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 مقدمة. 1
بوا منــذ االنقــبلب ذِّ القــادر ســا  ىــو واحــد مـآل ع ــرات ائالي مــآل اصتزائــري  الــذيآل ُعــ عبـد

.   تعّرض للتعذيب داخـل ككنـات مديريـة االسـتابارات واألمـآل. 1992يناير يف العسكري 
 :على أيدي جبلديو يقول سا لو ويف فصل مآل وصفو ظتا تعّرض 

. األصـــلع نـــابنون وبـــدأ ي ـــربب يف نـــل جانـــب باللكمـــات والـــرنبلت والعصـــي ]اصتـــبلد[ ارصـــ
زء منهـا مللـب باصتلـد جـ ،نهربائيـة  انانـت يف الواقـع عصـ. نانت ىذه العصي مآل نوع خـاص

نــان و . هبــا حــك انكســرت توقــد بــرب. حــادةمعدنيــة واصتــزء األخــر لتتــوي علــى كبلكــة رؤوس 
وبعـــد ذلـــ   لـــب . أحـــأ بـــد   ـــديد يف نـــل جســـديننـــت دمـــي يســـيل مـــآل رأســـي وأنفـــي و 

ســـرير معـــد  مـــنحآل مـــآل جهـــة وذو َمْســـَند واحـــد : آخـــر اً اظتعـــذِّب الرئيســـي أن لت ـــر لـــو عتـــاد
القامـة، فقـد قيـد  وابـعاً القيـد علـى مسـتوى  بلد قصـ أمـا اصتـ. مولِّد نهر يسي باإلبافة إىل

سـدقرِّط أذنيـ  تقريًـاً «: كّما ـات وقـال يمـآل الأذ  بـزوج  اظترفق  تقريبـاً   أمسـ   ـْحمي
بون  نان  ]»…[ـبآل الايا  . ع  ـت لسـا  عـدة مـرات.    ـللل الكهربـاء. ن جـداً و ىـائجاظتعـذِّ

  . ننت أصرخ وأحترك على قدر اظتستًاع مبا أن رجلي نانتا غ  مقيـدت . عقاً نان األ  صا
ًْآل حاولت جبهد نبـ  أن أخـا اصتبلديـآل و . استدنب األصلع بريب بعصا نهربائية يف أسفل الب

ـــديل لتنظـــيم بـــربات القلـــب، فيجيبـــب اصتـــبلد قـــائبلً   »!سد ـــحنو لـــ «: بـــدنب أزتـــل جهـــاز تـَْب
 1.أ د ةو ار  واستمر يف بريب ب

إن ال ــهادة اظتةظتــة لنــور الــديآل مصــًفاي، وىــو جزائــري آخــر ؾتــا مــآل مــوت ػتقــ  رغــم 
  يكتفـوا »: تعّربو للتعذيب مبقر الّدرك الو ب بباب الزوار، ترجع بالذانرة إىل نفأ احملنة

مل تياراً  حتزادوا يف نمية الكهرباء باستعمال عصا بل بدذ  لتوصيل الكهرباء إىل جسمي، 
 2«.مآل جسدي" األع اء اضتساسة"على  اائياً مرعباً و  يتوقفوا عآل وبعهنهرب

الكهربائيــة اظتســتعملة لتعــذيب اصتزائــري ع مــآل يصــنعهاع ونيــب  «االعصــ»مــا ىــي ىــذه 
ومــــآل دفعــــوع وظتــــاذا تســــتعملع ومــــآل دّرب اصتبلّديــــآل  ،وصــــلت إىل اصتزائــــرع نــــم نــــان ذتنهــــا
ت اد ىـــذه األســـلحة علـــى نفـــي الدولـــة اصتزائريـــة اســـدّل اصتزائـــري  علـــى اســـتعماعتاع ومـــاذا يـــ

ظتمارســـــة التعـــــذيبع ومـــــا ىـــــي نلفـــــة اســـــت اد تكنولوجيـــــة الرعـــــب علـــــى الصـــــعيد اإلنســـــا  
 والسياسي واالقتصادي واالجتماعيع

إن ؽتارســــة التعــــذيب   تكــــآل اصترنتــــة الوحيــــدة الواســــعة النًــــا  الــــي اق فتهــــا الًلمــــة 
السياســي   عاربــ واستئصــال اظت 1992عســكري لينــاير نقبلهبــا الاالعســكرية بلــرض تعزيــز 

 

 .Direction du Renseignement et de la Sécurité( DRS) العسكري سابقاً، وتسمى بالفرنسية األمآل    
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ألـب  30لقد صتدت الًلمـة أي ـاً إىل سـجآل أنثـر مـآل . وإحكام سيًرهتا على نل ابتمع
ألب  اص وإعدام ائالي بـبل ػتانمـة وارتكـاب غتـازر  12جزائري واختًاي أنثر مآل 

 اليــوم إىللل ــحايا  صــل العــدد الرشتــيو لقــد . يف حــّ  ع ــرات ائالي مــآل اظتــوا ن  العــزل
زوح الــداخلي واعتجـرة إىل خــارج الـببلد ألنثــر ـوتسـببت اضتــرب يف النـ   .ألـب بــحية 150

مئات الكيلوم ات اظتربعة مآل اللابات اصتنراالت  أتلبو . مآل مليون ونصب اظتليون جزائري
وطتــــوض حــــرب بــــد ابتمــــع اصتزائــــري . يــــةئبــــا  واســــتادام األســــلحة الكيمياابواســــًة الن

ويو وجــو الــببلد إىل منظــر بــائأ ملــيء بالســجون واظتقــابر والثكنــات وســاحات القتــال وت ــ
صتدت الًلمة  ،والنـزوح اصتماعي وإجبار الناس على اضتياة حتت و دة الرعب واضتزن والفقر

العســكرية إىل الــدبابات واظتــدافع واألللــام واظتسدســات والر ا ــات والبنــاد  ومــدافع اعتــاون 
ـــــات اظتصـــــفحة والًـــــ ان اضتـــــريب و ـــــائرات االستك ـــــاي اظتـــــتحّكم فيهـــــا عـــــآل بعـــــد  والعرب

ـــــة اظتســـــلحة والســـــفآل اضتربيـــــة واألســـــلحة الكيميا يـــــة وأجهـــــزة اضتســـــوب ئوالًـــــائرات اظتروحي
نمـا . تصـاالتالوأنظمتها اضتاسبة وأجهـزة اظتراقبـة وعتـاد الرؤيـة الليليـة والعتـاد اإللكـ و  وا

 إىللـــى  ـــر  اســـتعمال ىـــذه األدوات وائالت صتـــدت الًلمـــة أي ـــاً إىل تـــدريب جي ـــها ع
درجة عالية مآل الكفاءة وتزويـدىم بـاطتاات واظتهـارات والتقنيـات العاليـة البلزمـة السـتادام 

 .ىذه األسلحة واألنظمة
اصتزائـــرع مـــآل يصـــنعهاع ونيـــب وصـــلت إىل  مـــآلىـــذه األســـلحة اظتســـتوردة إذن مـــا ىـــي ف

لع ومـا داللـة تـدّف  ىـذه األسـلحة علـى الانـام  اصتزائرع نم ذتنها ومآل دفعوع وظتاذا تسـتعم
السياســــــي للًلمـــــــة العســـــــكريةع ومــــــا ىـــــــي العواقـــــــب اإلنســــــانية والسياســـــــية واالقتصـــــــادية 

 واالجتماعية الست اد مثل ىذه األسلحة وتكنولوجية الرعب إىل اصتزائرع 
ــــى ابمــــوعت  مــــآل األســــئلة  ــــام  لــــم أوســــع لئلجابــــة عل ىــــذه الدراســــة تنــــدرج يف برن

تبــدأ الدراســة أوالً ب ــيء مــآل التفصــيل عــآل ســيا  حقــو  اإلنســان الــذي . أعــبلهظتًروحــة ا
ـــتم فيـــو صـــفقات اســـت اد األســـلحة ونقـــل تكنولوجيـــة الـــتحّكم السياســـي، ويـــد  ىـــذا يف  ت

 .2 اصتزء

 

 يونيــو 26حســب تصــريو لبوتفليقــة يف . 2000بتما ســ 20، (Libération)فلــورانأ أوبنــاس، جريــدة ليااســيون     
، قـّدم 1998ينـاير  21ذل ، أي بتاريخ  َعْ َر  هر مآل ةَسْبعقبل ولكآل . ألب 100قد بلغ عدد ال حايا ف، 1999

آل مصـا  عـأمـا األع ـاء اظتن ـقون . بـحية 26536رئيأ اضتكومة آنذاك رقما ؼتالفا دتاما أمام ابلأ الـو ب إذ ذنـر 
 ادلـو أن فـهنمم و ن اللربيو أما اظتراقب. ألب بحية 173 ا عددفقدمو  – عادًة ما تكون معلوماهتم الداخلية مةندةو  – األمآل

عــدد ســتابارات اللربيــة أن الالــذي زعــم علــى أســاس معلومــات مــآل امــثبل ( Darcourt)دارنور نــ  بدرقــام أعلــى مــآل ذلــ 
 .ألب 300ال حايا بلغ 
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. 4و 3 ئ صتزائـر يف اصتـز إىل اونناقش بعد ذل  حتويبلت األسلحة وتكنولوجيـة الرعـب 
إىل حتويــل األســلحة  4يتًــر  اصتــزء بينمــا ت اد أســلحة التعــذيب الســ 3وقــد خصــص اصتــزء 
 .األخرى إىل اصتزائر

الكلفـــة إىل  5.1الفصــل عـــرض يتف ،وتتنــاول الدراســـة أي ــاً عائـــدات نــل ىـــذه النفقــات
أمــا . ىــذه األســلحة العواقــب السياســية الســت اد اصتزائــر 5.2اإلنســانية بينمــا يعــال الفصــل 

كــــار االقتصــــادية واالجتماعيــــة لانــــام  الًلمــــة آلؼتصصــــان لفهمــــا  5.4و 5.3الفصــــبلن 
عتــــــذا البحــــــم  لاصــــــاً م 6وأخــــــ ا يقــــــدم اصتــــــزء . العســــــكرية اظتتعلــــــ  بالنفقــــــات العســــــكرية

 .التمهيدي

 سياق حقوق اإلنسان. 2
ــــد ا ــــر مــــآل ســــنة الامت ــــام ال ــــعب اصتزائــــري  1962إىل  1830حــــتبلل الفرنســــي للجزائ وق
الــو آل  ســتقبللوانتهــت إىل ا 1954  ــرس حروبــو ســنةآخــر وأ تمريــر بــدأ ويــل و بكفـاح 
 .مليون ونصب مليون مآل ال هداءعلى ذل  مقّدما  1962عام 

 أدت تلــ  اضتــرب إىل تعزيــز مكانــة اصتــيش علــى حســاب الًبقــة السياســية ومنحتــو قــوة
أنثــر، ومــا أن أعلــآل عــآل اســتقبلل اصتزائــر حــك أ ــاح اصتــيش باضتكومــة اظتةقتــة للجمهوريــة 

آخــر   ســيًر  اعســكري االعقيــد ىــواري بومــديآل انقبلبــ دبّــروبعــد كــبلث ســنوات . ةاصتزائريــ
ووّفر اضتماس الو ب والواردات ال ـامة العائـدة مـآل تصـدير احملروقـات بعـ  . على اضتكم

حزب جبهة  –حد احكم اضتزب الو : عدة االستقرار والنمو االقتصادي رغم م انل َخِفّية
سياســـات إتبـــاع ليـــو اصتـــيش، واالغـــ اب عـــآل اإلســـبلم، و الـــذي ســـيًر ع –التحريـــر الـــو ب 

ــــــة، وتف ــــــي الر ــــــوة والفســــــاد ــــــ ول يف منتصــــــب . اقتصــــــادية خا ئ ــــــار ســــــعر الب وأدى امي
 ــهدت ال ــوارع  1988ففــي أنتــوبر . هــاوتفاقم الثمانينــات إىل تعريــة نــل ىــذه اظت ــانل

سقوط مئات ال حايا مآل  إىل نفجاراً  عبياً ودترداً عا رتيع أؿتاء القًر، ؽتا أدىااصتزائرية 
 –مبــا فــيهم األ فــال  – ن  اتعــّرض ائالي مــآل اظتــو  وإىلاظتتظــاىريآل جّلهــم مــآل ال ــباب، 

 .إىل تعذيب وح ي على أيدي أجهزة األمآل واصتيش
علــى قبـــول إصـــبلحات سياســـية باجتـــاه التعدديـــة ننتيجـــة لتلـــ  األحـــداث أُجــِا اصتـــيش  
ت ــكلت . 1989اصتديــد الــذي صــود  عليــو يف فاايــر اعتمــدىا الدســتور الــي الدنتقرا يــة 

، وبـــالرغم مـــآل حـــداكتها تلّلبـــت علـــى جبهـــة 1989اصتبهـــة اإلســـبلمية لئلنقـــاذ يف ســـبتما 
حصــلت علــى أغلبيــة ،   1990يونيــو يف التحريــر الــو ب يف االنتاابــات البلديــة والوالئيــة 
جبهــــة اإلنقــــاذ نانــــت . 1991ديســــما يف مقاعــــد الــــدور األول يف االنتاابــــات الاظتانيــــة 
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نتاابـات ولكـآل اصتـيش وقـب عتـا باظترصـاد بلالـدور الثـا  ل يفمةىلة للفوز باألغلبية اظتًلقـة 
 .فدللى االنتاابات وأرغم الرئيأ ال اذي على االستقالة وأن د مكانو غتلسا أعلى للدولة

ئلنقـاذ قبـل أقدم اصتيش بعـد ذلـ  علـى قمـع واعتقـال وتفتيـت قيـادة اصتبهـة اإلسـبلمية ل
فقامــت البقايــا اظتفّككــة واظتتجــّذرة مــآل اصتبهــة بــالّرد علــى عنــب الًلمــة . ال ــروع يف حّلهــا

ومــع توســع دائــرة العنــب والعنــب . بــالعنب اظت ــاد مســتهدفة قــوات األمــآل ومــو في الدولــة
 .اظت اد اؿتدرت اصتزائر إىل حرب قاسية أخرى

عـــدد الســـجناء و  اإلنســـان أحصـــت منظمـــات حقـــلقـــد حتريـــر ىـــذا اظتقـــال  حـــ وإىل 
وغالبــاً مــا عامــل النظــام  3. ــحايا التعــذيبلعــدد ؽتاكــل وبألــب  30السياســي  بــدنثر مــآل 

ختًر على البال إذ   ي دد اظت ـرفون علـى اصتزائري اظتساج  واظتعتقل  بوح ية متناىية ال 
ـــــاالت وابـــــازر عـــــدة مـــــرات رواقيـــــة غتـــــازر ســـــجب بمـــــا ف. الســـــجون إىل اللجـــــوء إىل االغتي

علــــى  بيعــــة النظــــام إالّ  ــــهادات حيــــة وســــرناجي الــــي ىلــــ  فيهــــا اظتئــــات مــــآل اظتعتقلــــ  
 4.العسكري الذي داس نل اظتعاي  األخبلقية للسلوك الب ري وأبسط قواعد اضتكم

واقــتبلع اظتعلومــات وترويــع ابتمــع نفســياً هبــدي حتًــيم اطتصــوم    إّن ؽتارســة التعــذيب
ــــةصــــارت  ــــائعة ومةسســــاتية ون  زمــــرةبــــل ىــــي يف الواقــــع جــــزء مــــآل كقافــــة حكــــم ال 5،ظامي

ة ومتناســبة مــع تبــد ل إدراك  العســكرية اصتزائريــة الــي اســتعملتها منــذ االســتقبلل ب ــدة متلــ ِّ
ولــو بصـــفة  1962اســتمرت ؽتارســة التعـــذيب منــذ ســـنة لقـــد . األخًــار علــى بقـــاء النظــام

إكـر االنقـبلب العسـكري الـذي قـاده  وبًر  ػتدودة وخفية، لكنها برزت إىل العلـآل قًّعةمت
،  ّ منـــذ 1988أنتــوبر  5وخــبلل انتفابــة  1965يونيـــو  19العقيــد ىــواري بومــديآل يف 

نــــل منظمــــات حقــــو  اإلنســـــان  وكّقــــتقــــد و . إىل حــــد ائن 1992ينــــاير  11انقــــبلب 
فــي أحــد التقــارير الدوريــة الـــي ف 6.الرئيســية اظتئــات مــآل حــاالت التعــذيب يف نتــب وتقــارير

 : ن االنتهانات اطتً ة ضتقو  اإلنسان يف اصتزائر نتبت منظمة العفو الدولية ما يليتدوّ 
يبـدو أن التعـذيب صـار منت ـر انت ـاراً واســعاً يف الـببلد، ودتارسـو قـوات ال ـر ة والـدرك الــو ب 

فـات مـآل اظتعتقلـ  عـآل م ـارناهتم اظتزعومـة يف عمليـات اقـتبلع االع  اواألمآل العسـكري بلـرض 
مبا ـــــرة  «فـــــاتااالع  »ومت تو يـــــب تلـــــ  . و اعتـــــداءات بـــــد األ ـــــااص واظتمتلكـــــاتقتــــل أ

والتعـذيب . وبانتظام ندليل وحيد إلدانة اظتعتقل  ومآل ذنرت أشتـاؤىم أكنـاء عمليـة االسـتنًا 

 

األع ـاء دات ىي ال رب بالسبلح األبي  واعتـراوات واطتنـ  باظتـاء واضتـر  بالنـار وبـ  يف ال ها اً التقنيات تواتر  أنثر    
هتديــد اظتعــذلب أو أقاربــو، التجريــد اضتســي، اضترمــان مــآل )  الكهربــائي، إبــافة إىل التعــذيب النفســي عواالغتصــاب والصــ

 .5راجع اعتامش (. خلاالنوم، 
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تفريلـات  بالصع  الكهربائي ىو أحد وسائل التعذيب اظتستعمل بد اظتعتقل ، ويت ـمآل عـادة 
 7. واألع اء التناسلية وأجزاء حساسة أخرى مآل اصتسدنهربائية موجهة لؤلذن 

ألــب  12ىم العســكر قســرياً بــدنثر مــآل اويقــّدر عــدد اصتزائــري  واصتزائريــات الــذيآل أخفــ
أمـــا عـــدد الـــذيآل قتلـــوا بـــبل ػتانمـــة أو راحـــوا بـــحية غتـــازر فهننـــو يقـــّدر بع ـــرات  8. ـــاص
 .ألب بحية 150هو فالعدد الرشتي للقتلى أما  9.ائالي
يـــاس مـــدى انتهانـــات حقـــو  اإلنســـان واضتقـــو  اظتدنيـــة والسياســـية يف اصتزائـــر منـــذ ولق
إىل مة ـــرات اظتنظمـــة  –علـــى ســـبيل اظتثـــال  –دوي نتكـــآل الرجـــوع الـــســـلم العلـــى  1992

للحقــو  اظتدنيــة والسياســية ومة ــر حقــو  ( Freedom House)األمريكيــة فريــدوم ىــاوس 
 (.The Observer) اإلنسان لؤلسبوعية الايًانية األبزورفر

قلقـ  مـآل تزايـد نـانوا سـت  سـّنة تقريبـاً مـآل  ـري أمـريكي    قبـلتدسست فريُدم ىاوس 
للقــــيم  ةًين ــــ ةأمــــا مناصــــر  عي فريــــُدم ىــــاوسوتــــدّ . التهديــــدات علــــى الّســــلم والدنتقرا يــــة

ـــذ ف. نانـــت مـــآل اليســـار أو مـــآل اليمـــ أالدنتقرا يـــة وخصـــم كابـــت للـــدنتاتوريات ســـواء  من
وعّينـــت لكـــل بلـــد  ات يف بلـــدان،لحريّـــلتقّييمـــاً ســـنوياً  بن ـــرفريـــُدم ىـــاوس  قامـــت 1972

مــآل خــبلل أخــذ معــّدل عبلمــاهتم يف  «غــ  حــرّ »أو  «حــّر جزئيــاً »أو  «حــرّ »وإقلــيم مرتبــة 
تقـاس اضتقـو  السياسـية واضتريـات اظتدنيـة حسـب . غتال اضتقو  السّياسـية واضتريّـات اظتدنيـة

 .فهـو نتثـل أسـوء حالـة عـبلهل درجـة عاليـة مـآل اضتريـة أّمـا أنتثـ دنـاهسلم مآل سبع درجات، أ
 3ومــآل  «حــرّة»تعتــا علــى العمــوم  2.5إىل  1فالــدول الــي حتصــل علــى معــّدل يــ اوح مــآل 

 .«غ  حرّة»فهي  7إىل  5.5ومآل  «حرّة جزئياً » 5.5إىل 
 

 لجزائرفي اتقييم درجة الحرية : 1الجدول 
 السنة قوق السياسيةالح الحريات المدنية وضعية الحريات

 1990-91 4 4 حرة جزئياً 
 1991-92 4 4 حرة جزئياً 
 1992-93 7 6 غ  حرة
 1993-94 7 6 غ  حرة
 1994-95 7 7 غ  حرة
 1995-96 6 6 غ  حرة
 1996-97 6 6 غ  حرة
 1997-98 6 6 غ  حرة
 1998-99 6 5 غ  حرة
 1999-00 6 5 غ  حرة
 2000-01 6 5 غ  حرة
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، ىـي مـآل َأْسـوأُ العبلمـات يف غتـال اضتقـو  اظتدنيـة 1وحصيلة اصتزائر، نما يبّينو اصتدول 
 10.والسياسية، ومعدعتا يدل على نظام دنتاتوري وقمعي ينته  حقو  اإلنسان

ضتقـــو  اإلنســـان،  يظت، مبناســـبة حلـــول الـــذنرى اطتمســـ  لئلعـــبلن العـــا1998يف ســـنة 
ًي حقـــو  اإلنســـان اســـة قامـــت هبـــا غتموعـــة مـــآل نِ ـــنتـــائ  در  11ن ـــرت جريـــدة األوبـَْزرفـــر

بتـداًء ال وَ الـدُ ىـذه الدراسـة  تبـرتّ و . اظتع ي هبم دولياً ومآل علماء حائزيآل على جـائزة نوبـل
 .2اصتدول ذل   يظهرمآل الدولة األنثر انتهاناً ضتقو  اإلنسان إىل األقل، نما 

 

 1998سنة نسان لإلنتهاكاً لحقوق ااالعشر الدول األسوأ : 2جدول  
 يوغو الص 

ســـــــــــــــبل
 فيا

 العرا 
 

نولـــــــــــو  سوريا
 مبيا

 ندوإ ليبيا
 نسيا

 انوريـــــــــــــــــــ بورما
 ال مالية

 نوع اصترنتة اصتزائر

 اإلعدام ببل ػتانمة 30 19 19 19 17 20 8 24 14 10
 التعذيب 24 16 20 16 16 15 20 26 16 23
 اإلخفاء القسري 24 19 16 19 14 20 14 24 2 1
 كم باإلعداماضت 0 8 10 10 7 0 10 10 5 9
 رف  حرية التعب  10 10 10 10 8 5 9 10 7 9
رفــــــــــــــــــــــ  اضتقــــــــــــــــــــــو   10 10 10 10 8 4 9 10 7.5 9

 السياسية
 السجآل السياسي 10 10 10 10 9 6 9 10 7.5 6
 رف  حرية التحرك 5 10 10 10 8 6 4 10 5.5 4
 رف  حقو  الًفل 10 4 10 7 4 8 3 8 3 3
 رف  اضترية الدينية 8 10 10 10 5 0 4 1 4 9
 ةدلارف  احملانمة الع 7 5 10 5 7 4 6 10 7.5 9
رفـــــــــــــــــــــــ  حقـــــــــــــــــــــــو   10 10 10 10 7 6 5 10 8 4

 األقّليات
 رف  حقو  اظترأة 2 4 7 8 8 5 9 2 8 5

101 95 155 110 99 118 144 152 135 150  
َ
 ْجموعاظت

 
  1000× ب .ت.د 737 765 655 668 801 848 755 531 860 774
 ب.ت.د× غَتْموع  110.5 103.3 99.6 96.2 94.5 83.9 83.1 82.3 81.7 78.2

   دليل التنمية الب رية. : ب.ت.د
 

 

 .نية الدول حسب مستوى التنمية وخاصة متوسط العمر اظتتوقلع والّدخليرتـّب مة ر األمم اظتتحدة للتنمية اإلنسا    
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أســـوأ دتثـــل قياســـات طتـــرو  حقـــو  إنســـانية ؼتتلقـــة حيـــم أّن  2إن األرقـــام يف اصتـــدول 
نما بي 30حتمل عبلمة مآل أصل ( إلعدام ببل ػتانمة والتعذيب واإلخفاء القسريا)اصترائم 

وجـــدت ىـــذه الدراســـة أن النظـــام اصتزائـــري و . 10 لاصتـــرائم األخـــرى حتمـــل عبلمـــة مـــآل أصـــ
ُمْنَتِهـ  ضترمـة اإلنسـان يف أنـا »ب ويف التعسّ « البًل العاظتي»لتتل اظترتبة األوىل، أي أنو 

 « .العا 
عــدامات بــبل ػتانمــة يفــو  حجــم إلارتكــاب اصتزائــر اإن . إن ىــذه النتــائ  ظتذىلــة حقــاً 

ومسـتوى ؽتارسـة النظـام اصتزائـري للتعـذيب . ئم أي دولة مآل الـدول الع ـرة األنثـر قمعـاً جرا
وتتقاســم اصتزائــر مرتبــة العــار األوىل مــع . يف ىــذا ابــالالنظــام العراقــي ال يتعــّداه إالّ ن ــاط 

