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منعرج حاسـ في مسار العبلقات الدولية عموما،  "2001سبتمبر 11"أحداث تعتبر 

ف أمكف القوؿ، فيذا الحدث يمثؿ منعطًفا عريضا في  في المنطؽ األمني بصفة خاصة، وا 
الواقع األمني الدولي عامة وفي العبلقات الدولية خصوصا، إذ أفَّ الظاىرة األمنية كانت 

بلقات الدولية مف جية، بحكـ ارتباطيا ومازالت إلى يومنا ىذا ُتمّثؿ أحد أىـ أعمدة نظرية الع
باألمن القومي، السيادة الوطنية،   الظواىر )اإلرىاب، اإلرىاب الدولي، النزاعات العرقية، 

القوة واإلستراتيجية، ...إلخ (، وارتباطيا كذلؾ بمفاىيـ  انتشار أسمحة الدمار الشامل
...  ية أو اإلطار الديبموماسيالمصالحة الوطنية، األىداف الجيوسياسية ،السياسة الخارج

 إلخ، كميا وحدات في نظاـ شامؿ ىو النظاـ العالمي.

العنصر األكثر حساسية سواء مف زاوية نظرية أو  -الظاىرة  األمنية-وىي كذلؾ 
ذا حاولنا تسبيؽ الظاىرة األمنية عمى العبلقات الدولية  مف زاوية تطبيقية ) أرض الواقع ( وا 

ي شأنو شأف العبلقات الدولية مف حيث الصبغة الدولية، ولكف إف لـز فؤلفَّ الموضوع األمن
الحاؿ تقديـ تفسير تاريخي في ىذا الشأف فإنو مف الضروري إعطاء أىمية كبرى لما ىو 

حاليا وتفادي اإلنغماس في التنظير التاريخي القديـ الذي  المعبة الدوليةحاصؿ في مضمار 
 آخر لو صبغة تاريخية أكثر دقة. ىو مف شأف فقياء ومختصيف في مجاؿ 

إلى مرحمة  التفكير الفمسفي التقميديمف مرحمة يسيطر عمييا  المجتمع الدوليانتقؿ 
، مف مرحمة كاف ينظر فييا الدراسات واإلفتراضات العمميةأكثر تفتحا وتوسُّعا مف حيث 

ستعمؿ فييا مفاىيـ لمظاىرة الدولية بزاوية ضّيقة مف حيث المفاىيـ ودوائر البحث في مرحمة اُ 
ُاستحدث فييا جوانب عديدة حتى دخؿ المجتمع الدولي في إطار مفاىيمي  واسعة ومتفرعة،
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مفيوم إجتماعي  أكثر شمولية، وأكثر تقارب في وحداتو أيضا، بمعنى آخر تمخص في
 .عالمي

 ولكف وبحكـ تميُّز الفكر السياسي عامة بالتراكمية مثمو مثؿ أّي مجاؿ فكري آخر فإفّ 
الدراسات المتمحورة حوؿ موضوع األمف الدولي تضافرت إلى مخابر الفكر السياسي عامة، 
والتنظير في العبلقات الدولية خاصة، مأّكدًة أّنيا ستحمؿ الجديد مف الناحية العممية طالما 

أحداث العالـ يستمر في التغّير توازيا مع األحداث الدولية، وبذكر األحداث الدولية فإّف 
المجتمع الدولي في  اكانت أول األعراض لمرض عضال طالم 2001ىاب الدولي اإلر 

، أثَّر بدرجة كبيرة عمى منطقة الشرؽ األوسط، ىذا المرض لـ يستطع فقياء  21القرن 
األمف الدولي و خبراء العبلقات الدولية تشخيصو، إال أّف الواليات المتحدة األمريكية ودوؿ 
غربية أخرى كفواعؿ دولية محتكة أبت إاّل أف ُتؤسس مخبرا أو مخابرا لتمحيص ىذه الظاىرة 

 "الغربي األمريكي". واستحدثت ُأطر نظرية لدراستيا وتفسيرىا بمنظورىا  بتجربتيا الخاصة ،

وداخمية مباشرة وغير مباشرة  بؤرة صراعات دولية األوسط أصبحت منطقة الشرؽ
.نتيجة عوامؿ متغيرة مف منطؽ غربي أمريكي إلى منطؽ أروبي تارة، أو منطؽ شرقي 

زمة غياب لألمن حاّدة، اإلرىاب، أروسي تارة أخرى، أدخؿ دوؿ )الشرؽ األوسط( في 
 اإٍلرىاب الدولي، التسابق نحو التسمح، النزاعات العرقية، النزاعات الداخمية في المنطقة

غياب )بيف الدوؿ  الشرؽ أوسطية (، كميا عوامؿ أّثرت عمى عدـ استقرار المنطقة، مع 
تارة أخرى  تزامات الدوليةاإلل، وعدـ الرضوخ أماـ القوانيف الدولية والضوابط األمنية أحيانا

، (مجمس األمنفي خصوص مسألة الضوابط األمنية التي تؤطرىا ىيئة األمـ المتحدة ) 
مما جعؿ األمور أكثر تصعبا، وجعؿ العديد مف الدوؿ الفاعمة في العبلقات الدولية  ...إلخ.

وسط ، أصبحت فيو منطقة الشرؽ األسياسية حادة لعبة جيو استراتيجية وجيوتدخؿ في 
في فترات الحقة،  العبين دوليين آخرينمضمارا لمتنافس، ُفتحت األبواب فيو لممشاركة أماـ 
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معطيات وأىداف معينة تسطرىا إال أّف قوانيف المعبة كانت تتغير مف فترة ألخرى بناءا عمى 
 .القوى الكبرى

معضمة في ىذا الحّيز بالتحديد استقر منطؽ البلأمف وأصبح الشرؽ األوسط في 
 لماذا ؟ استحاؿ تفكيكيا.  أمنية

 مبررات اختيار الموضوع :(2

مجموعة مف األسباب والدوافع وراء اختيار ىذا الموضوع حيث أدرجناىا في  إجماؿيمكف 
 اتجاىيف :

 : مبررات موضوعية 
وانعكاساتيا عمى مفيـو  2001سبتمبر  11حالة العبلقات الدولية بعد أحداث  -1

، وجيو استراتيجية، أّدت إلى متغيرات جيو سياسيةأدى إلى ظيور األمف، مما 
صعود تيديدات كانت كامنة و أخرى حديثة استنفرت الفواعؿ المحمية واإلقميمية 

 والدولية، سياسييف وأكاديمييف.
ارتباط الموضوع باإلرىاب، والذي يمثؿ تيديدا لؤلمف الدولي والمحمي، مما أدى  -2

وحدات الدولية بصفة خاصة والمنظومة إلى حالة عدـ اإلستقرار عمى مستوى ال
 الدولية بصفة عامة.

كوف منطقة الشرؽ األوسط فضاء صراع، ومتأثر بالّرىانات جيو سياسية، وجيو  -3
 استراتيجية، نظرا الرتباطيا باإلرىاب.

 : مبررات ذاتية 
شكؿ لنا موضوع المعضمة األمنية اىتماما خاصا، مف خبلؿ ما تطرقنا إليو  -1

 جاءت الفكرة الختيار الموضوع كبحث.كطمبة، ومف ىنا 



 مقدمة
 
 
 

 

 

11 

 رغبتنا في فيـ القضايا األمنية عامة، والمعضمة األمنية خاصة. -2
رغبة كذلؾ في فيـ وتسميط الضوء عمى الواقع األمني في منطقة الشرؽ األوسط  -3

 .2001سبتمبر  11خاصة التطورات التي حدثت فييا بعد أحداث 

 (أدبيات الدراسة:3

استفدنا منو  الرحيـ محبوب، "واقع جيوسياسي جديد في الشرؽ األوسط"،. عبد الحفيظ عبد 1
 في ما يحص الميكانيزمات الجيوسياسية في منطقة الشرؽ األوسط خاصة حالة الصراع.

.محمد سيد أحمد الميّسر، "زلزاؿ الحادي عشر مف سبتمبر وتوابعو الفكرية"، وجدنا فيو ما 2
 ولي بعد ظاىرة  اإلرىاب الولي المروع.يخص التغيرات الجذرية ي النظاـ الد

3. Ken Booth, « Theory of world Security » : 

 .21مف فترة الحرب الباردة إلى بداية القرف  وجدنا األفكار العامة حوؿ األمف

4.Barri Buzan, « New Paterns of Global Security in the Twenty first 
Century ». 

 .21حوؿ األمف في القرف وجدنا المعالـ العامة 

 إشكالية الدراسة :(4

نظرا لكوف المعضمة األمنية نتيجة لحالة الصراع ، وعدـ الثقة بيف الوحدات الدولية، 
خاصة بعد تنامي وتزايد اإلرىاب الدولي، وانعكاساتو عمى األمف الدولي عامة والشرؽ أوسطي 

 خاصة.
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 تـ صياغة اإلشكالية التالية : وبناء عمى ذلؾ،
 11ما ىي ُأطر المعضمة األمنية، وما مدى ارتباطيا بالشرق األوسط بعد أحداث 

 ؟  2001سبتمبر 

 والتي تتفرع منيا التساؤالت الفرعية التالية :
 ؟ 2001سبتمبر  11ما ىو سياؽ المعضمة األمنية بعد أحداث  -1
أـ ىؿ يمكف اعتبار حالة البلأمف في الشرؽ األوسط راجع إلى اعتبارات داخمية  -2

 خارجية، أو مرىوف بالحسابات الجيو سياسية وجيو استراتيجية لممنطقة.
 ما مدى ارتباط منطقة الشرؽ األوسط باإلرىاب ؟ -3

 : حدود اإلشكالية(5

 : الحدود الزمانية 
، والذي  2001سبتمبر  11يستعرض البحث أبعاد المعضمة األمنية بعد أحداث 

المتحدة األمريكية، حيث فتحت المجاؿ إلى تزامف مع اليجمات اإلرىابية مع الواليات 
مراجعة النظر في الفكر اإلستراتيجي األمريكي، نظرا الرتباط التيديدات باألمف القومي 
لمواليات المتحدة األمريكية والذي أّثر عمى إدارة بوش اإلبف باتخاذ إجراءات أمنية جديدة، 

عمى العراؽ في عيد الرئيس  إبتداءا بالحرب عمى اإلرىاب في أفغانساتاف إلى الحرب
 .2003صداـ حسيف سنة 

إبتداءا مف ثورة  األوسطكما تزامف البحث مع الحراؾ السياسي العربي في الشرؽ 
إلى األزمة السورية الراىنة، حيث تزامف ىذا الحراؾ  2010الياسميف في تونس سنة 

 السياسي، بفترة حكـ أوباما في الواليات المتحدة األمريكية.
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 ود الجغرافية: الحد 
سنركز في دراستنا عمى المجاؿ الجغرافي في الشرؽ األوسطي، نظرا لحالة البلأمف 

 التي تسود المنطقة.

 فرضيات الدراسة :(6

لئلجابة عمى اإلشكالية المحورية، ومجموعة التساؤالت الناجمة عنيا نقوـ بصياغة 
 الفرضيات التالية :

 بالشرؽ األوسط .اإلرىاب كتيديد أمني دولي مرتبط  -1
الموقع اإلستراتيجي لمشرؽ األوسط، مما جعؿ خضوع المنطقة إلى اعتبارات جيو  -2

سياسية، وجيو استراتيجية تيدد أمف واستقرار المنطقة بصفة خاصة، واإلستقرار 
 الدولي بصفة عامة.

عدـ الثقة في المجاؿ األمني بيف الوحدات الدولية، واعتماد كؿ طرؼ عمى الذات في  -3
 يؽ أمنو واستقراره كسبب لممعضمة األمنية .تحق

 أسمحة الدمار الشامؿ، والسباؽ نحو التسمح بيف الدوؿ. -4

 اإلطار المنيجي :(7

ال يمكف أف يستغني أيُّ بحث عممي أكاديمي مف منيجية، و لذلؾ اتبعنا أكثر مناىج 
 مبلئمة لدراستنا ىذه، والمتمثمة فيما يمي:

 أوال : المناىج :
يعتبر المنيج التاريخي الطريؽ الذي يتبعو الباحث في جمع معموماتو : التاريخيالمنيج -1

وفي  وفي فحصيا ونقدىا وتحميميا والتأكد مف صحتيا، عف األحداث والحقائؽ الماضية،
واستخبلص النتائج العامة منيا والتي ال تقؼ فائدتيا عمى  عرضيا وترتيبيا وتفسيرىا،
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عداه إلى المساعدة في تفسير األحداث والمشاكؿ فيـ أحداث الماضي فحسب بؿ تت
حيث اعتمدنا عمى ىذا المنيج لتتبع (   1)الجارية وفي توجيو التخطيط بالنسبة لممستقبؿ. 

 2001سبتمبر  11تداعيات التحوالت والتغيرات الدولية، والتي ميَّزت سياؽ أحداث 
لية ومتابعة تطوراتو إقميميا كذا التحوؿ الذي حدث عمى مستوى العبلقات الدو و وتحميميا، 

 ودوليا.
وظؼ المدخؿ لقيمتو العممية في المعالجة ، سواء تعمؽ األمر  :المنيج المقارن -2

، أو في مقارنة سياؽ و  2001سبتمبر  11بالتحوؿ والتطور في مفيـو األمف بعد 
 اتجاه المعضمة األمنية، بيف الوحدات الدولية المتنافسة عمى تحقيؽ األمف.

: " يقـو منيج دراسة الحالة، عمى أساس التعمؽ في دراسة مرحمة منيج دراسة الحالة -3
وذلؾ بقصد الوصوؿ  اسة جميع المراحؿ التي مرَّت بيا،معينة مف تاريخ الوحدة أو در 

وعميو ( 2)إلى تعميمات عممية متعمقة بالوحدة المدروسة وبغيرىا مف الوحدات المشابية."
ألمنية بعد دراستنا لمتعمؽ في السياؽ التاريخي لممعضمة انستخدـ ىذا المنيج في 

مية متعمقة بمفيـو ، مف أجؿ التوصؿ إلى تعميمات عم2001سبتمبر  11أحداث 
 .األمف والحدث
 ثانيا :اإلقترابات: 

يعرؼ "ريتشارد سنايدر" عممية إتخاذ القرارات بأّنيا : "العممية إقتراب صناعة القرار :-1
ر محدد مف بيف بدائؿ عدَّة يجري تعريفيا إجتماعيا، وذلؾ بيدؼ التي ينتج عنيا قرا

                                                           

 ( 2009الجزائر: ديواف المطبوعات الجامعية ،) 5، ط  مناىج البحث العممي و طرق إعداد البحوثعمار بوحوش ،  (1)
 .107.ص
الجزائر : ب.د.ف ) 5،طالمنيجية في التحميل السياسي  ،المفاىيم ،المناىج ،اإلقترابات و األدوات محمد شمبي،  (2)
  72.ص (2007،
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حيث سنستخدـ ىذا ( 1)التوصؿ مستقببل إلى وضع معيف كما يتخيمو واضعو القرارات "
اإلقتراب في تحميؿ السموؾ الدولي الناجـ مف القادة والسياسي في مراكز صناعة القرار 

 دولية.عمى مستوى وحدات النظاـ الدولي والمنظومة ال
الوظيفة لدى "ألموند" تمثؿ :" مجموعة األنشطة الضرورية اإلقتراب الوظيفي البنائي:   -2

كوف أفَّ النظاـ الدولي شبيو  (2)التي يعد إنجازىا ضروريا لبقاء النظاـ واستمراره ككؿ."
مف معالجة الوظائؼ التي يقـو بيا كؿ طرؼ دولي  االقتراببالكائف الحي سيمكننا ىذا 

 .واالستقرارداخؿ ىذا النظاـ الدولي لتحقيؽ األمف 

 اإلطار النظري :(8
 وقد اعتمدنا عمى مجموعة مف النظريات و المتمثمة فيما يمي :

 " : ىي نظرية كبرى في العبلقات الدولية، تحّمؿ العبلقات الدولية مف النظرية الواقعية
لمصالح الوطنية لمدوؿ، وتحدد مضموف ىذه المصمحة في القوة، الدوؿ تسعى منظور ا

لئلحتفاظ بقوتيا وزيادتيا مف خبلؿ تفاعميا مع وحدات النظاـ الدولي عبر سياستيا 
 ( 3)الخارجية."

لذلؾ يمكننا عف طريؽ ىذه النظرية تحديد أسباب المعضمة األمنية مف منظور  
والقوة اتجاه منطقة الشرؽ األوسط نتيجة التنافس  المصالح الوطنية لمدوؿ،

 اإلستراتيجي عمى المنطقة بيف وحدات النظاـ الدولي لمحفاظ عمى مصالحيا.
   : )تستخدـ نظرية المباراة في دراسة المسائؿ نظرية المَّعب )المباراة

اإلستراتيجية المتعمقة بالمنافسة والصراع مع المكاسب، فيي أسموب منطقي 
                                                           

.175( نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص 1( 

  .نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،نفس الصفحة ( 2)
:مكتبة شركة كاظمة للنشر و الترجمة جٌمس دورقً ، روبرت بالتسفراق ، النظرٌات فً العالقات الدولٌة ، )الكوٌت  (3)

 . 307( ص.1985و التوزٌع ،
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يستخدمو رجؿ السياسة أو الفاعؿ السياسي ، مف أجؿ تحقيؽ المكاسب ورياضي 
 (1)وتجنب الخسائر .

 اإلطار المفاىيمي :(9
يستوجب عمى الباحث القياـ بضبط المصطمحات الرئيسية، التي يحتوي عمييا 
موضوع البحث، قبؿ الشروع في بحثو ، وقد تطرقنا إلى مفيوـ األمف والمعضمة 

 ، الشرؽ األوسط ، نظرا الرتباطيـ بموضوعنا. 2001سبتمبر  11األمنية، أحداث 
: إفَّ "األمف" ليس مف المفاىيـ السيمة تعريفيا، وليس مف المفاىيـ مفيوم األمن  -1

نَّو مف الصعب إعطاء تعريؼ محدد لما تعنيو كممة  المتفؽ عمييا بصورة عامة، وا 
تي تفتقر إلى تعريؼ محدد "األمف" شأنيا في ذلؾ شأف كثير مف الكممات المتداولة ال

أنَّو  ( Barry Buzan)ليا يمكف تقديره بشكؿ قاطع، وفي ذلؾ يرى باري بوزاف 
معقد، و ينبغي لتعريفو اإلحاطة بثبلثة أمور عمى األقؿ، بدءا بالسياؽ السياسي 
، ومرورا باألبعاد المختمفة لو وانتياء بالغموض واإلختبلؼ الذي يرتبط بو عند  لممفيـو

 (2)في العبلقات الدولية. تطبيقو
ؿ مف استخدـ مصطمح  (John Herz: يعتبر جوف ىرز المعضمة األمنية  -2 ( أوَّ

ـ 1951المعضمة األمنية في كتابو "السياسية الواقعية والسياسة المثالية" سنة 
Polical realism and Political idealism  وفي نفس الفترة وصؼ المؤرخ

( نفس الوضع في كتابو التاريخ Herbert Butterfieldالبريطاني ىربرت بترفيمد)
بمصطمح حالة صعبة والمعضمة المعقدة ،"  "History and Humanاإلنساف "و 

Situation extrêmement difficile et dilemme inextricable" 
                                                           

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ( 1)
w.w.w.fr.wikipedia.org.dilemme de la sécurité -  عمى الساعة  2016فيفري  14تـ التطمع عميو يـو ،

09.302  
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: ىو مفيـو يستخدـ في نظريات العبلقات الدولية، حيث فالمعضمة األمنية 
مضاعفة قوتيا العسكرية، مف أجؿ ضماف أمنيا، والذي يمثؿ  أفَّ الدولة تمجأ إلى

تيديدا لدولة أخرى، وبدورىا ستضاعؼ قدراتيا العسكرية، مما يؤدي إلى زيادة مستوى 
التوترات والنزاعات الدولية، مما يعني أف كؿ دولة ستمجأ إلى تقوية قدراتيا األمنية، 

 اـ والذي يمثؿ تيديدا عمييا.وتساىـ في نفس الوقت في رفع مستوى البلأمف الع
كما يمكف أف تؤدي المعضمة األمنية إلى السباؽ نحو التسمح، حيث يمثؿ 

  (1)الحد مف إنتشار أسمحة الدمار الشامؿ خبلؿ الحرب الباردة أحسف مثاؿ عمى ذلؾ.
) أو  2001سبتمبر  11: اعتداءات  م 2001سبتمبر  11مفيوم أحداث  -3

( ، ىي أربعة 2001سبتمبر  11في اإلنقميزية، أو كما يطمؽ عمييا عامة  11/09
( اعتداءات انتحارية حدثت في نفس اليـو في الواليات المتحدة األمريكية، مع 4)

فارؽ ببعض الساعات بينيا، وكانت ىذه االعتداءات منفذة مف طرؼ أفراد الجياد 
 1977ييف "القاعدة" استيدفت عمارات رمزية في شماؿ الببلد حيث خمفت اإلسبلم

( طائرات، 4إرىابي بالتحكـ في أربعة ) 19مصاب، حيث قاـ  6291ضحية، و
 Norld Radeحيث استطاعوا تغيير مسارىا، وتـ تصويب طائرتيف إلى بناية 

Center مقر وزارة الدفاع  في "منطاف" بمدينة نيويورؾ، والثالثة مع بناية البنتاغوف
في بنيسيمفني  Shanksvilleاألمريكي في واشنطف، وعمى شانكس بيؿ 

Pennsylvané   ـ، االعتداءات األكثر  2001سبتمبر  11، وتعتبر اعتداءات
 تقتيبل التي عرفيا العالـ منذ بداية التاريخ.

الـ، : تعد منطقة الشرؽ األوسط مف أكثر المناطؽ حساسية في الع الشرق األوسط-4
 كما أنيا تعتبر منطقة استراتيجية تتصارع عمييا القوى الكبرى في العالـ.

                                                           
1 ibid 
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"منذ بداية القرف العشريف وحتى الحرب العالمية األولى عرؼ الفكر الغربي ثبلثة 
ونركز حوؿ الدولة العثمانية، و"الشرؽ   Near Fast مصطمحات :"الشرؽ األدنى"

حيف أطمقت عبارة "الشرؽ األوسط"  وتركز حوؿ الصيف، في Far Eastاألقصى" 
Middle East "(1)لمداللة عمى المنطقة الواقعة بينيا. 

كما يحدد مجمد "الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا" الذي يصدر سنويا في لندف بأنَّيا  
يراف وقبرص ومنطقة اليبلؿ ............وفمسطيف، شبو الجزيرة العربية   تشمؿ : تركيا وا 

وكذا الجزائر، ويعد ألفرد ماىاف أوؿ مف  ليبيا وأفغانستاف، تونس والمغرب،ومصر والسوداف، 
 (2) .1902استخدـ عبارة الشرؽ األوسط عاـ 

 صعوبات الدراسة :( 10
ال يوجد أيُّ عمؿ يقـو بو الباحث بعيدا عف الصعوبات و المعوقات قد تكوف منيجية أو 

 نيا :تقنية ...وفي موضوعنا ىذا صادفنا عدَّة عراقيؿ م
نسبية مفيـو األمف، وتعقيداتو أدَّت إلى صعوبة تحديد المتغيرات والتحوالت في  -

 العبلقات الدولية.
 االعتمادنقص الكتب التي تتناوؿ المعضمة األمنية في الشرؽ األوسط ما أجبرنا عمى  -

 وكذا دراسات وتقارير مراكز البحوث. أكثر عمى المقاالت والمجاالت والدوريات،
استمرارية الصراع في الشرؽ األوسط مما يؤدي إلى التغير في المواقؼ واألحداث  -

 مف فترة إلى أخرى.
 
 

                                                           

،) األردف :دار وائؿ لمنشر و التوزيع  الشرق األوسطاإلستراتيجية األمريكية في السمطاف ،  جماؿ مصطفى عبد اهلل ( 1)
 .27( ، ص . 2002، 
 .28نفس المرجع اآلنؼ الذكر ، ص  ( 2)
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 تقسيم الدراسة:(11

 11 أحداث بعدفي الشرؽ األوسط  لقد قمنا بمعالجة موضوع المعضمة األمنية 
 مى الشرؽ األوسط، وفقا لئلشكالية والفرضيات المطروحة.وتداعياتيا ع 2001 سبتمبر

تطرقنا فيو إلى  وخاتمة، أما الفصؿ األوؿ، فمقدفصميف البحث إلى مقدمة  قمنا بتقسيـ
اإلطار المفاىيمي والنظري لممعضمة األمنية عامة، حيث قسمناه إلى ثبلث مباحث، األوؿ 
عرضنا فيو التطور التاريخي لمدراسات األمنية، الثاني عرضنا فيو المعضمة األمنية ضمف 

ونظرية األمننة، أما المبحث الثالث فمقد خصصناه لممقاربات األمنية المنظور الواقعي 
 الجديدة لممعضمة األمنية عامة.

