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 ملخص:

وتبنتها  أطلقتهاجمموعة من املبادرات اليت  علىيف املتوسط الغريب الرتتيبات األمنية الغربية ترتكز       
أطلسية و اهلادفة حسب حمتواها إىل بناء الثقة بني أطراف متباينة اإلدراك والتصور  –املؤسسات األورو 

يستهدف املوضوع باألساس البحث يف و هنا ضمن حيز جغرايف مييزه اختالف املدركات والتصورات.
هرة األمنية مبختلف جتلياهتا وتعقيداهتا، كما يبحث يف كيفية تعامل النظم اإلقليمية تعقيدات الظا

مع تعدد الرتتيبات األمنية الغربية املوجهة هلندسة  ةاملغاربي الدولاملشكلة للفضاء املتوسطي و على رأسها 
 يأخذ ومة يف املنطقة، تعدد الرؤى املطروحة يف مواجهة تعدد املخاطر القائ إىل جانب ،األمن يف املنطقة

من األمهية اإلسرتاتيجية اليت حيظى هبا النظام اإلقليمي املغاريب كأحد أهم النظم اإلقليمية  املوضوع أمهيته
يف املنطقة املتوسطية، و ما هلذه األمهية من دور يف استقطاب االهتمام اخلارجي للقوى الكربى اليت 

 .سرتاتيجية اليت توفرها -املزايا اجليو تسعى للتموضع يف املنطقة و االستفادة من

 : الرتتيبات األمنية، البحر األبيض املتوسط، املتوسط الغريب، الدول املغاربية.الكلمات المفتاحية

Abstract : 

       Western security arrangements in the Western Mediterranean are 
based on a series of Western initiatives. They are launched and adopted by 
the Euro-Atlantic institutions, whose purpose is to build confidence 
between different parties in perception within a geographic space 
characterized by different perceptions. In addition, this topic examines how 
the regional systems formed for the Mediterranean, especially the Maghreb 
countries, are dealing with the multiplicity of Western security 
arrangements aimed at security engineering in this area. Moreover, it 
studies the diversity of visions presented in the face of the multiplicity of 
dangers in the region. This issue is of great significance due to the strategic 
importance of the Maghreb regional system as one of the most influential 
regional systems in the Mediterranean region. This role has a decisive 
prominence in attracting foreign attention to the major powers that seek to 
settle in the region. 

Keywords: Security Arrangements, Mediterranean, Western 
Mediterranean, Maghreb Countries. 
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 التعريف بالموضوع:. 1

نتج عن هناية احلرب الباردة حتول بازر متثل يف إعادة توزيع عناصر القوة بني القوى الكربى، الشيء الذي  
انعكس على الوضع االسرتاتيجي، يف شكل مراجعة اخلريطة اجليوسياسية اليت نتجت عن هناية احلربني العاملتني 

  Pierre حيث يرى بيار هسنر ما يطرح العديد من اإلشكاالت على مستوى التنظري،األوىل والثانية، وهذا 

Hassner أن كل من نظام يالطا "Yalta" الثنائي( ونظام فرساي("Versailles"   وكذلك نظام )احلدود(
يف الفرتة  من أبرز التحوالت اليت حدثت هكما أن)الدولة األمة(، هي حمل تساؤل اليوم.  "Westphalie"واستفاليا

نفسها هي تلك املطالبة بإعادة النظر يف أمهية الفكر االسرتاتيجي الغريب، وكذا إعادة  طرح مسألة التهديد بشكل 
فبعدما كان اخلطر الشيوعي هو البوصلة اليت توجه العامل الغريب، وتضبط مساراته، وتضمن متاسكه اجتاه  ،جدي

 .، يضمن متاسك واستمرارية الغرباآلخر، جيري وبشكل حثيث البحث عن عدو جديد

كل هذا  حيدث إىل جانب النقاش الدائر حول مسألة التعدد و التحول يف الفواعل يف حقل العالقات         
إىل القول بوجوب التفرقة بني نوعني من العالقات  Holsti الدولية، وهو النقاش نفسه الذي  دفع "هولسيت

يا و هي تقتصر على الدول فقط وتتناول قضايا السلم و احلرب، أما النوع الدولية: األول يشمل السياسة العل
يشارك فيها كل الفواعل  ، والثاين فيضم السياسة الكلية وهي تشمل كل اجملاالت ما عدا قضايا السلم و احلرب

مقبول لكنه غري    Holsti هولسيت يف مقاربته الكومسوبوليتانية يرى أن تقسيم Held من دون الدولة. غري أن هالد
واقعي ألن السياسة العليا ليست حكرا على الدولة فقط )الدور املتصاعد لبعض املنظمات واهليئات كاألمم 
املتحدة، احللف األطلسي، االحتاد األوريب، االحتاد اإلفريقي يف التعاطي مع نزاعات ذات الطبيعة األمنية(، وبالتايل 

هناية احلرب الباردة أعادت إحياء دور املنظمات احلكومية فوق الوطنية فهو ينطلق من فكرة حمورية أساسها أن 
كما أن السياسة الكلية ليست فقط على مستوى عاملي لكن أيضا   ،اليت أصبحت تتدخل يف أمور السلم واحلرب

غريها داخل الدولة العضوة فيما خيص التنمية، حقوق اإلنسان، اإلصالحات السياسية، الدميقراطية، األقليات و 
أن التحول على مستوى الفواعل يؤثر على مستوى القوة و القواعد  Held من القضايا، لذلك يعتقد هالد

 .والسيادة

إىل أنه ال جيب الرتكيز يف دراسة العالقات الدولية فقط  Keohane et Nye فيما يتجه كوهني و ناي 
العالقات عرب القومية اليت ميكن أن تنشأ بني ولكن جيب كذلك دراسة  Interétatique على العالقات الدوالتية



ت  

 

على غرار املنظمات غري احلكومية، احلركات السياسية، اجلماعات العلمية و غريها. أما جيمس  خمتلف املنظمات،
وهي نفسها السياسة  نه جيب الرتكيز اليوم أكثر على دراسة السياسة ما بعد الدوليةأفهو يؤكد  J.Rosenau روزنو 
حيث أشار فيه إىل  "Turbulence in world politics  زوبعة في السياسة الدولية كما يشري يف كتابه  العاملية

، معتمدا يف حتليله هذا على ظاهرتني  "wastphalia"بداية زوال عامل الدول الذي نشا مع اتفاقية واستفاليا
يهما انتشار وتشتت اهلويات اليت مل تعد و ثان أساسيتني، أوهلما تضاعف وتزايد الفواعل من خارج إطار السيادة،

يقابلها بداية تبلور   "Fragmentation"وهو ما نتج عنه حركة تفكك ،قادرة على االستمرار يف الوالء اجتاه الدول
هو انه ضحية لالضطراب   Rosenauهوية عاملية للنوع اإلنساين. ما مييز العامل ما بعد الواستفايل حسب روزنو 

  :ة الفوضى غري املتحكم فيها و اليت تعرب عن وجود ثالثة أزمات هيالذي يعكس حال

 .أزمة السيادة: فقاعدة قدرة الدول على إدارة املشاكل ترتاجع باستمرار-

 .فالتوجه حنو العوملة يتجاوز منوذج الدولة ،أزمة متعلقة باإلقليم-

 .ع قيام نظام مستقرأزمة سلطة: تعدد الفواعل و تنوعهم ونسبية قدرهتم على الفعل متن-

من الناحية اجليوبوليتيكية، مازالت املنطقة املتوسطية حتظى بنفس  أماهذا من الناحية النظرية على األقل، 
االهتمام من طرف القوى املشكلة / املنتمية له، أو تلك اليت تلعب دورا هاما يف تشكيل السياسات / املصاحل/ 

قة أو البحر األبيض املتوسط بزيادة نقاط التقاطع اليت جتمع القوى الكربى يف التفاعالت  فيه، و تتزايد أمهية املنط
  مدادات الطاقة، إاملنطقة، على غرار ارتفاع حدة التهديد األمين يف املنطقة، أو زيادة احلادة إىل تأمني مصادر و 

 أو حىت تلك املتعلقة باحلفاظ على نقاط التقدم املوجودة فيها.

منطقة البحر األبيض املتوسط يف نظر بعض الباحثني خاصة الغربيني منهم يشبه هلذا نسجل كيف أن 
العاصفة اليت ال ميكن التبوء بنتائجها، ذلك أن البحر األبيض املتوسط يبدو كأنه هتديد أو حبر غري مستقر/ 

على غرار االنفجار وهذا راجع العتبارات التفجر اجملتمعة يف هذه املنطقة بالذات ، متاعب، أو باختصار حبر مر  
اإلسرائيلي، التخلف،...، وهو ما نقل  -الدميغرايف، األصولية، اليمني املتطرف، اإلرهاب، اهلجرة، النزاع  العريب

 املتوسط إىل خط للمواجهة بعد زوال خطر الشرق على حد وصف كل من ادغار مورن و رجيي دوبراي.

 



ث  

 

 ة املنطقة، وهي:كما ميكن اإلمجاع على ثالثة عوامل تزيد من أمهي

. سواحل مشال إفريقيا هي امتداد لسواحل أوروبا األطلسية، وإلفريقيا املتوسطية، لذلك املنطقة مبواصفاهتا 1
 .سرتاتيجية جيب أن تكون حتت نفوذ غربية وال جيب أن تكون حتت مراقبة قوة معادية هلماإل

سرتاتيجية "النفط" أي هي إيق وممر ألهم سلعة . املنطقة من أهم خطوط املواصالت البحرية واجلوية، فهي طر 2
طريق النفط إىل من الشرق األوسط، ولذلك يرى الغرب أن وقوع هذه املنطقة حتت سيطرة قوة معادية، سيعرض 

 أمنهم للخطر وسيضعف مركزهم التفاوضي بشأن مستقبل حوض املتوسط.

 150واعدة لرتويج وبيع البضائع الغربية حلوايل  فمنطقة املغرب العريب تعترب سوقا . من الناحية االقتصادية،3
مليون شخص، وميكن اندماجها بسهولة يف االقتصاد العاملي، نتيجة ضعف تنافسيتها للمنتجات األجنبية، كما 

 تعترب خزانا للبرتول والغاز الطبيعي واملواد األولية.

مع انتهاء احلرب الباردة تغريت الرؤية و للحديث عن الرؤية الغربية للبعد األمين، جتب اإلشارة إىل أنه 
األمنية للدول الغربية خاصة األوربية منها، وصارت ترتبط مبوقع كل دولة، ففي وسط ومشال القارة ينظر إىل 
الفوضى الناشئة عن اهنيار االحتاد السوفيايت على أساس أهنا املصدر األول لتهديد األمن األوريب، بينما النظرة 

وجنوب القارة أن التهديد يأيت أساسا من جنوب املتوسط، وبالنسبة لألوروبيني الذين هم جزء من الغالبة يف غرب 
منظومة احللف األطلسي فإن جمموعة املخاطر والتهديدات األمنية اليت باتت هتدد األمن األورويب واليت يكاد جيمع 

 :األوروبيون على أهنا قادمة من جنويب  وشرق املتوسط لعل أمهها

 .االنفجار السكاين حيث يسبق النمو الدميغرايف دائما التنمية -1

 .ازدياد الفقر ومعه املديونية اليت ختنق وتعطل آفاق االستثمار و التنمية -2

 .ارتفاع مستويات التسلح يف دول العامل الثالث -3

 .استقرار السياسي واالجتماعي املتعدد األسباب الال -4
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سبتمرب أبرزت رسالة و دور احللف األطلسي بصورة أوضح،  11أحداث كما ميكن أن نضيف هنا أن  
كرب هتديد اليوم بالنسبة للحلف وللعامل مصدره جمموعات وشبكات إرهابية دولية ترتافق مع احتمال حصول أف

ى هذه اجملموعات واستخدامها ألسلحة الدمار الشامل، فالتهديد بالنسبة للحلف األطلسي ال يأيت اليوم من القو 
العظمى بل من الدول الفاشلة. فاإلرهاب جيد املالذ اآلمن يف تلك الدول، وحىت يف حاالت النزاعات اإلقليمية 

سرتاتيجية اكرب إاملستمرة دون حل، ويف تصاعد حدة الفقر .ومع مرور الوقت، سوف يتخذ حوض املتوسط أمهية 
ناميكيتها اخلاصة، فاإلرهاب واالجتار غري املشروع وجيب اعتباره منطقة جيوسياسية حيوية هلا دي بالنسبة للحلف،

واحللف  ألورباباملخدرات والبشر والتهديدات األخرى الصادرة عن تلك املنطقة هواجس أمنية كربى بالنسبة 
 .األطلسي

ط و بناء على العناصر السابقة تربز الرتتيبات األمنية الغربية املطروحة يف املنطقة املتوسطية عامة، و املتوس
مصدرها هو  أنمجاع على إالغريب خصوصا، واهلادفة إىل مواجهة هتديدات متنوعة الطبيعة والتأثري، مع وجود شبه 

الضفة اجلنوبية، وما ميكن مالحظته على هذه الرتتيبات الغربية هو أهنا تكشف عن وجود كتلتني متقابلتني مع 
اسات األمنية يف املنطقة، حيث ميكن احتمال متصاعد لدخول قوى صاعدة أخرى على خط هندسة السي

 مالحظة ما يلي:

 االحتاد األوريب ككتلة اقتصادية / سياسية وحىت عسكرية مع تنامي التوجه حنو سياسة دفاعية وأمنية مشرتكة. -

 جمموعة من النظم اإلقليمية املتواجدة يف املنطقة، على غرار النظام اإلقليمي املغاريب، الشرق األوسطي،... -

جمموعة من القوى اليت ال تنتمي مباشرة إىل العنصرين السابقني و لكن هلا تأثريها على الرتتيبات يف املنطقة على  -
 ...إسرائيلغرار الواليات املتحدة األمريكية، تركيا، 

فتنوع و تعدد الفواعل جيعلنا أمام فسيفساء من الرتتيبات األمنية اليت تستجيب لتصورات خمتلفة و تتعامل 
 ع حتديات جيري حتديدها وفق مفهوم املصلحة / القوة، و جتسيدها أيضا يتم وفق ثنائية اهليمنة / القوة.م

موقعه من التحليالت الدولية، إىل و  ،كما أنه من الضروري واملهم اإلشارة إىل مفهوم النظام اإلقليمي
يستعمل مصطلح حيث  يل وايفر،جانب ارتباطاته مع مفهوم مركب األمن الذي طوره كل من باري بوزان و أو 

أي أنه يتفرع عن النظام الدويل، معىن  Subordinate System( أو النظام التابع Sub-Systemالنظام الفرعي )
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ذلك أنه تفكيك للنظام الدويل إىل عدة نظم فرعية، والفرضية األساسية لكون هذا املستوى التحليلي يعد نظاما 
أو التمايز  (Discontinuity)، هي أن هناك أقاليم تتميز بقدر واضح من االنقطاع فرع يا أو تابعا للنظام الدويل

هلا خصوصياهتا الفريدة اليت متيزها عن  Oran Yongحسب رأي أوران يونغ   عن النظام الدويل، فبعض األقاليم
إال أن هناك أيضا عوامل مناطق أخرى، و لئن كانت هناك عوامل تأثري دولية موجودة يف املناطق أو األقاليم كافة، 

 التأثري اخلاصة يف كل إقليم.

على أساس أنه جتميع لدول متجاورة أو  Regional Systemكما يستعمل مصطلح النظام اإلقليمي 
متقاربة تنتمي إلقليم جغرايف معني، بينها من اخلصائص التفاعلية ما مييزها عن غريها من األقاليم، أي جتميع لعدد 

ية املتجاورة اليت جيمع بينها إطار تفاعلي مميز، وتشكل مرحلة وسطا بني الدول القومية والنظام من الدول القوم
وخيارات الدول اليت تقع ضمن اإلطار  الدويل، من منطلق وجود قيود بنيوية و نظامية مستمرة على سياسات

ة معقدة، وذلك بالنظر الختالف إذا أتينا ملسألة تعريف النظام اإلقليمي، فذلك يعد عملياجلغرايف الواحد. و 
 إن تعريف األقاليم ختتلف اختالفا ذلك بقوله Bruce   Russet بروس رسيت ويوضح ،املعتمدة لتعريفه الصفات

بأنه  األخصائيون يف نظرية اإلقليم، ومفهوم اإلقليمية يوصف واسعا، بناءا على الطرق والصفات اليت يستخدمها
 س شيئا واحدا، بل أشياء متعددة.مفهوم متعدد اجلوانب، وأنه لي

 Regions and Powers : The Structure of ،"األقاليم هيكلية :والقوة األقاليم" كتاب جاء        

International   Security  ويفر  أويل من لكلOlé Weaver بوزان  و باريBuzan Barry مفهوم إلخضاع 
 مستوى حتقق وفقه يعين الذي اإلقليمي  األمين املركب مفهوم اقرتاح خالل من البنائية، للتصورات اإلقليمي النظام

 بقية أمن عن لالنفصال، قابل غري دولة كل يصبح أمن حيث معينة، إقليمية منطقة دول بني األمين االرتباط من
 .اإلقليم يف الداخلة الدول

 People states  عب، الدول واخلوف"يف دراسته املعنونة "الش Barry Buzanولقد سعى باري بوزان            

and Fear: an Agenda for international security studies in the post-Cold WAR  إلجياد رؤية معمقة
حول الدراسات األمنية تشمل جوانب سياسية واقتصادية وجمتمعية وبيئية وعسكرية، وانطلق من فكرة مفادها أن 

املتبادل تربط ينب أمون الدول نتيجة لتأثريات اجلغرافيا، ورأى ضرورة  ية لالعتمادالواقع الدويل يتميز بشبكة عامل
يف Buzan  بني الدول والروابط بينها يف جمال األمن خاصة تلك القريبة جغرافيا، وأضاف بوزان دراسة التفاعالت

قا باألبعاد اخلارجية لإلقليم، شارة إىل أن األمن أصبح مرتبطا ارتبطا وثيإهذا اإلطار مفهوم "األمن املركب" يف 
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حيث من الصعب فهم وتصور األمن يف دولة ما مبعزل عن أمن الدولة اجملاورة، خاصة بعد تعقد املشاكل املطروحة 
 وصعوبة مواجهتها بصفة منفردة )مشكلة اإلرهاب، اجلرمية املنظمة، اهلجرة غري الشرعية...(.

 وجاء أمنيا، مركبا 11 إىل العامل Barry Buzanو باري بوزان  Ole Wæverقسم كل من أويل وايفر           
 األمين املركب حتقيق من القريبة األقاليم وأهم فيها، املتواجدة القوى عدد إىل نسبة جمموعات،  إطار يف التقسيم

 دورا أساسيا يف الكربى القوى لعبت حيث آسيا، شرق أوربا، جنوب أمريكا، مشال إقليم كل من اإلقليمي،
 :يف تتمثل اإلقليمي، األمين للمركب أشكال ثالثة فهنالك.الثالثة األقاليم تشكيل

 قوة، من أكثر وجود على القائمة الفوضوية، الواستفالية البنية بنيته تقارب: املعياري اإلقليمي األمين املركب -
 أو أكثر، كإيران قطبيتني قوتني دتواج النظام هذا يعرف والسياسية، العسكرية األمنية األجندة أمهية إىل إضافة

 قوة عند تواجد القطبية أحادي ويكون آسيا، جنوب يف وباكستان واهلند اخلليجي، اإلقليمي النظام يف والسعودية
 التفاعالت اإلقليمية، وفق داخليا حتدد املركب هلذا األساسية فاملميزات أمريكا، مشال كإقليم داخله، عاملية

 فنجد الصداقة والعداوة، منوذج وفق املعياري املركب بنية حتليل عن أما العاملية، القوى تدخل خالل من وخارجيا
 .القوى توازن ونظام األحالف بسياسة يتسم املركب هذا
 املنتمية لإلقليم الدول تكون حبيث داخله، العاملية القوة لتواجد باملركزي مسي :املركزي اإلقليمي األمين املركب -

 فرتة احلرب خالل أوربا لشرق اإلقليمي والنظام حاليا، أمريكا لشمال اإلقليمي النظام حال هو كما له، تابعة
 .السوفييت لالحتاد كليا تابعا كان ملا الباردة،

 من بدال املؤسسة اإلقليمية لسلطة تكون فيه التبعية ألن السابقني، املركبني عن خيتلف :املؤسسايت األمين املركب -
 األوريب. النموذج شأن هو كما القوة،

 :اإلقليمي النظام لتحديد التالية العناصر على البنائي التحليل و يقوم       
 خالل  من املشرتك اجلماعي احلس أو حنن، على القائم اجلماعي الشعور إىل تشري :اإلقليمية الهوية

 .املشرتكة اسيةوالسي االقتصادية والبنية العادات الدين، اللغة، التاريخ، العرقية، األصول
 معينة مجاعة إىل باالنتماء مشرتكا إدراكا خيلق مما واخلطاب، اللغة أسس على يبىن  :اإلقليمي الوعي. 
 خاصة. أمهية اجلغرايف للعامل يصبح حبيث اإلقليمية، احلدود على مرتكزة إقليمي تفاعل عملية  :األقلمة 

 النظم دراسة يف املناظرات السائدة اإلقليمي تتجه إىل كون  والنظام العاملي النظام بني أن العالقة كما          
 والثانية متميزة، فرعية نظم إىل العاملي النظام بتفكيك تعىن األوىل الفرضية أساسيتني، تقوم على فرضيتني الدولية
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 بني ما القةالع أن إىل اإلقليمية النظم مدرسة أكدت وقد قائدة، دولة توجهها إقليمية نظم يف جتميع الدول على
 العكس. حدوث دون اآلخر على نظام وتأثري واحد اجتاه ذات عالقة من أكثر هي والدويل النظامني اإلقليمي

اإلقليمية  النظم بني ما العالقة اعتبار على يقوم حبثي، تقليد فيها ساد العاملية السياسة دراسة أن غري        
 منوذجي حول Oran R. Youngيونغ  اورن دراسة  وتعد تبعية، ةعالق أهنا على السابقة الفرتات يف والدولية،
 إىل التواصل حبيث يشري النظامني، بني ما العالقة حتليل يف رائدة واإلقليمية الدولية النظم بني واالنقطاع التواصل
 لطبيعة النظرة يف املصاحل وحىت تلك يف اختالف إىل واالنقطاع والعاملية، اإلقليمية القوى مصاحل بني ما انسجام

 إىل اإلقليمية النظم تطمح يف حني األحادية، على احلفاظ على قائمة العاملية القوة نظرة تكون فقد العاملي، النظام
 .األقطاب متعدد نظام

 اإلقليمية، النظم واقع على تطرأ  التطورات اليت أن Andrew Scott سكوت اندرو الحظاجملال،  هذا يف       
 :الشأن مالحظات هبذا ثالث وقدم الدويل، النظام يف جيري ما على وانعكاساهتا اهتاتأثري  هلا يكون

 .فيها القرارات اختاذ مركزية حيث من ختتلف الدولية النظم أن -
 اهنيار النظام إىل تصل مؤثرة نتائج هلا تكون قد العاملي، والنظام فرعي نظام مابني املتبادل االعتماد درجة -

 مسيطرا. الفرعي النظام نكا إذا العاملي،
 .معينة زمنية فرتات يف العاملي النظام يف التأثري على القدرة اإلقليمية للنظم تكون قد -

قليمي فرعي متميز يساهم يف التطرق إىل إذا، دراسة موضوع الرتتيبات األمنية يف املتوسط الغريب كنظام إ       
قليمية ن شأهنا أن تساهم يف توضيح التفاعل القائم بني النظم اإلمفاهيم متعددة ومستويات خمتلفة من التحليل، م

 منية يف املنطقة.ية بناء املبادرات والرتتيبات األيف املتوسط وخمتلف مراحل عمل

 . أهمية الموضوع:2

ق يندرج املوضوع ضمن الدراسات األكادميية اهلادفة إىل البحث يف القضايا األمنية اإلقليمية، ويف سيا        
وسيع مفهوم األمن وتعميق هذا اجملال إىل قضايا ومسائل خارج تعرف فيه حقل الدراسات األمنية نقاشات حول 

نطاق اإلهتمامات التقليدية املنصبة على الصراع العسكري بني الدول، األمر الذي جعل الدراسة تتناول الرتتيبات 
 –لقتها وتبنتها املؤسسات األورو املبادرات الغربية اليت اطعة من األمنية الغربية يف املتوسط الغريب من خالل جممو 
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أطلسية واهلادفة حسب حمتواها إىل بناء الثقة بني أطراف متباينة اإلدراك والتصور ضمن حيز جغرايف مييزه اختالف 
 املدركات والتصورات.

ظاهرة األمنية البحث يف موضوع الرتتيبات األمنية يستهدف باألساس البحث يف تعقيدات ال أنكما 
مبختلف جتلياهتا وتعقيداهتا، كما يبحث يف كيفية تعامل النظم اإلقليمية املشكلة للفضاء املتوسطي وعلى رأسها 

وكذا تعدد الرؤى  النظام اإلقليمي املغاريب مع تعدد الرتتيبات األمنية الغربية املوجهة هلندسة األمن يف املنطقة.
القائمة يف املنطقة، وبني طرف يؤكد دائما عرب خمتلف املبادرات اليت يطرحها  املطروحة يف مواجهة تعدد املخاطر

منية اليت تطرحها، وبني على أن الضفة اجلنوبية هي مصدر انشغاله الدائم بالنظر على حجم املخاطر والشواغل األ
التحول على موضوع طرف مازال يتعامل مع تلك الرتتيبات وفق منطق الطرف املتلقي لتلك الرتتيبات بل وحىت 

 هلا.

، من املكانة الدول املغاربيةتنبع أمهية دراسة موضوع الرتتيبات األمنية يف املتوسط الغريب وانعكاساهتا على 
منية الغربية يف املنطقة، وبالتايل فهي تتمحور حول حتليل الدور الذي تلعبه القوى الكربى يف املتعاظمة للرتتيبات األ

 هذهتفاعل توكيف  الدول املغاربيةمصدرها تيبات األمنية املوجهة للتعامل مع هتديدات رسم و هندسة تلك الرت 
مع تلك الرتتيبات، هل هو مبنطق التفاعل اإلجيايب أي مناقشتها واملشاركة يف إعدادها على اعتباره طرفا  ةاألخري 

ف معين هبا إىل موضوع لتلك فق ذلك من طر و فيها، أم وفق التعاطي السليب أي حماولة التكيف معها والتحول 
 الرتتيبات.

 املناطقكأحد أهم  الدول املغاربيةظى هبا حتاليت  اإلسرتاتيجيةكما تأخذ الدراسة أمهيتها من األمهية 
اإلقليمية يف املنطقة املتوسطية، وما هلذه األمهية من دور يف استقطاب االهتمام اخلارجي للقوى الكربى اليت تسعى 

سرتاتيجية اليت توفرها، سواء من الناحية اجلغرافية على اعتبارها  -قة واالستفادة من املزايا اجليوللتموقع يف املنط
كأحد أهم الدول املصدرة للنفط والطاقة،   االقتصاديةاألسيوية، و  –األوروبية  – اإلفريقيةمنطقة وصل بني القارة 

 قابلة لتكتل االحتاد األوريب يف الضفة الشمالية. أو من الناحية السياسية بانتمائها إىل دول املغرب العريب امل

أخرى،  إقليمية و للوصول إىل معرفة مكانة أي نظام إقليمي يف احمليط الدويل عموما، و باملقارنة مع نظم
مييز بني )ثالثة( أنواع  ننطلق من اإلطار النظري لتصنيف النظم اإلقليمية املوضوع من قبل "جورن هينت"، والذي

 حيث:  خمتلفة لألقاليم )أقاليم القلب، األقاليم الوسيطة، األقاليم الطرفية(،بنيوية 
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 ديناميكية سياسيا، مستقرة بكوهنا تتميز أقاليم : هي(Core Regions) املركزية األقاليم أو القلب أقاليم -
 إقليمها(، نطاق عن ارج)العامل اخل العامل بقية يف والتحكم ملراقبة موقع أحسن يف تكون أن بغرض تنظم اقتصاديا،

 تنظيم شكل على عنها معرب تلك القدرة كانت إذا ما يهم وال السياسية، والقدرة الكفاءة ذات األقاليم إذا فهي
 التنظيم، هذا مثل بناء  يف يأمل أوربا الثالثة، واملسمى احملورية األقاليم بني من فقط واحد اآلن حلد ال، أم سياسي

 سياسي لتنظيم يفتقدان لكنهما اقتصاديا، قويان آسيا، فهما وشرق الشمالية أمريكا اناملتبقي اإلقليمان أما
 .إقليمي

معها، عندما  (: هي أقرب لالرتباط بأقاليم القلب، وتتجه لالندماجIntermediate regionsاألقاليم الوسيطة ) -
تينية والوسطى يف طور التحول إىل نطاق تستويف معايري التنمية االقتصادية واالستقرار السياسي، مثل أمريكا الال

 أمريكا الشمالية. 
يف اجملال  : على عكس أقاليم القلب، فهي مضطربة(Peripheral regions)األقاليم الطرفية أو اهلامشية  -

        األمن اإلقليمي السياسي، و راكدة اقتصاديا، وترتيباهتا اإلقليمية هشة و غري فعالة، و وضعيتها هذه جتعل 
بعد االحتاد السوفيايت، اليت تعد  و التنمية اإلقليمية أهم من خلق نظم للتجارة احلرة، مثل املنطقة املنبثقة عن فرتة 

للدول املستقلة )قد تكون أرضية لنظام  كومنوالث(الأغلب أجزائها يف مسار إعادة االندماج يف شكل رابطة )
 إقليمي حموري مستقبال(.

من خالل خمتلف جوانبه، دون إغفال  لتدقيق يف املوضوعلبناءا عليه، تعترب الدراسة حماولة متواضعة و          
ل امكاناته أمهية التطرق إىل انعكسات تلك الرتتيبات األمنية الغربية على دول املغرب العريب،فهذا األخري من خال

و موراده و أمهيته اجليوسرتاتيجية بامكانه أن يكون حلقة وصل هامة و عنصرا فعاال يف التأسيس لنظام أمين 
 فرض تصوراته و إدراكاته، يف ظل بيئة أمنية معقدة. متوازن مبا يضمن له

 . أدبيات الدراسة:3

املالحظ يف الدراسات اليت تناولت املنطقة املتوسطية أو اإلقليم املتوسطي هو سيادة اجتاه يكاد يكون          
غالبا و يتجه إىل عملية الربط بني اإلقليم املتوسطي باإلقليم الشرق أوسطي األوسع، بل وحىت الذهاب إىل حد 

 ة الدراسات األجنلوسكسونية، على غرار : فرعيا هلذا األخري، وهو ما تركز عليه بكثر  إقليماجعله 

 .2003لكل من باري بوزان و وايفر، Region and Powersكتاب " األقاليم والقوى"   -
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 – Regional Security in the Middleكتاب" األمن اإلقليمي يف منطقة الشرق األوسط : منظور نقدي"   -

East :A critical Perspective,  بيلجني بينار ،Bilgin Pinar ،2004. 

، زيف Building Regional Security in the Middle Eastكتاب " بناء أمن إقليمي يف الشرق األوسط"،   -
 .Zeev Maoz & al.،2005، آخرونمواز و 

يف مقابل دراسات أخرى تعرضت إىل خصوصية البحر األبيض املتوسط، أو باألحرى الرتكيز على اهلوية         
 إلقليم، على غرار كتابات كل من:املتوسطية ل

 L’Europe et la méditerranée : Geopolitique de la" أوربا و املتوسط: القرب اجليوسياسي"،  -

proximité بشارة خضر ،Bichara Khader ،1997. 

 EURO –Mediterranean Relations after 11سبتمرب"،  11متوسطية بعد  –" العالقات األورو  -

September أنيت جومنان ،Annette Junemann ،2004. 

 The Politics of Regional Identity : Medding with" سياسات اهلوية اإلقليمية : تداخل مع املتوسط"،  -

the Mediterranean ميشال بيس ،Michelle Pace ،2006. 

 : إىل جانب كتابات أخرى باللغة العربية على غرار

 .2005من اجلزائري : اجلزائر ،أوربا واحللف األطلسي"، عبد النور بن عنرت،" البعد املتوسطي لأل -

" حوض البحر األبيض املتوسط بعد هناية احلرب الباردة دراسة يف األهداف والرهانات"، مصطفى خبوش،  -
2006. 

يمي العريب: يف دراسته اليت محلت عنوان " النظام اإلقل Paul Noble حلل الباحث الكندي بول نوبل        
، الصادرة « The Arab System :Pressures,Constraints and Opportunities » "العوائق والفرص" الضغوط،

هالل الدسوقي حتت عنوان : السياسات اخلارجية للدول كل من هبجت قرين و   إشرافيف الكتاب اجلماعي حتت 
، بشكل جيد املقاربة اإلقليمية خلصوصية املنطقة العربية، حيث 1991العربية : حتديات التغيري، الصادر سنة
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حتدث عن "اختالف يف الطبيعة" متيز النظام اإلقليمي عن باقي النظم اإلقليمية يف العامل الثالث. ويقول إن هناك 
 :  الف يف الطبيعة تطبع العالقات بني اجملتمعات العربية ومردها عدة عناصر، أمههااخت

الدرجة العالية من التجانس اللغوي، الثقايف والديين للشعوب والنخب العربية واليت ولدت شعورا قويا باهلوية  -
 .املشرتكة ما فوق اهلويات الوطنية

 .ني الدول العربية على خمتلف األصعدةاملستوى العايل من الرتابطات والعالقات ب -

 .كثافة العالقات وخمتلف التفاعالت العابرة للحدود عربيا -

    كل هذه العناصر جتعل األنظمة السياسية عرضة ملختلف احلركات العابرة للحدود يف العامل العربية.            
يمية خلصوصية املنطقة املغاربية ولو أهنا مل ختصص و هنا تظل هذه الدراسة مهمة جدا ألهنا تناولت املقاربة اإلقل

 تناول النظام اإلقليمي املغاريب.احليز الكايف ل

  Bichara Khaderميكن اإلشارة إىل كتابات كل من بشارة خضر  األوىل للموضوعاألدبيات  من بني 
، و الذي يسلط 1995سنة الصادر  Le Grand Maghreb et L’Europeاحلامل لعنوان "املغرب الكبري و أوربا" 

الضوء على ثالثية يراها الكاتب حمددة لشكل العالقات بني أوربا واملغرب الكبري وهي: التنمية / الدميغرافيا / 
الدميقراطية، خاصة مع تصاعد حدة الصدامات الثقافية و الرتهيب من اإلسالم و كيف توجه الغرب إىل عملية 

ي مصدره األساسي، فعلى الرغم من عدم تناوله للبعد األمين يف تلك صناعة عدو جديد كان اجلنوب املتوسط
بقية العناصر تظل هامة وضرورية، وهو ما سوف حتاول الدراسة حمل  أنالعالقة بني أوربا واملغرب الكبري إال 

 املغاربية. –العالقات األوربية  البحث تكملته حىت يكتمل املشهد العام يف

 Barry Buzanكل من باري بوزان  يم والقوى :هندسة األمن العاملي" من تأليفيعترب كتاب " األقال كما 
مرجعا ، 1998سنة  ،Waever،Regions and Powers The Structure of International Security و وايفر 

تة س يضمصفحة،  598هاما يف دراسة مفهوم املركب األمين وكذا توزيع األقاليم القوى، الكتاب الذي جاء يف
لألمن العاملي" الذي تعرض فيه ملفهوم املركب األمين اإلقليمي  إقليمية( أجزاء، تناول يف األول "تطوير مقاربة 06)

 ، ليتناول بعدها توزيع األقاليم اليت جاءت كالتايل:

 أسيا: خالل و بعد احلرب الباردة، استمرارية أم حتول؟ -
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املركب األمين ملنطقة الشرق األوسط خالل الفرتة  الشرق األوسط و إفريقيا: حيث تعرض إىل وضع -
 إصالح، مث منطقة الساحل الصحراوي اإلفريقية وديناميكية األمن و دوره يف 1990-1948الزمنية املمتدة من 

 ضعف وفشل الدولة.

 أمريكا: أحادية القوة العظمى و بيئتها. -

ملركب األمين األوريب، ومل يغفل اإلشارة إىل منطقة أوربا: تعرض فيه إىل خمتلف املراحل اليت مر هبا بناء ا -
البلقان وتركيا وتأثري زوال يوغسالفيا على هذا املركب األمين اإلقليمي، و بعدها تعرض إىل املركب األمين اإلقليمي 

 حول روسيا.

توزيع ما ميكن مالحظته هو أن باري بوزان و أويل وايفر أدرجا النظام اإلقليمي املغاريب عند دراسة 
اإلقليمية ضمن املركب األمين اخلاص مبنطقة الشرق األوسط، وظل حمافظا على  األمنيةاألقاليم اخلاصة باملركبات 

نفس التقسيم حىت من خالل دراسته لتوزيع األقاليم خالل احلرب الباردة وبعدها. و يعترب املغرب العريب مصنفا  
 األمنيةاألوسط مثلما توضحه اخلرائط على غرار املركبات  كمركب امين فرعي للمركب األمين اإلقليمي للشرق

 الفرعية األخرى مثل املركب األمين الفرعي للخليج العريب و املركب األمين الفرعي للمشرق العريب.

       اإلقليمي  األمينتظل هذه الدراسة هامة خاصة يف اإلطار النظري املخصص لدراسة مفهوم املركب 
كمركب أمين قائم بذاته وله من اخلصوصيات ما جيعله خمتلفا عن   املتوسطيلى النظام اإلقليمي و حماولة تطبيقه ع

 املركب األمين اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط. و هو ما سوف تعمل هذه الدراسة على البحث فيه.

 Jean-Robertنري دراسة أخرى ال تقل أمهية عن دراسة عبد النور بن عنرت، وهي دراسة جون روبرت ه         

Henry  "اليت محلت عنوان :" املتوسط الغريب : حبث عن مصري مشرتكLa Méditerranée occidentale en 

quête d’un « destin commun »  واليت حاول من خالهلا الرتكيز على تزايد أمهية املتوسط الغريب يف ،
ر إىل أن مسألة املتوسط الغريب عادت بدءا من اسرتاتيجيات القوى الكربى خالل السنوات األخرية، حيث أشا

       بالنسبة لألوروبيني  5+5مبناسبة انعقاد قمة تونس حلوار مخسة زائد مخسة  2003وبقوة بدءا من  ،2001
 و على السياسة اخلارجية األمريكية يف املنطقة.
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حبيث ركز الباحث على أمهية املالحظ على الدراسة هو تركيزها على النظرة األوربية للمتوسط الغريب،  
يف   Méditerranée tranquille" متوسط هادئ" ـمنطقة املتوسط الغريب يف التأسيس ملا يطلق عليه الباحث ب

سياق تعبريه عن الوضعية احملرجة اليت متر هبا دول املغرب العريب، وهنا يركز على الوضعية األمنية يف اجلزائر و على 
لعودة إىل الساحة الدولية. أما بالنسبة لألمريكيني فإن منطقة املغرب العريب هي جزء ال رغبة ليبيا القذايف يف ا

يتجزأ من مشروع الشرق األوسط الكبري الذي سبق وأن طرحته. و يف عنوان فرعي "التأثري األوريب" ركز الباحث 
اسات من التكيف مع خمتلف على السياسات األوربية املختلفة جتاه املنطقة املغاربية وكيف متكنت تلك السي

 التحوالت اليت عرفتها املنطقة.

األمريكي( جتاه  –لوجهة نظر الطرف الغريب )األوريب  إبرازهاعلى الرغم من أن الدراسة مهمة من ناحية  
هو ما ، و الدول املغاربيةاملطروحة ومل تتعرض إىل  األمنيةاملنطقة املتوسطية إال أهنا مل تشر بأي حال إىل الرتتيبات 

 على إبرازه.هذه الدراسة املتواضعة عمل تسوف 

من أهم الدراسات اليت تعرضت ملفهوم املركب األمين و املتوسط الغريب جند دراسة عبد النور بن عنرت 
Abdennour Benantar  "اليت محلت عنوان " املركب األمين يف املتوسط الغريب: تربير و أمننة اهلجرةComplexe 

de sécurité ouest-méditerranéen : externalisation et sécurisation de la migration   " والصادر يف جملة
تناول فيه بالتحليل املتوسط الغريب على اعتباره جماال أورو  ،ـ2013سنة   L’Année du Maghrebسنة املغرب" 

يف املتوسط الغريب. و يعتمد عبد النور بن مغاربيا يشكل مركبا أمنيا إقليميا، كما يتناول طريقة بناء فضاء أمين  –
 كإطار نظري، وكل هذا من خالل الرتكيز على ثالثة عناصر كربى:  عنرت على حتليالت مدرسة كوبنهاجن

مع تناول دور الكتلة  5+5بناء منطقة املتوسط الغريب وذلك بالرتكيز على مبادرة حوار مخسة زائد مخسة  -
 العالقات مع الطرف األوريب. ربية يف التأسيس ملثل تلكااملغ

تطبيق مفهوم املركب األمين الطور من طرف باري بوزان و أويل وايفر على املتوسط الغريب يف حماولة بناء إطار  -
 أنالساحل الصحراوي. ليبني كيف  –املغرب العريب  –نظري بإمكانه تفسري التداخل / التقاطع األمين بني أوربا 

األبعاد األمنية  االجتماعيسط الغريب هو مركب امين غري متجانس، أين حيدد فيه األمن املركب األمين يف املتو 
 األخرى.

 / جترمي اهلجرة يف املتوسط الغريب و تأثريها على املغرب العريب. ةأمنناإلجراء اإلزدواجي املتمثل يف   -
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وسط الغريب على ترتيب أمين ما يالحظ على هذه الدراسة هو تركيزها يف دراسة املركب األمين يف املت  
، وجتاهلها لباقي الرتتيبات األمنية الغربية يف املنطقة على غرار 5+5واحد واملتمثل يف حوار مخسة زائد مخسة 

  اول البحث يف هذا اجملال بالضبط.املتوسطي و غريه. و بالتايل فدراستنا سوف حت – األطلسياحلوار 

 . حدود الدراسة:4

ضوع الرتتيبات األمنية الغربية يف املتوسط الغريب يف سياق زمين ميتد من هناية احلرب تندرج دراسة مو 
الباردة وما صاحبها من تأثريات على العالقات الدولية وكذا على ميزان القوى القائم خاصة مع اهنيار نظام ثنائية 

 -2007الزماين للدراسة ممتدا من الفرتة  هيمنة الواليات املتحدة األمركية على العامل.وعليه يكون احليز القطبية و
، لكون املوضوع يبقى خاضعا للعديد من املستجدات واألحداث اليت بإمكاهنا تغيري العديد من 2020إىل غاية 

اليت تعترب  1990 يدفعنا للعودة إىل غايةالذي تشمله الدراسة  فهذا اإلطار احلقائق و تغيري الكثري من األفكار.
تعلق األمر بإهنيار نظام ثنائية القطبية و زوال االحتاد   تاريخ العالقات الدولية، خاصة إذا مامنعرجا حامسا يف

و التحول إىل النظام الدويل بزعامة الواليات املتحدة األمريكية، وميتد اإلطار الزماين إىل غاية التطورات  السوفيايت
 كل خاص.عامة و املتوسط الغريب بشاحلاصلة يف املنطقة املتوسطية 

أما بالنسبة لإلطار املكاين فإن الدراسة سوف حتاول الرتكيز على حيز جغرايف يشمل احلوض الغريب 
  3800للبحر األبيض املتوسط، ميتد املتوسط الغريب من مضيق جبل طارق إىل ساحله الشرقي على مساحة 

كلم بني صقلية وتونس،   140 كلم بني اجلزائر العاصمة ومدينة جنوة، وعلى مسافة  800كلم، وعلى مسافة 
ويشمل احلوض الغريب املسطح املائي بني مضيق جبل طارق و اخلناق  كلم بني إسبانيا واململكة املغربية،13و

التونسي الذي ينقسم بدوره إىل أحواض ثانوية هي: احلوض البلياري الذي يقع بني جزر البليارو  -الصقلي 
بني السواحل اجلزائرية و اإلسبانية، و هو ما مساه املؤرخ الفرنسي  Mer d’Alboranالساحل اإلسباين، حبر آلبوران 

نسبة إىل القنال اإلجنليزي ، و هذا راجع إىل ضيق   le Channelب" القنال"   Fernand Braudelفرناند بروديل 
قرب اجلزائر العاصمة  le cap Caxineاملسافة بني سواحل إفريقيا و أوروبا بداية من اخلط الرابط بني رأس كاكسني 

و يضم املتوسط الغريب بني قرب مدينة فالنسيا االسبانية انتهاء إىل مضيق جبل طارق. cap de la Naoو رأس ناو 
و الربتغال  مالطا، اسبانيا، فرنسا، ضفتيه الوحدات السياسية التالية،ففي الضفة الشمالية جند كل من إيطاليا،

 بيا، تونس، اجلزائر، املغرب.يد كل من لبدرجة أقل، ويف الضفة اجلنوبية جن
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 . اإلشكالية:5

 مميزة مسات تطوير يف بدأت منطقة اأهن على املتوسط األبيض البحر غرب منطقةإىل  ينظر أن ميكن        
 اإلجيابية) التفاعالت يتعلق فيما خاصة ،فيها دورًا تلعب اليت األمن ديناميكيات حيث من األمنية للمركبات

 هناية عن نشأ الذي األعمال جدول ضوء يف كل هذا أوروبا، غرب وجنوب املغرب العريب بني القائمة( لسلبيةوا
 الفرضية األساسية وتتمثل األورويب، االحتاد داخل حتدث اليت والتطورات اخلليج حرب أعقاب يف الباردة، احلرب

 من املنطقة هذه يف التحقيق تستدعي املتوسط يضاألب البحر غرب يف القائم والرتابط األمنية التفاعالت أن يف
 على األوسط الشرق إىل ينتميان فرعيني كمركبني أوروبا غرب وجنوب أفريقيا مشال يضم أمين كوهنا مركب حيث
 . أعلى مستوى على كمركب أمين األورويب واالحتاد األمن، من عال مستوى على التوايل

 لف جوانبه، ميكن صياغة اإلشكالية التالية:يف حماولة دراسة املوضوع و تقصي خمت

هندسة الترتيبات األمنية في  علىمع استمرار هيمنة الغرب المغرب العربي  دولتتعامل كيف 
 ليات التعامل معها؟آالمخاطر و حتى  / المرتكزة على تصور أحادي الجانب للتهديداتو المنطقة 

 الفرعية، أمهها: و تندرج حتت هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت

 ؟املبادرات األمنية الغربية  زا مستقطبا هلذا الكم اهلائل منما الذي جيعل من املنطقة املتوسطية جماال متمي -

مر ال طقة أم أن األهل يف تعدد الرتتيبات األمنية املطروحة تعبري عن رؤية/ رؤى موحدة جتاه التهديدات يف املن -
 يعدو أن يكون استمرار للهيمنة الغربية لكن عرب وسائل متعددة؟

هل حافظت الرتتيبات األمنية الغربية يف املنطقة املتوسطية على نفس النسق أم أهنا استطاعت التكيف مع  -
 خمتلف التحوالت اليت تشهدها املنطقة على خمتلف األصعدة؟

ضمن الرتتيبات األمنية الغربية املطروحة يف املنطقة؟ وهل ميكن أن  املغرب العريبها ما هي املكانة اليت حيتل  -
 يشكل هذا النظام جزءا فعاال منها أم انه جمرد موضوع لتلك الرتتيبات؟
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 . الفرضيات:6

 تقوم الفرضية الرئيسية للموضوع املطروح للبحث على :       

مين قائم بذاته يتفاعل مع باقي النظم أفرعي يف املتوسط إىل مركب  يميإقلحتول املتوسط الغريب من جمرد نظام    
املوجودة دفع بالقوى الفاعلة وفق معادلة القوة و اهليمنة إىل بناء ترتيبات أمنية تعكس اهتماماته و شواغله على 

 حساب الطرف اجلنويب موضوع تلك الرتتيبات.

 وتتمثل أهم الفرضيات الثانوية يف:        

كلما تأثرت   ةمعين إقليمية منطقة دول بني األمين االرتباط من مستوى لما كان املركب األمين يعين حتققك  -
 الرتتيبات األمنية املطروحة يف املتوسط هبذا الطرح.

يتحدد مضمون الرتتيبات األمنية واملسلك الذي تتخذه وفق عدد األطراف املشكلة له و كذا سلم القوى  -
 خر موضوع لتلك الرتتيبات.آيضعنا أمام طرف مبادر )قوي( و املوجود و هو ما 

من موضوع للرتتيبات األمنية الغربية يف املنطقة إىل طرف مشارك يف هندستها مرهون دول املغرب العريب انتقال -
 .دولهحيز أكرب من التضامن والشراكة بني خمتلف  إىلبانتقاله 

و اإلمكانات املتوفرة  قيق قدرته على توظيف عوامل القوةمبدى حتكمركب أمين مرهون املغرب العريب  مستقبل  -
 يف سبيل حتقيق توافق يسمح بتشكيل رؤية موحدة جتاه الرهانات املطروحة.

 . المنهجية المتبعة:7

أما عن املنهج املعتمد يف الدراسة، وكما قد تد ل عليه اإلشكالية والفرضيات وحىت عنوان الدراسة، فإن ه مت       
 بين  أكثر من منهج ونظرية. حيث مت إعتماد املناهج والنظريات اآلتية :ت

 و من أهم املناهج املعتمد عليها جند:أ. المناهج: 

على النحو الذي يظهره اعتماد الدراسة يف بعض فصوهلا على البحث يف أصول الرتتيبات المنهج التاريخي:  -
 املتوسط، و حىت من خالل تتبع املسار التارخيي التطوري هلا. و املبادرات األمنية املطروحة يف البحر األبيض
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نعتمد يف حتليل هذا املوضوع على "منهج حتليل النظم  (Systems analysis approach) منهج تحليل النظم -
         بالدرجة األوىل، بالنظر لطبيعة املوضوع من حيث كونه حيلل العالقات اإلقليمية الدولية يف نظام إقليمي، 
و ملميزات "منهج حتليل النظم" الذي يسمح باالنتقال من اجلزء إىل الكل و العكس، من خالل التدرج يف 

و مستوى النظام الدويل،  املستويات الثالثة يف التحليل أي مستوى الوحدات الوطنية، و مستوى النظام اإلقليمي
كمها متغريات متعلقة بالبيئة الداخلية لكل وحدة و هذا ما يتناسب مع حتليل تفاعالت النظم اإلقليمية اليت حت

من الوحدات املشكلة للنظام، و متغريات أخرى متعلقة مبعطيات البيئة اإلقليمية، و متغريات البيئة الدولية اليت 
     يتفاعل ضمنها النظام اإلقليمي، فتحليل النظم اإلقليمية يتطلب حتليل التفاعل بني خمتلف املتغريات الداخلية 

 و اإلقليمية و الدولية، و هي العالقة اليت ميكن الكشف عنها بتوظيف منهج حتليل النظم.
 من أمهها:ب. النظريات: 

ونتيجة العتبار التداخل بني  –تتعدى   ":  تُعد من نظريات الفكر اإلقتصادي، لكن تطبيقاهتانظرية "التبعية -
ي لتمس اجلوانب السياسية، وحتديدا ما تع لق منها خبصوص تبعية اجملال االقتصاد -العلوم االجتماعية املشار إليه

يعترب اقرتاب التبعية أو ما  األطراف الضعيفة )دول احمليط بتعبري رواد هذه النظرية( للطرف القوي )دول املركز(.
رد فعل على يطلق عليها أصحاهبا بـ "نظرية التبعية" من أهم االقرتابات حيث أنه يتم ارجاع ظهورها إىل كوهنا 

عجز اإلقرتابات السلوكية و التنموية اليت سادت يف فرتة اخلمسينات و بداية الستينات، و من جهة أخرى ميكن 
استمرارها كتطوير للمنظور املاركسي الذي بدأ يفقد بريقه يف حتليل الظواهر اجلديدة يف العامل الرأمسايل  اعتبارها

مدرسة التبعية هي عبارة عن استكمال للفكر املاركسي ف االستعمار حديثا.املتقدم، و كذا العامل النامي من وطأة 
و التقدم يف العامل  ،و حاولت هذه املدرسة تفسري العالقات و التفاعالت الدولية اليت تتعلق خاصة بالتخلف ،

ني الدول أي ب ،وفقا لتقسيم دويل أكد أن الصراع موجود داخل النسق الدويل هو صراع بني الشمال و اجلنوب
 .الصناعية املتقدمة و بني اجلنوب أي الدول املتخلفة و ليس الصراع بني الشرق و الغرب

سيكولوجي بالدرجة األوىل، و هو أمر يتعلق بالفرد، و  -إن مفهوم الدور له بعد اجتماعي نظرية الدور: -
جمموعة دول "وحدات" يعطي  لذلك فإن سحب هذا املفهوم حنو السياسة يف معاجلة دور الدولة ك "وحدة" بني

داللة مشرتكة انطالقا من منهج سلوكي، على اعتبار أن الدولة تعرب عن إرادهتا عرب سلوك سياسي خارجي، و 
حيث أن علم االجتماع السياسي يرى أن الدور وظيفة و منوذج منظم للسلوك ضمن جمموعة من النشاطات 

 ن كل دور و كل وضع له صلة بأدوار و أوضاع أخرى.االجتماعية، فإنه ينطوي على صفة اإللزام حيث أ



غ  

 

و يتطلب تعامل الوحدة مع النسق الدويل و وحداته املختلفة، أن حتدد كل وحدة لذاهتا و لآلخرين طبيعة        
موقعها يف هذا النسق، و الوظيفة أو الوظائف الرئيسية اليت ميكنها أن تؤديها يف إطاره بشكل مستمر، و ماهية 

ات الدولية الرئيسية للوحدة، و هو ما يعرب عنه بالدور الذي تؤديه الوحدة يف النسق الدويل، هبذا املعىن فإن العالق
 لكل وحدة دولية دورا يف النسق الدويل، يصبح أحد عالمات سياستها اخلارجية.

ك صناع السياسة اخلارجية فبالنسبة للدور القومي للدولة ضمن إطار النظام الدويل، فإنه يتضمن معىن: "إدرا       
ملواقع بلداهنم يف النظام الدويل"، و السعي لتحديد القرارات و خمتلف االلتزامات  و األحكام و كل األنشطة 

       و لذلك فإن تعريف  .املناسبة لدوهلم، و لألدوار اليت ينبغي أن تقوم هبا يف النظام الدويل أو النظم اإلقليمية
 :للدولة مير عرب املراحل التالية و حتديد الدور القومي

 .مرحلة استكشاف املوقف - 

 .مرحلة حتديد الدور القومي للدولة، يف ضوء التوجهات اليت على أساسها ترسم السياسة اخلارجية - 

معية مرحلة تكييف الدور القومي مع طبيعة املتغريات احمليطة بالبيئة، أو املؤثرة يف خمتلف القدرات املادية و اجملت - 
 لدولة صانع القرار، و يعين ذلك أن يكون الدور مكافئا للموقف.

و حيث أن الدول ختتلف عن بعضها البعض من حيث تركيب املصاحل و األهداف، و اختالفها يف التكوين       
لسياسي و القدرات املادية و اجملتمعية، و من بني ذلك املوقع اجليوبولتيكي، فإهنا ختتلف بالتايل يف سلوكها ا

 اخلارجي، بشكل يعرب عن اختالف الدور الذي تؤديه بني دور فاعل أو غري ذلك.

" لدراسة اهليمنة اإلقليمية، فإنه ميكن التمييز بني ثالثة أنواع من الفواعل و "دايفيد مايرزو حسب منوذج       
كل دولة يف القطاع خصوصا، و ذلك تبعا لالختالف يف طبيعة األدوار اليت تضطلع هبا داخل "القطاع املركزي"  

يف النظام اإلقليمي ككل عموما، و اليت تعد انعكاسا الختالف طبيعة السياسة اإلقليمية اليت تتبعها كل دولة من 
 أدوار تلك الفواعل على النحو التايل: "دول القطاع املركزي يف النظام اإلقليمي، و يصنف "مايرز

: وهو دولة أو  Aspiring Hegemonosأو املتطلع إىل اهليمنة  Regional Hegemonosاملهيمن اإلقليمي  -
 دول متتلك، أو يف طريقها المتالك قوة كافية للسيطرة على نظام إقليمي.
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متتلك قوة    :هو الفاعل الثاين يف النظم اإلقليمية املعرضة للهيمنة، و املساومون هم دول  Bargainerالمساوم  -
الدول املهيمنة أو الطاحمة للهيمنة، و يكون يف مقدرة كل واحدة منها جعل نفقات  كافية للمساومة بفاعلية مع

      ممارسة نفوذ اهليمنة باهظة، أو على األقل ميتلك املساومون قدرة كافية على حتدي القوة املادية و العسكرية 
 و املعنوية للدول املهيمنة أو الساعية للهيمنة.

 ال قد اإلقليمي، النظام داخل فاعلة قوى تعترب اليت الدول من عددا أو دولة نيكو  قد:  Balancerالموازن  -
 يف فهي داخل النظام، خمتلفة مبهام تقوم الدور منظور من لكنها املساومة، الدولة قوة عن املادية الناحية من تقل

 أخرى، جهة من املساومة لدولأو ا الدولة و جهة من للهيمنة املتطلع أو املهيمن بني الصراعات يف حمايدة الغالب
 من مستمر إلغراء عرضة أهنا كما يف النظام، الوساطة مبهام هلا يعهد ما غالبا و الطرفني، بني موازنة قوة فهي

      املوازنة، الدول هذه قوة على كبري بشكل النظام اإلقليمي يف التوازن يتوقف و التحالف، أو لالحتواء الطرفني
 الوساطة. مبهام يامالق يف رغبتها مدى و

و هو ما سوف يتم البحث فيه من خالل موقع النظام اإلقليمي املغاريب كمركب أمين يف املتوسط الغريب،        
 إىل جانب دور القوى الكربى يف عملية رسم األدوار يف املنطقة املتوسطية ككل.

د كبري مضمون البحث خاصة إذا ما تعلق :  على اعتبارها حتوي مفاهيم وعناصر تفسر إىل حالواقعية النظرية -
 األمر مبفاهيم القوة واملصلحة و توازن القوى.

 ومن أهم تلك اإلقرتابات جند:ج. اإلقترابات: 

: كمدخل مساعد على دراسة األمهية اجليوبوليتيكية للمنطقة املتوسطية حمل الدراسة  االقتراب الجيوبوليتيكي -
البحث يف اخلصوصيات اجليوسياسية اليت جعلت املنطقة مركزا جاذبا للقوى ككل و املتوسط الغريب خاصة، وكذا 

 الكربى الباحثة عن تعزيز مصاحلها و متوقعها يف املنطقة.
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 .تقسيمات الدراسة:8

، كل فصل مببحثني، من اجل اإلملام مبختلف جوانب املوضوع مت اإلعتماد على خطة مؤلفة من أربعة فصول      
التعرض للمفاهيم  أين متول حتت عنوان "الرتتيبات األمنية :مدخل مفاهيمي و نظري"، الفصل األحيث جاء 

األساسية على غرار األمن و دالالته، و كذا تطور مفهوم األمن من األمن التقليدي إىل االجتاه املوسع، على 
ألمنية و اهلندسة األمنية، فيما جانب التعرض ملفهوم الرتتيب األمين و املفاهيم املتداخلة معه على غرار املبادرة ا

، و كذا املركب األمينتناول املبحث الثاين املتوسط الغريب من خالل مدخل نظري مفسر جلدلية النظام اإلقليمي 
وهي كلها مفاهيم ضرورية يف البحث، حيث أن التعرض هلا يسمح للباحث بفهم تلك التحوالت اليت عرقها 

 له ملدخل هام عند التعرض للعناصر الالحقة.املفهوم و توظيفه، إىل جانب تشكي
 مت فقد ،"الفاعلة القوى و األمنية الرهانات بني: الغريب املتوسط" عنوان محل الذي الثاين الفصل يف أما      
 مقابل يف الغريب املتوسط يف األمنية البيئة حتليل هو األول ،تراهم الدراسة ضرورين أساسيني عنصرين على الرتكيز
 كمصدر التهديد أطروحة وكذا األمنية البيئة حتديد هي أساسية ثنائية خالل من اإلدراكات، و التصورات تعدد

 الثاين العنصر يف أما. دون إغفال اإلشارة إىل خمتلف اإلنتقادات املوجهة إليها  الغريب املتوسط يف األمن لتهديد
 املقاربة و للمنطقة، نظرهتا و  األوروبية املقاربة خاصة ريبالغ املتوسط يف املتعددة األمنية املقاربات تناول فيه فتم

 .األمريكية املقاربة جانب إىل املغاربية، – العربية
 مت ،" الغريب املتوسط يف املتضاربة األمنية الرتتيبات ديناميكيات" عنوان حتت جاء الذي الثالث الفصل يف      

 ، املؤسساتية غري مث املؤسساتية األمنية الرتتيبات األمنية رتتيباتال مضمون و واقع أوهلا متعددة، لعناصر التعرض
 حدود كذا و املشرتكة، األمنية الشواغل حتليل خالل من الرتتيبات تلك بني التقاطع نقاط تناول بعدها ليتم

 املتوسط ىعل األمننة سياسات تأثري بدراسة الدراسة فقامت الثاين املبحث يف أما. الرتتيبات تلك بني التنافس
 جانب إىل املالية، و قتصاديةاال الشراكة مدخلي خالل من املنطقة يف األمن لبناء القائمة احملاوالت و الغريب

 .الثقة بناء وعملية جتماعيةاال الشراكة

توسط أما يف الفصل الرابع و األخري فتم حماولة حتليل مستقبل الدول املغاربية يف ظل الرتتيبات األمنية يف امل       
الغريب من خالل حتليل املوازين األمنية يف غرب املتوسط  و تبيان أمهية الشراكة املغربية يف الرتتيبات األمنية 
القائمة، إىل جانب استعراض مناذج التعاون و التنسيق األمين يف املنطقة. أما يف املبحث الثاين فتم فيه عملية بناء 

 ى املتوسط يف حماولة الستشراف مستقبل األمن يف املنطقة.سيناريوهات للنظام املغاريب على املد



 
 
 

 الفصل األول:
الترتيبات األمنية : مدخل  

 مفاهيمي ونظري
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يشكل حقل الدراسات األمنية حقال متميزا و مهما يف آن واحد، من ناحية كم الدراسات و األدبيات        

إىل جانب  و اليت سامهت يف تطوير املفاهيم األساسية خاصة مفهوم األمن، مت تقدميها يف هذا اجلانباليت 
املفاهيم األخرى املتداخلة معها، إىل جانب األمهية اليت تكستيها عملية دراسة األمن و كذا الرتتيبات األمنية ملا هلا 

 من أمهية يف العالقات الدولية.
 أوهلا يف هذا الفصل األول الذي يشكل مدخال للماهية األمنية سوف يتم الرتكيز على جمموعة من العناصر      
 صاحب الذي نتقالاإل و االمن مفهوم تطور على الضوء تسليط جانب إىل دالالته، و االمن فهومم حتديد مسالة
 إسهاماهتا، و كوبنهاغن مدرسة مع املوسه اإلجتاه إىل وصوال الرتكييب باإلجتاه مرورا التقليدي جتاهاإل من املفهوم

 املبحث يف أما الدراسة، يف مركزي كمفهوم ميناأل للرتتيب املشاهبة املفاهيم تبيان مسألة الفصل يغفل ال كما
 مبفهوم األمر تعلق ما خاصة اإلقليمية السياسة لتحليل كإطار اإلقليمي النظام نظرية دراسة خالله من فيتم الثاين،
 ميناأل املركب مفهوم تناول يتم بعدها و الدولية، العالقات يف التحليل مستويات أهم كأحد اإلقليمي النظام
 .املتوسط غرب منطقة يف األمن لتحليل االساسية هيماملفا كأحد
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 األمنيةالمبحث األول: في المــــــــــــــــــــــــــــاهية 

 المطلب األول : مفهوم األمن ودالالت 
 كتابات يف أساسي حبث حمور يشكل باعتباره الدولية الدراسات يف كربى أمهية األمن موضوع حيتل       

 .تطبيقي والثاين أكادميي، األول مستويني: يف األمهية هذه حصر وميكن الدولية، العالقات دارسي اهتماماتو 
 واملقرتبات األطر يف حبثي كربنامج األمن موضوع مركزية خالل من األمهية هذه فتتجلى األكادميي املستوى علىف

 دراسة يف لالنطالق منهجية ارتكاز نقطة كونه إىل إضافة الدولية، للعالقات واملعاصرة الكالسيكية النظرية
 اليت العاملية السياسة وعمليات إحدى تركيبات هو فاألمن املتعاقبة، الدولية التحوالت لتفسري األمثل املنظورات

 التطبيقي املستوى على بينما .الدولية العالقات يف الكربى النظرية االجتاهات شىت بني ضمنية ملناظرة حمورًا تشكل
 صياغة على ذلك وانعكاس وخارجيا، داخليا األمنية لبيئتها الدول إدراك مدى خالل من األمهية هذه تجلىت

 النظام يف بتموقعها وارتباطا الداخلية اهتوإمكانا اهتمقوما إىل استنادا تعارضي أو توافقي بشكل األمنية اهتمنظوما
 .الدويل

        معريف ضبط إىل مفتقرا األمن مفهوم ظل و التطبيقي، ادميياألك املستويني على األمهية هذه رغم لكن      
 .وثرائها امليدان هذا يف املختصة الدراسات تعدد رغم ثابت معىن حتديد إىل الوصول عدم ،وبالتايل إمجاع و حىت

 :اثنني سببني إىل الغموض هذا إرجاع ميكن أولية وبقراءة     

 مضامني حول الباحثني بني الال توافق حلالة كتكريس املتخصصة ألمنيةا األدبيات يف مشرتكة أرضية غياب 1-
 .حتقيقه وأشكال لألمن املهددة املصادر وأيضا له املكونة واملتغريات امليدان هذا

 .خصوصا األمنية الدراسات حقل ويف عموما الدولية العالقات يف التنظري عملية يطبع الذي النظري التواتر 2-

 إىل تصل اليت– املعرفية للقطيعة مباشر انعكاس هو لألمن ثابت مفهوم حول إمجاع وجود عدم نفإ وعليه       
 .املوجودة األمنية املقاربات بني وحىت الدولية العالقات يف الكربى واملدارس النظريات بني– الوجودي الصراع حد
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اهيم املتفق عليها بصورة عامة، وإنه ملن مفهوم األمن ليس من املفاهيم السهلة تعريفها، وليس من املف إن        
الصعب إعطاء تعريف حمد د ملا تعنيه كلمة األمن، شأهنا يف ذلك شأن الكثري من الكلمات املتداولة اليت تفتقر إىل 

 تعريف حمد د هلا ميكن تقديره بشكل قاطع.

( على 03إلحاطة بثالثة عناصر)أنه مفهوم معقد، وينبغي لتعريفه ا Barry Buzanباري بوزان ذلك يرى  ويف     
األقل، بدءا بالسياق السياسي للمفهوم، ومرورا باألبعاد املختلفة له، وانتهاء بالغموض واالختالف الذي يربط به 

 و انطالقا من ذلك سوف نقوم بالتعرض للنقاط التالية:.1عند تطبيقه يف العالقات الدولية

 مفهوم األمن. أوال:

جم اللغوية العربية واألجنبية كلمة )األمن(، فجعلته مرادفا للطمأنينة، أو نقيضا الدراسات واملعاتناولت 
.و يتعلق استخدامها عادة بالتحرر من اخلطر أو الغزو أو اخلوف. وهذه 2للخوف أو مساويا النتفاء اخلطر

    Booth ثبو مفردات ليست مرتادفة، ومدلول كل منها خيتلف عن اآلخر، فعملية التحرر تلك وصفها كل من 
ال ميكن لألفراد و اجملموعات حتقيق األمن املستقر إال إذا امتنعوا عن حرمان اآلخرين منه، " بأنه Wheeler ويلرو 

و هنا تشكل هذه النظرة طرحا مغايرا و اعتبار األمن  .3 " ويتحقق ذلك إذا نظر إىل األمن على أنه عملية حترر
  حالة اإلستقرار املوجودة.عملية حترر من كل ما ميكن له أن يهدد 

ارتبط مفهوم األمن يف دراسات السياسة الدولية، تقليديا، مبفهوم الدولة اليت متثل الوحدة الرئيسية يف لقد       
 بنيThomas Hobbes توماس هوبزسياق النظام الدويل، حيث اعترب األمن أحد أسباب نشأة الدولة، فقد ميز 

بينما تعيش الدولة  واعترب أن األفراد يف النظام الداخلي يعيشون )حالة اجملتمع(، حالة اجملتمع و حالة الطبيعة،
)حالة الطبيعة( يف العالقات الدولية، والبحث عن األمن دفع البشر إىل اإلخنراط يف جمتمعات من خالل " عقد 

أن هذه السلطة  Hobbes هوبزاجتماعي"، تتخلى مبوجبه عن حرياهتا لصاحل سلطة مركزية مشرتكة. و يعتقد 
املركزية )الدولة( قد أنشأت من اجل محاية الشعب ضد العدوان اخلارجي، وبذلك فإن األفراد أوكلوا للدولة مسألة 

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

 .29-28،ص.1985، القاهرة: دار النهضة العربية،األمن القومي واألمن الجماعي الدوليفي كامل، ممدرح شوقي مصط  2
مركز اخلليج لألحباث،  :، ديب عولمة السياسة العالمية،يف : جون بيليس و ستيف مسيث ،  » األمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة « جون بيليس ،  3

 .414،ص.2004
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.و رمبا ال يزال هذا التصور قائما يف معظم الدول، لكونه مصدرا من مصادر شرعية السلطة، وسببا 1محاية أمنهم
 للوالء العام هلا.  

لظروف املكان سية اليت يتصف هبا مفهوم األمن مسة التغري، فهو حقيقة متغرية تبعا من السمات األسا
والزمان، وفقا العتبارات داخلية وخارجية، فمفهوم األمن ليس مفهوما جامدا، بل هو مفهوم ديناميكي يتطور 

والدولية، فاألمن حالة حركية  بتطور الظروف، ويرتبط ارتباطا وثيقا باألوضاع واملعطيات والعوامل احمللية واإلقليمية
 ديناميكية مركبة ال تتصف باجلمود ) الستاتيكية(.

ميكن التمييز بني اجتاهني بارزين يف حالة التعرض للتطور التارخيي هلذا املفهوم، بني اجتاه تقليدي وآخر   
 معاصر.

 األمن: مفهوم في التقليدي االتجاهأ.

 منهج إىل حباجة و بذلك نكون ،و متغرياهتا الدولية البيئة طبيعة إىل استندت لألمن املفاهيمية الصياغة  
 إىل صورها إحدى يف تشري اليت الدولية فالعالقات املفهوم، هلذا العميقة املدلوالت الستخراج التارخيي التحليل

 تعطينا ازعية،تن-سلمية ال أو تعاونية-سلمية طبيعتها كانت أيا الدويل النظام وحدات بني القائمة العالقات تلك
 : مركزيتني نقطتني يتضمن التقليدي لألمن مهما إطارا تفاعالهتا وأمناط بإفرازاهتا

 .والدول اجملتمعات تواجهها اليت التحديات طبيعة 1-

 .التحديات هذه مع والتفاعل التعامل طبيعة 2-

 بذور بروز أي اجلماعي األمن إىل اخلاص األمن من االنتقال لكرونولوجيا السوسيولوجي التأصيل بداية
 يوجه طبيعيا دافعا شكلت األمن مسألة بسبب أن كانت ومعناه ،األمن مفهوم حتديد يف اهليكلي اجلانب تشكل
 ما وهذا والضرر، اخلوف حلالة كبديل واالستقرار السلم توفري بغية البشرية فجر منذ تمعاتجملوا األفراد سلوك
  .امللحة األمنية للحاجة نتيجة أكرب اجتماعية تكتالت إىل األفراد النضمام أساسيا مربرا شكل

 الوطنية الدولة و اليت كرست م 1648 عام Westphalia ستفاليااو  اتفاقية ومنذ آخر صعيد على
باإلمكان  يكن مل الدويل، النظام يف األساسي و احملوري املكون اهنلكو  الدولية العالقات يف أساسية حتليل كوحدة

                                                           
 .54-52.ص ،ص1986حسن نافعة، القاهرة: دار املستقبل العريب،:ترمجة  ،سوسيولوجيا العالقات الدولية مارسيل مريل،  1
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 واحلضارية والبشرية اجلغرافية التباينات برغم الوطنية الدولة عن مبعزل الدولية العالقات اميكيةودين حركية فهم
 أقصى على أو الوحدة هذه داخل إنطالقا من األمن يفهم أن البد كان ولذلك .الدول طبيعة يف واالقتصادية

 اليت العليا للسياسة كموضوع مناألموضوع  اندرج وهنا  األخرى، الوحدات مع املباشر متاسها حدود من تقدير
 .أمنها لتحقيق املناسبة االسرتاتيجيات لرسم واملوارد اإلمكانيات بتسخري للدولة، والقومي الوطين التوجه تصيغ

 بني ما "مبنظار ذلك إىلبالنظر  سواء حكومًيا التزاما باألساس ميثل بكونه األمن فعر   لذلك نتيجة
 أن واحلقيقة .القومي األمن دائرة يف األمن حصر يتم أن غريبا يكن مل عليه و "، دواليت داخل" مبنظار أو" دواليت

 خيص فيما أمين مفهوم لتحديد أمنية مشكلة خلق حد إىل والعنيفة القصوى حدوده يف يصل كان االلتزام هذا
 عام األرجنتنيو  بريطانيا بني احلرب ذلك على وكمثال داخلية، باضطرابات األمر تعلق ما إذا خاصة الدول،

 عن العام الرأي اجتاهات لصرف خارجية مواجهة كانت اليت Falkland الفولكلند أو ملفناس جزر على 1982
 .الداخلية املشاكل

 مهتوممتلكا املواطنني بتأمني اخلاصة اإلجراءات عن للتعبري أستخدم ما كثريا الضيق، مبفهومه فاألمن إذن
 املتعلقة اإلجراءات ليشمل بعد فيما املفهوم هذا ليتطور ،ميكن أن متسهم اليت احملتملة األخطار ضد الدولة داخل

 وعقد املسلحة القوات وتشكيل الداخل يف الوقائية باإلجراءات بدءا الدول من غريها مواجهة يف بالدولة
تبني  ابقة ميكنمن خالل العناصر السو .1أمنها لتحقيق إجيابية بإجراءات الدولة قيام حد إىل العسكرية األحالف

 :ومها أساسني، افرتاضني على يقوم كان يف هذه الفرتة األمين املفهوم بناء أن

 متثله الذي اخلارجي اخلطر من أي األمنية التحليل وحدة حدود خارج تفهمكانت  األمين التهديدطبيعة  .1
 .األخرى الفواعل

 العسكري األسلوب على باالعتماد اءللبق الدول تسعى ولذلك عسكرية، صفةهو ذو  األمين التهديد جوهر .2
 .املباشرة التهديدات هذه للرد ومواجهة

     على أهنا : اآلمنة األمةهذا الطرح حينما عرف  إىلأقرب  Lippman ليبمانف الذي قدمه يالتعر يبدو 
 بقيمها حيةضبالت مهددة أو خطر حالة يف تكن مل إذا ما حد   إىل -منآأي يف وضع  –منة آتعد األمة "

 يف االنتصار خالل من قيمها تصون أن التحدي واجهت إذا ومبقدورها احلرب، جتنب يف ما رغبت إذا األساسية

                                                           
 .7.ص ،1976 القاهرة، جامعة :القاهرة ،الخارجي للفضاء القانوني والنظام الدولة أمن ،صادق اجمليد عبد  1
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احلفاظ على األمن وحتقيقه ومن خالل مقدرة الدولة  القوة العسكرية أساس.وفق هذا اإلجتاه، تكون 1"احلرب تلك
لوجود عدو  خارجي تستدعي  مرادفادية التقلياألمن يف صورته  و يكون أي هجوم عسكري عليها.صد  على 

 األداة العسكرية للدولة. اعتمادا علىمنعه من بسط نفوذه  ضرورة البقاء هزمه أو
 أن الوسيلة باعتبارلذلك يفهم كيف يتم الربط ضمن هذا االجتاه بني متغريي األمن والقوة العسكرية 

القومية  وعدم الفصل بينهما هو إعمال للسيادة ،العسكرية هي األداة الرئيسية لتحقيق األمن اخلاص بالدول
ومحاية للدولة من التهديدات اخلارجية، حيث أن إستخدام القوة العسكرية دائما ما يكون مرتبطا بوجود تفكري 

إىل القول إن جوهر العملية األمنية هو  Frank Trager  عدواين على كيان الدولة، األمر الذي يدفع بفرانك ترجير
 . Care Valuesقيم القومية احليوية محاية ال

 اإلتجاه المعاصر لمفهوم األمن:ب.

 وجوهر شكل مست اليت والتغريات التطورات بطبيعة أساسا األمن مفهوم حتديد يف املعاصر االجتاه ارتبط
 خالل من االجتاه هذا مضامني استيعاب ميكن النظرية الناحية من و .عنها نتجت اليت واإلفرازات الدويل النظام

 :األمنية الدراسات يف جوهرية دالالت تشكل اليت التالية، العناصر إىل االقرتاب
 (.االجتماعية االقتصادية، السياسية،) املباشرة الدولية التحوالت صورة -
 .اوأمني   اقيمي   اقتصاديا، التحوالت هذه فرضتها اليت والرهانات التحديات -
 .األمن ملفهوم الرئيسية التطورات -

 بني والرتابط التشابك حالة تزايد إىل الباردة احلرب بعد ملا الدويل النظام شهدها اليت التحوالت أدت لقد
 هذه أهم ومن .املتبادل االعتماد ظاهرة تبلور خالل من الدولية العالقات يف األساسية التفاعل وحدات

 2:ميكن اإلشارة إىل  التحوالت،
 ومرد ،واإلقليمية الدولية املنظمات جانب إىل استثناء بدون واملناطق الدول مجيع إىل الدويل النظام هيكل توسع .1

 ما خلفته موجة التحرر اليت عرفتها الشعوب املستعمرة. ذلك
 االسرتاتيجية واملناطق اهلامشية املناطق بني النسبية الفوارق تقلصأدى إىل  واملواصالت االتصال وسائل يف التقدم .2

  .الدول اسرتاتيجيات جممل يف التأثري حيث من

                                                           
1
 .421،ص.2004يج لألحباث، مركز اخلل :، ديبعولمة السياسة العالميةجون بيليس و ستيف مسيث ،  

 .48-46، ص ص.1985، الكويت: منشورات ذات السالسل، العالقات السياسية الدولية: دراسة في األصول والنظريات ،إمساعيل صربي مقلد  2
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شكلت  جديدة حتديات إجياد يف -كبري بشكل-ساهم  الدويل املشهد والتعقيد الذي ميز تشابكالا هذ
 مع ويتكيف جهة، من املتسارع التحول وحجم يتناسب لألمن أوسع مفهوم إجياد لضرورة مسرعة إضافية مداخل

 .خرىأ جهة من الدولية البيئة فرضتها اليت اجلديدة الرهانات
و جون هارز John Burton هذا التحول ميكن قراءته من خالل العنصرين التاليني، لكل من جون بريتون 

John Hertz : حيث ، 
  بالنسبة جلون بريتونJohn Burton القوات يعرف بأعداد يعد ومل املعلوماتية الثورة مع تعريفه تغري قد األمن 

 املعلومات على مصادر احلصول منع أو احلصول على بالقدرة بل املناسبة، اللحظة يف نشرها ميكن اليت
 .1املهمة

  حسب تعبري جون هارزJohn Hertz   ( حتديات رئيسية، 03الدولة القومية وجدت نفسها أمام ثالثة )
 :2وهي

 دولة كل جعلت حبيث الدول، بني املتبادل االعتماد فكرة الصناعية الثورة جسدت :االقتصادي التحدي . أ
 األمن وضع املتبادل االعتماد وهذا ،السلعيةمنتجاهتا  وتسويق مستلزماهتا لتوفري األخرى الدول إىل سةما حباجة

 .األخرى الدول سلطة حتت دولة لكل االقتصادي
 القيم تسلل منع على قادرة كبري حد إىل القومية الدول كانت التقنية الثورة قبل حىت :القيمي التحدي . ب

 الداخلية األفكار توجيه على قادرة السلطة كانت و ا،هتجمتمعا داخل إىل املضادة واإليديولوجيات واألفكار
 .السلطة حتددها منطلقات من املواطنني أذهان يف تتشكل الدولية البيئة حركية أن بل اخلاصة، لرؤيتها طبقا
 ما أمام واألفكار، القيم تسلل من اإلقليم محاية جعلت االتصاالت، جمال يف خاصة التكنولوجية الثورة أن غري

 .القومية الدولة على مستحيل شبه أمرًا الثقايف بالغزو يسمى
 :3يلي كما وهي أساسية، أبعاد أربعة يف يتجسد :األمني التحدي . ت
 مفهوم تتجاوز الدولية احلياة جعل النووية، األسلحة جمال يف خاصة العسكري امليدان يف التكنولوجي التطور .1

 فوجود .احلدود حرمة مثل التقليدية الدالالت من ينطلق القومي األمن مفهوم يعد فلم ،التقليدي األمن
 التكنولوجيا مقدور يف أصبح مث ومن العامل، يف دولة ألية أمنيا ديداهت يشكل -ذاته حد- يف النووي السالح
 .االسرتاتيجي التخطيط يف واملكان الزمان مفهومي تلغي أن النووية

                                                           

 .48 .ص ،  2004نوفمرب ،  100:العدد ،األوسط شؤون جملة ، " المغلولة الدولة : العولمة تحوالت في الدولية السيادة  " حيدر، حممود 1 
 .85ص. الرابع، العدد ،الدولية للعالقات اجلزائرية اجمللة ، " الدولية العالقات على التكنولوجيا تأثير " احلي، عبد وليد 2 

 المرجع نفسه.  3
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 املستقبلية، الدراسات بعض تشري كما حيث األمنية، الناحية من " تقوقعا" أكثر أصبحت القومية الدولة إن .2
 التهديدات لتزايد نتيجة جدا قصرية زمنية فرتات يف النووية األسلحة متتلك أن الدول بعض بإمكان فإنه

 .األمنية
 هلذه كنمي إذ الصناعية، األقمار تطور مع السيما كبري شك موضع أصبح للدولة الداخلي األمن إن .3

 .األخرى للدول العسكرية اإلمكانيات أدق على األحيان من كثري يف تتعرف أن التكنولوجيا
 كان فقد العسكرية، األحالف ودالالت مفهوم يف تغيريا أحدث قد األسلحة، جمال يف التكنولوجي التطور إن .4

 توازن يف سرتاتيجيا خلل حدوث إىل يؤدي معني حلف من االنسحاب جمرد أو آلخر حلف من االنتقال
 الدولة فامتالك التقليدية، االسرتاتيجية القيمة تلك له يعد مل اآلن األحالف من االنسحاب ولكن القوى،
 من النووي للسالح اهلائلة التدمريية القدرات مع خاصة ، بأكمله حلف لتحدي يكفيها قد النووي السالح

 .مريينيالتد والنطاق املدى وكذلك التصويب يف الدقة ناحية

 دالالت مفهوم األمن. ثانيا: 

 :رئيسية دالالتيقوم باإلستناد إىل أربعة  املعاصر االجتاه ضمن األمن فهومتناول مل

 : األمنية الحالة إدراك في النفسي البعدأ.

 جتد شعورية حالة أنه أي للتهديد، زواال و اخلوف من حتررا يعين هعلى أساس أن األمنمن تصور  ينطلق
 .تمعاتجملوا األفراد بشعور تتعلق أمنية   ذاتية   أمام نكون ولذلك والبقاء، الوجود ديدهت عن مبنأى فيها نفسها الدولة

 االنفرادية سياقاتجمموعة من ال داخل يتم األمن مفهوم إدراك أن هي هنا ندرجها أن ميكن مالحظة أول لعل و
 كوفمان من كل البعد كتابات ذاه ضمن تصنف أن وميكن مجاعية، أو مشرتكة مسارات ضمن وليس

Kaufmann األمنية، والدراسات األمن موضوع عاجلت  اليت النظر وجهات تعدد من الرغم على بأنه رأت اليت 
  Lincolnلينكولن  كتابات هنا تندرج وأيضا اخلوف، من التحرر هو مشرتك قاسم عند جوهرها يف تلتقي اهنأ إال

 على فيه قادرة وضع يف الدولة تكون أن يعين نسيب مفهوم هو القومي مناأل إن: "الصدد هذا يف يقول الذي
 بالتحرر يشعرون أفرادها جتعل اليت والبشرية املادية القدرة متتلك اهنأ أي العدوان، ضد وجودها عن والدفاع القتال

 .1"الدويل األمن حتقيق يف ومسامهتها الدويل مركزها يضمن مبا اخلوف من

                                                           
 الدولية، العالقات يف املاجستري هادةلنيل ش مقدمة رسالة ،الجديدة الدولية التحوالت ظل في المتوسط األبيض البحر حدود في األمن العايب، الدين خري  1

 .8ص. ، 1996-1995 ،و اإلعالم السياسية العلوم كلية اجلزائر، جامعة
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 حاجته اإلنسان حيقق مل الذي رأى بأنه إذا ،A.Maslowإىل حتليالت أبراهام ماسلو  كما ميكن اإلشارة
 ذات حاجة أي إجناز حينها يستطيع ولن والتهديد، اخلوف من عامل إىل -نظره يف-كله العامل استمال األمن إىل

 عند تعبريه حد على الكمالية احلاجات أو املعرفة حاجات أو الذات حتقيق كحاجات ارتفاعا أكثر مستوى
 اإلنسانية. للحاجيات تصنيفه

 البعد السياسي في تكّون البعد األمني:ب.

 بالشكل واستعماله تعريفه إىل الدولة دفهت إذ سياسية، وأبعاد بدالالت األمن مفهوم ارتبطهنا جند أنه 
 قبل من وحىت اخلارجية، التدخالت من احليوية املصاحل وصيانة الكيان كحماية كربى سياسية أهدافًا حيتوي الذي

 الذي بالشكل اخلارجية السياسة أهداف عن تعبريية صورة هو لألمن االقرتاب أن أي .الداخلية التهديدات
،    الدولية السياسة يف الرئيسية البحثية األجندة ضمن األمنية الدراسات تصنف اليت النظرية الفلسفة مع ينسجم

 .للدولة العليا السياسة سلم يف كأولوية لألمن احملددة يةالواقع التصورات لنجاعة استمرار يفو 
 ومحايتها السياسي، واستقالهلا الدولة أراضي سالمة أنه على ببساطة األمن فيعر   البعض أن جند لذلك

 مصلحتها حتقيق من الدولة تتمكن لكي املالئمة الظروف إلجياد اخلارج من أو الداخل يف التهديدات من
 .1الوطنية

 عد التنموي في تشكل القيمة األمنية:البج.

