسكرية ١٢(

  ١١٩- ١١٧، ص ص ١٩٨٧الدار العربية، بغداد، 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال            ٨٣           األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
والخوف باملفهوم الحديث يعني  ، . ومن هنا يفه� ألمن بأنه ضد الخوف)١٣(وآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف"

  الداخيل منه والخارجي.  ، واء منه االقتصادي أو االجت�عي أو السيايسس ، التهديد الشامل
) فقد ظهر نتيجة لقيام الدولة القومية يف  National Securityمفهوم األمن القومي (أما 

القرن السادس عرش امليالدي؛ ورسعان ما تداخلت معه مصطلحات أخرى مثل (املصلحة القومية 
املفهوم بتعريفات عدة لعل من أبرزها ذلك التعريف الذي يرى  ) وحظي ، واإلرادة الوطنية

األمن القومي بأنه " قدرة الدولة عىل ح�ية أراضيها وقيمها األساسية والجوهرية من التهديدات 
وأثار موضوع قدرة الدولة تحليالت عدة حول حدودها  ، "(١٤)الخارجية وبخاصة العسكرية

التي تعني ح�ية  ، ونطاقها ليصل األمر إىل أبعد معانيه يف تحديد قدرة الدولة بالقدرة الشاملة
ثم ظهر بعد ذلك تيارمن  ، "(١٥)الدولة لقيمها ومصالحها من التهديدات الخارجية والداخلية

وكان  ، يبحث يف كيفية تحقيق األمن وتاليف الحرب الثانية السي� بعد الحرب العاملية ؛األدبيات
  . من نتائجه بروز نظريات الردع والتوازن

ولعل من أبرز من أخرج مفهوم األمن عن أطاره التقليدي هو "روبرت مكن�را" وزير الدفاع 
ل: "إنَّ حيث قا .األمري� األسبق وأحد مفكري االسرتاتيجية البارزين يف كتابه "جوهر األمن ".

سواء منها االقتصادية أو االجت�عية أو السياسية يف ظل ح�ية  ، األمن يعني التطور والتنمية
مضمونة". واستطرد قائالً: "إن األمن الحقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التي 

قية يف كافة تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها؛ إلعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقي
  ". )١٦(املجاالت سواء يف الحارض أو املستقبل

واألمن ليس  ، ويفرس مكن�ر ذلك بأن األمن ليس هو املعدات العسكرية وإن كان يتضمنها
بل األمن يعني التنمية وبدون التنمية ال�كن أن يكون  ، هو النشاط العسكري وإن كان يشمله

فإن النظام  ، فاذا � توجد هناك تنمية داخلية أو عىل األقل درجة أد� منها ، هناك أمن
  . )١٧(واالستقرار يصبحان أمرا صعبا

                                                           
  ٥، ٤) قريش: ١٣( 

(14) G. John Ikenberry and Anne-Marie Slaughter, Forging a World Of Liberty Under Law 
U. S. National Security in The 21 St Chancery Final Paper Of the Princeton Project On 
National Security, Princeton: The Princeton Project Papers Published by The Woodrow 
Wilson School of Public and International Affairs Princeton University, September 27, 
2006, p. 17 . 

 . ١٣، ص٢٠٠٨املركز الدويل للدراسات املستقبلية واالسرتاتيجية، القاهرة، ، األمن القوميعبد املنعم املشاط،  (١٥)
، 1970) روبرت مكن�را، جوهراألمن، ترجمة: يوسفشاه�، القاهرة، الهيئةاملرصيةالعامة للتأليف والنرش، ١٦(

 ١٢٥ص 
 ) املصدر نفسه١٧( 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال            ٨٤           األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
و� تعد مهددات األمن هي القوات النظامية التي تعدها الدولة  ، اتسع املفهوموبذلك 

وهو  ، وإّ�ا اتسع ليشمل أطر أخرى ال ترتبط بالجانب العسكري وحسب ؛ملواجهة دولة أخرى
ما عرب عنه لورنس كروب بقوله" �ثل األمن القومي يف مفهومه املعارص جملة السياسات 
واإلجراءات التي تتخذها دولة لح�ية مصالحها البنيوية التي يهدد النيل منها وجود هذه الدولة 

  . (١٨)كرية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجت�عيةسواء كانت هذه املصالح عس
 "الشعب والدول والخوف " ) يف دراسته املعنونة Barry Buzanوهذا ما دفع باري بوزان(

إليجاد رؤية عميقة حول الدراسات األمنية تشمل جوانب سياسية واقتصادية ومجتمعية وبيئية 
وهذامن شأنه أن يجعل الدول تنخرط  ،  اتساعاوعرب عنها من منطلقات دولية أك� ، وعسكرية

والتفك�بدالمن ذلك باملصالح  " سياسات أمنية مفرطة يف التمركزعىل الذات " يف التغلب عىل
  . )١٩(األمنية لجاراتها

وبذلك تزايد االهت�م �ستويات أمنية بديلة ملستوى األمن الدويل مثل األمن املجتمعي 
ظاهرة االعت�د املتبادل تؤدي إىل زعزعة املرتكزات التي قام عليها النظام واألمن اإلنسا�؛ ألن 

السيايس املبني عىل أساس الدول بوصفها وحدات رئيسة يف العالقات الدولية وتراجعها أمام أطر 
سياسية اك� اتساعا بالشكل الذي ي�ي حقل الدراسات األمنية وحدات ومستويات تحليلية 

  . )٢٠(جديدة
وبغض  ، رغم من هذا التداخل والتشابك يف مفهوم االمن فان الذي يعنينا بهذ الصددوعىل ال

يف  ، هو مفهوم (األمن املجتمعي) ، النظرعن هذه االجتهادات والتفس�ات النظرية ملفهوم األمن
قد شهد هو  ، فمفهوم (األمن املجتمعي) ، محاولة ملعرفة انعكاسات القوات غ� النظامية عليه

وبهذا الصدد يش� الدكتور  ، يف التفس� والتحليل ب� أمن األفراد وأمن الج�عات ، تبايناتاآلخر 
ودرجة شدتها من شخص إىل مصطفى علوي"تختلف مصادر التهديد عىل مستوى الفرد وأنواعها 

ومن وقت إىل آخر وتزداد املسألة تعقيدا باتساع دائرة اتصاالت الفرد الواحد وارتباطاته  ، آخر
ك� تزداد األمور تعقيدا يف التحليل أيضا ملا لها من فروق فردية يف طريقة  ، ملصلحية واملبدئيةا

ويزداد املفهوم تعقيدا عىل مستوي الج�عة في� يتعلق بتعدد  ، إدراك التهديد والتعامل معه
وخصوصا إذا تحول هذا العدد إىل  ، الرؤى واملدركات داخل الج�عة الواحدة بشأن التهديد

االنقسام وفقدان القدرة عىل الوصول إىل اتفاق جمعي حول إدراك الخطر ومصادره والقيم 
  ". )٢١(املهددة وترتيبها من حيث األولوية"

                                                           
أبو ظبي، مركز اإلمارات للدراسات  لورنس كورب، الخليج العر� وإسرتاتيجية األمن القومي األمري�، (١٨)

  ٣٣، ص ٢٠٠٦والبحوث، 
(19) Barry Buzan, People, States and Fear, London, Harvester Wheatsheaf, 1983, pp. 218  
(20) ibid ,p. 220 

 ) والحال نفسه بالنسبة ألمن الدولة الوطني عىل الرغم من أنه قد يكون يف أحد أبعاده خالصة للتفاعل ب�٢١(



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال            ٨٥           األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
وبدأت التنظ�ات حوله ابتداء من طرح  ، )٢٢((األمن اإلنسا�) ونتيجة لذلك برز مفهوم

ثم أخذت بعض الدول يف تبنى املفهوم كأحد  ، ١٩٩٤لبرشية لعام املفهوم يف تقرير التنمية ا
طرح االتحاد األورو�  ٢٠٠٤وىف عام  ، ومن بينها اليابان وكندا ، أدوات سياستها الخارجية

  لالسرتاتيجية األوروبية لتحقيق األمن اإلنسا�. حتى أمىس من املفاهيم الرئيسة يف األمن. 
األمن اإلنسا� يتخذ من الفرد وحدته األساسية يف التحليل وتجدر اإلشارة إىل أن مفهوم 