حصـيلة اصتزائـر يف رفـ  حريـة التعبـ  ورفـ  أّما . العرا  فيما متّص ملب اإلخفاء القسري
إنــو ال . هــي مدانــة بــنفأ القــدرفالســجآل السياســي ورفــ  حريــة التنقــل و السياســية اضتقــو  

نما ىو اضتال بالنسبة لكوريـا ال ـمالية   –يـُْفَهم ظتاذا أفلت النظام اصتزائري مآل النبذ الدّوي 
رغم أن سـّجل الًلمـة اصتزائريـة أسـوأ مـآل سـّجبلت ىـذه األنظمـة  –نظام العراقي وبورما وال
 .الثبلث
 10ترتيبـاً لوقـوع التجـاوزات بالنسـبة لكـل سـانآل حتـت  1999األوبـَْزرفر سنة  تأصدر 

اإلعــدام بــبل ػتانمــة، التعــذيب، اإلخفــاء القســري، : 3يف اصتــدول رقــم بّينــة ويآل عاّمــة ماعنــ
ــــة، اظتــــوت حتــــت االعتقــــال، الســــجآل السياســــي، احملانمــــة اصتــــائرة،  اظتعاملــــة القاســــية واظتهين

، تنفيـــــذ حكـــــم اإلعـــــدام، اضتكـــــم باإلعـــــدام، (ة أو ػتانمـــــةبـــــبل هتمـــــ)االعتقـــــال التعســـــفي 
ـــــاس واحملاســـــبة، و . اظتعاربـــــة اظتســـــّلحةرتاعـــــات انتهانـــــات و  مـــــآل خـــــبلل ىـــــذا اظتـــــنه  للقي

نتهاناً ضتقو  اإلنسـان ىـي رتهوريـة الكونلـو انثر األ ةاطتمس دولالالدراسة أن استنتجت 
ىـذه القائمـة دتثـل فـهنن ب األوبـَْزرفـر وحسـ. ليوناالدنتقرا ية ورواندا وبورونـدي واصتزائـر وسـ  

 12.«سّجل د ء للتعسب»الدول الي تتمّيز بـ
نفــأ قّصــة اصتــدول الســاب  أال وىــي حالــة دولــة لــيأ عتــا أد   3ويعــرض اصتــدول رقــم 

فـــاز النظـــام اصتزائـــري بـــدعلى . احـــ ام ضترمـــة الـــنفأ الب ـــرية، وال لســـبلمة اإلنســـان وحقوقـــو
بـبل ػتانمـة والتعـذيب واحملانمـات اصتـائرة واضتـبأ بـدون اهتـام النقاط يف جرائم اإلعدامات 

ـــ  اصتـــدول أي ـــاً أن ســـّجل الدولـــة اصتزائريـــة يف . أو ػتانمـــة واضتكـــم باإلعـــدام وتنفيـــذه ويّب
نجـد ىنـا أن سـلوك فباختصـار و . عرةذميدان اإلخفاء القسري والسجآل السياسي حقيقـة مـ

نوريــا )« الــدول ال ــاذة»ـظمــة الــي لقبــت بــمــآل ســلوك األن أســوأ أي ــاىــو النظــام اصتزائــري 
، ولكـــآل الًلمـــة اصتزائريـــة أفلتـــت إىل حـــد ائن مـــآل احملاســـبة مـــآل (ال ـــمالية وبورمـــا والعـــرا 
 .مقاباة ؼت قي حقو  اإلنسانالي تسعى إىل  ري اظتنظمات الدولية 
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ـــاس فـــهنن النظـــام  ،تلتقـــي نـــل اظتة ـــرات اظتســـتقلة يف نتائجهـــا فمهمـــا نانـــت وســـيلة القي
ؼتتلــب الدراســات  وت ــ . اصتزائـري يــاز نواحــد مــآل األنظمـة األنثــر خرقــاً ضتقــو  اإلنسـان

نتهانــات اضتقــو  السياســية وتتمّيــز بســّجل مــذعر الأبســط إىل وبــعية تنعــدم فيهــا اضتريــة و 
ا جريــــــدة من ــــــرهت تــــــ لال 1999و 1998يف نلتــــــا الدراســــــت  لســــــني . حقــــــو  اإلنســــــان

ـــة يف غتـــال ؽتارســـة التعـــذيب األوبـَْزرفـــر حصـــل فيهـــا النظـــام إذن . اصتزائـــري علـــى أعلـــى مرتب
نتهانـــات مكثفـــة ضتقـــو  اإلنســـان منـــذ ع ـــر ا فيـــوي جتـــري ذالـــ الســـيا ي ـــّكل التعـــذيب 

 .سنوات
 1999نسان لسنة إلنتهاكاً لحقوق اا كثرالدول األ: 3جدول 

 الدولة إ ب م إ   ت م ت إ س س م ج إ ع ت ح إ ح ب إ ج م م غتموع
 ج دنونلو  3  3  3 3 3 3 3 3 24.0
 نداارو  3 3 3 2  2 3 2 3 3 24.0
 بوروندي 3 2 3 3  3 3  3 3 23.0
 اصتزائر 3 2 3  2 3 3  3 3 22.0
 س اليون 3  3 2 1 2 3 2 3 3 22.0
 مصر  1 3 2 2 3 3 2 3 2 21.0
 .نوريا ش 1 2 3 1 2 3 3 3 3  21.0
 السودان 3 3 3 1 2 2 2 1 1 3 21.0
20.

5 
 سيايندونإ 3 3 3  3 2 2.5  2 2

 فيايوغوسبل 3 3 2.5 1 1 3 3  1 2 20.5
 بانستان 2 1 2.5 3 3  1.5 1 3 2 19.0
 الص    2.5 2 3 2 3 3 3  18.5
 ليبيا 2 2 2  2 3 3  2 2 18.0
 بورما 2 2 3 2  2 3   2 17.0
 العرا  3 2 3  2  3 3 2  17.0
 ستانأفلان 3  3    3 2 1.5 2 16.5
 إيران 1 1 2  2 2 2 2 2 2.5 16.5
 اليمآل 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1.5 16.5
 ت اد 3  2 1 2 2 2 2  2 16.0
 كونلو جال 3 2 3 2 2  2   2 16.0
 أوغندا 2 1 3 1 1  3  2 3 16.0

اظتــوت =  م ت إ #نــة التعــذيب واظتعاملــة القاســية واظتهي=  ت #اإلخفــاء القســري =  إ ق #اإلعــدام بــبل ػتانمــة =  إ ب م #
 #( بـبل هتمـة أو ػتانمـة)االعتقـال التعسـفي =  إ ع #احملانمة اصتائرة =  م ج #السجآل السياسي =  س س #أكناء االعتقال 

 .عات اظتعاربة اظتسلحةاماصتنتهانات ا=  ج م م #اضتكم باإلعدام =  ح ب إ #تنفيذ حكم اإلعدام =  ت ح إ
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 لجزائرصادرات وسائل التعذيب إلى ا. 3
عملت لتعذيب عبد القادر سـا  ونـور الي استُ  «الكهربائية صيّ الع»إن 

ـــاً  وأســـلحة . «ق ـــبان الصـــع  الكهربـــائي»الـــديآل مصـــًفاي تســـمى فنّي
وتولّــد . الصــع  ىــي أســلحة متًــّورة تعمــل علــى مبــدأ اضتــم الكهربــائي

 ىذه ائالت اظت للة ببًاريات نب ات ذو فـُْلًّية عالية جداً حتدث أظتـاً 
عند ظتـأ  – يف زمآل ي اوح ما ب  ب عة ِمّليثوا  وعدة كوا  – ديداً 

وعنــد مــا توجــو أســلحة الصــع  الكهربــائي ىــذه إىل  13.اصتســد الب ــري
عــادة بــا آل القــدم، الصــدر، الــبًآل، اإلبــط،  –عــدة أجــزاء مــآل اصتســد 

العنـــ ، الوجـــو، األذنـــ ، الفـــم، األع ـــاء التناســـلية أو داخـــل الفـــرج أو 
فهنمــا حتــدث أظتـاً واِخــزاً وفقــداناً للـتحكم يف الع ــبلت واللثيــان  –الـدبر 

تــةدي تلــ  و  14.ط والتبــول غــ  اإلراديــ والت ــّنجات واإلغمــاء والتلــو  
إىل الصواع  الكهربائية على اظتدى البعيـد إىل تصـّلب الع ـبلت والُعنلـة 

 15(.PTSD  )ابًراب ال لوط النفسية بعد الصدمة جانب 
ـــة  –ســـلحة ألمـــا ال تـــ ك آكـــارا  ـــاىرة واخ عـــت ىـــذه األ إذا ال بين
ويســهل الــثمآل نســر مقاومــة اظتعتقـل وىــي أي ــاً رخيصــة يف   ســرعوتُ  –جنائيـة بــد اظتعــذب  

ُب أي ـــاً للـــتحّكم يف الســـّكان عـــآل  ريـــ  نمـــا تـَُو لـــ  16.إخفاؤىـــا ويصـــعب معرفـــة مصـــدرىا
مــآل خـاي ئ مـر انــل »: رححتتـاج إىل  ـ عبـارة يفهمهــا اصتميـع وال «الكهربـاء»الرعـب ألن 
 17«.لكهرباء

وأسلحة الصع  الكهربـائي ىـي نتيجـة ألـاث ىـدفها 
ـــــر وأنثـــــر قســـــوة وإىانـــــة القـــــتبلع » اخـــــ اع وســـــائل أنث

اظتعلومات مآل ال حايا اظت دديآل أو لقتل الـذيآل ينتقـدون 
أو يتحدون النظام الراىآل بًريقـة دتـدد االْحِت ـار وجتعلـو 

تكنولوجية الـتحّكم »ـا يعري بؽتل إما جزء  18«.مةظتاً جداً 
نــوع جديــد مــآل األســلحة نتيجــة تًبيــ  »أي  «السياســي

العلـــم والتكنولوجيـــة إل ـــكالية حتّييـــد األعـــداء الــــداخل  
 19.«السكان اظتدني تستهدي أساسا »وىي  ،«للدولة

 

    Post Traumatic Stress Disorder. 

قضبان الصعق 
 الكهربائي

 مسدس للصعق الكهربائي
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 20.دولــة دتــارس التعــذيب 151هنــاك فويوجــد  لــب نبــ  ظتســتهلكي ىــذه التكنولوجيــة 
التعـذيب بواسـًة الصـع  الكهربـائي يف مـا ال يقـل ؽتارسـة مـة العفـو الدوليـة دّونت منظقد و 
 103نانـــــت ىنـــــاك   1997و 1989عـــــامي  وبـــــ  21.اتينستســـــ  بلـــــداً يف التســـــع آلعـــــ

دول، أمــا بـــاقي اضتـــروب فهنمــا نانـــت حروبـــاً الـــبــ  نانـــت منهــا فقـــط   6نزاعــات مســـّلحة، 
 22.بد  عوهبااضتكومات تها خاب

  تكنولوجيـــة الّرعـــب ىـــذه فهـــي أساســـاً الواليـــات اظتتحـــدة وفرنســـا أّمـــا الـــدول الـــي تنـــت
صـناعة وقامـت مائـة  ـرنة علـى األقـل ب 23.وانتـايوإسرائيل والص  وأظتانيا وجنـوب إفريقيـا و 

يف »وخلصــت ألــاث منظمــة العفــو الدوليــة إىل أنــو  24.أســلحة الصــع  الكهربــائي اظتّدوخــة
بلــداً تصــنع وتبيــع وتســّو   22تواجــدة بـــم ــرنة  120نات نانــت ىنالــ  أنثــر مــآل يالتســع

وعلــى ســبيل اظتثــال وجــدت منظمــة  25«.وت ــهر وحتــاول تســليم أســلحة الصــع  الكهربــائي
يف أظتانيــا  13مــآل تلــ  ال ــرنات يف الواليــات اظتتحــدة األمريكيــة و ــرنة  42العفــو الدوليــة 

 26.يف إسرائيل 5يف تايوان و 6يف فرنسا و 7و

ال تقبــل أي دولــة االعــ اي ببيــع و  ،حتــاط بســرّية نبــ ةواتــو وأدالتعــذيب  آالتإن جتــارة 
إن . فــو  ىــذه األرض الب ــرتســح  حيــاة اظتبليــ  مــآل  ؽتقوتــةإىل أنظمــة  «أســلحة قــذرة»
وعنـــدما ال تســـتًيع دول . اظتتعّلقـــة هبـــذه التجـــارة ىـــي إذا صـــعبة اضتصـــول عليهـــالومـــات اظتع

ن  جتاىــا علــى اإلعــبلن عنهــا، فــهنن إخفــاء بيــع عتــاد التعــذيب إىل دول أخــرى لوجــود قــوا
ــــاد ختفــــ ــــة اصتمــــاى »وراء تســــميات أقــــل  ــــبهة مثــــل وســــائل  ى بيعــــة ىــــذا العت أو  «مراقب

 : يف ىذا الصدد نتبت فدرالية العلماء األمريكي  ما يليو . «التحكم يف اظتساج »

عــذيب معظــم األمــريكي  عنــدما يكت ــفون أن حكــومتهم تــّرخص تصــدير أدوات الت جــدقـد يتفا
 .إىل عديد مآل دول العا 
 350علــى  1993إىل ديســما  1991مــا بــ  ســبتما  ]األمريكيــة[وافقــت وزارة التجــارة 
مليون دوالراً تتعّل  بعتاد التعذيب وال ر ة حتـت صـنب الِسـْلعة رقـم  27رخصة تصدير بقيمة 

OA82C . ّآل وحســــــب قــــــوان  إدارة التصــــــدير األمريكيــــــة فــــــهنن ىــــــذا الصــــــنب الواســــــع يت ــــــم
أصــابع اإلهبــام، قيــود األرجــل، أصــفاد وأغــبلل  براغــّي ســح ، اإلهبــامملزمــات، أغــبلل أصــابع »

األيـــدي، أدوات مصـــنوعة خصيصـــاً للتعـــذيب، األكـــواب اظتقيّـــدة، أغـــبلل األيـــدي الببلســـتيكية، 
 «.خودات البوليأ، والدروع وأجزاء إبافية أخرى

ق ــبان الصــع  »وي ــم  OA84Cوتوجــد رخــص للتصــدير حتــت صــنب الِســْلعة آخــر وىــو 
 «.الكهربائي ومناخيأ نهربائية للما ية وبناد  الّرش والقذائب
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 ااغـّي سـح ن)اظتثـ ة للاـبلي  الٍسـَلع بمّ وزارة التجارة مآل الرقابة العمومية ليلة  تفلتو 
ىــذا يريــب  و . يف أصــناي عامــة وواســعة( ناــودات البــوليأ)مــع ِســَلع مقبولــة ( أصــابع اإلهبــام

النــــاس، خاصــــة ألن ىــــذه الِســــَلع مرخصــــة للتصــــدير إىل حكومــــات تنتهــــ  حقــــو  مــــآل  اً نثــــ  
27.اإلنسان

 

وتعتـا اظتملكـة . باست اد تكنولوجية التحّكم السياسي ىذه ةالعريب مبتلى خاصو آل وال
ومــآل اظتعلــوم مــثبلً أن  28.العربيــة الســعودية أنــا مســتورد ألســلحة التعــذيب يف العــا  العــريب

ق ــيبا للصــع  الكهربــائي  8000»باعــت ( British Aerospace)أ  ــرنة بــريتش أيروســبي
النظـام اظتصـري و  29«.للملكة العربية السعودية بمآل صفقة اليمامة ال ـامة ل ـراء أسـلحة

 30.أسلحة الصع  الكهربائي هاْست ادنذل  معروي بىو  
وت ـــــع منظمـــــة العفـــــو الدوليـــــة اصتزائـــــر يف قائمـــــة الـــــدول الـــــي تتلقـــــى أســـــلحة للصـــــع  

وأنف  النظام العسكري اصتزائري أمواالً  ائلـة النتسـاب وتو يـب تكنولوجيـة  31،هربائيالك
صادرات التعـذيب للبـوليأ اظترخصـة مـآل  ـري وزارة »حسب التقرير بعنوان و . الرعب ىذه

 Arms Salesاألمريكيــة  لــةابالصــادر عــآل « 1993–1991التجــارة األمريكيــة يف الفــ ة 

Monitor 32  ت ما يلياسلحة، فهنن اصتزائر الي تراقب بيع األ: 
 

 الحاصل لسلعةاقيمة ترخيصات /رقم لسلعةاقيمة ترخيصات /رقم
 اصتزائر $ 35/  1 $ 370/  2

OA84C : ،ت ـم ق ـبان الصـع  الكهربــائي
منــــــاخيأ نهربائيــــــة للما ــــــية وبنــــــاد  الــــــّرش 

 .والقذائب

OA82C : ملزمـــــات، أغــــــبلل ت ـــــمل علــــــى
أصـابع اإلهبــام،  ، براغـّي سـح اإلهبـامأصـابع 

ـــــــدي،  ـــــــود األرجـــــــل، أصـــــــفاد وأغـــــــبلل األي قي
أدوات مصنوعة خصيصاً للتعذيب، األكـواب 
اظتقّيـــــــــــدة، أغـــــــــــبلل األيـــــــــــدي الببلســـــــــــتيكية، 
خــــودات البــــوليأ، والــــدروع وأجــــزاء إبــــافية 

 .أخرى

 األصناي

 

 

 

 

 

 

 صابع اإلبهامأغالل أ أغالل األيدي قيود األرجل 
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 عتاد الصعق الكهربائي

ي بــافة ألسـلحة الصــع  الكهربــائي فــهنن ىـذه التكنولوجيــة القمعيــة حتتــو إليبلحـ  أنــو با
حسب مـا جـاء يف اظتـادة  ارغم حترنتهاظتقيدة على أغبلل األرجل وأغبلل األصابع واألكواب 

رو  النظاميــة ضتقـــو  ونظـــراً للُاــ «.قواعــد األمــم اظتتحـــدة ظتعاملــة اظتســاج أد  »مــآل  33
نسان مآل  ري الًلمة اصتزائرية فهنن ىذه اظتبيعـات ختـالب القواعـد الدوليـة الـي دتنـع بيـع إلا

عوزىــــا ال ــــفافية يف تنســــان و إلة للــــدول الــــي تعــــارض الدنتقرا يــــة وختــــر  حقــــو  ااألســــلح
 .موبوع النفقات العسكرية

ــــــــة   ون ــــــــفت منظمــــــــة العفــــــــو الدولي
عـــآل  ـــرنة فرنســـية تصـــّدر عتـــاد  نـــذل 

الصــــــع  الكهربــــــائي للتعــــــذيب للجزائــــــر 
لكنهــــــا   تعــــــط ( ودول مشــــــال أفريقيــــــا)

ون ــــــرت جرائــــــد أوروبيــــــة  33.التفاصــــــيل
 ــرنات بريًانيــة ىنــاك أن  ةنــدت راً يتقــار 
يًالية وأظتانية تبيع آالت تكنولوجية الـتحّكم السياسـي للًلمـة العسـكرية اصتزائريـة ولكـآل إو 

  34.مفّصلة حول ىذه اظتبيعاتلومات   تقدم مع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2001الشرطة الجزائرية ترمي المتظاهرين بهذه القنابل عام  قنابل غازات مسيلة للدموع 

مسرررررتوردة مرررررن   دروعو خرررررودات الشررررررطة الجزائريرررررة ب
 .م 2001أمريكا أثناء قمع المتظاهرين سنة 

عربررة لتشررتيم المتظرراهرين مسررتوردة مررن أوروبررا 
عيرررة فررري مررروارع مدينرررة تيرررزي وزو فررري عمليرررة قم

 .م 2002أثناء المظاهرات ضد النظام عام 
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 إبوو ى  لجز ئريوو   ألهووي قووت  
 .م 2002 سٌ  هظ هر  
  لوووّمك ن تكٌتلتجيووو  تتظيووو 

  لوسوووووووووووّت     لسي سووووووووووو 
 (. لج ًبي       لصت  )

" تقليديووو " أسووو لي  تتظيوو 
  لصووووت )  لسي سوووو  للووووّمكن
 (. لسفلي 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 تحويل األسلحة إلى الجزائر. 4
 العالمية االتجاهات اإلجمالية في مبيعات األسلحة. 1.4

بــّدل الوبــع تإن األفتــاط والتلــ ات يف تــدف  األســلحة علــى اظتســتوى العــاظتي تعكــأ بنيــة و 
ي أديـا إىل تلـ ات جذريـة يف حتـاد السـوفيَ الا تفكـ نهاية اضترب البـاردة و ف. األمب يف العا 

 .ترنيبة اجتاه حتويبلت األسلحة العاظتية
ىيمنـــت الـــدولتان ( إىل أواخـــر الثمانينـــاتمـــآل بدايـــة الســـتينات )اـــبلل اضتـــرب البـــاردة ف
فعلــى ســبيل (. مــع حلفــائهم الصــناعي  علــى التــواي)علــى نظــام جتــارة األســلحة  يــانالعظم

مــــآل غتمــــوع التــــدف  %  65حتــــاد الســــوفَيي الاظتثــــال  ــــكلت أســــلحة الواليــــات اظتتحــــدة وا
اضتلـب  دولأسـلحة ؛ ويف نفـأ الفـ ة  ـكلت 1988-1977العاظتي لؤلسـلحة يف الفـ ة 

ولكـــآل يف  35.مـــآل غتمـــوع التـــدف  العـــاظتي لؤلســـلحة%  90األ لســـي ودول حلـــب وارســـو 
فـهنن الواليـات اظتتحـدة األمريكيـة ىـي الـي تسـيًر ( التسـعينات)عهد ما بعـد اضتـرب البـاردة 

ات تصــدير األســلحة ّيــبلَ  َ  مــثبلً  فاـتف ــت   .بًريقــة مًلقــة علــى التــدف  العــاظتي لؤلســلحة
 

. لتتـل صـانعو األسـلحة وحكومـات الـّدول الصـناعية اظتراتـب األساسـية يف جتـارة األسـلحة»(: Winther)يقـول وينثـر     
الواليـات اظتتحـدة األمريكيـة واظتملكـة اظتتحـدة وفرنسـا وروسـيا )ودتثل مبيعات األع ـاء اطتمسـة الـدائم  يف غتلـأ األمـآل 

وأصـبحت يف السـنوات األخـ ة الواليـات اظتتحـدة دتلـ  أنـا نسـبة بـدون . مآل غتموع مبيعات األسلحة% 86( والص 
تل ائن اظترتبة ع وا دائما يف غتلأ األمآل غ  أما قد تتوىل ىذه الع وية عآل قريب، وحتبأظتانيا ضتد ائن  ليست. مقارنة

  :راجع «.الثانية يف مبيعات األسلحة بعد الواليات اظتتحدة
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 3ىل إواخر الثمانينات أمليار دوالرا سنويا يف  18مآل حواي ( روسيا)ي حتاد السوفيَ المآل ا
وباظتقابـــل فتـــت  لبيـــات تصـــدير األســـلحة مـــآل  36.مليـــار دوالر ســـنويا يف بدايـــة التســـعينات

ىل إ 1990-1987يف الفـ ة %  21الواليات اظتتحدة إىل غتمـوع دول العـا  الثالـم مـآل 
 1994.37-1991خبلل الف ة %  48
ل اضترب الباردة ذىبـت معظـم األسـلحة احملولّـة دوليـاً إىل ال ـر  األوسـط وجنـوب خبلو 

ــــدول العظمــــى ــــا   تتنــــافأ عليهــــا ال ــــارات . آســــيا و ــــر  آســــيا وىــــي من و ــــّكلت االعتب
. االيديولوجيــة واصتِْلراســية عوامــل أساســية لتعيــ  اضتاصــل  علــى األســلحة يف ذلــ  العهــد

ا واعتنــــد وإيــــران والعــــرا  وإســــرائيل وليبيــــا وبانســــتان اصتزائــــر ومصــــر وأكيوبيــــ فمــــثبلً  ــــكلت
والعربية السعودية وسوريا وتـايوان وترنيـا والكوريتـان تقريبـاً كـبلث أربـاع الـدول اضتاصـلة علـى 

بللـت »خـبلل الثمانينـات  وبدنـ( McCain)ويقـدر مكـ   38.األسلحة خبلل اضترب البـاردة
تكنولوجيــة أســلحة الــّدمار ال ــامل واظتــواد القيمــة اإلرتاليــة لكــل عمليــات حتويــل األســلحة و 

ـــــة ـــــدول النامي ـــــبحـــــواي  «واطتـــــدمات العســـــكرية إىل ال ـــــار دوالر وأن  أل معظـــــم ىـــــذه »ملي
 39«.التحويبلت نانت ؿتو ال ر  األوسط ومشال إفريقيا

 ر  آسيا وال ر  األوسط معظم األسـلحة  ت دولويف عهد ما بعد اضترب الباردة تلق
االعتبــارات االقتصــادية، بــدل االعتبــارات اإليديولوجيــة واصتِْلراســية، وت ــكل . احملولــة دوليــا

ليزيـا اوالص  وم اصتنوبية تايوان ونورياو . أىم العوامل لتحديد الدول اضتاصلة على األسلحة
مآل ب  الدول الع رة الي تتصدر قائمـة دول العـا  الثالـم الـي أحـرزت  وسنلبور ىي مثبلً 

بينمــــا   تكـــآل أي دولــــة مــــنهم موجــــودة يف ىــــذه  1994-1991علـــى أســــلحة يف الفــــ ة 
آسـيا يف التجـارة  وىذا يدّل على األقتية اظتتزايـدة لـدول  ـرقي. اضترب الباردة خبللالقائمة 