 Robert  مكنامرا ويعترب روبرتإنطالقا من أن التنمية حمدد أساسي يف تشكيل القيمة األمنية، 

Macnamara  إخراجه من حماولة يف ،"لألمن التقليدي االجتاه" أصحاب منتقدي وأكثر الطرح هذا رواد أحد 
 أمناط بني التفاعلية العالقة رصد خالل من فيها حصرت اليت ضيقةال العسكرية الدائرة من األمنية الدراسات

 فهو لذلك خارجيا، للدولة األمنية والتوجهات داخليا، والسياسي االقتصادي الصعيدين على متقدمة تنموية
 وإن كان العسكري النشاط هو ليس واألمن يتضمنها، كان وإن العسكرية املعدات هو ليس األمن إن" :يقول

 أو داخلية هناك تنمية توجد مل فإذا أمن، هناك يكون أن ميكن ال التنمية وبدون التنمية يعين األمن إن يشمله،
 .2"صعبا أمرا يصبحان واالستقرار النظام فإن منها، أدىن درجة األقل على

                                                           
 .67 .ص ،1985 بدون دار نشر، :القاهرة ،الدولي الجماعي واألمن القومي األمن كامل، مصطفى شوقي ممدوح  1
 .125، ص.1970والنشر، للتأليف العامة املصرية اهليئة :القاهرة شاهني، يوسف :ترمجة ،األمن جوهر مكنمارا، روبرت  2
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 األبعاد على زترك   اليتCaroline Thomas توماس  كارولني كتابات السياقات هذه ضمن تصنف كما
 نظم تأمني معاين يف ولكن وحده، للدولة الداخلي مبعىن األمن األمن تعرف عندما الوطين لألمن صاديةاالقت

 األمن جوانب من مهما جانبا يعد األساسية اإلنسانية االحتياجات أن توفري كما والتجارة، واملال والصحة الغذاء
 الطبيعية، ليشمل الكوارث إىل باإلضافة يئةالب وتقويض األمن اتساع إىل Jessikaجيسيكا  يدعو كما  1الوطين.
 .2للسكان األساسية االحتياجات لتلبية إضافة البيئية، واملصادر الدميغرافية القضايا

 البعد اإلجتماعي و القيمة األمنية:ج.

 Les Formes Alternatives de" للدفاع البديلة األشكال" دراسته يف John Galtungغالتونغ  جون بني  

Défense القومي، األمن على تؤثر اليت االجتماعية البيئة تأثريات عن معزوال يعد مل للدول األمين البناء أن كيف 
األمن يضل متميزا بكونه من املفاهيم املركبة، حيث جند ف .3العام اجلماعي التمرد أو تعاون الال من حالة بإجيادها

اإلجراءات اخلاصة بتأمني األفراد داخل الدولة ضد خر واسع ، فاألول يتضمن جمموع آأن هناك مفهوم ضيق و 
األخطار احملتملة، أي جممل السياسات اليت ترمي إىل توفري احلماية واألمن لألفراد، وكذا ضمان حرية القرار 

يف ظل وجود سلطات قائمة على تنفيذ  بوضع القوانني والتشريعات اليت تكفل هذه احلماية، ،واستقاللهالسياسي 
تلك السلطات حني طالب برتكيز  اختزل قد Zbigniew Brzezinskiبل إن زبيغنيو برجينسكي  انني،تلك القو 

"سيكون الوضع األمين مثمرا أكثر مهمة تأمني الدولة واألفراد يف أجهزة االستخبارات القومية، ويف ذلك يقول : 
 .4مية"تنظيمي ومايل بتحسني القدرات اإلستخباراتية القو  التزامعلى  انطوىإذا 

" الواسع فيشمل كل ما حيقق اإلستقالل السياسي للدولة و سالمة أراضيها، وضمان األمنأما مفهوم "
فهو يشمل حتقيق األمن ببعديه الداخلي واخلارجي، أي  اإلجتماعي الداخلي. اإلقتصادي و اإلستقرار السياسي و

                                                           
 اجلزائر، ،" الراهنة الدولية والتحوالت الدولة الوطنية " حول األول الدويل امللتقى أشغال عن ،" الراهنة الدولية التحوالت ظل في الوطني األمن " شليب، حممد  1

 . 2003 ،واإلعالم السياسية العلوم كلية اجلزائر، جامعة
2
 Ken Booth and Steve Smith, International Relations Theory Today, Cambridge University Press, 

1995, PP.180-183. 
3 Johan Galtung , « Les formes alternatives de défense : l’exemple européen », Les études 
stratégiques : où en sommes-nous?, Volume 20, N.03, 1989,P.25. 

 .24،ص.2004، ترمجة : عمر األيويب، بريوت : دار الكتاب العريب،: السيطرة على العالم أم قيادة العالم االختيارزبيغنيو برجينسكي،   4
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يا وخارجيا، وتأمني مصاحلها و هتيئة الظروف أنه تأمني كيان الدولة و اجملتمع من األخطار اليت هتددها داخل
 .1إجتماعيا لتحقيق األهداف و الغايات اليت تعرب عن الرضا العام يف اجملتمع املناسبة إقتصاديا و

  "People, States and Fearواخلوف والدول الشعب " دراسته يف Barry Buzan بوزان باريحاول 
 عنها ويعرب وعسكرية، وبيئية وجمتمعية واقتصادية سياسية جوانب تشمل األمنية الدراسات حول عميقة رؤية إجياد
 مفرطة أمنية سياسات "على التغلب يف تنخرط الدول جيعل أن شأنه من وهذا اتساعا، أكثر دولية منطلقات من
 إدراك أي بأن اإلقرار ميكن عموما.2هتاجلارا األمنية باملصاحل ذلك من بدال والتفكري ،"الذات على التمركز يف

 فرتة عقب الدولية السياسة على طرأت اليت اجلوهرية التحوالت عرب إغفال يتأتى لن األمنية للدراسات مفاهيمي
 عديدة جوانب على مؤثرة مظاهر أفرزت اليت العاملية، السياسة إىل االنتقال من عملية سرعت واليت الباردة احلرب

 األجندة األمنية، املستويات األمنية، الفواعلب  تعلق ما اخصوص األمنية، الدراسات يف البحث مستويات من
 األمنية. الدراسات يف *عديدة مضامني تشكل إىل أدى الذي األمر ، األمنية

 مستويات األمن والمفاهيم المشابهة.ثالثا: 

 :مستويات األمن .1

 واستفاليا عاهدةم ذلك للعودة إىل  ملفهوم األمن يدفعنا الكالسيكي - عند احلديث عن النظرة التقليدية          
 خالل من ميكن تلمسها اليت و ارضيها علىاملمارسة من طرف الدولة  السيادةأسست ملفهوم  اليت و 1648

 أساسيني مها: جانبني

 . عليه يعيشون الذين السكان و تراهبا فضاء محاية -

                                                           
     العربية بعد حترير الكويت  –"، ورقة مقدمة إىل ندوة مستقبل العالقات العربية العربية –متطلبات بناء السلم في العالقات العربية أمحد جالل التدمريي،"   1
 .288ص. ،1997(، الكويت : جامعة الكويت، مركز دراسات اخلليج و اجلزيرة العربية،1997ماي  26-27)  

 من أهم املضامني األمنية اجلديدة ،جند : *
 كاألمن اجملتمعي واألمن اإلنساين. الدواليت، األمن ملستوى بديلة أمنية مبستويات املتزايد االهتمام حنو العاملية تدفع السياسة هبا تتسم اليت االندماجية . الصفة1
اإلقليمي ،    الالإستقرار حبالة أساسا تتعلق مظاهر وهي ،وتفككه السوفيايت االحتاد و اهنيار الشيوعي املعسكر سقوط أفرزها اليت اجلديدة األمنية باملظاهر االهتمام .2

 مفهوم حتليل يف جديدة كوحدات (…أفراد مجاعات، )اجلديدة األمنية موعاتجملا حساب على وحيدة أمنية كفواعل لبالدو  االهتمام و هو مربر كاف لرتاجع
 .األمنية الدراسات يف فعالة أطر وتصميم األمن

الوطين( وبالتايل تراجع االهتمام  املستوى )على الدواليت للمجتمع كبديل العاملي جملتمعا على الرتكيز يستوجب ما األمة، وهو -الدولة تفكك مقابل يف عاملي جمتمع نشوء بداية .3
 باألمن القومي.

2 Barry Buzan, People, States and Fear, London: Harvester Wheatsheaf, 1983, PP.218-238. 
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 . 1للدولة اإلقتصادية و العسكرية و السياسية اإلستقاللية محاية - 

من حتوالت كبرية خاصة على مستوى مفهوم األمن ،  1648ميكن القول أن ما أحدثته معاهدة واستفاليا       
 و كذا الدولة القومية، ال مينعنا من االشارة اىل حتولني أخرين بارزين مها:

ألمن، حيث مل يعد ، يتمثل يف التوجه اكثر حنو عملية توحيد احلقل االسرتاتيجي العاملي يف مفهوم ا األول -
بإمكان أية وحدة سياسية مهما كانت قوهتا أن تفكر يف البقاء منعزلة عن دومنا أي تأثر بالتغيري احلاصل على 
مستوى ميزان القوى، أو حىت حماولة انشاء سياسة أمنية خاصة هبا ال تراعي التغيريات احلاصلة على مستوى 

 بيئتها.

    العامل يف اإلسرتاتيجية القوى ميزان تكوين يف مثيل له يسبق مل الذي و الكبري التشابك / الرتابط ، هو  الثاني -
 عن أما و .العسكري و العلمي و التكنولوجي و اإلجتماعي، و الصناعي، التقدم عوامل بني دولة كل يف و

 يف حيتله ذيال باملوقع وطين إقتصاد أي تقدم ربط إىل أدت فقد اإلتصال، و التبادل شبكات تكثيف و إتساع
و كذا  .اإلقتصادية القاعدة عن العسكرية القوة فصل املمكن غري من بذلك فأصبح للعمل، العاملي التقسيم دائرة
 تكريس و اخلصم علي اهليمنة إدارة لفرض الوحيدة األداة بأهنا العسكرية القوة وصف باإللزام املمكن غري من

     .التفوق

 املستويات الرئيسية ملفهوم األمن ، ميكن التوصل على حتديد املستويات التالية:عند حماولة التمييز بني        

   :الفردي األمنأ.

 إحساس هو باألمن اجلماعة إحساس و .اإلستقرار و باألمن الفرد شعور عنبالدرجة األوىل  يعرب        
      حياته ىعل التهديد بغياب دالفر  شعور على الفردي األمن يتوقف كما .الوطين باألمن مرتبط عام إجتماعي

 2.الداخلي و اخلارجي التهديد من محايتها الواجب األساسية احلريات أهم من هذه تعترب و حرياته، أو ممتلكاته و
 1990 منذ تطورت و تغريت األمنية السياسات و األولويات ترتيب فسلم ، كندامثل   الدول بعض حسب و

                                                           
  ،2006 أكتوبر،  519 : العدد العسكرية، نشوراتامل مؤسسة :اجلزائر ،اجليش ، وقاسيٲ .ح إمساعيل،.ج :ترمجة ،األمنية التحديات أمام العالم حلياين، .ن   1

 10 ..ص
 .39.، ص 1988 ،جوان 52 : العدد ، بريوت ،اسرتاتيجيا ،"القومي األمن ظاهرة تحليل" املشاط، املنعم عبد  2
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 له معىن ال البعض حسب األفراد أمن عن احلديث أن إال الدولة، أمن يسبق الفردي باألمن اإلهتمام أصبح حيث
 .1ممتلكاهتم أمن و أمنهم لألفراد تضمن و اجملتمع شؤون تنظم سلطة من البد إذ اجملتمع، عن مبعزل

 : أو القومي الوطني األمنب.

      ولة بكامل سياساهتا على ارضها األمن الوطين لدولة ما يف ابسط تعريفاته هو احلفاظ على بقاء الد         
هتديدات الغري، و توفر احلد األدىن الالزم من االستقرار و األمن الذي  أوو متاسك شعبها يف مأمن من اطماع 

يضمن دوام التقدم وصوال اىل رخاء شعبها، مع صيانة كل ذلك بالقدرة على ردع أي طرف خارجي حياول النيل 
 و أمنها. من استقرارها و استقالهلا

ن كان يرتكز على قدلرات الدولة الذاتية )اقتصادية، عسكرية، متاسك اجتماعي، عمق إ فاألمن الوطين و        
ثقايف( فإنه ال يتحقق بالقدرات الذاتية وحدها، ألن الدول ال تعيش يف فراغ و امنا هي جزء من اجملتمع تتعامل 

        ياسي للدولة انتهاجا لسياسة خارجية سليمة تعي الظروف معه و تتأثر به، ومن مث فإن صواب اخليار الس
 باملعىن الدولة أمن هو.كما ميكن اعتباره أنه 2و املتغريات الدولية واإلقليمية، هو الضمان األول ألمنها الوطين

 الضرورةب هتدف تتخذها أمنية سياسة أي و .إقليما و سلطة و شعبا تضم اليت هي السيادة ذات فالدولة الضيق،
 حممود صباح الباحث يري و الدويل، النظام وحدات من دولية وحدة كل سيادة و إستقالل على احلفاظ إىل

 احلياة حيقق مما عنها اخلارجية التهديدات دفع و الداخل من الدولة تأمني هو الوطين األمن من املراد أن حممد
 األمن " أن يرى هويدي أمني و ،3تقدمها و هنوضها قيقلتح طاقاهتا من اإلستفادة هلا يسمح و لشعبها، املستقرة

 مستقبال، و احاضر  مصاحلها و كياهنا على للحفاظ الدولة تتخذها اليت اإلجراءات من جمموعة عن عبارة "
 هذه تنمية علي العمل و قوهتا ملصادر الدولة إدراك من القومي األمن ينبع كما .الدولية املتغريات ذلك يف مراعية
 .4اتالقدر 

                                                           
1 Myriam Gervais et Stéphane Roussel, De la Sécurité de l’état a celle de l’individu : l’évolution 
du concept de la sécurité au Canada (1990-1996), Etudes Internationales, volume XXIX, N° 1,         
( Québec : Institut Des Hautes Etudes Internationales, Mars 1998), P.26. 

 .24.، ص2012، الرياض : أكادميية نايف للعلوم األمنية ، األمن غير التقليديحممد مجال مظلوم،   2
 .27.ص، 1969 ن،.د.د :القاهرة ،العربية اللغة معجم ، الوسيط المعجم مصطفى، إبراهيم   3
 .7 .ص ، 1981 بغداد، جامعة : بغداد  ،العربي القومي األمن حممد، حممود صباح  4
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 من احليوية منشأهتا على و جهة من الدولة كيان على احملافظة عملية هو الوطين األمن بورنس .م حسب و      
و يف اطار عملية رسم اإلسرتاتيجية األمين الوطنية  و ياغة مفهوم األمن الوطين ،يتم ذلك على  .1أخرى جهة

 ضوء مخسة ركائز أساسية: 

 مفهوما ومقبوال، حبيث يستقطب والء املواطنني و حيظى باإلقتناع احلقيقي.أن يكون مفهوم األمن واضحا و  .1

 ادراك التهديدات سواء اخلارجية منها أو الداخلية، حىت احلالية منها واملستقلبية. .2

 رسم اسرتاتيجية لتنمية قوى الدولة و احلاجة اىل االنطالق املؤمن هلا. .3

و الداخلية ببناء القوة املسلحة وقوة اجليش القادرة على  توفري القدرة على مواجهة التهديدات اخلارجية .4
 التصدي و املواجهة هلذه التهديدات.

اعداد سيناريوهات وختاذ اجراءات ملواجهة التهديدات اليت تتناسب معها... و تتصاعد تدرجييا مع تصاعد  .5
 التهديد خارجيا أو داخليا.

هوم املصلحة الوطنية، فهذه األخرية يتم فين و مطاألمن الو كما ميكن مالحظة وجو عالقة بني مفهوم           
تعريفها على أهنا هي احلاجات والرغبات اليت تدركهت دولة ذات سيادة... و عالقة ذلك بدول أخرى ذات 

 أنه حيتوي على العناصر التالية:الدولة، و يالحظ يف هذا التعريف سيادة تشكل اجملال اخلارجي هلذه 

حلاجات الدولة، و يفرتض أن ما يف صاحل املصلحة الوطنية هو نتاج لعملية سياسية، يتم "عنصر االدراك"  .1
 من خالهلا وصول قيادة الدولة اىل قرار حول أمهية أحد األحداث اخلارجية الذي يؤثر على رفاهية الدولة.

أو األقاليم حتت  تعريف ينطبق فقط على الدول "ذات السيادة" الكاملة، وال ينطبق على املنظمات الدولية .2
 السيادة واليت تعتمد على دول أخرى.

يوجد حد فاصل بني "اجملال اخلارجي" و "اجملال الداخلي" للدولة، فاحلكومة اليت مثال تتعامل مع جماهلا  .3
، يف حني ان تعاملها مع   Public Interestاحليوي الداخلي عادة ما توصف بأهنا تعمل لـ "املصلحة العامة" 

 . National Interestارجي بأهنا تعمل يف جمال "املصلحة الوطنية" جماهلا اخل

                                                           
 األورويب، العريب للحوار السياسي املضمون عن العلمية الندوة ،العربية القومية المصالح و العربي األمن و القومي األمن مفهوم بين الترابط البار، حممد عفاف  1

  .02.ص ، 1977 القاهرة،
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 هنا تتعدد العالقة بني األمن الوطين  واملصلحة الوطين، كاأليت:            

 هناك اجتاه يستخدم املفهومني كمرادف لألخر. -

من الوطين لدولة ما تعكس ن نظرية األأهناك اجتاه أخر يرى وجود عالقة تأثري متبادل بني املفهومني، حيث  -
مصلحتها الوطنية، كما ينطلق هتديد املصلحة الوطنية من مفهوم واضح ألمنها، وما ميكن أن يشكل خطرا أو 

مبعىن  ،هتديدا ألمنها الوطين. فيما يرى اجتاه ثالث أن األمن الوطين ميثل أحد دوائر املصلحة الوطنية و جزء منها
 ال ميكن املساومة حوهلا. أنه ميثل املصاحل احليوية اليت

هو يف أحد معانيه ميثل غياب اخلوف و األسباب اليت تؤدي اليه  *ميكن القول أن األمن القومي كما        
، واطمئنان الدولة اىل حتقيق الغايات و االهداف القومية، واليت  -سواء كانت داخلية ام خارجية –بالنسبة للدولة 

رواهتا و استقالهلا السياسي، وتوفري الرخاء لشعبها بشكل يضمن استمرار بقاء الدولة و ث اىل محاية أراضيها  ترمي
 و تنمية امكاناهتا.

 القومي اإلنتماء مثال يربطها دول عدة بأمن املرتبط الدولة ألمن الشامل املعىن عن يعربمن جهة أخرى،          
 اإلستقرار من احلالة تلك أنه على القومي األمن حممد ودحمم صباح يعرف و .العربية األمة كمثال املشرتك الوالء و

 اإلجتماعية العلوم موسوعة تعرفه و.1خارجي أو داخلي سواء هتديد أي عن بعيدا ما منطقة يشمل أن جيب الذي
 نتيجة أجنبية سيطرة حتت توقعها قد خارجية و داخلية هتديدات من منطقة سالمة تأمني يستهدف إجراء بأنه

 .2خارجي ضغوط أو خليدا إهنيار

 :3مها الوطين األمن موضوع لدراسة خمتلفتان مدرستان هناك           

 حتليل يف وحيدة كوحدة والدولة اخلارجي، والتهديد العسكري اجلانب على تركز :اإلستراتيجية .المدرسة1
 .الدولية العالقات

                                                           
1
 .07، ص.مرجع سابق الذكر، حممد حممود صباح  
،  Nation Securityاإلجنليزية  واللغة sécurité national الفرنسية   اللغة من القومي األمن مصطلح اقتبست العربية الدراسات أن إىل اإلشارة جتدر *

 .العريب القومي األمن أي العربية لألمة واحلالة ليتناسب األمن القومي بالصيغة جند ومرة /القطرية على للداللة الوطين األمن بصفة وترجم
2 Encyclopédie Des  Sciences Sociales, Volume - Z, 1988, P.140. 

،        2004 واإلعالم، السياسية العلوم منشورات :اجلزائر العربية، والدول األطلسي شمالال حلف منظمة بين والعالقات الدولي األمن شييب، خلميسي  3
 .22-21ص ص.
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 التهديد على فقط تقتصر ال التهديد ادرمص أن املدرسة هذه أصحاب يرى )التنموية(: المعاصرة .المدرسة2
 اقتصادية، أبعاد يشمل الذي القومي األمن جملال أوسع نظرة ويقدمون الداخلي التهديد على أيضا إمنا اخلارجي

 .وثقافية اجتماعية

 نم نوع أي مكافحة أجل من للدولة الداخلية البيئة على احلفاظ به يقصد فاألمن الداخلي املستوى فعلى        
 التأثريات خمتلف مع تعاملها طريقة يعين اخلارجي املستوى وعلى اجملتمع، باستقرار ميس الذي العنيف التغيري أنواع

 التدخل وحىت املخدرات، جتارة الشرعية، غري اهلجرة كاإلرهاب، خمتلفة هتديدات من اخلارجية البيئة من القادمة
 .العسكري

 ج. األمن اإلقليمي:

 حيث والغريب، الشرقي املعسكرين بني شديد تنافس عرفت اليت الباردة احلرب خالل املستوى هذا ظهر         
 وحدات و السوفيايت، اإلحتاد مظلة حتت معينة مصاحل لضمان الشرقي املعسكرين ضمن سياسية وحدات كانت
 ارتبط.معينة مصاحل لتحقيق األخرى هي وتسعى األمريكية املتحدة الواليات بزعامة الغريب املعسكر ضمن أخرى
 :1أبرزها كان الدولية العالقات أدبيات يف فكرية بتوجهات اإلقليمي األمن نظام

 مبثابة تكون جتمعات بناء إىل اإلقليمية أنصار دعا حيث العاملية، فكرة ملواجهة نشأت اليت اإلقليمية املدرسة 
 إىل تدعو اليت العاملية املدرسة أصحاب مقابل الدوليني والسلم األمن على للحفاظ فعالية األكثر الوسيلة

 .احلروب ومنع االستقرار، حلفظ الدول مجيع تضم عاملية حكومة إقامة

 اجلديدة الوظيفية وخاصة الوظيفية ملنظري كان حيث اإلقليمية، عجلة دفع يف ودورها التكامل مدرسة 
 .اإلقليمي املستوى على الوظيفي التكامل دفع يف كبرية إسهامات

 أمناط يف تباين أو تشابه أي ظهور أن حيث الدولية، البيئة مستجدات إبراز يف ومسامهتها النظم مدرسة 
         .اإلقليمي النظام نشأة إىل يؤدي املختلفة اإلقليمية واألطر الكوين اإلطار بني املصاحل وأنواع العالقات

 اليت املشرتكة األمنية السياسة على يطلق سياسي مفهوم"أ نه  على اإلقليمي األمن أيضا فيعر  كما          
كما   .2"لإلقليم املشرتكة اخلارجية التهديدات خماطر ملواجهة اإلقليمي، للنظام املشكلة السياسية الوحدات تبلورها

                                                           
 .55.ص ، 1985 العريب، الكتاب دار :لبنان الدولية، العالقات في النظرية حيت، ناصف  1
 .123، ص.2008 العربية، النهضة دار :نلبنا ، والدولية والفلسفية السياسية المصطلحات موسوعة اجلاسور، الواحد عبد ناظم  2
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 هلا يكفل مبا عنها اخلارجي التهديد ودفع داخليا، الدول من جمموعة تأسيس على اإلقليمي األمن نظام يعمل
 وذلك تواجهها، اليت التحديات متاثلت أو اجملموعة هذه وأهداف وغايات مصاحل توافقت ما إذا تقرارواالس األمن

 الذاتية واملصاحل اإلرادات توافق من انطالقا واحد إقليمي نطاق ضمن املعنية الدول بني حمددة تدابري صياغة عرب
 من جمموعة بينها فيما جيمع واليت الدول من جمموعة تكامل اإلقليمي، إطاره يف باألمن ويقصد .1ةواملشرتك
 األمن بناء أو لضمان كوسيلة وعسكرية اقتصادية حتالفات بينها فيما وتنشأ املشرتكة، واألهداف املصاحل

 .اإلقليمي

  :الدولي األمند.

 يف عضو دولة كل بأمن مرتبط كونه األمنية الدراسات يف حتليل وحدة أوسع و أكرب الدويل األمن يعترب         
 تطبيق أول كان الذي اجلماعي األمن نظام منها مجاعية عمل آليات يتطلب الدويل األمن وحتقيق الدويل، النسق

 تعتمد الذي النظام :" هو اجلماعي األمن بنظام املقصود و .واحتوائها احلروب نشوب ملنع األمم عصبة ظل يف له
 مساعدة أو اخلاصة، الدفاعية وسائلها على ليس جي،خار  خلطر تعرضت ما إذا حقوقها محاية يف الدول فيه

 لتحقيق والفعالة الكافية بالوسائل مزود دويل تنظيم يف املتمثل والتعاون التضامن من أساس على وإ منا حلفاءها
 وتقنن حتتضن وشامل أوسع أمن إطار يف الدويل والتنسيق التعاون خالل من الدويل األمن ويكون، 2"احلماية هذه
 .والتنفيذ التطبيق ملزمة دولية وثائق وغاياته لهوسائ

 3:الشروط من جمموعة توافر توجبي الدويل األمن لتحقيق          

 :فقط حالتين في إال الدولية، العالقات في بها التهديد أو القوة إلى اللجوء حظر-1

 .جلماعيااألمن  نظام تنفيذ عن مسؤوال يكون أن جيب الذي الدويل، اجلهاز خالل من -

 ميثاق من 51 املادة عليها نصت اليت تلك عن خترج ال معينة، شروط بتوافر مرهونة النفس عن الدفاع حالة -
 .املتحدة األمم

 .األعضاء الدول بين المبرمة المعاهدات عن الناشئة االلتزامات احترام-2
                                                           

  ، على الرابط اإللكرتوين التايل:20/02/2014تاريخ االطالع:  العام، الدولي القانون في اإلقليمي األمن نظام ،حسني خليل  1
http://www.drkhalilhussien.blogspot.com/01/blog-post-1982.html 

 .203 .ص ، 2008 الرواء، دار :ليبيا والممارسة، النظرية بين الدولية السياسة مصباح، اهلل عبيد زايد   2
 . المرجع السابق الذكر، حسني خليل  3

http://www.drkhalilhussien.blogspot.com/01/blog-post-1982.html
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 .األخرى للدول الداخلية الشؤون في التدخل عدم -3

 .السلمية بالوسائل دوليةال المنازعات تسوية-4

 يعترب و تعاوين، أكثر مستوى إىل تنافسي مستوى من الدويل بالنظام اإلنتقال األفضل من أنه يعين و          
 على الرتكيز سبيل إنتهاج من البد هلذا و .الدولية املنظمات و الشعوب و األمم مجيع تتقامسها مجاعية مسؤولية

 األمم يف األعضاء الدول بني ألجله و به يعمل نظام الدويل األمن يعترب و .ميةسل بطرق الدولية النزاعات حل
 "الدويل األمن" نظرية أن جند و.1الدوليني اإلستقرار و األمن حتقيق إىل الوصول هبدف و مبيثاقها إلتزاما املتحدة

 مجيع تكتل أمام املعتدي صارإنت صعوبة مفادها و العاملية، احلكومة و نظمامل غري العامل بني ما وسط نقطة هي
   .الدول هذه مجيع على عدوان ميثل أحدهم على العدوان أن أساس على الدول، هذه قوى

 كأداة املسلح العنف يرفض إمنا سياساهتا، و الدول مصاحل بني التناقضات يلغي ال الدويل األمن نظام أن   إال      
 هو و 2.مصادره مواجهة و العدوان ردع على أساسا يقوم الدويل ناألم فنظام .السلمية بالوسائل يستبدله و حللها

 العالقات يف للقوة مشروع الغري اإلستعمال إىل تلجأ دول جمموعة أو دولة أي مواجهة يف القمع تدابري قيطب  
ية عاملو الثاين هو  ية االحساس باخلطر و عدم األمان،عاملاألول هو  منظوران أساسيان:كما أن هناك .الدولية

كيف يشكل األمن و  والشكل التايل يبني منظومة األمن الشامل، األمن و ضرورة العمل من أجل حتقيقه و حفظه.
 الفردي احملور الرئيسي فيها.

 

 .: يبين منظومة األمن الشامل01الشكل رقم 

 .25ص. ،2012الرياض : أكادميية نايف للعلوم األمنية، ، األمن غير التقليدي، حممد مجال مظلومالمصدر: 

                                                           

  54 ..ص ،1988اإلسرتاتيجية، و لسياسيةا الدراسات مركز :القاهرة ،الدولية السياسة ،"الجماعي األمن "الكيالين، الوهاب عبد 1 
 68 ..ص ،  1989 جويلية،  41 العدد: بريوت، ،اسرتاتيجيا،   "العسكرية النظرية إلى مدخل "الدراسات، قسم  2
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 المطلب الثاني : تطور مفهوم األمن: من المفهوم التقليدي إلى الموسع.

 التفسيري لمفهوم األمن. – العقالني . المنظور1

 وتصورات مبفاهيم األخذ يف "احلتمية"  مبدأ من انطالقا األمن تفسري التفسريي -املنظور العقالين حياول
أي أن األمن عبارة عن  مبىن، ليس و مسبق كمعطى لألمن ينظر هوف األساس  هذا وعلى للنقاش، قابلة غري

 وهنا ميكن التمييز بني اجتاهني بارزين، تفسريها. إال النظرية على وما الدولية العالقات نطاق ضمن وجدتظاهرة 
 يربايل.لأوهلما املنظور الواقعي والثاين املنظور ال

 الواقعي: المنظور من أوال: األمن

 أن يرون و األمم، خمتلف بني املصاحل يف تناسق وجود رفض من لألمن تصورهم يف يونالواقع ينطلق
 تلعب للدولة املتوفرة واإلمكانيات احلرب، إىل بعضها يقود قد لدرجة مصاحلها بني تضاربا تعرف ما  غالبا  الدول

 قدرات أن إدراك شريطة ،خريناآل سلوك يف التأثري على الدولة وقدرة الدويل الصراع نتيجة حتديد يف هاما دورا
 .فحسب العسكري اجلانب يف اإلطالق على تقتصر ال الدولة

 عناصر لتصنيف مناذج لديهم أن كما عسكرية، غري و عسكرية أجزاء من مركبة  الواقعيني حسب فالقوة
 أخرى رياتمتغ على العسكري البعد جانب إىل تشتمل القوة أن اعتبار على للدولة الوطنية القوة مقومات أو

   السياسية القيادة و احلكومة شكل اجلغرافية، والعوامل الطبيعية املصادر الدميغرايف، النمو التقين، التطور كمستوى
رتة اليت شهدت صعود الظاهرة الواقعية كمذهب مركزي يف ميدان فميكن القول أن الوهنا  .1اإليديولوجية و 

 من التحوالت أبرزها:العالقات الدولية تزامنت مع بروز جمموعة 

 معايري على العتمادها وذلك العامليتني، احلربني بني ما فرتة ميزت اليت املثالية واألسس االفرتاضات اهتزاز أهم -
 إىل لتصل التاريخ من أسسها الواقعية استمدت فيما الدوليني، والتنظيم القانون إىل استنادا وتطورها الدويل السلوك

 .لدويلا السلوك حولتعميمات 

 إضفاءساهم يف  وهو األمر الذي العاملية الزعامة سدة إىل األمريكي الصعود مع الواقعي صعود املذهب تزامن -
 .الدولية للشؤون الواقعية التفسريات على التحليلية القوة من نوع

                                                           
1
 واملؤسسة والرتمجة لتوزيعا و للنشر كاظمة :الكويت احلي، عبد وليد :ترمجة ،الدولية العالقات في المتضاربة النظريات ،بالستغراف روبرت و دوريت جيمس  

  .59. ص ،1985، والتوزيع والنشر للدراسات اجلامعية
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 لدى لمقبو  مرجعي انطباعهو أهنا حتظى بنوع من القبول و كذلك ب الواقعية النظرية مسلمات زما ميي  
 أولوية إىل القرار صانعي توجه يف نوعية نقلة حتدث أن استطاعت كوهنا الدولية، العالقات حقل يف الدارسني

 فإن املنطلقهذا  ومن.الباردة احلرب إبان سائدا كان الذي اإليديولوجي للصراع كبديل املصاحل، على الصراع
 شارل و Jaques Roche Jean   روش  جون جاك حسب لالتحلي يف قاعدية مسلماهتا وباعتبار الواقعية، النظرية
 األمن مفهوم حتديد يفمهما  رافدا تكون بأن جديرة فإنه ميكن اعتبارها ،Charles Philipe David دافيد  فليب
 :1أن اعتبار على

 بني فيما التنافسية العالقات تنظيمبإمكاهنا  مشرتكة و مركزية سلطة غياب و فوضويةال الدويل النظامطبيعة  -
 .الدول

 قدراهتا تطوير على الدائم واملستمر الدوليزيد من حدة املخاطر وإمكانية قيام النزاعات واحلروب هو سعي  ما  -
 نفوذها ومحاية مصاحلها.  لزيادة أو نفسها  عن للدفاع العسكرية

ت بني الدول مبنية على ( يظل عنصرا حموريا وثابتا على إعتبار أن العالقاIncertitude) التوجس أو الشك -
جل أغياب الثقة مادامت كل دولة تبحث عن حد أدىن من القوة، وهو ما يدفعها إىل اإلجتاه حنو التسلح من 

 حتقيق هدف البقاء .

 - القدرات بتوزيع مشروط ذلك أن مبعىن د إىل حد بعيد مدى إستقراره من عدمه،بنية النظام الدويل حتد   -
 على عدمه من احلفاظ يف الرغبة عن يعرب ما وهو الكربى، القوى بني التوازن ظل يف السيما -العسكرية خاصة

 .الدول سلوك حتدد اليت البنية  هذه

 أولوياهتا. تعريف و مبعرفة تسمح قدراهتا ومركزي، وحدوي فاعل الدولة -

، الدويل النظام يف الفاعلة العناصر أقوىمت إعتبار الدولة  ،Westphalia  1648منذ معاهدة واستفاليا 
 يعين ذلك وكان منها، أعلى سلطة غياب يف وذلك السياسية للشرعية العاملي املعيار هي الدول كانت حيث
 الدراسات يف أهم املواضيع القوة مفهوم شكلكما    .2الدول حلكومات األول االلتزامأنه  على "األمن" إىل النظر

 االثنان أو له كنتاج أو الدول لسلوك كمحفز أي كغاية، أو سيلةكو  إليها نظر سواء الدولية، للسياسة الواقعية
                                                           
1 Charls -Philippe David et Jean Jaques Roche, Théories de la Sécurité, Paris : Edition Montchrestien, 
2002, P. 90. 

 .414 .ص ، 2004 لألحباث، اخلليج  مركز : املتحدة العربية اإلمارات لألحباث، يجاخلل مركز :ترمجة ،العالمية السياسة عولمة ،مسيث ستيف و بيليس جون  2
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 القوة، أجل من مستمر صراع هي ككل الدولية السياسة أن Hans Morgenthau هانز مورغانتو يعتقد كما .معا
 .1 دوما العاجلهي اهلدف  فالقوة النهائية األهداف تكن و مهما

 حنو اآلخرين دفع على القدرة" هي  القوة بأنفهو يرى  Arnold Wolfers وولفرز  ارنولد أما بالنسبة لـ
 Capacity or Strength مفهوم القوة  بني الواضح اخللط يظهر وهنا ،"تريد ال ما عمل من ومنعهم تريد ما عمل

 تعين كانت وإن القوة أن من انطالقا يكون بينهما التمييز أن حيث .Influenceالنفوذ   أو مفاهيم التأثري و
     بالوعد اآلخرين حتريك على القدرة يعين التأثريأو  النفوذ فإن باحلرمان، معاقبتهم أو بالتهديد اآلخرين يكحتر 
 جمال أي يف لتشكلها األوىل املراحل أي للقوة، مستويات عبارة عنهذه املفاهيم هي  فإن النهاية ويف اإلغراء، و

 .2الدولية احلياة جماالت من

  : 3فإنه ينظر للقوة من خالل ثالثة زوايا  ، J.Hans Morgenthau هانز مورغنتو بالنسبة إىل          

 .معني لسلوك الدافع أهنا أي(  power as a cause) كسبب القوة. 1

 .الدول لسلوكيات نتاج أهنا أي (power as an outcome) القوة كهدف.2

   .اليت يتم من خالهلا بلوغ األهداف املرجوةأي أهنا األداة ( power as an Instrument) القوة كوسيلة.3

 آرون رميون وجهه الذي نتقادياال احلكمرمبا من أهم االنتقادات اليت مت توجيهها إىل النظرية الواقعية جند 

Raymond Aron  علىه تركيز  خالل من وذلك ،"األمم بني واحلرب السالم " كتابه  يف الكالسيكية للواقعية 
 مراقبة على الرتكيز أي "،هديف" مبدأ على الكالسيكية الواقعيةوكذا تركيز  "، " Praxeology تطبيقي علم أهنا

 .للقوة التنافسية باالستقطابات مرتبط هش سالم ضمان عرب الدول بني العنف

 

 

                                                           
1 Paul Viotti and Mark V. Kauppi, International Relation Theory: Realism, Pluralism, Globalism 
and Beyond, Boston: Allyand Bacon, 1997, P. 56. 

2
 لنيل مقدمة أطروحة ،الدولية العالقات في الكبرى النظرية االتجاهات في الباردة الحرب بعد لما الدولي النظام تحوالت انعكاسات جنديل، الناصر عبد  

 .115، ص.2005-2004، اجلزائر جامعة ،ةيالسياس العلوم يف دولة دكتوراه شهادة
 .116،ص.سهفالمرجع ن  3
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 :1يف تكمن لألمن نظرهتا يف الواقعية اإلجتاهات  خمتلف بني التمييز يف اجلوهرية الفوارق إن

 للفاعلني جمال وال حبت، فوضوي سياق يف البقاء أجل من و نضاهلا الدولة قدرة على تركز :التقليدية الواقعية. 1
 ويشكل احلسبان، يف تؤخذ اليت  هي القوة اعتبارات إن بل القانون، قواعد إقامة أو للتعاون وال "الدولة غري" من

  .واحملافظة البحتة للواقعية املفضلة املرجعية John Mearsheimer مريشامير

 القوى بني  العسكرية خاصة  القدراتهبا  توزع اليت الطريقة أي الدويل، النظام بنية على تركز :البنيوية الواقعية.2
 احلالة  هذه يف الدول وسلوك الدول، بني املعمم  Insecurity أمن أو الال الثقة بغياب البنية هذه وتتميز الكربى،
 .Kenneth N كينيث والتز روادها وأبرز القائم، للوضع مراجعة دولة أهنا مبعىن جهااحتجا أو انتماؤها  إما حيكمه

Waltz . 

 الدول بني التعاون بأن يرون حيث التقليدية، أو الكالسيكية مع القطيعة من نوع يالحظ :الجدد الواقعيون. 3
 يتضح وقد طرف، لكل ةمطلق ليست و نسبية مكاسب وضمان أمن الال خماطر من للتقليل فيه ومرغوب ممكن

 ،"التعاوين األمن" آليات تفسره الدول بني التنافس يكون ملا حدة أقل أنه على الدويل للنظام الفوضوي السياق
 أقطاب بعض وعرف اخلاطئة، واحلسابات الثقة نقص ومن الدول بني العالقات يف الغش من حتد   اآلليات هذه
  Charles Glaser.غالزر شارلز زهمأبر  ومن ناجلدد التعاونيو  بالواقعيون املدرسة  هذه

 للمكاسب األقصى فوضوي،والتحميل سياق يف البقاء مفاهيم ينقلون(: ثنيةاإل )الواقعية ةواقعي -االثنو. 4
    Barry Bosen   بوسن باري روادها أبرز القرن املاضي،ومن تسعينيات خالل وهذا الدولة، داخل إىل والتنافس

 .Kaufman كوفمان   و

 .الليبرالي المنظور من األمنثانيا: 

 كباقي وهي ،املثالية اتهصور يف الدولية العالقات حقل دخلت اليت النظريات أقدم من الليربالية تعترب
 اجلماعي، األمن وفكرة املثايل املذهب الليربالية، بالدولية بدءا بالتنوع تتميز خمتلفة، ألفكار وتراكم جتم ع النظريات
 الدولية العالقات يف العامة النظريات أهم ثاين تـُع د الليربالية إن   2. الدميقراطي السالم ونظرية املؤسساتية فالليربالية

                                                           
يف العلوم  املاجستريسالة مقدمة لنيل شهادة ر ، المتوسط األبيضفي منطقة البحر  األمنية تالترتيباالواليات المتحدة األمريكية ضمن  مكانةعمار بالة،   1

 .17،ص.2012-2011قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية،باتنة: جامعة احلاج خلضر ، السياسية،
2 Dario Batistella, Théories des Relations Internationales, 2eme ed.,Paris : Presses des Sciences 
Politiques, 2006, P.155. 
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 األوىل العامليتني احلربني بني الشأن كان كما الفرتات بعض يف لليربالية نسيب تفوق تسجيل مع الواقعية، بعد
 .والثانية

 :يلي افيم الليربالية صور أهم وتتمثل         

 :الليبرالية الدولية . أ

 والسالم والعدالة احلرية العقل حيقق أن بإمكانية أفكارها تؤمن أوربا، يف التنوير حركة إىل أفكارها تعود    
 Jeremy Benthamبنتام جريميي وEmanuel Kant كانط  إميانويل أنصارها أبرز من الدولية،وكان العالقات يف
 والدستورية الفردي الوعي حتويل على أفكارمها وتقوم قانون ألي ختضع ال اليت الوحشية حالة"ـل معارضتهما يف

 احلرب، واليت تشري إىل أن اجلماعي األمن وفكرة الفدرايل املذهب.من أهم أفكارها جند فكرة  "1والفيدرالية
 وبقوة املذهب هذا لربوز ياقو  دافعاشكلت  واملادية، البشرية اخلسائر يف مروعة نتائج من خلفته وما األوىل العاملية

 الدويل القانون بتدريس العناية خالل من ذلك، بتحقيق كفيلة آليات بإجياد احلروب، قيام دون للحيلولة
 السرية الدولية االتفاقيات من للحد السلم، أهداف وخدمة للعامل أفضل تنظيم إقامة بغية الدولية، واملنظمات

 وإقامته، بناؤه جيب وضع   والسالم األمن أنWoodrow Wilsson  ويلسون وودرو يرى حني يف.والتحالفات
 وباملقابل.2النزاعات ملعاجلة دميقراطية إجراءات على تنطوي دولية مؤسسة إجياد يستدعي اجلماعي األمن وأن

 سن هوب بينهم ومن السالم كفيلة بتحقيق االقتصادية احلرية مبادئ أن يف املثاليني اللرباليني من الكثري يشكك
J.Hobson النزعة يغذي الذي والعامل الدول، بني التنافس، شجع من هي الرأمسالية اإلمربيالية كونمن   إنطالقا 

 .احلرب وبالتايل العسكرية

  :المؤسساتية الليبرالية . ب
 األمن أطروحة وخاصة الدويل، األمن يف النظر إلعادة حامسا عامال وبنتائجها الثانية العاملية احلرب كانت

 العاملية احلرب منع يف عصبة األمم املتحدة ففشل  ، (20) عشرينال القرن ثالثينيات يف سادت اليت ماعياجل
 إجياد إىل ملحة حاجة هناك برزت ودمار، خراب من الثانية العاملية احلرب خلفته ما والعامل أوربا وجتنيب الثانية،

 وظهر املتحدة، األمم هيئة فكانت الدوليني، ألمنوا السلم توفري وضمان على أقدر تكون أخرى، دولية مؤسسة

                                                           
 .313،ص.2008 لألحباث، اخلليج مركز :ديب لألحباث، اخلليج ترمجة مركز ،العالمية السياسة عولمة مسيث، ستيف و بيليس ،يف جون"الليبرالية" تيموثي، دن  1
 .322-321ص ص. ،المرجع نفسه  2
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 من السبعينيات عقد مطلع ومع. 1النقض حق بفعل عطل الدور هذا لكن لألمن اجلماعي، كأداة األمن جملس
 مبهام تضطلع جلعلها االهتمام، من املزيد الدولية إعطاء املؤسسات إىل الليرباليني من الكثري حتو ل العشرين القرن

 Davidميرتاين  دافيد إليه دعا ما على التحو ل هذا ينبين ورمبا ،مبفردها هبا القيام الدولة مبقدور سلي ووظائف

Mitrany هذا وتوسع منو وإمكانية املشاكل املشرتكة، حلل وطين فوق تعاون إىل العشرين، القرن منتصف يف 
 وتوثيق الثقة بناء على التعاون رةقد يف Ernest Haas هاس إرنست ويشاركه القطاعات، عديد التعاون ليشمل
  .استقرارا أكثر وجعلها املصاحل املشرتكة

 الليربالية عن كنموذجني األطلسي حلف مشال ومنظمة األوريب االحتاد املؤسساتيون الليرباليون ويقدم        
 تعاونيا مسعى ولتكون ر،أكث للتطور والليربالية املؤسساتية مرشحة . 2الباردة احلرب بعد ما فرتة يف املؤسساتية

 إىل املتبادل واالعتماد التعاون برفع كفيلة وهي األوربية، جناح التجربة بعد خاصة الفرتات، كل يف إقليميا
 إىل الدول بني ما منظور من االنتقال على وتشهد ،االسرتاتيجية للعالقات لتكون بديلة ورمبا أعلى، مستويات

 يف جمال "البلياردو كرات" الواقعي النموذج حمل "العنكبوتية الشبكة" جلديدا النموذج وحلول عرب الدول، منظور
 احلرب ايةنه بعد األطلسي مشال حلف ومنظمة األوريب االحتاد مستوى على احلاصل التوسيع وما . 3األمن

 .والتعاون مناأل آفاق وتوسيع النزاع هوامش حصر يف الليربالية املؤسسات هذه جناعة مدى على دليل إال الباردة،
  نظرية السالم الديمقراطي: . ت

      Michael Doyle  دويل مايكلكل من   كتابات يف العشرين القرن مثانينيات يف النظرية هذه ظهرت         

 التمثيل حتت عنوان "Emanuel Kant ط كانكتبها إميانويل   مقالة إىل وتستند،* Bruce Russet راست بروس و
 النظرية هذه تتمحور و .4"الوطنية للحدود العابر والرتابط اإلنسان حبقوق أيديولوجي التزام اجلمهوري، الدميقراطي

 للسالم تأسيسا ذلك يـُع د وبالتايل البعض، بعضها حتارب ال الدميقراطيات أن اعتبار على الدميقراطية، حول

                                                           
 .325،ص.نفسه المرجع  1
 .نفسه المرجع  2

3 Charles Philipe David et Jean Jacques Roche, Théorie de la Sécurité, Définitions, Approches et 
Concepts de la Sécurité Internationale, Paris : Editions Montchrestien, 2002, P.15. 

 .429-428،ص ص.سابق مرجع ث،مسي وستيف بيليس جون :يف ،"الباردة الحرب بعد ما حقبة في الدولي األمن" ،بيليس جون  4
بداية  مثل الشروط بعض توفرت إذا ممكن السالم بأن يبني أن حياول الذي و،Emanuel Kant  كانط ايمانويل بكتابات االجتاه ذاھ أصحاب * تأثر
 Hogo يوسسغرو  وغوھبذلك  قال كما فقط، تنظيمها ليس و احلرب إلهناء الدول بني فيدرالية و معاهدة دستورية مجهورية  وإقامة الفردي الوعي يف التحول

Grotiusيف فكرته جتسدت وفعال املتعاهدة، الدول بني العاملي التنظيم من نوع إقامةإىل  "السالم مشروع" كتابه من الثالثة التعريفية املادة يف كانط دعا ،وقد 
 .األوىل العاملية احلرب هناية بعد األمم عصبة إقامة
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 التلويح دون الدبلوماسية والقنوات احلوار طريق عن اتهوخالفا اتهنزاعا تسوية على القادرة فهي لألمن، وتكريسا
 .العسكرية القوة باستعمال

 تاليف على مسبقا العمل وحىت النزاعات لفض رئيسة عوامل بالشراكات، وااللتزام املشرتكة فاملعايري
 كبح يف تساهم وإمنا والصراعات احلروب اءنهإل الكاملة الوصفة ليست Russet  راست حسب فهي حدوثها،

 املقاربة منطلقات Jean Jacques Roche روش جاك جون ويلخص .1سالما أكثر عامل إجيادو  األمن معضلة
 العناصر التالية: يف الليربالية

 القيم تناغم خالل من بينها، الدائم التقارب طريق عن الدول بني النزاعاتية العالقات درجة تقليص املمكن من 
م النظا استقرار بضمان الكفيلة املتعددة واآلليات طرائقال توظيف طريق وعن منها، املشرتكة على واالعتماد

 .2القوة بدل والتقاسم "لنفسه كل" بدل "الواحد أجل من الكل" مفهوم لبلوغ الدويل،
 وميلهم ،ةالدوليللفواعل  و جامعة ،الشك والريبة ألخطار وخمفضة األمن، مأسسة مع ستزيد التعاون مكاسب 

 .لألمن املشرتكة املقاربات تشجع املؤسسة الليربايل القانون دولة صعود وأن كة،مشرت  معيارية قاعدة إىل اإلرادي
 سلمية بطرق اخلالفات وحل املسلحة النزاعات بتخفيض كفيلة الدميقراطية القيم انتشار. 
 احلر التبادل هياكل انتشار جيس د وذلك العامة، واملكاسب اخلاصة املكاسب بني التقريب على التجارب تعمل 

 املنظمات وزن وازدياد الوطنية، فوق املال شبكات وتطوير املتبادل، االعتماد أن كما السلم، حنو يقود يالذ
 .وعاملي قاري إدماج اجتاه يف مجيعا تعمل احلكومية غري والفواعل

 :التأملي لمفهوم األمن – . المنظور التكويني2

 وخيارات  ابستيمولوجية مواقف تتبىن امليةالع للسياسة بديلة تصورات من كمجموعة التكوينية النظريات
 العالقات يف للتنظري الثالثة احملاورة يعرف ما إطار يف التفسريية النظريات ميزت اليت تلك غري وأنطولوجية،منهجية 

 .التفسريية مواجهة يف التكوينية الدولية

                                                           
1 Navari Camélia in Paul,D.Williams,« Security studies an Introduction »,Rutledge :Taylor and 
Francis Group, London and New York ,2008, P.36. 
2 Charles Philipe David et Jean Jacques Roche, Op .Cit., P.97. 
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 أوال: األمن من المنظور البنائي:

     " صنعنا من عاملاحلامل لعنوان: "  Nicholas Onufونوفأ نيكوال كتاب إىل البنائية جذور تعود
World of Our Making، البنائية مصطلح مرة ألول فيه استعمل الذي Constructivism، أفكار فيه ومنتقدا 

 عام  Alexender Wendt الكسندر واندت بفضل فكانت الفعلية االنطالقة أما اجلديدة، والتز واقعية وفرضيات
  Wendt واندت ومنطلق والليربالية، الواقعية من كل على فعل كرد"  االجتماعية النقدية النظرية إطار" يف 1992

 :1التالية االفرتاضات على تقوم Approach مقاربة وإمنا Theory نظرية يطرح ال

 للتحليل األساسية الوحدات تعترب الدول.  
 تذاتاين" بشكل مبنية الدول على القائم للنظام األساسية البىن"" Intersubjective. 
 النظام داخل االجتماعية البىن بفعل مرتابط نسق إطار يف تتشكل الدول ومصاحل هويات.  

 مسألة اهلوية حيث تعترب ،التفسريية النظريات مجيع أمهلته الذي  Identity اهلوية عنصر على البنائية تركز
 الوحدات تستوعبها اليت الطريقة مع اهلويات تعامل كيفية على وتؤكد الباردة، احلرب بعد ما عامل يف جوهرية

 تعترب كما املصاحل، وتصقل تولد فاهلوية األساس، هذا وعلى.و مؤسساهتا ملطالبها وتستجيب (الدول) السياسية
 ناءب من تنبع القومية املصاحل وأن ،اهلوية على مباشر غري و مباشر بشكل تؤثر الثقافية العوامل أن املقاربة هذه 

 بني صراع من الصراع حتول بعدما األقليات قضايا بروز يفسر ما وهو اآلخر، هوية مقابل الذات هلوية خالص
 بعد اإلرهابية والتنظيمات اإلرهاب قضايا وكذا هنايتها، بعد الدول داخل صراع إىل الباردة احلرب أثناء الدول
 لألفراد والثقافية العرقية واالنتماءات الطائفية نعراتال حتريك عن فضال حضاري، إىل إيديولوجي من الصراع حتول

 يف واحد فاعل وليس فاعلني عدة وجود على تدل مؤثرات كلها وهي السياسية الوحدات هذه قرار صناع و
 .الباردة احلرب بعد ملا الدويل النظام

 Blliard البليار الواقعي ةكر  لنموذج التفكيك من نوع أنه على اهلوية مبتغري البنائية اهتمام تفسري ميكن و
Ball Model، الذين الفاعلني ومعتقدات أفكار إبرازيف  فشل  حسبهم ألنه التصور هذا البنائيون يرفض حيث 

 )الكرات( للدول الداخلية االجتماعية التفاعالت هو فهم هلم بالنسبة واملهم الدولية، النزاعات يف أنفسهم أقحموا
 .2الدويل للنظام الفوضوية الدولية البيئة خمرجات يف حصرها يتم ال حىت هلا السياسية املخرجات الستيعاب

                                                           
 .323،ص.2007،اخللدونية دار :اجلزائر ،التكوينية النظريات و التفسيرية االتجاهات بين الدولية العالقات في التنظير جنديل، الناصر عبد  1
 .224،ص.المرجع نفسه  2
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 ما هي الفوضى"حتت عنوان  1992 عام الصادر مقاله يف Alexender Wendtألكسندر واندت 
 Anarchy is what states make of it : The social"،القوة االجتماعي لسياسات البناء :الدول تصنعه

construction power politics   ،القوة تكتسي لكنها فكرة، جمرد تبقى الدولية السياسة يف الفوضى"  بأن       
 للفوضى تصورات /أنواع ثالثة بني يفرق ولكن جنده  .1"بوجودها االعتقاد على الدول تعمل عندما التأثري و

 إىل الدول تنظر فعندما ا،مصاحله خلدمة ىالفوض توظف الدول بأن يقول حيث األمن، توظيف مبسألة ترتبط
 بعضها إىل تنظر وملا على منط توماس هوبز، لفوضى مشكلة تكون الدولية البنية فإن   عداوة نظرة البعض بعضها
 نكون كأصدقاء بعضها إىل الدول نظرت إذا أما ،على منط جون لوك الفوضى مشكلة تكون تنافس نظرة البعض
 اإلشكالية التالية: حولفإهنا تتمحور باألساس  األمن ملصادر ئينيالبنا نظرةفيما خيص .2كانطية فوضى بصدد
 على تقوم ال الدولية العالقات أن يرون فهم لإلجابة حماولة ويف ،األفكار؟ أم الواقع خراآل يسبق أيهما :التايل
 القوة ملتغري بنائيا رفضا ميثل ما ، وهو3معىن للقوة تعطي اليت و املفاهيم التصورات على ولكن القوة، عالقات تأثري

 .الدويل الواقع حتليل و تفسري يف

          John Rogieو جون روجي ، Fredirich Kratochwillأما بالنسبة لكل من كراتوشويل فيدريش         
 يركزونفهم  األمن، مبفهوم تتعلق النظرية القوانني من جمموعة حماولة لوضع ويف، Emanuel Adlerادلر  و إميانويل

  :4التالية الثالثة املسلمات  لىع

 بىن عن عبارةهي  القوة عن البحث أو الفوضى وأن ،اجتماعيا مبنية الدويل النظام أسس Structures         
 سيصبح األساس هذا وعلى ،هبا الدول آمنت إذا إال "قيمة" ذات تكون وال موضوعية، حقائق ليست و

                                                           
1
 Juanita Elias and Peter Sutch, International Relations – The Basics –, New York :Routledge, 2007, 

P 186.  
 ،باتنة ،واألمن التعاون يف مغاربية و متوسطية دراسات ختصص املاجستري، لطلبة قدمةم حماضرة ،"األمن مفهوم تعريف في الفكرية المدارس" عنرت، بن النور عبد  2

 .2009فيفري السياسية، العلوم قسم ،والعلوم السياسية احلقوق كلية ،جامعة احلاج خلضر
3 Charles P.David et Jean Jaques Roche, Théorie de la Sécurité, Définitions, Approches et 
Concepts De La Sécurité Internationale, Op.cit., P. 104. 

4
    Alexender Wendt  واندت من كل إسهامات النظر عن فبغض عديدة، مفاهيم حول الباحثني من للعديد تساؤليا/ حبثيا حيزا البنائية أعطت لقد  

 أما أمنية، مجاعة بناء كيفية عن حياول البحث Emanuel Adler ايدلر ايمانويل فإن البنائي، املقرتب أعمدة  باعتبارمها Nicholas Onuf  أنوفو 
 الطريقة اليت على خاصة وبصورة للدول، األمنية السياسات بناء على التاريخ هبا يؤثر اليت الكيفية  دراسة إىل فيسعى  Peter Katzestein  كاتزنشتاين بيتر
 التصورات عن بعيدا جديدة، دفعة إعطاءه  حاول الذي املقرتب هذا لدى األمن مفهوم حيضى هبا  اليت ألمهيةا تؤكد حماوالت وهي   .اهلوية بناء على التاريخ هبا يؤثر

 للمزيد أنظر يف:.يلغيها أن دون التفسريية للمنظورات قصائيةاحلتمية و اال
Emanuel Adler and Vincent Pouliot, International practices, International Theory , Volume 3, Issue 
01 , February 2011, PP.1 – 36. 
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 منذ الدول عملت ذاتية فكرة وإمنا موضوعي معطى ليست وضىالف ألن تلقائية، بصورة " تنبئيا "األمن
 .سلوكها ضمن دجمها على واستفاليا نظام

 هوية تغيري و تشكيل يف هاما دورا تلعب واملعايري األفكار وإمنا لألمن، الوحيدة احملددات ليست املادية الشروط 
 .خمتلفة وبصورة الزمن مرور مع الدويل النظام

 يبعث البنائي املقرتب فإن حيادية، وبصورة التفكري طريقة تتغري أن ويتحسن بشرط ليتحو  أن لألمن ميكن 
 ، الواقعيني أغلب يعتقد كما الكربى القوى بني والتنازع التنافس بدميومة االعتقاد بدل ألنه التفاؤل على
 أفكار تلعب عندما السوفيايت لالحتاد حدث كما سلمية، أفكار بتبين يزول أن التنافسهلذا  ميكن

 السوفياتية القوة خيار إىل اللجوء دون سلمية، وبصورة الباردة احلرب إهناء يف هاما دورا غورباتشوف
 .1عسكري كبديل

 .االجتماعية النقدية منظور من ثانيا: األمن

 ،للعلوم Non-Posivistوضعية"  ال" منهجية  افرتاضات من النقدية تنطلق اإلبستيمولوجي املستوى على
 سنة مث 1968 سنة مرة ألول املنشورة Jurgen Habermass يورغن هابرماس أعمال تؤكده ما و هذا ،اعيةاالجتم

 هابرماس مييز حيث،Knowledge and Human Iterersts2اإلنسانية"  واملصاحل املعرفة" ـب واملرتبطة 1987

Habermass  بالعلوم املرتبطة املصلحة :هي  "ةمعرفي مصاحل" ثالثة على بدورها تقوم للنظرية أشكال ثالثة بني 
 اليت النقدية العلوم ظهور إىل تؤدي اليت والتحرر اإلنعتاق املصلحة العملية، وأخريا مصلحة التجريبية، التحليلية

 عن لدينا املعروفة الوقائع أساس على نعمل مبا ذاتيا وعيا الوعي وعلى التفكري، على بقدرتنا التسليم من تنطلق
يورغن  نظرية أسس عليها قامت اليت الفكرة وهي ،3اجتماعيا املقبولة التفاعل لقواعد إدراكنا من القاوانط احلالة،

 .* النقدية  Jurgen Habermass هابرماس 

                                                           
1 Ibid. 

 ماركيز و هاربرت  Theodor Adorno  تيودور ادورنو من كل جانب إىل نقدي مفكر أهم Jurgen Habermass يعترب كل من يورغن هابرماس   2
Herbert Marcuse اندرو لينكالتري  من وكل أملانيا، منA.Linklater     كسكو  و كذلك روبرتRobert Cox  للمزيد أنظر يف : بريطانيا من ،

 314،ص.مرجع سابق الذكرعبد الناصر جنديل،
 .308. ص ،1990 املعرفة، عامل :الكويت غلوم، حسني حممد :ترمجة ،هابرماس إلى بارسونز من االجتماعية النظرية كريب، ايان  3

 حرية لتحقيق أداة أساسي بشكل و هي الفعل، ذلك غايات وختدم البشري للفعل جنتا  هي  Theoryالنظرية  بأن Jurgen Habermass هابرماس * يرى
 باهليمنة مھعند املعرفة ترتبط الوضعية الذين بعد ما اجتاه وأصحاب ادورنو و وركايمره ل املتأخرة األعمال عن بعيدا متباينة بأشكال تتطور أهنا  كما ،للبشر أكرب

 .واالستعباد
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 ما الواقعيني عقالنية أنفإنه يعترب  – النقديني املنظرين أبرز أحد -  Robert Cox كوكس أما روبرت
 املرتبط لكوكس النقدي املنطلق مع يتوافق ما وهوحمددة، اجتماعية طبقة صاحلمل تستجيب مسترتة معيارية إال هي

 Theory is always for some one" معني وهلدف  شخص معني أجل من دوما  هي النظرية" الشهرية :  بعبارته

and for some purpose،دولية،ال العالقات يف التقليدية للنظريات منحت وعلمية موضوعية كل بذلك نازعام 
 .Subjective Normative  1 الذاتية املعيارية أساس على لذلك يقوم بديال مقرتحا

 الزمان يف هلا نظر وجهة عن معزولة ذاهتا حبد هناك نظرية ليست إنه"  Cox :كوكس يقول حيث
 نعري نوأ كإيديولوجية فيها نبحث أن فمن املهم النحو، ذلك على نفسها متثل نظرية توجد وعندما واملكان،
 التعدد إىل يدعون و واحد، علمي منهج  ومن اجلانب املنهجي جند أن النقديني يرفضون هيمنة.2الدفني" منظورها

 تتبىن ،*الغرامشيةو  املاركسية من مزيج كوهنا من انطالقاف.3التفسريية أمهية االسرتاتيجيات إبراز هبدف املنهجي

 بستيمولوجيااإل مع واضحة قطيعة بذلك جدلية،ممثلة منهجية وفق "تارخيية مادية بستيمولوجياإ" النقدية النظرية
 .4البنيوية الواقعية مييز الذي االستنباطي االستقرائي وهو املنهج وحيد علمي منهج على القائمة التجريبية الوضعية

 ةو أمهي Human Nature اإلنسانية لطبيعةاو Action  الفعل حول الواقعية املفاهيم النقدية تتحدى
 تنافس على قيامه املفرتض الدويل للواقع األبدية الفوضى مفهوم وكذا.5األفعالحتديد و  املصاحل بناء يف متغري اهلوية

          Mc. Williams وليامز فحسب القائم، العاملي واستقرار الرتتيب الوطنية مصاحها حلماية سيادة ذات دول

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

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

 العلوم قسم احلقوق، كلية باتنة، جامعة الدولية، العالقات يف ماجستري شهادة لنيل مقدمة رسالة ،األوروبي لالتحاد الجديدة وسطيةالمت السياسة حجار، عمار  4
 .35ص. ، 2003-2002 الدولية، العالقات فرع السياسية،

 تعين واليت اهليمنة فكرة شرح يف ساهم الذي غرامشي انطونيو إليطايلا املفكر إىل نسبة الجديدة الغرامشية اسم االجتماعية النقدية النظرية على يطلق * هناك من
 البىن حتدد فكرية منظومة متثل اليت اإليديولوجية خالل من إال تقوم ال اهليمنة املسيطرة الطبقة عليه هتيمن الذي القائم الوضع وقبول الغالبية على السيطرة عنده

 .التساؤل يثري ال و طبيعيا عاديا أمرا تفرضها اليت العالقات وأمناط الرأمسالية القوى  من هيمنة جتعل واليت اجملتمعات يف االجتماعية واملمارسات
5 R. Price and C. Reus – Smith, Op.cit. 

http://www.physicsed.buffalostate.edu/danowner/habcrithy.html
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 االفرتاضات من سلسلة جمرد وإمنا حتمية، طبيعية قوانني ليستا يةالوطن واملصلحة الفوضى فإن K. Krause كروز و
 .1بالسيادة وعالقتهم  للفاعلني السياسية الطبيعة حول الطروحات و 

 :كاآليت فهي واحمللي، الدويل واألمن الدويل للنظام تصورهم يف النقديني مبادئ أهم عن أما            

 تنافسا، أو تعاونا إما الدول حتدد سلوكيات اليت هي النظام هذا وبنية ماديا، وليس اجتماعيا مبين الدويل النظام -
 عنصر إىل باإلضافة اإلدراك، لعنصر تابع متغري أنه أي هبا الدول، تفكر اليت الطريقة يتبع السلوك هذا وبدوره
 فهم يف القوة و الفوضى غري أخرى عوامل أمهية تظهر وهنا التفاعل، حاالت مع التعاطي الدول وخربة بني املعرفة
 ومساراته الدويل النظام تشكيل يف تفيد كلها عوامل واملعرفة، واملؤسسات والقانون األفكار وهي الدويل األمن

 "األمنية اجلماعة" وهو األمنية للمعضلة بديال مفهوما Alexander Wendt واندت  ألكسندر قدم وقد .التفاعلية
 تستطيع للمعرفة حتقيق بنية على تساعد اليت الطمأنة سياسات طريق عن لية،الدو  الفوضى حلالة مؤسسي  كبديل

 لرغبات إنعكاس هي املعرفة أن أي .2من السالم أكرب بقدر تتمتع "أمنية مجاعة" تشكيل حنو الدول توجه أن
  .نقديةال النظرية ويف وضعية املا بعد املنهجية يفReflexivility اإلنعكاسية  مفهوم يظهر وهنا اإلنسان

 الفرد تعترب النقدية النظرية لألمن فان مرجعي كموضوع الدولة على اهتمامهم ركزوا الذين الواقعيني عكس على -
 اهلدف جتعل أمشل بصورة البشرية اجلماعة أو اإلنسان محاية العمل على أن حيث ،3له أساسي مرجعي كموضوع
 واألمن Global World Security الشامل العاملي ناألم لضمان واسرتاتيجيات وسائل عن هو البحث األساسي
 إطار يف االجتماعية النقدية النظرية تقرتحهما اللذان األساسيان املفهومان ومها.Human Security 4 اإلنساين

 .5واحدة لعملة وجهان األفراد وأمن العاملي األمن فإن بوزان، باري تعبري حد وعلى األمنية، الدراسات

                                                           
 .35،ص.مرجع سابق عمار حجار،  1
 .435-434ص ص. ، 2004 لألحباث، اخلليج  مركز : ديب لألحباث، اخلليج مركز :ترمجة ،العالمية السياسة عولمة مسيث، و ستيف بيليس جون  2

3 Charles P.David et Jean Jaques Roche, Op.cit, P.106. 
4 Bjorn Moller, «The Concept of Security: the pros and cons of expansion and contraction», 
Paper for Joint Sessions of the Peace Thesis Commission and the Security and Disarmament Commission 
at the 18th General Conference of the International Peace Research Association (I.P.R.A), Finland, 5-9 
August,2000, P.11. 

 بط التايل:،على الرا20/05/2012،تاريخ االطالع: "المجتمعي األمن في البحث برنامج :األمن مفهوم صياغة إعادة "زقاغ، عادل  5
http://www.geocities.com/adelzeggagh/recon1.html 

http://www.geocities.com/adelzeggagh/recon1.html
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 من أي ملن؟ إىل األمن ملاذا؟ األمن :من السؤال خيص فيما نقلة أحدثت االجتماعية ديةالنق فالنظرية
 والغاية، اهلدف فهو الفرد أما الوسيلة فهي اخلارجي لذا األمن بقضايا أكثر هتتم الدولة أن و تعتقد تأمينه؟، جيب

 التصور هذا وحسب .املضطهدة اإلقصاء أنظمة أمام االنكشاف حالة للبشر يف كنجدة اإلنساين األمن فيصبح
 .البشر و انعتاق حترر أمام عائقا متثل أصبحت بل الزمن جتاوزها األمة-الدولة الراديكايل فإن

 يشمل فهو املنظور النقدي، من لألمن األساسية املفاهيم ثاين يعترب الذي العاملي األمن مفهوم أما
أمننة   الضروري ومن العاملي، على املستوى ناإلنسا حرية كبح شأهنا من اليت التهديدات لكل التصدي

(Securitisationكل ) بوث كني يقول الصدد هذا .ويف 1للفرد والتحرر اإلنعتاق توفري شأنه من عنصرKen 

Booth املعايري مواجهة من متكننا مقاربة بأية أرحب أنين هو النقدي النقاش هذا مع التعامل يف :"إن طريقيت 
 أن طاملا األمن، مفهوم يف النظر إعادة إىل األمر هناية يف للوصول الباردة، للحرب إلسرتاتيجيةللدراسات ا املشئومة

 األمن أن يرىBooth  بوث  فإن االجتاه، هذا ويف .2هي" كما القوة موازين ترك مقابل "التزاما باالنعتاق هناك
 قدما للمضي مسعاها تعيق  اليت قيودال من الشعوب حترير حسبه، يعين والذي ،Emancipation يعين اإلنعتاق 

 . كثري وغريها التعليم ونقص واالضطهاد والفقر، احلرب، :القيود هذه بني ومن خياراهتا، جتسيد اجتاه يف

 .الحداثة بعد ما منظور من ثالثا: األمن

   James Der Derian دريان دار جيمس من يعد كتاب " العالقات التناصية / الدولية " من تأليف كل  

 أهم بني ومن .الدولية للسياسية احلداثة بعد ما وأفكار قراءات لكل جامعا Michel Shapiro شابريو ومايكل
 جاك دريدا  ،Baudrillard باودريالر و   Foucultفوكولت  :النظرية جند هذه بلورة يف املسامهني املفكرين

Jacques Derrida  و ليوتاردJ.F Lyotard 3.ظرية مابعد احلداثة "ميكن إعتبار ن و"Post-Modernism نظرية 

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

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

2
 ،على الرابط التايل:10/05/2013تاريخ االطالع :  زقاغ، عادل :ترمجة ، "الدولية العالقات ريةنظ في األمن مفهوم" يامامورا، تاكايوكي  

http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR.html 
3
 Jim George, « of Incarceration and Closure: Neo-Realism and the new/old world Order», 

Millennium journal of International Studies, Vol. 22, N°.2, 1993, P.172. 

http://www.er.upama/nobel/cepes/note8.html
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    كتاب  ترمجة بعد العشرين، القرن من الثمانينيات أواخر مع الدولية العالقات ولوجها حلقل ،كان اجتماعية
 .1984عام  االجنليزية إىل J.F Lyotard ليوتارد فرانسوا احلداثي" جلون املا بعد " الوضع

 احلقيقة، التنوير، احلداثة، مفاهيم يف النظر على إعادة تعتمد سياسية افرتاضات من احلداثة بعد ما تنطلق         
 القاعدية والقضايا املسائل صياغة احلداثة:" تعيد بعد أن Jim Georgeجيم جورج  يعتقد وهنا .والعقل العلم

 واللغوية الثقافية التارخيية اتاملمارس على بل املوضوع، أو السيادة ذي الفاعل على بالرتكيز ليس احلداثي، لإلدراك
 النظرية االجتاهات نقد على يف تصوراهتا احلداثة مابعد نظرية .كما تركز1الفاعل واملوضوع" يبىن ضمنها اليت

 بالسقوط اإلقرار إىل J.F Lyotard ليوتار الفرنسي باملفكر أدى الذي األمر اجلديدة، وهو الواقعية خاصة الوضعية،
 إياها باجلامدة ناعتا املتعاقبة، الدولية والتغريات التحوالت مواكبة عن وعجزها سريية،للنظريات التف احلر

 تصورا احلداثيون بعد ما يقدم الصدد ويف هذا ومتكامل، متناسق نظري بناء أو لتصور الفتقارها .نظرا2والقاصرة
التناص  مفهوم وتوظيف اللغة، خالل من حسبهم وتنتج واليت تتشكل  " Truth"للحقيقة التقليدي للتصور مغايرا

Intertextuality
 .J.W السي  عنه يعرب ما ، وهو3الدويل  الواقع إدراك يف املركزي الدور اللغة منح يعين ما وهو *

Lacey النص هو للحقيقة جماز : " أفضل بقوله" ( The best Metaphor for reality is text)4. 
كلية  حقيقة وليس منفصلة حقائق توجد أنه بدوره أشار إىل  Jacques Derridaجاك دريدا أما املفكر 

 إليها، الوصول يستحيل . فاحلقيقة5ذاهتا" يف احلقيقة يسمى شيء يوجد ال أنه األمر حقيقة " إن:يقول حيث
حيث  .6احلقيقة رفض احتكار إىل احلداثة بعد ما نظرية دعا ما وهو ، الواقع حماكاة ميكنه ال العقل باعتبار أن

 سلوكيات لفهم الوحيد املنظار هو اخلطاب أن تعترب فهي ،"التناص"و اخلطاب حتليل على احلداثة بعد ما عتمدت
 "التناص "عقيدة توظيفأما عن و  .الدويل الواقع لفهم أنطولوجي كأساس والتناص وسياساهتا، الدول

                                                           
1
 Léne Hansen, « A Case for Seduction? Evaluating the Post-Structuralist Conceptualization of 

Security», Cooperation and Conflict, Vol .32, 1997, PP.371-372. 
 .331 ، صالسابق المرجع جنديل، الناصر عبد  2

 وعملية تأويله، طريق عن استيعابهالنص و  فهم مسؤولية القارئ عاتق على تقع ،حيث النص بالقارئ لعالقة Intertextuality  التناص مفهوم  * يرمز
 .التناص هي  عملية التأويل

3
 Keith Webb, « Preliminary Questions about Post-Modernism », Paper Prepared for Special Series 

on Contemporary Theory in International Relations, University of Kent at Canterbury, June 1995, 
consultation  date:20/02/2012, available in :http://www.ukc.xl.uk/politics/kentpapers/html 
4
 Renate Kenter, « The Art of the Possible: The Scenario Method and the Third Debate in 

International Relations Theory », a Master Thesis in International Relations, University of 
Amsterdam, November 1998, consultation date : 12/03/2012,available in : 
http://www.deruijter.net/kenter.html 

 .112 ،ص. 2001 ، العريب الفكر دار : بريوت ، الثقافي والتحدي العولمة ، خريسان علي باسم   5
 .88.،ص 2003 الفكر، دار : دمشق ، الحداثة بعد وما ةالحداث ، الرتيكي وفتحي املسريي ابھالو عبد  6
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Intertextuality  االجتماعي، الواقع وإدراك فهم يف للغة األساسي الدور إعطاء يعين فإنه ،حداثيني بعد املا عند 
 .1التفسري من هنائي ال مسار يف الواقع ويصاغ يبىن اللغة باستعمال وإمنا ، الواقع تعكس اللغة أن يعين ال وهذا
 ومتعددة كثرية أصواتا الدولية العالقات حول اخلطاب تضمني ضرورة إىل تدعو (التناص أي) خالله ومن

 وتنامي بروز يف التأثري هلا كان .2النسيان السكوت، االمتياز، كالتهميش، :معينة هيممفا توظف ذلك ،ولتحقيق
 -وأصبحت اجتماعيا بناء تعترب اليت األخرية هذه باهلوية، تتعلق مطالب ذات وسياسية اجتماعية حركات عدة

 واحدة- األمة /الدولة على ائمالق الواستفايل/ العاملي النظام وأسس مبادئ إىل ترجع التارخيية أصوهلا لكونبالنظر 
 .الدولية السياسة يف حساسية األكثر القضايا بني من

 قصور حالة برأيها يعاين الذي األمين الواقعي الطرح نقد أساس على األمين تبين هذه النظرية منظورها
 ريتشارد يوجه يثح .بديلة أمنية وتفسريات أطر يف التفكري عن األمنية، و عجز الظاهرة مع التعامل يف منهجي
 انتقادا The Poverty of Neorealism اجلديدة"  الواقعية بؤس "ـب املعنونة دراسته يف Richard Ashley آشلي 
 الدويل النظام بنية مع تتعامل وضعية كنظرية واقعية النيو يقول:" إن حيث العاملية للسياسة الواقعي للتصور شديدا

 إهنا التغيري، على القدرة إمكانية من السياسية التفاعالت واملكاين وجترد الزماين التنوع ترهن طبيعي كقانون
 بأن يقر Ashley اشلي فان وبذلك .3"وأجزائه العامل ألطراف  Totalitarian مشوليا مشروعا توجه إيديولوجية

 ميثل سياسيا خطابا لصياغتها نظرا وحيفظه، األمن يعزز دويل نظام دعائم إرساء أمام عقبة تقف الواقعية النظرية
 ميثل مشوليا مشروعا حتمل اليت باإليديولوجية Ashley اشلي يصفها لذلك الدويل، األمن النعدام مركزية مشكلة

 القوة متغري على تركز الواقعية( )أي باعتبارها األمنية، الصراعات بروز على ويشجع األغلبية، على فرض أقلية رأي
 للعامل صورة هي القوة سياسة أن John Vasquez فاسكز  جون يرى سياق،ال ويف هذا .الدول سياسات فهم يف

 4.احلرب إىل تؤدي السالم بل تنتج ال ذاهتا التحالفات فإن وحبسبه باحلرب، يأيت الذي السلوك يشجع الذي

 املضاد موقفها إطار اإلنسان يف لتحرير كنزعتها احلداثة، بعد ما لنظرية اإلسهامات كل من وبالرغم
 النجاحات بوادر تعكس اليت النماذج من من الكثري وبالرغم جهة، من الفكرية واألحادية السياسية موليةللش

من  كثري يف اهلوياتية املطالب وتنامي بتزايد تتعلق واليت العاملية، السياسة على مسرح النظرية هذه ملبادئ األوىل
                                                           
1
 Renate Kenter, Op.Cit, P.10. 

2
 Keith Webb, Op.Cit. 

3
 Paul R. Viotti & Mark V Kauppi, International Relations Theory: Realism, Pluralism, and 

Globalism and Beyond, USA, Boston: Allynand Bacon, 1997, P.430. 
4 Ibid,P.20. 
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 وذلك ،1أخرى السوفيايت ومناطق اإلحتاد اهنيار إثر على السوفياتية واجلمهوريات السابقة، االشرتاكية الدول
 جديد تصور تقدمي يف مسامهتها أن إال الدولية، جمال العالقات يف الدارسني اهتمامات ضمن اهلوية مسألة إلدراج

اإلبستيمولوجي  النقد حول أساسا متمحورة بقيت لكوهنا وذلك وضئيلة، تبقى متواضعة الدولية للعالقات
 يرى الصدد، هذا والتجريبية العقالنية.ويف الوضعية الفلسفة أساس على القائمة العقالنية، قاربةللم واملنهجي

 الثقايف املنطق أو احلداثة بعد كتابه"ما يف Fridirik Jimpsonجيمسون  فريديريك األمريكي املاركسي املفكر
 Post-Modernisation or The Cultural Logic of Capitalism in itsالراهنة"  مرحلتها يف للرأمسالية

Contemporary Phase للنظريات النقدية ورؤيتها فوقية، هي بنية احلداثة بعد ما نظرية هلا تدعو اليت األفكار أن 
  .2هذه النظرية إفالس عن تعبري هي التقليدية التفسريية

 . المنظور التوسعي لمفهوم األمن. 3

وكذا  ،Conpenhagen  *إسهامات مدرسة كوبنهاجن سوف حناول من خالل هذا العنصر البحث يف
 ممي زة عالمة أصبحت يف أهم يف فكرة مركب األمن وموقع املنطقة املتوسطية حمل الدراسة منه.فهذه املدرسة

 السالم أحباث مبعهد املرتبطة Ole Waever ويفر أويل و Barry Buzan باري بوزان من كل قادها اليت ألحباثل
 بعينهم، الباحثني من جمموعة متثل ال املدرسة وهذه (، Conpenhagen peace research Institute) لكوبنهاجن

 القرن تسعينيات خالل اتبع ها اليت النصوص من حمددة جمموعة عرب األمنية للدراسات نظريا إطارا تبني   وإمنا
 .3املاضي

ن املشهد األمين العاملي ملا بعد عموما ميكن القول انه من أحدث تعريفات األمن اليت تأخذ يف احلسبا
بأنه:" العمل على  Barry Buzan احلرب الباردة واألكثر تداوال يف األدبيات األمنية املتخصصة تعريف باري بوزان 

التحرر من التهديد"، ويف سياق النظام الدويل فإن األمن هو " قدرة الدول و اجملتمعات على احلفاظ على كياهنا 

                                                           
 .334،ص.مرجع سابق الذكرعبد الناصر جنديل،  1
 .106،ص.2001 ، العريب الفكر دار : بريوت ، الثقافي والتحدي العولمة ، خريسان علي باسم   2
     Ole Weaver  ويفر أويل  ، Barry Buzan بوزان  باري جند مفكريها أبرز من .لألمن االجتماعية التجليات على كوبنهاجن مدرسةترتكز دراسات  *
 Conpenhagen السالم لدراسات كوبنهاجن معهد ضمن يشتغلون الذين املفكرين من العديد إىل ،باإلضافة Jaab de Wilde ويلد  دو جاب و

Peace Research Institution 
3
 Salim Chena, « L’école de Copenhague en Relation Internationales et La Notion de Sécurité 

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

http://www.reseauterra.eu/article%20750.html.12-07-2011
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. ويف سعيهما لألمن،فإن الدول واجملتمع يوجدان 1الوظيفي ضد قوى التغيري اليت تعتربها معادية" املستقل ومتاسكها
أحيانا يف إنسجام مع بعضهما البعض لكن يتعارضان أحيانا أخرى. أساس األمن هو البقاء، لكنه حيوي أيضا 

رتحه باري بوزان مث اجلامعي وهذا التعريف الذي اق .2على مجلة من اإلهتمامات اجلوهرية حول شروط الوجود
،تبسيط ملعىن تعريف أرنولد ولفرز )ينتمي إىل املدرسة الواقعية( لعام  Dario Battistella الفرنسي داريو باتيستيال

 لألمن كوبنهاجن مدرسة نظرة تنطلقكما   .3وهو أقدم تعريف لألمن نال نوعا من اإلمجاع بني الدارسني 1952
 التسويات و التفاوض خيار إمهال إىل ينزعون  Actorsالفاعلني وأن Effort  مسعى  شيء كل وقبل  اعتباره على

 ضد للتهديد ذايت تعريف" على أسسه ترتكز مسار وهو Securitisation "األمننة" مسار تبين هبدف السلمية
 ". البقاء

 أخرى أبعاد إىل األمن عتوسي إىل اجلنوب دول يف األمين واملشهد  التقليدية املقاربة تناسب عدم أدى لقد
 ضمن لألمن الشمولية النظرة  هذه تبين مت حيث الباردة احلرب هناية مع ذلك وتزامن ،العسكرية األبعاد غري 

 النيو االفرتاضات عن بعيدا األمن مفهوم مراجعة يف املسامهني أكرب من بوزان يعد و األمنية، الدراسات حقل
 Buzan بوزان يصف يثح سابقا رأينا كما التحليل يف الدولة ومركزية عسكريةال اجلوانب حول تتمحور اليت واقعية
  .4"الواقعي الليربايل"ب نفسه

 تشكل أن ميكن الدول أن أساس على اجلنوب ملفكري املتصاعدة االدعاءات حول حماولته اإلجابة ويف
 "الكربى القوى" مفهوم حنو رالتطو  بأن Barry Buzan بوزان يؤكد أمن، مصدر تكون أن من بدال هتديد مصدر
 Barry بوزان  باري ال يرى الدويل النظام ناحية ومن أكرب، أمن بدرجة األفراد يتمتع أين الغرب على أكثر ينطبق

Buzan األمن ملعضلة استجابةهو  "الفوضى إقصاء" بأن  Security Dilemma،النظام بني الواقعي التمييز وحول 

                                                           
 .13،ص.2005اجلزائر: املكتبة العصرية، ،أوربا والحلف األطلسي البعد المتوسطي لألمن الجزائري: الجزائر، عبد النور بن عنرت،  1

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

3
 :، عنالمرجع السابقعبد النور بن عنرت،  

Dario Battistella, Théorie des relations internationales, Paris : Presses de Sciences Politique, 2003, 
P.432. 
4 Kenn Booth and Steve Smith, International Relation Theory Today, USA, Pennsylvania: The 
Pennsylvania State University Press, 1995, PP. 176-177. 
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 فوضوية" حنو يسري الدويل النظام بأن Barry Buzanبوزان  يتوقع الدولية، لفوضىوا Domestic Order  الداخلي
 .1الدولية للفوضى استقرار األكثر النموذج وهو Mature   Anarchy " ناضجة

فإننا جند أن  "،Securitization Framework أما إذا ما جئنا إىل حماولة حصر مفهوم و "إطار األمننة ""         
 :2يستندان يف حتديده إىل ثالثة معاين Ole Waever  و أويل ويفر Barry Buzanري بوزان كل من با

 أوال: شكل الفعل The Form of the Act الذين املهيمنني و الفاعلني خطاب على الرتكيز مع أمنيا، املبىن 
 .سياسيني قادة يكونون ما غالبا

 ثانيا: سياق الفعل Context of the Act التدخل حلظة على فقط الرتكيز عم بدقة حمدد.  
  ثالثا: طبيعة الفعلNature of the Act ناحية من فقط معرفةطبيعة الفعل  أن معىن يف األمننة إطار يتحدد 

 .األمن مهددات تعيني

 قضايا معينة اجتاه خاصة للدول، اخلارجية السياسة سلوك حتليل حقل Securitization"األمننة" دخلت
 وحقوق اإلرهاب ضد للحرب املختلفة األبعاد وكذا لألمن، كمهدد  القومية عرب اجلرمية شبكات إنشاء مثل

 تفجريات بعد خاصة Securitization of Migration "اهلجرة " ألمننة واسعة ترتيبات حاليا تتوافر ،كمااألقليات
 . 2001 سبتمرب من عشر احلادي

مة يف حتليل اجلوانب الذاتية واملوضوعية لظاهرة أبرزت مدرسة كوبنهاجن إىل جانب مسامهتها اهلالقد 
فنجد أن ويفر  ،Securitization/Sécurisationاألمن،كيف تتحول قضية ما إىل مشكلة أمنية "األمننة" 

Waever  باملمارسة االستداللية، االستطرادية  -حمددا للسلوك –يقول أن مسألة إجتماعية تصبح رهانا أمنيا
، إذ بفضل قوة صيغة مضمون الكالم يتم تأمني أو باألحرى أمننة رهان اجتماعي بتقدميه للعاملني االجتماعيني

على أنه يتعلق ضمنيا أو صراحة باألمن، وبالتايل األمر يتطلب احلصول على معاجلة غري معتادة مقارنة بالرهانات 
 .3نيةاإلجتماعية اليت مل تكن موضوع عملية أمننة وتبقى خاضعة ملعاجلة سياسية روتي

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

20/06/2011 , available in : http://www.sagepub.com/cgi/content/abstract/14/4/563. 
3
 Dario Battistella, Théorie des relations internationales, Op.cit., P.453. 

http://www.sagepub.com/cgi/content/abstract/14/4/563
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 االقتصادية السياسية، العسكرية، اجلوانب ليشمل األمن مفهوم توسيع مت سبق ما كل من انطالقا
 :1هي لألمن أساسية أبعاد مخسة بنيBuzan بوزان  ميز حيث ،واالجتماعية

 كاتمدر  وكذا الدفاعية، والقدرات املسلح للهجوم املتقابلني أو املتفاعلني املستويني خيص و :العسكري األمن 
 .األخر البعض جتاه بعضها مقاصد أو لنوايا الدول

 تستمد اليت واإليديولوجيات احلكومات ونظم للدول التنظيمي و السياسي االستقرار يعين و :السياسي األمن 
 .شرعيتها منها

 على دائم بشكل للحفاظ الضرورية، واألسواق املالية املوارد إىل الوصول أو النفاذ خيص و :االقتصادي األمن 
 .الدولة وقوة الرفاه من مقبولة مستويات

 اهلوية الثقافة، اللغة، يف اخصوصياهت أمناط إنتاج إعادة على اجملتمعات بقدرة يتعلق و :االجتماعي األمن 
 يف تؤثر اليت نكشافاتاإلو  التهديدات وكذا ،هالتطور  مقبولة شروط إطار يف والتقاليد والعادات والدينية الوطنية

 .و ثقافتها اجملتمعات ةهوي أمناط
 األنشطة كل عليه تتوقف أساسي حمصل والكوين، احمللي احليوي احمليط على باحملافظة وخيتص :البيئي األمن 

 .اإلنسانية
 منها كل حتددو املالحظ هو أن هذه القطاعات اخلمس لألمن ال تعمل مبعزل عن بعضها البعض، بل   

 قوية شبكة يف سويا تعمل حمبكة لكنها ،األولويات هبا ترتب اليت الطريقة ذاوك األمنية، اإلشكالية يف مركزية نقطة
 .الرتابطات من

 معىن من املنطلق القومي األمن مفهوم من الدويل اجملتمع يف التدرجيي التحول بأن احلي عبد وليد يرى
 رئيسيا متغريا "االقتصادي والنم" مفهوم جعل إىل أدى السياسي، الوجود أبعاد بكافة يلم مشويل مفهوم إىل دفاعي

  هي االقتصادي النمو معدالت فارق عن النامجة الرتاكمات أن على الدراسات من العديد تدل إذ احلركة، يف
 وسرعة اجتاه حتديد يف املتغري هذا لدور نتيجة و الدويل، القوى سلم يف و هبوطا صعودا للحركة األنسب التفسري
 .2القوى سلم على هلا أفضل مكان لضمان للطبيعة هنب""اراستثم إىل الدول اندفعت احلركة

املالحظ هو أنه بعد هناية احلرب الباردة و زيادة حدة التهديدات اجلديدة وغلبة منط الصراعات الداخلية 
 )داخل الدولة الواحدة( على منط الصراعات الدولية )بني الدول(، وكذا تنامي ظواهر العوملة مل يعد املنظور الواقعي

                                                           
 .18-17ص ص. ،مرجع سابق ر بن عنرت،عبد النو   1
  .118-117ص. ص ،1994 والنشر، لإلعالم الشروق مؤسسة اجلزائر: ،مستقبلية دراسة" الدولية العالقات في المسلمات تحول احلي، عبد وليد  2
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.و هنا برزت 1لألمن كافيا لتحليل طبيعة القضايا األمنية املختلفة واملعقدة واليت تبتعد تدرجييا عن الدائرة العسكرية
احلاجة لتوسيع مفهوم األمن ليتناسب ويتعامل مع األمناط اجلديدة للتهديدات، فعملية التوسيع يف مفهوم األمن 

 األساسية لتحليل األمن أي موضوعه املرجعي.ينجر معه بالضرورة البحث يف إشكالية األداة 
و ذلك  Referent Objectفإن األمن يقتضي "موضوعا مرجعيا"  Barry Buzanحسب باري بوزان 
مستويات ) على طريقة كينيث والتز(؛  أمن " الدولة"، ويتبىن يف حتليله ثالث وجييب استجابة للسؤال : أمن ماذا؟

إال أن باري بوزان بقي واقعي  ورغم اعرتافه بوجود مواضيع مرجعية أخرى لألمن، األفراد، الدول، النظام الدويل،
لألمن مسألة بقاء  Barry Buzan و إعتبار باري بوزان   .2التصور بقوله مبركزية الدول كمرجعية ملوضوع األمن

ه بني "األمن الذايت يقول إنه بفصل D.Bigoتفرتض هتديدا وجوديا أو حياتيا، وهو األمر الذي جعل ديديي بيغو 
واألمن املوضوعي" فإن حتليل باري بوزان مييز بني هتديدات "حقيقية" وهتديدات مزيفة" أو "خاطئة"، وال يتميز 

 .3من الدولة موضوعها املرجعي ومن احلكومات فاعليها املركزينيأحتليله عن النظرة الواقعية اليت جتعل من 
إسهامات مدرسة كوبنهاجن للدراسات األمنية يف تطويرها مفهوم  إىل جانب هذه العناصر، متكن أحد أبرز

حيث اقرتحت هذه املدرسة "مدلوال" أو            األمن اإلجتماعي الذي يشكل قطيعة مع الدراسات التقليدية،
هو أول من ادخل مفهوم األمن اإلجتماعي يف الدراسات  Barry Buzan"مرجعية" جديدة لألمن، فباري بوزان 

الذي تشكل حتليالته  Waeverمنية، لكن مدرسة كوبنهاجن هي اليت طورته خاصة عرب أعمال أويل ويفر األ
 .4الدولتية لبوزان، أي أهنما خيتلفان حول مكانة الدولة عند حتليلهما ملسألة األمن –قطيعة مع التحليالت املركزية 

بناء اجتماعي"، وما عدا التهديد العسكري حسب بالنسبة ملدرسة كوبنهاجن األمن ليس "واقعا موضوعيا" وإمنا "
فإهنا قليلة جدا هي التهديدات املوضوعية،  D.Wedelو دي ويدل  Waeverو ويفر  Barry Buzanباري بوزان 

 وهنا يربز البعد التوظيفي لألمن كأحد أهم إسهامات هذه املدرسة.