أما الفصؿ فمقد أدرجنا فيو كؿ ما ىو ضروري لئلحاطة باإلطارات الفعمي لممعضمة 
ولقد قسمناه إلى ثبلث  2001سبتمبر  11األمنية في منطقة الشرؽ األوسط بعد أحداث 

األوؿ قمنا فيو بتوضيح التحوؿ االستراتيجي في العبلقات الدولية وتداعياتو مباحث كذلؾ، 
عمى الشرؽ األوسط، وفي المبحث الثاني عرضنا التفاعبلت األمنية في الشرؽ األوسط 
وتأثيرىا عمى أمف المنطقة، أما المبحث الثالث فمقد خمصنا فيو إلى أىـ التيديدات األمنية 

 ألوسط.المرضية في منطقة الشرؽ ا

 وفي األخير قدمنا خاتمة تفاؤال أننا قمنا بتوضيح معالـ دراستنا المتواضعة.
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 اإلطار المفاىيمي:

 :األمن 

ّنو مف الّصعب إعطاء تعريؼ ليس "األمف" مف  المفاىيـ السيمة تعريفيا، عامة، وا 
محّدد لما تعنيو كممة "األمف"، شأنيا في ذلؾ شأف الكثير مف الكممات المتداولة التي تفتقر 

 إلى تعريؼ محّدد يمكف تقديره بشكؿ قاطع.

أمور  وفي ذلؾ يرى "باري بوزاف" أنو مفيـو معّقد، وينبغي لتعريفو اإلحاطة بثبلثة 
عمى األقؿ، بدًءا بالسياؽ السياسي لممفيوـ ومروًرا باألبعاد المختمفة لو، وانتياء بالغموض 

 .1واالختبلؼ الذي يرتبط بو عند تطبيقو في العبلقات الدولية

ىذا وقد تناولت الدراسات والمعاجـ المغوية العربية واإلنجميزية كممة "األمف" فعّدتو  
النتفاء الخطر، ويتعّمؽ استخداميا عادة بالتحّرر  لمخوؼ، مساوًيامرادفا لمطمأنينة، نقيضا 

مف الخطر أو مف الخوؼ، وىذه مفردات ليست مترادفة، ومدلوؿ كؿ منيا يختمؼ عف 
" بأّنو Booth and Wheelerاآلخر، فعممية التحّرر تمؾ وصفيا كّؿ مف "بوث" و"ويمر" "

ستقّر إاّل إذا امتنعوا عف حرماف اآلخريف ال يمكف لؤلفراد والمجموعات تحقيؽ األمف الم»
 منو، ويتحّقؽ ذلؾ إذا نظرنا إلى األمف عمى أنو عممية تحّرر.

ارتبط مفيوـ األمف في دراسات السياسة الدولية، تقميديا، بمفيوـ الدولة التي تمثؿ  
فقد مّيز  الوحدة الرئيسية في سياؽ النظاـ الدولي، حيث اعتُِبر األمف أحد أسباب نشأة الدولة،

"توماس ىوبر" بيف حالة المجتمع وحالة الطبيعة، واعتبر أف األفراد في النظاـ الداخمي 
يعيشوف "حالة المجتمع" بينما الدولة في نظاـ المجتمع الدولي فتعيش حالة الطبيعة، والبحث 

                                                           
)دراسة نظرٌة فً المفاهٌم واألطر(، "مفهوم األمن: مستوياته وصيغته وتهديداته" سلٌمان عبد هللا المحربً،،  - 1

 . 10-09المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة، الكوٌت، ص ص 
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عف األمف دفع البشر إلى اإلنخراط في مجتمعات مف خبلؿ "عقد اجتماعي" تتخمى بموجبو 
" أف ىذه السمطة المركزية Hobbesحريتيا لصالح سمطة مركزية مشتركة. ويعتقد " عف

 . 1)الدولة( قد أنشئت مف أجؿ حماية الشعب ضد العدواف الخارجي

ومف السمات التي يتصؼ بيا مفيـو "األمف": سمة التغّير فيو حقيقة متغّيرة تبعا  
جية، فيو ليس مفيوما جامًدا، بؿ ىو لظروؼ الزماف والمكاف، وفقا العتبارات داخمية وخار 

مفيـو ديناميكي يتطور بتطّور الظروؼ ويرتبط ارتباًطا وثيًقا باألوضاع والمعطيات والعوامؿ 
)ديناميكية( ال تّتصؼ بالجمود  المحمية واإلقميمية والدولية، فاألمف حالة حركية مرّكبة

 )اإلستاتيكية(.

ىيـ الرّكبة، حيث يجمع في مضامينو معاني يتمّيز األمف أيضا بكونو نوعا مف المفا 
عّدة، تتصؼ بالغموض والوضوح، والحقيقة والتضميؿ، فيناؾ مفيـو ضّيؽ وآخر واسع 

( في األمف الضيؽ أو في Zdigniew Bazezinskiلؤلمف، يقوؿ "زبينو برززنسكي" )
المفيـو الضيؽ حيف قاـ باختزاؿ العديد مف السمطات والتي تسعى إلى تحقيؽ األمف حيث 

الدولة واألفراد في أجيزة اإلستخبارات القومية، وفي ذلؾ يقوؿ طالب بتركيز ميمة تأميف 
القدرات  سيكوف الوضع األمني مثمًرا أكثر إذا انطوى عمى التزاـ تنظيمي ومالي بتحسيف»

 .2«(Capacité de trenseignementاإلستخبارية القومية )

كما أف ىناؾ أنواع أخرى مف المفاىيـ التي تندرج ضمف المفيـو العاـ لؤلمف، فيناؾ  
(، Soft Security( والذي يقابمو األمف الناعـ )Hard Securityما يسمى باألمف الخشف )

االجتماعي، األمف المجتمعي، األمف البيئي، وىي كما أف ىناؾ األمف االقتصادي، األمف 
 ." في الدراسات األمنيةBarri Buzanمف اإلضافات التي قّدميا "

                                                           
 .10ص مرجع سابق،عبد هللا الحربً،  - 1

11ص ،المرجع نفسه - 2  



  لممعضمة األمنية اإلطار المفاىيمي والنظري                الفصل األول:       
 
 

 

 

23 

 المعضمة ( األمنيةSecurity Dilmma:) 

يرتكز ىذا المفيوـ عمى فرضية أف األمف حالة تتنافس الدوؿ عمى تحقيقيا، وفي 
تأميف النظاـ، يتعّيف عمى الدوؿ أف تيتـّ كنؼ نظاـ عالمي فوضوي ال سمطة فيو قادرة عمى 

بجيودىا الخاصة التي توفر ليا الحماية، وفي إطار مسعاىا لتأميف ذلؾ، نجدىا تكتسب قوة 
أكثر فأكثر لتكوف قادرة عمى تجّنب أثر قوة الدوؿ األخرى، وىذا بدوره يجعؿ مف اآلخريف 

أسوء، وبما أنو ما مف دولة أقؿ إحساًسا باألماف، ويدفع بيـ لتحضير أنفسيـ لما ىو 
باستطاعتيا أف تشعر باألماف الكامؿ في عالـ مف الدوؿ المتنافسة، فإف التنافس سيكوف 
حتمًيا وتكوف النتيجة دوامة متصاعدة مف انعداـ األمف بيف الدوؿ. تصؼ معضمة األمف 

األخرى فتؤدي ظرًفا تبدو فيو الجيود لتحسيف األمف القومي كما لو أنيا أعماؿ ميددة لمدوؿ 
بالتالي إلى خطوات عسكرية مضادة، وىذا بدوره قد يقود إلى انحدار واضح في األمف 

 بالنسبة لمدوؿ جميًعا.

تحمؿ المعضمة األمنية واحًدا مف الخيارات الصعبة التي تواجو بعض الحكومات،  
السممية، فيذه األخيرة قادرة مف جية عمى تخفيؼ جيودىا الدفاعية بيدؼ تسييؿ العبلقات 

. وىي قادرة مف جية أخرى  والمشكمة ىنا ىي أنيا تجعؿ بمدىا أكثر ضعفا أماـ أي ىجـو
عمى نّية غير مقصودة تؤّدي إلى  عمى تقوية إجراءاتيا الدفاعية ولكف ىذا األمر قد يدؿّ 

تيديد األمف عمى المدى الطويؿ، إذ تثير شكوؾ دولية، وتقّوي الضغوط مف أجؿ خوض 
كما أشار العديد مف المعمقيف عند حديثيـ عف  . وقد تكوف النتيجة نزاًعا عسكرًياسياؽ التسّمح

 .1( والتي تمثؿ مثاال نموذجيا عف المعضمة األمنية1918-1914الحرب العالمية األولى )

                                                           
مركز الخلٌج لألبحاث، اإلماات  "المفاهيم األساسية في العالقات الدولية"،مارتن غرٌفٌش وتٌري أوكاالقهان،  - 1

  .390ص -389، ص2008المتحدة،  العربٌة
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در اإلشارة إلى أف المعضمة األمنية تنشأ أساسا مف بنية النظاـ الدولي أكثر مما وتج 
العدوانية لدى الدوؿ، يزداد ىذا األساس البنيوي حّدة بسبب الميوؿ  واياتنشأ مف الدوافع والن

المحافظة التي نفيميا لدى واضعي الخطط الدفاعية حيف يتحّضروف لؤلسوء ويركزوف عمى 
عمى نواياىـ الحسنة. أما الجيؿ والتنافس بيف مختمؼ  إعتمادىـقدرات خصوميـ بدال مف 

حصوؿ عمى األمواؿ الحكومية فإنيا قد تغذي تحميبل قطاعات القوات المسمحة مف أجؿ ال
يعتمد عمى أسوء الحاالت، وبينما يجب النظر إلى بنية النظاـ الدولي عمى أنيا شرط مسبؽ 
أساسي في المعضمة األمنية، إال أف حّدة ىذه األخيرة ناجمة عف طبيعة القدرات العسكرية 

الدوؿ إلى اآلخريف بوصفيـ مصدر تيديد بداًل العنيفة بحّد ذاتيا وعف الدرجة التي تنظر فييا 
 . 1مف أف يكونوا حمفاء

مفيـو بنيوي تقود فيو »( المعضمة األمنية أنيا John Herzىرتز ) يعّرؼ جوف 
محاوالت الدوؿ لمّسير عمى متطّمباتيا األمنية بدافع االعتماد عمى الذات وبصرؼ النظر عف 

تعّرض دوؿ أخرى لمخطر، حيث أف كؿ طرؼ مقاصد ىذه المحاوالت، تقود إلى إزدياد 
 .2«يفّسر اإلجراءات التي يقـو بيا اآلخروف عمى أنيا تشكؿ خطرا محتمبل

في نياية القرف العشريف، ال يزاؿ اإلجماع غائبا حوؿ جدّية المعضمة األمنية  
بادؿ وبخاصة بيف الدوؿ التي تمتمؾ أسمحة نووية، مف ناحية أولى قد تبدو ظاىرة الدمار المت

المؤكد عمى أساس القدرة المضمونة عمى تسديد ضربة ثانية كما لو أنيا تجعؿ الدفاع متفوقا 
. مف ناحية ثانية مازالت ىناؾ شكوؾ حوؿ مصداقية القدرة الدفاعية التي تقدـ  عمى اليجـو

 خيارات قميمة بيف االنتحار واالستسبلـ.

                                                           

.390صمرجع سابق، مارتن غرٌفٌش، وتٌري أوكا القهان،  - 1  
2 - http//www.fr.wikipedia.org.dilemme de la sécurité 09 :30  ًعلى الساعة 14/02/2016شوهد ف   
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اية بيف القرى العظمى لمجّرد أف يقوؿ بعض الباحثيف أف المعضمة األمنية ضعيفة لمغ 
 المكاسب اإلستراتيجية واالقتصادية الناجمة عف توسيع السيطرة عمى األراضي قميمة جًدا.

 الشرق األوسط:

مصطمح الشرؽ األوسط يتداخؿ مع العديد مف المصطمحات التي يتـ تداوليا في  
المنطقة إذا ال يمكف  أدبيات العبلقات الدولية، حيث نجد صعوبة كبيرة في تحديد مفيـو

التركيز عمى جانب واحد فقط، بحكـ تعتد الجوانب التي يتـ التركيز عمييا مف قبؿ الباحثيف 
في حقؿ العبلقات الدولية، فنجد الجانب الجغرافي، كما نجد الجانب الديني والجانب 

 التاريخي...إلخ، كؿ فئة تعّرؼ مصطمح الشرؽ األوسط بخمفيات ومعطيات خاصة.

 وسائل اإلعالم:-أوال

ينظر اإلعبلـ إلى منطقة الشرؽ األوسط بنظرة مطاطية إف صّح القوؿ، بحيث وفي  
إطار الحممة اإلعبلمية لمحاربة اإلرىاب، فإف مفيـو المنطقة يمتد حينيا إلى غاية، دولتيف 

 واقعيتيف في إقميـ الكردستاف، دولة باكستاف ودولة أفغانيستاف.

( الذي يضيؼ دوؿ القوقاز Anglo-Saxonsىناؾ البعض )وبنظرة أكثر اتساًعا،  
 .1إلى الخريطة الشرؽ األوسطية )أرمينيا، أزربيجاف، جيورجيا(

أما اإلعبلـ الفرنسي فيستعمؿ مصطمح الشرؽ األوسط ومصطمح الشرؽ األدنى  
األدنى يقصد بو دوؿ شرؽ المتوسط(، تمؾ الدوؿ ىي: األردف، )لئلشارة: فمصطمح الشرؽ 

 ئيؿ، لبناف، مصر، سوريا، األراضي الفمسطينية.إسرا

 

                                                           
1 -Masri Feki, Géopolitique du moyen orient, (Le vallois-Penet : groupe vocatis), 2008, p.01. 
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 ثانيا: القادة السياسيون.

، باتت تتحدث عف ما أسمتو الشرؽ اإلدارة األمريكية، 2001سبتمبر  11مف أحداث  
 األوسط الكبير لمتعبير عف عالـ إسبلمي يمتد مف المغرب إلى أندونيسيا.

عمى الشرؽ  فستعمؿ عادة مصطمح العالـ العربي تعبيًرا داالً  أما األنظمة العربية 
األوسط، ولكف المصطمح األوؿ )العالـ العربي( ال يغطي كؿ الدوؿ الموجودة في المنطقة، 
حتى أف بعض الدوؿ العربية ال تتواجد في اإلطار الجغرافي المتعارؼ عيو لمشرؽ األوسط، 

 مثؿ: إسرائيؿ، إيراف وتركيا.

سألة تركيا والتي فرضت وجودىا في المنطقة تاريخيا ودينيا وثقافيا، وبخصوص م 
 .1فيي تميؿ أكثر إلى القارة األوروبية سياسيا وكذلؾ اقتصادًيا

 ( اإلرىابTerrorism:) 

ىو استخداـ لمعنؼ، مقصود وغير قابؿ لمتنبؤ بو، أو التيديد باستخداـ العنؼ لتحقيؽ أىداؼ 
اإلرىاب ىجمات ضّد السّواح وموظفي السفارات والطاقـ يمكف التعّرؼ عمييا، يتضّمف 

العسكري والعامميف في مجاؿ اإلغاثة وموظفي الشركات المتعددة الجنسيات. يكوف اإلرىاب  
وسيمة يستخدميا األفراد والجماعات ضد الحكومات، ويمكف أف تستخدميا وترعاىا حكومات 

 ( متميزة نسبًيا.04اع )ضد مجموعات معينة، وينقسـ اإلرىاب إلى أربع أنو 

األوؿ ىو الجريمة المنظمة العابرة لمحدود القومية، وقد تستخدـ بعض اتحادات  
المخدرات اإلرىاب لحماية مصالحيا الخاصة باليجـو عمى الحكومات واألفراد الذيف يحاولوف 

 التقميص مف نشاطاتيا وتأثيرىا.

                                                           
1 -Masri Feki, Op.cit, p.02. 
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بر أفغانستاف وليبيا والعراؽ ثبلث النوع الثاني: ىو اإلرىاب الذي ترعاه الدوؿ، تعت 
بمداف أساسية ترعى اإلرىاب العالمي لتحقيؽ مآربيا الخاصة، والنوع الثالث مف اإلرىاب ىو 

 ذي الميوؿ القومية.

أما النوع الرابع األساسي ىو اإلرىاب األيديولوجي، حيث يستخدـ اإلرىاب إّما لتغيير  
 .1نةيعم سياسة محمية معينة أو لقب حكومة

استخداـ العنؼ غير القانوني أو غير »تعرؼ الموسوعة السياسية اإلرىاب عمى أنو:  
المشروع، أو التيديد بو وبكؿ أشكالو المختمفة كاإلغتياؿ والتشويو والتعذيب والتضريب 
والنسؽ، بغية تحقيؽ ىدؼ سياسي معّيف، مثؿ كسر روح المقاومة واإللتزاـ عند األفراد، وىدـ 

الييئات والمؤسسات أو كوسيمة مف وسائؿ الحصوؿ عمى معمومات أو المعنويات عند 
 .2«أمواؿ، وبشكؿ عاـ استخداـ اإلكراه إلخضاع طرؽ مناوئ لمشيئة الجية اإلرىابية

 ( أسمحة الدمار الشاملWMD:) 

ىي منتجات جانبية مف إبتكارات عصر التكنولوجيا الحديث الداعية إلى اإلكتئاب. وىي 
إحداث أضرار وخسائر في األرواح ال مثيؿ ليا، لحسف الحظ أّدت نياية أسمحة قادرة عمى 

الحرب الباردة إلى تقميص ممموس في حجـ الذخائر النووية لدى كّؿ مف الواليات المتحدة 
وروسيا، وساعدت معاىدات كمعاىدة عدـ االنتشار النووي عمى التخفيؼ مف خطر اإلبادة 

 النووية.الشاممة بسبب أسمحة الدمار الشامؿ 

بيد أف األسمحة النووية ليست الوحيدة المسّببة لدمار شامؿ فاألسمحة الكيمياوية  
والبيولوجية تندرج في الفئة نفسيا، واآلف مع انتياء الحرب الباردة، يعتبر الكثير مف المراقبيف 

                                                           
 .42، ص41ص مرجع سابق،مارتن غرٌفش وتٌري أوكاالقهان، - 1
دراسة حالة، ظاهرة اإلرهاب، مذكرة تخرج ماجستٌر  األمن المتوسط في استراتيجية الحلف األطلسي،تبانً وهٌبة،  - 2

 .152(، ص2014غٌر منشورة، )جامعة مولود معمري: كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، 
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أف ليذه األسمحة تشكؿ خطًرا أكبر عمى األمف العالمي، فيي مف النوع المحموؿ وسيؿ 
 .1الصنع نسبيا وزىيد الكمفة، لتكوف بالتالي األسمحة المثالية بالنسبة لمدوؿ المارقة واإلرىابييف

(، وقع تقّدـ ممموس في مجاؿ تنظيـ أسمحة الدمار 1960في أواخر الستينات ) 
( دولة، بما فييا الواليات المتحدة 100الشامؿ واإلشراؼ عمييا، فقد وّقع أكثر مف مئة )

تمنع تطوير وانتاج وتخزيف األسمحة الكميائية  1972سوفياتي سابقا، معاىدة عاـ واالتحاد ال
 والبيولوجية.

 سبا( ق التسّمحArms Race:) 

ىو نزاع تنافسي بيف دولتيف أو أكثر تسعياف إلى تحسيف أمنيا، الواحدة مقابؿ األخرى مف 
الفعؿ ورّد الفعؿ، ففي خبلؿ بناء قوة عسكرية، وغالبا ما يعرؼ منطؽ سباؽ التسمح بظاىرة 

حاؿ شرعت دولة )أ( بتطوير برنامج عسكري عدواني، تتوقع دولة )ب( مجاورة ليا األسوء، 
 أي أف الدولة )أ( تحّضر الحرب. 

إف الحذر وكوف العبلقات الدولية قائمة في جّو االعتماد الكامؿ عمى الذات يفترضاف  
سكرية لتتبلءـ واتفاقات الدولة )أ(، حيث إّف أف تزيد الدولة )ب( المجاورة مف اتفاقاتيا الع

عدـ قياميا بذلؾ يجعميا عرضة لئلعتداء، إاّل أّف محاولة الدولة )ب( الحفاظ عمى توازف 
ىي زيادة القوى قد تبوء بالفشؿ، وقد ترى الدولة )أ( أف رّد فعؿ الدولة )ب( عدائي، النتيجة 

األسمحة المتوافرة لدييما أو كميتيا أو كمتييما مستوى العداء بيف الطرفيف وتصعيد في نوعية 
 مًعا، وتضاؤاًل في أمف كّؿ مف الدولتيف.

إّف جوىر سباؽ التسّمح ىو نقص الثقة بيف األطراؼ، فمع تصاعد سباؽ التسّمح تزداد  
حّدة التوّتر ويصعب التعاوف ويصبح مف الّصعب جدِّا تحقيؽ األمف، وغالبا ما تتمّوف سباقات 

                                                           
 .55مرجع سابق، صمارتن غرٌفٌش وتٌري أوكاالقهان،  - 1
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بألواف مف افتراضات أيديولوجية وسياسية، األمر الذي يضفي عمييا عنصًرا غير التسمح 
منطقي، ويعتقد عدد مف العمماء أف سباؽ التسّمح ُينّبئ باقتراب الحرب، وتمكف المفارقة في 
أف الدوؿ التي تقع في شرؾ سباؽ التسمح مف أجؿ تعزيز وضعيا األمني بالنسبة إلى 

  .1ذلؾ إلى تزعزع أمني دائـخصميا قد تنتيي مف جّراء 

  2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر: 

، في 11/09( أو أحداث 2001سبتمبر  111) 2001اعتداءات الحادي عشر مف سبتمبر 
، والتي تتمثؿ في 2001سبتمبر  11المغة اإلنجميزية، أو كما يطمؽ عمييا عامة أحداث 

 Attentatsاعتداءات انتحارية )( 04)]ىجومات إرىابية أو اعتداءات انتحارية  
Kamikase/Suicide)] ،في نفس اليوـ في الواليات المتحدة األمريكية، مع فارؽ  حدثت

زمني ضئيؿ )بعض الساعات بينيا فقط(، وكانت ىذه االعتداءات منفذة مف طرؼ أفراد 
الجماعة الجيادية اإلسبلمية "القاعدة" عمى حّد قوؿ وسائؿ اإلعبلـ بكّؿ أنواعو استيدفت 

( ضحية، 1977ية، خّمفت ما قدره )عمارات رمزية في شماؿ الواليات المتحدة األمريك
( طائرات، استطاعوا 04( إرىابي بالتحكـ في أربعة )19( مصاب، حيث قاـ )6191و)

 Word Trade)تغيير مسارىا، تـ تصويب طائرتيف عمى بناية التجارة العالمية 

Centes/Tour )في مدينة نيويورؾ (Manhatan : New-York) والثالثة عمى بناية ،
مقّر وزارة الدفاع األمريكي في واشنطف، وعمى شانكس فيؿ  (Pentagone)البنتاغوف 

(Shanks Ville)  في إقميـ بنسمفانيا(Pensylvany) وتعتبر ىذه االعتداءات األكثر ،
 . 2تقتيبل التي عرفيا العالـ

 
                                                           

 .247-245ص ص مرجع سابق، مارتن غرٌفٌش وتٌري أوكاالقهان،  - 1
2 -http//www.fr.org. Attentats du 11 septembre 2001,  على الساعة  14/02/2016تم التطلع علٌه ٌوم

10:30  
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 المبحث األول:

 التطور التاريخي لمدراسات األمنية

 المطمب األول: 

 لمدراسات األمنية. ةالذىبي الفترة

كانت الدراسات األمنية قبؿ الحرب العالمية الثانية اختصاًصا عسكرًيا استراتيحيا  
الدبموماسي، وىذا ما بحت، وكاف ذاؾ نتيجة غمبة التفكير العسكري عمى التفكير السياسي 

ظرة جعؿ الشخصيات السياسية )المدنية( في الدوؿ الكبرى في تمؾ الفترة يعيدوف تركيب الن
األمنية لمعالـ، وعنؽ مجاؿ الدراسة األمنية مف االحتكار العسكري اإلستراتيجية وتطويرىا في 
إطار عممي دبموماسي، تاريخي، أكثر منو عسكري، ليشمؿ كؿ جوانب العبلقات الدولية 

 وذلؾ فتح المجاؿ أماـ نقاط بحث جديدة كانت مغفمة قبؿ ذلؾ مثؿ:

 أسباب وقوع الحرب. -

 قادة الدوؿ قبؿ وأثناء الحرب.تحميؿ سموؾ  -

 النتائج التي تؤدي إلييا الحروب والنزاعات عبر الزمف. -

تشابؾ أو تداخؿ عوامؿ كثيرة في إطار تحميؿ العبلقات الدولية تاريخيا، خاصة ما  -
 بيف الحربيف العالميتيف.

بعد ذلؾ ظيرت دراسات عديدة تركز عمى كيفية تنظيـ مساعي الدوؿ في المسرح 
القوى والتي بدورىا ليا جانب سمبي كما  وفي حالة السمـ، اعتماًدا عمى فكرة توازف الدولي،

ليا جانب إيجابي خاصة بعد دخوؿ المجتمع الدولي في الحرب العالمية الثانية والحرب 
الباردة عمى وجو التحديد أيف ظيرت أفكار جديدة تدرس كيفية مواجية خطر السبلح النووي 
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وجيا مف مرحمة السبلح التقميدي، وىنا أصبح العالـ أماـ معضمة أمنية )عصر الذّرة( بعد خر 
والتي تتمثؿ في كيفية االنقاص مف احتماؿ حدوث حرب عالمية ثالثة أو مواجية مباشرة بيف 
المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، حيث دخمت الدوؿ المنطوية في ىذيف المعسكريف في 

ي،، ومف ىنا تظافرت الدراسات األمنية العسكرية ما أصطمح لو: إشكالية الردع النوو 
واإلستراتيجية، وكذلؾ الدراسات السياسية والسياسات الدبموماسية الدولية إلى كيفية معالجة 
ىذه المعضمة بطرؽ سميمة، وكذلؾ تكاثفت الدراسات النظرية حوؿ كيفية إعادة اإلستقرار 

اقع الدولي الذي يغمب عميو التفكير األمني الدولي، مع مراعاة اإلحتكاؾ الحساس بالو 
العنفواني وتصاعد عقمية أكتساب السبلح النووي خوفا مف احتماؿ الدخوؿ في حرب 

 .1خاطفة

في فترة الحرب الباردة سيطرت العقمية الواقعية عمى حقؿ العبلقات الدولية، حيث 
راد، وىذه الدوؿ في اعتبر الواقعيوف أف أىـ الفواعؿ في النظاـ الدولي ىـ الدوؿ وليس األف

 سعي دائـ لتحقيؽ األمف والسيادة.

