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 شكر و عرفاف 
 الشكر و الحمد هلل قبؿ كؿ شيء 

 عمػػػػ  توجيياتػػػػو  "عمتتتتر بغتتتتزوز راألستتتتتاذ التتتتدكتو "أتوجػػػػو بالشػػػػكر الجزيػػػػؿ إلػػػػ  أ ػػػػتاذي : 
 القيمة طيمة مراحؿ انجاز ىذا العمؿ المتواضع .و نصائحو 

و الشػػػكر موصػػػوؿ أيضػػػا الػػػ  كػػػؿ ان ػػػاتذة الػػػذيف كػػػاف ليػػػـ ال ضػػػؿ فػػػي تكويننػػػا أ ػػػاتذة ق ػػػـ 
العمػػـو ال يا ػػية بجامعػػة تيػػزي وزو ا كمػػا   ان ػػ  فضػػؿ الػػدكتور عمػػي مػػدوني مػػدير مركػػز 

بجامعػة محمػد ضيضػر ب ػكرة الػذي وفػر لػي متطمبػات البحػث العممػي ا  التعميـ المكثؼ لمغات
 كما أشكر ال يد المحتـر محمد أميف بمعايش الذي  اعدني كثيرا في كتابة ىذا العمؿ .
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 إىداء

 إل  والدي أطاؿ اهلل في عمرىما. 

 إل  توأـ روحي زوجتي الكريمة عرفانا و تقديرا لما وفرتو لي مف جيدىا ووقتيا.

   فمذات كبدي: ىبة اهلل و محمد إقباؿ. إل
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 خطة البحث
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 المقدمة

 .لألمن وتدابير بناء الثقة في المتوسط والمفاىميةاألطر والمقاربات النظرية الفصل األول:

 .الفضاء المتوسطي بين المفيوم الجغرافي واالستراتيجي المبحث األول:

 .جغرافياتحديد المتو ط المطمب انوؿ: 

 .المتو ط ك ضاء ا تراتيجي المطمب الثاني:

 . مفيوم األمن وتحوالتو في إطار منظورات العالقات الدولية المبحث الثاني:
 .التصور الم يومي لألمف والتيديدالمطمب انوؿ: 
 .لألمفالمقاربات التقميدية  المطمب الثاني:

 . المقاربات الجديدة لم يـو انمف الثالث:المطمب 
 فيو.ثالث: مفيوم تدابير بناء الثقة والسياق التاريخي الذي ظيرت المبحث ال

  .و أىدفيا بناء الثقة وشروطيا تدابير المطمب انوؿ: م يوـ 
  .تدابير بناء الثقة وتطورىا :الثاني المطمب

نياية الحرب الباردة وأثرىا عم  ت عيؿ إجراءات بناء الثقة في العالقات     المطمب الثالث:
 .الدولية
  األولالفصل  خالصة
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الحمف األطمسي، دول الضفة الجنوبية لممتوسط والتحديات األمنية في  الفصل الثانتي:
 المتوسط.

 .الحمف األطمسي نشأتو وتطوره :المبحث األول
 .المطمب انوؿ: تأ يس الحمؼ ونظامو المؤ  اتي

 .المطمب الثاني: الحمؼ انطم ي والتحوؿ في اآلليات والمقاصد

 .التحديات األمنية في المتوسط :المبحث الثاني

 .المطمب انوؿ: التحديات ذات الطابع ال يا ي والع كري

 .المطمب الثاني: التحديات ذات الطابع ا قتصادي 

 .التحديات ذات الطابع ا جتماعي والثقافي الثالث: المطمب

 خالصة الفصل الثاني
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 .قة آلية لتبديد الريبة و المخاوف في المتوسطتدابير بناء الث الفصل الثالث:
 .اثر تحول األمن عمى تجسيد التقارب بين األطمسي وشركائو الجنوبيين :المبحث األول

 .المقاربة انطم ية لألمف في المتو ط المطمب انوؿ:

 .م ار إجراءات بناء الثقة في ال ضاء المتو طي المطمب الثاني:

 .عممي والدبموما ي بيف الحمؼ وشركائو الجنوبييفالتعاوف ال المطمب الثالث:

دارة الكوارث الطبيعية والطوارئ في المتو ط  .المطمب الرابع: التعاوف الع كري وا 

 .إجراءات بناء الثقة في المتوسط بين الفرص والقيود :المبحث الثاني

 .لحوارانمف وا  تقرار في المتو ط كيدؼ بيف الناتو وشركائو في ا المطمب انوؿ:

  .ا نييار العربي ا الت وؽ اإل رائيمي ا عوائؽ في بناء الثقة المطمب الثاني:

  .إشكالية تعدد المبادرات و الحوارات انمنية الضاصة بال ضاء المتو طي المطمب الثالث:

 .المبحث الثالث: تأثير تدخل الناتو في ليبيا عمى عالقتو مع شركائو الجنوبيين

 .دضؿ الع كري انطم ي في ليبياالمطمب انوؿ: الت

 .المطمب الثاني: موقؼ ال واعؿ الر مية وغير الر مية مف التدضؿ

 .المطمب الثالث: م تقبؿ العالقة بيف الحمؼ ودوؿ الض ة الجنوبية لممتو ط

 خالصة الفصل الثالث

 خاتمة
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حػػدوث تحػػو ت قيميػػة و معياريػػة فػػي العالقػػات ات ػػمت مرحمػػة مػػا بعػػد الحػػرب البػػاردة ب      

الدوليةا وباعتبار ىذه انضيرة ىي تمػؾ العالقػات ذات الطبيعػة ال يا ػية أو مػف شػأنيا إحػداث 

انعكا ػػػات وأثػػػار  يا ػػػية تمتػػػد إلػػػ  مػػػا وراء الحػػػدود اإلقميميػػػة لدولػػػة واحػػػدةا وقػػػد تأضػػػذ ىػػػذه 

انضيػر كس ػتراتيجية لتحقيػؽ أىػداؼ معينػة العالقات أشكاؿ النزاع أو التعاوفا  أيف يعتبر ىػذا 

تتمحػػور عػػادة حػػوؿ تحقيػػؽ انمػػف وال ػػمـ والتقميػػؿ مػػف العالقػػات الصػػراعية بػػيف وحػػدات النظػػاـ 

 الدولي.

يتميػػز  البحػػر انبػػيض المتو ػػط بموقػػع جغرافػػي مميػػز فػػي الضارطػػة ال يا ػػية فػػي العػػالـا    

زا في ال ػاحة العالميػة وم ػرحا لمصػراع ويتميز ب مات عديدة جعمت منو مركزا ا تراتيجيا بار 

اإليديولوجي بيف المع كر الشرقي بزعامة ا تحاد ال وفياتي والمع كر الغربي بقيػادة الو يػات 

ا وبػػػدت منطقػػػة المتو ػػػط 0441و0421المتحػػػدة انمريكيػػػة طيمػػػة ال تػػػرة الممتػػػدة بػػػيف  ػػػنوات 

ت الحػػرب البػػاردة أوزارىػػا حتػػ  محػػؿ التيديػػد ال ػػوفياتي فػػي المػػدركات الغربيػػة ا ومػػا إف وضػػع

بػػػدأ اإلدراؾ الغربػػػي فيمػػػا يتعمػػػؽ بالتيديػػػدات فػػػي التحػػػوؿ نحػػػو م ػػػاىيـ جديػػػدة لشػػػكؿ ومحتػػػو  

انمف في ال ضاء المتو طي ككؿا حيث أضحت التركيبة ال يا ية وا قتصادية وا جتماعيػة 

تمثػػؿ تحػػديا  لمعديػػد مػػف دوؿ جنػػوب المتو ػػط مصػػدرا لمعديػػد مػػف انضطػػار والتيديػػدات والتػػي

 أطم ية. -نمف الجماعة انورو

ولغرض احتواء المضاطر والتيديدات الموجودة في دوؿ الض ة الجنوبية لممتو ػط مػف ىجػرة   

رىػػػػاب وكػػػػذلؾ ضطػػػػر امػػػػتالؾ ان ػػػػمحة النوويػػػػة وغيرىػػػػا مػػػػف  غيػػػػر شػػػػرعية وجريمػػػػة منظمػػػػة وا 
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افػػؽ مػػع تطػػور الم يػػـو التيديػػداتا شػػرع الحمػػؼ انطم ػػي فػػي تبنػػي مقاربػػة تعاونيػػة شػػاممة تتو 

أطم ػػػػػي بػػػػانمف وا  ػػػػػتقرار فػػػػػي ال ضػػػػػاء -اإل ػػػػتراتيجي لمحمػػػػػؼ والػػػػػذي يػػػػربط انمػػػػػف انورو

 المتو طي عامة.

أطم ػػػي بػػػانمف  -انطالقػػػا مػػػف أىميػػػة ومكانػػػة البحػػػر المتو ػػػط وكػػػذا ارتبػػػاط انمػػػف انورو     

وا  ػػػػتقرار فػػػػي  المتو ػػػػطيا ظيػػػػرت العديػػػػد مػػػػف المبػػػػادرات انمنيػػػػة الميتمػػػػة بتحقيػػػػؽ انمػػػػف

ال ضػػػػاء المتو ػػػػطيا وكػػػػاف الحمػػػػؼ انطم ػػػػي مػػػػف بػػػػيف المبػػػػادريف والميتمػػػػيف بيػػػػذه المنطقػػػػة 

الجيو ػػترتيجيةا إذ تبنػػ  برنػػػامر الحػػوار المتو ػػػطي القػػائـ عمػػػ  إقامػػة عالقػػػات شػػراكة ثنائيػػػة 

 عبر التشػاور ال يا ػي والتعػاوف العممػي بيػدؼ تبديػد الريبػة والشػؾ الموجػودة بػيف دوؿ الضػ ة

الجنوبية لممتو ط ونظرائيـ فػي الحمػؼ انطم ػيا لكػف التوجػو الجديػد الػذي  تبنػاه الحمػؼ فػي 

التعامػػؿ مػػع التطػػورات الحاصػػمة فػػي البيئػػة انمنيػػة جنػػوب المتو ػػط ب عػػؿ الحػػراؾ الشػػعبي فػػي 

العديػػد مػػف الػػدوؿ العربيػػة مػػف ضػػالؿ المجػػوء إلػػ  ا ػػتضداـ القػػوة الع ػػكرية فػػي انزمػػة الميبيػػة 

مػػػع المقاربػػػة التعاونيػػػة التػػػي انتيجيػػػا الحمػػػؼ فػػػي التعامػػػؿ مػػػع التحػػػديات وانضطػػػار يتنػػػاقض 

انمنيػػة الموجػػودة فػػي ال ضػػاء المتو ػػطي منػػذ أف صػػوب اىتمامػػو نحػػو جناحػػو الجنػػوبي  ػػنة 

0442. 
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  أىمية الموضوع:

تكمػػػف أىميػػػة ىػػػذا الموضػػػوع فػػػي الحػػػديث عػػػف قضػػػية إجػػػراءات بنػػػاء الثقػػػة فػػػي ال ضػػػاء      

ي ا و تعتبػػر مػف أىػػـ التػدابير التػػي ت ػع  دوؿ ضػػ تي المتو ػط إلػػ  إر ػػائيااوتزداد المتو ػط

أىمية الحديث عف ىذه التدابير مع ارتباطيا بمنطقة ذات أىمية جيو تراتيجية كمنطقػة البحػر 

انبيض المتو ط اإل  جانػب كػوف الموضػوع ي ػمط الضػوء عمػ  أىػـ فاعػؿ فػي ىػذه المنطقػة 

حمؼ شماؿ انطم ي اإضافة إل  ت ميط الضوء عم  التػأثيرات التػي  وكذا ا تراتيجياتو و ىو

تولػػدت عػػف تػػدضؿ انطم ػػي فػػي ليبيػػا و انعكا ػػاتيا الم ػػتقبمية عمػػ  عالقػػات الحمػػؼ مػػع دوؿ 

 الض ة الجنوبية لممتو ط .

 أسباب اختيار الموضوع:

 تعود مبررات اضتيارنا لمموضوع إل :

 ضوعية  ضتيار الموضوع ما يمي:: مف أىـ المبررات المو مبررات موضوعية - أ

بػػروز التيديػػدات الجديػػػدة بشػػكؿ كبيػػػر فػػي ال ضػػاء المتو ػػػطي وىػػذا مػػػا يشػػكؿ تيديػػػدا  -

 لألمف وا  تقرار في المنطقة.

محاولة كشؼ أىمية إجراءات بنػاء الثقػة فػي تبديػد الشػؾ والريبػة بػيف الحمػؼ انطم ػي  -

 ودوؿ الض ة الجنوبية لممتو ط.
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ية الجديػدة لمحمػؼ انطم ػي فػي ال ضػاء المتو ػطي وموقػع دوؿ درا ة التوجيات انمن -

 الض ة الجنوبية لممتو ط مف الترتيبات انمنية التي تشيدىا المنطقة.

 مبررات ذاتية: - ب

 مف أىـ ان باب الذاتية  ضتيار الموضوع ما يمي:

 اىتمامي بالبحث في المبادرات والترتيبات انمنية فػي ال ضػاء المتو ػطي ضاصػة تمػؾ -

 الصادرة مف جانب الحمؼ انطم ي .

محاولػػة تقػػديـ قيمػػة مضػػافة لمػػا كتػػب حػػوؿ عالقػػة الحمػػؼ انطم ػػي مػػع جيرانػػو فػػي  -

 الض ة الجنوبية لممتو ط.

 ا ىتماـ بقضايا وطني ضاصة مع ارتباط بمدي بتعاوف متميز مع الحمؼ انطم ي .  -

 أدبيات الدراسة: 

ي باىتمػػػػػػاـ كبيػػػػػػر لػػػػػػد  مراكػػػػػػز البحػػػػػػث تحظػػػػػػ  الدرا ػػػػػػات حػػػػػػوؿ ال ضػػػػػػاء المتو ػػػػػػط       

المتضصصة ومعاىد الدرا ات انمنية في الدوؿ انوربيةا لذلؾ فأغمب الدرا ات التي تناولػت 

القضػػػػايا انمنيػػػػة فػػػػي المتو ػػػػط كانػػػػت بػػػػالمغتيف ا نجميزيػػػػة وال رن ػػػػيةا فػػػػي المقابػػػػؿ نجػػػػد قمػػػػة 

 ومف أىـ الدرا ات المتوفرة  اندبيات التي تتناوؿ قضايا  ال ضاء المتو طي بالمغة العربيةا
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 حوؿ الموضوع:

 ػ درا ػة بالمغػة ال رن ػية لأل ػتاذ إبػراىيـ ا ػعيدي والمو ػومة بػ"quel rôle pour 

l’OTAN dans la prévention et la gestion des crises en 

méditerranée et au moyen-orient" ا والتػي تتنػاوؿ دور حمػؼ النػاتو فػي

المتو ػػط  والشػػرؽ انو ػػطا   ايػػة مػػف انزمػػات التػػي تعرفيػػا منطقتػػوالوقا اإلدارةمجػػاؿ  

اإل رائيمي ا إل  –ومف بيف انزمات التي تطرقت إلييا الدرا ة قضية الصراع العربي 

جانػػػػب قضػػػػية الصػػػػحراء الغربيػػػػة والنػػػػزاع حػػػػوؿ مػػػػدينتي  ػػػػبتة ومميميػػػػة بػػػػيف المغػػػػرب 

المؤلػؼ عػف إمكانيػة النػاتو فػي  ؿاءيت ػ اإل رائيمي –وا  بانياا بالن بة لمصراع العربي 

أف يصبح فاعؿ  الـ في الشرؽ انو طا وعف القضػية الصػحراوية بأيػة طريقػة يمكػف 

عػػف  يطػػرح  ػػؤاؿ يتيف بلمنػػاتو أف ي ػػاىـ فػػي إداراتيػػاا أمػػا النػػزاع حػػوؿ المػػدينتيف المغػػر 

يتعمػؽ بدولػة عضػو فػي الحمػؼ  انمرأي دور يمعبو الحمؼ في ىذا النزاع ضاصة وأف 

 مواجية دولة شريكة لمحمؼ.في 

  كتػػػاب جمػػػاعي تحػػػت إشػػػراؼ ان ػػػتاذ إبػػػراىيـ ا ػػػعيدي بالمغػػػة ال رن ػػػية والػػػذي يحمػػػؿ

ا الكتػػاب يتنػػاوؿ دور حمػػؼ النػػاتو فػػي  L’OTAN et le Maghreb "((1عنػػواف" 

ال ضػػاء المغػػاربيا والػػذي اضػػذ حيػػزا ميمػػا فػػي ا  ػػتراتيجيات ا منيػػة لمرحمػػة مػػا بعػػد 

د ركػزت الدرا ػة عمػ  دور حمػؼ النػاتو فػي بيئػة إقميميػة متغيػرة مػف الحػرب البػاردةا وقػ
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جية ا ومف جية أضر  تـ التركيز عم  تناوؿ ا حتياجػات ال يا ػية والع ػكرية لمػدوؿ 

 المغاربية في ظؿ التعاوف مع الحمؼ في مجاؿ الدفاع وانمف.

 درا ػػػػػة ان ػػػػػتاذ عبػػػػػد النػػػػػور بػػػػػف عنتػػػػػر بالمغػػػػػة اإلنجميزيػػػػػة والمو ػػػػػومة ب"NATO’s 

Contribution to Confidence- and Security- Building in the 

Maghreb " وتنػػاوؿ فػػي ىػػذه الدرا ػػة المقاربػػة الم اىيميػػة لتػػدابير بنػػاء الثقػػة وانمػػفا

باإلضػػافة إلػػػ  تنػػاوؿ نمػػػوذج إجػػراءات بنػػػاء الثقػػة لمنظمػػػة انمػػف والتعػػػاوف فػػي أوربػػػاا 

تػػػدابير بنػػػاء الثقػػػة فػػػي ال ضػػػاء وتحػػػدث عػػػف دور حمػػػؼ شػػػماؿ انطم ػػػي فػػػي إر ػػػاء 

 المغاربيا كما تناوؿ دور الحمؼ في تحقيؽ ا  تقرار في ىذا ال ضاء . 

  : البعتتتتد ىنػػػػاؾ درا ػػػػة بالمغػػػػة العربيػػػػة لأل ػػػػتاذ عبػػػػد النػػػػور بػػػػف عنتػػػػر تحػػػػت عنػػػػواف "

والػذي يتطػرؽ فيػو إلػ  المتوسطي لألمن الجزائري، الجزائر أوروبا والحمف األطمستي" 

عرفيا م يـو انمف في زمف العولمةا كما يتنػاوؿ الكتػاب بصػورة مركػزة التحو ت التي 

أطم ية انطالقا مف أىدافيا الض ية وانعكا اتيا عم   انمػف  -الحوارات انمنية انورو

انمريكػػي فػػي منطقػػة المغػػرب العربػػيا  –القػػومي الجزائػػري فػػي ظػػؿ التنػػافس ال رن ػػي 

 .ة وانمف في المتو طباإلضافة إل  إشكالية إجراءات بناء الثق

  :حمف الناتو: متن الشتراكة الجديتدة توجد درا ة نشرؼ محمد كشؾ و المو ومة ب"

ا و قػػػػد تناولػػػػت الدرا ػػػػة موضػػػػوع التػػػػدضؿ فػػػػي إلتتتتى تتتتتدخل فتتتتي األزمتتتتات العربيتتتتة"

إ تراتيجيات الحمؼ ومػف بينيػا التػدضؿ انطم ػي فػي انزمػة الميبيػة والتػأثيرات الناجمػة 



15 
 

قضػايا انمػف القػومي العربػيا إلػ  جانػب تنػاوؿ التيديػدات التػي  عف ىذا التدضؿ عمػ 

 تواجو مصالح أعضاء الحمؼ .

إف ىػػذه الدرا ػػات ال ػػابقة تناولػػت دور إجػػراءات بنػػاء الثقػػة فػػي تبديػػد الصػػورة         

ال مبية لمحمؼ انطم ي في دوؿ الض ة الجنوبية عم  م تو  ال واعػؿ الر ػمية وغيػر 

مضافة ليذه الدرا ة ىي تقييـ مد  نجاح ىذه التدابير في تصػحيح الر ميةا فالقيمة ال

 .3100صورة الحمؼ ضاصة بعد تدضمو الع كري في ليبيا  نة

 المشكمة البحثية:

 ػػػنحاوؿ مػػػف ضػػػالؿ بحثنػػػا ىػػػذا درا ػػػة قضػػػية إجػػػراءات بنػػػاء الثقػػػة بػػػيف الحمػػػؼ انطم ػػػي         

و دوافػػع تبنػػي ىػػذه المقاربػػة انمنيػػة و دوؿ الضػػ ة الجنوبيػػة لممتو ػػط مػػع البحػػث عػػف أ ػػباب 

المتو ػػطية و مػػد  فعاليػػة أبعادىػػا الجيو يا ػػية و اإل ػػتراتيجية فػػي إحػػداث ىػػذا التقػػارب بػػيف 

حمػػؼ شػػماؿ انطم ػػي و دوؿ الضػػ ة الجنوبيػػةا و ىػػذا مػػا يػػدفعنا إلػػ  طػػرح اإلشػػكالية التاليػػة: 

في  ظتل التبتاين الموجتود  إلى أي مدى حققت إجراءات بناء الثقة لمحمف األطمسي أىدافيا

 ؟ بين ضفتي المتوسط في مدركات التيديد

معالجػػػػة ىػػػػذه اإلشػػػػكالية و حصػػػػر الموضػػػػوع ا ارتأينػػػػا إلػػػػ  إدراج مجموعػػػػة مػػػػف و مػػػػف اجػػػػؿ 

 الت اؤ ت ال رعية التالية:
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  كيػػػؼ ي ػػػع  حمػػػؼ انطم ػػػي إلػػػ  احتػػػواء التيديػػػدات الجديػػػدة او ىػػػؿ درجػػػة التيديػػػد

 متكافئة بيف الطرفيف؟

 و حقيقة اىتماـ الحمؼ انطم ي بأمف المتو ط؟ ما  ر 

  ىػػؿ ىنػػاؾ حقيقػػة تعػػاوف و تقػػارب بػػيف الطػػرفيف أـ ىنػػاؾ  ػػيطرة و ىيمنػػة مػػف طػػرؼ

 انطم ي عم  دوؿ الض ة الجنوبية؟

 ما حجـ تأثير تدضؿ الناتو في ليبيا عم  م تقبؿ العالقات بيف الطرفيف؟ 

 حدود اإلشكالية:

 وانب التالية :تتمثؿ حدود اإلشكالية في الج 

 النطاق المكاني: - أ

 نتناوؿ موضوع إجراءات بنػاء الثقػة المتبنػاة مػف طػرؼ الحمػؼ انطم ػي تجػاه جيرانػو 

فػػػي جناحػػػو الجنػػػوبي لممتو ػػػطا وتػػػـ التركيػػػز فػػػي الدرا ػػػة عمػػػ  الػػػدوؿ انعضػػػاء فػػػي 

الحمؼ انطم ي وعم  دوؿ الض ة الجنوبية لممتو ػط بجزئيػو الشػرقي والغربػيا وبػذلؾ 

الدرا ػػة بطػػرؼ يقػػـو بصػػياغة المبػػادرة والمتمثػػؿ فػػي الحمػػؼ انطم ػػيا وطػػرؼ  تتعمػػؽ

 يتمق  المبادرة وين ذىا وتمثمو الدوؿ العربية.

 النطاق الزماني: - ب
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ا أي مػف 3103إلػ  غايػة  ػنة  0442تركز الدرا ة عم  ال ترة الزمنية الممتدة مف  نة 

ي مقاربػػة تعاونيػػة مػػع الػػدوؿ بدايػػة ا ىتمػػاـ انطم ػػي بجناحػػو الجنػػوبي وشػػروعو فػػي تبنػػ

 الواقعة في ىذا الجناح إل  غاية تدضمو الع كري في انزمة الميبية.

 فرضيات الدراسة:

تعتبػر ال رضػػية إجابػػة مؤقتػة عمػػ   ػػؤاؿ البحػث تصػػاغ بشػػكؿ ي ػتطيع الباحػػث التأكػػد مػػف 

صػػحتيا عػػف طريػػؽ ا ضتبػػارا لكػػؿ ظػػاىرة  ػػببا فػػال شػػؾ أف فتػػرة مػػا بعػػد الحػػرب البػػاردة 

ات ػػمت بتصػػمب عػػود التكػػتالت الدوليػػة و اإلقميميػػة و الػػذي أممتػػو المصػػمحة المشػػتركة و 

 ال رديةا و ل يـ أعمؽ و أدؽ في تناوؿ الموضوع يمكف اعتماد ال رضيات التالية:

   إف التحػػػػوؿ والتو ػػػػع فػػػػي م يػػػػـو انمػػػػف بعػػػػد نيايػػػػة الحػػػػرب البػػػػاردةا أد  إلػػػػ  تبريػػػػر

 نوبي.التوجيات انطم ية تجاه جناحو الج

  المتو ػػػطية نابعػػػة مػػػف وعػػػي مػػػزدوج مػػػف الطػػػرفيف  –ال يا ػػػات انمنيػػػة انطم ػػػية

 بحجـ تحديات التيديدات الجديدة.

 .زواؿ التيديد الشيوعي ىوالدافع لحدوث تغيير في العقيدة ا منية لحمؼ انطم ي 

  عجمػػػت بحػػػدوث تقػػػارب بػػػيف الحمػػػؼ انطم ػػػي و دوؿ  3110 ػػػبتمبر  00أحػػػداث

 لممتو ط. الض ة الجنوبية

  التػػػدضؿ الع ػػػكري انطم ػػػي فػػػي ليبيػػػا قػػػد تكػػػوف لػػػو انعكا ػػػات  ػػػمبية عمػػػ  الػػػنير

 التعاوني بيف الحمؼ وشركائو في الض ة الجنوبية لممتو ط.
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 اإلطار النظري لمدراسة:

 المدرسة المثالية:

تتمثؿ نظرة المدر ة المثالية فيما يضص انمف في الدعوة إل  إقامة مجتمع دولي قائـ عم  

القانوف يعمؿ عم  حؿ الضالفات بطرؽ  ممية مع رفض ا تعماؿ القوة إ  في حا ت 

 انتياؾ القانوف الدولي.

تركػػػز المقاربػػػة الواقعيػػػة فػػػي تناوليػػػا لموضػػػوع انمػػػف عمػػػ  انمػػػف  المقاربتتتة الواقعيتتتة لألمتتتن:

يـ القػػوة القػػومي الػػذي يشػػكؿ رىانػػا أ ا ػػيا لمدولػػة وبقائيػػاا كمػػا ترتكػػز ىػػذه المقاربػػة عمػػ  م ػػاى

 والمصمحة وتوازف القو  والمعضمة انمنية.

تقـو ىذه المقاربة عم  إيالء أىمية ضاصػة لممؤ  ػات والمنظمػات الدوليػة  المقاربة الميبرالية:

ودورىػػػا فػػػي التقميػػػؿ مػػػف النزاعػػػات والحػػػروبا و ت تشػػػيد المقاربػػػة الميبراليػػػة بالمؤ  ػػػات التػػػي 

اإلقميمػي عمػ  غػرار ا تحػاد انوربػي و الحمػؼ  حققت نجاحػات فػي مجػاؿ انمػف و ا  ػتقرار

 انطم ي .

تقػػـو ىػػذه النظريػػة عمػػ  فيػػـ اآلضػػر مػػف ضػػالؿ فعػػؿ المغػػةا وا ػػتضدمنا ليػػذه  النظريتتة البنائيتتة:

 النظرية ي اعدنا عم  فيـ التصور انمني انطم ي القائـ عم  ضطاب تيديدات الجنوب.

 اإلطار المنيجي لمدراسة:

  رض عمينا ا عتماد عم  المناىر اآلتية:إف طبيعة الموضوع ت
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المػػنير التحميمػػي: ومػػؤداه ت تيػػت الكػػؿ إلػػ  انجػػزاءا وتقػػويـ انجػػزاء  ضتبػػار فرضػػيات معينػػة 

والوصوؿ إل  نتػائر جيػدةا ف ػي ظػؿ العمػـو اإلن ػانية وا جتماعيػة ومنيػا العمػـو ال يا ػية يػتـ 

قػد ا ػتضدمنا ىػذا المػنير بدرا ػة وتحميػؿ فيو ت تيت الكػؿ إلػ  أجػزاء عمػ  الم ػتو  الػواقعيا و 

العالقػػة الموجػػودة بػػيف ضػػ تي المتو ػػط التػػي تمثػػؿ أجػػزاء مػػف ال ضػػاء المتو ػػطي الػػذي يمثػػؿ 

 الكؿ.

: ىػي عمميػػة منيجيػة لت كيػػؾ وتجزئػػة ىيئػات ومؤ  ػػات مػاا وذلػػؾ بيػػدؼ متتنيت تحميتتل التتنظم

ت وأدوارىػاا وقػد ا ػتعممنا البحث عف فيـ انجزاء ومكونات الييئاتا كيػؼ تعمػؿ ىػذه المكونػا

 ىذا المنير ىنا بت كيؾ ىياكؿ الحمؼ انطم ي ودرا ة كؿ ىيكؿ في عمؿ الحمؼ ككؿ.

: وظي ة ىذا المنير ىي وضع الظػاىرة فػي محيطيػا والظػروؼ التػي ظيػرت المنيت التاريخي

فيياا والغرض مف ا تضدامو ىو ا تحضػار الظػروؼ التػي ظيػرت فييػا تػدابير بنػاء الثقػة فػي 

 فترة الحرب الباردة وكيؼ  اىمت في تبديد  وء ال يـ بيف دوؿ المع كريف.

 تبرير خطة الدراسة:

 لإلجابة عم  اإلشكالية المطروحةا تـ ا عتماد عم  ضطة بحث مكونة مف ثالثة فصوؿ:

: تناولنا انطر و المقاربات النظرية و الم اىمية لألمف و تػدابير بنػاء الثقػة فػي الفصل األول 

 تو ط مف ضالؿ المباحث التالية:الم
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تناولنػػا ال ضػػاء المتو ػػطي بػػيف الم يػػـو الجغرافػػي و ا  ػػتراتيجي و قمنػػا  المبحتتث األولف ػػي 

فضصصػػناه لتحديػػد  المطمتتب الثتتانيلتحديػػد المتو ػػط جغرافيػػا أمػػا  المطمتتب األولبتضصػػيص 

و تحو تػػػو فػػػي  فتناولنػػػا فيػػػو م يػػػـو انمػػػف المبحتتتث الثتتتانيالمتو ػػػط ك ضػػػاء ا ػػػتراتيجي اأمػػػا 

حػددنا التصػػور الم يػومي لألمػػف  المطمتب األولإطػار منظػورات العالقػػات الدوليػة امػف ضػػالؿ 

 المطمتتتتب الثالتتتتثتناولنػػػػا المقاربػػػػات التقميديػػػػة ل مػػػػف أمػػػػا  المطمتتتتب الثتتتتانيو التيديػػػػد او فػػػػي 

ولنػا الػذي تنا بالمبحث الثالثفضصصناه لممقاربات الجديدة لم يـو انمف اوضتمنا ىذا ال صػؿ 

فيو م يـو تػدابير م يػـو بنػاء الثقػة و ال ػياؽ التػاريضي الػذي ظيػرت فيػوا ف ػي المطمػب انوؿ 

فتناولنػا فيػو تطػور تػدابير  المطمتب الثتانيتناولنا م يـو تدابير الثقة و شػروطيا و أىػدافيا أمػا 

 عيػػػؿ تطرقنػػػا إلػػػ  نيايػػػة الحػػرب البػػػاردة و أثرىػػػا عمػػػ  ت المطمتتتب الثالتتتثبنػػاء الثقػػػة ا أمػػػا فػػػي 

 إجراءات بناء الثقة في العالقات الدولية ا و ضتمنا ال صؿ بضالصة.

عمػ  تنػاوؿ الحمػؼ انطم ػي ا دوؿ الضػ ة الجنوبيػة لممتو ػط و  الفصل الثتانيثـ عرجنا في 

تطرقنػػا إلػػ  تأ ػػيس الحمػػؼ و أىدافػػو و المبحتتث األول  التحػػديات انمنيػػة فػػي المتو ػػط ا ف ػػي

تناولنػػػا التحػػػوؿ فػػػي اآلليػػػات و المقاصػػػد التػػػي  مطمتتتب الثتتتانيالكػػذا نظامػػػو المؤ  ػػػاتي و فػػػي 

تأ ػػػس مػػػف اجميػػػا الحمػػػؼ وانتقمنػػػا بعػػػدىا إلػػػ  المبحػػػث الثػػػاني لتنػػػاوؿ التحػػػديات انمنيػػػة فػػػي 

المطمتتتب لمتحػػػديات ذات الطػػابع ال يا ػػي و الع ػػػكري و  المطمتتتب األولالمتو ػػط وضصصػػنا 

لمتحػديات ذات الطػابع ا جتمػاعي  ثالثالمطمب اللمتحديات ذات الطابع ا قتصادي و  الثاني

 و الثقافي اوضتمنا ال صؿ بضالصة.
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الػػذي عنونػػاه بتػػدابير بنػػاء الثقػػة دليػػة لتبديػػد الريبػػة و المضػػاوؼ فػػي  الفصتتل الثالتتثوانتقمنػػا إلػػ  

تناولنػا اثػر تحػوؿ انمػف  المبحتث األولالمتو ط اوق منا ىذا ال صػؿ إلػ  ثالثػة مباحػث ف ػي 

تناولنػػا المقاربػػة  المطمتتب األولبػػيف انطم ػػي و شػػركائو الجنػػوبييف اف ػػي عمػػ  تج ػػيد التقػػارب 

تناولنػػا م ػػار إجػػراءات بنػػاء الثقػػة فػػي  المطمتتب الثتتانيانطم ػػية لألمػػف فػػي المتو ػػط و فػػي 

:ضصصناه لمتعاوف العممي و الدبموما ي بػيف الحمػؼ المطمب الثالثال ضاء المتو طيا وفي 

فضصصػناه لمتعػاوف الع ػكري و  رابتعالمطمتب المتو ػطا أمػا و شركائو بيف الضػ ة الجنوبيػة لم

 إدارة الكوارث الطبيعية و الطوارئ في المتو ط .

تناولنػػا فيػػو إجػػراءات بنػػاء الثقػػة فػػي المتو ػػط بػػيف ال ػػرص و القيػػود ابالن ػػبة  فالمبحتتث الثتتاني

كائو فػػي تناولنػػا فيػػو انمػػف و ا  ػػتقرار فػػي المتو ػػط كيػػدؼ بػػيف النػػاتو و شػػر  لممطمتتب األول

فتناولنػػػا فيػػػو عوائػػػؽ بنػػػاء الثقػػػة و المتمثمػػػة أ ا ػػػا فػػػي  لممطمتتتب الثتتتانيالحػػػوار اأمػػػا بالن ػػػبة 

 ا نييار العربي و الت وؽ اإل رائيمي .

و مػػف ضاللػػو تطرقنػػا إلػػ  إشػػكالية تعػػدد المبػػادرات و الحػػوارات المطمتتب الثالتتث ثػػـ انتقمنػػا الػػ  

 انمنية في المتو ط.

فضصصناه لتػأثير تػدضؿ النػاتو فػي ليبيػا عمػ  عالقاتػو مػع شػركائو  ثالثلممبحث الأما بالن بة 

 المطمتب الثتانيتناولنا التدضؿ الع كري انطم ي فػي ليبيػا أمػا  المطمب األولالجنوبييف اف ي 

 المطمتتب الثالتتثفتناولنػػا فيػػو موقػػؼ ال واعػػؿ الر ػػمية و غيػػر الر ػػمية مػػف ىػػذا التػػدضؿا و فػػي 
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ف الحمػػؼ انطم ػػي و دوؿ الضػػ ة الجنوبيػػة لممتو ػػط اوضتمنػػا ىػػذا تناولنػػا م ػػتقبؿ العالقػػة بػػي

 ال صؿ بضالصة .

 وضتمنا الدرا ة بضاتمة احتوت عم  مجموعة مف ا  تنتاجات التي ضمصت إلييا الدرا ة.
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 ال صؿ انوؿ:
انطػػػػػػر والمقاربػػػػػػات النظريػػػػػػة 

لألمػػػػػػػف وتػػػػػػػدابير  والم اىميػػػػػػػة
 بناء الثقة في المتو ط
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 تمييد

يثيػػر م يػػـو ال ضػػاء المتو ػػطي الكثيػػر مػػف الضػػبابية و الغمػػوض ا فعمػػ  الػػرغـ        

مف ا  تضداـ الكبير ليػذا الم يػـو فػي اندبيػات و الدرا ػات التػي تناولػت ىػذا ال ضػاءا 

 إ  أنو ليس ىناؾ إجماع عم  تعري و و تحديده ضاصة مف الناحية الجيو تراتيجية .

ىيـ التػي لػـ يقػع اإلجمػاع عمييػا مػف طػرؼ الميتمػيف    مف مػف الم ػايعتبر م يـو ان      

و المضتصػػيف فػػي حقػػؿ العالقػػات الدوليػػة والدرا ػػات انمنيػػة ا ىػػذا مػػا أثػػار الكثيػػر مػػف 

النقاشات والمراجعات حوؿ م يومو و أبعاده و م توياتو ا إل  جانب ىذا نجد بػروز مػا 

التػي تيػدؼ إلػ  تحقيػؽ انمػف  ي م  بتدابير بناء الثقة التي تمثػؿ إحػد  أىػـ المقاربػات

 و ا  تقرار. 

مف ضالؿ ىذا ال صؿ  ػنحاوؿ تنػاوؿ مضتمػؼ انطػر و المقاربػات النظريػة              

 .و الم اىيمية لألمف و تدابير بناء الثقة في ال ضاء المتو طي

 

  

 

 المبحث األول:الفضاء المتوسطي بين المفيوم الجغرافي واالستراتيجي.
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بر البحر المتو ط مف أكبر ال ضاءات في العالـ مف حيػث التعػدد والتنػوع يعت         

   الذي يحتوي عميػوا  ػواء مػف حيػث التقػاطع بػيف ثػالث قػارات ) إفريقيػاا أوربػاا أ ػيا ا

أو مػػػف جانػػػب التعػػػدد الػػػديني و الثػػػراء الحضػػػاريا وبقػػػدر التعػػػدد والتنػػػوع كػػػاف المتو ػػػط 

د  ال يا ػػػي و ا قتصػػػادي و ا جتمػػػاعي فضػػػاء لالضػػػتالؼ و الالتجػػػانس عمػػػ  الصػػػعي

 بػػػػد مػػػػف تحديػػػػد ال ضػػػػاء أنػػػػو والثقػػػػافيا مػػػػف ىػػػػذا المنطمػػػػؽ نػػػػر  مػػػػف انىميػػػػة بمكػػػػافا 

       المتو طي با  تناد إل  المعيار الجغرافي و المعيار ا  تراتيجي.       

  

 

 

 

 

 

 

 المطمب األول: تحديد المتوسط جغرافيا
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إذ يتو ػط ثػالث قػارات متداضمػة  امغمقػ ايض المتو ػط بحػر يعتبر البحر انب             

وىي إفريقياا أوربا وا ياا ومف ضالؿ موقعو ىػذا أطمقػت عميػو ت ػمية المتو ػطا وأصػميا 

ا عػػػرؼ  2)أي انرض  terra)أي المتو ػػػط و  medus)بالمغػػػة الالتينيػػػة كممتػػػيف ىمػػػا 

 ت مية الرومافطمؽ عميو ا فبعد  قوط قرطاج أالبحر المتو ط بعدة أ ماء عبر التاريخ

(Mare Nostrum  (3  والتػي تعنػي بحرنػا و ىػذه الت ػمية تعػود أ ا ػا إلػ  ال ػيطرة ا

الكاممػػػة لإلمبراطوريػػػة الرومانيػػػة عمػػػ  البحػػػر المتو ػػػط ا و أطمػػػؽ عميػػػو انتػػػراؾ ت ػػػمية 

ف ػػموه ايػػالؿ  لألمػػازي   و التػػي تعنػػي البحػػر انبػػيض أمػػا بالن ػػبة Akdenizأكػػدينيز )

 .  4)  والتي تعني البحر بيف ا راضي Ilel Agrakalؿ )اغراكا

° 5.50وضطػػي طػػوؿ  شػػما °46ا °30يقػػع البحػػر المتو ػػط بػػيف ضطػػي عػػرض        

كمػـ  3540ويبم  طوؿ البحر المتو ػط مػف الشػرؽ إلػ  الغػرب حػوالي  شرقاا° 36غربا 

اجػػدة بػػيف كمػػـ فػػي المنطقػػة المتو  800أمػػا عرضػػو مػػف الشػػماؿ إلػػ  الجنػػوب فيبمػػ  حػػوالي

الشػػػواطل الجزائريػػػة وشػػػواطل  جنػػػوة ا وأصػػػغر عػػػرض لممتو ػػػط يتواجػػػد بػػػيف الشػػػواطل 

, 2كمػػػـ 2.510.000ا وتبمػػػ  م ػػػاحة المتو ػػػط حػػػوالي  5)2كمػػػـ 13المغربيػػػة وا  ػػػبانية 

                                                           

عبد الحؽ زغدارا "إشكالية انمف في المتو ط في ظؿ العولمة بيف اإل تراتيجيات الغربية ومواقؼ دوؿ جنوب   1) 
 المتو ط" اأطروحة دكتوراه  غير منشورة ا الجزائر : جامعة باتنة ا2009/2008ا ص.141.

(
3
) Abdennour Bentantar, Les perception arabe et européenne de la méditerranée, in, aire régionale 

méditerranée, paris, UNESCO, 2001, p.77. 

Mer Méditerranée, Obtenu sur site : www.fr.wikipedia.org. Le 10.01.2013  (
4
 ) 

 (
5
 (Abis Sebastien, « L’inaltérable problématique méditerranéenne », Obtenu à partir de :  

http://terrapolis.e.t.f.unblog.fr/files/2012/10/inalterable-problematique-mediterraneenne-fevrier-2004.pdf. 

http://www.fr.wikipedia.org/
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مػػػف البحػػػر  اكمػػػـ جػػػزء 448000وىنػػػاؾ مػػػف يعتبػػػر البحػػػر ان ػػػود الػػػذي تبمػػػ  م ػػػاحتو 

 انبيض المتو ط.

ضػر غربػي م صػوليف بوا ػطة  م ػمة   دبحػر المتو ػط إلػ  جػزء شػرقي و  ـ الوينق        

وتبمػػػ  م ػػاحة المتو ػػط الشػػرقي حػػػوالي   6)جبميػػة تحػػت المػػاء تمتػػػد بػػيف صػػقمية وتػػونس

ا يتميػز البحػر  2كمػـ 850000كمـ أمػا المتو ػط الغربػي فتقػدر م ػاحتو ب 1650000

ع البحػار والمحيطػات ف ػػي المتو ػط باحتوائػو عمػ  العديػد مػػف المنافػذ التػي يتصػؿ بيػػا مػ

ين ػػػتح عمػػػ  المحػػػيط انطم ػػػي عبػػػر أعمػػػدة ىرقػػػؿ أو مػػػا ي ػػػم  اليػػػـو المتو ػػػط الغربػػػي 

البو  ور والػدردنيؿ المػذاف  اما في المتو ط الشرقي فيوجد مضيقأ امضيؽ جبؿ طارؽ ب

يتصػػؿ بيمػػا المتو ػػط فػػي الجيػػة الشػػمالية الشػػرقية مػػع البحػػر ان ػػود وبالن ػػبة لمجنػػاح 

 . 7)فيتصؿ البحر المتو ط مع  البحر انحمر مع قناة ال ويسالجنوبي 

بالن ػػػبة لمصػػػادر ميػػػاه البحػػػر المتو ػػػط عديػػػدة تتنػػػوع بػػػيف ميػػػاه البحػػػر ان ػػػود وميػػػاه         

المحيط انطم ي وكذلؾ مياه أكبر اننيػار الموجػودة فػي إفريقيػا وأوربػا كنيػر النيػؿ ونيػر البػو 

  8)ر ابرو ا  باني.اإليطالي ونير الروف ال رن ي وني

                                                           

" ا مجمة أبحاث -ىاشـ كاظـ صبيضيا "انىمية الجيو تراتيجية لمبحر المتو ط – درا ة في الجغرافيا ال يا ية   6)
 ميسانا المجمد ال ادسا العدد الثاني عشرا 2010ا ص. 04.

 
  

7
) Yves Lacoste, géopolitique de la méditerranée, Armand Colin, paris, 2009, p.17. ( 

 (1) المرجع نفسه، ص. 50.
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لمتنػػػوع والثػػػراء فػػػي مضتمػػػؼ  انموذجػػػأالتػػػاريخ شػػػكؿ المتو ػػػط منػػػذ القػػػدـ وعمػػػ  مػػػر           

ف ػػػػي دوؿ المتو ػػػػط نشػػػػأت العديػػػػد مػػػػف الحضػػػػارات اإلن ػػػػانية مثػػػػؿ :  المجػػػػا ت والميػػػػاديفا

فػػػي  اليونانيػػػة ا ال رعونيػػػة ا الرومانيػػػة واإل ػػػالمية  وقػػػد كػػػاف ليػػػذه الحضػػػارات انثػػػر البػػػارز

الحضارة اإلن انية كما  اىـ البحر المتو ط في نقػؿ شػعمة الحضػارة بػيف الػدوؿ المطمػة عمػ  

ا تاريضيػػػػا بالن ػػػػبة شػػػػواطئو عػػػػف طريػػػػؽ ا حتكػػػػاؾ الثقػػػػافي و التواصػػػػؿ الحضػػػػاري والتجػػػػاري

 1830لمجزائرييف يمثؿ البحر المتو ط مرادفػا لمغػزو ا  ػتعماري ا  ف احػتالؿ الجزائػر  ػنة 

 . 9)ؽ ىذا البحر كاف عف طري

إلػػػ  جانػػػب كػػػوف المتو ػػػط بحػػػر الترحػػػاؿ وال ػػػ ر فيػػػو أيضػػػا ميػػػد الػػػديانات ال ػػػماوية       

الثالث )الييودية ا الم يحية ا اإل الـ  , تـ إطالؽ عدة ت ميات عم  البحر المتو ط قػديما 

ت ػػيطر  إذ أطمػػؽ عميػػو الرومػػاف ا ػػـ بحرنػػا أيػػاـ مجػػد وقػػوة اإلمبراطوريػػة الرومانيػػة التػػي كانػػت

أوؿ مػف أطمػؽ  وفعميو, كمػا أطمػؽ عميػو العػرب ا ػـ البحػر الشػامي والمغربػي , وكػاف اليونػاني

ا ـ المتو ط نظرا لموقعو الذي يتو ط ثالث قػارات مػف جيػة الشػرؽ أ ػيا ومػف جيػة الشػماؿ 

  10)أوربا ومف جية الجنوب أفريقيا

الػدوؿ المتو ػطية ا ػتنادا إلػ  إف معظـ الكتابػات الميتمػة بالدرا ػات المتو ػطية تعػرؼ       

المعيػػار الجغرافػػي عمػػ  أنيػػا كػػؿ دولػػة ليػػا  ػػواحؿ مطمػػة عمػػ  البحػػر المتو ػػطا غيػػر أف ىػػذا 

                                                           

 9  ( Aomar Baghzouz , du processus de Barcelone à l’union pour la méditerranée : une vision d’Algérie ,outre 

terre ,n°23 , 2009/3 ,p .139.   

  ح ف أبو  مورا حامد ضطيبا جغرافية الموارد المائيةا ط1ا عماف : دار ص اء لمنشر والتوزيعا 1999ا 
.200.ص 10(  
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التعريػؼ لػدوؿ البحػر المتو ػط والػذي يعتمػد عمػ  المعيػار الجغرافػي يواجػو بعػض اإلشػػكاليات 

لػػػ  عػػػػدة عنػػػد تطبيقػػػو عمػػػ  بعػػػض الػػػدوؿ مثػػػؿ يوغ ػػػالفيا ا تحاديػػػة التػػػي شػػػيدت انق ػػػاما إ

جميوريػػات وبالتػػالي يكػػوف البحػػث ىنػػا عػػف أيػػة دولػػة مػػف تمػػؾ الجميوريػػات التػػي تتمػػع بصػػ ة 

المتو ػػطيةا ون ػػس اإلشػػكاؿ يطػػرح بالن ػػبة لمػػدوؿ المطمػػة عمػػ  البحػػر ان ػػودا ىػػؿ ىػػي دوؿ 

الكػػف ال ػػؤاؿ المطػػروح ىػػؿ البحػػر ا  ػػود ىػػو جػػزء مػػف البحرالمتو ػػط ؟   11)متو ػػطية أـ  ؟

و لػػػيس جػػػزءا منػػػو و ذلػػػؾ ب ػػػبب ان صػػػالو عػػػف المتو ػػػط الشػػػرقي عػػػف طريػػػؽ الكثيػػػر يجػػػـز انػػػ

 60المضػػائؽ التركيػػة )البو ػػ ور و الػػدردنيؿ  وكػػذا بحػػر مرمػػرةا فمضػػيؽ الػػدردنيؿ يبمػػ  طولػػو 

كمـ و عرضو يتعد  الكيمومتر في بعض الحا تا لو كاف البحر ا  ػود جػزءا مػف المتو ػط 

طية ا ف ي ىذه الحالة لكاف ا تحاد ال ػوفياتي  ػابقا لكانت الدوؿ المشاطئة لو ىي دوؿ متو 

دولة متو طية فمػو كانػت ىػذه حقيقػة لطالػب ا تحػاد ال ػوفياتي بتػرؾ المتو ػط لممتو ػطييف ا 

و ىػػذا مػػا يعنػػي إقصػػاء الو يػػات المتحػػدة مػػف تواجػػدىا فػػي المتو ػػط عبػػر ان ػػطوؿ ال ػػادس 
(12 . 

ذا      ي فػػػػي تحديػػػػد الػػػػدوؿ المتو ػػػػطية فينػػػػاؾ واحػػػػد تػػػػـ ا عتمػػػػاد عمػػػػ  المعيػػػػار الجغرافػػػػ وا 

من ذ عم  البحر المتو ط وىذه الدوؿ ىي: الجزائػر, ليبيػا, تػونس  أووعشروف دولة ليا  احؿ 

ا فم ػطيف ا تركيػػا ا قبػػرص ا مالطػػا ا ايطاليػػا  إ ػػرائيؿ, المغػرب ا مصػػر ا  ػػوريا ا لبنػػاف ا 

                                                           

أ امة فاروؽ مضيمرا تعريؼ الدولة المتو طية: درا ة لمضصائص ا جتماعية والثقافية، السياسة الدوليةا العدد   11)
.44ا ص.1997ايوليو 129   

(
12

) Claud Nigoul ,la méditerranée : mythes et réalités , Obtenu sur site : www.cairn.info/revue -l-europe -en- 

formation-2010-2-htm ,p. 11. le 25/02/2013.  
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ا يوغ ػػالفيا ال يدراليػػة ا ا ػػبانيا ا  بانيػػاألا  ػػموفينيا ا كرواتيػػا ا البو ػػنة والير ػػؾا اليونػػاف ا 

إضػػافة إلػػ  مجموعػػة مػػف الجػػزر كػػالجزيرتيف ا يطػػاليتيف  ػػيردينيا و صػػقمية و جػػزر  ا فرن ػػا

  .1رقـ  -البميار ا  بانية و جزيرة كورص ال رن ية ا)لمتوضيح أكثر انظر الممحؽ

ادي بػػػػيف ضػػػػ تيو مػػػػا يميػػػػز ال ضػػػػاء المتو ػػػػطي ىػػػػو التبػػػػايف مػػػػف حيػػػػث الم ػػػػتو  ا قتصػػػػ   

افالض ة الشمالية تمتاز دوليا بم ػتو  اقتصػادي متطػور فػي كػؿ المجػا ت ا بالمقابػؿ تعػاني 

دوؿ الضػػ ة الجنوبيػػة تضم ػػا و عجػػزا كبيػػرا فػػي مضتمػػؼ النشػػاطات ا قتصػػادية ا كمػػا   زالػػت 

 ).13(تعاني مف مشاكؿ تنموية و اضتال ت بنيوية ا أثرت عم  حالتيا التنموية 

 

 

 ب الثاني:المتوسط كفضاء استراتيجيالمطم

كاف البحر انبيض المتو ط و  يػزاؿ يشػكؿ أىميػة كبػر  فػي العالقػات الدوليػة ا فمنػو        

جػػاءت جيػػوش القػػو  ا  ػػتعمارية لمغػػزو واحػػتالؿ دوؿ الضػػ ة الجنوبيػػة لممتو ػػط ومنػػو كػػذلؾ 

ا وذلػػػؾ عنػػدما أعمػػػف بػػدأت أولػػػ  إرىاصػػات الحػػػرب البػػاردة بػػػيف المع ػػكريف الشػػػرقي والغربػػي

عػػػف تقػػػديـ الػػػدعـ  1947مػػػارس  12" فػػػي Harry Trumanالػػػرئيس انمريكػػػي ترومػػػاف "

                                                           

(13) Azzouz kerdoun, La Sécurité en Méditerranée: défis et stratégies, edition published ,1995 ,p .87. 
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والم اعدة لمحكومػة الشػرعية فػي اليونػاف لتمكينيػا مػف مواجيػة الضطػر الشػيوعي الػذي بػدأ فػي 

 البروز في ىذا البمد.

 –قػػات الدوليػػة فكمػػا كػػاف البحػػر المتو ػػط شػػاىدا عمػػ  مػػيالد حقبػػة تاريضيػػة مػػف العال       

ا شيد كذلؾ عم  نياية ىػذه المرحمػة مػف العالقػات الدوليػة بجزيػرة مالطػا فػي -الحرب الباردة 

"و الػػرئيس ال ػػوفياتي George Bushجػػورج بػػوش" انمريكػػيالمقػػاء الػػذي جمػػع بػػيف الػػرئيس 

اوىػػػذا  1989دي ػػػمبر  3-2" وذلػػػؾ يػػػومي Mikhail Gorbachevميضائيػػػؿ غورباتشػػػوؼ"

 :  14)  إل  إر اء حقائؽ جديدة في العالقات الدولية أىمياا جتماع أفض

 .اإلعالف عف نياية الحرب الباردة بيف القطبيف الشرقي والغربي -1

   نياية المناف ة اإلقميمية في البحر المتو ط وبداية عيد الييمنة انطم ية فيو.   -2

فػػػػي المضػػػػايؽ  تكمػػػػف أىميػػػػة البحػػػػر المتو ػػػػط مػػػػف الناحيػػػػة اإل ػػػػتراتجية فػػػػي تحكمػػػػو       

اليامػػػة فػػػي  المالحػػػة الدوليػػػة مثػػػؿ مضػػػيؽ جبػػػؿ طػػػارؽ بػػػيف إ ػػػبانيا والمغػػػرب و مضػػػيؽ 

البو ػػػ ور والػػػدردنيؿ فػػػي تركيػػػا وقنػػػاة ال ػػػويس فػػػي مصػػػر التػػػي تػػػربط بػػػيف البحػػػر المتو ػػػط 

 والبحر انحمر .

ىػػػذه الميػػػزة الضاصػػػة لمبحػػػر المتو ػػػط جعمػػػت منػػػو محػػػؿ اىتمػػػاـ العديػػػد مػػػف البػػػاحثيف فنجػػػد 

و الباحػث ا نجميػزي ىػال ورد جػوف   (Alfred Mahan )حػث انمريكػي أل ريػد ماىػاف البا

                                                           

 ( 14 المتو طيا انمف الجماعي وا حتواء اإليجابي لممشكالت انمنية في  -جاح عبد ال تاح الريسا الحوار انطمنطي  ن
  المتو ط ا مجمة الحقوق لمبحوث القانونية و االقتصادية ا مصر: العددا0ا 3112اص 6
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و الػػذي قػػاـ بتق ػػيـ العػػالـ جيوبولوتيكيػػا إلػػ   (Halford John Mackinder)ماكينػػدر 

 أربعة أق اـ رئي ية و ىي:

 . قمب انرض: يحتوي عم  أوربا الشرقية و رو يا 

 ث المحيطة بالبحر انبيض المتو ط.الجزيرة العالمية: و تشمؿ القارات الثال 

  اليالؿ الداضمي: و يضـ ألمانياا النم اا تركيػاا الينػد و الصػيفا و يتواجػد ىػذا

 اليالؿ بيف قمب انرض و اليالؿ الضارجي. 

 .اليالؿ الضارجي: ويضـ بريطانياا الو يات المتحدةا كندا و ا تراليا 

دلتػػػو الشػػػييرة : مػػػف يحكػػػـ شػػػرؽ أوربػػػا و وبنػػػاء عمػػػ  ىػػػذا التق ػػػيـ أقػػػاـ ماكينػػػدر معا     

ي ػػيطر عمػػ  قمػػب انرض اومػػف يحكػػـ قمػػب انرض ي ػػيطر عمػػ  الجزيػػرة العالميػػة و مػػف 

يحكػػػـ الجزيػػػرة العالميػػػة ي ػػػيطر عمػػػ  العػػػالـا و بنػػػاء عمػػػ  ىػػػذا التصػػػور فػػػاف موقػػػع البحػػػر 

يػػػو المتو ػػط ذو أىميػػػة ضاصػػػة نتيجػػػة تو ػػػطو الجزيػػػرة العالميػػػة اومنػػػو فػػػاف مػػػف ي ػػػيطر عم

  وؼ يحكـ  يطرتو عم  العالـ .

كمػػػػا يعػػػػد البحػػػػر انبػػػػيض المتو ػػػػط أىػػػػـ طريػػػػؽ تجػػػػاري تنقػػػػؿ عبػػػػره المػػػػواد ا وليػػػػة      

التػػي ت ػػتضدميا الػػدوؿ انوربيػػة والو يػػات   2) لمتوضػػيح اكثػػر انظػػر الممحػػؽ رقػػـ والطاقويػػة
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البحػػػر  مػػػف الػػػن ط الػػػذي ت ػػػتيمكو أوربػػػا يمػػػر عبػػػر % 50المتحػػػدة فػػػي صػػػناعاتيا ,فحػػػوالي 

 ) .15(مف الحاجات الن طية ا  بانية %70توفر الجزائر حوالي  المتو ط و

فالمتو ػػػػط يتميػػػػز بأىميػػػػة كبػػػػر  مػػػػف الجانػػػػب ا  ػػػػتراتيجي نتيجػػػػة المػػػػوارد  والموقػػػػع           

الذي يتميز بيما إل  جوانب دضوؿ ال واعؿ غير متو طية لمتنافس عم  ىػذه المنطقػة ا فكػاف 

حة تجػػػاذب و ػػػجاؿ بػػػيف الشػػػرؽ والغػػػرب طيمػػػة فتػػػرة الحػػػرب البػػػاردة ا ال ضػػػاء المتو ػػػطي  ػػػا

وعمػػ  الػػرغـ مػػف نيايػػة ىػػذه انضيػػرة إ  أف التقػػاطع الوا ػػع لمصػػالح الكبػػار والصػػغار مػػا يػػزاؿ 

محتدما ا والدليؿ عم  ىذا القرار الرو ػي الضػاص بسنشػاء قػوة بحريػة دائمػة فػي المتو ػط بعػد 

نظػػػػاـ معمػػػػر القػػػػذافي ا والتضػػػػوؼ مػػػػف تمكػػػػف المعارضػػػػة  فقػػػدانيا نحػػػػد حم ائيػػػػا فػػػػي المنطقػػػػة

الم محة في  وريا مف إ قاط حمي يا فػي المنطقػة نظػاـ بشػار ان ػد وبالتػالي تقػـو المعارضػة 

بسغالؽ القاعدة الع كرية  الرو ية فػي مينػاء طرطػوس وىػي القاعػدة الوحيػدة التػي تطػؿ عمػ  

دة ع ػكرية مطمػة عمػ  البحػر المتو ػط , مياه المتو ط, وبالتالي تصبح رو يا فقدت أىػـ قاعػ

يػػدرؾ أف رو ػػيا أدارت  2و 1لكػػف المتتبػػع لمعالجػػة الممػػؼ ال ػػوري فػػي إطػػار مػػؤتمر جنيػػؼ 

الممػػػػؼ ال ػػػػوري مػػػػع الغػػػػرب بامتيػػػػاز فػػػػي إطػػػػار توزيػػػػع القػػػػوة والمصػػػػمحة فػػػػي ىػػػػذه المنطقػػػػة 

 ة.ة الياميممحافظة عم  ىذه القاعدة الع كر فيي ت ع  لاإل تراتيجية وبالتالي 

لمت اعػػؿ بػػػيف  افالمتو ػػط ىػػو  ال ضػػاء الجيوا ػػتراتيجي  الػػذي شػػػكؿ فػػي الماضػػي مكانػػ      

الحضارات أصبح اليـو بحيرة أمريكية بامتياز مف ضالؿ أ ػطوليا البحػري الػذي أصػبح يراقػب 

                                                           

 15  ( Ronald D.Asmus, La Sécurité dans le bassin méditerranéen: nouveaux défis et nouvelles tâches. Obtenu a 

partir du site : www.nato.int/docu/revue/1996/9603-06.htm. le 20/02/2013. 
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المنطقة مف شػرقيا إلػ  غربيػا وأصػبحت الػدوؿ العربيػة واقعػة تحػت  ػمطة انمػر الواقػع الػذي 

 . 16)ات المتحدة انمريكية وبالتالي الضضوع إل تراتجية الييمنة انمريكيةفرضتو الو ي

نمػػػا كػػػاف زمػػػف        إف ا ىتمػػػاـ انمريكػػػي بػػػالبحر انبػػػيض المتو ػػػط لػػػـ يكػػػف وليػػػد اليػػػـو وا 

الحرب البػاردة عنػدما بػدأت الو يػات المتحػدة انمريكيػة بسقامػة مجموعػة مػف القواعػد الع ػكرية 

 ػندا لمجنػاح الجنػوبي لمحمػؼ انطم ػي ممػا يعػزز ال ػيطرة ا مريكيػة  في المتو ط لكي تكػوف

   .3ا)لمتوضيح اكثر انظر الممحؽ رقـ   17)عم  ال ضاء المتو طي  ىميتو ا  تراتجية 

بػػالرغـ مػػف انىميػػة الجيو ػػتراتيجية لمبحػػر انبػػيض المتو ػػطا يواجػػو ال ضػػاء المتو ػػطي     

والتػػػي تمتػػػد الػػػ  ضػػػارج النطػػػاؽ إلػػػ  أقػػػاليـ فرعيػػػة ت ػػػرع وي إقميمػػػا واحػػػداا اعتبػػػارهصػػػعوبة فػػػي 

الجغرافػػػػي التقميػػػػدي لممتو ػػػػط عبػػػػر شػػػػبكات ت اعػػػػؿ مػػػػع أقػػػػاليـ فرعيػػػػة ح ػػػػب تق ػػػػيـ ؼ.أتينػػػػا 

(F.Attina  (18 : 

 إفريقي" المتو طي)يضـ ا تحاد ا وربي و شماؿ افريقيا  -اإلقميـ "ا ورو 

 يضػػػـ أوروبػػػا االشػػػرؽ ا و ػػػط و اإلقمػػػيـ المتو ػػػطي لمبحػػػر ا  ػػػود "البحػػػر القزوينػػػي( "

 شرؽ أ يا 

   اإلقميـ المتو طي انمريكي )يضـ ضمير المك يؾ و بحر الكراييب 

                                                           

   عيد اليو ي ا مكانة دوؿ المغرب العربي انمنية في ا  تراتيجيا انمريكيةا المجمة  العربية العموم السياسية ا 16)
.32اص .2012شتاء ا   33العددا     

 (2) المرجع نفسو ا ص 22. 
  زىيرة حواس ا الحوارات االمنية في المتوسط : احتواء أم اطار ليندسة إقميمية ؟ - دراسة حالة الحوار المتو سطي 18)
 - االطمسي- ا مذكرة مقدمة لشيادة الماج تير في العمـو ال يا ية االجزائر: جامعة باتنة ا 3100 ا ص 62. 
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  اإلقمػػػػيـ المتو ػػػػطي لشػػػػرؽ أ ػػػػيا )يضػػػػـ بحػػػػر اليابػػػػافا البحػػػػر انصػػػػ ر و بحػػػػر شػػػػرؽ

 الصيف  

ن ػاس انطالقا مف ىذا التق يـ يمكػف القػوؿ أف العوامػؿ التػي تحػدد اإلقمػيـ المتو ػطي تعػود با

ال  العوامؿ ال يا ية و ا قتصػادية و ا منيػة المرتبطػة بمصػالح و أىػداؼ ال ػاعميف الػدولييف 

 ا وليس با  تناد ال  العوامؿ الموضوعية المتمثمة في التاريخ و الجغرافيا.