 ، انطالقاً من أن أمن الدول عىل الرغم من أهميته � يعد ضامناً أو كفيالً بتحقيق أمن األفراد
واألك� من ذلك أنه يف أحيان كث�ة تفقد الدولة الرشعية فتتحول ضد أمن مواطنيها. ومن هذا 

وذلك  ، إلنسا� ىف محاولة إلدماج البعد الفردي ضمن دراسات األمناملنطلق برز مفهوم األمن ا
من خالل الرتكيز عىل تحقيق أمن األفراد يف داخل وعرب الحدود بدالً من الرتكيز عىل أمن الحدود 

وهو ما جاء انعكاساً ملجموعة كب�ة من التحوالت التي شهدتها البيئة الدولية ىف فرتة ما  ، ذاته
و التي كشفت عن مدى خطورة مصادر تهديد أمن األفراد وعدم مال�ة  ، اردةبعد الحرب الب

  . )٢٣(االقرتاب التقليدي لألمن لتحديد السبل الكفيلة بتحقيق األمن اإلنسا�
                                                                                                                                               
أمن الفرد وأمن الج�عات القا�ة داخل املجتمع السيايس لتلك الدولة، إال أنه يتسع ألبعاد وعنارص أخرى 
تجعله أكرب من أن يكون مجرد جمع أمن أفراده وأمن ج�عته، وعيل املنوال نفسه ال �كن عد األمن اإلقليمي 

إلقليم، وهكذا الحال أيضا بالنسبة لألمن مجرد حاصل جمع األمن الوطني لكل الدول الواقعة يف نطاق ذلك ا
الدويل، واألمن العاملي مصطفى علوي، األمن اإلقليمي ب� األمن الوطني واألمن العاملي، (سلسلة املفاهيم)، 

  .٢٠٠٥)، ٤املركز الدويل للدراسات املستقبلية واإلسرتاتيجية، القاهرة، السنة األوىل، العدد (
عنى به دراستنا هو عملية خلق توازن فعيل ب� الخصوصية (الثقافية/ الدينية  الذي تويبقى االمن املجتمعي 

اللغوية/ العرقية) و رضورة بناء منطق االندماج القومي للمواطن� يف بناء مجتمع تعددي و عادل ينظر يف 
  ذلك:

Rob McRae: "Human security in a globalized world" in Rob McRae & Don Hubert, eds. 
"Human security and the new diplomacy: Protecting perpol,e promoting peace", Montreal: 
McGill University Press, 2002, Pp. 18_25 

برز مفهوم األمن اإلنسا� يف النصف الثا� من عقد التسعينيات من القرن العرشين كنتاج ملجموعة  )٢٢(
التحوالت التي شهدتها فرتة ما بعد الحرب الباردة في� يتعلق بطبيعة مفهوم األمن، ونطاق دراسات األمن. إذ 

� يعد كافيًا للتعامل مع طبيعة  -واقعيوهو املنظور ال- أثبتت خربة الحرب الباردة أن املنظور السائد لألمن 
القضايا األمنية ومصادر التهديد فرتة ما بعد الحرب الباردة، والحاجة لتوسيع منظور األمن ليعكس طبيعة 

االنسان اوال، -: خديجة عرفة، تحوالت مفهوم االمنمصادر التهديد فرتة ما بعد الحرب الباردة. ينظر يف ذلك
    متاح عىل الرابط اال�:

http: //www. islamonline. net/arabic/mafaheem/2003/09/article01. shtml 
متاح عىل  خديجة عرفة، مفهوم وفضايا األمن اإلنسا� وتحديات اإلصالح يف القرن الحادي والبعرشين )٢٣(

  الرابط اال�: 
http: //www. emasc. com/content. asp?ContentId=2630 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال            ٨٦           األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
وإ�ا حتى عىل إدراك أمن الج�عة  ؛واألمر� يقترص عىل إدراك األمن الفردي وحسب

السي� يف الدول التي تتشكل من تعدد اجت�عي  ، الواحدة أواملجموعات االجت�عية املختلفة
فمفهوم األمن يزداد تعقيدا عىل مستوى الج�عة في� يتعلق بتعدد الرؤى  ، واسع ومتباين

وخصوصا إذا تحول هذا العددي إىل  ، واملدركات يف داخل الج�عة الواحدة بشأن التهديد
حول إدراك الخطر ومصادره والقيم  االنقسام وفقدان القدرة عىل الوصول إىل اتفاق جمعي

  . )٢٤(املهددة وترتيبها من حيث األولوية
ويبدو أن ذلك أسهم يف إيجاد فكرة مفادها أن األمن القومي له جوانب اجت�عية تعكس 

وهذا يتطلب من الدولة تعبئة القوى االجت�عية باختالف مراكزها يف  ، العالقة الوطيدة بينه�
فهذه األخ�ة � تعد  ، ركة يف مواجهة ج�عية لتحديات األمن القومياملجتمع من أجل املشا

مرتبطة بالسياسة الفوقية (القيادة) أو معزولة عن املؤثرات االجت�عية التي أصبحت وثيقة 
  . )٢٥(الصلة باألمن القومي نتيجة تعقيدات الحياة املعارصة

عىل الرغم من أنه قد  ، نفسهوال ريب أن هذا الوضع سيلقي بظالله عىل األمن الوطني 
يكون يف أحد أبعاده خالصة للتفاعل ب� أمن الفرد وأمن الج�عات القا�ة داخل املجتمع 

إال أنه يتسع ألبعاد وعنارص أخرى تجعله أكرب من أن يكون مجرد جمع  ، السيايس لتلك الدولة
  ليشكل ما يعرف اليوم باألمن املجتمعي.  ، أمن أفراده وأمن ج�عته

يف سياق  ، يتع� تحديد موقف واضح منها ، ويف هذا الصدد تثار مجموعة من األسئلة
  لعل من أبرزها ما يأ�:  ، البحث عن األمن املجتمعي

األمن ملن؟ لصالح أية قيم؟ يف مواجهة أي شكل من املخاطر؟ وما الوسائل املستعملة 
  لتحقيق هذا األمن؟

 Charles ) ها يف املخطط الذي رسمه (وقد تم اإلجابة عن هذه األسئلة وغ� 
Hermann .عن طبيعة العالقة ب� األمن الدويل واألمن املجتمعي واألمن اإلنسا� 

  
  

   

                                                           
  ١٠) مصطفى عليوي، مصدر سبق ذكره، ص٢٤(
) خ�الدين العايب، األمن يف حدود البحراألبيض املتوسط يف ظالل التحوالت ا لدولية الجديدة، رسالة ٢٥(

  .١٤، ص ١٩٩٥ماجست� يف العالقات الدولية، جامعة الجزائر، معهدالعلوم السياسية، 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال            ٨٧           األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
  Charles Hermann ) مخطط (

  عن طبيعة العالقة ب� األمن الدويل واألمن املجتمعي واألمن اإلنسا�
 اإلنسا� األمن األمن املجتمعي األمن الدوال�  مؤرشات املقارنة

 الدول األمن ملن؟
 املجموعات

 األقليات
 األفراد

 القيم املهددة
 ، الوحدة الرتابية

 االستقالل
 الهوية املجموعاتية

 
 ، الرفاهيـة ، السالمـة

 الحريـة

األمن يف مواجهةأية 
 مخاطر؟

 املأزق األمن ي
 

 املأزق املجتمعي
 

عدم تلبية الحاجات 
 األساسية للفرد

 

 الدول األخرى التهديدمصادر 
املجموعات األخرى أو الدول  ، املجتمع ، السلطة

 األخرى (عىل شكل عنف مبارش أو بنيوي)

 وسائل تحقيق األمن

استخدامالقوة 
 العسكرية بشكل منفرد

التسلـح وتوازن القوى  - 
 (الواقعية)

تدخل القـوة العظمى  - 
لوضـع ضـوابط عىل 

 سلوكات الدول
 توظيـف القـــوة - 

  االقتصادية

تنسيق استخدام جميع 
و سائل الضغط إللزام 
أطـراف النـزاع عىل 

 إيقاف العنف. 
العمل عىل الدروب  - 

 الثالثة للدبلوماسية. 
التنمية االقتصاديـة  - 

املتساندة لتحقيق سـالم 
 متساند. 

استخدام القوة بشكل 
 ج�عي. 

الضوابط املؤسساتية - 
 والدمقرطة

 التنمية االقتصادية - 
 املتساندة. 

