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: ان  كر وعرف 
 ش 

 الشكر وامحلد هلل عز وجل اذلي وفقنا وأ انر دربنا.  

وملا تلقيناه  ال رشاف عىل هذا البحث،نتقدم بأ مسى معاين العرفان وعبارات الشكر، ا ىل ال س تاذ زاوي راحب لقبوهل 

 منه من حسن متابعة وتوجيه.

التقدير ا ىل مجيع أ ساتذة قسم العلوم الس ياس ية جبامعة مولود معمري ملا حظينا به من  عباراتكام نتقدم بأ رىق   

حسن الاهامتم والتوجيه طوال مشواران ادلرايس، وخنص ابذلكر ال س تاذة عطيش ميينة وال س تاذ قامس بلقامس، كام 

  والاحرتام. نشكر جلنة املناقشة عىل قبولها مناقشة هذا العمل فلمك منا مجيعا فائق التقدير

 

 

 

 

 

 

 

 



هداء:  الإ 

 ا ىل أ يب وأ يم، أ طال هللا يف معرهام. 

ليحفظهم هللا ف  ، سامية،مليكة )زوهجا سعيد وابهنا محمد(، ليةل-ا ىل ا خويت وأ خوايت: سعيد، عامر، عيل، نورادلين

 يل.

يناس.  ا ىل صغرييت قليب، مااي، ا 

 محيدي وعائلته.ا ىل من ل قمية للحياة بدونه، رفيق دريب وخطييب سعيد 

 ا ىل أ عز أ صدقايئ، حمند، طاهر، كهينة.

 ا ىل روح من فارقتين يف عز الش باب، ابنة خاليت ليندة عكو.

                                                                                                  لمك معيل حبا ووفاء، احرتاما وتقديرا. أ هدي                                                  
ة   ي             صون 

 

 



هداء  الإ 

ىل وادلاي الكرميني أ طال هللا يف معرهام عرفاان وتقديرا  ا 

خويت سعاد، وامحد، سعيدة ىل ا   ا 

ىل جديت ججيقة أ طال هللا يف معرها  ا 

ىل روح جديت الغالية زهرة  وا 

ىل الصغار: حللو، رشيف، صارة، سلمية  وا 

ىل لك أ صدقايئ وزماليئ يف ادلراسة ويف احلياة: نبيل، حمند، عديةل، ليىل، صربينة، سهام، فتيحة   وا 

 مليكة، فهمية، ليندة، اكتية.

ىل لك خاليت وعاميت  وا 

ىل لك أ ساتذة قسم العلوم الس ياس ية والعالقات ادلولية جامعة مولود معمري تزيي وزو     وا 

 

ة                                                                                                  ي   هي 

 

 



 ملخص:

همية وهذا راجع إلى كونه ذو أ  الدولي،يعتبر البحر األبيض المتوسط حيزا جغرافيا متميزا في الفضاء     

خاصة مع  ،المنتمية إليهة محتمة على الدول ضرور  والحفاظ عليهما يجعل تحقيق األمن  بالغة،جيواستراتيجية 

 .لتي تتربص بالبحر األبيض المتوسطتزايد حدة التهديدات ا

واليات ، والروباو علما أن منطقة المغرب العربي ساحة صراع على النفوذ وحلبة منافسة اقتصادية بين أ    

قيق السالم عيها لتحمجملها عن س ، والمشاريع أعلنتفي العديد من المبادرات والتي تجسدت، المتحدة األمريكية

نشاء منظمة حلف شمال االطلسي التي تدعوا الباردة،وخاصة بعد نهاية الحرب الدول،  واألمن بينواالستقرار   وا 

المتبادل باعتبار أن أي اعتداء مسلح يمس  اإلعتمادمبدأ  والعمل علىبدورها إلى حراسة حرية الدول االعضاء، 

 .على حفاظ األمن والسلم الدوليين إحدى هذه الدول يعتبر اعتداء مسلح لباقي الدول األخرى، وكذا العمل

Résumé 

   C’est un espace méditerranéen géographiquement distinct dans l’espace 
international, et c’est en raison d’être d’une grande importance géostratégique, 
rendant la réalisation de la sécurité et l’entretenir inévitable besoin d’appartenir 
aux États. Surtout avec l’unité croissante des menaces qui pèsent sur la mer 
Méditerranée.  

   Notant que le champ de bataille région du Maghreb pour l’influence et la 
concurrence économique Circuit entre Aruba et les États-Unis d’Amérique. 
Illustrée par les nombreuses initiatives et les projets et annoncer son intégralité 
pour sa quête pour réaliser la paix, de stabilité et de sécurité entre les nations. Et 
surtout après la fin de la guerre froide et la création de l’OTAN, ce qui permet de 



se tourner vers la liberté des États membres de la garde, et travail sur le principe 
de garantie mutuelle compte tenu du fait que toute attaque armée touche un de 
ces pays est considéré comme une attaque armée pour le reste des autres pays, 
ainsi que les travaux pour maintenir la paix et la sécurité. 
 

 

Abstract: 

It is a Mediterranean space geographically distinct in the international space, and 

this is due to being a great geo-strategic importance, making the achievement of 

security and maintain it inevitable need to belong to states. Especially with the 

increasing unity of threats to the Mediterranean Sea, noting that the Maghreb 

region battleground for influence and Circuit economic competition between 

Aruba and the United States of America. Exemplified by the many initiatives 

And the projects and announce its entirety for its quest to achieve peace, stability 

and security among nations. And especially after the end of the Cold War, and the 

establishment of NATO, which let turn to guard the freedom of member states, 

and work on the principle of mutual guarantee given that any armed attack 

touches one of these countries is considered an armed attack for the rest of other 

countries, as well as work to maintain international peace and security. 
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 مقدمة 

 الفصل األول: حلف الشمال األطلسي ومنطقة غرب المتوسط 

 في أهمية منطقة غرب المتوسط: المبحث األول

 استراتيجيةاألهمية الجيو  المطلب األول:

 : األهمية الجيواقتصاديةالثانيالمطلب 

 النشأة والتطور ؛: حلف الشمال األطلسيالمبحث الثاني

 .نشأة وتطور حلف الشمال األطلسي المطلب األول:

 الشمال األطلسي. حلفمؤسسات  المطلب الثاني:

 .4002 إلى 9111من  الشمال األطلسي حلفاستراتيجية  المطلب الثالث:

             .متجددة استراتيجيات جديدة لتهديدات :المتوسط األمن في غرب الفصل الثاني:

 .التهديد/تطور مفهوم األمن  المبحث األول: 

  .مفهوم األمن المطلب األول: 

  .النقدي إلى المنظور الموسع التقليدي منظورالاألمن من  المطلب الثاني: 

      .التهديدات الالتماثليةفي مفهوم  المطلب الثالث: 

 



 .الرهانات األمنية في غرب المتوسط المبحث الثاني:

  .من منظور حلف الشمال األطلسي المطلب األول:

  .من منظور االتحاد األوروبي المطلب الثاني:

 .من منظور الدول المغاربية المطلب الثالث:

  .الفصل الثالث: الحوار األطلسي المغاربي كألية لبناء األمن

  .األطلسي المغاربي المفهوم والتطورالحوار  المبحث األول:

  .مفهوم الحوار األطلسي المغاربي المطلب األول:

 .امج عمل الحوار األطلسي المغاربيبرن المطلب الثاني:

 األطلسي المغاربي. مواقف الدول المغاربية من الحوار المطلب الثالث:

   .وانعكاساته على األمن في منطقة غرب المتوسط األطلسي المغاربي م الحواريتقي المبحث الثاني:

 .4002ماذا بعد مبادرة إسطنبول  المطلب األول:

 األطلسي المغاربي.ومستقبل الحوار  ،في ليبياالشمال األطلسي  حلفتدخل  المطلب الثاني:

 الخاتمة

 قائمة المراجع 

 فهرس المحتويات 
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 .التعريف بالموضوع:1

كان للتحوالت الكبرى التي شهدتها الساحة الدولية في نهاية القرن المنصرم، األثر المباشر في إحداث تغيرات   

 رب الباردة،كانت سائدة إبان الح بنيوية في السياسة العالمية في ظهور وتغير مضمون العديد من المفاهيم التي

 لىمن الطابع العسكري التقليدي، إمنية من انتقالها ويأتي في مقدمتها مفهوم األمن وما شهدته الدراسات األ

الطابع العسكري النووي، ثم الى الطابع المجتمعي، وذلك بفعل تحول طبيعة التهديدات األمنية التي تترصد 

، وكذا الهجرة غير 1001سبتمبر  11لدولية بعد أحداث بالدولة والمجتمع، خاصة اإلرهاب الذي أخذ صيغة ا

 مثل تلك المجموعات البشرية الهائلة التي تنتقل من الجنوب إلى الشمال سعيا منها للعيش الكريم.الشرعية التي ت

إذن إشكالية األمن في المتوسط بشكل عام والمتوسط الغربي بشكل خاص تكمن في عديد األزمات الداخلية    

هم ظاهرة اإلرهاب الدولي، واأل التي تعاني منها دول هذه المنطقة خاصة الجنوبية منها، باإلضافة إلى تنامي

األمريكي على المنطقة المتوسطية وسعي كل جهة لفرض سيطرتها على المناطق -من ذلك التنافس األوروبي

فيها، باإلضافة الى أن موجة الثورات الشعبية )ما اصطلح عليه بثورات الربيع العربي( التي  الجيواستراتيجية

 .1010منذ نهاية  العربيالعالم اجتاحت بعض الدول من 

يعتبر الحلف األطلسي من بين الفواعل األساسية المؤثرة في بناء األمن العالمي عامة؛ واألمن المتوسطي و   

فهوم م دراستنا على دور الحلف في بناء ، وبناءا عليه تركزقل بالنسبة للدول المنتمية اليه(خاصة )على األ

 المتوسط بصفة خاصة.بصفة عامة وغرب األمن في المنطقة المتوسطية 
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 أهمية الموضوع: .2

تكمن أهمية موضوع الدراسة في إمكانية فهم الدوافع؛ والعوامل التي تتحكم في عالقة الحلف األطلسي بدول   

تبرز  هناو  ،غرب المتوسط؛ وهذا بهدف الوصول للدور الذي يلعبه هذا الحلف في بناء األمن في هذه المنطقة

  لموضوعنا: والعمليةاألهمية العلمية 

 تتمثل في العناصر التالية األهمية العلمية: أ.

حيث أننا سنتطرق الى األهمية  النظام اإلقليمي، وكذلك مفهوم األمن ، خاصةاالهتمام بالدراسات األمنية -

بشكل عام، وفي  المتوسط ، وبذلك فهم بناء العملية األمنية فيالجيوبوليتيكية لمنطقة البحر األبيض المتوسط

المتوسط الغربي بشكل خاص، إضافة إلى ذلك معرفة عالقة حلف الشمال األطلسي ببناء األمن في المتوسط 

     الغربي، وذلك من خالل تحليل الحوار األطلسي المغاربي. 

  عديدة.، يحظى باهتمام فواعل دولية االهتمام بمنطقة غرب المتوسط كنظام إقليمي متميز -

 غرب المتوسط.مال األطلسي على بناء األمن في منطقة حلف ش استراتيجيةتأثير البحث في  -

 م هي مجال للهيمنة(   أالحلف )مشاركة في بناء األمن  استراتيجيةموقف الدول المغاربية من معرفة  -

 تتمثل في األهمية العملية:ب. 

 الموضوع يدخل في مجال تخصصي )دراسات متوسطية( -

 ثري مجال الدراسات السابقة التييشهده منطقة غرب المتوسط يمكن ان هذا الموضوع في خضم ما ت اثارة -

 .تصب في ذات السياق
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 اإلشكالية:. 3

 الشمال لفحأولوية ليها بناء األمن ف يشكل هلانطالقا من األهمية الجيواستراتيجية لمنطقة غرب المتوسط،    

 حماية مصالح الدول العظمى في المنطقة؟ نه ضرورة تستوجبهاأم أاألطلسي؟ 

 وتتفرع من اإلشكالية، التساؤالت الفرعية التالية:

 فيما تكمن األهمية الجيوبوليتيكية للمتوسط الغربي؟ .أ

 المتوسط الغربي؟ تعاملت معاهم المبادرات األمنية التي  ماهي .ب

 ربي؟المتوسط الغ اتجاهي األطلس استراتيجية الحلفما هي  .ت

 تحاول الدراسة اختبار صحة الفرضيات التالية:. الفرضيات: 4

 آلياتن األطلسي للبحث ع الشمال لحلفعامل استقطاب األهمية الجيوبوليتيكية للمتوسط الغربي تشكل  _

 لبناء األمن فيه.

 لحمايتها. شمال األطلسيلمتوسط الغربي تستوجب تدخل المصالح دولية كبرى في ا تواجد_ 

طلسي ازدادت حدة التهديدات األمنية على الدول غرب متوسطية كلما أصبح تدخل حلف شمال األ_ كلما 

 . فيها ضروريا للحفاظ على األمن
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 المتنوعة وهي: لمعالجة الموضوع اعتمدنا على مجموعة من المناهج واإلقترابات: الدراسة يةهجمن .5

 :اعتمدنا على المناهج التالية: المناهجأ. 

ينطلق من ان العالقات الدولية المعاصرة جذور وامتدادات فالتاريخ عنصر مساعد للتحليل  :التاريخيالمنهج 

 أاهرة الواحدة وما طر المقارنة للظالسياسي فهو يزودنا باألدلة المثبتة او المنفية لفرضيتها كما يفيد في الدراسات 

ر، ويتم توظيفه في دراسة تاريخ العالقات األورومغاربية، و لمقارنتها بغيرها من الظواهأر عليها من تطو 

  واألورومتوسطية، وكذا مسار استراتيجيات الحلف في المنطقة.  

يون اجراء تحليل منهجي لما يذكره المؤرخون واالعالم إلىيسعى المختصون في القانون الدولي  المنهج القانوني:

 ية استخراج األعراف والمبادئ والقواعد القانونية القابلة للتطبيقمن وقائع وما يعتمده السياسيون من مواقف بغ

انون الدولي اذ يهتم الق :وتسوية النزاعات والتنظيم الدولي ،على العالقات الدولية كحق تقرير المصير والحياد

هج القانوني بالمن، لذلك يستوجب االستعانة وذلك بما يتالءم مع الشرعية الدولية ،بالحكم على السلوك الدولي

    . المتعلقة بحفظ األمن لدراسة وتحليل مدى توافق أهداف ومبادئ حلف الشمال األطلسي مع األعراف الدولية

يعتمد على استخالص أوجه التشابه واالختالف بين السياسات المتبعة من طرف الدول والذي  المنهج المقارن:

في  ، وتظهر استخدامات هذا المنهجتالءم مع الواقع الدوليبموجبه يتم معرفة أفضل االستراتيجيات التي ت

دراستنا من خالل إظهار الفرق بين السياسات المتبعة من طرف الحلف األطلسي، واالتحاد األوروبي، والدول 

   .في المتوسط الغربي يةاألمن العملية لبناءوذلك  المغاربية،
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 بات:ار تقاإلب. 

هذا االقتراب كرد على االقتراب التاريخي والقانوني حيث أدرك العديد من علماء ظهر  قتراب المؤسساتي:اإل-

السياسة ان الظاهرة السياسية هي أكثر من مجرد ابعاد قانونية ودستورية ومن هنا أصبح االهتمام منصبا حول 

عتمدنا على لذلك ا ، دراسة الحقائق السياسية كما تركز الدراسة في هذا االقتراب على المؤسسة كوحدة للتحليل

  هذا االقتراب لفهم الحلف األطلسي كهيكل تنظيمي يضم دول عديدة من أقطاب متعددة.

المقاربة الجيوبوليتيكية تخوض في دراسة الدولة من وجهة نظر سياسية في إطار  :الجيوبوليتيكيقتراب اإل-

ستوجب منطقة البحر األبيض المتوسط ت، بحيث أن الحديث عن مكانة وأهمية الجيواستراتيجية لواقعها الجغرافي

 االستعانة باالقتراب الجيوبوليتيكي.  

تحقيق هم التهديدات إليجاد حلول ناجعة لالمتوسطي يستوجب دراسة تحليلية أل: الواقع األمني االقتراب األمني-

والذي سيظهر استخدامه جليا في الفصل الثاني عند محاولة فهمنا ألهم التهديدات  ،األمن واالستقرار في المنطقة

 .األمنية التي تتربص بدول المتوسط الغربي

 حدود الدراسة .6

 بقةالسا العناصر من نطالقااو  للدراسة، والزماني كانيالم اإلطار تحديد من بد ال وضوعمال لتناو أجل من  

  :كالتالي الدراسة حدود تكون 

 ثلتم 1191سنةلكون  1009إلى  1191من ةالزمني الفترة تحديد تم فقد للدراسة، الزماني لإلطار بالنسبة  

 .معها أمني حوار قواعد إلرساء توسطيةالم لالدو مع مشاورات في األطلسي لشماال حلف شروع سنة
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 وعبموض صلة لها أحداث إلى واإلشارة التعرض أجل من سابقة زمنية فترات إلى العودة إمكانية دون إغفال

 .سطيةتو الم لالدو مع الغربية أوربا اتحاد حوار مثل السابقة األمنية الحوارات إلى اإلشارة غرار على البحث

وهذا بعد  ة،للدراس الجامع كانيالم الحيز توسطمال األبيض البحر فسيكون  كاني،الم باإلطار يتعلق فيما أما  

األخذ بعين االعتبار المعيار االستراتيجي لتعريف الدول المتوسطية، والذي يقول بوجود مجموعة من العالقات 

 التعاونية بينها سياسية كانت أو اقتصادية.

المتوسطي، وعالقة الدول المغاربية منها -ومن بين هذه العالقات سنقوم بالتركيز على الحوار األطلسي  

 في تعزيز هذا الحوار. (س، ليبيا، والمغربالجزائر، تون)

 دبيات الدراسة:أ. 7

 سباب التي دفعت الباحثين في مجاليعتبر تعاظم دور حلف شمال االطلسي في الساحة الدولية من أهم األ  

السلم وتأثيراتها على األمن و  المتغيراتمحاولة فهم ظاهرة الحلف ووظائفها تماشيا مع  إلىالعلوم السياسية 

 مجموعة من األدبيات التي تم االعتماد عليها في دراسة الموضوع. نذكرالدوليين وفي هذا السياق 

سة نحو هند: الجزائر أوروبا والحلف األطلسي ،البعد المتوسطي لألمن الجزائري ، عبد النور بن عنتر .أ

 ، والذي تناول بالتحليل1002بالجزائر في  العصريةالصادر عن المكتبة أمنية شاملة في المتوسط، 

القضايا األمنية في المتوسط مبينا كيف أن المنطقة انتقلت في ظرف زمني قصير نسبيا من مناخ اإلدراك 

المتبادل للتهديد والحشد العسكري األور وأطلسي في المتوسط، إلى إقامة أطر للتعاون والتشاور في المسائل 

  ة.األمنية اإلقليمي
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ويتوقف عند الحوار المتوسطي لحلف الشمال األطلسي محلال محتواه ودوافعه وأهدافه، مشيرا إلى أهمية   

لإلفادة منه قدر اإلمكان ومحذرا في نفس الوقت من مغبة توظيف الجزائر والدول العربية األخرى  االنخراط فيه

 عالقة لها بالهندسة األمنية في المتوسط.من خالل هذا الحوار لخدمة مصالح الغير وتحقيق أهداف أخرى ال 

 السياسية الدراسات مركز عن الصادر، منية مغايرةأمهام جديدة في بيئة حلف االطلنطي اد، عماد ج .ب

 كيزوالتر  ،1119التطورية للحلف األطلسي منذ إنشائه  للمسيرة، تعرض الكتاب ،1111 سنة اتيجيةاالستر و 

 الكتاب. ألطلسيا الحلف فيها ولد التي األمنية البيئة عرفتها التي التحوالت مع التكيفية الحلف قدرة على

 األبيض لبحرل الجنوبية الضفة مع األطلسي الحلف أطلقها التي األمنية الحوارات موضوع إلى بإيجاز يشير

 ـم اهالم فهم على تساعد متميزة مساهمة يشكل الكتاب أن إلى اإلشارة من نعيم ال ذاه لكن توسط،الم

 الكتاب دارإص تلت التي الفترة أن من الرغم على الباردة، الحرب بعد ما ةفتر  في األطلسي للحلف الجديدة

 .   التطورات من العديد عرفت

ة حالة الحوار دراس األمنية في المتوسط: احتواء أم إطار لهندسة إقليمية؟ الحوارات زهيرة حواس:-ت

 .1010/1011عبد النور بن عنتر، في سنة  تحت إشراف الدكتور، المتوسطي األطلسي

في هذه الرسالة تناولت اإلطار المفاهيمي والنظري لدراسة الحوارات األمنية في المتوسط، والتركيز بشكل كبير 

نية إلقليم البحر األبيض المتوسطعلى ماهية الحوار المتوسطي األطلسي، وذلك بهدف فهم التركيبة األم  

األمن في المنطقة المتوسطية تحظى باهتمام كبير لدى مراكز البحوث المتخصصة  كذلك فإن الدراسات حول

 :إلىومعاهد الدراسات وهنا يمكن أن نشير 
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 ،بسانتا مونيكا بالواليات المتحدة االمريكية "Rand Corporation"البحث _الدراسات الصادرة عن مركز 

 الذي يختص بنشر مختلف المقاالت والدراسات حول مختلف المسائل األمنية والمقاربة االمريكية تجاهها.

 ونذكر على سبيل المثال: اإلنجليزية، فنجد العديد منهاالصادرة باللغة  أما المؤلفات

 منذ أنه فكرة طور الكتاب هذا .Region and Powers :1002(، Buzzan&Waeverبوزان وويلفر ) - 

 نظريةال ينب جمع الكتاب، الدولية السياسة في بروزا أكثر األمن أنماط أصبحت، واإلقليمية االستعمار هاءتان

 والبلقان ريقياأف الفردية الفصول تغطي .الدولي للنظام كامل عبر عملي تطبيق مع اإلقليمي لألمن التشغيلية

 أمريكا ية،الشمال أمريكا األوسط، الشرق  أوروبا، األوروبي، واالتحاد آسيا، شرق و  وأوروبا المستقلة الدول ورابطة

 كل تاريخ تبعت يتم ولكن الباردة، الحرب بعد ما فترة على الرئيسي التركيز وينصب. آسيا وجنوب الجنوبية،

 .اليةالح المناقشات في لألمن اإلقليمية الديناميات ربط خالل من .بداياته إلى يعود اإلقليمي األمن مجمع

 تقسيمات الموضوع:. 8

على اإلشكالية المطروحة، تم االعتماد على خطة بحث مكونة من ثالث فصول، وكل في محاولة لإلجابة    

 فصل يتفرع منه مبحثين، ومن كل مبحث تتفرع مجموعة من المطالب.

ومنطقة غرب المتوسط"، يتم التعرض في  حلف الشمال األطلسي" والذي جاء تحت عنوانالفصل األول: 

المبحث األول إلى األهمية الجيواستراتيجية واالقتصادية لمنطقة غرب المتوسط، أما في المبحث الثاني سنتطرق 

ا منذ عام تبناهإلى نشأة وتطور حلف الشمال األطلسي، باإلضافة إلى مؤسساته، وأهم االستراتيجيات التي 

 .1011إلى غاية  1111
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حمل عنوان "األمن غرب المتوسط: استراتيجيات جديدة لتهديدات متجددة"، تم التعرض من  الفصل الثاني:

خالل المبحث األول إلى تطور مفهوم األمن والتهديد، وكذا تحليل األمن من المنظور التقليدي إلى المنظور 

ها منطقة غرب المتوسط خاصة الموسع النقدي، عالوة على ذلك ذكر أهم التهديدات الجديدة التي تواجه

الالتماثلية منها، أما المبحث الثاني فسنتناول من خالله الرهانات األمنية في غرب المتوسط، وهذا من منظور 

 حلف الشمال األطلسي، واالتحاد األوروبي، وكذا الدول المغاربية.

