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 عشفاٌ ً شكش

 . انعًم ىزا اجناص يف حٌفٍقً عهى احلًذ ًانشكش هلل

، عهى انعًم اإلششاف نخقبهو ييًت عًش بغضًص نألسخار انذكخٌس اخلانصت حشكشاحً

 انعًم ىزا إخشاج يف سبٍم انسذٌذة ًَصائحو بخٌجٍياحو إحاطيت ًعهى

 .ًحقذٌشا عشفاَا

ىل كم أساحزحً يف قسى انعهٌو انسٍاسٍت ً انعالقاث إانشكش يٌصٌل 

، ًكزا بادلذسست انٌطنٍت انعهٍا نهعهٌو  انذًنٍت جبايعت يٌنٌد يعًشي بخٍضي ًصً

  .انسٍاسٍت

جبايعت يٌنٌد كًا أشكش يٌظفً يكخبت قسى انعهٌو انسٍاسٍت ًانعالقاث انذًنٍت 

يعًشي بخٍضي ًصً، ًكزا بادلذسست انٌطنٍت نإلداسة ًادلذسست انٌطنٍت انعهٍا نهعهٌو 

 عهى ادلساعذة ً سحابت انصذس.انسٍاسٍت 

 

 صاًي سابح

 



 إىذاء
 

 انٌٍو فسًَ أجذ ،ً اإلخفاقاث اننجاحاث يٍ بانعذٌذ ادلخٌجت احلٍاة حمطاث يش عهى

 .فعم شاء يا ً  اهلل قذس ًنكٍ ، ًاحرتايا عشفاَا ألقبهيًا ٌذٌك عٍ باحثا

 يخأخشا ًفاء أبً سًحك إىل                                          

 يٍ ادلضٌذ حنٌ ٌذفعين انزي ًاأليم دسبً ٌنري انزي اننٌس ًسخظهني كنج

 .اننجاحاث

 يخجذدا ًفاء أيً إنٍك                                               

 .إخٌحً نظهًيت، ادلاحٍت انقنادٌم إىل

 .انصفحت ىزه حسعيى ًمل فٌسعيى قهيب سكنٌا انزٌٍ صيالئًً أصذقائً كم إىل

 ...ادلخٌاضع انعًم ىزا أىذي مجٍعا إنٍكى

 

 

 سابحصاًي  

 
      

 



 ملخص:      
انطالقا من املعطيات اجلغرافية اليت جعلت منها حبرا مغلقا  الدولية، العالقات يف متميزة الفضاء املتوسطي منطقة يشكل         

 الغربية لإلمربياليةفإذا كانت دول الضفة اجلنوبية للبحر األبيض املتوسط قد خضعت  جغرافيا و لكنه فضاء مفتوح جيوسياسيا،
 عن فإهنا مل تكن يف منأى الباردة، احلرب والغريب أثناء الشرقي املعسكرين طرؼ من اهليمنة و حىت ملنطق صورها، خمتلف يف

 يف االسًتاتيجي االنتشار إلعادة الكربى يف سعيها للقوى شهدت تنافسا الباردة، أين احلرب بعد ما عامل وحتوالت تداعيات
 الصاعدة القوى أو حىت األورويب، واالحتاد حدة األمريكية كالواليات املت سواء كان احلديث خيص القوى التقليدية املنطقة،

 ايةنه بعد العسكري املتغري لًتاجع كمتغري صاعد حمتدم اقتصادي سجال اليت دخلت هي األخرى خط املنافسة يف كالصني،
 الباردة. احلرب

أخذ حيزا مهاما يف حتليالت الباحثني  إن البحث يف اجلانب األمين للعالقات بني الفواعل الناشطة يف احلوض املتوسطي،        
أو من خالل تلك الفواعل  و املنتمية له، سواء تعلق األمر هنا بالفواعل املشكلة  هلذا الفضاء املهتمني هبذا الفضاء اجليوسياسي،

بل وحىت  لكربى املسامهة يف تشكيل اهلندسة األمنية للبحر املتوسط، وكذا رسم أهدافها وحماورها،املتدخلة فيه خاصة القوى ا
كمتغري مؤثر يف تشكيل معامل  و دورها حتديد أدواهتا والياهتا. وهنا تربز عملية الربط بني ثالثية األمن / القوة / سلم القوى

وأحسن منوذج لدراسة هذا  مة، ويف منطقة احلوض الغريب للمتوسط خاصة،املبادرات األمنية يف حوض البحر األبيض املتوسط عا
 التفاعل هو احلوار األمين بني حلف مشال األطلسي و دول املغرب العريب.

( مستويات متباينة، 03عملية بناء املبادرات األمنية يف حوض البحر األبيض املتوسط تتم من خالل الًتكيز على ثالثة ) إن        
يستدعي البحث يف موضوع احلوار األمين بني حلف مشال كما ا متداخلة بالنظر إىل تأثرياهتا على األمن يف املنطقة،  ولكنه

و عملية تشكيل احملاور الكربى   األطلسي و الدول املغاربية حماولة فك اإلرتباط القائم بني ثالثية األمن / القوة / سلم القوى 
وكل هذا يتم يف  جانب البحث يف تأثرياته على الًتتيبات األمنية يف املنطقة املتوسطية و املغاربية. حملتوى احلوار بني الطرفني، إىل

يف ليبيا على  العسكري للحلفاإلشارة إىل تداعيات التدخل كذا   إطار اإلملام بالتطورات احلاصلة يف ضفيت املتوسط ، و
 ملغاربية.التوجهات املستقبلية للحوار األمين األطلسي مع الدول ا

املبػػادرات  سػػلم القػػوى، القػػوة، األمػػن، حلػػف مشػػال األطلسػػي، املتوسػػط الغػػريب، : البحػػر األبػػيض املتوسػػط،الكلماا ت الماح ة اا    
 احلوار األمين. األمنية،

 
 
 



Abstract: 
 
       Starting from geographical data, it is obviously that the Mediterranean space constitutes a distinct 
region in international relations which don’t make it only a closed sea but an open geopolitical zone. 
Though most countries southward the Mediterranean have submitted to all forms of western 
imperialism as well as to the domination of eastern and western poles during the cold war, they have 
not been away from the reflections and world changes after that war.    
        An enormous competition has been witnessed among the great powers to reconstruct their 
strategic distribution in the region, either the traditional powers like the USA and the EU or the rising 
ones as China which made an important access to the economic competition. 
       It is remarked that studying the relations’ security aspect between the functional powers in the 
Mediterranean basin has taken a considerable sphere in the analysis made by interested researchers 
whether in the constituent actors to this geopolitical space or those who interfere in it as the great 
powers. They seek to form the Mediterranean security map and to realize its targets.     
       As a result the connection between the triangle parts: security/ power/ power scale appears as an 
affecting factor in figurating the security initiatives in the Mediterranean region in general and 
particularly in its western basin and the best example is the security dialogue between the North 
Atlantic alliance and Arab Maghrebian countries. The process of constructing the security initiatives in 
the Mediterranean space relies on three distinct levels but they are extremely interrelated in comparison 
with its impacts on security in the region. 
     The first level is the Multilateral where the Mediterranean basin stands with its geographical and 
geopolitical dimensions. The second is the Bilateral level through the western Mediterranean sample 
and the third one is the under regional.  
     Discussing the issue of the security dialogue among the North Atlantic alliance and the Arab 
Maghrebian countries needs an attempt to detach the connection/link of the triangle parts: security/ 
power/ power scale and an operation to form the great topics of the dialogue content. In addition, it 
requires searching and studying its overall effects and all this is in order to appreciate the new changes 
along the Mediterranean banks and to refer to the reflections of the Atlantic intervention in Libya on 
the futuristic scenarios of that security dialogue. 
Keywords: The Mediterranean sea, The Western Mediterranean, The North Atlantic alliance, 
Security, Power, Power scale, Security initiatives, Security dialogues.  

 



 قائًت ادلخخصشاث:

BWC : Biological Weapons Convention.  
 إنح ج وتخزين األسلح  الب ولوج   و األسلح  الس م  و تدم ره .،اتا ق منع تطوير 

CTBT: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty.  
 .مع هدة منع الحج رب النووي 

CWC : Chemical Weapons Convention. 
 اتا ق منع تطوير، إنح ج وتخزين األسلح  الك م وي . 

DCS : Defense Communications System. 
 .أنظم  االتص الت الدف ع  

DPC : Defense Planning Committee. 
 .لجن  تخط ط الدف ع

EUROFOR : Europe Forces. 
   .السريع للحدخل أوروب   بري  قوات

EUROMARFOR : Europe Maritime Forces. 
 .السريع  للحدخل أوروب   بحري  قوات

ESS : European Security Strategy. 
 األوروب  . األمن اسحرات ج  

ENP : European Neighbourhood Policy. 
 .األوروبي س  س  الجوار

NAC : North Atlantic Council. 
 .األطلنطي شم لي مجلس

NACC: North Atlantic Cooperation Council. 
 .تع ون شم لي األطلنطي مجلس

NPG : Nuclear Planning Group. 
 النووي مجموع  الحخط ط 

NPT : Non-proliferation Treaty.  
 .مع هدة ةظر انحش ر األسلح  النووي 



OSCE: Organization for Security and Cooperation in Europe. 
 .والحع ون في أورب منظم  األمن 

PTM : Pays Tiers-Méditerranéens. 
  المحوسط    الث لث   الدول

STANAV FORMED: Standing Naval Force Mediterranean. 
 .القوات البحري  الج هزة في المحوسط

UPM : Union Pour La Méditerranée. 
 .المحوسط أجل من االتح د
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 األمهية اجليوسًتاتيجية للبحر األبيض املتوسط.المطلب األول:            

 املتوسط الغريب كفضاء جيوسياسي متميز.المطلب الث ني:            

      للمغرب العريب. االسًتاتيجيةاألمهية المطلب الث لث:           
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 التعريف بالموضوع: .1

دفعت التحوالت اليت عرفها العامل بعد هناية احلرب الباردة ، وزواؿ نظاـ الثنائية القطبية بادلفكرين إىل 
       ،الصاعدة اجلديدة والتحديات للرىانات طبقا، األمنية للمقاربات الفكرية ادلرجعيات يف النظر إعادة ضرورة

 وُعّدت التفكك، بعد الدولية والعالقات الدويل للنظاـ والًتتيب التنظيم إلعادة منطقية نتيجة كانتو بالتايل فإهنا  
 مرجعيا وسياقا لألمن، اجلديدة ادلفاىيم صياغة يف االىتماـ بكل حتظى رئيسة وتداعيات كمعطيات بذلك

 بإحاطتها الكفيلة ادلقاربات بتصميم والرىانات التحديات ذلذه ، وجعلها تتناسب وتستجيب األمنية للدراسات
 .والتفسري بالفهم

 من أكثر على التهديدات من للكثري متزايد ،من صعود  الباردة احلرب ايةنهو مع ما ميز الفًتة اليت تلت 
 سياسات لبناء ذلا، ادلفسرة النظرية األطرال بد من اإلجتاه إىل  كاف (،ودويل إقليمي زللي، ) مستوى

 أصبحت للحدود، عابرة ديداتته يشكل معظمها ولكوف ،تلك التهديدات وزلاصرة واجهةت دلواسًتاتيجيا
 وحُتدد .ودوليا إقليميا الدوليني الفواعل بني واحلوار والتعاوف التنسيق طريق عن اجلهود تضافر تستدعي دولية مسألة
 األقاليم ابرز من ولعل ودوليا، إقليميا األمن على تأثريىا ومدى اإلقليم أمهية حبسب وكثافتها اتهضرور و أمهيتها
  .ادلتوسطي الفضاء جند اجلديد السياؽ ذابه ادلعنية

حيث أف دوؿ الضفة اجلنوبية  الدولية، العالقات يف متفردة منطقة يشكل الفضاء ادلتوسطي كاف ومازاؿ
 احلرب أثناء والغريب الشرقي ادلعسكرين طرؼ من اذليمنة نطقو حىت دل صورىا، سلتلف يف الغربية للسيطرةخضعت 

 القوى تتنافس حيث الباردة، احلرب بعد ما عامل وحتوالت وتّغريات تداعيات عن ومل تكن كذلك يف منأى الباردة،
 األمريكية  ادلتحدة كالواليات القوى التقليديةب تعلق األمرسواء  ادلنطقة، يف االسًتاتيجي االنتشار إلعادة الكربى
 زلتدـ، اقتصادي سجاؿ دخلت ىي األخرى خط ادلنافسة يف كالصني، الصاعدة القوىأو  األورويب، واالحتاد
 .الباردة احلرب ايةنه بعد العسكري ادلتغري لًتاجع صاعد كمتغري

 حتدياتادلتوسطية تأثري واضح على ظهور  ادلنطقة الذي عرفتو واالقتصادي السياسي حراؾلل كاف
 النفوذ، قوى ومصاحل اتهرلتمعا ودلصاحل للمنطقة مباشرة وغري مباشرة ديداتته إىل ّجلها يف حتولت ورىانات،

 وواقعها، واالنغالؽ بغياب الدديقراطية السياسي مشهدىا يتميز اليت ادلتوسط، جنوب دوؿ سياؽ ذلك إىل يضاؼ
،نظر  اضطرابات وأفرز اجملتمعات ادلتواجدة يف ادلنطقة  على بظاللو ألقى ما وذلك والتخلف، بالًتّدي االقتصادي

 .يف مراحل متقدمة الدويلدلا ال  و واإلقليمي احمللي األمن ديدته انهشأ منإليها البعض على أنو 
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 حوؿ البحث يف اجلانب األمين للعالقات بني الفواعل الناشطة يف احلوض ادلتوسطي، الدراسة تتمحور         
ادلتدخلة فيو خاصة القوى الكربى ادلسامهة يف  تلكأو من خالؿ  األمر بالفواعل ادلشكلة و ادلنتمية لو،سواء تعلق 

       عملية بناء ادلبادرات األمنية بشكل عاـ،تشكيل اذلندسة األمنية للبحر ادلتوسط، وذلك بالًتكيز على حتليل 
 –أوربا الغربية و وصوال إىل احلوار األطلسي  احتاد ةدلنظمباحلوار األمين  ءابد ،بشكل خاص احلوارات األمنية و

 كدراسة حالة.  اختيارهادلتوسطي الذي مت 

يف تشكيل معامل ادلبادرات األمنية يف حوض  على دور ثالثية األمن / القوة / سلم القوىتركز  الدراسة          
و ىنا يتم البحث يف خصوصيات  ،البحر األبيض ادلتوسط عامة، وعلى منطقة احلوض الغريب للمتوسط خاصة

 العالقة بني حلف مشاؿ األطلسي و دوؿ ادلغرب العريب.

عملية بناء اذلندسة األمنية يف حوض البحر األبيض ادلتوسط و ذلك بالًتكيز على ثالثة تعالج الدراسة         
ادلنطقة، و يكوف ادلستوى األوؿ ( مستويات متباينة، ولكنها متداخلة بالنظر إىل تأثرياهتا على األمن يف 03)
) حوض البحر األبيض ادلتوسط بأبعاده اجلغرافية و اجليوسياسية(،  (Multilatéralستوى ادلتعدد األطراؼ )ادل

حتت  ادلستوى الثالث و ىو إىل)ادلتوسط الغريب(، وصوال  (Bilatéralالثنائي )وادلستوى الثاين ىو ادلستوى 
 (.Sous Régionalاإلقليمي )

يف موضوع احلوار األمين بني حلف مشاؿ األطلسي و الدوؿ ادلغاربية ،وفك تبحث الدراسة  بالتحليل          
اإلرتباط القائم بني ثالثية األمن / القوة / سلم القوى و عملية تشكيل احملاور الكربى حملتوى احلوار بني الطرفني، 

 يف ادلنطقة ادلتوسطية و ادلغاربية.تأثرياتو على الًتتيبات األمنية إىل جانب البحث يف 

 أهمية الموضوع: .2

أمهية ادلوضوع يف كونو يقـو على زلاولة الربط بني التحوؿ القائم على مستوى األطر ادلعرفية  تكمن        
والنظرية دلفاىيم األمن و القوة، وصوال إىل البحث يف واقع سلم القوى يف منطقة البحر األبيض ادلتوسط ذات 

تأثري تلك التحوالت على عملية ىندسة  ادلتزايدة ، وبالتايل يكوف البحث متجها إىل دراسة االسًتاتيجيةاألمهية 
 وبناء ادلبادرات األمنية يف ادلنطقة و تأثريىا  على أمن حوض ادلتوسط وعلى أمن الدوؿ ادلشكلة لو.
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 على اتهانعكاسا و الباردة احلرب ايةنه بعد الدويل السياؽ طبيعة يغفل ال ىذا باإلضافة إىل أف ادلوضوع       
 كامنة كانت ديداتته صعود إىل بدورىا أدت وحضارية، وأمنية واقتصادية سياسية متّغريات وبروز األمن، مفهـو

 .كادديينيالباحثني األ و سياسينيال وحىت ،والدولية واإلقليمية احمللية الفواعل استنفرت حديثة وأخرى

 أهداف الدراسة: .3

     هتدؼ الدراسة إىل السعي لتقدًن إطار حتليلي نظري ديكن الباحث يف موضوع الدراسات األمنية عامة        
مع األخذ بعني اإلعتبار طبيعة الفواعل الناشطة  و عملية بناء ادلبادرات و اذلندسات األمنية خاصة يف منطقة ما،

 بني ىذه العناصر و تأثري األمهية اجليوبوليتيكية.إىل جانب الربط  يف تلك ادلناطق وسلم القوى ادلوجود فيها،

ادلتوسطي يسعى حملاولة تفسري األطر ادلنظمة للعالقة بني الطرفني، وكيف ديكن  –فموضوع احلوار األطلسي        
لتلك العالقة يف معرض البحث عن مضموف  احملددلثالثية األمن / القوة / سلم القوى أف تكوف العامل ادلشًتؾ و 

أكرب و أقوى حلف عسكري يف العامل و بني رلموعة من الدوؿ  باعتبارهوار األمين بني حلف مشاؿ األطلسي احل
القطرية ) دوؿ ادلغرب العريب( العاجزة عن خلق تصور موحد إزاء القضايا و التهديدات ذات الطابع األمين اليت 

 زلدود بني القوى الكربى. تواجهها يف منطقة البحر األبيض ادلتوسط اليت تعرؼ تنافسا غري

 حدود الدراسة: .4

من أجل تناوؿ ادلوضوع ال بد من حتديد اإلطار ادلكاين و الزماين للدراسة، و إنطالقا من العناصر          
 السابقة  تكوف حدود الدراسة كالتايل:

،لكوف سنة  2013غاية إىل  1994مت حتديد الفًتة ادلمتدة من  ،فقد بالنسبة لإلطار الزماين للدراسة         
األطلسي يف مشاورات مع الدوؿ ادلتوسطية إلرساء قواعد حوار أمين معها.  مشاؿ حلفسنة شروع  دتثل 1994

ىذا دوف إغفاؿ إمكانية العودة إىل فًتات زمنية سابقة من أجل التعرض واإلشارة إىل أحداث ذلا صلة مبوضوع 
 ادلتوسطية. أوربا الغربية مع الدوؿ احتادالبحث على غرار اإلشارة إىل احلوارات األمنية السابقة مثل حوار 

 أما فيما يتعلق باإلطار ادلكاين، فسيكوف البحر األبيض ادلتوسط احليز ادلكاين اجلامع للدراسة، فعند        
 االرتباطات و من العالقات وجود رلموعةبػ يقوؿ الذي و ادلتوسطية الدوؿ لتعريف االسًتاتيجي بادلعيار األخذ
 ادلدى على ترتبط الدوؿ من رلموعة ادلختلفة جتعل اإلقتصادية و السياسية النواحي يف التعاوين النمط ذات
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 أف ديكننا . ادلتوسط منطقة يف معها التعاوف تعزيز تعمل على و ( اجلغرايف بتعريفها ) ادلتوسطية بالدوؿ الطويل
 إليها نضيف إمنا و ،االسًتاتيجي بادلعيار ادلتوسطية الدوؿ ضمن إيراف و األسود البحر دوؿ فقط ليس نشمل

 التجارية، تبادالتو يف عليها يعتمد جتعلو خاصة عالقات تربطو مبصر الذي السوداف ، كاألردف أخرى دوال
 فرنسا، و ادلغرب اجلزائر، من كل مع اخلاصة عالقاهتا و العريب الحتاد ادلغرب انتمائها حبكم موريتانيا إىل إضافة

 ثقافية أو اقتصادية سياسية، كانت سواءً  مصاحلو جل فإف األطلسية واجهتو بالرغم من الذي الربتغاؿ كذلك و
 .جنوبًا ادلتوسط األبيض البحر و شرقًا القارة األوروبية صوب ىي

ادلتوسطي على  –سوؼ يتم الًتكيز يف أثناء البحث يف احلوار األطلسي  ةادلختار  حالة الدراسةلكن يف         
اجلزائر، ادلغرب ،موريتانيا ( ىي الدوؿ  تونس، حوض ادلتوسط الغريب، ومنو تكوف الدوؿ ادلغاربية اخلمس ) ليبيا،

 ادلعنية بالدراسة.

 أدبيات الدراسة: .5

 البحوث لدى مراكز خاصة متزايد باىتماـ ادلتوسطية ادلنطقة ادلوجهة للبحث يف الدراسات حتظى        
ديكن تلمس وجود لذلك  الغربية ) األوربية منها و األمريكية(، الدوؿ يف األمنية الدراسات ومعاىد ادلتخصصة

متوسطي، إىل جانب اىتمامها بالتطورات  –دراسات متعددة حوؿ ادلنطقة ادلتوسطية و حوؿ التعاوف األور 
 –األمنية يف ادلنطقة ادلتوسطية، وكذا تناوذلا دلختلف ادلبادرات ادلطروحة يف ىذا الفضاء يف شقيو السياسي 

اإلقتصادي و األمين. على الرغم من أنو ال ديكن جتاىل أف بعض تلك الدراسات غالبا ما تركز على الًتويج 
ل على إبراز التصور الغريب فيها، بل إف ىناؾ من الدراسات من تذىب أبعد من ذلك إىل للنظرة الغربية و العم

 .هتديد اجلنوب مصدر تعترب اليت "األمننة سياسات" علىحد الًتكيز 
 بن النور عبد الدكتور كتاب الباحث من أبرز ما كتب باللغة العربية حوؿ موضوع األمن يف ادلتوسط          
الصادر عن ادلكتبة   "األطلسي والحلف أوروبا الجزائر الجزائري، لألمن المتوسطي البعد" :بعنواف عنًت،

 العودلة أف وكيف األمن، مفهـو يف يبني فيو سلتلف  التحوالت احلاصلة  ، و الذي 2005العصرية باجلزائر يف 
-األورو األمنية احلوارات حوؿ مستفيضة دراسة الكتاب يعطي كما قضايا األمن، على مؤثرة ديناميكيات أنشأت

أطلسية مبينا خطورة الرىانات اليت تطرحها على ادلنطقة وخاصة على دوؿ الضفة اجلنوبية. لكن ما يؤخذ على 
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ما عدا  الكتاب ىو عدـ التوسع بالشكل الكايف يف دراسة احلوار األمين بني احللف األطلسي والدوؿ ادلغاربية،
 زائر.تركيزه على العالقة بني احللف واجل

" الحلف األطلسي و الدول المغاربية : توازنات جديدةو لنفس الباحث دراسة محلت عنواف : "          
حلف الناتو بادلنطقة ادلغاربية  اىتماـ، تناوؿ فيها أسباب 2011،صادرة عن مركز اجلزيرة للدراسات يف أكتوبر 
كما ركز بشكل كبري على  للحوار مع ىذه الدوؿ ادلغاربية، 1994والرىانات اليت دتثلها مبادرتو اليت طرحها بداية 

التدخل العسكري للحلف يف ليبيا و كيف ديكن ذلذا التدخل أف يؤثر على وضعية الصورة السلبية اليت يتميز هبا  
غاربية األخرى. الدراسة مل تويل أمهية كبرية   لتحليل مضموف احلوار  األمين بني احللف احللف لدى الدوؿ ادل

األطلسي والدوؿ ادلغاربية ما عدا ختصيص الباحث لبضعة سطور لإلشارة حلوار احللف مع ادلغرب وتونس. و دوف 
 1999يف ماي  33دد أف ننسى انو سبق لنفس الباحث و أف قدـ دراسة منشورة يف رللة "شؤوف األوسط" ع

 الجزائرية". –المتوسطي : الشراكة األمريكية  –الحوار األمني األطلسي حتت عنواف " 

 بيئة في جديدة مهام : األطلنطي الحلف احلامل لعنواف : " كما ديكن اإلشارة إىل مؤلف جاد عماد         
،الكتاب تعرض للمسرية 1998 سنة  االسًتاتيجية و السياسية " الصادر عن مركز الدراساتمغايرة أمنية

، والًتكيز على قدرة احللف التكيفية مع التحوالت اليت عرفتها  1949التطورية للحلف األطلسي منذ إنشائو يف 
الكتاب يشري بإجياز إىل موضوع احلوارات األمنية اليت أطلقها احللف  البيئة األمنية اليت ولد فيها احللف األطلسي.

لكن ىذا ال دينع من اإلشارة إىل أف الكتاب يشكل مسامهة  اجلنوبية للبحر األبيض ادلتوسط، األطلسي مع الضفة
الفًتة  على الرغم من أف متميزة تساعد على فهم ادلهاـ اجلديدة للحلف األطلسي يف فًتة ما بعد احلرب الباردة،

 اليت تلت إصدار الكتاب عرفت العديد من التطورات.

وارات األمنية يف منطقة البحر األبيض ادلتوسط ديكن اإلشارة إىل رسالة ادلاجستري ادلقدمة و يف موضوع احل        
الحوارات األمنية في المتوسط الغربي بعد الحرب من طرؼ الطالب بن سعدوف اليامني حتت عنواف : " 

. 2012سنة  حتت إشراؼ الدكتور صاحل زياين ،يف"،(5+5)الباردة دراسة حالة مجموعة خمسة زائد خمسة 
 الباردة احلرب هناية بعد ادلتوسط الغريب يف األمنية احلوارات لدراسة والنظري ادلفاىيمي اإلطار يف ىذه الرسالة تناوؿ

ادلتوسط، ليتعرض يف دراسة احلالة إىل منوذج حوار  يف األمنية للحوارات االسًتاتيجي و التارخيي و كذلك السياؽ
 (.5+5)مخسة زائد مخسة 
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خاصة تلك الصادرة عن مراكز  جند العديد من األحباث والدراسات ادلقدمة، باللغة الفرنسية و اإلجنليزية،         
 (، ومن بينها:NATO Defense Collegeالدراسات و األحباث الغربية على غرار كلية الناتو للدفاع )

عن األحباث يف كلية الناتو للدفاع وىو مسؤوؿ ، RAZOUX Pierre بيار رازودراسة الباحث            
          حتت عنواف دراستو بروما، وىو مسؤوؿ كذلك عن مشاؿ إفريقيا و منطقة الشرؽ األوسط واخلليج العريب،

 "Comment redynamiser le Dialogue méditerranéen de l’OTAN avec les pays du 

Maghreb ?,  اليت أدت حبلف مشاؿ األطلسي للتوجو حنو بناء  ،تناوؿ فيها الظروؼ2010، الصادرة سنة
كما حبث عن السبل  ادلتوسطي، –شراكات أمنية مع دوؿ جنوب ادلتوسط من خالؿ إطالؽ احلوار األطلسي 

الكفيلة جبعل احلوار أكثر فعالية مع دوؿ ادلغرب العريب من خالؿ حبثو يف خصوصيات العالقة بني الطرفني وكذا 
لكن دراستو مل تشر بالتفصيل الكامل والوايف لوضعية احلوار األطلسي  اتيجية للمنطقة ادلغاربية.يف األمهية اجليوسًت 

 RAZOUX بيار رازو.دراسة 2011ادلغاريب ،كما أهنا جاءت يف فًتة ما قبل تدخل احللف يف ليبيا يف  –

Pierre  حتت عنواف :   2003ليست األوىل فقد سبق لو تقدًن دراسة أخرى يف أفريل   

«  Le Dialogue méditerranéen de  l’OTAN à la croisée des chemins  » 

 L’année de يف رللة 2013منشورة سنة  ،لعبد النور بن عنتركما ديكن اإلشارة إىل دراسة أخرى          

Maghreb   ،حتت  عنواف ":Complexe de sécurité ouest-méditerranéen : externalisation et 

sécurisation de la migration  ،يف خصوصية منطقة غرب ادلتوسط وكيف ديكن ذلذه  واليت حبث فيها
كيف و (5+5)األخرية أف تشكل مركب أمين فرعي خاص بو، و حاوؿ كذلك التطرؽ حلوار مخسة زائد مخسة 

 مغاريب حوؿ مسائل األمن يف ادلنطقة.-ديكن ذلذه اآللية بناء توافق أور

الحوار المتوسطي لحلف حتت عنواف "  Brahim Saidy ابراهيم سعيديىذا باإلضافة إىل دراسة          
 Le Dialogue Mediterranean de l’OTAN avec les pays du" شمال االطلسي مع الدول المغاربية

Maghreb : les limites d’une approche de projection de sécurité   إىل 2012الصادرة سنة ،
العالقات حتت عنواف "  Jean –François Coustilliere لجون فرانسوا كوستيارجانب دراسة أخرى 

 Les rapports Europe – Maghreb en matière de" المغاربي في مجال األمن والدفاع –االوربي 

sécurité et de défense ،يف L’Année du Maghreb  2003، سنة. 
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ىذه األدبيات اليت مت تقدديها دتثل عينة صغرية فقط من أحباث ودراسات ومؤلفات أخرى مقدمة يف         
موضوع حلف مشاؿ األطلسي و األمن يف منطقة البحر األبيض ادلتوسط، وكلها مواضيع ذات صلة وثيقة ببحثنا، 

 وما مت اإلشارة إليو ىو على سبيل الذكر ال احلصر.
 

 إشكالية الدراسة:  .6

 صياغة تستدعي ادلوضوع طبيعة أف لنا بدا الدراسة ىذه من البحث دلرامي واعتبارا تقدـ ما على بناء         
 :التالية اإلشكالية

األمن /القوة /سلم القوى في منطقة البحر األبيض المتوسط ذو األهمية مفاهيم إنطالقا من تحوالت 
 المبادراتكيف يمكن لهذه الثالثية أن تفّسر لنا المنطق الذي يحكم عملية بناء   ،الجيوستراتيجية المتزايدة

 الحوار بين حلف شمال األطلسي و الدول المغاربية؟ كما يبرزهاألمنية في المنطقة  

 وتندرج حتت اإلشكالية الرئيسية التساؤالت الفرعية التالية:        
خاصة يف الفًتة اليت تلت هناية احلرب  ،/ القوة /سلم القوى األمن:ما ىي أىم التحوالت اليت عرفتها مفاىيم -

  الباردة؟ 

 غربادلنطقة ادلتوسطية عموما ويف منطقة  يف / القوة/ سلم القوىاألمن مسائل األمنية احلوارات تناولت كيف -
 ؟خاصة ادلتوسط

 ادلتوسط؟ غرب منطقة يف متجانسة أمنية بنية إقامة ديكن ىل -
قراءة سلتلف احلوارات األمنية ادلطروحة يف ادلنطقة ادلتوسطية ، وىل ديكن احلديث عن إستمرارية يف كيف ديكن -

 الطرح أـ عن حتوؿ يف األطر و اإلبقاء على نفس احملتوى؟
 ومتباينة القدرات حيث من متكافئة غري أطراؼ بني ادلتوسط غرب يف أمين مركب/نظاـ بناء ديكن مدى أي إىل -

 التهديد؟ مدركات حيث من
ادلتوسطي خاصة مع الدوؿ ادلغاربية منوذجا لبناء منطقة سالـ و إستقرار –ىل يشكل حقيقة احلوار األطلسي  -

 أـ ىو تكريس و إستمرارية لنفس النمط الغريب القائم على اذليمنة و الزعامة؟
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 فرضيات الدراسة:  .7
  الفرضيات التالية:من أجل معاجلة اإلشكالية ادلطروحة يتم طرح          

و قدرتو على توظيف التفوؽ يف  /القوة/األمن مفاىيمالطرؼ القوي لتحوالت  استيعابدرجة  ارتفعتكلما -
ميزاف القوى يف ادلنطقة ادلتوسطية كلما شكل ذلك مدخال ىاما لفهم صريورة التفاعالت بني القوى يف ىذه 

 ادلنطقة بالذات.

 انعكساألوريب / احللف األطلسي(  االحتادميزاف القوى يف ادلنطقة ادلتوسطية لصاحل الطرؼ الشمايل)  اختالؿ  -
 على ىندسة ادلبادرات األمنية يف ادلنطقة و حتوؿ الضفة اجلنوبية من طرؼ معين إىل موضوع للمبادرات األمنية.

دلتوسط كلما إجتهت العالقة غرب اوبية لالضعف البنيوي واذليكلي للنسق الداخلي للضفة اجلن ازدادكلما   -
التفاعلية بني ضفيت ادلتوسط ) الشمالية و اجلنوبية( إىل السري  وفق منطق طرفني غري متكافئني يف معادلة القوة 

 وبناء عالقة قائمة على طرؼ مشايل يبادر و يهندس للمبادرات وطرؼ جنويب يتلقاىا فقط.

 الموضوع: اختيارأسباب  .8

االعتبارات  إىل يرجع الدراسة، ذلذه كموضوعبناء ادلبادرات األمنية يف منطقة غرب ادلتوسط   حتليل اختيار        
  التالية:

 إعتبارات ذاتية: . أ

 إليها، ننتمي منطقة حوؿ يدور باعتباره ىي ، ادلوضوع ىذا اختيار وراء الذاتية الدوافع أىم أحد لعل        
 عن فضال ، منها مغاربية -األورو وخاصة متوسطية -األورو الدراسات بالبحث يف  االىتماـ إىل باإلضافة
 . اجملاؿ ىذا يف حبث تقدًن يف و الرغبة ، مبواضيع األمن والقوة والسياسات األمنية الكبري االىتماـ

 إعتبارات موضوعية: . ب

ادلبادرات األمنية وفق الثالثية اليت قمنا فتتمثل يف البحث عن كيفية بناء  أما بالنسبة للدوافع ادلوضوعية،        
فواعلها( ، وحىت األدوار ادلنوطة ب إطارىا، بتحديدىا كإطار حيدد إىل حد كبري موضوع تلك ادلبادرات ) مضموهنا،

روسيا  وذلك بالًتكيز على منطقة البحر األبيض ادلتوسط اليت تشهد تنافسا بني القوى الكربى ) خاصة بني فرنسا،



  مقدمة

 

10 
 

يف ا و الواليات ادلتحدة األمريكية ( من خالؿ زلاولة إسقاط البحث على منوذج من ادلبادرات األمنية ،بريطاني
 ادلتوسطي. –وىو احلوار األطلسي منطقة ادلتوسط الغريب 

 المناهج و اإلقترابات : .9

 ها :من أجل اإلحاطة بادلوضوع و دراستو فإنو سيتم اإلعتماد على رلموعة من ادلناىج أمه           

 لكونو يعد مصدرا لتزويد علماء السياسة  : يظل التاريخ عنصرا مساعدا للتحليل السياسي،المنهج التاريخي
فهو يعد مبثابة حقل للتجارب حيل زلل التجارب ادلخربية اليت تتميز  باألدلة ادلثبتة أو ادلنفية دلنطوؽ النظرية،

أو دلقارنتها  نة للظاىرة الواحدة وما طرأ عليها من تطور،كما يفيد يف الدراسات ادلقار  هبا العلـو الطبيعية.
كما يسمح لنا بفهم  كما أنو يساعد على بناء اإلطار الفكري للتحليل، بغريىا من الظواىر ادلشاهبة ذلا،

أو على األقل  ويسمح بفهم احلاضر، كما يساعد على بناء اإلطار الفكري للتحليل، الظواىر ادلشاهبة ذلا،
 أساسية للوصوؿ إىل فهم ادلتغريات ادلرتبطة باألوضاع القائمة ووزهنا.ىو أداة 

يقدـ تصوره للظروؼ  واحمليط  باعتبارهيكتفي بسرد الوقائع وتكديسها، ولكن  باعتبارهفادلنهج التارخيي ال          
ة يف ادلنطقة األمني، و ذلك يف معرض البحث يف بروز فكرة احلوار اندثارىاالذي حيكم ميالد الظواىر و 

 ادلتوسطي. –ادلتوسط الشمايل واجلنويب، وخاصة احلوار األطلسي  ضفيتالتقارب بني و كذا  ادلتوسطية،

 وىو منهج يتجو إىل مجع البيانات العلمية ادلتعلقة بأية وحدة سواء أكانت فردا أو : منهج دراسة الحالة
وىو يقـو على أساس التعمق يف دراسة مرحلة معينة  .مؤسسة أو نظاما إجتماعيا أو رلتمعا زلليا أو رلتمعا عاما
هبدؼ الوصوؿ إىل تعميمات علمية متعلقة بالوحدة  من تاريخ الوحدة أو دراسة مجيع ادلراحل اليت مرت هبا،

سيتم اإلعتماد عليو يف دراسة حالة الدراسة ادلختارة وىي احلوار و  ادلدروسة وبغريىا من الوحدات ادلشاهبة ذلا.
 ادلتوسطي. -األطلسي 

 يف احلاصل والتطور بالتحّوؿ األمر تعلق سواء ادلعاجلة، يف العلمية لقيمتو ادلنهج ُوظف: المنهج المقارن 
 احلوار مبادرات أىم وأىداؼ مضامني مقارنة يف أو الباردة، احلرب وبعد قبل / القوة/ سلم القوىاألمن ميىامف

 دلا مضامينها يف ادلقارنة وحتمل إال جديدة مبادرة أو جديد مفهـو فربوز،الغريب ادلتوسط يف والشراكة والتعاوف
 .مبادرات من سبقها
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 ،فإنو ديكن اإلعتماد على : اإلقتراباتأما فيما خيص 

 ة للمنطقة ادلتوسطية زلل األمهية اجليوبوليتيكي مساعد على دراسةكمدخل  :الجيوبوليتيكي االقتراب
 ، وكذا البحث يف اخلصوصيات اجليوسياسية اليت جعلت ادلنطقة مركزا جاذبا للقوى الكربى.الدراسة

 يعتمد على الشرح والتفصيل الوصفي للمؤسسة من حيث اذلدؼ من  اقًتابوىو : المؤسساتي االقتراب
إىل جانب عنصر الثقل  عالقتها بادلؤسسات األخرى،  تستخدمها،الوسائل اليت مراحل تطورىا، تكوينها،

إىل جانب اإلعتماد على ادلقاييس األربعة اليت  النسيب للمؤسسة من حيث األمهية والفاعلية والقوة والتأثري.
لقياس مستوى ادلؤسسية)البناء ادلؤسسي وىي: التكيف) ويضم عناصر العمر  صامويل هنتنغتونحددىا 

التطرؽ إىل حلف و ىذا يف معرض  والتماسك. االستقاللية التغري الوظيفي(،التعقيد، العمر اجليلي، الزمين،
 مؤسسة وبناء أمين. اعتبارهمشاؿ األطلسي على 

 حتوي مفاىيم وعناصر تفسر إىل حد كبري مضموف البحث خاصة  اعتبارىا ، علىالمدرسة الواقعية اقتراب
 وادلصلحة و توازف القوى.إذا ما تعلق األمر مبفاىيم القوة 

 التكيف مع احمليط الذي نتواجد فيو يتم و بدوف أدىن شك من  مالحظة أف حيث ديكناإلتصال:  اقتراب
و حىت عند تلقي رسائل من البيئة فإهنا يف  و إرساؿ رسائل، استقباؿمن خالؿ  ،االتصاليةخالؿ العملية 

كما أننا نوجو رسائل إليها، وىكذا حيدث  عليها،الغالب ما تكوف مليئة مبضامني نسعى لفكها والرد 
كما ال ديكن احلديث عن  التفاعل يف اجملتمع، وبني اجملتمع والنظم احلاكمة، وفيما بني ادلنظمات ادلختلفة.

العمليات السياسية بدوف اإلشارة إىل عنصر اإلتصاؿ. وسيتم اإلعتماد على ىذا ادلنهج يف معرض حتليل 
 .االتصاليةعلى العناصر األساسية للعملية  باالعتمادات األمنية يف ادلتوسط عملية بناء ادلبادر 

 صعوبات الدراسة: .10

 طووارتباتو ذا حد يف ادلوضوع حبداثة متعلقة البحث إعداد اعًتضت اليت الصعوبات أغلب إف          
و كذا تشعب ادلوضوع والتطورات ادلتسارعة اليت يعرفها وىو ما جيعل من عملية رصد كل تلك  األمنية، بالدراسات

دلثل  إعالمي -صحفي طابع ادلتغريات ومتابعتها بصفة دورية أمرا بالغ التعقيد. إىل جانب وجود لتحليالت ذات 
 مت التعامل معو الذي األمر وىو ،يةىذه ادلواضيع وكذا يف تتبعها لألحداث والتطورات اجلارية يف ادلنطقة ادلتوسط

 من خالؿ العمل على التنويع يف ادلراجع باللغات الثالث ) العربية، الفرنسية، اإلجنليزية(. ادلستطاع قدر
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 تقسيمات الموضوع: .11

 :فصوؿ ثالثة من مكونة حبث خطة على االعتماد مت ادلطروحة، اإلشكالية على لإلجابةيف زلاولة           

يتم التعرض جملموعة من ادلفاىيم  "،بناء ادلبادرات األمنية: مقاربة معرفيةو الذي جاء حتت عنواف " األول:الفصل 
 إىل جانب البحث يف مركزية ادلفهـو األمين يف سلتلف النظريات، األمن، مفهـو احملورية يف الدراسة وعلى رأسها

بأىم و أبرز ما كتب يف الدراسات  انتهاءالتأملي و –التفسريي مروا بادلنظور التكويين  –بدءا بادلنظور العقالين 
إىل مفهـو القوة و طرح  االنتقاءليتم بعدىا  األمنية و ىي دراسات ادلنظور التوسعي مع مدرسة كوبنهاجن.

لقياس القوة، وىو األمر  أدواتإشكالية تطور ادلفهـو يف حد ذاتو وكذا احملاوالت األكادديية القائمة من اجل طرح 
ليتم بعد ذلك البحث يف إشكالية  حنو مزيد من التعقيد و التعدد. اجتاىهاالذي حتم التعرض لتحوالت القوة و 

األوؿ خصص  مستويني، ، من خالؿسلم القوى و رسم ادلبادرات األمنية يف العالقات الدولية /بني القوة العالقة 
 Communicationاإلتصاؿ  اقًتاب، وىنا مت اإلعتماد على القوة و سلم القوىفك اإلرتباط بني عامل ل

Approach  االتصاليةهبدؼ إعطاء وصف لتلك العملية على أساس أهنا تعتمد إىل حد ما على عناصر العملية. 
" أورغانسكي "وفق حتليالت كل من دراسة سلم القوى يف العالقات الدوليةلأما ادلستوى الثاين فتم ختصيصو 

A.F.K. Organski   روبرت غبلن  كذا وRobert Gilpin  دورة القوىمنوذجو "و". 
 استهاللومت  "،ادلضامني والفواعل ادلتوسط:اذلندسة األمنية يف حوض البحر األبيض  محل عنواف" :الفصل الثاني

، اجليوسًتاتيجية للبحر األبيض ادلتوسطاألمهية يف حبثت  دراسة جيوسياسية من خالؿ للفضاء ادلتوسطي بالتعرض
األمهية تغفل أيضا تناوؿ كما  .امتميز  افضاء جيوسياسياليت جتعل منو ادلتوسط الغريب خصوصية وكذا يف 

على إعتبار أف فواعلو معنية باحلوار األمين مع حلف مشاؿ األطلسي زلل الدراسة.  للمغرب العريب االسًتاتيجية
من خالؿ حجم ادلبادرات  يمنة القوةذل هاسيعامل األمن و تكر دلأوروبا راسة كيفية رسم لد االنتقاؿليتم بعدىا 

       األوريب و مرورا بادلنتدى ادلتوسطي ،دوف إغفاؿ مسار برشلونة  –ادلطروحة يف ادلتوسط ،بدءا باحلوار العريب 
بعدىا مت  و (.5+5)من أجل ادلتوسط و رلموعة حوار مخسة زائد مخسة  االحتادو سياسة اجلوار األوربية ، وكذا 

تعدد ادلستوى ادل:اثننيالتوجو للبحث يف مكانة ادلغرب العريب ضمن اذلندسة األمنية يف ادلتوسط من خالؿ مستويني 
"ادلركب األمين" األدوار ادلنوطة بكل طرؼ يف كما أف (.Bilatéral) ستوى ثنائيو ادل ،(Multilatéral) األطراؼ

تبلور فكرة احلوار األمين يف عنصر و كاف  أخذت ىي األخرى حيزا ىاما يف حتليل ىذا اجلزء. دلنطقة غرب ادلتوسط
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التحوالت اإلشارة إىل إنطالقا من  أخر العناصر اليت مت البحث فيها، ادلتوسط وتطور السياسة األمنية األوربية
السياسة األوربية يف منطقة وربطها بربوز و تطور  ،فًتة مابعد احلرب الباردةاألمنية يف منطقة البحر ادلتوسط يف 

 ، إىل جانب الوجود األمريكي يف ادلنطقة.  البحر ادلتوسط
ادلتوسطي : توجو حنو الشراكة أـ تكريس  –احلوار األطلسي جاء ىو األخر حامال لعنواف " الثالث:الفصل 

من  االنتقاؿإشكالية وطرح ، ادلتوسطي –مفهـو احلوار األطلسي الدراسة يف  وفيو حبثت"، للهيمنة بوسائل جديدة
 –إطالؽ احلوار األطلسي منذ األوىل تبدأ  يف ىذا احلوار، وىنا تربز مرحليتني ىامتني، احلوار إىل الشراكة

           قمة إسطنبوؿ األطلسية و رفع احلوار إىل مستوى الشراكة والثانية مع، (2004-1994ادلتوسطي إىل قمة براغ )
ادلتوسطي و /أو  –ليتم بعدىا مناقشة ادلعضلة األصعب اليت وقع فيها احلوار األطلسي  (.2004-2014)

على صورة  ادلغاريب، وىي وجود سياسات أطلسية مغاربية متباينة و تأثريات التدخل األطلسي العسكري يف ليبيا
ادلتوسطي يف  –مستقبل احلوار األطلسي إىل البحث يف  االنتهاءليتم  حللف أوال وعلى ادلسار ادلستقبلي للحوار.ا

 يف منطقة البحر ادلتوسط. سلاطر تعدد ادلبادرات األمنية، واليت يأيت على رأسها ظّل ادلغريات اإلقليمية و الدولية
ادلتوسطي يف ادلدى ادلتوسط أخذت ىي األخرى نصيبا –األطلسي كما أف زلاولة طرح الرىانات اليت تنتظر احلوار 

 يف ختاـ البحث.



 

 

 

 

 

 الفصل األول:

 معرفية بناء املبادرات األمنية: مقاربة
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( مباحث يتناكؿ الفصل األكؿ عملية بناء اظتبادرات األمنية من خالؿ مقاربة معرفية 04من خالؿ أربعة )
للمفاىيم ك العناصر األساسية للدراسة، بدءا بالتعرض ظتفهـو االمن ك حتوالتو اظتختلفة التطرؽ تستهدؼ باألساس 

ك كذا إبراز أىم اإلجتاه النظرية اليت تناكلت اظتفهـو ك تابعت حتوالتو اظتختلفة، مركرا مبفهـو القوة كما لو مكن أقتية 
القائم بُت مفاىيم القوة ك سلم القول ك عملية كموقع يف حقل العالقات الدكلية، ك انتهاء مبحاكلة فك اإلرتباط 

 بناء اظتبادرات األمنية.
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 األمن. في مفهوم المبحث األول: 

 مفهوم األمن ودالالتو. المطلب األول:

 كتابات يف أساسي حبث ػتور يشكل باعتباره الدكلية الدراسات يف كربل أقتية األمن موضوع لتتل      
 .تطبيقي كالثاين ،أكادنتي األكؿ :مستويُت يف األقتية ىذه حصر كنتكن الدكلية، العالقات دارسي كاىتمامات

 األطر يف حبثي كربنامج األمن موضوع مركزية خالؿ من األقتية ىذه فتتجلى األكاديمي المستوى على     
 يف لالنطالؽ منهجية ارتكاز نقطة كونو إىل إضافة الدكلية، للعالقات كاظتعاصرة الكالسيكية النظرية كاظتقًتبات

 العاظتية السياسة كعمليات إحدل تركيبات ىو فاألمن اظتتعاقبة، الدكلية التحوالت لتفسَت األمثل اظتنظورات دراسة
 .الدكلية العالقات يف الكربل النظرية االجتاىات شىت بُت ضمنية ظتناظرة ػتورنا تشكل اليت

 داخليا األمنية لبيئتها الدكؿ إدراؾ مدل خالؿ من األقتية ىذه تتجلى التطبيقي المستوى على بينما     
 اهتكإمكانا اهتمقوما إىل استنادا تعارضي أك توافقي بشكل األمنية اهتمنظوما صياغة على ذلك كانعكاس ،كخارجيا
 .الدكيل النظاـ يف بتموقعها كارتباطا الداخلية

        معريف ضبط إىل مفتقرا األمن مفهـو ظل التطبيقي، ك األكادنتي اظتستويُت على األقتية ىذه رغم لكن     
 .كثرائها اظتيداف ىذا يف اظتختصة الدراسات تعدد رغم ثابت معٌت حتديد إىل الوصوؿ عدـ ،كبالتايل إرتاع حىت ك

 :اثنُت سببُت إىل الغموض ىذا إرجاع نتكن أكلية كبقراءة     

 مضامُت حوؿ الباحثُت بُت توافق الال ضتالة كتكريس اظتتخصصة األمنية األدبيات يف مشًتكة أرضية غياب 1-
 .حتقيقو كأشكاؿ لألمن اظتهددة اظتصادر كأيضا لو اظتكونة كاظتتغَتات اظتيداف ىذا

 .خصوصا األمنية الدراسات حقل كيف عموما الدكلية العالقات يف التنظَت عملية يطبع الذم النظرم التواتر 2-

 إىل تصل اليت– اظتعرفية للقطيعة مباشر انعكاس ىو لألمن ثابت مفهـو حوؿ إرتاع كجود عدـ فإف كعليو       
 .اظتوجودة األمنية اظتقاربات بُت كحىت الدكلية العالقات يف الكربل كاظتدارس النظريات بُت– الوجودم الصراع حد
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ن ظتإف مفهـو األمن ليس من اظتفاىيم السهلة تعريفها، كليس من اظتفاىيم اظتتفق عليها بصورة عامة، كإنو       
الصعب إعطاء تعريف ػتّدد ظتا تعنيو كلمة األمن، شأهنا يف ذلك شأف الكثَت من الكلمات اظتتداكلة اليت تفتقر إىل 

 تعريف ػتّدد عتا نتكن تقديره بشكل قاطع.

 (03)أنو مفهـو معقد، كينبغي لتعريفو اإلحاطة بثالثة عناصر (Barry Buzan) باري بوزانذلك يرل  كيف     
، كمركرا باألبعاد اظتختلفة لو، كانتهاء بالغموض كاالختالؼ الذم  على األقل، بدءا بالسياؽ السياسي للمفهـو

 .1يربط بو عند تطبيقو يف العالقات الدكلية

 (.طالحااص.مفهوم األمن ) لغة و 1

الدراسات كاظتعاجم اللغوية العربية كاألجنبية تناكلت كلمة )األمن(، فجعلتو مرادفا للطمأنينة، أك نقيضا 
كىذه  ك يتعلق استخدامها عادة بالتحرر من اطتطر أك الغزك أك اطتوؼ..2اطتطر النتفاءللخوؼ أك مساكيا 

 (Booth) بوثفعملية التحرر تلك كصفها كل من  خر،مفردات ليست مًتادفة، كمدلوؿ كل منها متتلف عن اآل
تحقيق األمن المستقر إال إذا امتنعوا عن حرمان ال يمكن لألفراد و المجموعات « بأنو (Wheeler) ويلرك 

  .3 » منو، ويتحقق ذلك إذا نظر إلى األمن على أنو عملية تحرر اآلخرين

تقليديا، مبفهـو الدكلة اليت دتثل الوحدة الرئيسية يف  ارتبط مفهـو األمن يف دراسات السياسة الدكلية،
 Thomas توماس ىوبزحيث اعترب األمن أحد أسباب نشأة الدكلة، فقد ميز  سياؽ النظاـ الدكيل،

Hobbes بُت حالة اجملتمع ك حالة الطبيعة، كاعترب أف األفراد يف النظاـ الداخلي يعيشوف )حالة اجملتمع(،بينما
ة الطبيعة( يف العالقات الدكلية، كالبحث عن األمن دفع البشر إىل اإلـتراط يف غتتمعات من تعيش الدكلة )حال

أف  Hobbes ىوبزك يعتقد  " ، تتخلى مبوجبو عن حرياهتا لصاحل سلطة مركزية مشًتكة.اجتماعيخالؿ " عقد 
كبذلك فإف األفراد أككلوا  )الدكلة( قد أنشأت من اجل زتاية الشعب ضد العدكاف اطتارجي، ىذه السلطة اظتركزية

                                                             
1 Barry Buzan, « Is International Security Possible? », Paper Presented at: New Thinking about 
Strategy and International Security (conference), edited by Ken Booth, London: Harper Collins 
Academic, 1991, P.31. 

 .29-28،ص.1985، القاىرة: دار النهضة العربية،واألمن الجماعي الدولياألمن القومي ؽتدرح شوقي مصطفي كامل،   2
مركز اطتليج لألحباث،  :، ديب عولمة السياسة العالمية،يف : جوف بيليس ك ستيف شتيث ،  » األمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة « جوف بيليس ،  3

 .414،ص.2004
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.ك رمبا ال يزاؿ ىذا التصور قائما يف معظم الدكؿ، لكونو مصدرا من مصادر شرعية 1للدكلة مسألة زتاية أمنهم
 السلطة، كسببا للوالء العاـ عتا.  

لظركؼ اظتكاف من السمات األساسية اليت يتصف هبا مفهـو األمن شتة التغَت، فهو حقيقة متغَتة تبعا 
بل ىو مفهـو ديناميكي يتطور  داخلية كخارجية، فمفهـو األمن ليس مفهوما جامدا، العتباراتكفقا  كالزماف،

بتطور الظركؼ، كيرتبط ارتباطا كثيقا باألكضاع كاظتعطيات كالعوامل احمللية كاإلقليمية كالدكلية، فاألمن حالة حركية 
 (.الستاتيكيةديناميكية مركبة ال تتصف باصتمود ) 

، بُتيبارز  اجتاىُتنتكن التمييز بُت  خر آكتقليدي  اتجاه ن يف حالة التعرض للتطور التارمتي عتذا اظتفهـو
 معاصر.

 :األمن مفهوم في التقليدي االتجاه . أ

 منهج إىل حباجة ك بذلك نكوف ،ك متغَتاهتا الدكلية البيئة طبيعة إىل استندت لألمن اظتفاىيمية الصياغة
، عتذا العميقة اظتدلوالت الستخراج التارمتي التحليل  إىل صورىا إحدل يف تشَت اليت الدكلية فالعالقات اظتفهـو

 تعطينا تنازعية،-سلمية ال أك تعاكنية-سلمية طبيعتها كانت أيا الدكيل النظاـ كحدات بُت القائمة العالقات تلك
 : مركزيتُت نقطتُت يتضمن التقليدم لألمن مهما إطارا تفاعالهتا كأفتاط بإفرازاهتا

 .كالدكؿ اجملتمعات تواجهها اليت التحديات طبيعة 1-

 .التحديات ىذه مع كالتفاعل التعامل طبيعة 2-

 .حتقيقو كآليات مفهومو ضبط قصد لألمن الدكلية البيئة استعراض تلـز اظتنهجية فالضركرة كلذلك

 بذكر بركز أم اصتماعي األمن إىل اطتاص األمن من االنتقاؿ لكركنولوجيا السوسيولوجي التأصيل بداية
 يوجو طبيعيا دافعا شكلت األمن مسألة بسبب أف كانت كمعناه األمن مفهـو حتديد يف اعتيكلي اصتانب تشكل
 ما كىذا كالضرر، اطتوؼ ضتالة كبديل كاالستقرار السلم توفَت بغية البشرية فجر منذ تمعاتجملكا األفراد سلوؾ
  .اظتلحة األمنية للحاجة نتيجة أكرب اجتماعية تكتالت إىل األفراد النضماـ أساسيا مربرا شكل

                                                             
 .54-52.ص ،ص1986حسن نافعة، القاىرة: دار اظتستقبل العريب،:تررتة  ،العالقات الدولية سوسيولوجيامارسيل مَتؿ،   1
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 الوطنية الدكلة ك اليت كرست ـ 1648 عاـ  Westphalia ستفاليااو  اتفاقية كمنذ آخر صعيد على
باإلمكاف  يكن مل الدكيل، النظاـ يف ك احملورم األساسي اظتكوف اهنلكو  الدكلية العالقات يف أساسية حتليل كوحدة

 كاضتضارية كالبشرية اصتغرافية التباينات برغم الوطنية الدكلة عن مبعزؿ الدكلية العالقات كديناميكية حركية فهم
 أقصى على أك الوحدة ىذه داخل إنطالقا من األمن يفهم أف البد كاف كلذلك .الدكؿ طبيعة يف كاالقتصادية

 اليت العليا للسياسة كموضوع األمنموضوع  اندرج كىنا  األخرل، الوحدات مع اظتباشر دتاسها حدكد من تقدير
 .أمنها لتحقيق اظتناسبة االسًتاتيجيات لرسم كاظتوارد اإلمكانيات بتسخَت للدكلة، كالقومي الوطٍت التوجو تصيغ

 بُت ما " مبنظار ذلك إىلبالنظر  سواء حكومينا التزاما باألساس نتثل بكونو األمن عرؼ لذلك نتيجة
 كاضتقيقة .القومي األمن دائرة يف األمن حصر يتم أف غريبا يكن مل عليو ك ." دكاليت داخل " مبنظار أك " دكاليت

 متص فيما أمٍت مفهـو لتحديد أمنية مشكلة خلق حد إىل كالعنيفة القصول حدكده يف يصل كاف االلتزاـ ىذا أف
 عاـ كاألرجنتُت بريطانيا بُت اضترب ذلك على ككمثاؿ داخلية، باضطرابات األمر تعلق ما إذا خاصة الدكؿ،

 العاـ الرأم اجتاىات لصرؼ خارجية مواجهة كانت اليت Falkland الفولكلند أك ملفناس جزر على 1982
 .الداخلية اظتشاكل عن

 مهتكؽتتلكا اظتواطنُت بتأمُت اطتاصة اإلجراءات عن للتعبَت أستخدـ ما كثَتا الضيق، مبفهومو فاألمن إذف
 اظتتعلقة اإلجراءات ليشمل بعد فيما اظتفهـو ىذا ليتطور ،نتكن أف دتسهم اليت احملتملة األخطار ضد الدكلة داخل

 كعقد اظتسلحة القوات كتشكيل الداخل يف الوقائية باإلجراءات بدءا الدكؿ من غَتىا مواجهة يف بالدكلة
 .1أمنها لتحقيق إكتابية بإجراءات الدكلة قياـ حد إىل العسكرية األحالؼ

 افًتاضُت على يقـو كاف يف ىذه الفًتة األمٍت اظتفهـو بناء أفتبُت  من خالؿ العناصر السابقة نتكن
 :كقتا أساسُت،

 دتثلو الذم اطتارجي اطتطر من أم األمنية التحليل كحدة حدكد خارج تفهمكانت  األمٍت التهديدطبيعة  .1
 .األخرل الفواعل

 العسكرم األسلوب على باالعتماد للبقاء الدكؿ تسعى كلذلك عسكرية، صفةذك ىو  األمٍت التهديد جوىر .2
 .اظتباشرة التهديدات ىذه للرد كمواجهة

                                                             
 .7.ص ،1976 القاىرة، جامعة :القاىرة ،الخارجي للفضاء القانوني والنظام الدولة أمن ،صادؽ اجمليد عبد  1
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 على أهنا : اآلمنة األمةىذا الطرح حينما عرؼ  إىليبدك أقرب  Lippman ليبمانف الذم قدمو يالتعر 
 بقيمها حيةضبالت مهددة أو خطر حالة في تكن لم إذا ما حد   إلى -منآأي في وضع  –منة آتعد األمة  "

 خالل من قيمها تصون أن التحدي واجهت إذا وبمقدورىا الحرب، تجنب في ما رغبت إذا األساسية
 .1"الحرب تلك في االنتصار

اضتفاظ على األمن كحتقيقو كمن خالؿ مقدرة الدكلة على  القوة العسكرية أساستكوف  ،كفق ىذا اإلجتاه  
لوجود عدكو خارجي تستدعي ضركرة  مرادفاالتقليدية األمن يف صورتو  يكوف ك عليها. أم ىجـو عسكرم صدّ 

 األداة العسكرية للدكلة. على اعتمادامنعو من بسط نفوذه  البقاء ىزمو أك

 أف الوسيلة باعتبارلذلك يفهم كيف يتم الربط ضمن ىذا االجتاه بُت متغَتم األمن كالقوة العسكرية 
القومية  كعدـ الفصل بينهما ىو إعماؿ للسيادة،العسكرية ىي األداة الرئيسية لتحقيق األمن اطتاص بالدكؿ 

مرتبطا بوجود تفكَت  كزتاية للدكلة من التهديدات اطتارجية، حيث أف إستخداـ القوة العسكرية دائما ما يكوف
إىل القوؿ إف جوىر العملية األمنية  Frank Trager  بفرانك تريجرعدكاين على كياف الدكلة، األمر الذم يدفع 

 . Care Valuesىو زتاية القيم القومية اضتيوية 

 اإلتجاه المعاصر لمفهوم األمن: . ب

 كجوىر شكل مست اليت كالتغَتات التطورات بطبيعة أساسا األمن مفهـو حتديد يف اظتعاصر االجتاه ارتبط
 خالؿ من االجتاه ىذا مضامُت استيعاب نتكن النظرية الناحية من ك .عنها نتجت اليت كاإلفرازات الدكيل النظاـ

 :األمنية الدراسات يف جوىرية دالالت تشكل اليت التالية، العناصر إىل االقًتاب
 (.االجتماعية االقتصادية، ،السياسية) اظتباشرة الدكلية التحوالت صورة -
 .اكأمنيّ  اقيميّ  اقتصاديا، التحوالت ىذه فرضتها اليت كالرىانات التحديات -
 .األمن ظتفهـو الرئيسية التطورات -

 بُت كالًتابط التشابك حالة تزايد إىل الباردة اضترب بعد ظتا الدكيل النظاـ شهدىا اليت التحوالت أدت لقد
 ىذه أىم كمن .اظتتبادؿ االعتماد ظاىرة تبلور خالؿ من الدكلية العالقات يف األساسية التفاعل كحدات

 2:اإلشارة إىل نتكن  التحوالت،

                                                             
 .421،ص.2004مركز اطتليج لألحباث،  :، ديبعولمة السياسة العالميةجوف بيليس ك ستيف شتيث ،  1
 .48-46، ص ص.1985، الكويت: منشورات ذات السالسل، العالقات السياسية الدولية: دراسة في األصول والنظريات ،إشتاعيل صربم مقلد  2
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 كمرد ،كاإلقليمية الدكلية اظتنظمات جانب إىل استثناء بدكف كاظتناطق الدكؿ رتيع إىل الدكيل النظاـ ىيكل توسع .1
 ما خلفتو موجة التحرر اليت عرفتها الشعوب اظتستعمرة. ذلك

 االسًتاتيجية كاظتناطق اعتامشية اظتناطق بُت النسبية الفوارؽ تقلصأدل إىل  كاظتواصالت االتصاؿ كسائل يف التقدـ .2
  .الدكؿ اسًتاتيجيات غتمل يف التأثَت حيث من

شكلت  جديدة حتديات إكتاد يف -كبَت بشكل-ساىم  الدكيل اظتشهد ميز الذم كالتعقيد تشابكال ىذه
 مع كيتكيف جهة، من اظتتسارع التحوؿ كحجم يتناسب لألمن أكسع مفهـو إكتاد لضركرة مسرعة إضافية مداخل

 .أخرل جهة من الدكلية البيئة فرضتها اليت اصتديدة الرىانات
جون ك John Burton  بيرتون جونمن خالؿ العنصرين التاليُت، لكل من  قراءتوىذا التحوؿ نتكن 

 ، حيث : John Hertz ىارز
  بيرتون لجونبالنسبة John Burton بأعداد يعرؼ يعد كمل اظتعلوماتية الثورة مع تعريفو تغَت قد األمن 

 مصادر على اضتصوؿ منع أك اضتصوؿ على بالقدرة بل اظتناسبة، اللحظة يف نشرىا نتكن اليت القوات
 .1اظتهمة اظتعلومات

  ىارز جونحسب تعبَت John Hertz   ( حتديات رئيسية، 03ثالثة )  أماـالدكلة القومية كجدت نفسها
 :2كىي

 دكلة كل جعلت حبيث الدكؿ، بُت اظتتبادؿ االعتماد فكرة الصناعية الثورة جسدت :االقتصادي التحدي . أ
 كضع اظتتبادؿ االعتماد كىذا ،السلعية منتجاهتا  كتسويق مستلزماهتا لتوفَت األخرل الدكؿ إىل ماسة حباجة
 .األخرل الدكؿ سلطة حتت دكلة لكل االقتصادم األمن

 القيم تسلل منع على قادرة كبَت حد إىل القومية الدكؿ كانت التقنية الثورة قبل حىت :القيمي التحدي . ب
 الداخلية األفكار توجيو على قادرة السلطة كانت ك ا،هتغتتمعا داخل إىل ة اظتضاد كاإليديولوجيات كاألفكار

 .السلطة حتددىا منطلقات من اظتواطنُت أذىاف يف تتشكل الدكلية البيئة حركية أف بل اطتاصة، لرؤيتها طبقا
 ما أماـ كاألفكار، القيم تسلل من اإلقليم زتاية جعلت االتصاالت، غتاؿ يف خاصة التكنولوجية الثورة أف غَت

 .القومية الدكلة على مستحيل شبو أمرنا الثقايف بالغزك يسمى
 

                                                             

 .48 .ص ، 2004 ،نوفمرب 100 :العدد األكسط، شؤكف غتلة ، " المغلولة الدولة : العولمة تحوالت في الدولية السيادة  " حيدر، ػتمود 1 
 .85ص.الرابع، العدد الدكلية، للعالقات اصتزائرية اجمللة ، " الدولية العالقات على التكنولوجيا تأثير " اضتي، عبد كليد  2
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 :1يلي كما كىي أساسية، أبعاد أربعة يف يتجسد :األمني التحدي . ت
 مفهـو تتجاكز الدكلية اضتياة جعل النوكية، األسلحة غتاؿ يف خاصة العسكرم اظتيداف يف التكنولوجي التطور .1

 فوجود .اضتدكد حرمة مثل التقليدية الدالالت من ينطلق القومي األمن مفهـو يعد فلم .التقليدم األمن
 التكنولوجيا مقدكر يف أصبح مث كمن العامل، يف دكلة ألية أمنيا ديداهت يشكل -ذاتو حد- يف النوكم السالح
 .االسًتاتيجي التخطيط يف كاظتكاف الزماف مفهومي تلغي أف النوكية

 اظتستقبلية، الدراسات بعض تشَت كما حيث األمنية، الناحية من " تقوقعا" أكثر أصبحت القومية الدكلة إف .2
 التهديدات لتزايد نتيجة جدا قصَتة زمنية فًتات يف النوكية األسلحة دتتلك أف الدكؿ بعض بإمكاف فإنو

 .األمنية
 عتذه نتكن إذ الصناعية، األقمار تطور مع السيما كبَت شك موضع أصبح للدكلة الداخلي األمن إف .3

 .األخرل للدكؿ العسكرية اإلمكانيات أدؽ على األحياف من كثَت يف تتعرؼ أف التكنولوجيا
 كاف فقد العسكرية، األحالؼ كدالالت مفهـو يف تغيَتا أحدث قد األسلحة، غتاؿ يف التكنولوجي التطور إف .4

 توازف يف اسًتاتيجي خلل حدكث إىل يؤدم معُت حلف من االنسحاب غترد أك آلخر حلف من االنتقاؿ
 الدكلة فامتالؾ التقليدية، االسًتاتيجية القيمة تلك لو يعد مل اآلف األحالؼ من االنسحاب كلكن القول،
 من النوكم للسالح اعتائلة التدمَتية القدرات مع خاصة ، بأكملو حلف لتحدم يكفيها قد النوكم السالح

 .التدمَتيُت كالنطاؽ اظتدل ككذلك التصويب يف الدقة ناحية
 .دالالت مفهوم األمن.2     

 :رئيسية دالالتيقـو باإلستناد إىل أربعة  اظتعاصر االجتاه ضمن األمن فهـوتناكؿ ظت
 : األمنية الحالة إدراك في النفسي البعد . أ

 جتد شعورية حالة أنو أم للتهديد، زكاال ك اطتوؼ من حتررا على أساس أف يعٍت األمنتصور من  ينطلق
 .تمعاتجملكا األفراد بشعور تتعلق أمنيةو  ذاتيةو  أماـ نكوف كلذلك كالبقاء، الوجود ديدهت عن مبنأل فيها نفسها الدكلة

 نفراديةاال سياقاتغتموعة من ال داخل يتم األمن مفهـو إدراؾ أف ىي ىنا ندرجها أف نتكن مالحظة أكؿ لعل ك
 كوفمان من كل البعد كتابات ىذا ضمن تصنف أف كنتكن رتاعية، أك مشًتكة مسارات ضمن كليس

Kaufmann األمنية، كالدراسات األمن موضوع عاصتت  اليت النظر كجهات تعدد من الرغم على بأنو رأت اليت 

                                                             
 المرجع نفسو.  1
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 Lincoln لينكولن كتابات ىنا تندرج كأيضا اطتوؼ، من التحرر ىو مشًتؾ قاسم عند جوىرىا يف تلتقي اهنأ إال
 على فيو قادرة كضع يف الدكلة تكوف أف يعٍت نسيب مفهـو ىو القومي األمن إف: " الصدد ىذا يف يقوؿ الذم 

 بالتحرر يشعركف أفرادىا جتعل اليت كالبشرية اظتادية القدرة دتتلك اهنأ أم العدكاف، ضد كجودىا عن كالدفاع القتاؿ
 .1"الدكيل األمن حتقيق يف كمساقتتها الدكيل مركزىا يضمن مبا اطتوؼ من

 اإلنساف لتقق مل ،الذم رأل بأنو إذا A.Maslow  أبراىام ماسلوكما نتكن اإلشارة إىل حتليالت 
 أم إؾتاز حينها يستطيع كلن كالتهديد، اطتوؼ من عامل إىل -نظره يف- كلو العامل استماؿ األمن إىل حاجتو
 حد على الكمالية اضتاجات أك اظتعرفة حاجات أك الذات حتقيق كحاجات ارتفاعا أكثر مستول ذات حاجة
 اإلنسانية. للحاجيات تصنيفو عند هتعبَت 
 ن البعد األمني:البعد السياسي في تكو   . ب

 بالشكل كاستعمالو تعريفو إىل الدكلة دؼهت إذ سياسية، كأبعاد بدالالت األمن مفهـو ارتبطىنا ؾتد أنو 
 قبل من كحىت اطتارجية، التدخالت من اضتيوية اظتصاحل كصيانة الكياف كحماية كربل سياسية أىدافنا لتتوم الذم

 الذم بالشكل اطتارجية السياسة أىداؼ عن تعبَتية صورة ىو لألمن االقًتاب أف أم .الداخلية التهديدات
،    الدكلية السياسة يف الرئيسية البحثية األجندة ضمن األمنية الدراسات تصنف اليت النظرية الفلسفة مع ينسجم

 .للدكلة العليا السياسة سلم يف كأكلوية لألمن احملددة الواقعية التصورات لنجاعة استمرار يفك 
 كزتايتها السياسي، كاستقالعتا الدكلة أراضي سالمة أنو على ببساطة األمن يعرؼ البعض أف ؾتد لذلك

 مصلحتها حتقيق من الدكلة تتمكن لكي اظتالئمة الظركؼ إلكتاد اطتارج من أك الداخل يف التهديدات من
 .2الوطنية

 البعد التنموي في تشكل القيمة األمنية: . ت
 Robert  مكنامرا روبرتكيعترب  إنطالقا من أف التنمية ػتدد أساسي يف تشكيل القيمة األمنية،

Macnamara  إخراجو من ػتاكلة يف ،"لألمن التقليدم االجتاه" أصحاب منتقدم كأكثر الطرح ىذا ركاد أحد 
 أفتاط بُت التفاعلية العالقة رصد خالؿ من فيها حصرت اليت الضيقة العسكرية الدائرة من األمنية الدراسات

 فهو لذلك خارجيا، للدكلة األمنية كالتوجهات داخليا، كالسياسي االقتصادم الصعيدين على متقدمة تنموية

                                                             
 الدكلية، العالقات يف اظتاجستَت لنيل شهادة مقدمة رسالة ،الجديدة الدولية التحوالت ظل في المتوسط األبيض البحر حدود في األمن العايب، الدين خَت  1

 .8ص. ، 1996-1995 ،ك اإلعالـ السياسية العلـو كلية اصتزائر، جامعة
 .67 .ص ،1985 بدكف دار نشر، :القاىرة ،الدولي الجماعي واألمن القومي األمن كامل، مصطفى شوقي ؽتدكح  2
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وإن   العسكري النشاط ىو ليس واألمن يتضمنها، كان وإن العسكرية المعدات ىو ليس األمن إن" :يقوؿ
 ىناك تنمية توجد لم فإذا أمن، ىناك يكون أن يمكن ال التنمية وبدون التنمية يعني األمن إن يشملو، كان

 .1"صعبا أمرا يصبحان واالستقرار النظام فإن منها، أدنى درجة األقل على أو داخلية
 على ركزت اليتCaroline Thomas  توماس كارولين كتابات السياقات ىذه ضمن تصنف كما

 تأمُت معاين يف كلكن كحده، للدكلة الداخلي األمن مبعٌت األمن تعرؼ عندما الوطٍت لألمن االقتصادية األبعاد
 جوانب من مهما جانبا يعد األساسية اإلنسانية االحتياجات توفَت أف كما كالتجارة، كاظتاؿ كالصحة الغذاء نظم

 الطبيعية، الكوارث إىل باإلضافة البيئة كتقويض األمن اتساع إىل Jessika جيسيكا يدعو كما 2.الوطٍت األمن
 .3للسكاف األساسية االحتياجات لتلبية إضافة البيئية، كاظتصادر الدنتغرافية القضايا ليشمل

 األمنية:البعد اإلجتماعي و القيمة  . ث
 Les Formes" للدفاع البديلة األشكال" دراستو يف John Galtung غالتونغ جون بُّت 

Alternatives de Défense اليت االجتماعية البيئة تأثَتات عن معزكال يعد مل للدكؿ األمٍت البناء أف كيف 
 .العاـ اصتماعي التمرد أك تعاكف الال من حالة بإكتادىا القومي، األمن على تؤثر

األمن يضل متميزا بكونو من اظتفاىيم اظتركبة، حيث ؾتد أف ىناؾ مفهـو ضيق ك أخر كاسع لألمن، 
فاألكؿ يتضمن غتموع اإلجراءات اطتاصة بتأمُت األفراد داخل الدكلة ضد األخطار احملتملة، أم غتمل السياسات 

بوضع القوانُت  ،كاستقاللولقرار السياسي اليت ترمي إىل توفَت اضتماية كاألمن لألفراد، ككذا ضماف حرية ا
زبيغنيو بل إف  يف ظل كجود سلطات قائمة على تنفيذ تلك القوانُت، كالتشريعات اليت تكفل ىذه اضتماية،

تلك السلطات حُت طالب بًتكيز مهمة تأمُت الدكلة كاألفراد  اختزؿقد  Zbigniew Brzezinski بريجنسكي
 التزامعلى  انطوىسيكون الوضع األمني مثمرا أكثر إذا يف أجهزة االستخبارات القومية، كيف ذلك يقوؿ : " 

 .4"تنظيمي ومالي بتحسين القدرات اإلستخباراتية القومية

                                                             
 .125،ص.1970 كالنشر، للتأليف العامة اظتصرية اعتيئة :القاىرة شاىُت، يوسف :تررتة ،األمن جوىر مكنمارا، ركبرت  1
 اصتزائر، ،" الراىنة الدكلية كالتحوالت الدكلة الوطنية " حوؿ األكؿ الدكيل اظتلتقى أشغاؿ عن ،" الراىنة الدولية التحوالت ظل في الوطني األمن " شليب، ػتمد  2

 . 2003 ،كاإلعالـ السياسية العلـو كلية اصتزائر، جامعة
3
 Ken Booth and Steve Smith, International Relations Theory Today, Cambridge University Press, 

1995, PP.180-183. 
 .24،ص.2004، تررتة : عمر األيويب، بَتكت : دار الكتاب العريب،: السيطرة على العالم أم قيادة العالم االختيارزبيغنيو بركتنسكي،   4
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اإلستقالؿ السياسي للدكلة ك سالمة أراضيها، كضماف " الواسع فيشمل كل ما لتقق األمنأما مفهـو " 
فهو يشمل حتقيق األمن ببعديو الداخلي كاطتارجي، أم  اإلجتماعي الداخلي. اإلقتصادم ك اإلستقرار السياسي ك

أنو تأمُت كياف الدكلة ك اجملتمع من األخطار اليت هتددىا داخليا كخارجيا، كتأمُت مصاضتها ك هتيئة الظركؼ 
 .1إجتماعيا لتحقيق األىداؼ ك الغايات اليت تعرب عن الرضا العاـ يف اجملتمع ة إقتصاديا كاظتناسب

 People, States andوالخوف والدول الشعب " اظتعنونة دراستو يف Barry Buzan بوزان باري

Fear"  كبيئية كغتتمعية كاقتصادية سياسية جوانب تشمل األمنية الدراسات حوؿ عميقة رؤية إكتادحاكؿ 
 " على التغلب يف تنخرط الدكؿ كتعل أف شأنو من كىذا اتساعا، أكثر دكلية منطلقات من عنها كيعرب كعسكرية،
 .2هتاصتارا األمنية باظتصاحل ذلك من بدال كالتفكَت،" الذات على التمركز يف مفرطة أمنية سياسات

 اصتوىرية التحوالت عرب إغفاؿ يتأتى لن األمنية للدراسات مفاىيمي إدراؾ أم بأف اإلقرار نتكن عموما
 العاظتية، السياسة إىل االنتقاؿ من عملية سرعت كاليت الباردة اضترب فًتة عقب الدكلية السياسة على طرأت اليت
  تعلق ما خصوصا األمنية، الدراسات يف البحث مستويات من عديدة جوانب على مؤثرة مظاىر أفرزت اليت

 الدراسات يف عديدة مضامين تشكل إىل أدل الذم األمر ، األمنية األجندة األمنية، اظتستويات األمنية، الفواعلب
 .*األمنية

اظتنظور عملية إنتقاؿ مفهـو األمن على اظتستول النظرم من  سيتم تناكؿمن خالؿ العناصر الالحقة 
األبرز حاليا كىو اظتنظور التوسعي مع  باالجتاه انتهاء ،التأملي –التفسَتم إىل اظتنظور التكويٍت  –العقالين 

                                                             
      العربية بعد حترير الكويت  –"، كرقة مقدمة إىل ندكة مستقبل العالقات العربية العربية –متطلبات بناء السلم في العالقات العربية أزتد جالؿ التدمَتم،"   1
 .288،ص.1997(، الكويت : جامعة الكويت، مركز دراسات اطتليج ك اصتزيرة العربية،1997مام  26-27) 

2 Barry Buzan, People, States and Fear, London: Harvester Wheatsheaf, 1983, PP.218-238. 
 ؾتد :، أىم المضامين األمنية الجديدةمن   *
 كاألمن اإلنساين.كاألمن اجملتمعي  الدكاليت، األمن ظتستول بديلة أمنية مبستويات اظتتزايد االىتماـ ؿتو العاظتية تدفع السياسة هبا تتسم اليت االندماجية . الصفة1
اإلقليمي  إستقرار الال حبالة أساسا تتعلق مظاىر كىي ،كتفككو السوفيايت االحتاد ك اهنيار الشيوعي اظتعسكر سقوط أفرزىا اليت اصتديدة األمنية باظتظاىر االىتماـ .2
 مفهـو حتليل يف جديدة كوحدات (…د أفرا رتاعات، )اصتديدة األمنية موعاتجملا حساب على كحيدة أمنية كفواعل بالدكؿ االىتماـ ك ىو مربر كاؼ لًتاجع   ،

 .األمنية الدراسات يف فعالة أطر كتصميم األمن
( كبالتايل الوطٍت اظتستول على) الدكاليت للمجتمع كبديل العاظتي جملتمعا على الًتكيز يستوجب ما كىو األمة، -الدكلة تفكك مقابل يف عاظتي غتتمع نشوء بداية .3

 تراجع االىتماـ باألمن القومي.
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،دكف  Barry Buzan باري بوزانك خاصة أحد أىم أعمدهتا ، Conpenhagen مدرسة كوبنهاغنإسهامات 
 إغفاؿ اإلشارة إىل مفهـو مركب األمن كموقع منطقة البحر األبيض اظتتوسط منو.

 .التفسيري - العقالني من المنظور األمن المطلب الثاني: مفهوم

 كتصورات مبفاىيم األخذ يف "الحتمية" مبدأ من انطالقا األمن تفسَت التفسَتم -اظتنظور العقالين لتاكؿ
األمن عبارة عن  أفأم  مبٌت، ليس ك مسبق كمعطى لألمن ينظر فهو األساس  ىذا كعلى للنقاش، قابلة غَت

 بارزين، اجتاىُتكىنا نتكن التمييز بُت  تفسَتىا. إال النظرية على كما الدكلية العالقات نطاؽ ضمن كجدتظاىرة 
 .يربايللالأكعتما اظتنظور الواقعي كالثاين اظتنظور 

 الواقعي: المنظور من األمنأوال: 

 أف يركف ك األمم، ؼتتلف بُت اظتصاحل يف تناسق كجود رفض من لألمن تصورىم يف الواقعيوف ينطلق
 تلعب للدكلة اظتتوفرة كاإلمكانيات اضترب، إىل بعضها يقود قد لدرجة مصاضتها بُت تضاربا تعرؼ ما  غالبا  الدكؿ
 قدرات أف إدراؾ شريطة ،اآلخرين سلوؾ يف التأثَت على الدكلة كقدرة الدكيل الصراع نتيجة حتديد يف ىاما دكرا

 .فحسب العسكرم اصتانب على اإلطالؽ على تقتصر ال الدكلة

 عناصر لتصنيف فتاذج لديهم أف كما عسكرية، غَت ك عسكرية أجزاء من مركبة  الواقعيُت حسب فالقوة
 أخرل متغَتات على العسكرم البعد جانب إىل تشتمل القوة أف اعتبار على للدكلة الوطنية القوة مقومات أك

   السياسية القيادة ك اضتكومة شكل اصتغرافية، كالعوامل الطبيعية اظتصادر الدنتغرايف، النمو التقٍت، التطور كمستول
 .1اإليديولوجية ك 

ًتة اليت شهدت صعود الظاىرة الواقعية كمذىب مركزم يف ميداف العالقات الدكلية فنتكن القوؿ أف ال
 تزامنت مع بركز غتموعة من التحوالت أبرزىا:

                                                             
1
 كاظتؤسسة كالًترتة التوزيع ك للنشر كاظمة :الكويت اضتي، عبد كليد :تررتة ،الدولية العالقات في المتضاربة النظريات ،بالستغراؼ ركبرت ك دكريت جيمس  

  .59. ص ،1985، كالتوزيع كالنشر للدراسات اصتامعية
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 معايَت على العتمادىا كذلك العاظتيتُت، اضتربُت بُت ما فًتة ميزت اليت اظتثالية كاألسس االفًتاضات أىم اىتزاز -
 إىل لتصل التاريخ من أسسها الواقعية استمدت فيما الدكليُت، كالتنظيم القانوف إىل استنادا كتطورىا الدكيل السلوؾ

 .الدكيل السلوؾ حوؿ تعميمات

 إضفاءساىم يف  كىو األمر الذم العاظتية الزعامة سدة إىل األمريكي الصعود مع الواقعي صعود اظتذىب  تزامن -
 .الدكلية للشؤكف الواقعية التفسَتات على التحليلية القوة من نوع

 لدل مقبول مرجعي انطباعبىو أهنا حتظى بنوع من القبوؿ ك كذلك  الواقعية النظرية مسلمات ما نتيز
 أكلوية إىل القرار صانعي توجو يف نوعية نقلة حتدث أف استطاعت كوهنا الدكلية، العالقات حقل يف الدارسُت

 .الباردة اضترب إباف سائدا كاف الذم اإليديولوجي للصراع بدال اظتصاحل، على الصراع

    روش جاك جون حسب التحليل يف قاعدية مسلماهتا كباعتبار الواقعية، النظرية فإف اظتنطلقىذا  كمن
Jaques Roche Jean دافيد  فليب شارل ك Charles Philipe David ، بأف جديرة اعتبارىافإنو نتكن 

 :1أف اعتبار على األمن مفهـو حتديد يفمهما  رافدا تكوف

 بُت فيما التنافسية العالقات تنظيمبإمكاهنا  مشًتكة ك مركزية سلطة غياب ك فوضويةال الدكيل النظاـطبيعة  -
 .الدكؿ

 قدراهتا تطوير على الدائم كاظتستمر الدكؿيزيد من حدة اظتخاطر كإمكانية قياـ النزاعات كاضتركب ىو سعي  ما  -
 نفوذىا كزتاية مصاضتها.  لزيادة أك نفسها  عن للدفاع العسكرية

( يظل عنصرا ػتوريا كثابتا على إعتبار أف العالقات بُت الدكؿ مبنية على Incertitude)التوجس أك الشك -
جل أمن القوة، كىو ما يدفعها إىل اإلجتاه ؿتو التسلح من  أدىنحد غياب الثقة مادامت كل دكلة تبحث عن 

 .حتقيق ىدؼ البقاء 

                                                             
1 Charls -Philippe David et Jean Jaques Roche, Théories de la Sécurité, Paris : Edition Montchrestien, 
2002, P. 90. 
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 - القدرات بتوزيع مشركط ذلك أف مبعٌت بنية النظاـ الدكيل حتدد إىل حد بعيد مدل إستقراره من عدمو، -
 على عدمو من اضتفاظ يف الرغبة عن يعرب ما كىو الكربل، القول بُت التوازف ظل يف السيما -العسكرية خاصة

 .الدكؿ سلوؾ حتدد اليت البنية  ىذه

 أكلوياهتا. تعريف ك مبعرفة تسمح قدراهتا كمركزم، كحدكم فاعل الدكلة -

 ،الدكيل النظاـ يف الفاعلة العناصر أقولمت إعتبار الدكلة ، Westphalia  1641 واستفاليامنذ معاىدة 
 يعٍت ذلك ككاف منها، أعلى سلطة غياب يف كذلك السياسية للشرعية العاظتي اظتعيار ىي الدكؿ كانت حيث
  .1الدكؿ ضتكومات األكؿ االلتزاـأنو  على "األمن" إىل النظر

 أك كوسيلة إليها نظر سواء الدكلية، للسياسة الواقعية الدراسات يف أىم اظتواضيع القوة مفهـو شكل
 الدكلية السياسة أف مورغانتو ىانز يعتقد كما .معا االثناف أك لو كنتاج أك الدكؿ لسلوؾ كمحفز أم كغاية،
 .2 دكما العاجلىي اعتدؼ  فالقوة النهائية األىداؼ تكن ك مهما القوة، أجل من مستمر صراع ىي ككل

 ما عمل نحو اآلخرين دفع على   لقدرةا" ىي  القوة بأف يرل Arnold Wolfers وولفرز  ارنولد
          Capacity or Strength  القوة مفهـو بُت الواضح اطتلط يظهر ىناك  ،"تريد ال ما عمل من ومنعهم تريد

 .Influence  النفوذ أو التأثيرمفاىيم  ك

 أك بالتهديد اآلخرين حتريك تعٍت كانت كإف القوة أف من انطالقا يكوف بينهما التمييز أف حيث
ىذه  فإف النهاية كيف اإلغراء، ك بالوعد اآلخرين حتريك على القدرة يعٍت التأثير أو النفوذ فإف باضترماف، معاقبتهم

 .3الدكلية اضتياة غتاالت من غتاؿ أم يف لتشكلها األكىل اظتراحل أم للقوة، مستويات عبارة عناظتفاىيم ىي 

  : 4،فإنو ينظر للقوة من خالؿ ثالثة زكايا  J.Hans Morgenthau ىانز مورغنتوبالنسبة إىل 

 .معُت لسلوؾ الدافع أهنا أم(  power as a cause) كسبب القوة. 1
                                                             

 .414 .ص ، 2004 لألحباث، اطتليج  مركز : اظتتحدة العربية اإلمارات لألحباث، اطتليج مركز :تررتة ،العالمية السياسة عولمة ،شتيث ستيف ك بيليس جوف  1
2 Paul Viotti and Mark V. Kauppi, International Relation Theory: Realism, Pluralism, Globalism 
and Beyond, Boston: Allyand Bacon, 1997, P. 56. 

3
 لنيل مقدمة أطركحة ،الدولية العالقات في الكبرى النظرية اإلتجاىات في الباردة الحرب بعد لما الدولي النظام تحوالت انعكاسات جنديل، الناصر عبد  

 .115،ص.2005-2004،اصتزائر جامعة ،ةيالسياس العلـو يف دكلة دكتوراه شهادة
 .116،ص.سوفالمرجع ن  4
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 .الدكؿ لسلوكيات نتاج أهنا أم (power as an outcome) القوة كهدؼ.2

   .أم أهنا األداة اليت يتم من خالعتا بلوغ األىداؼ اظترجوة( power as an Instrument) القوة كوسيلة.3

  آرون ريمون كجهو نتقادماال اضتكماليت مت توجيهها إىل النظرية الواقعية ؾتد  االنتقاداترمبا من أىم 
Raymond Aron  ه تركيز  خالؿ من كذلك، "األمم بين والحرب السالم " كتابو  يف الكالسيكية للواقعية

 على الًتكيز أم" ،ىدفي" مبدأ على الكالسيكية الواقعيةككذا تركيز ،"  " Praxeology تطبيقي علم أهنا على
 .للقوة التنافسية باالستقطابات مرتبط ىش سالـ ضماف عرب الدكؿ بُت العنف مراقبة

 :1يف تكمن لألمن نظرهتا يف الواقعية اإلجتاىات  ؼتتلف بُت التمييز يف اصتوىرية الفوارؽ إف

 للفاعلُت غتاؿ كال حبت، فوضوم سياؽ يف البقاء أجل من ك نضاعتا الدكلة قدرة على تركز :التقليدية الواقعية. 1
 كيشكل اضتسباف، يف تؤخذ اليت  ىي القوة اعتبارات إف بل القانوف، قواعد إقامة أك للتعاكف كال "الدكلة غَت" من

  .كاحملافظة البحتة للواقعية اظتفضلة اظترجعية John Mearsheimer ميرشايمر

 القول بُت  العسكرية خاصة  القدراتهبا  توزع اليت الطريقة أم الدكيل، النظاـ بنية على تركز :البنيوية الواقعية.2
  ىذه يف الدكؿ كسلوؾ الدكؿ، بُت اظتعمم  Insecurity أمن أك الال الثقة بغياب البنية ىذه  كتتميز الكربل،

 والتز كينيث ركادىا كأبرز القائم، للوضع مراجعة دكلة أهنا مبعٌت احتجاجها أك  انتماؤىا  إما لتكمو  اضتالة
Kenneth N. Waltz . 

 الدكؿ بُت التعاكف بأف يركف حيث التقليدية، أك الكالسيكية مع القطيعة من نوع يالحظ :الجدد الواقعيون. 3
 يتضح كقد طرؼ، لكل مطلقة ليست ك نسبية مكاسب كضماف أمن الال ؼتاطر من للتقليل فيو كمرغوب ؽتكن

 ،"التعاوني األمن" آليات تفسره الدكؿ بُت التنافس يكوف ظتا حدة أقل أنو على الدكيل للنظاـ الفوضوم السياؽ
 أقطاب بعض كعرؼ اطتاطئة، كاضتسابات الثقة نقص كمن الدكؿ بُت العالقات يف الغش من حتد اآلليات ىذه
  Charles Glaser.الزرغ شارلز زىمأبر  كمن اصتدد التعاكنيوف بالواقعيوف اظتدرسة  ىذه

                                                             
يف العلـو  اظتاجستَتسالة مقدمة لنيل شهادة ر ، المتوسط األبيضفي منطقة البحر  األمنية الترتيباتالواليات المتحدة األمريكية ضمن  مكانةعمار بالة،   1

 .17،ص.2012-2011قسم العلـو السياسية كالعالقات الدكلية،باتنة: جامعة اضتاج طتضر ، السياسية،
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 للمكاسب األقصى كالتحميل فوضوم، سياؽ يف البقاء مفاىيم ينقلوف ثنية(: اإل )الواقعيةةواقعي -االثنو. 4
 Barry  بوسن باري :ركادىا أبرز كمن القرف اظتاضي، تسعينيات خالؿ ك ىذا الدكلة، داخل إىل كالتنافس

Bosen كوفمان ك  Kaufman. 

 .الليبرالي المنظور من األمنثانيا: 

 كباقي ىي ك  ،اظتثالية اتهصور يف الدكلية العالقات حقل دخلت اليت النظريات أقدـ من الليربالية تعترب
 اصتماعي، األمن كفكرة اظتثايل ،اظتذىب الليربالية بالدكلية بدءا بالتنوع تتميز ؼتتلفة، ألفكار كتراكم جتّمع النظريات
 الدكلية العالقات يف العامة النظريات أىم ثاين تُػّعد الليربالية إف 1. الدنتقراطي السالـ كنظرية اظتؤسساتية فالليربالية

 األكىل العاظتيتُت اضتربُت بُت الشأف كاف كما الفًتات بعض يف لليربالية نسيب تفوؽ تسجيل مع الواقعية، بعد
 .كالثانية

 :يلي فيما الليربالية صور أىم كتتمثل

 :الليبرالية الدولية . أ

 كالسالـ كالعدالة اضترية العقل لتقق أف بإمكانية أفكارىا تؤمن أكربا، يف التنوير حركة إىل أفكارىا تعود    
 Jeremyبنتام جيريمي وEmanuel Kant  كانط إيمانويل أنصارىا أبرز من ككاف الدكلية، العالقات يف

Bentham* الوعي حتويل على أفكارقتا كتقـو قانوف ألم ختضع ال اليت الوحشية حالة"ؿ معارضتهما يف 
، كاليت تشَت اصتماعي األمن كفكرة الفدرايل اظتذىبمن أىم أفكارىا ؾتد  فكرة . "2كالفيدرالية كالدستورية الفردم
 ىذا لربكز قويا دافعاشكلت  كاظتادية، البشرية اطتسائر يف مركعة نتائج من خلفتو كما األكىل العاظتية اضتربإىل أف 
 القانوف بتدريس العناية خالؿ من ذلك، بتحقيق كفيلة آليات بإكتاد اضتركب، قياـ دكف للحيلولة كبقوة اظتذىب
 الدكلية االتفاقيات من للحد السلم، أىداؼ كخدمة للعامل أفضل تنظيم إقامة بغية الدكلية، كاظتنظمات الدكيل
 .كالتحالفات السرية

                                                             
1 Dario Batistella, Théories des Relations Internationales, 2eme ed. Paris : Presses des Sciences 
Politiques, 2006, P.155. 

 كقعوىا اليت من الكتابات انطالقا النظرية خلفيتهم يرباليوفلال منها استمد اليت الثالثة الفكرية األقطاب سميث آدمك كانطإيمانويل   ك لوك جون من كل * نتثل
     ،1795" عاـ األمم ثروة" (1724-1804 ) كانط إيمانويل، 1688 عاـ الصادر " الحكم حول أطروحتان"  (1704-1632) لوك جون: زىاأبر  كلعل

 " .الدائم السالم" (1790-1763) سميث آدمك 
 .313،ص.2008 لألحباث، اطتليج مركز :ديب لألحباث، اطتليج تررتة مركز ،العالمية السياسة عولمة شتيث، ستيف ك بيليس ،يف جوف"الليبرالية" تيموثي، دف  2
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 كمن السالـ بتحقيق كفيلة االقتصادية اضترية مبادئ أف يف اظتثاليُت اللرباليُت من الكثَت يشكك كباظتقابل
 كالعامل الدكؿ، بُت ، التنافس شجع من ىي الرأشتالية اإلمربيالية كوفمن   إنطالقاJ.Hobson  ىوبسن بينهم
 األمن أفWoodrow Wilsson  ويلسون وودرو يرل حُت يف .اضترب كبالتايل العسكرية النزعة يغذم الذم

 إجراءات على تنطوم دكلية مؤسسة إكتاد يستدعي اصتماعي األمن كأف كإقامتو،  بناؤه كتب كضعه  كالسالـ
 .1النزاعات ظتعاصتة دنتقراطية

  :المؤسساتية الليبرالية . ب
 األمن أطركحة كخاصة الدكيل، األمن يف النظر إلعادة حاشتا عامال كبنتائجها الثانية العاظتية اضترب كانت

 الثانية، العاظتية اضترب منع يف عصبة األمم اظتتحدة ففشل ، (02) عشرينال القرف ثالثينيات يف سادت اليت اصتماعي
 مؤسسة إكتاد إىل ملحة حاجة ىناؾ برزت كدمار، خراب من الثانية العاظتية اضترب خلفتو ما كالعامل أكربا كجتنيب

 غتلس كظهر اظتتحدة، األمم ىيئة فكانت الدكليُت، كاألمن السلم توفَت كضماف على أقدر تكوف أخرل، دكلية
 . 2النقض حق بفعل عطل الدكر ىذا لكن لألمن اصتماعي، كأداة األمن

 الدكلية إعطاء اظتؤسسات إىل الليرباليُت من الكثَت حتّوؿ العشرين القرف من السبعينيات عقد مطلع ك مع
 التحّوؿ ىذا ينبٍت كرمبا،مبفردىا  هبا القياـ الدكلة مبقدكر ليس ككظائف مبهاـ تضطلع صتعلها االىتماـ، من اظتزيد
 ضتل كطٍت فوؽ تعاكف إىل العشرين، القرف  منتصف يف David Mitrany ميتراني دافيد إليو دعا ما على

 Ernest ىاس إرنست كيشاركو القطاعات، عديد التعاكف ليشمل ىذا كتوسع فتو كإمكانية اظتشًتكة، اظتشاكل
Haas استقرارا أكثر كجعلها اظتشًتكةاظتصاحل  كتوثيق الثقة بناء على التعاكف قدرة يف.  

 الليربالية عن كنموذجُت األطلسي مشاؿ حلف كمنظمة األكريب االحتاد اظتؤسساتيوف الليرباليوف كيقدـ        
 تعاكنيا مسعى كلتكوف أكثر، للتطور مرشحة اظتؤسساتية كالليربالية . 3الباردة اضترب بعد ما فًتة يف اظتؤسساتية

 إىل اظتتبادؿ كاالعتماد التعاكف برفع كفيلة كىي األكربية، التجربة ؾتاح بعد خاصة الفًتات، كل يف إقليميا
 إىل الدكؿ بُت ما منظور من االنتقاؿ على كتشهد ،االسًتاتيجية للعالقات بديلة لتكوف كرمبا أعلى، مستويات

 غتاؿ يف "البلياردو كرات" الواقعي النموذج ػتل "العنكبوتية الشبكة" اصتديد النموذج كحلوؿ الدكؿ، عرب منظور

                                                             
 .322-321ص ص. ،المرجع نفسو  1
 .325،ص.نفسو المرجع  2
 .نفسو المرجع  3
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 اضترب ايةنه بعد األطلسي مشاؿ حلف كمنظمة األكريب االحتاد مستول على اضتاصل التوسيع كما . 1األمن
 .كالتعاكف األمن آفاؽ كتوسيع النزاع ىوامش حصر يف الليربالية اظتؤسسات ىذه ؾتاعة مدل على دليل إال الباردة،

 نظرية السالم الديمقراطي: . ت

     Michael Doyle  دويل مايكلكل من   كتابات يف العشرين القرف ذتانينيات يف النظرية ىذه ظهرت

     حتت عنوافEmanuel Kant  طكان إيمانويلكتبها  مقالة إىل كتستند،* Bruce Russet راست بروس ك
 .2"الوطنية للحدود العابر والترابط اإلنسان بحقوق أيديولوجي التزام الجمهوري، الديمقراطي التمثيل "

 كبالتايل البعض، بعضها حتارب ال الدنتقراطيات أف اعتبار على الدنتقراطية، حوؿ النظرية ىذه تتمحور ك
 كالقنوات اضتوار طريق عن اتهكخالفا اتهنزاعا تسوية على القادرة فهي لألمن، كتكريسا للسالـ تأسيسا ذلك يُػّعد

 .العسكرية القوة باستعماؿ التلويح دكف الدبلوماسية
 تاليف على مسبقا العمل كحىت النزاعات لفض رئيسة عوامل بالشراكات، كااللتزاـ اظتشًتكة فاظتعايَت

 كبح يف تساىم كإفتا كالصراعات اضتركب اءنهإل الكاملة الوصفة ليست Russet  راست حسب فهي حدكثها،
 .3سالما أكثر عامل كإكتاد األمن معضلة

 

 العناصر التالية: يف الليربالية اظتقاربة منطلقات Jean Jacques Roche روش جاك جون كيلخص
 القيم تناغم خالؿ من بينها، الدائم التقارب طريق عن الدكؿ بُت النزاعاتية العالقات درجة تقليص اظتمكن من 

ـ النظا استقرار بضماف الكفيلة اظتتعددة كاآلليات الطرائق توظيف طريق كعن منها، اظتشًتكة على كاالعتماد
 .4القوة بدؿ كالتقاسم "لنفسو كل" بدؿ "الواحد أجل من الكل" مفهـو لبلوغ الدكيل،

                                                             
1
 Charles Philipe David et Jean Jacques Roche, Théorie de la Sécurité, Définitions, Approches et 

Concepts de la Sécurité Internationale, Paris : Editions Montchrestien, 2002, P.15. 
 .429-428،ص ص.سابق مرجع شتيث، كستيف بيليس جوف :يف ،"الباردة الحرب بعد ما حقبة في الدولي األمن" ،بيليس جوف  2

بداية  مثل الشركط بعض توفرت إذا ؽتكن السالـ بأف يبُت أف لتاكؿ الذم ك،Emanuel Kant  كانط ايمانويل بكتابات االجتاه ذاھ أصحاب * تأثر
 Hogo يوسسغرو  وغوھبذلك  قاؿ كما فقط، تنظيمها ليس ك اضترب إلهناء الدكؿ بُت فيديرالية ك معاىدة دستورية رتهورية  كإقامة الفردم الوعي يف التحوؿ

Grotiusيف فكرتو جتسدت كفعال اظتتعاىدة، الدكؿ بُت العاظتي التنظيم من نوع إقامةإىل  "السالم مشروع" كتابو من الثالثة التعريفية اظتادة يف كانط دعا ،كقد 
 .األكىل العاظتية اضترب هناية بعد األمم عصبة إقامة

3 Navari Camélia in Paul,D.Williams,« Security studies an Introduction »,Rutledge :Taylor and 
Francis Group, London and New York ,2008, P.36. 
4 Charles Philipe David et Jean Jacques Roche, Op .Cit, P.97. 
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 كميلهم ،ةالدكليللفواعل  ك جامعة ،الشك كالريبة ألخطار كؼتفضة األمن، مأسسة مع ستزيد التعاكف مكاسب 
 .لألمن اظتشًتكة اظتقاربات تشجع اظتؤسسة الليربايل القانوف دكلة صعود كأف مشًتكة، معيارية قاعدة إىل اإلرادم

 سلمية بطرؽ اطتالفات كحل اظتسلحة النزاعات بتخفيض كفيلة الدنتقراطية القيم انتشار. 
 اضتر التبادؿ ىياكل انتشار كتّسد كذلك العامة، كاظتكاسب اطتاصة اظتكاسب بُت التقريب على التجارب تعمل 

 اظتنظمات كزف كازدياد الوطنية، فوؽ اظتاؿ شبكات كتطوير اظتتبادؿ، االعتماد أف كما السلم، ؿتو يقود الذم
 .كعاظتي قارم إدماج اجتاه يف رتيعا تعمل اضتكومية غَت كالفواعل

 .التأملي - من المنظور التكويني المطلب الثالث: مفهوم األمن

 * ابستيمولوجية مواقف تتبٌت العاظتية للسياسة بديلة تصورات من كمجموعة التكوينية النظريات
 الثالثة احملاكرة يعرؼ ما إطار يف التفسَتية النظريات ميزت اليت تلك غَت ،** أنطولوجية كمنهجية  كخيارات

 .التفسَتية مواجهة يف التكوينية الدكلية العالقات يف للتنظَت

 األمن من المنظور البنائي:أوال: 

     " صنعنا من عالماضتامل لعنواف: "  Nicholas Onuf  أونوف نيكوال كتاب إىل البنائية جذكر تعود
World of Our Making ،البنائية مصطلح مرة ألكؿ فيو استعمل الذم  Constructivism،أفكار فيو كمنتقدا 

 عاـ  Alexender Wendt واندت الكسندر بفضل فكانت الفعلية االنطالقة أما اصتديدة، والتز كاقعية كفرضيات
 واندت كمنطلق كالليربالية، الواقعية من كل على فعل كرد"  االجتماعية النقدية النظرية إطار" يف 1992

Wendt  نظرية يطرح ال Theory مقاربة كإفتا Approach 1التالية االفًتاضات على تقـو: 

 للتحليل األساسية الوحدات تعترب الدكؿ.  
 تذاتاين" بشكل مبنية الدكؿ على القائم للنظاـ األساسية البٌت"" Intersubjective. 
 النظاـ داخل االجتماعية البٌت بفعل مًتابط نسق إطار يف تتشكل الدكؿ كمصاحل ىويات.  