  

 دور الطرف الثالث
التدخل بحسب ما �ليه 

 املصلحة الوطنية
 التدخل ألغراض إنسانية

 (االعتبارات األخالقية واإلنسان ية)

قيود تدخل الطرف 
  الثالث

طبيعة وواقع التحالفات 
  الدولية

مصالح الدول الكربى (سوء استخدام  ، السيادة
التدخل اإلنسا�) غياب إجـ�ع دولـي حول معاي� 

  إجازة التدخل
Kanti Bajpai  ، Human Security: Concept and Measurement  ، Kroc Institute 
Occasional Paper August 2000  ، p. p 40  ، 48 

 
األمن الفردي واالمن املجتمعي واالمن  يتضح من املخطط السابق أن هناك ترابطا كب�ا ب�

و هذا الرتابط يتضح كث�ا يف الدول التي تتكون مجتمعاتها من تعدديات اجت�عية  ، الدوال�
وقد ارتبط مفهوم األمن  ، وتحظى بعض مكوناتها عىل أغلبية وإن كانت بسيطة ، مختلفة



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال            ٨٨           األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
األحزاب املسيطرة عىل النظام  أو أمن ، الدوال� بأمن النظام السيايس ضد أي تهديد يطاله

االمر  ، السيايس دون مراعات ألمن الج�عات االجت�عية املختلفة أو تصوراتها وحاجتها لألمن
أو ر�ا فقدان ما يسمى  ، الذي يجعل األمن املجتمعي عرضة لالخرتاقات والتهديدات املستمرة

فقدان ما يسمى باسرتاتيجية  أو ، باألمن الوطني ودخوله بحالة من الضبابية وعدم الوضوح
 . )٢٦(األمن الوطني. التي تعرف باسم(املازق األمني املجتمعي)

املجتمعي سيقود إىل ما يعرف بظاهرة الدولة العاجزة أو الدولة  يوال شك أن املأزق األمن
التي توصف بانها محطة  ، س�اليون) ، أفغانستان ، رواندا ، العراق ، (الصومالالفاشلة مثل

ويف خضم ذلك يختفي تحكم الدولة بإقليمها وتنتفي مظاهر  ، ، للنزاع ب� املجموعات اإلثنية
واملهم يف ذلك هو أن املجموعات  ، سيطرة الحكومة واحتكارها الستخدام القوة ووسائل القهر
ستيالء عىل السلطة؛ ألن ليست لال  ، املتناحرة تتبنى اسرتاتيجية إشاعة الفوىض لتحقيق أهدافها

باتباع أسلوب جديد للمواجهة باستخدام  ، ذلك ليس يف حدود إمكاناتها؛ وا�اإلشاعة الفوىض
  . )٢٧(العصابات اإلجرامية وتوريطها يف أع�ل إجرامية محظورة دوليا ، امليليشيات شبه العسكرية

بدأت أركان إذ  ، العامليةويبدو أن ذلك كان من انعكاسات العوملة عىل السياسة األمنية 
التي  ، الدولة الوطنية بوصفها فاعال يف العالقات الدولية تهتز وتضطرب بنظر اللتحوالت العميقة

 ، ويف مختلف امليادين اإلقتصادية والسياسية واإلعالمية ، صاحبت هذه الظاهرة (العوملة)

                                                           
املأزق املجتمعي، الذي ينتج بحسب رأيه عن "غياب األمن املجتمعي، بانه" إحساس  Moller) ويعريف ٢٦(

املجموعة املعنية بأن هناك مساسا �كونات هويتها كاللغة، والثقافة، والّدين، والهوية والعادات، أو بأن 
  تطورها ال يتم يف ظروف مقبولة" 

Bjorn Moller, “The Concept of Security: The Pros and Cons of Expansion and 
Contraction”, a paper submitted to the 18th Conference, IPRA, Finland, 2000 

أن املأزق األمني يتمحور حول الهوية، حول ما �ّكن املجموعة من اإلشارة إىل نفسها بضم�  Buzanويضيف 
لتطوري. فهي عملية تفاعلية مستمرة للتحكم يف املطالب امللحة "نحن"، لكن مكمن التحدي هنا هو جانبها ا

وإشباع حاجات معينة، حيث يلعب اإلدراك والّذاتية دورا مه�. غ� أن هذا املسار التفاعيل قد يقود إىل مأزق 
أمني مجتمعي إذا أصبحت الهوية جوهرا للرصاع عىل املصالح وسندا للسعي من أجل الهيمنة أو سندا لبنية 

لعالقات القا�ة مع املجموعات األخرى. ويتضح ذلك يف تغليب مظاهر "األنا" عىل املظاهر التعاونية، وهذا ا
بااللتجاء إىل املجموعات اإلثنية كإطار للرصاع من أجل البقاء، وكض�ن وحيد لألفراد للحصول عىل الح�ية يف 

  مناخ يسوده الخوف. ينظر بذلك
Barry Buzan, “Rethinking Security after the Cold War”, in Cooperation and Conflict (Vol. 
32, n° 1, 1997), p 10 
(27) Charles Hermann et al. eds. “Violent Conflict in the 21st Century: Causes, Instruments, 
Mitigation” (IL: American Academy of Arts and Sciences, 1999. p 11 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال            ٨٩           األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
ون الدول يف تدب� وظائفها ينافس ، عىل املرسح الدويل )٢٨(وغ�ها؛ وبسبب بروز فاعل� جدد

لذلك أدرجت الدراسات األكاد�ية للسياسة الدولية  ؛التي عرفت التباسا شديًدا ، السياسية
ومن ب� أهم تلك املواضيع يذكر  ، مواضيع جديدة يف أجندة الباحث� عىل الصعيد العاملي

)Wetterفهي  ، ..لة والهجرة.واإلرهاب ومستقبل الدو  ، ) قضايا النزاعات اإلثنية والبيئية
. من ب� النقاشات النظرية هو توسيع ٢٩)(ستشكل محورا لنقاش نظري عىل طول السن� القادمة

املجال النقدي ليشمل الدراسات األمنية و ذلك من خالل إدراج عددا من املتغ�ات التي عدلت 
ك� حولت أيضا مركزية التهديدات و املخاطر من الطبيعة  ، من مركزية الدولة و منطقها

الخ ) مع اإلقرار  ...لغوية ، عرقية ، ثقافية ، الصلبة ( العسكرية و االقتصادية ) إىل اللينة (بيئية
أيضا بتنامي دور الفواعل غ� الدولية يف حركيات الالأمن و هذا ما أدى إىل توسيع مجال و 

املجتمعات و اإلنسان الذي أصبح وحدة أساسية يف  ...الدول ، الدويل منطق األمن ليشمل النظام
 .)٣٠(منظور األمن اإلنسا�

ويبدو أن املازق األمني املجتمعي يشكل أحد املواضيع الرئيسة التي ستحظى باهت�م 
وشكل دافعا للتدخل الدويل  ، الدارس� بوصفه مصدرا من مصادر تهديداألمن اإلقليمي والدويل

وذلك يفرس حقيقة ترابط األمن  ، فوجد له مربرا ومرشوعية يف القانون الدويل اإلنسا� ، اإلنسا�
  واألمن العاملي).  ، وأمن الدول ، �ستوياته الثالثة (أمن األفراد والج�عات

   

                                                           
جونروجيب أننا ال �لك حتى قاموسا تكفي مفرداتهل وصف القوى الجديدة (الفواعل ) قد وصفهم ٢٨( 

الجدد) التي تحدث التحول الحايل يف السياسة العاملية املعارصة، نقال عن بول كندي، االستعداد للقرن الواحد 
  ٣٨، ص ١٩٩٨والعرشين، ترجمة نظ�جاهل، الجزءاالول، دار االزمة الحديثة، لبنان، 

ن أن تدخل الج�عات اإلرهابية واملليشيات، واألحزاب السياسية املسلحة، من ضمن الفواعل الجدد ملا و�ك
  لهم من تاث� باألمن املجتمعي وانعكاساته اإلقليمية والدولية. 