                                                           
1
 .24ص.،مرجع سابق عبد النور بن عنرت،  

2  Barry Buzan, People, States and Fear,Op.Cit.,PP.26-27. 
3
 Ayse Ceyhan, « Analyser la Sécurité, Dillon, Waever, Williams et les autres », Cultures & 

Conflits, Paris,N0.31-32, Automne-Hiver 1998, PP.41-42.  
4  Dario Battistella, Op.Cit., P.449. 
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 األمنية و المفاهيم المشابهة  الترتيباتالمطلب الثالث:     

 أوال، المبادرة األمنية:

 : ُمباَدرة،  بَاَدرَ  ها الفعلمصدر يتم تعريف "املبادرة" على أن  معجم عريب عريب -معجم املعاين اجلامع يف         
َباَدرة يف يده زِمامُ ، ويقال سْبق إىل اقرتاح أمر  أو حتقيقه

ُ
و األفضلية يف  ، أي امتالك األسبقيةاألمر مفوَّض إليه : امل

السَّْبُق ِإىَل  أي أنهَجاءْت ُمَباَدَرتُُه يف حَمَلَِّها ويف قاموس الرباق جند   .1األمر أو العجلة إليه قبل الطرف اآلخر طرح
َاِذ قـَرَار  أَِو حَتِْقيِق أَْمر  مَّا هو  فيعرف على أنهتيب أما الرت  2.يف يَِدِه زَِماُم اْلُمَباَدَرِة : َأْي َأنَّ اأَلْمَر ُمَفوَّض  إِلَْيهِ أو   .اختِّ

   .تنظيم األشياء أو جمموعات األشياء لنحصل على منظومة معينه يف االجتاه وذلك من خالل قاعدة ما

يف  جمال األمن، تعرف املبادرة األمنية على اهنا تلك اخلطط و املشاريع املوجهة باألساس للتعامل مع وضع        
ملبادر، كما ان امتالكه ألدوات التأثري و القوة تلعب دورا كبريا يف او لتغيري وضع ما لصاحل الطرف ا معني ،

تشكيل املالمح الكربى للمبادرة والقدرة عى صياغة حماورها وأهدافها، بل وأكثر من ذلك اجبار الطرف الضعيف 
 على قبوهلا و املشاركة يف جتسيدها.

بنود اليت تشمل تفامهات بني طرفني أو أكثر يف كما يتم تعريف الرتتيب األمين على أنه جمموعة من ال         
منية يف العالقة املوجودة، و تتمثل يف تفامهات جمموعة من اإلتفاقيات املربمة بينهما / بينهم و تتناول اجلوانب األ

تتضمن خطوات أمنية يقوم هبا االطراف على أرض الواقع و بشكل فعلي لضمان كل طرف أمن الطرف اآلخر 
عة من املوضوعات. كما ان االتفاقيات املربمة يف هذا االجتاه تتضمن اجلوانب األمنية يف العالقة من خالل جممو 

      . 3بني األطراف

أحد األنواع املختلفة من الرتتيبات األمنية  يعديتداخل املفهوم أيضا مع مفهوم التنسيق األمين ، حيث          
 بالنسبة ملفهوم التعاون األمين فهو يربط بـني نظـام األمـن اجلمـاعي واألمن اجلماعي، أما مثل الـدفاع املشـرتك

متعدد األبعاد، ويؤكد  واملدخل الشامل حنو األمن، ويعرف التعاون األمين بأنه "مدخل عام حنو األمـن ذي النطـاق

                                                           
 الرابط التايل:  ، على20/05/2017"، قاموس املعاين، تاريخ اإلطالع: معنى كلمة مبادرة"   1

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9/ 
 ط اإللكرتوين التايل:، على الراب20/05/2017"، قاموس الرباق، تاريخ اإلطالع: معنى كلمة مبادرة"  2

http://www.alburaq.net/translate.asp?term=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9 
استكمااًل لمتطلبات الحصول  مذكرة مقدمة في الضفة الغربية وأثرها على التنمية السياسية،  )إلسرائيليةا –أسس الترتيبات األمنية )الفلسطينية حممد ناجي حممد عواد،   3

 .20، ص.2015، كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،والتنمية السياسية على درجة الماجستير فـي التخطـيط 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9/
http://www.alburaq.net/translate.asp?term=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
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ن أنه ال يضع قيوداً استبعاديا، فضال ع التعاون األمين على دعم االستقرار بدال من الردع، كما يعد شامال وليس
الثنائية. كما أنه مدخل يعطي أفضلية الستخدام القوة  على انضمام أعضاء جدد إليه، ويشجع التعددية ولـيس

هي األطراف الرئيسية يف النظام األمين مع قبول فكرة قيام أطراف  على البدائل العسكرية، ويفرتض أن الدول
املدخل تأسيس مؤسسات أمنية أو رمسية وإن كان ال يفرتض  مهم، وال يتطلب هذا أخرى ليست دوال بـدور

 1".األطراف املؤسسات، وأخريا، بل األهم أن هذا املدخل يؤكد علـى أمهيـة تعزيـز احلـوار املتعـدد وجود تلـك

ار يف وتوزيع األدو  ،اان احلديث عن الرتتيبات األمنية بالنسبة للغرب، هو حديث عن املصاحل أواًل وآخر           
من وجهة نظر الغالبية من السياسيني  -هذا النظام األمين أو ذاك، إمنا هو توزيع للحصص، وألن  أي نظام أمين 

ن مقدار تواجدها لدى االطراف املشاركة فيه، حيد د حص ة كل إإمنا يعتمد على سلطان )القوة(، ف -الغربيني 
بات األمنية اىل وجهة ختتلف متامًا عما يقصد به من وبشكل أوتوماتيكي،يتحو ل احلديث عن الرتتي طرف فيه.

)ترتيبات( و )أمن(. فمنطق القو ة هنا هو الذي حيد د املعىن، وهو الذي يسوقه حنو الغاية اليت يراد حتقيقها. هلذا 
حقيق فان نقاشًا او حواراً يدور حول الرتتيبات األمنية اليت يريد صاحب )القو ة( فرضها على ارض غري أرضه، ولت

مصلحته اخلاصة انطالقًا مم ا لديه من قو ة وبطش،تعين جتاهاًل شبه كامل للمعنيني األساسيني مبا يسمى بـ 
 )الرتتيبات األمنية(.

يف الوقت الذي عرفنا بفضل تأثريات العوملة بأبعادها املختلفة توسعا كبريا يف مفهوم األمن، هناك حتول آخر       
ىل التكنولوجيا، بالعامل العسكري بل إهنا تعدته إ الت القوة. فالقوة مل تعد ترتبط فقطيف اجملال األمين وهو حتو 

التعليم، النمو اإلقتصادي، أنظمة اإلتصاالت، اإلعتماد املتبادل... وغريها. كل هذا حيدث يف ظل نظام دويل 
لباب مفتوحا أما القوة مازال يفتقر إىل سلطة عليا تقوم بعملية فض النزاعات والصراعات، وهو ما يبقي ا

متاثلية فهي  العسكرية لتضل الوسيلة النهائية واألساسية حلماية الدول لنفسها، لكن يف ظل تنامي التهديدات الال
 مل تعد العامل احلاسم والكاف للقيام بذلك.

واليت تضم عوامل  Soft Powerتتأسس القوة العاملية اليوم على مصادر متنوعة، جتمع ما بني القوة اللينة        
 Hardاجلذب والشد الثقايف واإليديولوجي، والتحكم يف املؤسسات الدولية، كما تقوم على مصادر القوة الصلبة 

Powerأقل ملموسية"، ذلك أن حتويل املكاسب  .و كما يقول جوزيف ناي إن "القوة أقل حتولية، أقل قهرية و

                                                           
، االحتاد الربملاين الدويل ومركز جينيـف للرقابـة الدميقراطية على القوات املسلحة، ترمجة حنان وايل، بلغراد: "على الدفاع واألمنالرقابة البرلمانية  "هانز بورن ،  1

 .25، ص.2003العسكرية، ، -مركز العالقات املدين
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فإن هذه القوة اللينة جيب أن تستند على قوة  . ولتكون قوية،1احملققة يف جمال ما حنو جمال أخر تزداد صعوبة
نصر فإن الع فإذا كانت القوة مل تعد كما كانت عليه وأصبحت أقل حتولية، .2صلبة خاصة اإلقتصادية منها

حيث حلت املعرفة حمل امللكية كمعيار للقوة. وهناك انفصال  خر حتوال معتربا،الرئيسي يف بنائها شهد هو اآل
ففي املاضي القريب   وهذا االنفصال ظاهرة حديثة يف التاريخ، ( بني القوة العسكرية والقوة اإلقتصادية،)نسيب

 .3كانت الدول األقوى عسكريا هي أيضا األقوى إقتصاديا،بينما نالحظ اليوم انفصاال بينهما

 Nonوة أو عدم قابليتها للتحول إن عملية االنفصال بني القوة العسكرية واإلقتصادية أظهر عدم حتولية الق       

Frongibiliy واليت أظهرت كيف أن  ،2001، وقد جتلى هذا بشكل مريع مع عمليات احلادي عشر من سبتمرب
القوة األوىل عامليا برتسانتها التقليدية وغري التقليدية املنقطعة النظري مل متكن من محاية نفسها من هتديد بسيط من 

فظاهرة عدم حتولية القوة تفاقمت بفعل اإلنتشار يف جمال األمن،الذي  .4املستخدمة حيث الوسائل التكنولوجية
يسبب تآكل احلدود بني الشؤون الداخلية واخلارجية واحلدود بني اإلقتصاد واألمن القومي حمدثا نقلة كبرية، تطور 

زيد من التعاضد والدينامية يف يف دائرة أو جمال يؤثر بسرعة على الدوائر األخرى. هذا الوضع اجلديد يتطلب امل
 .5تطوير اإلقتصاد و األمن ويف سياسات حكومية أخرى

كيف ميكن فهم العالقة بني عامل القوة بكافة أبعادها و تأثري ذلك على اإلجتاه الذي تسلكه عملية بناء        
    الربط بني امتالك القوة  ملية يف عبعض املنظرين إليه ذهب  مامبادرة أمنية؟. إن الشيء األكيد هو ترتيبا /  أي 

تؤدي بالطرف واليت  ،6األمنية من خالل ثنائية "اهليمنة/السيطرة"  الرتتيبات / املبادراتو قدرة املبادرة برسم 
الفضاء الذي ميثل أمهية حيوية بالنسبة له و يوجه بالتايل املبادرات األمنية ، بوجه خاص إىل الرتكيز على القوي

 تلك املصاحل.خلدمة ومحاية 
                                                           
1 Joseph S.Nye, Le Leadership Américain : Quand Les Règles Du Jeu Changent, Nancy : Presses 
Universitaires de Nancy, 1992, PP.28-30. 
2 Samuel P. Huntington, Le Choc Des Civilisations, Paris : Editions Odile Jacob, 1997, P.97. 

 .33.، ص1994، مؤسسة الشروق لإلعالم والنشر :، اجلزائرالمسلمات في العالقات الدولية تحول ،وليد عبد احلي  3
4 Abdennour Benantar, « La Mondialisation, l’Etat et la Sécurité », in : Mondialisation & Sécurité : 
Sécurité pour tous ou insécurité partagée ?, actes du Colloque International « Mondialisation et 
Sécurité », CDN, Tome 2,2 ème éd., Alger : ANEP, 2003, P.102. 

 Stephen J.Flanagan, « Meeting the challenges of the global:،عن 35،ص.سابق المرجع ال ور بن عنرت،عبد الن  5
Century », in: Richard L.Kugler & Ellen L.Frost (eds), The Global Century: Globalization and 

National Security, Washington: The Institute for National Strategic Studies, 2001, P.8. 
6 Fulvio Attina, « The Euro- Mediterranean Partnership Assessed: the Realist and Liberal 
Views», European Foreign Affairs Review, Vol .8, N0 .2, 2003 (PP. 181-200), in printed Version P. 04. 
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 Communicationمن أجل توضيح كل هذه األمور، سوف حناول اإلعتماد على اقرتاب اإلتصال         

Approachاملبادرات األمنية على أهنا رسالة اتصالية  اصر هذا االقرتاب بإمكاهنا تفسري، من خالل إعتبار عن
رف األقوى، مبعىن أهنا رسالة اتصالية ولكن يراد هلا تتبنها أطراف حمددة و تتخذ وجهة معينة حتت تأثري عامل الط

العملية االتصالية يف جوهرها هي عملية نقل معلومات، أو تبادل معلومات بني اختاذ مسلك معني دون أخر .
خر و لو تعددت وتنوعت وسائل نقل آطرفني أو أكثر. أو هي جمموعة إشارات و رموز تنبعث من طرف إىل 

من الرواد األوائل يف نظرية   Norbert Wiener. ويعد العامل الرياضي " نوربرت واينر" املعلومات أو الرموز
اإلتصال، أين استخدم وهو بصدد تطوير نظريته عن الرسائل و اليت تعود إىل اليونانية ومن مشتقاهتا معىن اإلدارة 

 .1واحلكم

واجملتمعات. والدول  عيات واملنظمات،تطبيق نظريته على اجلم Norbert Wienerحاول نوربرت واينر        
ذاهتا مبنية و متماسكة بواسطة اإلتصاالت، أي بواسطة اإلدراكات، والقرارات والتوقعات واملعامالت. والدولة 

والذي يعتمد على تبادل الرسائل يف كل شؤون الدولة الداخلية  ذاهتا ميكن النظر إليها كقرار ونظام ضبط،
حيث  واحدة من عملييت الضبط واإلتصال ميكن أن تؤدي الوظيفة اليت تؤديها األخرى، وعالقاهتا اخلارجية. وكل

وتوجيه رسالة من طرف إىل آخر تعين اإلتصال به   .2إن كالمها يستهدفان التأثري و التحكم يف سلوك طرف آخر
تخدمت السربنتيكا أي إعالمه بالغرض املرجو منه. ونظرية اإلتصال يف أساسها حينما إس من أجل ضبط سلوكه،

Ciybernetcs  كانت تستهدف ضبط البيئة اليت يوجد فيها الكائن والتحكم فيها ملالئمة إحتياجاته. عرب واينر
) الدراسة املنظمة لالتصال والتحكم يف  Ciybernetcsعن العالقة بني السربنتيك  Norbert wienerنوربرت 

فإن اإلتصال هو العصب  قال:" إننا إذا أدركنا السياسة كنظام،النظم بكل أنواعها( بالسياسة االتصالية عندما 
الذي يتحكم يف هذا النظام كما أن قدرة النظام على ممارسة السيطرة والتحكم ترتبط بقدرته على التعامل مع 
املعلومات، وأن اإلتصال والتحكم معنيان مرتادفان، ففي كل وقت نقوم به فيه باالتصال فنحن نقوم كذلك 

 .3حكم"بالت

                                                           
 .145،ص.2002اجلزائر: دار هومه، ،اإلقترابات واألدوات المفاهيم، مناهج،المنهجية في التحليل السياسي: ال حممد شليب،  1
 

2 Robert C.North, « The Analytical Prospects of Communications Theory », in: James 
Charlesworth, Contemporary Political Analysis, New York: The Free Press, 1967, PP.300-301. 

 .148.،ص1985،الكويت: وكالة املطبوعات،نظريات النظم السياسيةيف،كمال املنو    3
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 على مرتكزات العملية االتصالية، فإننا نالحظ :حبثنا من خالل إسقاط موضوع          

: و الذي تنطلق منه املعلومات سواء كان فردا أو جمموعة أو مؤسسة، وهنا المرسل أو مصدر الرسالة .1
لقدرة على حتويل يكون املرسل بالنظر إىل موضوعنا هو الطرف القوي الذي ميتلك املعلومة والقوة و له ا

 عناصر تلك القوة إىل أدوات تأثريية على حمتوى الرسالة اليت يوجهها وهي " املبادرة األمنية".

تتضمن معلومات أو جمموعة معلومات محلتها القناة اليت من خالهلا قام املرسل ببعثها عربها،  الرسالة: .2
وهنا يكون موضوع  حىت احتجاجا،أو تأييدا و  والرسالة ميكن أن تصف حدثا أو مطلبا أو مشكلة،

الرسالة طرح فكرة "مبادرة أمنية" وهي تصف مطلبا يبحث عن التأييد واملساندة من األطراف املستقبلة 
 للرسالة.

وهي األداة أو الواسطة اليت تنقل الرسالة إىل اجلهة املعنية هبا. والقناة قد تكون لغة منطوقة أو  القناة: .3
سائل اإلعالم احلديثة املختلفة، وختتلف هذه الرسائل يف منط نقلها للرسائل، مكتوبة أو عرب الصور أو و 

 ويف تأثريها. ويف حالة " املبادرات األمنية" تكون هناك جمموعة من القنوات الناقلة هلا واليت تتعد بني:

نظر متقاربة  أي بني وحدات سياسية تلتقي مشاغلها األمنية يف نقاط معينة وتتقاسم وجهات قنوات سياسية: -
 إزاء مواضيع أمنية معينة.

 من خالل اإلعتماد على البعثات الدبلوماسية والقنوات االتصالية اخلاصة هبا. قنوات دبلوماسية: -

و هنا تلعب املشاريع التعاونية و اتفاقيات الشراكة دورا يف عملية نقل الرسالة االتصالية من  قنوات إقتصادية: -
على إدراج البعد األمين يف تلك القنوات على سبيل التكامل بني عناصر تلك  مع العمل خر،آطرف على 

االتفاقيات التعاونية. وهنا يكون للطرف األقوى إقتصاديا دور هام يف توجيه حمىن تلك االتفاقيات وفق خط 
 واضح يعزز من سيطرته وحيفظ له مصاحله.

الرغم من تراجع دور العامل العسكري لكنه مازال يشكل  واليت متثل القناة األكثر تأثريا على قنوات عسكرية: -
 عامل حسم هام.

      : واليت تلعب دورا هاما يف عملية الرتويج لوجهة نظر الطرف املبادر واألقوىإعالمية –قنوات معلوماتية  -
ميتلك املعلومة و العمل على خلق نوع من القبول والرضا لدى األطراف املستقبلة لتلك املبادرات، فالطرف الذي 
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وحيسن استغالهلا بالشكل اجليد مع توفره على وسائل اتصال ومعلوماتية حديثة تكون له القدرة على توجيه 
 املبادرات الوجهة اليت يريد.

 :  وهو اجلهة اليت تتلقى الرسالة من اجل االستجابة ملضموهنا وفق نظرية " اهليمنة / السيطرة".المستقبل .4

وتعين مدى تأثري الرسالة يف املستقبل و استجابته هلا، ويتم معرفة ذلك من خالل  :التغذية االسترجاعية .5
ردود أفعال املستقبلني بواسطة إرساهلم هم بدورهم رسائل و معلومات جيدة إىل املرسل تعرب عن رضاهم 

 .أو سخطهم على مضمون سلوك معني، فهي تعين إعالم املرسل بنتائج أفعاله

 المبادرات األمنية:الرتيبات / يبين العناصر السابقة وموقع عامل القوة من العالقة مع بناء : شكل 02شكل رقم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .توفر من معلومات وفق ما الباحثمن إعداد المصدر: 

 

 الترتيبات /العالقة بين القوة و بناء
 المبادرات األمنية

الطرف القوي الذي يمتلك عناصر القوة و القدرة على تحويلها إلى  المرسل أو مصدر الرسالة
 عناصر تأثيرية لصياغة محتوى المبادرات األمنية.

إدراكات الطرف  مبادرة أمنية مصاغة وفق تصورات وترتيب / 
الطرف  باتجاهاألقوى وتتضمن توجساته و مشاغله األمنية 

و/أو التأييد  األضعف في الحلقة المستقبلة بحثا عن المشاركة
 والمساندة

 الرسالة

 قنوات متعددة دور عامل القوة

 القناة

 المستقبل
 عالقة تأثير/تأثر

  والمعلوماتية االتصاليةالقوة 
 .القوة اإلقتصادية 
 .القوة العسكرية 
 القوة السياسية و الدبلوماسية. 

 التغذية اإلسترجاعية
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      :ثانيا، الحوار األمني

ا:" حمادثة بني شخصني أو اكثر إلجياد الفرنسي كلمة حوار بأهن Larousseيعرف قاموس الروس  لغة         
فيقصد باحلوار اجلدال، ومضمونه تصحيح كالم، أو إظهار حجة، أو إثبات  .أما يف اللغة العربية ،1أرضية وفاق"

 واستعماالته، املصطلح توظيف بتعدد احلوار معىن يتعددو رد مفسدة من القول والرأي. بل  حق، أو دفع شبهة،
 طرفني وجود يستدعي وذلك ادلة،لمجا هي فاحملاورة ومنه حوارا، حماورة، حياور، حاور، :عند إمجاال تنتهي انهأ إال
 فكرة إىل يفضي منطقي تعليل إىل املوصل السليم للتفكري ةيطبيع صورة يف احلديث يتبادلون/يتبادالن أكثر، أو

حديث جيري بني ال، وهو ( مجعه حوارات، نقاش و جد.ففي قاموس املعاين ، جند أن حوار )اسم 2مشرتكة
 املوضوع حقيقة عن الغموض تزيل.هذه الفكرة 3فنقول حاور فالنا أي جاوبه وبادله الكالم شخصني أو اكثر،

  .احلوار حمل
 وتفاهم توافق أرضية إجياد بغية حرية، بكل آراءهم احلوار أطراف فيه يقدم عقلي نشاط فاحلوار وبالتايل        

 موضوع حول مسبقة بأفكار مزودون وهم احلوار جلسة إىل يأتون املتحاورين أن فيه شك ال ومما املتحاورين، بني
 حيدث حرية بكل األفكار تبادل بعد ولكن واحملاورة، للنقاش تطرح اليت األوىل األفكار هي تكون ما وكثريا احلوار،
 جتمع مثة ومن األخرى، طرافاأل واقرتاحات وحجج أراء مساع بعد األفكار، يف والتعديل الرتاجع من الكثري

 القبلية بنظرته طرف كل متسك لو مطلقا اتفاق حيصل لن وإال احلوار، هذا جر اء التوافق وأرضية احلقيقة أطراف
 4.عقيما احلوار موضوع صار وإال  ،احلوار موضوع حول

 املتبادل عرتافواال باحلوار مسبقا تؤمن أن احلوار أطراف كل على وجب كذلك، األمر يكون ال وحىت   
 الشروط من العديد وضع مت األساس، هذا وعلى مؤسسات، أو أفرادا كانوا سواء التكافؤ من قدر على بينهم

 :5، ومن بينها والتوافق النتائج مرجو يكون حىت للحوار والقواعد
 .املتحاورين بني املباشر االتصال -

                                                           
1 Larousse, Dictionnaire de Français, 2 eme Edition, France : Maury-Eurolivre, 2001, P.122. 

 لتوزيع السورية املؤسسة العربية ، سوريا: 21 العدد: السياسي، الفكر جملة ،" القيم ونظام والتواصل االختالف اإلشكاليات، مفهوم في الحوار "حممود، حيدر 2
 .219 ص. ، 2005 ، املطبوعات،

 ، على الرابط اإللكرتوين التايل: 01/03/2016:  االطالعمعجم املعاين، تاريخ   3
ar-http://www.almaany.com/ar/dict/ar 

 .120،ص.المرجع نفسه  4
 ،السياسي جملة الفكر ، " المثقف ومسؤولية الثقافة دور .إنسانية صورة نحت في ودوره الحضارة بناء في الثقافي الحوار مكانة " ،علي عرسان عقلة 5 

 .14-13ص. ص ، 2002 املطبوعات، لتوزيع السورية العربية املؤسسة ،سوريا: 16 العدد:

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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 .احلوار حمل املوضوع حتديد -
 .البعض بعضهال احلوار أطراف احرتام -
 .احلقيقة بتكامل اإلميان -
 .الرأي يف باالختالف واإلميان التحيز عدم -

 تكون ما أطراف،كثريا عدة بني تفاعلي ومسار عملية وحىت التفاوض هو من احلوار أيضا، فالتفاوض
 اتفاق لخال من املأمولة بالصورة حتقيقها يصعب/ميكن ال اليت األهداف من مجلة حتقيق إىل ترمي سياسية
 إىل اللجوء وبالتايل منفردا، أهدافه حتقيق يف األطراف من طرف عجز عن صريح تعبري فالتفاوض مشرتك،

 فصلها ميكن وال مشرتكة مصاحلهم بأن التفاوض عملية وفواعل أطراف جانب من ضمين اعرتاف وهو التفاوض،
 إىل واحلاجة الدعوة فإن Fred Charles Iklé يإيكل تشارلز فراد وحسب. 1انفرادية بصورة معاجلتها أو بعضها عن

 :2هي أسباب مخسة تستدعي التفاوض

 ."حمددة مدة" فيه حسم قد كان بالتفاوض املعنية األطراف بني قائم اتفاق توسيع يف الرغبة .1
 (.التطبيع عملية) سياسيتني وحدتني أو طرفني بني الدبلوماسية العالقات إعادة بغية .2
 .االتفاق أطراف بني وااللتزامات املسؤوليات توزيع بإعادة اهنةر  حالة تغيري يف الرغبة .3
 .جديدة أطراف واخنراط بالتحالف لتسمح سابقة اتفاقيات جتديد .4
 . البعض بعضهم وأهداف واهتمامات حاجات وإدراك معرفة إىل األطراف حاجة .5

 بغية معينة قضايا حول للتحاور أطراف عدة التقاء إىل الداعية الرئيسة األسباب تشكل هذه كانت فإذا
 إىل ولو األطراف جتمع نتيجة إىل املفاوضات وإيصال االتفاق بلوغ فإن شراكة، أو وفاق أرضية أو تسوية إجياد
 التنازل من شيئا يستدعي الذي األمر وهو الوسطى، احللول حول األحيان معظم يف تكون تفرقهم، وال حني

 يعطل أن شأنه من األخرية هبذه التفاوض أطراف من طرف كل متسك ألن املسبقة، والرؤى املواقف عن والرتاجع
 امشبه يرفقها انه إال سلفا، املعدة أجندته حتقيق يف طرف كل رغبة من الرغم على هذا.برمتها العملية ينسف أو

 كون التفاوض، استمرارية على حفاظا اآلخر البعض تأجيل أو والتنازل بعضها، حتقيق من ميكنه املناورة من
 .األطراف من طرف أي خيدم ال الراهن الوضع استمرار

                                                           
 .475 .ص ، 2008 لألحباث، اخلليج مركز :ديب لألحباث، اخلليج مركز : ترمجة ،الّدولية العالقات في األساسية اهيمالمف أوكاالهان، تريي و غريفثس مارتن  1
 .المرجع نفسه  2
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املتوسطي من الناحية االصطالحية، ذلك  –باحلوار األمين األطلسي فنعين أما من الناحية اإلصطالحية
واليت ظهر من  ،1994احلوار الذي مت إطالقه من طرف قيادة حلف مشال األطلسي عقب قمة بروكسل عام 

وقد انتهج احللف اسرتاتيجية جديدة  ي املخطط له من قبل وزارة اخلارجية األمريكية ،خالهلا املشروع الشرق أوسط
قائمة أساسا على مبدأ احلوار مع مخس دول من املنطقة العربية )مصر، األردن، موريتانيا، املغرب و تونس( 

د دول احلوار أين أصبح عد 2000لتلتحق اجلزائر عام  ،6+16باإلضافة إىل إسرائيل، والذي عرف حبوار 
 بعد عضوية التشيك، بولندا واجملر للحلف األطلسي. ،19+6+1

 عبارة كانت الباردة، احلرب ايةنه منذ املتوسط البحر غرب منطقة عرفتها اليت األمنية فاحلوارات وعليه،
 فوق خرىوأ تيةدوال طبيعة ذات الرمسية وغري الرمسية الفواعل من جمموعة بني حوار/تشاور/نقاش و لقاءات عن

 وبني رمسية، غري بصفة وأخرى رمسية، بصفة السياسية الوحدات بني وذلك تية،دوال غري طبيعة ذات قومية
 .أخرى جهة من األطلسي مشال حلف ومنظمة األوريب واالحتاد السياسية الوحدات

 تعطي فهي بأكمله، املتوسط البحر حوض هتم جمملها يف كانت وإن واملتنوعة املتعددة احلوارات هذه إن
 ألطراف استعراضا إن .جيواسرتاتيجية و أمنية حضارية، تارخيية، عديدة، العتبارات قصوى أمهية الغريب حوضه

 هذه أطراف بني والثقافية واملعيارية القيمية و احلضارية الفروقات بسهولة يظهر املتوسط، غرب يف األمنية احلوارات
 تزايد نزعة وأن الدول، بني العالقات يف يؤثر تباين فهو والنقاش، رللحوا مدعاة ذاته حد يف هذا كل احلوارات،

 قيم هناك والتباينات الفروقات هذه من بالرغم لكن ، 1املميزات هذه توظف املتبادل واالعتماد الدويل التعاون
 سانيةإن حضارية كقيمة الشامل مفهومه يف األمن أبرزها ولعل املنطقة، شعوب بني مشرتكة ومعايري حضارية
 .واألمم الشعوب كل تنشدها

 متميزا، وجيوسياسيا جغرافيا إقليما تتقاسم أطرافا مجعت املتوسط غربيف منطقة  األمنية فاحلوارات
 فرادى، مواجهتها الستحالة وإدراكها بالتعاون انهإميا أخرى،لكن يف وختتلف ديدته ومدركات حتديات يف وتشرتك
 أكثر التقارب صيغ وإجياد االختالف هوة لتضييق طبيعتها باختالف يةاألمن املسائل كل يف تتحاور جعلها

 .املشرتكة والتهديدات التحديات ملواجهة
 األطراف، كل من معلومة اختالف مساحة وجود من الرغم على املتوسط غرب يف احلوار فشركاء

 التهديدات مواجهة يف كةاملشرت  للمسؤوليات وإدراك وعي عن تنم مشرتكة، رؤى وإنضاج التكي ف على يعملون
 على للتعرف احلضارية، القيمة هذه من التنصل احلوار أطراف أمام فليس املتوسط، غرب فضاء يشهدها اليت

                                                           
 .212،ص.2010والتوزيع، للنشر قانة دار باتنة: ،الباردة الحرب ايةنه منذ الدولية العالقات في اإلستراتيجية التحوالت جنديل، الناصر عبد  1
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 ديداتته أمام البعض لبعضهم اماتتهواال اخلصومات صعود دون واحليلولة األفكار، وتبادل طرف كل مبادئ
 جيمع الذي األدىن احلد على تُبقي املشرتكة والقواسم القيم وتثمني اخلصوصيات فاحرتام .باطراد وتتوسع تتطور

 .1متكاملة ومسؤولية متبادل وأمن وثقة باحرتام وتتعايش تتعاون يفرقها، وال األطراف
اسرتاتيجية  متعددة، عاملية تداعيات الشيوعية وتراجع السوفييت االحتاد وتفكك الباردة احلرب لنهاية كان

 املتوسط األبيض البحر حوضومل يشكل  العامل، يف منطقة من أكثر يف وثقافية نيةوأم وسياسية واقتصادية
 "اخلدمات السلع، األفكار، األشخاص،" املختلفة التبادل عمليات يف كبرية سرعة العامل شهد وباملقابل ،االستثناء

 االحتياط تستوجب واألمن، والثقافة واالقتصاد الدويل النظام مستوى على جديدة عاملية ترتيبات بروز مثة ومن
 السياسي، اللمجا يف وثنائية األطراف متعددة حوارات من املتوسط منطقة ماشهدته وذلك واملشاركة،

 املصاحل حول والتصورات الرؤى لتحديد حمورية موضوعات تناولت واليت واالجتماعي، واألمين الثقايف االقتصادي،
 من ولعل املدين، اجملتمع ومؤسسات حكومية وغري حكومية منظماتو  سياسية وحدات املنطقة، دول بني املشرتكة

 شاملة.ال أبعاده يف األمن موضوع والنقاش بالدراسة املتناولة املواضيع أبرز
 التنسيق ،كان لزاما على الفواعل الدولية التوجه حنو مزيد منواالتصال التبادل وسرعة العوملة زمن ففي

 ضرورة، من أكثر احلوار دوافع أصبحت املشرتك، اإلقليم/ املنطقة يف طرافاأل خاصة بني ،والتعاون والتشاور
 وفق وتعاجل وترتب ختضع التهديدات/االنشغاالت هذه معظم كانت عندما الباردة، احلرب قبل ما فرتة بعكس

 واألمنية، والثقافية واالجتماعية السياسية األنظمة مستوى على احلاصلة التباينات لكن املعسكرين، قوى أجندات
 ،بعضها بالبعض األخر األطراف هذه التقاء من متنع مل الغريب املتوسط يف احلوار أطراف بني التهديد ومدركات

 حيقق أن البن اء احلوار عرب ساعية املنطقة، يف أمنية ديداتته إىل تتحول قد اليت التحديات خمتلف حول للتحاور
 متعدد تعاون لبعث املالئمة األرضية لتكون واستقرارها، أمنها سطاملتو  غرب وملنطقة وللمجموعة لنفسه طرف كل

 .املنطقة أمن ويدعم يساهم واألطراف األوجه
 والرأي الفكرة وحرية االختالف على تقوم اليت احلوار، شروط احرتام دون من يستمر أن لذلك ميكن وال  

 والقبول، باإلمجاع حتظى اليت احلقيقة عن ثللبح االختالف نقاط من االنطالق يكون بل اآلخر، الطرف واحرتام
 مساومة حمل واألمين والثقايف واالجتماعي واالقتصادي السياسي املستوى على احلاصلة التباينات تكون ال حىت
 حول مشرتكة تفاهم لقاعدة ويؤسس النتائج، منه وترجى وبتواصل يستمر أن للحوار ميكن حينها األطراف، بني

 :ومنها والقيم ملعايريوا املبادئ من مجلة

                                                           
 .15 .ص ،السابق المرجع علي، عرسان عقلة  1
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 واألمين، الثقايف ،، االجتماعياالقتصادي السياسي، لواقعه ذايت بنقد احلوار أطراف من طرف كل يقوم أن 
 اليت واحلوارات املتوسط غرب وكون الواقع، ذلك على بناء منه حيقق أن ميكن وما للحوار، رؤيته يبين وعليها
 مدركات يف وحىت ثقافيا اجتماعيا، اقتصاديا، سياسيا متباينة أطرافا مادائ ضمت الباردة، احلرب ايةنه منذ عرفها

 األمنية احلوارات العريب،كون املغرب دول املقصود هنا هي ")األضعف" احللقة على لزاما كان ،التهديد ألمنها
 حلف منظمةو  األوريب كاالحتاد  وتنظيما وتطورا قوة أكثر أطرافا ضمت املختلفة، صيغها ويف املتوسط غرب يف

 يف الرؤى منه تنطلق الذي األساس وهو حماوريها، ولواقع لواقعها اإلدراك متام مدركة تكون أن ( األطلسي مشال
 هذه به تأيت أن ميكن مبا وملتزمة قادرة تكون حىت ا،تهوخيارا رؤاها عن وترافع تدافع وأن احلوارات، خمتلف

 .أبعاده خمتلف يف املنشود أمنها حتقق نأ األطراف بقية تستطيع ال دوهنم فمن احلوارات،
 وعدم بالنقص شعور أي دون واسرتاتيجيا، وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا سياسيا احلقيقي حيزه يشغل أن يتوجب 

 احلوارات ترتقي حىت عنه، ويدافع يقدمه ما فله ثانويا، كان ولو ودوره ووزنه أمهيته على دليل فحضوره القدرة،
  .مشرتكة وقيم ومعايري مبادئ من عليه تقوم وما احلوار، أرضية حول والثقة االحرتام يعزز ازنا،تو  أكثر مستوى إىل

 لألمن وتؤسس تبعث املختلفة، أشكاهلا ويف املتوسط غرب منطقة عرفتها اليت املختلفة فاحلوارات وبالتايل
 قومية فوق إقليمية ومنظمات ياسيةالس الوحدات ألزمت متميزة، دولية ظروف وليدة فهي املنطقة، يف واالستقرار

 للسلم قواعد إلرساء والتعاون والتشاور التنسيق بضرورة منها إميانا احلوارات، هلذه بالتأسيس دولتية ال طبيعة ذات
 تعرفها اليت واملتنامية املختلفة التهديدات ملواجهة إمكانياته حسب كل املشاركة طريق عن والتعاون، واألمن

 واملخدرات السرية واهلجرة االقتصادية واجلرمية اإلرهاب كظاهرة الباردة، احلرب ايةنه منذ استفحلت واليت املنطقة،
  .والبيئة

 أي يستطيع وال متعات،لمجا و للدول عابرة فهي بعينه، جمتمعا أو دولة ختص تعد مل التهديدات فهذه
 التعاون يستوجب والتهديد اجلرمية افيةوجغر  هوية حتديد فصعوبة عنها، منأى يف تكون أن دولة أية أو جمتمع

 مجيع بني املتواصل فاحلوار وإحباطها، هلا بالتصدي الكفيلة واآلليات اخلطط ووضع ا،تهحملاصر والتنسيق والتشاور
 أمن ختدم ملموسة نتائج وحتقق والشراكة التعاون تعزز اليت املتبادلة، والثقة واليقظة االتصال بإبقاء كفيل األطراف

 .احلوارات هذه مواصلة على وتشجع املنطقة، رارواستق
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 المبحث الثاني: المدخل النظري للمتوسط الغربي: جدلية النظام اإلقليمي و المركب األمني

 المطلب األول: نظرية النظام اإلقليمي كإطار لتحليل السياسة اإلقليمية.

 أوال:  تعريف النظام اإلقليمي و معايير تحديده.
مفهوم حديث مل تشر  ح النظام االقليمي يف معناه العلمي، و كمستوى لتحليل العالقات الدولية،مصطل        

ن كان ميكن ارجاع جذوره يف الفكر السياسي املتعلق بالشؤون إ و ال يف الستينات و السبعينات،إاليه الدراسات 
وعات االساسية يف جمال التنظيم أحد املوض Regionalismأين كان مفهوم االقليمية  الدولية اىل زمن بعيد،

       Universalism versus Regionalismالدويل. و دار جدل طويل حول مامسي بالعاملية يف مواجهة االقليمية 

 .و ميكننا يف هذا االجتاه االعتماد على ما1و أي املنهجني ينبغي اتباعه لتنظيم اجملتمع الدويل وحفظ السلم الدويل
 يف تعريفه للنظام االقليمي بأنه يشمل أية كيان ذي خصوصية يف عضويته يف مقابل ذهب اليه ناصيف حيت

 الكيانات املفتوحة العضوية جلميع الدول )أي النظام الدويل(. 

و هنا ميكن مالحظة أن النظام االقليمي هو عربة عن جمال سياسي لتفاعل عدة دول تربطها روابط مميزة عن       
أو أو اقتصادية  د تلك الدول جعل ذلك التمايز مقننا يف عمليات سياسية حمددة عسكرية،وأحيانا تتقص، غريها
و هبذا قد يشمل النظام دوال متجاورة، مبعىن أن االقليمية تساوي ، و كلها يف آن واحدأبعضها  ثقافية، حىت

ط بالتضامن بني الدول ال منطقة جغرافية حمددة. و قد ال يشمل النظام دوال متجاورة،مبعىن أن االقليمية ترتب
. اذا تتأسس االقليمية على فكرة اقامة 2باجلوار اجلغرايف )كالروابط القومية، التارخيية، االقتصادية ، احلضارية...(

فإقامة نظام اقليمي  ،واستثمار مزايا املنطقة السياسية تنسيق بني عدة دول بقصد ضمانة مصاحلها املشرتكة،
 بات حمددة و تأسيس عالقات اقليمية مميزة، عالوة على توفر االرادة السياسية.يشرتط امكانات بناء ترتي

يف   Steven Speigelو ستيفن شبيغل  Louis Cantoriان النظرة اليت قدمها كل من لويس كنتوري          
لية حتليل ، تسمح لنا بعم The International Politics of Regionsدراستهما "السياسة الدولية لألقاليم" 

                                                           
ملزيد من .14، ص.2014بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، ، السياسية العربيةالنظام اإلقليمي العربي دراسة في العالقات علي الدين هالل و مجيل مطر،   1

 اإلقليمية أنظر يف : –التوضيح حول جدلية العاملية 
Ronald I.Yalem, Regionalism and world Order, Washington : Pubmic Affairs Press, 1985.Joseph 
S.Nye, International Regionalism; Readings, Boston: Mass:Little, Brown, 1968. L.Claude and Inis 
L. Claude, Jr. Swards into Plowshares: The Problems and Progress of International Organization, 
3rd ed., New York: Random House, 1971. 

 .51، ص.2010، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، اإلقليميةالقوى العالمية والتوازنات خضر عطوان،   2
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ىل جانب عملية املقارنة بني إ العالقات الدولية يف اطار اقليم مامن وجهة نظر التفاعالت بني دول االقليم،
اهنا تربز لنا خمتلف اشكال التغلغل  جانبىل إ املعاصرة منها والتارخيية، خر،االقاليم املوجودة بعضها مع اآل

. 1ليات املستخدمة على جانب مدى التغلغلليم واالساليب واآلاملمارس من طرف القوى الكربى اجتاه هذه االقا
( اجتاهات حول معيار تعريف 03عملية عرض الفكر املتعلق بتعريف النظم االقليمية جيعلنا منيز بني ثالث ) إن

، وجيعل من  Geographic Proximity Approachيركز على اعتبارات التقارب اجلغرايف  األول النظام االقليمي:
يركز على وجود عناصر التماثل بني الدول اليت  الثاني، و ذه االعتبارات أساس التمييز بني النظم االقليميةه

، أما  Homogeneity Approachتدخل يف نطاق اقليم ما من النواحي الثقافية /االجتماعية / االقتصادية 
املتشاهبة ال يشرتط بالضرورة ان تكون على  ينتقد االجتاهني السابقني، على أساس أن ادول املتجاورة،ف الثالث

    وأن العامل احليوي يف أي نظام اقليمي هو مدى وجود تفاعالت سياسية واقتصادية  عالقات وثيقة بيما بينها،
 .  Interaction Approachو اجتماعية بني الدول وبعضها البعض 

ال أن هناك ميال إ يف النظام االقليمي ومكوناته،يبدو أنه على الرغم من االختالفات املسجلة حول تعر         
 أهم عناصر النظام االقليمي هي: أنعاما لإلتفاق حول 

 ،توصلوا اىل أن  حىت أولئك الذين انطلقوا من معيار التفاعل، عندما يتعلق األمر مبنطقة جغرافية معينة
بني تلك غري املتجاورة، وأن  حجم التفاعالت بني الدول املتقاربة جغرافيا عدة ما يكون أكرب واكثر

الدول اليت تقع يف قارات متباعدة عادة ما تكون التفاعالت بينها حمدودة، اذا ما استثنينا الدول الكربى 
 .2اليت قد تتفاعل و بكثافة مع دول ومناطق بعيدة عنها إلعتبارات اسرتاتيجية عسكرية أو اقتصادية

 .يشتمل على ثالث دول على األقل 

                                                           
1 Louis J.Cantori and Steven Speigel, Te International Politics of Regions : A Comparative 
Approach, Englewood Cliffs, N.J.:Prentice-Hall,1970,P.80. 

 هذا الباب:  على دراسات كثرية مقدمة يف االعتماديف هذه النقطة بالذات ميكن   2
Bruce M.Russet, International Regions and International System : A Study in Political 
Ecology, Chicago: Rand McNally, 1967.; Michael Banks, “System Analysis and Study of 
Regions”, International Studies Quarterly, Vol.13,December,1969,PP.335-360; Wiliam Thompson, 
“The Regional Subsystem: A conceptual Explication and a Propositional Inventory”, 
International Studies Quarterly, Vol.17, March 1973, PP.89-119, and Richard A.Falk and Saul 
H.Mendloviz,eds., Regional Politics and World Order , San Fransisco : Freemen, 1973. 
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 ن وجود احدامها يربطه بالنظام أي من الدولتني العظميني بني الوحدات املكونة له، ذلك ال وجود أل
و نفوذا على النظام االقليمي، من أدول القمة الدولية قد متارس ضغوطا  أن الدويل مباشرة، واملقصود هنا

و أعضوا فيه  و لكنها ال تصبح و العسكرية مع دوله،أخالل شبكة العالقات والتفاعالت االقتصادية 
 أحد مكوناته.

  وحدات النظام االقليمي تدخل يف شبكة معقدة من التفاعالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية
وقواعد حركتها املنبثقة من هذه التفاعالت باستقالل عن  و اليت متتلك ديناميتها الذاتية، اخلاصة بالنظام،

يتضمن هذا بالطبع افرتاض االستقالل الكامل للتفاعالت  ال النظام الدويل، أو حىت نفوذ القوى الكربى،
فهذا ال ميكن تصوره يف ضرورة االتصاالت واملواصالت املعاصرة،  اليت جتري يف نظام اقليمي ما،

 واعتبارات االسرتاتيجية الدولية.

   هوية اقليمية،  تضيف الدراسات احلديثة املتخصصة عنصرا جديدا للنظم االقليمية، وهو ضرورة وجود          
و الوعي بالتقارب والتضامن بني اعضاء النظام، والتعامل مع العامل اخلارجي كوحدة، أو على األقل السعي 

 لتحقيق ذلك، ومن مؤشرات ذلك بروز مفهوم موحد للدفاع و األمن املشرتك. 

 : 1( جوانب هامة06خالل ستة )فالنظم االقليمية ميكن تناوهلا من  Gavin Boydبالنسبة لـغافن بويد          

االجتماع السياسي و الثقافة السياسية )يتضمنان منط املعتقدات، القيم السياسية السائدة يف  (1
 و أساليب التنشئة ، وكذا درجة التضامن / الصراع القائمة يف هذا اجملال. االقليم 

 ياسية املتوفرة.علم النفس السياسي، البحث يف معتقدات النخب احلاكمة و املهارات الس (2
 أبنية السلطات و التأثري، وتتضمن دراسة احلكومات، االحزاب، و مجاعات املصاحل.  (3
 عالقات اإلعتماد املتبادل بني أعضاء النظام و مع الدول اخلارجية عنه واليت تؤثر على النظام. (4
 املؤسسات االقليمية و شرعيتها و مدى فاعليتها. (5
 اء الدول األخرى.السياسات اخلارجية االقليمية از  (6

النظام االقليمي يظل قطعة مميزة يف احمليط الدويل، فإمكانات معظم قواه تندرج يف اطار القدرة  أنكما         
 عسكريا، –وخارج دائرة اإلطار االقليمي سيكون تفاعلها إما غري فاعل سياسيا قليمي مكثفإعلى خوض تفاعل 

                                                           
1 Gavin Boyd, ‘’ The Conceptual Study of International  Regions “, in: Wemer J.Feld and Gavin 
Boyd, ed., Comparative Regional Systems, New York : Pergamon Press,1980, PP.3-4. 
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و بعبارة أخرى ان  اسية لتلك الدول واضحة يف اجملال مابعد اإلقليمي،أو غري جمدي اقتصاديا، فالالفعالية السي
 اجملال اإلقليمي هو اطار الرتكيز اهلادف لسياسات )استثمار املوارد واإلمكانات( القوى اإلقليمية.

، النظام الدويل حيوي عدة نظم اقليمية تؤثر يف بعضها البعض أن إىلإىل جانب ذلك البد من اإلشارة         
جنوب أسيا، غرب أسيا مثال. كما أن القوى  كما هو احلال يف نظم شرق أسيا، وتؤثر على النظام الدويل ككل،

الكربى تعتمد يف تقرير جانب من توازناهتا العاملية على األنظمة اإلقليمية، فهي تعمد اىل جعل تلك النظم تابعة 
ة التأثري والتأثر املوجودة بني النظام الدويل والنظام اإلقليمي عالقإن  .1هلا، أو حميدة يف عالقات القوة اليت تبديها

 ميكن ارجاعها إىل املتغريات التالية: 

والعاملية منها خاصة، وترتبط هذه األمهية بعناصر القوة اليت ميلكها اإلقليم  أمهية اإلقليم يف التوازنات الدولية، . أ
 يف عملية التكوين العاملي و ليس اإلقليمي فحسب. شرق أسيا مؤثرانو  يف النظام الدويل، فإقليم أوربا،

وهذا ما جيعل  فاهلند وباكستان مثال يرتبطان بالقوى الكربى، ارتباط اإلقليم )كأطراف( بالتوازن العاملي، . ب
 .2جنوب أسيا إقليما مهما يف التوازن الدويل للقوى الكربى

 ىلد التجانس أو التوافق زاد ميل النظام اإلقليمي إدرجة التنافس أو التوافق يف السياسات االقليمية، فكلما زا . ت
التشكل ككتلة للتأثري يف السياسة الدولية، وعكسه صحيح أيضا، حيث يكون النظام اإلقليمي جماال 

 لتصريف السياسة الدولية للقوى الكربى.

كانات الدول االقليمية يف أي نظام اقليمي يوجد نظام للتوازن يف الغالب، وتوجد سياسات للتوازن، فام         
خمتلفة بالضرورة كنتيجة لتوافر أو عدم توفر املوارد ونوعية القدرة على استثمارها، التجربة التارخيية، اخلصوصية 

 ة متعددة ال خترج عن األمناط التالية:مالقومية، األدوار السياسية...، وهو ما يولد أنظ

ة، كما أن دو املمارسات وعالقات القوة للدول األخرى تكون حمد: وهنا يالحظ أن القيم نظاما اقليميا مركزيا.1
يرتقي دورها االقليمي اال اذا ارتبطت  أنحيث أن الدول الصغرية ال يتوقع  عة،طأدوارها السياسية تكون متق

                                                           
 .25، ص.1997، بنغازي: جامعة قاريونس، أزمة النظام اإلقليمي العربيأمحد نبوس،   1
 ميكن مالحظة هذا االهتمام بإقليم جنوب شرق أسيا يف العديد من الدراسات التطبيقية ، واليت جند أمهها يف :  2

Michael Brecher, ‘’ International Relations and Asian Studies : The Subordinate State System 
of Soutern of Asia ‘’, World Politics,Vol.15, No.02,January 1963, PP.213-235; Donald S.Hellman , 
“The Emergence of East Asian International Sub-System”, International Studies Quarterly, 
Vol.31, Octobre 1969,PP.421-434. 
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ي يلزمها بالنظام الدويل بعالقات تبعية )محاية( مبا يضمن هلا وجود مظلة محاية النظام الدويل هلا. و هو األمر الذ
 بأداء أدوار و سياسات اقليمية حمددة األبعاد.

،  وهنا تكون القيادة موزعة نسبيا بني قوتني، وهو األمر الذي جيعل نظاما اقليميا تتواجد فيه قوتان اقليميتان.2
لدول الكفة األخرى لنظام التوازن مستقرة عند وجود اكثر من دور، و من سلوكيات اقليمية متوقعة، وهنا تتمتع ا

 الصغرى هبامش حركة سياسية ملحوظ.

وهو األمر الذي جيعل  د لألدوار السياسية القابلة للتوقع،هنا ال وجود لشكل حمدنظام اقليمي متعدد القوى، .3
غري متجانس و متمايز بشكل واضح يف البيئة الدولية، طاملا أن امكانيات كل هذا النمط من النظام االقليمي 

 األخرى، مما جيعلها غري فاعلة لالستخدام خارج املنظومة االقليمية. أطرافه تكبح احداها

 ، فإن أي نظام اقليمي ميكن تناوله من عدة جوانب أمهها:علي الدين هالل و مجيل مطربالنسبة لكل من       

دول ويقصد به بصفة خاصة مسات النظم السياسية / االقتصادية/االجتماعية لل.الخصائص البنيوية للنظام: أ
فالتكامل يف أي نظام كثريا ما يتوقف على درجة  ومدى وجود تقارب أو متاثل بينها، املكونة للنظام االقليمي،

اجتماعي ) اللغة، الدين، الثقافة،  متاسك على مجيع املستويات، الوحدات املكونة له، بني  Cohesionالتماسك 
ادي، التكامل بني االنظمة، السياسات االقتصادية(، االقليمي شرتك(، اقتصادي ) املوارد االقتصملالتاريخ، الرتاث ا

 ) وجود مؤسسات اقليمية فعالة، السلوك الدويل ألعضاء النظام، كيفية التصويت يف املنظمات الدولية(.

: مستوى القوة املوجودة والسائدة بني الوحدات املكونة ب. نمط االمكانات أو مستوى القوة في النظام
نه يوجد شكل من أأو  م أن هناك تراتبية يف توزيع القوة،أ يوجد توازن للقوة بني هذه الوحدات،للنظام، وهل 

 و اكثر على ريادة االقليم.أ االستقطاب بني دولتني،

و سياسات   يقصد هبا طبيعة العالقات املتداخلة بني أعضاء النظام االقليمي،. نمط السياسات والتحالفات: ج
خرى، و التحالفات اليت تدخلها يف اطار النظام ، وهذا املوضوع يثري عدة نقاط مثل منط ألكل دولة اجتاه الدول ا

القضايا اخلالفية )ذات طبيعة اقتصادية / سياسية / ايديولوجية (، وكذا ممارسة  العالقات )تعاونية / صراعية( ،
يها، ومدى استقرارها أو تغري هذه السياسات وشكل التحالفات اليت تقوم بني الدول، واألسس اليت تستند ال

وهل يوجد منط متكرر هلذه التحالفات ) هل تتسم باملرونة، التغري من مرحل ألخرى، تتسم باالستقطاب  أطرافها،
 و التمركز(.
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كون النظام ال يعيش يف فراغ، ولكن يف اطار سياسي دويل له حمدداته و قيوده، وهنا : النظام االقليمي د.بيئة
وأطرافه من ناحيه، والدول اهلامشية من جهة أخرى  Core Stares املركز / قلب النظام جيب التمييز بني

Periphery States  من ناحية أخرى، مث نظام التغلغل / التدخلPenetrative Intrusive System  من ناحية
 ثالثة.

سـية يف النظــام االقليمـي، كمــا يشــري إىل تلـك الــدول الـيت متثــل حمـور التفــاعالت السيا  ه.مفهـوم المركــز )القلـب(:
وحتدد من خالل ذلك طبيعـة املنـاا السياسـي السـائد يف النظـام،  تشارك يف اجلزء االكثر كثافة من هذه التفاعالت،

ولكنهـــا ال تـــدخل يف تفـــاعالت مكثفـــة مـــع بقيـــة دول  أمـــا الـــدول االطـــراف فهـــي تلـــك الـــدول االعضـــاء يف النظـــام،
    اســية، أمــا دول اهلــامش فيقصــد هبــا تلــك الــدول الــيت تعــيش علــى هــامش النظــام، النظــام العتبــارات جغرافيــة أو سي

والتضـامن  و هي قريبة اليه جغرافيا، و لكنها ال تنتمي اليه. املالحـظ هـو أن دول القلـب أو املركـز تتجـه اىل التشـابه
 فيما بينها، بينما تتجه دول اهلامش اىل االختالف.

الذي حاول وضع مناذج نظرية للنظام  M.Kaplanمورتون كابالن لـ  املسامهة املتميزة ال بد من االشارة اىل         
. و قد اعترب  1الدويل، وحماولته هي اسهام يف طرق بناء نظرية أي اهنا مقدمة نظرية لنظرية يف السياسة الدولية

      ن اجل استمرار النظام، كابالن أن سلوك االشخاص الدوليني حتدده عدد من القواعد اليت يقبل هبا هؤالء م
الحظ هنا أن كابالن نفسه ملو هذا ما يدفعه اىل األخذ مببدأ التوازن بني القوى و الذي يتبدل حسب املعطيات، ا

رفض فكرة "حالة الفوضى" اليت كثريا ما اعتمدت عليها "الواقعية" معتربا أن النظام العاملي هتمني عليه حالة من 
 بدأ التوازن هو وسيلة بيد هذا النظام من اجل بقاءه واستمراره.اإلستقرار النسيب، وم

ىل إوهنا غالبا ما يتم االشارة  صحيح أن مفهوم النظام االقليمي نشأ يف فرتة الستينات والسبعينات،         
 اسهامني بارزين، ومها:

    جديد حيفظ السلم واالستقرار،  ىل بناء نظام دويلإ، اإلقليمية كمدرسة نشأت ملواجهة العاملية اليت دعت أوال
ن عملية بناء التجمعات االقليمية هي الوسيلة األفضل و االكثر عمليا للحفاظ أو هنا اعترب اصحاب االقليمية 

دعاة العاملية قد دعوا اىل اقامة حكومة عاملية جتمع مجيع الدول كأفضل  أنعلى األمن و السلم الدوليني، يف حني 
 رار و منع احلروب.وسيلة حلفظ االستق

                                                           
 .58، ص.1979اجلزء األول،  والنشر،دار الكتاب للطباعة  بغداد:، العالقات الدوليةكاظم هاشم نعمة،    1



57 
 

من ىل دراسات التكامل لكافة فروعها وخاصة التكامل االقتصادي.إميكن ارجاع مفهوم النظام االقليمي ، ثانيا
وهو الذي يفسر  يف النظام الدويل، Discontinuitiesمنوذج االنقطاع  Oran Youngجانب أخر يقدم اوران يونغ 

امناط التأثري الكونية واالقليمية يقسم  أنويظهر هذا النموذج كيف  .1املعطيات العملية لقيام النظم االقليمية
    خر باإلنقطاع.بعضها بالتطابق و البعض اآل

ما زاد من أمهية مفهوم النظام االقليمي كأداة حتليل سياسية، هو حدوث  أنايضا  Young كما يرى يونغ       
حور على املستوى الدويل مما مسح لكل منطقة أن احداث مت إىلمستجدات يف غياب حرب دولية عاملية تؤدي 

ن اندثار القوة بشكل تدرجيي يف النظام الدويل بالرغم من حمافظة القوتني أ و تتطور بشكل أو بأخر خصوصياهتا،
وقيام أو اعادة احياء قوى كربى وقوى اقليمية و ازدياد عدد الدول  على نفوذمها الكبري، –سابقا  –العظميني 

بشكل كبري، خاصة يف افريقيا و أسيا، و ازدياد مستوى الوعي السياسي الذي يتخطى أحيانا حدود  املستقلة
 الدولة اىل حدود املنطقة، وأخريا قيام نزاعات جديدة ال عالقة للقوتني بإنشائها.

 النظام اإلقليمي كمستوى للتحليل في العالقات الدولية.  ثانيا،

بتوجهات فكرية يف أدبيات  مي يف منتصف القرن املاضي ارتبطام االقليان احلديث عن مفهوم النظ        
 :2العالقات الدولية لعل أبرزها

واليت ميكن اعتبارها نشأت ملواجهة فكرة العاملية حيث دعا أنصار اإلقليمية اىل بناء جتمعات  . مدرسة اإلقليمية:أ
مقابل دعوة أصحاب املدرسة العاملية إىل اقامة  ،ولينيتكون مبثابة الوسيلة فعالية للحفاظ على األمن و السلم الد

 حكومة عاملية تضم مجيع الدول حلفظ االستقرار و منع احلروب.

حيث كان ملنظري الوظيفية وخاصة الوظيفية اجلديدة  و يرتكز دورها يف عجلة اإلقليمية، . مدرسة التكامل:ب
 إلقليمي.اسهامات كبرية يف دفع التكامل الوظيفي على املستوى ا

    ، حيث أن ظهور أي تشابه أو تباين يف امناط العالقات . مدرسة النظم و مساهمتها في ابراز البيئة الدوليةج
 و انواع املصاحل بني االطار الكوين واألطر االقليمية املختلفة يؤدي إىل نشأة النظام اإلقليمي.

                                                           
1 Oran Young, “Political Discontinuities in international system”, World Politics, vol.20, N.3, 
1968, PP.369-392. 

 .55، ص.1985، لبنان: دار الكتاب العريب، القات الدوليةالنظرية في العناصيف حيت،    2
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رت مدرسة اإلقليمية مناهج حتليلها لتقدم هرة العوملة طو  املالحظ أنه بعد هناية احلرب الباردة وتنامي ظا        
منوذجا جديدا يقوم على حبث التفاعالت داخل النظام االقليمي ضمن رقعة جغرافية هلا خضائص مشرتكة، و هذا 

و ميثل التعاون األمين جزءا هاما يف  ،ما عرف بـ" االقليمية اجلديدة" اليت وضعت أطرا جديدة للتعاون اإلقليمي
أن هناك  Steven Speigelو ستيفن شبيغل  Louis J.Cantoriكل من لويس كانتوري  رأى.1هذه الظاهرة الشاملة

 :2وهي  ( أسباب أدت اىل اعتماد مفهوم النظام الدويل االقليمي كأداة حتليل يف السياسة الدولية،06ستة )

من حيث تقدميه مستوى متوسط للتحليل، بني  املفهوم يساهم يف عملية تعميق عملية دراسة العالقات الدولية،. أ
 املستوى الدويل و مستوى الوحدات / األطراف يف النظام الدويل.

بإمكان املفهوم املساعدة على تصحيح رؤية بعض الباحثني و الدارسني الذين يتعاملون مع خمتلف األحداث . ب
الدويل بشكل عام، حبيث يتم تغييب عوامل عديدة من منظور النظام املهمني )القوتني العظمتني سابقا( أو النظام 

هناك احداث كثرية  أنهامة تتعلق بطبيعة وخصوصيات احلدث/الظاهرة السياسية على املستوى االقليمي. حيث 
عوامل ما  أوبل هي نتاج عوامل اقليمية  مستوى النظام املهيمن، أواملستوى الدويل  إىلال ميكن ارجاع اسباهبا 

 دون اقليمية.

يساعد مفهوم النظام االقليمي املتهمني بدراسة الدول على توسيع جمال دراساهتم لتشمل السمات املشرتكة بني .ج
جانب ذلك املفهوم املختصني بالشؤون الدولية  إىلالدول على املستوى االقليمي يف مناطق ختصصهم، ويساعد 

 لزيادة معلوماهتم عن خصوصيات كل منطقة و مساهتا اهلامة.

 ساعد يف عملية القيام بالدراسات املقارنة لسياسات الدول، على املستوى الدويل و االقليمي.ي.د

يساعد على استخراج مسات التشابه و التمايز بينهما، ويف الدراسة  يف عملية املقارنة بني منطقتني خمتلفني،. ه
 ص املميزة للمنطقة املدروسة.املقارنة للمنطقة ذاهتا يف فرتتني تارخييتني خمتلفتني إلستنباط اخلصائ

                                                           
1 Hettne and A.Inotai, The New Regionalism : Implications for Global Developement and 
International Security, NU World Institute for Development Economics Research, 1994 , P.55. 

 ، عن:55،  ص.ابق الذكرالمرجع السناصيف حيت،   22
Louis J.Cantori and Steven Speigel, The International Politics of Regions: A Comparative 
Approach, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall,1970. 
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     يف عملية دراسة التفاعل القائم بني املستويات املختلفة يف النظام الدويل، كالتفاعل مثال بني النظام املهيمن.ز
 و نظام اقليمي معني. 

 ( وظائف أساسية، وهي :04النظام االقليمي يقوم بأربعة )أن  إىلميكن االشارة          

ويتوقف أداء هذه الوظيفة  ،و تتصل هذه الوظيفة بالكفاءة الفنية ملؤسسات النظام االقليمي :.وظيفة التكيفأ
على استعداد أطراف النظام بالتنازل عن بعض صفات السيادة يف عالقاهتم املتبادلة هبدف السيطرة على 

 الصراعات و املنافسات بينهم.

      ن طريق تدعيم الصالت بني اطرافه على املستوى الرمسي: و يقوم هبا النظام االقليمي ع. الوظيفة التكامليةب
 و غري الرمسي، حبيث تصبح املوارد اليت تتحرك وفقا لقواعد خاصة بكل طرف أو وحدة من وحدات هذا النظام.

وتتعلق هذه الوظيفة مبجموعة القيم  هي موطن عالقات القوة بينه وبني البيئة الدولية، . الحماية و األمن:ج
اسية اخلاصة باإلقليمية، واليت تفرتض دفاع أطراف النظام االقليمي عن بعضها البعض ازاء أي هتديد االس

 منطقة حضارية ال أكثر. أوجمرد مجاعة ثقافية  إىلال سيتحول هذا النظام إ خارجي، و

الدول  أنذلك تفرقها،  أوهي وظيفة يتم من خالهلا توحيد أطراف النظام االقليمي . وظيفة تحقيق األهداف: د
ا نتتحقق اهدافها على حنو افضل من خالل التعاون، و ه أنتدخل يف ترتيبات اقليمية بإرادهتا عندما تتوقع 

له مصلحة مؤكدة يف هذا  أنتكمن قدرة النظام على التوفيق، وبناء الرتاضي بني كل اطرافه، حبيث يرى كل طرف 
 .1ي يتطور تبعا لدرجة نضوج عملية بناء االمجاع داخلهاالساس، فإن النظام االقليم ااالرتباط، وعلى هذ

 اإلقليمي البد من توفر جمموعة من الشروط تتباين من مفكر آلخر، وتتمثل فيما يلي:  ملتحديد النظا        

 البعض يركز على شرط التقارب اجلغرايف النظمGeographic proximity  . كأساس لتمييز اإلقليمية 

  على وجود عناصر التماثل البعض اآلخر يركزHemogenity  بني الدول اليت تدخل يف نطاق إقليم ما من
 أو االقتصادية . أو االجتماعية، النواحي الثقافية،

                                                           
، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف العلوم ج الثانيةعلى النظام العربي في ضوء حرب الخلي أثرهاالمتغيرات الدولية الجديدة و عبد السالم الغنامي،   1

 .77-75، ص ص.1999السياسية، جامعة اجلزائر، معهد العلوم السياسية والعالقات الدولية، 
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  اجتاه آخر يرى أن الدول املتجاورة أو املتشاهبة ال يشرتط بالضرورة أن تكون على عالقات وثيقة تفاعلية
Interactions  دد يف أي نظام إقليمي هو مدى وجود تفاعالت بني الدول و بعضها فالعمل احمل ،فيما بينها

                                                                      .البعض 

 حتديد وجود النظام اإلقليمي يستند إىل جمموعة معايري أساسية :  أن كما         

اليت بدورها تشكل أساس التمييز بني النظم اإلقليمية  ،وار اإلقليميإقليم جغرايف حمدد ترتكز عليه عالقات اجل-1
فالدول املتقاربة جغرافيا أكثر تفاعال بغض النظر عن الدول الكربى اليت تتجاوز هذه الفرضية العتبارات  ،

 و هو ما برز يف منوذج اإلقليمية اجلديدة. اسرتاتيجية عسكرية اقتصادية،

 يم يشكل حالة متميزة عن النظام العاملي .اعرتاف عاملي بأن اإلقل-2

 وجود عناصر مشرتكة ثقافية و اجتماعية و اقتصادية حتدد الشعور هبوية االنتماء اإلقليمي .-3

وجود تفاعالت سياسية و اقتصادية و ثقافية و اجتماعية و معلوماتية بني دول اإلقليم يتحدد يف ضوءها -4
وهذا ال ينفي  هاهتا، على أن يتم ذلك باستقاللية عن ضغوطات النظام الدويل،املصاحل اإلقليمية املشرتكة و اجتا

 التفاعل بني هذا األخري و النظام اإلقليمي . 

أنه ينظر إىل األقاليم طبقا لشروط غري  Mansfield  مانسفيلدو   Milnerيالحظ  كل من ميلنر             
رتاك يف نفس العالقات الثقافية و اللغوية و السياسية واالقتصادية ال جغرافية بصفة متزايدة، فالقرب املادي أو االش

و أدلر  Crawford كراوفورد  كل منأما  .Regionness 1 ميكن اعتبارها ملدة طويلة شروط كافية خللق األقلمة
Adler  اجلغرايفيربران أن األقاليم هي ليست تصور قائم على شرط التقارب  Geographic contiguity كن ل

والتفاعالت فيما بني الدول  و كذا االقتصادية، الثقافية، السياسية، باالعتماد على شروط املقاصد االجتماعية،
زيادة على ذلك برز أو منى اجتاه يرى أن األقاليم تقوم  إذاليت غالبا وليس دائما تتواجد بنفس الفضاء اجلغرايف.

 .2وهذا االجتاه تطور مع منظري النظرية البنائية  يات اجلماعية،ميكن أن تعرب األقاليم عن اهلو على شروط تصورية 

                                                           
1 Edward D.Mansfield and Helen V.Milner, “The wave of Regionalism”, International Organization, 
Vol.53, No.03, Summer, 1999, PP.589-627. 
2 Emanuel Adler and Beverly Crawford, “Constructing a Mediterranean Region : A Cultural 
Approach”, Paper presented at the conference on “The Convergence of Civilizations? Constructing a 
Mediterranean Region” , Arrabida Monastery, Fundaçao Oriente, Lisboa, Portugal, June 6-9, 2002.  
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وهي ما يسميها  أن هناك متغريات يتميز هبا النظام اإلقليمي،فهو يرى محد فؤاد رسالن أما بالنسبة أل         
النظم  كما أن كافة مجيل مطر و علي الدين هالل جوانب النظام اإلقليمي استنادا إىل نظرية النظم الدولية،

      أبعاد من خالهلا يتم فهم وحتليل خمتلف التفاعالت الداخلية و اخلارجية  (05)اإلقليمية تشمل على مخسة 
 :  1و هي

اجلغرايف ،  قد ال تقتصر على أطراف اإلقليم باملعىن وهي القوى الفاعلة يف املنطقة،: Units وحدات النظام .1
 م .رغم أهنا تظل األعضاء األساسية يف اإلقلي

ذ أمناطا أو مناذج سلوكية خمتلفة وهو يتخ التفاعل بني وحدات النظام،:  Interactions التفاعل .2
   أي مسات النظم السياسية واالقتصادية  إضافة إىل اخلصائص البنيوية للنظام، )صراع/تعاون( وفق قواعد معينة،

 ينها .ومدى وجود متاثل أو تقارب ب و االجتماعية للدول املكونة للنظام،

 وهو البيئة احمليطة اليت تشمل على العوامل احملددة واملناا العام، الوسط اإلقليمي،:  Environment الوسط .3
الذي مييز العالقات اإلقليمية، فكل نظام إال وله بيئته اليت يتفاعل يف إطارها والنظام اإلقليمي له إطار سياسي 

  قلب النظام وأطرافه و الدول اهلامشية مث نظام التغلغل.         وهنا جيب التمييز بني دويل له حمدداته وقيوده،

       و حتدد طبيعته وهي اخلطوط اليت متيز نظام إقليمي عن النظم األخرى، : Boundaries محدود النظا  .4
 و أطرافه .                 

أي منط االمكانات  النظام،و يعرب عن خصائص ومكونات القوة و التأثري داخل  :Structure هيكل النظام .5
أي هل يوجد توازن  ،ما يعين مستوى القوة السائدة بني الوحدات املكونة للنظام أو مستوى القوة يف النظام،

أم يوجد نوع من الرتاتبية يف توزيع القوة؟ أم أنه  هناك شكل من االستقطاب بني  للقوة بني هذه الوحدات؟
لك هناك ثالث عناصر من القوة ممثلة يف العناصر املادية ، ذلتحديد  دوليتني أو أكثر على قيادة النظام؟و

 العناصر العسكرية ، و العناصر النفسية .

 

 

                                                           
 .1986، القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، نظرية الصراع الدولي : دراسة في تطور األسرة الدولية المعاصرةأمحد فؤاد رسالن،   1



62 
 

 ختضع تفاعالت النظام اإلقليمي جملموعة من احملددات ميكن توضيحها من خالل مايلي:               

و هي  الت النظام اإلقليمي بناءا على هيكليته،تتحدد تفاع: هيكلية النظام اإلقليمي و خصائصه البنائية أوال: 
وهنا يقسم كانتوري وشبيغل  تشري إىل عدد الفواعل وقدراهتا و تباين أدوارها أو املستويات اليت يتكون منها النظام،

 النظام اإلقليمي إىل ثالث قطاعات رئيسية هي:  

ديفيد  و قد حددها  الرئيسية يف النظام،يضم الفواعل  :The core sector  أ. القطاع المحوري أو المركزي
، أو املتطلع إىل اهليمنة Regional hegemonosاملهيمن اإلقليمي  األول هو يف ثالثة أنواع: David Myersمايرز 

Aspiring hegemonos وهي دولة أو دول متتلك أو يف طريقها المتالك قوة كافية للسيطرة على النظام اإلقليمي ،
هي دول متتلك قوة كافية للمساومة بفاعلية مع الدولة املهيمنة أو الطاحمة لذلك، و  Bargainerساوم املوالثاين هو 

الفاعل الذي يوازن بني الفاعلني  Balancer املوازن، أما الثالث فيتمثل يف ميكن أن يوجد أكثر من مساوم
            ن الطرفني اآلخرين.وعدم احنيازه ألي م هذا الطرف، يتوقف توازن النظام على قوة  السابقني،

غل و كانتوري يف حتديده على عامل يركز كل من شبي : The peripheral sectorالقطاع الطرفي . ب
وكل ما يربطها بالنظام هو الرتابط  ا القطاع أقل جتانسا من دول القطاع السابق،ذإذ تكون دول ه التجانس،
     أما بريسون فيحددها من خالل تفاعلها يف حاالت النزاع ل القوة،يف حني يركز ديفيد مايرز على عام اجلغرايف،

       .و املشاركة و املساعدة

 أي مدى التشابه يف خصائص كما تتحدد هيكلية النظام من خالل طبيعة ومستوى التماسك          
ويقصد هبا القدرة املتاحة أو  قليمي،اإلإضافة إىل بنية القوة للنظام  ها،الكيانات السياسية،و درجة التفاعل فيما بين

فتوزيع القوة داخل  القوة مادية أو معنوية، قد تكون و احملتملة لدولة ما على صنع القررات اليت حتقق مصاحلها،
توزيع القوة يؤثر مباشرة على درجة االستقرار فشكل  هيكليته وأمناط تفاعالته، النظام اإلقليمي تساهم يف تشكيل

 عة الصراع داخل النظام اإلقليمي.السياسي و طبي

:أي اخلصائص العامة اليت يتميز هبا النظام و فواعله، من صفات مثل مدى امتداد طبيعة النظام اإلقليميثانيا: 
    وطبيعة االتصاالت داخل النظام من حيث الكثافة  و عالقات األطراف األخرى مع الوضع، املهيمن اإلقليمي،

و أنواعها  وطبيعة التهديدات من حيث مصادرها، اهم يف ترسيخ عالقات التعاون واحلوار،فزيادهتا تس و السيولة،
 و درجاهتا .                                                         
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يشري إىل وهو  :له دور بارز يف تفاعالت النظم اإلقليمية،Intrusive system نظام التغلغل أو التدخل: ثالثا
 ، اليت قد يفوق أحيانا تأثريها تأثري أي دولة أخرى ضمن اإلقليم قوى اخلارجية يف شؤون النظام اإلقليمي،تدخل ال

ثالثة مداخل تفسر دوافع تدخل القوى اخلارجية، وهي كأن تكون لديها مصاحل  Wriggins رجينزو قد حدد 
أو تلبية لرغبة أحد أطراف اإلقليم يف  ة،أو تربطها عالقة مع أحد أطرافه، أو دوافع تنافسي حيوية يف اإلقليم،

 .                                                                                             1التدخل ملوازنة قوة داخلية تسعى للسيطرة و التدخل يف الشؤون الداخلية

قد تكون ناجتة عن أثر التغري يف قوة الدولة  على  حيدث داخل النظام اإلقليمي أمناط تفاعلية خمتلفة،        
أربعة أمناط  "نظرية حتول القوة" وهنا افرتض أورجانسكي من خالل نظريته االستقرار السياسي داخل النظام،

     دولة قوية و غري راضية، دولة ضعيفة  وهي دولة قوية و راضية، ،يتوقف على تفاعلها استقرار النظام من عدمه،
           قد تنتج األمناط التفاعلية بناءا على توزيع القوة، من حيث الرتكز دولة ضعيفة و غري راضية.  ية،و راض

 التايل يوضح ذلك.  الشكلو  و طبيعة استخدام القوة من حيث التكافل و عدم التكافل، و االنتشار،

 وةالعالقة بين درجة تركز القوة و طبيعة عالقات الق :  03رقم   شكل  

  

                                              

    

    

 

  

 William Howard Wriggins, Dynamics of Regional Politics: Four Systems on the Indianالمصدر: 

.Columbia University Press, 1992 ,Ocean Rim 

                                                           
1 William Howard Wriggins, Dynamics of Regional Politics: Four Systems on the Indian Ocean 
Rim, Columbia University Press, 1992,P.35. 
 

 منط قيادة منط مشاركة

 منط هتديد منط تنافس

 طبيعة عالقة القوة منخفضة مرتفعة

 تكافلية

 غير تكافلية  

 درجة تركز القوة

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+Howard+Wriggins%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+Howard+Wriggins%22
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أن التغري يف هيكلية النظام تنتج أمناط تفاعلية أخرى من حيث تأثريها على وظائف اىل جانب ذلك يبني        
و هي ختتلف باختالف بنية النظام  التكيف، رعية،الش التنمية، األمن، ه األخرية يف التكامل،ذوتتمثل ه النظام،

 من تعددي إىل ثنائي إىل أحادي.                                                                               

أن األنظمة   People, States and Fear يف كتابه" الشعب، الدول و اخلوف"  Barry Buzan يرى بوزان        
 قليمية تتكون من عنصرين أساسيني :اإل

 . توزيع القدرات بني الفواعل املركزية.  1

م اإلقليمي، أقصى النظا و من خالل هذا النسيج ترتاوح التفاعالت بني أعضاء  : و العداوة  نسيج الصداقة .2
                                                                       .The spectrum of relationsطيف العالقات  كانتوري و شبيغلو هو ما أمساه   وأقصى صداقة، عداوة

والتوازن داخل النظام اإلقليمي  كما أن نوع التوازن داخل النظام اإلقليمي حيدد طبيعة تفاعالته الداخلية،        
إضافة إىل األمناط  وى اخلارجية،ليمتد إىل توازن الق إىل السعي لتوازن إقليمي، يتنوع من سعي لتوازن داخلي،

      اليت تلعب دورا بارزا يف حتديد تفاعالته.                                                                                       التعاونية و الصراعية بني أطراف النظام اإلقليمي،

     خاصة مع تطور ظاهرة اإلقليمية  حوظ بعد احلرب الباردة،إن حتليل النظم اإلقليمية تطور بشكل مل         
         وهو ما ساهم يف بلورة أطر نظرية متعلقة جبميع القضايا من نزاع وأمن وتعاون  و بروز اإلقليمية اجلديدة،

اهرة فلم تعد تقتصر على اجلانب االقتصادي كما كان سائدا يف بدايات ظ و تفاعلها على املستوى اإلقليمي،
اإلقليمية، إضافة إىل دراسة التكتالت اإلقليمية املتشكلة على مستوى األقاليم ودورها يف تفعيل مثل هذه القضايا 

إذ تشكل التكتالت  و اآلليات اليت تتبعها يف حتقيقها، سواء تعلقت بالعالقات التعاونية أو بالعالقات الصراعية،
            يمي و مواجهة التحديات اليت تتطلب تعاون مجاعي لتجاوزها.اإلقليمية إطار هام يف تفعيل احلوار اإلقل

أما اإلختالف املوجود يف العناصر املشكلة لتعريف النظام االقليمي، بني اجلغرافية و املؤسساتية و الثقافية،         
 Levels ofمة" ما يصطلح عليه "مستويات األقل Bjorn Hettneو حىت السياسية، هنا يقرتح "جورج هينت" 

Regioness 1، مبعىن درجة قدرة االقليم على توضيح املصاحل والفوائد النامجة عن ظهور االقليم. 