اسة مفهوم والتطور"، وفيه بحثت الدر حامال لعنوان "الحوار األطلسي المغاربي، ال جاء هو اآلخر الفصل الثالث:

في المبحث األول عن مفهوم الحوار األطلسي المغاربي، والبحث في برنامج عمل الحوار، وستخص الدراسة 

بذكر مواقف الدول العربية من الحوار األطلسي المغاربي، أما في المبحث الثاني فسيقيم من خالله هذا الحوار 

، كما أن مستقبل الحوار األطلسي المغاربي، بعد تدخل 1009لت مبادرة إسطنبول وانعكاساته على الفترة التي ت

 حلف الشمال األطلسي في ليبيا كان له نصيبه في ختام البحث.

  . صعوبات الدراسة9

إن أغلب الصعوبات التي اعترضت إعداد البحث متعلقة بالتعقيد الذي تتميز به عملية بناء األمن في منطقة    

خاصة مع ظهور تحديات جديدة، وبالتالي شح المعلومة الموثوقة فيما يتعلق بذلك، وكذا ضعف  المتوسطغرب 

 الصادر المتعلقة باألزمة الليبية وتدخل حلف الشمال األطلسي فيها، وهذا بالطبع راجع الى حداثة الموضوع.
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واالقتصادية  استراتيجيةالعالقة التي تربط بين األهمية الجيو  ،( يتناول الفصل األول20خالل مبحثين )من 

وهذا من خالل مقاربة معرفية تستهدف باألساس التطرق للمفاهيم  ،بالحلف األطلسي لمنطقة غرب المتوسط

القتصادية للمتوسط الغربي، وكذا وا استراتيجيةوالعناصر األساسية للدراسة، بدءا من التعرض لألهمية الجيو 

يط هذه المنطقة على المحمدى تأثير وهذا بهدف التمهيد لفهم  ،نشأة وتطور مؤسسة حلف الشمال األطلسي

 العالمي.
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 المبحث األول: أهمية منطقة غرب المتوسط

 استراتيجيةالمطلب األول: األهمية الجيو 

هي التخطيط السياسي واالقتصادي والعسكري الذي يهتم بالبيئة من  (Géostratégie)استراتيجيةالجيو      

في المركز  وتبحث ،و السياسية ذات الصفة الدوليةأتحليل وفهم المشكالت االقتصادية ناحية استخدامها في 

رافية و العوامل الجغأ تتناول العناصرو  ،و السلمأسواء في الحرب او الوحدة السياسية االستراتيجي للدولة 

 ، الطبوغرافية، المناخ، الموارد،العشرة:)الموقع، الحجم، الشكل، االتصال بالبحر، الحدود، العالقة بالمحيط

 1السكان(.

مسطح مائي محصور بين قارات العالم القديم في كونه  لبحر األبيض المتوسطل استراتيجيةاألهمية الجيو  تكمن 

، وقامت حوله حضارات بشرية عريقة مليون كيلومتر مربع0،5تبلغ مساحته و  ؛فريقيا(إ ،سيا، أوروباآالثالث )

 من يعتبرعلى سطح الكرة األرضية، و  هم الممرات المائيةأوقد كان وما زال يعتبر ك ،قادت العالم قرونا طويلة

    .2بالغة يجيةاستراتد المنطقة أهمية ، مما يزيالكبيرة ستراتيجيةاالال عن قيمته اهم طرق التجارة الدولية، فض

تفصل بينهما سلسلة  ،حوضين رئيسيين إلىتتميز البنية الجيولوجية للبحر األبيض المتوسط بكونها تنقسم    

متر هي متوسط  0222مقابل  ،متر 022الصقلية/التونسية ال يتجاوز عمق المياه فيها صخرية تعرف بالعتبة 

 مراسلةوفي الصقلية  ببون تبدأ كيلومتر،  002العمق في الحوضين الشرقي والغربي، ويبلغ طول هذه العتبة 

 .بتونس

                                                           
 .6، ب د ن، ب س ن، ص "النظريات الجيواستراتيجية العالمية"كمال أبو الظاهر،  1
 ، على الرابط اإللكتروني:13/70/6736، نقال عن موقع موضوع، تاريخ االطالع:"أهمية البحر األبيض المتوسط" 2

http://mawdoo3.com 
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با، ويضيق أورو الذي يفصل افريقيا عن ويتصل الحوض الغربي بالمحيط األطلسي عبر مضيق جبل طارق   

 00ان تصبح المسافة بين الساحلين المغربي واالسباني ال تكاد تتجاوز  إلىفي نواحي مدينة طنجة المغربية 

 .كيلومتر

وتنتصب نيا، سرديو كورسيكاوجزر المحصور بين البلقان  لتيرانييتصل الحوض الغربي شماال على البحر ا  

متر، في حين يقل 0022من  أكثر إلىفي هذه المنطقة سلسلة جبال بركان تتميز بعمق مياهها الذي يصل 

 0.1كلم  0022السبانية ليكون في حدود ا جزر البليارعمق المياه غربا باتجاه 

يا عن ال جغرافيا وال جيوسياسفصله  والذي ال يمكنولعل مركز اهتمامنا سيكون منصبا على الحوض الغربي 

 البحر األبيض المتوسط.

 بناء على ذلك ،واإلقليمية جعلته متباينا ولو نسبيا عن الحوض الشرقيلكن تنوع طبيعة التفاعالت الدولية   

 ز االحي هذااذ يشكل  الكلي للبحر األبيض المتوسط اإلطاردون الخروج من  سنبين خصائص هذه المنطقة

 .بيضاأل رالجغرافي ثلث مساحة البح

 

 

                                                           
 ، على الرابط االلكتروني:36/70/6736، نقال عن موقع الجزيرة. نت، تاريخ االطالع:المتوسط...قصة الحضارة"لبحر األبيض "ا 1

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions 
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     1جغرافي للبحر األبيض المتوسط: تبين الموقع ال20 خريطة رقم                                                     

س األكثر حساسية في العالقات الدولية، لي استراتيجيةيشكل البحر األبيض المتوسط أحد المجاالت الجيو    

فريقيا و  لتوسطهفقط  دي باألطلسي.   لمحيط الهنمعبر يصل ا ولكن باألساس لكونه ،آسيا(ثالثة قارات )أوربا وا 

وي للتجارة شريان الحيل أيضا خطا بحريا للنفط القادم من الخليج ألروبا وأمريكا الشمالية .... فهو الككما يش

 التنافس والتعاون إلى جانب  لك مع انه حوض امتاز بالصراعات والحروبخاصة وانه كان دوما كذ ،الدولية

 أيضا.

 قرن العشرين بعد أن أصبحت قناة السويسمكانة متميزة مع بداية البلقد حظي البحر األبيض المتوسط      

من الدوران عبر رأس الرجاء الصالح.  كما كان هذا الحوض مجاال  عملية مما جعل البحارة ينتقلون عبرها بدال

هذه المياه الدافئة  حول اتنافس لذانالمتحدة واالتحاد السوفياتي ال للتنافس ن في ظل الحرب الباردة، بين الواليات

                                                           
 : تبين الموقع الجغرافي للبحر األبيض المتوسط.3خريطة رقم  1
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 Strategicدد من المفكرين االستراتيجيين يعتبرون هذه المنطقة وما حذاها قلب العالم النابضبشكل يجعل ع

heartland.1 

لى إمكانية السيطرة ع تمنح وهكذا يمكن القول إن هذه المنطقة جد حيوية إلقامة القواعد العسكرية، بحيث   

في قوله "بأن مستقبل العالم يتوقف *  (Makinder)ماكيندراألوضاع في أي أزمة أو حرب، وهذا ما يؤكده 

على حفظ التوازن في القوى بين األقاليم الساحلية وبين القوى الداخلية المتوسطية...إذ أن استخدام القوى البحرية 

 التي بإمكانها إغالقه بالحرب الجوية من ،لطريق البحر األبيض المتوسط لن يكون إال بموافقة قوى البحر

في ف وهو الشيء الذي جعل الواليات المتحدة األمريكية تكثف من وجودها في المتوسط، .2قواعدها البحرية"

ي عرفت ما يزيد عن خمسين سفينة والت إلىحدود الخمسينيات وصل عدد السفن الحربية األمريكية في المتوسط 

    3فيما بعد باألسطول السادس.

 لمنطقة غرب المتوسط قتصاديةاالمطلب الثاني: األهمية الجيو 

جعل منه ي ماالمسطحات المائية على وجه الكرة األرضية لبحار و هم امتوسط من أ يعتبر البحر األبيض ال   

 بفعل الثروات الباطنيةوهذا  ،منها ذو أهمية عظيمة على صعيد العديد من المستويات خاصة االقتصادية

سابق القوى وبالتالي ت ،يحتويها ما جعل هذه المنطقة مساهمة أساسية في االقتصاد العالمي التي ستراتيجيةاال

 4الكبرى نحو السيطرة عليها.

                                                           
 
1 Khader Bichara: "L'Europe et la Méditerranée: Géopolitique de la proximité"، Paris: le Harmattan، 1995, P.63.  

 

ألف كتاب "المحيط الجغرافي للتاريخ"  3071جغرافي بريطاني، متخصص في الجغرافيا السياسية، في عام  :1681-1491، (Makinder)* ماكيندر 

 وهو صاحب فكرة قلب األرض.
مجلة السياسة الدولية، القاهرة: مركز الدراسات السياسية  القضايا االستراتيجية واألمنية في البحر األبيض المتوسط"،مراد إبراهيم الدسوقي، " 2

 .361، ص 361واالستراتيجية، العدد 
مقدمة لنبل شهادة ماجستير في العلوم السياسية ، رسالة "1022-1002دول المنطقة المغاربية "التحديات المتوسطية لألمن القومي لشاكري قويدر،  3

 ، ص0205-0200والعالقات الدولية: جامعة الجزائر،
 "، مرجع سابق الذكر.همية البحر األبيض المتوسطأ" 4
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ة زادت في ظل التغيرات الدولية الجديدة التي عرفتها نهايللبحر األبيض المتوسط أهمية القوة االقتصادية    

، وقيام ر التجارة الدوليةيالمتغير االقتصادي خاصة مع تحر الحرب الباردة، فانتشرت على نطاق واسع أهمية 

منظمة التجارة العالمية، واتساع حركة التكتالت االقتصادية التي تقوم على أساس التعاون والشراكة بين مجموعة 

 تسعى إليه الدول إلبراز وجودها ومكانتها على الساحة الدولية.  امن الدول. فأصبحت القوة االقتصادية هدف

يكتسي البحر األبيض المتوسط أهميته االقتصادية من كونه معبرا أساسيا وهاما للسفن التجارية نحو األسواق    

خاصة خالل فترة الحرب  1العالمية كما ساهم في تنشيط وتسهيل عمليات التصدير واالستيراد وتصريف البضائع

يتمركزان  طبيعية تتمثل باألساس في النفط والغاز اللذينعتبار ان هذه البقعة الجغرافية تزخر بثروات با الباردة

جانب المعادن كالفوسفات والحديد، والثروة السمكية وغيرها من الثروات  إلى ،في المنطقة الجنوبية للمتوسط

  2البحرية الحيوانية، والثروات البحرية النباتية التي تثير رغبة الدول العظمى للسيطرة عليها.

ان مستقبل السياسة العالمية سيعتمد  * (Morton Kaplenمورتون كابالن)الباحث األمريكي لذلك يعتبر    

على األقل في العقود القادمة على تطور المنطقة المحيطة بالبحر األبيض المتوسط، وهذا راجع لكون أوروبا 

ة األمريكية، أما دالغربية أكبر تركيز للقوى البشرية الماهرة في العالم والتي تقارب مثيلتها في الواليات المتح

 .3ي تمتلك مصادر واسعة ورخيصة للطاقةالجهة الجنوبية فه

دول االتحاد المغاربي سوق استيراد  المتوسط وخاصةومن ناحية أخرى تشكل دول جنوب وشرق حوض    

 .د المتبادل بين ضفتي حوض المتوسطالذي يفرض االعتما األوروبية األمرمتزايدة األهمية بالنسبة للدول 

                                                           

 :الجزائرة امعمقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، ج ، رسالة"5+5منتدى  إلىورومتوسطي من برشلونة الحوار األ  "برد رتيبة، 1 

  .56ص،  ،8002/8002،واالعالم العلوم السياسية كلية
دة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة مولود معمري مذكرة مقدمة لنيل شها، لحلف األطلسي"ا "األمن المتوسطي في استراتيجيةتيباني وهيبة،  2

 .62، ص، 6731/6731تيزي وزو:

 أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، قدم أداة جديدة لدراسة العالقات الدولية، وتحليل النظم. (:Morton Kaplen) مورتون كابالن* 
 .0، ص ،3000اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية، "دراسات في الجغرافيا السياسية"،محمود مرسي، 3
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 :(North Atlantic Treaty Organisation) شمال األطلسيالالمبحث الثاني: حلف 

 األول: نشأة وتطور الحلف المطلب  

ل اإلعالن فترة ما قب إلىتعود الخلفية التاريخية لنشأة حلف شمال األطلسي بحسب العديد من المفكرين     

را من إنجلت التحالف الذي ربط بين كل أنه يعود إلى م، فبرأيهم1949الرسمي عن انعقاد الحلف أي قبل عام 

تاريخ المشترك ال إلى رجعة األولى، باإلضافة ان جذوره تقبل الحرب العالمي المتحدة االمريكيةوالواليات  وفرنسا

والمعسكر  ،بحيث ان اشتداد الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي بقيادة االتحاد السوفياتي ،بين أوروبا وامريكا

نحو حماية  بلجيكا واللكسمبرغ وهوالندا تسارعجعلت فرنسا وانجلترا و  ،الغربي بزعامة الواليات المتحدة االمريكية

م بمدينة 0400مارس من سنة  00و هذا بالدخول في تحالف عسكري تم عقد ميثاقه في ، منهاأمصالحها و 

رب دون توسعا سوفياتيا في الغاعتبر على مجابهة ما بروكسل، لكن سرعان ما تبين ان تلك الدول غير قادرة 

 المتحدة االمريكية. مساعدة الواليات

دولة في نهاية  00، ضّم عند نشأته كبر األحالف العسكرية في التاريخيعتبر حلف شمال األطلسي من أ   

مواجهة النظم إذ فشلت . بهدف تكتل الدول الديمقراطية في 0404ن، نشأت فكرة هذا الحلف عام القرن العشري

ولية، الشيوعية السوفيتية عصبة األمم في معالجة المشاكل الدلديكتاتورية الفاشية اإليطالية والنازية األلمانية و ا

 1نشوب الحرب العالمية الثانية.ف و وقد أوقف تنفيذ قيام الحل

كان لهما و  ، أحدث ضّجة كبيرة،حدة األمريكيةبدأ التفكير في إنشاء الحلف عقب كتابين في الواليات المت   

كان من و  ،0404سنة  حاد في كالرنس ستريت""اإلتأثر قوّي في الرأي العام األمريكي. الكتاب األّول بعنوان 

ين وأّنه ال بّد أن يحّل محّلها في الحال اتحاد ب، أّن نظام عصبة األمم مصيره الفشلرأيه اّلذي ضّمنه الكتاب 

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، الرهانات"، التحديات و-"السياسة األمنية لالتحاد األوروبي من منظور أقطابهبالل قريب،  1

 .103، ص، 6737/67333جامعة الحاج لخضر، باتنة:
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تربط بينها العوامل الجغرافية و التاريخية و المدنية القائمة على اّلتي  (05)عشر ول الديمقراطية الخمسالدّ 

تلك الّدول اّلتي نادى  ،، وتربطهم حالة السالم الّسائدة بينهم منذ أكثر من قرن بادئ الّديمقراطية و حّرية الفردم

باّتحادها في الحال هي : الواليات المتحدة األمريكية ، كندا ، بريطانيا ، ايرلندا ،  *(Clarence)كالرنسبها 

دا ، اّتحاد جنوب نيوزيلنفرنسا ، هولندا ، بلجيكا ، السويد ، النرويج ، الدانمارك ، فنلندا ، سويسرا ، استراليا ، 

هدفه ليس  أنّ مليون نسمة و  02م، إذ يضمّ ستمّثل فيه أكبر قوى العالأّن هذا االّتحاد  كالرنسأوضح و ؛ إفريقيا

 1، بل الّدفاع ضّد أّي اعتداء من خارج هذه الّدول.مهاجمة الّديكتاتورية

 :شمال األطلسيال حلفانشاء  التوقيع على معاهدة .أ

في يروشيما قبل القصف الّذري لمدينة هالّثانية بعد استسالم ألمانيا و شهدت المرحلة الّنهائية للحرب العالمية    

الّذي شّكل و  0405فرانسيسكو  األمم المّتحدة في ساندولة ليوقعوا ميثاق  52 اجتماع مندوبي 0401اليابان 

ا الغربية نفسها سنوات على ذلك حّتى وجدت دول أوروب 0تمر  الّسالم. ولمأمال للعالم بإمكان المحافظة على 

اّلذي يعطي  ،م المّتحدةاية غير واردة في ميثاق األمإجراءات حم إلى، اّلذي كانت طبيعته تحتاج معّرضة للّتهديد

 اتجه األوروبيون  الحق ألي دولة. بمفردها أو في إطار مشترك بالّدفاع عن نفسها ضّد أي هجوم مسّلح.

 0404أبريل  0، وفي المتبادل األمنعن امكانية تحقيق ، للبحث واليات المتحدة األمريكية وكنداال إلىالغربيون 

 2شمال األطلسي.الحلف  إنشاء ، على معاهدةعشر دولة وّقعت اثني

، الّتي تتيح للّدولة الحق في الّدفاع عن " من ميثاق األمم المّتحدة50دة "تأّسس حلف األطلسي في إطار الما   

وذلك نتيجة لعجز األمم المّتحدة عن إرساء قواعد بناء لنظام أمن  ،منفردة أو بالّتعاون مع دول أخرى نفسها 

 عي دولي.جما

                                                           
 .106ص، ، المرجع نفسه 1
 ، على الرابط اإللكتروني:36/70/6736، تاريخ االطالع، نقال عن موقع المقاتلاألطلسي، نشأة ومبادئ وأهداف حلف الشمال  2

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/NATO/sec02.doc_cvt.htm 
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 0400جويلية  1في  االتصاالت، بدأت بروز المعسكرين الغربي والشرقيو  ،وبعد الحرب العالمية الثانية   

أعلنت نصوص الميثاق  0404مارس  00وفي . دخولها في الحلف الجديد تباعا الىتو ثم  أوروبابين دول غرب 

 .)الواليات المتحدة األمريكية في واشنطن 0404 أبريلميعاد الّتوقيع في وحّدد  الجديد،

من دول أّن كّل دولة  بإيصاف 00الرغم من الضغوطات الّتي مارسها االّتحاد الّسوفياتي على الّدول على    

 أبريل 0لكن رغم ذلك إال أن هذه الدول وقعت اتفاقية حلف شمال األطلسي في الحلف شاركت بالعدوانية و 

هذه ل الخمسة أشهر التالية للتوقيع و الس النيابية للدول الموقعة خالفي واشنطن، وصادقت عليها المج 0404

 البرتغال، ايسلندا، الدانمارك، ،كندا، انجلترا، فرنسا، ايطاليا، النرويج األمريكية،الدول هي: الواليات المتحدة 

 0404ماي  4السوفيتي حصاره لبرلين  االتحادلوكسمبورغ وكانت أول نتائج ذلك التحالف إنهاء  هولندا، بلجيكا،

تم دعوة تركيا واليونان لالنضمام  0450عضو ثم في  01دول ليصبح العدد  0_تدريجيا بعد ذلك انضمت 

انضمت  0400كما انضمت ايضا جمهورية ألمانيا االتحادية للحلف وكذا في  0450في  وانضمتا رسمياللحلف 

 1اسبانيا.

 شمال األطلسي:الميثاق حلف  .ب

أنه غير موجه ضد أحد، و  أحد وأنهالغرض منه العدوان على  دفاعي ليسيعتبر حلف شمال األطلسي حلف    

وجهة أخرى بل اشترط لعضوية الحلف توفر نظام ديمقراطي في دول األعضاء  خاصة منغير موجه بصفة 

 2:وحرية الفرد ومن أهم مواد الميثاق نجد ما يلي وتعدد األحزابقوامه سلطة الدستور 

                                                           
 المرجع نفسه 1
 . مرجع سابق الذكر، نشأة ومبادئ وأهداف الحلف 2
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ي وتجنب التهديد أو استعمال القوة ف سلمية،(: نصت على تعهد الدول األعضاء بحل النزاعات بطرق 0المادة )

 وهو ما يطابق ميثاق األمم المتحدة. الدولية،عالقاتهم 

 ماعيةواالقتصادية واالجت(: نصت على تعهد الدول األعضاء بالعمل على توثيق عالقاتهم الثقافية 0المادة )

األحوال  بالعمل على استقرارتعهدوا  الشيوعي، كماالتعاون بين الدول لتستطيع التصدي للتيار  لدعموذلك 

 الداخلية في بالدهم ونشر الرفاهية فيها.

 (: نصت على إقرار إمكانية الدول األعضاء الفردية والجماعية ضد أي اعتداء مسلح.0المادة )

يما بين األطراف الموقعة على الميثاق، في حالة حدوث تهديد (: نصت على إقرار مبدأ التشاور ف0المادة )

 أو تهديد استقاللها السياسي أو أمنها. لسالمة أراضي احداها،

اقرار مبدأ الضمان المتبادل، ونصتا على أن أي اعتداء مسلح على احدى دول  إلى(: تشير 1( و)5المادتان)

الفردي والجماعي  يجب المبادرة بحق الدفاع الشرعي، األعضاء، يعتبر اعتداء مسلح على باقي الدول كذلك

 1من ميثاق هيئة األمم المتحدة. 50وفقا للمادة 

 يعمل الحلف على تحقيق جملة من األهداف ولعل أهمها: أهداف الحلف:ج. 

 وذلك لدعم التعامل بين دول الحلف، لتستطيع التصدي ،الوديةلعالقات الدولية السلمية و _العمل على توثيق ا

 .بالعمل على استقرار األحوال الداخلية في بالدهم للتيار الشيوعي، كما يتعهدوا

بمعنى السهر على توفير األمن لشعوبهم والسهر على رفاهيتهم في ، ل على استقرار ورفاهية دول الحلف_العم

االجتماعية وذلك بتلبية حاجياتهم المعيشية والصحية وبالعمل على حمايتهم منها  كل مجاالت الحياة، خاصة

 . من أي خطر خارجي

                                                           
1 North Atlantic Treaty Articles :على الرابط اإللكتروني.17/70/6736، نقال عن الموقع الرسمي للناتو، تاريخ االطالع ، 

http://www.nato.int/nato-welcome/index_ar.html 
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قافية، ث أي التعاون يكون في جميع المجاالت سواء اقتصادية، تحقيق التعاون فيما بين األعضاء العمل على_

 المختلفة. الدول نفس األهداف بغض النظر عن المصالح اجتماعية ويكون لهذه

توحيد الجهود للدفاع المشترك: بما أن العدو واحد مثال اإلرهاب على سبيل المثال فلذلك وجب االتحاد وتوطيد _

 العالقات أكثر متانة بين الدول األعضاء من أجل مواجهة هذا العدو ألن الهدف واحد وهو تحقيق األمن.