(29  ) Gustav A. Wetter, Economic Theories of Imperialism and War, New York, frederich. 
apraeger, 1963, pp. 148-151.  
(30  ) Kanti Bajpai: "Human Security: Concept and measurement", Kroc Institute Occasional 
Paper, 19, 2000 cf: www. nd. edu/Krocinst/ocpapers/op_19_1. pdf 
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 :ما ا  

ةم :ا ا  وام ّا  ِاتر او  
إنَّ فهم خلفية نشأة القوات غ� النظامية وتطورها أمر يف غايةا ألهمية ويشكل مدخال مه� 

ومن أجل  ، لفهم تداعيات القوات غ� النظامية عىل األمن املجتمعي الوطني واإلقليمي والدويل
  ع البد من دراسة النقاط اآلتية: الولوج يف هذا املوضو 

  
  ور اات  ا:  ة ر  م :ا اول

� تكن القوات غ� النظامية حكراً عىل شعبا معينا أو من ابتكارات األنظمة السياسية يف 
وإلقاء نظرة فاحصة  ، وإ�ا هي امتدادات تاريخية شهدتها الكث� من الدول ؛دول عا� الجنوب

   .عليها تفهم من خاللها مس�ت تطور هذه القوات
وتجدر االشارة اىل ان القوات غ� النظامية كانت هي األسبق يف التأسيس من القوات 
النظامية؛ ألن الحاجة إىل األمن دفع املجموعات االجت�عية لتنظيم نفسها من أجل توف� 

 ، تدار عن طريق حشد القادرين عىل حمل السالح جميعاوكل الحروب كانت  ، الح�ية واألمن
وحتى بعد تأسيس االمربوطوريات كانت الحروب  ، فكل رجال القبيلة كانوا مكلف� بالح�ية

تدار عن طريق إعالن النف� العام لكل من يستطيع حمل السالح بغض النظر عن مهنته وعمله 
وبقي هذا التداخل  ، ي�ت إىل قوات نظاميةثم رسعان ما تحولت هذه التنظ ، يف خارج الحرب

  ب� الطرف� بارزا وواضحا عىل مر العصور. 
من جانب آخر حتى بعد تأسيس القوات النظامية فإن تعرض الجيوش إىل الخسارة والهز�ة 

يف محاولة إلعادة تنظيم  ، يف الحروب كانت مدخال مه� يف اللجوء إىل القوات غ� النظامية
ويف حالة فشلهايف ذلك فإن القوات النظامية رسعات ما تتحول  ، ادة هيبتها ومكانتهاوإع ، نفسها

  أو قوات شعبية �ارس دور القوات غ� النظامية.  ، إىل قوات مليشيات
 ، ويبدو أن تعرض الدول إىل االحتالل والغزو يعد العامل األبرز يف ظهور القوات غ� النظامية

حتلة من تشكيل قوات نظامية فتلجأإىل تشكيل مجموعات تعتمد ألنها ال تستطيع الدول امل
بل إن الكث� من الجيوش كانت انبثاقا من هذه  ، حروب العصابات ملواجهة القوات املحتلة

  ومارست دورا مه� يف تحقيق االسقالل لبلدانها.  ، القوات الشعبية
النظامية فإن التمييز الواضح وبغض النظر عن هذه التربيرات والتنظ�ات لنشأة القوات غ� 

 ، والرتكيز عىل التخصص وتشكيل املؤسسات ، ب� الطرف� بدأت مالمحه مع تقسيم العمل
ور�ا كان الجيش النظامي األول  وأرجع املفكر عزمي بشارة ذلك إىل الجيش االنكشاري بقوله"

 ، أرسى وصبية مخطوف�يف التاريخ هو الجيش االنكشاري العث��. وليس صدفة أنه بُِنَي من 
منتزع� من قراهم وعائالتهم يف الواقع. وأسكنوا يف معسكرات خاصة خضعوا فيها لتدريب 
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 ، ودرّب بعضهم للعمل يف ديوان السلطان ، وتثقيف عىل الوالء للسلطان ، ريايض وعسكري
  . )٣١(�كن اعتباره أول جيش مدرب محرتف ومنظم يف أوربا ..ومرافقه املختلفة.

بيد أن ذلك ال يعني أن  ، الرغم من مصداقية هذا القول وتوافقه مع الجيوش الحديثة عىل
تجربة االنكشاري� هي التجربة الوحيدة فقد سبق تجربة االنكشاري� تنظ�ات م�ثلة منذ 

وكذلك ما أكداه ماركس ولين�  ، )٣٢(وما نظر له أفالطون يف جمهوريته ، دولة املدن اليونانية
فقد أوضحا األهمية الكربى لتنظيم الطبقة العاملة وتدريبها  ، مؤسسا النظرية الشوعية العلمية

 ..عىل حمل السالح بالنسبة لقضية انتصار الثورة االشرتاكية وتدعيم النظام االجت�عي الجديد.
وأطلق لين� شعارالدفاع عن  ، يةفوضعا فكرة أساس الدفاع املسلح عن املكتسبات االشرتاك
وذكر إنجلز ذلك بقوله"إذا ما  ، ")٣٣(الوطن االشرتا� بوصفه محورا للربنامج العسكري للربولتاريا

انترصت االشرتاكية يف البلدان الرأس�لية الرئيسية يف وقت واحد فإنه من املمكن يف هذه الحالة 
وفرس انجلز ذلك بقوله"  ، ")٣٤(شعبية بدال عنهاترسيح الجيوش النظامية الدا�ة وإقامة مليشيا 

  : )٣٥(لألسباب اآلتية ، يف املجتمع الشيوعي لن يفكر أحد يف االحتفاظ بالجيوش الدا�ة
  ألنه لن تكون هناك حاجة الستخدامها للحفاظ عىل النظام الداخيل.   - أ

 وألن حروب الغزوال�كن أن توجد يف ظل املجتمع الشيوعي.   - ب
 و لن تكون هناك حاجة لالحتفاظ بجيش دائم ألغراض الدفاع.   - ت

و� يخف لين� توجهاته بتأسيس ميليشيا برولتارية ذات ضباط منتخب� من صفوفها ونادى 
مع االهت�م بتدريب الربولتارية تدريبا عسكريا وبإعداد كوادر  ، بالغاء املحاكم العسكرية

  :)٣٦(سكري القديم أكد إنجلز عىل طريق� وه�ومن أجل اإلطاحة بالجهاز الع ، عسكرية

  تسليح الع�ل وتشكيل امليليشيا الربولتارية وفرق الحرس األحمر.  -

العمل عىل بث الروح الثورية يف صفوف الجيش والبحرية وكسب الجنود والبحارة إىل  -
 صفوف االربولتارية. 

وأكد بأن الحرس األحمر هو الشكل املثايل ملليشيا الربولتاريةوتكون فرق الحرس األحمرمن 
 أك� العنارص املمثلة للطبقة العاملة وعيا وتشكل يف كل املراكز الصناعية الهامة. 

وعد القوة الضاربة  ، ١٩١٧يف اكتوبر  ٢٠٠٠٠٠وشكل الحرس األحمر الذي بلغ تعداده 

                                                           
  ) عزمي بشارة، املصدر سبق ذكره٣١(
  ١٠٩افالطون، املصدر سبق ذكره، ص  )٣٢(
  ٧ص  الجيش، ترجمة رفعت سعيد، بال،لين� وبناء ) لين�، ٣٣(
  ٢٣املصدر نفسه، ص) ٣٤(
  املصدر نفسه )٣٥(
  ٢٩) املصدر نفسه ٣٦(
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  . )٣٧(وبر االشرتاكيةاألساسية لثورة أكت

وكان لها دور قيادي يف  ، )٣٨(وعرف العا� العديد من التجارب يف تشكيل املليشيات الوطنية
القاعدة الثورات الليربالية يف أوروبا وأمريكا. ويجسد هذا النوع من املليشيات يف أمريكا 

للمجموعة املشاركة من املدني� املسلح� مع القدرة عىل اإلرشاف عىل السلطات  التنظيمية
ويشكل هذا املرشوع جنبا إىل جنب مع الجيش  ، حال إذا ُعّدت غ� رشعية ومقاومة طلباتها يف

توماس ( وك� يرى ، الوطني املجسم االختياري لجميع الهيئات العامة والالمركزية اإلقليمية
"أن امتالك الحكومة وتحكمها يف  ، الناطق الرسمي لهذه املجموعة من املفاهيم )جيفرسون

يف ح� أن وجود املليشيات املسلحة املدنية يُجرب  ، الجيش الرسمي يعد وسيلة لالستبداد
  . )٣٩(الحكومة عىل أخذ اإلرادة الشعبية بع� االعتبار"