                                                             
 .323،ص.2007،اطتلدكنية دار :اصتزائر ،التكوينية والنظريات التفسيرية اإلتجاىات بين الدولية العالقات في التنظير جنديل، الناصر عبد  1
 .كنفعية عقالنية جتريبية،:اجتاىات ثالثة كىي اظتعرفة، كتراكم طبيعة حوؿ كتستفهم إليها التوصل كيفية أك اظتعرفة فلسفة تعٍت:األبستمولوجيا* 
 تتعلق ال فهي ذتة كمن معينة، نظرية داخل للعامل اظتكونة األساسية بالوحدات تتعلق فهي كعليو البشرم، الفعل مبيادين اظتتعلقة الوجود فلسفة تعٍت :األونطولوجيا**  

 .العامل حوؿ لتصوراتنا اطتاضع باظتوجود كإفتا موضوعيا موجود ىو مبا
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 اعتوية ،حيث تعترب  التفسَتية النظريات رتيع أقتلتو الذم  Identity الهوية عنصر على البنائية تركز
 تستوعبها اليت الطريقة مع اعتويات تعامل كيفية على كتؤكد الباردة، اضترب بعد ما عامل يف جوىرية مسألة

 اظتصاحل، كتصقل تولد فاعتوية األساس، ىذا كعلى.ك مؤسساهتا ظتطالبها كتستجيب (الدكؿ) السياسية الوحدات
 تنبع القومية اظتصاحل كأف ،اعتوية على مباشر غَت ك مباشر بشكل تؤثر الثقافية العوامل أف اظتقاربة ىذه  تعترب كما
 صراع من الصراع حتوؿ بعدما األقليات قضايا بركز يفسر ما كىو  اآلخر، ىوية مقابل الذات عتوية خالص بناء من
 بعد اإلرىابية كالتنظيمات اإلرىاب قضايا ككذا هنايتها، بعد الدكؿ داخل صراع إىل الباردة اضترب أثناء الدكؿ بُت

 لألفراد الثقافية ك العرقية كاالنتماءات الطائفية النعرات حتريك عن فضال حضارم، إىل إيديولوجي من الصراع حتوؿ
 يف كاحد فاعل ليس ك فاعلُت عدة كجود على تدؿ مؤثرات كلها كىي  السياسية الوحدات ىذه قرار صناع ك

 .1الباردة اضترب بعد ظتا الدكيل النظاـ
 Blliard البليار الواقعي كرة لنموذج التفكيك من نوع أنو على اعتوية مبتغَت البنائية اىتماـ تفسَت نتكن ك

Ball Model ، الذين الفاعلُت كمعتقدات أفكار إبرازيف  فشل  حسبهم ألنو التصور ىذا البنائيوف يرفض حيث 
 للدكؿ الداخلية االجتماعية التفاعالت ىو فهم عتم  بالنسبة كاظتهم  الدكلية، النزاعات يف أنفسهم أقحموا

 للنظاـ الفوضوية الدكلية البيئة ؼترجات يف حصرىا يتم ال حىت عتا السياسية اظتخرجات الستيعاب (الكرات)
 .2الدكيل

 ما ىي الفوضى"حتت عنواف  1992 عاـ الصادر مقالو يف Alexender Wendt واندت ألكسندر
 Anarchy is what states make of it : The social"،القوة االجتماعي لسياسات البناء :الدول تصنعو

construction power politics   ،القوة تكتسي لكنها فكرة، غترد تبقى الدكلية السياسة يف الفوضى"   بأف 
 للفوضى تصورات /أنواع ثالثة بُت يفرؽ كلكن ؾتده  .3"بوجودىا االعتقاد على الدكؿ تعمل عندما التأثَت ك

 إىل الدكؿ تنظر فعندما ،مصاضتها طتدمة ىالفوض توظف الدكؿ بأف يقوؿ حيث األمن، توظيف مبسألة ترتبط
 بعضها إىل تنظر كظتا ،توماس ىوبز على فتط لفوضى مشكلة تكوف الدكلية البنية فإف عداوة نظرة البعض بعضها

                                                             
 المرجع نفسو.  1
 .224،ص.المرجع نفسو  2

3
 Juanita Elias and Peter Sutch, International Relations – The Basics –, New York :Routledge, 2007, 

P 186.  
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 نكوف كأصدقاء بعضها إىل الدكؿ نظرت إذا أما ،جون لوك على فتط الفوضى مشكلة تكوف تنافس نظرة البعض
 .1كانطية فوضى بصدد

 أيهما :التايل اإلشكالية التالية: حوؿفإهنا تتمحور باألساس  األمن ظتصادر البنائيُت نظرةفيما متص 
 عالقات تأثَت على تقـو ال الدكلية العالقات أف يركف فهم لإلجابة ػتاكلة كيف ،األفكار؟ أـ الواقع األخر يسبق
    تفسَت يف القوة ظتتغَت بنائيا رفضا نتثل ما ،  كىو2معٌت للقوة تعطي اليت ك اظتفاىيم التصورات على كلكن القوة،

 .الدكيل الواقع حتليل ك

          John Rogieجون روجيك  ، Fredirich Kratochwill يدريشف كراتوشويل  أما بالنسبة لكل من         
فهم  األمن، مبفهـو تتعلق النظرية القوانُت من غتموعة لوضع ػتاكلة كيف ،Emanuel Adler ادلر إيمانويلك 

  *:التالية الثالثة اظتسلمات  على يركزكف

 بٌت عن عبارةىي  القوة عن البحث أك الفوضى كأف ،اجتماعيا مبنية الدكيل النظاـ أسس Structures       
 األساس ىذا  كعلى ،هبا الدكؿ آمنت إذا إال "قيمة" ذات تكوف كال موضوعية، حقائق ليست ك

 عملت ذاتية فكرة كإفتا موضوعي معطى ليست الفوضى ألف تلقائية، بصورة " تنبئيا "األمن سيصبح
 .سلوكها ضمن دغتها على ستفاليااو  نظاـ منذ الدكؿ

 تغيَت ك تشكيل يف ىاما دكرا تلعب اظتعايَت ك األفكار كإفتا لألمن، الوحيدة احملددات ليست اظتادية الشركط 
 .ؼتتلفة كبصورة الزمن مركر مع الدكيل النظاـ ىوية

 يبعث البنائي اظتقًتب فإف حيادية، كبصورة التفكَت طريقة تتغَت أف كيتحسن بشرط يتحوؿ أف لألمن نتكن 
 ، الواقعيُت أغلب يعتقد كما  الكربل القول بُت كالتنازع التنافس بدنتومة االعتقاد بدؿ ألنو التفاؤؿ على

                                                             
 ،باتنة ،كاألمن التعاكف يف مغاربية ك متوسطية دراسات ختصص اظتاجستَت، لطلبة مقدمة ػتاضرة ،"األمن مفهوم تعريف في الفكرية المدارس" عنًت، بن النور عبد  1

 .2009فيفرم السياسية، العلـو قسم ،كالعلـو السياسية اضتقوؽ كلية ،جامعة اضتاج طتضر
2 Charles P.David et Jean Jaques Roche, Théorie de la Sécurité, Définitions, Approches et 
Concepts De La Sécurité Internationale, Op.cit., P. 104. 

    Alexender Wendt  واندت من كل إسهامات النظر عن فبغض عديدة، مفاىيم حوؿ الباحثُت من للعديد تساؤليا/ حبثيا حيزا البنائية أعطت لقد  *
 أما أمنية، رتاعة بناء كيفية عن لتاكؿ البحث Emanuel Adler ايدلر ايمانويل فإف البنائي، اظتقًتب أعمدة  باعتبارقتا Nicholas Onuf  أنوفك 

 الطريقة اليت على خاصة كبصورة للدكؿ، األمنية السياسات بناء على التاريخ هبا يؤثر اليت الكيفية  دراسة إىل فيسعى  Peter Katzestein  كاتزنشتاين بيتر
 التصورات عن بعيدا جديدة، دفعة إعطاءه  حاكؿ الذم اظتقًتب ىذا لدل األمن مفهـو لتضى هبا  اليت األقتية تؤكد ػتاكالت كىي   .اعتوية بناء على التاريخ هبا يؤثر

 .يلغيها أف دكف التفسَتية للمنظورات قصائيةاضتتمية ك اال
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 أفكار لعبت عندما السوفيايت لالحتاد حدث كما سلمية، أفكار بتبٍت يزكؿ أف التنافسعتذا  نتكن
 السوفياتية القوة خيار إىل اللجوء دكف سلمية، كبصورة الباردة اضترب إهناء يف ىاما دكرا غورباتشوف

 .1عسكرم كبديل

 .االجتماعية النقدية منظور من األمنثانيا: 

تيودور  من كل جانب إىل نقدم مفكر أىم Jurgen Habermass  يورغن ىابرماسيعترب كل من 
اندرو لينكالتير  من ككل أظتانيا، من Herbert Marcuse ماركيز ىاربرتك   Theodor Adorno  ادورنو

A.Linklater  كوكس روبرت ك كذلكRobert Cox  2بريطانيا من. 

 Non-Posivistكضعية"  ال" منهجية  افًتاضات من النقدية تنطلق اإلبستيمولوجي اظتستول فعلى

 سنة مرة ألكؿ اظتنشورة Jurgen Habermass يورغن ىابرماس أعماؿ تؤكده ما ك ىذا ،االجتماعية ،للعلـو
 Knowledge and Humanاإلنسانية"  كاظتصاحل اظتعرفة" ب كاظترتبطة 1987 سنة مث 1968

Iterersts،ىي  "معرفية مصاحل" ثالثة على بدكرىا تقـو للنظرية أشكاؿ ثالثة بُت ىابرماس نتيز حيث: 
 اليت والتحرر اإلنعتاق مصلحةك أخَتا  التجريبية ،المصلحة العملية،  التحليلية بالعلوم المرتبطة المصلحة

 على نعمل مبا ذاتيا كعيا الوعي كعلى التفكَت، على بقدرتنا التسليم من تنطلق اليت النقدية العلـو ظهور إىل تؤدم
 اليت الفكرة كىي ،3اجتماعيا اظتقبولة التفاعل لقواعد إدراكنا من كانطالقا اضتالة، عن لدينا اظتعركفة الوقائع أساس
 *. النقدية  Jurgen Habermass  يورغن ىابرماس نظرية أسس عليها قامت

 ما الواقعيُت عقالنية أففإنو يعترب  – النقديُت اظتنظرين أبرز أحد -  Robert Cox كوكس روبرتأما 
 لكوكس النقدم اظتنطلق مع يتوافق ما كىو  ػتددة، اجتماعية طبقة ظتصاحل تستجيب مستًتة معيارية إال ىي

 Theory is always for" معين ولهدف  شخص معين أجل من دوما  ىي النظرية" الشهَتة :  بعبارتو اظترتبط

                                                             
1 Ibid. 

 .314،ص.مرجع سابق الذكرعبد الناصر جنديل،  2
، حسُت ػتمد :تررتة ،ىابرماس إلى بارسونز من االجتماعية النظرية كريب، اياف  3  .308. ص ،1990 اظتعرفة، عامل :الكويت غلـو

 لتحقيق أداة أساسي بشكل ك ىي الفعل، ذلك غايات كختدـ البشرم للفعل نتاج ىي  Theoryالنظرية  بأف  Jurgen Habermass ىابرماس * يرل
 ـھعند اظتعرفة ترتبط الوضعية الذين بعد ما اجتاه كأصحاب ادورنو ك وركايمرى ؿ اظتتأخرة األعماؿ عن بعيدا متباينة بأشكاؿ تتطور أهنا كما ،للبشر  أكرب حرية

 .كاالستعباد باعتيمنة
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some one and for some purpose،يف التقليدية للنظريات منحت كعلمية موضوعية كل بذلك  نازعا 
 حيث.Subjective Normative  1 الذاتية اظتعيارية أساس على لذلك يقـو بديال مقًتحا الدكلية، العالقات

 والمكان، الزمان في لها نظر وجهة عن معزولة ذاتها بحد ىناك نظرية ليست إنو"  Cox :كوكس يقوؿ
 نعري وأن كإيديولوجية فيها نبحث أن المهمفمن  النحو، ذلك على نفسها تمثل نظرية توجد وعندما

 .2الدفين" منظورىا

 التعدد إىل يدعوف ك كاحد، علمي منهج  ك من اصتانب اظتنهجي ؾتد أف النقديُت يرفضوف ىيمنة
 .3التفسَتية االسًتاتيجياتأقتية  إبراز هبدؼ اظتنهجي

 "تارمتية مادية بستيمولوجياإ "النقدية النظرية تتبٌت ،*الغرامشية ك اظتاركسية من مزيج كوهنا من كانطالقا  
 علمي منهج على القائمة التجريبية الوضعية بستيمولوجيااإل مع كاضحة قطيعة بذلك ؽتثلة جدلية، منهجية كفق

 .4البنيوية الواقعية نتيز الذم االستنباطي  االستقرائي اظتنهج كىو  كحيد

 ك أقتية Human Nature اإلنسانية لطبيعةا ك Action  الفعل حوؿ الواقعية اظتفاىيم النقدية تتحدل
 على قيامو اظتفًتض الدكيل للواقع األبدية الفوضى مفهـو ككذا.5األفعاؿحتديد  ك اظتصاحل بناء يف متغَت اعتوية

 .Mc وليامز فحسب القائم، العاظتي كاستقرار الًتتيب الوطنية مصاحها ضتماية سيادة ذات دكؿ تنافس

                                                             
1 Dan L.Maclsaac, « The Critical Theory of Jurgen Habermas », consultation  Date: 
15/02/2011,available in : 
http://www.physicsed.buffalostate.edu/danowner/habcrithy.html. 

 .378ص.،سابق مرجع شتيث، كستيف بيليس، جوف 2
3 Richard Price & Christian Reus-Smit, « Dangerous Liaisons? Critical International Theory and 
Constructivist », consultation  date:15/03/2011, available in : 
 http ://www. ejt.sagebub.com/egi/content/short/4/3/259. 

 قسم اضتقوؽ، كلية باتنة، جامعة الدكلية، العالقات يف ماجستَت شهادة لنيل مقدمة مذكرة ،األوروبي لالتحاد الجديدة المتوسطية السياسة حجار، عمار  4
 .35ص. ، 2003-2002 الدكلية، العالقات فرع السياسية، العلـو

 عنده تعٍت كاليت اعتيمنة فكرة شرح يف ساىم الذم غرامشي انطونيو اإليطايل اظتفكر إىل نسبة الجديدة الغرامشية اسم اإلجتماعية النقدية النظرية على يطلق من ىناؾ *
 كاظتمارسات البٌت حتدد فكرية منظومة دتثل اليت اإليديولوجيا خالؿ من إال تقـو ال اعتيمنة اظتسيطرة الطبقة عليو هتيمن الذم القائم الوضع كقبوؿ الغالبية على السيطرة

 .التساؤؿ يثَت ال طبيعيا ك عاديا أمرا تفرضها اليت العالقات كأفتاط الرأشتالية القول  ىيمنة من جتعل كاليت اجملتمعات يف اإلجتماعية
5 R. Price and C. Reus – Smith, Op.cit. 
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Williams كروز ك K. Krause سلسلة غترد كإفتا حتمية، طبيعية قوانُت ليستا الوطنية كاظتصلحة الفوضى فإف 
 .1بالسيادة كعالقتهم  للفاعلُت السياسية الطبيعة حوؿ الطركحات ك  االفًتاضات من

 :كاآليت فهي كاحمللي، الدكيل كاألمن الدكيل للنظاـ تصورىم يف النقديُت مبادئ أىم عن أما

 تنافسا، أك تعاكنا إما الدكؿ سلوكيات حتدد اليت ىي النظاـ ىذا كبنية ماديا، كليس اجتماعيا مبٍت الدكيل النظاـ -
 عنصر إىل باإلضافة اإلدراؾ، لعنصر تابع متغَت أنو ،أم الدكؿ هبا تفكر اليت الطريقة يتبع السلوؾ ىذا كبدكره
 فهم يف الفوضى ك القوة غَت أخرل عوامل أقتية تظهر كىنا التفاعل، حاالت مع التعاطي كخربة الدكؿ بُت اظتعرفة
 كمساراتو الدكيل النظاـ تشكيل يف تفيد عوامل كلها كاظتعرفة، كاظتؤسسات كالقانوف األفكار كىي الدكيل األمن

 اصتماعة" كىو األمنية للمعضلة بديال مفهوما Alexander Wendt  كاندت ألكسندر قدـ كقد .التفاعلية
 للمعرفة بنية حتقيق على تساعد اليت الطمأنة سياسات طريق عن الدكلية، الفوضى ضتالة مؤسسي  كبديل "األمنية

 إنعكاس ىي اظتعرفة أف أم .2السالـ من أكرب بقدر تتمتع "أمنية رتاعة" تشكيل ؿتو الدكؿ توجو أف تستطيع
  .النقدية النظرية كيف كضعية بعد اظتا اظتنهجية يف Reflexivility  نعكاسيةاإل مفهـو يظهر كىنا اإلنساف لرغبات

 الفرد تعترب النقدية النظرية فاف لألمن مرجعي كموضوع الدكلة على اىتمامهم ركزكا الذين الواقعيُت عكس على -
 اعتدؼ جتعل أمشل بصورة البشرية اصتماعة أك اإلنساف زتاية على العمل أف حيث ،3لو أساسي مرجعي كموضوع
 Global World Security الشامل العاظتي األمن لضماف كاسًتاتيجيات كسائل عن ىو البحث األساسي

 يف االجتماعية النقدية النظرية تقًتحهما اللذاف األساسياف اظتفهوماف كقتا.Human Security 4 اإلنساين كاألمن
 .5كاحدة لعملة كجهاف األفراد كأمن العاظتي األمن فإف بوزاف، بارم تعبَت حد كعلى ،األمنية الدراسات إطار

                                                             
 .35،ص.مرجع سابق عمار حجار،  1
2
 .435-434ص. ص ، 2004 لألحباث، اطتليج  مركز : ديب لألحباث، اطتليج مركز :تررتة ،العالمية السياسة عولمة ،شتيث ستيف ك بيليس جوف  

3 Charles P.David et Jean Jaques Roche, Op.cit, P.106. 
4
 Bjorn Moller, «The Concept of Security: the pros and cons of expansion and contraction», 

Paper for Joint Sessions of the Peace Thesis Commission and the Security and Disarmament Commission 
at the 18th General Conference of the International Peace Research Association (I.P.R.A), Finland, 5-9 
August,2000, P.11. 

 ،على الرابط التايل:20/05/2012: االطالع،تاريخ "المجتمعي األمن في البحث برنامج :األمن مفهوم صياغة إعادة "زقاغ، عادؿ  5
http://www.geocities.com/adelzeggagh/recon1.html 
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 من أي لمن؟ األمن إىل لماذا؟ األمن :من السؤاؿ متص فيما نقلة أحدثت االجتماعية النقدية فالنظرية
 ،كالغاية اعتدؼ فهو الفرد أما الوسيلة فهي اطتارجي لذا األمن بقضايا أكثر هتتم الدكلة أف تعتقد ك ،تأمينو؟ يجب
 التصور ىذا كحسب .اظتضطهدة اإلقصاء أنظمة أماـ االنكشاؼ حالة للبشر يف كنجدة اإلنساين األمن فيصبح

 .البشر انعتاؽ ك حترر أماـ عائقا دتثل أصبحت بل الزمن جتاكزىا األمة-الدكلة الراديكايل فإف

 يشمل ،فهو اظتنظور النقدم من لألمن األساسية اظتفاىيم ثاين يعترب الذم العالمي األمن مفهـو أما
أمننة   الضركرم العاظتي، كمن على اظتستول اإلنساف حرية كبح شأهنا من اليت التهديدات لكل التصدم

(Securitisation )بوث كين يقوؿ الصدد ىذا .كيف 1للفرد كالتحرر نعتاؽاإل توفَت شأنو من عنصر كلKen 

Booth ":مواجهة من تمكننا مقاربة بأية أرحب أنني ىو النقدي النقاش ىذا مع التعامل في طريقتي إن 
 في النظر إعادة إلى األمر نهاية في للوصول الباردة، للحرب اإلستراتيجية للدراسات المشئومة المعايير

 .2"ىي كما القوة موازين ترك مقابل "نعتاقاالب التزاما ىناك أن طالما األمن، مفهوم

 يعٍت كالذم، Emancipation  اإلنعتاؽ يعٍت األمن أف يرلBooth   بوث فإف االجتاه، ىذا كيف 
 :القيود ىذه بُت كمن خياراهتا، جتسيد اجتاه يف قدما للمضي مسعاىا تعيق  اليت القيود من الشعوب حترير حسبو،
 . كثَت كغَتىا التعليم كنقص كاالضطهاد كالفقر، اضترب،

 .الحداثة بعد ما منظور من األمنثالثا: 

 ضتقل كلوجها كاف ، اجتماعية نظرية Post-Modernism"إعتبار نظرية مابعد اضتداثة "نتكن   
" الحداثي بعد الما الوضع"  كتاب تررتة بعد العشرين، القرف من الثمانينيات أكاخر مع الدكلية العالقات

 العالقات التناصية / الدولية. كيعد كتاب " 1984عاـ  االؾتليزية إىل J.F Lyotard دليوتار  فرانسوا لجون
 جامعا Michel Shapiro شابيرو ومايكل   James Der Derian دريان دار جيمس من كل" من تأليف  

                                                             
1
 Hélène Viau, « La Théorie Critique et le Concept de Sécurité en Relations Internationales », 

Note de Recherche C.E.P.E.S, Université du Québec a Montréal, N°.8, Janvier 1999, Date de 
consultation : 15/02/2012, disponible sur le lien suivant : 
http://www.er.upama/nobel/cepes/note8.htm 

 ،على الرابط التايل:10/05/2013تاريخ االطالع :  زقاغ، عادؿ :تررتة ، "الدولية العالقات نظرية في األمن مفهوم" يامامورا، تاكايوكي  2
http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR.html 
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 النظرية ىذه بلورة يف اظتساقتُت اظتفكرين أىم بُت كمن .الدكلية للسياسية اضتداثة بعد ما كأفكار قراءات لكل
 J.F ليوتارد كJacques Derrida  دريداجاؾ  ،Baudrillard باودريالر ك Foucult فوكولت :ؾتد

Lyotard 1. 

 اضتقيقة، التنوير، اضتداثة، مفاىيم يف النظر إعادة على تعتمد سياسية افًتاضات من اضتداثة بعد ما تنطلق
 القاعدية كالقضايا اظتسائل صياغة تعيد:" اضتداثة بعد أف Jim George جورج جيم يعتقد ىنا ك .كالعقل العلم

 الثقافية التارمتية اظتمارسات على ،بل اظتوضوع أك السيادة ذم الفاعل على بالًتكيز  ليس اضتداثي، لإلدراؾ
 .2"كاظتوضوع الفاعل يبٌت ضمنها اليت كاللغوية

 اصتديدة، الواقعية خاصة الوضعية، النظرية االجتاىات نقد على تصوراهتا يف اضتداثة مابعد نظرية تركزكما 
 التفسَتية، للنظريات اضتر بالسقوط اإلقرار إىل J.F Lyotard ليوتار الفرنسي باظتفكر أدل الذم األمر كىو

 أك لتصور الفتقارىا نظرا.3كالقاصرة باصتامدة إياىا ناعتا اظتتعاقبة، الدكلية كالتغَتات التحوالت مواكبة عن كعجزىا
 التقليدم للتصور مغايرا تصورا اضتداثيوف بعد ما يقدـ الصدد كيف ىذا كمتكامل، متناسق نظرم بناء

 *Intertextuality التناص مفهـو كتوظيف اللغة، خالؿ من حسبهم كتنتج تتشكل كاليت  " Truth"للحقيقة
      : بقولو J.W. Lacey  السي عنو يعرب ما ، كىو4الدكيل  الواقع إدراؾ يف اظتركزم الدكر اللغة منح يعٍت ما كىو
 .5(The best Metaphor for reality is text ) "النص ىو للحقيقة مجاز أفضل" 

                                                             
1
 Jim George, « of Incarceration and Closure: Neo-Realism and the new/old world Order», 

Millennium journal of International Studies, Vol. 22, N°.2, 1993, P.172. 
2
 Léne Hansen, « A Case for Seduction? Evaluating the Post-Structuralist Conceptualization of 

Security», Cooperation and Conflict, Vol .32, 1997, PP.371-372. 
 .331 ، صالسابق المرجع جنديل، الناصر عبد  3

 كعملية تأكيلو، طريق عن استيعابوالنص ك  فهم مسؤكلية القارئ عاتق على تقع ،حيث النص بالقارئ لعالقة Intertextuality  التناص مفهـو  * يرمز
 .التناص ىي  عملية التأكيل

4
 Keith Webb, « Preliminary Questions about Post-Modernism », Paper Prepared for Special Series 

on Contemporary Theory in International Relations, University of Kent at Canterbury, June 1995, 
consultation  date:20/02/2012, available in : 
http://www.ukc.xl.uk/politics/kentpapers/html 
5
 Renate Kenter, « The Art of the Possible: The Scenario Method and the Third Debate in 

International Relations Theory », a Master Thesis in International Relations, University of 
Amsterdam, November 1998, consultation date : 12/03/2012,available in : 
http://www.deruijter.net/kenter.htm 
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 حقيقة كليس منفصلة حقائق توجد أنو أشار إىل بدكره  Jacques Derridaدريدا جاك أما اظتفكر 
 الوصوؿ يستحيل فاضتقيقة .1"ذاتها في الحقيقة يسمى شيء يوجد ال أنو األمر حقيقة إن ":يقوؿ حيث كلية
 .2اضتقيقة احتكار رفض إىل اضتداثة بعد ما نظرية دعا ما كىو، الواقع ػتاكاة نتكنو ال العقل أف باعتبار إليها،

 لفهم الوحيد اظتنظار ىو اطتطاب أف تعترب فهي ،"التناص"ك اطتطاب حتليل على اضتداثة بعد ما تعتمد
 .الدكيل الواقع لفهم أنطولوجي كأساس التناص ك كسياساهتا، الدكؿ سلوكيات

 فهم يف للغة األساسي الدكر إعطاء يعٍت ،فإنوحداثيُت بعد اظتا عند "التناص "عقيدة توظيفأما عن 
 مسار يف الواقع كيصاغ يبٌت اللغة باستعماؿ كإفتا ، الواقع تعكس اللغة أف يعٍت ال كىذا االجتماعي، الواقع كإدراؾ

 أصواتا الدكلية العالقات حوؿ اطتطاب تضمُت ضركرة إىل تدعو (التناص أم) خاللو كمن .3التفسَت من هنائي ال
 التأثَت عتا كاف .4النسياف السكوت، االمتياز، كالتهميش، :معينة مفاىيم توظف ذلك ،كلتحقيق كمتعددة كثَتة

 اجتماعيا بناء تعترب اليت األخَتة ىذه باعتوية، تتعلق مطالب ذات كسياسية اجتماعية حركات عدة كتنامي بركز يف
 /الدكلة على القائم الواستفايل/ العاظتي النظاـ كأسس مبادئ إىل ترجع التارمتية أصوعتا لكوفبالنظر  -كأصبحت

 .الدكلية السياسة يف حساسية األكثر القضايا بُت من كاحدة- األمة

 قصور حالة برأيها يعاين الذم الواقعي األمٍت الطرح نقد أساس على األمٍت منظورىاتبٍت ىذه النظرية 
 ريتشارد يوجو حيث .بديلة أمنية كتفسَتات أطر يف التفكَت عن عجز ك األمنية، الظاىرة مع التعامل يف منهجي
 The Poverty of Neorealism  "الجديدة الواقعية بؤس :"ب اظتعنونة دراستو يف Richard Ashley  آشلي
 النظاـ بنية مع تتعامل كضعية كنظرية كاقعية النيو إف:" يقوؿ  حيث العاظتية للسياسة الواقعي للتصور شديدا انتقادا
 إهنا التغيَت، على القدرة إمكانية من السياسية التفاعالت كجترد كاظتكاين الزماين التنوع ترىن طبيعي كقانوف الدكيل

 بأف يقر Ashley شليا فاف كبذلك .5"كأجزائو العامل ألطراؼ  Totalitarian مشوليا مشركعا توجو إيديولوجية
 نتثل سياسيا خطابا لصياغتها نظرا كلتفظو، األمن يعزز دكيل نظاـ دعائم إرساء أماـ عقبة تقف الواقعية النظرية

                                                             
 .112 ،ص. 2001 ، العريب الفكر دار : بَتكت ، الثقافي والتحدي العولمة ، خريساف علي باسم   1
 .88.،ص 2003 الفكر، دار : دمشق ، الحداثة بعد وما الحداثة ، الًتيكي كفتحي اظتسَتم ابھالو عبد  2

3 Renate Kenter, Op.Cit, P.10. 
4 Keith Webb, Op.Cit. 
5 Paul R. Viotti & Mark V Kauppi, International Relations Theory: Realism, Pluralism, and 
Globalism and Beyond, USA, Boston: Allynand Bacon, 1997, P.430. 
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 نتثل مشوليا مشركعا حتمل اليت باإليديولوجية Ashley شليا يصفها لذلك الدكيل، األمن النعداـ مركزية مشكلة
 القوة متغَت على تركز (الواقعية أم) باعتبارىا األمنية، الصراعات بركز على كيشجع األغلبية، على فرض أقلية رأم
 صورة ىي القوة سياسة أف John Vasquez  فاسكز جون يرل السياؽ، كيف ىذا .الدكؿ سياسات فهم يف

 إىل تؤدم بل السالـ تنتج ال ذاهتا التحالفات فإف كحبسبو ،باضترب يأيت الذم السلوؾ يشجع الذم للعامل
 1.اضترب

 اظتضاد موقفها إطار يف اإلنساف لتحرير كنزعتها اضتداثة، بعد ما لنظرية اإلسهامات كل من كبالرغم
 النجاحات بوادر تعكس اليت النماذج من الكثَت من كبالرغم ، جهة من الفكرية كاألحادية السياسية للشمولية

 من كثَت يف اعتوياتية اظتطالب كتنامي بتزايد تتعلق كاليت العاظتية، السياسة مسرح على النظرية ىذه ظتبادئ األكىل
 كذلك ،2أخرل كمناطق السوفيايت اإلحتاد اهنيار إثر على السوفياتية كاصتمهوريات السابقة، االشًتاكية الدكؿ
 جديد تصور تقدًن يف مساقتتها أف ،إال الدكلية العالقات غتاؿ يف الدارسُت اىتمامات ضمن اعتوية مسألة إلدراج

 اإلبستيمولوجي النقد حوؿ أساسا متمحورة بقيت لكوهنا ،كذلك كضئيلة متواضعة تبقى الدكلية للعالقات
 يرل الصدد، ىذا كيف.العقالنية كالتجريبية الوضعية الفلسفة أساس على القائمة العقالنية، للمقاربة كاظتنهجي

 المنطق أو الحداثة بعد ما :"كتابو يف Fridirik Jimpson جيمسون فريديريك اظتاركسي األمريكي اظتفكر
 Post-Modernisation or The Cultural Logic of" الراىنة مرحلتها في للرأسمالية الثقافي

Capitalism in its  Contemporary Phase فوقية، بنية ىي اضتداثة بعد ما نظرية عتا تدعو اليت األفكار أف 
  .3النظرية ىذه إفالس عن تعبَت ىي التقليدية التفسَتية للنظريات النقدية كرؤيتها

 

 

 

                                                             
1 Ibid,P.20. 

 .334،ص.سابق الذكر مرجععبد الناصر جنديل،  2
 .106،ص.2001 ، العريب الفكر دار : بَتكت ، الثقافي والتحدي العولمة ، خريساف علي باسم   3
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  .المطلب الرابع: األمن من المنظور التوسعي

،ككذا Conpenhagen * كوبنهاجنؼ ؿتاكؿ من خالؿ ىذا العنصر البحث يف إسهامات مدرسة سو 
 ؽتّيزة عالمة أصبحت فهذه اظتدرسةػتل الدراسة منو. اظتتوسطيةيف أىم يف فكرة مركب األمن ك موقع اظتنطقة 

 أحباث مبعهد اظترتبطة Ole Waever كيفر أكيل ك Barry Buzan بارم بوزاف من كل قادىا اليت ألحباثل
 من غتموعة دتثل ال اظتدرسة كىذه (، Conpenhagen peace research Institute) لكوبنهاجن السالـ

 خالؿ اتبّعها اليت النصوص من ػتددة غتموعة عرب األمنية للدراسات نظريا إطارا تبُّت  كإفتا بعينهم، الباحثُت
 .1اظتاضي القرف تسعينيات

 :األمن مفهوم توسيع في  Conpenhagenكوبنهاجن مدرسة إسهامات . أ

عموما نتكن القوؿ انو من أحدث تعريفات األمن اليت تأخذ يف اضتسباف اظتشهد األمٍت العاظتي ظتا بعد 
،أحد ابرز  Barry Buzan  باري بوزانيف  األدبيات األمنية اظتتخصصة تعر اضترب الباردة ك األكثر تداكال يف

اظتختصُت يف الدراسات األمنية يف العامل،فيعرؼ األمن بأنو:" العمل على التحرر من التهديد"، كيف سياؽ النظاـ 
الدكيل فإف األمن ىو " قدرة الدكؿ ك اجملتمعات على اضتفاظ على كياهنا اظتستقل كدتاسكها الوظيفي ضد قول 

كيف سعيهما لألمن،فإف الدكؿ كاجملتمع يوجداف أحيانا يف إنسجاـ مع بعضهما  .2التغيَت اليت تعتربىا معادية"
لكنو لتوم أيضا على رتلة من اإلىتمامات  أساس األمن ىو البقاء، البعض لكن يتعارضاف أحيانا أخرل.

  .3اصتوىرية حوؿ شركط الوجود

                                                             
1
 Salim Chena, « L’école de Copenhague en Relation Internationales et La Notion de Sécurité 

Sociétale : Une Théorie à La Manière d’Huntington »,N°.4 ,Institutionnalisation de La 
Xénophobie en France, Mai 2008,Revue Asylon, Date de consultation :12/07/2011,disponible sur le 
lien suivant :  
http://www.reseauterra.eu/article 750.html.12-07-2011. 

 Ole أولي ويفر  ، Barry Buzan بوزان  باري ؾتد مفكريها أبرز من .لألمن االجتماعية التجليات على كوبنهاجن مدرسةترتكز دراسات   *
Weaver  ويلد  دو جاب ك Jaab de Wilde ،السالم لدراسات كوبنهاجن معهد ضمن يشتغلوف الذين اظتفكرين من العديد إىل باإلضافة 

Conpenhagen Peace Research Institution 
 .13،ص.2005اصتزائر: اظتكتبة العصرية، ،أوربا والحلف األطلسي البعد المتوسطي لألمن الجزائري: الجزائر، عبد النور بن عنًت،  2

3 Barry Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the 
Post-Cold War Era,2nd ed,Boulder,Lynne Rienner Publishers,1991,PP.18-19. 

http://www.reseauterra.eu/article%20750.html.12-07-2011
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 Dario Battistella باتيستيالداريو اصتامعي الفرنسي مث بارم بوزاف  اقًتحوكىذا التعريف الذم  

كىو أقدـ تعريف لألمن ناؿ نوعا  1952)ينتمي إىل اظتدرسة الواقعية( لعاـ أرنولد ولفرز  ،تبسيط ظتعٌت تعريف
 .1من اإلرتاع بُت الدارسُت

 كأف Effort  مسعى  شيء كل كقبل  اعتباره على لألمن كوبنهاجن مدرسة نظرة تنطلق
 "األمننة" مسار تبٍت هبدؼ السلمية التسويات ك التفاكض خيار إقتاؿ إىل ينزعوف  Actorsالفاعلُت

Securitisation  2" البقاء ضد للتهديد ذايت تعريف" على أسسو ترتكز مسار كىو. 

 أخرل أبعاد إىل األمن توسيع إىل اصتنوب دكؿ يف األمٍت كاظتشهد  التقليدية اظتقاربة تناسب عدـ أدل لقد
 ضمن لألمن الشمولية النظرة  ىذه تبٍت مت حيث الباردة اضترب هناية مع ذلك كتزامن  ،العسكرية األبعاد غَت 

 النيو االفًتاضات عن بعيدا األمن مفهـو مراجعة يف اظتساقتُت أكرب من بوزان يعد ك األمنية، الدراسات حقل
 بوزان يصف حيث  سابقا رأينا كما  التحليل يف الدكلة كمركزية العسكرية اصتوانب حوؿ تتمحور اليت كاقعية

Buzan 3"الواقعي الليربايل"ب نفسو.  

 تشكل أف نتكن الدكؿ أف أساس على اصتنوب ظتفكرم اظتتصاعدة االدعاءات حوؿ ػتاكلتو اإلجابة كيف
 القول" مفهـو ؿتو التطور بأف Barry Buzan بوزان يؤكد أمن، مصدر تكوف أف من بدال هتديد مصدر
 بوزان باري ال يرل الدكيل النظاـ ناحية كمن أكرب، أمن بدرجة األفراد يتمتع أين الغرب على أكثر ينطبق "الكربل

 Barry Buzan األمن لمعضلة استجابةىو    "الفوضى إقصاء" بأف  Security Dilemma * ،كحوؿ 
                                                             

1
 :، عنالمرجع السابقعبد النور بن عنًت،  

Dario Battistella, Théorie des relations internationales, Paris : Presses de Sciences Politique, 2003, 
P.432. 
2 Charles P.David et Jean Jaques Roche, Op.Cit, P.106. 
3 Kenn Booth and Steve Smith, International Relation Theory Today, USA, Pennsylvania: The 
Pennsylvania State University Press, 1995, PP. 176-177. 

 ضتالة كمرادؼ بالفوضى يتميز  نظاـ يف دكلة أم أف اظتاضي القرف من اطتمسينات بداية يف  John Herz رزھ جوف عنها حتدث اليت األمن بمعضلة اظتقصود *
 من اظتزيد على للحصوؿ تسعى فهي بالتهديد تشعر أهنا أك أخرل دكؿ ىجـو ؼتاطر من مأمن يف لتكوف لنفسو، كل مبدأ  لتكمو ك  الواقعي التصور يف  اضترب
 لألسوأ، للتأىب  يدفعو ؽتا أمن الال من مبزيد يشعر األخر الطرؼ جتعل اعتواجس  ىذه لكن اآلخرين، قوة تأثَت من االنفالت ككذا ضدىا ػتتمل عدكاف لتجنب القوة
 إىل السعي فإف األخرل الدكؿ نوايا يف الثقة أك االطمئناف الدكؿ على يتعذر كما متنافسة، كحدات من يتكوف عامل يف دتاما باألمن طرؼ يشعر أف يستحيل أنو كمبا

 .كالقوة لألمن اظتفرغة اضتلقة تبدأ ىنا كمن اظتوقف سيد  ىو القوة أجل من فالصراع كبالتايل يتواصل القوة
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 بأف Barry Buzan بوزان يتوقع الدكلية، كالفوضى Domestic Order  الداخلي النظاـ بُت الواقعي التمييز
 للفوضى استقرار األكثر النموذج ك ىو Mature    Anarchy " ناضجة فوضوية" ؿتو يسَت الدكيل النظاـ
 .1الدكلية

فإننا ؾتد "،Securitization Framework أما إذا ما جئنا إىل ػتاكلة حصر مفهـو ك "إطار األمننة ""         
 :2يستنداف يف حتديده إىل ثالثة معاين Ole Waever أولي ويفرك  Barry Buzan باري بوزانأف كل من 

 أوال: شكل الفعل The Form of the Act الذين اظتهيمنُت ك الفاعلُت خطاب على الًتكيز مع أمنيا، اظتبٌت 
 .سياسيُت قادة يكونوف ما غالبا

 ثانيا: سياق الفعل Context of the Act التدخل ضتظة على فقط الًتكيز مع بدقة ػتدد.  
  ثالثا: طبيعة الفعلNature of the Act ناحية من فقط معرفةطبيعة الفعل  أف معٌت يف األمننة إطار يتحدد 

 .األمن مهددات تعيُت

قضايا  اجتاه خاصة للدكؿ، اطتارجية السياسة سلوؾ حتليل حقل Securitization "األمننة" دخلت
 كحقوؽ اإلرىاب ضد للحرب اظتختلفة األبعاد ككذا لألمن، كمهدد  القومية  عرب اصترنتة شبكات إنشاء :مثل معينة

 بعد خاصة Securitization of Migration "اعتجرة " ألمننة كاسعة ترتيبات حاليا تتوافر كما ،األقليات
 . 2001 سبتمرب من عشر اضتادم تفجَتات

مدرسة كوبنهاجن إىل جانب مساقتتها اعتامة يف حتليل اصتوانب الذاتية كاظتوضوعية لظاىرة األمن،  أبرزت 
 Waever ويفر،فنجد أف  Securitization/Sécurisationكيف تتحوؿ قضية ما إىل مشكلة أمنية "األمننة" 

للعاملُت  االستطرادية ،االستدالليةسة ر باظتما -ػتددا للسلوؾ –يقوؿ أف مسألة إجتماعية تصبح رىانا أمنيا 
بتقدنتو على أنو  اجتماعيإذ بفضل قوة صيغة مضموف الكالـ يتم تأمُت أك باألحرل أمننة رىاف  ،االجتماعيُت

ك بالتايل األمر يتطلب اضتصوؿ على معاصتة غَت معتادة مقارنة بالرىانات ، باألمن  ضمنيا أك صراحة يتعلق
 .3ضوع عملية أمننة كتبقى خاضعة ظتعاصتة سياسية ركتينيةاإلجتماعية اليت مل تكن مو 

                                                             
1 Ken Booth and Steve Smith, Op.Cit, P.185. 
2
 Matt McDonald, « Securitization and the Construction of Security», 

consultation Date:20/06/2011,available in :  
http://www.sagepub.com/cgi/content/abstract/14/4/563. 
3
 Dario Battistella, Théorie des relations internationales, Op.cit., P.453. 
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 االقتصادية السياسية، العسكرية، اصتوانب ليشمل األمن مفهـو توسيع مت سبق ما كل من انطالقا
 :1ىي لألمن أساسية أبعاد ستسة بُت Buzan  بوزان ميز حيث ،كاالجتماعية

 مدركات ككذا الدفاعية، كالقدرات اظتسلح للهجـو اظتتقابلُت أك اظتتفاعلُت اظتستويُت متص ك :العسكري األمن 
 .األخر البعض جتاه بعضها مقاصد أك لنوايا الدكؿ

 تستمد اليت كاإليديولوجيات اضتكومات كنظم للدكؿ التنظيمي ك السياسي االستقرار يعٍت ك :السياسي األمن 
 .شرعيتها منها

 على دائم بشكل للحفاظ الضركرية، كاألسواؽ اظتالية اظتوارد إىل الوصوؿ أك النفاذ متص ك :االقتصادي األمن 
 .الدكلة كقوة الرفاه من مقبولة مستويات

 اعتوية الثقافة، اللغة، يف اخصوصياهت أفتاط إنتاج إعادة على اجملتمعات بقدرة يتعلق ك :االجتماعي األمن 
 تؤثر اليت نكشافاتاإل ك التهديدات ككذا ،ىالتطور  مقبولة شركط إطار يف كالتقاليد كالعادات الدينية ك الوطنية

 .ك ثقافتها اجملتمعات  ىوية أفتاط يف
 كل عليو تتوقف أساسي كمحصل كالكوين، احمللي اضتيوم احمليط على باحملافظة متتص ك :البيئي األمن 

 .اإلنسانية األنشطة
 منها كل حتددبل  البعض،ك اظتالحظ ىو أف ىذه القطاعات اطتمس لألمن ال تعمل مبعزؿ عن بعضها   

 قوية شبكة يف سويا تعمل ػتبكة لكنها ،األكلويات هبا ترتب اليت الطريقة ككذا األمنية، اإلشكالية يف مركزية نقطة
 .الًتابطات من

 معٌت من اظتنطلق القومي األمن مفهـو من الدكيل اجملتمع يف التدركتي التحوؿ بأف الحي عبد وليد يرل
 رئيسيا متغَتا "االقتصادم النمو" مفهـو جعل إىل أدل السياسي، الوجود أبعاد بكافة يلم مشويل مفهـو إىل دفاعي

  ىي االقتصادم النمو معدالت فارؽ عن النارتة الًتاكمات أف على الدراسات من العديد تدؿ إذ اضتركة، يف
 كسرعة اجتاه حتديد يف اظتتغَت ىذا لدكر نتيجة ك الدكيل، القول سلم يف ك ىبوطا صعودا للحركة األنسب التفسَت
 .2القول سلم على عتا أفضل مكاف لضماف للطبيعة "هنب" استثمار إىل الدكؿ اندفعت اضتركة

اظتالحظ ىو أنو بعد هناية اضترب الباردة ك زيادة حدة التهديدات اصتديدة كغلبة فتط الصراعات الداخلية 
لية ) بُت الدكؿ(، ككذا تنامي ظواىر العوظتة مل يعد اظتنظور )داخل الدكلة الواحدة( على فتط الصراعات الدك 

                                                             
 .18-17ص ص. ،مرجع سابق عبد النور بن عنًت،  1
  .118-117ص. ص ،1994 كالنشر، لإلعالـ الشركؽ مؤسسة اصتزائر: ،مستقبلية دراسة" الدولية العالقات في المسلمات تحول اضتي، عبد كليد  2
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     .1الواقعي لألمن كافيا لتحليل طبيعة القضايا األمنية اظتختلفة كاظتعقدة كاليت تبتعد تدركتيا عن الدائرة العسكرية
فعملية التوسيع يف  ك ىنا برزت اضتاجة لتوسيع مفهـو األمن ليتناسب كيتعامل مع األفتاط اصتديدة للتهديدات،

 مفهـو األمن ينجر معو بالضركرة البحث يف إشكالية األداة األساسية لتحليل األمن أم موضوعو اظترجعي.
ك ذلك  Referent Objectفإف األمن يقتضي "موضوعا مرجعيا"  Barry Buzan بوزان باريحسب 

كينيث مستويات ) على طريقة  حتليلو ثالثيتبٌت يف  ك أمن " الدكلة"، ككتيب للسؤاؿ : أمن ماذا؟ استجابة
بقي  بوزان باريبوجود مواضيع مرجعية أخرل لألمن،إال أف  اعًتافورغم  ك النظاـ الدكيل، الدكؿ، األفراد، (؛والتز

لألمن مسألة  Barry Buzan  بوزان باريك إعتبار   .2كاقعي التصور بقولو مبركزية الدكؿ كمرجعية ظتوضوع األمن
يقوؿ إنو بفصلو بُت "األمن  D.Bigo ديديي بيغوبقاء تفًتض هتديدا كجوديا أك حياتيا، كىو األمر الذم جعل 

 الذايت ك األمن اظتوضوعي" فإف حتليل بارم بوزاف نتيز بُت هتديدات "حقيقية" ك هتديدات ط مزيفة" أك "خاطئة"،
 .3جتعل من امن الدكلة موضوعها اظترجعي كمن اضتكومات فاعليها اظتركزيُتكال يتميز حتليلو عن النظرة الواقعية اليت 

دتكن أحد أبرز إسهامات مدرسة كوبنهاجن للدراسات األمنية يف تطويرىا مفهـو  إىل جانب ىذه العناصر،
           "مدلوال" أك ىذه اظتدرسة اقًتحتحيث  األمن اإلجتماعي الذم يشكل قطيعة مع الدراسات التقليدية،

ىو أكؿ من ادخل مفهـو األمن اإلجتماعي يف الدراسات  Barry Buzanفبارم بوزاف  " مرجعية" جديدة لألمن،
الذم تشكل حتليالتو  Waever أولي ويفرلكن مدرسة كوبنهاجن ىي اليت طورتو خاصة عرب أعماؿ  األمنية،

 .4متتلفاف حوؿ مكانة الدكلة عند حتليلهما ظتسألة األمنأم أهنما  الدكلتية لبوزاف، –قطيعة مع التحليالت اظتركزية 
عدا التهديد العسكرم  "، كمااجتماعيبالنسبة ظتدرسة كوبنهاجن األمن ليس "كاقعا موضوعيا" ك إفتا " بناء 

فإهنا قليلة جدا ىي التهديدات  D.Wedel ويدل ديك  Waever ويفرك  Barry Buzan باري بوزانحسب 
 * كأحد أىم إسهامات ىذه اظتدرسة. البعد التوظيفي لألمناظتوضوعية، كىنا يربز 

 

                                                             
 .24ص.،مرجع سابقعبد النور بن عنًت،  1

2  Barry Buzan,People,States and Fear,Op.Cit.,PP.26-27. 
3 Ayse Ceyhan, « Analyser la Sécurité, Dillon, Waever, Williams et les autres », Cultures & 
Conflits, Paris,N0.31-32, Automne-Hiver 1998, PP.41-42.  
4  Dario Battistella, Op.Cit., P.449. 

 القادة توظيف السبعينات يف نام جوزيف ك كيوىاف ركبرت من كل الحظ فقد الدكلية، العالقات يف الدراسات عن غائبا يكن مل لألمن التوظيفي البعد* 
 .لسياساهتم الدعم ضتشد األمريكية للسياسة كشعار الباردة اضترب فًتة خالؿ" القومي األمن"  ؿ األمريكيُت
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 .منو المتوسطية المنطقة وموقع األمن مركب . ب

         مفهـو Barry Buzan باري بوزانيقًتح Regional Security لتحليل مسألة األمن اإلقليمي   
غتموعة دكؿ ترتبط قتومها أك ىواجسها :"رؼ مركب األمن بأنو علفوضوية مصغرة، كي" مركب األمن" كنموذج 

كثيقا فيما بينها ؽتا كتعل من غَت اظتمكن النظر كاقعيا ألمن دكلة مبعزؿ عن أموف الدكؿ  ارتباطااألمنية األساسية 
أما العامل  اظتصاحل اظتشًتكة..كيشرعن مركب األمن على اإلعتماد اظتتبادؿ يف غتاؿ التنافس مثلو مثل 1"األخرل

مستول عاؿ من التهديد / اطتوؼ الذم يشعر بو بشكل كجود األساسي يف تعريف مركب األمن فهو عادة 
 .2متبادؿ فيما بُت دكلتُت أساسيتُت أك أكثر

 عالئقية ظاىرة األمن االعتقاد بأف على تستند جوىرية  خاصية ىي Buzan بوزان حسب األمن إقليمية

Relational Phenomenon اطتط فهم دكف دكلة ألم القومي األمن إدراؾ نتكن فال "عالئقي" األمن كألف 
 .3للتجزئة القابل غَت Interdependence  Security  اظتتبادؿ األمن العتماد الدكيل

 من كاسعة شبكة تؤسس أف نتكن الدكؿ بُت العالقات بأف بوزان يرل اإلقليمي األمن مسألة لتحليلك 
 ال كالعداكة الصداقة مفاىيم  فإف Buzan بوزانل كبالنسبة باطتوؼ، تشعر اليت تلك مع كالتحالفات الصداقات

 عالقات على تؤثر أف نتكن اليت القضايا ألف ،Balance of Power القوى توازن إىل فقط إرجاعها نتكن
 .4التارمتية اطتلفيات ك ثنيةاإل باإليديولوجية مرتبطة تكوف قد الدكؿ بُت العداكة /الصداقة

بارم بوزاف  ، حددعلى أبرز الدراسات اإلقليمية اطتاصة بالنظم اإلقليمية اعتمادامن ىذا اظتنطلق ك         
ة( ك يعتربىا " كيانات غتموعة من مركبات األمن ) تتطابق كالنظم اإلقليمية اليت حددهتا الدراسات اإلقليمي

 :5ىي كجغرافية"، 

                                                             
 .21ص.،المرجع نفسو  1

2 Barry Buzan, People, States…, Op.Cit., PP.190 -193-194. 
3 Mariane Stone, «  Security According to Buzan : A Comprehensive Security Analysis »   , 
consultation date:10/02/2011,available in : 

http://www.geest.msh-paris.fr/pdf/security-for-buzan-pdf. 
4
 Barry Buzan and Ole Weaver, Regions and Power: The Structure of international Relations, 

United Kingdom: Cambridge University Press, 2003, P.45. 
5
 Barry Buzan, People, States…, Op.Cit., P.190. 
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  اصتنوبية.أمريكا 
 .)الشرؽ األكسط ) من اظتغرب إىل باكستاف شرقا كمن سوريا إىل الصوماؿ جنوبا 
 .إفريقيا اصتنوبية 
 .جنوب أسيا 
 .جنوب شرؽ أسيا 

 :1ىي متغَتات أربع على ترتكز اإلقليمي األمن ظتركب اصتوىرية البنية إف
 . جاكره عما اإلقليمي األمن مركب دتيز اليت Boundaries  الحدود .1
 كحدتُت من يتكوف أف  كتب اإلقليمي األمن مركب بأف تعٍت اليت  Anarchy Structure  الفوضوية البنية. 2

 .فوؽ فما مستقلتُت
 .الوحدات بُت القول توزيع يغطي الذم Polarity  االستقطاب .3
 الوحدات. بُت كالعداء الصداقة أفتاط لتدد الذم Social Construction االجتماعي البناء .4

 األمن مركبات لتحديد عوامل تشكل قد كالعرقية الثقافية الركابط حسب الباحث عبد النور بن عنًت فإف
 العابرة لإلسالـ السياسية القوة"ك ،"عربية أمة" فكرة تسيطر حيث األكسط الشرؽ يف باطتصوصيظهر  ما ك ىذا

كيعمل ىذاف العامالف سويا إلنشاء .الصوماؿ إىل سوريا كمن عماف إىل اظتغرب من اظتمتدة اظتنطقة يف "للحدكد
 .2فضاء إقليمي سياسي فعاؿ

 معهودة غَت ك عالية درجة يشرعناف ك احمللية الدكؿ ىوية كاإلسالـ العربية القومية من كل تضعفكما 
 اطتليجي، التعاكف غتلس العربية، اصتامعة) إقليمية منظمات إلقامة ميال متلقاف كما األمٍت، كاالخًتاؽ التداخل من

 ثالث على اظترتكزة اظتنطقة يف للصراع األساسية األفتاط حتديد يف رئيسيا دكرا أيضا يلعباف ك ...(اظتغاريب االحتاد
 األمن، مركبات حتديد يف تساعد العرقية ك الثقافية األفتاط فإف ك عليو .إثيوبيا ك تركيا ،إسرائيل ىي عربية غَت دكؿ

 بوزان باريكما يقر   .3اظتركبات ىذه حتديد يف أساسي كعامل األمن أفتاط إدراؾ بعد ثانوم مركز يف تأيت لكنها

Barry Buzan ،اظتغرب  شرؽ اظتتوسط، القرف اإلفريقي، بوجود مركبات أمن فرعية يف الشرؽ األكسط ) اطتليج

                                                             
1 Barry Buzan and Ole Waever, Op.Cit., P.53. 

 .22،ص.مرجع سابقعبد النور بن عنًت،  2
 المرجع نفسو.  3
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لكن ىناؾ جتاكز للحدكد ك تداخل بُت  العريب( عتا ديناميكياهتا األمنية اطتاصة هبا كاظتتميزة عن اظتركب ككل.
كما أف التفاعالت  الديناميات داخل مركب الشرؽ األكسط يكفياف لتربير نطاؽ أكسع كوحدة إقليمية أساسية.

العربية ) اليت توفر عتا اصتامعة العربية منتدل مشرعنا( دتيز مركب الشرؽ األكسط عن نظرائو يف آسيا ك  –العربية 
 .1اأكربا ك حىت إفريقي

النظام اإلقليمي العربي: يف دراستو اليت زتلت عنواف "  Paul Noble بول نوبلالباحث الكندم  لحل
 ،« The Arab System :Pressures,Constraints and Opportunities »" الضغوط ،العوائق والفرص

يف الطبيعة" دتيز النظاـ  اختالؼحيث حتدث عن " اظتقاربة اإلقليمية طتصوصية اظتنطقة العربية،بشكل جيد 
يف الطبيعة تطبع العالقات بُت  اختالؼيقوؿ إف ىناؾ  ك اإلقليمي عن باقي النظم اإلقليمية يف العامل الثالث.

 :2، أقتها اجملتمعات العربية كمردىا عدة عناصر

كاليت كلدت شعورا قويا باعتوية  الثقايف كالديٍت للشعوب كالنخب العربية الدرجة العالية من التجانس اللغوم، -
 اظتشًتكة ما فوؽ اعتويات الوطنية.

 اظتستول العايل من الًتابطات كالعالقات بُت الدكؿ العربية على ؼتتلف األصعدة. -
 كثافة العالقات كؼتتلف التفاعالت العابرة للحدكد عربيا.  -

 عابرة للحدكد يف العامل العربية.كل ىذه العناصر جتعل األنظمة السياسية عرضة ظتختلف اضتركات ال
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Barry Buzan, People, States…, Op.cit,P.199. 
2 Paul Noble, « The Arab System :Pressures,Constraints and Opportunities »,in : B.Korany & Ali 
Hillal Dessouki,The Foreign Policies of Arab States :The Challenge Of Change,2 nd 

ed,Boulder,Westview Press,1991,PP.55-56. 
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 مسلمة القوة في العالقات الدولية.المبحث الثاني: 

 المطلب األول: تعريف القوة وخصائصها.

 عرب القركف، استخدامها" من خالؿ تطور  Powerالقوة تتبع اظتدلوالت اظتختلفة للفظة "  ةيف ػتاكل
نتكن الرجوع على اظتفاىيم اظتختلفة كاألساسية يف اللغتُت العربية كاإلؾتليزية، لكن اظتالحظ ىو أف اظتعاجم العربية 

فيها  اختذتال تساعد كثَتا على فهم اظتصطلح إذ أهنا كضعت يف قركف متقدمة مل تكن ىذه اللفظة " القوة" قد 
 المصباح، ك " منظور إلبن" لسان العربفمعجم "  اسية.اظتدلوالت اليت ترتبط باألنظمة اإلجتماعية كالسي

   ،للزمخشري" البالغة أساسك "  للرازي"  مختار الصحاح، ك " ألحمد بن محمد المقري الفيومي" المنير
" من شىت نواحيها اللغوية القوةرتيعها على معاصتة لفظة "  اقتصرت،قد  أبادي للفيروز" القاموس المحيطك " 

 1بينها كبُت النظم اإلجتماعية أك السياسية.كمل تربط 

 :تعريف القوة أوال: 

  :لغةً أ.  

كرد يف اظتعجم الوسيط أف القوة ىي ضد الضعف كىي الطاقة، كىي دتكن اإلنساف من أداء األعماؿ 
 الشاقة، كىي اظتؤثر الذم يغَت أك لتيل حالة سكوف اصتسم، كىي مبعث النشاط كاضتركة كالنمو كرتعها قول،

كرجل شديد القول أم شديد كقوم يف نفسو كقوَّل دعم ككطَّد، كما ؾتد أف القوم كالقادر كاظتقتدر من أشتاء اهلل 
 .اضتسٌت، تأيت القوة مبعٌت اصتد يف األمر كصدؽ العزنتة

من  استطعتموأعدوا لهم ما كقد كردت القوة يف القرآف الكرًن يف كثَت من اآليات، كعلى سبيل اظتثاؿ "  
 ، كقلو تعاىل:أم حبػـز كعـز ،3" خذوا ما أتيناكم بقوة " ، 2أم أعدكا عتم رتيع أنواع القوة اظتادية كاظتعنوية،" قوة

                                                             
 .98.، صاظتعرفة اصتامعية، دكف سنة نشر: دار ، القاىرةالسياسي االجتماعالقوة في علم  نظرية ،إشتاعيل علي سعد  1
 (.60) ، اآليةاألنفال سورة ،القرآف الكرًن  2
 (.63) ، اآليةالبقرة سورة ،القرآف الكرًن  3
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أم لو كاف يل قوة أستطيع أف أدفع أذاكم هبا أك اصتأ إىل ، "1 لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد"
 .2عشَتة كأنصار تنصرين عليكم

  :اصطالحاب.  

القوة "بالقدرة على إحداث أمر معُت" ك"تأثَت فرد أك رتاعة عن طريق ما على  االجتماعيعرؼ علم 
سلوؾ اآلخرين"، يعترب موضوع القوة من اظتواضيع اليت يهتم هبا علم اصتغرافية السياسية كالعالقات الدكلية لذا جاء 

 .اإلطارتعريف كتفسَت مفهـو القوة للكثَت من الكتاب كاظتفكرين يف ىذا 

فإف أفضل تعريف للقوة ىي القدرة على إنشاء عالقة تبعية  Carl Frédiric كارل فريدريككيف رأم 
فعند القوؿ أف إلنساف ما قوة سياسية تفوؽ قول اآلخرين، فهذا يعٍت أف اآلخرين يتبعوف نظاـ أفضلياتو، كالقوة 

كالنفوذ لدل اآلخرين، كيرل أنو باالسػتخداـ  االستمالةليست غترد التسلط كلكنها تتضمن أيضان القدرة على 
اظتاىر كالذكي للقوة نتكن للطػرؼ )أ( أف كتعل الطػرؼ )ب( يفعل ما يريد دكف قهػر أك إرغاـ مبعٌت نتكن حتويل 

 .3كتزامن كنفػوذ رتاعات الضػغط يف اجملتمعات اظتتحضرة اتفاؽالقهػر إىل 

اضتياة كالقدرة على فرض إرادة الشخص على اآلخرين  أف القوة تعٍت البقاء على قيد سبيكمانكيرل 
كاظتقدرة أيضان على إمالء ىذه اإلرادة على أكلئك الذين ال قوة عتم كإمكانية إجبار اآلخرين ذكم القوة األقل على 

على أف القوة ىي الوسيلة كالغاية النهاية اليت  مورغنثو ك ىوبز ك ميكافيليكل من   فيما رأل .تقدًن تنازالت
 .تعمل الدكلة للوصوؿ إليها يف غتاؿ العالقات الدكلية

بأف الدكلة   راتزلبُت  حيث ،مفهـو القوة ككأنو مرادؼ ظتفهـو السيطرة علماء الجيوبولتيكاكلقد بلور 
علماء السياسة أف مفهـو القول ىو كائن حي لتتاج إىل النمو كالتطور حىت لو كاف عن طريق القوة. كيعترب 

اظتفهـو الرئيسي يف علم السياسة بل كمن اظتفاىيم الرئيسية يف العلـو اإلجتماعية كلها كمن ناحية أخرل فإف 

                                                             
 (.80) اآلية ،ىود سورةالكرًن، القرآف  1

 .صفوة التفاسيرػتمد علي الصابوين ،   2
 ،على الرابط التايل:2013جويلية  03: االطالعتاريخ  اظتشكاة اإلسالمية،نقال عن موقع  ،االستراتيجيمفهوم القوة في الفكر   3

 http://www.meshkat.net/node/23195 
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السياسة ترتبط بشكل كثيق مع القول . كما أف البحث عن القوة نتيز السياسة عن األنواع األخرل من النشاط 
 .1اإلنساين

القومية للدكلة بأهنا اإلمكانية أك القدرة اليت نتكن أف  القوةأما كلية اضترب األمريكية فتعرؼ مفهـو 
تستخدمها الدكلة للوصوؿ إىل أىدافها القومية يف الصراع الدكيل، إذف فالقوة ىي الطاقة العامة للدكلة لكي 

 .2تسيطر كتتحكم يف تصرفات اآلخرين

 ( ػتاكر رئيسية:03عرب ثالثة )القوة  إستخداـ مصطلحطور نتكن اإلشارة إىل ت        

فالقوة ىي القدرة على عمل أك إحداث  ـ. 1325: استخدمت لفظة " القوة" كقدرة أك كخاصية يف عاـ أوال
" يف Powerشيء ما أك أم شيء. أك ىي القدرة على التأثَت يف شخص ما أك شيء*.أما إذا استخدمت لفظة "

فإهنا تعٍت يف ىذه اضتالة إحدل  Powers" أك استخدمت يف صيغة اصتمع aأداة التنكَت " ك معهااللغة اإلؾتليزية 
" أحيانا قدرات ؼتتلفة ك إفتا القدرة Powers، كقد ال يعٍت رتعها "Mind  أك العقل  Bodyقدرات اصتسد 
كتابو اضتامل لعنواف " يف  Powerلفظة " استخدـ جون لوك كأك مناسبات عديدة.  اجتاىاتاظتستخدمة يف 

قائال : أف القدرة ىي كاحدة من تلك األفكار  1690عاـ " Human Understanding" " الفهم اإلنساني"
 .Reflection3ك التفكَت  Sensationالبسيطة اليت نتلقاىا عن طريق اإلحساس 

، امتالؾ ناصية أمورىم" مبعٌت السيطرة على اآلخرين أك Powerـ إستخدمت لفظة "  1535يف عاـ : ثانيا
 فضال عن استخدامها مبعٌت اضتكم كالسيطرة كالنفوذ كالضبط كالسلطة.

الصراع السياسي كظهور الدكلة  احتداــ باظتعٌت السياسي عند  1701" عاـ Powerاستخدمت لفظة " : ثالثا
 كالقوة السياسية أك القوة القومية كتوازف القوة.  معاين:يف اجملاؿ السياسي يف  استخدامهاالقومية يف أكربا فضال عن 

                                                             
 .75 .، ص 1981مركز الدراسات العسكرية ،  :، دمشق حول طبيعة الحربجولياف اليدر ،   1
 .174 .ص ،1993 الكويت،جامعة  الكويت: ،السياسيةموسوعة العلوم  مقلد،ػتمد ربيع كإشتاعيل صربم  2

" تعٍت Powerؾتد أف لفظة "   Cambridge Advanced Learner’s Dictionary,Third Edition* يف القاموس اإلؾتليزم 
 Chambers 21 القدرة على التحكم يف األشخاص كاألحداث،كما تشَت اللفظة ذاهتا إىل مفاىيم متداخلة معها على غرار القدرة،التأثَت،الطاقة. كيف قاموس

st Century Dictionary  .ؾتد أف اللفظة ذاهتا تعٍت اظتراقبة ك التأثَت اظتمارس على اآلخرين 
 .99،ص.المرجع نفسو  3
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، ؾتد أف 2011الصادرة سنة  كلين جانك  تيري دي مونرياللكل من  "موسوعة اإلستراتيجيا"يف 
ىي قبل كل شيء القدرة، إهنا القدرة على ك  " يف اللغة الفرنسية،Puissance" ترادفها كلمة "القوةمصطلح " 

ك يتفق معظم الباحثُت على القوؿ بأف القوة تقيم يف إطار  األخرل يف اضتياة الدكلية.تغيَت تصرفات الفعاليات 
يف التعريف األكضح  يعود الفضل تأكيدا، ارون ريمونعالقة ديناميكية ) متحركة( بُت الوحدات السياسية. كإىل 

فاظتتفجرة عتا قوة قابلة للقياس،  باظتعٌت األعم تعرؼ القوة بأهنا القدرة على الفعل كعلى اإلنتاج كعلى التدمَت،
قوة الشخص أك اجملموعة ال تقاس بدقة كذلك بسبب تنوع األىداؼ  ككذلك مّد البحر، كالريح، كاعتزّة األرضية. ك

، يف  اظتبتغاة، كبسبب الوسائل اظتستعملة، ككوف الناس يطبقوف قوهتم باألساس على أشباىهم، يعطي للمفهـو
قبل كل شيء إهنا قدرتو على التأثَت يف تصرؼ  ك قوة الشخص ىي طاقتو على الفعل.إف  معناه األصيل. السياسة

القوة ىي قدرة الوحدات السياسية على فرض إرادهتا  أك يف مشاعر األشخاص اآلخرين. كعلى الصعيد الدكيل،
  .1القوة السياسية ليست مطلقة بل ىي عالقة بشرية باختصارعلى الوحدات األخرل .

ك السلطة أك  Puissanceال نتيز اإلؾتليزم بُت ما يدؿ الفرنسي عليو بكلمتُت: القوة  Powerيف كلمة 
أهنا دتيز بشكل أساسي بُت  ،أرون ريمون. كمن حسن حظ اللغة الفرنسية على حسب رأم  Pouvoirاضتكم 

 النظاـ الداخلي الذم تتبعو اصتماعات كبُت النظاـ اطتارجي يف عالقات الدكؿ أك الوحدات السياسية يف ما بينها. 

 :خصائص القوةثانيا: 

القوة مفهـو حركي ديناميكي غَت ثابت يدخل يف تكوينها عدد كبَت من العناصر اظتتغَتة اظتادية كغَت 
ترتبط مع بعضها، كالقوة بطبيعتها شيء نسيب ألف قوة الدكلة تقاس مبقارنتها بقوة الدكؿ األخرل، كما اظتادية اليت 

تظهر القوة بشكل تدركتي كىذا يعٍت أف بعض الدكؿ الضعيفة نسبيان نتكن أف تلعب دكران فعاالن يف أزمة معينة 
أقول منها كحىت إجبارىا على تغيَت  بشكل سريع كغَت متوقع حبيث يصبح بإمكاهنا التأثَت على دكلة أخرل

 .سياستها

                                                             
 .911،ص.2011اظتؤسسة اصتامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، :بَتكت  تررتة : على ػتمد مقلد، ،موسوعة اإلستراتيجياتَتم دم مونَتياؿ ك جاف كلُت،   1
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كجانب ،أسباب القوة  امتالؾكاضتقيقة أف مفهـو القوة كباظتعٌت كالذم يتضمن كال اصتانبُت، جانب 
خصائص القوة يف  حتديد نتكنتوظيف ىذه األسباب يف التحكم يف إرادة اآلخرين كأفعاعتم، يف ضوء ما تقدـ 

 :1اجملاؿ الدكيل فيما يأيت

أف القوة ىي جوىر العالقات الدكلية، كما أف السلطة ىي جوىر السياسة القومية كالفارؽ بُت القوة  :أوالً 
 االحتكاركالسلطة أف ىذه األخَتة تتضمن األكىل، كلكنها ترتبط بغاية كىي حتقيق كحدة اصتماعة، كبوسيلة ىي 

عتا الصراع يف السياسة الداخلية ىي سلطة بعبارة أخرل فإف السلطة اليت يدكر حو  ك القمع.الشرعي ألدكات 
اإلستقرار، أما القوة اليت يدكر حوعتا الصراع  مستأنسة كمتمركزة يف اضتكومة اليت حتتكرىا لفرض حتقيق الوحدة ك

بُت الدكؿ فليست مستأنسة كال متمركزة كال منظمة، كاعتدؼ منها حتقيق اظتصاحل القومية لكل دكلة كىي مصاحل 
رضة بطبيعتها األمر الذم يفسر طابع العداكة كاضترب الذم يغلب على العالقات الدكلية، كالناتج متعددة كمتعا

 . عن سعي كل الدكؿ إىل فرض إرادهتا كحتقيق مصاضتها يف غياب السلطة العليا اليت حتتكر أدكات القمع

كسيلة ظتمارسة النفوذ كالتأثَت الذم يتضمن حتقيق أىداؼ الدكلة  نفسها، كلكنهايف  اأف القوة ليست ىدف :ثانياً 
فضالن على زتاية األمن القومي كصيانة االستقالؿ  ،كاليت ال خترج عن حتقيق اظتصاحل القومية أك الوظيفة اضتضارية

  .السياسي أك الردع

لقدرة على حتويل مصادر القوة اظتتاحة أك كيتوقف تقديرىا على أمرين أكعتما ا،: أف قوة الدكلة دائمان نسبية  ثالثاً 
مصادر القوة نفسها إال أف  امتالؾخر، قد تتساكل دكلتاف يف الكامنة إىل قوة فعالة كثانيهما ػتصلة قوة الطرؼ اآل

قدرة إحداقتا كعدـ قدرة األخرل على توظيف أحد أك بعض مصادر قوهتا كتعل القادر على توظيف مصادر قوهتا 
  .األخرل على الرغم عن تساكم مصادر القوة يف الدكلتُت أقول نسبيان من

  من ناحية أخرل فإف كزف قوة الدكلة يف تغَت مستمر نتيجة للتغيَت يف أقتية مصادر القوة اظتتاحة لديها،
         أك لدل الطرؼ اآلخر أك ظتا قد يطرأ على العالقات بُت الدكؿ من تبادالت تؤثر يف أكزاف قوهتا كاضتركب

  .أك غَت ذلك االنقساماتأك اظتعاىدات أك التحالفات أك 

                                                             
1
 . 244 .، ص 1994مركز البحوث الدراسات السياسية  ،  :القاىرة  ، 1.ط  ، معجم المصطلحات السياسيةنيفُت سعد ،   
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: أف القوة صناعة كإرادة فرضتها طبيعة العالقات الدكلية اليت تتسم بالفوضى كغياب السلطة، األمر الذم  رابعاً 
اف فرض على الدكؿ السعي بشىت الوسائل كالطرؽ إىل صنع مصادر القوة كالعوامل اظتهنية لتفعيلها، بوصفها الضم

 .كحتقيق مصاضتها استقرارىا اضتقيقي ألمنها ك

ؽتا يًتتب على ذلك أف الدكؿ مهما ملكت من قوة فأهنا حترص على ما دتتلكو  ،تتصف القوة بندرهتا :خامساً 
  األخرل.نسيب ألف قوة الدكلة تقاس مبقارنتها بقوة الدكؿ  شيءكحتاكؿ عدـ تشتيت جهودىا كإف القوة بطبيعتها 

كبُت أسلوب اإلجبار كالقسر من جهة  ،: تتدرج ؽتارسة القوة بُت التأثَت بالطرؽ الدبلوماسية من جهة سادساً 
ثانية، كأف اللجوء إىل القوة كىو يف اضتقيقة الوصوؿ إىل مرحلة العجز عن اضتل بالطرؽ السلمية، كيعتمد السعي 

عتمدين على دفع ىذه القوة إىل حدىا األقصى من كراء القوة على اظتػوارد اظتتاحة من أجل تنفيذ سياسة الدكلة م
 .1خالؿ نوعية الدبلوماسية اليت تًتجم اظتوارد القومية إىل قوة قومية

 المطلب الثاني: قوة الدولة: بين تطور المفهوم وإشكالية قياس القوة.

السياسية الدكلية، كلعل مسرح اضتياة تعترب قوة الدكلة حجر الزاكية يف حتديد أبعاد الدكر الذم تؤديو على 
بأهنا اظتقدرة  إسماعيل صبري مقلدفقد عرفها  من اظتوضوعية اإلشارة إىل بعض التعريفات اطتاصة مبفهـو القوة،

قد تكوف  كمن غَت ذلك،، بالكيفية اليت ختدـ أىداؼ الدكؿ اظتالكة عتا على الػتأثَت يف سلوؾ الدكؿ األخرل،
 ك عّرفها آخركف بأهنا فاعلية الدكلة ككزهنا يف اجملاؿ الدكيل،.2 كلكنها ليست قويةالدكلة كبَتة أك غنية أك عظيمة، 

الناجتاف من قدرهتا على توظيف مصادر القوة اظتتاحة لديها يف فرض إرادهتا ك حتقيق أىدافها كمصاضتها القومية، 
 تتحدد يف ضوء عنصرم مصادر القوة، كالتأثَت يف إرادة الدكؿ األخرل كمصاضتها كأىدافها، كقوة الدكلة هبذا اظتعٌت

فإف أيا من مصادر القوة ال يكتسب كزنا كتأثَتا مبجرد كجوده، كإفتا  لذا، مث عملية إدارة كتوظيف تلك اظتصادر
.فيما عرؼ 3يرتبط ىذا الوزف ك التأثَت بالتدخل الواعي لتحويل مصادر القوة اظتتاحة إىل طاقة مؤثرة كسالح فعاؿ

 .4ة بأهنا اظتساقتة يف صنع القراراتخر القو البعض اآل

                                                             
  .27 .، ص 2003،دار غتدالكم للنشر كالتوزيع  :عماف   ، 2 .، ط سياسة بناء القوة في األردننعيم إبراىيم الظاىر ،  1

 .209،ص. 2001، عماف: دار اليازكرم العلمية، 2 .ط ،الجغرافيا السياسية المعاصرة في ظل النظام الدولي الجديد نعيم إبراىيم الظاىر،  2
 المرجع نفسو.  3
 المرجع نفسو.  4
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    أك متفردة بذاهتا، إف القوة لدل إمرباطورية ما ليست مطلقة، اظتؤرخ األمريكي بوؿ كنيدم قائالكتب 
إال بالنسبة إىل الدكؿ األخرل من ناحية،  ك إفتا ىي مسألة نسبية؛ فال نتكن قياس قوة أك ضعف دكلة ما،

ك يضيف أف " اإلنتشار الزائد  يف فًتات ؼتتلفة من تارمتها من ناحية أخرل"،كبالنسبة إىل قوهتا ىي ذاهتا 
مع إنفاقها الزائد على قواهتا العسكرية لإلحتفاظ هبذا اإلنتشار مبعدؿ يفوؽ إنفاقها  إلمرباطورية خارج حدكدىا،

مع الوقت إىل تفاقم يؤدم  إجتماعية كعلمية كتعليمية على اصتوانب الداخلية األخرل، من ناحية  إقتصادية ك
أم هناية  مث على إؿتسار القوة العظمى ك إضمحالعتا، كعودة الدكلة إىل حجم الدكلة األصلي، اضتالة اإلقتصادية،

 .  كجودىا اإلمرباطورم

بالنظر إىل أنو  زالت حسابات القوة النسبية للدكلة مشكلة ملحة تؤرؽ الباحثُت يف اصتغرافيا السياسية، ما         
نتكن يف أم حاؿ من األحواؿ قياس القوة باظتسطرة كالقلم، كعتذا ؾتد الباحثُت يتجهوف إىل اإلعتماد على ال 

 .1 اليت تبٌت بقوة ىذه الدكلة أك تلك طريقة أخرل كىي التعرؼ على بعض اطتصائص البارزة يف الدكؿ اظتختلفة،

إىل درجة أف مصَت الدكؿ الضعيفة  العسكرم،اظتعيار التارمتي األكؿ للقوة على مر العصور ىو اظتعيار 
، عسكريا كاف الزكاؿ أك اطتضوع للطرؼ األقول، ذلك أف  فقد ضعف تأثَت ىذا اظتعيار كلكنو مل متتف، أما اليـو

طاقات البلد على حساب قطاعات التنمية كالصناعة كىي القطاعات  باستنزاؼالقطاع العسكرم يهدد دائما 
زاد من إضعاؼ القوة العسكرية ىو بركز هتديدات جديدة ) ال دتاثلية(  ك رمبا ما ار الدكلة.إستمر  ك الضركرية لبقاء

 تعجز الدكؿ عن مواجهتها باضتلوؿ التقليدية العسكرية.

إذ أف ىناؾ إعتبارات جغرافية عديدة تؤثر  كما نتثل العنصر اصتغرايف عنصرا ىاما من عناصر قوة الدكلة،
إذ أف الدكلة ذات اظتساحة الكبَتة تكوف يف  فحجم اإلقليم لو أثر يف قوة الدكلة، للدكلة.يف ػتصلة القوة القومية 

 .2 ، ككتعل إحتالعتا أمرا صعبا كمكلفااسًتاتيجياألف كرب حجم اإلقليم يوفر عتا عمقا  كضعية أحسن من غَتىا،

 

                                                             
                الوطٍت للثقافة كالفنوفتررتة: عبد السالـ رضواف ك إسحاؽ عبيد ،الكويت: اجمللس  ،الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر بيًت تايلور ك كولن فلنت،  1
 .69،ص.2002األداب، ك

 سابق الذكر. ، مرجعالسياسية المعاصرة في ظل النظام الدولي الجديد الجغرافيا ،نعيم إبراىيم الظاىر  2



  الفصل األول: بناء املبادرات األمنية: مقاربة معرفية

 

58 
 

من غترد مؤشرات توضع جنبا إىل جنب لتحسب هبا ػتصلة حتولت مسلمة القوة يف العالقات الدكلية 
القوة اليت دتتلكها الدكلة يف جوانب عديدة من مكونات تلك القوة، لتصبح عملية معقدة تتدخل فيها عوامل 

 .1 ثالثة ىي: القوة+القدرة+التأثَت

ؤية ظتصطلح القوة التغَت الذم حصل يف الر  ىذاك قد أكدت حتاليل اظتنظرين يف العالقات الدكلية على 
حبيث أف كل الدراسات اظتنشورة مل تعد تركز على حساب ػتصلة القوة لدكلة ما على مؤشرات فيزيائية )اقتصاد، 
مساحة، سكاف، قوة عسكرية، تقدـ تكنولوجي(، بل تركز أيضا على ما يصطلح على تسميتو بقدرة الدكلة على 

      اعلُت اآلخرين يف ساحة العالقات الدكلية اليت تتسم بتشابك حتويل تلك اظتعطيات إىل قدرة تؤثر هبا على الف
 ك تعقد ما كترم فيها من تفاعالت.

 .العناصر وأدوات القياس بين القوةالمطلب الثالث:  

منذ بداية اضتديث عن القوة كمفهـو يف علم السياسة، مل يكن ىناؾ تعريف ػتدد لو، بسبب غموض 
، حيث كاف يعٍت كل  تعد اظتدرسة الواقعية من أكيل اظتدارس اليت  شيء لو عالقة بالفعل كالتأثَت كالتغيَت. كاظتفهـو

القوة بفكرة التأثَت  Hans Morgenthau مورغانتوىانز تعاملت مع القوة كمفهـو مركزم، ظتقوالهتا. حيث ربط 
كبالتايل، نتكن حتديد  ،2" التأثير في سلوك اآلخرين ىالقدرة علأك التحكم يف اظتكاسب، كعرؼ القوة بأهنا "

، هبدؼ امتالؾ مزيد من األخرلقوة الدكلة )أ( عن طريق معرفة احملصلة النهائية للتأثَت الذم دتارسو يف الدكؿ 
اظتوارد. كما تتعامل اظتدرسة الواقعية مع العالقات الدكلية، علي أهنا صراع، اعتدؼ منو تعظيم ما دتتلكو الدكلة من 

 .3 قوة

 

 

                                                             
 "،المتوسط و سلم القوى بين ضفتي المتوسطإشكالية األمن و القوة في العالقات الدولية، دراسة حالة المبادرات األمنية في غرب "ػتمد سي بشَت،  1

مام  20 -19تيزم كزك، -جامعة مولود معمرم "استعمال القوة في العالقات الدولية بين قوة القانون و ىيمنة القوة"، اظتلتقى الوطٍت حوؿ يفمداخلة مقدمة 
2013. 

2 Niculae Tabarcia, « Power Relations between Realism and Neo- Realism in Hans 
Morgenthau's and Kenneth Waltz's Visions », Strategic Impact, N0.4, April 2009, P.85. 

 .19، ص.1984، القاىرة: اظتكتبة األكادنتية، العالقات السياسية الدولية: دراسة في األصول والنظرياتإشتاعيل صربم مقلد،   3
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 Hans Morgenthau مورغانتوىانز من أفكار  استفاد Robert Dahl روبرت دالتماع عامل االج
جعل اآلخرين يقوموف بأشياء  ىحوؿ القوة، كقدـ تعريفا أكثر كضوحا للقوة، حيث عرفها بأهنا "القدرة عل

للقياـ  (قوتو علي )ب، أم أف )أ( نتارس *متناقضة مع أكلوياهتم، ما كانوا ليقوموا هبا لوال ؽتارسة تلك القدرة"
للحصوؿ علي ما يريده. كالضغط ىنا ال يعٍت  (بأشياء رغما عنو، كخوفا من قدرات )أ(، كبالتايل يضغط عليو )أ

 .1اإلقناع، بل اإلكراه. كظتعرفة مدم قوة )أ( استنادا لداؿ، يتم رتع األفعاؿ اليت قاـ هبا )ب( خوفا من )أ(

ىو القوة العسكرية، كلذا ك  كاحد للقوة،نالحظ كيف أهنا يرتكزاف على عنصر التعريفُت  من خالؿ
كجهت عدة انتقادات عتذا التعريف، تركزت علي أنو يتجاىل العناصر غَت العسكرية للقوة، كيركز علي شكل 

القوة: يف كتابو " 1974عاـ Steven Lux  ستيفن لوكسػتدد الستخداـ القوة كىو اإلكراه. حيث جادؿ 
" بأف القوة مرتبطة بتحديد األجندة، للتأثَت يف سلوؾ الدكؿ، كبالتايل ال تعٍت القوة بالضركرة ؤية راديكاليةر 

  .اإلكراه

، حيث كسع مفهـو القوة   Kenneth Waltz كينيث والتزكىناؾ اجتاه آخر لتعريف القوة، عرب عنو 
ليشمل عناصر أخرم غَت عسكرية، كحاكؿ الربط بُت قوة الدكلة، كامتالؾ عناصر مثل اظتساحة، كاظتوقع اصتغرايف، 

 .كاظتوارد اظتادية كالطبيعية، كالسكاف، كدرجة النمو االقتصادم، كالتطور العسكرم، كاالستقرار السياسي كالكفاءة

، كقدـ مفهوما، رمبا يكوف  Steven Luxلوكس ستيفن أفكار  Joseph Nyeجوزيف نايكقد طور 
أكثر تعقيدا للقوة، حيث اىتم بعناصر القوة غَت اظتادية مثل الثقافة كالقيم، من خالؿ مفهـو القوة الناعمة. 

". كتعرب قدرة الدولة علي الحصول علي ما تريده باالعتماد علي الجاذبية، بدال من اإلكراهكعرفها بأهنا "
القوة الناعمة عن الوجو الثاين للقوة، حيث تتمكن دكلة ما من اضتصوؿ علي النتائج اليت تريدىا، ألف الدكؿ 

مع ثورة اظتعلومات، أضيف  ذلك. ك ىمعجبة بنموذجها، كحتاكؿ أف تتبعو، كليس ألنو يتم إكراىها عل األخرل
إنتاج  ىالتكنولوجيا كاظتعلومات، كالقدرة علعنصر جديد لقوة الدكلة، حيث أصبح من عناصر قوة الدكلة امتالؾ 

 .التكنولوجيا اظتتطورة عن طريق االخًتاع، كاإلبداع، كنشر اإلبداع أيضا

                                                             
1 Robert Dahl, The Concept of Power, Behavioral Science, Vol. 2 , July 1957, P. 202. 

مبفهومها البسيط، ذلك أف القدرة تتداخل فيها  Force القوةكمفهـو  القدرةأم  Power/Puissance القوة* اظتالحظ أف ىناؾ تداخل بُت مفهومي 
مكونات القدرة اليت  ؼتتلف اصتوانب العسكرية، السياسية ك اإلقتصادية...،بينما القوة عموما ختص اصتانب العسكرم. كالقوة )حجم القوات اظتسلحة...( ىي إحدل

 العسكرية، التكنولوجيا...تشمل اإلمكانات اإلقتصادية كالكفاءة السياسية يف إدارة الصراع، القوة 
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فيما يتعلق بأدكات قياس قوة الدكلة، فإف ىذا التعدد يف عناصر القوة جعل مسألة قياس قوة الدكلة،  ك  
 اظتادية، كما ىو اضتاؿ يف القوة الناعمة. كرغم ذلك، أكثر صعوبة، خاصة عندما يتعلق األمر بعناصر القوة غَت

 :، حيث نتكن التمييز بُت مدخلُتمقدمة يف ىذا اجملاؿفإف ىناؾ اجتهادات 

حساب موارد القوة اظتادية اليت  ىالطرؽ التقليدية يف القياس، كاليت تعتمد عل : يرتكز علىالمدخل األول -
قدرات الدكلة العسكرية.  ىمتغَت كاحد من اظتوارد، مثل الًتكيز عل ىعلدتتلكها الدكلة، حيث ركزت بعض اظتداخل 

 . Klaus Knorr نورككالوس  اظتوارد االقتصادية مثل  ىكىناؾ من ركز عل

طرح مؤشر لقياس قوة الدكلة أكثر  1960عاـ  منذ Clifford German كليفورد جيرمانحاكؿ 
 G=N (L + P + I + M):  من خالؿ ىذه اظتعادلةتنوعا من حيث العناصر اليت تتشكل منها القوة، 

 إىل (Iك )، للسكاف (Pك )األرض،  إىل (lك )لقدرات النوكية، ل (Nك )قوة الدكلة، ل (G) ترمزك 
 .1 قوة الدكلة العسكرية إىل (M) التقدـ الصناعي، كترمز

 :الشكل التايل،أين صاغها على  للقوة لمعادلة أخر 1975ـعا  Ray Cline راي كلينكما طرح 
P= (C + E + M) (S + W) 

تتألف من السكاف كاظتوقع ك اليت Critical Mass  الكتلة اضترجة إىل (C)قوة الدكلة، كل (P)ترمزحيث 
القومية،  االسًتاتيجية إىل (S)القدرات العسكرية، ك إىل ( Mك)القدرات االقتصادية،  إىل (E)اصتغرايف، كترمز

 .اإلرادة القومية إىل (W)بينما تشَت

، الذم جادؿ بأنو مل يعد باإلمكاف   Joseph Nye جوزيف نايك يعرب عنو باألخص  : المدخل الثاني -
العناصر اظتادية، سواء العسكرية أك االقتصادية، نتيجة لظهور هتديدات أمنية  ىحساب قوة الدكلة، اعتمادا عل

جديدة مثل اإلرىاب، كاصترائم الدكلية، كتغَت اظتناخ، كانتشار األمراض اظتعدية، كاليت تتطلب امتالؾ موارد القوة 
 .2الناعمة ظتواجهتها

                                                             
،على الرابط 03/07/2013تاريخ االطالع:  نقال عن موقع غتلة السياسة الدكلية،، مركب القوة: عناصر وأشكال القوة في العالقات الدولية ريهاـ مقبل،  1

 http://www.digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=887254&eid=7805التايل:                  
 .75،ص.2004الرياض: مكتبة العبيكاف ،  ،ػتمد توفيق البجَتميتررتة:  ،القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدوليةجوزيف س نام،   2
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ية أك غَت مادية، فالبد من حتويل ىذه اظتوارد كىذا يعٍت أنو مل يعد كافيا امتالؾ اظتوارد، سواء كانت ماد
ىي اليت  االسًتاتيجيةالنتائج اظترجوة، كاحملصلة النهائية عتذه  ىاآلخرين، كللحصوؿ عل ىللتأثَت عل اسًتاتيجية إىل

 .1حتدد قوة الدكلة

كسوؼ ؿتاكؿ من خالؿ التطرؽ إىل فتوذجُت بارزين يتناكالف مسالة قياس كتقدير قوة الدكلة ، كإشكالية 
جل حتقيق أمن  ،األخرلىل قوة تأثَتية على سلوؾ الفواعل إحتويل تلك اظتوارد كاإلمكانات اليت حتوز عليها 

ىذين النموذجُت راجع باألساس إىل أقتيتهما كإطار منهجي يساعد على حتديد  اختيار ، كاالسًتاتيجيةأىدافها 
كالقوة  األمن مفاىيمعناصر قوة الدكلة، ككذلك لكوهنما يراعياف إىل حد ما التحوالت اضتاصلة على مستول 

 بتجلياهتما اصتديدة. كىذين النموذجُت قتا :

 .*اإلسرائيلي –ت تطور الصراع العربي إحتماال منهج قياس قوة الدول و رتاؿ علي زىراف، -
 .**االستراتيجيالعمق أزتد داكد أغلو ، -

 منهج قياس قوة الدول لجمال علي زىران: .1

خالعتا إىل تطوير أساليب علمية نتكن من  ضمن التيار اعتادؼ تندرج دراسة الدكتور رتاؿ علي زىراف       
 ،أىدافهاأف الدكؿ تكوف قوية أك قادرة على حتقيق  بافًتاض عتا،قياس قوة الدكؿ استنادا إىل اإلمكانيات اظتتاحة 

 .لديهاتسمح بو عناصر القوة اظتملوكة  بقدر ما

 كجود مناىج متعددة لقياس القوة، كأقتها منهجاف: إىليشَت  يف اظتنهج اطتاص بقياس قوة الدكلة ػتل الدراسة،

 العوامل المادية:اإلتجاه األول: منهج قياس قوة الدولة من منظور  . أ

يركز ىذا اظتنهج على العوامل اليت نتكن قياسها مباشرة، كيعتمد يف قياس القدرة العسكرية ك اإلقتصادية 
للدكلة. ك قد إعتمد بعض ػتلليو عناصر الدخل القومي كعدد السكاف كحجم القوات اظتسلحة مؤشرات لقياس 

لقومي ك النفقات العسكرية أك الناتج احمللي، كمعدالت قوة الدكلة؛ بينما إعتمد آخركف على إرتايل الدخل ا
                                                             

1 Ashley J.Tellis, Janica Bially, Christophe Layne and Melissa Mc Pherson, Measuring National Power 
In The Postindustrial Age, RAND Corporation, 2000, PP. 25-60. 

 .2006بَتكت : مركز دراسات الوحدة العربية، ،منهج قياس قوة الدول و احتماالت تطور الصراع العربي  اإلسرائيليرتاؿ علي زىراف، * 
بَتكت : الدار العربية لعلـو ،2ط. : ػتمد جابر ثلجي كطارؽ عبد اصتليل، تررتة ،موقع تركيا ودورىا في الساحة الدولية االستراتيجيالعمق أزتد داكد أغلو، ** 

 .2011،ناشركف
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التعدين( كاألرض  –الصناعة  -خر على اظتؤشرات العامة اإلقتصادية ) الزراعةآ اجتاه ارتكازالطاقة؛ ك  استهالؾ
عتذا  انتقاداتيوجو  فقدكبالنسبة إىل رتاؿ زىراف  . 1 ك السكاف ك القوة العسكرية ، للداللة على قوة الدكلة

 :2اإلجتاه حيث يرل أنو

 ،فهناؾ فارؽ بُت اظتلكية  بالنسبة إىل الوحدات الدكلية فهي ال دتلك دائما القدرة على إستخداـ موردىا
 القانونية ظتورد ما، كالسيطرة عليو.

  ىذا اظتنهج يتجاىل التعامل مع ظاىرة العمل اصتماعي يف العالقات الدكلية، كالتحالفات بُت الدكؿ، كقدرة
 ك توظيف موارد حلفائها. استثمارالدكلة على 

 .كما أف ىناؾ بعض اظتوارد  ىذا اظتنهج ال لتدد ما ىي أنواع الثركات اليت نتكن تعميمها يف مقياس عاـ للقوة
ث نتكن التمييز ىنا بُت القوة الراىنة استنادا إىل اظتوارد الظاىرة، كالقوة الكامنة اليت ال حي يصعب قياسها،

  نتكن التعرؼ إليها إال يف حالة إستخداـ القوة فعليا.
 منهج قياس قوة الدولة من منظور العوامل المادية والمعنوية:اإلتجاه الثاني:  . ب

 :3 بارزاف اجتاىاف ، ىناؾاظتادية كاظتعنويةيف ىذا اظتنهج الذم كتمع ما بُت العوامل 

 : يهتم بكيفية دمج العناصر اظتادية كاظتعنوية معا يف معادلة شاملة.األول

ك نتكن اإلشارة إىل  جانب اظتادية معا، إىلمشَتا إىل أقتية العوامل أك العناصر اظتعنوية  : يهتم بفصلهما،الثاني
كىي : اظتوقع  ( عناصر أساسية لقياس قوة الدولة01ثمانية )فقد حد بعض احملللُت  عدد من احملاكالت،

القول اإلقتصادية كالعسكرية كالوظائف اضتكومية ك خصائص اجملتمع كصانع  اظتوارد الطبيعية،، السكاف اصتغرايف،
ة كعوامل ىي : اظتصادر البيئية كاظتصادر السكاني ( عناصر06ستة )فقد حدد  ،خراآلالقرار؛ أما البعض 

 قتصادية كالتنظيمية كالعسكرية.كالقدرات الثقافية كالقدرات اإل

 

 

                                                             
 .2008أكتوبر  17لألىراـ، كاالسًتاتيجيةمركز الدراسات السياسية القاىرة:  "،،" قياس قوة الدولةػتمد عبد السالـ  1
 .114،ص.2006بَتكت : مركز دراسات الوحدة العربية، ،العربي  اإلسرائيليمنهج قياس قوة الدول و احتماالت تطور الصراع رتاؿ علي زىراف،   2
 .37،ص.المرجع نفسو  3
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أف  ، كقوة الدكلة ، بقياساتضح أنو ليس من السهل تقدًن إطار نظرم ،ضوء احملاكالت السابقة على ك
الالزمة لذلك. كمن خالؿ ك البيانات اظتعلومات األمر األكثر صعوبة ىو تطبيق ىذا اإلطار حىت يف حالة توفر 

 :1يالحظ أف ىناؾ عددا من اظتآخذ اليت تشًتؾ فيها قراءة متأنية جململ ىذه احملاكالت،

 ،فكثَت من الدكؿ كانت باألمس قوية مل تعد   فيها تبسيط ظتفهـو القوة كتعلها صاضتة لكل زماف كمكاف
، ألف عد سكاهنا تناقصوا، كإفتا ألف مفهـو القوة تغَت  أككليس ألف مساحتها تضاءلت،  كذلك اليـو

 مركبا ديناميكيا. باعتباره
  الطرؽ السابقة ىي نظرية حبتة، كال تصل إىل اضتقائق إلثبات حيثياهتا، كىذا ما كضع ىذه النظريات يف

 صر التالية:ف أم طريقة لقياس القوة كتب أف تضع يف عُت اإلعتبار العناإف كضع حرج عند التطبيق؛ كعليو،
 مفهـو القوة كقت إجراء الدراسة.اإلعتبار األول : 
 عناصر القوة من خالؿ حتديد علمي ك رياضي للمؤشرات اظتشًتكة. استنباط: اإلعتبار الثاني 
 قياس كل ما نتكن قياسو كما يتوفر عنو من بيانات، كإدخاعتا ضمن التحليل.اإلعتبار الثالث : 
 :كضع آلية رياضية إلجراء مثل ىذه التحليالت. اإلعتبار الرابع 

عناصر حاشتة  باعتبارىاعلى عناصر ػتددة  اختيارهبالنسبة ظتنهج قياس قوة الدكؿ صتماؿ زىراف فإنو كقع 
من بُت  االختيارفاألصل ىو  ،كذلك من خالؿ اظتسح الشامل للمعادالت اظتنهجية العديدة اليت أجريت ،القياس

ها، كإضافة عناصر جديدة، كاظتالئمة بُت ما نتكن أف يعرب عنو من ضاظتطركحة، مع تعديل بعن العناصر العديد م
حبيث تأيت العناصر كقد جسدت  مؤشرات قابلة للقياس، كالتطورات اصتديدة يف اظتفاىيم كالتطورات كاظتصطلحات،

معينة، ما نتكن أف يعرض للقياس  فال تبدك فكرة القياس قدنتة أك كالسيكية مل تتجاكز ضتظة زمنية ىذه التطورات،
 .2ذات معٌت النتقادات

 :كىي( عناصر أساسية 04فإهنا تشمل أربعة ) للعوامل الماديةبالنسبة 

 .القدرة اإلقتصادية 
 .القدرة الحيوية 

                                                             
1
 .212،ص.2001  عماف: دار اليازكرم العلمية،،2ط. ،الجغرافيا السياسية المعاصرة في ظل النظام الدولي الجديد نعيم إبراىيم الظاىر،  

 .69،ص.، المرجع نفسورتاؿ علي زىراف  2
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 .القدرة العسكرية 
  االتصاليةالقدرة. 

 ، كىي:أساسية عناصر (03)فإهنا تتمثل يف ثالثة بالعوامل المعنويةأما فيما يتعلق 

 .اإلرادة القومية 
  االستراتيجيةاألىداف. 
 .القدرة السياسية 

 ألحمد داود أوغلو: االستراتيجيمقياس القوة والتخطيط   .2

من  ابتداءإف دراسة اظتفكرين ظتسَتة التاريخ السياسي، كأكضاع الشخصيات اليت مثلت ىذه اظتسَتة   
 مورغانتو، ك Clausewitz كالوسفيتز، ك خلدون إبن، مركرا بكل من Thucydides ثيوسيديدس

Morgenthau .تظهر تركيزا كبَتا على سؤاؿ أساسي يتعلق بتحديد معٌت القوة كمظاىرىا كػتاكر تغَتىا ، 

يف  فالفلسفة السياسية منذ عهودىا األكىل كحىت اآلف إجتهت إىل تفسَت ك حتليل العالقة بُت القوة كالقيم،  
كرمبا  ناكلت الواقع السياسي إىل فهم التغَت احملورم للقوة كحتديد ديناميكياتو.التحليالت اليت ت استهدفتحُت 

حوؿ العالقة بُت العدالة كالقوة أكؿ  Thyrasymakhos ثيراسيماكوسك   أفالطونيعترب اضتوار الذم دار بُت 
حوؿ  ثيوسيديدسأما التحليالت اليت تناكعتا . 1اضتوارات األساسية اليت دارت يف موضوع الفلسفة السياسية

، بيان األىمية المركزية التي تحملها القوة كحقيقة سياسيةفقد إجتهت إىل  Pelopones حروب بيلوبونيز
 إبن خلدونيف حُت عمل ، البعد القيمي للسياسة اظتثالية، من خالؿ حبثو عن اظتدينة الفاضلة الفارابيفيما طرح 

 الديناميكية اليت حتقق التغَت احملورم للقوة السياسية من خالؿ مفهـو العصبية.على حتديد العناصر 

ظهر النظاـ  بعد حركب الثالثُت عاما، 1648اليت أبرمت يف عاـ  Westphalia واستفاليا معاىدةعرب   
ك ساقتت  قانونيا.الذم أدل إىل تشكيل الدكلة القومية كأكسب معٌت القوة اظتستندة إىل التشكيل اظتذكور إطارا 

إىل ظهور عدد كبَت من الدكؿ القومية بأكزاف ؼتتلفة يف أكربا كخارجها بعد اضترب العاظتية  أدتالظركؼ اليت 

                                                             
بَتكت : الدار العربية لعلـو ،2ط. تررتة : ػتمد جابر ثلجي كطارؽ عبد اصتليل، ،موقع تركيا ودورىا في الساحة الدولية االستراتيجيالعمق أزتد داكد أغلو،   1

 .33،ص.2011 ،ناشركف



  الفصل األول: بناء املبادرات األمنية: مقاربة معرفية

 

65 
 

جعلت مسالة حتليل عناصر القوة عتذه الوحدة مسالة أساسية  اليت قضت على اإلمرباطوريات اإلستعمارية، الثانية،
  .1العالقات الدكلية نظرية يف

اليت تعمل على ربط معاين القوة مبفهومي اظتنفعة كالسيادة  الوقت الذم تدافع فيو اظتدرسة الواقعية،ففي   
ترل  عن إمكانية إنشاء النظاـ العاظتي كفق توازنات من القول اليت تربط بُت الدكؿ القومية، بشكل متكامل،
ضركرة أف تتجاكب الدكؿ القومية مع  ا ك قيمّيا،بعدا قانوني اليت تريد إكساب العالقات الدكلية، اظتدرسة اظتثالية،
أىم ؽتثلي الواقعية   Morgenthau Hans ىانز مورغنتوكيعترب تعريف القوة الذم عرب عنو  ىذين البعدين.

  .الكالسيكية أحد أكثر التحليالت مشولية للدكلة القومية اظتوحدة يف العصور اظتتأخرة*

التطورات اإلقتصادية السياسية الدكلية إىل جعل ساحات التأثر الرمادية اليت ظهرت يف عالقات  أدت  
 كباتت اظتقاييس التارمتية كالثقافية، اليت تنعكس على الساحة السياسية، السيادة اظتتبادلة بُت الدكؿ أكثر اتساعا،

ىذا الوضع اإللتاء بعد كفاية مقاييس  استبطند كق تؤثر بشكل مباشر على بناء القوة الداخلية كاطتارجية للدكؿ.
القوة اليت يتم التعبَت عنها مبصطلحات غتردة، كبركز اظتفاىيم اليت تعكس التأثَت اظتتبادؿ لعدة مقاييس يف حتديد 
              القوة. كتكتسب ىذه اظتفاىيم مثل اإلقتصاد السياسي ك اصتيوسياسي ك اصتيوثقايف ك اصتيواقتصادم 

اصتيوسًتاتيجي، يف حتديد معٌت القوة للدكؿ ميزة كبَتة خصوصا مع األكضاع اليت نتجت عن متغَتات ما بعد ك 
مل تعد مقاييس قوة الدكؿ عناصر غتردة كمستقلة عن بعضها البعض، ككتب أف تتناكؿ ىذه  لذا، اضترب الباردة.

 يف ىذا اجملاؿ. العناصر الديناميكية عنصر اإلنساف مع غتموعة العوامل اليت تدخل

أنو باإلمكاف  إىلفإنو يشَت يف البداية  كغلو يف دراستو،أبالنسبة ظتعادلة القوة اليت يعتمد عليها ازتد داكد   
غتموعة من فهو يعتمد على  تطوير تعريفات ؼتتلفة لتحديد ثقل الدكلة كقوهتا النسبية يف غتاؿ العالقات الدكلية.

                                                             
 .34،ص.المرجع نفسو  1

 االثنُت أك لو كنتاج أك الدكؿ لسلوؾ كدافعو  أم كغاية، أك كوسيلة إليها نظرنا سواء الدكلية، للسياسات الواقعية الدراسات يف مهما موضوعا القوة مفهوم * شكل
 تكن كمهما القوة أجل  من مستمر صراع ىي سياسة ككل الدكلية السياسة أف يعترب الذم  Hans Morgenthauمورغانتو  ىانز يعتقد كما معا

 السلم حاليت يف الدكيل التفاعل ػتور يشكل الذم اظتوضوع ىي القوة أف مورغانتو يرل إذف ىكذا دكمنا، العاجل اعتدؼ ىي فالقوة الدكلية، للسياسة النهائية األىداؼ
 القوة. سياسات تشكيل أجل من لقوهتا دائم بناء حالة يف فالدكؿ كاضترب،
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كىذه األخَتة صاغها على ك يعتمد على رموز ػتددة للتعامل مع ىذه اظتعطيات،  ،اظتعطيات الثابتة ك أخرل متغَتة
 :1 التايلالشكل 

 ؽ(. :القوة( 
 ـ ث(.المعطيات الثابتة( : 

 ت(. :التاريخ( 
 ج(.الجغرافيا( : 
 ع(.عدد السكان( : 
 ؼ(.الثقافة( : 

 ـ ت(معطيات القوة المتغيرة( : 
 ؽ ت(.القدرة اإلقتصادية( : 
  ؽ ؾ(.التكنولوجيةالقدرة( : 
 ؽ ع(.القدرة العسكرية( : 

 إىل اظتعادلة التالية:  أكغلوالسابقة يتوصل داكد  العناصرمن خالؿ 
 ر س (×خ س ×) ذ س  ×ق= )م ث + م ت( 

 اإلرادة( عن  ر س، ك ) االستراتيجيالتخطيط ( عن خ س، ك ) االستراتيجيةالذىنية عن ( ذ سيعرب )
 يف ىذه اظتعادلة. السياسية

 )ـ ث( = )ت(+ ) ج(+)ع(+)ؼ(.

 )ـ ت( = )ؽ ت ( + ) ؽ ؾ( + ) ؽ ع(.

 ك بذلك تصبح اظتعادلة على الشكل التايل :

 ر س ( ×س ×) ذ س [×) ت+ج+ع+ف(+ )ق ت + ق ك +ق ع(]ق = 
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، كتب أف لوأحمد داود أوغقبل الدخوؿ يف تفاصيل العناصر اظتشكلة ظتعادلة القوة اليت يقًتحها علينا  
 جمال علي زىران،خذ على ىذه احملاكلة اليت تظل غامضة نوعا ما إذا ما قورنت مبنهج آنشَت إىل كجود بعض اظت

 خذ ما يلي :ك اظتآكمن أىم تل

 ،حيث إقتصر األمر على ذكر العناصر اظتكونة عتذه  مفهـو القوة اظتعتمد يف صياغة ىذه اظتعادلة غَت كاضح
عناصر قوة ثابتة ك أخرل متغَتة، دكف التفصيل أكثر حوؿ إعتماد ىذه اظتعطيات  اظتعادلة كاظتكونة من

 دكف غَتىا.
  بالنسبة للعناصر اظتادية تبدك أقرب للقياس يف حالة توفر بيانات متعلقة هبا كلكن األمر يبقى مطركحا بالنسبة

التخطيط  الثقافة، خ،التاري ،االستراتيجيةالذىنية  :لعناصر أدرجها أزتد داكد أكغلو على غرار 
رمبا باإلمكاف اإلعتماد عليها كعناصر مدعمة للعناصر اظتادية  .اإلرادة السياسية ك ،االستراتيجي

 اظتشكلة للقوة دكف ػتاكلة قياسها قياسا كميا.

ها أزتد داكد أكغلو عند صياغتو ظتعادلة علي بالنسبة إىل أىم المح اظتعطيات الثابتة كاظتتغَتة اليت إعتمد  
 فإنو نتكن إكتازىا يف ما يلي: ،القوة كعناصرىا 

 المعطيات الثابتة: الجغرافيا والتاريخ وعدد السكان والثقافة. .1

تغَتىا على اظتديُت اظتتوسط كالبعيد ضمن  أفاظتقصود باظتعطيات الثابتة العناصر اليت ال نتكن إلرادة الدكؿ    
بل  لكنو بطبيعة اضتاؿ ال يعٍت أف ثقل ىذه العناصر ثابت ال يتغَت يف معادلة القوة للدكلة، س اظتوجودة.اظتقايي

الوضع الدكيل اظتتغَت يفتح اجملاؿ أماـ تغَت الثقل النوعي للعناصر الثابتة اظتذكورة اظتوجودة ضمن توازنات القول 
 ألية دكلة.