كون هناك مبدأ الضمان المتبادل، بمعنى أن ي، أي هجوم مسلح بشكل فردي او جماعي_العمل على مقاومة 

أي أن أي اعتداء مسلح على إحدى دول األعضاء ويعتبر اعتداء مسلح على باقي الدول، ويجب المبادرة 

 .مباشرة بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي

 1الدوليين. األمن_المحافظة على السلم و 

 األساسية، أهمها:ويقوم الحلف على جملة من المبادئ  مبادئ الحلف: د.

 _تسوية جميع النزاعات الدولية بطرق سلمية.

 _االمتناع عن التهديد او استعمال القوة بطريقة ال تتفق مع ميثاق األمم المتحدة.

 _التعاون المتبادل بين دول الحلف في كل المجاالت.

 _عدم الدخول في اتفاقيات تتعارض مع هذه المعاهدة.

 .األمنيتعلق بمسائل _التشاور مع األعضاء فيما 

 2_أال تؤثر المعاهدة على حقوق األطراف والتزاماتها المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة.

 

                                                           
 ، على الرابط االلكتروني.63/70/6736نقال عن شبكة الموسوعة العربية، تاريخ الطالع:، منظمة حلف الشمال األطلسي 1 

http://www.arab-ency.com/ar 
 ، مرجع سابق الذكر.ما هو حلف الشمال األطلسي؟  2
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 ه. هيكلة حلف الشمال األطلسي.

  ثالث قيادات رئيسية: علىالقوات العسكرية للحلف  توزعت   

  Allied command Atlantic (ACLANT)األطلسي التحالف في _قيادة 2

بوالية فرجينيا األمريكية وتمتد حدود مسؤوليتها، لتشمل المنطقة من القطب الشمالي حتى  "نورفولك"مقرها مدينة 

فريقيا، بما فيها البرتغال. م دار السرطان، ومن السواحل الشرقية ألمريكا الشمالية حتى السواحل الغريبة ألوروبا وا 

 جموعة من القيادات الفرعية هي:وتضم م ا الجزر البريطانية وبحر المانشوذلك عد

سي، قيادة شرق األطلسي، قيادة استخدام األسطول، قيادة الغواصات، قيادة منطقة أيبيريا، قيادة غرب األطل

 قيادة الوحدة الدائمة.

 Allied Command Europe(ACE)التحالف في أوروبا  _قياد1

 أمريكي، وتمتد حدود مسؤوليتها من شمال أوروبا الىالبلجيكية، ويتولى قيادتها جنرال كاستيو"  مقرها مدينة "

جنوب أوروبا بما فيها البحر األبيض المتوسط، ومن الحدود الشرقية لتركيا الى ساحل األطلسي عدا فرنسا 

يسلندا، ولها ثالث قيادات فرعية تتمثل في:  وا 

   1قيادة الحلفاء بجنوب أوروبا.قيادة قوات الحلفاء بشمال غرب أوروبا، قيادة قوات الحلفاء بوسط أوروبا، 

لجنة العسكرية. من التتشابه قيادة التحالف في األطلسي، مع قيادة التحالف في أوروبا، في تلقيها التوجهات  

وذلك بالنسبة للمهام المكلفتان بها، في زمني الحرب والسلم، في نطاق المسؤولية المحددة. ولكل من القيادتين 

                                                           
، على الرابط 17/70/6736األطلسي، تاريخ االطالع: نقال عن المقع الرسمي لحلف الشمال لحلف الشمال االطلسي،  يةالقيادات العسكرية والمدن 1

 االلكتروني.

http://www.nato.int/nato-welcome/index_ar.html 
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قيادة الحلف األطلسي، في بروكسل، الذين يقومون بتحقيق االتصال مع كل من  مندوبون رسميون في مركز

 الناتو والدول األعضاء فيه.

 Alliend Command Channel (ACCHAN)   نجليز  قيادة التحالف في القنال اإل -3

( بالمملكة المتحدة، وتمتد حدود مسؤوليتها من جنوب بحر الشمال Port Smouth) بورت سموثمقرها    

حتى القنال اإلنجليزي*. المهمة األساسية لهذه القيادة تتمثل في السيطرة وتأمين الحماية للسفن التجارية واتباع 

مين أالردع، في مواجهة جميع أشكال العدوان في حدود مسؤوليتها، بحيث تكون مستعدة لفرض وت استراتيجية

منطقتها، باإلضافة الى تقديم الدعم الى باقي قيادات الحلف األخرى، والتعاون مع قيادة التحالف السيطرة على 

  1في أوروبا في تأمين المجال الجوي لمنطقة القنال.

 

 

 

                                                           
 المرجع نفسه. 1

الشمال، وهو من أكثر الممرات المائية ازدحاما بحركة البواخر : ممر مائي بين إنجلترا وفرنسا، يربط بين المحيط األطلسي وبحر القنال اإلنجليزي* 
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 1األطلسي. (: يوضح هيكلة حلف شمال0شكل بياني رقم)                                                          

 شمال األطلسيال حلفالمطلب الثاني: تطور 

ريات ذراعه العسكرية الباردة بين القطبين، بدأت الجمهو كتلة االشتراكية و التي و اعقب انهيار االتحاد السوفي   

استقاللها، واتبعت روسيا االتحادية وارثة االتحاد السوفيتي في ظل أول رئيس روسي  السوفيتية السابقة بإعالن

قوم على حرية اقتصاديا يو  ،الحزبيةجا سياسيا جديدا ميزته األساسية تكمن في التعددية منه )بوريس يلتسن(

قمة لها في روما قامت فيه  ،منظمة حلف شمال األطلسيعقدت ، 0440السوق في هذا المناخ الجديد عام 

  2.ردةسائدا طيلة فترة الحرب البا بأول مراجعة للمفهوم االستراتيجي الذي كان

                                                           
 ، على الرابط االلكتروني.هيكلة حلف الشمال األطلسي(: يوضح 3شكل بياني رقم ) 1

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/NATO/fig08.gif_cvt.htm 
 .06، ص، 6770، بيروت، لبنان: التوسع األطلسيعدنان السيد حسين،  2
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وتبنت مفهوما استراتيجيا جديدا تضمن التمسك بالمبادئ األساسية التي قام على أساسها هذا التحالف عام    

 نقاش حاد عندما قيةالشر روبا الوسطى و و في هذه األثناء كان يدور على ساحة بعض جمهوريات أ ،0404

قطة النقاش حول ن تمحور، و التحالفهذه الجمهوريات أعضاء في امتنعت القيادة األطلسية عن قبول بعض 

ي ( على الشكل التالي: ما جدوى بقاء هذه المنظمة التفاكالف هافيل)األسبق مركزية صاغها الرئيس التشيكي 

ديدة بلدان عدة، وبما أن الدولة الج إلىكان هدفها حماية بلدان أوروبا الغربية من الخطر أو التهديد السوفيتي 

اذا ال البلدان التي كانت تدور في فلكها، فلم أي إعادة الهيمنة على تي،اتسعى للمحافظة على الفضاء السوفي

                                  1منظمة المذكورة؟ال إلىاالنضمام  والراغبة فيتفتح المنظمة األطلسية أبوابها أمام البلدان الخائفة من هذا التهديد 

مفهوما جديدا هو أن تنتظر فيها البلدان الراغبة في  0440نتج عن هذا النقاش تبني القيادة األطلسية عام    

لنحو مراحل التوسع على ا طلسيحلف الشمال األ ن بينها وبين المنظمة. قرراالنضمام لتعزيز الثقة والتعاو 

 التالي:

 التشيك. وفيها يتم انضمام بولندا، المجر، 0444تنتهي عام  0440عام المرحلة األولى: تبدأ من أ. 

 وفيها يتم انضمام روما، بلغاريا، النمسا، سلوفاكيا، 0220تنتهي عام  0444المرحلة الثانية: تبدأ من عام ب. 

 لبانيا.أ

البلطيق الثالث: فنلندا، نضمام دول اوفيها يتم  0202وتنتهي في عام  0220المرحلة الثالثة: تبدأ من عام ت. 

 ، وجمهوريات يوغوسالفيا سابقا.لسويد، دول رابطة الدول المستقلةا

صمة في العا 0202عام  أكتوبر 02و 04عقدها التحالف األطلسي يومي المراقبون أن القمة التي  عتبرا 

  2.ات التي صدرتالقرار حت ونوقشت و القضايا التي طر جهة المواضيع و من مفصلية ، تاريخية و لشبونة البرتغالية

                                                           
 .00، ص، المرجع نفسه 1
 . 11، ص، 3000الكويت: المجلس الوطني للفنون واآلداب،، "األحالف والتكتالت في السياسة الدولية"محمد عزيز شكري،  2
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الهدف الرئيسي لحلف أن  0404هو ضمان  االجتماعاتالمسؤولين الذين حصروا هذه وأن الجهة القادة و    

اع عن القيم الدفكل أعضائه بوسائل سياسية وعسكرية، و ، كما جاء في وثيقة إنشائه حرية وأمن شمال األطلسي

ستقرار االاعدة على السلم و المساإلنسان وأولوية القانون و  حقوق  المحافظة علىالديمقراطية، و  تنشئهاالتي 

لتحقيق هذه  ،0444لعام  االستراتيجيالمفهوم  توجه. وهكذا األورو أطلسيةالدوليين وحقوقا في كل المناطق 

 :هي أساسيةثالث محاور عبر األهداف 

التحالف  يتعهد األورو أطلسيةفي منطقة  واالستقرار األمنتعزيز الدفاع إلى جانب  الردع، التشاور، ،األمن   

اجراء مقاربة لألمن في القرن الحادي عشر تقوم على تعريف عريض لألمن يعترف  والشراكة،بإدارة األزمات 

اإلمكانيات  تطويرتماعية، واالحتفاظ باإلمكانيات العسكرية الفعالة و ، اجتصاديةاق السياسية،بأهمية العوامل 

 1إليه للبلدان الراغبة في ذلك. لالنضمامومتابعة سياسة فتح األبواب  ،األوروبية داخل الحلف

 طلسيشمال األالحلف المطلب الثالث: أجهزة 

مال األطلسي أجهزة يعمل من خاللها على تحقيق أهدافه، مما جعل بعض الدارسين والمختصين الشلحلف    

 وهما:سياسي واألخر عسكري  أحدهماجهازين أساسيين  إلىفي األحالف العسكرية يقسمونها 

 : North Atlantic concilمجلس شمال االطلسي  (2

من معاهدة حلف شمال ( 4التاسعة) هو بمثابة السلطة العليا داخل الحلف، وقد تم انشائه بمقتضى المادة

األطلسي، ويعتبر أعلى هيئة في الناتو التخاذ القرار إذ يسعى لتحقيق إمكانية التشاور والتعاون السياسي بين 

ية ألمنايتكون من جميع دول الحلف وهو مسؤول عن اتخاذ القرارات حول المسائل الحلفاء، وهو تجمع سياسي 

مرتين كل عام )جلسة عادية( وبناء على طلب أحد  إلىمن خالل التشاور بين األعضاء ويجتمع من مرة 

                                                           
 المرجع نفسه. 1
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، وتساعد المجلس لجان دائمة منها :لجنة األعضاء)جلسة غير عادية( ، ويرأس هذا المجلس األمين للحلف 

 ليح، اللجنة السياسية.الخطيط والدفاع، لجنة شؤون الدفاع النووي ،اللجنة االقتصادية، لجنة التس

ما األمانة للحلف تعتبر اإلدارة المدنية لتسير شؤون الحلف إداريا تحت رئاسة األمين العام ويعتبر الناطق أ

 الرسمي للحلف.

 Military committee( اللجنة العسكرية 1

ياسات للسكمن مهمة هذه اللجنة في التخطيط هي الجهاز العسكري الرئيسي لحلف شمال األطلسي، وت   

 العسكرية المتعلقة بالحالف.

ي ، وتجتمع اللجنة مرتين سنويا وهذا فلدول األعضاءالعسكرية لركان األوتتكون اللجنة العسكرية من رؤساء 

الظروف العادية، واألداة التنفيذية للجنة العسكرية تتمثل فيما يعرف بالمجموعة الدائمة التي تتكون من ممثلين 

سا من أن انسحاب فرن األركان لكل من الواليات المتحدة األمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، غيرهيئات لرؤساء 

إلغاء المجموعة الدائمة وتم إبدالها بجهاز جديد عرف بالهيئة  إلىأدى  القيادة العسكرية المشتركة للحلف

 1العسكرية

 شمال االطلسيحلف جيات ياسترات المطلب الرابع:

   (.Containnement Strategy )االحتواء استراتيجية: أوال

 التي تبناها الحلف األطلسي أثناء الحرب العالمية الثانية ، وقد تبناها ونفذها االحتواء استراتيجيةلقد ظهرت    

، كما أسهم في تهيئة أسس هذه النظرية وبلورة إطارها  االحتواءوقام ببناء إطار نظري لسياسة  "هار  ترومان"

                                                           
،اإلسكندرية: دار الجامعة (0222_1441حلف شمال االطلنطي: العالقات االمريكية األوروبية بين التحالف والمصلحة)ليلة مرسي وأحمد وهبان،  1

 .01الجديدة، ص، 
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لسوفيتية كانت ا ستراتيجيةالدبلوماسي المتخصص في الشؤون السوفياتية ، إذ يقول كينان " إن اال"جورج كينان" 

للحلقات الضعيفة في مركز الضرب ، أو تلك التي تشغل  االتجاهاتفي حالة حبس و نبض دائم وفي مختلف 

ة لهذه و األهداف البعيد تتالءمغيرات فراغات قوى يمكن النفاذ منها واستخدامها كنقطة وثوب نحوى إحداث ت

تها من تصرفا وتدبرا لعواقبعلى أن روسيا كانت أكثر تعقال  كينان جورج. وكما يؤكد أيضا  1"االستراتيجية

 ليه،عالسوفياتي داخل مناطق نفوذه وتشديد الضغط  االتحاد احتواءوهنا تكمن فرصة الغرب في  النازية،ألمانيا 

ابتالعه  ون والحيلولة دالتوسع السوفياتي  مقاومة-وهماإذ بهذه الطريقة يمكن أن يضع أثرين في نفس الوقت 

 2جديدة.دوال 

ي كان التوسيعية يتأثر الضغط الغربي ضده الذ استراتيجيةالسوفياتي على التخلي عن  االتحادإن إجبار      

 التحاداكان بعيدا في رأي "كينان" ألن  االحتمالكان هذا ن ينتهي بتدمير النظام السوفياتي، و من الممكن أ

 ، كما أضاف " هاري ترومان " عنصر آخرشرافه في الحرب العالمية الثانيةالسوفياتي كان ضعيف نتيجة إ

ع عن الحرية الدفاالجديدة بمثابة ضرورة أساسية يقتضيها  ستراتيجيةاالبحيث اعتبر أن  االحتواءلسياسة 

قدرة في بلوغ أهدافها على تحقيق ال االحتواء. وقد اعتمدت سياسة محاولة التسلل الشيوعي ضدوالديمقراطية 

 3السوفياتي بالقنابل الذرية اعتمادا على: االتحادعلى تدمير 

 .السوفياتي االتحادأن الحرب الشاملة هي الشكل الوحيدة ألي حرب يمكن أن تقع في المستقبل مع  -

 ، إذ بمقدوره أن يدمر العدو.ادعا استراتيجيا حاسمار أن التفوق الجوي بشكل  -

                                                           
ودانية، وزارة الدفاع الس نقال عن موقع"، هي االستراتيجي األمريكية الرئيسية في فترة الحرب الباردة استراتيجية االحتواء..فيصل أحمد عباس، " 1

 ، على الرابط االلكتروني:30/70/6736 تاريخ االطالع:

https://mod.gov.sd/index.php/section-blog 
 نفس المرجع. 2
 ،على الرابط االلكتروني.17/70/6736قع الحوار المتمدن،تاريخ االطالع:""، نقال عن مواستراتيجية الحلف األطلسيمحمد الحرماوي،" 3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=375431 
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 .حة كان أكثر وفرا بمعيار التكلفةعلى فرع واحد من فروع القوات المسل االعتمادأن  -

 .أن يتوفر لديهم األسلحة الذرية إلى_السوفيات لن يجرؤوا على المخاطرة باستعمال القوة 

 .حة كان أكثر وفرا بمعيار التكلفةعلى فرع واحد من فروع القوات المسل االعتماد_أن 

القواعد ف و السوفييتي بجدار سميك من األحال االتحادشكل تطويق  االحتواءالتطبيق الفعلي لسياسية  اتخذوقد    

ير قد صادقت عدة أخطاء غ االحتواء استراتيجيةأن  قللناه، ويمكن أن نفهم من كل ما العسكرية في كل مكان

اليات و هذا الذي لم تعمل حسابه الموسكو كانت تتخذ األسلوب الحمائي و  استراتيجيةأن  اعتبارمتوقعة على 

 الشامل ". االنتقام استراتيجيةأخرى وهي "  استراتيجيةمنه تبلورت وتطورت المتحدة األمريكية 

 (:Strategy of Massive Retaliation) االنتقام الشامل استراتيجيةثانيا: 

 فوستر " ديون  األسبق في وقف المد الشيوعي اتجه وزير الخارجية األمريكية االحتواءبعد فشل سياسة    

، واعتبرها أنها ستكون األصح لكل الخطاء التي تعرضت سياسة الشامل االنتقام استراتيجيةبلورة  إلى دالس "

 1:لشامل ارتكزت على ثالث وسائل وهيا االنتقام استراتيجيةو  االحتواء

 .يكية في ذلك خفض في نفقات التسلحتحفيف عدد القوات البحرية األمر  .2

ن طريق األقصى عويقها من اتجاه الشرقين األوسط و ، وزيادة تطل الكتلة السوفياتيةإقامة حزام واضح حو  .1

 .*وسايتوحلف بغداد 

                                                           
 المرجع نفسه.1

بهدف وقف المد  3027هو اتفاقية وقعتها الواليات المتحدة االمريكية فرنسا وبريطانيان استراليا، باكستان والفلبين وتايالند، في سنة  * حلف سياتو:

 .3021الشيوعي في جنوب شرق آسيا، وتم حله في عام 
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ي محاولة ، واعتبار أاألمريكيةرادعة للقيادة الجوية ضمان عدم تغير الحظ الفاصل عن طريق القوة النووية ال .3

 .همافي حرب شاملة ضد مريكيةتحدة األماليات المن السوفياتي أو الصين للعبور بمثابة مبرر لدخول الو 

ثبت بعده أن التهديدات األمريكية  اختبار ىإل 0450أثناء الحرب الهند الصينية  الشامل االنتقامنظرية تعرضت 

 تيكي معا.التكو  االستراتيجي المستويينشن حرب شاملة تستخدم فيها األسلحة النووية على  إلىباللجوء 

، ستسالمالا ري بعنف من الفيتنام وأوشكت علىفعلى سبيل المثال نجد أنه عندما اهتز مركز فرنسا العسك    

عمل  : إما اإلقدام علىخذ بأحد الخيارين ال ثالثا لهماالموقف أمام الحكومة األمريكية يتمثل في األ أنداكفكان 

. أو أن نأخذ موقف سلبيا وتدعى لضغوط األمر الواقع وهو ما حدث ثبات أنها كانت تعني نوع التهديدعنيف إل

 إلى االنتقاداتذه وصلت ه وقد ستراتيجيةاالهذه  اعتنقتهاولسلبية هذه النتيجة انتقدت المبادئ التي بالفعل، 

 الستحالةلك ذلم تكن تحدي نفعا و  ستراتيجيةاالأّن هذه  إلىوفي نهاية توصلوا ، أوساط الحكومة والكونغرس معا

 يها.األسلحة النووية ف استخدام

 (:Strategy of Flexible reponse) المرنة االستجابة استراتيجيةثالثا: 

ة األمريكية الدبلوماسيتوفير أكبر قدر ممكن من الحرية والمرونة و  هو ستراتيجيةاالهذه  اتخاذكان الداعي من    

بسبب لواسع و الدولي ا ارتباطهاأ بحكم  اليات المتحدة األمريكيةفي مواجهة مختلف النزاعات التي تقحم فيها الو 

 1نقلها.يعها و ألسلحة النووية ووسائل توز التطورات التكنولوجية المستمرة في إنتاج ا

 ،ية مشكلةالتصرف في مواجهة أي تحدي و أية بما يكفي لمواجهة تعني تطوير القدرات العسكر  استراتيجيةوهي 

 حول مجموعة من النقاط أهمها: ستراتيجيةوتبلورت أسس اال

                                                           
"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الثانية"الحلف األطلسي كأداة لتنفيذ السياسة الخارجية، دراسة حالة حرب الخليج مزيان رياض،  1

 .13...12، ص ص، 6771/6772السياسية، جامعة باتنة، 
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هدف توجيه ، وذلك بال يمكن إصابتها أو تدميرها التي ةستراتيجياالبالصواريخ مجهزة تكوين قنوات  -0

 ضربات قاتلة للعدو.

 في القتال. استخدامهاتكوين قنوات خفيفة الحركة مزود بأحدث األسلحة الممكنة  -0

 .بناء قوي من التحالفات العسكرية إنشاء -0

أضاف و اإلمكانيات المتاحة لبرنامج التسلح األمريكي بأقصى كفاية ممكنة ضمان استخدام الوسائل و   -0

الوم أ ليس  من فعاليتها حتى تتمكنيزيد  وتطويرها كماوسائل الردع كاهن ضرورة تنويع  هيربرت إليها

ة عناصر القتالية لتشكيل قو فقط أن تردع أي هجوم شامل على األراضي األمريكية واقترح كاهن ال

 :الردع

في تحينها حتى يمكنها من أن تمنع عدوا يملك  االستمرارزيادة المخزون األمريكي والقنابل النووية و  -0

 .انتقالهنفسه من  السالح

 لدمار.استخدام أسلحة ا إلىتطوير القدرات العسكرية التقليدية لخوض الحروب المحدودة بدون الحاجة  -0

 فعاليتها.هذه األسلحة على نحو يصعب من تدميرها أو الحد من  احتمالزيادة قوة  -0

بادئة  لن تكون  األمريكيةاليات المتحدة فالو  األولى،القدرة على تدمير العدو تدميرا تاما بالضربة  -0

د وافقت قا الصراع مع الكتلة السوفياتية و على أساسه دار ستراتيجيةاالبالضربة جّمت أراضيها وهذه 

كأساس لسياسات الحلف الدفاعية ومن  اعتناقهاعلى  0410الدول األعضاء في حلف األطلنطي عام 

دول ري على العقيدة على أّنه شكل أزمة للالعسك االتفاقأشكال الّرد المرن هو تخفيض الوم أ من نسبة 

 1األوروبية أعضاء الحلف.