أن هذا القول فيه مصداقية يف املجتمعات املتقدمة التي تكون فيها املليشيات قريبة ويبدو 
بين� يجانب الصواب يف الدول  ، إىل التنظي�ت االجت�عية منها إىل التنظي�ت الدوالتية

املتخلفة التي تتحالف فيه الجيوش الرسمية مع املليشيات املسلحة وتكونا وسيلت� بيد 
  ة الطغيان واالستبداد ضد معارضيها وحتى ضد املجتمع بعمومه. الحكومة مل�رس

عىل شكل حشد  ، ولقد عاد مصطلح املليشيات املدنية للظهور متكيفا مع الظروف الحالية
للمجموعات املسلحة مثل: الس�ح للمواطن� بحمل السالح يف ظل ح�ية الدستور يف الواليات 

املليشيات الحزبية يف أوروبا يف عقد  ، يف الثورات االشرتاكيةمليشيات الع�ل  ، املتحدة األمريكية
ولجان الدفاع عن الثورة الكوبية أو الدورات  ، واملجموعات املسلحة يف أمريكا الالتينية ١٩٣٠

  . )٤٠(٢٠٠٠-١٩٨٠املحلية ضد اإله�ل التي حصلت يف أوروبا وأمريكا يف الفرتة الواقعة ب� عامي 
فان وجود القوات غ� النظامية يستدعي توفر رشوط معينة فيها  وبغض النظر عن� تقدم

 : )٤١(لعل من ابرزها ما يا�
 يجب ان يكون عىل رأس هذ القوات مسؤول او قائد محدد

 أن تحمل هذه القوات عالمة مميزة أو شارة ثابتة وواضحة �يزهم عن بعد. 
 وكذلك يجب أن يحملوا األسلحة علناً و بوضوح. 

 ذلك ان يتقيدوا يف عملياتهم بقوان� الحرب وأعرافها. واألهم يف 
وا�ا عصابات او ج�عات  ؛فان القوات ال تعد غ� نظامية ؛ويف حالة عدم توفر هذه الرشوط

                                                           
  ٣٠) املصدر نفسه، ص ٣٧(
للحرس  ماهي منظمة من املدني� تم تسليحها بعيدا عن الجيش أو الرشطة السياسية، مشابهه إىل حد  )٣٨(

  .والحرس املد� الوطني
  /https: //ar. wikipedia. org/wiki) ينظر يف ذلك املليشيا الوطنية، متاح عىل الرابط اال�:  ٣٩(
  ) املصدر نفسه٤٠(

  ١٧٥) محمد املجذوب، املصدر سبق ذكره، ص٤١( 
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 مسلحة او ج�عات ارهابية وتعد خارجة عن القانون. 

االجت�عي هي نتاج الفكر  ، يتضح مّ� تقدم أن القوات غ� النظامية وتسمياتها املتعددة
فشهد العا� تجارب عدة منها ما  ، وهي ليست حكرا عىل مجتمع مع� أو شعب بعينه ، العاملي

ومنها ما  ، مارس دورا فاعال وحيويا يف ح�ية بالده من املخاطر والتهديدات الداخلية والخارجية
  ويبقى لكل بلد تجربته الخاصة بذلك.  ، دون ذلك

  
  اات  ا  ا ا:ا ام: امت 

 ، للقوات العسكرية سواء كانت نظامية او غ� نظامية انعكاسات عدة عىل االمن املجتمعي 
بيد ان انعكاسات القوات غ�  ، ويف مختلف دول العا� سواء كانت متقدمة ام دون ذلك

ظامية السي� يف املجتمعات ذات النظامية تكون اك� وطاة عىل االمن املجتمعي من القوات الن
السي� وان العرص الحديث شهد جدال واسعا حول القوات غ�  ، التعددية االجت�عية والعرقية

يؤكد احده�  :من حيث الرضورة والجدوى /وانقسم الراي حول ذلك عىل اتجاه� ، النظامية
تربز الحاجة اىل تفحص كال  وهنا ، عىل الدور االيجا� بين� يركز الثا� عىل الدور السلبي

  االتجاه� وك� يا�: 
  اوال: االنعكاسات االيجابية للقوات غ� النظامية عىل االمن املجتمعي:

تسوق االنظمة السياسية الداعمة او املشكلة للقوات غ� النظامية العديد من املربرات 
البعض منها يحمل جانب من الصواب والبعض االخر دون  ، والحجج ملرشوعية هذه القوات

ولعل من ابرز الحجج التي تقدمها هذه االنظمة هي االنعكاسات االيجابية لدور هذه  ، ذلك
وهو ما  ، اذ تساهم هذه القوات يف ح�ية املكتسبات والحفاظ عىل الوحدة الوطنية ، القوات

اذ اكد عىل أنها رضورة ألمن الدولة وهذا  ، مريكيةذهب اليه راي واسع يف الواليات املتحدة اال 
ملا كانت املليشيا حسنة ما ذهب اليه نص التعديل الثا� لنص الدستور األمري� إذ يقول"

فعليه ال يجوز مصادرة حق الناس يف اقتناء السالح  ، التنظيم رضورية ألمن الدولة الحرة
  ". )٤٢(وحمله

ويبدو أن هذه الفقرة يدور حولها نقاش ساخن اليوم ب� من يعارضون حرية امتالك 
  : )٤٣( وانقسم األمريكيون يف تفس� هذا الحق عىل مذهب� وه�األسلحة ومن يدعون إليها. 

الذي قرص الحق يف حمل السالح عىل الواليات املكونة  ، : مذهب التفس� الج�عيأحده�
وإليهم ينتمي الليرباليون الد�قراطيون بصورة عامة. فقالوا إن اآلباء  ، لالتحاد األمري�

                                                           
  ديل الثا� للدستور متاح عىل الرابط اال�:) ثقافة السالح االمريكية والتع٤٢(

 http: //www. alrakoba. net/articles-action-show-id-68648. htm 
  ) املصدر نفسه٤٣( 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال            ٩٤           األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
املؤسسي� أرادوا أن تتمتع بهذا الحق الواليات املكونة ألمريكا الفدرالية حتى ال تطغى عليهم 

  بجيشها املحرتف. 
الذي يرى أن من حق املواطن حيازة السالح وحمله بإطالق.  ، : مذهب التفس� الفردياآلخر

و إىل هؤالء ينتسب الجمهوريون الذين يرون يف كل ترشيع يضيق عىل هذا الحق لرضورة ما 
  خرقاً للدستور. 

فعندما  ، وال يقترص االمر عىل الفكر اللربايل االمري� وا�ا حتى الفكر االشرتاكية العلمية
انترصت ثورة اكتوبر يف روسيا كتب لين� " اصبح واجب الدفاع عن منجزات االشرتاكية واجبا 

لقد وجهت الربولتاريا التي حققت انتصارها يف بلد واحد باملعتدين االمربيال�  ، عمليا مبارشا
ها والقادرة والثورة املضادة يف الداخل وكان حت� عليها ان تؤسس منظمتها العسكرية الخاصة ب

عىل الدقاع عن مكتسبات االشرتاكية وعن مصالح الشعب العامل يف بلدها وعن مصالح الثورة 
  . )٤٤"(العاملية

ومعظم  ، واشرتطا ماركس وانجلز للمليشيا الربولتارية أن تكون ذات تكوين برولتاري
شرتاكية سوف الضباط نابع� من صفوف الربولتارية ويفرسون ذلك بحجة أن ح�ة املكاسب اال 

وذلك طاملا يطلب منهم فقط اإلسهام يف  ، يظهرون حت� صالبة ال مثيل لها وبطولة ج�عية
  . )٤٥(حروب تحرير عادلة

وهو ما ذهبت اليه كل تشكيالت القوات غ� النظامية يف دول العا� االخرى السي� يف دول 
نظامية من اجل ح�ية مكتسبات فقد جاءت تجارب القوات غ� ال ، العا� الثالث ومنها العراق

الثورة املتمثلة يف النظام الجديد من (املقاومة الشعبية يف عهد عبد الكريم قاسم اىل الحشد 
  الشعبي قي العهد الجديد). 