  40.العاظتية لؤلسلحة
ـــاســتوردت دول ال ــر  األوســط أســلحة ت 2000-1993يف الفــ ة   84قــدر قيمتهــا ب
رات األســلحة األمريكيــة إىل الــدول الناميــة يف مــآل صــاد%  75 تــدفقتنمــا مليــار دوالر،  
 لؤلسـلحةً  ُمْ ـَ ٍ السـعودية أنـا  العربيـةاظتملكـة نانـت   1999ويف سـنة  41.ال ر  األوسط

رات العربيــة اظتتحــدة يف اظترتبــة الثانيــة اديــدة، وتليهــا اإلمــاصتبيعــات مــآل اظتمليــار دوالر  2.7بـــ
لــي ىــذه الــدول مصــر تو  42مليــار دوالر، 2.1لثــة بـــليزيــا يف اظترتبــة الثاامليــار دوالر وم 2.5بـــ
كيوبيــا واعتنــد ونوريــا إمليــون دوالر و  500ســرائيل والكويــت بـــإمليــار دوالر واصتزائــر و  1.2بـــ

                                                                                                                         
Winther, Stop International Trading in Arms, Peace on the net, December 1998; 

http://www.fred.dk/peace/trade.htm. 
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ال ـر  األوسـط ؿتــو  فمثّــل 2000أمـا يف سـنة  43.امليـون دوالر لكــل منهـ 400اصتنوبيـة بــ
الســـعودية أنـــا  العربيـــةاظتملكـــة مـــآل الســـو  العاظتيـــة عتـــذه الســـلعة الرائجـــة، وتعتـــا %  40

 7.3مليار دوالر، تتبعها اإلمارات العربية اظتتحدة بــ 7.4م   حيم تلقت أسلحة قيمتها 
 44.مليارات دوالر

 اإلقليمـي والعـاظتي للفـ ة مـا  أسـفلو النفقـات العسـكرية علـى اظتسـتوي 4يعرض اصتدول 
ورغــم (. SIPRI  )الّســلم  و  الــدّوي لدراســاتهنو ســتاحســب معهــد  1999و 1990بــ  

إالّ أن غتمـوع النفقـات  ،أن النفقات العسكرية اـتف ت مبا رة بعد انق ـاء اضتـرب البـاردة
 720وبلـغ حـواي  1999سـنة يف يف واقع األمـر %  2.1العسكرية يف العا  ارتفع بنسبة 

   .مليار دوالراً 
 اتاصتبهيف نب ة للقتال   معظم األسلحة احملولة دولياً خبلل اضترب الباردة نانت أنظمة

ترنيبـــة ىـــذا و  45.خلااألماميـــة مثـــل الـــدبابات والًـــائرات اظتقاتلـــة والصـــواريخ والبـــوارج اضتربيـــة 
عكأ إىل حـد نبـ  اظتنافسـة العسـكرية بـ  الـدول العظمـى ت تالتدف  الدوي لؤلسلحة نان

 يف عهـد مـاأمـا اليـوم . مآل خبلل حلفائهم اإلقليمي  بليـة النفـوذ علـى معادلـة القـوة العاظتيـة
أســـلحة خفيفـــة  علـــىأنثـــر فـــدنثر  تـــويبعـــد اضتـــرب البـــاردة، فـــهنن جتـــارة األســـلحة العاظتيـــة حت

سبلح اظت اة والًائرات العمودية وأنظمة للحرب اظت ادة للثورة وأسلحة خفيفة : ةومتوسً
ة إن  بيعــة ىــذا التــدف  لؤلســلح 46.وصــواريخ وأللــام وأجهــزة تكنولوجيــة للــتحّكم السياســي

 ،عكـأ إىل حــد نبــ  ف ـل عــدد متزايــد مـآل الــدول يف تســديد الرغبـات األساســية ل ــعوهبات
ولـــذا تلجـــد إىل تكنولوجيـــة الـــتحّكم السياســـي وعمليـــات األمـــآل الـــداخلي مـــآل أجـــل ردع أو 

فمـــآل بـــ  . وإىل تقنيـــات اضتـــرب اظت ـــادة للثـــورة لســـح  اظتعاربـــة اظتســـلحة ،قمـــع اظتعاربـــة
منهــا  101 ت، نانــ1999-1989يف الفــ ة  تســجل الــي ةســلحات اظتنـــزاعمــآل ال 108

 47.ا أساسا دول بد  عوهباخابتهحروبا داخلية 
 

 

 

 

    Stockholm International Peace Research Institute. 
رغـم بـةلة نفقـات و . دخلت يف حساب نفقات إفريقيا الي ارتفعت يف السنوات األخ ةأئر العسكرية إن نفقات اصتزا    

 .جتماعيا واقتصاديا ساحقا ظتعظم البلدان اإلفريقيةاإفريقيا العسكرية بالنسبة بموع النفقات الدولية إال أما دتثل عبئا 
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 م 1999-1990تقديرات نفقات العالم ومختلف مناطق العالم لفترة : 4الجدول 
 .ونسب الصري 1995ثابت على أسعار بالدوالر الليار دوالر، اظتوحدة األرقام ىي 

 تلي 
90-99 

 
99 

 
98 

 
97 

 
96 

 
95 

 
94 

 
93 

 
92 

 
91 

 
90 

 
 إقليم

 إفريقيا 11.9 11.1 9.9 9.9 10.0 9.4 8.9 9.3 9.5 10.6 (أ)%  -11

 إفريقيامشال  2.4 2.5 2.7 2.9 3.4 3.1 3.2 3.5 3.7 ... (ب)%  54

 .ت 9.5 8.7 7.2 7.0 6.6 6.3 5.8 5.8 5.8 6.6 % -30
 الصحراء

 أوسط. ش 51.7 69.1 50.0 48.0 47.2 44.9 45.5 50.3 49.5 49.4 % -5

 أوروبا 442 ... 275 260 253 228 226 227 221 226 %  -49

 .أ.د.إ 213 ... 59.9 52.6 52.0 36.8 34.3 36.1 29.2 33.0 % -85

 م.د.ك 0 ... 49.3 43.6 43.2 28.0 25.6 27.3 20.4 24.6 (ج)% -50

 اللرب 229 225 215 207 201 192 192 191 192 194 % -16

 األمريكيات 386 339 359 343 326 312 294 294 287 294 % -24

 مشال 369 325 343 325 308 290 274 272 266 269 % -27

 وسط 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 ... ... (ت)% -50

 جنوب 16.3 13.5 15.6 17.8 17.5 21.3 19.5 22.1 ... ... (ت)% -36

/ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيا آ 115 118 124 126 127 130 134 137 137 139 % 21
 أوقيانيا

 وسط ... ... 1.1 1.4 0.9 1.0 1.0 1.2 ... ... (ث)%  9

  ر  95.1 97.9 103 104 105 108 111 114 113 114 % 20
 جنوبية 11.6 11.4 11.4 12.4 12.3 12.8 13.0 13.4 13.6 14.5 % 25
 يانياأوق 8.9 8.2 8.6 8.9 8.8 8.5 8.4 8.6 8.9 9.3 % 13

 العا  1007 ... 818 787 763 724 708 718 704 719 % -28.6
 %التلي   -4.6 ... (ح)-18.8 -3.8 -3.0 -5.1 -2.2 +1.4 -1.9 +2.1 % -3.7

 نومنوالم الدول اظتستقلة:  م.د.كحتاد الدول األوروبية ؛ ا: أ.د.إ
 
بعـد الـرّقم اضتقيقـي إلفريقيـا مـا إن . مـآل اضتقيقـةبكثـ  إن النفقات اإلفريقية قّدرت بدقل ( أ)

ــــرّقم يف اصتــــدولجنــــوب  -1990التليــــ  يف الفــــ ة ( ب. )الصــــحراء قــــد يكــــون بــــعب ال
-1992التليــــــــ  يف الفـــــــــ ة ( ث. )1997 - 1990التليــــــــ  يف الفــــــــ ة ( ت. )1998
 .1992-1990التلي  يف الف ة ( ح. )1999-1992التلي  يف الف ة ( ج. )1997
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 ت العسكرية الجزائرية منذ االنقالبحجم النفقا. 2.4
أخذت . 1992انقبلب يناير وبعد تًور النفقات العسكرية اصتزائرية قبيل  5اصتدول ب  ي

يعــــّري اظتعهــــد النفقــــات    .ي لدراســــات الســــلمســــتونهو  الــــدوّ ااظتعًيــــات مــــآل معهــــد ىــــذه 
القـــوات  علـــى جتهيـــزونفقـــات  حاليـــةنفقـــات  ىحتتـــوي علـــتلـــ  اظتصـــاريب الـــي العســـكرية ب

نـــذا و  ،اظتســّلحة ووزارات الـــّدفاع والونــاالت اضتكوميـــة األخـــرى الــي هتـــتم مب ــاريع عســـكرية
ىـــذه اظتعًيـــات علـــى نفقـــات التـــزّود باألســـلحة  نحتتـــوي إذ. القـــوات  ـــبو العســـكريةعلـــى 

البحـم نـذل  رواتب اظتـو ف  العسـكري  واظتـدني  و ىذا إىل جانب  ،والعمليات والصيانة
اعتـــدي الرئيســـي مـــآل ىـــذه اظتعًيـــات عـــآل النفقـــات العســـكرية ىـــو إن . عســـكريوالتًـــوير ال

 .تقدمي مقياس سهل لفهم حجم اظتوارد الي نتتصها اصتيش
قورنـــــت مـــــا وإذا . ُيبَلَحـــــُ  بكـــــل وبـــــوح أن النفقـــــات العســـــكرية تـــــزداد بنســـــبة مذىلـــــة

( لعسـكريالعـام الـذي سـب  االنقـبلب ا) 1991النفقات العسـكرية السـنوية للجزائـر لسـنة 
ؾتـــد ت ـــاعفاً بنســـبة ( نيـــة ســـنوات بعـــد االنقـــبلب العســـكرياأي ذت) 1999ســـنة  نفقـــاتب

وفتـواً يف النفقـات العسـكرية  ،بالدوالر األمريكـي%  325بالدينار اصتزائري أو %  1159
ىـذا الـنمط اظتتزايـد يعكـأ االرتفـاع اعتائـل    .احمللـي رتايإلج اا نتئلبالنسبة ل%  316يبلغ 

تزايـــــد وحـــــدات : ســـــلحة نمـــــا يعـــــا عـــــآل الت ـــــام اظتســـــتمر للقـــــوات اظتســـــّلحةلـــــواردات األ
ىيئــة خاصــة للحــرب اظت ـــادة )اظتاــابرات العســكرية وإقامــة ىيئــات قمعيــة نظاميـــة جديــدة 

ألـــب  500وإن ـــاء ملي ـــيات  ـــبو عســـكرية ت ـــم ( ألـــب  ـــاص 60للثـــورة مكّونـــة مـــآل 
 48.نظامية م ادة للتمرد اظتوت وعدة غتموعات غ  سراياومئات مآل على األقل  اص 

البنـ  الـدوي ن ـر  إالّ أنمآل الصعب اضتصـول علـى اضتجـم الكامـل لـواردات األسـلحة 
 1992واردات األســــــلحة الســــــنوية للجزائــــــر ننســـــــبة مئويــــــة صتميــــــع الــــــواردات للســـــــنوات 

مـــآل غتمـــوع الـــواردات %  0.1وزادت مـــآل %  5600رتفاعـــا بنســـبة اإمـــا دتثـــل . 1997و
ولـــو اف بـــنا أن النفقـــات العســـكرية بقيـــت كابتـــة . 1997ســـنة %  5.6إىل  1992ســـنة 

وىذا افـ اض  – 1992إن   يكآل ىناك انقبلب عسكري يف يناير  1991على مستوى 
فــهنن النفقــات العســكرية  –ـتفــاض الا ؿتــوجتــاه العــاظتي للنفقــات العســكرية بلمعقــول نظــراً ل

 

لـدوي لدراسـات السـّلم ىـي اظتن ـورات الرشتيـة للـدول ومصـادر معهـد اسـتونهو  ااا منهـا مصـادر اظتعًيـات الـي يسـت    
 .كانوية أخرى

لنسبة اظتوارد الو نية اظتاصصة للعمليات  اً تعتا النفقات العسكرية ننسبة مئوية مآل غتموع الدخل احمللي مة را تقريبي    
 .قتصاد الو بالوبالتاي تقيأ العبء اظتفروض على ا ،العسكرية

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  استثمارات وعائدات: واردات األسلحة  
 

 

351 

+ + + + 

+ + 

بالـــدينار  بللـــتو )ر دوالر مليـــا 8.813بللـــت  2000-1992النارتـــة عـــآل القمـــع للفـــ ة 
 (.امليار  620اصتزائري 

جتاىـــات النفقـــات اىـــذا االرتفـــاع ال ـــام يف النفقـــات العســـكرية اصتزائريـــة يف  ويـــنعكأ
فـــــهنن مشـــــال إفريقيـــــا  4اصتـــــدول بـــــ  ونمـــــا ي. 1999–1990العســـــكرية اإلقليميـــــة للفـــــ ة 

%( 54زيــادة )فــ ة عتــذه ال يــةرتفــاع يف النفقــات العســكرية العاظتنســبة اعلــى أنــا   ــهدت
زيـــادة )  آســيا %( 36زيـــادة )العســكر  االـــي يســيًر عليهـــ يــةنوباصت أمريكـــادول متبوعــة بــ

ـتفابــــاً حــــاّداً يف النفقــــات اويبلحــــ  أن اصتهــــات األخــــرى مــــآل العــــا  ســــّجلت %(. 21
ت ـتف ــــإذ ا يف نفــــأ الفــــ ة( حتــــاد األورويببلبالنســــبة ل% 85ـتفــــاض بلــــغ ا)العســــكرية 
تعتـا اصتزائـر أنـا فلملـرب العـريب أمـا بالنسـبة لو %. 28.6يا بنسبة عاظتكرية النفقات العس

تقدر غتلة مشال أفريقيـا أن  1996سنة فمثبل فيما متص . نفاقاً يف ابال العسكريإالدول 
يف  ــراء األســلحة ( مــآل غتمــوع العــا % 9)مليــار دوالراً  5.7دول اظتلــرب العــريب أنفقــت 

% 11و% 42بينما  كلت حصـص اظتلـرب وتـونأ  ها،من%  47 كل حصة اصتزائر ت
 49.على التواي

 

  2000-1990نفقات الجزائر العسكرية للفترة : 5الجدول 
 السنة مليون د ج مليون دوالر  من م د م% 
1.5 606 8470 1990 
1.2 622 10439 1991 
2.2 1041 23000 1992 
2.6 1119 29810 1993 
3.2 1362 46810 1994 
3.0 1319 58847 1995 
3.3 1502 79519 1996 
3.7 1807 101126 1997 
4.0 1911 112248 1998 
3.8 2021 121000 1999 
... 2329 141600 2000 

 .غتموع الدخل احمللي: دينار جزائري ؛ م د م : د ج 

 ن والِسرَلعو الرُمَورِّد. 3.4
ســلحة والتعــّري علــى  بيعــة ىــذه إحصــاء الــدول الــي تــزود اصتزائــر باأل زءؿتــاول يف ىــذا اصتــ

تكـــون ناقصـــة ألن حتـــويبلت األســـلحة قـــد اظتقدمـــة ىنـــا لومـــات بـــالًبع فـــهنن اظتع. األســـلحة
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إن . التامـة اطتفيفة واظتتوسًة للقمع الداخلي واضتـرب اظت ـادة للثـورة غالبـاً مـا خت ـع للسـرية
يعتـا أحسـآل نظـام  الـذي –السـلم دّوي لدراسات اظتعًيات الي ين رىا معهد استونهو  ال

( مــثبل ســبلح اظتدفعيــة واعتــاُون)ت ــم األســلحة اظتتوســًة  ال –قــائم ظتراقبــة جتــارة األســلحة 
 50.واطتفيفة الي تستعمل يف القمع الداخلي واضترب اظت ادة للثورة

ومآل جهة أخرى فهنن اظترنز األمريكي للدراسات االس اتيجية والدولية الذي يراقـب عـآل  
الــــواردات اصتديــــدة تــــذىب لفائــــدة األمــــآل »ســــكرية يف اصتزائــــر أورد أن نثــــب التًــــورات الع

 51.«الداخلي
أن ن ـــر مـــا نتكـــآل اضتصـــول عليـــو  ورغـــم أن اظتعًيـــات اظتقّدمـــة ىـــي بـــاألحرى ناقصـــة إالّ 

 .متدم أىدافاً توبيحية

 صادرات األسلحة األمريكية إىل اصتزائر. 4.3.1

ــــوال جهــــد فدراليــــة العلمــــاء األمــــريكي    يف ن ــــب مبيعــــات  افــــوىــــي رتعيــــة تت، (FAS)ل
ـــوّرط الواليـــات  ـــة، لكـــان مـــآل الصـــعب ســـا مـــدى ت ـــدول األجنبي ـــة إىل ال األســـلحة األمريكي

تلجـد اصتمعيـة إىل و . اصتزائـريف اظتتحـدة األمريكيـة يف تصـدير األسـلحة إىل النظـام العسـكري 
ارة علــى اظتعًيــات ووزارة التجــ( وزارة الــدفاع)قــانون حريّــة اإلعــبلم للحصــول مــآل البنتــاغون 
 .الي تتعل  ببيع األسلحة إىل الدول األجنبية

مبيعـــــات األســـــلحة والتجهيـــــزات عـــــآل وجـــــودة بعـــــ  اظتعًيـــــات اظت 6يلاـــــص اصتـــــدول 
؛ بعــ  ىــذه اظتعلومــات وردت عــآل فدراليــة العلمــاء واطتــدمات العســكرية األمريكيــة للجزائــر

بيعـات األسـلحة والتجهيــزات قيقيـة ظتالقيمـة اضتباأ تقــدير تـاما قصـإالّ أمـا وبن األمـريكي 
نبلحــــــ  أّن اظتبيعــــــات ارتفعــــــت تــــــدركتيا بعــــــد  .واطتــــــدمات العســــــكرية األمريكيــــــة للجزائــــــر

ات ز اظتنعًـــــب يف تكثيـــــب صــــــادرات األســـــلحة والتجهيــــــ 1995ســــــّنة دتثـــــل و  ،االنقـــــبلب
 .واطتدمات العسكرية للجزائر

كرية إىل قـــوات األمـــآل يف  ـــروي تصـــدير األســـلحة إىل اصتزائـــر وتقـــدمي مســـاعدات عســـ لقـــد متّ 
أحيانـاً يف منـا   تتكثـب  ،وقوع غتازر ذات نًا  واسعو حقو  اإلنسان  ُخرو دتيزت بتفاقم 

يـة للنظـام اصتزائـري الـي أصـبحت دمو ومّت بيع األسلحة رغـم الًبيعـة ال. فيها اظتن ةت العسكرية
 . معروفة لدى اطتاص والعام
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   ات والخدمات العسكرية األمريكية للجزائرمبيعات األسلحة والتجهيز : 6الجدول 
 السنة صادرات األسلحة والخدمات العسكرية $مليون 

 1990 52مبيعات جتارية مبا رة وجتهيزات وتدريب عسكري 1.193
 1991 53مبيعات جتارية مبا رة وجتهيزات وتدريب عسكري 1.961
 1992 54مبيعات جتارية مبا رة وجتهيزات وتدريب عسكري 1.761
 1993 55مبيعات جتارية مبا رة وجتهيزات وتدريب عسكري 2.215
 1994 56مبيعات جتارية مبا رة وجتهيزات وتدريب عسكري 3.050
 1995 57مبيعات جتارية مبا رة وجتهيزات وتدريب عسكري 9.135
 1996 58 مبيعات جتارية مبا رة وجتهيزات وتدريب عسكري 5.598
  59 العسكريةصادرات األسلحة واظتساعدة  0.619

 
 

1997 
 60إصدار رخص جتارية لتصدير وسائل دفاع 57.938
قيمــة الــرخص اظتمنوحـــة لبيــع جتهيـــزات عســكرية وظتســـاعدة  260.2

 61.تقنياً  صتزائرا

 ـــــائرات عســــــكرية غتهــــــزة بوســـــائل دفاعيــــــة مــــــآل صــــــنع  6 50أنثر مآل 
 62.أمريكي حتّول لكندا للتًوير قصد التصدير للجزائر

  63.تصدير التجاري لؤلسلحة األمريكيةرخص لل 4.831
 
 

1998 
 64.اق اح تدريب سبع عسكري  0.075
دارات جويــة مــآل الحــدود مــع أربعــة ر لنظــام للمراقبــة اصتويــة  50أنثر مآل 

 AN/TPS-70 Northrop Grumann.65نوع 

 66.حتويل األسلحة األمريكية 32.304
 1999 67عسكريمبيعات جتارية مبا رة وجتهيزات وتدريب  569.14
 2000 68مبيعات جتارية مبا رة وجتهيزات وتدريب عسكري 10.528

 

علــى وقــوع األســلحة األمريكيــة يف أيــدي نثــ  مــآل  Arms Sales Monitorوعّلقــت غتلــة 
 :فقالت الدول اظتعروفة بانتهاناهتا ضتقو  اإلنسان

 

ناتــب الدولـة لل ــةون القــارت  )يــة بلـأ النــواب قــّدم ألكسـندر وا ســآل جام فــرع صتنـة العمليــات اطتار يف  ــهادتو أمـ    
إما ترقي القيم األمريكية وتبب العبلقات وتسمو للوصول إىل »: اظتارات العادية لاام  التدريب العسكري ( األمريكت 

 .Arms Sales Monitor No 25, 30 April 1994: راجع« .القادة اظتستقبلي 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور سياسي 
 

 

354 

+ + 

+ + 

 حلفـاء الواليـات ذىبت معظـم رخـص التصـنيع واظتسـاعدات الفنيـة إىل اضتلـب األ لسـي أو إىل
تفاقيات قد أبرمت مع حكومات غـ  مرغـوب فيهـا، اللكآل بع  ا. اظتتحدة األمريكية اظتهّم 

فعلى سبيل اظتثال اصتزائر الي تنته  حقو  اإلنسان والي ختوض حرباً أىلية قذرة مع متًرف  
نمــا شتــو . مليــون دوالراً  260تفاقيــات صــناعية قيمتهــا اإســبلمي ، رخــص عتــا اضتصــول علــى 

لومبيــا وإندونيســيا واظتملكــة العربيــة الســعودية ودول أخــرى متهمــة  ــر  حقــو  و أي ــاً ل نيــا ون
 69.اإلنسان، بتلقي ىذه اظتعلومات الفنية

وأوردت نفـــأ ابلـــة بـــدن الدراســـة، الـــي ن ـــرت يف فاايـــر مـــآل  ـــري غتلـــأ الصـــندو  
ــــة مــــآل أجــــل عــــا   ــــدّ    ،أف ــــل للحيــــاةلل بي ــــدن ال عم العســــكري األمريكــــي قــــد أ هــــرت ب

ضتكومـــات أجنبيـــة  ـــل نتـــنو رغـــم تقـــارير وزارة اطتارجيـــة الـــي تصـــب بالتفصـــيل خـــر  ىـــذه 
 : وت يب ابلة. الدول اظتتكرر ضتقو  اإلنسان

يبّ  التقرير بدن مواقب وا نًآل التساىلية شتحت بهنرسال أسلحة الواليـات اظتتحـدة إىل بعـ  
رغم أن إحراز التقدم يف غتال . ن والدنتاتوري  يف العا الدول اظت هورة يف خر  حقو  اإلنسا

ــــ ــــة الدنتقرا يــــة ىــــي أىــــداي معلنــــة إلدارة نلينت أن الكثــــ  مــــآل  إالّ  ،نو حقــــو  اإلنســــان وال قي
ي ــيب التقريــر بــدن مبيعــات الســبلح نمــا . مبيعــات الســبلح األمريكــي تزعــزع ىــذه األىــداي
 70.على اضتكمتساعد اضتكومات التعسفية على إحكام قب تها 

إن اصتزائــر ال تريــد أســلحة تقليديــة وم ــادة للحــرب فقــط، بــل تســعى أي ــاً إىل تًــوير 
يك ــب اإلعــبلن الــوارد يف و . نظــام أســلحتها مــآل خــبلل اظتعاىــد األمريكيــة للبحــم العلمــي

ــــة عــــآل مــــدى التعــــاون العســــكري اصتأعــــبله  7اصتــــدول  ــــري ز ظتصــــا  اإلمــــدادات األمريكي ائ
 .األمريكي

زائــر أي ــاً بًريقــة غــ   ــرعية وغــ  مبا ــرة علــى أســلحة أمريكيــة مــآل دول وحصــلت اصت
  يت تل  األسلحة مآل الواليات اظتتحدة األمريكيـة  ّ أعيـد بيعهـا ولقد ا ،االحتاد األوريب
 71.إىل بلد آخر

 

 

 

 

 

 

    Council for a Livable World Education Fund. 
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 مثال للتعاون الجزائري األمريكي في مجال البحث والتنمية العسكريين: 7الجدول 
  المواصفات

بًلــب عــروض بهــودات ( DARPA)تقــوم ونالــة م ــاريع البحــم اظتتقدمــة 
لــــدعم برنــــام  اظتراقبــــة اصتويــــة عــــآل  ريــــ  ( TSRD)لــــم وتنميــــة تكنولوجيــــة 

لك ـــب اصتلـــرايف الـــدقي  اقصـــد دراســـة وتًـــوير وتقيـــيم  ـــر  ( AVS)الفيـــديو 
فيهـا مآل مصادر مراقبة مـتحّكم  AVSِلمعلومات الفيديو وحتويل أنظمة اظتراقبة 