 

 

 

 

 مفيوم األمن وتحوالتو في إطار منظورات العالقات الدولية.المبحث الثاني: 

انمػػف مػػف بػػيف الم ػػاىيـ المثيػػرة لمجػػدؿ بػػيف الدار ػػيف و انكػػاديمييف و  يعتبػػر م يػػـو       

الميتمػػيف بحقػػػؿ العالقػػػات الدوليػػػة ا وىػػػذا ا ضػػتالؼ يعػػػود بان ػػػاس إلػػػ  اضػػػتالؼ المنطمػػػؽ 

الػذي ينطمػؽ منػػو كػؿ باحػػثا وكػذلؾ الشػيء المػػراد تأمينواوكػذا الو ػػائؿ و انطػراؼ المعنيػػة 

 ة فقط وىناؾ مف يربطو بال رد و المجتمع .بوا فيناؾ مف يربط انمف بالدول

وبحكـ ما تشيده ال احة الدوليػة مػف تغيػرات جذريػة بعػد نيايػة الحػرب البػاردةا كػاف           

ضروريا أف يكوف ىناؾ ت  يرات جديدة لم يـو انمف فػي ظػؿ عجػز التصػورات التقميديػة عػف 

اؾ فػاعموف دوليػوف مػف غيػر الػدوؿ فيـ انبعاد والتحو ت الجديدة لألمفا فمف جيةاأصبح ىنػ
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كالمنظمات اإلقميمية والدولية والحكومية وغير الحكوميةا ومف جية ثانية لـ يعد انمػف متعمقػا 

بحماية الدولػة وحػدىا بػؿ أصػبح متعمقػا أيضػا بػأمف انفػراد والمجتمعػاتا بعػد أف حػدث تحػوؿ 

نمػا تعػدت ذلػؾ لتكػوف ىنػاؾ في طبيعة مصادر التيديد لمدولة والتػي لػـ تعػد ع ػكرية فقػط ا و  ا 

مصادر أضر  غير تقميدية كاإلرىاب الدولي واليجرة غير الشرعية والجريمة المنظمػة وانتشػار 

انمػػػراض وانوبئػػػة و ال قػػػر والتمػػػوث البيئػػػيا والتػػػي   ت ػػػتطيع القػػػوة الع ػػػكرية لمدولػػػة وحػػػدىا 

   مواجياتياا ضاصة وأنيا تيديدات عبر وطنية وىالمية .

يعاب و اإللماـ بم يـو انمف  بد مف التطرؽ نىػـ النقاشػات و المقاربػات التػي  ت وقصد ا

 تناولت موضوع انمف في إطار حقؿ العالقات الدولية.

 المطمب األول: التصور المفيومي لألمن والتيديد

يعتبػػػػر مصػػػػطمح انمػػػػف مػػػػف المصػػػػطمحات الحديثػػػػة ن ػػػػبياا فمػػػػا زاؿ يحتػػػػاج إلضػػػػافات      

ويت ػع بتغيػر انحػواؿ الدوليػةا إضػافة إلػ  أف البػاحثيف مػا زالػوا مضتم ػيف  ويضضع لتجديػداتا

 . 19)فيما بينيـ في كثير مف أ س ومبادئ انمفا بؿ حت  في تعري و وم يومو

 مفيوم األمن: -1

: تعػػػرؼ أغمػػػب القػػػواميس انمػػػف عمػػػ  أنػػػو التحػػػرر مػػػف الضػػػوؼ التعريتتتف المغتتتوي لألمتتتن-أ

مػػف مػػف: أِمػػفا يػػأمفا أمنػػاا وأمانػػاا بمعنػػ  وثػػؽ بػػو واطمػػأف ا وقػػد جػػاءت كممػػة ان  20)والقمػػؽ
                                                           

، مجمة السياسة الدولية ا عدد 011 اأفريؿ3111ا  "  عبد النور بف عنترا " تطور انمف في العالقات الدولية19)
.02ص.  
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 و يعػد م يػـو انمػف مػف الم ػاىيـ المغويػة ذات الثػراء فػي المعنػ   ا 21)ولـ يضؼ فيو دمػف إليو

ا فيػػػػػػي تحمػػػػػػؿ معنػػػػػػ   ػػػػػػكوف القمػػػػػػب وراحػػػػػػة الػػػػػػن س والشػػػػػػعور بالرضػػػػػػا وا  ػػػػػػتقرارا وعػػػػػػدـ 

. كما يعػرؼ انمػف  22)ضا انمانة والصدؽا كما تعني ىذه الكممة أياعدـ الضيانةاالثقةالضوؼ

فػػػي قػػػاموس الم ػػػاىيـ ان ا ػػػية فػػػي العالقػػػات الدوليػػػة بقولػػػو: "أف تكػػػوف دمنػػػا يعنػػػي أف تكػػػوف 

  24)ا وتأتي كممة انمػف فػي المغػة مػف معنػ  "الطمأنينػة وزواؿ الضػوؼ"ا  23) ميما مف انذ "

اإلن ػاف باعتبػاره يمثػؿ طمأنينػة كما ير  انص ياني أف "أصؿ انمف إنمػا يعػود إلػ  ارتباطػو ب

 . 25)الن س وزواؿ الضوؼ"

وىػػػػػي كممػػػػػة مشػػػػػتقة مػػػػػف الالتينيػػػػػة  "Sécurité"أمػػػػػا فػػػػػي المغػػػػػة ال رن ػػػػػية فكممػػػػػة أمػػػػػف       

"Securitas" 26)وتعني عدـ وجود ضطر ومضاطرة ج ديةاأو تدمير ىذه البنية . 

ة التػػػي يشػػػعر فييػػػا اإلن ػػػاف " تعنػػػي الحالػػػSecurityفكممػػػة " ا نجميزيػػػةأمػػػا فػػػي المغػػػة       

 . 27)بانمافا والتحرر مف الضطر والمضاطر

                                                                                                                                                                                     

 - أميف ىويديا "العسكرة  و األمن في الشرق األوسط و تأثيرىما عمى األمن و الديمقراطية "ا ط0ا بيروت: دار 20)
.11ا ص.0440الشرؽا  

   – ابف منظور ا" لسان العرب" اط0 ا القاىرة: دار الحديثا3112 اص.21.062)
 - محمد انميف البشريا "األمن العربي: المقومات والمعوقات" االرياض: أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو انمنيةا 22)

ا 3111 . 02ص.   

 - مارتف غري تش تيري أوكالىافا "المفاىيم األساسية في العالقات الدولية "ادبي: مركز الضمير لألبحاثا3112ا 23)
.82ص.  

   - عمي الجيني،"اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة "االرياض: أكاديمية نايؼ لمعمـو انمنيةا 3111ا ص.66. 24)
  - أديب ضضورا "أولوية تطوير اإلعالم األمني العربي: واقعو وآفاق تطويره" االرياض: أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو 25)

. 32ا33ا ص ص. 0444انمنيةا   

 26( Le petit Larousse, France; Edition Larousse, 2001, p.928. 
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 :  القردف الكريـ في ثالث مواضعفي  وردتإف ىذه المقابمة بيف انمف والضوؼا      

 .)28(" الَِّذي َأْطَعَمُيـ مِّف ُجوٍع َودَمَنُيـ مِّْف َضْوٍؼ " -

 . 29)" وليبدلنيـ مف بعد ضوفيـ أمنا "  -

 

ذا جاءىـ أ -  . 30)مر مف انمف أو الضوؼ أذاعوا بو "" وا 

 التعريف االصطالحي لألمن:-ب

لقػػد تعػػددت التصػػورات حػػوؿ م يػػـو انمػػفا كمػػا تعػػددت مرجعيػػات وأشػػكاؿ تعري ػػوا إذ       

ىنػػاؾ مػػف يعتقػػد أف انمػػف   يجػػب أف يكػػوف لػػو تعريػػؼ معمػػـ وثابػػتا بػػؿ   بػػد مػػف إعػػادة 

نابع مف ا ضتالؼ في البيئة انمنيػة لمم كػريف  ضتالؼو ىذا ا  تعري و في كؿ مرة ييدد فيياا

ولمحالػػة موضػػع التحميػػؿ أيضػػاا واضػػتالؼ و تجػػدد التيديػػدات انمنيػػة التػػي تواجػػػييا الػػدوؿ و 

ال واعػؿ انضػر  فػي ال ػاحة الدوليػةا لػذلؾ و عمػػ  الػرغـ مػف انىميػة القصػو  لم يػـو انمػػف 

 .)31(واحد وشيوع ا تضدامو اإ  أنو يصعب حصره في م يـو

                                                                                                                                                                                     

    أديب ضضورا المرجع السابق ا ص.32. 27)
  ورة قريشا اآلية4.   28)

    ورة النور ا اآلية 29.55)
    ورة الن اء ااآلية 38 .30)
حمدوش رياضا "تطور مفيوم األمن والدراسات األمنية في منظورات العالقات الدولية" ا ورقة بحثية قدمت ضمف   31)
أشغاؿ الممتق  الدولي انوؿ حوؿ "الجزائر وانمف في المتو ط: واقع ودفاؽاق ـ العمـو ال يا يةا جامعة ق نطينة ا يومي 

3112أفريؿ  21و 34 . 381ص.ا    
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ا لػػذا فسنػػو   يمكػػف والالأمػػفكثيػػرا مػػا ارتػػبط انمػػف لػػد  الدار ػػيف بمتغيػػر التيديػػد أو         

يعػػػػرؼ  و فػػػػي ىػػػػذا الصػػػػددا  32)والعكػػػػس صػػػػحيح insecurity والالأمػػػػفتصػػػػور انمػػػػف دوف 

" انمػػف عمػػ  أنػػو م يػػـو مػػزدوجا إذ   يعنػػي فقػػط و ػػيمة Michael Dillonمايكػػؿ ديمػػوف  " 

الضطػػرا لكػػف يعنػػي أيضػػا و ػػيمة لمحػػد مػػف نطػػاؽ انتشػػارها وبمػػا أف انمػػف أوجػػده  لمتحػػرر مػػف

ا مػػػا عبػػػر عنػػػو والالأمػػػفالضػػػوؼا فػػػانمف م يػػػـو غػػػامض يتضػػػمف فػػػي الوقػػػت ذاتػػػو انمػػػف و 

جػػراءات الحػػد  security (33(in) ديمػػوف بػػػ: . وىنػػا نظػػر ديمػػوف لألمػػف مػػف ضػػالؿ التيديػػد وا 

و يػػػػر  الػػػػبعض مػػػػف  .ىػػػػذه الو ػػػػائؿ موضػػػػوع لألمػػػػفوالتقميػػػػؿ مػػػػف دثػػػػاره وذلػػػػؾ عبػػػػر و ػػػػائؿ 

 ا لذا فػاف كنيػث وولتػز menaceالدار يف أف م يـو انمف يعرؼ بناءا عم  م يـو التيديد )

"Kenneth Waltz .قد عرؼ الدرا ات انمنية بأنيا تمؾ الدرا ات التي تدرس التيديد " 

عمػػػؿ عمػػػ  التحػػػرر مػػػف "  انمػػػف عمػػػ  أنػػػو الBurry Buzanكمػػػا يعػػػرؼ بػػػاري بػػػوزاف "    

التيديػػدا وىػػو قػػدرة الػػدوؿ والمجتمعػػات عمػػ  الح ػػاظ عمػػ  كيانيػػا الم ػػتقؿ وتما ػػكيا الػػوظي ي 

ضد قو  التغيير التػي تعتبرىػا معاديػةا ومنػو فػاف التيديػد موضػوعيا ىػو ن  ػو مػف حيػث كػوف 

حالػة التػي كؿ مناطؽ العالـ معرضة لوا لكف في الواقع فاف التيديد لو م يـو ذاتي مػرتبط  بال

تواجو الدولةا وىنا يعرؼ انمف وتصاغ ال يا ػة العامػة انمنيػة لمدولػة بنػاء عمػ  نػوع التيديػد 

                                                           

 32
) Michel  Dillon," politics of security", London :Routledge, 1996 ,p.121. in: 

http://www. Routledge.com/books/search/12/1/2009 

عبد النور بف عنترا" البعد المتوسطي لألمن الجزائري"، الجزائر: المكتبة العصرية لمطباعة والنشر والتوزيعا 3111ا   33)
.02ص.   
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 . 34)ومصدره وحدتو

" انمػف عمػ  أنػو: ح ػاظ انمػة عمػ  قيميػا Walter Lippmanعػرؼ والتػر ليبمػاف "        

ف دضمت حربا لصيانتيا  . 35)ان ا ية وقدرتيا عم  صيانة ىذه القيـ حت  وا 

ذا يتبػػيف أف العامػػؿ المحػػدد فػػي تعريػػؼ والتػػر ليبمػػاف لألمػػف ىػػو الح ػػاظ عمػػ  القػػيـ إ        

 ان ا ية لمقيـ ان ا ية لمجماعة.

لػػذاا فسنػػو فػػي  ػػياؽ العولمػػةا وا عتماديػػة بػػيف الػػدوؿا صػػار المجتمػػع مرجعيػػة انمػػف        

نما تراجعت.الدولة ا وىذا   يعني أف الدولة فقدت مكانتيا كمرجعية   لمدرا ات انمنية وا 

 مفيوم التيديدات األمنية الجديدة: - 3

إف أي محاولػػة لت  ػػير م يػػـو انمػػف  بػػد أف تبػػدأ بتحديػػد م يػػـو ومصػػادر التيديػػداتا       

 وذلؾ لعالقة التأثير المتبادلة بيف انمف والتيديد.

 مفيوم التيديد:-3-1

ىػػػددا ييػػػددا تيديػػػداا وتعنػػػي نيػػػة إلحػػػاؽ انذ   : التيديػػػد مػػػف ال عػػػؿمفيتتتوم التيديتتتد لغتتتة-أ

. كمػػا يعػػرؼ التيديػػد فػػي القػػاموس الجديػػد لمطػػالب بأنػػو مػػف ال عػػؿ  36)والضػػرر تجػػاه ا ضػػريف

                                                           

   - عادؿ زقاغا "إعادة صياغة مفيوم األمن، برنامت بحث في األمن المجتمعي". نقال عف موقع:34)
http://www.geocities.com/adel. Zeggagh/links.html.   

 35 ( John Baylis and Steve Smith ," Globalization of World Politics", second edition , New York: Oxford 

university press, 2001, p. 255 . 
  عمر بغزوزا "فكرة انمف الوطني الشامؿ في مواجية قمػة المناعػة والمضػاطر والتيديػدات فػي إطػار العولمػة ا " مجمتة 36)
 الفكر البرلمانيا ع .6 )جويمية3112 ا ص.088.

http://www.geocities.com/adel.%20Zeggagh/links.html
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 Le petit. أمػا قػاموس المغػة ال رن ػية  37)ىددا ييددا تيديدا لغيره أي توعػده وأنػذره بالعقوبػة

Robert عمػ  وجػو شػضص مػا مػع وجػود النيػةا ا فيعرؼ التيديد بأنو أ موب ير ـ بػو الرعػب

 . 38)يجعمو يضش  انذية التي أريد إلحاقيا بو

: يتعمػػػؽ التيديػػػد بكػػػؿ مػػػا يضػػػؿ بػػػانمفا ويشػػػكؿ ىاج ػػػا مػػػف مفيتتتوم التيديتتتد اصتتتطالحا-ب

 . 39)الضوؼ

 لألمنالمقاربات التقميدية : لثانيلمطمب اا

لمعالقػػػات الدوليػػػة منػػػذ  لقػػػد شػػػكمت الظػػػاىرة انمنيػػػة اىتمػػػاـ مضتمػػػؼ المػػػدارس النظريػػػة      

ظيورىػػا إلػػ  يومنػػا ىػػذاا و بػػالرغـ ممػػا كتػػب حػػوؿ الم ػػألة انمنيػػة إ  أف م يػػـو انمػػف مػػا 

 يزاؿ يثير اىتماـ معظـ المنشغميف بالم ائؿ انمنية واإل تراتيجية.

 المدرسة المثالية:  -1

د بػػرزت بشػػكؿ تعتبػػر المدر ػػة المثاليػػة مػػف أعػػرؽ وأقػػدـ مػػدارس العالقػػات الدوليػػةا  وقػػ      

كبيػػػػػػػػػػر بعػػػػػػػػػػد نيايػػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػػرب العالميػػػػػػػػػػة انول اضاصػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػػػات ليونػػػػػػػػػػارد وولػػػػػػػػػػؼ 

"Leonard Woolf  "(1916)"ا وكػػػذلؾ أل ػػػرد زيّمػػػرفAlfrd Zimern "(1934) ا وجػػػاء

                                                           

  عمػػي بػػػف ىاديػػةا بمح ػػػف لبمػػيس ودضػػػروفا""القتتتاموس الجديتتد لمطتتتالب"االجزائػػػر: المؤ  ػػة الوطنيػػػة لمكتػػػابا 1991ا 37)
.1711ص.  

(3) Paul Robert, "Micro-poche Dictionnaire du français primordial», France: s.m.d, 1984, P.1702. 

   ػميماف عبػػد اهلل الحربػػيا مفيتتوم االمتتن مستتتوياتو و صتتفاتو وتيديداتتتواالمجمػػة العربيػػة لمعمػػـو ال يا ػػيةالبناف :مركػػز 1)
. 32ا 38ص.ص  3112اصيؼ  04الدرا ات الوحدة العربيةاالعدد   
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ضطػػاب الػػرئيس انمريكػػي "ويم ػػوف" مػػؤازرا ىػػذه المدر ػػة المثاليةاوأصػػبحت المدر ػػة المثاليػػة 

  40)" وترتكز عمييا. Wilson " حقا ت تشيد بمبادئ ويم وف

 Raoulوعػػػػػػػؿ رأ ػػػػػػػيـ راؤوؿ دنػػػػػػػدوراف )لقػػػػػػػد عمػػػػػػػؿ أنصػػػػػػػار التيػػػػػػػار المثػػػػػػػالي       

Dandurand  عم  إبػراز نظػرتيـا فيمػا يضػص انمفابالػدعوة إلػ  إقامػة مجتمػع دولػي قػائـ

عمػػػ  القانوفافالمثػػػاليوف يرفضػػػوف كػػػذلؾ ا ػػػتعماؿ القػػػوة وي ضػػػموف ا ػػػتعماليا حصػػػريا ضػػػد 

فتحقيػؽ ال ػمـ العػالمي يكػوف بػرفض الحػرب والعمػؿ عمػ   تي تنتيؾ القانوف الػدولياالدولة ال

مػػع العػػودة إلػػ  دليػػة التحكػػيـ التػػي تمػػنح الػػدوؿ فرصػػة إيجػػاد  ةاميحػػؿ الضالفػػات بطػػرؽ  ػػم

فالمثاليػػة تصػػورىا قػػائـ عمػػ  وجػػود نظامػػا  مػػدمرةاالمضػػرج قػػانوني بػػدؿ الػػدضوؿ فػػي الحػػرب 

  أ س وقواعد القانوف الدوليا ت وده العدالةا الم ػاواةا ال ػمـ دوليا مقننا ومنظما يرتكز عم

إ  أف ىذه انفكار لـ تمنع نشوب حرب عالميػة ثانيػة أحػدثت أضػرارا كبيػرة عمػ    41)وانمف

جميع الم توياتاوقد مثمت ىذه الحرب تحػديا جوىريػا دفػع ىػذه النظريػة إلػ  التراجػع وقمػص 

لػذي ترتكػز عميػو يتمثػؿ فػي تحميػؿ الظػواىر الدوليػة مػف ا نف ان ػاس امف قدراتيا الت  يرية

 منطمؽ ما يجب أف يكوف وليس مف منطمؽ ما ىو كائف فعال؟

وجاءت مرحمة ما بعد الحرب الباردة لتشيد عودة قوية ليذه المقاربة المعياريةا بعػدما        

المحممػػػػيف تقمػػػػص دورىػػػػا فػػػػي ميػػػػداف العالقػػػػات الدوليػػػػة لعقوداوذلػػػػؾ عػػػػف طريػػػػؽ القػػػػانونييف و 
                                                           
 
(

40
) David, Charles – Philippe," la guerre et la paix, approches contemporaines de la sécurité et de la 

stratégie" , France: paris, presses de science politique,  2000, pp. 36-37 

   إ ماعيؿ صبري مقمدا" العالقات السياسية:دراسة في األصول والنظريات"ا مصر: المكتبة انكاديميةا 1991ا 41)
.17ص.  
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" وريتشػػػػػارد فػػػػػالؾ  Saul Mendlovit"1991)ال يا ػػػػػييف أمثػػػػػاؿ  ػػػػػوؿ منػػػػػدلو فيتػػػػػز )

"Richard Flak"(1995) " حكومػػة االػػذيف يػػروف أف م ػػألة انمػػف مرتبطػػة أ ا ػػا بسقامػػة

" قائمة عم  قواعد القػانوف الػدولياوتقـو بيػذه الميمػة  Gouvernance globale" "عالمية

 )42(ب مبادئ أن نة العالـ أي وفؽ مبادئ عالمية إن انية.منظمة انمـ المتحدة وح 

 المدرسة الواقعية:  -2

 الجذور الفكرية لمواقعية التقميدية : -أ

يمكػػػف التطػػػرؽ إلػػػػ  الجػػػذور انولػػػػ  التػػػي أر ػػػػت انفكػػػار وان ػػػػس ال م ػػػ ية لمواقعيػػػػة        

 ا ومػػف ػييف وال ال ػػ ةكانػت عبػػارة عػف نتػػاج فكػري لمعديػػد مػف الم كػػريف ال يا ا والتػػيالتقميديػة

 ضالؿ التطرؽ نفكار ىؤ ء يمكننا ا تنتاج ان س التي يركز عمييا م يـو انمف التقميدي.

لقػػػػد شػػػػكمت الحػػػػرب بػػػػيف إ ػػػػبرطا وأثينػػػػا محػػػػور الدرا ػػػػة التػػػػي قػػػػاـ بيػػػػا ثيو ػػػػيديدس          

"Thucydides ("400.460ف   قبػػؿ المػػيالد, ليؤكػػد مػػف ضالليػػا أف  ػػباؽ الت ػػمح الػػذي كػػا

عمػػ  أشػػده والمت ػػبب فػػي انػػد ع الحرباراجػػع لزيػػادة قػػوة أثينػػا فػػاعتبرت إ ػػبرطا ذلػػؾ تيديػػدا 

نمنياافحذت حذوىاا وبالتالي يعتبر  باؽ الت مح والزيادة فػي القػوة الع ػكرية إلحػد  الػدوؿ 

 تيديدا نمف جيرانيا و ببا في نشوب الحرب.

ي كتابتػػو عمػػ  مبدئػػو المتمثػػؿ فػػي   فػػMachiavel( "1527-1469 دافػػع مكيافيمػػػي"      

تحريػػػػر ال يا ػػػػة مػػػػف مبػػػػادئ الػػػػديف وانضالؽاوال ػػػػماح با ػػػػتعماؿ كػػػػؿ الو ػػػػائؿ حتػػػػ  غيػػػػر 

                                                           
)

42
 ( David, Charles – Philippe  ,op cit  ,p. 39. 
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والغػرض مػف ال يا ػة  43)المشروعة لتحقيؽ الغايةالذا فالغاية عنده تبرير لمو يمة الم تعممةا

وعيف مػػػػف ىػػػػو المحافظػػػػة عمػػػػ  القػػػػدرة ال يا ػػػػية لمدولػػػػة وزيػػػػادة قوتيػػػػاا وىػػػػو يػػػػر  وجػػػػود نػػػػ

 الحروب:اليجومية والدفاعيةا فالقوة ح بو ىي الضماف الوحيد لبقاء الدولة وا تمرارىا. 

  بػأف ال ػيادة مطمقػة نتيجػة T. Hobbes ( "1679-1588"  يػر  "تومػاس ىػوبز        

لمعقد ا جتمػاعي الػذي يػؤدي إلػ  تنػازؿ كمػي لممحكػوميف لحقػوقيـ الطبيعيػة لصػالح الحػاكـا 

اورغـ ذلؾ   يمكف القضاء عمػ  الصػراعات والحػروبا فيػي تبقػ    44)أمنيـ مقابؿ ضماف 

 الدولي.قائمة في ظؿ فوضوية النظاـ 

  أف العالقػػػػػات C.V.Clauswitz( "1833-1780يػػػػػر  "كػػػػػارؿ فػػػػػوف كالو ػػػػػ يتز "       

الدوليػػة ميػػداف لتنػػازع المصػػالح بػػيف الػػدوؿامما يجعػػؿ مػػف الحػػرب شػػكال متطرفػػا لمتنػػازع بػػيف 

الح الكبػػر ا فػالحرب شػػكؿ لمعمػؿ ال يا ػػي وال يا ػػة بػدورىا تحكػػـ الحػربا لػػذلؾ يػػر  المصػ

  45) .أف الحرب ما ىي إ  ا تمرارية لمعمؿ ال يا ي بدضوؿ و ائؿ جديدة

  عمػػػػػ  مجموعػػػػػة مػػػػػف H.Morgenthau ( "1980-1904و يؤكػػػػػد ىػػػػػانس مورغػػػػػانثو "   

 المبادئ التي تحكـ العالقات الدولية والتي تتمثؿ في:

 .البقاء ىو ح اظ الدولة عم  وحدتيا وا تمرارية بقائياا فجوىر ال يا ة ىي المصمحة 
                                                           

  ريموف حدادا" العالقات الدولية: نظرية العالقات الدولية ،أشخاص العالقات الدولية، نظام أم فوضى في ظل (1
 .53ا ص. 2000العولمة"ا بيروت: دار الحقيقة ا
محمد كامؿا " النظم السياسية الدول والحكومات"ا بيروت: دار النيضة العربيةا 1969ا ص ص.    ليم 44)
 .465ا463
 .56ا55  ريموف احدادا مرجع سابق اص ص. 45)
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 .يجب ا بتعاد عف انضالؽا فالميـ ىو تحقيؽ المصمحة دوف إلحاؽ ضرر بالدولة 

  اآلليػة الوحيػدة لبقػػاء الدولػة والتػي تحكػػـ العالقػات الدوليػة ىػػي ميػزاف القو احيػث يػػرفض

لقػػوة والحػػروباو  يعتػػرؼ بأىميػػة المنظمػػات الدوليػػة فػػي الحقػػؿ "مورغػػانثو" إدانػػة  يا ػػات ا

  46)الدولياويؤمف بأف الصراع دائـ نجؿ القوة وب ضؿ القوة.

  انفكػػػار ن  ػػيا التػػػي دافػػػع عنيػػػا R.Aron ( "1983-1905 يتقا ػػـ ريمػػػوف دروف"       

ف يأضػذ بمبػػدأ "مورغػانثو" فيمػا يضػص الطػرح الػواقعي فػػي العالقػات الدوليػةاحيث نجػد أف درو 

تػػػوازف القػػػو  لممحافظػػػة عمػػػ  الوضػػػع الػػػراىف ويؤكػػػد عمػػػ  التمييػػػز بػػػيف ال يا ػػػتيف الداضميػػػة 

فػػػي حػػػيف تشػػػيد ال يا ػػػة الداضميػػػة تمركػػػزا ل ػػػمطة ا ػػػتعماؿ العنؼابينمػػػا تشػػػيد  والضارجيػػػةا

ال يا ة الضارجيةا تعدد مراكزىا ليصبح اليدؼ ىو المحافظة عم  بقػاء الدولػة فػي المجتمػع 

فضصوصػية العالقػات الدوليػة تتميػز   47)لي ال وضوي والػذي يتميػز بحريػة المجػوء لمقػوةا الدو 

 بالحرب غير المتوقعة وبال الـ غير الم تقر.

وعمومػػا فػػسف م يػػـو انمػػف لػػد  التقميػػدييف مػػرادؼ لألمػػف القػػوميانظرا لممػػأزؽ انمنػػي       

ؿ مب ػط فػسف انمػف الػوطني الذي تتعرض ليا الػدوؿ ب ػبب فوضػوية العالقػات الدوليةاوبشػك

ا فتعػد  48)أو القومي ىو "تأميف  المة الدوؿ مف أضطار ضارجية وداضميػة أو انييػار داضمػي"

                                                           

 .160  المرجع نفسوا ص. 46)
 .161  المرجع نفسو ا ص. 47)
  عبد الوىابا الكياليا "موسوعة السياسة".ج1ا ط2ابيروت:المؤ  ة العربية لمدرا ات و النشرا1990ا ص. 48)
331 .  
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بػػذلؾ الدولػػة والقػػيـ العميػػا المتمثمػػة فػػي ال ػػيادة الوطنيػػة والوحػػدة الوطنيػػة والترابيػػة المقومػػات 

 الواجب تأمينيا وضمانيا.

قد أ  ت نظرتيا انمنية عمػ  جعػؿ الدولػة ىػي وحػدة  لواقعية التقميديةومنو نجد أف ا       

التحميػػػؿا مػػػع العمػػػؿ عمػػػ  كي يػػػة المحافظػػػة عمييػػػا فػػػي ظػػػؿ عػػػالـ فوضػػػوي وغيػػػر م ػػػتقرا 

 وحمايتيا كذلؾ مف انضطار الميددة ل يادتيا ووحدتيا الترابية.

 Laويمكػػػػػػػف تعريػػػػػػػؼ انمػػػػػػػف بغيػػػػػػػاب التيديػػػػػػػدات واليشاشػػػػػػػةاأو ا نكشػػػػػػػاؼ"       

vulnérabilitéحيث يمكف وص و بأنو الوضعية التي   يشعر فييا انفراد أو الجماعػات  "ا

بػػػأنيـ ىػػػدؼ قابػػػؿ لالضتػػػراؽا فيػػػو إذف الشػػػعور بغيػػػاب التيديػػػد أو بػػػامتالؾ و ػػػائؿ تقميصػػػو 

ومواجيتػػو ومػػف ثػػـ, فػػسف الوضػػعية انمنيػػة بيػػذه الصػػورةا يمكػػف تقويتيػػا بال يا ػػات اليادفػػة 

  49)لمدفاع الع كري.

  الواقعيػػة التقميديػػة أف ال يا ػػة الدوليػػة ىػػي عبػػارة عػػف عالقػػات بػػيف الػػدوؿ ذات وتػػر       

المصػػالح المتعارضػػةا ممػػا يػػؤدي إلػػ  نشػػوب النزاعػػات والحػػروبا ويكمػػف الحػػؿ فػػي تػػوازف 

القػػو  فػػي ظػػؿ مجتمػػع فوضػػويا فالتيديػػد الػػذي ي ػػع  الم يػػـو الػػواقعي  حتوائػػو ذو طبيعػػة 

اجيتػػػػو بتطػػػػوير قػػػدرات الدولػػػػة الع ػػػػكريةا نف انمػػػػف ماديػػػةا وىػػػػو تيديػػػػد موضػػػوعي يػػػػتـ مو 

ىػػػو"أمف دولػػػة و بقائيا"اوىػػػذا التصػػػور الػػػذي حصػػػر التيديػػػدات الم ػػػتيدفة لبقػػػاء الدولػػػة فػػػي 

 الجانب الع كري فقطا جعؿ م يـو انمف محصورا كذلؾ في الجانب الدفاعي فقط.
                                                           
(

49
) David Dominique,  l'après- New York,  Paris: presses de sciences-po, la bibliothèque du citoyennes ,2002. p. 

37.    
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القػدرة الع ػكرية  صبح بػذلؾومنو ا تقرت ديمومة الدولة في قمب النظرية الواقعيةا وت       

مقيا ػػا لقػػوة الدولػػة وقػػدرتيا عمػػ  الػػدفاع عػػف أمنيػػا إزاء تيديػػد غيرىػػا ليػػا ممػػا يضمػػؽ مػػأزؽ 

انمػػف ب ػػبب الضػػوؼ المتبػػادؿ والت ػػابؽ فػػي مجػػاؿ الت ػػمح والػػدفاعا لضػػماف البقػػاء وانمػػف 

 لمدولة ضد أي تيديد تتعرض لو.

 أسس الواقعية التقميدية: -ب

لواقعيػػػة التقميديػػػة فػػػي تحديػػػدىا لموضػػػوع انمػػػف عمػػػ  مجموعػػػة مػػػف الم ػػػاىيـ ترتكػػػز ا       

 وا فتراضات التي يمكف اإلشارة إلييا كما يمي:

 :القتتتتتتوة 

يظير جميا أف القػوة الع ػكرية ىػي مقيػاس قػوة الدولةاوتتضػمف باإلضػافة إلػ  و ػائؿ        

بموما ية الممثمة لكؿ انبعػاد ان ا ػية الدفاع الع كريةا المكونات ال كانية والتكنولوجية والد

لقػػدرة الدولػػة عمػػ  الػػدفاع عػػف مصػػالحيا ضػػد التيديػػداتا وعػػادة مػػا تػػرتبط قػػوة الدولػػة بمػػد  

امتالكيػػا لممصػػادر الطبيعيػػة )المجاؿاالشػػعباالمعادف  والتػػي   يمكػػف فصػػميا عػػف التنظػػيـ 

إف القػوة ال عميػة لمدولػة   ال يا ي)المؤ  اتاطبيعة الحكـاا  تقرار والتجػانس المجتمعػي .

 تعني مجرد عممية جمع ليذه العناصرابؿ في القدرة عم  توظي يا.

وم يـو القوة معرؼ بالمصػمحة الوطنيػةا فكممػا زادت قػوة الدولػة كممػا مكنيػا ذلػؾ مػف        

تحقيػػػؽ مصػػػالح أكثراوكممػػػا زادت المصػػػالح دعػػػت الحاجػػػة لمزيػػػادة فػػػي قوتيا.ليػػػذا نجػػػد أف 
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قميػػدي لألمػػف مػػرادؼ لمقػػوة ويػػراىف عمييػػا فػػي المجػػاؿ الع ػػكرياوكذلؾ المصػػمحة الم يػػـو الت

الوطنيػػػػة فػػػػي الػػػػدفاع والمحافظػػػػة عمػػػػ  القػػػػيـ العميػػػػا لمدولةاوىػػػػذه انضيػػػػرة تجعػػػػؿ مػػػػف الدولػػػػة 

المحتكر الوحيد لمقوة دوف  ػواىااوليا  ػمطة ا ػتعماؿ العنػؼ المشػروع إزاء مواطنييػا والحػؽ 

 انت تحقؽ مصالحيا.في المجوء إل  الحرب إف ك

 :السيادة 

  فػي معظػـ Jaune Boudin ( "1596-1529دافػع عػف ىػذه ال كػرة جػوف بػوداف"       

ا حيػػػث تعاىػػػدت (1648)كتاباتػػػوا وقػػػد تبمػػػور ىػػػذا الم يػػػـو منػػػذ معاىػػػدة وا ػػػت اليا فػػػي عػػػاـ 

الػػػػدوؿ انوربيػػػػة عمػػػػ  عػػػػدـ التػػػػدضؿ فػػػػي الشػػػػؤوف الداضميػػػػة لبعضػػػػيا البعض.وتعػػػػرؼ  ػػػػيادة 

 ليا عم  أنيا: "ترتيبات مؤ  ية لتنظيـ الحياة ال يا ية معتمدة في ذلؾ عم  مبدأيف:وا ت ا

 انرض اإلقميميػػػةاومنع ال ػػػاعميف الضػػػارجييف مػػػف التػػػدضؿ فػػػي الشػػػؤوف الداضميػػػة لمػػػدوؿ".
فال ػػيادة إذف وحػػدة   تقبػػؿ التجزئػػةاحيث رتػػب المنظػػار الػػواقعي المحافظػػة عمػػ  ال ػػيادة (50)

 حة العميا لمدولة.في قمة عناصر المصم

 

 :الفوضتى. 

                                                           

 .452-451  محمدا كامؿ ليم امرجع سابقا ص ص. 50)
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يتواجد مصطمح ال وض  في قمػب الم يػـو التقميػدي لألمػف بقػدر تواجػد م يػومي القػوة        

والمصػػمحةاإذ يػػتـ عمػػ  أ ا ػػو تبريػػر كػػؿ  ػػموكيات الدولػػةا مشػػيرا بػػذلؾ لغيػػاب ال ػػمطة أو 

لح الػػػدوؿ فتضػػارب مصػػا( 51)الحكومػػة.وتر  الواقعيػػة أف ال وضػػ  ىػػي ميػػزة النظػػاـ الػػدولي.

وتعػػددىا يجعميػػا ت ػػع  لتحقيػػؽ أقصػػ  قػػوة ليااوكػػذا أمنيػػا ومصػػالحيا الوطنيػػةامما يجعميػػا 

 تتبع  موكا يعيد إنتاج فوض  النظاـ الدولي. وبذلؾ تعد الحرب حقا مف حقوؽ الدولة.

 :المعضمة األمنتية 

منيػاا ىي تمؾ الوضعية التػي تجػد فييػا الحكومػات ن  ػيا فػي مواجيػة مشػاكؿ تمػس أ       

وحيث يكوف الضيار صعبا بيف أمريف مت اوييف .وفي ىػذه الحالػة تصػبح الدولػة فػي وضػعية 

والتقميػؿ  جػد حرجػةافسما أف تضتػار مػا بػيف الزيػادة فػي القػوة الع ػكرية أو التنميػة ا قتصػادية

مػػػف الت ػػػمحا فا ضتيػػػار انوؿ قػػػد تكػػػوف لػػػو انعكا ػػػات  ػػػمبية عمػػػ  ا قتصػػػاد وكػػػذلؾ إثػػػارة 

لػػػػد  الجيرافاأمػػػػا الثػػػػاني قػػػػد يؤ ػػػػس اقتصػػػػادا قويػػػػا لكنػػػػو يظيػػػػر ضػػػػعؼ الدولػػػػة المضػػػػاوؼ 

لمجيرافافتضطر الدولة في انضير لزيػادة قوتيػا الع ػكرية وي ػمؾ غيرىػا ن ػس المػنير فتػزداد 

 التيديدات الضارجية مما يدفعيا لزيادة القوة مف جديد.

دييف يقتصػػػر عمػػػ  انمػػػف ن ػػػتضمص ممػػػا  ػػػبؽ أف م يػػػـو انمػػػف عنػػػد الػػػواقعييف التقميػػػ      

 القومي المرتبط بالقوة الع كرية الماديةا ب بب المأزؽ انمني. 

                                                           
                                                                                                                                                                                        
(51) Charles, Philippe David, Jean Jaques Roche," Théories de la sécurité, éditions  montchrestien ", paris :2002, 

p. 90.  
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وب بب الضوؼ مف الحروب الدائمة وكذا تكرار كارثتي الحربيف العػالميتيف كػاف عمػ         

الػػػدوؿ الت كيػػػر فػػػي إقامػػػة مػػػا ي ػػػم  بنظػػػاـ انمػػػف الجمػػػاعيا الػػػذي يعػػػد كػػػذلؾ إحػػػد   ػػػبؿ 

 52)ـو التقميدي .ضماف انمف بالم ي
 

إف ما ن تشػ و مػف الم يػـو التقميػدي لألمػفا ىػو حصػره فػي انمػف القػومي وفػي القػوة        

الع ػػكرية والػػدفاع عػػف الوضػػع الػػراىف واإلبقػػاء عمػػ  القػػوة فػػي يػػد الػػدوؿ الكبر .وتػػدفع حالػػة 

نظػر ال وض  المميػزة لموضػع الػدولي لالىتمػاـ بشػيء واحػد ووحيػد وىػو حمايػة الدولػة دوف ال

لم واعػػؿ اآلضػػريف و ا ىتمػػاـ بالنظػػاـ الػػدوليا ويعػػد أىػػـ نقػػد وجػػو لمواقعيػػة التقميديػػة ىػػو عػػدـ 

قدرتيا أو تمكنيػا مػف ت  ػير الظػروؼ الدوليػة الجديػدةا  وضاصػة منيػا التيديػدات التػي تمػس 

أمف الدولة وتيدد ا تقرارىا دوف أف تػدرجيا الواقعيػة ضػمف قائمػة التيديػدات المحصػورة فقػط 

 المادية منياا أي في القوة الع كرية وان اليب العني ة. في

 :التوسع في مفيوم األمن 

لقػػػد حػػػاوؿ بعػػػض المنظػػػػريف التقميػػػدييف فػػػي العالقػػػات الدوليػػػػة تػػػدارؾ النقػػػد الموجػػػػو         

لطػػػػرحيـ بعػػػػدـ احتوائػػػػو لمتيديػػػػدات الجديػػػػدة والمتمثمػػػػة أ ا ػػػػا فػػػػي انتشػػػػار ظػػػػاىرة النزاعػػػػات 

 قػػر وانمػػراض وانوبئػػةا اإلرىػػػابا وكػػذلؾ انضطػػار البيئيػػة التػػي بػػػدأت الداضميػػةا وت شػػي ال

فعػػال تزعػػزع ا ػػتقرار الػػدوؿا وكػػذا النظػػاـ الػػدولي. ول يػػـ ىػػذه الرؤيػػة نتعػػرض إلػػ  العناصػػر 

 التالية:
                                                           

 عبد الوىاب الكيالي. مرجع سابقا ص. 335 .  52)
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 التوسيع في طبيعة التيديدات: -1

ة التحػوؿ فػػي لقػد شػػكمت نيايػة الثمانينػػات وبدايػة الت ػػعينات مػف القػػرف الماضػيا بدايػػ       

ميػػداف الدرا ػػات انمنيػػة إذ بػػدأ الحػػديث عػػف إعػػادة النظػػر فػػي م ػػألة تو ػػيع م يػػـو انمػػف 

وعدـ حصره في اإلطػار الع ػكري فقػطا وذلػؾ بتو ػيع قائمػة التيديػدات إلػ  المجػا ت غيػر 

مكانيػػة اتضػػاذ مرجعيػػة لمدرا ػػات انمنيػػة مػػف غيػػر الدولػػة.ولـ يكػػف ممكنػػا  الع ػػكرية لمدولػػةا وا 

ث تغييػػر فػػي المنػػاىر انمنيػػة لػػو لػػـ تتغيػػر التيديػػدات المحػػددة لم يػػـو انمػػفا والحاجػػة حػػدو 

ومػػػف أىميػػػا اإلرىػػػػاب االتمػػػوث ااإلجػػػراـ اال قراانمػػػػراض   53) حتوائيػػػاا ولكي يػػػة إدراكيػػػػا. 

واليجػرةا أي تيديػدات ذات طػػابع غيػر مػاديا والتػػي تتجػاوز مكافحتيػا قػػدرة الدولػة بم ردىػػاا 

لػػذي شػػيده العػػالـ بعػػد نيايػػة الحػػرب البػػاردة مػػف أىػػـ الػػدوافع الرئي ػػية اليادفػػة ويعػػد التحػػوؿ ا

 إلجراء تو يع الم يـو التقميدي لألمف 

. 

 

 

 مراجعة مفيوم األمن في المنظور الواقعي: -2

                                                           

 .13  عبد النورا بف عنترا" البعد المتوسطي لألمن الجزائري الجزائر،أوربا والحمف األطمسي" مرجع سابق ا ص . 53)
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انضػذ بعػيف ا عتبػار التيديػدات الجديػدة وانبعػاد  الجديػدةحاوؿ منظرو الواقعيػة        

ف الػػواقعييف الجػػدد الػػذيف أكػػدوا عمػػ  ضػػرورة إدراج تيديػػدات الجديػػدة لألمػػف ا ومػػف بػػي

"الذي ير  أف انمف ليس مجرد كممػة تشػير Michael Delonأضر  نجد مايكؿ ديموف"

لمتحػػرر مػػف الضطػػر أوالتيديػػدا بػػؿ يعنػػي أيضػػا و ػػيمة  حتوائػػو وجعمػػو محػػدودا.وبما أف 

ة لمػػػػتحكـ فيػػػػو أو انمػػػػف أوجػػػػد الضػػػػوؼ فسنػػػػو يقتضػػػػي ضػػػػرورة القيػػػػاـ بػػػػسجراءات مضػػػػاد

فػػانمف م يػػـو غػػامض يحػػوي فػػي ن ػػس الوقػػت انمػػف والالأمػػف وىػػذا مػػا عبػػر  احتوائػػو.

  54) .والالأمفعنو ديموف بػ )

حيػػػػث يعػػػػرؼ ديمػػػػوف انمػػػػف مػػػػف ضػػػػالؿ طبيعػػػػة التيديػػػػداتا كمػػػػا أكػػػػد عميػػػػو الواقعيػػػػوف      

ؿ مػا بمقػدوره تشػكيؿ التقميديوفا إ  أنو لـ يحصره في التيديد الع كري بؿ أشار إل  كونو ك

ضطػر عمػػ  أمػػف الدولػػةا معتبػػرا أف اليػػدؼ مػف الممار ػػة ال يا ػػية ىػػو ضػػماف انمف.وىنػػاؾ 

كثيػػر مػػف الدرا ػػات انمنيػػة التػػي تبنػػت نظػػرة أو ػػع لألمػػف تشػػمؿ الجوانػػب الع ػػكرية وغيػػر 

 ثالث.الع كرية مثؿ بقاء الدولةا والشرعية ال يا يةا وا ندماجا و  يما في بمداف العالـ ال

وقػػد تبنػػ  يزيػػد صػػاي  فػػي درا ػػتو لألمػػف فػػي بمػػداف العػػالـ الثالػػثا صػػيغة وا ػػعة لألمػػف      

يجػاد  تشمؿ الدفاع عف القيـ الوطنيةا والوحدة الترابية وبقاء الدولة وضػماف  ػالمة ال ػكاف وا 

                                                           

  عبد النورا بف عنتر ا المرجع نفسو ص.14.  54)
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ظروؼ اقتصادية لمرضاء والح اظ عم  ا ن ػجاـ ا جتمػاعي والبنػاء الػوطنيا محػددا انبعػاد 

  55) جتماعية وا قتصادية وال كانية كأبرز جوانب انمف في ىذه البمداف . ا

وىكػػذا  ػػعت الواقعيػػة الجديػػدة المعتمػػدة عمػػ  رؤيػػة جديػػدة شػػاممةا وانطالقػػا مػػف طػػرح        

واقعػي يأضػذ بعػػيف ا عتبػار التػػدضالت والمػؤثرات ال يا ػية وا قتصػػادية والجغرافيػةا والتعبيػػر 

 إعادة مراجعة م يـو انمف. عف مرحمة جديدة إل 

مصػطمح انمػف المو ػع ي ػجؿ فػي النقػاش حػوؿ المراجعػة الم يوميػة لألمػف فػي ظػػؿ        

المنظػػػػور الػػػػواقعي اونجػػػػد مػػػػف بػػػػيف الػػػػذيف أجػػػػروا المراجعػػػػة عمػػػػ   ػػػػبيؿ المثػػػػاؿ   الحصػػػػر 

"التػي دعػت لمتو ػع فػي Helga Haftendornأفتنػدور"ىمجموعػة مػف الدار ػيف مػنيـ: إلقػا 

مح انمػػػػف مػػػػف أجػػػػؿ أف ي ػػػػتوعب الميػػػػاديف غيػػػػر الع ػػػػكريةا لكػػػػف دوف الضػػػػروج عػػػػف مصػػػػط

المنظػػور الػػواقعي. فيػػي تػػدعو حقػػؿ الدرا ػػات انمنيػػة لمتطػػور داضػػؿ حقػػؿ العالقػػات الدوليػػة 

" Edward Koloziejلتكػػوف الدرا ػػة لممصػػطمح أكثػػر شػػمولية.كما يقػػـو إدوارد كولوزيػػدج "

اإل ػػػتراتيجية وا ىتمامػػػات الع ػػػكرية لم ػػػاعميف ا ثػػػـ  بتو ػػػيع م يػػػـو انمػػػف ليشػػػمؿ المطالػػػب

تو يعو لمتيديدات المرتبطػة بػالتضمؼ ا قتصػادي والثقػافي والعممػيا فالدولػة أصػبحت ميػددة 

كذلؾ مف قبػؿ فػاعميف دضػريف غيػر الػدوؿا وبتيديػدات نابعػة مػف داضميػاا وأضػر  عبػر قوميػة 

 56)اد العالمي.ناتجة عف ا عتماد المتبادؿ والمتزايد في ا قتص
 

                                                           

 .57 عبد النورا بف عنترا "تطور م يـو انمف في العالقات الدوليةامرجع سابقا ص.55)
)

56
(Hélène viau, la théorie critique et le concept de sécurité en relations internationales, centre d'études des 

politiques étrangères et de sécurité, université du Québec à Montréal, Notes de recherches n°8 janvier 1999, pp-

29 -31. 
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وتبقػػػ  المراجعػػػة الم يوميػػػة فػػػي ظػػػؿ المنظػػػور الػػػواقعي الم ػػػجمة دائمػػػا فػػػي التصػػػور       

الػػواقعيا نف التو ػػيع تػػـ فقػػط لمتيديػػدات الضػػاغطة عمػػ  أمػػف الدولػػة وعمػػ  ا ػػتقرار النظػػاـ 

ةا الدوليا مبقيف عم  الدولة كوحدة التحميؿ لمعالقات الدولية وعم  فوضوية العالقات الدولي

لػػذا بقيػػت تحميالتيػػا مركػػزة عمػػ  الدولػػة وىػػو بػػذلؾ لػػيس م يومػػا معمقػػا كػػوف موضػػوع انمػػف 

 بقي في الدولة ومقتصرا عمييا.

 إعادة صياغة التصور لمفيوم األمن لدى الواقعيين الجدد:-أ

حػػػػاوؿ بعػػػػػض الػػػػػواقعييف الجػػػػػدد الػػػػػذىاب بعيػػػػػدا فػػػػػي تصػػػػػورىـ لم يػػػػػـو انمػػػػػف مػػػػػع          

" Robert Rotchenتنا ػػؽ المنظػػور الػػواقعي ومػػنيـ روبيػػر روتشػػف" المحافظػػة دائمػػا عمػػ 

الػػػػذي يػػػػػر  وجػػػػػود عػػػػدة مشػػػػػاكؿ مػػػػػع المقاربػػػػة التقميديػػػػػةا حيػػػػػث أف بعػػػػض الػػػػػدوؿ   تتػػػػػأثر 

بضػػػغوطات البنيػػػة العالميػػػةا و لكػػػف فػػػي المقابػػػػؿ تػػػربط ن  ػػػيا لتحديػػػد قػػػوة قػػػدراتيا والنظػػػػاـ 

 )57(التحديات انمنية لمشاكؿ  التنمية.الداضميا والتصور التيديديا فترتبط بيذه الصورة 

أنػػو مػػع نيايػػة الحػػرب البػػاردة وبػػروز التيديػػدات  "Barry Buzanويػػر  بػػاري بػػوزاف"      

الجديدةا والتحوؿ في طبيعة النزاعات التي غمب عمييا نمط الصراعات الداضميػةا مػع تراجػع 

مضتم ػػػةا أصػػبح المنظػػػار حػػدة النزاعػػات بػػػيف الػػدوؿا وتنػػػامي ظػػاىرة العولمػػة بكػػػؿ أبعادىػػا ال

الػػواقعي لألمػػف غيػػر كػػاؼ لمتعامػػؿ وتحميػػؿ طبيعػػة القضػػايا انمنيػػة المضتم ػػة والمعقػػدة والتػػي 

                                                                                                                                                                                     
 

(57) Taylor, Owen, des difficultés et de l'intérêt de définir et évaluer la sécurité humaine, http://www.unider-

org/pdf/auticles/pdf-art 2 197.pdf, p19. 
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تبتعػػػد تػػػدريجيا عػػػف الجوانػػػب الع ػػػكريةا وىػػػذا مػػػا ولػػػد الحاجػػػة لتو ػػػيع م يػػػـو انمف.وح ػػػب 

"ا فػػسف انمػػف يقتضػػي موضػػوعا مرجعيػػاا وذلػػؾ ا ػػتجابة لم ػػؤاؿ التػػالي:"أمف مػػاذا؟ بػػوزاف

فيجيػػب أمف"الدولػػة"ا لكػػف ذلػػؾ   يك ػػي نف تكػػوف ىنػػاؾ موضػػوعات مرجعيػػة أضػػر  لألمػػف 

محتممػػػػػػة أو كامنػػػػػػةا وليػػػػػػذا يتبنػػػػػػ  فػػػػػػي تحميمػػػػػػو ثالثػػػػػػة م ػػػػػػتويات:انفرادا الػػػػػػدوؿ والنظػػػػػػاـ 

الػدولي.وبرغـ اعترافػػو بوجػػود مرجعيػػة أضػر ا فسنػػو بقػػي واقعػػي التصػور بقولػػو بمركزيػػة الػػدوؿ 

وبػػػػرغـ ىػػػػذا يؤكػػػػد عمػػػػ  أف انمػػػػف يعنػػػػي البقػػػػاءا وقػػػػد ميػػػػػز  58)كمرجعيػػػػة موضػػػػوع انمػػػػف.

 "بوزاف"بيف ضم ة أبعاد أ ا ية لألمف وىػي:

 :المتقػابميف لميجػـو الم ػمح والقػدرات  ويتعمػؽ بالم ػتوييف المت ػاعميف أو األمتن العستكري

 الدفاعية وكذلؾ مدركات الدوؿ بنوايا بعضيا اتجاه البعض اآلضر.

 :التػي   تقرار الذي تتمتع بو مؤ  ات الدولة ونظـ الحكوماتويضص ا األمن السياسي

 ت تمد منيا شرعيتيا.

 :مرتبط بالموارد وان واؽ الضرورية لمح اظ بشػكؿ دائػـ عمػ  م ػتويات األمن االقتصادي

 مقبولة مف الرفاه و قوة  مطة الدولة.

 :فػػي ويضػػص قػػدرة المجتمعػػات عمػػ  إعػػادة إنتػػاج أنمػػاط ضصوصػػياتيا األمتتن االجتمتتاعي

 المغة والثقافةا اليوية الوطنية والدينية والعادات والتقاليد في إطار شروط مقبولة لتطويرىا و

 إ تمراريتيا.

                                                           
 (

58
 ( Barry, Buzan, people states and fear: an agenda for international security studies in the post –cold war 

era, London ,L. Rienner publishers, 1991, pp.18, 19. 
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ويتعمؽ بالمحافظة عم  المحػيط المحمػي والكػوني لكػؿ نشػاط إن ػاني.ورغـ إنتقػاد األمن البيئي:

عػػػدـ اىتمامػػػو  "بوزاف"لممنظػػػار الػػػواقعي فيمػػػا يضػػػص انمػػػف لػػػربط ىػػػذا انضيػػػر بػػػالقوة أ ا ػػػا

بالجوانػػب غيػػر الع ػػكريةا فػػسف تحميمػػو يبقػػ  واقعيػػا ضاصػػة مػػف حيػػث تبنػػي م ػػممة الطبيعػػة 

ومع ذلؾا يعد عممو بمثابة قطيعة مػع الطػرح الػواقعي التقميػدي   59)ال وضوية لمنظاـ الدولي.

 في نقطتيف أ ا يتيف وىما:

ة)إقتصػاديةاإجتماعيةا تو يع مجاؿ الدرا ات انمنية لتشػمؿ قطاعػات أضػر  غيػر ع كري-أ

 ثقافية وحت  بيئية  وبالتالي إمكانية ا عتماد عم  مرجعيات أضر  غير الدولة.

ىي قولو بوجود تيديدات لي ت موضػوعيةا فبسمكػاف الجانػب ا جتمػاعي مػثال أو البيئػي -ب

 أف يشكؿ تيديدا لبقاء الدولة بقدر ما تشكمو  القو  الع كرية لمدوؿ انضر .

نجػػد أف منظػػري الواقعيػػة الجديػػدة   يقػػروف بػػدورىـ بالتيديػػدات غيػػر الع ػػكرية  وىكػػذا      

الم ػػػجمة داضػػػؿ الدولػػػة والتػػػي   تشػػػكؿ ضػػػزاف عنػػػؼ م ػػػمح و  تيػػػدد ا ػػػتقرار النظػػػاـ  وبقػػػاء 

الدولةا كانزمات ا قتصادية وتدىور البيئة وانوبئة وال قر. وبيذا أبقت المحاو ت التو ػعية 

 الدولة كوحدة التحميؿ انولية والمرجعية الرئي ية لمدرا ات انمنية.لم يـو انمف عم  

 األبعاد الجديدة لألمن:-ب

                                                           

 .57  عبد النور بف عنتر ا تطور م يـو انمفا مرجع سابقا ص.59)
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بػػدأ م يػػـو انمػػف يأضػػذ أبعػػادا جديػػدة صػػعبة التحديػػد والتعريػػؼ أمػػاـ تعػػدد المشػػاكؿ         

 الوطنيػػة واإلقميميػػة والدوليػػة تزامنػػا مػػع تغييػػر المشػػيد الػػدولي بشػػكؿ نػػوعيا وىػػو مػػا أد  إلػػ 

إعػػادة النظػػر فػػي كافػػة ا فتراضػػات ان ا ػػية لممعادلػػة انمنيػػة فػػي العالقػػات الدوليػػة. فمػػف 

ناحية لـ يعد ال عؿ والتأثير في العالقػات الدوليػة حكػرا عمػ  الدولػة القوميػةا إذ أصػبح ىنػاؾ 

فاعموف دوليوف مف غير الػدوؿا كالمنظمػات الحكوميػة اإلقميميػة والدوليػة والمنظمػات الدوليػة 

الحكومية. ومػف ناحيػة أضػر  حػدث تحػوؿ فػي طبيعػة مصػادر التيديػد لمدولػة انمػةا إذ  غير

لػػـ يصػػبح التيديػػد الع ػػكري الضػػارجي ىػػو مصػػدر التيديػػد الوحيػػد نمػػف الدولػػة)كما ي تػػرض 

أنصػػار المنظػػار الػػواقعي ا وعجػػز المنظػػور التقميػػدي لألمػػف عػػف التعامػػؿ مػػع تمػػؾ التيديػػدات 

ي معظػػـ انحيػػاف غيػػر مرئػػي أو واضػػح كمػػا أف القػػوة الع ػػكرية   الجديػػدةا إذ أف التيديػػد فػػ

تصػػمح كػػأداة لمواجيػػة تمػػؾ اننمػػاط مػػف مصػػادر التيديػػد الػػذي قػػد ت ػػوؽ دثػػاره المػػدمرة دثػػار 

فمػػػػثال انتشػػػػار انوبئػػػػة و انمػػػػراض ت تػػػػؾ بحيػػػػاة العشػػػػرات مػػػػف  التيديػػػػد الع ػػػػكري المباشػػػػر.