 

                                                           
 16، ص، المرجع نفسه 1
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  المحدودة الحرب استراتيجيةرابعا: 

بعض  تستخدم فيها، بدأ البحث عن مجاالت أقل نطاقا يمكن أن الشامل االنتقام استراتيجيةبعد فشل       

، وذلك لزيادة مرونة الدبلوماسية األمريكية ودعمها في النزاعات المحدودة بقوة فعالة تتناسب مع األسلحة النووية

 والّتحدي االستراتيجيةكتابة الحرب المحدودة "في  وسجو"" روبرت أأهداف كل نزاع على حدة وقد أسهم 

على أن الوم أ عليها أن تستعّد لخوض الحروب المحدودة بما وتقوم الفكرة األساسية لهذه النظرية  ،"األمريكية

 واقترح استخدام األسلحة النووية في هذه الحروب. النصر،يضمن لها 

لم يكن من  ، وفي الواقعشديدة أبرزها أّن محدودية الحرب هي وليدة طرفيها النتقاداتوهذه النظرية تعّرضت  -

لنووية ضخمة من األسلحة ا احتياطاتّل من الجانبين يمتلك فيه الممكن تطبيق هذه الّنظرية في وقت كان ك

مية طوير القدرات النووية الدفاعية والهجو ، وقد أدى تراجع تنقلها عبر القارات االستراتيجية ووسائلالسيما 

 هذه األسلحة. استخدامللكتلتين مع إمكان  االستراتيجيبنوعها التكتيكي و 

 :(Strategy of controlled counterforce) المضادة المقيدةالقوة  استراتيجيةخامسا: 

 :التالية االعتباراتذاتها وهي مبنية على  االنتقاميةالضربة  االستراتيجية علىتقوم هذه    

لكيفية التي ا إلىبالتالي فمن الّضروري الّتوصل ع برفع كّل الجهود لمنع الحرب، و وضع احتمال فشل الرد -

 .الواليات المتحدة حربا عاّمةبها ستخوض 

خناق نطاق  تضيق إلىالسعي المختلفة للهجوم النووي، و الدرجات الّنسبية للّتدمير التي تنجم عن األنواع  -

 1.الية المتحدة وحلفائها في الحربالتدمير التي يمكن أن يلحقه العدو بالو 

                                                           
 ، على الرابط االلكتروني:30/70/6736، نقال عن موقع المقاتل، تاريخ االطالع:استراتيجيات حلف الشمال األطلسي 1

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/NATO/sec02.doc_cvt.htm 

 
 



35 
 

جوم المدن كما ستعلن واشنطن أنها ستقاوم الهتهيئة حوافز قوية للعدو ومن شأنها أن تجعله يحجم عن تدمير  -

 1.كريةعليها بهجوم مضاد على األهداف العس

وفييتي، يظهر الس االتحادمع  اإليديولوجيالتي تبناها الحلف األطلسي على مدار الصراع  االستراتيجياتوأهم  -

 )فرنسا . فهذه الحقيقة بّينت فعال مدى الّتناقض الّذي يحكم قوى الحلفريكية من حيث الّنشأة والّتبّنيأملنا أغلبية 

عسكرية ،  راتيجيةاست، رغم ذلك إاّل أنهما لم يتبّنيا أّية مجرى العالقات الّدوليةوبريطانيا( باعتبارهما قوى حركتا 

 2وفتح المجال للوم أ أن تكون الوصي الوحيد على أغلب أعضاء الحلف.

 األول: استنتاجات الفصل

حاول الفصل األول اإلجابة على العديد من النقاط المتعلقة، باألهمية الجيواستراتيجية للبحر األبيض المتوسط    

بشكل عام، وغرب المتوسط بشكل خاص، باإلضافة إلى تحليل منظمة حلف الشمال األطلسي منذ نشأتها 

المنطقة المتوسطية، ولذلك يمكن أن نذكر أهم  وصوال إلى أهم االستراتيجيات التي يعتمدها لبناء األمن في

 النقاط التي يمكن استخالصها من هذا الفصل والمتمثلة في:

تعتبر منطقة غرب المتوسط منطقة مؤهلة أكثر من غيرها من األقاليم المتوسطية األخرى لتحقيق مستويات  -

 عالية من التنسيق.

العسكرية في التاريخ ، وأنشأ من طرف الدول الغربية خالل حلف شمال األطلسي هو من أكبر األحالف - 

 فترة الحرب الباردة لدعم أوروبا الغربية و تأمينها.

                                                           
 المرجع نفسه. 1 
 .مرجع سابق الذكر استراتيجيات حلف الشمال األطلسي""  2



36 
 

أن الهدف األساسي للحلف األطلسي هو الدفاع عن الدول األعضاء في الحدود الجغرافية ألراضيها ضد أي - 

 هجوم تتعرض له قواتها.

 دور حلف شمال األطلسي. تم تفعيل 0220سبتمبر  00بعد أحداث - 
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 الفصل الثاني:

 استراتيجيات جديدة لتهديدات متجددة :في المتوسط الغربي األمن
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 ،انطالقا من التهديدات المتجددة التي تهدد البحر األبيض المتوسط بشكل عام والمتوسط الغربي بشكل خاص

 "ي استراتيجيات جديدة لتهديدات متجددةفي المتوسط الغرب األمن“عنوان يحاول الفصل الثاني الذي يحمل 

عالوة على ذلك فهم االختالف بين المفهوم القديم والحديث والتهديد  األمنفي مراحل تطور مفهومي  بحثال

الرهانات  لىإوكذا التطرق منها  ،تماثليةالية خاصة الاألمنالذي بدوره يرتبط بتوسع طبيعة التهديدات لألمن 

باإلضافة  ،وهذا من منظور كل من حلف شمال األطلسي واالتحاد األوروبي ،ية التي تواجه المتوسط الغربياألمن

 .الدول المغاربية إلى
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  والتهديد األمنتطور مفهوم  :المبحث األول

ال زال في صدارة اهتمامات المجتمعات باعتباره العامل الجوهري الذي يحفظ الوجود اإلنساني و  األمنكان    

في كل العصور واألزمنة بما يتفق والفطرة التي جبل عليها وهي غريزة البقاء وغريزة الكريمة للفرد  ويمنح الحياة

 الدفاع ضد أي تهديد يمس حياته وكرامته وممتلكاته.

  األمنم مفهو  المطلب األول:

 لغة: .أ

   األمن في جوهره هو التحرر من الخوف وكل خطر أو ضرر قد يلحق باإلنسان في نفسه وعرضه 

وممتلكاته،1 وحسب معجم منجد الطالب فاألمن من الفعل آمن يأمن آمنا وأمانا، ويعني االطمئنان وهو 

واألمانة  األمنو  ،على ماله عند فالن أي جعله في ضمانة ن  م  أ  و  ه  ن  م   م  ل  منه أي س   ن  م  أونقول  ،نقيض الخوف
 بمعنى واحد فاألمن ضد الخوف واألمانة ضد الخيانة.2

ويكاد يتطابق هذا المعنى في كافة المعاجم  sécuritéوالفرنسية  securityمرادف للكلمة اإلنجليزية  األمنو 

 اللغوية حيث يعتمد على مبدا تحقيق الطمأنينة وعدم الخوف. 

 اصطالحا: .ب

ومضمونه يتفاوت من مجتمع آلخر بل يتفاوت في المجتمع الواحد من فترة ألخرى ومرد  األمنان مفهوم    

لىاأليدولوجية السائدة في المجتمع و  إلىهذا   3.االعتبارات االقتصادية واالجتماعية التي يقوم على تحقيقها ا 

                                                           
                                                                                                                                                                        1 

، على 30/70/6736نتدى العربي، تاريخ االطالع: ، نقال عن موقع الممقدمة في األمن: تعاريف األمن ومفاهيمه في اللغة وعلم االجتماع وأهميته

 الرابط االلكتروني.
http://nasserclub.montadarabi.com/t1-topic               

                                                                                                         .                                                               31؛ دار المشرق للطباعة، ص،12، ط قاموس منجد الطالبفؤاد افرام البستاني؛  2
                                                                                                                .                                                         2، ص،6733؛ جامعة نايف العربية للعلوم األمنية؛ الرياض:األمن والتنميةمحسن بن العجمي بن عيسى؛  3
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نه حصيلة مجموعة من اإلجراءات والتدابير التربوية أعلى  األمنيعرف ابن منظور في كتابه لسان العرب    

ان نساإل مئناناطفهو  ،والمقاصد حو تتعرض مع المصالأوال تتناقض  ،مةقائية العقابية التي تدين بها األوالو 

من خارجها تي في داخل بالده و حقوقه في الوقت الحالي والزمن اآلوسائر  ،هلهعلى دينه وماله ونفسه وعقله وأ 

 1.خالق واألعراف والمواثيق والعهودويكون ذلك وفق األ ،وغيرهالعدو 

فقط  وال يمس على انه ال يقتصر على التحرر من التهديد العسكري الخارجي األمنيعرف بطرس غالي    

ن أل جتماعيواال واالقتصادينما يمتد ليشمل االستقرار السياسي ا  سالمة الدولة وسيادتها ووحدتها اإلقليمية و 

 2 .العدوان الخارجيبمتعلق باالستقرار الداخلي بقدر ما هو مرتبط  األمن

 3.من جهة نظر دائرة المعارف البريطانية "يعني حماية االمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية"

يقدر المعنى الموضوعي لغياب التهديدات للقيم  األمنعلى ان  Arnold Wolfers رنولد ولفرزأيرى و 

  4.المكتسبة وبالمعنى الذاتي لغياب الخوف من ان هذه القيم ستهاجم

يعني أي  األمنن إوزير الخارجية األمريكي األسبق ف Henry Kissingerهنر  كسينجر ومن جهة نظر 

 5.حفظ حقه في البقاء إلىتصرفات يسعى المجتمع عن طريقها 

 

 

                                                           
 .62، ص 6776، 16، عدد القواعد الفقهية المتعلقة باألمن الشامل المجلة العربية للدراسات األمنيةنور الدين الخادمي؛  1
 . 6736، 10306، جريدة األهرام: مصر، العدد مناصالح مجلس األأحمد سيد أحمد،  2
، نقال عن موقع اللجنة العربية لحقوق االنسان، تاريخ االطالع: نحو إعادة صياغة مفهوم األمن القومي العربي ومرتكزاتهمنذر سليمان،  3

 ، على الرابط االلكتروني.31/70/6736

http://www.achr.eu/art381.htm 
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 ستراتيجيةحد مفكري االأ وزير الدفاع األمريكي األسبق Robert McNamaraروبرت ماكنامارا وضح أ   

 ة و االجتماعيأسواء منها االقتصادية  ،التنميةيعني التطور و  األمنن أ األمنالبارزين في كتابه جوهر 

  1 .و السياسية في ظل حماية مضمونةأ

خاصة في فترة ما  ،التعاريف تداوال أكثرمن  األمنلمفهوم  *Barry Buzan بار  بوزان _لكن يعتبر تعريف

تتحقق  مناألنه:" العمل على التحرر من التهديد" حيث يعتبر ان حالة أب األمنبعد الحرب الباردة حيث يعرف 

هويتها  الدول على الحفاض على هو:"قدرةالقومي  األمنعندما تنتفي فيها كل اشكال التهديد ويضيف كذلك ان 

 2المستقلة ووحدتها الوظيفية"

ن التعريفات السابقة لألمن وفي ضوء التطورات المتزايدة على الصعيد العالمي خاصة المتعلقة منها ببروز إ   

ية، لوازدياد نفوذ المؤسسات والشركات الدولية كفاعلين جدد على الساحة الدو  ،عمليات التكامل والتعاون الدولي

لم يعد يقتصر على أمن الدول فحسب، كما لم يعد متعلقا باإلعدادات  األمنن أتعرضت النتقادات عديدة أهمها 

هم فاعل في العالقات الدولية، وهو ما فسح المجال لبروز بوادر اهتمام أكاديمي يحاول من خالله العسكرية أل

بعاد أاستيعاب تلك التغيرات في مستوى المعالجة المفاهمة للموضوع والسعي إلدراج  ،األمنالمهتمون بموضوع 

 .3األمنال تقل أهمية وتأثيرا عن البعد العسكري في تحديدها لمفهوم 

 

 

                                                           
 ، على الرابط االلكتروني.33/70/6736؛ نقال عن موقع منتدى شباب السودان المبدع، تاريخ االطالع:  والسلممفهوم األمن  1

http://farahadam90.sudanforums.net/ 

 اهم مفكري مدرسة كوبنهاجن وأحد أبرز المتخصصين في الدراسات األمنية 3016 باري بوزان *
 .31ص، 6772المكتبة العصرية للطباعة والنشر  ،أوروبا والحلف األطلسي الجزائر من الجزائري الجزائرالمتوسطي لأل لبعدعبد النور بن عنتر، ا2
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية، "األمن والتهديدات األمنية في عالم مل بعد الحرب الباردةد. أحمد فريجة ولديمة فريجة، " 3

 .367جامعة بسكرة الجزائر: ص، 
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 نقد التصور ال إلىتقليد  النظور الممن  :األمنالمطلب الثاني: 

حيث ظهر تيار من األدبيات يبحث في  ،الثانيةالحرب العالمية نهاية  إلى األمنيعود استخدام مصطلح     

 ألمناوكان من نتائجه بروز نظريات الردع والتوازن، ثم أنشئ مجلس  ،وتفادي الحرب األمنكيفية تحقيق 

 األمنومنذ ذلك الوقت انتشر استخدام مفهوم  ،1947عام  National Security councilالقومي األمريكي 

 1 .مختلفة طبقا لطبيعة الظروف المحلية واإلقليمية والدوليةبمستوياته ال

  :)المنظور الواقعي( تقليد المنظور المن  األمنأوال: 

دافعا  ألمنا، بحيث كانت مسألة طبيعة البيئة الدولية ومتغيراتها إلىتمت الصياغة المفاهيمية لألمن استنادا 

خوف بغية توفير السلم واالستقرار كبديل لحالة ال ،طبيعيا يوجه سلوك األفراد والمجتمعات منذ فجر البشرية

  اجتماعية، اقتصادية وعسكرية.تكتالت  إلىوالضرر، وهذا ما مثل مبررا أساسيا النضمام األفراد 

في المنظور التقليدي بكيفية استعمال الدولة لقوتها إلدارة األخطار التي تهدد وحدتها الترابية  األمنلذلك ارتبط 

مجرد  ألمناوذلك في مواجهة الدول األخرى، وهكذا فإنه بهذه الصفة يكون  ،واستقاللها واستقرارها السياسي

 .2عسكري مرادف للمصلحة الوطنية وكيفية تعزيزها باالعتماد على القوة في شقها ال

لذلك جاءت النظرية الواقعية بهدف دراسة عوامل القوة والحروب والنزاعات بتركيزها على الدولة كوحدة للتحليل 

اعتمادها على العامل التاريخي لدراسة ميدان العالقات الدولية، وهذا الرتباط  إلىلفهم سلوكيات الدولة، باإلضافة 

                                                           
 مرجع سابق الذكر.، مفهوم األمن والسلم 1
على الرابط : نقال عن الموقع االلكتروني للدكتور عادل زقاغ، ، برنامج البحث في األمن المجتمعيإعادة صياغة مفهوم األمنعادل زقاّغ،  2

 .االلكتروني

http://www.geocities.com/adelzeggagh/recon1.html 
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بعينيات التي تزامنت مع بداية اهتمام الواليات المتحدة األمريكية نشأتها بجذور األمريكيين خالل بداية األر 

 1بالمصلحة القومية، وتخليها عن العنصر األخالقي في تعامالتها الدولية.

ووفقا لهذه النظرية فإن النظام الدولي، يتصف بالفوضوية لغياب سلطة دولية مركزية تتكلف بتنظيمه وهذا ما 

وهذا من خالل العمل على استحواذ القوة والسعي  ،والحفاظ على مصالحها منفردة جعل الدولة تتولى أمر أمنها

خدامها، ومن هنا تكون الحرب أداة طبيعية للحركة الخارجية، إذا ما اختل التوازن في القوى على نحو يهدد الست

 .2النظام القائم

أ ويحكمها مبدن بنية النظام الدولي فوضوية، أالذي يعتبر  *Kenneth Waltz كنيث والتزوهو ما نادى إليه 

 Hans Morgenthu هانس مورغانتوكما يرى أيضا ، هو الغاية األسمى األمننه في الفوضوية أ"كل لنفسه" و 

 :إلىأن السياسة الدولية هي صراع على القوة والنفوذ ويعتبر أنها تهدف  :المدرسة الواقعية عميد

 _الحفاظ على القوة.

 .القوة_زيادة 

 _إظهار القوة.

ن ية وأن االنساكما يؤكد ان العالقات الدولية ما هي سوى عالقات قوة ال تخضع إال لقانون المصلحة القوم

 3نانية والعنفمطبوع بغريزتي األ

                                                           
، ص ص، 6776، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشروالتوزيع،من النظريات إلى العولمة عالقات الدولية،مبادئ في المنذر محمد،  1

11،11. 
رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية،  ،"0211-0221التحديات المتوسطية لألمن القومي لدول المنطقة المغاربية شاكري قويدر، "2

 .6732-6731 ،1جامعة الجزائر 
 .30، مرجع سابق الذكر، ص، البعد المتوسطي لألمن الجزائري، أوروبا والحلف األطلسيعبد النور بن عنتر،  3

محلل سياسي أمريكي مؤسس الواقعية الجديدة، في نظرية العالقات الدولية، وصاحب الفكرة القائلة بأن زيادة امتالك (: 0212-1409* كنيث والتز )

 ، يزيد من فرضية تحقيق األمن الدولي.السالح النووي
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     نقد :المنظور ال من األمنثانيا: 

شرة بعد نهاية الحرب الباردة، ظهور عّدة متغيرات أمنية جديدة عقّدت القد شهدت الفترة التي أتت مب      

والتي أوجبتها الظروف الدولية  ،ضرورة إعادة التفكير حول مفهوم األمن إلىمما أدى  ثر،أك األمنمفهوم 

ن زاوية م التي لطالما تناولت الظاهرة األمنيةوكذا فشل التحليالت التي قدمتها المنظورات التقليدية  ،الجديدة

سبتمبر  00أغفلت تأثير فواعل وعوامل غير تقليدية على األمن الدولي، خاصة بعد أحداث  بحيث، ضيقة

، والتي أثبتت أن الفواعل من غير الدول ومنها فواعل عابرة للقوميات وأخرى نابعة من داخل الدول، لها 0220

 .1ثار عليه الدول من اثار على األمن الدولي تفوق ما تحدثه آ

 د التيار النقدي في الدراسات األمنية في مقال له بعنوانعن ميال Ken Boothكن بوث وقد أعلن       

 Security Emancipation"  حول  إعادة التفكير إلىوالذي نادى من خالله  0440 "التحرر األمني"أي

، منها مدرسة مفهوم األمن، والواقع أن النظرية النقدية لألمن تتضمن العديد من اإلتجاهات

 Welshومدرسة ويلز Copenhague School ومدرسة كوبنهاغن Frankfurt Schoolفرانكفورت

School  .  

ظهور نوع جديد من التهديدات  إلى ىدأالشامل،  األمناإلنساني و  األمنظهور مفاهيم جديدة لألمن، كإن      

 والتي غيرت بدورها طبيعة التعامل مع عديد القضايا الدولية.

توسع ليشمل مخاطر غير  األمن" في هذا الصدد "أن مفهوم Richard Ullmanريتشارد إيلمان"  وقد قال 

اهتمت بقضايا  ن المقاربات الحديثة لألمننجد ألذلك ، 2 عسكرية، لكنها كالتهديدات العسكرية تهدد أمن الدولة"

                                                           
1 Paul، D.WILLAMS،”security studies”;London.Routledge،2008،p, 94. 
 2 Charles Philipe David &Jean Jacques Roche : "Théories de la sécurité" ; Paris ; Montchrestien : 2002 ; p 116 .                                                             
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جديدة كقضايا البيئة واالقتصاد وباقي التهديدات غير العسكرية، كاالهتمام باالقتصاد السياسي الدوالي مقابل 

 .1العسكري  األمن

طراف أخرى من منظمات دولية حكومية او غير م تدخل أال تستلزم فقط تدخل الدولة بل تستلز بحيث أن هنا  

واعل ، وهذا بعمل مختلف الفالمتبادل االعتماديتحقق في سياق لزاما ان  أصبح األمنهذا راجع لكون ، و حكومية

 الدولية على مواجهة التحديات والتهديدات،

 2هذه المقاربة الحديثة لألمن بأن ما يهدد العالم اليوم ال يمكن مواجهته بالوسيلة العسكرية.كما تؤكد أيضا     

 ألمناالمقاربات النظرية الحديثة التي اكتسبت أهميتها من خالل تركيزها على  نقدية لألمن منتعد المقاربة ال

ي محور عسكر ي، والتي جعلت من الجانب الاألمناإلنساني، حيث عملت على نقد الدراسات الواقعية في المجال 

 خالفاتوال الموارد،هملت الجوانب األخرى كالّركود االقتصادي، واالضطهاد السياسي، وندرة ية، وأ األمنالتهديدات 

 واإلرهاب الداخلي والجريمة بكل أشكالها واألمراض. والمذهبية، العرقية

صادره، م إلىاإلنساني يشمل القضاء على الفقر، والقدرة على تأمين الغذاء والوصول  األمنوهذا راجع لكون 

 لىإ، وكذا الوقاية من الدمار البيئي، باإلضافة على ذلك توفير العناية الصحية والحماية ضد األمراض عالوة

 .3عنف الداخلي، والجرائم والمخدراتالحماية ضد التعذيب والحروب، وال

 *مدرسة كوبنهاغن:

أول المساهمين في إعادة صياغة مفهوم األمن،   Barry Buzzanبار  بوزانمدرسة كوبنهاغن ورائدها تعتبر 

وفتح مجاالت جديدة للبحث في حقل الدراسات األمنية، فقد ذهبت المدرسة الى تحليل مفهوم االمن بصياغة 

                                                           
،جويلية 76 :مجلة الفكر البرلماني ،العدد ،فكرة األمن الوطني الشامل في مواجهة قلة المناعة والمخاطر والتهديدات في إطار العولمة  عمر بغزوز، 1

 .300ص  6771
 المرجع نفسه. 2

                            3 Marie Claude Smmouts et autres ; Dictionnaire des Relation International ;Paris ;Dalloz ;2003 ;P 454. 
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في تحديد مفهوم األمن، ليس هو القطاع الوحيد بل هناك عدة حديثة مفادها أن القطاع العسكري كقطاع هام 

)دول، منظمات دولية، المجتمع الدولي(  م االمن من خاللها، كالقطاع السياسيقطاعات يمكن تحديد مفهو 

و ه "بار  بوزان"واألمن الطاقوي(، وأهم قطاع يركز عليه  والقطاع االقتصادي)منظومات السوق العالمية،

" يباألمن المجتمعالقطاع االجتماعي )األمم، الثقافات، األيديولوجيات، األديان، حقوق االنسان( أو ما يسمى "

 .باإلضافة الى القطاع البيئي

 لكن وبالرغم من أنه يعتبر أن الدولة ليست الموضوع الوحيد لفهم السلوكيات األمنية على المستويين اإلقليمي   

والدولي، لكن رغم هذا فإنه أبدى رفضه ألي تغيير قد ينقل مستوى األمن من الدولة الى الفرد أو الى مستوى 

مجتمعي يبقى مرتبطا دوما بالدولة، ولفهم هذا أكثر سنعتمد على تحليل باري لعالمي، بحيث أن األمن الالنظام ا

 بوزان للمركب األمني:

 :Theory Complex Security Regional  نظرية مركب األمن اإلقليمي*

درة على تجاوز تملك الق تهدف هذه النظرية إلى التمييز بين تفاعل القوى على مستوى النظام العالمي، التي    

المسافة، وبين تفاعل الفواعل األقل قوة على مستوى النظام الفرعي، والتي تمثل منطقتهم المحلية بيئة أمنهم 

  :الرئيسية، تقوم هذه النظرية على مجموعة من القواعد أهمها

 زوولتحسب الطويلة، فإن أكثر التهديدات تنتقل بصورة أسهل في المسافات القصيرة منها في المسافات  - 

الجوار أو التقارب الجغرافي عامل فعال في األمن، ألن العديد من التهديدات تنتقل بسهولة أكبر عبر المسافات 

  .القصيرة منها عبر المسافات البعيدة

متبادل يكون التعتبر أن قدرات و نوايا الدول األمنية تعلقت تاريخيا بجيرانها ، لذا فدرجة االعتماد األمني  - 

 .أكثر حدة بين الفاعلين داخل المركب األمني منه بين فواعل داخل المركب وآخرين خارجه
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 .تعتبر أن مركب األمن قد يكون مخترقا من قبل القوى العالمية، إذا كان على نطاق واسع -

 .اإلقليمية بديناميكيتهااألقاليم لها درجة كبيرة من االستقاللية في وضع أنماط مرتبطة  -

  .أن مركبات األمن اإلقليمي هي مكون رئيسي لألمن الدولي -

السياسة  استراتيجيات ب األمن اإلقليمي في دراسات األمن يسهل عملية تكييف واعادة هيكلةإن استعمال مرك-

 ي.اسطة تقييم كفاءة السياق اإلقليمالخارجية للدول بو 

بفعل هة، و جنتائج ميزان القوة من التفاعل بين البنية الفوضوية و ن تشكيل مركب األمن اإلقليمي يشتق م -

 ضغوط التقارب الجغرافي المحلي من جهة أخرى 

كما أن أحد أهداف وضع مفهوم مركبات األمن اإلقليمي، هو التأكيد على أهمية المستوى اإلقليمي في     

العالمي، فكل من أمن الوحدات السياسية تحليل األمن فعادة ما يتم التركيز على األمن الوطني أو األمن 

 .اإلقليميوعمليات تدخل القوة العالمية، يمكن إدراكها فقط من خالل فهم ديناميكيات األمن 

 SECURITY COMPLEX أول من استخدم مصطلح المجمع األمني أو المركب األمني بار  بوزانيعد  

 .اإلقليمينطاق من أجل تسهيل التحليل األمني على مستوى ال

 وقد قدم باري بوزان خمسة قطاعات لألمن وهي:

: المتمثل في االستقرار التنظيمي للدول ونظم الحكومات واأليديولوجيات التي تستمد منها األمن السياسي -أ

 شرعيتها.

