
 

 واردات الجزائر من األسلحة وانعدام الثقة في الغرب

 ﮲�را�﮲س﮵�س ﮲ع﮵�الس

 

  �﮴ر﮵�س﮴�ان ﮲�ارساك  – الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى
﮲

  صورة مں

 االٔسلحة وآال﮲�اق
﮲

 ٕان ا�﮲عدام ال﮶�﮴�ة ﮲�﮵ى ال﮲عرب هو أحد العوامل ال﮴�﮵ى �﮲﮴�ّسر ال﮲ر﮵�ادة السر﮵�عة ﮲�﮵ى واردات ال﮳ح﮲را�ٔر مں
 ال﮴�ا�﮴مة ل﮴�ح﮴�﮵�ق الد﮵�م﮴�راط﮵�ة على المدى ال﮴�ر﮵�ب.

 عام﮵ى 2015 و
﮲

 واردات االٔسلحة ﮲�﮵ى ﮶سمال ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا ﮲حالل ال﮲�﮴�رة ﮳�﮵�ں
﮲

اس﮴�حوذت  ال﮳ح﮲را�ٔر على 79 ﮲�﮵ى المٔ�ة مں

 عام﮵ى 2010 و2015. ال �﮲﮴رال
﮲

 2019، ح﮵�ث زادت واردا�﮴ها ﮳�﮲�س﮳�ة 71 ﮲�﮵ى المٔ�ة م﮴�ار�﮲ة ﮳�ال﮲�﮴�رة المم﮴�دة ﮳�﮵�ں
 (13 ﮲�﮵ى

﮲
 ٕا﮳حمال﮵ى واردات االٔسلحة، �﮴ل﮵�ها الص﮵�ں

﮲
 روس﮵�ا ح﮴�ى االٓن أك﮳�ر موّرد لها، ح﮵�ث �﮴م﮶�ل 67 ﮲�﮵ى المٔ�ة مں

 إال�﮲﮲�اق
﮲

 المٔ�ة) وألما�﮵﮲�ا (11 ﮲�﮵ى المٔ�ة). ﮲�﮵ى عام 2019، ﮶سّلكت م﮵�﮲را�﮵﮲�ة الد﮲�اع ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�ة 10.3 ﮲�﮵ى المٔ�ة مں
 وزارات أ﮲حرى.

﮲
 ٕا﮲ح﮲�اء ال﮲�﮲�﮴�ات أح﮵�ا�ً﮲ا �﮴حت ع﮲�او﮵�ں

﮲
 الحكوم﮵ى (15.5 مل﮵�ار دوالر)، على الر﮲عم مں

 ال﮳ح﮲را�ٔر
﮲

 هذا ال﮴�راكم ال﮲ص﮲حم ﮲�﮵ى االٔسلحة ٕالى  ال﮴�و�﮴رات الطو﮵�لة االٔمد  ﮳�﮵�ں
﮲

 ال﮲عر﮳�﮵�﮵�ں
﮲

 المرا﮴�﮳�﮵�ں
﮲

 ﮵�ع﮲رو العد﮵�د مں
 والم﮲عرب ، ومؤ﮲حًرا ٕالى ال﮴�و�﮴رات مع ل﮵�﮳�﮵�ا ومال﮵ى. و﮵�﮶س﮵�ر آ﮲حرون ٕالى  ﮲حطر ال﮲�ساد الك﮳�﮵�ر  ﮲�﮵ى المؤسسة العسكر﮵�ة
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 ٕالى ما ﮵�ع﮴�﮳�رو�﮲ه س﮵�اسة
﮲

 على ال﮲�ظام الس﮵�اس﮵ى ﮲�﮵ى ال﮳�الد. ﮲�﮵ى الوا﮴�ع، ﮵�﮶س﮵�ر ك﮳�ار ال﮲ص﮳�اط ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�﮵�ں
﮲

 ال﮴�﮵ى �﮴ه﮵�مں
 ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة ﮳�اع﮴�﮳�اره الس﮳�ب

﮲
 ﮲ع﮵�ر المسؤولة، لحلف ﮶سمال االٔطلس﮵ى وأع﮲صا�ٔه ال﮳�ارز﮵�ں

﮲
 الم﮲عامرة، ٕان لم �﮴كں

 الحاسم وراء ال﮲ر﮵�ادة الك﮳�﮵�رة ﮲�﮵ى واردات االٔسلحة ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�ة.