فوضوي، وبما أف الفواعؿ جميعيا كانوا مشغوليف في آفاؽ الحرب داخؿ نظاـ دولي 
كاف يجب عمى كؿ طرؼ أو فاعؿ أف يعتمد عمى قدراتو العسكرية الذاتية لبموغ غايتو 
والمتمثمة في تحقيؽ أمنو، وىذا يدخؿ األمف في لعبة صفرية حيث أف جميع الفواعؿ يسعوف 
إلى بموغ أىدافيـ وحتى إف كاف ذلؾ عمى حساب أمف الفواعؿ األخرى، حيث أف ضماف 

رىوف باعتماده عمى الدفاع الذاتي، حتى ولو قاـ بعقد تحالفات أو جود وبقاء أي طرؼ م
معاىدات في إطار العبلقات الصديقة )التعاونية(، وىذا نظًرا كوف الصراع في ناىية 
المطاؼ مرتبط بقدرة الدولة عمى ردع أي تيديد،  والذي سيأخذ صيغة عسكرية في نياية 

اليجـو عمى جيرانيـ لعّدة أسباب وذلؾ لتعزيز  األمر، كما أف الفواعؿ يمكنيا أف تقدـ عمى
                                                           

1 Mariane Stone, « Security According to Buzan : A comprenhensive-security Analysis”, in. 
http:id-eradit.org, (27 Janvier 2016). 
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محيطيا اإلقميمي، وحالة الخوؼ التي يمكف أف تسود لدى جميع الدوؿ تجعؿ مف مبدأ 
اإلعتماد عمى الذات أكثر عقبلنية بالنسبة ليـ، إذ أّف تحّوؿ دولة قوية في الجوار يعتبر 

ؿ تبادر باليجـو وىذا يؤدي مصدر تيديد لدولة أخرى، ونجد في بعض الحاالت أف ىناؾ دو 
إلى تعقيد المسألة األمنية، حيث تصبح مشكمة عويصة يصعب حّميا، مما يؤّدي إلى النظر 

 .1إلى ىذه المشاكؿ األمنية عمى أنيا معضمة أمنية

( بدراسة القوة كجزء مركزي في السياسة الدولية، Hans Morgenthauقاـ ) لقد
القائمة عمى الصراع ىي الحصوؿ عمى القوة، وأف ىذه مؤكًدا أف غاية جميع السياسات 

 .2األخيرة ىدؼ كبير تسعى وراءه مختمؼ السياسات والدوافع المقّررة ألي عمؿ سياسي

( القوة بالسياسة الدولية كغاية وىدؼ لجميع Morgenthauوعميو، يمثؿ ربط )
ف الدوؿ في النظاـ الدوؿ، مرتبط بأي عمـ سياسي، يدؿ عمى أف تكريس مبدأ عدـ الثقة بي

الدولي، مما يؤدي إلى التصعيد في حالة البلأمف بيف الدوؿ نتيجة التنافس القائـ بينيا، كما 
ستزداد درجة الخوؼ عند الدولة )ب( كّمما ازدادت درجة قوة الدولة )أ(، وىذا يدخؿ في 

غ أقصى إطار العضمة األمنية، باعتبار أف الخوؼ الذي يسّببو إصرار كؿ دولة عمى بمو 
مف  درجة ممكنة مف القوة يمكف أف يؤثر عمى األمف الدولي بصفة عامة، ويعقد كذلؾ

( بخصوص John Herzاحتماؿ وجود االستقرار في وحداتو الفرعية )الدوؿ(، حيث يقوؿ )
إنيا مفيـو بنيوي تقود فيو محاوالت الدوؿ لمسير عمى متطمباتيا األمنية »المعضمة األمنية 

د عمى الذات، وبصرؼ النظر عف مقاصد ىذه المحاوالت إلى إزدياد تعّرض بدافع اإلعتما
 .3«أّيا كانت لمخطر

                                                           
 .79-78ص  ، صمرجع سابقمارتٌن غرٌفٌش، تٌري أوكالهان،  - 1
 .85ص ،المرجع نفسه - 2

3 -John Hera, the security Dilmma, « in : www.ciaonet.org. (27 janvier 2016). 

http://www.ciaonet.org/


  لممعضمة األمنية اإلطار المفاىيمي والنظري                الفصل األول:       
 
 

 

 

33 

لقد شغمت مسألة األمف ولفترة طويمة اىتماـ الكثير مف المختصيف في مجاؿ 
العبلقات الدولية، فالمفيـو التقميدي لؤلمف والذي يرتكز عمى الدولة كمؤشر أساسي لمدراسة 

 اسعة وعريضة.كاف موضوع لنقاشات و 

قامت النظرة الواقعية لؤلمف والتي تندرج ضمف مفاىيـ القوة، قامت باختزاؿ المفيـو 
المعقد  لؤلمف كمرادؼ لمقوة، والتي )النظرة الواقعية( تزامنت مع فترات الحربيف العالميتيف 

يوـ أيف كانت الدوؿ تعتبر نفسيا في سباؽ نحو تحقيؽ القوة، ويعد الحرب الباردة أصبح مف
 األمف أكثر تعقيًدا وأكثر تفّرًعا كذلؾ.

( نقبل عف ماريانا ستوف Buzan( أشار )People, States and fearفي كتابو )
(Mariana Stone أف مفيـو األمف في الدراسات السابقة كاف ضّيًقا، بحيث أضاؼ )
(Bari Buzan إلى ىذه الدراسات مفاىيـ أخرى لـ تذكر سابقا: كاألمف ) اإلقميمي، كما قاـ

بذكر مواضيع أخرى كالعوامؿ البيئية والمجتمعية لؤلمف، وتناوؿ كذلؾ ىذه المواضيع 
بمنظور متوازي مع الدراسات النيوواقعية، مركًزا بصفة كبيرة عمى التحميؿ البنائي والذي 
 استخدمو الكتشاؼ كؿ عامؿ مف العوامؿ التي يعتبرىا كوحدات جزئية لفكرة كمية )عامة(

 .1ىي: األمف

بحيث ينظر  ( واحدة مف أىـ المقاربات في الدراسات األمنية،Buzanتعتبر مقاربة )
إلى موضوع األمف مف زوايا عديدة آتيا مف الجزء وصوال إلى الكؿ، متطّرقا في نفس الوقت 
لى كيفية قياـ الشعوب والمجتمعات ببناء عبلقات أمنية  إلى الجوانب األإجتماعية لؤلمف، وا 

 ما بينيا.في

                                                           
1 -Mariane Stone, « Security According to Buzan, A comprenhensive security analyses », 
security Diseussion.papers, service 1, n°09, (spring, 2009), p.2-10. 
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كأعماؿ ذات أىمية كبيرة ومثمت قطعة مكّممة لفيـ ( Buzan)لقد برزت دراسات 
موضوع األمف وتعقيداتو، كما استعممت ىذه األطر التحميمية أو ىذه المفاىيـ في حاالت 
دراسة ظواىر جديدة في العبلقات الدولية كالحرب عمى اإلرىاب، وفي إطار المقاربة البنائية 

أىـ العوامؿ أو أىـ المؤشرات التي يجب اإلعتماد عمييا في تحميؿ موضوع يمكف معرفة 
األمف، وذلؾ بالتركيز عمى الفرد والمجتمع والوحدة التي تمثؿ القطعة الرئيسية في العبلقات 

 الدولية وىي الدولة.

 Barri( نسبة إلى )Analyse Buzanienneيمكف اعتبار التحميؿ البوزاني )

Buzan الدراسات التي تندرج ضمف المنيج التحميمي البنائي، أو أبعد مف ذلؾ، (، واحدة مف
بحيث ساىـ بدرجة كبيرة في تطوير المقاربة البنائية في تحميؿ الظاىرة األمنية، ولكف 

(Buzan )فوضوي" ليس فيو حاكـ تخضع  يؤمف بالطرح الذي يؤكد بأف النظاـ الدولي "نظاـ
 .1لو جميع الدوؿ

مجموعة مف العوامؿ (، People, states and fear)( في مؤلفو Buzanأدرج )
التي ال يمكف تجاىميا في دراسة العبلقات الدولية عامة والدراسات األمنية خاصة، وىي 
عوامؿ سياسية وعسكرية واقتصادية وبيئية ومجتمعية، كميا مميزات لمبيئة الدولية في القرف 

االعتبار مف قبؿ المختّصيف في العبلقات الدولية  (، والتي يجب أف تؤخذ بعيف20العشريف )
 واألمف الدولي، بحيث يؤثر كؿ عامؿ عمى اآلخر وعمى المجموع.

ىذا المنيج الذي يركز عمى التحميؿ الجزئي/الكمي،  يعتبر ذا أىمية كبيرة إلعطاء 
 National)( "مشكؿ األمف الوطني" Buzanفكرة واضحة حوؿ كيفية فيـ ما أطمؽ عميو )

Security Problem ،) ،ويعتبر "بوزاف" أف األمف بالنسبة لمفرد ىو بمثابة ضماف لحياتو
 ولصحتو ولحريتو.

                                                           
1 -Stone, op.cit. 
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تمؾ العوامؿ الثبلث )الحياة، الصحة والحرية( ال يمكف العيش بدونيا عمى حّد قوؿ 
(Buzan تمؾ الميكانزمات يجب أف تدرس مف زوايا عديدة بحيث التركيز عمى حقيقة أّف ،)

احد يؤثر ويتأثر باآلخر، أي أنو توجد ديناميكية تفاعمية بينيا، ولكف يمكف اعتبار كّؿ و 
 العامؿ العسكري ىو األكثر حساسية مف األخرى، لو أىمية كبيرة لتحقيؽ األمف في حدود

 .1الدولة، والتي تمجا إلى القوة في حالة تيديد مصالح الفرد )أو أمر الدولة(

ظرية نمفيـو األمف تطوًرا ممحوًظا، حيث رّكزت الخبلؿ السنوات الماضية، عرؼ 
السياسية الكبلسيكية عمى العبلقة بيف الدولة والبيئة المحيطة بيا، مركزة في نفس الوقت 

وكذلؾ السيادة واحتراـ الحدود  (Rapports de force)عمى مفاىيـ التوازف في القوى 
مكانية المقاومة  (Potentiel Militaire)الدولية، ويمكف كذلؾ اعتبرا القوة العسكرية  وا 

 .2ي عدواف عسكري خارجي كعوامؿ ميمة لقياس الوضعية األمنية ألي دولةأماـ أ

 المطمب الثاني: 

 فترة النيضة في الدراسات األمنية.

( ظيرت تطّورات جديدة في مجاؿ الّدراسات األمنية والتي 1970بعد فترة السبعينات ) 
( التي تميزت بنيضة معتبرة في كمية 1960( والستينات )1970)أعقبت مرحمة السبعينات 

البحوث حوؿ المسائؿ األمنية والتي تيـ المجتمع الدولي ككؿ والمجتمع "األكاديمي" بأخّص 
االعتبار، أما التطّورات الجديدة التي حدثت في مجاؿ البحث األكاديمي حوؿ مسألة األمف 

 ر منيا:الدولي فقد دفعت بيا أسباب عديدة نذك

                                                           
1  -Stone, op.cit. 
2 -Josef Mocila, « Enjeux et dilemmes de la sécurité nationale », in :http://id-eraAt.org. (27 
janvier 2016). 
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عمى الوثائؽ المكتوبة حوؿ المعطيات األمنية والتي أماـ *توفر إمكانية الحصوؿ  
 .1فرصة لمتعمؽ في ىذه المسائؿ والتي تعتبر في غاية األىمية لمجيؿ القادـ )البلحؽ(

*اعتماد الباحثيف بعدىا عمى دراسات قّيمة تحميؿ المعطيات األمنية الراىنة لتمؾ  
آلتية الحقا وبصفة خاصة التمكف مف الحصوؿ عمى معمومات مفيدة في الفترة ولمفترات ا

مجاؿ الردع النووي أو ممفات السبلح النووي عامة ومعطيات تخّص مختمؼ الفواعؿ الدولية 
المعطيات إلعطاء تفاسير جديدة إّما حوؿ كيفية تفسير الخطر  الكبرى، وقد استخدموا ىذه

 دات األمنية لفترات الحقة.األمني أو حوؿ كيفية مواجية التيدي

( كانت مرحمة حرب باردة بيف أكبر الفواعؿ 1980*اعتبار أف مرحمة الثمانينات ) 
الدولية في تمؾ المرحمة )الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي سابًقا( وباعتبار أف تمؾ 

، فقد دفعت المرحمة عرفت نياية حرب الفيتناـ والتي دخمت فييا قوى كبرى )السالفة الذكر(
األسمحة التقميدية إلى األماـ )الواجية( واعتباره عامؿ  ىذه المعطيات بالبحث في موضوع
  .2تيديد لؤلمف الوطني والدولي سواسية

( 1980توفر اإلمكانيات لمبحث في مسألة األمف في مرحمة الثمانينات ) أّما أسباب 
 فيي كالتالي تقريبا:

الفرص متاحة أماـ الباحث أو الدارس لمعبلقات الدولية كانت *نياية حرب الفيتنام:  
عامة لمتعّمؽ في مسألة األمف وفيـ سبؿ تحميؿ مثؿ ىذه المواضيع واستقصاء أ استئصاؿ 

 المتغيرات والخمفيات المتوفرة واقعيا.

                                                           
1 -Barbara Delcourt, Cours : Théories de la sécurité, Université libre de Bruxelles, p.8, Année 
académique2006-2007.  
2 -ibid, p.05. 
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: مما جعؿ مف كؿ (Pôles Mondiauxتدىور العالقات بين القطبين العالمين )* 
العالـ، وىذا يمكف  المجاؿ لبسط عضبلتو أماـ اآلخر استطبلع واحد منيـ أماـ فسيح

( في إفريقيا وفي دولة افغانستاف، وصراع URSSمبلحظتو في تدخؿ االتحاد السوفياتي )
(، ووصوؿ "ريغف" Nicaragua( وكذا "نيكاراغوا" )IRANالواليات المتحدة مع "إيراف )

(Regan إلى الحكـ، وكذلؾ انعقدت االتفاقيات و ) مثؿ معاىدة( المعاىداتSALTإلخ...)1. 

*سيولة الحصوؿ عمى المعمومات المفيدة في مجاؿ األمف واإلستراتيجية بعد دخوؿ  
المجتمع الدولي في فترة مف الشفافية الدولية في السياسة الدولية والتي أصبحت في تمؾ 

 Watergate" )المرحمة إلزاما دبموماسيا إف صّح القوؿ بعد أحداث أو فضائح "واترقات

scandal ) وأحداث أو فضائح حرب الفيتناـ والتي عرفت تغمغؿ الدوؿ في "أسرار دفاعية
 واستراتيجية" لدوؿ أخرى بغية ترجيح كّفة الحرب لصاليا.

 La)*توفر اإلمكانيات أماـ الباحثيف لنشر المقاالت والدراسات لمعامة،  

publication/au public ) إخبارية الدراسات اإلستراتيجية" )ويشيد ذلؾ والدة"Jouwal 

of stratégic studies) :وكذلؾ ،Survical ،AdelFi papes ،Stand Ford ،
 نشر الدراسات في مجاؿ األمف.وأخرى، كميا قامت بتدعيـ البحث أو تسييمو أماـ الباحثيف ل

 *ظيور الجيات الّداعمة ماليا: 

مت في تطوير مراكز البحث الجامعية (، والتي ساىFordمثاؿ عمى ذلؾ: مؤسسة )
غيرىا، وفتحت ( وCornell, Stand Ford)و  (Harvard Univ)في جامعة ىارفارد 

 المجاؿ أماـ مؤسسات أخرى

                                                           
1 -Delcourt, op.cit, p.09. 
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 (La scientificité)*تطور الدراسات األمنية ودخوليا في مرحمة العممية 
العممية واألكاديمية ، وذلؾ في إطار اعتماد الخصائص (L’accadémicité)واألكاديمية 

في الدراسات االجتماعية عامة، فأصبحت الدراسات األمنية مجاال أكاديميا بحت، ويشيد 
 .1لذلؾ بإنشاء )فرع: مراقبة التسمح واألمف الدولي( داخؿ الجمعية األمريكية لعمـ السياسة

 ( النظرية الدولي النقديةInternational Critical Théory:) 

قد النظاـ القائـ أو السائد عمى الصعيد النظري وكذا عمى الصعيد ىي نظرية ظيرت لن
 الممارساتي، كانت فترة الثمانينات فترة والدتيا.

اختمؼ أصحابيا في التراث الفكري إف صّح القوؿ، فالبعض منيـ اعتنؽ الفكر  
مدرسة "فرانكفورت" األلمانية، والبعض اآلخر اتخذ النظرية  السياسي الماركسي وموروث

البنائية منطمقا لو، ما جعؿ ىذه النظرية في بداية ظيورىا تدور حوؿ مجاؿ أو دائرة ضيقة 
 في التنظير العبلقات الدولية. مف حيث المساىمة

 Andrew Link)مف بيف ممثمي ىذا االتجاه )النظرية النقدية( "أندرو لينكبليتر"  

Later)  و(Hayward Alker)  و(Wyn Jonnes و )(Cox Robert). 

( والذي اقتبس ثنائية Robert Coxأما أوؿ كتابات النظرية فكانت مف قبؿ ) 
(Hurkheim وصيغا بذلؾ تمييًزا شييًرا بيف ،)حوؿ "النظرية التقميدية والنظرية النقدية )

( والمتمحورة GRAMCI( بشرح أفكار )Coxـ )النظرية النقدية ونظرية "حؿ المشكمة"، كما قا
 .2حوؿ الييمنة

                                                           
1 -Delcourt, op.cit, p.09. 

مقاربات جدٌدة إلعادة تعرٌف األمن، المركز العالمً للدراسات الّدراسات األمنية النقدية"، سٌد أحمد قوحٌلً، " - 2

 .20، ص.2014األردن، السٌاسٌة، 
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 Richardتواصمت الجيود مف قبؿ ممثمي المدرسة النقدية أ النظرية النقدية، وقّدـ ) 

Actley( أعماال إلى جانب أعماؿ )Link Later والكثير معو والتي استندت إلى تطوير )
( وفكرة الديمقراطية العالمية، David Heldمواضيع مدرسة "فرانكفورت"، ثـ كذلؾ كتابات )

 Link( والتي أليمت )Coxونظرية نقدية لبلقتصاد السياسي الدولي التي أراد تطويرىا )

Later فيما بعد لوضع المشروع اإلعتاقي )(Emancipation Projet)  كما أطمؽ عميو
خر الثمانينات أصبحت في أوا والذي أراد بو وضع نظرية نقدية في العبلقات الدولية والتي

 ( نظرية لمعبلقات الدولية.1980)

إف العمؿ الرئيسي الذي أّثر عمى النظرية الدولية النقدية في بداية ظيورىا كاف عمؿ  
(Robert Cox والذي مّيز بيف "نظرية حّؿ المشكمة" و"النظرية النقدية"، ويمكنا اعتباره ،)

 .1نقطة انطبلؽ العديد مف النقدييف

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.23-22ص ص مرجع سابق، قوجٌلً،  - 1  
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 الثاني: المبحث

 المعضمة األمنية ضمن المنظور الواقعي ونظرية األمننة

 المطمب األول: 

 (:Classical Realisonالواقعية التقميدية )

(، حيث ىيمنت 1940ظيرت الواقعية التقميدية في األربعينات مف القرف العشريف ) 
ت المتحدة األمريكية عمى عقوؿ الشباب مف الدارسيف لمادة العبلقات الدولية وذلؾ في الواليا

( الخمسينات واستمرت 1950خاصة، وتمت معالجتيا مف طرؼ األكاديمييف إلى غاية )
أو ىذا المنيج إلى  (، يشير ىذا النموذج1960كذلؾ بصورة معتبرة إلى سنوات الستينات )

أىمية القوة في العبلقات الدولية، إذ أف ىذه العبلقات ىي عبلقات قوة، وعميو ذىب ىذا 
منيج مف جية أخرى إلى أف الرغبة في الييمنة ىي الظاىرة والسمة المميزة لمعبلقات ال

الدولية، بمعنى أكثر دقة: إف الدوؿ بإمكانيا أف تصؿ إلى تحقيؽ أىدافيا السياسية الخارجية 
 بالوسائؿ كميا، دوف أف تعطي أية أىمية لمجوانب القانونية واألخبلقية.

إف سعي اإلنساف الغتصاب عرش اهلل يحتـ »( عف القوة: Nyoubourيقوؿ نيوبور ) 
ف القوة القومية  عميو أف يخضع حياة اآلخريف  إلرادتو وىكذا يقدـ عمى ظمـ حياة اآلخيف...وا 

 .«ليست إال انعكاسا إلدارة األفراد في تحقيؽ القوة

عسكري، يرى أنصار الواقعية أف الدراسات األمنية والقضايا األمنية كذلؾ ليا يعد  
الدولة في تفسير ودراسة الظواىر  حيث ترتكز معظـ دراساتيـ عمى عنصر القوة، ومحورية

األمنية في العبلقات الولية، كما يعتبروف أف التيديدات الفعمية ألمف األفراد والدوؿ والنظاـ 
الدولي ىي في استخداـ العنؼ بطريقة مفرطة مما يعني أنيا ذات أبعاد عسكرية، ويعتقدوف 
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كذلؾ أف النظاـ الدولي أشبو بنظاـ الغابة أي أف القوة تغمب عمى الضعؼ، أو القوى يأكؿ 
الضعيؼ، ولذلؾ تصبح القوة ىي الوسيمة الوحيدة لتجّنب خطر التيديد واإلعتداء، لذلؾ تركز 
معظـ دراساتيـ )الواقعية الكبلسيكية( عمى األمف الوطني )أمف الدولة( ومحورية أمف الدولة 

( Hans Morgenthan)عبلقات الدولية، ومف بيف ىؤالء المفكريف كؿ مف: في ال
 (.Nyaudour( و)Raymond Aron( و )Water Liqmanو)

 يعتبر الواقعيوف أف نظرية العبلقات الدولية يجب أف تتجنب الدوافع األيديوجية 
عاـ ( P.Sharman)ومشاعر الفواعؿ الدولية غير الثابتة، فقد اقترح )فريديريؾ شوماف( 

تعويض المقاربة التقميدية بمقاربة جديدة، " International Plitics"في مؤلفو  1937
نما التركيز عمى  حيث يرى أنو ال يجب التركيز عمى المظاىر القانونية لمعبلقات الدولية وا 

 ( منطمقيف مف محورية عبلقات القوة.Pragmatiqueالظواىر البراغماتية )

حّرة في المجوء إلى الدبموماسييف أو إلى العسكرييف لمواجية  والدولة سياسية، فيي 
تيديدات معينة، فكؿ مف الحرب والدبموماسية ىما وجياف لعممة واحدة، ىما وسيمتاف لخدمة 

 .«المصالح الحيوية والقيـ األساسية

 القوة العسكرية ومحورية أمن الدولة:

تنطؽ مف ضرورة »( بخصوص سياسة األمف الوطني أف Horgenthanيرى ) 
التفاعؿ بيف مختمؼ العناصر المشكمة لمقوة التي تمكف مف تحقيؽ فرص جّيدة لنجاح 

. ويستند في ىذا «السياسة األمنية الوطنية، إف شعور الدولة باألمف يزداد بازدياد حجـ قوتيا
دعـ األمف يتحقؽ بالقوة الذاتية لمدولة أو »( عندما قاؿ: Raymond Aronإلى فكرة )

بأمنيا إلى حدوده القصوى المنافسيف ليا، وكؿ دولة تحاوؿ مضاعفة مواردىا لمذىاب  ضعؼ
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عف طريؽ الجمع بيف القوة واألمف، وكؿ ذلؾ مف أجؿ فرض إرادتيا عمى الدوؿ األخرى 
 .«وعدـ الخضوع إلرادة التفوؽ التي تمارسيا دوؿ أقوى منيا

إلى الحّد الذي ال تكوف فيو األمة تبقى في وضع آمف »( Walter Lipmanويقوؿ ) 
عرضة لخطر التضحية بالقيـ األساسية إذا كانت ترغب في تفادي الحرب، وتبقى قادرة لو 

 .«تعرضت لمتحدي عمى صوف ىذه القيـ عف طريؽ انتصارىا في حرب كيذه

( أّف اإلنساف ممّطخ بالخطيئة األولى، وعميو فإّنو مييأ لمقياـ Nyouborويؤكد ) 
ليذا التناقض  طيئة عنده تنبع مف القمؽ الشديد، في األخير ىو المبلـز الحتميبالشّر، والخ

الصراع »(: Nyouborالظاىري الذي يعيشو اإلنساف بيف الحرية والقيد. ويقوؿ "نيوبور" )
االجتماعي أمر محتـو في التاريخ البشري، وربما حتى نيايتو/نياية التاريخ(...إف الصالحيف 

إلى تجنب الكارثة، لكنيـ لف يستطيعوا أف ينجاروا المخاوؼ والطموحات والحكماء قد يسعوف 
 .«التي تدفع الجماعات إلى المواجية

 :القوة كمنيج مالئم لدراسة األنظمة الدولية 

قاـ "ىانس مورغاغشو" بدراسة القوة كجزء مركزي السياسة الدولية، مؤكًدا أف غاية جميع 
صوؿ عمى القوة، وأف األخيرة ىي اليدؼ الكبير السياسات القائمة عمى الصراع ىي الح

 لمسياسة والدوافع المقّررة ألي عمؿ سياسي.
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 المطمب الثاني: 

 (:New-Réalismالواقعية الجديدة )

( أو بالواقعية العصرية، Structurelتعرؼ الواقعية الجديدة أيضا بالواقعية البنيوية ) 
(، ومف أىـ روادىا 1980التقميدية، خاصة في فترة الثمانينات )وتعتبر بمثابة امتداد لمواقعية 

(Walte ،Kresner ،Taker ،Modelski وىؤالء قد تخّطوا كثير سابقييـ مف ،)وآخروف ،
( مف Atomistic Empiririronالواقعييف التقميدييف التجربة المتنافرة األجزاء أو ما يعرؼ )

ة لمسياسة الدولية، خاصة مركزيف عمى السياسة خبلؿ جيودىـ النظرية العممية والموضوعي
الخارجية لمدوؿ انفراًدا وما بينيما مف عبلقات مبنية عمى منطؽ القوة، وتوازف القوى كذلؾ، 
عمى عكس المدرسة التقميدية القائمة عمى البديية وبعبارة أكثر دقة أنيا تحاوؿ تغيير السياسة 

 .1الخارجية إلى مواد العمـو االجتماعية

( أف نظاـ ثنائي األقطاب ىو أكث استقراًرا ويخدـ األمف والسمـ Wattzيعتبر ) 
 الدولييف عمى غرار نظاـ متعدد األقطاب، حيث أف ىذا األخير ال يخدـ األمف والسمـ.