القانونية اليت حتمل يف طياهتا عناصر صراع سيادة خارجية، كبُت بُت اضتدكد  اضتاصليشَت إىل اإلختالؼ   
اصتيوثقافية اليت تعكس رؤية اجملتمعات اليت بدأت بتكوين قوة مركزية ك تريد حتقيق توسع  اطتطوط اصتيوسياسية ك
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كجود أحزمة ؽتا يؤدم على  (، كبُت القول اظتقابلة عتا،Core Areas)المناطق المركزيةإنطالقا من  اسًتاتيجي
  . 1 صراع جيوسياسية

مثل الساحة اظتركزية، كاضتدكد كاطتط يتم تداكعتا على نطاؽ كاسع كما أف ىناؾ أقتية كبَتة لتفسَت مفاىيم        
         كاضتزاـ*، كاإلقليم كساحة التأثر، بشكل متكامل، من اجل فهم عملية بناء السياسة اطتارجية لكل دكلة 

. كعند النظر من زاكية الواقع السياسي ، نالحظ أف تأثَتات القول اإلقليمية حتدد مساحات اسًتاتيجياهتاك 
اظتناكرة السياسية، كأف نقاط التأثر اظتشًتكة حتدد اظتساحة اصتغرافية اليت تتحوؿ فيها مساحات اظتناكرة ىذه إىل 

  .2 متعدد اإلجتاىات اسًتاتيجيصراع 

اظتسَتة  أفرزهتا، كاألفتاط اليت **رجعية اضتضارية ألم غتتمع، كىويتو الثقافيةك يعترب الكاتب أف كل من اظت  
السكانية إىل جانب البنية  ،معطيات ثابتة يف معادلة القوة ألم بلد التارمتية على التنظيمات اجملتمعية ك خارجها،

 الشابة كالديناميكية.

 العسكرية.التكنولوجيا والقدرة  المعطيات المتغيرة: اإلقتصاد، .2

القوة اظتتغَتة على حد تعبَت أزتد داكد أكغلو لبلد ما ، ىي العناصر اليت نتكن تفعيلها يف اظتدل معطيات   
القريب كاظتتوسط، كىي العاصر اليت تعكس مدل قدرة الدكلة على إستخداـ القول الكامنة فيها. كتعترب كل من 

      عناصر متغَتة يف معادلة القوة تكنولوجية، كالًتاكم العسكرم لديها،اظتوارد اإلقتصادية للدكلة، كبنيتها التحتية ال
كيؤدم إستخداـ ىذه العناصر اظتتغَتة بشكل منسق  كمثمر يف بناء السياسة اطتارجية إىل إزدياد ثقل . 3للدكلة

                                                             
1
ىي مناطق لتتمل فيو حدكث  اظتناطق اليت تشهد اإلختالؼ الكبَت بُت تقاطعات األحزمة اصتيوسياسية، كبُت اضتدكد القانونية اظترسومة، أفيشَت الكاتب إىل   

ة، ( اظتستخدـ لوصف مساحات اإلنكسار اصتيوسياسيShattered beltصراعات متعددة اإلجتاىات، كىنا يطرح مفهـو اطتطوط اصتيوسياسية كاضتزاـ اظتنكسر)
 كألكثر توضيح أنظر :

 Saul B.Cohen, «Geopolitics in the New World Era : A New Perspective on an old 
Dicipline » ,in Reordering the World : Geopolitical Perspectives on the 21 st Century,PP.32-35. 

2
 .41ص.،، المرجع نفسوأزتد داكد أغلو  
" حتدد ساحات العمليات التكتيكية كالتنفيذية لألىداؼ االسًتاتيجية، بينما ترسم اضتدكد القانونية خطوط الفصل اليت الحزام" ك" الخطخصائص كل من "  *

 حتقق اظتشركعية لألكضاع االسًتاتيجية اعتجومية كالدفاعية، كحتدد اظتنطقة اظتركزية أساس الوجود االسًتاتيجي.
لد أىم عنصر رابط ما بُت اظتعطيات الثابتة كاظتعطيات اظتتغَتة، كىي ىوية أك مرجعية العنصر البشرم ) السكاف( الذم يتواجد يف ** تعترب اعتوية ك اظترجعية ألم ب

ستند على قيم ىذا ادية، اليت تمكاف ما ) جغرافيا( ك داخل بعد زمٍت معُت ) التاريخ(، كنتتلك بناء ثقافيا لبناتو العناصر النفسية ك اإلجتماعية كالسياسية ك اإلقتص
 العنصر البشرم.

 .43،ص.المرجع نفسوأزتد داكد أكغلو،   3
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ناصر بشكل منظم الدكلة يف توازنات القول الدكلية، كباظتقابل فإف الدكؿ اليت ال تستطيع إعادة بناء تلك الع
 كفعاؿ، تصاب يف قوهتا اظتؤثرة على عالقاهتا الدكلية.

يشَت الكاتب إىل عنصرين ىامُت، يتمثل األكؿ يف تصاعد دكر القدرة اإلقتصادية يف مقاييس القول الوطنية،   
طبيعي يف تكنولوجيا إذ أدت القفزة اليت فاقت اظتستول ال بل كحىت تغَتا كيفيا مهما يف مرحلة مابعد اضترب الباردة،

  .1الوطنية للدكلة االسًتاتيجيةإىل إزدياد أقتية التمثيل اطتارجي يف  اإلتصاالت ، كسرعة العالقات الدكلية اظتتبادلة،

، *عنصر اظتنافسة اظتتعلقة بالتفوؽ العلمي كالتكنولوجي يف مرحلة مابعد اضترب الباردة ،كمن ناحية أخرل    
حيث سيضطر الذين ظهركا   الساحات األساسية للتوتر الذم لتصل خلف الكواليس،كاليت أصبحت إحدل 

كفائزين يف اضترب الساخنة يف الوقت اضتايل إىل اإلؿتناء أماـ الفائزين باضترب التكنولوجية على اظتدل اظتستقبلي 
كز النظاـ العاظتي ىو أف لذلك يرل الكاتب أف من أكىل األىداؼ اليت تسعى إليها القول اليت تشكل مر  ك البعيد.

 .2 ال تسمح للتفوؽ التكنولوجي بأف يفلت من قبضتها

 والهوية الثقافية: االستراتيجيةالذىنية  .3

الذم  ىي نتيجة لوعي مشًتؾ بالًتاكم التارمتي، جملتمع ما، االسًتاتيجيةداكد أكغلو بالذىنية كيقصد        
كما أهنا  ك اإلجتماعية، كالذم ينعكس يف مساحة جغرافية ػتددة؛ لتوم بداخلو القيم الثقافية كالنفسية كالدينية

كعندما ننظر من ىذه الزاكية تظهر العالقة بُت .3نتاج لنمط الرؤية اليت حتدد كضع ىذا اجملتمع بالنسبة لعامل ككل
إىل كجهات النظر اليت تتقاطع فيها اآلثار ك اإلنطباعات اظتكانية اظتستندة  يف اظتنطقة، االسًتاتيجيةالذىنية ك 

 .**ىو نتاج إلختالؼ عامل التصورات الذم يستند إىل البعدين اظتكاين ك الزماين تللمجتمعا االسًتاتيجية
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صلة بالتكنولوجيا ك حقوؽ * يشَت الكاتب على أف من أىم اطتالفات اليت ظهرت بُت الواليات اظتتحدة األمريكية ك الصُت يف السنوات األخَتة تتعلق مبواضيع ذات 
ألسواؽ الدكلية، فالتكنولوجيا اليت التأليف ك االتفاقيات الدكلية لرباءات االخًتاع كالتفاصيل اظتتعلقة هبا. فالقضية ال تتعلق فقط حبماية حقوؽ الشركات األمريكية يف ا

إستطاعت الصُت حتويلها مبهارة فائقة لغلى سلع ذات قيمة يف األسواؽ العاظتية، ( اظتاضية، 25أنتجتها الشركات األمريكية بنفسها يف السنوات اطتمس كالعشرين )
 كىذا بدره أدل إىل تيقظ كبَت من جانب اإلدارة األمريكية جتاه الصُت من أف تعيد الكرّة يف ىذا اجملاؿ.

تاج كعي تارمتي دتتد جذكره إىل القرف التاسع إلمرباطورية ركما اصترمانية اظتقدسة، ** من بُت األمثلة اليت أكردىا الكاتب مثاؿ الذىنية االسًتاتيجية األظتانية باعتبارىا ن
 التحتية أليديولوجيتها.إضافة إىل األسس الفلسفية للدكلة القومية اضتديثة اليت تلتقي مع حقائق تارمتية دتتد إىل القرف التاسع عشر، ك اليت أكسبتها البنية 
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 و اإلرادة السياسية: االستراتيجيالتخطيط  .4

،فهناؾ عالقة من حيث الشكل  االسًتاتيجيكالتخطيط  االسًتاتيجيةبُت كل من الذىنية  ارتباطىناؾ  
عن طريق  ،الناجتة عن اظتعطيات الثابتة، االسًتاتيجيةاليت تتضمنها الذىنية  اآلثارإذ نتكن رؤية  كاظتضموف بينهما،

 الذم يعتمد على التصور العقلي يف الدرجة األكىل. للمعطيات اظتتغَتة، االسًتاتيجيالتخطيط 

       العالقة اظتوجودة بُت كل من التكتيك( Carl Von Clausewitz) كالوسفيتز كارل فونلتدد  
 االستراتيجيةو أما  إن التكتيك يستخدم لتنظيم عملية قتال الوحدات العسكرية،" بقولو:  االسًتاتيجية ك

 .1"فهي فن القتال الذي يستخدم من أجل الحرب النهائية

 :االستراتيجيةالعنصر البشري وتأثيره البالغ في صنع  .5

أم أف تأثَت العنصر اصتغرايف أك  كل من اظتعطيات الثابتة كاظتتغَتة يؤثر بعضها يف بعض بشكل غتمل.  
يوازف غتمل التأثَت الناتج يف القوة اإلرتالية،  التارمتي أك الدنتغرايف أك الثقايف على العناصر األخرل يف معادلة القوة،

ىذه العناصر يف غتموعها يف شكل كبَت بكل من  تتأثر ك ع.كلذلك فقد عرب عنها يف معادلة القوة بصيغة اصتم
 اسًتاتيجيةالدكؿ اليت ال دتتلك ذىنية  أفمبعٌت .2كاإلرادة السياسية االسًتاتيجيكالتخطيط  االسًتاتيجيةالذىنية 
تشكل القوة اظتطلوبة مهما حققت من  أفنتكنها  ، الكإرادة سياسية قوية كمنسجمة اسًتاتيجياك ختطيطا  كاضحة

 تفوؽ بالنسبة لعناصرىا الثابتة كاظتتغَتة.

 المطلب الرابع: تحوالت أشكال القوة: نحو مزيد من التعقيد.

 علىللقوة، مسيطرة لفًتة طويلة  كبارز ظتفهـو القوة العسكرية، كشكل رئيسيإىل فًتة غَت طويلة ظلت 
 كما أحدثتو من نقلة نوعية يف الشؤكف اإلقتصادية كحىت العسكرية، رة الصناعيةللثو بعدىا السياسة الدكلية. ككاف 

اقتصادية،  قوة أضحى باإلمكاف اضتديث عن كجود ، حيث   أشكاؿ القوةَتمث الثورة اظتعلوماتية، دكر مهم يف تغي
بركزا يف عامل اليـو  األكثرالقوة  أشكاؿ أىميعد أحد  األخَتكرمبا ىذا الشكل  فًتاضية.ا ك حىت قوة كقوة ناعمة،

الذم يشهد تطورات معلوماتية متسارعة قضت على اضتواجز التقليدية ما بُت الدكؿ كسرعت من حركة تبادؿ 
  اظتعلومات كنقلها.

                                                             
  .52،ص.المرجع نفسو  1
2
 .56،ص.المرجع نفسو  
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 االقتصارىذا العنصر اظتتعلقة بأشكاؿ القوة اظتختلفة كتوجهها على مزيد من التعقيد، كسوؼ يتم  نتناكؿسوؼ 
 كاؿ ؼتتلفة للقوة كىي:أش (03ثالثة)على 

 القوة الصلبة  Hard Power. 
  القوة الناعمة Soft Power . 
  القوة االفًتاضيةVirtual Power  . 

 
 إستمرار مركزية القوة العسكرية: :Hard Powerالقوة الصلبة  .1

تتألف القوة الصلبة من عناصر القوة اظتادية: العسكرية، كاالقتصادية. كقد ارتبط اضتديث عن ىذا الشكل 
يف حُت تبٍت جوزيف نام تعريفا أكسع للقوة الصلبة، ال  ،1للقوة، خاصة القوة العسكرية، بفكر اظتدرسة الواقعية 

استخداـ اصتزرة عن طريق األدكات  ىقدرة علالقوة العسكرية فقط، حيث رأم أهنا تعٍت أيضا "ال ىيقتصر عل
  . 2االقتصادية، هبدؼ التأثَت يف سلوؾ اآلخرين

 :نتكن التمييز بُت مكونُت للقوة الصلبة
كتعد من أكثر أشكاؿ القوة الصلبة تقليدية كاستخداما لتحقيق أىداؼ  : القوة العسكرية:المكون األول  -

ؿتو نتكن معو التمييز بُت ستسة أفتاط الستخدامها،  ىالقوة العسكرية، علكتتعدد صور كأشكاؿ استخداـ  .الدكلة
االستخداـ اظتباشر للقوة العسكرية،  تًتاكح بُت دبلوماسية اإلكراه، اليت تعرب عن أخف استخدامات القوة، إىل

  :حدة ىكاليت تعرب عن أكثر االستخدامات مباشرة ككضوحا، كسيتم تناكؿ كل منها عل
  اإلكراهدبلوماسية :  

"هتديد الدكلة للعدك باستخداـ القوة  ابأهندبلوماسية اإلكراه  Alexander L. Georgeألكسندر جورج عرؼ 
نتكن أف يتحقق ذلك من خالؿ سحب  . ك3العسكرية، مع استخداـ كسائل فعالة إلقناعو باالمتثاؿ لقراراهتا"

 .السفراء، أك فرض العقوبات

                                                             
1 Ernest J Wilson, «Hard Power, Soft power, Smart Power», The American Academy of Political 
and Social Science, SAGE publications, 2008, P.114. 
2 Joseph Nye, Power in the Global Information Age: From Realists to Global, New York: 
Routeldge, 2004, P.5. 
3 Alexander L. George, «Coercive Diplomacy» , in: Robert J. Art and Kenneth Waltz (eds.), The Use 
of Force: Military Power and International Politics, USA: Roman and Littlefield, 2004, P. 70. 
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 :ثالثة أىداؼ ظتمارسة دبلوماسية اإلكراه Alexander L. George جورج ألكسندركقد حدد 
 .إقناع العدك بالعدكؿ عن موقفو .1
 .إقناعو بالًتاجع عن إجراء قاـ بو فعال .2
 .1أك حتريكهم لقلب نظاـ اضتكم يتعلق اعتدؼ الثالث بإثارة اظتعارضة ضده عن طريق دعم مطالبهم للتغيَت، .3
 التخريب: 
الدكلة )أ( بأفعاؿ ىدفها ىدـ مؤسسات الدكلة )ب( كمبانيها الوطنية. كلكن ىذه الطريقة  من خالؿ قياـ  
من األمثلة التارمتية علي ىذا النمط، تورط الواليات  الطويل قد ال تنتج سوم العداء كالكراىية. ك اظتدل ىعل

 جواتيماال، كتشيلي، كالسلفادكر. اظتتحدة يف عمليات ختريب يف أمريكا الالتينية، أثناء اضترب الباردة، خاصة يف
القصَت، كلكن  اظتدلكىذا النمط يعرب عن شكل من أشكاؿ العنف، قد ينجح يف حتقيق أىداؼ الدكلة يف 

 .2الطويل اظتدلتكلفتو تكوف مرتفعة يف 
 الردع: 
للردع: كىناؾ نوعاف  .يعٍت إصدار هتديدات متكررة ظتنع عدك ما من الشركع يف عمل غَت مرغوب فيو   

كالردع النوكم، عن طريق التهديد باستخداـ  .الردع التقليدم، عن طريق التهديد باستخداـ األسلحة التقليدية
ية اإلكراه عن كتتميز دبلوماس 1962األسلحة النوكية، كقد استخدـ النوع الثاين أثناء أزمة الصواريخ الكوبية يف 

منع العدك من القياـ هبذه  و العدك، بينما الردع يهدؼ إىلتكوف رد فعل النتهاؾ قاـ ب الردع يف أف األكىل
 .3االنتهاكات

 سلسلة من اإلجراءات الفعالة اليت تتخذىا الدكلة للدفاع عن نفسها يف مواجهة ىجـو  ىلتتوم عل: الدفاع
 .عسكرم نفذه العدك

                                                             
1 John Alterman, « Coercive Diplomacy against Iraq: 1990-98 », in: Robert J Art and Patric M 
Cronin (eds.), The United States and Coercive Diplomacy, Washington: United States Institute of 
Peace Press, 2003, P.277. 
2 Christopher Hill, The Changing Politics of Foreign Policy, New York: Palgrave Macmillan, 2003, 
P .145. 

 : "الردع و اإلكراه الدبلوماسي :مساىمة ألكسندر جورج: " لتفاصيل أكثر حوؿ ىذا النمط )الردع( نتكن الرجوع إىل كتاب جاؾ ليفي  3
- Jack S. Levy, « Deterrence and Coercive Diplomacy: the Contributions of Alexander 
George », Political Psychology, Vol. 29, No.4, 2008. 
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 تتعدد أىداؼ  كيتم اللجوء إليو عادة يف حالة فشل دبلوماسية اإلكراه. ك :التدخل العسكري المباشر
ذلك، التدخل األمريكي يف  ىالتدخل العسكرم، مثل زتاية اظتواطنُت أك اظتمتلكات الوطنية، كمثاؿ عل

ذلك التدخل يف الصوماؿ عاـ  ى. أك قد يكوف اعتدؼ التدخل ألغراض إنسانية، كمثاؿ عل1989بنما 
، أك هبدؼ تغيَت 2003، أك هبدؼ اضتفاظ علي استقرار النظاـ، مثل التدخل يف ليبَتيا عاـ 1992

 .19941النظاـ، مثل التدخل يف ىايييت 
 :القوة االقتصادية :المكون الثاني للقوة الصلبة  -
ب( تقـو بأشياء لصاضتها، كال ترغب )كتعٍت "استخداـ الدكلة )أ( األدكات االقتصادية، صتعل الدكلة    

التقدـ  لمستو  الناتج احمللي، كنصيب الفرد من الدخل، ك ىترتكز القوة االقتصادية للدكلة عل ك فيها".
للقوة  أخرلعناصر  فروستإلين التكنولوجي، كاظتوارد الطبيعية كالبشرية، كمؤسسات السوؽ. كقد أضاؼ 

 .حتقيق التنمية اظتستدامة  االقتصادية، تشمل اضتكم الرشيد، ك
صورة كىناؾ شكالف رئيسياف الستخداـ القوة االقتصادية، يتمثل الشكل األكؿ يف العقوبات، كقد تأخذ   

ذلك ؾتاح  ىاالستثمار، كمنع السفر، كمثاؿ عل ىالصادرات، كفرض القيود عل ىمقاطعة الواردات، كاضتظر عل
، 1956مصر عاـ  ىاالنسحاب من السويس، إباف العدكاف الثالثي عل ىالواليات اظتتحدة يف إجبار بريطانيا عل

يتمثل الشكل الثاين يف اظتنح كاظتساعدات االقتصادية، أم  بعد هتديدىا بفرض عقوبات اقتصادية عليها. ك
ذلك اظتساعدات  ىلتغيَت سلوكها لصاحل الطرؼ اآلخر، أك يف ػتاكلة لتغيَته، كمثاؿ عل مكافأة الدكلة نتيجة

االقتصادية اليت تقدمها الواليات اظتتحدة للقيادة الفلسطينية، لعقد سالـ مع إسرائيل، كإلهناء أعماؿ العنف اليت 
 تستهدؼ إسرائيل. 

بأف اظتوارد االقتصادية ال تعرب فقط عن القوة الصلبة، كلكنها  Joseph S. Nye جوزيف نايكقد جادؿ   
 .2، كما يف حالة اليابافاألخرلقد تنتج قوة ناعمة أيضا، حيث قد تقدـ الدكلة فتوذج تنمية جاذبا للدكؿ 

اظتقصود للقوة االقتصادية، فإف ىناؾ  - كإذا كانت العقوبات كاظتساعدات تعرب عن أشكاؿ االستخداـ العمدم
غَت مقصودة، ناجتة عن العوظتة، كما ارتبط هبا من زيادة تداخل االقتصاديات كارتباطها باقتصاد  لكاال أخر أش

أف التغيَت يف جزء  كتشَت اضتساسية إىل. Vulnerability كالتأثر Sensitivity السوؽ، كتعرب عنها اضتساسية
، تأثر 1998األزمة االقتصادية لدكؿ آسيا عاـ  ىالتغيَت يف باقي النظاـ. فمثال، ترتب عل من النظاـ يؤدم إىل

                                                             
1 Christopher Hill, Op.Cit., PP.341-841. 
2  Joseph S. Nye, The Future of Power, New York: Public Affairs, 2011, PP.25-35. 
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التغيَت يف  أف التغيَت يف جزء من النظاـ يؤدم إىل بعض الدكؿ مثل ركسيا. أما التأثر، فيشَت إىل تاقتصاديا
يف الواليات اظتتحدة، حيث كاف لذلك تأثَت مهم ليمان براذرز قواعد النظاـ، مثلما حدث نتيجة اهنيار شركة 

 .1دكؿ العامل تاقتصاديا، كيف 2008عاظتية عاـ يف األزمة ال
 :Soft Power  القوة الناعمة .2

معاصتة  Joseph S. Nye جوزيف نايارتبط اضتديث عن القوة الناعمة، كأحد أشكاؿ القوة، مبحاكالت   
طور اظتفهـو  القوة العسكرية. ك ىالتحليل الضيق ظتفهـو القوة، الذم قدمتو اظتدرسة الواقعية، كالذم كاف يركز عل

أف الواليات اظتتحدة ال دتتلك القوة  ، عندما أشار إىل1990" الذم صدر عاـ ملزمون بالقيادةيف كتاب "
ما تريد عن  ىقدرة الدولة علي الحصول علالعسكرية كاالقتصادية فقط، كإفتا القوة الناعمة، كعرفها بأهنا "

. 2"كانت سياسات الدولة مشروعة، ازدادت جاذبيتهاوكلما   .طريق الجاذبية واالستمالة، بدال من اإلكراه
القوة واالعتماد المتبادل. السياسة الدولية في لحظة األفكار نفسها يف كتاب " ككاف نام قد أشار سابقا إىل

، حيث تناكؿ فكرة االعتماد اظتتبادؿ كالتأثَت عن 1977عاـ  روبرت كوىين" الذم ألفو باالشًتاؾ مع تحول
 .غَت صلبة لطريق أدكات أخر 

بداية االىتماـ بالثقافة كالدبلوماسية الشعبية كالرأم العاـ يف العالقات  ناعمة يرجع إىلاالىتماـ بالقوة ال  
القوة الناعمة. كمن  ىالدكلية، منذ اضترب الباردة، حيث كانت ىناؾ اجتهادات من قبل بعض العلماء للًتكيز عل

أقتية اظتعتقدات كاألفكار اليت تساعد  ، الذم أشار إىل Steven Luxبستيفن لوكساطتاص  اإلسهاـذلك، 
 Morton مورتون باراتز ك Peter Bchrach  اشراشببيتر ككذلك  ،3اجتذاب اآلخرين كالتأثَت يف سلوكهم ىعل

S. Baratz  تعزيز كتكريس القيم االجتماعية كالسياسية للدكؿ،  ى، حيث ربطا مفهـو القوة بقدرة الدكؿ عل
 .4خاصة يف القضايا اليت دتس الطرؼ اآلخر

                                                             
1 Ibid, PP.52-53. 
2 Pinar Bilgin and Berivan Els, « Hard Power, Soft Power: Toward a More Realistic Power 
Analysis », Insight Turkey, Vol.01,No.2, 2008, P.1. 

"، مركز اصتزيرة القوة الناعمة المهدرة: أزمة النظام القوي والدولة الضعيفة بمصرىبة رؤكؼ عزت، "أنظر يف :  ستيفن لوكسظتزيد من التوضيح حوؿ أفكار   3
 .2010للدراسات، 

4 Peter Bchrach and Morton S. Baratz, « Two Faces of Power », The American Political Science 
Review, Vol. 56, No. 4, December, 1962, P. 984, consultation date : 15/03/2013,available in : 
http://ftp.columbia.edu/itc/sipa/U6800/readings-sm/bachrach.pdf 
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 كالفنية كالثقافية اضتضارية كاظتدنية العناصر من منظومة نام ىي جوزيف ىذه حسب الناعمة فالقوة  
 تقدميا معطى أك كالدكؿ األخرل، الشعوب تريده فتوذجا اليت تقدـ كاظتعمارية كالرياضية كالنجاحات االقتصادية

العالقات  يف اظتتخصصُت ض اظتفكرينعب حسب ك .الوطنية يف جغرافياهتا توظيفو أك تقليده، ؿتو كمتقدما تنحو
 عامة كعالقات صورة، من بكثَت أكثر ذلك من أكسع كلكنها على الدعاية، تشتمل الناعمة القوة فإف الدكلية
 .اظتسطرة بتحقيق األىداؼ تسمح اليت اإلمكانية العمق يف فإهنا بل ،إكتابية شهرة ذات

 الناعمة القوة قضية ظتفكرين ناقشا فكريتُت يف ىذه النقطة اظتتعلقة بالقوة الناعمة نتكننا تقدًن جتربتُت  
، ككممارسة،  .نام جوزيف االسًتاتيجي األمريكي كالباحث الفرنسي ألتوسَت، اظتفكر جتربة كقتا كمفهـو

 : * Luis Altosir ألتوسير سالفرنسي لويالمفكر  . أ
حول كتابو اضتامل لعنواف :"   يتصدر الذم األساسي اظتقاؿ  Luis Altosirألتوسير كتب
 منو مسعى يف األقل على أيديولوجيا اظتسدكد طريقها الباردة اضترب بلوغ كإباف ، 1970 عاـ يف "اإليديولوجية

 الصارخ اظتادم بتمظهره الطبقي العنف فكرة على انتقائي بشكل تعتمد اليت اليسار نظريات يف تغيَت إلحداث
 أك ىيمنتها لفرض القمعية أجهزهتا استخداـ إىل الدكلة صتوء أف Luis Altosir ألتوسير أدرؾ لقد .كاظتفرط
 1.األىداؼ ينجز ال سيطرهتا

 أجهزهتا استخداـ إىل التوجو يف اظتتمثلة الغربية الرأشتالية للدكلة الفكرية النقلة بتحليل قاـ فقد ىنا كمن
 بينها الرضى على مبنية عالقات اخًتاع طريق عن السائدة للطبقة جديدة كقيادة نفسها لتكريس يديولوجيةاإل

 .احملكومة كالشرائح الطبقات كبُت
 ثورية حالة إىل العمالية الطبقة وؿحت دكف للحيلولة الرأشتالية طورهتا اليت األيديولوجية األفكار بُت من ك

 القواعد إطار يف كلكن االجتماعية، الرعاية دكلة إنشاء فكرة جذريا الرأشتالية الليربالية بْنيات تغيَت على فعليا قادرة
 تنشئ كمل االستغاللية العالقات حتويل إىل تؤد مل اجتماعيا الراعية الدكلة فكرة جتسيد أف فيو شك ال كؽتا .الليربالية

 كاقع إىل حتوعتا بعد لعبت قد الفكرة ىذه أف أم .كنفسيا كسياسيا قيميا ك ثقافيا الطبيعي التفاكت من خاليا فضاء
 2.الرأشتالية الليربالية اإلنتاج عالقات إنتاج إعادة فتط على اإلبقاء يف دكرا

                                                             
 .20/11/2009"،العرب،الدولي : من المفهوم إلى الممارسة دور القوة الناعمة في ترقية الحوار" أزراج عمر،  1
 مفكر كفيلسوؼ فرنسي من مواليد اصتزائر. ألتوسير سلوي* 
 .نفسو المرجع  2
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 لضماف اظتادم العنف من بدال يديولوجيااإل توظيف من الرأشتايل الغريب اليمُت دتكن فقد ىكذا ك
 Luis ألتوسير بتعبَت دتكنت، قد الرأشتالية الليربالية الدكلة فإف األساس ىذا كعلى .مهيمنة كقوة استمراره

Altosir ، شتات على تبقي اليت بالشركط ربطهم أم لوجودىم، اظتصممة الواقعية بالشركط األفراد ربط من 
 كحارسة الدكلة تلغ مل تطبيقها يف االجتماعية الرعاية دكلة فإف األخَت التحليل كيف .اجملتمع يف الرأشتالية

 .تارمتيا معها اظتتظافرة كالشرائح العمالية الطبقة لدل الثورة شحنة تفريغ يف أسهمت كإفتا الطبقية للتناقضات
 السياسي كالنظاـ كالعائلة، التعليم نظاـ مثل اإليديولوجية الدكلة أجهزة فإف Luis Altosir أللتوسَت كفقا

 كحوعتا فيها يقع اليت اجملاالت ىي كالثقافات االتصاؿ ككسائل كالنقابات الدينية كاظتؤسسات القانوين كالنمط
 .عسفتال كليس اعتيمنة اسًتاتيجيات بواسطة السلطة لتحقيق الصراع
 :Joseph S. Nyeجوزيف ناي  . ب

"،  الدولية السياسات النجاح في وسائل :الناعمة القوةيف كتابو : " Joseph S. Nye ناي جوزيف  
  .أىدافها إىل للوصوؿ القوة الصلبة استخداـ تغايل يف اليت األمريكية للسياسة بدائل لرسم تدخل فقد
 القوة أف منها من الفرضيات غتموعة يف " القوة الناعمة" على نظريتو Joseph S. Nye ناي جوزيف بٌت

 من بدال دائما اظتؤثر اإلغراء ىو ك أف ،اصتاذبية خالؿ من اظترغوب فيو على اضتصوؿ على القدرة ىي الناعمة
 عميق. ؿتو على ىي اظتغرية الفردية كالفرص اإلنساف الدنتقراطية كحقوؽ مثل القيم من كثَتا حيث أف التعسف

 1:بُت ثالثة أفتاط للقوة الناعمة Joseph S. Nye جوزيف نايميز 
  الجاذبية األول:النمط Attraction : 
جذب االنتباه إما بطريقة سلبية أك إكتابية. كعاجل نام حالة االؾتذاب بُت أطراؼ غَت  كيشَت إىل   

 التأثر ستخداـ القوة الصلبة سيؤدم إىلرأم أف نزكع طرؼ يف ىذه اضتالة إلمتماثلُت يف القوة، ك 
Vulnerability ذلك اعتند اليت مثلت مصدر جذب لربيطانيا يف القرف  ىبالنسبة للطرؼ اآلخر، كمثاؿ عل

 .استعمارىا، كبالتايل مل تكن جاذبية اعتند مصدرا لقوة ناعمة عتا الثامن عشر، ؽتا أدم إىل
 
 
 

                                                             
1 Joseph S. Nye, Ibid, PP.90-98. 
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  اإلقناع الثاني:النمط Persuasion : 
القوة. كقوة اإلقناع  ردكد أفعاعتم، دكف التهديد باللجوء إىل كيستخدـ للتأثَت يف معتقدات اآلخرين ك   

لدم الدكؿ تتوافر كلما كاف للدكلة شرعية، ككلما كانت أىدافها كاضحة، ككلما كانت القيادة دتتلك شخصية  
 كاريزمية.

  وضع جدول األعمال الثالث:النمط  Agenda Setting: 
 .القوة الناعمة، مبا متدـ أك يتفق مع أكلويات الدكلة اليت دتارس األخرلحتديد أكلويات الدكؿ   

ككتادؿ نام بأف تطبيق الدكلة القوة الناعمة يف عالقاهتا اطتارجية أعقد بكثَت من القوة الصلبة، كفسر ذلك بعدة 
النتائج، حيث تتطلب كقتا كبَتا ظتعرفة نتائجها، ككضوح تأثَتىا، كما أف كسائل  أسباب، منها صعوبة الوصوؿ إىل

سبيل اظتثاؿ، تعتمد الصُت  ىكتعد الصُت فتوذجا ناجحا للقوة الناعمة. فعل .1اضتكومة ىؾتاحها ال تعتمد فقط عل
تقدًن اظتساعدات اطتارجية، كالشبكات االقتصادية، كالثقافة ظتمارسة القوة الناعمة يف عالقاهتا مع دكؿ  ىعل

ستثمار كبرامج جنوب شرؽ آسيا، كبالتايل جتمع بُت الدبلوماسية االقتصادية، كموارد القوة الناعمة، مثل اال
 2.التدريب، كالشراكة بُت الشركات اطتاصة كالعامة 

مل يقلل من أقتية القوة الصلبة، حيث جادؿ بأف اظتفهومُت  نايكرغم تزايد أقتية القوة الناعمة، فإف   
مًتابطاف، كما نتيز بينهما ىو طبيعة السلوؾ. فالقوة الصلبة قد حتمل بُت طياهتا اإلرغاـ كاإلغراء يف الوقت نفسو، 

أف  N، حيث يرنايمع كجهة نظر  Robert Cooper روبرت كوبر. كيتفق 3كاضتاؿ نفسها مع القوة الناعمة
ذلك أف اصتيش يف دكلة ما يطيع أكامر  Nقوة الصلبة كحدىا ال تكفي. فهناؾ عالقة بُت القوتُت، كالدليل علال

 . 4اضتكومة اظتدنية، ألهنا مصدر الشرعية. كتعد الشرعية أساس القوة الناعمة

                                                             
1 Ibid. 

 :لقوة الناعمة ،أنظر يفل هتاكاستعماالظتزيد من التوضيح حوؿ دبلوماسية الصُت   2
 Jani Jushani Muestonen, « Searching For China's Use of Soft Power in the Pursuit of the 
Economic Cooperation Framework Agreement with Taiwan », Institute for Cultural Diplomacy, 
02 September 2010. 

 .27ص.،2004، تررتة: ػتمد توفيق البجَتمي ، الرياض: مكتبة العبيكاف، القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدوليةجوزيف س نام،   3
4 Robert Cooper, « Hard Power, Soft Power and the Goals of Diplomacy », in: David Held and 
Mathias Koenig-Archibugi (eds.), American Power in the 21 st Century, Cambridge: Polity Press, 
2004, PP. 74-78. 
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اظتفهـو ظتا  ماك ك برانتليسبيل اظتثاؿ، انتقد  ىكقد تعرض مفهـو القوة الناعمة، النتقادات عديدة. فعل  
يعانيو من "ضبابية يف التحليل"، كجادال بأف عناصر القوة الناعمة اليت ذكرىا نام غَت كاضحة، خاصة أنو تناكؿ 

 .1كال نتكن تقسيمها  البعضحدة، رغم أف ىذه العناصر مرتبطة ببعضها  ىىذه العناصر كال عل
 . Virtual Powerالقوة االفتراضية .3

من أىم من حتدثوا عن القوة االفًتاضية كشكل جديد للقوة، كىي  Joseph S. Nye جوزيف ناي يعترب
ثالثة أنواع من الفاعلُت الذين  Nye ناياستخدامها. كقد حدد  ىمرتبطة بامتالؾ اظتعرفة التكنولوجية، كالقدرة عل

 :نتتلكوف القوة االفًتاضية
 :الدولة األول:النوع  . أ

تنفيذ ىجمات إلكًتكنية، كتطوير البنية التحتية، كؽتارسة السلطات داخل  ىالقدرة عل ل الدكلةلد    
، أثناء أحداث شغب منطقة شينجيانج، يف حرماف 2009ذلك، ؾتاح اضتكومة الصينية يف  ىحدكدىا. كمثاؿ عل

 .كاإلنًتنت اعتاتف النقاؿمليونا من قاطٍت اظتنطقة من إرساؿ رسائل نصية، من خالؿ قطع خدمات  19
 الفواعل غير الدوالتية: :وع الثاني الن . ب
تنفيذ أم  ىالقوة االفًتاضية ألغراض ىجومية باألساس. إال أف قدرهتم علكتستخدـ تلك الفواعل     

عادة ال دتتلك ىذه  ك .ىجـو افًتاضي مؤثر تتطلب مشاركة ككاالت استخباراتية متطورة كفك رموز مشفرة
استخداـ القوة االفًتاضية، كلكن نتكن أف ينفذ الفاعلوف من غَت الدكؿ اصتماعات نفس إمكانيات الدكلة يف غتاؿ 

 Defense)ىجمات متنوعة تشمل اخًتاؽ مواقع إلكًتكنية، كاستهداؼ أنظمة االتصاالت الدفاعية

Communications System.) 
 :األفراد الثالث:النوع  . ت

توظيفها، كعادة ما تكوف ىناؾ صعوبة يف الكشف عن  ىالذين نتتلكوف معرفة تكنولوجية، كقدرة عل    
تسريب قدر كبَت من  ى، كقدرتو علبجوليان أسانج. كيعد اظتثاؿ اطتاص 2ىويتهم، كما أنو من الصعب مالحقتهم

استخداـ  ىالربقيات الدبلوماسية اطتاصة بوزارة اطتارجية األمريكية، من خالؿ موقعو كيكيليكس، مثاال جيدا عل
 .عتذا الشكل من القوة  األفراد

                                                             
1 Joseph S. Nye, Ibid, P.12. 
2 Joseph S.Nye, « Cyber Power », Harvard Kennedy School, Belfer Centre for Science and 
International Affairs, May 2010, PP. 9-11. 
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ستخداـ موارد القوة االفًتاضية، كميز بُت االستخداـ أفتاطا إل Joseph S. Nye نايجوزيف حدد    
الصلب"، حيث نتكن أف تكوف القوة االفًتاضية مصدرا للقوة الناعمة، كما يف حالة ""الناعم" عتا، كاالستخداـ 

ستخداـ القوة الصلبة، عن طريق إاجتاه الدكلة لوضع معايَت ملزمة للربغتيات، كما نتكن أف تستخدـ بذات طريقة 
القوة االفًتاضية كما قد تستخدـ  ،اضترماف من خدمة اإلنًتنت، أك قطع خدمات اإلنًتنت عن الدكلة كاملة

، عن طريق نشر فَتكسات تدمر أجهزة الدكلة، كتستهدؼ نظم الكمبيوتر لالستهداؼ القوة الصلبة لدكلة أخر 
  .1اطتاصة باطتدمات اضتكومية

 

  سلم القوى و رسم المبادرات األمنية في العالقات الدولية. /العالقة بين القوة : المبحث الثالث

 اإلرتباط بين عامل القوة و سلم القوى.فك المطلب األول: 

يف الوقت الذم عرفنا بفضل تأثَتات العوظتة بأبعادىا اظتختلفة توسعا كبَتا يف مفهـو األمن، ىناؾ حتوؿ 
فالقوة مل تعد ترتبط فقط بالعامل العسكرم بل إهنا تعدتو على  يف اجملاؿ األمٍت كىو حتوالت القوة. آخر

كل ىذا لتدث يف ظل  اإلعتماد اظتتبادؿ... كغَتىا. أنظمة اإلتصاالت، النمو اإلقتصادم، التعليم، التكنولوجيا،
نظاـ دكيل مازاؿ يفتقر إىل سلطة عليا تقـو بعملية فض النزاعات كالصراعات، كىو ما يبقي الباب مفتوحا أما 

دتاثلية  ظل تنامي التهديدات الاللكن يف  القوة العسكرية لتضل الوسيلة النهائية كاألساسية ضتماية الدكؿ لنفسها،
 فهي مل تعد العامل اضتاسم كالكاؼ للقياـ بذلك.

كاليت تضم  Soft Powerبُت القوة اللينة  جتمع ما تتأسس القوة العاظتية اليـو على مصادر متنوعة،
القوة الصلبة كما تقـو على مصادر  عوامل اصتذب كالشد الثقايف كاإليديولوجي، كالتحكم يف اظتؤسسات الدكلية،

Hard Power،ذلك أف حتويل  أقل ملموسية"، أقل قهرية ك .ك كما يقوؿ جوزيف نام فإف " القوة أقل حتولية
ف ىذه القوة اللينة كتب أف تستند إف . كلتكوف قوية،2اظتكاسب احملققة يف غتاؿ ما ؿتو غتاؿ أخر تزداد صعوبة

 .3على قوة صلبة خاصة اإلقتصادية منها

                                                             
 .56،ص.2010 أفريل، 180 :عددال"، غتلة السياسة الدكلية، الفضاء االلكتروني وتهديدات جديدة لألمن القوميالصادؽ، " عادؿ عبد 1

2 Joseph S.Nye, Le Leadership Américain : Quand Les Règles Du Jeu Changent, Nancy : Presses 
Universitaires de Nancy, 1992, PP.28-30. 
3 Samuel P. Huntington, Le Choc Des Civilisations, Paris : Editions Odile Jacob, 1997, P.97. 
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فإف العنصر الرئيسي يف بنائها شهد ىو  تعد كما كانت عليو ك أصبحت أقل حتولية، القوة ملفإذا كانت 
)نسيب( بُت القوة العسكرية  انفصاؿكىناؾ  حيث حلت اظتعرفة ػتل اظتلكية كمعيار للقوة. األخر حتوال معتربا،

يب كانت الدكؿ األقول عسكريا ففي اظتاضي القر  ظاىرة حديثة يف التاريخ، االنفصاؿكالقوة اإلقتصادية، كىذا 
 .فهناؾ فك ترابط للقوة على اظتستول الدكيل،1بينهما انفصاالبينما نالحظ اليـو  ،إقتصاديا األقولىي أيضا 

تفوؽ األكؿ تراجع نسبيا يف مقابل إزدياد حدة  ك اإلقتصادم، االسًتاتيجي -بُت الدبلوماسي انفصاؿمبعٌت 
 . 2اظتنافسة اإلقتصادية

بُت القوة العسكرية ك اإلقتصادية أظهر عدـ حتولية القوة أك عدـ قابليتها للتحوؿ  االنفصاؿ إف عملية
Non Frongibiliy ،كاليت أظهرت 2001ىذا بشكل مريع مع عمليات اضتادم عشر من سبتمرب  ىكقد جتل،

كيف أف القوة األكىل عاظتيا بًتسانتها التقليدية كغَت التقليدية اظتنقطعة النظَت مل دتكن من زتاية نفسها من هتديد 
نتشار يف غتاؿ فظاىرة عدـ حتولية القوة تفاقمت بفعل اإل .3بسيط من حيث الوسائل التكنولوجية اظتستخدمة

كل اضتدكد بُت الشؤكف الداخلية كاطتارجية كاضتدكد بُت اإلقتصاد ك األمن القومي ػتدثا آالذم يسبب ت األمن،
ىذا الوضع اصتديد يتطلب اظتزيد من  تطور يف دائرة أك غتاؿ يؤثر بسرعة على الدكائر األخرل.، نقلة كبَتة

 .4من ك يف سياسات حكومية أخرلالتعاضد ك الدينامية يف تطوير اإلقتصاد ك األ

 

 

                                                             
 .33.، ص1994، مؤسسة الشركؽ لإلعالـ كالنشر :، اصتزائرالمسلمات في العالقات الدولية تحول ،كليد عبد اضتي  1

2 Zaki Laidi, « Sens et Puissance Dans Le Système International », in : Zaki Laidi (dir), L’Ordre 
Mondiale Relâché : Sens et Puissance Après La Guerre Froide, 2 eme éd., Paris : Presse de la FNSP, 
1993, P.19. 
3 Abdennour Benantar, « La Mondialisation, l’Etat et la Sécurité », in : Mondialisation & Sécurité : 
Sécurité pour tous ou insécurité partagée ?, actes du Colloque International « Mondialisation et 
Sécurité », CDN, Tome 2,2 ème éd., Alger : ANEP, 2003, P.102. 

 :،عن 35،ص.سابق المرجع ال عبد النور بن عنًت،  4
Stephen J.Flanagan, « Meeting the challenges of the global Century », in: Richard L.Kugler & Ellen 
L.Frost (eds), The Global Century: Globalization and National Security, Washington: The 
Institute for National Strategic Studies, 2001, P.8. 
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 ياإلتصال قتراباالالمطلب الثاني: تأثير القوة/ سلم القوى على رسم المبادرات األمنية وفق 

Communication Approach.  
كيف نتكن فهم العالقة بُت عامل القوة بكافة أبعادىا ك تأثَت ذلك على اإلجتاه الذم تسلكو عملية بناء 

الربط بُت امتالؾ القوة ك قدرة  يف عملية بعض اظتنظرين إليو ذىب  ماإف الشيء األكيد ىو ؟. أم مبادرة أمنية
، بوجو خاص إىل تؤدم بالطرؼ القومك اليت ،1اظتبادرة برسم اظتبادرات األمنية من خالؿ ثنائية "اعتيمنة/السيطرة" 

 اظتبادرات األمنية طتدمة كزتاية تلك اظتصاحل. الفضاء الذم نتثل أقتية حيوية بالنسبة لو ك يوجو بالتايلالًتكيز على 

 Communicationاإلتصاؿ  اقًتابسوؼ ؿتاكؿ اإلعتماد على  من أجل توضيح كل ىذه األمور،

Approach ، اتصاليةبإمكاهنا تفسَت اظتبادرات األمنية على أهنا رسالة  االقًتابمن خالؿ إعتبار عناصر ىذا 
كلكن يراد عتا  اتصاليةمبعٌت أهنا رسالة  معينة حتت تأثَت عامل الطرؼ األقول،تتبنها أطراؼ ػتددة ك تتخذ كجهة 

 مسلك معُت دكف أخر . اختاذ

أك ىي  أك تبادؿ معلومات بُت طرفُت أك أكثر. يف جوىرىا ىي عملية نقل معلومات، االتصاليةالعملية 
. كيعد كسائل نقل اظتعلومات أك الرموزطرؼ إىل أخر ك لو تعددت كتنوعت  غتموعة إشارات ك رموز تنبعث من

كىو  استخدـأين  من الركاد األكائل يف نظرية اإلتصاؿ،  Norbert Wiener" نوربرت واينرالعامل الرياضي " 

ك اليت تعود إىل اليونانية كمن مشتقاهتا معٌت  - * Ciybernetcs السبرنتيكا –بصدد تطوير نظريتو عن الرسائل 
 .2اإلدارة كاضتكم

على اصتمعيات كاظتنظمات، كاجملتمعات. كالدكؿ  تطبيق نظريتو Norbert Wiener نوربرت واينرحاكؿ 
ك الدكلة  أم بواسطة اإلدراكات، كالقرارات  كالتوقعات كاظتعامالت. ذاهتا مبنية ك متماسكة بواسطة اإلتصاالت،

الرسائل يف كل شؤكف الدكلة الداخلية ذاهتا نتكن النظر إليها كقرار كنظاـ ضبط، كالذم يعتمد على تبادؿ 
 كعالقاهتا اطتارجية. ككل كاحدة من عملييت الضبط ك اإلتصاؿ نتكن أف تؤدم الوظيفة اليت تؤديها األخرل،

                                                             
1 Fulvio Attina, « The Euro- Mediterranean Partnership Assessed: the Realist and Liberal 
Views», in: European Foreign Affairs Review, Vol .8, N0 .2, 2003 (PP. 181-200), in printed Version P. 
4. 

 .145،ص.2002اصتزائر: دار ىومو، ،اإلقترابات واألدوات المفاىيم، المنهجية في التحليل السياسي: المناىج، ػتمد شليب،  2

ك آخركف تعٍت جسم نظرية كتقنية لدراسة االحتماالت اظتختلفة  ك يف العوامل  Norbert wiener واينراليت طورىا Ciybernetcs * السربنتيكا 
 ه العوامل.اظتتماثلة مثل اآلالت، كاضتيوانات كالكيانات اإلنسانية الفردية، كاجملتمعات كالدكؿ، كاألكضاع اليت تؤدم الرسالة فيها كظيفة ضبط ىذ
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كتوجيو رسالة من طرؼ إىل آخر تعٍت   .1حيث إف كالقتا يستهدفاف التأثَت ك التحكم يف سلوؾ طرؼ آخر
إعالمو بالغرض اظترجو منو. كنظرية اإلتصاؿ يف أساسها حينما أم  اإلتصاؿ بو من أجل ضبط سلوكو،

كانت تستهدؼ ضبط البيئة اليت يوجد فيها الكائن ك التحكم فيها  Ciybernetcs السبرنتيكاإستخدمت 
) الدراسة  Ciybernetcsعن العالقة بُت السربنتيك   Norbert wienerواينر نوربرت عرب  إحتياجاتو. ظتالئمة

إننا إذا أدركنا السياسة  عندما قاؿ:"  االتصالية( بالسياسة كالتحكم يف النظم بكل أنواعها لالتصاؿاظتنظمة 
كما أن قدرة النظام على ممارسة السيطرة  كنظام ،فإن اإلتصال ىو العصب الذي يتحكم في ىذا النظام.

ففي كل  ان مترادفان،والتحكم ترتبط بقدرتو على التعامل مع المعلومات، وأن اإلتصال والتحكم معني
 .2"فنحن نقوم كذلك بالتحكم باالتصالقوم بو فيو نوقت 

من خالؿ إسقاط موضوع حبثنا " عامل القوة ك عالقتو باظتبادرات األمنية" على مرتكزات العملية 
 فإننا نالحظ : ،االتصالية

غتموعة أك مؤسسة، كىنا : ك الذم تنطلق منو اظتعلومات سواء كاف فردا أك المرسل أو مصدر الرسالة .1
يكوف اظترسل بالنظر إىل موضوعنا ىو الطرؼ القوم الذم نتتلك اظتعلومة كالقوة ك لو القدرة على حتويل 

 عناصر تلك القوة إىل أدكات تأثَتية على ػتتول الرسالة اليت يوجهها كىي " اظتبادرة األمنية".
قناة اليت من خالعتا قاـ اظترسل ببعثها عربىا، : تتضمن معلومات أك غتموعة معلومات زتلتها الالرسالة .2

، كىنا يكوف موضوع احتجاجاكالرسالة نتكن أف تصف حدثا أك مطلبا أك مشكلة، أك تأييدا كحىت 
الرسالة طرح فكرة " مبادرة أمنية" ك ىي تصف مطلبا يبحث عن التأييد كاظتساندة من األطراؼ اظتستقبلة 

 للرسالة.
: كىي األداة أك الواسطة اليت تنقل الرسالة إىل اصتهة اظتعنية هبا. كالقناة قد تكوف لغة منطوقة أك القناة .3

مكتوبة أك عرب الصور أك كسائل اإلعالـ اضتديثة اظتختلفة، كختتلف ىذه الرسائل يف فتط نقلها للرسائل، 
 قنوات الناقلة عتا كاليت تتعد بُت:تكوف ىناؾ غتموعة من الكيف تأثَتىا. كيف حالة " اظتبادرات األمنية" 

                                                             
1 Robert C.North, « The Analytical Prospects of Communications Theory », in: James 
Charlesworth, Contemporary Political Analysis, New York: The Free Press, 1967, PP.300-301. 

 .148.،ص1985،الكويت: ككالة اظتطبوعات،نظريات النظم السياسيةكماؿ اظتنويف،   2
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: أم بُت كحدات سياسية تلتقي مشاغلها األمنية يف نقاط معينة كتتقاسم كجهات قنوات سياسية -
 نظر متقاربة إزاء مواضيع أمنية معينة.

 اطتاصة هبا. االتصالية: من خالؿ اإلعتماد على البعثات الدبلوماسية كالقنوات قنوات دبلوماسية -
الشراكة دكرا يف عملية نقل الرسالة  ك اتفاقيات: ك ىنا تلعب اظتشاريع التعاكنية إقتصاديةقنوات  -

من طرؼ على أخر، مع العمل على إدراج البعد األمٍت يف تلك القنوات على سبيل التكامل  االتصالية
جيو ػتٌت تلك التعاكنية. كىنا يكوف للطرؼ األقول إقتصاديا دكر ىاـ يف تو  االتفاقياتبُت عناصر تلك 

 كفق خط كاضح يعزز من سيطرتو كلتفظ لو مصاضتو. االتفاقيات
ك اليت دتثل القناة األكثر تأثَتا على الرغم من تراجع دكر العامل العسكرم  لكنو  قنوات عسكرية: -

 مازاؿ يشكل عامل حسم ىاـ.
لوجهة نظر الطرؼ اظتبادر ك : كاليت تلعب دكرا ىاما يف عملية الًتكيج إعالمية –قنوات معلوماتية  -

فالطرؼ  األقول ك العمل على خلق نوع من القبوؿ كالرضا لدل األطراؼ اظتستقبلة لتلك اظتبادرات،
ك معلوماتية حديثة  اتصاؿبالشكل اصتيد مع توفره على كسائل  استغالعتاالذم نتتلك اظتعلومة كلتسن 

 يد.تكوف لو القدرة على توجيو اظتبادرات الوجهة اليت ير 
 ظتضموهنا كفق نظرية " اعتيمنة / السيطرة". االستجابة:  كىو اصتهة اليت تتلقى الرسالة من اجل المستقبل .4
عتا، كيتم معرفة ذلك من خالؿ  استجابتوك تعٍت مدل تأثَت الرسالة يف اظتستقبل ك  :سترجاعيةالتغذية اال .5

ردكد أفعاؿ اظتستقبلُت بواسطة إرساعتم ىم بدكرىم رسائل ك معلومات جيدة إىل اظترسل تعرب عن رضاىم 
 فهي تعٍت إعالـ اظترسل بنتائج أفعالو. أك سخطهم على مضموف سلوؾ معُت،
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 :1المبادرات األمنية بناءالعناصر السابقة وموقع عامل القوة من العالقة مع : شكل يبين 01رقم الشكل 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                             
 توفر من معلومات. من إعداد الطالب وفق ما  1

 العالقة بين القوة و بناء المبادرات األمنية

المرسل أو مصدر 
 الرسالة

الطرف القوي الذي يمتلك عناصر القوة و القدرة على 
تحويلها إلى عناصر تأثيرية لصياغة محتوى المبادرات 

 األمنية.

 الرسالة
إدراكات الطرف  وفق تصورات ومبادرة أمنية مصاغة 

 باتجاهاألقوى وتتضمن توجساتو و مشاغلو األمنية 
الطرف األضعف في الحلقة المستقبلة بحثا عن 

 و/أو التأييد والمساندة المشاركة

 القناة

 دور عامل القوة قنوات متعددة

  والمعلوماتية االتصاليةالقوة 
  اإلقتصادية.القوة 
 .القوة العسكرية 
 القوة السياسية و الدبلوماسية. 

 عالقة تأثير/تأثر المستقبل

 التغذية اإلسترجاعية
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 المبحث الرابع: دراسة سلم القوى في العالقات الدولية.

التغػػػػػػَت الػػػػػػذم حصػػػػػػل يف الرؤيػػػػػػة ظتصػػػػػػطلح  تكػػػػػػاد جتمػػػػػػع علػػػػػػىحتاليػػػػػػل اظتنظػػػػػػرين يف العالقػػػػػػات الدكليػػػػػػة          
أف كػػػػل الدراسػػػػات اظتنشػػػػورة مل تعػػػػد تركػػػػز علػػػػى حسػػػػاب ػتصػػػػلة القػػػػوة لدكلػػػػة مػػػػا علػػػػى نالحػػػػظ حبيػػػػث  ،القػػػػوة

مؤشػػػػػرات فيزيائيػػػػػة )اقتصػػػػػاد، مسػػػػػاحة، سػػػػػكاف، قػػػػػوة عسػػػػػكرية، تقػػػػػدـ تكنولػػػػػوجي(، بػػػػػل تركػػػػػز أيضػػػػػا علػػػػػى مػػػػػا 
طيػػػػات إىل قػػػػدرة تػػػػؤثر هبػػػػا علػػػػى الفػػػػاعلُت اآلخػػػػرين يصػػػػطلح علػػػػى تسػػػػميتو بقػػػػدرة الدكلػػػػة علػػػػى حتويػػػػل تلػػػػك اظتع

 .1ك تعقد ما كترم فيها من تفاعالت  يف ساحة العالقات الدكلية اليت تتسم بتشابك

الت تفاعلها مع بيئاهتا اك حبساب تلك احملصلة ك طريقة النظرة اصتديدة إىل تأثَتىا على حترؾ الدكلة يف غت       
صتوارية، اإلقليمية ك العاظتية(، مت كضع سلم للقول الدكلية ليتم النظر من خاللو إىل اظتختلفة على الصعيد الدكيل )ا

االسًتاتيجيات اظتختلفة اليت تتبعها أطراؼ اللعبة الدكلية يف اظتشاركة يف عملية اظتنافسة تأثَتا ك تأثرا ؽتا يتولد عنها 
          التعاكف ك جدلية النظاـ ك/أك الفوضى  جدليتاف طبعتا سَت العالقات الدكلية ك قتا: جدلية الصراع ك/أك

 ك اظتتولدتاف، كلتاقتا، عن إرادة النزكع ؿتو القوة ك من ذتة إىل اعتيمنة.

العالقات الدكلية تتسم، يف إطار تفاعل اصتدليتُت التُت دتت اإلشارة إليهما أعاله، بسلم للقول يشكل        
  لػة ك/أك تأثرىا مبا كترم يف فضاءات تفاعل قوهتا ك أمنها من تفاعالت إطارا تدرس على خلفيتو درجة تأثَت الدك 

بسط القوة ك اعتيمنة يف ما يهندس من مبادرات أمنية  اسًتاتيجيةك بالتايل تدرس، أيضا، على خلفيتو مكانتها يف 
 .2ك دفاعية للتأثَت على غتريات تلك التفاعالت يف الساحة الدكلية

 

 

 

                                                             
 إشكالية األمن و القوة في العالقات الدولية، دراسة حالة المبادرات األمنية في غرب المتوسط و سلم القوى بين ضفتي المتوسط"، ػتمد سي بشَت، "  1

 20-19،-تيزم كزك –: جامعة مولود معمرم مداخلة مقدمة ضمن " اظتلتقى الوطٍت حوؿ "إستعماؿ قوة العالقات الدكلية بُت قوة القانوف كىيمنة القوة"،اصتزائر
 .2013مام 

2 Barbara Marque, « Nouveau Paradigme Stratégique Des Puissances Moyennes », Note 
D’analyse 16, Université Catholique de Louvin, Chaire Union Européenne - Chine, Mars 2011, P. 8. 
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 .  A.F.K. Organski" أورغانسكي القول يف حتليالت "سلم المطلب األول:  

              من أجل دراسة سلم القول يف العالقات الدكلية سوؼ نعتمد على دراسة الباحث األمريكي
 .  World Politics" السياسات الدوليةلعنواف "  اضتاملة   A.F.K. Organski" أورغانسكي "

سيطرة كاضحة مستمرة لنفس القول يف  ،كيقـو على إنتقاؿ عميقالنظاـ الدكيل  منذ بضع سنوات،
كيف ظل ىذه  ثرة إىل حد كبَت بالنمط الغريب.أػتفزة من خالؿ ديناميكية فتو مت مقابل صعود قول جديدة،

متعدد الثقافات حىت متعدد  الديناميكية فإف مستقبل العالقات الدكلية الذم يتجو ؿتو نظاـ متعدد األقطاب،
 .1مع خطورة التوجو ؿتو تعقيدات أكثر الرىانات،

كتدخر ركحها اظتفاجئة  " كل دكلة تدخل ضمن اظتسار الصناعي،أف  :Organski" غانسكير أو "لتدد 
صناعية ك تقلص ىامش البعد كالتفوؽ الذم  غَتتًتؾ كراءىا دكال أخرل   سباقها من أجل التحوؿ إىل قوة،يف

ك ركحها بإمكاهنا قلب النظاـ الدكيل  األمر يتعلق ىنا بدكؿ ىي يف األصل كبَتة اضتجم،إف  دتلكو الدكؿ اظتتقدمة.
 . 2القائم"

كتظل اظتصلحة  كثَتا على أقتية عامل التحديث  ك التطور الصناعي،  Organski ورغانسكيأيركز 
نتقال "إ يف نظريتو حوؿ لقول.األساسية للتحليل التجرييب الذم قاـ بو يف كونو  لتمل ميال إىل مورفولوجية توازف ا

 يصر على اطتاصية الدائرية لتموضع القول يف العالقات الدكلية. ؾتده، Transition De Puissance" القوة

 :3فإنو توجد أربعة غتموعات للدكؿ لسلم القول اظتوجود، Organski  أورغانسكي حسب حتليالت

  القول العاظتية La Superpuissance Dominante :.كدتتلك موارد ضخمة كىائلة 
  القول الكربلLes Grandes Puissances  :.قول تسعى ظتنافسة القول العاظتية 
 القول اظتتوسطة Les Puissances Moyennes et Régionales  : قول بإمكاهنا التطور ك غتاهبة

 القول األخرل.

                                                             
1 Ibid, P.7. 
2 A.F.K. Organski  , World Politics, New York :Editions Alfred A. Knof, 1958, P.437.   
3 A.F.K. Organski , World Politics, Editions Alfred A. Knof, New York, 1958, in :Barbara Marque,  
OP. Cit, P. 9 
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  القول الصغرلLes Petites Puissances  :يف ػتيطها اإلقليمي. قول تلعب  أدكارا ػتدكدة 

 دورة القوى. و Robert Gilpinروبرت غبلن  المطلب الثاني: 

فإف  إذا مل تشكل عوامل التحديث الصناعي ك النمو اإلقتصادم السبب اظتباشر لظاىرة إنتقاؿ القوة،       
مبعٌت أخر ،مسار اإلنتشار اإلقتصادم يشكل عامل جذب لظواىر ثانوية سوؼ  مفهـو القوة ال نتكن فصلو.

يقر  دكرة القول، الذم درس Robert Gilpin روبرت غبلن الدكرة التقليدية للقول.تكوف مبثابة عائق أماـ 
إىل كاليت بإمكاهنا التحوؿ  La Puissance Statu Quoبضركرة إعادة طرح التساؤؿ حوؿ كضع القوة اظتستقرة 

 Gilpin غبلنفحسب  " حرب اعتيمنة". اسمك ىو ما نتكن أف نطلق عليو  قوة مطالبة بتعديل الواقع اظتوجود.

 فإف الدكلة بإمكاهنا تغيَت ك حتويل النظاـ الدكيل عرب نشر اظتكاسب.

 

 

 

 

 

 

 

 .1يبين المسار الذي تؤثر من خاللو قوة معدلة على توازن النظام ككل : شكل 02رقم  الشكل

 

 

                                                             
1 Gilpin R., War and Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, in 
Barbara Marque,  OP. Cit,P.10. 

 النظام في وضع مستقر

Système en équilibre 

 تسوية األزمة

Résolution de la crise 

 

 إختالل النظام

Déséquilibre du système 

 إعادة توزيع القوة

Redistribution de la 
puissance 

 نمو تبايني للقوة
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كيرفض ىذا  ؼتتلفة عما كاف سائدا من قبل. فتوذج إنتقاؿ القوة كصف النظاـ الدكيل حبدة كبطريقة
 :1طرحتها النظرة الواقعية للسياسات الدكلية افًتاضاتالنموذج ثالثة  

فالنظاـ سواء نظرنا غليو كوحدات سياسية  النظاـ الدكيل نظاما عاظتيا حتكمو غتموعة قليلة من القواعد، اعترب: أوال
لكنو  القوة يرل أف النظاـ الدكيل ال يعترب إطالقا نظاما فوضويا، ؿفانتقا منعزلة أك كنظاـ شامل ىو نظاـ فوضوم،

        الفواعل تقبل مبوقعها يف النظاـ الدكيل  مبٍت على طريقة مشاهبة للنظاـ السياسي الداخلي.نظاـ متسلسل 
اظتختلف يفصل بُت إنتقاؿ القوة عن  االفًتاضىذا  ك تعًتؼ بالتأثَت اظتبٍت على إختالفات توزيع القول بُت األمم.

 النماذج الواقعية السابقة.

بالرغم من غياب قانوف  فتوذج إنتقاؿ القوة القواعد اليت حتكم النظاـ الدكيل كالداخلي متشاهبة أساسا. اعترب: ثانيا
 ال توجد إختالفات كبَتة يف القواعد اضتاكمة للفضاء الدكيل.  مفركض للحكم الدكيل،

وذج إنتقاؿ القوة يرل أف التنافس الدكيل حتكمو معطيات متعلقة باألرباح كالفوائد اليت نتكن حتقيقها من فت: ثالثا
 .حسب نظرية نوازف القول ىو زيادة القوة كلكن ىو زيادة األرباح  األممليس ىدؼ  خالؿ التعاكف أك النزاع.

يتم حتقيقها من خالؿ النزاع أقل من األرباح  التنافس السلمي ينشأ عندما تتفق األطراؼ على  أف الفوائد اليت
 ك النزاع لتدث فقط يف حالة عدـ التوصل إىل صيغة مقبولة للطرفُت. الصافية،

 المطلب الثالث: العالقة بين سلم القوى وتوازن القوى.

أك حىت  حوؿ حرب البيلوبونيز، ثيوسيديدسفكرة توازف القول نتكن أف ؾتد عتا بعض األثر يف دراسة 
أكؿ من قدـ  دافيد ىيومقتصادم ك الفيلسوؼ اإلؾتليزم اإلك يعترب  رين السياسيُت يف عصر النهضة،عند اظتفك

ىو مفهـو مركزم يف التيار يف حبثو حوؿ توازف القوة. كمفهـو التوازف  1724صياغة جتريدية عن التوازف سنة 
      ،ريمون أرون، انز مورغنتوهبا باحثوف أمثاؿ ق الواقعي كالواقعي اصتيد من نظرية العالقات الدكلية اليت تعلق

 كينيث والتز.أك حىت 

                                                             
1 Jacek Kugler & A. F. K. Organski, « The Power Transition: A Retrospective and Prospective 
Evaluation », Handbook of War Studies, Chapter 7, P.172. 
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    )أك بصورة أدؽ حال يف نظاـ( تتعادؿ فيو قدرات العمل  وضع توازف، كيف آف كاحد،يفهم من كلمة 
اضتالة األكىل  هتدؼ إىل اضتفاظ على أساس الوضع القائم. سياسة ك ، ضمن بعض التوجهات،االسًتاتيجياتك 

أك بتوازف القوات.  "،توازن القدرات الكامنة" اليت تًتجم إىل الفرنسية "ميزان القوةتتطابق مع العبارة اإلؾتليزية "
 .1"مبدأ التوازنكاضتالة الثانية يعرب عنها بعبارة "

تصورا للعالقة بُت تكافؤ القدرات كاحتماالت  تقدـ ، Organski أورغانسكيالنظرية اليت يدافع عنها 
النظرية إف احتماالت  ىذه . تقوؿ"نظرية حتوؿ القوة"، أساسو ةمفهـو ديناميكي ظتيزاف القو  الصراع، يستند إىل

حد نتكنها من  أقل قوة، تزداد عندما تنمو قوة األخَتة إىل كاألخرلنشوب اضترب بُت دكلتُت، إحداقتا قوية 
 أورغانسكي تقسيم، خاصة إذا كانت تلك الدكلة غَت راضية عن حاؿ عدـ التوازف. األقولحتدم الدكلة 
Organski  أربع غتموعات طبقا ظتعيارين قتا، القدرات، كدرجة الرضاء عن كضع الدكلة يف النسق  الدكؿ إىل

كؿ الضعيفة كالراضية، كالدكؿ الدكيل. ىذه اجملموعات ىي الدكؿ القوية كالراضية، كالدكؿ القوية كغَت الراضية، كالد
 الضعيفة كغَت الراضية. 

إف دكؿ اجملموعة الثانية ىي أكثر الدكؿ احتماال للدخوؿ يف صراعات  Organski أورغانسكييقوؿ 
إما راضية عن كضعها الدكيل، كبالتايل ليست  األخرلدكلية كحركب شاملة. فالدكؿ الواقعة يف اجملموعات الثالث 

حد ال نتكنها من شن اضترب. كما أنو حينما لتدث حتوؿ يف ميزاف القوة،  اضترب، كإما ضعيفة إىل يف حاجة إىل
حبيث دتتلك الدكلة الضعيفة كغَت الراضية قدرات جديدة دتكنها من حتدم الدكلة القوية اظتهيمنة، فإهنا تبدأ يف 

بتحوؿ توازف القوم لغَت صاضتها، فإهنا قد  حتدم تلك الدكلة. كيف الوقت ذاتو، فإنو حينما تشعر الدكؿ اظتهيمنة
 .2ػتاكلة كقف ىذا التحوؿ عن طريق توجيو ضربة إجهاضية للدكلة اليت تزداد قوهتا تسعي إىل

ليس  لحتليال ؼتتلفا للنظرية ذاهتا، فيقوؿ إف العربة يف أثر ميزاف القو  Michael Sullivanكيقدـ سوليفاف 
، كلكن العربة حبالة اظتيزاف حينما يتحوؿ من متكافئاء كاف متكافئا أك غَت يف اظتيزاف ذاتو يف حالة سكوف، سو 

إقالؿ الصراع أك احتماالت الصراع  حاؿ. فعدـ التكافؤ الشديد يف القدرات بُت دكلتُت يؤدم إىل حاؿ إىل
لكن حينما تصبح  د احتماالت الصراع. كالكن ما إف يتجو اظتيزاف بُت الدكلتُت ؿتو التكافؤ، تزد بينهما. ك

                                                             
بَتكت: غتد اظتؤسسة اصتامعية للدراسات كالنشر  تررتة: على ػتمد مقلد، ،الحرب استراتيجياموسوعة  ك جاف كلُت، تَتم دم مينَتياؿ  1

 .366،ص.2011كالتوزيع،
2 A.F.K. Organski, World Politics, New York: Alfred Knopf, 1968 ,P. 29. 
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الدكلتاف متكافئتُت يف القدرات، تبدأ احتماالت الصراع بينهما يف النقصاف، كما تقل حدة الصراع، إذا ما نشب. 
كمن مث، فالعالقة بُت توزيع القدرات كاحتماالت الصراع ليست عالقة خطية، كما تصوره النظريتاف األكيل كالثانية، 

 .1كلكنها عالقة تأخذ شكل اظتنحٌت

تفسَتا للعالقة بُت سلم  قدـكحدقتا من   Michael Sullivan سوليفان ك Organski أورغانسكيليس 
ػتاكالت أخرل على غرار على إحتماالت نشوب اضتركب كالصراعات، حيث ؾتد  كتأثَتقتاالقول كميزاف القول 

أف التكافؤ يف توزيع القدرات )العسكرية كاالقتصادية( بُت دكلتُت من شأنو حتقيق االستقرار  تتبٌت فكرةاليت نظرية ال
أنصار ىذه اظتدرسة اليت يطلق عليها  أبرز من Quincy Wright كينسي رايتالنسيب يف العالقات بينهما. كيعترب 

 أف تكافؤ القدرات يؤدم إىل ىيتأسس منطق ىذه النظرية علك  ."السالـ من خالؿ التكافؤ"اسم مدرسة 
الطرؼ اآلخر من خالؿ اضترب، كما أنو يقلل من الشعور  ىإحساس كل طرؼ بصعوبة حتقيق مكسب حاسم عل

 .2الدكؿ لالقوة، كالذم يغذم من النزعات العدائية لد لبالتناقض يف مستو 

أف التوازف يف القوم ىو موقف غَت  ل، فًت  Inis Claude كلود  إنيسيدافع عنها األخرل فأما النظرية  
مستقر، كأف عدـ التكافؤ يف توزيع القدرات ىو الذم لتقق االستقرار كيزيد احتماالت السالـ. فالدكلة الضعيفة 

شن اضترب،  شن اضترب، ألهنا تدرؾ أهنا لن حتقق نصرا، كما أف الدكلة القوية ليست حباجة إىل ىلن جترؤ عل
أقل تكلفة، كالضغط االقتصادم كالدبلوماسي.  لفها إزاء الدكلة الضعيفة بأدكات أخر ألهنا تستطيع حتقيق أىدا

، بينما قد يؤدم تغَت ػتدكد يف قوة ليف ميزاف القو  تغيَت كأخَتا، فإف أم تغيَت طفيف يف القدرات لن يؤدم إىل
شن اضترب.  د يدفعو إىلاعتقاد ىذا الطرؼ بأف التوازف أصبح لصاضتو، ؽتا ق أم من الطرفُت اظتتكافئُت إىل

 بريمر ، ك J. David Singer سينجردافيد كقد دافع عنها أيضا  .3"نظرية تفوؽ القوة"كتسمي ىذه النظرية باسم 

S. Bremer ستكي ، ك J. Stucky  من منطلق أف عدـ التكافؤ يف توزيع القدرات يزيد من تأكد الدكؿ من ،
 جينا. كما يذىب 4استقرار العالقات بُت تلك الدكؿ فإنو يؤدم إىلاحتماالت نتائج التفاعل الصراعي، كمن مث 

                                                             
1 Michael Sullivan, International Relations :Theories and Evidence, Englewood Cliffs, New Jersey: 
Prentice- Hall, 1976, PP. 166-167. 
2 Quincy Wright, A Study of War, Chicago: University of Chicago Press, 1969, PP. 756-757. 
3 Inis Claude, Power and International Relations, New York: Random House, 1962, P. 56. 
4 J. David Singer & S. Bremer & J. Stucky, «Capability Distribution: Uncertainty and 
Major War: 1820 - 1985 », in Bruce Russet (ed.), Peace War, Sage: Beverly Hills, 1972 ,PP. 
19-48. 
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بُت  لأف احتماالت التكامل اإلقليمي بُت الدكؿ تزداد كلما اتسم ميزاف القو  إىل Genna Gasper جاسبار
 .اآلخر ىاألطراؼ بتفوؽ طرؼ عل

اضتالة اليت تعرب  باعتبارهعلى العناصر السابقة ـتلص إىل نتيجة مفادىا أف العالقة بُت سلم القول  بناءا
عن الًتاتبية اليت دتثلها القول يف منطقة معينة ،كتأخذ بعُت اإلعتبار القدرات اليت دتلكها كإمكانية تأثَتىا على 

عن مستول التوازم ك التوازف بُت قدرات القول ك بُت توازف القول كحالة تعرب  السياسات، غترل األحداث ك
فتوازف القول ىو إنعكاس مباشر لسلم القول كػتصلة لو  اظتشكلة لفضاء معُت أك تلتقي مصاضتها يف نقاط معينة،

 كيراعي خصوصياتو ك تركيبتو. 

سنة ماضية، كال  ستسمائةإف ػتاكالت فهم العالقات الدكلية على أساس توازف القول يرجع ألكثر من 
ترقى جذكره الزمنية إىل مدة ؽتاثلة. ك ليس توازف القول أحد أكثر اظتفاىيم إستمرارية يف  يوجد مفهـو نظرم آخر،

روربرت .كما أف 1بل إنو ال يزاؿ أكثر النظريات اليت يتم التطرؽ إليها يف الكتابات اظتعاصرة ىذا اجملاؿ فحسب،
،بل أكثرىا فعالية للتعرؼ على اطتصائص  أفضل النظريات اظتعركفة س فقط،انو لي استنتج   R.Jervis جارفي

إىل أف توازف القول يوفر العناصر اصتوىرية  حبسب متبٍت ىذه النظرية، األساسية للعالقات الدكلية. كيعود السبب،
 .2اليت يتطلبها تفسَت مركنة النظاـ الدكيل اظتعاصر للدكؿ

سلسلة متوالية من كاضعي النظريات عرب   ، قامتاضترب العاظتية الثانيةلذا ال عجب أنو كمنذ هناية 
 كتاباهتم مبحاكالت إلثبات فكرة أف توازف القول يوفر األسس اليت ينبٍت عليها أم فهم شامل للعالقات الدكلية.

 ك إف كانت مثَتة للجدؿ، ك ىذه الكتب ىي :  ك ىنا نتكن اإلشارة إىل أربعة إسهامات متميزة،

 اب ىانز مورغنتو كتJ.Hans Morgenthau "السياسة بُت األمم "Politics Among Nations  سنة
1948. 

 كتاب ىيديل بوؿHedley Bull   "اجملتمع الفوضوم "The Anarchical Society  1977سنة. 
  كتاب كينيث كالتزKenneth Waltz "نظرية السياسة الدكلية "Theory of international Politics 

 .1979سنة 
                                                             

 .11،ص.2009الكتاب العريب، دار بَتكت: تررتة: ىاين تابرم، ،و األساطير والنماذج االستعاراتتوازن القوى في العالقات الدولية:  ريتشارد ليتل،  1
2 R.Jervis, System Effects : Complexity in Political and Social Life, Princeton :Princeton 
University Press,1997,P.131. 
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  كتاب جوف مَتشانترJohn Mearsheimer "مأساة سياسات القول الكربل "The Tragedy of 

Power Politics   2001سنة. 

  J.Hans Morgenthau ىانز مورغنتو" من تأليف السياسة بين األممفبالنسبة للكتاب األكؿ، كىو "  
،أم بعد مركر 2005أما الطبعة الثامنة منو فظهرت يف عاـ  إثر اضترب العاظتية الثانية، 1948، فقد نشر عاـ 

رائد دراسة العالقات الدكلية  يف الواليات  كغالبا ما يعترب ىذا الكتاب على أنو .مورغنتوسنة على كفاة  25
 كما يشكل مثاال للواقعية الكالسيكية. اظتتحدة األمريكية،

،فنشر للمرة األكىل عاـ   Hedley Bull ىيدلي بولللمؤلف " المجتمع الفوضويالثاين "  الكتابأما   
العالقات الدكلية، ك يعترب أساسا لتطور مفهـو اظتدرسة اإلؾتليزية  انفراج،أم يف زمن تالشي ما شتي بفًتة 1977

 يف دراسة العالقات الدكلية.

عاـ  Kenneth Waltzكينيث والتز   ؿ نظرية السياسة الدولية"فيما نشر الكتاب الثالث "  
بشكل  على الرغم من ربطو مؤخرا، كقد عرب عن مقاربة كاقعية ػتّدثة أك كاقعية بنيوية للسياسة الدكلية،،1979

 مبقاربة كاقعية دفاعية. غَت ثابت،

" من بُت الكتب مأساة سياسات القوى الكبرى" John Mearsheimerجوف مَتشانتر ك يعترب كتاب   
كما يعترب أيضا أنو يعطي كصفا  عُت اإلعتبار.بالشيوعية ك هناية اضترب الباردة  اهنياراألربعة القادر على أخذ 

 ػتددا ظتقاربة كاقعية ىجومية للسياسة الدكلية.

يف السياسة كالعالقات الدكلية. ك يعزك معظم احملللُت  اظتعركفةفكرة توازف القول من أقدـ النظريات إف   
، كاليت سادت يف اظتاضي بُت الدكؿ القومية، إىل مكونات كعناصر ىذه دائمان إىل حتليل قضايا اضترب كالسالـ

يف أثينا   ةمنذ نشاء اضتضارة اعتيليني (Equilibrium Tendency)النظرية. كتارمتيان استعملت نظرية توازف القول
دة الدكؿ لقد أستعمل علماء السياسة كقا كمبادئ لتوضيح كتوقع غتريات العالقات كأحداثها ما بُت الدكؿ. ك

معاين توازف القول بطرؽ كمفاىيم ؼتتلفة، كالسبب يتعلق بعدـ كجود مفهـو ػتدد األسس كالقواعد كالتطبيقات 
التحليالت حوؿ فهم كتطور التاريخ الدبلوماسي  لتوازف القول. كبدأ استعماؿ ىذا اظتفهـو مع بدء الكتابات ك

 .ألكركبا
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أك  قتصادماإلالعسكرية، أك التفوؽ  هتااستعماالىل كلقد ذىب البعض يف تفسَت معاين القوة إ  
 .ةأك غتموعة دكؿ طموحات أك مصاحل ػتدد ةالتمايز اضتضارم كالثقايف لُتحقق دكلو معين حىت أك ،الدبلوماسي

كياف سيادم يعمل   ة، كلكن تعٌت بالنسبة عتم قدر اؽتيز  االقوة ال تعٌت شيئان ػتددان أك نشاط خراآلكعند البعض 
إلقناع أك اإلكراه " ، بالرغم من اظتقاكمة اليت قد حتصل من الطرؼ الذم با " خراآلسلوكو على فرض إرادتو على 

مفهـو القوة غترد موضوع مبعثر اظتفاىيم كاظتكونات  أفاجملموعة األخَتة ترل  . كالتأثَتية القدرةدُتارس عليو تلك 
ذات سيادة تعمل على تنفيذ  ةعلى التأثَت يف السلوؾ اظتقابل لألخر، سول كانت دكل القدرةكىو غترد امتالؾ 

 .، أك كياف مواطٍت نُتارس اضتق السياسي ضمن نظامو السياسيةسياسة ُمعلن
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 إستنتاجات الفصل األول:

 التالية: باالستنتاجاتبعد العرض السابق نتكن اطتركج 

  باري بوزانينظر (Barry Buzan)  على مفهـو األمن على أنو مفهـو معقد، كينبغي لتعريفو اإلحاطة بثالثة
، كمركرا باألبعاد اظتختلفة لو، كانتهاء بالغموض 03عناصر) ( على األقل: بدءا بالسياؽ السياسي للمفهـو

 كاالختالؼ الذم يرتبط بو عند تطبيقو يف العالقات الدكلية.
 تفهمكانت  األمٍت التهديدطبيعة :كقتا أساسُت، افًتاضُت على كفق اظتنظور التقليدم األمٍت اظتفهـو بناء يقـو 

 األمٍت التهديد جوىرك  ،األخرل الفواعل دتثلو الذم اطتارجي اطتطر من أم األمنية التحليل كحدة حدكد خارج
 ىذه كمواجهة للرد العسكرم األسلوب على باالعتماد للبقاء الدكؿ تسعى كلذلك عسكرية، صفة ىو ذك 

 البعد:رئيسية دالالتباإلستناد إىل أربعة يتناكؿ اظتفهـو األمٍت  اظتعاصر االجتاهيف حُت أف  ،اظتباشرة التهديدات
يف البعد اإلجتماعي البعد التنموم ك  ،البعد السياسي يف تكّوف البعد األمٍت، األمنية اضتالة إدراؾ يف النفسي

 تشكل القيمة األمنية.
 روش جون جاك حسب الواقعية النظريةسلمات بالنسبة ظت J.J.Roche دافيد  فليب شارل ك Charles 

Philipe David ،  أف اعتبار على األمن مفهـو حتديد يفمهما  رافدا تكوف بأف جديرة اعتبارىانتكن فانو 
 بُت فيما التنافسية العالقات تنظيمبإمكاهنا  مشًتكة ك مركزية سلطة غياب ك فوضويةال الدكيل النظاـطبيعة 
 على الدائم كاظتستمر الدكؿيزيد من حدة اظتخاطر كإمكانية قياـ النزاعات كاضتركب ىو سعي  ما،ك أف  الدكؿ
 أك الشك حىت ك نفوذىا كزتاية مصاضتها. لزيادة أك نفسها  عن للدفاع العسكرية قدراهتا تطوير

( يظل عنصرا ػتوريا كثابتا على إعتبار أف العالقات بُت الدكؿ مبنية على غياب الثقة Incertitude)التوجس
جل حتقيق ىدؼ أمادامت كل دكلة تبحث عن حد أدىن من القوة، كىو ما يدفعها إىل اإلجتاه ؿتو التسلح من 

 البقاء .
 العمل على أف حيث لو، أساسي مرجعي كموضوع الفرد  - ةالواقعي عكس على  -النقدية النظرية تعترب 

 كاسًتاتيجيات كسائل عن ىو البحث األساسي اعتدؼ جتعل أمشل بصورة البشرية اصتماعة أك اإلنساف زتاية
 اللذاف األساسياف اظتفهوماف كقتا .اإلنساين كاألمن Global World Security الشامل العاظتي األمن لضماف

 العاظتي األمن بأف بوزاف بارم كىو ما يعرب عنو األمنية، الدراسات إطار يف االجتماعية النقدية النظرية تقًتحهما
 كاحدة. لعملة كجهاف األفراد كأمن
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 غَت أخرل أبعاد إىل األمن توسيع إىل أدل اصتنوب دكؿ يف األمٍت كاظتشهد  التقليدية اظتقاربة تناسب عدـ 
 حقل ضمن لألمن الشمولية النظرة  ىذه تبٍت مت حيث الباردة اضترب هناية مع ذلك كتزامن  ،العسكرية األبعاد

 كاقعية النيو االفًتاضات عن بعيدا األمن مفهـو مراجعة يف اظتساقتُت أكرب من بوزان يعد ك األمنية، الدراسات
 نفسو بوزان يصف حيث  سابقا رأينا كما  التحليل يف الدكلة مركزية ك العسكرية اصتوانب حوؿ تتمحور اليت
  ".الواقعي الليربايل"ب
  مسلمة القوة يف العالقات الدكلية من غترد مؤشرات توضع جنبا إىل جنب لتحسب هبا ػتصلة القوة حتولت

اليت دتتلكها الدكلة يف جوانب عديدة من مكونات تلك القوة، لتصبح عملية معقدة تتدخل فيها عوامل ثالثة 
 . ىي: القوة+القدرة+التأثَت

  التعدد يف عناصر القوة مسألة قياس قوة الدكلة، أكثر صعوبة، خاصة عندما يتعلق األمر بعناصر القوة جعل
، حيث مقدمة يف ىذا اجملاؿغَت اظتادية، كما ىو اضتاؿ يف القوة الناعمة. كرغم ذلك، فإف ىناؾ اجتهادات 

حساب موارد القوة  ى، كاليت تعتمد علالطرؽ التقليدية يف القياس يرتكز على األكؿ ،نتكن التمييز بُت مدخلُت
العناصر اظتادية،  ىجادؿ بأنو مل يعد باإلمكاف حساب قوة الدكلة، اعتمادا علكالثاين  اظتادية اليت دتتلكها الدكلة،

 .سواء العسكرية أك االقتصادية، نتيجة لظهور هتديدات أمنية جديدة 
  يف حُت  القيم، اآلف إىل تفسَت ك حتليل العالقة بُت القوة كالفلسفة السياسية منذ عهودىا األكىل كحىت إجتهت

كرمبا يعترب  التحليالت اليت تناكلت الواقع السياسي إىل فهم التغَت احملورم للقوة كحتديد ديناميكياتو. استهدفت
حوؿ العالقة بُت العدالة كالقوة أكؿ  Thyrasymakhos ثيراسيماكوسك  أفالطوناضتوار الذم دار بُت 

حوؿ  ثيوسيديدساضتوارات األساسية اليت دارت يف موضوع الفلسفة السياسية .أما التحليالت اليت تناكعتا 
، بيان األىمية المركزية التي تحملها القوة كحقيقة سياسيةفقد إجتهت إىل  Pelopones حروب بيلوبونيز

يف حُت عمل إبن خلدكف ، للسياسة اظتثالية، من خالؿ حبثو عن اظتدينة الفاضلة فيما طرح الفارايب البعد القيمي
 على حتديد العناصر الديناميكية اليت حتقق التغَت احملورم للقوة السياسية من خالؿ مفهـو العصبية.

  السياسة  علىلقوة، مسيطرة لفًتة طويلة ا ظتفهـو اكبارز  ارئيسي شكال طويلة،إىل فًتة غَت  القوة العسكريةظلت
مث الثورة  كما أحدثتو من نقلة نوعية يف الشؤكف اإلقتصادية كحىت العسكرية، للثورة الصناعيةبعدىا الدكلية. ككاف 

كقوة اقتصادية،  قوة أضحى باإلمكاف اضتديث عن كجود ، حيث   أشكاؿ القوةَتاظتعلوماتية، دكر مهم يف تغي
 .افًتاضية ةك حىت قو  ناعمة،
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  نتكن فهم العالقة بُت عامل القوة بكافة أبعادىا ك تأثَت ذلك على اإلجتاه الذم تسلكو عملية بناء أم مبادرة
الربط بُت امتالؾ القوة ك قدرة اظتبادرة برسم اظتبادرات األمنية من خالؿ ثنائية  عملية  أمنية من خالؿ

الفضاء الذم نتثل أقتية حيوية بوجو خاص إىل الًتكيز على  ،تؤدم بالطرؼ القومك اليت ، "الهيمنة/السيطرة"
 بالنسبة لو ك يوجو بالتايل اظتبادرات األمنية طتدمة كزتاية تلك اظتصاحل.

  أورغانسكييركز Organski كتظل اظتصلحة  على أقتية عامل التحديث ك التطور الصناعي، يف حتليالتو
 يف نظريتو حوؿ األساسية للتحليل التجرييب الذم قاـ بو يف كونو  لتمل ميال إىل مورفولوجية توازف القول.

يصر على اطتاصية الدائرية لتموضع القول يف العالقات  ؾتده، Transition De Puissance"إنتقاؿ القوة" 
 الدكلية.

  روبرت غبلنيقر Robert Gilpin  الذم درس دكرة القول، بضركرة إعادة طرح التساؤؿ حوؿ كضع القوة
ك ىو ما  كاليت بإمكاهنا التحوؿ إىل قوة مطالبة بتعديل الواقع اظتوجود. La Puissance Statu Quoاظتستقرة 

فإف الدكلة بإمكاهنا تغيَت ك حتويل النظاـ  Gilpin غبلنفحسب  ".حرب الهيمنة"  اسمنتكن أف نطلق عليو 
 الدكيل عرب نشر اظتكاسب.

  سوليفانيقدـ Michael Sullivan  ليس يف  لحتليال ؼتتلفا للنظرية ذاهتا، فيقوؿ إف العربة يف أثر ميزاف القو
، كلكن العربة حبالة اظتيزاف حينما يتحوؿ من حاؿ متكافئاظتيزاف ذاتو يف حالة سكوف، سواء كاف متكافئا أك غَت 

إقالؿ الصراع أك احتماالت الصراع بينهما.  حاؿ. فعدـ التكافؤ الشديد يف القدرات بُت دكلتُت يؤدم إىل إىل
لكن حينما تصبح الدكلتاف  كلكن ما إف يتجو اظتيزاف بُت الدكلتُت ؿتو التكافؤ، تزدد احتماالت الصراع. ك

كما تقل حدة الصراع، إذا ما نشب. كمن   متكافئتُت يف القدرات، تبدأ احتماالت الصراع بينهما يف النقصاف،
مث، فالعالقة بُت توزيع القدرات كاحتماالت الصراع ليست عالقة خطية، كما تصوره النظريتاف األكيل كالثانية، 

 .كلكنها عالقة تأخذ شكل اظتنحٌت
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انطالقا من األنبية اعبيوبوليتيكية ؼبنطقة البحر األبيض اؼبتوسط و كذا أنبية اؼبتوسط الغريب وباوؿ الفصل         
أىم الثاين الذي جاء ربت عنواف " اؽبندسة األمنية يف البحر األبيض اؼبتوسط: اؼبضامُت و الفواعل" البحث يف 

اؼببادرات األمنية اؼبطروحة من طرفها ؼبعاعبة  الفواعل الناشطة يف الفضاء اؼبتوسطي و التطرؽ إىل ـبتلف
االنشغاالت و التحديات األمنية يف اؼبنطقة، إىل جانب ابراز ىيمنة الطرؼ األوريب وقدرتو على تشكيل اؽبندسة 
األمنية يف اؼبنطقة اؼبتوسطية و تكريسها ؽبيمنة القوة يف مقابل ربوؿ دوؿ اؼبتوسط الغريب اعبنوبية إىل موضوع لتلك 
اؽبندسة األمنية، وكل ىذا دوف إغفاؿ مشاركة و تأثَت األطراؼ غَت اؼبتوسطية يف ىذه العالقة على غرار الواليات 

  اؼبتحدة األمريكية.
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 .والمتوسط الغربي األىمية الجيوستراتيجية للبحر األبيض المتوسط: المبحث األوؿ

 األنبية ال:: أو العناصر التاليةمنهجية تناوؿ ىذا العنصر سوؼ تكوف من خالؿ التطرؽ إىل 
، وثالثا دراسة يف اعبيوسًتاتيجية للبحر األبيض اؼبتوسط، وثانيا الفضاء اؼبتوسطي الغريب كفضاء جيوسياسي متفرد

 األنبية اعبيوسًتاتيجية ؼبنطقة اؼبغرب العريب.

 لجيوستراتيجية للبحر األبيض المتوسط.المطلب األوؿ: األىمية ا

 العاؼبُت غرب ظهرت عديدة إنسانية غبضارات مهًدا القدًن، منذ اؼبتوسط األبيض البحر حوض كاف
 قرطاجة اإلغريق، بالد فينيقيا، فارس، الرافدين، بُت ما بالد و بابل كمصر، اآلسيوي الشرؽ يف الصيٍت و اؽبندي

وىو ما  .اؼبسيحية األوروبية اغبضارة و اإلسالمية العربية اغبضارة بيزنطة، و روما اإلفريقي، الشماؿ يف نوميديا و
 أخرى. أحيافبالتعاوف تارة وبالصراع يف  فاتسمتخلق عالقات بُت شعوب وحضارات ىذه اؼبنطقة 

 فحسب، اعبيوسياسي اؼبستوى على ال األنبية بالغة كمنطقة اؼبتوسط األبيض البحر حوض منطقة بروز
 األوروبية اإلستعمارية القوى أطماع و أنظار ؿبط جعل منها كذلك، اغبضاري و اإلقتصادي اؼبستويُت على إمبا و

 بُت الباردة اغبرب أثناء كبَت وزف ذات منطقة و اؼباضيُت، القرنُت خالؿ - منو اعبنوبية للضفة بالنسبة -
 األبيض فالبحر سابقا. السوفيايت االرباد بزعامة الشرقي و األمريكية اؼبتحدة الواليات بزعامة الغريب اؼبعسكرين

 البحر ىذا يمثل ال و *،ماكيندر ىالفورد السير آلراء طبًقا العالم جزيرة في الثقل مركز " إذف اؼبتوسط
 محور بحق فهو السياسي؛ و العسكري و اإلقتصادي و الجيوبوليتيكي بل فحسب، الجغرافي الملتقى
 . 1" المعاصرة العالمية االستراتيجية محاور في رئيسي

 واؼبركزيةالوضع اعبيوبوليتيكي األفضل لكل دولة ىو الوضع اؼبتوسط اؼبركزي.  أفعلى  ماكيندريؤكد 
ة األوراسية من وجهة النظر الكونية تقع إال أف القار  تتبدؿ مع كل سياؽ جغرايف ؿبدد، أفمفهـو نسيب و يبكنها 

العامل ىو اؼبنطقة األكثر أنبية يف  لب.فقHeartland"قلب العامل" أو  –و يقع يف مركزىا  –يف مركز العامل 

                                                             
 ، 1992 أوت ، 162 :العدد ،15 :السنة العريب، اؼبستقبل "، مستقبلو و العربية المتوسط البحر لبلداف الجيوبوليتيكي الوزف " السماؾ، سعيد أزىر ؿبمد   1

 25 ..ص
 " الذيي للتاريخفالمحور الجغرابُت علماء اعبيوبوليتيكا،أوؿ أعماؿ ماكيندر و أنبها :"  تألقا األوفر( الشخصية 1947-1861) ىيلفورد ج.ماكيندرالسَت * 

 والذي عرض فيو أساس رؤيتو للتاريخ واعبغرافيا.،1904نشر عاـ 
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     افريقيا سيا،ا، ويدخل ماكيندر يف اعبزيرة العاؼبية  World Islandالسياؽ األعم ضمن حدود اعبزيرة العاؼبية 
 .1و أوربا

إفريقيا و وأسيا أو ما يطلق  الثالث: أوربا،سط القارات يتو ( la Méditerranée)اؼبتوسط األبيض البحر
 ماري اسم قوهتم أوج يف عندما كانوا الروماف عليو أطلق قد  .(القدًن األرض )يف العاملعليو بالبحر الذي يتوسط 

 ميدياس نبا التينيتُت كلمتُت من اآلف مشتق بو اؼبعروؼ االسم "، وبحرناو يعٍت " Mare Nostrum نوسترـو
Medius تَتا  و اؼبتوسط، أيTerra  األرض أي . 

 اؼبيالدي الثالث القرف من الثاين النصف إىل يعود بل حديثا، ليس اليـو اؼبتداوؿ االسم اؼبتوسط فالبحر
 كل على ىيمنت عندما الرومانية اإلمرباطورية أراضي يتوسط الذي البحر ويعٍت ، 2سولينوس أطلقو عندما

 ظباه فقد والثقافات، بتعدد اغبضارات تعددت بتسميات ُعرؼ كما اؼبتوسط، البحر على اؼبطلة األراضي
 فهو األتراؾ، عند األبيض البحر و العربانيُت عند فلسطين بحر و اؼبقدس والبحر،"الكبير األخضر"ب اؼبصريوف
 اليـو يُعرؼ ما أو "ىرقل أعمدة" عرب األطلسي احمليط على وينفتح وآسيا، إفريقيا أوربا، قارات ثالث يتوسط
 السويس قناة عرب اؽبندي احمليط وعلى والدردنيل، البوسفور مضيق عرب األسود البحر وعلى طارؽ، جبل دبضيق
 .3ضبراأل والبحر

باللغة  la Méditerranée اسماألوروبيوف  أطلقفقد  19و  18بُت القرنُت  أما يف القًتة اؼبمتدة ما
 جديد من أوروبا اكتشاؼ بعد جاءالتحوؿ بالتسمية  ،باللغة اإلقبليزية  The Mediterranean اسمو  الفرنسية

 .4 1869 سنة السويس قناة شق بعد خاصة اؼبتوسط األبيض البحر يكتسيها أصبح اليت األنبية

 متاخم حبر فنجد أنو جئنا إىل اغبديث عن أىم اػبصائص اعبغرافية للبحر األبيض اؼبتوسط ، أما إذا ما
 عرض خطي بُت مستطيل شبو مشكال آسيا، غرب و إفريقيا مشاؿ أوروبا، جنوب بُت يقع األطلسي، للمحيط

 كلم مربع. 2966000درجة شرقا، وتبلغ مساحتو  36غربا و  5.50درجة مشاال و خطي طوؿ  30و  46
                                                             

 .86،ص.2004،اؼبتحدة يدبَتوت: دار الكتاب اعبد ،تعريب وتقدًن: عماد حامت، أسس الجيوبوليتيكا و مستقبل روسيا الجيوبوليتيكي ألكسندر دوغُت،  1
  اؼبيالدي. الثالث القرف روماين جغرايف ىو(Julius Solinus)سولينوس   2

3 Yves Lacoste, Géopolitique de la Méditerranée, Paris : Armand Colin, 2009, P.17. 
4 Claude Liauzu, L’Europe et l’Afrique Méditerranéenne : de Suez (1869) à nos Jours, Bruxelles : 
Editions Complexe, 1994, P. 17. 
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 مرمرة حبر لتايلبا و كلم مربع،  508000لو والبالغ مساحتو  امتداداويف حالة إضافة البحر األسود الذي يعترب 
تصبح اؼبساحة اإلصبالية للبحر األبيض اؼبتوسط حوايل  كلم مربع،  1400 مساحتو تبلغ الذي بينهما الرابط

  .1كلم مربع 3475400

 اؼبستقيم اػبط مشكِّال حبريًا ميال 334 حوايل الغرب إىل الشرؽ من اؼبتوسط األبيض البحر طوؿ يبلغ و
 ميناء و الًتكي الدردنيل مضيق بُت حبريًا ميال 814 بُت يًتاوح متفاوت فهو عرضو أما بَتوت، - طارؽ جبل

 الطويلة اؼبسافات ىذه .اعبزائر يف جباية ميناء و الفرنسي مرسيليا ميناء بُت حبرية أمياؿ 410 و اؼبصري، بورسعيد
 إذا ميال 10011 إىل يصل ميال 9761 كبو تبلغ اليت اؼبتوسطية للسواحل اإلصبايل الطوؿ عن نظرة تعطينا
واػبريطة التالية تبُت اؼبوقع اعبغرايف للبحر األبيض اؼبتوسط وؾبموعة  .2مالطا و قربص جزيريت سواحل أضفنا

 .3األحواض الفرعية اؼبشكلة ؽبذا الفضاء اعبيوسياسي

 **السويس قناة ،األطلسي باحمليط البحر اؼبتوسط يصل الذي غربًا *طارؽ جبلمضيق إذا ما استثنينا 
عباز لنا  ،اؽبندي باحمليط اؼبندب باب مضيق عرب بدوره يتصل الذي األضبر البحر إىل منفًذا تشكل اليت شرقًا

 بُت ثالثة عبور نقطة الًتكية اؼبنافذ اعتبار يبكن اؼبنفذين ىذين إىل إضافة إعتبار البحر اؼبتوسط حوضا مغلقا.
          5.6  بُت عرضو يًتاوح الذي الدردنيل مضيق عرب االثناف يتصل حيث األسود البحر و اؼبتوسط األبيض البحر

 .كلم 26 حوايل طولو يبلغ الذي البوسفور مضيق مث مرمرة فبحر كلم،13 و

 

                                                             
 1997 جواف ، 33: السنة ،129العدد: الدولية، السياسة "، اإلقتصادية و اإلجتماعية للخصائص دراسة : المتوسطية الدوؿ تعريف " ـبيمر، فاروؽ أسامة  1
 42 .ص. ،

 .9،ص.1979 ماي ،7 : العدد ،2 : السنة العريب، اؼبستقبل "، المتوسط البحر منطقة في القوى توازف " العز، أبو الدين صفي ؿبمد  2

3 Encyclopædia Britannica 2009, « Mediterranean Sea ». 
 مًت. 14300  نقطة بينهما أقرب يف إفريقيا و أوروبا قاريت بُت يفصل فإنو للمتوسط الرئيسي اؼبنفذ ىو طارؽ جبل مضيق * 
 ليسيبس  دي فرديناند الفرنسي األعماؿ رجل إشراؼ ربت ـ 1869 سنة إنشائها مت األضبر اؼبتوسط و البحرين بُت اصطناعي منفذ ىي السويس قناة **

Ferdinand de Lesseps كلم 164 القناة ىذه طوؿ يبلغ و .األقصى الشرؽ و اؽبند كبو جديدة طريق فتح أجل من. 
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 .1: الموقع الجغرافي للبحر األبيض المتوسط و األحواض المشكلة لو01خريطة رقم 

 تونس و صقلية جزيرة بُت اؼبوجود اػبناؽ بفعل شرقي و غريب يبكن تقسيم البحر اؼبتوسط إىل حوضُت:
 ، حيث:( لتونس الشرقي الشمايل الطرؼ أقصى يف الطيب الرأس و اإليطالية مرساال مدينة بُت كلم 140)

 صقلية و كالبريا سواحل بُت األيوين البحر: ىي ثانوية حبار و أحواض عدة من يتشكل:  الشرقي الحوض -
 le bassin الليفانيت اغبوض ، جنوبًا الليبية برقة سواحل و مشاال لليوناف الغربية السواحل و اإليطالية

levantin األوسط الشرؽ دوؿ سواحل و مشاال الًتكية السواحل و اليونانية رودس و كريت جزر سواحل بُت 
         البلقاف، جزيرة لشبو الغربية السواحل و إيطاليا بُت كالذراع األدرياتيكي البحر يبتد بينما جنوبًا، اؼبتوسطية

 .تركيا سواحل و اليونانية األرخبيالت بُت إهبو حبر ينحصر و

                                                             
1 Encyclopedia Britanica 2004. 
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 إىل بدوره ينقسم التونسي - الصقلي اػبناؽ و طارؽ جبل مضيق بُت اؼبائي اؼبسطح يشمل: الحوض الغربي -
 mer آلبوراف بحر اإلسباين، و الساحل البليار جزر بُت يقع الذي البلياري الحوض : ىي ثانوية أحواض

d’Alboran بروديلد فرنان الفرنسي اؼبؤرخ ظباه ما ىو و اإلسبانية، و اعبزائرية السواحل بُت Fernand Braudel 

        إفريقيا سواحل بُت اؼبسافة ضيق إىل راجع ىذا و ،1اإلقبليزي القناؿ إىل نسبة  le Channel  ب" القناؿ"
 cap de la ناو رأس و العاصمة اعبزائر قرب le cap Caxine كاكسين رأس بُت الرابط اػبط من بداية أوروبا و

Nao طارؽ جبل مضيق إىل انتهاء سبانيةاال  لنسيااف مدينة قرب. 

 .كورسيكا و سردينيا صقلية، جزر و القارية إيطاليا سواحل بُت التيراني البحر يبكن اإلشارة إىل و          
-le bassin Algéro ) البروفنسي – الجزائري الحوضب   الغريب اؼبتوسط يف األوسط اغبوض يعرؼ بينما

Provençal ) إيطاليا فرنسا، سواحل بُت  الليجوري الحوض تسمية ربت الشرقي الشمايل جزئو يف يبتد الذي 
 2.كورسيكا و

 تطل اعبغرايف، اؼبعيار حسبللبحر اؼبتوسط، قبد أنو  االسًتاتيجية فيما يتعلق باػبصائص السياسية و
 يف .جزيرتُت دولتُت و دولة 19 إىل عددىا يصل القارية الدوؿ من ؾبموعة اؼبتوسط األبيض البحر حوض على
 إسبانيا، من كل فهنالك أوروبا قارة يف بينما اؼبغرب، و اعبزائر تونس، ليبيا، مصر، من كل توجد إفريقيا قارة

 قارة يف أما اليوناف، و ألبانيا الفيدرالية، يوغوسالفيا صبهورية اؽبرسك، و البوسنة كرواتيا، سلوفينيا، إيطاليا، فرنسا،
 توجد بالتايل .مالطا و قربص فهما اعبزيرتاف الدولتاف بينما .فلسطُت و إسرائيل لبناف، سوريا، تركيا، فهناؾ آسيا،
 .اؼبتوسط األبيض البحر حوض يف سياسية وحدة 21

 لكن اعبغرايف اؼبعيار شروط تستويف ال اليت الدوؿ بعض متوسطية مدى حوؿىناؾ إشكالية مازالت قائمة 
بُت الباحثُت  اختالؼويف ىذا اإلطار قبد .اؼبتوسطية الدوؿ نطاؽ ضمن تدخل جعلتها اغبيوية اؼبصاحل أو اعبوار

 ضمن األسود البحر على اؼبطلة الدوؿ إدراجواؼبهتمُت بالشؤوف اؼبتوسطية ،حيث أف ىناؾ منهم من يعمل على 

                                                             
 يف:لتفاصيل أكثر أنظر   1

Fernand Braudel, «Les Espagnols et l'Afrique du Nord de 1492 à 1577», Revue Africaine, N°. 69, 
Année 1928, P. 198. 