ضطػػر مػػف ذلػػؾ أنػػو  يمكػػف ني دولػػة أف وان انشػػضاص فػػي مضتمػػؼ منػػاطؽ العػػالـ  ػػنويا ا

تغمػػػػػؽ حػػػػػدودىا أو أف ت ػػػػػتضدـ القػػػػػوة الع ػػػػػكرية لمحيمولػػػػػة دوف انتشػػػػػارىا. وبػػػػػذلؾ أصػػػػػبحت 

أضطارىػػا تتجػػاوز حػػدود الدولػػةا وكنتيجػػة ليػػذه الوضػػعية أصػػبح الم يػػـو التقميػػدي لألمػػف فػػي 

"ا  Kenneth Krauseحالػة تراجػعا وىػو مػا دفػع بالعديػد مػف البػاحثيف أمثػاؿ كنيػث كػروز"

" إلػػ  تبنػػي مواقػػؼ نقديػػة موجيػػة وأكثػػر راديكاليػػة إلعػػادة صػػياغة Ken Bothوكػػاف بػػوث"

 الموضوع المرجعي لألمف.
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 :المنظور الميبراليمراجعة مفيوم األمن في -3

مقػػرارا وعمػػ  الػػرأي العػػاـ فػػي الكثيػػر لصػػانعة اللقػػد أثػػر ال كػػر الميبرالػػي عمػػ  النضػػب        

الحػػرب العالميػػة انولػػ ا وقػػد عػػاد ىػػذا ال كػػر ل تػػرة وجيػػزة فػػي نيايػػة  مػػف الػػدوؿ الغربيػػة بعػػد

الحػػرب العالميػػة الثانيػػة مػػع و دة انمػػـ المتحػػدةا كمػػا شػػيدت نيايػػة الحػػرب البػػاردة انبعاثػػو 

  60).الميبراليةبعد أف أعمف زعماء الدوؿ الغربية عف و دة نظاـ دولي جديد تتزعمو القيـ 

تقميديوف أف الدوؿ ىي ال اعؿ انكثر أىمية فػي العالقػات الدوليػةا  ال الميبراليوفوير        

إ  أنيـ يقروف بأنو يوجد بجانب الدوؿ مجموعة مف ال اعميف الػدولييف المػؤثريف فػي النظػاـ 

الػػػدوليا كالمنظمػػػات الدوليػػػة المتعػػػددة انىػػػداؼ  والشػػػركات المتعػػػددة الجن ػػػيات ا وحتػػػ  

 ثيرىا متزايدا عم  ا تقرار النظاـ الدولي.الجماعات اإلرىابية التي أصبح تأ

أمػػػػا فيمػػػػا يضػػػػص قضػػػػية انمػػػػفا فيؤكػػػػد الميبراليػػػػوف عمػػػػ  أف ال ػػػػمـ يػػػػرتبط بانتشػػػػار       

الديمقراطيات في العالـ ا فالدوؿ الديمقراطية   تنػزع الحػروب با ػـ ال ػالـ.ومنو فسنػو كممػا 

 منظور الميبرالييف يتحقؽ مفزاد عدد الديمقراطياتا قمت احتما ت الحروبا فانمف مف 

  61)ضالؿ نشر المبادئ الديمقراطية.

 تصورات لممنظور الميبرالي: ةيوجد ثالث  

                                                           

  جوف بيميسا  تيؼ  ميثا "عولمة السياسة العالمية "ا تر:مركز الضمير لألبحاثاط0ادبي:مركز الضمير 60)
.201-202اص ص.3112لألبحاثا  

 

(
61

) Michael W. Doyle,”Liberalism and the End of the  Cold War”, available in: 

https://libraryoflights.files.wordpress.com/.../international-relations-theory-and-the-end-of-the-cold-war.pd  
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  الدولية الميبرالية: تعود أفكارىا إل  حركػة التنػوير فػي أوروبػاا تػؤمف أفكارىػا بسمكانيػة

ويػؿ أف يحقؽ العقؿ الحرية والعدالة وال الـ في العالقاتا وكػاف أبػرز أنصػارىا إيمان

   Jeremy Bentham. "(62و جيريمي بنتاـ" ا" Emmanuel Kantكانط"

  الميبرالية المؤ  اتية: بعد فشؿ عصبة انمـ في منع الحػرب العالميػة الثانيػةا بػرزت

ىنالؾ حاجة إل  إيجاد مؤ  ة دولية أضػر ا تكػوف أقػدر عمػ  تػوفير وضػماف ال ػمـ 

داة لألمػػف الجمػػاعي. وقػػد دعػػا دافيػػد وانمػػف الػػدولييفا فكانػػت ىيئػػة انمػػـ المتحػػدة كػػأ

فػػي منتصػػؼ القػػرف العشػػريف إلػػ  تعػػاوف فػػوؽ وطنػػي  "David Mitranyميترانػػي" 

      63)لحؿ المشاكؿ المشتركة.

  نظرية ال الـ الديمقراطي:ظيرت ىذه النظرية في ثمانينيات القرف الماضي فػي

"ا Bruce Russet" و بػػروس را ػػت" Michael Doyle كتابػػات مايكػػؿ دويػػؿ"

وت ػػػتند ىػػػذه النظريػػػة إلػػػ  مقالػػػة إيمانويػػػؿ كػػػانط المو ػػػومة بػػػػ :" التمثيػػػؿ الػػػديمقراطي 

   64)الجميػػػوريا التػػػزاـ إيػػػديولوجي بحقػػػوؽ اإلن ػػػاف والتػػػرابط العػػػابر لمحػػػدود الوطنيػػػة".

 إعادة صياغة التصور لمفيوم األمن لدى الميبرالية الجديدة:

ؤدي دورا جوىريػا فػي تحقيػؽ انمػف الػدولي ير  أنصار الميبرالية الجديدة أف المؤ  ات ت

ا وكذا الداضمي عبر ما أصبحت تممكو مف صالحيات ت مح ليا بضبط بعػض الجوانػب 
                                                           

   دف تيموثيا"الميبرالية"ا في : جوف بيميس و تيؼ  ميثا مرجع سابقا ص ص .62.204-202)
   المرجع نفسوا ص.63.231)
  جوف بيميس ا " انمف الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة"ا في : جوف بيمس و تيؼ  ميثا مرجع سابقا ص 64)

.234-232ص .  
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في الم ائؿ الداضمية كنتاج لمتحو ت التي م ت ال يا ػة العالميػة ا والتػي لػـ تعػد تجعػؿ 

 الدوؿ تتصرؼ بشكؿ من رد في  يا تيا الداضمية.

الميبػػػػػرالييف الجػػػػػدد ضصوصػػػػػا مػػػػػع نجػػػػػاح بعػػػػػض المؤ  ػػػػػات وقػػػػػد تعػػػػػززت أفكػػػػػار       

ا ندماجيػػة كاإلتحػػاد انوروبػػيا وحمػػؼ النػػاتو ا فػػي تطػػوير الػػنظـ انمنيػػة الم ػػتقرةا ومػػع 

أف الماضي ربما تميز بحروب م تمرة ا فسف العالقات الدوليػة شػيدت تغيػرات ىامػة فػي 

    65)التقميدية بيف الدوؿ. نياية القرف العشريف وفرت ال رص لتقميص المناف ة انمنية

ويعتمػػد الميبراليػػوف الجػػدد فػػي تصػػورىـ لم يػػـو انمػػف الػػدوليا عمػػ  أجنػػدة مو ػػعة       

مػػػػف حيػػػػث وحػػػػدات وم ػػػػتويات التحميػػػػؿا وأبعػػػػاد انمػػػػف الػػػػدولي. إذ أف المنظمػػػػات غيػػػػر 

الحكوميػػة وعبػػر الوطنيػػة لمنظمػػات حقػػوؽ اإلن ػػافا وجماعػػات حمايػػة البيئػػةا تمعػػب دورا 

  66)في صناعة ال يا ة العالميةا وقضايا انمف الدولي.ميما 

 : مقاربة األمن المجتمعي -4

تعتبػػر مجيػػودات الم كػػر بػػاري بػػوزاف الرائػػدة فػػي إدراج انمػػف المجتمعػػي ضػػمف حقػػؿ        

الدرا ات انمنيةا وكانػت بمثابػة أرضػية تػـ ا نطػالؽ منيػا لتو ػيع م يػـو انمػف بمػا يػتالءـ 

تمعيػػة التػػي أ ػػس ليػػا فػػي بدايػػة الثمانينػػات وذلػػؾ فػػي إطػػار التحػػو ت التػػي والمنطمقػػات المج

عرفيػػا العػػالـ بعػػد نيايػػة الحػػرب البػػاردةا وقػػد جػػاءت ىػػذه المرحمػػة بم يػػـو انتقػػالي لألمػػف مػػف 

                                                           

ماجستير غير منشورة، قسم  (  خالد معمري،"التنظير في الدراسات األمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة"، رسالة 65)

.42-42،ص ص. 3112العلوم السياسية، جامعة باتنة،  
Paul R. Viotti, Mark.v.Kauppi, « Internationale Relations theory », London: Allyn Bacon, 1999, p.199.  (

66
 ) 
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ومػف ىػذا  (67)الدولػة إلػ  المجتمػع مػع تركيػز ترقيػة ىػذا انضيػر إلػ  كونػو موضػوعا م ػتقال.

تمعات ويجعميا عرضػة لالضتػراؽ مػف طػرؼ بعػض الػدوؿا حيػث المنطمؽ يتزايد التيديد لممج

تػػر  ىػػذه انضيػػػرة أف وظائ يػػا تتغيػػػر دوف مراجعػػة ل ػػػيادتياا فػػي حػػػيف تػػر  المجتمعػػػات أف 

 )68(وغيرىػػػاا ىويتيػػػا ميػػػددة مػػػف طػػػرؼ العديػػػد مػػػف الظػػػواىر كالعولمػػػةا وتػػػدفقات اليجػػػرة....

ـ وعػػػاداتيـا نف اليجػػػرة فػػػي تمػػػؾ بينمػػػا يػػػر  الميػػػاجروف أنيػػػـ م ػػػتيدفوف بالتيديػػػد فػػػي قػػػيمي

المجتمعػػػات مػػػف شػػػأنيا أف تصػػػنؼ العالقػػػات اإلن ػػػانيةا حيػػػث ىنػػػاؾ مػػػف يجػػػب أف تشػػػعر 

ويمكػػف اإلشػػارة إلػػ  الكي يػػة التػػي ق ػػـ بيػػا )69(حيػػاليـ بالثقػػة وىنػػاؾ مػػف ي ػػتحيؿ معيػػـ ذلػػؾ.

ثػوؽا المجتمع انوروبي وىي عمػ  النحػو التػالي: فرن ػيا غربػيا أوروبػي كعػالـ مػؤتمف ومو 

وعػػالـ دضػػر وىػػو جزائرياتون يامصػػري ينظػػر إليػػو عمػػ  أنػػو م  ػػد لمتماثػػؿ الثقػػافي واليويػػة 

وفي ىذا ال ياؽ نجد أف انمف المجتمعػي يعنػي الوضػع انمنػي الػذي يكػوف فيػو   70(الثقافية.

جماعة ما, فيما يتعمؽ بشروط تطورىػا المجتمعػيا وفػي حالػة اليجػرة تصػبح اليويػات ميػددة 

وؿ بػػاري بػػوزاف ر ػػـ الضطػػوط العامػػة لمػػنمط الجديػػد لعالقػػات انمػػف فػػي فتػػرة مػػا لألمػػف. ويحػػا

ا والمبنيػة عمػػ  الميػددات اليوياتيػػة لألمػفا وقػػد ورد ىػذا فػػي مقػاؿ نشػػر 1990-1989بػيف 

تحػت عنواف:"ال يا ػة الواقعيػة فػي العػالـ  1990لو في مجمة الشؤوف الدولية انمريكية  نة 

العالمي في القرف الواحد والعشػريف". وقػد أشػار إلػ  ا حتمػا ت  الجديد: أنماط جديدة لألمف
                                                           

 بف عنترا عبد النورا البعد المتو طي لألمف الجزائري: الجزائر, أوربا, والحمؼ انطم يا مرجع سابق. ص ص. 25 (67)
– 26.  

   بف عنترا عبد النور االمرجع نفسو , ص. 68.25)
(

69
( Jef, Huysmans, The politics of insecurity fear, migration and asylum the EU, Routledj, London: 2006. 

p 05. . 

(
70

 ( Ibidem. 
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المتوقعة في إطار مػا ي ػم  بعالقػات شػرؽ/غربا إضػافة إلػ  ظيػور م يػـو العػالـ الثالػث. 

ولكػػػػػػف بعػػػػػػد ىػػػػػػذا أشػػػػػػار"باري بػػػػػػوزاف"إل  ضػػػػػػرورة مراجعػػػػػػة م يػػػػػػـو انمػػػػػػف المجتمعػػػػػػيا نف 

 )71(معناىا بعد انييار الكتمة الشرقية. التصني ات ال ابقة )شرؽ/غرب/العالـ الثالث  فقدت

فػػي إطػػار عالقػػة المركػػز بػػانطراؼا  وىنػػا يػػولي بػػاري بػػوزاف أىميػػة "لألمػػف المجتمعػػي"      

حيث يقوؿ:"انرجح أف يصبح انمف المجتمعي م ألة أكثر أىمية عما كػاف عميػو الحػاؿ زمػف 

ثر فػػػػػي أنمػػػػػاط ىويػػػػػة الحػػػػػرب البػػػػػاردة...وانمر يتعمػػػػػؽ بانضطػػػػػار ونقػػػػػاط الضػػػػػعؼ التػػػػػي تػػػػػؤ 

المجتمعػػػػات وثقافتيػػػػا" ا وىنػػػػا أشػػػػار إلػػػػ  كػػػػوف اليجػػػػرة أو مػػػػا  ػػػػماه بالتصػػػػادـ بػػػػيف اليويػػػػات 

وبالتػػػالي فػػػاليجرة مػػػف الجنػػػوب إلػػػ   )72(الحضػػػارية المتناف ػػػة أىػػػـ قضػػػيتيف فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ.

الشػػماؿ تشػػكؿ ضطػػرا عمػػ  أمػػف دوؿ المركػػزا وتيػػدد ىويتيػػا الحضػػاريةا أمػػا بالن ػػبة لمتصػػادـ 

لحضػػػاري فػػػي نظػػػره فيػػػو يكػػػوف بػػػيف الغػػػرب واإل ػػػالـ. وفػػػي ىػػػذا اإلطػػػار تػػػر  الباحثػػػة إلقػػػا ا

أفتنػػػدور أنػػػو يجػػػب مراجعػػػة وتو ػػػيع م يػػػـو انمػػػف وحقػػػؿ الدرا ػػػات انمنيػػػة فػػػي إطػػػار انمػػػف 

الشامؿا وىذا في نظرىا يتـ بسعادة النظر في أبعاد انمػف وم ػتوياتو وو ػائؿ تحقيقػو, إضػافة 

نائػػوا ومػػف أجػػؿ ذلػػؾ أكػػدت الباحثػػة ن  ػػيا أف م ػػاىيـ انمػػف ذات الطبيعػػة إلػػ  ا ػػتراتيجيات ب

اليوبزيػػػةا الكانطيػػػةا أو القرو يو ػػػية   تقػػػدـ براديغمػػػا أمنيػػػا منا ػػػبا و  ت  ػػػر بكي يػػػة مقنعػػػة 

. وفػػي رأي الباحثػػة فسنػػو مػػف  التغيػػرات فػػي العالقػػات انمنيػػة فػػي كثيػػر مػػف أجػػزاء العػػالـ اليػػـو
                                                           

محمد عابد الجابريا""القضايا في الفكر المعاصر العولمة - صراع الحضارات – العودة إلى األخالق – التسامح   71)
 الديمقراطية ونظام القيم – الفمسفة والمدنية"ا بيروت:مركز درا ات الوحدة العربيةا1998ا ص8.
)3  عمار حجارا" السياسة المتوسطية الجديدة لالتحاد االوربي ، استراتيجية جديدة الحتو اء جيوي شامل"ار الة 

.53ص.  2002ماج تيرا ق ـ العمـو ال يا ية و العالقات الدوليةا جامعة باتنةا  



63 
 

لدرا ات انمنية أثناء درا ة العالقات الدولية وذلؾ باعتماد مقاربػات الضروري تو يع مجاؿ ا

ومنظػػورات متعػػددة ا ضتصاصػػات بيػػدؼ صػػياغة م يػػـو شػػامؿ لألمػػف. وىػػذا ا قتػػراب يعػػود 

التيديػد عمػ  أنػو:" كػؿ  " Richard Ullman "عندما عرؼ ريتشارد اولماف(1983) إل  عاـ

يشػػي ل ػػكاف دولػػة مػػا أو تيديػػد نطػػاؽ الضيػػارات عمػػؿ ييػػدؼ ن ػػبيا إلػػ  تض ػػيض الم ػػتو  المع

المطروحػػػػػػة أمػػػػػػاـ حكومػػػػػػات الػػػػػػدوؿ أو الييئػػػػػػات غيػػػػػػر الحكوميػػػػػػة مػػػػػػف انفػػػػػػراد والمجموعػػػػػػات 

والمؤ  ػػػات داضػػػؿ الدولػػػة". وفػػػي تعري ػػػو ىػػػذا و ػػػع مػػػف دائػػػرة الصػػػ ات التػػػي تنػػػدرج ضػػػمف 

اـ الع ػػكري ميػػددات انمػػف بم يومػػو الشػػامؿ ويكػػوف بػػذلؾ قػػد أضػػرج انمػػف مػػف دائػػرة ا ىتمػػ

  " Brandi "ال يا ػػي إلػػ  دوائػػر تحميػػؿ مضتم ػػة ومتقاطعػػة. وىػػذا التقػػاطع أشػػارت إليػػو لجنػػة

حػوؿ التنميػة الدوليػة درا ػة لمعالقػة بػيف انمػف والتنميػػةا       1983حيػث جػاء فػي تقريػر ليػا  ػنة

دات وعمػ  وفي ىذا الصدد تقوؿ أف ا ضتالؼ بيف الدوؿ الغنية وال قيرة يمكف أف يضمؽ التيديػ

والمجاعػػات التػػي تشػػكؿ ضطػػرا عمػػ  الػػدوؿ ال قيػػرة والغنيػػة عمػػ   و الالم ػػاواة الالعدالػػةرأ ػػيا 

 )73(حد  واء ب بب اضتالؿ التوازف العالمي بيف المجموعتيف.

حػوؿ التنميػة الم ػتدامة الصػادر  ػنة   "Brundi Land "وىناؾ تقرير دضر صدر عف لجنة

والتحػػػػػػديات انضػػػػػر  لألمػػػػػػفا وىػػػػػي انضطػػػػػػار  ا عػػػػػالر نوعػػػػػػا دضػػػػػر مػػػػػػف التيديػػػػػدات1987

اإليكولوجية التػي يعرفيػا كوكبنػاا حيػث أف التحػو ت البيئيػة المتعمقػة بالمنػاخ وطبقػة انوزوف 

ا قتصػػادي )الصػػراع عمػػ  المػػواردا – ػػتؤدي ح ػػب البػػاحثيف إلػػ  تيديػػد التػػوازف ا جتمػػاعي

ا قتصػػػادي وا جتمػػػاعي  اليجػػػرة ن ػػػباب بيئيػػػة  ومػػػا ينجػػػر عنيػػػا مػػػف اضػػػتالؿ فػػػي القطػػػاع
                                                           
)

73
(Charles Philippe David , op cit ;p. 116.  
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لمدوؿ... .باإلضػػػػافة إلػػػػ  التقريػػػػريف ال ػػػػابقيفا ورد تقريػػػػر دضػػػػر وىػػػػو تقريػػػػر انمػػػػـ المتحػػػػدة 

ا وقػػػػد أورد  ػػػػتة تيديػػػػدات شػػػػاممة لألمػػػػف وىػػػػي (1994)الصػػػػادر  ػػػػنة " UNDP "اإلنمػػػػائي

تيديػػػػػدات غيػػػػػر ع ػػػػػكرية تػػػػػتمضص في:التزايػػػػػد الػػػػػديمغرافيا انزمػػػػػات ا قتصػػػػػاديةا اليجػػػػػرة 

وقػػد أك ػػب ىػػذا )74(يػػةا تػػدىور الظػػروؼ البيئيػػةا اإلرىػػاب الػػدوليا تجػػارة المضػػدرات.الجماع

التقريػػػر انمػػػف صػػػ ة "العالميػػػة" إضػػػافة إلػػػ  صػػػ ة "الشػػػمولية"ا ومػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽ نقػػػوؿ أف 

انمػف عنػدما يكػوف معرضػا لمتيديػد فػي أي مكػاف يػؤثر عمػ  النػاس فػي كػؿ مكػافا وبالتػالي 

تا الصػػػراعات اإلثنيػػػةا الت كػػػؾ ا جتمػػػاعيا اإلرىػػػابا التمػػػوثا فالتيديػػػدات التاليػػػة:المجاعا

 التجارة بالمضدراتا والتي   يمكف حصرىا داضؿ الحدود الوطنية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(

74
(Charles, Philippe David , Jean Jacques Roche, op.cit. p. 117. 
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 المطمب الثالث :المقاربات الجديدة لمفيوم األمن

نظػػػرا لمقصػػػور الػػػذي كانػػػت تعػػػاني منػػػو المقاربػػػات التقميديػػػة فػػػي فيػػػـ وت  ػػػير قضػػػايا         

 ة العالمية في فترة الحرب الباردةا اتجو انكاديميوف إل  البحث عف أطر نظرية جديػدة ال يا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           قػػػػادرة عمػػػػ  فيػػػػـ قضػػػػايا العالقػػػػات الدوليػػػػةا ومػػػػف أىػػػػـ ىػػػػذه المقاربػػػػات نجػػػػد النقديػػػػة والبنائيػػػػة                                            

 و مقاربة انمف اإلن اني لبرنامر انمـ المتحدة اإلنمائي.

 :النظرية النقدية  -1

 :السياق التاريخي لظيور وتطور النظرية النقدية -أ

لنقديػػػػة مػػػػف مجموعػػػػة مػػػػف انطػػػػر ال م ػػػػ ية كػػػػاف عمػػػػ  رأ ػػػػيا لقػػػػد تطػػػػورت الدرا ػػػػات ا      

المارك ػػػيةا التػػػي ت تػػػرض وجػػػود عالقػػػة جدليػػػة صػػػراعية بػػػيف انطػػػراؼ انضػػػعؼ اجتماعيػػػا 

. وح ػػب النقػػدييف فػػسف الظػػاىرة ا جتماعيػػة ت يػػـ فػػي  ػػياقيا التػػاريضيا ا ر ػػتقراطيةوالطبقػػة 

 . 75)  النقدية وبالتالي فسنو يمكف مالحظة تأثير واضح لممارك ية عم

لقػػد بػػرزت النظريػػة النقديػػة فػػي قالػػب نقػػدي يرمػػي إلػػ  إعػػادة ىيكمػػة وتق ػػيـ التنظيػػر فػػي      

العالقػػات الدوليػػةا و تبنييػػا لطروحػػات أنطولوجيػػػةا واب ػػتمولوجية ومنيجيػػةا تضتمػػؼ إلػػ  حػػػد 
                                                           

(75 : عميػو مػف الموقػعمتحصػؿ   ىشاـ القػرويا "النظريػة النقديػة ا جتماعيػة"ا  www.rezgrarr.com تػـ تصػ ح الموقػع  
( :   3102/12/33يـو

http://www.rezgrarr.com/
http://www.rezgrarr.com/
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ريف كبيػػر عػػف انن ػػاؽ التػػي تبنتيػػا ا تجاىػػات النظريػػة الت  ػػيريةا وىػػي نتػػاج ل ريػػؽ مػػف منظػػ

ألمػػافا يعػػيش أغمػػبيـ فػػي المن ػػ  بالو يػػات المتحػػدة انمريكيػػة فػػي عشػػرينيات القػػرف العشػػريفا 

 . 76) (Frankfurt School)وقد عرؼ ىذا ال ريؽ با ـ مدر ة فرانك ورت 

لقػػد بػػدأت معػػالـ النظريػػة النقديػػة كمقاربػػة جديػػدة لدرا ػػة العالقػػات الدوليػػة تظيػػر منػػذ         

" مقالػة بعنػواف "الت كيػر حػوؿ م ػتقبؿ Robert coxب روبػرت كػوكس"ا عنػدما كتػ1976عاـ 

النظاـ الدولي"ا الذي أظير مف ضاللو غياب الضاصية النقديػة إل ػيامات النظريػات الوضػعية 

أعاد طرح ال ؤاؿ بدقة أكثر: " النظريػة ىػي دومػا لشػضص  1981في العالقات الدوليةا وفي 

دايػػة الت ػػعينيات ا وقػػد انضػػـ عػػدة كتػػاب إلػػ  مػػا ومػػف أجػػؿ ىػػدؼ معػػيف" ا ثػػـ تو ػػعت مػػع ب

 Geovani"ا و جيوفػػػاني أروغػػػي "Stephen Gillجانػػػب كػػػوكس مثؿ: ػػػتي ت جيػػػؿ "

Arrughi" (77  ذا كػػاف كػػػوكس ي ضػػؿ التيػػػار التػػػاريضي فيػػذا ننػػػو يطمػػح إلػػػ  نظريػػػة ذات ا وا 

 . 78)مبادئ عالمية

 التصور المرجعي لألمن لدى المدرسة النقدية: - أ

نػػت تحمػػيالت "بػػوزاف" فيمػػا يضػػص تو ػػيع مجػػاؿ انمػػف إلػػ  قطاعػػات أضػػر  لقػػد مك        

جديػػدة وكػػذلؾ بسدضالػػو موضػػوعات جديػػدة مرجعيػػة مثػػؿ الػػدوليا اإلقميمػػيا المجتمػػع وال ػػردا 

                                                           

  عبد الناصر جنػدلي ا" إنعكاسات تحول النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة عمتى االتجاىتات النظريتة فتي العالقتات 76)
 الدولية"ا ر الة دكتوراها ق ـ العمـو ال يا ية و العالقات الدولية اجامعة الجزائرا 3111 اص ص.202ا 202.
)

77
( Frédirick Guillaume Duffour, "Aperçu du contribution des néo gramsciens et des théories critiques au 

tournant réflexif des théories de la sécurité", sur site:  

   www.conflicts.or/document1531-html.(10/01/2013) . 
)

78
) Poplod Domian, "Histoire des idées en relations internationals",  rus :                     

       www.doc-iep.univ-lyon2.fr-ressources/documents/popolod/thèse body.htm.    (10/01/2013). 
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مػف تشػكيؿ ىمػزة وصػؿ بػيف الدرا ػػات التقميديػة والدرا ػات النقديػة لألمػفا وواقعيتػو الجديػػدةا 

والتػػي  ػػميت "بالدرا ػػات النقديػػة لألمػػف"ا   79)اغف".وميػػد الطريػػؽ نصػػحاب "مدر ػػة كوبينيػػ

 حيث ينتمي أعضاؤىا إل  دفاؽ مضتم ة مف الواقعية الجديدةا البنيوية والحداثة.

دراج       لقػػد صػػرح النقػػديوف بػػرغبتيـ فػػي إحػػداث القطيعػػة مػػع الرؤيػػة الكال ػػيكية لألمػػفا وا 

ا إ  أنيػػـ ات قػػوا فػػي نقػػاط مجػػاؿ أو ػػع لمواضػػيع أضػػر  كحقػػوؽ اإلن ػػاف. ورغػػـ اضتالفػػاتيـ

تحميميةا كاقتراحيـ تغيير المقاربة اآللية لألمف إل  مقاربة تأمميةا ولـ يعد بػذلؾ انمػف يعنػي 

نمػػػا أيضػػػا اتضػػػاذ المرجعيػػػة انن ػػػب لبنػػػاء المقاربػػػات  عنػػػدىـ التركيػػػز فقػػػط عمػػػ  التيديػػػدا وا 

 اليادفة إلظيار  بؿ تحقيؽ انمف في مضتمؼ الم تويات.

 ع  الدار وف والم كروف إل  تجاوز حالة الركود ال كري الذي صاحب النظريػات  لقد      

التقميديػػة ومحاولػػة تصػػوير نظريػػة جديػػدة تت ػػاد  النقػػد الموجػػو ل ػػابقاتيا فمػػـ يعػػد ممكنػػا إذف 

إقامة الدرا ات انمنيػة مػف ضػالؿ وضػع الدولػة واتضاذىػا مرجعيػة ليػاا كػوف الم ػألة انمنيػة 

نمػػػا فيمػػػا يجػػػب أف لػػػـ تعػػػد تعنػػػي مجػػػرد  التو ػػػيع فػػػي التيديػػػدات التػػػي تمػػػس بػػػأمف الدولػػػةا وا 

"انمف اإلن ػػػػاني"ا وتيػػػػدؼ النظريػػػػة النقديػػػػة إلػػػػ  إعػػػػادة  يػػػػؤمفا لػػػػذا يجيػػػػب النقػػػػديوف بم يػػػػـو

أكثػػػرا لتمكػػػيف ال ػػػرد مػػػف التحػػػرر ممػػػا  صػػػياغة العالقػػػات الدوليػػػة فػػػي توجػػػو أضالقػػػي وشػػػامؿ

                                                           
                                                                                                                                                                                     

     (
79

) Marie – Hélène labbe ," les novelles dimensions de la Sécurité" ,politique étrangère ,n 04 ,hiver 

1999/2000 ,p918. 
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ا جتماعيػة والثقافيػة والمحتػو  التػاريضيا إذ يعػد  ييددها مدرجة الدرا ػات الضػرورية لألبعػاد

 كؿ بناء لمعالـ ال يا ي نتاج تقاطع ىذه انبعاد.

  يضػػع الدولػػة فػػي  "John Burtonوعمػػ  ضػػالؼ غيػػرها نجػػد أف جػػوف بورتػػوف "       

نمػػػا اإلن ػػػافا وعػػػدـ إشػػػباع الحاجػػػات ان ا ػػػية فػػػي النظػػػاـ الػػػداضمي  مركػػػز الحيػػػاة الدوليػػػة وا 

 بب التوترات الدولية. كما ينطمؽ مضططو مف اإلن اف ومػف حاجاتػو ان ا ػية -ح بو-ىي

 80)لموصوؿ إل  المجتمع العالمي.
 

" مف أبرز المنظػريف النقػدييفا إذ يػر  أف الدولػة   Ken Boothكما يعد كاف بوث"        

در ينبغػػي أف تبقػػ  المرجعيػػة انولػػ  لألمػػفا كونيػػا أصػػبحت فػػي الكثيػػر مػػف الحػػا ت المصػػ

انوؿ لمتيديػػد لمكثيػػريف ممػػف يعيشػػوف تحػػت  ػػمطتيا بػػد  مػػف أف تكػػوف حار ػػة أمػػنيـ. فيػػو 

بذلؾ يو ع تصوره لألمف والذي يتجاوز التيديد الع كريا وىو بػذلؾ يػدعـ فكػرة كػوف انمػف 

  81)اإلن اني أكثر أىمية مف أمف الدولة.

تيـ فػي تحديػده وتعري ػو بدقػةا ويصعب تحديد م يـو انمف لد  النقدييف نظرا  ضتالفا      

البنػ  ن  ػيا تشػكمت بوا ػطة اتحػاد انفػراد. وقػد ا ػتعمؿ  مػا يجػب أف يػؤمف ليػذا ال ػردا نف

مضتم ػافا نف الحػديث عػف ال ػرد ىػو  إنيمػابػن س معنػ  اإلن ػاف إ   النقديوف مصطمح ال رد

تػػو  اجتمػػاعي الػػدفاع عػػف انمػػف ال ػػردي كمػػا نجػػده بقيمػػو ومصػػالحو الضاصػػة المالزمػػة لمح

                                                           
Jean, Jaques

 
roche, théories des relations internationales, 5éme édition, Montchrestien

,  
Paris

:
 
2004. P. 113  ( 80  

Phiippe, David et Roche, OP.Cit, P. 107.  ( 81   



69 
 

ويعنػػي انمػػف عنػػد النقػػدييف غيػػاب التيديػػد والتحػػرر مػػف  82)وتػػاريضي معػػيفا وكأنيػػا بديييػػة.

اإلكراىػػػات الماديػػػة واإلن ػػػانية التػػػي تمنػػػع انفػػػراد مػػػف القيػػػاـ باضتيػػػاراتيـا فقػػػد تكػػػوف الحػػػرب 

 ميػػددة لألمػػػف اإلن ػػانيا إ  أف ال قػػػر والعنػػؼ ال يا ػػػي والكػػوارث الطبيعيػػػة وانمػػراض ىػػػي

 كذلؾ تيديدات ومعوقات لتحرير ال ردا وبالتالي تيديدات لألمف في مضتمؼ م توياتو.

لـ يقـ النقديوف بمجرد تو يع الم يـو التقميدي لألمفا بؿ عمموا عمػ  تغييػر الموضػوع       

المرجعػػػي لألمػػػف مػػػف الدولػػػة إلػػػ  ال ػػػردا بوضػػػع ىػػػذا انضيػػػر فػػػي قمػػػب النقػػػاش الػػػدائر حػػػوؿ 

. فالنظريػػػة النقديػػػة تحػػػاوؿ إقصػػػاء الدولػػػة مػػػف كونيػػػا ذات ان ػػػبقية فػػػي مرجعيػػػات  الم يػػػـو

انمػػفا مركػػزة أكثػػر عمػػ  ا عتمػػاد المتبػػادؿ وظػػاىرة العبػػر قوميػػة ل واعػػؿ دضػػريف مػػف غيػػر 

 الدولةا فيـ يضعوف م يـو انمف اإلن اني بد  مف أمف الدولة.

 : النظرية البنائية  -2

ه نظري جديدا ولكنيا في واقػع انمػر اتجػاه قػديـ فػي تػاريخ غالبا ما ينظر لمبنائية كاتجا      

ال كر ال يا ي ترجع أصولو إل  القرف الثامف عشر في كتابػات الم كػر اإليطػالي جيامباتي ػتا 

"ا الػػػذي يػػػر  أف العمػػػـ الطبيعػػػي مػػػف صػػػنع اهللا بينمػػػا العػػػالـ Giambattista vicoفيكػػػو"

 التاريضي ىو مف صنع اإلن اف.

البنائيػػػة بػػػرزت كنظريػػػة قائمػػػة بػػػذاتيا فػػػي العالقػػػات الدوليػػػة مػػػع نيايػػػة الحػػػرب غيػػػر أف       

البػػاردةا وبالتحديػػد مػػع أواضػػر الثمانينيػػات مػػف القػػرف العشػػريفا ب ػػبب إض ػػاؽ نظريػػات ا تجػػاه 

                                                           

(3 Viaeu, OP.Cit, P.39  
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الت  يري فػي التنبػؤ بنيايػة الحػرب البػاردة  ػممياا ونجػاح البنائيػة فػي ذلػؾ )كمػا  ػبؽ الػذكر ا 

 Nicholas)التصػػور البنػػائي فػػي العالقػػات الدوليػػة نيكػػو س أونػػوؼ  وكػػاف مػػف ابػػرز دعػػاة

Onuf)  الػػذي يعػػد أوؿ مػػف ا ػػتعمؿ مصػػطمح البنائيػػة فػػي كتابػػو "عػػالـ مػػف صػػنعنا" منتقػػدا فيػػو

 Alexander)وانػػػػدت  وألك ػػػػندرا  Waltz)والتزالجديػػػػدة لػػػػ واقعيػػػػة الأفكػػػػار وفرضػػػػيات 

Wendt)83) 1992ة ا ىذا انضير الذي لقب بأب البنائية  ن . 

 المنطمقات الفكرية لمبنائية:-أ

 تنطمؽ البنائية مف ا فتراضات ان ا ية التالية:    

 الدوؿ ىي الوحدات ان ا ية لمتحميؿ. -1

 البن  ان ا ية لمنظاـ القائـ عم  الدوؿ . (Inter-subjectivity)تذاتانية  -2

جتماعيػػة ضػػمف تتشػػكؿ ىويػػات ومصػػالح الػػدوؿ فػػي إطػػار ن ػػؽ متػػرابط ب عػػؿ البنػػ  ا  -3

 النظاـ الدولي.

 مف ضالؿ ما  بؽ  نتعرض إل  أىـ المنطمقات ال كرية ليذه النظرية والتي تتمثؿ فيما يمي:

 (Acteur/Structure)التداخل بين الفاعل/البنية -1-أ

لقػػد حاولػػت البنائيػػة إيجػػاد حػػؿ إلشػػكالية عالقػػة ال اعػػؿ بالبنيػػة أو الموضػػوعا فعمػػ           

الت  ػػػيريةا تػػػر  البنائيػػػة أف لمبنيػػػة أربػػػع ضصػػػائصا فيػػػي حقيقيػػػة لتواجػػػدىا  عكػػػس النظريػػػات

ضػػمف زمػػف تػػاريضي حقيقػػيا واجتماعيػػةا وتذاتانيػػةا باإلضػػافة إلػػ  أنيػػا عبػػارة عػػف م ػػار أو 

عمميػػة أكثػػر منيػػا  ػػببا فػػالبن  الدوليػػة كال وضػػ  مػػثال لػػيس ليػػا وجػػود أو دثػػار بمعػػزؿ عػػف 
                                                           

   عبد الناصر جندلي ا مرجع سابق ا ص ص .233ا 83.232)
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ا جتماعيػػةا لػػذا فالبنيػػة لي ػػت  ػػببا كمػػا ىػػي عنػػد والتػػز  انفكػػار المتبنػػاة مػػف طػػرؼ ال واعػػؿ

 . 84)ولكنيا م ار أو عممية م توحة لبناء معن  مشترؾ

ويشػػير مشػػكؿ ال اعؿ/البنيػػةا كثنائيػػة تتصػػؿ بم ػػتو  التحميػػؿ إلػػ  البحػػث عػػف أفضػػؿ  

 . 85)تصور العالقة بيف الدولة والنظاـ الدولي وال اعميف اآلضريف

 ل موكاتنا ح ب تصورات واندت مف ثالث عناصر أ ا ية ىي: وتتشكؿ البنية المنظمة

عبػػػػر المعػػػػارؼ والمعػػػػاني الجماعيػػػػة المشػػػػتركة والمنبثقػػػػة عػػػػف الت اعػػػػؿ بػػػػيف ال واعػػػػؿ  -0

 ا جتماعية.

المصػػػادر الماديػػػةا والتػػػي   تتضػػػذ معنػػػ  صػػػبغةا أو   تبػػػرز قيمتيػػػا ال عميػػػة إ  مػػػف  -3

 يـ.ضالؿ تأويالت ال اعميف التي تنعكس عم  ممار ات

 . 86)ممار ات أو  موكات ىؤ ء ال اعميف -2

  أىمية اليوية، األفكار، المصمحة:  -2-أ 

تتشػػػكؿ ىويػػػات ومصػػػالح الػػػدوؿ فػػػي إطػػػار ن ػػػؽ متػػػرابط ب عػػػؿ البنػػػ  ا جتماعيػػػة      

ضػػػمف النظػػػاـ الػػػدوليا وىػػػذا يعنػػػي أف م يػػػومي اليويػػػة  والمصػػػمحة  وانفكػػػارا مػػػف بػػػيف أىػػػـ 

ائييفا فيػػػـ يػػػروف أف كػػػؿ دولػػػة تتمتػػػع بيويتيػػػا الضاصػػػة المشػػػكمة اندوات التحميميػػػة عنػػػد البنػػػ

اجتماعيػػػا عبػػػر المعػػػاييرا القػػػيـا وانفكػػػار المؤ  ػػػاتية لمبيئػػػة ا جتماعيػػػة التػػػي تت اعػػػؿ فييػػػا 
                                                           
)

84
) Dan, O'meara, Théories des relations internationales: contestations et résistances ,Québec: Athéna 

Editions, 2007, P.185. 

)
85

) George Roberson, "Social constructivism applied", in site internet: 

www.ukc.al.uk/politics/publications/journals/evwp/koso.htm.(10/01/2013). 

   عبد الناصر جندليا مرجع سابق اص.001. 86)
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الػػدوؿا فالػػدوؿ تتمتػػع بيويػػة مؤ  ػػية تولػػد مػػف ضالليػػا أىػػدافيا الرئي ػػية كػػانمف وا  ػػتقرار أو 

قيػػػؽ مثػػػؿ ىػػػذه انىػػػداؼ عمػػػ  ىوياتيػػػا ا جتماعيػػػة أي كيػػػؼ التنميػػػة ا قتصػػػاديةا ويعتمػػػد تح

تنظػػػر الػػػدوؿ لن  ػػػيا فػػػي مقابػػػؿ الػػػدوؿ انضػػػر  فػػػي المجتمػػػع الػػػدوليا وعميػػػو فيػػػي تقػػػـو ببنػػػاء 

ا فبينمػا عجػزت ا تجاىػػات الت  ػيرية عمػػ   87)مصػالحيا الوطنيػة عمػػ  أ ػاس ىػذه اليويػػات. 

لدوليػة مثػؿ: كيػؼ تمكػف ال ػاعموف فػي تقديـ إجابػات واضػحة عمػ  أ ػئمة ىامػة فػي العالقػات ا

العالقات الدولية مف تكويف ىوياتيـ الحاليةا والمصالح المتولدة عنيا؟.وكيؼ  ػيجري التغييػر 

الم ػػػتقبمي فػػػي المصػػػالح وفػػػي اليويػػػات؟ ا فػػػسف البنائيػػػة ا ػػػتطاعت اإلجابػػػة عمػػػ  الكثيػػػر مػػػف 

وية الدولة وتحديد ماىيػة ن  ػيا ان ئمة التي لـ تجد ليا جوابا لد  الت  يرييفا فيي تر  أف ى

متغيرة ولي ت ثابتةا وتعتمد عم  انطر التاريضيػة والثقافيػة والحضػارية وا جتماعيػةا لػذا فػسف 

    88)فيـ اليوية محوري ل يـ ال يا ة العالمية. 

وعمػػػ  العكػػػػس مػػػف الػػػػواقعييف الػػػػذيف يػػػروف أف المصػػػػالح محػػػػددة  ػػػم اا فػػػػسف البنػػػػائييف 

مصالح تقتضي وجػود اليويػاتا فال اعػؿ   يمكنػو أف يحػدد مصػمحتو مػف يعتقدوف بتغيرىا. فال

ا وتؤكد عم  كي يػة تعامػؿ اليويػات مػع الطريقػة التػي ت ػتوعبيا  89)دوف أف يعرؼ أو  مف ىو

الوحدات ال يا ية )الدوؿ  وت تجيب لمطالبيػا ولمؤ  ػاتيا. وأصػبح بشػكؿ أكثػر وضػوحا مػع 

صػػراع مػػف صػػراع بػػيف الػػدوؿ أثنػػاء الحػػرب البػػاردة إلػػ  بػػروز قضػػايا انقميػػاتا بعػػدما تحػػوؿ ال

                                                           

   مارتف غري يسا تيري أوكالىافا مرجع سابقا ص.87.014)
   ح يف الحاج عمي محمدا "العالـ المصنوع: درا ة في البناء ا جتماعي لم يا ة العالمية"ا مف موقع:88)
www.fikria..org/mogala/16/1-1.htm.(12/01/2013). 
)

89
) Daria Battistella, Op.Cit,  P.299. 
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ا وقضػػػايا اإلرىػػػاب الػػػدوليا وىػػػو  90)صػػػراع داضػػػؿ الػػػدوؿ فػػػي مرحمػػػة مػػػا بعػػػد الحػػػرب البػػػاردة

التطػػػور الػػػذي عاينتػػػو البنائيػػػة فػػػي تركيزىػػػا عمػػػ  انفكػػػار والقػػػيـ والمعػػػايير وىػػػو الت  ػػػير الػػػذي 

عات اإلثنيػػة والعرقيػػة التػػي بػػرزت يواكػػب الصػػراع الحضػػاري بم يومػػو المعاصػػر وكػػذا الصػػرا

 . 91)عم  ال احة الدولية عقب ا نييار ال وفياتي وت كؾ المنظومة ا شتراكية

 :التصور البنائي في مواجية التصور الواقعي-ب

تأ ي ػػا لالفتراضػػات البنائيػػة ال ػػابقة الػػذكرا يمكػػف أف ن ػػجؿ بػػأف البنائيػػة تتميػػز عػػف  

قػػع ح ػػب توزيػػع القػػو  المػػاديا معتمػػدة فػػي ذلػػؾ عمػػ  الواقعيػػة مػػف حيػػث عػػدـ تحديػػدىا لموا

انفكػػار والعالقػػات ا جتماعيػػة بػػيف البشػػر التػػي تجػػد مصػػدرىا فػػي الػػوعي اإلن ػػاني أو بعبػػارة 

أضػػػر ا وبعكػػػس العقالنيػػػيفا فػػػسف البنػػػائييف ينظػػػروف لمواقػػػع نظػػػرة تذاتانيػػػةا ننػػػو حصػػػيمة ذلػػػؾ 

 . 92)تقدات والقيـا تصاؿ ا جتماعي الذي يك ؿ لو بتقا ـ بعض المع

إف أىـ ما ت ػتند إليػو البنائيػة كحجػة لنجاحيػا ىػو تنبؤىػا بنيايػة الحػرب البػاردة بطريقػة  

 ممية عم  عكػس النظريػات الت  ػيرية وعمػ  رأ ػيا الواقعيػة التػي فشػمت فػي ذلػؾا ممػا  ػاىـ 

                                                           

  عبػػد الناصػػر جنػػدلي، التنظيتتر فتتي العالقتتات الدوليتتة بتتين االتجاىتتات التفستتيرية والنظريتتات التكوينيتتةاالجزائػػرادار 90)
.232ص. ا3118ا0الضمدونية لمنشر و التوزيعاط  

   المرجع نفسو ا ص.91.236)
   المرجع نفسوا ص ص .232ا 92.232)
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أثبػت فشػؿ ا وىذا الطرح الجديد لمبنائية ىػو الػذي  93)في إض اء الشرعية عم  النظرية البنائية

 . 94)الواقعييف في التعامؿ مع قضايا ال يا ة العالمية الجديدة

كمػػػا تتقا ػػػـ البنائيػػػة بالمقابػػػؿ مػػػع الواقعيػػػة بعػػػض ا فتراضػػػاتا    ػػػيما تمػػػؾ المتعمقػػػة  

ب وضػػوية النظػػاـ الػػدوليا اإلقػػرار باإلمكانػػات والقػػدرات ا  ػػتراتيجية لمػػدوؿا وانعػػداـ الثقػػة فػػي 

 . 95)ة انضر ا وعقالنية ال اعميف الدولييفنوايا الوحدات ال يا ي

 :التصور البنائي لألمتتتن-ج

تطػػرح البنائيػػة مشػػكؿ أصػػوؿ انمػػفا بمعنػػ  ىػػؿ أف الواقػػع ىػػو الػػذي ي ػػبؽ ال كػػرة أـ  

العكػػسا وح ػػب وانػػدت فػػسف العالقػػات الدوليػػة   تضضػػع لتػػأثير عالقػػات القػػوةا بػػؿ لمم ػػاىيـ 

ف انمػػػف وفقػػػا لػػػذلؾ ذو مشػػػكؿ تصػػػوريا حيػػػث أف والصػػػور التػػػي تعطييػػػا معنػػػ ا وعميػػػو, فػػػس

 لو وليس العكس. اأصحاب القرار ىـ الذيف يعطوف معن  مادي

وفػػػي تحميمػػػو لمكونػػػػات المقاربػػػة البنائيػػػػة لمدرا ػػػات انمنيػػػػةا فػػػسف تحميػػػػؿ كينػػػث كػػػػروز  

"Kenneth Krause ا ىػػو انكثػػر فيمػػاا حيػػث اعتبػػر أنػػو إذا كػػاف الواقعيػػوف فػػي ت ػػاؤ تيـ"

                                                           

(93 الـ واحد ونظريات متعددةا ترجمة: عادؿ زقاغ وزيداف زيانيانقال عف:                تي يف والتا العالقات الدولية: ع
           www.geocities.com/adelzeggagh/ir.html. (03/10/2008)           
   عمار حجارا مرجع سابقا ص.94.21)
 ( عبد الناصر جندلي، مرجع سابق، ص.95.231)
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يطرحوف  ؤاؿ لماذا؟ فسف الموضوع ىو البحػث عػف  ػبب إقػداـ ال يا ػييف عمػ  وجػو  انمنية

  96) التحديد لمقياـ ببعض انفعاؿ.

 معضمة األمن: -د

بالن ػػبة لمبنػػائييف فػػسف معضػػمة انمػػف لي ػػت ظػػاىرة تجريبيػػةا فألك ػػندر وانػػدت يجػػادؿ  

فييػػا الػػدوؿ عمػػ  درجػػة مػػف  بأنيػػا بنيػػة اجتماعيػػة تتػػألؼ مػػف م يومػػات ذاتيػػة بػػيف انفػػراد تكػػوف

عدـ الثقة تجاه دوؿ أضر ا بحيث أنيا ت ترض أ ػوأ ا حتمػا ت بشػأف نوايػا بعضػيا الػبعضا 

 . 97)وعم  ىذا ان اس فيي تحدد مصالحيا مف منطمؽ العوف الذاتي

 :الفوضتتتى -و

تعتبر ال وض  ح ب كتابات أب البنائية ألك ندر وانػدت ميػزة أ ا ػية لمنظػاـ الػدوليا  

ضصوصػػا فػػي فتػػرة مػػا بعػػد البػػاردةا فال وضػػ  ح ػػبو ىػػي شػػيء طبيعػػي فػػي النظػػاـ الػػدوليا 

بذاتػػوا فيػػػي بنػػػ   اقائمػػػ افال وضػػ  ح ػػػب وانػػدت ىػػػي نتػػاج مػػػا تصػػػنعو الػػدوؿا ولي ػػػت قانونػػ

 . 98)اجتماعية قائمة عم  أفكارا ولي ت ظاىرة متأصمة في النظاـ الدولي

فػي التحميػػؿ الػواقعي والبنػػائيا لكنيػػا    إف فوضػوية النظػػاـ الػدولي ىػػي حقيقػة مشػػتركة 

تحتؿ ن س القيمة التحميمية لد  التحميميػيف ا فػسذا كانػت ال وضػ  الدوليػة ىػي  ػبب كػؿ شػيء 

كما يعتقد الواقعيوفا فبالن بة لمبنائييف فػسف اإلدراؾ الجمػاعيا والقػيـ والمعػايير والتذاتانيػة ىػي 
                                                           
)

96
) Charles Philippe David, Jean, Jacques Roche, Op.Cit, PP.105, 106. 

   جوف بيميسا  تيؼ  ميثا مرجع سابقا ص.97.22)
   عبد الناصر جندليا التنظير في العالقات الدوليةا مرجع سابقا ص.98.238)
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تت ؽ البنائية في نظرتيػا لمعالقػات الدوليػة  . 99)افقط القادرة عم  إدراؾ وتأويؿ ال وض  ودثارى

"ا حيػػث تػػر  أف العالقػػات الدوليػػة ىػػي عبػػارة عػػف مجتمػػع  Hedley Bullمػػع ىػػدلي بػػوؿ " 

فقػػػط ىػػػي  تؿ حيػػػث أف ال واعػػػؿ لي ػػػو دولػػػي فوضػػػويا غيػػػر أف البنائيػػػة تػػػر  عكػػػس ىػػػدلي بػػػ

تػػداد ل يا ػػة الػػدوؿ بػػؿ الػػدوؿ بػػؿ كػػذلؾ المنظمػػات الدوليػػةا والتػػي   يمكػػف اعتبارىػػا مجػػرد ام

فواعػػؿ ذات شضصػػية م ػػتقمة عػػف أعضػػائوا باإلضػػافة إلػػ  ال واعػػؿ عيػػر الوطنيػػة والحركػػات 

ا جتماعيػػة المضتم ػػة ومػػف بينيػػا الحركػػات العرقيػػة والوطنيػػةا كمػػا أف المجتمػػع الػػدولي ح ػػب 

وىػذا  ا 100)البنائية   يمثؿ حاصؿ جميع ىذه ال واعؿ بؿ ىػو كػائف دضػر يػؤثر ويتػأثر بأجزائػو

مػػا يػػؤدي بنػػا إلػػ  ضالصػػة القػػوؿ بػػأف ال وضػػ  ىػػي بنػػ  اجتماعيػػةا ولي ػػت طبيعيػػة لمنظػػػاـ 

 . 101)الدولي

اعتبر الم كروف ال يا ػيوف  ظيػور البنائيػة بمثابػة المنظػور البػديؿ لممنظػورات ال ػائدة         

ت البنائيػة مف قبؿ ا  نظرا   متالكو العديد مف اندوات التحميمية التػي جعمػت مضتمػؼ اتجاىػا

 تحظ  بقبوؿ وا ع داضؿ انو اط العممية في حقؿ العالقات الدولية  .

كمػػا ا ػػتعممت البنائيػػة تقنيػػة تحميػػؿ المضػػموف فػػي تحميػػؿ الضطػػابا ضاصػػة فػػي م ػػالة        

اليويػة ا والػذي يعبػر عػػف مجمػوع القػيـ والمعتقػػدات المكونػة ليويػة مجموعػػة مػف انفػراد. ويعػػد 

                                                           

   حجار عمارا مرجع سابق ،ص.99.22)
  حمايدي عز الديفا " دور التدخل الخارجي في النزاعات العرقيةا مذكرة ماج تير في العالقػات الدوليػةا ق ػـ العمػـو 100)

.22ا ص.3111ال يا يةا كمية العمـو ال يا يةا جامعة ق نطينةا   
(101 مف موقع:متحصؿ عميو   فضيمة محجوبا "القوة الثابتة لمواقعية بعد الحرب الباردة"ا   
www.ahram.org.eg/ac psss32/12/3102 .. تـ( :   تص ح الموقع يـو

http://www.ahram.org.eg/ac%20psss.%20تم
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" أوؿ المطبقيف ليذه التقنيةا وقد طبؽ ىػذه التقنيػة عمػ  مػا David Campbellدافيد كامبؿ" 

 .    102)يوجد في البمقاف مف ىويات متنوعة 

انتقػػد وانػػدت بأنػػو لػػـ يوضػػح كيػػؼ تبنػػ  اليويػػةا وكيػػؼ تتراجػػعا ويػػر  كينيػػث والتػػز بػػأف     

ت فػػي فػػخ البنائيػػة جػػاءت عمػػ  أ ػػاس جمػػع انفكػػار وانتقائيػػا مػػف دوف إقصػػاء ا إ  أنيػػا وقعػػ

فوضػػ  انفكػػار ا فالبنائيػػة مػػا ىػػي إ  جمػػع لألفكػػار. مػػف الجانػػب المنيجػػي   توجػػد طريقػػة 

 عممية إلثبات صحة أو ضطأ أفكار البنائية  .

وأضيػرا تتجمػ  أىميػة ىػذه النظريػػة فػي مواق يػا اإلب ػتمولوجيةا وانونطولوجيػة والمعياريػػة       

يف ا تجاىػػػػات النظريػػػػة الوضػػػػعية )الت  ػػػػيرية  الو ػػػػطيةا إذ تمثػػػػؿ تصػػػػورا و ػػػػطيا توفيقيػػػػا بػػػػ

والنظريات المابعد وضعية )التكوينيػة . فيػي وضػعية فػي تركيزىػا عمػ  الت  ػير العممػيا وىػي 

ما بعد وضعية في تركيزىا عم  التذاتانية وانفكار. وقػد ظيػر ذلػؾ جميػا فيمػا ي ػم  المحػاورة 

روز نظرية كو مو بولونيػة لمعالقػات الدوليػةا الثالثة في العالقات الدولية. مما ينبل بسمكانية ب

تكوينيػة -وىي نظرية عامة وشاممة تجمع كؿ ا تجاىات النظريػة تحػت م ػم  نظريػة ت  ػيرية

 103)لمعالقات الدولية .
 

 مقاربة األمن اإلنساني:-3

                                                           

   عبد الناصر جندليا التنظير في العالقات الدولية ، مرجع سابقا ص ص .232ا 102.234)
    المرجع نفسوا ص.103.234)
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تعػػود فكػػرة انمػػف اإلن ػػاني إلػػ  عقػػود قديمػػة مػػف الػػزمفا تػػـ التطػػرؽ إلييػػا مػػف طػػرؼ         

مػػػػف الم كػػػػريف وال ال ػػػػ ة فػػػػي مضتمػػػػؼ كتابػػػػاتيـ ونجػػػػد مػػػػف بػػػػيف ىػػػػؤ ء مونتي ػػػػكيو  العديػػػػد

"Montesquieu ا الذي طالب با ىتماـ بحرية وحقػوؽ انفػراد الذاتيػة بػدؿ ا ىتمػاـ بػانمف"

  104)الذي تضمنو الدوؿ.

لكػػػف بػػػروز انمػػػف اإلن ػػػاني كم يػػػـو جديػػػد فػػػي ميػػػداف العالقػػػات الدوليػػػة والدرا ػػػات        

راتيجيةا كػػاف فػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف الماضػػيا وكػػاف نتيجػػة التحػػو ت الدوليػػة اإل ػػت

الصػػػراعات الداضميػػػةا والتػػػي ضم ػػػت وراءىػػػا اآل ؼ مػػػف الضػػػحاياا و    ػػػيما ب ػػػبب انتشػػػار

انوبئػػة التػػي أصػػبحت ت تػػؾ بػػالمالييف مػػف البشػػر  ػػنويا. ىػػذا الواقػػع المعقػػدا فػػرض ضػػرورة 

 ػػرد كمرجعيػػة وكموضػػوع لمدرا ػػات انمنيػػة. ومػػع نيايػػة الحػػرب إعػػادة التأكيػػد عمػػ  أىميػػة ال

البػػػاردة مباشػػػرة شػػػيدت مضتمػػػؼ الضطابػػػات المتعمقػػػة بموضػػػوع انمػػػف تحػػػو ت جذريػػػة عميقػػػة 

بعدما ميد ليا باري بوزاف بأعمالو التجديدية مع نياية الثمانينػاتا وبالتػالي أصػبح الميتمػوف 

ف نظػػػرة أو ػػػع تتعػػػد  المجػػػاؿ الع ػػػكري إلػػػ  بالدرا ػػات انمنيػػػة ينظػػػروف إلػػػ  موضػػػوع انمػػػ

 مجا ت أضر  اقتصادية واجتماعية وحت  ثقافية وبيئية.

فػػي ىػػذا ال ػػياؽ يعتبػػر بطػػرس بطػػرس غػػالي وكػػوفي عنػػاف مػػف المػػذيف عممػػوا عمػػ   و      

تو ػػيع المقاربػػة انمنيػػة وذلػػؾ مػػف ضػػالؿ التركيػػز عمػػ  دور الييئػػة انمميػػة فػػي مجػػاؿ ح ػػظ 

 ية وحقوؽ اإلن اف.الكرامة اإلن ان

                                                           
(

104
( Taylor, Owen, OP.CIT, p. 18.  
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كما نجد العديػد مػف الػدوؿ التػي أصػبحت تتضػذ انمػف اإلن ػاني كموضػوع محػوري فػي       

 يا ػػتيا الضارجيػػةا ونجػػد عمػػ  رأ ػػيا كنػػدا والتػػي تػػر  ضػػرورة إحػػداث تغييػػر فػػي العالقػػات 

وىػػذا التغييػػر يجػػب أف يكػػوف لصػػالح ال ػػرد. مػػف ضػػالؿ ىػػذا التحػػوؿ الػػذي شػػيده )105(الدوليػػةا

انمف نممس ا ىتماـ الكبيػر بػال رد بػدؿ الدولػة التػي كانػت جػوىر الدرا ػات انمنيػة  موضوع

وإلزالػة المػبس والغمػػوض عػف ىػػذا الم يػـو أكثػػر  ػنتطرؽ إلػػ  بعػض التعري ػػات التػي تناولػػت 

الم يػػـو والتػػي تشػػترؾ كميػػا فػػي فكػػرة تحريػػر اإلن ػػاف  ػػواء مػػف العنػػؼ أو الحاجػػة وكػػذا مبػػدأ 

 ويمكف ىنا اإلشارة إل  التعري ات التالية: الكرامة اإلن انيةا

 :(PNUD)تعريف برنامت األمم المتحدة اإلنمائي -أ

حػوؿ التنميػة اإلن ػانية الم ػتدامة وبرنػامر انمػـ  1994يعرؼ التقرير الػذي أصػدره فػي     

المتحػػدة لمتنميػػة انمػػف اإلن ػػاني بأنػػو :"التحػػرر مػػف الضػػوؼ والوقايػػة مػػف الحاجػػة"ا وقػػد عػػدد 

 ا قتصػاديا انمػف قريػر  ػبع م ػتويات تشػكؿ كميػا محتػو  انمػف اإلن ػاني وىػي:انمفالت

المجتمعػػيا وانمػػف  الشضصػػيا انمػػف الصػػحيا انمػػف البيئػػيا انمػػف الغػػذائيا انمػػف

 .)106(ال يا ي

                                                           
)

105
( Frederic, Ramel, "Réflexion sur le XXI è Siècle sécurité humaine, un concept pour penser le XXIème 

Siècle", http://geneus France, Free.Fr /réflexion/ramel0900.htm. p. 1. 

)
106

 ( PNUD, Rapport mondial sur le développement Humain 94, Paris : Economica, 1994, p. 05.   
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وقد تـ أضذ ىذا التعريؼ مف طرؼ العديد مف الم كريف "وكذا لجنة الحكـ الشامؿ" ػنة       

حػيف أكػػد أف  "اT.Takasuتاكاستويوكيو "عتمػد عميػو كػذلؾ ممثػػؿ اليابػاف ا والػذي ا1995

 فيـ الياباف لألمف اإلن اني مطابؽ لم يـو انمـ المتحدة.

ولمػػػا نػػػأتي إلػػػ  درا ػػػة الوضػػػع العػػػالمي العػػػاـ عقػػػب الحػػػرب البػػػاردةا نجػػػد أف ىنػػػاؾ        

اضمي والضػػػارجيا مجموعػػة مػػف التحػػديات التػػي تضػػاع ت فػػػي ىػػذه ال تػػرة عمػػ  الم ػػتو  الػػد

والتي تواجو  المة الػدوؿا فعمػ  الم ػتو  الضػارجي تظيػر تحػديات التمػوث البيئػي واإلرىػاب 

الدولي واليجرة غير الشرعية والنظاـ المالي المتداعيا ىذا فضال عػف ت شػي انوبئػة وتجػارة 

الحػػروب المضػدرات وا تجػػار بالبشػػرا أمػا عمػػ  الم ػػتو  الػداضمي فقػػد انتشػػر ال قػر والبطالػػة و 

ف دلت كؿ ىذه التحديات عم  شػيء فيػي  انىمية والنزاعات الطائ ية اإلثنية وقمع الدولةا وا 

تػػدؿ عمػػ  عجػػز الدولػػة عػػف ضػػماف حيػػاة دمنػػة لمواطنييػػا ممػػا أد  إلػػ  ضػػرورة التحػػوؿ مػػف 

ا ىتمػػاـ بحمايػػة  ػػالمة الدولػػة إلػػ  حمايػػة مواطنييػػاا ومػػف ىػػذا التحػػوؿ ينبثػػؽ م يػػـو أمػػػف 

 اإلن اف.