 أخطاء الغرب الثالثة في التقدير

 الحدود ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�ة ﮳�س﮳�ب �﮴دم﮵�ر الدولة الل﮵�﮳�﮵�ة عام 2011. ﮲�﮳�عد ه﮳حوم  ��﮲ون
﮲

 وصلت ال﮲�و﮲صى ﮴�ر﮵�﮳�ًا مں
 ﮴�﮳�ل ﮳حماعة ٕارها﮳�﮵�ة ٕاسالم﮵�ة م﮴�رها ﮲�﮵ى ل﮵�﮳�﮵�ا،

﮲
 ﮶سرق ال﮳ح﮲را�ٔر مں

﮲
 ال﮶�ا�﮵﮲ى/﮵�﮲�ا﮵�ر 2013 على ح﮴�ل ﮲عاز �﮵﮴�﮴�﮲�﮴�ور﮵�ں

 ذلك العام، ﮴�رر ك﮳�ار ﮲ص﮳�اط ال﮴�ّوات المسّلحة
﮲

 �﮶م  عمل﮵�ة س﮵�ر﮲�ال ال﮲�ر�﮲س﮵�ة  ﮲�﮵ى مال﮵ى ﮲�﮵ى و﮴�ت الحق مں
 الوحدات

﮲
 االٔسلحة الم﮴�طورة و�﮴﮲�ل الك﮶�﮵�ر مں

﮲
 ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�ة �﮳﮴حه﮵�﮲ر ال﮴�ّوات ال﮳حو﮵�ة وال﮳�ر﮵�ة وال﮳�حر﮵�ة ﮳�م﮲ر﮵�د مں

 الحدود ال﮲عر﮳�﮵�ة ٕالى الحدود ال﮶سر﮴�﮵�ة.
﮲

 ال﮳�ر﮵�ة مں

 ُذهل ال﮲ص﮳�اط ﮲�﮵ى ال﮳ح﮲را�ٔر ﮳�س﮳�ب �﮶ال�﮶ة ﮳حوا�﮲ب ﮲�﮵ى الس﮵�اسات ال﮲عر﮳�﮵�ة، وال س﮵�ما ال﮲�ر�﮲س﮵�ة. أوًال، وعلى حد �﮴ع﮳�﮵�ر
 د﮵�﮲�﮵�د ه﮲�در﮵�كسون ، ﮲�ر﮲صت ﮲�ر�﮲سا والمملكة الم﮴�حدة والوال﮵�ات الم﮴�حدة، حر﮳�ًا على الر�﮵ٔ�س الل﮵�﮳�﮵ى السا﮳�ق
 معمر ال﮴�ذا﮲�﮵ى "�﮴حس﮳�ًا الٔعمال وح﮶س﮵�ة مروعة،" وهذا م﮲�ا﮴�ض لو﮳حهة ال﮲�ظر ال﮴�ا�﮲و�﮵﮲�ة ال﮴�﮴�ل﮵�د﮵�ة ال﮴�﮵ى أعطت

 ﮴�﮳�ل م﮳حلس
﮲

 ال﮲�ظام الدول﮵ى. �﮴مت الموا﮲�﮴�ة على ال﮲حطوات أالول﮵�ة مں
﮲

 أال﮲�﮲صل﮵�ة لس﮵�ادة الدولة و﮳حعل﮴�ها حصں
 "ال﮴�د﮲حل ال﮲عر﮳�﮵ى سرعان ما �﮴حول ٕالى حملة اس﮴�مرت س﮴�ة أ﮶سهر لٕالطاحة

﮲
 ال﮴�ا﮳�ع لٔالمم الم﮴�حدة، لكں

﮲
 االٔمں

 الدول﮵ى ر﮴�م 1973 لم ﮵�﮶سر صراحة ٕالى اس﮴�﮲حدام الوسا�ٔل
﮲

 أن ﮴�رار م﮳حلس االٔمں
﮲

 ﮳�ال﮴�ذا﮲�﮵ى" على الر﮲عم مں
 العسكر﮵�ة ل﮲�رض ال﮴�ا�﮲ون.