 
2 François Doumenge, Jean Aubouin & Michel Durand –Delga, Encyclopedia Universalis,            
«Méditerranée (Mer) », Paris : Encyclopedia Universalis, Vol. 14, P.871. 
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 اعبغرايف باؼبعيار متوسطية غَت جيورجيا و روسيا أوكرانيا، رومانيا، بلغاريا، دوؿ مثل: كانت فإذا ،اؼبتوسطية الدوؿ
 يعتقدوف عنًت صابر ؿبمدعلى غرار  الباحثُت بعض فإف .1-اؼبتوسط و األسود الوجهتُت ذات تركيا باستثناء –
 إدماج يبكن ىذا، إىل إضافة.2" المتوسط األبيض البحر من جزًءا األسود البحر كوف " متوسطية دوؿ أهنا

      أذربيجاف كإيراف، السواء على اؼبتوسط األبيض البحر دوؿ و األسود البحر بدوؿ وطيدة صلة ؽبا أخرى دوؿ
 .أعاله اؼبذكورة الدوؿ من ؾبموعة أو واحدة بدولة حضاريًا و سياسًيا و اقتصاديًا ترتبط اليت ،أرمينيا و

 البحر كوف من بالرغم متوسطية دوال ليست األسود البحر دوؿ بأف وعكس ىذا الرأي ىناؾ من يرى
 مستقال يعتبر مساحتو لكبر نظًرا لكنو " اؼبتوسط األبيض للبحر امتداًدا اعبغرافية، الناحية من يعترب، األسود

 .3" استقالليتو يرجح مما الدردنيل و البوسفور بمضيقي المتوسط البحر عن ينفصل أنو كما ،بذاتو

 ؾبموعة وجودبػ   يقوؿ الذي و اؼبتوسطية الدوؿ لتعريف االسًتاتيجي وىنا نكوف ملزمُت باألخذ باؼبعيار
 من ؾبموعة ذبعل اؼبختلفة اإلقتصادية و السياسية النواحي يف التعاوين النمط ذات االرتباطات و العالقات من

 منطقة يف معها التعاوف تعزيز على تعمل و ( اعبغرايف بتعريفها ) اؼبتوسطية بالدوؿ الطويل اؼبدى على ترتبط الدوؿ
 باؼبعيار اؼبتوسطية الدوؿ ضمن إيراف و األسود البحر دوؿ فقط ليس نشمل أف يبكننا فانو،  اؼبتوسط

 ىي كلم 40 سوى اؼبتوسط البحر عن تفصلو ال الذي كاألردف أخرى دوال إليها نضيف إمبا و ،االسًتاتيجي
 يف عليها يعتمد ذبعلو خاصة عالقات دبصر تربطو الذي السوداف الفلسطيٍت، و اإلسرائيلي الًتابُت عرض

 قناة عرب اؼبتوسط األبيض بالبحر يتصل الذي -بورسوداف– األضبر البحر على منفذه إىل إضافة التجارية، تبادالتو
    فرنسا، و اؼبغرب اعبزائر، من كل مع اػباصة عالقاهتا و العريب اؼبغرب الرباد انتمائها حبكم موريتانيا السويس،

 ثقافية أو اقتصادية سياسية، كانت سواءً  مصاغبو جل فإف األطلسية واجهتو من بالرغم الذي البرتغاؿ كذلك و
 .جنوبًا اؼبتوسط األبيض البحر و شرقًا األوروبية القارة صوب ىي

 سنة Bartolomeo Diaz دياز برتلوميو الربتغايل طرؼ من الصاحل الرجاء رأس الكتشاؼ كاف
 أوروبا إىل و من العاؼبية التجارة  مسار ربويل تأثَت على  ـ 1492 سنة من ابتداءً  األمريكيتُت و   ، ـ 1487

                                                             
1
 السياسية العلـو يف اؼباجستَت لنيل شهادة مقدمة ،رسالة " الجديدة الدولية التحوالت ظل في المتوسط األبيض البحر حوض في األمن " العايب، الدين خَت  
 .22 .ص ،1995-1994 الدولية، العالقات و السياسية العلـو قسم ،كلية اإلعالـ و العلـو السياسية، اعبزائر الدولية، العالقات و

 .194.ص ، 1980 أفريل ،4 :العدد عربية، قضايا، " العربي؟ لألمن إضافة المتوسط البحر تحييد :المتوسط البحر و العربي األمن " عنًت، صابر ؿبمد  2
 .46،ص.مرجع سابق ، ـبيمر فاروؽ أسامة  3
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 ربولت بالتايل و أمسًتداـ و إشبيلية كلشبونة، األطلسية اؼبوانئ لصاحل أنبيتها اؼبتوسطية اؼبوانئ فقدت  حيث
 .العاؼبية التجارة يف الثقل مركز أصبح الذي األطلسي احمليط إىل اؼبتوسط األبيض البحر يبتلكها كاف اليت اؼبكانة

 اىتماـ عودة إىل أدت ـ 19 القرف أوائل من بداية برزت اليت الديناميكية و اإلستعمارية اغبركة لكن
      إفريقيا يف بريطانيا و فرنسا مستعمرات إىل األقرب الطريق كونو اؼبتوسط األبيض البحر حبوض الكربى الدوؿ

 قناة شق وراء كاف اإلستعماري التنافس ىذا (، للثانية بالنسبة اؽبند و لألوىل بالنسبة اعبزائر خصوًصا ) آسيا و
 اختصار اؼبطاؼ هناية يف يعٍت ىذا و األضبر، البحر و اؼبتوسط األبيض البحر بُت تربط اليت 1869 يف السويس

 اؼبتوسط األبيض البحر استعادة و الصاحل الرجاء رأس يف اإلفريقية القارة حوؿ يدور كاف الذي البحري الطريق
 .آسيا و إفريقيا القارتُت و أوروبا بُت أساسية عبور كمنطقة ألنبيتو

 يف مث العراؽ، و إيراف يف ـ 20 القرف من األوىل السنوات يف النفط اكتشاؼ كما أف الفًتة اليت تلت
 الكربى شكلت عامال مستقطبا للقوى اػبمسينيات، يف إفريقيا مشاؿ يف أخَتا و العربية، اعبزيرة شبو يف الثالثينيات

 كذلك و بلداهنا كبو نقلو تأمُت و تكريره و النفط عن للتنقيب اؼبنطقة إىل ( فرنسا و بريطانيا اؼبتحدة، الواليات )
يستمد أنبيتو اإلقتصادية من كونو جعل حوض البحر األبيض اؼبتوسط  ىذا ما .1ؼبصاغبها مالئمة بأسعار بيعو

 اغبوض ىذا كوف ذلك إىل أضف ،العربية اعبزيرة شبو و العريب اؼبغرب يف للمحروقات اؼبنتجة للدوؿحبرا ؿباذيا 
زيادة على ذلك  .2الغربية أوروبا يف اؼبستهلكة الدوؿ إىل اؼبنتجة العربية الدوؿ من النفط غبامالت الرئيسي الطريق

 حركة اؼبالحة البحرية بُت ضفيت اؼبتوسط تعزز من أنبية ىذا اغبوض اؼبائي.

 فمنذ ،اؼبتوسطية اعبيوسياسية على الذي ميز البحر األبيض اؼبتوسط ،كاف لو أثر اغبضاري التقسيم
 البحر كاف و اؼبختلفة، اغبضارات بُت صراًعا الوقت سنف يف كانت الدوؿ بُت نشبت اليت اغبروب و القدًن

 معركة ذروهتا كانتو اليت   اإلغريق و الفرس بُت اغبروب على غرار ،الدويل الصراع ؽبذا مسرًحا اؼبتوسط األبيض
 ـ .ؽ 264 من القرطاجيُت و الروماف بُت الثالثة البونيقية و اغبروب  ـ، .ؽ 490 سنة Marathon  ماراثوف

 يف و العريب الشرؽ يف أوروبا أكباء كل من اؼبسيحيُت و اؼبسلمُت بُت الصليبية اغبروبمث  ،ـ .ؽ 146 إىل
                                                             

1 Alain Gresh, Dominique Vidal, Golfe, Clefs Pour Une Guerre Annoncée. Paris : Le Monde 
Editions, 1991, P. 73. 
2 Georges Mutin, « Les Hydrocarbures du Monde Arabe : Une Richesse Inégalement Répartie », 
In DIEM (Dossier des Images Economiques du Monde), André Gamblin (dir.), Maghreb – Moyen-
Orient, Mutations, Paris : SEDES, 1995, P. 296. 
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 األبيض البحر يف اإلسباين – العثماين التنافسمرورا ب ـ، 1492 إىل ـ 1069في الفًتة اؼبمتدة من من األندلس
 األوروبية اإلستعمارية اغبركة لتأيت بعدىا  ـ، 1571 سنة Lépante ليبانت معركة يف قمتو بلغ الذي اؼبتوسط

 سنة اعبزائر فرنسا احتالؿ و ـ 1801 و ـ 1798 بُت مصر على Bonaparte  بونابرت ضبلة من ابتداءً 
 بُت اؽبرسك و البوسنة يف البلقاف حرب إىل انتهاءً  ـ، 20 القرف منتصف يف الدوؿ ىذه استقالؿ  مث  ،ـ 1830

  .1( 1995-1992) أخرى جهة من اؼبسلمُت و جهة من الكروات و الصرب

 أطرافًا لو اؼبشاطئة الدوؿ تكن مل صراعات و غبروب مسرًحا اؼبتوسط األبيض البحر حوض كاف كما
 اغبرب أثناء ( فرنسا و بريطانيا اؼبتحدة، الواليات ) اغبلفاء و ( إيطاليا و أؼبانيا ) احملور دوؿ بُت كالصراع فيها،

 ىذه كلف إذف .الباردة اغبرب إباف -سابقا– السوفيايت االرباد و اؼبتحدة الواليات بُت الصراع و الثانية، العاؼبية
 أضفت و اؼبنطقة تاريخ طبعت حضارية حروبًا كذلك كانت اقتصادي أو سياسي طابع ذات تبدو اليت اغبروب

 .اغبالية السياسية الصبغة عليها

 جيوسياسي متميز.المطلب الثاني: المتوسط الغربي كفضاء 

 من ال الشامل، مفهومو يف اؼبتوسط البحر عن الغريب اؼبتوسط بُت اؼبتوسط الشرقي و فصلال يصعب
 التفاعالت طبيعة تنوع ولكن واالسًتاتيجي، اعبيوسياسي اعبانب حيث من وال والطبيعي اعبغرايف اعبانب حيث

 جغرافية سنوضح ذلك على وبناء متعددا، فضاء جعلتو وحضارية اسًتاتيجية العتباراتو  واإلقليمية، الدولية
 .ككل اؼبتوسط البحر عن ائيانه فصلها دوف اعبغرافية وأبعاده خصائصو وأىم اؼبتوسط، البحر من الغريب القسم

 مسافة وعلى كلم، 3800 مساحة على الشرقي ساحلو إىل طارؽ جبل مضيق اؼبتوسط الغريب منيبتد 
 إسبانيا بُت كلم13و وتونس، صقلية بُت كلم 140 مسافة وعلى جنوة، ومدينة العاصمة اعبزائر بُت كلم 800

 . 2مًتا 150 متوسطو و مًتا، 5150 عمقو أقصى ويبلغ ،اؼبغربية واؼبملكة

                                                             
 كلية العلـو السياسية واإلعالـ، جامعة اعبزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف العلـو السياسية، ،المتوسطية –األوروبية خلفيات الشراكة  أضبد كاتب،  1

 .25،ص.2001-2000قسم العلـو السياسية والعالقات الدولية،
2 Abis Sébastian, « Entre Unité et Diversité: la Méditerranée Plurielle », date de consultation : 
15/05/2013, disponible sur le lien suivant : 
 http:// www.fmes.org/ Entre –Unité- et- Diversité- la -Méditerranée –Plurielle-12456.html. 
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 حوايل أي الشرقي اعبزء مساحة نصف تقريبا يشكل فهو اؼبتوسط، البحر من الغريب للجزء بالنسبة
 اعبزء ىذا ويتميز طارؽ، جبل مضيق غاية إىل وصقلية تونس بُت اعبيولوجي اػبط من ويبتد  ،1كلم مليوف 0.85

 لكنها األربعة، الفصوؿ تتداخل ففيو متذبذبا وكونو(، شتاء وفبطر دافئ صيفا وجاؼ حار) معتدؿ متوسطي دبناخ
 والفيضانات كاعبفاؼ اؼبناخية، والظواىر الطبيعية الكوارث من الكثَت يف التذبذب ىذا ويتسبب بوضوح، تظهر

 اعبباؿ، وخاصة اؼبميزة، بتضاريسو اإلقليم ىذا ىبّتص كما الكربى، الصحراء من القادمة اغبارة الرياح وىبوب
 اؼبغربية اؼبملكة إىل شرقا تونس من سبتد اليت التلي األطلس سلسلة تقابل حيث الغريب، اؼبتوسط من اعبهتُت وعلى
 اليت الشرقية اعبهة بعكس واأللب، سَتامورينا و سَتانيفادا كجباؿ اؼبقابلة، اعبهة على فباثلة جبلية سالسل غربا،

 ولذلك البحر، ذباور الصحراء جعل الذي األمر الغريب، القسم يف اتهنظَت عن اعبنوبية الضفة يف عرضيا تنخفض
 .واجتماعية اقتصادية مناخية، طبيعية ومتنوعة عديدة تداعيات

 بذلك ويقصد الكوارث، خط أو النار خط من جزءا الغريب حوضو يف وخاصة اؼبتوسط يشكل كما
 فيزوؼ، آيتنا،) النشطة الرباكُت أىم ربوي انهكو اإليطالية اعبزر ابه تنفرد للرباكُت، فبالنسبة والرباكُت، الزالزؿ

 خسائر خلفت اليت العنيفة، اؽبزات أغلب سجلتا لوحدنبا اؼبغربية واؼبملكة فاعبزائر للزالزؿ، وبالنسبة (،اسًتمبويل
 . اؼبتوسط غرب يف أخرى منطقة أي من أكثر ومادية بشرية

 األضبر بالبحر وصل حلقة/بوابة شبة ومن الغربية، الناحية من ككل للمتوسط بوابة الغريب اؼبتوسط يشكل
 ، سفينة 70000 من أكثر سنويا اؼبنطقة تعربُ  حيث األنبية، عالية االقتصادية فمكانتو وبالتايل، اؽبندي، واحمليط

 ،2متعددة لعوامل السواحل على لو اؼبشاطئة الدوؿ سكاف من % 60 حوايل يًتكز كما األطلسي، وإىل من
 اؼبستدامة والتنمية البيئة على سلبية تداعيات حتما ؽبا تكوف واليت ساحلية مدف ظهور إىل أدى الذي األمر

 .تسيَتىا على وكذلك

 إىل تعود اؼبتوسط، حوض يف (والصراع التعاوف/والتأثر التأثَت) بالتفاعالت اػباصة الدراسات معظم إف
 ىامة تارىبية تركة وىي شعوبو، بُت والتواصل االحتالؿ وبداية غربو، ويف اؼبتوسط شرؽ يف اغبضارات قياـ فًتة

                                                             
1 Ibid. 

 .2008، اؼبتوسط البحر يف األمن ملتقى يف مقدمة مداخلة ،قسنطينة جامعة ،"المتوسط األبيض البحر في األمنية المسألة" بنوف، مصطفى  2
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 القديبة اغبضارات مهد أنو على يرشحو ما وذلك ىذا، يومنا إىل قائمة شواىدىا تزاؿ وما اؼبتوسط، ابه وبتفظ
 . 1الثالث السماوية الديانات ومهد

 الوسيط، والعصر القدًن العصر يف وحداتوو  شعوبو اتهشهد كربى، ذباذبات على شاىدا كاف فاؼبتوسط
 العامل على االنفتاح وبداية واالقتتاؿ، التخلف قروف ودعت قد بذلك كانت األنوار/النهضة عصر أوربا وبدخوؿ

 على سلبية تداعيات ؽبا كانت واليت واؽبادي، األطلسي اعبغرافية عرب الكشوفات بداية أي القدًن، بالعامل احمليط
 غاية إىل واالنكماش، والتخلف الركود من شيئا شعوبو على وخّيم أنبيتو، من الكثَت فقد عندما اؼبتوسطي الفضاء

 الدولة فكرة ائيةنه بصورة تبلورت حيث الشمالية، سواحلو على مهمة سياسية تّغَتات حدثت عندما ـ 19 القرف
 يف اغباؿ كاف كما السياسية اتهوحد اؼبتوسط للبحر اؼبشاطئة أي اعبنوبية األوربية الدوؿ وعرفت ، 2الوطنية
  .إيطاليا

 لالستعمار والقابلية والتبعية التخلف يسوده (العربية الدوؿ) اؼبتوسطي الفضاء جنوب بقي اؼبقابليف 
 بعد خاصة األوربيُت، ألطماع عرضة اؼبتوسط حوض من اعبهة ىذه جعل فبا نيب، بن مالك اعبزائري اؼبفكر بتعبَت

 واليت الصناعية، الثورة بعد أوربا عرفتو الذي التقٍت التقدـ نتيجة القوة، موازين واختالؿ العثمانية اإلمرباطورية يارنها
 اؼبد اكبصار من الرغم وعلى الطبيعية، بالثروات الغنية البلداف على للهيمنة األوربية لإلمربيالية قويا دافعا كانت

 العاؼبية اغبرب بعد تنافسية وازداد فيها ذبذر بل اؼبنطقة، يغادر مل أنو إال واؼبسلح، اؼبباشر شكلو يف اإلمربيايل
 خارج من قوية منافسة فواعل ودخوؿ ومواردىا ؼبوقعها اسًتاتيجي، منظور من اؼبنطقة أنبية من فرفع الثانية،
 اغبرب زمن خالؿ وذلك والغرب الشرؽ بُت وسجاؿ ذباذب ساحة إىل الفضاء ىذا ليتحوؿ اؼبتوسطي، الفضاء
 التقاطع أف إال السوفييت االرباد وتفكك والعسكري األيديولوجي الصراع حدة زواؿ من الرغم وعلى الباردة،
 .ؿبتدما يزاؿ ما الصغارطموحات و  الكبار ؼبصاحل الواسع

 تُنكر أف اؼبعقوؿ غَت فمن اعبيوسياسية، خاصة بدقة حدوده سبييز يصعب ككل اؼبتوسط للبحر بالنسبة
 التالقي خلق على اؼبتوسطي الفضاء كقدرة اؼبواصفات، من العديد إىل بالنظر اؼبتوسط، البحر وتفرد خصوصية

                                                             
1 Abis Sébastian, Op.Cit. 
2 Yves Lacoste, Géopolitique De la Méditerranée, Op.Cit.P.15. 
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 القيم من العديد حوؿ اإلصباع إىل باإلضافة سكانو، بُت اؼبختلفة التبادالت وتشجيع الشعوب، بُت والتقارب
 . 1والتقاليد والعادات واؼبمارسات القوانُت عديد واندماج اعبماعية

 غَت أخرى دوال يشمل حبيث جيوسياسيا، مفتوح فضاء فهو جغرافيا، مغلقا فضاءً  اؼبتوسط اعتربنا إذا
 مع جيوسياسيا واؼبتداخلة اؼبتدخلة الفواعل ىي وكثَتة تأثَتىا، أو االسًتاتيجي دورىا منظور من لو مشاطئة

 متغَتة وأبعاد دبحيط فضائية حقيقة/فكرة أماـ فنحن وبالتايل آلخر، فاعل من النظرة ىذه زبتلف كما اؼبتوسط،
 ذهبه فاالحتفاظ اؼبتوسط، إىل النظرة ومصدر اؼبوضوع اؼبدروس اؼبرحلة، :فواعل( 03ثالثة ) حسب ومرنة

 اؼبتوسط، جهات بُت ختالالتاال و االختالفات يدعم ما وذلك.2واألفعاؿ القرارات يوجو أف شأنو من اؼبدركات
 (10عشرة ) على يشتمل حيث جيوسياسيا، فبيز أيضا فهو جغرافيا فبيز ىو ما بقدر منو، الغريب اغبوض ومنها
 قيمها معظم يف وتشًتؾ الدين ومسيحية الثقافة التينية أوربية دوؿ (05طبسة ) ،بالتساوي مقسمة دوؿ

 تشًتؾ إسالمية إفريقية عربية دوؿ (05طبسة ) اعبنوبية الضفة يف اؼبقابل ويف واغبضارية، والثقافية االجتماعية
 .واغبضارية االجتماعية الثقافية القيم من الكثَت يف بينها فيما أيضا

 واألطلسي إفريقيا غرب ومشاؿ أوربا غرب جنوب) ضفتيو، بُت للمناورة واسعا ؾباال الغريب اؼبتوسط يبنح
 أحداثها وبكل باؼبنطقة، خاص اىتماـ ؽبا األوربية اؼبتوسط غرب فدوؿ ،(اؽبندي احمليط شبة ومن الشرقي واغبوض

 أمن على أساسا يستند مصاغبها وازدىار واستقرارىا أوربا فأمن ومصاحل، وتداعيات ظروؼ تفرزىا اليت اتهتطورا و
 بل ا،تهتطورا وتصنع اؼبنطقة أولويات ترتب أخرى قوى على متفرجة تكوف ال أف جدا طبيعي .اؼبنطقة واستقرار

 سواء ومصَتىا، اتهتفاعال و اؼبنطقة حراؾ يف واؼبشاركة واؼبتابعة والصانعة اؼببادرة ىي تكوف أف باستمرار تسعى
 ومنذ األوربية اؼبتوسط غرب دوؿ أف لنا وبفظ التاريخ إف .اؼبوسع اعبيوسياسي أو الضيق اعبغرايف اؼبستوى على
 ذلك يف مستخدمة اؼبتوسطية، اؼبنطقة أحداث وصناعة تسيَت يف واحملور اعبوىر تكوف أف دائما رباوؿ بعيد، زمن
   3.اعبنوبية الضفة لدوؿ وتبعية يارنها و زبلف من عنو قبم وما اإلمربيايل اؼبد فًتة يف العسكري بعدىا يف اتهقو

                                                             
1 Abis Sébastian, Op.Cit. 
2
 Abis Sébastian, «  L’inaltérable Problématique Méditerranéenne », Institut d'études Politiques de 

Lille, Date de consultation : 20/05/2012, Disponible sur le lien suivant : 
http://www.Mercator.ens.fr/Soanmarco. 

 .18 .ص ،1988 العربية، الوحدة دراسات مركز :بَتوت ،المعاصر العالم في المتوسط البحر ،ظريف اهلل عبد   3
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 يف واؼبتّغَتات األوضاع خبايا بكل عارفا رئيسا شريكا األوربية اؼبتوسط غرب دوؿ من الوضع ىذا جعل
 على للحفاظ تعمل ومتنوعة، متعددة وسياسات مسارات وعرب الدوؿ ىذه تزاؿ ما ذلك، أساس وعلى اؼبنقطة،

 سبكن حىت احتوائها، على وتعمل آلخر حُت من اؼبنطقة يف تربز اليت اؼبستجدات كل مع للتعامل الوضع ىذا
 اؼبتوسط، يف اسًتاتيجيا فراغا أفرزت اليت الباردة، اغبرب ايةنه بعد خاصة والنجاح التقدـ من التعاونية اؼبسارات
  .اؼبنطقة على خطَتة أمنية أبعاد ذات جديدة ديداتته بصعود وظبحت

 كبو يدفع قويا عامال ذلك فكاف ،االسًتاتيجية اؼبتوسط البحر ألنبية الدوؿ ىذه إدراؾ يف زاد ما ذلك
 بُت الدوؿ ىذه فجمعت الباردة، اغبرب خالؿ فًتة  معتمدا كاف عما زبتلف للتعاوف جديدة مقاربات اعتماد

 الفضاء ىذا يف الشريكة األخرى الدوؿ وانشغاالت ؼبطالب لالستجابة تعاوف، وآليات وسياسات اؼببادرات
 األحداث تسارع نتيجة تطورت واليت واألمنية، التعاونية اؼبشاريع من العديد الوجود إىل ظهرت حيث اعبيوسياسي،

 الثقايف، واالقتصادي، السياسي الشق بُت ذبمع طموحة، تبدو شراكة مشاريع إىل اؼبنطقة يف والتطورات
 للتداعيات إبعادا اؼبتوسط، غرب جنوب دوؿ توترات من والتخفيف مشًتكة مصاحل لتحقيق واألمٍت، االجتماعي
 .وأمنها األوربية الدوؿ ؼبصاحل هتديدا وتشكل ذلك، عن تنتج أف يبكن اليت واألخطار

 سقف خفض خالؿ من واستقرارىا، أمنها لتحقيق جاؿبة رغبة عن تكشف األوربية اؼبساعي ىذه إف
 آمنا اؽباـ اعبيوسياسي الفضاء ىذا عبعل اعبنوبية، اؼبتوسط غرب لدوؿ اؼبختلفة األوضاع تفرزىا اليت التهديدات

 الطرؼ تظهر صورة يف اػبدمايت، و الصناعي اإلنتاج وتصريف والطاقة اؼبعادف توريد يف بأىدافهم يفي مستقرا،
 األمريكية اؼبتحدة كالواليات اؼبنطقة، يف فاعلة أخرى قوى أماـ الطريق لسد بو، موثوقا متعاونا شريكا األوريب
 .اجملاالت شىت يف تعاوف عقود على واغبصوؿ اؼبنطقة أسواؽ اكتساح يف تتنافس اليت واؽبند، والصُت وروسيا

 على اؼبتوسط، غرب جنوب يف العربية الدوؿ ىناؾ اعبيوسياسي و اعبغرايف الفضاء ىذا يف وباؼبقابل،
 صناعة يف اؼبهمة واغبلقة اؼبعادلة، يف الرئيس الثاين الطرؼ أهنا إال األصعدة، جل على اؼبريح غَت وضعها من الرغم

 اعبيوسياسي الوزف من ؽبا فهي وأمنية، اقتصادية حضارية، تارىبية، العتبارات اؼبنطقة ومستقبل حاضر
 يف شركائها مع وتفاعل وتفاوض وضغط قوة، عوامل إىل ربويلها من يبكنها ما والبشرية االقتصادية واإلمكانيات

 كبو خاصة وتصديرا إنتاجا والنفطية اؼبعدنية بالثروات غنية منطقة اؼبتوسط غرب فجنوب اؼبتوسط، غرب مشاؿ
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 مليوف 90 من بأكثر والتجاري االقتصادي والتوسع لالستثمار خصبا فضاء تشكل األوربيُت كما جَتاهنم
 .1كمستهل

      للمغرب العربي. االستراتيجيةالمطلب الثالث: األىمية   

    يف إدارة الشؤوف اإلنسانية ، فقد سبكنت من رسم صورة و ىوية دورا ىاما لعبت اعبغرافيا منذ نشأهتا 
و طابع وحىت تاريخ كل دولة، كما أهنا ساعدت على النمو االقتصادي و االجتماعي و السياسي كما أعاقتو يف 

 حىت أهنا حددت ورظبت عالقات الدوؿ اػبارجية. ردباأحياف كثَتة، 

     اؼبصرية( -درجة شرقا ) اغبدود الليبية 25غرب العريب بُت خطي طوؿ غرافيا يبكن ربديد منطقة اؼبج        
 37اعبنوب بُت دائريت عرض  إىلدرجة غراب ) الساحل األطلسي ؼبوريتانيا( ، وسبتد اؼبنطقة من الشماؿ  17و

تقدر حبوايل  إصباليةدرجة جنوبا ) حدود اعبزائر الصحراوية( ، على مساحة  18درجة مشاال )بنزرت يف تونس( و 
 : التايلعلى ىذه اؼبساحة  تتوزعو .( ماليُت كلم مربع 06ستة )

 المساحة اإلجمالية ) كلم مربع( الدولة
 2381741 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 1759540 ليبيا
 1032455 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 446550 المملكة المغربية
 163610 التونسيةالجمهورية 

 252120 الجمهورية العربية الصحراوية
 .2مساحة كل دولة من دوؿ المغرب العربي  يبين : جدوؿ01رقم  جدوؿ

     

                                                             
رسالة مقدمة لنيل شهادة (،5+5المتوسط الغربي بعد الحرب الباردة دراسة حالة مجموعة خمسة زائد خمسة ) الحوارات األمنية في اليامُت بن سعدوف،  1

 .51،ص.2012-2011قسم العلـو السياسية، كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية، جامعة باتنة، اؼباجستَت يف العلـو السياسية فرع العالقات الدولية،
 .8 -7ص. ، ص1981، اعبزائر : ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  ،2ط. داغر، .ؽ. ، ترصبة : كميل لحديثالمغرب العربي اظبَت أمُت ،   2
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 من %20و األرضية،من مساحة اليابسة يف الكرة  4%منطقة اؼبغرب العريب بلغة األرقاـ تغطي حوايل      
 1العامل العريب.من مساحة  % 40و  اإلفريقية،مساحة القارة 

كلم ، و شريط ساحلي على األطلسي يفوؽ   4000 يلو يبلغ طوؿ الشريط الساحلي للدوؿ اؼبغاربية حوا       
 إىلكلم من الصحاري انطالقا من موريتانيا غربا   4000يزيد عن  كلم ، كما تًتبع اؼبنطقة على ما  2000طولو 

 .ليبيا شرقا

      ، انتماء ىذه الرقعة اعبغرافية إىل أبعاد ـبتلفة،االسًتاتيجيةمن اؼبناطق ض يتطلب تصنيف منطقة ما
 و حبيث تكوف ىذه الرقعة حلقة يصعب االستغناء عنها، من أجل السَت العادي و السليم للمصاحل الدولية.

ت على اؼبنطقة أف سبثل نقطة التقاء أبعاد ضبالعودة إىل منطقة اؼبغرب العريب ، يبكن القوؿ أف اعبغرافيا فر   
أورويب ،متوسطي . وعليو فاف وصف منطقة اؼبغرب العريب باؼبوقع -إسالمي ، إفريقي –ـبتلفة و متباينة : عريب 

( أبعاد 04االسًتاتيجي اؽباـ يعود إىل انتماءات اؼبنطقة اؼبتعددة ، والوقع اعبغرايف للمنطقة أكسبها أربعة ) 
 :  2ىامة وواسعة يف نفس الوقت اسًتاتيجية

 اإلفريقي:البعد  أوال:

، مع استثناء وحيد وىو تونس اليت ال تكتسب  إفريقياحيث يعترب اؼبغرب العريب البوابة الرئيسية كبو  
كدولة تنتمي   إليهاما تعاملنا مع وتنس كوحدة سياسية منفردة، لكن بالنظر  إذا، ىذا يف حالة  إفريقياحدودا مع 

منطقة اؼبغرب  إىلالنظر ىذه ، تكسب تونس ىذا البعد كنتيجة منطقية للنظر  زاويةارباد اؼبغرب العريب ،فاف  إىل
 . إقليميةالعريب كوحدة 

 ثانيا: البعد الشرؽ أوسطي:

مع انتشار اإلسالـ ووصولو إىل منطقة اؼبغرب العريب، أصبح بعدا أساسيا للوطن العريب و اغبضارة 
اـ. لكن ، مع سيطرة مصطلح الشرؽ األوسط على أدبيات اؼبفكرين و الباحثُت و السياسيُت بشكل ع يةالماإلس

                                                             

 1 Djamel Eddine Guechi, L’Union de Maghreb Arabe : Intégration Régionale et 
Développement Economique, Alger : Casbah, 2002, P.57. 

.26 .ص ،1993 اعبامعة،مؤسسة شباب  اإلسكندرية: العالمية،الجغرافيا السياسية و المشكالت  اعبوىري،يسري   2  
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يف إشارهتم إىل منطقة اػبليج العريب ، أصبح يطلق على تسمية ىذا البعد بالبعد  -و حىت بعض العرب -الغربيُت
العريب بامتدادات كبو اػبليج العريب الشرؽ أوسطي بدؿ البعد العريب، و من الناحية اعبغرافية ىذا البعد يبد اؼبغرب 

 و أسيا.

 ثالثا : البعد األطلسي :

البحرية يف العامل ، ونقصد ىنا مضيق جبل طارؽ الذي  قئاؼبضاتضم منطقة اؼبغرب العريب أحد أىم  
ية ، جانب سبيزه بأنبية اقتصادية و عسكرية بالغة األنب إىليفصل بُت البحر األبيض اؼبتوسط و احمليط األطلسي ، 

 ذباىلها يف ظل التقسيم االسًتاتيجي الدويل اغبايل . من الصعب

 رابعا : البعد المتوسطي :

 أوروبا و الواليات اؼبتحدة إىلبالنسبة  األساسي،ؼبعرب االبحر األبيض اؼبتوسط ىو الواجهة األساسية و 
شاطات اغبياة الدولية عرب البحر ناؼبغرب العريب سبارس ـبتلف  الوقت دوؿ، ويف نفس اإلفريقيةاألمريكية كبو القارة 

 األبيض اؼبتوسط.

 اسًتاتيجيةيبكن القوؿ أف البعدين الثالث والرابع ) األطلسي و اؼبتوسطي( يبنحاف للمغرب العريب ميزة 
 ىامة ، وذلك لسببُت أساسيُت نبا :

  األوؿ:السبب  -   

احمليط  إىلاليت تقع يف حوض البحر األبيض اؼبتوسط ، و منو حجم اؼببادالت والتفاعالت الدولية 
األطلسي ، ومن األطلسي كبو البحر األبيض اؼبتوسط ، ومثل ىذه اؼببادالت والتفاعالت تأخذ أشكاال متعددة : 

 ذبارية ، عسكرية ، أمنية يف نفس الوقت نظرا ألنبية البحر األبيض اؼبتوسط كطريق دويل للمواصالت البحرية.

 الثاني:السبب  -    

 اؼبغرب، اعبزائر، مثل:خاصة دوؿ  األوروبية،االرتباطات القائمة بُت منطقة اؼبغرب العريب و الدوؿ 
من ارتباطات  وما خلفو اؼبنطقة،تاريخ أوروبا االستعماري يف  إىلىذه االرتباطات  إرجاعتونس. و يبكن 

 ة.سياسية و ثقافي وحىت واقتصادية وإدارية، اجتماعية،
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من اعبانب اغبضاري ، التارىبي والبشري ، يبكن القوؿ أف اؼبغرب العريب يبتلك صبلة من الركائز األساسية        
 ألية  وحدة سياسية أو تكتل ، وىنا نذكر :

 أوال : اللغة : 

يعرؼ اللغة "تلك الوسيلة أو األداة اليت يبكن أف يتواصل هبا أفراد  (Andrew Dalby)أندرو داليب        
. ووجود لغة واحدة مشًتكة يف الدولة يعمل على خلق جو من التفاىم واالنسجاـ ، وىو األمر الذي 1اجملتمع " 

  ة متأصلة ينطبق على اؼبغرب العريب حيث الللغة العربية مقـو حضاري للتجانس السياسي فيو ، على اعتبارىا لغ
 و مشًتكة ، ومنتشرة يف كل دولة باؼبغرب العريب .

 ثانيا : الدين :

منطقة اؼبغرب العريب تتميز بكوهنا منطقة يسودىا الدين االسالمي ، و مع اغبديث عن دور الدين،و        
، ألف األقليات الدينية   األقليات الدينية و اعتبارىا أحد احملددات اؽبامة للنزاعات الداخلية اليت هتدد أمن الدوؿ

كثَتا ما تعتمد على الدعم اػبارجي من أجل ربصُت و تقوية نفسها .و لتوضيح الصورة أكثر عن نسبة انتشار 
 :الدين االسالمي واللغة العربية يف اؼبغرب العريب ، نورد االحصائيات التالية

نسػػػػػػػػػػػبة انتشػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػدين  الدولة
 اإلسالمي

 اللغات الرسمية

 (2002العربية، األمازيغية)منذ   99 % ية الديمقراطية الشعبيةالجزائر الجمهورية 

 العربية 97 %  ليبيا
 العربية  % 99 المملكة المغربية

 العربية   99 %  الجمهورية التونسية
جانب اللغات الوطنية  إلىالعربية )   100 % الموريتانية اإلسالميةالجمهورية 

 األخرى(

 العربية.  %100 الصحراويةالجمهورية العربية 

 2المغرب العربي منطقة الدين واللغة في يبين وضع: جدوؿ 02رقم جدوؿ 

                                                             
1Andrew Dalby, Dictionary of Languages: the Definitive Reference to more than 400 
Languages, USA: Quebecor world, 2006, P.7. 
2 Pascal Boniface, L’Année Stratégique 2010, Paris : Edition Dalloz, 2010, PP.320-339. 



  الفصل الثاني: اهلندسة األمنية يف البحر األبيض املتوسط: املضامني والفواعل

 

113 
 

 المشترؾ:التاريخ  ثالثا:

يشكل التاريخ أحد اؼبقومات اغبضارية اؽبامة للتجانس السياسي يف اؼبغرب العريب ، على اعتبار أف دوؿ   
اغبركات االستعمارية، ولطاؼبا تعاملت دوؿ اؼبغرب العريب بنوع من منطقة اؼبغرب العريب  كانت ىدفا للعديد من 

التنسيق و التضامن فيما بينها من أجل التحرر و االستقالؿ ، وىذا التضامن والتنسيق أنشأ وكوف تارىبا مشًتكا 
 ب العريب(.بُت ىذه الدوؿ  من حيث : الفعل ) اغبركة االستعمارية( ، ورد الفعل ) اغبركات التحررية يف اؼبغر 

 رابعا: العرؽ:

  فيما يتعلق دبنطقة اؼبغرب العريب يبكن القوؿ أف العرقُت األساسيُت يف ىذه اؼبنطقة نبا : العرؽ العريب ، 
و العرؽ الرببري ، مع تسجيل الغالبية لصاحل العرؽ العريب من حيث اللغة، حيث أف استعماؿ اللغة األمازيغية 

 .1 %20نسبة  -كأقصى تقدير–عادة ال يتعدى 

التحليل الواقعي و اؼبنطقي ، لألبعاد األربعة اليت يشكلها اؼبغرب العريب يفضي بالضرورة  إىل القوؿ أنو  إف
خالؼ يف كوف أف الربط بُت ثالثة  ، أوروبا، أسيا( ، وىنا الإفريقيايشكل نقطة التقاء  و سباس ثالث قارات ) 

بالغة األنبية، خاصة يف ظل التحوؿ الذي  اسًتاتيجيةب العريب( صبغة يضفي على ىذا الرابط )اؼبغر  إقليميةمناطق 
، واليت أصبحت االسًتاتيجيةفرضتو العوؼبة، و ما صاحبها من ثورة يف ؾباؿ اؼبعلومة و التقنيات على اؼبفاىيم 

 .2معادالهتا اليـو ال تقيم وزنا للحدود اعبغرافية سواء بُت الدوؿ أو القارات

وذلك لوجود حقائق كثَتة  .3من يلصق باؼبغرب العريب صفة " اعبغرافيا اؼبفككة " ىناؾ من احملللُت
        درجة التناقض ، و يف نفس الرقعة اعبغرافية . وىذا األمر أنتج نوعا من التعقيد بالنسبة للباحثُت إىلـبتلفة 

نب االقتصادي ، حيث توجد دوؿ و اؼبهتمُت بالدراسات حوؿ اؼبغرب العريب. ىذا التعقيد تتجلى صوره  يف اعبا
و السياحة دورا يف  يرتكز اقتصادىا على عائدات النفط و الغاز ) اعبزائر و ليبيا( ، فيما تلعب الزراعة، الصناعة،

                                                             
1 Mikael Bensadou, «le Rôle de Mouvement Islamiste et de Mouvement Amazigh dans la 
Perception de L’Occident au Maroc », dans ; Jean Dufourcq, et Laure Borgomano-loup, Horizon 
de Sécurité en Méditerranée et au Moyen-Orient : Communauté D’Intérêts et Défis 
Communs, Rome : Collège de Défense de l’OTAN, Branche de Recherche, Mars 2005, P.122. 

 .5.،ص1969والتوزيع،، ترصبة : أضبد عبد الكرًن، دمشق : األىايل للطباعة و النشر الجغرافيا السياسية و الجغرافيا الستراتيجيةاألمَتاؿ بيَت سيلَتييو،   2
3 Yahia Zoubir & Haizaim Amirah-Fernandez, « North Africa: Politics, Region and the Limits of 
Transformation », New York: Routledge (Taylor & Francis groups), 2008, P.135. 
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الواقع االقتصادي  إىلبناء اقتصاديات دوؿ أخرى ) اؼبغرب ، تونس (. ىذا االختالؼ يصعب من مهمة النظر 
 واحد.للمغرب العريب ككل موحد و 

و من أجل ذبنب تطبيق عملية استقرائية القتصاديات البلداف اؼبغاربية ، ومن شبة ؿباولة اػبروج بتصور 
" اعبغرافيا االقتصادية" كعنصر  تركييب عن االقتصاد اؼبغاريب، كاف من األفضل انتهاج  مقاربة براغماتية باستعماؿ 

توحيدي ، دبا أف اعبغرافيا ىي اليت ربدد األقاليم وما ربتويو من ثروات اقتصادية من جهة ، و هتتم بدراسة 
 .1من جهة أخرى اإلقليمالعالقات بُت القوة و 

ة ) اؼبوقع، أف قوة الدولة ووزهنا السياسي نبا نتاج اؼبقومات الطبيعي الدولية،من أجبديات العالقات 
         ، النبات الطبيعي،...( ، واؼبقومات البشرية اؼبتمثلة يف حجم السكافاؼبائية، الًتبة اؼبساحة، اؼبناخ، اؼبوارد

، و مبوىم وتوزيعهم، و اؼبقومات االقتصادية اؼبتمثلة يف مصادر الطاقة ، و اؼبوارد اؼبعدنية  ةهم العمرانيتو تركيب
أشكاؽبا و أبعادىا ،  ، وقوة التجارة . وتعد اؼبقومات االقتصادية أىم مقومات القوة بكل والصناعية ، و الزراعية

 .واإلقليميةحيث كانت وال زالت اؼبصاحل االقتصادية سببا أساسيا للنزاعات السياسية و العسكرية الدولية منها 

لقوة" ، فاف حالة دوؿ اؼبغرب " ا و"الثروة"  ،سياسي يوجد عالقة بُت "اؼبوقع" -كاف التحليل اعبيو  فإذا
العريب تضع ىذه اؼبسلمة موضع التشكيك، حيث على الرغم من اؼبوقع االسًتاتيجي الذي ربتلو، ورغم الثروات 

سبثل وزنا اقتصاديا معتربا . وعليو ، فاف " االستغالؿ اعبيد "  أهنا ) دوؿ اؼبغرب العريب ( ال إالاليت تتمتع هبا ، 
اقتصادي اغبديث، الذي -ما أخذنا بوجهة نظر التحليل اعبيو إذاللموقع والثروة يعترب ؿبددا أساسيا للقوة ، 

دات اؼبوقع و الثروة كل من " رأس اؼباؿ" ، " البحث والتطوير " و " النفوذ داخل األسواؽ" ، كمحد إىليضيف 
 .2أساسية للقوة االقتصادية

ففي ؾباؿ الطاقة تتمتع دوؿ اؼبغرب العريب على غرار اعبزائر مثال ، بثروات ىائلة وىامة ، فاعبزائر مثال  
( بليوف برميل من البًتوؿ ، و تنتج 09باحتياطي قدره تسعة ) -إفريقياكدولة طاقوية ربتل اؼبرتبة الثالثة   –تتمتع 

                                                             
1 Pascal Larot, « La Géo-économie, Nouvelle Grammaire des Rivalités Internationales », Date de 
Consultation : 20/02/2012, disponible sur le lien suivant:  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/img/pdf/fd001147.pdf 

 .، ص2006اعبزائر : ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،، ترصبة : ؿبمود براىم ، اقتصاد-الجيو إلىالعولمة االقتصادية و األمن الدولي : مدخل جاؾ فونتاناؿ ،   2 
47. 
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، والذي  اإلفريقيةأكرب احتياطي من الغاز الطبيعي يف القارة  إىل باإلضافةرميل يوميا ، ألف ب 766منو حوايل 
 .1تريليوف مًت مكعب 160يزيد عن 

ـبزوف  اآلف، فهناؾحد  إىلكما وبتوي جنوب اؼبغرب العريب على ثروات باطنية ىامة، مل يستغل بعضها 
و بكمية أقل يف  ،للجزائراعبنوب الشرقي  ليبيا، و واسعة يفىاـ من النفط و الغاز الطبيعي يف منخفضات 

جانب  حيازتو على تلك الثروات اؼبرتبة األوىل بُت منتجي مادة  إىلو وبتل اؼبغرب العريب  التونسي.اعبنوب 
و الصحراء الغربية ) يبثل  الفوسفات يف العامل، حيث توجد مناجم ذات أنبية من الفوسفات يف اؼبملكة اؼبغربية،

أف اؼبملكة اؼبغربية  إىل اإلحصائياتالفوسفات بالنسبة للمملكة اؼبغربية أحد ألىم اؼبوارد االقتصادية( ، و تشَت 
جانب تسجيل كميات متواضعة يف  إىلالعاؼبي.  اإلنتاجمن  % 48فريقي، و اإل اإلنتاجمن  %60 حوايلتنتج  

 .2(%4(و تونس حوايل )%3ائر )دوؿ مغاريية  أخرى ، مثل اعبز 

أف منطقة اؼبغرب العريب سبثل رىانا اقتصاديا ىاما ؼبصاحل الدوؿ والقوى الكربى،  إىل اإلشارةكما ذبب 
األخَتة الصُت. و ذلك لعدة اعتبارات من  اآلونةمثل أوروبا ،الصُت ، الواليات اؼبتحدة األمريكية و روسيا و يف 

بينها أف اؼبنطقة توفر سوقا استهالكية ، ذبارية ، و حىت استثماراتية واسعة، حيث ربوز اؼبنطقة على تعداد سكاين 
ما  إذامليوف نسمة، وىذا الثقل الديبغرايف للمنطقة يعرؼ مبوا سريعا و متزايدا ، خاصة  86871000يفوؽ 
 .تبار نسبة الشباب يف دوؿ اؼبغرب العريباالع بعُتأخذنا 

بناءا على نسبة التزايد الديبغرايف اغبايل، فاف اؼبنطقة اؼبغاربية تشكل مؤشر ىاـ للرىاف على السوؽ  و  
الدوؿ اؼبغاربية ىي اقتصاديات   اقتصادياتما أخذنا يعُت االعتبار حقيقة أف  إذااالستهالكية يف اؼبغرب العريب، 

دولتاف يتمتعاف دبرتبة متقدمة يف السوؽ النفطية  إليهاأف اؼبنطقة ينتمي  إغفاؿدوف . 3إنتاجيةاستهالكية، وليست 
 .و ليبياو نبا اعبزائر  العاؼبية،

                                                             
 ، ص اإلفريقيةو مركز البحوث والدراسات  اإلفريقية، القاىرة : مركز البحوث 2001/2002 اإلفريقيالتقرير االستراتيجي ؿبمود أبو العينُت)ؿبرر( ،   1

 .574-573ص.
 .578 .ص ،نفس المرجع  2
،دار  اعبزائر:، دراسة قانونية سياسية العربي:اتحاد المغرب  مانع،صباؿ عبد الناصر   .29-28 ص. ، ص2004 العلـو 3  
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جانب ىذه اؼبوارد واؼبقومات ، يتوفر اؼبغرب العريب من الناحية الزراعية ، على مساحة تقدر بأزيد  إىلو    
و تتوفر فيو أغلب اؼبواد األولية اليت ربتاجها  الدوؿ الصناعية ، وأنبها : النفط، الغاز . 1مليوف ىكتار 22من 

تزاؿ تكتسي صبغة  ية اليت كانت و الالطبيعي ، اغبديد، الرصاص ، و الفوسفات ، وىي اؼبوارد األساس
 .2، بل و أساس لنزاعات واغبروباسًتاتيجية -اقتصادية

 مدفوعةكانت   2003" أف اغبرب األمريكية على العراؽ يف أياف راتليدجويؤكد الباحث األمريكي " 
كاف يلعب   ....،2003فالحافز األساسي لغزو العراؽ سنة أساسا باعتبارات طاقوية ، حيث يقوؿ : " ...، 

 .3..."على تشكيلة معقدة من القوى التحتية ذات الصلة بالنفط

أنو بعد الثورة الصناعية اليت عرفتها  إىلوكدليل على األنبية االقتصادية للمغرب العريب، يكفي أف نشَت 
يات اقتصادية على ىذه اؼبنطقة مبنيا على خلف -خاصة فرنسا-القارة األوروبية، كاف التسابق االستعماري األورويب

اغبصوؿ على اؼبواد اػباـ اليت يتمتع هبا اؼبغرب العريب، وتصريف البضائع الزائدة، ونبا  إىل، و يهدؼ باألساس 
 .4عمليتاف تقعاف يف قلب النشاط االقتصادي

      ،من منطلق ربييد " اػبطر" 2001سبتمرب  11اؼبغاريب بعد ربوالت  اإلقليميتعززت أنبية النظاـ 
تهديد" بالنسبة للمصاحل الغربية األوروبية واألمريكية، ما ضاعف من االىتماـ االسًتاتيجي هبذه اؼبنطقة من و " ال

" ، وكنقطة مراقبة ألي هتديد  اإلرىابيةخالؿ زعم القوى الكربى أهنا بؤرة تصدير ؿبتملة لنشاط " اجملموعات 
 يف نفس الوقت. فريقيةاإلؿبتمل منها على اعببهة الشمالية اؼبتوسطية و اعبنوبية 

 

 

 

                                                             

.28-25.ص ، صب.س.ف، بَتوت : مركز دراسات الوحدة العربية ، المغرب العربي الكبير: نداء المستقبل مصطفي الفياليل ،   1
  

 نفس المرجع.  2
3
 ،ص2006، ترصبة : مازف اعبنديل ، بَتوت : الدار العربية للعلـو ،  النفط : ماذا تفعل أمريكا بالعالم لضماف أمنها النفطي؟ إلىالعطش أياف راتليدج ،   

 .13-12ص.

، دار النهضة العربية بَتوت:، ، المغرب، موريتانياالجزائر ، تونس،ليبيا المعاصر:تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث و  راشد، إظباعيلأضبد   4
 .14 .، ص2004
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 المبحث الثاني: أوروبا ترسم معالم األمن و تكرس ىيمنة القوة.

النظرية القائلة بأف اؼبرحلة  ، فرضتيف إطار رفض إسباغ ظبة األحادية القطبية على ىيكل النظاـ الدويل
اليت يشهدىا ىذا النظاـ سبثل نوعا من التعددية يف تشكيل قوى دولية جديدة ؽبا تأثَتىا يف اؼبسرح الدويل. وعلى 

األوريب يف قمة  االربادفكانت دوؿ  تعددت القوى اؼبرشحة لشغل مكانة فبيزة يف إطار ىذه التعددية، ىذا النحو،
 ىذه الًتشيحات.

اؼبتعلق بسيطرة أوربا على عملية رسم معامل األمن  وتكريسها ؼبنطلق  نفي الفرض  أوأجل تأكيد  منو 
تكفي ىنا اإلشارة إىل اؼببادرات اليت رظبت يف فإنو  ىيمنة القوة يف الفضاء اؼبتوسطي عامة واؼبتوسط الغريب خاصة،

على سياؽ اؽبيمنة الذي تنتهجو أوروبا يف التعامل مع شؤوف اؼبتوسط. و قد تعددت  لالطالعالفضاء اؼبتوسطي، 
تلك اؼببادرات و ازبذت أشكاال عديدة من حيث األىداؼ اليت ترمي إىل ربقيقها لكن دلك كلو وفق منهجية 

 مكرسة ؽبيمنة القوة يف الفضاء اؼبتوسطي.

ىذا  ل التسلسل الزمٍت و إبراز اعبانب األمٍت فيها،اؼببادرات مع مراعاة عامتلك  إىل التطرؽ يتمسوؼ 
    الدوافع اغبقيقية لتلك اؼببادرات  الًتكيز علىبطبيعة اغباؿ لن يبنعنا من إبراز سيطرة الطرؼ األوريب من خالؿ 
 و كيف تكرس نبينة القوة لطرؼ واحد على بقية األطراؼ األخرى.

 لى المنتدى المتوسطي.األوروبي إ-الحوار العربيالمطلب األوؿ: من 

   :األوروبي-الحوار العربي . أ

العريب يف األصل من اإلدراؾ اؼبتبادؿ، والرؤية اؼبشًتكة لكل من البلداف  –اغبوار األوريب  اسًتاتيجيةتنبع   
وىي تقـو على وضع اػبطط، وتنسيق  األوريب للعالقات و اؼبصاحل اليت ذبمع بينهما، االربادالعربية و دوؿ 

و الوصوؿ هبا على الوضع األمثل للتعاوف بُت األطراؼ  االسًتاتيجيةالسياسات اليت هتدؼ إىل ربقيق ىذه 
وليد بل ىو  فاغبوار ال يدور يف فراغ دبعزؿ عن اؼبتغَتات اليت تقع يف ؿبيط البيئة اإلقليمية أو الدولية، اؼبذكورة.

 1973العريب كاف حرب أكتوبر  –ىو أف الدافع األوؿ و اؼبباشر للحوار األوريب  يؤكد ذلك، ىذه اؼبتغَتات. وفبا
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اإلسرائيلي، وما تبع ذلك من فرض حظر على  االحتالؿاليت قاـ هبا العرب لتحرير األراضي احملتلة من طرؼ 
 .1تصدير النفط العريب إىل الدوؿ اليت ساندت اؼبوقف اإلسرائيلي حينذاؾ

عندما مت إلغاء اغبظر النفطي من قبل البلداف  1974عملية اغبوار يف تأرجح لغاية عاـ ظلت  لإلشارة ،  
جانفي  31يف باريس بتاريخ  العربية على اؼبستوى الوزاري، –حيث استؤنفت اإلتصاالت األوربية  العربية،

 . 1975جواف  14-10ًتة اؼبمتدة منللخرباء األوربيُت والعرب يف القاىرة يف الف اجتماع،ومت عقد أوؿ 1974

 ارتكزتحيث  العريب مرتكزا أساسيا للسياسات األوربية يف اؼبنطقة العربية، –اغبوار األوريب لقد شكل   
إلعادة نفوذىا إليها، وساعدىا على القياـ بدور  اسًتاتيجيعلى البعد اإلقتصادي كهدؼ  السياساتىذه 

ويف ظل  فالسياسات األوريب، اليت شهدهتا اؼبنطقة بعد أزمة اػبليج الثانية.خاصة يف ظل التحوالت  سياسي فيها،
ربولت من ؾبرد حوار إىل القياـ بعقد إتفاقيات مع دوؿ اؼبنطقة يف  عملية إعادة البناء الذي شهدتو اؼبنطقة العربية،

و هبدؼ تكوين أسس جديدة األوريب بتأسيس االرباداؼبتوسطية الذي قامت دوؿ  –إطار مشروع الشراكة األوربية 
العربية، وليكوف كذلك منافسا ؼبشروع الشرؽ أوسطية الذي طرحتو الواليات اؼبتحدة  –للعالقات األوربية 

 .األمريكية

 المنتدى المتوسطي: . ب

يف خطابو أماـ  1991يف نوفمرب حسٍت مبارؾ الرئيس اؼبصري السابق  اقًتحهااؼبتوسطي فكرة اؼبنتدى   
 فرنسية –( سنوات، مت ذبسيدىا دببادرة مصرية 03الفرنسية. وبعدىا حبوايل ثالث ) ستراسبورغالربؼباف األوريب يف 

يف مدينة اإلسكندرية اؼبصرية الذي أعلن دبوجبو عن إنشاء اؼبنتدى اؼبتوسطي، والذي شارؾ فيو  اجتماعبعد عقد 
اؼبنتدى . 2تونس و تركيا إسبانيا، الربتغاؿ، إيطاليا، اليوناف، فرنسا، مصر، ائر،ز اعب وزراء خارجية كل من :

اؼبتوسطي يعد من أقدـ اؼببادرات التعاونية يف منطقة اؼبتوسط، وىو إىل حد اآلف البنية اؼبتوسطية الوحيدة باؼبعٌت 
اعبغرايف للكلمة )بينما كل اؼببادرات األخرى زبص اؼبتوسط اعبيوسياسي و ىو أوسع من اؼبتوسط اعبغرايف( ألف 

                                                             
 .135،ص.2005مركز دراسات الوحدة العربية،: بَتوت ،األوربي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة االتحادسياسات دوؿ  علي اغباج،  1
 .106ص.،2005،اؼبكتبة العصرية اعبزائر: ،أوربا والحلف األطلسي الجزائر، البعد المتوسطي لألمن الجزائري: عبد النور بن عنًت،  2
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بلداف غَت متوسطية مسلة غَت  فانضماـعلى ىذا اغبوض، وعليو  العضوية فيو تنسحب حصرا على الدوؿ اؼبطلة
 .1واردة

بينما الغلبة يف بقية اؼببادرات  االنضماـنالحظ أف اإلعتبار اعبغرايف يتصدر اؼبقاـ األوؿ يف معايَت    
ف( يف تلك و إشراؾ بلداف غَت متوسطية )موريتانيا و األرد بانضماـاؼبتوسطية للمعايَت السياسية، واليت ظبحت 

 ىذا ال يعٍت يف نفس الوقت غياب اؼبعايَت السياسية سباما كما يظهر من غياب و / أو تغييب ليبيا. و اؼببادرات.
 ىذا اؼبنتدى ىو اؼببادرة اؼبتوسطية الوحيدة اليت ال تشارؾ فيها إسرائيل. أفكما نالحظ 

يناقش قضايا ىامة مثل تبادؿ  أخرى، ولكنو أحيانا اجتماعاتويعاجل اؼبنتدى نفس القضايا يف أجندة   
اإلسرائيلية أو مناقشة ميثاؽ األمن و اإلستقرار يف اؼبتوسط، أو  –حوؿ عملية السالـ العربية وجهات النظر 

 .2اعبانب اؼبؤسسايت للمنتدى

 المطلب الثاني: من مسار برشلونة إلى سياسة الجوار األوربية)المتوسط كجماعة أمنية(.

 الرأظبايل الليربايل النظاـ ةوسيطر  القطبية األحادية كبو الدويل النظاـ وانتقاؿ السوفييت االرباد اهنيار مع
  مع وتزامنا (والثقافية االجتماعية االقتصادية) اهتؾباال صبيع يف العوؼبة إطار يف االقتصادية الدولية على العالقات

 ترسيخ الغربية للمحاوالت كانعكاس جاءت واليت اعبديدة التحديات بعض ظهور العامل عرؼ التطور نفس
 السليب األثر ؽبا كاف التحديات تلك االشًتاكية اؼبظلة ربت كانت اليت اجملتمعات على الغريب الليربايل النموذج
 وبدث ما كل أف األوروبيوف يعترب حيث التهديد مراكز من القريبة األقاليم أحد كونو األورويب االرباد على خاصة

 اتفاقيات يف بالدخوؿ األوروبيوف بادر وعليو اعبوار حبكم األورويب االرباد على انعكاس ىو اؼبتوسط إقليم يف
 جنوب مناطق من القادمة اعبديدة التهديدات من اغبد أجل من اعبماعي أو الثنائي التعاوف إطار يف وشراكات

 مرتبط شاملة بصورة أوروبا أمن أف على 1975 ىلسنكي مؤسبر اثر األوروبية الدوؿ صبيع اقتنعت حيث"اؼبتوسط
 .اؼبتوسطية اعبهة خاصة اورةجملا اؼبناطق واستقرار بأمن

 وىذا واألقاليم الدوؿ استقرار هتدد جديدة أمنية ربديات ظهور ىي الباردة اغبرب ايةهن إفرازات أىم من
 الدوؿ سعت لذلك،اؼبخاطر تلك من اغبد أجل من صباعي بشكل أو منفردة تعمل السياسية الوحدات جعل ما

                                                             
 .107،ص.المرجع نفسو  1
 .108،ص.المرجع نفسو  2
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 أو بناء ربقيق، أجل من (اؼبتوسط إقليم)األوروبية القارة جنوب على واؼببادرات اإلجراءات كل وضع إىل األوروبية
 من لنفسو األورويب االرباد رسم حيث األورومتوسطية، الشراكة ؿبور يبثل أنو أساس على األمن على اغبفاظ
 منطقة جعل يف يتمثل طموحا ىدفا 1995 كافو  ، 1994 اليسن و 1994 كورفو من كل ؾبالس خالؿ
 ظل يف وجوده إثبات يف الراسخة رغبتو ذلك يف ربذوه كانت وقد ،"وحوار تبادؿ" منطقة اؼبتوسط األبيض البحر
 منطقة أف يعترب األورويب فاالرباد لذلك اغبيوية، التو اجملا اؼبناطق على كبَت اسًتاتيجي تنافس يعرؼ متغَت عامل

 . األوروبية االسًتاتيجية العقيدة يف بالغة أنبية ذات منطقة اؼبتوسط

 أساس على قائمة اؼبتوسط، ضفيت عرب للعالقات اغبقيقي الدافع ىي للمتوسط االسًتاتيجية فاألنبية
 بُت وشراكة تعاوف اتفاقيات سبقتو،ىذا اإلعالف 1995 برشلونة إعالف يف عنو التعبَت مت ما وىذا .الثنائي التعاوف
 مع التعاوف تنظم باتفاقيات عقود مدى على األورويب االرباد ارتبط فقد اؼبتوسط جنوب ودوؿ األوروبية الدوؿ

 الشمالية الضفة دوؿ بعض تبنت حيث بأكملها، اؼبنطقة يف إقليمية سياسة انعداـ ظل يف ولكن اؼبتوسطية البلداف
 يف واألمن التعاوف مؤسبر إنشاء حوؿ الفرنسية اؼببادرة) اعبنوبية األطراؼ مع ثنائية اتفاقيات اؼبتوسط األبيض للبحر

 ربت وكانت األوىل، االتفاقية تعويض خالؽبا من مت أخرى فرنسية مبادرة وضع مت 1974 سنة وخالؿ (اؼبتوسط
 واليت األوروبية للدوؿ األوىل احملاوالت تلك أف إال العريب، للعامل موجهة كانت واليت "األورويب العريب اغبوار"اسم

 أدى ما وىذا التعاوف وليس اؼبصلحة طابع غلبة تعكس األوروبية الدوؿ مع ثنائية تعاوف اتفاقيات ؾبملها  كانت
 .واؼببادرات االتفاقيات تلك كل لفشل

 مسار برشلونة:متوسطية:  –الشراكة األورو أ. 

 بإسبانيا برشلونة دبدينة 1995 نوفمرب 28 يف قيقيةاغب  انطالقتها متوسطية -األورو الشراكةعرفت 
 وبعدىا 1993 عاـ لشبونة قمة فبعد، اؼبتوسط وشرؽ جنوب من دولة عشر واثنا األورويب االرباد دوؿ وضمت

 برشلونة مؤسبر عرب التنفيذ حيز إىل إخراجها يف جديا التفكَت وبدأ تدرهبيا الفكرة تطورت مث بأؼبانيا "آسن" قمة
 من اغبقيقي التخوؼ منها عناصر عدة على يقـو والذي متوسطية -األورو بالشراكة تسميتو يبكن ما دشن والذي

 االقتصادي بالتفوؽ الشراكة ىذه اتسمت وقد األورويب، األمن على اؼبستقبل ىذا وآثار اؼبتوسطية اؼبنطقة مستقبل
 أمنها على ديداهت يبثل أوروبا تعتربه كانت ما وىذا اؼبتوسطية للدوؿ االقتصادية البنية ضعف اؼبقابل يف األورويب

 واليت اؼببادئ من ؾبموعة على االتفاؽ إىل اؼبشاركة والدوؿ األورويب االرباد سعى وبالتايل ،(الغذائي األمن انعداـ)
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 دولة ،تنمية السيادة مبدأ احًتاـ األساسية اغبريات احًتاـ اإلنساف، حقوؽ احًتاـعلى غرار  اهب االلتزاـ هبب
 األمنية االنشغاالت أف إال .1حرية بكل السياسي نظامها اختيار يف دولة كل أحقية مع، والديبقراطية القانوف
 تلك يف فالتغَت ،متوسطي -األورو التشاركي اؼبسار تطور عملية يف األساسي العنصر ىي اعتربت أو أثرىا تركت

 واألمن السياسة تتضمن أو تشمل عالقات إىل اقتصادية عالقات من اؼبعنية والدوؿ األورويب االرباد بُت العالقة
 2.واالجتماع والثقافة

 –ثقايف واإلنساين ،قبد أف احملور األمٍت -باإلضافة إىل احملور اإلقتصادي واؼبايل، واحملور السوسيو
 منطقة إقامة أساس على قائمة "مشتركة قيم"على الًتكيز أساس على ويقـو  و الذي كاف لو حيز ىاـ ،  السياسي

 حقوؽ احًتاـ يف واؼبتمثلة الديبقراطية مبادئ االعتبار بعُت بأخذ إال يكوف ال وذلك واالستقرار للسالـ مشًتكة
 كبَت بشكل فيو اػبوض مت حوار أىم اغبوار ىذا ويعترب ،الدوؿ سيادة احًتاـ ،والفردية الفكرية اغبرية ،اإلنساف

 اؼبشاركة الدوؿ فاف واألمٍت السياسي اغبوار وألنبية .الباردة اغبرب بعد ما فًتة يف اعبديدة األمنية للمخاطر نظرا
 باإلضافة وانتشاره التسلح على والسيطرة السالح بًتع تتعلق أخرى مواضيع ليشمل توسيعو ضرورة على أصبعت

 .اإلرىاب ديدهت مكافحة على اعبماعي والتعاوف اؼبخدرات ؿباربة إىل

 فكرة ،اإلستقرار و السالـ من مشترؾ مجاؿ تعريف : أمنية و سياسية شراكة " بػ   اؼبعنوفاحملور  تبٌت
 دوؿ و عشر اػبمسة األورويب االرباد دوؿ : برشلونة مسار يف اؼبشاركة الدوؿ جبميع الوصوؿ أساسها مبدئية

 تبنيها الواجب األماف و الثقة وسائل دراسة " خالؿ من مشًتكة إقليمية أمنية منظومة بناء إىل الضفة اعبنوبية 
 بما " المتوسط األبيض البحر منطقة في استقرار و سالـ مجاؿ " تدعيم أجل من الشركاء بين باالشتراؾ

 .3" الغرض لهذا متوسطي – أوروبي عقد وضع إمكانية ذلك في

 اعبزائر، من كل خاصةاعبنوبية  اؼبتوسطية الدوؿ مع مرنة مقاربة اعتماد إىل األوروبية اؼبفوضية سعت
 اجملاؿ يف تقليدية وطنية سياسات بانتهاج تتميز سواىا، دوف الثالثة، الدوؿ ىذه أف و خاصة سوريا، و مصر

                                                             
1« Préambule de la déclaration de Barcelone », (27-28 Nov) Euro-Med, 1/95, Bruxelles, 4 
December, 1995, P.5. 

 .494،ص.2004الوحدة العربية،بَتوت : مركز دراسات  ،األوربي والدروس المستفادة عربيا االتحاد حسن نافعة،  2
  .6ص.النهائي ، النص ، 1995 نوفمرب  28-27اؼبتوسطية،  – األوروبية للشراكة برشلونة ندوة  3
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 األورويب االرباد مع اإلذباه أحادية تعاونية ديناميكية يف بالدخوؿ قبوؽبا دوف ربوؿ سياسات الدفاعي، و األمٍت
 .االرباد دوؿ أمن على ؿبتملة هتديدات تشكل قد أمنية ـباوؼ مصدر يعتربىا الذي

 
 .1 1995نوفمبر 28-27: خريطة تبين أىم الوحدات الجغرافية المشاركة في مؤتمر برشلونة 02خريطة رقم  

                                                             
1 Commission Européenne, Le Processus de Barcelone Cinq Ans après. Luxembourg : Office 
Des publications officielles des Communautés européennes, 2000, P.10. 
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 يف الالتيني القوس بدوؿ أدى وىو  ،التهديدات و للمخاطر مشًتؾ تصورلكن ىذا مل يبنع من تشكيل 
  السريع للتدخل أوروبية برية قوات تشكيل إىل ( الربتغاؿ و إسبانيا فرنسا، إيطاليا، ) األورويب االرباد

EUROFOR السريع للتدخل أوروبية بحرية قوات و ـ، 1994 سنة  EUROMARFOR  ـ1995سنة. 
 اؼبتوسطية الدوؿ إحدى يف اؼبهددين األوروبيُت الرعايا إجالء ىي الغربية أوروبا التحاد التابعة القوات ىذه مهمة

.تشكيل ىاتُت الوحدتُت للتدخل السريع يف اؼبتوسط كاف على أساس مفهـو 1أخرى إنسانية أغراض أجل من و
 "*.مهمات بتسبرغ"

يدؿ على عدـ تتبعها ؼبا هبري على  اؼبغاربية بإنشاء ىاتُت القوتُت، وىذا ما الدوؿ العربية وفوجئت 
،فإف 1995كاف اإلعالف الرظبي عن إنشاء القوتُت مت يف نوفمرب   ألنو إذا الضفة الشمالية من ربوالت عسكرية،
.إذف العرب واؼبغاربة توجهوا إىل برشلونة ىروبا من الشرؽ األوسطية 1995إبراـ وثائق تشكيلهما يعود إىل ماي 

 2! بعد ستة أشهر فقط من ىذا التاريخ ومل يطرحوا اؼبسالة يف ندوة برشلونة

 األورويب الطرؼ ألولويات دقيق بتحديد لنا تسمح برشلونة لندوة اػبتامي للبياف اإلحصائية الدراسة إف
 القانوف قواعد و دببادئ الدوؿ التزاـ ىي سياسية (07)قضايا سبع حظيت فقد .اؼبتوسطية الدوؿ إىل قدمها اليت

 من أكثر على السيادة و األمن األساسية، اغبريات القانوف، دولة سيادة اإلنساف، حقوؽ اإلستقرار، الدويل،
 % 4,1األسلحة انتشار عدـ ىي أخرى سياسية قضايا ثالث إليها أضفنا إذا و ، % 56,6  التكرار معدالت

 ثلث حوايل أف أي ، % 66,9 يصبح التكرار معدؿ فإف% 3,1 اإلرىاب مكافحة و  % 3,1  السالـ ،
 أف و التكرار، معدؿ ثلثي حوايل على استحوذ العدد حيث من األوروبية األمنية و السياسية اإلىتمامات(1/3)

 . 3رارالتك معدؿ ثلث حوايل على فقط ربصل اإلىتمامات من الثلثُت باقي

 
                                                             

 .98،ص.مرجع سابق الذكر اؼبتوسطية، –الشراكة األوربية  أضبد كاتب،  1
ؽبذه اؼبؤسسة األوربية و اتفقت على  ،حددت الدوؿ األعضاء الدور العمليايت1992يف اجتماع ارباد أوربا الغربية يف بتسربغ )أؼبانيا( يف جواف : مهمات بتسبرغ* 

ات قتالية وضع وحدات عسكرية ربت قيادهتا للقياـ بعمليات عسكرية، حيث يبكن أف تستخدـ يف مهمات إنسانية أو إجالء رعايا، مهمات حفظ السالـ، مهم
 ور و األورومافور كمفهـو أو تصور ربدد يف بستربغ.إلدارة األزمات دبا فيها عمليات إحالؿ السالـ. إذف يظهر من مهمات بستربغ أف إنشاء األوروف

 .41،ص.1997،سبتمرب 65شؤوف اؼبتوسط،عدد: "،الدفاع األوربي و األمن العربي" عبد النور بن عنًت،  2
،ص 1996،سبتمرب 87،العدد:شؤوف عربية، " المتغير و الثابت : برشلونة مؤتمر تحديات و العربية الدوؿ جامعة " خشيم، القاسم أبو اهلل عبد مصطفى  3

 .26-25ص.
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 % النسبة التكرار القضايا أو الكلمات
 10.3 10 الدولي القانوف

 9.2 9 اإلستقرار

 8.2 8 اإلنساف حقوؽ

 7.2 7 القانوف دولة

 7.2 7 األساسية الحريات

 7.2 7 األمن

 7.2 7 السيادة

 4.1 4 نووي و تقليدي التسلح

 3.1 3 الديمقراطية

 3.1 3 الجوار حسن

 3.1 3 اإلرىاب

 3.1 3 السالـ

 2.0 2 المساواة

 2.0 2 التدخل عدـ

 2.0 2 القوة استخداـ عدـ

 2.0 2 للنزاعات السلمي الحل

 2.0 2 المنظمة الجريمة

 2.0 2 المخدرات

 2.0 2 السالح نزع

 2.0 2 المشتركة المصلحة

 2.0 2 العربي العالم

 2.0 2 اإلسالمي العالم

 2.0 2 التعاوف

 1.0 1 التعددية

 1.0 1 التسامح

 1.0 1 اإلستقالؿ

 1.0 1 اإلقليمي اإلندماج

 1.0 1 المتوسطية المنطقة

 % 100 98 المجموع

 .1برشلونة لندوة الختامي البياف في األمنية و السياسية الىتماماتا تكرار تمعداليوضح : جدوؿ 03رقم جدوؿ 

                                                             
،سبتمرب 87،شؤوف عربية،العدد: " المتغير و الثابت : برشلونة مؤتمر تحديات و العربية الدوؿ جامعة " خشيم، القاسم أبو اهلل عبد مصطفى  1

 .32،ص.1996
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 من األدىن اغبد تشكل اليت األساسية النقاط بعض على األوروبيُت تركيزاؼبالحظ من خالؿ اعبدوؿ ىو      
 للصراعات السلمية التسوية اإلنساف، حقوؽ و الديبقراطية : ىي النقاط ىذه و اؼبشاركة، الدوؿ صبيع بُت اإلتفاؽ

  .التسلح من اغبد أخَتًا و اؼبنظمة اعبريبة و اإلرىاب و الديٍت التطرؼ مكافحة النزاعات، و

نالحظ تفوؽ الطرؼ األوريب يف طرح  من خالؿ ربليلنا ألىم القضايا ذات العالقة باألمن يف اؼبتوسط،          
حيث نلمس من خالؿ ربليل  اؼبتوسط،اؼبسائل األمنية وقدرتو على رسم اؼببادرات ومعاعبة اؼبشاغل األمنية يف 

 أىم اؼبسائل اؼبالحظات التالية:

 النزاعات و للصراعات السلمية التسوية: 

 األمريكية اؼببادرة مع تداخلها عدـ و مبادرهتم استقاللية على النهائي البياف صياغة يف األوروبيوف شدد
 – األوروبية المبادرة " أف على برشلونة بياف سبهيد يف أكدوا حبيث أوسطية، الشرؽ السوؽ إقامة إىل اؽبادفة

 النمو و اإلستقرار و السالـ أجل من بها المباشر األخرى المبادرات محل الحل إلى تهدؼ ال المتوسطية
 .1" األماـ إلى ىذه دفع في ستساىم لكن و المنطقة، في

 " برشلونة ندوة يف اؼبشاركُت دعم على التمهيد نصّ  اإلسرائيلية، – العربية السالـ عملية إىل إشارة يف و
 لمجلس المالئمة القرارات على ترتكز األوسط الشرؽ في مستديمة و شاملة و عادلة سالـ تسوية تحقيق

 الشرؽ في السالـ حوؿ مدريد مؤتمر إلى الدعوة في المذكورة المبادئ على و المتحدة األمم أمن
 .2" السالـ مقابل األرض مبدأ ذلك في بما األوسط،

 األوسط، الشرؽ : اؼبتوسط األبيض البحر منطقة يف التوتر بؤر إىل إشارة يف والبند  ذات يف البياف دعا       
        الغربية الصحراء قضية خبصوص اؼبغرب و اعبزائر بُت التوتر قربص، و إهبو حبر حوؿ اليوناين – الًتكي النزاع

 مشارؾ أي أراضي سالمة ضد القوة استعماؿ أو التهديد تجنب " إىل اؼبشاركُت كل ، البلدين بُت اغبدود و
 اللبناين اعبنوب و السوري اعبوالف ىي عربية ألراضي احتالؽبا و إسرائيل إىل صراحة البياف يشَت ال فيما و. "آخر

 في التاـ الحق على جديد من التأكيد و بالقوة، األراضي اكتساب " البياف يشجب الفلسطينية األراضي و
 ." الدولي القانوف و المتحدة األمم لميثاؽ طبًقا ذلك و المشروعة، بالوسائل السيادة ممارسة

                                                             
 .النهائي النص ـ، 1995 نوفمرب  28-27اؼبتوسطية،  – األوروبية للشراكة برشلونة ندوة 1
 المرجع نفسو.  2
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 إسرائيل ليس و إسرائيل، فيهم دبا – اؼبشاركُت " دعوة " بػ   البياف اكتفى ،اؼبعتدي الطرؼ إدانة من بدالف
 اكتساب ذلك في بما آخر، مشارؾ أراضي سالمة ضد القوة استعماؿ أو التهديد تجنب " إىل – فقط

 الحق على جديد من التأكيد " خالؿ من فلسطُت و لبناف و سوريا إىل ضمنًيا يشَت بينما ،" بالقوة األراضي
 ." القانوف الدولي و المتحدة األمم لميثاؽ طبًقا ذلك و المشروعة، بالوسائل السيادة ممارسة في التاـ

 : باألمر اؼبعنية األطراؼ كل إرضاء إرادة عن ينم للبياف وسطية صياغة على األوروبية اؼبفوضية حرص إف
 برشلونة ندوة لكانت اإلسرائيلية، للسياسة صروبة إدانة شكل على الصياغة سبت فإذا .إسرائيل و العربية الدوؿ
       ؿبتلة أراض   بوجود التصريح عدـ حالة يف أما .إسرائيل انسحاب ظل يف الفشل ؿبتملة و بل النتائج، مرىونة

 ؿبل برمتها العربية اؼبشاركة لكانت الدولية، القوانُت و للمواثيق طبًقا عليها سيادهتا فبارسة يف اؼبعنية الدوؿ حق و
 .الندوة عن انسحاهبا عن أعلنت قد فلسطُت و لبناف و سوريا لكانت األحواؿ أحسن يف و جداؿ،
 المنظمة الجريمة و اإلرىاب و الديني التطرؼ مكافحة: 

 جديد " عدو" أو " خطر " عن البحثإىل  الغريب االسًتاتيجي الفكرب " الشيوعي الخطر " زواؿ دفع
 اعبديد للطابع نظرًا و اؼبنطلق، ىذا من .اػبصوص وجو على الغربية أوروبا و اؼبتحدة الواليات :الغربية للدوؿ
 النظير " عن البحث خالؿ من " الجديد العدو " يف التفكَت اؼبستحيل من بات الدولية، العالقات تتخذه الذي

 تداخل من ينبع العدو يف فالتفكَت .عدائية إرادة امتالؾ على القادر الثقافة و اإلمكانيات يف اؼبتساوي "
 Niveau الوطٍت فوؽ اؼبستوى (، اؽبوية مشاكل و العرقية النزاعات ) العرقي اؼبستوى :عديدة مستويات

Transnational (االتصالية و اإلقتصادية العالقات ) 1( القومية الدوؿ بُت العالقات) الوطٍت اؼبستوى و. 
 ىو اإلسالـ أف الغربيوف السياسة رجاؿ و اؼبفكرين بعض اعترب اعبديد، النظري و الدويل الوضع ىذا يف

ويف ىذا السياؽ   .أمكن إف ؿباربتو و بل منو، االتقاء الضروري من أصبح الذي اعبديد العدو أو اػبطر
مقًتحة قراءة  Samuel P. Huntington لصامويل ىنتنغتوفجاءت أطروحة "صداـ اغبضارات"  االسًتاتيجي

 صامويل ىنتنغتوف.حيث يرى 2لكنها غَت مقنعة ،االسًتاتيجيةأمنية لنجدة الغرب الذي فقد بوصلتو  –حضارية 
 .اؼبستقبل يف اغبروب و للنزاعات اعبديد اؼبوضوع ىي اغبضارية الصدامات إىل تؤدي اليت الثقافية اػبالفات أف

                                                             
1 Frédéric  Ramel, « Repenser le Concept d’Ennemi dans l’après-guerre Froide »,Paris : Institut 
de Stratégie Comparée, 2000, Date de consultation 10/05/2011, disponible sur le lien suivant : 
http://www.stratisc.org 
2 Samuel P. Huntington, « The Clash of Civilisations? », Foreign Affairs, Vol.72, N0.3, summer 1993, 
PP.22-49. 
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 الشقاؽ، خطوط يف الغربية اغبضارة و اإلسالمية اغبضارة بُت ،ىنتيغتوف حسب سيكوف، األساسي الصراع لكن
 .1(The bloody borders of Islam) دموية حدود اإلسالـ حدود خاصة أف

 للعدو األمريكي و األورويب التصور يف أثر اؼبتوسط األبيض البحر غبوض االسًتاتيجي للموقع كاف
 الرؤية بوضوح وبدد ـ سنة الصادر للدفاع الفرنسي األبيض الكتاب حيث أف ـ،اإلسال يف اؼبتمثل و احملتمل

 نظرة ليست المتوسطي للمحيط الفرنسية النظرة " بأف البعض تصريح رغم " اإلسالمي الخطر " لػ   الفرنسية
 كاف أف بعد الجنوب المرة ىذه مصدره يكوف جديد تهديد لوجود المزعومة الخرافة على تعتمد ال و أمنية

إدوارد  السابق الفرنسي الوزراء رئيس جهتو ربدث من .2" األحمر الجيش أي الشرؽ مصدره السابق في
 السياسي اإلسالـ يشكلو " عدو " أو " تهديد " عن  ليس و " قلق " مصدر عن Edouard Balladur باالدور

 .3الديٍت التطرؼ و
     اإلرىاب ضد الوقاية أجل من التعاوف توطيد " ضرورة على النهائي النص من 11 البند نصّ  ؽبذا

 تلك إلى باالنضماـ و تطبيقها، و فيها يشاركوف التي الدولية األدوات على بالتصديق تحديًدا مكافحتو و
 .4" المالئمة التدابير بكل كذلك و األدوات،

 وجو على اإلسالمي الديٍت التطرؼ بو يقصد ىل .اإلرىاب ربديد ىو نفسو يطرح الذي اإلشكاؿ لكن
 مطلع منذ مصر و اعبزائر يف القائمة األنظمة ضد اؼبسلح العنف استعماؿ إىل عبأ الذي و اػبصوص،

      األخرى األوروبية الدوؿ بعض و (باريس تفجَتات) مباشرة بصفة فرنسا ليمس امتد الذي و التسعينيات،
 خلفية قواعد إىل ربوؽبا خالؿ من مباشرة غَت بصفة (السويد و إسبانيا إيطاليا، أؼبانيا، بلجيكا، العظمى، بريطانيا)

 البحر حوض جنوب دوؿ يف اؼبسلحة اعبماعات كل باإلرىاب يقصد أـ . ات و اغبركات اإلسالميةللجماع
 اليت لبناف و فلسطُت يف التحررية اغبركات أعاله اؼبذكورة اعبماعات جانب إىل تشمل بالتايل و اؼبتوسط، األبيض

 يف اهلل حزب و فلسطُت يف اإلسالمي اعبهاد و – ضباس - اإلسالمية اؼبقاومة حركة : اإلسرائيلي االحتالؿ تقاـو

                                                             
1 Ibid. 

 ،01:العدداستشفاؼ ، انتقالية و ،1999سبتمرب  29-18ؿباضرات  أشغاؿ "،  الفرنسي التصور : المتوسط حوض في األمن " فوشيو، ميشاؿ  2
  .9،ص.2001

3
 Edouard Balladur, «  Allocution à la séance inaugurale du colloque international, 

«Méditerranée : après la paix quel avenir ?», Paris, 18-20 février 1995, Les Cahiers de l’Orient, N°. 
Spécial, 1995, P. 13. 

 .النهائي النص ـ، 1995 نوفمرب  28-27اؼبتوسطية،  – األوروبية للشراكة برشلونة ندوة 4
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 : العكس أـ الشماؿ إىل اعبنوب من عموديًا اإلرىاب اذباه اعتبار يبكن ىل و ؟ إسرائيل عليو تصر كما لبناف،
 ؟ اؼبتوسط حوض جنوب دوؿ يف التخريبية أعمالو الرتكاب األوروبية الدوؿ من ينطلق
 التسلح من الحد: 

 األمن ضماف تشجيع على العمل " وجوب على األوؿ شقو يفمن بياف مؤسبر برشلونة  13 البند نص
 بواسطة البيولوجية و الكيمائية و النووية األسلحة انتشار عدـ على باغبرص ذلك و ،األطراؼ بُت اإلقليمي،
 اغبد من معاىدات و األسلحة، انتشار بعدـ اػباصة اإلقليمية كذا و الدولية األنظمة إىل االمتثاؿ و االنضماـ

 اإلقليمية االتفاقيات أو / و  ( NPT ) و ( CWC ) و ( BWC ) و(  ( CTBTالسالح مثل نزع و التسلح
 حبسن و الوفاء مع ىذا .التثبت و باؼبراقبة اػباصة األنظمة كل ذلك يف دبا النووية األسلحة من اػبالية اؼبناطق مثل
 .1" األسلحة انتشار عدـ و السالح نزع و التسلح من اغبد دبعاىدات اؼبتعلقة لاللتزامات نية،

 وفًقااليت ستكوف ملزمة أي من ىي ىذه األطراؼ  "،األطراؼاؼبالحظ ىنا ىو غموض مصطلح "
 أنواعها بكل الشامل الدمار أسلحة انتشار و التسلح من باغبد اػبتامي، البياف على اؼبوافقة عن اؼبًتتبة لاللتزامات

 الدوؿ ) برشلونة مسار يف اؼبشاركة الدوؿ ؾبموع باألطراؼ اؼبقصود ىل .البيولوجية و الكيماوية و النووية :
دوؿ  ىنا اؼبقصود أـ ؟(، (15) عشرة اػبمس األورويب االرباد دوؿ و (12) عشر اإلثنا اعبنوبية  اؼبتوسطية
 صراحة؟ ربديدىا دوف لكن فقط، اؼبتوسطيةاعبنوب 

حث  النص قبد أف ،األوسط الشرؽ منطقة يف السالح نزع بقضية البند ىذا يتعلق الثاين، شقو يفأما 
 الدمار أسلحة من خالية منطقة األوسط الشرؽ منطقة لجعل جهدىا كل " األطراؼ بذؿ ضرورة على

 كل و األسلحة، ىذه استخداـ و إطالؽ أجهزة و البيولوجي و الكيميائي و النووي السالح و الشامل،
 .2 "الفعلية مراقبتها األطراؼ لكل يضمن بما ىذا

 الشرؽ منطقة عبعل جهدىا كل األطراؼ بذؿ على حثتأهنا  إذ ،الفقرة ىذه ىبص فيما خلل شبة لكن
 عليها إسرائيل تصادؽ أف يبكن كيف إطالقها، وسائل و الشامل الدمار أسلحة كل من خالية منطقة األوسط

 يف التنفيذ حيز دخلت اليت النووية األسلحة انتشار حظر ؼبعاىدة اؼبقيد غَت التمديد إىل االنضماـ رفضت أف بعد
 خاصة اؼبعاىدة، ىذه ىبص فيما موقفها تغَت لن أهنا أعلنت إسرائيل أف ىو اعبواب .ـ؟ 1995 أي السنة نفس

                                                             
 .المرجع نفسو  1
 المرجع نفسو.  2
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 بعد اإلسرائيلي الرفض مقابل العريب الرفض قادت اليت مصر فيها دبا العربية الدوؿ كل إليها انضمت أف بعد
  .1اؼبصرية اغبكومة على اؼبتحدة الواليات مارستها اليت الضغوط

 كانت اإلسرائيلية اغبكومة لكن .اؼبنطقة يف االسًتاتيجي تفوقها إىل إسرائيل اطمأنت الناحية، ىذه من
 شريطة النووية و الكيماوية البيولوجية، األسلحة لمراقبة جهوية ىيئة قياـ " يف للنظر استعدادىا عن أعلنت قد
 معاىدة على توقيعها أبيب تل تربط كما. 2" معها سالـ في إيراف إلى المغرب من العربية الدوؿ تكوف أف

 منطقة " إقامة و البيولوجية، و الكيماوية أسلحتها على إيراف و العراؽ زبلي بشرط النووية األسلحة انتشار حظر
 .3"األوسط الشرؽ في السالح منزوعة

 الدوؿ على هبب الذي األمٍت و السياسي اإلطار حدد األورويب الطرؼ أف يتضح سبق، ما كل من
 الدوؿ بُت خاصة اؼبتناقضة اؼبصاحل و الرؤى ـبتلف أف بيد .عنو اػبروج عدـ و بو االلتزاـ *المتوسطية الثالثية
 الشراكة مسار لسَت ضمانًا وسط موقف ازباذ األوروبيُت على فرضت إسرائيل بُت و الندوة يف اؼبشاركة العربية

 اؼبتوسطية الدوؿ ترانبا اللذين اؼبايل و اإلقتصادي اؼبستويُت على بالًتكيز قامت ؽبذا .اؼبتوسطية – األوروبية
 .األمٍت و السياسي اؼبستويُت يف عامة مبادئ طرح على االقتصار و الشراكة ىذه لنجاح ضروريُت

 
 
 
 

 
                                                             

 .112،ص.مرجع سابق ،المتوسطية -خلفيات الشراكة األوروبية أضبد كاتب،  1
2 T. Hocine, «Conférence de Barcelone : sur fond de réalisme», El Watan, Alger, N° :1546, 28 
Novembre 1995, P. 11. 

 عن :، نفسو المرجع، أضبد كاتب  3

 Nathalie Dubois, J. Armengaud, «A Barcelone, la Syrie boude une offre de paix israélienne : la 
réunion euro-méditerranéenne bute sur la Proche-Orient», Libération, quotidien français 
d’information, Paris, N° : 1351128, 28 Novembre 1995. 

 إبراـ حوؿ مفاوضات يف شرعت  اليت متوسطية دولة عشرة االثنيت ىي  (Pays Tiers-Méditerranéens / PTM)المتوسطية  لثيةالثا الدوؿ  *
 إسرائيل، األردف، مصر، تونس، اعبزائر، اؼبغرب، : ىي الدوؿ ىذه و .التاريخ ىذا بعد األورويب االرباد و ـ 1991 قبل األوروبية اعبماعة مع مشاركة اتفاقيات
 .مالطا و قربص تركيا، سوريا، لبناف، الفلسطينية، الوطنية السلطة
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 :سياسة الجوار األوربية)المتوسط كجماعة أمنية(ب. 

 ESS 1  األوروبية األمن الستراتيجية" رئيسية أىداؼ ثالثة بُت من واحدة ىي "جوارنا في األمن بناء" 
 والقضايا التهديدات تعرؼ واليت، 2003 ديسمرب يف األورويب الربؼباف طرؼ من عليها اؼبصادؽ الوثيقة وىي،  "

 تعددية على مبٍت دويل ونظاـ اعبوار، يف األمن بناء :نبا آخرين، ىدفُت إىل باإلضافة. األورويب لالرباد الرئيسية
 فاالرباد.2( European Neighbourhood Policy)األوروبية بسياسة اعبوار" يرتبطاف ىدفاف ونبا .فعالة أطراؼ

 اعبنوب من مباشرة لو اؼبتاخم اعبوار يف استقرارا الداخلي أمنو  أجندة تتطلب اػباصة حدوده ضمن األورويب
 مستًتة، أخرى نزاعات ربريك وخطر حبدة اؼبمتدة النزاعات من كبَتا عددا تتضمن اليت اؼبناطق ىذه والشرؽ،

 اؼبفوضية نشر عنو نتج طموح كمشروع،3اعبوار يف "سالـ بناء" مشروع يف يفكر األورويب االرباد جعل فبا
 الشرؽ مع للعالقات جديد إطار :واعبوار اؼبوسعة أوروبا" بعنواف 2003 يف مارس رظبية لوثيقة األوروبية
 رومانو اللجنة رئيس طرؼ من وأطلقت ،"اعبديدة األوروبية اعبوار بسياسة" بعد فيما ظبيت واليت ،4"واعبنوب
  .5األورويب اجمللس  دبوافقة ، 2004 نوفمربيف  Romano Praudi برودي

 أوروبا، وخارج داخل العميقة والتحوالت التغيَتات ضغط ربت وضعت السياسةاؼبالحظ ىو أف ىذه 
 خارجيا أوروبا جوار أصبح (2004 ماي) واحدة دفعة دوؿ عشرة إىل األورويب لالرباد الكبَت التوسيع فمع

                                                             

 : أنظر أكثر ؼبعلومات ، 2008 سنة ذبديدىا مت الوثيقة ىذه  1 
« Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité: Assurer la sécurité dans 
un monde en mutation », Bruxelles, 11 Décembre 2008, disponible sur le lien suivant :  
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf 
2 Michele Comelli, « Building Security in its Neighbourhood through European 
Neighbourhood Policy? », Montréal: EUSA Working Paper, 17-19 May 2007, P.2. 
3 Natalia Mirimanova, « Civil Society Building Peace in the European Neighbourhood: Toward 
a New Framework for joining Forces with the EU », Policy Working Paper 10, Brighton: 
MICROCON, 2010, P.1. 
4 « Wider Europe-Neighbourhood: A New Framework for Relations with Our Neighbors », 
COM, 2003,104 Final, 11 March 2011,consultation date :15/01/2013, available in: 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/we/doc/com03_104_en.pdf. 
5
 Fulvio Attina , « European Neighbourhood Policy and Building of Security around Europe », 

in ;Fulvio Attina , Rosa Rossi, European Neighbourhood Policy: Political, Economic and Social Issues, 
Catania, the Jean Monnet Centre “Euro-Med”, 2004, P.16. 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf
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 القلق وأصبح ،قربص مالطا، كل من  األدىن الشرؽيف  و أوكرانيا، بيالروسيا، روسيا، أيضا كل من يتضمن
 الغربية، األوروبية اجملتمعات يف سياسيا جدال التوسيع ىذا أحدث كما ،1الرمادية السياسية اؼبناطق حوؿ متصاعدا

 ودوؿ بًتكيا األمر ويتعلق (،ورومانيا بلغاريا،) بعد فيما االرباد إىل ستنضم اليت األخرى الدوؿ إشكالية إلثارتو
 نفس يف وتعقيدىا األورويب لالرباد اعبوار عالقات أنبية عززت أخرى خارجية تطورات إىل إضافة ،الغربية البلقاف
 .20012سبتمرب  11 أحداث بعد ؼبا اعبديدة األمنية البيئة خلفية على الوقت،

 االرباد جوار يف وآمنة مستقرة مزدىرة بيئة خلق ضماف ىو األوروبية اعبوار لسياسة الرئيسي اؽبدؼ
الدوؿ  ىذه إدماج ضرورة دوف (،جورجيا أذربيجاف، أرمينيا،) القوقاز جنوب يف وكذلك واعبنويب، الشرقي األورويب
 تعاوهنم يرقى الطريقة وهبذه .األورويب االرباد حوؿ Ring of Friends األصدقاء من غبلقة" واؼبشكلة اجملاورة

 .3اؼبؤسسات عدا ما شيء كل يف معو االشًتاؾ حد إىل بو والسياسي واالقتصادي التجاري
( قد إيطاليا إسبانيا، فرنسا، ) األوروبية اؼبتوسط األبيض البحر دوؿ بعضالبد من اإلشارة إىل أف 

 حيث .اعبديدة السياسة يف اؼبتوسط جنويب بلداف تضمُت قرار ازباذ بضرورة لإلقناع الضغط مارست نوعا من
 االرباد ثقل مركز سيحرؾ وحاسم كبَت بشكل أوربيا كبو الشرؽ توسعا أف من اغبقيقة يف الدوؿ ىذه زبوفت

 البلداف ىذه أف إىل إضافة اؼبتوسطي، للحوض اعبنوبية اغبافة على البلداف إنباؿ سيتم وىكذا شرقا، األورويب
أطروحة التهديد القادـ من  سبيز الذي سبتمرب، 11 أحداث بعد ما سياؽ ضمن أكرب بدرجة ضرورية تعترب

 .4اعبنوب
 Partnership بُت الشراكة وسطا حال تكوف أف هبا أريد األوروبية اعبوار سياسة يبكن القوؿ أف  وعليو

 بالشراكة اؼبرتبطة الدوؿ كحاؿ شركاء ؾبرد وليسوا متساويُت،  ليسوا فيها فاألعضاء، Membership والعضوية
 مدى أي إىل :ىو اؼبطروح السؤاؿ لكن.5"عضو من وأقل شريك من أكثر" الدوؿ ىذه ذبعل أهنا أي أوروبا، مع

                                                             
1 Marco Overhaus, Hanns W. Maull, Sebastian Harnish, «The New Neighbourhood Policy of the 
European Union: Perspective from the European Commission, France, Germany, Poland, 
Ukraine and Moldova », Foreign Policy in Dialogue, Vol.7, Issues 19, July 2006, PP.3-4. 
2
 Ibid. 

3 Michele Comelli, « The Approach of the European Neighbourhood Policy (ENP) », Op.Cit, 
P.10. 
4
 Ibid 

 .89،ص.2008،خريف 135 :العدد عربية، شؤوف ،"نموذجا المتوسط أجل من االتحاد...والعرب أوروبا بين والجوار الحوار قضايا" الالوندي، سعيد 5
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 حوض يف أمنية صباعة بناء يف فعال أوروبا ترغب ىل و لإلقليمية؟ سبثيال للجوار األوروبية السياسة اعتبار يبكن
 السياسة؟ ىذه خالؿ من اؼبتوسط

 Regionيم" إقل بناء" استعمل مصطلح من أوؿ Iver B. Nauman نوماف إيفر النروهبي كاف لقد
Building،  مالئمة أكثر كصيغة يظهر القومية الدولة من بدال اإلقليمي اإلطار أف العتبار جيدة مرجعية كنقطة 

 .1األوروبية اعبوار اسًتاتيجية مع اؼبطروحة اؼبسائل وؼبخاطبة السياسي، أوروبا فضاء يف االجتماعي للتجمع
 اإلحساس درجة إىل بينها فيما متماسكا اندماجا تطور أف بإمكاهنا الدوؿ فإف "كارؿ دويتش" اعتقاد وحسب
 ينمو وعليو،"We-feeling" ب "دويتشكارؿ "  عنو عرب الذي "نحن"ب اؼبواطن إحساس أي اعبماعية، بالنزعة

 ،2العنف أو العسكري اػبيار استعماؿ عن والتخلي سلمية، بوسائل بينها اػبالفات حل بإمكانية مشًتؾ إحساس
 هنائية كنتيجة اؼبشًتكة، اؼبؤسسات بدوره ينتج والذي االجتماعي االندماج إىل تؤدي اؼبكثفة التفاعالت أف حيث
 .3ةاألمني اعبماعة لبناء

 تلقائية، إنشاءات عن عبارة ليست األمن صباعات ألف األوسع، أوروبا يف أمنية صباعة تصور الصعب من
 عن وتنتج .االجتماعي والتعلم اؼبكثفة، التفاعالت األفكار، القوة، :بُت وإهبابية ديناميكية لعالقات نتاج ىي بل

 اؼبادية و اإليديولوجية اؼبصادر ربتاج اليت (وإقليمية عاؼبية مؤسسات أفراد، سياسية، لبب) الفواعل نشاطات
 معرفية أقاليم) Collective Identity صباعية ىويات بناء على القادرة والرغبة السياسية، األسباب لتطوير

Cognitive Region)4. واألماف الثقة روابط عقد إىل يؤدي والذي واؼبعايَت، واؽبويات  القيم تقاسم أي.  
 سياسيُت، فبثلُت :الفواعل كبو وانتباه كايف اىتماـ ىنالك ليس األوسع أوروبا اتصاؿ يف أنو واؼبالحظ

 يكن مل إف أدىن، حبد سبيزت اؼبثاؿ سبيل على 2003 مارس اتصاؿ إقليمية أف مث ،5مدين وؾبتمع مؤسسات

                                                             
1 Fabrisio Tassinari, « Security and Integration in the EU Neighbourhood: The Case for 
Regionalism », CEPS Working Document, N°.226, July 2005, P.15. 
2 Fulvio Attina, « Partnership and Security: Some Theoretical and Empirical Reasons for 
Positive Development in the Euro-Mediterranean Area », JM working Paper, N°.27, July 2000, 
P.6. 
3
 Ibid, P.6. 

4 Manuela Moschella, « European Union’s Regional Approach toward Its Neighbors: The 
European Neighbourhood Policy Vis-à-Vis Euro-Mediterranean Partnership », in: Fulvio 
Attina & Rosa Rossi, Op.Cit, P.59. 
5 Ibid, P.59. 
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 دبعٌت ،1 اعبوار سياسة تطبيق عن اؼبسؤولة للمؤسسات بنود ىنالك ليس إذ اؼبؤسسايت، للمستوى كلي غياب
 بُت التقليدي التعاوف على تقـو اعبوار اتفاقيات ألف قانونية، آلية باألحرى أو مؤسساتية ؽبيكلية افتقار

 إطار يف تعمل اعبوار فسياسة وبذلك التفاىم، على بناء القرارات تتخذ مشًتكة عباف قبل من وتدار اغبكومات،
 .2"قومي فوؽ" سيادي إطار يف وليس الوطنية، السيادة

 بُت اؼببادرة كبو اؼبشًتكة اؼبلكية إحساس تطوير مسلمة على ترتكز إقليمية تكامل عملية أي إف عمليا،
 قضايا ىي "اؼبشًتكة باؼبلكية وإحساس فرعي، إقليمي تعاوف تطوير" فإف اغبقيقة ويف.3لإلقليم اؼبشكلة األطراؼ
 األورويب الربؼباف شدد فيما ،4للجوار األوروبية للسياسة االسًتاتيجية الوثيقة يف عليها خاص تأكيد مع طرحت

 ؿبتمال يبدو بالكاد اإلقليمي التعاوف فإف لذا .واعبنوبيُت الشرقيُت اعبَتاف بُت وسياسية جغرافية اختالفات على
 اإلقليمي التعاوف من بدال (للدوؿ فردية عمل خطط) الثنائية الطريقة تبٍت فكاف ،5االختالفات ؽبذه نظرا

 .6األصيل
 األقل الطرفية واؼبناطق عشر الستة البلداف بُت "الطرفية باإلقليمية" اعبوار سياسةوعليو يبكن تشبيو 

 أطراؼ  خبلق األورويب لالرباد اؼبركزي االىتماـ يًتجم "طريف اتفاؽ" أي اؼبوسع، األورويب االرباد من ديناميكية
 ،اغبدودية للتجارة اؼبرف االنسياب وتؤمن اؼبساعدات؛ بعض تتلقى معو؛ التبادؿ سبارس اؼبباشرة؛ حدوده على آمنة
 .7"نزاعاهتا وال مشكالهتا تصدر ال جيدة حدود" النهاية ويف

 أف يبكن للمؤسسات، اؼبشًتكة وباؼبلكية اإلقليم، نفس إىل واالنتماء اؼبشًتكة باؽبوية اإلحساس قلةإف 
 يؤدي أف احملتمل من ما وىو .األورويب االرباد مع الالمتناظرة/ الالمتماثلة عالقاهتم بسلبيةاعبنوبيُت  اعبَتاف يقنع

                                                             
1 Idem. 

2
 العربية، الوحدة دراسات :بَتوت الرياشي، سليماف :ترصبة ، 2008-1995باريس  قمة إلى برشلونة مؤتمر من :المتوسط أجل من أوروبا خضر، بشارة  

 .206 .،ص 2010

3 Manuela Moschella, Op.Cit. , P.61. 
4 Ibid, P.61. 
5 Ekaterina Domorenok, « Regional Cooperation under the Neighbourhood Policy », in: Fulvio 
Attina & Rosa Rossi, Op.Cit., P.89. 
6 Fulvio Attina, « European Neighbourhood Policy and Building of Security around Europe », 
Op.Cit., P.16. 
7 Vitaly Denysyuk, « Politique de Voisinage de L’Union Européenne: Qu’elles transformations 
sur le régime commercial régional en Europe », Revue du Marché Commun de L’Union 
Européenne, N°.485, Février 2005, PP.101-114. 
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 ـبتلف فيها تكوف اليت الدرجة على يعتمد اؼببادرة قباح فإف بالتايل ،1الوقت دبرور اعبوار مبادرة أسس تقويض إىل
 أساس على أمن الال و اإلقليمي االستقرار بعدـ اؼبتعلقة واؼبشاكل اؼبشًتكة للتهديدات تتصدى اعبماعات/اؽبويات

 .2مشًتؾ مبدأ تبٍت
 فبركزة رؤية تعكس "الجانب أحادية" مبادرة اغبقيقة يف ىو مشًتؾ مشروع أنو على تقديبو مت ما إف

 اؼبعايَت إمالء والتنظيمية، التكتيكية بالقدرة التصرؼ بإتباعها، واإللزاـ القواعد صياغة -اجملاالت كل ففي أوروبيا،
 اعبَتاف يستطيع وال ،3للقيادة الكالسيكية باألشكاؿ األورويب االرباد وبتفظ - إتباعو الواجب االذباه وربديد

 األورويب االرباد دبصلحة مرتبطة األوروبية اعبوار سياسة إذف .4والتعليمات اؼبعايَت ىذه تأسيس عملية يف االشًتاؾ
 صباعية أهنا على اؼبشاكل طرح عرب حلفاء، إىل اعبَتاف ربويل خالؿ من وأمنو ازدىاره بتدعيم اػباصة األورويب
  .5صباعية حلوال تستدعي وبالتايل

    اؼبؤسسايت مبوذجو لتصدير الغرب رغبةتربز  "ناعمة إمربيالية" دبثابة األوروبية اعبوار سياسةإعتبار  يبكن
 أي العمل على تصدير النموذج األوريب إىل ،والسوؽ القانوف قواعد اإلنساف، حقوؽ الديبقراطية، الثقايف، و

 األوروبية التجربة تصدير يعٍت وىذا األورويب، االرباد وقيم وقواعد ؼبعايَت سبتثل جعلها خالؿ من اعبارة البلداف
 ."أمٍت خطاب" عن عبارة إذف جوىرىا يف اعبوار فسياسة .Soft Power الناعمة القوة أدوات طريق عن ،اإلهبابية
 اػبطاب تعرية إىل الوقت مرور مع ؿبالة ال سيؤدي جبَتانو، األورويب االرباد عالقات "أمننة" كبو االذباه إفوعليو ف

 أوروبا بُت السياسي اغبوار بتدعيم يتعلق فيما خاصة مصداقية، كل من اعبوار لسياسة اؼبعلنة لألىداؼ السياسي
 .6وجَتاهنا

 اليت الدوؿ ؾبموعة" كما أننا إذا ما أخذنا دبفهـو اؼبركب األمٍت لباري بوزاف، والذي عرفو على أنو:
 عن دبعزؿ دولة ألمن واقعيا النظر اؼبمكن غَت من هبعل فبا بينها، فيما وثيقا ارتباطا األساسية األمنية ـباوفها ترتبط

                                                             
1
 Manuela Moschella, Op.Cit. 

2
 Ibid. 

3 Vitaly Denysyuk, Op.Cit, PP.101-114. 
4
 Chilosi Alberto, « The European Union and Its Neighbors: Everything but Institutions? », 

MPRA Paper, N°.529, November 2007, P.3. 
5 Ruben Zaiotti, « La Propagation de la Sécurité: l'Europe et la Schengenisation de la Politique 
de Voisinage », Cultures et Conflits, N°.66, été 2007, P.65. 

 2010 مارس ، 5:،العدد اؼبفكر ؾبلة، "األوروبي األمن على للجوار السلبية اآلثار ضبط مكوف في دراسة :للجوار األوروبية السياسة" بوعمامة، يرھز  6
 .248 .،ص
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 األورويب االرباد يو )علاألوريب وجواره يبثالف ىذا اؼبركب األمٍت ،فإنو يكوف  االربادأف  اعتربنا . و"1األخرى الدوؿ
 ضماف( واػبارجي الداخلي احمليط يف االستقرار عن إقليمية قوة أنو باعتبار مسؤوؿ أنو على نفسو يقدـ الذي

 .2اؼبنطقة ىذه يف واالستقرار األمن نشر وواجب الداخلي، ألمنو ضرورة يبثل الذي اعبوار استقرار
 .UPMمن أجل المتوسط  االتحادالمطلب الثالث:  

 أثناء * Nicolas Sarkozyنيكوال ساركوزي  األسبقجاء هبا الرئيس الفرنسي  متوسطي اربادقياـ فكرة 
 اغبوار أف فيو أعلن أين 2007فيفري 7 يف تولوف دبدينة خطاب يف 2007 فيفري 7 يف االنتخابية ضبلتو

 كاف اإلخفاؽ ىذا وبأف ،3أىدافو إقباز يف أخفق قد برشلونة يف سنة عشرة اثنتا قبل بدأ الذي متوسطي-األورو
 :بقوؿ -اعبنوب أنبية على منو إشارة يف– خطابو يف ويضيف .الشرؽ يف كانت أوروبا أولوية دامت ما متوقعا

 الواقع في كانتا بينما الماضي، إلى الظهر تديراف أنهما ظنتا أوروبا وفرنسا فإف للمتوسط، الظهر بإدارة إنو"
 .4"الجنوب في أوروبا مستقبل ألف مستقبلهما، الظهر إلى تديراف

 سنة برشلونة مسار أطلقها اليت متوسطية-األورو الشراكة لتجربة قراءة على أطروحتو ساركوزي بٌت
 -تقديره حسب- تف مل شراكة اؼبتوسط، جانيب بُت 2010 حبلوؿ حر تبادؿ منطقة إلقامة سعيا 1995

                                                             
 .21،ص.2005اؼبكتبة العصرية، اعبزائر: ،األطلسيأوربا والحلف  الجزائر، البعد المتوسطي لألمن الجزائري: عبد النور بن عنًت،  1

2 Sven Biscop, « The European Security Strategy and the Neighborhood Policy: A New 
Starting Point for a Euro-Mediterranean Security Partnership? », in: Fulvio Attina, Rosa Rossi, 
Op.Cit., P.27. 
3 Thérèse Carolin Thasch, « The Project of a Union for the Mediterranean – Pursuing French 
Objectives through the Instrumentalisation of the Mare Nostrum », L’Europe en formation, N°. 
356, été 2010, P.55. 