( استدّؿ في تحميمو ىذا بما حدث في فترة الحربيف Wattzومف المبلحظ أف ) 
في العالـ، ومرحمة  حالة مف البلأمف راعات أدت إلىصايف عرؼ العالـ عدة  العاليميتيف، 

أيف ( Cold Warما بعد الحرب العالمية الثانية وىي بمعنى آخر مرحمة الحرب الباردة )
 المواجية بيف المعسكريف أقؿ عنفوانا وأقؿ استخداما لمقوة. كانت

 تدخؿ ضمف نظرية احتكار (Kensth Waltz)نظرية توازف القوى التي جاء بيا  
األقطاب ىي األكثر استقراًرا وتوازًنا، القّمة التي أثبتت أف اإلحتكار الثنائي أو اليياكؿ الثنائية 

وأورد مثاؿ حوؿ متانة المواجية المعاصرة بيف القوتيف العسكريتيف العظميني: الواليات 
                                                           

.06، ص.46م، ع. "مجلة العلوم السياسية"، ،د.أحمد نوري النعٌمً، "البنٌوٌة العصرٌة فً العالقات الدولٌة"- 1  
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ء (: الغموض وسوء الفيـ وسو Waltzالمتحدة واالتحاد السوفياتي كدليؿ عمى ذلؾ، وعّمؿ )
الحساب يسّبباف حالة مف البلأمف )الحرب(، وتكمف ميزة النظاـ الدولي الثنائي القطب في: 

اعتماد الطرفيف عمى النفس ووضوح المخاطر واليقيف بشأف مف يواجييا. ىذه ىي »
 .1«خصائص سياسة توازف القوى العظمى في عالـ ثنائي القطبية

يسبباف في حالة مف البّلأمف ( أف سوء الحساب والغموض Waltzوعميو يعتبر ) 
ضافة إلى ذلؾ يعتبر " " أف النظاـ Waltzوالبّلاستقرار نتيجة الدخوؿ في الحرب، حيث وا 

...يتميز النظاـ السياسي الدولي بالفوضوية بيف الدوؿ »الدولي نظاـ فوضوي حيف قاؿ: 
 .2«ذوات السيادة...

وتحّدد سموؾ الفواعؿ  وكؿ ىذه العوامؿ وسوء الحساب والغموض، ىي عوامؿ تحكـ 
الدولييف، إذ أف يمكف أف تؤّدي إلى الّصراع بيف الفواعؿ أو بيف فاعميف عمى األقؿ، مما 

مااألسوء، سوء »( في ىذا الشأف: Waltzيخمؽ حالة مف األمف الّسمبي، حيث يقوؿ )
مف المرّجح أف يسمح سوء الحساب بوقوع سمسمة مف الحساب أـ اإلفراط في رّد الفعؿ؟، 

التي تيّدد بحدوث التغير في التوازف ووصوؿ القوتيف إلى الحرب... أّما اإلفراط في األحداث 
  .3«رّد الفعؿ ىو الشّر األىوف ألنو يكّمؼ الماؿ فحسب وخوض حروب محدودة

حالة مف التوزيع المتعادؿ أو نسبة المتعادؿ لمقوة، والتأثير »يعّرؼ التوازف عمى أّنو  
األساسية، توزيعيا يخمؽ نظاًما دولًيا يجعؿ ىذه القوى المؤثرة تتصّرؼ بيف القوى الدولية 

بضوء مجموعة مف القواعد المحدّدة، وىذا يحفظ اإلستقرار الدولي ويحافظ عمى وجود 
 .4«األطراؼ األساسية في زمف التوازف

                                                           

09أحمد، مرجع سابق، ص. - 1  
10المرجع نفسه، ص.- 2  
11المرجع نفسه، ص.- 3  
12المرجع نفسه، ص.- 4  
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 :المعضمة األمنية في ظل فوضوية النظام الدولي 

ضمة األمنية وكذلؾ المقاربات، بحيث يرى لقد تعّددت المفاىيـ حوؿ مسألة المع
المنظوريف في العبلقات الدولية وفي الدراسات األمنية بصفة خاصة أف معضمة األمف تعّد 

رىا البعض عمى مف المفاىيـ األكثر غموًضا في حقؿ دراسات العبلقات الدولية، بحيث يفس
مف الداخؿ بحثا عف ضماف أمنيا  إذا قامت الدولة )أ( بتنظيـ متطمباتيا األمنية مف تنتجأنيا 

الخارج أي أنيا تقـو بتقوية ترسانتيا العسكرية بغرض ضماف إمكانيتيا في الدفاع عف 
سيادتيا وحدودىا وأمنيا واستقرارىا الداخؿ وىذا ما يمكف تفسيره عمى أنو إجراء أمني ليدؼ 

تحّرؾ مف جانب دفاعي، ولكف بحكـ أف المجتمع الدولي يتكوف مف وحدات عديدة فإف أي 
الدولة )أي دولة كانت( يتـ استقراؤه عمى أنو عمى أنو إجراء "معيف" مف طرؼ الدولة 
األخرى، فينا، يمكف لمدولة )ب( أف تقرأ تصّرؼ الدولة عمى أنو إجراء دفاعي كما يمكف أف 

رسانتيا تقرأه عمى أنو إجراء ىجومي، في الحالة الثانية فإّف الدولة ستعمؿ بدورىا عمى تقوية ت
العسكرية لضماف سبلمة حدودىا وصيانة سيادتيا بطريقة يمكف أف يفسرىا البعض عمى أنيا 
إجراء مشابو لما قامت بو الدولة )أ( أو عكس ما قامت بو الدولة )أ(، بحيث وفي حالة 

لمتييؤ ليجـو محتمؿ مف قبؿ الدولة )أ( فإننا  تفسيره عمى أنو رّد فعؿ مف طرؼ الدولة )ب(
ىنا أماـ معضمة أمنية يمكف أف تؤدي إلى ما يعتبره خبراء العبلقات الدولية بالحرب الوقائية، 

(Guerre Préventive ،)فيـ الدولة  تنشأ الصراعات بيف الدوؿ، مف وراء سوء فيكذا
" عندما قاـ بتعريؼ المعضمة John Herzلسموؾ الدولة األخرى، ولقد فّسر ىذا المنطؽ "

 األمنية والذي يعتبر مف األوائؿ الذيف عّرفوا ىذا المصطمح إذ لـ يكف أوليـ.

" حوؿ المعضمة األمنية ويعتبر أف المعضمة Ken Boothومف جية أخرى يكتب " 
 األمنية تحدؽ في حالة وجود الشّؾ وسط الوحدات الدولية، بتعبير آخر إف الدوؿ تبني لنفسيا
إطاًرا نظرًيا تفسر بو مجمؿ األحداث والتحركات الدولية وىي موجودة في خضـ ىذه 
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األحداث وبالتالي باعتبار أف تحركات الدوؿ المحيطة بيا ليا طابع أناني فمـز الحاؿ أـ تقوـ 
مف جية والتحمي بنفس األخبلؽ التي تتحمى بيا الدوؿ األخرى  ىي األخرى بحماية نفسيا

ي أف انعداـ الثقة بيف الدوؿ عامؿ يحرؾ الدوؿ في المحفؿ الدولي بيف مف جية أخرى، أ
بعضيا البعض، ومف ناحية أخرى لـز الحاؿ أف تقـو بتييئة نفسيا لعدواف محتمؿ ألف 
المجتمع الدولي لو طابع فوضوي يتميز بمقومات مثميا مثؿ حالة الطبيعة البشرية، وىي 

قد دخؿ في    "Ken Booth، فيمكف القوؿ أف "العنؼ والفوضى واألنانية وحّب السيطرة
نقطة ثانية ميمة في تحميؿ العبلقات الدولية عامة والدراسات واألحداث أو الظواىر األمنية 

المعضمة األمنية محتممة وىي مرحمة تكوف خاصة، إذ تحّدث عف مرحمة أخرى تكوف فييا 
 فييا الدوؿ فاقدة لمثقة اتجاه بعضيا البعض.

( 1950مف أوضح فكرة المعضمة األمنية في خمسينات )أوؿ  (John Herzيعتبر ) 
القرف الماضي عمى أنيا تقـو عمى مفيوـ بنيوي تقود فيو محاوالت الدوؿ لمسير عمى 
متطمباتيا األمنية بدافع اإلعتماد عمى الذات وبصرؼ النظر عف مقاصد عمى المحاوالت، 

لخطر، حيث أف كؿ طرؼ يفسر تمؾ اإلجراءات تقود إلى ازدياد تعرض الدوؿ األخرى إلى ا
 .1عمى أنيا دفاعية ويفسر اإلجراءات التي يقوـ الطرؼ اآلخر عمى أنيا تشكؿ تيديًدا ألمنيا

فيي سمسمة متصاعدة ( Wheeler( و)Boothأما المعضمة األمنية عند كّؿ مف )  
العسكرية لدولة ما  االستعداداتمف حاالت انعداـ الثقة واألمف واإلطمئناف: حيف تحدث 

شعوًرا بعـ اإلطمئناف ال يمكف انتزاعو مف تفكير أي دولة أخرى إّزاء الحيرة فييا ما إذا كانت 
ألغراض دفاعية ال غير أـ أنيا ألغراض ىجومية )لتغيير الوضع الراىف  االستعداداتتمؾ 
 .2يا"حلصال
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تنافس الدوؿ عمى بالنسبة لمواقعييف الجدد، األمف ىو حالة أو ىو ىو "غاية" ت 
تحقيقيا، داخؿ نظاـ عالني فوضوي يحتـّ عمى الدوؿ أف تتصّرؼ وفؽ مبدأ "الكّؿ لنفسو" 

(Chacun pour soi) لضماف مصمحتيا (وعمى حد تعبيرىماBooth wheeler ىذه )
ىي التي  ؾ المصمحة العميا لمدولةالمصمحة العميا تتمثؿ في بقاء الدولة بحد ذاتيا، فإف تم

تسبب في ىذه النشوة إلى بقاء واالستمرارية في البحث عف األمف أصبل، وبموغ أقصى 
المكاسب في تفاعميا مع الدوؿ األخرى معتمدة عمى القوة لتحقيؽ غايتياػ وىذه القوة ليست 
جاىدة بؿ تتصؼ بالحركية، حيث أف عدـ الثقة والتنافس بيف الدوؿ يؤدي إلى ضرورة 

ـ قوتيا، والدولة التي ىي أقؿ قوة تكوف عرضة لمتيديد في أي وقت ، نتيجة الزيادة في حج
غياب األمف التاـ )المطمؽ( عمى مستوى النظاـ الدولي ككؿ، فحسب الواقعيف الجدد، قوة 

المعضمة األمنية: "ظرؼ أف الدولة في النظاـ الدولي مرىوف بقوتيا الداخمية، حيث يعتبروف 
األمف القومي كما لو أنيا أعماؿ ميددة لمدوؿ األخرى، فتؤدي تبدو فيو الجيود لتحسيف 

بالتالي إلى خطوات عسكرية مضادة، وىي بدوره قد يقود  إلى انحدار واضح في األمف 
 1بالنسبة لجميع الدوؿ".

كما أف الدراسات األمنية الواقعية الجديدة تؤكد عمى أف بنية النظاـ الدولي تكوف سببا  
 األمية أكثر مما وراء ذلؾ الدوافع والنوايا العدوانية لمدوؿ.لنشأة المعضمة 

البنيوي حدة بسبب الميوؿ المحافظة التي نفيميا لدى واضعي  "يزداد ىذا األساس
الخطط الدفاعية، حيف يتحضروف لؤلسوء ويركزوف عمى قدرات خصوميـ بدؿ مف اعتمادىـ 

ظاـ الدولي عمى أنيا شرط مسبؽ عمى نواياىـ الحسنة، بينما يجب النظر إلى بنية الن
، إال أف حدة ىذه األخيرة ناجمة عف طبيعة القدرات العسكرية وأساسي في المعضمة األمنية
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دوؿ إلى اآلخريف بوصفيـ مصدر بدال مف العنيفة بحد ذاتيا، وعف الدرجة التي ينظر بيا ال
 .1أف يكونوا حمفاء" 

( فيعود بالمعضمة األمنية مف منطمقيا إلى منطمقيا، بحيث Josef Griecoأما )
تحدث عف ميزة أخرى لممجتمع الدولي والتي نشأ عف عقمية الدوؿ نحو بعضيا، والتي عبر 
عنيا اعتبر أف الدولة )أ( تقوـ بالتحري عف المعطيات الدولة )ب( مف الناحية العسكرية 

ة مدى قوتيا والعمؿ عمى الوقوؼ قدـ لقدـ واالقتصادية، واالستخراجية وىذا مف أجؿ معرف
ابتعاد الدولة تمؾ مع ىذه الدولة لكي ال تكوف في مرحمة معينة عائقا أماميا سواءا مف حيث 

مكانيات عف الدولة )أ( مف حيث فعاليتيا في ممارسة المعبة  بكؿ ما ليا مف مقومات وا 
سة الصداقة في العبلقات الدولية، دائما عمى عدـ إتباع سياالدولية، بمعنى آخر تعمؿ الدولة 

بأف العبلقات الدولية ليس فييا صديؽ أوعدو  يذكرنا ىذا بمنطؽ السياسة البريطانية المعروفة
 دائميف.

"فالدوؿ في قمؽ مف أف صديؽ اليـو ربما يكوف عدو الغد، وفي خشية مف أف 
المستقبؿ، بالتالي  المكاسب التي تمنح تفوقا لمصديؽ في الحاضر قد تصنع عدوا محتمبل في

 .2شركاء"أف تولي اىتماما بالغا لمكاسب الفعمى الدوؿ 

( تدفع بالدوؿ إلى stephen Krasner( و )Josef Griecoفالفوضى كما يراىا )
إلى الناتجة مف عبلقات التعاوف، إضافة عدـ االطمئناف وعدـ الراحة بخصوص المكاسب 

المتعاونيف، حيث أف الدوؿ ترى بمنطؽ أساسو أف التفاوت في توزيع ىذه المكاسب بيف 
 الدوؿ األخرى ستصب تدريجيا أقوى، بينما تبقى الدوؿ األخرى ضعيفة.
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لكف أصحاب النظرية المشروطة الواقعية المشروطة، يروف أنو وتوجد إمكانية التعاوف  
شروط )وفؽ بيف الفواعؿ الدولييف، مما يستبعد تمؾ السياسات التنافسية الحربية: ولكف ب

 .1الظروؼ السائدة حوؿ التعاوف المراد(

( أف فوضوية النظاـ الدولي ال تفرض بالضرورة االعتماد charles Glasserيرى )-
عمى الذات أو فرضية العوف الذاتي التي تؤدي إلى الحرب، إذ أف في بعض الحاالت 

المخاطر تزداد كمما زاد  يستحسف أف ترضى الدوؿ بالتكافؤ التقريبي في المكاسيا والقوة، ألف
بموغ أقصى قدر مف المكاسب بالتالي يمكف أف ينعكس سمبا عمى أي فاعؿ  اإلصرار عمى

ىذا التعاوف بيف الفواعؿ، إذ يعتبر أف أي غش إذا قاـ لمف ىذه الوحدات، كما يستبعد مسألة ا
خالؼ كؿ مف ( يcharlesإيقافية تترؾ احتماال لحدوث الغش فيي إتفاقية مرفوضة، فشارلز )

(Schelling(و )Halperein حيف يعتبر أف الغش يؤدي إلى تحقيؽ المكاسب )
االستراتيجية العامة. لكف يعتبر أف الخطر الذي ينطوى عميو الحد مف األسمحة قد يكوف 

 2مقبوال أكثر مف الخطر الذي ينطوى عميو السباؽ نحو التسمح.

  المطمب الثالث:

 الجديدة لمدراسات األمنية.ة، األجندة نظرية األمنن

( والذي أدخميا فيما ole waeverأود مف تناوؿ موضوع األمنية أو نظرية األمنية ) 
 la téorie( وتركز نظرية األمنية )copenhagvenبعد في البحوث األمنية عامة لمدرسة )

de la sécuritisation:عمى فكرتيف أساسيتيف ) 
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 التذاتية كممارسة:*

 تعريؼ التيديد ال يقتصر فقط عمى الجوانب المادية الممموسة مثؿ:يعني أف 

السبلح واالعتداه، بمؿ يمتد أيضا إلى عبلقة اجتماعية، أي أف التيديد بدال يظير إال 
 بظيور عبلقة عداء بيف فاعميف دولييف.

 خطابية كممارسة:*

اس إلى طريقة يعني أف إعتبار أي فاعؿ دولي أو قضية دولية تيديدا يعود في األس 
التكمـ أو التحدث عنيا، وىكذا تصبح القضية األمنية مسألة نتاج الخطاب المتداوؿ المييف 

 1عمى الرأي العاـ في المجتمع الدولي.

؟ بمساعدة نظرية األمنية يمكف إعتبار األمف كفعؿ ما ىو األمف»(: waeverيقوؿ ) 
إلى شيء مطموس، الكبلـ في ذاتو خطابي، حسب ىذا االستعمار، فاألمف ليس إشارة تحيؿ 

 .2«ىو الفعؿ

تعني إعطاء الصفة األمنية إلى قضية لـ تكف تعتبر كقضية أمنية قبؿ التكمـ  وليذا فاألمنية
 عنيا بطريقة أمنية.

، 2001وأكبر وأوضح مثاؿ ربما عمى ذلؾ قضية أحداث الحادي عشر مف سبتمبر 
نتشار الخطاء  األمريكي عبر العالـ حوؿ وجود تيديدات أمنية خاصة في الشرؽ األوسط  وا 
وذلؾ يعد أف ربطة الواليات المتحدة األمريكية تمؾ األحداث بالتيارات اإلسبلمية المنتشرة في 

ة خاصة، وذلؾ في إطار اليجوـ عمى المقومات اإلسبلمية عبر دوؿ الشرؽ األوسط بصف
تجريـ التيارات األصولية وكاف اليدؼ مف ذلؾ خمؽ بمبمة في المنطقة وتييئة التربة فرض 
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توجيات جديدة عبر العالـ نحو حرب كانت الواليات المتحدة تستعد ليا )الحرب عمى 
ولكف شرعاف ما أصبحت عمنيو بعد ألىداؼ أخرى كانت خفية اإلرىاب( لدخوؿ المنطقة 

التدخؿ في العراؽ لردع نظاـ )صداـ حسيف( الذي كاف يتابع برنامج سبلح كيماوي حسب 
( و Kurdistan"كردستاف" )التقويبلت اإلعبلمية الدولية، كذلؾ كذريعة لمتغمغؿ في منطقة 

 (.al Qaida( و)Tdibans"أفغانستاف" خاصة، لموصوؿ إلى قواعد "طالباف والقاعدة" )

كما ظيرت مسألة األمنية الحقا في القارة األوروبية، ففي وقت سابؽ كانت الدوؿ  
األوروبية تنظر إلى المياجريف في القارة وخاصة المياجريف العرب والمسمميف الذيف كانت 
ومازالت نسبتيـ مرتفعة في الدوؿ األوروبية، كانت تنظر إلييـ عمى أنيـ مواظفيف عادييف، 

( خاصة دوؿ مثؿ :) فرنا وألمانيا وىولندا والدنمارؾ bes Rédeutsبكؿ بساطة )مقيميف 
والسويد والترويح، وكذلؾ بريطانيا نسبيا(، ولكف ومع صعود التيارات القومية المتطرفة 
خاصة ففي البمداف المنكورة أعبله، أصبحت أنظمة ىذه الدوؿ تستخدـ خطابات سياسية 

مسألة واحدة، وىي طبيعة التيديد الذي تشكمو تمؾ الفئات  متنوعة ولكف كميا تتمحور حوؿ
مف المواطنيف عمى المجتعات الغربية األوروبية، والتي غالبا ما تقوـ بربطيا بأعماؿ الشعب 
واإلرىاب وتيديد األمف الداخمي والتوازف االجتماعي، وكذلؾ تماسؾ الثقافة المحمية إلى 

( تمؾ Sécuritisationء )تمؾ الدوؿ( مف أجؿ أمنية )غيرىا مف الذرائع التي يستعمميا ىؤال
الفئات أو تمؾ الفئات أو تمؾ الظروؼ وترويحيا واستعماليا في وقت، الحؽ كذريعة لطرد 

  1فيما بعد إف حدثت بأولئؾ األشخاص.المياجريف مف أراضييـ وربط حاالت العنؼ واألمف 

 ة:األجندة الخفية لألمنن*

نية أنيا "الحالة االستنشائية"، حيث يقـو القادة السياسيوف أو يمكف إعتبار مسألة األم 
ولة بإعبلف حالة الطوارئ والخروج بذلؾ عف القواعد الديمقراطية القائميف عمى الحكـ في الد
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مثبل أو  (Interpellation)القانونية وفتح المجاؿ أماميـ لمقياـ ببعض اإلجرءت التفتيشية 
إلى غير ذلؾ بغير تحديد  (Interrogation)جواب و اإلست (Garde à vue)الحجز 

  .1الخطر أو العامؿ الميدد لؤلمف

لفرنسي خاصة ا( مثبل نجد ىذا لتصّرؼ شائًعا في المجتمع En Franceففي فرنسا ) 
( Caractère sécuritéاتجاه الجالية المسممة في البمد، وذلؾ بإضفاء الطابع األمني )

بأنيـ تيديد لؤلمف القومي ولميوية الوطنية لممجتمع الفرنسي عمى أولئؾ األشخاص وإلدعاء 
وغيرىا مف الذرائع لتي يقدمونيا لمدخوؿ في الحالة االستثنائية والتمكف مف التخمص مف 
الشوائب لتي يرونيا مف حيف إلى آخر غير صالحة لمتعايش معيا، أو لممارسة بعض 

سياسية لمنخبة الحاكمة، وتكوف الحالة السياسات لتي تكوف مسّطرة مف قبؿ في األجندة ال
( لموصوؿ إلى أىداؼ Eliteاالستثنائية في ىذه الظروؼ مجّرد إجراء ذكي مف قبؿ النخبة )

 معينة وتحقيؽ مصمحة شخصية وشبو شخصية.

ويمكف أف تمتّد القدرة عمى صنعة الحالة االستثنائية إلى المجتمع المدني أحينا،  
اطية، يمكف لممجتمع ككؿ أف يقـو بالدعوة إلى حالة استثنائية بحيث وفي ظؿ النظـ الديمقر 

آليات المجتمع المدني، األحزاب، الجمعيات، معينة عبر وسائؿ التواصؿ مع لنظاـ )عبر 
األفراد كشخصيات اجتماعية مشيورة، ممثمو الشعب في المجالس النيابية إلى غير ذلؾ...(، 

ي أف المجتمع يصبح أماـ إمكانية القبوؿ بتمؾ ويجب أف يستجيب المجتمع لتمؾ الدعوة، أ
لحمة إذ ما كاف مقتنًعا بو، وبالتالي إذا لـ يكف كذلؾ فبل يمكف أف يقبؿ بيا، لذلؾ يكوف 
االستثناء أو تكوف حالة االستثناء قد فشمت، إًذا يمكف أف نقوؿ أف األمننة في حد ذاتيا قد 
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راء لمقياـ بأمننة قضية معينة عموما، عمى حّد فشمت باعتبار أف الحالة االستثنائية مجّرد إج
 . 1(Copenhague)تعبير ممثموا مدرسة 

 :نزع األمننة 

صياغة القضايا مف لناحية  (Copenhague)ينتقد أنصار مدرسة كوبنياغف 
األمنية، أي أمننة القضايا، فميا سمبيات أكثر مّما ليا إجابيات، بحيث تعيؽ سير القواعد 

 الديمقراطية.