عآل بعد وترسل سيبل مآل صور الفيديو إىل أنظمة مراقبة ن ـيًة ونصـب مسـتقلة 
 .تقوم مبهام معّينة

إىل تًـــوير وإكبـــات التســـجيل اصتلـــرايف يف الوقـــت  AVSويســعى برنـــام  اظتراقبـــة 
اضتقيقــي واظتراقبــة اظتتعــددة األىــداي واظتتابعــة ائليــة للن ــاط مــآل خــبلل التصــوير 

اظتتـوفرة لـدى ( IR)وعآل  ري  األ عة حتت اضتمراء ( EO)الكهربائي البصري 
( Predator, Hunter)أنظمـــة العربــــات اعتوائيــــة بــــدون مــــبلح اضتاِبــــرة 

 (.,Outrider Dark Star, Global Hawk)واظتستقبلية 
ويكمــآل حتــّدي اظتراقبــة اظتتعـــددة األىــداي يف تزويــد العامـــل الــذي ي ــّلل اضِتمـــل 

راقبـة ومتابعـة عـدة أىـداي يف آن واحـد يف غتـال الك اي مبجال رؤيا اف ابي ظت
توقـع حرنـة األىـداي مـآل عـدد تتمثـل يف تنبـة أو واظتتًلبـات اطتاصـة . رؤيا واسع

قليل مآل الصّور، وإعادة اضتصول عآل األىداي بعد فقداما مآل  ـري الكا ـب 
وإن اء سيل اف ابي مآل صور الفيديو لكل ىدي مبلحـ ، وغتـال مرّنـب لرؤيـة 

لصور الفيديو، ومبلحقة األ ااص والعربات أكناء تنقلهـا أو عنـد توقفهـا الصّور 
 .مةقتا

 
 
 
 

 مصا  
 دتويآل 
 ضتكومة ا

 72األمريكية

 

 صادرات األسلحة الروسية إىل اصتزائر. 4.3.1
. و روســيا اظتــزّود الرئيســي لؤلســلحة للجزائــر منــذ االســتقبللتــحتــاد الســوفَيي  ّ وريثال ــّكل ا
 73مليــار دوالر، 11الســوفَيي تلقــت اصتزائــر أســلحة ســوفَيتية قيمتهــا اظتاليــة  حتــاداليف عهــد ا

 74.مـآل غتمـوع أسـلحة اصتـيش اصتزائـري% 80إىل  70وعتذا دتثـل األسـلحة السـوفَيتية اليـوم 
 تفكــ وبقيـت اصتزائــر إحـدى الــدول اإلفريقيـة األنثــر حصـوالً علــى األسـلحة الروســية رغـم 

صــــرح مــــةّخرا اظترنــــز الروســــي لتحليــــل  .االســــ اتيجي ســــيانســــحاب رو ااالحتــــاد الســــوفَيي و 
ادا لؤلسلحة الروسية يف   مآل الع ر دول أنثر استتُعد االس اتيجيات والتقنيات أن اصتزائر 

روســيا ترانمــت نتيجــة  ــراء األســلحة يف الســبعينات دى وللجزائــر ديــون باىظــة لــ 75.العــا 
مليـار دوالراً  4.7ون سـرّية ولكنهـا قـّدرت بــالقيمـة اضتقيقيـة لتلـ  الـدي و لـت. والثمانينـات

 76.غ  معروي «نظام تعوي »نتيجة % 40أما اـتف ت بنسبة  ىواّدع 1989ة نيف س
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 : يف ما يلي بع  األسلحة الي صّدرت إىل اصتزائرو 
 بيع أسلحة روسيا للجزائر: 8الجدول 

 المصدر األسلحة المزّودة
إىل  MiG-29UBلــــة مــــآل نــــوع  ــــائرات مقات 8وافقــــت روســــيا علــــى إرســــال 

يف ال ــهور القليلــة القادمــة مــآل أجـل مســاعدة ىــذا البلــد ابــاور لتنفيــد  ياروسـبلبي
 MiG-29UBوتقــــّدر الًــــائرات الروســــية .  ــــائرة 36عقــــد تزويــــد اصتزائــــر بـــــ

 77.مليون دوالر 120بـ

 
 78م روع حتويل األسلحة

االحتـــــــاد  ضمنـــــــذ انقـــــــرا IVF 150حـــــــواي إىل اصتزائـــــــر بـــــــّمت التحـــــــويبلت 
 .السوفَيي

 معهد وا نًآل لسياسة
 79 ال ر  األد  

حســب مصــلحة البحــوث عــآل مبيعـــات األســلحة للكــونلرس األمريكــي صـــدرت 
 .1999-1996مليون دوالر للجزائر يف الف ة  400روسيا أسلحة قيمتها 

 
 80مرصد حقو  اإلنسان

. Sukhoi-24 Fencer ــائرة قاذفــة القنابــل و ويلــة اظتــدى مــآل  ــراز  22
 .مليون دوالراً  120وتقّدر قيمة الصفقة بـ

 .Smerch 300 & 400بًاريات صواريخ للقوات الاية والبحرية مآل نوع 
 .سفآل حربية 6وحتديم  Kh-35وصواريخ  ةأنظمة للمراقبة البلسلكي

 
 81اصتزائر سًو فاصل

 82ناست

 

 صادرات األسلحة الفرنسية إىل اصتزائر. 3.3.1
ونــذل  الصــناعة اضتربيــة ومراقبــة  ةســلحأوالتًــوير وإنتــاج أنظمــة يــدخل التاًــيط والبحــم 

ـــــة العامـــــة للتســـــليو  ـــــة الفرنســـــية دتـــــنو (   DGA)الصـــــادرات بـــــمآل مســـــةولية اظتديري والدول
  )بمانات لتصدير األسلحة عا ال رنة الفرنسية ل مان التجارة اطتارجية 

COFACE .)
السياسـية  هاالفرنسية خدمـة ظتصـاضتوي ّكل تصدير األسلحة دائما أعلى أولويات اضتكومة 

بلـغ غتمـوع مبيعـات  1989إىل  1982فبالنسبة للف ة مـآل . اطتارجية وأىدافها االقتصادية
مليــار دوالراً ونانــت فرنســا يف اظترتبــة الثالثــة بعــد االحتــاد الســوفَيي والواليــات  24األســلحة 

ة بعقــود صــادرات األســلحة أمــا ال ــمانات الفرنســية للقــروض اظتتعلقــ 83.اظتتحــدة األمريكيــة
ودتثل ىذه القيمـة تقريبـاً نصـب  1990-1976مليون فرنكاً فرنسياً للف ة  44فقد بللت 

 84(.مليـون فرنكـاً فرنسـياً  970)غتموع بمانات القـرض للمـواد اظتدنيـة خـبلل نفـأ الفـ ة 

 

    Direction Générale pour l'Armement. 
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مــــآل الصــــادرات العســــكرية ذىبــــت إىل دول إفريقيــــة بصــــفة %  85وجتــــدر اإل ــــارة إىل أن 
 85.صة وإىل دول اصتنوب بصفة عامةخا
صدير األسـلحة إىل اصتزائـر بالسـرّية التامـة نظـراً ضتساسـية الق ـية ونظـراً للجـرائم لتاط تو 

يف اصتزائــر والوجــود اظتتواصــل ل ــباط فرنســي  داخــل اصتــيش اصتزائــري  يةلفرنســااالســتعمارية 
ع مــد  قــوي يف فرنســا وإبــافة إىل ذلــ  فهننــو ال يوجــد غتتمــ. الدولــة اصتزائريــةمةسســات و 

وال ـــرنات القويـــة وزتلهـــا علـــى احـــ ام القـــانون نمـــا ىـــو اضتـــال يف  ةكومـــاضتنتكنـــو مراقبـــة 
 .الواليات اظتتحدة واظتملكة اظتتحدة

 .ويب  اصتدول التاي تقريراً ناقصاً ظتبيعات األسلحة الفرنسية للجزائر
 

 بيع األسلحة الفرنسية للجزائر: 9الجدول 
 المصدر المقدمة أو قيمة المبيعات نوع التجهيزات

 AS-350 ـــــائرات مروحيـــــة مـــــآل نـــــوع  9لقـــــد ا ـــــ ت وزارة الداخليـــــة اصتزائريـــــة 
، وت ــــــيب (Eurocopter)مــــــآل اظتصــــــنع أورونبتــــــار ( Ecureuil)إنــــــوراي 

أخــرى  AS-350جريــدة لومنــد الفرنســية أن اصتزائــر تنــوي  ــراء ع ــر مرواحيــات 
تاج أورونبتار، نما حصـلت علـى جتهيـزات مآل ان( Puma)بوما  ةوكبلك  مروحي

 .فرنسااصتزائري  يف لًّياريآل االرؤية الليلية وتدريب 

 
 

 Rotor & Wing غتلـة
86 

حتقيـــــــــــــــ  عـــــــــــــــآل ابـــــــــــــــازر يف  . ائرة مروحية مآل  راز أنوراي غتهزة بعتاد الرؤية الليلية 60تزويد اصتزائر بـ
 87اصتزائر

 Canard Enchainé  .اطتردل انوالم  لصناعة غازنلغ مآل مادة تريث  79510لـصفقة بيع سّرية 
88 

ســــّلمت فرنســـــا عتــــادا عســــكريا للقـــــوات اصتويــــة اصتزائريــــة بقيمـــــة  1998يف ســــنة 
 . مليون فرن  فرنسي 11.6
 6.1بقيمــة اضتــريب ن ا لبــت اصتزائــر عتــادا عســكريا خاصــا بــالً   1998يف ســنة 

 .مليون فرن  فرنسي

 
مرصــــــــــــــــــــــــــــــــد حتــــــــــــــــــــــــــــــــويبلت 

 89ةاألسلح

 

 صادرات أسلحة اظتملكة اظتتحدة إىل اصتزائر. 1.3.1
نظمـــات خـــدمات تصــــدير وســـائل الــــدفاع عــــري مبيف اظتملكـــة اظتتحــــدة صتنـــة خاصـــة ت توجـــد
(  

DESO )دتنو اضتكومة و . وىدفها الوحيد ىو العمل على زيادة حجم مبيعات األسلحة

 

    Defence Export Services Organisations. 
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تحـدة خـبلل الفـ ة واحتلـت اظتملكـة اظت. الايًانية قروباً وتسهيبلت لتـدعيم ىـذه اظتبيعـات
مرتبة ب  الـدول الع ـرة األوىل يف العـا  اظتصـّدرة لؤلسـلحة، ولقـد  1992و 1989ما ب  

 1994وخــبلل الفــ ة مــا بــ   90.مليــار دوالرا خــبلل ىــذه الفــ ة 21بلــغ غتمــوع مبيعاهتــا 
 نانــت بريًانيــا يف اظترتبــة الرابعــة بــمآل الــدول األنثــر تصــديراً لؤلســلحة يف العــا   1999و

 91.بعد الواليات اظتتحدة وفرنسا وروسيا وتسب  أظتانيا بقليل   باقي الدول األوروبية
ويوّجـــو جـــزء نبـــ  مـــآل أســـلحة اظتملكـــة اظتتحـــدة إىل دول ال ـــر  األوســـط ودول اطتلـــي  

وأعلنــت منظمــة العفــو الدوليــة ســنة . علــى اطتصــوص رغــم انتهــاك بع ــها ضتقــو  اإلنســان
ــــــة أن وزارة التجــــــارة وال 1998 زالــــــت دتــــــنو رخــــــص تصــــــدير  ال( DTI  )صــــــناعة الايًاني

لقــــد  92.األمــــآل قـــواتنــــات خًـــ ة ضتقــــو  اإلنســــان تقـــوم هبــــا ا األســـلحة لــــدول فيهـــا انته
بتصـدير  سـموصادقت وزارة التجارة والصناعة الايًانية على ع ر رخص مـآل ىـذا النـوع ت

بريًانيـا علـى مـة حكو و ـجبت منظمـة العفـو الدوليـة  1997.93 وأسلحة للجزائر منذ ماي
 94.امتناعها عآل التنديد باالنتهانات الواسعة واظتتكررة ضتقو  اإلنسان يف اصتزائر ونولومبيا

ن ـفت جريـدة بريًانيـة عـآل معلومـات تتعلـ  بتصـدير أسـلحة بريًانيـة   1997يف سنة 
 :ما يلي( Daily Telegraph)الدايلي تليلراي يومية جاء يف . للجزائر

ـــاد دفـــاع حـــريب بقيمـــة إن دافعـــي ال ـــرائب ا ـــا عت مليـــون جنيهـــا  63لايًـــاني  قـــد منحـــوا فعلي
للقوات اظتسلحة اصتزائرية اظتتهمة  رو  جسيمة ضتقو  اإلنسان يف حرهبا األىلية اظتسـتمرة منـذ 

قـد بيـع  –الذي   يفصو عآل  بيعتـو اضتقيقيـة  –وىذا العتاد . سنوات بد الثوار اظتسلم  5
وتوقــب اصتزائريــون عــآل . ريًانيــة يف إ ــار عقــود بــمنتها اضتكومــةللجزائــر مــآل  ــري  ــرنات ب

وىـذا . التسديد فيما بعد ليم ترنت تكاليب العتاد لتسدد مـآل  ـري دافـع ال ـريبة الايًـا 
يف رسـالة بعـم ( Clinton Davies)اإلعبلن اظتازي قام بو وزير التجارة لورد نلينتون دايفيأ 

وصـرح . نائـب حـزب العمـال ظتقا عـة نيـو بـورت( Paul Flynn)هبا األسبوع الفارط لبول فل  
يبـــــدو وندمـــــا تـــــزود القتلـــــة علـــــى حســـــاب النفقـــــات ». عتـــــذه الصـــــفقة« منـــــدىش»فلـــــ  بدنـــــو 
ن العتـــاد اظتصـــدر مســـتعمل ب ـــكل دائـــم مـــآل  ـــري اصتـــيش إ .، ىكـــذا صـــرح فلـــ «العموميـــة

بــحية علــى األقــل  75000اصتزائــري يف حربــو القــذرة بــد الن ــً  اإلســبلمي  والــي نلفــت 
 1972.95منذ 
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 نموذج من بيع أسلحة المملكة المتحدة للجزائر: 10الجدول 
 المصدر األسلحة المزّودة أو قيمة المبيعات

ن زتولــــة مــــآل عتــــاد دفــــاعي ســــري أرســــلت مــــةخرا للًلمــــة العســــكرية يــــوم األحــــد إ
 ،زائريــةفر ــة اختبــار البنــاد  علــى مــخ  ــائرة للاًــوط اصتويــة اصت ُ ــِحنت. الفــارط

ومثـل . الثانيـة ، احملًـة، يـوم األحـد اظتابـي يف ػتًـة مًـار ىيثـرو2055الرحلـة رقـم 
 أجهـزة تسـديد البنـاد   فر ات البناد  ىذه مستعملة على اظتستوى العـاظتي لتسـً

  .بهنصـابة األىـداي بدقـة رغـم قـدرة ارتداديـة داخليـة ائلـةىذه تسمو . بدقة متناىية
دة و اظتوجــ RBRصــفقة بــ  اضتكومــة اصتزائريــة و ــرنة جــزءاً مــآل  ائلــةىــذه نانــت 
صــــفائو خزفيــــة تســــتًيع حتريــــب ا ونــــذ ةع جســــديو در صــــنع هتــــتم ال ــــرنة ب. بلنــــدن

قــوات اصتزائريــة ال ــبو الصــفائو تســتعملها الع و و در ىــذه الــ. الرصــاص اظترتفــع الســرعة
 .ها األقنعة السوداءئالرتدا «االنينج»العسكرية الي تعري باسم 

 
 
 
 

 96زرفراألوب

 

 صادرات أسلحة جنوب إفريقيا إىل اصتزائر. 4.3.1
أكنـــاء عهـــد الّتمييـــز العنصـــري يف جنـــوب إفريقيـــا عمـــل اصتزائريـــون بقـــوة علـــى التنديـــد بـــذل  

نـــان ،  ووصـــول نلســـون مانـــدال إىل ســـدة اضتكـــمىـــذا النظـــام  ميـــاراومـــع . النظـــام العنصـــري
األنظمـة الـي تقمـع  ـعوهبا وخاصـة يف األمل أن جنوب إفريقيا بقيـادة رجـل مثلـو لـآل تـدّعم 

أمام السياسية الواقعية الي حتكمها  تبارولكآل ىذا األمل .  ر  األوسطدول الإفريقيا أو 
فريقيـا دوراً بـارزاً يف مسـاندة النظـام العسـكري اصتزائـري مـآل خـبلل إولعبت جنـوب . اظتصا 

 . للثورة وإمداده باظترتزقةتزويده بالّسبلح وتدريب العسكري  على أسأ اضترب اظت ادة 
% 90ألســلحة وامصــنعاً لؤلســلحة وقًــع غيــار  800يوجــد يف جنــوب إفريقيــا حــواي 

ورونــــ  ( Denel)مــــآل النفقــــات الصــــناعية اضتربيــــة تــــد  مــــآل ســــبع  ــــرنات مــــآل بينهــــا دنــــال 
(Reunert ) ــــــــاك ــــــــانر ( Plessy)وبليســــــــي ( Altech)وآلت وأصــــــــبحت  97(.Grinacker)وقرين

ــــــ 1997ة األســـــلحة يف ســـــن
ُ
الثـــــا  للتصــــــدير إذ ارتفعـــــت مبيعــــــات جنـــــوب إفريقيــــــا   تَ نـْ اظت

ـــــدا يف ســـــنة  701.1لؤلســـــلحة مـــــآل  ـــــدا يف ســـــنة  878.9إىل  1992مليـــــون رن مليـــــون رن
ويرســـل جـــزء نبـــ  مـــآل تلـــ  اظتبيعـــات إىل دول  1997.98مليـــار يف ســـنة  1.3   1994

رت جنــوب إفريقيـــا أســـلحة فعلـــى ســـبيل اظتثــال صـــدّ .  ــر  األوســـط وبلــدان مشـــال إفريقيــاال
  99.منهـــا أرســـلت إىل ال ـــر  األوســـط% 61، و1993مليـــون رنـــدا ســـنة  704.6بقيمـــة 

أي  –مليــون رنــدا  873.5نمــا بللــت صــادرات أســلحة جنــوب إفريقيــا لل ــر  األوســط 
 1995.100سنة  –% 54.9نسبة 
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ة أنّــو يف ّســـن 1999ينــاير  10بتـــاريخ    أوردت جريــدة جوىانســبوري مايـــل أنــد غــارديآل
نانت اصتزائر مآل أىم زبائآل جنوب إفريقيا يف غتال األسلحة ليم ا  ت أسـلحة   1998

 –مليـــون رنـــدا تقريبـــا؛ نانـــت اصتزائـــر  84.9بقيمـــة    مـــآل الصـــنب ذي اضتساســـية اظترتفعـــة
وأبـــافت  101.لؤلســـلحة مـــآل جنـــوب أفريقيـــا َ ٍ  ـــمُ أنـــا  –خباريـــة أخـــرى إحســـب تقـــارير 

قــد نتبــت نفــأ و . أســلحة للجزائــر ةمــثبلً   تبــع أيــ 1997و 1996اصتريــدة أنّــو يف ســّني 
أن ال ــرنات اصتنوبيــة  1998فاايــر  20بتــاريخ ( جوىانســبوري مايــل أنــد غــارديآل)اصتريــدة 

اإلفريقية يف أمّأ اضتاجة للبحم عآل أسوا  بديلة وأوردت خا صفقة بيـع حديثـة ألجهـزة 
نـــبل البلـــديآل لـــيأ عتمـــا ســـجل »: مليـــون رنـــدا للجزائـــر م ـــيفة 100اظتراقبـــة تقـــّدر بقيمـــة 

وفيمــــا يلــــي أىــــم  «.م ـــّري يف غتــــال حقــــو  اإلنســــان، لكننــــا يف حاجــــة للعمــــل التجــــاري
 .يصتزائر لنظام العسكري امبيعات جنوب إفريقيا لؤلسلحة ل

 بيع أسلحة من جنوب إيفرقيا للجزائر: 11الجدول 
 المصدر طبيعة التجهيزات المقدمة أو قيمة المبيعات

خاصــــة بصــــناعة األســــلحة، بدمــــا  اقيــــي ــــرنة جنــــوب إفر وىــــي  ذنــــرت دنــــال
مليــــون دوالرا أمريكيــــا مــــع اصتزائــــر لتزويــــدىا  20أبرمــــت عقــــداً للبيــــع قيمتــــو 
وأبــافت ال ــرنة أن تلــ  الًــائرات اظتــزّودة ال .  يــاربًـائرات جتســأ بــدون 

م يف غ ــــون حتتــــاج إىل  يــــاريآل وىــــي غتّهــــزة بدحــــدث عتــــاد اظتراقبــــة وستســــلّ 
 .سنت 

 
 

 102سي ن ن

 103جوىانسبوري مايل أند غارديآل مليون رندا 100بيع عتاد مراقبة للجزائر بقيمة إرتالية 
إن جنوب إفريقيا على و   عقد صفقة بيع  ائرات مروحية للجزائر بقيمـة 

 (.Rooilvak)مليون رندا، مآل نوع رويلفاك  700
 104ونالة نزينهو لؤلخبار

رنــدا يف اظتــدة مــا بــ   83349000بللــت قيمــة مبيعــات األســلحة للجزائــر 
 .1998و 1996

 105ت أسلحة إفريقيا اصتنوبيةاصادر 

مليـــون دوالرا أمريكيـــا، ونانـــت  159صـــّدرت جنـــوب إفريقيـــا أســـلحة مببلـــغ 
 .معظم اظتبيعات للجزائر واعتند

 106دايلي مايل أند غارديآل

سياســية  هننّ فــ   وحســب دليــل صــبلحيات مراقبــة األســلحة التقليديــة يف جنــوب إفريقيــا،
نتهاك حقو  ا يفتسبب أو تستادم تقد »جنوب إفريقيا توصي بعدم حتويل األسلحة الي 

 

    Johannesburg Mail & Guardian. 
  لتتـوي علــى أسـلحة تقليديــة مثــل اظتتفجـرات واألســلحة ذات اظتعــاي» اوحساســ اىامــ اعتـاد Aصــنب الســبلح  عتـاي    

الكبـــ ة واألســـلحة ائليـــة واظتـــدافع والصـــواريخ والقنابـــل والقنابـــل اظتتفجـــرة والـــدبابات والًـــائرات اظتقاتلـــة و ـــائرات اعتجـــوم 
 «.أو أبراراً ىاّمة ودماراً /حتدث خسائر ب رية جسيمة و اظتروحية والسفآل الي

    Guide to the Terms of Reference of Conventional Arms Control in South Africa. 
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تســـتادم ألغـــراض أخـــرى ختتلـــب عـــآل الـــدفاع »أو  «اإلنســـان أو قمـــع اضتريـــات األساســـية
لكــآل اللجنــة الو نيــة  107.«ال ــرعي أو مقت ــيات أمــآل الدولــة اضتــائزة علــى تلــ  األســلحة

   )ظتراقبــــة األســــلحة العاديــــة 
NCACC ) التعليمــــات، وىــــذا مــــا أّنــــده ىــــذه   تقــــم بتنفيــــذ

 :يف قولو 1998سنة ( Shelton) لتون 
ــــة  ــــة األســــلحة العادي ــــة ظتراقب ــــة الو ني ــــ  البلــــد إال أن اللجن ــــة يف ذل رغــــم تصــــعيد اضتــــرب األىلي

وجـاء اإلعـبلن عـآل . مليـون رنـدا 173صادقت مةخراً علـى صـفقة بيـع أسـلحة للجزائـر تقـدر بــ
فقة يف نفأ اليوم الذي رف ت فيو اضتكومة اصتزائريـة دعـوات عـدة منظمـات إنسـانية تل  الص

ــــة  – ــــ  دوي حــــول  –مــــآل بينهــــا منظمــــة العفــــو الدولي ــــهنجراء حتقي ــــادي ب نتهانــــات حقــــو  اتن
 ومـع التدنيــد علــى أنــ NCACCوصــاد  غتلــأ اضتكومـة علــى قــرار اللجنــة . اإلنسـان يف اصتزائــر

حة إالّ يف حـاالت الـّدفاع عـآل الـنفأ مـآل أعـداء خـارجي  وأن تستادم اصتزائـر تلـ  األسـل لآل
نانـت   اأمـىـو لكـآل األمـر األىـم يف الصـفقة . ال تستادمها يف عمليات فـرض القـانون داخليـاً 

وىي مثالية للمراقبة الداخلية (  ائرات استًبلعية) ربانوي على أنظمة عربات ىوائية دون تحت
ســتًبلع اطتــارجي باعتبــار اســتادامها عــا اضتــدود بلل ولعمليــات ال ــر ة ولكنهــا غــ  مبلئمــة

 108.مساس بسيادة الدولة اباورة

 ن وِسَلع أخرىو ن آخر و مُوَرِّد. 4.3.1
معلومــات  صــفقات بيــع أســلحة للجزائــر مــآل مصــادر أخــرى تتــوفر عنهــا 12يظهــر اصتــدول 
 .قليلة فقط

. للجزائر ن فت بع  وسائل اإلعبلم عآل معلومات حول صادرات أسلحة دولة قًر
ندن ترسانة األسلحة اظت انمة لدى الًلمة العسكرية يف اصتزائر   تسبب عـدداً نافيـاً مـآل و 