 يف للداخلية وزير وىو ، Nicolas Sarkozy " ساركوزي" األسبق الفرنسي للرئيس خطاب يف كلمات شكل يف ألقيت كفكرة مرة أوؿ بدأت* 
 زيارتو خالؿ مث الفرنسية، الرئاسية االنتخابات عشية 06/02/2007 يف : أخرى مناسبات يف ؽبا ؿبتوى أدىن ربديد دوف دائما كعبارة كررىا مث ،07/02/2007

 أي) القادمة الفرنسية الدبلوماسية يف أساسيا ؿبورا باعتبارىا فرنسا سفراءأماـ  2007هناية أوت  يف أيضا مث التوايل، على 12/07/2007-11 يف وتونس للجزائر
 اؼبشروع بوالدة "احتفائي إعالف" دبثابة كانت اليت األخَتة احملطة وىي 27/10/2007 يف اؼبغربية طنجة دبدينة يف خطابو أخَتا مث ،(للجمهورية رئيسا انتخابو بعد
 .ؿبتواه لتفاصيل توضيح دوف

 .222-221ص ص. ،مرجع سابق بشارة خضر،  4
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 الوحدة درب على خطوات سار أورويب ارباد بُت اؼبنفرد السياؽ يف سقوطها أنبها لعل عوامل لعدة نظرا بوعودىا
 .1األمنية األوضاع مضطربة واألسواؽ، اؼبصاحل متنافرة جنوبية دوؿ وبُت االندماجية،

 ، وإسبانيا وإيطاليا فرنساصبعت كل من  روما يف عقدت ثالثية قمةعقدت  2007 ديسمرب 20 يف
 :أنبهاومت اإلتفاؽ على عدة قرارات  اؼبتوسطي، االرباد مبادرة على واإليطالية اإلسبانية االعًتاضاتواليت ناقشت 

 يتعلق يعد مل األمر أف أي ،"المتوسط أجل من االتحاد" إىل " المتوسطي االتحاد" من اؼبشروع تسمية تغيَت
 مع انتقلت الفكرة أف مث اؼبتوسط، يف واغبوار واالزدىار السالـ أجل من موحد جبهد بل للمتوسط، سياسي بارباد
 بُت الفصل على التأكيد إىل إضافة وإسبانيا، وإيطاليا لفرنسا مشًتكة مبادرة إىل "فرنسية فكرة" من روما نداء

 بشدة معارضا موقفا فرنسا ازباذ فرغم .األورويب االرباد إىل تركيا انضماـ ومشروع اؼبتوسط أجل من االرباد
 .*اؼبتوسط أجل من االرباد يف البراطها تشجيع مت أنو إال النضمامها،

الرئيس  الجتماع كاف 2008 مارس 02 بتاريخ فإنو اؼببادرة، حوؿ األؼبانية للشكوؾ هنائية وكنتيجة
 االرباد يتوسع بأف األوؿ تنازؿ عن أسفر أف ميركل أنجيال األؼبانيةاؼبستشارة ب ساركوزينيكوال  األسبقالفرنسي 

 .2األورويب االرباد بلداف كل يستوعب كي اؼبتوسط أجل من

 االرباد مشروع أف إال ،الطويلة األؼبانية -الفرنسية اؼبفاوضات عنو أسفرت الذي اؼببدئي االتفاؽ رغم
 من وحيد ملحق  2008مارس  14-13  يف اجمللس األورويب اؼبنعقد استخالصات إطار يف لو كاف اؼبتوسطي

 ،"المتوسطأجل  من االتحاد :برشلونة عملية :"جديد مسمى ربت ورد أنو ذلك من وأكثر أسطر طبسة
 الدوؿ يضم المتوسط أجل من اتحادمبدأ  على األوروبي االتحاد وافق:" كاآليت لو اؼبخصصة الفقرة وكانت

 األوروبي، االتحاد في أعضاء ليست التي للمتوسط والدوؿ المشاطئة األوروبي، االتحاد في األعضاء
سوؼ  لما الترتيبات تحديد أجل من الضرورية المقترحات لو تقدـ أف إلى المجلس المفوضية ويدعو

                                                             
 ،على الرابط التايل:20/04/2012طالع:تاريخ اال "،من أجل المتوسط االتحاد"   1

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CCC80E78-9BB9-49A799C0C26665EC1.htm 
 .255-253ص ص. ،مرجع سابق بشارة خضر،  2

 دوؿ : اؼبتوسط شرؽ ليبيا، تونس، اعبزائر، اؼبغرب، :عربية الربتغاؿ،،دوؿ إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، :أوربية دوؿ :اؼبتوسط قبد: غرب * بالنسبة للدوؿ اؼبعنية باؼبشروع،
 العربية، اعبامعة األوريب، االرباد :إسرائيل، ذبمعات و تركيا :دوؿ أخرى مصر، سوريا، لبناف، األردف، الفلسطينية، السلطة :عربية دوؿ اليوناف، قربص، مالطا، : أوربية
 .العريب اؼبغرب ارباد
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 Barcelona Process: Union for Theالمتوسط"  أجل من اتحاد :برشلونة "عملية نسميو:

Mediterranean  ،1"  2008 جويلية 13في  باريس في تنعقد سوؼ التي للقمة تحضيرا وذلك . 

 ليس "اؼبتوسط أجل من ارباد :برشلونة عملية" إىل اؼبتوسط أجل من االرباد من االنتقاؿ أف اؼبالحظ
 إنعاشا سوى يكوف لن أنو على اؼبفوضية وتأكيد األورويب، اغبضن يف للمشروع إدماج إنو بسيط، لفظي ربوؿ ؾبرد

 خالؿ ومن .برشلونة عملية يف جديدة روح نفخ طريق عن ملموسة، حقائق إىل أىدافها لتحويل برشلونة لعملية
 ."متوسطية-األورو للعالقات الفقري العمود" باعتبارىا برشلونة إطار صالحية على اإلصرار

 اؼبؤسسايت لإلطار مقدمة عن أعلن  2008نوفمرب  4-3 يف الوزاري مرسيليا الجتماع النهائي البياف
 منطقة األوسط الشرؽ منطقة جعل أجل من ستعمل األطراؼ أف إىل وإشارتو اؼبتوسط، أجل من لالرباد  اعبديد
 2009 لعاـ التعاوف دبجاالت قائمة البياف يضع كما السالـ، عملية ودعم الشامل، الدمار أسلحة من خالية

 الربؼباف دور تقويةضرورة  2008جويلية  13. ليضيف بياف باريس يف 2اإلقليمي اؼبستوى ذات وباؼبشاريع

 ،"مشاريع ارباد" اؼبتوسط أجل من االرباد وجعل *Anna Lindt ليندت أنا مؤسسة ومساندة متوسطي،-األورو
 إقليمية إضافية مشاريع خالؿ من للمواطنُت وواضحة "ومرئية ملموسية أكثر" عالقات هتيئة يتم الغاية  وؽبذه
 .3اإلقليمية ودوف

 واليت اؼبشروع، ذابه اتهمبادر وراء تقف واليت ا،تهذا فرنسا زبص اليت الذاتية االعتبارات عن النظر بغض
 يتوافق اؼبتوسط، دبنطقة متميزا ؽبا دورا تكسب أف أجل من وسعيها فرنسا حبث مفادىا فكرة حوؿ ؾبملها تدور

 مل واليت القائمة األطر مع تشابكها اؼببادرة ىذه عن يالحظ الذي فإف ،4 فيها األمريكية مع السياسة يتعارض وال
                                                             

1 Szilagyi Istvan, « The Barcelona Process Revisited and the SBH Presidency », European and 
Regional Studies, Vol.1, N°. 2, 2010,  P.213. 

 : على الرابط التايل أنظر على البياف، لالطالع  2
www.medemip.eu/CMS/.../690e15b3-e4b3-4266-b836-705a57011fb4.pdf 

 .Anna Lindt ليندت أناىي   سابقة سويدية وزيرة اسم ربمل ،اإلسكندرية يف مقرىا الثقافات، غبوار متوسطية-أورو مؤسسة* 

 أنظر على الرابط التايل: على البياف، لالطالع  3
http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/07/0713_declaration_de_paris/Joint_declaration 
_of_the_Paris_summit_for_the_Mediterranean-EN.pdf  

 ،على الرابط التايل:10/06/2012: االطالعتاريخ ،"ساركوزي سياسة في المتوسطي االتحاد أبعاد" حسُت، خليل  4
http://www.drkhplilhussein.maktobblog.com/777475 
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 ومنها األىداؼ، وتداخل العضوية، نطاؽ اختالؼ فمع .اآلف حىت الفرنسي الرئيس من كاؼ باىتماـ ربظى
 هتدؼ اليت برشلونة ؿبل اؼبتوسط ذبمع إحالؿ يتم ىل بعد الواضح من فليس اغبرة، للتجارة منطقة إنشاء ىدؼ

 اإلضافية اؼبؤسسية اآلليات تقتصر ىل وكذلك ،؟ 2010 عاـ حبلوؿ دوؽبا بُت حرة ذبارة منطقة إقامة إىل
 أـ برشلونة؟ مسار دوؿ وتستبعد اؼبعنية اؼبتوسط ذبمع دوؿ على الرئاسي اجمللس و الدورية القمة خاصة اؼبقًتحة،

 لدوؿ اؼبوجهة وتلك اؼبتوسط، ذباه األوربية السياسات بُت الفصل إىل أوربّيا تبّنيو حالة يف يهدؼ اؼبتوسط ارباد أف
 1.؟ اعبديد اعبوار مبادرة إطار يف والبلقاف أوربا شرؽ

 لو يظهرا أف ؽبما كاف ما اتهذا "الجوارية السياسة"و "المتوسطي االتحاد" من كليبكن القوؿ أف  
 اؼبسار ىذا فشل على دليل ميالدنبا إف بل .تطلعاتو ربقيق ويف أىدافو ذبسيد يف قباحا برشلونة مسار عرؼ

 والقطاعات االتلمجا كافة يشمل الشراكة حبجم فمشروع .مصداقيتو وتراجع فعاليتو نقصاف وعلى وضعفو
 بدليل .يكتنفو الذي الفشل أو اعبمود واقع لوال منو، مشولية وأقل مشاهبة دبشاريع يُتخطى أف لو كاف ما اؽبامة،

 "دغوزاف فرانسوا جوف" الباحث ذلك إىل يشَت وكما ، ،أكد2005نوفمرب  يف اؼبنعقد "العاشر برشلونة لقاء" أف

Jean François Daguzan  "2"شللو على ولكن اؼبسار، بعث إعادة على ليس.  

 األخَتة، ىذه فشل تؤكد ما بقدر برشلونة، ندوة عن اؼبنبثقة االتفاقات تلت اليت اؼببادرات ؾبموع إف
 باالستقطاب اؼبتعلق اعبانب ىذا يف األمريكية مثيلتها أماـ األوربية اؼببادرة قوة الدراسة نظر يف أيضا تؤكد ما بقدر

 أوريب مشروع" أي أوربا، من مبادرة تكوف ال أف ساركوزي ؽبا أراد واليت اؼبتوسط، دبنطقة االقتصادي والسياسي
 كافة مشروع" أو مبادرة، وإمبا ،"اعبوارية السياسة" ويف "اؼبتوسطية الشراكة" يف كما ،"اؼبتوسط دوؿ عليو توافق
  فيف دوفونتاف فيليب لالستثمار األوريب البنك رئيس نائب تعبَت حد على،األوربيوف  عليو اؼبتوسط يوافق دوؿ

Philippe de Fontaine Vive 3. امتدادا اؼبتوسط منطقة اعتبار إمكانية مدى أيضا وتؤكد جهة، من ىذا 
 ابه ربظى اليت األنبية مدى بدوره يكشف ما وىو .ككل األوربية للقارة وأمنية جغرافية وخلفية ألروبا اسًتاتيجيا

                                                             
 المرجع نفسو. 1

2 Jean François Daguzan, « L’Union Méditerranéenne ou la stratégie de l’électrochoc ? », Date de 
consultation 12/03/2012, disponible sur le lien suivant : 
 http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/notes//20071217.pdf. 
3 Nadjia Bouzghrane, « Union de la Méditerranée : le rêve brisé de l’Europe », Date de 
consultation : 20/06/2009, disponible sur le lien suivant : 
http:// www.elwatan.com /Union-de-la-Méditerranée-Le-rêve brisé de l’Europe. 
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 على ـبططاهتم و اسًتاتيجياهتم و سياساهتم يف وتاليا أوربا، يف القرار وصناع الساسة ـبيلة يف اؼبنطقة ىذه
 ـباطر أي من األوريب احمليط تأمُت : ىي واحدة خانة يف تصب كلها واليت وأىدافها، وأبعادىا أنواعها اختالؼ

 .1ونفوذه مصاغبو، قوتو، كيانو هتدد ؿبتملة

اؼبتوسطي شكل مشروعا وجو لتحقيق اؽبدفُت  االربادكما ال يفوتنا اإلشارة إىل أف بالنسبة لفرنسا فإف 
 التاليُت باألخص:

 ومركزىا ، جهة من االرباد داخل األوريب مركزىا دعم إىل يهدؼ أو يتعلق ؿبض فرنسي: الهدؼ األوؿ -
الفرنسي  الرئيس تصريح يؤكده الذي النحو وعلى ثانية، جهة من (أفريقيا ،اؼبتوسط ،أوربا شرؽ) اعبهوي-اإلقليمي
 إنو:" بقولو االنتخابية ضبلتو أثناء 2007فيفري  28 يف األخَتة ىذه اؼببادرة خبصوص صاحب ساركوزي األسبق

 بالسياسة سابقا نسميو كنا فيما التفكير إعادة علينا يتوجب  ىذا، المتوسطي االتحاد تطلعات خضم في
 .2"عظمى متوسطية كقوة مجددا نفسها ترى فرنسا إف (..) لفرنسا العربية

 األمريكي النفوذ تنامي مواجهة يف خارجيا األوريب الدور وبعث إحياء إعادة ىبص أوريب، :الثاني الهدؼ -
 منطقة يف ونفوذىا مصاغبها -األوربية الرؤية حسب– يهدد والذي لو، اعبواري احمليط ويف باؼبتوسط ووجوده
 اؼبشروع ىذا من ىدفو إف : نفسها اؼبناسبة يف ساركوزي الرئيس يقوؿ .خالصة ؽبا نفوذ منطقة تقليديا تعتربىا

 ىو يصبح أف العوؼبة عصر يف باستطاعتو الذي وأفريقيا، أوربا بُت كبَت ربالف ؿبور اؼبتوسط يصبح أف " أيضا
 جملدىا أوربا استعادة اؼبباشرة غَت دعوتو مربزا ويضيف ".وآسيا ألمريكا contre poids  موازية قوة اآلخر

 عددا جذب الذي اغبلم (..) اؼبتوسطي اغبلم إىل حباجة األوريب اغبلم إف :" بقولو نفوذىا منطقة يف االستعماري
 دبصر، بونابرت حلم كاف الذي اغبلم .فرنسا ملوؾ من وعددا اعبنوب، باذباه اؼبقدسة اإلمرباطورية أباطرة من

 .3"باؼبغرب Lyautey  *ليويت و باعبزائر، الثالث ونابليوف

                                                             
كلية  جامعة اعبزائر، ل شهادة الدكتوراه يف العالقات الدولية، اعبزائر،يأطروحة مقدمة لن ،البعد المتوسطي في السياسة الخارجية األمريكية واألوربية أعمر بوزيد، 1

 .172لعالقات الدولية،ص.قسم العلـو السياسية وا العلـو السياسية و اإلعالـ،
2 Nadjia Bouzghrane, «Union de la… », Op.cit. 
3 Ibid. 

 مارس -1916 ديسمرب) سابقا فرنسا دفاع ووزير الفرنسي اؼبارشاؿ مث اعبنراؿLuise Hubert Lyautey (1854-1934 :) ليوتي ىوبرت لويس *
 1912الفًتة اؼبمتدة من مارس  يف فيها فرنسي ؿبافظ كأوؿ ُنصِّب مث باؼبغرب، الثورة بقمع كلف  1907مارسيف  .االستعمارية فرنسا حروب يف شارؾ(  1917
 .1925إىل غاية 
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 (.5+5المطلب الرابع: حوار خمسة زائد خمسة )

 سنة للرباط زيارتو خالؿ ميتيراف فرانسوا األسبق الفرنسي الرئيس مبادرة إىل أصوؽبا يف الفكرة تعود
 تونس، اعبزائر، اؼبغربية، اؼبملكة يضم اؼبتوسط، لغرب والتعاوف األمن ؾبلس إنشاء مبادرة اقًتح عندما ، 1983

 الباردة اغبرب عز يف الثمانينيات خالؿ اؼبتوسط معطيات على تقـو فرنسية كمبادرة ، 1واسبانيا فرنسا ايطاليا،
 قاطرة لقيادة وايطاليا اسبانيا أقل وبدرجة فرنسا، تؤىل تارىبية خلفية وعلى األوريب، العريب اغبوار نتائج وضعف

 اعبزائر خاصة اؼبنطقة، دوؿ بعض من الًتحيب اؼببادرة تلق ومل أوىل، كمرحلة اؼبتوسط غرب يف والتعاوف األمن
 أقصت انهكو اؼببادرة، على اعًتضت حُت والقومية، اإليديولوجية من بشيء اػبارجية سياستها يف آنذاؾ احململة

 ".اإلسرائيلي العريب الصراع" قومية جوىرية دبسألة اكًتاثها عدـ وكذا ويوغسالفيا، ليبيا

توقفت بعد  1991الوزاري الثاين يف العاصمة اعبزائرية يف أكتوبر  الجتماعهاىذه اؼببادرة بعد عقدىا 
الذي كاف من اؼبزمع عقده يف تونس يف العاـ  االجتماعبُت الدوؿ الغربية وليبيا و ألغي  لوكربيذلك بسبب ألزمة 

 .2ليتم التخلي عن اؼببادرة يف خضم عملية برشلونة اؼبوايل،

مبادرة ميًتاف الرئيس الفرنسي السابق حركتها دوافع كثافة العالقات بُت  عبد النور بن عنًت بأفيرى 
، وىو فك اإلرتباط بُت حوضي اؼبتوسط الغريب والشرقي أخرإال أنو كاف ىناؾ مقصد  ضفيت غرب اؼبتوسط،
كما أف مسار برشلونة حسبو يبارس قوة جذب كبَتة على الفاعلُت الذين مل  اإلسرائيلي، –تفاديا للصراع العريب 

 .3، وؽبذا مل تسرع تسوية قضية لوكريب من تنشيط اجملموعةأضيقبإطار  اىتمامايبدوا 

يف لشبونة دبشاركة ليبية  اجتمعواعندما  2001أعضاء ىذه اجملموعة مل يلتقوا من جديد إال يف جانفي 
متوسطية  -األور ندوة مرسيليا انعقاد( أشهر من 03ادة تنشيط اجملموعة بعد حوايل ثالثة )ىذه اؼبرة. ولعل إع

 يعكس نوعا من خيبة األمل حياؿ عملية برشلونة.

 يبكن تلخيص العناصر اليت سرعت من عملية تنشيط ىذا اإلطار يف:

 .اػبيبة من عملية برشلونة 
                                                             

 .99مرجع سابق،ص. ،البعد المتوسطي لألمن الجزائري عبد النور بن عنًت،  1
 المرجع نفسو.  2
 .100ص.،المرجع نفسو  3
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 .)اؽبجرة )السرية 
  اإلسرائيلية. –توقف عملية السالـ الفلسطينية 
  2001سبتمرب  11تداعيات تفجَتات. 
  األوريب ظهره بعد توسعو شرقا. االربادخوؼ الدوؿ اؼبغاربية من أف يدير ؽبا 
 األوريب يف زبومو اعبنوبية(. االرباداألمريكي )إعادة سبوضع  -التنافس األوريب 

 نتائج يف للنظر 2001 جانفي 26 و 25 يومي اػبارجية لوزراء لقاءً  لشبونة العاصمة يف الربتغاؿ نظمت
 لوزراء الثالث يُعد لشبونة اجتماع فكاف ، 2001 جانفي 16 و 15 يومي بتونس اؼبنعقد التحضَتي االجتماع
 االجتماع نتائج على اؼبصادقة سبت لشبونة اجتماع ويف ، 1991 واعبزائر 1990 روما لقائي بعد اػبارجية

 الدورية اللقاءات على واغبفاظ اغبوار، بعث إعادة أنبية اجملموعة خارجية وزراء وشبن ، تونس يف اؼبنعقد التحضَتي
 الكربى، اؼبسائل حوؿ الرظبي غَت السياسي اغبوار ؼبواصلة الالتيٍت، القوس ودوؿ اؼبغاربية الدوؿ بُت بالتناوب
 .برشلونة مسار مع منافسة خلق عن بعيدا اإلنساين، والتبادؿ اؼبغاريب واالندماج واالقتصاد واالستقرار كاألمن

 بعث إعادة بعد الثاين أي اػبارجية لوزراء الرابع االجتماع انعقد ، 2002 ماي 30 و 29 يومي ويف
 اؼبتوسط يف واالستقرار كاألمن للنقاش، األساسية الدولية اؼبواضيع طرحت وفيو جديد، من اجملموعة مسار

 ىذا ضد العاؼبي والتجنيد الرؤية اتضاح بعد خاصة الدويل، اإلرىاب ومكافحة األوسط، الشرؽ يف و النزاع الغريب،
 ربديات اؼبغاريب، االقتصادي ،االندماج األمريكية اؼبتحدةبالواليات  2001سبتمرب  11 أحداث بعد التهديد
 .1الثقافات وحوار اؽبجرة مسائل اؼبغاربية، البلداف يف االستثمار العوؼبة،

 أف إال والتنوع واالختالؼ، بالتعدد تتمّيز اؼبتوسط غرب ضفيت وانشغاالت اىتمامات أف فيو، الشك فبا
 اؼببٍت اؼبشًتؾ، الرفاه و واالستقرار للسلم فضاءً  اؼبنطقة ىذه عبعل الرظبي غَت اؼبنتدى هبذا ؾبموعة أطراؼ سبسك

 يبقي اغبر، للتبادؿ متوسطية غرب منطقة إقامة يف والتدرّج واالقتصادية، واالجتماعية البشرية التنمية على

                                                             
1« Historique du dialogue 5+5 », Fondation Méditerranéenne des études Stratégiques(FMES), Date de 
consultation 12/03/2012, disponible sur le lien suivant :  
http://www FMES .com./ Historique du dialogue 5+5 . 
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 اؼبنتجات بعض أماـ األوربية األسواؽ فتح عدـ : مثل والتعاوف، التبادؿ ؾباالت بعض يف قائما االختالؼ
  .1(األشخاص تنقل/الرابعة اغبرية) اؽبجرة ومسألة (،خاصة الزراعية)

 إطار يف نشاطا األكثر والندوات الوزارية االجتماعات بُت من( دفاع 5+5يعد حوار طبسة زائد طبسة )
 بُت الشراكة عرب اؼبتوسط يف واالستقرار األمن تدعيم إىل اغباجة ألف ، اؼبتوسط، غربلدوؿ غرب اؼبتوسط  اغبوار
             اسًتاتيجية تغَّتات صاحبتها اليت الباردة، اغبرب هناية بعد كبَتا ربديّا تشكل باتت لو اؼبشاطئة الدوؿ

 الفرنسية جاءت اؼببادرة واإلقليمي الدويل السياؽ ىذا ففي التهديدات، من لكثَت صعود ورافقها جيوسياسية و
 مسار) األورومتوسطية الشراكة  إطار يف اؼبسجلة العثرات إىل البعض يرجعها اليت اؼببادرة وىي دفاع، 5+5

 عرب اإلقليمي واالستقرار األمن ؾباالت يف األوربية الًتتيبات ربريك إىل بفرنسا دفع الذي األمر (،برشلونة
 يف الغريب للمتوسط الضفتُت دوؿ بُت الشراكة دعم غباجة االستجابة ىو اؽبدؼ وكاف للتعاوف، عملية نشاطات

 .2اغبوار لتسهيل الضيق شكلو
 سنة كل يفّعل عمل ـبطط على يرتكز اؼببادرة، ىذه لو ُتؤسس الذي اؼبتعدد األمٍت التعاوف اؼبالحظ أف

 ىذه وتقـو الدفاع، لوزراء فبثلُت من تتكوف مديرة، عبنة طريق عن وينفذ اؼبتوسط، لغرب الدفاع وزراء طرؼ من
 :3ثالثة رئيسة ؾباالت يف للمجموعة اؼبستقبلية النشاطات حوؿ االقًتاحات وإنضاج بتكوين اللجنة

 اؼبتوسط، غرب هتدد اليت األخطار زبفيض إىل اجملاؿ ىذا يف التعاوف يهدؼ :المتوسط في البحرية المراقبة -
 ألغراض البحر استعماؿ وخاصة البحرية، اغبقوؽ تؤسس اليت اؼبالحة غبرية اؼبخالف االستعماؿ عن الناذبة

 تعزيز إىل يهدؼ كما باؼبمنوعات، االذبار و اؼبخدرات ونقل الصيد، ؼبناطق القانوين غَت واالستغالؿ إرىابية،
 .البحرية واغبوادث والغرؽ كالتلوث الكوارث حالة يف واالستجابة للوقاية التعاوف

 اؼبدنية والوسائل اإلمكانيات تكوف والزالزؿ والفيضانات كاغبرائق الكربى الكوارث حالة يف :المدنية الحماية -

 التنسيق عند وخاصة سريعا، التدخل يكوف حىت اؼبسلحة، القوات إقحاـ ضروريا يصبح وبالتايل كافية، غَت

                                                             
يف العلـو  اؼباجستَت،رسالة مقدمة لنيل شهادة 5+5حوار األمنية في المتوسط الغربي بعد نهاية الحرب الباردة دراسة حالة  الحوارات اليامُت بن سعدوف،  1

 .142،ص.2012-2011قسم العلـو السياسية والعالقات الدولية، كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية، جامعة اغباج ػبضر باتنة، السياسية،
2 Jean-Sylvestre Son Grenier, « l’union Pour La Méditerranée et ses impasses : Une Approche 
Géopolitique », Date de consultation : 20/05/2012, disponible sur le lien suivant : 

http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2863 
3 « Initiative 5+5 Défense », Date de consultation : 12/06/2011, disponible sur le lien suivant : 

http://www.defense gouv.fr/europe_de_la_défense/layout/set. 
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 وتبادؿ التعاوف العملية تتطلب كما ، الكارثة وتداعيات أثار من للحد األعضاء الدوؿ بقدرات واالستعانة

 .طرؼ كل وقدرات إمكانيات دبقارنة اؼبعارؼ

 التعاوف يتطلب واألمن 2001سبتمرب  11أحداث  من مستوحاة الفكرة :المتوسط في الجوي األمن -

 اؼبراكز بُت اؼبعلومات وتبادؿ واغبوار فبكن، فالتعاوف وقت أقصر يف القرار بازباذ يسمح حىت السريع، اإلقليمي

 .اعبوي اإلرىاب ذباه واػبسائر األخطار بتخفيض كفيل العسكرية

صبيعا من رسم اعبانب  تشًتؾ يف كوهنا اؼببادرات ؾبمل تلك يبكن القوؿ أف كخالصة للعناصر السابقة،

فبا يدؿ على أهنا ،األورويب و بأهنا الطرؼ اؼببادر هبا مع غياب كلي لألطراؼ اليت وصفت بأهنا "الشريكة" فيها 

دراؾ شؤوف اؼبنطقة يف  إرظبت لبسط اؽبيمنة انطالقا من أف الطرؼ األقوى يف اؼبعادلة ىو من يبلك حق اؼببادرة ب

إىل سياسات يكوف على الطرؼ األضعف اؼبتلقي ؽبا، القابل  اإلدراكاتتحويل تلك ب ، والقياـالنواحيكل 

 لشروطها و اؼبنفذ حملتواىا باعتبار أنو من يشًتط عليو الرضوخ يف اؼبعادلة.

و فبا يزيد األمر وضوحا اإلشارة إىل أف مضموف جدوؿ أعماؿ اجتماعات تلك اؼببادرات و مواعيد 

    بل تنفرد هبا األطراؼ اؼببادرة هبا ،ىا مل يكن البتة من الشؤوف اليت تشًتؾ يف ربديدىا األطراؼ اؼبعنية هباانعقاد

 .1و ىي الدوؿ األوروبية اؼبتنفذة يف سياؽ فرض السيطرة و/أو اؽبيمنة يف الفضاء اؼبتوسطي

 
 
 
 
 

                                                             
"، إشكالية األمن و القوة في العالقات الدولية، دراسة حالة المبادرات األمنية في غرب المتوسط و سلم القوى بين ضفتي المتوسطؿبمد سي بشَت،"   1

ماي  20- 19تيزي وزو، –جامعة مولود معمري  الدولية بين قوة القانوف و ىيمنة القوة"،"استعماؿ القوة في العالقات ورقة مقدمة للملتقى الوطٍت حوؿ 
2013. 
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 .1: شكل يبين أىم معالم األمن و ىيمنة القوة المكرسة من طرؼ أوربا03الشكل رقم 
 

 

 

 

 
                                                             

 توفر من معلومات. من إعداد الطالب وفق ما  1

 .اغبفاظ على سلم القوى لصاحل الطرؼ األوريب1

احتواء أية هتديدات ؽبا عالقة دبصادر يدرؾ الغرب  .2
 أهنا "مهددة ؼبصاغبو و ألمنو"

اغبفاظ الدائم على التفوؽ اإلسرائيلي سواء يف القوة  .3
 ةالصلبة أو اللينة و ذلك على صبيع األطراؼ العربي

العمل على بقاء األنظمة "الصديقة" يف اؼبنطقة يف  .4
إطار منطق االستقرار يف مقابل التامُت للفضاء 

 اؼبتوسطي

. الربط بُت األمن اؼبتوسطي واألمن 1
 األوريب.

 . اؼبزاوجة بُت األداة اإلقتصادية واألمنية.2

 . التتابع يف عملية طرح اؼببادرات األمنية.3

أطروحة التهديد القادـ من . تكريس 4
الضفة اعبنوبية للمتوسط وفق اإلدراكات 

 الغربية.

 إنعكاس

 ىيمنة القوة معالم األمن

أوروبا ترسم معالم األمن و تكرس ىيمنة 
 القوة.
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 المبحث الثالث: المغرب العربي: طرؼ فاعل أـ موضوع للهندسات األمنية في المتوسط.

يشكل اؼبغرب العريب بامتداده الساحلي نظاما إقليميا فرعيا عن اؼبركب األمٍت لغرب اؼبتوسط الذي ىو،            
. و للوقوؼ على الشؤوف األمنية للمنطقة فضاءيف نفس الوقت، فرع عن النظاـ اإلقليمي اؼبتوسطي األكرب منو 

دراكات الغرب إعلى ناحيتُت، األوىل منهما تشَت إىل  تؤكد 1اؼبغاربية، فإننا ال نكاد قبد إال دراسات غربية
الطريقة اؼبثلى يف عالج تلك التهديدات باؼببادرات اليت تأيت  ،و الثانيةللتهديدات األمنية ذات اؼبنشأ اؼبغاريب 

دبضموهنا و سياؽ ما تنسحب عليو من قضايا، و بصفة حصرية و كاملة، من اعبانب الغريب و بالتحديد من 
 . 2النافذة يف جنوب أوروبا، الضفة اؼبقابلة للمغرب العريبالدوؿ 

بالنسبة للمغرب العريب، فاف اؼبستويات اليت تسهم يف إدراؾ و من شبة ىندسة شؤوف األمن مع اعبانب          
 األورويب، ىي:

 (.Multilatéralالمطلب األوؿ: مستوى متعدد األطراؼ )

من اؼببادرات و اآلليات اؼبتعددة األطراؼ واليت ذبمع بُت ضفيت اؼبتوسط يف ىذا اؼبستوى تربز ؾبموعة  و      
 الشمالية واعبنوبية، وكلها مبادرات مصدرىا الطرؼ القوي وىو الطرؼ الغريب، وىنا قبد اؼببادرات واألطر التالية:

 المتوسطي: –الحوار األطلسي  .1

اؼبتوسطي" و الذي تعترب الدوؿ  يعرؼ بػ"اغبوارو ىي تلك يقودىا "حلف مشاؿ األطلسي" من خالؿ ما         
ىي  و بالتحديد إيطاليا و إسبانيا، اعبنوبية، أورباحيث قبد أف دوؿ  اؼبغاربية من األطراؼ اليت أدؾبت يف اغبوار،

.وسوؼ يكوف 3الشروع يف حوار مع دوؿ الضفة اعبنوبية باقًتاحاليت كانت وراء إطالؽ اؼببادرة اؼبتوسطية للحلف 
 العنصر ؿبل الدراسة يف الفصل الثالث. ىذا

                                                             

 أنظر على سبيل اؼبثاؿ: 1 
Jean François Coustilliere, « Les rapports Europe-Maghreb en matière de sécurité et de 
défense », in l’année du Maghreb, Edition 2005, Paris : CNRS Editions, 2007. 

 .المرجع نفسو ؿبمد سي بشَت، 2
3 Stephen Larrabee & Ali., NATO’s Mediterranean Initiative: Policy, Issues and Dilemmas, Santa 
Monica, Rand, 1998, P.51. 
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 :(OSCEمنظمة األمن و التعاوف في أوروبا ) .2

لكنها بدأت تتحدد  وفق مبوذج ىلسنكي ىي قديبة نوعا ما. فكرة مؤسبر لألمن والتعاوف يف اؼبتوسط          
 1989األوريب اؼبنعقد يف باريس يف ديسمرب  –الوزاري العريب  االجتماعفخالؿ  أكثر بعد سقوط جدار برلُت.

وزير اػبارجية اإليطايل جياين دي ميكليس أنو حاف الوقت لتوسيع روح ىلسنكي للمتوسط والشرؽ  اعترب
على الشركاء  1990. ولكن بعد عرض وزير اػبارجية اإلسباين نفس اؼبقًتح اإليطايل يف سبتمرب 1األوسط

فاترا، وىو األمر الذي دفع بإيطاليا و إسبانيا إىل إدراج أفكارنبا يف مقًتح واحد األوربيُت الذين كاف رّد فعلهم 
 .19902أكتوبر -باؼبا اإلسبانية بُت سبتمرب نتوضاحتعرض على مؤسبر األمن والتعاوف يف أوربا الذي 

أف تعترب نفسها يف امن  تقـو على فكرة ؿبورية و ىي انو ال يبكن ألوربا اإلسبانية، –الورقة اإليطالية          
 ثالثةحدد اؼبؤسبر اؼبقًتح وفق  و مادامت الفوارؽ اإلقتصادية و السكانية وعلى مستوى القيم تتعمق يف اؼبتوسط،

 :3(، وىي كالتايل*عمال بسالؿ ىلسنكي الثالثأبعاد )

تدابَت  ثقة عسكرية،بناء إجراءات  : هتدؼ إىل ربفيز مناخ وفاؽ عرب مدونة سلوؾ سياسية،السلة األمنية -
 األسلحة. انتشارنظاـ عدـ  –ويف وقت الحق  –مصاغبة 

أكثر  وكذا إدارة مشًتكة لتدفقات  اقتصادي: هتدؼ باألساس إىل تشجيع مبو وتعاوف السلة اإلقتصادية -
 مشاؿ.–اؽبجرة جنوب 

 : تسعى على بعث حوار الثقافات و التوفيق بُت القيم.السلة اإلنسانية -

 

 
                                                             

 .101،ص.مرجع سابق الذكر لألمن اعبزائري،البعد اؼبتوسطي  عبد النور بن عنًت،  1
2 Victor – Yves Ghebali, L’OSCE dans l’Europe post-communiste 1990-1996 : vers une identité 
européenne de sécurité, Bruxelles : Bruylant, 1996, P.137. 

 إىل اؼبشاركة الدوؿ دعا لذلك اؼبتوسطي، األورويب واألمن األمن بُت الوثيقة بالعالقة وأقر اؼبتوسط، يف األمن مسائل والذي مت فيو مناقشة 1975مسار ىلسنكي * 
 مع واغبوار االتصاالت وتعميق توسيع عن باغبديث ذلك أبعد من إىل .وذىب اؼبتوسط منطقة يف واالستقرار األمن ترقية هبدؼ الدوؿ اؼبتوسطية مع عالقتها تقوية
 األمن". وتدعيم اؼبنطقة؛ يف اؼبسلحة القوات زبفيض السلم؛ يف اؼبسانبة" يف سبيل اؼبتوسطية الدوؿ

3 Ibid, PP. 138-139. 
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 :1، من أنبهاانتقاداتاإليطايل إىل عدة  - اؼبقًتح اإلسباينتعرض 

 الشرؽ األوسط  تكليف مؤسبر األمن والتعاوف يف اؼبتوسط مهمة معاعبة مشاكل اؼبتوسط، من غَت الواقعي
 واػبليج العريب يف الوقت نفسو.

 ،زبص عالقات  اليت صممت خصيصا ألوربا وغباجيات معينة التشكيك يف إمكانية تطبيق عملية ىلسنكي
 على مثل ىذا اإلقليم اعبيوسياسي )اؼبتوسط(. غرب،–شرؽ 

  صمم  –مؤسبر األمن والتعاوف يف اؼبتوسط يف أوربا كانت مهمتو معاعبة مشاكل ذات صبغة إيديولوجية أساسا
بينما اؼبؤسبر اؼبتوسطي فهو مكلف دبعاعبة فوارؽ إقتصادية  –لتجاوز التقسيم اؼبصطنع لقارة متجانسة ثقافيا 

 اػبليج العريب ،العراؽ، -الصحراء الغربية لبناف، –صراعات قائمة يف جو صراعي )  برزمث أنو  وثقافية حقيقية،
 اإلسرائيلي(،بينما رأت عملية ىلسنكي النور يف ظل إستقرار ميز أوربا. –الصراع العريب 

اإليطايل؟،ىناؾ صبلة من الدوافع واليت تفسر جزئيا  –فع اغبقيقية الكامنة وراء اؼبقًتح اإلسباين ىي الدوا لكن ما
 :2بعض الدوؿ الغربية عليو اعًتاضسبب 

 ،فكانت اغباجة إلطار إقليمي  اؽبجرة اؼبغاربية على أوربا والنمو السكاين اؽبائل على الضفة اعبنوبية للمتوسط
 ؼبواجهة اؼبشكلة.

  األوربية عرب اعباليات اؼبغاربية. امتداداهتانشاط اغبركات اإلسالمية يف اؼبغرب العريب و 
 ،ذلك أف إسبانيا و إيطاليا تريداف منافسة فرنسا على الدور الريادي يف  التنافس يف اؼبتوسط بُت الدوؿ األوربية

 .*حوض اؼبتوسط

 قرار وازباذ منظمة، إىل اؼبؤسبر بتحويل وذلك الفت، تغيَت عن أعلن 1994 باجملر** بودابست مؤسبر يف
 االتصاالت تطوير قصد ،اجمللس داخل اػبرباء مستوى على رظبية غَت اتصاؿ ؾبموعة بوضع اؼبتوسط، ىبص

                                                             
1 Ibid,PP. 138-137  . 

النرويج  الربتغاؿ، لوكسمبورغ، فرنسا، يوغسالفيا، رومانيا، مالطا، قربص، اإليطايل يف صورة كل من : –ىناؾ بعض الدوؿ الغربية اليت وافقت على اؼبقًتح اإلسباين   2
فبالنسبة إىل الواليات اؼبتحدة األمريكية فإهنا اعًتضت على فكرة مؤسبر  السوفيايت سابقا، ولكن الواليات اؼبتحدة األمريكية و بريطانيا و أؼبانيا اعًتضت عليو. واالرباد

 كما رفضت إحتماؿ مشاركة ليبيا يف اؼبؤسبر اؼبتوسطي. ،حبري قد يعرض وجود أسطوؽبا السادس يف اؼبنطقة للخطر ويعوؽ اؼبرونة العملياتية للحلف األطلسي
)بضغط أؼباين( على  * فرنسا ىي السباقة يف إطالؽ مبادرة متوسطية و إف كانت أضيق جغرافيا. فهذا التنافس ال يبنع التنسيق بينها للحد من توجو أوربا شرقا

ىذا ما يفسر رفض أؼبانيا لفكرة مؤسبر متوسطي خوفا من أف يكوف ذلك على حساب أوربا حساب اؼبتوسط الذي ىو أيضا البيئة الطبيعية لدوؿ جنوب أوربا. و 
 الشرقية اليت ىي أولويتها القصوى ونفس األمر ينطبق على الواليات اؼبتحدة األمريكية.

 .منظمة إىل اؼبؤسبر دبوجبو  وبّوؿ 1995 جانفي 1 من بداية مؤسسايت تغيَت إحداث القمة ىذه ** قررت
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 شأنو من ما كل وتشجيع اؼبشًتؾ، االىتماـ ذات اؼبواضيع حوؿ واألفكار للمعلومات أفضل تبادؿ لتمكُت
 . 1وترقيتها للثقة التأسيس

 االقًتاحات من ؾبموعة قدمت وفيها ، 1995 منذ االتصاؿ ؾبموعة لقاءات بدأت ذلك على وبناء
 ؾباالت، عدة يف وتدعيمها الشريكة اؼبتوسطية والدوؿ أوربا يف والتعاوف األمن منظمة بُت اغبوار لتعزيز واألفكار

 يف الشريكة الست اؼبتوسطية بالدوؿ اؼبنظمة دوؿ التقاء فرصة بتوفر تسمح االتصاؿ ؾبموعة مداوالت أف كما
 الطرفُت وتشغل هتم اليت واؼبواضيع اؼبسائل عديد حوؿ األفكار وتبادؿ واغبوار للمناقشة واحدة، طاولة حوؿ اغبوار
 والقوات العسكرية النشاطات عن الكشف خالؿ من الثقة، لبناء مالئمة أجواء لتوفَت اؼبتوسط، ضفيت على

 اؼبنظمة بُت تعقد اليت االجتماعات يف اغبوار ؾباؿ وتوسيع التسلح، وأنظمة العسكرية القدرات و اؼبسلحة
 2.اإلنسانية االقتصادية، العسكرية، السياسية، القضايا لتشمل اؼبتوسطُت، وشركائها

 مع نشاطاهتم و اقًتاحاهتم أف اعبنوبية ىو اؼبتوسطية األطراؼ تفاعل علىلعل أىم ما يبكن تسجيلو 
  نادرا إال صباعية مطالب/باقًتاحات تقدموا وأف وبصل مل إذ ،(1منفردة ) اؼبنظمة + معظمها يف كانت اؼبنظمة

 .3اؼبنظمة مع احملدودة عالقتهم عن دافعوا عندما بوداست قمةعلى غرار 
 أوربا الغربية مع الدوؿ المتوسطية: اتحادحوار  .3

أوربا الغربية و الدوؿ  اربادبرتغايل من اجل إقامة  حوار أمٍت بُت  القًتاحكاف ىذا اغبوار ذبسيدا    
 استبعادفيما مت  إسرائيل و األردف. إليو كل من مصر، انضمتمث  موريتانيا و تونس، اؼبغرب، اعبزائر، اؼبتوسطية:

 .4ليبيا بسبب أزمة لوكريب

 ورغم .اعبديدة اإلسرائيلية-العربية العالقات آفاؽ إطار يف صمم إسرائيل ؽبذا اغبوار يبُت أنو انضماـإف    
 وذبسيده، بلورتو يف كثَتا سانبت اإلسرائيلية- العربية السالـ عملية أف إال إطالقو، يف الباردة اغبرب هناية مسانبة

 الغريب القسم مع اغبوار على تركز السابق يف كانت واليت خاصة، بصفة اعبنوبية أوروبا تصور يف تطورا وأحدثت
                                                             

1 Abela Elizabeth, « OSCE’s Mediterranean activities », in: Martin Ortega, The future of the 
Euro-Mediterranean Security dialogue, Paris: Institute for Security Studies-Western European 
Union, 2000, P. 07. 

2
 .185،ص.المرجع السابق ،عبد النور بن عنًت  

3 Abela Elizabeth, Op.Cit., P.12. 
4 Fernanda Faria, «  The Mediterranean : A New priority in Portuguese policy », Mediterranean 
Politics, Vol.1, N°.20, Automne 1996, P .221. 



  الفصل الثاني: اهلندسة األمنية يف البحر األبيض املتوسط: املضامني والفواعل

 

149 
 

أمنية  منطقة للمتوسطتعيد النظر للمتوسط على أنو   أوروبا جعل ما وىو األوسط، الشرؽ ألزمة تفاديا للمتوسط
 .1واحدة

 تبادؿ بغرض اؼبتوسطية بالدوؿ االجتماع تقرر حيث "،بًتسربغ" مهمات أساس علىمت بناءه  اغبوار ىذا   
 تعليمات "بًتسربغ" لقاء خالؿ اؼبؤسسة ىذه وزراء وأعطى. 2السالـ حفظ عمليات ىبص فيما النظر وجهات
 سبحور 1994 يف لكسمبورغ إىل االرباد مقر نقل وبعد اؼبغاربية، الدوؿ مع حوار يف للبدء لالرباد العامة لألمانة
 اؼبنطقة؛ استقرار يف اؼبسانبة :ىي األىداؼ من ؾبموعة لو وسطرت اؼبتوسط، يف األمن قضايا حوؿ اغبوار

 النزاعات وفض اؼبتبادلة؛ الثقة إجراءات تقوية للتهديد؛ اػباطئة لإلدراكات تفاديا العسكرية النشاطات شفافية
 .3الشامل الدمار أسلحة انتشار من اغبد على والعمل السلمية بالوسائل

 االرباد قاـ العسكرية هتديدا ألمنها، االربادبالنسبة للدوؿ اؼبعنية باغبوار واليت رأت يف ربركات ونشاطات    
 يف عسكرية مناورات غبضور عنها فبثلُت إلرساؿ العربية الدوؿ بعض بدعوة النشاطات ىذه شرح وبغرض
 ( تونس مصر، اعبزائر، اؼبغرب، من) مراقبوف الصدد ىذا يف حضر حيث ،االرباد قوات هبا تقـو اؼبتوسط
  حوؿ أساسا سبحورت واليت اإليطالية، – الفرنسية اإلسبانية، "Tramonta 94 " "  94ترامونتا" مناورات
 .4ُتأوروبي رعايا إلجالء عمليات

على الرغم من أف اغبوار ساىم جبدية يف بناء نوع من إجراءات الثقة بُت ضفيت اؼبتوسط وشكل إطار    
                                         Euroforإال أف تشكيل قوات "األوروفور"  للتشاور والتواصل بُت األوربيُت واؼبتوسطيُت،

 يعكس ما اؽبجومية، اؼبقاربة األوروبية األمنية اؼبقاربات استبعاد لعدـ إشارة عرب عن  Euromafor"األورمافور" و
 .العسكري غَتو  العسكري بشقيو لألمن اؼبوسع اؼبفهـو على تعتمد ؼبقاربة األورويب االرباد تبٍت

                                                             
 .185،ص.المرجع السابق ،عبد النور بن عنًت  1

2 Fred Tanner, « An Emerging Security Agenda for the Mediterranean », Mediterranean Politics, 
N°.3, winter 1996, P. 290. 

3
 سبتمرب،31 :العدد التوثيق، و البحث و االسًتاتيجية الدراسات مركز :بَتوت األوسط، شؤوف ، "العربي األمن و األوروبي الدفاع" ، عنًت، النور بن عبد  

 .39،ص.1997
4 Fernanda Faria, et Alvaro Vasconcelos, « La sécurité dans le Nord de l'Afrique : équivoques et 
Réalités », Cahiers de Chaillot, Paris, N°. 25, Septembre 1996, P.22. 
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نوفمرب  دبرسيليا اجتماعو يف وقرر اغبوار، ؾبموعة حل على أقدـ أوروبا الغربية الرباد الوزاري اجمللس أف إال   
 اؼبعنية، والدوؿ األورويب االرباد بُت السياسي للحوار إطار إىل ليتحوؿ اؼبتوسطية، الدوؿ مع اغبوار إهناء 2001

 وظائف وإدماج "ونيس أمسًتداـ :"معاىديت من كل بعد األورويب لالرباد اؼبؤسساتية للتحوالت تبعا كاف وذلك
 وأصبح ،األورويب االرباد إىل اؼبنظمة من العملياتية والوظائف العسكرية الصالحيات ونقل الغربية أوروبا ارباد

 . 1برشلونة عملية يف اؼبنخرطة اؼبتوسطية البلداف مع األمٍت اغبوار يتوىل التحوالت ىذه دبوجب األورويب االرباد

 :( PESDاألوروبية للدفاع و األمن )السياسة  .4

ال يتجزأ من اؼبنطقة ككل  احيث تعترب نفسها جزء ،النظرة األوروبية مستمدة من نظرة راسخة يف ذاكرهتا    
بل تارة قبدىا تسيطر عليها نظرة أعمق و أخطر فتعترب البحر األبيض اؼبتوسط ىو ملك ؽبا وتسميو كما كاف 

 (.Notre Mer) حبرنا سائدا أثناء اغبضارة اإلغريقية / الرومانية قديبا 

 اىتماـزيادة  أثر كبَت على الدويل اعبديدسقوط نظاـ الثنائية القطبية اؼبرنة و بروز مالمح النظاـ كاف ل   
أوروبا تعي جيدا أف  حيث أف .الدوؿ األوروبية عامة و الدوؿ اعبنوبية منها اؼبطلة على البحر على اػبصوص

فهي ال تريد أف تغض البصر عن أي  ،أمنها و استقرارىا مرتبط بصورة قوية دبدى استقرار وأمن اؼبنطقة ككل 
ال تريد أف تتجاوزىا  باختصارفهي  ،كاف لو عالقة بأمن و تقدـ ؾبتمعاهتا   إذاخاصة شيء وبدث يف اؼبنطقة 

 األحداث و التطورات بل تريد أف تتحكم يف كل صغَتة وكبَتة وتوجهها حسب إرادهتا وما ىبدـ مصاغبها .

وكانت دائما  ،قةاؼبنطأوروبا حاولت على مر الزمن أف تكوف دائما ىي اؼبركز أو احملور يف تسيَت أحداث     
مرورا باؼبرحلة  17ىذا واضحا منذ القرف  و كاف زبدمها.تستغل قوهتا وتقدمها لتنفيذ ما تريده وبالطريقة اليت 

االستعمارية وكذلك اؼبرحلة اليت تلتها حيث قبدىا استعمرت وبطريقة مباشرة كل الدوؿ اليت تقع يف الضفة 
ا جاءت مرحلة و ؼب .2حضاراهتاوفرقت وحدة شعوهبا وطمست مقومات اعبنوبية للبحر واستغلت ثرواهتا الطبيعية 

كما وجدت   ؽبا.استقالؿ ىذه الدوؿ وجدت نفسها تتخبط يف مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية ال هناية 
 اوضعأف زبلق إىل حد ما من الدوؿ االستعمارية . وهبذا نقوؿ أف أوروبا استطاعت  إىلنفسها تابعة يف كل شيء 

                                                             
 .165،ص.مرجع سابق الذكر ،البعد المتوسطي لألمن الجزائري ،عبد النور بن عنًت  1
 "،واقع وآفاؽ :الجزائر واألمن في المتوسطمداخلة مقدمة يف اؼبلتقى الدويل حوؿ " "،األمنية في منطقة البحر األبيض المتوسط المسألة" ،مصطفى ينوف  2

  .5،ص.2008أفريل  29-30
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دىا غَت مستعدة سباما ىذا الوضع ىبدمها يف كل شيء وعليو قب ،يطبع عالقاهتا مع الدوؿ الضفة اعبنوبية  اقائم
 .فو مع التطورات اعباريةيبل بالعكس فهي تعمل جاىدة لتطويره وتكي ،لتغيَته أو التخلي عنو 

مرحلة قبل وبعد اغبرب  وب اؼبتوسطية،دوؿ اعبن اذباهيبكن التمييز بُت مرحلتُت فارقتُت للسياسة األوروبية    
 الباردة، ولكل مرحلة فبيزاهتا و سياساهتا اػباصة هبا.

 السياسة األوربية قبل نهاية الحرب الباردة: . أ

بتعاوف اقتصادي  دعموعلى الوضع القائم و  احملافظةالدوؿ األوربية  أىم ما ميز ىذه اؼبرحلة ىو ؿباولة   
، كما قبدىا تارة تقًتح بعض   ،ذباريوترصبت ىذه السياسة يف صبلة من اتفاقيات تعاوف اقتصادي وتبادؿ  مزعـو

 .اؼبساعدات اؼبالية والفنية

 السياسة األوربية بعد نهاية الحرب الباردة: . ب

يد اليت أفرزهتا هناية اغبرب الباردة وعلى رأسها بروز النظاـ العاؼبي اعبد يف خضم التحوالت الكربى   
بدأت الدوؿ األوروبية تغَت يف نظرهتا ومفهومها للمسألة  وىيمنة الواليات اؼبتحدة األمريكية على القوة العاؼبية،

األمنية يف منطقة البحر األبيض اؼبتوسط وكذلك يف طريقة تعاملها مع دوؿ الضفة اعبنوبية . لقد أصبح للدوؿ 
القوة مبٍت على القدرات العسكرية فقط بل يتعداه ليشمل فلم يعد أساس ىذه  ،األوروبية مفهـو جديد للقوة 

 1...عوامل ثقافية ،عوامل بيئية  ،وبصورة تصاعدية عوامل اقتصادية 

 والدفاع باألمن يتعلق فيما األوروبية االىتمامات الـز الذي اؼبطلب طرح أعيد الباردة اغبرب انتهاء بعد  
 Maastricht ماسًتىبت معاىدة فكاف أف حرصت (،األطلسي مشاؿ حلف) دفاعية أمنية منظمة أقوى داخل

Treaty 2األوروبية للوحدة األساسية اؼبتطلبات من أنو اعتبار على اؽبدؼ ىذا طرح على. 

 وجود وإمكانية األورويب االرباد مسؤوليةإىل  Maastricht Treaty فألوؿ مرة تشَت معاىدة ماسًتىبت  
 صياغة إعادة األورويب االرباد أعضاء طرؼ من فعل كردة احملاوالت ىذه وجاءت مشًتكة، ودفاعية أمنية سياسة

                                                             
1 Fatiha, M., Tayfur, « Security and Cooperation in the Mediterranean Perceptions », Journal of 
International Affairs, Vol. 5, N0.3, P.126. 

 .133 .ص ، 130 :عدد،ال 1997 جويلية ،الدولية السياسة ،"مدريد قمة بعد األوروبي والدفاع األمن"، األصفهاين نبيو   2
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 السوفييت االرباد يارهنا و الباردة اغبرب ايةهن طرحتها اليت اعبديدة اؼبستجدات مع تزامنا األورويب األمن وىندسة
 فالسياسة اعبديدة، اؼبرحلة لتلك الدويل والواقع التكيف أجل من وذلك اؼبرحلة تلك يف العامل أقطاب أقوى كأحد
 حيث عاـ، بشكل موحد أورويب قرار صنع عملية تواجو اليت التحديات أىم إحدى تعترب اؼبوحدة األوروبية األمنية
 إىل السياسية الوحدة ربقيق ومع مستقبال ستؤدي األوروبية األمنية السياسة أف على سًتىبتما معاىدة نصت
 .األوروبية موعةجملا لدوؿ موحدة دفاعية سياسة

 جديدة مهاـ إدخاؿ مت التنفيذ حيز 1999 عاـAmsterdam Treaty أمسًتداـ معاىدة دخوؿ وبعد  
 السالـ حفظ مهاـ اإلغاثة، عمليات :اؼبهاـ تلك تشمل حيث (،اػبامس الباب)األورويب االرباد اتفاقية يف

 فحفظ"االىتماـ بعُت وضعها األورويب االرباد على هبب واليت قضايا عدة جعل ما ىذا و...اإلنسانية والعمليات
 ، 1985 ىلسنكي واتفاؽ اؼبتحدة األمم ىيئة ؼبيثاؽ وفقا...اإلنساف حقوؽ وضباية الدوليُت، واألمن السالـ
 Crisisاألزمات"  إدارة "يف اؼببادرة عند اؼببادئ بتلك التقيد األورويب على االرباد يوجب 1990 باريس ميثاؽ

management ،1      الوقائية الدبلوماسية أوPreventive diplomacy. 

 :2ماسًتىبت اتفاقية من اػبامس البند خالؿ من حددت  األوربية األمنية السياسة أىداؼ   

 .باريس وميثاؽ ىلسنكي واتفاؽ اؼبتحدة األمم دبيثاؽ اقتداء الدوليُت، والسلم األمن حفظ على العمل -

 ربديات ومواجهة األوريب الداخلي األمن ترتيبات على اغبفاظ خالؿ من األوريب االرباد أسس على الدفاع -
 (. ...العسكرية التهديدات اؼبخدرات، اإلرىاب، :اعبديدة األمنية التهديدات) اػباصة األمنية البيئة

 .اؼبشًتكة القيم ضباية ضرورة على األوريب االرباد وحدات بُت اعبماعي التعهد -

 من أمسًتداـ معاىدة وتبنتو ماسًتىبت معاىدة عليو أكدت الذي األوريب ستقالؿاإل وصيانة ضباية ضرورة -
 ."ؿبتمل عتداءا أي أماـ األوريب رباداال ستقالؿا عن الدفاع وجوب خالؿ

 كاف أف فبعد ، الدويل النسق مست اليت بالتغَتات متغَتة كانت بل ثابتة تكن مل ىداؼاأل ىذه أف إال   
 أصبح الباردة اغبرب فًتة يف النووي والردع القوى توازف ربقيق حوؿ يتمحور األوريب ربادلال األمنية السياسة ىدؼ

                                                             
 .132ص.، 2001 العربية، الوحدة دراسات مركز لبناف: األوروبية، العربية والعالقات األوروبي االتحاد في القرار صنع را، هنفؤاد  و مصطفى كماؿ ؿبمد   1
 المرجع نفسو.  2
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 أوربا شرؽ من القادمة اؽبجرة) اؼبنظمة غَت و الشرعية غَت اعبماعية اؽبجرة من التخوؼ حوؿ بعدىا فيما يتمحور
 :حوؿ كذلك بعد فيما لَتكز (،إفريقيا مشاؿ و

 .اػبطَتة األمراض و لألوبئة للتصدي برامج و طرؽ وضع -

 .للقارات العابر اإلرىاب مكافحة -

 .البشر بأعضاء اؼبتاجرة ظاىرة نتشاراو  اؼبخدرات نتشارا من للحد مشًتكة ـبططات و برامج وضع -

      طارئ ألي متأىبة حالة يف يبقى دائما اإلقليم أف أساس على األمنية للسياسة العسكري البعد يقـو   
 دراساتو أحد يف Kenneth Waltz والتز كنيث الباحث يرى لذلك الداخلية، سيادتو يبس عسكري ديدهت أو

 تكوف و األماف، انعداـ و اػبوؼ من دائمة حالة تعيش الدولة أف  Force Serves "تخدـ القوة":ب اؼبعنونة
 الدوؿ خطط من دائما ربًتس أف هبب الدوؿ فإف ىكذا و بقائها، بتهديد اآلخرين قياـ احتماؿ من دائما قلقة

 الدويل التعاوف أشكاؿ من شكل أي يف أخرى جهة أي مع األوريب االرباد تعامل فإف لذلك وفقاو .األخرى
 ىذا من الغرض أف دبعٌت التعاوف ؽبذا التوزيع آلثار االنتباه ،هبب( ... ثقافية اقتصادية، عالقات ربالفات،)

 وبالتايل األمٍت باؼبأزؽ يعرؼ ما سيخلق القوة على اؼبستمر و الدائم والبحث القوة عن البحث ىو التعاوف
 .1أمن الال إىل سيؤدي القوة خالؿ من األمن عن فالبحث

 إقليمهم ضباية أجل من ىو واؽبجومية الدفاعية مهتقدرا مضاعفة من اؽبدؼ أف األوربيوف يرى ؽبذا   
 حسب لألمن تصور بناء خالؿ من والدويل، اإلقليمي اؼبستوى على مصاغبهم وضباية السياسية وحدودىم
              االسًتاتيجيات من ؾبموعة األوربية األمنية للسياسة العسكري البعد يتضمن لذلك األوربية اؼبعتقدات

 وفقا والتسلح العسكري اإلنفاؽ برامج على االعتماد يتم حيث األمن من مقبوؿ حد لتحقيق التكتيكات و
 داخل ختالؿاال وبصل ال حىت اؼبوحد األوريب اإلقليم داخل عليو اؼبتفق حدود يف ولكن لألمن دولة كل ؼبنظور
 .الواحد األوريب البيت

                                                             
يف العلـو السياسية زبصص  اؼباجستَترسالة مقدمة لنيل شهادة  ،األوربي من منظور أقطابو: التحديات والرىانات لالتحادالسياسة األمنية  بالؿ قريب،  1

 .56،ص.2011-2010قسم العلـو السياسية والعالقات الدولية، السياسية،كلية اغبقوؽ والعلـو  جامعة اغباج ػبضر، و عالقات دولية، باتنة، دبلوماسية
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( باإلضافة إىل مبادرة برشلونة PEVالسياسة األوروبية للجػػػػػػػػػػػوار )إضافة إىل األطر السابقة يبكن إضافة    
(، و كل تلك اؼببادرات تعمل وفق مسلكية إدراؾ التهديدات 2007اؼبتوسط )( و االرباد من أجل 1995)

 .1األمنيػػػػػة و اليت، بصفة دائمة، مصادرىا الضفة اعبنوبية للمتوسط الغريب، أي اؼبغرب العريب

 (.Bilatéralالمطلب الثاني:  مستوى ثنائي )

 .العامل العريب" )مثال(-اإلسباينأو اؼبنتدى "هبمع بُت طرفُت على غرار  "منظمة الفرانكفونية" )فرنسا(    

 هبا ىي: االىتماـفإف من أىم األسباب اليت دفعتنا إىل  للفرانكفونيةفبالنسبة 

 .أنبية العالقة بُت فرنسا و العامل العريب و عمقها التارىبي الطويل 
  اجملاالت و ال سيما يف اعبانب خطورة التحديات اليت تواجهها اؼبنطقة العربية يف الوقت الراىن يف شىت

 الثقايف.

 أرجاء:" صبيع الناطقُت بالفرنسية يف  باختصار( تعٍت La Francophonie) الفرانكفونيةإف كلمة    
العامل كافة"، ويعرفها قاموس الروس الفرنسي بأهنا: " التجمع الذي يضم الشعوب اؼبتكلمة باللغة 

عاـ  Onesime Recluse أونيسم ريكيلوو اعبغرايف الفرنسي وكاف أوؿ من وضع مفهومها ى .2الفرنسية"
لتعريف  ابتكرىابأهنا:" فكرة لسانية و عالقة جغرافية"، وكاف قد  1889ف وقد وصفها يف كتاباتو عاـ 1880

 .3ؾبموعة تستعمل الفرنسية بأشكاؿ ـبتلفة من األشخاص و البلداف"

و تأكيد أف  هتتم أساسا بتوثيق الروابط الثقافية بُت أعضائها و اؼبنتمُت إليها، الفرانكفونيةاؼبالحظ ىو أف    
، إال أف متغَتات السياسة العاؼبية يف  اللغة الفرنسية تعد جدار الصّد بوجو اؼبّد "األقبلوسكسوين" يف عامل اليـو

                                                             
 "،إشكالية األمن و القوة في العالقات الدولية، دراسة حالة المبادرات األمنية في غرب المتوسط و سلم القوى بين ضفتي المتوسطؿبمد سي بشَت،"   1

 .المرجع السابق
2 Le Petit Larousse (Dictionnaire), Paris : Larousse, 1989, P.437. 

 .33،ص.2000،ماي 255،العدد :23السنة : اؼبستقبل العريب، "،الفرانكوفونية و الفرنسيةبنسامل ضبيش،"   3
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مريكية من حيث ىي قطب عقد التسعينات من القرف اؼباضي، وال سيما مع بروز الواليات اؼبتحدة األ مطلع
 .1أبعادا سياسية و إقتصادية للفرانكفونيةجعلت فرنسا تضيف إىل البعد الثقايف  أوحد،

وكالة و اليت حلت ؿبل  1997اليت أنشأت سنة  (OIFالمنظمة الدولية للفرانكفونية )تنضوي ربت    
 :2،ؾبموعة من اؽبيئات أنبها1970اليت أنشأت ىي األخرى سنة  (ACCTالتعاوف الثقافي والتقني )

 ( الوكالة الدولية للفرانكفونيةAIF.) 
 ( الوكالة اعبامعية للفرانكفونيةAUF و تشمل أكثر من،)مؤسسة جامعية، ومدارس كبَتة، 400         

 و معامل و مراكز أحباث.
  العليا، وال سيما يف البالد اإلفريقية.جامعة سنجور باإلسكندرية، وهتدؼ إىل إعداد الكوادر 
 .اعبمعية الدولية لرؤساء البلديات يف البلداف الفرانكفونية 
 ( قناة التلفزيوف الدولية للفرانكفونيةTV5* اؼبوجهة إىل أكثر من )مليوف فرانكفوين. 300 

شغل صفة ثالث دوؿ ت ، منها( دولة55اؼبنظمة طبسة و طبسُت ) ، تضمو فضال عن ىذه اؽبيئات   
، مصر و موريتانيا، ما يعٍت انو من ضمن طبسة دوؿ مشكلة تونس، اؼبغربمراقب. ومن بُت ىذه الدوؿ قبد 

 للمتوسط الغريب ىناؾ أربعة دوؿ عضو يف ىذه اؼبنظمة.

 

                                                             
إلى العالم  االنتماءبأف  االقتناعإذا لم نتوصل إلى  و حسب، الفرنسيةليست ىي اللغة  الفرانكفونيةإف سبق للرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميًتاف أف قاؿ:"   1

 ,Le Monde "، أنظر يف :فإننا سنكوف قد فشلنا في العمل الذي بدأناه منذ سنوات عدة يمثل إضافة، و ثقافيا، إقتصادياسياسيا و  الفرانكفوني
Paris : 09 Février 1989. 

اإلمارات: مركز اإلمارات للدراسات و البحوث  ،المستقبلية واألفاؽفي المنطقة العربية : الواقع  الفرانكفونية وليد كاصد الزيدي،  2
 .25،ص.113،2006اإلسًتاتيجية،العدد:

          ( France 2: ) العامة القنوات بُت التعاوف شبرة ىي ،و1984 عاـ سنة أسست فقد العامل، زباطب اليت الفرانكفونية القنوات أىم( TV5) قناة تعد* 
 بالنسبة( INA) والبصري السمعي للبث القومي اؼبعهد و%  100 بنسبة الفرنسية للدولة فبلوكة قابضة شركة ىي و( Sofirad) السوفَتاد و ،(France3) و

 ىذه وتشًتؾ. كندا يف كويبك تلفزيونات ارباد و ،(RTBF) البلجيكي التلفزيوف و ،(SSR) العاـ السويسري التلفزيوف بُت كذلك و. الفرنسي اعبانب إىل
 .األخبار أو اإلرساؿ أو بالربامج تزويدىا طريق عن نشاطاهتا يف و(TV5) قناة رأظباؿ يف الشركات
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عدد  موقع اللغة الفرنسية لغات أخرى اللغة الرسمية البلد
 المؤسسات
التعليمية 

الفرنسية  
 في البلد

عدد الطلبة 
في التعليم 

 العالي

النسبة 
وعدد 
الطلبة 

الدارسين 
 بالفرنسية

نسبة التعليم 
 باللغة الفرنسية

 6500 %50 445.000 - لغة أجنبية ولغة ثانية الفرنسية العربية الجزائر

لهجات بربرية و  العربية المغرب
 الفرنسية

لغة التجارة       لغة ثانية،
، اإلدارة و 
 الدبلوماسية

31 240.000 70000 6% 

السونيكية         الوولفية، العربية موريتانيا
 و البوالرية

 - 3700 9690 1 لغة ثانية ولغة التعليم

 %80 - 112.634 11 لغة ثانية و لغة التجارة الفرنسية العربية تونس

 .1يبين واقع اللغة الفرنسية في دوؿ شماؿ إفريقيا )المتوسط الغربي( : جدوؿ04رقم  جدوؿال

 : األدوار المنوطة بكل طرؼ في "المركب األمني" لمنطقة غرب المتوسطالثالثالمطلب 

تكاد تلك اؼببادرات ذبمع على قائمة بالتهديدات اليت مصدرىا اؼبغرب العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، و ىي: اإلرىاب،          
و ىي كلها هتديدات ترى أوروبا بأهنا ربديات التهريب، اؽبجرة غَت الشرعية، عدـ االستقرار و الفشل السياسييػػن، 

ىي  دي فيهاؤ " ؽبا يف حوارات و مبادرات تالمصدرةؽبا على اؼبستوى األمٍت هبدر االىتماـ هبا بإشراؾ األطراؼ "
 " لتلك اؽبندسة األمنية.موضوعاالدور اؼبهندس و األطراؼ "اؼبصدرة" لتلك التهديدات "

لغرب اؼبتوسط، فاف مؤشرات عدة يبكن  2نوطة بكل طرؼ يف "اؼبركب األمٍت"للتدليل على األدوار اؼبو        
 االعتماد عليها، و ىي:

                                                             
1 « Etat de la Francophonie dans le Monde, Données 1999-2000 », Paris : La Documentation 
Française, 2001, P.471. 
 

 ، اؼبراجع التالية:(Complexes de sécuritéأنظر للتفصيل يف شرح مصطلح "اؼبركب األمٍت" )  2
Sihem Djerbi, « Les complexes conflictuels régionaux », in Fiche de l’IRSEM N°.5, Mai 2010, PP. 
1-2, date de consultation : 15/02/2011, disponible sur le lien suivant:  
 http://www.irsem.defense.gouv.fr    

http://www.irsem.defense.gouv.fr/
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: حيث، و كما سبق اإلشارة إليو، مع حالة عدـ التوازف بُت القوة االقتصادية لطرؼ مثل المؤشر االقتصاديأ. 
مليار  500مليار دوالر مع ؾبموعة دوؿ مغاربية ال يتعدى ناذبها اػباـ ؾبتمعة  2.000فرنسا بناتج خاـ يفوؽ 

يف جزء رئيس من  -النفط و الغاز –دوالر )مع اعتبار اعبزائر و ليبيا دوليتُت ريعيتُت، تعتمداف على الطاقة 
اؼبغاربية( من يرسم معامل  ميزانيتها(، كيف يبكن أف تكوف اؼبصاحل متجانسة و بالتايل من الطرفُت )فرنسا أو الدوؿ

 اؽبيمنة يف الفضاء اؼبتوسطي يف جانبو الغريب؟

على اعبهة اليت سبتلك أدوات  لالطالعسبيل الواردة يف اعبدوؿ أدناه على مؤشرات اؼبتمعنة للالقراءة  إف
القوى اؼبذكورة ربتل  د أف،قبو اؼبضطلعة بأداء دور اؽبيمنة عرب أداة القوة اللينة و بعدىا الصلب )الدفاعي(  التأثيػػػر

 ألسلحة مثال(.لفيو اؼبكانة اؼبتقدمة يف التصنيف )السوؽ العاؼبية 

(، فإننا قبد بأف 2050و  2030ستشرافية طويلة اؼبدى )و حىت عند الرجوع إىل الدراسات اإل
          ية بصفة خاصة. اؼبؤشرات ال تتحرؾ بل تزيد األمر تأكيدا من حيث امتالؾ أدوات التأثَت يف اؼبنطقة اؼبتوسط

ما  2050و تؤكد األرقاـ اؼبتوفرة أف االرباد األورويب )بدولو ؾبتمعة( سيكوف نصيبو من الدخل القومي يف حدود 
 .1مليار دوالر 38.514مليار دوالر، يف حُت سيكوف نصيب الواليات اؼبتحدة األمريكية:  9.146يربو عن 

الفارؽ اؼبوجود بُت القوى يف الفضاء اؼبتوسطي و لعل ذلك ما أدى إىل و تدؿ األرقاـ اؼبذكورة إىل مدى 
 .2( و ذلك يف عديد الدراسات اليت حبثت يف شؤونوFracturesوصفو بفضاء يسوده "االنقساـ اغباد" )

 

 

 

                                                             
1  Virginie Raisson & Robert Laffont, «2033, Atlas des futurs du Monde », date de consultation : 
12/01/2013, disponible sur le lien suivant : 
 http:// www.lepac.org /Atlas- des- futurs -du Monde.   

 أنظر يف دلك، على سبيل اؼبثاؿ:  2
Yves Lacoste, Géopolitique de la Méditerranée, Paris : Ed. Arman Colin, 2006, PP. 24-62 

http://www.lepac.org/


  الفصل الثاني: اهلندسة األمنية يف البحر األبيض املتوسط: املضامني والفواعل

 

158 
 

 االقتصاد السكاف 

 العدد

 )ماليين(

 المواليد

 النسبة لأللف

عدد المواليد       
     للمرأة                 

 الواحدة

الناتج 
القومي 
الخاـ 
)ماليير 

 الدوالرات(

نصيب السكاف 
من الناتج القومي 
 الخاـ )بالدوالر( 

الترتيب في سلم 
 التنمية البشرية

 (96) 0.716 2.161 162 3.1 27 82.9 مصر

 (63) 0.798 10.472 729 2.2 19 74.8 تركيا

 (81) 0.748 4.588 159 2.3 22 34.8 الجزائر

 (7) 0.955 46.016 2.865 2 13 63.4 فرنسا

 (14) 0.945 38.996 1.313 1.3 9 59.8 ايطاليا

 (11) 0.949 35.331 1.611 1.4 11 44.9 اسبانيا

 .1يبين تصنيف القوى في المنطقة المتوسطية  : جدوؿ05رقم  جدوؿال

برسم اؼببادرات األمنية من خالؿ و قد ذىب بعض اؼبنظرين إىل الربط بُت امتالؾ القوة و قدرة اؼببادرة 
ثنائية "اؽبيمنة/السيطرة" و اليت أدت بالقوى األوروبية، بوجو خاص، و بعد األزمة االقتصادية للسبعينيات إىل 

 . 2الًتكيز على الفضاء اؼبتوسطي و رسم "السياسة اؼبتوسطية"

اؽبيمنة  تفعيل و إدامةلضفة اعبنوبية للمتوسط ساىم يف و البنيوي اؼبوجود يف االضعف اؽبيكلي  كما أف

أو يف ظل رؤيتها من خالؿ ،الغربية )سواء يف ظل الرؤية للسيطرة/اؽبيمنة عرب األداة الصلبة: حلف مشاؿ األطلسي 

                                                             
1 F. Perrier, C. Bardot, G. Crouzet, « Moyen Orient et Maghreb », Repères, Pearson Éducation, 
France, Chapitre 7, P. 131. 
2 Fulvio Attina, « The Euro-Mediterranean Partnership Assessed : The Realist and Liberal 
Views», in European Foreign Affairs Review, Vol. 8, N0 .2, 2003 (PP. 181-200, P. 4 
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ية أو ما يعرؼ األداة الصلبة و/أو اللينة لالرباد األوروبػي أو األطراؼ الرئيسة يف معادلة القوة اؼبواجهة للضفة اعبنوب

و تتجلى مؤشرات الضعف اؽبيكلي  (.إسبانيابالفضاء الالتيٍت األورويب والذي تشًتؾ فيو فرنسا، ايطاليا، الربتغاؿ، 

الساحلي خاصة )موضوع -يف استمرار توقف طموحات القوة لدى األطراؼ الفاعلة يف النظاـ اإلقليمي اؼبغاريب

       ىنا( فبا يبكن الستمرار االستقطاب من قبل قوى الضفة الشمالية اؼببادرات األمنية، موضوع مثاؿ الدراسة 

 .1و خاصة يف اجملاؿ األمٍت

و لعل اؼبواجهة الوحيدة اليت قبد فيها إرادة مغاربية )و من قبل أطراؼ الضفة اعبنوبية عامة( ىي تلك 

 هة بُت إرادتُت:اؼبواجهة اليت تدرس يف إطار اؼبسلمة الواقعية يف العالقات الدولية، مواج

: تسعى إىل ربقيق ىدفُت من خالؿ أدوات القوة اليت سبتلكهػا، و نبا: احتالؿ موقع القوة يف األولى )أوروبية(

النظاـ االقتصادي العاؼبي و بالطبع يف فضاء النفوذ التقليدي ؽبا، أي الضفة اعبنوبية عامة و اؼبغاربية بصفة 

 .2قوة يف السياؽ العاؼبي للسيطرة/اؽبيمنةخاصة، و االنطالؽ إىل احتالؿ موقع 

: العمل على احتواء اؼبسلكية الثانية )من دوؿ الضفة الجنوبية عامة و من الطرؼ المغاربي بصفة خاصة(

 .3األوروبية للهيمنة و من االنفراد، من خالؿ سياؽ ثنائية السيطرة/اؽبيمنة، يف رسم اؼببادرات األمنية

، و امتالؾ فرنسا غبق (G8)دوؿ مثل فرنسا و ايطاليا إىل ؾبموعة الثماين الكبار : انتماءالمؤشر السياسي. ب

الفيتو يف ؾبلس األمن، باإلضافة إىل عضوية فرنسا يف النادي النووي، و ىي كلها أبعاد للقوة ال يبكن موازنتها من 

                                                             
1
  لك، على سبيل اؼبثاؿ:ذأنظر يف   

Abdenour  Benantar, « Comment expliquer un dispositif de blocage au Maghreb ? », disponible 
sur le lien suivant : http:// www.sedmed.org  

 "،الدولية، دراسة حالة المبادرات األمنية في غرب المتوسط و سلم القوى بين ضفتي المتوسطإشكالية األمن و القوة في العالقات ؿبمد سي بشَت،"   2
 .المرجع السابق

 
3 Fulvio Attina, Op. Cit., P. 15 

http://www.sedmed.org/
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اعبانب اؼبغاريب. و قد يضاؼ إىل ذلك الصورة النمطية اليت ما فتئت ترسم معامل العالقة بُت طريف اؼبعادلة يف 

 ضفيت اؼبتوسط.بُت حاد غرب اؼبتوسط، و متضمنة النقساـ 

ف يز  )االرباد األوريب( يف بناء مبوذج اندماجي دوؿ الضفة الشماليةقباح يتمثل باألساس يف : المؤشر الدولي. ت

ربع اإلنتاج اػباـ العاؼبي و يشكل القوة اللينة رقم واحد عاؼبيا باإلضافة إىل امتالؾ ىذا البناء االندماجي 

ؼبؤسسات تتحرؾ دبوجبها السياسة األوروبية يف صورة قطب دبصاحل ؿبددة و بآليات أثبتت قباعتها يف مواجهة 

     اؼبغريب الذي ال يسمح ببناء تنسيق سياسي-عبزائريعلى خلفية التنافس امازاؿ معطال وجامدا "ارباد مغاريب" 

 ، وكذا اػبالفات البينية بُت الدوؿ األعضاء.و أمٍت ؼبواجهة التنسيق األمٍت األورويب

: و ىو مؤشر يسمح بالتعرؼ على القدرة الدفاعية للطرؼ األورويب يف اؼبركب األمٍت المؤشر العسكري. ث

تسمح للطرؼ األقوى يف اؼبعادلة برسم معامل األمن يف منطقة تعترب امتدادا اؼبغاريب" و ىي قدرة -"اؼبتوسطي

الىتماماتو األمنية و لذلك فهو من يرسم معامل أمن ذلك اؼبركب من خالؿ اؼبؤسسات اليت سبق ذكرىا. و ال 

(( و أمريكيا )5+5يبكن ذباوز ىذا اؼبؤشر دوف ذكر "حلف مشاؿ األطلسي" و ذراعيو أوروبيا ) و ىو  ،األفريكـو

ما يزيد ما تقدـ تأكيدا يف معرفة من يرسم معامل األمن يف الفضاء اؼبتوسطي يف جانبو الغريب و من ىو موضوع 

 .1تلك اؽبندسة أي اؼبتلقي لشكل و مضموف تلك السياسية و ىو الطرؼ اؼبغاريب

 

 

 

                                                             
 السابق الذكر.المرجع  ؿبمد سي بشَت،  1
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 األمنية األوربية. المبحث الرابع: تبلور فكرة الحوار األمني في المتوسط وتطور السياسة

 المطلب األوؿ: التحوالت األمنية في منطقة البحر المتوسط في فترة مابعد الحرب الباردة.

 يعاجل اؼبتوسطية، األمنية البيئة على اؼبختلفة بانعكاساهتا البارة اغبرب هناية بعد األورويب االرباد أصبح
 اؼبنطقة ذباه أوروبية سياسات تبٍت استدعى فبا ،"فعليا" إقليمية ومصطلحات دبنطق اؼبتوسطية القضايا و اؼبسائل
 يف الواردة السياسات ىذه سائدة، كانت اليت التقليدية التوازنات يف اغباصل االضطراب إفرازات مع التأقلم رباوؿ
 تكوف إقليمي متوسطي بناء إرساء إىل تسعى ،-لألمن الواسع باؼبفهـو أمٍت طابع ذات -متكاملة مبادرات شكل

 على "حكرا" اؼبتوسط ليبقى اعبيوسياسية، و اعبغرافية و التارىبية العوامل من للعديد نظرا فيو القائد صفة ألوروبا
 يفسر ما وىو أخرى، لقوى ؿبتمل تدخل أي من ربصينو إىل هتدؼ مركزية عملية إطار يف األوروبية السياسات

 .اؼبتوسط ذباه األوروبية األمنية اؼببادرات تعدد

 مواضيع على مث األوىل، بالدرجة األمٍت اعبانب على اؼبتوسط دبنطقة اىتمت اليت الدراسات معظم تركز
 اليت بالظاىرة -األخَتة السنوات خالؿ خاصة -التوجو ىذا ارتبط وقد،التجاري والتبادؿ االقتصادي التعاوف

 ظاىرة وىي الدولية، العالقات حقل يف االسًتاتيجيات و السياسات معظم توجو اليت البوصلة اليـو أصبحت
 عاملُت أهنما اعتبار على واعبغرافيا التاريخ تأثَت ربت تقع اليت اؼبناطق من يعترب اؼبتوسطي فاإلقليم .اإلرىاب
 كمجاؿ أو كمفهـو سواء ربديده مشكلة يطرح ما وىو العامل، يف منطقة أي أمن بيئة ربديد يف أساسيُت

 .جغرايف

 دوبراي من ينظروف ريجيو مورف دغارا مثل،و إنطالقا من ىذه اإلشكالية قبد أف ىناؾ من الكتاب 
 الباردة سانبت اغبرب و هناية واعبنوب، الشماؿ بُت حقيقية زبـو على أنو منطقة اؼبتوسط األبيض البحر غبوض

 .1الشرؽ خطر فيو زاؿ الذي الوقت يف مواجهة خط إىل اؼبتوسط ربوؿ أين اغبقيقة، ىذه كشف يف

 منطقة قبد أنو حيث الدويل، للنظاـ فعلي (الزالزؿ قياس جهاز) سيسموغراؼإىل حد ما   اؼبتوسط يبثل
( اػبصوص وجو على تركيا و اليوناف) اؼبتوسط منطقة كانت فبعدما .الشرقي اؼبعسكر باهنيار مباشرة بصفة تأثرت

                                                             
 اعبزائر، وآفاؽ، واقع اؼبتوسط يف  واألمن اعبزائر :الدويل اؼبلتقى ،"المتوسط في األمنية الترتيبات على وانعكاساتو األمن مفهـو في التحوؿ" ، خبوش مصطفى  1

 .8 ص. ، 2008 أفريل السياسية ، والعلـو اغبقوؽ كلية منتوري، جامعة قسنطينة،
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 مت الذي اؼبوقع التسعينات بداية مع أصبحت ، (1947 سنة تروماف مبدأ) االحتواء اسًتاتيجية لتطبيق مسرحا 
 . 1(أعقبتها اليت الًتتيبات و اػبليج حرب) اعبديد الدويل بالنظاـ يسمى ما ذبريب و إطالؽ عربه

 نظاـ بانعكاسات تأثرا اؼبناطق كأىم اؼبتوسط يبدو الباردة، اغبرب هناية من سنوات بعد أنو يالحظ و
       يتناسب ؼبا ووفقا الكربى القوى رؤى من انطالقا اعبيوسًتاتيجي الوضع ترتيب إعادة يشهد حيث القطبية، الثنائية

 .األمنية و أجندهتا

 حبر إليو على أنو ينظر قد كما ،2الفارسي اػبليج منو يبدأ الذي االمتداد أنو على اؼبتوسط إىل ينظر قد
 وفقا ربديده يتم حبر أنو  اؼبهم أف إال.Yves Lacoste 3الكوست  اييف اعبغرايف يرى كما بامتياز جيوبوليتيكي

 بصورة مرتبط واستقراره أمنو بأف جيدا يدرؾ الذي األورويب االرباد رأسها وعلى الكربى، القوى أمن ألجندات
 .ككل اؼبنطقة واستقرار أمن دبدى أساسية

 المطلب الثاني: السياسة األوربية في منطقة البحر المتوسط.

 األوريب اؼبنطقة اؼبتوسطية إىل منطقتُت جغرافيتُت نبا: االربادمع الدوؿ العربية يقسم  تعاملو يف

 األورويب االرباد بُت 1988 عاـ وقعت للتعاوف اتفاقية الطرفُت بُت العالقة ربكم حيث اػبليج، منطقة :األولى
 .اػبليجي التعاوف وؾبلس

 وتنقسم ،األوروبي لالتحاد المتوسطية بالسياسة يعرؼ إطار يف العالقة تلك وتنتظم اؼبتوسطية، اؼبنطقة :الثانية
 :فرعية مناطق ثالث إىل اؼبنطقة تلك

 االرباد إىل انضمامهما قبل) مالطا و تركيا من كال وتضم اؼبتوسط البحر مشاؿ منطقة : المنطقة الفرعية األولى
 ا.سابق ويوغوسالفيا وقربص (،األورويب

                                                             
 .36،ص.2006 التوزيع، و للنشر الفكر دار اعبزائر: ،الباردة الحرب نهاية بعد المتوسط األبيض البحر حوض خبوش، مصطفى  1

2 Ian,O.Lesser, Mediterranean Security New Perspectives and Implications for USA, USA, Santa 
Monica : Rand Corporation, 1992, P.8.. 
3
 Yves Lacoste, « Géopolitique de la Méditerranée », date de consultation : 20/06/2012, 

disponible sur le lien suivant :  
http// :www.scienceshumaines.com/geopolitique-de-la-mediterranee-fr-15235.html 
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  .1وتونس اؼبغرب اعبزائر، من كال وتضم العريب اؼبغرب منطقة : الثانية الفرعية المنطقة

 والسػػلطة سػػوريا األردف، لبنػػاف، مصػػر، مػػن كػػل وتضػػم اؼبشػػرؽ منطقػػة : الثالثػػة الفرعيػػة المنطقػػة
  .2إسرائيل و الفلسطينية

 يقسم/هبزأ اؼبتوسط، األبيض البحر منطقة مع التعامل يف أوروبيا اؼبعتمد التقسيم ؽبذا وفقا أنو اؼبالحظ
 إقليم ولكل العريب، اؼبغرب دوؿ يضم غربي ومتوسط اؼبتوسطية اؼبشرؽ دوؿ يضم شرقي متوسط إىل األخَت ىذا

 غريب) اإلقليمُت كال يشكل و اػبارجية، األورويب االرباد توجهات يف األمنية و االقتصادية و السياسية أجندتو
 ضمن األورويب، االرباد مواجهة يف اؼبتوسط جنوب بدوؿ اؼبتوسطية الدراسات أدبيات يف يعرؼ ما (وشرقي
 أنو حيث ،"إقليمية الال اؼبرجعية" فرضية ضمن اؼبتوسط وقوع على ذلك ويؤشر .جنوب/مشاؿ عالقات متالزمة
 بصفة اؼبتعلقة الضرورية الشروط كل/بعض فيو تتوافر ال اؼبتوسط فإف الواقعي، اؼبنظور منطلقات على اعتمادا
 .3متميز وحضاري ثقايف ؾباؿ إىل منها واحد كل ينتمي أقاليم ؾبموعة وكأنو يبدو إذ الدويل، اإلقليم

 األبيض البحر أف و الذين يروف ،السياسة علماء من واألمر ـبتلف بعض الشيء بالنسبة عبانب آخر
 االنقساـ بديناميات يتسم مكاف إىل يكوف ما وأقرب متميزة، منطقة/إقليم يكوف أف من أصغر اؼبتوسط

 الكثَت أف إىل باإلضافة.4جنباتو يف تدور اليت الفرعية اؼبناطق يف وذلك القوية، وباؽبويات الضخمة، وباؼبشكالت
 ،مر حبر باختصار أو متاعب، حبر أو مستقر، غَت حبر أو هتديد، مصدر بأنو اؼبتوسط البحر يشبهوف الكتاب من

-العريب النزاع الشرعية، غَت اؽبجرة اإلرىاب، األصولية، الديبغرايف، االنفجار :منها العتبارات نتيجة وذلك
  5...اؼبياه مصادر نضوب التخلف، اإلسرائيلي،

                                                             
 ص. ، 2001  العربية، الوحدة دراسات مركز بَتوت: ،1ط. ،األوروبية العربية والعالقات األوروبي االتحاد في القرار صنع هنرا، وفؤاد كماؿ مصطفى ؿبمد  1

73. 
 المرجع نفسو.  2

3 Pierre Willa, «  La Méditerranée Comme Espace Inventé »,  Paris: Jean-Monnet palpers, 
Novembre, 1999, N° .25, P. 11. 

. 
4  Fulvio Attina, « The Building of Regional Security Partnership and the Security Culture 
Divide in the Mediterranean Region », University of California, Institute of European Studies U.C 
Berkeley Working Paper, 8 May 2004, P.1. 

 .36.،صسابق مرجع ،الباردة الحرب بعد األبيض المتوسط البحر خبوش، مصطفى  5
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 يف -واسع مدى وعلى -الغرب يف اؼبروج لو من طرؼ اعبنوب من القادمة التهديدات خطابساىم 
 يف واعبنوب الشماؿ بُت فاصل خطإىل  اؼبتوسط حوض و ىو ما حوؿ بذلك، مقتنع عاـ رأي وصناعة تشكيل
 منطقة بُت انكساركونو نقطة   إىل يتعداىا بل فاصلة حدود ؾبرد من أكثر -اغبقيقة يف - وىو .العاؼبي النظاـ
 مشاكل تعرؼ وال األورويب، االرباد يف مستقبلها ترى (،الالتيٍت القوس )أوروبا جنوب بلداف من مكونة مشالية

 أكرب إىل ومنضمة عسكريا متفوقة دوؿ وىي الشمايل، اعبانب على "البلقانية" التوتر بؤرة عدا ما بينها، فيما أمن
 غبالة زبضع منقسمة عربية  بلداف من مكونة جنوبية ومنطقة، ( NATO األطلسي مشاؿ حلف)عسكري حلف
 عسكرية لًتسانة دوؽبا بعض امتلكت وإف ؿبدودة، العسكرية وإمكاناهتا منكشفة دوؿ وىي فوضوي، تراجع

 دوؿ ضد موجهة ىي فبا أكثر جنوب-جنوب اؼبسلح النزاع يف لالستعماؿ رئيسي بشكل موجهة فهي معتربة،

 .1الشمالية الضفة

 حوؿ اإلدراكات و التصورات من جديدا مبطا العاؼبية السياسة يف الكربى البنيوية التحوالت أفرزت
، حيث من ،"التهديد" و "األمن"  "عسكريا" كاف الذي الشيوعي التهديد عكس فعلى الطبيعة، و اؼبصدر اؼبفهـو

 ترتكز األورويب األمن ؼبسائل اعبديدة اؼبقاربة أصبحت لذا ومركبا، شامال اعبديد التهديد صار األوىل، بالدرجة
 أمنو هتديد إلشكالية األورويب اإلدراؾ ربوؿ فقد بالتايل و .اعبنوب من القادـ التهديد طبيعة ربديد ضرورة على
 جنوب أصبح األوروبية، األمنية واػبطابات االجتماعية اؼبمارسات من ؾبموعة وبواسطة اعبنوبية، حدوده جهة من

 .قائما واقعا اعبنوب هتديدات وأصبحت التقليدي، العدو زواؿ بعد والبديل /اعبديد العدو اؼبتوسط

 البيئة على اؼبختلفة هتابانعكاسا البارة اغبرب هناية بعد األورويب االرباد أصبحكما يبكن مالحظة كيف 
 تبٍت استدعى فبا ،"فعليا" إقليمية ومصطلحات دبنطق اؼبتوسطية القضايا و اؼبسائل يعاجل اؼبتوسطية، األمنية

 كانت اليت التقليدية التوازنات يف اغباصل االضطراب إفرازات مع التأقلم رباوؿ اؼبنطقة ذباه أوروبية سياسات
 إىل تسعى ،-لألمن الواسع باؼبفهـو  أمٍت طابع ذات -متكاملة مبادرات شكل يف الواردة السياسات ىذهسائدة،

             واعبغرافية التارىبية العوامل من للعديد نظرا فيو القائد صفة ألوروبا تكوف إقليمي متوسطي بناء إرساء
 أي من ربصينو إىل هتدؼ مركزية عملية إطار يف األوروبية السياسات على "حكرا" اؼبتوسط ليبقى اعبيوسياسية، و

 .اؼبتوسط ذباه األوروبية األمنية اؼببادرات تعدد يفسر ما و ىو أخرى، لقوى ؿبتمل تدخل
                                                             

1 Roberto Aliboni, « European Security across the Mediterranean », Chaillot Paper 2, March 1991, 
P.17. 
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 :األوروبية المتوسط أقلمة لسياسات االستراتيجية األبعاد 

 من بو اؼبعنية البلداف اسًتاتيجيات إطار يف وضعت إذا إال نوقواني تتضح ال غامض، مصطلح األقلمة
 كافية إجابة تشكل األقلمة أصبحت حيث البلداف، ىذه إليها تصبو اليت اؼبشًتكة و األىداؼ التحديات خالؿ
 وتتطلب والتعاظم، التعمق يف اآلخذة الرأظبالية العوؼبة عن الناتج االستقطاب ؼبواجهة الثالث العامل دوؿ ؼبعظم
 على سواء االرتباط فك سياسة وعلى الذات، على متمركزة تنمية مع متناسبة اسًتاتيجيات وضع اإلجابةىذه 

 الدوغماتية أف إال التجمعات،ىذه  داخل اؼبشاركة البلداف جهود ساندةؼب تأيت فهي اؼبعنية، األقاليم مستويات
 .1للعوؼبة الالؿبدود و السريع االنتشار ؼبصاحل هتديدا تراىا  حيث األقلمة أشكاؿ بكل وتندد تعارض الليربالية

 شكل على كاف سواء األمن ؼبفهـو اغبركي أو النظامي التعبَت دبثابة ىو اإلقليمي األمٍت النظاـ إف
 .2األمن ذلك بتغَت يتغَت حيث لألمن، عليو اؼبتفق باؼبفهـو مرتبط النظاـ ىذا فإف و عليو مؤسسات، أو سياسات

 يقـو اليت واؼبتبادلة اؼبتوازنة االلتزامات عمق درجة على *إقليمي أمني نظاـ أي وفعالية استقرار يتوقف و
 وموارد (إجرائية  قانونية) صالحيات لتقدًن النظاـ داخل اؼبؤثرة الدوؿ استعداد ومدى ،جهة من النظاـعليها ىذا 

 .3أخرى جهة من بفعالية تومؤسسا لتشغيل مناسبة

                                                             
بداكار  الثالث العامل ومنتدى بالقاىرةالعربية  البحوث مركز اإلفريقية، و العربية البحوث مركز ،السنيغاؿ مصر، األوروبية، العربية العالقات وآخروف، أمُت ظبَت  1

 .95ص. ف،.س.د للبدائل، العامي واؼبنتدى
 مع بالتعاوف السياسية للعلـو العربية اعبمعية: بَتوت ،السياسية للعلـو العربية اجمللة " ،و تهداداتو و صيغتو  تو مستويا األمن، مفهـو" اغبريب، هلل عبد سليماف  2

 .20،ص.2008 صيف ،19العدد: العربية، الوحدة دراسات مركز
 :شروط ىي ثالثة لذلك البعض يشًتط و مؤسسية، أمنية منظومة إقامة إىل يؤدي توفرىا اػبصائص من ؾبموعة ال بد من توافر أمٍت، تعاوف على * للحصوؿ

 .االتفاؽ ىذا بعوائد مؤمنة وتكوف األمٍت التعاوف هبذا تلتـز سياسية لبب وجود :أوال
 .التعاوف ىذا لتحقيق ضاغط عاـ رأي وجود :ثانيا
 األمٍت. التعاوف ىذا واستمرار قياـ يف مصلحة ذات اهبابية خارجية تدخالت وجود :ثالثا

  جانفي ، 123 العدد: ،األىراـ مطابع مصر، ،الدولية السياسة مجلة ،"األوسط الشرؽ في اإلقليمي التعاوف" طالب، أبو لتفاصيل أكثر أنظر يف : حسن
 .71 ص. ،1996

 ذلك ىبالف خارجية ،ولكن ىناؾ من كربى قوى مع صباعية أمنية وجود ترتيباتعلى ضرورة   William Lewisلويس  ولياـ أكداألخَت، و بالنسبة الشرط
 اإلقليمية للنظم القوى توازف يف خلال ربدث لكوهنا  األمٍت دبا فيها النظاـ  النظاـ يف الكربى القوى من أي عضوية فيتر مندلوو  فولك من استبعد كل حيث الرأي،

 قيامها. شروط كأحد للقوى العسكرية إقليمي توازف فيها يوجد أف هبب اليت
 .21،ص. المرجع نفسو  3
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 اغباصل التباين من الرغم على متوسطي أمن إقليم بناء تأسيس إىلفقد سعى  األورويب الربادل بالنسبة
 يكوف أف يبكن ال اؼبتوسط أف على البنائي اؼبقًتب تأكيدات وكذا اؼبستويات، صبيع وعلى اؼبتوسط ضفيت بُت

 أف يبكن (جنوب - جنوب) فأمن ـبتلفة، أمنية أجندات ؽبا بو  احمليطة الدوؿ ألف نظرا ، (أمنيا إقليما) أمنيا مركبا
 ما و ىذا  ، الباردة اغبرب بعد ما فًتة يف خاصة (جنوب -  مشاؿ) األمن على هنائيا تؤثر ال قد بعوامل يتأثر
. وىو األمر الذي يبكن مالحظتو اؼبتوسطية للسياسة (Multi Régional ) اؼبتعدد اإلقليمي التفسَت أكثر يؤكد

 اليت األىداؼ بُت من أنو حيثاألوريب ؼببادرات الشراكة مع الضفة اعبنوبية  من خالؿ ربليل دوافع طرح اإلرباد
 ـباطر من اعبنوبية األوروبية اغبدود تأمُت متوسطية، دولة عشرة اثنيت مع شراكة تأسيس إىل األورويب االرباد دفعت
 تتسم فإهنا اؼبتوسطية، الدوؿ البراط دوافع أما ." اإلرىاب" و " السرية " اؽبجرة و "السياسي اإلسالـ"  انتشار
 متوسطية -ورواأل الشراكة بأف يالحظ كما .مشًتكة "أمنية" رؤية وجود وعدـ اؼبصاحل الختالؼ نظرا بالتباين

 األمن ربقيق خالؽبا من يبكن نفوذ منطقة اؼبتوسط األبيض البحر جعل إىل يهدؼ أوروبيا اسًتاتيجيا بعدا ربمل
 .1واألمٍت السياسي اجملالُت يف وخاصة الشامل األورويب

 دفع حيث من *األورويب البيت داخل اغباصلة االختالفات عن النظر وبغض اؼبتوسط أقلمة سياسات إف
 تصطبغ ما غالبا لالرباد، اؼبشًتكة /العليا باؼبصاحل اؼبساس ودوف مصاغبها زبدـ توجهات تبٍت إىل لوداخ قوة كل

 عبعل معلنة أىدافا ربمل اليت األوروبية اؼببادرات من للعديد عرضة اؼبتوسط منطقة جعل ما و ىو "أمٍت بطابع"
 اغبدود تأمُتىو   احملوري اؽبدؼ فإف جيوسًتاتيجيا أما وثقايف، حضاري وتبادؿ وسالـ أمن منطقة اؼبتوسط
 .اعبنوب من اآلتيةالتهديدات  من ألوروبا اعبنوبية

                                                             
 مركز بَتوت: العريب، اؼبستقبل  ؾبلة ،"برشلونة عملية إطار في العربي اإلقليمي النظاـ يواجهها التي األمنية و السياسية التحديات" خشيم، هلل عبد مصطفى  1

 .82 ص. ، 2002 جانفي ، 275 العدد: العربية، الوحدة دراسات
 داخل االرباد األوريب و ىي : رئيسيةثالثة محاور * ىنا يبكن اغبديث عن 

الشرقي  اعبوار يف سياسيا و اقتصاديا مستقرة منطقة وخلق الشرقية، و الوسطى أوروبا دوؿ مع الشراكة تطوير كيفية حوؿ اىتماـ ينصب الذي :األلماني المحور
 .ألؼبانيا

اؼبصاحل  إال األمنية اؼبتوسط قضايا يف هتتم ال والذي األمريكية، اؼبتحدة  الواليات مع العالقات بتوطيد و األطلسي، بالتعاوف اؼبتمسك :البريطاني المحور
 .اؼبتوسط جنوب منطقة يف األطلسي مشاؿ غبلف االسًتاتيجية

 متوسطيا. توجها تعامالهتا يف تعرؼ اليت واليوناف  ايطاليا اسبانيا، فرنسا، :األربعة اؼبتوسطية الدوؿ يف اؼبتمثل :المتوسطي المحور
 االرباد داخل القوى موازين يف اؼبتوسطي وبتلها احملور الذي اؼبوقع على متوقف اؼبتوسطي اؼبشروع فإف متوسطيا، األوروبية اؼبعادلة  غبل ىذه السعي إطار ويف 

 .األورويب
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 ما ضمن تصنيفها يبكن  أىدافها باختالؼ  األوروبية اؼببادرات فإف أمٍت بطابع اصباغها من وانطالقا
 اليت عليها اؼبتفق اإلقليمي السلوؾ مبادئ من ؾبموعة تطبيق إطاره يف يتم الذي "التعاوين األمن بنظاـ" يعرؼ
 اؼبتعلقة القضايا على يقتصر ال شامال التعاوف فيو يكوف حبيث ،"الذايت"  األمن من أكثر " اؼبتبادؿ"األمن تؤكد

 قضايا و اؼبستدامة التنمية و السكاين، والنمو االجتماعي التماسك قضايا يشمل بل لألمن العسكري بالبعد
 وبالتايل أوروبا مصدرىا اؼببادرات ىذه كل أف ىي فارقة عالمة تسجيل مع.1الناعم دبفهومو األمن قضاياو    البيئة
 منطقة لتبقى اؼبتوسط جنوب لدوؿ مفهـو غَت و واضح غياب ظل يف لألمن ةاألوروبياؼبفهـو و النظرة  تتبٌت فهي

 ...حُت إىل "أوروبيا عملياتيا بناء" اؼبتوسط

 المطلب الثالث: الواليات المتحدة األمريكية و العمق المتوسطي.