 التعبئة قوات تاسيساذ تم  ، ١٩٧٩وكذلك ما جرى يف ايران بعد نجاح الثورة االيرانية عام 
اذ دعا قائد  ، ١٩٧٩ عام نهاية ”)املتطوعون“ (أي ”الباسيج”بـ املعروفة العسكرية شبه الشعبية

لح�ية الثورة ونظامها ” جيش من عرشين مليون رجل“الثورة اية الله الخميني إىل إنشاء 
فتأسست هذه املنظمة األمنية من مؤيديه املخلص�. ويش� باحثون إىل أن  ، السيايس والديني

من الحزب الذي أسسه شاه إيران محمد رضا بهلوي  قوات الباسيج ليست سوى نسخة مطورة
وأراده قاعدة شعبية مكينة لح�ية نظلم حكمه  ، (يعني البعث أو النهضة)” راستاخيز“وس�ه 

 ، والتغلغل يف مفاصل املجتمع. لكن الخميني قام بالعمل الذي حاوله الشاه بطريقة أك� ذكاء
ة ارتباطا عضويا بجسم الجيش اإليرا� الذي تألف إذ ما ميز قوات الباسيج هو أنها جاءت مرتبط

وهي جميعها من الكوادر املدربة  ، من الحرس الثوري اإليرا� وكتائب الحرس الثوري اإلسالمية

                                                           
  ١١الجيش ترجمة رفعت سعد، بال ص) لين�، لين� وبناء ٤٤(

  ٢٣) املصدر نفسه، ص ٤٥(



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال            ٩٥           األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
 . )٤٦(قتاليا وعسكريا

ونظرًا لنجاح املليشيات يف تحقيق مهامها قام الربملان اإليرا� بتوفيق وضعها القانو�؛ حيث 
نوفمرب/ ترشين الثا�  ٣ففي  ، القانون بوصفها قطاع من قطاعات الرشطةرشع لها وضع يف 

صدر القانون بوصف "الباسيج" قطاع رشطي لقمع االنتفاضات الحرضية ذات الخلفية  ١٩٩٢
 االقتصادية.  

في� ال يعرف بالتحديد عدد مع� ملليشيات الباسيج؛ حيث إنها تقوم عىل التطوع الشعبي 
مثل املدار واملكتبات  ، ني يف قطاعات الشعب اإليرا� ومؤسساته املختلفةملؤيدي نظام الخمي

 م� يجعل تحديد عدد لها أمر يف غاية الصعوبة.  ، الحكومية واملؤسسات التعليمية
تضم كل منها  ، كتيبة ٢٥٠٠يصل عدد كتائب الباسيج إىل  -وبحسب بعض التقارير- بيد أنه 

 . ) ٤٧(عضًوا مسلًَّحا ٣٥٠إىل  ٣٠٠من 
فان االمر يبدو بالنسبة لالنظمة الرئاسية (العسكرية  ، وال يقترص االمر عىل العراق وايران

�كنت من تكوين مليشياتها الخاصة تحت مسميات الحرس الجمهوري او الوطني او  ، اصال
القوات الخاصة وربطها بشبكة من العالقات العائلية او القبلية ومنحها صالحيات واسعة لح�ية 
النظام م� جعلها عنرصا موازنة مع الجيش الرسمي الذي �سكه بقوة عرب املغريات واملناقالت 

اما االنظمة امللكية التقليدية فقد مارست  ، الرتقيات واالقاالت وحتى التصفيات املفاجئة او
سياسة موازية ملثيالتها يف تكوين الحرس الوطني او االم�ي واخضعته لشبكة الوالءات العائلية 

  . )٤٨(والقبلية وجعلته منافسا طبيعيا للجيش وكانت اك� سخاء عليه من الجيش
ربرات االيديولوجية واملصلحية التي تسوقها االنظمة السياسية عىل وبغض النظر عن هذه امل

تشكيلها للقوات غ� النظامية فان التجارب العاملية قد اثبتت ان بعض هذه القوات قد مارست 
  وك� يا�:  ، السي� يف اوقات االزمات والحروب ؛دورا ايجابا عىل االمن املجتمعي

الل من دولة اخرى فانها تكون بامس الحاجة اىل عندما تتعرض الشعوب اىل حقبة احت -١
او للقيام �همة تحرير هذه الشعوب  ، اما لح�ية املواطن� من جيش االحتالل ، قوات عسكرية

وقد اتبتت التجربة العاملية ان شعوب كث�ة استطاعات تشكيل قوات  ، من االحتالل االجني
ولعل  ، تى تحرير بلدانها من االحتالل االجنبيشعبية او غ� رسمية مارسة مهمة الدفاع عنها وح

                                                           
إحدى القوى الضاربة …) مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية، وحدة الدراسات اإليرانية لباسيج٤٦(
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وكذلك املليشيات  ، من ابرز االمثلة هي املقاومة الشعبية الفرنسية ضد االحتالل االملا�

فضال عن املقاومة الشعية  ، االمريكية التي قادت حرب التحرير من االستع�ر االنكليزي
لحركات التحرر يف دول مختلف عربية منها واجنبية لعل من ابرزها الجزائر وفلسط� وغ�ه� 

 من البلدان التي تعرضت لالحتالل
ان تشكيل هذه القوات وبغض النظر عن االسباب فان جدوها ينطلق من ثقة املجتمع  -٢

تكون هناك قوات من ابناء املناطق تتوىل مهمة  فاملواطن يشعر باالمن واالستقرار عندما ، بها
وتكون هذه الوحدات وان كانت غ� نظامية مصدرا من مصادر  ، فتتفاعل معها ايجابا ، ح�يتها

ولعل الوحدات التي شكلتها  ، الدمج االجت�عي حتى يف املجتمعات ذات التعددية االجت�عية
حركات مسلحة مثل االرغون وغ�ها  الحركة الصهيونية خ� دليل عندما قامت بتشكيل

استطاعت من خىلها توحيد املجموعات االجت�عية القادمة اىل ارسائيل من قوميات وبلدان عدة 
 مختلفة ثقافيا واجت�عيا. 

عندما �ر البالد بازمة اقتصادية او سياسية اوغ�ها من االزمات فان الشعوب تتفاعل  -٣
ا قوات غ� نظامية من اجل املساعدة يف حل االزمة او انقاذ ايجابا مع القوات املشكلة ويف اغلبه

وتتناىس هذه الشعوب اغلب خالفاتها ومصالحها الذاتية من اجل هدف  ، البالد من محنته
وتتوحد هذه الشعوب بكل قومياتها واديانها وطوائفها من اجل الخروج من  ، اسمى واعم

وهو ما  ، ت غ� النظامية من اجل الهدف االكربوترىض يف احيان كث� بتجاوزات القوا ، االزمة
 حدث يف العراق من اجل التخلص من التنظيم االرها� داعش.

فاالنظمة  ، باالضافة اىل قواسم املصلحة العامة فان هناك مصالح اخرى خاصة -٤
السياسية السي� التي جاءت بعد الثورات او االنقالبات العسكرية فانها تعيش مرحلة انتقالية 

سودها الشعور بعدم الثقة واالط�نات من استقرار نظامهم الجديد يف الحكم فتلجا اىل تشكيل ي
قوات غ� نظامية تساهم يف ح�ية مكتسبات الشعب وهي يف حقيقة االمر تساهم يف توطيد 

 االمن من اجل استقرار النظام السيايس الجديد. 
 ، بصورة او اخرى يف تحقيق االمن املجتمعييتضح م� تقدم ان القوات غ� النظامية تساهم 

ويبقى استمرار انعكاساتها االيجابية  ، عىل اقل تقدير يف اوقات االزمات والحروب والكوارث
  برهن تعامل هذه القوات مع املكونات االجت�عية السي� بعد زوال دواعي وجودها. 