ال ــحايا فــهنن حكومــات أجنبيــة صــديقة مثــل قًــر وىبــت عتــاداً عســكرياً للنظــام اصتزائــري 
 Sunday)نتز  ـــاي اندصـــلقـــد ســـربت خـــا تلـــ  الصـــفقة جريـــدة ال. ا ـــ تو مـــآل بريًانيـــا

Times )ًح  نتبت 2000يوليو  16انية يف عددىا الصادر يف الاي : 
مبليـــ  جنيهـــاً تقريبـــاً للجـــيش  5دتعـــآل اضتكومـــة الايًانيـــة النظـــر يف بيـــع عتـــاد عســـكري قيمتـــو 

ائع الـي اق فهـا عسـكريون والـي تعـارض السياسـة اطتارجيـة األخبلقيـة ظـاصتزائري رغم سـّجل الف
 .ريًانياوزير خارجية بتبّناىا روب  نوك يالي 

اظتعروفـة سـابقاً ، (Bae Systems)دَيِي سيسـَتمز ِـ بـ بـ  «أجهزة دفاع خاصـة»أبرم عقد  راء 
 القــوات اظتســلحة لدولــة قًــر وتوصــل الًرفــان إىل، و (British Aerospace)بايتــيش أيروســبيأ 

انيــا لــآل ايًلالــي تعتــا حليفــة و إّن الًلبيــة مــآل دولــة اطتلــي  اللنيــة . اتفــا  مــائي يف آخــر مــاي
 

    National Conventional Arms Control Committee. 
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والــذي ســّرب خاىــا إىل  بِــدَيِي سيســَتمزلكــآل  لبيــة ال ــراء الــي أرســلت مائيــاً . ثــ  أي جــدلتُ 
إن نيــة دولــة قًــر بــدمر مــآل شتــو األمــ  »: نص علــىتــانتز مــآل  ــري بــابط قًــري  ــي اندصـال

دون  اظتســـّلحة لدولـــة اصتزائـــرقـــوات إىل ال( نمـــا جـــاء يف القائمـــة اظترافقـــة)ىـــي مـــنو نـــل العتـــاد 
 «.مقابل

ظتنحهــــا للجــــيش اصتزائــــري  بِــــدَيِي سيســــَتمزإن قائمــــة ال ــــراء الــــي اتفقــــت عليهــــا قًــــر مــــع 
وي القائمة على ع ريآل عربة تحت. ستساعد العسكري  الذيآل يواجهون حرب عصابات  احنة

ابهــزة مبميــزات الًقــأ اضتــار  Land Rover Defender 110ذات االنت ــار الســريع مــآل نــوع 
غتهـزة مبميـزات الًقـأ  Land Rover ـاحنة رافعـة مـآل نـوع  50و( جنيهـاً  596666بقيمـة )
 Pilkington Optronicsنظــــارة للرؤيــــة الليليــــة مــــآل نــــوع  500و( جنيهــــاً  618666بقيمــــة )
 109(.مليون جنيهاً  1.75بقيمة )
بــالعكأ صــرّح وزيــر اطتارجيــة حامــد . كومــة قًــرضتدث ن ــر ىــذا اطتــا أي حــرج   لُتــ

 110.كآل ىذه ىي اظتـرّة األوىل الـي دتـنو فيهـا قًـر عتـاداً عسـكرياً للجزائـربآل جاسم أنو   ت
الــي منحــت عتــاداً عســكرياً  «الصــديقة»نــم عــدد الــدول الســةال الــذي يًــرح نفســو ىــو  و 

 .للنظام اصتزائري
 

 دول أخرى للجزائرمن طرف بيع أسلحة : 12الجدول 
 المصدر البلد األسلحة المزودة أو قيمة البيع

مليـون دوالر مـآل  ـري  200بقيمـة  Scorpionsعربـة مـآل نـوع  700بيع 
 .KOCوىي  رنة تابعة بموعة  Otokar of Istambulال رنة ال نية 

  ترنيا
 111أونسفام

عربــــــة مدرعــــــة لنقــــــل  32 ــــــائرة مروحيــــــة ىجوميــــــة،  14ســــــلمت للجزائــــــر 
 .دبابة قتالية 27األ ااص و

 112إبيدس وارلد نيوز أونرانيا

دبابــة زائـدة عــآل اضتاجـة مــآل  100بيـع اصتمهوريــة الت ـيكية مـآل احملتمــل أن ت
 ائرة مقاتلة ت يكية الصـنع  12نتاج إ، وىذا لتمويل T-72الًراز الروسي 

 A39.113مآل نوع 

 
 

رتهوريــــــــــــــة 
 الت يكية

 
 114م روع حتويل األسلحة

تصـــنعها ال ـــرنة  L-39 ـــائرة مقاتلـــة مـــآل  ـــراز  17وقـــع العقـــد مـــآل أجـــل 
 .$مليون  30، بقيمة Boeingو رنة  Aero Vodochodyالت يكية 

 
 115نيوز وي 

مليــار  9نانــت قيمتهــا . جتهيــزات للقــوات البحريــة اصتزائريــة وأســلحة خفيفــة
 .مليون ل ا خصصت ألسلحة ال ر ة 756، منها 1999ل ا يف سنة 

 116اصتزائر سًو فاصل إيًاليا
 117إينفانًا ي
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 (تابع) 12الجدول 
 المصدر البلد بيعاألسلحة المزودة أو قيمة ال

 mobile مــــــآل نــــــوع تصــــــالااظتقاتلــــــة وأجهــــــزة  MiGقًــــــع غيــــــار  ــــــائرات 
troposcatter (10   نــــــــرور روبــــــــيأ يف   66و 1992نــــــــرور روبــــــــيأ يف

1994.) 

  اعتند
 118مرصد اعتند

ألـب دوالر مـآل اظتسدسـات  76مـا يعـادل  1997استلمت اصتزائر يف عـام 
مبيعـــات األســــلحة وحســـب مصــــلحة البحـــوث عـــآل . والـــذخ ة مـــآل الصـــ 

مليــــون دوالر  100للكــــونلرس األمريكــــي صــــدرت الصــــ  أســــلحة قيمتهــــا 
 .1999-1996للجزائر يف الف ة 

  الص 
ومرصـــــــــــــــــد  119أونســـــــــــــــــفام
 120نسانإلحقو  ا

 121اصتزائر سًو فاصل مصر عربات مدرعة
 122اصتزائر سًو فاصل اليابان عربات مدرعة

 123اضترب القذرة السعودية .مآل  راز فهد درعةاظتعربات مئات ال
قيلـــــدة ىولنديـــــة للجزائـــــر يف الفـــــ ة  1.8صـــــدرت ىولنـــــدا أســـــلحة قيمتهـــــا 

1997-2000. 
 124نمبا  تقآل واهبندل ىولندا

وحســــب مصــــلحة البحــــوث عــــآل مبيعــــات األســــلحة للكــــونلرس األمريكــــي 
أسـلحة  –ليست بريًانيا، فرنسا، أظتانيـا أو إيًاليـا  –صدرت دول أوروبية 

 .1999-1996الر للجزائر يف الف ة مليون دو  600قيمتها 

دول 
 أخرى

 125مرصد حقو  األنسان

 

معلوماهتــا حتــاط بســرية عــدد مــآل الــدول قــد صــّدرت أســلحة للجزائــر ولكــآل أي ــاً ىنــاك 
 127ياوبيبلروسـ 126وت ـمل قائمـة تلـ  الـدول ننـدا. يصعب اضتصول على تفاصيل مبيعاهتا

 .128وبولندا

 عائدات العسكرة. 5
. ة يف عســـكرة اصتزائـــر وتفـــاقم عســـكرية الًلمـــة اضتانمـــة يف الـــببلدتســاىم واردات األســـلح

وينجــر عــآل ىــذا التوّجــو عواقــب وخيمــة علــى األصــعدة السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة 
 (.4.5-1.5)نعربها بهنكتاز يف األجزاء التالية 

 الكلفة اإلنسانية. 1.5
وسـيلة نوبالتـاي   ،اع بـد التهديـدلـدفاينظر عادة إىل األسلحة نوسـيلة أوليـة يف اسـ اتيجية 

ولكـــآل يف الواقـــع توجـــد دالئـــل جتريبيـــة قويـــة بـــدّن اقتنـــاء األســـلحة . هتـــدي إىل تعزيـــز األمـــآل
ـــاي إىل اـتفـــاض مســـتوى أمـــآل اظتـــوا آل  العســـكرية تـــةدي إىل انتهـــاك حقـــو  اإلنســـان وبالت
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دولــة  91 إذا نانــت واردات أســلحة مــايف دراســة إحصــائية عو فعلــى ســبيل اظتثــال . العــادي
ــــناميــــة قــــد تُ  ببلنتــــون  تنتهانــــات حقــــو  اإلنســــان يف تلــــ  البلــــدان، ن ــــفأو تُبــــ ِّ ار فسِّ

(Blanton )  ارتبا ـــا وكيقـــا بـــ  واردات األســـلحة وقمـــع  1992و 1982يف الفـــ ة مـــا بـــ
وتستادم األسلحة نوسائل فعلية للقمع نمـا تزيـد احتمـال  129.حقو  السبلمة ال اصية
نتثــل الّســبلح آخــر حلقــة مــآل عمليــة »: عنيفــة، مثلمــا نتبــت ببلنتــونوقــوع أعمــال سياســية 

نتهـاك ا ويلة تعّزز سلًة العسكري  أو تُْذني نفسـية األمـآل القـومي الـي تـةدي بـدورىا إىل 
 130«.حقو  اإلنسان

 ،ونت  عآل النـزاعات الداخلية يف الـدول الناميـة مئـات ائالي مـآل اظتسـاج  السياسـي 
 ،الي مـــآل األ ـــااص اظتفقـــوديآلئوع ـــرات ا ،آل تعّربـــوا للتعـــذيبوعـــدد ؽتاكـــل مـــآل الـــذي

واظتبليـ  مـآل األمـوات نتيجـة القتـل أو اصتـوع بسـبب تلـ   ،واظتبلي  مآل اصترحى والبلجئـ 
مليــون  ــاص  3.2ومــات خــبلل النصــب األول مــآل التســعينات علــى األقــل . الصــراعات

 131(.World Watch)العاظتي منهم نانوا مدني  عزل حسب اظترصد %  90اضتروب  جراء
وســاقتت واردات األســلحة يف تفجــ  ىــذه النـــزاعات ويف تلــذيتها وتفاقمهــا وإمــدادىا، مــع 

 .نعدام األسلحة أو حظرىا كتعل اظتفاوبات ب  اظتتحارب  أنثر احتماالً االعلم أن 
وأمــا واردات تكنولوجيــة الــتحّكم السياســي فهنمــا تقــّوض ب ــكل  ــاىر حقــو  الســبلمة 

 اصــية الـــي يــنّص عليهـــا القــانون الـــدوي مثـــل معاىــدات الوقايـــة مــآل التعـــذيب واضتـــبأ ال
 .ػتانمة دونعدامات إلإنسانية واوالبل ةالتعسفي والعقوبات القاسي

تســّلو فلــيأ مــآل عجائــب األمــور أن يوانــب  ،فتــاط علــى اظتســتوى العــاظتيألنظــراً عتــذه ا
ومــا حلّــت أســوء ســنوات القمــع . اإلنســاننتهــاك حقــو  االًلمــة اصتزائريــة تصــعيد يف حــّدة 

لبلسـت اد اظتفـرط  اصتزائر إالّ بعدما  رعت الًلمة العسكرية يف وبـع خًـة حيـز التنفيـذيف 
نـــان لقـــد  . ألســـلحة الـــتحّكم السياســـي وعتـــاد اضتـــرب اظت ـــادة للثـــورة يف بدايـــة التســـعينات

ســجآل أنثــر مــآل  –ر تفــادي الكثــ  مــآل اطتســائر الفادحــة الــي حــدكت يف اصتزائــباإلمكــان 
ألــب  150وســقوط ىم خفــاءإألــب  ــاص و  12ألــب جزائــري واختًــاي أنثــر مــآل  30

راً امـوا آل نزوحـاً داخليـا وفـر مليـون موا آل بحية االغتيـاالت وابـازر ونـزوح مليـون ونصـب 
لـــو بـــادرت ابموعـــة  – ىـــذا القمـــع ناىيـــ  عـــآل الت ـــريد وائالم الـــي ترنهـــا ،خـــارج الـــو آل

 . يف اصتزائر ير األسلحة للًلمة العسكريةالدولية لظر تصد
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 الكلفة السياسية. 2.5
ـــو الًلمـــة العســـكرية لـــو كـــبلث عواقـــب  إن الانـــام  اظتكثّـــب الســـت اد األســـلحة الـــذي تبّنت

 .على األقل سياسية خً ة
إن است اد التكنولوجية اظتتًورة للتحّكم السياسي مآل  ري الًلمـة ي ـّام قوهتـا  ،أوالً 
تـــاي يقـــّوض ىـــذا االســـت اد أو يهـــدد الصَتْايّـــة، أي يوســـع ســـلًتها التحّكميـــة، وبالرقابيـــة وا

حقــو  اظتــوا ن  اظتدنيــة والسياســية مثــل حريــة الــرأي والتعبــ  والتجّمــع وتكــويآل اصتمعيــات 
فحيـازة أسـلحة مـآل  ـري . خلاوحرية التنقل، واإلبـداع الثقـايف وجوانـب مـآل اضتيـاة اطتاصـة، 

 .ي  كل مآل الدنتقرا ية مآل التدّصلالدنتاتوري  دتنع أ
  العسـكرة داخــل النظـام، أي تقــّوي سـلًة العســكري  جّ ة إّن واردات األسـلحة تــ ،كانيـاً 

داخــل الدولــة، نمــا تُفــاقم اظتيــول إىل اضتلــول العســكرية للنـــزاعات الداخليــة أو تهم اســتقبلليو 
اردات ت ــــكل م ــــالم إذن ىــــذه الــــو . اطتارجيــــة ألن األســــلحة جتعــــل اطتيــــار اضتــــريب جــــاىزاً 

و لل قيعـات العسـكرية واظتاابراتيـة نلمـا واجهتـو ئـبلجو  يسلًوي حتت تصـري نظـام معـرو 
 .ل اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو كقافية صعبةنم ا 

وىذه العاقبة الوخيمة تـتم مـآل خـبلل . إن واردات األسلحة تقّوض سيادة اصتزائر ،وكالثاً 
وىـذا  ،إىل ديون بامة وتبعيـات ماليـة ظتةسسـات أجنبيـة أوالً  تىذه الوارداتقود . ِمْنوال 

فقـد . النقـد الـدوي  ي ع مص  الـببلد رىـآل مةسسـات ماليـة مثـل البنـ  العـاظتي أو صـندو 
النقـــد الـــدوي يف اصتزائـــر يتمتعـــون بصـــبلحيات ونفـــوذ يف تقريـــر   أصـــبو اليـــوم ؽتثلـــو صـــندو 

ســلًة اظتمثّلــ  اظتنتابــ  والــوزراء ورئــيأ اظتصــ  االقتصــادي للجزائــري  تفــو  صــبلحيات و 
ــــة، فــــهنن اســــت اد . الدولــــة ــــام  لنقــــل التكنولوجي ــــم يفتقــــر إىل برن ــــل اصتزائــــر حي ويف بلــــد مث

األســــــلحة يــــــةدي إىل مزيــــــد مــــــآل االســــــت اد وإىل تفــــــاقم التبعيّــــــات التكنولوجيــــــة والبنيويـــــــة 
 .والعسكرية للقوات األجنبية

ُــَورِّدة علــى ة دايــمــآل خــبلل ز اصتزائــر واســت اد األســلحة يقّلــص مــآل ســيادة 
نفــوذ الــدول اظت

. ومت ــع حتويــل األســلحة إىل مصــا  ُجْلراســية بقــدر مــا تدفعــو األربــاح االقتصــادية. اصتزائــر
يعــ  بيــع األســلحة اظتــزّوديآل علــى الوصــول إىل مرانــز النفــوذ لــدى الدولــة الزبونــة وإىل نمــا 

ونتثل بيع األسـلحة وسـيلة ناجعـة . للنفوذ عليهاالوصول إىل قيادهتا العسكرية وإقامة روابط 
 –مثــــل الواليــــات اظتتحــــدة األمريكيــــة وفرنســــا  –دتلــــي وتفــــرض مــــآل خبلعتــــا الــــّدول اظتــــزّودة 

ويتعـّدى ىـذا التـدك  إىل حـد . سياسات تتما ى مع أىدافها اصتُْلراسية التوّسـعية يف اظتنًقـة
ابــــال العســــكري واألمــــب والسياســــي  التـــدّخل يف ال ــــةون الداخليــــة اضتيويــــة الرئيســــية مثــــل
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تـدك  الواليـات اظتتحـدة األمريكيـة حـك الق ـايا  وي ـمل. واالقتصادي واالجتماعي والثقايف
 .العسكرية اإلقليمية

ا يف رقـع واسـعة مـآل العـا   ما وأسـلحتهمـفالواليات اظتتحدة األمريكية وفرنسـا تن ـر قواهت
فمبيعـــــات األســـــلحة    .اُوبـــــّية الَعَملِــــــّياتيةا العســـــكري اظتعـــــروي بالتَـعَ منجــــزء مـــــآل مـــــذىبه

والتدريبات العسكرية للجيش اصتزائـري يف السـنوات األخـ ة مـع البحريـة األمريكيـة والبحريـة 
خت ــــع عتــــدي اســــ اتيجي أال وىــــو جعــــل ( NATO)الفرنســــية ومنظمــــة اضتلــــب األ لســــي 

آل  ــــري الـــــدول للت ــــليل مـــــ ةاصتــــيش اصتزائــــري وســـــبلحو وأسيســــتو وأنظمتـــــو اضتربيــــة قابلـــــ
اصتزائـر واظتنًقـة نلهـا إذا اقت ـى أرض إذ يسـهل التـدخل السـريع يف أي وقـت يف  ،العظمى
 .األمر

 الكلفة االقتصادية. 3.5

 الدالئل اإلرتالية. 4.3.4
آكـار ختريبيــة علـى االقتصـاد ألّمــا تـَُفـاِقم كقــل اظتديونيـة وتعرقـل النمــو االقتصـادي مــآل  للعسـكرة

تلعـب نـذل  دوراً  نمـا. نتـاجيف اإلالي نـان بـاألحرى أن تسـتعمل خبلل امتصاص اظتوارد 
ــــاً اتأد قتصــــادية ويف تســــهيل مــــب الثــــروات الو نيــــة مــــآل  ــــري األقليــــة ايف فــــرض فــــوار   ي

ونذل  يف ردع أو قمع أي حتد  ،العسكرية و رنائها اظتدني  وال رنات اظتتعددة اصتنسيات
 .جتماعي أو سياسي عتذا اظت روع اعتّداما

جزئيـــاً يف أزمـــة اظتديونيـــة الـــي تواجـــو الكثـــ  مـــآل دول العـــا   اً نتثـــل  ـــراء األســـلحة ســـببو 
تنتمـي أساسـاً الي بقروض مآل الدول اظتزودة لؤلسلحة صفقات دُتون المبا أن ىذه و . الثالم
ـــــي ا وجـــــدت ،لللـــــرب ـــــم ال ـــــ  مـــــآل دول العـــــا  الثال ـــــتقنث نهم أســـــلحة متًـــــورة يف مـــــت ن

ـــاردة حتـــت ديـــون باىظـــةالســـبعينات والثمانينـــات  وحســـب   132.نفســـها يف مايـــة اضتـــرب الب
 1960فالذيآل نـانوا علـى رأس سـلًة دول العـا  الثالـم مـا بـ  ( Winther)ونثر الباحم 

 

التَـَعاُوبـّية مـذىب إن . ليلهاآخـر، أي توحيـد األسـلحة وأفتـاط ت ـجيش ت ليل سبلح إمكانية جيش ما استعمال و     
إن التَـَعاُوبــّية . لتايــر التصــدير الواســع النًــا  لؤلســلحة األمريكيــة ةً رئيســي مصــلحةً ثــل نت( Inter-operability)الَعَملِـــّياتية 
واء النفـوذ رت مآل  ري الواليات اظتتحدة األمريكية أكناء اضتـرب البـاردة مـآل أجـل احتـبِّ دُ  –توحيد األسلحة  –الَعَملِـّياتية 
وفلسـفة الواليـات اظتتحـدة . يـزال ىـذا اظتـذىب قائمـاً رغـم انتهـاء اضتـرب البـاردة وال. ي مآل خبلل اضتـرب االئتبلفيـةالسوفيَ 

ويتحقـ  ىـذا عـآل . ة مآل العـا بقعلؤلمآل تقت ي نذل  جاىزية قوات الواليات اظتتحدة للحرب والتدخل السريع يف أي 
العســكرية اظت ــ نة مــآل أجـل التوص ــل إىل القواعــد العســكرية عـا العــا  وتدســيأ البنيــة   ريـ  حتويــل األســلحة والتـدريبات

ومنــذ انتهــاء اضتــرب البــاردة أقامــت الواليــات اظتتحـــدة . التحتيــة البلزمــة التَـَعاُوبــّية الَعَملِـــّياتية ولتــدخل الواليــات اظتتحـــدة
 . يءفعلت فرنسا نفأ ال ونذل  ،زائربط عسكرية مع الكث  مآل الدول عا العا  مبا فيها اصتارو 
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ــــاً  1987و ــــار دوالراً ل ــــراء األســــلحة فقــــط 400اق بــــوا تقريب ــــ ا مــــا تكــــون  133.ملي ونث
مــآل الــدول الناميــة الكبــ ة حيــم األســلحة مصــدراً للــديون اطتارجيــة نمــا ىــو اضتــال للعديــد 

وتقـّدر منظمـة يـوبيلي  134.دتثل اظتساعدات العسـكرية كلـم ديـون غتمـوع خـدمات اظتديونيـة
(Jubilee )2000  بــــدن سُتــــأ ديــــون الــــدول الناميــــة تتكــــّون مــــآل قــــروض قــــدمت ظتســــاعدة

ويصب القانون الدوي ىذه القـروض، أي  135.دنتاتوري  قمعي  وفاسديآل وعمبلء لللرب
رتعــت منظمــة و  136؛«القــرض ال ــنيع»روض الــي اْســتدانتها أنظمــة قمعيــة غــ   ــرعية بـــالقــ

 اتدنتاتوريالــالــي اق بــها  «الــديون ال ــنيعة»أدنــاه قائمــة  13يف اصتــدول  2000يــوبيلي 
 1996.137إىل غاية 

بللـــت فيـــو قيمـــة مديونيـــة الـــدول الناميـــة للعـــا  قـــد يبلحـــ  أن ىـــذا لتـــدث يف ســـيا  
ألـــب مليـــار دوالر  1.4، بينمـــا نانـــت 1997ب مليـــار دوالر يف عـــام ألـــ 2.17الصـــناعي 
مليــار دوالر يف  3وارتفعــت مديونيــة دول جنــوب الصــحراء اإلفريقيــة مــآل  1990.138ســنة 
مليـــار دوالر يف ســـنة  222مليـــار دوالر يف أوائـــل الثمانينـــات وإىل  142إىل  1962ســـنة 

نسبة مئويـة مـآل الـدخل القـومي بلغ غتموع الديون اطتارجية ن 2000ويف سنة  1998.139
. تينيـــةبلألمريكـــا ال%  36بالنســـبة إلفريقيـــا الـــي تقـــع جنـــوب الصـــحراء و%  83اإلرتــاي 

دوالر وأصــــبو نــــل مولــــود يولــــد يف العــــا  الثالــــم مــــداناً  370فكــــل إفريقــــي مــــدان بقيمــــة 
 140.دوالر 482بـ

تســتديآل وتســتعمل  إّن الّناــب العســكرية واألنظمــة الفاســدة يف العــا  الثالــم ىــي الــي
، ولكـــآل مـــثبلً   ـــراء األســـلحة واطتـــدمات العســـكريةنالقـــروض بًريقـــة ال ختـــدم ال ـــعوب،  

. تفاقيــاتالبــحايا القمــع والفســاد ىــم الــذيآل يســّددون الــديون رغــم أّمــم ليســوا  رفــاً يف ا
عـا زيـادة يف  –إمّم يسّددون ىذه الديون على حساب تدىور حاد يف مسـتوى معي ـتهم 

ـــدوي ال ـــرائب و  إجـــراءات تقّ ـــفية قاســـية تفربـــها األنظمـــة اضتانمـــة أو صـــندو  النقـــد ال
وعلى حساب تفـاقم التبعيـة االقتصـادية  –عندما يتدخر دفع خدمة الديون والديون نفسها 

جتماعيــة أو سياســية ارىــاب الدولــة عنــدما حتــاول قــوى نمــا يق ــوما بــالتعرض إل ،لللــرب
إن الـــديون »(: Noam Chomsky)م ت ومســـكي و عــوعتـــذا يقـــول ن. االحتجــاج أو اظتقاومـــة

بينمـــا ف ـــحت قمـــة  141،«ليســـت م ـــكلة اقتصـــادية بـــل ىـــي صـــنع سياســـي وإيـــديولوجي
نـــدداة إيديولوجيـــة وسياســـية الســـتلبلل  ـــعوبنا وكرواتنـــا وبلـــداننا »جنـــوب الـــديون -جنــوب

ةسســـات الـــي تكثّـــب رتـــع الثـــروات والــتحكم فـــيهم مـــآل  ـــري تلـــ  ال ـــرنات والـــدول واظت
  142«.العاظتي قوة يف النظام الرأشتايوال
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 143($ يارللماب)حسب البلد  1996سنة غاية إلى  اتديون الدكتاتوري: 13جدول 
مـــــــــــآل % 