ضػػالؿ الحػػرب البػػاردة, تػػـ طػػرح م يػػـو انمػػف اإلن ػػاني ضػػمف أعمػػاؿ وتقػػارير بعػػض       

المجػػػاف الم ػػػتقمة المعنيػػػة بدرا ػػػة انمػػػف والتنميػػػةا ومػػػف بينيػػػا المجنػػػة الم ػػػتقمة لقضػػػايا نػػػزع 

إلػػػ  التركيػػػز عمػػػ   1982ال ػػػالح وانمػػػفا حيػػػث أنيػػػا دعػػػت فػػػي تقريػػػر صػػػدر عنيػػػا  ػػػنة

وتشػػمؿ ال قػػرا واإلن ػػاؽ  مػػؽ عمييػػا قضػػايا انمػػف اإلن ػػانيامجموعػػة مػػف القضػػاياا والتػػي أط

 وغيرىا. ا قتصادي التوزيعيةا والحرماف المتزايد عم  الت محا وغياب العدالة
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 المبحث الثالث:مفيوم تدابير بناء الثقة والسياق التاريخي الذي ظيرت فيو.

ىػػداؼ التػػي ت ػػع  لتحقيقػػو يعػػد إر ػػاء ال ػػمـ وانمػػف الػػدولييف أحػػد أىػػـ ان       

ال واعؿ الدولية بكؿ أصنافيا مف دوؿ ومنظمات إقميمية ودوليػة ومنظمػات حكوميػة 

وغيػػػػر حكوميػػػػةا وقػػػػد تنوعػػػػت وتطػػػػورت أ ػػػػاليب عمػػػػؿ ىػػػػذه ال واعػػػػؿ فػػػػي إدارتيػػػػا 

لألزمػػات الدوليػػة تماشػػيا مػػع الظػػروؼ والتطػػورات المحيطػػة بيػػذه انزمػػاتا وىػػذا مػػا 
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وليػػػة إلػػػ  تبنػػػي م ػػػاىيـ متعػػػددة تػػػرتبط بسر ػػػاء ال ػػػمـ أ ػػػ ر عػػػف  ػػػعي ال واعػػػؿ الد

وانمػػف الػػدولييف ودمجيمػػا فػػي إطػػار عمميػػاا ومػػف أبػػرز ىػػذه الم ػػاىيـ نجػػد م يػػـو 

تػػػدابير بنػػػاء الثقػػػةا والػػػذي مػػػف شػػػأنو التض يػػػؼ مػػػف حػػػدة التػػػوتر والتمييػػػد لمرحمػػػة 

 التعايش وا  تقرار.

  م يـو تدابير بنػاء الثقػة مف ضالؿ ىذا المبحث  نحاوؿ ت ميط الضوء عم       

وكػػذا شػػروطيا وأىػػدافياا إلػػ  جانػػب ال ػػياؽ التػػاريضي الػػذي ظيػػرت فيػػو والتطػػور 

 الذي عرفتو.

 

 

 

 .و أىدفيا بناء الثقة وشروطيا  تدابيرالمطمب األول :مفيوم 

إف إدراؾ جػػوىر ىػػذا الم يػػـو يتطمػػب اإللمػػاـ بنقطتػػيف أ ا ػػيتيف: ا ولػػ  تتعمػػؽ بتقػػديـ         

عض مػػػف التعري ػػػات التػػػي تناولػػػت م يػػػـو تػػػدابير بنػػػاء الثقػػػةا والنقطػػػة الثانيػػػة تتعمػػػؽ بػػػأبرز الػػػب

 المتغيرات التي أدت إل   بروزه.
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 مفيوم تدابير بناء الثقة : .1

 تعريف الثقة: لغة  - أ

 ثقة : مف المصدر وثؽ ا والتي تعني ا حكاـ وا تقاف .    

ولػػؾ وثػػؽ بػػو يثػػؽ بالك ػػر فييمػػا وثاقػػة وفػػي معجػػـ ل ػػاف العػػرب إلبػػف منظػػور "الثقػػة مصػػدر ق

وثقػػػةا ويقػػػاؿ : فػػػالف ثقػػػةا وييجمػػػع عمػػػ  ثقػػػات فػػػي جماعػػػة الرجػػػاؿ والن ػػػاء والوثاقػػػة مصػػػدر 

 .  107)الشيء المحكـ"

ا وفػػي  108)مػػف  ػػورة ال جػػر " و  يوثػػؽ وثاقػػو احػػد "  26وفػػي القػػردف الكػػريـ وردت فػػي اآليػػة 

ذ أضػػػذ اهلل مي 81اآليػػػة  وفػػػي كػػػال ا يتػػػيف وردت   109)ثػػػاؽ النبيػػػيف" مػػػف  ػػػورة دؿ عمػػػراف "  وا 

 كممة الثقة بمعن  العقد ا حكاـ.

" بمعنػػػػػ  مواجيػػػػػة  Confiance" ال رن ػػػػػي وردت كممػػػػػة "Larousseوفػػػػػي معجػػػػػـ  روس " 

  110)التحديات بكؿ ثقة وىو ذلؾ الشعور المتبادؿ بيف طرفيف بالن بة لموضوع ما.

رات جماعيػػة أو ثنائيػػة أو أحاديػػة بػػيف الػػدوؿ تعػػرؼ إجػػراءات بنػػاء الثقػػة عمػػ  أنيػػا مبػػاد     

واليػػدؼ مػػف إقرارىػػا وتبنييػػا ىػػو ترقيػػة الشػػ افية بػػيف انطػػراؼ المنضػػوية فػػي المبػػادرة والقػػدرة 

عمػػ  التنبػػػؤ ب ػػػموؾ الػػػدوؿ فػػي المجػػػاؿ الع ػػػكري وكػػػذا القطاعػػات التػػػي ليػػػا ارتبػػػاط بموضػػػوع 

                                                           

 .212  ابف منظورا مرجع سابقا ص. 107)
    ورة ال جر ا اآلية 66 .108)
    ورة اؿ عمراف ا اآلية 109.38)

       www.Larousse.fr/ dictionnaires/ français/confiance/ 108082/location.    (
110

 ) 

http://www.larousse.fr/
http://www.larousse.fr/
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وجػد "نظريػة معيػار بنػاء الثقػة و مػاري فػرانس ديجػاردافإ فسنػو   ت وجية نظػر ا مف 111)ا مف

بيا" ا"جاء تطبيقيا قبؿ اكتشافيـ الم يومي".رغـ أنو تػـ ا عتػراؼ أنػو  اانمف مقبولة أو معترف

 .)112(يمكف أف ُت تعمؿ في أي منطقة

تعّرؼ ديجارداف مقاييس بناء الثقة و انمف عم  أنيا أعماؿ تنتمػي إلػ  واحػدة أو أكثػر       

تبػػػادؿ المالحظػػػيف و /أو القيػػػػاـ  ؿ المعمومػػػػات و /أو زيػػػادة ا تصػػػاؿإمػػػف ىػػػذه ال ئػػػات: تبػػػاد

بعمميػػات ت تيشإتأ ػػيس قواعػػد تنظػػيـ لػػبعض العمميػػات الع ػػكرية. و بيػػذاا فػػسف مقػػاييس بنػػاء 

الثقة و انمف تيدؼ إل  التقميػؿ مػف التػوترات عبػر الشػ افية المتزايػدة حػوؿ القػدرات و النوايػاا 

ايػػػا مػػػف ناحيػػػة القػػػوة الع ػػػكرية و النشػػػاطات ال يا ػػػية عمػػػ  كػػػؿ زيػػػادة التوقػػػع و توضػػػيح النو 

فػػػي مجػػػر  صػػػراع القػػػوة بػػػيف الشػػػرؽ و  إدراؾ أىميػػػة تػػػدابير بنػػػاء الثقػػػة.لقػػػد تػػػـ )113(الجوانػػػب

تقميػؿ ضطػر  ػوء وكذا  ا تبعاد ضيار أي ىجـو م اجلاوكاف اليدؼ مف وضعيا ىو  الغربا

   .الت اىـ أو أضطاء التقييـ

 لثقة:شروط تدابير بناء ا

                                                           
(

111
) Fred Tanner, Suggestion pour les mesures de confiance, dans IVème Séminaire international sur la sécurité 

et la defense en méditerranée ,resultants et nouveaux objectifs, Barcelone: CIDOB,OCT 2006 p.65. 
(

112
)Abdennour Bentantar NATO’s Contribution to Confdence- and Security-Building in the Maghreb, Rome: 

NATO  

 DEFENSE COLLEGE , 2011,p.12.  
 (

113
) Ibid, p.12. 
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ا ومػػػف ىػػػذه  بػػد مػػػف تػػوفر مجموعػػػة مػػف الشػػػروط حتػػػ  يكتػػب النجػػػاح لتػػدابير بنػػػاء الثقػػة    

 : )114(الشروط مايمي

بمعنػػ  أف أي ضطػػوات فػػي اتجػػاه بنػػاء الثقػػة يبػػادر  ) Récipocité (التبادليػػة والتتابعيػػة: -1

مػيف :ح ػف بيا طرؼ أوؿ  بد أف يقابميا الطرؼ انضر بضطوة مماثمة قصد تحقيؽ أمػريف مي

مػػف طػػرؼ ثالػػث يقػػـو بػػدور  االنيػػة والجديػػة ا وفػػي العػػادة يكػػوف شػػرط التبادليػػة والتتابعيػػة من ػػق

الو ػػيط بػػيف الطػػرفيف وىنػػاؾ حػػا ت يكػػوف ا تصػػاؿ بػػيف الطػػرفيف مباشػػرة مثػػؿ حالػػة الحػػوار 

 المتو طي. -انطم ي 

نػػػاء الثقػػػة  فػػػي المقصػػػود بيػػػا انػػػو ميمػػػا كانػػػت ضطػػػوات ب  ) Incrémentale (التراكميػػػة:-2

بػػدايتيا متواضػػعة وضػػعي ة ا لكنيػػا  بػػد أف تكػػوف دافعػػة لزيػػادة جػػو الثقػػة بػػيف انطػػراؼ ا و  

ينبغػػػػي عمػػػػ  أي طػػػػرؼ أف يتضػػػػذ أي إجػػػػراء يمحػػػػو الثقػػػػة التػػػػي تػػػػـ بناؤىػػػػا دو ا ػػػػتعماؿ لغػػػػة 

تصعيدية  ف المطموب ىو ا بتعاد عف الضطاب التصعيدي حت  يتـ بناء الثقة ودفع العمميػة 

 نحو انماـ.

بيف انطػراؼ كممػا تػـ التأ ػيس  اكمما كاف التواصؿ موجود (Comunication)التواصؿ: -3

ذا كاف العكس تحت أي ا ـ وني  بب ىو في ذاتو دليػؿ عمػ  اف فجػوة  لتدابير بناء الثقةا وا 

 عدـ الثقة تزيد وتتضاعؼ.

                                                           
(1) Mohammad El Sayed Selim, confidences building measures in middle eastern conflicts: an egyptian  

perspective, oubtenu à partir du site: http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/Mohammad-El-Sayed.pdf 
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بػػيف ممثمػػي الطػػرفيف بمعنػػ  أف يتػػول  صػػياغة تػػدابير الثقػػة   ) Coherence (ا ت ػػاؽ:-4

لتقػدير لممواضػيع  احت  يػتـ القضػاء عمػ  كػؿ احتمػا ت  ػوء التواصػؿ أو  ػوء ال يػـ أو  ػوء

 المطروحة لمنقاش بيف الطرفيف.

   بد مػف تػوفر المصػداقية لػد  انطػراؼ المشػاركة ا ننػو فػي Crédibilitéالمصداقية: )-5

يػة واف اإلجػراءات التػي يتضػذىا حالة شؾ أي طرؼ أف الطرؼ انضر يتعامػؿ بصػ ة غيػر جد

ىي مجرد مناورات ت تيدؼ ربح الوقت فقط ا وىذا ما يؤدي إل  انييار عممية بنػاء الثقػة فػي 

 أوؿ مراحميا.

    ينبغػػي أف تكػوف تػػدابير بنػػاء الثقػة مقتصػػرة عمػػ  multi-niveaux تعػدد الم ػػتويات:)-6

نما مف ا ح ػف أف يكػوف عمػ  كػؿ الم ػ تويات ) ال يا ػيا ا قتصػاديا مجاؿ واحد فقط ا وا 

الع ػػكريا ا جتمػػاعي   واليػػدؼ مػػف ىػػذا التعػػدد ىػػو ضػػماف ا ػػتمرارية التواصػػؿ فػػي م ػػتو  

 معيف في حالة حدوث جمود أو إنتكا ة في م تو  ما.

  115)ت ع  تدابير بناء الثقة إل  تحقيؽ انىداؼ اآلتية:أىدافيا: 

 اء نوايا كؿ منيـ.عم  ما يتكوف لد  الضصـو مف أفكار إز التأثير  -

إزالة الغموض الذي يشوب ال يا ات الع كرية الوطنية وذلػؾ بجعػؿ ىػذه ال يا ػات أكثػر  -

 ش افية.

   .تجنب النزاع الم مح الذي قد ينجـ عف فيـ ضاطل لم يا ات الع كرية الوطنية -
                                                           
(

115
) Stefan Wolff, confidence – building measures an Overview of Elite – level Options, aviaible at:                             

www. StefanWolff.com/files/confidence-building%20measures.pdf 
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 زيادة الثقػة بػيف طرفػي النػزاع و ج ػر اليػوة بينيمػا لت ػييؿ ميمػة معالجػة ضالفاتيمػا بعيػدا -

 عف التأزيـ.

 تأميف ال الـ والقدرة عم  التنبؤ. -

 

 

 

 

 المطمب الثاني:تدابير بناء الثقة وتطورىا

 ػنة جػرت  2400 * فمنػذ حػوالي Xénophonمثمما ىو مدوف في  جالت زينوفػوف )      

بينو وبيف نظيره ال ار ي أثناء ان حاب القوات اإلغريقية مف ال رس  المحادثػة ا تيػة:" أعػرؼ 

حػػا ت التػػي حػػدثت فػػي الماضػػي أيػػف تػػـ اليجػػـو عمػػ  بعػػض انشػػضاص مػػف طػػرؼ بعػػض ال

أقربائيـا وقد حدث ىذا نتيجة معمومات ضاطئػة أو نتيجػة لمشػؾ القػوي والقمؽاومنػو أعتقػد  أف 

أح ػػف و ػػيمة لمواجيػػة التيديػػد ىػػو ا تصػػاؿ الشضصػػيا وأريػػد منػػؾ أف ت يػػـ أنػػو لػػيس لػػديؾ 

د لػػة عمػػ  اف تػػدابير بنػػاء الثقػػة بسمكانيػػا اف ت ػػاىـ فػػي  ليػػذه المحادثػػة ا )116( ”ماتضشػػاه منػػا

                                                           
(1) Louis- Pierre Michaud," les mesures de confiance  mutuelle entre le Pérou et  l’Équateur : sur les causes 

de leur échec à l’aube  du conflit de tiwinza  en 1995" ،oubtenu  à partir de : 

http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/cei/fichiers/essai_louispmichaud.pdf 

قبؿ الميالد. 300-035ع كري إغريقي عاش في ال ترة ما بيف فيم وؼ وقائد  *  

http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/cei/fichiers/essai_louispmichaud.pdf


88 
 

منػػع نشػػوب الحرباوتػػدؿ عمػػ  أف ىػػذه التػػدابير قديمػػة قػػدـ المجتمػػع اإلن ػػاني إ  أنيػػا تضتمػػؼ 

 مف حيث الشكؿ وال ياؽ الذي ظيرت  وتطورت فيو. 

لتعػػػاوف غالبػػػا مػػػا تعتبػػػر تػػػدابير بنػػػاء الثقػػػة واحػػػدة مػػػف أكثػػػر الو ػػػائؿ فعاليػػػة فػػػي تعزيػػػز ا    

الدوليا وقد تـ ا تضدميا مػرارا وتكػرارا فػي الماضػي وفػي  ػياقات مضتم ػة كو ػيمة لضمػؽ الثقػة 

 والحد مف مضاطر  وء ال يـ وتصعيد الصراع.

لقد تـ ا تضداـ م يـو تدابير بناء الثقة نوؿ مرة فػي الضم ػينات مػف القػرف الماضػي فػي      

ر الغربػػػي والمتعمقػػػة بػػػالجيود انوليػػػة لزيػػػادة إطػػػار العالقػػػات بػػػيف المع ػػػكر الشػػػرقي والمع ػػػك

 ػػػي عػػػاـ ا فإلػػػ  ات اقيػػػات نػػػزع ال ػػػالح و مراقبػػػة الت ػػػمحالشػػػ افية بينيمػػػا وعمػػػ  وجػػػو التحديػػػد 

المناورات و التباد ت الع كرية لممالحظيف )مػؤتمر حػوؿ بضطار اإل قضية تـ مناقشة 1958

أصػػػبحت  1962 ػػػنة  لكوبيػػػةب أزمػػػة الصػػػواريخ ااعقػػػا وفػػػي أ 117)منػػػع اليجمػػػات الم اجئػػػة 

الحاجػػة ممحػػة ل ػػتح قنػػوات اتصػػاؿ مباشػػرة وفعالػػة مػػف أجػػؿ منػػع نشػػوب حػػرب نوويػػة محتممػػة 

بػيف القيػادتيف انمريكيػة  مباشػرىػات ي تػـ وضػع ضػط جراء  وء الت اىـ وعدـ التواصػؿا حيػث 

 حمػػػوؿ تػػػـ اقتػػػراححيػػػث  تػػػـ التوصػػػؿ إلػػػ  ات ػػػاؽ حػػػوؿ الحػػػوادث البحريػػػة. وال ػػػوفيتية ومػػػف ثػػػـ

جػػزءا مػػف الم ػػردات  الثقػػة  بنػػاء عاـ.أصػػبح م يػػـو معػػاييربشػػكؿ نػػزع ال ػػالح الػػدولي  تقتضػػي

و في ذلؾ الوقتا تـ ضػماف  ا1975الدبموما ية في مؤتمر انمف و التعاوف في أوروبا عاـ 

تبػػادؿ المعمومػػات حػػوؿ العمميػػات الع ػػكرية بقصػػد الم ػػاعدة و دعػػـ الوفػػاؽ. إف ضيػػار معيػػار 

                                                           
 Confidence Building Measures as soft power? Contribution to the study .(

117
) 
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لكنػو كػاف بػديال عػف الجمػود والصػعوبات التػي اضتيػارا  فػي الحقيقػة نمػف لػـ يكػفبناء الثقػة و ا

وجدتيا انطراؼ في الحصػوؿ عمػ  ات اقيػات مراقبػة المعػدات الحربيػة ممػا دفعيػا إلػ  التركيػز 

 عم  الحد مف النشاطات الع كرية وليس القدرات.

غرب و مكّنت مػف -وفاؽ شرؽ الثقة أثناء الحرب الباردة في صميـتدابير بناء كانت         

التػػػػػي جػػػػػػاء بيػػػػػػا مػػػػػػؤتمر  ب ضػػػػػػؿ المعػػػػػػايير وتحقػػػػػؽ ىػػػػػػذاا لمتعػػػػػػايش بػػػػػػيف القطبػػػػػػيفتأ ػػػػػيس ال

الحػػػوار أو الم ػػػائؿ  .رغـ أف مراقبػػػة ان ػػػمحة كانػػػت ليػػػا بػػػداياتيا فػػػي عوامػػػؿ أضػػػر )ىم ػػػنكي

ذا فػسف عمميػة ىيم ػنكي كانػت حا ػمة فػي ىػ  ا النووية و حوؿ الحاجة لال تقرار ا  تراتيجي

ال ػوفييتي  -الصدد حيث أنيا ضمنت بقاء الثقة عندما حدث انييار فػي " التجمػع " انمريكػي

 )الصواريخ انوروبيةاثـ مبادرة الدفاع ا  تراتيجي . 

لقػػد تػػـ الح ػػاظ عمػػ  الثقػػة ب ضػػؿ ىػػذه الطريقػػة حيػػث كانػػت التغيػػرات المتالحقػػة فػػي          

مقارنػػة  لمانياانييػػار ا تحػػاد ال ػػوفييتي التوحيػػد انأوروبػػا  ػػممية )انييػػار جػػدار برليفاإعػػادة 

كانػػػػػػت ىػػػػػػذه التغيػػػػػػرات حيػػػػػػث  االقوقاز اإفريقيا)البمقافاالشػػػػػػرؽ انو ػػػػػػطاانضػػػػػػر  المنػػػػػػاطؽ ب

وفػػؽ مػػا جػػاء فػػي و أعبػػر مراقبػػة ان ػػمحة  تػػتـ الثقػػة تػػدابير بنػػاء مصػػحوبة بػػالعنؼ." أصػػبحت

الػػػػػػػدولي معنػػػػػػػي بيػػػػػػػذا. فػػػػػػػي  و وقايػػػػػػػة حيػػػػػػػث أف انمػػػػػػػف يػػػػػػػاتنظيم اعمميػػػػػػػة ىم ػػػػػػػنكي م يومػػػػػػػ

الوقائيػػػػة لألمػػػػف" بػػػػدأت ت ػػػػود فػػػػي" مظػػػػاىر  لبػػػػوادرالثقػػػػة نف "اتػػػػدابير بنػػػػاء ال ابؽاُوضػػػػعت 

 . (118)سطالؽ نوع مف " و ط فاضؿ مف انمف التعاوني"بتصحيحية أو إكراىية" ا 

                                                           
(

118
)Abdennour Bentantar, Op.Cit,13.   
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معػػػػايير بنػػػػاء الثقػػػػة و انمػػػػف: العمػػػػؿ عمػػػػ  تح ػػػػيف الم ػػػػاىيـ يعنػػػػي ضػػػػمنيا) إعػػػػادة  تحديػػػػد 
 حالمصال

حتػػ  لػػو كػػاف م يػػـو معػػايير بنػػاء الثقػػة و انمػػف حػػديث ن ػػبياا و جػػاء أكثػػر فػػأكثر فػػي مقدمػػة 

إف  .حيث ظيػػر جميػػا اف لػػبعض المراحػػؿ وا ت اقيػػات المماثمػػة تػػاريخ طويػػؿمػػؤتمر ىيم ػػنكيا

ييػػػػدؼ غمػػػػ   اليػػػػدؼ ان ا ػػػػي " لمجيػػػػؿ انوؿ" مػػػػف معػػػػايير بنػػػػاء الثقػػػػة و انمػػػػف كػػػػاف بػػػػذلؾ

ف عػػػدـ الثقػػػةا  ػػػوء الت ػػػاىـ و انضطػػػاء فػػػي تقيػػػيـ النشػػػاطات و النوايػػػا التض يػػػؼ مػػػ التض يػػػؼ 

. كػػاف ذات عالقػػة وثيقػػة بالموضػػوعالع ػػكرية لألطػػراؼ المتعػػددة مػػف ضػػالؿ تػػوفير المعمومػػات 

ا حيػػث تّضػػمف ترتيبػػات احتياطيػػة مجػػا "الجيػػؿ الثػػاني" مػػف معػػايير بنػػاء الثقػػة و انمػػف أو ػػع 

لتركيػػز فػي ىػذا الوقػػت فقػط عمػ  تعزيػػز الثقػة لكػف أيضػػا حػوؿ الت تػيش عمػػ  انرض.لػـ يكػف ا

جػػاءت ىػػذه المعػػايير لتوصػػؼ بمعػػايير الثقػػة و انمػػف.إف معػػايير بنػػاء وقػػد  عمػػ  بنػػاء انمػػفا

مرتبطػػػة بالضػػػرورة بقضػػػايا  لي ػػػتالثقػػػة أو ػػػع مػػػف معػػػايير بنػػػاء الثقػػػة و انمػػػف ا  بمػػػا أنيػػػا 

أضػػر إ ىػػو تحديػػد ال يا ػػات الع ػػكرية انمػػفإإف ىػػدؼ معػػايير بنػػاء الثقػػة و انمفامػػف جيػػة 

لمدوؿ بقصد تجنب أّية مضاطر متعمقة ب وء الت اىـ التي يمكف أف تؤدي إل  توترات ع ػكرية 

 أو  يا ية.

غالبا ما تعتبر تدابير بناء الثقة مف أكثر الو ػائؿ فعاليػة فػي تعزيػز التعػاوف الػدولي فػي       

تكػرار فػي الماضػي وفػي  ػياقات مضتم ػة كو ػيمة مضتمؼ المجا تا وقد تـ ا تضداميا مػرارا و 
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لضمؽ الثقة والحد مف مضاطر  ػوء ال يػـ وتصػعيد الصػراعا فاليػدؼ المتػوض  مػف تػدابير بنػاء 

  119)الثقة ىو تأميف ال الـ والقدرة عم  التنبؤ بالمضاطر

يػػػث لقػػػد تغيػػػرت العديػػػد مػػػف الم ػػػاىيـ انمنيػػػة والع ػػػكرية بعػػػد الحػػػرب البػػػاردة ا ح             

انتقمػػػت العالقػػػات مػػػف المواجيػػػة وا نق ػػػاـ بػػػيف الكتمتػػػيف ضػػػالؿ ىػػػذه ال تػػػرة إلػػػ  محاولػػػة إيجػػػاد 

مجموعة مف التدابير التي مف شأنيا بناء الثقة وتحقيؽ انمف وتعزيز ا  تقرار بيػدؼ التقميػؿ 

دت أوربػػا مػػف فتػػرة مػػا بعػػد الحػػرب امػػف إمكانيػػة حػػدوث حػػرب عمػػ  نطػػاؽ شػػامؿ ا وقػػد ا ػػت 

والتغييرات التي أفرزتيا ىذه انضيرة ا حيث عممت الدوؿ انوربية عم  تعزيػز عالقػات  الباردة

التعػػاوف فيمػػا بينيػػا عمػػ  أ ػػاس الشػػراكة والشػػ افية وا طمئنػػاف المتبػػادؿا وأصػػبحت ىػػذه الػػدوؿ 

ميالػػػة إلػػػ  ال ػػػمـ والحػػػد مػػػف الت ػػػمح بشػػػكؿ كبيػػػر مقارنػػػة بػػػانجواء التناف ػػػية المحمومػػػة التػػػي 

ترة ال ابقة لمحرب الباردة ا وأصبح المناخ ال يا ي الجديد ت وده نظرية "بناء الثقػة عرفتيا ال 

و انمف" التػي ت ػع  إلػ  ضمػؽ ووضػع تػدابير تػتالءـ مػع البيئػة الجديػدة التػي فرضػتيا نظريػة 

والتػػي جػػاءت بمجموعػػة مػػف  1950بنػػاء الثقػػة ا ىػػذه انضيػػرة التػػي تػػـ تقػػديميا نوؿ مػػرة عػػاـ 

نينػة حػوؿ أتعمؿ عم  القضاء عمػ  التصػورات الضاطئػة والمضػاوؼ وتػوفير الطم الم اىيـ التي

الضيارات الع كرية وضمؽ ظروؼ أفضؿ إلقناع الجميع بالحد مف الت مح الثابػت ا وباضتصػار 

                                                           
 (0) Jacob Daniel Schmidt, Confidence Building Measures as soft power? A contribution to the study  of 
international    cyber security, available  at: 
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/200547/KOM500%202013%20h%C3%B8st%20masteroppgave%2
0Daniel%20Schmidt.pdf 
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فاف اليػدؼ ان ا ػي مػف نظريػة بنػاء الثقػة وانمػف ىػو تحقيػؽ ا  ػتقرار وفقػا لمػا يػراه "يوىػاف 

 .)120(مورغف"

قد تمت مناقشة تدابير بناء الثقة  بشكؿ مكثؼ ضالؿ فترة انق اـ أوربػا إلػ  كتمتػيف ل          

ا لكف لـ يتمكنوا مف وضع تعريؼ موحد لمشروط التي يجب أف تتػوفر لتحقيػؽ ىػذا الغػرض ا 

ولذا كاف مف الصعب أحيانا إقناع ممار ي ال يا ة الضارجية مف جدو  تػدابير بنػاء الثقػة إ  

مػػاع بػػيف معظػػـ المحممػػيف  والضبػػراء عمػػ  فائػػدة وأىميػػة ىػػذه التػػدابير كمػػا أف انػو ىنػػاؾ شػػبو إج

وقػػػد اصػػػبحت معظػػػـ  20التعػػػاوف وا مػػػف المشػػػترؾ ظيػػػر جميػػػا فػػػي العقػػػد ا ضيػػػر مػػػف القػػػرف 

المضػػػاوؼ والقمػػػؽ الػػػذي كػػػاف  ػػػائد قبػػػؿ الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة اقػػػؿ حػػػدة ولي ػػػت ليػػػا صػػػمة 

ر بنػاء الثقػة وا مػف جػزء  يتجػزا مػف العمميػة التػي بػادر بال احة ا وربية ا وقد اصبحت تػدابي

"منظمػػة انمػػف والتعػػاوف فػػي  تغيػػرت ت ػػميتو إلػػ والػػذي  أوربػػاوالتعػػاوف فػػي  انمػػفبيػػا مػػؤتمر 

فتغير الت ػمية   تغيػر مػف طبيعػة ا لتزامػات  1995" وىذا ابتداء مف جان ي  OSCEأوربا "

 تعاوف في أوربا.ال يا ية التي انبثقت عف مؤتمر انمف وال

كاف التركيز كبيرا عم  تر يخ م يـو نظرية بناء الثقة والتعػاوف  1990ابتداء مف  نة        

نتيجة ما حققتو ىذه التدابير في أورباا وعم  الرغـ مػف ذلػؾ ىنػاؾ مػف ينظػر إلػ  تػدابير بنػاء 

فػي تمػػؾ ال تػرة حيػػث الثقػة والتعػاوف عمػػ  أ ػاس أنيػا قميمػػة ال ائػدة مقارنػة بالتحػػديات الموجػودة 

أصػػبحت مرتبطػػة بمصػػالح الػػدوؿ المبػػادرة بيػػا عمػػ  وجػػو الضصػػوص دوؿ ا تحػػاد انوربػػي ا 

                                                           
(

120
) Zdzislaw lachowski ,confidence and security building measures in the new Europe,SIPRI Research Report 

No.18, available in the site: http://books.sipri.org/files/RR/SIPRIRR18.pdf  
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فأضػػػذت تعمػػػؿ عمػػػ  تطويرىػػػا مػػػف طػػػرؼ مؤ  ػػػات ا تحػػػاد انوربػػػي ومنظمػػػة حمػػػؼ شػػػماؿ 

دارة  انطم ي ومنظمة  انمف والتعاوفا ىذه الم اعي التعاونيػة شػممت الدبموما ػية الوقائيػة وا 

 ت والوقاية مف النزاعات.انزما

تشػػػمؿ معػػػايير بنػػػاء الثقػػػة و انمػػػف مجموعػػػة كاممػػػة مػػػف النشػػػاطات الع ػػػكريةا               

الدبموما ية و ال يا يةا متضمنة التبادؿ النظامي لمميمات الع كريةا ا نتشػارا نػزع ال ػالح 

عادة بناء القو إ إنشاء مراكز تض يض المضاطر اإلقميميةإ تبادؿ المع مومػاتا ا تصػا ت و وا 

متطمبػػػػػات التبميػػػػػ  أو اإلشػػػػػعار)التبمي  الم ػػػػػبؽ بالنشػػػػػاطات الع ػػػػػكرية وعمميػػػػػات التػػػػػدريب أو 

تحركات الجيش بالقرب مف الحدود إ بيانات و قوانيف التنظيـادليات ا تشػاريةا م وضػيات أو 

لجػػػػػاف أمنيػػػػػة و نشػػػػػاطات أضػػػػػر  مشػػػػػتركة مثػػػػػؿ الضطػػػػػوط المباشرة)ال ػػػػػاضنة  بػػػػػيف ال ػػػػػمطات 

لع ػػػػػػكريةاامتيازات متبادلػػػػػػة لممالحظػػػػػػيف الضاصػػػػػػيف بػػػػػػالت تيش أو لممنػػػػػػاورات الع ػػػػػػكرية ا و ا

ا جتماعػػػػػات لناقشػػػػػة القضػػػػػايا عبػػػػػر الحػػػػػدود )التيريػػػػػبا إجػػػػػراءات الجمػػػػػارؾ...إلخ. إ تبػػػػػادؿ 

المعمومات المتعمقة مرفقة بسجراءات التحقؽ المنا بةا متضػمنة تحقػؽ فػي الموقػع. يمكػف دعػـ 

طة أطػػراؼ ثالثػػة لمم ػػاعدة فػػي المراقبػػة و المالحظػػة .بمػػا أنيػػـ ي ػػتطيعوف ىػػذه المعػػايير بوا ػػ

اء الثقػة و انمػػف يمكػػف أف اجػػات أمػػف الدولػة ا فػػسف معػايير بنػػتغييػر الطريقػػة التػي تُ يػػـ بيػا ح

 .)121(تؤدي إل  تقميؿ ن قات انمف

                                                           
121

 Abdennour Bentantar NATO’s Contribution to Confdence- and Security-Building in the Maghreb, Rome:  
NATO DEFENSE COLLEGE , 2011,p. 
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ضػالؿ معػايير عموماافسف انصناؼ الثالثة لمقاييس بناء الثقة و انمف محدَّدة.إف اليػدؼ مػف 

المعمومػػػات و ا تصػػػاؿ ىػػػو تمكػػػيف كػػػؿ طػػػرؼ مػػػف ال يػػػـ انفضػػػؿ لقػػػدرات الطػػػرؼ اآلضػػػر و 

ت ػػػييؿ ا تصػػػاؿ المنػػػتظـ.و تتضػػػمف:تبادؿ المعمومػػػات الع ػػػكرية حػػػوؿ المعػػػدات الحربيػػػة و 

القواتاالتبميػػػ  بالنشػػػاطات الع كريةإا تصػػػا ت الع ػػػكريةا تقميػػػؿ مراكػػػز الضطر)  ػػػتقباؿ و 

لمعمومػات إضطوط مباشػػرة لم ػماح با تصػاؿ ال ػػريع فػي أوقػات انزمػػة.معايير تمريػر بعػض ا

المراقبػػة و الت تػػيش و التػػي تيػػدؼ إلػػ  تأ ػػيس الثقػػػة مػػف ضػػالؿ ال ػػماح لكػػؿ طػػرؼ بمتابعػػػة 

أي شػػيء دضر .تتضػػمف ىػػذه المعػػايير إر ػػاؿ المالحظػػيف  نشػػاطات الطػػرؼ اآلضػػر)روتيف أو

لممرّكبات و المواقع الع كرية.معايير القيود الع ػكرية و  لمتدريبات الع كرية اليامةا و زيارات

 ت ػػادي إمكانيػػة حػػدوث أي عمػػؿ أو ىجػػـولحػػد مػػف النشػػاطات الع ػػكرية و ا إلػػ   التػػي تيػػدؼ

د تحركػػػات الجػػػيشا إنشػػػاء د يػػػحػػػتم ػػػاجلا قيػػػود لعػػػدد و نطػػػاؽ المنػػػاورات الع ػػػكرية اليامػػػة إ 

ن ػػػػػمحةا تض ػػػػػيض مػػػػػداضؿ القػػػػػوة منػػػػػاطؽ غيػػػػػر ع ػػػػػكريةاضالية مػػػػػف ال ػػػػػالح أو الحػػػػػد مػػػػػف ا

لنجاحيػا بالن بة لمعايير بناء الثقة و انمف إ فسنو مف أجؿ أف يكػوف ىنػاؾ فرصػة  .الع كرية

مثػػاؿ عمػػ  وك.نف ذلػػؾ يعتبػػر طريقػػا لم شػػؿ المؤكػػد فػػي الطمػػوح مػػف البدايػػة المبالغػػةفػػال يجػػب 

أف  والػػػذي يمكػػػفمي .تجربػػػة فريػػػؽ العمػػػؿ ِؿ:)مراقبػػػة ان ػػػمحة و انمػػػف اإلقمي تكانػػػ فقػػػد ذلػػػؾ

يكػػوف حالػػة معػػايير المراقبػػة  نتشػػار الصػػواريخ.إف اننظمػػة المبتَكػػرة مػػف أجػػؿ التحػػرؾ مرحمػػة 

بمرحمةا بػدءا بمعػايير بنػاء الثقػة انقػؿ تط ػالا ىػي انكثػر احتمػا  لمنجاح.كانػت جنػوب د ػيا 
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فػػػي مجػػػاؿ الثقػػػة  بػػػدءا بمعػػػايير ب ػػػيطة لبنػػػاءالمثػػػاؿ الوحيػػػد  ت اقيػػػة صػػػواريخ إقميميػػػة فعالػػػةإ 

 لصواريخ بد  مف أىداؼ طموحة لنزع ال الح.ا

  

 

 

 

 

 

 

 نياية الحرب الباردة وأثرىا عمى تفعيل إجراءات بناء الثقة في العالقات                   المطمب الثالث:

 الدولية.

ثػر مف الواضح جدا أف حجػـ الػدمار الػذي تركتػو الحػرب العالميػة الثانيػةا كػاف لػو ان         

الكبير في دفع انوربييف زمف الحرب البػاردة إلػ  تبنػي لغػة الحػوار والتأ ػيس لجػو الثقػة بيػنيـ 

عػػوض الشػػؾ والريبػػة التػػي كانػػت  ػػبب الحػػربيف العػػالميتيفا فمقػػد  ػػاىمت اإلجػػراءات المتعمقػػة 

ببناء الثقة والتػي تػـ تبنييػا مػف طػرؼ مػؤتمر التعػاوف وانمػف فػي أوربػا فػي لقػاء ىم ػنكي عػاـ 
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إل  تجنيب أوربا المزيػد مػف الحػروب والنزاعػات ضاصػة فػي ظػؿ ا نق ػاـ الػذي كانػت  1975

 تعيشو.

بعػػد نيايػػة الحػػرب البػػاردة أصػػبحت إجػػراءات بنػػاء الثقػػة مػػف اآلليػػات الرئي ػػية لت ػػوية         

النزاعػػات وبنػػاء ال ػػالـ فػػي جميػػع أنحػػاء العػػالـ ولػػـ تعػػد تتعمػػؽ بمنطقػػة بعينيػػا وذلػػؾ لعػػامميف 

 : 122)يف ىمااثن

اإلنجػػازات ا يجابيػػة لتػػدابير بنػػاء الثقػػة فػػػي ال ػػياؽ انوربػػي ا والتػػي حققػػت ا ن ػػراج بػػػيف -1

 الشرؽ والغرب في  نوات ال بعينات مف القرف الماضي .

مػػػا م يػػػـو الػػػتعمـ عبػػػر اإلقميمػػػي والمقصػػػود منػػػو ىػػػو نقػػػؿ التجػػػارب الناجحػػػة فػػػي منطقػػػة -2

جػػػدو   حػػػوؿنػػػاؾ ضالفػػػات عميقػػػة بػػػيف المحممػػػيف وتطبيقيػػػا فػػػي منػػػاطؽ أضػػػر  ا ومػػػع ذلػػػؾ ى

تطبيػؽ تػػدابير بنػػاء الثقػػة فػػي منػاطؽ أضػػر  ا فينػػاؾ اتجػػاه يػػر  انػو فػػي عصػػر العولمػػة تعتبػػر 

ىػذه المقاربػػة أ ا ػية  فػػي حػؿ النزاعػػات وبنػاء ال ػػالـا وىنػاؾ اتجػػاه أضػر يػػر  أف نجػاح ىػػذه 

اصػػػػة فػػػػي ظػػػػؿ ال ػػػػوارؽ المقاربػػػػة فػػػػي أوربػػػػا لػػػػيس بالضػػػػرورة أف تػػػػنجح فػػػػي منػػػػاطؽ أضػػػػر  ض

 الموجودة بيف مضتمؼ المناطؽ.

وجػػو عمػ  و تتوقػؼ فعاليػة معػايير بنػػاء الثقػة و انمػف عمػ   ػػياؽ النػزاع أو انزمػةا           

إبػػراز توقيػت المعػاييرا بػػد  مػف يجػػب المرحمػة التػػي وصػمت إلييػا فػػي تطورىػا و بيػذا التحديػد 

لمنػع القتػاؿ الػذي  ػيندلع مػرة أضػر   بيدؼراعا أكثر فعالية في بداية الص نياننوع الصراع. 
                                                           

 ) Mohammad El Sayed Selim, op-cit.  (
122

) 
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القريػػب جػػدا. يمكػػف لمعػػايير بنػػاء الثقػػة و انمػػف أف تؤكػػد و تقػػوي عالقػػات الثقػػة  الم ػػتقبؿفػػي 

ا و أف ت ػّرع الت ػويات و المصػالحات الجاريػة التي كانت موجودة مف قبػؿة المتبادلة ان ا ي

ة ضاصػػة فػػي إضػػعاؼ أو منػػع بعػػض م ػػبقا فػػي ميػػاديف  يا ػػية أضػػر .يمكف أف تكػػوف م يػػد

الصػػراعات بػػيف الػػدوؿ ) نزاعػػات حدوديةامشػػاكؿ الالجئػػيفا الػػدعـ ال ػػري المشػػبوه أو المْثبػػت 

 لممعارضيف لمحكومةا إلخ... .

  ت ػػػػػتطيع ىػػػػػذه المعػػػػػايير أف تغّيػػػػػر التػػػػػوازف الموجػػػػػود لمقػػػػػو  أو ت ػػػػػوية قضػػػػػايا            

و تعػػػاوني يمكػػػػف مػػػػف ضاللػػػو ت ػػػػوية بعػػػػض يمكػػػف أف ت ػػػػاعد فػػػػي دعػػػـ جػػػػ إ  أنيػػػػاالصػػػراعا 

النزاعات.بينمػا كػاف لمصػػراعات أ ػباب تاريضيػػة متأصػمة الجػػذورا فػسف التعػػاوف الع ػكري ربمػػا 

لف يكوف عممياا لكف يمكف ا تكشاؼ مياديف غير ع كرية لمتعػاوف )مشػاريع تنميػة اقتصػادية 

 ػ ة المػؤتمر قصػير انجػؿ تـ محاولتو فػي ال ػياؽ العربػي اإل ػرائيمي مػع فم مامشتركة .وىذا 

)الشػػػػرؽ انو ػػػػط و شػػػػماؿ افريقيػػػػا ا لكػػػػف التطبيػػػػع ا قتصػػػػادي انيػػػػارإ فػػػػي غيػػػػاب الت ػػػػوية 

 ال يا ية.

إف  يولة تن يذ معايير بناء الثقة و انمف   يعني أف حػدودىا التػي ت ػاعد فػي وضػع        

أو  ل ػػيولة التن يػػذ  قيمػػتيـ العمميػػة ال عميػػة فػػي منظػػور واقعػػيا يمكػػف التغاضػػي عنيػػا. لننظػػر

 قبؿ التوجو لمنظر في حدودىا.

إف الميػػزة ال عميػػة ان ا ػػية لمعػػايير بنػػاء الثقػػة و انمػػف ىػػي أنيػػا ت ػػتطيع ضمػػؽ منػػاخ         

 ّيؿ تن يذىا .أو ا تتطمب معػايير بنػاء الثقػة يدوىا عم  ثالثة عوامؿ ىامة مف الثقة.يرّكز مؤي
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ال يا ػية "ا بمػا أف اىتماميػا "ىػو حػؿ الصػراعات ".فيػي  و انمف فقط "حدا أدنػ  مػف اإلرادة

بال عػػػؿا يمكػػػف ليػػػا أف  -  تعػػرض لمضطػػػر مواقػػػؼ أي طػػرؼ معنػػػي بالقضػػػايا غيػػػر المحمولػػة

تتواجػد حتػػ  فػي منػػاخ التوتراتػوفير إطػػار لمحػوار بػػيف الػدوؿ حتػػ  عنػدما تكػػوف العالقػات فػػي 

ف الم ػػاوض " الػػذي يضػػمف تبػػادؿ ذلػػؾا فيػػي قائمػػة عمػػ  " انمػػإلػػ  باإلضػػافة  حالػػة عػػداء.

 يػػػػا فػػػػي النشػػػػاطات المتضػػػػذة )التزامػػػػات متبادلػػػػةا تبػػػػادؿ عػػػػادؿ و تعيػػػػدات مماثمػػػػة .أضيراا فسن

حقيقػػة ت ػػتمـز قيػػدا قمػػيال إف لػػـ نقػػؿ و  قيػػد و م ػػتو  مػػنض ض مػػف ا لتػػزاـ المطمػػوبإ كميػػا ال

انمػػف فػػي مراحميػػا حجػػر إضػػافية مؤيػػدة ليػػاا مػػف ضػػالؿ التعريؼابػػدأت معػػايير بنػػاء الثقػػة و 

انول  بمعايير متواضعة ) تبػادؿ المعمومػات و المػوظ يف  بيػدؼ توضػيح النوايػا الع ػكرية و 

 ال يا ية. يمكف أف تكوف متطورة بشكؿ أبعد عندما تؤ س الثقة.
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 خالصة الفصل األول

 تعري ػػات م يػػـو انمػػف يمكػػف حصػػرىا فػػي ثػػالث تصػػورات مػػفمػػف ضػػالؿ مػػا  ػػبؽ ذكػػره      

 وىما: 

 .تصور تقميدي ويركز عم  البعد الع كري 

  تصػػػػور حػػػػديث وا ػػػػعا يركػػػػز عمػػػػ  انبعػػػػاد التاليػػػػة: ال يا ػػػػيةا ا قتصػػػػاديةا

 الع كريةا ا جتماعية واليوية.

  تصور جديد يركز عم  ال رد ) انمف اإلن اني 

ا إذا اعتبرنػػػػا البحػػػػر المتو ػػػػط فضػػػػاء مغمػػػػؽ جغرافيػػػػاا فيػػػػو فضػػػػاء م تػػػػوح جيو يا ػػػػيا     

فػػالتعريؼ الجغرافػػي يت ػػـ بالثبػػات والوضػػوح ومعيػػاره أف كػػؿ دولػػة ليػػا  ػػاحؿ أو من ػػذ عمػػ  

البحػػر المتو ػػط تعتبػػر دولػػة متو ػػطية وبا عتمػػاد عمػػ  ىػػذا المعيػػار نجػػد أف ىنػػاؾ عشػػروف 

دولػػػة متو ػػػطيةا أمػػػا التعريػػػؼ ا  ػػػتراتيجي يت ػػػـ بالديناميكيػػػة والتحػػػرؾ  عمػػػ  أ ػػػاس وجػػػود 

بػػيف مجموعػػة مػػف الػػدوؿ غيػػر المتو ػػطية بالمعيػػار الجغرافػػي تت ػػع مجموعػػة مػػف المصػػالح 

 وتضيؽ قائمة ىذه الدوؿ بح ب الظروؼ والمصالح.

إف إجراءات بناء الثقة أثبتت فعاليتيا و نجاعتيا في تض يؼ حدة التوتر الع ػكري بػيف       

مػػؼ منػػاطؽ الػدوؿ ا وىنػػاؾ العديػػد مػػف انمثمػة الناجحػػة التػػي طبقػػت ىػذه اإلجػػراءات فػػي مضت

العػػػالـا وضيػػػر مثػػػاؿ عمػػػ  ذلػػػؾ التػػػدابير التػػػي تػػػـ ا ت ػػػاؽ عمييػػػا فػػػي مػػػؤتمر ىم ػػػنكي عػػػاـ 
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ا وتشػػػػمؿ تػػػػػدابير بنػػػػاء الثقػػػػػة مجموعػػػػػة مػػػػف اإلجػػػػػراءات تتمثػػػػػؿ فػػػػي تبػػػػػادؿ البيانػػػػػات 1975

والمالحظػػػػات بػػػػيف دولتػػػػيف أو أكثػػػػر والقيػػػػاـ بمنػػػػاورات وتمػػػػاريف ع ػػػػكرية مشػػػػتركةا فنجػػػػاح 

  اعد عم  القياـ بات اقات أشمؿ ومبادرات تعاونية أكثر نجاحا .إجراءات بناء الثقة ي
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 الفصل الثاني:

الحمف األطمسي، دول الضفة 
الجنوبية لممتوسط والتحديات 

 األمنية في المتوسط.
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 تمييد:

بالتعػػػدد والتنػػػوع وعػػػدـ التجػػػانس  ػػػواء عمػػػ  الصػػػعيد ال يا ػػػيا  ال ضػػػاء المتو ػػػطي تميػػػزي  

عي والثقػػػػافيا وىػػػػذا مػػػػا أثػػػػر ويِػػػػؤثر فػػػػي  ػػػػموؾ ال واعػػػػؿ المنتميػػػػة ليػػػػذا ا قتصػػػػاديا ا جتمػػػػا

ال ضاءا ضاصة مع الت اقـ الكبير لمتحديات والشواغؿ انمنية عم  ض تي المتو ػطا وىػذا مػا 

جعػؿ العالقػػة بػيف دوؿ ضػػ تي المتو ػط مقيػػدة بػػاليواجس ا منيػة فػػي ظػؿ تبػػايف اإلدراؾ تجػػاه 

 .طالتيديدات الموجودة في المتو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: الحمف األطمسي نشأتو وتطوره.
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لقػػػد كانػػػت القػػػارة انوربيػػػة الميػػػداف ان ا ػػػي الػػػذي شػػػيد حػػػربيف عػػػالميتيف فػػػي القػػػرف        

الماضػػػػػيا وكػػػػػاف ليػػػػػاتيف الحػػػػػربيف الػػػػػدور فػػػػػي اف تشػػػػػيد اوربػػػػػا تحػػػػػو ت كبػػػػػر  مػػػػػف الناحيػػػػػة 

عمػػ  ال ػػاحة الجديػػدة ومعػػو دوؿ اوربػػا الجيو يا ػػيةا إذ بػػرز اإلتحػػاد ال ػػوفياتي كقػػوة عظمػػ  

الشػػرقية ال ػػائرة فػػي فمكػػو ضػػمف ايديولوجيػػة متناقضػػة مػػع م ػػاىيـ و قػػيـ الػػدوؿ الغربيػػة اىػػذا 

الوضع الجديد دفع الدوؿ الغربية المعتنقة لقيـ الميبرالية و الديمقراطية ال  الت كير فػي تأ ػيس 

 قرب مف حدودىـ الشرقية .حمؼ ع كري يحمييـ  مف التيديد الشيوعي المتواجد بال

مف ضالؿ ىذا المبحث  نحاوؿ التطػرؽ الػ  نشػأة الحمػؼ ا طم ػي و تطػوره مػف الجانػب     
 المؤ  اتي و مف جانب المياـ .

    

 

 

 

 

 

 

 

 المطمب األول:تأسيس الحمف ونظامو المؤسساتي
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د ل تػػرة مػػا قبػػؿ إف فكػػرة نشػػأة الحمػػؼ بػػيف الو يػػات المتحػػدة ودوؿ أوربػػا الغربيػػة تعػػو            

الحػػػػػػػػػػرب العالميػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػة طرحيػػػػػػػػػػا أوؿ مػػػػػػػػػػرة الكاتػػػػػػػػػػب ال يا ػػػػػػػػػػي انمريكػػػػػػػػػػي كالرنػػػػػػػػػػس 

دوؿ الديمقراطيػة في كتابو المو ـو ب"ا تحػاد فػي الحػاؿ" بػيف الػ (Clarence Streit) تريت

قبػو  وتأييػدا  لػد   لقيػتمف الو يات المتحدة افرن ػا اىولنداابمجيكااال ػويدا  والمتمثمة في كؿ

طاع وا ع مف  الشعب انمريكػي ا إ  أف انػد ع الحػرب العالميػة الثانيػة حجبػت ىػذه ال كػرة ق

 عف التداوؿ بشكؿ أو ع.

لكػػػػف  ػػػػرعاف مػػػػا بعثػػػػت ال كػػػػرة مػػػػف جديػػػػد عمػػػػ  يػػػػد الكاتػػػػب انمريكػػػػي والتػػػػر ليبمػػػػاف         

(Walter Lippmann) ل يا ػة أثناء الحرب العالمية الثانية عندما صدر لو كتػاب بعنػواف "ا

الضارجيػػػػة انمريكيػػػػة " أيػػػػف نػػػػاد  بضػػػػرورة إقامػػػػة اتحػػػػاد بػػػػيف الػػػػدوؿ المطمػػػػة عمػػػػ  المحػػػػيط 

 )123(انطمنطي يكوف ىدفو العمؿ عم  صد أي عدواف قد يقع عم  أي مف أعضائو.

بعد طرح ىذه ال كرة مف طرؼ الكتاب ال يا ييف جاء ا ىتماـ مف طػرؼ ال ا ػة بعػد        

لثانية وكاف رئيس الوزراء البريطاني "تشرشؿ" أوؿ مػف تحػدث عػف ىػذه العالمية ا الحربنياية 

ودعا إل  إقامة حمؼ بيف الدوؿ الغربية والو يات المتحدة لمواجيػة الضطػر  1946ال كرة عاـ 

 )124(ال وفيتي.

                                                           

-1445حمف شمال األطمنطي العالقات األمريكية األوربية بين التحالف والمصمحة ليم  مر ياأحمد وىبافا "  (1)
 .42.ص ا2001دار الجامعة الجديدة لمنشر ااإل كندرية :  ا"2000

 

  (124) المرجع نفسواص 22.
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في ػري  22مع ت ارع انحداث في أوربا بدءا با نقالب الشػيوعي فػي تشيكو ػموفاكيا فػي      

أدركت الدوؿ الثالث التي كانػت تحتػؿ ألمانيػا  1948صار برليف في مارس وكذلؾ ح 1948

أف ىذا العمؿ مف جانب ا تحاد ال وفيتي موجو ضد الغرب افمقد اقتنعػت ىػذه الػدوؿ أف ثمػة 

لكافة الدوؿ الغربية ىو ا تحاد ال وفيتي ا ومنو بدا ليذه الػدوؿ أف العمػؿ  امشترك اعدوا واحد

وحد لمواجية ىذه التيديػدات الصػادرة عػف ال ػوفيات فبػدأت فػي اتضػاذ الجماعي ىو الضيار ان

 اإلجراءات والضطوات المتتابعة نحو تحقيؽ اليدؼ المتمثؿ في تكويف حمؼ دفاعي مشترؾ.

قامػػػػت دوؿ البينيولػػػػوكس إضػػػػافة إلػػػػ  فرن ػػػػا وبريطانيػػػػا عمػػػػ   1948مػػػػارس  18فػػػػي       

عاىػػدة بروك ػػؿ وىػػذه انضيػػرة اعتبػػرت بمثابػػة التوقيػػع عمػػ  معاىػػدة لمػػدفاع المتبػػادؿ عرفػػت بم

 .)125(النواة التي نشأت منيا معاىدة حمؼ شماؿ انطم ي فيما بعد

وبعد شير مف توقيع المعاىدة ال ال ة الذكر دعا رئيس وزراء كندا إلػ  إقامػة ن ػؽ دفػاعي    

 موحػػػد يضػػػـ كافػػػة دوؿ شػػػماؿ  انطم ػػػي بمػػػا فييػػػا الػػػدوؿ المنضػػػوية تحػػػت معاىػػػدة بروك ػػػؿ

اولقيػػػػت ىػػػػذه الػػػػدعوة ترحيبػػػػا مػػػػف طػػػػرؼ بريطانيػػػػا والو يػػػػات المتحػػػػدة انمريكيػػػػة وكػػػػذا الػػػػدوؿ 

 انطراؼ في معاىدة بروك ؿ.

وانطالقػػا ممػػا تقػػدـ بػػدأت المشػػاورات بػػيف ىػػذه الػػدوؿ بشػػأف النظػػاـ الػػدفاعي المقتػػرح مػػف     

ؼ الػػػذكر ا عمػػػ  م ػػػتو   ػػػ راء الػػػدوؿ التػػػي رحبػػػت بػػػالمقترح ال ػػػالاطػػػرؼ رئػػػيس وزراء كنػػػد

                                                           

اا مارات العربية المتحدة :  0اط انتياء الحرب الباردة""دور حمف شمال االطمسي بعد نزار إ ماعيؿ الحيالي ا  (125)
 .20اص.  3112مركز اإلمارات لمدرا ات و البحوث اإل تراتيجية ا 
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عقػد لقػاء عمػ  م ػتو  وزراء الضارجيػة  1948المعتمديف لد  واشػنطف ا وفػي شػير دي ػمبر 

 : 126)بواشنطف و تمضض عف ىذا المقاء صدور بياف ر مي جاء فيو

"إف وزراء الضارجية قد ات قوا عم  مبػدأ عقػد معاىػدة لشػماؿ انطمنطػي ا وعػؿ الضطػوات التػي 

بعػػد كػػؿ ىػػذه الضطػػوات تػػـ تأ ػػيس منظمػػة حمػػؼ  احمػػؼ" ػػتتضذ فػػي الم ػػتقبؿ لتحقيػػؽ قيػػاـ ال

فػي واشػنطف  ا   organisation du traité de l’atlantique nord )شػماؿ انطمنطػي 

دولػػة مػػف ضػػ تي  ةابعػػدما وقعػػت عمػػ  المعاىػػدة النيائيػػة اثنتػػا عشػػر 1949افريػػؿ  04بتػػاريخ 

ت الػدوؿ الموقعػة عمييػا ا وبعدىا تمت المصػادقة عمييػا مػف طػرؼ برلمانػا)* المحيط انطم ي

ف ي الػدوؿ التػي لػـ تتغمغػؿ فييػا الشػيوعية مثػؿ الو يػات المتحػدة انمريكيػة اكنػدا وبريطانيػا لػـ 

الشيوعية مثؿ فرن ا وايطاليػا انحزاب  تمؽ فييا المعاىدة معارضة أما الدوؿ التي تنتشر فييا 

 فكانت ىناؾ معارضة كبيرة ليذه المعاىدة.

اؿ انطم ػػي تتكػػوف مػػف ديباجػػة وأربعػػة عشػػر مػػادة اوأىػػـ مػػادة فػػي ىػػذه فمعاىػػدة شػػم        

البمػػػداف  يا ت اقيػػػة ىػػػي المػػػادة الضام ػػػة التػػػي ليػػػا طػػػابع ضػػػاص إذ تػػػنص عمػػػ  حرمػػػة أراضػػػ

انعضاء وتمـز ىذه انضيػرة بالمشػاركة ع ػكريا فػي حالػة تعػرض  ػالمة تػراب أي بمػد عضػو 

 لمضطر أو ا عتداء.

 :  أىداف الحمف

                                                           

  (126) ليم  مر يا أحمد وىبافا مرجع سابقا ص.24. 
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لبػػا مػػا تنشػػػأ انحػػالؼ الع ػػكرية نتيجػػػة شػػعور أطرافيػػا بوجػػػود ضطػػر يتيػػددىاا وكػػػذا غا      

شػػعورىا بوجػػود عػػدد مػػف أوجػػو الػػنقص فػػي مواجيػػة ذلػػؾ الضطػػر بشػػكؿ من ػػردا ممػػا يولػػد لػػد  

صناع القرار شعورا مشتركا بالرغبة في التضامف لتحقيؽ أىداؼ مشتركةا ومػف بػيف ا ىػداؼ 

 طم ي نذكر مايمي:التي تأ س مف اجميا الحمؼ ا 

 االىداف العسكرية: - أ

فاليػػػدؼ الرئي ػػػي وان ا ػػػي الػػػذي تأ ػػػس مػػػف أجمػػػو الحمػػػؼ انطم ػػػي ىػػػو ىػػػدؼ أمنػػػي     

ع كري يتول  ميمة ردع الضطر الشيوعي فػي المنطقػة انطم ػيةا بنػاء عمػ  المػادة الضام ػة  

 الحمؼ. إل  جانب تطوير القدرات الع كرية لمدوؿ انعضاء في  127)مف ميثاؽ الحمؼ 

 

 

 

 انىداؼ ال يا ية: - ب

تعتبر منظومة القيـ ركيزة أ ا ية في تأ يس الحمؼ انطم يا وىذا ما تػـ تأكيػده فػي ديباجػة 

الوثيقة التأ ي ية والتي تنص عم : " إف الدوؿ انعضاء عازمة عم  حماية الحريػة والميػراث 

                                                           

127( إ ماعيؿ الحياليا مرجع سابقا ص. 34.
( 
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فػػػي لشػػػماؿ ا طم ػػػي" والحضػػػارة عػػػف طريػػػؽ تشػػػجيع ا  ػػػتقرار والرفاىيػػػة فػػػي المجػػػاؿ الجغرا
)128(. 

نمػػػا ىػػػو مجموعػػػة مػػػف الػػػدوؿ تعتنػػػػؽ  فػػػالحمؼ   يػػػر  ن  ػػػو مجػػػرد تكتػػػؿ ع ػػػكري فح ػػػػب وا 

مجموعػػة مػػف القػػيـ أىميػػا الديمقراطيػػة ا وقػػد تعػػززت ىػػذه الدعامػػة اليوياتيػػة لمحمػػؼ مػػع تحػػوؿ 

نمػا كػاف  كؿ أعضائو إل  ديمقراطيػاتا فػالضوؼ مػف التيديػد الشػيوعي لػـ يكػف ع ػكريا فقػط وا 

الضػػوؼ مػػف إمكانيػػة تضريػػب ىػػذه الػػديمقراطيات مػػف الػػداضؿ عػػف طريػػؽ قيػػاـ أحػػزاب شػػيوعية 

ا وقػػد كػػاف لم ػػند اليويػػاتي دور ميػػـ فػػي ا ػػتمرارية وبقػػاء الحمػػؼ بعػػد   129)بانقالبػػات ع ػػكرية

 زواؿ التيديد الشيوعي.