 املجتمعي: ثانيا: االنعكاسات السلبية للقوات غ� النظامية عىل االمن
�قابل االراء واالفكار التي تذهب يف اتجاه الدفاع عن الدور االيجا� للقوات غ� النظامية  

يربز اتجاها اخر مناقض لذلك ويرى ان هناك دواعي وانعكاسات  ، يف تحفيق االمن املجتمعي
هذه سلبية لوجود القوات غ� النظامية عىل االمن املجتعي ويف مقدمة هذه الدواعي ان 

السي� يف املجتمعات ذات  ؛القوات سوف تساهم بتقسيم املجتمع واضعاف لحمته االجت�عية
وقد ظهر يف الواليات املتحدة االمريكية رئيا يقول بان القوات غ�  ، التعددية االجت�عية



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال            ٩٧           األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
  . ) ٤٩(مؤثر سلبيا يف وحدة البالد ويزيد من الخالف واالنقسام -النظامية

 الوطيدة تعكس العالقة اجت�عية جوانب ويربر اصحاب هذ الراي بان لالمن القومي 
 أجل يف املجتمع من مراكزها باختالف االجت�عية القوى تعبئة الدولة من يتطلب وهذا ، بينه�

بالسياسة  مرتبطة تعد � األخ�ة فهذه ، القومي األمن لتحديات ج�عية مواجهة يف املشاركة
القومي؛  باألمن الصلة وثيقة أصبحت التي ، االجت�عية املؤثرات عن معزولة أو للقيادةالفوقية 

وهو ما ال يتوافر يف القوات النظامية املرتبطة بالقيلدة  ، )٥٠(املعارصة الحياة نتيجة تعقيدات
  السياسية او بجزء من املكونات االجت�عية. 

س تاث�ا سلبيا عىل القوات الرسمية من جانب اخر فان القوات غ� النظامية قد �ار  
من حيث  ، السي� عندما تحىض االوىل بدعم القيادة السياسية عىل حساب الثانية ، (النظامية)

االمر الذي يجعل هذه القوات مت�يزة العتقاد  ، االعداد والتجهيز واالمتيازات املمنوحة لها
االمر الذي ينعكس سلبا عىل  ، هاته واهدافهالنظام السيايس بامكانية االعت�د عليها لتنفيذ توج

اذ ان اغلب  ، وحدة املؤسسة االمنية يف البالد؛ السي� في� يتعلق بالفكر والسوق العسكري�
وا�ا من مشارب متعددة غ� محكومة بنسق  ؛القوات غ� النظامية � تات من منابع عسكرية

االمر الذي يفرس بزوغ فكر عسكري هج�  ، عسكري مع� سواء عىل مستوى القيادة ام الجنود
بسبب تداخل املعطيات العسكرية مع املعطيات االيديولوجية والحزبية التي جاءت بها هذه 

  القوات. 
وا�ا ينعكس عىل الضبط يف املنظومة  ؛وال يفترص االمر عىل قضايا السوق العسكري فحسب

 ، سكرية وذلك لتعدد املرجعيات فيهافليس هناك امكانية لضبط هذه الوحدات الع ، العسكرية
اذ ان اغلب هذه القوات السي� يف الدول ذات التعددية االجت�عية قد جاءت بناء عىل 
مرجعيات ايديلوجية ام حزبية وهنا تتعدد القيادات ور�ا تتداخل مع بعض م� يضعف من 

بط اوامرها باحزاب اذ ان بعض القوات ترت .وحدة وقدرة املؤسسة يف ضبط افرادها وتوجيهها
ومن ثم فانها ال تنصاع اال لهذه القيادات  ، معينة داخل الدولةاو �رجعيات دينية خارج الدولة

   .االمر الذي يصعب من ضبطها والسيطرة عليها
انها تعا� من اشكالية ازمة الثقة مع  ، وتبقى االشكالية الرئيسة يف القوات غ� النظامية

التي تشهد �ثيال لكل  ، تعددة عىل العكس من القوات النظاميةاملكونات االجت�عية امل
االمر الذي ينعكس سلبا  ، مكوناتها فوجود هذه القوات يشعر املكونات االخرى بعدم االط�نان

فهو قدرة املجتمع عىل  ، الذي يعرب عن موقف مرادف للبقاء الهويا� ، االمن املجتمعي عيل

                                                           
  ) ثقافة السالح االمري� مصدر سبق ذكره٤٩( 
 الجديدة، رسالة الدولية التحوالت ظل يف املتوسط األبيض البحر حدود يف العايب، األمن الدين ) خ�٥٠(

  ٨، ص1995السياسية،  العلوم الجزائر، معهد الدولية، جامعة العالقات يف ماجست�



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال            ٩٨           األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
وح�ية كيان الدولة من  ، ة والتهديدات املحتملة او الفعليةاالستمرار يف الظروف املتغ� 

ويف غياب االمن االجت�عي يحصل ما  ، االنقسامات االثنية والطائفية وغ�ها بفعل ازمة الهوية
والذي يرتبط بدوره بقدلرة املحموعة عىل االستمرار مع  ، يسمية بوزان املازق االمني املجتمعي

وما �كن  ، ون املساس �كونات هويتها مثل اللغة والثقافةاملحافظة عىل خصوصيتها د
للمجموعة من االشارة اىل نفسها بضم� نحن مثل (االكراد يف تركيا واالشورين والرتك�ن يف 

فالتفاعل ب� مختلف املجموعات  ، العراق والطوارق يف مايل واملغرب والتوتيس يف بروندي
الهوية بشكل يضفي الطابع االمني عىل العالقات مع  االثنية يؤدياىل اعادة صياغة ملفهوم

  . ) ٥١(االخر
سيزيد  ، وما يزيد االمر تعقيدا ان تعدد وتنوع القوات غ� النظامية يف املجتمعات التعددية

من السلوك النزاعي والتصعيد االثني للج�عات والتنظي�ت الداخلية بسبب اختالف التفس�ات 
السي� وان هذه القوات تنشط وتتوسع نتيجة تفكك القيم  ، السياسية والثقافية والقيمية

تفشل  فعندما ، وبروز ما يعرف بالدولة الفاشلة مثل (العراق وسوريا وليبيا) ، املركزية للدولة
الدولة يف ان تكون �ثابة اطار القرابة واالنت�ء الواسع والتحكم يف التفاعل ب� مختلف 

تحس املجموعات بعدم االمان وتتصاعد  ، املجموعات االثنية التي تشرتك يف االقليم نفسه
ة االمر الذي يزيد من السلوك النزاعي ب� املجموعات االجت�عي ، املعضلة االمنية املجتمعية

ليمتد اىل نزعة صفرية يسعى من خاللها كل طرف بازالة الطرف االخر عرب التصفية االثنية ك� 
  .)٥٢(حدث يف العديد من دول االفريقية والعربية

ولعل من ابرز االنعكاسات السلبية للقوات غ� النظامية عىل االمن املجتمعي يتجسد يف 
فبعض الدول مارست  ، القوات املسالة االمنية السمعة واملكانة والتجربة التي مارست فيها هذه

القوات غ� النظامية دور مه� يف االمن املجتمعي بيد ان هناك دول السي� ذات التعددية 
 ، ومين�ر ، االجت�عية فان مكوناتها عانت من تجارب سيئة للقوات غ� النظامية مثل يف (رواند

االمر الذي يرتك  ، اكات عديدة لحقوق االنسانوالعراق ولبنان) وقد مارست هذه القوات انته
هاجسا يف املخيلة االجت�عية للمكونات االجت�عية من اي تجربة النشاء قوات غ� نظامية 

  . )٥٣(وتعيد لذاكرة االجيال صورة التجارب السابقة

                                                           
  املأزق األمني املجتمعي وهواجس التفكك، متاح عىل الرابط اال�، ) بوعالم بوزريق٥١( 

https: //www. noonpost. org/content/19878 
تفقد الدولة السيطرة وإستباب األمن يف الداخل تتوجه السلطات الحاكمة إىل حل  ) املصدر نفسه وعندما٥٢(

األزمات الداخلية بتشكيل قوات جانبية غ� املؤسسية مثل الج�عات املسلحة إلستخدامها بوجه النزعات 
 Regimeام (القومية او املذهبية... الخ، وكل ذلك للحفاظ عىل النظام، وتسمى هذه النظرية بنظرية أمن النظ

security(       .Alan Collins, contemporary security studies,oxford university press p, 174  
  او الجبش الشعبي يف الث�نينيات وغ�ها من التجارب ١٩٦٣) مثل تجربة الحرس القومي يف العراق ٥٣( 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال            ٩٩           األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
تضـع التمك� ضمـن أولوياتها وتركز عىل وجود الثقة  ، ان اسرتاتيجية االمن املجتمعي

الثقة الكاملة توف� حـ�ية االفراد  ، الكافية لدى أكرب مـجموعة مـمكنة من االفراد يف مستقبلها
 ، سيـاسية ، التي تقف عائقا أمام عملية التمكيـن سواء كانت قـانونية ، وإزالة العقبات كافة

أو غيـرها مـن  ، ـمتعلقة بالعـادات والتـقاليد واالعراف الـمتبعـةأو حتى تلـك ال ، اجت�عـية
 . )٥٤(السلوكيات النمطية التي تضـع الفـئات الـمهمشـة أو األقـل حظـا يف مـراتـب أد�

تكون يف خدمة عقيدة أو طبقة أو  ، وتجدر االشار ان القوى غ� النظامية املسلحة عادة 
القوات لن تكون عنرص توحيد وجمع ب� املكونات ومن ثم فان هذه  ، قضية أو حزب

االجت�عية ب� البلد ولن �ارس دورا ايجابيا يف تحقيق االمن املجتمعي الذي يقتيض ان يشعر 
  الجميع باالمان وال يقترص االمر عىل فئة او حزب او طائفة معينة. 