 ابموع
ــــــــــــــديون  ال
 ال نيعة

الــــــــــديون يف 
1996 

ديـــــون عنـــــد 
 ماية اضتكم

ديـــــون عنـــــد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوي  ت

 أ اضتكم
 البلد الًاغية ف ة اضتكم

 اصتزائر يعسكر  إىل اليوم 1991 28.2  33.3 5.1 15%
 رجنتيناأ عسكري 1976-1984 9.3 48.9 93.8 39.6 42%
 بوليفيا عسكري 1962-1980 0 2.7 5.2 2.7 52%
 اازيلال عسكري 1964-1984 5.1 105.1 179 100 56%
  يليتال بينو ي 1974-1989 5.2 18 27.4 12.8 47%
 لفادورالس عسكري 1979-1994 0.9 2.2 2.2 1.3 59%
 إكيوبيا مارمي 1977-1991 0.5 4.2 10.0 3.7 37%
 ىايي دوفاليي 1971-1986 0 0.7 0.9 0.7 78%
 إندونيسيا وىارتوس 1967-1998 3 129 129 126 98%
 إيران  اه 1953-1979 0 4.5 21.2 5.4 21%
 نينيا موي إىل اليوم 1979 2.7  6.9 4.2 61%
 ياا لي دوو 1979-1990 0.6 1.9 2.1 1.3 62%
 ماالوي باندا 1964-1994 0.1 2.0 2.3 1.9 83%
 نيج يا عسكري 1984-1998 17.8  31.4 13.6 43%

  ياء اضت ب 1977-1988 7.6 17.0   
 عسكري إىل اليوم 1990 20.6  29.9 18.7 %63 ب بانستان

 ياو غبرا س وسنار 1954-1989 0.1 2.4 2.1 2.3 110%
 فيليب ال وسمارن 1965-1986 1.5 28.3 41.2 26.8 65%
 صومالال زياد بري 1969-1991  2.4 2.6 2.4 92%
 ج إفريقيا أبارتيد 1992-...  18.7 23.6 18.7 79%
 سودانال عسكري إىل اليوم 1969 0.3  17.0 16.7 98%
 سوريا األسد إىل اليوم 1970 0.2  21.4 21.2 99%
 تايلندا عسكري 1950-1983  13.9 90.8 13.9 15%
 نونلو/زاي  موبوتو 1965-1997 0.3 12.8 12.8 12.5 98%
 ابموع  786 451 57%

 ؛م 1970 سنة وىلاظتعلومات األ ديون عند توىل اضتكم، بدأ البن  العاظتي ن ر: أ
 .مآل اضتكم العسكري انعري البانستان ف ت: ب

 
ب اللــر  ــري ن مــدّعمون مــآل و ريتو عــآل قــروض اســتلمها حكــام ودنتــا ةإن الــديون اظتنجــرّ 

ورغـــم التســـديد اظتســـتمر واظتتزايـــد عتـــذه الـــديون فـــهنن . تعيـــ  حيـــاة الكثـــ  مـــآل الـــدول الناميـــة

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  استثمارات وعائدات: واردات األسلحة  
 

 

369 

+ + + + 

+ + 

ويدفع اليـوم    .غتموع الديون ال يزال يزداد يف نفأ الوقت الذي تناف  فيها اظتساعدات
 144.دوالراً يف تســديد الــديون مقابــل دوالر واحــد يتلقــاه مــآل اظتســاعدات 13العــا  النــامي 

ــــوراء مليــــارا مــــآل الب ــــر 2000يــــوبيلي وحســــب ائــــتبلي  ــــة تــــدفع إىل ال وبعــــد . فــــهنن التنمي
ع ــرات الســنوات مــآل الّتقــدم االقتصــادي اظتتواصــل فــهنن أجــزاء واســعة مــآل العــا  تعــود إىل 

 1.1مآل  عوب العا  نتثـل نسـبة %  20فقر األنان نصيب   1998ففي سنة  145.الفقر
 2.3و 1991يف سـنة %  1.4سبة مآل ـتف ت ىذه النااظتزدرية مآل الدخل العاظتي، و % 
مـآل  ـعوب العـا  %  20نان دخل األغىن   1960باظتقابل يف سنة . 1960يف سنة % 
مـآل سـكان العـا ، وأّمـا اليـوم فدصـبو دخـل األغـىن %  20مرة أنثر مآل دخـل األفقـر  30
 146.حسب األمم اظتتحدة%  20أبعاي دخل األفقر  78 يساوي % 20

تــــنجم عــــآل تــــد ّ األنثــــر مــــآل الظــــروي القاســــية الــــي مــــآل ي مـــآل الوابــــو أن الفقــــراء ىــــم
بـــرام  التعـــديل »يفربـــها صـــندو  النقـــد الـــدوي مـــآل خـــبلل مـــا يســـمى بــــالسياســـات الـــي 

. للتحق  مآل تسديد الديون عندما تتدخر البلدان اظتدانة عآل دفع خدمات الـديون «البنيوية
ـــــدعيم مـــــواد )ختفـــــي  يف النفقـــــات االجتماعيـــــة : تفـــــرض ىـــــذه الـــــاام  عـــــدة إجـــــراءات ت

ـــادة يف ال ـــرائب وختفـــي  العملـــة (االســـتهبلك األساســـية والصـــحة والتعلـــيم والســـكآل ، وزي
احملليـــة وختفـــي  االســـتهبلك وزيـــادة يف صـــادرات مـــواد اطتـــام هبـــدي اضتصـــول علـــى العملـــة 

ة نتيجـة  ـروط مربو ـة الصعبة لتسديد فائدة الـديون، وزيـادة يف اسـت اد مـواد مصـنعة أجنبيـ
بــــالقروض، وغلــــ  أو ختصــــيص ال ــــرنات العاّمــــة وتســــريو معظــــم اظت ــــتلل  فيهــــا، وتليــــ  
القــوان  اظتاليــة مــآل أجــل نــزع العراقيــل أمــام دخــول وخــروج الرأشتــال العــاظتي ونــذل  الق ــاء 

ومـآل الوابــو . ووت ـليل وونسـب هعلـى أي حـد يف مـا كتــوز لل ـرنات والبنـوك األجنبيـة  ــراء
 .ن ىذا ليأ إالّ إعادة االستعمار حتت غًاء اللياالية االقتصاديةأ

وأكبت الّسجل التارمتي أي اً أن الـديون تسـبب اضتـروب الداخليـة يف العـا  الثالـم نمـا 
منهــا  22دولــة مــآل دول العــا  الثالــم األنثــر مديونيــة  25فمــآل بــ  . تفاقمهــاتعمــل علــى 

 

نتاج غتتمع ما، ولكـآل إذا إالتحّكم يف حجم فخ اظتديونية وامتصاص فائ  كآل نت»: يما يل( Smith)يبلح  شتيم     
الربــا مــآل  ســنويا%  10فــهنن ألــب مليــار دوالر بنســبة . شتــو لنمــو اظتديونيــة فــهنن ســحر الربــا اظترّنــب ســيجعلها ال تًــا 

مليــون مليــار دوالر علــى مــدى قــرن مــآل الــزمآل،  13.78ســنة و 50ألــب مليــار دوالر علــى مــدى  117اظترّنــب ستصــبو 
باىــا ر و  ،مــآل ىــذا الــرقم%  50إن مــديونيتهم أنــا بـــ. مليــون دوالر لكــل رجــل وامــرأة و فــل يف العــا  الثالــم 3.5أي 

مليــار  100، مــآل 1993و 1973ســنويا بــ  %  20تزايــدت بـــأن اظتديونيــة اظترّنــب تكــاكر ب ــعف  ىــذه النســبة، أي 
مليــــار دوالر فقــــط مــــآل اظتــــال اضتقيقــــي  400مليــــار دوالر ىنــــاك  1500مــــآل أصــــل . ألــــب مليــــار دوالر 1.5دوالر إىل 
فـــهنن قيمـــة %  20وإذا اســـتمرت مديونيـــة العـــا  الثالـــم بربـــا بنســـبة . أمـــا البـــاقي فهـــو يتكـــّون مـــآل الربـــا اظترّنـــب ،اظتقــ ض

 «.ســـنة 34مليـــون مليـــار دوالر يف  ـــري  13.78ســـنة و 80مليـــار دوالر يف  ـــري  ألـــب 117اظتديونيـــة ستصـــل إىل 
   J. W. Smith, The World’s Wasted Wealth 4, Institute for Economic Democracy, 1994, p.143: راجع
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منهـا  51نزاعات  تعريلدان العا  الثالم الي بلداً مآل ب 65ومآل ب   147.نزاعات ت هد
بـرام  »ـلـو صـندو  النقـد الـدوي  دولة خت ع لقروض 50آل حتت و دة الديون ومآل بينها ئت
دولـــة ؽتزقـــة بـــاضتروب مـــآل دول العـــا   32ومـــآل بـــ   148.الـــي متًًهـــا «اعتيكلـــي تعـــديلال

لفقـــر نتيجـــة وعنـــدما تســـقط الـــدول يف ا 149.منهـــا حتمـــل كقـــل ديـــون بـــامة 20الثالـــم، 
سّبب فيها عسكريّون سـابقون مـدعمون مـآل اللـرب، يكـون عـادة رّد تالديون، الي غالباً ما 
وعنــدما تتــدىور . إىل االحتجــاج االجتمــاعي والسياســي وإىل العنــب ءفعــل ال ــعوب الّلجــو 

األوباع إىل حروب داخلية تزيد األنظمة مآل نفقاهتا العسـكرية مـآل أجـل البقـاء يف الّسـلًة 
صــندو  النقــد ألوامــر قتصــادىا لتجعلــو موافقــاً ااظتزيــد مــآل القــروض وتعيــد ىيكلــة  وتًلــب

. الــدوي ال رســة، وهبــذا تــزداد الفــوار  االجتماعيــة وتبقــى ال ــعوب يف فقــر وتبعيــة متزايــديآل
 .وىكذا تستمّر حلقة اضترب والّديون

دة اظتقربـــ  البــوليأ العــاظتي إلرا»الــدوي،  دإنــو ظتــآل اظتــدىش أن نــرى أن صـــندو  النقــ
يفــــرض ختفي ــــات قاســــية للنفقــــات االجتماعيــــة علــــى أمــــور حيويــــة مثــــل اظتــــواد  ،«اللــــربي 

إنّــو وابــو أن . اللذائيــة األساســية والســكآل والصــحة والتعلــيم بــدالً مــآل النفقــات العســكرية
ال ـرنات اظتتعـددة  يىـذه اضتلقـة اظتـدّمرة مـآل اضتـروب واظتديونيـة ىـمـآل اظتستفيديآل الوحيـديآل 

ونذل  الناب العسكرية واظتدنية احمللية  ،وال رنات والبنوك واضتكومات اللربية ،سياتاصتن
فبعبـارات . وتسـتفيد منـو ـفي عليـو ال ـرعية الي تراقب ىذا الوبع االسـتعماري اصتديـد وت

ـــة ال تتصـــري نح ،أخـــرى ـــمامـــآل الوابـــو أن الناـــب العســـكرية احمللي  اة ل ـــعوهبا ومواردىـــي
يف الواقــع نالــذراع اظتســّلو الــذي يســّهل التلللــل اللــريب وســيًرتو  ولكنهــا تتصــري اوســيادهت

علـــى الـــببلد ونمرتزقـــة موجـــة عوظتيـــة جديـــدة للمســـتو ن  والنـــاىب  اظتتســـّ يآل حتـــت غًـــاء 
 .اللياالية االقتصادية والعوظتة

 حالة اصتزائر. 4.3.4
انينـات عنـدما بـدأت ن حلقة العسكرة والقمـع واظتديونيـة يف اصتزائـر ترجـع إىل منتصـب الثمإ

. تــــ انم ال ــــلوط النارتــــة عــــآل ارتفــــاع الــــديون والنفقــــات العســــكرية والفــــوار  االجتماعيــــة
مليــــار دوالر يف أوائــــل الســــتينات إىل  2وارتفعــــت الــــديون اطتارجيــــة للجزائــــر مــــآل أقــــل مــــآل 

حيـم  1987مليـار دوالر سـنة  24.6  وصـلت إىل  1980مليار دوالر يف سنة  19.4
وىــذه القيمــة ال . مــآل غتمــوع العائــدات اطتارجيــة%  54خدمــة الــديون إىل  ارتفعــت نســبة

حتتــــوي علــــى الــــديون الــــي ترتّبــــت عــــآل  ــــراء األســــلحة واطتــــدمات العســــكرية مــــآل االحتــــاد 
وأّدى اـتفــاض . مليــار دوالر يف أواخــر الثمانينــات 4الســوفَيي والــي وصــلت إىل أنثــر مــآل 

لثمانينــات إىل ختصــيص زيــادة نبــ ة مــآل عائــدات ســعر البــ ول وقيمــة الــدوالر يف منتصــب ا
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وخّف ـت الـواردات . طتدمـة اظتديونيـة( منها تد  مآل بيع الب ول واللـاز%  98)الصادرات 
ـــادة يف البًالـــة وارتفـــاع حـــاد لنســـبة الت ـــّام اظتـــاي  ـــة ؽتـــا أّدى إىل زي واظتيزانيـــة بًريقـــة ناركي

فّجـرت حـوادث ان 1988ويف أنتوبر . ونقص يف اظتوارد واـتفاض ىائل يف مستوى اظتعي ة
تـــدّخل اصتـــيش وقمـــع ف. االحتجـــاج يف اظتـــدن اصتزائريـــة الكـــاى وخاصـــة يف األحيـــاء احملرومـــة

 .عدنتة النظ  اظتتظاىريآل بوح ية
ـــة الوبـــع لـــزمآل قصـــ  ولكـــآل عنـــدما ؾتحـــت  ـــة إىل هتدئ أّدت عمليـــة إدخـــال الدنتوقرا ي

لت ــريعية قــام اصتــيش بــانقبلب عســكري يف ينــاير اصتبهــة اإلســبلمية لئلنقــاذ يف االنتاابــات ا
وأعلـــآل حربـــا  ـــاملة علـــى اصتبهـــة اإلســـبلمية لئلنقـــاذ وقاعـــدهتا االجتماعيـــة وىكـــذا  1992

 .دخلت اصتزائر يف حلقة كانية مآل العسكرة والقمع واظتديونية
غـداة االنقــبلب العســكري ســارعت فرنســا وصـندو  النقــد الــدوي والبنــ  الــدوي وعــدة 

حتــاد األورويب إىل تقــدمي القــروض للًلمــة العســكرية ل ــراء األســلحة وحتــديم بلعـة لدول تاب
أدواهتا القمعية بوسائل عصرية وتكنولوجية التحّكم السياسي ونذل  جتنيـد وتـدريب قـوات 

االنقـبلب حـك حصـلت الًلمـة علـى  لـىو  دت  عـدة أسـابيع ع. األمآل على نًا  واسع
ـــار دوالر مـــآل ىـــذه القـــروض 1.5 وارتفعـــت قيمـــة ىـــذه القـــروض ال ـــنيعة  150.ال ـــنيعة ملي

 1994.151مليار دوالر سنة  5إىل  راي اظتتعددة األ
ال يعلــم الكثــ  أن جــزء معتــاا و . وأدىــش تــدف  ىــذه القــروض ال ــنيعة معظــم اصتزائــري 

فمـثبل   تبـدأ . مـآل ىـذه القـروض ىـي قـروض علـى  ـرط  ـراء أسـلحة ومـواد مـآل اظتقربـ 
ـــــا تقـــــدمي ا ـــــر بريًاني ـــــون جنيهـــــا 166)لقـــــروض إىل اصتزائ إال بعـــــد إللـــــاء االنتاابـــــات ( ملي

ربًــت  و  152.الدنتوقرا يــة علــى  ــكل قــروض مــآل أجــل  ــراء أســلحة وعتــاد بريًانيــا فقــط
 راء حصري لؤلسلحة واظتواد اظتصنعة الفرنسية نما فعلتو مـع  رط نذل  فرنسا قروبها ب

فــهنن ىــذه يف اضتقيقــة و  153.اً رتاعيــلتوتســية الًائفــة انــدا قبــل أن ي ــآل زتلتــو إلبــادة انظــام رو 
القـروض ال ــنيعة الـي قــدمت للًلمـة اصتزائريــة لـيأ فيهــا مـا يــدعو إىل الدى ـة ألمــا تثبــت 

الــدول الــي دتــارس التعــذيب ىــي نــذل  أساســا نفــأ الــدول الــي »اظتبلحظــة التجريبيــة أن 
قمـع، أو ىـي األنظمـة تستلم أنا مساعدات خارجية بالنسبة للسانآل الواحد قبل بدايـة ال

العسكرية الي تتلقى تدريبا يف غتال اضترب اظت ادة للثورة، أو ىي أنظمـة ذات  بقـة عاملـة 
 154«.تنظيمها بعيب وذات مستويات عالية لبلستثمار األجنيب اظتبا ر

وىــــذه القيمــــة  – 1993مليــــار دوالر خدمــــة للــــديون ســــنة  8.9فبينمــــا ســــّدد النظــــام 
فـهنن إعـادة ىيكلـة  –دات الصـادرات اصتزائريـة لتلـ  الّسـنة مآل غتموع عائـ%  82 كلت 

والقـــروض اصتديـــدة الـــي صـــاحبت فـــرض برنـــام  إعـــادة  1994-1993اظتديونيـــة يف فـــ ة 
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تزايد للب ول خّف ت خدمة الديون اظتسددة سـنويا اظت ّخ الاعتيكلة لصندو  النقد الدوي و 
(. مآل عائدات الصـادرات%  40ي حوا)مليار دوالر منذ ذل  اضت   6إىل  5إىل معدل 

ســــنة )مليــــار دوالر يف بدايــــة االنقــــبلب  26ولكـــآل الــــديون اطتارجيــــة تزايــــدت تــــدركتيا مـــآل 
، إذا اســتثنينا الــديون العســكرية القائمــة الــي 1998مليــار دوالر يف ســنة  34إىل ( 1992

 155.مليار دوالر 6إىل  4تقدر لواي 
قتصادي الوحيد عتذه اضتلقة الثانية مآل العسـكرة   يكآل تفاقم كقل الديون ىو الثمآل اال

سنوات، قّدر  8مآل غتموع الدخل احملّلي للجزائر ظتّدة %  0.8ض افاـتوباف اض . والقمع
ويف  156.مليـــار دوالراً  20بوتفليقـــة بــــ همليـــار دوالر بينمـــا قـــّدر  37 ســـًاس ذتـــآل الصـــراع بــــ

 8.8دمـة أىـداي اضتـرب بــطت 2000و 1992قـّدرت النفقـات العسـكرية بـ   2.4الفقرة 
 .مليار دوالر

ونانت العسكرة وسيلة مبا ـرة إلعـادة ىيكلـة االقتصـاد اصتزائـري بـالقّوة ليـم أّدت إىل 
الّتفكي  القسري لل رنات العامة واالستحواذ عليها مآل  ري األقليـة العسـكرية و ـرنائها 

. اظتتعــددة اصتنســياتالنــاىب ، نمــا ســّهلت أي ــاً مــب مــوارد اصتزائــر مــآل  ــري ال ــرنات 
 .ىذه ائكار الي يصعب تقديرىا   تل  االىتمام الذي تستح 

إ ارًة إىل برنام  إعادة اعتيكلة لصندو  النقد الدوي الذي فرض بعد إعادة ىيكلة يف و 
 :قال االقتصادي ببلمي ما يلي 1994-1993الديون يف 

إىل التصـــدي  علـــى حتريـــر ليـــااّي قتجـــي هتـــدي القـــوان  االقتصـــادية واظتاليـــة والنقديـــة اصتديـــدة 
د الو نيــة لل ــرنات ر البيــع الــرخيص للمــوا وإىلســرقات ىائلــة  تبيــي وإىل  ،وعنيــب علــى ابتمــع
علـــى  1996و 1992وعربـــت جـــل تلـــ  القـــوان  بـــ  . عدنتـــة الذّمـــةالاظتتعـــددة اصتنســـيات 

نهم العســـكريّون و  وىـــم بـــدون اســـتثناء أ ـــااص عيـــ( CNT)أع ــاء ابلـــأ الـــو ب االنتقـــاي 
ىل نان مآل الصدفة أن تل  القوان  صود  عليهـا عنـدما نـان البلـد غارقـاً . ينتابهم ال عب
بع يف وقت   توجد فيو أي مةسسة منتابة للقيام بتلـ  القـراراتع يف وقـت  عحتت أمواج الر 
 حـــّدىا القهريـــة يف أوجهــا وإمكانيــة االحتجـــاج االجتمــاعي يف صتــيشاّســلًة ئيّـــة ر منانــت فيــو 
 157«.الصدفة ىي إرادة ائخريآل»: يقول مثل جزائري ىناكاألد ع 

. لصـندو  النقــد الــدوي «التنمــوي»و «االقتصــادي»فـاصتزائريون ي ــّكون لــ  يف الـزعم 
علـــى دعـــم اظتـــواد اللذائيـــة األساســـية )مـــآل جهـــة إنـــو يفـــرض خفـــ  النفقـــات االجتماعيـــة ف

مـــآل غتمـــوع الـــدخل احملّلـــي يف ســـنة %  12الـــي ىبًـــت مـــآل ( والصـــحة والتعلـــيم والســـكآل
عامـــل رغـــم نســـبة البًالـــة الـــي ألـــب  800وتســـريو  158يف التســـعينات،%  9إىل  1998
ـــل اقتنـــاء واســـع لؤلســـلحة%.  30تبلـــغ  وتكـــويآل  ،ومـــآل جهـــة أخـــرى إنـــو يوافـــ  علـــى دتوي
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مــآل رجــال ألــب  500 ــاص وألــب  60وتــدريب فرقــة جــيش مهــب جديــدة حتتــوي علــى 
 159.أبعاي الراتب األد  القانو  3و 2تقابون ب  اظتلي يات الذيآل ي

صــناعات اظتــواد )اســتعمل العنــب نــدداة مناســبة طتوصصــة قًاعــات عامــة رئيســية نمــا 
يبلحــــــ  ببلمــــــي أن (. اللذائيــــــة، األدويــــــة، مــــــواد البنــــــاء، النقــــــل، الصــــــناعات اإللك ونيــــــة

ثــل يف غلــ  اظتصــانع للهجمــات بالقنابــل علــى ال ــرنات العامــة تتم" اضتصــيلة االقتصــادية"»
ـــــدون دفـــــع أي ذتـــــآل سياســـــي ألن اللـــــوم لتـــــّول إىل مـــــآل وتســـــريو مئـــــات ائالي  العمـــــال ب

فعلـــى ســـبيل اظتثـــال  160«.اصتماعـــات اظتســـلحة ال ـــبحية مثـــل اصتماعـــة اإلســـبلمية اظتســـلحة
اللوبيــات » ــارًة إىل اعتجمــات بــد مصــانع األدويــة يقــول اطتبــ  يف الفســاد نرابــدجي أن إو 

اصتزائر مواصـلة اسـت اد األدويـة عـوض صـناعتها ىـي الـي تكـون رمبـا وراء ىـذه  الي تريد مآل
زعزعــة االســتقرار مــآل خــبلل العنــب الــذي يســهل نســبو إىل اإلرىــاب لــيأ إن  «.اعتجمــات

ئـ  الــذيآل يسـعون إىل جعــل اصتزائـر عبــارة عــآل لىـو الســبلح الوحيـد اظتســتعمل مـآل  ــري أو 
إعـادة مْلكيّـة »رتكـاب ابـازر مـآل أجـل ا عـآل ولقد نتب الكثـ  161.وناالت جتارية بامة

واســـعة لؤلرابـــي عـــآل  ريـــ  تفكيـــ  ال ـــيعات التعاونيـــة الـــي أن ـــدت بعـــد االســـتقبلل أو 
 162«.تفريغ األرابي مآل أصحاهبا مآل أجل اظت اربة العقارية لؤلرابي اضت رية]...[ 

ـــة إن العســـكرة مرتبًـــة بِتفكيـــ  ال ـــرنات العامـــة   االســـتيبلء عليهـــا مـــآل  ـــر  ي األقلي
نفسـهم الـذيآل أالعسكرية و رنائها الناىب  ألن الذيآل يتحكمون يف العنب اظتةسسـا  ىـم 

. اظتفروبــــة مــــآل  ــــري صــــندو  النقــــد الــــدوي ةصصــــو اطتعمليــــات يســــتفيدون مــــآل معظــــم 
 :يلي ويبلح  حجاج ما

قتصـاد حتـت قيـادة صـندو  النقـد الـدوي عوّبـت قبـل نـل بلاظتتوح ـة لعمليات اطتوصصة إن 
حــواي  - ــيء احتكــار الدولــة اظتــربو باحتكــار مافيــا جديــدة اقتســمت بينهــا ســو  الــواردات 

 ،وكقـل ع ـو اظتافيـا يتناسـب مـع اضتمايـة الـي يكتسـبها داخـل السـلًة. مليار دوالر سـنويا 10
وللتعــري علــى قًاعــات الفســاد احملتملــة يكفــي جــرد ميزانيــات الدولــة أو القــروض الــي تقــدمها 

ـــــة  ـــــوك الدول الصـــــحة : يف ميـــــاديآل ؼتتلفـــــة( تســـــي ىا ةصصـــــو خ الـــــي تنتظـــــر إصـــــبلحات أو)بن
 163.واظتنتجات الزراعية والتجهيزات والبنية التحتية والصناعة والدفاع الو ب

و أورد حجاج أشتاء اصتنراالت غنيم وبوحجـة ووزيـر الداخليـة بـآل منصـور وقائـد األرنـان 
ل أقارب مـدني  أو مكلفـ  أو  ـرناء يف العامة اصتنرال العماري لتور هم مبا رة ومآل خبل