 انىداؼ ا قتصادية: - ت

جػػد أف الحمػػؼ أولػػ  أىميػػة نظػػرا نىميػػة انىػػداؼ ا قتصػػادية فػػي نجػػاح أي مشػػروع تكػػاممي ن

إلػ  ضػرورة قيػاـ الحمػؼ معاىػدة واشػنطف مػف  الثانيػةحيػث أشػارت المػادة  كبر  ليػذا العامػؿا

 ا قتصػػػادي يا ػػػاتيـ ا قتصػػػادية وتشػػػجيع التعػػػاوف وا نػػػدماج  فػػػيالصػػػراع والتنػػػافس  بسزالػػػة

تبػػر المناف ػػة تع الػػذي الرأ ػػماليمعظميػػا أو كميػػا إلػػ  العػػالـ  ينتمػػييضػػـ دو   إذا  130)بيػػنيـ

ا قتصػادية أىػـ قوانينػو فػ  التطػػور وبغيػة ضػبط ىػذه المناف ػػة عنػد م ػتويات معينػة وضػػماف 

                                                           

نظرة ا تشرافية... وموقع العالـ ا  المي فيياا مركز  شبيب وأضروفا حمؼ شماؿ ا طم ي في عامو ال تيف... نبيؿ (1)
  www.aljazeera.netا متحصؿ عميو مف الموقع:-2009تقارير  -الجزيرة لمدرا ات

  )129  المرجع نفسو ا ص.07.
 )130  نزار إ ماعيؿ الحياليا مرجع سابقا ص. 35.
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ربيف العػالميتيف عدـ تصاعدىا إل  صراع اقتصاد  قد يكوف  ببا لمحرب مثمما حدث ف  الحػ

 ا ف ي ىذا الجانب ي ع  الحمؼ إل  تحقيؽ انىداؼ التالية:انول  والثانية

 يا حت  يت ن  لو القياـ بميامو.دعـ الحمؼ مال 

 .تأميف الموارد والمواد انولية  وضاصة الطاقوية التي تحتاجيا دوؿ الحمؼ مف أي تيديد 

   .ضماف وحدة الحمؼ مف ضالؿ التنا ؽ في النير ا قتصادي المتبع 

 العضوية في الحمف :

منحػػت العضػػوية ا 1949أفريػػؿ  04معاىػػدة واشػػنطف المنشػػئة لمحمػػؼ والتػػي تػػـ توقيعيػػا فػػي 

بصػػ ة دليػػة العضػػوية لمػػدوؿ اإلثنػػي عشػػر التػػي وقعػػت عمػػ  ىػػذه المعاىػػدةا أمػػا بالن ػػبة لمػػدوؿ 

التي تريد ا نضماـ واكت اب العضػوية فػي الحمػؼ فنجػد اف المػادة العاشػرة مػف ميثػاؽ الحمػؼ 

" ت ػػػػػػػتطيع   131)ىػػػػػػي التػػػػػػي تحػػػػػػدد ا طػػػػػػار القػػػػػػانوني لمعضػػػػػػويةا حيػػػػػػث تػػػػػػنص عمػػػػػػ  أنػػػػػػو:

ع اآلراءا أف تػػػدعو أيػػػة دولػػػة أوربيػػػة أضػػػر  تكػػػوف فػػػي وضػػػع يتػػػيح ليػػػا تػػػدعيـ انطراؼابسجمػػػا

مبػػادئ المعاىػػدة والم ػػاىمة فػػي تحقيػػؽ انمػػف لمنطقػػة شػػماؿ انطم ػػيا ا نضػػماـ إلػػ  ىػػذه 

المعاىػدة , وأيػػة دولػػة يػػتـ دعوتيػػا عمػػ  ىػػذا النحػػو قػػد تصػػبح طرفػػا فػػي المعاىػػدة وذلػػؾ بسيػػداع 

و يػػػػات المتحػػػػدةا و ػػػػوؼ تبمػػػػ  الو يػػػػات المتحػػػػدة كػػػػؿ م ػػػػتندات انضػػػػماميا لػػػػد  حكومػػػػة ال

 انطراؼ بتمؾ الم تندات".

                                                           

اىرة: مركز الدرا ات ال يا ية وا  تراتيجيةا ا القحمف األطمنطي ميام جديدة في بيئة أمنية مغايرةعماد جادا (2) 
 .274-273ا ص ص .1998
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  132)كما وضعت المادة العاشرة أربعة شروط لمعضوية وىي:    

 بػػػػد مػػػػف حصػػػػوؿ الدولػػػػة الراغبػػػػة فػػػػي ا نضػػػػماـ مػػػػف موافقػػػػة الػػػػدوؿ انعضػػػػاء فػػػػي الحمػػػػؼ  .1

 باإلجماع.

 لحمؼ دولة أوربية ضرورة أف تكوف  الدولة الراغبة في ا نضماـ إل  ا .2

توفر الدولة الراغبة في ا نضماـ إلػ  الحمػؼ عمػ  عوامػؿ يمكنيػا مػف أف ت ػاعد عمػ  تمتػيف  .3

 وتعزيز ال مـ في منطقة الشماؿ انطم ي.

عمػػ  الدولػػة الراغبػػة  فػػي ا نضػػماـ أف تكػػوف فػػي مركػػز يؤىميػػا عمػػ  تعزيػػز المنظػػـو القيميػػة  .4

 حرية ال رد و مطة القانوف.لمحمؼ والمتمثمة في مبادئ الديمقراطية و 

نمػا         إف ا نضراط وقبوؿ العضوية في الحمؼ   تحدده ىذه الشروط القانونيػة فح ػبا وا 

العمميػػػة تضضػػػع  عتبػػػارات جيو ػػػتراتيجية ا وضيػػػر دليػػػؿ عمػػػ  ىػػػذا قبػػػوؿ عضػػػوية تركيػػػا فػػػي 

ا إ  أف الحمػػؼ رغػػـ أنيػػا لي ػػت دولػػة أطم ػػية , وأف نصػػؼ م ػػاحة تركيػػا تقػػع فػػي قػػارة أ ػػيا

النصػػؼ انضػػر مػػف م ػػاحتيا الواقعػػة فػػي قػػارة أوربػػا أىميػػا نف تك ػػب العضػػوية فػػي الحمػػؼ 

إضػػافة إلػػ  ىػػذا فػػسف قبوليػػا فػػي   133)بح ػػب إحػػد  بنػػود المػػادة العاشػػرة مػػف ميثػػاؽ الحمػػؼ 

الحمؼ يعود أ ا ا إل  موقعيا ا  تراتيجي الذي ي يؿ عممية تطويػؽ ا تحػاد ال ػوفياتي مػف 

ان ودا بالن بة لمدعامة اليوياتية التػي قػاـ عمييػا الحمػؼ تػـ تطبيقيػا بانتقائيػة فػي جية البحر 

                                                           

 )132  المرجع نفسو ا ص. 275.
ا بيروت: مركز الدرا ات ا  تراتيجية 153ا عدد مجمة شؤوف انو طا تركيا واألطمسي الجديدمو ي جيالفا   7)

  .753-757والبحوث و التوثيؽا ص ص 
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فبالن ػػبة لألولػػ  ورغػػـ نظاميػػا ا  ػػتبدادي دنػػذاؾ إ  أف ىػػذا لػػـ   134)حالػػة البرتغػػاؿ وا  ػػبانيا 

يمنع مف أف تكوف مف الدوؿ المؤ  ػة لمحمػؼا بالمقابػؿ تػـ ا ػتبعاد إ ػبانيا مػف المشػاركة فػي 

حمؼ بحجة عدـ توافػؽ حكػـ فرانكػو ا  ػتبدادي مػع قػيـ الحمػؼا ىػذا التنػاقض مػرده تأ يس ال

حاجػػة الحمػػؼ ع ػػكريا إلػػ  موقػػع البرتغػػاؿ عمػػ   ػػاحؿ انطم ػػيا بينمػػا موقػػع إ ػػبانيا البحػػري 

يمكػػػػف تعويضػػػػو با عتمػػػػاد عمػػػػ  قػػػػوات ان ػػػػطوؿ انمريكػػػػي ال ػػػػادس المػػػػرابض  فػػػػي البحػػػػر 

 انبيض المتو ط. 

 ىياكل الحمف:

الييئػػػات المدنيػػػة  لييكػػػؿ التنظيمػػػي المؤ  ػػػاتي لمحمػػػؼ يتشػػػكؿ مػػػف إطػػػاريف رئي ػػػييف ىمػػػا :ا

 .والييئات الع كرية

 تتمثؿ في مجموعة مف الييئات التالية: الييئات المدنية :-أ

:ي ير الحمؼ انطم ي الػذي يتواجػد مقػره فػي العاصػمة البمجيكيػة بروك ػؿ  األمانة العامة-1

تيػاره مػف قبػؿ الػدوؿ انعضػاء فػي الحمػؼ ل تػرة زمنيػة تقػدر بػأربع مف طػرؼ أمػيف عػاـ يػتـ اض

ضبػرة كبيػرة وشػغؿ مناصػب  شضص الػذي يتػول  المنصػب أف يكػوف ذا نوات ا ويشترط في ال

عميػػا فػػي إحػػد  حكومػػات ىػػذه الػػدوؿ انعضػػاء  فػػانميف العػػاـ الحػػالي لمحمػػؼ " أنػػدرس فػػوغ  

 2001رؾ فػي ال تػرة الممتػدة بػيف نػوفمبر را م وف  " كاف يشغؿ منصب رئيس وزراء الػدانما

 2009وافريؿ 

                                                           

  )134  نبيؿ شبيب وأضروفا مرجع سابقا ص. 8.
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رئا ة مجمس شماؿ انطم ي ولجنة مضططات الدفاع   135)ويضطمع انميف العاـ بمياـ 

وكذلؾ فوج المضططات النووية ا إضافة إل  ىذه المياـ يترأس انميف العاـ مجمس الشراكة 

أوكرانيا وفوج التعاوف  لجنة -لجنة رو يا–ا ورو أطم ية ومجمس الحمؼ انطم ي 

 المتو طي.

إضافة إل  ما  بؽ يعتبر انميف العاـ الممثؿ الر مي لمحمؼ في عالقاتو الضارجية         

الحكومات والمنظمات الدولية واإلقميمية وىو الناطؽ الر مي با ـ الحمؼ في و مع الدوؿ 

وي اعده في ميامو ىذه  كؿ المحافؿ  والمواقؼ التي يعبر عنيا الحمؼ في مضتمؼ القضايا

 أميف عاـ منتدب ينوب عنو في حالة غيابو.

المعاىدة التأ ي ية لمحمؼ أعطت ليذا المجمس صالحيات وا عة  مجمس شمال األطمسي:

باعتباره أعم   مطة  يا ية في النظاـ المؤ  اتي لمحمؼ اويتشكؿ المجمس مف ممثميف 

 دائميف لكؿ الدوؿ انعضاء.

المجمس تنعقد اجتماعات أ بوعية عم  م تو  ال  راء و الممثميف  بالن بة  جتماعات

الدائميف تحت رئا ة انميف العاـ لمحمؼ وتتناوؿ ىذه ا جتماعات مضتمؼ الم ائؿ 

ونشاطات الحمؼ بناءا عم  التقارير والتوصيات الصادرة عف المجاف التابعة لو اوتتضذ 

د عضو با تقالليتو و يادتو والم ؤولية كذلؾ قرارات المجمس بالتوافؽ بيف أعضائو مع كؿ بم

 عف قراراتو.

                                                           
(

135
) http://www.nato.int/nato-welcome/index_ar.html 
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كما يجتمع المجمس مرتيف في ال نة بحضور وزراء الضارجية والدفاع ح ب الحالة     

وانىمية وفي حالة الضرورة يجتمع المجمس بحضور رؤ اء الدوؿ والحكومات اوتدرس ىذه 

ت الدفاع النووي بعد ا  تماع إل  ا جتماعات قضايا متعمقة بالم ائؿ الع كرية ومجا 

 تقارير المجاف وأفواج العمؿ الضاصة بيذه المواضيع.

إل  جانب دور المجمس في مناقشة مضتمؼ الم ائؿ ال يا ية وانمنية يقوـ بتحويؿ      

التوصيات المقدمة مف طرؼ المجاف المضتم ة إل  قرارات يمعب المجمس دورا ىاما في توجيو 

ف طريؽ نشر قراراتو وشرح توجيياتو وبرامجو ل ائدة الجميور والدوؿ غير الرأي العاـ ع

 انعضاء في المنظمة.

تتألؼ مف ممثمي الدوؿ انعضاء اويكوف عم  رأس كؿ وفد   ير يدع   الوفود الوطنية:-

ويقـو بسعداد ىا مف حكومتو االممثؿ الدائـ يمارس ميامو عم  أ اس التعميمات التي يتمق

تو ا أما الدوؿ التي لي ت عضو في المنظمة فميا مكاتب اتصاؿ تتعمؽ بأنشط تقارير ليا

 يشرؼ عمييا   ير أو رئيس بعثة دبموما ية يتول  مياـ تن يؽ ا تصاؿ بيف بمده والحمؼ.

دارية  األمانة الدولية : تتكوف مف ممثمي الدوؿ انعضاء وىي عبارة عف ىيئة ا تشارية وا 

لوفود الوطنية بالتن يؽ مع المجاف المضتم ة كما تضمف متابعة ومف مياميا تدعيـ أشغاؿ ا

قرارات لجاف الحمؼ وت اىـ في تقريب وجيات النظر بيف الدوؿ انعضاء فيما يتعمؽ باتضاذ 

 القرار بالتوافؽ.
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كؿ الدوؿ انعضاء ليا الحؽ في أف تشارؾ م ار اتضاذ القرار الذي يعبر عف  صنع القرار :

الدوؿ انعضاء وفي حالة ظيور  وء ت اىـ أو بروز ضالؼ ايتـ مواصمة إرادة مشتركة لكؿ 

المشاورات إل  غاية التوصؿ إل  قرار مقبوؿ يرضي الجميع مع ال ير عم  احتراـ  يادة 

الدوؿ انعضاء ومطابقة القرارات المتضذة بص ة مشتركة مع المصالح الوطنية لمدوؿ 

 انعضاء.

ه المجنة مف المثميف الدائميف لمدوؿ انعضاء لد  تتكوف ىذ لجنة مخططات الدفاع :

عطاء توصيات  المنظمة ميمتيا ىي مناقشة قضايا التضطيط الضاصة بالدفاع المشترؾ وا 

لم مطات الع كرية لمحمؼ في مجاؿ اضتصاصياايتـ تحضير أشغاؿ ىذه المجنة مف طرؼ 

لع كرية لمحمؼ لجاف فرعية وأفواج عمؿ تقـو بمتابعة م ار وضع مضططات القوات ا

ومناقشة القضايا المتعمقة بالقيادة الع كرية وغالبا ما تتـ اجتماعات ىذه المجنة عم  م تو  

 وزراء الدفاع.

يتألؼ ىذا ال وج مف وزراء الدفاع لمدوؿ انعضاء ا ومف ميامو  فوج المخططات النووية :

 محة والتر انة النووية البحث في الم ائؿ المتعمقة بال يا ة النووية لمحمؼ وكذا أمف ان

اتتول  لجنة تن يذية تتكوف مف أعضاء الوفود الوطنية الع كرية وأعضاء انركاف الع كرية 

الدولية وممثمي القيادات اإل تراتجية  بتحضير أشغاؿ ىذا ال وجا إضافة إل  ىذا تقـو 

القضايا  الو يات المتحدة انمريكية بترأس اجتماع أ بوعي ل وج عالي الم تو  لبحث

 المتعمقة بسدارة ال يا ات والمضططات النووية وال ير عم  تأميف ان محة والمعدات النووية.
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 تتألؼ مف ىياكؿ إ تراتجية وعممية وقيادية الييئات العسكرية : -ب

المجنة الع كرية :إنيا أعم  ع كرية لمحمؼ وىي جزء مف جياز المنظمة المكمؼ بال يا ة 

رات وىي بمثابة أداة ربط وتواصؿ بيف م ار القرار ال يا ي عم  م تو  العامة واتضاذ القرا

لمكم ة بقيادة العمميات مجمس شماؿ انطم ي والمجاف المدنية انضر  والقيادة الع كرية ا

 . 136)الع كرية

بالن بة  جتماعات المجنة الع كرية تتـ عم  م تو  قادة أركاف الجيوش لمدوؿ انعضاء 

 نة وتتمتع بصالحية تعييف رئي يا لمدة ثالث  نوات اويتول  رئا ة ثالث مرات في ال

اجتماعات المجنة وتمثيميا أماـ مجمس شماؿ انطم ي ولجنة مضططات الدفاع وفوج 

المضططات النووية كما يمثؿ المجنة في عالقاتيا الضارجية مع الدوؿ انعضاء والدوؿ 

تبناة مف طرؼ الحمؼ مع جيرانو اكما الشريكة في مضتمؼ شراكات التعاوف والحوار الم

 يتول  ميمة إعداد التوجييات الضرورية إل  مدير ىيئة انركاف الع كرية الدولية.

تعتبر الجياز التن يذي لمحمؼ افميمتيا ىي إعداد  ىيئة األركان العسكرية الدولية :

ؼ قرارات المضططات واقتراح العقيدة الع كرية لمحمؼ وتعمؿ الييئة عم  مطابقة مضتم

وتوجييات المجنة الع كرية مع التوصيات المتضذة ا فييئة انركاف تعتبر ىمزة وصؿ بيف 

الييئات المكم ة بالقرارات ال يا ية لمحمؼ والقيادة الع كرية وكذلؾ التن يؽ مع انمانة 

الدوليةا كما تقوـ الييئة بسبداء مالحظاتيا في المجا ت الع كرية حوؿ مشاركة الحمؼ في 
                                                           

 )136  ليم  مر يا احمد وىبافا مرجع سابقا ص. 72.
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عمميات الشراكة كالحوار المتو طي فيما يتعمؽ بم ائؿ نزع ال الح والتحكـ في ان محة 

 وتتـ إدارة ىذه الييئة مف ضابط  اـ يتـ اضتياره مف طرؼ المجنة الع كرية.

 القيادة العميا لقوات الحمف بأوربا:-

ف مف الحدود تتشكؿ ىذه القيادة مف قوات بحرية وبرية وجوية تتول  ميمة الح اظ عم  انم

الشرقية لتركيا إل  مياه المحيط انطم ي غربا ومف شماؿ النروير إل   واحؿ الض ة 

الشمالية لممتو طاويقع مقرىا في بمجيكا وتأضذ توجيياتيا مف المجنة الع كرية وىي م ئولة 

 . 137)أماميا في ت ير الشؤوف الع كرية في مجاؿ اضتصاصيا

لكندا والو يات المتحدة: ميمتيا ىي ح ظ انمف في شماؿ  المجموعة اإل تراتجية اإلقميمية-

القارة انمريكية وكذلؾ حماية المواقع النووية المتواجدة ىناؾاوتتشكؿ قيادة ىذه المجموعة 

 مف مندوب أمريكي وأضر كندي.

قيادة حم اء ا طم ي: تتألؼ مف قوات بحرية تتول  ميمة ضماف أمف الطرؽ البحرية 

انعضاء انطالقا مف شرؽ أمريكا الشمالية إل  غاية غرب إفريقيا ومف  انطم ية لمدوؿ

القطب الشمالي إل  مدار ال رطاف جنوبا وتت رع عف ىذه القيادة أربعة مقرات قيادات فرعية 

 وىي :

 القيادة ال رعية التابعة لإلقميـ الشرقي انطم ي-

                                                           

 .82ا ص .  مرجع سابق  ليم  مر ي اأحمد وىباف ا 137)
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 المقر العاـ اإلقميمي التابع لمقطاع الجنوبي انطم ي-

 القوات البحرية الدائمة -

 أ طوؿ التدضؿ انطم ي-

تـ إنشاء ىياكؿ ع كرية جديدة لمحمؼ مثؿ قوات التدضؿ )برية ا  2002في قمة براغ    

بحرية ا جوية  ويقع مقرىا بيولندا ا ميمتيا ىي التدضؿ واإلغاثة في الكوارث الطبيعية ا 

قيادة حمؼ العمميات الذي كاف  كما تـ ا  تغناء عف قيادة حم اء انطم ي وضميا إل 

 يعرؼ بالقيادة المتحال ة نوربا.

تـ إنشاء فيمؽ متعدد الجن يات ميمتو ىي التدضؿ والتصدي  2004وفي قمة ا طنبوؿ عاـ 

 ضد ا تعماؿ أ محة الدمار الشامؿ.
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 المطمب الثاني: الحمف األطمسي والتحول في اآلليات والمقاصد.

نات مف القرف الماضي شيدت أوربا مجموعة ميمة مف انحداث التي مع بداية الثماني     

انوربية  وامتدت أثارىا لتشمؿ النظاـ العالمي ال ائد –غيرت مف طبيعة العالقات انوربية 

دنذاؾ اومف انحداث التي شيدتيا القارة انوربية اجتياح موجة مف ا حتجاجات الشعبية لكؿ 

ت ير في فمؾ المع كر الشرقي بقيادة ا تحاد ال وفيتي والتي  دوؿ أوربا الشرقية التي كانت

انتيت بس قاط اننظمة الديكتاتورية التي حكمت ىذه الدوؿ منذ نياية الحرب العالمية 

أ  وىو  قوط جدار برليف ثـ توحد  1989نوفمبر  09الثانيةاوالحدث انبرز كاف في 

              1991جويمية حمؼ وار و في وتواصمت انحداث بحؿ  1990ألمانيا في أكتوبر 

 .1991وانتياء  بت كؾ ا تحاد ال وفيتي في دي مبر 

ل  غاية نياية الحرب الباردة عاـ  1949منذ عاـ       1989تاريخ نشأة الحمؼ انطم ي وا 

ارتبط نشاط الحمؼ بمنطقة جغرافية معينة ىي أراضي الدوؿ انعضاء والدفاع عنيا ح ب 

م ة مف ميثاؽ الحمؼ اوالتي تنص عم  مايمي :"أي ىجـو م مح ضد أي مف المادة الضا

 أعضاء الحمؼ يعد ىجوما عم  دوؿ الحمؼ كافة بما يتيح ليا حؽ الدفاع عف الن س ."

بعد نياية الحرب الباردة وما أفرزتو مف تحو ت في بنية النظاـ الدولي ا  اد اتجاه ير      

ؿ ىذا التحوؿ فأنصار ىذا ا تجاه يروف أف الحمؼ لـ يعد عدـ جدو  بقاء حمؼ الناتو في ظ

ىيكال منا با لواقع انمف وا  تقرار في البيئة انمنية الجديدة ا فالتيديدات التي ا تدعت 

ه والتعيدات التي التـز بيا في ميثاقو بالدفاع عف أراضي الدوؿ انعضاء ضد أي إنشاء
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وجودىا ا أما أنصار اإلبقاء عم  الحمؼ عدواف  وفيتي كميا عوامؿ ومبررات فقدت 

وؿ عمرا وبالتالي فيو انطم ي فيروف أف ىذا انضير اثبت جدواه باعتباره المؤ  ة انط

اوالتي تشكؿ تيديدا لدوؿ الض ة  138)مة لمتعامؿ مع التحديات انمنية الجديدة انكثر مالء

الجنوبية إضافة إل  الموارد  ض ةالشمالية لممتو ط ب بب موجات اليجرة القادمة مف دوؿ ال

الطاقوية التي تتوفر عمييا دوؿ الجنوب والتي تشكؿ في مجمميا أىـ التحديات لمعالـ 

 الرأ مالي الغربي.

إف التحو ت التي شيدتيا أوربا بعد نياية الحرب الباردة أفرزت تداعيات مضتم ة       

ي  تصبح محور نشاط حمؼ انبعاد مف  يا ية واقتصادية واجتماعية وع كريةا والت

 ……انطم ي 

وفييا تـ تبني "إعالف لندف حوؿ تحالؼ  1990في جويمية  تزامنت قمة لندف         

انمر الذي جعؿ حمؼ الناتو يوجو مع التحو ت الكبر  التي بدأت تشيدىا أورباا  متجدد"

الحمؼ حوؿ مجموعة مف اإلشارات ا يجابية نحو دوؿ المع كر الشرقيا وتـ طرح نظرة 

التعاوف ا مني مع دوؿ ىذا المع كر ا مر الذي  ارع في إنشاء مجمس التعاوف لشماؿ 

ا وفي ىذا الصدد صرح انميف العاـ لمحمؼ مان ريد  139)1991ا طم ي في قمة روما 

فورنر عند مضاطبتو الدوؿ الم تقمة عف ا تحاد ال وفياتي قاؿ :" اتجيوا إل  حمؼ شماؿ 
                                                           

اأكاديمية "-التوسع إلى الشرق الحوار مع الجنوب واألمن القومي العربي-"حمف شمال األطمسيكاظـ ىاشـ نعمة ا (1) 
 .110ا ص.2009اطرابمسا1الدرا ات العميا اط

 139( Jean Marie  Guéhenno ,l’otan après la guerre froide  une nouvelle jeunesse ?,  critique internationale, 

n°07, décembre 2000, p.103. 
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امني يح ظكـ مف أي عاص ة تيددكـ" –وف ان  كـ في ميناء  يا ي ا طم ي و تجد

الغرض منيا ىو الدضوؿ في مرحمة جديدة عنوانيا الصداقة والتعاوف كبديؿ ل يا ة المواجية 

التي ا تمرت نربعة عقود مف الزمفا لقد كاف "إعالف لندف حوؿ تحالؼ متجدد " أىـ وثيقة 

ا ف ي وثيقة لندف بدأ الحديث عف التوجيات 1949ة  نة يتبنيا الحمؼ بعد الوثيقة التأ ي ي

الكبر  لمحمؼ تماشيا مع الوضع الجديد الذي بدأت مؤشرات بروزه تتضح مع حؿ حمؼ 

ا وىذا ما جعؿ الحمؼ يؤكد التحوؿ الذي  وؼ يشيده في دلياتو 1991وار و في جويمية 

 وميامو في ىذه المرحمة الجديدة.

 :(1441)قمة روما  لالمفيوم االستراتيجي األو

نتيجة التحوؿ  الذي عرفتو البيئػة انمنيػة لمرحمػة مػا بعػد الحػرب البػاردة عمػؿ الحمػؼ         

 1991انطم ي عمػ  إعػادة النظػر فػي ميامػو وا  ػتراتجيتو الع ػكرية اوكانػت قمػة رومػا عػاـ 

ىميػة بالن ػبة وقد تـ ذلؾ بتبنػي الػدوؿ انعضػاء لػوثيقتيف بػالغتي ان المنطمؽ في ىذا التحوؿا

لم ػػػػتقبؿ النػػػػاتو وىمػػػػا: انولػػػػ  تتعمػػػػؽ ب "إعػػػػالف حػػػػوؿ ال ػػػػمـ والتعػػػػاوف" والثانيػػػػة تتعمػػػػؽ ب 

إذ شػكؿ موضػوع انمػف   01"الم يـو اإل تراتيجي لمحمؼ" )لمتوضيح أكثر أنظر الممحؽ رقـ 

يف ردة ومتميػػزة فػػي ىػػذا الم يػػـو ا  ػػتراتيجي الجديػػدا م ادىػػا انػػو يتعػػفػػي المتو ػػط مكانػػة من ػػ

عمػػػ  الحمػػػؼ ا ىتمػػػاـ الضػػػاص بال يا ػػػات انمنيػػػة لمػػػدوؿ المتو ػػػطية المتواجػػػدة فػػػي الضػػػ ة 

الجنوبيػػػة لممتو ػػػطا انطالقػػػا مػػػف أف تحقيػػػؽ انمػػػف وا  ػػػتقرار عمػػػ  الحػػػدود الجنوبيػػػة لمػػػدوؿ 
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فػػػالم يـو ا  ػػػتراتيجي الجديػػػد يرتكػػػز عمػػػ  مقاربػػػة  ا 140)انوربيػػة يعػػػد أمػػػرا ميمػػػا نمػػػف النػػػاتو

د ة انمنية انوربيػة تتماشػ  مػع متطمبػات المرحمػة الجديػدةا فيػو يقػر بػأف مواجيػة شاممة لمين

تحػػديات مػػا بعػػد الحػػرب البػػاردة يجػػب أف تكػػوف فػػي إطػػار مو ػػع لألمػػفا يأضػػذ بعػػيف اإلعتبػػار 

جميػػع العوامػػؿ التػػي يمكػػف أف تيػػدد انمػػف ولػػيس التركيػػز عمػػ  التيديػػدات الع ػػكرية فقػػطا بػػؿ 

ار كػػؿ التيديػػدات  يا ػػيةا اقتصػػاديةا اجتماعيػػةا بيئيػػةا وغيرىػػا مػػف يجػػب انضػػذ بعػػيف ا عتبػػ

وذلػػؾ با عتمػػاد التيديػػدات التػػي مػػف شػػأنيا أف تػػؤثر عمػػ  أمػػف الػػدوؿ المنضػػوية فػػي الحمؼا

عم  موقؼ مرف بضصػوص قضػية انمػف فػي ال ضػاء المتو ػطي يقػـو عمػ  الحػوار والتعػاوف 

مع ا حت ػاظ بقػدرات الػدفاع التػي منطقة اليامة اليدؼ منو تحقيؽ انمف وا  تقرار في ىذه ال

 .   141)يمتمكيا الحمؼ 

 1444المفيوم االستراتيجي الثاني: قمة واشنطن 

بػػػػالرغـ مػػػػف تطػػػػور عقيػػػػدة الحمػػػػؼ الع ػػػػكرية مػػػػف إ ػػػػتراتيجية الػػػػردع وصػػػػد أي عػػػػدواف       

ةا ف ػي ضارجي ضد الػدوؿ انعضػاء إلػ  إ ػتراتيجية مواجيػة جميػع المضػاطر انمنيػة المحتممػ

دارة انزمػات  ىذه القمة قرر أعضاء الناتو تحديد مياـ جديدة لمحمؼ تتمثؿ في ح ظ ال الـ وا 

حتػػ  يتماشػػ   الحمػػؼ مػػع مقتضػػيات الواقػػع الػػدولي وتحدياتػػو ا وىػػذه الميمػػة الجديػػدة يكػػوف 

                                                           

ا متحصؿ عميو مف الموقع:  أشرؼ محمد كشؾا حمؼ الناتو: مف "الشراكة الجديدة " إل  التدضؿ في انزمات العربية 140) 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/14/1502                     26/03/2014بتاريخ:      
             

ع :   عماد جاد ا التحو ت في حمؼ الشماؿ ا طم ي متحصؿ عميو مف الموق 141( 
 www.siyassa.org.eg : 3102-12-36بتاريخ    

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/14/1502
http://www.siyassa.org.eg/
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نطاقيػػا الجغرافػػي ضػػارج اإلطػػار الػػذي حددتػػو المػػادة الضام ػػة مػػف ميثػػاؽ انطم ػػيا وقػػد شػػكؿ  

ضؿ الع ػكري لمحمػؼ فػي كو ػوفا  ضػد صػريبا بوابػة الحمػؼ لمضػروج مػف مجالػو الجغرافػي التػد

. وبقػػي  142)إلػ  ال ػاحة الدوليػػةا ثػـ جػاءت قمػػة الحمػؼ الضم ػػينية  لتثبػت ذلػؾ بصػػ ة ر ػمية

اإلشكاؿ المطروح حوؿ حاجة الحمؼ إلػ  قػرار مػف مجمػس انمػف الػدولي لمتػدضؿا أو ىػو فػي 

 ميمة.غن  عف ذلؾ لمقياـ بيذه ال

كمػػا قػػاـ الحمػػؼ فػػي اطػػار ىػػذا الم يػػـو ا  ػػتراتيجي بتحديػػد ا ضطػػار والتحػػديات التػػي       

تشػػػكؿ تحػػػديا لألمػػػف فػػػي ال ضػػػاء المتو ػػػطي والمتمثمػػػة أ ا ػػػا فػػػي ا رىػػػابا مضػػػاطر الػػػدوؿ 

ال اشمةا الجريمة المنظمةا اليجرة غير الشرعيةا مضاطر انتشار ان محةا تموث البيئة وقصد 

 1999ىػػذه المضػػاطر أراد الحمػػؼ مػػف ضػػالؿ ىػػذا الم يػػـو ا  ػػتراتيجي الجديػػد ل ػػنة مواجيػػة 

الػػػ   1994تحويػػػؿ الحػػػوار ا منػػػي الػػػذي شػػػرع فيػػػو مػػػع دوؿ الضػػػ ة الجنوبيػػػة لممتو ػػػط  ػػػنة 

 . 143)شراكة أمنية تعزز التعاوف في مواجية ا زمات و مضاطر ال ال ة الذكر 

 : 2010المفيوم االستراتيجي الجديد 

و التي تطرقت  2009ؽ تبني ىذا الم يوـ ا  تراتيجي الجديد عقد قمة  ترا بورغ في  ب  

ال  انزمات و التحديات التي   تزاؿ ضارج ال يطرة و ىذا ب بب طبيعتيا و ضصوصيتيا 

التي   يمكف التنبؤ بحدوثيا فعم   بيؿ المثاؿ الحراؾ الشعبي الذي عرفتو دوؿ الض ة 

يكف ضمف ح ابات القو  الغربية بص ة عامة و الحمؼ ا طم ي الجنوبية لممتو ط لـ 
                                                           

 )142  نبيؿ شبيب وأضروفا مرجع سابقا ص.12.
)

143
( Alberto Bin , " Nato’s mediterranean dialogue " in martin Ortega" the futur of the euro-mediterranean 

Security  dialogue" ,occasional papers  14 ,paris :iss , march 2000.p.60.  
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بص ة ضاصة ا فيذا الحراؾ كاف يدور في ارض بعيدة ن بيا عف دوؿ الحمؼ إ  اف مصالح 

أعضائو ميددة ا ومف ىذا المنطمؽ جاء التدضؿ ا طم ي في ليبيا لحماية المصالح الغربية 

الذي كاف اكثر وضوحا و  2010يجي الجديد ىناؾ وفؽ ما تـ اقراره في الم يـو ا  ترات

 : 144)تحديدا عف  ابقيو بشأف التدضؿ في ا زمات حيث تضمف مايمي

  امتالؾ الحمؼ لمقدرات ع كرية و  يا ية نادرة يمكنيا التعامؿ مع ا زمات  واء

 قبؿ أو أثناء أو بعد نشوئيا .

 عات و ا ضطرابات البيئة ا منية لـ تعد مقتصرة عم  أراضي الحمؼ إذ أف الصرا

التي تشيدىا الدوؿ الواقعة ضارج حدود الناتو قد تمقي بظالليا عم  امف دوؿ الناتو 

 ذاتيا .

  يتعيف عم  الناتو التدضؿ حيثما أمكنو و كمما اقتضت الحاجة ذلؾ لمحيمولة دوف

 اند ع ا زمات او إدارتيا حاؿ وقوعياا ثـ إعادة ا  تقرار بعد ا نتياء و الم اعدة

 عم  ا عمار .

 

 

 

 

                                                           

 )144( أشرف محمد كشك، مرجع سابق.
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 المبحث الثاني: التحديات األمنية في المتوسط.

مرحمة ما بعد الحرب الباردة بأنيا مرحمة   Stephen Walt) وصؼ  تي ف والت     

نيضة الدرا ات انمنية ا فنياية الحرب الباردة أدت إل  تو يع م يوـ انمف إل  انبعاد 

الع كرية ىي المييمنة عم  الدرا ات انكاديمية غير الع كرية  بعدما كانت التيديدات 

طيمة فترة الحرب الباردة ا ومف ابرز المقاربات التي  ادت بعد فترة الحرب الباردة ىي 

أف فكرة اآلمف التي  ير حيث  (Barry Buzan)المقاربة التي قدميا الم كر باري بوزاف 

غير تعتبر عاجزة وقاصرة  كرية  تكوف مرتبطة بالم تويات الدو تية فقط وبالم ائؿ الع 

ىذا ىو امف الجماعات اإلن انية ا مف انمف اجديد ا ف ظاىرة ا عتماد المتبادؿ ضمقت نوع

: ع كرية ا يا ية ا اقتصادية امجتمعية  بعادانمف تأثر بعوامؿ تت اعؿ في ضم ة أ

    145)وبيئية.

ت التي يعاني منيا ال ضاء يمكننا الحديث عف مضتمؼ التحديات  والتيديدا وىنا     

المتو طيا بعضيا تقميدي ذات طابع ع كري مثؿ الصراع العربي اإل رائيمي ا أزمة 

الصحراء الغربية ا انزمة القبرصية وكذا انزمة البمقانية والبعض انضر مف التحديات 

                                                           

 145( Amandine Scherer .Le g 8 face au crime organisé. obtenu a partir du site : 

www.g8.utoronto.ca/governance/scherrer_g8g.pdf 
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ة جديدة برزت مع نياية الحرب الباردة مثؿ اليجرة غير الشرعية ااإلرىاب ا الجريمال

المنظمة ا انتشار أ محة الدمار الشامؿا التدىور البيئي وكذا النزاع عم  الموارد الطبيعية 

ضاصة الطاقة والمياها  مع اضتالؼ التبايف واإلدراؾ تجاىيا عم  الرغـ مف التأثيرات ال مبية 

 التي تنجر عنيا والتي تمس ال ضاء المتو طي برمتو.

 السياسي والعسكري.  المطمب األول: التحديات ذات الطابع

يواجو ال ضاء المتو طي العديد مف انزمات والصراعات اإلقميميةا والتيديدات            

 الجديدة وأىميا مايمي:

 التحديات اإلقميمية:

 -يعاني ال ضاء المتو طي مف أربعة تحديات إقميمية رئي ية وىي: الصراع العربي     

 الصحراء الغربية. اإل رائيميا انزمة القبرصيةا قضية

 اإل رائيمي: -الصراع العربي -1

يعتبر ىذا الصراع مف أقدـ الصراعات وأضطرىا في المنطقة منذ أكثر مف  تيف  نة 

عم  أرض فم طيفا فمـ يجد ىذا الصراع  1948أي منذ قياـ دولة إ رائيؿ عاـ 

يف العربي طريقو إل  الحؿ بعدا وتـ ا تضداـ القوة الصمبة ) أربعة حروب بيف الجانب

       واإل رائيمي  ولـ تأت بأية نتيجةا وبعد ذلؾ تـ المجوء إل  ا تضداـ القوة المينة

)الم اوضات  بيف الطرفيف ال م طيني واإل رائيمي  ولـ تثمر عف التوصؿ إل  حؿ 
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نيائي لمصراع ا ويعود ذلؾ إل  طبيعة الصراع فيو صراع وجود وليس صراع 

 حدود.

ية: ىي أضر قضية تص ية ا تعمار في إفريقيا والتي لـ تجد قضية الصحراء الغرب -2

 بيؿ إل  الحؿ بعدا نتيجة التعنت المغربي في تطبيؽ قرارات الشرعية الدوليةا وتعد 

ىذه القضية أحد أ باب التوتر في العالقات بيف الجزائر والمغرب إل  جانب ممؼ 

 .1994غمؽ الحدود بيف البمديف منذ 

لتركي:يعتبر ىذا النزاع مف أقدـ النزاعات في المتو ط الشرقي إذ ا -النزاع اليوناني -3

يعود إل   نوات الثالثينات مف القرف الماضيا لكنو برز إل  ال طح مع  نوات 

 : 146)ال تيناتا ويتمحور حوؿ قضيتيف أ ا يتيف ىما 

 .الصراع حوؿ المياه اإلقميمية وبعض الجزر في بحر إيجة 

 ركيا واليوناف طرفيف في النزاع.القضية القبرصية باعتبار ت 

مما  شؾ فيو أف ما تعيشو الدوؿ العربية منذ اند ع موجات  تحديات ثورات الربيع العربي:

ا يمثؿ تحو  كبيرا في 2010ا حتجاجات الشعبية ضد أنظمة الحكـ فييا مع نياية عاـ 

حداث م اجئة المنطقة وفي العالقات الموجودة بيف دوؿ ض تي المتو طا كانت ىذه ان

                                                           
)

146
(  Ersin Kalaycioglu, «  la construction de la confiance en méditerranée orientale : une perspective 

turque »,IVème Séminaire International sur la Sécurité et la Défense en méditerranée :Dix ans du processus de 

Barcelone : résultats et nouveaux objectifs, Barcelone, CIDOB, septembre 2005 ,  pp., 49.50. 
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بالن بة لمكثير مف الميتميف بقضايا المنطقةا ىذه ا حتجاجات  تكوف ليا تأثيرات واضحة 

 : 147)ونوعية عم  م تويات متعددة

  عم  الم تو  المحمي: حدوث عم  تغيير عم  م تو  البنية الييكمية لمنظاـ ضاصة

 في الحالة التون ية 

 ية في المناطؽ الحدودية ضاصة في الحالة الم تو  دوف اإلقميمي: انبعاث مشاكؿ أمن

الميبية التي ت تقد إل  مؤ  ات أمنية فعالة تتول  ميمة ضبط الحدود ومحاربة كؿ 

 أشكاؿ الجريمة.

  الم تو  اإلقميمي: انعكا ات ال راغ انمني في ليبيا عم  الدوؿ المجاورة مف ضالؿ

 تيريب ال الح و تمدد نشاط الجماعات اإلرىابية إلييا.

إف الطابع العنيؼ الذي أضذتو انزمة الميبية ولد تبعات إقميمية لـ تتوقعيا حت  القو          

انجنبية المشاركة في التدضؿ الع كري ضد القذافيا ف قوط نظاـ ىذا انضير ت بب في 

انييار التوازنات ا  تراتيجية التي كانت تحكـ منطقة ال احؿا كما ت بب في إحداث صدمة 

عند عدد مف الجماعات التي ظمت وافية في و ئيا لمقذافيا وأحدث ضربة مضادة ن  ية 

 . 148)عني ة عم  م تويات اجتماعية واقتصادية

                                                           

التحديات األمنية الصاعدة في المغرب العربي ومنطقة الساحل بعد " الربيع العربي"، في الكتاب لورنس عايدة عمورا   2)
  . 131-129اص ص ا2014ا عماف: دار فضاءات لمنشر والتوزيعا السنوي لممتوسط

 )148  المكان نفسو.
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يعتبر ال احؿ منطقة ىشة ب بب احتوائيا عم  العديد مف التيديدات انمنية فيي بؤرة      

محة و المضدراتا لمجماعات اإلرىابية ومضتمؼ اننشطة غير المشروعة مثؿ تيريب ان 

وىذا ما  وؼ يشكؿ تحديا إضافيا لألمف في المتو ط باعتبار وجود ترابط بيف ا مف في 

 منطقة ال احؿ وا مف في منطقة المتو ط . 

إف الشيء المالحظ في الدوؿ الضعي ة واليشة عادة  عدـ تر خ  الدول الفاشمة ومخاطرىا:

ة الحاكمةا فالنظاـ الحاكـ أو بانحر  فكرة الدولة كمؤ  ة دائمة ومن صمة عف ال مط

ال مطة الحاكمة ىو ن  و مؤ  ة الدولة في ىذه الدوؿا الشيء الذي انعكس  مبا عم  أداء 

الدولةا مف حيث بناء عالقات تكامؿ وان جاـ مع مواطنييا ومواجية التحديات الداضمية 

ىي دوؿ ضعي ة وىشة ا  ا فأغمب الدوؿ المتواجدة بالض ة الجنوبية لممتو ط 149)والضارجية

وضير مثاؿ عم  ىذه الحالة التي ألت إلييا ليبيا وأصبحت عم  مشارؼ الصوممة أي في 

طريقيا إل  ا نييارا وال بب ان ا ي في كؿ ما يحدث اليوـ ىو غياب متطمبات بناء 

الدولة الحديثة في ليبيا طيمة أربعة عقود مف الزمف وربط مصير الدولة بمصير شضص 

في. فالدوؿ ال اشمة بمثابة تحد بالن بة لحمؼ الناتوا وفؽ ما جاء في تصريحات نمينو القذا

العاـ الذي قاؿ:" ىناؾ تحديات و مضاطر أمنية يواجييا الحمؼ امنيا الدوؿ ال اشمة و 

ا رىاب وانتشار أ محة الدمار الشامؿ و القرصنة و امف الطاقة " و تعززت ىذه الرؤية 

كاديمية الصادرة عف كمية الدفاع التابعة لمحمؼ ا و مؤداىا اف فشؿ ببعض الدرا ات ان

                                                           

 ) 149  محمد صافوا إشكالية بناء الدولة في الوطف العربيا دراسات استراتيجيةا عدد00ا جويمية 3101اص.031.
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اف ي ىذه الحالة كاف حريا عم  الناتو اف يقدـ   150)الدولة ىو المرحمة التي ت بؽ انييارىا 

الم اعدة لميبييف في اقامة ىياكؿ و مؤ  ات الدولة الحديثة  ف التضمي عف تمؾ الدولة و 

ناء عناصرىا ان ا ية أفض  إل  ال متاف انمني الذي تعيشو اليوـ عدـ تقديـ الدعـ الالـز لب

. 

 :   ظاىرة االرىاب

أصػػبحت ىػػذه الظػػاىرة محػػؿ اىتمػػاـ الدار ػػيف و الممار ػػيف و صػػناع القػػرارا و              

مػرد ذلػػؾ ىػػو ات ػػاع نطػاؽ الظػػاىرة ا فيػػي لػػـ تعػػد حبي ػة منطقػػة أو منػػاطؽ محػػدودة و لكنيػػا 

ولية احيث أصبحت موجودة في الػدوؿ ال قيػرة كمػا فػي الػدوؿ الغنيػة و أصبحت ذات صبغة د

كمػػا ت ػػتقطب الظػػاىرة ال ئػػات المثق ػػة و المي ػػورة ماديػػا ولػػـ تعػػد مقتصػػرة عمػػ  ال ئػػات اليشػػة 

المعدومة ذات الم تو  التعميمي المتػدني ا كمػا  ػاىمت الشػبكات الدوليػة و تعقيػداتيا وكثافػة 

ـ فػػي تصػػمب عػػود ظػػاىرة اإلرىػػاب مػػف ضػػالؿ  عوامػػؿ عديػػدة ا تصػػا ت مػػا شػػاىدتو مػػف تقػػد

  اىمت في ذلؾ و مف أىميا :

 ت رب أنواع مضتم ة مف ان محة .  -0

ارتبػػػاط الظػػػاىرة بشػػػبكات الجريمػػػة المنظمػػػة ) تجػػػار المضػػػدرات  ممػػػا وفػػػر لمجماعػػػات  -3

 اإلرىابية موارد مالية مكنتيا مف الحصوؿ عم  ان محة.

                                                           

 ) 150  محمد اشرؼ كشؾا مرجع سابق.
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ض  يطرتيا الكاممة عم  إقميمياا و تحوؿ ىػذه المنػاطؽ فشؿ العديد مف الدوؿ في فر  -2

الضارجة عف ال يطرة المركزية إل  مناطؽ رمادية تنشط فييا الجماعات اإلرىابية مثػؿ 

 حالة إقميـ انزاواد بشماؿ مالي. 

بػػػالرغـ مػػػف اإلجمػػػاع عمػػػ  أف اإلرىػػػاب يمثػػػؿ التحػػػدي حقيقػػػي نمػػػف المجتمعػػػات             

ميف بالحقؿ انمني إ  أف م يـو اإلرىاب يبق  م يوما غامضا يثير الكثيػر والدوؿ  لد  الميت

مػػػف الجػػػدؿ و النقػػػاش فػػػي انو ػػػاط ال كريػػػة و لػػػد   الميتمػػػيف و صػػػناع القػػػرارا فمػػػيس ىنػػػاؾ 

إجماع عم  إعطاء تعريؼ موحػد لإلرىػاب ضاصػة إذا تػـ ا عتمػاد عمػ  المعيػار ال يا ػي قػد 

ا و مرجػػػػع  151)بالن ػػػػبة نولئػػػػؾ محػػػػارب مػػػػف أجػػػػؿ الحريػػػػة يكػػػػوف إرىابيػػػػا بالن ػػػػبة ليػػػػؤ ء و 

ا ضػػػػتالؼ فػػػػي تحديػػػػد المصػػػػطمح ىػػػػو تعػػػػدد صػػػػور الظػػػػاىرة و دلياتيػػػػا و تضػػػػارب المصػػػػالح 

 ال يا ية و اإليديولوجية و الزوايا التي ينظر منيا إل  الوقائع .

 ػػػالـ ا لقػػػد حاولػػػت أطػػػراؼ عديػػػدة فػػػي الضػػػ ة الشػػػمالية لممتو ػػػط ربػػػط اإلرىػػػاب باإل          

التػي م ػت الو يػات المتحػدة انمريكيػةا فػي  3110ضاصة بعد أحداث الحادي عشر  ػبتمبر 

تػػدمير رمػػػز قوتيػػػا ا قتصػػادية برجػػػي مركػػػز التجػػارة العالميػػػةا كمػػػا شػػيدت ا ػػػبانيا اعتػػػداءات 

 3111و كذلؾ بريطانيا شيدت اعتداء عمػ  ميتػرو لنػدف  3112عم  قطار مدريد في مارس 

ديد مف محاو ت ا عتداء التػي تػـ إحباطيػا ا ف ػي كػؿ ىػذه العمميػات أصػابع ا ناىيؾ عف الع

ا تياـ كانت توجو إل  مواطنيف مف أصوؿ عربية و إ المية ا وىػذا مػا جعػؿ تحديػد الم يػـو 

                                                           
)

151
( Philippe Marchesin, Les Nouvelles menaces, les relations nord-sud des 1980 à nos jours, paris : 

karthala,2001,p.38. 
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مضتػػز   و قاصػػرا و   ي ػػي بػػالغرض أو ي ػػتوعب الظػػاىرة ا فينػػاؾ أصػػولية م ػػيحية متطرفػػة 

  ية متطرفة .وييودية أصولية متطرفة وىندو 

بيػػػػد أف ظػػػػاىرة اإلرىػػػػاب عرفتيػػػػا دوؿ الضػػػػ ة الشػػػػمالية لممتو ػػػػط قبػػػػؿ دوؿ الضػػػػ ة          

با تثناء ما تمار و إ رائيؿ مػف إرىػاب ضػد الشػعب ال م ػطيني اعمػ  الػرغـ مػف  -الجنوبية  

ا منذ أكثػر مػف أربعػوف  ػنة بػدأت حركػة إيتػا البا ػكية  -أف إ رائيؿ ت تضر بمقاومة اإلرىاب 

(ETA في إقميـ إلبا ؾ با بانيا أعماليا اإلرىابية ومف أشير عممياتيا اغتياؿ رئيس الوزراء   

ا كمػػػا انتيجػػػت حركػػػة إيػػػرا   152)بمدريػػػد  0482   ػػػنة Carrero Blancoكػػػاريرو بالنكػػػو )

ا يرلندية و حركة تحرير كور يكا ىذا النيرا و في ال ػنوات انضيػرة أصػبحت أحػزاب اليمػيف 

ح نحػو العنػػؼ فػي تعامميػا مػػع انجانػب و مصػالحيـ مػػف ضػالؿ تػدنيس المقػػابر المتطػرؼ تجػن

 اإل المية و دور العبادة.

ظػاىرة قديمػة لي ػت وليػدة و أماـ ىذه الحقائؽ ا نجد أف الظػاىرة اإلرىابيػة فػي أوربػا          

ظاىرة ا  الموفوبيا و إنما ذات منشأ أوربػي ضػالصا فػالمجزرة التػي  قتػؿ فييػا مجموعػة مػف 

ضيػػر دليػػؿ عمػػ  ذلػػؾ باعتبػػار أف  3100الشػػباب بػػالنروير فػػي احػػد المضيمػػات شػػير جويميػػة 

 ال اعؿ ىو أوربي م يحي و ارتكابو لمجريمة كاف بدوافع دينية .

عنػػي أف الػػدوؿ الجنوبيػػة لممتو ػػط بعػػزؿ عػػف ىػػذه الظػػاىرة ا فقػػد عانػػت مػػف ىػػذا   ي        

اإلرىػػػػاب و صػػػػار يشػػػػكؿ مصػػػػدر تيديػػػػد   ػػػػتقرارىا و المنطقػػػػة ككػػػػؿ ا فقػػػػد شػػػػيدت الجزائػػػػر 

                                                           
)

152
( Yves Lacoste, op-cit, p.120. 
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الظػػاىرة اإلرىابيػػة طيمػػة عشػػرية كاممػػة فػػي ت ػػعينات القػػرف الماضػػي ا إذ تركػػت  العديػػد مػػف 

ألػػػؼ قتيػػػؿا باإلضػػػافة إلػػػ  الض ػػػائر  311فػػػي  الض ػػػائر البشػػػرية بح ػػػب التقػػػديرات الر ػػػمية

المادية التي م ت البن  التحتية  لمدولة او قد تمكنت الجزائر مػف التض يػؼ مػف حػدة الظػاىرة 

مع بداية انل ية الجديدة مف ضػالؿ تبنػي  يا ػة مزدوجػة ات ػمت بمحاربػة و مكافحػة اإلرىػاب 

ثػـ   0441بداية قػانوف الرحمػة  ػنة ع كريا ا مع فتح باب الع و مف ضالؿ  ف ثالثة قوانيف 

ا و بػػػالرغـ مػػػف تراجػػػع  3111وأضيػػػرا قػػػانوف المصػػػالحة الوطنيػػػة  0444الوئػػػاـ المػػػدني عػػػاـ  

العمميات اإلرىابية بشكؿ كبير إ  أف الضطر اإلرىابي   يزاؿ قائما ضاصة فػي ظػؿ الظػروؼ 

بيػػػر ضاصػػػة ليبيػػػا و و انوضػػػاع التػػػي تعرفيػػػا دوؿ الجػػػوار مػػػف حالػػػة انييػػػار و فمتػػػاف أمنػػػي ك

مػاليا ومػػف ضػالؿ التجربػػة التػػي اكت ػبتيا الجزائػػر فػي محاربػػة الظػػاىرة  ػبؽ ليػػا و أف حػػذرت 

مف انزمة الميبيػة التػي أصػبحت ورقػة فػي يػد الجماعػات اإلرىابيػة الميبيػة التػي أصػبحت ورقػة 

عدة فػػي يػػد الجماعػػات اإلرىابيػػة لزيػػادة نشػػاطيا بالمنطقػػة مػػف ضػػالؿ محػػاو ت م ترضػػة متصػػا

 . 153)لتيريب أ محة ضارج ليبيا باتت مؤكد 

و يتبد  مف ضػالؿ انوضػاع التػي تعرفيػا ليبيػا فػي ال تػرة انضيػرةا أف تجميػات انزمػة         

 ػػوؼ تمقػػي بضػػالليا عمػػ  كػػؿ المنطقػػة  ػػوءا تعمػػؽ انمػػر بال ضػػاء المغػػاربي أو المتو ػػطيا 

   في المد  القريب والمتو ط والبعيد.

   ة:الجريمة المنظم
                                                           

ا 6ا عدد نشرية مجموعة الخبراء المغاربيينميبية وتداعياتيا عم  منطقة المغرب العربيا احمد إدريسا ا زمة ال (1)
  .1 بتمبرا ص.
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تعتبر ىذه الظاىرة قديمة قدـ المجتمعات اإلن انية مع اضتالؼ حػدتيا بػاضتالؼ              

انزمنػػػػة و حتػػػػ  داضػػػػؿ ال ضػػػػاء الواحػػػػد ا فالجريمػػػػة المنظمػػػػة تعنػػػػي بح ػػػػب تعريػػػػؼ منظمػػػػة 

اننتربػػوؿ مػػا يمػػي :" ىػػي كػػؿ جماعػػة أو تجمػػع مػػف انشػػضاص يقومػػوف بعمػػؿ غيػػر مشػػروع و 

  154)قيؽ أرباح دوف ا كتراث بالحدود الوطنية " م تمر اليدؼ منو تح

  يضمػػو ال ضػػاء المتو ػػطي مػػف ىػػذه الظػػاىرة  ػػواء تعمػػؽ انمػػر بالضػػ ة الجنوبيػػة دو           

الضػػ ة الشػػمالية لممتو ػػط ضاصػػة و أف انمػػر يتعمػػؽ بالتقػػاطع الموجػػود بػػيف ظػػاىرتي اليجػػرة 

نظمة مف جية أضر ا وقد ألقت اليجػرة غير الشرعية و اإلرىاب مف جية وظاىرة الجريمة الم

غيػػػر الشػػػرعية بضػػػالليا عمػػػ  دوؿ الممجػػػأا    ػػػيما فػػػي بمػػػداف العبػػػور فػػػي منطقػػػة المتو ػػػط 

الغربػػػي ا حيػػػث أضػػػحت ىػػػذه البمػػػداف ميػػػدانا وا ػػػعا تمتقػػػي فيػػػو الكثيػػػر مػػػف جماعػػػات الجريمػػػة 

رة و تيريػػػػب المنظمػػػػة وتمػػػػارس أعماليػػػػا اإلجراميػػػػة مثػػػػؿ ال ػػػػرقة و تزويػػػػر العمػػػػالت و الػػػػدعا

ان ػػػمحة و المضػػػدرات ا باإلضػػػافة إلػػػ  انتشػػػار ظػػػاىرة الت ػػػوؿ و مػػػا ينػػػتر عنيػػػا مػػػف جػػػرائـ 

ضطػػؼ انط ػػاؿ و ا عتػػداء عمػػ  ممتمكػػات الغيػػر التػػي أصػػبحت رائجػػة عمػػ  نطػػاؽ وا ػػع فػػي 

  155)ىذه الدوؿ.

ر ػوف فيما يمتد نشاط شػبكات الجريمػة المنظمػة إلػ  الممجػأ بمجػرد الوصػوؿ إلييػاا           

العديػػػػد مػػػػف اننشػػػػطة اإلجراميػػػػة مػػػػف ال ػػػػرقة و التزويػػػػر و تيريػػػػب لممضػػػػدرات باإلضػػػػافة إلػػػػ  

                                                           
 )

154
(Philippe Marchesin, op-cit, p.43. 

ا 2007ا طرابمس: منشورات الطابعة المغاربيةا "اليجرة غير الشرعية عبر بمدان المغرب العربيعمي الحواتا"   1(
  .122ص.
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عمميات ا تجار بانعضػاء البشػرية لمميػاجريف غيػر الشػرعييف الػذيف ي ػتضدموف كقطػع غيػار 

نثرياء أوربا مػف المرضػ  ا الػذيف يقومػوف با ػتبداؿ أعضػاء بيولوجيػة مريضػة بػأضر   ػميمة 

ا انطالقػا مػف ىػذا الواقػع يمكػف  156)مف  ابقتيا المريضة لصغر عمر الضػحيةو أطوؿ عمرا 

القوؿ أف المتو ط بض تيو الشمالية و الجنوبية أصبح عرضة ليػذه الظػاىرة و  ػمبيتيا ا التػي 

 أصبحت تيدد انمف و ا  تقرار في المنطقة برمتيا . 