مع� وا�ا �تد االمر اىل وال يقترص تاث� القوات غ� النظامية عىل االمن املجتمعي يف بلد 
فقد �تد نشاط هذه  ، دول الجوار التي ترتبط مجتمعاتها بروابط اجت�عية ودينية وعرفية

ك� يحدث  ، القوات اىل دول اخرى بحجج وذرائع عدة مثل حملية املقدسات او ح�ية العرق
او تدخل  ، او قتال بعض املليشيات العراقية يف سوريا ، لقتال حزب الله البنا� يف سوريا والعراق

   .قوات الجرس الثوري االيرا� يف اليمن وبعض دول الخليج العر�
  

   

                                                           
العر� والدويل، الرياض: جامعة نايف العربية  االمن اإلنسا� املفهوم والتطبيق يف الواقع» ) خديجة عرفة: ٥٤( 

  ١١، ص ١٩٨٩للعلوم االمنية، 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال            ١٠٠           األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

  
  من خالل ما تقدم �كن ان نخلص اىل النتائج االتية: 

حرس  -حرس خاص –ان القوات غ� النظامية وبغض النظر عن تسمياتها املتعدد(مليشيا  .١
ثوري الخ) يف دول العا� تشكل رديف مؤقت ملساندة القوات النظامية يف حاالت الطوارى 
واالزمات وان وجودها مرتبط بهذه الظروف اال يف بعض الدول الفاشلة التي تكون اداة من 

 سيايس. اجل ح�ية النظام ال
ان لالمن جوانب اجت�عية تحاول الدول كافة مراعاتها يف بناء اسرتاتيجيتها االمنية وقد  .٢

التي تحتاج اىل مساندة ودعم املكونات  ، تزداد اهيميتها يف الدول ذات التعدد االجت�عي
االجت�عية كافة واال فان الدول ستتعرض اىل ما يعرف باملازق االمني الذي سينعكس عىل 

 كل املؤسسات يف الدولة
ان بناء اسرتاتيجية لالمن املجتمعي يحتاج اىل سياسة التمك� القا�ة عىل بناء جسور ثقة   .٣

بعضها ومع املؤسسات االمنية التي تتوىل توف� الح�ية  ب� كافة املكونات االجت�عية مع
 واالمان يف املجتمع. 

عىل الرغم من بعض ايجابيات القوات النظامية يف ح�ية االمن املجتمعي فان دورها  .٤
التي تكون فيها القوات  ، السلبي اكرب واك� تاث�ا السي� يف الدول ذات التعددية االجت�عية

االمر الذي  ، طة اما باجزاب سياسية معينة او �رجعيات دينية وعرقيةغ� النظامية مرتب
 يعرض وحدة البالد اىل التفكك واالنهيار

السي� يف توف�  ، ان تجارب القوات غ� النظامية يف مختلف دول العا� تجارب غ� محمودة .٥
عا� التي ت ، مستلزمات االمن املجتمعي يف املجتمعات ذات التعددية االجت�عية

 مجتمعاتها من املازق االمني املجتمعي 
ان اسرتاتيجية االمن املجتمعي يجب ان تعتمد عىل القوات النظامية التي تكون اك� ضبطا  .٦

لذا البد من دمج هذه  ، وتجىض بثقة املكونات االجت�عية ، من القوات غ� النظامية
  لقوات. القوات يف املؤسسة العسكرية بعد انتفاء رضورة وجود هذه ا

   



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال            ١٠١           األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

 درا  
  اوال: القران الكريم

  تانيا: الكتب العربية
داود  ، ٢ط ، ترجمة غازي مسعود ، يف كتاب جرائم الحرب ، املقاتلون غ� النظامي� ، اوين السون .١

  ٢٠٠٧ ، ع�ن ، كتاب
  ١٩٨٣ ، بغداد ، مكتبة النهضة ، ترجمة حنا خباز ، كتاب الجمهورية ، أفالطون .٢
الهيئةاملرصيةالعامة للتأليف  ، القاهرة ، ترجمة: يوسفشاه� ، جوهراألمن ، مكن�راروبرت  .٣

 1970 ، والنرش
الرياض: جامعة نايف  ، االمن اإلنسا� املفهوم والتطبيق يف الواقع العر� والدويل»خديجة عرفة:  .٤

  ١٩٨٩ ، العربية للعلوم االمنية
 ، القاهرة ، الدويل للدراسات املستقبلية واالسرتاتيجيةاملركز  ، األمن القومي ، عبد املنعم املشاط .٥

٢٠٠٨ ،  
مركز اإلمارات  ، أبو ظبي ، الخليج العر� وإسرتاتيجية األمن القومي األمري� ، لورنس كورب .٦

 ٢٠٠٦ ، للدراسات والبحوث
 بال ، ترجمة رفعت سعيد ، لين� وبناء الجيش ، لين� .٧
ترجمة حازم طالب  ، مريكيةودبلوماسية الواليات املتحدةالعقيدة العسكرية األ  ، ه�ي كيسنجر .٨

 ١٩٨٧ ، بغداد ، الدار العربية ، مشتاق
املركز الدويل  ، سلسلة املفاهيم ، مصطفى علوى األمن اإلقليمي ب� األمن الوطني واألمن العاملي .٩

 ٢٠٠٥ ، )٤العدد ( ، السنة األوىل ، القاهرة ، للدراسات املستقبلية واإلسرتاتيجية
مفهوم األمن فرتة الحرب الباردة يف: هدى ميتكس والسيد صدقي عابدين  ، مصطفى عليوي .١٠

  ٢٠٠٤القاهرة  ، مركز الدراسات اآلسيوية ، قضايا األمن يف آسيا ، (محرران)
  

  ثالثا: البحوث
 ٢٠١٦قطر  ، املركز العر� للدراسات والبحوث ، عالقة الجيش بالسياسة ، عزمي بشارة .١
دار  ، ٢٠١٠- ١٩٧٩دور مؤسسة الحرس الثوري يف النظام السيايس اإليرا�  ، الرشيفعبد الله  .٢

 بال ، الفكر
  

  الرسائل :رابعا
 ، األمن يف حدود البحر األبيض املتوسط يف ظل التحوالت الدولية الجديدة ، خ� الدين العايب .١

 .١٩٩٥ ، معهد العلوم السياسية ، ائرجامعة الجز  ، ماجست� يف العالقات الدولية رسالة
  

  ثالثا: االنرتنيت
  متاح عىل الرابط اآل�: ، الجيش والسياسة والسلطة يف لوطن العر� ، منذر سل�ن .١
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 http://www. ahewar. org/debat/show. art. asp?aid=17576 

 متاح عىل الرابط اال�: ، املأزق األمني املجتمعي وهواجس التفكك ، بوعالم بوزريق .٢
https://www. noonpost. org/content/19878 

 https://ar. wikipedia. org/wiki    متاح عىل الرابط اآل�: ، ميليشيا .٣
 https://ar. wikipedia. org/wiki  متاح عىل الرابط اآل�: ، القوات غ� النظامية .٤
  متاح عىل الرابط اآل�: ، قوات الباسيج .٥

http://www. albainah. net/index. aspx?function=Item&id=62995 
 القوى إحدى…لباسيج اإليرانية الدراسات وحدة  ،االسرتاتيجية والدراسات للبحوث الروابط مركز .٦

   اال�: الرابط عىل متاح  ، ،اإليرا� النظام داخل الضاربة
 http://rawabetcenter. com/archives/36251 

 ، مفهوم وفضايا األمن اإلنسا� وتحديات اإلصالح يف القرن الحادي والبعرشين ، خديجة عرفة .٧
 http://www. emasc. com/content. asp?ContentId=2630 متاح عىل الرابط اآل�:
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