ثبلث  (Waever)وقد تحدث المفكروف عف لزـو القياـ بنزع األمننة، فاقترح "ويفر"  
 خيرات ممكنة:

 عدـ التطّرؽ إلى المشكبلت أو القضايا عبر المصطمحات األمنية. (1

 إبقاء الردود تحت المستويات التي تولد معضبلت أمنية. (2

 لعادية.اتحريؾ القضايا األمنية إلى الوراء نحو السياسة  (3

 ثبلث استراتيجيات لنزع األمننة ترتكز عمى قضية اليجرة: (Huysmansوقّدـ "ىسمانز" )

تقـو عمى إقناع الشعب عمى أف المياجريف ليسوا مشكمة إلستراتيجية الموضوعية:  (1
 أمنية بؿ يمكف أف يساىموا في ثروة المجتمع.

ؼ يصبح عمؿ عممية األمننة، كيتقوـ عمى فيـ كيؼ ت اإلستراتيجية البنائية: (2
 المياجروف جزًءا مف مسرحية األمف.

لتحدث عف األمف بطريقة سردية اتقوـ عمى التركيز عمى  اإلستراتيجية التفكيكية: (3
(Façon narrative كسرد قّصة معينة يكوف فييا المياجر شخص يمعب دور ،)

معيف، )أستاذ( أو )أب( أو )طبيب( إلى آخره، لو دوره كما لممواطف األصمي في ذلؾ 
 .2البمد تماًما
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 المبحث الثالث:

 ممعضمة األمنيةالمقاربات األمنية الجديدة ل

 المطمب األول:

 (Ecole de Parisمدرسة باريس )

مدرسة باريس مف أىـ المؤسسات التي أنجزت بحوثا في مجاؿ الدراسات  تعتبر
أو في ىذا المجاؿ العديد مف جوانب الدراسة، والتي األمنية والتي طّورت في ىذا الحقؿ 

ظيرت )المدرسة( في تسعينات القرف العشريف. لقد ركزت ىذه المؤسسة عمى األمف الداخمي 
خاصة، قامت بتوجيو جؿ أو معظـ اىتماماتيا عمى النظرية السياسية وعمـ االجتماع 

طت اعتبارىا بعديد المختّصيف ومواضيع أخرى مثؿ اليجرة واإلجراـ والقانوف العاـ، وأحا
والخبراء في المجاالت األمنية الداخمية، كأجيزة الشرطة العممية، القضاة، المحّمميف النفسييف 

 (.Didier Bigo)الميندسيف وغيرىـ...، وكاف مف رّواد ىذه المدرسة األستاذ ديديي بيغو 

مدرسة باريس بالعوامؿ الجديدة التي يمكف ليا أف تؤثر عمى ظاىرة األمف  اىتمت
عامة، حيث تعدت مستوى المفيـو الكبلسيكي المتمحور حوؿ الحرب، إلى ما ىو أقؿ 
مبلحظة مف قبؿ الناس عامة مثؿ الجرائـ وكذا التعذيب واالختطاؼ...، وركزت عمى عوامؿ 

ليجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والمظاىرات أخرى يمكف أف تيدد األمف المجتمعي كا
 .1الشعبية واإلجراءات الحدودية وغير ذلؾ

وفي السنوات األخيرة وبحكـ تزايد تأثير العولمة عمى الحياة االجتماعية الدولية إف 
(، 21صّح القوؿ، أصبحت الدوؿ ممزمة بالتماشي مع مستجدات القرف الواحد والعشريف )ؽ
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شوفة لمعمف، حيث تكاد تصبح الحدود الجغرافية لمدوؿ مجرد بروتوكوؿ ال والتي أصبحت مك
أكثر وأقؿ، وأصبحت المشاكؿ والرىانات الدولية تؤخذ بعيف االعتبار مف قبؿ جميع الدوؿ 
بحكـ تأثيرىا عمى أمنيا الداخمي مباشرة أو بطريقة غير مباشرة مثؿ: اإلرىاب، أسمحة الدمار 

، فدمج المجاليف الداخمي والخارجي يؤدي إلى نشأة ـ المنظمة إلخالشامؿ، األوبئة والجرائ
الحقؿ الجديد لؤلمف كما تصفو مدرسة باريس التي ترى أف ىناؾ فوعؿ جديدة وحقائؽ أمنية 

 جديدة يجب أخذىا بعيف االعتبار في أجندة الدراسات األمنية.

منظور المؤسسة  مف بيف الفواعؿ األمنية التي أغفمتيا الدراسات التقميدية حسب
الفرنسية، نجد: الّدرؾ، الجمارؾ، حرس الحدود، موظفو خدمت ليجرة، إلخ، فبعدما آلت 
غميو الحقائؽ الواقعية في مجاؿ األمف أصبحت ليذه الوظائؼ أىمية كبيرة ومواجية مباشرة 

 مع تيديدات األمف.

ضفاء يؤدي دمج األمنييف )الداخمي والخارجي( إلى توسيع أنشطة األمف الدا خمي وا 
الطابع المحمي عمى األمف الخارجي، بحيث يتـ توسيع أنشطة األمف الداخمي بتصدير 
أساليب "الشرطية" إلى السياسة العالمية وبالمقابؿ يتـ إضفاء الطابع المحمي لؤلمف الخارجي 

 .1بإضفاء الصبغة الروتينية لمعمميات العسكرية في الساحة الوطنية

نسية إلى مفيوـ آخر ىو: مينيو انعداـ األمف تشير أيضا المؤسسة الفر 
(Proffessionnels de l’insécurité ،) المكمفوف بأجيزة الدرؾ والجمارؾ وكذا شرطة

 الحدود ومكافحة الشغب والمخدرات والحرس الجميوري وأعضاء أجيزة االستخبارات.

إلى التمييز يرجع اإلىماؿ الذي اّتسمت بو الّدراسات الكبلسيكية بخصوص ىذه الفئة 
الحقمي بيف األمف الداخمي واألمف الخارجي، أو التمييز بيف الشرطي والعسكري، واعتبار 
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السياسة عمى أنيا ميتمة بالشؤوف الداخمية والعبلقات الدولية تيتـ بالقضايا الخارجية، وىذا 
عندما نكسر »" في ىذا الشأف: Bigoيجعؿ مف الميف الوطنية األخرى ميمشة يقوؿ "

نفصاـ بيف المعرفة مف الداخؿ والخارج، تبدو الحدود بيف عالـ الشرطة والعالـ العسكري اال
أكثر نفاًذا، وىكذا يمكننا أف نأخذ في اإلعتبار جميع الوكاالت الوسطية مثؿ: حرس الحدود 
وموظفوا الجمارؾ ووكبلء اليجرة ولنفيـ بشكؿ أفضؿ الروابط الموجودة بيف ىؤالء الفواعؿ 

 . 1«كميـ

ويمّمح أنصار مدرسة باريس ىنا إلى إمكانية إنشاء نظاـ أمني بيف أجيزة األمف عبر 
الوطنية لمفواعؿ الدولية أو اإلقميمية ويختزؿ في نظاـ شامؿ متصؿ فيما بيف وحداتو في 

 إطار الشراكة األمنية االعتمادية أو شبكة شرطية عالمية.

أّثرت عمى مصداقية تمؾ  ظاىرة 2001وتعتبر أحداث الحادي عشر مف سبتمبر 
االتجاىات التقميدية بحيث أدخمت السياسة الدولية في مرحمة جديدة ومفاىيـ جديدة حوؿ 
األمف ودفعت الدوؿ الكبرى إلى المناداة إلى تكثيؼ الجيود الوطنية والتي ستمتقي في نقطة 

ألجيزة واحدة وىي مجموعة مف الجيود التي تمثؿ في ما بعد اإلطار ستعمؿ فيو كّؿ ا
القومية في جياز واحد أو في شبكة واحدة لمحاربة التيديدات األمنية في أي مكاف في 

 .  2العالـ
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 المطمب الثاني:

 (Ecole de Abrystwithمدرسة أبريستويث )

( عمى ثبلثة مباني « Pays de Galles « Walseيركز عمماء المدرسة الويمزية ) 
األمف: أوال يعتبروف اإلنعتاؽ موضوع ومادة الدراسات فكرية في مقاربتيـ إلعادة تعريؼ 

األمنية، ثانيا: يعتبروف األفراد موضوع مرجعي لمحقيقة األمنية، وأخيرا يسمطوف الضوء عمى 
دور المؤسسة األكاديمية في إنتاج الحقيقة/المعرفة األمنية. تعطي ىذه المباني بعدا معياريا 

 .1عادة تعريؼ األمف وفؽ منيجية نقديةلمنظرية األمنية كما تعمؿ كقاعدة إل

 أوال: اإلنعتاق كمقاربة لممعضمة األمنية.

 اإلنعتاق؟ ما ىو (1

(، والتي تعني فعؿ اإلطبلؽ Emacipareتعود جذور ىذا المصطمح إلى الكممة البلتينية )
( بالكفاح Jonnes Wyneمف العبودية أو الرعاية، وىو المفيوـ الذي ربطو "وايف جونز" )

كاف  -كنظرية وممارسة–( أف االنعتاؽ Boothالتقدمي في التاريخ الحديث، رأى "بوث" )
دوما معّرفا في الحرية مف القيود، حيث كاف ييدؼ لمكفاح ضد الجور واالستبداد الممكي 
والتعصب الديني والجيؿ وعدـ المساواة، وبمرور الوقت، ومع تطور جوانبو اإلجابية، أصبح 

و معنى مرادؼ لعالـ أفضؿ متميز بالحرية والتقدـ والسيطرة عمى الطبيعة برنامجا سياسيا ل
 ومتابعة المساواة.

 بعنواف "االنعتاؽ واألمف" كما يمي: 1991( االنعتاؽ في مقاؿ لو سنة Boothعّرؼ ) 
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االنعتاؽ ىو تحرير الناس )أفراد وجماعات( مف القيود المادية واإلنسانية، سواء » 
ميـ أو القمع السياسي، فاألمف والتحرر ىما وجياف لعممة واحدة، االنعتاؽ، الفقر أو سوء التع

 .1«وليس السمطة أو النظاـ، ينتج األمف الحقيقي، االنعتاؽ، نظريا ىو األمف

وعميو فاألمف حسب "بوث" ال يرتبط بالدولة بؿ ىو نتيجة لرغبة الفرد والجماعة في 
التي توارقو وتيدد وجود الفرد أو الجماعة. فيو االنعتاؽ والتحرر مف القيود والتيديدات 

يستبعد الدولة كوحدة تحميؿ لظاىرة األمف عكس المقاربات التقميدية وبالخصوص المقاربة 
الواقعية والتي تقّر بأف الدولة في وحدة التحميؿ الرئيسية لظاىرة األمف في الدراسات الدولية، 

نعتاؽ والتحرر. فالفرد في سعيو لتحقيؽ األمف مما يعني أف المعضمة األمنية ىي نتيجة لبل
األخير )يعني  ال يعتمد عمى السمطة أو عمى النظاـ السياسي لبموغ غايتو، كوف أف ىذا

الفرد( يمكف أف يكوف الطرؼ المرغوب أف ُينعتؽ منو، حيث يرى أف توجد دوؿ آمنة لكف 
 مجتمعاتيا غير آمنة.

أف يتـ دراسة الظاىرة األمنية مف زاوية ( أنو مف المستحسف Boothيعتقد "بوث" )
اإللتزاـ باإلنعتاؽ مقابؿ ترؾ القوة، ومف المستحسف كذلؾ دراسة فكرة اإلنسانية المشتركة 

( إلى Wyne Jonnesمقابؿ أشكاؿ ثقافية أو اجتماعية متباينة، ويشير "وايف جونز" )
عاصرة لدراسة األمف والتي ال إحتواء حقؿ الدراسات األمنية التقميدية عمى كؿ المقاربات الم

 Meta)تشترؾ في فرضيات ما وراء النظرية أو ما يمكف تسميتو بالمغة اإلنجميزية 

Théory)  الضيقة لدراسة األمف، كما يتفؽ المنظروف النقديوف مع ضرورة اإللتزاـ بالمشروع
نعتاؽ مف ( استمدوا فكرة االAbrystwithاالعتاقي في العبلقات الدولية، فأنصار مردسة )

السياسة التي تعود أصوليا إلى مشروع التنوير، إذ كاف يتمثؿ في تمؾ الحقبة الزمنية التي 
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انتشرت فييا فكرة ضرورة تجاوز كؿ أشكاؿ الظمـ واالستبداد نحو تأسيس ظروؼ مبلئمة 
 لمحرية العالمية.

عرفة ( لممTopiqueوبذلؾ فإف أنصار المدرسة أعادوا البعد المعياري الطوباوي )
والممارسة األمنية، حيث يدرسوف الظاىرة األمنية مف زاوية ما يجب أف يكوف وليس مف 

االعتيادية، وأحالوا مكانيا -القوة-زاوية ما ىو كائف، وبذلؾ استبدلوا الرابطة التقميدية: األمف
رابطة جديدة ىي: األمف، االنعتاؽ، المعيارية، وبذلؾ فقد حّؿ االنعتاؽ مكاف القوة في 

 Réalistes) لظاىرة األمنية، مجادليف بذلؾ أنصار المدرسة الواقعية التقميديةا

Classiques)1. 

لكف لـ يبقى أنصار المدرسة عمى المعنى التقميدي لبلنعتاؽ، حيث قاموا بصياغة 
تعريفيـ الخاص بعيًدا عف البناءات اإلنشائية المتداولة في االستعبلمات التقميدية، والثورية 

في كؿ مف الماركسية وكذا المبرالية وما بعد الحداثة، حيث أصبح برنامًجا سياسًيا لو لممفيـو 
معنى مرادؼ لمعالـ الحديث، ويتمثؿ في: الحرية، التقدـ والسيطرة عمى الطبيعة ومتابعة 

 المساواة...إلخ.

 ( االنعتاؽ بالسياسة أيضا إذ يقوؿ:Boothكما ربط )

لى حماية األفراد مف الظمـ وتحريرىـ مف القيود كخطاب لمسياسة، يسعى االنعتاؽ إ»
التي تمنعيـ مف ممارسة حرياتيـ بالتوافؽ مع حرية اآلخريف إذ يعطي االنعتاؽ ثبلث أطر 
لمسياسة، األوؿ كإطار مرجعي فمسفي لممعرفة، والثاني يتمثؿ في كونو نظرية لتطور 

 .2«المجتمع، والثالث يتمثؿ في الممارسة لمقاومة الظمـ
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 انيا: األفراد كمرجع لممعضمة االمنية:ث

قد يمثؿ حصر المعضمة األمنية في األفراد موضوعا غامًضا إذا لـ يتـ تصّورىـ 
 خارج الدولة، أي: استقبللية الفرد مف كّؿ اعتبارات الدولة السمطوية والتنظيمية.

البحث يرى "بوث" في ىذا الشأف أف "التفكير الجديد لؤلمف ليس مسألة توسيع مجاؿ 
في المستوى  وعميو يتـ دراسة القضايا األمنية مع مستويات أخرى تتمثؿ ،1ىكذا ببساطة"

لمفرد، أي أف المعضمة األمنية تدرس أيضا ىذا المستوى المشار غميو سمًفا، ولذلؾ  التذاتي
يرى أنصار مدرسة "ببلد الغاؿ" أف المعضمة األمنية تدرس في سياؽ الفرد وحالة األمف 

 وليس الفرد في سياؽ الدولة. الذاتي،

( أف بناء شيء ما ىو فعؿ يؤدي إلى موضوع Fierke Karinواّكدت "كاريف فيرؾ" )
ما أو شيء محسوس لـ يكف موجودا لكف ىذا ال يعني أنو ال وجود لشيء كاألمف أو أف ىذا 

يـ األمف مجّرد مف المعنى، فاألمف يمكف أف يفيـ عمى سبيؿ المثاؿ عمى أنو حماية الق
 .2المركزية لمجماعة

األمف حالة اجتماعية ببل استغبلؿ »( أف Horkheimerويرى كذلؾ "ىوركيايمر" )
.مما يعني أف األمف بالنسبة 3«أيف تتواجد حقيقة رعية أكثر إتساعا مف الفرد، ىي االنسانية

والرغبة في بالقيـ اإلنسانية مثؿ: الرفاه، الحرية،  لمفرد ذا أبعاد إنسانية، يتأثر في ذلؾ

                                                           
1 -Ken Booth, « Theory of world Security », (UR : Cambridge University press, 2007), p.111. 
2 -Matt Mcdonald, « Constructivisme, In paul D.Williams ed. “Security studies An 
Introduction”, (New York: Potledge, 2008). 
3 -Héléne viau, la (Re)  concephralisation de la sécurity dans la théorie réaliste, et 
cntique.(Montréal :centre d´études des sceinces politique et étromgers de sécurité, 2000) 
,p.110. 
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دائما المعرفة )األمف( تخدـ »( أف: Jurgen Habermasاالستقرار الذاتي، كما يؤكد )
 .1«مو عف محيطوصنتاج إجتماعي وتاريخي ال يمكف ف شخصا ما أو ىدفا ما، فيي

وعميو، فالمعضمة األمنية ىي نتاج إجتماعي وتاريخي، ناتجة مف المصالح واألىداؼ 
األفراد اإلجتماعية لؤلفراد، إذ أف الصراع والتنافس عمى تحقيؽ األمف يحدث عمى مستوى 

والجماعات، حيث أف حسب التحميؿ المعياري اإلجتماعي، الصراع داخؿ النظاـ الدولي ىو 
 راع الدوؿ.صراع المجتمعات وليس ص

 المطمب الثالث: 

 (:Ecole de Copenhagueمدرسة كوبنياجن )

تقتبس مدرسة كوبنياجف بشكؿ كبير مف المقاربة البنائية، خاصة في تصورتيا األمف  
كبناء إجتماعي، والتركيز عمى ىوية الفواعؿ وكيفية تشكيميا لمصالحيـ األمنية، تمثؿ 

 المدرسة أعماؿ مثؿ: "باري بوزاف".

(Barri Buzan( و"أولي ويفر )Ole Weaver( "و"جاب دي ويمد )Jaap de Wild )
ف ( و"ليPierre le Mitre( و"بيير لو ميتر" )Mortey ketstrupو"مورتف كيمستروب" )

سنا ممف كانوا يعمموف في  غيرىـ مف طمبة الدكتوراه األصغر( و Lene Hausenىانسف" )
( أوؿ مف صنؼ Sweeneyبر "ماؾ سويني" )السبلـ في كوبنياغف، ويعتمعيد أبحاث 

 .2ىؤالء العمماء معا عند إستعمالو  لممرة األولى تسمية مدرسة كوبنياغف 

اري بوزاف" و"أولى ويفر" في بمورة معالـ المدرسة نتيجة بويعود الفضؿ إلى كؿ مف " 
التعاوف بينيما في ىذه الدراسات، حيث قاـ ىذا الثنائي بمزج التفكير الواقعي بالبعد البنيوي 

                                                           

.439، صمرجع سابقغرٌفٌش، أوكالهان، - 1  
.80ص. مرجع سابق،قوجٌلً، - 2  
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لموضوع األمف، مع النموذج اإلبستمولوجي لمبنائية، إذا قاـ "بوزاف" بإضافة قطاعات جديدة 
ـ بنقؿ التركيز عمى القطاع العسكري )األمف القومي( "ويفر" مف ذلؾ حيف قا حيث استفاد

معي(، كرّد فعؿ عمى األجندة األمنية الصاعدة حينئذ، تإلى القطاع المجتمعي )األمف المج
عادة تعريفو لؤلمف أو ليذا  فيما إستفاد "بوزاف" مف مقاربة "ويفر" في البعد البنيوي لؤلمف، وا 

 .1الخطابية لمقواعد األمنيةالمفيـو الواسع في إطار الممارسات 

"، وىو كذلؾ مف أكبر Barri Buzanأشير منظري مدرسة كوبنياغف "البريطاني  
(، وكاف مفكرا واقعيا في 1990المنظريف في الدراسات األمنية، خاصة في فترة التسعينات )

نية بداية أعمالو في الدراسات األمية الدولية، قبؿ أف يساىـ في الدراسات الدولية األم
 لممدرسة )أي مدرسة كوبنياغف(، لو مؤلؼ مشيور:

]Peaple, states and Fear, the national security Problem in 
international relation [  .  

والذي ميد فيو لمفاىيـ جديدة لمسألة األمف، واألمف الدولي، وحتى أنو تناوؿ فيو 
مستويات تحميؿ األمف بحكـ إدخالو لعوامؿ جديدة كانت لدى الواقعيف التقميدييف غير مدرجة 

أدخؿ "بوزاف" مفاىيـ جديدة مرتبطة بفترة ما بعد الحرب الباردة في اإلطار التحميؿ لدييـ، فقد 
أف المجتمع الدولي قد عرؼ ميكانيزمات جديدة بالتالي ال بد مف إدراج عوامؿ  أيف رأى

جديدة لدراسة المجتمع الدولي عامة واألمف الدولي/ األمف خاصة تماشيا مع التطور الذي 
 حدث في التاريخ السياسي الدولي وفي تاريخ حقؿ العبلقات الدولية وصورة أشمؿ.

د الحرب الباردة جعمت مسألة األمف معقدة وبالتالي ولكف المبلحظة ىي أف فترة ما بع
 .2تعقدت معيا المفاىيـ والتعريفات

                                                           

.80، ص.مرجع سابققوجٌلً، - 1  
2 -Stone, op,cit,p.02. 
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، كما أنو أدخؿ عوامؿ لقد قاـ بتحميؿ الظاىرة األمنية بدء مف الجزء وصوال إلى الكؿ
أخرى في تحميمو وىي عوامؿ اجتماعية تؤثر وتتأثر بالظاىرة األمنية، أي أنيا يمكف أف 

 لؤلمف أو ميددة في أمنيا.تكوف تيديدا 

المصطمح "األمف" أنو مف المفاىيـ المعقدة وأنو كذلؾ مصطمح  Buzanويعتبر 
متعددة المعاني، لو شروحات اجتماعية عديدة تدخؿ في صمب الحياة اليومية االجتماعية 

أيديويوجية لمفرد )الفرد كوحدة تحميؿ جزئية(، كذلؾ ىو مصطمح )أي األمف( يتضمف أبعاد 
 عيارية إلى غير ذلؾ.وم

النقاش ربما لف يحؿ، ألف المصطمحات »( في ىذا الشأف Richard Littleيقوؿ )
ى عنصر أيديولوجي، وىذا ما يجعؿ الدليؿ األمبريقي كوسيمة لحؿ مصة تحتوي عمالمستخ

  .1النزاع غير ذات صمة

 أنو ولتعريؼ األمف يجب عدـ إغفاؿ ثبلثة أمور ىي: Buzanيرى 

 ممفيـولالسياسي السياؽ -

 األبعاد المختمفة ليذا المفيوـ-

 .الغموض اإلختبلؼ الذي يرتبط بو عند تطبيقو في العبلقات الدولية-

 "األمف". Buzanيعرؼ 

)قدرة الدوؿ التيديد ]وفي سياؽ النظاـ الدولي فإنو يعني،  فبأنو العمؿ عمى التحرر م 
وتماسكيا الوظيفي ضد قوى التغيير التي والمجتمعات عمى الحفاظ عمى كيانيا المستقبؿ 

                                                           
1 -Bill Mesweeney, security Identity and Interests Asociology of international relation, 
(united kingdom :comloridage univerersity pren,2,2004).p.83. 
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يرونيا معادية، فالحد األدنى لؤلمف ىو البقاء، لكنو يتضمف أيضا إلى حّد ما سمسمة مف 
 .1اإلىتمامات الجوىرية حوؿ شروط حماية ىذا الوجود

في السياؽ نفسو أف التيديد األمني ال يمكف أف يتـ إنياؤه  Buzanولكف يضيؼ 
ريقة أخرى فإف األمف مسألة أو ظاىرة نسبية شأف البل أمف، كبلىما بطبصفة تامة، بحيث و 

 عددة.تغير مطمقيف، يتغيروف بتغير عوامؿ م

 الفرد، الدولة والنظاـ الدولي *مستويات التحميل األمني: 

( سار عمى نيج الواقعيف، حيث إستعاف بالمستويات الثبلثة Buzanباري بوزاف )  
والتي تتمثؿ في: الفرد، الدولة والنظاـ الدولي، في تحميؿ  (Waltzلمتحميؿ التي وضعيا )

حاوؿ المعنوف "الفرد، الدولة والخوؼ" والتي  ورة األمنية، إذ يظير ذلؾ في كتابودراسة الظاى
مف خبلليا إيجاد رؤية عميقة وموسعة لمفيوـ األمف، حيث أضاؼ إلى المستويات المذكورة 

الظاىرة األمنية، وعميو فإف منيج الدراسة في تحميؿ  ( لدراسة5أعبله، القطاعات الخمسة )
(، إذ Sectors( والقطاعات )Levelsيقوـ عمى عامميف ىما: المستويات )األمف عنده 