 النفوذ يكرس و األوروبية السياسات مع يتوافق مرف متوسطي إقليم لبناء األورويب السعي من الرغم على
 كاف الذي "األدوار تبادؿ" ؼببدأ واؼبراجع الباردة، اغبرب بعد اؼبنطقة على األمريكي الدخوؿ أف إال ،فيو األورويب

 سبوقع إىل األوروبية، السياسة يف  "اسًتاتيجي إطار " من تنتقل اؼبتوسط منطقة جعل الباردة، اغبرب أثناء سائدا
 صعود مقابل اإليديولوجي العامل بًتاجع ومدعما الطرفُت، بُت اؼبعلن غَت التنافس على قائم "مدروس" أمريكي
 اؼبتوسطي لإلقليم أمريكية رؤية تبلور خالؿ من وذلك اؼبصاحل، تقاسم دببدأ يعًتؼ ال الذي االقتصادي اؽباجس

 .اؼبتوسط ذباه األمريكية االسًتاتيجية اؼبدركات وكذا الكبَت، األوسط الشرؽ مشروع ضمن

 Objective موضوعيبوجود  يتمتع ال اؼبتوسط فإف David Dominique دومينيك دافيد حسب

Existance فإف وكخيار، الكبَت، األوسط للشرؽ  بالنسبة اغباؿ ىو كما األمريكية، االسًتاتيجية الرؤية حسب 
 اسًتاتيجيات إىل استنادا تتحددو معاؼب ألف موضوعيا، جغرافيا ؾباال ليس ولكن أسطورة أو حلما يبثل اؼبتوسط

 اعبيو اؼبتغَتات من مستفيدة اؼبنطقة يف تتموقع بدأت اليت األمريكية، اؼبتحدة الواليات سهارأ وعلى الكربى القوى
 العديد بُت من فاعال األمريكية اؼبتحدة الواليات تعترب حيث العشرين، القرف من التسعينات من بداية اسًتاتيجية 

 .2أكثرىم أنبية تكن مل إف اؼبتوسط يف الفاعلُت من

                                                             
 .2. ص ،سابق مرجع اغبريب، هلل عبد سليماف  1

2  « Méditerranée et Nouveau Moyen-Orient. Quelle Construction Stratégiques ? », Date de 
consultation : 15/06/2012 ; Disponible sur le lien suivant : 
http://www.icmed.org/publications/quaderns/9/q9-195.pdf 
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 اؼبتوسط األبيض البحر حوض يف الروسي  األمريكي االسًتاتيجي الصراع عوامل تراجع من الرغم على
 األمريكية، اؼبتحدة للواليات بالنسبة حيوية أنبية يشكل ظل "اؼبتوسطي اؼبسرح" أف إال التسعينيات، بداية منذ
             االسًتاتيجية مصاغبها امتداد تضمن حبيث اؼبنطقة دوؿ مع مستقرة عالقات على للحفاظ تسعى اليت

 آسيامث  الفارسي /العريب اػبليج إىل وصوال األوسط الشرؽ ومنطقة" األطلسي اجملاؿ" بُت اؼبًتابطة، االقتصادية و
 .ل ىامةوص حلقة اؼبتوسط فيها يشكل متتالية اسًتاتيجية حلقات وىي الوسطى،

 اػبلفيات إحدى الباردة، اغبرب بعد اؼبتوسط األبيض للبحر اعبديدة االسًتاتيجية الرؤيةىذه  وتعترب
 اسًتاتيجيا اجملسد "الموسع المتوسطي المجاؿ"مفهـو  إقرار إىل األمريكية اؼبتحدة الواليات دفعت اليت الرئيسية

 .1اؼبنطقة دوؿ مع األطلسي مشاؿ حلف باشره الذي األمٍت اغبوار إطار يف

 إىل اقرب باعتباره اؼبتوسط، غبوض الشرقي للمجاؿ "اسًتاتيجية" أولوية األمريكية التوجهات أحاطت لقد
 للوجود ؿبورا اؼبتوسط غرب كاف اؼبقابل ويف واػبليج، األوسط الشرؽ البلقاف، من كل يف الرئيسية اغبيوية اجملاالت
 اؼبنطقة، يف الغربية لالسًتاتيجية بالنيابة جبهة  الطرفُت بُت اؼبنافسةىامش  رغم  األمريكيوف يعتربه الذي الفرنسي
 .الباردة اغبرب فًتة خالؿ باؼبنطقة السوفيايت الوجود مواجهة يف الغريب للحزاـ طبيعيا وامتدادا

 اؼبتحدة والواليات أوروبا بُت اؼبتوسط األبيض البحر غبوض االسًتاتيجي اؼبنظور اختالؼ من الرغم وعلى
  حاليا الطرفُت أف إال اؼبنطقة، يف الطرفُت بُت واألمنية االسًتاتيجية اؼبهاـ تقسيم يف أنبيتو ورغم األمريكية،

 ،بينهما الصداـ لتفادي العامل مناطق أغلب يف ضمنية بصورة ولو  والتكامل التقاطعىامش  تغليب على وبرصاف
 .االقتصادية كتلتو غرار على مشًتكة أمنية اسًتاتيجية غياب من يشتكي الذي األورويب للطرؼ بالنسبة خاصة

 للواليات بالنسبة ال  مربرة تعد مل االسًتاتيجية اػبالفات أف Stephan Larabee الرابي ستيفاف يؤكد
 جنوب األوسط، الشرؽ إفريقيا، مشاؿ أوروبا، يف االسًتاتيجية اؼبناطق أف إذ ألوروبا، بالنسبة وال األمريكية اؼبتحدة

 اجملاؿىذا   تقسيم اجملدي غَت من هبعل فبا البعض ضهاببع تتصل بدأت الوسطى، آسيا وحىت آسيا غرب

                                                             
1 Stephan Larabee and others, « NATO’s Mediterranean Initiative: Policy issues and Dilemmas », 
RAND corporation, 1999, P. 21. 
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 تقسيم عملية كذلك هبعل ما و ىو بينها، السريعة التفاعالت حبكم إقليمية مناطق عدة إىل اؼبتكامل االسًتاتيجي
 .1اغبكم نفس يف االسًتاتيجية اؼبهاـ

 الواليات وحرص الباردة، اغبرب أثناء اؼبتوسط األبيض البحر حبوض األمريكي االىتماـ من الرغم فعلى
 إىل استنادا اؼبنطقة، من االنسحاب الربيطاين خلفو الذي الفراغ ملء ضرورة على 1975 منذ األمريكية اؼبتحدة

 االسًتاتيجية األولوية أف إال، The Filling Vecuum" الفراغ ملء اسًتاتيجية" إطار ويف ،"إزنهاور" مبدأ
 البلقاف، من كل يف الرئيسية اغبيوية اجملاالت إىل أقرب باعتباره "الشرقي  اؼبتوسط"على منصبة كانت لألمريكيُت

 سبثل غربية و جبهة ،الفرنسي التواجد على حكرا "الغريب اؼبتوسط" كاف اؼبقابل، ويف .واػبليج األوسط الشرؽ
 باؼبنطقة السوفيايت والتواجد الزحف مواجهة  يف الغريب للحزاـ طبيعيا وامتدادا اؼبنطقة يف الرأظبالية االسًتاتيجية

 .الباردة اغبرب فًتة خالؿ

 بنفس يتحرؾ اؼبتوسط األبيض البحر حوض يف األمريكي السلوؾ بقي الباردة، اغبرب بعد ما فًتة بداية ومع
 :و ىي رئيسية أىداؼ لثالثة وفقا وذلك تقريبا اػبلفيات

 التصدي ذلك يف دبا السوفيايت، االرباد اهنيارو  الباردة اغبرب عن الناصبة االسًتاتيجية ـبلفات احتواء .1
 .اؼبنطقة يف االسًتاتيجي األورويب التملص حملاوالت

 على األوروبيُت و لألمريكيُت بالنسبة حيوي و ىاـ اسًتاتيجي كمعرب اؼبتوسط غبوض البحري اجملاؿ مراقبة .2
 اؼبتوسطي البحري اؼبمر واعتبار .2إفريقيا ومشاؿ اػبليج من إمداداتو وضماف والنفط، البضائع لنقل سواء حد

 ضباية منظور حسب - التهديد ومصادر التوتر بؤر عرب األمريكية القوات وربرؾ لنقل حيويا و رئيسيا معربا
 .- األمريكية اؼبصاحل

 .غربا اؼبتوسط غرب إىل شرقا اػبليج من اؽبجوميو  الدفاعي االسًتاتيجي ؾباؽبا يبتد اليت إسرائيل أمن ضباية .3

 السياسة يف السالـ  ؾبلس دراسات ومدير رئيس ائبن  Ian lesser السار اياف يرى السياؽىذا  ويف
 تعترب ،2003يف  العراؽ على واغبرب 2001 سبتمرب من عشر اغباديىجمات  بأف أقبلس، بلوس الدولية

                                                             
1 Ibid. 

،على الرابط 15/02/2013تاريخ اإلطالع:،"العربي اإلقليمي األمن على تووانعكاسا المتوسطية األمريكية السياسة في األمني البعد" العايب، الدين خَت  2
 ..http://www.awm-dam.org/politic/18-19/fkr 18-19-017-htm التايل:
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 على اغباصلة التغَتات وأف اؼبنطقة، يف األمريكي التواجد طبيعة يربر ما وىو اؼبتوسط، حواؼ على وقعت أحداثا
 من أيضا  ىياإلسرائيلية، -الفلسطينية األزمة اذباه اؼبطبقة بالسياسة احمليطة واجسواؽب أطلسية، العرب العالقات

- األمريكية العالقات عمق إىل وبالنظر فإنو و عليو .اؼبتوسط ذباه األمريكي السلوؾ يف تأثَتا األكثر العوامل
 اجملتمعات من العديد تالمس معتربة، متوسطية قوة تبقى األمريكية اؼبتحدة الواليات فإف تارىبيا، اؼبتوسطية
 .1واضحة متوسطية اسًتاتيجية وضع دوف ولكن اؼبتوسطية

 
 (:أبعاد) مستويات ثالثة إىل اؼبتوسط منطقة يف األمريكية الرىانات تقسيم يبكن

 مشاؿ حلف توسيع ىمسا حيث األورويب، باألمن مرتبط كإقليم باؼبتوسط منشغلة اؼبتحدة الواليات أف :أوال
 شركاء يعاين أين اؼبتوسط، مشاؿ كبو واشنطن تماـىا ربويل يف الشرقية، أوروبا دوؿ يكلةى وإعادة األطلسي،

 .اؼبتوسط حوض يف واألمن بالتنمية تتعلق مشاكل من أمريكا

 اػبليج كبو يكيلوجيست و سياسي كمدخل أنبيتو من انطالقا وذلك اػبليج، كبو كجسر اؼبتوسط اعتبار :ثانيا
 اؼبوجهة واؼبعدات القوات من 90 % حوايل إرساؿ مت(1991-1990)األوىل اػبليج حرب فخالؿ الفارسي

 .العراؽ على األمريكية اغبرب أثناء امشاهب دورا األخَت ذاى ولعب اؼبتوسط، األبيض البحر عرب اػبليج كبو

 الشرؽ يف السالـ مسار الغربية، الصحراء مثل شائكة إقليمية  متوسطية مواضيع يف واشنطن تدخل أف :ثالثا
 من العديد عرب اؼبتوسط يف األمنية الًتتيبات ضمن موقع إهباد على تعمل جعلها ليبيا، و التوتر يف األوسط،
 .2باؼبنطقة البالغ األمريكي تماـىاال على تدؿ اليت اؼببادرات

 منطقة يف األمنية اؼبهاـ من صبلة تبٍت إىل اؼبتحدة الواليات بادرت اؼبتوسط، ذباه أمريكية رؤية تبلور بعد
 بالنظاـ يرتبط ما اؼبهاـ ىذه من يهمنا وما .عظمى كقوة األمنية اأجندهت حسب مقسمة اؼبتوسط األبيض البحر
 مهاـ: أربعة ضمن ىاحصر  يبكن واليت اإلقليمي العريب

                                                             
1 Ian O.Lesser, «  Les Etats – Unis et la Méditerranée », date de consultation : 20/05/2012, disponible 
sur le lien suivant : http://www.iemed.org/anuari/2004/fraticles/flesser.pdf. 
2 Ibid. 
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 أف إال ،األوسط منطقة الشرؽ في األمريكية االستراتيجية أولويات من يعتبر إسرائيل أمن ضماف .1
 الشراكة دبشروعطها ارتبا وكذا متوسطية، األورو العالقات إطار يف كفاعل ؼبتوسطيتها"" إسرائيل فبارسة

 Eastern" الشرقي المتوسط" يف اسًتاتيجيا تقع بامتياز متوسطية دولة نهام هبعل األورومتوسطية،

Mediterranean ،العريب النظاـ داخل نها وتفوقهاأم ضماف على األمريكية اؼبتحدة الواليات تعمل 
 .-رياىظا ولو -لوجودىا الرافض اإلقليمي

 يف السالـ يرتبطحيث  .الشرقي المتوسط في ولبناف سوريا الحتواء كخيار "الخالقة الفوضى"    .2
 على األمريكية الدوائر عملت ذلك ولتحقيق الديبقراطية، بنشر األمريكية الرؤية حسب األوسط الشرؽ
 سياسة األمريكية اؼبتحدة الواليات وظفت وقد مرحلة، كل متطلبات مع تزامنا اؼبنطقة يف هتاسياسا تنويع

 مع السياسة ىذه تتداخل حيث الشرقي، اؼبتوسط على الكاملة للسيطرة سعيها يف "اػبالقة الفوضى"
 1.الكبَت األوسط الشرؽ مشروع هارأس وعلى اؼبنطقة على طرحت اليت األمريكية اؼبشاريع
 بأمس فهي الشرقي، اؼبتوسط شعوب بُت مصداقية أزمة تعاين واليت األمريكية اؼبتحدة للواليات وبالنسبة
 ولبناف سوريا كبو أخص بصورة السياسة و إذبهت ىذه .مشروعها لتنفيذ مناسب مناخ توفَت إىل اغباجة

 وبعض سوريا أف حُت يف ،هابعض أو األمريكية اؼبصاحل غبماية أعمدة تشكل اؼبنطقة دوؿ باقي ألف
 للسلوؾ اؼبناوئة اغبلقات إحدى سبثل هلل، حزب مثل األمريكية للسياسات اؼبعارضة اللبنانية القوى

 .اؼبنطقة يف األمريكي
 تدويل حبكم حيث و .الغربية الصحراء قضية إطار في والمغرب الجزائر بين التوازف لعبة إدارة    .3

 يعد مل الغربية الصحراء نزاع فإف األمريكية، اؼبتحدة للواليات بالنسبة العريب اؼبغرب منطقة و أنبية النزاع
 ذاى على .ؿبليا اؼبعنية لألطراؼ بالنسبة األنبية بالغة مسألة الكربى القوى مواقف جعل فبا ،إقليميا

                                                             
  :فيقوؿ اػبالقة الفوضى اسًتاتيجية J.Dorono دورونو جيل ويشرح  1
 ذباه الدويل الضغط وزيادة حولو التوحد يبكنهم رمز واخًتاع احمللي والعاؼبي، اإلعالـ ربريك عرب دعمها ويستوجب التغيَت، كبو تتطلع اجملتمع داخل عناصر تتضمن"

 داخلية عوامل وجود دوف مستهدفة دولة بنية التأثَت يف على القدرة إىل خارجي طرؼ أي افتقاد مردىا ،"اػبالقة الفوضى" إىل اغباجة إف  يعارضوهنا". اليت القوى
 بشكل عضوي أو األىداؼ حيث من بو ومرتبطة مساعدة

 مقالة يف اؼبصطلح ىذا استخدـ من وأوؿ اػبالقة، الفوضى نظرية أقطاب أحد "األوسط الشرؽ لسياسات واشنطن" ؼبؤسسة التنفيذي اؼبدير ساتلوؼ روبرت ويبثل
 العامل مع بالتعامل وطالب األمريكي، الدبلوماسي القاموس من واإلسالمي العريب العامل مصطلحي إقصاء ساتلوؼ اقًتح وقد،2005 مارس 15 بتاريخ لو ربليلية
 . ؼبزيد من التوضيح أنظر يف :حدة على بلد بكل خاصة مقاربة خالؿ من العريب

 .5 .ص ، 2008 مدبويل، ومكتبة ناشروف للعلـو العربية الدار القاىرة: ،والواقعية الجديدة المحافظة :مدرستين بين األمريكية الخارجية السياسة قبيسي، ديىا
 ،على الرابط التايل:15/03/2012"،تاريخ االطالع : والفكرية النظرية األسس :الخالقة الفوضى" تامر، حسن ياسرو 

http://www.albidapress.net/news.phpraction.view8id.11748. 
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 جدا قريب هاموقف أف رغم واعبزائر، اؼبغرب ذباه "متزنة سياسة" انتهاج اؼبتحدة الواليات رباوؿ األساس،
 يف والفرنسية األمريكية السياستُت بُت الوحيدة االلتقاء نقطة تكمن ناىو  للتسوية، اؼبغريب التصور من

 واسع ذايت حبكم القبوؿ على الصحراويُت تشجعاف وباريس واشنطن من كل أف حيث .1العريب اؼبغرب
 استقرار سيزعزع صحراويا انتصارا أف وتعترباف ،"الثالث اغبل" ب يعرؼ ما أو اؼبغربية السيادة إطار يف

 االقتصادي االنفتاح عهد اؼبملكة إدخاؿ دبقدوره "ؿبدثا"و تعتربان الذي ،السادس محمدىلو وعا اؼبغرب
 .*والسياسي

سبق و أف  اإلفريقي الساحل منطقةف .للمتوسط كتخـو اإلفريقي الساحل منطقة على التركيز .4
 على األمريكية اؼبتحدة والواليات فرنسا بُت معلن غَت صراعا أفرزت اليت التجاذبات من للعديد خضعت

 واألمٍت العسكري التواجد أسبقية ورغم .شبينة أخرى ومعادف ورانيـوي و بًتوؿ من اغبيوية اؼبنطقة ثروات
 باريس فإف ،بومبيدو جورج مث ديغوؿ أرساىا اليت اإلفريقية  الفرنسية السياسة بفضل اؼبنطقة يف الفرنسي

     الفراغ ملئ نظرية وظف الذي األمريكي التموقع خلفية على هامصاغب التسعينيات خالؿ تفقد بدأت
 .2التقليدية القوى نفوذ مناطق يف أكرب تواجد لضماف ،لكروكر

 قبل من الالمتوازية اغبروب مثل نظريات توظيف مع الساحل بدوؿ اؼبتحدة الواليات اىتماـ وازداد
 الصراعات لتفسَت ،ناي لجوزيف الجديدة القبلية و المحدود النطاؽ ذات واغبروب ،كالرؾ ويسلي اعبنراؿ

 .تقليدية غَت بأدوات الدوؿ من حجما أقل أطراؼ بُت صراعات أهنا  أساس على اعبديدة
 اؼبتحدة الواليات اىتماـ ازداد القاعدة، بتنظيم التحاقها والقتاؿ للدعوة السلفية الجماعة إعالف معو          
 "الساحل باف" العسكري الدعم برنامج مبادرة وتشكيل ،ستخبارايتاال و األمٍت للتعاوف آليات تفعيل مع باؼبنطقة

 للجيش األوروبية القيادة دبقر الساحل ودوؿ العريب اؼبغرب لدوؿ األركاف ىيئات صبع الذي 2004 من ابتداء
 األمٍت بالقوس يعرؼ ما نطاؽ ضمن أضحت الساحل منطقة أف اؼببادرة ىذه خالؿ من ويتضح 3.األمريكي

 يف الغرب مصاحل يهدد أف يبكن عاؿ، توتر أي أف اعتبار على "سانتكـو" األمريكية اؼبركزية العسكرية للقيادة
                                                             

 .83 .ص ،2005اعبزائر: اؼبكتبة العصرية، ،الجزائري لألمن المتوسطي البعد عنًت، بن النور عبد   1
الطرفاف اؼبغرب كنموذج هبب  اعترب،أين 2011يبكن مالحظة ذلك من خالؿ تصروبات الطرفُت الفرنسي واألمريكي بعد إقرار اؼبملكة اؼبغربية للدستور اعبديد يف * 

 .يف إشارة إىل اعبزائر  بو، االحتذاءعلى جَتانو 
 .04. ،ص3600 : العدد ، 2010 مارس 21 األحد ،اػبرب ،"األمنية الغرب استراتيجيات يرسم و أطماع يستقطب اإلفريقي الساحل" صواليلي، حفيظ  2
 ،على الرابط التايل:15/02/2012"، تاريخ االطالع : الساحل في األجنبية التدخالت جدوى عدـ يؤكد الفرنسي الهجـو فشل" ر،ھطوا عزيز  3

http://www.djazairess.com/alahrar/17930. 
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 "أفريكـو" افريقية عسكرية قيادة تشكيل باقًتاح الدوؿ ىذه  دعم إىل اؼبتحدة الواليات دفع ما ىو و اؼبنطقة،
 باف" لربنامج اؼبايل الدعم تقدًن على فضال جبيبويت، "دلتا" الصفوة بقوات مدعمة السريع للتدخل قاعدة وإقامة
 .اؼبتنامية القاعدة نشاط لتقويض "ساحل

 من اجل تنفيذ سياساهتا، األمريكيةاليت تعتمد عليها الواليات اؼبتحدة  اآللياتأما بالنسبة للوسائل و 
يات اؼبتحدة األمريكية من تنفيذ الفعلى الرغم من تعددىا إال أف األداة العسكرية تظل ركيزة أساسية سبكن الو 

اػبارجية للسياسة لبعد العسكري يف التوجهات أنبية ا و كدليل علىو اغبفاظ على مصاغبها.  سياساهتا
( أساطيل حبرية موزعة على حبار و ؿبيطات العامل من أجل 05ىذه األخَتة بنشر طبسة ) ، قامتاألمريكية

 التواجد يف مسارح العمليات و ربقيق السيطرة البحرية واعبوية.

  توزيع ىذه األساطيل البحرية كالتايل: و 

 (األسطوؿ الثاينSecond Fleet  ومنطقة عملياتو :) ىي احمليط األطلسي، ومقر قيادتو يف نورفولك
 )إيسلندا(.

 ( األسطوؿ الثالثThird Fleet و منطقة عملياتو اؼبنطقة اؼبركزية للمحيط اؽبادي و مقر قيادتو يف :)
 بَتؿ ىاربر )ىاواي(.

 ( األسطوؿ اػبامسFifth Fleet)(: و منطقة عملياتو اػبليج العريب و مقر قيادتو اؼبنامة )البحرين. 
 ( األسطوؿ السابعSeventh Fleet و منطقة عملياتو اؼبنطقة الغربية للمحيط اؽبادي و مقر قيادتو يف :)

 يوكاشا ) الياباف(.
 ( األسطوؿ السادسSixth Fleet و منطقة عملياتو البحر األبيض اؼبتوسط و مقر قيادتو يف نابويل :)

 )إيطاليا(.
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 اػباصة باؼبصاحل األمريكية يف منطقة البحر األبيض اؼبتوسط،إذا األسطوؿ السادس ىو الدرع العسكرية 

و تتمثل أىم اؼبهاـ األمنية اليت أسندت إليو أكرب بكثَت من تلك اليت أوكلت إليو من طرؼ وزارة اػبارجية 

 :1األمريكية  يف أثناء اغبرب الباردة ،على غرار

  األوريب و ضبايتو من التوسع الشيوعي. األمنالدفاع عن 

  اقبة التحركات العسكرية السوفياتية و التجسس على الغواصات السوفياتية اليت تعرب مياه البحر األبيض مر

 اؼبتوسط و البحر األسود.

  رعاية اؼبصاحل األمريكية اغبيوية و أوؽبا إستمرارية تدفق النفط من منطقة الشرؽ األوسط إىل األسواؽ

 األمريكية.

 ، قامتاألمريكي يف منطقة البحر األبيض اؼبتوسط –لكن بعد هناية اغبرب الباردة و يف إطار التنافس األوريب  و 

 :2من مهامو ، لتصبحالواليات اؼبتحدة األمريكية بإعادة النظر يف مهاـ األسطوؿ السادس

 رؽ األوسط.ضماف عبور الناقالت التجارية والنفطية من البحر األبيض اؼبتوسط على منطقة الش 

 ،روسيا و أوكرانيا. على غرار فرنسا، مراقبة ربركات القوى النووية 

 .مراقبة النزاعات اإلقليمية و حصر عملياهتا العسكرية من اجل منع امتدادىا إىل دوؿ ؾباورة 

 

 

 

                                                             
1 Sami Makki, « la Stratégie Américaine en Méditerranée», Date de consultation : 
20/02/2012,diponible sur le lien suivant : 
http://www.cairn.info/load_pdf ?ID_Article=come_040_0125 

رسالة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف العلـو  ،مكانة الواليات المتحدة األمريكية ضمن الترتيبات األمنية في منطقة البحر األبيض المتوسط عمار بالة،  2
 .100-96،ص ص.2012-2011قسم العلـو السياسية، ،كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية: جامعة اغباج ػبضر ،باتنةالسياسية ،
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:الثانيستنتاجات الفصل إ  

التالية: باالستنتاجاتيبكن اػبروج  بعد دراسة العناصر السابقة،  

 اعبزيرة شبو يف الثالثينيات يف مث العراؽ، و إيراف يف ـ 20 القرف من األوىل السنوات يف النفط الكتشاؼ كاف 
 بريطانيا اؼبتحدة، الواليات) الكربى عامال مستقطبا للقوى اػبمسينيات، يف إفريقيا مشاؿ يف أخَتا و العربية،
ىذا ما جعل حوض البحر األبيض اؼبتوسط يستمد أنبيتو اإلقتصادية من كونو حبرا ؿباذيا  .اؼبنطقة إىل (وفرنسا
 الطريق اغبوض ىذا كوف ذلك إىل أضف ،العربية اعبزيرة شبو و العريب اؼبغرب يف للمحروقات اؼبنتجة للدوؿ

  .لغربيةا أوروبا يف اؼبستهلكة الدوؿ إىل اؼبنتجة العربية الدوؿ من النفط غبامالت الرئيسي
 لو مشاطئة غَت أخرى دوال يشمل حبيث جيوسياسيا، مفتوح فضاء ىو جغرافيا، مغلق فضاءً  مثلما ىو ،اؼبتوسط 

 كما اؼبتوسط، مع جيوسياسيا واؼبتداخلة اؼبتدخلة الفواعل ىي وكثَتة تأثَتىا، أو االسًتاتيجي دورىا منظور من
 حسب ومرنة متغَتة وأبعاد دبحيط فضائية حقيقة/فكرة أماـ فنحن وبالتايل آلخر، فاعل من النظرة ىذه زبتلف
 .اؼبتوسط إىل النظرة ومصدر اؼبوضوع اؼبدروس اؼبرحلة، :فواعل( 03ثالثة )

  منطقة اؼبغرب العريب رىانا اقتصاديا ىاما ؼبصاحل الدوؿ والقوى الكربى، مثل أوروبا ،الصُت ، الواليات سبثل
األخَتة الصُت. و ذلك لعدة اعتبارات من بينها أف اؼبنطقة توفر سوقا  آلونةااؼبتحدة األمريكية و روسيا و يف 

 .استهالكية ، ذبارية ، و حىت استثماراتية واسعة
 من خالؿ قدرهتا على بناء تصور واضح لطبيعة  معامل األمن و تكرس ىيمنة القوة يظهر دور أوربا يف رسم

متواصلة، تعكس إىل حد   سياساتالعالقات اليت هبب أف تربطها دبحيطها اعبنويب، وىنا يبكن التمييز بُت 
األوريب باؼبنطقة اؼبتوسطية، وكذا قابلية التكيف مع اؼبتغَتات اغباصلة يف اؼبنطقة  االىتماـكبَت إستمرارية 

 إىلمسار برشلونة  منمث  ،المنتدى المتوسطي إىلاألوروبي -الحوار العربي منكالتايل:و ىي   اؼبتوسطية.
 و أخَتا UPMمن أجل المتوسط  االتحاد ،مث تلتها مبادرة)اؼبتوسط كجماعة أمنية(سياسة الجوار األوربية

 (.5+5حوار خمسة زائد خمسة )
  الدوؿ صبيع بُت اإلتفاؽ من األدىن اغبد تشكل اليت األساسية النقاط بعض على األوروبيُت تركيزاؼبالحظ ىو 

       للصراعات السلمية التسوية اإلنساف، حقوؽ و الديبقراطية : ىي النقاط ىذه و ،يف تلك اؼببادرات اؼبشاركة
  .التسلح من اغبد أخَتًا و اؼبنظمة اعبريبة و اإلرىاب و الديٍت التطرؼ مكافحة النزاعات، و
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  األمنية  ـباوفها ترتبط اليت الدوؿ ؾبموعة" دبفهـو اؼبركب األمٍت لباري بوزاف، والذي عرفو على أنو:إذا ما أخذنا
األخرى.  الدوؿ عن دولة دبعزؿ ألمن واقعيا النظر اؼبمكن غَت من هبعل فبا بينها، فيما وثيقا ارتباطا األساسية

 يقدـ األورويب الذي االرباد األوريب وجواره يبثالف ىذا اؼبركب األمٍت ،فإنو يكوف عليو ) االربادأف  اعتربنا و
 استقرار واػبارجي( ضماف الداخلي احمليط يف االستقرار عن إقليمية قوة أنو أنو مسؤوؿ باعتبار على نفسو
 اؼبنطقة. ىذه يف األمن واالستقرار نشر وواجب الداخلي، ألمنو ضرورة يبثل الذي اعبوار

 برشلونة مسار عرؼ لو يظهرا أف ؽبما كاف ما "الجوارية السياسة"و "المتوسطي االتحادمبادريت "  من كل 
 نقصاف وعلى وضعفو اؼبسار ىذا فشل على دليل ميالدنبا إف بل .تطلعاتو ربقيق ويف أىدافو ذبسيد يف قباحا
 أف لو كاف ما اؽبامة، والقطاعات االتلمجا كافة يشمل الشراكة حبجم فمشروع .مصداقيتو وتراجع فعاليتو

 .يكتنفو الذي الفشل أو اعبمود واقع لوال منو، مشولية وأقل ةبهمشا دبشاريع يُتخطى
 ذبمع على قائمة بالتهديدات اليت مصدرىا اؼبغرب العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي،  اؼبطروحة يف الفضاء اؼبتوسطي تكاد اؼببادرات    

التهريب، اؽبجرة غَت الشرعية، عدـ االستقرار و الفشل السياسييػػن، و ىي كلها هتديدات و ىي: اإلرىاب، 
" ؽبا يف المصدرةترى أوروبا بأهنا ربديات ؽبا على اؼبستوى األمٍت هبدر االىتماـ هبا بإشراؾ األطراؼ "

" لتلك موضوعادات "حوارات و مبادرات تردي فيها، ىي، الدور اؼبهندس و األطراؼ "اؼبصدرة" لتلك التهدي
 اؽبندسة األمنية.

  سواء يف ظل الرؤية ،الضعف اؽبيكلي للضفة اعبنوبية للمتوسط ، ساىم يف إدامة السيطرة/اؽبيمنة الغربية
أو يف ظل رؤيتها من خالؿ األداة الصلبة و/أو ،للسيطرة/اؽبيمنة عرب األداة الصلبة: حلف مشاؿ األطلسي 

ألطراؼ الرئيسة يف معادلة القوة اؼبواجهة للضفة اعبنوبية أو ما يعرؼ بالفضاء اللينة لالرباد األوروبػي أو ا
 .إسبانياالالتيٍت األورويب والذي تشًتؾ فيو فرنسا، ايطاليا، الربتغاؿ، 

  تتجلى مؤشرات الضعف اؽبيكلي يف استمرار توقف طموحات القوة لدى األطراؼ الفاعلة يف النظاـ اإلقليمي
ن الستمرار خاصة )موضوع اؼببادرات األمنية، موضوع مثاؿ الدراسة ىنا( فبا يبكّ الساحلي -اؼبغاريب

 .  االستقطاب من قبل قوى الضفة الشمالية و خاصة يف اجملاؿ األمٍت
 اؼبتحدة الواليات و أوروبا بُت اؼبتوسط األبيض البحر غبوض االسًتاتيجي اؼبنظور اختالؼ من الرغم على 

  حاليا الطرفُت أف إال اؼبنطقة، يف الطرفُت بُت األمنية و االسًتاتيجية اؼبهاـ تقسيم يف أنبيتو ورغم األمريكية،
 الصداـ لتفادي العامل مناطق أغلب يف ضمنية بصورة ولو  والتكامل تغليب ىامش التقاطع على وبرصاف
 كتلتو غرار على مشًتكة أمنية اسًتاتيجية غياب من يشتكي الذي األورويب للطرؼ بالنسبة خاصة بينهما،

 .االقتصادية



 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث:

املتوسطي : –احلوار األطلسي   

توجه حنو الشراكة أم تكريس للهيمنة بوسائل جديدة   

 

 

 

 

 



املتوسطي : توجه حنو الشراكة أم تكريس للهيمنة بوسائل جديدة –الفصل الثالث: احلوار األطلسي    

 

177 
 

يتناوؿ الفصل الثالث مضموف اغبوار االمٍت بُت حلف مشاؿ االطلسي و الدوؿ اؼبتوسطية مع الًتكيز           

العريب(،من خبلؿ التعرض اوال إىل ىيكلة و مهاـ  على دوؿ اؼبتوسط الغريب يف الضفة اعبنوبية ) دوؿ اؼبغرب

حلف مشاؿ االطلسي و مفهـو اغبوارات األمنية ، وكذا ؿباولة وضع ىذه اغبوارات ضمن مقاربة اإلعتماد اؼبتبادؿ، 

مث االنتقاؿ إىل البحث يف إشكالية إنتقاؿ اغبوار األمٍت غبلف مشاؿ االطلسي من ؾبرد إطار للحوار إىل شراكة 

ىذا دوف إغفاؿ تأثَت .2004ة بدء باإلشارة إىل ـبتلف اؼبراحل اليت مر هبا اغبوار إىل غاية مبادرة اسطنبوؿ حقيقي

التدخل العسكري غبلف مشاؿ األطلسي يف ليبيا على عملية اغبوار االمٍت للحلف، إىل جانب البحث يف ـباطر 

 وىات اؼبستقبلية للحوار األمٍت يف اؼبستقبل القريب.تعدد اؼببادرات األمنية يف اؼبنطقة اؼبتوسطية و أىم السيناري
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 المتوسطي. –في مفهـو الحوار األطلسي : المبػػحث األوؿ

 الهيكلة و المهاـ األطلسي:الحلف  المطلب األوؿ:

 يف قوهتا لزيادة وذلك العسكرية، لؤلحبلؼ كبَتا اىتماما اػبارجية، سياستها برامج إطار يف الدوؿ تويل
 أسس على الشركاء اختيار ويتم أىدافها، لتحقيق كافية غَت قدرهتا تكوف عندما وذلك أىدافها، ربقيق ؿباولة
 الدوؿ اىتماـ وزاد إال اػبارجية، السياسة ؾباؿ اتسع فكلما األىداؼ، ربقيق احتماؿ من يزيد كبو على واقعية
 واػبوؼ الشك من النابع باألمن الشعور عدـ أف اعتبار على ربالفات شكل يف آخري بدوؿ عبلقاهتا بربط

 كما ،1اؼبادي عجزىا تغطي مركزية قوى إىل االنضماـ أو الذاتية القوة مزيد على التنافس على الدوؿ هبر اؼبتبادؿ
 منطق أف اغبالة ىذه يف القائمة والفرضية ,فوضى أكثر الدويل النظاـ يكوف ما عند التحالف لطلب الدافع يتعاظم
 سياستها مرتكزات إحدى العسكرية األحبلؼ ازباذ إىل للدوؿ بالنسبة اؼبلزماف العامبلف نبا واػبوؼ الثقة

 .اػبارجية

 .تعريف الحلف:1

 أ. لغة:

 لساف يف أما االتفاؽ، و التعاضد على اؼبعاىدة ىو- األوؿ اعبزء- الوسيط اؼبعجم يف لغويا اغبلف يعرؼ
، بُت ويكوف" التعهد" فيعٍت - التاسع اعبزء- العرب  ىو اغبلف أصل األثَت ابن قاؿ عاىده، أي حالفو وقد القـو
 .2اؼبعاىدة أو اؼبعاقدة

 ب. اصطالحا:

 أكثر أو طرؼ على يقع عدواف صد أجل من أكثر أو دولتُت بُت ترـب معاىدة بأنو فيعرؼ اصطبلحا أما
 اغبلف أما ، الشائع الدفاعي العسكري اغبلف ىو وىذا معينة، غَت دولة أو معينة دولة من اؼبعاىدة أطراؼ من

 كما3 . معينة دولة على للهجـو أكثر أو دولتُت بُت تعاىد فإنو سريا حلفا عادة يكوف الذي اؽبجومي العسكري
                                                             
1 Frid Zakaria, From Wealth to Power the Unusual Origins of Americas World Role, USA: 
Princeton University Press, 1998, P. 30. 

 .27. ص ، 1998 ،االسًتاتيجية و السياسية الدراسات: مركز  القاىرة ،مغايرة أمنية بيئة في جديدة مهاـ : األطلنطي الحلف جاد، عماد   2
 .64،ص.1978، اؼبصرية، اإلقبلو اؼبكتبة :القاىرة ،الدولية والسياسية االستراتيجية غايل، بطرس بطرس  3
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 جانب على الًتكيز بُت ما التعريفات وتراوحت الظاىرة تناولوا الذين الدارسُت بتعدد األحبلؼ تعريفات تعددت
 .ربديده اؼبصطلح تفقد النطاؽ واسعة وتعريفات الظاىرة من ؿبدد

 التعاقدي للبعد تفتقد اليت االتفاقيات صبيع مستبعدا الظاىرة يف التعاقدي البعد على فقط ركز من ىناؾ
 بل ،عدمو من التعاقدي البعد وجود عن النظر بصرؼ النطاؽ واسعة التفاعبلت على اؼبصطلح أطلق من وىناؾ،

 الضمٍت بالتحالف ظبي ما ذلك ومن قبيل ربالف، بأهنا معينة عبلقات و تفاعبلت وصف إىل البعض ذىب
Tacit Alliance جوف ظباه ما وىو ،1التعاقدي للجانب وجود دوف دولتُت بُت متطورة عبلقات لوصف 

 يف متوقعة سلوكيات يراه والذي Informal Alignement  الرظبي غَت االكبياز John Sullivan  سوليفاف
 أكثر أو دولتُت عبلقة لوصف Facto Alliance واقعي ربالف مصطلح أيضا وأستخدـ أكثر، أو دولتُت عبلقات

 اعبهود عن عبارة وىو Behavioral Alignement  السلوكي باالكبياز يسمى ما الرظبي أو االتفاؽ غياب يف
 .2اؼبشًتكة مصاغبها إىل بالنظر ؿبدد إطار يف سلوكياهتا لتنسيق أكثر أو دولتاف تبدؽبا العملية

 غياب ظل يف اؼبشًتؾ التنسيق ىو اغبلف تعريف يف عليو الًتكيز يتم الذي اعبانب أف أكد اآلخر البعض
 فاغبلف وبالتايل اػبارجية، السياسة يف والتشابو التنسيق من عالية درجة وجود ىو ىنا فاؼبهم الرظبية، االتفاقات

 التنسيق من ما لدرجة متبادلة توقعات تشمل أكثر أو دولتُت بُت األمٍت للتعاوف رظبية غَت أو رظبية عبلقة ىو،
 والت ستيفن أيضا استخدمو الذي اؼبعٌت و.3اؼبستقبل يف معينة ظروؼ ظل يف األمنية القضايا يف السياسي

Stephen Walt تنطوي أكثر أو دولتُت بُت األمٍت للتعاوف رظبية غَت أو رظبية عبلقة  بأنو اغبلف عرؼ عندما 
 اؼبتبادلة العسكرية باؼبساعدة التعهد ىي األساسية السمة أف وأضاؼ عاد مث،4اؼبنافع وتبادؿ التعهد من نوع على
 ربجم اؼبعاصرة الدوؿ من عديد أف إىل باإلشارة مسلكهم اغبلف تعريف نطاؽ توسيع أيضا وبرر ؿبددة ظروؼ يف
 اإلطار، ىذا يف الرظبية التحالف غَت تفاعبلت إدخاؿ من البد مث ومن حلفائها، مع رظبية اتفاقات توقيع عن
 جورج مقولة مع سباشيا بالتبادؿ Alignement االكبيازو  Alliance التحالف مصطلح البعض استخداـ مث ومن

                                                             
 .67 . ص ، 1980 اؼبصرية االقبلو اؼبكتبة القاىرة:  األوؿ، اعبزء ،  1917-1890 العشرين القرف في السياسية العالقات اهلل، فرح بطرس ظبعاف  1
 المرجع نفسو.  2

3 Michael Nicholson, Rationality and The Analysis Of  International Conflict, Cambridge 
University Press, 1992, P.209. 
4 John Sullivan, International Alliances International Systems A Behavioural Approach , New 
York : Chandler Publishing Company  , 1974,P .105 
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 إىل اؼبستندة أو اؼبصاحل على اؼببنية كبيازاتلبل تأطَت ؾبرد إال ىي ما األحبلؼ فأب  George Liska ليسكا
 .1اإلكراه

 فقط على وتقصره اغبلف نطاؽ من ربد تعريفات ىناؾ النطاؽ، الواسعة التعريفات ىذه مقابل ويف
 اتفاؽ بأهنا األحبلؼ  تعريف إىل Patrick James جيمس باتريك ذىب حيث ، العسكرية - األمنية اعبوانب
 ىو اغبلف بأف القوؿ إىل آخر فريق وذىب ،2العسكرية األمنية اجملاالت يف للتعاوف أكثر أو دولتُت بُت رظبي

 دافيد قدمو الذي ذلك ربديدا التعريفات أكثر ومن ،الدوؿ بُت العسكري للتعاوف رظبية غَت أو رظبية ترتيبات
- دولة ضد عادة يوجو الدوؿ من عدد بُت تعاقدي التزاـ بأنو اغبلف  عرؼ عندما David Edwards ادواردز
 معاىدة بوجود و رظبي بطابع تتسم عادة ىي االلتزاـ، أىداؼ تنفيذ على تعمل منظمة عنو وينشأ ؿبددة -دوؿ
 : 3ىي بوضوح ؿبددة جوانب على يركز التعريف فهذا اتفاؽ أو

 .رظبي اتفاؽ أو معاىدة وجود من بد ال أي الرظبي، التعاقدي االلتزاـ -

 .ؿبددة دوؿ أو دولة إىل موجهة تكوف ما عادة األحبلؼ -

 .االلتزامات تراقب األىداؼ تنفيذ على تعمل منظمات تنشئ األحبلؼ -

كلمة  لكل أف ىو الصحيح أف إال حلف، لكلمة مرادؼ ىي ائتبلؼ كلمة أف البعض يعتقد ما غالبا
      ةؿبدد  أىداؼ أو ىدؼ ربقيق على الدوؿ من ؾبموعة اتفاؽ يعٌت  Coalition فاالئتبلؼ ,اػباص مدلوؽبا
 التعاقدية للعبلقة وجود وال قصَت، وؼبدى ؿبدد ؾباؿ يف التعاوف يكوف ما وعادة رظبية، غَت عبلقة العادة يف وىي
 فهي اغبرب وقت يف سبت إذا أي ،اغبرب زمن أحبلؼ ىي االئتبلفات أف البعض رأى ولذلك .4فيو الرظبية

 : ىو اغبلف عن االئتبلؼ يبيز ما فإف ىنا من و،ائتبلفات

 .الرظبية التعاقدية العبلقة غياب -
                                                             
1 Stephen Walt, The Origins Of Alliances, Cornell University Press, Ithaca Third Printing, 1994, P 
.06 

 .67،ص.السابقالمرجع  اهلل، فرح بطرس ظبعاف   2
 المرجع نفسو.  3

4 James Murdoch and Todd Saddler, « NATO Burden sharing And The Force of Change: Future 
Observation », International Studies Quarterly, Vol .35, N° .1, 1991, PP. 109 -110 
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 .بدئها بعد أو للحرب استعداد يتم ما غالبا -

 .التعاوف ؾباالت ؿبدودية -

 .تشكلها سبب بانتهاء تنتهي ما غالبا -

 فإنو اجتماعي، بعد ذات دولية ظاىرة باعتبارىا العسكرية، األحبلؼ تكوف أسبابأما فيما يتعلق ب
 البحث و الدفاع ىي السياسية األدبيات حسب تكوينها أسباب أوىلف الدوؿ، بغايات مرتبطة أسباب ربكمها

 النسق ضمن استمرارىا و بقاءىا على ربافظ لكي الدوؿ إليو تسعى أو هتدؼ طبيعيا مطلبا باعتباره األمن عن
 .الدويل

 إطار يف تكتل كل ليس ولكن األمن، لتحقيق فعالية ذات أليو أصبح الدويل اجملتمع نظر يف فالتكتل
 أو األخرى األحبلؼ قوة أماـ التحالفات لبعض األمنية السياسة تفشل ما فغالبا ذلك، ربقيق إىل يؤدي ربالفي
 ربقيق عن وارسو حلف عجز كيف اغبصر، ال اؼبثاؿ سبيل على لنا بينت التارىبية والقرائن ، الكربى الدوؿ بعض
 . األطلسي اغبلف مواجهة يف األمن

 األحالؼ تعتمد ما فغالبا والردع، اؽبجومية األسباب ىو العسكرية األحبلؼ تكوين أسباب ثاين أما
 ازباذ عملية وفق اسًتاتيجية أىداؼ ربقيق قصد وذلك العسكرية التدخبلت أسلوب على*  الحية القوية

 نظر يف األحبلؼ أصبحت الدويل النظاـ لتطور مبلزمة سياسية ظاىرة الدويل الصراع كاف وؼبا اػبارجية، القرارات
   الدولية الشرعية طابع تضفى قانونية وسيلة اعبيوبوليتيكية و االقتصاد منها خاصة األطماع ذات الدولة

International legitimacy الناتو غبلف العسكري التدخل ذلك على مثاؿ خَت ولنا العسكرية تدخبلهتا على 
 .1991 عاـ اػبليج يف

 أحبلؼ يف اؼبنضوية القومية الدوؿ بُت اؼبصاحل على الصراع فإف الواقعية، اؼبدرسة رؤى على بناءا و
 يتسم بعضها ,وكيفية كمية عناصر القوة مكونات أو القوة قدرات تشمل و. 1اغبرب بعضها يقود عسكرية

                                                             
 .حيوية و قوة يكسبها ما وىذا اغبماس، من ضخما قدرا وراءىا ربتشد واليت اؼبادية، واؼبصاحل اؼبذىبية، اؼبصاحل بُت ذبمع اليت األحبلؼ ىي اغبية باألحبلؼ اؼبقصود

1 Fred Zakaria, From Wealth to Power the Unusual Origins of America’s world Role, Op.Cit., 
P.46. 
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 خيارات على قيود وتضع للدوؿ، اؼبتاحة اػبيارات تشكل فاعبغرافيا اإلنسانية، والطبيعة اعبغرافيا مثل بالثبات
 .اػبارجي الغزو أماـ انكشافا أكثر الدولة موقع يكوف كأف األخرى، الدوؿ اذباه الدوؿ

    شريرة فهي اإلنسانية الطبيعة أما .أخرى دولة من أنبية أكثر اسًتاتيجيا موقعا الدولة تشغل قد كذلك
 تكوف أف يبكن األحبلؼ أف والكمية التارىبية الدراسات أثبتت فقد .تغيَتىا السهل من وليس القوة عن باحثة و

 عامبل أهنا على يؤكد وما اغبروب، اندالع على مناسبا عامبل تكوف أف يبكن أهنا كما الدويل، لؤلمن ركيزة
 .العشرين القرف أحبلؼ خربة ىو اغبروب اندالع على مساعدا

 األحبلؼ بُت العبلقات حوؿ Small سموؿ و Singer سنجر أجراىا اليت مربيقيةاال الدراسات وتدؿ
 أف (الثانية العاؼبية اغبرب هناية) 1945 عاـ حىت (فينا مؤسبر) 1815من الفًتة خبلؿ اغبروب واندالع الدولية
 .اغبروب و العسكرية التدخبلت دائرة تساعا و األحبلؼ زيادة بُت مًتابطة عبلقة ىناؾ

 بشكل التفاعل وحرية األحبلؼ تعهدات بُت العبلقة Michael Hass  ىاس مايكل درس جانبو ومن
 فرعي نظاـ لكل متغَتا 86 ووضع ىاواي، و آسيا و أوروبا يف فرعيا دوليا نظاما 12 استخدـ حيث ـبتلف
 وربالفات عديدة أحبلفا شهدت اليت الفرعية النظم أف ووجد النظاـ، استقرار على الفرعي النظاـ ترتيب أثر ودرس
 . اغبروب من العديد شهدت وكبَتة صغَتة دوؿ بُت

 درسا فقد  Michael Sullivan سيليفاف مايكلو Randolph Siverson سيفرسوف راندولف أما
  دولة، 100 فيها شاركت وقعتحربا  50أف  ووجدا 1965-1815 عاـ من الفًتة خبلؿ الدولية اغبروب
 Melvin سموؿ ملفين و Singer سنجر أطروحة و يتصادـ أمر وىو. 1بأحبلؼ مرتبطة غَت منها 59 كانت

Small القوة مكانة األحبلؼ و بُت العبلقة من دراسة وتوصبل التفاعبلت حرية أو مرونة على األحبلؼ أثر عن 
Power Status أكثر تكوف بأحبلؼ اؼبرتبطة الرئيسية القوة أف حيث ، اؼبتغَتين بُت ارتباطيو عبلقة وجود إىل 

 ميبل أقل بأحبلؼ اؼبرتبطة الثانوية القوى وأف بأحبلؼ، اؼبرتبطة غَت الرئيسية القوة من حروب يف للمشاركة ميبل
 القوة تورط إىل تقود أحبلؼ يف اؼبشاركة أف أي ، بأحبلؼ اؼبرتبطة غَت الثانوية بالقوى مقارنة باغبروب للمبادرة
 األحجاـ إىل بأحبلؼ اؼبرتبطوف األصغر بالشركاء تدفع أهنا حُت يف األصغر، شركائها ؼبساندة حروب يف الرئيسية

 التعهد خبلؿ من الرئيسية اؼبرونة تقلل األحبلؼ أف أي األكرب، الشركاء ضغوط بفعل اغبروب يف الدخوؿ عن
                                                             
1 Michael Docrill, The world War 1945 - 1963, London : Mac Millan, 3rd  Edition 1993, P. 142. 
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 فاألحبلؼ األصغر، القوى مساندة عدـ نتيجة اػبسارة باحتماالت تتعلق غبسابات حلفائها جانب إؿ بالقتاؿ
 .1اجملاؿ ىذا يف استقبللية أقل تكوف مث ومن الثانوية، للقوى األمن توفر األكرب القوى مع

       1975   - 1945 عاـ من فًتة خبلؿ العظمى القوى أحبلؼ  Jack Levy ليفي جاؾ درس جانبو ومن
 اندالع على تساعد عشر القرف التاسع يف الدفاعية األحبلؼ باستثناء األحبلؼ أف مؤداه استنتاج إىل توصل و

 استنتاج إىل وتوصل اغبروب اندالع و اغبلف حجم بُت العبلقة  Ido Oren أورف ايدو درس كما  .2اغبروب
 .3باغبرو  يف للتورط ميبل أكثر تبدو حجما األكرب األحبلؼ أف مؤداه

 انتهى 1964-1820 عاـ من الفًتة يف الدولية األحبلؼ على دارسة Wallace واالس أجرى كذلك
 إىل يؤدي الدولية األحبلؼ عدد زيادة أف حيث مباشرة غَت عبلقة ىي باغبروب، الدولية األحبلؼ عبلقة أف إىل
 .4اغبروب نشوب احتماؿ زيادة إىل يؤدي الذي األمر الدويل، النسق يف اؼبسلحة القوات حجم زيادة

 أف على بالتأكيد واغبروب األحبلؼ بُت العبلقة Michael Nicholson  نيكولسوف مايكل وػبص
 مثل وسيطة متغَتات إدخاؿ مع وحىت .مقبولة عامة تفسَتات توجد وال كافية وغَت واضحة غَت النتائج صبيع
 األحبلؼ بُت عبلقة إقامة يف الفشل استمر فقد (،األقطاب متعدد / القطبية ثنائي) الدويل النظاـ طبيعة

 أف حيث الصراع، كثافة و حدة من وتزيد اغبروب توسع األحبلؼ أف على االتفاؽ إىل األمر وانتهى واغبروب،
 .5ؿبتمبل يظل أمر وىو معها، اغبلف أعضاء دخوؿ احتماؿ زيادة يعٍت حرب يف حلف يف عضو دولة مشاركة
 نفس يف معها األعضاء األخرى الدوؿ دخوؿ و حلف يف دولة عضوية بُت ثابتة رتباطيةا عبلقة توجد ال حيث
 .واحدة مرة وبدث اغبليف جانب إىل التدخل كاف حاالت أربع كل بُت فمن اغبرب، يف جانبها إىل اغبلف

 

                                                             
، ص 1984والتوزيع، للنشر الشروؽ دار عماف: عودة، إبراىيم صادؽ تعريب:  ،1970-1945 : الوفاؽ حتى الباردة الحرب من موين، بيًت و باوف ولنا  1

  .38-35ص.
 المرجع نفسو.  2
 .175،ص.1997 أكتوبر ،26العدد: القاىرة الدولية، السياسة ،"األطلنطي حلف في للبرتغاؿ الجديد الدور "األصفهاين، نبيو  3

4 Michael Docrill, Op. Cit., PP. 47-76. 
  .64 .ص ، 1993 ، اؼبعارؼ دار : القاىرة ، الضبع وديع ىاشم و قبيب اضبد :تعريب ، 1950-1789الحديث  العصر في أوربا تاريخ ، فيشر لويس  5



املتوسطي : توجه حنو الشراكة أم تكريس للهيمنة بوسائل جديدة –الفصل الثالث: احلوار األطلسي    

 

184 
 

 من القائم الوضع على للحفاظ العسكرية قوهتا لزيادة الدوؿ إليها تلجأ أداة ىي األحبلؼ فإف مث ومن
 : خبلؿ

 .الدولية أو اإلقليمية اؽبيمنة إىل تسعى أو هتدد معينة أحبلؼ أو دوؿ ردع -

 بعض يف لؤلحبلؼ يكوف قد إذ عليهم، السيطرة أو اغبلفاء تقييد خبلؿ من الدويل النظاـ على اغبفاظ -
 بسط أو اغبليفة الدوؿ لبعض الدويل السلوؾ تقييد مثل اغبلفاء بُت ما عبلقات إطار يف أخرى وظائف األحياف
 . 1اغبلفاء باقي دبصاحل اإلضرار من اغبلفاء بعض منع أو األكرب الدولة جانب من عليها السيطرة

 إىل الساعية األطراؼ أو الطرؼ مواجهة يف األضعف القوة إىل االنضماـ خبلؿ من القائم الوضع على اغبفاظ -
 .اؽبيمنة

 داخل التعديبلت و اإلضافات وجاءت ,األحبلؼ تشكيل أسباب فهم يف ىاما معيارا القوة ميزاف ويعترب
 .2مقبولة تفسَتات تقدًن عن التقليدي شكلها يف تعجز كانت أسئلة على إجابات لتقدـ الواقعية اؼبدرسة

 حلف شماؿ األطلسي:نشأة . 2

 اؼبتحدة والواليات وفرنسا اقبلًتا من كبل ربط الذي التحالف إىلكما أف ىناؾ من يرجع بدايات اغبلف 
 فإنو األمر يكن ومهما أمريكا، و أوروبا بُت اؼبشًتؾ الًتاث إىل جذوره وسبتد األوىل، العاؼبية اغبرب قبل األمريكية

 من كل رأت أوروبا، يف السوفييت النفوذ ازدياد و الغريب، و الشرقي اؼبعسكرين بُت الباردة اغبرب اشتدت حُت
 ميثاؽ يف ذلك مت قد و عسكريا، تتحالف أف تقتضي مصاغبها أف لكسمبورغ و بلجيكا و اقبلًتا و فرنسا

 31948. مارس 17 يف اؼبرـب بروكسل

 يف وقعتها اليت بروكسل معاىدة إلطار وتوسيع امتداد دبنزلة األطلسي مشاؿ حلف معاىدة كانت
 نتيجة جاءت اليت اؼبعاىدة ىذه. وفرنسا وبريطانيا وىولندا ولوكسمبورغ بلجيكا من كل ، 1948 مارس17

                                                             
 المرجع نفسو.  1

2 Paul Kennedy, « The Rise and Full of the Great Powers », In Melvin Small and David Singer, 
Intrernational War, Chicago: The Doresey Presse, Second Ed., 1989, P.20. 

 .75،ص.1988 للنشر، دمشق دار :دمشق ،1ط.شعباف، شفيق ؿبمود :ترصبة ،األمريكية العسكرية الروحشفيتلوؼ، و كروتسيلنج االكسيف، 3 
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 خطر إىل الذي ربوؿ أوروبا، يف السوفيييت النفوذ زيادة بعد خاصة اؼبعسكرين، بُت الباردة اغبرب حدة تصاعد
 .1الغربية األوروبية الدوؿ يهدد

 الواليات اؼبتحدة ودخوؿ لتوسيعها دعوات وانطلقت واشنطن، يف بالتشجيع بروكسل معاىدة قوبلت وقد
 تطويرىا على اؼبتحدة والواليات اؼبعاىدة دوؿ خارجية وزراء مستوى على اجتماع بعد الرأي واستقر فيها، عضواً 
 العاـ، قرابة استمرت مداوالت وبعد األطلسي، مشاؿ غبلف تأسيسي ميثاؽ وضع بدأ ىنا ومن أوسع، ربالف إىل

 من  اؼبذكورة الدوؿ خارجية وزراء شكلها قد كاف اليت  بروكسل يف األطلسي ؼبيثاؽ الدائمة اللجنة سبكنت
 أفريل 4 يف واشنطن مدينة يف الوجود حيز إىل وإبرازه بإنشائو االحتفاؿ مت إذ اغبلف، ميثاؽ إعداد من االنتهاء
 . NATO األطلسي مشاؿ حبلف عرؼ ومنذئذٍ ،19492 عاـ

 لتصميمها وتأكيداً  األورويب واألمن أمنها بُت الوثيقة للصلة أمريكي تأكيد دبنزلة اػبطوة ىذه كانت وقد
 الفصل يبكن ال أنو حينو يف األمريكية اإلدارة تؤكد أف اؼبستغرب من يكن مل ولذلك،. الشيوعي اؼبد حصار على
 األخرى األمريكية اإلجراءات مع اتساؽ يف اؼبعاىدة ىذه إىل النظر هبب وأنو واألمريكي، األورويب األمن بُت

 .1945 عاـ منذ السبلـ لتعزيز

 يف اؼبتحدة األمم فشل اػبطوة ىذه مثل على لئلقداـ اؼبتحدة الواليات دفعت اليت األسباب من ولعل  
 النظاـ يف اػببلفية القضايا تناوؿ يف كبَتاً  أمبلً  اؼبتحدة الواليات عليها تعوؿ كانت اليت وىي فعالة، إجراءات ازباذ
 األمن ؾبلس قدرة عدـ إىل أدى الذي األمر العظميُت، للقوتُت اؼبختلفة االذباىات بسبب وذلك بكفاءة، العاؼبي
 .3حاظبة قرارات ازباذ على

 حكم طاؼبا الذي العزلة مبدأ عن اؼبتحدة الواليات فيها زبل ت جديدة مرحلة بدأت اؼبعاىدة، وبتوقيع
 ىذه وطيلة الباردة، باغبرب تسميتو على درج ما ظل يف األورويب األمن يف بفعالية لتشارؾ اػبارجية، سياستها
 مهمة بتحقيق واؼبتعلقة الرئيسة مهمتو على وحافظ مهمة، تغَتات أي واسًتاتيجيتو اغبلف بنية على تطرأ مل اغبرب
 بُت الباردة اغبرب باعتبارات ؿبكومة سياساتو وظل ت السوفيييت، اػبطر مواجهة يف ألعضائو اعبماعي األمن

                                                             
 .45، ص.  1990، الكويت: مؤسسة الصباح، منظمة شماؿ األطلسيإظباعيل صربي مقلد،   1
 .115.، ص  1991، الكويت: مؤسسة الصباح، االنحيازالتكتالت اإلقليمية ودوؿ عدـ إظباعيل صربي مقلد،   2
 .96،ص.1997 جويلية،  129السياسة الدولية، العدد : ، " الناتو توجهات على األمريكية السياسة استراتيجيات تأثير"  جاسر الشاىد،  3
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 وصل حىت اغبلف عضوية إىل متتالية مراحل يف الغربيُت األوروبيُت األعضاء بقية دخوؿ وباستثناء اؼبعسكرين،
 .وتوجهاتو اسًتاتيجيتو يف مهمة تطورات أي ربصل مل دولة، 28 إىل عددىم

 ذباه سوفيتيا توسعا اعترب ما وجو يف الوقوؼ على دبفردىا قادرة غَت الدوؿ تلك أف تبُت ما سرعاف لكن
 Arthur     غفاندنبر  أرتير األمريكي السناتور تبٌت وقد األمريكية، اؼبتحدة الواليات مساعدة دوف الغرب

Vanden Berg السالفة الدوؿ وبُت بينها اؼبتبادلة  اؼبساعدة أساس على التحالف ىذا إىل ببلده انضماـ فكرة 
 وأعقب ، 1948 عاـ جواف شهر يف األمريكي الشيوخ ؾبلس إىل االذباه ىذا يف رظبية بتوصية وتقدـ الذكر،
 مشايل منطقة يف األخرى الدوؿ وحكومات األمريكية اغبكومة بُت واؼبفاوضات التشاور من مرحلة بدء ذلك

 82 بأغلبية األمريكي الشيوخ ؾبلس عليها ووافق 1949 أفريل 04 يف واشنطن يف توقيعها مت اليت األطلنطي
 ، 1949 جويلية شهر يف األمريكي الرئيس قبل من عليها التصديق إجراء ذلك وتبع ،1صوتا 13 ضد صوتا
 1949. أوت 24 من اعتبارا اؼبفعوؿ سارية اؼبعاىدة أصبحت وبذلك عشر، اإلحدى اؼبؤسسة الدوؿ قبل ومن

 الدولية لؤلحبلؼ مغايرا جعلو كبو على مؤسسيا شكبل تشكليو بداية منذ األطلنطي مشايل حلف ازبذ
 اؼبستوى على فعاليتو و ديبومتو يضمن للحلف تنظيمي ىيكل اؼبعاىدة يف األعضاء الدوؿ وضعت إذ السابقة،
 :على *أطرافها تعهدت واليت واشنطن، معاىدة أو ؼبيثاؽ الفعلي التطبيق خبلؿ من وذلك والدويل اإلقليمي

 منها أي على االعتداء حالة يف اآليل التدخل. 
 األوروبية القارة خارج عدواف وقوع حالة يف التشاور. 
 األعضاء الدوؿ بُت الثقايف و واالجتماعي االقتصادي العدواف توقيف. 

 درجة حسب وذلك ـبتلفة، زمنية فًتات على جسد ملموًسا واقًعا التعهدات ىذه أصبحت فعبل و
 ذباه األعضاء وواجبات حقوؽ على تنص ،بنًدا عشر أربعة ربتوى معاىدة اغبلف مؤسسو أرسى كما األزمات،
 .ىيئاهتا مهاـ توضح كما اؼبنظمة

 

                                                             
 .44،ص.1978واآلداب، للفنوف الوطٍت اجمللس : الكويت ،الدولية السياسة في والتكتالت األحالؼ شكري، عزيز ؿبمد  1
 ،نمارؾاالد ،لكسمبورغ ،ىولندا ،بلجيكا ،فرنسا ،انجلترا، كندا ،األمريكية المتحدة الواليات :ىي توسيعو قبل األطلنطي مشايل حلف يف اؼبنضوية الدوؿ *
 .الغربية ألمانيا ،تركيا ،اليوناف ،البرتغاؿ، النرويج ،سلندايا
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 . ىياكل حلف شماؿ األطلسي: 3

 بالنسبة ؽبيكلة حلف مشاؿ األطلسي يبكن اإلشارة إىل اؽبياكل التالية:

 : North Atlantic Council  األطلنطي شمالي مجلسأ.

          .واشنطن معاىدة من مباشرة سلطتها تستمد اليت داخلو الوحيدة اؽبيئة و اغبلف، يف األعلى السلطة يبثل
 وزراء و الدائمُت اؼبمثلُت مستوى على اجتماعاتو يعقد و ،األعضاء الدوؿ كل من دائمُت فبثلُت من يتكوف و

 السياسية ةالصبلحي على كافة اؼبستويات وللمجلس .األعضاء الدوؿ وحكومات دوؿ رؤساء وأيضا اػبارجية
 .1القرار ازباذ وسلطة

 على أسبوعيا ومرة ،األقل على العاـ يف مرتُت اػبارجية وزراء مستوى على اجتماعاتو اجمللس يعقد 
 ويرأس .ذلك إىل اغباجة دعت كلما فيعقد واغبكومات الدوؿ رؤساء مستوى على أما الدائمُت، اؼبمثلُت مستوى
وزير خارجية من الدوؿ األعضاء كرئيس شريف  اختياريف كل عاـ هبري  و ، غبلفا عاـ سكرتَت  اغبلف ؾبلس

 قاعدة وفق اجمللس يف القرارات وتتخذ ،األعضاء الدوؿ ألظباء اإلقبليزي األجبدي للًتتيب وفقاللمجلس، وذلك 
 .2متساوية حبقوؽ األعضاء الدوؿ كافة وتتمتع اإلصباع

 :Defense Planning Committeeلجنة تخطيط الدفاع ب.

وذبتمع على مستوى وزراء الدفاع على األقل مرتُت يف العاـ  تتكوف من اؼبمثلُت الدائمُت للدوؿ األعضاء،  
وتتعامل مع معظم قضايا الدفاع واؼبوضوعات اػباصة بتخطيط الدفاع اعبماعي، وتشًتؾ كافة الدوؿ األعضاء يف 

 للسلطات العسكرية يف اغبلف. االسًتشاديةأعماؿ اللجنة وتتوىل اللجنة وضع اػبطوط 

 يف اؼبشاركة ورفضها العسكرية، الناتو منظمة من فرنسا خروج بسبب ، 1966 عاـ اللجنة هذى مت إنشاء  
 باستثناء اؼبتحالفة الدوؿ يف األركاف ىيئات رؤساء من وتتكوف العسكرية، اؼبسائل مناقشة أثناء الناتو ؾبلس أعماؿ

 اللجنة وذبتمع .3مدين فبثل بواسطة العسكرية اللجنة يف سبثل بذلك ىي مسلحة، قوات ؽبا ليست اليت سلندايا

                                                             
 .108.، ص1998االسًتاتيجية،  و، القاىرة: مركز الدراسات السياسية مهاـ جديدة في بيئة أمنية مغايرة الحلف األطلنطي: جاد،عماد   1
 المرجع نفسو.  2
 .المرجع نفسو  3
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 بُت مستمرة اجتماعات ىناؾ تكوف ذلك جانب إىل و اؼبستوى، ىذا على سلندايا يف األقل على مرتُت العسكرية
 تتطلب اليت العسكرية اؼبوضوعات يف قرارات إصدار سلطتهم من ويكوف الدوؿ ؽبذه الدائمُت العسكريُت اؼبمثلُت
 بالتخطيط اؼبتعلقة األمور حوؿ العسكرية اللجنة اىتمامات تًتكز ،عاـ وبوجو آخر، أو بشكل فيها التطرؽ

 .األطلنطي غبلف العامة العسكرية للسياسات

 :Nuclear Planning Group النووي  التخطيط مجموعةت.

 و األمنية والسياسات النووية األسلحة بدور اؼبتعلقة القضايا يف للمشاورات الرئيسي اؼبنتدى سبثل  
 مرتُت اجتماعاهتا اجملموعة وتعقد مراقب، بصفة سلندايا تشارؾ كما ، األعضاء الدوؿ كل فيو وتشارؾ الدفاعية،

 . الدفاع وزراء مستوى على األقل على العاـ يف

 وىي – األوروبية اجملموعة – الناتو تركيب يف خاصة إعبلمية استشارية وحدة أحدثت 1968 عاـ ويف  
 أؼبانيا الدامبارؾ، بلجيكا، كل من:  األوروبية اجملموعة يف يدخل الناتو، لًتكيب الرظبي اؼبخطط يف تدخل ال شكليا

 األوربية اجملموعة ومهمة .والربتغاؿ العظمي بريطانيا تركيا، النرويج، ىولندا، لوكسمبورغ، ايطاليا، اليوناف، االربادية،
 دور دبضاعفة أساسي بشكل موجو ونشاطها األوروبية اغبلف بلداف تسليح وإعادة التسلح، خطط تنسيق الرئيسية
 .اؼبشًتكة اؼبنسقة األعماؿ بواسطة الناتو حلف يف فيها الداخلة الغربية األوروبية البلداف

 :األطلنطي يشمال تعاوف مجلسث. 

 أوروبا، ووسط شرؽ دوؿ مع رظبية عبلقة إلهباد كخطوة 1991 عاـ األطلنطي مشايل تعاوف ؾبلس انشأ
      واجملر تشيكوسلوفاكيا و السوفييت االرباد حكومات بدعوة 1990 عاـ جويلية يف لندف ةقم يف التوجو وبدأ
 الدوؿ وىذه اغبلفاء وقع 1990 عاـ باريس ويف اغبلف، مع دبلوماسية صلة إلقامة ورومانيا وبلغاريا بولندا و

 الدوؿ خارجية وزراء اجتماع يف ومت .1كأعداء البعض بعضهم إىل ينظروف يعودوا مل أهنم على أكد مشًتكا إعبلنا
 دعوة سبت حيث الشرؽ، مع التعاونية العبلقات تطوير قضايا حبث 1991 عاـ جواف يف كوبنهاجن يف اغبلف
 من مشًتؾ سياسي بياف إلصدار اغبلف دوؿ من نظرائهم مع لبلجتماع أوروبا ووسط شرؽ دوؿ خارجية وزراء

                                                             
1 Bonnie Gold, « The Evaluation Of Alliances », NATO  in Crisis Paper At the Annual Meting of the 
American Political Science Association, New York, 1 – 4 September, 1994, P .19. 
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 دورية اجتماعات إجراء على االتفاؽ ومت تطويره، أجل من العمل و الشراكة مفهـو لتقوية اجتماعات أجل
 .اغبلف يف أخرى وعباف للحلف العسكرية واعبنة األطلنطي، مشايل ؾبلس مع واتصاالت

 الشرؽ يف التحوؿ جهود دعم من سبكنها العبلقات يف منتظمة شبكة خلق إىل هتدؼ اغبلف دوؿ كانت
 ؾبلس صيغة وكانت أوروبا، يف والتعاوف األمن مؤسبر مظلة ربت العمل عرب أوروبا يف واالستقرار األمن وحفظ
 إطارىا يف وتنظم االتصاالت ىذه مظلتها ربت لتجري استحداثها مت اليت الصيغة ىي األطلنطي مشايل تعاوف

 اغبلف دوؿ ىي دولة 25 دبشاركة 1991 عاـ ديسمرب 20 يف التأسيسي اجتماعو اجمللس وعقد .التفاعبلت
 جورجيا انضمت السوفييت االرباد تفكك وبعد والبلطيق، ووسط أوروبا شرؽ دوؿ وفبثلي ،(16)عشر الستة
 ،مراقب بصفة فنلندا شاركت سلوو بأ 1992 عاـ جواف اجتماع ويف ، 1992 عاـ وجواف أفريل يف وألبانيا
 .1اغباجة دعت كلما أخرى اجتماعات و دوريا سنويا اجتماعا اجمللس ويعقد
 حوؿ: باػبصوص اجمللس أنشطة وتركزت

 سفراء مع اجتماعات األطلنطي مشايل ؾبلس يعقد حيث :اإلقليمية النزاعات وبحث السياسية المشاورات -
 مع دوري بشكل الفرعية اغبلف عباف تلتقي كما ,األقل على شهر كل مرة التعاوف ؾبلس يف األعضاء الدوؿ
 .اجمللس دوؿ فبثلي
 اؼبعلومات، ونظم واالتصاالت الدفاع، مشًتيات برامج حوؿ مشاورات هبري حيث : الدفاع دعم قضايا -

 .اعبوي النقل إلدارة العسكري – اؼبدين التنسيق السيما اعبوي اجملاؿ يف والتنسيق
 واؼبمثلُت األركاف رؤساء مستوى على سنويا اجتماعا للحلف العسكرية اللجنة تعقد حيث :العسكري التعاوف -

 الفرؽ زيارات وتبادؿ اؼبسلحة القوات ىيكلة إعادة عمليات يف الشركاء مساعدة على العمل أجل من العسكريُت
 .العسكرية التدريبات و

 :العاـ السكرتيرج.
 النووي التخطيط وؾبموعة ،الدفاع زبطيط وللجنة للمنظمة كرئيس األعضاء جانب من اختياره هبري

 .اؼبنظمة باسم الرظبي اؼبتحدث دبهمة ويقـو أخرى، وعباف
 
 
 

                                                             
1 Ibid. 
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 حلف شماؿ األطلسي: استراتيجية. تطور 4
ت احتل فقد الشرؽ، من ؿبتمل هتديد ضد دفاعي كحلف نشأ األطلنطي الشمايل حلف ألف نظرا         

 ؼباىية ـبتلف إدراؾ تولد فقد القوة و اؼبوقع حيث من األعضاء لتنوع ونظرا ىامة، مكانة للحلف االسًتاتيجية
 الواليات بُت السيما األعضاء بُت الدائم اػببلؼ ؿبل للحلف االسًتاتيجية كانت مث ومن اؼبطلوب، االسًتاتيجية

 .آخر جانب من اغبلف يف األعضاء األوروبية الدوؿ و جانب من اؼبتحدة

 السػػوفييت االربػػاد امػػتبلؾ و النػػووي السػػبلح حيػػازة أعقػػاب يف اػببلفػػات حػػدة تزايػػدت وقػػد        
 للػدمار مػرة ألوؿ معرضػة األمَتكيػة األراضػي جعػل الػذي األمػر للقػارات العػابرة القاذفػات و للصػواري 
 .1األمريكية النووية الضمانات مصداقية ذباه األوروبيُت اغبلفاء لدى قوية شكوكا ولد كبو على النووي

        Kennedy- Mcnamar Doctrine   ماكنمارا – كيندي مبدأ تبٌت أعقاب يف اػببلؼ تزايد وقد         

 أدى  حيث،Response and Flexible Options Graduated 2 المرنة الخيارات و المتصاعد الرد مبدأ أو

                                                             
1 Ken Booth, « Alliances », in; Ken Booth and Steve Smith, International Relation Theory, USA: 
Pennsylvania University Press, 1995, P .278. 

فبكن من اغبرية و اؼبرونة والدبلوماسية األمريكية يف مواجهة ـبتلف النزاعات  الرغبة يف توفَت أكرب قدر ىو اعبديدة االسًتاتيجيةالدافع من وراء انتهاج ىذه النظرية    2
 وير القدرات، تعٍت تطماكسيوؿ تيلوراالستجابة اؼبرنة وضعها اعبنراؿ  اسًتاتيجية .الواليات اؼبتحدة األمريكية، حبكم ارتباطاهتا الدولية الواسعة اؼبدى اليت تقحم فيها

 :يف االسًتاتيجية العسكرية دبا يكفي ؼبواجهة أي ربد والتصرؼ يف مواجهة أية مشكلة، وتبلورت أسس
توجيو ضربات قاتلة للعدو حىت ولو بعد ىجـو نووي مفاجئ من  اليت ال يبكن إصابتها أو تدمَتىا، وذلك هبدؼ االسًتاتيجيةتكوين قنوات ؾبهزة بالصوراي   .1

 .جانبو
احملدودة و ىي اغبروب اليت عرفها بأهنا النزاعات اؼبسلحة ذات  وين قنوات خفيفة اغبركة مزود بأحدث األسلحة اؼبمكنة استخدمها يف القتاؿ، يف اغبروبتك.2

 .الشاملة بُت الكتلتُت من القوى النووية النطاؽ الذي يقل عن اغبروب
 .إنشاء بناء قوى من التحالفات العسكرية.3
 .اـ الوسائل و اإلمكانات اؼبتاحة لربنامج التسلح األمريكي بأقصى كفاية فبكنةضماف استخد.4

من فعاليتها حىت يبكن للواليات اؼبتحدة ليس فقط أف تردع أي   ضرورة تنويع وسائل الردع و تطويرىا دبا يزيد  Herbert Kahnىربرت كاىن و أضاؼ إليها 
فيها وسائل اغبرب التقليدية، أي أف سياسة  صبيع أشكاؿ التهديد واالبتزاز النووي واالستفزازات احمللية اليت تستخدـاألمريكية، بل وأيضا  ىجـو شامل على األراضي

 .كانت تعتمد يف أساسها على امتبلؾ قوة كافية ؼبقاومة أي هتديد يبكن أف يلجأ إليو العدو ، كاىن ىربرتالردع اؼبتعددة األشكاؿ كما أقًتحها 

 ر يف :لتوضيح أكثر أنظ

Stanely Hoffman and Janus Minerva, Essays in the Theory and Practice of International Politics, 
Colorado: Westivew Press, 1987, P .257. 

John Oneal and Mark Flrod, « NATO Burden Sharing and the Forces of Change », International 
Studies Quarterly, 1989, P. 436. 
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 اغبلف، قرارات صنع يف أكرب بدور مطالبتها و األوروبية الدوؿ ـباوؼ زيادة إىل النووي السبلح على االعتماد
 عاـ مند األطلنطي مشايل غبلف االسًتاتيجية وقامت العسكري، اإلنفاؽ زيادة إىل األمريكي االذباه أدى كما

 من انطبلقا ذلكو ،  Flexible Response اؼبرف الرد و  Forward Defense اؼبتقدـ الدفاع مبدأ على 1967
 اؽبجـو أف أساس وعلى -وارسو وحلف السوفييت االرباد – الشرؽ من متوقع ىجـو ردع إىل يسعي اغبلف كوف

 .النووي الرد إىل يقود ردبا تصاعده و التقليدية باألسلحة سيكوف

 ىذه مع التكيف إىل اغبلف قادة سعى األمنية، البيئة يف تغَت من إليو أدت وما الباردة اغبرب انتهاء ومع          
 أف مع أنو اغبلف قادة رأى حيث ، 1990 عاـ جواف يف األطلنطي مشايل ؾبلس بقرار ذلك بدا وقد التغَتات،

 تقتضي احمليطة األمنية البيئة يف التغَتات فإف ، ومطلوبا قائما يزاؿ ال – اؼبشًتؾ الدفاع – الرئيسي اغبلف دور
 ,العسكرية اغبلف اسًتاتيجية على تغيَتا إدخاؿ من البد مث ومن اغبلف أعضاء تواجو اليت العسكرية اؼبهاـ يف تغَتا
 متغَتات وضع أجل من للحلف العسكرية لبلسًتاتيجية شاملة مراجعة بإجراء التخطيط عبنة قرار ذلك مع وترافق
  1.االعتبار يف اعبديدة البيئة

 أربعة على تنهض للحلف جديدة عسكرية اسًتاتيجية أقرت 1991 عاـ نوفمرب يف روما يف اغبلف قمة          
 :2مبادئ

 .اعبماعي الدفاع عرب الدفاعي الدور أداء يف اغبلف استمرار – أ

 من دبزيد يضطلعوف سوؼ األوروبيُت األعضاء فإف تتجزأ ال وحدة وكونو, األعضاء أمن وحدة على اغبفاظ –ب
 .أنفسهم عن للدفاع اؼبسؤوليات

 أف عليو اغبلف فإف ،اعبماعي الدفاع مهمة أداء يف لبلستمرار اؼبوحدة القوات ىيكل على اغبفاظ – ج
 .اؼبتقدـ الدفاع على االعتماد من أكثر اغبركة يف وحرية مرونة، أكرب قوات على يعتمد قوة ىيكل يستحدث

 االعتماد من اغبد و القوات حجم خفض مع النووية، و التقليدية األسلحة من كل على االعتماد استمرار – د
 .النووي اؼبخزوف على

                                                             
1 Bonnie Gold, The Evaluation Of Alliances, Op.Cit. PP.18-19. 
2 « NATO Hand Book », Brussels: NATO Office Information and Press, 1995, PP.236-237. 
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 البيئة أف و الشرؽ، من النطاؽ واسع ىجـو وقوع خطر بانتهاء التسليم من انطلقت اؼببادئ ألف نظرا و          
 يف الرفاىية و االستقرار تعظيم من للحلف الرئيسية األىداؼ ربقيق فرضية تضاعف أوروبا يف اعبديدة األمنية
 دوؿ مع التعاوف مبدأ اغبلف أقر فقد ،السبلـ يسودىا دولية عبلقات تطوير يف واإلسهاـ األطلنطي، مشايل منطقة
 North Atlantic Cooperation األطلنطي مشايل تعاوف ؾبلس بإنشاء وذلك – السابق – وارسو حلف

Council دوؿ من عدد انضماـ أماـ الطريق األخَتة وفتحت ، السبلـ أجل  من الشراكة منو خرجت الذي 
 .1األطلنطي مشايل حلف إىل السابق وارسو حلف

 كانت اليت تلك بُت من أوروبا، شرؽ يف دوالً  ليضم مشاؿ األطلسي حلف عضوية توسيع مشروع يعد
 وقد. العشرين القرف هناية يف الدولية التطورات أبرز أحد االشًتاكي، اؼبعسكر إىل تنتمي الباردة اغبرب مرحلة يف
 اهنيار بعد والسيما وراءىا، وما اغبقيقية التوسع أىداؼ حوؿ كبَتاً  جدالً  مشاؿ األطلسي حلف توسيع أثار

 إقصاء وحروهبا الثالثة األلفية يف وجدت اليت اؼبتحدة األمم دبهاـ ليضطلع اغبلف ربوؿ وحقيقة السوفيييت، االرباد
 حلف توسيع خطط وارسو، وحلف السوفيييت االرباد اهنيار بعد الفور على اؼبتحدة الواليات طرحت وقد. ؽبا

 إىل قليلة سنوات خبلؿ األمر تطور مث ،(السبلـ أجل من اؼبشاركة خطة) بعنواف الشرؽ باذباه مشاؿ األطلسي
 حقبة يف اؼبتحدة للواليات اسًتاتيجي ىدؼ أىم ىذا وكاف الناتو، إىل لبلنضماـ وشرقها أوروبا وسط دوؿ دعوة
 .الباردة اغبرب بعد ما

 مشاؿ ؾبلس اجتماع يف كاتفاقية أقرت اليت«   السبلـ أجل من الشراكة » بروكسل مبادرة وتشكل
 أعضاء النضماـ مدخبلً  عدت إذ ، مشاؿ األطلسي حلف لتوسيع الرظبية البداية ، 1994 عاـ يف األطلنطي

 صيغة إىل التوصل مت اؼببادرة، ىذه خبلؿ ومن. مشاؿ األطلسي حلف إىل سابقاً  وارسو حلف دوؿ من جدد
 .1997 مارس 27 يف باريس يف أبرمت اليت التأسيسية البلئحة عرب وروسيا، اغبلف بُت للتعاوف

 توسيعو، لعملية رئيسيا كانت سببا  اغبلف واجهها اليت االسًتاتيجية التحدياتوجود ؾبموعة من  إف
 :2نبا ؿبورين، من االستقرار وعدـ الصراع ظهور احتماؿ يف تتمثل

                                                             
1 Bonnie Gold,Op.Cit. 

، العدد  26ؾبلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية والقانونية، اجمللد:  "،التوسعية لحلف الناتو وأثرىا على األمن القومي العربي االستراتيجية" ؿبمد حسوف،  2
 .334،ص.2010الثاين، 
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 الدمار أسلحة من كبَت وـبزوف ضخمة، روسية قوات بوجود فيو األمنية التحديات وتتمثل: الشرقي المحور -
 اتفاقية بإبراـ التهديد ىذا دبواجهة اغبل تصور مت وقد الدوؿ؛ من كبَت عدد بُت صراعية وتفاعبلت الشامل،
 .الشرؽ باذباه اغبلف توسيع مث السبلـ، أجل من الشراكة

 األوسط الشرؽ منطقة ويشمل للمتوسط، اعبنويب الساحل على افريقيإ مشاؿ من ويبدأ: الجنوبي المحور -
 القارة أمن هتدد أخرى أمنية مشاكل وكذلك توتر، بؤر اؼبنطقة ىذه تشهد إذ العربية، واؼبنطقة اآسي غرب وجنوب
 اؼبوارد تدفق وإعاقة الشرعية، غَت واؽبجرة واألصولية، واإلرىاب، الشامل، الدمار أسلحة كانتشار األوروبية،
 اؼبنطقة؛ ىذه دوؿ مع واغبوار التعاوف اتفاقية بعقد التهديدات ىذه ؼبواجهة اغبلف تصور كاف وقد. اغبيوية

 يسهم البعد وىذا وقراراتو، اغبلف توجهات على بالسيطرة تنفرد بوصفها األمريكية، اؼبتحدة الواليات وباألخص
 . ىذا واغبوار التعاوف برنامج يف عضو«  إسرائيل»  و أف والسيما العريب، القومي لؤلمن ربديات إبراز يف

 :التوسع عملية في أثرىا و الباردة الحرب نهاية بعد للحلف االستراتيجية العقيدة في التغيرات.5

 الكتلة انتهاء :مؤشراتو أبرز كانت جديد، دويل نظاـ تبلور العشرين، القرف من التسعينيات أوائل منذ
 أوروبا شرؽ يف اغبكم أنظمة هتاوي نتيجة سياسية كقوة الشيوعية وانتهاء وارسو، حلف يف اؼبتمثلة السوفيتية
 بُت التسلح وسباؽ اإليديولوجي الصراع انتهى إذ وتوازناهتا، العظمى القوى عبلقات طبيعة وتبدؿ ووسطها،
 لبعض السياسية اػبريطة وتغَت الكربى، االقتصادية التكتبلت إىل والتحوؿ وروسيا، األمريكية اؼبتحدة الواليات
 وانشطرت دوؿ، طبس إىل ويوغسبلفيا دولة، عشرة طبس إىل السوفييت االرباد تفكك حيث الدوؿ،

 القوة وىيكل االسًتاتيجية العقيدة يف اؼبتغَتات ىذه أثرت مث من و،...أؼبانيا وتوحدت دولتُت، إىل تشيكوسلوفاكيا
 .1الباردة اغبرب بعد ما ؼبرحلة اعبديدة التهديدات مواجهة يبكنو حىت اغبلف، يف األعباء وتقاسم

 ضرورة يف وتتلخص األورويب، األمن دبفهـو تتعلق فرضيات من انطبلقاً  1949 عاـ أنشئ الناتو فحلف
 عدـ إىل نظراً  أمريكا، وجود دوف اؼبواجهة ىذه قياـ إمكانية وعدـ السوفييت، اػبطر ؼبواجهة العسكري التحالف

 النووي الردع تأمُت على القادرة الوحيدة الدولة ىي اؼبتحدة الواليات وأف منفردة، ذاهتا عن الدفاع على أوروبا قدرة
 ضد ألراضيها اعبغرافية اغبدود يف األعضاء الدوؿ عن الدفاع ىو للحلف األساسي اؽبدؼ وكاف.2أوروبا غبماية

                                                             
 .145.، ص1998واالسًتاتيجية، ، القاىرة: مركز الدراسات السياسية الحلف األطلنطي: مهاـ جديدة في بيئة أمنية مغايرة جاد،عماد   1
 .843.ص ، 1981 والنشر، للدراسات العربية اؼبؤسسة بَتوت: اعبزء األوؿ، العسكرية، الموسوعة وآخروف، األيويب ىيثم  2
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 والتنسيق اؼبتبادلة اؼبساعدة عن فضبلً  األراضي، ىذه داخل طائراهتا أو سفنها أو قواهتا لو تتعرض ىجـو أي
  .السياسي

 السوفيايت االرباد تفكك مث ومن ، 1991 عاـ يف"  وارسو" اؼبضاد  للحلف العسكري اؽبيكل إلغاء مع
 يعيدوف حلف مشاؿ األطلسي يف األعضاء الدوؿ زعماء بدأ الدولية، الساحة عن الثانية العظمى القوة ورحيل
 اىتماـ عمقت قد (اؼبرف الرد) آنذاؾ القائمة اسًتاتيجيتو أف خصوصاً  اؼبستقبلي، ودوره اغبلف اسًتاتيجية يف النظر
 يوجب فبايت ،السوفيا االرباد يتزعمو كاف الذي وارسو، حلف من ؿبتمل شامل ىجـو يف كبَت حد إىل اغبلف
 عدـ  Joseph Lans النس جوزيف آنذاؾ للحلف لعاـ األمُت أظباه ما ؼبواجهة االسًتاتيجية ىذه استبداؿ
 تغييرات إدخاؿ ضرورة اغبلف دوؿ رأت مث ومنػ السوفييت التهديد ؿبل حل ت اليت اؼبتوقعة واألخطار االستقرار

 :1اآلتية السياسات وفق الحلف استراتيجية على

 التوسيع ىذا تقبل حىت روسيا على مستمر ضغط وفبارسة ،األطلسي شماؿ حلف لتوسيع الحثيث السعي . أ
 اعبانبُت، بُت التعاوف على تقـو أمنية اتفاقات الروسية والقيادة اغبلف قيادة وقعت وقد الشرؽ، جهة من

 .السابق يف مرفوضاً  األمر ىذا كاف بعدما
 أوروبا داخل الساخنة األزمات في الحلف بو يقـو أف يمكن الذي بالدور األوروبي األمن مستقبل ربط . ب

 األمم بإشراؼ أو مباشرة اغبلف قوات تدخلت وكوسوفو، واؽبرسك البوسنة أزمات ففي .أطرافها وعلى
 .روسيا من اؼبدعومة الصربية القوات ضد عسكرية ضربات لتوجيو أو السبلـ، غبفظ كقوة اؼبتحدة

 ىذه تبلورت ،األوسط الشرؽ وفي أوروبا داخل الدولية األزمات إدارة في للحلف إضافي دور إيجاد . ت
 بعد مطروحة عسكرياً  اغبلف تدخل إمكانات صارت حبيث ،( 1999 ) كوسوفو حرب بعد السياسة
 العسكرية بالقوات التطبيق حيث من منوطاً  بات اعبماعي األمن مبدأ أف حىت الدويل، األمن ؾبلس موافقة
 .اغبلف ؽبذا

 ؾباؿ يف إقليمي وظيفي دور ولو ،األوسط الشرؽ منطقة في طبيعيال حليفال منزلةفي إسرائيل  وضع . ث
 مسائل  يفاإلسرائيلي  – األمريكي االسًتاتيجي التحالف مضموف مع اغبلف اسًتاتيجية التقت وقد األمن
 .مشًتكة أمنية

                                                             
 .114-113ص ص. ، 2003 للنشر، أمواج دار بَتوت: ،الدولية العالقات نظرية حسُت، السيد عدناف  1



املتوسطي : توجه حنو الشراكة أم تكريس للهيمنة بوسائل جديدة –الفصل الثالث: احلوار األطلسي    

 

195 
 

 اليت األمنية البيئة مع وىياكلو وقواتو اسًتاتيجيتو تكييف كبو حلف مشاؿ األطلسي دفع تقدـ ما كل
 الدوؿ تقـو أف مفاده اسًتاتيجي مفهـو إقرار إىل 1991 نوفمرب يف األعضاء وانتهى ىائلة، بصورة تغَتت

 على القدرة ضمنها ومن والتهديدات، اؼبهمات من أوسع تشكيلة مع للتعامل البلزمة القدرات بتطوير األعضاء
 .1السبلـ حفظ ومهاـ األزمات، إدارة بعمليات القياـ

 
 :2ليي ما على ارتكزت للحلف جديدة اسًتاتيجية وطوروا 1994 عاـ بروكسل قمة يف األعضاء عاد مث

 لكي  األمريكية اؼبتحدة الواليات طرحتو الذي"  ،السالـ أجل من الشراكة برنامج"  بروكسل قمة أقرت . أ
 مع العسكري التعاوف عبلقات من مزيد إلقامة روسيا، فيها دبا السابقة، الشيوعية الدوؿ أماـ الباب تفتح

 .العضوية حق منحها دوف اغبلف،
 التحرؾ من الناتو قوات سبكن سوؼ اليت المهاـ متعددة المشتركة القوات مبدأ تطبيق اغبلف راقر  . ب

 تسمح وسوؼ السبلـ، حفظ وعمليات األزمات وإدارة اإلقليمية الصراعات مع التعامل يف أكثر دبرونة
 .أوروبا غرب ارباد برعاية األوروبية، للدوؿ العسكري الدعم يقدـ أف للناتو

 ضم يبكن حبيث اغبلف، عضوية توسيع يعٍت ذلك وكاف ،للحلف لالنضماـ جدد ألعضاء الباب فتح . ت
 .واالقتصادية السياسية أنظمتها تغيَت بعد للحلف، سابقاً  والشيوعية الشرقية أوروبا دوؿ
 إقرار إىل أدى الذي واألبرز األىم التطور وكاف للحلف، االسًتاتيجية العقيدة على والتطوير التغيَت استمر

 اؼبستقبلية اؼبهاـ على الضوء ألقى الذي ، 1999 عاـ واشنطن قمة بياف ىو اعبديد، االسًتاتيجي اؼبيثاؽ
 وتطوير والتقنية اؼبادية باإلمكانات وتزويده وتطويره الناتو حلف بقاء على اؼبتحدة الواليات حرصت فقد للحلف،
 اؼبشكبلت بعض حل يف اغبلف دور لتفعيل ؿباولة يف األورويب الشرؽ كبو فيو العضوية نطاؽ وتوسيع .مهماتو
 التحالف ؽبذا قيادهتا بقاء اؼبتحدة الواليات تضمن التوجو وهبذا الغربية، لبلسًتاتيجية أساسية ركيزة وإبقائو الدولية،
 دورىا خبلؿ من اؼبوحدة بأوروبا ارتباطها تأكيد تضمن كما الداخلية، أوروبا شؤوف يف التدخل من يبكنها الذي

 .3احدودى ذباوز من ومنعها روسيا دور ربجيم وكذلك اغبلف، يف القيادي

                                                             
1  Paul Cornish, « NATO at Millenniums: New Members, New Strategy », Web edition, Vol. 45, 
October 1997, P. 22. 

 .98،ص.1997 جويلية،  129السياسة الدولية، العدد : ، " الناتو توجهات على األمريكية السياسة استراتيجيات تأثير"  جاسر الشاىد،  2
 .160.ص ، 2005 اغبديث، الكتب عامل :عماف ،والتطبيق النظرية في الجماعي األمن نظاـ ،طوالبة حسن  3
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 اؼبتغَتات مع للتكيف جديداً  اسًتاتيجياً  مفهوماً  تبٍت بأهنا عنها يعرب أف يبكن *اغبلف توسيع عملية إف
 اؼبنطقة خارج دبهاـ القياـ وإمكانية عضويتو، نطاؽ وتوسيع وظائفو، تطوير خبلؿ من احمليطة، األمنية البيئة يف

 :يف تتمثل األسس من ؾبموعة على ترتكز العملية وىذه .1الباردة اغبرب إباف نشاطو فيها اكبصر اليت التقليدية
 .أوروبا وشرؽ وسط يف واالستقرار األمن لدعم السبلـ أجل من الشراكة برنامج -أ

 .اؼبتوسط وشرؽ جنوب من احملتملة اؼبخاطر ؼبواجهة واغبوار التعاوف برنامج -ب
 إذا اؼبنطقة خارج العمل من اغبلف سبكُت عرب وخارجها، أوروبا داخل األزمات وإدارة منع دبهمة االضطبلع -ج

 .ذلك واؼبصلحة الضرورة اقتضت
 عملية أو أرقاـ لعبة ليست وىي فحسب، جدد أعضاء دخوؿ تعٍت ال التوسيع عملية فإف مث، ومن
 الناتو عرب يبر الذي أطلسي،-األورو اعبماعي األمن لنظاـ اعبديدة البنية استكماؿ عن تعبَت ىي بل ميكانيكية،

 .2الناشئة الشرقية الديبقراطيات يستثٍت أف دوف
 باقي على نظرىا وجهة فرض من سبكنت اليت اؼبتحدة، الواليات قبل من ازبذ قد اغبلف توسيع قرار         
 األعضاء بعض وربفظات اعًتاضات رغم لو جدد أعضاء وضم اغبلف لتوسيع رؤيتها ونفذت اغبلف، أعضاء
 .ذلك على
 

                                                             
1 Jonthan Eyal, « NATO Enlargement: Anatomy of a Precision », International Affairs, Vol. 46, 
No.1, October 1997, PP. 702-703. 

ال يوجد هتديد حقيقي، من دوؿ وسط وشرؽ  و اليت رأت أنو كل من دوليت فرنسا وإسبانيا من دوؿ اغبلف.  االتجاه المعارض لعملية توسيع الحلف * تزعم
قبوؿ بعض الدوؿ دوف البعض اآلخر، يف عضوية اغبلف، ، وأف الدفاعية نتيجة التوسع، دوف داعأوروبا، يستوجب توسيع اغبلف، والذي ستزيد أعباؤه األمنية و 

إضافة إىل واؼبصاحل الغربية.  اغبلفضد  اإلصبلحية يف ىذه الدوؿ، ويزيد من حدة التوتر يف اؼبنطقة، وردبا يؤدي إىل ظهور تكتبلت أخرىسيضعف التيارات 
من العبء  ا يزيدؽبا، فبالوضع االقتصادي ألوروبا الشرقية، مًتدي، وال يسمح ؽبا دبزيد من األعباء، ومن اؼبنتظر عدـ وفائها بااللتزامات اليت سيحددىا اغبلف 

 ستعدة لتحملو. اؼبغَت على دوؿ غرب أوروبا، 
فإهنػػػػػػا الواليػػػػػات اؼبتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػة، واؼبملكػػػػػػة اؼبتحػػػػػدة، وأؼبانيػػػػػػا مػػػػػن دوؿ اغبلف.و الػػػػػذي تزعمتػػػػػػو كػػػػػل مػػػػػػن  اإلتجػػػػػػاه المسػػػػػاند لعمليػػػػػػة توسػػػػػػيع الحلػػػػػػفأمػػػػػا 

اتسػػػػػػػاع و كػػػػػػػذا  ، الػػػػػػػيت تقػػػػػػػدـ هبػػػػػػػا عديػػػػػػػد مػػػػػػػن دوؿ وسػػػػػػػط وشػػػػػػػرؽ أوروبػػػػػػػا، أف وبقػػػػػػػق االسػػػػػػػتجابة لطلبػػػػػػػات العضػػػػػػػويةاسػػػػػػػتندت يف ذلػػػػػػػك إىل أنػػػػػػػو علػػػػػػػى اغبلػػػػػػػف 
والسػػػػػػبلـ الػػػػػػدوليُت، ويقلػػػػػػػل مػػػػػػن ـبػػػػػػاطر نشػػػػػػوب اغبػػػػػػػرب يف أوروبػػػػػػا، بتقويتػػػػػػو لػػػػػػػدعائم  األمػػػػػػنحسػػػػػػػبهم  يػػػػػػدعم التوسػػػػػػيعو اؼبنطقػػػػػػة الػػػػػػيت يسػػػػػػيطر عليهػػػػػػػا اغبلػػػػػػف. 

طػػػػػػابع صػػػػػػداـ جديػػػػػػد بػػػػػػُت الشػػػػػػرؽ والغػػػػػػرب، فضػػػػػػبًل عػػػػػػن منعػػػػػػو تغلػػػػػػب اليف دوؿ وسػػػػػػط وشػػػػػػرؽ أوروبػػػػػػا. كمػػػػػػا يتفػػػػػػادى نشػػػػػػوء فػػػػػػراغ أمػػػػػػٍت، أو حػػػػػػدوث  االسػػػػػػتقرار
اسػػػػػتغبلؿ فرصػػػػػة اهنيػػػػػار االربػػػػػاد السػػػػػوفييت، وانشػػػػػغاؿ روسػػػػػيا االرباديػػػػػة، بأزماهتػػػػػا االقتصػػػػػادية والسياسػػػػػية ، إىل جانػػػػػب العمػػػػػل علػػػػػى القػػػػػومي، علػػػػػى الطػػػػػابع الػػػػػدويل

 عاد ىذه الدوؿ، عن اؽبيمنة الروسية بعد ذلك. واالجتماعية الطاحنة، غبرماهنا من حلفائها التقليديُت، مع ضماف إب
 
2 Daivid Calleo, « NATO Enlargement: as problem for Security in Europe », Aussen Political, 
Vol. 73, No. 4, October 1998, P. 26. 
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 :1خطوات بعدة العضوية في الدخوؿ عملية مرت وقد
 الذي اجمللس  ىذا( CCNA األطلنطي ) لشماؿ التعاوف مجلس إنشاء فكرة بروز مع جاءت :األولى الخطوة . أ

 يف وأقر أؼبانية،  أمريكية مبادرة إثر ، 1990 سبوز 6 يف لندف يف اغبلف دوؿ قادة قمة يف بإقامتو التوصية سبت
 صلة إقامة عرب أوروبا، ووسط شرؽ ودوؿ الناتو بُت العبلقات مأسسة هبدؼ ، 1991نوفمرب يف روما قمة

 دوؿ ىي دولة، 25 دبشاركة ، 1991 أوؿ كانوف يف لو تأسيسي اجتماع أوؿ بدأ وقد .منتظمة دبلوماسية
 .بعد فيما العضوية توسعت مث والبلطيق، أوروبا شرؽ من دوؿ وتسع عشرة، الست األطلنطي

 اؼبدين والتنسيق والعسكرية، السياسية العبلقة تنظيم إىل الدورية اجتماعاتو خبلؿ من اجمللس ويهدؼ
 سبسك يف تتمثل عريضة خطوط إىل استناداً  السبلـ، حفظ ؾباؿ يف والعمل اعبوي، النقل ألعماؿ والعسكري
 سياسية شراكة أماـ الطريق يبهد فبا االقتصادية، واغبرية اإلنساف، حقوؽ واحًتاـ الديبقراطي، باػبيار األعضاء
 .2األوروبية  األطلنطية العبلقات يف عسكرية

 خطوة الشراكة ىذه شكلت( :Partnership of Peace) السالـ أجل من الشراكة مشروع :الثانية الخطوة . ب
 1993 عاـ اغبلف لدوؿ الوزاري االجتماع يف األمريكية اؼبتحدة الواليات فكرهتا وطرحت أنبية، أكثر أخرى

 يف اغبلف، من كمبادرة ،1994جانفي  يف بربوكسل األطلسي مشاؿ ؾبلس اجتماع يف اؼبوضوع طرح مث ،
 وقد األورويب، األمن ربقيق أجل من أوروبا، شرؽ دوؿ مع التعاوف جهود ودعم الثقة تنمية إىل السعي إطار
 أخرى لدوؿ مفتوحة اغبلف عضوية أف التأكيد : 3يأيت ما القمة عن الصادر بالربنامج اػباص البياف ذكر

 متطورة عملية من كجزء الدوؿ تلك بانضماـ مع الًتحيب األطلنطي، مشاؿ منطقة أمن يف تسهم أف يبكنها
 مرحلة يتعدى السبلـ أجل من اؼبشاركة برنامج وأف أوروبا، يف واألمنية السياسية التطورات االعتبار يف تأخذ
 :على وسيعمل السبلـ، أجل من الكاملة اؼبشاركة إىل والتعاوف اغبوار
 أوروبا يف واألمٍت السياسي التعاوف لتعزيز اغبلف نشاطات يف للمشاركة الشركاء دعوة. 
 أمنها أو السياسي استقبلؽبا أو ألرضها مباشر لتهديد تعرضت إذا شريكة دولة أية مع مشاورات عقد. 

                                                             
1
 Paul Cornish, « European Security: The End of Architecture and the New NATO », 

International Affairs, Vol. 72, No. 4, October 1996, P. 3. 
2 CW. Bruce weinrod, « NATO  Expansion: Myths and realities », PP. 7-8, consultation  Date: 
19/06/2010,available in :  
http://www.Heritage.org/Library/categories/Forpd/dbric F23.html. 

 .172-171،ص ص.1997، واالسًتاتيجية، القاىرة: مركز الدراسات السياسية " توسيع حلف األطلنطي: ما لو وما عليو "ىاين خبلؼ و أضبد نافع،  3
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 الديبقراطية السيطرة وتعزيز العسكرية، اؼبيزانية شفافية لتحقيق الشريكة الدوؿ مع ؿبددة بأساليب العمل 
 مع الدوؿ ىذه لتعمل اإلمكانية وخلق اؼبشًتكة، العسكرية واؼبناورات والتخطيط الدفاع، وزارات على
 .اإلنسانية والعمليات واإلنقاذ السبلـ حفظ ؾباالت يف اغبلف قوات

 ؼبقر إرساؿ ضباط إلرساؿ ودعوهتا السبلـ، حفظ بعمليات خاصة ميدانية لتدريبات الشريكة الدوؿ دعوة 
 .الشراكة برامج لتطبيق البلـز العسكري التخطيط يف لبلشًتاؾ بروكسل يف اغبلف

 التوسع صيغة حوؿ األصليُت األعضاء بُت 1994 عاـ بروكسل قمة ضمن جدؿ حصل وقد   
 األوروبية غَت الدوؿ حىت يشمل أنو أي جنوبية، أطلسية صيغة التوسع يتخذ إىل أف فرنسا سعت إذ ،1وإجراءاتو
 أطلسية  أوروبية صيغة يتخذ أف أؼبانيا فضلت حُت يف أفريقيا، ومشاؿ اؼبتوسط األبيض البحر حوض يف الواقعة

 العضوية شروط من استثناء ومباشر صباعي بشكل ذلك يتم وأف فقط، وشرقها أوروبا وسط دوؿ تشمل خالصة،
 حىت تشمل مطلقة أطلسية صيغة التوسع يتخذ أف فأرادتا بريطانيا ومعها األمريكية اؼبتحدة الواليات أما اعبديدة،

 استكماؿ وحسب وجبات، أو دفعات صورة على انتقائي بشكل ذلك هبري أف على اؼبستقلة، الدوؿ رابطة دوؿ
  :2وىي ، 1995 عاـ اجتماعو يف ؾبلس اغبلف حددىا اليت العضوية شروط

 .السبلـ أجل من الشراكة برنامج اتفاقيات على اؼبوقعُت من اؼبرشح العضو يكوف أف.1
 ووبًـت الغربية، الديبقراطية بقيم ومؤمناً  عرقية، أو قومية مشكبلت وجود من وخالياً  سياسياً، ناضجاً  يكوف أف.2

 .تعزيزىا على القدرة ولديو اإلنساف، حقوؽ
 لو جيش بناء ذلك يف دبا صبيعها، اغبلف إىل االنضماـ نفقات ربمل على وقادراً  اقتصادياً  ناضجاً  يكوف أف.3

 .والتسلح العسكرية العقيدة حيث من نفسها، الغربية اعبيوش مواصفات
 .وديبقراطية مدنية قيادة ربت اؼبسلحة قواتو يضع أف.4
 الدفاعي والتخطيط التنسيق، وعباف القيادة مراكز مثل وآلياتو، اغبلف فعاليات يف للمشاركة استعداده يبدي أف.5

 .اغبلف مع والدفاعية األمنية اؼبعلومات وتبادؿ واؼبناورات، والتدريبات اؼبشًتؾ،
  سوالنا خافيرللحلف  السابق العاـ األمُت أشار إذ األمريكي، اؼبوقف لصاحل اػببلؼ ىذا حسم وقد   
 هتميش إىل يؤدي أف دوف ومتطورة تدرهبية، بصورة سيتم التوسع أف "إىل سابقاً، إليو اؼبشار اجمللس اجتماع يف

                                                             
 .101 .ص ، 2003، االسًتاتيجيةمركز اإلمارات للدراسات والبحوث  :، أبو ظيبدور حلف الناتو بعد انتهاء الحرب الباردةنزار إظباعيل اغبيايل،   1
 .78،ص.129،1997العدد:  "، السياسة الدولية،إجراءات توسيع الناتوفتحي، "  أنيس فبدوح  2
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 من يتجزأ ال جزءاً  تشكل كانت اليت أوروبا وشرؽ وسط من دوؿ لضم التوسع قرار حسم أف وما وىكذا،.1"أحد
 اغبلف، ىلإ االنضماـ طلبات لتقدًن الدوؿ ىذه سارعت حىت االشًتاكية، وكتلتو وارسو حلف التقليدي عدوه
 .صبيعها قُبلت وقد

 األمنية الحواراتفي مفهـو المطلب الثاني : 
 :  لغة. 1

أرضية  إلهبادالفرنسي كلمة حوار بأهنا:" ؿبادثة بُت شخصُت أو اكثر  Larousseيعرؼ قاموس الروس 
أو  أو إثبات حق، أو إظهار حجة، .أما يف اللغة العربية ،فيقصد باغبوار اعبداؿ، ومضمونو تصحيح كبلـ،2وفاؽ"

 انهأ إال واستعماالتو، اؼبصطلح توظيف بتعدد اغبوار معٌت يتعدددفع شبهة،،و رد مفسدة من القوؿ والرأي. بل 
 أو طرفُت وجود يستدعي وذلك ادلة،لمجا ىي فاحملاورة ومنو حوارا، ؿباورة، وباور، حاور، :عند إصباال تنتهي
 فكرة إىل يفضي منطقي تعليل إىل اؼبوصل السليم للتفكَت ةيطبيع صورة يف اغبديث يتبادلوف/يتبادالف أكثر،
 فيو يقدـ عقلي نشاط فاغبوار وبالتايل .اغبوار ؿبل اؼبوضوع حقيقة عن الغموض تزيلىذه الفكرة . 3مشًتكة
 اؼبتحاورين أف فيو شك ال وفبا اؼبتحاورين، بُت وتفاىم توافق أرضية إهباد بغية حرية، بكل آراءىم اغبوار أطراؼ
 اليت األوىل األفكار ىي تكوف ما وكثَتا اغبوار، موضوع حوؿ مسبقة بأفكار مزودوف وىم اغبوار جلسة إىل يأتوف
 بعد األفكار، يف والتعديل الًتاجع من الكثَت وبدث حرية بكل األفكار تبادؿ بعد ولكن واحملاورة، للنقاش تطرح
 اغبوار، ىذا جرّاء التوافق وأرضية اغبقيقة أطراؼ ذبمع شبة ومن األخرى، األطراؼ واقًتاحات وحجج أراء ظباع
 اغبوار موضوع صار وإال  ،اغبوار موضوع حوؿ القبلية بنظرتو طرؼ كل سبسك لو مطلقا اتفاؽ وبصل لن وإال

 4.عقيما

                                                             
 . 76ص.  ،1995 ،11ؾبلة الدفاع، العدد:   "، وأخيرًا روسيا على مائدة األطلسي، " أضبدمصطفى نبيل   1

2 Larousse, Dictionnaire de Français, 2 eme Edition, France : Maury-Eurolivre, 2001, P.122. 
 لتوزيع السورية اؼبؤسسة العربية ، سوريا: 21 العدد: السياسي، الفكر ؾبلة ،" القيم ونظاـ والتواصل االختالؼ اإلشكاليات، مفهـو في الحوار "ؿبمود، حيدر 3

 .219 ص. ، 2005 ، اؼبطبوعات،
 .120،ص.المرجع نفسو  4
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 اؼبتبادؿ واالعًتاؼ باغبوار مسبقا تؤمن أف اغبوار أطراؼ كل على وجب كذلك، األمر يكوف ال وحىت   
 الشروط من العديد وضع مت األساس، ىذا وعلى مؤسسات، أو أفرادا كانوا سواء التكافؤ من قدر على بينهم

 :1، ومن بينها والتوافق النتائج مرجو يكوف حىت للحوار والقواعد
 .اؼبتحاورين بُت اؼبباشر االتصاؿ -
 .اغبوار ؿبل اؼبوضوع ربديد -
 .البعض لبعضها اغبوار أطراؼ احًتاـ -
 .اغبقيقة بتكامل اإليباف -
 .الرأي يف باالختبلؼ واإليباف التحيز عدـ -

 تكوف ما كثَتا أطراؼ، عدة بُت تفاعلي ومسار عملية و حىت التفاوض ىو من اغبوار أيضا، فالتفاوض
 اتفاؽ خبلؿ من اؼبأمولة بالصورة ربقيقها يصعب/يبكن ال اليت األىداؼ من صبلة ربقيق إىل ترمي سياسية
 إىل اللجوء وبالتايل منفردا، أىدافو ربقيق يف األطراؼ من طرؼ عجز عن صريح تعبَت فالتفاوض مشًتؾ،
 فصلها يبكن وال مشًتكة مصاغبهم بأف التفاوض عملية وفواعل أطراؼ جانب من ضمٍت اعًتاؼ وىو التفاوض،

 . 2انفرادية بصورة معاعبتها أو بعضها عن
 طبسة تستدعي  التفاوض إىل واغباجة الدعوة فإف Fred Charles Iklé يإيكل تشارلز فراد وحسب

 :3ىي أسباب
 ."ؿبددة مدة" فيو حسم قد كاف بالتفاوض اؼبعنية األطراؼ بُت قائم اتفاؽ توسيع يف الرغبة .1
 (.التطبيع عملية) سياسيتُت وحدتُت أو طرفُت بُت الدبلوماسية العبلقات إعادة بغية .2
 .االتفاؽ أطراؼ بُت وااللتزامات اؼبسؤوليات توزيع بإعادة راىنة حالة تغيَت يف الرغبة .3
 .جديدة أطراؼ والبراط بالتحالف لتسمح سابقة اتفاقيات ذبديد .4
 . البعض بعضهم وأىداؼ واىتمامات حاجات وإدراؾ معرفة إىل األطراؼ حاجة .5

                                                             
 السياسي، ؾبلة الفكر ، " المثقف ومسؤولية الثقافة دور .إنسانية صورة نحت في ودوره الحضارة بناء في الثقافي الحوار مكانة " ،علي عرساف عقلة  1

 .14-13ص. ص ، 2002 اؼبطبوعات، لتوزيع السورية العربية اؼبؤسسة ،سوريا: 16 العدد:
 .475 .ص ، 2008 لؤلحباث، اػبليج مركز :ديب لؤلحباث، اػبليج مركز : ترصبة ،الّدولية العالقات في األساسية المفاىيم أوكاالىاف، تَتي و غريفثس مارتن  2
 .المرجع نفسو  3
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 بغية معينة قضايا حوؿ للتحاور أطراؼ عدة التقاء إىل الداعية الرئيسة األسباب تشكل ىذه كانت فإذا
 إىل ولو األطراؼ ذبمع نتيجة إىل اؼبفاوضات وإيصاؿ االتفاؽ بلوغ فإف شراكة، أو وفاؽ أرضية أو تسوية إهباد
 التنازؿ من شيئا يستدعي الذي األمر وىو الوسطى، اغبلوؿ حوؿ األحياف معظم يف تكوف تفرقهم، وال حُت

 يعطل أف شأنو من األخَتة هبذه التفاوض أطراؼ من طرؼ كل سبسك ألف اؼبسبقة، والرؤى اؼبواقف عن والًتاجع
 .برمتها العملية ينسف أو

 يبكنو اؼبناورة من امشبه يرفقها انو إال سلفا، اؼبعدة أجندتو ربقيق يف طرؼ كل رغبة من الرغم على ىذا
 الراىن الوضع استمرار كوف التفاوض، استمرارية على حفاظا اآلخر البعض تأجيل أو والتنازؿ بعضها، ربقيق من
 .األطراؼ من طرؼ أي ىبدـ ال
 : اصطالحا.2

ذلك اغبوار الذي مت إطبلقو من  ،اؼبتوسطي من الناحية االصطبلحية–األطلسي األمٍت نعٍت باغبوار 
،واليت ظهر من خبلؽبا اؼبشروع الشرؽ أوسطي 1994طرؼ قيادة حلف مشاؿ األطلسي عقب قمة بروكسل عاـ 

جديدة قائمة أساسا على مبدأ اغبوار  اسًتاتيجيةاؼبخطط لو من قبل وزارة اػبارجية األمريكية ،وقد انتهج اغبلف 
اؼبغرب و تونس( باإلضافة إىل إسرائيل، والذي عرؼ  موريتانيا، األردف، مصر،مع طبس دوؿ من اؼبنطقة العربية )

بولندا  ،بعد عضوية التشيك،1+6+19أين أصبح عدد دوؿ اغبوار  2000،لتلتحق اعبزائر عاـ 6+16حبوار 
 واجملر للحلف األطلسي.