 ال﮴�رسا�﮲ات الل﮵�﮳�﮵�ة السا﮳�﮴�ة ٕالى
﮲

 هو  ا�﮴﮲�﮴�ال االٔسلحة  مں
﮲

 ال﮴�ادة ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�﮵�ں
﮲

 �ن الس﮳�ب ال﮶�ا�﮵﮲ى لل﮴�لق العم﮵�ق ﮳�﮵�ں
ا ﮳ح﮳�هة  ال﮳حماعات إالسالم﮵�ة الم﮴�طر﮲�ة ﮲�﮵ى سور﮵�ة، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك �﮲﮴�ظ﮵�م الدولة إالسالم﮵�ة المعل﮲�ة ذا�﮵﮴�ًا وأ﮵�﮲صً

 ﮴�﮳�ل
﮲

 حظر على �﮴ور﮵�د أسلحة مں
﮲

 حرب أهل﮵�ة عا�﮲ت ﮲حاللها مں
﮲

 ال﮲�صرة. ��﮲ت ال﮳ح﮲را�ٔر ﮴�د ﮲حر﮳حت ل﮴�ّوها مں
 �﮲﮲�س

﮲
 المملكة العر﮳�﮵�ة السعود﮵�ة. �﮴م �﮴وز﮵�ع أسلحة مں

﮲
ى الم﮴�مردون إالسالم﮵�ون أسلحة مں  ال﮲عرب ﮳�﮵�﮲�ما �﮴ل﮴�ّ

 ال﮴�رسا�﮲ات الل﮵�﮳�﮵�ة ع﮳�ر حدود ل﮵�﮳�﮵�ا ال﮳ح﮲�و﮳�﮵�ة، ما أدى ٕالى �﮲﮴�ا﮴�م ال﮴�هد﮵�د إالرها﮳�﮵ى ﮲�﮵ى ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا ﮲�﮵ى ﮶سمال و﮳ح﮲�وب
 الصحراء.

 ل﮵�﮳�﮵�ا ومال﮵ى. أعرب
﮲

 أن �﮴كون �ر�﮵﮶�ة ﮲�﮵ى لك مں
﮲

 وهكذا ��﮲ت عوا﮴�ب ال﮴�د﮲حل ال﮲عر﮳�﮵ى ﮲�﮵ى ل﮵�﮳�﮵�ا أ﮴�ل ﮳�﮴�ل﮵�ل مں
 عدم ار�﮵﮴�احهم لما ﮵�رون أ�﮲ه اس﮴�﮲عالل أمر﮵�ك﮵ى وٕاسرا�﮵ٔ�ل﮵ى

﮲
 ل﮲�﮴�رة طو﮵�لة عں

﮲
 ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�﮵�ں

﮲
 واالٔم﮲�﮵�﮵�ں

﮲
 ك﮳�ار العسكر﮵�﮵�ں

 و﮳�ر﮵�طا�﮵﮲ى و﮲�ر�﮲س﮵ى لل﮳حماعات إالسالم﮵�ة الم﮴�طر﮲�ة ﮳�ما ﮵�﮴�﮲�اسب مع أهدا﮲�هم ﮲�﮵ى ال﮶سرق أالوسط. لم �﮴ل﮴�﮲�ت
 ﮲�ر�﮲سا ٕالى ال﮴�حذ﮵�رات ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�ة ﮳�﮶سٔ�ن أ﮳�واب ال﮳حح﮵�م ال﮴�﮵ى ��﮲وا ﮵�﮲�﮴�حو�﮲ها ﮲�﮵ى ل﮵�﮳�﮵�ا، وه﮵ى ٕاها�﮲ة أع﮴�﮳�﮴�ها طل﮳�ات

 ﮲�ر�﮲س﮵�ة ُملحة على ال﮳ح﮲را�ٔر ٕالرسال ﮴�ّوات ٕالى مال﮵ى.

، هو �﮳﮴حاهل ﮳�ار﮵�س للعوا﮴�ب المح﮴�ملة للسلوك ال﮲�ر�﮲س﮵ى على
﮲

 ال﮲حطٔ� ال﮶�الث ﮲�﮵ى ال﮴�﮴�د﮵�ر، ﮲�﮵ى �﮲ظر ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�﮵�ں
 الدول ال﮲عر﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى الدول

﮲
 الدا﮲حل﮵ى ﮲�﮵ى ﮲�ر�﮲سا، ح﮵�ث ساهمت ال﮴�د﮲حالت العسكر﮵�ة ال﮲�ر�﮲س﮵�ة و﮲ع﮵�رها مں