 Jean)وحســـب تصــــرلتات ع ــــو الاظتـــان السويســــري جــــون زيقلـــر  164.اســـت اد األدويــــة

Ziegler )فهنن : 
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راء  رنات ب ونيمياوية عامـة يف جنيـب، وىـذا مـآل دَ كها ائن جنراالت ومُ تل وارع بدنملها نت
إدارة  –عبــد اظتالــ  قنايزيــة  – جنــرالرن يتــوىل اويف بــ. خــبلل  ــرنات عقاريّــة برأشتــال م ــ ك

وقامت إدارة ال ةون السويسرية بتقدمي . إنو يراقب عآل نثب عملية التحويبلت اظتالية. السفارة
سـيأ  ـرنات واجهيـة يف دإمم يق ـون وقـتهم يف ت: إنذارات إىل بع  الدبلوماسي  اصتزائري 

 165.وليأ ىذا عمل دبلوماسي على وجو التحديد. ل تن ًايآلا
، نتلــ  أســهما بــامة يف (DRS)واصتنــرال مــديآل، رئــيأ مديريــة االســتابارات واألمــآل 

 ــــرنات التنقيــــب عــــآل الــــذىب والبــــ ول، وؾتلــــو األنــــا نتثــــل العمــــبل  الصــــناعي اصتنــــوب 
واصتنــرال العـريب بلاــ  حتصـل بًريقــة غـ  قانونيــة  166(.Daewoo) الكـوري دايــوو يف اصتزائـر

ات مــآل الــدخل اظتنــتظم مــآل  ــرنات أنابيــب اللــاز اإليًاليــة علــى مئــات اظتبليــ  مــآل الــدوالر 
الــذي   ينجــز عنــدما نــان أمينــا ( Fiat)ومــآل عمــوالت تلقاىــا مــآل م ــروع ســيارات فيــات 

وأّمــا  168.زويبلـولــو نــذل  أمــبلك عقاريــة يف سويســرا وفرنســا واظتلــرب وفنــ 167للرئاســة،عامــا 
وأمــبلك متنوعــة يف اصتزائــر العاصــمة  اصتنــرال خالــد نــزّار فهننــو نتلــ  ؽتتلكــات عقاريــة واســعة

واصتنــرال  169.وباتنــة وقســنًينة، وأمــا ابنــو فهننــو نتلــ  أســهما نبــ ة يف اســت اد مــواد فبلحيــة
ـــة علـــى أراض  قـــدبت ـــ  وىـــو مســـةول ســـاب  عـــآل اظتاـــابرات  اســـتحوذ بًريقـــة غـــ  قانوني

 فرنســــا ومصــــانع للمــــواد اللذائيــــة وصــــحب يف اصتزائــــر ونتلــــ  أراض وؽتتلكــــات عقاريــــة يف
واصتنــراالت عبــد اضتميــد جــوادي ولكحــل عيــاط وعبــد ابيــد  170.وسويســرا وتــونأ وســوريا

 171.ال ريب لتتكرون  رنات األمآل اطتاص ظتراقبة آبار النفط
نتـــائ  استقصـــاء ( Challenges)ن ـــرت ابلـــة االقتصـــادية التحـــديات  1999ويف أبريـــل 

رنكــات الف يــارات مــآلال الــذيآل ننـــزوا ملورجــال األعمــ]...[ يرات اصتزائــري  داظتليــار »حــول 
الوكيقـــة مـــع القيـــادة العســـكرية ومصـــا  أمـــآل " روابًهـــم"الفرنســـية علـــى األْرجـــو باســـتلبلل 

مليـار  40)فرنسـيا  امليـار فرنكـ 200ودعة خـارج اصتزائـر بــسـتوتقّدر كـرواهتم اظت 172«.الببلد
 173(.دوالرا

عبــد اضتميــد اإلبراىيمــي أّن صــرح االقتصــادي ورئــيأ الــوزراء الســاب   1990ويف ســنة 
مليــار دوالرا مــآل اطتزينــة  26عســكري  فاســديآل ومســةول  مــدني  اختلســوا قيمــة تقــدر بـــ

وقـّدر زرواي قيمـة األمـوال الـي تلـذي  ـبكات الفسـاد . الو نية يف السبعينات والثمانينـات
ليـــار م 1.3مليـــون إىل  850مـــآل غتمـــوع الـــواردات وىـــذه النســـبة تعـــادل %  15إىل  10بــــ

 2إىل  1.5بــــ 1997ختبلســـات لســـنة الوقـــّدر اإلبراىيمـــي قيمـــة ا 1992.174دوالر ســـنة 
 175.مليار دوالر
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ومــوازاة مــع تفكيــ  ال ــرنات العامــة واالســتيبلء عليهــا مــآل  ــري العســكري   ــهدت 
معظمها  – رنة لبلست اد ألب  40توجد ائن . وح ا ل رنات االست ادتاصتزائر تكاكرا م
 ــرنة تصــدير،  400مقابــل  – 1992د بعــد االنقــبلب العســكري لينــاير  هــر إىل الوجــو 

وىذا الوبع يعب عكأ جهود الع ريت  السابقت  مآل التصنيع وتفاقم التبعيـة االقتصـادية 
وىــذا التحــّول اظتفــروض مــآل  ــري صــندو  النقــد الــدوي واظتــدّعم مــآل  ــري  176.اطتارجيــة

عــآل و ألنّــو  ،قبل الّســيادة االقتصــاديةالعســكري  ىــو بــرر جســيم آخــر أضتــ  لابــر ومســت
نفـا  األمـوال اظتقروبـة علـى االسـتهبلك، تسـتًيع إنتاج فقـط، عـوض إل ري  بناء وسائل ا
قتصــاد داخليــة واضتصــول علــى اظتســاواة يف انتفــاء الــذا  وبنــاء ســو  ال اصتزائــر أن تدمــل يف ا

د الــدوي وتًبيقهــا و  يكــآل فــرض ىــذه السياســة مــآل  ــري صــندو  النقــ   .التجــارة العاظتيــة
 (: Smith)مآل  ري الًلمة العسكرية وليد الصدفة ألنّو نما  رح شتيم 

نتـاج إلوىـذا يبقـي االحتكـار علـى وسـائل ا. األغنياء يبيعون مواد لبلستهبلك ال وسائل لئلنتاج
نتـــاج يـــدخل بـــمآل اســـ اتيجية إلوىـــذا الـــتحّكم يف وســـائل ا.  نـــتَ للمُ  وي ـــمآل ســـوقا متواصـــبل

 177.والتحّكم يستوجب يف معظم األحيان قوة عسكرية. نتيليةعملية مرن
ل ـــرنات لـــو مـــآل امثيـــل  وأخـــ ا ولـــيأ آخـــرا فـــهنن العســـكرة والقمـــع قـــد ســـهبل قـــدوما ال

اظتتعددة اصتنسيات الي جذبتها توقعـات أربـاح نبـ ة وسـهلة والت ـريع الـذي فربـو صـندو  
ل وخــروج الرأشتــال الــدوي ويزيــل حتديــد دخــو  لالنقــد الــدوي ونّفــذه العســكريّون والــذي يزيــ

ورنـــزت . مـــا نتكــآل لل ـــرنات األجنبيــة والبنــوك بيعـــو وامتبلنــو واال ـــتلال فيــو أمــامالعراقيــل 
معظـــم ال ـــرنات الـــي قـــدمت إىل اصتزائـــر بعـــد االنقـــبلب العســـكري علـــى قًـــاع احملروقـــات 

ــــع، إخل) األمــــآل، )هبــــا والن ــــا ات احمليًــــة ( التنقيــــب، اضتفــــر، االســــتاراج، التكريــــر، التوزي
وقدوم  ـرنات (. خلااظتراقبة، النقل، الب ونيمياء، اعتندسة اظتدنية، البنية التحتية، اطتدمات، 

يف غتال الب ول واللـاز متـدم جنـراالت اصتزائـر ليـم ي ـمآل عتـم عمبلقة متعددة اصتنسيات 
علــــى وألّن تلــــ  ال ــــرنات دتــــارس نفــــوذاً  ،دخــــبل زائــــدا لتمويــــل برنــــام  العســــكرة والقمــــع

السياسات اطتارجية للدول اللربيـة مـآل أجـل انتسـاب تدييـد النظـام العسـكري الـذي يسـهل 

 

دوالر  100إذا أنفـــ  غتتمـــع مـــا »: نيـــب تبقـــي ىـــذه السياســـة علـــى التبعيــة والفقـــر قـــائبل ( Smith)يوّبـــو شتيــم     
قتصــاد اللصــناعة منتــوج مــا داخــل حــدوده، فــهنن اظتــال اظتســتعمل ل ــراء اظتــواد واليــد العاملــة وتكــاليب أخــرى ينتقــل عــا ا

دوالر مـآل اإلنتـاج األوي قـد ت ـيب عـدة مئـات  100ونتيجـة عتـذا األكـر اظت ـاعب فقيمـة . عندما ينفـ  نـل قـاب  مالـو
وإذا أُنِفــ  اظتــال يف بلــد آخــر، فــهنن انتقــال ذلــ  اظتــال يكــون داخــل . البلــدالــدوالرات إىل الــدخل اإلرتــاي القــومي لــذل  

واد اطتام، وسبب فقر البلـد اظتتالـب اظتىذا ىو سبب غناء البلد اظتصّنع الذي يصّدر اظتصنوعات ويستورد . البلد اظتصّدر
 : راجع «.الذي يستورد اظتصنوعات ويصّدر اظتواد اطتام

J. W. Smith, The World’s Wasted Wealth 2, Institute for Economic Democracy, 1994, p.127 
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ىــــذه الصــــلة التكافليــــة  ( Wouters)وي ــــرح واوتـــرز . ولتمـــي مبهــــا طتــــ ات اصتزائـــر باظتقابــــل
 :نالتاي

اســتثمرت  ــرنات احملروقــات اللربيــة ال ــامة مبليــ  الــدوالرات يف اصتزائــر مــآل أجــل اســتاراج 
ولكـآل ىـذه العمليـات احملروسـة بصـفة مكثفـة جتـري يف . اط الـببلد اللـب مـآل اللـاز والبـ ولاحتي

عمــ  الصــحراء بعيــدا عــآل القــرى احمليًــة بــاصتزائر العاصــمة أيــآل اغتيــل ائالي مــآل األ ــااص 
وألن التمـــرد اإلســـبلمي   يوقـــب بعـــد تـــدف  البـــ ول واظتـــال فـــهنن مســـالة تـــدّف  الــــّدم . األبريـــاء

 178. هتّم اللرباصتزائري ال
، نتبـت جريــدة 1997ويف تعليقهـا عـآل غتــزرة بـآل  لحــة الـي اق فهــا اصتـيش يف ســبتما 

 (: The Guardian)الايًانية القارديآل 
حاشتا لبقاء اضتكومة رغم السـجل اظتدسـوي ضتقـو  ال يزال قتصاد اصتزائر اإن التّلللل اللريب يف 

 BPو Agipو. قتصــادبلللربيــة ىــي العمــود الفقــري لا ائيــةإن  ــرنات الب ونيمي. اإلنســان للبلــد
ــــــىــــــم ا Totalو Anadarkoو Arcoو Mobilو Exxonو Elfو ــــــارلبلعب ــــــر . ون الكب ــــــل اصتزائ وحتت

 179.بالنسبة الحتياط اللاز الًبيعي 5يف العا  بالنسبة الحتياط الب ول واظترتبة  14اظترتبة 
الـي رو  اصتسـيمة ضتقـو  اإلنسـان ال ـرنات اظتتعـددة اصتنسـيات أبـدا بـاطتىـذه و  تندد 
قـــدم دعمـــا أمنيـــا ت اوبالفعـــل فـــهنن الكثـــ  منهـــ 180.ن يف اصتزائـــرو العســـكري ا ـــرنائهيقـــوم هبـــا 

للنظـــام مـــآل خـــبلل زتايـــة اظتنـــا   الصـــناعية أو تقـــدمي النصـــائو والتـــدريب  وعســـكريا معتـــاا
إمـا مبا ـرة عـآل  ،عسكرية يف مـا متـص اضتـرب اظت ـادة للثـورةاللعسانر اصتزائر والقوات  بو 
 ري  غ  مبا ـر نالتعاقـد مـع  ـرنات اضتـرب اظتتعـددة عآل  ري  فروعها األمنية اطتاصة أو 

الـــي حتصـــل علـــى  182  وإنزنوتيـــب أوتكـــومز 181  اصتنســـيات مثـــل ديفـــنأ سيســـتمز ليميتـــد
 Pierre)ووصب األم  العام ظتنظمة العفو الدولية بيار صا  . نصيب مآل عائدات الب ول

Sané )الــّدم خــارج  ملوكــاً بت ــخ مــاال» ات ىــذه ال ــرنات اظتتعــددة اصتنســيات بدمــا ن ــا
 183«.دان حتكمها دنتاتوريات عسكريّةلب

 الكلفة االجتماعية. 4.5
ــ اظتديونيــة وسياســات صــندو  النقــد الــدوي -القمــع-العســكرةدورة إّن الكلفــة االجتماعيــة ل

 .رارا جسيمةأحدكت أبنلها اظترتبًة هبا والفساد الواسع االنت ار  

 

    Defence Systems Ltd. 
    Executive Outcomes. 
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مـــل وارتفعـــت البًالـــة مـــآل اعألـــب  800أنثـــر مـــآل  ســـرّح 1992فمنـــذ انقـــبلب ينـــاير 
وتعــــادل  2000.184يف عـــام %  38و 35بـــ   إىل مــــا 1990يف عـــام %  19.7نســـبة 

وتبلــغ نســبة . تقريبــا (1966عــام )ىــذه النســبة نســبة البًالــة الــي ســادت بعــد االســتقبلل 
بلديــة يف منــا   أخــرى مــآل الــببلد مثــل أمــا  ،% 50 البًالـة يف بعــ  أحيــاء اظتــدن الكــاى

وعلـى اظتسـتوى الـو ب ارتفـع عـدد  2000.185عام %  90بللت فأم البواقي بوالية اصتزية 
مــآل أصــل  2000مليــون عــام  2.7إىل  1988مليــون عــام  1.1مــآل العــا ل  عــآل العمــل 

يعــب  ، وىــذا2000مليــون  ــاص عــام  7.757غتمــوع الســكان الن ــً  البــالغ عــددىم 
 80تقل أعمار و  186.بًال اليومأن واحد مآل أصل كبلكة جزائري  قادريآل على ال لل ىو 

  ي ــتللوا مــآل قبــل، وكلــثهم حاصــل %  70و ،عــام 30مــآل العــا ل  عــآل العمــل عــآل % 
على تعليم كانوي أو جامعي أو مهب، وربعهم حصـل علـى التعلـيم االبتـدائي فقـط، وواحـد 

جــامعي عا ــل   خــريألــب  100يوجــد نمـا  187.أي تعلــيممــنهم   يتلقــى  13مـآل أصــل 
عــآل العمــل، يف   بــاحثألــب  ــاص إىل رُتــوع ال 250نــل عــام ُي ــاي  و  188.عــآل العمــل

واـتفـــ  عـــرض  189.منصـــب جديـــد لل ـــلل فقـــطألـــب  40 اءن ـــاضتـــ  الـــذي يـــتم فيـــو إ
 1995.190يف عام ألب  40إىل أقل مآل  1985يف عام ألب  140مناصب ال لل مآل 
مــــآل رجــــال ألــــب  500يقابلــــو مــــآل جهــــة أخــــرى جتنيــــد أنثــــر مــــآل ىــــذا لــــة تفــــاقم البًا

وىــذه سياســة إجراميــة وابــحة إلفقــار وعســكرة  ،اظتيلي ــيات مببارنــة صــندو  النقــد الــدوي
يف  ــروي ســتادمون ىــذا الوبــع يقابلــو أي ــا تزايــد يف عــدد األ فــال الــذيآل يُ  191.ابتمــع
( ســنة 17و 6بــ   مــا)ائــري  واظتــراىق  اصتز   فــالويقــّدر عــدد األ ،ية ت ــبو العبوديــةو مدســ

 192.مليون  فل 1.36الذيآل ي تللون بًريقة غ  قانونية بـ
وأّدى حتويـــل اظتـــوارد ألىـــداي العســـكرة والبًالـــة وسياســـات صـــندو  النقـــد الـــدوي إىل 

ـــدن . اتســـاع رقعـــة الفقـــر  علـــى األقـــل امليـــون جزائريـــ 14إىل  13وتعـــ ي األرقـــام الرشتيـــة ب
 بقــاً لتعريــب دوالر  1.07مبعــىن أن دخلهــم اليــومي أقــل مــآل  –الفقــر  حتــت خــطيعي ــون 
 193.بكثــ  العـدد الرشتـييفــو  ن العــدد اضتقيقـي للفقـراء فـهنيف الواقـع أمــا  – دوليـةاعتيئـات ال

ويعـــب العـــدد الرشتـــي أن جزائريـــا مـــآل أصـــل اكنـــ  يعـــيش يف الفقـــر ألن عـــدد الّســـكان نـــان 
منــذ االنقـــبلب  يــد عـــدد الفقــراء كبلكــة أبـــعايتزاقــد و . 2000مليــون نســمة عـــام  30.6

الًبقــة الوســًى االجتماعيــة قــد »اعـ ي بــدن نفســو وزيــر الت ــامآل أن حــك  194،العسـكري
 195«.دتاماً  سحقت

مآل العمـال علـى مرتـب %  33لتصل إذ ولقد اـتف  دخل اصتزائري  اـتفابا  ديدا 
ذه القيمــة اظترتـــب ىـــ وت ــكل( دوالر 90حـــواي )دينـــار جزائــري  6000دقـــل مــآل ب ــهري 
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دينـار  1200وأقصى منحة اجتماعية تستًيع أسرة اضتصول عليها تبلغ  196.اً األد  قانوني
بلديــة  1145و 197.لــديها يف ال ــهر بِلَــ ِّ النظــر عــآل عــدد األ فــال( دوالر 18)جزائــري 

 3)دينــار جزائــري  200تنفــ  أقــل مــآل  1541مــآل غتمــوع بلــديات اصتزائــر البــالغ عــددىا 
بـ   ما%  45واـتف ت القيمة ال رائية لؤلجور بنسبة  198.لفرد الواحد سنويال( دوالرات
مـآل العـائبلت %  48.1و 1994.199وال تزال تت اءل باستمرار منـذ ، 1994و 1986

مبليـ  مـآل  كبلكـةويعـيش  1993،200اصتزائرية ىي ائن أنثر مديونيـة ؽتـا نانـت عليـو سـنة 
ـــلقـــروض بواســـًة ( مـــآل الســـكان%  10حـــواي )اصتزائـــري    201.بـــمانات أو رىـــون مقاب

 202.يف حالة إفبلس ىي( وىو غتموع بلديات اصتزائر) 1541بلدية مآل أصل  1200و
وأدت العســـــكرة وسياســـــة صـــــندو  النقـــــد الـــــدوي إىل إجبـــــار اصتزائـــــري  علـــــى خفـــــ  

 1993وتقــــّدر نســــبة اصتزائــــري  الــــذيآل خف ــــوا مــــآل اســــتهبلنهم مــــا بــــ   إذ اســــتهبلنهم
 60وتنف  األسر حـواي  203.سات ىذه الظاىرة منذ ذل  الوقت، وتر % 42بـ 1997و
وال يكفــي مــا تبقــى  204.علــى اظتبلبــأ والنقــل%  25مــآل دخلهــا علــى األنــل وحــواي % 

نسـبة نبـ ة مـآل اصتزائـري  نما أن ىنـاك . لتسديد الفوات  اظتاتلفة ونفقات التعليم والّصحة
، وتقــّدر ديــون األســر اظتتعلقــة بنفقـــات غــ  قــادرة علــى تســديد الفــوات  اظتاتلفــةىــي اليــوم 

مآل األسر مآل استهبلك الاوتينات والسكر %  56وخّف   205%. 12الصحة والتعليم بـ
مــآل ســوء التلذيــة ون أنثــر مــآل مليــون  فــل يعــانحــك أصــبو  206والزيــوت واطت ــر والفوانــو

تهل  مـنهم يعـانون مـآل ىـذا اضترمـان عنـاء  ـديدا، وسُتُـأ األسـر اصتزائريـة تســألـب  100و
مـآل النسـاء يف %  45و 207.أقل مآل اظتستوى األد  اليومي اظتًلوب مآل الوحدات اضترارية

 نقــــصوخاصـــة )نتيجــــة النقـــائص اللذائيـــة ( األنيميـــا)الـــدم  رســـآّل اإلؾتـــاب يعـــان  مــــآل فقـــ
، وارتفعــت نســبة نقصــان الــوزن لــدى اظتواليــد اصتــدد ولــدى األ فــال حتــت اطتامســة (اضتديــد

ي ذالــذلــ  البلــد اصتزائر فــ 1995.208ســنة %  9إىل  1992 ســنة%  4مــآل العمــر مــآل 
تل اظترتبة الرابعة ع ر ب  نبار مصّدري الب ول واظترتبـة اطتامسـة بـ  نبـار مصـّدري اللـاز لت
يقتـات و يـموا نأصـبو العديـد مـآل  مليار دوالر سنويا مآل صـادرات الـنفط واللـاز، 20ب كت

 209.اً مآل اظتزابل والبع  ائخر نتوت جوعاليوم 
إن حتويـل اظتـوارد مـآل ابتمـع إىل دتويـل القمـع قــد أكّـر سـلبيا علـى صـحة اصتزائـري  بًــر  

 1987بــــ  %  23اـتف  عــــدد َأِســــرّة اظتست ــــفيات بالنســــبة للســــانآل بنســــبة فــــ. أخــــرى
ويف نفــــأ الفــــ ة  210%. 17بينمـــا ازداد عــــدد الســــكان يف نفــــأ الفـــ ة مبقــــدار  1996و

واـتف ــت نــذل  نســبة القبــول يف اظتست ــفيات %  28اـتف ــت أيــام االست ــفاء بنســبة 
خًـ  ووقـع تـدىور  212.ض الزيارات ومعدل مـدة االست ـفاءااـتفإبافة إىل  211،% 23بـ
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يف اصتزائـر م يـو إذ أصـبو ال 213يف نوعية اطتدمات الصحية والبنية التحتية والتجهيـزات الًبيـة
سـكري أو  ـر ي ع)يف القـوات اظتسـلحة واحد وع و  ،سانآل 124عسكري واحد لكل 

ـــا 1200بينمـــا يوجـــد  بيـــب واحـــد لكـــل  ،ســـانآل 39لكـــل ( أو ميلي ـــي وتعـــا  . موا ن
مقــاوم اصتــراكيم، مقاومــات األ ، اظتصــل، )اظتست ــفيات مــآل نقــص حــاّد يف ؼتتلــب األدويــة 

 اظتربـىحك أصبو يًُلـب مـآل ( خلااألعصاب، القسًر، لقاح، دواء،  آتاألنسول ، مهد
 214.اطتاصـــــة هبـــــم قبـــــل الـــــدخول إىل اظتست ـــــفى ةدويـــــاألح ـــــار ست ـــــفيات إبعـــــ  اظتيف 

-1994دوالرا لل ــاص خــبلل  18.7مــآل %  40واـتفــ  اســت اد األدويــة باســتمرار بـــ
ــا أســعار األدويــة فهنمــا  1997.215-1996دوالرا لل ــاص خــبلل  11.2إىل  1995 أّم

( دوالرا 30)دينـارا  2000ارتفعت بًريقة مذىلة ليم قـّدر معـدل سـعر الوصـفة الًبيـة بــ
 216.تب األد  القانو اثل كلم الر علماً أن ىذا اظتبلغ نت

َربـية الو نيـة 
َ
ونان عتذا التدىور آكار وخيمة على ّصحة اظتوا ن  حيم بللت النسبة اظت

 20ووجـد أن  217.، أي أن نل فرد مآل أصـل ستسـة جزائـري  ي ـكو مـآل مـرض% 19.6
ونتـــوت اصتزائريـــون مـــآل أمـــراض  218 ـــيّب، مـــآل اظتربـــى اصتزائـــري    لتصـــلوا علـــى عـــبلج% 

مـا %  27وارتفـع عـدد اظتـوتى يف الًـب اظتاـتص بــ 219.بسيًة بسبب نقص العبلج الًيّب 
ويف نفـــأ الفـــ ة ارتفـــع عـــدد اظتـــوتى يف وحـــدات  ـــب األ فـــال  1996.220و 1989بـــ  
 1000وفيّـة لكـل  54.9وازدادت وفيات األ فال ليم ارتفعـت مـآل  221،% 50بنسبة 

ىـذه تفـو  ، و 1997سـانآل يف عـام  1000وفيّـة لكـل  56.6إىل  1995ام سانآل يف ع
وارتفعــت نــذل  وفيــات النســاء اضتوامــل ليــم  222.نســبة بع ــرة أبــعاي اظتعــدل األورويبال

ع ـريآل مـرة اظتعـدل أي مبـا يقـارب ، 2000والدة عـام  1000لكل  وفاةحالة  1.4بللت 
تمــاعي اســتنادا إىل مصــادر مــآل وزارة وي ــ  ابلــأ الــو ب االقتصــادي واالج 223.األورويب

عليهـا دتامـا قبـل  اءق ـمت الالي نانـت سـابقا إّمـا يف تقهقـر أو و الّصحة أن األمراض التالية، 
ــــُاداء، : مســــتمر ، ىــــي ائن يف ارتفــــاع1991 ــــْب، ال زّتــــى التيفوئيــــد، مــــرض الّســــل، الَكَل