 عبارة كانت الباردة، اغبرب ايةنه منذ اؼبتوسط البحر غرب منطقة عرفتها اليت األمنية فاغبوارات وعليو،
 قومية فوؽ وأخرى تيةدوال طبيعة ذات الرظبية وغَت الرظبية الفواعل من ؾبموعة بُت حوار/تشاور/نقاش لقاءات عن
 الوحدات وبُت رظبية، غَت بصفة وأخرى رظبية، بصفة السياسية الوحدات بُت وذلك تية،دوال غَت طبيعة ذات

 .أخرى جهة من األطلسي مشاؿ حلف ومنظمة األوريب واالرباد السياسية
 تعطي فهي بأكملو، اؼبتوسط البحر حوض هتم ؾبملها يف كانت وإف واؼبتنوعة اؼبتعددة اغبوارات ىذه إف

 ألطراؼ استعراضا إف .جيواسًتاتيجية و أمنية حضارية، تارىبية، عديدة، العتبارات قصوى أنبية الغريب حوضو
 ىذه أطراؼ بُت والثقافية واؼبعيارية القيمية و اغبضارية الفروقات بسهولة يظهر اؼبتوسط، غرب يف األمنية اغبوارات
 تزايد نزعة وأف الدوؿ، بُت العبلقات يف يؤثر تباين فهو والنقاش، للحوار مدعاة ذاتو حد يف ىذا كل اغبوارات،
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 قيم ىناؾ والتباينات الفروقات ىذه من بالرغم لكن ، 1اؼبميزات ىذه توظف اؼبتبادؿ واالعتماد الدويل التعاوف
 إنسانية حضارية كقيمة الشامل مفهومو يف األمن أبرزىا ولعل اؼبنطقة، شعوب بُت مشًتكة ومعايَت حضارية
 .واألمم الشعوب كل تنشدىا

 متميزا، جيوسياسيا و جغرافيا إقليما تتقاسم أطرافا صبعت اؼبتوسط غربيف منطقة  األمنية فاغبوارات
 مواجهتها الستحالة وإدراكها بالتعاوف انهإيبا لكن أخرى، يف وزبتلف ديدته ومدركات ربديات يف وتشًتؾ
 التقارب صيغ وإهباد االختبلؼ ىوة لتضييق طبيعتها باختبلؼ األمنية اؼبسائل كل يف تتحاور جعلها فرادى،
 .اؼبشًتكة والتهديدات التحديات ؼبواجهة أكثر

 األطراؼ، كل من معلومة اختبلؼ مساحة وجود من الرغم على اؼبتوسط غرب يف اغبوار فشركاء
 التهديدات مواجهة يف اؼبشًتكة للمسؤوليات وإدراؾ وعي عن تنم مشًتكة، رؤى وإنضاج التكّيف على يعملوف
 على للتعرؼ اغبضارية، القيمة ىذه من التنصل اغبوار أطراؼ أماـ فليس اؼبتوسط، غرب فضاء يشهدىا اليت

 ديداتته أماـ البعض لبعضهم اماتتهاال و اػبصومات صعود دوف واغبيلولة األفكار، وتبادؿ طرؼ كل مبادئ
 هبمع الذي األدىن اغبد على تُبقي اؼبشًتكة والقواسم القيم وتثمُت اػبصوصيات فاحًتاـ .باطراد وتتوسع تتطور

 .2متكاملة ومسؤولية متبادؿ وأمن وثقة باحًتاـ وتتعايش تتعاوف يفرقها، وال األطراؼ
 المتبادؿ. االعتماد ومقاربة األمنية المطلب الثالث: الحوارات   

 اسًتاتيجية متعددة، عاؼبية تداعيات الشيوعية وتراجع السوفييت االرباد وتفكك الباردة اغبرب لنهاية كاف
 اؼبتوسط األبيض البحر حوضومل يشكل  العامل، من منطقة من أكثر يف وثقافية وأمنية وسياسية واقتصادية
 السلع، األفكار، األشخاص،"اؼبختلفة التبادؿ عمليات يف كبَتة سرعة العامل شهد وباؼبقابل ،االستثناء
 تستوجب واألمن، والثقافة واالقتصاد الدويل النظاـ مستوى على جديدة عاؼبية ترتيبات بروز شبة ومن "...اػبدمات
 السياسي، اؿلمجا يف وثنائية األطراؼ متعددة حوارات من اؼبتوسط منطقة شهدتو ما وذلك واؼبشاركة، االحتياط

 اؼبصاحل حوؿ والتصورات الرؤى لتحديد ؿبورية موضوعات تناولت واليت واالجتماعي، واألمٍت الثقايف االقتصادي،
 من ولعل اؼبدين، اجملتمع ومؤسسات حكومية وغَت حكومية ومنظمات سياسية وحدات اؼبنطقة، دوؿ بُت اؼبشًتكة
 شاملة.ال أبعاده يف األمن موضوع والنقاش بالدراسة اؼبتناولة اؼبواضيع أبرز

                                                             
 .212،ص.2010والتوزيع، للنشر قانة دار باتنة: ،الباردة الحرب ايةنه منذ الدولية العالقات في االستراتيجية التحوالت جنديل، الناصر عبد  1
 .15 .ص ،السابق المرجع علي، عرساف عقلة  2
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 التنسيق كاف لزاما على الفواعل الدولية التوجو كبو مزيد من ،واالتصاؿ التبادؿ وسرعة العوؼبة زمن ففي
 ضرورة، من أكثر اغبوار دوافع أصبحت اؼبشًتؾ، اإلقليم/اؼبنطقة يف األطراؼ خاصة بُت ،والتعاوف والتشاور
 وفق وتعاجل وترتب زبضع التهديدات/االنشغاالت ىذه معظم كانت عندما الباردة، اغبرب قبل ما فًتة بعكس
 واألمنية، والثقافية واالجتماعية السياسية األنظمة مستوى على اغباصلة التباينات لكن اؼبعسكرين، قوى أجندات
 ،بعضها بالبعض األخر األطراؼ ىذه التقاء من سبنع مل الغريب اؼبتوسط يف اغبوار أطراؼ بُت التهديد ومدركات
 وبقق أف البّناء اغبوار عرب ساعية اؼبنطقة، يف أمنية ديداتته إىل تتحوؿ قد اليت التحديات ـبتلف حوؿ للتحاور
 متعدد تعاوف لبعث اؼببلئمة األرضية لتكوف واستقرارىا، أمنها اؼبتوسط غرب وؼبنطقة وللمجموعة لنفسو طرؼ كل

 .اؼبنطقة أمن ويدعم يساىم واألطراؼ األوجو
 والرأي الفكرة وحرية االختبلؼ على تقـو اليت اغبوار، شروط احًتاـ دوف من يستمر أف لذلك يبكن وال  

 والقبوؿ، باإلصباع ربظى اليت اغبقيقة عن للبحث االختبلؼ نقاط من االنطبلؽ يكوف بل اآلخر، الطرؼ واحًتاـ
 مساومة ؿبل واألمٍت والثقايف واالجتماعي واالقتصادي السياسي اؼبستوى على اغباصلة التباينات تكوف ال حىت
 حوؿ مشًتكة تفاىم لقاعدة ويؤسس النتائج، منو وترجى وبتواصل يستمر أف للحوار يبكن حينها األطراؼ، بُت
 :ومنها والقيم واؼبعايَت اؼببادئ من صبلة
 واألمٍت، الثقايف ،، االجتماعياالقتصادي السياسي، لواقعو ذايت بنقد اغبوار أطراؼ من طرؼ كل يقـو أف 

 اليت واغبوارات اؼبتوسط غرب وكوف الواقع، ذلك على بناء منو وبقق أف يبكن وما للحوار، رؤيتو يبٍت وعليها
 مدركات يف وحىت ثقافيا اجتماعيا، اقتصاديا، سياسيا متباينة أطرافا دائما ضمت الباردة، اغبرب ايةنه منذ عرفها

 األمنية اغبوارات كوف العريب، اؼبغرب دوؿ اؼبقصود ىنا ىي )"األضعف" الحلقة على لزاما كاف ،التهديد ألمنها
 حلف ومنظمة األوريب كاالرباد وتنظيما وتطورا قوة أكثر أطرافا ضمت اؼبختلفة، صيغها ويف اؼبتوسط غرب يف

 يف الرؤى منو تنطلق الذي األساس وىو ؿباوريها، ولواقع لواقعها اإلدراؾ سباـ مدركة تكوف أف  (األطلسي مشاؿ
 ىذه بو تأيت أف يبكن دبا وملتزمة قادرة تكوف حىت ا،تهخيارا و رؤاىا عن وترافع تدافع وأف اغبوارات، ـبتلف

 .أبعاده ـبتلف يف اؼبنشود أمنها ربقق أف األطراؼ بقية تستطيع ال دوهنم فمن اغبوارات،
 وعدـ بالنقص شعور أي دوف واسًتاتيجيا، وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا سياسيا اغبقيقي حيزه يشغل أف يتوجب 

 اغبوارات ترتقي حىت عنو، ويدافع يقدمو ما فلو ثانويا، كاف ولو ودوره ووزنو أنبيتو على دليل فحضوره القدرة،
  .مشًتكة وقيم ومعايَت مبادئ من عليو تقـو وما اغبوار، أرضية حوؿ والثقة االحًتاـ يعزز توازنا، أكثر مستوى إىل
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 لؤلمن وتؤسس تبعث اؼبختلفة، أشكاؽبا ويف اؼبتوسط غرب منطقة عرفتها اليت اؼبختلفة فاغبوارات وبالتايل
 قومية فوؽ إقليمية ومنظمات السياسية الوحدات ألزمت متميزة، دولية ظروؼ وليدة فهي اؼبنطقة، يف واالستقرار

 للسلم قواعد إلرساء والتعاوف والتشاور التنسيق بضرورة منها إيبانا اغبوارات، ؽبذه بالتأسيس دولتية ال طبيعة ذات
 تعرفها اليت واؼبتنامية اؼبختلفة التهديدات ؼبواجهة إمكانياتو حسب كل اؼبشاركة طريق عن والتعاوف، واألمن
 واؼبخدرات السرية واؽبجرة االقتصادية واعبريبة اإلرىاب كظاىرة الباردة، اغبرب ايةنه منذ استفحلت واليت اؼبنطقة،
 . ...والبيئة

 أي يستطيع وال سبعات،لمجا و للدوؿ عابرة ،فهي بعينو ؾبتمعا أو دولة زبص تعد مل التهديدات فهذه
 التعاوف يستوجب والتهديد اعبريبة وجغرافية ىوية ربديد فصعوبة عنها، منأى يف تكوف أف دولة أية أو ؾبتمع

 صبيع بُت اؼبتواصل فاغبوار وإحباطها، ؽبا بالتصدي الكفيلة واآلليات اػبطط ووضع ا،تهحملاصر والتنسيق والتشاور
 أمن زبدـ ملموسة نتائج وربقق والشراكة التعاوف تعزز اليت اؼبتبادلة، والثقة واليقظة االتصاؿ بإبقاء كفيل األطراؼ
 .اغبوارات ىذه مواصلة على وتشجع اؼبنطقة، واستقرار

 .من الحوار إلى الشراكة االنتقاؿالمتوسطي : إشكالية  –الحوار األطلسي المبحث الثاني: 
 (2004-1994)المتوسطي إلى قمة براغ  –المطلب األوؿ: من إطالؽ الحوار األطلسي 

،وتضم ىذه 1994اؼبتوسطي يف عاـ  –مبادرة اغبوار األطلسي  NACأطلق ؾبلس مشايل األطلسي 
، وىي : اعبزائر يف حلف الناتو وتقع يف منطقة البحر األبيض اؼبتوسط أعضاءاؼببادرة حاليا سبع دوؿ ليست 

 اؼبغرب وتونس. موريتانيا، ،إسرائيل  ،األردف،مصر ،
           األمن يف أف األمن يف أوربا مرتبط بصورة وثيقة ب حلف مشاؿ األطلسييعكس ىذا اغبوار رؤية 

مع بيئة  اغبلفكما يعد ىذا اغبوار عنصرا مكمبل لتكيف و تأقلم  و اإلستقرار يف منطقة البحر األبيض اؼبتوسط.
باإلضافة إىل كونو جزءا مهما من سياسة اغبلف يف إقامة صبلت وصل و مد جسور  أمن مابعد اغبرب الباردة،

 التعاوف مع اآلخرين.
 :1و تتلخص األىداؼ العامة ؽبذا اغبوار يف         
 .اؼبسانبة يف األمن و اإلستقرار اإلقليميُت 

                                                             
:  االطبلع"،موقع حلف مشاؿ األطلسي، تاري   NATO Mediterranean Dialogueالمتوسطي  –الحوار األطلسي وثيقة ربت عنواف : "   1
 ،على الرابط التايل:10/06/2013

 http://www.nato.int/med-dial/index-ar.html 
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 .ربقيق مستويات أفضل من الفهم اؼبتبادؿ 
 .تبديد أي تصورات خاطئة لدى دوؿ اغبوار حوؿ حلف الناتو 
اؼبتوسطي و ما تبله من تطوير لذلك أما فيما يتعلق دببادئو الرئيسية ،فإف اإلطبلؽ الناجح ؼببادرة اغبوار         
  :1اؼببادئ التالية يقـو علىاؼبتوسطي ، - حسب الوثيقة اؼبعرفة للحوار األطلسي اغبوار،
  يعد اغبوار عملية تقدمية من حيث اؼبشاركة فيو أو من حيث مضمونو. وقد أدت ىذه اؼبرونة إىل زيادة

،مث تلتها اعبزائر يف مارس 1995األردف إليو يف نوفمرب  انضمتعدد الدوؿ اؼبشاركة فيو. فقد 
 .كما أدت ىذه اؼبرونة حسب نفس الوثيقة إىل تطوير مضموف اغبوار مع مرور الوقت.2000

  يعد اغبوار من حيث اؼببدأ عملية ثنائية بُت حلف مشاؿ األطلسي من جهة و دولة واحدة من اعبهة
إال أنو  الرغم من أف الطابع الثنائي ىو الذي يطغى عليو،(. وعلى NATO+1( )1األخرى ) الناتو + 

 اغبلفاليت تضم  االجتماعاتيتيح الفرصة لعقد إجتماعات متعددة األطراؼ على كبو منتظم، مثل 
 (.7( اؼبشاركة يف اغبوار )الناتو + 07والدوؿ اؼبتوسطية السبع )

 بالتساوي و بنفس القدر من نشاطات  يتعامل اغبلف مع صبيع الدوؿ اؼبتوسطية اؼبشاركة يف اغبوار
وقد أدت سياسة عدـ التمييز ىذه دورا رئيسيا يف إقباح إطبلؽ مبادرة اغبوار وما  ،التعاوف مناقشة أموره

يف  باعتبار تلك السياسة ميزة أساسية للحوار. وتتمتع الدوؿ اؼبشاركة يف اغبوار، أعقب ذلك من تطويره،
مكرسة  ،اؼبشاركةمدى مشاركتها فيو و حجم تلك  اختياررية كاملة يف حب إطار سياسة عدـ التمييز ىذه،

    بذلك مفهـو التفاضل الذايت، وقد يكوف ذلك من خبلؿ تأسيس برامج التعاوف الفردية.  
  مثل عملية برشلونة اليت  اعبهود الدولية األخرى على كبو متبادؿ، استكماؿيهدؼ اغبوار إىل تعزيز و

أطلقتها اؼبتوسطية( و مبادرة البحر األبيض اؼبتوسط اليت  –األوريب ) الشراكة األوربية  االربادأطلقها 
   .*(OSCE) منظمة األمن و التعاوف في أوربا

 
                                                             

 .والمرجع نفس  1
ة التوقع على اؼبستوى البعض أف اغبوار األمٍت الذي شرعت فيو أوربا مع الدوؿ اؼبتوسطية من خبلؿ البعد السياسي ؼبشروع الشراكة األوربية ىدفو زيادة إمكاني يرى* 

عنية هبذه القراءة األمنية. فيما يرجع الباحث العسكري و تقدير القدرات العسكرية للدوؿ اؼبتوسطية، ويقصد بطبيعة اغباؿ ىنا بعض الدوؿ العربية، ألف إسرائيل غَت م
اإلسرائيلية و تدعيم عملية السبلـ يف الشرؽ األوسط من خبلؿ  –اعبزائري عبد النور بن عنًت اػبلفية اؼبتضمنة ؽبذه اؼببادرات يف سعيها لتطبيع العبلقات العربية 

و / أو اؼبساندة للعملية السلمية عن تلك اليت تتحفظ عنها و تربط بُت وتَتة و حجم إحداث شرخ على مستوى الدوؿ العربية عن طريق الفصل بُت اؼبسانبة 
 االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي العربية احملتلة وبُت وتَتة وحجم التطبيع.
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بالضفة عبنوبية على أساس اغبوار و الشراكة  االىتماـاألطلسي إىل لكن ما الذي دفع أوربا وحلف مشاؿ 
 :1بدؿ خطاب التهديد؟، ىناؾ ثبلثة إعتبارات تفسر ىذا السلوؾ 

أطلسي يف اؼبتوسط و األولوية  –أنو يف سياؽ فًتة ما بعد اغبرب الباردة الذي طبعو سبركز عسكري أورو  ،أولها
اؼبتوسط ألف  باذباهاألواف من اجل اخذ مبادرات و األطلسي أنو آف  لشرؽ أوربا على حساب اعبنوب رأت أوربا

  أمن جناحها اعبنويب يتوقف عليو.

يف اؼبنطقة اؼبتوسطية لن يكوف سعي اغبف والدوؿ األوربية على طمأنة البلداف اؼبتوسطية على أف التمركز  ،ثانيها
 لدى ىذه الدوؿ.من ـباوؼ أمنية على حساب أمنها، خاصة إذا ما أخذنا بعُت اإلعتبار ما أحدثو 

فهي سبب و ىدؼ يف نفس الوقت بالنسبة للمبادرات  ، ازدواجية دور عملية السبلـ العربية اإلسرائيلية،ثالثها
جعل من اؼبمكن الشروع أو على األقل التفكَت و التشاور حوؿ ترتيبات أمنية  انطبلقهاسبب ألف  اؼبتوسطية،

        بادرات كبو اؼبنطقة وسيلة فعالة و مكملة للعملية السلمية القوى الغربية إطبلؽ م العتبارإقليمية، وىدؼ 
 العريب. –و للتطبيع اإلسرائيلي 

 ىو اإلحساس اؼبتزايد لدى الغرب بأنبية الًتابط الوثيق بُت أمن أوربا و أمن اؼبتوسط. ،رابعها

 باقًتاحاؼبتوسطية للحلف كاف لدوؿ أوربا اعبنوبية خاصة إسبانيا وإيطاليا دور كبَت يف إطبلؽ اؼببادرة 
الشروع يف حوار مع دوؿ الضفة اعبنوبية، حيث أف كبل من إيطاليا و إسبانيا و الربتغاؿ دافعوا عن شراكة من 

و قبحت ىذه الدوؿ يف إقناع اغبلف األطلسي  دبا فيها التمارين العسكرية اؼبشًتكة. اجل السبلـ يف اؼبتوسط،
أين مت  لكن اػبطة األولية مت خفضها على حد أدىن بعد نقاشات داخلية، اؼبتوسطي، –بإطبلؽ اغبوار األطلسي 

  .2التعاوف العسكري اغبقيقي من الربنامجإقصاء 

 

                                                             
 .157،ص.2005العصرية،اعبزائر: اؼبكتبة  ،والحلف األطلسي أورباالبعد المتوسطي لألمن الجزائري  : الجزائر، عبد النور بن عنًت،   1

2 Stephen Larrabee & Ali, «NATO’s Mediterranean Initiative: Policy, Issues and Dilemmas», 
Santa Monica: RAND, 1998, P.51. 
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شرع اغبلف األطلسي يف مشاورات مع الدوؿ اؼبتوسطية إلرساء قواعد حوار امٍت  1994ففي هناية 
           اؼبغرب إسرائيل، بدأ اغبلف يف اغبوار مع مصر، 1995أوربا الغربية، ويف فيفري  اربادحاذيا بذلك حذو 

 .*2000مارس  إليو األردف و فيما بعد موريتانيا، وأخَتا اعبزائر يف انضمتمث  و تونس،

( قد أعادت تنشيط اغبوار من خبلؿ إنشاء ؾبموعة 1997) أفريل  مدريدو كانت قمة اغبلف يف 
( أصبحت 1999)أفريل  واشنطن قمة انعقادالتعاوف اؼبتوسطية و اليت كانت مكلفة بدعم و مرافقة اغبوار، ومع 

مع  اردة،اجملموعة أحد أىم ركائز سياسة اغبلف اليت وضعها يف إطار مقاربتو التعاونية اعبديدة بعد هناية اغبرب الب
" الذي مت ربديثو يف للحلف األطلسي االستراتيجيالمفهـو من "  38اإلشارة إىل أنو قد خصص ؽبا الفقرة 

 .1قمة واشنطن

 وأخرى سياسية جوانب وتشمل األولوية، تستدعي ؾباالت عدة حوؿ متمحورا التعاوف يكوف أف اغبلف ويقًتح
 : على التأكيد مت 1997 جويلية يف مدريد يف اغبلف ؾبلس إعبلف ويف ،2 عملياتية ميدانية

 .اغبوار يف الشريكة الدوؿ أماـ للحلف العلمي الربنامج فتح -
 اغبلف مناورات  يف مبلحظ صفة ليمنح 1997 ماي يف بالربتغاؿ SINTRA سنترا يف الوزاري القرار وجاء -

 للمندوبُت والسماح العمل، ورشات و واؼبلتقيات الندوات وحضور ذلك، تطلب اليت اغبوار لدوؿ والبحرية الربية
 من وضباط، (Quartiers Général) العامة اؼبقرات دعاوى وتقدًن اغبوار، لدوؿ بالزيارات للحلف العسكريُت
                وحدات طرؼ من اعبوار لدوؿ العسكرية للموانئ بزيارات والقياـ العامة، األركاف ىيئات

STANAV FORMED **، العلمية، واؼبسائل اؼبعلومات ؾباؿ يف اػباصة النشاطات يف اؼبشاركة إىل باإلضافة 

                                                             
1 Alberti Bin, « La contribution de l’OTAN au renforcement de la coopération en 
Méditerranée », Revue de l’OTAN, Bruxelles, Vol.46, N0.4, hiver 1998, P.24. 

فيما عملت الواليات  حيث أف إسبانيا مثبل دافعت عن عضوية موريتانيا، مسألة العضوية داخل اغبلف األطلسي أحدث نقاشا داخليا بُت الدوؿ األعضاء،* 
دف، وكاف ىناؾ شبو إصباع على إقصاء اعبزائر باستثناء إسبانيا و إيطاليا. وكاف ىناؾ إصباع على إقصاء  اؼبتحدة األمريكية على الضغط من اجل إشراؾ إسرائيل و األر 

 كل من سوريا وليبيا بدعوى دعمهما لئلرىاب.
2 Carlos Echeverria, « la Coopération Entre Les Forces Armées Euro-méditerranéenne Pour Le 
Maintien De la Paix », Cahiers de Chaillot, N°. 35, Institut d’étude de Sécurité UEO, 1999.P.25. 
** STANAV FORMED: Standing Naval Force Mediterranean. 
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 اؼبدنية واؼبخططات األمن حفظ عمليات مثل زبصصا، أكثر مواضيع حوؿ اغبلف مدارس يف الًتبصات ويف
 1. مدنية ضباية مهاـ يف العسكرية القوات دبشاركة وذلك اؼبستعجلة،

 ، 1998 جويلية يفاؼبتوسط  يف اغبوار دوؿ مع التعاوف لتدعيم األطراؼ يبلءـ مشًتؾ زبطيط وضع تقرر
 يقدـ الصدد ىذا ويف العامل، من أخرى جهات ويف اؼبتوسط يف السلم غبفظ مشًتكة بنشاطات القياـ وإمكانية
 روما يف الدفاع مدرسة يف السلم حوؿ اؼبتوسطي اغبوار دوؿ من وعسكريُت ؼبدنيُت التكوين فرص اغبلف

Collège de Défense ، مرغو أوبيراـ يف اغبلف مدرسة ويف Oberammergau ،ىاتاف تقدـ كما 
 الرعايا، وإجبلء الطيب واإلجبلء اؼبدنية اغبماية يف اؼبتمثلة اؼبستعجلة اؼبدنية اػبطط حوؿ وتكوينا دروسا اؼبؤسستاف

 .البيئة على اغبفاظ يف اؼبسلحة القوات مسؤولية وحوؿ
 ،  2002 نوفمرب يف براغ قمة يفالعسكري  التعاوف ؾباؿ يف اإلجراءات من حزمة األعضاء الدوؿ أقّرت

 :يلي ما أساسا وتضمنت 2001 سبتمرب 11 أحداث بعد جاءت القمة وأف خاصة
 اغبلف إيديولوجية مع والتأقلم التعّود. 
 بالتكوين اؼبتعلقة النشاطات. 
 (.واإلنقاذ البحث ستعجالية،اإل اؼبدنية اػبطط األزمات، إدارة) مشًتكة سبارين يف اؼبشاركة 
 العسكري الطب ميداف يف التعاوف. 
 البيٍت العمليايت النشاط وتطوير ترقية   Interoperability / Interopérabilité *.  
 البحري األمن. 
 السلم حفظ عمليات. 

 :ذلك إىل باإلضافة
 الشامل الدمار وأسلحة اإلرىاب ضد حبري وتعاوف اؼبعلومات تبادؿ طريق عن اإلرىاب مكافحة. 
 اػبفيفة باألسلحة واالذبار اغبدود أمن ... 

                                                             
1 Carlos Echeverria,Op.Cit. 

قدرهتا على العمل والتحرؾ عسكريا مع القوات األطلسية يف عمليات ربت  ىوتحسُت أىلية جيوش دوؿ اعبوار للعمل مع قوات اغبلف األطلسي باؼبقصود ىنا  * 
و قد  Interoperability / Interopérabilitéدبعٌت التحرؾ العمليايت اؼبتبادؿ، وىذا ما يعرؼ يف األدبيات العسكرية األطلسية ب  إمرة اغبلف،

 بلـ مع دوؿ أوربا الشرقية.طبق ىذا اؼببدأ داخل اغبلف و يطبق يف إطار الشراكة من اجل الس
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 الدولية القوات يف اؼبغربية واؼبملكة واألردف مصر سانبت الشريكة، اؼبتوسطي اغبوار دوؿ لقوات اربوكاخت
 قيادة ربت كوسوفو يف اؼبهاـ نفس يف واألردف اؼبغربية اؼبملكة وشاركت واؽبرسك، البوسنة يف السبلـ غبفظ

 وتنسيق تكتيكية اختبارات ذلك ويف األطلسية، اتهنظَت و سويا تعمل وجعلها القوات ىذه مستوى لًتقية اغبلف،
 .اؼبتوسطية البلداف جيوش أىلية لرفع اؼبتبادؿ العمليايت للتحرؾ ترقية واستخبارايت، واتصايل قيادي

ففي ىذه  اؼبتوسطي، –نقلة نوعية يف عملية تعزيز اغبوار األطلسي  2002شكلت قمة براغ نوفمرب 
القمة قرر اغبلفاء تدعيم األبعاد السياسية والعملية للحوار بشكل جوىري و تقوية التعاوف العملي ال سيما يف 

   ، كما تبنت القمة وثيقة ضبلت عنواف اؼبشًتؾ دبا يف ذلك تلك اؼبتعلقة دبكافحة اإلرىاب االىتماـؾباالت ذات 
   .1"تعزيز الحوار المتوسطي مع وضع بياف بمجاالت التعاوف الممكنة" 

 :2 ما تضمنتو الوثيقة أىمومن 
 .التشديد على التعاوف يف ؾباؿ مكافحة اإلرىاب 
 ،مراقبة اغبدود...(.وسائل  مساعدة تقنية، إمكانية إشراؾ الشركاء اؼبتوسطيُت يف خطة ) تزود باؼبعلومات 
 أطلسي و الشراكة من اجل السبلـ ؼبكافحة اإلرىاب. -ذبسيد عمل شراكة بُت ؾبلس الشراكة األورو 
 ،ربليل صور  تشجيع التعاوف بُت اغبلف األطلسي والدوؿ اؼبتوسطية الشريكة يف ؾباالت مثل أمن اغبدود

 األقمار الصناعية...
 :3تعاوف اؼبمكنة لتدعيم اغبوار، أنبهانفس الوثيقة حددت ؾبموعة من ؾباالت ال

 .إمكانية مشاركة مسئولُت ساميُت من البلداف الشريكة يف إجتماعات ؿبددة للحلف زبص مواضيع معينة 
 .التعاوف يف إطار ؾبلس الشراكة من اجل السبلـ يف صاح اعبوار 
  للمتطلبات العملياتية و من اجل السماح للدوؿ اؼبتوسطية  لبلستجابةتكوين و تدريب و عقائد عسكرية

 عقيدة ومناىج اغبلف األطلسي. ،اصطبلحاتمع لتتأقلم 
  القياـ بتمارين عسكرية و نشاطات التدريب اؼبرتبطة باألمن البحري، اإلنقاذ اإلنساين، عمليات دعم

 السبلـ...
                                                             
1 « Renforcement du Dialogue Méditerranéen, Avec établissement d’un Inventaire Des 
Domaines de Coopération Possibles », date de consultation : 12/02/2013, disponible sur le lien 
suivant : http://www.nato.int/med-dial/renforcement.html.  
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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 .الدفاع و إقتصاد الدفاع 
 إجتماعات خرباء يف التهديد اإلرىايب(. ؿ تقاسم معطيات اإلستخبارات،التشاور حوؿ اإلرىاب ) من خبل 
 .)...تشاور و تعاوف حوؿ األمن على اغبدود ) إرىاب، جريبة منظمة 
 .التخطيط لعمليات إغاثة مدنية يف حاالت الطوارئ 
 ؼبتوسطية اؼبعنية النشاطات العلمية و مضاعفة جهود إعبلـ اغبلف األطلسي ذباه اجملتمع اؼبدين يف البلداف ا

 باغبوار لكي تشرح بشكل أحسن سياسة اغبلف األطلسي.
( سعيهم للذىاب قدما باغبوار 2003الوزاري األطلسي بربوكسل ) ديسمرب  االجتماعليؤكد اغبلفاء ؾبددا يف 

 ( ميادين:03ربقيقا ألىداؼ قمة براغ خاصة يف ثبلثة )
 اعبيوش. احًتاؼإصبلح الدفاع و  .1
 ربرؾ قوات من دوؿ اغبوار مع القوات األطلسية يف عمليات يقودىا اغبلف األطلسي.مسألة عمل و  .2
 التحكم الديبقراطي يف القوات اؼبسلحة. .3

 (2014-2004شراكة ) مستوى القمة إسطنبوؿ األطلسية و رفع الحوار إلى لمطلب الثاني: ا
اؼبتوسطي عشر  –يكوف قد مر على إنطبلؽ اغبوار األطلسي  2004قمة إسطنبوؿ يف  انعقادمع 

أجندة أكثر ويف ىذه القمة قرر اغبلفاء تعزيز اغبوار من خبلؿ تبٍت وثيقة جديدة بعنواف :" ( سنوات،10)
 A more Ambitious and Expanded Framwork for the )"طموحا و توسيعا للحوار المتوسطي

Mediterranean Dialogue  
)

، واليت تشَت إىل أف اغبلفاء قرروا رفع اغبوار إىل شراكة حقيقية من أجل اؼبسانبة 1
يف األمن اإلقليمي و اإلستقرار و تكملة اعبهود الدولية، وكل ىذا من خبلؿ اإلتفاؽ مع الدوؿ اؼبتوسطية الشريكة 

 على أساس كل حالة على حدى.
اؼبتوسطي  –إىل أف اغبوار األطلسي "  أجندة أكثر طموحا و توسيعا للحوار المتوسطي "تشَت وثيقة 

من أجل اؼبسانبة يف ربقيق األمن و اإلستقرار اإلقليميُت، وربقيق تفاىم متبادؿ أفضل، وتبديد  1994أطلق عاـ 
ثابتة دبا ينسجم  ىاغبوار خبطتطور  التصورات اػباطئة بُت حلف الناتو و شركائو اؼبتوسطيُت. ومنذ ذلك اغبُت،

                                                             
1 « A more Ambitious and Expanded Framework for the Mediterranean Dialogue », 
consultation date: 14/05/2013, available in : 
http://www.nato.int/docu/comm/2004/06- a -more –Ambitious- and- Expanded -Framework /docu-
meddial.html. 
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(،يف حُت تعززت 07( يف األصل إىل سبعة )05عدد البلداف اؼبشاركة من طبسة ) ارتفعمع خاصيتو التقدمية، و 
 .بانتظاـالسياسية و العملية أبعاد اغبوار 

 ا ؿبصورة يف النقاط التالية:بالنسبة للمبادئ واألىداؼ و اجملاالت ذات األولوية ،نبلحظ أهن
 :1 يجب أخذ المبادئ التالية ىذه العملية، في . أ

 .طبيعة اؼبنفعة اؼبتبادلة للعبلقة 
 .اغباجة إىل اؼبضي قدما يف العملية بالتشاور الوثيق مع بلداف اغبوار اؼبتوسطي 
  ؼبصاحل بلداف اغبوار اؼبتوسطي و إحتياجاتو. االستجابةأنبية 
  اؼبتوسطي و خاصيتو غَت التمييزية.إمكانية التمايز مع احملافظة على وحدة اغبوار 
 أف يقدـ فيها حلف الناتو قيمة  اغباجة إىل الًتكيز على التعاوف العملي يف اجملاالت اليت يبكن

 مضافة.
  اغباجة إىل ضماف تكامل ىذا اؼبسعى مع مبادرة إسطنبوؿ للتعاوف، باإلضافة إىل اعبهود الدولية

نظمة األمن و التعاوف يف أوربا و ؾبموعة دوؿ األوريب و م االرباداألخرى، وخصوصا جهود 
 الثمانية.

  إمكانية توسيع اغبوار اؼبتوسطي إىل البلداف اؼبعنية األخرى يف منطقة البحر اؼبتوسط على أساس كل
 حالة على حدى.

 عرض حلف الناتو رفع اغبوار اؼبتوسطي إىل شراكة حقيقية ىدفها العاـ اؼبسانبة إىل ىذه اؼببادئ، استنادا . ب
الذي تشمل و التكامل مع اعبهود الدولية األخرى عرب التعاوف اؼبعزز  يف األمن و اإلستقرار اإلقليميُت،

 أىدافو:
 .تعزيز اغبوار السياسي القائم 
 ربقيق قابلية تبادلية التشغيل*. 
 .تطوير اإلصبلح الدفاعي 

                                                             
1 Ibid. 

و العمل معا، ودعم بعضها لبعض، وعمليات  سبثل متطلبات قابلية تبادلية التشغيل شروطا مسبقة حازمة للبلداف اؼبسانبة مثل اغباجة إىل اإلتصاؿ بعضها ببعض،* 
 التدرب اؼبشًتكة.
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 .اؼبسانبة يف مكافحة اإلرىاب 
و مبادرتو ستأخذ بعُت  مشاؿ األطلسياؼبرجعية إىل أف حلف  مبادرة إسطنبوؿ للتعاوف ،تشَت يف وثيقتها

اإلستقرار  اإلعتبار و باإلستناد إىل سلسلة العبلقات الثنائية ذات اؼبنفعة اؼبشًتكة، واليت هتدؼ إىل ترسي  األمن و
 :1اؼببادئ التالية يف اؼبنطقة،

 يف اغبسباف. اؼبنظمات اإلقليمية،أنبية أخذ األفكار و اؼبقًتحات الصادرة عن دوؿ اؼبنطقة أو  . أ
تستند إىل اؼبنفعة اؼبشًتكة و اؼبصاحل اؼبتبادلة لكل  ضرورة تأكيد أف مبادرة الناتو ىذه ىي مبادرة تعاونية، . ب

 آخذة يف اغبسباف تنوعها و احتياجاهتا اػباصة. من الناتو و دوؿ اؼبنطقة،
 اغبسباف اؼببادرات األخرى مثل تلك أهنا تأخذ يف إال ضرورة اإلقرار بأف ىذه اؼببادرة ىي مبادرة منفصلة، . ت

األوريب و منظمة األمن والتعاوف يف أوربا  كاالرباد( و اؼبنظمات الدولية  G8اليت طرحتها ؾبموعة الثمانية )
(OSCE.فتكوف مكلة ؽبا حبسب ما تدعو اغباجة لذلك )  
     وخباصة يف ؾباؿ األمن.  للناتو أف يفيد فيها،ضرورة الًتكيز على التعاوف العملي يف اجملاالت اليت يبكن  . ث

تعتمد إىل حد كبَت على  باإلضافة إىل مدى تعاوهنا مع حلف الناتو، و مشاركة دوؿ اؼبنطقة يف ىذه اؼببادرة،
 هبا. اىتمامهاذباوب كل منها على كبو منفصل إزاء اؼببادرة و مستوى 

إىل عضوية الناتو أو  االنضماـال  اليت ال يقصد منها، ،ضرورة تفادي أي سوء فهم حوؿ ؾباؿ ىذه اؼببادرة . ج
و ال أف تكفل األمن  ( أو مبادرة الشراكة من أجل السبلـ،EAPCاألطلسية ) –ؾبلس الشراكة األوروبية 

 ألحد، وال أف تستغل لفتح نقاش سياسي حوؿ قضايا يبكن معاعبتها على كبو أفضل يف منتديات أخرى.
دوؿ اؼبتوسطية اليت طرحها اغبلف األطلسي يف قميت براغ و إسطنبوؿ سبثل عودة مقًتحات التعاوف مع ال

" لكن اغبلفاء شراكة من أجل المتوسطعلى األفكار األولية اليت سبق و أف طرحتها إيطاليا و الربتغاؿ حوؿ "
 رفضوىا بالنظر إىل تكلفتها اؼبالية والسياسية.

إىل جانب وجود  ،وثيقة إسطنبوؿتكررت يف  وثيقة براغاؼببلحظ ىو أف معظم اؼبقًتحات الواردة يف 
األخرى" و اليت تتناوؿ اإلشارة على  االعتباراتبعض النقاط اؼبختلفة على غرار تلك اليت جاءت واردة يف خانة " 

                                                             
:  االطبلع،تاري   األطلسي" ، وثيقة منشورة على موقع اغبلف Istanbul Cooperation Initiative مبادرة إسطنبوؿ للتعاوف"   1
 http://www.nato.int/ Istanbul- Cooperation- Initiative /index-ar.html، على الرابط التايل: 12/05/2013
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 إىل جانب اغبديث عن إمكانية اغباجة لًتتيبات قانونية مبلئمة لتسهيل شراكة تامة و فعلية للشركاء اؼبتوسطيُت،
وىو ما يعٍت إما تعميم  إمكانية اغباجة إىل إتفاقيات أمنية مع البلداف اؼبتوسطية على أساس كل حالة على حدى.

 األمنية اغبالية ) اليت وقعت مع بعض الدوؿ( و إما عقد إتفاقيات جديدة. االتفاقيات
توضيح األمور بعد، ومل ،مل يساىم إىل حد بعيد يف قرار اغبلف األطلسي رفع اغبوار إىل مرتبة الشراكة 

دبعٌت أف لكل بلد مطلق اغبرية  يتم ربديد ؿبتوى ىذه اؼببادرة خاصة وأهنا مبنية على أساس قاعدة التمايز الذايت،
 يف ربديد حاجياتو و أولوياتو.

إىل ذلك الباحث عبد النور بن عنًت جاء على لساف األمُت  أشاريف ىذا اػبصوص كما  الوحيدالتوضيح 
د ثبلثة مبادئ يحدقاـ بت،ؼبا 2004أثناء زيارتو للجزائر يف نوفمرب  ياب دي ىوب شيفرحلف السابق العاـ لل
 :1توجيهية لرسم العبلقات اؼبستقبلية بُت اغبلف و البلداف اؼبتوسطية اخطوطشكلت أساسية 

i. الثقة  ،االحًتاـ: ذلك أف العبلقات بُت الطرفُت كانت و ستبقى مبنية على المسؤولية المشتركة        
فبل يوجد إمبلء يف الشراكة و كل القضايا قابلة للنقاش، وعلى  و التحديد اؼبشًتؾ للنشاطات اؼبشًتكة،

 .احتياجاهتمالشركاء اؼبتوسطيُت ربديد 
ii. يف العمل وعمل كل  االزدواجيةمع ذبنب  التكامل بين مختلف المسارات اإلقليمية في المتوسط

 منظمة يف ؾباؿ زبصصها.
iii. ؽبا و قدرات  االستجابةفرغم أف التحديات مشًتكة إال أف  ،الخصوصيات الوطنية أو اإلقليمية احتراـ

 التدخل و التأثر هبا زبتلف من بلد إىل أخر و من منطقة على أخرى.
اؼبتوسطي  ىو كيف يبكن العمل دببدأ التمايز الذايت و  –لعل من أىم معضبلت اغبوار األطلسي 

لكن  اغبفاظ على إنسجاـ اغبوار يف نفس الوقت؟،فاؼببدأ األوؿ وبوؿ عمليا دوف بروز بنية إقليمية متجانسة،
بينما العمل بو ال هبرب الدوؿ  حاجيات و شواغل دوؿ اغبوار األمنية، أولويات، إقصائو يعٍت ذباىل خصوصيات،

ية على اإللبراط يف مشاريع ىي غَت مقتنعة هبا أصبل. و اإلشكاؿ الذي يبقى مطروحا ىو كيف يبكن بناء اؼبعن
 (؟ 1+26بنية أمنية إقليمية على أساس مسارات ثنائية )

 
 

                                                             
 .175،ص. مرجع سابق البعد المتوسطي لألمن الجزائري،عبد النور بن عنًت،   1
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 : أي حصيلة؟(2004)مبادرة إسطنبوؿ للتعاوفالمطلب الثالث: 

على ضرورة تعزيز مبادرة اغبوار  2004يف مت اإلتفاؽ بُت اغبلفاء يف قمة اغبلف بإسطنبوؿ الًتكية 
سنوات من إطبلقو( من خبلؿ مبادرة إسطنبوؿ للتعاوف. وبالرغم من أف اؼببادرتُت متمايزتاف  10اؼبتوسطي )بعد 

فاغبوار الذي أطلق أساسا من اجل بناء الثقة و التعاوف العملي مع دوؿ جنوب  إال أهنما اعتربتا متكاملتُت.
 -االسًتاتيجيبتطور مفهـو اغبلف  ارتباطوأي  –تكييفو بشكل متزايد مع أولويات اغبلف اؼبتوسط والذي مت 

تطلب مزيدا من الدعم من قبل اغبلف األطلسي خاصة وأنو مل وبقق األىداؼ اليت وضع من اجلها بالرغم من 
   ف بنفس أىداؼ . وىكذا أطلقت مبادرة إسطنبوؿ للتعاو 2002تعزيز بعديو السياسي و العملي منذ قمة براغ 
لكن على نطاؽ أوسع يبتد إىل ، 1التكامل والتطور( عدـ التمييز، و مبادئ اغبوار اؼبتوسطي )اؼبلكية اؼبشًتكة،

من أجل ربقيق األمن  الشرؽ األوسط لزيادة مسانبة اغبلف يف مواجهة التحديات اعبديدة فًتة طويلة األجل،
 .2اعبهود الدولية األخرىواالستقرار اإلقليمي والعاؼبي، وتكملة 

   حاوؿ اغبلف من خبلؿ إطبلقو ؼببادرة إسطنبوؿ للتعاوف استغبلؿ اػبربة اؼبكتسبة من اغبوار اؼبتوسطي 
 من خبلؿ: و تفادي نقائصها،

   اػبليج العريب استنادا إىل  –الشرؽ األوسط  –توسيع نطاؽ التعاوف يف اؼبنطقة العربية و ربط اؼبتوسط
 )حيث يبكن فتح ىذه اؼببادرة إىل صبيع البلداف اؼبهتمة يف اؼبنطقة( من جهة.مبدأ الشمولية 

  اؼبشًتؾ من خبلؿ األطر واعبهود الدولية األخرى إلجراء  االىتماـاألخذ بعُت اإلعتبار القضايا ذات
اغبوار اإلصبلحات اؼبتعلقة بالديبقراطية و اجملتمع اؼبدين يف بلداف اؼبنطقة كمطلب من اغبلف إىل بلداف 

للتعاوف واؼبسانبة يف ىذه اعبهود اليت يبكن للحلف أف يدعهما نظرا لقدراتو و ذبربتو يف اجملاؿ األمٍت 
 اؼبكتسبة من الشراكة من أجل السبلـ و اغبوار اؼبتوسطي، من جهة أخرى.

يبكن مبلحظة أف مبادرة إسطنبوؿ للتعاوف جاءت يف سياؽ زيادة حدة التدخل يف منطقة الشرؽ 
وسط من قبل الواليات اؼبتحدة األمريكية و بريطانيا اليت حبثت عرب اؼببادرة اعبديدة إىل توسيع مبادرة اغبوار إىل األ

                                                             
 ،على الرابط التايل:15/10/2013تاري  اإلطبلع: "،التعاوف األمني مع منطقة البحر األبيض المتوسط والشرؽ األوسط الموسع"   1

http://www.nato.int/med-dial/home.fr.html 
2 « Istanbul Cooperation Initiative », , Date de consultation : 15/06/2013,disponible sur le lien 
suivant : 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official-texts-21017.html 
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يف وقت تسعى فيو دور اغبوار  ىذه اؼبنطقة إىل ذباوز البلداف اؼبتوسطية إىل الشرؽ األوسط و اػبليج العريب،
لى عدـ إضعافو من خبلؿ دؾبو يف إطار أوسع و توسيعو إىل اؼبتوسطي األوروبية إىل اغبفاظ على اغبوار حرصا ع

،أو تصادـ اؼبصاحل األوروبية و -تفاديا لبلصطداـ باؼبشكل اؼبستعصي: الصراع يف الشرؽ األوسط  –شركاء جدد 
األمريكية يف اؼبنطقة بُت اؼبتوسطية والشرؽ أوسطية) بُت طرؼ أوريب متوسطي يهدؼ للحفاظ على مصاغبو يف 

يعتربىا منطقة نفوذه مع طموح للعب دور اكرب يف منطقة الشرؽ األوسط، وبُت الواليات اؼبتحدة األمريكية منطقة 
 (.-اؼبتوسط والشرؽ أوسط –اليت تسعى إىل احتواء اؼبنطقة كلها 

ىكذا أطلقت مبادرة اسطنبوؿ للتعاوف على أساس اختياري من اجل ربيقي فوائد متبادلة و مشًتكة يف 
 ت ثنائية بُت كل من اغبلف و الدلو الراغبة يف االنضماـ من اجل ربقيق أىداؼ ػبصت يف:إطار عبلقا

 الدفاعي  ، التخطيطالدفاع ، ميزانيةتعزيز األمن اإلقليمي من خبلؿ التشاور حوؿ إمكانية إصبلح الدفاع   
درات التعاوف . ىذا اؽبدؼ الذي امتد إىل اغبوار اؼبتوسطي ضمن مبا1و العبلقات اؼبدنية العسكرية

الفردية) أراد من خبلؽبا اغبلف تدعيم اغبوار( بإصبلح الدفاع، واقتصا الدفاع يرمي إىل ربقيق اغبلف 
للمعايَت الديبقراطية   "غاية اسًتاتيجي" و اؼبتمثلة يف إمكانية إقحاـ آليات مدنية لئلصبلح الدفاعي وفقا

 الغربية )على اؼبدى البعيد(.
  بناء أسس شراكة جديدة من خبلؿ تفعيل التعاوف العملي و العسكري. وىذا اؽبدؼ يربط بُت اؼببادرتُت

األطلسيتُت اغبوار اؼبتوسطي / مبادرة إسطنبوؿ للتعاوف أكثر فبا يبيزنبا عن بعضهما البعض، وهبسد أكثر 
سطية وصوال إىل الشرؽ األوسط غاية اغبلفاء )من إطبلؽ ىذه اؼببادرة اعبديدة( يف ذباوز البلداف اؼبتو 

إىل  االنضماـكل من الكويت كأوؿ بلد يقبل رظبيا   انضمتبدءا بدوؿ ؾبلس التعاوف اػبليجي حيث 
،قطر،البحرين و اإلمارات العربية اؼبتحدة. وتوسيع ؾباؿ اؼببادرة من اؼبتوسط 2004اؼببادرة يف ديسمرب 

زيادة وتَتة التعاوف العملي العسكري من خبلؿ إىل الشرؽ األوسط و اػبليج العريب يتم عن طريق 
التدريبات،... واليت يبكن أف ربسن قدرات القوات اؼبسانبة ) من ىذه الدوؿ( مع قوات  التمرينات،
إىل جانب حضور بعض الدوؿ الراغبة )للمراقبة أو اؼبشاركة( بعض األنشطة اؼبختارة يف إطار  اغبلف،

 سبلـ.نشاطات اغبلف / الشراكة من أجل ال

                                                             
1 « NATO Istanbul Cooperation Initiative », Policy Document, Date de consultation : 15/06/2010, 
disponible sur le lien suivant :  
http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-cooperation.html. 
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  وعمليات التهريب غَت اؼبشروع لؤلسلحة، من  أسلحة الدمار الشامل، انتشارمكافحة اإلرىاب و منع
خبلؿ العمل على ربسُت إمكانات ىذه الدوؿ على مواجهة ـبتلف التهديدات من خبلؿ ربقيق قابلية 

 التشغيل اؼبتبادؿ )القدرة العملياتية اؼبشًتكة(.
  إجراء اؼبزيد من التشاور السياسي )من خبلؿ اغبوار / مبادرة إسطنبوؿ( حوؿ ـبتلف القضايا ذات

اؼبشرؾ بالتعاوف مع اغبلف. ويف ىذا الصدد فإف اغبوار اؼبتوسطي الذي مل يستطع ربقيق نتائج  االىتماـ
اه سياسات / الثقة" ذب انعداـفباثلة لتلك احملققة ضمن الشراكة من أجل السبلـ بسبب مشكلة "

التعاوف واغبوار مقارنة بتلك اؼبستخدمة من قبل اغبلف يف  آلياتاغبلف يف اؼبتوسط و ضعف  اسًتاتيجية
إضافة إىل عدـ قدرة / رغبة اغبلف على / يف حل أىم القضايا اليت  إطار الشراكة من أجل السبلـ،

وبناء على قناعة اغبلف بعدـ تشكل اػبطر اغبقيقي اغبايل والكامن : الصراع يف الشرؽ األوسط. 
إمكانية فصل القضايا األمنية عن الصراع يف الشرؽ األوسط ، وغن كانت أطر اغبوار اؼبتوسطي / مبادرة 

تبقى إجتماعات دوؿ )اغبوار / اؼببادرة( مع اغبلف فضاء  ،اختياريإسطنبوؿ للتعاوف تقـو على أساس 
  ذباه. قد يساعد على تعزيز اعبهود الدولية يف ىذا اإل

اغبوار / مبادرة  –فعلى الرغم من إثارة القيم األطلسية ؼبسألة ؽبا عبلقة بأنبية تكامل مبادرات اغبلف 
يبقى التخوؼ قائما من  أطلسي، – ويف ربقيق األمن و اإلستقرار الضروري لؤلمن األور  -إسطنبوؿ للتعاوف

إمكانية ربط ىذه اؼببادرات األطلسية يف اؼبنطقة برغبة اغبلف إحياء مبادرة الشرؽ األوسط الكبَت يثَت تردد الدوؿ 
األطلسية يف اؼبنطقة  االسًتاتيجيةالعربية ذباه ىذه اؼببادرات و يزيد من الشكوؾ لديها تاه النوايا / األىداؼ 

 العربية.
ؼبشروع الشرؽ األوسط الكبَت )كهندسة أمريكية لتطبيع عبلقات دوؿ اؼبنطقة العربية مع فاإلطار العاـ 

إسرائيل خارج إطار مسار التسوية السلمية للصراع( يتطابق إىل حد كبَت مع إبعاد اؼببادرتُت ؾبتمعتُت و /أو 
كانة الشريك اؼبميز للحلف. وإىل مبادرات التعاوف الفردي عرب أىدافها البعيدة اؼبدى واليت تتميز فيها إسرائيل دب

مبادرة " الشراكة من أجل  2004يف جيورجيا سنة  G8جانب ىذا تبنت قمة بلداف ؾبموعة الثمانية الصناعية 
تعزيز  مشاؿ إفريقيا" واليت تضمنت اإلصبلح السياسي، –التقدـ و مستقبل مشًتؾ مع إقليم الشرؽ األوسط 

األوريب ضمن  االرباداإلصبلح اإلقتصادي...،و كذلك إطبلؽ  جملتمع اؼبدين،الديبقراطية وحقوؽ اإلنساف ،حوار ا



املتوسطي : توجه حنو الشراكة أم تكريس للهيمنة بوسائل جديدة –الفصل الثالث: احلوار األطلسي    

 

217 
 

( مبادرة تتضمن الًتكيز على اغبكم الصاحل ،حكم 2005سنة اؼبتوسط )دبناسبة الذكرى العاشرة ؼبسار برشلونة 
 حقوؽ اإلنساف،... القانوف،

ة ال مسارا مشًتكا ضمن مبادرات بصفتها مسارات موازي –ىو أف ىذه اؼببادرات  استنتاجوأىم ما يبكن 
 أطلسية شاملة يف منطقة اؼبتوسط / الشرؽ األوسط األوسع،-تبقى أطرا ضمن مقاربة أمنية تعاونية أور –اغبلف 

    وسائل القوة اللينة /الصلبة على إحتواء اؼبنطقة تأمينا  المتبلكويعمل من خبلؽبا حلف مشاؿ األطلسي بالنظر 
سية متذرعا دبحاصرة التحيات األمنية اؼبشًتكة واؼبخاطر احملتملة اليت قد تطاؿ أثارىا أمن و ضمانا للمصاحل األطل
 أطلسية. –و إستقرار اؼبنطقة األورو 

 –المبػػحث الثالث: دور ثالثية األمن / القوة/ سلم القوى في تشكيل محاور و مضموف الحوار األطلسي 
 المتوسطي.

 سياسات أطلسية متباينة.المطلب األوؿ: الدوؿ المغاربية : 
اعبديد والذي يعًتؼ  االسًتاتيجييف الوقت الذي توصل فيو اغبلف يف قمة لشبونة على صياغة مفهومو 

 يبقى من الضروري إعادة النظر يف الوسائل اؼبساعدة على إعادة توجيو اغبوار اؼبتوسطي. بأنبية شراكاتو و شركائو،
 :اثنُتسببُت  إىلعلى منطقة مشاؿ إفريقيا؟،يعود ىذا  الًتكيز ىذا ؼباذا خاصة مع دوؿ اؼبغرب العريب،

و دوؿ اؼبغرب العريب مل يصل بعد إىل مستوى التعاوف األطلسي مستوى التعاوف بُت اغبلف  ،فمن جهة         
 يف ظل وجود إشارات إهبابية تدؿ على إمكانية تطوره على اؼبدى القريب. ، حىتالقائم مع دوؿ اؼبشرؽ العريب

 اآللياتبإهباد أفضل الوسائل و  ؽبممع اغبلف على ـبططات عمل فردية تسمح  ةمتفق فدلو اؼبغرب العريب
أما اعبزائر، اؼبغرب و موريتانيا و تونس فقد دخلوا يف إتفاقيات ضباية معلوماتية  .احتياجاهتاالتعاونية ؼبواجهة 

إىل مستوى أكثر فعالية من التعاوف بُت  مصنفة مع اغبلف، وىو األمر الذي يسمح لتلك الدوؿ بالطموح
 .1الطرفُت
،مستوى التعاوف و الثقة بُت األطراؼ اؼبغاربية بعيد كل البعد عن اؼبستوى اؼبوجود بُت  و من جهة أخرى        

فعلى الرغم من ىذا فإف  األردف و إسرائيل. الدوؿ الثبلث اؼبشكلة للحوض اؼبتوسطي الشرقي يف صورة مصر،
                                                             
1
 Pierre Razoux, « Comment redynamiser le Dialogue méditerranéen de l’OTAN avec les pays 

du Maghreb ? », Research Division, Rome : NATO Defense College, N0.64, Décembre 2010, P.2.  
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تعدد إطارات التعاوف و  وكذا العراقيل اؼبوجودة، ليست بالطويلة مازاؿ يسَت وفق منطق روتيٍت، فًتةالتعاوف منذ 
 .اإلقليمية
و كذا إتباع  ختلفة حوؿ ماذا يبثل البحر األبيض اؼبتوسط بالنسبة ؽبا،اؼبنظر الوجهات ىل جانب إ
غياب تقدـ يف إهباد حل ؼبشكلة الصحراء الغربية بُت دوف نسياف  إختبلفات مغاربية،و  متنافسة، ثنائيةأجندات 

 اؼبغرب وجبهة البوليزاريو.
التايل: اؼبقاربة ربت إقليمية ىل ىي مفضلة يف اغبوار  التساؤؿيطرح عدد من اػبرباء  منذ سنوات عديدة،

ليميتُت: األوىل تدور حوؿ خر: ىل من األفضل تقسيم اغبوار اؼبتوسطي إىل ؾبموعتُت ربت إقآاؼبتوسطي؟،دبعٌت 
                            اؼبشرؽ العريب دوؿ اعبزائر(، والثانية تدور حوؿ  تونس، موريتانيا، دوؿ اؼبغرب العريب )اؼبغرب،

إسرائيل(،بطريقة تأخذ يف اغبسباف اػبصوصيات اعبغرافية و السياسية اليت سبيز الضفة اعبنوبية  األردف، ) مصر،
 للمتوسط.
يراعي خصوصياتو  تقـو على إهباد إطار مغاريب للحوار اؼبتوسطي،  ؼبدافعوف عن مقاربة ربت إقليميةا
( سبيز اؼبنطقة اؼبغاربية، الفرانكفونيةالتارىبية و اللغوية ) خاصة مع تشكل منطقة ذبد بعض مبلؿبها ضمن  الثقافية،

مع وجود ربديات زبتلف إىل حد ما عن تلك  ،ويدفع هبا لتشكل وحدة متجانسة و ؽبا عبلقات قريبة مع أوربا
 menaceىذه اػبصوصيات اؼبغاربية تتميز كذلك بغياب هتديد وجودي  اليت تواجهها دوؿ اؼبشرؽ العريب.

existentielle .يف منطقة مشاؿ إفريقيا، وكذا مبدأ التمايز الذايت اؼبعموؿ بو من طرؼ اغبلف يدعم ىذا التوجو 
(،بل ويضعف البعد 5+5أف اغبوار اؼبتوسطي ما ىو إال نس  إلطار طبسة زائد طبسة ) آخروففيما يرى 

السياسي اؼبتعدد األطراؼ للحوار اؼبتوسطي، وكذا يعزز من فرضية اغبالة التصادمية و اػبصومة اليت تطبع 
الدوؿ اؼبغاربية ال تتعلق  الضروري اإلشارة إىل أف اؼبشاكل اليت تواجهها من عليوو  العبلقات بُت الدوؿ اؼبغاربية.

باألساس باعبانب األمٍت، ولكنها تتمحور حوؿ غياب حكومة سياسية و إقتصادية رشيدة بإمكاهنا التغلب على 
 األسباب اؼبنتجة للمشاكل األمنية.

سواء تعلق  –فإف إطار التعاوف بُت دوؿ اؼبغرب العريب و الدوؿ الغربية  بالنسبة ؼبختصُت يف مشاؿ إفريقيا،
فمن األفضل  ال سبثل اإلطار األنسب لتحقيق ذلك. -األوريب أو منظمة حلف مشاؿ األطلسي باالرباداألمر 

من خبلؿ توسيعو ليشمل ؾبموعة الدوؿ اؼبشكلة ؼبنطقة مشاؿ غرب  التعاونيةحسبهم إهباد بديل لتلك األطر 
 مقاربة منحرفة و ناقصة.فاؼبقاربة ربت اإلقليمية حسبهم ىي  الساحل و الصحراء. إفريقيا،
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اغبلف األطلسي بعد هناية اغبرب الباردة وجهو كبو جناحو  صوب أشرنا،كما سبق و أف 
 -ما سارع إىل ردـ اؽبوة بإطبلؽ اغبوار األطلسيلكن سرعاف  اعبنويب الذي رأى فيو مصدر هتديد.

 ة:مع جَتانو اؼبتوسطيُت، وذلك لتحقيق ثبلثة أىداؼ أساسي 1994اؼبتوسطي يف 
 اؼبسانبة يف األمن و اإلستقرار يف اؼبتوسط. -
 ربقيق تفاىم متبادؿ. -
 تبديد الصورة اػباطئة عن اغبلف. -

على الرغم من أف صورتو  وقد سبكن إىل حد ما من تغيَت اؼبناخ األمٍت و مدركات التهديد يف اؼبنطقة،
يثَت ـباوؼ البلداف اؼبغاربية على   ىذا البلد،رغم الًتحيب بو يف لكن تدخلو يف ليبيا، مازالت تعاين من السلبية.

الصعيدين الرظبي و الشعيب. و على ىذا النحو يبدو أف اغبلف أجهض جزءا من التقدـ الذي أحرزه لتحسُت 
 صورتو.

بل  بعد أف كاف مثار ريبة يف مطلع التسعينات أصبح اغبلف يتمتع بصورة إهبابية لدى األنظمة اغباكمة،
النرجسية السياسية تطبع  معو أصبحت حبد ذاهتا مطلبا و مكسبا بغض النظر عن مضموهنا.إف إقامة عبلقة 
بإقامة عبلقة مع أمريكا و مع األطلسي  األطلسية ألف األنظمة تتبجح بشكل أو بأخر، –العبلقات اؼبغاربية 

 .االسًتاتيجيافمدعية أهنما الشريكاف اؼبفضبلف و 

 :1التعاوف بُت الدوؿ اؼبغاربية و اغبلف األطلسييبكن ذكر إعتبارات رئيسية تفسر 

 .وجود قناعة بأف اإلرىاب ظاىرة عابرة لؤلوطاف يبكن أف سبس أي بلد فبا وبتم تعاونا أمنيا للتصدي لو 
 .حاجة األنظمة اؼبغاربية للظهور دبظهر اؼبتعاوف حىت تتجنب وصف دوؽبا باؼبارقة 
 ىبدـ أيضا مصاحل داخلية )ربييد الضغوط  ؿباربة اإلرىاب،ربت غطاء  مع السياسة األمريكية، االصطفاؼ

فبا يسمح بقمع  خاصة وأف القوى الغربية تفضل اإلستقرار على الديبقراطية، اػبارجية احملفزة للديبقراطية،
 اؼبعارضة الداخلية و حرماهنا من أي دعم غريب(.

 .اغبصوؿ على شرعية خارجية لتغطية العجز يف الشرعية الداخلية 

                                                             
 .3-2،ص ص.2011أكتوبر  الدوحة : مركز اعبزيرة للدراسات، ،و الدوؿ المغاربية : توازنات جديدة األطلسيالحلف  عبد النور بن عنًت،  1
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 لوقوؼ إىل جانب القوى الكربى و اؼبنظمات الغربية ىو خَت سبيل بالسبة لؤلنظمة لشرعنة سياساهتا احمللية ا
 حملاربة اإلرىاب.

 ،وقد تسبب ىذا يف منافسة معكوسة؛  ؿباولة كل طرؼ مغاريب ربح نقاط إضافية على حساب جاره اؼبنافس
 اسًتاتيجيةفتكاؾ مكاسب اتنافس مغاريب بيٍت يف اإلقباؿ على تنازالت ألطراؼ غربية بدؿ التنافس من أجل 

منها. و اؼببلحظ أنو بالنسبة لكل الدوؿ اؼبغاربية اؼبنخرطة يف اغبوار اؼبتوسطي األطلسي فإف العبلقة مع ىذه 
 قة مع الواليات اؼبتحدة األمريكية.طبيعي للعبل امتداداألخَتة 

يبكن القوؿ أف الدوؿ اؼبغاربية  اغبلف األطلسي، من حيث طبيعة العبلقة اليت تربط بُت الدوؿ اؼبغاربية و
تبنت  فإف موريتانيا فإذا كانت تونس و اؼبغرب قد تبنتا توجها أطلسيا مبكرا، سياسات ـبتلفة ومتباينة. انتهجت

فيما سبيزت السياسة اعبزائرية بالًتدد مث بالتطور السريع لعبلقتها  توجها فباثبل نسبيا لكنها كانت متأخرة نوعا ما،
أما ليبيا و خاصة يف فًتة الزعيم الراحل معمر  مع اغبلف األطلسي و كاف ؿباربة اإلرىاب ؿبركها األساسي.

 .ليميةفإهنا بقيت خارج كل اؼببادرات اإلق القذايف،
الرباط يف أفريل  اجتماعو كاف  فإنو دأب على تقدًن نفسو كشريك فبيز للقوى الغربية. بالنسبة للمغرب،

 تأكيدا على ىذا التوجو. ىو األوؿ من نوعو يف بلد متوسطي، بُت اغبلف األطلسي والدوؿ اؼبتوسطية، 2006
السياسي والعسكري بُت دوؿ اغبلف والدوؿ بعدا أوسع للتعاوف جاء ليعطي عقد اللقاء يف اؼبغرب  كما أف

اؼبغاربية، ولَتسل رسالة قوية مفادىا أف اغبلف عاـز على توسيع دائرة تأثَته ، وتوسيع شركائو من خارج بلدانو.  
، *كما عكس االىتماـ الذي توليو اإلدارة األمريكية اغبالية للتنسيق األمٍت والعسكري مع بلداف اؼبغرب العريب

"حليف قوي" إلدارتو من  أف اؼبغرب 2004ب، بعدما أعلن الرئيس األمريكي جورج بوش يف ماي خاصة اؼبغر 
  .1خارج البلداف األعضاء يف حلف الناتو

كما يبكن مبلحظة أف اؼبغرب دائما ما يشدد على مسانبتو يف ـبتلف عمليات حفظ السبلـ يف البلقاف         
على مذكرة تفاىم مع اغبلف يتم دبوجبها  2009ىل جانب توقيعو يف إ )البوسنة واؽبرسك( ربت قيادة أطلسية،

                                                             
 عن موقع:  ، نقبل12/06/2013 االطبلع: ، تاري "! حلف الناتو والمغرب العربي ..األمن أوال" إدريس الكنبوري،  1

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-13-7110.htm 
بسحب  -فاجأ احملافظُت األمريكيُت -مباشرة عقب تويل اغبزب االشًتاكي يف إسبانيا اغبكم على أنقاض اليمُت وازباذ قرار* تعززت ىذه العبلقات بشكل كبَت 

مريكية يف جنوب القوات اإلسبانية من العراؽ، فبا جعل إدارة بوش تبحث عن شريك عسكري آخر يف اؼبنطقة، قريبا من اؼبتوسط، وزبطط لبناء قاعدة عسكرية أ
 .اإلسباف إىل إغبلقها فو االشًتاكياؼبغرب، بديبل عن القاعدة اؼبوجودة مشاؿ إسبانيا يف حاؿ سعى 

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-13-7110.htm
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تبادؿ اؼبعلومات اإلستخباراتية، وكذا مسانبتو يف العملية األطلسية ؼبراقبة اؼببلحة يف اؼبتوسط واؼبعنية دبحاربة 
 .1اإلرىاب

يف  2012ماي  21 يف انعقدتاليت  ،ؼبنظمة حلف مشاؿ األطلسي )الناتو( 25لقمة البياف اػبتامي ل
من أجل إعبلف سياسي يهدؼ إىل تعزيز  ةاؽبادفاؼببادرة اؼبغربية أشار إىل  ،بالواليات اؼبتحدة األمريكية شيكاغو

إننا نشيد بالمبادرة المغربية الرامية إلى وضع "حيث تضمن البياف العبارة التالية :  اغبوار اؼبتوسطي للحلف.
 اإطار تشكل وثيقة ال و ىذه. 2"ز الحوار المتوسطي لحلف الناتوإطار جديد إلعالف سياسي بهدؼ تعزي

ؤلىداؼ الرئيسية واآلليات واؼببادئ التوجيهية لعبلقات حلف مشاؿ األطلسي بالبلداف األعضاء يف ل ؿبددا اسياسي
 اغبوار اؼبتوسطي. 

فقد سبق للرئيس  فإهنا إذبهت مبكرا إىل بناء عبلقات فبيزة مع القوى الغربية. أما بالنسبة لتونس،
بأنو لو كاف القرار قراره فإف  1956لببلده مصرحا يف  االسًتاتيجيةالتونسي الراحل بورقيبة  أف حدد التوجهات 

. كما عرض ربويل قاعدة بنزرت التونسية أين كانت ترابط 3تونس ستختار اغبلف األطلسي على اعبامعة العربية
ىذا التوجو األطلسي / الغريب  لتونس يف عهد بورقيبة ترؾ بصماتو  إىل قاعدة للحلف األطلسي. قوات فرنسية،

للحوار اؼبتوسطي سوى تأكيد  انضمامهاعلى سياسة الببلد على حد وصف الباحث عبد النور بن عنًت، وما 
 .  4على ىذا التوجو اؼببكر، وعلى عبلقات أمنية وثيقة مع القوى و اؼبنظمات الغربية

لعل  اؼبتوسطي لو عدة مغازي، –للحوار األطلسي  2000يف مارس  ضمامهاانفإف  بالنسبة للجزائر،
 :5أنبها
اعبزائرية بأف التوجو كبو التعاوف الدويل ضروري ؼبواجهة اإلرىاب  األطروحاتإضفاء مصداقية أكرب على  ،أوال

 ظاىرة معوؼبة ليست ىناؾ أية دولة يف العامل يف مأمن منها. باعتبارىا

                                                             
1
 .3ص.، المرجع السابق،و الدوؿ المغاربية : توازنات جديدة األطلسيالحلف  عنًت،عبد النور بن   

،نقبل عن موقع 15/06/2013 : االطبلعتاري   "،قمة حلف الشماؿ األطلسي تشيد بالمبادرة المغربية الهادفة إلى تعزيز الحوار المتوسطي للحلف "  2
 وزارة الشؤوف اػبارجية والتعاوف اؼبغربية، على الرابط التايل: 

http://www.diplomatie.ma/arab/Rep/OrganisationTraiteAtlantiqueNord/tabid/1741/language/en-
US/Default.aspx 

 .2011 جويلية 15، جريدة الرياض، "عربياً واالقتراب خليجياً الناتو في ليبيا .. االختبار  "عبد العزيز بن عثماف بن صقر،  3
 .4ص.المرجع نفسو،، عبد النور بن عنًت  4
 .213،ص.2005، اعبزائر: اؼبكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع،أوربا والحلف األطلسي البعد المتوسطي لألمن الجزائري الجزائر،، عبد النور بن عنًت  5
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 األمرألكثر من عشرية كاملة، وىو  امتدت أزمةإشارة إىل ربسن الوضع األمٍت الداخلي و خروج الببلد من  ،ثانيا
 مربره. –اعبزائر للحوار  انضماـإزاء  –الذي افقد الًتدد السياسي للحلفاء 

 إرادة اعبزائر و سعيها للتموقع يف الوضع العاؼبي اعبديد. ،ثالثا
كبو تعاوف مع دوؿ جناحو اعبنويب  بعد اغبرب الباردة،  إطار مقاربتو اعبديدة،إثبات توجو األطلسي يف ،رابعا

يف اؼبنطقة ال يتم  انتشارهإلقامة روابط مهمة معها، وأيضا كبو عملية " تسويق سياسي" ليشرح للمتوسطيُت أف 
 على حساب أمنهم.

أمريكي ربديدا بعيدا عن العواصم  –حصيلة تفاىم جزائري  اعتبارهاألطلسي يبكن  –التقارب اعبزائري 
 األمريكية بعد التحسن يف العبلقات بُت البلدين –حيث أف ىذا التقارب مهدت لو الشراكة اعبزائرية  األوربية.

. وذبسد ىذا التحسن من خبلؿ الزيارات اؼبتبادلة و اؼبكثفة ؼبسئولُت أمريكيُت يف 1منذ منتصف التسعينيات
العاـ للقوات البحرية األمريكية يف أوربا  القائد  Joseph Lopez جوزيف لوبازة األمَتاؿ اغبلف للجزائر، منها زيار 

 ، وىي أوؿ زيارة ؼبسئوؿ أطلسي للجزائر.1998و قائد أركاف قيادة اغبلف يف اعبنوب يف أوت 
العربية من أكثر الدوؿ تعترب فرغم ربفظها وتأخرىا يف بعض ؾباالت التعاوف مع األطلسي، فإف اعبزائر 

اؼبنخرطة يف اغبوار مشاركة )من حيث عدد الضباط الذين ترسلهم( يف برامج التكوين اليت تقدمها الكلية 
العسكرية للحلف يف روما، حيث ترسل اعبزائر بانتظاـ ضباط جيشها للتكوين ىناؾ. بينما ال ترسل دوؿ، تعترب 

 ىناؾ.األكثر تعاوناً مع اغبلف، بعدد فباثل من الضباط للتكوين 
 األطلسي في ليبيا.شماؿ حلف المطلب الثاني: تدخل 

مطالبة بإسقاط النظاـ الذي تزعمو العقيد  مدهناعمت  2011يف فيفري عارمة  احتجاجاتعرفت ليبيا 
العنيفة مع اؼبتظاىرين أدت إىل تزايد حدة  ىذا األخَتاللييب الراحل معمر القذايف ،بطبيعة اغباؿ طريقة تعامل نظاـ 

 . بالتدخل يف األزمة  مشاؿ األطلسيقرار حلف االحتجاجات وربوؽبا إىل مقاومة مسلحة تطورت يوما بعد يـو
خربات اغبلف السلبية يف أزمات سابقة، ومنها ضببلت اغبلف يف البلقاف اليت  أمرا يسَتا بالنظر إىلمل يكن الليبية 

اؼبادة  زببط تلك العمليات، باإلضافة إىل إىل ىحدة، فبا أد ىمن أعضائو عل عضو وافقة كلكانت تتطلب م

                                                             
 .54،ص.1999،ماي 83عدد:الشؤوف األوسط، "،ةالجزائري –المتوسطي : الشراكة األمريكية  –الحوار األمني األطلسي عبد النور بن عنًت، "   1
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فقد  .1اػبامسة من ميثاؽ اغبلف اليت شهدت اختبارا حقيقيا يف أفغانستاف لتعكس الفجوة بُت األقواؿ واألفعاؿ
 .غبلف ذاتوخاصة با ىكاف لتدخل الناتو يف تلك األزمة مرجعية إقليمية ودولية، وعوامل أخر 

واؼبتعلق بفرض حظر على  2011فيفري  26يف  1970 الرغم من صدور قراري ؾبلس األمن رقم ىعلف
إقامة منطقة حظر طَتاف جوي و اؼبتضمن  2011مارس  17يف  1973القرار رقم  وواردات السبلح إىل ليبيا، 

كما نص على  و كذا دعوة الدوؿ إىل وضع صبيع اإلمكانات من اجل ضباية السكاف الليبيُت. يف األجواء الليبية
( اليت مل تكن موجهة Odyssey Dawn)" فجر أوديساإجراءات عسكرية سبثلت يف مهمة ضبلت تسمية"  ازباذ

ربت قيادة  تربالف متعدد اعبنسيا فيها مكونة من طرؼ اؼبشاركةو إمبا كانت  األطلسيمن طرؼ حلف مشاؿ 
 .2الواليات اؼبتحدة األمريكية

بشأف الطلب من ؾبلس  2011مارس  2بتاري   7298فضبل عن قرار اعبامعة العربية رقم كل ىذا 
األمن ربمل مسئولياتو إزاء تدىور األوضاع يف ليبيا، وازباذ اإلجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي علي 

مشاؿ حلف  إال أف .3وإقامة مناطق آمنة يف األماكن اليت تتعرض للقصفحركة الطَتاف العسكري اللييب، 
يف إطار ما أظباه  2011أكتوبر  31إىل غاية  2011مارس  22 من ابتداء ىمل يتدخل كمنظمة سو  األطلسي
شهر من اندالع  ىأي بعد ما يزيد عل،( L’opération Unified Protector" )الحامي الموحددبهمة " 

 الكتائب الليبية.  ىيف شن ىجمات جوية عل اغبلفاألزمة، حيث بدأ 
 :للتدخل، فإهنا قد أثارت ثبلث إشكاليات مشاؿ األطلسيوبرغم مرجعية حلف 

حركة الطَتاف العسكري اللييب   ى: مع أف مضموف القرارات اؼبشار إليها ىو "فرض منطقة حظر جوي علىألولا
كإجراء وقائي لتوفَت اغبماية للشعب اللييب وتقدًن اؼبساعدات اإلنسانية العاجلة"، فإف مهمة الناتو قد ذباوزت 

 .الراحل معمر القذايف ذلك من خبلؿ قصف مواقع مدنية ومقرات حكومية تابعة للرئيس اللييب

                                                             
1 Steven Metz, « Is Libya the End of NATO ? », Global Times, consultation  date de: 16 April 2011, 
available in : 
http:// www.realclearpolitics.com 
2 « L’OTAN et la Libye », Date de consultation : 18/12/2013, disponible sur le lien suivant : 
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_71652.htm 

 /http://www.un.org/en :الرابط التايل ىمنظمة األمم اؼبتحدة عل موقعأنظر يف نصوص القرارات الثبلثة  لبلطبلع على  3
 http://www.arableagueonline.org/las/index.jsp :الرابط التايل ىموقع اعبامعة العربية عل و
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بالقوؿ "يؤذف للدوؿ األعضاء  ىطراؼ اؼبنوطة بالعمليات يف ليبيا سو األ : مل تشر قرارات ؾبلس األمن إىلالثانية
الصعيد الوطٍت أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية وبالتعاوف  ىاليت أخطرت األمُت العاـ، وىي تتصرؼ عل

 ."مع األمُت العاـ، بازباذ صبيع التدابَت البلزمة غبماية اؼبدنيُت وإببلغ األمُت العاـ هبا
ا تدارؾ ؾبلس األمن اإلشكاليات القانونية اليت أثارهتا قراراتو السابقة اؼبماثلة، فكاف جل تركيزه يف وردب

اإلعبلء من قضية ضباية اؼبدنيُت، وىو بدوره تعزيز لقوة "بروتوكوؿ مسئولية اغبماية" الذي ىبوؿ  ىاغبالة الليبية عل
ضباية الشعوب من اإلبادة اعبماعية وجرائم اغبرب والتطهَت  للدوؿ األعضاء واجملتمع الدويل مسئولية "اؼبساعدة يف

دبوجب ذلك الربوتوكوؿ، فقد سبكن ؾبلس األمن من سد الفجوة بُت "التدخل  و ."العرقي واعبرائم ضد اإلنسانية
يف   مشاؿ األطلسيالشرعي" وىو اؼبربر أخبلقيا و"التدخل القانوين". وىي القضية اليت أثَتت خبلؿ تدخل حلف 

 اغبلف ، إذ وصفت عمليات الناتو بأهنا "غَت قانونية ولكنها مشروعة"، حيث سبكن أعضاء1999وسوفو عاـ ك
من إنقاذ شعب كوسوفو من التطهَت العرقي، ولكن دوف عقوبة قانونية يفرضها ؾبلس األمن ضد "سلوبوداف 

 .1ميلوسيفيتش"
فهي أنو مع أنبية اؼبرجعية اإلقليمية، اليت تتمثل يف قرار اعبامعة العربية وما تبلىا من مشاركة دوؿ  الثالثة،

يف ليبيا، فإف اغبديث عن ازدواجية  مشاؿ األطلسيخليجية، وىي قطر واإلمارات والكويت يف عمليات حلف 
الغربية عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف يف اؼبعايَت الدولية كاف حاضرا وبقوة. ففي الوقت الذي تتحدث فيو الدوؿ 

ليبيا واستهداؼ قوات القذايف للمدنيُت، فإف تلك الدوؿ ذاهتا ىي من قدمت دعما ىائبل للقوات اؼبسلحة يف 
نطاؽ واسع يف معرض السبلح الذي أقيم يف ليبيا "نوفمرب  ىليبيا، وىو ما عكستو مشاركة ىذه الدوؿ عل

ردبا فباثلة  ىحوؿ سبب التدخل يف ليبيا، وغض الطرؼ عن حاالت أخر ". كما كانت ىناؾ تساؤالت 2010
 Anders Fogh  أندريس فوغ راسموسن أو أكثر سوءا )سوريا أو اليمن(، حيث قاؿ أمُت عاـ اغبلف

Rasmussen  "تحرؾ الناتو . وأضاؼ أف "2"إف الحلف ليس لديو خطط للقياـ بمهمة عسكرية في سوريا
تفويض قوي من مجلس األمن ودعم واضح من دوؿ المنطقة، وىو مزيج  ىبمقتضضد النظاـ الليبي كاف 

 .3"ىنادر لم نشهده في مواقف أخر 

                                                             
1
 Michael W.Doyle, « The Folly of Protection », Foreign Affairs, consultation  date: 20 Mars 2011, 

available in : http:// www.foreignaffairs.com/node/67503/talk 
  2  . 2011ماي  12البياف ،  " ،الحلف ليس لديو خطط للقياـ بمهمة عسكرية في سوريا"  
 .2011يونيو  3، الشرؽ األوسط، "الناتو والربيع العربي" 3
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 1: جدوؿ يبين تطور األحداث في األزمة الليبية والتدخل  العسكري لحلف شماؿ األطلسي06جدوؿ رقم ال

 اغبدث التاري 
 تعامل عنيف من طرؼ النظاـ اللييب. ااندالع احتجاجات سلمية يف ليبيا، قابله 2011فيفري  17
والقاضي بفرض حصار على واردات 1970ؾبلس األمن الدويل يصدر القرار رقم  2011فيفري  26

 األسلحة إىل ليبيا.  
 يف اؼبنطقة. AWACSينشر طائرات بدوف طيار  األطلسيحلف مشاؿ  2011مارس  08
 اؼبتوسط للقياـ بعمليات مراقبة.حلف مشاؿ األطلسي يوجو بواخره يف  2011مارس  10
إقامة منطقة حظر طَتاف جوي يف اؼبتضمن  1973ؾبلس األمن الدويل يصدر القرار رقم  2011مارس  17

 و دعوة الدوؿ إىل وضع صبيع اإلمكانات من اجل ضباية السكاف الليبيُت. األجواء الليبية
إجراءات عسكرية فورية غبماية السكاف اؼبدنيُت عدة دوؿ أعضاء يف األمم اؼبتحدة ازبذت  2011مارس  19

 الليبيُت.
حلف مشاؿ األطلسي يقرر إطبلؽ عملية عسكرية هتدؼ إىل مراقبة تنفيذ اغبظر الدويل  2011مارس  22

 على واردات السبلح إىل ليبيا.
ر ؾبلس حلف مشاؿ األطلسي يقرر احًتاـ منطقة حظر طَتاف جوي اؼبنصوص عليها يف قرا 2011مارس  24

 .1973األمن رقم 
وزراء الدفاع للدوؿ األعضاء يف حلف مشاؿ األطلسي و الدوؿ اؼبشاركة يقرروف متابعة  2011جواف  08

 ( L’opération Unified Protector) الحامي الموحدعملية 
 األمُت العاـ غبلف مشاؿ األطلسي يؤكد عـز اغبلف على مواصلة جهوده من أجل ضباية 2011أوت  22

 ، وعن رغبة اغبلف يف رؤية الشعب اللييب يقرر بنفسو مستقبلو يف حرية.  اؼبدنيُت الليبيُت
اجتماع "أصدقاء ليبيا" يف باريس يؤكد دعم الدوؿ اؼبشاركة لعملية اغبلف و يؤكدوف  2011سبتمبر  01

 التزامهم حبماية اؼبدنيُت الليبيُت.
" يف هناية شهر الحامي األوحدقرارا مبدئيا بإهناء عملية "ؾبلس مشايل األطلسي يتخذ  2011أكتوبر  21

 أكتوبر.
 Unified Protector " الحامي األوحدؾبلس مشايل األطلسي يؤكد قراره بإهناء عملية " 2011أكتوبر  28
التابعة غبلف مشاؿ  AWACSيف منتصف الليل حسب التوقيت اللييب ،طائرات اؼبراقبة  2011أكتوبر  31

 األطلسي تغادر األجواء الليبية، ويف اليـو اؼبوايل تغادر السفن البحرية اؼبياه اإلقليمية الليبية.
 
 

                                                             
1 « L’OTAN et la Libye », Op.Cit. 
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سواء بطريقة مباشرة أو  طواؿ فًتة سرياف عملية اغبامي األوحد ،كل أعضاء اغبلف شاركوا يف العملية،
غبلف مشاؿ األطلسي أو من خبلؿ الدغم اؼبشًتؾ. كذلك و من حيث العمل يف منظومة القيادة  غَت مباشرة،

 األردف، واؼبغرب. العربية اؼبتحدة، تاإلمارا قطر، مسانبة دوؿ أخرى ليست عضوا يف اغبلف على غرار السويد،
متوسط قدر   ألف طلعة، 26القوة اعبوية غبلف مشاؿ األطلسي و شركائو قامت بأزيد من  إصباال،

. ويف حوايل  120حبوايل  من ىذه الطلعات كانت هبدؼ ضرب أىداؼ عسكرية.  % 42طلعة جوية يف اليـو
عنصر )رجاؿ  8000ىدؼ عسكري. ويف ذروة العمليات شارؾ حوايل  6000أسفرت عن تدمَت حوايل 

يف اؼبتوسط و أيضا حوايل قطعة حبرية تابعة غبلف مشاؿ األطلسي  21ونساء( يف عملية اغبامي األوحد، وكذا 
 .1من ـبتلف األصناؼ Aéronefsمنطاد موجو  250

اغبالة الليبية  جسدتووىو ما  ،شكل ربدي الدوؿ الفاشلة أنبية قصوى بالنسبة غبلف مشاؿ األطلسي
اؽبدؼ اؼبعلن، وىو ضباية اؼبدنيُت، وإمبا سوؼ  ىالتدخل لن يقتصر علصرح مسؤولو اغبلف أف بوضوح، إذ 

أنو وفقا لورقة عمل أصدرهتا كلية الدفاع حبلف الناتو ومفادىا "ف .يكوف للحلف دور يف بناء مؤسسات الدولة
الجهود الدولية لبناء  ىحتى بعد إسقاط النظاـ الحالي وتسلم الثوار مقاليد الحكم، ستظل ليبيا بحاجة إل

ت لعقود طويلة افتقارا لهياكل ومؤسسات الحكم. ومن ثم، فإف التخلي عن تلك الدولة الدولة التي عان
حالة من الفوضى واالضطراب  ىوعدـ تقديم الدعم الالـز لبناء عناصرىا األساسية من شأنو أف يفضي إل

 .2"السياسي
مالحظة وجود  ، وىنا يبكنتنامي نشاط تنظيم القاعدة يف دوؿ اؼبغرب العريب التحدي الثاين ىو

، أماـ مشاؿ األطلسي، قائد قوات حلف جيمس ستارينديسهبا األدمَتاؿ  : الشهادة اليت أدىلاألوؿ، ينمؤشر 
احتماؿ وجود  ىعل ةاستخباراتي، وأكد خبلؽبا وجود مؤشرات 2011ؾبلس الشيوخ األمريكي خبلؿ شهر مارس 
من  الرئيس التشادي إدريس ديبي، فهو ما أشار إليو الثاني. أما 3أو تأثَت للقاعدة وحزب اهلل يف اؼبعارضة الليبية

. وبغض النظر عن صحة ذلك من 4أف تنظيم القاعدة يف ببلد اؼبغرب العريب يسهم بقدر كبَت فيما هبري يف ليبيا

                                                             
1 Ibid. 
2 « NATO in Libya: The Alliance between Emergency Help and Nation Building », Rome : 
NATO Defense College, March 29/ 2011,consultation date : 12/04/2013,available in :   
http://www.aicgs.org/documents/advisor/natolibya.1140pdf 

 .2011ريل فأ 2االرباد اإلماراتية، "، القاعدة وحزب اهلل في ليبيا"   3
 .2011ريل فأ 20تصروبات الرئيس التشادي منشورة يف صحيفة الشمس الليبية،  4
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االعتبار تراجع دور التنظيم بعد مقتل زعيمو أسامة بن الدف، فإف ذلك ال ينفي حقيقة  بعُتا نعدمو، وأخذ
 .التنظيم يف الدوؿ اؼبنهارة عمومانشاط 

بدأ االىتماـ اؼبباشر هبذه القضية من جانب حلف الناتو  أين ،هتديدات أمن الطاقة كما ال يبكن إغفاؿ
، عندما تضمن البياف اػبتامي ما مؤداه أف اؼبصاحل األمنية للحلف 2008وبوخارست  2006يف قميت رهبا 

اؼبوارد اغبيوية، فبا يتطلب التعاوف بُت الناتو واؼبنظمات اؼبعنية للحفاظ علي ذلك يبكن أف تتأثر بانقطاع إمدادات 
"إف الناتو سوؼ يبحث  2006اؼبورد اغبيوي. بل إف األمُت العاـ للحلف قاؿ أماـ الربؼباف األورويب يف مايو 

 .1استخداـ القوة إذا ما ىددت إمدادات الطاقة"

كل أساسي يف موارد الطاقة واالستحواذ على مناطق النفوذ يف أفريقيا، تًتكز اؼبصاحل الدولية يف ليبيا بش
فإضافة إىل اؼبيزة النسبية للّنفط اللييب، من حيث اعبودة وكلفة االستخراج وكلفة التصدير اؼبنخفضة نظرًا لقربو من 

 اؼباضي القريب صداعاً األفريقية قد شّكل يف الّساحل وقرب األسواؽ األوروبية، فإّف النشاط اللييب يف القارّة 
، ظهرت بوادر تفاىم 2003لكن، منذ عاـ  لفرنسا وجنوب أفريقيا وللواليات اؼبتحدة وقوى طاؿبة أخرى. و

وحىت تنسيق بُت ليبيا وبريطانيا والواليات اؼبّتحدة على مستوى السياسة اػبارجية، دبا يف ذلك مناطق الّصراع يف 
يبية عن مواقف سابقة حصل نظاـ القذايف على ضماف وجود وحىت توريث أفريقيا. و مقابل ؾبموعة تنازالت ل

االبن، الذي توىل تنفيذ االنعطافة يف السياسة اػبارجية إىل درجة صنع ربالفات جديدة مع أمَتكا  الزعامة للقذايف 
 طينية.وبريطانيا، وصلت حّد التنسيق مع القوى العربية اغبليفة ؽبما، دبا يف ذلك على الّساحة الفلس

اؼبذكورة أعبله، يفسح التدخل يف ليبيا اجملاؿ للتطهر عَلًنا  االسًتاتيجية وإضافة لبلعتبارات االقتصادية 
من عبلقة ىذه األنظمة مع القذايف، وىي عبلقة قائمة على مصاحَل معروفة وأخرى غَت معروفة، ولكنها يف كافة 

اػبارجية يفيد اغباالت ؿبرجة أماـ الرّأي العاـ الغريب. وال ُيستثٌت من االعتبارات أمور مثل ربقيق قباح يف السياسة 
 يف االنتخابات الداخلية.

                                                             
كلية االقتصاد ،جامعة القاىرة القاىرة: ، حلف الناتو استراتيجيةدراسة في تأثير  :2003تطور األمن اإلقليمي الخليجي منذ عاـ أشرؼ ؿبمد كشك،   1

 .176-174.،  ص ص2009والعلـو السياسية، 
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%( يف 60% من احتياطي النفط العاؼبي اؼبثبت، ويًتّكز معظمو )بنسبة 10زبتزف القارة األفريقية كبو 
يف تغيَت النظاـ السياسي للقذايف، انفتح  ثبلث دوؿ رئيسة منتجة ىي: نيجَتيا واعبزائر وليبيا. ومع بدء الليبيُت 

 41.5بُت الدوليُت لكي يُعيدوا سبوضعهم بالتنافس على حصص من ـبزوف النفط اؼبقّدر بنحو الباب واسعًا لبّلع
 .1مليار قدـ مكعب، ومناطق النفوذ 51مليار برميل، والغاز اؼبقّدر بنحو 

" إينيشركة " الًتّدد اإليطايل يف تأييد فرض اغبظر اعبّوي حىت مؤسبر باريس يبكن تفسَته جزئياً حبقيقة أّف 
برميل يومياً، وسبّثل عائداهتا من  550000يطالية ىي أكرب الّشركات الّنفطية العاملة يف ليبيا، إذ تنتج كبو اإل

% من ؾبمل 10" النمساوية بنسبة أو أـ فيتليها شركة " % من ؾبمل عائدات اجملموعة. و14الّنفط اللييب 
%. يف حُت تأيت 5" اإلسبانية بنسبة ريبسوؿشركة "%، و 11" األمَتكية مراثوف أويلإيراداهتا من ليبيا. مث شركة "

% فقط من ؾبمل عائداهتا. تبدو 2" الفرنسية يف مرتبة متدنية، إذ تبلغ عائداهتا من النفط اللييب كبو توتاؿشركة "
لفرنسي فرنسا الدولة األقّل استفادًة من بُت القوى الكربى من عقود الّنفط اللييب. وبإضافة ىذا العامل إىل الًتّدد ا

اغبماس الفرنسي لئلطاحة بالقذايف متناغماً مع أولويّات بلد يرى أنو فقد ما لديو من  بداذباه ثوريْت تونس ومصر، 
زين العابدين التونسي السابق بقيادة  نظاـ الالثورة الفرنسية بتأييده  لتنّكره ؼببادئ  -احًتاـ لدى الرّأي العاـ العريب 

أيضا يف  اندرجترميم صورتو، وىو ما    و ىدؼ إىل البحث عن كيفية، -األخَتحىت الّرمق يف تونس بن علي 
 . اليت جرت يف اؼبرحلة التالية وفاز هبا فرانسوا ىوالندإطار اإلعداد لبلنتخابات الفرنسية 

مل يكن دبقدور الواليات اؼبّتحدة أف تُدًن الًّتدد ذباه التدخل يف ليبيا يف ظّل إصرار فرنسي على اؼبضي 
الواليات  قدماً. إذ أّف الّتنافس بُت البلدين على النفوذ يف مشاؿ أفريقيا سيميل لصاحل فرنسا يف حاؿ قّررت 

( وبدأت  فقد اؼبتحدة البقاء خارج اؼبسرح. أّسست الواليات اؼبتحدة مناطَق نفوذ ومصاحل من خبلؿ )أفريكـو
ها يف ؿباربة تنظيم القاعدة، وأقامت معسكرًا لتدريب منطقة الّنفوذ الفرنسي يف مايل والّنيجر ضمن ضبلت زبًتؽ  

                                                             
الرابط  ى، عل18/11/2013تاري  االطبلع: ، اؼبركز العريب لؤلحباث ودراسة الّسياسات منشورة من طرؼ ةدراس "،ليبياالتدخل العسكري الغربي ومستقبل  " 1

 http://www.dohainstitute.org/release/998cdfcb-4772-41ac-b1e8-717f8adb694c      التايل:
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فرنسا وجودىا العسكري يف كّل من  أعادتالقّوات اؼبالية والّنيجَتية يف منطقة )غاو( مشاؿ مايل. وللّرد على ذلك 
مايل والنيجر، مع وْضع خطط لتدريب جيشْي البلدين وتسليحهما يف إطار ما يسّمى بػ"اغبرب على اإلرىاب".  

زادت عدد قواهتا يف منطقة الساحل والصحراء لتنتشر على امتداد اغبزاـ الواصل بُت موريتانيا غربًا وتشاد  كما
عليو مل ولن  شرقًا وصواًل إىل جيبويت. وسيكوف لصاحب اغبظوة يف ليبيا ما بعد القذايف وزٌف اسًتاتيجي قوي. و

 وذ جديدة ؿبتملة دبا يف ذلك ليبيا.يسمح كّل منهما لآلخر باالنفراد يف ؿباولة كسب مناطق نف

قيادة العمليات العسكرية يف ليبيا ؼبدة ذباوزت الشهرين، فإنو  مشاؿ األطلسيالرغم من تسلم حلف  ىعلف
أسلوب الكر والفر يف  ىعل اعتمدت، فكتائب القذايف يف مدة زمنية قصَتة سم اؼبواجهات ألي من اعبانبُتربمل 

ما إذا كانت ليبيا ستظل كيانا قائمة حوؿ ىناؾ شكوؾ كانت  إىل جانب ىذا  ،مقابل بطء عمليات األطلسي
 .1بعد رحيل القذايف أـ ال حىت موحدا

ويف ظل الصورة السلبية للحلف السائدة يف اؼبنطقة العربية بسبب حاليت العراؽ وأفغانستاف، فضبل عن  
دعم أعضاء اغبلف األنظمة العربية قبل اندالع اغبركات االحتجاجية اغبالية، فإف أي دور للحلف يف ليبيا بعد 

 .أخرىإلنسانية ألىداؼ القذايف يظل ؿببل للشك والريبة، من حيث استغبلؿ فكرة اؼبساعدة ا
على الرغم من التقارير اليت تكاد ذبمع على أف التدخل العسكري غبلف مشاؿ األطلسي يف ليبيا كاف 

مل يبنع باحثُت من البحث يف تداعيات ىذا التدخل على األمن اغبايل واؼبستقبلي للمتوسط.  ناجحا إىل حد ما،
العاـ ىو أف القوى األوربية كانت على رأس التدخل يف ليبيا و ىو ما يقود إىل تفكَت أويل حوؿ  فاالنطباع
إستقرار  أوربا يف األمن اؼبتوسطي. والتفكَت الثاين يدور حوؿ تداعيات ما يبكن أف نقوؿ عنو أنو حالة البل لمستقب

 اليت تعرفها ليبيا اليـو .
غبلف مشاؿ األطلسي يف ليبيا ىو اؼبشاركة غَت اؼبتوقعة للقوى  من اؼبظاىر األساسية للتدخل العسكري

ىذا دوف إغفاؿ مسانبة كل من بريطانيا  األوربية و الدور البسيط للواليات اؼبتحدة األمريكية اؼبتمثل يف الدعم.
حلف  لدى اؼبستوى الدويل باف أوربا ىي من قررت إدارة تدخل انطباعاو ىو األمر الذي أعطى  وفرنسا خاصة،

                                                             
1 Paul Rogers, «  Libya's War, History's Shadow », Open Democracy, Consultation  date: 24 Mars 
2011, available in : 
http://www.opendemocracy.net/paul./libyas-war-historys-shadow 
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 األوريب، االربادمشاؿ األطلسي يف اؼبتوسط. اؼبتوسط الذي يعرؼ منافسة حادة ما بُت كل من حلف األطلسي و 
 أين وباوؿ األوربيوف الدفاع عن أمنهم  وعن مصاغبهم السياسية و اإلقتصادية مثل الواليات اؼبتحدة األمريكية.

ليس ىامشيا ثلما يتصور البعض، فحىت أوربا   األمريكيةلكن عناصر كثَتة تظهر أف دور الواليات اؼبتحدة 
 حيث: كانت منقسمة بشدة حياؿ التدخل العسكري يف ليبيا.

من صواري  توماىوؾ  % 97حيث  الواليات اؼبتحدة األمريكية قدمت دعما عسكريا ىاما، ،أوال         
Tomahawk  من التموين   % 75يف قصف األىداؼ العسكرية احملددة وحىت حوايل  استعماؽبااليت مت       

و الدعم اللوجيستيكي اعبوي طواؿ فًتة العملية العسكرية. حىت أف اإلدارة األمريكية تدخلت من أجل تسهيل 
ات لحلف. ومل يتوقف الدعم األمريكي عند ىذا اغبد بل إهنا جهزت قوات اغبلف دبعدلعملية بيع السبلح 

والرادارات وحىت الطائرات بدوف طيار، وحىت اػبرباء األمريكيُت سانبوا يف عملية إدارة تلك العمليات  االستعبلـ
ية إلدارة عمليات من ىذا اغبجم، بالنظر إىل عجز األوربيُت و عدـ توفرىم على اإلمكانات الضرور  العسكرية،

خَت  Anders Fogh Rasmussen وغ راسموسنأندري فتصريح األمُت العاـ غبلف مشاؿ األطلسي  ولعل
 على إمكانات أوربا ألهنا غَت كافية". باالعتماددليل على ذلك حينما قاؿ:"  العملية مل يكن لتتم 

احملاوالت اعبادة و الدؤوبة للدوؿ األوربية من أجل إهباد توافق داخلي حوؿ األزمة يف ليبيا أثار  ،ثانيا         
و بالتايل كاف من أىم الدروس اؼبستفادة  شكوكا كثَتة حوؿ جدوى السياسة اػبارجية واألمنية األوربية اؼبشًتكة.