 
                                                           
1 Bjorn Hettne and Fredrik Soderbaum, “Theorising the Rise of  Regioness”, New Political 
Economy, Vol.5, No.03, December 1999, PP.457-473. 
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 :1بني مخسة مستويات لألقلمة    Bjorn Hettneمييز "جورج هينت"       

ن األطلسي : االقليم كوحدة جغرافية، حمددة حبواجز طبيعية أو خصائص بيئية، مثل "أوربا مالمستوى األول (1
اىل األورال"، "افريقيا جنوب الصحراء" أو "شبه القارة اهلندية"، وميكن اعتبار هذا املستوى األول مبثابة 

 Pre-Regional Zoneأو مايعرف بـ "ما قبل املنطقة اإلقليمية"  Proto – Region"الشكل األويل لإلقليم" 

يكون ما هو ال  أنفهذا االقليم ينبغي له  ،Organized Society، مادام أنه ليس هناك جمتمع منظم 
 وع من العالقات، وهذا ما يقودنا اىل البعد االجتماعي.نبسكان بينهم 

– Trans ينظر اىل االقليم كنظام اجتماعي، يقتضي وجود نوع من العالقات عرب حملية المستوى الثاني: (2

Local Relations ،يكون فيها امن كل  أنمين، أمركب وهذه العالقات تشكل  بني اجلماعات االنسانية
مجاعة مرتبط بأمن بقية اجلماعات، ومنه االستقرار يف النظام االقليمي ككل، و نكون بذلك أمام ما يطلق 

 .Primitive Regionاسم "االقليم البدائي"   عليه جورج هينت

    و االقتصادية و السياسية  منظم يف امليادين الثقافية تعاونهنا يكون االقليم عبارة عن  المستوى الثالث: (3
و حىت العسكري، يف هذه احلالة يعرف االقليم بقائمة الدول اليت تعد االعضاء املشكلة للتنظيم االقليمي يف 

 .Formal Region"االقليم الرمسي" مسألة ما، و هذا االقليم املنظم ميكن وصفه بـ 

شكل عندما يسهل العمل التنظيمي و يطور االقليم هنا عبارة عن جمتمع مدين، يت المستوى الرابع: (4
 ، ويقوم بعملية تقريب القيم عرب االقليم.Social Communicationاالتصال االجتماعي 

    توجد عدة مقاربات أوردها العديد من الباحثني املختصني يف الدراسات االقليمية، يف حماولة لتفسري           
    ىل جانب التشابك إاليت تتصف يف جوانب عدة بالديناميكية والتعقيد،  و حتليل مظاهر العالقات االقليمية، و

 و التأثري املتبادل مع النظام الدويل و كذا املصاحل القومية الداخلية للدول املشكلة للنظام. 

 

 

                                                           
1 Bjorn Hettne ,” Beyond the ‘New’ Regionalism”, New Political Economy, Volume 10, 2005,P.45. 

http://www.tandfonline.com/toc/cnpe20/10/4
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( جوانب حتليلية ضمن ما 04عرض أربعة ) Michael Brecherفعلى سبيل املثال جند "مايكل بريشر"        
 :1، واليت تتمثل يف  Structural Featuresلق عليه تسمية "املعامل اهليكلية للنظام" أو "املالمح البنيوية للنظام" أط

 :ضعيفة / قوية. Level of Power تحليل مستوى القوة . أ
 : متوزعة / متمركزة. Distribution of Power توزيع القوة . ب
 درجتها / انتشارها. :أنماط التكامل السياسي / االقتصادي / التنظيمي . ت
 تحليل طبيعة االرتباط بين النظام الدولي  و النظام االقليمي. . ث

 09فقد قدما تسعة  Werner J.Fieldو "وارنر فيلد"  Graven Boydأما بالنسبة لكل من "جافن بويد"       
  :2جوانب حتليلية تتمثل يف 

     جتماعية والقيم، ومدى التماسك و االنقسام،: يتضمن األمناط القومية للمعتقدات االاالجتماع السياسي -
 و عمليات التنشئة االجتماعية.

خيص دراسة معتقدات النخبة احلاكمة، والقيم واالجراءات العملية، واملهارات السياسية  علم النفس السياسي: -
 يف النظام.

 ليتها و اشكاهلا السلوكية.: مدى تشاهبها / اختالفها، مدى فعاالثقافة السياسية السائدة في النظام -
 هياكل السلطة و انماط التأثير التي تغطي العالقات بين االحزاب، جماعات الضغط، -
 ، واليت تؤثر على السياسات والقضايا.عالقات االجتماع المتبادلة داخل االقليم و خارجه -
 منوها و خمرجاهتا املختلفة. ، وتتضمن تطورها الذايت و شرعيتها، و مستوياتدراسة المؤسسات االقليمية -
 ، مع االهتمام مبخرجاهتا و تطبيقاهتا.دراسة سلوك السياسة الخارجية االقليمية -
، الناتج عن التفاعل بني سلوكيات السياسة اخلارجية ألعضاء النظام دراسة التعاون و الصراع االقليمي -

 االقليمي.
 التوسع املؤسسايت. اليت تشمل النظام مبعىن النمو و قضايا التنمية -

                                                           
 للمزيد أنظر أيضا يف مؤلفات مايكل بريشر :.18، ص.2000دراسات الوحدة العربية،  ، بريوت: مركزللخليج العربي اإلقليميالنظام حممد السعيد ادريس،   1

- Crisis, Conflict and Instability (Crises in the Twentieth Century, Vol 3) Pergamon; 1st 
edition (January 15, 1989). 
-Realism and Institutionalism in International Studies Millennial reflections on international 
studies , University of Michigan Press, 2009. 

     ، 2002، واإلسرتاتيجية، القاهرة: مركز الدراسات السياسية اإلقليمية: دراسة في أصول العالقات الدولية اإلقليميةتحليل النظم دريس، حممد السعيد ا  2
 .56-55ص ص. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Millennial+reflections+on+international+studies%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Millennial+reflections+on+international+studies%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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 المطلب الثاني: عملية تحليل األدوار اإلقليمية.

 مفهوم نظرية األدوار في العالقات الدولية. أوال،

التعريفات املقدمة  دتعدلدراسات النفسية و االجتماعية، كلطاملا ظل مفهوم الدور غامضا متصال با         
 تركز اليت االجتماع،  لعلم العلمية اجلهود مع ارتبط ولوجيةسوسي مرجعية ذو الدور مفهوم يعتربكما  للمفهوم.

 االجتماعي الوسط يف للفرد التفاعلية العالقات على الرتكيز خالل من االجتماعي الوسط داخل الفرد عالقة على
 .مركزية الدور مفهوم مكانة تظهر حيث

 ف مفهوم الدور تربز جمموعتان رئيسيتان، و مها:ييف تعر        

تركز على التعريفات اليت هتتم بالعالقة التفاعلية بني الفرد و الدور، و هنا جند أهم التعريفات املقدمة  ولى:األ -
أن "الدور ميثل جتربة خارجية بني األفراد، تفرض عدة ممثلني على املستوى  Morenoتعريف "مورينو" متمثلة يف: 

يف نفس الوقت، و بذلك حيدد تصرفني متتابعني لدى  التفاعلي، فالدور هو تصرف مزدوج فهو منبه و استجابة
فيعترب الدور " منوذج ناتج عن  Sarbinأن ادراك الدور يعين تعيني املنبه واالستجابة له". أما "ساربني"  إالالفرد، 

 .1اعمال تعلم، أو أعمال مؤداة من شخص يف وضعية تفاعلية"

الدور " قطاع من النسق التوجيهي الكامل للفرد، فهو منظم فيعترب  T.Parsonsأما "تالكوت بارسونز"         
حول التوقعات املرتبطة باملسىت التفاعلي ومندمج يف جمموعة خاصة من املعايري والقيم اليت حتكم هذا التفاعل مع 

 .2واحد أو عدة أدوار تشكل جمموعة من التفاعالت والسلوكات املتكاملة"

ىل جانب العمل على معاجلة اشكالية إ البعدين االجتماعي واالنثروبولوجي،: هنا يتم الرتيكز على الثانية -
"قائمة أو دليل سلوك متميز  أن الدوريرى  Biddle بيدلكن االشارة إىل أن العالقة بني الدور واملكانة، وهنا مي

. املالحظ 3ة"لشخص أو مكانة، أو منظومة من املعايري والتوصيفات احملددة لسلوكات شخص أو مكانة اجتماعي

                                                           
1 Steve J.Campbell, “ Role Theory ; Foreign Policy advisors , and U.S Policy making “, International 
Studies Association, 40TH Annual convention, Washington, D.C, February 16-20, 1999; consultation 
date:15/05/2017,available in: Http://www.ciaonet.org/isa/cas01/. 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف علم النفس الصناعي، معهد علم النفس، جامعة ةصراع األدوار لدى المرأة الجزائرية العاملبن عباش حورية،   2
 .18، ص.1995-1994قسنطينة، 

3 Steve J.Campbell,Op.Cit. 

http://www.ciaonet.org/isa/cas01/
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ىل جانب خمتلف املعايري اليت متيز اهليكل االجتماعي، كأساس إهنا أنه يركز على منظومة االفكار وقيم اجملتمع، 
 .1لتحديد الدور الذي يقوم به كل فرد يف اجملتمع، والوظائف واملهام اليت تتطلبها كل مكانة اجتماعية

يف " املعجم احلديث للتحليل  Edwardو إدوارد   Robert Goepfertجند أن كل من جيوفري روبرت كما       
السياسي" يعرفان الدور على أنه: "أمناط السلوك وجمموعات املواقف املتوقعة من االشخاص الذين حيتلون مناصب 

، حبيث أن الوضع يصف املواقف االجتماعية النسبية،  Statutو مييز الدور غالبا  عن الوضع  يف هيكل اجتماعي،
فراد معرفة االدوار والقدرة على ألويكسب ا الدور يصف انواع االعمال اليت تؤدي ضمن كل موقف، أنحني  يف

أن مفهوم  Van de Liert و فان دو ليي Allenويضيف كل من أالن  .2ادائها عن طريق التنشئة االجتماعية"
  نظام اجتماعي.الدور هو ذلك السلوك الذي يستند اىل توقعات معيارية، مرتبطة مبكانة يف

فيعرف الدور على أنه "جمموعة من النماذج االجتماعية املرتبطة مبكانة   Ralf Lintonبالنسبة لرالف لينتون        
لكل فرد يشغل مكانة اجتماعية"،                         وحيتوي على مواقف وقيم وسلوكات حمددة من طرف اجملتمع، معينة،

ى الدور االجتماعي الذي يستلزم سلوكات معينة من طرف اجملتمع، كما ربط بني مفهومي هنا يالحظ انه يركز عل
الدور واملكانة. كما يرتبط الدور بشكل كبري بالبعدين األنثربولوجي واالجتماعي الذي يركز على احلقوق 

 .3والواجبات

 عليها، تقوم اليت األساسية املفاهيم نفيكت الذي والغموض تطبيقاهتا، لتنوع وبالنظر الدور نظرية أن الواقع       
 ختتلف فكرية مداخل عدة إىل تنقسم فإهنا وأنثربولوجية، واجتماعية نفسية من تشكلها اليت املعرفية املداخل وتعدد

 نظرية ضمن رئيسية مداخل مخسة B.J.Biddleبيدل  بروس حدد وقد الدور، بدراسة املرتبطة للقضايا معاجلتها يف
 :يف تمثلت وهي الدور،

 السلوكات على عموما الوظيفية الدور نظرية : تركز  Functional Role Theoryالوظيفي  الدور نظريةأ.
 أهنا على هنا تفهم فاألدوار مستقر، اجتماعي نظام ضمن اجتماعية مكانة حيتلون الذين لألشخاص املميزة

 يتعلموا أن االجتماعي النظام يف بالفواعل فرتضوي السلوكات، تلك وتفسر تصف اليت املشرتكة املعيارية التوقعات

                                                           
1  B.J.Biddle,” Recent Development in Role Theory”, Annual Review of Sociology, Vol.12, 1986, 
PP.67-92. 

 .399، ص.1999، ترمجة : مسري عبد الرمحن اجلايب، بريوت: الدار العربية للموسوعات، المعجم الحديث للتحليل السياسيليسرتي ادوارد، جيوفر روبرت و أ  2
 .612، ص. 1999، ترمجة: عادل خمتار اهلاري و سعد عبد العزيز مصلوح، االسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، موسوعة العلوم االجتماعيةميشال مان ،   3
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 تبلورت و ، Ralph Lintonلينتون رالف مع النظرية هذه وبدأت املعايري، تلك مع سلوكهم ويطابقوا املعايري تلك
 . Harvey  هاريف و  Bates بيتس الثنائي شيلز،و و بارسونز أعمال بفضل أكثر

 املدخل النظرية هذه تعد: Symbolic Interactionist Role Theory الرمزية التفاعلية الدور نظريةب.
 من االهتمام بؤرة فيها تتحول Mead ميد  الرمزية عند تفسري التفاعلية من انبثقت فقد للوظيفية، واملعاكس املقابل

 اليت جزاءاأل هبا وينفذون أدوارهم، من خالهلا الناس ميارس اليت العمليات إىل ما، ثقافة يف املعيارية التوقعات
 املعرفية املفاهيم وخمتلف األدوار، تطور و الفردية، أداء الفواعل على تركز الوظيفية، عكس على إذا ختصهم، فهي

 .1االجتماعي التفاعل عرب ذلك يتم و سلوكياهتم، يؤولون و الفاعلون االجتماعيون يفهم أن خالهلا من ميكن اليت
لألفراد  فإن ذلك مع لكن و الفرد، عن مستقل وجود هلا االجتماعية األدوار أن  sarbineهنا ساربني  يؤكد وهنا

 يف ملستهم الشخصية و قدراهتم يربز حرية، مشها لألفراد يكون إذ األدوار، تلك أداء يف كذلك اخلاصة طريقتهم
 .أدوارهم أداء و فهم

 التوقعات أو للمعايري قليل اهتمام يوىل النظرية هذه يف:  Structural Role Theoryالبنيوية  الدور . نظريةج
 منظومة تفرضها اليت القيود من التحرر على الفرد قدرة ملدى كبري اهتمام كذلك يعطي ال كما للسلوك، األخرى

 مناذج نفس يتقامسون أشخاصا تضم اليت االجتماعية البىن حول هنا االهتمام يرتكز بل الثقافية، املعايري و القيم
 بعملية يهتم بل الفردية، األدوار بتحليل يهتم ال  (Structural Approach) البنيوي فاملقرتب.2(األدوار) السلوك

 أن جيب أدوار من تتشكل جتماعيةا جمموعة كل أن يفرتض فهو ،االجتماعية اجملموعات خمتلف أدوار حتليل
 .والتطور البقاء من لتمكينها تؤدى

 التنظيمات يف األدوار بدراسة النظرية هذه هتتم ((Organizational Role Theoryالتنظيمية  الدور نظرية .د
 مثل يف فاألدوار االجتماعية، النظم ىعل يركز الدور، نظرية يف التفكري من جديد منط تطوير يف وسامهت الرمسية،

 Normative)املعيارية  موجهة بالتوقعات وتكون ،(املكانة) االجتماعية بالوضعيات حمددة التنظيمات هذه
                                                           

  : أنظر يف،  Mead  ميد عند الرمزية التفاعليةللمزيد من االطالع حول   1
Sheldon Stryker, « From Mead to a Structural Symbolic Interactionism and Beyond », 
consultation date : 12/05/2016,available in : http://www.annualreviews.org/154.121.5.244 

  انظر يف األعمال التالية:،  Structural Role Theoryالبنيوية  الدور نظريةللمزيد حول   2
-Ralph Linton, The Study of Man, New York : D.Appleton-Century Company,1936, as cited by 
Marcello Truzzi (ed.), Sosiology : The Classic Statements,P.03. 
- Jonathan H.Tuner, The Structure of Sociological Theory, 4THed., Jaipur: Rawat Publications, 
1999, PP.353-354. 

https://www.google.com/search?q=sarbine&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjNsPb_h4PbAhUEthQKHaAmBaEQsAQIKA
http://www.annualreviews.org/154.121.5.244
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Expectations) الرمسية التنظيمات مطالب من لكل انعكاسا أن تكون ميكن و األفراد، بني ختتلف املعايري لكن و 
 هذا و األدوار، لصراع موضوعا غالبا األفراد يكون املعايري، صادرم تعدد ومع الرمسية. غري اجملموعات ضغوطات و

 يف التغريات مع التكيف إشكالية يطرح ما وهذا التنظيم، يتطور وحىت متزنا، الفرد يكون حىت حيل أن جيب الصراع
 .دوره و مكانته حول الفاعل توقعات يف أو االجتماعية املكانة

      الدور توقعات بني العالقة على النظرية هذه تركز (Cognitive Role Theory): المعرفية الدور نظرية .ه
 تقنية و التوقعات، حتديد يف تؤثر اليت االجتماعية للظروف املعرفية الدور نظرية يف االهتمام يوىل و السلوك، و

 بالطريقة اهتموا النظرية هذه منظري من العديد، كما أن االجتماعي السلوك على التوقعات أثر و التوقعات قياس
 بتوقعات املقصود و الشخص، سلوك على اإلدراكات تلك بأثر و اآلخرين، توقعات الشخص هبا يدرك اليت

 :مها مصدرين الدور لتوقعات و معينة، مكانة حيتل الذي ذلك من املتوقعة األفعال الدور

 .حيتلها اليت املكانة تتطلبه ما و ستلزمهت ما حول حيملها اليت الفاعل، تصورات و معتقدات -

 .الشخص ذلك حيتلها اليت املكانة تتطلبه ما حول اآلخرون حيملها اليت التصورات و املعتقدات و  -

 الدور الوطين، الدور : شاكلة على تزاوجيا بعدا خذأ فقد السياسي املنظور من الدور مفهوم أن إال        
 الوظائف إىل وينصرف للدولة اخلارجي السياسي بالسلوك يرتبط اخلارجي السياسي ر، فالدو  ...اخلارجي السياسي
 ، اخلارجية سياستها أهداف لتحقيق سعيها يف وذلك طويلة زمنية فرتة عرب اخلارج يف الدولة اهب تقوم اليت الرئيسية

  F.C Doranدوران" "الدويل، فـ النظام داخل أو موضعها القوة مكانة من اكرب بقدر الدور إىل النظر ميكن نهأ إال
 ومتطلبات بالشرعية حظيت مسؤوليات" رمسية وبصفة الدور يتضمن إذ اعتبارات، عدة على يشمل الدورأن  يرى

 أو لآلخرين األمن توفري على هبا املرتبطة األطراف أو القيادة قدرة على الدور ويشتمل واملكانة باملوقف ترتبط
 املتوقعة املواقف وجمموعة السلوك أمناط الوطين الدور مفهوم يشملكما . 1ارجي"اخل األمن على االعتماد مدى

 كل ضمن تؤدى اليت األعمال أنواع يصف فالدور القرار، صنع هيكل يف مناصب حيتلون الذين األشخاص من
 الصعيد لىع يتحدد لكنه املكتسبة، اخلربة طريق عن أدائها على والقدرة األدوار معرفة األفراد ويكتسب موقف

 القوة توظيف بكيفية املتعلق والرصيد الدويل السياسي النشاط تقاليد إىل إضافة الوطنية القوة خالل من اخلارجي
 . احلكومات جتاوب وبكيفية

                                                           
1 Doran C.F.Doran , System In Crisis ,Cambridge : Cambridge university press,1991, PP.30-31. 
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 السياسة صانعي إدراك قصور أو فجمود ،اخلارجية السياسة صانع بأوضاع الوطين الدور مفهوم يرتبطو          
 الدور / القوة بفجوة يعرف ما حيدث يتطلبه الذي االجتاه / املكانة / الوضع يف املطلوب الدور حتديد يف اخلارجية

 يف الدويل للنظام ديداهت يشكل والذي ،الدور تكييف أو تعديل دون والدور القوة بني حاد توازن عدم حدوث أي
 .ىأخر  دولة يف مستقبال األمن بتوقعات يتعلق فيما مفاجئ انقالب حدوث حالة

 نظرية األدوار في تحليل األدوار اإلقليمية. ثانيا،

 فإن لذلك و بالفرد، يتعلق أمر هو و األوىل، بالدرجة سيكولوجي -اجتماعي بعد له الدور مفهوم إن          
 مشرتكة داللة يعطي "وحدات" دول جمموعة بني "وحدة"كـ الدولة دور معاجلة يف السياسة حنو املفهوم هذا سحب

 علم أن حيث و خارجي، سياسي سلوك عرب إرادهتا عن تعرب   الدولة أن اعتبار على سلوكي، منهج من قاانطال
 فإنه االجتماعية، النشاطات من جمموعة ضمن للسلوك منظم منوذج و وظيفة الدور أن يرى السياسي االجتماع

 .1رىأخ أوضاع و بأدوار صلة له وضع كل و دور كل أن حيث اإللزام صفة على ينطوي

 لآلخرين و لذاهتا وحدة كل حتدد أن املختلفة، وحداته و الدويل النسق مع الوحدة تعامل يتطلب و          
      مستمر، بشكل إطاره يف تؤديها أن ميكنها اليت الرئيسية الوظائف أو والوظيفة النسق، هذا يف موقعها طبيعة

 هبذا الدويل، النسق يف الوحدة تؤديه الذي بالدور عنه يعرب ما وهو للوحدة، الرئيسية الدولية العالقات ماهية و
 للدور فبالنسبة.2اخلارجية سياستها عالمات أحد يصبح الدويل، النسق يف دورا دولية وحدة لكل فإن املعىن

 نظامال يف بلداهنم ملواقع اخلارجية السياسة صناع إدراك معىن يتضمن فإنه الدويل، النظام إطار ضمن للدولة القومي
 اليت لألدوار و لدوهلم، املناسبة األنشطة وكل واألحكام االلتزامات وخمتلف القرارات لتحديد والسعي الدويل،

 .اإلقليمية النظم أو الدويل النظام يف هبا تقوم أن ينبغي

 :التالية املراحل عرب مير للدولة القومي الدور حتديد و تعريف فإن لذلك و          

 .املوقف فاستكشا مرحلة -

 .اخلارجية السياسة ترسم أساسها على اليت التوجهات ضوء يف للدولة، القومي الدور حتديد مرحلة -

                                                           
 .81، ص.1986، بغداد: منشورات جامعة بغداد، السياسي: أسسه و أبعاده االجتماعم علصادق األسود،   1
 .48، ص.2001، بريوت: دار اجليل، تحليل السياسة الخارجيةحممد السيد سليم،   2
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 اجملتمعية و املادية القدرات خمتلف يف املؤثرة أو بالبيئة، احمليطة املتغريات طبيعة مع القومي الدور تكييف مرحلة - 
 .للموقف مكافئا الدور يكون أن ذلك يعين و القرار، صانع لدولة

 أدوار أو اجتماعية مواقع عدة ستمثل أمة كل فإن اجتماعي، بناء أنه على اإلقليمي أو الدويل النظام فهم إذا -
 السياسة صناع إدراك ضوء على سيتحدد القومي الدور فإن بالتايل و األخرى، األمم على قياسا دولية و إقليمية

 .يادول و إقليميا بلداهنم ملواقع اخلارجية

 البيئية التفسريات بني للعالقة حلوال تقدم بدأت الدور نظرية أن نالحظ املراحل هذه خالل من و          
 عملية تعتمد إذ القرار، لصانع الذاتية اإلدراك مبتغريات املتعلقة النفسية البيئة تفسريات و العملية، بالبيئة املتعلقة
 .العاملني ذينه بني التفاعل على كبري بشكل الدور حتديد

 :1التالية باخلصائص القومية الوحدات بسلوك يتعلق عندما الدور مفهوم يتميز و         

 ممارسته كيفية أيضا يشمل لكن و الدور، هلذا اخلارجية السياسة صانع تصور جمرد إىل الدور مفهوم ينصرف ال - 
 أنه على الدويل النسق ضمن دولته لدور فهومام اخلارجية السياسة صانع يقدم فقد اخلارجية، السياسة جمال يف

 .حمددة سياسة إىل لرتمجته شيئا يفعل ال بينما العاملي، السالم حتقيق

 ذلك إىل باإلضافة يشمل ولكنه دولته، لدور اخلارجية السياسة صانع تصور فقط يشمل ال الدور مفهوم إن -
 .الرئيسيون األعداء يؤديها أن يفرتض اليت األدوار وخاصة األخرى، الوحدات تؤديه الذي للدور تصوره

 .شيوعا األكثر هو الوضع وهذا واحد، آن يف دور من أكثر الدولة تلعب أن املتصور من -

 .اإلقليمي املستوى على آخر دورا العاملي،و املستوى على معينا دورا الدولة تلعب أن ميكن -

 بروز و اإلقليمية، الدراسات يف احلاصل التطور مع تزامنا تمامبااله اإلقليمية األدوار دراسة حظيت قد و          
      األحداث، جمرى على التأثري خيص فيما اإلقليمية للقوى املتعاظم الدور أظهرت الدولية الساحة على أحداث

 امللحوظ العجز مع إليها، تنتمي اليت اإلقليمية النظم حدود ضمن العالقات و بالتفاعالت التحكم يف انفرادها و
 اإلقليمية، السياسية للعمليات الداخلية الطبيعة على التأثري يف اإلقليمية النظم تلك عن اخلارجة الكربى للقوى

 الدول قدرة يف االخنفاض "أن David Mayers مايرز  ديفيد يقول كما .الفاعلة اإلقليمية األطراف إرادة دون

                                                           
 .43، ص.1998، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1994-1971 اإلقليميةسياسة باكستان هاين الياس احلديثي،   1
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متارس  بأن النفوذ ذات اإلقليمية للدول مسح قد األرض، كوكب حول موحدة بصورة بقوهتا االمتداد  على الكربى
 ."1حملية جيوسياسية ساحات داخل طويل أمد منذ مكبوتة ظلت للهيمنة تطلعات

 من زاد األقطاب متعدد عامل ظهور حنو االجتاه و اآلن، يتشكل الذي العاملي النظام يف القوة توزيع إن           
 إنشاء إىل قطب كل وسعي احملتملة، و القائمة اإلقليمية األقطاب من العديد جانب من النفوذ زيادة على التنافس

 القوى يد على جديدة فاصلة خطوط رسم احملاولة هذه جوانب به،وإحدى اخلاص لإلقليم حدود وضع أو
 تضفي وهي ا،هل نفوذ كمجال منطقتها العتبار الكربى اإلقليمية القوى بني عاما اجتاها هناك إن بل اإلقليمية،
 باملكاسب املتعلقة تلك أو التارخيية و الثقافية بني ترتاوح أسباب عدة عن باحلديث احملاوالت تلك على املشروعية

 .املتوقعة االقتصادية

 على جديد موقع يف نفسها تضع أن تريد فهي جديد، بدور للقيام اآلن تسعى كثرية دوال فإن هكذا و          
 لعبت سواء و .الدول تلك دور إقليمية درجة زيادة هي احملاوالت هذه ونتيجة املتغري، جياجليوسرتاتي املسرح
 ديناميكية دائما تبعث سوف فإهنا تفريقيا، أو جتميعيا دورا احملورية اإلقليمية القوى أو احملتملة املهيمنة الدول

 حدود يف الدول متارسها ليتا السياسات على يصطلح و.2ظهرت حيثما اإلقليمي التوجه عمليات يف جديدة
 على تعرف أن ، وميكن Regional Policyاإلقليمية  السياسة" اجملاورة هلا  بـ أو إليها تنتمي اليت اإلقليمية النظم

 أهداف عن عموما تعرب واليت السياسية، الوحدات من أكثر أو وحدة عن يصدر الذي السياسي أهنا السلوك
 واحملددات االهتمامات تركيبة من انطالقا اإلقليمي، النظام يف األخرى الوحدات إطار حمددة ضمن ومصاحل

 .اإلقليمي التفاعل إطار اإلقليمية وضمن

 قد بعضها إزاء الدول لبعض اإلقليمية السياسات طبيعة أن حيث اإلقليمية، السياسات منط خيتلف و          
 حوهلا، اخلالف يثار اليت القضايا طبيعة إىل يعود وذلك تعاونيا، منحى تأخذ أن من بدال تصارعيا منحى تأخذ

 .إيديولوجية أو سياسية أو اقتصادية طبيعة ذات قضايا بني

                                                           
1
 Mayers David J.(Ed.), Regional Hegemons : Threat Perception and Strategic Pesponse, Boulder 

(Col.), Westview Press,1991,P.400. 
 اإلصالح األمم المتحدة ضرورات"، يف: مجيل مطر و علي الدين هالل )حمرران(، اإلقليمية الجديدة في فترة ما بعد الحرب الباردةناصيف يوسف حىت، "  2

 .264،ص.1996بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية،  في نصف قرن: رؤية عربية،
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 التحالفات وشكل اإلقليمية، السياسات أدوات تتحدد اإلقليمية القضايا و املصاحل استقرار ضوء يف و          
 نظام طبيعة إىل أصال يستند الذي االستقرار ومدى إليها، تستند اليت واألسس اإلقليم، دول بني تقوم اليت

 .أخرى جهة من الدويل السياسي احمليط و اإلقليم دول وبني جهة، من اإلقليم دول بني السائد االتصال

 :مستويني ضمن اإلقليمية السياسة جمال حتديد ميكن ذلك خالل من و          

 أو اإلقليم داخل سواء ما موقف إزاء اإلقليم دول أو اتوحد جمموع عن الصادر السلوك هو :األول المستوى -
 .اإلقليمي القرار صنع آلية ميثل الذي لإلقليم، التنظيمي اهليكل خالل من عنه معربا خارجه،

 تتحدد حيث اإلقليم، إزاء ما دولة سياسة أخرى، بعبارة أو الكل، جتاه اجلزء سياسة هو :الثاني المستوى -
 يف املؤثرة املتغريات كل طبيعة و أهدافها، و مبادئها و الدول تلك برامج لطبيعة وفقا ةاإلقليمي الدول سياسة

         اإلرادات اختالف عن فضال األهداف، و املبادئ الختالف تبعا اإلقليمية الدول سياسات تتباين وهنا املوقف،
 يف اختالفها و األهداف، و املصاحل تركيب حيث من البعض بعضها عن ختتلف الدول أن حيث و.القدرات و

 سلوكها يف بالتايل ختتلف فإهنا اجليوبولتيكي، املوقع ذلك بني ومن اجملتمعية، و املادية القدرات و التكوين
 .1ذلك غري أو فاعل دور بني تؤديه الذي الدور اختالف عن يعرب بشكل اخلارجي، السياسي

 أن حيتمل أو تلعبها، اليت باألدوار أساسا االهتمام إىل ميةاإلقلي باألدوار اخلاصة الدراسات تنصرف و         
 حميطها يف ملحوظ بشكل التأثري من متكنها اليت القوة عناصر متتلك واليت الفاعلة، اإلقليمية القوى تلعبها

 دول ضمن الدول هذه تصنف و إليه، تنتمي الذي اإلقليمي النظام تفاعالت يف بكثافة املشاركة و اإلقليمي،
 السياسة طبيعة و بينها، القائمة العالقات طبيعة تؤثر اليت الرئيسية الدول أي اإلقليمي، النظام يف املركزي قطاعال

 يف السائد املناا طبيعة على اخلارجية، و الداخلية حتالفاهتا شكل و إمكانياهتا، مستوى و منها، لكل اإلقليمية
 املميزة الطبيعة يف تأثريها عن فضال االسرتاتيجية، كذا و يةاالقتصاد و السياسية األصعدة، خمتلف على النظام

 .صراعية أو تعاونية كانت إذا ما أي اإلقليمي، النظام لتفاعالت

 الباحثني بعض حاول االجتماعية، احلياة يف الفرد سلوكيات حتليل يف االقرتاب حققه الذي النجاح مع          
 عام مقال بكتابة  Kal Holstiهولسيت  كال قام حيث السياسية، واهرالظ حتليل يف استخدامه السياسة علم يف

 National role conception in the  "اخلارجية السياسة دراسة يف القومي الدور تصورات "بعنوان 1970

                                                           
1
 .83، ص.مرجع سابق الذكر، صادق األسود  
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study of foreign policy صانع تصور حيدده اخلارجي املستوى على الدولة سلوك أن على، والذي أكد فيه 
 تناول كما. 1والظروف العوامل من جمموعة حيدده والذي اخلارجي املستوى على الدولة دوارأل اخلارجية السياسة

 National roleالنسقية  والنتائج القومي الدور تصورات " بـ املعنون مبقاله S.Walkerوولكر  ستيفن املوضوع نفس

conception and systemic outcomes اليت الوطنية األدوار مفهوم إىل قتطر  حيث 1979 عام الصادر و 
 التصورات هذه وتشمل الدويل، النظام يف دوهلم ملناصب اخلارجية السياسات واضعي تصورات اهنبأ حسبه تعرف
  الدولية. املواقف ذههب املرتبطة والوظائف وااللتزامات القرارات من عامة أنواع

 حول اقرتاب كتب ما كل جبمع قام حيث مستمرا ضوعباملو  S.Walker ولكر ستيفن اهتمام ليبقى            
 Role Theory and Foreign Policyاخلارجية"  السياسة وحتليل الدور نظرية" بعنوان 1987 عام كتاب يف الدور

Analysis ،تأكيد أو ربط عملية إىل خالهلا من توصلوا أساسية أسئلة على االقرتاب أصحاب أحباث متحورت وقد 
 :يف تتمثل واليت اخلارجية السياسة لتحليل نظري كإطار اباالقرت  صحة مدى

 اخلارجي؟ املستوى على دوهلم دوارأ حول اخلارجية السياسة صناع وادراكات تصورات مصادر هي ما -

 اخلارجي؟ املستوى على دوهلم دوارأ حول اخلارجية السياسة صانع إدراك فيها كونيو  أنش اليت الظروف طبيعة ما-

 اخلارجية؟ الدولة ونشاطات برامج على اخلارجية السياسة وحمددات عوامل تأثري ما -

 مع تعاملها يف سواء االقليمي الصعيد على الدولة تؤديها اليت االدوار مبجموع االقليمية ترتبط األدوار         
 :حدى على كل االقليم دول مع الثنائي تعاملها يف أو ككل االقليمي النظام

 أخرى دولة لسياسات مطلق بتأييد اخلارجية السياسة صانع يلتزم:  Faith Fullally  لصالمخ الحليف .1
 .خملصا حليفا يصبح هنا ومن اخلارجية أو الداخلية السياسات سواء الدولة إليه تنتمي الذي اإلقليم داخل

 املستوى على الدولة يةومصداق  ثقل أو املادية القوة حبكم:  Regional leaderاإلقليمي  القائد أو الزعيم. 2
 الذي اإلقليم قيادة الدول بعض حتاول ،نفسها املنطقة إىل تنتمي اليت األخرى الدول بقية مع مقارنة اخلارجي

 . اورةجملا للدول السياسية األنظمة يف املباشر غري أو املباشر التأثري طريق عن سواء إليه تنتمي
                                                           
1 K.J.Holsti, National Conception in the Study of Foreign Policy , Inernational Studies Quarterly, 
Vol.14, No.14,Sep.,1970,date de consultation:15/03/2018, disponible sur le lien suivant:  
http://www.jstor.org/stable/3013584. 
 

http://www.jstor.org/stable/3013584
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 املنطقة محاية يف دولته مبسؤولية اخلارجية السياسة صانع يشعر:  Regional protector اإلقليمي المدافع .3
 .له تتعرض أن ميكن خارجي عدوان أي من دولته فيه توجد اليت

 التابعة الدول جمموعة توحيد عن مسؤولة دولته أن اخلارجية السياسة صانع يتصور: اإلقليمي التكامل قائد .4
 .حدةوا دولة يف الدولة فيه تتواجد الذي لإلقليم

 :1االعتبار بعني أخذها من البد جوهرية خبصائص الدولة دور يتسم كما        

 طريق عن ارض الواقع على بتجسيده أساسا يرتبط بل اخلارجية السياسة صانع يقدمه تصور جمرد ليس الدور أن -
 .املمارسة

 الساحة الرئيسيون يف أعداؤه يؤديها اليت لألدوار اخلارجية السياسة صانع تصور أيضا يشمل الدور مفهوم -
 .معهم تعامله يف ذلك من االستفادة بغية وذك الدولية

 .تأثريها وحجم مبدى مرتبط وهذا واحد آن يف واحد دور من أكثر الدولة تلعب أن املتصور من -

 عاملي(. )إقليمي، فيه توجد الذي باملستوى الدولة دور يرتبط أن املمكن من -

 فقد الدور، وطبقا ملضمون الدولية الشؤون يف "التدخل "لدرجة طبقا للدولة اخلارجية راألدوا درجة تتفاوت -
 الثورة قاعدة كدور جذري الراهنة بشكل األوضاع لتغيري النشيط السعي أساسه نشيطا تدخليا دورا الدور يتضمن

 .مثال

 .الشامل للدولة مبعناه القومي ألمنا على االجيايب الدور هذا بانعكاس اخلارجي بالدور الدولة اهتمام أن جيب -

 ثالثة بني التمييز ميكن فإنه ،*اإلقليمية اهليمنة لدراسة David Mayersمايرز  ديفيد منوذج حسب و          
  Core sectorاملركزي  القطاع داخل هبا تضطلع اليت األدوار طبيعة يف لالختالف تبعا ذلك الفواعل و من أنواع
 طبيعة السياسة الختالف انعكاسا تعد اليت و عموما، ككل اإلقليمي النظام يف و صوصا،خ القطاع يف دولة كل

                                                           

 .17. ص ،  2002يوليو ،  164عدد ،الدولية السياسة ،"المصري الخارجي والدور يوليو ثورة"سليم، السيد حممد  1 
 ال واحدة، كربى قوة من أكثر اإلقليم يضم عندما و إقليمها، يف الوحيدة الكربى القوة تكون عندما املهيمن دور تأخذ الدولةعلى أن  Hegemony منةالهيتعرف  *

 .مهيمنةالدول  تلك اعتبار ميكن
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 تلك أدوار Mayers "مايرز"يصنف و اإلقليمي، النظام يف املركزي القطاع دول من دولة كل تتبعها اليت اإلقليمية
 1:التايل النحو على الفواعل

 النظام على للسيطرة  كافية قوة الدولة هنا متتلك : Regional Hegomonos اإلقليمي المهيمن - أ
 الوحدة هو Potential hegemonاحملتمل  املهيمن و .تشاء كما توجهه هلا تابعا يصبح حبيث اإلقليمي

 اإلقليمية القوى من جرياهنا على بالتغلب ذلك و مستقبال، إقليم على السيطرة على القدرة هلا اليت
 .الكربى

  لكون تكلفة نادرة بالنظر فاهليمنة John Mearsheimer جون مريشامير يالحظ مامثل و ذلك رغم و            
 فقط يبحثون احملتملني املهيمنني فإن لذلك السيطرة، نتيجة حتقيق قبل الفوائد و املكاسب تتعدى ما غالبا التوسع

  .2منخفضة  املتوقعة التكاليف تكون عندما السيطرة حتقيق عن

 بنفسها قويا إدراكا متتلك خاص إقليمي لنفوذ الطاحمة الدولة أن يفرتض Holstiسيت كما أن هول           
 فهذه خصائصه، و إليه تنتمي الذي اإلقليم باختالف طبعا املهيمنة الدولة وضع خيتلف و.3إقليمية كقيادة

 أيضا الدور هذا قفيتو  كما اهليمنة، إىل الطاحمة أو املهيمنة الدولة تلك دور كبرية درجة إىل حتكم اخلصائص
 اإلقليم بني نسبية فالعالقة النظام، يف ر أكث أو مهيمنة قوة وجود على و نفسها، املهيمنة القوة خصائص على

 ميكن الربازيل مثل فدولة أخرى، ناحية من اهليمنة إىل املتطلعة أو املهيمنة الدولة مكانة و ناحية، من خصائصه و
 مثل القوة من أعلى بدرجة يتسم نظام يف كذلك تكون أن ميكن ال لكنها نية،الالتي أمريكا يف مهيمنة تكون أن

 .الغربية أوروبا أو الشمالية أمريكا

 قوة امتالك إىل تسعى  الدولة أن جند احلالة هذه يف Aspiring Hegomonos:الهيمنة  إلى المتطلع -ب
 . اإلقليمي النظام على للسيطرة كافية

                                                           
1 Mayers David J.(Ed.), Regional Hegemons : Threat Perception and Strategic Response, 
Boulder (Col.), Westview Press,1991,P.400. 
2 Paul H.B Godwin, "China as Regional Hegemon?" , Consultation date : 15/04/2015, In: 
http://community.middlebury.edu/~scs/docs/Godwin,%20China%20as%20a%20Regional%20Hegemon
.pdf. 
3  K. J. Holsti , National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy, International Studies 
Quarterly, Vol. 14, No. 3 ,Sep., 1970, PP. 233-309. 

http://community.middlebury.edu/~scs/docs/Godwin,%20China%20as%20a%20Regional%20Hegemon.pdf
http://community.middlebury.edu/~scs/docs/Godwin,%20China%20as%20a%20Regional%20Hegemon.pdf
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 اإلقليم على السيطرة على ةالقدر  هلا اليت الوحدة وهو:  Patential Hegomonos المحتمل المهيمن -ت
 قوي إدراك توافر ضرورة مع الكربى، اإلقليمية القوى من جريانه على بالتغلب وذلك مستقبال فيه تتواجد الذي

 .Holsti 1 هولسيت يفرتض كما إقليمية كقوة بنفسها

 كافية قوة متتلك دولة  وهي للهيمنة املعرض اإلقليمي النظام يف الثاين الفاعل وهو Bargaine: المساوم -ث
 ممارسة نفقات جعل منها واحدة كل مقدرة يف يكون و  للهيمنة، الطاحمة أو املهيمنة الدولة مع بفاعلية للمساومة

 املعنوية و العسكرية و املادية القوة حتدي على كافية قدرة املساومون ميتلك األقل على أو باهظة، اهليمنة نفوذ
 .للهيمنة الساعية أو املهيمنة للدول

 الدولة بني أين اهليمنة دائرة من وسطى منطقة احتالهلا يف هنا الدول من عدد أو الدولة دور يتمثل :الموازن -ح
 الطرفني من املستمر لإلغراء عرضة وهي حمايدة لكن فاعلة قوة فهي املساومة والدولة للهيمنة الطاحمة أو املهيمنة

 مدى و املوازنة، الدول هذه قوة على كبري بشكل اإلقليمي  النظام يف التوازن يتوقف و.التحالف أو لالحتواء
 .الوساطة مبهام القيام يف رغبتها

 اإلقليمية، الطبقات تصاعد يف منزلتها و الدولة مرتبة سياق يف اإلقليمي الدور يأيت تقدم ما ضوء يف          
 يعرب حبيث اإلقليمي، النظام داخل يف املتتابعة اإلقليمية الدوائر بوجود يسمح السياسية قوةال مراتب تنوع أن ذلك
 لكن و.2القائد الدولة تتمركز حيث القمة إىل ليصل دي القيا التصاعد من نوع عن الواقع حيث من األخري هذا

 مسألة حول تثار أين الطريف طاعالق هنالك أن بل املركزي، القطاع دراسة على فقط يقتصر ال اإلقليمي النظام
 اجملاورة األخرى النظم وبني بينه الفصل و النظام، حدود تعيني خبصوص تثار اليت العناصر نفس حتديده و تعيينه

 أطرافه، و النظام مركز بني للفصل التجانس لعامل األولوية "شبيغل و كانتوري" من كل يعطي حني يف         
 وحده، اجلغرايف العامل هو بالنظام يربطها الذي العامل أن و القلب دول مع جتانسا أقل الطرفية الدول يعتربان و

 فقوهتم املوازنني، و املساومني من أقل هي الطرفية الدول أن يرى إذ القوة، لبنية األولوية يعطي "مايرز ديفيد" فإن
 الدول أن يرى و االجتماعي، و لثقايفا التجانس عامل أيضا يضيف و املهيمنة، القوة لتحدي تدفعهم أن من أقل

 .النظام حمور أو القلب دول عن لغويا و ثقافيا، مميزة الطرفية

                                                           
 .51ص.،   2002 ، السياسية الدراسات : مركزرةهالقا، قليميةاإل النظم تحليل إدريس، السعيد حممد  1
 .47، ص. مرجع سابق الذكرهاين الياس احلديثي،   2
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كأساس  التفاعالت كثافة ملعيار األولوية يعطون الذين من كثرية النتقادات النظرة هذه تعرضت لقد و         
 حيدد بقضاياه، و ارتباطا أقل و النظام اخلد تفاعال أقل هي األطراف فدول أطرافه، و النظام قلب بني للتمييز

 دول عن القلب دول فرز خالهلا من ميكن اإلقليمي النظام داخل للتفاعل مستويات ثالث F.Pearsonبريسون 
 :هي املستويات هذه و النظام،

 .النظام داخل املثار الرئيسي النزاع مع الدولة جتاوب مدى مبعىن Conflict النزاع -

 أعضاء  مع االقتصادية و الدبلوماسية العالقات يف الدولة مشاركة مدى مبعىن Participation المشاركة -
 .النظام

 أي احلاجة، وقت يف الالزمة املساعدة تقدمي و املثارة، القضايا مع الدولة جتاوب مدى أي Help المساعدة -
 .قضاياه و النظام ملسؤولية الدولة حتمل مدى

 داخل حتدث اليت املواقع يف التغري أو احلراك عمليات من الكثري تفسر الثالثة، املعايري وأ املستويات هذه         
 واحدة تعترب العمليات هذه و العكس، و األطراف إىل قلب ال من الدول موقع حتول خالل من اإلقليمية، النظم

 مركز من الدول مواقع يف لالتحو  إلمكانية بالنظر و.1النظم هذه داخل حتدث اليت التفاعالت أمناط أهم من
 يف القوى تنتقل حيث ممكنة، األدوار تبادل حركة أن إىل الذهاب الطبيعي من فإنه العكس، أو هامشه إىل النظام

     اإلقليمية التوازنات طبيعة يف تأثريها و الزمن، يف القوة عناصر الختالف تبعا أخرى، إىل مرتبة من أدوارها أداء
 .الدولية و 

 اإلقليمي املستويني على تلعبه الذي الدور طبيعة يف تؤثر اليت الدولة، قوة وعناصر مقومات تتبع ميكن و          
 :التالية املتغريات خالل من الدويل أو

 طبيعة حيدد كما اخلارجية، الدولة لسياسة املباشر احليوي اجملال حيدد اجلغرايف فاملوقع: الجغرافية المتغيرات -
 تقع اليت اجلغرافية املنطقة باجتاه األحيان أغلب يف اخلارجية سياستها توجه اليت الدولة أمن إىل وجهةامل التهديدات

 عن فضال هذا غريمها، و سبايكمان و ماكندر نظريات عليه قامت الذي احليوي اجملال تشكل اليت و إطارها، يف
 .الدولة قوة يف إجيابا أو سلبا ريهاتأث و إخل..املرور مواقع و التضاريس و كاملساحة األخرى العناصر

                                                           
 .61، مرجع سابق الذكر، ص.اإلقليميةتحليل النظم حممد السعيد ادريس،   1
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 من ميكنها الذي االقتصادي للنمو املادي األساس تشكل اليت: البشرية و الطبيعية و االقتصادية الموارد -
 تدريب تتضمن اليت و العسكرية لقدراهتا تطويرها يف يؤثر كونه عن فضال مكثفة، اقتصادية عالقات يف الدخول
 .احلرب دخول أو التسلح سباق دخول على اقدرهت و حتديثها، و القوات

 تكوين يف تؤثر تارخيية، جتارب و اجتماعية تقاليد و ثقافية قيم من هبا يتصل ما و: المجتمعية المتغيرات -
               من أحزاب به يتعلق ما وكل السياسي، للنظام االجتماعي واإلطار الضاغطة، اجلماعات و العام الرأي

 فإنه التاريخ، و احلضارة و القيم و الثقافة بعوامل يرتبط ما كثريا املتغري هذا باعتبار إرادات. و و تإيديولوجيا و
ملموسة   غري القوة مصادر من فهي مادية، غري الطبيعة ذات العوامل تلك من تنبعث جاذبية من ما للدولة ميثل

      ، من القيم بعيد حد إىل ينشأ القوة من النوع هذا و اإلغراء، و اجلاذبية ذات املؤسسات و العقيدة و كالثقافة
 .Soft power1 الناعمة القوة اسم Joseph Nyeناي  جوزيف عليه يطلق و

 غري أو املادية الطبيعة ذات كانت سواء القوة مقومات امتالك جمرد إن : القرار صناع تصورات و إدراك -
 .اإلقليم يف القائد الدولة مكانة احتالل أو فاعل، إقليمي دور بلع من الدولة تلك متكن بالضرورة يعين ال املادية،

 ما، دولة لدى يكون فقد القيادة، إرادة القائد الدولة متتلك أن جيب الدور هذا تؤدي أن تستطيع فحىت         
 من حقيقية فرصة أمامها تكون لن فعندها القيادة، إلرادة تفتقد لكنها للقيادة، كفاءات و قدرات من يؤهلها ما

 .النظام هذا لقيادة املطلوب بالدور القيام أجل

 أو يف العموم على الدويل حميطها يف فاعل دور لعب و القيادة يف اإلرادة تلك ملثل الدولة امتالك إن         
 لنفسها الدولة تلك بإدراك  K. J. Holstiهولسيت  يرى كما يرتبط اخلصوص، على اإلقليمي نطاقها حدود
من  وحدهتم عليه تتوفر ملا القرار صناع إدراكات و لتصورات انعكاسا اإلدراك ذلك يكون و ة إقليمية،كقياد

                                                           
 موقفهم،  بتغيري اآلخرين إلقناع استخدامها ميكن اليت ، اآلمرة Hard Power الصلبة القوة على مثاالن معا تشكالن االقتصادية القوة و العسكرية القوة إن "  1

 النتائج على ما بلد حيصل فقد القوة، ملمارسة مباشرة غري طريقة هناك أن غري ،(العصي) التهديدات إىل و (اجلزر) اإلقناع حماوالت إىل تستند أن ميكن الصلبة فالقوة
 املعىن هبذا و االنفتاح، و االزدهار من مستواه إىل متطلعة مبثاله، تقتدي و حذوه فتحذو بقيمه معجبة تتبعه، أن تريد أخرى انابلد ألن العاملية السياسة يف يريدها اليت
 األسلحة باستخدام التهديد أو باستخدام التغيري على إجبارهم أمهية متاما تعادل أمهية له إليه اآلخرين اجتذاب و العاملية السياسة يف األعمال جدول بوضع القيام فإن

م"، أنظر إجباره من بدال الناس ختتار فهي الطرية، الناعمة القوة أمسيه – أنت تريده ما يريدون اآلخرين جعل أي – القوة من اجلانب هذا و االقتصادية، أو العسكرية
 .38، ص.2003لعبيكان، اض: مكتبة ا، ترمجة : حممد توفيق البجريمي، الريمفارقة القوة األمريكيةيف : جوزيف س.ناي، 
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 حجم اإلمكانيات مع يتناسب الذي الدور نوعية و العناصر، تلك هلم متنحها اليت الفرص طبيعة و القوة، عناصر
 :1هي رئيسية، أبعاد ثالثة الدولية للوحدة اخلارجي الدور يشمل لذلك كنتيجة و املتوفرة،

 اليت الرئيسية للمجاالت تصوره بذلك ويقصد الدويل: النسق يف الوحدة ملركز اخلارجية السياسة صانع تصور:أوال
 اجملال أن اخلارجية السياسة صانع يتصور فقد الوحدة هبا تتمتع الذي النفوذ درجة و بنفوذ، فيها الوحدة تتمتع

 النفوذ لدرجة تصورا يقدم مستوى كل يف و العاملي، املستوى أو قليمياإل املستوى على هو لدوره الرئيسي
 .املتوقعة

 الدوافع تلك تتفاوت و الدولية، للوحدة اخلارجية للسياسة الرئيسية للدوافع اخلارجية السياسة صانع تصور: ثانيا
 (.لالستعمار ياملعاد ذلك من و) صراعية دوافع أو ( ، الدولية الوساطة دور ) تعاونية دوافع بني

 النسق، يف ما وظيفة أداء نتيجة الدويل النسق يف احملتمل التغري حلجم اخلارجية السياسة صانع توقعات: ثالثا
 .الراهن الوضع استمرار إىل تنصرف أخرى أدوار و الدويل، للنسق الكلي التغيري تتضمن أدوار فهناك

 :رئيسيني لعاملني تبعا تأثريه يف فخيتل ما، إقليمية قوة متارسه الذي فالدور          

 الذي األمر هو و القوة، لتلك اخلارجي السياسي السلوك عليها يرتكز اليت اجملتمعية و املادية الذاتية القدرات: أوال
 اإلقليمية القوى يف تأثريها مدى و فعلها يتحدد لذلك تبعا و الدويل، و اإلقليمي الصعيدين على أداءها حيدد

 .متتلكها اليت القدرات طبيعة حبسب ضعفا، أو قوة األخرى

 يف و املشرتكة للمصاحل وفقا إليها، تستند اليت الدولية القوى و ما إقليمية لقوة اإلقليمي الدور بني العالقة: ثانيا
 هذه ثقل الواقع يف تواجه إمنا أخرى، إقليمية قوة مع صراع يف تدخل هي و اإلقليمية القوة فإن احلالة، هذه مثل

 إىل القوة هبذه يدفع الذي األمر األوىل، اإلقليمية القوة إليها تستند اليت الدولية القوة ثقل إليها افامض القوة،
 .اإلقليمي دورها ممارسة تستطيع لكي خارجية قوة دعم على االعتماد

 استجابة األدوار تلك يعةطب تتغري فقد اإلقليمية، بالقوى املنوطة األدوار طبيعة يف التغري و االستمرارف         
 للبيئة السياسي القائد إدراك و السياسي النظام قيم يف التغري عامل أو الزمن، لعامل ختضع متعددة، ملعطيات
 بتغري تتعلق خارجية، تأثري عوامل بسبب أو املنافسة، اإلقليمية الوحدات قدرات و وحدته لقدرات و اخلارجية

                                                           
1
 .49-48، ص ص.مرجع سابق الذكر، تحليل السياسة الخارجيةحممد السيد سليم،     
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 القوى حتالفات على تأثريه مدى و الدويل، النظام هيكلية يف تغري من نهاع ينجر ما و دوليا، القوى موازين
 .اإلقليمي النظام خارج كربى قوى مع اإلقليمية

 يف حتدث اليت التغري أشكال لدراسة Charles Hermanهرمان  تشارلز قدمه هنا يربز النموذج الذي          
 :1هي و لتغري،من ا أشكال أربعة بني حيث ميز اخلارجية، السياسة

 أهداف بقاء يف االستمرار مع معينة، قضية إىل املوجه االهتمام مستوى يف تغري به يقصد و :التكيفي التغير -
 .هي كما أدواهتا و السياسة

 طريق عن األهداف حتقيق ذلك ومن اخلارجية، السياسة أدوات يف تغري إىل ينصرف و :البرنامجي التغير-
 .األهداف استمرار مع العسكرية القوة طريق عن ليس و التفاوض،

 .األدوات تغري جمرد ليس و اخلارجية، السياسة أهداف تغري إىل يشري و : األهداف في التغير -

 التوجه يف التغري إىل ينصرف إذ تطرفا، التغري أشكال أكثر هو و :الخارجية السياسة توجهات في التغير  -
 .األهداف و االسرتاتيجيات و األدوات تغري ذلك يف مبا اخلارجية، للسياسة العام

 أن و السياسة يف تغريا يعد ال التغري من األول الشكل أن Charles Hermanهرمان  تشارلز يعترب و          
 .2اخلارجية السياسة يف التغري إطار يف تصنف أن ميكن اليت األخرى هي الثالثة األشكال

  من.المطلب الثالث: باري بوزان و مركب األ
من أجل فهم افضل لنظرية املركب األمن االقليمي سوف يتم الرتكيز وبشكل كبري على اسهامات كل            

يف دراستهما اليت جاءت حتت عنوان "األقاليم و القوى" ، مع  Buzan et Waeverمن باري بوزان و أويل وايفر 
لنظرية بصفة كلية وامنا هناك مقاربات أخرى سامهت يف أهنما مل حيتكرا لوحدمها مسألة تطوير هذه ا إىلاالشارة 

تطويرها و توسيعها بشكل كبري على غرار تأثريات مرحلة مابعد احلرب البارة و العالقات الدولية اىل جانب 
طورا حتليال عاما  Buzan et Waeverنظريات التنمية و تشكيل التكتالت االقليمية. فكل من باري بوزان و وايفر 

                                                           
1 Charles F.Hermann, « Changing course : when Gouvernments choose to redirect Foreign 
Policy », International Studies Quarterly, Vol.34, No.01, Mars 1990, P.17. 

، السياسة الدولية، "2003-1973أثر العامل الخارجي على السياسات الخارجية للدول: دراسة حالة السياسة اليابانية اتجاه اسرائيل "بدر عبد العاطي،   2
 .11، ص.2003، جويلية 153العدد: 
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االقليمي داخل نظام عام و يف اطار العالقات الدولية، كما أهنا نظرية مت تطويرها بصفة خاصة لتشكل لألمن 
حتوال جديدا يف الدراسات األكادميية، فهي تتبع حاضر املركبات األمنية االقليمية يف النظام الدويل و تضع يف 

 املركب األمين .احلسبان خمتلف العناصر األخرى اليت من شأهنا التأثري على بنية 

 مفهوم مركب األمن. أوال،

مين االقليمني حناول تقدمي بعض املفاهيم االساسية كثر ملفهوم ونظرية املركب األأقبل التطرق بتفصيل 
 يؤكدمنية املتداولة، أين  ان فيما يتعلق باملفاهيم األز واالضافات اليت قدمتها مدرسة كوبنهاغن، وخاصة باري بو 

 أمن بدرجة األفراد يتمتع أين الغرب على أكثر ينطبق "الكربى القوى" مفهوم حنو التطور بأن Barry Buzan بوزان
 ملعضلة استجابةهو  "الفوضى إقصاء" بأن Barry Buzan بوزان  باري ال يرى الدويل النظام ناحية ومن أكرب،
 الدولية، والفوضىDomestic Order  الداخلي النظام بني الواقعي التمييز وحول ،Security Dilemma   1 األمن
 النموذج و هو Mature   Anarchy " ناضجة فوضوية" حنو يسري الدويل النظام بأن Barry Buzanبوزان  يتوقع

 .2الدولية للفوضى استقرار األكثر

جند أن فإننا  "،Securitization Framework أما إذا ما جئنا إىل حماولة حصر مفهوم و "إطار األمننة ""         
 :3يستندان يف حتديده إىل ثالثة معاينOle Waever  و أويل ويفر Barry Buzanكل من باري بوزان 

 أوال: شكل الفعل The Form of the Act الذين املهيمنني و الفاعلني خطاب على الرتكيز مع أمنيا، املبىن 
 .سياسيني قادة يكونون ما غالبا

 ثانيا: سياق الفعل Context of the Act التدخل حلظة على فقط الرتكيز مع بدقة حمدد.  

                                                           
1
 كمرادف بالفوضى يتميز  نظام يف دولة أي أن املاضي نالقر  من اخلمسينات بداية يف  John Herz رزھ جون عنها حتدث اليت األمن بمعضلة املقصود   

  املزيد على للحصول تسعى فهي بالتهديد تشعر أهنا أو أخرى دول هجوم خماطر من مأمن يف لتكون لنفسه، كل مبدأ  حيكمه و  الواقعي التصور يف  احلرب حلالة
 للتأهب  يدفعه مما أمن الال من مبزيد يشعر األخر الطرف جتعل اهلواجس  هذه لكن رين،اآلخ قوة تأثري من االنفالت وكذا ضدها حمتمل عدوان لتجنب القوة من

 فإن األخرى الدول نوايا يف الثقة أو االطمئنان الدول على يتعذر كما متنافسة، وحدات من يتكون عامل يف متاما باألمن طرف يشعر أن يستحيل أنه ومبا لألسوأ،
 للمزيد أنظر يف:.والقوة لألمن املفرغة احللقة تبدأ هنا ومن املوقف سيد  هو القوة أجل من فالصراع وبالتايل يتواصل القوة إىل السعي

John H. Herz, « Idealist Internationalism and the Security Dilemma »,World Politics, Vol. 2, No. 
2 (Jan., 1950),  PP. 157-180 
2 Kenn Booth and Steve Smith, International Relation Theory Today, USA, Pennsylvania: The 
Pennsylvania State University Press, 1995, P.185. 
3
 Matt McDonald, « Securitization and the Construction of Security», consultation Date: 

20/06/2011, available in : http://www.sagepub.com/cgi/content/abstract/14/4/563. 

http://www.sagepub.com/cgi/content/abstract/14/4/563
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  ثالثا: طبيعة الفعلNature of the Act ناحية من فقط معرفةطبيعة الفعل  أن معىن يف األمننة إطار يتحدد 
 .األمن مهددات تعيني

 اجتاه خاصة للدول، اخلارجية السياسة سلوك حتليل حقل دخلت Securitization" األمننة"كما جند أن 
 اإلرهاب ضد للحرب املختلفة األبعاد وكذا لألمن، كمهدد  القومية  عرب اجلرمية شبكات إنشاء :مثل ضايا معينةق

 بعد خاصة Securitization of Migration "اهلجرة " ألمننة واسعة ترتيبات حاليا تتوافر كما ،األقليات وحقوق
 . 2001 سبتمرب من عشر احلادي تفجريات

جن إىل جانب مسامهتها اهلامة يف حتليل اجلوانب الذاتية واملوضوعية لظاهرة األمن،  أبرزت مدرسة كوبنها
يقول  Waeverفنجد أن ويفر  ،Securitization/Sécurisationكيف تتحول قضية ما إىل مشكلة أمنية "األمننة" 

دية للعاملني االجتماعيني، باملمارسة االستداللية، االستطرا -حمددا للسلوك-أن مسألة إجتماعية تصبح رهانا أمنيا
إذ بفضل قوة صيغة مضمون الكالم يتم تأمني أو باألحرى أمننة رهان اجتماعي بتقدميه على أنه يتعلق ضمنيا أو 
صراحة باألمن، و بالتايل األمر يتطلب احلصول على معاجلة غري معتادة مقارنة بالرهانات اإلجتماعية اليت مل تكن 

 .1خاضعة ملعاجلة سياسية روتينيةموضوع عملية أمننة وتبقى 
 االقتصادية السياسية، العسكرية، اجلوانب ليشمل األمن مفهوم توسيع مت سبق ما كل من انطالقا

 :2هي لألمن أساسية أبعاد مخسة بني Buzan بوزان  ميز حيث ،واالجتماعية
 مدركات وكذا ،الدفاعية القدراتو  املسلح للهجوم املتقابلني أو املتفاعلني املستويني خيص و :العسكري األمن 

 .األخر البعض جتاه بعضها مقاصد أو لنوايا الدول
 تستمد اليت واإليديولوجيات احلكومات ونظم للدول التنظيمي و السياسي االستقرار يعين و :السياسي األمن 

 .شرعيتها منها
 على دائم بشكل للحفاظ ،الضرورية واألسواق املالية املوارد إىل الوصول أو النفاذ خيص و :االقتصادي األمن 

 .الدولة وقوة الرفاه من مقبولة مستويات

                                                           
1
 Dario Battistella, Théorie des relations internationales, Paris : Presses de Sciences Politique, 2003, 

P.453. 
 .18-17ص ص.، 2005اجلزائر: املكتبة العصرية، ،أوربا والحلف األطلسي ائر،البعد المتوسطي لألمن الجزائري: الجز  عبد النور بن عنرت،  2
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 اهلوية الثقافة، اللغة، يف اخصوصياهت أمناط إنتاج إعادة على اجملتمعات بقدرة يتعلق و :االجتماعي األمن 
 تؤثر اليت شافاتنكاإل و التهديدات وكذا ،هالتطور  مقبولة شروط إطار يف والتقاليد والعادات الدينية و الوطنية

 .و ثقافتها اجملتمعات  هوية أمناط يف
 كل عليه تتوقف أساسي كمحصل والكوين، احمللي احليوي احمليط على باحملافظة خيتص و :البيئي األمن 

 .اإلنسانية األنشطة
 منها كل حتددو املالحظ هو أن هذه القطاعات اخلمس لألمن ال تعمل مبعزل عن بعضها البعض، بل   

 قوية شبكة يف سويا تعمل حمبكة لكنها ،األولويات هبا ترتب اليت الطريقة وكذا األمنية، اإلشكالية يف مركزية نقطة
 .الرتابطات من

كإطار لتحليل العالقات الدولية، يبدو مفهوم املركب األمين هو االخر معنيا بالصعوبات املوجودة حول            
األمر يتعلق بتحليل خاطئ و أكرب  بأن القائلة Barry Buzanباري بوزان  املفاهيم، و لكننا هنا نقبل بوجهة نظر

نظرية املركب األمين فمن امتالك تصور نسقي لديناميكية اقليمية لألمن و ليس احلصول على موضع تساؤل حوهلا.
فاملعارف اجلديدة  االقليمي هي اجابة ثقافية كربى للتحوالت احلقيقية اليت عرفها العامل يف منتصف القرن العشرين،
 People, States"  حول طبيعة العالقات الدولية مت تناوهلا من طرف باري بوزان و وايفر يف دراستهما حتت عنوان 

and Fear " ، االجابة كانت يف البيئة الدولية ناجتا عن تفكك األنظمة اللبريالية. التاريخ خيربنا أن 1984سنة 
األعضاء يف النظام الدويل، وهو ما طرح العديد من التساءالت اجلديدة حول وصعود العديد من الدول اجلديدة 

نفس الظروف التارخيية هيأت االطار من أجل تنمية مفهوم  ،قضايا األمن الوطين و االقتصاد اىل جانب التنمية
 و ادارة العالقات بني الدول االستعمارية و الدول اجلديدة.  األمن

مين االقليمي" مينح أداة جيدة لتصور األمن االقليمي مفهوم "املركب األ Barry Buzanزان بالنسبة لباري بو         
نه يركز على أمهية حتليل النظام أنه مينح مسامهتني هامتني، األوىل أيف اطار العالقات الدولية املعاصرة، كما 

ة( ، و مستويات حتليل نظام األمن الدويل خرى )املقصود هبا هنا الوطنية و الدولياالقليمي باملقابل مع االنظمة األ
، هذا دون اغفال املشاكل الناجتة عن صعوبة حتديد حدود األقليم وهي نفسها اليت صادفتها العديد من 

 الدراسات السابقة. 

التحليل االقليمي هاما و ضروريا بسبب : " غياب تطوير يصبح  Barry Buzanباري بوزان  حسبا نو ه        
استقطاب مستويات النظام الدويل من جهة، و مستوى األمن الوطين  إىلإلقليم، فإن حتليل األمن مييل ملفهوم ا
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للوحدات الفرعية من جهة أخرى، و حتليل األمن يرتاوح بني تصاعد الدور املهيمن للقوى الكربى داخل النظام 
 .1ة"الدويل، و كذا الديناميكية النشطة الداخلية و توقعات الوحدات الصغري 

أسباب  بة ضرورية لتحديد مفهومه الذايت،مفهوم "األمن االقليمي" مينح خصائص مرك أنخر، هو العامل اآل      
        األمن عامة و متيزها الطبيعة النسقية لنظام األمن الدويل. و عليه يكون املركب األمين االقليمي يتكون من 

 .2الكربى لألمن املرتبط بكيفية وثيقة بتصوراهتم لألمن الوطين " "جمموعة دول موجودة يف التصورات واإلهتمامات

اليت متثل مرآة  أن األمن االقليمي، متمحور حول تعريف دقيق للفوضى Barry Buzan و يرى باري بوزان        
    ، عاكسة لصورة النظام الدويل يف شكله الكلي، و حدوده يشار اليها من خالل سلسلة منظمة لألمن املتبادل

مين االقليمي هو ظاهرة عصرية، تؤشر على التجزئة و التحرر للتأثريات اخلارجية على خرى املركب األأو من جهة 
 كثر منها للصداقةأاث شروط للعداوة داخلصائص العامة لألقاليم.و هنا يكون هذا األمن املتبادل قادرا على اح

 بالنسبة للفاعلني.

 على حتوالت إحداث يف الدول بني والعداوة الصداقة خاصية أمهية  Barry Buzan باري بوزان أبرز كما          
 فالدول ،اجلغرافية املناطق بعض داخل موجودة الدول بني والعداوة الصداقة فخصائص ،اإلقليمي األمن مستوى

 Barry بوزان فهعر   يوالذ إقليميا أمنيا مركبا تشكل اخلصائص تلك داخلها يف حتمل واليت اإلقليم منها يشكل اليت

Buzan  والرئيسية األولية األمنية اهنوشؤو  اهتاهتماما تكون معينة جغرافية منطقة ضمن الدول من جمموعة بأنه 
 عن واقعيا ينفصل أن ميكن ال دولة لكل القومي األمن أن درجة إىل متقارب بشكل البعض بعضها مع مرتبطة
 حاد واعتماد شديد تكافؤ وجود على يدل اإلقليمي األمين املركب نفإ بالتايل و ،األخرى للدول القومي األمن

 املتبادل االعتماد هذا إن  .اورةجملا األخرى الدول جمموعة عن موعةجملا هذه مييز ما وهو الدول من جمموعة بني
 مشروع يف كما املشرتكة عبارة املصاحل أو -باكستان – اهلند-الصني مثلث- املنافسة بعبارة إما عنه يعرب أن ميكن

                                                           
1 Barry Buzan & Ole Wæver & Jaap de Wilde, "A Framework for Regional Security Analysis", 
London: Lynne Rienner Publishers, 1998, P. 04.   
2 Ibid, P.08. 
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 ليست لكنها متينة تكون املركب هذا  ضمن العالقات أن كما، The Nordic Region منطقة الشمال يف األمن
 .1والعداوة الصداقة أمناط بتغري يتغري اإلقليمي األمين فاملركب أبدية،

 اإلطار من تربز ليتا األمنية العالقات من جمموعة هو اإلقليمي األمين املركب عليه يقوم الذي األساس إن
الداخلية  وخاصيتها ثقافية،...( اقتصادية،) األخرى العالقات ألنواع بالنسبة النسبية ألمهيتها نظرا للعالقات العام

 املركب القائمة حدود فإن وعليه اجملاورة، الدول مع األمنية اخلارجية للتفاعالت النسيب والضعف القومي( )األمن
 يفسر هو الذي النسيب .فالتعادل2األمنية والتفاعالت لإلدراكات النسيب" "التعادلمعيار  حسب تعني أن ميكن
 هذا بالنسبة لدول للتهديد اإلدراك على يؤثر -أ– اإلقليم يف األسلحة من معينة كميات أو أنواع جتميع ملاذا

 . فمثال-ب– اإلقليم يف ذلك حدث إذا الدول هذه طرف من اهتمام بأقل عينه األمر إىل ينظر وملاذا اإلقليم
 ذلك ليس ومع رئيسي، بشكل خمتلفة الصحراء جنوب وإفريقيا األوسط الشرق يف التسلح ديناميكية خصائص

 .اإلقليميني بني التوازن لعدم نظرا هتديد هناك

 لتحليل ياملنهج املستوى أن ترىاليت  رأت والدهتا مع مدرسة كوبنهاغن، " األمين املركب" نظرية أنكما 
 امللحة منيةاأل املشكالت على اإلطالع الكامل يف ييكف ال الكربى القوى بعض على زيرك   الذى ،الدويل نماأل

لتلك الدول تعتمد اكثر على الدول اجملاورة هلا جغرافيا اكثر من  األمنية شاكلامل نإف الواقع يفو . لدولل واهلامة
موجود  مناأل أن يؤكدون ميناأل للمركب النظرية ضاتاالفرتاو تقوم أهم  اعتمادها على القوى الكربى البعيدة.

االجتماعية اليت يتم بناؤها، وأن االشكاالت األمنية تفقد قيمتها كلها ازدادت تلك  داخل األقليم اجلغرافية و
هنا ختربنا ببعض األمور على ا. فنظرية املركب األمين مهمة لثالثة أسباب، األول 3األقاليم بعدا عن بعضها البعض

مستوى التحليل اخلاص بالدراسات األمنية، و الثاين تستطيع النظرية ترتيب دراسات امربيقية، و الثالثة فإن 
 . 4تقوم على قاعدة مشرتكة او تبادلية للحلول املطروحة أنالسيناريوهات املركزة على النظرية تستطيع 

                                                           
1 Jean Pascal Zanders, Evolving Global and Regional Approaches To Arms Control and Security 
Mechanisms, Consultation date: 10/04/2015, in:http://www.projects.sipri.se/cbw/research/global-reg-
armscontrol.pdf 
2 Ibid. 
3 Sihem DJEBBI, Les Complexes Conflictuels Régionaux, Fiche de l’Irsem N°. 5, Mai 2010, P.01, 
in : http://www.irsem.defense.gouv.fr/spip.php?article74 
4 Barry Buzan & Ole Wæver , Regions and Power: The Structure of international Relations, 
United Kingdom: Cambridge University Press, 2003, P.45. 

http://www.projects.sipri.se/cbw/research/global-reg-armscontrol.pdf
http://www.projects.sipri.se/cbw/research/global-reg-armscontrol.pdf
http://www.irsem.defense.gouv.fr/spip.php?article74
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كثر من داخل االقاليم، و هنا يعرف أ كثر تركيزا بني الفاعلني داخل نفس االقليمأالرتابط األمين يكون 
 إىلمعا،  نيناإلثباري بوزان املفهوم على انه جمموعة الوحدات املندجمة كليا يف مسار مشرتك لألمن و الالأمن أو 

 منية معقولة و من الصعب حتليلها مبعزل عن االشكاالت والعناصر األخرى.درجة تكون االشكاليات األ

ب أمين حملي يتم تشخيصه وفق جمموعة العوامل التارخيية مثل العداء التارخيي اخلاصية األساسية ألي مرك
العوامل التارخيية املشرتكة )العرب والثقافات القريبة، األوروبيني،  أو) اليونان و األتراك، العرب والفرس، ...( ، 

ألمين تقوم بشكل هام على لية تشكيل املركب امجنوب أسيا، مشال شرق أسيا، أمريكا اجلنوبية(. وعليه فان ع
التفاعل القائم بني كل جزء من اجزاء اهلندسة االقليمية و كذا التوازن الناتج عن تفاعل األجزاء ككل فيما بينها، 
وهنا يلعب القرب اجلغرايف دورا هاما يف تسيري التفاعل األمين بني دول اجلوار و الدول املنتمية لنفس اإلقليم، 

أن سبق له التطرق اليها. حيث أن االتصال املباشر والقرب   Waltبق لستيفن والت وهذه النقطة بالذات س
اجلغرايف له تأثري كبري على األمن، بالنظر لكون العديد من التهديدات تنتقل بشكل سهل يف املسافات القريبة 

ما تعلق باجلانب  إذاخاصة منها عن تلك البعيدة، فتأثري اجلوار اجلغرايف على التفاعالت األمنية يظل كبريا جدا 
 العسكري و السياسي، و حىت االجتماعي و البيئي.

املركب األمين االقليمي يظل ليس فقط حماولة استشرافية ميكن تطبيقها على أية جمموعة دول،  أنكما              
رتابط و االختالف، ولكن ميكن كذلك االدعاء بأن التفسري الصحيح للحدود اخلاصة باملخطط األمين املتعلق بال

ولكن يف اطار النظرية ميكن وبكل بساطة االعتماد على النظرية و استخدام مصطلح "املركب األمين اإلقليمي" 
ووية، جملس التعاون لدول اخلليج، افريقيا( نجملموعة من الدول )حلف وارسو، معاهدة احلد من انتشار االسلحة ال

 ركبات األمنية االقليمية اليت ترقى شواغلها األمنية لتكون كال واحدا مشرتكا.ليتم يف النهاية ترقيتها اىل مصاف امل

يف اطار هندسة الفوضى، فإن اهلندسة واخلصائص األساسية للمركب األمين االقليمي يتم تعريفها من 
اوة. خالل شكلني أساسيني للعالقات، األوىل تتمثل يف عالقات القوى، والثاين يف تفاعالت الصداقة / العد

النظام يقوم على املستوى االقليمي من خالل تركيزه على فكرة توازن القوى االقليمية، و هذا دون  أنففكرة 
 كل قوة ليست متصلة بطريق مباشرة و لكن تظل كل منها حتتفظ مبكانتها يف شبكة العالقات املوجودة.   أناغفال 

    (amity and enmityال الصداقة و العداوة )املكون الثاين األساسي يف نظرية املركب األمين هي أشك
و اليت مل حتتل مكانة هامة يف نظريات العالقات الدولية اليت احتلها مفهوم السلطة مثال، و لكنها حظيت ببعض 

. فحىت يف النظريات املتشدة لنظرية السلطة )على غرار الواقعية و املاركسية( Wolfersاالستثناء يف كتابات وولفرز 
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قامت بكل بساطة بالتفكري يف عالقات السلطة و القوة و بصورة أقل حول طريقة ممارسة السلطة، و لنا هنا اين 
لألمناط  Krasnerلفكرة توزيع القوى، و حتليل كراسنر  Buzanالعديد من األمثلة على غرار تناول باري بوزان 

 ل نفس املوضوع.الواقعية حو  Guzziniالتقليدية للسلطة، اىل جانب دراسات قوزيين 

بالنسبة لنظرية املركب األمن االقليمي فإهنا تشكل كذلك اطارا منظما للدراسات االمربيقية لألمن 
 : 1ما جيب البحث فيه من خالل أربعة مستويات للتحليل، وهي إىلاالقليمي، فالنظرية تشري 

مراقبة التهديدات على املستوى  . على املستوى الوطين اخلاص بدول النظام االقليمي، فاهنا تقوم بعملية1
الدولة و األمة، فالتهديد الداخلي )اذا كانت الدولة قوية / ضعيفة بسبب استقرار نظامها الداخلي و التوافق 

 بصفة خاصة بالنسبة للدولة غالبا ما يتم تعريفه حسب طبيعة األمن املتوفر لديها(.

 نطقة(.. العالقات بني دولة و أخرى ) تساهم يف تشكيل امل2

حجم  إىلبالنظر ُمَعرَّفًا .منطقة التفاعل مع املناطق اجملاورة ) هي حمصورة نسبيا، و هو ما جيعل املركب 3
التغيريات اهلامة يف هندسة األمن املتبادل ساهم يف  أنالتفاعل الداخلي كأهم العوامل. لكن جيب عدم اغفال 

 تشكيل املركبات األمنية. 

 النظام االقليمي )التفاعل بني هندسة األمن الدويل و اإلقليمي(. .دور القوى العظمى داخل4

كما يتم يف اطار هذه النظرية التأسيس ملفهوم املركبات الفرعية على أساس اهنا "نصف مستوى" داخل            
مع خاصية مين االقليمي، النظام االقليمي/ و املركبات الفرعية يف اساسها يتم تعريفها بنفس تعريف املركب األ

اخرى تضيفها تلك املركبات الفرعية و هي اهنا توفر حوافز متنوعة لألمن املتبادل اليت تبدو قليلة نوعا ما داخل 
  االقليمي يف شكله الكلي.ينمنية الواسعة اليت تشكل املركب األماملركبات األ

مفهوم          Barry Buzanزان باري بو يقرتح Regional Security لتحليل مسألة األمن اإلقليمي           
ف مركب األمن بأنه :"جمموعة دول ترتبط مهومها أو هواجسها "مركب األمن" كنموذج لفوضوية مصغرة، ويعر  

األمنية األساسية ارتباطا وثيقا فيما بينها مما جيعل من غري املمكن النظر واقعيا ألمن دولة مبعزل عن أمون الدول 
من على اإلعتماد املتبادل يف جمال التنافس مثله مثل املصاحل املشرتكة. أما العامل .ويشرعن مركب األ2األخرى"

                                                           
1 Ibid, P.51. 

 .21ص.،السابق الذكرالمرجع ،  عبد النور بن عنرت  2
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األساسي يف تعريف مركب األمن فهو عادة وجود مستوى عال من التهديد / اخلوف الذي يشعر به بشكل 
 دول حنو ةمتجه تكون األمنية التفاعالت كثافة أن إىل إضافة.1متبادل فيما بني دولتني أساسيتني أو أكثر

         أفغانستان حالة) عازلة دول بينها تفصل اإلقليمية األمنية املركبات خمتلف فإن املركب، حدود داخل أخرى
 من أمهيتها تكتسب اليت الصغرى الدول بعض اإلقليمي األمين املركب يشمل أن ميكن كما (مثال بورما و 

 مقابل يف الصني)  للتوازن كلي بغياب تتميز أن ميكن باملرك داخل العالقات أن كما .املركب ضمن االحنياز
 .الكربى القوى تدخل بسبب أو املركب ضمن القوة توزيع بتغري إما(  باكستان و اهلند

 للمركب الداخلية احلركيات بواسطة تتحدد اإلقليمي األمين املركب نظرية حسب اإلقليمية التطورات إذن
 احلركيات إن   .اإلقليم يف اخلارجية الكربى للقوى الشاملة املنافسة عن الناجتة جيةاخلار  احلركيات مع بالتقاطع األمين

 كما – والعداوة الصداقة أمناط – الدول بني والالمباالة والعداوة للصداقة الفردية اخلطوط يف أكثر توجد الداخلية
 الذي هو الدول ختوف أن يفك مالحظة عرب حتدد أن ميكن األمنية والشؤون لالهتمامات الفردية اخلطوط أن

 – التهديد إدراك – العسكري وسلوكها اخلارجية سياستها يرسم

 عالئقية ظاهرة األمن االعتقاد بأن علىجوهرية  خاصية هي Buzan بوزان حسب األمن إقليمية تستند

Relational Phenomenon اخلط فهم دون دولة ألي القومي األمن إدراك ميكن فال "عالئقي" األمن وألن 
 األمن مسألة لتحليلو  .2للتجزئة القابل غري Interdependence  Security  املتبادل األمن العتماد الدويل

 تلك مع والتحالفات الصداقات من واسعة شبكة تؤسس أن ميكن الدول بني العالقات بأن بوزان يرى اإلقليمي
 القوى توازن إىل فقط إرجاعها ميكن ال والعداوة اقةالصد مفاهيم فإن Buzan بوزانل وبالنسبة باخلوف، تشعر اليت

Balance of Power، مرتبطة تكون قد الدول بني العداوة /الصداقة عالقات على تؤثر أن ميكن اليت القضايا ألن 
 .3التارخيية اخللفيات و باإليديولوجية اإلثنية

                                                           
1
 Barry Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the 

Post-Cold War Era,2nd ed,Boulder,Lynne Rienner Publishers,1991, PP.190 -193-194. 
2
 Mariane Stone, «  Security According to Buzan : A Comprehensive Security Analysis »   , 

consultation date:10/02/2011,available in : http://www.geest.msh-paris.fr/pdf/security-for-buzan-pdf. 
3
 Barry Buzan and Ole Weaver, Regions and Power: The Structure of international Relations, 

United Kingdom: Cambridge University Press, 2003, P.45. 

http://www.geest.msh-paris.fr/pdf/security-for-buzan-pdf
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خلاصة بالنظم اإلقليمية، حدد باري بوزان جمموعة من هذا املنطلق واعتمادا على أبرز الدراسات اإلقليمية ا        
      من مركبات األمن )تتطابق والنظم اإلقليمية اليت حددهتا الدراسات اإلقليمية( ويعتربها " كيانات جغرافية"، 

 :1و هي

 .أمريكا اجلنوبية 
 .)الشرق األوسط ) من املغرب إىل باكستان شرقا ومن سوريا إىل الصومال جنوبا 
 اجلنوبية. إفريقيا 
 .جنوب أسيا 
 .جنوب شرق أسيا 

 :2هي متغريات أربع على ترتكز اإلقليمي األمن ملركب اجلوهرية البنية إن           
 . جاوره عما اإلقليمي األمن مركب متيز اليت Boundaries  الحدود .1
 وحدتني من يتكون أن  جيب اإلقليمي األمن مركب بأن تعين اليت  Anarchy Structure  الفوضوية البنية. 2

 .فوق فما مستقلتني
 .الوحدات بني القوى توزيع يغطي الذي Polarity  االستقطاب .3
 الوحدات. بني والعداء الصداقة أمناط حيدد الذي Social Construction االجتماعي البناء .4

 ب األمين االقليمي:( حتوالت اساسية للمرك03و انطالقا من تركيبته، ميكن االشارة اىل وجود ثالثة )

 ، وهو ما يعين غياب أي تغيري مهم داخل البنية األساسية.االعتماد على الوضع الراهن.1

التحوالت الداخلية للبنية األساسية تنتج داخل اطار داخلي حمدود،  أن، و هو ما يعين التحوالت الداخلية.2
القليمية( أو بسبب االستقطاب ) بسبب انسالا تغيريات البنية الفوضوية ) بسبب التكامالت ا أنوهو ما يعين 

بسبب األمناط املهمينة للصداقة / العداوة ) بسبب  أواجملتمع، االستعمار، الدمج، مستويات متباينة للنمو...( ، 
 التحول االيديولوجي، احلرب املستنزفة، تغيري الزعامات / القيادات....(.

                                                           
1
 Barry Buzan, People, States…, Op.Cit., P.190. 

2 Barry Buzan and Ole Waever, Op.cit.,P.53. 
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ود اخلارجية تتوسع و تكرب أو تنكمش، حتوالت يف تركيبة املركب احلد أن، و اليت تعين التحوالت الخارجية.3
 االمين االقليمي أو حىت افرتاضا حتوالت يف البنية األساسية بشكل أخر. 

ميكن من خالل اجلدول التايل حتديد األمناط و الصور األساسية للمركبات األمنية املوجودة حسب رية 
 ج عن االشكال التالية:املركب األمين االقليمي، و اليت ال ختر 

وجود  إىل: وهو شكل يتكون يف بنيته اكثر على النموذج الواستفايل، باالضافة Standard RSCs .القياسي1
العسكرية حتدد يف الغالب جدول األولويات.و مجيع املركبات  –األمنية  –قوتني او اكثر من الناحية السياسية 

      مين االقليمي من خالل القوى االقليمية ستقطاب يصنعها املركب األالقياسية متتلك بنية فوضوية، و حالة اال
)مثال: ايران، العراق، اململكة العربية السعودية يف اخلليج العريب، اهلند وباكستان يف جنوب أسيا(. يف هذا 

قليم حيتوي على اال أنمين االقليمي وهو ما يعين النموذج حالة االستقطاب تكون مركزية واحدة داخل املركب األ
 جنوب افريقيا هي املركز و احملددة لعالقاهتا مع جرياهنا(. أنقوة اقليمية واحدة )مثال: يف افريقيا الوسطى جند 

هذا النموذج ال حيتوي على قوة من املستوى العاملي، وبالتايل داخل هذه االقاليم ) حاليا  أنكما           
تنضم اىل  أنوبية، جنوب اسيا( فضاءات واضحة املعامل تستطيع افريقيا، الشرق األوسط، امريكا اجلن

الداخل.فالديناميكية املوجودة على املستوى االقليمي، و على املستوى  اخلارجي فإن  التدخالت موجودة على 
حيتوي على نزاعات  أناملستوى الدويل. أما فيما يتعلق مبفاهيم الصداقة / العداوة فإن هذا النموذج ميكن 

أمن تعاوين، وهو ما جيعل املنطقة تعرف من خالل حيازهتا على أدوات للتنافس ،  أوشكلة، انظمة أمن مت
 التحالفات، أو امناط معينة من الصداقة والتعاون.