 : يتعلق بالمستويين المتقابلين للهجوم المسلح والقدرات الدفاعية وكذا مدركات الدول لنوايامن العسكر  األ -ب

 بعضها اتجاه بعض.
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: ويخص الموارد المالية واألسواق الضرورية للحفاظ بشكل دائم على مستويات مقبولة من االقتصاد األ -ت

 1من الرفاه وقوة الدولة.

: يخص قدرة المجتمعات على إعادة إنتاج أنماط خصوصياتها الثقافية في إطار شروط األمن المجتمعي -ث

 لتي تؤثر في أنماط هويتها.مقبولة لتطويرها، وكذا التهديدات ا

: ويتعلق بالمحافظة على المحيط الحيوي المحلي والكوني، وال يمكن ان تعمل هذه القطاعات االمن البيئي -ج

الخمسة بمعزل عن بعضها البعض بل كل واحدة تحدد نقطة مركزية في اإلشكالية األمنية، وفي الطريقة 

 2تشكيلية قوية من الترابطات.التي تترتب بها األولويات، وهي تعمل معا في 

 المطلب الثالث: التهديدات الالتماثلية 

التهديد هو تعبير عن إرادة إلحاق الضرر بفاعل، فرد او دولة ويشترط في التهديد ان يسبب وتير خوف    

 3د.الطرف المهدّ 

د لمؤشرات البيئة       ميز حقبة  األيديولوجي الذيية العالمية للفترة التي تلت انقضاء الصراع األمنان الراص 

الحرب الباردة، يجد ان تحوالت هامة قد لحقت بطبيعة المخاطر التي أصبحت تهدد الوحدات الدولية وتعرقل 

  4قيامها بدورها في حفظ أمنها الداخلي والخارجي في نمط بالغ التعقيد والتداخل يتجاوز كثيرا النمط التقليدي،

سكرية الخارجية التي اعتادت عليها هذه الوحدات، برزت أخرى تتعلق بمشكل جانب التهديدات الع إلىذلك انه 

وما  يالداخلية ف الدولي والنزاعات اإلرهابو الجريمة المنظمة والعصيان المدني وانتشار أسلحة الدمار الشامل، 

او الفاشلة  ؤولةلدول غير المسواإلبادات الجماعية والتي تجد في ايصحبها من انتهاكات واسعة لحقوق االنسان 

                                                           
1 Barry Buzzan. « New patterns of global security in the in twenty-frst centre” Source: International Affairs Royal 
Institute of International Affairs 1944 Vol. 67, No. 3 (Jul., 1991), pp. 431-451 

ibed2 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم "تأثير التهديدات األمنية الجديدة على العالقات بين دول شمال وجنوب المتوسط"،ليندة عكروم،  3

 .62، ص، 6770/6737 -بسكرة-السياسية: جامعة محمد خيضر
 16، ص 6731"، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد األول ،الالتماثلية للتهديدات األمنية الجديدة "الطبيعةدمام شهرزاد،  4
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ولعل أهم هذه   1نا مثاليا لها، مشكلة بذلك ما اصطلح عليه باسم التهديدات الالتماثلية او الالتناظريةمكا

 التهديدات نذكر ما يلي :

 اإلرهاب الدولي:-2

لظاهرة ا الجيل الثالث في تطور إلىيمثل اإلرهاب الدولي نمط من أنماط اإلرهاب الجديد الذي ينتمي بدوره    

أواخر القرن التاسع عشر في شكل موجات عنف ذات طابع قومي هو ما عرفته أوروبا  يل األولفالج ،اإلرهابية

، والجيل الثاني هو ما اجتاح أوروبا وأمريكا الالتينية والمنطقة العربية بدرجات متفاوتة خالل السبعينيات متطرف

 2رت بوادره األولى مطلع التسعينيات.، أما الجيل الثالث فقد ظهثمانينات الماضيةوال

لقد عانت الدول على اختالفها من ظاهرة اإلرهاب الدولي وألحقت عملياته بها خسائر بشرية ومادية كبيرة،   

فعلى سبيل المثال نذكر معاناة الجزائر مع اإلرهاب اإلسالماوي وكذا ما شهدته بعض الدول األوروبية كفرنسا 

 00لكن أخطرها كانت هجمات  في نفس السنة، باريسوكذا هجمات  0205في  يبدوإشارلي بفعل احداث 

 .0200سبتمبر 

التي استهدفت رموز القوة األمريكية االقتصادية والسياسية  0200سبتمبر  00وفي هذا السياق شكلت أحداث 

ا أكدته نها، وهذا موالعسكرية نقلة خطيرة في نمط اإلرهاب الدولي، خاصة من حيث األثار التدميرية الناجمة ع

لها مواردها االقتصادية ونظامها سبتمبر األمريكية'' التي اعتبرت أن اإلرهاب الجديد قوة عالمية  00''لجنة 

 القيادي وأنها تقيم تحالفات مع الدول واألفراد على مستوى العالم.

 

                                                           
 .10، ص، المرجع نفسه 1
 27، ص المرجع نفسه 2
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 الهجرة غير الشرعية:-1

طني ة الفرد والمجتمع الو إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية تشكل تهديدا حقيقيا لألمن، وسالم   

وضعا مميزا في النقاشات األمنية، والعالقات الدولية حتى أنها أصبحت إحدى  وقد أخذ هذا المصطلح والدولي،

ن لمتوسط على وجه الخصوص وأحد المياديجنوب اوتعد منطقة  ،القضايا الحساسة في السياسات األمنية للدول

وتنبع خطورتها من كونها قضية ذات ابعاد واثار متصلة مباشرة  ،األساسية التي تجري على أرضها هذه الظاهرة

 1باألمن االجتماعي واالقتصادي والثقافي للبلدان المستقبلة للهجرات أو المصدرة لها على حد سواء.

فعل أسباب عديدة أهمها األزمات االقتصادية المالي الوطنية والعالمية، ونزوح وتحدث الهجرة غير الشرعية ب   

ان الحروب  إلىباإلضافة  هذه األعداد الهائلة من البحث عن فرص عمل وصحة وسكن وتعليم أفضل.

 ماكن السلمأ إلىوالصراعات األهلية والعنف تحتم على األفراد الهروب من ويالت التعذيب والتشريد والقتل 

 2واألمان.

قة على تهميش طب إلىكذا األزمات السياسية واأليديولوجية للطبقات المختلفة في الدولة الواحدة مما يؤدي و 

دى ولعل التمعن في هذه األسباب يتطلب إيجاد على الم ،حساب طبقة أخرى سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا

ها بوضع سياسة تنموية تستفيد من الطاقات البشرية المتوسط والطويل، وهذا بمواجهة األسباب المؤدية ل

 3غير الشرعية.واإلمكانات والموارد األولية الموجودة في الدول المصدرة لظاهرة الهجرة 

 

 

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة مولود معمري  الحلف األطلسي"، المتوسطي في استراتيجية األمنتيباني وهيبة، " 1

 .310تيزي وزو، ص، 
، ذكرة مثدمة لنيل شهادة الماجستير في "إشكالية الهجرة غير الشرعية، دراسة تحليلية نقدية في المفاهيم واألسباب والحلولجمال دوبي بونورة، " 2

 .12، ص، 6731/6731العلوم السياسية، جامعة البويرة،
 16، المرجع نفسه 3
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  المبحث الثاني: الرهانات األمنية في المتوسط الغربي  

 شمال األطلسي.المنظور حلف : من األولالمطلب 

أصبحت مسألة األمن في المتوسط تهم أيضا فاعلين غير متوسطين مثل الواليات المتحدة األمريكية،    

 1.في المنطقة المقاربة األمنية االطلسيةبالضرورة من نقاش والحديث عن األمن المتوسطي يجب أن يبدأ 

ترتكز على المتغير  كانت في المتوسط طوال الحرب الباردة إن المقاربة األمنية لحف شمال األطلسي   

"سباق التسلح"، "الحرب النووية" )مفاهيم معجم الواقعين العسكري بالدرجة األولى وقد سيطرت مفاهيم "الردع"، 

 لألمن( عليها.

 لف األطلسي لألمن في المتوسط من خالل النقاط التالية:مقاربة الح ويمكن تتبع

 أطلسي:-الحوار األورو-2

جاد سبل جديدة لى إيإ األيديولوجي بين االشتراكية والرأسمالية، توجه حلف شمال األطلسيبعد نهاية الصراع     

م، بغية المساهمة في 0440المتوسطي في عام -تم إطالق الحوار األطلسيوهكذا  ،للتعاون وحفظ المصالح

  2ل أفضل.تحقيق األمن واالستقرار اإلقليميين، وتحقيق تفاهم متباد

أطلسية: منظمة حلف شمال األطلسي، اتحاد أوروبا الغربية، منظمة -مي للمؤسسات األوروومع الدور المتنا   

ز االمن وهذا لتعزياالمن والتعاون في أوروبا، واالتحاد األوروبي، دعت الضرورة الى تطوير الدراسات األمنية 

 رئيسية للدفاع.تكمل األبعاد ال لتشمل العوامل السياسية، االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية، والتي في المتوسط

 أطلسي:-هم المحطات التاريخية التي عرفها الحوار األوروأ ومن 

                                                           
 .326المرجع السابق الذكر، ص،  الحلف األطلسي"، المتوسطي في استراتيجية األمن" 1
 : نقال عن الموقع الرسمي لحلف الناتو، على الرابط االلكتروني."التعاون األمني مع منطقة البحر األبيض المتوسط والشرق األوسط الموسع" 2

http://www.nato.int/nato-welcome/index_ar.html 
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 الحدث السنة

 انطالق الحوار المتوسطي 0440

 التحاق مصر، إسرائيل، وموريتانيا، والمغرب، وتونس

 التحاق األردن بالحوار  0445

 وضع أول برنامج عمل سنوي للحوار 0440

 اتخاذ خطوات لتعزيز الحوار في قمة واشنطن  0444

 التحاق الجزائر بالحوار 0222

 توسيع األبعاد السياسية والعملية للحوار في قمة براغ 0220

دعوة بلدان الحوار في قمة إسطنبول إلى إنشاء إطار موسع وأكثر طموحا لتحويل الحوار  0220

 الى شراكة حقيقية

 1مراحل تطور الحوار األطلسي المتوسطي. (: يوضح0جدول رقم)                                           

 أطلسي على مجموعة من المبادئ أهمها:-ويقوم الحوار األورو

: وهذا باألخذ في عين االعتبار الخصائص اإلقليمية والثقافية والسياسية لكل من الشركاء من ملكية مشتركةأ.

 بناء عالقة التعاون المالئمة والتي تخدم المصالح المشتركة.أجل 

: بحيث يحصل كافة الشركاء على نفس األسس للنقاش وتنفيذ األنشطة عدم التميز ومفاضلة الذات ب.

 المشتركة، غير أن مستوى المشاركة يختلف من بلد آلخر تبعا لالحتياجات والمصالح الفردية.

                                                           
 .6، ص، المرجع نفسه  1
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مبادرات دولية أخرى متصلة ولكن متميزة مثل تلك التي يتخذها االتحاد األوروبي يكمل الحوار التكامل:  ت.

فية إضا ثمانية الكبرى، ويجلب حلف الشمال األطلسيومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ومجموعة الدول ال

 عبر خبرته في تنسيق السياسات والتعاون األمني العملي بين عدة بلدان من أعضائه وشركائه.

يضم عدد متزايد لتسمح الطبيعة المتطورة للحوار بزيادة أبعاده السياسية والعلمية بشكل منتظم وباتساعه  قدمالت

 1من البلدان المشاركة.

لكن عقب قرار قمة إسطنبول، وبالرغم من بقاء المبادئ نفسها إال أن التوجه المستقبلي أصبح في التركيز على 

رة العسكريين في بلدان الحوار على العمل مع قوات الناتو، باإلضافة تطوير تعاون أكثر عملية، كتحسين قد

 الى المساهمة في محاربة اإلرهاب، والتعاون في مجال اإلصالح الدفاعي.

 .1002األمريكية  ستراتيجيةالوثيقة اال-1

ة وثيق(": هي The National Intelligence strategy"استراتيجية االستخبارات القومية األمريكية )   

، تركز على التحديات الدولية التي يواجهها األمن القومي األمريكي في 0224أتيحت للعلن في سبتمبر 

ظل التهديدات الدولية الجديدة، وتحدد األهداف والمهمات التي يسعى المجتمع االستخباراتي األمريكي إلى 

 تحقيقها وفق ما هو وارد في الوثيقة.

م، والتي 0220االستراتيجية القومية األمريكية الى تلك الصادرة في عام وتعود دوافع إصدار الوثيقة 

أرست قاعدة "الحرب الوقائية "، ودعت إلى ضرورة تأقلم االستخبارات القومية األمريكية مع التحديات 

 0220.2سبتمبر  00ضها مرحلة ما بعد الجديدة التي تفر 

                                                           
 6، ص المرجع نفسه 1 
مركز الجزيرة للدراسات، تم االطالع نقال عن موقع  استراتيجية االستخبارات القومية للواليات المتحدة األمريكية"،علي حسين باكير، "2

 االلكتروني.، على الرابط 77:16، الساعة 63/70/6736في:

https://bakeerali.wordpress.com/ 
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 األمريكي "باراك أوباما"، الذي اتبعه أثناء وصوله لسدة الحكم.تتميز الوثيقة بتوافقها مع نهج الرئيس    

 وقد تميزت في مجموعة المبادئ التي دعت إليها والمتمثلة في:

االنتقال من منطق الحاجة الى المعرفة الى منطق الحاجة الى مشاركة اآلخرين في المعرفة، والذي مما -

بشكل منفرد، وبالتالي ضرورة بناء تعاون وتفاهم مع  يعني االعتراف بعدم القدرة على مواجهة التحديات

اآلخرين واالعتماد على قدراتهم، وعلى تنسيق العمل معهم لمواجهة الصعوبات والمشاكل ذات االهتمام 

 المشترك.

 االبتعاد عن المصطلحات التي يتم ربطها عادة في الحديث عن "اإلرهاب" باإلسالم.-

وهذا بسبب قدرة جماعات التطرف العنيفة ومجموعات التطرف العنيفة على االهتمام بأمن شبكة األنترنت، -

 توظيف األنترنت بطريقة تضر المصالح األمريكية.

شى مع المعطيات الدولية تطوير عمل المخابرات األمريكية، واستحداث أدوات طرق ووسائل جديدة مما يتما-

 الجديدة.

 األوروبي  االتحاد نظور: من مالمطلب الثاني

 نطقةم المتوسط األبيض البحر حوض منطقة لجعل األوروبية بالمساعي لألمن األوروبي المفهوم يقترن    

. طقةالمن ودول شعوب بين وأمني سياسي حوار في المستمر خالل االنخراط من وذلك دائمة، واستقرار سالم

 االتحاد أن ظةمالح يمكنه الموضوع ألدبيات المتفحص إن حيث بالتعقيد، عموما لألمن األوروبي المفهوم ويتسم

  :على يعمل األوروبي

 دق األوروبي االتحاد في األجانب المهاجرين عدد أن سيما ال أوروبا، إلى الشرعية غير الهجرة من الحد-0

 أوروبا يف الشرعيين وغير الشرعيين للمهاجرين السنوي  الزيادة معدل ويصل ،مليون  00 إلى 0225 عام وصل
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 حدوده دادوامت األوروبي االتحاد في العضوية اتساع إن. والعيش االستقرار هدفهم مهاجر مليون  0.5 حوالي إلى

 1222 إلى امتدادها يصل التي البرية الحدود من الحال بطبيعة زاد قد الشرقية بأوروبا يعرف كان ما إلى

 . كيلومتر 05222 إلى امتدادها يصل التي البحرية والحدود كيلومتر،

 سيتطلب ةوالبحري البرية حدوده وامتداد اتساع من ذلك على ترتب وما األوروبياالتحاد  عضوية فاتساع إذن،   

 من سطيةالمتو  والدول األوروبي االتحاد دول وبين ناحية، من االتحاد أعضاء بين والتعاون  التنسيق من مزيدا  

 لمفوضيةا اتخذت ولقد. الشرعية غير الهجرة من والحد الحدود استقرار على المحافظة يمكن حتى أخرى، ناحية

 عبارة هيو  والعدالة، واألمن للحرية أوروبية منطقة تأسيس بهدف عملية إجراءات عدة السياق هذا في األوروبية

 ،0225 عام النفاذ حيز إلى الثانية مرحلتها وستدخل ،0444 عام األولى بمرحلتها العمل بدأ استراتيجية عن

 ووثائق ركةالتأشيرة المشت سياسة دعم جانب إلى أوروبا، في المشترك السياسي اللجوء نظام تقنين سيتم حيث

 األمنية. السفر

 .دنولن مدريد تفجيرات مثل إرهابية، نشاطات من وتعاني عانت قد أوروبا أن سيما ال اإلرهاب، محاربة-0

 مدمرتين. عالميتين حربين من عانت قد أوروبا وأن خاصة الشامل، الدمار أسلحة نزع-0

 .اإلنسان وحقوق  بالديمقراطية منها يتعلق ما سيما ال األوروبية، والقيم المبادئ نشر-0

 وخارطة صوصبالخ المتحدة األمم قرارات وفق الفلسطينية والقضية اإلسرائيلي-العربي الصراع إشكالية حل-5

 .لمتوسطا األبيض البحر حوض واألمن االستقرار يعم لكي اإلسرائيلية العالقات العربية وتطبيع الطريق،

 .عام كلبش العربية والدول خاص، بشكل المتوسطية-العربية الدول مع األوروبية الجوار سياسة تفعيل-1
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 االجتماعي،و  والمالي، واالقتصادي، السياسي، األمن ليشمل يمتد إنه حيث لألمن، األوروبي المفهوم شمولية-0

 وانتهاء 0445 عام برشلونة بإعالن ابتداء المتوسطية األوروبية الشراكة إعالنات أن يالحظ وعليه والثقافي،

  .تحقيقها على األوروبية الدول تعمل مختلفة أمنية أبعاد وجود على تؤكد 0220 عام دبلن بإعالن

 لهذا جةونتي األخرى، األبعاد من غيره على أولوية األمني البعد أعطوا قد األوروبيين وعليه يالحظ أن القادة

 تأسيس هيو  أال البعد، هذا تعكس إقليمية تنظيمات في أوروبا انخرطت فقد األمني، بالبعد الملحوظ االهتمام

خارج متعددة الجنسيات  وحدات عسكريةل انشاء وما جاء بعدها من NATO األطلسي شمال حلف منظمة

، وقد ضمت تكون قادرة على حفظ السالم ومهام غير قتالية أخرى  Eurocorpsحملت اسم الحلف األطلسي 

سبانيا ولوكسمبورغ، وبعدها تم إنشاء قوة التدخل السريع   ، Euro Foreقوات من فرنسا وألمانيا، ثم بلجيكا وا 

 يةالغرب أوروبا واتحاد 0404 عامو ،ضمت كال من إسبانيا، إيطاليا، والبرتغال،  Euronavثم قوات جوية بحرية 

WEU األوروبية والتعاون  األمن ومنظمة ،0450 عام تأسس الذي OSCE 0400.1 عام قيامها أعلن التي 

وكان هذا مجموع القوى المتعددة الجنسيات األوروبية، التي  .للتخطيط أوروبية وحدة أقيمت م0440 عام وأخيرا

  2تميزت ببطئها الشديد في قدراتها على التحرك وكانت الممثلة الدائمة للبناء الدفاعي ألوروبا.

معاهدة )بدأت بمعاهدة االتحاد األوروبي  (CFSP)األوروبي لالتحادذن السياسة األمنية والدفاعية إ   

ا، األوروبي على مدى أكثر من عشرين عام االتحادماستريخت(، والتي تعتبر نتاجا لتعاون سياسي بين دول 

)مؤلف من رؤساء الدول والحكومات( تشجيع األوروبي  االتحادم، أقر مجلس 0444ومنذ معاهدة أمستردام عام 

استراتيجيات  ن، فعلى سبيل المثال فقد تم تبنيتبني استراتيجيات مشتركة طويلة األمد في بعض المناطق والبلدا

م، وتتضمن السياسة العامة للخارجية واألمن، 0222مشتركة بخصوص مسألة البحر األبيض المتوسط في عام 

                                                           
 3006فيفري  0*اتفاقية ماستريخت هي االتفاقية المؤسسة لالتحاد األوروبي تم توقيعها في 

، مداخلة "أمن المتوسط بين المفهوم األوروبي والقلق العربي من مشروعات الشرق األوسط الكبير والشراكة المتوسطيةجاسم محمد زكريا، " 1

 .6770الجزائر واالمن في المتوسط واقع وافاق، افريل –دمة إلى الملتقى الدولي مق
 "مستقبل االتحاد األوروبي في النظام الدولي وتأثيره على القضايا العربيةعلي المليجي " 2
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تعزيز قدرة االتحاد على التعامل مع األزمات  إلىالهادفة  ) (CESDPسياسة أوروبية مشتركة للدفاع واألمن 

 1و البعيدة، بما يشمل التعاون مع حلف شمال األطلسي.في المناطق المجاورة أ

 آليتان مهمتين هما:ولقد تميزت السياسة األمنية والدفاعية األوروبية من خالل 

  ( Western European Union)غرب أوروبا: اتحاد .أ

خلق تعاون اقتصادي  إلى الذي يهدف م0400بموجب معاهدة بروكسل أنشأ اتحاد أوروبا الغربية عام    

كل من بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ، ويضم وثقافي ودفاعي لحماية أوروبا الغربية من األخطار الخارجية. 

يطاليا عام  م، ومن ثم 0450هولندا وبريطانيا وبموجب اتفاقية باريس انضمت كل من ألمانيا الفدرالية وا 

 2م. 0440يونان في عام م وبعها ال0400انضمت كل من البرتغال واسبانيا عام 

لكن ومع انشاء حلف شمال األطلسي احيلت إليه المهام العسكرية الواردة في معاهدة بروكسل ويجدر بالذكر 

 أنه من بين أهداف اتحاد غرب أوروبا قبل نهاية الحرب الباردة العمل على:

ين الصراع على مناطق النفوذ بأي توسع سوفيتي في أوروبا ناتج عن الدفاع المشترك كإجراء ردعي ضد -

 المعسكرين السوفيتي واألمريكي.