﮲
 االٔمں
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 العر﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى اله﮳حمات إالرها﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى ﮲�ر�﮲سا ﮳�عد عام 2011. �﮶﮴س﮴�رك ﮲�ر�﮲سا وال﮳ح﮲را�ٔر ﮲�﮵ى �﮴ار﮵�﮲ح طو﮵�ل ومع﮴�د، ﮳�ما
 عام﮵ى 1962 و

﮲
 عام﮵ى 1830 و1871) وحرب االس﮴�﮴�الل المر﮵�رة (﮳�﮵�ں

﮲
﮲�﮵�ه ال﮲ع﮲رو الدموي ال﮲�ر�﮲س﮵ى لل﮳ح﮲را�ٔر (﮳�﮵�ں

 ﮲�﮵ى ح﮵�رة ﮳�عد عام 2011 ح﮵�ث أن ﮲�ر�﮲سا ﮴�د �﮲س﮵�ت أن أ﮲�عالها ﮲�﮵ى
﮲

 1954)، ما �﮴رك ك﮳�ار ال﮲ص﮳�اط ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�﮵�ں
 أن �﮴ؤ﮳حح� الع﮲�ف ﮲�﮵ى أرا﮲ص﮵�ها.

﮲
 ل﮵�﮳�﮵�ا ﮵�مكں

 فقدان الثقة في الغرب

 ال﮶�﮴�ة ﮲�﮵ى ال﮲عرب عموًما
﮲

 ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�﮵�ں
﮲

 �﮲﮴�سر هذه االٔس﮳�اب ال﮶�ال�﮶ة س﮳�ب ﮲�﮴�د ك﮳�ار ال﮲ص﮳�اط واال﮲ٔعل﮳�﮵�ة الساح﮴�ة مں
 و﮲�﮵ى ﮲�ر�﮲سا على و﮳حه ال﮲حصوص. ٕا�﮲هم ﮵�رون حلف ﮶سمال االٔطلس﮵ى ك﮴�وة ا﮲صطراب ول﮵�س اس﮴�﮴�رار ﮲�﮵ى م﮲�ط﮴�ة

 ال﮳�حر الم﮴�وسط. ﮴�د ﮵�ر﮲�ض ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�ون ال﮴�حكم الصارم الذي �﮴مارسه ال﮴�ّوات المسّلحة على الم﮳ح﮴�مع، لك﮲�هم ال
ا ﮳ح﮵�ًدا. ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ذلك، ﮲�ٕان ٕاحدى عوا﮴�ب الس﮵�اسات ال﮲عر﮳�﮵�ة  ﮵�عار﮲صون ر﮲ع﮳�﮴�ها ﮲�﮵ى أن �﮴كون م﮳حه﮲رة �﮳﮴حه﮵�﮲رً
  ﮲�﮵ى ﮲�﮴�ح ال﮲�ظام الس﮵�اس﮵ى

﮲
  م﮴�ردد﮵�ں

﮲
 ال﮴�د﮲حل﮵�ة ال﮴�﮵ى ﮲عال﮳�ًا ما ﮵�﮴�م ال﮴�﮲عا﮲ص﮵ى ع﮲�ها ه﮵ى أن ك﮳�ار ال﮲ص﮳�اط ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�﮵�ں

 و﮵�﮲ح﮶سون ال﮴�د﮲حل ال﮲�ر�﮲س﮵ى المح﮴�مل ﮲�﮵ى حالة �﮳﮴حدد اال﮲صطرا﮳�ات الدا﮲حل﮵�ة. على عكس ما زعمه الرؤساء
 السا﮳�﮴�ون ﮳حورج ﮳�وش و﮳�راك أو﮳�اما و�﮵﮲�كوالس ساركوزي، ساعد ال﮴�د﮲حل العسكري ﮲�﮵ى �﮴دم﮵�ر أي أمل

 للد﮵�م﮴�راط﮵�ة ﮲�﮵ى ﮶سمال ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا  على المدى ال﮴�ر﮵�ب ، مع ز﮵�ادة الحوا﮲�﮲ر ل﮳�لدان م﮶�ل ال﮳ح﮲را�ٔر الس﮴�﮵�راد أسلحة
 ﮳حد﮵�دة م﮴�طورة.

  

 ﮲�را�﮲س﮵�س ﮲ع﮵�الس ﮳�احث أول م﮶سارك ﮲�﮵ى مرك﮲ر ﮳�ر﮶سلو�﮲ة لل﮶سؤون الدول﮵�ة.
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