  أسمحة الدمار الشامل :

امؿ مػػف أكبػػر التيديػػدات العاليػػة الضطػػورة ا نتيجػػة حجػػـ تعتبػػر أ ػػمحة الػػدمار الشػػ           

الض ػػائر التػػي يمكػػف أف تحػػدثيا عمػػ  الم ػػتو  البشػػري و المػػادي و البيئػػي و امتػػداد تأثيراتيػػا 

عم  نطاؽ وا ع مف حيث الزمػاف و المكػافا فمباشػرة بعػد نيايػة الحػرب البػاردة أضػذ موضػوع 

ا ضاصػػة مػػع الحػػديث الػػذي كػػاف منصػػبا حػػوؿ  انتشػػار أ ػػمحة الػػدمار الشػػامؿ ا ىتمػػاـ الكبيػػر

عمػػػ  أف انتشػػػار  0443البرنػػػامر النػػػووي العراقػػػي ا و ىػػػذا مػػػا جعػػػؿ مجمػػػس انمػػػف يقػػػر  ػػػنة 

أ ػػػمحة الػػػػدمار الشػػػػامؿ بكػػػؿ أنواعيػػػػا تشػػػػكؿ تيديػػػد لألمػػػػف و ال ػػػػمـ الػػػدولييف ا كمػػػػا وضػػػػعيا 

 .   157)رئي ية ضمف التيديدات ال 0444الم يـو اإل تراتيجي الجديد لحاؼ الناتو  نة 

إف مػػػا زاد مػػػف ضطػػػورة ىػػػذه ان ػػػمحة ىػػػو التضػػػوؼ مػػػف أف تصػػػبح فػػػي يػػػد الجماعػػػات        

تػر  أوربػا  اإلرىابية و تعمػؿ عمػ  ا ػتضداميا بطريقػة عشػوائيةا ممػا يػؤدي إلػ  حػدوث كارثػةا

أنػػػو  بػػػد مػػػف العمػػػؿ عمػػػ  منػػػع حيػػػازة أ ػػػمحة الػػػدمار الشػػػامؿ بالن ػػػبة لػػػدوؿ الضػػػ ة الجنوبيػػػة 
                                                           

 )156  ميالد م تاح الحراثيا مرجع سابقا ص.115.
)

157
( Philippe Marchesin, op-cit, p.54. 
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وذلػؾ مػف ت عيػؿ دليػات الرقابػة المنصػوص عمييػا فػي المعاىػدات الدوليػة بشػأف عػدـ  لممتو ط

 . 158)انتشار ا  محة النووية و الكيمائية و البيولوجية

 

 المطمب الثاني:التحديات ذات الطابع االقتصادي 

إف مػػا يميػػز العالقػػة بػػيف ضػػ تي المتو ػػط مػػف الجانػػب ا قتصػػادي ىػػو وجػػود عػػدـ التػػوازف    

ؿ الشػػػماؿ ودوؿ الجنػػػوبا ف ػػػي الضػػػ ة الشػػػمالية نجػػػد أف الػػػدوؿ انوربيػػػة حققػػػت ط ػػػرة بػػيف دو 

اقتصػػػػادية كبيػػػػرة فػػػػي كػػػػؿ المجػػػػا ت بينمػػػػا دوؿ الضػػػػ ة الجنوبيػػػػة  زالػػػػت تعػػػػيش فػػػػي تضمػػػػؼ 

اقتصادي كبير رغـ الثروات والموارد الطبيعية التي تمتمكياا فالػدوؿ انوربيػة عبػارة  عػف كتمػة 

بي   في تعامميا مع دوؿ الض ة الجنوبيػة والتػي ىػي عبػارة عػف مجموعػة واحدة )ا تحاد انور 

مف الدوؿا وبالتالي أصبحت العالقػة بػيف  دوؿ ضػ تي المتو ػط  ػجينة المنطػؽ التجػاري مػع 

غمبػػػة اليػػػاجس انمنػػػي الػػػذي تحػػػوؿ إلػػػ   يا ػػػات مبدئيػػػة واشػػػتراطية لتأ ػػػيس تعػػػاوف شػػػامؿ 

 . 159)ودائـ

   تحدي التموث البيئي:

                                                           

)
158

( Pocio Mendez Aléman, La Sécurité Méditerranéenne, L’OTAN  est-elle la solution ? obtenu a 

partir du site : www.nato.int/acad/fellow/98-00/mendez.pdf 

  
 

دراسة نقدية لألمننة وتحديات البيئة األمنية -األمن القومي في غرب المتوسط ، تحدياتم تاح الحراثيميالد (1) 
 .49ا ص. 2013 ميمانية: مركز كرد تاف لمدرا ات ا  تراتيجيةا ال ا-في اقميم غرب المتوسط وديناميكياتو
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لتموث البيئي نتاج النشاط اإلن ػاني  فػي المجػاؿ الصػناعيا ويت ػبب ىػذا النشػاط فػي يعتبر ا 

حػػػػدوث تغيػػػػرات غيػػػػر مرغػػػػوب فييػػػػا فػػػػي الو ػػػػط الػػػػذي يحػػػػيط بنػػػػا والػػػػذي تعػػػػيش فيػػػػو جميػػػػع 

المضموقػػػات الحيػػػػة انضػػػر  وتمػػػػس الجوانػػػػب اآلتيػػػة: الطاقػػػػة والم ػػػتو  اإلشػػػػعاعي وال يزيػػػػائي 

  . 160)والكيميائي

قضية التموث البيئي باىتماـ الحكومات والمنظمات اإلقميمية و الدولية  لقد حضيت       

مف ضالؿ انعقاد العديد مف المؤتمرات والندوات الضاصة بحماية البيئة مف التموثا كما 

أصبح الرأي العاـ ضاصة في دوؿ الض ة الشمالية لممتو ط ميتما بحماية البيئة نتيجة 

ناجـ عف التو ع الصناعي الكبيرا أما بالن بة لمرأي العاـ اح ا يـ بمضاطر التموث البيئي ال

في دوؿ الض ة الجنوبية لممتو ط يقابؿ قضية التموث البيئي بنوع مف اإلىماؿ والالمبا ةا 

رغـ أنيـ عرضة تبعات التموث البيئيا ضاصة وأف البحر انبيض المتو ط يعد مف أحد 

فالمصانع تضخ فيو مباشرة أ ؼ انطناف مف  أكثر انحواض شبو المغمقة تموثا في العالـا

الن ايات ال امةا إضافة إل  كثافة النقؿ البحري والتموث المدني والزراعي والعواقب التي 

ا إل  جانب ىذا تت بب ناقالت الن ط التي تجوب البحر المتو ط في  161)تيدد ال ياحة

 تدمير الثروة ال مكية نتيجة ت رب الن ط في البحر.

                                                           

 )160  المرجع نفسوا ص.121.

 )161  المرجع نفسوا ص.122.
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تموث البيئة في ال ضاء المتو طي يؤدي إل  تناقص الموارد الزراعية والمائية مما  إف     

يؤدي إل  تشكيؿ تيديد وتحد لألمف في المتو طا قد يت بب في نشوب نزاعات 

 .وصراعات حوؿ ىذه الموارد ضاصة المياه إقميمية

 

 

 

يا ية وا قتصادية شكمت الطاقة ال بب الرئي ي في العديد منـ انزمات ال  أمن الطاقة:

مابيف ال واعؿ الدوليةا ىذا ما جعؿ المناف ة بيف مضتمؼ دوؿ العالـ مف أجؿ الوصوؿ إل  

مصادر الطاقة التي أصبحت اليوـ واحدة مف بيف أىـ انولويات عم  م تو  المأمورية 

مدوؿا الدولية لم يا ة وا قتصاد ا أيف أصبح يشكؿ انمف الطاقوي أحد الرىانات ان ا ية ل

ضاصة الدوؿ الغربية التي يت ـ اقتصادىا بالحيوية الكبيرة وحاجتيا الممحة إل  الطاقة نتيجة 

التطور الكبير في مضتمؼ المجا ت الصناعية وال الحية ا ولـ يضمؽ أي نقاش مف تناوؿ 

م ألة أمف أوربا الطاقويا إذ تعمؿ لضماف أمنيا مف ضالؿ تنويع مصادر تموينيا اعتمادا 

 ليبيا . –البتروؿ والغاز الموجود في شماؿ إفريقيا )الجزائر  عم 

إف ت كير أوربا في تأميف تمويميا بمصادر الطاقة يعود أ ا ا إل  أوؿ أزمة ن طية شيدتيا 

ا حيث كانت ىناؾ دوؿ أوربا تعتمد أ ا ا عم   1956أوربا أثناء غمؽ قناة ال ويس عاـ 
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نو ط ا ونتيجة لغمؽ القناة نتر عف ىذه انزمة عجز ا تيراد حاجياتيا الن طية مف الشرؽ ا

  162إمكانيات النقؿ إل  أوربا ا انمر الذي أد  إل  ىزة شديدة لإلقتصاد انوربي )

الناجمة عف الحرب العربية اإل رائيمية  1973كما تأثرت دوؿ أوربا بالصدمة البترولية لعاـ 

الصدمات البترولية جعمت الدوؿ انوربية الناتجة عف الثورة اإليرانية ا فيذه  1979لعاـ 

 ت كر في كي ية تأميف حاجاتيا الن طية م تقبال.

إف التحدي انكبر الذي تعاني منو دوؿ الض ة الشمالية لممتو ط ىو تبعيتيا الكبيرة     

والم تمرة فيما يتعمؽ بمصادر الطاقة ) الن ط والغاز ا فيذا التحدي والرىاف انكبر الذي 

نو دوؿ ا تحاد انوربيا لو انعكا ات عم  الجانب انمنيا  ف التبعية لممصادر تعاني م

الضارجية   تضمو مف جمب العديد مف انضطار التي تيدد انمف وىو ما يضعو ضمف 

القضايا اليامة التي تشغؿ مناقشات ولقاءات القادة انوربيوفا إذ ي عوف إل  اتضاذ مضتمؼ 

مؼ الحموؿ لمضروج أو الحد مف ىذه انضطار وتأميف م تقبؿ اإلجراءات والبحث عف مضت

 دوليـ مف الطاقة.

ضمف ىذا ال ياؽ يندرج الوجود الع كري انطم ي في المتو ط واليادؼ إل  تأميف طرؽ    

إمدادات الن ط مف أي أضطار فعمية أو محتممة ا وحت  تدضمو الع كري في ليبيا يعود أ ا ا 

ي تتمتع بيا ليبياا فقضية أمف الطاقة  في ال ضاء المتو طي تشكؿ إل  الثروة الن طية الت

                                                           

(ح يف عبد اهللا مستقبل النفط العربي ا بيروت ا مركز درا ات الوحدة العربية ا 2000ا ص 16.
162

 ( 
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رىانا مشتركا بالن بة لمدوؿ المنتجة في الض ة الجنوبية لممتو ط والدوؿ الم توردة في 

 الض ة الشمالية. 

 

 

 

 

 المطمب الثالث:التحديات ذات الطابع االجتماعي والثقافي.

 :غير الشرعيةاليجرة  

غير الشرعية عم  أنيا:" انتقاؿ فرد أو جماعة مف مكاف إل  أضر  تعرؼ اليجرة       

كما أف اليجرة ح ب ا  163)بطرؽ  رية مضال ة لقانوف اليجرة كما ىو متعارؼ عميو دوليا"

العديد مف الباحثيف ظاىرة تاريضية  اىمت في اعمار انرض وىي تمعب دورا ىاما في 

ي اىـ في التبادؿ الثقافي والحضاري والذي يتولد التقاء مجموعة بشرية متنوعة الثقافات امما 

 عنو إرث حضاري مشترؾ.

فعم  الرغـ مف قدـ ىذه الظاىرة قدـ المجتمع اإلن اني إ  أف تزايد أعداد          

محؿ اىتماـ  ظاىرتوالمياجريف بالطرؽ الشرعية وغير الشرعية في العقود انضيرة أصبحت 
                                                           

 )163  عبد المطيؼ محمودا" اليجرة وتيديد األمن القومي العربي"ا القاىرة: مركز الحضارة العربيةا 2003ا ص.14.
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لحكومية كما تناولتيا العديد مف الدرا ات انكاديمية مضتمؼ المؤ  ات الحكومية وغير ا

 وانعقدت نجميا العديد مف المقاءات الدولية

تمثؿ اليجرة غير الشرعية احد انبعاد ال يئة ليذه الظاىرة والتي بدأت تضرج عف         

نطاقيا التقميدي كمحاو ت معزولة واصبحت تعتمد عم  شبكات منظمة ومييكمة حوؿ 

 تداضمة تغذي إجراما عابرا لمحدود يصعب التحكـ فيو.شبكات م

 -إف اليجرة ال رية ىي انتقاؿ فرد أو جماعة مف مكاف إل  أضر بطرؽ  رية مضال ة  

عبر قوارب الموتا   ف نقؿ البضائعا عقود  -لقانوف اليجرة كما ىو متعارؼ عميو عالميا

دوف العودة بعد انتياء صالحية  عمؿ مزورة ا الزواج انبيضا الحصوؿ عم  تأشيرة  ياحية

 .التأشيرة

 اليجرة بين البعد االجتماعي واألمني:     

كانت اليجرة مع نياية الحرب العالمية الثانية محؿ تشجيع مف قبؿ الدوؿ انوربية لقد       

 التي كانت ترحب بقدوـ اليد العاممة انجنبية تمبية لحاجتيا في إعادة بناء البن  التحتية التي

دمرتيا الحرب العالمية الثانيةا وىذا ما دفع بالكثير مف  كاف دوؿ الض ة الجنوبية لممتو ط 

وبص ة أضص الدوؿ المغاربية مف التوجو إل  أوربا وا  تقرار فيياا وبمجرد ما تـ ا نتياء 

مف إعادة إعمار أوربا  حت  غيرت دوليا مف  يا اتيا تجاه موجة المياجريف والتشديد 

ضاصة في المراحؿ التي عرفت اقتصاديتيا انزمات والركودا وأصبحت انولوية  تجاىيـ
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لمواطنييا انصمييف في الحصوؿ عم  مناصب العمؿا ومف ثمة تحولت نظرتيا لقضية 

اليجرة وأصبح ينظر إلييا عم  أ اس مصدر تيديد نمف مجتمعاتياا في حيف تشكؿ اليجرة 

ف الض ة الجنوبية الراغبيف في اليجرة قصد تح يف انمؿ الوحيد لقطاعات وا عة مف  كا

 .  164)ظروفيـ وظروؼ عائالتيـ في بمدانيـ انصمية

تعد اليجرة مف الض ة الجنوبية لممتو ط نحو الض ة الشماليةا مف أىـ القضايا          

التي أصبحت تحتؿ مكانة في اىتمامات ال ا ة انوربييف مف حيث تزايد تدفؽ موجات 

ف وضصوصا تمؾ التي تصؿ بطريقة غير شرعيةا قد أصبحت تمثؿ تيديدا لألمف المياجري

وا تقرار المجتمعات انوربية ضاصة وأف ىذه الظاىرة أصبحت مرتبطة بشبكات الجريمة 

جما  فسف ظاىرة اليجرة ميما كاف نوعيا )ر مية/ غير شرعية  فسنيا  المنظمة واإلرىاب ا وا 

الحياة بالن بة لدوؿ المنشأ وكذا دوؿ الممجأ عم  حد  تترؾ انعكا ات عم  جميع مناحي

 . 165) واء

مع ا تمرار تدفؽ موجات المياجريف مف دوؿ الض ة الجنوبية إل  أورباا عممت          

الدوؿ انوربية عم  تبني  يا ة انبواب الموصدة في وجو انعداد الكبيرة الراغبة في 

عم  ا تقطاب فئة انشضاص مف ذوي الك اءات ا  تقرار بأورباا إ  أنيا بقيت تعمؿ 

العالية مف ميند يف وأطباء وذوي الميارات العميا في إطار ما ت ميو بعض الدوؿ انوربية 

  أو مف ضالؿ نموذج أضر ي م  اليجرة الدائرية émigration sélectiveاليجرة المضتارة )
                                                           

شكاليات اليجرةا نشرية خبراء المغرب العربيا العدد12ا ص.10.  ) 164  أحمد إدريسا المغرب وا 
 )165   ياـ حروريا اليجر ة و يا ة الجوار ا وربيا مجمة المفكرا العدد الضامسا ص.305.



142 
 

لقطاعات أو المجا ت التي والتي تعني ا تقباؿ عدد محدود مف المياجريف لمعمؿ في ا

يرفض مواطنوىا انصميوف العمؿ فييا أو اإلقباؿ عمييا ا في إطار نظاـ حصص يتـ 

ا ت اؽ بشأنيا مع دوؿ المنشأ وبمقتض  عقود محدودة المدة يعودوف بعد انقضاء مدتيا إل  

 . 166)بمدانيـ انصمية 

وؿ انوربية وأولت ىذه الدوؿ أصبح موضوع اليجرة قضية  يا ية بالن بة لمد            

أىمية قصو  لظاىرة اليجرة وذلؾ مف ضالؿ إدراجيا في جميع  يا اتيا في ال ضاء 

المتو طي وربطيا  بقضايا انمف وا  تقرار في المنطقةا وىذا ما دفع الحمؼ انطم ي في 

باعتبارىا إل  تبني إ تراتيجية جديدة لمكافحة ىذه الظاىرة ا  2004مؤتمر بروك ؿ دي مبر 

 تيديد لألمف وا  تقرار.

فال يا ات المتبناة لمحاربة ظاىرة اليجرة غير الشرعية ىي  يا ات أوربية            

محضة يتـ اإلعداد ليا في مضابر بروك ؿا حيث   ت اىـ دوؿ جنوب المتو ط   في 

محاربة الظاىرة كما صياغتيا و  في اإلعداد لياا بينما ىي مدعوة لمقياـ بمياـ المناولة في 

تقتضي ذلؾ ات اقيات الشراكة انورو متو طية ا وكذلؾ ضطط العمؿ المتبناة في إطار 

الجوار انوربية ا لذا عممت الدوؿ انوربية عم  معالجة مشكؿ اليجرة غير الشرعية بطريقة 

لدوؿ أمنية محضةا فقامت بسنشاء مع كرات احتجاز ليؤ ء المياجريف عندما تطأ أقداميـ ا

انوربيةا أو مف ضالؿ إيجاد ات اقيات أمنية مشتركة مع دوؿ المنشأ والتي تتيح ليـ فرصة 

                                                           

 )166  أحمد إدريسا مرجع سابقاص.02.
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إعادة ىؤ ء المياجريف إل  بمدانيـ انصميةا كما تركز برامر الدعـ المالي والتقني الممنوحة 

ة مف طرؼ دوؿ ا تحاد انوربي عم  الجانب انمني مف ضالؿ حرا ة الحدود البحرية والبري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         167)لمحد مف ىذه الظاىرة

واء جانب أضر نجد أف الدوؿ المغاربية والتي تعتبر مصدرا لممياجريف نحو أوربا  مف       

مف  كانيا دو مف انفارقة الذيف يتضذونيا كمركز عبور نحو الض ة الشماليةا قد تأضرت في 

 : 168)معالجة ظاىرة اليجرة ال رية وذلؾ لعدة أ باب نذكر منيا ما يمي

  ا تضداـ الدوؿ المغاربية ىذه الم الة كورقة ضغط عم  انوربييف مقابؿ غضيـ

 .النظر عف حقوؽ اإلن اف والديمقراطية

 .اعتبار قضية اليجرة ال رية ىما أوربيا 

  .تتجنب باف توصؼ بدركي أوربا 

الم تمر لموجات المياجريف نحو الدوؿ انوربية جعؿ ىذه انضيرة تزيد مف إف التدفؽ 

ممار ة ضغوطيا عم  الدوؿ المغاربية قصد التصدي ليذه الظاىرة و ما عم  الدوؿ 

ي إطار مناولة أمنية لصالح أورباا بعدما كانت الدوؿ المغاربية إ  محاربة اليجرة ال رية ف

 .المغاربية تنتقد ال يا ة انوربية المنتيجة في محاربة الظاىرة 

 
                                                           

 )167  ميالد م تاح الحراثيا مرجع سابقا ص. 85
)2  عبد النور بف عنترا ال يا ات المغاربية لمحاربة اليجرة ال رية: تجريـ وأمننةا نشرية مجموعة الخبراء المغاربيينا 

4ا ص. 03د تونس : عد  
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 خالصة الفصل الثاني:

ممػػا  ػػبؽ ذكػػره يمكػػف القػػوؿ أف تأ ػػيس الحمػػؼ انطم ػػي جػػاء ا ػػتجابة لمتطمبػػات مرحمػػة    

ع كريا دفاعيا بامتياز م نودا بمنظومة القػيـ  الحرب الباردة بالن بة لمعالـ الغربيا فكاف حم ا

الغربية المتمثمة  يا يا في الديمقراطيػة واقتصػاديا فػي الرأ ػماليةا  فيمػا يتعمػؽ بمنظومػة القػيـ 

لمحمػػػػؼ انطم ػػػػي فمنػػػػذ نشػػػػأتو نالحػػػػظ أف ىنػػػػاؾ نوعػػػػا مػػػػف التنػػػػاقض و ا زدواجيػػػػة ا فقيمػػػػة 

المؤ  ة لو رغـ نظاميا الشمولي دنػذاؾ ا و الديمقراطية لـ تمنع أف تكوف البرتغاؿ مف الدوؿ 

 في ن س الوقت تـ ا تبعاد ا بانيا لعدـ توافؽ نظاـ الحكـ فييا مع قيـ الحمؼ .

الحمػػؼ انطم ػػي فػػي جػػوىره مظمػػة ع ػػكرية إ ػػتراتيجية و لػػيس ناديػػا فكريػػا تشػػغمو  يعتبػػر   

الحػرب البػاردة كانػت قضايا انمف و تعزيز الت ػوؽ الع ػكري أكثػر مػف  ػواىا ا فطيمػة مرحمػة 

المقتضيات الع ػكرية وانمنيػة فػي  ػمـ أولويػات الحمػؼا وبعػد نيايػة الحػرب البػاردة بػدأ حمػؼ 

النػػػاتو فػػػي تبنػػػي تحػػػوؿ فػػػي دلياتػػػو وىياكمػػػو وا  ػػػتراتيجيتو تتماشػػػ  مػػػع التحػػػو ت الجديػػػدة التػػػي 

منػػػػا ىػػػػذا أفرزتيػػػػا نيايػػػػة الصػػػػراع اإليػػػػديولوجي بػػػػيف المع ػػػػكريفا ومنػػػػذ ىػػػػذه المرحمػػػػة إلػػػػ  يو 

أصػػػبحت ميػػػاـ الحمػػػؼ انطم ػػػي تنصػػػب عمػػػ  الػػػدفاع عػػػف منظومػػػة القػػػيـ الغربيػػػة انطم ػػػية 

   وال عي لنشرىا .

إف التحوؿ الوظي ي الذي عرفو الحمؼ مف حمؼ يرع  الحدود وفػؽ نظػاـ محػدد لمػدفاع       

رية المشترؾ إلػ  حمػؼ ينظػر ضػارج الحػدود الجغرافيػة نعضػائو مػرده تراجػع التيديػدات الع ػك
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التي مف شأنيا أف تعصؼ ب يادة أعضائو و بروز تيديػدات ليػا تػأثير مباشػر عمػ  مصػالحو 

. 

إف التغيػػػػرات التػػػػي طالػػػػت النظػػػػاـ العػػػػالمي بعػػػػد نيايػػػػة الحػػػػرب البػػػػاردة جعمػػػػت ال ضػػػػاء       

المتو طي رىانا أ ا يا إلشكالية انمف لمحمؼ انطم يا حيث أدرؾ ىذا انضير أف ال ضػاء 

كوف م رحا لنمػو عناصػر الالأمػفا وعميػو شػرع الحمػؼ فػي التوجػو نحػو جناحػو المتو طي  ي

الجنػػػوبي بسقامػػػة ترتيبػػػات أمنيػػػة الغػػػرض منيػػػا القضػػػاء عمػػػ  مصػػػادر ىػػػذه العناصػػػر فػػػي ىػػػذه 

والمتمثمة أ ا ا في النزاعات والصراعات التقميديػة التػي يشػيدىا ال ضػاء المتو ػطي   المنطقة

التػػػي أصػػػبحت تشػػكؿ رىنػػػا مشػػػتركا ولكػػف مػػػع اضػػػتالؼ فػػػي وكػػذا مضتمػػػؼ التيديػػػدات الجديػػدة 

 مدركات ىذه التيديدات بالن بة لض تي المتو ط.
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 الفصل الثالث:

تدابير بناء الثقة آلية لتبديد 
الريبة و المخاوف في 

 المتوسط؟
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 تمييد:      

ا الريبػػة والشػػؾ عقػب نيايػػة الحػػرب البػاردة بػػدأت العالقػػات بػيف ضػػ تي المتو ػػط تشػوبي       

وىػذا مػا  عدـ ا تقرار انوضػاع فػي الجػوار الجنػوبيا تضش المتبادؿ ا فدوؿ الض ة الشمالية 

عرضػػة لكػػؿ التيديػػدات مثػػؿ اإلرىػػاب واليجػػرة غيػػر الشػػرعية و ضطػػر انييػػار الػػدوؿا  يجعميػػا

 وحت  أضطار امتالؾ أ محة الدمار الشامؿ.

ممتو ػػػط نجػػػد تػػػوجس دوليػػػا مػػػف المشػػػػاريع وفػػػي الجانػػػب انضػػػر مػػػف الضػػػ ة الجنوبيػػػة ل     

والمبػػادرات التػػي تعػػرض عمييػػا مػػف طػػرؼ دوؿ الضػػ ة الشػػماليةا فيػػذا الضػػوؼ يعػػود بان ػػاس 

عمػػػ  شػػػعوب  إلػػػ  تر ػػػبات الماضػػػي مػػػف حيػػػث العنػػػؼ والظمػػػـ الػػػذي مار ػػػتو الػػػدوؿ انوربيػػػة

 جنوب المتو ط طيمة فترة ا  تعمار . 

ا فػػسف ال ضػػاء المتو ػػطي شػػوبو الربيػػة و الشػػؾ المتبػػادؿ وانطالقػػا مػػف ىػػذا الواقػػع الػػذي ت     

في حاجة ما ة إل  إر اء تدابير لبناء الثقة بيف ض تي المتو ط حتػ  تتراجػع مظػاىر الريبػة 

 والشؾ وتتبدد المضاوؼ بيف دوؿ الض تيف.
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 المبحث األول: اثر تحول األمن عمى تجسيد التقارب بين األطمسي وشركائو الجنوبيين.

اقتػػرف التحػػوؿ فػػي م يػػـو انمػػف بعػػد الحػػرب البػػاردة بظػػاىرة التيديػػدات الجديػػدة ا والتػػي       

ليا قدرة تدميرية ت وؽ قدرة الحروب التقميدية ا مػف حيػث حجػـ الض ػائر التػي تحػدثياا الشػيء 

الػػذي أد  إلػػ  ظيػػور ضطػػاب جديػػد   ي ػػرؽ بػػيف انمػػف الػػداضمي و انمػػف الضػػارجي ا حيػػث 

اب بنظرتػػػو المو ػػػعة لم يػػػـو انمػػػفا بمػػػا يتضػػػمنو ىػػػذا انضيػػػر مػػػف قضػػػايا يتميػػػز ىػػػذا الضطػػػ

ف الطاقػػةا وتعتبػػر مػػف بػػيف التحػػديات و أمػػ الجريمػػة المنظمػػة ااإلرىػػاب االيجػػرة غيػػر الشػػرعية

 المشتركة بيف ض تي المتو ط.

إف طبيعػػػة المشػػػاكؿ و ا نشػػػغا ت انمنيػػػة التػػػي يعرفيػػػا ال ضػػػاء المتو ػػػطي اتتطمػػػب       

دوؿ ض تي المتو طا وقػد بػادر الحمػؼ انطم ػي بطػرح مشػروعو الضػاص ا مشتركا بيف تعاون

بػػالحوار المتو ػػطي و الػػذي ييػػدؼ إلػػ  بنػػاء أرضػػية ت ػػاىـ متبػػادؿ و تبديػػد  ػػوء ال يػػـ بينػػو و 

   و مف ثمة الوصوؿ إل  تحقيؽ انمف و ا  تقرار في المنطقة. بيف شركائو المتو طييفا
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 اربة األطمسية لألمن في المتوسطالمطمب األول: المق

لقػػد  ػػاىـ تأ ػػيس حمػػػؼ النػػاتو فػػي توحيػػد أوربػػػا وأمريكػػا الشػػمالية وتحقيػػؽ تعػػػاوف            

متميز بينيما إل  درجة جعمت الطرفيف يح وف بأنيـ يتحمموف م ػؤولية الم ػاىمة فػي تحقيػؽ 

اليػػػة دلياتػػػو التشػػػاورية انمػػػف وا  ػػػتقرار العػػػالمي ومػػػف جانػػػب أضػػػر   يػػػزاؿ النػػػاتو يتمتػػػع ب ع

قػػادرة عمػػ  تطبيػػؽ وتن يػػذ المت ػػؽ عميػػو مػػف الع ػػكرية القػػدرات الالمتعمقػػة بالجانػػب ال يا ػػي  و 

افكانت المقاربة ا منية انطم ػية طيمػة فتػرة الحػرب البػاردة الدوؿ انعضاء في الحمؼ طرؼ 

حتػػػػواءا الحػػػػرب قائمػػػػة عمػػػػ  المرتكػػػػزات التػػػػي جػػػػاءت بيػػػػا المقاربػػػػة الواقعيػػػػة مثػػػػؿ :الػػػػردع اا 

 المحدودة ا الحرب الشاممةا وىذا ما يدؿ عم  ا ىتماـ لقضايا ا مف الصمب.

 ػػارع الحمػػؼ انطم ػػي إلػػ  مراقبػػة جناحػػو  1989نػػوفمبر  30بعػد  ػػقوط جػػدار بػػرليف فػػي    

الجنوبي الػذي أصػبح مصػدر تيديػد فػي نظػر الحمػؼ  حتوائػو العديػد مػف التيديػدات  الجديػدة 

عػػات انصػػولية الدينيػػة وانتشػػار أ ػػمحة الػػدمار الشػػامؿ إلػػ  جانػػب الضػػغط مثػػؿ انتشػػار جما

الػػػديمغرافي  فػػػي دوؿ الجنػػػوب والػػػذي يػػػدفع بأعػػػداد معتبػػػرة لميجػػػرة نحػػػو دوؿ الضػػػ ة الشػػػمالية 

رو ػية بمضػزوف  اكمػا يشػكؿ المحػور الشػرقي تحػديا امنيػا لمحمػؼ نتيجػة وجػود قػوات لممتو ػط

اعالت صػػػراعية بػػػيف عػػػدد كبيػػػر مػػػف الػػػدوؿ ا وقػػػد تػػػـ كبيػػػر مػػػف أ ػػػمحة الػػػدمار الشػػػامؿ و ت ػػػ
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تصػػػور الحػػػؿ لمواجيػػػة ىػػػذه التيديػػػدات بتبنػػػي مقاربػػػة تعاونيػػػة أثمػػػرت إبػػػراـ ات اقيػػػة الشػػػراكة و 

 ) .169(تو يع الحمؼ باتجاه الشرؽ 

فالمنطقػػة المتو ػػطية كانػػت محػػؿ اىتمػػاـ النػػاتو منػػذ حػػرب الضمػػير الثانيػػة ا إذ قػػاـ عػػاـ        

لم يـو ا  تراتيجي الجديد لو والػذي بػدأ يتضػوؼ مػف تنػامي القػدرات الع ػكرية بسقرار ا 1991

وانتشػػػار التكنولوجيػػػا النوويػػػة ممػػػا يجعػػػؿ العواصػػػـ انوربيػػػة تحػػػت التيديػػػد القػػػادـ مػػػف الضػػػ ة 

الجنوبيػػة لممتو ػػط وفػػي ىػػذا ال ػػياؽ ينػػدرج تصػػريح انمػػيف العػػاـ ال ػػابؽ لحمػػؼ النػػاتو " ويمػػي 

"فػػي   finacail timesي حػػوار لػو مػػع جريػدة "فاينشػػاؿ تػايمز" "فػ  Willy Claesكػالس"

لمػػػا صػػػرح بػػػاف ا  ػػػالموية تمثػػػؿ أىػػػـ تحػػػد بالن ػػػبة نوربػػػا الغربيػػػة منػػػذ نيايػػػة  1995في ػػػري 

الحػػػرب البػػػاردة ويضػػػيؼ بػػػاف انصػػػولية   تقػػػؿ ضطػػػورة عمػػػا كانػػػت عميػػػو الشػػػيوعية وبالتػػػالي 

   la menace du sudانتي مف الجنوب) إر اء أ س إيديولوجيا جديدة لما ي م  التيديد

 . 170)والذي حؿ محؿ الضطر انحمر الذي ىـز 

فالو يات المتحدة   تريد أف يمق  حمؼ النػاتو مصػير حمػؼ وار ػو الػذي تػـ حمػو             

ا حت  تحافظ عم  عمقيا ا  تراتيجي في أوربا وىذا ما دفع بواشػنطف إلػ  إقػرار  1991في 

 قاء الحمؼ ومف أىمياجديدة لبمبررات 

 إدماج دوؿ أوربا الو ط  والشرقية في الحمؼ والتي كانت تحت الييمنة ال وفيتية -1

                                                           

)0  محمد ح وف ا ا  تراتيجية التو عية لحمؼ الناتو و أثرىا عم  ا مف القومي العربي ا مجمة جامعة دمشق لمعموم 
  االقتصادية و القانونية ا وريا : العدد 3 ا3101 ا ص.222.

)
170

(  kassim bouhou ,l’Otan et le monde arabe : peur , dialogue et partenariat, politique étrangère ,printemps , 

1/2008,p 
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 ا ىتماـ بقضايا انمف في المتو ط-2

أصبح تحرؾ حمؼ الناتو ضارج المنطؽ التقميدية التي تـ تحديدىا فػي إطػار المػادة            

ا إذ أصػػػبح تركيػػػز ميامػػػو ضػػػارج  2002عػػػاـ الضام ػػػة لميثػػػاؽ الحمػػػؼ جميػػػا منػػػذ قمػػػة بػػػراغ 

أطم ػػية ا مثػػؿ تواجػػد قػػوات الحمػػؼ بالبو ػػنة والير ػػؾ وكو ػػوفا وأفغان ػػتاف  -المنطقػػة انورو

والتي تبق  ضمف انولويات الرئي ية لمعمميات الضارجية لحمؼ الناتو إذ انػو يتػول  قيػادة القػوة 

ىو الم اعدة في الجيػود المبذولػة لبنػاء ودور ىذه القوة  2003الدولية لمدعـ انمني منذ عاـ 

  171) الدولة انفغانية في المناطؽ التي تقع تحت  يطرة ىذه القوات

ا نتيجػػة التعػػارض الموجػػود بػػيف مصػػالح  يت ػػـ الحػػوض المتو ػػط بطبيعتػػو المعقػػدة        

ي الدوؿ في ىذه المنطقة و كذا فػي تعػدد انطػراؼ ال اعمػة بيػا فػي دف واحػدا فقضػية انمػف فػ

ال ضػػاء المتو ػػطي أصػػبحت فػػي يػػد قػػو  ضارجيػػة ليػػا أجنػػداتيا وأىػػدافيا الضاصػػة بيػػا ا مػػع 

ا ػػتبعاد كمػػي لمػػدوؿ التػػي تشػػكؿ جػػزء مػػف ىػػذا ال ضػػاء ا فيند ػػة انمػػف المتو ػػطي يػػتـ ضػػارج 

ىذه المنطقةا وتن يذ ال يا ة انمنية التي يتـ ىند ػتيا يوكػؿ إلػ  ال واعػؿ المحميػة عمػ  شػكؿ 

قضية محاربة اليجرة غير الشرعية ا حيث تـ ا ت اؽ عم  محاربة الظػاىرة فػي  مناولة ) مثؿ

مضابر بروك ؿ دوف إشراؾ الض ة الجنوبيػة فػي صػياغة المبػادرة عمػ  أ ػاس أنيػا شػريؾ فػي 

ىػي مػدعوة لمم ػاىمة فػي وضػعيا موضػع التن يػذ كمػا ولكف في النيايػة ا  172)مكافحة الظاىرة

                                                           

)0   باؿ دوناياوزدز مو تشوف كي ا" األمن األورو-أطمسي والمؤسسات –التسمح ونزع السالح واألمن الدولي"  الكتاب 
. 032 .ا ص3116 ال نويا  

)0(  فاطمة الزهراء فياللي ، الجزائر و قضايا االمن في حوض المتوسط : الواقع و األفاق ، شؤون األوسط ، نيسان  

  024،ص. 3101
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 ورو متو ػػػطية و كػػػذلؾ ضطػػػط العمػػػؿ المعتمػػػدة فػػػي اطػػػار تقتضػػػي ذلػػػؾ ات اقيػػػات الشػػػراكة ا

  يا ة الجوار ا وربي.

اف ا ىتمػػػػاـ بم ػػػػألة ا مػػػػف فػػػػي المتو ػػػػط اصػػػػبح مػػػػف صػػػػميـ اىتمامػػػػات فػػػػاعميف غيػػػػر     

متو ػػػطييف مثػػػؿ الو يػػػات المتحػػػدة ا فيػػػي حاضػػػرة زمػػػف الحػػػرب البػػػاردة و مػػػا تػػػزاؿ متواجػػػدة 

قطػػػػة إ ػػػػناد ع ػػػػكرية ا بعضػػػػيا لحمػػػػؼ شػػػػماؿ قاعػػػػدة و ن 40بػػػػالبحر المتو ػػػػط مػػػػف ضػػػػالؿ 

قاعػدة  11قاعػدة اايطاليػا تتواجػد بيػا  33ا طم ي و لحم ائيا منيا في الم ػرح لجنػوب اوربػا 

فػػي اليونػػاف و ىػػي مجيػػزة بأحػػدث التقنيػػات ا وىػػي مييػػأة لضػػوض  9موجػػودة بتركيػػا و  12و 

عاليتيػػػا مػػػف ضػػػالؿ المعػػػارؾ فػػػي م ػػػرح عمميػػػات البحػػػر المتو ػػػط ا و قػػػد ظيػػػرت أىميتيػػػا و ف

 .  173)عمميات الناتو أثناء تدضميا إلزاحة القذافي

بالن بة لمو يات المتحػدة ا مريكيػة فػاف كػؿ مػا يقػع فػي جػوار دوؿ اوربػا الجنوبيػة بسمكانػو     

اف ييػػدد امػػف و ا ػػتقرار اوربػػا لػػذلؾ تعمػػؿ الو يػػات المتحػػدة ا مريكيػػة عمػػ  تغطيػػة المصػػالح 

مػػف ضػػالؿ القػػػوة الع ػػكرية المرابطػػة فػػػي المنطقػػة احيػػث يعتبػػػر  ا منيػػة فػػي حػػوض المتو ػػػط

وجػػود ان ػػطوؿ ال ػػادس انمريكػػي فػػي البحػػر المتو ػػط وجػػودا ثابتػػا و دائمػػا او عػػف م ػػتقبؿ 

ىذا ان طوؿ يقوؿ أميراؿ البحرية الممكية المتقاعد  تن يمد تػورتر :" اف حػرب الضمػير انضيػرة 

الضمػير . لػذاا فػاف أي  –ال ػويس  –ي : جبػؿ طػارؽ أثبتت مػد  أىميػة ا ػتضداـ الضػط البحػر 

                                                           

 )173   عيد اليو ي امرجع سابق اص.22.
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تػػدضؿ و لػػو مؤقػػت فػػي طػػرؽ اإلمػػداد ىػػذه يت ػػبب فػػي أزمػػة م ػػتقبمية فػػي الشػػرؽ ا و ػػط لػػف 

 .)174(ي مح بو " 

ال  جانب ىذا ىناؾ مجموعػة مػف ان ػباب التػي دفعػت الػ  ا حت ػاظ بان ػطوؿ ال ػادس    

 : 175)في المتو ط منيا مايمي

 قومية ا مريكية في المنطقة .حماية المصالح ال 

  ضػػػماف امػػػف إ ػػػرائيؿ و ىػػػو إلتػػػزاـ ثابػػػت و مقػػػدس مػػػف طػػػرؼ اإلدارة ا مريكيػػػة  ػػػواء

 كانت جميورية أو ديمقراطية .

  تيديد المصالح ا مريكيػة قػد يػأتي مػف دوؿ الضػ ة الجنوبيػة لممتو ػط مػف جبػؿ طػارؽ

 حت  ال ويس .

يػػػة إلبقػػػاء الوجػػػود الع ػػػكري انمريكػػػي فػػػي ىػػػذا ال ػػػبب ا ضيػػػر فػػػي اعتقادنػػػا مػػػا ىػػػو إ  مط

المنطقةا فال توجد و  دولة واحدة قادرة عم  تيديد المصالح ا مريكية أو حتػ  مجػرد الت كيػر 

  في ذلؾ .

 

 

 
                                                           

 ) 174   المرجع نفسواص.ص.26-21 .
 ) 175  المكان نفسو .
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 مسار إجراءات بناء الثقة في الفضاء المتوسطي. المطمب الثاني:

لتػي تطػورت مػف ضػالؿ انطػر تعتبر إجراءات بناء الثقة مف أكثر تدابير العمؿ انمني ا      

منيػػػا ىػػػو ترقيػػػة الشػػػ افية بػػػيف انطػػػراؼ والقػػػدرة عمػػػ  التنبػػػؤ  واليػػػدؼ،  الجماعيػػػةأو  الثنائيػػػة

ب ػػموؾ الػػدوؿ فػػي المجػػاؿ الع ػػكريا وكػػذا القطاعػػات التػػي ليػػا ارتبػػاط بموضػػوع انمػػفا لقػػد 

فتػػػرة الحػػػرب تػػػدابير بنػػػاء الثقػػػة دورا ميمػػػا فػػػي تحقيػػػؽ التعػػػايش ال ػػػممي بػػػيف المع ػػػكريف فػػػي 

البػػاردةا وبعػػد ىػػذا النجػػاح ا ػػتطاعت أف تعمػػؽ بػػيف دوؿ المع ػػكريف فػػي مضتمػػؼ المجػػا تا 

وازدادت أىمية تدابير بناء الثقة بتوقيػع الػدوؿ انعضػاء فػي منظمػة انمػف والتعػاوف فػي أوربػا 

فالنجػػػاح الػػػذي تحقػػػؽ فػػػي أوربػػػا مػػػف ضػػػالؿ ىػػػذه    176) 1993و 1990لػػػوثيقتي فيينػػػا  ػػػنتي 

ر كػػاف دافعػػا لنقػػؿ ىػػذه التجربػػة نحػػو ال ضػػاء المتو ػػطي ضاصػػة وأف مشػػاكؿ انمػػف فػػي التػػدابي

ىذه المنطقة مف قبيؿ انمف الميفا فال ؤاؿ الذي يطرح ىنا ىػؿ ا ػتطاعت مضتمػؼ المبػادرات  

   ؟التي طرحت في ال ضاء المتو طي مف التمكيف إلجراءات بناء الثقة

اء شػػراكة أمنيػػة فػػي المتو ػػط لي ػػت بػػانمر الي ػػير إف إطػػالؽ إجػػراءات بنػػاء الثقػػة وبنػػ      

نتيجػػػة ا نق ػػػاـ الػػػذي يطبػػػع ىػػػذه المنطقػػػة وجػػػو الريبػػػة والشػػػؾ بػػػيف الطػػػرفيفا لكػػػف التحػػػو ت 

والمعطيػػػػػات الجديػػػػػدة التػػػػػي أفرزتيػػػػػا نيايػػػػػة الحػػػػػرب البػػػػػاردة عمػػػػػ  الم ػػػػػتو  العػػػػػالمي عامػػػػػة 

ر فػػي الترتيبػػات انمنيػػة والمتو ػػطي ضاصػػةا دفػػع بػػدوؿ ال ضػػاء المتو ػػطي إلػػ  إعػػادة النظػػ

لممنطقػػػة وفػػػؽ منظػػػور جديػػػدا يأضػػػذ فػػػي الح ػػػباف التغيػػػرات اإل ػػػتراتيجية التػػػي عرفتيػػػا القػػػارة 

                                                           
)

176
 ( Fred Tanner, Suggestions pour les Mesures de Confiance, dans IVème Séminaire international sur la 

sécurité, op-cit, p.65. 
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انوربيػػة مثػػػؿ  ػػقوط جػػػدار بػػػرليف وحػػؿ حمػػػؼ وار ػػو وت كػػػؾ ا تحػػػاد ال ػػوفياتيا وكػػػذا بػػػروز 

دة التموقػػع العديػػد مػػف التيديػػدات انمنيػػة الجديػػدة التػػي رافقػػت ىػػذه التحػػو ت الناجمػػة عػػف إعػػا

اإل تراتيجيا وباعتبار المتو ط أحد أىـ ال ضاءات اإل ػتراتيجية اليامػة فػي العػالـ كػاف لزامػا 

عمػػ  دوؿ ضػػ تي المتو ػػط  إر ػػاء تػػدابير بنػػاء الثقػػة فيمػػا بينيػػا ممػػا ي ػػاىـ فػػي إر ػػاء انمػػف 

والتعػػػاوف فػػػي المتو ػػػطا وفػػػي ىػػػذا ال ػػػياؽ عػػػرؼ ال ضػػػاء المتو ػػػطي العديػػػد مػػػف المبػػػادرات 

انمنيػػػة والتػػػي طرحػػػت مجموعػػػة مػػػف تػػػدابير بنػػػاء الثقػػػةا ومػػػف ضػػػالؿ ىػػػذا المطمػػػب  ػػػنحاوؿ 

 التطرؽ إل  أىـ ىذه المبادرات.

 منظمة األمن والتعاون في أوربا: .1

إف النجػػاح الػػذي حققتػػو المنظمػػة فػػي إطػػار عمميػػة ىم ػػنكي والتػػي تناولػػت تػػدابير بنػػاء         

ىػػذه المنظمػػة عمػػ  نقػػؿ تجربتيػػا إلػػ  دوؿ الضػػ ة  الثقػػة فػػي أوربػػا زمػػف الحػػرب البػػاردةا شػػجع

الجنوبيػػة لممتو ػػطا ىنػػاؾ العديػػد مػػف اآلليػػات التػػي تنػػاقش موضػػوع انمػػف فػػي المتو ػػط عمػػ  

م تو  منظمػة انمػف والتعػاوف فػي أوربػاا يعتبػر فريػؽ ا تصػاؿ المتو ػطي الػذي تأ ػس  ػنة 

يف الػػدوؿ انعضػػاء فػػي ىػػو المنتػػد  ان ا ػػي الػػذي يتػػول  مناقشػػة ىػػذه الموضػػوع بػػ 1994

المنظمة وشركائيا في الحوار المتو طيا وتتمثؿ الدوؿ الشريكة في كال مف الجزائػرا مصػرا 
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ا ييدؼ ىذا ال ريؽ إل  تعزيز العالقة بػيف الطػرفيف مػف  177)إ رائيؿا انردفا المغرب وتونس

 : 178)ت ضالؿ تبادؿ المعمومات وتدابير بناء الثقة وذلؾ مف ضالؿ مجموعة مف اإلجراءا

  عقػػػد المقػػػاءات حػػػوؿ انبعػػػاد اإلن ػػػانية بمبػػػادرة مػػػف ىيئػػػات المنظمػػػة ومشػػػاركة الػػػدوؿ

 المتو طية.

 .إنشاء مركز لموقاية مف انزمات في المنطقة 

 .إشراؾ المنظمات غير الحكومية والضبراء في مناقشة القضايا المشتركة 

 مبادرة الحوار المتوسطي إلتحاد أوربا الغربية: .2

ىػػذا الحػػوار حػػوؿ قضػػايا ا مػػف فػػي المتو ػػطا و اليػػدؼ مػػف ىػػذا الحػػوار ىػػو  يتمحػػور      

الم ػػاىمة فػػي امػػف و ا ػػتقرار ال ضػػاء المتو ػػطيا وكػػذا شػػ افية النشػػاطات الع ػػكريةا تقويػػة 

إجػػػراءات الثقػػػة المتبادلػػػةا فػػػض النزاعػػػات بػػػالطرؽ ال ػػػممية و العمػػػؿ عمػػػ  الحػػػد مػػػف انتشػػػار 

الذي كػاف بػاقتراح  1993وع في ىذا الحوار بداية مف  نة أ محة الدمار الشامؿا لقد تـ الشر 

مػػف البرتغػػاؿ مػػع دوؿ المغػػرب العربػػي الجزائػػرا المغػػربا موريتانيػػا و تػػونس وتػػـ ا ػػتبعاد ليبيػػا 

ب ػػبب أزمػػة لػػوكربيا وتػػـ تو ػػيع ىػػذا الحػػوار ليشػػمؿ فيمػػا بعػػد مصػػر و مػػف بعػػدىا إ ػػرائيؿ و 

ط ننػو صػمـ أيضػا فػي اطػار دفػاؽ العالقػات ا و ع ىذا الحػوار الػ  شػرؽ المتو ػ 179)انردف

                                                           
(

177
) Jaume Urgell, «  les mesures de confiance et de sécurité en méditerranée : une proposition pratique pour le 

dixième anniversaire du processus de Barcelone », dans IVème Séminaire international sur la sécurité, op-cit, 

p.194.    

(
178

 ) Elisabeth Abela, « OSCE’s Mediterranean Activities », in Martin Ortega, The Future of the Euro-

Mediterranean Security Dialogue, Occasional Papers 14, Paris, Institute for Security Studies, March 2000, pp.9-

.11. 

 )179  عبد النور بف عنتر ا البعد المتو طي لألمف الجزائري ا مرجع سابق اص.062.
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اإل رائيمية لما بعد مؤتمر مدريدا و أصبحت اوربا تنظر ال  المتو ط كمنطقػة واحػدة -العربية

امنيا بعدما كانت فػي ال ػابؽ ت ضػؿ تنشػيط الحػوار فػي المتو ػط الغربػيا و فػي ىػذه المرحمػة 

حػػوار المتو ػػطي  تحػػاد دوؿ اوربػػا الجديػػدة تػػـ تبنػػي حزمػػة مػػف تػػدابير بنػػاء الثقػػة فػػي اطػػار ال

 : 180)الغربية والمتمثمة في

  المحادثػػات ال يا ػػية فػػي إطػػار النػػدوات حػػوؿ ا مػػف فػػي المتو ػػط مػػف قبػػؿ الم ػػؤوليف

 الع كرييف.

 . القياـ بالتماريف الع كرية 

  تبػػػػادؿ المعمومػػػػات ان ا ػػػػية حػػػػوؿ الم ػػػػاعدات الع ػػػػكرية لم ػػػػمطات المدنيػػػػة االػػػػدور

 ئ المدنية ا الم اىمة في عممية ح ظ ال الـ.الع كري في الطوار 

لقػػػػد شػػػػكؿ ىػػػػذا الحػػػػوار إطػػػػارا لمتشػػػػاور و التواصػػػػؿ بػػػػيف انوربيػػػػيف و المتو ػػػػطييف و         

 اىمت مجموعة المتو ط التابعة ليذه المؤ  ة فػي الت كيػر فػي مضتمػؼ القضػايا ا منيػة فػي 

قبؿ عم  حػؿ مجموعػة المتو ػط ىػذها المتو طا إ  اف المجمس الوزاري  تحاد اوربا الغربية ا

وقؼ نشػاطات ا تحػاد فيمػا يتعمػؽ بػالحوار مػع  2000وقرر في اجتماعو في مر يميا نوفمبر 

 .  181)الدوؿ المتو طيةا و تولي ا تحاد ا وربي مياـ حوار اتحاد اوربا الغربية 

 

                                                           
)

180
(Martin Ortega ,"Towards an Enhanced Euro-Mediterranean Security Dialogue " in :Martin Ortega, op.Cit. 

p.4. 

 )181  عبد النور بف عنتر ا البعد المتو طي لألمف الجزائري ا مرجع سابق اص.061.
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 الشراكة االورو متوسطية )مسار برشمونة(:   .3

والتػػػي جمعػػػت  ػػػبعة و  1995ة ا ورو متو ػػػطية فػػػي نػػػوفمبر الشػػػراكتػػػـ إطػػػالؽ مبػػػادرة     

عشػػروف دولػػة ا ضم ػػة عشػػر دولػػة تمثػػؿ الػػدوؿ انعضػػاء فػػي ا تحػػاد ا وربػػي و اثنػػا عشػػر 

دولة تمثػؿ دوؿ الضػ ة الجنوبيػة لممتو ػطا و ييػدؼ إعػالف برشػمونة الػ  اقامػة فضػاء لم ػالـ 

 ث  الؿ وىي:و ا  تقرار في المتو ط و يحتوي ىذا اإلعالف عم  ثال

 . ال مة ال يا ية و ا منية 

 .ال مة ا قتصادية 

 .ال مة ا جتماعية و الثقافية 

الم ائؿ ا منية مكانة ىامة في اىتمامات ا تحاد ا وربي و شركائو المتو ػطييفا وقػد تشكؿ 

كبػػػار المػػػوظ يف القػػػائميف عمػػػ  الشػػػؽ ا منػػػي و  1995كمػػػؼ المشػػػاركوف فػػػي نػػػدوة برشػػػمونة 

ميمة العمؿ مف اجؿ تحديد  م ػمة مػف إجػراءات بنػاء الثقػة حتػ  يػتـ الموافقػة عمييػا ال يا ي 

و إقرارىػػػاا وفػػػي لقػػػاء ف ليتػػػا تمػػػت الموافقػػػة عمػػػ  اإلجػػػراءات المقترحػػػة و تتمثػػػؿ ىػػػذه التػػػدابير 

 : 182)في

 .إنشاء شبكة مراكز اتصاؿ لمم ائؿ ال يا ية و المتعمقة بانمف 

                                                           

 )182  المرجع نفسوا ص.042.



159 
 

  ا نضػػػراط فػػػي اندوات الدوليػػػة الضاصػػػة بحقػػػوؽ تبػػػادؿ المعمومػػػات حػػػوؿ ا نضػػػماـ و

 اإلن اف.

  تبادؿ المعمومات حوؿ ا نضماـ ال  ا ت اقات الدولية الضاصة بنزع الت مح و مراقبػة

 الت مح .

  تبػػػادؿ المعمومػػػات حػػػوؿ ا نضػػػماـ و ا نضػػػراط فػػػي انطػػػر القانونيػػػة و الدوليػػػة فيمػػػا

 يتصؿ بالوقاية و مكافحة ا رىاب الدولي.

  ة ال  عقد ممتقيات اإلعالـ و تكويف الدبموما ييف ا ورو متو طييف .الدعو 

 ( إنشاء شبكة اورمي كوEuro MesCO. لمعاىد ال يا ة الضارجية   

كمػا توجػد تػدابير أضػر مثػؿ التعػاوف بػيف مصػالح الحمايػة المدنيػة فػي إدارة الكػوارث الطبيعيػةا 

ت الدبموما ػػػػػيةا ويػػػػػتـ تمويػػػػػؿ ىػػػػػذه  ػػػػػجؿ ا ت اقػػػػػات وممتقيػػػػػات مكافحػػػػػة اإلرىػػػػػابا الممتقيػػػػػا

  بمبمػػ  مػػالي يقػػدر بحػػوالي ثالثػػة ماليػػيف Medaاإلجػػراءات الػػثالث مػػف طػػرؼ برنػػامر ميػػدا)

 . 183)أورو

انطم ػػي ف ػػوؼ نتطػػرؽ فػػي المطمػػب الثالػػث والرابػػع إلػػ  أىػػـ –بالن ػػبة لمحػػوار المتو ػػطي   

 وار.إجراءات بناء الثقة التي ركز عمييا في تعاممو مع شركائو في الح

 

 
                                                           

 ) 183  المرجع نفسوا ص. 194.
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 :التعاون العممي والدبموماسي بين الحمف وشركائو الجنوبيين.لثالمطمب الثا

لقد كاف مف بيف أولويات الحمؼ انطم ي في ا تراتيجياتو الجديدة لمرحمة مػا بعػد            

الحرب الباردة ىو التوجو نحػو جناحػو الجنػوبي و ذلػؾ بيػدؼ ضػماف ا ػتقرار أوربػا و تأمينيػا 

و التحديات الموجػودة فػي جنػوب المتو ػط افكػاف ا تجػاه جنوبػا أف دوؿ الضػ ة مف انضطار 

 أطم ي . -الجنوبية لممتو ط ىي مصدر الضطر الجديد عم  انمف ا ورو

إف عوامػػؿ عػػدـ ا  ػػتقرار فػػي دوؿ الضػػ ة الجنوبيػػة لممتو ػػط لي ػػت بظػػاىرة جديػػدة           

أ ػػبابيا ا فيػػي إجمػػا   ةأمػػد بعيػػد و معروفػػ مرتبطػػة بنيايػػة الحػػرب البػػاردة فيػػي موجػػودة منػػذ

ذات طبيعة غير ع كرية بؿ ىي اقتصادية و اجتماعية و بيئية اكػذلؾ أ ػباب تتصػؿ  أ باب

بشرعية نظـ الحكـ إذ اف حماية تمؾ اننظمة ىي في كثيػر مػف انحيػاف عائقػا ذو د لػة عمػ  

 . 184)عدـ ا  تقرار 

البدايػة ال عميػة  أفإ   1995وار كانت مع بدايػة  ػنة الح إل بالرغـ مف أف الدعوة           

 Leعنػػػدما قػػػاـ الحمػػػؼ بسنشػػػاء مجموعػػػة تعػػػاوف المتو ػػػط ) 1997ننشػػػطتو كانػػػت عػػػاـ 

groupe de coopération méditerranéen  لتكوف ىي المكم ػة با تصػاؿ و التن ػيؽ  

تقػدـ لمحػوار بػيف  الػذي  ػاىـ فػي تحقيػؽ انمػرالمتو ػطي و ىػو  – انطم يمع دوؿ الحوار 

الطػػرفيف ا و قصػػػد تبديػػػد الريبػػة و الشػػػؾ بػػػيف الحمػػؼ و نظرائػػػو فػػػي الحػػوار ا و كػػػذا تح ػػػيف 

                                                           

 .6ا ص.  مرجع سابق   نجاح عبد ال تاح الريس ا184)
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صػػورتو لػػد  الػػرأي العػػاـ فػػي دوؿ الضػػ ة الجنوبيػػة ا قػػاـ الحمػػؼ بتبنػػي عػػدة ضطػػوات فػػي ىػػذا 

 .  185)ا طار و مف بينيا : 

 مشػػػػتركة مػػػػع  ال ػػػػماح لمبػػػػاحثيف مػػػػف الػػػػدوؿ المتو ػػػػطية مػػػػف ا شػػػػتراؾ فػػػػي أبحػػػػاث

نظرائيـ مف دوؿ الحمػؼ او ىػي أبحػاث تيػتـ كثيػرا بتعريػؼ الم ػائؿ ذات اإلقميميػة 

 المشتركة ا وتحديد اطر التعاوف العممي بشأنيا .

  باحػػث مػػف دوؿ الحمػػؼ و دوؿ الحػػوار يعممػػوف  ػػنويا فػػي  1300مػػف  أكثػػروجػػود

   . comite scientifiqueاطار مجموعة البحث العممي )

 انطم ػػػػػيالمػػػػػنح البحثيػػػػػة الدوليػػػػػة لمػػػػػدوؿ المشػػػػػاركة فػػػػػي الحػػػػػوار  إقػػػػػرار  يا ػػػػػة –

اف منيػا إل ػرائيؿ تػتمت الموافقػة عمػ  ثػالث مػنح اثن 2000المتو طي ا ف ي  نة 

تػػـ إقػػػرار منحتػػيف واحػػػدة لمصػػػر و  2003و  2002وواحػػدة لػػػألردف و فػػي عػػػامي 

 أضر  لمجزائر .

و ال ػمـ و  اآلمػفنامر العممي في ضدمة إقرار برنامر  مية البر  2006كما تـ في            

يقػػـو عمػػ  مبػػدأ تػػدعيـ التعػػاوف العممػػي بػػيف البػػاحثيف العمميػػيف لمػػدوؿ الشػػريكة بػػالتركيز عمػػ  

اقتػػراح و  إلػػ فػػي مجػػاؿ العمػػـو المدنيػػة ا البيئيػػة و التكنولوجيػػة اوييػػدؼ  ىػػذا البرنػػامر  انمػػف

تياجػات الػدوؿ الشػريكة فػي الحػوار ا و حمػوؿ لقضػايا تمػؾ المجػا ت مػع ا  ػتجابة  ح إيجػاد

                                                           

 .01ا ص.المرجع نفسو  185)
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و ا  ػػتقرار و حػػؿ المشػػاكؿ  انمػػفواليػػدؼ الرئي ػػي مػػف وراء ىػػذا ىػػو الم ػػاىمة فػػي تحقيػػؽ 

 المحتممة ا 

كمػػػا يطػػػرح ىػػػذا البرنػػػامر إمكانيػػػة تقػػػديـ م ػػػاعدات ماليػػػة تضػػػص بػػػرامر وطنيػػػة فػػػي         

باتيا و تتـ ا  تجابة ليذا الطمػب وما عم  الدوؿ الراغبة في ذلؾ إ  تقديـ طم المجاؿ العممي

 . 186)بعد الحصوؿ عم  موافقة أربع دوؿ أعضاء في الحمؼ تتول  عممية التمويؿ 

وقصػػد تشػػجيع و تكثيػػؼ الحػػوار ال يا ػػي و الدبموما ػػي بػػيف دوؿ الحمػػؼ و الػػدوؿ          

حمػؼ فػي المتو طي انطم يا و في إطار البعػد ال يا ػي لمحػوار قػاـ الالمشاركة في الحوار 

بسنشػػػاء مجموعػػػة تعػػػاوف متو ػػػطية تعمػػػؿ تحػػػت إشػػػراؼ مجمػػػس  0448قمػػػة مدريػػػد فػػػي افريػػػؿ 

الحمػػؼ حػػددت ليػػا ميمػػة البحػػث عػػف أفضػػؿ ال ػػبؿ لتعزيػػز الحػػوار مػػع شػػركائيـ عبػػر تنظػػيـ 

لقػػاءات منتظمػػة مػػع الم تشػػاريف ال يا ػػييف لمناقشػػة مشػػكمة الحػػوار وكػػذا تطوراتػػو الم ػػتقبمية 

و وفػػػؽ صػػػيغة  0+32ا ػػػية بصػػػورة منتظمػػػة وفػػػؽ صػػػيغة دوؿ الحمػػػؼ اكمػػػا تعقػػػد لقػػػاءات  ي

ا  3112عمػػ  م ػػتو  رؤ ػػاء الػػدوؿ و الحكومػػات عمػػ   ػػبيؿ المثػػاؿ قمػػة ا ػػطنبوؿ  32+8

كمػػػا تعقػػػد لقػػػاءات وزاريػػػة ببروك ػػػؿ يحضػػػػرىا وزراء ضارجيػػػة دوؿ الحػػػوار مثممػػػا حػػػدث  ػػػػنة 

ار لػػد  الحمػػؼ ومجموعػػات ا كمػػا تعقػػد لقػػاءات دوريػػة بػػيف  ػػ راء دوؿ الحػػو  3112و  3118

العمػػؿا إلػػ  جانػػب ىػػذا يقػػـو الموظ ػػوف ال ػػاموف لمحمػػؼ بزيػػارات إلػػ  دوؿ الحػػوار بمػػا فييػػا 

زيػػارات انمػػيف العػػاـ لمحمػػؼ ا كمػػا يقػػػـو أعضػػاء المؤ  ػػات البرلمانيػػة لمػػدوؿ المشػػاركة فػػػي 

                                                           
 )

186
( Programme scientifique pour la science, obtenu a partir du site : 

www.nato.int/science/med-dial/index.htm - 23.06.2014   

http://www.nato.int/science/med-dial/index.htm
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نشػػاط مػػا قػػاـ الحمػػؼ بتنظػػيـ مػػؤتمرات فػػي اطػػار ال ا  187)الحػػوار بزيػػارات الػػ  مقػػر الحمػػؼ 

الدبموما ي اليػادؼ الػ  تقريػب وجيػات النظػر وج ػر اليػوة بينػو و بػيف شػركائو فػي الحػوار ا 

 :   188)ومف بيف ىذه المؤتمرات مايمي 

  18-16مػػؤتمر دولػػي حػػوؿ دور المؤ  ػػات الجامعيػػة فػػي بنػػاء الثقػػة انعقػػد برومػػا فػػي 

 . 3110جويمية 

 ( مػػؤتمر عقػػد فػػي مدينػػة ىػػالكيHALKIواف بنػػاء ال ػػالـ: ا مػػف و   اليونانيػػة تحػػت عنػػ

 . 3110 بتمبر  01-2التعاوف في البحر المتو ط و ذلؾ في ال ترة الممتدة بيف 

  مػػػؤتمر حػػػوؿ ا مػػػف و البيئػػػة فػػػي البحػػػر المتو ػػػط تبعتػػػو محاضػػػرات لشػػػباب القػػػادة و

الجػػامعييف و و ػػائؿ اإلعػػالـ لػػدوؿ الحمػػػؼ و دوؿ الحػػوار المتو ػػطي ا تػػـ عقػػده فػػػي 

 .3110 بتمبر  08- 06ل ترة مف مدينة برليف في ا

مما ي اعد عم  تحقيػؽ تعػاوف  اف اليدؼ مف ىذه اننشطة ىو تجاوز عقبات الحوار 

 و ت اىـ متبادؿ بيف الحمؼ و دوؿ الحوار المتو طي .