 عدوان. إلىالدفاع عن أي دولة ذات عضوية إذا ما تعرضت -

 إمكانية التدخل في حالة أي تهديد للسلم واألمن الدوليين.-

                                                           
، 6773لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية،"، صنع القرار في االتحاد األوروبي والعالقات العربية األوروبيةمحمد مصطفى كمال وفؤاد نهرا، " 1

 .316ص، 
 ، 3000"، مركز الدراسات االستراتيجية والسياسية، مؤسسة األهداف، مصر حلف األطلنطي ومهام جديدة في بيئة امنية مغايرةعماد جاد، " 2

 .311ص، 
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ع ياهتمت بوضع سياسة أمنية ودفاعية مشتركة غربية، حيث أن جمويعتبر اتحاد غرب أوروبا أول منظمة  

االتحادات والمنظمات التي تلته لعبت نفس الدور الذي سطره اتحاد أوروبا الغربية، ومن خالل هذا رأى االتحاد 

أن ضرورة تغيير نهج المنظمة بات ضروريا من أجل تكامل أوروبي أشمل يشمل جميع المبادئ األوروبي 

 1)اقتصادية، اجتماعية ثقافية(.

 Organization for Security and Co-operation in)منظمة األمن والتعاون األوروبي:  .ب

Europe) 

دولة مشاركة من القارات  51هي أكبر مؤسسة أمنية إقليمية في العالم، تضم : األوروبيمؤسسة األمن والتعاون 

 .2أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا –الثالث 

دارة  األزمات وا عادة التأهيل في مرحلة ما بعد الصراعات. تهتم المنظمة في المقام األول بمنع نشوب الصراعات وا 

 والقوقاز وآسيا الوسطى، شرق أوروبا عملية ميدانية في مناطق جنوب 04وللمنظمة 

-حسب ميثاق المنظمة، تغطي المنظمة كافة الجوانب الثالثة لألمن وهي الجانب اإلنساني والجانب السياسيو 

 :3في ذلك البيئي، بما-العسكري والجانب االقتصادي

 التسلح منع 

 اإلرهاب مكافحة  

 للديمقراطية الترويج  

 السعي الحترام حقوق االنسان 

                                                           
 . 317، مرجع سابق الذكر، ص، ربية األوروبية""صنع القرار في االتحاد األوروبي والعالقات العمحمد مصطفى كمال وفؤاد نهرا،  1
 ، على الرابط االلكتروني.70/70/6736، نقال عن الموقع الرسمي، تاريخ االطالع:"للتعاون OSCE  شراكة" 2

http://www.osce.org/ar/ec/77952?download=true 
 ، نفس المرجع."أوروبا في والتعاون األمن منظمة" 3



59 
 

  المعاإل حريةاحترام 

  حقوق األقلياتاحترام 

 القانون  سيادة 

 :(European Neighbourhood Policy)األوروبيةسياسة الجوار  .ت

 تصميم تمّ  دوق المتبادلة لمصالحها حفظا الجوار بلدان من أوروبا تقريب للجوار إلى األوروبية السياسة تهدف

 وذلك لتجّنب جديدة أعضاء بلدان 02 بدخول 0220 سنة األوروبي االتحاد شهده الذي التوّسع إثر السياسة

 .أوروبا داخل جديدة حدود خلق

  وجنوبا شرقا جيرانه أقرب من بلدا 01 مع األوروبي االتحاد عالقات األوروبّية الجوار سياسة تنّظم

وأرمينيا  وبالجن في وتونس وسوريا وفلسطين والمغرب وليبيا ولبنان واألردن واسرائيل ومصر الجزائر وهي

 العابر التعاون  ةبأنشط معنّية فهي روسيا أّما الشرق  في وأوكرانيا ومولدافيا وجورجيا البيضاء وروسيا وأذربيجان

 .منها جزءا تكون  أن دون  األوروبّية الجوار سياسة إطار في للحدود

 السالم لدفع يلةكوس األوروبي الجوار بلدان في واالقتصادية السياسّية اإلصالحات للجوار األوروبّية سياسة تدعم

 العالقات ىعل قبل ذي من أكثر للّتركيز تصميمها تمّ  وقد المنطقة كامل في االقتصادي والّرخاء واالستقرار

 1.الجوار بلدان من وكلّ  األوروبي االتحاد بين الثنائّية

من خالل ما سبق يمكن القول بأن االتحاد األوروبي منذ بروزه كبناء مؤسساتي وكفاعل جماعي في السياسة 

العالمية، سعى الى تبني سياسة متوسطية قادرة على االستجابة النشغاالته السياسية واألمنية وتحقيق مصالحه 

السياسات األمنية التي اتخذتها بهدف احتواء األخطار التي االقتصادية، وذلك في إطار االتفاقيات ومجموع 

                                                           
 .03، ص،السابق الذكرالمرجع برد رتيبة،  1
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 ستراتيجيةاتهدد أمنه بأبعاده المختلفة، خاصة اآلتية من الجنوب، وكان هذا بمثابة ضرورة فرضتها المكانة الجيو 

 1.طيةاألورو متوسولكونها تشكل طرفا أساسيا في المعادلة األمنية  ،التي تتمتع بها دول جنوب المتوسط

 .)ليبيا والجزائر( المطلب الثالث: من منظور الدول المغاربية

على أمن واستقرار الكثير من الدول ، وخاصة بعد نهاية الحرب الباردة   لقد شهد العالم تحوالت كبيرة  أثرت 

إذ أصبح األمن المعادلة الصعبة في األجندات الحكومية بسبب بروز تهديدات لم تكن لها فعالية من قبل في 

 ظل هيمنة التهديدات التماثلية التي مصدرها القوة العسكرية.

وبتعدد مصادرها جعل األمن بمفهومه التقليدي عاجزا عن محاربة التهديدات الالتماثلية ، وبذلك تم التوسع في 

مفهوم األمن ليشمل مجاالت جديدة في حد ذاتها مصادر للتهديد ، وفي ظل العولمة أصبحت هذه المخاطر 

 منية للدولة.عابرة للحدود و تتميز بسرعة االنتشار مما جعلها تتجاوز القدرات األ

وكذلك بسبب انتشارها في عدة دول مثل اإلرهاب الذي يتواجد في عدة مناطق في اإلقليم ، وانطالقا منها 

تتحالف خالياه ضد الدولة المستهدفة ، و كلما كان هناك تهديد في إقليم معين تنتقل تبعاته إلى دول الجوار 

لعل أهم ، و ي تدفق األعداد الهائلة  لالجئينلتحكم فالتي تتحمل األعباء ، خاصة من حيث ضبط الحدود و ا

 مثالين عن ذلك نجد:

 .الجزائر2

( ، 0220-0440الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث عرفت عدم االستقرار و الالأمن لمدة عشرة سنوات )

 2حيث تحملت تكلفة مكافحة اإلرهاب لوحدها و بتواطؤ عدة دول ضدها.

                                                           
 .06، ص، المرجع نفسه 1
 . 316، ص، 3006، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحوالت العالميةعبد الحميد ابراهيمي،  2
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انقلبت الموازين السياسية و اكتسبت الجزائر في حربها ضد  0220تمبر سب 00و لكن بعد هجمات 

وأصبح العالم يعتمد على الخبرة الجزائرية في المجال األمني و  ،هديدات الداخلية نوعا من الشرعيةالت

الستخباراتي والعسكري للتصدي لألخطار العابرة للحدود خاصة في مكافحة اإلرهاب الدولي. فمع التحوالت 

بح أص 0410التي جاء بها العالم العربي زادت حدة وخطورة التهديدات اإلقليمية، وألول مرة منذ حرب الرمال 

 1تفاقم األوضاع األمنية في دول الجوار.األمن القومي مهددا من الخارج، خاصة في ظل تأزم و 

ن أمنها و استقرارها ال إن أمن الجزائر أصبح مهدد من طرف مصادر توجد في دول الجوار، أدركت الدولة أ

البعيدة،  سياسية القريبة منها و حتى-، بل يتعدى إلى الفضاءات الجيوقق بمجرد تأمين إقليمها الجغرافييتح

 .التية في الحركيات األمنيةيبسبب تنامي الفواعل غير الدو 

هشاشة فشل و  تطلب األمر التعاون وتنسيق بين قيادات األركان للحفاظ على األمن المشترك، ولكن في    

 ات اإلقليمية، يمكننا أن نخلص أن التهديدخاصة على مستوى الحدود الصحراوية، دول الجوار اإلقليمي

والتحديات األمنية يتطلب ر ، ولمواجهة األخطاهناك ثغرات عالقة مع دول الجوار ، وأنمفروضة على الجزائر

وطني التي تمس األمن ال : أوال مساعدة دول الجوار الفاشلة اقتصاديا، ألنها المصدر الرئيسي للتهديداتاألمر

 2.رة غير الشرعية ومكافحة المخدرات، الهجكاإلرهاب

                                                           
 .311، ص المرجع نفسه 1

 
، على 71/37/6736ريخ االطالع:س، تابلعبا نقال عن موقع جامعة سيدي، الجزائر""تأثير التهديدات اإلقليمية على األمن في عبداللي عبد القادر،  2

 الرابط االلكتروني.

http://handle.net/123456789/591 
 



62 
 

لى ادية تعتمد عفقد قامت الجزائر بوضع استراتيجية اقتص 0200 "تيقنتورين"وأما ما يخص أزمة الرهائن     

االستثمار في دول الجوار خاصة في ليبيا، ومن طرف الشركة الوطنية للمحروقات لمنافسة الشركات البترولية 

 1الغربية للمنطقة ألن العالقات االقتصادية هي أساس التعاون الدولي في المجاالت األخرى.

يعاني المغرب العربي من مشاكل واختالالت عديدة كغيره من دول العالم الثالث، فاقتصاديا تعاني دول المنطقة  

ذه مستوى السياسي فتمر بعض هتعاني دول المنطقة من مستويات منخفضة من النمو االقتصادي، أما على ال

 انعكاسا لألوضاع االقتصادية المتردية.الدول بمسار من اإلصالح السياسي، أما الوضع االجتماعي فليس إال 

ة األسلحة وكذا تجار  ولعل أهم التحديات التي تعاني منها المنطقة نجد ظاهرة اإلرهاب وكذا الهجرة الغير شرعية

 2 والمخدرات.

 .ليبيا1

والمنطقة ل عام كمن بين الدول التي ثقل جيواستراتيجي هام في المنطقة المتوسطية بشتعتبر ليبيا أيضا     

يا دالمغاربية بشكل خاص، ما جعلها عرضة لمجموعة من التهديدات األمنية التي شكلت وال زالت تشكل تح

 . ي في ليبيا تحديا للمسار السياسييشكل االضطراب األمن لألنظمة السياسية لهذه الدول، إذ

م ات لتطوير العملية السياسية. ورغوقد أدى التركيز على معالجة القضايا األمنية إلى التأخر في إيجاد آلي   

إال أن غياب التوافق بين الفاعلين السياسيين والقوى المؤثرة في القرار  توفر رؤية لمعالجة االختالل األمني،

أضحى الملف األمني من أبرز التحديات أمام عملية ، وقد السياسي أدى إلى تعثر خطط الحكومة في هذا المجال

لس االنتقالي جفي ليبيا، وذلك بعد فشل الخطط والبرامج التي تم اعتمادها منذ تأسيس الماالنتقال وبناء الدولة 

 . 7122 فبراير 72في 

عدد  ل على ذلكليد، والاستمرار الفشل والعجز الحكوميين وظهر جليا أن المشاكل األمنية تزداد تعقيدا مع   

وعات المسلحة عدة مرات بعد اإلعالن المجموعات المسلحة والمسجلين كثوار، حيث تضاعف عدد المجم

                                                           
 المرجع نفسه. 1 

ية، ر في العلوم السياسمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستي "الرهانات األمنية في المغرب العربي في ظل التنافس األوروبي األمريكي "،برحال حواء،  2 

 .  20،20، ص ص، 6731/6731جامعة محمد خيضر، بسكرة: 
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وبالتالي عدم االستقرار هذا أدى إلى مشاكل  ،7122 أكتوبر 72القتال في رسميا عن تحرير البالد وتوقف 

  1حدودية خاصة مع تونس والجزائر بحكم انتشار التجارة الغير قانونية لألسلحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، على الرابط 71/37/6736نقال عن موقع الجزيرة للدراسات، تم االطالع عليه: ، ليبيا: التحديات األمنية وانعكاساتها على العملية السياسية 1

 االلكتروني.

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/05/20135592422219718.html 
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 استنتاجات الفصل الثاني:

تواجه منطقة حوض البحر األبيض المتوسط، وباألخص منطقة غرب المتوسط مشاكل مرتبطة بغياب  •  

 .واالستقراراألمن 

 .واالستقرارتوفير السلم  والمجتمعات بغيةأن األمن بالمنظور التقليدي هو توجيه سلوك األفراد  •

ارث تي لم تؤخذ بعين االعتبار، مثل الكو أما األمن بالتصور النقدي يمكنه أن يتعامل مع أي من التهديدات ال •

من   يمكنهاال التمركز، -التييالواقعية و فكرها الدو  القائم وباألخصالفقر وذلك ألن النقاش األمني  الطبيعية،

 .التعامل مع أي تهديد آخر عدا النزاع بين الدول

 (المتوسط على المنطقة )غرب األوروبيواالتحاد هناك تنافس بين النفوذ الكبرى كالواليات المتحدة األمريكية  •

 .بحكم األهمية الجيواستراتيجية التي تتمتع بها

يعتبر "باري بوزان" من أكبر المساهمين في فتح مجاالت جديدة للبحث عن مفهوم االمن وتحليله بصياغة •

 .جديدة
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الفصل الثالث: الحوار األطلسي المغاربي كآلية لبناء األمن في غرب 

 المتوسط
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 ع التركيز على دول المغرب العربي، مالمغاربي –مضمون الحوار األطلسي يتضمن الفصل الثالث   

وهذا من خالل التعرض إلى مفهوم الحوار األطلسي المغاربي، وبرنامج عمله، باإلضافة إلى مواقف 

مختلف المراحل و الحوار األطلسي المغاربي الدول العربية منه، ثم االنتقال إلى البحث عن تقييم مبادرة 

، وهذا دون إغفال تأثير التدخل العسكري لحلف شمال 4002التي مر بها إلى غاية مبادرة اسطنبول 

  األطلسي في ليبيا. على عملية بناء األمن للحوار في المنطقة المتوسطية.
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             المبحث األول: الحوار األطلسي المغاربي

تحديد إطار لحوار منظم يسمح تقرار و االسلسي المغاربي بهدف المساهمة في ظهر الحوار األط      

 بإيجاد منتدى يمكن دول المتوسط الغربي للتعبير عن انشغاالتها الشرعية حول األمن. 

.التطورالمطلب األول: المفهوم و   

 المفهوم: أ.

 االستقراري تحقيق األمن و مساهمة فبغية ال 4992المتوسطي في عام  –تم إطالق الحوار األطلسي     

 وشركائه  شمال األطلسي ، وتبديد التطورات الخاطئة بين حلفاإلقليميين، وتحقيق تفاهم متبادل أفضل

وارتفع عدد  ،تة بما ينسجم مع خاصيته التقدميةومنذ ذلك الحين تطور الحوار بخطى ثاب ،المتوسطيين

 ،بانتظامالعملية تعززت أبعاد الحوار السياسية و ن ، حيسبعة إلىالبلدان المشاركة من خمسة في األصل 

، وبعد أن يأخذ توسطي في البيئة األمنية الراهنةوثمة فرص كبيرة للتعاون الفاعل مع شركاء الحوار الم    

في الحسبان التعامل بنجاح مع التحديات و التهديدات القائمة اليوم ، بما في ذلك اإلرهاب بالتالي بحث 

في بروكسل عن تقدم في  4002في ديسمبر  اجتماعاتهمفي  شمال األطلسيف الراء خارجية حلوز 

للنظر في طرق  االنعقاداء بالحوار المتوسطي  يفوق ما تحقق منذ قمة براغ ووجهوا المجلس الدائم قرتاال

تعزيز عالقة حلف الناتو مع جميع الشركاء في الحوار المتوسطي بوضع جميع خيارات ، بالتشاور معهم 

 1حلول قمة إسطنبول ، إلنشاء إطار أكثر طموحا واتساعا للحوار المتوسطي.وب

عسكرية بين الحلف وسبعة من دول حلف الجنوب  اتفاقية، إلى مستوى 4992وقد بدأ هذا الحوار سنة   

األردن(  مصر، ، المغرب، الجزائر، تونس،موريتانياعضاء في منتدى الحوار المتوسطي )المتوسط األ

                                                           
1 A mor Ambitious and Expended Franework for the Mediterranean Dialogue1122,disponible sur le site: 

http//scholarship.edu/polisci-faculty-publication/7/ 
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أمن أوروبا مرتبط بشكل وثيق في أوروبا ) االستقراررؤية دول حلف الناتو لألمن و  االتفاقية تترجم هذه

 1العسكري في دول جنوب المتوسط.السياسي و  باالستقرار

في المنطقة ودمج جيوش  شمال األطلسيال ولتحقيق أهداف هذا الحوار البد من إعادة انتشار قوات حلف

على  االتفاقية، وترتكز هذه اتفاقية شراكة على المدى البعيد خالل عسكرية من استراتيجيةدولها في 

 :خمسة مبادئ وهي

، أو من م شركاء جدد متى توفرت شروط ذلك(انضماحيث المشاركة )من هي اتفاقية مفتوحة سواء ( 4

 .االتفاقيةحيث المضمون أي التطور التدريجي لمضمون 

حلف شمال فاقية متعددة األطراف ( وفي الوقت اتريك+ شحلف شمال األطلسي( هي اتفاقية ثنائية )4

 .7+األطلسي

 ، بحيث يمكن للشركاء اختيار شكل ودرجة تعاونهم مع الحلفس البرنامج( هي شراكة على قاعدة نف2

 ي.برامج ثنائية للتعاون العسكر  إقامة، بما في ذلك حلف شمال األطلسي

 اتفاقية الشراكة المتوسطية لدولالدولية ) التفاقياتا، لبقية ( هي اتفاقية مكملة، لكن بشكل تشاوري 2

 (.OSCE منظمة األمن والتعاون األوروبية

بحث أعضاء الحلف لطلبات الدعم المالي  إمكانيةمع  االتفاقية( التمويل الذاتي لألنشطة المتضمنة في 5

ي ذلك مراجعة سياسية الحلف عددا من اإلجراءات بما ف اتخذ، وقد تهفي أنشط انخراطهمللشركاء لتسهيل 

تمويلية لكامل نفقات المشاركة في األنشطة العسكرية للحلف وتوسيع آليات التمويل الخاص ليشمل 

 2الشركاء.

:األهداف والمجاالت ذات األولويةالمبادئ و عن جملة  وهنا يمكن الحديث  
                                                           

1 Ibed 
 .221مرجع سابق الذكر، ص، ، البعد المتوسطي لألمن الجزائري، أوروبا والحلف األطلسيعبد النور بن عنتر،  2
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:تبرز الحاجة إلى للعالقةمن حيث طبيعة المنفعة المتبادلة   

 -لوثيق مع بلدان الجوار المتوسطي مضي قدما في العملية بالتشاور االحاجة إلى ال. 1

 واحتياجاته.لمصالح البلدان المتوسطي  االستجابةأهمية  .2

شمال لتي يمكن أن يقدم فيها حلف الالتعاون العملي في المجاالت ا ىالتركيز علالحاجة إلى  .3

 .قيمة مضافة األطلسي

ضافة إلى الجهود الدولية ، باإلمبادرة اسطنبول للتعاون مسعى مع الحاجة إلى ضمان تكامل هذا ال .4

 .أوروبا ومجموعة البلدان الثمانيةالتعاون في األوروبي ومنظمة األمن و  االتحاد، وخصوصا جهود األخرى 

توسيع الحوار المتوسطي إلى البلدان المعنية األخرى في منطقة البحر المتوسط على أساس  إمكانية .5

 لى حدة.كل حالة ع

هدفها العام المساهمة في رفع الحوار المتوسطي إلى شراكة حقيقية  شمال األطلسيعرض حلف ال  

التكامل مع الجهود الدولية األخرى عبر التعاون العملي المعزز الذي تشمل اإلقليمي، و  االستقراراألمن و 

 أهدافه:

 تعزيز الحوار السياسي القائم• 

 غيل تحقيق قابلية تبادلية التش• 

 تطوير اإلصالح الدفاعي • 

 1المساهمة في مكافحة اإلرهاب •

                                                           
 .221ص،  المرجع نفسه، 1
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القيام بجهد األولوية كذات  عزيز التعاون في المجاالتويمكن تحقيق األهداف المذكورة أعاله عبر ت   

تعزيز التعاون ، و ومساعيه التعاونية لشمال األطلسيتقديم شرح أفضل لتحول حلف ا مشترك يرمي إلى

أنشطة تعليمية عالة في تدريبات عسكرية منتقاة و ق تبادلية التشغيل من خالل المشاركة الفالعسكري لتحقي

وتدريبية ذات صلة يمكن أن تحسن قدرة قوات الشركاء المتوسطين على العمل مع قوات الحلف للمساهمة 

 افة إلى تعزيز، باإلضما ينسجم مع ميثاق األمم المتحدةب شمال األطلسيالعمليات التي يقودها حلف ال في

 اإلدارة الديمقراطية للقوات المسلحة وتسهيل الشفافية في التخطيط الدفاعي الوطني ووضع الموازنات

 الفعالة  راتيةاالستخبمكافحة اإلرهاب بما في ذلك تبادل المعلومات ا، الدفاعية دعما لإلصالح الدفاعي

تمثلها في تعامل الحلف مع التهديدات التي لمساهمة ، احري في إطار عملية المسعى الفعالالتعاون البو 

، بما التخطيط للحاالت الطارئة المدنيةتعزيز التعاون في مجال ، و حة الدمار الشامل ووسائل إطالقهاأسل

تعزيز ، زيادة على ذلك أطلسي في ذلك إمكانية طلب الشركاء المتوسطيين المساعدة في المركز األورو

 1.ت الطارئة المدنيةلتخطيط للحاالالتعاون في مجال ا

 التطور ب.