( مجرد Waltzيعتبرىا مكونات الدولة ومصدر قوتيا أو ضعفيا، والتي )الدولة( يعتبرىا )
( ىي مركب لثبلثة مكونات تتمثؿ في فكرة الدولة Buzanىيكؿ، فالدولة عند )

)الوطنية/القومية(، القاعدة الفيزيائية لمدولة )الشعب، الموارد وكذا التكنولوجيا(، وكذلؾ 
يعتقد بيذا التعريؼ السمطة المؤسساتية الدولة )النظاـ السياسي وكذا النظاـ اإلداري( حيث 

( إعتمد Buzanه المكونات الثبلث، وعميو، )لمدولة أنو يسيؿ تصور التيديدات ألي مف ىذ

                                                           
1-Barry Buzan, new paterns of Globd security in the twenty-first century, « (International 
AFairs,3, 1991, p.432. 
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ما يعني إذا فيـ عمى التحميؿ الجزئي وصوال إلى التحميؿ الكمي لفيـ الظواىر األمنية عامة 
 1وتفسير أسباب المعضمة األمنية

بيف الدولة القوية والدولة الضعيفة كشرط األمف عمى مستوى لمدولة،  Buzanلقد ميز  
حيث يرى أف قوة الدولة تابع لمستوى استقرارىا في المؤسسات لدييا ومدى انسجاميا 

( الذي ربط القوة بقدرات الدولة المادية Waltzالسياسي واالجتماعي الداخمي، عمى خبلؼ )
( David Eastonقوة يشبو النسؽ السياسي عند )( الBuzan)القوة العسكرية(، فتصور )

في تصوره الدولة المتمثمة في البيئة الداخمية ويقصد بيا النظاـ السياسي لمدولة، والبيئة 
يقصد بو المجتمع المدني بكؿ مستوياتو أو مكوناتو داخؿ الدولة الواحدة، وصفة الخارجية 

لمسياقات الداخمية  والتعقيد الترابط نية وليدةالتعقيد التي تتميز بيا عممية تحميؿ الظواىر األم
والخارجية، مما يصعب مف تحديد تيديد أمف حكومة معينة إذا كاف تابع مف الداخؿ أـ مف 

 .2الخارج

( مع الطرح الواقعي الجديد حوؿ فكرة فوضوية النظاـ الدولي وتأثيره Buzanيتفؽ ) 
( أضاؼ Buzanالمعضمة األمنية، إاّل أف )عمى وحداتو )الدوؿ( كسبب لمشكمة األمف أو 

 Matureإلى الفوضى مصطمح آخر ىو"النضج" والتي أطمؽ عمييا الفوضى الناضجة )
Anasehy حيث يعتقد أف إمكانية التخفيؼ مف حدة الصراع والتصعيد في التيديدات ،)

الجديدة األمنية والتي تسبب في المعضمة األمنية، حيث ربط الفوضى الناضجة بالقطاعات 
األمف التي أضافيا في دراساتو، إذ يعتبر أف في حالة قياـ اتفاقيات تبادؿ وتعاوف بيف الدوؿ 
ضمف مجتمع دولي جد متطور يخفؼ مف حدة المعضمة األمنية، إذ يرى الفوضى الناضجة 

                                                           
1 -Ronnée  D.lipsehute, « On security, I´m on security », ed (New York:Colombia university 
press,1998),p.87. 
2-Alex Maclead, Ann-Marie D´Aoust et David Grondin, « les étude de sécurité », In théories 
des Relation Internationales contestation et vésistances, (Qyébec, Athén a 
Edition,2007)p.363. 
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سواءا االجتماعي أو  ىي نظاـ مف الدوؿ القوية )بمصطمح المستوى العالمي مف إنسجاميا
( ضمف مجتمع دولي جد متطور)بشبكة كثيفة مف القيـ والقواعد والمؤسسات المتفؽ السياسي

عمييا بشكؿ متبادؿ( ويبدو مف المحتمؿ أيضا أنو مف الضرورة المطمقة أف تتطور ىذه 
 .1الفوضى الناضجة ضمف نظاـ ذا قدرة تفاعمية كبرى

 *القطاعات الجديدة لألمن:

أف الدراسات األمنية السابقة قّمصت مف مفيـو األمف، حيث تعتمد  (Buzanيرى ) 
( أشمؿ مف Buzanفقط عمى القطاع العسكري في دراسة الظاىرة األمنية، لكف األمف عند )

ذلؾ حيث أضاؼ قطاعات أخرى تتمثؿ في القطاع السياسي، القطاع االقتصادي، االقطاع 
، القطاع المجتمعي، وىي ىكذا تعبر عف العسكري، القطاع االجتماعي، القطاع البيئي

مفاىيـ معينة يرتبط كؿ واحد منيا بقطاع مف تمؾ القطاعات فيكوف بالتالي ىناؾ أنواع 
أو أبعاد جديدة األمف ىي: األمف السياسي، األمف اإلقتصادي واألمف اإلجتماعي،  جديدة 

 األمف العسكري،  األمف البيئي، األمف المجتمعي.

أف تمؾ القطاعات الجديدة األمف كزوايا تحميمية لمنظاـ الدولي، ( Buzanويعتبر ) 
عامؿ ميـ لدراسة التيديدات حيث تدخؿ ضمف األمف القومي لمدوؿ، وكوف ىذا األخير 

األمنية كما تعتبر كؿ واحدة منيا بمثابة نقطة مركزية في اإلشكالية األمنية )المعضمة 
 نيا.األمنية(، وىي متداخمة ومترابطة فيما بي

فيذه القطاعات ليست بمعزؿ عف بعضيا البعض، فكؿ واحدة منيا تمثؿ نقطة  
األمنية وطريقة لترتيب األولويات، غير أنيا تنسجـ مجتمعة كشبكة مركزية في اإلشكالية 

 قوية مف الترابط.

                                                           
1 -Buzan,op.cit.p.436. 
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  القطاع العسكري:-1

األمنية، يعتبر الميداف العسكري مف بيف القطاعات األكثر اىتماما في الدراسات  
نياية الحرب العالمية الثانية، نظرا لسيادة  خاصة في بداية القرف التاسع عشر إلى غاية

منطؽ القوة العسكرية في مجاؿ العبلقات الدولية وحتى عمى أرض الواقع، لذلؾ ييتـ جميع 
الفواعؿ الدولييف عمى الجانب العسكري لتحقيؽ األمف والسمـ الذاتي، حيث أصبحت القوة 

كرية ىي الوسيمة الوحيدة البموغ الغايات السياسية في ظؿ التيديدات العسكرية التي العس
 تتعرض ليا الدوؿ.

 القطاع السياسي: -2

يرتبط بمدى استقرار أنظمة الحكـ لمدوؿ وممارسة سمطاتيا السيادية بكؿ مؤسساتيا  
داخؿ إقميميا الجغرافي باإلضافة إلى مدى شرعية أيديولوجيتيا، وضمف ىذا التصور نمتمس 
ثبلثة مرجعيات أمنية ىي: الدوؿ، المنظمات الدولية، الدولية، حركات العابرة لمحدود، فيي 

ديدات العسكرية، لكنيا تدخؿ في مسألة األذكار والمرجعيات المؤسسة ال تدخؿ ضمف التي
لمدوؿ والجماعات الوطنية والحركات االجتماعية أو المؤسسات الدولية، وحتى مبدأ السيادة 

الحاكمة في حد ذاتو، فيمكف لمسيادة أف تتعرض لمتيديد بقضايا عديدة مثؿ الشرعية، السمطة 
 .1أو المسألة االعتراؼ الدولي

  القطاع االقتصادي:-3

( الوضع الطبيعي لمفاعمينا في اقتصاد السوؽ ىو المخاطرة Buzanيعرؼ ) 
( يرى التفاعبلت االقتصادية بيف الدوؿ مثؿ Buzanوالمنافسة العنيفة والبليقيف، وعميو فإف )

                                                           
1 -thierry Balzac, « Que ce que la sécurité nationale ? », la revue international et 
stratégique,(52,2003-2004)p,35. 
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التفاعبلت األمنية، حيث تتميز بالسموؾ العنيؼ وتتصؼ بعدـ اليقيف حيث تخمؼ حالة عدـ 
 .1الثقة بيف الشركاء والمتعامميف االقتصادييف

 القطاع المجتمعي:-4

لمقومات مفكروا مدرسة كوبنياغف ا (، يرىDario Battestellaنقبل عف ) 
اإلجتماعية لممجتمعات عرضىة لمتيديد مف طرؼ العولمة المعاصرة وتداعيتيا الخطيرة 
)السمبية(، أيف أصبح العالـ كقرية واحدة، نتيجة التقارب والتواصؿ السريع بيف وحدات العالـ 

حيث يؤدي ذلؾ إلى عممية تبادؿ وكذا عممية إستراد لمثقافات المختمفة، )المجتمعات/الدوؿ(، 
  .2لؾ الثقافة والتراث المجتمعي المحمي ألي دولةتيدد بذ

    

                                                           
1 -Balzac,op.cit,p,37. 
2 -Dario Battistella, théories des Relation Internatioales,2nd,éd, (paris,prers de sciences 
po,1,2006),p.482. 
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 المبحث األول:
 التحول اإلستراتيجي في العالقات الدولية وتداعياتو عمى الشرق الوسط

 المطمب األول: 

 الخطاب األمني األمريكي

، أنصب التركيز األمريكي بقدر كبير عمى مواقؼ الشرؼ األوسط والبمداف اإلسبلمية
ؿ الشديد مف طرؼ الكثير مف األمريكييف حوؿ سبب كره خاصة التركيز عمى مسألة )التساؤ 

المسمميف ليـ عمى حسب ما يزعموف بطبيعة الماؿ(، ويشير الكاتب الييودي المعروؼ 
(SHEBLEY TELHAMY إلى أنو مف الميـ اإلشارة إلى وجية نظر البشر إتجاه الحرب )

( كانت نفسيا sfjlfv/11ث )عمى اإلرىاب التي شنتيا الواليات المتحدة األمريكية بعد أحدا
وجية نظر العرب والمسمميف، إال أف ىناؾ بعض اإلتجاىات الراديكالية في الشرؽ األوسط 
نظرا لوجود تيارات إسبلمية تتسـ بقدر كبير مف الراديكالية وفي بعض الحاالت تستيـ أو 

  .1تتصؼ بالعدوانية إتجاه الدوؿ الغربية، خاصة الواليات المتحدة األمريكية

يمكف أف نحدد حوالي خمس تباينات بيف وجيات النظر التي طرحتيا الواليات 
المتحدة األمريكية وتمؾ التي طرحتيا أطراؼ أخرى في العالـ حوؿ التعامؿ مع التيديدات 

 : 11/09اإلرىابية بعد أحداث 

ىناؾ مف تعاطؼ مع األمريكييف وساندوىـ في حقيـ في الدفاع عف النفس في ضوء 
ت الرىيبة لكنيـ لـ يروا إلى ذلؾ الحؽ عمى أنو يحوؿ أمريكا أف تعرؼ اإلرىاب الوجيا

                                                           
، 2005ترجمة: د.ثائر علً وٌب، المخاطر: أمريكا في الشرق األوسط، عواقب القوة وخيار السالم، شبلً تلحمً،  - 1

 . 29.30ص ص 



 11أطر المعضمة األمنية في الشرق األوسط  بعد أحداث الفصل الثاني: 
 2001سبتمبر 

 
 
 

 

 

71 

العالمي عمى نص أحادي الجانب أبعد مف التيديد المباشر ألراضييا، ومف ناحية أخرى 
ركزت الواليات المتحدة جيودا في مقارعة اإلرىاب عمى التصدي لجانب "العرض" في ىذا 

 "الطمب"، الذي يرى كثيروف في العالـ أنو جانب ميـ. اإلرىاب دوف تصد مماثؿ لجانب 

( اإلرىاب كما لو أنو ضرب مف Boshلقد عرفت إدارة الرئيس جورج بوش )
اإليديولوجيا، أو الحمؼ السياسي، وذلؾ في الوقت الذي يفيـ كثيروف في أرجاء العالـ ىذا 

لغايات مختمفة، كما أف اإلرىاب عمى أنو وسيمة غير أخبلقية تستخدميا جامعات متنوعة 
الواليات المتحدة ترى أف التيديد اإلرىابي األساسي يمكف في "الدوؿ اإلرىابية"، ويتكمـ بعض 
المسؤوليف األمريكييف كما لو أف مواجية تمؾ الدوؿ يمكف أف تؤدي إلى نحر ظاىرة 

  1اإلرىاب.

اصة العمميات عمد الخطاب العاـ في أمريكا إلى ربط اإلرىاب في الشرؽ األوسط وخ
اإلنتصارية، ربطيا بأوجو مف الديف، أي الديف اإلسبلمي بطبيعة الحاؿ، كما أف المجتمع 
الدولي كاف قد غمره سبيؿ مف التعاطؼ مع الواليات المتحدة، حتى البمداف التي ليا عبلقات 

تعاطفيا متوترة مع الواليات المتحدة األمريكية كانت متعاطفة معيا، مثؿ )إيراف( التي أبدت 
عبر الرئيس )محمد خاتمي( مباشرة مع اليجمات اإلرىابية وعبر الرئيس اإليراني عف حزنو 

  2وتعاطفو العميقيف تجاه الضحايا.

سبتمبر لكي تبدأ  11لقد أعطيت الواليات المتحدة سمطة أخبلقية دولية بعد ىجمات 
ثمة إيقاؼ عمى الكيفية  بإيجاد أرضية مشتركة لتعريؼ اإلرىاب، عمى الرغـ مف أنو لـ يكف

التي ينبغي أف يتـ بيا تعريؼ "الجماعات اإلرىابية"، وكانت اإلدارة بحاجة ألف تقرر مف ىي 
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الجماعات التي يجب أف تصنؼ عمى أنيا عدوة مف بيف آالؼ الجماعات اإلرىابية المنتشرة 
 في العالـ. 

لعالمي"، غير أنو لقد ركز الرئيس )بوش( عمى الجماعات اإلرىابية "ذات المدى ا
كانت ىناؾ قضية أساسية ىي قضية المنظمات التي ينبغي أف تستيدؼ، فيناؾ إختبلؼ 
واسع بيف الدوؿ حوؿ مف يجب إعتباره "جماعة إرىابية"، فبعض الحكومات تصنع جماعات 
المعارضة ضمف الجماعات اإلرىابية لمجرد معارضتيا، حتى أف "حزب اهلل" في )لبناف( 

  1ات المتحدة تعتبره منظمة إرىابية.كانت الوالي

الواليات المتحدة اإلرىاب نتاج جماعات منظمة يمكف مواجيتيا وتدميرىا،  اعتبرت
ألىدافيا أو ألسباب التي جعمتيا تفمح في تجنيد الكثير مف األعضاء  اعتباردوف 

 بجانب المتحمسيف، كانت الواليات المتحدة تقارب األمر تمؾ المقاربة التي ال تيتـ إال
 "العرض". 

كانت الواليات المتحدة مف جية أخرى تعبئ الجماىير والرأي العاـ الدولي أو 
، ألقى الرئيس "بوش" خطابا 2001سبتمبر  20وبالتحديد في  11/09العالمي، بعد أحداث 

عمى التعامؿ مع أالميـ ومخاطر فيـ، غير أف ىذا  فلمشعب األمريكي، ساعد فيو األمريكيو 
الخطاب، وىو يحشد الشعب وراء الحزب المعمنة عمى اإلرىاب ويييئيـ لدفع األثماف 
المطموبة، راح يتناوؿ بببلغو عمى أنو ضرب آخر مف ضروب األيديولوجيات التي عرفيا 

 2التاريخ ويتناوؿ اإلرىابييف عمى أنيـ إيديولوجيوف.
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 الثاني: المطمب 

 الشرق األوسط سبتمبر عمى 11أحداث  تداعيات

" إرىابي" في تاريخيا، حيث  فمقد تعرضت الواليات المتحدة في ذلؾ اليوـ ألسوأ ىجـو
ارتطمت طائرات بمركز التجارة العالمي في نيويورؾ ووزارة الدفاع في واشنطف، كما تحطمت 
طائرة في حقؿ بالقرب مف شانكسفيؿ في بنسمفانيا. ولقد أسفرت تمؾ اليجومات عف مقتؿ 

 اآلالؼ. 

معالـ في تمؾ ومع أف الجية الذي نفذت تمؾ الضربة لـ تكف معروفة، وال محدد ال
الفترة، إال أنو لـ يمر وقت طويؿ قبؿ أف تتجو أصابع اتياـ السمطات األمريكية، إلى 
مجموعة مف العرب المسمميف، باعتبارىـ ىـ الذيف نفذوا تمؾ العمميات، وتحديدا إلى تنظيـ 

 القاعدة الذي يؤويو نظاـ "طالباف" في أفغانستاف. 

الدولي ضد اإلرىاب التي أنجز فييا  وسرعاف ما بدأت عممية بناء التحالؼ
األمريكيوف وحمفائيـ إنتصارىـ سريعا، فاؽ كثيرا مف التوقعات التي سادت قبمو، فقد سقط 
نظاـ طمباف بسيولة، وضرب تنظيـ القاعدة في مقتؿ، وما يزاؿ البحث جاريا عف قيادات 

 ذلؾ التنظيـ. 

ائمة مف الكراىية لمواليات ىو تمؾ الطاقة الي 9/11إف أخطر ما كشفت عنو أحداث 
المتحدة، واإلقباؿ عمى الموت في سبيؿ إلحاؽ أكبر ضرر بيا، مف جانب عدد مف األفراد 
الذيف خططوا بدقة متناىية، عمميات خطؼ الطائرات المدنية األمريكية، واقتحاـ وتحطيـ 
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بأرواح  بعض أىـ رموز القوة االقتصادية والسياسية في الواليات المتحدة، غير عابئيف
 األشخاص األبرياء التي تزىؽ في تمؾ العمميات. 

لماذا فعؿ ىؤالء ذلؾ؟ ولماذا ىذه الكراىية لؤلمريكاف؟ أبرز اإلجابات عمى ىذه 
إلى السياسة األمريكية في الشرؽ األوسط  9/11التساؤالت ىي التي تعزو لما حدث في 

 2001سبتمبر  11مريكاف في وتحيزىا المستمر إلسرائيؿ يرتبط اإلرىاب الذي واجيو األ
بالسياسة األمريكية في الشرؽ األوسط المتحيزة طواؿ نصؼ قرف مف الزماف، إلسرائيؿ. ليس 
فقط عمى حساب المبادئ التي يفترض أف األمة األمريكية نفسيا تقـو عمييا، أي مبادئ 

نما في مواجية المجتمع الدولي كمو في  كثير مف الحرية وحؽ تقرير المصير لمشعوب، وا 
  األحياف.  

إف تمؾ السياسة أسيمت في تغذية مشاعر مف الكراىية والمرارة واليأس، تسود العالـ 
اإلسبلمي بشكؿ عاـ، والعالـ العربي بشكؿ خاص، وفمسطيف والمجتمعات العربية المحيطة 

 بيا بشكؿ أخص، تجاه الواليات المتحدة األمريكية. 

عدواني ضد الشعب الفمسطيني ىو السبب األوؿ فإذا كاف وجود إسرائيؿ وسموكيا ال
ف وجدت أسباب أخرى ال يمكف ألي باحث عممي  لظيور اإلرىاب في المنظمة حتى وا 
موضوعي أف ينكرىا فإف استيداؼ ىذا اإلرىاب لمواليات المتحدة، يرتبط مباشرة بسياستيا 

 المتحيزة دوما إلسرائيؿ. 

، ىـ عدـ إدراكيـ لآلثار التي سوؼ السبب اآلخر الذي ربما حفز المنفذيف لمي جـو
 .  تترتب عمى ىذا اليجـو
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فإف عدـ المعرفة التامة بشؤوف العبلقات الدولية وتطورىا جعؿ المنفذيف ربما يفكروف 
بالحدث بحد ذاتو كيدؼ يحقؽ ىزيمة الواليات المتحدة بغض النظر عف إمكانية اعتباره 

 جسرا لشف ىجـو مضاد. 

طبيعة القوة األمريكية، بحيث أف تمؾ القوة لـ تكف تشكؿ في يرتبط عدـ إدراكيـ ل
 نظرىـ القوة الرداعة. 

إذا ما قورنت القوة القومية لمواليات المتحدة بالقوة القومية لمدوؿ التي تأوي المياجميف 
لبرز بكؿ وضوح الخمؿ في المعادلة ليس فقط في البعد السكاني الجغرافي، كفاءدة الحكومة، 

  1القتصادية وحسب، بؿ وغي القوة بمفيوميا التقميدي العسكري.والموارد ا

أف عالـ ما بعد الحادي عشر مف سبتمبر يختمؼ عف سابقو. فمقد غيرت أحداث ذلؾ 
اليـو الموازيف المتعارؼ عمييا في العبلقات الدولية، فالحس بالمناعة والحصانة لمعمؽ 

تشف عمى أساسيا -مف ضمنيا الدوؿ و تعمؿ –الجغرافي األمريكي قد تغير، واألسس التي 
 الحروب قد تبدلت. 

فالمياجـ في ىذه المرة ليدؼ موجود في داخؿ قطر أقوى دولة في العالـ. ولـ يكف 
مف شف ذلؾ اليجـو في جيش دولة منظـ ولكف كانوا أعضاء فريؽ حركة ال تتجاوز كونيا 

 غير محدد المعالـ.أحد العوامؿ دوف القومية والتي كانت تعمؿ وفؽ نطاؽ أفقي 

لقد بدأت مبلمح التغير في العالـ مف تاريخ الحادي عشر مف سبتمبر مف عاـ 
. لقد أذف الحدث وما تبله مف شف الواليات المتحدة األمريكية لما عرؼ بػ "الحرب 2001
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عمى اإلرىاب"، ببداية مرحمة جديدة مف مراحؿ العبلقات الدولية لـ تتضح مبلمحيا النيائية 
 المحصمة حربيف ىما: بعد و 

 أوال: الحرب عمى أفغانستان: 

يمكف اعتبار حرب الواليات المتحدة عمى أفغانستاف )والتي شنت عف طريؽ الجو في 
(، حربا انتقامية موجية ضد مف قاـ بيجوـ الحادي عشر مف سبتمبر 2001أكتوبر  7يـو 

2001 . 

كذلؾ يمكف تصنيؼ ىذه الحرب ضمف ما يعرؼ باسـ الحرب الوقائية، أي بمعنى أف 
 الواليات أرادة أف تقضي عمى قوة خصميا قبؿ أف يعيد ترتيب إمكانياتو لميجـو مرة أخرى. 

بذلؾ ال يمكف إنكار الفكر اإلنتقامي في مفيـو الحرب التي قامت بيا الواليات 
 -نفس الوقت ال يمكف إنكار وجود تأثير فكر المدرسة الواقعيةالمتحدة عمى أفغانستاف، وفي 

. -في العبلقات الدولية  1عمى نفس المفيـو

لقد ترجـ العامؿ األمني جؿ تصرؼ الواليات المتحدة في ىذا المجاؿ. بحيث أف 
حماية الواليات المتحدة مف إمكانية إعادة اليجـو عمييا الحقا يعتبر بمثابة أىـ أىداؼ تمؾ 

 رب. الح

وقد أعمنت الواليات المتحدة أف ىدفيا األساسي مف شف ىذه الحرب، ىو القضاء 
عمى مكامف اإلرىاب في أفغانستاف وذلؾ بالقضاء عمى مراكز تدريب حركة القاعدة بعد 
إسقاط حكومة طمباف بإسقاط حكومة طالباف، بتنظيؼ أفغانستاف مف مراكز القاعدة 
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فريؽ، تعتبر الواليات المتحدة أنيا قطعت شوطا طويبل في )العمنية(، بتشتيت أعضاء ىذا ال
 ىذا المجاؿ. 

كانت الظروؼ الدولية التي شنت فييا الواليات المتحدة حربيا عمى أفغانستاف مناسبة 
ليا، بحيث أف النظرة العامة داخؿ أروقة األمـ المتحدة كانت تدور حوؿ تبرير شرعية ىذه 

 جـو "إرىابي" تتعرض لو الواليات المتحدة. الحرب باعتبارىا ردا عمى أسوأ ى

مف رئاسة الحكومة إلى وزارة  -لقد لعبت أغمب المؤسسات الحكومية األمريكية
دورا بارزا في عممية صنع قرار -الخارجية، االستخبارات، مجمس األمف القومي، والكونجرس

 1الحرب عمى أفغانستاف.

غط والمصالح وسائؿ األعبلـ بجانب ذلؾ فإف األحزاب السياسية وجماعات الض
 والرأي العاـ األمريكي وقفت صفا واحد في ىذه الحرب االنتقامية. 

فيما يخص وسائؿ السياسة الخارجية فالمبلحظ أف الدبموماسية كانت شبو معطمة في 
ىذا الصدد. فمـ يكف ىناؾ محاوالت دبموماسية تذكر )غير الدبموماسية الموجية لممجيود 

 الوسيمة المحددة مسبقا في ىذا المجاؿ ىي وسيمة "القوات المسمحة".  الحربي(، وكانت

 ثانيا: الحرب عمى العراق. 