 

 

 

                                                           
)

187
( www.nato.int/cps/en/natolive/news_18447.htm? 27.03.2014 

00  نجاح عبد ال تاح الريس ا مرجع  ابؽا ص.  188( 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_18447.htm
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دارة الكوارث الطبيعية والطوارئ في المتوسط.الرابعالمطمب   : التعاون العسكري وا 

الضػػػاطل وتح ػػػيف صػػػورتو لػػػد  جيرانػػػو الجنػػػوبييفا شػػػرع حمػػػؼ قصػػػد تبديػػػد ال يػػػـ           

شػماؿ انطم ػػي فػػي وضػػع برنػػامر لمتعػػاوف بػيف الحمػػؼ ودوؿ المتو ػػط المنظمػػة لمحػػوار الػػذي 

ا ويتمثؿ برنامر التعاوف في بعده العممي مف ضالؿ التعػاوف فػي القضػايا 1994شرع فيو  نة 

وأمػف الحػدود وان ػمحة الض ي ػة والصػغيرةا  ا والمتمثمػة فػي إدارة انزمػات 189)المرتبطة بػانمف

نشاطات إزالة انلغاـاوالتشاور حوؿ قضايا اإلرىاب وأ محة الدمار الشامؿا إل  جانػب دعػوة 

دوؿ الحػػوار لحضػػور دورات وأنشػػطة مدر ػػة الحمػػؼ فػػي ألمانيػػا ومتابعػػة دورات تكوينيػػة بكميػػة 

 الحمؼ لمدفاع بروماا التضطيط لمطوارئ المدنية .

فػي إطػػار البعػػد العممػػي لمحػوار قػػاـ حمػػؼ النيتػػو بتبنػي بػػرامر التعػػاوف ال ػػردي التػػي            

قصػػيرة المػػد  مػػف ضػػالؿ المتو ػػطة أو التحػػدد مػػف ضالليػػا الػػدوؿ المشػػاركة أىػػدافيا البعيػػدةا 

ة ومتنوعػػػػة ومحػػػػددة بات ػػػػاؽ الطػػػػرفيفا كمػػػػا توجػػػػد التعػػػػاوف الثنػػػػائي مػػػػع الحمػػػػؼ أنشػػػػطة متعػػػػدد

 ت التي ت اعد عم  تجاوز عقبات تطوير البعد العممي لمحوار نذكر منيا:مجموعة مف انليا

قاعػػػدة البيانػػػات ا لكترونيػػػة التػػػي تػػػوفر الوصػػػوؿ ا لكترونػػػي لبرنػػػامر العمػػػؿ ال ػػػنوي  -

 وال ماح بالرصد الدقيؽ ننشطة التعاوف.   MDWPلمحوار المتو طي)

                                                           
)

189
( Gilles Vander Ghinst, « NATO ‘s  Mediterranean Dialogue : Recent Devlopments-From Dialogue to 

Partnership » ,Mediterranean Dialougue, Amman,Konrad-Adenauer- Stiftung,October 2006,p.135. 
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دؼ لتح ػػػػيف قػػػػدرة   والتػػػػي تيػػػػOCCمجموعػػػػة كاممػػػػة مػػػػف م يػػػػـو القػػػػدرات التشػػػػغيمية) -

الشركاء عم  الم اىمة ب عالية في عمميات التصدي لألزمات بقيادة الحمؼ مف ضالؿ 

 قابمية التشغيؿ المتبادؿ.

أطم ػػػي لال ػػػتجابة لمكػػػوارثا والػػػذي ييػػػدؼ إلػػػ  تح ػػػيف قػػػدرة -مركػػػز التن ػػػيؽ انورو -

 شركاء الحوار في مواجية انزمات والكوارث.

ئ المدنيػػة وتيػػدؼ إلػػ  تح ػػيف ا  ػػتعداد المػػدني ضطػػة عمػػؿ التضطػػيط لحػػا ت الطػػوار  -

 لصد اليجمات اإلرىابية بان محة عم  ال كاف والبن  التحتية الح ا ة.

وفػػػي إطػػػار التعػػػاوف العممػػػي تبنػػػ  الحمػػػؼ مقاربػػػة مشػػػتركة لمتصػػػدي لظػػػاىرة          

و ػػػميت ىػػػذه  2001 ػػػبتمبر  11اإلرىػػػاب فػػػي البحػػػر المتو ػػػط مباشػػػرة بعػػػد أحػػػداث 

  والتي مثمت أىػـ نشػاط رئي ػي لمحمػؼ بعػد ىػذه OAEبعممية الم ع  النشط) المبادرة

انحػػػػداثا وتركػػػػز ىػػػػذه العمميػػػػات عمػػػػ  حمايػػػػة ضطػػػػوط إمػػػػداد النقػػػػؿ البحػػػػري وتػػػػأميف 

تو ػػعت العمميػػة بسشػػراؾ دوؿ  2004المػػوانل مػػف أي ضطػػر إرىػػابي ومػػع مطمػػع  ػػنة 

طػػابع ع ػػكري ىػػدفيا  ا و باعتبػػار المبػػادرة ذات 190)الحػػوار المتو ػػطي بصػػ ة ر ػػمية

المراقبػػة وال ػػيطرة البحريػػةا باإلضػػافة إلػػ  تحقيػػؽ انىػػداؼ اإل ػػتراتيجية لمحمػػؼ شػػكؿ 

                                                           
)

190
( Roberto Cesaretti, Combating in the Mediterranean, avilible 

at:http://www.nato.int/docu/review/2006,combatiny-terrorivs/ant.htm, le 30/02/2014. 
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ا مػػع تقا ػػـ انعبػػاء المحتممػػة مػػع أكبػػر  دافعػػا قويػػا إلشػػراؾ المزيػػد مػػف دوؿ المتو ػػط

 . 191)عدد مف الدوؿا وضماف تغطية جغرافية أو ع

رةا والتػػػي أضػػذت اتجػػػاىيف اتجػػػاه يؤيػػػد تو ػػػيع ىػػذا مػػػا فػػػتح البػػػاب أمػػاـ نقاشػػػات كثيػػػ          

النطاؽ الجغرافي لمعمميات واتجاه أضػر يػرفض ذلػؾا وي ػع  الحمػؼ مػف ضػالؿ ىػذه العمميػات 

     : 192)إل  تحقيؽ ىدفيف رئي يف ىما 

  تو ػػػيع عمميػػػات الحمػػػؼ فػػػي مجػػػاؿ مكافحػػػة اإلرىػػػاب حتػػػ  القػػػرف اإلفريقػػػي كمركػػػز

 محتمؿ لإلرىاب.

  ىػػػذا توجػػػو أمريكػػػي بان ػػػاس ييػػػدؼ إلػػػ  ا متػػػداد إلػػػ  الضمػػػير تػػػأميف مػػػواد الطاقػػػة و

 الغربي وضمير غينيا.

فػػي إطػػار مبػػادرة الم ػػػع  النشػػط لمحمػػؼا شػػارؾ المغػػػرب فػػي العمميػػة الع ػػػكرية             

لمحمؼ في مضيؽ جبؿ طارؽ تحت غطاء مكافحػة اإلرىػاب ومراقبػة ال ػ ف العػابرة لممتو ػطا 

ؽ با تعداده ا تضػافة قاعػدة ع ػكرية لحمػؼ النػاتو فػي منطقػة كما قدـ المغرب عرضو المتعم

الجنوب المغربػيا ىػذه الضػدمات التػي قػدميا لمحمػؼ مكنتػو مػف الحصػوؿ عمػ  مكافػأة وضػعو 

ا فبعػػد حصػػوؿ المغػػرب عمػػ  صػػ ة الحميػػؼ قػػاـ  193) 2004حميػػؼ ا ػػتراتيجي لمحمػػؼ  ػػنة 

ييػا حػوالي عشػرة دوؿ بسجمػالي الحمؼ بسجراء مناورات ع كرية في ال واحؿ المغربيػة شػارؾ ف
                                                           
)

191
( Nato Looks to Globl Partenship, nato update, avilible at:http://www.nato.int/docu/update/2006/04-

april.c.htm. 02/02/2014. 
)

192
(Oliver Kempf, les opération de l’otan en 3116, Défense Nationale et sécurité collective, vol 62, n 11, 

novembre,2006,p.22. 

 )193  عبد الحؽ زغدارا مرجع سابقا ص. 392.
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ثالثػػػػوف ألػػػػؼ جنػػػػدي  وعتػػػػاد حربػػػػي تمثػػػػؿ فػػػػي ثالثػػػػوف  ػػػػ ينة حربيػػػػة وغواصػػػػات وحػػػػامالت 

 طائرات.

أمػػػا بالن ػػػبة لمجزائػػػرا فػػػسف التعػػػاوف الع ػػػكري مػػػع الحمػػػؼ قػػػد بػػػدأ قبػػػؿ انضػػػماـ الجزائػػػر      

ؿ بدايػػػة انطم ػػػيا وقػػػد تجمػػػ  ذلػػػؾ مػػػف ضػػػال–لمبػػػادرة الحمػػػؼ المتعمقػػػة بػػػالحوار المتو ػػػطي 

التقػػػػارب الع ػػػػكري بػػػػيف الجزائػػػػر والو يػػػػات المتحػػػػدة عػػػػف طريػػػػؽ تبػػػػادؿ الزيػػػػارات بػػػػيف الوفػػػػود 

بالقياـ بتمػاريف مشػتركة  فػي  ػواحؿ  ػيدي فػرج بػيف  1998الع كرية لمبمديف توجت في  نة 

 . 194)ان طوؿ ال ادس والقوات البحرية الجزائرية

الجزائػػر و حمػػؼ شػػماؿ انطم ػػي ا قامػػت  فػػي إطػػار التعػػاوف الع ػػكري بػػيفدائمػػا و         

 ـا2013مػػارس  29و  26ثػػالث بػػوارج بحريػػة تابعػػة لمحمػػؼ بالر ػػو فػػي مينػػاء الجزائػػر بػػيف 

كما قػاـ قائػد القػوات البحريػة لمنػاتو بزيػارة مجاممػة إلػ  قيػادة القػوات البحريػة الجزائريػة الواجيػة 

رج البحرية وتمقوا شػروحات حػوؿ ميػاـ الو ط ا وقاـ ضباط البحرية الجزائرية بزيارة ىذه البوا

 المجموعة البحرية في إطار مكافحة انلغاـ البحرية وكذلؾ أنظمة الت مح ليذه الوحدات.               

كما شيدت ىذه الزيارة العديد مف النشاطات الثقافية والرياضية ا مثؿ زيػارة المتحػؼ           

ا إضػػافة إلػػ  تنظػػيـ مبػػاراة فػػي كػػرة القػػدـ بػػيف فريػػؽ  المركػػزي لمجػػيش والمواقػػع انثريػػة بتيبػػازة

البحريػػػة الجزائريػػػة وفريػػػؽ المجموعػػػة البحريػػػة لمنػػػاتوا وفػػػي اليػػػـو انضيػػػر تػػػـ تضصػػػيص القيػػػاـ 

 .ةببعض التماريف المشتركة في المياه اإلقميمية الجزائري
                                                           

  )194  المرجع نفسو، ص. 393.
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ؿ ييػػػدؼ الحمػػػؼ انطم ػػػي مػػػف ضػػػالؿ البعػػػد العممػػػي فػػػي التعػػػاوف ضاصػػػة فػػػي مجػػػا          

اننشػػػطة الع ػػػكرية إلػػػ  تقػػػديـ ضبػػػرة الحمػػػؼ فػػػي مجػػػاؿ الػػػدفاع لمػػػدوؿ المشػػػاركة فػػػي الحػػػوار  

منيػة ليػذه الػدوؿ عمػ  إل  التأثير عم  التصػورات انالمتو طي إل  جانب ىذا ي ع  الحمؼ 

المػػد  البعيػػد مػػف ضػػالؿ بنػػاء ج ػػور لمتغمػػب عمػػ  ا فكػػار الم ػػبقةا وتبديػػد  ػػوء ال يػػـا وبنػػاء 

        195)اىـالثقة والت 

فرصة مواتية لتعزيز التعاوف بػيف الحمػؼ و  2001 بتمبر  11شكمت أحداث لقد            

شركائو في الحوار مف ضالؿ البحث عف عمؿ مشترؾ لمواجية تحديات ا رىػاب و انتشػاره و 

 Lordصػػػػرح انمػػػػيف العػػػػاـ لمحمػػػػؼ لػػػػورد روبرت ػػػػوف  2002قبػػػػؿ قمػػػػة بػػػػراغ فػػػػي افريػػػػؿ 

Robertson ال :" رغػػػـ اف  يا ػػػة ا لتػػػزاـ و الشػػػراكة التػػػي يتبعيػػػا الحمػػػؼ ا طم ػػػي   قػػػائ

 ػاىمت فػػي توحيػد اوربػػا ا أردنػا إر ػػاؿ إشػارة قويػػة الػػ  جيراننػا نقػػوؿ فييػا أنكػػـ جػزء مػػف ىػػذه 

المجموعػػة و إننػػا   نريػػػد اف يحػػدث شػػػرخ جديػػد فػػػي المتو ػػط ا فػػػالحمؼ ا طم ػػي و جيرانػػػو 

في تجاىػؿ بعضػيـ الػبعض اكثػر مػف ىػذا ا بػؿ يجػب عمػ   المتو طيوف   يمكنيـ ا  تمرار

العكػػػس مػػػف ذلػػػؾ اف نضػػػاعؼ جيودنػػػا مػػػف اجػػػؿ التقػػػارب حتػػػ  نصػػػبح شػػػركاء حقيقيػػػيف فػػػي 

المواجيػػػة تحػػػديات المشػػػتركة الناتجػػػة ضاصػػػة عػػػف ا رىػػػاب و انتشػػػار أ ػػػمحة الػػػدمار الشػػػامؿ 
(196 . 

                                                           

 :http" التعاوف ا مني مع منطقة البحر المتو ط والشرؽ ا و ط المو ع" متحصؿ عميو مف الموقع (1)

www.nato.int/docu/mediterranean/secopmed-arb.pdf// :   33/10/3102تـ تص ح الموقع يـو
 )196  فاطمة الزىراء فيالليا مرجع سابق اص.012.  
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لبعػػد العممػػي لمحػػوار و فػػي تعػػد نشػػاطات التعػػاوف الع ػػكري مجػػا  م ػػاعدا عمػػ  دعػػـ ا       

اطار التعاوف الع كري بيف الحمؼ و دوؿ الحوار نالحظ كثافة اننشطة الع ػكرية المحققػة و 

مػف اننشػطة ضػمف برنػامر العمػؿ ال ػنوي لمحػوار حيػث ازداد التعػاوف  %85التي تمثؿ ن بة 

 ػػنة  نشػػاط 61بعػػدما كػػاف يمثػػؿ  3118نشػػاط  ػػنة  611العممػػي ضػػالؿ العشػػر  ػػنوات ليبمػػ  

مجػاؿ مضتم ػا تتػراوح مػف ا تصػا ت الع ػكرية العاديػة  38ا و تغطي ىذه النشػاطات  0482

الع ػػػكرية المشػػػتركة فػػػي إدارة ا زمػػػات ا مػػػف ضػػػالؿ تبػػػادؿ المعمومػػػات بشػػػأف الػػػ  المنػػػاورات 

 . 197)محاربة ا رىاب و ا  ت ادة مف برامر التدريب لمحمؼ 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
)

197
( Pierre Razoux ,le dialogue méditerranéen de l’OTAN a la croisée des chemins ,collège de défense l’OTAN, 

Rome, n 35, avril 2008,p.2.     
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 ثقة في المتوسط بين الفرص والقيود.المبحث الثاني:إجراءات بناء ال

تعتبر تدابير بناء الثقة فػي ال ضػاء المتو ػطي ثمػرة التقػارب بػيف الحمػؼ انطم ػي            

ودوؿ الضػػػػ ة الجنوبيػػػػة لممتو ػػػػط فػػػػي إطػػػػار المقاربػػػػة التعاونيػػػػة التػػػػي شػػػػرع فييػػػػا الحمػػػػؼ مػػػػع 

معالجػة الريبػة والشػكوؾ منتصؼ الت عينات مف القرف الماضيا واليدؼ مف ىذه التدابير ىو 

والتصػػػورات الضاطئػػػة بػػػيف الطػػػرفيفا والتػػػي يمكػػػف أف تػػػؤدي إلػػػ  تيديػػػد انمػػػف وا  ػػػتقرار فػػػي 

 ال ضاء المتو طي.

فبػػػػػػالرغـ مػػػػػػف وجػػػػػػود رىانػػػػػػات مشػػػػػػتركة بػػػػػػيف ضػػػػػػ تي المتو ػػػػػػط إ  أف اإلشػػػػػػكالية            

وىػو انمػر الػذي يعيػؽ ىنا ىي وجود تبايف ورؤ  متعددة في إدراؾ ىذه الرىانػاتا  ةالمطروح

 تقدـ في إر اء تدابير بناء ثقة طويمة انمد في المنطقة.الربما تحقيؽ 
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 المطمب األول:األمن واالستقرار في المتوسط كيدف بين الناتو وشركائو في الحوار.

فيمػػا يضػػص الحػػوار انطم ػػي ا فيػػو جػػزء   يتجػػزأ مػػف المقاربػػات التعاونيػػة لمحمػػؼ التػػي      

فػػي إطػػار الترتيبػػات انمنيػػة الجديػػدة فػػي البحػػر المتو ػػط واليػػدؼ مػػف ىػػذا التقػػارب ىػػو  تبنيػػا

 وضع المنطقة تحت مراقبة قوات الحمؼ والم اىمة في انمف وا  تقرار.

يرتكػػػز الحػػػوار المتو ػػػطي عمػػػ  أربعػػػة مبػػػادئ أ ا ػػػية بػػػيف الػػػدوؿ المشػػػاركة ا جعػػػؿ الحػػػوار 

 :قضية اضتيارية مف حيث المشاركة ومضمونو

 المرونة في عممية الحوار. -1

تبني دلية الحوار الثنائية بيف النػاتو ودولػة واحػدة ا أمػا بالن ػبة لالجتماعػات فتضػـ النػاتو  -2

  .NATO+7والدوؿ المتو طية المنضرطة في الحوار )

اعتبػػار مبػػادرة الحمػػؼ عمػػ  أنيػػا ا ػػتكماؿ لممبػػادرات انضػػر  الضاصػػة بالمتو ػػط ا مثػػؿ  -3

 ا م ار برشمونة. 5+5انمف والتعاوف في أوربا ا حوار  مبادرة منظمة

انطم ػػي عمػػ  مواجيػػة التحػػديات والتيديػػدات التػػي تيػػدد  –يركػػز الحػػوار المتو ػػطي         

عضػػػاء فػػػي انانمػػف فػػػي حػػػوض البحػػر المتو ػػػط ا وقػػػد انضرطػػت  ػػػبع دوؿ متو ػػػطية غيػػر 

نيػا ا انردف ا وا  ػرائيؿ عػاـ الحمؼ في ىذا الم ع  وىي: مصر ا المغػرب ا تػونس ا موريتا



172 
 

اوي ػػػع  الحمػػػؼ مػػػف ضػػػالؿ ىػػػذا الحػػػوار إلػػػ  تحقيػػػؽ 2000ا والتحقػػػت الجزائػػػر عػػػاـ 1955

  198)مجموعة مف انىداؼ أىميا ما يمي:

 تبديد الصورة ال مبية حوؿ الحمؼ لد  دوؿ الض ة الجنوبية . -

ر مػػع دوؿ أوربػػا وكػػذلؾ تػػأميف مصػػادر الطاقػػة ) أنابيػػب نقػػؿ الػػن ط التػػي تػػربط ليبيػػا والجزائػػ -

 ناقالت الن ط التي تمر يوميا عم  البحر انبيض المتو ط .

بالمقابؿ في الض ة الجنوبية لممتو ط ا نجد أف  أنظمػة دوؿ ىػذه الضػ ة تتمقػؼ المبػادرات    

الصػػادرة مػػف الحمػػؼ انطم ػػي بغػػض النظػػر عػػف محتواىػػا وأىػػدافياا فيػػذه النرج ػػية ال يا ػػية 

 : 199)ويبررىا االمتو طية ليا ما ي  رى –ت انطم ية التي تطبع العالقا

حاجة أنظمة ىذه الدوؿ لمظيور بمظير المتعاوف حت  تتجنب تصني يا ضػمف الػدوؿ   -1

 المارقة.

ا نضػػػػراط فػػػػي الحممػػػػة العالميػػػػة لمحاربػػػػة اإلرىػػػػابا يضػػػػمف تحقيػػػػؽ مصػػػػالح داضميػػػػة   -2

ة و أف القػو  الغربيػة محددةا كتحييد الضغوطات الضارجية المح زة لمديمقراطيةا ضاص

ت ضػػػػػؿ ا عتبػػػػػارات اإل ػػػػػتراتيجية عمػػػػػ  ا عتبػػػػػارات القيميػػػػػةا ىػػػػػذا مػػػػػا ي ػػػػػمح بقمػػػػػع 

 المعارضة وحرمانيا مف الدعـ الغربي.

 الحصوؿ عم  شرعية ضارجية لتغطية العجز في الشرعية الداضمية.  -3

                                                           

 198( Thanos p.Dokos,N’atos Méditerranéen dialogue : Prospects and Policy recommandation,in : 

www.nato.int/docu/conf/2003/c030117c.pdf 
( عبد النور عنترا الحمؼ ا طم ي والدوؿ العربية توزنات جديدةا مرجع  سابقا ص.

199
(  
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مػػػة الوقػػػوؼ إلػػػ  جانػػػب القػػػو  والمنظمػػػات الغربيػػػة ىػػػو الضيػػػار انمثػػػؿ بالن ػػػبة لألنظ  -4

 ة اإلرىاب.بلشرعنة  يا اتيا المحمية لمحار 

 محاولة كؿ طرؼ ربح نقاط عم  ح اب الجار المنافس.  -5
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 المطمب الثاني: االنييار العربي ، التفوق اإلسرائيمي ، عوائق في بناء الثقة.

دوؿ المتتبع لم ار بنػاء الدولػة فػي الػوطف العربػي يػدرؾ حقيقػة الوضػع الػذي تعيشػو ىػذه الػ   

كاف ا رتكػاز عمػ  القبيمػة )حالػة دوؿ الضمػير    طالقة العرجاء لعممية البناء  واءاليـو ا فا ن

ا الجزائػػػر 1952أو الشضصػػنة التػػػي أر ػػػت أ ػػػس الديكتاتوريػػػة )حالػػة مصػػػر بعػػػد ثػػػورة يوليػػػو 

  فػػي النيايػة أفضػػت ىػػذه الػو دة القيصػػرية لمدولػػة إلػػ  1969ليبيػػا ا1956ا ال ػوداف  1962

 ة مف الضصائص التي تميزت بيا الدوؿ العربية:مجموع

عم  الم ػتو  ال يا ػي: تأ ػيس أنظمػة حكػـ قائمػة عمػ  شػضص الػزعيـ االػذي يممػؾ فػي يػده 

قضػػائية   والتػػي ت ػػمح لػػو باتضػػاذ القػػرارات دوف ح ػػيب التشػػريعية و التن يذيػػة و الكػػؿ ال ػػمطات )

غيػػر ديمقراطيػػة وذلػػؾ عػػف طريػػؽ و  رقيػػبا كمػػا تػػـ التأصػػيؿ لعمميػػة انتقػػاؿ ال ػػمطة بطريقػػة 

ا نقالبػػػات الع ػػػكرية أو المعارضػػػة الم ػػػمحة ا  كمػػػا نجػػػد غيػػػاب مؤ  ػػػات المجتمػػػع المػػػدني 

يياـ الرأي العاـ المحمي والدولي بمؤ  ػات صػورية لممجتمػع المػدني تػديف  ال اعمة والم تقمة وا 

 بالو ء لمنضب الحاكمة .

ة لن ػب النمػو المتدنيػة  التػي تعرفيػا الػدوؿ عم  الم تو  ا قتصػادي: مػف ضػالؿ قػراءة ب ػيط

العربية يمكف اف نجـز بعدـ وجود قاعدة إقتصادية متينػة بسمكانيػا تحقيػؽ نيضػة تنمويػة بعيػدة 

عف اقتصاد الريع القائـ عم  مداضيؿ الن ط ومضتمؼ المواد انولية التػي تزضػر بيػا ىػذه الػدوؿ 

ا تضراجيا وت ويقياا إضافة إل  تبني أنمػاط والتي تتول  الشركات المتعددة الجن يات عممية 

 إقتصادية   تتماش  مع الواقع العربي.
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عم  الم تو  ا جتماعي : عرفت الدوؿ العربية انتشار مضتمؼ اآلفات ا جتماعية مف جيػؿ 

 وأمية وفقر مدقع وىجرة نحو الضارج بحثا عف العمالة والرزؽ.

قعػػػا مميئػػػا بالتناقضػػػات بدايتػػػو كانػػػت بتأ ػػػيس إضػػػافة إلػػػ  ىػػػذا عاشػػػت الػػػدوؿ العربيػػػة وا     

مػػف أىػػدافيا المتعمقػػة بالوحػػدة العربيػػة  اوالتػػي لػػـ تحقػػؽ أيػػ 1945جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة عػػاـ 

 ػػنة مػػف ذلػػؾ ا ومػػػرورا  12مقارنػػة بمػػا حققتػػو التجربػػة التكامميػػة انوربيػػة التػػي انطمقػػت بعػػد 

ا 1973ا 1967ا1956ا1948 ػنوات مػع إ ػرائيؿ  انربػعباليزائـ التي تكبدتيا في حروبيػا 

وانتياء بحالة التشرذـ التي عرفيا النظػاـ العربػي أثنػاء حػرب الضمػير الثانيػة  وكػذا فيمػا ي ػم  

 الربيع العربيا ىذا الوضع يدفعنا لمت أوؿ عف حقيقة الثقافة ا منية العربية.

 ثقافة األمن السائدة في الدول العربية: 

 ائدة في الدوؿ العربية  تأ  ت عمػ  وجيتػي نظػر : ا ولػ  قائمػة إف الثقافة انمنية ال      

عمػػ  النظػػرة القوميػػة والتػػي تؤكػػد عمػػ  أىميػػة الوحػػدة العربيػػة لتحقيػػؽ انمػػف وال ػػالـ والرضػػاءا 

عربيػػػػة وثيقػػػػة فػػػػي مجػػػػا ت معينػػػػة مثػػػػؿ –والثانيػػػػة تركػػػػز عمػػػػ  أىميػػػػة إقامػػػػة عالقػػػػات عربيػػػػة 

ا ال يا ػػػػة الػػػػدنيا بح ػػػػب النظريػػػػة الوظي يػػػػةا نف ا قتصػػػػاد والثقافػػػػة أي التكامػػػػؿ فػػػػي قضػػػػاي

 ال يا ة قد يكوف ليا منطمقات مضتم ة بالن بة لكؿ دولة.
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لكػػػف الثقافػػػة ا منيػػػة العربيػػػة شػػػيدت تحػػػو  كبيػػػرا عنػػػدما بػػػدأ الضطػػػاب الوحػػػدوي فػػػي التراجػػػع  

وبػػروز الضطػػاب القطػػري فػػي التصػػاعد ا وقػػد تجمػػ  ىػػذا التحػػوؿ الجػػوىري فػػي بػػروز اتجػػاىيف 

 : 200)رئي يف وىما 

ا تجاه انوؿ : تمثمو دوؿ عربية )مصر وانردف   قامت بتوقيع معاىدات  الـ مع إ ػرائيؿا 

 اإل رائيمي.-وبالتالي أحدثت أىـ تغيير نوعي في م ار الصراع العربي

ا تجاه الثاني: تمثؿ دوؿ الضمير العربي والتي أصػبحت تعػيش تحػت ىػاجس المشػروع النػووي 

 ورىا في المنطقة.اإليراني ود

ىذا الوضع الذي أؿ إليو الواقع العربي يدفعنا إل  الجـز بػأف انمػف القػومي العربػي أصػبح    

ا ذلؾ أف المنطقة العربية أصبحت تعيش ضارج المجاؿ الزماني وتجمػ  ىػذا بعػدـ  اىالمي اأمر 

لمنطقة ا انكثػر مػف قدرة الدوؿ العربية عم  إدراؾ التحو ت الداضمية والضارجية التي عرفتيا ا

ىػػذا أصػػبح الواقػػع العربػػي يطبعػػو ا ضػػتالؼ الػػذي يصػػؿ حػػد التعػػارض فػػي مػػدركات التيديػػد 

طبعيػا غيػاب الثقػة والشػؾ فػي عربيةا وأصبحت العالقػات البينيػة يوالشواغؿ انمنية لألقطار ال

ونيػػة مػػع النوايػػا يصػػؿ إلػػ  حػػد التوترابالمقابػػؿ تتيافػػت الػػدوؿ العربيػػة عمػػ  إقامػػة عالقػػات تعا

الضارج ولو عم  ح اب بعضيا البعضا وبيذا ينطبؽ المنطؽ اليوبزي فيمػا يتعمػؽ بال وضػ  

عمػػ  المشػػيد ال يا ػػي العربػػيا بينمػػا ي ػػود المنطػػؽ الكػػانطي فػػي العالقػػة التعاونيػػة مػػع القػػو  

                                                           

"ا مكتبة اإل كندرية: مركز بحوث البحر انبيض البحر األبيض المتوسط باعتباره منطقة إستراتيجيةال يد ي يفا "   200) 
  .14ا ص.2006المتو طا 
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بصػيغة الجمػع  بمعنػ  أمػف وطنػي+ أمػف وطنػي  ةعربيػ اا ىػذا الواقػع ولػد أمونػ  201)انجنبيية

  202)مف قومي عربي وليس أ

بالمقابػػؿ نجػػد أف الثقافػػة انمنيػػة عبػػر انطم ػػية تشػػكمت نتيجػػة صػػيرورة أحػػداث عاشػػتيا القػػارة 

 : 203)انوربية نذكر منيا عم   بيؿ المثاؿ مايمي

  مواجيػػػة المػػػد الشػػػيوعي الػػػذي بػػػدأ فػػػي التمػػػدد فػػػي أوربػػػا عقػػػب نيايػػػة الحػػػرب العالميػػػة

 الثانية.

 وضات الحد مف الت مح في زمف الحرب الباردة.ا تراتيجية الردع النووي وم ا 

فالثقافػػة انمنيػػة عبػػر انطم ػػية نشػػأت بعػػد نيايػػة الحػػرب العالميػػة الثانيػػة مػػف         

ضػػالؿ التنا ػػؽ والتنػػاغـ الموجػػود بػػيف ىػػذه الػػدوؿ فػػي التوجيػػات ال يا ػػية وا قتصػػادية 

ؼ قػػرف و زاؿ والقيميػػةا وىػػذا كمػػو  ػػاىـ فػػي بنػػاء تحػػالؼ ع ػػكري منػػذ أكثػػر مػػف نصػػ

ا و تعبتػػػر المػػػادة الضام ػػػة مػػػف ميثػػػاؽ الحمػػػؼ بمثابػػػة الصػػػورة  م ػػتمرا إلػػػ  غايػػػة اليػػػـو

الواضػػحة ليػػذه الثقافػػةا إلػػ  جانػػب ىػػذا نجػػد أف الثقافػػة انمنيػػة انطم ػػية تتماشػػ  مػػع 

الم ػػػػاىيـ  ل ػػػاحة العالميػػػػة وضيػػػر مثػػػػاؿ عمػػػ  ىػػػػذهالتحػػػو ت والتطػػػػورات التػػػي تشػػػػيده ا

 ىا الحمؼ منذ نياية الحرب الباردةاتبناإل تراتيجية التي 

                                                           

ا ربيع 159ا العدد مجمة شؤون األوسطمقاربة حديثة لم يـو ا مف القومي العربيا عبد النور بف عنترا محاولة ل (1)
  .73ا ص.2008

 (202   المرجع نفسوا ص.76.
 )203  ال يد ي يفا مرجع سابقا ص.14.
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يرجػػػػػع الكثيػػػػػر مػػػػػف الميتمػػػػػيف بالدرا ػػػػػات المتو ػػػػػطية أ ػػػػػباب فشػػػػػؿ وتعثػػػػػر مضتمػػػػػؼ         

المبػػػادرات الضاصػػػة بال ضػػػاء المتو ػػػطي إلػػػ  مشػػػكمة الصػػػراع العربػػػي اإل ػػػرائيمي فػػػي الشػػػرؽ 

ـ )مػػؤتمر انو ػػط ضاصػػة واف إطػػالؽ ىػػذه المبػػادرات تػػزامف مػػع انطػػالؽ عمميػػة م ػػار ال ػػال

  فػػي المنطقػػة بػػيف طرفػػي الصػػراع والتػػي لػػـ تثمػػر عػػف أيػػة نتيجػػة فكانػػت الكثيػػر 1991مدريػػد 

 . 204)مف المبادرات والقميؿ مف ال الـ

وانبثقػػػت عػػػف ىػػػذا ال ػػػبب الجػػػوىري مجموعػػػة عوامػػػؿ ت  ػػػر أ ػػػباب فشػػػؿ المبػػػادرات المتعمقػػػة 

 بج ر اليوة بيف ض تي المتو ط أىميا:

ة فػي الشػرؽ انو ػط والمتميػزة بػالت وؽ الع ػكري ا  ػرئيمي كمػا ونوعػا طبيعة البيئػة انمنيػ-1

 والمدعـو مف قبؿ الدوؿ الغربية وعم  رأ يا الو يات المتحدة انمريكية.

تزايػػد احتمػػاؿ ضطػػر الييمنػػة والتػػدضؿ مػػف قبػػؿ الػػدوؿ الغربيػػة عػػف طريػػؽ ذراعيػػا الع ػػكري -2

 . 2011ة بعد تدضمو  في ليبيا عاـ )حمؼ الناتو  وفقا لمقاربة انمف اإلن اني ضاص

 

انطم ػػػية المتناميػػػة معوقػػػا ميمػػػا يمنػػػع تطػػػور ونجػػػاح مبػػػادرات  –تمثػػػؿ العالقػػػات اإل ػػػرائيمية 

الحمؼ  تجاه دوؿ الض ة الجنوبية ا إذ في ظؿ المواقؼ الر مية لمػدوؿ العربيػة  التػي تطالػب 

ية داضػػػػؿ تمػػػػؾ الػػػػدوؿ الشػػػػرعية الدوليػػػػة ا فضػػػػال عػػػػف وجػػػػود معارضػػػػة شػػػػعبت بتطبيػػػػؽ قػػػػرارا 

                                                           

.3103عبد النور بف عنتر ا محاضرة القيت عم  طمبة الماج تير بجامعة تيزي وزوا أفريؿ   (204)  
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المنضرطػػة فػػي ىػػذه المبػػادرات تنػػاىض التطبيػػع مػػع إ ػػرائيؿ ا فػػسف حكومػػات ىػػذه الػػدوؿ التػػي 

شػراكة التػي الانضمت ليذه المبادرات قد تجد ن  يا في مأزؽ بيف متطمبات ترقيػة الحػوار الػ  

 تكوف إ رائيؿ احد أطرافيا وبيف مواجية غضب شعبي داضمي معارض ليذا التوجو.
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 المطمب الثالث: إشكالية تعدد المبادرات و الحوارات األمنية الخاصة بالفضاء المتوسطي

العديد مف المشػاريع ذات الطبيعػة ال يا ػية و  انىمية الجيو يا ية لممتو ط برزبحكـ       

الع ػػػػكرية و انمنيػػػػػة و الثقافيػػػػػة و التػػػػي أعمنػػػػػت جميعيػػػػػا عػػػػػف  ػػػػعييا إلػػػػػ  تحقيػػػػػؽ ال ػػػػػمـ و 

رار و انمف بػيف دوؿ ال ضػاء المتو ػط ا ف ػي ىػذا اإلطػار قامػت الػدوؿ انوربيػة بتبنػي ا  تق

أطر لمتعاوف المؤ  اتي اإلقميميا عم  شكؿ حوارات أمنيػة وشػراكة متعػددة وثنائيػة انطػراؼ 

مع جيرانيا فػي الضػ ة الجنوبيػة لممتو ػط ا فاليػدؼ مػف ىػذه المبػادرات ىػو التعػاوف والتن ػيؽ 

واجيػػػة التيديػػػدات والتحػػػديات الجديػػػدة التػػػي تواجييػػػا ىػػػذه المنطقػػػةا ومػػػف ثػػػـ المشػػػترؾ فػػػي م

الوصوؿ إل  تحقيؽ انمف في المتو ط باعتباره العامؿ المشترؾ  لمتعاوف المتو طيا وقصػد 

العديػد مػف المبػادرات الضاصػة بال ضػاء المتو ػطي ا و كػاف أوؿ حػوار بػيف  تحقيؽ ذلؾ ظير

الجيػػة انوربيػػة كػػاف الػػدافع ليػػذا الحػػوار اقتصػػادي بحػػت ا فمػػف  1973ضػػ تي المتو ػػط  ػػنة 

ىدفػػو إنيػػاء المقاطعػػة الن طيػػة العربيػػة ليػػا بعػػد حػػرب أكتػػوبر نتيجػػة موق يػػا الػػداعـ إل ػػرائيؿ ا 

لال ػػػت ادة مػػػف وزف أوروبػػػا و دورىػػػا اإلقميمػػػي فػػػي  اأمػػػا الجانػػػب العربػػػي فكػػػاف دافعػػػو  يا ػػػي

 . 205)صراعيـ مع إ رائيؿ

المبػػادرات ذلػػؾ الػػنير التعػػاوني الػػذي تبنتػػو دوؿ الضػػ ة الشػػمالية لممتو ػػط تمثػػؿ ىػػذه          

في التعامؿ مع دوؿ الض ة الجنوبيػة ا و بػالرغـ مػف تعػدد ىػذه المبػادرات و الحػوارات انمنيػة 

إ  أف طرحيا فػي ال ػياؽ الػدولي المػرتبط بعمميػة الت ػوية ال ػممية لمصػراع العربػي اإل ػرائيمي 
                                                           

 )0( علي الحاج، "سياسات االتحاد األوربي في المنطقة العربية"، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 3111، 

.021ص.   
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العربيػػة عمػػ  أنيػػا مجػػرد اطػػر لمتطبيػػع مػػع الجانػػب اإل ػػرائيميا ننػػو كممػػا يؤكػػد اعتقػػاد الػػدوؿ 

حػػدثت انتكا ػػة و جمػػود فػػي عمميػػة ال ػػالـ قابميػػا تراجػػع فػػي تطبيػػؽ محتػػو  ىػػذه المبػػادرات و 

انكثر مف ىذا إف التركيز ينصب دائما فػي ىػذه المبػادرات عمػ  الشػؽ انمنػي دوف  ػواه مػف 

 ة و مؤجمة. انبعاد انضر  التي تبق  مغيب

قصػػػػػد الحػػػػػديث عػػػػػف الحػػػػػوار  2000اكتػػػػػوبر 31تػػػػػـ عقػػػػػد اجتمػػػػػاع فػػػػػي برشػػػػػمونة يػػػػػـو       

 : 206)المتو طي و بعد مناقشات وا عة حوؿ أربعة أفكار رئي ية 

 ت ضؿ مناقشة القضايا انمنية مع الناتو . والتي الدوؿ المشاركة في الحوار 

 ضػػػايا ا قتصػػػادية مػػػع ا تحػػػاد ت ضػػػؿ مناقشػػػة الق والتػػػي الػػػدوؿ المشػػػاركة فػػػي الحػػػوار

 انوربي )م ار برشمونة .

 تحػاد انوروبػي ااتحػاد إلوجود العديد مف المنتديات الم توحػة لمنقػاش : حمػؼ النػاتو ا ا

 غرب أوربا ا منظمة انمف و التعاوف في أوربا.

 ع كري لديو العديد مف فرص التقدـ و النجاح .-كؿ تعاوف ع كري 

لػػألدوار بػػيف حمػػؼ  االمتو ػػطي نالحػػظ أف ىنػػاؾ تقا ػػم وبتحميػػؿ الوضػػع فػػي ال ضػػاء

النػػػػػػاتو و ا تحػػػػػػاد انوربػػػػػػي ا فػػػػػػا وؿ يتك ػػػػػػؿ بالجانػػػػػػب انمنػػػػػػي و الثػػػػػػاني بالشػػػػػػؤوف 

                                                           
)206) Félix Sanz, La prolifération de forums pour le dialogue méditerranéen : La place de l'OTAN, 

obtenu à partir de : www.cidob.org/en/content/download/8358/85264/.../monografia_fra.pdf 
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ا قتصادية إ  اف فرص النجاح تتوفر فػي الجانػب انمنػي عكػس الجانػب ا قتصػادي 

 .الذي تنعدـ و تتضاءؿ فيو فرص النجاح 

مبػػػادرات الضاصػػػة بال ضػػػاء المتو ػػػطي قػػػد تكػػػوف شػػػيئا إف وجػػػود العديػػػد مػػػف ال       

ايجابيػػا عمػػ  أ ػػاس ا ىتمػػاـ الكبيػػر ليػػذا ال ضػػاء ومػػف حيػػث ات ػػاميا بتق ػػيـ العمػػؿ ا 

لكػػػف فػػػي ن ػػػس الوقػػػت قػػػد تزيػػػد مػػػف ضػػػبابية البحػػػث عػػػف حمػػػوؿ لمشػػػاكؿ ا مػػػف فػػػي 

فػي  المتو ط ا وقد تت بب ىذه التعددية في بروز مجموعػة مػف المضػاطر التػي نوردىػا

 : 207)الم ائؿ التالية

  تجاىػػؿ أو غػػض النظػػر عػػف الصػػراع العربػػي اإل ػػرائيمي و الحػػديث عػػف

ا مف اإلقميمي و بناء الثقة بمعزؿ عنو و ال ؤاؿ الػذي يطػرح ن  ػو كيػؼ 

 في المنطقة ؟ يمكف تحقيؽ ا مف بتجاىؿ أقدـ نزاع

  محاولػػػة إيجػػػاد اطػػػر بديمػػػة وحميػػػا محػػػؿ اضػػػر  ظرفيػػػا ىروبػػػا مػػػف بعػػػض

يعبػػػػر أيضػػػػا عػػػػف محاولػػػػة  5+5اكؿ . فمػػػػثالا إعػػػػادة إحيػػػػاء مبػػػػادرة المشػػػػ

 جديدة ل ؾ الترابط بيف الحوضيف الغربي و الشرقي مف المتو ط.

  و ظيػػػور ازدواجيػػػة فػػػي العمػػػؿ إدراكػػػا غيػػػاب كػػػؿ تعاضػػػد بػػػيف المبػػػادرات

مػػػنيـ لألىميػػػة التػػػي تكت ػػػييا ىػػػذه المضػػػاطر ا ممػػػا ي ػػػتدعي اف الحػػػوار 

المبػػػادرات انضػػػر  يجػػػب اف بػػػدعـ مػػػف جديػػػد ا طم ػػػي و  –المتو ػػػطي 

 لتشجيع التعاضد المثمر و تجنب ازدواجية العمؿ .
                                                           

  )207  عبد النور بف عنتر ا البعد المتو طي لألمف الجزائري امرجع سابق . ص.ص.323.334.
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  وجػػود تنػػافس بػػيف كبػػار ال ػػاعميف فػػي ىػػذه المبػػادرات ا أي اوربػػا و أمريكػػا

رغػػـ أف كػػال منيمػػا يصػػر عمػػ  أف مبادرتػػو   ت ػػتيدؼ المشػػاريع الجاريػػة 

 في المنطقة و إنما تكمميا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث:تأثير تدخل الناتو في ليبيا عمى عالقتو مع شركائو الجنوبيينالمبحث 
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وطيمػة فتػرة الحػرب البػاردةا ظػؿ م يػـو التػدضؿ  1949منذ نشأة الحمؼ انطم ي  نة        

انطم ي في انزمات مقترنا بما نصت عميػو المػادة الضام ػة مػف ميثػاؽ الحمػؼ والتػي ربطػت 

 التدضؿ في نقطتيف ىما:

 حدد بمنطقة جغرافية ىي أراضي الدوؿ انعضاء .التدضؿ م -1

 ارتباط التدضؿ بوقوع عدواف مف عدمو عم  احد الدوؿ انعضاء.     -2

يعتبػػػػر تػػػػدضؿ الحمػػػػؼ انطم ػػػػي فػػػػي ليبيػػػػا ىػػػػي  ػػػػابقة فػػػػي تػػػػاريخ انزمػػػػات العربيػػػػة          

ف كػػػاف ىػػػذا التػػػدضؿ جػػػاء نتيجػػػة طمػػػب جػػػزء مػػػف الشػػػعب الميبػػػي والجامعػػػ ة الداضميػػػةا حتػػػ  وا 

وانردف ا و فػػػػي ظػػػػؿ ىػػػػذا الوضػػػػع العربيػػػة وكػػػػذا بمباركػػػػة دوؿ عربيػػػػة مثػػػػؿ قطػػػر واإلمػػػػارات 

العربي الراىف المتميز با نق اـ و الت كؿ افاف ال يطرة الع ػكرية ا مريكيػة تعنػي حتمػا القػدرة 

عمػ  التػػدضؿ  يا ػيا ا و حتػػ  ع ػكريا ااف ا ػػتدعت الظػروؼ فػػي كػؿ شػػؤوف المنطقػة و لػػف 

 قعية الت كير في ال يا يات المتو طية مف دوف اعتبار المصالح انمريكية.يكوف مف الوا

 

 

 

 المطمب األول: التدخل العسكري األطمسي في ليبيا.
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مثيػػػرة فػػػي العالقػػػات الدوليػػػة ا  تعتبػػػر م ػػػالة التػػػدضؿ فػػػي الشػػػؤوف الداضميػػػة لمػػػدوؿ م ػػػألة     

لدولي : احتراـ  يادة الدوؿ و وحػدتيا ف اإلثارة في التوتر الدائـ بيف مبدأيف في القانوف امكوم

الترابيػػة مػػف جيػػة او التػػدضؿ اإلن ػػاني مػػف جيػػة أضػػر  احيػػث يقػػوؿ ال ريػػؽ الم ػػاند لمتػػدضؿ 

بالمبدأ الثاني ا بينما يقوؿ ال ريؽ المعارض لو بالمبػدأ انوؿ ا ويبقػ  لممصػالح القػوؿ ال صػؿ 

ت الدوليػة ىػو أف الػػدوؿ   فػي كػؿ الحػا ت او ربمػا يصػبح ابػرز درس ي ػتضمص فػي العالقػا

 . 208)تمجأ إل  القوة الع كرية إ  إذا كانت مصالحيا عم  المحؾ 

لقػػد شػػكؿ التعامػػؿ الغربػػػي مػػع انزمػػة الميبيػػػة وضػػعا فريػػدا مػػػف نوعػػو مقارنػػة بالتعامػػػؿ        

الػػذي  قتػػو ا نت اضػػة الشػػعبية فػػي تػػونس و مصػػرا حيػػث قامػػت القػػو  الغربيػػة و عمػػ  رأ ػػيا 

الػػػذكرا   ػػػة الع ػػػكرية فػػػي الػػػدولتيف ال ػػػابقتيالمتحػػػدة انمريكيػػػة بالتن ػػػيؽ مػػػع المؤ الو يػػػات 

قصد وضع ترتيبات تحوؿ دوف حدوث تغييػر جػوىري فػي النظػاميف التون ػي و بصػ ة اضػص 

 . 209)النظاـ المصري)عدـ الم اس بمعاىدة كامب داي يد مع إ رائيؿ كقضية جوىرية 

مػة الميبيػػة مػف قبػػؿ القػو  الغربيػػة عامػة و و.ـ.أ ضاصػػة فالتعامػؿ الضػػاص الػذي  قتػػو انز     

 : 210)مرده ان باب اآلتية

                                                           

 ا متحصؿ عميو مف الموقع :عبد النور عنترا " المواقؼ الدولية مف الثورة الميبية "  1)

  36/10/3102تـ تص ح الموقع يـو       
23266875954.htmStudies.aljazeera.net/reports/2011/201172  

  209  المرجع نفسو.

  )210  عبد النور بف عنتر ا المرجع السابق .
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  الح ابات التاريضية مع نظاـ القذافي: الذي تورط في العديػد مػف العمميػات التػي م ػت

 بالمصالح انمريكية.

  ارتكػاب القػذافي لضطػأ ا ػػتراتيجي تمثػؿ فػي ا ػتضدامو القػػوة الم ػمحة ضػد المنت ضػػيفا

وا إلػػػ  متمػػػرديف م ػػػمميف لي ػػػقطوا مػػػرغميف فػػػي فػػػخ ع ػػػكرة ا نت اضػػػة و الػػػذيف تحولػػػ

 أصبح عم  أمريكا اتضاذ موقؼ إزاء حرب أىمية تموح في انفؽ في بمد ن طي.

  يعد الن ط عػامال حا ػما لػيس مػف اجػؿ ال ػيطرة عميػو  ف الشػركات الغربيػة تعمػؿ فػي

مكمػػػؼ لمغايػػػةا و إنمػػػا  الحقػػوؿ الميبيػػػة قبػػػؿ ا نت اضػػػة و لػػػيس بحاجػػػة لتػػػدضؿ ع ػػػكري

لضماف التعػويضا فثػراء ليبيػا الن طػي يطمػئف القػو  المتدضمػة بػأف مجيودىػا الع ػكري 

ت ػمح و ىػذه م ػالة و ا ػتثمارات  و أو بطريقػة أضػر  مشػاريع إعػادة إعمػارنقػدا  يدفع 

 ح ابية بالن بة لقو  تعيش أزمة مالية ضانقة.

 ة نمريكػا لتك ػر عػف ذنوبيػا فػي العػراؽ التدضؿ في ليبيا بغطاء أممي كػاف منا ػبة ثمينػ

و لتظير العالـ أف عيد التحرؾ انحادي قد ول  اوأنيا تعمػؿ مػع " المجموعػة الدوليػة 

 عبر مجمس انمف و بغطاء عربي".

إلػػ  جانػػب ىػػذه العوامػػؿا نجػػد أف قػػرب ليبيػػا جغرافيػػا مػػف أوربػػا وتواجػػدىا فػػي منطقػػة 

يا ػػػػية مقارنػػػػة مػػػػع  ػػػػورياا دفعػػػػت بػػػػالحمؼ ضاليػػػػة ن ػػػػبيا مػػػػف التعقيػػػػدات اإلقميميػػػػة ال 

  .211انطم ي ايجابيا مف اجؿ التدضؿ)

                                                           

   الـ ضمي ة إ حؽا تدضؿ منظمة حمؼ شماؿ انطم ي)الناتو  في ليبيا: تقييـ وتبعاتا في الكتاب ال نوي لممتو طا 
 )211مرجع سابقا ص.124.
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ا زمػة   بضصػوص 1973و  1970ا مػف   بػالرغـ مػف صػدور قػراري مجمػس         

الميبيػػة والػػذي كػػاف مضػػمونيما ىػػو احالػػة الوضػػع فػػي ليبيػػا الػػ  المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػةا 

الميبيػػة با ضػػافة الػػ  تجميػػد ا صػػوؿ الماليػػة مػػع حظػػر بيػػع ا  ػػمحة ومنػػع ال ػػ ر لمقيػػادة 

الميبية في الدوؿ الغربية واقامة منطقة حظر لمطيراف فػي ا جػواء الميبيػةا فضػال عػف قػرار 

والمتضمف الطمب مف مجمػس ا مػف  2011مارس 20بتاريخ  7298الجامعة العربية رقـ 

الك يمػػة ب ػػرض منطقػػة  تحمػػؿ م ػػؤلياتو ازاء تػػدىور ا وضػػاع فػػي ليبيػػا واتضػػاذ ا جػػراءات

 حظر عم  حركة الطيراف الع كري الميبي واقامة مناطؽ امنة في ا ماكف التي تتعػرض 

اي  2011لمقصؼا ا  اف  حمؼ النػاتو لػـ يتػدضؿ كمنظمػة  ػو  فػي نيايػة شػير مػارس 

 . 212)بعد اكثر مف شير مف اند ع ا زمة 

 بمنطقػة شػماؿ أفريقيػػا ة توجيػو اىتماميػاالو يػات المتحػدة فػي ال ػنوات انضيػر  حاولػت         

التعػاوف أو  )مبادرة ايزنشػتات  واء فيما يتعمؽ بالتعػاوف التجػاري وا قتصػادي مف عدة جوانب

إ  أف منطقػة شػماؿ أفريقيػا تبقػ  مجػا  تقميػديا  انمني والع كري )ا ػتحداث قاعػدة افريكػـو ا

ا نػػدفاع ال رن ػػي إلدارة انزمػػة  الميبيػػة ل رن ػػا فػػي أداء أدوارىػػا ال يا ػػية وقػػد تجمػػ  ذلػػؾ فػػي 

والتحكـ فييا باعتبارىا أزمة داضؿ فضاء متاضـ لمحدود انوربية , ىذا ما جعؿ كػال مػف فرن ػا 

مف تكم ة التدضؿ وكذلؾ نوعيػة العتػاد والقطػع الع ػكرية التػي  انكبروبريطانيا تتحمالف الجزء 

ت رافػػاؿ متعػػددة انغػػراض, وثمانيػػة "رافػػاؿ تػػـ ا ػػتضداميا فػػي العمميػػات الع ػػكرية ) ػػت طػػائرا

                                                           
 )212  أشرؼ محمد كشؾا مرجع سابق ، ص.65 .
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M  متعددة انغراض تنطمؽ مف حاممة الطػائرات شػارؿ ديغػوؿ و ػت طػائرات ميػراج مػف نػوع"

"2000D" 3", وثػػالث ميػػراج "2000-5", وثػػالث طػػائرات ميػػراجC-1F"35" و-C لمتػػزود "

رات طػػػػػػائ 10بػػػػػػالوقودا إضػػػػػػافة لقطػػػػػػع أضػػػػػػر  فرن ػػػػػػية , كمػػػػػػا  ػػػػػػاىمت المممكػػػػػػة المتحػػػػػػدة ب

" لمتػػػػزود VC-10" ا وطػػػػائرة "Tornadoطػػػػائرات إعصػػػػار "  12" و Typhoonاإلعصػػػػار"

بػػالوقود وقطػػع أضػػر  و ػػاىمت دوؿ كايطاليػػا وا ػػبانيا وبمجيكػػا وىولنػػدا بعػػدد محػػدود جػػدا مػػف 

القطػػع  فالمشػػاركة انمريكيػػة كػػاف ليػػا دور فػػي ح ػػـ انزمػػة و تقويػػة الوجػػو انطم ػػي لمػػدوؿ 

مػػت الو يػػات المتحػػػدة بسر ػػاؿ نحػػو مائػػة ع ػػػكري إلػػ  مركػػز العمميػػػات ا إذ قا 213)انوربيػػة  

لحمػػؼ النػػاتو ميمػػتيـ ىػػي تزويػػد طػػائرات الحمػػؼ بالمعمومػػات الصػػحيحة بعػػدما اثبػػت حم ائيػػا 

انوربيػػػيف قصػػػورا فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿا وىػػػذا مػػػا أكػػػده انمػػػيف العػػػاـ لحمػػػؼ النػػػاتو أنػػػدريس فػػػوغ 

صػػػػرح أف " العمميػػػػة أظيػػػػرت أف   عنػػػػدما Anders Fogh Rasmussenرا مو ػػػػف)

  .214انوربيوف ي تقروف إل  عدد مف القدرات الع كرية ان ا ية")

لقػػد شػػكمت انىميػػة الجيو يا ػػية والطاقويػػة لميبيػػا مػػف أىػػـ العوامػػؿ التػػي دفعػػت              

بػػالحمؼ انطم ػػي إلػػ  التػػدضؿ فػػي ليبيػػا , فعمػػ  الػػرغـ مػػف أف الحمػػؼ قػػد وضػػع ثػػالث شػػروط 

انزمات وىي : ات اؽ  الـ , قرار مف مجمس انمػف , طمػب ر ػمي مػف انطػراؼ  لمتدضؿ في

المعنية بالصراع, فالحمؼ لـ يمتـز بيذه الشروط في الحالة الميبية وال ػبب فػي ذلػؾ ربمػا يعػود 

                                                           

)0  كريـ مصموح , " اإلدارة انمريكية انوربية لالزمة الميبية أثناء الثورة", مجمة  دراسات  شرق أوسطية ا انردف: مر  
.44,ص.58/2012, عدد 15   

 ) 214   الـ ضمي ة إ حؽا مرجع سابقا ص.125.
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إلػػ  حاجػػة الحمػػؼ لتح ػػيف صػػورتو فػػي المنطقػػة مػػف ضػػالؿ دعػػـ المطمػػب الػػديمقراطي لمشػػعب 

عػػادة صػػياغة م ػػوغات وجػػوده بالن ػػبة لمػػدوؿ انعضػػاءالميبػػي إضػػافة إلػػ   تجديػػد و  فػػي   215)ا 

حػػػيف يػػػر  الحمػػػؼ انطم ػػػي أف المضػػػرج القػػػانوني الػػػذي تبنػػػاه مجمػػػس انمػػػف باعتمػػػاد القػػػرار 

حػػػوؿ ليبيػػػا , وكػػػػذا طمػػػب الشػػػػعب الميبػػػي الم ػػػاعدة الدوليػػػػة إلنقػػػاذه مػػػػف مجػػػازر كػػػػاف 1973

عبية, إلػػ  جانػػب ىػػذا وجػػود دعػػوة مػػف  ػػيقترفيا نظػػاـ القػػذافي فػػي حقػػو إلضمػػاد ا نت اضػػة الشػػ

, فيمػػا يتعمػػؽ  بيػػذه النقطػػة نػػود اإلشػػارة إلػػ  أف ىػػذه  216)طػػرؼ جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة لمتػػدضؿ

انضيػػرة كثيػػرا مػػا انتقػػدت  يا ػػة ازدواجيػػة المعػػايير التػػي تتبناىػػا القػػو  الغربيػػة تجػػاه الصػػراع 

ة ىػذه ال يا ػة مػع الػدوؿ العربيػة اإل ػرائيمي , فػي المقابػؿ تبنػت جامعػة الػدوؿ العربيػ–العربي 

التي عاشت موجات ما ي م  الربيع العربي فكانت الدعوة إل  التدضؿ انطم ي فػي ليبيػا مػف 

اجؿ حماية الشعب مف النظاـ , وفي البحريف تـ التدضؿ مف طػرؼ قػوات درع الجزيػرة لحمايػة 

والقػػو  الغربيػػة عمػػ   النظػػاـ مػػف الشػػعب فكأنيػػا نػػوع مػػف المقايضػػة بػػيف جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة

 . 217)أ اس لكـ ليبيا ولنا البحريف

 

 

                                                           

)3( عبد النور بف عنتر, الحمؼ انطم ي والدوؿ المغاربية ..توازنات جديدة, تقارير مركز الجزيرة لمدراسات , أكتوبر 

. 4, ص 2011   
  )216  المرجع نفسو.

 )3  عبد النور بف عنتر ا محاضرة ألقيت عم  طمبة الماج تيرا مرجع سابق .
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 المطمب الثاني: موقف الفواعل الرسمية وغير الرسمية من التدخل.

يعتبر التدضؿ انطم ي  ابقة في تاريخ العالقات التعاونيػة التػي شػرع فييػا الحمػؼ            

 طي والتي كػاف اليػدؼ منيػا ىػو المتو  –مع دوؿ الض ة الجنوبية في إطار الحوار انطم ي 

إر ػػاء أ ػػس جديػػدة  تعػػالر حالػػة الريبػػة والشػػؾ التػػي طبعػػت العالقػػات بػػيف الطػػرفيف قبػػؿ ىػػذه 

المرحمةا لكف الشيء المثير في ىذا التدضؿ أنو جاء بطمب ومباركػة عربيػة مػف فواعػؿ ر ػمية 

ىػػـ ال واعػػؿ وبترحيػػب مػػف ال واعػػؿ غيػػر الر ػػميةا و مػػف ىنػػا  ػػنحاوؿ التطػػرؽ إلػػ  مواقػػؼ أ

 الر مية وغير الر مية.

: وتتمثػػؿ فػػي جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة اا تحػػاد اإلفريقػػي وكػػذا مواقتتف الفواعتتل الرستتمية -1

دوؿ اتحػػػػاد المغػػػػرب العربػػػػي  باإلضػػػػافة  إلػػػػ  مصػػػػرا وكػػػػذا موقػػػػؼ مجمػػػػس التعػػػػاوف 

 الضميجي.

و كػػاف  1945: تأ  ػػت جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة  ػػنة  موقتتف  جامعتتة التتدول العربيتتة  - أ

ف بػػيف أىػػػدافيا تنطػػيـ العمػػػؿ العربػػي المشػػػترؾ افطيمػػة مػػػا يقػػارب نصػػػؼ القػػرف مػػػف مػػ
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وجودىػػا لػػـ تحقػػؽ ولػػو جػػزء ي ػػير مػػف أىػػدافيا ا وجػػاء الحػػراؾ الشػػعبي فػػي العديػػد مػػف 

و  2011فػػي تػػونس ثػػـ تمتيػػا مصػػر فػػي جػػان ي  2010الػػدوؿ العربيػػة نيايػػة دي ػػمبر 

ة العربيػػػػة فػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػع ىػػػػذه الػػػػيمف فميبيػػػػا ليضتبػػػػر مػػػػد  فعاليػػػػة و جديػػػػة الجامعػػػػ

 التطورات المت ارعة.