و يضم هذا النموذج ثالثة أشكال من املركبات األمنية االقليمية ) ولكن يف  : Centred RSCs . المركزي2
 ن(، الشكلني األوليني ميثالن احلالة اليت يكون فيها املركب األمين واحدا مركزيا، ولكاجلوهر هي أربعة اشكال

تكون فيه القوة املهتمة به سواءا قوة كربى ) مثال : روسيا و فضاء االحتاد األوريب(، أو قوة عظمى ) مثال : 
القوى املهمينة على  أني هو الواليات املتحدة األمريكية و منطقة مشال امريكا(. و هنا يكون اهلدف النهائ

املستوى العاملي سوف تسيطر على املنطقة ) استقطاب أحادي(، و حىت بالنسبة للقوى االقليمية ) مثال : كندا، 
 املكسيك، أكرانيا..( لن يكون مبقدرورها تشكيل تكتل اقليمي ذو وزن فعال.
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عن باقي االشكال، فبالنسبة للمناطق املندجمة يف  هذا النموذج املركزي خمتلف كليا أما الشكل الثالث يف         
منتصف الطريق، مابني كونه منطقة  املؤسسات اكثر من قوة واحدة، يقدم االحتاد األوريب منوذجا، فهو يتواجد يف

متثل شكال متميزا جلماعة امنية متطورة، و من جهة اخرى قوة كربى متارسها حقها يف كوهنا العبا مهما على 
 لدويل.املستوى ا

بالنسبة لكل من باري بوزان و وايفر فإن ما جيمع هذه االشكال ثالثة للمركبات األمنية االقليمية هي           
ديناميكية أمن أي منطقة مرتبط مبركز معني يقع يف الداخل.و هي مرتبطة باشكالية رئيسية تدوال حول   أنفكرة 

ق املوجود. فيكون املركب األمين أكثر فعالية و كفاءة كلما  ىل جانب شكل التناسإيهيمن،  أنكيف ميكن للمركز 
ىل مدى يكون فيه للدول القدرة على املشاركة يف مسار بناء إ أوىل حد كبري إكان املركز مفتوحا و منسجما 

 .1سياسة امربيالية للمركز

ليمي، فإن بالنسبة للقوى الكربى داخل املركب األمين االق :Great Power RSC .القوى الكبرى3 
مر استقطاب منطقة ما يتم تعريفه من خالل قوى للسلم الدويل، و هو الوضع التقليدي يف اوربا، و نفس األ

الن نواة قوى كربى داخل املركب األمين االقليمي.و هنا حىت الصني و اليابان اللذان يشك وأحاليا يف شرق أسيا، 
القليمية بشكل خمتلف كليا عن باقي االمناط التقليدية تعد سياستها األمنية ا أنيكون على القوى الكربى 

ىل سببني رئيسيني، األول ان ديناميكيتها تؤثر بشكل مباشر على على حسابات إللسياسات األمنية، و هذا يعود 
، وهو كثر يف املنطقة املنتمية اليهاأالتوازن املوجودة على املستوى الدويل، والثاين ان القوى الكربى تسعى لالنتشار 

 ما يضعها يف حالة تفاعل اقليمي مستمر. 

ن االعتماد بشكل كبري على الديناميكية األمنية على أ: كما  Supercomplexes RSCs . القوى المركبة4
   ىل حد كبري مقارنة بتلك الديناميكيات املوجودة على املستوى الدويل إجيعل منها ضعيفة  املستوى املابني اقليمي

و ينتج أتؤكد على هيمنة قوة كربى كما يف احلالة الصينية. وهذا االلتفاف ينتج لنا بطبيعة احلال أفعالو االقليمي، 
ن الصني و اليابان يتنافسان ألنا ديناميكية قوى كربى يف املركب األمين االقليمي، كما هو احلال عندما نتصور 

 فان مثل هذا التعدي العنيف ميكن ربطه يف و يصبحان اكثر تعاونا يف منطقة أسيا.و يف احلالتنيأبشكل جدي 
منية االقليمية للقوى الكربى.و يف مثل هذه شكله الكلي مبركبات القوى املتميزة داخل / مع السياسات األ

                                                           
1 Barry Buzan and Ole Waever, Op.cit,P.58. 
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ساسية ) وطنية، اقليمية، دولية( يتم التعامل معها، ميكن أيكون هناك فقط ثالثة مستويات  أناحلاالت عوض 
 قليمية.إلكانه تعويض مستوى القوى ااضافة مستوى رابع بام

  خصائص مركب األمن. ثانيا،

 معىن من املنطلق القومي األمن مفهوم من الدويل اجملتمع يف التدرجيي التحول بأن احلي عبد وليد يرى
 ارئيسي متغريا" االقتصادي النمو" مفهوم جعل إىل أدى السياسي، الوجود أبعاد بكافة يلم مشويل مفهوم إىل دفاعي

  هي االقتصادي النمو معدالت فارق عن النامجة الرتاكمات أن على الدراسات من العديد تدل إذ احلركة، يف
 وسرعة اجتاه حتديد يف املتغري هذا لدور نتيجة و الدويل، القوى سلم يف و هبوطا صعودا للحركة األنسب التفسري
 .1القوى سلم على هلا أفضل نمكا لضمان للطبيعة" هنب"استثمار إىل الدول اندفعت احلركة

املالحظ هو أنه بعد هناية احلرب الباردة و زيادة حدة التهديدات اجلديدة وغلبة منط الصراعات الداخلية 
)داخل الدولة الواحدة( على منط الصراعات الدولية )بني الدول(، وكذا تنامي ظواهر العوملة مل يعد املنظور الواقعي 

.و هنا برزت 2القضايا األمنية املختلفة واملعقدة واليت تبتعد تدرجييا عن الدائرة العسكرية لألمن كافيا لتحليل طبيعة
احلاجة لتوسيع مفهوم األمن ليتناسب ويتعامل مع األمناط اجلديدة للتهديدات، فعملية التوسيع يف مفهوم األمن 

 موضوعه املرجعي.ينجر معه بالضرورة البحث يف إشكالية األداة األساسية لتحليل األمن أي 

و ذلك  Referent Objectفإن األمن يقتضي "موضوعا مرجعيا"  Barry Buzanحسب باري بوزان 
استجابة للسؤال : أمن ماذا؟ وجييب أمن "الدولة"، و يتبىن يف حتليله ثالث مستويات ) على طريقة كينيث والتز(؛ 

إال أن باري بوزان بقي واقعي  يع مرجعية أخرى لألمن،األفراد، الدول، النظام الدويل، و رغم اعرتافه بوجود مواض
لألمن مسألة بقاء  Barry Buzan و إعتبار باري بوزان   .3التصور بقوله مبركزية الدول كمرجعية ملوضوع األمن

يقول إنه بفصله بني "األمن الذايت  D.Bigoتفرتض هتديدا وجوديا أو حياتيا، وهو األمر الذي جعل ديديي بيغو 
مزيفة" أو "خاطئة"، وال "من املوضوعي" فإن حتليل باري بوزان مييز بني هتديدات "حقيقية" و هتديدات و األ

 .4يتميز حتليله عن النظرة الواقعية اليت جتعل من امن الدولة موضوعها املرجعي ومن احلكومات فاعليها املركزيني

                                                           
  .118-117ص. ص ،1994 والنشر، لإلعالم الشروق مؤسسة اجلزائر: ،مستقبلية دراسة" الدولية العالقات في المسلمات تحول احلي، عبد وليد  1
2
 .24ص.،مرجع سابقعبد النور بن عنرت،  

3  Barry Buzan,People,States and Fear,Op.Cit.,PP.26-27. 
4
 Ayse Ceyhan, « Analyser la Sécurité, Dillon, Waever, Williams et les autres », Cultures & 

Conflits, Paris,N0.31-32, Automne-Hiver 1998, PP.41-42.  
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جن للدراسات األمنية يف تطويرها إىل جانب هذه العناصر، متكن أحد أبرز إسهامات مدرسة كوبنها
مفهوم األمن اإلجتماعي الذي يشكل قطيعة مع الدراسات التقليدية، حيث اقرتحت هذه املدرسة "مدلوال" أو           

دخل مفهوم األمن اإلجتماعي يف الدراسات األمنية، لكن أ"مرجعية" جديدة لألمن، فباري بوزان هو أول من 
الذي تشكل حتليالته قطيعة مع  Waeverطورته خاصة عرب أعمال أويل ويفر مدرسة كوبنهاجن هي اليت 

بالنسبة  .1الدولتية لبوزان، أي أهنما خيتلفان حول مكانة الدولة عند حتليلهما ملسألة األمن –التحليالت املركزية 
لعسكري حسب باري ملدرسة كوبنهاجن األمن ليس "واقعا موضوعيا" و إمنا "بناء اجتماعي"، وما عدا التهديد ا

 .فإهنا قليلة جدا هي التهديدات املوضوعية D.Wedelو دي ويدل  Waeverو ويفر  Buzanبوزان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Dario Battistella, Op.Cit., P.449. 
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 :األولإستنتاجات الفصل 
 من خالل ما سبق تناوله يف هذا الفصل، ميكننا اخلروج باإلستنتاجات التالية:

 طرأت اليت التحوالت اجلوهرية عرب إغفال يتأتى لن ألمنيةا للدراسات مفاهيمي إدراك أي بأن اإلقرار ميكن (1
 اليت العاملية، إىل السياسة االنتقال من عملية سرعت واليت الباردة احلرب فرتة عقب الدولية السياسة على

  تعلق ما خصوصا الدراسات األمنية، يف البحث مستويات من عديدة جوانب على مؤثرة مظاهر أفرزت
 يف عديدة مضامني تشكل أدى إىل الذي األمر األمنية، األجندة األمنية، املستويات ،األمنية بالفواعل

 .األمنية الدراسات
 غري  أخرى أبعاد إىل األمن توسيع إىل اجلنوب دول يف األمين واملشهد  التقليدية املقاربة تناسب عدم أدى (2

 ضمن لألمن الشمولية النظرة  هذه ينتب مت حيث الباردة احلرب هناية مع ذلك وتزامن ،العسكرية األبعاد
 النيو االفرتاضات عن بعيدا األمن مفهوم مراجعة يف املسامهني أكرب من بوزان يعد و األمنية، الدراسات حقل
 .التحليل يف الدولة ومركزية العسكرية اجلوانب حول تتمحور اليت واقعية

لقة جبميع القضايا من نزاع وأمن وتعاون وتفاعلها حتليل النظم اإلقليمية ساهم يف بلورة أطر نظرية متعتطور   (3
يف بدايات ظاهرة فلم تعد تقتصر على اجلانب االقتصادي كما كان سائدا  على املستوى اإلقليمي،

اإلقليمية، إضافة إىل دراسة التكتالت اإلقليمية املتشكلة على مستوى األقاليم ودورها يف تفعيل مثل هذه 
  .بعها يف حتقيقهاالقضايا واآلليات اليت تت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الفصل الثاني: 
المتوسط الغربي: بين الرهانات 

 األمنية و القوى الفاعلة
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انطالقا من األمهية اجليوسرتاتيجية للمتوسط الغريب كفضاء له خصوصياته، و مميزات جعلت منه حمط 
، و هو ما أسس إهتمام الوحدات السياسية املكونة له من جهة، أو تلك املنتمية و املهتمة به من جهة أخرى

بآخر لتنافس دويل دائم يف سبيل السيطرة عليه أحيانا، وتعظيم املكاسب أحيانا أخرى، و لكنه دائما  أوبشكل 
ماكان تنافسا حمموما للهيمنة، اهليمنة على املعابر الرئيسية فيه ، أو محاية امدادات الطاقة، و ضمان السري احلسن 

 للتجارة البحرية املارة به.

ل هذا الفصل البحث فيه هو تبيان كيف لعبت األمهية اجليوسرتاتيجية املميزة هلذا الفضاء دورا يف ما حياو 
تشكيل التصورات و اإلدراكات املختلفة اجتاهه، سواء ما تعلق األمر بالتأسيس للبيئة األمنية املوجودة و حتديد 

جلنوب كمصدر للتهديد، هذه األخرية اليت طبيعة التصورات اجتاه التهديدات املطروحة، أو يف تكريس أطروحة ا
تؤشر على تكريس اهليمنة الغربية و سيعها الدائم إىل لعب دور احملرك األساسي للمبادرات األمنية و جعل الطرف 

 الرتتيبات بشكل أدق. كاجلنويب مستقبال هلا أو عبارة عن "موضوع" لتل

دراكات تأ ي عملية حتليلها وتصنيفها و حماولة و على ضوء التقاطع احلاصل كنتيجة لتعدد التصورات واإل
وأوجه اإلختالف من جهة أخرى، وكل هذا يف سبيل معاجلة تساؤل أساسي  تبيان أوجه التقاطع بينها من جهة،

       ـاثري ذلك على البيئة األمنية يف املنطقة ت وهو : هل تعدد املقاربات هو نتيجة حتمية لتعدد التصورات؟ و ما
 ات السياسية املشكله هلا ؟و الوحد
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 العاملني غرب ظهرت عديدة إنسانية حلضارات مهًدا القدمي، منذ املتوسط األبيض البحر حوض كان
 قرطاجة اإلغريق، بالد فينيقيا، فارس، الرافدين، بني ما بالد و بابل كمصر، اآلسيوي الشرق يف الصيين و اهلندي

. وهو ما املسيحية األوروبية احلضارة و اإلسالمية العربية احلضارة بيزنطة، و مارو  اإلفريقي، الشمال يف نوميديا و
 خلق عالقات بني شعوب وحضارات هذه املنطقة فاتسمت بالتعاون تارة وبالصراع يف أحيان أخرى.

 فحسب، اجليوسياسي املستوى على ال األمهية بالغة كمنطقة املتوسط األبيض البحر حوض منطقة بروز
 األوروبية اإلستعمارية القوى أطماع و أنظار حمط جعل منها كذلك، احلضاري و اإلقتصادي املستويني على إمنا و

 بني الباردة احلرب أثناء كبري وزن ذات منطقة و املاضيني، القرنني خالل - منه اجلنوبية للضفة بالنسبة -
 األبيض فالبحر سابقا. السوفيا ي االحتاد زعامةب الشرقي و األمريكية املتحدة الواليات بزعامة الغريب املعسكرين

 ال و *،Halford John Mackinder ماكيندر هالفورد السري آلراء طبًقا العامل جزيرة يف الثقل مركز " إذن املتوسط
 حمور حبق فهو السياسي؛ و العسكري و اإلقتصادي و اجليوبوليتيكي بل فحسب، اجلغرايف امللتقى البحر هذا ميثل

 . 1" املعاصرة العاملية االسرتاتيجية حماور يف رئيسي

على أن الوضع اجليوبوليتيكي األفضل لكل دولة هو الوضع املتوسط املركزي.  Mackinder يؤكد ماكيندر
واملركزية مفهوم نسيب و ميكنها أن تتبدل مع كل سياق جغرايف حمدد، إال أن القارة األوراسية من وجهة النظر 

.فقلب العامل هو املنطقة األكثر Heartland"قلب العامل" أو  –و يقع يف مركزها  –كز العامل الكونية تقع يف مر 
اجلزيرة العاملية اسيا، ، ويدخل ماكيندر يف World Islandأمهية يف السياق األعم ضمن حدود اجلزيرة العاملية 

 .2و أورباافريقيا 

ت الثالث: أوربا، إفريقيا و وأسيا أو ما يطلق سط القارايتو ( la Méditerranée)املتوسط األبيض البحر
ماري  اسم قوهتم أوج يف عندما كانوا الرومان عليه أطلق قد  عليه بالبحر الذي يتوسط األرض )يف العامل القدمي(.

ميدياس  مها التينيتني كلمتني من اآلن مشتق به املعروف االسم و يعين "حبرنا"، و Mare Nostrumنوسرتوم 
Medius تريا  و املتوسط، أيTerra  األرض أي . 

                                                           

 ،  1992أوت ،  162:العدد ،15 :السنة ،العريب املستقبل "، مستقبله و العربية المتوسط البحر لبلدان الجيوبوليتيكي الوزن  "السماك، سعيد أزهر حممد  1 
 25 ..ص
أول أعمال ماكيندر و أمهها  بني علماء اجليوبوليتيكا، تألقا األوفر( الشخصية 1861-1947) Halford John Mackinder ماكيندرهيلفورد ج. السير* 
 والذي عرض فيه أساس رؤيته للتاريخ واجلغرافيا.،1904" الذي نشر عام ي للتاريخفالمحور الجغرا:" 
 .86،ص. 2004،املتحدة يدبريوت: دار الكتاب اجلد ،تعريب وتقدمي: عماد حامت، الجيوبوليتيكي أسس الجيوبوليتيكا و مستقبل روسيا ألكسندر دوغني،  2
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 امليالدي الثالث القرن من الثاين النصف إىل يعود بل حديثا، ليس اليوم املتداول االسم املتوسط فالبحر
 األراضي كل على هيمنت عندما الرومانية اإلمرباطورية أراضي يتوسط الذي البحر ويعين سولينوس، أطلقه عندما
 املصريون مساه فقد والثقافات، بتعدد احلضارات تعددت بتسميات ُعرف كما املتوسط، البحر على املطلة

 ثالث يتوسط فهو األتراك، عند األبيض البحر و العربانيني عند فلسطني حبر و املقدس والبحر ،"الكبري األخضر"ـب
 طارق، جبل مبضيق يومال يُعرف ما أو "هرقل أعمدة"عرب األطلسي احمليط على وينفتح وآسيا، إفريقيا أوربا، قارات
.أما يف 1محراأل والبحر السويس قناة عرب اهلندي احمليط وعلى والدردنيل، البوسفور مضيق عرب األسود البحر وعلى

و اسم باللغة الفرنسية  la Méditerranéeفقد أطلق األوروبيون اسم  19و  18القرتة املمتدة ما بني القرنني 
The Mediterranean  أصبح اليت األمهية جديد من أوروبا اكتشاف بعد جاءالتحول بالتسمية ، يزيةباللغة اإلجنل 

 .2 1869 سنة السويس قناة شق بعد خاصة املتوسط األبيض البحر يكتسيها

 متاخم حبر فنجد أنه جئنا إىل احلديث عن أهم اخلصائص اجلغرافية للبحر األبيض املتوسط، أما إذا ما
 عرض خطي بني مستطيل شبه مشكال آسيا، غرب و إفريقيا مشال أوروبا، جنوب بني يقع األطلسي، للمحيط

 كلم مربع. 2966000درجة شرقا، وتبلغ مساحته  36غربا و  5.50درجة مشاال و خطي طول  30و  46
 مرمرة حبر وبالتايل كلم مربع،  508000ويف حالة إضافة البحر األسود الذي يعترب امتدادا له والبالغ مساحته 

كلم مربع، تصبح املساحة اإلمجالية للبحر األبيض املتوسط حوايل 1400مساحته تبلغ الذي بينهما الرابط
  .3كلم مربع 3475400

 املستقيم اخلط مشكِّال حبريًا ميال 334 حوايل الغرب إىل الشرق من املتوسط األبيض البحر طول يبلغ و
 ميناء و الرتكي الدردنيل مضيق بني حبريًا ميال 814 بني يرتاوح متفاوت فهو عرضه أما بريوت، - طارق جبل

 الطويلة املسافات هذه .اجلزائر يف جباية ميناء و الفرنسي مرسيليا ميناء بني حبرية أميال 410 و املصري، بورسعيد
 إذا ميال 10011 إىل يصل ميال 9761 حنو تبلغ اليت املتوسطية للسواحل اإلمجايل الطول عن نظرة تعطينا

                                                           
1 Yves Lacoste, Géopolitique de la Méditerranée, Paris : Armand Colin, 2009, P.17. 

 امليالدي. الثالث القرن روماين جغرايف هو (Julius Solinus)سولينوس * 
2
 Claude Liauzu, L’Europe et l’Afrique Méditerranéenne : de Suez (1869) à nos Jours, Bruxelles : 

Editions Complexe, 1994, P. 17. 
  1997جوان ، 33: السنة ،129العدد: ،الدولية السياسة "، االقتصادية و االجتماعية للخصائص دراسة  :المتوسطية الدول تعريف  "خميمر، فاروق أسامة 3 
 42 .ص. ،



101 
 

. واخلريطة التالية تبني املوقع اجلغرايف للبحر األبيض املتوسط وجمموعة 1مالطا و قربص جزير ي حلسوا أضفنا
 .2األحواض الفرعية املشكلة هلذا الفضاء اجليوسياسي

 **السويس قناة ،األطلسي باحمليط البحر املتوسط يصل الذي غربًا *طارق جبلإذا ما استثنينا مضيق 
، جلاز لنا اهلندي باحمليط املندب باب مضيق عرب بدوره يتصل الذي األمحر البحر ىلإ منفًذا تشكل اليت شرقًا

 بني ثالثة عبور نقطة الرتكية املنافذ اعتبار ميكن املنفذين هذين إىل إضافة إعتبار البحر املتوسط حوضا مغلقا.
          5.6  بني عرضه يرتاوح الذي الدردنيل مضيق عرب االثنان يتصل حيث األسود والبحر املتوسط األبيض البحر

 .كلم 26 حوايل طوله يبلغ الذي البوسفور مضيق مث مرمرة فبحر كلم،13 و

 وتونس صقلية جزيرة بني املوجود اخلناق بفعل ميكن تقسيم البحر املتوسط إىل حوضني: شرقي وغريب
 (، حيث: لتونس الشرقي الشمايل الطرف أقصى يف الطيب الرأس و اإليطالية مرساال مدينة بني كلم 140)

 صقلية و كالبريا سواحل بني األيوين البحر: هي ثانوية حبار و أحواض عدة من يتشكل:  الشرقي الحوض -
 جزر سواحل بني levantin الليفانيت احلوض جنوبًا، الليبية برقة وسواحل مشاال لليونان الغربية السواحل و اإليطالية

 البحر ميتد بينما جنوبًا، املتوسطية األوسط الشرق دول وسواحل مشاال الرتكية لالسواح و اليونانية رودس و كريت
 اليونانية األرخبيالت بني إجيه حبر البلقان، وينحصر جزيرة لشبه الغربية والسواحل إيطاليا بني كالذراع األدرياتيكي

 .تركيا سواحل و

 إىل بدوره ينقسم التونسي- الصقلي خلناقا و طارق جبل مضيق بني املائي املسطح يشمل: الحوض الغربي -
 mer d’Alboran آلبوران حبر اإلسباين، و الساحل البليار جزر بني يقع الذي البلياري احلوض : هي ثانوية أحواض

 le  " القنال"ـب Fernand Braudel بروديلد فرنان الفرنسي املؤرخ مساه ما هو و اإلسبانية، و اجلزائرية السواحل بني

Channel  اخلط من بداية أوروبا و إفريقيا سواحل بني املسافة ضيق إىل راجع هذا و ،3اإلجنليزي القنال إىل نسبة 

                                                           

 .9،ص.1979 ماي ، 7: العدد ، 2: السنة ،العريب املستقبل "، المتوسط البحر منطقة في القوى توازن  "العز، أبو الدين صفي حممد 1 

2 Encyclopædia Britannica 2009, « Mediterranean Sea ». 
 مرت. 14300  نقطة بينهما أقرب يف إفريقيا و أوروبا قار ي بني يفصل فإنه للمتوسط الرئيسي املنفذ هو طارق جبل مضيق * 

 ليسيبس  دي فرديناند الفرنسي األعمال رجل إشراف حتت م 1869 سنة إنشائها مت األمحر املتوسط و البحرين بني اصطناعي منفذ هي السويس قناة **
Ferdinand de Lesseps كلم 164 القناة هذه طول يبلغ و .األقصى الشرق و اهلند حنو جديدة طريق فتح أجل من. 

 » ,Revue», Les Espagnols et l'Afrique du Nord de 1492 à 1577Fernand Braudelيف: لتفاصيل أكثر أنظر  3 
. 69, Année 1928, P. 198.°, NAfricaine 
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  لنسيااف مدينة قرب cap de la Nao ناو رأس و العاصمة اجلزائر قرب le cap Caxine كاكسني رأس بني الرابط
 جزر و القارية إيطاليا سواحل بني الترياين رالبح ميكن اإلشارة إىل و.طارق جبل مضيق إىل انتهاء سبانيةاال

  le ) الربوفنسي – اجلزائري احلوضب   الغريب املتوسط يف األوسط احلوض يعرف بينما .كورسيكا و سردينيا صقلية،

bassin Algéro-Provençal ) سواحل بني الليجوري احلوض تسمية حتت الشرقي الشمايل جزئه يف ميتد الذي 
 1.كورسيكا و إيطاليا فرنسا،

 تطل اجلغرايف، املعيار حسبفيما يتعلق باخلصائص السياسية و االسرتاتيجية للبحر املتوسط، جند أنه 
 يف .جزيرتني دولتني و دولة 19 إىل عددها يصل القارية الدول من جمموعة املتوسط األبيض البحر حوض على
 إسبانيا، من كل فهنالك أوروبا قارة يف بينما رب،املغ و اجلزائر تونس، ليبيا، مصر، من كل توجد إفريقيا قارة

 قارة يف أما اليونان، و ألبانيا الفيدرالية، يوغوسالفيا مجهورية واهلرسك، البوسنة كرواتيا، سلوفينيا، إيطاليا، فرنسا،
 توجد بالتايل .مالطا و قربص فهما اجلزيرتان الدولتان بينما .فلسطني و إسرائيل لبنان، سوريا، تركيا، فهناك آسيا،
 .املتوسط األبيض البحر حوض يف سياسية وحدة 21

 لكن اجلغرايف املعيار شروط تستويف ال اليت الدول بعض متوسطية مدى حولهناك إشكالية مازالت قائمة 
ويف هذا اإلطار جند اختالف بني الباحثني .املتوسطية الدول نطاق ضمن تدخل جعلتها احليوية املصاحل أو اجلوار

 ضمن األسود البحر على املطلة الدول إدراجحيث أن هناك منهم من يعمل على  هتمني بالشؤون املتوسطية،وامل
 اجلغرايف باملعيار متوسطية غري جيورجيا و روسيا أوكرانيا، رومانيا، بلغاريا، دول مثل: كانت فإذا ،املتوسطية الدول

 يعتقدون عنرت صابر حممدعلى غرار  الباحثني بعض نفإ .2-املتوسط و األسود الوجهتني ذات تركيا باستثناء –
 دول إدماج ميكن هذا، إىل إضافة.3"املتوسط األبيض البحر من جزًءا األسود البحر كون "متوسطية دول أهنا

 ،أرمينيا و أذربيجان كإيران، السواء على املتوسط األبيض البحر دول و األسود البحر بدول وطيدة صلة هلا أخرى
 .أعاله املذكورة الدول من جمموعة أو واحدة بدولة حضاريًا و سياسًيا و اقتصاديًا طترتب اليت

                                                           
1  François Doumenge, Jean Aubouin & Michel Durand –Delga, Encyclopedia Universalis,            
«Méditerranée (Mer) », Paris : Encyclopedia Universalis, Vol. 14, P.871. 

2
 السياسية العلوم يف املاجستري لنيل شهادة مقدمة ،رسالة " الجديدة الدولية التحوالت ظل في المتوسط األبيض البحر حوض في األمن " العايب، الدين خري  
 .22 .ص ،1995-1994 الدولية، العالقات و السياسية العلوم قسم لسياسية،،كلية اإلعالم و العلوم ا اجلزائر الدولية، العالقات و

 .194.ص ،  1980أفريل ،04 :العدد ،عربية قضايا،  "العربي؟ لألمن إضافة المتوسط البحر تحييد :المتوسط البحر و العربي األمن  "عنرت، صابر حممد 3 
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 البحر كون من بالرغم متوسطية دوال ليست األسود البحر دول بأن وعكس هذا الرأي هناك من يرى
 ،بذاته مستقال تربيع مساحته لكرب نظرًا لكنه " املتوسط األبيض للبحر امتداًدا اجلغرافية الناحية من يعترب األسود

وهنا نكون ملزمني .1" استقالليته يرجح مما الدردنيل و البوسفور مبضيقي املتوسط البحر عن ينفصل أنه كما
 االرتباطات و العالقات من جمموعة بـ وجود يقول الذي و، املتوسطية الدول لتعريف االسرتاتيجي باألخذ باملعيار

 الطويل املدى على ترتبط الدول من جمموعة جتعل املختلفة اإلقتصادية و يةالسياس النواحي يف التعاوين النمط ذات
  .املتوسط منطقة يف معها التعاون تعزيز على وتعمل ،( اجلغرايف بتعريفها ) املتوسطية بالدول

 ،االسرتاتيجي باملعيار املتوسطية الدول ضمن إيران و األسود البحر دول فقط ليس نشمل أن ميكننا هنا
 الرتابني عرض هي كلم 40 سوى املتوسط البحر عن تفصله ال الذي كاألردن أخرى دوال إليها نضيف اإمن و

 منفذه إىل إضافة التجارية، تبادالته يف عليها يعتمد جتعله خاصة عالقات مبصر تربطه الذي السودان الفلسطيين،
 انتمائها حبكم موريتانيا السويس، قناة عرب املتوسط األبيض بالبحر يتصل الذي -بورسودان– األمحر البحر على

 من بالرغم الذي الربتغال وكذلك وفرنسا، املغرب اجلزائر، من كل مع اخلاصة عالقاهتا و العريب املغرب الحتاد
      شرقًا األوروبية القارة صوب هي ثقافية أو اقتصادية سياسية، كانت سواءً  مصاحله جل   فإن األطلسية واجهته

 .جنوبًا املتوسط ضاألبي البحر و

 م 1487 سنة Bartolomeo Diaz دياز برتلوميو الربتغايل طرف من الصاحل الرجاء رأس الكتشاف كان
 فقدت  حيث أوروبا إىل و من العاملية التجارة مسار حتويل تأثري على م 1492 سنة من ابتداءً  األمريكيتني و، 

 كان اليت املكانة حتولت بالتايل و أمسرتدام و إشبيلية كلشبونة، األطلسية املوانئ لصاحل أمهيتها املتوسطية املوانئ
 .العاملية التجارة يف الثقل مركز أصبح الذي األطلسي احمليط إىل املتوسط األبيض البحر ميتلكها

 اهتمام عودة إىل أدت م 19 القرن أوائل من بداية برزت اليت الديناميكية و اإلستعمارية احلركة لكن
      إفريقيا يف بريطانيا و فرنسا مستعمرات إىل األقرب الطريق كونه املتوسط األبيض البحر حبوض ىالكرب  الدول

 قناة شق وراء كان اإلستعماري التنافس هذا (، للثانية بالنسبة اهلند و لألوىل بالنسبة اجلزائر خصوًصا ) آسيا و
 اختصار املطاف هناية يف يعين وهذا األمحر، البحر و املتوسط األبيض البحر بني تربط اليت 1869 يف السويس

 املتوسط األبيض البحر واستعادة الصاحل الرجاء رأس يف اإلفريقية القارة حول يدور كان الذي البحري الطريق
 .آسيا و إفريقيا القارتني و أوروبا بني أساسية عبور كمنطقة ألمهيته

                                                           
1
 .46،ص.مرجع سابق ، خميمر فاروق أسامة  
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 يف مث العراق، و إيران يف م 20 القرن من وىلاأل السنوات يف النفط اكتشاف كما أن الفرتة اليت تلت
 الكربى للقوى إستقطابشكلت عامال  اخلمسينيات، يف إفريقيا مشال يف وأخريا العربية، اجلزيرة شبه يف الثالثينيات

 كذلك و بلداهنا حنو نقله تأمني و تكريره و النفط عن للتنقيب املنطقة إىل (فرنسا و بريطانيا املتحدة، الواليات)
هذا ما جعل حوض البحر األبيض املتوسط يستمد أمهيته اإلقتصادية من كونه  .1ملصاحلها مالئمة بأسعار بيعه

 احلوض هذا كون ذلك إىل أضف ،العربية اجلزيرة شبه و العريب املغرب يف للمحروقات املنتجة حبرا حماذيا للدول
زيادة على ذلك  .2الغربية أوروبا يف املستهلكة الدول ىلإ املنتجة العربية الدول من النفط حلامالت الرئيسي الطريق

 حركة املالحة البحرية بني ضفيت املتوسط تعزز من أمهية هذا احلوض املائي.

 فمنذ ،املتوسطية اجليوسياسية على كان له أثر ز البحر األبيض املتوسط،الذي مي   احلضاري التقسيم
 البحر وكان املختلفة، احلضارات بني صراًعا الوقت نفس يف كانت الدول بني نشبت اليت احلروب و القدمي

 معركة ذروهتا كانتو اليت   اإلغريق و الفرس بني احلروب ، على غرارالدويل الصراع هلذا مسرًحا املتوسط األبيض
 م .ق 264 من القرطاجيني و الرومان بني الثالثة البونيقية و احلروب  م، .ق 490 سنة Marathon  ماراثون

 األندلس يف و العريب الشرق يف أوروبا أحناء كل من واملسيحيني املسلمني بني الصليبية احلروبمث .م .ق 146 إىل
 املتوسط األبيض البحر يف اإلسباين – العثماين التنافسمرورا ب م، 1492 إىل م 1069في الفرتة املمتدة من من

 محلة من ابتداءً  األوروبية اإلستعمارية احلركة بعدها لتأ ي م، 1571 سنة Lépante ليبانت يف معركة قمته بلغ الذي
 ، مث استقاللم 1830 سنة اجلزائر فرنسا واحتالل م 1801 و م 1798 بني مصر علىBonaparte  بونابرت

 من الكروات و الصرب بني واهلرسك البوسنة يف البلقان حرب إىل انتهاءً  م، 20 القرن منتصف يف الدول هذه
  .3( 1995-1992) أخرى جهة من املسلمني و جهة

 أطرافًا له املشاطئة الدول تكن مل وصراعات حلروب مسرًحا املتوسط األبيض البحر حوض كان كما
 احلرب أثناء ( فرنسا و بريطانيا املتحدة، الواليات ) واحللفاء ( إيطاليا و أملانيا ) احملور دول بني كالصراع فيها،

 هذه كلف إذن .الباردة احلرب إبان -سابقا - السوفيا ي االحتاد و املتحدة الواليات بني الصراع و الثانية، العاملية
                                                           
1 Alain Gresh, Dominique Vidal, Golfe, Clefs Pour Une Guerre Annoncée, Paris : Le Monde 
Editions, 1991, P. 73. 
2
 Georges Mutin, « Les Hydrocarbures du Monde Arabe : Une Richesse Inégalement Répartie », 

In DIEM (Dossier des Images Economiques du Monde), André Gamblin (dir.), Maghreb – Moyen-
Orient, Mutations, Paris : SEDES, 1995, P. 296. 

 كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية، ،المتوسطية –خلفيات الشراكة األوروبية  أمحد كاتب،  3
 .25،ص.2001-2000لية،قسم العلوم السياسية والعالقات الدو 
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 أضفت و املنطقة تاريخ طبعت حضارية حروبًا كذلك كانت اقتصادي أو سياسي طابع ذات تبدو اليت احلروب
 .احلالية السياسية الصبغة عليها

 تعدد التصورات و اإلدراكات البيئة األمنية في مقابل المبحث االول: المتوسط الغربي:
 من ال الشامل، مفهومه يف املتوسط البحر عن الغريب املتوسطبني املتوسط الشرقي و  فصلال يصعب

 التفاعالت طبيعة تنوع ولكن واالسرتاتيجي، اجليوسياسي اجلانب حيث من وال والطبيعي اجلغرايف اجلانب حيث
 القسم جغرافية سنوضح ذلك على وبناء متعددا، فضاء جعلته ضاريةوح اسرتاتيجية عتباراتالو  واإلقليمية، الدولية
 .ككل املتوسط البحر عن ائيانه فصلها دون اجلغرافية وأبعاده خصائصه وأهم املتوسط، البحر من الغريب

 مسافة وعلى كلم، 3800 مساحة على الشرقي ساحله إىل طارق جبل مضيق ميتد املتوسط الغريب من
 إسبانيا بني كلم13و وتونس، صقلية بني كلم 140 مسافة وعلى جنوة، ومدينة العاصمة راجلزائ بني كلم 800

 البحر من الغريب للجزء بالنسبة. 1مرتا 150 ومتوسطه مرتا، 5150 عمقه أقصى ويبلغ ،املغربية واململكة
 اخلط من وميتد ،2كلم مليون 0.85 حوايل أي الشرقي اجلزء مساحة نصف تقريبا يشكل فهو املتوسط،

 وجاف حار) معتدل متوسطي مبناخ اجلزء هذا ويتميز طارق، جبل مضيق غاية إىل وصقلية تونس بني اجليولوجي
 هذا ويتسبب بوضوح، تظهر لكنها األربعة، الفصول تتداخل ففيه متذبذبا وكونه(، شتاء وممطر دافئ صيفا

 القادمة احلارة الرياح وهبوب والفيضانات فافكاجل املناخية، والظواهر الطبيعية الكوارث من الكثري يف التذبذب
 املتوسط من اجلهتني وعلى اجلبال، وخاصة املميزة، بتضاريسه اإلقليم هذا خيت ص كما الكربى، الصحراء من

 مماثلة جبلية سالسل غربا، املغربية اململكة إىل شرقا تونس من متتد اليت التلي األطلس سلسلة تقابل حيث الغريب،
 الضفة يف عرضيا تنخفض اليت الشرقية اجلهة بعكس واأللب، سريامورينا و سريانيفادا كجبال املقابلة، اجلهة على

 ومتنوعة عديدة تداعيات ولذلك البحر، جتاور الصحراء جعل الذي األمر الغريب، القسم يف اتهنظري عن اجلنوبية
 .واجتماعية اقتصادية مناخية، طبيعية

 بذلك ويقصد الكوارث، خط أو النار خط من جزءا الغريب وضهح يف وخاصة املتوسط يشكل كما
 فيزوف، آيتنا،) النشطة الرباكني أهم حتوي انهكو اإليطالية اجلزر ابه تنفرد للرباكني، فبالنسبة والرباكني، الزالزل

                                                           
1 Abis Sébastian, « Entre Unité et Diversité: la Méditerranée Plurielle », date de consultation : 
15/05/2013, disponible sur le lien suivant : 
 http:// www.fmes.org/ Entre –Unité- et- Diversité- la -Méditerranée –Plurielle-12456.html. 
2 Ibid. 
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 خسائر خلفت اليت العنيفة، اهلزات أغلب سجلتا لوحدمها املغربية واململكة فاجلزائر للزالزل، وبالنسبة (،اسرتمبويل
 من ككل للمتوسط بوابة الغريب املتوسط يشكلو  . املتوسط غرب يف أخرى منطقة أي من أكثر ومادية بشرية

 عالية االقتصادية فمكانته وبالتايل، اهلندي، واحمليط األمحر بالبحر وصل حلقة/بوابة مثة ومن الغربية، الناحية
 من % 60 حوايل يرتكز األطلسي،كما وإىل من ، سفينة 70000 من أكثر سنويا املنطقة تعربُ  حيث األمهية،
 تكون واليت ساحلية مدن ظهور إىل أدى الذي األمر ،1متعددة لعوامل السواحل على له املشاطئة الدول سكان

 .تسيريها على وكذلك املستدامة والتنمية البيئة على سلبية تداعيات حتما هلا

 إىل تعود املتوسط، حوض يف (والصراع التعاون/والتأثر التأثري) تبالتفاعال اخلاصة الدراسات معظم إن
 هامة تارخيية تركة وهي شعوبه، بني والتواصل االحتالل وبداية غربه، ويف املتوسط شرق يف احلضارات قيام فرتة

 لقدميةا احلضارات مهد أنه على يرشحه ما وذلك هذا، يومنا إىل قائمة شواهدها تزال وما املتوسط، ابه حيتفظ
 يف وحداتهو  شعوبه اتهشهد كربى، جتاذبات على شاهدا كان فاملتوسط . 2الثالث السماوية الديانات ومهد
 التخلف قرون ودعت قد بذلك كانت األنوار/النهضة عصر أوربا وبدخول الوسيط، والعصر القدمي العصر

 واهلادي، األطلسي اجلغرافية عرب الكشوفات دايةب أي القدمي، بالعامل احمليط العامل على االنفتاح وبداية واالقتتال،
 من شيئا شعوبه على وخي م أمهيته، من الكثري فقد عندما املتوسطي الفضاء على سلبية تداعيات هلا كانت واليت

 الشمالية، سواحله على مهمة سياسية تغ ريات حدثت عندما م 19 القرن غاية إىل واالنكماش، والتخلف الركود
 املتوسط للبحر املشاطئة أي اجلنوبية األوربية الدول وعرفت ، 3الوطنية الدولة فكرة ائيةنه صورةب تبلورت حيث
  .إيطاليا يف احلال كان كما السياسية اتهوحد

 لالستعمار والقابلية والتبعية التخلف يسوده (العربية الدول) املتوسطي الفضاء جنوب بقي املقابليف 
 بعد خاصة األوربيني، ألطماع عرضة املتوسط حوض من اجلهة هذه جعل مما نيب، بن مالك اجلزائري املفكر بتعبري

 واليت الصناعية، الثورة بعد أوربا عرفته الذي التقين التقدم نتيجة القوة، موازين واختالل العثمانية اإلمرباطورية يارنها
 املد احنصار من الرغم وعلى الطبيعية، ثرواتبال الغنية البلدان على للهيمنة األوربية لإلمربيالية قويا دافعا كانت

 العاملية احلرب بعد تنافسية وازداد فيها جتذر بل املنطقة، يغادر مل أنه إال واملسلح، املباشر شكله يف اإلمربيايل
 خارج من قوية منافسة فواعل ودخول ومواردها ملوقعها اسرتاتيجي، منظور من املنطقة أمهية من فرفع الثانية،

                                                           
 .2008أفريل  30-29، املتوسط البحر يف األمن ملتقى يف مقدمة مداخلة ،قسنطينة ، جامعة"المتوسط األبيض البحر في األمنية المسألة" بنون، مصطفى  1

2
 Abis Sébastian, Op.Cit. 

3 Yves Lacoste, Géopolitique De la Méditerranée, Op.Cit.P.15. 
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 احلرب زمن خالل وذلك والغرب الشرق بني وسجال جتاذب ساحة إىل الفضاء هذا ليتحول املتوسطي، ءالفضا
 التقاطع أن إال السوفييت االحتاد وتفكك والعسكري األيديولوجي الصراع حدة زوال من الرغم وعلى الباردة،
 .حمتدما يزال ما الصغارطموحات و  الكبار ملصاحل الواسع

 تُنكر أن املعقول غري فمن اجليوسياسية، خاصة بدقة حدوده متييز يصعب ككل وسطاملت للبحر بالنسبة
 التالقي خلق على املتوسطي الفضاء املواصفات،كقدرة من العديد إىل بالنظر املتوسط، البحر وتفرد خصوصية
 القيم من ديدالع حول اإلمجاع إىل باإلضافة سكانه، بني املختلفة التبادالت وتشجيع الشعوب، بني والتقارب
 . 1والتقاليد والعادات واملمارسات القوانني عديد واندماج اجلماعية

 غري أخرى دوال يشمل حبيث جيوسياسيا، مفتوح فضاء فهو جغرافيا، مغلقا فضاءً  املتوسط اعتربنا إذا
 مع يوسياسياج واملتداخلة املتدخلة الفواعل هي وكثرية تأثريها، أو االسرتاتيجي دورها منظور من له مشاطئة

 متغرية وأبعاد مبحيط فضائية حقيقة/فكرة أمام فنحن وبالتايل آلخر، فاعل من النظرة هذه ختتلف كما املتوسط،
 ذهبه فاالحتفاظ املتوسط، إىل النظرة ومصدر املوضوع املدروس املرحلة، :فواعل( 03ثالثة ) حسب ومرنة

 املتوسط، جهات بني االختالالت و االختالفات يدعم ما وذلك.2واألفعال القرارات يوجه أن شأنه من املدركات
 (10عشرة ) على يشتمل حيث جيوسياسيا، مميز أيضا فهو جغرافيا مميز هو ما بقدر منه، الغريب احلوض ومنها
 قيمها معظم يف وتشرتك الدين ومسيحية الثقافة التينية أوربية دول (05، مخسة )بالتساوي مقسمة دول

 تشرتك إسالمية إفريقية عربية دول (05مخسة ) اجلنوبية الضفة يف املقابل ويف واحلضارية، فيةوالثقا االجتماعية
 .واحلضارية االجتماعية الثقافية القيم من الكثري يف بينها فيما أيضا

 واألطلسي إفريقيا غرب ومشال أوربا غرب جنوب) ضفتيه، بني للمناورة واسعا جماال الغريب املتوسط مينح
 أحداثها وبكل باملنطقة، خاص اهتمام هلا األوربية املتوسط غرب فدول ،(اهلندي احمليط مثة ومن لشرقيا واحلوض

 أمن على أساسا يستند مصاحلها وازدهار واستقرارها أوربا فأمن ومصاحل، وتداعيات ظروف تفرزها اليت اتهتطورا و
 بل ا،تهتطورا وتصنع املنطقة أولويات ترتب أخرى قوى على متفرجة تكون ال أن جدا طبيعي .املنطقة واستقرار

                                                           
1
 Abis Sébastian, Op.Cit. 

2
 Abis Sébastian, «  L’inaltérable Problématique Méditerranéenne », Institut d'études Politiques de 

Lille, Date de consultation : 20/05/2012, disponible sur le lien suivant : 
http://www.Mercator.ens.fr/Soanmarco. 
 

http://www.mercator.ens.fr/Soanmarco
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 سواء ومصريها، اتهتفاعال و املنطقة حراك يف واملشاركة واملتابعة والصانعة املبادرة هي تكون أن باستمرار تسعى
 ومنذ األوربية املتوسط غرب دول أن لنا حيفظ التاريخ إن .املوسع اجليوسياسي أو الضيق اجلغرايف املستوى على
 ذلك يف مستخدمة املتوسطية، املنطقة أحداث وصناعة تسيري يف واحملور اجلوهر تكون أن دائما حتاول بعيد، زمن
   1.اجلنوبية الضفة لدول وتبعية يارنها و ختلف من عنه جنم وما اإلمربيايل املد فرتة يف العسكري بعدها يف اتهقو

 يف واملتغ ريات األوضاع خبايا بكل فاعار  رئيسا شريكا األوربية املتوسط غرب دول من الوضع هذا جعل
 على للحفاظ تعمل ومتنوعة، متعددة وسياسات مسارات وعرب الدول هذه تزال ما ذلك، أساس وعلى املنقطة،

 متكن حىت احتوائها، على وتعمل آلخر حني من املنطقة يف تربز اليت املستجدات كل مع للتعامل الوضع هذا
 املتوسط، يف اسرتاتيجيا فراغا أفرزت اليت الباردة، احلرب ايةنه بعد خاصة النجاحو  التقدم من التعاونية املسارات
  .املنطقة على خطرية أمنية أبعاد ذات جديدة ديداتته بصعود ومسحت

 حنو يدفع قويا عامال ذلك فكان ،االسرتاتيجية املتوسط البحر ألمهية الدول هذه إدراك يف زاد ما ذلك
 بني الدول هذه فجمعت الباردة، احلرب خالل فرتة  معتمدا كان عما ختتلف تعاونلل جديدة مقاربات اعتماد

 الفضاء هذا يف الشريكة األخرى الدول وانشغاالت ملطالب لالستجابة تعاون، وآليات وسياسات املبادرات
 األحداث تسارع نتيجة تطورت واليت واألمنية، التعاونية املشاريع من العديد الوجود إىل ظهرت حيث اجليوسياسي،

 الثقايف، واالقتصادي، السياسي الشق بني جتمع طموحة، تبدو شراكة مشاريع إىل املنطقة يف والتطورات
 للتداعيات إبعادا املتوسط، غرب جنوب دول توترات من والتخفيف مشرتكة مصاحل لتحقيق واألمين، االجتماعي
 .وأمنها األوربية الدول حلملصا هتديدا وتشكل ذلك، عن تنتج أن ميكن اليت واألخطار

 سقف خفض خالل من واستقرارها، أمنها لتحقيق جاحمة رغبة عن تكشف األوربية املساعي هذه إن
 آمنا اهلام اجليوسياسي الفضاء هذا جلعل اجلنوبية، املتوسط غرب لدول املختلفة األوضاع تفرزها اليت التهديدات

 الطرف تظهر صورة يف اخلدما ي، و الصناعي اإلنتاج وتصريف اقةوالط املعادن توريد يف بأهدافهم يفي مستقرا،
 األمريكية املتحدة كالواليات املنطقة، يف فاعلة أخرى قوى أمام الطريق لسد به، موثوقا متعاونا شريكا األوريب
 .تاجملاال شىت يف تعاون عقود على واحلصول املنطقة أسواق اكتساح يف تتنافس اليت واهلند، والصني وروسيا

 على املتوسط، غرب جنوب يف العربية الدول هناك اجليوسياسي و اجلغرايف الفضاء هذا يف وباملقابل،
 صناعة يف املهمة واحللقة املعادلة، يف الرئيس الثاين الطرف أهنا إال األصعدة، جل على املريح غري وضعها من الرغم

                                                           
 .18 .ص ،1988 العربية، الوحدة دراسات مركز :بريوت ،المعاصر العالم في المتوسط البحر ،ظريف اهلل عبد   1
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 اجليوسياسي الوزن من هلا فهي وأمنية، ديةاقتصا حضارية، تارخيية، العتبارات املنطقة ومستقبل حاضر
 يف شركائها مع وتفاعل وتفاوض وضغط قوة، عوامل إىل حتويلها من ميكنها ما والبشرية االقتصادية واإلمكانيات

 حنو خاصة وتصديرا إنتاجا والنفطية املعدنية بالثروات غنية منطقة املتوسط غرب فجنوب املتوسط، غرب مشال
 مليون 90 من بأكثر والتجاري االقتصادي والتوسع لالستثمار خصبا فضاء تشكل كما  األوربيني جرياهنم
 .1كمستهل

 المطلب األول: نهاية الحرب الباردة و أثرها على األمن في البحر األبيض المتوسط.
مفعوال  شرقيةالهنيار االحتاد السوفييت واحنصار الشيوعية وسقوط األنظمة الشمولية يف أوروبا ال كان               
على ثنائية شرق  الذي يقوم ،2)نظام يالطا(على النظام الدويل ملا بعد احلرب العاملية الثانية  عايل التأثري،

هذا التحو ل باهنيار أحد أقطابه  فهو يُعترب تغيريا عميقا لبنية النظام الدويل، الذي عرف شيوعية رأمسالية،/غرب
السريع للكتلة املعادية، فرمُي املنشفة كان مبثابة  لى املنافسة ومسايرة التطورقدرهتا ع واهنيار إيديولوجيته، لعدم

وتتوزع فيها عناصر القوة من جديد، جر اء الفراغ اإلسرتاتيجي الكبري  االنسحاب وترك الساحة الدولية لتتشكل
لني واهنيار االحتاد عترب ما حدث بعد سقوط جدار بر وهنا ي.الكتلة وأفول أيديولوجيتها الذي خلفه تفكك هذه

 على النظام الدويل يف أبعاده السياسية، االقتصادية، االجتماعية والقيمية السوفييت، مشهدا مميزا للتحول الذي طرأ

العالقات  على واكتساحا للساحة الدولية وتأثرياالرأمسالية والليربالية، أكثر تداوال  املقاربات الغربية حيث أصبحت
 . ويلاألمن الد الدولية و

 التحوالت اليت طرأت على النظام الدويل لعامل ما بعد احلرب الباردة كان هلا األثر البالغ على إن             
ز شكل وطبيعة مي   الذيBretton Woods النظام االقتصادي الدويل، الذي يشهد حتو ال من نظام بروتن وودز 

إىل نظام جديد يقوم على إقامة  ، وأثناء فرتة احلرب الباردةالنظام االقتصادي الدويل بعد احلرب العاملية الثانية
3ديناميكية العوملة واإلقليمية تكتالت اقتصادية كربى، كاليت يشهدها العامل الرأمسايل يف إطار

. 

                                                           
رسالة مقدمة لنيل شهادة (،5+5الحوارات األمنية في المتوسط الغربي بعد الحرب الباردة دراسة حالة مجموعة خمسة زائد خمسة ) اليامني بن سعدون،  1

 .51،ص.2012-2011قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، ري يف العلوم السياسية فرع العالقات الدولية،املاجست
، 2006، والتوزيع، الفجر للنشر دار: اجلزائر ،واألهداففي الرهانات  الباردة: دراسةحوض البحر األبيض المتوسط بعد نهاية الحرب مصطفى خبوش،   2 

 .18.ص
 .23، ص.المرجع نفسه  3
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1ما يلي ومن مؤشرات احلراك االقتصادي املتنامي الذي سيشغل مكانة اإلسرتاتيجيات والقوة العسكرية         
: 

 .ظاهرة العوملة املكرسة للهيمنة االقتصادية بروز -

 .الرأمسالية املالية :انتقال االقتصاديات املتطورة إىل املرحلة التالية -

 .منو املسامهة األملانية واليابانية يف التجارة الدولية -

 .تكريس سياسة التكتالت االقتصادية اإلقليمية -

 ود املقاربة االقتصادية لتفسري شكل وطبيعة العوملة واإلقليمية،إذا، فاملؤشرات السالفة تبل ور صع         
عجلت من  املوجة الثالثة وتأثريها على االتصال والتواصل قد / فالتطور املذهل للعامل واحلاصل يف ميدان املعرفة

هنا  .قليميةوبناء تكتالت إ التبادالت االقتصادية، االجتماعية والثقافية وشجعت على وضع مسارات لقيام عوملة
" فكرة أن بروز العنصر االقتصادي كمحرك للسياسات الدولية يف النظام  James Coleman يطرح جيمس كوملان

نزعة للتفوق االقتصادي وسباق التسلح جعل التوجهات ذات ال االدويل اجلديد بعد تراجع عنصري اإليديولوجي
جديدة هلا أيضا أدواهتا السياسية ومساهتا العقائدية، حىت أهنا اكتسبت صفة األصولية االقتصادية  امبثابة إيديولوجي

أن املعطى االقتصادي يدفع . كما أن 2وهو مصدر ستكون له فاعليته يف إثارة النزاعات بني الغرب واآلخرين"
جنوب، تتميز عن تلك اليت عرفتها مرحلة السبعينات بأهنا  / ثنائية مشالبشكل قوي هو اآلخر حنو تشكل 

وهو ما يسهل تصوير اجلنوب على أنه  ،تتجاوز املستوى االقتصادي لتنتقل إىل املستوى السياسي واالجتماعي
 .         3"جمرد جمموعة من الربابرة اليت تريد غزو الشمال وحتطيمه"

غريات اليت شهدت صعودا بعد هناية االقتصادي يربز املتغري احلضاري كأحد أهم املت و بعيدا عن اجلانب         
 ام احلضارات حول هذه القيم، سواءالقيم احلضارية ُوجدت بوجود املعتقدات الدينية، وقياحلرب الباردة، حيث أن 

لكن هذا  حر املتوسط،ويتضح ذلك يف معظم احلضارات القدمية يف آسيا ويف حوض الب مساوية أو وضعية، كانت

احلضارة (العصر القدمي  سواء يف ان فيه التواصل واالحتكاك احلضاري أكثر من غريه من املناطق،ك األخري،

                                                           
 .142، ص.2010والتوزيع،  دار قانة للنشر: ، باتنة ، التحوالت اإلستراتيجية في العالقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردةجنديل عبد الناصر  1
 .308.، ص1999اللجنة العلمية للعلوم السياسية، القاهرة، اجتاهات حديثة يف علم السياسة،  ،أورباالحركات األصولية اإلسالمية في ماجدة صاحل،   2
 .39-19ص ص. ، ترمجة: أمل أيب راشد ، طرابلس، دار اجلماهريية للنشر والتوزيع،أوهام اإلمبراطورية وعظمة البرابرةجون كرستوف روفني،   3

https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Coleman_(sociologue)
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 وعلى الرغم. )احلضارتني اإلسالمية واملسيحية أو يف العصر الوسيط بني ...الرومانية، املصرية، القرطاجية، اليونانية
 املختلفة، إال أنه يبقى يشك ل مرجعية رئيسية ال غىن عنها سياسات العامليةمن احنصار دور الدين يف رسم ال

مغي با أثناء  احلواري بني شعوب املتوسط،مل يكن غائبا أو / املتغري احلضاري يف شكليه الصراعي والتعاوين إن        
اإليديولوجي بني  زها الصراعمي   وإمنا كان ال يشكل طليعة االهتمامات، كون احلرب الباردة فرتة احلرب الباردة،

وباهنيار االحتاد  النظام الدويل والعالقات الدولية، لكوهنما ترتبطان بقطبني مهيمنني على الرأمسالية والشيوعية،
الصراع، وأعلن على انتصار الرأمسالية وقيمها  تراجع حد ة هذا السوفييت وأفول الشيوعية، كان ذلك مؤشرا عن

Arnold Toynbee  1 توينيبرنولد االستجابة أل / والدميقراطية، وعمال بنظرية التحدي ةاالقتصادية واالجتماعي
  ،

إلبقاء الروح  بديلة للشيوعية ليناصبوهنا العداء، إجياد إيديولوجيا كان لزاما على الغرب ومنظريه الرأمساليني
يف أطروحته حول  Samuel Huntingtonأبرز املنظرين لذلك صامويل هنتنغتون  ولعل   واالستمرارية للرأمسالية،

 .2احلضارات صدام

 

 

 

 

                                                           
، احلضاري هها، فهي اليت تبقيها يف مسار املنافسة تأىب االحنطاط واخلمولوأخطار وهتديدات تواج بقاء ومنو وازدهار املدنيات اليت هلا حتدياتهذه النظرية تفسر   1

يف هذا العمل قدم توينيب نظرة بانورامية للتاريخ  .1954و 1934جملداً بني  12وأصدرها يف  Study of historyوهي النظرية اليت ضمنها دراسته الضخمة: 
اليت سجلها التاريخ، ومثل هذه النظرة الشاملة للتاريخ هي اليت جعلته يتحدى متركز املؤرخني الغربيني حول تراثهم  ومفهوماً شامالً للوجود البشري منذ بداية احلضارات

 للمزيد انظر يف:.واعتبارهم أهنم حبضارهتم الغربية، إمنا يقفون موقفاً متميزاً حيتكرون فيه التاريخ وكأنه توقف متاماً عند عاملهم الغريب
TOYNBEE Arnold J, A Study of History, Vol. I, Abridgement of Oxford Paperbacks, 1988. 

2
اإلسالمية والغربية، وعلى الرغم من االنتقادات املوجه هلذه النظرية من كال  على الصراع بني احلضارتني Samuel Huntingtonركز صامويل هنتنغتون   

الليربالية مرجعية طبيعية هلا، وبالتايل قد تتعارض مع  عامة، فالغرب املتحكم بزمام السياسة الدولية جعل من القيم الغرب كان أكثر اقتناعا هبا بصورة الفريقني، إال أن
 . للمزيد أنظر يف املؤلفات التالية لنفس الكاتب:تبىن العالقة بني الغرب واآلخر على الطبيعة الصراعية الكثري من القيم احلضارية األخرى، ومن مثة

- The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, 1996. 
- Who Are We?: The Challenges to America's National Identity, Simon & Schuster,2004. 

https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1366&bih=662&q=Simon+%26+Schuster&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDEoyVLiBLGMK82zkrXUMsqt9JPzc3JSk0sy8_P0y4syS0pS8-LL84uyi60KSpNyMoszUosA5fBlwD8AAAA&ved=0ahUKEwj7ibKpoOHVAhXFvBQKHVQMAtgQmxMIiQIoATAU
https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1366&bih=662&q=Simon+%26+Schuster&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDEoyVLiBLGMK82zkrXUMsqt9JPzc3JSk0sy8_P0y4syS0pS8-LL84uyi60KSpNyMoszUosA5fBlwD8AAAA&ved=0ahUKEwj7ibKpoOHVAhXFvBQKHVQMAtgQmxMIiQIoATAU
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  المطلب الثاني: البيئة األمنية في المتوسط الغربي. 
التهديد  كان وحل حلف وارسو وتفكك االحتاد السوفيا ي، قبل سقوط النموذج الشيوعي يف أوربا،       

ار هجوم سوفيا ي على أوربا الغربية مع بالنسبة للغرب فان خيحيث و  شرق والغرب،األوحد متمثال يف صدام ال
استعمال واسع للسالح النووي كان مازال قائما. و هذه الوضعية االسرتاتيجية كان هلا نتائج وانعكاسات على 

باالضافة اىل السعي املتواصل للحصول على األسلحة  ،زيادة حجم القوات العسركية باملفهوم التقليدي للقوة
 .1991ق تغري جذريا منذ . لكن هذا السيا1النووي

 وتضمن مساراته، وتضبط العامل الغريب، توجه اليت البوصلة مبثابة كان الذي الشيوعي اخلطر زوال بعد        
 شكلت اليت اإلسالمية احلركات حيث اجلنوب، دول وهو جديد خلق عدو على العمل كان اآلخر، اجتاه متاسكه
 والتدهور االقتصادي، السياسي، االستقرار عدم مظاهر إىل باإلضافة2 .الغريب للعامل األمين املقلق اهلاجس

 أوروبا ختشاها اليت الشرعية غري اهلجرة مشجعة لظاهرة توليفة جمملها يف تشكل اليت والطائفية العرقية والنزاعات
 هائل بكم هتغذيت ومت األطلسي ضفيت تشاطرته اجلديد للعدو التصور هذا .التحديات األخرى من غريها من أكثر
 يف .وبرزت3حضارته اجلديد وتصادم الصراعي االجتاه هذا تضخيم على عملت الغربية والبحوث الدراسات من
 أن تؤكد واليت  Francis Fukuyamaفوكوياما  هناية التاريخ لفرانسيس أطروحة األوىل؛ :أطروحتان اإلطار هذا

 أطروحة هي والثانية؛ .الشيوعية انتصارها على بعد اوزهجت ميكن ال الذي االجتماعي التنظيم شكل هي الدميقراطية
 على عملت واليت Samuel Huntingtonهنتغتون  صاموئيل لصاحبها Clash of Civilizationsاحلضارات  صدام
 .4والثقافات احلضارات بصراع الباردة احلرب فرتة ميز الذي اإليديولوجيات صراع  تغيري

 بني اهلوة على يركز الذي التشاؤمي املعسكر إىل Huntington غتونهنتن تشخيص وينتمي           
 أخرى، جهة من األقطاب متعدد عهد يف الكربى القوى بني الناشئة الصدامات وعلى ،"واحلرب السالم"مناطق

 الصراعات أن هنتنغتون يعتقد .حيث5األساسية التحليل وحدة بوصفها احلضارات على برتكيزه يتميز أنه مع

                                                           
1 Pierre du Bois, « Anciennes et Nouvelles Menaces : les enjeux de la sécurité en Europe », 
Relations Internationales 2006/1 , N° 125, P.02. 

 ، "وآفاق واقع :املتوسط يف واألمن اجلزائر" الدويل امللتقى ،"المتوسط في األمنية الترتيبات على تهوانعكاسا األمن مفهوم  في التحول" ، خبوش مصطفى  2
 . 2008 أفريل 30-29قسنطينة ،  جامعة

 . 182.،ص 2002، 106د: العد ، األوسط شؤون ،"المتوسط لحوار ةالجيوستراتيجي األبعاد "اجلاسور، ناظم 3 
، 2006و التوزيع،  للنشر الفجر دار رة:هالقا ، واألهداف اناتهالر في دراسة :الباردة الحرب نهاية بعد المتوسطاألبيض  البحر حوض خبوش، مصطفى  4

 .17ص.
 .297، ص.2008 املتحدة، العربية اإلمارات لألحباث، اخلليج مركز :ترمجة ،الدولية العالقات في األساسية المفاهيم ان،ھأوكاال تريي و غريفيثس مارتن  5
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 أن" :القول حد إىل ويذهب ثقايف، طابع ذات ستكون املقبلة السنوات يف العامل على ستسيطر اليت مةالقاد

 املستقبل يف للنزاعات الرئيسي املصدر ستكون وكونفوشيوسية، إسالمية عديدة ودول الغرب بني التناقضات
 الشرقية، احلضارات من قبل القادمة السنوات يف مهددة الغربية احلضارة ستكون رأيه حسب أي ،1"املباشر

 .2كمنافسني واعتبارهم آسيا وشرق اإلسالم بوضوح أمننة حياول بذلك وهو .األقصى الشرق وحضارات

 فيفري يف ندوة عقدت املتوسط، منطقة على احلضارات" وتطبيقها أطروحة "صدام ملناقشة حماولة ويف         
 ضفيت على املطلة اجملتمعات بني املواجهات بأن توحي ئلدال وجود على خالهلا من التأكيد مت بربلني، 1996
 اجلنوب، يف واإلسالم الشمال يف اليهودية املسيحية احلضارات بني صدام إىل إرجاعها ميكن خواص هلا املتوسط
 يف أشار كما .العرقية التصفية حد إىل وصل والذي القائم التناقض هذا حدة نتبي   وكوسوفو البوسنة يف واملأساة

 وحىت املتوسطي الواقع لفهم موجه احلضارة" كخط" ملصطلح بطرحه F.Braudel برودال الفيلسوف الصدد هذا
 التاريخ عرب فيما بينها تتدافع حضارية ثقافية جمموعات ثالث على تتوفر املتوسط منطقة أن حيث يرى الدويل،
 .3متكاملني أعداء تشكل حسبه الثالثية هاليوناين، وهذ والعامل اإلسالم، الغرب، :وهي الدول، حدود متجاوزة

 منطقة/إقليم يكون أن من أصغر املتوسط األبيض البحر فإن السياسة علماء من للعديد وفقا و لذا          
 يف وذلك القوية، وباهلويات الضخمة، وباملشكالت االنقسام بديناميات يتسم مكان إىل يكون ما وأقرب متميزة،
 مصدر بأنه املتوسط البحر يشبهون الكتاب من الكثري أن إىل باإلضافة.جنباته يف تدور اليت الفرعية املناطق
 االنفجار :منها العتبارات نتيجة وذلك.4مر حبر باختصار أو متاعب، حبر أو مستقر، غري حبر أو هتديد،

 ..املياه مصادر نضوب ف،التخل اإلسرائيلي،-العريب النزاع الشرعية، غري اهلجرة اإلرهاب، األصولية، الدميغرايف،
 بشكل حقيقتها برزت الشمال واجلنوب، بني حقيقية ختوم تشكل املتوسط حوض منطقة أن وباعتبار         

 ساهم الشرق، وقد خطر زوال بعد مواجهة خط إىل حتول املنطقة إىل أدى مما الباردة، احلرب هناية بعد واضح

                                                           
1 Samuel Huntington, “The Clash of Civilizations” , Foreign Affairs ,Vol.32, N.°3, Summer 1993, 
P.32. 
2
 Barry Buzan , " The War on Terrorism : As The New Macro-Securitization?” ,Oslo Worshop, 

2-4 February 2006, P.6. 
3 Daniel J .Grange, « la Méditerranée : berceau au frontière ? », Relations Internationales, N°87, 
Automne 1996, PP.247-248. 

  .94-93.ص ،ص 1992 الفارايب، دار بريوت: نعمة، أديب :ترمجة ،الجنوب مواجهة في أوروبا كابرون، ميشال :يف خضر، بشارة   4
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 عام مقتنع رأي وصناعة تشكيل يف -واسع مدى وعلى -الغرب يف اجلنوب من التهديدات القادمة خطاب
 .1العاملي يف النظام واجلنوب الشمال بني الفاصل اخلط املتوسط حوض أصبح وبالتايل بذلك،
         " "قلب األرض" مبوقعه اجلغرايف املهم H. Makinderكما يتميز املتوسط أو كما أمساه ماكيندر "         

القوى الكربى  اهتمامالبشرية املختلفة إذ يعترب ملتقى ثالثة قارات، مما جيعل منه مركز  و خبصوصياته احلضارية و
. فقد سعت 2خاصة تلك الواقعة على ضفته الشمالية وذلك عرب فرتات تارخيية ممتدة منذ القدمي إىل يومنا هذا

   ن العوامل اجلغرافية و التارخييةهذه القوى إىل توسيع جماالت نفوذها و تأمني حدودها اجلنوبية. وهذا ما جيعل م
و االقتصادية مكونات أساسية عملت على هيكلة العالقات بني الوحدات السياسية املختلفة يف اإلقليم 

 املتوسطي.
أسست بذلك أوروبا سياسة متوسطية مشرتكة طغت عليها املصاحل التجارية و االقتصادية يف البداية لكن          

ذه السياسة اجلماعية لتشمل اجلانب األمين و السياسي وذلك بسبب تنامي إحساس الدول ما لبثت أن تتوسع ه
إستقرار وتفاقم د أمنها بفعل تنامي بعض أعمال الالباحتمال هتدي -دول القوس الالتيين خاصة-األوروبية 

مات مبشاركة دول األزمات الدولية إضافة إىل رغبة هذه الدول يف وضع إطار مؤسسي لألمن و الوقاية من األز 
هتتم بقضايا  تمتوسطة غري أوروبية، وهذا ما عكسته تلك املشاريع اليت صبت يف هذا االجتاه من منتديات ومؤمترا

 .األمن يف املتوسط 
فاهنيار اإلحتاد السوفيا ي، تسارع األحداث يف أوروبا الشرقية، توحيد أملانيا، تطور عملية االندماج          

واالحتالل األمريكي للعراق يف مارس  2001سبتمرب  11السالم يف الشرق األوسط، أحداث  األورويب، مسار
من جهة، وما عرفته والزالت تعرفه الضفة اجلنوبية من املتوسط وخاصة اجلهة الفرعية الغربية له، من  2003

على األمن اإلقليمي تغريات بنيوية معقدة، اختذت يف بعض الدول أشكاال عنيفة كانت هلا انعكاسات مباشرة 
املتوسطي الذي مل يعد خيضع ملنطق توازن القوى التقليدي، بل خيضع لتوازنات جديدة بفعل تشكل التهديدات 
من أمناط خمتلفة يف اجلهة املتوسطية، فالرهان األمين احلقيقي واحلايل من املنظور األورويب يكمن يف الالتوازن 

                                                           
1
 Charles Zorgbibe, “ La Méditerranée: Nouvelle ligne de front ? », Politique et Parlementaire, 

N°.980, Novembre/Décembre 1995, P.68. 
2  Mokhtar Reguig, Géostratégie et géopolitique dans la Région Méditerranéenne, Revue 
Algérienne des Relations Internationales, Premier Trimestre, N° .5,1987 , PP. 73-84. 
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هذا الرهان يعترب أكثر  األنظمة السياسية، انسجامقتصادي، البيئي وعدم الثقايف، الدميوغرايف، االجتماعي واال
 .1تعقيدا ومشولية من الالتوازن العسكري

 تشكيل يف -واسع مدى وعلى -الغرب يف اجلنوب من القادمة التهديدات خطاب ساهم وقد            
 النظام يف واجلنوب الشمال بني صلالفا اخلط املتوسط حوض أصبح وبالتايل بذلك، مقتنع عام رأي وصناعة
 من مكونة مشالية منطقة بني انكسار إىل يتعداها بل فاصلة حدود جمرد من أكثر -احلقيقة يف - وهو .العاملي
 عدا ما بينها، فيما أمن مشاكل تعرف وال األورويب، اإلحتاد يف مستقبلها ترى الالتيين، القوس أوروبا جنوب بلدان

 عسكري )حلف أكرب حلف إىل منضمة و عسكريا متفوقة دول وهي الشمايل، اجلانب على "يةالبلقان"التوتر بؤرة
 منكشفة دول وهي فوضوي، تراجع حلالة ختضع منقسمة عربية بلدان من مكونة جنوبية األطلسي( ومنطقة مشال

 رئيسي شكلب موجهة فهي معتربة، عسكرية لرتسانة دوهلا بعض امتلكت وإن حمدودة، العسكرية وإمكاناهتا
 .2الشمالية الضفة دول ضد موجهة هي مما أكثر جنوب-جنوب املسلح النزاع يف لالستعمال
فقد تتعدد التهديدات و الرهانات األمنية املوجهة ضد دول أوربا ضمن أبعاد خمتلفة و متنوعة، و هنا           

مه احلديث واملوسع نتيجة النعكاساته السلبية يربز البعد املؤشر الدميوغرايف كأهم االنشغاالت الكربى لألمن مبفهو 
يف تغذية التدفقات اهلجرية من اجلنوب حنو الشمال املتوسطي خاصة يف اجلهة الغربية منه حيث عرفت منوا سريعا، 

فاخلوف األورويب ينبع  منوذجا واضحا للحركية الدميوغرافية النشطة، -مبا فيها اجلزائر-و متثل دول املغرب العريب 
يف التوازن الدميوغرايف وعدم القدرة على احلفاظ عليه يف اجلهة املتوسطية بسبب العدد اإلمجايل  االختالل من:

للسكان يف كلتا الضفتني و البنية السكانية هلما وما يعكسه هذا التباين من تزايد و اخنفاض قوة العمل، أي ازدياد 
الصراع ذات الطبيعة  شمال، فتصبح عوامل التهديد ونسب البطالة يف اجلنوب وارتفاع الضغط اهلجري حنو ال

 .      3الوطنية " تؤثر على أمن اجملتمعات األوروبية املتميزة بضعف القدرة التجديدية وشيخوخة البنية السكانية -"عرب

                                                           
 :املتوسط يف واألمن اجلزائر"الدويل  " ، امللتقىالديناميكيات األمنية الجديدة في اإلقليم المتوسطي:  دور الجزائر األمني كفاعل في المنطقةمنرية بلعيد، "   1

 . 2008 أفريل 30-29، قسنطينة  جامعة ، "وآفاق واقع
2 Roberto Aliboni, “ European Security Across The Mediterranean” , Chaillot Paper 2, March 
1991, P.17. 

تسعى إىل احلفاظ على وتفرز ظاهرة اهلجرة شرحية اجتماعية هنا تعترب ظاهرة اهلجرة غري الشرعية أهم إفرازات االنفجار الدميغرايف املميز لدول الضفة اجلنوبية،   3
غري األوروبية و املغاربية  هويتها، حقوقها و مصاحلها املختلفة ، و هي مطالب تصعد من حدة التوتر و الصراع داخل اجملتمع األورويب ، و تعترب الطبقات االجتماعية

زائرية من نسبة كبرية فيها ( األكثر حركية و بالتايل املصدر األساسي ( من جمموع املهاجرين األوروبيني) و ما متثل الشرحية اجل%40خاصة املشكلة لنسبة أكثر من )
 ، للمزيد أنظر يف :للتهديد  ضد األمن األورويب يف بعده اإلنساين

Abdelwahab Biad, La Dimension Humaine De La Sécurité dans le Partenariat Euro-
Méditerranéen, Revue IDARA , vol .12, N°.23,2002, P.75 
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 القيام تنامي االهتمام مبسائل البيئة يف اجلهة املتوسطية منذ منتصف الثمانينات، إذ متكما أن هناك            
بعدة دراسات ركزت حتديدا على تأثري كل من احلركات البشرية والسكانية، احلركة العمرانية، الزراعة، الصناعة، 
الطاقة، السياحة والنقل على النظام البيئي املتوسطي وبالتايل تأثريها على األمن فيه. وقد خلصت العديد من 

بيئي ينحصر أساسا يف اخلطر الدميوغرايف، وندرة املوارد الطبيعية ويأ ي مراكز البحث األوروبية إىل اعتبار التهديد ال
يف مقدمتها املاء كأحد الرهانات األمنية يف اجلهة املتوسطية، وكذا ظاهرة التلوث البيئي سواء املائي منه أو اجلوي 

ت البرتول العمالقة اليت الغاز املتواجدة على طول السواحل املتوسطية وحركة ناقال ما تسببه مراكز البرتول و و
طنا سنويا من البرتول، من خلق مشاكل بيئية خطرية تؤثر على استمرارية  650000تتسبب يف تسرب حوايل 

الثروة السمكية وعلى النشاط السياحي لبلدان املتوسط وارتفاع نسبة كمية ثاين أكسيد الكربون اليت تلوث األجواء 
 .1املتوسطية

 كمصدر لتهديد األمن في المتوسط الغربي.  المطلب الثالث: الجنوب
ة، مبا يسمح لنا فيما بعد بتبيان اسي يف هذه العالقتغري أسمن األمهية مبكان التطرق ملفهوم التهديد ك           

املتوسطية، حيث يشري كل من باري  التهديدات اليت ميثلها اجلنوب يف نظر الفاعلني األخرين يف املنطقة طبيعة
ا ما يتم بنائها بشكل اجتماعي من ن التهديدات غالبأىل إ Olé Weaverو أويل وايفر   Barry Buzanبوزان 

طرف فواعل النظام الدويل، و هو ما يتعرب جتسيدا لنظرة مدرسة كوبنهاجن لألمن )أين أخذت التهديدات بنظرة 
  مفهوم . وبالتايل ما جيعل 2لدولة(موضوعية واعتربهتا أساسا هتديدات عسكرية ضد االقليم، السيادة، أو مصاحل ا

 :3" التهديد" صعب التحديد هو عاملني اثنني

 وجود مسألة الذاتية و املوضوعية يف تعريف التهديد. -

صعوبة التمييز بني التهديدات اليت تشكل هتديدا لألمن القومي، و التهديدات اليت تظهر كنتيجة عادية للحياة  -
 اليومية.

                                                           
1
 .السابق الذكرالمرجع منرية بلعيد،   

2 David Williams, « Governance, Security and Development », Working Papers, CUTP, February 
2008, P.03. 

، أفريل 160، العدد: اإلسرتاتيجيةو  ، السياسة الدولية، القاهرة: مركز الدراسات السياسيةتطور مفهوم األمن في العالقات الدولية"عبد النور بن عنرت،"   3
 . 58، ص.2005
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فإن املقصود بالتهديدات اجلديدة يعين االنتقال من فلسفة  Ulrick Beck ـ أولريك بيكبالنسبة ل         
التهديدات اىل فلسفة املخاطر، حبكم ان املخاطر هي حركة داخلية، اجتماعية، مشكلة وغري مستقلة و ال احملتوى 

على  الرتكيز إطار .ويف1جملتمعاتهنا تتحول اىل هتديدات عرب وطنية متس أمن الدول واأال إو ال أليات التعبري... 
 وغياب الثالث العامل دول يف استمرار الصراعات إىل ظاهرة الباحثني بعض يتطرق للتهديدات كمصدر اجلنوب""

 والفقر، الدميقراطية، وفشل الدول هذه تسليح واستمرار الباردة، احلرب ساد خالل الذي العظمى القوى دور
 .واإلسالم واهلجرة واملخدرات

توضيح الفروقات بني  Jan Eichlerيتداخل مفهوم "التهديد" مع مفهوم "اخلطر"، وهنا حياول يان ايشلر          
 : 2هذه املفاهيم انطالقا من أن

ال لتمييز الظواهر املوضوعية اليت تعرب عن ارادة احلاق الضرر بفاعل معني مهما  إ، ال يستخدم التهديد -
ضرارا و يثري خوف الطرف املهدد، فعلى املستوى أيسبب  أنتهديد كان و/أو معاقبته. و يشرتط يف ال

غري مباشرة تطال دول اجلوار  أومواطنيها،  أواجليوسياسي قد تكون التهديدات تستهدف الدولة مباشرة 
كثر أحمتملة قد تصبح  أوحىت االستقرار االقليمي، كما قد تكون حالة تتطلب ردا فوريا  أوو /أو احللفاء 

طول.و بالتايل فالتهديدات حسب يان ايشلر تصنف ضمن القطاعات أذا مت امهاهلا لفرتة إخطورة 
 جانب التهديدات العسكرية.   إىلالسياسية، االقتصادية، االحتماعية والبيئية 

      ، ويستعمل هذا الوصف للتعامل مع الظواهر االجتماعية احملضة واليت تنتج عن قرارات المخاطر -
ف اليت تتصرف نيابة عن التجمعات البشرية )اجلماعات، الدول، األحالف(، وهكذا ال و أفعال األطرا

 يكون اخلطر موضوعيا، فهو يعكس املسؤولية املباشرة ملن يتبىن خطاب اخلطر. أنميكن 

 .3و هو مفهوم تذاتاين ناتج عن مسار تقييم التهديداتالتحدي،  -

   فعال السياسية ذات تأثري و عواقب دورا هاما يف تشكيل ردود األتلعب الصورة اليت قد ميثلها أي هتديد         
الفواعل املستهدفة من قبل هذا التهديد، فالتصورات املشوهة هلا تأثري   أوو/أو العسكرية اليت تقوم هبا األطراف 

                                                           
"، مداخلة مقدمة يف امللتقى الوطين "التهديدات األمنية الجيوسياسية و االعتبارات الجيواقتصادية األبعادبين  اإلفريقيمنطقة الساحل مصطفى خبوش، "  1

 .03، ص.2008ي ما 15-14"، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اإلفريقياجلديدة يف منطقة الساحل 
2 Jan Eichler, « Comment apprécier les menaces et les risques du monde contemporain ? », 
Défense Nationale et sécurité collective, Vol.62, N.11, Novembre 2006, P.161. 
3
 Ibid. 
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ص هبا تلك واألهم من ذلك هي الطريقة اليت تلخ كبري على الطريقة اليت تعرف هبا الفواعل خماوفها األمنية،
التصورات و التهديدات، خاصة اذا ارتبطت التصورات املشوهة للتهديدات بدول قد ترى ذلك مهددا فعال ألمنها 

 اذا مل يالئم ذلك فعال تصوراهتا األمنية.

 ختتفي لن اجلنوب دول هلا تتعرض اليت الصراعات من العديد أن Ted Carpenterكاربنرت  تيد يوضح         
 على االستعمارية الدول فرضتها اليت السياسية باحلدود يرتبط هذه الصراعات من فعدد الباردة، احلرب هناية بعد
 بعض تسعى قد اليت احلدود وهي االقتصادية، أو السلطوية أو األثنية االعتبارات عن النظر الدول بصرف هذه
 هذه الدول، تسليح باستمرار يرتبط اجلنوب دول بني الصراع تصاعد احتمال أن .كما1تغيريها إىل اجلنوب دول

 هذه حباجة يرتبط ال بالتسليح اجلنوب دول اهتمام استمرار أن Roberto Moritanموريتان  روبريتو وهنا يعترب
 مواجهة هو األسلحة هذه مثل على األساسي للحصول الدافع يكون قد وإمنا اخلارجية، التحديات إىل الدول

 القوى على مصاحل ذلك وانعكاس اإلقليمي، االستقرار عدم إىل بدوره يؤدي الذي األمر الداخلية، بعض املشاكل
 .2الكربى

 العالقات تواجه اليت قد للتهديدات مصدرا أيضا يشكل أن ميكن اجلنوب يف الدميقراطية فشل أن كما           
 ضمانا الشعيب االنتصار يكون ال دق الدولة والشعب، بني املواجهة إطار ففي الباردة احلرب بعد ما فرتة يف الدولية
 تفجر عليها يرتتب قد كما األقليات، حبقوق تطيح أن الشعبية ميكن فاالنتصارات خارجيا، معتدل لسلوك

 اجلزئية الصراعات على احلاكمة النظم ركزت إذا ختتفي أن ميكن الدميقراطية فإن الثورات كذلك القومية، النزاعات
 مشولية أو بقيادات عسكرية استبداهلا احتمال يثار وبالتايل داخلي رضا وعدم خارجية ضغوطا واجهت أو إذا
 اإلقليمي والعاملي. واالستقرار السالم على سلبية تداعيات له تكون قد الذي األمر

 اخلطر عن الباردة كبديل احلرب بعد استعملت قد اجلنوب من القادم التهديد أطروحة كانت وإذا هذا           
 تكون ال قد أخرى مفاهيم لصاحل هلذا املفهوم استبعادا يشهدون قد الدولية العالقات يف الباحثني فإن الشيوعي

 جيعلها ما السياسية احلموالت من هلا أنه إال الراهن الوقت يف األقل على - اجلنوب ملفهوم - كلي بشكل بديلة

                                                           
.للمزيد أنظر  56.ص ، 2005 العربية، الوحدة دراسات مركز :بريوت ،الباردة ربالح بعد العربية المنطقة في األوربي اإلتحاد دول سياسات احلاج، علي  1

 كذلك يف:
Ted Galen Carpenter, « A Nuisance, Not a Threat », consultation date : 10/05/2016, available in : 
https://www.cato.org/publications/commentary/nuisance-not-threat 

 .المرجع نفسه  2

https://www.cato.org/people/ted-galen-carpenter
https://www.cato.org/publications/commentary/nuisance-not-threat
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واقتصادية  سياسية أزمات و توترات من نوباجل هذا يشهده ما مجلة عن تعبريا أكثر املفاهيم تكون ألن مرشحة
 حىت "املنهارة" أو  "الضعيفة الفاشلة" أو" الدول"مفهوم  املفاهيم هذه صدارة إىل ويقفز ثقافية، وحىت واجتماعية

 .1منهارا أو ضعيفا فاشال، إما كله  "اجلنوب" أو الثالث العامل غدا

 وتبعاته )االقتتال الداخلي العسكري الطابع ذات نيةاألم للتهديدات وإضافة بل فقط هذا ليس           
 قد اليت التهديدات من آخر عدد االشارة  إىل وهنا ميكن عاملي، خطر من اإلرهاب يشكله والعاملية( وما اإلقليمية
 املصدر بصفته بالفقر أساسا هنا تتمثل واليت الراهنة الدولية العالقات واقع على الدول من منط هكذا يفرضها

 توترات تفرز قد الشمال ،واليت إىل اجلنوب من للمهاجرين زيادة من عنها ينجر وما العاملية لرئيسي للفوضىا
 . مباشرة للدولة هتديدات حصول إىل تؤدي الشمال يف واجتماعية سياسية

كوهنا    إىلالذي أشار  Pascal Bonifaceبونيفاس باسكال من بني الذين انتقدوا هذه األطروحة، جند           
 قائال: دقيقة غري عبارة

 أن كما المجال، هذا إلى تنتمي ال الصحراء جنوب الثالث، فإفريقيا العالم من جزء إلى إال يشير ال الجنوب أن الواقع "
 بدافع الحذر يفضلون، األطروحة هذه أنصار كان وإن حتى واإلسالمية العربية البلدان بصفة عامة هو ذلك من المقصود

 بلدان جمع يتم السياسي وعلى الصعيد .الّدقة إلى ويفتقر التعميم إلى يلجأ الذي الجنوب مصطلح استخدام ن،الجب أو
 تضم الجنوب من البلدان من مجموعة المرء يتصور أن من الصعب أنه رغم واحد معسكر في تماما بعضها عن مختلفة
 ".2"؟وثرواته الغرب على لالنقضاض معا واهاق تعبئ ،"الفلبين"و "الغابون" ، وكذلك"بنجالدش"و "نيكارغوا"

 البلدان اإلسالمية على اجلنوب قصرنا ما إذا وحىت : ".. Pascal Boniface بونيفاس باسكال ويواصل        
 تزعم كانت اليت الشيوعية وعلى خالف .. به اإلحياء يراد مع باملقارنة كبري حد إىل متاسكا أقل لوجدناه وحدها

                                                           
 وإحلاحا، مباشرة أكثر بشكل ن الفقريةالبلدا يف الدولة ضعف بشبح مسكونا اليوم العامل أصبح فرانسيس فوكوياما الذي أشار إىل هنا ميكن االستشهاد برأي  1

 الكثري جدال املشكلة أصبحت الفاشلة"" أو "الضعيفة الدول" بأن معه القول ميكن بشكل والفاشلة الدول الضعيفة من حزاما وراءها خلقت الباردة احلرب فنهاية
كوارث  يف وتتسبب أراضيها خارج اهلجرة، من كثيفة مبوجات وتدفع هنا،جريا اإلنسان وهتاجم حلقوق خطرية انتهاكات ترتكب الدول هذه ألن النظام يف أمهية

 ، مذكرة- أُْنُموَذًجا الشرعية غير لهجرةا - الجديدةاألمنية  التهديدات هةاألوروبي لمواج االتحاد إستراتيجيةفرجية لدمية، كبرية. للمزيد أنظر يف :  إنسانية
-2009مقارنة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة،  سياسة :الدولية ، ختصص والعالقات سيةالسيا العلوم يف املاجستري شهادة لنيل مقدمة

العربية  اململكة اإلمام، جماب :، ترمجةوالعشرين الحادي القرن في واإلدارة الحكم ومشكلة العالمي النظام الدولة بناء فوكوياما، . و فرانسيس30، ص. 2010
 .37ص. ، 2007 العبيكان، : السعودية

2
-18، ص ص.1997 الثالث، العامل دار :القاهرة طوسون، حليم :ترمجة ،و اإلستراتيجية الدولية التطلعات نهاية هي هل العجز إدارة بونيفاس، باسكال  

19. 
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 اجملتمعات يف الفاشل التحديث رفض سوى مغزى ذي أي مشروع يعرضون ال اإلسالميني فإن اليةم الرأس جتاوز
 .1اإلسالمية"

 يف إفراط سوى ليست الشرق واجلنوب بني هنا واملقارنة العسكري، اجملال على املالحظة نفس وتنطبق          
 قوة على يعتمد وكان ،سابقا وحده سوفيا يال قيادة اإلحتاد حتت متجانسا جتمعا وارسو حلف كان فقد التعسف،
 وليس ضارية، منافسات وتتنازعه بشدة مفتت اإلسالمي هلا، والعامل أخرى مماثلة قوة أي مع مندجمة غري عسكرية

 . 2نفسه املعسكر هذا داخل باألحرى فستكون حرب وقعت ولو القيادة، زمام يتوىل أن فيه بلد   "أي" مبقدور

حسب الرؤية الغربية  – التهديدات اليت تنشأ يف حوض البحر األبيض املتوسط ترجع باألساسخمتلف  إن         
غالبية تلك التهديدات مل توجد يف الواقع بقدر  ودول الضفة اجلنوبية ويكون مصدرها اجلانب االجتماعي،  إىل -

و القيم اليت ترسخ قيمة الفرد يف ما مت بناءها بفعل غياب الوعي اجملتمعي و التنشئة االجتماعية ذات املعايري 
اجملتمع، وتعمل على خلق طبيعة هوياتية خاصة به، غري أن غياب هذه العناصر يؤدي اىل نتائج عكسية يف بناء 
تفاعالت وسلوكات مغايرة للسلوك املتوقع.رمبا الشيء الذي زاد من تطور هذه البناءات املضادة للبناء االجتماعي 

     لسياسي واالقتصادي الذي تعيشه معظم دول الضفة اجلنوبية للبحر االبيض املتوسط، هو حالة الالاستقرار ا
جانب الصراع املوجود على السلطة يف دوله، وهنا تصبح الدولة يف حد  إىلو الذي يغذي اجلو املضطرب أصال، 

قضية من قبل  على أن "وصف Barry Buzanذاهتا مصدر هتديد ألمن أفرادها، كما يؤكد ذلك باري بوزان 
اجلكومة بأهنا مشكلة امنية يشرعن استخدام وسائل استثنائية"، و نستنتج من هذا أن االستخدام املفرط ملربرات 
األمن حيول عملية احلكم من املمارسات الدستورية حنو ماهو يف حقيقة األمن أساليب "تسلطية" وهو ما تعرب عنه 

 .3مدرسة كوبنهاجن بعملية أمنة القضايا

 ميكن كذلك اإلشارة إىل روبرت كابالن -القادمة من اجلنوب -ويف سياق التهديدات األمنية اجلديدة           
K.Kaplan على أدبيات العالقات  الذي قدم أهم األطروحات اجلديدة ضمن براديغمات الفوضى اليت سيطرت

 عنوان حتت The Atlantic "أتالنتيك" ةنشر له مبجل الدولية يف فرتة ما بعد احلرب الباردة، حيث يرى يف مقال
تشكل مراض واأل ،العشائرية، االكتظاظ السكاين ،اجلرمية ،لندرةا ، ان:The coming Anarch "الفوضى القادمة"

"كابالن"  ويقدم ،"أمساه "بالنسيج االجتماعي لكوكبنا هتديدا لألمن العاملي وبأهنا هتديدات ميكن هلا تدمري ما
                                                           

 المرجع نفسه.  1
 .20، ص.المرجع نفسه  2

3 Barry Buzan, People, States and Fear, London: Harvester Wheat sheaf, 1983, P.116. 
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 اآلنفة الذكر، كما يعتربها "رمزا لإلجهاد" يف مجيع النواحي البيئية، الدميغرافية تتهددها الظواهر إفريقيا كأبرز من
باملشاكل ذات الطبيعة  واالجتماعية. مما يرشحها أن تكون أكثر املناطق طردا للماليني من البشر، فالقارة تعج

.و كل 1"ال تكف عن لعب دور "القوة املعادية بيئةاملركبة اقتصادية، اجتماعية، سياسية، بل أن حىت الطبيعة أو ال
  Charles-Philippe Davidأما شارل فيليب دافيد ." هاجس املستقبل"هذه التهديدات جيعل من الضفة اجلنوبية 

التهديدات األمنية املستجدة إىل هتديدات داخلية وأخرى  فقد أشارا إىل صعوبة تقسيم عفاف بن السايح، و
 :2السابق نظرا لطبيعتها عرب الوطنية، وأهم هذه التهديدات التصنيفهتديدات تتعدى  ار وجودعلى اعتب خارجية

الثالث اليت تعاين من  التهديدات املرتبطة بإعادة تعريف الشرعية السياسية: وهنا يتم الرتكيز على دول العامل -
   3.ألهلية والعرقيةاحلروب ا مشاكل داخلية سواء ما تعلق منها حبركات التمرد االجتماعي أو

 . انتشار التكنولوجيا -

  .الرهانات البيئية / القضايا البيئية-

   .4وءاهلجرة غري الشرعية واللج -

، املالحظ هو وجود امجاع بني الشركاء املتوسطيني حول خطورة ظاهرة االرهاب اإلجرام عرب الوطين واإلرهاب -
كل مجاعي، اال أن هناك وهو ما يستوجب العمل على معاجلتها بشمبا متثله من هتديد ألمن واستقرار املنطقة، 

اتفاق موحد  إىلين مل يتم التوصل أالظاهرة حىت على املستوى املفاهيمي،  ماختالفات كثرية حول ادراك و فه
أهنم مييزون بني الفعل ال إحول تعريف مفهوم االرهاب، لكن و رغم وجود عدة مواقف ختتلف من توجه اآلخر 

                                                           
1 Robert D. Kaplan, "The coming Anarchy How scarity, crime, over population, tribalism, and 
disease are rapidly destroying the social fabric of our planet",consultation date:12/03/2016, 
available in: www.Theatlantic.com/.../1994/.../thecoming-anarchy/4670/. 
2  Charles-Philippe David et Afef Benssaieh, « La paix par l’intégration , théories sur 
l’interdépendance et les nouveaux problème de sécurité »,Étude internationales, vol.28, N°.2, 
1997 , P.227-254. 