ن اجل ربسُت قدراهتا العسكرية و تطويرىا إذا ما من األزمة الليبية بالنسبة ألوربا ىو أنو عليها أف تعمل جبد م
أرادت بالطبع اغبفاظ على أمنها ومصاغبها. وثانيا هبب أف تتحلى كذلك بالقدرة على توقع األزمات يف اؼبنطقة 

األوريب أف وباوؿ بكل جدية توحيد مواقف دولو األعضاء و ربويل  االرباداؼبتوسطية والتعامل معها، وبالتايل على 
األوريب أيضا التحلي بالوعي و ربمل  االربادو ثالثا هبب على  ه إىل أفعاؿ لدى جَتانو يف اعبنوب.وعود

ىذا البلد )ليبيا( بالنظر إىل األوضاع غَت اؼبستقرة اليت يعرفها و إحالتو إىل خطر التحوؿ لدولة  اذباهمسؤولياتو 
 يزاف.فاشلة على طوؿ اػبط وىو ما يضع التدخل العسكري للحلف يف اؼب

ذباه اؼبنطقة  حلف مشاؿ األطلسي، سوؼ يكوف ىناؾ تأثَت سليب ؽبذا التدخل العسكري يف مبادرات ثالثا        
جهودا مضنية يف إقناع دوؿ ؾبلس التعاوف اػبليجي باالنضماـ ؼببادرة اسطنبوؿ عاـ  اغبلفالعربية، حيث بذؿ 

 )انضمت إليها أربع دوؿ بينما ظلت كل من اؼبملكة العربية السعودية وسلطنة عماف خارج اؼببادرة حىت 2004
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سكرية يف ليبيا قد أكد أف اغبلف يعمل بعيدا عن اؽبيمنة األمريكية. إال أف سَت العمليات الع ىاآلف(، بناء عل
 .1ؿبدودية القدرات العسكرية للناتو بدوف الواليات اؼبتحدة

أف "اغبلف ال يعتـز نشر قوات برية يف ليبيا"، ولكن  مشاؿ األطلسيلساف األمُت العاـ غبلف  ىجاء عل
ية يف "بناء "األمن الناعم". ويتمثل ذلك يف اغبالة الليب السًتاتيجيةللوجود، وفقا  ىللحلف أشكاال أخر 

األكاديبية الصادرة عن اغبلف إباف األزمة الليبية، ومضموهنا "أف  الرؤىاؼبؤسسات األمنية"، وذلك كما جاء يف 
اعبهود الدولية لبنائها، إذ تفتقر  تزاؿ حباجة إىل رحيل نظاـ القذايف ال يعٍت بالضرورة استقرار الدولة، حيث ال

. وواقع األمر أف دور حلف الناتو ذباه بناء 2ضرورية لؤلمن واالستقرار" ؽبياكل ومؤسسات اغبكم اليت تعد عناصر
ى اؼبؤسسات األمنية داخل الدوؿ ليس أمرا مستحدثا، وإمبا بدأىا اغبلف يف دوؿ شرؽ أوروبا اليت قاـ بعمليات عل

اخل الدوؿ اليت العسكرية د -كبو سيادة مبط العبلقات اؼبدنية  يعد إصبلح ىذا القطاع خطوة أوىل أراضيها. و
ذبربتاف بارزتاف بشأف إصبلح اعبهاز األمٍت يف كل من  مشاؿ األطلسيتبدي قبوال لئلصبلح الدفاعي. وغبلف 

يف بعثة تدريب قوات األمن العراقية، واليت تضطلع  اغبلفدولة من أعضاء  23العراؽ وأفغانستاف، حيث تسهم 
دبهمة رفع درجة احًتافية القوات اؼبسلحة العراقية من خبلؿ تدريب و تعليم تلك القوات، ودعم القيادة العراقية 

 . 3وىيكل القيادة من خبلؿ ربسُت مراكز العمليات
التابعة للرئيس اللييب ىي أىم  حيث إف الكتائب األمنية-ويف ظل عدـ وجود جيش نظامي يف ليبيا 

فإف الفرصة تبدو مواتية للناتو لتكرار ذبربيت  ،أركاف اؽبيكل األمٍت غَت الرظبي للسلطة ويقود معظمها أبناء القذايف
. وردبا كاف قرار إيفاد خرباء أمنيُت من أعضاء اغبلف 4أفغانستاف والعراؽ، وىو ما يتيح للحلف نفوذا ىائبل فيها

، أندريس فوج راسموسناليت أشار إليها صراحة األمُت العاـ للحلف  االسًتاتيجيةيل ضمن ىذه اػبطوة األو 
لدعم اإلصبلح الديبقراطي والتنمية االقتصادية  ىأعلن سياسة بعيدة اؼبدباراؾ أوباما إف الرئيس األمريكي  وقولب

يف ىذا اجملاؿ. حيث ستشكل اؼبؤسسات يف مشاؿ إفريقيا والشرؽ األوسط، وبإمكاف الناتو تقدًن إسهامات فريدة 

                                                             
1
الرابط  ى، عل2011 ماي 10تاري  االطبلع : موقع األمن والدفاع العريب، نقبل عن ، "األداء السيئ لحلف الناتو وإخفاقو في ليبياتأثيرات "رياض قهوجي،   

 .http://www.sdarabia.com :التايل

2 « NATO in Libya: The Alliance between Emergency Help and Nation Building »,Op.Cit. 
3
 Florance Gaub, « Building a New Military: The NATO Training Mission- Iraq », 

Rome :NATO  Defense College, Research Paper , No.67, April  2011,available in : 
http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf 

 .112.ص، 2011، أبريل 184 :، السياسة الدولية، العددالخارجي في الجماىيرية الليبيةعسكرة االنتفاضة. الفشل الداخلي والتدخل زياد عقل،   4
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ب سلطات منتخبة ديبقراطيا، أولوية حيوية أماـ نالدفاعية واألمنية اغبديثة، اػباضعة بشكل كامل للمساءلة من جا
 باؼبنطقة.  األخرىليبيا والكثَت من الدوؿ 

علػػػػى طلػػػػػب ليبيػػػػػا  2013يف أكتػػػػػوبر قػػػػػد وافػػػػق  األطلسػػػػػيحلػػػػػف مشػػػػاؿ  ال بػػػػد مػػػػػن اإلشػػػػارة إىل أف  
إسػػػػداء اؼبشػػػػورة ؽبػػػػا بشػػػػأف تعزيػػػػز قواهتػػػػا األمنيػػػػة ليقػػػػدـ بػػػػذلك الػػػػدعم لبلػػػػد تثػػػػَت فيػػػػو اؼبيليشػػػػيات القويػػػػة ـبػػػػاوؼ 

مػػػػػاي يف  األطلسػػػػػيمػػػػػن االنػػػػػزالؽ كبػػػػػو الفوضػػػػػى. وكػػػػػاف رئػػػػػيس الػػػػػوزراء الليػػػػػيب علػػػػػي زيػػػػػداف طلػػػػػب مػػػػػن حلػػػػػف 
يف وقػػػػػػػت الحػػػػػػػق خػػػػػػػرباء إىل ليبيػػػػػػػا  تقػػػػػػػدًن النصػػػػػػػيحة الفنيػػػػػػػة واؼبسػػػػػػػاعدة يف التػػػػػػػدريب إرسػػػػػػػاؿ اغبلػػػػػػػف 2013

زيػػػػداف  يواكتسػػػػب الطلػػػػب أنبيػػػػة إضػػػػافية بعػػػػد اختطػػػػاؼ رئػػػػيس الػػػػوزراء الليػػػػيب علػػػػ .1لتحديػػػػد سػػػػبل اؼبسػػػػاعدة
 بأيدي أفراد ميليشيا مسلحة.   2013يف أكتوبر لفًتة وجيزة 

 الدولية.المتوسطي في ظّل المغيرات اإلقليمية و  –المبػػحث الرابع: مستقبل الحوار األطلسي 

 المتوسطي و مخاطر تعدد المبادرات األمنية. -المطلب األوؿ: الحوار األطلسي

تنطوي اغبوارات األمنية يف اؼبتوسط على ـباطر ذبسد فكرة أف الفضاء اؼبتوسطي عبارة عن أقاليم فرعية 
سبثل جزءا من مقاربات مع أف ىذه اغبوارات  وتنفي فكرة األمن غَت القابل للتجزئة يف اؼبتوسط، تشكل فسيفساء،

الكبَت باإلقليم  باالىتماـأمنية تعاونية أوربية و أطلسية شاملة. وبالرغم من تعدد اؼببادرات األمنية اليت توحي 
يؤكد  بعملية التسوية السلمية للصراع يف الشرؽ األوسط، رتبطاؼبيف السياؽ الدويل إال أف إطبلقها  اؼبتوسطي،

الدوؿ العربية أهنا ؾبرد أطر للتطبيع مع إسرائيل خاصة وأف أي صبود يف مسار السبلـ يؤدي إىل الًتاجع عن  اعتقاد
ىذه األخَتة على اجملاؿ األمٍت دوف سواه من األبعاد  اقتصاركما أف  تطبيق مبادئ ىذه اغبوارات اؼبتعددة األبعاد،

يثبت أهنا صممت خصيصا من  اغتها يف شكل شراكات،اإلقتصادية ،اإلجتماعية و الثقافية ...بالرغم من صي
 أجل إحتواء ـباطر هتديدات أمنية أفرزهتا بيئة دولية طغت عليها فكرة اؼبصاحل األمنية أكثر من ربقيق أمن األفراد،

 اجملتمعات أو الدوؿ داخل اجملموعة الدولية.
بالفراغ األمٍت يف ؾباؿ البناء األمٍت يف اؼبتوسط كاف وراء إطبلؽ عدة مبادرات: اغبوارات  االىتماـإف 

سياسة اعبوار  مسار برشلونة، منظمة األمن والتعاوف يف أوربا، اغبلف األطلسي، أوربا الغربية، الرباداألمنية 
                                                             

 ،على الرابط التايل:18/12/2013: االطبلعتاري   نقبل عن موقع اعبزيرة مباشر،، حلف الناتو يوافق على تقديم المشورة لليبيا لتعزيز قوات األمن" "  1
http://mubasher.aljazeera.net/news/2013/10/20131021184320377678.htm 
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رات الشرؽ األوسط و مشاؿ إفريقيا من أجل اؼبتوسط، وكذلك مؤسب االرباد حوار طبسة زائد طبسة، و األوربية،
(. اؼببلحظ ىو أف أصحاب صبيع ىذه اؼببادرات غالبا ما يصروف على أهنا متكاملة و تعزز  1997)اؼبتوقفة منذ 

ىذه اؼببادرات اإلقليمية جيدا بالنسبة للمنطقة ، من حيث من ناحية ما قد يكوف تعدد  كل واحدة منها األخرى.
بتقسيم العمل، لكن قد تظهر  اتسامهاجديدا بالفضاء اؼبتوسطي و من حيث  امااىتمأهنا تعكس إىل حد ما 

خطَتة و تزيد من ضبابية سبل البحث عن بنية أمنية شاملة يف اؼبتوسط. اغبقيقة على حد وصف السفَت الفرنسي 
الشراكات اليت قد  تشارانأنو يتعُت اغبذر من ـباطر  اعتربسابقا لدى منظمة األمن والتعاوف يف أوربا يف ربليلو ؼبا 

 .1ال تضيف أي شيء ملموس فيما ىبص اإلستقرار
عبد النور بن عنًت يرى أف ىذا التعدد تنجر عنو ؾبموعة من اإلنسياقات و اؼبخاطر اليت يبكن إصباؽبا يف         

 :2األمور التالية
لكن   .اإلقليمي دبعزؿ عنو األمناإلسرائيلي و اغبديث عن –، ذباىل أو غض النظر عن الصراع العريب أوال        

كيف يبكن البحث عن األمن بتجاىل أكرب بؤرة توتر وعدـ إستقرار يف اؼبنطقة؟، إف ىذه اؼبقاربة باءت بالفشل 
إف ألف كل اؼببادرات اإلقليمية يف اؼبتوسط زبفق يف غبظة أو أخرى أما اؼبسائل األمنية بسبب ىذا الصراع. وؽبذا ف

فكل ىذه اؼببادرات أطلقت بفضل عملية السبلـ  أي ؿباولة لفك الًتابط األمٍت اؼبتوسطي يكوف مصَتىا الفشل.
وىذا حبد  اإلسرائيلي. –اإلسرائيلية وتقدمها، وىي صممت كقنوات متعددة األطراؼ للتطبيع العريب  –العربية 
من اؼبنطقي بل و من اغبتمي أف تتأثر ىذه اؼببادرات دبا لكن  جيدة إلحبلؿ اإلستقرار يف اؼبنطقة. اسًتاتيجيةذاتو 

 آلت إليو العملية السلمية.
إف نظرية األمن اإلسرائيلية اؼببنية على ميزة التفوؽ العسكري على القوى العسكرية العربية، والقدرة على 

القوة اليت ربقق  اسًتاتيجية، تتلخص يف وراء حدود العامل العريب دفع اغبدود غَت اعبغرافية لؤلمن اإلسرائيلي إىل ما
.وىكذا يدخل الدعم األمريكي إلسرائيل 3إلسرائيل كقوة نووية وحيدة اؽبيمنة والسيطرة يف منطقة الشرؽ األوسط 

                                                             
 حوؿ ىذه األفكار وغَتىا، أنظر يف :  1

« The Comprehensive Approach to the Mediterranean Security: the OSCE Experience and its 
Relevance for the Mediterranean Region », 2003 OSCE Mediterranean Seminar, Aqaba (Jordan), 
20-21 October 2003. 

 .229،ص.2005اعبزائر: اؼبكتبة العصرية للطباعة و النشر والتوزيع، ،البعد المتوسطي لألمن الجزائري عبد النور بن عنًت،  2
 .271،ص.2005،جانفي 159الدولية،العدد:السياسة  "،األسس العسكرية لتوجهات حلف الناتو إزاء الشرؽ األوسطجاىد عودة، "  3
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ضمن منطق جعل التفوؽ النوعي اإلسرائيلي أمرا واقعا وفبكنا يقيها خطر اؼبواجهة مع الدوؿ العربية ككتلة 
 موحدة.

أف اإللبراط يف ـبتلف اغبوارات مشروط دبوقف معُت من ىذه العملية، وىذا ما يفسر اؼببلحظ ىو 
سوريا ولبناف بقيت  بينما ليبيا، يف ـبتلف اؼببادرات األمنية يف اؼبتوسط، -بلد غَت متوسطي –حضور األردف 
ار برشلونة اؼبنتدى فهم يتباىوف بكوف مس إذف ىناؾ تناقض يف مواقف األوربيُت يف ىذا اػبصوص، مقصية منها.

سوريا و لبناف على مستوى وزاري، وبالتايل يقروف بعمل ىذا اؼبسار كآلية  الوحيد الذي تشارؾ فيو إسرائيل،
لكنهم يف نفس الوقت يتهموف العرب دبحاولة جعل عملية برشلونة منربا إلدانة  اإلسرائيلي، –للتطبيع العريب 

 .1طلسيُتنفس الشيء تقريبا يقاؿ عن األ ! إسرائيل
فأوربا أقرت بأف فرضية  لكن اؼببلحظ ىو أف الدوؿ العربية مل تطل كثَتا يف عملية اإلعًتاؼ هبذا الواقع،

كانت خاطئة و أف أي عطل يف الثاين ينعكس   األوريب االربادالفصل بُت مساري برشلونة و مدريد اليت تبناىا 
اغبدود على الصعوبات اليت واجهتها عملية السبلـ فرضت نوعا من  أفكيف   وأيضابصورة سلبية على األوؿ. 
 .2تطوير تعاوف إقليمي شامل

( أحسن مثاؿ يبُت لنا كيف يعمل الصراع كعامل لفك 5+5و لعل ذبربة حوار طبسة زائد طبسة )
عاوف يف الًتابط من جهة، والًتابط من جهة ثانية بُت شرقي و غريب اؼبتوسط و كيف يؤثر على مسارات الت

لكن بعد مرور  اإلسرائيلي، –فهذه اجملموعة مت حصرىا يف غرب اؼبتوسط أصبل بتجنب الصراع العريب  اؼبنطقة.
أكثر من سنتُت على لقاء روما التأسيس فقد إطار غرب اؼبتوسط احملدود جغرافيا مربر وجوده السياسي بعد 

إىل إطار غرب اؼبتوسط  س عودة إىل نقطة البداية،. ومن ىنا فقمة توناألوسطإنطبلؽ عملية السبلـ يف الشرؽ 
 ألوسط.امن مستنقع الشرؽ  من جديد، ،ىروبااألضيق 
مبادرة أخرى ىروبا من بعض  -يف بعض األحياف ظرفيا –، ؿباولة إهباد اطر بديلة، وحلها ؿبل ثانيا         

( يعرب أيضا عن ؿباولة جديدة لفك الًتابط 5+5فمثبل إعادة إحياء ؾبموعة طبسة زائد طبسة ) اؼبشاكل والعوائق.
                                                             

 –رؤاىم السياسية على أف الصراع العريب  باختبلؼردبا من بُت اؼبواقف العربية اؼبوحدة النادرة والصائبة حسب تعبَت عبد النور بن عنًت ىو إصرار العرب   1
    فك اإلرتباط بينو وبُت اؼببادرات اإلقليمية :اإلقتصادية )مسار برشلونة...( استحالةايل اإلسرائيلي ىو العقبة اؼبركزية أماـ إحبلؿ اإلستقرار واألمن يف اؼبتوسط، وبالت

، مرجع سابق البعد المتوسطي لألمن الجزائري عبد النور بن عنًت،ؼبزيد من التوضيح أنظر يف: و األمنية )اغبوارات األمنية و األطلسية مع البلداف اؼبتوسطية(.
 .230،ص.الذكر

2 « Un Nouvel élan pour le processus de Barcelone », Communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement Européens en vue de préparer la 4 éme réunion des ministres Euro-
méditerranéens des affaires étrangères, Bruxelles, COM, 2000, P.4. 
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ىذا رغم سبايز  و فتعدد اؼببادرات اإلقليمية يساعد على مثل ىذا السلوؾ، بُت اغبوضُت الغريب والشرقي للمتوسط.
 تلك اؼببادرات عن بعضها البعض وتكاملها.

إدراكا من األطراؼ الغربية لؤلنبية اليت  بُت اؼببادرات وظهور إزدواجية يف العمل. غياب كل تعاضد ،ثالثا         
اؼبتوسطي واؼببادرات األخرى  –تكتسيها ىذه اؼبخاطر ،رأى اغبلفاء يف وثيقة "تعزيز اغبوار" أف اغبوار األطلسي 

 .1هبب أف تدعم من جديد لتشجيع التعاضد اؼبثمر و ذبنب إزدواجية العمل
خاصة أوربا و الواليات اؼبتحدة  ، وجود نوع من التنافس بُت كبار الفاعلُت يف بناء تلك اؼببادرات،رابعا         

 رغم أف كل منهما يصر على أف مبادراتو ال تستهدؼ اؼبشاريع اعبارية يف اؼبنطقة وإمبا تكملها. األمريكية،
على غرار  اإلجتماعية، األزماتأكثر تركيزا على  أصبحتاعبديدة اليت  األمنيةطبيعة التهديدات  ،خامسا        
 قضايا اؽبوية )و مدى تأثَتات اؽبجرة خاصة غَت الشرعية منها عليها(،اعبريبة اؼبنظمة، األصولية، التطرؼ،
كلها أدت إىل ضرورة فبارسة الفاعلُت عرب اإلقليميُت دور اكرب و أكثر فاعلية يف إحتواء ىذه اؼبخاطر  اإلرىاب،
األوريب وحلف مشاؿ األطلسي يف اؼبنطقة اؼبتوسطية إنطبلقا من  االربادات، وىو ما يفسر إىل حد ما دور والتحدي

األوريب وكل دولو(، والدولية ) أمن اؼبنظومة الغربية  االربادمنطق اؼبصلحة الوطنية/ اإلقليمية )دبعٌت امن و إستقرار 
اغبد من  منع اإلنتشار النووي، أسلحة الدمار الشامل، انتشار اغبد من أطلسية( واؼبتمثلة يف أمن الطاقة،–األورو 

 اؽبويايت(... اغبد من اؽبجرة )األمن اجملتمعي و اإلرىاب العابر للحدود، التسلح وضبط األسلحة،
عدـ إنتماء األطراؼ على ضفيت اؼبتوسط إىل نظاـ أمٍت واحد بالرغم من مواجهتهم لنفس  ،سادسا        

و ما زاد من  واؼبخاطر )نظريا على األقل( صعب من اإلتفاؽ حوؿ نظاـ تعاوف دفاعي يف اؼبتوسط،التحديات 
       فجوة شكوؾ دوؿ جنوب اؼبتوسط غياب اإلتفاؽ حوؿ نوايا و أىداؼ الدوؿ األوربية بإنشاء قويت الدفاع 

ذي كاف تفسَتىم الوحيد ؽبذا و إحتواء األزمات )األورفور / األورومافور( من دوف إستشارة دوؿ اعبنوب ال
و ضباية مصاغبهم األمنية. اإلقصاء ىو إمكانية عبوء شركاء اغبوار الشماليُت إىل إستعماؿ القوة إلقباز أىدافهم 

األوريب من تبديد اؼبخاوؼ والشكوؾ اليت كانت قائمة حوؿ القوتُت، وربويل إدراؾ  االربادوعلى الرغم من سبكن 
.إال أف إحتماؿ عبوء دوؿ الشماؿ إىل 2لبناء الثقة" آلياتتُت "مصدر هتديد" إىل "دوؿ اعبنوب من كوف القو 

 إستعماؿ القوة العسكرية يبقى قائما  وما التدخل األطلسي يف ليبيا إال دليل على ذلك.
                                                             

 .231،ص.مرجع سابق الذكر البعد المتوسطي لألمن الجزائري، عبد النور بن عنًت،  1
2 Abdennour  Benantar, « NATO, Maghreb and Europe », Mediterranean Politics, London, vol.11, 
N°. 2, July 2006, P.179. 
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لكن  ،األطلسينتهجها حلف مشاؿ ايعترب اغبوار اؼبتوسطي جزء ال يتجزأ من اؼبقاربة التعاونية اعبدية اليت 
الشراكة من  أطلسية، –األورو على غرار ؾبلس الشراكة  ،األخرىأقل بكثَت من الركائز  االسًتاتيجية أنبيتوتبدو 

فعلى الرغم من أنو يبس  أجل السبلـ، والعبلقة اػباصة مع روسيا، وكذلك ميثاؽ الشراكة بُت اغبلف و أوكرانيا.
ذ مظهرا عسكريا ربت وقع اغبادي عشر من سبتمرب حىت و إف أخ قضايا ـبتلفة ،إال أنو يبقى سياسيا،

.و حىت عندما يبس قضايا عسكرية على حد وصف عبد النور بن عنًت فهو يتوقف عند التعاوف يف ؾباؿ 2001
 حفظ السبلـ أو إقتصاد الدفاع.
اليت يعقدىا اغبلف يف إطار متعدد  االجتماعاتجهود التعاوف العسكري تدعم  أفيبكن مبلحظة كيف 

" للتشاور حوؿ الربامج العسكرية اليت تضم فبثلُت عسكريُت من اغبلف و دوؿ اغبوار، وىذا 7"اغبلف+ طراؼاأل
ضمن برنامج العمل السنوي  األنشطةمن   %85احملققة و اليت سبثل نسبة ما يفسر كثافة النشاطات العسكرية 

إىل حوايل  1997نشاطا سنة  60لينتقل من  سنوات. حيث تضاعف التعاوف العملي خبلؿ عشرة 1للحوار
ؾباال تًتاوح ما بُت اإلتصاالت العسكرية العادية إىل  27وتغطي ىذه النشاطات  2007.2نشاط سنة  600

 االستفادة و اإلرىابخبلؿ تبادؿ اؼبعلومات بشاف مكافحة  ، مناألزماتاؼبناورات العسكرية اؼبشًتكة يف غدارة 
 الدفاع، اسًتاتيجياتو  سياسات التدريب والعقائد، )مرورا بربامج التعليم العسكري، من برامج التدريب للحلف

 .3اإلستخبارات...( ذات الصلة باألسلحة و األنشطة
وىكذا يتحوؿ البعد العملي إىل دعامة يف يد حلف مشاؿ األطلسي للتأثَت على التصورات األمنية للدوؿ 

 اآلراءيف اؼببادرات األطلسية على اؼبدى البعيد )بناء جسور للتغلب على األفكار اؼبسبقة، وتبديد  الشريكة
ن اغبلف من مراقبة سلوكيات وفبارسات ىذه األطراؼ يف بيئة (، و إطارا أيضا يبكّ  اػباطئة، وبناء الثقة والتفاىم

 . باستمرارأمنية متقلبة 
فإنو يبقى سياسيا حىت وإف أخذ مظهرا عسكريا  س قضايا ـبتلفة،اؼبتوسطي يب–اغبوار األطلسي رغم أف 

. وحىت عندما يبس قضايا عسكرية فهو يتوقف عند التعاوف يف ؾباؿ 2001سبتمرب  11ربت تأثَت أحداث 

                                                             
1 «NATO Mediterranean Dialogue», consultation  Date: 15/06/2012, available in : 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics-60021.htm 

2 Pierre Razoux, «Le Dialogue Méditerranéen de l’OTAN à la Croisée des Chemins», Rome : 
Collège de Défense de l’OTAN, N.°35, Avril 2008, P.1. 

3 Ibid. 
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رغم إقبازات  اؼبتوسطي يظل على غاية اآلف ؿبدود،–اغبقيقة أف اغبوار األطلسي  حفظ السبلـ أو إقتصاد الدفاع.
 راغ و إسطنبوؿ، ويبكن إرجاع ذلك إىل عدة عوامل يبكن إهبازىا يف ما يلي:قميت ب

  انو أطلق يف خضم تقدـ عملية السبلـ العربية  ، أياإلسرائيلي–اغبوار صمم أساسا يف إطار التطبيع العريب– 
وجزر عملية إذ صمم كمنرب متعدد األطراؼ للتطبيع بُت العرب و إسرائيل فبا جعلو رىينة مد  اإلسرائيلية،

توقف العملية السلمية يف فًتة من الفًتات عادت لتحيا من جديد على  أف. حيث 1السبلـ أو ما تبقى منها
األخرى بضرورة مكافحة  األطراؼ األطلسي،أين أقنع حلف مشاؿ 2001سبتمرب  11أحداث  تأثَتوقع 

 أفيبلت الغربية يبكن مبلحظة كيف وحىت يف التحل .2اإلرىاب، وبالتايل وظفت ىذه األحداث لتفعيل اغبوار
 اؼبتوسطي ، ؽبذا يوصوف– األطلسياحملللُت الغربيُت يدركوف مدى تأثَت عملية السبلـ على تقدـ وقباح اغبوار 

حلف مشاؿ األطلسي بضرورة توخي اغبذر ومراعاة حساسية ىذه اؼبسالة و بأال يذىب اغبلف يف تعاونو 
مع البلداف العربية خاصة مصر و األردف ألف ذلك قد يقوض و ينقص  العسكري مع إسرائيل أبعد من تعاونو
  .3من فعالية و أىداؼ اؼببادرة اؼبتوسطية

  ما هبعل دور حلف مشاؿ األطلسي ؿبدودا نوعا ما يف اؼبنطقة اؼبتوسطية ىو أف مشاكل اؼبنطقة ىي من
 Groupe Spécial" الخاصةمجموعة المتوسط فحسب دراسة صادرة عن " نوع األمن غَت العسكري.

Méditerranée ،أي ذات طبيعة  يف تقرير ؽبا أف مشاكل األمن يف اؼبتوسط ىي أقرب إىل اؼبشاكل اػبفيفة
وبالتايل فاغبلف حسب  إقتصادية و إجتماعية، منها إىل اؼبشاكل الثقيلة أي ذات طبيعة عسكرية. سياسية،

يواجو تناقضا يف اؼبتوسط منشأه التمييز بُت األمن الصلب  فحلف مشاؿ األطلسي .4رأيها غَت مؤىل ؼبعاعبتها
بينما  فما يبكن غبلف مشاؿ األطلسي أف يقدمو أو ما يتقنو أكثر يندرج ضمن الصنف األوؿ، واألمن اللُت.

                                                             
 .179،ص.مرجع سابق البعد المتوسطي لألمن الجزائري، عبد النور بن عنًت،  1
 األطراؼىذه األخَتة صممت أصبل كمنابر متعددة  يف اؼبتوسط. األمنيةلوال مؤسبر مدريد وبداية العملية السلمية بُت العرب و إسرائيل ؼبا وجدت ـبتلف اؼببادرات   2

   فهم يدعوف أف ىذه اؼببادرات تشكل اآلليات الوحيدة اليت يلتقي فيو العرب  اإلسرائيلي. وىنا يكمن الف  الذي وقع فيو األوروبيوف و األطلسيوف،–للتطبيع العريب 
بغض النظر عما هبري يف األراضي العربية احملتلة لكنهم يف نفس الوقت يريدوف الذىاب قدما يف إطار ىذه اؼببادرات  و اإلسرائيليوف يف ظل توقف العملية السلمية،

 .189،ص.مرجع سابق البعد المتوسطي لألمن الجزائري، عبد النور بن عنًت،انظر يف :  مستحيل عمليا. أمراإلقليمية، وىذا  األطرربت ذريعة الفصل بُت 
3 Stephan Larrabee & Ali, NATO’s Mediterranean Initiative: Policy, Issues and Dilemmas, Santa 
Monica: RAND, 1998, P.82. 
4 « La Sécurité au Moyen-Orient : Un Environnement en Mutation », Rapport du Groupe 
Spécial Méditerranée, Assemblée Parlementaire de L’OTAN, Décembre 2000, P.13. 
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و ما ىي  وىنا تربز معضلة كيفية ىيكلة ىذا اغبوار، الدوؿ اؼبعنية باغبوار معو معنية أكثر بالصنف الثاين.
 اتو األساسية :األمن الصلب أو اللُت؟أولوي
  على أساس أنو صمم وفق التمويل الذايت  اؼبتوسطي،–مشكلة التمويل تطرح بإغباح يف اغبوار األطلسي

 فبا وبد من مشاركة بعض الدوؿ اؼبنخرطة فيو.
  غياب وثيقة مؤسسة ربدد ؿبتوى اغبار وترسم عاؼبو عكس مبادرات اغبلف األخرى )الشراكة من أجل

ردبا ىذا ما يفسر الشك اؼبتبادؿ بُت اغبلف  قة مع روسيا( اليت ؽبا وثائقها اؼبؤسسة واؼبرجعية.بلالع السبلـ،
 وشركائو اؼبتوسطيُت.

  اؼبتوسطي يف بناء األمن األفقي ألنو عمودي اؼبقاربة: ثنائي بُت اغبلف – األطلسيعدـ مسانبة اغبوار
 والدوؿ اؼبتوسطية فرادى.

  حيث أف البعض ينظر إليو على أساس أنو عبارة عن عملية  إدراكات اغبلفاء للحوار،يف  اختبلؼىناؾ
فيما تتجو األطراؼ األكثر طموحا  فيما ينظر إليو آخروف أنو قناة مفيدة ؼبناقشة قضايا األمن، عبلقات عامة،

 األمنية للشركاء اؼبتوسطيُت. لبلىتماماتإىل دعم توجو اغبلف كبو االستجابة 
  

 المتوسطي في ظل البيئة األمنية المتوسطية الراىنة.–المطلب الثاني: رىانات الحوار األطلسي 

بُت ضفيت  الثقةكمنظمة أمنية / دفاعية من أجل بناء   – األطلسيإف اغبوار الذي أطلقو حلف مشاؿ 
والذي عمل  أطلسي ضد ـباطر وهتديدات اعبنوب ضمن مقاربة تعاونية شاملة،–اؼبتوسط و تعزيز األمن األورو 

اعبديد و دعمو دببادرات أطلسية )على غرار  االسًتاتيجيسباشيا مع تطور مفهومو  باستمراراغبلف على تعزيزه 
 االرباد(،إىل جانب مبادرات أخرى تبتنها الفواعل اإلقليمية  والدولية )مثل 2004مبادرة إسطنبوؿ للتعاوف يف 

 األمن والتعاوف يف أوربا،...(. منظمة األوريب،

رىانات حقيقية خاصة رقي والغريب اليت يعرفها اؼبتوسط حبوضيو الش األمنيةىذا اغبوار يواجو يف ظل البيئة 
مع عبوء اغبلف إىل إستخداـ قوتو العسكرية من أجل إدارة األزمات اؼبتولدة يف اؼبنطقة وأخرىا األزمة الليبية اليت 

منحى  االحتجاجاتخاصة مع أخذ تلك  أتت يف سياؽ موجة ربوالت عرفتها و مازالت تعرفها اؼبنطقة العربية،
 فوضى و حىت حرب أىلية. مسلحة، أخر بتحوؽبا إىل ثورات
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إنطبلقا من  القانوف الدويل خارج حدوده، احًتاـحلف مشاؿ األطلسي اؼبخوؿ بإدارة األزمات يف إطار 
أف تلك األزمات قد تشكل هتديدا مباشرا ألمن سكانو و أراضيو أو اليت من اؼبمكن أف تطاؿ يف تأثَتاهتا اؼبنطقة 

عبوءه إىل التدخل العسكري يف ليبيا  إقبازه ؼبهامو اعبديدة يف إدارة األزمات و.اغبلف يف إطار 1أطلسية–األورو 
          اؼبدنية  )يبكن إدراج التدخل العسكري للحلف يف ليبيا ضمن خانة اؼبقاربة األطلسية الشاملة: السياسية،

مستقبل اغبوار وباقي اؼببادرات ،قد يرىن 2و العسكرية إلدارة األزمات يف اؼبناطق خارج اجملاؿ اعبغرايف للحلف( 
خاصة وأف ىذه اؼببادرات واغبوار تعاين من تأثَت الصورة السلبية  والسيئة اليت  األطلسية يف اؼبنطقة اؼبتوسطية،

 توجد لدى الرأي العاـ يف ىذه الدوؿ ذباه اغبلف.

سية يف اؼبنطقة اؼبتوسطي وباقي اؼببادرات األطل–تثار أسئلة كثَتة حوؿ مستقبل اغبوار األطلسي 
إنطبلقا من مفارقة متناقضة تصنعها ثنائية : العمل على بناء الثقة وتذليل الفهم اػباطئ / والتدخل  اؼبتوسطية،
وىنا يتم التساؤؿ عن تداعيات مثل ىذا السلوؾ على النهج التعاوين /اؼبقاربة التعاونية  القوة العسكرية. باستخداـ

خاصة وأف اغبوار بالرغم من تدعيمو دببادرة إسطنبوؿ للتعاوف وترقيتو  أطلسية،-وروالشاملة اليت تبنتها اعبماعة األ
مل يعمل على بناء الثقة وربسُت العبلقات بُت شركاء اغبوار )أفقيا(، ومل يساعد على  2004إىل شراكة بدءا من 

 تطوير أبعاد التعاوف بُت اغبلف والشركاء على ضفيت اؼبتوسط.

 اؼ )النتائج( يتطلب على األقل:ربقيق بعض ىذه األىد

 لبناف، سوريا، توسيع اغبوار لكي يشمل على األقل كل دوؿ جنوب اؼبتوسط دوف إقصاء كل من ليبيا، .1
       عضوية الدلو اؼبعنية باغبوار  اختياراؼبنتهجة من طرؼ اغبلف يف  االنتقائيةالسلطة الفلسطينية...،عامل 

الثقة لدى  انعداـساىم إىل حد ما يف توسيع فجوة الشك والريبة و  ،يف دوؿ بعينها دوف أخرى اختزاؽباو 
الدوؿ اؼبستبعدة حوؿ ماىية النوايا اغبقيقية للمبادرات األطلسية ككل. ىذا اإلذباه ترس  ردبا أكثر بعد عملية 

                                                             
1 Abdennour  Benantar, « NATO, Maghreb and Europe », Op.cit, P.172. 
2
 « Active Engagement, Modern Defense: Strategic Concept for the Defense and Security of 

the Members of the North Treaty Organization », Adopted by Heads of State and Government, 
Lisbon, 2010,consultation date : :20/01/2011,available in : 
  http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-frap  
 



املتوسطي : توجه حنو الشراكة أم تكريس للهيمنة بوسائل جديدة –الفصل الثالث: احلوار األطلسي    

 

240 
 

لس بشروط يتم اؼبوافقة عليها من قبل ؾب االنضماـإطبلؽ مبادرة إسطنبوؿ للتعاوف وعملية تقييد قبوؿ 
 .وىكذا بقيت دوؿ على الرغم من مكانتها اؽبامة يف البناء األمٍت اؼبتوسطي خارج اؼببادرات األطلسية.1اغبلف

األمنية  شغاالتناال تكثيف اللقاءات ضمن اإلطار اؼبتعدد األطراؼ لتعزيز اؼبشاورات حوؿ القضايا و .2
إىل درجة أف ؿباوالت معاعبتها ضمن األطر خاصة وأف قضايا األمن يف اؼبنطقة متصلة و مرتبطة  اؼبشًتكة،

 الثنائية ال يؤدي إىل ربقيق النتائج اؼبرغوبة.
فتح باب اؼبشاركة لتوسيع التعاوف أماـ فواعل أخرى كاجملتمع اؼبدين على ضفيت اؼبتوسط، و/ أو التنسيق  .3

على الًتتيبات و التكتبلت  االنفتاحإضافة إىل  وتبديد اعبهود، االزدواجيةمع اؼببادرات األخرى تفاديا لف  
جامعة الدوؿ  ؾبلس التعاوف اػبليجي، اؼبغاريب، االربادعلى غرار  اإلقليمية من أجل عملية تطويرىا و دعمها،

 العربية،...
عدـ الًتكيز على قضايا األمن الصلب و التعاوف العملي يف اجملاؿ العسكري وتوسيعو إىل ؾباالت وقضايا  .4

 من ـباطرىا بلداف اؼبنطقة اعبنوبية من اؼبتوسط.األمن اللُت اليت تعاين 

على غرار ربديد  اؼبتوسطي،–اؼببلحظ ىو توفر عوامل بارزة سانبت يف ؿبدودية اغبوار األطلسي 
تركيز التعاوف يف اجملاؿ العملي والعسكري ربديدا، وكذا  العضوية وحصرىا يف بلداف معينة و إقصاء دوؿ أخرى،

–بادرات التعاوف الفردي، وإقصاء أي توجو أو إحتماؿ توجو لتعزيز التعاوف جنوب تدعيم اإلطار الثنائي دب
يأيت العامل األبرز و ىو عبوء حلف مشاؿ األطلسي على إستخداـ القوة العسكرية وفقا ؼبفهومو  جنوب.

و التي  تشغيل كل الوسائل السياسية والعسكرية للمساىمة في إدارة األزمات الناشئةاعبديد:"  االسًتاتيجي
 .2قد تطاؿ أمن الحلف وذلك قبل أف تصبح نزاعات"

إف ىذا اللجوء للقوة العسكرية من قبل حف مشاؿ األطلسي وذباه دولة  متوسطية وإف مل تكن شريكة 
يطرح تساؤالت  أطلسية إال أهنا تبقى طرفا مؤثرا يف /على ىذه الًتتيبات،–يف أي من اؼببادرات األمنية األورو 

 جنوب.  –اؼبتوسطي و مدى تأثَت ىكذا سلوؾ على مستقبل العبلقات جنوب –وار األطلسي حوؿ مصَت اغب

                                                             
1
 « La Méditerranée, Espace de Sécurité Pour l’Union Européenne », Rapport présenté par le 

comité 4, Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN), République Française, 61e Session 
Nationale, 2008-2009, P.23. 
2  « Active Engagement, Modern Defense: Strategic Concept for the Defense and Security of 
the Members of the North Treaty Organization »,Op.Cit. 
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اؼبتوسطي يف ظل البيئة –إنطبلقا من العناصر السابقة يبكن اغبديث عن ثبلث رىانات للحوار األطلسي 
ىذه البيئة يف فًتة ما  ترتبط ىذه الرىانات إىل حد كبَت بثبلث ربديات يبكن أف تفرزىا األمنية اؼبتوسطية اغبالية،

قد يعمل اغبلف على مواجهتها من خبلؿ اغبوار والتعاوف وتنسيق جهوده مع باقي الفواعل  بعد األزمة الليبية،
اعبديد: "  االسًتاتيجيوفقا للمفهـو  -أثناء وبعد قبل،–اإلقليمية والدولية خاصة و أف اغبلف ـبوؿ بإدارة األزمة 

نوعو من اإلمكانيات السياسية والعسكرية للتعامل مع تشكيلة كاملة من األزمات  يبتلك اغبلف طاقما فريدا من
أثناء أو بعد النزاع... كذلك اؼبساعدة يف العمل على ربيقي اإلستقرار يف األوضاع ما بعد الصراع إذا   سواء قبل،

 .1أطلسي"–كاف ذلك ىبدـ األمن األورو 

 ا ما بعد الثورة:الرىاف األوؿ: توسيع عضوية الحوار إلى ليبي

اؼبتوسطي بل غبلف مشاؿ األطلسي  –سوؼ يشكل ضم ليبيا ما بعد رىانا ليس فقط للحوار األطلسي 
للبناء األطلسي )اؽبندسة األطلسية( للمنطقة اؼبتوسطية، وذلك إنطبلقا  استكماالحيث أف ضم ليبيا يعترب  ككل،

اليت تعترب حلقة وصل بُت اغبوض الغريب والشرقي للمتوسط،  من عدة إعتبارات أنبها اؼبوقع اعبيوسًتاتيجي لليبيا،
باقي دوؿ الشرؽ  النضماـليبيا سوؼ يكوف بوابة  فانضماـوبُت اؼبغرب العريب و  الشرؽ األوسط، و بالتايل 

 األوسط يف صورة سوريا ولبناف.

فإف الفرصة  -على األقل بالشكل اؼبوجود يف دوؿ اعبوار -ظل عدـ وجود جيش نظامي يف ليبيا ففي
لتكرار ذبربيت أفغانستاف والعراؽ، وىو ما يتيح للحلف نفوذا ىائبل فيها. وردبا   غبلف مشاؿ األطلسيتبدو مواتية 

اليت أشار إليها صراحة  االسًتاتيجيةضمن ىذه  كاف قرار إيفاد خرباء أمنيُت من أعضاء اغبلف اػبطوة األوىل
إف الرئيس األمريكي باراؾ أوباما أعلن سياسة بعيدة بالقوؿ "  األمُت العاـ للحلف، أندريس فوج راظبوسن،

لدعم اإلصالح الديمقراطي والتنمية االقتصادية في شماؿ إفريقيا والشرؽ األوسط، وبإمكاف الناتو  ىالمد
تقديم إسهامات فريدة في ىذا المجاؿ. حيث ستشكل المؤسسات الدفاعية واألمنية الحديثة، الخاضعة 

ب سلطات منتخبة ديمقراطيا، أولوية حيوية أماـ ليبيا والكثير من الدوؿ نمساءلة من جابشكل كامل لل
 .3"نرحب بليبيا الديمقراطية كشريك في الحوار المتوسطي" ليضيف. 2"بالمنطقة األخرى

                                                             
1 Ibid. 

 .2011 جواف 3، الشرؽ األوسط، "الناتو والربيع العربي "  2
 نفسو.المرجع   3



املتوسطي : توجه حنو الشراكة أم تكريس للهيمنة بوسائل جديدة –الفصل الثالث: احلوار األطلسي    

 

242 
 

النشأة خاصة وأنو ليس حديث  فهذا الرىاف قد يشكل ربديا حقيقيا للدوؿ العربية على اؼبدى البعيد،          
)بسبب موجة اغبراؾ اليت تعرفها اؼبنطقة العربية( بل تصور أمريكي ؽبندسة أمنية يف اؼبنطقة عن طريق ضم ليبيا إىل 

 .1(2005مشروع الشراكة الشرؽ أوسطية )جويلية 

 دارة األزمات إلى بناء األمنإلمن التعاوف العملي العسكري  االنتقاؿالرىاف الثاني: توسيع مجاؿ التعاوف: 
 التعاوني:

الحلف تشَت الفقرة الرابعة إىل أف"  2010اعبديد للحلف  االسًتاتيجييف الوثيقة احملددة للمفهـو 
يعمل على تلقين ونقل التطور السياسي واألمني الذي يتلقاه بواسطة شراكاتو ومع الدوؿ والمنظمات 

. 2"السالح والحد من اإلنتشار نزع الحد من التسلح، الدولية المتخصصة والمساىمة في مراقبة السالح،
 األوريب، االربادشركاء  ىكذا إذف خص اغبلف الديبقراطيات الغربية واألعضاء يف الشراكة من أجل السبلـ،

شركاء منظمة األمن والتعاوف يف أوربا...،باألمن التعاوين ويف نفس الوقت تبقى عضوية اغبلف مفتوحة 
 ع معايَت اغبلف." اليت تتجاوب مللديمقراطيات األوربية"

إىل  امتدتاؼبتوسطي عرب ؾبموعة من اؼببادرات الفردية واليت –فعلى الرغم من توسيع اغبوار األطلسي 
دوؿ مبادرة إسطنبوؿ للتعاوف إىل ؾباالت إصبلح الدفاع و إقتصاد الدفاع كخطوة أولية إلقحاـ اؼبعايَت الديبقراطية 

لكن يبقى توسيع  هبيا من التعاوف العسكري إىل التعاوف األمٍت.إىل نشاطات التعاوف ضمن ىذه اؼببادرات تدر 
ؾباؿ التعاوف إىل بناء أمن تعاوين أمرا صعب التحقق )على األقل يف اؼبدى القريب أو اؼبتوسط( و يتوقف على 

ال  ليبيا، يف ٍتحالة البيئة األمنية اليت تعرفها منقطة اؼبتوسط )خاصة اغبوض الغريب للمتوسط: عدـ إستقرار أم
 إستقرار سياسي يف تونس،...(.

 

 

 
                                                             
1 Abdennour  Benantar, « NATO, Maghreb and Europe »,OP.Cit,P.170 
2 « Active Engagement, Modern Defense: Strategic Concept for the Defense ...2010 », Op.Cit., 
para4. 
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 جنوب /جنوب: الرىاف  الثالث: التوجو نحو تكامل المبادرات األطلسية: شماؿ /جنوب،

يعمل من خبلؿ شراكاتو على ترقية  على الرغم من أف اغبلف يسعى إىل تعزيز األمن الدويل عرب التعاوف،
تقاسم مصاحل  الشركاء هبب أف يسانبا يف الدفاع عن قيم اغبلف،فاغبوار و التعاوف مع  أطلسي،-األمن األورو

اؼبشاركة  امتيازاتإال أنو يبنح عرب ؾبموعة اؼببادرات اليت يطرحها  اغبلف و اغبفاظ على العبلقات الدولية السلمية،
ية(،وىذا والقرارات اػباصة دبهمات اغبلف )حيث يربطها دبسانبات ىذه الدوؿ اؼبال االسًتاتيجياتيف صياغة 

الشراكة من أجل السبلـ،...، ىكذا  أطلسي،-عكس ما وبدث يف شراكات اغبلف األخرى على اؼبستوى األورو
التفكك والًتاجع(  جنوب )اليت تعاين الوىن،–يبقى إحتماؿ تكامل اؼببادرات األطلسية ضمن األطر جنوب 
        مشاؿ /جنوب منحصرا يف اإلطار الثنائيضئيبل إف مل نقل منعدما وكذلك يبقى تكامل اؼببادرات األطلسية 

 و متجسدا أكثر يف مبادرات التعاوف الفردية.

 ىذه الرىانات تبقى مرتبطة إىل حد كبَت بتحديات البيئة األمنية الراىنة، وفقا لثبلث إحتماالت:

 بين بقاء الوضع الراىن أو تدىوره أكثر: الحالة األولى: ما

ن الثورة الليبية يعٍت دبا ال يدع الشك التوجو كبو وضع أكثر تدىورا وغَت لعل فشل التغيَت اؼبنشود م
مستقر، من خبلؿ تفشي الفوضى و نشوب اغبروب األىلية اؼبؤدي على بروز الدوؿ الفاشلة، وىو ما يشجع 

أما إذا مل  ،على التدخل اػبارجي ، وىنا وبافظ اغبوار على وتَتة ؾبالو ومضمونو إذا كانت الدولة شريكة يف اغبوار
تكن كذلك ال يوجد أي إحتماؿ لتوسيع عضوية اغبوار بضمها ) على األقل يف اؼبدى القريب(، أو قد تنتقل 

 أمور اغبكم إىل لببة أكثر تسلطا وىنا أيضا يبكن أف نبلحظ حالتُت: 

  ذباه الداخل موايل للخارج، وىنا تبقى مزايا اؼببادرات اػبارجية ؿبفوظة.نظاـ تسلطي 
 و ىنا يتم رفض كل اؼببادرات األجنبية و األمنية منها على  تسلطي داخليا لكن معادي خارجيا، نظاـ

 وجو التحديد.

 الحالة الثانية: قياـ أنظمة ديمقراطية حقيقية:

بوابة لتأسيس أنظمة شرعية  يبكن إعتبار قباح عملية التحوؿ الديبقراطي والتحوؿ الديبقراطي السلمي،
اؼبغاريب، والعمل  االربادجنوب(،بدءا من إكماؿ بناء –تسعى إىل ربقيق التكامل على اؼبستوى اؼبغاريب )جنوب 
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على إهباد حل عادؿ ؼبشكل الصحراء الغربية. لكن ىذا النموذج لن ىبدـ القوى الغربية اليت سوؼ تعمل على 
طاء األولوية إىل األطر احمللية و اإلقليمية بل سوؼ تفقد بذلك مزاياىا يف إعاقتو كونو ال يهمش مبادراهتا بإع

فعدـ اإلستقرار يف دوؿ اعبنوب ردبا ىو ما ىبدـ أكثر مصاحل  اؼبنطقة ما يعرض مصاغبها  أكثر فأكثر للخطر.
 .استقرارىاالغرب وليس 

 الحالة الثالثة: إمكانية قياـ أنظمة إسالمية أصولية:

 أكثرلراىن يف ليبيا و منطقة الساحل الصحراوي، يبكن إعتبار ىذا السيناريو من يف ظل الوضع ا
أطلسية بل سيعمل -ألنو ال هبمد كل اؼببادرات للتعاوف مع اعبماعة األورو سلبية بالنسبة للغرب، االحتماالت

ماثلة ال يبكن مواجهتها إف هتديد اؼبصاحل األطلسية من قبل أنظمة  على مقاطعتها، وىو ما يفسر ـباوؼ الغرب.
إال عن طريق القوة و ىنا سوؼ يتم اللجوء إىل عملية ربط ىذه األنظمة بقضايا اإلرىاب ،أسلحة الدمار الشامل 

 من اجل تربير التدخل ضدىا ردعها.
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 إستنتاجات الفصل الثالث:

 :التالية االستنتاجاتب اػبروجمن خبلؿ العناصر السابقة يبكن 

 عبػارة كانػت البػاردة، اغبػرب ايػةنه منػذ اؼبتوسػط البحػر غػرب منطقػة عرفتهػا الػيت األمنيػة اغبػوارات 
 تيػةدوال طبيعػة ذات وغػَت الرظبيػة الرظبيػػة الفواعػل مػن ؾبموعػة بػُت حػػوار/تشػاور/نقػاش لقػاءات عػن

 وأخػرى رظبيػة، بصػفة السياسػية الوحػدات بػُت وذلػك تيػة،دوال غػَت طبيعػة ذات قوميػة فػوؽ وأخػرى
 جهػة مػن األطلسػي مشػاؿ حلػف ومنظمػة األوريب واالربػاد السياسػية الوحػدات وبػُت رظبيػة، غػَت بصػفة
 .أخرى

 رؤيػػػػة حلػػػػف مشػػػػاؿ األطلسػػػػي يف أف األمػػػػن يف أوربػػػػا مػػػػرتبط بصػػػػورة  اؼبتوسػػػػطي-األطلسػػػػي  يعكػػػػس اغبػػػػوار
اغبػػػػػوار عنصػػػػػرا مكمػػػػػبل كمػػػػػا يعػػػػػد ىػػػػػذا  وثيقػػػػػة بػػػػػاألمن و اإلسػػػػػتقرار يف منطقػػػػػة البحػػػػػر األبػػػػػيض اؼبتوسػػػػػط.
باإلضػػػػافة إىل كونػػػو جػػػػزءا مهمػػػػا مػػػػن سياسػػػػة  لتكيػػػف و تػػػػأقلم اغبلػػػػف مػػػػع بيئػػػػة أمػػػن مابعػػػػد اغبػػػػرب البػػػػاردة،
 اغبلف يف إقامة صبلت وصل و مد جسور التعاوف مع اآلخرين.

 عبنوبيػػػػػػة علػػػػػػى أسػػػػػػاس اغبػػػػػػوار و ابالضػػػػػػفة  ىتمػػػػػػاـاالدفػػػػػػع أوربػػػػػػا وحلػػػػػػف مشػػػػػػاؿ األطلسػػػػػػي إىل  أىػػػػػػم مػػػػػػا
والسػػػػعي لطمأنػػػػة  أنبهػػػػا إعػػػػادة اإلعتبػػػػار للضػػػػفة اعبنوبيػػػػة،خطػػػػاب التهديػػػػد ثبلثػػػػة إعتبػػػػارات  الشػػػػراكة بػػػػدؿ

فهػػػػػػي سػػػػػػبب و ىػػػػػػدؼ يف  ازدواجيػػػػػػة دور عمليػػػػػػة السػػػػػػبلـ العربيػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيلية،و  دوؿ اعبنػػػػػػوب اؼبتوسػػػػػػطية،
جعػػػػػل مػػػػػن اؼبمكػػػػػن الشػػػػػروع أو علػػػػػى  انطبلقهػػػػػاسػػػػػبب ألف  نفػػػػػس الوقػػػػػت بالنسػػػػػبة للمبػػػػػادرات اؼبتوسػػػػػطية،

القػػػػوى الغربيػػػػة إطػػػػبلؽ مبػػػػادرات  العتبػػػػارل التفكػػػػَت و التشػػػػاور حػػػػوؿ ترتيبػػػػات أمنيػػػػة إقليميػػػػة، وىػػػػدؼ األقػػػػ
اإلحسػػػػاس العػػػػريب ، وكػػػػذا  –كبػػػػو اؼبنطقػػػػة وسػػػػيلة فعالػػػػة و مكملػػػػة للعمليػػػػة السػػػػلمية و للتطبيػػػػع اإلسػػػػرائيلي 

 اؼبتزايد لدى الغرب بأنبية الًتابط الوثيق بُت أمن أوربا و أمن اؼبتوسط.
  مػػػػػػن أجػػػػػػل اؼبسػػػػػػانبة يف ربقيػػػػػػق األمػػػػػػن و اإلسػػػػػػتقرار  1994اؼبتوسػػػػػػطي عػػػػػػاـ  –اغبػػػػػػوار األطلسػػػػػػي أطلػػػػػق

اإلقليميػػػػػػُت، وربقيػػػػػػق تفػػػػػػاىم متبػػػػػػادؿ أفضػػػػػػل، وتبديػػػػػػد التصػػػػػػورات اػباطئػػػػػػة بػػػػػػُت حلػػػػػػف النػػػػػػاتو و شػػػػػػركائو 
تطػػػػػور اغبػػػػػوار خبطػػػػػى ثابتػػػػة دبػػػػػا ينسػػػػػجم مػػػػع خاصػػػػػيتو التقدميػػػػػة، و إرتفػػػػػع  اؼبتوسػػػػطيُت. ومنػػػػػذ ذلػػػػػك اغبػػػػُت،

(،يف حػػػػػػُت تعػػػػػػززت أبعػػػػػػاد اغبػػػػػػوار 07( يف األصػػػػػػل إىل سػػػػػػبعة )05البلػػػػػػداف اؼبشػػػػػػاركة مػػػػػػن طبسػػػػػػة ) عػػػػػػدد
 .بانتظاـالسياسية و العملية 
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  اؼبتوسػػػػػػطي  ىػػػػػػو كيػػػػػػف يبكػػػػػػن العمػػػػػػل دببػػػػػػدأ التمػػػػػػايز الػػػػػػذايت  –مػػػػػػن أىػػػػػػم معضػػػػػػبلت اغبػػػػػػوار األطلسػػػػػػي      
عمليػػػػػػا دوف بػػػػػػروز بنيػػػػػػة إقليميػػػػػػة و اغبفػػػػػػاظ علػػػػػػى إنسػػػػػػجاـ اغبػػػػػػوار يف نفػػػػػػس الوقت؟،فاؼببػػػػػػدأ األوؿ وبػػػػػػوؿ 

حاجيػػػػػػػػات و شػػػػػػػػواغل دوؿ اغبػػػػػػػػوار  أولويػػػػػػػػات، لكػػػػػػػػن إقصػػػػػػػػائو يعػػػػػػػػٍت ذباىػػػػػػػػل خصوصػػػػػػػػيات، متجانسػػػػػػػػة،
    بينمػػػػػا العمػػػػل بػػػػػو ال هبػػػػرب الػػػػػدوؿ اؼبعنيػػػػة علػػػػػى اإللبػػػػراط يف مشػػػػػاريع ىػػػػي غػػػػػَت مقتنعػػػػة هبػػػػػا أصػػػػػبل.  األمنيػػػػة،

قليميػػػػة علػػػػى أسػػػػاس مسػػػػارات ثنائيػػػػة و اإلشػػػػكاؿ الػػػػذي يبقػػػػى مطروحػػػػا ىػػػػو كيػػػػف يبكػػػػن بنػػػػاء بنيػػػػة أمنيػػػػة إ
 (؟ 26+1)
  حػػػػػػاوؿ اغبلػػػػػػف مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ إطبلقػػػػػػو ؼببػػػػػػادرة إسػػػػػػطنبوؿ للتعػػػػػػاوف اسػػػػػػتغبلؿ اػبػػػػػػربة اؼبكتسػػػػػػبة مػػػػػػن اغبػػػػػػوار

 –توسػػػػيع نطػػػػاؽ التعػػػػاوف يف اؼبنطقػػػػة العربيػػػػة و ربػػػػط اؼبتوسػػػػط  مػػػػن خػػػػبلؿ: اؼبتوسػػػػطي و تفػػػػادي نقائصػػػػها،
اؼبشػػػػػًتؾ مػػػػن خػػػػػبلؿ  االىتمػػػػاـإلعتبػػػػار القضػػػػػايا ذات األخػػػػذ بعػػػػػُت ا،و اػبلػػػػيج العػػػػػريب  –الشػػػػرؽ األوسػػػػػط 

األطػػػػػػر واعبهػػػػػػود الدوليػػػػػػة األخػػػػػػرى إلجػػػػػػراء اإلصػػػػػػبلحات اؼبتعلقػػػػػػة بالديبقراطيػػػػػػة و اجملتمػػػػػػع اؼبػػػػػػدين يف بلػػػػػػداف 
اؼبنطقػػػػة كمطلػػػػب مػػػػن اغبلػػػػف إىل بلػػػػداف اغبػػػػوار للتعػػػػاوف واؼبسػػػػانبة يف ىػػػػذه اعبهػػػػود الػػػػيت يبكػػػػن للحلػػػػف أف 

تػػػػػػو يف اجملػػػػػػاؿ األمػػػػػػٍت اؼبكتسػػػػػػبة مػػػػػػن الشػػػػػػراكة مػػػػػػن أجػػػػػػل السػػػػػػبلـ و اغبػػػػػػوار يػػػػػػدعهما نظػػػػػػرا لقدراتػػػػػػو و ذبرب
 اؼبتوسطي، من جهة أخرى.

  اغبػػػػػوار /  –علػػػػػى الػػػػػرغم مػػػػػن إثػػػػػارة القػػػػػيم األطلسػػػػػية ؼبسػػػػػألة ؽبػػػػػا عبلقػػػػػة بأنبيػػػػػة تكامػػػػػل مبػػػػػادرات اغبلػػػػػف
بقػػػػػػػى ي أطلسػػػػػػػي، –يف ربقيػػػػػػػق األمػػػػػػػن و اإلسػػػػػػػتقرار الضػػػػػػػروري لؤلمػػػػػػػن األور  -مبػػػػػػػادرة إسػػػػػػػطنبوؿ للتعػػػػػػػاوف

التخػػػػػػوؼ قائمػػػػػػا مػػػػػػن إمكانيػػػػػػة ربػػػػػػط ىػػػػػػذه اؼببػػػػػػادرات األطلسػػػػػػية يف اؼبنطقػػػػػػة برغبػػػػػػة اغبلػػػػػػف إحيػػػػػػاء مبػػػػػػادرة 
الشػػػػػرؽ األوسػػػػػط الكبػػػػػَت يثػػػػػَت تػػػػػردد الػػػػػدوؿ العربيػػػػػة ذبػػػػػاه ىػػػػػذه اؼببػػػػػادرات و يزيػػػػػد مػػػػػن الشػػػػػكوؾ لػػػػػديها تػػػػػاه 

 األطلسية يف اؼبنطقة العربية. االسًتاتيجيةالنوايا / األىداؼ 
  تبقػػػػػى أطػػػػػرا  –بصػػػػػفتها مسػػػػػارات موازيػػػػػة ال مسػػػػػارا مشػػػػػًتكا ضػػػػػمن مبػػػػػادرات اغبلػػػػػف  –ىػػػػػذه اؼببػػػػػادرات

يعمػػػػػل  أطلسػػػػػية شػػػػػاملة يف منطقػػػػػة اؼبتوسػػػػػط / الشػػػػػرؽ األوسػػػػػط األوسػػػػػع،-ضػػػػػمن مقاربػػػػػة أمنيػػػػػة تعاونيػػػػػة أور
وسػػػػػائل القػػػػوة اللينػػػػػة /الصػػػػػلبة علػػػػى إحتػػػػػواء اؼبنطقػػػػػة  المتبلكػػػػػومػػػػن خبلؽبػػػػػا حلػػػػف مشػػػػػاؿ األطلسػػػػػي بػػػػالنظر 

تأمينػػػػا و ضػػػػػمانا للمصػػػػػاحل األطلسػػػػػية متػػػػذرعا دبحاصػػػػػرة التحيػػػػػات األمنيػػػػػة اؼبشػػػػًتكة واؼبخػػػػػاطر احملتملػػػػػة الػػػػػيت 
 أطلسية. –قد تطاؿ أثارىا أمن و إستقرار اؼبنطقة األورو 
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  بالنسػػػػػبة فيهػػػػػا  األطلسػػػػػيلحلػػػػػف والتػػػػػدخل العسػػػػػكري ل مػػػػػن أىػػػػػم الػػػػػدروس اؼبسػػػػػتفادة مػػػػػن األزمػػػػػة الليبيػػػػػة
ألوربػػػػا ىػػػػو أنػػػػو عليهػػػػا أف تعمػػػػل جبػػػػد مػػػػن اجػػػػل ربسػػػػُت قػػػػدراهتا العسػػػػكرية و تطويرىػػػػا إذا مػػػػا أرادت بػػػػالطبع 
اغبفػػػػاظ علػػػػى أمنهػػػػػا ومصػػػػاغبها. وثانيػػػػا هبػػػػػب أف تتحلػػػػى كػػػػػذلك بالقػػػػدرة علػػػػى توقػػػػػع األزمػػػػات يف اؼبنطقػػػػػة 

ريب أف وبػػػػػػاوؿ بكػػػػػػل جديػػػػػػة توحيػػػػػػد مواقػػػػػػف دولػػػػػػو األو  االربػػػػػػاداؼبتوسػػػػػػطية والتعامػػػػػػل معهػػػػػػا، وبالتػػػػػػايل علػػػػػػى 
 األعضاء و ربويل وعوده إىل أفعاؿ لدى جَتانو يف اعبنوب.

 علػػػػػػػػػى اجملػػػػػػػػػاؿ األمػػػػػػػػػٍت دوف سػػػػػػػػػواه مػػػػػػػػػن األبعػػػػػػػػػاد اإلقتصػػػػػػػػػادية  اغبػػػػػػػػػوارات األمنيػػػػػػػػػة والتعاونيػػػػػػػػػة  اقتصػػػػػػػػػار
ا مػػػػن يثبػػػػت أهنػػػػا صػػػػممت خصيصػػػػ ،اإلجتماعيػػػػة و الثقافيػػػػة ...بػػػػالرغم مػػػػن صػػػػياغتها يف شػػػػكل شػػػػراكات،

أجػػػػػل إحتػػػػػواء ـبػػػػػاطر هتديػػػػػدات أمنيػػػػػة أفرزهتػػػػػا بيئػػػػػة دوليػػػػػة طغػػػػػت عليهػػػػػا فكػػػػػرة اؼبصػػػػػاحل األمنيػػػػػة أكثػػػػػر مػػػػػن 
 اجملتمعات أو الدوؿ داخل اجملموعة الدولية. ربقيق أمن األفراد،

  إال أف  الكبػػػػػػَت بػػػػػػاإلقليم اؼبتوسػػػػػػطي، باالىتمػػػػػػاـمػػػػػػن تعػػػػػػدد اؼببػػػػػػادرات األمنيػػػػػػة الػػػػػػيت تػػػػػػوحي علػػػػػػى الػػػػػػرغم
 اعتقػػػػػاديؤكػػػػػد  السػػػػػياؽ الػػػػػدويل اؼبػػػػػرتبط بعمليػػػػػة التسػػػػػوية السػػػػػلمية للصػػػػػراع يف الشػػػػػرؽ األوسػػػػػط،إطبلقهػػػػػا يف 

الػػػػػدوؿ العربيػػػػػة أهنػػػػػا ؾبػػػػػرد أطػػػػػر للتطبيػػػػػع مػػػػػع إسػػػػػرائيل خاصػػػػػة وأف أي صبػػػػػود يف مسػػػػػار السػػػػػبلـ يػػػػػؤدي إىل 
 الًتاجع عن تطبيق مبادئ ىذه اغبوارات اؼبتعددة األبعاد.

 اإلسػػػػػرائيلي و اغبػػػػػديث عػػػػػن األمػػػػػن اإلقليمػػػػػي دبعػػػػػزؿ عنػػػػػو.– ذباىػػػػػل أو غػػػػػض النظػػػػػر عػػػػػن الصػػػػػراع العػػػػػريب 
يػػػػدفع للتسػػػػاؤؿ حػػػػوؿ كيفيػػػػة البحػػػػث عػػػػن األمػػػػن بتجاىػػػػل أكػػػػرب بػػػػؤرة تػػػػوتر وعػػػػدـ إسػػػػتقرار يف اؼبنطقػػػػة؟، إف 
ىػػػػػػذه اؼبقاربػػػػػػة بػػػػػػاءت بالفشػػػػػػل ألف كػػػػػػل اؼببػػػػػػادرات اإلقليميػػػػػػة يف اؼبتوسػػػػػػط زبفػػػػػػق يف غبظػػػػػػة أو أخػػػػػػرى أمػػػػػػا 

صػػػػػػراع. وؽبػػػػػػذا فػػػػػػإف أي ؿباولػػػػػػة لفػػػػػػك الػػػػػػًتابط األمػػػػػػٍت اؼبتوسػػػػػػطي يكػػػػػػوف اؼبسػػػػػػائل األمنيػػػػػػة بسػػػػػػبب ىػػػػػػذا ال
 مصَتىا الفشل.

 ( أحسػػػػػن مثػػػػػػاؿ يبػػػػػػُت لنػػػػػا كيػػػػػػف يعمػػػػػػل الصػػػػػراع كعامػػػػػػل لفػػػػػػك 5+5ذبربػػػػػة حػػػػػػوار طبسػػػػػة زائػػػػػػد طبسػػػػػػة )
الػػػػًتابط مػػػػػن جهػػػػػة، والػػػػًتابط مػػػػػن جهػػػػػة ثانيػػػػػة بػػػػُت شػػػػػرقي و غػػػػػريب اؼبتوسػػػػػط و كيػػػػف يػػػػػؤثر علػػػػػى مسػػػػػارات 

 –ذه اجملموعػػػػػػػة مت حصػػػػػػػرىا يف غػػػػػػػرب اؼبتوسػػػػػػػط أصػػػػػػػبل بتجنػػػػػػػب الصػػػػػػػراع العػػػػػػػريب فهػػػػػػػ التعػػػػػػػاوف يف اؼبنطقػػػػػػػة.
لكػػػػػن بعػػػػػد مػػػػػرور أكثػػػػػر مػػػػػن سػػػػػنتُت علػػػػػى لقػػػػػاء رومػػػػػا التأسػػػػػيس فقػػػػػد إطػػػػػار غػػػػػرب اؼبتوسػػػػػط  اإلسػػػػػرائيلي،

احملػػػػدود جغرافيػػػػا مػػػػربر وجػػػػوده السياسػػػػي بعػػػػد إنطػػػػبلؽ عمليػػػػة السػػػػبلـ يف الشػػػػرؽ األوسػػػػط. ومػػػػن ىنػػػػا فقمػػػػة 
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مػػػػػػن مسػػػػػػتنقع  مػػػػػػن جديػػػػػػد، إىل إطػػػػػػار غػػػػػػرب اؼبتوسػػػػػػط األضػػػػػػيق ىروبػػػػػػا، دايػػػػػػة،تػػػػػػونس عػػػػػػودة إىل نقطػػػػػػة الب
 الشرؽ األوسط.

  عػػػػػػدـ إنتمػػػػػػاء األطػػػػػػراؼ علػػػػػػى ضػػػػػػفيت اؼبتوسػػػػػػط إىل نظػػػػػػاـ أمػػػػػػٍت واحػػػػػػد بػػػػػػالرغم مػػػػػػن مػػػػػػواجهتهم لػػػػػػنفس
  التحػػػػديات واؼبخػػػػػاطر )نظريػػػػػا علػػػػػى األقػػػػل( صػػػػػعب مػػػػػن اإلتفػػػػػاؽ حػػػػوؿ نظػػػػػاـ تعػػػػػاوف دفػػػػػاعي يف اؼبتوسػػػػػط،

كوؾ دوؿ جنػػػػوب اؼبتوسػػػػط غيػػػػاب اإلتفػػػػاؽ حػػػػوؿ نوايػػػػا و أىػػػػداؼ الػػػػدوؿ األوربيػػػػة و مػػػػا زاد مػػػػن فجػػػػوة شػػػػ
بإنشػػػػػػػاء قػػػػػػػويت الػػػػػػػدفاع و إحتػػػػػػػواء األزمػػػػػػػات )األورفػػػػػػػور / األورومػػػػػػػافور( مػػػػػػػن دوف إستشػػػػػػػارة دوؿ اعبنػػػػػػػوب 
الػػػػػذي كػػػػػاف تفسػػػػػَتىم الوحيػػػػػد ؽبػػػػػذا اإلقصػػػػػاء ىػػػػػو إمكانيػػػػػة عبػػػػػوء شػػػػػركاء اغبػػػػػوار الشػػػػػماليُت إىل إسػػػػػتعماؿ 

 ىدافهم و ضباية مصاغبهم األمنية.القوة إلقباز أ
  مػػػػػا هبعػػػػػل دور حلػػػػػف مشػػػػػاؿ األطلسػػػػػي ؿبػػػػػدودا نوعػػػػػا مػػػػػا يف اؼبنطقػػػػػة اؼبتوسػػػػػطية ىػػػػػو أف مشػػػػػاكل اؼبنطقػػػػػة

حيػػػػػث أف مشػػػػػػاكل األمػػػػػػن يف اؼبتوسػػػػػط ىػػػػػػي أقػػػػػػرب إىل اؼبشػػػػػػاكل  ىػػػػػي مػػػػػػن نػػػػػػوع األمػػػػػن غػػػػػػَت العسػػػػػػكري.
اؼبشػػػػػػاكل الثقيلػػػػػػة أي ذات طبيعػػػػػػة إقتصػػػػػػادية و إجتماعيػػػػػػة، منهػػػػػػا إىل  أي ذات طبيعػػػػػػة سياسػػػػػػية، اػبفيفػػػػػػة،
 وبالتايل فاغبلف حسب رأيها غَت مؤىل ؼبعاعبتها. عسكرية.

  حلػػػػػف مشػػػػػاؿ األطلسػػػػػي تناقضػػػػػا يف اؼبتوسػػػػػط منشػػػػػأه التمييػػػػػز بػػػػػُت األمػػػػػن الصػػػػػلب واألمػػػػػن اللػػػػػُت.يواجػػػػػو 
بينمػػػػػػا  فمػػػػػػا يبكػػػػػػن غبلػػػػػػف مشػػػػػػاؿ األطلسػػػػػػي أف يقدمػػػػػػو أو مػػػػػػا يتقنػػػػػػو أكثػػػػػػر ينػػػػػػدرج ضػػػػػػمن الصػػػػػػنف األوؿ،

و  وىنػػػػا تػػػػربز معضػػػػلة كيفيػػػػة ىيكلػػػػة ىػػػػذا اغبػػػػوار، اؼبعنيػػػػة بػػػػاغبوار معػػػػو معنيػػػػة أكثػػػػر بالصػػػػنف الثػػػػاين.الػػػػدوؿ 
 ما ىي أولوياتو األساسية :األمن الصلب أو اللُت؟

  اؼبتوسػػػػػػطي يف ظػػػػػػل البيئػػػػػػة األمنيػػػػػػة اؼبتوسػػػػػػطية –يبكػػػػػػن اغبػػػػػػديث عػػػػػػن ثػػػػػػبلث رىانػػػػػػات للحػػػػػػوار األطلسػػػػػػي
 بػػػػثبلث ربػػػديات يبكػػػػن أف تفرزىػػػػا ىػػػذه البيئػػػػة يف فػػػًتة مػػػػا بعػػػػد تػػػػرتبط ىػػػذه الرىانػػػػات إىل حػػػػد كبػػػَت اغباليػػػة،

قػػػػد يعمػػػػل اغبلػػػػف علػػػػى مواجهتهػػػػا مػػػػن خػػػػبلؿ اغبػػػػوار والتعػػػػاوف وتنسػػػػيق جهػػػػوده مػػػػع بػػػػاقي  األزمػػػػة الليبيػػػػة،
وفقػػػػا للمفهػػػػـو  -أثنػػػػاء وبعػػػػد قبػػػػل،–الفواعػػػػل اإلقليميػػػػة والدوليػػػػة خاصػػػػة و أف اغبلػػػػف ـبػػػػوؿ بػػػػإدارة األزمػػػػة 

 .اعبديد اإلسًتاتيجيا
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موضوع األمن حيزا ىاما يف الدراسات األمنية نظرا ألمهية ادلفهوم يف حد ذاتو يف حياة األفراد  احتل
ىذه القيمة اذلامة خاصة يف الفًتة اليت أعقبت هناية احلرب الباردة وتوجو  انعكستو  الدول،حىت  واجملتمعات و

 األحادية األمريكية للعامل. الريادةالعامل حنو نظام دويل جديد قائم على 
 خارج كانت تفهم األمين طبيعة التهديد:ومها أساسني، افًتاضني على يقوم فإذا كان ادلنظور التقليدي

ىو و  األمين التهديد و جوىر األخرى، الفواعل الذي دتثلو اخلارجي اخلطر من أي نيةاألم التحليل وحدة حدود
 التهديدات ىذه للرد ومواجهة األسلوب العسكري على باالعتماد للبقاء الدول تسعى ولذلك عسكرية، صفة ذو 

وينبغي لتعريفو اإلحاطة بثالثة األمن على أنو مفهوم معقد، إىل النظر دلفهوم  يتجو ادلنظور ادلعاصر  فإن.ادلباشرة
( على األقل: بدءا بالسياق السياسي للمفهوم، ومرورا باألبعاد ادلختلفة لو، وانتهاء بالغموض 03عناصر)

 واالختالف الذي يرتبط بو عند تطبيقو يف العالقات الدولية.
وحتاليلها مفهوم األمن، دراساهتا  قات الدولية ،ىي األخرى مل تغفل يفالبالنسبة للنظريات ادلفسرة للع

 مفهوم حتديد مهما يف رافدا تكون بأن جديرة اعتبارىاميكن  الواقعية النظريةمسلمات ف وأفردت لو حيزا ىاما،
بإمكاهنا  مشًتكة و مركزية سلطة غياب و الفوضوية الدويل طبيعة النظام ا كثارا ما تركز علىأهن اعتبار على األمن
يزيد من حدة ادلخاطر وإمكانية قيام النزاعات واحلروب ىو  الدول ،و أن ما بني فيما التنافسية العالقات تنظيم

  نفوذىا ومحاية مصاحلها. لزيادة أو نفسها  عن للدفاع العسكرية قدراهتا تطوير على الدائم وادلستمر سعي الدول
العالقات بني الدول مبنية عنصرا زلوريا وثابتا على إعتبار أن ىنا ( Incertitudeالتوجس) أو  الشك  و يظل

دامت كل دولة تبحث عن حد أدىن من القوة، وىو ما يدفعها إىل اإلجتاه حنو التسلح من  على غياب الثقة ما
 أجل حتقيق ىدف البقاء .

 ،يف دراسة مفهوم األمن أساسي مرجعي موضوع الفرد النقدية النظرية الواقعية ، تعترب عكس علىو 
 عن البحث يتجو حنو األساسي اذلدف جتعل أمشل بصورة البشرية اجلماعة أو اإلنسان محاية العمل على أن حيث

 مها و .اإلنساين واألمن (Global World Security)الشامل العادلي األمن لضمان واسًتاتيجيات وسائل
 تعبار حد وعلى األمنية، الدراسات إطار يف االجتماعية النقدية النظرية تقًتحهما اللذان األساسيان ادلفهومان

 واحدة. لعملة وجهان األفراد وأمن العادلي األمن فإن بوزان، باري
الفلسفة السياسية ميكن مالحظة أن  ،سلمة القوة يف العالقات الدولية أما إذا ما جئنا إىل البحث يف م

التحليالت  استهدفتيف حني  منذ عهودىا األوىل وحىت اآلن إجتهت إىل تفسار و حتليل العالقة بني القوة والقيم،
  أفالطونورمبا يعترب احلوار الذي دار بني  اليت تناولت الواقع السياسي فهم التغار احملوري للقوة وحتديد ديناميكياتو.
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يف  حبثتحول العالقة بني العدالة والقوة أول احلوارات األساسية اليت  Thyrasymakhos ثيراسيماكوسو 
فقد  Péloponnèse حروب بيلوبونيزحول  ثيوسيديدسأما التحليالت اليت تناوذلا موضوع الفلسفة السياسية .

 .بيان األهمية المركزية التي تحملها القوة كحقيقة سياسيةإجتهت إىل 
من رلرد مؤشرات توضع جنبا إىل جنب لتحسب هبا زلصلة القوة  تنتقلالتحول يف مفهوم القوة جعلها 

اليت دتتلكها الدولة يف جوانب عديدة من مكونات تلك القوة، لتصبح عملية معقدة تتدخل فيها عوامل ثالثة 
التعدد يف عناصر القوة جعل مسألة قياس قوة الدولة، أكثر صعوبة، خاصة وحىت . ىي: القوة+القدرة+التأثار

تعلق األمر بعناصر القوة غار ادلادية، كما ىو احلال يف القوة الناعمة. ورغم ذلك، فإن ىناك اجتهادات عندما ي
       بارز دلفهوم للقوة، الرئيسي و الشكل ال القوة العسكرية بعيدةإىل فًتة غار فإذا كانت و  .مقدمة يف ىذا اجملال

للثورة الصناعية وما أحدثتو من نقلة نوعية يف الشؤون  كان، مسيطرة لفًتة طويلة على السياسة الدوليةو جعلها 
اإلقتصادية وحىت العسكرية، مث الثورة ادلعلوماتية، دور مهم يف تغيار أشكال القوة ، حيث أضحى باإلمكان 

 احلديث عن وجود  قوة اقتصادية، وقوة ناعمة، و حىت قوة افًتاضية.
بعادىا و تأثار ذلك على اإلجتاه الذي تسلكو عملية بناء أي ميكن فهم العالقة بني عامل القوة بكافة أو 

عملية  الربط بني امتالك القوة و قدرة ادلبادرة برسم ادلبادرات األمنية من خالل ثنائية  مبادرة أمنية من خالل
وية "اذليمنة/السيطرة" ،و اليت تؤدي بالطرف القوي، بوجو خاص إىل الًتكيز على الفضاء الذي ميثل أمهية حي

 .مصاحلوبالنسبة لو و يوجو بالتايل ادلبادرات األمنية خلدمة ومحاية 
 يف الثالثينيات يف مث العراق، و إيران يف م 20 القرن من األوىل السنوات يف النفط اكتشاف شكل لقد  

 ادلتحدة، الواليات ) الكربى عامال مستقطبا للقوى اخلمسينيات، يف إفريقيا مشال يف أخارا و العربية، اجلزيرة شبو
حوض البحر األبيض ادلتوسط يستمد أمهيتو اإلقتصادية من   وىو األمر الذي جعل .ادلنطقة إىل ( فرنسا و بريطانيا

 ىذا كون ذلك إىل أضف ،العربية اجلزيرة شبو و العريب ادلغرب يف للمحروقات ادلنتجة كونو حبرا زلاذيا للدول
  .الغربية أوروبا يف ادلستهلكة الدول إىل ادلنتجة العربية الدول من النفط حلامالت الرئيسي الطريق احلوض

 غار أخرى دوال يشمل حبيث جيوسياسيا، مفتوح فضاء ىو جغرافيا، مغلق فضاءً  مثلما ىو ،دلتوسطفا  
 مع جيوسياسيا وادلتداخلة ادلتدخلة الفواعل ىي وكثارة تأثارىا، أو االسًتاتيجي دورىا منظور من لو مشاطئة

 متغارة وأبعاد مبحيط فضائية حقيقة/فكرة أمام فنحن وبالتايل آلخر، فاعل من النظرة ىذه ختتلف كما ادلتوسط،
 .ادلتوسط إىل النظرة ومصدر ادلوضوع ادلدروس ادلرحلة، :فواعل( 03ثالثة ) حسب ومرنة
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دتثل رىانا اقتصاديا ىاما دلصاحل الدول والقوى الكربى، مثل أوروبا  فإهنا ،نطقة ادلغرب العريببالنسبة دل  
األخارة الصني. و ذلك لعدة اعتبارات من بينها أن  اآلونة،الصني ، الواليات ادلتحدة األمريكية و روسيا و يف 

 .ادلنطقة توفر سوقا استهالكية ، جتارية ، و حىت استثماراتية واسعة
من خالل قدرهتا على بناء تصور واضح  س ىيمنة القوةيم معامل األمن و تكر رسيف أوروبا  تظهر قدرة  

سات متواصلة، تعكس إىل حد الطبيعة العالقات اليت جيب أن تربطها مبحيطها اجلنويب، وىنا ميكن التمييز بني سي
اصلة يف ادلنطقة األوريب بادلنطقة ادلتوسطية، وكذا قابلية التكيف مع ادلتغارات احل االىتمامكبار إستمرارية 

من خالل حتليل أىم القضايا ذات العالقة باألمن يف ادلتوسط، ميكن مالحظة تفوق الطرف األوريب و  ادلتوسطية.
تكاد تلك ادلبادرات و  يف طرح ادلسائل األمنية وقدرتو على رسم ادلبادرات ومعاجلة ادلشاغل األمنية يف ادلتوسط.

ـــي، و ىي كلها هتديدات ترى أوروبا بأهنا  ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ تشكل جتمع على قائمة بالتهديدات اليت مصدرىا ادلغرب العربـ
دي ؤ " ذلا يف حوارات و مبادرات تالمصدرةحتديات ذلا على ادلستوى األمين جيدر االىتمام هبا بإشراك األطراف "

 " لتلك اذلندسة األمنية.موضوعاو األطراف "ادلصدرة" لتلك التهديدات " فيها، ىي، الدور ادلهندس
الربط بني امتالك القوة و قدرة ادلبادرة برسم ادلبادرات األمنية من خالل  حد إىل ذىب بعض ادلنظرين  

ينيات إىل ثنائية "اذليمنة/السيطرة" و اليت أدت بالقوى األوروبية، بوجو خاص، و بعد األزمة االقتصادية للسبع
الضعف اذليكلي للضفة اجلنوبية للمتوسط كما ساىم   .الًتكيز على الفضاء ادلتوسطي و رسم "السياسة ادلتوسطية

، يف إدامة السيطرة/اذليمنة الغربية )سواء يف ظل الرؤية للسيطرة/اذليمنة عرب األداة الصلبة: حلف مشال األطلسي 
أو اللينة لالحتاد األوروبـي أو األطراف الرئيسة يف معادلة القوة أو يف ظل رؤيتها من خالل األداة الصلبة و/

 .إسبانياادلواجهة للضفة اجلنوبية أو ما يعرف بالفضاء الالتيين األورويب والذي تشًتك فيو فرنسا، ايطاليا، الربتغال، 
يف النظام تتجلى مؤشرات الضعف اذليكلي يف استمرار توقف طموحات القوة لدى األطراف الفاعلة و   

ن الستمرار الساحلي خاصة )موضوع ادلبادرات األمنية، موضوع مثال الدراسة ىنا( مما ميك  -اإلقليمي ادلغاريب
 .  االستقطاب من قبل قوى الضفة الشمالية و خاصة يف اجملال األمين

 الواليات و أوروبا بني ادلتوسط األبيض البحر حلوض االسًتاتيجي ادلنظور اختالف من الرغم علىف  
 حاليا الطرفني أن إال ادلنطقة، يف الطرفني بني واألمنية االسًتاتيجية ادلهام تقسيم يف أمهيتو ورغم ،األمريكية ادلتحدة

 بينهما، الصدام لتفادي العامل مناطق أغلب يف ضمنية بصورة ولو  والتكامل تغليب ىامش التقاطع على حیرصان 
 .االقتصادية كتلتو غرار على مشًتكة أمنية اسًتاتيجية غياب من يشتكي الذي األورويب للطرف بالنسبة خاصة
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فيمكن القول  الباردة، احلرب ايةنه منذ ادلتوسط البحر غرب منطقة عرفتها اليت األمنية لحواراتبالنسبة ل
 تيةدوال طبيعة ذات وغار الرمسية الرمسية الفواعل من رلموعة بني حوار/تشاور/نقاش لقاءات عن عبارة كانتأهنا  

 رمسية، غار بصفة وأخرى رمسية، بصفة السياسية الوحدات بني وذلك تية،دوال غار طبيعة ذات قومية فوق وأخرى
وإذا ما تطرقنا إىل احلوار  .أخرى جهة من األطلسي مشال حلف ومنظمة األوريب واالحتاد السياسية الوحدات وبني

-يعكس ىذا احلوار األطلسي ميكن مالحظة كيف  ادلتوسطية فإنوالذي جيمع حلف مشال األطلسي والدول 
أن األمن يف أوربا مرتبط بصورة وثيقة باألمن و اإلستقرار يف منطقة البحر  احللف ادلتمثلة يفادلتوسطي رؤية 

 ،كما يعد ىذا احلوار عنصرا مكمال لتكيف و تأقلم احللف مع بيئة أمن مابعد احلرب الباردة األبيض ادلتوسط.
 احللف يف إقامة صالت وصل و مد جسور التعاون مع اآلخر. اتباإلضافة إىل كونو جزءا مهما من سياس

بالضفة اجلنوبية على أساس احلوار و الشراكة بدل  ىتماماالأىم ما دفع أوربا وحلف مشال األطلسي إىل 
والسعي لطمأنة دول اجلنوب  أمهها إعادة اإلعتبار للضفة اجلنوبية، لعل ،خطاب التهديد ثالثة إعتبارات

فهي سبب و ىدف يف نفس الوقت بالنسبة  و ازدواجية دور عملية السالم العربية اإلسرائيلية، ادلتوسطية،
جعل من ادلمكن الشروع أو على األقل التفكار و التشاور حول  انطالقهاسبب ألن  للمبادرات ادلتوسطية،

الغربية إطالق مبادرات حنو ادلنطقة وسيلة فعالة و مكملة للعملية القوى  العتبارترتيبات أمنية إقليمية، وىدف 
العريب ، وكذا اإلحساس ادلتزايد لدى الغرب بأمهية الًتابط الوثيق بني أمن أوربا و  –السلمية و للتطبيع اإلسرائيلي 

 أمن ادلتوسط.
ز الذايت و احلفاظ ادلتوسطي  ىو كيف ميكن العمل مببدأ التماي –من أىم معضالت احلوار األطلسي 

لكن إقصائو يعين  على إنسجام احلوار يف نفس الوقت؟،فادلبدأ األول حیول عمليا دون بروز بنية إقليمية متجانسة،
بينما العمل بو ال جيرب الدول ادلعنية على  حاجيات و شواغل دول احلوار األمنية، أولويات، جتاىل خصوصيات،

ا أصال. و اإلشكال الذي يبقى مطروحا ىو كيف ميكن بناء بنية أمنية اإلخنراط يف مشاريع ىي غار مقتنعة هب
 (؟ 1+22إقليمية على أساس مسارات ثنائية )

حاول احللف من خالل إطالقو دلبادرة إسطنبول للتعاون استغالل اخلربة ادلكتسبة من احلوار ادلتوسطي و 
اخلليج  –الشرق األوسط  –توسيع نطاق التعاون يف ادلنطقة العربية و ربط ادلتوسط  من خالل: تفادي نقائصها،

ادلشًتك من خالل األطر واجلهود الدولية األخرى إلجراء  االىتمامالعريب ،و األخذ بعني اإلعتبار القضايا ذات 
لف إىل بلدان احلوار للتعاون اإلصالحات ادلتعلقة بالدميقراطية و اجملتمع ادلدين يف بلدان ادلنطقة كمطلب من احل
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وادلسامهة يف ىذه اجلهود اليت ميكن للحلف أن يدعهما نظرا لقدراتو و جتربتو يف اجملال األمين ادلكتسبة من الشراكة 
 .من أجل السالم و احلوار ادلتوسطي

وار / مبادرة احل –على الرغم من إثارة القيم األطلسية دلسألة ذلا عالقة بأمهية تكامل مبادرات احللف و 
يبقى التخوف قائما من  أطلسي، –يف حتقيق األمن و اإلستقرار الضروري لألمن األور  -إسطنبول للتعاون

إمكانية ربط ىذه ادلبادرات األطلسية يف ادلنطقة برغبة احللف إحياء مبادرة الشرق األوسط الكبار يثار تردد الدول 
األطلسية يف ادلنطقة  االسًتاتيجيةك لديها تاه النوايا / األىداف العربية جتاه ىذه ادلبادرات و يزيد من الشكو 

 العربية.
تبقى أطرا ضمن مقاربة  –بصفتها مسارات موازية ال مسارا مشًتكا ضمن مبادرات احللف  –ىذه ادلبادرات إذا ،

يعمل من خالذلا حلف مشال  أطلسية شاملة يف منطقة ادلتوسط / الشرق األوسط األوسع،-أمنية تعاونية أور
وسائل القوة اللينة /الصلبة على إحتواء ادلنطقة تأمينا و ضمانا للمصاحل األطلسية  المتالكواألطلسي بالنظر 

 –متذرعا مبحاصرة التحيات األمنية ادلشًتكة وادلخاطر احملتملة اليت قد تطال أثارىا أمن و إستقرار ادلنطقة األورو 
 أطلسية.

وجود  ،أمهها إعتبارات رئيسية تفسر التعاون بني الدول ادلغاربية و احللف األطلسي،ميكن ذكر كما 
حاجة و كذا  قناعة بأن اإلرىاب ظاىرة عابرة لألوطان ميكن أن دتس أي بلد مما حیتم تعاونا أمنيا للتصدي لو،

مع السياسة  االصطفافىل إضافة إ األنظمة ادلغاربية للظهور مبظهر ادلتعاون حىت تتجنب وصف دوذلا بادلارقة،
 احلصول على شرعية خارجية لتغطية العجز يف الشرعية الداخلية.يف زلاولة  حتت غطاء زلاربة اإلرىاب األمريكية،

فيها بالنسبة ألوربا ىو  األطلسيمن أىم الدروس ادلستفادة من األزمة الليبية  والتدخل العسكري للحلف 
جل حتسني قدراهتا العسكرية و تطويرىا إذا ما أرادت بالطبع احلفاظ على أمنها أأنو عليها أن تعمل جبد من 

ومصاحلها. وثانيا جيب أن تتحلى كذلك بالقدرة على توقع األزمات يف ادلنطقة ادلتوسطية والتعامل معها، وبالتايل 
لدى  ملموسة ىل أفعالاألوريب أن حیاول بكل جدية توحيد مواقف دولو األعضاء و حتويل وعوده إ االحتادعلى 

 جارانو يف اجلنوب.
إال أن إطالقها يف  الكبار باإلقليم ادلتوسطي، باالىتمامعلى الرغم من تعدد ادلبادرات األمنية اليت توحي ف

الدول العربية أهنا رلرد أطر  اعتقاديؤكد  السياق الدويل ادلرتبط بعملية التسوية السلمية للصراع يف الشرق األوسط،
مع إسرائيل خاصة وأن أي مجود يف مسار السالم يؤدي إىل الًتاجع عن تطبيق مبادئ ىذه احلوارات للتطبيع 

 ادلتعددة األبعاد.
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عدم إنتماء األطراف على ضفيت ادلتوسط إىل نظام أمين واحد بالرغم من مواجهتهم لنفس كما أن 
و ما زاد من  ن دفاعي يف ادلتوسط،التحديات وادلخاطر )نظريا على األقل( صعب من اإلتفاق حول نظام تعاو 

فجوة شكوك دول جنوب ادلتوسط غياب اإلتفاق حول نوايا و أىداف الدول األوربية بإنشاء قويت الدفاع و 
إحتواء األزمات )األورفور / األورومافور( من دون إستشارة دول اجلنوب الذي كان تفسارىم الوحيد ذلذا اإلقصاء 

 ر الشماليني إىل إستعمال القوة إلجناز أىدافهم و محاية مصاحلهم األمنية.ىو إمكانية جلوء شركاء احلوا
ما جيعل دور حلف مشال األطلسي زلدودا نوعا ما يف ادلنطقة ادلتوسطية ىو أن مشاكل ادلنطقة ىي من 

أي ذات طبيعة  حيث أن مشاكل األمن يف ادلتوسط ىي أقرب إىل ادلشاكل اخلفيفة، نوع األمن غار العسكري.
وبالتايل فاحللف حسب رأيها  إقتصادية و إجتماعية، منها إىل ادلشاكل الثقيلة أي ذات طبيعة عسكرية. سياسية،

حلف مشال األطلسي يواجو تناقضا يف ادلتوسط منشأه التمييز بني األمن الصلب كما أن  غار مؤىل دلعاجلتها.
بينما  تقنو أكثر يندرج ضمن الصنف األول،فما ميكن حللف مشال األطلسي أن يقدمو أو ما ي واألمن اللني.

و ما ىي أولوياتو  وىنا تربز معضلة كيفية ىيكلة ىذا احلوار، الدول ادلعنية باحلوار معو معنية أكثر بالصنف الثاين.
 اللني؟ ماألمن الصلب أ،ىل ىي األساسية 
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، بريوت : مركز دراسات الوحدة العربية ، المغرب العربي الكبير: نداء المستقبل الفياليل مصطفي ،  .7
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 .2009دار الكتاب العريب، بريوت: تابري،
 . 1981، دمشق: مركز الدراسات العسكرية ،  حول طبيعة الحرباليدر جوليان ،  .29
 .2004، اجلزائر: دار العلوم، اتحاد المغرب العربي: دراسة قانونية سياسيةمانع مجال عبد الناصر ،  .30
 . 1990، الكويت: مؤسسة الصباح، منظمة شمال األطلسيمقلد إمساعيل صربي ،  .31
 .1991، الكويت: مؤسسة الصباح، االنحيازالتكتالت اإلقليمية ودول عدم مقلد إمساعيل صربي ،  .32
ترمجة :حسن نافعة، القاىرة: دار ادلستقبل  ،سوسيولوجيا العالقات الدوليةمريل مارسيل ،   .33

 .1986العريب،
 والنشر، للتأليف العامة ادلصرية اذليئة القاىرة: شاىني، يوسف :ترمجة ،األمن جوىر ، مكنمارا روبرت .34

1970. 
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ترمجة: زلمد توفيق البجريمي،  ،الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدوليةالقوة ناي جوزيف ،  .35
 .2004الرياض: مكتبة العبيكان ، 

بريوت : مركز دراسات الوحدة  ،األوربي والدروس المستفادة عربيا االتحادنافعة حسن ، .36
 .2004العربية،

ترمجة : أمحد عبد الكرمي، دمشق : األىايل ، الجغرافيا السياسية و الجغرافيا الستراتيجيةسيلريييو بيري ،  .37
 .1969للطباعة و النشر والتوزيع،

 .س.ن .القاىرة: دار ادلعرفة اجلامعية، د ،السياسي االجتماعنظرية القوة في علم علي سعد إمساعيل ، .38
 الشروق مؤسسة اجلزائر: ،"مستقبلية دراسة" الدولية العالقات في المسلمات تحول ، احلي وليد عبد .39

 .1994والنشر، لإلعالم
، ترمجة : زلمود براىم اقتصاد-العولمة االقتصادية و األمن الدولي : مدخل إلى الجيوفونتانال جاك ،  .40

 .2006، اجلزائر : ديوان ادلطبوعات اجلامعية،
 ،األول اجلزء ،  1917-1890 العشرين القرن في السياسية العالقات ، بطرس اهلل مسعان فرح .41

 . 1980 ادلصرية، االصللو ادلكتبة القاىرة:
 وديع ىاشم و صليب امحد تعريب: ، 1950-1789الحديث  العصر في أوربا تاريخ ، لويس فيشر .42

  . 1993 ، ادلعارف دار : القاىرة ، الضبع
 .1976 القاىرة، جامعة :القاىرة ،الخارجي للفضاء القانوني والنظام الدولة أمن ،اجمليد صادق عبد .43
، الكويت: منشورات العالقات السياسية الدولية: دراسة في األصول والنظريات إمساعيل،صربي مقلد  .44

 .1985ذات السالسل، 
 القاىرة: ،والواقعية الجديدة المحافظة :مدرستين بين األمريكية الخارجية السياسة ، قبيسي ىادي .45

 . 2008 مدبويل، ومكتبة للعلوم ناشرون العربية الدار
، ترمجة : مازن  العطش إلى النفط : ماذا تفعل أمريكا بالعالم لضمان أمنها النفطي؟راتليدج أيان ،  .46

 .2006اجلنديل ، بريوت : الدار العربية للعلوم ، 
تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث و المعاصر: ليبيا، تونس،  إمساعيل،راشد أمحد  .47

 .2004العربية، ، بريوت: دار النهضة الجزائر، المغرب، موريتانيا
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، ، القاىرة: دار النهضة العربيةاألمن القومي واألمن الجماعي الدوليمصطفي كامل،  شلدوحشوقي  .48
1985. 

اجلزائر: دار  ،اإلقترابات واألدوات المفاىيم، المنهجية في التحليل السياسي: المناىج،شليب زلمد ، .49
 .2002ىومو،

 للفنون الوطين اجمللس الكويت : ،الدولية السياسة في والتكتالت األحالف ، عزيز شكري زلمد .50
 .1978واآلداب،

ترمجة: عبد السالم رضوان و إسحاق  ،الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصرتايلور بيرت و فلنت كولن ، .51
 .2002الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون و األداب، عبيد،

 . 2001 ، العريب الفكر دار : بريوت ، الثقافي والتحدي العولمة ، علي باسم خريسان .52
 ، 2008-1995باريس  قمة إلى برشلونة مؤتمر من :المتوسط أجل من أوروبا ، خضر بشارة .53

 . 2010 العربية، الوحدة بريوت: دراسات الرياشي، سليمان :ترمجة
الدراسات ، القاىرة: مركز توسيع حلف األطلنطي: ما لو وما عليو" خالف ىاين و نافع أمحد ،"  .54

 .1997، االسرتاتيجية السياسية و
 .1988 العربية، الوحدة دراسات مركز بريوت: ،المعاصر العالم في المتوسط البحر ،اهلل عبدظريف  .55
 .1978، ادلصرية اإلصللو ادلكتبة القاىرة: ،الدولية والسياسية االستراتيجية ، بطرس بطرسغايل  .56
 اخلليج مركز : ترمجة ،الّدولية العالقات في األساسية المفاىيم ، ترييأوكاالىان و  مارتن غريفثس .57

 . 2008 اخلليج لألحباث، مركز ديب: لألحباث،
 :المقاالت . ث
 :المقاالت المنشورة في المجالت 

 السنة:  ،العريب ادلستقبل "، المتوسط البحر منطقة في القوى توازن  "، الدين صفي العز زلمد أبو .1
 .1979ماي  ،7 العدد : ،2

 .1995 ،11، العدد: رللة الدفاع"،   وأخيراً روسيا على مائدة األطلسي"  نبيل،أمحد مصطفى  .2
 ،  130:عددال، الدولية السياسة ،"مدريد قمة بعد األوروبي والدفاع األمن"،  األصفهاين نبيو .3

 .1997جويلية
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 ،26العدد: القاىرة ،الدولية السياسة ،األطلنطي حلف في للبرتغال الجديد الدور ،(-------) .4
 .1997 أكتوبر

 "، مستقبلو و العربية المتوسط البحر لبلدان الجيوبوليتيكي الوزن " ، سعيد أزىر السماك زلمد .5
 .  1992أوت ،  162العدد: ،15السنة:  ،العريب ادلستقبل

، الدوليةالسياسة  ، " الناتو توجهات على األمريكية السياسة استراتيجيات تأثير"  الشاىد جاسر ، .6
 .1997 جويلية،  129العدد :

 للعلوم العربية اجمللة " ،و تهداداتو و صيغتو  مستوياتو  األمن، مفهوم "، هلل عبد احلريب سليمان .7
 ،19العدد: العربية، الوحدة دراسات مركز مع بالتعاون السياسية للعلوم العربية بريوت: اجلمعية ،السياسية
 .2008صيف 

 ،"نموذجا المتوسط أجل من االتحاد...والعرب أوروبا بين والجوار الحوار قضايا" ، الالوندي سعيد .8
 .2008،خريف  135العدد: ،عربية شؤون

 على للجوار السلبية اآلثار ضبط مكون في دراسة :للجوار األوروبية السياسة" ، زىريبوعمامة  .9
 .  2010مارس ، 5:،العدد ادلفكر رللة، "األوروبي األمن

 .1997،سبتمرب 65عدد:ال،األوسطشؤون  "،الدفاع األوربي و األمن العربيالنور ،" بن عنرت عبد .10
 "،الجزائرية –المتوسطي : الشراكة األمريكية  –الحوار األمني األطلسي "  ، (---------) .11

 .1999،ماي 83عدد:ال،شؤون األوسط
 ،األوسط شؤون ، " المغلولة الدولة : العولمة تحوالت في الدولية السيادة  " ، حيدر زلمود .12

 . 2004 ،نوفمرب 100 العدد:
،ماي 255،العدد :23السنة :، ادلستقبل العريب "،الفرانكوفونية و الفرنسيةمحيش بنسامل ،"  .13

2000. 
رللة جامعة  "،التوسعية لحلف الناتو وأثرىا على األمن القومي العربي االستراتيجيةحسون زلمد ،" .14

 .2010، العدد الثاين،  26، اجمللد: والقانونيةدمشق للعلوم االقتصادية 
 "، اإلقتصادية و اإلجتماعية للخصائص دراسة : المتوسطية الدول تعريف " ، فاروق سليمر أسامة .15

 .  1997جويلية ، 33: السنة ،129العدد: ،الدولية السياسة



  قائمة املراجع

 

263 
 

 الفكر رللة ،القيم"  ونظام والتواصل االختالف اإلشكاليات، مفهوم في الحوار ،" زلمود حيدر .16
 . 2005 ، ادلطبوعات لتوزيع السورية ادلؤسسة العربية ، سوريا: 21 العدد: ،السياسي

 العربي؟ لألمن إضافة المتوسط البحر تحييد :المتوسط البحر و العربي األمن " ، صابر عنرت زلمد .17
 .  1980أفريل ، 4العدد: ،عربية قضايا، "

 دور .إنسانية صورة نحت في ودوره الحضارة بناء في الثقافي الحوار مكانة ، "عرسان علي عقلة .18
 لتوزيع السورية العربية ادلؤسسة ،سوريا:  16العدد: ،السياسي رللة الفكر ، " المثقف ومسؤولية الثقافة

 . 2002 ادلطبوعات،
  "،األسس العسكرية لتوجهات حلف الناتو إزاء الشرق األوسطعودة جاىد ، " .19
 .2005،جانفي 159،العدد:السياسة الدولية .20
، السياسة الدولية"، الفضاء االلكتروني وتهديدات جديدة لألمن القوميعبد الصادق عادل ، " .21

 .2010، أفريل 180 :عددال
السياسة ، عسكرة االنتفاضة. الفشل الداخلي والتدخل الخارجي في الجماىيرية الليبيةعقل زياد ،  .22

 .2011ريل ف، أ184، العدد: الدولية
 العدد ،الدولية للعالقات اجلزائرية اجمللة ، " الدولية العالقات على التكنولوجيا تأثير " ،وليداحلي  عبد .23

 .الرابع
 .1997، 129العدد:  ،السياسة الدولية"، إجراءات توسيع الناتو، "  أنيس فتحي شلدوح .24

 استشفاف انتقالية و ، الفرنسي التصور  :المتوسط حوض في األمن  "، فوشيو ميشال .25
 .2001، 01العدد:،
   الثابت : برشلونة مؤتمر تحديات و العربية الدول جامعة " ، القاسم أبو اهلل عبد خشيم مصطفى .26

 .1996،سبتمرب 87،العدد:شؤون عربية، " المتغير و
 اإلقليمي النظام يواجهها التي األمنية و السياسية التحديات" ، (------------------) .27

 .  2002جانفي ،  275العدد: ، العريب ادلستقبل ،"برشلونة عملية إطار في العربي
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 :المقاالت المنشورة في الصحف والجرائد 
 .2011ماي  12" ، البيان اإلماراتية، الحلف ليس لديو خطط للقيام بمهمة عسكرية في سوريا"    .1
 .2011 جوان 3"، الشرق األوسط، الناتو والربيع العربي " .2
 .2011أفريل  2"، االحتاد اإلماراتية، اهلل في ليبياالقاعدة وحزب "  .3
 15"، الرياض، الناتو في ليبيا .. االختبار عربيًا واالقتراب خليجياً بن صقر عبد العزيز بن عثمان ،"  .4

 .2011 جوان

 20"،العرب،دور القوة الناعمة في ترقية الحوار الدولي : من المفهوم إلى الممارسةعمر أزراج ،" .5
 .2009نوفمرب 

 ،اخلرب ،"األمنية الغرب استراتيجيات ويرسم أطماع يستقطب اإلفريقي الساحل" ، صواليلي حفيظ .6
 . 2010 مارس 21 ،3600 العدد: 

 .2011 جوان 3"، الشرق األوسط، الناتو والربيع العربيرامسوسن أندريس فوج ،"  .7
 

 :مقاالت منشورة على شبكة األنترنت 
 األمن على وانعكاساتو المتوسطية األمريكية السياسة في األمني البعد" ، الدين العايب خري .1

  ،على الرابط التايل:15/02/2013،تاريخ اإلطالع:"العربي اإلقليمي
http://www.awm-dam.org/politic/18-19/fkr 18-19-017-htm 

: االطالع"، تاريخ ! حلف الناتو والمغرب العربي ..األمن أوال" الكنبوري إدريس ،   .2
 ، نقال عن موقع: 12/06/2013

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-13-7110.htm 

المركز العربي لألبحاث  دراسة منشورة من طرف التدخل العسكري الغربي ومستقبل ليبيا"، " .3
 ، على الرابط التايل:18/11/2013: االطالعتاريخ ودراسة الّسياسات، 

http://www.dohainstitute.org/release/998cdfcb-4772-41ac-b1e8-717f8adb694c 

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-13-7110.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-13-7110.htm
http://www.dohainstitute.org/release/998cdfcb-4772-41ac-b1e8-717f8adb694c
http://www.dohainstitute.org/release/998cdfcb-4772-41ac-b1e8-717f8adb694c
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  ،على الرابط التايل:20/04/2012طالع:تاريخ اال "،من أجل المتوسط االتحاد"  .4

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CCC80E78-9B49A799C0C26665EC1.htm 

: االطالع،تاريخ "المجتمعي األمن في البحث برنامج :األمن مفهوم صياغة إعادة "، زقاغ عادل .5
 ،على الرابط التايل:20/05/2012

http://www.geocities.com/adelzeggagh/recon1.html 

 االطالع،تاريخ "ساركوزي سياسة في المتوسطي االتحاد أبعاد" ، حسني خليل .6
 ،على الرابط التايل:10/06/2012:

http://www.drkhplilhussein.maktobblog.com/777475 

 نقال عن موقع اجلزيرة مباشر،حلف الناتو يوافق على تقديم المشورة لليبيا لتعزيز قوات األمن"،  " .7
 ،على الرابط التايل:18/12/2013: االطالعتاريخ 

http://mubasher.aljazeera.net/news/2013/10/20131021184320377678.htm  

:  االطالعتاريخ  زقاغ، عادل :ترمجة ، "الدولية العالقات نظرية في األمن مفهوم" ، يامامورا تاكايوكي .8
 ،على الرابط التايل:10/05/2013

http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR.html 

تاريخ  "،الساحل في األجنبية التدخالت جدوى عدم يؤكد الفرنسي الهجوم فشل" ، عزيز طواىر .9
 ،على الرابط التايل:15/02/2012:  االطالع

http://www.djazairess.com/alahrar/17930. 

 03: االطالعتاريخ  نقال عن موقع ادلشكاة اإلسالمية، ،"االستراتيجيمفهوم القوة في الفكر " .10
 ،على الرابط التايل:2013جويلية 

http://www.meshkat.net/node/23195 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CCC80E78-9B49A799C0C26665EC1.htm
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نقال عن موقع رللة مركب القوة: عناصر وأشكال القوة في العالقات الدولية،  مقبل ريهام ، .11
 ،على الرابط التايل:03/07/2013: االطالعتاريخ  السياسة الدولية،

             http://www.digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=887254&eid=7805 

مغربية الهادفة إلى تعزيز الحوار المتوسطي قمة حلف الشمال األطلسي تشيد بالمبادرة ال " .12
،نقال عن موقع وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون ادلغربية، 15/06/2013:  االطالعتاريخ  "،للحلف

 على الرابط التايل: 
http://www.diplomatie.ma/arab/Rep/OrganisationTraiteAtlantiqueNord/tabid/17
41/language/en-US/Default.aspx 

"، نقال عن موقع األمن السيئ لحلف الناتو وإخفاقو في ليبياتأثيرات األداء قهوجي رياض ، " .13
  :، على الرابط التايل2011ماي  10:  االطالعوالدفاع العريب، تاريخ 

http://www.sdarabia.com 
:  االطالع"،تاريخ والفكرية النظرية األسس :الخالقة الفوضى" ، حسن تامر ياسر .14

 ،على الرابط التايل:15/03/2012

http://www.albidapress.net/news.phpraction.view8id.11748 

 دراسات منشورة: -ج       

مركز  اإلمارات: ،الفرانكفونية في المنطقة العربية : الواقع واألفاق المستقبليةالزيدي وليد كاصد ،  .1
 .2006، 113للدراسات و البحوث اإلسرتاتيجية،العدد: اإلمارات

الدوحة : مركز اجلزيرة  ،الحلف األطلسي و الدول المغاربية : توازنات جديدة ،بن عنرت عبد النور .2
 .2011للدراسات،أكتوبر 

 ،الكويت غلوم، حسني زلمد :ترمجة ،ىابرماس  إلى بارسونز من االجتماعية النظرية ، كريب ايان .3
 .1990  أفريل ادلعرفة، عامل

لألىرام،  االسرتاتيجية مركز الدراسات السياسية والقاىرة:  "،" قياس قوة الدولةزلمد،عبد السالم  .4
 .2008أكتوبر 

http://www.diplomatie.ma/arab/Rep/OrganisationTraiteAtlantiqueNord/tabid/1741/language/en-US/Default.aspx
http://www.diplomatie.ma/arab/Rep/OrganisationTraiteAtlantiqueNord/tabid/1741/language/en-US/Default.aspx
http://www.albidapress.net/news.phpraction.view8id.11748
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 غير منشورة:دراسات  -د       

 الجديدة الدولية التحوالت ظل في المتوسط األبيض البحر حوض في األمن " ، الدين العايب خري .1
 اجلزائر، جامعة :اجلزائر الدولية، العالقات و السياسية العلوم يف ادلاجستري لنيل شهادة مقدمة ،رسالة "
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 221 جدول يبين تطور األحداث في األزمة الليبية والتدخل  العسكري لحلف شمال األطلسي 06
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