أما حرب الواليات المتحدة األخيرة عمى العراؽ فإنيا ال تفيـ إال مف خبلؿ اعتبارىا 
حربي إحباط ووقاية في نفس الوقت. فيي حرب إحباط بمعنى أف الواليات المتحدة شنتيا 

تقدت أنو بإمكاف خصميا أف يشف ىجـو ضدىا. وىي حرب وقائية، حيث كاف عندما اع
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المقصود مف شنيا تدمير قوة العراؽ والقضاء عمييا قبؿ أف تنمو في كامؿ أبعادىا مع قوة 
 أعداء الواليات المتحدة البارزيف بعد أحداث الحادي عشر مف سبتمبر. 

دة أرادت أف تأتي في البداية عف أما بالنسبة لمظروؼ الدولية فإف الواليات المتح
طريؽ األمـ المتحدة. وعندما لـ تفمح في العمؿ مف خبلؿ المنظمة الدولية، فقد شنت الحرب 
)مع بريطانيا( بشكؿ غير حسب األعراؼ والقوانيف الدولية المتبعة في ذلؾ. بذلؾ يمكف 

 حرب عمى أفغانستاف. القوؿ أف فكر المدرسة الواقعية أوضح في ىذه الحالة منو في حالة ال

تعتبر أىـ عامؿ في السياسة -بما فييا الواليات المتحدة–فالدوؿ في ىذه الحالة 
الدولية مف ناحية اتخاذ القرار النيائي بشف اليجـو عمى بغداد. ترى حكومة الواليات المتحدة 

االسمـ، أنيا حممت سياستيا في ىذا الصدد مف منطمؽ عقبلني وأنيا إتخذت التي تعتقد أنيا 
 وىي القرارات المساندة ألمنيا في األساس. 

والواليات المتحدة كدولة اتخذت القرار كوحدة فرنسية الدولة ووزير الخارجية، والجيات 
 األخرى التي صنعت القرار وقفت موقفا موحدا. 

ف القرار كاف مبنيا عمى أساس العامؿ األمني الياـ. فدولة مثؿ الواليات  خصوصا وا 
سوؼ تبذؿ قصارى جيدىا مف أجؿ أف تحافظ وتعزز أمنيا وتوجو ضربة قاسية  المتحدة

 ألية جية تحاوؿ ىز ىذا األمف. 

باإلضافة غمى األىداؼ الدائرة حوؿ الياجس األمني، فقد أعمنت الواليات المتحدة أف 
ىدفيا ىو القضاء عمى نظاـ صداـ حسيف أما بالنسبة لموسيمة فيي كما كانت في حرب 

ات المتحدة عمى أفغانستاف، حيث ترجمت عمميات القوات المسمحة نفسيا كوسيمة الوالي
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الفعمية في ىذا الصدد. أما الدبموماسية فقد كانت معطمة كما ىو الحاؿ في الحرب عمى 
 أفغانستاف. 

ولكف كاف ىناؾ استخداـ لمقوة الدعائية الموجية لداخؿ العراؽ. ىذا مع القوؿ أف ىذه 
د أف لـ تحقؽ الوسائؿ االقتصادية )التي كانت مفروضة عمى العراؽ لمدة الحرب قد أتت بع

    1عاما( النتائج التي كانت منتظرة مف تطبيقيا. 12تزيد عف 

ىشاشة النظاـ الدولي المعاصر، فبعد تحوؿ النظاـ  2001سبتمبر  11أثبتت أحداث 
ة مف السبلـ العالمي واإلتجاه إلى األحادية القطبية إعتقد الكثيروف بأف ىذا النظاـ يشيد فتر 
 نحو تفعيؿ الشرعية الدولية وتسوية المنازعات بالطرؽ السمبية. 

سبتمبر كشفت عف تحوؿ الصراع في العبلقات الدولية إلى صراع  11لكف أحداث 
بيف الدوؿ العظمى وىي الواليات المتحدة وبيف ظاىرة وىي ظاىرة غير محددة المعالـ وليس 

قد أظيرت األحداث بصورة جمية ضعؼ النظاـ الدولي عف طريؽ تجاوز ليا وطف محدد، ول
أمريكا ألطر ىذا النظاـ وعدـ اإلعتقاد عمى الشرعية الدولية في إدارة الصراع أو ترتيب 

 النظاـ الدولي ولجوئيا لمقوة الساحقة في محاربة أعدائيا أو تيديد مصالحيـ. 

تمرير أجندات أخرى ال تعبأ بسيادات التوافؽ العالمي عمى إدانة جريمة نيويورؾ ل
الدوؿ وتسيؿ عمميات التدخؿ في شؤونيا الداخمية ىذه التداعيات وغيرىا مما ال زلنا نراه 
راىنا ىو الذي يفرؽ بيف حدث سبتمبر ويعطيو السمة العولمية، وأحداث أخرى مثؿ حرب 

ايا عمى أىميتيا لـ الشيشاف أو حرب البوسنة أو حتى القضية الفمسطينية، فيي أحداث وقض

                                                           
 . 44المرجع نفسه، ص. - 1
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تؤثر في إعادة تشكيؿ السياسة والتحالفات الدولية، أو تقمب جدوؿ االىتمامات العالمي، 
 سبتمبر.  11وتشكؿ مفصبل تاريخيا في طبيعة العبلقات الدولية كالذي شكمو يـو 

وعموما أثبتت ىذه األحداث الفجائية أف العوامؿ الميددة لمسمـ واألمف الدولييف تتطور 
طور المجتمع الدولي وأف ىذا األخير لـ يستقر بعد عمى نظاـ محدد المبلمح ولـ تتشكؿ بت

بعد إقطابو وضوابطو ذلؾ أنو ال زاؿ يعاني مف مرحمة العتمة والضبابية التي يتماىى 
ويختمط فييا الشرعي بالبلشرعي، ومف تراجع مبادئ قانونية دولية كمبدأ السيادة وعدـ التدخؿ 

" جديدة كالتدخؿ والكيؿ بمكياليف وىي مرحمة قد تطوؿ طالما تتـ فييا لمصالح "مبادئ
معالجة األعماؿ غير المشروعة دوليا بعمؿ مشروع ويتغمب فييا منطؽ القوة والمصمحة عمى 

 منطؽ العدالة والقانوف. 
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 :المبحث الثاني

 من المنطقةثيرىا عمى أوتأ قي الشرق األوسط األمنيةالتفاعالت 

 المطمب األول: 

 جغرافيا الشرق األوسط والبيئة األمنية.

، والذي أطمقو أو التي أطميا 19تعود تسمية الشرؽ األوسط إلى بداية القرف   
ـ، ويعني بيا منطقة التي تقع نقطة مركزىا 1902( عاـ Alfred Mahan"ألفريدماىاف" )

(، فأشار إلى مناطؽ تركيا Kirzunفي الخميج العربي، أما عند حاكـ اليند الموّرد "كيرزوف")
والخميج العربي وكذا إيراف، كما عرؼ بتسميات أخرى تتعدد بتعدد المناطؽ التي يعبر عنيا 

( والتي تركز حوؿ موقع الدولة العثمانية سابقا Near Eastحيث نجد تسمية الشرؽ األدنى )
ند العينية سابقا ( والتي تركز حوؿ الدوؿ اليEast Far) )تاريخيا(، والشرؽ األقصى

( لمداللة عمى المنطقة Middle East)تاريخيا(، في حيف أطمقت تسمية الشرؽ األوسط )
 .1الواقعة بيف ىاتيف األخيرتيف

نظرا الرتباط تسمية الشرؽ األوسط بالدوؿ العربية واإلسبلمية غالبا، تضاؼ إلى تمؾ   
إفريقيا الذي يدخؿ سية، مثؿ شماؿ المنطقة عادة مناطؽ أخرى إلعتبارات إستراتيجية وجيوسيا

 .ضمف بعض الحسابات المصمحية )السياسية/االستراتيجية( لمواليات المتحدة األمريكية

                                                           

.27( ص.2002جمال مصطفى عبد هللا، االستراتٌجٌة األمرٌكٌة فً الشرق األوسط، )عمان، دار وائل، - 1  
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فالشرؽ األوسط بنطاقة الجغرافي الواسع والحديث، يمتد مف مصر إلى الخميج   
أو كؿ العربي، ومف تركيا إلى المحيط اليندي، أما بقية الدوؿ التي تضاؼ في كؿ مرحمة 

 .1(Periphery statesفترة زمنية معينة، تعرؼ بالدوؿ األطراؼ )

( مميوف كيمومتر مرّبع أي ما يقارب 6.56يبمغ مجموع مساحة إقميـ الشرؽ األوسط )  
( بمدا، تبمغ مساحة أكبر 18مساحة اليابسة في العالـ كّمو، ومف بيف ما مجموعة ) ٪(5ب)
مف ىذه  ٪(71، تركيا )إيراف اإلسبلمية( بمداف )المممكة العربية السعودية، جميورية 3)

( دوؿ )البحريف، األراضي الفمسطينية، لبناف، قطر، 7األراضي، في حيف أف أصغر )
 .2مف ىذه المنطقة ٪(1.5الكويت، إسرائيؿ، أرمينيا( تشكؿ بالتقريب )

( أقاليـ فرعية، عمى أساس التجانس 4إلى أربعة )ينقسـ إقميـ الشرؽ األوسط 
 الجغرافي والمناخي، وتتمثؿ في التالي:

طقة "شبو الجزيرة العربية":البحريف، الكويت، عماف، قطر، المممكة العربية من-
 .السعودية، لئلمارات العربية المتحدة، اليمف

 (: أرمينيا، أزجيجاف، جيورجيا.caucasseمنطقة "القوقاز" )-

منطقة "الشرؽ األدنى": العراؽ، إسرائيؿ، األردف، لبناف، فمسطيف، الجميورية -
 .3السعودية، تركياالعربية 

 أخيرا جميورية إيراف "اإلسبلمية".-

                                                           

. 30المرجع نفسه، ص - 1  
2 -http :www.arab affaires on line.org/arhéle?p=88. 

.89المرجع نفسه، ص- 3  
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لكف وإلعتبارات جيوسياسية واستراتيجية، ىناؾ مف يقسـ إقميـ الشرؽ األوسط إلى   
ثبلثة مناطؽ تتمثؿ في: الشرؽ األقصى، المشرؽ )أو المشرؽ العربي(، ودوؿ األطراؼ 

(Periphery states.) 

عدة ممرات مائية، ذات أىمية إستراتيجية  تحتوي جغرافية الشرؽ األوسط عمى  
 واقتصادية، وتجارية، تتمثؿ فيما يمي:

 (: Red seaالبحر األحمر )-1

فريقيا، حيث يعتبر ذا موقع إستراتيجي ىاـ، إذا  يقع عند إلتقاء قارتي قارة أسيا وا 
مف  يعتبر نقطة ربط بيف المحيط اليندي والخميج العربي مف جية والبحر األبيض المتوسط

( كـ مف أقصى الشماؿ إلى باب المندب، جنوبا، كما تقدر 2100جية أخرى، ويبمغ طولو )
(، ويضـ البحر األحمر ثبلثة Feet( قدما )9850( كـ بعمؽ )438مساحتو بما نسبتو )

مضيؽ تيراف، مضيؽ باب المندب، إضافة إلى ممر  ممرات مائية ىامة جدا، قناة السويس،
 القرف اإلفريقي.

 (: Arab golfميج العربي )الخ-2

أو كما أطمؽ عميو العرب قديما، "فرج اليند"، ويمتد مف الجزيرة العربية شماال إلى 
( كمـ مف مّصب شط العرب إلى 800البحر األبيض المتوسط جنوبا، حيث يبمغ طولو )

شرقي شبو جزيرة ( كمـ وىو أقصى عرض لو 228ساحؿ عماف، أما عرضو يتراوح ما بيف )
لى 40حّد لو و )(ـ كأقصى 100( في مضيؽ لرمز، بعمؽ )46قطر و) ( ـ كأقؿ حد لو، وا 
ىرمز يضـ كذلؾ عدد كبير مف الجزر الصغيرة  الخميج العربي عمى مضيؽ احتواءجانب 

(، شبو جزيرة Bubyanتتمثؿ في جزر الشاطئ  العربي  والتي نخص بالذكر جزيرة بوبياف )
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(، أبو موسى، كما Tudel kadir/Tudel saghirبرى وطنب الصغرى )قطر، طنب الك
(، Hengham(، جزيرة ىنجاـ )Qeshmتتمثؿ جزر الشاطئ اإليراني في جزيرة القشـ )

(، جزيرة الؾ Farour(، جزيرة فرور )Sirri(، ىيري صيري )Hermuzجزيرة  ىرمز )
(Lake( جزيرة الشعيب أو الشيخ شعيب ،)Chekh Shoeyb) . 

ولمخميج العربي كذلؾ ثبلث سواحؿ ىي: الساحؿ الجنوبي، وىو أطوؿ السواحؿ   
الثبلث وأوسعيا وأعرضيا وأكثرىا إنخفاضا، ويتضمف عددا  مف المستنقعات الساحمية وتبرز 
منو رؤوس كثيرة، وتدخؿ فيو خمجاف كثيرة أيضا، ويوجد أمامو عدد مف الجزر الصغيرة، أما 

ويوجد أمامو عدد مف الجزر أكبر مف تمؾ الموجودة في  الساحؿ الشمالي، فيو ضيؽ
فتتقاسمو الشاطئ العربي، ومعظـ سكاف ىذه الجزر مف قبائؿ عربية، أما الساحؿ الشرقي 

بشكؿ أساسي إيراف، العراؽ، الكويت، اإلمارات العربية المتحدة، المممكة العربية السعودية، 
 ( ميؿ، بحري.1791)الدولي  ومممكة البحريف، يقدر طولودولة قطر، عماف، 

ولقد حدد القانوف الدولي الممرات المائية العربية عمى النحو التالي: قناة السويس ، 
 .1خميج العقبة، مضيؽ باب المنذب، مضيؽ ىومز

الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني ىو صراع عمى الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني: *
طويمة، بيف الحكومة اإلسرائيمية والسمطة الفمسطينية األرض الفمسطينية المحتمة مف عقود 

 بقيادة حركة "فتح".

شيد الصراع بيف الطرفيف إنخفاض في درجة حدتو مقارنة بما كاف عميو سنة 
( 600، عندما أدى ما أصطمح عميو "حرب غزة" في الغالب إلى وقوع أكثر مف )2009

                                                           
1 -http :www.arabic géopolitique stastic.me.org,11/07/2016, a  15h :30. 
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بقي مستوى إطبلؽ الصواريخ  2010نة في كانوف/يناير، وفي س حالة وفاة مرتبطة بالمعارؾ
مف قطاع غزة عمى حكومة إسرائيؿ في حدوده الدنيا، وكذلؾ الرد اإلسرائيمي مف جية، 
وبدأت المفاوضات المباشرة بيف السمطة الفمسطينية بقيادة حركة "الفتح" والحكومة اإلسرائيمية، 

 لكف، سرعاف ما انتيت.

 الصراع التركي الكردستاني: *

 األرض بيف الحكومة التركية وحزب العماؿ، الكردستاني المتمرد.ىو صراع 

القتاؿ في ، وقع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 2010في عاـ  شيد القتاؿ تصاعدا حادا بيف الطرفيف
أشير فصؿ الصيؼ، عندما كشفت الحكومة العمؿ السري العسكري ضد المتمرديف في 

حافظة )ىاتاي( في أعقاب قياـ حزب العماؿ الكردستاني بقصؼ قاعدة بحرية في م
عمى حدوث تقارب في نياية السنة، فرغـ )االسكندروف(، لكف كاف ىناؾ بعض اإلشارات 

عدـ خوض مفاوضات رسمية بيف الطرفيف، أقرت الحكومة بوقؼ إطبلؽ النار، والذي دأب 
حزب العماؿ الكردستاني عمى إعبلنو في شعر رمضاف مف كؿ سنة، األمر الذي أحدث 

 العمميات العسكرية. إنخفاضا في عدد

 الصراع العراقي األمريكي: *

أو كما يطمؽ عميو: التدخؿ األمريكي عمى العاؽ، والذي سببو التفكير األمريكي 
 بامتبلؾ العراؽ ألسمحة الدمار الشامؿ، والذي بنت عميو شكوؾ حوؿ برنامج نووي عراقي.

( حالة وفات 1000أدت عمميات المواجية في العراؽ إلة وقوع أكثر مف ألؼ )
( عمى التوالي، لكف عدد الوفيات المرتبط 7مرتبطة بالمعارؾ، وكاف ذلؾ لمسنة السابعة )
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، عمى الرغـ مف تواصؿ حدة الصراع، 2008بالمعارؾ فقد شيد إنخفاض ممحوظ منذ سنة 
، 2009المستوى نفسو، والذي تـ تسجيمو في عاـ  عمى 2010وبقي نشاط الصراع في سنة 

معظـ القتاؿ في محافظات "بغداد" و"دياال"و "الموصؿ"  2009ووقع خبلؿ سنة 
(Mossool,Dyalah, Baghdad وشف العديد مف اليجمات الواسعة النطاؽ ،) عمى مقربة

ديدة خاصية ج 2010مف موعد االنتخابات البرلمانية في آذار/مارس، وظيرت في عاـ 
تتمثؿ في تزايد ىجمات المتمرديف عمى ما يسمى "مجالس الصخرة"، وىي بعض العنؼ 

(، التي وقفا إلى جانب القوات العسكرية Sunnites( القبمية السنية )Mélicesالمميشيات )
، وقد أنيت الواليات المتحدة ميمتيا في العراؼ في 2002األمريكية مف أواخر سنة 
( جندي في 50000( قواميا )Transitoireتركت قوة انتقالية )آب/أغسطس/أوت، لكف 

 .2011الببلد، وتعتـز الواليات المتحدة األمريكية سحب قواىا مف العراؽ في نياية سنة 

 المطمب الثاني: 

 التوافق والصراع في الشرق األوسط.

بدو أنيا دخمت منطقة الشرؽ األوسط في دائرة مغاقو مف التوتر واالحتقاف والتي ال ي  
تنتيي في القريب نتيجة الصراعات المفتوحة التي رسميا الزعماء األمريكاف )الواليات 

 المتحدة كفاعؿ دولي حاسـ(.

لـ تعد تخضع ىذه الصراعات المفتوحة في المنطقة لمحسابات الضيقة، كنظرية 
دىا رئيس ( عندما كاف وزيرا لمخارجية وأصبح بعداود أغموتصفير المشكبلت التي إبتكرىا )

الوزراء التركي، أو المجوء إلى الحموؿ الصفرية بسبب أف تمؾ الصرعات مرتبطة بمصالح 
القوى اإلقيمية ومصالح الواليات المتحدة والغرب، مما يؤسس لمعادلة جديدة ما تسمى بتوازف 
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الضعؼ التي تعرض عمى الدوؿ اإلقميمية المجوء إلى التسويات والتوافقات تحت رعاية ونظرا 
 الواليات المتحدة.

والتي لف تترؾ طرؼ تمؾ المعادلة تمنع مف وجود طرؼ منتصر دوف بقية األطراؼ، 
ميزـو أيضا، حتى تجعؿ جميع القوى اإلقميمية واألطراؼ متعادلة حتى تجبرىـ نحو التوافؽ 

 .1والتسويات، وىي معادلة جديدة دشنتيا الواليات المتحدة بعد ثورات الربيع العربي

المعادلة الجديدة لف تسمح بوجود صراعات صفرية عمى األرض والتي تنتيي بيزيمة 
طرؼ وانتصار الطرؼ اآلخر، بؿ يجب أف تترؾ الصراعات مفتوحة في منطقة الشرؽ 

 لييمنة الواليات المتحدة. األوسط حتى تديف جميع القوى وألطراؼ اإلقميمية

يف المعادلة الجديدة تيدؼ إلى رسـ حدود الواليات المتحدة في تدش إستراتيجيةأي أف   
اإلقميمية حتى ال تسمح ليا بتجاوز تمؾ الحدود المرسومة، وألىـ مف لكؿ طرؼ مف القوى 

 ال تسمح ألي طرؼ بجسـ أي صراع بمفرده. اإلستراتيجيةذلؾ بأف تمؾ المعادلة وتمؾ 

وتمؾ المعادلة الجديدة تفرض عمى القوى اإلقميمية  اإلستراتيجيةيعني ذلؾ أف تمؾ 
لى الحموؿ الوسطية، وقد تـ رصد  وعمى األطراؼ التابعة ليـ أف يخصصوا إلى التسويات وا 

تمؾ المعادلة وتمؾ اإلستراتيجية في العديد مف الممفات في المنطقة، بدءا مف الممؼ تطبيؽ 
حموؿ جو نحو التسوية والتوافؽ ونحو ( الذي يت175النووي بيف )إيراف( و)بقية القوى 

برنامجا النووي  استكماؿوسطية، أي برنامج إيراف النووي لـ يتوقؼ لكف لف تستطيع )إيراف( 

                                                           

عبد الحفٌظ عبد الرحٌم محبوب، واقع جٌسٌاسً جدٌد فً الشرق األ وسط ٌغذٌه الصراع واإلرهاب، دار ناشري -1

.30،31، ص.ص.2010للنشر، أفرٌل    
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 Nuclevu Energyمع إخضاع برنامجيا لمتفتيش مف قبؿ وكالة الطاقة الذرية )
Agency)1. 

ري المعمؽ، فرغـ وتمؾ المعادلة في الممؼ السو  اإلستراتيجيةويمكف أف تنطبؽ تمؾ 
الضغوط التي يفرضيا )أردوغاف( عمى التحالؼ الدولي في إسقاط نظاـ األسد )بشار األسد( 
بسبب إتياـ )أردوغاف( لمواليات المتحدة بغياب إستراتيجية واضحة في مواجية  )داعش(، 
ألنما فوجئت نتيجة الصراعات المفتوحة في منطقة الشرؽ األوسط التي خمفتيا ورسمتيا 

 ممنطقة بخروج )داعش( وخمفت أمرا واقعا عمى األرض.ل

لذلؾ نرى مدى التبايف بيف تركيا والواليات المتحدة حوؿ التوصؿ إلى توافؽ لمواجية   
مثؿ ىذا التنظيـ رغـ المظاىرات الكردية التي تضغط عمى )آردوغاف(، لكف )أردوغاف( يقوؿ 

مشاركة تركيا تكوف إذا لـ تكف تمؾ المشاركة واضحة مف أجؿ إسقاط نظاـ األسد، بينما 
لصالح نظاـ األسد، فمف تشارؾ تركيا، وىو أوؿ تصادـ بيف قوة إقميميف لصالح األكراد أو 

 .2وبيف المعادلة الجديدة التي رسمتيا الواليات المتحدة لممنطقة

( Ukreinian crioisورغـ استبعاد )روسيا( عف المنطقة بسبب األزمة األوكرانية )
ف الواليات المتحدة لف تقبؿ وكانت الواليات المتحدة تتحجج بالموقؼ الروسي في سوريا، لك

ىي األخرى بأي حؿ في روسيا بعد روسيا المقايضة والتوصؿ إلى تسويات بيف القوى 
)إيراف  اإلقميمية، ولف تسمح ألردوغاف بالييمنة عمى روسيا بمفرده دوف بقية األطراؼ األخرى

 والسعودية(.

برعاية الواليات المتحدة، بينما كانت التسويات واضح في العراؽ بيف إيراف والسعودية 
ختيار )العبادي( مف نفس حزب بالدعوة، ولـ يخرج )المالكي( مف الحكومة، بؿ أصبح نائبا  وا 

 ما يعني أف المعادلة كانت عبارة عف تسوية توافقية.
                                                           

.31المرجع نفسه، ص -1   

.32المرجع نفسه، ص. - 2  
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وما يدور في )اليمف( يعتبره البعض انتصار لصالح إيراف ضد دولة السعودية، ولكف 
سابات ضيقة، بسبب أف الصراعات تتشابؾ وتتقاطع مع مصالح مثؿ تمؾ الحسابات تعتبر ح

 القوى اإلقميمية والدولية.

الصراعات المفتوحة في المنطقة ىي نتيجة خمؽ الواليات المتحدة دوؿ ىشة وضعيفة 
( في Ledanon Armyلجيش العراقي بعد احتبلؿ العراؽ وترؾ الجيش المبناني )كتسريح ا

سمح بإنشاء ميميشيات ونشوء  )سوريا، اليمن وليبيا(مثؿ وكذا انييار دوؿ  حالة ضعؼ،
العراق وكذا الميميشيات في  كحزب اهلل في لبنان، وحزب أنصار اهلل في اليمن،دولة موازية 

 سوريا.والتنظيمات الجيادية في  ليبياو 

تحولت تمؾ الصراعات المفتوحة مف نطاقيا الداخمي إلى أفؽ إقميمي أوسع، وىو ما 
استراتيجية الواليات المتحدة المعدة لممنطقة، ولـ تكف لدى الواليات المتحدة أي  لـ تتوقعو

 إستراتيجية واضحة لمتعامؿ مع تمؾ الصراعات المفتوحة العابرة لموطنية.

انتقمت مفاتيح حؿ تمؾ الصراعات مف األطراؼ الدخمية إلى القوى اإلقميمية غير 
عصيبة أحيانا عمى االحتماالت الموّدية إلى القادرة عمى مواجيتيا فرضت صعوبات عديدة 

التوصؿ إلى تسويات وتوافؽ إقميمي برعاية أمريكية بسبب أنيا خرجت عف االستراتيجيات 
  المرسومة والمعدة.