لكػػف الشػػيء المالحػػظ أف الجامعػػة العربيػػة لػػـ تمعػػب دورا بػػارزا إبػػاف الثػػورة التون ػػية أو 

الثورة المصرية أو حت  اليمنية ا فكاف ضطابيا مرتكزا عم  الدعوة إل  وقؼ العنػؼ و 

ي ا تمرت قرابة عاـ ثـ تحؿ فػي التوافؽ الوطني ابؿ أنيا تضمت عف انزمة اليمنية الت

إطػػػار "مجمػػػس التعػػػاوف الضميجػػػي" وغابػػػت الجامعػػػة عػػػف م ػػػار الت ػػػاوض و المبػػػادرات 

 . 218)المطروحة دنذاؾ فيما يتعمؽ باليمف 

غيػػػر أف التعامػػػؿ مػػػع ليبيػػػا طبعتػػػو صػػػ ة ضاصػػػة ات ػػػمت بال ػػػرعة و النوعيػػػة فػػػي     

مػػػف انػػػد ع انزمػػػة الميبيػػػة موقػػػؼ الجامعػػػة تجػػػاه مػػػا يحػػػدث فػػػي ليبيػػػاا فبعػػػد أ ػػػبوعيف 

اتأكدت الجامعة العربية عم  شرعية مطالب المنت ضيف ا كمػا قامػت بتجميػد عضػوية 

ليبيا فػي مجمػس الجامعػةا وانكثػر مػف ىػذا قامػت جامعػة الػدوؿ العربيػة بطمػب مجمػس 

انمػف ب ػرض منطقػة حضػر جػوي عمػ  ليبيػا و إقامػة منػاطؽ أمنػة ا وبالتػالي  ػارعت 

                                                           

  ابراىيـ منشاوي ا" ؤاؿ الم تقبؿ : جامعة الدوؿ العربية ....ال  أيف ؟ " متحصؿ عميو مف 0)
www.acreg.org/2585 le 26/01/2014الموقع: تص ح الموقع تـ    

 

http://www.acreg.org/2585
http://www.acreg.org/2585
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غطػاء  يا ػي لتػدضؿ الحمػؼ انطم ػي ع ػكريا فػي الحالػة الميبيػة ا  الجامعة فػي مػنح

 وىذا مف منطمؽ دوافع  يا ية و لي ت إن انية كما  وقتيا الجامعة العربية .

تـ التوقيع عم  القانوف التأ ي ي لالتحاد اإلفريقي فػي القمػة  موقف االتحاد اإلفريقي:

كػاف لمقػذافي دور كبيػر فػي تأ ػيس بمدينة  رت الميبية و  1999المنعقدة في  بتمبر 

ىذه المنظمة القارية التي عوضػت منظمػة الوحػدة اإلفريقيػة و ىػذا مػا  ػمح لػو بصػ تو 

و شضصػػػو بسقامػػػة عالقػػػات قويػػػة مػػػع مؤ  ػػػات و ىياكػػػؿ ا تحػػػاد اإلفريقػػػي ا و التػػػي 

عممت عم  دعمو أثناء ا نت اضة الشعبية و باحثػة لػو عػف مضػرج  يا ػي مػف انزمػة 

 نييا.التي يعا

إف ا ىتماـ الذي لقيتو انزمػة الميبيػة مػف طػرؼ ا تحػاد اإلفريقػي يكشػؼ عػف أىميتيػا 

بالن بة ليذا انضير مقارنة بانحداث التي شػيدتيا تػونس و مصػر مػف قبػؿ و التػي لػـ 

باىتمػػاـ ىػػذه المنظمػػة القاريػػة و لػػو باإلشػػارة إلييػػا فػػي ضتػػاـ قمتيػػا المنعقػػدة فػػي  حػػظت

 ي ا بابا.باد  24/31-01-2011

فبعػد أ ػػبوع مػف بدايػػة انحػداث فػػي ليبيػا اصػػدر ا تحػاد اإلفريقػػي بيانػا أداف فيػػو       

أعماؿ العنؼ في البالد ا كما اتضذ مجمس ال مـ و انمف التابع لالتحاد موق ػا بػرفض 

التدضؿ الع كري و أعمف عف تشكيؿ لجنة مف ضم ة رؤ اء أفارقة لمتشاور مع جميػع 

ا بشاف انزمةا كما قاـ ا تحاد بعقػد قمػة طارئػة ضصصػت لميبيػا نػتر انطراؼ في ليبي

عنيا ضريطة طريؽ لحؿ انزمة  يا يا االمالحظ مف كؿ ىذا إف ىناؾ اىتمػاـ ضػاص 
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بميبيا و أ ا ا بالقذافي فكاف ا تحاد اإلفريقػي حريصػا عمػ  عػدـ إدانػة القػذافي وشػديد 

 . 219)ب الطرؼ المنت ض ضده الحرص عميو و ىذا ما يعتبر تحيزا لو عم  ح ا

يعتبػػػػر موقػػػػؼ الػػػػدوؿ اإلفريقيػػػػة الػػػػثالث انعضػػػػاء فػػػػي مجمػػػػس انمػػػػف مناقضػػػػا        

لمموقػػؼ الر ػػمي لالتحػػاد قيمػػا يتعمػػؽ بالتػػدضؿ الع ػػكري فػػي ليبيػػا احيػػث صػػوتت ىػػذه 

بشاف فرض عقوبات عم  ليبيا و فرض منطقػة  1973و1970الدوؿ عم  القرار بيف 

ييف افتصػويت ىػذه الػدوؿ الػثالث عمػ  القػراريف ااضػعؼ مػف حظر جوي لحماية المدن

مصػداقية ا تحػاد اإلفريقػػي كمنظمػة او اظيػػر أف الحػؿ ال يا ػي الػػذي طرحػو ا تحػػاد 

 . 220)لـ يكف لمح اظ عم  مبادئو بقدر ما كاف ح اظا عم  مصالحو

تجػػاه انزمػػة اضتم ػػت وتعػػددت مواقػػؼ الػػدوؿ المغاربيػػة  موقتتف دول المغتترب العربتتي: 

 .بيف رافض لمتدضؿ ومؤيد لو  الميبية

منػػػذ بدايػػػة انزمػػػة الميبيػػػة و الجزائػػػر تنػػػادي بضػػػرورة الحػػػؿ ال ػػػممي  موقتتتف الجزائتتتر:

وا بتعاد عػف ع ػكرة انزمػة وقػد  ػاندت المبػادرة اإلفريقيػة الضاصػة بميبيػا والتػي كانػت 

فػي ليبيػا تنص عم : وقؼ إطالؽ النػار وحمايػة المػدنييف وحمايػة الميػاجريف المقيمػيف 

ومػػف ثػػـ الشػػروع فػػي حػػوار يجمػػع كػػؿ الميبيػػيفا وبالن ػػبة نطػػراؼ الصػػراع فقػػد أعمنػػت 

                                                           

 34/10/3102  زياد عقؿ ا "ا تحاد اإلفريقي و الثورة الميبية : البرتوكو ت و المصالح "ا تـ تص ح الموقع يـو 219)
ep.aspx?Report_ID=42http://acpss.ahram.org.eg/projectsR                                                       

                                                            
  220  المرجع نفسو .

http://acpss.ahram.org.eg/projectsRep.aspx?Report_ID=42
http://acpss.ahram.org.eg/projectsRep.aspx?Report_ID=42
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الجزائػػػػر أنيػػػػا تمتػػػػـز الحيػػػػاد إ  أنيػػػػا كانػػػػت محػػػػؿ انتقػػػػاد مػػػػف طػػػػرؼ المجمػػػػس الػػػػوطني 

ا نتقػػالي الميبػػػي عمػػػ  أ ػػػاس أف الجزائػػػر تقػػدـ الػػػدعـ لكتائػػػب القػػػذافي بسر ػػػاؿ مرتزقػػػة 

وبػػالرغـ مػػف أف مػػا يحػػدث فػػي الجػػارة الشػػرقية لمجزائػػر  يحػػاربوف إلػػ  جانػػب الكتائػػبا

يشػػػكؿ تيديػػػدا نمنيػػػا القػػػومي إ  أف موق يػػػا مػػػف التػػػدضؿ انطم ػػػي كػػػاف ىػػػو الػػػرفضا 

 : 221)فالموقؼ الجزائري مف انزمة الميبية يمكف ت  يره بأربعة عوامؿ ىي

 .الجزائر تعارض التدضؿ انجنبي ميما كانت الذريعة 

  اؼ الصػػػراع يقحميػػػا بصػػػ ة مباشػػػرة فػػػي الصػػػراع ممػػػا دعػػػـ الجزائػػػر نحػػػد أطػػػر

 يعرض ترابيا لمضاطر أمنية.

  موق يػا يػنـ عػػف إدراؾ  يا ػي م ػاده أنيػػا لػف تتضػرر   فػػي حػاؿ بقػاء القػػذافي

 و  في رحيمو.

 .ا ىتماـ بيمـو الداضؿ المت ـ بتنوع وتعدد ا حتجاجات 

ثػػورات الربيػػع العربػػي فػػي تعتبػػر تػػونس  البمػػد الػػذي انطمقػػت منػػو شػػرارة  موقتتف تتتونس:

ا فقبػؿ أف ت ػتقر انوضػاع فػي ىػذا البمػد حتػ  انطمقػت شػرارة الثػورة 2010نياية  ػنة 

فػػػي ليبيػػػا ات ػػػمت بػػػالعنؼ فػػػي أياميػػػا انولػػػ ا ممػػػا يعنػػػي أف عػػػدـ ا  ػػػتقرار فػػػي ليبيػػػا 

ا فتػػػونس حاولػػػت أف تقػػػؼ  222) ػػػيزيد مػػػف إربػػػاؾ الوضػػػع فػػػي تػػػونس المرتبػػػؾ أصػػػال 

                                                           

 .7ا ص.2011ا  بتمبر  6تونس: عدد ا نشرية مجموعة الخبراء المغاربيين  ا"انزمة الميبية: غياب جماعي وضالفات ثنائية"بف عنترا  عبد النور  221)
ديدي ولد ال الؾا مضاطر ا تمرار النزاع في ليبيا عم  التحوؿ الديمقراطي في منطقة المغربا نشرية مجموعة ( 222)

  .5ا ص.2011ا  بتمبر 6الضبراء المغاربييفا تونس: عدد 
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زمػػػة الميبيػػػة بػػػالرغـ مػػػف وقوعيػػػا تقريبػػػا فػػػي قمػػػب الصػػػراع نتيجػػػة موقػػػؼ الحيػػػاد مػػػف ان

ا ػتضداـ انراضػػي التون ػية فػػي ىػػذا الصػراع وكػػذاؾ  المعػػابر الحدوديػة الموجػػودة بػػيف 

البمػػػديف التػػػي شػػػكمت احػػػد أىػػػـ نقػػػاط المواجيػػػة بػػػيف الطػػػرفيف المتصػػػارعيف و ػػػعي كػػػؿ 

فػػػػي التمػػػػويف لمطػػػػرؼ  منيمػػػػا ال ػػػػيطرة عمييػػػػا بحكػػػػـ مػػػػا تمثمػػػػو ىػػػػذه المعػػػػابر مػػػػف  ػػػػند

الم ػػيطر عميػػو مػػع اشػػتداد الضنػػاؽ عمػػ  الطػػرؼ انضػػرا لقػػد نػػاورت تػػونس مػػف أجػػؿ 

المحافظة عم  م افة معقولة بيف الطرفيف مف ضالؿ ا تمرارىا فػي ا ػتقباؿ وفػود عػف 

الجػػانبيف أو ال ػػماح لممثمػػيف عػػف الجػػانبيف لمتواجػػد فػػوؽ أراضػػييا دوف أف يكونػػوا فػػي 

ا لكػف التعامػؿ الػذي تمقػاه جحافػؿ الالجئػيف الميبيػيف  ػواء عمػ   223)ميمة ر مية لدييا

الم ػػػتو  الر ػػػمي أو الشػػػعبي د لػػػة عمػػػ  الميػػػؿ نحػػػو الثػػػوار وىػػػذا مػػػا ي  ػػػر الموقػػػؼ 

التون ػػي مػػف التػػدضؿ انطم ػػي فػػي ليبيػػا الػػذي ات ػػـ بعػػدـ معارضػػة التػػدضؿ ولكػػف لػػـ 

 . 224)ت انده صراحةا و إف كاف ميزاف الم اندة ميا  لمثوار

بالمقارنػة مػع  الجزائػر وتػونس فػسف وضػع المغػرب تجػاه انزمػة الميبيػة  موقف المغرب:

يت ـ بانريحية وىذا نتيجة البعد الجغرافي بيف البمديف وبالتالي فسف انوضػاع فػي ليبيػا 

  تشكؿ أي تيديد مباشر عم  أمنو القومي وبالتالي يممؾ ىامش حرية ومناورة اكبػرا 

التوجػػو انطم ػػي مبكػػرا وم ػػاىمتو فػػي عمميػػات ح ػػظ ال ػػالـ فػػي وبحكػػـ تبنػػي المغػػرب 

                                                           

 )223  أحمد إدريس، مرجع سابقا ص.2.
 )224  عبد النور بف عنترا " الحمؼ انطم ي والدوؿ المغاربية.. توازنات جديدة "ا مرجع سابقا ص.5.
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ا فسف الموقػؼ المغربػي كػاف فػي  ػياؽ دعػـ  225)البو نة والير ؾ تحت قيادة أطم ية 

التدضؿ الع كري لحمؼ الناتو ومباركتو منذ الوىمػة انولػ ا فيػذا التػدضؿ بمثابػة فرصػة 

ربيػةا فضػال عػف المكا ػب ذىبية لممغرب لحصد المزيػد مػف الػدعـ بشػأف الصػحراء الغ

 . 226)الطاقوية المتوقعة 

بحكػػـ الجغرافيػػا لػػـ تشػػكؿ انزمػػة الميبيػػة أي ضطػػر أو تيديػػد عمػػ   موقتتف موريتانيتتا:

انمف القومي لموريتانياا فكانت ىذه انضيػرة تتقػاطع فػي موق يػا مػف انزمػة الميبيػة مػع 

زمػةا كمػا كػاف رئي ػيا الموقؼ الجزائري فكانت مف الداعيف إل  تبني الحؿ ال ممي لأل

محمػػد ولػػد عبػػد العزيػػز  عضػػو فػػي وفػػد الو ػػاطة اإلفريقػػيا فػػالموقؼ الموريتػػاني مػػف 

 التدضؿ انطم ي في ليبيا كاف الرفض.

ؿ الػػبعض عػػف عالقػػة مجمػػس التعػػاوف الضميجػػي : قػػد يت ػػاءمجمتتس التعتتاون الخميجتتي

فيػا عػف دوؿ مجمػس ودوره في دعـ التدضؿ انطم ي فػي ليبيػا فيػذه انضيػرة بعيػدة جغرا

و  تشػػكؿ تيديػػدا ليػػا مثممػػا شػػكمو نظػػاـ صػػداـ ح ػػيف فػػي ال ػػابؽ أو الضطػػر اإليرانػػي 

لكف الضالفات البينية بيف نظاـ القذافي ودوؿ مجمس التعاوف الضميجػيا وبصػ ة  حالياا

أضػػص ال ػػعودية والتػػي وصػػمت إلػػ  حػػد قطػػع العالقػػات الدبموما ػػية بػػيف البمػػديفا ىػػذه 

أىـ أ باب ا ندفاع الضميجي لتأدية دور فػي ىػذه انزمػة لقػد شػكمت  الضالفات تعد مف

انزمة الميبية  فرصة لمجمس التعاوف الضميجػي ليثبػت عػف مػد  تما ػكو اإلقميمػي مػف 
                                                           

 )225  المرجع نفسوا ص.3.
  )226  عبد النور بف عنترا انزمة الميبية: غياب جماعي وضالفات ثنائيةا مرجع سابقا ص.6.
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انمنيػػػة ا إضػػػػافة إلػػػ  حمولػػػو محػػػػؿ جامعػػػة الػػػػدوؿ –حيػػػث توافػػػؽ المواقػػػػؼ ال يا ػػػية 

مجمػػػس التعػػػاوف الضميجػػػي افبػػػدأ  227)العربيػػػة عمومػػػا والمنظومػػػة المغاربيػػػة ضصوصػػػا 

بمطالبػػػػة المجتمػػػػع الػػػػدولي بالعمػػػػؿ عمػػػػ  حمايػػػػة الشػػػػعب الميبػػػػي المنػػػػت ض مػػػػف القمػػػػع 

واإلبػػػادة التػػػي يتعػػػرض ليػػػا عمػػػ  يػػػد كتائػػػب القػػػذافي ا وفػػػي ىػػػذا الصػػػدد جػػػاءت دعػػػوة 

لمجمػػػػس انمػػػػف ل ػػػػرض منطقػػػػة  2011مػػػػارس  07وزراء ضارجيػػػػة دوؿ المجمػػػػس فػػػػي 

مػػدنييف مػػف القصػػؼ الجػػوي لكتائػػب القػػذافيا كمػػا حظػػر لمطيػػراف فػػوؽ ليبيػػا لحمايػػة ال

لعبػت دوؿ مجمػس التعػاوف الضميجػي دورا كبيػرا عمػ  م ػتو  جامعػة الػدوؿ العربيػة فػػي 

ا تصدار قرار يطالب مجمس انمف الدولي بضرورة إصػدار قػرار دولػي ي ػرض حظػر 

ا إلػػ  جانػػب دوره فػػي تجميػػد  2011مػػارس  20عمػػ  ليبيػػاا وىػػو مػػا تج ػػد فػػي  اجويػػ

 وية ليبيا في الجامعة .عض

فا ىتمػػاـ الضميجػػػي الم ػػػرط بانزمػػػة الميبيػػػة يعػػػود ربمػػػا إلػػػ  رغبػػػة الضميجيػػػيف فػػػي          

مقايضة الغرب في دعميـ التدضؿ في ليبيا مقابؿ صرؼ النظػر عمػا يحػدث فػي البحػريفا 

فالموقؼ الضميجي الداعـ لمتدضؿ الع ػكري لمحمػؼ انطم ػي فػي ليبيػا ج ػدتو قطػر بصػ ة 

كبيػػرة ومميػػزة ا فيػػي ت ػػع    ػػتغالؿ قوتيػػا ومكانتيػػا ا قتصػػادية فػػي المنطقػػة لمحصػػوؿ 

                                                           

 .المكان نفسو  2) 
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عم  مكانة  يا يةا ضاصة مع ضعؼ الجامعػة العربيػة وعػدـ ا ػتعداد مصػر لمقيػاـ بػدور 

  228)في انزمة الميبية ب بب ظروؼ الثورة التي شيدتيا

دنيػػة مػػف ا نضػػراط فػػي الشػػؤوف تمتػػاز ال يا ػػة الضارجيػػة لمػػدوؿ الصػػغيرة بم ػػتويات مت      

الدوليػػػػػػةا مػػػػػػع غمبػػػػػػة ا عتبػػػػػػارات ا قتصػػػػػػادية عمػػػػػػ  ال يا ػػػػػػيةا كمػػػػػػا يغمػػػػػػب عمييػػػػػػا الطػػػػػػابع 

التػي بػدأ في انشير انولػ  ا إ  ال يا ة  الضارجية القطرية صنعت ا  تثناء  229)الشضصي

أوؿ دولػة فمقػد كانػت قطػر . تػونس ومصػر وليبيػا بدايػة مػف العربػيفي الشػارع  الحراؾ الشعبي

عربيػػػة تعمػػػف م ػػػاندتيا لمثػػػورة التون ػػػيةا وكنتيجػػػة ليػػػذا الموقػػػؼ قػػػاـ القػػػذافي بمياجمػػػة الػػػدور 

بشػػكؿ كبيػػرا دوف أف يػػدري أف  2011جػػان ي  26القطػػري فػػي التم زيػػوف الميبػػي الر ػػمي فػػي 

ا ومػػع انطػػالؽ الحػػراؾ الشػػعبي فػػي  230)قطػػار الثػػورة العربيػػة قػػادـ إلػػ  ليبيػػا فػػي غضػػوف أيػػاـ 

حتػػ  بػػدأت قطػػر فػػي ا ػػتغالؿ ىػػذه ال رصػػة التػػي  ػػوؼ  2011منتصػػؼ شػػير فبرايػػر ليبيػػا 

تتػػػػيح ليػػػػا إمكانيػػػػة لعػػػػب دورا ي ػػػػاىـ فػػػػي تأ ػػػػيس ن ػػػػوذ يالئػػػػـ حجػػػػـ ثروتيػػػػا الماليػػػػة اليائمػػػػة 

وطموحػػػات قادتيػػػا الكبيػػػرةا وكانػػػت قطػػػر أوؿ دولػػػة عربيػػػة أعمنػػػت أف القػػػذافي لػػػـ يعػػػد يمثػػػؿ 

شػػاركت فػػي فػػرض الحظػػر الجػػوي عمػػ  ليبيػػا بطائراتيػػا  الشػػرعية فػػي ليبيػػاا وأوؿ دولػػة عربيػػة

                                                           

ؿ عميو مف الموقع: عمر الح فا دوؿ مجمس التعاوف الضميجي والثورة الميبية: الدوافع واندوارا متحص  1)
 http://studies.aljazeera.net/reports/2011/2011721105812625389.htm:                                  27/01/2014تـ تص ح الموقع يـو
-1494اإلسرائيمي -" السياسة الخارجية لمدول الصغيرة: األردن وعممية تسوية الصراع العربيمحمد شمبيا   2)

  .67ا ص.2008: دار كنوز المعرفةا "ا عماف1444
)3  محمود  مير الرنتي يا " السياسة الخارجية القطرية تجاه بمدان الربيع العربي والقضية الفمسطينية)2011-

  2013("ا بيروت: الدار العربية لمعمـو ناشروفا 2014ا ص.94.
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وطياريياا وفي تطور عربي ىػو انوؿ فػي المنطقػة اعترفػت قطػر بػالمجمس الػوطني ا نتقػالي 

 .   231)ممثال شرعيا وحيدا لمشعب الميبي

كما قامت قطر بت ػميح الثػوار بػؿ ا كثػر مػف ذلػؾ اعمػف رئػيس ا ركػاف القطػري المػواء        

العطية أف جنودا قطرييف قاتموا عم  ا رض مع الثوار الميبييفا ال  جانػب ىػذا حمد بف عمي 

            . 232)بت ويؽ الن ط الميبي لح اب المجمس الوطني ا نتقالي 

مػػػف الميميشػػػػيات قائػػػػديف عمػػػ  م ػػػػتو  أشػػػد ضػػػػبابيةا أنشػػػأت قطػػػػر روابػػػط وثيقػػػػة مػػػع        

قائػد كتيبػة  الصػاّلبي ا  ػماعيؿيبػة طػرابمس ا و اإل المية الرئي ة ىـ عبد الحكيـ بمحاج مف كت

. كاف بمحاج قائد الجماعة اإل المية الميبية المقاتمةا وقد أعادتو وكالة ا  ػضبارات فبراير 17

 .2007ثـ أعاد النظاـ تأىيمو في العاـ  2004المركزية انميركية إل  ليبيا في العاـ 

لر مية دورا ميما فػي صػناعة الػرأي العػاـ : تمعب ال واعؿ غير اقف الفواعل غير الرسميةمو 

وتوجييو نحو وجية معينة  ػواء تعمػؽ انمػر بالترحيػب والقبػوؿ أو الػرفض والتنديػدا  وبالن ػبة 

لنظػػػرة الػػػرأي العػػػاـ العربػػػي واإل ػػػالمي تجػػػاه حمػػػؼ انطم ػػػي  نجػػػد أنيػػػا مػػػرت بػػػثالث مراحػػػؿ 

 أ ا ية:

  أة الحمػػػؼا إلػػػ  غايػػػة نيايػػػة تػػػاريخ نشػػػ 1949المرحمػػػة انول :والتػػػي تنطمػػػؽ مػػػف  ػػػنة

 لالمبريالية . ا الذراع الع كريعم  اني االحرب الباردة كاف ينظر إليي

                                                           

  )231  المرجع نفسوا ص.95.
.99.97المرجع ن  وا صا ص.   232( 
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  المرحمػػة الثانيػػة تبػػدأ بنيايػػة الحػػرب البػػاردة ومػػا أفرزتػػو مػػف تصػػدع المع ػػكر الشػػيوعي

وحػؿ حمػؼ وار ػػو وكػذلؾ الضطػاب الػػذي تبنػاه انطم ػي فيمػػا يتعمػؽ بالعػدو الم ػػتقبمي 

إل ػػالـ ا ىػػذا الضطػػاب أثػػار الريبػػة والشػػؾ والضػػوؼ لػػد  شػػريحة وا ػػعة والمتمثػػؿ فػػي ا

 مف الرأي العاـ العربي اإل المي 

  المرحمػػػة الثالثػػػة : تبػػػدأ مػػػع التػػػدضؿ انطم ػػػي فػػػي جميوريػػػة يوغ ػػػالفيا  ػػػابقا لغػػػرض

حماية م ممي البو ػنة مػف القػوات الصػربية ا فػي ىػذه المرحمػة بػدأت تتالشػ  الصػورة 

 رحمة ال ابقة .التي ر مت في الم

جػػػػاء التػػػػدضؿ انطم ػػػػي فػػػػي ليبيػػػػا ليشػػػػكؿ نقطػػػػة تحػػػػوؿ فػػػػي نظػػػػرة الػػػػرأي العػػػػاـ العربػػػػي       

واإل ػػالمي تجػػاه الحمػػؼا وقصػػد توضػػيح الصػػورة أكثػػر عػػف ىػػذا التحػػوؿ  ػػنقـو با ػػتقراء أىػػـ 

المواقؼ لم واعؿ غيػر الر ػمية المػؤثرة فػي إحػداث ىػذا التحػوؿ مػف شضصػيات وو ػائؿ إعػالـ 

 مكتوبة.مرئية و 

 نقتصر عم  تقديـ موقؼ يو ؼ القرضاوي وعمي الصالبيا إف المعيار الػذي  الشخصيات:

تػػػـ ا  ػػػتناد إليػػػو فػػػي اضتيػػػار ىػػػاتيف الشضصػػػيتيف ىػػػو التصػػػريحات الكثيػػػرة ليمػػػا فػػػي و ػػػائؿ 

 اإلعالـ بضصوص انزمة الميبية .

 يوسف القرضاوي: - أ
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لكثيػػػر مػػػف الحركػػػات اإل ػػػالمية فػػػي  يعتبػػػر الشػػػيخ  يو ػػػؼ القرضػػػاوي بمثابػػػة المرشػػػد        

جميػػع أنحػػاء العػػالـ ضاصػػة منػػذ توليػػو قيػػادة ا تحػػاد العػػالمي لمعممػػاء الم ػػمميفا إضػػافة إلػػ  

كونػػو  مػػف الشضصػػيات المػػؤثرة فػػي صػػنع الػػرأي العػػاـ العربػػي واإل ػػالمي ضاصػػة مػػع إطاللتػػو  

لقطريػػة والػػذي ي ػػتقطب اإلعالميػػة أ ػػبوعيا فػػي برنػػامر الشػػريعة والحيػػاة عمػػ  قنػػاة الجزيػػرة  ا

مميوف مشاىد إضافة إل  ظيوره عم  منبر الضطابػة فػي  60مف المتتبعيف يقدر ب اكبير  اعدد

صالة الجمعة مف احد م اجد قطر والتي يتـ نقميا عم  اليواء مباشرة مف طرؼ قناة الجزيػرة 

اضػح وصػريح مباشرا ف ي الكثير مف إطاللتو اإلعالمية تناوؿ القضية الميبية وأعرب بشكؿ و 

عػػػف تأييػػػده لتػػػدضؿ الحمػػػؼ انطم ػػػي فػػػي ليبيػػػا وبػػػرر القرضػػػاوي موق ػػػو ىػػػذا المؤيػػػد لمتػػػدضؿ 

الع كري بعدـ قدرة الدوؿ العربيػة عمػ  القيػاـ بيػذه الميمػة ا مثػؿ ىػذا الموقػؼ أعطػ  شػرعية 

  233)عم  تدضؿ الحمؼ في نظر شػريحة وا ػعة مػف النضػب العربيػة وضاصػة لػد  دوؿ الجػوار

اصدر فتو  تبيح ىدر ب اقاـذا الموقؼ الذي اتضذه القرضاوي تجاه انزمة الميبيةإضافة إل  ى

 دـ القذافي.

: يعتبر موقؼ الصالبي مػؤزرا  لموقػؼ القرضػاوي فػي إباحػة التػدضؿ الع ػكري عمي الصالبي

انطم ػػػي فػػػي ليبيػػػاا ف ػػػي كػػػؿ إطاللتػػػو عبػػػر قنػػػاة الجزيػػػرة كػػػاف مطمبػػػو ىػػػو توجيػػػو المزيػػػد مػػػف 

 .رية ضد قوات القذافيالضربات الع ك

                                                           

)
233

( said saddiki.Arab public opinion and Nato after the international military operations in 

Libya  : متحصل عليه من www.alternetivesjournal.net 
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 وسائل اإلعالم: 

 قناة الجزيرة:

لعبػػت ىػػذه القنػػاة دورا كبيػػر فػػي صػػناعة الػػرأي العػػاـ والتػػأثير فيػػوا ومنػػذ بدايػػة الحػػراؾ فػػي    

تعاط يػا التػاـ  تونس وانتقالو إل  مصر وليبيا وفيما بعد إل  اليمف و ورياا وقناة الجزيرة تبدي

عمػػ  عػػدـ إذاعػػة أيػػة القنػػاة  حرصػػتناء حالػػة البحػػريف أيػػف ا با ػػتث مػػع ثػػورات الربيػػع العربػػي

. فػػػػي حالػػػػة ليبيػػػػاا فػػػػسف الضػػػػط  234)الضػػػػعي ة ليػػػػاتغطيػػػػة أضبػػػػار عػػػػف ا حتجاجػػػػات ىنػػػػاؾ و ال

وصػػػؿ إلػػػ  حػػػد النقػػػؿ المباشػػػر  لقنػػػاة الجزيػػػرة اتّ ػػػـ بالػػػدعـ التػػػاـ و الواضػػػح لمثػػػورة ا فتتػػاحي 

ة إف الطريقػة التػي تعاممػت بيػا القنػا االقػذافيلممعارؾ التي كانت تدور بيف الثوار وبيف كتائػب 

و التعميػػػػؽ عمػػػػ  انزمػػػػة الميبيػػػػة ممناقشػػػػة لتـ دعوتيػػػػا تػػػػمػػػع الحػػػػدث و نػػػػوع الشضصػػػػيات التػػػػي 

ت عمميػػات حمػػؼ شػػماؿ انطم ػػي لػػـ تعكػػس فقػػط موقػػؼ القنػػاة تجػػاه الثػػورةإ لكػػف أيضػػا عك ػػ

ب صػػحافيو الجزيػػرة لقد كػػاف واضػػحاإ أنػػو حينمػػا ي ػػتجو انظرتيػػا لتػػدضؿ حمػػؼ شػػماؿ انطم ػػي

أي ضػػيؼ حػػوؿ انزمػػة الميبيػػة و  حقػػا حػػوؿ  ػػورياإ أنيػػـ ي ػػألونيـ أ ػػئمة محػػددة لمػػدفع بيػػـ 

لمدفاع عػف التػدضؿ الع ػكري الػدولي فػي الػدولتيف ا أو عمػ  انقػؿ لتوضػيح بشػكؿ ضػمني أو 

صػػػريح لمجميػػػور ضػػػرورة التػػػدضؿ الع ػػػكري الػػػدولي. أد  ىػػػذا بػػػالبعض  نتقػػػاد قنػػػاة الجزيػػػرة 

ا وحتػػ  شػػعار القنػػاة تحػػوؿ مػػف اؿ انطم ػػي أثنػػاء انزمػػة الميبيػػةونيػػا أداة دعايػػة لحمػػؼ شػػمك

                                                           

 )234  محمود  مير الرنتي يا مرجع سابقا ص.119.
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إف غيػاب انتقػاد لحمػؼ شػماؿ انطم ػي ا  235)إلػ  " التغطيػة الم ػتمرة"  "الػرأي والػرأي انضػر"

أثنػػاء انزمػػة فػػي ليبيػػا مػػف بػػرامر قنػػاة الجزيػػرة كػػاف ممحوظػػا تقريبػػاا مقارنػػة مػػع حػػا ت أضػػر  

    ة أفغان تافإ أيف أطمقت القناة انتقادا  ذعا لحمؼ شماؿ انطم ي و حم ائو.ضاصة حال

 موقف الرأي العام المحمي واإلقميمي:

حمػػػػؼ شػػػػماؿ  الع ػػػػكرية التػػػػي قادىػػػػا عمميػػػػات مالػػػػدعـ الشػػػػعبي المحمػػػػي للقػػػػد شػػػػكؿ           

 اإذ أفلقػذافيا عػامال أ ا ػيا فػي نجػاح ىػذا التػدضؿ وشػؿ القػدرات الع ػكرية لكتائػب انطم ي

طمبػت  التػي تمػردت عمػ  القػذافيإ الميبػيف أغمب المدف و المناطؽ المأىولة التػي تمثػؿ أغمبيػة

قػّرر  ا وتحػت غطػاء عربػيمنطقة حظر طيراف و طمبت تدضؿ أعضاء حمؼ شػماؿ انطم ػي

التحػػػالؼ الػػػدولي بقيػػػادة الو يػػػات المتحػػػدةا فرن ػػػاا بريطانيػػػا و كنػػػدا العمػػػؿ وفقػػػا لقػػػرار انمػػػـ 

مػف بطػش  حمايػة المػدنييف بحجػة التػدضؿا2011مػارس  17 الذي تـ تبنيو في1973لمتحدة ا

الحؿ الوحيد لألزمػة فػي ليبيػا منػذ رفػض القػذافي و عائمتػو التضمػي عػف ال ػمطة  كتائب القذافي

                         .ووقؼ اليجمات ضد المدف المتمردة

ىنػػاؾ أصػػوات مشػػككة حػػوؿ انىػػداؼ  تقػػد كانػػأمػػا فيمػػا يضػػص الػػرأي العػػاـ اإلقميمػػيا ف     

لقػػد طمبػػت انغمبيػػة العارمػػة لمشػػعب العربػػي بتػػدضؿ دولػػي. إف الموافقػػة  طويمػػة انمػػد لمنػػاتواال

غيػػر الم ػػبوقة لمشػػعب العربػػي بعمميػػات ع ػػكرية لمنػػاتو فػػي ليبيػػا أعطػػتيـ دعمػػا ىامػػا لمنجػػاح. 

بيؿ طالػب بالتػدضؿ الػدولي. عمػ   ػفي بداية الثػورة الميبيػةإ أطمػؽ كثيػر مػف  العػرب حمػالت ت
                                                           

  )235  المرجع نفسوا ص.99.
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إنشػػاء المجمػػس الػػوطني ا نتقػػالي فػػي ليبيػػاإ نّ ػػؽ حتػػ  قبػػؿ و  2011في ػػري  25المثػػاؿإ فػػي 

.. جيودىـ لممطالبة بحمايػة المػدنييف فػي ليبيػا مػف ضػالؿ منطقػة حظػر طيػراف 1مف ... 200

 مدعمة مف انمـ المتحدة و بقيادة جامعة الدوؿ العربية.

الذكر انو ضالؿ انزمػات التػي عرفيػا العػالـ اإل ػالمي مػف قبػؿ وشػيدت تػدضؿ الجدير ب      

غربي فييا كاف الرأي العاـ العربي واإل المي رافضا لكػؿ أنػواع التػدضؿ ومنػددا بػو مػف ضػالؿ 

المظاىرات وا عتصاـ أماـ  ػ ارات الػدوؿ الغربيػة مثممػا حػدث أثنػاء أزمػة الضمػير الثانيػة عػاـ 

دو عند الغػزو انمريكػي  لمعػراؽ  2001ضؿ انمريكي في أفغان تاف  نة أو أثناء التد 1990

 .2003عاـ 

المظػاىرات الرافضػة ليػذا التػدضؿ  بية لػـ ن ػمع بيػذا التنديػد ولػـ نػرلكف في الحالة المي        

ضاصة في دوؿ الجوار الميبػيا فينػاؾ مػف يػر  أف غيػاب المظػاىرات لػيس حبػا فػي انطم ػي 

نما كرىا في ألق  ذافي وا 

ىنػػاؾ نقطػػة ميمػػة تتعمػػػؽ بػػدور الحركػػات اإل ػػػالمية فػػي بمػػداف الربيػػػع العربػػي ضاصػػة مصػػػر 

ا فال ػؤاؿ وتونس والتي كانت تؤيد ىذا التدضؿ مػع غيػاب معارضػة قويػة لمحركػات اإل ػالمية 

عػػف ىػػذا التأييػػد ىػػؿ ىػػو تحػػوؿ فػػي نظػػرة الحركػػات اإل ػػالمية تجػػاه حمػػؼ  الػػذي يطػػرح ن  ػػو

 ر موقؼ  يا ي  ريع الزواؿ أممتو الظروؼ اإلقميمية الراىنة؟انطم ي  أـ ىو مج
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 المطمب الثالث: مستقبل العالقة بين الحمف ودول الضفة الجنوبية لممتوسط.

لقد أدت مف دوف أدن  شؾ إجراءات بنػاء الثقػة دورا ميمػا فػي تح ػيف العالقػات              

ة الحػػرب البػػاردة ا وكمػػا أثبتػػت ىػػذه التػػدابير أىميتيػػا بػػيف المع ػػكريف الغربػػي والشػػرقي فػػي فتػػر 
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فػػي فتػػرة مػػا بعػػد الحػػرب البػػاردة ونيايػػة ال ػػباؽ نحػػو الت ػػمح كم يػػـو وأداة لتقمػػيص المضػػاطر 

والتيديدات في عدد مف أقاليـ العالـ ا ىذا النجاح جعميا تعػد مػف أىػـ ا  ػتراتجيات المعتمػدة 

تػػػدىور فػػػي العالقػػػات بينيػػػا وتجنػػػب الالحػػػد مػػػف  لتبديػػػد الشػػػكوؾ والمضػػػاوؼ  بػػػيف الػػػدوؿ قصػػػد

 تطورىا إل  صراع م مح .

أطم ػػيا  -إف الحمػؼ انطم ػػي كمنظمػػة أمنيػػة دفاعيػػة ت ػع  إلػػ  تحقيػػؽ انمػػف انورو      

ف ي ظػؿ التيديػدات والمضػاطر كاإلرىػاب واليجػرة والجريمػة المنظمػة وغيرىػا والتػي تتواجػد فػي 

ؼ إل  تبني مقاربػة تعاونيػة مػع جيرانػو فػي الضػ ة الجنوبيػة الجناح الجنوبي لمحمؼ توجو الحم

ثػػػـ مبػػػادرة  1994لمواجيػػػة ىػػػذه التيديػػػداتا فكانػػػت البدايػػػة ببرنػػػامر الحػػػوار انطم ػػػي  ػػػنة 

ا ػػطنبوؿ لمتعػػاوف والشػػراكة ا فاليػػدؼ مػػف ىػػذه المبػػادرات ىػػو تػػذليؿ  ػػوء ال يػػـ بػػيف الحمػػؼ 

طورات التي شيدتيا العديد مػف الػدوؿ العربيػة وشركائو مف الض ة الجنوبية لممتو ط ا لكف الت

شػػكمت رىانػػا حقيقيػػا لمحمػػؼ انطم ػػي فػػي ظػػؿ لجػػوء ىػػذا انضيػػر إلػػ   2011بدايػػة مػػف  ػػنة 

 ا تضداـ القوة الع كرية في  ياؽ معالجة انزمة الميبية.

فمجػػػوء الحمػػػؼ إلػػػ  ا ػػػتضداـ القػػػوة الع ػػػكرية نػػػابع مػػػف إ ػػػتراتيجية الحػػػرب اإل ػػػتباقية فػػػي     

انوربيػػةا لكػػف ىػػذا نمػػف المنطقػػة  ااصػػرة التيديػػدات والمضػػاطر التػػي تشػػكؿ تيديػػدا مباشػػر مح

القبوؿ واإلجماع مف طرؼ شركائو الجنوبييف ضاصػة مػف طػرؼ الجزائػرا وىػذا  التدضؿ لـ يمؽ

 ما قد يرىف م تقبؿ التقارب بيف الحمؼ انطم ي ودوؿ الض ة الجنوبية لممتو ط 
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بػػػة التعاونيػػػة التػػػي تبناىػػػػا نطم ػػػي فػػػي ليبيػػػا جػػػػاء مناقضػػػا لممقار إف التػػػدضؿ الع ػػػكري ا     

و يكوف ليذا التدضؿ دور في م تقبؿ العالقة بيف الحمؼ وكذا تدابير بناء الثقػة التػي  ’الحمؼ

إر ػػػػػػائيا مػػػػػع دوؿ الضػػػػػػ ة الجنوبيػػػػػة لممتو ػػػػػػطا ومنػػػػػو يمكػػػػػػف ا ػػػػػتضالص ثػػػػػػالث فػػػػػي شػػػػػرع 

لحػوار فػي جناحػو الجنػوبيا ضاصػة فػي ظػؿ  يناريوىات لمعالقات انطم ية مػع شػركائو فػي ا

 البيئة انمنية العربية غير الم تقرة ب عؿ حراؾ ما ي م  بثورات الربيع العربي.

ال يناريو انوؿ: ات اع اليوة بػيف الحمػؼ انطم ػي وشػركائو فػي الضػ ة الجنوبيػة لممتو ػط  -

 ػػيادة الشػػؾ والريبػػة ضاصػػة الجزائػػر التػػي كانػػت ضػػد التػػدضؿ الع ػػكري فػػي ليبيػػا ا وبالتػػالي  

 عم  م تقبؿ العالقات بيف الطرفيف.

ال ػػيناريو الثػػاني : فػػي حالػػة ا ػػتقرار انوضػػاع فػػي ليبيػػا وبالتػػالي  ػػيقـو الحمػػؼ انطم ػػي  -

بتعزيز عالقاتو مع ليبيا مف ضالؿ ضػميا إلػ  الحػوار انطم ػي المتو ػطي ا وبالتػالي تصػبح 

ىػػذا الحػػوار ا وانكثػػر مػػف ىػػذا يمكػػف أف يكػػوف ليبيػػا العضػػو الثػػامف مػػف الضػػ ة الجنوبيػػة فػػي 

لمحمؼ وجود ع كري عم  انراضي الميبية كاعتراؼ بالجميؿ الذي قدمو الحمؼ لميبيػيف أثنػاء 

ثػػورتيـ عمػػ  نظػػاـ معمػػر القػػذافي ا ولكػػف ىػػذا ال ػػيناريو م ػػتبعد جػػدا ا نظػػرا لألوضػػاع التػػي 

غياب الدولة ووجػود العديػد مػف انطػراؼ تعرفيا ليبيا منذ منذ  قوط نظاـ القذافي والتي تت ـ ب

 المتصارعة عم  ال مطة ا وىذا ما يعقد مف كي ية التعامؿ انطم ي مع الممؼ الميبي.

ال يناريو الثالث: في ظؿ حالة ال متاف انمني الذي تعيشو ليبيا والذي أصػبح يشػكؿ تيديػدا  -

ف القػػومي الجزائػػري ا فػػسف جوىريػػا لألمػػف وال ػػمـ عمػػ  الصػػعيد اإلقميمػػي وبػػانضص عمػػ  انمػػ
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ىذه الحالة تدفع إل  التعاوف والتن يؽ أكثر بيف الحمؼ انطم ي وجيرانو في الضػ ة الجنوبيػة 

 لممتو ط وبانضص الجزائر.
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 خالصة الفصل الثالث

  إف التحػػوؿ الػػذي عرفػػو م يػػـو انمػػف كػػاف لػػو دور فػػي تبنػػي الحمػػؼ انطم ػػي لمقاربػػة

 يرانو في الض ة الجنوبية لممتو ط.تعاونية تجاه ج

  ا ػػتحالة الوصػػوؿ إلػػ  تحقيػػؽ شػػراكة أمنيػػة إقميميػػة فػػي المتو ػػط عبػػر انمػػف التعػػاوني

جػػراءات بنػػاء الثقػػة فػػي ظػػؿ تغاضػػي الػػدوؿ الغربيػػة عػػف  يا ػػة ا حػػتالؿ اإل ػػرائيمي   وا 

فػػػي ضػػػرؽ الشػػػرعية الدوليػػػة وانحيازىػػػا الواضػػػح لصػػػالحو عمػػػ  ح ػػػاب حقػػػوؽ الشػػػعب 

 طيني.ال م 

  المشكمة ان ا ية في المبادرات والحوارات المتو ػطية أنيػا تتميػز با نتقائيػة  ػواء مػف

حيػػث انطػػراؼ المنضرطػػة فييػػا فمػػثال نجػػد إقصػػاء ليبيػػا و ػػوريا ولبنػػاف رغػػـ أنيػػا دوؿ 

 متو طية وقبوؿ انضماـ انردف التي تعتبر دولة غير متو طية بالمعيار الجغرافي.

  المبػػادرات الموجيػػة لم ضػػاء المتو ػػطيا رغػػـ مػػا يقػػاؿ عػػف كػػؿ عػػدـ وجػػود تػػرابط بػػيف

مبادرة عم  أنيا مكممة لمتي  بقتياا وىذا ما يعبر عف  يا ة اليػروب إلػ  انمػاـ فػي 

 معالجتيا وحميا. ةمواجية المشاكؿ المطموب

  وجود تنافس بيف كبار ال اعميف في ىػذه المبػادرات ) أوربػا مػف جيػة والو يػات المتحػدة

 أضر  . مف جية
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  مصػػػمحة  نحػػػد فػػػي ال ضػػػاء المتو ػػػطي مػػػف وجػػػود صػػػراعات ونزاعػػػات بػػػيف دوؿ         

الضػػػػ ة الشػػػػمالية والجنوبيػػػػةا و  مصػػػػمحة نحػػػػد بػػػػأف تبقػػػػ  الضالفػػػػات ىػػػػي المحػػػػدد الرئي ػػػػي 

ت لمعالقات بيف الض تيفا وفي الوقػت ن  ػو   تحػؿ المم ػات الضالفيػة بالضطابػات والتصػريحا

بػػداء المشػػاعر الطيبػػة والرغبػػة فػػي تح ػػيف العالقػػاتا فالقضػػية الرئي ػػية وراء عػػدـ ا ػػتقرار  وا 

ىػػػذه العالقػػػات وتو ػػػع  ػػػوء ال يػػػـ والضالفػػػات عػػػدـ الثقػػػة الموجػػػودة بػػػيف الطػػػرفيفا والتجربػػػة 

انطم ية المتو طية في الت اىمات  المرحمية لـ تؤد إل  إر ػاء تػدابير بنػاء ثقػة ت ػمح بالبنػاء 

 يا لم تقبؿ أفضؿ لمجميع مف ضالؿ إر اء نظاـ امني في المتو ط.عمي

الريبػة والشػؾ العالقػات انطم ػية مػع جيرانػو الجنػوبييف طيمػة العقػود الماضػية  تلقد طبع     

با ػػتثناء إ ػػرائيؿ ا وشػػكؿ ىػػذا العامػػؿ عائقػػا رئي ػػيا أمػػاـ بنػػاء عالقػػات  ػػميمة وطبيعيػػة بػػيف 

يجػاد منظومػة أمنيػة تػتمكف مػف الطرفيف ت ػاىـ فػي إيجػاد منػاخ   يا ػي دمػف فػي المنطقػة ا وا 

ضالليا انطراؼ مف النأي بمنطقتيـ اإل تراتيجية عػف النزاعػات والتػوترات التػي تزيػد مػف حػدة 

 وفجوة عدـ الثقة بيف دوؿ ال ضاء المتو طي .

مر فغداة نياية الحرب الباردة اتجو الحمؼ انطم ي صوب جناحو الجنوبي مػف ضػالؿ برنػا   

ـ ا وعمػػ  الػػرغـ مػػف انضػػراط 1991ـ والػػذي أقرتػػو قمػػة رومػػا 1994الحػػوار المتو ػػطي  ػػنة 

المتو ػػطي إ  أف ىػػذه العالقػػات كانػػت  -دوؿ الضػػ ة الجنوبيػػة فػػي برنػػامر الحػػوار انطم ػػي 

دائمػػػا ضػػػحية انعػػػداـ الثقػػػة ننيػػػا لػػػـ تػػػنجح فػػػي إر ػػػاء تػػػدابير بنػػػاء ثقػػػة ت ػػػمح بال ػػػير بيػػػذه 

   ي مح ببناء  الـ وا تقرار في ال ضاء المتو طي.العالقات إل  م تو 
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إلػ  أف الحمػؼ  –ماعػدا إ ػرائيؿ  –يعود  بب انعداـ الثقة كما تراه دوؿ الضػ ة الجنوبيػة     

انطم ػػي يريػػد الييمنػػة عمػػ  المنطقػػة والتػػدضؿ فػػي الشػػؤوف الداضميػػة ليػػذه الػػدوؿ ميػػددا بػػذلؾ 

فػي الحالػة الميبيػة ا ويعػود  ػبب انعػداـ الثقػة  يادتيا و وحدة ن يجيا ا جتماعي مثمما حػدث 

كما يراه الحمػؼ انطم ػي إلػ  أف دوؿ الضػ ة الجنوبيػة ىػي مصػدر تيديػد انمػف فػي ال ضػاء 

المتو ػػطي نظػػرا لمػػا تحويػػو مػػف أضطػػار وتيديػػدات مثػػؿ: اإلرىػػاب ا اليجػػرة غيػػر الشػػرعية ا 

 ا الجريمة المنظمة ا عدـ ا  تقرار ال يا ي..........إلخ

 مف كؿ ما تقدـ ن تنتر النقاط التالية:و 

فشؿ معظـ المبادرات انمنيػة انوربيػة فػي المنطقػة مػرده ىػو البحػث عػف تحقيػؽ أمػف أوربػا  -

 وليس أمف ال ضاء المتو طي ككؿ .

طبيعػة البيئػة انمنيػة فػػي المتو ػط المتميػزة بعػػدـ التػوازف الع ػكري ضاصػػة فػي ظػؿ ا ن ػػراد  -

أطم ػػي مقابػػؿ القػػدرات الع ػػكرية –ووي والمدعومػػة مػػف الجانػػب انورو اإل ػػرائيمي بال ػػالح النػػ

 التقميدية لمدوؿ العربية.

فشػػؿ دوؿ الضػػ ة الجنوبيػػة فػػي بنػػاء تعػػاوف أمنػػي فيمػػا بينيػػاا نتيجػػة الريبػػة وعػػدـ الثقػػة التػػي  -

 تطبع العالقات البينية ليذه الدوؿ.

و ػػط بكي يػػة تػػأميف وضػػماف بقائيػػا اىتمػػاـ اننظمػػة الحاكمػػة فػػي دوؿ الضػػ ة الجنوبيػػة لممت -

 وليس البحث في كي ية تأميف شعوبيا مف التحديات والتيديدات الجديدة.
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ت ضػػيؿ دوؿ الضػػ ة الشػػمالية فػػي تعامميػػا مػػع دوؿ الضػػ ة الجنوبيػػة المعػػايير ا  ػػتراتيجية  -

 عم  ح اب المعايير انضالقية.

عتمػػػػاد عمػػػػ  العمػػػػؿ المتعػػػػدد اعتمػػػػاد البعػػػػد الثنػػػػائي فػػػػي الحػػػػوار شػػػػماؿ/ جنػػػػوب عػػػػوض ا  -

 انطراؼ شماؿ /جنوب و جنوب/جنوب.

وجػود م ارقػػة متناقضػػةا بنػػاء الثقػة وتػػذليؿ ال يػػـ الضػػاطل مػف جيػػة والتػػدضؿ با ػػتضداـ القػػوة  -

 مف جية أضر .
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  أوال :

 المراجع بالمغة العربية

 الكتب:-1

 .3112قاىرة: دار الحديثاا ال 0طا "لسان العرب" ابف منظورا .0

عماف : دار ص اء لمنشر  ا1ط اجغرافية الموارد المائية ا )حامد(ضطيب  ا )ح ف(أبو  مور  .3

 .1999 اوالتوزيع

 0اط "دور حمف شمال االطمسي بعد انتياء الحرب الباردة"إ ماعيؿ الحيالي )نزار  ا  .2

 .3112وث اإل تراتيجية ا اا مارات العربية المتحدة : مركز اإلمارات لمدرا ات و البح

االرياض: أكاديمية نايؼ العربية  األمن العربي: المقومات والمعوقات"ا " )محمد انميف(البشري  .2

 .3111لمعمـو انمنيةا 

"االرياض: أكاديمية نايؼ لمعمـو انمنيةا  اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة،"  عمي)الجيني  .1

3111. 

بيروت: مركز درا ات الوحدة  تحاد األوربي في المنطقة العربية"،"سياسات اال الحاج )عمي  ا  .6

 .3111العربيةا 

" السياسة الخارجية القطرية تجاه بمدان الربيع العربي والقضية الرنتي ي )محمود  مير  ا  .7

 .2012دار العربية لمعمـو ناشروفا ا بيروت: ال("3124-3122الفمسطينية)
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:المؤ  ة العربية لمدرا ات و ا بيروت2ا ط1.ج"لسياسةموسوعة ا" الوىاب اعبد )الكيالي  .2

 .1990ا النشر

الجزائر: المكتبة العصرية لمطباعة  ،البعد المتوسطي لألمن الجزائري"ا"   عبد النور)بف عنتر  .4

 .3111والنشر والتوزيعا 

"االجزائر: المؤ  ة القاموس الجديد لمطالبودضروفا""  بمح ف)ا لبميس   عمي)بف ىادية  .01

 .1991طنية لمكتابا الو 

 مركز الضمير لألبحاثا :جمةا تر "عولمة السياسة العالمية "ا    تيؼ)ا  ميث   جوف) بيميس .00

 .3112دبي:مركز الضمير لألبحاثا ا0ط

ا القاىرة: مركز الدرا ات حمف األطمنطي ميام جديدة في بيئة أمنية مغايرةا   عماد) جاد .03

 .1998ال يا ية وا  تراتيجيةا 

العالقات الدولية: نظرية العالقات الدولية ،أشخاص العالقات الدولية، نظام " ا  موفري)حداد  .02

 .2000"ا بيروت: دار الحقيقة اأم فوضى في ظل العولمة

االرياض:  أولوية تطوير اإلعالم األمني العربي: واقعو وآفاق تطويره"ا "  أديب)ضضور  .02

 .0444أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو انمنيةا 

التسمح ونزع –أطمسي والمؤسسات -األمن األورواي )باؿ  ا  تشوف كي )وزدز مو  ا" دون .01

 .3116 -"  الكتاب ال نويالسالح واألمن الدولي
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العودة إلى  –صراع الحضارات  -القضايا في الفكر المعاصر العولمة ا""  محمد)عابد الجابري  .06

ا بيروت:مركز درا ات الوحدة والمدنية" الفمسفة –التسامح الديمقراطية ونظام القيم  –األخالق 

 .1998العربيةا

عايدة عمور )لورنس  ا التحديات انمنية الصاعدة في المغرب العربي ومنطقة ال احؿ بعد "  .17

 ......الربيع العربي"

دبي: مركز  "ا المفاىيم األساسية في العالقات الدوليةا "  تيري) أوكالىافا   مارتف)غري تش  .02

 .3112االضمير لألبحاث

-" السياسة الخارجية لمدول الصغيرة: األردن وعممية تسوية الصراع العربيشمبي )محمد  ا  .19

 .2008ا عماف: دار كنوز المعرفةا "1444-1494اإلسرائيمي 

"ا بيروت: دار النيضة العربيةا النظم السياسية الدول والحكومات" )ليم  امحمد كامؿ  .31

1969. 

"ا بيروت: دار النيضة العربيةا اسية الدول والحكوماتالنظم السي" )ليم  امحمد كامؿ  .30

1969. 

ا القاىرة: مركز الحضارة العربيةا اليجرة وتيديد األمن القومي العربي" محمود )عبد المطيؼ ا" .22

2003. 

حمف شمال األطمنطي العالقات األمريكية األوربية بين مر ي )ليم   ا وىباف )أحمد  ا " .73

 2001ا اإل كندرية : دار الجامعة الجديدة لمنشر ا"2000-1445التحالف والمصمحة 
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دراسة نقدية لألمننة -، تحديات األمن القومي في غرب المتوسط  ميالد) م تاح الحراثي .32

ال ميمانية: مركز كرد تاف لمدرا ات  ا-وتحديات البيئة األمنية وديناميكياتو في إقميم غرب المتوسط

 .2013اإل تراتيجيةا 

التو ع إل  الشرؽ الحوار مع الجنوب وانمف -احمؼ شماؿ انطم ي ىاشـ نعمة )كاظـ  .70

 .2009اطرابمسا1اأكاديمية الدرا ات العميا اط-القومي العربي

 العسكرة  و األمن في الشرق األوسط و تأثيرىما عمى األمن و الديمقراطيةا ") أميف ( ىويدي .36

 .0440ا بيروت: دار الشرؽا0"ا ط

 

 الدوريات: -

a. ا مكانة دوؿ المغرب العربي انمنية في ا  تراتيجيا   د عي) اليو ي

 ا  نة  22ا العددا   المجمة  العربية العموم السياسيةا انمريكية

 

ا عدد  مجمة السياسة الدوليةا  " ا " تطور انمف في العالقات الدولية  عبد النور)بف عنتر 

 . 3111اأفريؿ 011

ا بيروت: 012ا عدد مجمة شؤون األوسطدا جيالف )مو ي  ا تركيا وانطم ي الجدي-

 مركز الدرا ات ا  تراتيجية والبحوث و التوثيؽ
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مجمة  دراسات   مصموح )كريـ , اإلدارة انمريكية انوربية لالزمة الميبية أثناء الثورة, -

 .12/3103, عدد 01ا انردف امر شرق أوسطية 

- 

اجية قمة المناعة والمضاطر والتيديدات ا "فكرة انمف الوطني الشامؿ في مو   عمر) بغزوز

  3112)جويمية 6ا ع .مجمة الفكر البرلماني" في إطار العولمة ا 

المتو طيا انمف الجماعي وا حتواء  -ا الحوار انطمنطي  جاح عبد ال تاح)ن الريس

 ا مجمة الحقوق لمبحوث القانونية و االقتصادية اإليجابي لممشكالت انمنية في المتو ط ا

 .0العددا :مصر

، ا تعريؼ الدولة المتو طية: درا ة لمضصائص ا جتماعية والثقافية  أ امة فاروؽ) مضيمر

 1997ايوليو 129ا العدد السياسة الدولية

 ا العدد الضامسمجمة المفكرحروري ) ياـ  ا اليجرة و يا ة الجوار ا وربيا 

درا ة في الجغرافيا  –المتو ط  ا "انىمية الجيو تراتيجية لمبحر  ىاشـ كاظـ)صبيضي  

 2010ا المجمد ال ادسا العدد الثاني عشرا مجمة أبحاث ميسان" ا -ال يا ية 

المجمة العربية  ام يـو ا مف م توياتو و ص اتو وتيديداتوا    ميماف عبد اهلل)الحربي 

 3112اصيؼ  04البناف :مركز الدرا ات الوحدة العربيةاالعدد لمعموم السياسية
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 المحاضرات والممتقيات: .1

تطتتور مفيتتوم األمتتن والدراستتات األمنيتتة فتتي منظتتورات العالقتتات "ا   ريػػاض)حمػػدوش  -

ا ورقػػة بحثيػػة قػػدمت ضػػمف أشػػغاؿ الممتقػػ  الػػدولي انوؿ حػػوؿ "الجزائػػر وانمػػف  الدوليتتة"

أفريػؿ  21و 34في المتو ط: واقػع ودفاؽاق ػـ العمػـو ال يا ػيةا جامعػة ق ػنطينة ا يػومي 

3112 

بػػف عنتػػر )عبػػد النػػور  ا محاضػػرة القيػػت عمػػ  طمبػػة الماج ػػتير بجامعػػة تيػػزي وزوا  - . .1

 3103أفريؿ 

 تقارير: .2

شبيب )نبيؿ  وأضروفا حمؼ شماؿ ا طم ي فػي عامػو ال ػتيف... نظػرة ا تشػرافية...  .3

 2009تقارير  -وموقع العالـ ا  المي فيياا مركز الجزيرة لمدرا ات

شػػك .0 ا اربيينخبتتراء المغتتال مجموعتتة نشتتريةاليات اليجػػرةا إدريػػس )أحمػػد  ا المغػػرب وا 

 12العدد

بػػف عنتػػر )عبػػد النػػور  ا ال يا ػػات المغاربيػػة لمحاربػػة اليجػػرة ال ػػرية: تجػػريـ وأمننػػةا  .0

 03ا تونس : عدد نشرية مجموعة الخبراء المغاربيين

جديػػدة, تقػػارير  تبػػف عنتػػر )عبػػد النػػور , الحمػػؼ انطم ػػي والػػدوؿ المغاربيػػة ..توازنػػا .5

 3100مركز الجزيرة لمدرا ات , أكتوبر 
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 الرسائل واألطروحات الجامعية:

ا "إشػػػكالية انمػػػف فػػػي المتو ػػػط فػػػي ظػػػؿ العولمػػػة بػػػيف اإل ػػػتراتيجيات   عبػػػد الحػػػؽ)زغػػػدار  

جامعػػة الجزائػػر :  ا غيتتر منشتتورة أطروحتتة دكتتتوراه الغربيػػة ومواقػػؼ دوؿ جنػػوب المتو ػػط" ا
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