 انطالقه، بعد عشرة سنوات من 4002ني إلى الشراكة األمنية سنة تطور حوار الحلف من التعاون األم

جديدة تهدف على المدى الطويل إلى تحقيق قيمة  استراتيجيةكجزء من مقاربة تعاونية أمنية ضمن 

 اإلنسانية.اإلغاثة  البحري،اإلنقاذ األمن  ث،البحفي مجال عمليات مضافة لمهام الحلف في المتوسط 

 المنطقة. والتعاون فيتعزيز الشفافية في إطار الحوار على بناء الثقة و فهكذا يعمل الحلف 

 مجموعة،ثم تأسيس  4997في قمة مدريد لسنة  تدريجيا،كما عرف التعاون األطلسي المغاربي تطورا -   

 2.والحكوماتالدول المتوسطي من طرف رؤساء  التنسيق      

                                                           
 .53مرجع سابق الذكر، ص  ،مغايرة امنية بيئة في جديدة مهام االطلنطي حلف اد،ج عماد1

 مرجع سابق الذكر،، األطلسي-: احتواء أم إطار لهندسة إقليمية؟ دراسة حالة الحوار المتوسطي"الحوارت األمنية في المتوسطزهيرة حواس 2 

 .231 ص،
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تحت اإلشراف المباشر لمجلس حلف شمال األطلسي في تنظيم  المنظومةوتتمثل مسؤولية هذه المجموعة 

تنظم مجموعة التنسيق لقاءات سنوية ببلدان كما  الحوار المتوسطي ومعها عرف هذا الحوار تطورا ملحوظا

ات سنوية متعددة األطراف بين أركان الحرب الجوار بصفة ثنائية أما المداوالت السياسية فتتم ضمن لقاء

 الجوار.العالمية لمنظمة حلف شمال األطلسي وبلدان 

لى جانب الحوار السياسي يحتوي الحوار على سلسلة من األنشطة المدنية  تنظيم زيارات  والعسكرية مثلوا 

بمعهد الدفاع  أو حضور دروس ومحاضرات الحلف،مقر قيادة  ىالحوار إللمبعوثين وعلماء من بلدان 

ضافة بأذربيجان الـأطلسي الشمال حلفومدرسة سي بروما األطل إلى ذلك يشترك كوادر عسكريون من بلدان  وا 

 1.الحلففي المناورات العسكرية التي تقوم بها قوى  كمالحظينالحوار 

 .االطلسي المغاربي : برنامج عمل الحوارالمطلب الثاني

، يجب تطوير إطار أكثر طموحا واتساعا ذات األولوية المذكورة أعالهالت المجااستنادا إلى األهداف و   

 .ن برنامج الحوار المتوسطي الراهنم االستفادةللحوار المتوسطي عبر 

ومن أدوات الشراكة من أجل السالم، وذلك طبقا لما جاء في قمة الواسعة من الدروس الملقنة  االستفادة -

 .براغ

 .ون العملييد خاص على تعزيز التعاتشد -

 .(7+42المتعددة األطراف )( و 4+42المشاورات على مستويات العمل والسفراء في الصيغة الثنائية ) -

 ومستوى رؤساء الدول  تعزيز البعد السياسي من خالل عقد اجتماعات خاصة على المستوى الوزاري  -

 .والحكومات

 .ن العملي في مجاالت ذات األولويةو وضع إعالن سياسي مشترك مع دول الحوار الوسطي دعما للتعا -

                                                           
 .221، ص، المرجع نفسه 1
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، باإلضافة إلى أدوات الحوار د من التشديد على التعاون العمليتعزيز البعد العملي أكثر من خالل مزي -

مكانية، القائمة مثل برنامج العمل السنوي المتوسطي  لحلف الناتو  االئتمانيةاستخدام الدعم عبر الصناديق  وا 

 1الناتو. وكلية الدفاع التابعة لحلف

 المطلب الثاني: برنامج عمل الحوار األطلسي المغاربي

الشراكة بين حلف الناتو ودول األعضاء في اتفاقية الشراكة من خالل برنامج تتحدد تدابير التعاون و   

 عمل سنوي يتمحور حول المسائل المرتبطة باألمن:

 أنشطة إعالمية وصحفية وعلميةية )ي ميادين الدبلوماسية العمومف وأنشطة تطبيقيةتنظيم ندوات  – (4

على األسلحة  والتدريب وحماية الحدودمرتبطة بالوقاية المدنية وتدبير األزمات  وبيئية(، أنشطة

صالح أنظمةالخفيفة  الشامل.الدفاع وكذا تبادل المعلومات حول اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار  ، وا 

القيام بزيارات و  شمال األطلسي دارس العسكرية لحلففي الم والتأطيرالتأطير من خالل التدريب  _( 4

 ريباتري قيام حلف الناتو بإعطاء تد، ويتضمن البرنامج العسكلى المؤسسات العسكرية التابعة لهإ

المكونين فرق متحركة وكذا زيارة خبراء الحلف لتقويم إمكانية  ةلفائدعسكرية في بلدان الدول الشريكة 

 العسكري. توسيع التعاون في الميدان

والمغرب ولإلشارة فقد سبق لمصر  شمال األطلسيفي العمليات العسكرية الخارجية لحلف  المشاركة-( 2

 .إقليم كوسوفو والهرسك وفيفي البوسنة  شمال األطلسي أن شاركوا في العمليات العسكرية لحلف واألردن

 :راكة من أجل السالم يمكن أن تشملأدوات الشإن 

جموعة واسعة من القضايا التي تمثل األساس للتعاون العملي الذي يتسم بالقضايا خطط عمل تشمل م• 

 المتوسطيين.تحقيق النتائج بين جميع الشركاء  والحرص علىالمحددة 

 الذاتي.برامج التعاون الفردية التي تتيح التمايز • 

                                                           
1 Weaver and Barry Buzan, An Inter-Regional Analysis :Nato’s New, The Alliance Strategic Concept  April 
1999،p 32. 
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الشركاء و  ت الحلفقوااستخدام األنشطة القائمة للشراكة من أجل السالم و أدوات تحسين قدرة • 

حلف الناتو في المستقبل بما في ذلك مجاالت المتوسطين على العمل معا في العمليات التي يقودها 

 القدرات و التعليم والتدريب و األنشطة التدريبية .

 تعزيز المشاركة على أساس كل حالة على حدة في تمارين الشراكة من أجل السالم المالئمة.• 

األدوات التي ترمي إلى التعاون في مختلف المجاالت لشراكة القائمة من أجل السالم و ااستخدام برامج • 

 ذات األولوية.

مجلس الشراكة ذلك بتكثيف التعاون العملي في المجاالت المفتوحة حاليا أمام بلدان  استكمالويجب  

صالح الدفاع، مكافحة اإلرهاب ،األوروبية األطلسية مية إلى ضمان المشاركة ، وغيرها من األنشطة الراوا 

 .1شمال األطلسيي العمليات التي يقودها حلف الالفاعلة للشركاء ف

  .لحوار األطلسي المغاربي االمغاربية من  : مواقف الدولالمطلب الثالث

إن بلدان الحوار ترى نفسها موضوعا للتوجس األمني لقوى الحلف األطلسي أكثر منها طرفا في حوار     

وبينما تدعوا كل  األطلسي،إلى الحوار مع الحلف  االستعدادترك. ومع ذلك يسود اتجاه تشاور أمني مش

 المغرب مصر و إلى تطوير العالقات بمنظمة الحلف، وتقف كل من الجزائر واألردن و  إسرائيلمن 

 متحفظا. وموريتانيا وتونس موقفا

منظمة الحلف األطلسي ببراغ سنة كما رحبت كل بلدان الحوار بالموقف المعلن عنه في مؤتمر القمة ل-

وأنها ستغير بصفة جوهرية موقفها حيال  األطلسي،للحوار  االعتباربضرورة إعطاء مزيد من  4004

 الحلف.منظمة 

وتظل إحدى العقبات األساسية في هذا المضمار تتمثل في الفهم المختلف للمسألة األمنية المطروحة  -

ول أعضاء منظمة الحلف األطلسي المسألة من جهة   المواضيع غير فبينما يتنا الحوار،للتدارس في هذا 

                                                           
 ?t.aspwww.ahewar.org/debat/show.ar//:http، نقال عن الموقع: اتفاقية الشراكة بين الحلف األطلسي و بلدان جنوب المتوسط -1

Aid =92075  :21:21على الساعة  23/10/1121، تاريخ اإلطالع. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
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تطرح بلدان الحوار " مسائل أمنية  الحدودية،الشائكة من حيث اإلصالحات العسكرية ومسائل الخالفات 

 حادة " في مقدمتها النزاع العربي اإلسرائيلي.

 إيجادبتدخل أكثر صرامة من أجل وتعتبر وجهة نظر بلدان الحوار أن منظمة الحلف األطلسي مطالبة  -

 النزاع.حل لهذا 

 تجاه الحلف األطلسي المغاربةالدول  وأيضا مواقف

 مختلفة.قد اتجهت سياسات  المغاربةفنجد أن الدول  األطلسي،حيث طبيعة العالقة مع  منفأوال:  

 تبنت توجها أطلسيا فالمغرب=

فيما تميزت  متأخرة،فتبنت توجها مماثال نسبيا لكن  اموريتانيأما  أطلسيا"،تونس=   تبنتا مبكرا توجها " 

 اإلرهاب.السياسة الجزائرية بالتردد ثم بالتطوير السريع للعالقة مع األطلسي تحت عنوان محاربة 

ذا كانت اإلقليمية،بقي خارج كل المبادرات فقد  فلقذافيأما ليبيا  العالقة مع الـأطلسي قد تساهم في أمن  وا 

ألن األول يعتمد على تحالفه مع  وارد، والجزائر غيرفإن إسهامها في أمن المغرب  ،وموريتانياتونس 

 .1ونكتفي هنا ببعض التفاصيل األجنبية،فيما تحتفظ الثانية بعقيدة عسكرية مستقلة عن المظالت  أمريكا،

  .المغاربي األطلسي تقييم الحوار الثاني:المبحث 

على أنها حوارات تبعث وتمهد األمن  أشكالها،ة حوارات بشتى لقد عرفت منطقة الغرب المتوسط عد     

 المنظمات اإلقليمية و  السياسية،ألزمت الوحدات  مميزة،فهي وليدة ظروف دولية  المنطقة،في واالستقرار 

يجابا إال أن هذه الحوارات انعكست سلبا  الحوارات،فوق قومية ذات طبيعة ال دولية بالتأسيس لهذه و  وا 

  2.في غرب المتوسطاألمن  على

يجابياتها نجد أنها منحت فرصا كثيرة لدول غرب المتوسط في إقامتها لعدة مشاريع وشركات اومن خالل 

ظر فيما يخص عمليات حفظ : وأيضا تبادل وجهات النمنها االقتصاديةفي شتى المجاالت خاصة 

                                                           
 المرجع نفسه. 1 

 

 .11، ص، 1122، مركز الجزيرة للدراسات، أكتوبر توازنات جديدة –تقارير الحلف األطلسي والدول المغاربية عبد النور بن عنتر،  2 
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متوسط وشكل إطار للتواصل كما ساهم الحوار في بناء نوع من إجراءات الثقة بين صفتي الالسالم و 

  .1الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والمتوسطيين والعمل علىاألوروبيين  والتشاور بين

أن دول المغرب العربي ملزمة بالتكيف مع التطورات والمعطيات الدولية المعلومة في فضائها  -

تها يطال المنطقة جراء سياساالجيوسياسي، المتوسطي، العربي واإلفريقي بتجنب التهميش الذي قد 

الحوارات في المتوسط وأوضاعها الداخلية )سياسية واقتصادية، اجتماعية(. كما أن تجارب المبادرات و

ومن ، المغاربياالندماج  إمكانيةوبالتالي  المبادرات،سمحت بجمع دول المغرب العربي في مختلف هذه 

لشريك القوي الذي قد يقدم أفضل الفرص للشراكة الظهور في صورة االداخلية و تتجاوزا لخالفاثمة 

 .2والتموضع في الفضاء المتوسطي

المخاوف ووضعت  نالكثير موبددت  ،والتعاون والشراكةكما أن الحوارات أسست لقاعدة التواصل  -

 ا بالرغم من أنه يؤخذ على حصيلة بعضها أنه إجراءات بناء الثقة بين الضفتين على أمل تفعيل ايجابياتها.

لكن ، بعض األطراف الفاعلة في المنطقة وكذا عدم جدية بإمكان أن تكون أكثر وأفضل،غير كافية و

ومشاكل  المؤكد أنه ال بديل لهذه األطراف من التعاون لمحاصرة مختلف التهديدات الناتجة عن توترات،

 .3نقل التعاون إلى مستويات أعلى اجتماعية، فالمطلوب هو ،اقتصادية

ولكن  لحوض المتوسط، االستراتيجيةي المتوسط يأخذ أهمية كبيرة وليس فقط بسبب األهمية األمن ف- 

 فهو مرتبط إذن بأمن القارة. ،اأوروبلكون البحر يالصق  كذلك بما تتميز به قضية األمن من ديناميكية،

 عربي.أي مع دول المغرب ال لحلف شمال األطلسي الموجه لدول جنوب المتوسط، يوالحوار المتوسط

فبالنسبة إليهم مبادرة  ونجد أن هذه الدول تلقت مبادر حوار الحلف األطلسي كسياسة االلتزام المتناقض،

 .واإلرهابالمخدرات األسلحة ووتهريب الحوار تهدف خاصة إلى حماية الغرب من تدفق الهجرة 

 .4واالستقرار في منطقة المتوسط مرهون بمواجهة التهديدات الجديدة لألمن

 

 

 

                                                           
،  1111برلين،  (swp)ؤسسة العلوم السياسية: المعهد األلماني واألمن الدوليين. ، مالحوار األطلسيتوماس بانبروت )ترجمة علي مصباح(،  -1 

 . 221ص،

 . 151، ص مرجع سابق الذكرعبد النور بن عنتر،  -2 

 . 223، ص مرجع سابق الذكرعبد النور بن عنتر،  -3 

 .11ص، مرجع سابق الذكر 5+5الحوار األورومتوسطي من برشلونة إلى منتدى برد رتيبة،  -4 
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  .    2004 ماذا بعد مبادرة اسطنبول :األول المطلب

 في اسطنبول على تعزيز مبادرة الحوار المتوسطي  4002بين الحلفاء في قمة الحلف سنة  االتفاقتم    

تين من أن المبادرتين متميز وبالرغم  للتعاون،( من خالل مبادرة اسطنبول عشرة سنوات من إطالقه بعد)

عاون العملي مع دول جنوب التأطلق أساسا من أجل بناء الثقة و  ، فالحوار الذياملتينإال أنهما اعتبرتا متك

الذي تم تكييفه بشكل متزايد مع أولويات الحلف تطلب مزيدا من الدعم من قبل المنظمة المتوسط، و 

ي منذ ملي والسياسالع هتعزيز بعديأنه لم يحقق األهداف المرجوة من إطالقه بالرغم من األطلسية خاصة و 

 4004.1قمة براغ 

 التمييز،، عدم المتوسطي الملكية المشتركة ومبادئ الحواروهكذا أطلقت مبادرة اسطنبول بنفس أهداف 

العربي لزيادة مساهمة الحلف في  األوسط والخليجالتطور التكامل، لكن على نطاق أوسع يمتد إلى الشرق 

تكملة الجهود اإلقليمي والعالمي و  االستقراراألمن و  فترة طويلة من أجل تحقيقمواجهة التحديات الجديدة ل

 الدولية األخرى.

 األخرى إلجراء والجهود الدولية المشترك من خالل األطر االهتمامالقضايا ذات  االعتبارفاألخذ بعين  -

 من الحلف إلى بلدانفي بلدان المنطقة كمطلب  والمجتمع المدني بالديمقراطية،اإلصالحات المتعلقة 

 نظرا لقدراته وتجربته في المجال يدعمها،الجهود التي يمكن للحلف أن  والمساهمة فيوار للتعاون الح

 أخرى.من جهة  والحوار المتوسطياألمني المكتسبة من الشراكة من أجل السالم 

الواليات المتحدة  وقد جاءت مبادرة اسطنبول للتعاون في سباق زيادة التدخل في الشرق األوسط من قبل -

 )الشرق بحثت عبر المبادرة الجديدة إلى توسيع مبادرة الحوار إلى هذه المنطقة  بريطانيا التيو األمريكية 

 2.األوسط الكبير(

                                                           
على ، 3/21/1121نقال عن موقع دراسات، تاريخ االطالع: ،للتعاون بين حلف الناتو ودول الخليج ماذا بعد عشر سنوات؟ إسطنبولمبادرة 1 

 الرابط االلكتروني.

www :derast.org.bh/ar/publication 
 لمرجع نفسها 2
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بهدف تعزيز التعاون الثنائي مع  4002مبادرة إسطنبول للتعاون التي أطلقت في قمة الحلف إن    

مفتوحا تجاه باقي دول منطقة الشرق رة إلى المباد االنضمامدول مجلس التعاون الخليجي تركت باب 

إلى  باالنضمامبناء على توفر الشروط ذلك في الدول الراغبة  الفلسطينية،األوسط بما في فيها السلطة 

 .المبادرة

إال أنها ال تتعارض معها من حيث  المتوسطي،وبالرغم من أن المبادرة مستقلة عن مبادرة الحوار   

اجتماع  )فيبعض الخبراء في الحلف  اقتراحاتوذلك بناءا على  لها،مكملة تعتبر  واألهداف بلالمبادئ 

 ( حول إمكانية دعم مصالح الحلفاء المشتركة.4002سنة 

فهكذا حاول الحلف من خالل إطالق مبادرة إسطنبول للتعاون استغالل الخبرة المكتسبة من الحوار 

 1 خالل:من  وتفادي نقائصها المتوسطي،

الخليج العربي  –الشرق األوسط  – وربط المتوسطتعاون في المنطقة العربية توسيع نطاق ال - (4)

ومبادرة  يمكن فتح المبادرة إلى جميع البلدان المهتمة في المنطقة( )حيثاستنادا إلى مبدأ الشمولية 

عالقات  إطارمتبادلة في من أجل تحقيق فوائد مشتركة و  اختياري اسطنبول أطلقت للتعاون على أساس 

 من أجل تحقيق أهداف وهي كالتالي: االنضمامالدول الراغبة في و  ،ية بين كل من الحلفثنائ

التخطيط  الدفاع،ميزانية  الدفاع، إصالح إمكانيةتعزيز األمن اإلقليمي من خالل التشاور حول -( 4)

لتعاون هذا الهدف الذي امتد الحوار المتوسطي ضمن مبادرات ا ،اعي والعالقات المدنية العسكريةالدف

الفردية بحيث أراد الحلف من خاللها تدعيم الحوار بإصالح الدفاع الذي يرمي إلى تحقيق الحلف " غاية 

 .قا للمعايير الديمقراطية الغربيةالمتمثلة في إمكانية إقحام آليات مدنية لإلصالح الدفاعي وفو  ،" استراتيجية

وهذا الهدف يربط بين  والعسكري،ملي بناء أسس شراكة جديدة من خالل تفعيل التعاون الع-( 2)

 مبادرة اسطنبول للتعاون.  المتوسطي،المبادرتين األطلسيتين الحوار 

                                                           
 .1111، 2115، جريدة الوسط نيوز، العدد الخليج تهدف إلى التعاون وليس إلقامة قواعد للناتو في إسطنبولمبادرة  1
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، ات التهريب غير المشروع باألسلحة، وعمليأسلحة الدمار الشامل انتشاراإلرهاب ومنع  مكافحة-( 2)

ت من خالل تحقيق قابلية من خالل العمل على تحسين إمكانات هذه الدول على مواجهة مختلف التهديدا

 .التشغيل المتبادل

( حول مختلف القضايا ذات حوار مبادرة اسطنبولالمن خالل راء المزيد من التشاور السياسي )إج-( 5)

ومن هذا فإن الحوار المتوسطي الذي لم يستطع تحقيق نتائج  ،المشترك بالتعاون مع الحلف االهتمام

 استراتيجيةانعدام الثقة " تجاه سياسات  أجل السالم بسبب مشكلة " مماثلة لتلك المحققة ضمن الشراكة من

في إطار من قبل الحلف  المستخدمة كبتلكالحلف في المتوسط وضعف آليات التعاون و الحوار مقارنة 

إلى عدم قدرة الحلف في حل أهم القضايا التي تشكل الخطر الحقيقي  إضافة، الشراكة من أجل السالم "

 : 1امنالحالي و الك

لمغاربي.: تدخل حلف شمال األطلسي في ليبيا ومستقبل الحوار األطلسي االمطلب الثاني  

عمت مدنها مطالبة بإسقاط النظام الذي تزعمه  4044فيفري لقد عرفت ليبيا احتجاجات عارمة في    

 المتظاهرين فة معبطبيعة الحال طبيعة تعامل نظام هذا األخير العني القذافي،العقيد الليبي الراحل معمر 

حلف وكان قرار  ،تحولها إلى مقاومة مسلحة تطورت يوما بعد يومو  االحتجاجاتأدت إلى تزايد عدد 

ات الحلف السلبية في أزمات شمال األطلسي بالتدخل في األزمة الليبية لم يكن أمرا يسيرا بالنظر إلى خبر 

افقة كل عضو من أعضائه على حدة، مما مو ، ومنها حمالت الحلف في البلقان التي كانت تتطلب سابقة

 2.أدى إلى تخبط هذه العمليات

كس الفجوة بين األقوال من ميثاق الحلف التي شهدت اختبارا حقيقيا في أفغانستان ليع 5فالمادة  -

دولية، وعوامل أخرى  إقليميةفي تلك األزمة مرجعية حلف شمال األطلسي ، فقد كان لتدخل واألفعال

 .تهخاصة بالحلف ذا
                                                           

ع: تاريخ اإلطال، األطلسينقال عن الموقع الرسمي لحلف الشمال الشرق األوسط، مع منطقة البحر األبيض المتوسط والتعاون األمني  -1

 ، على الرابط االلكتروني.21/10/1121

dial/home.fr.html-http://www.nato.int/med ، 

بناء المبادرات األمنية في البحر األبيض المتوسط، بين ثالثية األمن، القوة، سلم القوى، دراسة حالة الحوار األطلسي رابح زاوي، " 2 

   . 113..111،ص ص،1125/1121يزي وزو،العلوم السياسية: جامعة مولود معمري، ت يف نيل شهادة الماجستيرلمذكرة مقدمة المتوسطي"، 

http://www.nato.int/med-dial/home.fr.html
http://www.nato.int/med-dial/home.fr.html
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 حظر على والمتعلق بفرض 4044فيفري  42في  4970من صدور قرار مجلس األمن رقم  فالبرعم

 ،الدول إلى وضع جميع اإلمكانات من أجل حماية السكان الليبيين وكذا دعوةواردات السالح إلى ليبيا 

 كن موجهة"فجر أوديسا" التي لم ت عسكرية تمثلت في مهمة حملت تسمية إجراءاتكما نص على اتخاذ 

نما كانتمن طرف حلف شمال األطلسي   ونة من طرف تحالف متعدد الجنسياتالمشاركة فيها مك وا 

 كل هذا فضال عن إال أن األمر استغرق وقتا أطول. األمريكية،تحت قيادة الواليات المتحدة 

 سؤولياتهلب من مجلس األمن تحمل مبشأن الط 4044مارس  4بتاريخ  7497قرار الجامعة العربية رقم 

 منطقة حظر جوي على حركة الطيران واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بفرض ليبيا،إزاء تدهور األوضاع في 

قامة مناطق الليبي،العسكري   إال أن حلف شمال األطلسي لم للقصف،آمنة في األماكن التي تتعرض  وا 

 طار ما أسماه بمهمةفي إ 4044وبر أكت 24 غايةإلى  4044مارس  44من ابتداءيتدخل كمنظمة سوى 

 حيث بدأ الحلف في شن هجمات جوية األزمة،بعد ما يزيد عن شهر من اندالع  " أي" الحامي الموحد

 1الليبية.على الكتائب 

 إشكاليات: 2فإنها قد أثارت  التدخل،مرجعية حلف شمال األطلسي في  وبالرغم من

 منطقة حظر جوي على حركة الطيران مع أن مضمون القرارات المشار إليها هو " فرض: األولى*

 مساعدات اإلنسانية العاجلة " فإنالعسكري الليبي كإجراء وقائي لتوفير الحماية للشعب الليبي و تقديم ال

 القذافي.مهمة الناتو قد تجاوزت ذلك من خالل قصف مواقع مدنية للرئيس الليبي الراحل معمر 

طراف المتواطئة بالعمليات في ليبيا سوى بالقول "يؤذن لم تشر قرارات مجلس األمن إلى األ :الثانية*

ريق منظمات هي تتصرف على الصعيد الوطني أو عن طاألعضاء التي أحظرت األمين العام، و للدول 

بالغجميع التدابير الالزمة لحماية المدنيين  باتخاذ ،بالتعاون مع األمين العامأو ترتيبات إقليمية و   وا 

 2األمين العام بها ".