، القاهرة: مركز البحوث و الدراسات السياسية، ب.س.ن، الشراكة األورمتوسطية والتحول على النظم السلطاوية في الوطن العربيمصطفى كامل السيد،   3
 .119ص.

، 32، السنة 123، العدد: واإلسرتاتيجية، القاهرة: مركز الدراسات السياسية السياسة الدولية، "البحر المتوسط: الحائط المستحيلوفاء الشناوي الشرقاوي، "  4
 .315، ص.1996جانفي 

http://www.theatlantic.com/.../1994/.../thecoming-anarchy/4670/
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تندرج لوظائف العامة يف اجملتمع واليت أي فعل يتضمن احداث خلل يف ا هايب الذي يتسم بالعنف ضد الدولة،االر 
 .1حتت أشكال عنيفة ضد الدولة

شكاال خمتلفة، فهي تظهر لدى دول مشال املتوسط يف اطار بعض مجاعات أفظاهرة االرهاب تأخذ          
  ة مثل ما يعرف بكراهية األجانب، كما يظهر كذلك يف أعمال ختريبية اليمني املتطرفة اليت تعكس مفاهيم عنصري

و اجرامية من طرف مجاعات متطرفة معارضة للسلطة، تطمح يف ارساء معايري جديدة للحكم، وكنتيجة لضعف 
ليت وساط الفئات املهمشة يف اجملتمع واأاملستوى املعيشي يف دول الضفة اجلنوبية متكن االرهاب من التغلغل يف 

ىل عملية إىل حماول تقدمي بدائل تسعى إوريب .هذا األمر هو ما دفع بدول االحتاد األ2متثل قاعدة شبابية باألخص
املتوسطي" والذي يقوم على جمموعة من املبادئ  –التقريب بني وجهات النظر، من خالل "امليثاق األوريب 

 :3أمهها

ربية املتوسطية و على رأسها تبين الدميقراطية و حقوق التأكيد نتائج قمة برشلونة كأساس للمشاركة األو  -
 االنسان.

 عدم قابلية جتزأة األمن و االستقرار يف البحر املتوسط. -

 االعرتاف مبفهوم األمن الشامل و االعتماد على وسائل التعاون األمين. -

 االلتزام مبدخل عام و متوازن لقضية االستقرار يف البحر املتوسط. -

 حيث كعامل بارز،  الديين -تأثري السياق اهلجر ي والسياق السياسينب العناصر السابقة، يأ ي جا إىل         
أهنا ال تشكل فقط هتديدا قطاعيا أو جمزءا بل يتم  عادة ما ينظر األوروبيون إىل جنوب ضفة املتوسط على

يف مدركات اإلحتاد األورويب التعاطي مع املنطقة يف كوهنا حتمل هتديدات شاملة ومعقدة. ولتوضيح هذا التوجه 

                                                           
1  Pierre du Bois, « Anciennes Et Nouvelles Menaces: Les Enjeux De La Sécurité En Europe » , 
Relations Internationales ,N.125, 2006/1, PP.5-16. 

اإلتحاد "، يف: وفاء سعد الشربيين، االتحاد األوربي بين قراءتين لإلرهاب أو الجدل بين األحكام الثقافية و الرؤية السياسية االجتماعيةرو الشبوكي، "عم  2
لسياسية، جامعة القاهرة، ، القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية االقتصاد و العلوم ا2004-1991األوربي و الوضع الجديد في الوطن العربي 

 .231، ص.2005
3 3  Mustapha Ben Chenane, « Enjeux Diplomatique et stratégiques : les incertitudes du 
Maghreb », date de consultation : 16/05/2015, sur le lien suivant : 
 http://www.fmes-france.net/Imc?/doc/2004. 
 

http://www.fmes-france.net/Imc?/doc/2004
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يكفي فقط أن نستشهد هبذين السياقني املتداخلني ومها  حنو التهديدات اليت تأ ي من جنوب ضفة املتوسط،
 الديين.-السياق اهلجر ي وكذا السياق السياسي

نية ألوروبا. ميثل السياق اهلجر ي هتديدا شامال،سيما وأن تداعياته متس يف األساس الرتكيبة السكاحيث         
فالنمو السكاين الناجم عن اهلجرة يشكل أحد حماور التهديد للعديد من الساسة واملفكرين يف أوروبا. فعلى 

إن أخطار الصراعات  Hartmut Elsenhansسبيل املثال وليس احلصر يرى الباحث هارمتوت ألزهنانس 
جيب أن   السكاين يف حاله يف أوروبا الغربيةالعسكرية يف حال اكتظاظ سكاين يف مشال إفريقيا وبقاء املشهد 

ينظر إليها على أهنا حقيقة. وعليه ميكن أن نتخيل سيناريوهات ينقاد فيها املغاربة، بفعل الضيق، إىل االدعاء 
فاهلجرة ينظر هلا من زاوية  التهديد أو  .1بـ"حقوقهم التارخيية" على جنوب إيطاليا، صقلية وإسبانيا اجلنوبية

هنا ظاهرة معززة لعالقات صراعية تعود أسباهبا الرئيسة إىل انتشار ثقافة عدم التسامح وكره األجانب، اخلطر كو 
ثقافية حيث يصرح األوروبيون "بعد غزونا، سوف يغرقوننا بسيل من األطفال يف –وهي بذلك  مقاربة بسيكو 

واحتماال للدخول يف أزمات سياسية فهكذا،  2وقــت سوف يؤدي فيه عقمنا املتنامي إىل اضمحاللنا وزوالنا."
من اجملتمعات األوروبية وأمن أإقليمية، فإن الدوائر الرمسية يف اإلحتاد األورويب تصر عادة على ضرورة محاية 

 .3وحداهتا القطرية حىت ال تصبح "ملجأ لكل غري مرغوب فيه"

اإلسالموية السياسية ومن دور  الديين، فإن أوروبا ختشى من ظاهرة -السياق السياسييف أما            
الدينية األكثر راديكالية، كما ختشى من اتساع جمال الالاستقرار –احلركات الدينية البحتة أو احلركات السياسية 

استقرار حوايل  األصويل إىل الدول اجملاورة، خاصة يف ظل تنامي ظاهرة اإلرهاب. إن   إذا ما استمر تسارع املد  
% من جمموع سكان أوروبا، والذين يشتغلون يف جماالت 3مسلم يف أوروبا أي حوايل أكثر من ستة ماليني 

اقتصادية وثقافية وسياسية، جعل األوروبيني ينظرون إىل اإلسالم على أنه ال يعترب قوة متثيل دينية -سوسيو
 4 فحسب، وإمنا كقوة متثيل سياسية، وهنا يكمن اخلطر حبسب اعتقادهم.

                                                           
1  Z.Christian Deblock et Drunelle, « Une intégration régional stratégique : Le cas Nord- 
Américain », Etudes internationales, N.03, Septembre, 1993, P. 597.  
2 Bernard Ravenel, « Mediterranee , L`impossible Mur” », Paris : L`Harmattan. 1995, P. 85. 
3  Bichara Khader «  L`Europe et Méditerranée, Géopolitique de la  proximité », France : 
L`Harmattan,  1994, P. 86. 
4  Bernard Ravenel, Op.Cit., P.83. 



124 
 

"اإلرهاب"، ويف هذا  الديين اسم -هلذا اخلطر يطلق األوربيون على هذا السياق السياسيواستشعارا          
"إضافة إىل العديد من الفواعل املؤثرة يف اجملال األمين، يعترب   J.L. Bruguiereالصدد يقول ج. ل. بريغيار 

                                                                                                                                                                                                                                  1اإلرهاب واحدا من أهم األسباب الكربى املؤثرة يف عدم استقرار دميقراطيتنا".

 ة في المتوسط الغربي.لمبحث الثاني: المقاربات األمنيا
     املصرية( -درجة شرقا )احلدود الليبية 25غرافيا ميكن حتديد منطقة املغرب العريب بني خطي طول ج        

 37اجلنوب بني دائر ي عرض  إىلدرجة غراب )الساحل األطلسي ملوريتانيا( ، ومتتد املنطقة من الشمال  17و
تقدر حبوايل  إمجاليةجنوبا )حدود اجلزائر الصحراوية( ، على مساحة  درجة 18درجة مشاال )بنزرت يف تونس( و 

من مساحة اليابسة يف الكرة  4%منطقة املغرب العريب بلغة األرقام تغطي حوايل ف .( ماليني كلم مربع 06ستة )
ساحلي ويبلغ طول الشريط ال2من مساحة العامل العريب. % 40و  اإلفريقية،مساحة القارة  من %20و األرضية،

كلم، كما ترتبع املنطقة   2000وشريط ساحلي على األطلسي يفوق طوله  كلم،  4000 يلللدول املغاربية حوا
 .ليبيا شرقا إىلكلم من الصحاري انطالقا من موريتانيا غربا   4000يزيد عن  على ما

أبعاد خمتلفة،      من املناطق االسرتاتيجية، انتماء هذه الرقعة اجلغرافية إىل ض يتطلب تصنيف منطقة ما
         من أجل السري العادي والسليم للمصاحل الدولية. و حبيث تكون هذه الرقعة حلقة يصعب االستغناء عنها،

بالعودة إىل منطقة املغرب العريب، ميكن القول أن اجلغرافيا فرضت على املنطقة أن متثل نقطة التقاء أبعاد خمتلفة و 
متوسطي . وعليه فان وصف منطقة املغرب العريب باملوقع  أورويب،-، إفريقيإسالمي  –و متباينة : عريب 

( أبعاد 04االسرتاتيجي اهلام يعود إىل انتماءات املنطقة املتعددة، والوقع اجلغرايف للمنطقة أكسبها أربعة )
 :  3اسرتاتيجية هامة وواسعة يف نفس الوقت

البوابة الرئيسية حنو إفريقيا، مع استثناء وحيد وهو تونس اليت ال حيث يعترب املغرب العريب  البعد اإلفريقي: ،أوال
 تكتسب حدودا مع إفريقيا، هذا يف حالة إذا ما تعاملنا مع وتنس كوحدة سياسية منفردة، لكن بالنظر إليها

ر إىل ن زاوية النظر هذه، تكسب تونس هذا البعد كنتيجة منطقية للنظإف كدولة تنتمي إىل احتاد املغرب العريب،
 منطقة املغرب العريب كوحدة إقليمية .

                                                           
1  J.L. Bruguiere, « La menace terroriste », Défense National, Avril, 1996, P. 127.6 

 2  Djamel Eddine Guechi, L’Union de Maghreb Arabe : Intégration Régionale et 
Développement Economique, Alger : Casbah, 2002, P.57. 

.26 .ص ،1993 اجلامعة،مؤسسة شباب  اإلسكندرية: العالمية،الجغرافيا السياسية و المشكالت  اجلوهري،يسري   3  
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بعدا أساسيا للوطن مع انتشار اإلسالم ووصوله إىل منطقة املغرب العريب، أصبح  البعد الشرق أوسطي: ،ثانيا
        رق األوسط على أدبيات املفكرينمع سيطرة مصطلح الش العريب و احلضارة اإلسالمية بشكل عام. لكن،

يف إشارهتم إىل منطقة اخلليج العريب، أصبح يطلق على  -و حىت بعض العرب -سيني الغربينيالباحثني و السياو 
تسمية هذا البعد بالبعد الشرق أوسطي بدل البعد العريب، و من الناحية اجلغرافية هذا البعد ميد املغرب العريب 

 بامتدادات حنو اخلليج العريب و أسيا.

ونقصد هنا مضيق جبل  ملغرب العريب أحد أهم املضائق البحرية يف العامل،تضم منطقة ا البعد األطلسي : ،ثالثا
بالغة متيزه بأمهية اقتصادية وعسكرية  إىل جانب طارق الذي يفصل بني البحر األبيض املتوسط و احمليط األطلسي،

 من الصعب جتاهلها يف ظل التقسيم االسرتاتيجي الدويل احلايل . األمهية،

      األساسي، بالنسبة إىل أوروبا  البحر األبيض املتوسط هو الواجهة األساسية واملعرب: سطي البعد المتو  ،رابعا
الواليات املتحدة األمريكية حنو القارة اإلفريقية، ويف نفس الوقت دول املغرب العريب متارس خمتلف نشاطات و 

 احلياة الدولية عرب البحر األبيض املتوسط.

ثالث والرابع ) األطلسي و املتوسطي( مينحان للمغرب العريب ميزة اسرتاتيجية ميكن القول أن البعدين ال
 هامة ، وذلك لسببني أساسيني مها :

حجم املبادالت والتفاعالت الدولية اليت تقع يف حوض البحر األبيض املتوسط، و منه إىل  السبب األول:  -   
ط، ومثل هذه املبادالت والتفاعالت تأخذ أشكاال احمليط األطلسي، ومن األطلسي حنو البحر األبيض املتوس

متعددة : جتارية، عسكرية، أمنية يف نفس الوقت نظرا ألمهية البحر األبيض املتوسط كطريق دويل للمواصالت 
 البحرية.

 االرتباطات القائمة بني منطقة املغرب العريب و الدول األوروبية، خاصة دول مثل: اجلزائر، السبب الثاني: -    
املغرب، تونس. و ميكن إرجاع هذه االرتباطات إىل تاريخ أوروبا االستعماري يف املنطقة، وما خلفه من ارتباطات 

من اجلانب احلضاري، التارخيي والبشري، ميكن القول أن اجتماعية، واقتصادية وإدارية، وحىت سياسية و ثقافية.
 وهنا نذكر : حدة سياسية أو تكتل،املغرب العريب ميتلك مجلة من الركائز األساسية ألية و 
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"تلك الوسيلة أو األداة اليت ميكن أن يتواصل هبا بأهنا اللغة  Andrew Dalbyأندرو داليب  يعرف اللغة : ،أوال 
. ووجود لغة واحدة مشرتكة يف الدولة يعمل على خلق جو من التفاهم واالنسجام ، وهو األمر 1أفراد اجملتمع " 

لغة العربية مقوم حضاري للتجانس السياسي فيه، على اعتبارها لغة رب العريب حيث الينطبق على املغ الذي
 متأصلة ومشرتكة، ومنتشرة يف كل دولة باملغرب العريب .

 منطقة املغرب العريب تتميز بكوهنا منطقة يسودها الدين االسالمي، و مع احلديث عن دور الدين، الدين : ،ثانيا
بارها أحد احملددات اهلامة للنزاعات الداخلية اليت هتدد أمن الدول، ألن األقليات الدينية  و األقليات الدينية و اعت

كثريا ما تعتمد على الدعم اخلارجي من أجل حتصني و تقوية نفسها .و لتوضيح الصورة أكثر عن نسبة انتشار 
 :الدين االسالمي واللغة العربية يف املغرب العريب، نورد االحصائيات التالية

 .المغرب العربي منطقة الدين واللغة في : جدول يبين وضع01رقم جدول 

 اللغات الرسمية نسبةانتشار الدين اإلسالمي الدولة

 (2002العربية، األمازيغية)منذ   99 % الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 العربية 97 %  ليبيا

 العربية  % 99 المملكة المغربية

 العربية   99 %  ونسيةالجمهورية الت

 األخرى(جانب اللغات الوطنية  إلىالعربية )   100 % الموريتانية اإلسالميةالجمهورية 

 العربية.  %100 الجمهورية العربية الصحراوية

 .Pascal Boniface, L’Année Stratégique 2010, Paris : Edition Dalloz, 2010, PP.320-339المصدر: 

على  يشكل التاريخ أحد املقومات احلضارية اهلامة للتجانس السياسي يف املغرب العريب، المشترك: لتاريخا ،ثالثا
اعتبار أن دول منطقة املغرب العريب كانت هدفا للعديد من احلركات االستعمارية، ولطاملا تعاملت دول املغرب 

وهذا التضامن والتنسيق أنشأ وكون  ل،العريب بنوع من التنسيق والتضامن فيما بينها من أجل التحرر واالستقال
ورد الفعل )احلركات التحررية يف املغرب  تارخيا مشرتكا بني هذه الدول من حيث : الفعل )احلركة االستعمارية( ،

 العريب(.

                                                           
1 Andrew Dalby, Dictionary of Languages: the Definitive Reference to more than 400 
Languages, USA: Quebecor world, 2006, P.7. 
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فيما يتعلق مبنطقة املغرب العريب ميكن القول أن العرقني األساسيني يف هذه املنطقة مها : العرق  العرق: ،رابعا
عريب، و العرق الرببري، مع تسجيل الغالبية لصاحل العرق العريب من حيث اللغة، حيث أن استعمال اللغة ال

 .1 %20نسبة  -كأقصى تقدير–األمازيغية عادة ال يتعدى 

التحليل الواقعي و املنطقي، لألبعاد األربعة اليت يشكلها املغرب العريب يفضي بالضرورة إىل القول أنه  إن
خالف يف كون أن الربط بني ثالثة  ، أوروبا، أسيا( ، وهنا الإفريقياالتقاء ومتاس ثالث قارات )يشكل نقطة 

بالغة األمهية، خاصة يف ظل التحول الذي  اسرتاتيجيةيضفي على هذا الرابط )املغرب العريب( صبغة  إقليميةمناطق 
واليت أصبحت  ،االسرتاتيجيةى املفاهيم وما صاحبها من ثورة يف جمال املعلومة والتقنيات عل فرضته العوملة،

 .2معادالهتا اليوم ال تقيم وزنا للحدود اجلغرافية سواء بني الدول أو القارات

وذلك لوجود حقائق كثرية خمتلفة  .3هناك من احملللني من يلصق باملغرب العريب صفة "اجلغرافيا املفككة"
و املهتمني  األمر أنتج نوعا من التعقيد بالنسبة للباحثني ويف نفس الرقعة اجلغرافية . وهذا درجة التناقض، إىل

حيث توجد دول يرتكز  بالدراسات حول املغرب العريب. هذا التعقيد تتجلى صوره  يف اجلانب االقتصادي،
والسياحة دورا يف بناء  اقتصادها على عائدات النفط و الغاز )اجلزائر و ليبيا( ، فيما تلعب الزراعة، الصناعة،

الواقع االقتصادي للمغرب  إىلصاديات دول أخرى )املغرب، تونس(. هذا االختالف يصعب من مهمة النظر اقت
ومن مثة حماولة  ومن أجل جتنب تطبيق عملية استقرائية القتصاديات البلدان املغاربية، العريب ككل موحد و واحد.

"اجلغرافيا  اج  مقاربة براغماتية باستعمالان من األفضل انتهكاخلروج بتصور تركييب عن االقتصاد املغاريب،  
 مبا أن اجلغرافيا هي اليت حتدد األقاليم وما حتتويه من ثروات اقتصادية من جهة، االقتصادية" كعنصر توحيدي،

 .4من جهة أخرى اإلقليموهتتم بدراسة العالقات بني القوة و 

                                                           
1 Mikael Bensadou, «le Rôle de Mouvement Islamiste et de Mouvement Amazigh dans la 
Perception de L’Occident au Maroc », dans ; Jean Dufourcq, et Laure Borgomano-loup, Horizon 
de Sécurité en Méditerranée et au Moyen-Orient : Communauté D’Intérêts et Défis 
Communs, Rome : Collège de Défense de l’OTAN, Branche de Recherche, Mars 2005, P.122. 

 .5.،ص1969، ترمجة : أمحد عبد الكرمي، دمشق : األهايل للطباعة و النشر والتوزيع،راتيجيةالجغرافيا السياسية و الجغرافيا الستاألمريال بيري سيلريييه،   2
3 Yahia Zoubir & Haizaim Amirah-Fernandez, « North Africa: Politics, Region and the Limits of 
Transformation », New York: Routledge (Taylor & Francis groups), 2008, P.135. 
4 Pascal Larot, « La Géo-économie, Nouvelle Grammaire des Rivalités Internationales », Date de 
Consultation : 20/02/2012, disponible sur le lien suivant:  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/img/pdf/fd001147.pdf 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/img/pdf/fd001147.pdf
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مها نتاج املقومات الطبيعية )املوقع، أن قوة الدولة ووزهنا السياسي  الدولية،من أجبديات العالقات 
           واملقومات البشرية املتمثلة يف حجم السكان ، النبات الطبيعي،...(،املائية، الرتبة املوارد املساحة، املناخ،

لصناعية واملوارد املعدنية وا واملقومات االقتصادية املتمثلة يف مصادر الطاقة، ومنوهم وتوزيعهم، ،ةهم العمرانيتو تركيب
حيث كانت  أشكاهلا و أبعادها، وقوة التجارة . وتعد املقومات االقتصادية أهم مقومات القوة بكل والزراعية، ،

 .واإلقليميةوال زالت املصاحل االقتصادية سببا أساسيا للنزاعات السياسية والعسكرية الدولية منها 

ن حالة دول املغرب إ" القوة"، ف و"الثروة"  ،سياسي يوجد عالقة بني "املوقع"-كان التحليل اجليو  فإذا
العريب تضع هذه املسلمة موضع التشكيك، حيث على الرغم من املوقع االسرتاتيجي الذي حتتله، ورغم الثروات 

ن "االستغالل اجليد" للموقع إمتثل وزنا اقتصاديا معتربا . وعليه، ف أهنا ) دول املغرب العريب ( ال إالاليت تتمتع هبا، 
 إىلاقتصادي احلديث، الذي يضيف -ما أخذنا بوجهة نظر التحليل اجليو إذالثروة يعترب حمددا أساسيا للقوة، وا

املوقع والثروة كل من "رأس املال"، "البحث والتطوير" و"النفوذ داخل األسواق"، كمحددات أساسية للقوة 
اجلزائر مثال، بثروات هائلة وهامة، فاجلزائر مثال   ففي جمال الطاقة تتمتع دول املغرب العريب على غرار .1االقتصادية

( بليون برميل من البرتول، و تنتج 09باحتياطي قدره تسعة ) -إفريقياكدولة طاقوية حتتل املرتبة الثالثة   –تتمتع 
يزيد  ، والذياإلفريقيةأكرب احتياطي من الغاز الطبيعي يف القارة  إىل باإلضافةألف برميل يوميا،  766منه حوايل 

 .2تريليون مرت مكعب 160عن 

خمزون  اآلن، فهناكحد  إىلكما حيتوي جنوب املغرب العريب على ثروات باطنية هامة، مل يستغل بعضها 
وبكمية أقل يف اجلنوب  للجزائر،اجلنوب الشرقي ليبيا، و  واسعة يفهام من النفط والغاز الطبيعي يف منخفضات 

جانب حيازته على تلك الثروات املرتبة األوىل بني منتجي مادة الفوسفات يف  إىلو حيتل املغرب العريب  التونسي.
والصحراء الغربية )ميثل الفوسفات  العامل، حيث توجد مناجم ذات أمهية من الفوسفات يف اململكة املغربية،

 حوايلة املغربية تنتج أن اململك إىل اإلحصائياتبالنسبة للمملكة املغربية أحد ألهم املوارد االقتصادية( ، وتشري 

                                                           

 .، ص2006 ، ترمجة : حممود براهم ، اجلزائر : ديوان املطبوعات اجلامعية،اقتصاد-الجيو إلىالعولمة االقتصادية و األمن الدولي : مدخل جاك فونتانال ،   1 
47. 

 ، صاإلفريقيةو مركز البحوث والدراسات  اإلفريقيةالبحوث ، القاهرة : مركز 2001/2002 اإلفريقيالتقرير االستراتيجي حممود أبو العينني)حمرر( ،   2
 .574-573ص.



129 
 

جانب تسجيل كميات متواضعة يف دول مغاريية   إىلالعاملي.  اإلنتاجمن  % 48و  فريقي،اإل اإلنتاجمن  60%
 .1(%4و تونس حوايل ) (%3أخرى، مثل اجلزائر )

، أن منطقة املغرب العريب متثل رهانا اقتصاديا هاما ملصاحل الدول والقوى الكربى إىل اإلشارةكما جتب 
األخرية الصني. وذلك لعدة اعتبارات من بينها  اآلونةالواليات املتحدة األمريكية و روسيا ويف  الصني، مثل أوروبا،

حيث حتوز املنطقة على تعداد سكاين يفوق  أن املنطقة توفر سوقا استهالكية، جتارية، وحىت استثماراتية واسعة،
ما  إذاخاصة  غرايف للمنطقة يعرف منوا سريعا و متزايدا،وهذا الثقل الدمي ،2017سنة  مليون نسمة 94.808

ن املنطقة إبناءا على نسبة التزايد الدميغرايف احلايل، ف و.االعتبار نسبة الشباب يف دول املغرب العريب بعنيأخذنا 
بار حقيقة ما أخذنا يعني االعت إذااملغاربية تشكل مؤشر هام للرهان على السوق االستهالكية يف املغرب العريب، 

 إليهاأن املنطقة ينتمي  إغفالدون . 2إنتاجيةالدول املغاربية هي اقتصاديات استهالكية، وليست  اقتصادياتأن 
 .و ليبياومها اجلزائر  دولتان يتمتعان مبرتبة متقدمة يف السوق النفطية العاملية،

ناحية الزراعية، على مساحة تقدر بأزيد من جانب هذه املوارد واملقومات، يتوفر املغرب العريب من ال إىلو        
وتتوفر فيه أغلب املواد األولية اليت حتتاجها  الدول الصناعية، وأمهها : النفط، الغاز الطبيعي . 3مليون هكتار 22

، اسرتاتيجية -تزال تكتسي صبغة اقتصادية وهي املوارد األساسية اليت كانت وال والفوسفات، ، احلديد، الرصاص،
 .4ساس لنزاعات واحلروببل و أ

أساسا  مدفوعةكانت   2003ويؤكد الباحث األمريكي "أيان راتليدج" أن احلرب األمريكية على العراق يف        
....، كان يلعب على 2003األساسي لغزو العراق سنة  فاحلافزحيث يقول : " ...،  باعتبارات طاقوية،

املغاريب بعد حتوالت  اإلقليميتعززت أمهية النظام و .5نفط..."تشكيلة معقدة من القوى التحتية ذات الصلة بال
و "التهديد" بالنسبة للمصاحل الغربية األوروبية واألمريكية، ما  من منطلق حتييد "اخلطر" ،2001سبتمرب  11

                                                           
 .578 .ص ،نفسه المرجع  1
.29-28 ص. ، ص2004 العلوم،دار  اجلزائر:، دراسة قانونية سياسية العربي:اتحاد المغرب  مانع،مجال عبد الناصر   2  
.28-25.ص ، صب.س.نت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ، بريو المغرب العربي الكبير: نداء المستقبل مصطفي الفياليل ،   3

  
 .نفسه المرجع  4
خاصة -بق االستعماري األورويبوكدليل على األمهية االقتصادية للمغرب العريب، يكفي أن نشري إىل أنه بعد الثورة الصناعية اليت عرفتها القارة األوروبية، كان التسا  5

ى خلفيات اقتصادية ، و يهدف باألساس إىل احلصول على املواد اخلام اليت يتمتع هبا املغرب العريب، وتصريف البضائع الزائدة، ومها على هذه املنطقة مبنيا عل -فرنسا
ترمجة : مازن  ، النفط : ماذا تفعل أمريكا بالعالم لضمان أمنها النفطي؟ إلىالعطش أيان راتليدج ، ي .للمزيد أنظر يف: عمليتان تقعان يف قلب النشاط االقتصاد
، ليبيا المعاصر:تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث و  راشد، إمساعيلأمحد .و 13-12ص. ،ص2006اجلنديل، بريوت : الدار العربية للعلوم، 

 .14 .، ص2004، دار النهضة العربية بريوت:، ، المغرب، موريتانياالجزائر تونس،
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ضاعف من االهتمام االسرتاتيجي هبذه املنطقة من خالل زعم القوى الكربى أهنا بؤرة تصدير حمتملة لنشاط " 
يف  اإلفريقية"، وكنقطة مراقبة ألي هتديد حمتمل منها على اجلبهة الشمالية املتوسطية و اجلنوبية اإلرهابيةاجملموعات 

 نفس الوقت.

 .في المتوسط الغربي : المقاربة األوروبيةولالمطلب األ
ط التقليدي يف بناء األمن النم هناية نظام الثنائية القطبية باهنيار املعسكر الشيوعي، ختلت الدول عن منذ       

واملتمثل يف املعاهدات واألحالف العسكرية ، الثانية اإلقليمي والعاملي الذي تشكل منذ هناية احلرب العاملية
 غري ناجعة االستعمال بسبب تغري مفهوم األمن بانتقاله من املستوى التقليدي إىل اإلقليمية، ألهنا أصبحت وسيلة
من قبل دول بذاهتا بأسلحتها  ى الدولة إىل مستوى اجملتمع، فالدول مل تعد مهددةمستوى أعم وأمشل، ومن مستو 

 األخطار والتهديدات غري العسكرية ذات الطبيعة العابرة وجيوشها، بل أصبحت مهددة من قبل منط جديد من
 اشيا مع هذهأدى هبا إىل اعتماد ميكانيزمات جديدة من أجل احلفاظ على أمنها مت للحدود واألوطان، وهذا ما

 .املعطيات اجلديدة، ولعل ترتيبات الشراكة األمنية تأ ي يف مقدمة هذه امليكانيزمات

حيث  أمنية جديدة يف منطقة املتوسط، إىل االخنراط يف ترتيبات الدولدفع نظام ما بعد احلرب الباردة كما          
 سالم واستقرار دائمة وذلك من خالل االخنراطإقليمي هلا يف املنطقة، وجعلها منطقة  سعت أوروبا إلجياد دور

املتحدة األمريكية إىل تبين  املستمر يف حوار سياسي وأمين بني شعوب ودول املتوسط، ويف املقابل تسعي الواليات
يف املتوسط، وحتاول اإلنفراد بدور اإلشراف على  مقاربة متعددة ألشكال التعاون تريد من خالهلا ترسيخ وجودها

 .املنطقةأمن هذه 

 أخذ األوروبيني والواليات املتحدة األمريكية يطرحون خططا وأجندات أمنية خاصة على هذا األساس      
 مل يبقي للدول ...(،اهلجرة اإلرهاب، اجلرمية)باملنطقة. ويف ظل التهديدات األمنية اجلديدة اليت يعرفها املتوسط 

ذراع ار حلف مشال األطلسي الذي يعترب األمين يف إط التعاونبنشغال اال األوروبية والواليات املتحدة األمريكية إال  
األمنية، وهبذا أصبح األمن املتوسطي من أولويات احللف بعد احلرب الباردة،  لتنفيذ سياسات هذه القوى خاصة

خالل  املتوسط من وإعالن احلرب على اإلرهاب أصبح احللف أكثر قربا من 2001سبتمرب 11أحداث  وبعد
 .املتوسطية حبالة أكرب من التشرذم واالنقسام نيه مقاربة أمنية جديدة يف املنطقة، ومقابل ذلك تبدو الدول العربيةتب
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ىل ارتباط تعريف هذا االقليم باجلغرافيا إبالنظر  فعلى الرغم من صعوبة حتديد مفهوم اقليم املتوسط،         
ارتباطه من جهة  أن.كما Roberto Aliboni  يقول روبريتو ألبيوينكذا السياسة الطبيعية للمنطقة كما  و السياسية،

وجبل طارق، وكذا البوسفور  بالبحار و املسطحات املائية عرب املضائق املائية على غرار قناة السويس، أخرى
 . 1قليم منطقة حتكم ذات أمهية اسرتاتيجية قصوىوالدردنيل و حبر مرمرة، كلها جعلت من اإل

يكون إقليم/منطقة  وفقا للعديد من علماء السياسة فإن البحر األبيض املتوسط أصغر من أن لذا و        
وباهلويات القوية، وذلك يف  وباملشكالت الضخمة، متميزة، وأقرب ما يكون إىل مكان يتسم بديناميات االنقسام

 بهون البحر املتوسط بأنه مصدرباإلضافة إىل أن الكثري من الكتاب يش .2جنباته املناطق الفرعية اليت تدور يف
العتبارات منها: االنفجار الدميغرايف،  وذلك نتيجة.هتديد، أو حبر غري مستقر،أو حبر متاعب،أو باختصار حبر مر

 .3نضوب مصادر املياه التخلف، اإلسرائيلي،-النزاع العريب اهلجرة غري الشرعية، اإلرهاب، األصولية،

برزت حقيقتها بشكل  واجلنوب، ملتوسط تشكل ختوم حقيقية بني الشمالوباعتبار أن منطقة حوض ا        
وقد ساهم .املنطقة إىل خط مواجهة بعد زوال خطر الشرق مما أدى إىل حتول واضح بعد هناية احلرب الباردة،

مقتنع  يف تشكيل وصناعة رأي عام -وعلى مدى واسع -القادمة من اجلنوب يف الغرب خطاب التهديدات
 -يف احلقيقة -. وهو 4النظام العاملي لتايل أصبح حوض املتوسط اخلط الفاصل بني الشمال واجلنوب يفبذلك، وبا

القوس  ) انكسار بني منطقة مشالية مكونة من بلدان جنوب أوروبا من جمرد حدود فاصلة بل يتعداها إىل أكثر
التوتر "البلقانية" على  ما عدا بؤرة ما بينها،وال تعرف مشاكل أمن في مستقبلها يف اإلحتاد األورويب، ترى (،الالتيين

 NATO)،حلف مشال األطلسي)حلف عسكري  وهي دول متفوقة عسكريا ومنضمة إىل أكرب اجلانب الشمايل،

 إمكاناهتاوهي دول منكشفة و  عربية منقسمة ختضع حلالة تراجع فوضوي، ومنطقة جنوبية مكونة من بلدان

                                                           
             ، مركز الدراسات السياسية 188، العدد: السياسة الدولية"، ترمجة: سلوى حبيب، لمتوسط ككيان له مفهوم خاصا األبيضالبحر روبرتو ألبيوين، "  1

 .66، ص.1994و االسرتاتيجية، 
2 Fulvio Attina, «  The Building of Regional Security Partnership and the Security Culture 
Divide in the Mediterranean Region », Institute of European Studies U.C Berkeley Working Paper, 
university of California, 8 May 2004, P.1. 

 .94-93،ص ص.1992دار الفارايب،  :أديب نعمة، بريوت :ترمجة ،الجنوب مواجهةأوروبا في ميشال كابرون،  :بشارة خضر، يف   3
4 Charles Zorgbibe, « La Méditerranée: Nouvelle ligne de front ? », Politique et Parlementaire, 
N°.980, Novembre/Décembre 1995, P.68. 
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رئيسي لالستعمال يف  فهي موجهة بشكل دوهلا لرتسانة عسكرية معتربة، وإن امتلكت بعض حمدودة، العسكرية
 .1الضفة الشمالية جنوب أكثر مما هي موجهة ضد دول-النزاع املسلح جنوب

ومع ذلك ينظر إىل .البحر األبيض املمزق وهبذا يبدو اإلحتاد األورويب متماسك بشكل بارز باملقارنة مع           
-إذن فاملخاطر العسكرية املباشرة تبقى بشكل واسع أفقية البعد أي جنوبية .2ول الشمالدول اجلنوب كتهديد لد

مشكلة الصحراء الغربية بني  مشالية، السيما يف غرب املتوسط. ففي هذه املنطقة هناك -أكثر منها جنوبية جنوبية
أنه باستثناء األزمات يف حني  مواجهات عسكرية بينها، ومشاكل بني دول أخرى وخماطر اجلزائر واملغرب،

الصراع  تبقى خماطر يصعب تصور مواجهة عابرة للمتوسط. من جهة أخرى، سبتة ومليلية، اإلسبانية حول-املغربية
ويبقى الصراع  للبلقان والبحر األسود، ونفس الشيء تقريبا بالنسبة بني اليونان وتركيا قائمة، -على حبر إجية-

 ما يعين أن استمرار بؤر التوتر والصراعات املسلحة الكامنة حول املنطقة، ىاإلسرائيلي يلقي بظالله عل-العريب
 .3مما يؤثر على املناخ األمين اإلقليمي ،املتوسط ليس جمرد مسألة نظرية

وريب بالبحر االبيض املتوسط اىل السياسة األمنية الفرنسية اليت قام بوضعها الرئيس يرجع االهتمام األ        
من أن األ.و اليت اعلنت من خالهلا فرنسا 4ق شارل ديغول واليت عرفت بسياسة "االستكبار العاملي"سبالفرنسي األ

وربية مث بدأ التنسيق مع بقية الدول األمن يف منطقة البحر االبيض املتوسط مرتبط ارتباطا وثيقا بأمنها الوطين، و 
االهتمام الفرنسي تأكد شيئا فشيئا يف عهد الرئيس منية يف املنطقة املتوسطية، وهذا بناء هذه السياسة األ أجلمن 

"منطقة املتوسط تعترب بالنسبة لفرنسا وأوربا مركز ثقل ونقطة التقاء احملاور بني  أنجيسكار ديستان حيث اعترب 
ألن القوة اليت تسيطر على عمليات البحر املتوسط ستفرض سيطرهتا  الشمال واجلنوب يف اطار العالقات الدولية،

 .5أكيد على اخلليج العريب خصوصا والشرق االوسط عموما"بالت

                                                           
1 Roberto Aliboni, « European Security Across The Mediterranean », Chaillot Paper 2, March 
1991,P.17. 
2

 Frank Cass , « European Union Policy Towards The Mediterranean : The Euro-Med 
Partnership And Region-Building », from Conference on : « The Convergence of Civilizations?: 
Constructing a Region Conference », Lisbon, 6- 9 June, 2002, P.6 
3  Roberto Aliboni, « European Union Security Perceptions and Policies Towards the 
Mediterranean », In: Stephen J. Blank, «  Mediterranean Security into the Coming 
Millennium », Strategic Studies Institute Report , October 1999, PP.125-126 
4 Edouard Balladur et François Léotard, Le Livre Blanc sur la défense, Paris : Union Générale 
d’Edition, 1994, P.122. 

 .71، ص.1991، 12، العدد: أفاق عربية"، في المؤتمر: سالم األقوى األساسيونالالعبون غازي فيصل حسني، "   5
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واحنالل عقد فرسوفيا واحنالل االحتاد السوفيا ي، التهديد املطلق متثل يف  قبل اهنيار الشيوعية يف أوربا،        
غربية النسبة للغرب ويف ظل امكانية هجوم سوفيا ي ضد أوربا الب رق والغرب،شامكانية  النزاع و الصدام بني ال

هذه الوضعية االسرتاتيجية كان هلا تأثري مزدوج على تطوير القوات املسلحة يف اجتاه ،باستعمال السالح النووي
اصبح احلديث عن اهلجوم  أينتغري السياق  1991ومنذ  ،يضا يف اجتاه اسلحة الدمار الشاملأتقليدي و 

مل يكن هناك سوى ثالثة من  ،ف احلرب الباردةبعيدا عن ظرو و  حداث.يا ي أمرا ال واقع له مع تطور األالسوف
 اململكة املتحدة الربيطانية مع "االضطرابات" يف وهي وروبية الغربية الىت شهدت صراعات داخلية دائمةالبلدان األ

أين مازلت حركة ايتا االنفصالية  ،اسبانيا واقليم  الباسك ،يف طريق التسوية اليومطراب اضوهو  ايرلندا الشمالية،
خر ارهاب اليمني املتطرف امتد آىل جانب فرنسا مع الكورس . من جانب إ ،واصل حتدى السلطات ىف مدريدت

فإن العنف املوجه ضد املدنيني  ،بشكل عام .فرنسا ،وبدرجة اقل ،املانيا ،وال سيما ايطاليا ،ليضرب بعض البلدان
 .1الغرب يظل حمدودا يف

جزءا من  ،1991بعد  القائمة على حتديد العدو املهدد وروباأ ية يفاالسرتاتيجية التقليدفقدت لقد         
حيث  .ورويباجملتمع األ وروبا الشرقية يفأل يواالندماج التدرجي ،الكتلة الشيوعية ومربرات وجودها مع اهنيارمعناها 
عملية مجع القوات ولكن مل يعد هناك ضرورة لقيامه ب ،مهيته باعتباره منظمة  أمنيةأب يطلسحلف مشال األاحتفظ 

 دولة يف فأي.2مهمته اجلديدة هفقد كان حتديد ،. ونظرا لعدم وجود عدو واضح بذاتهملواجهة االحتاد السوفيا ي
احلديث عن امكانية احياء القومية  ،األورويبداخل االحتاد  يف الزالت تشكل هتديدا لبقية القارة؟، ،وروبا اليومأ

  . يهو جزء من  املاض ملايناخلطر األ أنه على الرغم من صحة مرا ال ميكن جتاهليكاد يكون أ انتقامية أو التوسعية

ومازال هذا الفضاء املكان  حيث كان يعترب الفضاء املتوسطي من أهم الدوائر األمنية لإلحتاد األورويب،       
ه الدائرة ضمن املقاربة األمنية الباردة تزايدت مكانة هذ املفضل ألوروبا لتطبيق سياستها األمنية، ومع هناية احلرب

واجليوسياسية  الصلة بالبيئة األمنية املتوسطية وهذا ما تأكده العوامل التارخيية، فاألمن األورويب وثيق األوروبية،
املتوسطية  ينظم اإلحتاد األورويب عالقته مع الدول املتوسطية يف إطار يعرف بـ "السياسةويف هذا الصدد  .واألمنية
فاألوىل منطقة مشال البحر املتوسط وتضم كل  :ويقسم املنطقة املتوسطية إىل ثالث مناطق فرعية.األورويب"لإلحتاد 

                                                           
1 Pierre du Bois, « Anciennes et nouvelles menaces: Les Enjeux de la  Sécurité en Europe» , 
Presses Universitaires de France , Relations internationales, 2006/1 ,N° .125 , P.05. 
2
 « A more secure world : Our shared responsibility ». Report of the High-level Panel on Threats, 

Challenges and Change, United Nations, New York, 2004,P.07.  
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وعالقات اإلحتاد مع هذه اجملموعة  وقربص ويوغسالفيا سابقا، (،األورويب قبل انضمامها لإلحتاد)من: تركيا ومالطا 
وقربص بداية من  يب وقد انضمت فعال كل من مالطاباألساس إعدادها لالنضمام لعضوية اإلحتاد األورو  تستهدف
 غرب العريب وتضم كل من: اجلزائر،منطقة امل املنطقة الثانية هي تبقي تركيا دولة مرشحة لالنضمام، فيما 2001

 ةسوريا والسلط األردن، لبنان، منطقة املشرق وتضم كل من: مصر، أما املنطقة الثالثة فهي املغرب وتونس،
 .1ولو أن الكثري من األدبيات تصر على إستعمال لفظة إسرائل بدهلا() الفلسطينية

 : يبين عالقات اإلتحاد األوربي مع محيطه الجيوسياسي 04شكل رقم 

 
Esther Brimmer, Le voisinage de l’Union Européenne : sphère de sécurité, réseau :المصــــدر 

de connections ou mariage de convenance ? ,la date de consultation :12/05/2016,disponible sur le 
lien suivant : www.cairn.info/revue- politique-étrangère-2008-1- page25.htm  

يقسم هذا األخري إىل  وفق هلذا التقسيم املعتمد أوروبيا يف التعامل مع منطقة البحر األبيض املتوسـط         
ولكل إقليم إسرتاتيجيته  دول املغرب العريب، ومتوسط غريب يضم ول املشرق املتوسطية،متوسط شرقي يضم د

بدول  (الغريب والشرقي)ويعرف اإلقليمني  ،توجهات اإلحتاد األورويب وأجندته السياسية واالقتصادية واألمنية يف
مشال/جنوب.  أيضا بعالقاتوهو ما يعرف  (،اإلحتاد األورويب) مواجهة الضفة الشمالية للمتوسط املتوسط يف

ومنسجم يقابله يف الضفة اجلنوبية إقليمني  وعليه فمنطقة املتوسط حتوي على اإلحتاد األورويب كإقليم متكامل
 يفضل اإلحتاد األورويب التعامل معها كأقاليم جمزأة. العريب، فرعيني: مها املغرب العريب واملشرق

 

                                                           
، 2001العربية، مركز دراسات الوحدة : ، لبنانفي اإلتحاد األوروبي والعالقات العربية األوروبية صنع القرارحممد مصطفى كمال وفؤاد هنرا،   1

 .73.ص
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  1:املتوسطجتاه  لإلحتاد األورويب نظريتني        

أمن واستقرار أوروبا، وهذا ما متثله  أمنية حمضة تعترب املتوسط حدا لإلحتاد األوريب جيب محايته لضمان :ىاألول
 .""مقاربة الضفة اجلنوبية للمتوسط

متميزة يف إطار سياسة واسعة  تتمثل يف اعتبار املتوسط جماال جديدا للتعاون يوجب إقامة عالقات :الثانية
 ا.املغرب إىل روسي تتضمن مجيع املناطق احملاذية لإلحتاد منللجوار 

 :2فيما خيص توجهات الدول داخل اإلحتاد األورويب فنجد ثالث توجهات حمورية          

وخلق  الوسطي والشرقية، الذي ينصب اهتمامه حول كيفية تطوير الشراكة مع دول أوروبا :المحور األلماني
 .ألملانيا سياسيا يف اجلوار الشرقيمنطقة مستقرة اقتصاديا و 

املتحدة األمريكية، والذي ال  املتمسك بالتعاون األطلسي وبتوطيد العالقات مع الواليات :المحور البريطاني
 .اإلسرتاتيجية حللف مشال األطلسي يف منطقة جنوب املتوسط هتمه يف قضايا املتوسط األمنية إال املصاحل

واليونان اليت تعرف يف تعامالهتا  ايطاليا اسبانيا، يف الدول املتوسطية األربعة: فرنسا، املتمثل :المحور المتوسطي
 .توجها متوسطيا

اإلحتاد األوريب من خالل سياساته واملقاربات اليت يعتمد عليها أنه يتصرف   أنميكن مالحظة كيف            
والعمل على تقدمي املساعدة والدول  وسطي،ككتلة واحدة، يف التعامل مع الوحدات األخرى يف الفضاء املت

تفعيل التعاون مع أطراف الضفة اجلنوبية من خالل تقدمي  إىلباالضافة  األوربية املطلة على احلوض املتوسطي،
وبالتايل وضع إطار واضح للعمل األوريب يف املتوسط  نفس األفكار واملبادئ جلعل اإلهتمام موحد حول املنطقة،

                                                           
1 Romano Prodi, Discours sur la méditerranée, Louvain 26 novembre 2002, Revue documents 
d’actualité internationale, N°.2, 15 janvier 2003, PP.72-75. 

،  2001مركز دراسات الوحدة العربية، : لبنانصنع القرار في اإلتحاد األوروبي والعالقات العربية األوروبية، طفي كمال وفؤاد هنرا، حممد مص  2
 2.ص.



136 
 

اهم يف جعل االحتاد األوريب فاعل دويل، كما سيحسن من شرعية عمله اخلارجي كقوة كربى والذي بدوره سيس
 .1هادئة

التصورات واإلدراكات حول  أفرزت التحوالت البنيوية الكربى يف السياسة العاملية منطا جديدا منلقد          
هديد الشيوعي الذي كان "عسكريا" فعلى عكس الت والطبيعة، املصدر من حيث املفهوم، "األمن" و "التهديد"،

ترتكز  التهديد اجلديد شامال ومركبا، لذا أصبحت املقاربة اجلديدة ملسائل األمن األورويب صار بالدرجة األوىل،
اإلدراك األورويب إلشكالية هتديد أمنه من  على ضرورة حتديد طبيعة التهديد القادم من اجلنوب. وبالتايل فقد حتول

من املمارسات االجتماعية واخلطابات األمنية األوروبية، أصبح جنوب  بية، وبواسطة جمموعةجهة حدوده اجلنو 
 .قائما والبديل بعد أفول العدو التقليدي، وأصبحت هتديدات اجلنوب واقعا /العدو اجلديد املتوسط

أين  Romano Prodi خطاب رومانو برودي إىل من املهم اإلشارةلرؤية األوربية يف املتوسط يف حتليل ا         
 :قال

جسيما، ويجب أ هو "مهد الحضارات" سيكون خط ،وروبا مهملة أنه عالم البحر االبيض المتوسطأمحاولة بناء  ...إن" 
الصراعات الخطيرة التى تمزق أوال  :علينا على العكس من ذلك بناء استراتيجية ادماج مع مراعاة بعض البيانات االساسية

اإلسرائيلي مثلما هو معروف، في محاولة  –ي ) وليس الصراع العربي الفلسطين – يع االسرائيلالمنطقة، خاصة الصرا 
، أما ثالثا اعادة بناء والعراق ، وهو ما يساعد على بناء نظام سياسى جديدإلخراج الصراع من حاضنته األساسية(، و ثانيا 

 2.متوسطبيض الوروبا والبحر األأضرورة وضع تصور مشترك فى كل من  فهو 

بيض المتوسط مجاال رئيسيا للتعاون والتكامل، وفي اطاره يمكننا اقامة نحن نقترح جعل البحر األكما يضيف :"       
االشارة هنا هذا السياق يجب  ياطار سياسة جوارية. وف فيالجهات الفاعلة فى هذه المنطقة عالقات مميزة بين جميع 

بيض البحر األ ينقدم لشركائنا ف أنهنا نحن نود  ،أجال غير معروفةإلى التوسع  إلىلم يتوجه  يوروباالتحاد األ أن إلى
جل تشجيع القيام أبشكل يوفر دعما قويا من  ،المتوسط سياسة تفتح لهم  افاق واسعة، كما نريد تعميق عالقاتنا معهم

                                                           
1 Mohammad El Sayed Salim, « Arab Perceptions of the European Union’s Euro – Mediterranean 
Projects », in ; « Mediterranean Security into the coming », New York, Strategic  Studies Institute, 
1999, P.145. 
2 Romano Prodi , « Construire un espace EURO-MÉDITERRANÉEN », L'Harmattan , « 
Confluences Méditerranée », 2003/3, N°.46 , P.35. 
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كثر مالئمة فى السياقات الوطنية كثر مرونة، وا أن دوات جديدة من التعاو أباالصالحات الهيكلية الضرورية والتى تتيح 
 .1"واالقليمية

تتمحور أوروبا  التهديدات الرئيسية اليت تواجهإىل أن  2003 يف األوروبية وثيقة اإلسرتاتيجية األمنية تشري         
 .2واهلجرة غري الشرعية اجلرمية املنظمة، فشل الدولة، أسلحة الدمار الشامل، الدويل، :اإلرهابحول

 الدولي: أ.االرهاب

-وتظهر املنطقة األورود. اإلرهاب اجلدي ظهر مع مطلع التسعينات من القرن املاضي كنمط من أمناط        
 من قبل اإلرهاب ملا تشكله من ثقل اقتصادي وسياسي، وموقع إسرتاتيجي متوسطية من املناطق األكثر استهدافا

حيث من  اجلديدة، هامة ضمن الدراسات األمنيةويف احلقيقة، فقد احتلت ظاهرة اإلرهاب مكانة .3وثروات
اجتماعية أنتجت من خالل اخلطاب. ووفقا  حقيقة املنظور البنائي اإلرهاب هو بناء اجتماعي. ولذلك فهو نتيجة

 على اخلطاب السياسي الذي يشمل الفاعل اإلرهايب وأعماله املبنية. ومن هنا ميكن لذلك تركز البنائية يف تصوراهتا
 .4رهاب فقط من خالل خطاب اإلرهابتعريف اإل

،         هدفا للجماعات االرهابية تاصبح ورويباالحتاد األ أراضي أن لندن ومدريدأظهرت هجمات  لقد         
وظهور  اإلسرائيلي، دور يف تنامي  –كنتيجة للصراع العريب فلسطني   ستمرار الوضع يفال ، كانعالوة على ذلك و

 االوضع ال يزال غري مستقر  أنيظهر  ، كما -حسب الرؤية الغربية  – بحر االبيض املتوسطجنوب ال املتطرفني يف
ودورها اهلام يف مكافحة اجلزائر  سيما يف ال ،املغرب  دولالتقدم احملرز يفالرغم من  ن، علىإىل غاية اآل املنطقة يف

 إىل أخرىوالعودة مرة ، املنطقة اب يف. وهناك حاليا شواغل جدية ازاء عودة ظهور االرهالظاهرة لسنوات طويلة
محلة ارهابية على املدى الطويل ميكن  أي ، إن  ورويبمن واالستقرار هلذه البلدان بالنسبة لالحتاد األاألحالة انعدام 

 وهلذا السبب وروبا.أاثار مباشرة على  ، وهو ما سيكون هلابيض املتوسطمنطقة البحر األ االستقرار يف هتدد أن
  .والعشرين يالقرن احلاد ىت تواجه البشرية يفكرب التحديات الأافحة االرهاب مشكلة من مك تعترب

                                                           
1 Ibid, P.36. 
2 « Une Europe sûre dans un monde meilleur. Stratégie européenne de sécurité », Bruxelles, le 
12 décembre 2003, PP. 3-4. 
3 Adam D. Rotfeld, « L'Union a-t- elle Besoin de PESD? » , Politique Etrangère , N°.02 , 2004, 
P.366. 
4 Rainer Hülsse , Alexander Spencer , « The Metaphor of Terror : Terrorism Studies and the 
Constructivist Turn », Security Dialogue , Vol.39 , N°.06 , December 2008, P.572. 
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ولكن  ،ورويبال ميثل فقط هتديدا لالحتاد األ وهو ،املنطقة االرهاب يهدد السالم يف أن حتليل اخلطاب ويبني         
، اجملتمع أساسيهدد ايضا  أنه إال ي،والبشر  يمن املادليس فقط هتديدا لأل فهو ككل،  لمتوسطلهم من ذلك األ

عدة  يف حيث التهديدات املوجودة حاليا،خطر أاالرهاب  كما يعترب  .املنطقة ذلك اجملاالت السياسية يف مبا يف
مصدرا للتهديد  إىل كونهاضافة  ورويباالحتاد األ إىل رقم واحد بالنسبة اخلطرأنه وثائق االرهاب يشار اليه بوضوح 

قيم ك باألساساملرجعية  يوه أشياء،عدة لاخلطاب االرهاب كتهديد  بيض املتوسط. ويظهرألجنوب البحر ا يف
ميثل على ضفىت املتوسط  ،من. وعالوة على ذلكاالستقرار واألإىل جانب  ،اجملتمع اجملتمع نفسه ومواطنيه

 الصالح والتطوير.لاالرهاب هتديدا 

اخلطاب  وحمور هذا ي،نشائنفس اهليكل اإلجيد بيض املتوسط األالبحر  ضفيت املتداول بنيخطاب لل املتتبع       
على  و ،لسالم واالستقرارل وكذا ،حياة مواطنيها، و قيمهالوعلى وجه التحديد  للمنطقة،االرهاب هتديد  أن

 أشار إىل أناثناء اعالن جملس مدريد حول االرهاب والذى  ،1995 يف الرأيعرب عن هذا أ ورويباجلانب األ
ال ، و واملمارسة احلرة حلقوق االنسان يشرح التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ب "يشكل هتديدا للدميقراطيةاالرها

غري ال خالل االجتماعاألوريب، لس االحتاد جمل بالنسبةو  .1تعترب استثناء" أنميكن  األورويباالحتاد  دولة عضو يف
، اخلروج بإعالن تضمن العناصر 1995كتوبر أ مريا يفغو  يف األعضاءالدول  يفلوزراء العدل والداخلية  يرمس

 :2التالية

ال دولة و  ،ل هتديدا للدميقراطية وللممارسة احلرة حلقوق االنسان والتنمية االقتصادية واالجتماعيةاالرهاب يشك   -
 .ميكن ان تعترب استثناء األورويباالحتاد  عضو يف

 لألصولية املتصاعدة. نتيجة حتميةوهي  ،ااهتنشاط من كثفتاجلماعات االرهابية   - 

من خالل عمل منعزل  إالال ميكن معاجلتها بفعالية  و تعمل على نطاق عرب وطيناجلماعات اإلرهابية  - 
  .واستخدام كل املوارد اخلاصة للدولة

                                                           
1 European Parliament, « MADRID European council 15 and 16 december 1995  Presidency 
conclusions», consultation date : 10/04/2015, available in : 
 http://www.europarl.europa.eu/summits/mad2_en.htm 
2  European Parliament , « LA GOMERA DECLARATION », consultation date : 10/04/2015, 
available in : http://www.europarl.europa.eu/summits/mad2_en.htm 
 

http://www.europarl.europa.eu/summits/mad2_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/summits/mad2_en.htm
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 .ساليب اجلرمية املنظمة الدوليةأهو وضع اسرتاتيجيات باستخدام اهلدف احملدد  -

 أنترى  ، واليتخمتلف الدول حملاولة كسب العقاب املعاملة القانونية يف اختالفات يف أيةرمبا االستفادة من  -
اولوية من بني  ذو هدف األوريب وهومعاهدة االحتاد  اجلرمية يف أشكالخطر أ أحدمكافحة االرهاب تشكل 

 .حتظى باهتمام مشرتك املسائل اليت

من خالل  األعضاءالتنسيق بني الدول  إىلهناك حاجة  ،منع ومكافحة االرهاب بفعالية أجلمن  أنهيعلن   -
 : يوذلك من خالل ما يل ،الشرطة والقضاء يجهاز  التعاون بني آليةحتسني 

وال  ،ساليب عملهاأ أفضلحتقيق معرفة  أجلزيادة تبادل املعلومات عن اجلماعات االرهابية من  -1           
 .موالسلحة والتمويل وغسل األسيما االجتار باأل

 .خماطر العقاب أيالقضاء على و حتسني التنسيق والتعاون بني السلطات القضائية  -2           

 أيلقضاء  م، وحملاكمته ،السلطات القضائية املختصة إىلعمال االرهابية املسؤولني عن األتسليم  -3          
 حكام املعاهدات الدولية.أمع مراعاة  ،حكم يصدر عن طريق التسليم

-2004) األوريبمنسق مكافحة االرهاب السابق لالحتاد   Gijs de Vries فريس ييس دكما سبق جل        
 ويف "،احلياة واحلرية والكرامة يفساسية لالنسانية: احلق "االرهاب يشكل اعتداء على القيم األ أن قال( 2007
"االرهاب يشكل هتديدا  قال أن  Javier Solana  خافيري سوالنامقال نشرته صحيفة "جوردان تاميز"  يف 2004
وثائق السياسة  األوريب يفتوصل االحتاد  ،ذلك إىلوباالضافة  1.نستخدم كل الوسائل املتاحة لنا" ...وجوديا 
 وصف االرهاب األوربيةمنية االسرتاتيجية األ ضمن 2003ديسمرب  حيث يف ،لة االرهابأتتناول مساليت العامة 

يشكل هتديدا  ، كماجمتمعاتنا اهنا تسعى لتقويض االنفتاح والتسامح يف ...اس للخطر "وضع حياة الن بأنه
اسرتاتيجية مكافحة االرهاب مشريا  اإلحتاد األوريب طور ،2005 يف و .2"كاملةوروبا  ألهتديدا اسرتاتيجيا  ،متزايدا

قيم جمتمعاتنا الدميقراطية وحقوق  ألمننا،هتديدا خطريا  ميثل ووه ،يشكل هتديدا لكل الدول وكل الشعوب هأناىل 
                                                           
1 Javier Solana, «  Europe’s dangerous nostalgia »,The Jordan Times, consultation date : 25/07/2017, 
available in : http://www.jordantimes.com/opinion/javier-solana/europe%E2%80%99s-dangerous-
nostalgia 
2 Council of the European Union, « THE SSALONIKI European council  
19 - 20 JUNE 2003 » , consultation date : 22/05/2017, available in :  
 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11638-2003-INIT/en/pdf. 

http://www.jordantimes.com/opinion/javier-solana/europe%E2%80%99s-dangerous-nostalgia
http://www.jordantimes.com/opinion/javier-solana/europe%E2%80%99s-dangerous-nostalgia
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11638-2003-INIT/en/pdf
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ظرف من  أياالرهاب جرمية ال ميكن تربيرها حتت  إن ـ،برياءوال سيما من خالل استهداف األ ،وحريات املواطنني
 الظروف.

واكتسب  األوريب،الواليات املتحدة واالحتاد  دعمتها االرهاب مشكلة قائمة منذ بداية عملية برشلونة اليت       
وخالل  ،الواليات املتحدة وتفجريات مدريد ولندن. وفضال عن ذلك فية بعد اهلجمات االرهابية يفاضا أمهية

ولكن  ،1997اجتماع  يفكرر هذا االلتزام ، و نع ومكافحة االرهابملمؤمتر برشلونة مت االتفاق على تعزيز التعاون 
 مت اإلعرتاف بالريمو يف 1998ورومتوسطية األ ةللشراكاجللسة الوزارية املخصصة  يفو  ،ظل الشراكة االجتماعية يف

 .1هداف العملية"أىل العديد من إ ...االرهاب يشكل "هتديدا جديا بأن 

هناك  ، وعشر من سبتمرب يبسبب هجمات احلاد اكبري   ااالرهاب اهتمام مت اعطاء 2001بروكسل  يف        
 :اآل يالبيان أصدر الوزراء اجملتمعون 

هذا الصدد اعربوا  ي. وف2001ايلول/سبتمبر  11 يالواليات المتحدة ف يوقعت ف يالكاملة للهجمات االرهابية الت مكرر الوزراء ادانته" 
. وهى تعتبر هذه االعتداءات ضد المجتمع الدولى و ضحاياهم تضامنهم مع الشعوبو  كل مكان فى العالم   يالكاملة لالرهاب ف معن ادانته

      هو إرهاب عربياالرهاب  أنساس أوزراء رسميا المساواة على الرفض  ، كما أعلن عنديان والثقافاتجميع األ ،ضد جميع اعضائه بأسره،
ان الوزراء ،تشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات مهمة فيداة أ اهمية عملية برشلونة باعتبارهأعلى نشدد  هذا الصدد  ي. فو إسالمي

 .2"والتعليم ووسائط االعالم ،مع التركيز على الشباب ،ئم بين الحضارات والثقافاتاتفقوا على العمل على تعميق الحوار القا

حداث احلادى عشر من إال أن أ األورويب،االرهاب ال يشكل قلقا جديدا لالحتاد  أنوبالرغم من           
قبل هذه  ك،ومع ذل وروبية.منية األصدارة الشواغل األ قضية االرهاب يفجعل نيويورك ولندن ومدريد  سبتمرب يف

مستوى االستعجال أوضح  األويلخطاب االحتاد و  ،األورويباالرهاب تشكل هتديدا لالحتاد  األحداث جند أن
يفرتض ضرورة ملحة أصبح اخلطاب  ،اعقاب هذه اهلجمات ويف ،االرهاب بعد هجمات مدريد ونيويورك بشأن

  ككل. اجملتمع الدويل يف وامنا أوربا االرهاب هتديدا ليس فقط يف العتبارجديدة 

                                                           
1  « Euromed ad hoc ministerial meeting Palermo », 3-4 June 1998, », consultation date : 
22/05/2017, available in :  https://eeas.europa.eu/euromed/conf/palermo_conc_en.pdf. 
2
 « Euro –Mediterranean conference of Ministers for foreign affairs », Brussels, 5 and 6 November 

2001), consultation date : 23/11/2017, available in : 
http://idpbarcelona.net/docs/recerca/mediterranea/documentacion/documentacion_ministros/asuntos_ex
teriores/conclusiones_aaee_2001_bruselas.pdf. 

https://eeas.europa.eu/euromed/conf/palermo_conc_en.pdf
http://idpbarcelona.net/docs/recerca/mediterranea/documentacion/documentacion_ministros/asuntos_exteriores/conclusiones_aaee_2001_bruselas.pdf
http://idpbarcelona.net/docs/recerca/mediterranea/documentacion/documentacion_ministros/asuntos_exteriores/conclusiones_aaee_2001_bruselas.pdf
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مقاربة بنائية بقوة، حيث  يو ه أشار إىل مقاربة ثقافة اخلوف فقدFrank Furedi  فرودي فرانكل بالنسبة       
السمات التدمريية للحياة العادية، ففي  األمن مؤشر على امليل للرتكيز على يفرتض بأن االنشغال احلايل بتهديدات

األمن تبىن اجتماعيا من  والصحفيني.وخطابات جتذرت وروج هلا من قبل السياسينيفرانك " ثقافة اخلوف"  نظر
سواء عمدا أو دون ذلك، ويعتقد فرانك أن هذه  اإلعالم جهة مؤسسات مهيمنة مثل :احلكومة، الشرطة، وأجهزة

تشري  Frank Furediفرودي نظرة فرانك  إن .1خلق مناخ اخلوف حول اإلرهاب الوكاالت كانت متواطئة يف
تسعى  ليست ذات طبيعة موضوعية بالرغم من أن املناهج املؤسساتية لتقدير اخلطر قد ببساطة إىل أن التهديدات

منتجات القيم واالختيارات الثقافية.  األصناف اليت استعملت هي نفسها إىل قياس التهديدات مبوضوعية، إال أن  
لرئيس الوزراء الربيطاين السابق توين  لقد سبق 2.دير كميإىل تق إذن فاخلطر مفهوم ذا ي وليس مستند بالضرورة

 : " حنن جيب أن نكون متيقظني كليا جتاه التهديد ألن كل البلدان الرئيسية حولصرح قائال أنTony Blair  بلري
اإلرهايب. كما سامهت هذه  يف إشارة منه إىل عاملية التهديدات خاصة التهديد.3"العامل تواجه نفس التهديد

للتهديدات األمنية، فقد صن ف اإلحتاد األورويب ظاهرة اإلرهاب  حداث بشكل ف عال يف بلورة التقدير األورويباأل
الغربية إىل  احلرب الباردة، خاصة بعد تعرض العديد من العواصم األمنية الكربى بعد هناية يف خانة التحديات

بتفجريات باريس، مدريد، اهلجمات على قطار  :مرويتعلق األ، اعتداءات وتفجريات خلفت خسائر مادية معتربة
 ، شاريل ايبدو، هجمات باريس. األنفاق يف لندن

 أساسيكجزء   ،نظرا اىل الروح الىت حيملها ،4الراديكايل ييربز التطرف االسالمىل جانب االرهاب، إو         

الواليات  يف حىتموجودة بل  ،. وهذه النظرة ليست خاصة بالغرب فقطأورباعلقت على  من التهديدات اليت
عداد هامة من أوجود  و يكمن خطر التطرف يف. األحداثهذه مسؤولة عن كل  يوهاألمريكية ،  املتحدة

                                                           
1 Frank Furedi ,Culture of Fear Revisited, New York : CONTINUUM, 2006, P.53. 
2 Gabe Mythen , Sandra Walklate, « Terrorism , Risk and International Security the Perils of 
Asking What If? », Security Dialogue, Vol.39, N°.23, April 2008, P.227. 
3 Ibid, P.224. 

4
راع االجتماعيني بل يف ظل عدم قدرة األنظمة السياسية على احلد من تنامي التطرف الديين الذي يلغي قيم االختالف أو التسامح و خيلق حركيات التناطح و الص  

اجليش  وز إرهاب اسالموي، يف اجلزائر )من حركة بويعلي يف الثمانيات إىل حركة الدولة اإلسالمية مرورا باجلماعة اإلسالمية املسلحة وغرميتهاو يف أحيان كثرية بر 
ه االنضمام إىل اهلالمية العاملية اإلسالمي لإلنقاذ، اجلناح املسلح للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ املنحلة، وصوال إىل اجلماعة السلفية للدعوة و القتال قبل أن تظهر اجتا

عربية، جنوب املتوسط،  تعيش يف "القاعدة ".  يف مصر اجلماعة اإلسالمية للهجرة و التكفري . يف تونس و يف ليبيا و يف املغرب و يف موريتانيا ...اخل.  كل املنطقة ال
على إجياد  5+5النص اخلاص مبنظمة املؤمتر اإلسالمي و كذلك عمل دول غرب املتوسط  زمن العنف اإلرهايب الذي أدى لربوز املعاهدة العربية ملكافحة اإلرهاب و

، "اإلشكاليات الجديدة لألمن في آليات للتعاون االستعالما ي من اجل احتواء إمكانية انتشار هذه الظاهرة املرضية العابرة للحدود .للمزيد انظر يف: حمند برقوق
 .2008أفريل  30-29، .لجزائر واألمن في المتوسط: واقع وآفاقاتقى الدويل مداخلة مقدمة يف املل المتوسط"،
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 ثركأ اأهن، كما ورويبالعديد من بلدان االحتاد األ يفغالبا غري مندجمة بشكل كامل تكون  االسالميةاجلاليات 
 جتد الكثري من جذورها يف الثقافةجريات االنتحارية، واليت التف شبه منتظم يفبشكل عرضة لالستخدام 

 .1الراديكالية

كعدو غري تقليدي الذي يتطلب رؤية غري (،  Rand corporationيف مؤسسة راند )مت تناول اإلرهاب        
ن، ال ميكن تقليدية، وإسرتاتيجية غري مسبوقة فأعداء اليوم )اإلرهابيون(، هم أعداء ديناميكيون متنوعون منظمو 

( وقدرة على التخفي، وذلك خالفا ألعداء األمس، الذين يتصفون Fluentالتنبؤ هبم، كما أهنم يتميزون بليونة )
إعادة تعريف العدو يف مقالة بعنوان " I.Janckers يريان جينكز بالسكون، والتجانس واجلمود، لذلك يرى 

لتبين اقرتاب شامل وواسع، وغري تقليدي ملواجهة اإلرهاب، أنه حان الوقت  "العالم تغير ولكن عقليتنا لم تتغير
 Institition  Theويف نفس السياق أشار تقرير صادر عن مركز بروكينجز .2وعدم الركون إىل املنظور القدمي للعدو"

brooKing  إىل ضرورة وجود إسرتاتيجية كربى تتضمن رؤية شاملة ووعيا كامال بعمق ظاهرة اإلرهاب. إذ أن
زال احلرب على اإلرهاب يف جمرد معارك عسكرية وإسقاط أنظمة يعد هتاونا حبجم العدو، هذا باإلضافة إىل اخت

 .شك بعد الباحثني يف أن تكون العمليات العسكرية، قد حققت حىت األهداف املنتظرة منها

 األورويب إىل اعتباراالحتاد  ، دفعاملتوسط البحر األبيض دول جنوبخطاب  املستمر يفاالحلاح  إن          
ن مكافحة أبش األورويب"اعالن االحتاد  ن  إف ،وعلى سبيل املثال ، وهنااالهتمام أقصىلة تتطلب أاالرهاب مس

 :حيث ورد فيه ما يلي األوريبالقلق يوضح االرهاب" 

ساسية مبادئ األاالرهاب وفقا لل أشكالمكافحة جميع  أجلمن  وسعه يبذل كل ما فيعضاء االتحاد ودوله األ"       
 أنشار الى أ(. و 2001) 1373من نص عليها قرار مجلس األ يمم المتحدة وااللتزامات التحكام ميثاق األأو  ،لالتحاد

لن يكون هناك ضعف  ، وسرهأب يدولة واحدة تخص المجتمع الدولضد  يعمل ارهابف ،تهديد االرهاب تؤثر علينا جميعا
من أمي تعتبر نفسها ف أنالعالم يمكن  يال توجد دولة واحدة ف ، كمااالرهابيينالتعامل مع  ينوع ف أيمن  انتقاص أو

 .3ي"ال عن طريق التضامن والعمل الجماعإاالرهاب لن ينهزم  ، ومنها

                                                           
1 Pierre du Bois,« Anciennes et nouvelles menaces : les enjeux de la sécurité en Europe», 
Op.Cit,P.08. 

  ، على الرابط التايل:15/04/2011الع: إسالم اونالين، تاريخ االط، ، حرب اإلرهاب، البحث عن رؤية أمريكية جديدةصالح الرشيدي  2
http://www.Islamonline.Net.fille.IIF\19.htm 
3 « Declaration on combating terrorism », consultation date : 20/06/2017, available in :  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/79635.pdf 

http://www.islamonline.net.fille.iif/19.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/79635.pdf
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شكال اجلرمية أخطر أ أحدمكافحة االرهاب تشكل  أن األوريب تعتربن دول االحتاد إف ،وعالوة على ذلك        
خرى مثلة األومن األ ،ولوية من بني املسائل ذات االهتمام املشرتكأ وهدف ذ األوريب هي معاهدة االحتاد، ويف 

منسق مكافحة اإلرهاب يف   Gijs de Vriesفريس  يلقاه جيس دكان أخطاب   يف األوريبعلى عزم االحتاد 
لدولية مبجلس النواب جلنة العالقات او وربا عقدهتا اللجنة الفرعية أل اجللسة اليت يف سابقا االحتاد األوريب

  ،ملتزم التزاما تاما األوريبواالحتاد  ،وجيب التصدى هلا عامليا ،فة عامليةأاالرهاب " أنخطابه ذكر  ويف ي،مريكاأل
 أكرباسبانيا هزها  ،كما تعلمون،مارس من هذا العام 11يوم  ...عمل بالتعاون الوثيق مع الواليات املتحدةي و أن

 .1"وروباأاعتداء ضرب 

، احتل 2003كريت عام   يف ياملتوسط األوريبخالل املؤمتر ، و املتوسطية –وروبية ألاالشراكة عملية  يف        
 2004 دبلن ويف ،املغرب وقعت يفي عمال بسبب اهلجمات االرهابية التىاالرهاب صراحة جدول األ موضوع

 أن أظهرت خرية اليترهابية األشجب الوزراء اهلجمات االحيث  . االجتماع االرهاب عنصرا هاما يف شكل
 التقدم احملرز يفكيد على أالوزراء لذلك هذه الفرصة للت و إغتنم اولوية. ذويكون هدفا  أنمكافحة االرهاب جيب 

 نظرا لتفاقم نشطة املشرتكةمرحلة تشغيلية حمددة لأل إىلاالنتقال  إىلاحلاجة و  ،جمال مكافحة االرهاب التعاون يف
ديسمرب  يف األوريباعتمدها اجمللس  وربية اليتمنية األاالسرتاتيجية األ يف األوريباالحتاد  أن حيث ،هذه اهلجمات

 . األوريبصاحل االحتاد ملحد التهديدات الرئيسية أدت االرهاب كحد   2003

 أين حث فيه على اعالنا حول مكافحة االرهاب األوريب اجمللس تمداع 2004ارس م 25/26و يف          
جل وضع اسرتاتيجية طويلة األو كذا  ،مكافحة االرهاب على وجه االستعجال إىليذ الكامل للتدابري الرامية التنف

هداف االسرتاتيجية الرهاب. واتفق ايضا على حتديث األا تسهم يف ملعاجلة مجيع العوامل اليت األوريباالحتاد  يف
 يف. 20012سبتمرب  11اعقاب هجمات  تمدت يفاع ملكافحة االرهاب اليت األوريبلتعزيز خطة عمل االحتاد 

طبيعة  يفعند النظر ، فخلطر االرهاب ي تدرجيياالتصد أجلعدة تدابري من  األوريب، مت اإلعتماد علىحالة االحتاد 
حداث أ لت، شك  وهلذا السبب ،تتضمن جمموعة واسعة من اخليارات األوريباجراءات االحتاد جند أن هذا التهديد 

املوجهة للتعامل مع ظاهرة اإلرهاب، كما جمال السياسات العامة  عدة مبادرات يفل بدايةدن ومدريد نيويورك ولن
                                                           
1 Gijs de Vries, « Human rights and terrorism », consultation date : 20/06/2017, available in :  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ClarkUniversityOctober17.2004.pdf 
2  Council of the European Union, «Brussels European council 25 - 26 MARCH 2004 », 
consultation date : 22/06/2017, available in :  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/79696.pdf. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ClarkUniversityOctober17.2004.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/79696.pdf
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بالقضاء على االرهاب جبميع الوسائل املتاحة على  -على األقل ظاهريا  –ملتزم  األوريباالحتاد ميكن مالحظة أن 
يعتمد فقط على  أالجيب  مكافحة االرهاب الدويل أن أعلنفهذا األخري  األوريب،الربملان  اتقرار  النحو الوارد يف
لكن الواقع يثبت ، استخدام مجيع الوسائل الدبلوماسية املتوفرة والصكوك السياسية يبل ينبغ ي،العمل العسكر 
 عكس ذلك.

اعتمد  2002 ويف ،ىل حد ماإالواقع مثرية للجدل  يف أهنااال  ،بسيطة فكرة تعريف االرهاب قد تبدو      
 يدرج يف يالذ ،مكافحة االرهاب" بشأن 2002 جوان 13للمجلس املؤرخ  ي"القرار االطار  األوريبد االحتا
 1مفهوم اجلرمية االرهابية باهنا مزيج من: وىلاألاملادة 

 ارتكاب اهلجمات ،واالبتزاز ،الرهائن أخذ ،اصابات جسدية أو)القتل تتضمن  ،العناصر الموضوعية - 
 .اخل( أعاله... ةاملذكور  األعمالمن  أيالتهديد بارتكاب و 

تدمري هياكل دولة  أووسطه  حد خطري يف إىلفعال املرتكبة هبدف ترويع السكان )األ، تتضمن عناصر ذاتية - 
 تصدر احلكومة االمتناع عن القيام(.  أن أو ،منظمة دولية أو

تعمل بانسجام الرتكاب  وأن ،على مدى فرتة من الزمن ،كثرأ أولف من شخصني أتت /منظمةجماعة ارهابية -
 .جرائم ارهابية

هذا املنصب و  ،انشاء منصب منسق مكافحة االرهاب األوريب كاناختذه االحتاد  اآلخر الذيتدبري ال        
 يفالعمل  نسق:و يتوىل هذا امل ،مكافحة االرهاب أعمالاجمللس مسؤولة عن تنسيق مجيع أمانة اجلديد داخل 

، سؤوليات امللقاة على عاتق اللجنةملمع ايالء االعتبار الواجب ا، مكافحة االرهاب يفه لاجمللس بتنسيق عم أمانة
اجمللس وفعالية متابعة قرارات  إىلتقارير منتظمة  إعداددوات املتاحة لالحتاد هبدف فكرة عامة عن مجيع األ وتقدمي
 :2كما يتوىل ايضا املهام التالية  .اجمللس

 .ال مكافحة االرهابجم يفاجمللس  أعمالتنسيق  -
                                                           
1  EUR-Lex Access to European Union law, « EU rules on terrorist offences and related 
penalties »,consultation date : 26/05/2017, available in : 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3Al33168 
2 Conseil de l'Union européenne, « Coordinateur pour la lutte contre le terrorisme », date de 
consultation :15/04/2016, disponible sur le lien suivant : 
http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3Al33168
http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/
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 التقارير اليت يف، حتليل التهديد إىلاستنادا  ،اجمللس يفولوية تقدمي التوصيات واقرتاح جماالت العمل ذات األ -
 .وروبية ألاالشرطة و  األوريباالحتاد  مركز حتليل االستخبارات يف يعدها

 . ملكافحة االرهاب األوريبتتابع عن كثب تنفيذ اسرتاتيجية االحتاد  -

 .اجمللس إىلتقارير منتظمة  األوريب، وضمان احلصول على صورة شاملة جلميع الصكوك املتاحة لالحتاد  -

 .اجمللس تضطلع هبا اهليئات التحضريية ذات الصلة يف نشطة اليتالتنسيق مع األ و لساجملفعالية قرارات  رصد -

 .مكافحة االرهابجمال  بدور فعال يفوم يق األوريباالحتاد  أننشطتها ضمان أعلى علم ب أيضاستكون  -

 .هذا اجملال يفخرى والبلدان األ األوريبحتسني االتصال بني االحتاد   -

ربعة أ، واليت تغطي 2005نوفمرب  30باعتماد اسرتاتيجية ملكافحة االرهاب يف  األوريببعدها قام االحتاد         
 :1جماالت للعمل ، وهي كالتايل

 سباب اجلذرية اليتاأل أوللعوامل  ياالرهاب عن طريق التصد إىلاالشخاص الذين يتجهون ملنع : الوقاية -1
 يؤثر يف احلايل هتديد االرهاب الدويل أن إىلونظرا  .وروبا ودولياأ التشدد و الراديكالية، وتوظيفها يف إىل يتؤد

ذلك  مبا يف ،البلدان ذات االولوية إىلاعدة التعاون مع تقدمي املس األوريب تقدمياجزاء كثرية من العامل على االحتاد 
العمل على حل الصراعات وتعزيز وأخريا ستكون حامسة.  واليت آسيا،وسط وجنوب شرق مشال افريقيا والشرق األ

اطار احلوار بني الثقافات والعقائد حتالف  يف ،هذه االسرتاتيجية ساسية يفأعناصر كاحلكم الرشيد والدميقراطية  
 و هنا مت حتديد األولويات التالية: .تطرفالتعزز  التحفيزية اليت لعوامل اهليكليةلالتصدى  أجل من ،احلضارات

 .من خالل ادخال القياسات البيولوجية األوريبتوفري حتسني جوازات سفر االحتاد -

 .نظام معلومات شينغن  يف شريات واجليل الثاينأانشاء نظام معلومات الت -

 . Frontex األوريب من خالل آلية فرونتكسفعال على احلدود اخلارجية لالحتاد حتليل املخاطر بشكل  -

 .واملوانئ البحرية الطريان املدين بشأنتطبيق معايري مشرتكة  - 

                                                           
1 Council of European Union, « The European Union Counter-Terrorism Strategy», Brussels, 30 
November 2005,P.03.  
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 .حلماية البنية التحتية احليوية أوريبتوافق برنامج  -

 نشطة البحثية.األو على مستوى اجملتمعات احمللية  األوريباالستفادة املثلى من االحتاد  -

من أذلك من خالل حتسني  مبا يف ،اهلجوم أمامحلماية املواطنني والبنية التحتية واحلد من ضعفنا : الحماية -2
يكون هناك  أنوال ميكن  أبدا،االرهاب ال ميكن تربيره فحسب الوثيقة  .ساسية الضروريةاحلدود والنقل واهلياكل األ

ال  ،بغض النظر عن معتقداهتم ،وروبينيالغالبية العظمى من األف ،هابيةعمال االر العقاب على األ لتطبيقعذر 
الدوافع وراء قرار كهذا  أنرغم  آخر،االرهاب ختتلف من فرد اىل  يفقرار املشاركة فقبل االيديولوجيات املتطرفة. ت

 االرهاب. إىلمر هبا الناس  الظروف اليت و ساليب الدعايةأعادة ما تكون متشاهبة. وجيب حتديد ومواجهة 

 :1التاليةولويات الرئيسية األو تشري الوثيقة إىل       

 .وال سيما اساءة استخدام االنرتنت ،وضع هنج مشرتك ملعاجلة املشكلة على الفور - 

ماكن العبادة الدينية أ على سبيل املثال السجون و ،ساسيةالبيئات األ لتحريض والتجنيد وخاصة يفل يالتصد - 
 .هذه التصرفات واجلرائم  جترم تنفيذ تشريعات أو من خالل

 األوريب.سياسات االحتاد لفضل أتعليل لاسرتاتيجية االعالم واالتصال  -

ربامج مساعدة ب اجملتمع الدويل و دعم من خالل التعليم يتعزيز احلكم الرشيد والدميقراطية واالزدهار االقتصاد -
 .عضاءالدول األ

 األوريب.ت داخل االحتاد تطوير احلوار بني الثقافا -

 زيادة فهم القضايا ووضع استجابات السياسات العامة. أجلصص واخلربات من احلحتليل  -

 والسفر التخطيط إلعاقة العابرين للحدود األوروبية والدولية، االرهابيني : للمتابعة والتحقيق معالمتابعة -3
ن أ، حيث للعدالة االرهابيني ،وتقدمي اهلجوم إىل وصولوال التمويل الدعم، و قطع شبكات ولتعطيل واالتصاالت،

  كثريا فعال قد تعززأ إىلفكار القدرة على حتويل األ ، على غراراالرهاب يف على املشاركة الفرد عوامل حتفزهناك 
 إىلسهولة الوصول  يعين -نرتنت ذلك األ يفمبا  -موال واالتصاالت حتويل األ ،سهولة السفر ،لعوملةل كنتيجة

                                                           
1 Ibid. 
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مناطق  إىلورصد السفر  يمن خالل اشراك اجملتمع احمللوهنا تطرح الوثيقة اسرتاتيجية  ،والتدريب ،فكار املتطرفةاأل
إىل الوصول ا مما حيول دون اليت تساهم يف نشر التشدد،نشطة األمن  احلد  و  ،تقويض تلك التصرفات ،وكذاالنزاع

ملنع التحريض  يقو  وضع اطار قانوين كما تطرح الوثيقة ،التدريبوحصوهلم على  التحاق أفراد جدد بالتنظيمات
 و هنا مت حتديد األولويات التالية:جتنيد االرهابيني عرب االنرتنت. الكفيلة بوقف عمليةودراسة السبل  ،والتجنيد

 .الوطنية ملكافحة االرهاب السياساتضوء توصيات لتقييم  تعزيز القدرات الوطنية على مكافحة االرهاب يف -

 Europol and الشرطة والقضاء ياالستفادة الكاملة من اليوروبول يوروجست لتيسري التعاون بني جهاز  -

Eurojust،  رسم السياسات لتقييم التهديدات وومواصلة ادماج مركز العمليات املشرتك. 