للمزيـد تقريـر راجـع ال)خل؛ انـوز لتهاب الّسـحايا، الزو ااضَتصبة، داء اطتنا  الل ائي، الزحار، 
 224(.اتئياإلحصامآل 
مليـــار دوالر منـــذ االنقـــبلب العســـكري يف حـــرهبم بـــد  8.813أنفـــ  اصتنـــراالت قـــد و 

علمــاً أن  225.مليــون وحــدة ســكنية 4.623ابتمــع يف الوقــت الــذي حتتــاج فيــو اصتزائــر إىل 
يف حالــــة تلــــب  اليــــومتوجــــد ىـــي أنثـــر مــــآل نصــــب مســــانآل اصتزائـــر بـُـــِبَ قبــــل االســــتقبلل و 

فمــثبل : رقــى إىل مســتوى اظتعــاي  القانونيــةيونصــب اظتســانآل اصتزائريــة تقريبــا ال  226.متقدمــة
منهـــا ال حتتـــوي علـــى مـــراحي  %  18.6مــآل اظتنـــازل ال حتتـــوي علـــى مًـــابخ و%  54.9
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ليســـت  هــامن%  34كهربــاء ومليـــون منـــزل ال يصــلو اظتـــاء وال خاليــة مـــآلمنهــا %  15.4و
مــآل اظتســانآل ال يصــلها %  54يف اظتنــا   الريفيــة فــهنن أمــا  227.ي اظتيــاهمتصــلة بنظــام غتــار 

 228.نهربـــاء أو غتـــاري اظتيـــاه وأمنهـــا ال يصـــلها مـــاء %  90اظتـــاء ويف بعـــ  اظتنـــا   فـــهنن 
ــــوت يصــــل إىل  ــــو ب لعمــــارة البي ــــون يف  ــــروي مكتظــــة فاظتعــــدل ال  7.18ويعــــيش اصتزائري

ومعـــدل حجـــم ( 5الـــذي حـــّدد بــــ)ي يفـــو  ىـــذا الـــرقم اظتعيـــار العـــاظتإذ  ـــاص لكـــل بيـــت 
مليـــــون  لــــب للســـــكآل االجتمــــاعي ولكـــــآل  1.5وىنــــاك  229. ـــــاص 6.6األســــر البــــالغ 

ورغــم ىـذا فهننــو  230.ســكآل سـنوياألـب  50إىل ألــب  40تـوف   ســوىاضتكومـة ال تسـتًيع 
 الذيآل يزدادون فقـراوا ن  فو  إمكانيات اظت اتدج ى وأ ا راءى إذ  اغريوجد مليون بيت 

نفجـار الا علـى أُىبـةمبثابـة قنبلـة اجتماعيـة األزمـة السـكنية اطتانقـة  عتـاتو  231.د يـوميومـاً بعـ
ونتيجـة عتـذه األوبـاع  19.232مبليـ  مـآل العـزاب يف سـآّل تزيـد عـآل  6يوجد يف اصتزائـر  إذ

التســـعينات  خـــبلل ارتفـــعحيـــم  ال يكـــاد لتتمـــلفـــهنن ابتمـــع اصتزائـــري يوجـــد حتـــت بـــلط 
سـنة  31.3إىل  1987سـنة عـام  27.7مذىلـة ليـم ازداد مـآل ُمَعّدل ّسآل الزواج بًريقـة 

 1998ســنة عــام  27.6إىل  1987ســنة عــام  23.7بالنســبة للرجــال، ومــآل  1998عــام 
سـنة  34و 33فقد قدر ُمَعّدل ّسآل الـزواج بـ   2000عام خبلل أّما  233.بالنسبة للنساء

 234.بالنسبة للنساء 30و 29بالنسبة للرجال وما ب  
يف  احيوي آخر تدكر سلبا مآل جرّاء االستيبلء على اظتوارد الو نية وتو يفهـوىناك قًاع 

علــى عكــأ النفقــات العســكرية الــي ارتفعــت باســتمرار ليــم  اضتــرب أال وىــو قًــاع ال بيــة
فعلى سبيل اظتثال اـتف ت مـآل . ف ت باستمرارخُ ، فهنن ميزانية التعليم 1992سنويا منذ 

وبــ   1997.235ســنة %  17.39إىل  1990ة ســنة مــآل غتمــوع ميزانيــة الدولــ%  29.7
مـــآل ميزانيـــة %  63اـتف ـــت نفقـــات التجهيـــز يف قًـــاع التعلـــيم بنســـبة  1997و 1987

عســكري واحــد لكــل  تعــداصتزائــر حتــت اضتكــم العســكري إذا نانــت و  236.الدولــة للتجهيــز
( عســـكري أو رجــل بــوليأ أو ميلي ـــي)يف القــوات اظتســلحة واحـــد وع ــو  ،ســانآل 124
ومــدرس جــامعي  ،ســانآل 180ســوى مــدرس واحــد لكــل فهنمــا ال تعــد  ،ســانآل 39لكــل 
وفقـدت مهـآل ال بيـة والتعلـيم  237.سـانآل 4200وإماما واحـدا لكـل  ،سانآل 2200لكل 

ووقعــت ىجــرة  238.مــآل قيمتهــا االجتماعيــة مــع انتســاح الفقــر لســل  األســاتذة واظتدرســ 
مـآل اظتعلمـ  يف الًـور %  70)يم قوية ظتدرسي اصتامعات إىل اطتارج وتدىورت نوعية التعلـ

ــــااواظتتوســــط والثــــانوي ال نتلكــــون حــــك  ــــهادة البك ياالبتــــدائ  1999ويف ســــنة  239(.لوري
مايـــة التعلـــيم لـــدى  % 75و ،% 62بعـــد  ـــور التعلـــيم اإلجبـــاري رســـوب نســـبة ال بللـــت

يــــــة للاســــــارة ئو النســــــبة اظتأمــــــا  240.لوريــــــاا ــــــهادة البكامتحــــــان يف  % 75.27الثــــــانوي و
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 ويلـادر 241%. 95فقـد بللـت ب  اظترحلة االبتدائية واصتامعيـة ( أو ختلي رسوب)مية التعلي
تلميـذ وتلميـذة النظـام الدراسـي نتيجـة الفصـل أو ألـب  560وألـب  500ب   نّل عام ما
ووصــفت ىــذه الظــاىرة بعــودة  242.دفــع النفقــات اظتًلوبــة علــىاألوليــاء لعــدم قــدرة التالــي 

لـــادري اظتـــدارس تفتقـــد إىل الكفـــاءات األساســـية يف القـــراءة األميـــة ألّن نســـبة معتـــاة مـــآل م
%  31.7نســـــبة األميـــــة بـــــ  الســـــكان فـــــو  ســـــآل العا ـــــرة بللـــــت و . والكتابـــــة واضتســـــاب

 243.ب  اإلناث%  40.27ب  الذنور و%  26.65)
  هـورإّن عائدات العسكرة وسياسات صـندو  النقـد الـدوي اظتتداولـة ىنـا قـد أّدت إىل 

 .ً ةاطتجتماعية االمراض األ مآل العديدأو تفاقم 
 عائلهـــاجتماعيـــة تواجـــو بـــلو ا  ـــديدة مـــآل جـــرّاء فقـــدان ااألســـرة نوحـــدة دصـــبحت ف
ونُـــزوح الّســـكان النـــات  عـــآل اضتـــرب وجـــو الّرعـــب ( االغتيـــاالت والســـجآل والنفـــي ننتيجـــة)

وبللـت حــاالت . وال ـبهة والبًالـة ونقـص الّســكآل أو اإلفقـار اظتفروبـ  مـآل  ــري اصتـيش
نفــأ  مــا يعــادلحالــة أي  144771، 1999و 1994بل  يف اطتمــأ ســنوات بــ  الًــ

 وارتفـــع العنـــب داخـــل األســـر نمـــا قـــلّ  244.حـــاالت الًـــبل  لع ـــر ســـنوات يف الســـبعينات
نت ــرت مظــاىر وا. الت ــامآل العــائلي، وبــعب نــذل  الت ــامآل االجتمــاعي وزادت األنانيــة

نقســامات واالســتقًابات التفاقمــت او . التســّول واصتــرائم االجتماعيــة والعنــب االجتمــاعي
الًبقية والثراء والللـة واصتهويـة، نمـا أّدى الفقـر إىل العزلـة  ػتاورداخل ابتمع وخاصة على 

مــآل  ــري اصتــيش فقــد أســفرت عــآل  أّمــا صــناعة اطتــوي واســتلبللو. االجتماعيــة واإلقصــاء
 .الواحد انعدام الثقة ب  أفراد ابتمع

صــار حلمــا مســتحيبل للمبليــ  مــآل الّنــاس فــهنّن  «والزوجــةال ــلل والبيــت »وألن مثلــم 
ؿتـــبلل القـــيم األخبلقيـــة وارتفـــاع نســـبة اإلجهـــاض والـــدعارة واصتـــرائم االتســـعينات  ـــهدت 

وارتفعــت نــذل  األمـراض اظتنقولــة عــا اظتمارســات  245(.اغتصــاب النســاء واللـواط)اصتنسـية 
إذا  و  1999.246و 1997فت ــــاعفت علــــى ســــبيل اظتثــــال حــــاالت الزىــــري بــــ  . اصتنســــية

رض فقــدان اظتناعــة اظتكتســبة حســب األرقــام ظتــحالــة واحــدة  1985يف ســنة نانــت ىنــاك 
حالــة  468اإلحصــائيات الّرشتيــة  حســب ،2000ســبتما  20يف فهنمــا بللــت  247الّرشتيــة،
لتملــون فــ وس مــرض فقــدان اظتناعــة ؽتــآل  ــاص  1000عنهــا، إبــافة إىل إحصــاء معلنــة 
مـا بـ   إىل وجـود 1999سـنة لمنظمة الصحة العاظتية إحصائيات  فيما ت   248،اظتكتسبة

ـــة ظتـــرض فقـــدان اظتناعـــة اظتكتســـبة وألـــب  11وألـــب  8  ـــاص معّربـــ  ألـــب  730حال
 249.لئلصابة هبذا اظترض
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ت الكميــات وازداد حيــم التســعينات خــبللاظتاــدرات ارتفــع بًريقــة معتــاة  تعــا يإّن 
تعــا ي نمــا انت ــر  1999.250و 1994ت بــ  ربــع مــرّاأرات داظتاــاظتصــادرة مــآل ؼتتلــب 
نـان   1999رات أمام احملانم سنة دق ية ؼت 2800فمآل ب   251.ا رىيباً اظتاّدرات انت ار 
واظتتهم  ذوي األعمال  ،448العسكر مآل واظتتهم   ،1371البًال  مآل عدد اظتتهم  

صــــفهم ســــنة ونِ  25معظــــم الــــذيآل يتعــــا ون اظتاــــّدرات  تجــــاوز عمــــريوال  387.252اضتــــرة 
اضت ــــيش والـــراتن  والكونـــاي  والعقــــاق  : اظتاــــّدرات األنثـــر انت ـــارامـــآل بـــ  و  253.أميّـــون

مــآل جديــد  ــاىرة اإلدمــان و يف نفــأ الوقــت نمــا عــادت  254.النفســية واحمللــبلت واعتــ ويآل
 255.على اطتمر

هتمــــيش ســـعي العســــكر يف باإلبــــافة إىل  ،إّن اظت ـــانل الــــي تًـــّر  إليهــــا ىــــذا البحـــم
دفع عدد متزايد مـآل اصتزائـري  حاد نت  عنها قنوط  ،نمصدر أخبلقي وروحيو  ولاإلسبلم 

حتـــت حالـــة إّن عـــدد حـــاالت اظتـــوت اظتصـــّنفة واظتســـّجلة . التســـعينات خـــبللإىل االنتحـــار 
يف سـنة . حـادة قد ارتفع ب دة( نتحاراتبلىذا العدد عآل العدد اضتقيقي ليصلر و )نتحار ا

الّسداســي األول  بينمــا  ــهدحالــة ػتاولــة انتحــار  75حالــة انتحــار و 55ســّجلت  1992
 329 2000عـــــام مـــــآل حالـــــة انتحـــــار، والسداســـــي األول  220 فقـــــط 1999عـــــام مــــآل 
نـــاث اإلمـــآل  ـــري تقـــ ي  1992وبينمـــا نانـــت معظـــم حـــاالت االنتحـــار قبـــل  256.حالـــة
نتحــار تلــّ  بلفــهنن الــنمط اصتنســي ل( زتلــآل خــارج إ ــار الــزواج لكــومآليف معظــم األحيــان )
ــــذنور الــــذيآل انتحــــروا   1999يف عــــام . عــــد االنقــــبلبب ــــة 78.8نانــــت نســــبة ال  257،باظتائ

 258.مـنهم نـانوا بًـال %  65.6سـنة و 40و 18أعمارىم  ب   ت اوحمنهم %  64.9
عنــدما دخــل برنــام  إعــادة اعتيكلـــة  1994ولقــد لــوح  أن االنتحــارات زادت لــدة ســنة 

تســـرلتات واســـعة مـــآل خبللـــو وســـجلت  الـــذي فربـــو صـــندو  النقـــد الـــدوي حيـــز التنفيـــذ
 259.النًا  للعمال

 خالصة. 6
بعــــد اســــتعراض وبــــعية حقــــو  اإلنســــان اظتزريــــة يف اصتزائــــر تًــــر  ىــــذا البحــــم إىل  بيعــــة 
ـــاقش  أســـلحة التعـــذيب الكهربائيـــة اظتســـتعملة بـــد اظتســـاج  السياســـي  اصتزائـــري ، نمـــا ن

عــــاظتي ونــــذل  واردات اصتزائـــــر حتــــويبلت تكنولوجيــــة الـــــتحّكم السياســــي علــــى اظتســـــتوى ال
أ هــرت الدراســة أن  ــرنات أمريكيــة وفرنســية وبريًانيــة قــد و . لق ــبان الصــع  الكهربــائي

وإيًالية وأظتانيـة تـزّود الًلمـة العسـكرية بالوسـائل التكنولوجيـة للـتحّكم السياسـي مـآل أجـل 
 .لكقمع اظتعاربة وإرىاب ابتمع اصتزائري ن
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اليـة يف مبيعـات األسـلحة حلّـل ىـذا اظتقـال حجـم النفقـات وبعد استعراض األفتاط اإلرت
أن ىـــذه ُخلـــص إىل و . 2000العســكرية اصتزائريـــة منــذ االنقـــبلب العســكري إىل غايـــة ســنة 

علــى ســـبيل  1998و 1992بــ  %  308النفقــات قــد ارتفعـــت بًريقــة مذىلــة، بنســـبة 
ــــال ــــدوي لدراســــات الّســــ. اظتث ــــهنن النفقــــات واســــتنادا إىل معًيــــات معهــــد اســــتونهو  ال لم ف

ـــار دوالر 8.813العســـكرية الـــي تســـببت فيهـــا ؽتارســـة اضتـــرب بـــد ابتمـــع قـــّدرت بــــ . ملي
فريقيــا ىــي أنــا إوأ هــرت الدراســة أن روســيا وفرنســا والواليــات اظتتحــدة وبريًانيــا وجنــوب 

ـــا وجـــدت الدراســـة نـــذل  أن ترنيـــا وأونرانيـــا . الـــدول الـــي تـــزود الًلمـــة باألســـلحة وإيًالي
واعتنـد ىـي نـذل  مـآل بـ  والسـعودية واصتمهورية الت يكية والص  ومصـر واليابـان ندا وىول

معظم حتـويبلت األسـلحة ىـذه  وترنزت. الدول اظتزودة لؤلسلحة بدرجة أقل رغم أما معتاة
ـــــات، مـــــدفعيات، : علـــــى أنظمـــــة أســـــلحة خفيفـــــة ومتوســـــًة للحـــــرب اظت ـــــادة للثـــــورة دباب

 ائرات قتالية،  ائرات النقل،  ائرات التجسـأ مسدسات، ر ا ات، عربات مصفحة، 
اظتتحكم فيها عـآل بعـد، مروحيـات اعتجـوم والتجسـأ، األسـلحة الكيمياويـة، أجهـزة اظتراقبـة 

 .خلاتصال اإللك و ، الاإللك ونية، أجهزة الرؤية الليلية، أجهزة ا
رقتا إىل بــــدو  آل أديــــاياد األســــلحة أجــــ  العســــكرة والقمــــع، اللــــذ  اظتقــــال أن اســــتأكبــــت و 

 .ةواالجتماعي ةواالقتصادي ةوالسياسي ةاإلنسانيرتيع األصعدة عواقب وخيمة على 
فرض حظر األسلحة علـى الًلمـة ولـو أن جتـار اظتـوت ُمنعـوا قام بولو أن ابتمع الدوي 

لكــان الــثمآل الب ــري للحــرب أقــل مــآل اضتصــيلة اظترعبــة  اءالــدماظتلًاــة بمــوال األمــآل نســب 
 ـاص ألب  12جزائري، اختفاء أنثر مآل ألب  30لسياسي ألنثر مآل السجآل ا: التالية
عـدامات بـبل ػتانمـة أو ابـازر والنــزوح الـداخلي أو إلامـآل جـرّاء بـحية ألب  150ووقوع 

 .إىل اطتارج ظتليون ونصب مآل الب ر
فقــدان اضتقــو  اظتدنيــة والسياســية، تقويــة ســلًة : و  يكــآل الــثمآل السياســي بدقــل خــزي

و نيــــة يف بعــــ  ســــيادة البــــياع الالعســــكر داخــــل الدولــــة وتفــــاقم العســــكرية و واســــتقبللية 
فرنسا، الواليـات اظتتحـدة، صـندو  النقـد ) أجنبيةوى يد لنفوذ قِ از النمو اظتتو اباالت اضتيوية 

علــــى قــــرارات اصتزائــــر اظتصــــ ية يف ( الــــدوي، البنــــ  الــــدوي وال ــــرنات اظتتعــــددة اصتنســــيات
 .ة والسياسية واالقتصادية والثقافيةال ةون العسكرية واألمني

حتـــت  ـــروط صـــندو  النقـــد  «ديـــون  ـــنيعة»تحويـــل اظتـــوارد واالســـتدانة بــــنمـــا نانـــت ل
فبعـــد اســـتعراض ائكـــار . األســـلحة ودتويـــل اضتـــرب عواقـــب اقتصـــادية وخيمـــةقتنـــاء الـــدوي ال

قتصـــاد االقتصـــادية عتـــذه السياســـات علـــى اظتســـتوى العـــاظتي، لـــم اظتقـــال عواقبهـــا علـــى اال
نســبة النمــو اـتفــاض حــاد لاطتارجيــة و ديون ولفــت االنتبــاه إىل االرتفــاع اظتعتــا للــ. اصتزائــري
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ـــاقش نـــذل  . االقتصـــادي عملت العســـكرة والقمـــع نـــدداة إلعـــادة نيـــب اســـتُ ىـــذا اظتقـــال  ن
وتعــرض نــذل  . صــندو  النقــد الــدوي أوامــرىيكلــة االقتصــاد اصتزائــري قســرياً ودتا ــيا مــع 

عمال رعـــــب الدولـــــة نحيلـــــة نفعيـــــة لفـــــ  وخوصصـــــة الصـــــناعات العامـــــة البحـــــم إىل اســـــت
وتًـر  البحـم  . العسـكرية ًلمـةاألساسية، نما ناقش االستيبلء على بع ها مآل  ـري ال

عـــادة إلإىل دور اصتـــيش نـــذراع مســـلو لصـــندو  النقـــد الـــدوي الـــذي نتلـــي برناغتـــو  نـــذل 
اد مـآل   االستمستوى صتزائرية، ورفع نتاجية اإلاإلمكانيات ا الق اءاعتيكلة بلية إبعاي أو 

مــآل  ــري ال ــرنات اظتتعــددة  يــةواللاز  يــةلب ولانهــب مــوارد اصتزائــر الًــر  لاطتــارج، وتســهيل 
 .اصتنسيات

وتعــّرض البحــم نــذل  بالتفصــيل إىل الكلفــة االجتماعيــة الناجتــة عــآل حتويــل اظتــوارد إىل 
ــاً  اظتقــال التفــاقم اطتًــ  للبًالــةقــارن و . العســكرة والقمــع مــع جتنيــد نصــب مليــون مــآل توازي

ونوق ـــت  . ي ـــيات وانت ـــار األ ـــلال االســـتعبادية مببارنـــة صـــندو  النقـــد الـــدويلرجـــال اظت
مليـــون جزائـــري وســـح  الًبقـــة الوســـًى واميـــار دخـــل  14إىل  13فقـــار إنـــذل  مســـائل 

. التلذيـةوانت ـار سـوء ( وخاصـة اظتـواد اللذائيـة)وقدرة  راء اصتزائري  واـتفـاض االسـتهبلك 
نـت  عنهـا مـآل زيـادة يف النسـبة ا إىل تـدىور اطتـدمات الصـحية ومـ وتعّربت الدراسـة نـذل 

. اظتربـــية الو نيـــة ونســـبة وفيـــات األ فـــال ووفيـــات النســـاء أكنـــاء الـــوالدة وعـــودة عـــّدة أوبئـــة
مليــار دوالر باضتالــة الكاركيــة لئلســكان  8.813النفقــات العســكرية الــي قــدرت بـــ رنــتوقو 

نظومة ال بويـة ات ال امة للبلد يف ىذا اظتيدان، ونذل  بتافي  النفقات على اظتواظتتًلب
نيــــب أدت الوبــــعية  ونــــاقش ىــــذا العمــــل أخــــ ا. ا يف وبــــعية مهملــــةســــساأالــــي نانــــت 

اميــــار األســــر والعنــــب العــــائلي : جتماعيــــةاعــــدة م ــــانل بــــروز أو تفــــاقم االجتماعيــــة إىل 
التفصيل برّنز اظتقال نما . نقسامات االجتماعيةالوا والتسّول واإلجرام والعنب االجتماعي

بصـفتها االنتحـار ارتفاع حاالت اظتادرات و  تعا ياألمراض اصتنسية واصترائم و  تف يعلى 
 .لل لوط الي يعا  منها ابتمعأعراض 
مــــــزود األســــــلحة وصــــــندو  النقــــــد الــــــدوي والــــــدول ينتظــــــر أن األمــــــور ب ائــــــعجومــــــآل 

ضتــــرب مــــآل اظتنتَابــــ  دنتقرا يــــاً، الــــذيآل ســــيالفون الديكتاتوريــــة واظتةسســــات الــــي مّولــــت ا
الق ـــاء العســـكرية بعـــد ســـقو ها، أن يســـددوا ديـــون النفقـــات الـــي صـــرفت يف مًـــاردهتم و 

 .عليهم
زودي األســـلحة وصــندو  النقـــد الـــدوي والـــدول واظتةسســـات الـــي ظتـــن وإنــو مـــآل اظتةنـــد أ

رد  –تكــاليب  وادفعأن يــحايا القمــع ظــر مــآل بــنتمّولــت اضتــرب مــآل الوقاحــة مــا يكفــي لت
 .التعذيب والسجآل واالغتياالت وابازر الي تعربوا عتا –الديون ورباىا 
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قومــون ي    مــازوخي نالتصــري  بلبون بــدون  ــ ز اصتزائــري  ااظتــوت ىــةالء ســيً جتــارإّن 
اسـي دفع تكاليب حرمامم مآل اضتقو  اظتدنية والسياسـية وتكـاليب إعـادة االسـتعمار السيب

 .فقارىم واؿتًا هم االجتماعيإواالقتصادي لبلدىم وتكاليب 
. علــى األجيــال اظتقبلــةكقــيبلً  عبئــاً ســتبقى اظت تبــة عنــو إّن تكــاليب ىــذا التــدم  والــديون 

علـى حتمـل ، و الي تعرض عتا أسـبلفهماضترب ذتآل على دفع أجيال   تر النور بعد جا توس
قادة قومي  وإقليميـ  ودوليـ  ليسـوا بـَْعـُد مآل لدن  فربتأفكار   يتبنوىا وقرارات عبء 
 .يف اضتكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نان عدواناً ماديـاً نال ـرب   اظتازوخية ت   إىل ا تقا  الفرد للذة مآل قيام ائخريآل بتعذيبو وتوجيو العدوان إليو، سواءً     
 .ق  الفرد وإىانتو وعرقلة مصاضتوواإليذاء أم عدوناً معنوياً نتح
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 2991بعض واردات األسلحة منذ انقالب يناير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روس   ية م     مقاتل   ة  اتمروحي   
 MI-24طراز 

م     روس   ية مقاتل   ة ات ط   ا ر 
 MiG-29UBنوع 
 

لقناب   ط وطويل   ة الم      لقاذف   ة  اتط   ا ر 
 Sukhoi-24 Fencer م  طرازروسية 

 ة أمريكي        ة جوي         دارار أجه         ة 
Northrop Grumann AN/TPS-70 

طا رات ناقلة عس كرية أمريكي ة م   ط راز 
Hercules C-130 

 
روس    ية بطاري    ات ص    واري  

 Smerch 300 & 400 م  نوع
 

ة فريقي إمقاتل ة جن وب  اتمروحي
 Rooilvakنوع  م 

 رب  ا هوا ي  ة دو  ال اتعرب  ال ةنظم  أ
(UAV )  افريقيإجنوب م 

س    عودية م       م رع    ة اتعرب    
 طراز فه 

أوكرينية م   ط راز  م رعة اتعرب T-72م  طراز روسية  اتدباب
UPM BTR 50 

عرب                ات حامل                ة 
 لبطاريات الصواري 
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 2991بعض عا  ات العسكرة منذ انقالب يناير 
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