                                                           
 .111، ص، المرجع نفسه 1 

 .111، ص،المرجع نفسه 2 
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التي أثارتها قراراته السابقة المماثلة فكان جل تركيزه في وربما تدارك مجلس األمن اإلشكاالت القانونية ، 

الحالة الليبية على اإلعالء من قضيته حماية المدنيين ، وهو بدوره تعزيز لقوة " بروتوكول " مسؤولية 

لمساعدة في حماية الشعوب من الحماية " الذي تحول للدول األعضاء و المجتمع المدني مسؤولية ا

اإلبادة الجماعية و جرائم الحرب و التطهير العرقي ، وبموجب هذا البروتوكول فقد تمكن مجلس األمن 

و التدخل القانوني ، و هي القضية التي أثيرت خالل التدخل من سد الفجوة بين التدخل الشرعي، 

 . 4999حلف شمال األطلسي في كوسوفو عام 

 ن، وما تالها مي تتمثل في قرار الجامعة العربية، التأنه مع أهمية المرجعية اإلقليمية فهيالثالثة: 

 .مليات حلف شمال األطلسي في ليبيا، اإلمارات في عمشاركة دول خليجية قطر، الكويت

 ث فيه الدول الغربية عن انتهاكاتففي الوقت الذي تتحد بقوة،فازدواجية المعايير الدولية كان حاضرا 

 تلك الدول ذاتها هي من قدمت دعمافإن  للمدنيين،وق اإلنسان في ليبيا واستهداف قوات القذافي حق

 ول على نطاق واسع في معرض السالحوهو ما عكسته مشاركة هذه الد ليبيا،هائال للقوات المسلحة في 

 للقيام بمهمةإن الحلف لديه خطط  *" نراسمو سفوغ  أندرس "فقال أمين الحلف  ليبيا،الذي أقيم في 

 من قوي تفويض عسكرية في سوريا" كما أضاف أن تحرك حلف الناتو ضد النظام الليبي كان بمقتضى 

 وهو مزيج نادر لم نشهده في مواقف أخرى. المنطقة،من قوات  ودعم واضحمجلس األمن 

 1طلسيلحلف شمال األ والتدخل العسكري تطور األحداث في األزمات الليبية  نوالجدول التالي يبي

 التاريخ   الحدث 

لليبي.قابلها تعامل عنيف من طرف النظام ا ليبيا،اندالع احتجاجات سلمية في    4044فيفري  47 

 حصار على واردات األسلحة والمقضي بفرض 4970مجلس األمن يصدر قرار رقم 

  ليبيا.إلى 

  4044فيفري  42 

                                                           
 .1112رجل سياسة، وهو الوزير األول للدنمارك ، 2035 من مواليد، راسموسن *
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ة.حلف شمال األطلسي ينشر طائرات بدون طيار في المنطق 4044مارس  07   

4044مارس  40 حلف األطلسي يوجه بواخر في المتوسط للقيام بعمليات مراقبة  

المتضمن إقامة منطقة حظر طيران جوي في  4972مجلس األمن يصدر القرار رقم 

 األجواء الليبية ودعوة الدول إلى وضع جميع اإلمكانات من أجل حماية السكان

 الليبيين.

4044مارس  47  

كان ول أعضاء في األمم المتحدة اتخذت إجراءات عسكرية فورية لحماية السعدة د

 المدنيين.

4044مارس  49  

لحظر حلف شمال األطلسي يقر إطالق عملية عسكرية تهدف إلى مراقبة تنفيذ ا

 الدولي على واردات السالح إلى ليبيا.

  4044مارس  44

يها في الجوي المنصوص عل منطقة حظر الطيران احترامحلف شمال األطلسي يقرر 

4972قرار مجلس األمن رقم   

4044مارس  42  

ون يقرر  والدول المشاركةوزارة الدفاع للدول األعضاء في حلف شمال األطلسي 

 متابعة عملية " الحامي الوحيد ".

4044جوان  07  

جل األمين العام لحلف شمال األطلسي يؤكد عزم الحلف على مواصلة جهوده من أ

قرر بنفسه.وعن رغبة الحلف في رؤية الشعب الليبي ي الليبيين،لمدنيين حماية ا  

  4044أوت  44

ويؤكدون  اجتماع أصدقاء ليبيا في باريس يؤكد دعم الدول المشاركة لعملية الحلف

الليبيين.التزامهم بحماية المدنيين   

  4044سبتمبر  04

الحامي األوحد". مجلس شمال األطلسي يتخذ قرارا مبدئيا بإنهاء عملية " 4044رأكتوب 44   

4404أكتوبر 47 مجلس شمال األطلسي يؤكد قراره بإنهاء عملية " الحامي األوحد".  

4044أكتوبر 24 لف شمالطائرات المراقبة التابعة لح الليبي،في منتصف الليل حسب التوقيت   
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ة المياه وفي اليوم الموالي تغادر السفن البحري الليبية،األطلسي تغادر األجواء 

  الليبية.ليمية اإلق

 جدول رقم )4( : يوضح مراحل تطور األزمة الليبية1

إّن التدخل العسكري للحلف في ليبيا طرح العديد من التساؤالت التي بقيت محل نقاش وجدال خصوًصا 

، في ظل تشابه الظروف، فالمواقف التي تشهدها التحوالت في المنطقة العربية في كّل من تونس، مصر

الحلف في ليبيا، وعدم تدخله في دول عربية أخرى تعاني شعوبها من  حول تدخلسوريا، ويتّم التساؤل 

 نفس القمع.

المتوسط،  وفي حوضحلف شمال األطلسي  وقد سيكون هناك تأثير سلبي لهذا التدخل على مبادرات

 لحلف شمال األطلسي المهموعودة الشك في إجراءات بناء الثقة في المنطقة خاصة أّن الجزائر الحليف 

تؤكد على مبدأ عدم التدّخل الذي يتم اختراقه من قبل الحلف، وهذا باإلضافة إلى التخوف من تحّول ليبيا 

 إلى أفغانستان ثانية في المغرب العربي.

في ليبيا يعّد بمنزلة  حلف شمال األطلسي ترى بعض التيارات السياسية الليبية، أّن وجود

ب "الكفاح المسّلح"، فمع األزمة في ليبيا، تونس، مصر، يسمح بشكل مباشر في زيادة "االحتالل" يتطلّ 

نشاط الجماعات اإلرهابية على الحدود، والمتاجرة باألسلحة، وغيرها من التهديدات التي تشّكل تحّدي كبير 

احتمال قيام في هذه المنطقة. كما يرى الغرب أّن  ولمكافحة اإلرهاب شمال األطلسي حلف الستراتيجية

أنظمة إسالمية أصولية احتمال ُمرعب، فهو ال يجهد فقط كل مبادرات التعاون مع الحلف األطلسي في 

 ليبيا قد ينتهي بضم ليبيا في الحوار لتكون بذلك العضو الثامن في هذا الحوار، وتكون الحليف األكبر

إلفريقيا، وبالتالي يساعد على وهذا بدوره يسّهل التموقع األطلسي في شمال  ،األطلسيلحلف شمال 

 مكافحة اإلرهاب في هذه المنطقة.

                                                           
، مرجع سابق الذكر، "وسطيالمت األطلسيدراسة حالة الحوار  بناء المبادرات األمنية في المتوسط بين ثالثية األمن، القوة وسلم القوي،" 1 

 .115ص 
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تحديات كبيرة في منطقة غرب المتوسط خاصة تحت الظروف التي تعيشها كل من  أمام فالحلف

 مكافحة اإلرهاب مرهونة بوضع البيئة األمنية لهذه المنطقة. فاستراتيجيةليبيا، مصر، تونس، 

اللتجاء بحسب معاهدة برلين إلى استخدام طاقات الحلف مثلما يستطيع االتحاد األوربي ا

األطلسي، وسيكون توسيع الحوار األطلسي ليشمل بلدان "مسار برشلونة " أمًرا ذا فائدة في هذا الصدد 

 .المضمار

ّن التدخل العسكري للحلف في ليبيا طرح العديد من التساؤالت التي بقيت محل نقاش وجدال  أالإ

ه الظروف، فالمواقف التي تشهدها التحوالت في المنطقة العربية في كّل من خصوًصا في ظل تشاب

الحلف في ليبيا، وعدم تدخله في دول عربية أخرى تعاني  حول تدخلتونس، مصر، سوريا، ويتّم التساؤل 

 1شعوبها من نفس القمع.

المتوسط، وعودة  في حوض حلف الشمال األطلسيي لهذا التدخل على مبادرات سيكون هناك تأثير سلب  

الشك في إجراءات بناء الثقة في المنطقة خاصة أّن الجزائر الحليف المهم لناتو تؤكد على مبدأ عدم 

التدّخل الذي يتم اختراقه من قبل الحلف، وهذا باإلضافة إلى التخوف من تحّول ليبيا إلى أفغانستان ثانية 

 في المغرب العربي.

ية، وتنظيم القاعدة أّن وجود الناتو في ليبيا يعّد بمنزلة ترى بعض التيارات السياسية الليب

"االحتالل" يتطّلب "الكفاح المسّلح"، فمع األزمة في ليبيا، تونس، مصر، يسمح بشكل مباشر في زيادة 

نشاط الجماعات اإلرهابية على الحدود، والمتاجرة باألسلحة، وغيرها من التهديدات التي تشّكل تحّدي كبير 

لمكافحة اإلرهاب في هذه المنطقة. كما يرى الغرب أّن احتمال قيام  شمال األطلسيحلف ال يةالستراتيج

أنظمة إسالمية أصولية احتمال ُمرعب، فهو ال يجهد فقط كل مبادرات التعاون مع الحلف األطلسي في 

حليف األكبر ليبيا قد ينتهي بضم ليبيا في الحوار لتكون بذلك العضو الثامن في هذا الحوار، وتكون ال

                                                           
 .131، ص، المرجع نفسه 1
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األطلسي في شمال إلفريقيا، وبالتالي يساعد على مكافحة اإلرهاب في  المتوقعلناتو، وهذا بدوره يسّهل 

 هذه المنطقة.

فالحلف أما تحديات كبيرة في منطقة غرب المتوسط خاصة تحت الظروف التي تعيشها كل من ليبيا، 

 .1البيئة األمنية لهذه المنطقة مصر، تونس، فإستراتيجية مكافحة اإلرهاب مرهونة بوضع

 

 

 

 

 

 

 : توضح المكانة الجغرافية لليبيا(4الخريطة رقم )                                   

 .المغاربي يمستقبل الحوار األطلس

هناك نجاحات ممكنة للحصول على المدى القصير من خالل الخيارات المعّبر عنها آنًفا، 

بيق برامج العمل، كما فيما يخّص أخذ الحاجيات الخاصة لكل من بلدان يتعّلق بتط خاصة فيماوبصفة 

الحوار بعين االعتبار. وعلى المدى المتوسط والبعيد سيكون بإمكان صياغة الوثيقة المؤطرة، وكذلك 

 إيجابية في مسار الحوار المتوسطي. لبنيات األوربي واالتحادمجموعة العمل القارة للحلف 

                                                           
 . 1، ص ع السابق الذكرالمرجعبد النور بن عنتر،  -1 
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انشغال  مركز العاشرعامها  حوض البحر األبيض المتوسط، والحوار في ما تزال منطقة لكنو 

الحلف األطلسي، فإّن أعضاء هذه المنطقة يركزون اهتمامهم مع ذلك باألحرى على  بالنسبة لمنظمة

 النتائج اإليجابية التي أفضت إليها العمليات المتكّررة في أفغانستان أو البلقان على سبيل المثال.

ذلك، فإّن مسائل تطوير القدرات العسكرية وانسجام التحالف هي التي تمّثل حالًيا عادا  وفيما

مواضيع ذات أهمّية محّددة، ونظًرا لألوضاع االقتصادية المتوترة للبلدان األعضاء فإّنه ليس من السهل 

 1على الحلف رصد مبالغ هامة لتطوير فعاليات الحوار.

لدى الغدارات الحكومية للعديد من بلدان الحوار بكثير من  التطوير يتقبلعالوة على أّن مثل هذا 

التحفظ حالًيا، وقد يكون باإلمكان التوّصل إلى تقبل أفضل للمسائل السياسية واالجتماعية من طرف بلدان 

. وفي هذا المضمار سينبغي الدبلوماسية المفتوحة"Public diplomacyالحوار عن طريق ما يسّمى بـ "

 األطلسي إعداد برنامج عمل لهذا الغرض باالشتراك مع بلدان الحوار. على منظمة الحلف

كما أّنه سينبغي على البلدان األعضاء في الحلف األطلسي أْن تتفادى مغريات إعداد تصور 

استراتيجي جديد واسع النطاق لحوارها مع بلدان جنوب المتوسط، وأْن تكتفي عوًضا عن ذلك بمتابعة 

 رة في مجال المسائل األمنية.سياسات الخطوات القصي

وأّنه سيكون لهذه السياسة أكثر حظوًظا للتقّبل من طرف بلدان المنطقة، كما أّنها ستتجنب إثارة 

التوجس بأّن الحلف األطلسي يسعى للتقدم كمنافس للمبادرة المتوسطية لالتحاد األوروبي، أْي مسار 

 برشلونة.

مبادرة األكثر شمواًل في منطقة البحر األبيض المتوسط، مسار برشلونة يظل على أّية حال دوًما ال

 ذلك أّنها تدمج الجوانب االقتصادية، والثقافية أيًضا من ضمن محتويها.

                                                           
 ،ةيسايسلا مولعلا يف ريتسجاملا ةداهش لينل ةمدقم ةركذم ،"طسوتملا يف ةديدجلا تابيترتلا نمض ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ةناكم" ،رامع ةلاب1 

 .11 ،ص ،1122/1121،ةنتاب ةعماج
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بينما يمكن تفوق الحلف األطلسي بالنسبة لمبادرات المنظمات األخرى في التركيز على الجوانب  

 .يهاألمنية، وهذا ما ينبغي على الحلف أْن يواصل السير عل

فإّنه  سيكون على بلدان الحوار مستقباًل أْن تعّبر عن  األطلسي المغاربيوأيضا مستقبل الحوار 

والعسكرية في منطقة حوض البحر المتوسط، وأْن تتبّناها كتابًيا باتفاق مع بلدان  االستراتيجيةأهدافها 

إلى وثيقة مؤطرة مثل تلك التي الحوار في شكل وثيقة أساسية. ذلك أّن الحوار األطلسي المتوسطي يفتقر 

( على سبيل المثال، وسيمثل وجود هذا األمر دون شك PFPتوجد بالنسبة لمبادرة الشراكة والسالم )

ا على األساسية األولى لعالقة أفضل مع بلدان جنوب المتوسط. كما أّنه سيضفي طابًعا أوثق نوعيً  ةالقاعد

تعاون العسكري إلى تطوير في نوعية العمليات العسكرية المنّسقة سينبغي تمتين ال ،االتفاقية الموجود حالًيا

بين جيوش الحلف، وجيوش البلدان التي ال تنتمي إلى الحلف، هذه العمليات المنّسقة تعتبر من وجهة 

 1نظر اللجنة العسكرية موضوًعا ذات أهمية خاصة.

ة لجيوش الحلف وقد أثبتت اشتراك عساكر من مصر، األردن، المغرب في عمليات عسكري

األطلسي بصفة جلية أّن هذا التعاون من شأنه أْن يدعم ثقة بلدان الحوار في منظمة الحلف األطلسي، 

، وما يتبعها من تخفيف الحمل على بعض وحداته العسكرية في هذه يتقّبل بامتنان مثل هذه المساندةو 

 التدخالت.    

لدان الحوار، ويمكن لالئحة العروض أْن تمتد الخاصة لكّل بلد من ب يجب مراعاة الطموحات كما

من تقديم المساندة في مراقبة الحدود وتطويق انتشار األسلحة الخفيفة مروًرا بالتعاون على مكافحة هذا 

النوع من انتهاك الحدود بعمليات التهريب ووصواًل إلى انتهاك إلى تقديم المساعدات في وضع 

ميزانيتها، ومراقبة ديمقراطية سيرها. وهكذا يكون بإمكان كل بلد اإلصالحات العسكرية عن طريق تمويل 

 أْن تختار ما يناسبها من الئحة العروض.

                                                           
 .11 ،ص ،هسفن عجرملا 1
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تكوين مجموعة عمل قارة مكّونة من الحلف األطلسي واالتحاد األوروبي ليتولى مهّمة التنسيق 

أغلب الحاالت مصالح  بين مسار برشلونة والحوار األطلسي المغاربي، ألّن في منطقة المتوسط توجد في

مشتركة بين االتحاد األوربي ومنظمة الحلف األطلسي، كالهما يدعو إلى إرساء الديمقراطية وتدعيم 

 بين البلدان، ومحاربة اإلرهاب العالمي. وفيمااالستقرار على المستوى الداخلي، 

الثاني لتكون  إيجابيات الطرفمن  حدييمكن لمبادرات الطرفين أْن تتعاضد، مستفيدة كل على 

 .استراتيجيةوحدة شراكة 

ويمكن عالوة على هذا أْن يفكر المرء في جعل الحلف األطلسي يتدخل لضمان األمن  في 

األوربي أوال يستطيع التدّخل فيها بما يعادل معاهدة برلين + معكوسة مثلما  االتحاداألماكن التي ال يريد 

ة برلين إلى استخدام طاقات الحلف األطلسي، وسيكون يستطيع االتحاد األوربي االلتجاء بحسب معاهد

 .1توسيع الحوار األطلسي ليشمل بلدان "مسار برشلونة " أمًرا ذا فائدة في هذا الصدد المضمار

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 االطالعتاريخ : الحوار، على الموقع حلف الناتو من الشراكة الجديدة إلى التدخل في األزمات العربيةأشرف محمد كشك،  -1 

 ،على الرابط االلكتروني:11/10/1121
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 يمكن الخروج باالستنتاجات التالية :الثالثاستنتاجات الفصل 

 الحوار األطلسي يمس قضايا سياسية.•

 ندوات ،كانت لقاءات الباردة،منطقة غرب المتوسط منذ نهاية الخرب  شهدتها يتأن الحوارات األمنية ال•

 وبين منظمة حلف شمال األطلسي. ،وبين وحدات سياسية ،مجموعة رسمية وغير رسمية نبي رحوا

 .واالستقرارالحوار المتوسطي أطلق من أجل تحقيق األمن والسالم •

من أجل تحقيق فوائد متبادلة ومشتركة بين دول الحلف أن مبادرة اسطنبول ساهمت في خلق جو تعاون •

 والدول الراغبة في االنضمام.

 .جهود الدولية إلعادة بناء الدولةإلى ال ستظل بحاجةفليبيا  ،القذافيأيضا أن األزمة الليبية بسقوط نظام و •
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          خاتمة ال

كتكامل أمني أوروبي عبر شبكة مؤسسات أمنية على  رتعتب ديدة بين ضفتي المتوسطالج األمنيةالبيئة إن 

يفته مع وظ األوروبي األمنيزال يمثل محور  والذي ال ،"األطلسي"حلف شمال  وأكبر قوةرأسها أعتى 

دارةالسالم، في دعم  ودوره الحديث ،األساسية في الدفاع الجماعي  مقابل جنوب مجّزأ مشتت األزمات، وا 

اسة الخارجية تحكمها مبادئ السي ةأور وأطلسيأمني. مما جعل منطقة المتوسط دائرة نفوذ  غيتميز بفرا 

الحتواء  األطلسياعتماده على منظمة حلف شمال  ياألوروب االتحاد ويواصل فيها ،واالمنية المشتركة

 وروأطلسية ككل.ة األواستقرار المنطق ويهدد أمنعدم االستقرار الذي قد يظهر على حدوده الجنوبية 

 وضفتي المتوسطوذلك نظرا الختالف مدركات التهديد بين دول  ،وروأطلسيوقد تطورت آليات التعاون األ

إلدراك الواحد لكل ما يهدد ا واألفكار إلىارب فيها التصورات شراكة أمنية تتق ىحوار إللترقى من مجرد 

ذلك بسبب غياب و  اال يمكن تحقيقه وروأطلسيةالدول األواقع أثبت أن بناء هوية ولكن ال استقرارها. ،أمنها

مما أوجب خلق حوارات  .مى حفاظا على مصالحها في المنطقةاإلدارة السياسية وضغوط القوى العظ

والتي تعتبر كجزء من الحراك الدولي للتعاون والشراكة في مختلف المجاالت لتحقيق األمن  أمنية

ومنتديات في شكل ندوات فقد عرف غرب المتوسط العديد من الحوارات  ونظرا ألهمية المسألة ،واالستقرار

 للمتوسط الغربي. األمنيةمع البيئة  وتعاون تتماشىتشاور وحوار  ،ومسارات

روما  إعالنعنه  والذي صدر 4990اكتوبر40المنعقد في روما يوم  5+5ولعل أبرز الحوارات نجد حوار 

أطراف منها الخمس دول مغاربية التي تمثل الضفة الجنوبية  المبادرة عشرة دول وضمت هذهالتأسيسي 

روبية التي تمثل الضفة و وليبيا. والخمس دول أ المغرب، موريتانيا، الجزائر، تونس، وهي:لغرب المتوسط 

. ويعتبر هذا المسار عن محاوالت ايطاليا، مالطا فرنسا، البرتغال، اسبانيا،الشمالية لغرب المتوسط وهي: 

هذه الدول  وزراء خارجيةبين دول غرب المتوسط. ويهدف إلى رعاية حوار فاعل بين  والحوار ما التنسيق
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 للمسائلوذلك للمساهمة في ايجاد حلول  المشترك،لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات االهتمام 

 السياسية االمنية ذات المصلحة المشتركة.

وجعل تعاونهم  ،مسألة االمن في المتوسط وعدم تجزئةية إلى تعلق الدول المشاركة بمبدأ شمولكما يشير 

 المنطقة بأسرها من أجل جعلها فضاء أمن واستقرار. والتعاون فيفي هذا الميدان ينصب في خدمة السلم 

ومن خالل مبادرة اسطنبول للتعاون حاول الحلف استغالل الخبرة المكتسبة من الحوار المتوسطي وذلك 

 الخليج العربي– الشرق األوسط – وربط المتوسطتعاون في المنطقة العربية من خالل توسيع نطاق ال

القضايا ذات االهتمام المشترك من خالل الجهود الدولية إلجراء اإلصالحات  واألخذ بعين االعتبار

هذه  والمساهمة فيالمتعلقة بالديمقراطية في بلدان المنطقة كمطلب من الحلف إلى بلدان الحوار للتعاون 

في المجال األمني المكتسبة من الشراكة من أجل  جهود التي يمكن للحلف أن يدعمها نظرا لتجربتهال

 .والحوار المتوسطيالسالم 

عن هذا االهتمام طرح  العالم، ونتجأخذت العالقات عبر المتوسط قدرا كبيرا من اهتمام الباحثين حول    

التي تملك مصالح مباشرة أو غير مباشرة في عديدة بشأن األمن من قبل األطراف  تأفكار ومبادرا

وتعدد المبادرات  بما يتماشى مع المستجدات الدولية المتسارعة والمصاحبة للتطور التكنولوجي، ،المنطقة

يؤكد على درجة التنافس والصراع بين تلك األطراف التي يعد حلف شمال األطلسي من أهمها نشاطا في 

 الفترة األخيرة.

الباردة باعتبارها المرحلة التي شهدت تطورا وتبدال مس بدرجة كبيرة المفهوم فترة الحرب    

وأنه من خالل دراستنا التحليلية لموضوع دور  وعضويته.االستراتيجي لحلف شمال األطلسي وعقيدته 

حلف شمال األطلسي في بناء األمن في غرب المتوسط تبين لنا أنه بوجود األهمية الجيوبوليتكية 

وبوجود المصالح والتنافس على منطقة  تمكن الحلف األطلسي بالبحث عن طرق لبناء األمن،للمتوسط 

 النفوذ هذه استوجب تدخل الناتو لحمايتها.

شمال األطلسي في غرب المتوسط مرتبط أكثر بازدياد حدة التهديدات األمنية على الدول  وتدخل حلف   

 والمساهمة في إرساء االستقرار واألمن هها المنطقة،لكونه يسعى إلى مجابهة هذه التحديات التي تواج
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وكذلك تفادي حاالت سوء التفاهم الناجمة عن تأويالت خاطئة للنوايا  حاورتحسين عوامل التو فيها،

 والطموحات المحتملة لمنظمة الحلف األطلسي في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط.
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