 ريب.األو تربر اختاذ االحتاد  أدلةذلك  مبا يف ،تطوير االعرتاف املتبادل بالقرارات القضائية -

فضال عن التصديق على املعاهدات واالتفاقيات الدولية  ،ضمان التنفيذ الكامل للتشريعات القائمة وتقييمها -
 .ذات الصلة

 .القوانني تنفيذتوافر معلومات  مبدأ -

 .ومتفجرات أسلحةمعاجلة حصول االرهابيني على   -

أي دىن من عواقب احلد األ إىلوالتقليل  إلدارة بروح من التضامن تشري هذه اخلطوة على ضرورة التحليالرد:  -4
احتياجات  ، و تلبيةتنسيق االستجابة أثاره، وعن طريق حتسني القدرات الالزمة للتعامل مع  إرهايب حمتملهجوم 

 :1و هنا مت حتديد األولويات التالية.الضحايا

 .فيذية الداعمة هلاتنسيق الرتتيبات واالجراءات التن األوريب علىاالحتاد  داخلاالتفاق  -

 .احلماية املدنيةتركز على جمتمعية  آليةتنقيح التشريعات على  -

 .هجومأي بناء قدرات للرد على ل أداةتقييم املخاطر  -

 .حتسني التنسيق مع املنظمات الدولية املعنية بادارة الرد على اهلجمات االرهابية وغريها من الكوارث -

                                                           
1

 Council of European Union, « The European Union Counter-Terrorism Strategy», 
Op.cit.,P.03. 
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 .و أسرهموير هنج لتقدمي املساعدة لضحايا االرهاب مشاركة افضل املمارسات وتط  -

عن مكافحة  األوىلعضاء تتحمل املسؤولية الدول األ حسب نفس اإلسرتاتيجية، جند أهنا تنص على أن        
 ربعة طرق رئيسية:أ قيما من خاللتضيف  أنميكن  األوريبرهاب واالحتاد اإل

، مارسات وتبادل املعارف واخلربات بغية حتسني القدرات الوطنية امل أفضلباستخدام : تعزيز القدرات الوطنية .1
 .ذلك حتسني مجع وحتليل املعلومات مبا يف، و الرد على االرهاب ،احلماية وتعزيز

حتديد وتقييم  ، وعضاء واملؤسساتبني الدول األ آمنلتقاسم املعلومات بشكل  :األوربيتيسير التعاون  .2
 الشرطة والقضاء من خالل التشريعات مىت كان ذلك ضروريا ومالئما.ليات تيسري التعاون بني آ

 القدرة على تفهم االستجابات من خاللاألوروبي: تطوير القدرة الجماعية وضمان مستوى االتحاد  .3
 وروبيةذلك املنظمة األ االحتاد مبا يف أجهزةواالستفادة املثلى من قدرات  اإلرهايب،لتهديد ل السياسية اجلماعية

 .Frontex1 ، آلية فرونتكسللشرطة اجلنائية

مم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية الرئيسية وخاصة األاألوريب خارج االحتاد : تعزيز الشراكة مع االخرين .4
 .وبناء القدرات وتعزيز التعاون ملكافحة االرهاب اآلراء يف تعميق التوافق الدويل من أجل

 :األوريب أن تقوم بـ االحتاد  يفكل دولة من  تتطلب  يةأن نفس اإلسرتاتيجكما     

مثلة التحريض العام على ارتكاب وتشمل األ، نشطة االرهابيةهلا صلة باأل اليت جرائملل التحرضيةعمال جترمي األ - 
زوير هبدف الت أو حىت و اإلبتزاز،السرقة  و كذا ،الرهابالعناصر البشرية لاللتحاق باجرمية ارهابية وجتنيد وتدريب 

 على القيام هبا.التحريض  أوارتكاب اجلرائم االرهابية 

 .نواع معينة من اجلرائمأارتكاب  يففضال عن الشروع  ،حتريض أو ساعدةم أيجترمي  -

 .وضع قواعد وعتبات العقوبات واجلزاءات شخاص االعتباريني واملسؤولية اجلنائية لأل -

طائرة  أوعلى منت سفينة  أواقليمها  ة يفرائم االرهابية عندما ترتكب اجلرميانشاء والية قضائية فيما يتعلق باجل - 
 .حتمل علمها

                                                           

 /frontex/origin-http://frontex.europa.eu/aboutللمزيد حول آلية فرونتكس، انظر يف املوقع التايل: 1  
 

http://frontex.europa.eu/about-frontex/origin/
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لصاحل هيئة اذا كانت اجلرمية قد ارتكبت  ،من املقيمني أومن رعاياها  اء اختصاص احملكمة اذا كان اجلاينانش - 
ذلك  ضد املؤسسة يف أواملؤسسات  ،الشعب األوريب،عندما ترتكب اجلرمية ضد االحتاد  أوراضيها أ قانونية يف

 .البلد

 .مدان بارتكاب جرمية ارهابية أوشخص متهم  أيتسليم  أوم ريفض تسلياحلاالت التى انشاء الوالية يف - 

ام العديد من البلدان والية قضائية واحدة عند قي يبت يف و أن األوريباالحتاد  يفخرى التعاون مع الدول األ - 
 .ينةقضية مع املشاركة يف

 .سر الضحايابة لكفالة املساعدة ألتتخذ التدابري املناس أن - 

، و اليت يصعب تفسريها ع من النظرة القيمية،و النظر لالرهاب كتهديد حقيق لألمن األوريب ينجر عنه ن إن        
األمر متعلقا خبطر اذا كان  حيث جند الدول األوربية متنع يف تشريعاهتا ما يسمى التفاوض مع اجلماعات االرهابية،

وعلى العكس متاما عندما جندها تتعاطى مع قضايا اختطاف الرهائن،  حقيقي تواجهه دولة من الدول األوربية،
حيث جندها تدفع أمواال كبرية كفدية الطالق سراح الرهائن.وهنا ال ميكن اغفال  واليت تعتترب قضايا غامضة للغاية،

حقيقي لتلك اجلماعات وعامال أساسيا يف استمرارها و منوها، و كذا  أن تلك االموال أصبحث متثل مصدر دخل
 . 1يف امتالكها لرتسانة ضخمة و متطورة من األسلحة

حتدد نوع اهلدف من خالل ابرازه كتهديد لألمن و اهلوية وربية ملسألة االرهاب منه نستنتج أن النظرة األو        
ه أي من هو "املهَدد" و ليس من هو "املهد د" ، و هنا يعترب ارهابا كل األوربية، فهي مرتبطة بنوع الفاعل و هويت

عمل يهدد مكونات اهلوية األوربية الغربية وال ميكن التعامل معه إال بالقضاء عليه، أما يف حالة اختالف املهد د 
 ليست أوربية أو غربية. حىت وان كان املهَدد نفسه فإن اسرتاتيجية التعامل مع نفس اخلطر تتغري ألن هوية املهَدد

                                                           
ميكن  مقابل ذلك هناك دول تنضوي حتت ما، كندا والواليات املتحدة تليهما بريطانيا سياسة الدفع وهي فهناك دول أكثر تشددا يف موضوع الفدى، إذ ترفض  1

وفروعه املباشرة  تنظيم القاعدة تقارير حتدثت أن، فال اليت التزمت بالدفع للخاطفني، باعتبار ذلك إنقاذا ألرواح مواطنني جيب أن حترتم وتصان فرنسا وصفه بنموذج
 للمزيد أنظر يف: .دوالر مليون 165مليون دوالر فدية، بينما تقدر وزارة اخلزانة األمريكية املبلغ بـ 125مبلغ  2013و 2008جىن ما بني عامي 

 ى الرابط اإللكرتوين التايل:، عل20/06/206اجلزيرة، تاريخ االطالع:  "،جدلية أوروبية.. يجوز الدفع للخاطفين أو ال يجوز؟ " - 
http://www.aljazeera.net/programs/aljazeeralens/2017/1/31/%D8%AC%D8% 

- OSCE , « Kidnap for ransom: To pay or not to pay? », consultation date : 24/05/2016, available 
in: http://www.osce.org/secretariat/128071 
 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/00084094-be87-45a5-ae47-daa4f31d0d94
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/00084094-be87-45a5-ae47-daa4f31d0d94
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/8864cf43-13a4-411a-8960-cf992d8544cb
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http://www.osce.org/secretariat/128071
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 ب.أسلحة الدمار الشامل:

الدويل  فقد وضعت على قمة األجندة العاملية املتعلقة بقضايا التسلح وضبطه على املستوى ولذلك          
األسلحة استفادهتا من تطورات الثورة  واإلقليمي منذ النصف الثاين من القرن العشرين. وما زاد من خطورة هذه

سلحة أحالة  يف .1جانب امتالك واستخدام ونشر السالح النووي العلمية، وانعكاساهتا خاصة من التكنولوجية
     يواجه العامل أزمة شبه نووية. الوقت احلاضر منذ وقت طويل. ويف و دق   فإن ناقوس اخلطر قد ،الدمار الشامل

مريكية جزء من "حمور تان حسب اإلدارة األفالدول وايران، هو حالة كوريا الشمالية وأحسن مثال يف اجملتمع الدويل
نه ميلك أ 2005  فيفريسبق له وأن أعلن يف  Kim Jongوتثريان مشاكل دولية. فنظام كيم جونغ  "،الشر

متناول  سلحة وسقوطها يفامكانية استخدام هذه األ ويظل الكابوس يتمثل دائما يف ،سلحة الدمار الشاملأ
 .شبكات االرهاب الدويل

 الدوالتي: ج. الفشل

خماطر تعرتض أداء الدولة  هذه الظاهرة املرتبطة بالعجز الوظيفي يف الدور الذي تلعبه الدولة يؤدي إىل       
مبعىن أن الدولة الفاشلة تصبح غري قادرة .2املستوى الداخلي لوظائفها يف ضمان االستقرار ودرجة الكفاءة على

 موضوع1991يف  Barry Buzanلذلك طرح باري بوزان  ي.ا ينبغلسياسية والعسكرية كمقوهتا ا على أداء وفرض
يرجع إىل قدرات النظام  "الدولة" و"القدرة"، باعتبار أن تقدير القوة أو الضعف أمهية التمييز بني مفهومي

درجة التناسق االجتماعي السياسي الذي يرتكز بدوره على  السياسي يف اجملالني العسكري واالقتصادي إضافة إىل
 . 3شعور سياسي واجتماعي رة النظام يف خلققد

 

                                                           
 .233-232، ص ص.2005جويلية ،101:، العدد السياسة الدولية،  "األسلحة النووية وعالم القرن الحادي والعشرين "حممود عبد السالم ،   1

2 Herbert M. Howe, Ambiguous Order: Military Forces in African States, USA, Lynne Rienner , 
2001,P.11. 

حيث وضح Quasis-states "، ""إىل إشكالية فشل الدولة حتت مفهوم "شبه الدول أول من تعرضRobert Jackson " "" يعترب "روبرت جاكسون  3
 خماطر تعرتض أداء الدولة لوظائفها يف ضمان االستقرار ودرجة الكفاءة على يف الدور الذي تلعبه الدولة يؤدي إىلذه الظاهرة املرتبطة بالعجز الوظيفي أهن

 املستوى الداخلي، للمزيد أنظر يف:
Herbert M. Howe, Ambiguous Order: Military Forces in African States, USA, Lynne Rienner , 
2001,P.11. 
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 :1ثالث مؤشرات لضعف الدولة هي Barry Buzanبوزان باري طرح       

 .االفتقاد إىل مصادر الشرعية - 

 .العجز عن مراقبة اإلقليم -

 .فئات اجملتمع دون استثناء طبيعة اهلياكل املؤسساتية وقدرهتا على ضمان أداء جيد للوظائف جلميع -

امتالك  فقد اعترب من جهته أن الدولة ال تقاس بقدرهتا يف K.Holsty كافلي هوسيتأما بالنسبة ل       
أن هناك بعض من احملللني ممن يربط  اإلمكانيات العسكرية إمنا يف القدرة على احلكم واألداء الوظيفي الفعال. كما

واعد دميقراطية تتناقض يف كثري من األحيان مع من مبادئ ثقافية وق هذه الظاهرة باإلرث االستعماري وخملفاته
انتشار الدول الضعيفة والفاشلة أدى  أن إىلال بد من االشارة  .2احمللية للدولة، مما يعزز اخللل الوظيفي اخلصوصية

 اإلرهاب واجلرمية املنظمة، والتفاعل بينهما يف عدد من الدول، ليصبح اإلرهاب إىل توثيق الرابطة بني ظاهر ي
تيد روبرت  بعض الدارسني أمثال الرمادية من العامل. وقد أرجع جلرمية والفساد التحالف الذي ينمو يف املناطقوا

Ted Robert،  وغريي ليبوفGury Lybov  "العالقة بني ظاهر ي اإلرهاب واجلرمية إىل نظرية "احلراك االجتماعي
واندالع النزاعات املسلحة هبا  ثنية والعرقية يف الدول،اإلجرام. حيث أن تعدد احلركات اإل وعلم النزاعات، وحتليل

 .يعمل على توطيد العالقة بني الظاهرتني

 د.الجريمة المنظمة :

املتوسط لتمثل مشكال حقيقيا لدول  تعترب كتهديد آخر عابر للحدود، امتدت شبكاته إىل منطقة          
هذه الظاهرة اليت تتحرك خارج سلطان الدولة. وخيشى على تنامي  املنطقة، بعد أن أصبحت مجيع املؤشرات تدل

املبادرات اإلقليمية  واخلرباء من إمكانية وجود تنسيق وحتالف ضمين بني هذه التهديدات يف ظل غياب احملللون

                                                           
1 Luke Van Lange Hove, “Regionalizing Human Security in Africa” , UNU-CRIS Occasional 
Papers, 2004, P.7. 
2 Stewart Patrick, “Weak States and Global Threat : Fact of Fiction?” , The Washington Quarterly, 
Spring 2006, PP.27-33. 
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اإلمكانيات وهشاشة املؤسسات اليت تضمن األمن يف  والعمل اجلماعي، وميل الدول للتصرف األحادي رغم قلة
 .1ظمهامع

 عظم املنظمات االجراميةم أنحيث  ،اخلارجية تتعاون فيما بينهااجلرائم الوطنية و يف االحتاد األوريب جند أن       
 ملنظمات االجراميةا املافيا االيطالية،ومن بني هذه املنظمات جند  بشكل كبرينشطة ( تعمل و OCTعرب الوطنية )
ياكوزا وحىت  ،الصينية triadesوكذا مجاعات  شبكات الرتكية،ال ،العصابات االلبانية ،با الشرقيةور أ يف روسيا و

 بالنسبة للمنظماتو  ،املنظمات النيجرييةوحىت  الكارتالت اجلنوب أمريكية، ىل جانبإ ،yakuzaاليابانية 
 يف سبيل األوريبمن توسع االحتاد استفادت بشكل كبري و  ،قوية شيئا فشيئا أصبحتاالجرامية يف الشرق فإهنا 

 2.نشطتها ىف الغربأوتوسيع   تنويع

 ه. الهجرة غير الشرعية:

غري القانونية واليت تثري خماوف  أووهو اهلجرة غري الشرعية  هناك أيضا خطر اخر كثريا ما يستشهد به،         
 مفوض حقوق االنسان يف Alvaro Gil-Roblesشار السيد الفارو جيل روبل أو تواجه الدول. كما  الرأي العام،

 وهو ما كل مكان تقريبا،  كرب مما يفأنواجهها ميكن حتسسها على مستوى  "ضغط اهلجرة اليت لس األوريباجمل
 الطرق اليتهناك ارقام مذهلة، و .3"يظهر كذلك من خالل االجراءات التقييدية و احلقوق املخفضة للمهاجرين

 وربا كثرية هي و متعددة.أىل إ يتؤد

 دول  إىلالوصول  جلأ من للخطر حياهتم يعرضون الذين املهاجرين الفآلها ظاهرة اليت متث املأساة إن             
أن  ينبغى وال ميكن واملالحظ حسب الوثيقة األوربية أنه ال .العامل هزت صدمة يف موجة تسبب األوريب االحتاد
 و هنا حياول االحتاد. املهاجرين من املتزايدة الضغوط مواجهة يف لوحدها األوريب دول االحتاد دولة من أيتظل 

 االجتار ، و مكافحة-على األقل هذا ما يتم الرتويج له  – البشرية االرواح انقاذ أجل من بذل جهود األوريب
 احلقيقة سبابلأل التصدى إىل اللجنة تسعى ذلك، من همالعبور، واأل و دول املصدر دول مع بالتعاون بالبشر

                                                           
1  Doron Zimmermann,"The Transformation of Terrorism , the New Terrorism Impact 
Scalability and the Dynamic Reprocal Threat Perception ", zurcher beitrage , 2004 ,P. 23. 
http://www.ciaonet.org/coursepack/cp03g-07pdf. 
2 United Nations Office on Drugs and Crime, Drugs and Crime Trends in Europe and Beyond, 
Vienne, 29 avril 2004, P . 12. 
3 Conseil de l’Europe. Assemblée Parlementaire, 4eme rapport annuel du Commissaire aux droits de 
l’homme ,(Janvier à décembre 2003), Strasbourg, 4 janvier 2005, P. 28. 
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 والكوارث االنسان، حقوق وانتهاكات واالضطهاد، واحلروب، الفقر اهلجرة على غرار على الناس جترب اليت
 .1الطبيعية

 حسم األوروبيون موقفهم جتاه اهلجرة غري الشرعية1995مبجرد دخول اتفاقية شنغن حيز النفاذ يف          
صارمة عرب  أمنيةوهذا بإضفاء الطابع األمين عرب عملية األمننة جلأت من خالهلا الدول األوروبية إىل هنج سياسة 

مسألة التجمع العائلي،  تنفيذ مقررات "القانون اجلديد للهجرة" والذي يستند إىل تبين إجراءات صارمة خبصوص
 وإبرام اتفاقيات مع دول اجلنوب حول ترحيل املهاجرين غري الشرعيني.

 واليت حتيل على عملية فعل جتاه هذه السياسة بدأ ما يعرف اآلن باهلجرة غري الشرعية/السرية وكرد       
الوسائل والسبل  فقد أضحت أفواج من املهاجرين تبحث عن خمتلف ،االلتحاق بالديار األوروبية بدون وجه قانوين

هتديد ألمنها وإخالال  لاللتحاق سرا بالضفة األخرى، مما جعل الدول الغربية تنظر إىل هذه الظاهرة مبثابة
ميس بقواعد املنافسة الشريفة،  السري يعمل يف السوق السوداء، وهو ما باقتصادها الوطين نظرا لكون املهاجر

القادمة من دول أوربا الشرقية اليت تندرج ضمن  فضال عن املساس باسرتاتيجياهتا اليت تتجه إىل تشغيل اليد العاملة
نتقائية لليد العاملة     لكن من جهة أخرى ميكن مالحظة أنه ال يتم اإلشارة إىل مسألة اهلجرة اإل.االحتاد األورويب

 و هي سياسة يتم تطبيقها بشكل واسع ويف العديد من الدول األروبية.

العالقة بني اهلجرة والتصادم  لة الربط بني األمن واهلجرة يف الدراسات األمنية اجلديدة، تقود إىلسأوم         
رات بعد فرتة احلرب الباردة، أصبحت املتعلقة بصدام احلضا احلضاري واألمن، خاصة بعد أطروحة هنتنغتون

والتصادم بني  الذي ميثل املركز واجلنوب الذي ميثل األطراف على اتصال وثيق مبسأليت "اهلجرة الغرب العالقة بني
األطراف من أهم املخاطر املهددة لألمن االجتماعي  اهلويات احلضارية املتنافسة"، واعتبار أن اهلجرة اليت مصدرها

 .2احلضارية وثقافة اجملتمعات الغربية ك لتهديدها اهلويةللمركز، وذل

اجلديدة لإلحتاد األورويب، وتبن يه  إن اخلطاب األمين األورويب حول املتوسط يعكس حتول االهتمامات األمنية       
املي يوحي لألمن الع Barry Buzanاألمن. ولكن حتليل باري بوزان  ملقاربة موسعة تتعدى النظرة التقليدية ملفهوم

                                                           
1 Commission Européenne ,Direction Générale de la Communication  Information des citoyens , 
Comprendre les politiques de l’Union européenne: Dix priorités pour l’Europe ,BELGIQUE  
octobre 2015, P.11 
2 Barry Buzan , «  New Patterns of Global Security in the Twenty – First Century » , International 
Affairs , Vol.67 , N° 3 , 1991 , PP.447 – 448 . 
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 وهو يعكس االختالف يف ،فقط وهو املهدد الوحيد، أما أمن اجلنوب فهو غري مهدد بأن األمر يتعلق بأمن الغرب
عبارة عن "بناء ذهين" وتركيب  بني الشمال واجلنوب من جهة. وأصبحت التهديدات اليت هي مدركات التهديد

جيات األمنية األوروبية اجلديدة بعد زوال التهديد للحا خلطابات سياسية واجتماعية، اهلدف منها االستجابة
 .1األمنية، وتربير سياسات األمننة يف املنطقة املتوسطية، من جهة أخرى املؤسسات الشيوعي، وضمان استمرارية

الثمانينيات عرب خطاب اجتماعي  باعتبارها رهانا أمنيا خالل Securitization اهلجرةقضية وقد مت أمننة 
للهوية الوطنية احملددة ثقافيا، يف حني أهنا يف السابق كانت  أصبح ينظر للمهاجرين كتهديد وسياسي، حيث

فقد تصدرت قمة األجندة السياسية . هلذا 2اقتصادية، وكان ينظر للمهاجرين كعمال مغرتبني ختضع ملعاجلة
 ت األوروبية بالعاملاجلوهرية، فقد أصبحت مؤخرا واحدة من مظاهر العالقا عن أمهيتها وعدا األوروبية،

على أكثر املستويات ومع أكثر  كمسألة أمنية حتتاج عمليات تعاون وتنسيق  "اخلارجي، واعتربت "إدارة اهلجرة
 .3فقط من خالل العمل املشرتك باعتبار أنه ميكن التخفيف من تداعياهتا، الفواعل

النواة ختاطب  األورويب واحمليط املتوسطي، ألهناتشكل اهلجرة رهانا رئيسيا يف احلوار الثقايف بني االحتاد        
ن توضيح قربا، حيث ميك وتكشف العالقة اإلشكالية بني اإلحتاد األورويب واآلخر األكثر الصلبة للهوية األوروبية،

 التالية: ذلك من خالل حتليل العناصر

جة لنظرة شاملة حملاربة اهلجرة غري إىل احلا1994األوىل  أشارت املفوضية األوروبية للمرة:  الخطاب األوربي -أ
وحثت املفوضية على ضرورة درئ  ،لالقتصاديات الوطنية بل كمشكلة عاملية الشرعية ومل يعد ينظر إليها كخطر

 اجمللس األورويب أن اإلدارة اجليدة للسيطرة على احلدود اخلارجية أقر  2001 الشرعيني، ويف  املهاجرين غري
يف كتابه   Christopher Caldwell كريستوفر كالدويليلخص   .املعركة ضد اإلرهاب لإلحتاد ستساعد على تعزيز

 :Reflections on the Revolution in Europe " "االسالم والغرب ،وروبا: الهجرةأ يالثورة ف يمالت فأت"

Immigration, Islam, and the West  إىل أن مشكلة أوروبا األساسية مع اإلسالم خاصة، ومع قضية اهلجرة ،
األورويب  عن قلقها بأن تفرض اجلاليات املسلمة يف أوروبا قيمها وعاداهتا وأفكارها على اجملتمع تعرب   عامة. إذ

                                                           
، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية، التصور األمني األوربي: نحو بنية أمنية شاملة وهوية إستراتيجية في المتوسطجويدة محزاوي،   1

 . 81، ص.2011-2010ختصص دراسات مغاربية ومتوسطية يف التعاون و األمن، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
2 Dario Battistella , Théories Des Relation Iinternationales , Paris : Presses de Sciences Politiques , 
2003, P.453. 
3 Michela Ceccorulli, "Migration as a Security Threat: International and External Dynamics in 
European Union" , GARNET Working Paper , N°65/09 , April 2009 , P.02 . 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christopher_Caldwell
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االنتخايب، والتخوف  وسلوكهممما ينعكس ذلك على مطالبهم ، واخنراط األجيال اجلديدة منها يف العمل السياسي
األبد. فال تشكل التعبريات القوية  من فتح وإعادة النظر يف قضايا جمتمعية يعتقد األوروبيون أهنا قد حسمت إىل

اجملتمعات األوروبية بأزمة حقيقية يف اهلوية، ويف  عن اهلوية اإلسالمية البعد الوحيد للمشكلة، فهي تتزامن مع مرور
 .1عنها يف مواجهة القيم اإلسالمية روبية اليت يريد اجملتمع أن يدافعحتييد القيم األو 

 األورويب كفاعل كلي كما أن تقديرانتقلت اهلجرة من احلكومات كفواعل أمنية إىل اإلحتاد  الفعل األمني: -ب
 لوثيقةوهو ما خلصه يف ا ،2001 ربسبتم11اإلحتاد األورويب للتهديدات اجلديدة بشكل فعال إال بعد أحداث 

 األورويب أصبح فاعال اإلسرتاتيجية لإلحتاد يف كل من اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل واهلجرة السرية، فاإلحتاد
أمنيا بسرعة استثنائية ومؤسس سريع لسياسات مواجهة التهديدات احملسوسة، ويسعى إىل احتواء ظاهرة تدفق 

متت ترمجة عملية أمننة اهلجرة غري الشرعية  يب بصفة خاصة.املهاجرين اآلتية من اجلنوب بصفة عامة واملغرب العر 
نظام مراقبة مركب، إضافة إىل إشراك وحدات أخرى يف  واعتماد ،فرونتكس وحداتيف مجلة السياسات بإنشاء 

اتفاقات العودة وعرب مشاريع الشراكة واجلوار وغريها ملواجهة هذه  العملية لدى دول املنشأ والعبور من خالل
 الثنائية االجتماعات من العديد األورويب االحتاد سلطات نظمت شرعية الغري اهلجرة ملخاطر نظراو  .رةالظاه

 هذه جممل ومن االحتاد دول على خماطرها وتزايد الشرعية غري للهجرة احللول إجياد أجل من واجلماعية
 :االجتماعات

 دور خصوصية موضوع تناول اليت بأوروبا والتعاون األمن ملنظمة املتوسطي السنوي مؤمتر عقد 2005 يف -
 بالرباط السرية اهلجرة ملكافحة إفريقي – أورويب مؤمتر عقد 2006 واالندماج، و يف اهلجرة سياسات يف املنظمة
 .شرعية الغري اهلجرة ومكافحة والتنمية املساعدات بني والربط لمهاجرينل احللول إلجياد الدول بني شراكة إلقامة

 تدفق لتنظيم فرنسا من باقرتاح واللجوء للهجرة األورويب االحتاد اتفاقية اعتماد ومت باريس مؤمتر دعق 2008 يف -
 بينها وفدا، 80 حنو باريس مؤمتر يف وشارك. االحتاد دول يف العاملة لأليدي احلاجة ضوء على اهلجرة موجات

 األعضاء عشرة اخلمس الدول وهي إفريقية، دولة 27و األورويب، االحتاد يف األعضاء والعشرين السبع الدول وفود
 إفريقيا، وسط يف والنقدية االقتصادية الرابطة يف األعضاء الست والدول إفريقيا، غرب لدول االقتصادية الرابطة يف

 باإلضافة اجلزائر، مشاركة بدون وتونس، وموريتانيا واملغرب ليبيا وهي العريب، املغرب احتاد أعضاء من دول وأربع

                                                           
 أن يقدم هوية بديلة للهويات القومية اليت عمل على إضعافها، فقد ثبت فشل فكرة التعددية ويربط بعض األكادمييني هذه األزمة بعجز املشروع األورويب على  1

، للمزيد عنيفة يف أوروبا يف النصف األول من القرن العشرين  كانت سببا يف اندالع صراعاتوهويات ما بعد احلداثة أي جتاوز االنتماءات اإلثنية والقومية اليت الثقافية
 .90-89، ص ص.2010أكتوبر ، 172:، العدد السياسة الدولية " ،مالمح حول الجدل األوروبي الهجرة واإلسالمكارن أبو اخلري، "أنظر يف:  
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       2009 عامي بني ما الفرتة يف للتعاون برناجما باريس مؤمتر واعتمد. الدميقراطية الكونغو ومجهورية مصر إىل
اذا .والتنمية اهلجرة بني والربط التنسيق وتعزيز املشروعة، غري اهلجرة ومكافحة الشرعية، اهلجرة تنظيم يف 2011 و

ة األكثر أمهية بالنسبة لألوروبيني، فإن الشكل التايل يبين تدرجها عملية حتديد املسائل األمنية الداخلي إىلما جئنا 
 :1حسب النقاط التالية

 تعربهبا أقل أمهية. % 27، يف مقابل % 65مشكلة اإلرهاب )وتضم ظاهرة املقاتلني األجانب(، بنسبة بلغت  -

 . % 42نسبة ، يف مقابل اجلرائم االلكرتونية ب % 54اجلرمية املنظمة، بنسبة تأييد بلغت  -

، % 40أما مسألة محاية احلدود اخلارجية لإلحتاد األوريب فبلغت نسبة تأييدها و اعتبارها مسألة بالغة األمهية  -
 يعتربها مسألة أقل أمهية.  %41يف مقابل نسبة 

 : يبين المسائل األمنية الداخلية األكثر أهمية بالنسبة لألوروبيين.  05شكل رقم  

 
 المصدر:

Commission Européenne ,Direction Générale de la Ccommunication  Information des citoyens 
, Comprendre les Politiques de l’Union Européenne: Dix priorités pour l’Europe 

,Belgique,  octobre 2015, P.10.10 

                                                           
1 Commission Européenne, Direction générale de la Communication  Information des citoyens, 
Comprendre les Politiques de l’Union Européenne: Dix priorités pour l’Europe, Belgique,  
octobre 2015, P.10.  10  
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خر فتعترب مسائل ليست آأما بالنسبة للكوارث الطبيعية أو حىت تلك اليت يعترب اإلنسان مصدرها بشكل أو ب -
    املوجودة.اذا ميكن القول انه مقارنة بأولويات السياسة األمنية األوربية  % 42بالغة األمهية، وهو ما تثبته نسبة 

ديد املسائل األكثر أمهية بالنسبة للمواطنني األوربيني هو وجود وريب و بني ما أفرزته عملية حتو دول االحتاد األ
قاسم مشرتك يتعلق بالرتكيز على اخلطر االرهايب و اجلرمية املنظمة كأهم التهديدات املؤثرة على األمن األوريب 

 بشكل عام.

 افيتني مها:يف تعامله مع الدول العربية يقسم االحتاد األوريب املنطقة املتوسطية إىل منطقتني جغر 

 األورويب االحتاد بني 1988 عام وقعت للتعاون اتفاقية الطرفني بني العالقة حتكم حيث اخلليج، منطقة :األولى
 اخلليجي. التعاون وجملس

 تلك وتنقسم األورويب، لالحتاد املتوسطية بالسياسة يعرف إطار يف العالقة تلك وتنتظم املتوسطية، املنطقة :الثانية
 فرعية: مناطق ثالث إىل املنطقة

 االحتاد إىل انضمامهما قبل) مالطا و تركيا من كال وتضم املتوسط البحر مشال منطقة : المنطقة الفرعية األولى
 سابقا. ويوغوسالفيا وقربص (،األورويب

  .1وتونس املغرب اجلزائر، من كال وتضم العريب املغرب منطقة : الثانية المنطقة الفرعية

   الفلســطينية الســلطة،مصر،لبنان،األردن،سوريا مــن كــل وتضــم املشــرق منطقــة :الثالثــة المنطقــة الفرعيــة
  .2يسرائيلاإلحتالل اإل و

 يقسم/جيزأ املتوسط، األبيض البحر منطقة مع التعامل يف أوروبيا املعتمد التقسيم هلذا وفقا أنه املالحظ
 إقليم ولكل العريب، املغرب دول يضم غريب طومتوس املتوسطية املشرق دول يضم شرقي متوسط إىل األخري هذا

 غريب) اإلقليمني كال يشكل و اخلارجية، األورويب االحتاد توجهات يف األمنية و االقتصادية و السياسية أجندته
 ضمن األورويب، االحتاد مواجهة يف املتوسط جنوب بدول املتوسطية الدراسات أدبيات يف يعرف ما (وشرقي
 أنه حيث ،"إقليمية الال املرجعية" فرضية ضمن املتوسط وقوع على ذلك ويؤشر .جنوب/لمشا عالقات متالزمة

                                                           
 .73 ص. ، 2001  العربية، الوحدة دراسات زمرك بريوت: ،األوروبية العربية والعالقات األوروبي االتحاد في القرار صنع هنرا، وفؤاد كمال مصطفى حممد  1
 المرجع نفسه.  2
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 بصفة املتعلقة الضرورية الشروط كل/بعض فيه تتوافر ال املتوسط فإن الواقعي، املنظور منطلقات على اعتمادا
 .1متميز وحضاري ثقايف جمال إىل منها واحد كل ينتمي أقاليم جمموعة وكأنه يبدو إذ الدويل، اإلقليم

 أن من أصغر املتوسط األبيض البحر أن الذين يرون من واألمر خمتلف بعض الشيء بالنسبة جلانب آخر
 الضخمة، وباملشكالت االنقسام بديناميات يتسم مكان إىل يكون ما وأقرب متميزة، منطقة/إقليم يكون

 يشبهون الكتاب من الكثري أن إىل باإلضافة.2هجنبات يف تدور اليت الفرعية املناطق يف وذلك القوية، وباهلويات
 نتيجة وذلك ،مر حبر باختصار أو متاعب، حبر أو مستقر، غري حبر أو هتديد، مصدر بأنه املتوسط البحر

 التخلف، اإلسرائيلي،-العريب الشرعية، النزاع غري اهلجرة اإلرهاب، األصولية، الدميغرايف، االنفجار :منها العتبارات
  3...املياه مصادر نضوب

 يف -واسع مدى وعلى -الغرب يف اجلنوب املروج له من طرف من القادمة التهديدات خطابساهم 
 يف واجلنوب الشمال بني فاصل خطإىل  املتوسط حوض وهو ما حول بذلك، مقتنع عام رأي وصناعة تشكيل
 منطقة بني انكساركونه نقطة   ىلإ يتعداها بل فاصلة حدود جمرد من أكثر -احلقيقة يف - وهو .العاملي النظام
 مشاكل تعرف وال األورويب، االحتاد يف مستقبلها ترى (،الالتيين القوس) أوروبا جنوب بلدان من مكونة مشالية

أكرب  إىل ومنضمة عسكريا متفوقة دول وهي الشمايل، اجلانب على "البلقانية" التوتر بؤرة عدا ما بينها، فيما أمن
 حلالة ختضع منقسمة عربية  بلدان من مكونة جنوبية ومنطقة ( ، NATOألطلسي ا مشال حلف)عسكري حلف
 عسكرية لرتسانة دوهلا بعض امتلكت وإن حمدودة، العسكرية وإمكاناهتا منكشفة دول وهي فوضوي، تراجع

 دول ضد موجهة هي مما أكثر جنوب-جنوب املسلح النزاع يف لالستعمال رئيسي بشكل موجهة فهي معتربة،

 .4الشمالية فةالض

 حول و اإلدراكات التصورات من جديدا منطا العاملية السياسة يف الكربى البنيوية التحوالت أفرزت
 "عسكريا" كان الذي الشيوعي التهديد عكس فعلى و الطبيعة، املصدر املفهوم، حيث من ،"التهديد" و "األمن"

                                                           
1  Pierre Willa, «  La Méditerranée Comme Espace Inventé », Paris: Jean-Monnet palpers, 
Novembre, 1999, N° .25, P. 11. 
2 Fulvio Attina, « The Building of Regional Security Partnership and the Security Culture 
Divide in the Mediterranean Region », University of California, Institute of European Studies U.C 
Berkeley Working Paper, 8 May 2004, P.1. 

 .36.ص،2006 التوزيع، و للنشر الفكر دار اجلزائر: ،الباردة الحرب نهاية بعد المتوسط األبيض البحر حوض خبوش، مصطفى  3
4 Roberto Aliboni, « European Security across the Mediterranean », Chaillot Paper 2, March 1991, 
P.17. 
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 ترتكز األورويب األمن ملسائل اجلديدة املقاربة صبحتأ لذا ومركبا، شامال اجلديد التهديد صار األوىل، بالدرجة
 أمنه هتديد إلشكالية األورويب اإلدراك حتول فقد بالتايل و .اجلنوب من القادم التهديد طبيعة حتديد ضرورة على
 جنوب أصبح األوروبية، األمنية واخلطابات االجتماعية املمارسات من جمموعة وبواسطة اجلنوبية، حدوده جهة من

 .قائما واقعا اجلنوب هتديدات وأصبحت التقليدي، العدو زوال بعد والبديل /اجلديد العدو ملتوسطا

 البيئة على املختلفة بانعكاساهتا البارة احلرب هناية بعد األورويب االحتاد كما ميكن مالحظة كيف أصبح
 تبين استدعى مما ،"فعليا"يمية إقل ومصطلحات مبنطق املتوسطية والقضايا املسائل يعاجل املتوسطية، األمنية

 كانت اليت التقليدية التوازنات يف احلاصل االضطراب إفرازات مع التأقلم حتاول املنطقة جتاه أوروبية سياسات
 إىل تسعى ،-لألمن الواسع باملفهوم  أمين طابع ذات -متكاملة مبادرات شكل يف الواردة السياسات هذه سائدة،

              واجلغرافية التارخيية العوامل من للعديد نظرا فيه القائد صفة ألوروبا تكون إقليمي متوسطي بناء إرساء
 أي من حتصينه إىل هتدف مركزية عملية إطار يف األوروبية السياسات على "حكرا" املتوسط ليبقى و اجليوسياسية،

 .املتوسط اهجت األوروبية األمنية املبادرات تعدد يفسر ما وهو أخرى، لقوى حمتمل تدخل

 من به البلدان املعنية اسرتاتيجيات إطار يف وضعت إذا إال قوانينه تتضح ال غامض، مصطلح األقلمة
 كافية إجابة تشكل األقلمة أصبحت حيث البلدان، هذه إليها تصبو اليت املشرتكة و األهداف التحديات خالل
وتتطلب  والتعاظم، التعمق يف اآلخذة الرأمسالية وملةالع عن الناتج االستقطاب ملواجهة الثالث العامل دول ملعظم

 على سواء االرتباط فك سياسة وعلى الذات، على متمركزة تنمية مع متناسبة اسرتاتيجيات وضع هذه اإلجابة
 الدوغماتية أن إال داخل هذه التجمعات، املشاركة البلدان جهود تأ ي ملساندة فهي املعنية، األقاليم مستويات

 إن.1للعوملة و الالحمدود السريع االنتشار ملصاحل هتديدا تراها  حيث األقلمة أشكال بكل وتندد تعارض يةالليربال
 أو سياسات شكل على كان سواء األمن ملفهوم احلركي أو النظامي التعبري مبثابة هو اإلقليمي األمين النظام

  .2األمن ذلك بتغري حيث يتغري من،لأل عليه املتفق باملفهوم مرتبط النظام هذا فإن وعليه مؤسسات،

 

 
                                                           

كار بدا  الثالث العامل ومنتدى بالقاهرةالعربية  البحوث مركز اإلفريقية، و العربية البحوث مركز ،السنيغال مصر، األوروبية، العربية العالقات وآخرون، أمني مسري  1
 .95ص. ن،.س.د للبدائل، العامي واملنتدى

 مع بالتعاون السياسية للعلوم العربية اجلمعية: بريوت ،السياسية للعلوم العربية اجمللة " ،داتهو تهدي و صيغته  ته مستويا األمن، مفهوم "احلريب، هلل عبد سليمان 2 
  .20،ص.2008صيف  ،19العدد: العربية، الوحدة دراسات مركز
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 اليت واملتبادلة املتوازنة االلتزامات عمق درجة على، 1إقليمي أمين نظام أي وفعالية استقرار يتوقف كما

 (إجرائية  قانونية) لتقدمي صالحيات النظام داخل املؤثرة الدول استعداد ومدى جهة، من عليها هذا النظام يقوم
 .2أخرى جهة من بفعالية مؤسساته لتشغيل مناسبة وموارد

 ضفيت بني احلاصل التباين من الرغم على متوسطي أمن إقليم بناء إىلفقد سعى  األورويب لالحتاد بالنسبة
 أمنيا مركبا يكون أن ميكن ال املتوسط أن على البنائي املقرتب تأكيدات وكذا املستويات، مجيع وعلى املتوسط

 يتأثر أن ميكن (جنوب - جنوب) فأمن خمتلفة، أمنية أجندات به هلا احمليطة دولال ألن نظرا ، (أمنيا إقليما)
 أكثر يؤكد ما وهذا  الباردة، احلرب بعد ما فرتة يف خاصة (جنوب - مشال) األمن على هنائيا تؤثر ال قد بعوامل
مالحظته من خالل  املتوسطية. وهو األمر الذي ميكن للسياسة (Multi Régionalاملتعدد ) اإلقليمي التفسري

 دفعت اليت األهداف بني من أنه حيث ،حتليل دوافع طرح اإلحتاد األوريب ملبادرات الشراكة مع الضفة اجلنوبية
 خماطر من اجلنوبية األوروبية احلدود تأمني متوسطية، دولة عشرة اثنيت مع تأسيس شراكة إىل األورويب االحتاد

تتسم  فإهنا املتوسطية، الدول اخنراط دوافع أما .و" اإلرهاب"  السرية"  و "اهلجرة "السياسي انتشار " اإلسالم
 متوسطية -األورو الشراكة بأن يالحظ كما مشرتكة. "أمنية" رؤية وجود وعدم املصاحل الختالف نظرا بالتباين

 األمن حتقيق خالهلا ميكن من نفوذ منطقة املتوسط األبيض البحر جعل إىل يهدف أوروبيا اسرتاتيجيا بعدا حتمل
 .3واألمين السياسي اجملالني يف وخاصة الشامل األورويب

 دفع حيث األورويب من البيت داخل احلاصلة االختالفات عن النظر وبغض املتوسط أقلمة سياسات إن  
 تصطبغ ما غالبا لالحتاد، املشرتكة /العليا باملصاحل املساس ودون مصاحلها ختدم توجهات تبين إىل داخله قوة كل

 جلعل معلنة أهدافا حتمل اليت األوروبية من املبادرات للعديد عرضة املتوسط منطقة جعل ما و هو "أمين بطابع"

                                                           
 :أوال :شروط هي ثالثة لذلك البعض و يشرتط مؤسسية، أمنية منظومة إقامة إىل يؤدي توفرها اخلصائص من جمموعة أمين، ال بد من توافر تعاون على لحصولل  1

 خارجية تدخالت وجود :ثالثا .التعاون لتحقيق هذا ضاغط عام رأي وجود :ثانيا.االتفاق بعوائد هذا مؤمنة وتكون األمين التعاون هبذا تلتزم سياسية خنب وجود
 مع مجاعية أمنية وجود ترتيباتعلى ضرورة   William Lewisلويس  وليام أكداألخري، شرطللو بالنسبة األمين.  التعاون واستمرار هذا قيام يف مصلحة ذات اجيابية

  األمين مبا فيها النظام  النظام يف الكربى القوى من أي ضويةع فيرت و مندلو فولك من استبعد كل حيث الرأي، ذلك خيالف خارجية ،ولكن هناك من كربى قوى
 طالب، أبو للمزيد أنظر يف : حسنقيامها. شروط كأحد للقوى العسكرية إقليمي توازن فيها يوجد أن جيب اليت اإلقليمية للنظم القوى توازن يف خلال حتدث لكوهنا

 . 71 ص. ،1996  جانفي ،  123العدد: األهرام، مطابع مصر، ،الدولية السياسة ،"األوسط الشرق في اإلقليمي التعاون"
 .21،ص. المرجع نفسه  2
 مركز بريوت: ،العريب املستقبل ،"برشلونة عملية إطار في العربي اإلقليمي النظام يواجهها التي األمنية و السياسية التحديات "خشيم، هلل عبد مصطفى 3 

 .82 ص. ، 2002 انفيج ، 275 العدد: العربية، الوحدة دراسات
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 احلدود احملوري هو تأمني اهلدف فإن جيوسرتاتيجيا أما حضاري وثقايف، وتبادل وسالم أمن منطقة املتوسط
 .اجلنوب من التهديدات اآلتية من ألوروبا اجلنوبية

 ما ضمن ميكن تصنيفها  أهدافها باختالف  األوروبية املبادرات فإن أمين بطابع اصباغها من وانطالقا
 اليت عليها املتفق اإلقليمي مبادئ السلوك من جمموعة تطبيق إطاره يف يتم الذي "التعاوين األمن نظام"بـ يعرف
 املتعلقة القضايا على يقتصر ال امالش التعاون يكون فيه حبيث ،"الذا ي"األمن  من أكثر املتبادل"" األمن تؤكد

       البيئة و قضايا املستدامة و التنمية السكاين، والنمو التماسك االجتماعي قضايا يشمل بل لألمن العسكري بالبعد
 فهي وبالتايل أوروبا مصدرها املبادرات كل هذه أن فارقة هي عالمة .مع تسجيل1الناعم مبفهومه األمن و قضايا

 منطقة لتبقى املتوسط جنوب لدول مفهوم و غري واضح غياب ظل يف لألمن هوم و النظرة األوروبيةاملف تتبىن
 .حني إىل أوروبيا" عملياتيا املتوسط "بناء

 .في المتوسط الغربي المغاربية –المطلب الثاني: المقاربة العربية 
العديد من العناصر اللغوية  شرقا، وتتشارك يف تتحدد املنظومة العربية جغرافيا من موريتانيا غربا إىل اخلليج      

الناحية اجلغرافية متثل البلدان العربية باستثناء الصومال  والثقافية والتارخيية واالجتماعية والدينية واالقتصادية، فمن
ؤسسا ي من امل تارخييا ظهرت هذه املنظومة بعد احلرب العاملية الثانية يف شكلها اإلقليمي.2وجيبو ي إقليميا ممتدا

الوحدة العربية والقومية العربية، وتشكل  خالل منظمة اجلامعة العربية، ويف شكلها الفكري من خالل مشروع
أساس التكتل لبناء توجه أمين مشرتك ملواجهة التهديد األمين  وحدة سياسية ما بني الدول العربية مبنية على

إىل  األجنبية خاصة إسرائيل، غري أن حتول العالقات العربيةالعربية واملتمثل يف السيطرة  القومي جملموع الدول
حسابات القوى األجنبية أدى   واستقالل الدول العربية الذي سار وفق (،مصر، األردن، لبنان)السالم مع إسرائيل 

 3.العريب كل ذلك إىل استكمال حلقة هناية مفهوم األمن القومي

بتبين واستهالك املقاربات  يكتفي الطرف العريب على املنطقة العربية الغربية املتزايدة أمام املنافسةو        
أمن )األمن العريب يستلزم احلديث عنه بصيغة اجلمع مبعىن  والنظريات واملفاهيم، فعلى غرار األمن يف املتوسط، فإن

 فقط، بلوليس أمن قومي عريب، وهذا ال يعين عدم وجود منظومة أمنية عربية  )وطين+ أمن وطين = أمون
                                                           

 .02. ص ،سابق مرجع احلريب، هلل عبد سليمان  1
 .36، ص.1980ريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، ،ب ،02ط.، النظام اإلقليمي العربيمجيل مطر على الدين هالل،   2
يف العلوم السياسية،  املاجستريمذكرة مقدمة لنيل شهادة  ،اإلرهابالحلف األطلسي دراسة حالة : ظاهرة  إستراتيجيةاألمن المتوسطي في تيباين وهيبة،   3

 .85، ص.2015-2014ختصص: دراسات مغاربية ومتوسطية يف التعاون و األمن، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، 
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وأصبحت العالقات  االختالف أيضا يصل حد التعارض يف مدركات التهديد والشواغل األمنية للبلدان العربية،
املشهد السياسي العريب متطابقا والفوضى  البينية حتكمها توترات، وغياب الثقة والشك يف النوايا، وهكذا يبدو

 .1كانتية  تعاونية اهلوبزية، بينما العالقة مع القوى األجنبية

ىل أن مجلة املشاكل الداخلية اليت بنية الوطن العريب داخليا تؤثر بشكل سليب على بناء إال بد من االشارة         
ومجلة تلك  ىل جانب امكانية بناء منطقة وفضاء للسالم واالستقرار فيه،إ تصوراهتا اجتاه الفضاء املتوسطي،

طبيعة التماسك االجتماعي وحىت درجة األداء االقتصادي،  مستقر، املشاكل ال خترج عن دائرة : النظام الغري
 .2واليت متتد تأثرياهتا اىل املستوى االقليمي و الدويل، و كل هذا يرجع اىل غياب الوحدة االقليمية

 يف العناصر التالية: -وفقا للتصور العريب يف الفضاء املتوسطي  -ميكن تلخيص املخاوف األمنية        

    و اليت تشمل يف جمملها اجلوانب العسكرية و غري العسكرية لألمن  ديدات التقليدية / غير التقليدية:الته -
 فئتني: إىلو الدفاع، و ميكن تصنيفها 

: االرهاب، مشاكل االنتشار )سواء التقليدي أو أسلحة الدمار الشامل(، النزاعات . مشاكل األمن الصلب1
الستخدام القوة ىل اللجوء إنظمة نزاعات الداخلية ) واليت تؤدي يف الغالب باألعرب الدولة احلدودية، وحىت ال

مصادرة احلريات، ووجود تيجة لغياب الدميقراطية السياسية و االجتماعية، و ونالعسكرية(. فبالنسبة لالرهاب، 
الوطنية يف  ات السياسات التنمويةقالب وطين عام على مفهوم العالقات السياسية داخل اجملتمع، واخفاق

كة السياسية التحديث و العصرنة، وغياب العدالة االجتماعية وعدم توافر املوروث الثقايف واالجتماعي يف املشار 
ة، إىل جانب عدم اقتناع اجلماعات بسبب انتشار ظاهرة األمية و التخلف، واستبعاد فكرة تداول السلط

 .*قراطيةالراديكالية خاصة حركات االسالم السياسي بفكرة الدمي

    : اخلالف داخل الدولة حول ادارة املوارد، الضغوط الدميغرافية، التفاوت االقتصادي . مشاكل األمن اللين2
هذه القضايا وغريها غالبا ما يتم هتميشها من طرف األنظمة  أنواالجتماعي، وحىت املشاكل البيئية )املالحظ هو 

                                                           
 .75-73ص ص. ،2000، ربيع 159 :، العددشؤون عربية، محاولة لمقاربة حديثة لمفهوم األمن القومي العربيعبد النور بن عنرت،   1
 الحقة مرحلة يف يؤدي ما وهو املتطرفة، اجلماعات نظر يف املرفوضة الغربية احلضارة إىل تنتمي مستحدثة فكرة أهنا أساس على الدميقراطية لفكرة النظر يتم ما غالبا *

 العامل دول من العديد يف موجودة املشكلة هذه إن ،فئوية أو شخصية أغراض أجل من عليها الضغط/  السلطة إىل للوصول كوسيلة السياسي التطرف بروز إىل
 .املتوسطية العربية الدول ضمنها ومن الثالث

2 Samir Bouzid, « Le héros politique : utopie et messianisme dans le discours politique arabe 
moderne et contemporain », Paris : Editions Harmattan, 1997,P.86. 
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بالنسبة لألمن االقتصادي فهو مرتبط ارتباطا وثيقا باألمن الغذائي نه أمقابل قضايا تعترب مهددة لبقائها(.حيث 
بصورة خاصة، و ميكن اعتباره اجلزء األساسي اليت يبىن عليها باقي أشكال األمن القومي، وهو ما يعين يف وجه 

ار يشكل هتديدا خطريا الستقر  أنأخر أن أي خلل يف توزيع الثروات / الدخل بني أفراد اجملتمع بإمكانه 
 اجملتمعات.

االسرائيلي أحد أكرب العقبات أمام انعدام استقرار عريب،  –، فيعترب الصراع العريب أما على المستوى االقليمي -
عدم خضوعها و امتثاهلا للشرعية الدولية، كما  إىلبسبب ليس فقط عدوانية الكيان الصهيوين، و امنا باالضافة 

 لعربية.ا –ميكن اضافة حالة اخلالفات العربية 

دولة الكيان الصهيوين متثل  أنحيث أنه بالنسبة لإلحتالل الصهيوين فيكاد يكون هناك شبه امجاع على        
سرائيلية جتاه الدول إىل كون العقيدة العسكرية اإلوميكن ارجاع هذا  أكرب مصدر هتديد لألمن القومي العريب،

 1العربية تقوم على مايلي:

 ي والتكنولوجي على الدول العربية جمتمعة.. حتقيق التفوق العسكر 1

.جتزئة الوطن العريب على أسس طائفية / عرقية ودينية مع االهتمام بتنظيم نوع من العالقات االستخباراتية مع 2
 بعض دول العامل العريب لتحقيق اإلستقرار السياسي هلذه الدول على حساب بلدان أخرى.

ريق دول اجلوار اجلغرايف مثل اريترييا، اثيوبيا، تركيا، و دول الساحل االفريقي .تطويق الوطن العريب واخرتاقه عن ط3
 للضغط على الدول العربية و احتوائها.

إن ما مييز نظرة الدول املغاربية و اجلنوبية ملدركات التهديد و مفهوم األمن ، هو غياب مجلة األفكار               
االسرتاتيجي يف فهم واقع البنية األمنية يف هذه الدول، فربط مفهوم االمن  و املعايري اليت تعترب منطلق التطور

واليت تعترب عابرة  ،املستجدة و التهديدات املتجددة العناصربعناصر تقليدية جيعل من الصعب السيطرة وحىت فهم 
ؤسسي املبين على ملللحدود وبالتايل تبقى هذه الدول يف عجز تام يف مواجهتها نظرا لضعف البناء السياسي و ا

جمموعة من األفكار و متابعة تطورها وممارستها على الصعيدين الداخلي و اخلارجي ، مما يزيد من تعقيد الظاهرة 
        وتبقى بالتايل منحصرة فقط يف كيفية احلفاظ على السلطة وشكل النظام  األمنية يف دول جنوب املتوسط،

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه أمن المتوسط في ظل العولمة بين االستراتيجيات الغربية و مواقف دول جنوب المتوسط إشكاليةاحلق زغدار، حق   1

 .202يف العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر، ص.



164 
 

حكم يف الثروات وزيادة قدرات التسلح يف اجلانب الدفاعي من جهة و السيطرة على اجملتمع من جهة، والت
مبختلف أشكاله  وهو األمر الذي جيعل تلك الدول منكشفة على كل أبعاد األمن، وأكثر عرضة للتهديدأخرى.

 يف ظل الرؤية احلالية ملفهوم األمن، ومدركات التهديد.

ضفة اجلنوبية للمتوسط صر الغرب على أن مصدرها الاذا ميكن مالحظة أن خمتلف التهديدات اليت ي        
ساسي هو اجلانب اإلجتماعي،حيث ان تلك التهديدات مل توجد يف الواقع،و إمنا يتم بناؤها بفعل منبعها األ

غياب الوعي اجملتمعي والتنشئة اإلجتماعية ذات املعايري والقيم اليت ترسخ قيمة الفرد يف اجملتمع، وختلق طبيعة 
خاصة به،مما جيعل فكرة التنبؤ والتحكم بسلوكه مقبولة جدا، غري أن غياب هذا العناصر يؤدي إىل نتائج هوياتية 

عكسية يف بناء تفاعالت وسلوكات مغايرة للسلوك املتوقع، وبالتايل مع تراكم جممل القضايا و املشاكل اليت يعاين 
على سياسة هذه الدول ال ميكنهم رصد التحول  للمتوسط، فإن القائمني منها اجملتمع يف دول الضفة اجلنوبية

السيطرة على الواقع االجتماعي هشة جدا، مما يزيد يف تطور بناء   والتطور يف سلوك األفراد و هنا تصبح امكانية
 .التهديدات و اليت تصبح فيما بعد ذات بعد اقليمي و دويل، ما يعين تعميم خطر هذه الظواهر

الالاستقرار السياسي          ر تلك البناءات املضادة للبناء االجتماعي هو حالة و الذي يزيد من تطو        
واالقتصادي الذي مييز معظم دول الضفة اجلنوبية للمتوسط،والذي يغذي اجلو املضطرب أصال وكذلك الصراعات 

تصبح الدولة يف حد املستمرة على السلطة و الثروة وهو ما أوجد تزاوجا غري طبيعي بني هذين العنصرين. وهنا 
على أن وصف قضية مما من قبل  Barry Buzanذاهتا خطرا و مصدر هتديد ألمن افرادها، وهنا يؤكد باري بوزان 

سياسية يف دول جنوب املتوسط تبقى فاهلندسة ال.احلكومة بأهنا مشكلة امنية يشرعن استخدام وسائل استثنائية
هج اخلاصة باألدوات التحليلية املستخدمة يف العلوم املرتبطة بعيدة كل البعد على التوظيف التكاملي للمنا

باالنسان و السياسة،وكذلك استخدامها لبناءات احتمالية واستقرائية هتدف باألساس إىل بناء منوذج حكم يصلح 
 ، وتبقى بعيدة كل البعد عن تطوير النموذج1باختالف مستويات تنميتها و واقعها اإلجتماعي هلذه اجملتمعات،

         أي املعايري والقيم اخلاصة بالدميقراطية  التحليلي القائم على القياس والتصنيف باستخدام متغريات كيفية،
 العدالة االجتماعية و دولة القانون. ،و حقوق اإلنسان و احلرية السياسية

                                                           
1 Jeffrey Haynes, « Comparative Politics in a globalizing world », London : foreign policy, 2005, 
P.03. 
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لتحديات األساسية، و هي على يف الفرتة احلالية، ميكن القول أن منطقة املغرب العريب تواجه جمموعة من ا        
 الشكل التايل:

كرب و أهم التحديات اليت تواجه الدول املغاربية، أيعترب صعود التيار اإلسالمي إىل السلطة من  أ.تحديات قيمية:
حيث يرسم سياسة خارجية تضمن مصاحل هذه الدول، من دون ختوف غريب من تصاعد التطرف و ضرب 

حيث شهدنا وصول حزب النهضة يف تونس، و حزب العدالة والتنمية يف املغرب،  املصاحل الغربية يف املنطقة.
باإلضافة إىل مطالبة بعض القبائل الليبية تطبيق الشريعة يف نظام احلكم، و هو األمر الذي ال خيتلف كثريا عن 

ع يف املعارضة، و أسست موريتانيا، كما قررت حركة جمتمع السلم يف اجلزائر التخلي عن حتالفها الرائاسي و التموق
 .1مع أحزاب أخرى على غرار حركة النهضة و اإلصالح ما مسي بالتحالف األخضر

يلعب االقتصاد اهلش و الضعيف للدول املغاربية و غياب العدالة دورا هاما  ب. تحديات اقتصادية و اجتماعية:
و ما ساهم إىل حد كبري يف تفجري يف زيادة التهميش واختالف توزيع املوارد بني الفئات االجتماعية، وه

مغاربة حتت خط الفقر أي بأقل من دوالرين  1/5االحتجاجات، فعلى سبيل املثال يعيش واحد من أصل مخسة 
 2011دوالر يوميًا لعام  1.9والذين يعيشون على أقل من  كن على الرغم من أن معدل الفقراء ليف اليوم، 

 دوالر أمريكي ال يزال 3.1٪ من األشحاص يعيشون على 15.5ه % فإن ما نسبت3.1إخنفض نسبيا إذ بلغ 
 .2مرتفعا

مليون نسمة، ومُيك ن تدبُّر مشكالته االقتصادية بسهولة،  40بلد يبلغ عدد سكانه حنو مثال  فاجلزائر        
 ،2011م % يف عا5.5بالنظر إىل ك رَب مساحته، ووضعه كمنتج للنفط. وبلغ املعدل الرمسي للفقر يف اجلزائر 

 كما تشري .2016يف  دوالر يف اليوم الواحد 1.24من اجلزائريني فقراء، يعيشون بأقل من   %35  حيث أن
معدل الفقر املدقع بني جمموع السكان يف اجلزائر كان أقل من ذلك، إذ بلغ  أن إىلبيانات املتاحة الأحدث 

يعتربون ُمعرَّضني خلطر  -بعة ماليني نسمة أو قرابة أر  -% من سكان اجلزائر 10%. ومع ذلك، فإن حنو 0.5
وقد تلعب البطالة يف اجلزائر هذا الدور ُمتسبِّبًة يف .أخرى يف براثن الفقر إذا اشتدت عليهم الظروف السقوط مرة

                                                           
 ، على الرابط التايل:2012مارس  1"، تقارير، جريدة القدس العريب، لتشريع الدستور أساسيأالف المتظاهرين يطالبون بإدراج الشريعة في تونس كمصدر "  1

http://www.alqudsalarabi.info/index.asp?fname=data/2012/03/03-16/16qpt961.htm 
، 03، العدد: 03، اجمللد لسياسات العامةاجمللة اجلزائرية ل"، األمـن في منطقـة المغرب العربـي والساحـل: التحديات واالستراتيجياتعبد الوهاب عمروش،"   2

 .77، ص.2012

http://www.alqudsalarabi.info/index.asp?fname=data/2012/03/03-16/16qpt961.htm
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 2016، ومل يُرَصد تغري يف النصف األول من عام 2015بلغت أرقاماً قياسية يف عام  تدهور أحوال الناس، فقد 
 29.9.1 %% أو الشباب 16.6ت البطالة املرتفعة بني النساء يف مستويا

ليبيا، أصبحت نسبة كبرية من السكان الذين كانوا يف وقت من األوقات يتمتعون باحلماية بفضل  ويف       
، واجلمود السياسي، هطُّل إنتاجسخاء الدولة على شفا السقوط يف براثن الفقر بفعل هبوط أسعار النفط، وتع

ألف شخص يف  435، كان ما يصل إىل 2016حبلول منتصف عام ، و  ع الشامل الذي يعصف بالبالدوالصرا 
 6.3مليون يفتقرون لألمن الغذائي، وأكثر من ثلث سكان البالغ عددهم  1.3ليبيا قد أصبحوا ُمشرَّدين، وحنو 

ويُنَظر إىل معدالت  .2صمليون شخ 2.4مليون نسمة حيتاجون إىل شكل ما من املساعدات اإلنسانية، أي حنو 
البطالة املرتفعة على أن هلا دورا يف عدم االستقرار السائد حاليا، ويف احتماالت عودة السالم إىل ليبيا. ويف هناية 
املطاف، جيب أن تفسح املساعدات القصرية األجل اجملال جلهود زيادة فعالية جهاز اخلدمة املدنية والقطاع العام، 

 .اخلاص وتنويع أنشطته لتمكينه من خلق وظائف جديدة وكذلك تطوير القطاع

قبل أن يعود إىل  2011توقعات البنك الدويل أن معدل الفقر زاد بعد ثورة بالنسبة لتونس، تظهر         
، ظلت نسبة التونسيني الذين يعيشون يف فقر 2016-2013. ويف الفرتة 2012مستويات ما قبل الثورة يف 

% حبلول عام 1.5%، لكن من احملتمل أن ترتاجع قليال إىل 1.9دوالر يوميا ثابتة عند  1.9مدقع أو أقل من 
  -دوالر يوميا 3.1أو نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من  -معدل انتشار الفقر املعتدل ، أما 2018

إىل  2013مليون نسمة يف عام  11.1% من جمموع سكان تونس البالغ عددهم 8.3اخنفض قليال من فقد 
. ويتوقع أن يستمر هذا الرتاجع، ولكن ليس بنفس القدر، ليصل معدل الفقر املعتدل إىل 2015% يف 7.9
%، وحديثي التخرُّج من 22مرتفعة، السيما بني النساء تظل  معدالت البطالة ، أما 2018% يف عام 6.7

 31.8.3%  %، واملنقطعني عن الدراسة والشباب اآلخرين 31.2اجلامعة 

كما ال تزال دول املغرب العريب تعترب االحتاد األوريب الشريك االقتصادي األول، العتبارات جغرافية و أخرى        
قانونية بالنظر إىل االتفاقيات املربمة بني الطرفني، ويف مقابل ذلك مجود احتاد املغرب العريب و جامعة الدول 

                                                           
 ، على الرابط التايل: 20/10/2016تاريخ اإلطالع: "، ، " انحسار الفقر في بلدان المغرب العربي، لكن التفاوتات ال تزال قائمةالبنك الدويل  1

http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/10/17/poverty-has-fallen-in-the-maghreb-but-
inequality-persists 

 المرجع نفسه.  2
 .المرجع نفسه  3

http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/10/17/poverty-has-fallen-in-the-maghreb-but-inequality-persists
http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/10/17/poverty-has-fallen-in-the-maghreb-but-inequality-persists
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ىل وجود معطى جديد و املتمثل يف املنافسة االقتصادية إلك العربية، وحىت منظمة املؤمتر االسالمي، باالضافة كذ
 األمريكية للكيان األوريب على املنطقة املغاربية.

و عمليات هتريب األسلحة  لقد كان الهنيار النظام اللييب السابق دور هام يف انتشار الفوضىج. تحديات أمنية: 
ه من طرف اجلماعات االرهابية، وما ترتب عن ذلك من وهو ما مت توظيف من ليبيا إىل مايل و الدول اجملاورة،

ت بظهور مجاعة األزواد احملسوبة على قبائل الطوارق يف الشمال اليت رفعت السالح يف وجه النظام وطال
 باالنفصال يف الشمال، وبالفعل أحكمت سيطرهتا على أهم املدن يف غاو و تومبوكتو و حىت يف كيدال.

هذه اجلماعات باألسلحة املتطورة، فإن هناك  عامال حامسا يف مد  ظام اللييب السابق النسقوط  لقد كان       
أو مقابل إطالق  عامال آخر مهما هو اختطاف مواطنني غربيني واملطالبة بإطالق سراحهم مقابل فدية مالية،

للدعوة والقتال  كانت البداية اختطاف اجلماعة السلفية و  .سراح أعضاء هذه اجلماعات املسلحة املسجونني
وبني أوائل عام  .يف جنوب اجلزائر، وأطلق سراحهم بعد ذلك على مرحلتني 2003سائحا أوروبيا عام  32

منهم، يف حني قتل مخسة آخرون. وكان  24مواطنا أجنبيا أفرج عن  42، اختطف 2012 و أفريل 2008
بل إطالق سراح سجناء، كما هو احلال يف ويف بعض احلاالت مقا إطالق سراح الغربيني املختطفني مقابل فدية،

  .مايل أو موريتانيا على سبيل املثال
   كما شهدت منطقة الساحل الصحراوي عمليات هتريب واسعة للسالح من ليبيا باجتاه مايل و النيجر           

احلديث قطعة سالح كالشينكوف مثال، دون  ألف 81حيث تتحدث التقارير عن تواجد أكثر من  و اجلزائر،
جو واملضادة للدبابات وأسلحة نصف ثقيلة، حيث سبق و أن أعلن أحد املسئولني يف  –عن صواريخ أرض 

    عادوا إىل النيجر حمملني باألسلحة النظام اللييب السابق النيجر عن املرتزقة النيجرييني الذين كانوا يعملون لصاحل 
ذي يشري إىل االنتشار الكبري لألسلحة و دليل على تزايد و متت مصادرة ربع ذلك املخزون فقط، وهو األمر ال

 .1معدالت اجلرمية و اإلرهاب يف املنطقة
 
 
 

                                                           
1 Institut Thomas More, « Pour une sécurité durable au Maghreb : rapport spécial », Paris : avril 
2010, P.15. 
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نشطة التهريب واجلرمية املنظمة، إذ تُرجع العديد من الدراسات أمهية مجاعات ألتوسع إىل جانب ذلك هناك       
 :أمهها التهريب واجلرمية املنظمة وانتشارها يف املنطقة إىل عدة عوامل

  ندرة األنشطة البديلة اليت حتقق لسكان املنطقة أرباحا كافية، أو ثراء سريعا مماثال ملا حتققه عمليات
 .التهريب املتنوعة، وباخلصوص يف املخدرات والسيارات والسجائر والبنزين

 ئلة تنامي التشابكات بني مجاعات التهريب ومسؤولني يف بعض الدول، جعل هؤالء جينون أرباحا طا
 .مقابل التعاون مع تلك اجلماعات أو التسرت عليها

 انتشار أسلحة نظام القذايف يف كل مكان من املنطقة بعد سقوطه. 

ومل حيظ ذلك التوسع ألنشطة اجلرمية املنظمة لفرتة طويلة إال باهتمام قليل جدا، رمبا بسبب تلك         
أنشطة التهريب  ألن   ة وبني اجلماعات اليت متارسها، والتداخالت بني عدد من املسؤولني والقيادات السياسي

واملتاجرة يف املخدرات أكسبت أصحاهبا من األفراد والشبكات ثروات، سرعان ما حتولت إىل نفوذ سياسي وقوة 
 .عسكرية

 . في المتوسط الغربي المطلب الثالث: المقاربة األمريكية
لعامل العريب و االسالمي، و الذي أصبح يشكل و منذ هناية املغرب العريب هو جزء ال يتجزأ من ا           

احلرب الباردة و من وجهة النظر األمريكية مصدرا للتحديات و األخطار اجلديدة، و يف مقدمتها "االرهاب 
       صبح ميثل حتديا اسرتاتيجيا ليس فقط على الغرب أعلى األقل حمل اخلطر الشيوعي، و  الدويل" والذي حل  

 سعتومة قيمه، وامنا على النظام العاملي اجلديد.و يف اطار االعداد لنظام دويل جديد على مقاسها، و منظ
العمل على استثمار النتائج السلبية للنظام الدويل املنهار على املنطقة العربية من  إىلالواليات املتحدة األمريكية 

يوي، و هنا تعترب منطقة املغرب العريب و املتوسط أجل توسيع نفوذها و زيادة مصاحلها يف كامل هذا الفضاء احل
 الغريب أحد أهم تلك املناطق اليت احتلت مكانة هامة يف األجندة األمريكية.

مريكي مبنطقة املتوسط الغريب خاصة و املتوسط بصفة عامة، ال بد و من أجل دراسة هذا االهتمام األ         
ن هناك إىل أداعمة هلكذا توجه، حيث تشري الكثري من األدبيات املوجودة ىل أهم اخللفيات الفكرية الإمن الرجوع 
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جمموعة من اخللفيات ذات الصلة، واليت كان هلا تأثريها على هذا التحول و التوجه حنو هذه املنطقة بالذات.و من 
 بني تلك اخللفيات جند:

 أ.أطروحة نهاية التاريخ:

        لتحول هو الوضع االستثنائي الذي خلفته هناية احلرب الباردة و لعل ما أثر بشكل كبري على هذا ا       
نطلق عليه "الاليقني  أنما ميكن  أوشبه فراغ فكري اسرتاتيجي  إىلات اليت تلتها، و هو ما أدى تقريبا مو األز 

و خاصة ما تعلق النظري"، و هو بطبيعة احلال أمر أثار اخلوف و الريبة يف أوساط الطبقة األكادميية األمريكية 
     .1مبسائل البحث عن مستقبل القوة األمريكية يف ظل نسق يتصف بالتشاؤمية الثقافية كما وصفها أرثر هريمان

الواليات املتحدة األمريكية من حيث الشكل تبدو املركز الرئيسي املؤثر يف العالقات  أنميكن مالحظة كيف و 
بقية الدول  أماالتفاعل الدويل مبثابة الشمس يف النظام الشمسي،  الدولية و القطب األوحد املهيمن على حركة

يات الالغرب بقيادة الو  أنخرى يف النظام الدويل اال أ.و على الرغم من بروز قوى *الكربى فتمثل األطراف احمليطة
 املتحدة األمريكية مازالت املهينة الوحيدة على العامل.

 Francis *منة االمريكية و تفوقها، جند فرانسيس فوكويامامن أهم من كتب حول موضوع اهلي        

Fukuyama    ،استهل فوكوياما أطروحته بالتأكيد على أن الرأمسالية الليربالية ،  و القائم على أطروحة هناية التاريخ
على حد قوله  – مثة إمجاعًا ىف مجيع أحناء العامل وأعلن أن   .2قد هزمت االشرتاكية املاركسية على الصعيد العاملي

                                                           
، أبو ظيب : مركز اإلمارات توجهات السياسة األمريكية في ظل النظام العالمي الجديد إطارنطرية نهاية التاريخ و موقعها في حممد سيف حيدر النقيد،   1

 .07، ص.2007، اإلسرتاتيجيةللدراسات و البحوث 
الرجوع إىل الكثري من األدبيات اليت كتبت حول املوضع، خاصة ما تعلق مبركزية احلضارة الغربية و مسوها على باقي احلضارات، على غرار  لصددميكن يف هذا ا *

اإلشعاعي مصدره هو  "، أين أشار إىل أن كافة األعراق البشرية مؤهلة للحضارة لكن ركز الكون أو املركز"المذاهب الكبرى في التاريخأرنولد تومييب يف كتابه 
فقد شبه فيه الوضع الذي عرفه العامل بعد احلرب الباردة  اإلمبراطورية و البرابرة الجدد"" يف كتابه "كريستوف روفاناحلضارة الغربية اليت تدعي مسو الذات. أما "

الثاين قبل امليالد، وبالتايل فالواليات املتحدة األمريكية حتتل  2القرن  بنفس ذلك الذي كان قائما بعد انتصار اإلمرباطورية الرومانية يف حروهبا ضد القرطاجيني خالل
يط للتمركز حنو التمركز باملعىن املعقد نفس املنزلة اليت احتلتها اإلمرباطورية الرومانية باألمس. هنا ميكن مالحظة كيف أن النزعة الغربية احلالية أيضا جتاوزت املعىن البس

ب عل من الثقافات تفاوتا معياريا بني "األنا" الغريب املتحضر و "األخر" اهلمجي املتوحش، وهي النزعة اليت ظلت سائدة على امتداد احلقاألكثر تطرفا، و الذي جي
قا على "اآلخر" غري متفو التارخيية ألوربا، و من خالهلا جرى التأكيد على الفوارق بناء على مقاييس معيارية دينية ، عرقية،...، حيث نصب "األنا" الغريب نفسه 

 الغريب.
2 Steve Fuller, The New Sociological Imagination ,London: Sage Publication Ltd, 2006, P. 108. 

 ، من اهم اقطاب الفلسفة و الفكر السياسي األمريكي املعاصر1956الياباين األصل، املولد يف شيكاغو يف  Francis Fukuyama يعد فرانسيس فوكوياما *
و كان من أهم املؤيدين الستعمال القوة يف سبيل  1993و أحد منظري احملافظني اجلدد، ومن اهم املؤسسني ملركز حبث عرف بإسم "مشروع القرن األمريكي" 

أطروحته "هناية التاريخ" يبدأ فوكوياما التخلص من االنظمة الدكتاتورية. و لكنه أعاد النظر فيما بعد يف العديد من مواقفه  على غرار تراجعه عن دعم غزو العراق. يف 
 =كان ىف اعتقاد كل من هيجل وماركس أن تطور اجملتمعات البشرية ليس“، وإمنا سبقه إليها آخرون، فيقول: ”هناية التاريخ“بالتأكيد على أنه مل يكن مبتدعاً لفكرة 
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بعد أن حلقت اهلزمية باأليديولوجيات املنافسة من امللكية  ،حول شرعية الدميقراطية الليربالية كنظام للحكم –
الوراثية، والفاشية، والشيوعية ىف الفرتة األخرية. وأضاف أيضا الدميقراطية الليربالية قد تشكل نقطة النهاية ىف 

جتدر . كما  1الصورة النهائية لنظام احلكم البشري، وبالتايل فهي متثل هناية التاريخالتطور األيديولوجي لإلنسانية، و 
اعتمد ىف تواصله مع هيجل على قراءة ألكسندر كوجيف  Fukuyamaاإلشارة إىل كون فوكوياما 

Alexandre   Kojeve  وكان كوجيف قد أصدر كتابه عام .2"مدخل إىل قراءة هيجل"هليجل من خالل كتابه
ظاهريات "استنادًا إىل تأويل ميزج بني أفكار هيجل وماركس لنص هيجل  "هناية التاريخ"للربهنة على  1947

 .3"ألكسندر كوجيف: الفلسفة والدولة وهناية التاريخ"كتابه   يف "دومينيك أوفريه"، وأكد األطروحة "الروح

ود، وبالتايل سيتم مبوجبها النسق املستقبلي ىل تصوره القائل بأن هناية التاريخ هي اليت ستسإو استنادا         
إىل العامل يف املستقبل القريب سوف ينقسم  أن   Francis Fukuyamaللمجتمع الدويل، و هنا يؤكد فوكوياما 

ول الذي جتاوز سقف التاريخ، سيطغى النشاط االقتصادي على تفاعل وحداته و ستذوب شطرين متباينني، األ
حتقيق مستوى أعلى من الرفاهية  إىلاالندماج االقتصادي، مما يؤدي  إىلدة، ويتطلع الكل العناصر التقليدية للسيا

بالتايل فقدان األبعاد العسكرية لقيمتها.أما الثاين الذي مازال غارقا يف قاع التاريخ، فستطغى على و و الرخاء، 
 .4لتخلفمما يعين استمرار الفوضى و ا ،حركته تفاعل وحداته سياسة القوة و التسلح

 إىلصاحب األطروحة فإنه يذهب  Samuel Huntingtonصامويل هنتغتون  بالنسبةب. صدام الحضارات: 
 على وجوب ارساء "براديغم" جديد خلفا االعتقاد بأن الفراغ اإليديولوجي السائد عقب هناية احلرب الباردة أحل  

وتفسري التحوالت الكربى اليت يشهدها العامل،  من أجل ادراك رباديغم احلرب الباردة الذي جتاوزته األحداث،لـ
احلرب الباردة،  مرات" حمل مفهو امن خالل احالل مفهوم "صدام احلض هلذا فإن هنتغتون حياول طرح البديل،

 بات من املاضي، فضال عن أن التصنيفات الثنائية البسيطة )فواعل غنية / فقرية، ملعالأن التصنيف الثالثي ل محبك
                                                                                                                                                                                     

تمع يشبع احتياجاهتا األساسية والرئيسية. وهكذا افرتض االثنان أن للتاريخ هناية، هي إىل ما ال هناية، بل أنه سيتوقف حني تصل البشرية إىل شكل من أشكال اجمل=
 .عند هيجل الدولة الليربالية، وعند ماركس اجملتمع الشيوعي

 .09، ص.1993، ترمجة: حسني أمحد أمني، مركز األهرام للرتمجة و النشر، نهاية التاريخ و خاتم البشرفرانسيس فوكوياما،   1
  ألكسندر كوجيفكما ميكن الرجوع إىل كتاب   .284 .ص ،2002القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، ،  فكر هيجل فيدراسة ائل غايل: هناية الفلسفة، و   2

Alexandre   Kojeve, Introduction to the Reading of Hegel, Lectures on the 
Phenomenology  of  Spirit , London: Cornell  University  Press, 1969. 

 .155 – 154 .ص ،1983القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة، ،، ترمجة حيىي هويدي نظرات حول اإلنسان ،روجيه جارودي  3
، 2006، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، أنسنة الحضارة و ثقافة السالم إلىمستقبل العالقات الدولية من صراع الحضارات حممد سعدي،   4

 .56ص.
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غري دميقراطية....( مل جتدي نفعا، وال ميكنها استيعاب الوضعية الراهنة املعقدة مبختلف أبعادها. ومن  دميقراطية /
كثر قدرة على االستجابة ملتطلبات العامل احلديث وما يعرفه من األ *"الرباديغم" أطروحته تشكل أنمثة فهو يرى 

 .1تطورات

 سيعرفها العامل مستقبال ستكون باألساس قائمة على و حسب هذه األطروحة فإن االنقاسامات اليت         
 أنين تتصادم يف اطاره مجلة من الكتل احلضارية املتباينة و املتنافسة اليت يستحيل التقاؤها، حيث " أالبعد الثقايف، 

مجاعات أخرى حمددة  أوكثر الصراعات انتشارا يف القرن احلادي و العشرين لن تكون بني طبقات اجتماعية أ
 .2هويات ثقافية خمتلفة" إىلاقتصايا، لكن بني شعوب تنتمي 

بالنسبة حملمد عابد اجلابري فالقضية األساسية تكمن يف الوظيفة املنوطة بصدام احلضارات، فنهاية التاريخ        
من خالل  ،الواليات املتحدة األمريكيةتتحدث عن املاضي وتبعث على التفاؤل واالطمئنان بشأن مستقبل 

مما يعين انتفاء مربرات اعتماد ميزانية ضخمة لوزارة الدفاع األمريكية،  كيدها على االنتصار اللبريايل النهائي،تأ
مقارنة هبنتغتنون وأطروحته اليت  األمر الذي يعين اهنا ال تستجيب للطموحات األمريكية من خالل القرن اجلديد،

        قة بالغرب، وتشدد على ضرورة توخي اليقظة و احلذر تتحدث عن املستقبل، وتنذر باألخطار املقبلة احملد
 األمريكي. –دفاع عن النموذج احلضاري الغريب لو التأهب ل

لقد كان صامويل هنتغتنون قلقا من مصري و مستقبل الواليات املتحدة األمريكية و موقعها القيادي، كما          
    ساس حول استمرار تفوقها العسكري األمريكية املتمحورة باأل اتيجيةيضا بدعمه الدائم للخيارات االسرت أعرف 

ضرورة  إىلها احليوية يف العامل. لذلك دعا دائما يف كتاباته ىل جانب حفاظها على مصاحلإو زعامتها للعامل، 
الل دعم من خ إال ىو كل ذلك حسبه لن يتأت مريكية ملركزها القيادي،رب بقيادة الواليات املتحدة األاحتفاظ الغ

                                                           
 .19، ص.المرجع نفسه  1

أو االطار الفكري املعريف او النموذج املعريف جمموعة متألفة و منسجمة من املعتقدات و القيم /النظريات / القوانني / األدوات /  Paradigmالبراديغم * يعترب 
حبثيا كبريا، أو طريقة يف التفكري و املمارسة، و مرشدا أو دليال يقود الباحثني يف  التكتيكات / و التطبيقات اليت يشرتك فيها أعضاء جمتمع علمي ما، و متثل تقليدا

القرن العشرين، اىل ادخال بعض  60أول من استعمله يف أوائل ستينات   Thomas Kuhnحقل معريف معني، و يهدف الرباديغم الذي يعترب توماس كوهن 
ال ينظر اليه كمجرد لفظ لغوي، بل هو مصطلح علمي يندرج ضمن سياق املعرفة العلمية و يشكل االطار الذي  التنظيم يف احلقل النظري للعالقات الدولية، فهو

 جيري فيه تفسري كيفية تطور املعرفة العلمية من خالل ثورات متتالية و ليس عرب خطة تصاعدية. 
، اإلعالنك عبيد و حممود حممد خلف، ليبيا: الدار اجلماهريية للنشر و التوزيع و ، ترمجة: مالبناء النظام العالمي وإعادةصدام الحضارات صامويل هنتغتون،   2

 .34، ص.1999
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اهلويات األخرى. فحسب هنتنغتون  يف مقابل تفكيك قافية،ثمقومات احلضارة الغربية، وصيانة قيمها ومكوناهتا ال
 : 1مريكية تتمثل يفالسرتاتيجية للواليات املتحدة األاملصاحل ا

 .االبقاء على مركز القيادة العاملي.1

 . احليلولة دون بروز قوة منافسة.2

 مريكية يف العامل الثالث، خاصة اخلليج الفارسي و أمريكا الوسطى. املصاحل األ. العمل على تأمني3

دورا كبريا يف تعزيز مناطق النفوذ للواليات املتحدة، من خالل اشعار  تاطروحة صدام احلضارات لعب إن           
الوقوع يف فخ الغرور االنتصاري جانب حتذيرهم من مغبة  إىليدة يف النظام الدويل، دصانع القرار مبوازين القوى اجل

املرتتب عن اهنيار االحتاد السوفيا ي و حرب اخلليج الثانية، و من مثة وجوب تفادي التهاون و استصغار اخلصوم 
 اجلدد، واالبقاء على حالة التأهب املستمر ملواجهة األخطار املقبلة.