التي ترسـ تمؾ اإلستراتيجيات  المدرسة الواقعية األمريكيةبدأت تواجو أفكار 
صعوبات في مواجية الواقع الجديد الذي فرض نفسو عمى أرض الواقع في منطقة الشرؽ 

 . 1األوسط

 

 
                                                           

.34-33المرجع نفسه، ص ص   1  
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 المبحث الثالث:

 وسطالمرضية في الشرق األ  التيديدات األمنية

 :المطمب األول

 سبتمبر 11تاريخ ظاىرة اإلرىاب بعد 

في جممة أفكاره ومقارباتو مف  (Barry Buzan : 1947)ينطمؽ "باري بوزاف" 
العديد مف المسّممات الواقعية مثؿ: القوة، مركزية الدولة في العبلقات الدولية، المصحة 

 Néoالقومية، الفوضوية، وىو بذلؾ يعتبر مف طرؼ العديد مف المختّصيف مفكر نيوواقعي )
Réaliste( "الشتراكو مع "كنيث والتز )Keneth Waltzالواقعية الجديدة. في  ( أحد أقطاب

العديد مف المسّممات واألفكار التي انطمؽ منيا، إال أنو ونظًرا لتوسعو كثيًرا في أفكاره 
ومفاىيمو المركزية فإنو يصعب تصنيفو نظريا، ما يدؿ عمى ذلؾ، انتقاده لبعض األفكار 

 والمسّممات الواقعية.

مؿ وحديث لؤلمف، حيث يرى ( مقاربتو األمنية بتعريؼ شاBuzanلقد بدأ "بوزاف" )
أنو: "العمؿ عمى التحّرر مف التيديد". أما في سياؽ النظاـ الدولي، فاألمف ىو قدرة الدوؿ 
والمجتمعات عمى الحفاظ عمى كياناتيا المستقمة وتماسكيا الوظيفي، وىذا ضد قوى التغيير 

 .1التي تعتبرىا معادية

                                                           

مذكرة ماجستٌر غٌر منشورة  دور الكقاربة األمنية اإلنسانية في تحقيق األمن في الساحل اإلفريقي،بشكٌط خالد،  -

.18(، ص2011-2010)جامعة الجوائر: كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم،  1  
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سبتمبر  11صباح الثبلثاء  مريكيةبعيدا عف األمف استيقظت الواليات المتحدة األ
عمى حدث ليس لو مثيؿ في التاريخ، حيث اخترقت طائرتاف مدنيتاف مركز التجارة  2001

في واشنطف  (Le Pentagone)العالمي في نيويورؾ، وعمى البنتاغوف 
(Washington) وتعد اليجومات اإلرىابية مف أخطر األحداث العالمية وأىّميا منذ تفكؾ ،

الحرب الباردة، فإذا كانت ىذه األخيرة قد حدثت نتيجة لتحوالت عالمية وأفرزت ىي نياية 
األخرى تحوالت أخرى، فإف الحرب عمى اإلرىاب البّد أف تؤثر عمى حالة العالـ ألف ىذه 
الحرب إنما تصيب في الّصميـ كّؿ ما تمّثمو الواليات المتحدة األمريكية في النظاـ العالمي 

ردة، كما تعتبر ىذه الحرب أيضا مف أىـ تفاعبلت ىذا النظاـ وقيمو بعد الحرب البا
 .1وقواعده

إّف مفيـو اإلرىاب بقدر كبير مف األىمية واالىتماـ، ليس فقط في عمـ السياسة 
والعبلقات الدولية، مف جانب العديد مف العمـو األخرى، العموـ القانونية، عمـ االجتماع، عمـ 

يعتبر مف المفاىيـ غير نو عمى الرغـ مف أف مفيـو اإلرىاب النفس...إلخ، ومع ذلؾ فإ
الثابتة وغير المستقّرة كذلؾ، فالتطّورات العممية والنظرية التي تحدث عمى الساحة الدولية 
أدت إلى حدوث تداخؿ كبير بيف ىذا المفيوـ والعديد ف المفاىيـ األخرى، مثؿ الجريمة 

 .2في حدوث نوع مف الخمط في المفاىيـ وخمفيتياالمنظمة والعنؼ السياسي وىو ما تسّبب 

حتى إنصّب االىتماـ عمى ظاىرة اإلرىاب  2001سبتمبر  11ما إف جاءت أحداث 
مف قبؿ األمريكييف وذلؾ تحت مسّمى "اإلرىاب الدولي"، فاإلرىابيوف الذيف تحاربيـ الواليات 

(، حيث حصموا Yesterday’s Friendsالمتحدة األمريكية ىـ أنفسيـ "أصدقاء األمس" )
                                                           

ٌّر،  -  .9(، ص2003دار النهضة: مصر،  الفكرية، زلزال الحادي عشر من سبتمبر وتوابعهمحمد سٌد أحمد المس 1  
: دراسة فً الظاهرة وآلٌات مواجهتها، مذكرة ماجستٌر غٌر منشورة )جامعة اإلرهاب في إفريقياإدرٌس عطٌة،  -2 

  .47(، ص2011الجزائر: كلٌة العلوم السٌاسٌة اإلعالم، 



 11أطر المعضمة األمنية في الشرق األوسط  بعد أحداث الفصل الثاني: 
 2001سبتمبر 

 
 
 

 

 

92 

( عندما Soviet-Unionعمى األسمحة ومياديف التدريب مقابؿ إلحاؽ اليزيمة بالسوفيات )
( عشر سنوات مف 10سبتمبر ألكثر مف ) 11كاف األفغاف العرب يقاتموف قبؿ وقوع أحداث 

ب أجؿ تحرير أفغانستاف مف االحتبلؿ السوفياتي، ىؤالء المقاتموف اكتسبوا خبرة في أسالي
( Pakistanالقتاؿ إلى جانب التعامؿ المنتظـ مع أجيزة االستخبارات في كؿ مف باكستاف )

يراف (، وعبلقة قوية مع األمريكييف والحركات األفغانية وخاصة حركة "طالباف" Iran) وا 
(Les Talibans األمر الذي مّكنيـ مف دفع أو إجبار القوات السوفياتية عمى الرحيؿ مف ،)

( قتيؿ، كما أف دوال عديدة 40.000تاركيف وراءىـ حوالي ) 1989األراضي األفغانية عاـ 
استجابت لنداء محاربة اإلرىاب باعتبار أف ظاىرة األفغاف العرب تشكؿ خطًرا أو تيديًدا 

يات المتحدة، حيث قامت ىذه األخيرة باحتبلؿ أفغانستاف عاـ وتحدًيا مضاًفا أماـ الوال
إلى أفغانستاف  (Oussama Ben Laden)بسبب قدوـ المدعو "أسامة بف الدف"  2001
وتأسيسو ليست القاعدة وتجنيده لعدد كبير مف الشباب لمقتاؿ ضد الواليات  1979عاـ 

قوؿ مف بينيا تفجير سفارتي المتحدة األمريكية، ولقد أحرز نجاحات عديدة إف صّح ال
، وىجمات 1998( عاـ Tanzanie, Keniaالواليات المتحدة في كّؿ مف تنزانيا وكينيا )

 ، فضبل عف العمميات الجيادية في أفغانيستاف والعراؽ.2001سبتمبر  11

إف الدوؿ التي ترعى اإلرىاب قد أطمؽ عمييا الرئيس األمريكي "جورج بوش اإلبف" 
( والذي ظير Etats Voyousشر" والتي تعّد امتداًدا لمفيـو الدلو المارقة )تسمية "محور ال
 (.Clinton"بيؿ كمينتوف" ) في عيد الرئيس

بعد )أفغانستاف( ظيرت )العراؽ( كمسرح مركزي لمعرب التي تنشط فييا العديد مف 
لؤلمف الجماعات المسمحة، تبّنى الرئيس "بوش" في إطار تحديد االستراتيجية األمريكية 

 اتجاىيف اثنيف بشأف القضية حيث رّكز عمى: 2002سبتمبر  20القومي في خطاب لو في 
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احتفاظ الواليات المتحدة بحؽ الدفاع الشرعي والوقائي وذلؾ بإعطاء األولوية أوال: 
 لتدمير المنّظمات اإلرىابية.

التيديد  دعـ الواليات المتحدة لممجتمع الدولي في حاؿ التعّرض )أي نوع مف ثانيا:
عمى العالـ أف يتبنى موقفا معينا، إما يكوف مع الواليات المتحدة »وقد عّبر عف ذلؾ بقولو: 

بعد أف أعمنت جممة مف  2003، استناًدا إلى ذلؾ تـّ غزو العراؽ سنة «أو مع اإلرىاب
 األىداؼ أىميا:

 حيازة العراؽ ألسمحة الدمار الشامؿ. -
 )نظاـ صداـ حسيف( وتنظيـ القاعدة.وجود عبلقة بيف النظاـ العراقي  -
 القضاء عمى اإلرىاب. -

أضافت الواليات المتحدة ىدفا آخر لتمؾ األىداؼ بعد أف تـّ احتبلؿ )العراؽ، فأعمنت مف 
لمديمقراطية في مكافحة الشرؽ األوسط، إال أف التجربة  نيتيا في إقامة تجربة فريدة مف نوعيا

األمريكية في العراؽ اثبتت فشميا )يعدما فشمت في القضاء عمى تنظيـ القاعدة: وتزايد ظاىر 
( ليس فقط في العراؽ ولكف اإلرىاب  في القضاء عمى تنظيـ القاعدة، وتزايود طاىرة اإلرىاب

 في الشرؽ األوسط كّمو.

 :المطمب الثاني

 الّشرق األوسطحة الّدمار الشامل في أسم

أصبحت أسمحة الدمار الشامؿ بأنواعيا المختمفة )كماوية، بيولوجية، أو النووية( تثير  
جداًل شديًدا بيف مؤيد ومعارض إلنتاجيا أو استخداميا، فرغـ المعاىدات الدولية التي تحـر 
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، معاىدة 1968النووية" لعاـ ىذا النوع مف األسمحة كمعاىدة "حظر انتشار األسمحة 
، إاّل أّنيا أصبحت أكثر انتشاًرا وما زاد مف خطورة ىذه 1993لعاـ  "األسمحة الكيماوية"

كبيرة  ب أسمحة الدمار الشامؿبسثورة التكنويوجية، وتاألسمحة ىي استفادتيا مف تطورات ال
 .1عمى المستوى البشري والمادي والبيئي

أسمحة الرامية لنزع  بالمشابرة يجيوجياىيئة األمـ المتحدة  بدأت 1995منذ عالـ 
فيدفيا بجيودىا الرامية إلى نزع أسمحة الدمار الشامؿ واعبتر اجيودىأ  الدمار الشامؿ

 ديسمبرفي  األرينيةواعتبرات جيودىا ىدفا نيائياىا، ما تمكنت الجمعية العامة لؤلـ المتحدة 
، كما وافقت عميو حكومتا لتحقيؽ نزع السبلح تزعا تاما مف إعبلف االتفاقية المشترطة 1691

االتحاد السوفياتي والواليات المتحدة األمريكية وجرى بوجبو إنشاء  جياز "لجنة الدوؿ 
 .1969( لنزع السبلح ثـ عّدؿ اسـ المجنة عاـ 18الثمانية عشر )

مدينة  مفةاتخد عبلقة دولة،  31ليصبح "مؤتمر نزع السبلح"، ضـّ في عضويتيا 
 ( دولة:40( مقًرا لو، وأصبح الحقا عد الدوؿ التي انطوت تحتي لوائو )Geneveحنيؼ )

 1963نجح المؤتمر في عقد عّدة اتفاقيات تساىـ في نزع السبلح منيا: معاىدة 
لحظر استخداـ األسمحة  1966لحظر التجارب النووية في الجّو وتحت الماء، ومعاىدة 

( ومنيا Destruction Massiveذات القدرة عمى الدمار الشامؿ ) النووية واألسمحة
والتي تمنع األسمحة النووية في أمريكا البلتينية ومعاىدة  1967األسمحة الكماوية، ومعاىدة 

لمنع انتشار األسمحة النووية والتي تمـز الدوؿ المالكة لمقوة النووية بعدـ نقؿ ىذه  1968
والتي تحظر إيداع األسمحة النووية والكماوية   1970معاىدة األسمحة إلى الدوؿ األخرى، و 
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لمنع إنتاج وتطوير وتخزيف األسمحة الجرثومية  1972والبيولوجية في قاع البحر، ومعاىدة 
 SALTلمنع استخداـ األساليب الفنية لتغيير البيئة، ومعاىدة ) 1977والّسامة، ومعاىدة 

فياتي والواليات المتحدة األمريكية لمحّد مف ( بيف االتحاد السو SALT02( ومعاىدة )01
األسمحة االستراتيجية، ويعّد غياب الّردع أحد أىـ األسباب المباشرة في انتشار أسمحة الدمار 
الشامؿ إال أّنو بالرغـ مف أىمية وضرورة تمؾ المعاىدات التي تـ التوقيع عمييا فإنيا لـ 

ألنيا كانت تفتقر لمطرؼ الحقيقي الذي كاف تتمّكف مف منع الحروب مف الوقوع بيف الدوؿ 
يجب أف يمارس الّردع عمى جميع الدوؿ المستخدمة لمسبلح النووي أو أي سبلح آخر 

 . 1يتسبب في دمار شامؿ

 البرنامج النووي اإليراني:

أثار البرنامج النووي اإليراني شكوؾ المجتمع الدولي منذ اإلعبلف عف التظّممات  
، وقد أثار السموؾ 2002البرنامج في إنتاج األسمحة النووية في عاـ  اإليرانية الستخداـ

جداًل واسًعا في المجتمع الدولي بعد أف قامت بتنصيب أجيزة  2007اإليراني مطمع عاـ 
الّطرد المركزي الرامية في مشروعيا التجريبي لتخصيب اليورانيـو في ناتانز، مّما دفع مجمس 

عادة اإلنتاج، مع فرض عقوبات األمف الدولي إلى مطالبتيا ب وقؼ جميع أنشطة التخصيب وا 
بأف البرنامج  2008إضافية عمييا، كما أعمنت الواليات المتحدة األمريكية في مطمع عاـ 

النووي اإليراني ييدد المصالح األمنية والدفاعية األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط جّراء 
ت المقاومة التي تصّنفيا الواليات المتحدة بأنيا عبلقة إيراف بالجماعات المتطّرفة وحركا

إرىابية، وخشيتيا أف تقـو إيراف بتزويد ىذه الجماعات بأسمحة الدمار الشامؿ. وربطت 
الواليات المتحدة ذلؾ بموقؼ إيراف مف الكياف الصييوني المتعمؽ بإزالتيا مف الخريطة 
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بناف )حزب اهلل( وقطاع غّزة )حمس( الدولية، وكذلؾ دعـ إيراف لحركات المقاومة في جنوب ل
سرائيؿ ومساندتو دة التي ألزمت نفسيا بالدفاع عف إبما يتعارض مع مصالح الواليات المتح

سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا، ولمخطر المحتمؿ والذي ييّدد منطقة الخميج العربي والتي 
فامتبلؾ إيراف ألسمحة الدمار تمثؿ منطقة المصالح الحيوية لمواليات المتحدة األمريكية، 

سيشكؿ خطًرا عمى دوؿ الخميج كونيا تممؾ العديد مف القواعد العسكرية والتي تتركز  الشامؿ
 .1في مضيؽ "ىرمز"

لقد كانت إدارة "بوش" تدرؾ بأنو طالما القوات األمريكية متواجدة في العراؽ فإف  
بذلؾ انتيت الفترة الرئاسية لمرئيس ىجوًما أمريكًيا عمى إيراف أمر غير محمود العواقب، و 

بوش ولـ يستطع تحقيؽ أىدافو، بؿ إف البرنامج النووي اإليراني تطّور خبلؿ ىذه المدة، إاّل 
أّف النجاح الوحيد الذي حققتو إدارة بش في ىذا الممؼ كاف إحالتو إلى مجمس األمف فضبل 

 ف.عف إقناع العديد مف الدوؿ بفرض عقوبات اقتصادية عمى إيرا

السمطة في الواليات المتحدة األمريكية حاوؿ  (Obama)بعد تولي الرئيس "أوباما"  
ف كانت رمزية، وخبلؿ خطابو )أوباما( في  إيصاؿ بعض اإلشارات اإليجابية إلى إيراف وا 
جامعة القاىرة أّكد عمى حّؽ إيراف في امتبلؾ الطاقة النووية السممية تحت بنود معاىدة عدـ 

إذا غيرت غيراف مف »ح النووي، وفي مقابمة مع قناة العربية مثاؿ "أوباما": انتشار السبل
. وبعد أسابيع أّكد أف ىناؾ إمكانية لمجموس عمى طاولة «سياساتيا ستجد يًدا ممدودة منا

، لكف ىذه التحركات لـ تكف منتجة عمى أرض الواقع إذ أعربت واشنطف عف المفاوضات
يات المتحدة النظاـ الديني في طيراف بسبب وقوفو وراء خيبة أمميا، حيث انتقدت الوال
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البرنامج النووي وسّجمو في حقوؽ اإلنساف، وبالتالي أصبح الرئيس األمريكي "أوباما" بعد فترة 
وباما( يتجو نحو وجيزة مف حكمو يسعى لفرض عقوبات جديدة عمى طيراف، وبيذا أخذ )أ

بوش" بعد أف أصبحت ىذه القضية  تشديد الخناؽ حوؿ برنامج إيراف كسمفو "جورج
استراتيجية أمريكية مستمّرة بغض النظر مف الرئيس األمريكي إف كاف جميوريا أـ ديمغرافيا، 

( والذي 1929كذلؾ تـ فرض عقوبات إضافية مف قبؿ المجمس األمف الدولي وفؽ قرار )
 (.2001)جواف  2010صدر في خزيراف 

مريكية ، فالواليات المتحدة األعسكري ضّد إيرافولكف المستبعد ىو القياـ بعمؿ  
تعترؼ أنيا إذا ضربت إيراف مف الممكف أف تش الحركة البحرية في مضيؽ "ىرمز"، والذي 

وستكوف نتيجتو ارتفاع أسعار    وليةديمّر عبره حوالي ربع النفط العالمي إلى األسواؽ ال
عف تمكف "إيراف مف تحريؾ الكثير  النفط فضبلالنفط عف تمكف إيراف نتيجة ارتفاع أسعار 

جماعات ومراكز سمطة معينة في تمؾ  ة المؤيدة ليا أو عمى األقؿ تحريؾمف الدوؿ المجاور 
 .1الدوؿ

أما بالنسبة إلسرائيؿ، فقد سعت إلى الحصوؿ عمى أسرار الّذرة بعد إعبلف دولة  
لنووية واإلنضماـ، ولكنيا كتمت أطماعو إلى مصاؼ الدوؿ ا 1948الصييوني عاـ   فالكيا

بلثي عمى ح النووي كانت بعد العدواف الثخاؿ النسيمة، نية إسرائيؿ في الحصوؿ عمى السبل
يتمثؿ في دعـ فرنسا لغسرائؿ  (إسرائيمي-ف ىناؾ تعاوف )فرنسي، إذ تبّيف أ1956مصر 

رائيؿ لبناء مفاعبلت نووية وتجييزىا بالمواد األولية وبذلؾ فإف القنبمة النووية لدولة إس
وىذا ما أحدث ردود أفعاؿ دولية خاصة مف قبؿ الدوؿ العربية  1966أصبحت جاىزة عاـ 
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أنتجت إسرائيؿ قنبمة إذ »وكاف أبرزىا تصريح الرئيس الراحؿ "جمؿ عبد الناصر" إذ قاؿ: 
نووية فسيكوف رّدنا الوحيد عمى مثؿ ىذا العمؿ شّف حرب وقائية، ستضطر الدوؿ العربية 

، وبالفعؿ «إسرائيؿ مف إنتاج القنبمة النووية راء فوري لتدمير كؿ وسيمة تمّكفإلى اتخاذ إج
جواف -05خاضت مصر والجيوش العربية حرب استنزاؼ بعد ىزيمة الخامس مف حزيراف )

1967.) 

تتمّثؿ الترسانة النووية اإلسرائيمية في ثبلث مفاعبلت نووية أساسية، مفاعؿ "ديمونا"،  
ومفاعؿ "ناحاؿ سوريؾ" وتستخدـ إسرائيؿ ثبلث وسائؿ حربية: الطائرات، مفاعؿ "ريشيوف"، 

 الصواريخ، والغّواصات.

إف استثناء إسرائيؿ مف معاىدة الحّد مف انتشار السبلح النووي يعني عمميا الّسماح  
ليا بالتفّوؽ اإلستراتيجي عمى دوؿ الشرؽ األوسط بالمقابؿ فاإلدارة األمريكية تضغط عمى 

لعربية لمنعيا مف امتبلؾ األسمحة النووية ولـ تجد لنفسيا تبريًرا لعدـ إلزاـ دولة الدوؿ ا
إسرائيؿ عمى التوقيع عمى معاىدة الحّد مف انتشار السبلح النووي، وكذلؾ عدـ إتبلؼ 

 .1المخزوف النووي لدولة إسرائيؿ
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 خاتمة:

ىشاشة النظاـ الدولي الجديد، ورغـ كوف الواليات  2001سبتمبر  11أثبتت أحداث  
األحادية القطبية فإنيا قد تعرضت  نظاـالمتحدة األمريكية مف أقوى الفواعؿ الدولييف في 

 11لمتيديد في مشروعية ىيمنتيا عمى النظاـ الدولي وأصبحت الوقائع التي رسمتيا أحداث 
سبتمبر صورة شبو واضحة حوؿ إمكانية بناء نظاـ دولي أكثر عصرنة مف سباقو، أيف يكوف 

 التعدد القطبي ىو العمود الفقري في الجسـ كمو.
اإلرىاب تعد مف الظواىر الخطيرة في القديـ وكذلؾ في الوقت الحالي،  إال أّف ظاىرة 

حيث عرضت البشرية أخطر وأعنؼ وأقوى  2001وتأكدت خطورة ىذه الظاىرة بعد 
اليجمات اإلرىابية في التاريخ، ولقد أخذت ىذه الظاىرة أشكاال متعددة مما جعؿ منيا تيديد 

لكثرة طرؽ وآليات عممو عمى نحو عالمي  صعب التحديد والفيـ، وكذلؾ صعب المواجية
 متكّرر.
لكف المشكمة ليست في كيفية مواجية ىذا اإلرىاب بقدر ما ىي في كيفية وضع إطار  

المجتمع الدولي عمى مواجيتو، وىنا بالضبط  مفاىيـ واضح يساعد كؿ القوى الفاعمة في
مراجعة المعطيات يدخؿ موضوع اإلرىاب في إطار أمني جّد معّقد، خاصة في محاولة 

األمنية الدولية الحديثة وخاصة المعاصرة، أيف نجد أف اإلرىاب أخذ يتطور ويتنوع مف فترة 
إلى أخرى إلى درجة يصعب فييا مواجيتو بطرؽ فردية، ولذلؾ أتت الواليات المتحدة بكـّ 

منة ىائؿ مف الحموؿ الموضوعية والذاتية لحؿ اإلشكالية، ولكف سرعاف ما تمت مبلحظة ىي
 األيديولوجية المحافظة عمى األجندة األمنية لمكافحة اإلرىاب الدولي.

ومف جية أخرى، دخؿ مفيـو اإلرىاب مع مفيـو آخر ىو مشكمة السبلح النووي  
ميدًدا لؤلمف الدولي، وخاصة عمى منطقة الشرؽ األوسط، أيف نجد أف  الذي أصبح خطًرا

المشكمة األمنية أو المعضمة األمنية ال تواجو فقط خطر اإلرىاب، إّنما أصبحت تواجو خطر 
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اإلرىاب عف طريؽ اإلمكانيات النووية، وكذلؾ خطر التيديد النووي ضد اإلرىاب، ويمكف 
ى اإلرىاب )مف جية( مف طرؼ القوى المالكة لمقدرة إضافة خطر آخر وىو خطر المجوء إل

النووية أو تمويؿ الجماعات اإلرىابية لتمرير األجندات السياسية نحو األماـ كذلؾ كيفية 
مواجية مثؿ تمؾ االتجاىات الرادكالية مف قبؿ القوى العظمى وىذا ما تحاوؿ الدوؿ العظمى 

ميمية في المنطقة، أو بالمجوء إلى حيؿ المنفعة القياـ بو، إما بإضعاؼ الدوؿ أو الفواعؿ اإلق
وىي التركيز عمى إرادتيا المزعومة في إفشاء السبلـ في المنطقة والتي ترمي إلى اإلستيبلء 
عمى المنطقة والتحكـ فييا استراتيجيا ومحاولة بمبمة وضعيا أو واقعيا الجيو سياسي لضماف 

 استقرار وثبات أىدافيا في المنطقة.
ف قولو حوؿ المعضمة األمنية في الشرؽ األوسط، ىو أف العالـ يسير نحو فما يمك 

اتجاه واحد، ال يمكف تغييره ميما كانت طبيعتو الظروؼ والمستجدات الدولية، ولكف الحؿ 
الوحيد أو الوسيمة الوحيدة تكمف في الغاية في حد ذاتيا، أي أف العالـ أصبح تحت تصّرؼ 

المعبة الدولية يشارؾ فييا فواعؿ أخرى مف قريب ومف بعيد، الدوؿ الفاعمة حقيقًة، ولكف 
فميما كانت قوة وطبيعة تمؾ الفواعؿ فإنيا مجرد فواعؿ تمعب لضماف نقاط المعبة لصالح 
الدوؿ العظمى مقابؿ بعض النتائج المرضية ليا، أي أنيا لعبة دولية ليس فييا العب 

 شبو واقعي.نتصر عميو، إنما ىناؾ تعادؿ منتصر وال العب م
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