تيجي جديد للواليات املتحدة بعد احلرب كما اهنا أطروحة دعمت عملية صياغة صياغة دور اسرتا           
الباردة مبا يتالئم و املتغريات االقليمية و الدولية اليت عرفها العامل، و كل ذلك لن يتأتى هلا اال بإعادة بعث مناخ 

"األنا الغريب" يعتمد يف تعاطيه مع "اآلخر" اجلنويب  إن  اخ السائد خالل احلرب الباردة. نمواجهة على شاكلة امل
طلق عليها  أى اسرتاتيجية التهميش / االقصاء  عرب خلق مناطق عازلة فاصلة بني الشمال و اجلنوب، و هو ما عل

" ، و هي عبارة عن دول عازلة جيري Limes"اسرتاتيجية الليمس   Christoph Rouffan كريستوف روفان
دة من اجلنوب، على غرار ما حيدث باألحرى األخطار اجلديدة الواف أوتوظيفها إلحتواء و امتصاص االضطرابات 

قي يعترب أحد " املتوسطي الفاصل بني األنا األوريب واآلخر االفري Limes .و ألن "الليمس2دول املغرب العريب
وهو ما  كثر توترا، فقد أضحى حمل اهتمام عسكري و اقتصادي / دبلوماسي غري مسبوق،األحزمة األمنية األ

                                                           
 .211ص.، مرجع سابق الذكر، أنسنة الحضارة و ثقافة السالم إلىمستقبل العالقات الدولية من صراع الحضارات حممد سعدي،   1

شي د هذا اخلط ۥيفصل الثلث الشمايل احملتل عن اجلنوب الصحراوي غري النافع. وقد الرومانية شيد من طرف اإلمرباطورية وهو خط دفاعي :  Limesالليمس   2
ة شاهقة وخنادق وحفر الفاصل بعد القرن الثاين امليالدي بعد أن متت للرومان السيطرة الكاملة على أراضي أفريقيا الشمالية. ويرتكب خط الليمس من جدران فخم

األمازيغي احملتمل. وكان هذا اخلط الفاصل يتكون من الفوساطوم  من قبل احلرس العسكري، وميكن تشبيهه باجلدار احملصن ضد اهلجوموحدود حمروسة وقالع حممية 
وم قصد تصل بالفوساطالذي يتألف من أسوار حتفها خنادق من اخلارج، ومن حصون للمراقبة غري بعيدة عن الفوساطوم، وطرق املواصالت الداخلية واخلارجية اليت ت

ية يف إفريقيا الشمالية إمداد احلاميات باملؤن واألسلحة. ويعين هذا أن خط الليمس كان يقوم بثالثة أدوار أساسية: دور دفاعي يتمثل يف محاية احلكومة الرومان
شاهقة، ودور اقتصادي يكمن يف إغناء التبادل التجاري واحلفاظ على مصاحلها وكينونتها االستعمارية من خالل التحصني بالقالع واستعمال األسوار العالية املتينة ال

نية ومنطقة جنوبية أمازيغية. مع القبائل األمازيغية اليت توجد يف املنطقة اجلنوبية خلط الليمس، ودور ترايب إذ كان الليمس يفصل بني منطقتني : منطقة مشالية روما
 Définition de LIMES », ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE, date de » مزيد حول هذا املصطلح، أنظر يف: لل

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/limes/47170 : : 12/05/2018, sur le lien suivant consultation 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/limes/47170
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ضمان  إىلاملتوسطي، واهلادفة كلها  –طلسي احلوار األ الشرق األوسط الكبري،يتجلى يف مشاريع عدة على غرار 
 واحليلولة دون اجتياح األفارقة للشمال املتحضر. استقرار ومصاحل الشمال احليوية،

معظم الناس يفكرون يف البحر  أن أوضحت أن Elline Lapsionسبق للباحثة األمريكية إيلني البسيون           
و أنه حبر  ملتوسط ككتلة من املاء تفصل بني مساحات األرض الواسعة لكل من أوربا، افريقيا،و أسيا،األبيض ا

حتيطه دول ذات هويات و مصاحل خمتلفة متاما. مع ذلك فإن البحر يوحد بالقدرة وقد جاء الوقت ألن نبدأ 
الدول بإهتمامات مشرتكة هلا  التفكري يف البحر األبيض املتوسط كمنطقة هلا وضع خاص،كوحدة جغرافية تربط

الطابع  أنميزات التنافس على املوارد ،ولديها احلوافز إلجياد حلول مشرتكة ملشكالهتا احمللية اليت تزداد اتساعا. كما 
وهنا جند  االنبساطي واحليوي للمجال املغاريب دفع العديد من املفكرين الغربيني اىل الرفع من قيمته االسرتاتيجية،

عندما قام بإدراج أجزاء من املنطقة املغاربية ضمن ما يعرف بنظرية "منطقة املصري"  Severskyسفرسكي ما قدمه 
Area of Decision ،لكوهنا تأوي األقطاب الصناعية الكربى وتشكل عصب القوة  واليت متثل منطقة جيوسراتيجية

تزخر بإمكانات وموارد هائلة و تضم ناطق  ة،االقتصادية / العسكرية / التجمعات السكانية ملناطق جغرافية اقليمي
 .1ومن بينها أجزاء هامة من مشال افريقيا" حيوية من العامل،

حيوية وحساسية املنطقة املتوسطية )خاصة املتوسط الغريب و املنطقة املغاربية( تزداد أمهية حبكم  أنكما          
و أن كل  إمتداده اجلنويب،كوالذي ينظر هلذه املنطقة   ،قصر املسافة اجلغرافية اليت تفصله عن حلف مشال األطلسي

ما حيدث فيه سيؤثر بشكل مباشر على مكوناته. لذلك حترص الواليات املتحدة األمريكية على ضمان التواجد 
جانب امتالك قواعد عسكرية يف كل من ايطاليا، اسبانيا، جزر الكناري، وكلها لعبت  إىلالعسكري يف املنطقة، 

دائمة يا يف تكريس النفوذ االسرتاتيجي للواليات املتحدة يف املنطقة. دون أن ننسى الرغبة امللحة و الدورا حيو 
 .2ت املتحدة يف اقامة مقر للقيادة العسكرية ملكافحة االرهاب على الرغم من حتفظ دول املنطقةللواليا

 النفوذ ويكرس األوروبية السياسات مع قيتواف مرن متوسطي إقليم لبناء األورويب السعي من الرغم علىف        
 كان الذي "األدوار تبادل" ملبدأ واملراجع الباردة، احلرب بعد املنطقة على األمريكي الدخول أن إال فيه، األورويب

 متوقع إىل األوروبية، السياسة يف "اسرتاتيجي إطار"من  تنتقل املتوسط منطقة جعل الباردة، احلرب أثناء سائدا
                                                           

يف العلوم السياسية جامعة اجلزائر، كلية العلوم  املاجستريمقدمة لنيل شهادة  رسالة، بعد الحرب الباردة إفريقيامنطقة شمال في  األمريكيةالسياسة عليلي مىن،    1
 . 43، ص.2002، قسم العلوم السياسية، اإلعالمالسياسية و 

، األردن: اإلمبراطوريفي األفكار و العقائد و وسائل البناء  : دراسةاألمريكية، الفكر السياسي واالستراتيجي للواليات المتحدة حممد فهمي عبد القادر  2
 .102، ص.2009دار الشروق للنشر و التوزيع، 
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 صعود مقابل اإليديولوجي العامل برتاجع ومدعما الطرفني، بني املعلن غري التنافس على قائم "دروسم"أمريكي
 املتوسطي لإلقليم أمريكية رؤية تبلور خالل من وذلك املصاحل، تقاسم مببدأ يعرتف ال الذي االقتصادي اهلاجس

 .املتوسط جتاه كيةاألمري االسرتاتيجية املدركات وكذا الكبري، األوسط الشرق مشروع ضمن

 Objective بوجود موضوعي يتمتع ال املتوسط فإن David Dominique دومينيك دافيد فحسب       

Existance فإن وكخيار، الكبري، األوسط للشرق  بالنسبة احلال هو كما األمريكية، االسرتاتيجية الرؤية حسب 
 اسرتاتيجيات إىل استنادا معامله تتحدد ألن وضوعيا،م جغرافيا جماال ليس ولكن أسطورة أو حلما ميثل املتوسط

 اجليو املتغريات من مستفيدة املنطقة يف تتموقع بدأت اليت األمريكية، املتحدة الواليات رأسها وعلى الكربى القوى
 لعديدا بني من فاعال األمريكية املتحدة الواليات تعترب حيث العشرين، القرن من التسعينات من بداية اسرتاتيجية 

 - األمريكي االسرتاتيجي الصراع عوامل تراجع من الرغم علىف.1أكثرهم أمهية تكن مل إن املتوسط يف الفاعلني من
 أمهية يشكل ظل "املتوسطي "املسرح أن إال التسعينيات، بداية منذ املتوسط األبيض البحر حوض يف الروسي
 تضمن حبيث املنطقة دول مع مستقرة عالقات على للحفاظ تسعى األمريكية،اليت املتحدة للواليات بالنسبة حيوية
 إىل وصوال األوسط الشرق ومنطقة" األطلسي اجملال" بني املرتابطة، االسرتاتيجية و االقتصادية مصاحلها امتداد
 .وصل هامة حلقة املتوسط فيها يشكل متتالية اسرتاتيجية حلقات وهي الوسطى، مث آسيا الفارسي /العريب اخلليج

 اخللفيات إحدى الباردة، احلرب بعد املتوسط األبيض للبحر اجلديدة االسرتاتيجية وتعترب هذه الرؤية        
 يف اسرتاتيجيا اجملسد "املوسع املتوسطي اجملال"مفهوم  إقرار إىل األمريكية املتحدة الواليات دفعت اليت الرئيسية

 أولوية األمريكية التوجهات أعطت .لقد2املنطقة دول مع األطلسي مشال حلف باشره الذي األمين احلوار إطار
 البلقان، من كل يف الرئيسية احليوية اجملاالت إىل أقرب باعتباره املتوسط، حلوض الشرقي للمجال "اسرتاتيجية"

هامش  رغم األمريكيون يعتربه الذي الفرنسي للوجود حمورا املتوسط غرب كان املقابل ويف واخلليج، األوسط الشرق
 الوجود مواجهة يف للحزام الغريب طبيعيا وامتدادا املنطقة، يف الغربية لالسرتاتيجية بالنيابة جبهة الطرفني بني ملنافسةا

 .الباردة احلرب فرتة خالل باملنطقة السوفيا ي

                                                           
1 « Méditerranée et Nouveau Moyen-Orient. Quelle Construction Stratégiques ? », Date de 
consultation : 15/06/2012 ; Disponible sur le lien suivant : 
 http://www.icmed.org/publications/quaderns/9/q9-195.pdf 

2
 Stephan Larabee and others, « NATO’s Mediterranean Initiative: Policy issues and Dilemmas », 

RAND corporation, 1999, P. 21. 



175 
 

 والواليات أوروبا بني املتوسط األبيض البحر حلوض االسرتاتيجي املنظور اختالف من الرغم وعلى          
 حاليا الطرفني أن إال املنطقة، يف الطرفني بني واألمنية االسرتاتيجية املهام تقسيم يف أمهيته ورغم األمريكية، املتحدة

 بينهما، الصدام لتفادي العامل مناطق أغلب يف ضمنية بصورة ولو والتكامل تغليب هامش التقاطع على حيرصان 
 االقتصادية. كتلته غرار على مشرتكة أمنية اسرتاتيجية يابغ من يشتكي الذي األورويب للطرف بالنسبة خاصة

 للواليات بالنسبة ال مربرة تعد مل االسرتاتيجية اخلالفات أن Stephan Larabeeالرايب  ستيفان يؤكد         
 جنوب وسط،األ الشرق إفريقيا، مشال أوروبا، يف االسرتاتيجية املناطق أن إذ ألوروبا، بالنسبة وال األمريكية املتحدة

 اجملالهذا   تقسيم اجملدي غري من جيعل مما البعض ببعضها تتصل بدأت الوسطى، آسيا وحىت آسيا غرب
 تقسيم عملية كذلك جيعل ما و هو بينها، السريعة التفاعالت حبكم إقليمية مناطق عدة إىل املتكامل االسرتاتيجي

 .1احلكم نفس يف االسرتاتيجية املهام

 الواليات وحرص الباردة، احلرب أثناء املتوسط األبيض البحر حبوض األمريكي االهتمام من غمالر  فعلى        
 إىل استنادا املنطقة، من االنسحاب الربيطاين خلفه الذي الفراغ ملء ضرورة على 1975 منذ األمريكية املتحدة

 االسرتاتيجية األولوية أن الإ ،The Filling Vecuumالفراغ"  ملء اسرتاتيجية" إطار ويف ،"إزهناور" مبدأ
 البلقان، من كل يف الرئيسية احليوية اجملاالت إىل أقرب باعتباره "الشرقي  املتوسط"على منصبة كانت لألمريكيني

متثل  غربية وجبهة ،الفرنسي التواجد على حكرا "الغريب املتوسط" كان املقابل، ويف .واخلليج األوسط الشرق
 باملنطقة والتواجد السوفيا ي مواجهة الزحف يف الغريب للحزام طبيعيا وامتدادا املنطقة يف الرأمسالية االسرتاتيجية

 الباردة. احلرب فرتة خالل

 يتحرك األبيض املتوسط البحر حوض يف األمريكي السلوك بقي الباردة، احلرب بعد ما فرتة بداية ومع        
 :وهي سيةرئي أهداف لثالثة وفقا وذلك تقريبا اخللفيات بنفس

 حملاوالت التصدي ذلك مبا يف السوفيا ي، االحتاد و اهنيار الباردة احلرب عن النامجة االسرتاتيجية خملفات احتواء -
 .املنطقة يف االسرتاتيجي األورويب التملص

                                                           
1 Ibid. 
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 حد على و األوروبيني بالنسبة لألمريكيني و حيوي اسرتاتيجي هام كمعرب املتوسط حلوض البحري اجملال مراقبة -
 معربا املتوسطي البحري املمر واعتبار .1إفريقيا اخلليج ومشال من إمداداته وضمان والنفط، البضائع لنقل سواء

املصاحل  محاية منظور حسب - التهديد ومصادر التوتر بؤر عرب األمريكية وحترك القوات لنقل و حيويا رئيسيا
 .- األمريكية

 غربا. املتوسط غرب شرقا إىل اخلليج من و اهلجومي الدفاعي االسرتاتيجي جماهلا ميتد اليت إسرائيل أمن محاية -

 الدولية السياسة يف السالم جملس دراسات ومدير رئيس ائبن  Ian lesserالسار ايان يرى السياقهذا  ويف       
 أحداثا تعترب ،2003يف  العراق على واحلرب 2001 سبتمرب من عشر احلاديهجمات  بأن أجنلس، بلوس
 على احلاصلة التغريات وأن املنطقة، يف األمريكي التواجد طبيعة يربر ما وهو املتوسط، حواف على وقعت

 من أيضا  هي اإلسرائيلية، -الفلسطينية األزمة اجتاه املطبقة بالسياسة احمليطة واجسواهل أطلسية، العرب العالقات
- األمريكية العالقات عمق إىل وبالنظر فإنه و عليه .املتوسط جتاه األمريكي السلوك يف تأثريا األكثر العوامل

 اجملتمعات من العديد تالمس معتربة، متوسطية قوة تبقى األمريكية املتحدة الواليات فإن تارخييا، املتوسطية
 .2واضحة متوسطية اسرتاتيجية وضع دون ولكن املتوسطية

 (:أبعاد) مستويات ثالثة إىل املتوسط منطقة يف األمريكية الرهانات تقسيم ميكن        

 مشال حلف توسيع ساهم حيث األورويب، باألمن مرتبط كإقليم باملتوسط منشغلة املتحدة الواليات أن، أوال
 شركاء يعاين أين املتوسط، مشال حنو واشنطن اهتمام حتويل يف الشرقية، أوروبا دول يكلةه وإعادة األطلسي،

 .املتوسط حوض يف منواأل بالتنمية تتعلق مشاكل من أمريكا

 اخلليج حنو سياسي و لوجيستيكي كمدخل أمهيته من انطالقا وذلك اخلليج، حنو كجسر املتوسط اعتبار، ثانيا
 املوجهة واملعدات القوات من 90 % حوايل إرسال مت(1991-1990)األوىل اخلليج حرب الفارسي فخالل

 .العراق على األمريكية احلرب أثناء مشاهبا دورا رياألخ ذاه ولعب املتوسط، األبيض البحر عرب اخلليج حنو

                                                           
،على الرابط 15/02/2013،تاريخ اإلطالع:"العربي اإلقليمي األمن على اتهوانعكاس المتوسطية األمريكية السياسة في األمني البعد" العايب، الدين خري  1

  htm-017-19-19/fkr 18-dam.org/politic/18-http://www.awm..التايل:
2 Ian O.Lesser, «  Les Etats – Unis et la Méditerranée », date de consultation : 20/05/2012, disponible 
sur le lien suivant : http://www.iemed.org/anuari/2004/fraticles/flesser.pdf. 

http://www.iemed.org/anuari/2004/fraticles/flesser.pdf
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 الشرق يف السالم مسار الغربية، الصحراء مثل شائكة إقليمية متوسطية مواضيع يف واشنطن تدخل أن، ثالثا
 من العديد عرب املتوسط األمنية يف الرتتيبات ضمن موقع إجياد على تعمل جعلها ليبيا، والتوتر يف األوسط،
 .1باملنطقة البالغ األمريكي االهتمام على تدل يتال املبادرات

 منطقة يف األمنية املهام من مجلة تبين إىل املتحدة الواليات بادرت املتوسط، جتاه أمريكية رؤية تبلور بعد         
 بالنظام يرتبط ما املهام من هذه يهمنا وما .عظمى كقوة األمنية أجندهتا حسب مقسمة املتوسط األبيض البحر
 مهام: أربعة ضمن حصرها ميكن واليت اإلقليمي العريب

 ممارسة أن إال ،األوسط منطقة الشرق في األمريكية االستراتيجية أولويات من يعتبر إسرائيل أمن ضمان. 1
 األورومتوسطية، الشراكة ارتباطها مبشروع وكذا متوسطية، األورو العالقات إطار يف كفاعل ملتوسطيتها"" إسرائيل

 الواليات تعمل ،Eastern Mediterraneanالشرقي"  املتوسط" يف اسرتاتيجيا بامتياز تقع متوسطية دولة نهام جيعل
 .-ولو ظاهريا -لوجودها الرافض اإلقليمي العريب النظام داخل أمنها وتفوقها ضمان على األمريكية املتحدة

 الشرق يف السالم يرتبط حيث ،قيالشر  المتوسط في ولبنان سوريا الحتواء كخيار "الخالقة الفوضى".2
 يف هتاسياسا تنويع على األمريكية الدوائر عملت ذلك ولتحقيق الدميقراطية، بنشر األمريكية الرؤية حسب األوسط
 يف "اخلالقة الفوضى" سياسة األمريكية املتحدة الواليات وظفت وقد مرحلة، كل متطلبات مع تزامنا املنطقة
 طرحت اليت األمريكية املشاريع مع السياسة هذه تتداخل حيث الشرقي، املتوسط على الكاملة للسيطرة سعيها

  2.الكبري األوسط الشرق مشروع هارأس وعلى املنطقة على

 بأمس فهي الشرقي، املتوسط شعوب بني مصداقية أزمة تعاين واليت األمريكية املتحدة للواليات وبالنسبة          
 باقي ألن ولبنان سوريا حنو أخص بصورة السياسة و إجتهت هذه .مشروعها لتنفيذ مناسب مناخ توفري إىل احلاجة

                                                           
1 Ibid. 

 اإلعالم حتريك عرب ادعمه ويستوجب التغيري، حنو تتطلع اجملتمع داخل عناصر تتضمن  :فيقول اخلالقة الفوضى اسرتاتيجية J.Doronoدورونو  جيل ويشرح  2
 طرف أي افتقاد مردها ،"اخلالقة الفوضى" إىل احلاجة إن  يعارضوهنا". اليت القوى جتاه الدويل الضغط وزيادة حوله التوحد ميكنهم رمز واخرتاع احمللي والعاملي،

 ساتلوف  روبرت وميثل  ".بشكل عضوي أو األهداف حيث من به ومرتبطة مساعدة داخلية عوامل وجود دون مستهدفة دولة بنية التأثري يف على القدرة إىل خارجي
Robert Satloff مقالة يف املصطلح استخدم هذا من وأول اخلالقة، الفوضى نظرية أحد أقطاب األوسط" الشرق لسياسات واشنطن" ملؤسسة التنفيذي املدير 

 العامل مع بالتعامل وطالب األمريكي، الدبلوماسي القاموس من واإلسالمي العريب العامل مصطلحي إقصاء ساتلوف اقرتح ،وقد2005 مارس 15بتاريخ  له حتليلية
 على حدة. ملزيد من التوضيح أنظر يف : بلد بكل خاصة مقاربة خالل من العريب

 ص. ، 2008 مدبويل، ومكتبة وم ناشرونللعل العربية الدار القاهرة: ،والواقعية الجديدة المحافظة :مدرستين بين األمريكية الخارجية السياسة قبيسي، هادي -
 ،على الرابط التايل:15/03/2012"،تاريخ االطالع : والفكرية النظرية األسس :الخالقة الفوضى" تامر، حسن . و ياسر5

.view8id.11748http://www.albidapress.net/news.phpraction 

http://www.albidapress.net/news.phpraction.view8id.11748
http://www.albidapress.net/news.phpraction.view8id.11748
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 املعارضة اللبنانية القوى وبعض سوريا أن حني يف ،هابعض أو األمريكية املصاحل حلماية أعمدة تشكل املنطقة دول
 .ملنطقةا يف األمريكي للسلوك املناوئة احللقات إحدى متثل هلل، حزب مثل األمريكية للسياسات

 وأمهية النزاع تدويل حبكم حيث و ،الغربية الصحراء قضية إطار في والمغرب الجزائر بين التوازن لعبة إدارة.3
 جعل مما ،إقليميا يعد مل الغربية الصحراء نزاع فإن األمريكية، املتحدة للواليات بالنسبة العريب املغرب منطقة
 الواليات حتاول األساس، ذاه على .حمليا املعنية لألطراف لنسبةبا األمهية بالغة مسألة الكربى القوى مواقف
 ناهو  للتسوية، املغريب التصور من جدا قريب هاموقف أن رغم واجلزائر، املغرب جتاه "متزنة سياسة" انتهاج املتحدة
  .1العريب املغرب يف والفرنسية األمريكية السياستني بني الوحيدة االلتقاء نقطة تكمن

 إطار يف واسع ذا ي حبكم القبول على الصحراويني تشجعان وباريس واشنطن من كل أن حيث           
هله وعا املغرب استقرار سيزعزع صحراويا انتصارا أي أن وتعتربان ،"الثالث احلل"ـب يعرف ما أو املغربية السيادة

 *.والسياسي االقتصادي االنفتاح عهد اململكة إدخال مبقدوره  "حمدثا"ه تعتربان الذي السادس، حممد

 اإلفريقي سبق و أن خضعت الساحل منطقةف ،للمتوسط كتخوم اإلفريقي الساحل منطقة على .التركيز4
 املنطقة ثروات على األمريكية املتحدة والواليات فرنسا بني معلن غري صراعا أفرزت اليت التجاذبات من للعديد
 املنطقة يف الفرنسي واألمين العسكري التواجد أسبقية ورغم .ةمثين أخرى ومعادن ورانيومي و برتول من احليوية
 التسعينيات خالل تفقد بدأت باريس فإن بومبيدو، جورج مث ديغول أرساها اليت اإلفريقية الفرنسية السياسة بفضل
 مناطق يف أكرب تواجد لضمان لكروكر، الفراغ ملئ نظرية وظف الذي األمريكي التموقع خلفية على هامصاحل

 الالمتوازية احلروب مثل نظريات توظيف مع الساحل بدول املتحدة الواليات اهتمام وازداد.2التقليدية القوى نفوذ
 الصراعات لتفسري ناي، جلوزيف اجلديدة والقبلية احملدود النطاق ذات واحلروب كالرك، ويسلي اجلنرال قبل من

 .تقليدية غري بأدوات لدولا من حجما أقل أطراف بني صراعاتأهنا  أساس على اجلديدة

 املتحدة الواليات اهتمام ازداد القاعدة، بتنظيم التحاقها والقتال للدعوة السلفية اجلماعة إعالن و مع         
 "الساحل بان" العسكري الدعم برنامج مبادرة وتشكيل واالستخبارا ي، األمين للتعاون آليات تفعيل مع باملنطقة

                                                           
 .83 .ص ،2005اجلزائر: املكتبة العصرية، ،الجزائري لألمن المتوسطي البعد عنرت، بن النور عبد   1
الطرفان املغرب كنموذج جيب  اعترب،أين 2011ميكن مالحظة ذلك من خالل تصرحيات الطرفني الفرنسي واألمريكي بعد إقرار اململكة املغربية للدستور اجلديد يف * 
 .يف إشارة إىل اجلزائر  به، االحتذاءى جريانه عل
 .04. ،ص3600 : العدد ، 2010 مارس 21 األحد اخلرب، ،"األمنية الغرب استراتيجيات يرسم و أطماع يستقطب اإلفريقي الساحل" صواليلي، حفيظ  2
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 للجيش األوروبية القيادة مبقر الساحل ودول العريب املغرب لدول األركان هيئات مجع الذي 2004 من ابتداء
 األمين بالقوس يعرف ما نطاق ضمن أضحت الساحل منطقة أن املبادرة خالل هذه من ويتضح 1.األمريكي

 يف الغرب مصاحل يهدد أن ميكن عال، توتر أي أن اعتبار على "سانتكوم" األمريكية املركزية العسكرية للقيادة
 وإقامة "أفريكوم" افريقية عسكرية قيادة تشكيل باقرتاح دعم هذه الدول إىل املتحدة الواليات دفع ما وهو املنطقة،

 "ساحل بان" لربنامج املايل الدعم تقدمي على فضال جبيبو ي، "دلتا" الصفوة بقوات مدعمة السريع للتدخل قاعدة
 املتنامية. القاعدة نشاط لتقويض

جل تنفيذ سياساهتا، أأما بالنسبة للوسائل واآلليات اليت تعتمد عليها الواليات املتحدة األمريكية من          
فعلى الرغم من تعددها إال أن األداة العسكرية تظل ركيزة أساسية متكن الواليات املتحدة األمريكية من تنفيذ 

لعسكري يف التوجهات اخلارجية للسياسة األمريكية، سياساهتا و احلفاظ على مصاحلها. وكدليل على أمهية البعد ا
( أساطيل حبرية موزعة على حبار وحميطات العامل من أجل التواجد يف مسارح 05قامت هذه األخرية بنشر مخسة )

 العمليات وحتقيق السيطرة البحرية واجلوية.

  و توزيع هذه األساطيل البحرية كالتايل:       

 (: ومنطقة عملياته هي احمليط األطلسي، ومقر قيادته يف نورفولك )إيسلندا(. Second Fleetاألسطول الثاين) -

(: و منطقة عملياته املنطقة املركزية للمحيط اهلادي و مقر قيادته يف بريل هاربر Third Fleetاألسطول الثالث ) -
 )هاواي(.

 مقر قيادته املنامة )البحرين(. (: و منطقة عملياته اخلليج العريب وFifth Fleetاألسطول اخلامس ) -

(: و منطقة عملياته املنطقة الغربية للمحيط اهلادي و مقر قيادته يف يوكاشا Seventh Fleetاألسطول السابع ) -
 ) اليابان(.

 (: و منطقة عملياته البحر األبيض املتوسط و مقر قيادته يف نابويل )إيطاليا(.Sixth Fleetاألسطول السادس ) -

                                                           
 ،على الرابط التايل:15/02/2012ريخ االطالع : "، تاالساحل في األجنبية التدخالت جدوى عدم يؤكد الفرنسي الهجوم فشل" ر،ھطوا عزيز  1

http://www.djazairess.com/alahrar/17930 
 

http://www.djazairess.com/alahrar/17930
http://www.djazairess.com/alahrar/17930
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إذا األسطول السادس هو الدرع العسكرية اخلاصة باملصاحل األمريكية يف منطقة البحر األبيض املتوسط،            
و تتمثل أهم املهام األمنية اليت أسندت إليه أكرب بكثري من تلك اليت أوكلت إليه من طرف وزارة اخلارجية 

 :1األمريكية يف أثناء احلرب الباردة ،على غرار

 من األوريب ومحايته من التوسع الشيوعي.الدفاع عن األ -

مراقبة التحركات العسكرية السوفياتية و التجسس على الغواصات السوفياتية اليت تعرب مياه البحر  -
 األبيض املتوسط و البحر األسود.

اق رعاية املصاحل األمريكية احليوية و أوهلا إستمرارية تدفق النفط من منطقة الشرق األوسط إىل األسو  -
 األمريكية.

األمريكي يف منطقة البحر األبيض  –و لكن بعد هناية احلرب الباردة و يف إطار التنافس األوريب           
 :2املتوسط، قامت الواليات املتحدة األمريكية بإعادة النظر يف مهام األسطول السادس، لتصبح من مهامه

 األبيض املتوسط على منطقة الشرق األوسط.ضمان عبور الناقالت التجارية والنفطية من البحر  -

 مراقبة حتركات القوى النووية، على غرار فرنسا، روسيا و أوكرانيا. -

 مراقبة النزاعات اإلقليمية و حصر عملياهتا العسكرية من اجل منع امتدادها إىل دول جماورة. -

أهنا أكثر مرونة أو أكثر تكيفًا مع  أثبتت بلدان مشال غرب إفريقيا، املغرب واجلزائر وتونس،لقد         
االضطرابات السياسية اليت اجتاحت املنطقة يف السنوات األخرية من دول الشرق األوسط األخرى. ومع ذلك، ال 

 واشنطن  معهدويف الدراسة اليت نشرها  يزال االستقرار يشكل حتديًا كبريًا جلميع هذه الدول بدرجات متفاوتة.
من جتاهل تلك املنطقة من الشرق  Sarah Feuer وسارة فوير Robert Satloff ساتلوف األمريكي، حيذر روبرت

بتحديد املصاحل  ،األوسط، اليت ال جتتذب نفس القدر من االهتمام املوج ه ملناطق تواجه صراعات أكثر حدة
 .االسرتاتيجية الرئيسية للواليات املتحدة يف هذه املنطقة

                                                           
1 Sami Makki, « la Stratégie Américaine en Méditerranée», date de consultation : 20/02/2012, 
diponible sur le lien suivant : http://www.cairn.info/load_pdf ?ID_Article=come_040_0125 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم مكانة الواليات المتحدة األمريكية ضمن الترتيبات األمنية في منطقة البحر األبيض المتوسطعمار بالة،   2
 .100-96،ص ص.2012-2011ق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية،باتنة: جامعة احلاج خلضر ،كلية احلقو  السياسية ،



181 
 

على مصاحل الواليات املتحدة يف املنطقة  منطقة املغرب العريبيت تؤثر هبا األحداث يف بالنظر إىل الدرجة ال        
املغرب  اجتاهلسياسة االمريكية لفكار أ :غرب افريقيا يفتعزيز االستقرار  احلاملة لعنوان " تشري الدراسةوخارجها، 

رتامب تعزيز تلك املصاحل على ل ية اجلديدةاألمريك دارةاإلالسبل احملددة اليت تستطيع من خالهلا  "واجلزائر وتونس
جيب على اإلدارة األمريكية اجلديدة إعطاء إىل أنه و هنا تشري  صعيد العالقات الثنائية واإلقليمية على حد سواء.

 األولوية لثالثة أهداف اسرتاتيجية يف تعاملها مع هذه الدول:

مل مع دول قوية، ويفضل أن تكون دميقراطية، على من مصلحة الواليات املتحدة أن تتعا :تعزيز االستقرارأ.
أصبحت احلاجة إىل  استعداد للعمل يف شراكة مع واشنطن لتحقيق األهداف املشرتكة. يف السنوات األخرية،

 ووصول دول الساحل، مايل، والنيجر، نظرًا حلالة الفوضى اليت اجتاحت ليبيا، فريقيا ملحة،ااالهتمام بغرب 
 واملغرب يف احتواء الصراع اللييب، سيفيد تعزيز االستقرار يف تونس، واجلزائر،حيث  هنيار.وتشاد إىل حافة اال

وكذلك ضمان استمرار تنظيم تدفق  فريقيا،اومحاية هذه الدول من خطر اجلماعات اإلرهابية اليت حتتشد يف وسط 
 .1املهاجرين إىل أوروبا

اجلزائر وتونس عنصراً حامساً يف أي اسرتاتيجية هتدف إىل منع يعترب التعاون مع املغرب و  :منع انتشار اإلرهابب.
 اإلنظمام إىلمشال غرب افريقيا من  يف منطقةمنع الناس وكذا  ،انتشار اإلرهاب الصادر من ليبيا أو دول الساحل

 .تمويل يشكل اولوية عاليةال تجنيد وال وكذا عمليات ،للعمليات االرهابية العابرةو اجلماعات املتطرفة 

يف مشال  هامع شركائللواليات املتحدة االمريكية  العالقات اجليدة  يشري التقرير إىل أن: ضمان األمن البحريج.
للحفاظ على حرية التنقل لألسطول السادس األمريكي يف البحر األبيض املتوسط، ما  ةضرور يشكل غرب إفريقيا 

وعنصرًا حامسًا يف عمليات  يف املنطقة، احللف أو من خارج مشال األطلسييضمن أمن حلفاء أمريكا يف حلف 
يف هذا السياق،كانت الضربات اجلوية اليت أطلقت من السفن األمريكية ضد و  الواليات املتحدة املضادة لإلرهاب.

 أهداف تنظيم الدولة اإلسالمية يف ليبيا ستفشل من دون شراكات الواليات املتحدة مع دول مشال إفريقيا.

                                                           
1 Robert Satloff & Sarah Feuer , «  Srengthening Stability In Northwest AFRICA Ideas for U.S. 
Policy toward Morocco, Algeria, and Tunisia », Washington Institute, N.33, FEBRUARY 2017, 
P.03. 
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ما قد يشكل حتديًا ملصاحل  ازداد تواجد البحرية الروسية يف البحر األبيض املتوسط، األخرية، يف السنوات    
يظل احلفاظ على حرية  الواليات املتحدة وعمليات مكافحة اإلرهاب على املدى الطويل واملتوسط. لذلك،

 العمليات األمريكية يف البحر املتوسط هدفاً شديد األمهية يف السنوات القادمة.

يف الوقت احلاضر، هتدد أربعة حتديات استقرار املطروحة حسب الدراسة،  لتهديدات والتحدياتبالنسبة ل        
 مشال غرب إفريقيا ومصاحل الواليات املتحدة:

 :انتشار التطرف واإلرهابأ.

ي هو املهيمن يف ، كان تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالم2011حىت اندالع الثورات العربية يف عام        
مشال إفريقيا. مع االنتفاضة الليبية واحلرب األهلية اليت تلتها، انتشرت األسلحة والشبكات اإلرهابية بسرعة يف 
مجيع أحناء مشال إفريقيا وعرب املساحات غري احملكومة من منطقة الساحل )يف دول مايل والنيجر وتشاد(. قادت 

، ما تسبب يف تدخل فرنسا، اليت وضعت 2012اضة يف مشال مايل يف عام القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي انتف
ومسحت الفوضى يف ليبيا لتنظيم الدولة اإلسالمية بإقامة بؤر استيطانية يف درنة وسرت  هناية لتلك االنتفاضة.

جلوية طردت التنظيم من تلك املدن بدعم من الضربات ا 2016بليبيا، لكن اجلهود العسكرية الليبية يف عام 
 .1األمريكية

 :الخالفة الرئاسية والتحديات االقتصادية في الجزائرب.

بوتفليقة، إىل جانب سلسلة من عمليات لرئيس عبد العزيز يف السنوات األخرية، أثارت احلالة الصحية ل       
خالفة غري  إعادة اهليكلة داخل األجهزة األمنية للدولة، املخاوف بشأن استقرار البالد يف حال وجود خطة

حىت مع وجود انتقال  واضحة. وعلى األرجح، فإن األجهزة العسكرية واألمنية قد اختارت بالفعل خليفة بوتفليقة.
                                                           

صفوف اجلماعات الوة على ذلك، تواجه البلدان الثالثة حتديًا خطريًا مع التطرف داخل حدودها. فالتونسيون يشكلون أكرب نسبة من املقاتلني األجانب يف ع .1
من مواطنيها غادروا البالد  2500اجلهادية يف سوريا والعراق وليبيا، واجلزائر شهدت انبعاث السلفية املتطرفة يف السنوات األخرية. أما املغرب، فيذكر أن حنو 

 ، للمزيد أنظر يف: لالنضمام إىل اجلماعات اجلهادية
- Zelin, A. Y. et al. , ‘ICSR Insight: Up to 11,000 Foreign Fighters in Syria; Steep Rise Among 
Western Europeans’, The International Centre for the Study of Radicalisation, 17 December 2013, at: 
 http://icsr.info/2013/12/icsrinsight-11000-foreign-fighters-syria-steep-riseamong-western-europeans/; 
-Hegghammer, T.,‘Syria’s Foreign Fighters’, Foreign Policy, 9 December 2013, consultation 
date:12/02/2015, available in: 
http://mideastafrica.foreignpolicy.com/pos ts/2013/12/09/syrias_foreign_fighters 
- Richard Barrett, Foreign Fighters in Syria , The Soufan Group, June 2014. 

http://icsr.info/2013/12/icsrinsight-11000-foreign-fighters-syria-steep-riseamong-western-europeans/
http://mideastafrica.foreignpolicy.com/pos
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، م سوف يرث حتديات اقتصادية صعبةسلس للسلطة، فإن اخنفاض أسعار النفط يعين أن الرئيس اجلزائري القاد
زائريني يطالبون باحلصول على اجلالصغرية من جانب شهدت السنوات اخلمس املاضية آالف االحتجاجات حيث 

 .1السكن والرعاية الصحية وفرص العمل

بني احلكومة املغربية وجبهة  1991منذ وقف إطالق النار عام حيث و : تجدد نزاع الصحراء الغربيةج.
دعا  1991اتفاق ف ،البوليساريو، مل حيدث تقدم كبري يف حل النزاع حول إقليم الصحراء الغربية املتنازع عليه

بعدها بأكثر من ربع قرن، مل جُيَر  ،إلجراء استفتاء يف اإلقليم الختيار االستقالل أو االندماج مع املغرب
 .2االستفتاء، وزادت سيطرة املغرب على اإلقليم، وشهدت املنطقة تزايد أعمال العنف

 :االضطرابات االجتماعية الناجمة عن تباطؤ اإلصالحد.

ل صور الفوضى واحلروب اليت تعاين منها الكثري من دول العامل العريب، خاصة سوريا وليبيا واليمن، ال تزا      
تثبط من احتماالت قيام ثورة شعبية يف أي من الدول الثالث يف املستقبل القريب. ومع ذلك، فإن اإلحباط العام 

على سبيل  في تونس،ف ا زال متفشياً.من وترية اإلصالح السياسي واالقتصادي، والغضب من انتشار الفساد م
% أن الفساد ينبغي 40% من الناس أن حالة االقتصاد "سيئة نوعاً ما" أو "سيئة جداً"، ويرى 75املثال، يعتقد 

قال ما يقرب من نصف املشاركني يف االستطالع عام  . ويف املغرب،3أن يكون على رأس أولويات احلكومة
لتعزيز املصاحل األمريكية يف مشال غرب إفريقيا، و  .4على اخلدمات العامة إن عليهم دفع رشوة للحصول 2016

باستثمارات متواضعة نسبيًا من على غرار القيام  على إدارة ترامب تنفيذ عدد من املبادرات. تقرتح الدراسة

                                                           
1
 Robert Satloff & Sarah Feuer , Op.cit., P.04. 

 للمزيد أنظر كذلك يف: 
 Robert S. Ford , « Challenges Ahead for Algeria in 2016,The Middle East Institute , Jan 5, 2016, 
consultation date : 10/07/2016, available in : http://www.mei.edu/content/article/challenges-ahead-
algeria-2016 
2  Robert Satloff & Sarah Feuer , Op.cit. 
3  International Republican Institute, « Tunisia: Poll Reveals Economic Dissatisfaction, but 
Reduced Pessimism », July 13 2016,available in : http://www.iri.org/resource/tunisia-poll-reveals-
economic-dissatisfaction-reduced-pessimism. 
4
 Zainab Calcuttawala, «  48 Percent of Moroccans Paid Bribes for Public Services in Last 12 

Months », Morocco World News, May 3, 2016,available in : 
 https://www.moroccoworldnews.com/2016/05/185623/48-percent-of-moroccanspaid-bribes-for-
public-services-in-last-12-months/. 

http://www.mei.edu/profile/robert-s-ford
http://www.mei.edu/content/article/challenges-ahead-algeria-2016
http://www.mei.edu/content/article/challenges-ahead-algeria-2016
http://www.mei.edu/content/article/challenges-ahead-algeria-2016
http://www.iri.org/resource/tunisia-poll-reveals-economic-dissatisfaction-reduced-pessimism
http://www.iri.org/resource/tunisia-poll-reveals-economic-dissatisfaction-reduced-pessimism
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ة على محاية االهتمام الدبلوماسي واملساعدات االقتصادية واملساعدات األمنية، ستكون اإلدارة اجلديدة قادر 
 .1مصاحل الواليات املتحدة يف مشال غرب إفريقيا

من خالل جمموعة من األليات  التوجه حنو دعم تلك العالقات بصورة أكرب: . العالقات األميركية التونسية1
 أمهها:

واليات تتحقق مصاحل الحيث  ،لدى الواليات املتحدة مصلحة قوية يف استقرار تونس وجناح دميقراطيتها الوليدة -
االستمرار يف توجيه املساعدة ف املتحدة يف تونس على أفضل وجه عن طريق تركيز اجلهود يف اجملاالت التالية:

ومكافحة اإلرهاب احمللي. مبساعدة الواليات املتحدة  وتدريب الشرطة املدنية، األمنية حنو السيطرة على احلدود،
 .*نات يف قدرته على رصد ومراقبة حدود البالد مع ليبيا واجلزائروأوروبا، شهد اجليش التونسي الصغري نسبياً حتسي

مبوجب قانون  2004( منذ إنشائها يف عام MCCبرزت مؤسسة حتدي األلفية ) ،منح مؤسسة حتدي األلفية -
صادر عن الكونغرس،كوسيلة فعالة للغاية لتقدمي مساعدات التنمية األمريكية للدول اليت تثبت التزامها باحلكم 

كانت تونس مرشحة للحصول  ، يف أعقاب اإلطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي،2011يف عام  .2لرشيدا
على منحة مؤسسة حتدي األلفية، وقد أعادت دوامة الرتاجع االقتصادي يف السنوات القليلة املاضية تونس مرة 

يف ديسمرب  ول على تلك املنحةمؤهلة للتقدم للحص جعلهاأخرى إىل الشرحية املتوسطة الدنيا للدخل، مما 
20163. 

يعترب وجود نظام برملاين يعمل بشكل جيد  أين ،الدعم املباشر للحكومة لتعزيز الربملان ودعم االنتخابات احمللية -
أمرًا ضروريًا ملكافحة التطرف ومنع االضطرابات. ويف هذا الصدد، ينبغي أن تستهدف الربامج املتعلقة باحلكومة 

حيث يفتقر العديد من املمثلني املنتخبني إىل األدوات األساسية  ت يف هذين اجملالني: فعالية الربملان،بناء القدرا

                                                           
1 Ibid, P.05. 

 األمريكيةاملساعدة اخلارجية  املقدمة يف إطار  مليون دوالر 140 ، هنا مت توزيع واالقتصاد باألمن تونس متعلقة تواجه  اليت إحلاحااشد التحديات  أن رى الدراسة ت*
% 45 يف 2016/17املخصصة للسنة املالية  % 19و االقتصادي،% الدعم 36  أمنية،كمساعدة     من  الراشد.واحلكم  اإلنسانطية وحقوق تعزيز الدميقرا أجل    

حكومية مستقلة، وهي تعمل على احلد  من الفقر يف العامل من خالل النمو االقتصادي. أنشئت مؤس سة   وكالة أمريكية  (MCC) تُعترب مؤسسة حتدي األلفية 2 
لفي ة سنة  ن الفقرية اليت تليب  املعايري الصارمة لتحقيق احلوكمة الرشيد، حملاربة الفساد، وهي تقد م منحا لفرتة زمني ة حمد دة وتوف ر مساعدات للبلدا 2004حتد ي األ 

 : v/https://www.mcc.goللمزيد حوهلا أنظر يف الرابط التايل: ،  (MCC)والحرتام احلقوق الدميوقراطي ة. ملعرفة املزيد حول مؤسسة حتدي األلفية
على اإلدارة اجلديدة أن  ، وأنهعلى طلب تونس كوسيلة "لتشجيع النمو االقتصادي واحلد من الفقر" جملس إدارة مؤسسة حتدي األلفية وافق ىل أن إتشري الدراسة   3

 بالد.تتابع تنفيذ هذه اخلطة، وتساعد تونس على االستفادة من هذه الفرصة لتلبية االحتياجات االقتصادية امللحة يف ال

https://www.mcc.gov/
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للقيام بعملهم )على سبيل املثال، أجهزة الكمبيوتر واملكاتب وموظفي الدعم(، واإلعداد اإلداري لالنتخابات 
 ميقراطي، ولكنها تُؤجل بسبب عدم كفاية املوارد.احمللية املقبلة، اليت ينظر هلا على أهنا مؤشر على التقدم الد

 من خالل النقاط التالية، تقرتح الدراسة ما يلي:: الجزائرية –. العالقات األميركية 2

يف السنوات املقبلة، ستواصل اجلزائر مواجهة التهديدات اإلرهابية على طول حدودها وستعاين من اقتصاد  -
، جتنبت اجلزائر تعميق 1962. منذ استقالهلا عن احلكم الفرنسي يف عام تضرر بشدة جراء تراجع أسعار النفط

 وتوجهًا اقتصاديًا يعتمد أساسًا على بيع النفط والغاز. العالقات مع الدول الغربية، وتبنت سياسة عدم االحنياز،
ة إىل تنويع االقتصاد حفز االخنفاض الكبري يف أسعار النفط العاملية املبادرات الرامي لكن يف السنوات األخرية،

 . 1وهذه قد تكون فرصة لتوسيع العالقات الثنائية ،للحد من اعتماد البالد على بيع النفط والغاز

على اإلدارة اجلديدة تكون على استعداد لالستفادة من الفرص احملتملة  و حسب التقرير نفسه فإنه جيب        
 :2بالطرق التالية

املرجح أن تظل السياسة اخلارجية للجزائر تتسم  منف، وليس كمتلٍق للمعونة التقارب مع اجلزائر كشريك، -
خاصة  وتفضيل عدم االحنياز واحلفاظ على العالقات مع دول الكتلة الشرقية السابقة، بالنزعة القومية احلادة،

 روسيا، ومعارضة التدخل األجنيب؛ والتشكيك يف الدوافع الغربية يف املنطقة.

ترامب تعزيز التواصل مع اجلزائر لالستفادة من الفرص احملتملة إذا متكن املسؤولون األمريكيون من  تستطيع إدارة -
وليس كمتلٍق للمساعدات األمريكية. حىت لو  التأكيد على دور اجلزائر كشريك يف التعامل مع املصاحل املشرتكة،

اشنطن النظر يف دعوة اجلزائر إىل شراكات ظلت العالقة تركز على الدفاع واألمن ومكافحة اإلرهاب، جيب على و 
 .3ذات صلة

، أنفقت الواليات املتحدة ما 2008منذ عام  حيث و ،التوسع يف برنامج التعليم والتدريب العسكري الدويل -
يقرب من مليون دوالر سنويًا على التعليم والتدريب العسكري الدويل جللب ضباط اجليش اجلزائري إىل الواليات 
                                                           
1 Julian Pecquet, « Self-reliant Algeria cracks open the door to US influence », Al-Monitor, 
consultation date : 12/06/2016, available in : 
 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/algeria-seeks-us-cooperation.html 
2
 Robert Satloff & Sarah Feuer , Op.cit., PP.06-07. 

3
-2016خالل  رمليون دوال 2املقدمة من الواليات املتحدة األمريكية ، حيث مل تبلغ اخنفاض مستويات املساعدة اخلارجية السنوية تشري نفس الدراسة إىل   

2017. 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/algeria-seeks-us-cooperation.html
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ويف اآلونة  يتلقى التدريب حنو سبعة وعشرين ضابطًا جزائريًا كل عام. ، وللحصول على التدريب املتقدماملتحدة 
األخرية، حقق مسؤولون أمريكيون يف اجلزائر بعض النجاح بإشراك جيل الشباب من مسؤويل اجليش واالستخبارات 

 رة القادمة أن تستفيد منه بتوسيع الربنامج.من املستوى املتوسط، ما يعكس االجتاه اإلجيايب الذي تستطيع اإلدا

يقول مراقبون إن السنوات املقبلة و هنا مع تراجع أسعار النفط،  وضع األسس للتوس ع يف الشراكات التجارية -
ستشهد فرصاً استثمارية كبرية للشركات األمريكية. جيب على اإلدارة اجلديدة تشجيع وتسهيل التعاقدات التجارية 

 ني اجلزائر والواليات املتحدة وضمان استفادة الشركات األمريكية من هذا االنفتاح عند وقوعه.املنتظمة ب

 :. العالقات األميركية المغربية3

من بني الدول املغاربية الثالث، يتمتع املغرب بأعمق وأقدم العالقات مع الواليات املتحدة، ازدادت عمقاً        
تجارة احلرة، وتزايد التعاون األمين، ومنحتني من مؤسسة حتدي األلفية. منذ عام يف العقد املاضي مبوجب اتفاق ال

يعقد  ،2008ومنذ عام  يعترب املغرب أكرب حليف للواليات املتحدة من خارج حلف مشال األطلسي، ،2004
 .1البلدان سنوياً مناورات عسكرية مشرتكة

بلدين بتكرار التوترات أكثر من العالقات األمريكية مع اجلزائر اتسمت العالقة الثنائية بني ال يف الوقت نفسه،      
شهدت العالقات بني الواليات املتحدة واملغرب توترًا بسبب ضعف الدعم األمريكي  وتونس. يف إدارة أوباما،

ية األمريكية وانتقاد النظام امللكي يف تقييم وزارة اخلارج التقليدي للمغرب يف األمم املتحدة بشأن الصحراء الغربية،
تعزيز العالقة واستعادة الشعور بالثقة واالطمئنان تشري الدراسة إىل ضرورة وهنا  لسجله اخلاص حبقوق اإلنسان.

 :جيب أن يكون من أهم األولويات. ينبغي أن تتخذ إدارة ترامب التدابري اإلضافية التالية لتعزيز هذه العالقة

يف السنوات األخرية، سعى امللك حممد السادس إىل :  رة اإلفريقيةتشجيع تنامي القيادة المغربية في القا -
توسيع النفوذ الدبلوماسي واالقتصادي واألمين للمملكة عرب إفريقيا. وقد انعكس هذا يف اجلهود الرامية إىل ريادة 

                                                           
 للمزيد حول هذا العنصر بالذات أنظر يف:  1
 .2009، الرباط، دار أيب رقراق للنشر و التوزيع، العالقات األمريكية المغاربيةحممد بنهاشم،  -
 .2002،شركة بابل للطباعة والنشر، والتفاعالت"  ن: الفاعلو الحسان بوقنطار ،"السياسة الخارجية المغربية  -
 326: عددال، جملة القوات املسلحة امللكية، 1912-1786،العالقات المغربية األمريكية:دراسة في التمثيل الدبلوماسي األمريكي بالمغرب بنهاشم حممد -

 . 2009،مارس 
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سنوات من املغرب كمركز مايل لالستثمار اإلفريقي، وكذلك قرار السعي لالنضمام إىل االحتاد اإلفريقي بعد 
مقاطعة املنظمة، وتدريب القادة الدينيني يف املنطقة ملواجهة األيديولوجيات املتطرفة، واملشاركة يف مبادرات األمن 

 اإلقليمي. جيب على الواليات املتحدة أن ترحب بتلك املبادرات وتشجعها وتدعمها.

ل إفريقيا، عزز املغرب يف السنوات اخلمس أكثر من أي بلد يف مشا إنشاء صندوق املشاريع املغربية األمريكية -
عشرة املاضية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص هبدف حتفيز النمو االقتصادي. كان ملثل هذه الشراكات 
الفضل يف تنشيط االقتصاديات احمللية يف مدن مثل طنجة، إذ منا التوظيف لثالثة أضعاف املعدل الوطين بني 

إىل إنشاء جامعات جديدة تركز على العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات ، ودفع 2012و 2005عامي 
(STEM.) 

إلصالح السياسي يف حىت اآلن، اختار املغرب عملية تدرجيية ل تشجيع أجندة اإلصالح السياسي يف املغرب -
من أجل برامج % من املساعدات اخلارجية األمريكية إىل املغرب 20. حالياً، يتم ختصيص اإلطار امللكي

لكن نظرًا حليوية اجملتمع املدين املغريب،  ،الدميقراطية وحقوق اإلنسان، ودعم اجملتمع املدين واألحزاب السياسية
واخنفاض مستوى ثقة اجلمهور يف األحزاب السياسية، قد تكون هناك حجة قوية إلعادة توجيه املساعدات 

 على حنو فعال ومباشر. 2011ندة اإلصالح اليت بدأت يف عام األمريكية إىل املبادرات اليت من شأهنا دفع أج

 :التوسع في مبادرات تعليم اللغة اإلنكليزية -

على الرغم من هيمنة النخب الناطقة بالفرنسية على مؤسسات الدولة املغربية، يتزايد الطلب بني جيل       
يل على الطريقة األمريكية، وفرص الدراسة يف الواليات الشباب املغاربة على التعليم باللغة اإلنكليزية والتعليم العا

وهذا يوفر فرصة اسرتاتيجية للواليات املتحدة لتوسيع نفوذها الثقايف يف البالد. وقد عززت الصراعات  املتحدة.
تصور االقتصادية يف أوروبا، إىل جانب العالقة املتوترة مع األقليات املسلمة يف القارة العجوز، وخباصة فرنسا، ال

 لدى العديد من املغاربة بأن اللغة اإلنكليزية، والتعليم على الطريقة األمريكية، يتيح فرصاً أكرب للتقدم.
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 ستنتاجات الفصل الثاني:ا
 حتيلنا العناصر السابقة اليت متت دراستها إىل تسجيل جمموعة من اإلستنتاجات ، امهها:       

 عام رأي وصناعة تشكيل يف -واسع مدى وعلى -الغرب يف وباجلن من القادمة التهديدات خطاب ساهم (1
 يف - وهو .العاملي النظام يف واجلنوب الشمال بني الفاصل اخلط املتوسط حوض أصبح وبالتايل بذلك، مقتنع

 أوروبا جنوب بلدان من مكونة مشالية منطقة بني انكسار إىل يتعداها بل فاصلة حدود جمرد من أكثر -احلقيقة
 .فوضوي تراجع حلالة ختضع منقسمة عربية بلدان من مكونة جنوبية ومنطقة التيين،ال القوس

ومع ذلك ينظر إىل دول ، البحر األبيض املمزق يبدو اإلحتاد األورويب متماسك بشكل بارز باملقارنة مع (2
 جنوبية-يةفاملخاطر العسكرية املباشرة تبقى بشكل واسع أفقية البعد أي جنوب ،اجلنوب كتهديد لدول الشمال

 مشالية، السيما يف غرب املتوسط.  -أكثر منها جنوبية

 النظر لالرهاب كتهديد حقيقي لألمن األوريب عنه نوع من النظرة القيمية، واليت يصعب تفسريها،ينجر  (3
حتدد نوع اهلدف من خالل ابرازه كتهديد لألمن و اهلوية األوربية، فهي مرتبطة بنوع الفاعل و هويته أي  حيث

 .هو "املهَدد" و ليس من هو "املهد د" من 

اجلديدة لإلحتاد األورويب، وتبن يه  اخلطاب األمين األورويب حول املتوسط حتول االهتمامات األمنيةيعكس  (4
بني الشمال  مدركات التهديد وهو يعكس االختالف يف األمن ملقاربة موسعة تتعدى النظرة التقليدية ملفهوم

عبارة عن "بناء ذهين" وتركيب خلطابات سياسية واجتماعية،  لتهديدات اليت هيواجلنوب من جهة. وأصبحت ا
 للحاجيات األمنية األوروبية اجلديدة بعد زوال التهديد الشيوعي، وضمان استمرارية اهلدف منها االستجابة

 .األمنية، وتربير سياسات األمننة يف املنطقة املتوسطية املؤسسات

بتبين واستهالك املقاربات والنظريات الغربية  أمام املنافسةاملغاريب بصفة خاصة عامة و  يكتفي الطرف العريب (5
األمن العريب يستلزم احلديث عنه بصيغة اجلمع وليس أمن قومي  واملفاهيم، فعلى غرار األمن يف املتوسط، فإن

ارض يف مدركات االختالف أيضا يصل حد التع عريب، وهذا ال يعين عدم وجود منظومة أمنية عربية فقط، بل
 .التهديد والشواغل األمنية للبلدان العربية

إن ما مييز نظرة الدول املغاربية و اجلنوبية ملدركات التهديد و مفهوم األمن ،هو غياب مجلة األفكار و املعايري  (6
بعناصر اليت تعترب منطلق التطور االسرتاتيجي يف فهم واقع البنية األمنية يف هذه الدول، فربط مفهوم االمن 
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تقليدية جيعل من الصعب السيطرة و حىت فهم العناصر املستجدة و التهديدات املتجددة، واليت تعترب عابرة 
للحدود و بالتايل تبقى هذه الدول يف عجز تام يف مواجهتها نظرا لضعف البناء السياسي و امؤسسي املبين على 

عيدين الداخلي و اخلارجي ، مما يزيد من تعقيد جمموعة من األفكار و متابعة تطورها و ممارستها على الص
 املتوسط.الظاهرة األمنية يف دول جنوب 

 

 

 

 

 

 

 



190 

 

 
 
 

 الفصل الثالث: 
ديناميكية الترتيبات األمنية 
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 الرأمسايل الليربايل النظام ةوسيطر  القطبية األحادية حنو الدويل النظام وانتقال السوفييت االحتاد مع اهنيار
  مع وتزامنا (والثقافية االجتماعية ديةاالقتصا) اهتجماال مجيع يف العوملة إطار يف االقتصادية الدولية على العالقات

 ترسيخ الغربية للمحاوالت كانعكاس جاءت واليت اجلديدة التحديات بعض ظهور العامل عرف التطور نفس
 السليب األثر هلا كان التحديات تلك ،االشرتاكية املظلة حتت كانت اليت اجملتمعات على الغريب الليربايل النموذج
 ما كل أن األوروبيون يعترب حيث ،التهديد مراكز من القريبة األقاليم أحد كونه رويباألو  االحتاد على خاصة
 يف بالدخول األوروبيون بادر وعليه اجلوار حبكم األورويب االحتاد على انعكاس هو املتوسط إقليم يف حيدث

 مناطق من القادمة ديدةاجل التهديدات من احلد أجل من اجلماعي أو الثنائي التعاون إطار يف وشراكات اتفاقيات
 شاملة بصورة أوروبا أمن أن على1975 هلسنكي مؤمتر اثر األوروبية الدول مجيع اقتنعت حيث،"املتوسط جنوب
 .املتوسطية اجلهة خاصة اورةجملا املناطق واستقرار بأمن مرتبط

 واألقاليم الدول اراستقر  هتدد جديدة أمنية حتديات ظهور الباردة احلرب ايةهن إفرازات أهمكما أنه من 
 سعت لذلك ،املخاطر تلك من احلد أجل من مجاعي بشكل أو منفردة تعمل السياسية الوحدات جعل ما وهذا

 حتقيق، أجل من (املتوسط إقليم)األوروبية القارة جنوب على واملبادرات اإلجراءات كل وضع إىل األوروبية الدول
. وهو ما حيوال هذا الفصل البحث األورومتوسطية الشراكة حمور ميثل أنه أساس على األمن على احلفاظ أو بناء

 بناء تصوراته أوال ، مث إجياد بدائل و آليات لتطبيقها على أرض الواقع.فيه، والرتكيز على الدور األوريب يف 
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 المبحث األول: واقع ومضمون الترتيبات االمنية
 

 املتوسط، ضفيت عرب لعالقاتلتنمية ا  دافعا حقيقيا توسطامل بحر األبيضلل سرتاتيجيةاإل األمهيةلت شك  
 سبقتههذا اإلعالن  ،1995 برشلونة إعالن يف عنه التعبري مت ما وهذا ،الثنائي التعاون أساس على قائمة وجعلها

 عقود مدى على األورويب حتاداإل ارتبط فقد، املتوسط جنوب ودول األوروبية الدول بني وشراكة تعاون اتفاقيات
 تبنت حيث بأكملها، املنطقة يف إقليمية سياسة غياب ظل يف ولكن املتوسطية البلدان مع التعاون تنظم باتفاقيات

 حول الفرنسية املبادرة) اجلنوبية األطراف مع ثنائية اتفاقيات املتوسط األبيض للبحر الشمالية الضفة دول بعض
 تعويض خالهلا من مت أخرى فرنسية مبادرة وضع مت 1974 سنة وخالل ،(املتوسط يف واألمن التعاون مؤمتر إنشاء

 تلك أن إال العريب، للعامل موجهة كانت واليت "األورويب العريب احلوار" اسم حتت وكانت األوىل، االتفاقية
 طابع غلبة تعكس األوروبية الدول مع ثنائية تعاون اتفاقيات جمملها كانت واليت األوروبية للدول األوىل احملاوالت
 .واملبادرات االتفاقيات تلك كل لفشل أدى ما وهذا التعاون وليس املصلحة

قسيمها إىل تإنه و ملن الضروري، خالل دراسة واقع ومضمون الرتتيبات األمنية يف منطقة غرب املتوسط، 
ث أن يح اتية،ما بني ترتيبات أمنية مؤسساتية وأخرى غري مؤسس جمموعتني على إستنادا إىل املعيار املؤسسايت،

هذا التقسيم يساعدنا على التفرقة بني تلك الرتتيبات األمنية املستندة إىل بناء مؤسسايت حيكمها وينظم عالقات 
وهو مايكون له أثر على تفعيل الرتتيب األمين وجناحه إىل حد ما يف الوصول إىل األهداف  ،الدول املنضوية حتتها

ت األمنية غري املؤسساتية اليت هي األخرى تفتقد إىل ذلك اإلطار احيانا املسطرة. ومن جانب آخر تربز الرتتيبا
وأحيانا هبدف التوجيه  بسبب هترب الفواعل املؤسسة له من أي إلتزامات ميكن أن يفرزها وجود ذلك اإلطار،

 األمثل للرتتيب األمين لتحقيق أهداف غري معلنة.
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 .منية المؤسساتيةالترتيبات األالمطلب االول: 
تتوزع الرتتيبات األمنية الغربية املوجهة للتعامل مع منطقة البحر االبيض املتوسط بشكل عام، و املتوسط           

وصوال إىل جمموعة من الرتتيبات األمنية غري  ،1989 إىلالغريب بشكل خاص ما بني ترتيبات مؤسساتية تعود 
وطبعا هذا ال يعين بأي شكل من األشكال أهنا غري فعالة أو  بالنظر لكوهنا تفتقر للهيكل املؤسسايت، املؤسساتية،

 يفرزه منتعاين من نقص وتراجع، ولكن يبدو أن كثافة املبادرات املطروحة يف هذا الفضاء املتوسطي بقدر ما 
ا دائما إىل إال أنه حييلنإجيابيات كثرية لعل أبرزها هو أنه يتيح على االقل للدول اجلنوبية حيزا من املناورة من جهة، 

عن تقدمي مبادرات مماثلة واإلكتفاء بلعب دور املتفاعل مع  و املتمثل يف عجز الدول اجلنوبيةالفراغ القائم  حالة 
 ما يطرح من جهة أخرى.

 (:OSCE) عاون في أورباتمنظمة األمن وال أوال،

لكنها بدأت  ،نكي هي قدمية نوعا مامؤمتر لألمن والتعاون يف املتوسط وفق منوذج هلسإنشاء فكرة تعترب           
األوريب املنعقد يف باريس يف ديسمرب  –فخالل االجتماع الوزاري العريب  ،تتحدد أكثر بعد سقوط جدار برلني

أنه حان الوقت لتوسيع روح هلسنكي  Du Mikilis اعترب وزير اخلارجية اإليطايل جياين دي ميكليس 1989
 1990د عرض وزير اخلارجية اإلسباين نفس املقرتح اإليطايل يف سبتمرب . ولكن بع1للمتوسط والشرق األوسط

على الشركاء األوربيني الذين كان رد  فعلهم فاترا، وهو األمر الذي دفع بإيطاليا وإسبانيا إىل إدراج أفكارمها يف 
 .19902أكتوبر -بتمربمقرتح واحد عرض على مؤمتر األمن والتعاون يف أوربا الذي احتضنته باملا اإلسبانية بني س

 ما أمننه ال ميكن ألوربا أن تعترب نفسها يف أعلى فكرة حمورية و هي  اإلسبانية –الورقة اإليطالية تقوم          
أبعاد  دامت الفوارق اإلقتصادية والسكانية وعلى مستوى القيم تتعمق يف املتوسط، وحدد املؤمتر املقرتح وفق ثالثة

 :3(، وهي كالتايل*الث)عمال بسالل هلسنكي الث

                                                           
 .101،ص.مرجع سابق الذكر البعد املتوسطي لألمن اجلزائري، عبد النور بن عنرت،  1

2 Victor – Yves Ghebali, L’OSCE dans l’Europe post-communiste 1990-1996 : vers une identité 
européenne de sécurité, Bruxelles : Bruylant, 1996, P.137. 

 إىل املشاركة الدول دعا لذلك املتوسطي، األورويب واألمن األمن بني الوثيقة بالعالقة وأقر املتوسط، يف األمن مسائل والذي مت فيه مناقشة 1975مسار هلسنكي  *
 مع واحلوار االتصاالت وتعميق توسيع عن باحلديث ذلك أبعد من إىل .وذهب املتوسط نطقةم يف واالستقرار األمن ترقية هبدف الدول املتوسطية مع عالقتها تقوية

 األمن". وتدعيم املنطقة؛ يف املسلحة القوات ختفيض السلم؛ يف املسامهة" يف سبيل املتوسطية الدول
3 Ibid, PP. 138-139. 
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: هتدف إىل حتفيز مناخ وفاق عرب مدونة سلوك سياسية، بناء إجراءات ثقة عسكرية، تدابري السلة األمنية -
 نظام عدم انتشار األسلحة. –ويف وقت الحق  –مصاحلة 

قات اهلجرة : هتدف باألساس إىل تشجيع منو وتعاون اقتصادي أكثر وكذا إدارة مشرتكة لتدفالسلة اإلقتصادية -
 مشال.–جنوب 

 : تسعى على بعث حوار الثقافات و التوفيق بني القيم.السلة اإلنسانية -

 :1اإليطايل إىل عدة انتقادات، أمهها -تعرض املقرتح اإلسباين            

من غري الواقعي تكليف مؤمتر األمن والتعاون يف املتوسط مهمة معاجلة مشاكل املتوسط، الشرق األوسط  -
 اخلليج العريب يف الوقت نفسه.و 

التشكيك يف إمكانية تطبيق عملية هلسنكي، اليت صممت خصيصا ألوربا وحلاجيات معينة ختص عالقات  -
 غرب، على مثل هذا اإلقليم اجليوسياسي )املتوسط(.–شرق 

 –ة أساسا مؤمتر األمن والتعاون يف املتوسط يف أوربا كانت مهمته معاجلة مشاكل ذات صبغة إيديولوجي -
بينما املؤمتر املتوسطي فهو مكلف مبعاجلة فوارق  –صمم لتجاوز التقسيم املصطنع لقارة متجانسة ثقافيا 

اخلليج العريب  -لبنان، الصحراء الغربية –إقتصادية وثقافية حقيقية، مث أنه برز يف جو صراعي )صراعات قائمة 
 .الفضاء األوريبعملية هلسنكي النور يف ظل إستقرار ميز بينما رأت  اإلسرائيلي(، –،العراق، الصراع العريب 

 :2هناك مجلة من الدوافع واليت تفسر جزئيا سبب اعرتاض بعض الدول الغربية عليه             

اهلجرة املغاربية على أوربا والنمو السكاين اهلائل على الضفة اجلنوبية للمتوسط،فكانت احلاجة إلطار إقليمي  -
 كلة.ملواجهة املش

 نشاط احلركات اإلسالمية يف املغرب العريب وامتداداهتا األوربية عرب اجلاليات املغاربية. -

                                                           
1
 Ibid,PP. 138-137  . 

قربص، مالطا، رومانيا، يوغسالفيا، فرنسا، لوكسمبورغ، الربتغال، النرويج  اإليطايل يف صورة كل من : –قرتح اإلسباين هناك بعض الدول الغربية اليت وافقت على امل  2
على فكرة مؤمتر مريكية فإهنا اعرتضت واالحتاد السوفيايت سابقا، ولكن الواليات املتحدة األمريكية و بريطانيا و أملانيا اعرتضت عليه. فبالنسبة إىل الواليات املتحدة األ

 ؤمتر املتوسطي.حبري قد يعرض وجود أسطوهلا السادس يف املنطقة للخطر ويعوق املرونة العملياتية للحلف األطلسي، كما رفضت احتمال مشاركة ليبيا يف امل
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التنافس يف املتوسط بني الدول األوربية، ذلك أن إسبانيا وإيطاليا تريدان منافسة فرنسا على الدور الريادي  -
 يف حوض املتوسط*.

 قرار واختاذ منظمة، إىل املؤمتر بتحويل وذلك فت،ال تغيري عن أعلن 1994باجملر  بودابست مؤمتر يف
 االتصاالت تطوير قصد ،اجمللس داخل اخلرباء مستوى على رمسية غري اتصال جمموعة بوضع املتوسط، خيص

 شأنه من ما كل وتشجيع املشرتك، االهتمام ذات املواضيع حول واألفكار للمعلومات أفضل تبادل لتمكني
 من جمموعة قدمت وفيها ، 1995 منذ االتصال جمموعة لقاءات بدأت ذلك على وبناء . 1وترقيتها للثقة التأسيس

 عدة يف وتدعيمها الشريكة املتوسطية والدول أوربا يف والتعاون األمن منظمة بني احلوار لتعزيز واألفكار االقرتاحات
 الست املتوسطية بالدول املنظمة دول لقاء فرصة ريبتوف تسمح االتصال جمموعة مداوالت أن جماالت،كما

 هتم اليت واملواضيع املسائل عديد حول األفكار وتبادل واحلوار واحدة،للمناقشة طاولة حول احلوار يف الشريكة
 العسكرية النشاطات عن الكشف خالل من الثقة، لبناء مالئمة أجواء املتوسط،لتوفري ضفيت على الطرفني وتشغل

 املنظمة بني تعقد اليت االجتماعات يف احلوار جمال وتوسيع التسلح، وأنظمة العسكرية والقدرات املسلحة والقوات
 2.اإلنسانية االقتصادية، العسكرية، السياسية، القضايا لتشمل املتوسطني، وشركائها

 مع نشاطاهتم و اقرتاحاهتم أن اجلنوبية هو املتوسطية األطراف تفاعل علىلعل أهم ما ميكن تسجيله 
  نادرا إال مجاعية مطالب/باقرتاحات تقدموا وأن حيصل مل إذ ،(1منفردة ) املنظمة + معظمها يف كانت املنظمة

 .3املنظمة مع احملدودة عالقتهم عن دافعوا عندما بوداست قمةعلى غرار 
 
 
 

                                                           
1 Abela Elizabeth, « OSCE’s Mediterranean activities », in: Martin Ortega, The future of the 
Euro-Mediterranean Security dialogue, Paris: Institute for Security Studies-Western European 
Union, 2000, P. 07. 

بضغط أملاين( على فرنسا هي السباقة يف إطالق مبادرة متوسطية و إن كانت أضيق جغرافيا. فهذا التنافس ال مينع التنسيق بينها للحد من توجه أوربا شرقا ) *
أوربا  ملتوسط الذي هو أيضا البيئة الطبيعية لدول جنوب أوربا. وهذا ما يفسر رفض أملانيا لفكرة مؤمتر متوسطي خوفا من أن يكون ذلك على حسابحساب ا

 الشرقية اليت هي أولويتها القصوى ونفس األمر ينطبق على الواليات املتحدة األمريكية.
2
 .185،ص.المرجع السابق، عبد النور بن عنرت  

3
 Abela Elizabeth, Op.Cit., P.12. 
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اإلتفاقيات عاون يف غرب أوربا من خالل سلسلة عموما ميكن متييز املراحل اليت قطعتها منظمة األمن والت
 ، وهي كالتايل من حيث احملتوى:2014إىل غاية  1975ة منذ املوقع

 (مسائل متعلقة باألمن و التعاون في المتوسط) 1975أ.اتفاقية هلسنكي 
مؤمتر “عند هناية  1975يرى بعض املعلقني أن االتفاقية الدبلوماسية اليت مت توقيعها يف هلسنكي عام         

، يف ذلك احلني، أكرب إجناز لسياسة االنفراج يف العالقات بني الشرق كانت متثل” األمن والتعاون يف أوروبا
والغرب. وقد حضر املؤمتر ممثلون عن ثالث وثالثني دولة أوروبية )وكانت البانيا االستثناء الوحيد( فضاًل عن 

إىل ” تاميصك هلسنكي اخل“وقد ُقسِّمت االتفاقيات، اليت كانت تعرف أيضًا باسم  الواليات املتحدة وكندا. 
  ، حيث:ذات اهتمام مشرتك” سالت“أربعة جماالت أو 

 .مسائل األمن يف أوروبا والبحر األبيض املتوسط تضمنت السلة األوىل -
 .مسألة التعاون يف ميادين االقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والبيئة عاجلت السلة الثانية -
 .واملعلومات عرب أوروبالألفكار نسان والتعليم والتدفق احلر باألمور اإلنسانية وحقوق اإلاهتمت السلة الثالثة  -
على انعقاد مؤمترات مراجعة ملراقبة التقدم الذي يتم إحرازه يف هذه اجملاالت وملواصلة نصت السلة الرابعة  -

 التعاون متعدد األطراف. 
 :1و هنا تشري الدباجة على أن الدول األعضاء يعلنون نيتهم يف         

هوض بتنمية عالقات حسن اجلوار مع الدول املتوسطية غري املشاركة وذلك وفقا ألهداف ومبادئ ميثاق الن-
ملتعلقة بالعالقات اوإعالن األمم املتحدة اخلاص مببادئ القانون الدوليا  اليت تقوم عليها عالقاهتم، األمم املتحدة،

ء عالقاهتا بالدول املتوسطية وفقا لروح املبادئ املنصوص وبالتايل ويف هذا السياق إرسا الودية والتعاون بني الدول،
 .التوجيهية للعالقة بني الدول األعضاء عليها باإلعالن املتعلق باملبادئ

السعي عن طريق مواصلة عالقاهتا بالدول املتوسطية غري املشاركة يف زيادة الثقة املتبادلة من أجل دعم األمن  -
 .مبنطقة املتوسط ككل واإلستقرار

تشجيع مبعية الدول املتوسطية غري املشاركة لتنمية التعاون املثمر بالنسبة للطرفني وذلك يف خمتلف جماالت  -
على أساس الوعي املشرتك بضرورة توفر  خاصة من خالل توسيع نطاق التبادالت التجارية، اإلقتصادي، النشاط

                                                           
1 Organization for Security and Co-operation in Europe , « Conference on Security and 
Cooperation in Europe FINAL ACT », HELSINKI 1975, P.03,date de consultation :12/04/2018, sur 
le lien suivant : www.osce.org/helsinki-final-act?download=true 
 

http://www.osce.org/helsinki-final-act?download=true
http://www.osce.org/helsinki-final-act?download=true
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والتفاوت يف مستويات التنمية اإلقتصادية  ادية املتبادلة،واملصاحل اإلقتص يف العالقات التجارية، اإلستقرار والتقدم
 .اإلقتصادي ورفاهيتهم وبالتايل النهوض بتقدمهم

 ملنظمة، ويف نفس الوقت أخذ أهدافاإلسهام يف تنمية متنوعة إلقتصادات البلدان املتوسطية غري العضوة يف ا -
 صناعة والعلوم والتكنولوجيا،وذلكخاصة يف قطاعات ال الوطنية اخلاصة هبا بعني اإلعتبار، والتعاون معهم التنمية

 لتحقيق إستغالل أفضل ملواردهم وهكذا تكون قد دعمت تنمية إقتصادية أكثر تناغما؛ يف سعيهم
التكثيف من جهودها وتعاوهنا، على أساس ثنائي ومتعدد األطراف مع الدول املتوسطية غري العضوة، املوجهة  -

وذلك عن طريق تدابري مالئمة  اصة احملافظة على املوارد البيولوجية والتوازن البيئي للبحر،خ املتوسط، لتحسني بيئة
ويف ظل الوضع الراهن، جيب التعاون من خالل  ولبلوغ تلك الغاية، والسيطرة على التلوث؛ تتضمن الوقاية

 .يف إطار برناجماألمم املتحدة للبيئة منظمات دولية خمتصة وخاصة
 .إلتصال والتعاون مع الدول املتوسطية غري العضوة يف جماالت أخرى ذات صلةدعم مواصلة ا -

( وأوتاوا 1983 – 1980( ومدريد )1977جرت اجتماعات الحقة يف بلغراد )يف حقيقة األمر لقد          
ات (، الذي انعقد خصيصًا الستعراض ما مت إحرازه من تقدم يف جمال حقوق اإلنسان. ومل تكن االتفاق1985)

وتعرف االتفاقات الدولية اليت ال تكون  ،معاهدة هبذا املعىن، بل كانت اتفاقات تعهدت مجيع األطراف بتنفيذها
وكانت اتفاقات هلسنكي مثااًل واضحًا على هذا النوع، ألهنا   ،”االتفاقيات الدولية غري امللزمة“قانونًا باسم 

 يا وليس وثيقة ملزمة قانونياً. كانت من الناحية الرمسية تصرحياً سياسياً عن النوا
النهاية الرمسية للحرب العاملية الثانية، مبعىن أن احلدود  1975 أوت 1يعترب تاريخ  و انطالقا مما سبق         

عرتاف هبا من قبل مجيع السياسية واإلقليمية ألوروبا )مبا يف ذلك احلدود اليت تفصل بني األملانيتني( قد مت اال
مقابل االعرتاف بسيطرة االحتاد السوفيايت على أوروبا الشرقية، جنح الغرب يف وضع حقوق  حيث يفاألطراف. 

اإلنسان )السلة الثالثة( بشكل ثابت على أجندات العالقات بني الشرق والغرب إىل جانب االهتمامات املتعلقة 
 نادمة عليه.  -فيما بعد –روسيا وهو ما أصبحت  بالتجارة واألمن،
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زيادة العالقات االقتصادية والتقنية والثقافية بني  على غرار ،وتضمنت االتفاقات مسائل أخرى            
 وحتديد وتبادل اإلعالن املسبق للمراقبني يف العمليات العسكرية ذات النطاق الواسع من قبل اجلانبني، الكتلتني،

 .1تنفيذ يف مجيع أقسام الصك اخلتاميوأحكاماَ بشأن محاية البيئة وتشكيل مجاعات مراقبة لإلشراف على ال
أكثر انقيادًا لنصوص السلة الثالثة املتعلقة  روسياأصبحت  1985بعد تدشني مبدأ غورباتشوف يف          

ويف  ،1989وقد تعززت العملية جراء الثورة يف أوروبا الوسطى والشرقية يف ، بالقضايا اإلنسانية وحقوق اإلنسان
اخلاص باملتابعة متت املوافقة باإلمجاع على أفكار الدميقراطية متعددة األحزاب  1990اجتماع كوبنهاجن لعام 

والتعددية السياسية ومحاية األقليات والقضاء املستقل من قبل مجيع األطراف بوصفها مبادئ توجيهية للسلوك 
دبلوماسية هامة سامهت  السياسي. وهكذا رغم افتقار اتفاقات هلسنكي للهيكل التنظيمي الرمسي فقد كانت أداة

 حلف مشال األطلسيع يويف إجياد هندسة أمنية جديدة الحقًا تتضمن توس ،يف هناية التمحور الثنائي يف أوروبا
 شرقاً والشراكة مع روسيا يف تدابري السالم.

 ،أوروبارت مبادئ تدعو إىل تأسيس عالقات جديدة يف صد   املالحظ على بنود اإلتفاقية بشكل عام أهنا        
قائمة على املساواة يف السيادة، واحرتام حقوق السيادة الوطنية لكل دولة، وحصانة حدودها ووحدة أراضيها 
وسالمتها، وحل اخلالفات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، 

لتفكري واملعتقدات، واملساواة بني الدول وحق الشعوب واحرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية مبا فيها حرية ا
يف تقرير مصريها، وترسيخ مظاهر التعاون بني الدول وتنفيذ االلتزامات والتعهدات الدولية مبا ينسجم مع ميثاق 

على أن يتحول التوتر العسكري إىل عالقات تعاون كما أهنا أبدت حرصا   .األمم املتحدة وأحكام القانون الدويل
 .كرية تستهدف تدعيم الثقة العسكرية بني الدول األوروبيةعس

                                                           
لالتفاق بلهفة االحتاد السوفيايت على إضفاء الشرعية على هيمنته على أوروبا الشرقية وتصميم الغرب على انتزاع مثن ذلك. ففي حني قد اتسم الشكل اإلمجايل ل   1

أ السابع( سان )املبدأن االحتاد السوفيايت أكد على مبدأ عدم التدخل )املبدأ السادس( بوصفه جوهر االتفاق، فقد كان الغرب يركز بشكل متواصل على حقوق اإلن
ي حكومة أو مجاعة بوصفه لب املوضوع. وقد دارت مناظرات ما بعد هلسنكي إىل حد بعيد حول هاتني القضيتني: كان االحتاد السوفيايت يشدد على أنه ال حيق أل

 يشكل عقبة أمام مراقبة احرتام حقوق اإلنسان أجنبية أو أفراد أجانب التدخل يف جماالت واليته القضائية السيادية وكان الغرب يؤكد على أن مبدأ عدم التدخل ال
 للمزيد أنظر يف:ضمن النطاق السوفيايت.

Organization for Security and Co-operation in Europe , « Conference on Security and Cooperation 
in Europe FINAL ACT », HELSINKI 1975, P.03,date de consultation :12/04/2018, sur le lien 
suivant : www.osce.org/helsinki-final-act?download=true 

 

http://www.osce.org/helsinki-final-act?download=true
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الربط بني أمن أوروبا واألمن الدويل وأمن منطقة البحر هم ما أشارت إليه الوثيقة هو ذلك أرمبا يبدو          
وريب و هي تشكل البداية احلقيقية للتصور األ ،املتوسط، وأن تكون املفاوضات وسيلة لتسوية اخلالفات بني الدول

 لألمن يف املتوسط.
 (مبادئ توجيهية للمستقبل) 1990ميثاق باريس من أجل أوروبا جديدة  ب.

الذي دار حول Palma de Mallorca  ”اباملا دي ميورك“بتقرير إجتماع  د امليثاق يف بدايته ترحيبهجد          
فيما خيص إجياد حلول عادلة ه جهودتكثيف  جانب تأكيد توجهه حنو إىل .املتوسط وندعم النتائج املنبثقة منه

كما   .من خالل الوسائل السلمية، للمشاكل احليوية العالقة وذلك بإحرتام مبادئ إتفاقية هيلسنكي ودائمة وجمدية
أن التغريات السياسية اجلوهرية اليت طرأت على أوروبا كان هلا إنعكاس إجيايب على يغفل أيضا االشارة إىل أن  مل

 . 1منطقة املتوسط
 (تحديات التغيير) 1992هيلسنكي  ،وثيقة مؤتمر األمن والتعاون بأوروبا .ج

وجماالت أخرى  ،التنمية اإلقتصادية و حىتاالجتاهات الدميغرافية  وكالبيئة جديدة  حماور  ضمنت الوثيقةت         
ون بأوروبا والدول املتوسطية بالتعاون الثنائي واملتعدد األطراف بني الدول األعضاء يف منظمة األمن والتعا متعلقة

العام ملبادئ التعاون مبنطقة املتوسط كما هو منصوص عليه بإتفاقية هيلسنكي  عاكسا بذلك اإلطار غري األعضاء،
وثيقة تتضمن تعهدات ملزمة مل تصدر عنها الندوة  أنكما ملؤمتر األمن والتعاون بأوروبا.   والوثائق األخرى التابعة
 سوف تعمل الدول املشاركة إىل ان  من جهة أخرى أشار .2والتعاون بأوروبا  منظمة األمنللدول غري األعضاء يف

مستويات  ختفيضىل حفظ السالم او إالتفاوض على تدابري ملموسة ترمى من واالستقرار من خالل على تعزيز األ
الفردية داخل اوروبا وخارجها. القوات املسلحة اىل احلد االدىن مبا يتناسب مع االحتياجات االمنية املشروعة او 

 اختاذ ،حسب االقتضاء ،كما جيوز هلا  ،وقد تستتبع هذه التدابري اجلديدة بتخفيضات القوات املسلحة التقليدية
 .يتدابري ذات طابع اقليم

 

                                                           
1 Organization for Security and Co-operation in Europe, « Charte de Paris pour une Nouvelle 
Europe »,  21 novembre 1990,date de consultation :15/03/2018, disponible sur le lien suivant: 
http://www.osce.org/fr/mc/39517 
2 Organization for Security and Co-operation in Europe, « CSCE HELSINKI Document 1992 
the Challenges of Change », 9 - 10 July 1992, date de consultation :15/03/2018, disponible sur le lien 
suivant: www.osce.org/mc/39530?download=true 

http://www.osce.org/fr/mc/39517
http://www.osce.org/mc/39530?download=true
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 .1994مارس  3براغ، ،اللجنة الخامسة والعشرون لكبار المسؤولين  د.
مصر  ،غري الدول األعضاء )اجلزائرطالب مخس دول متوسطية من على م يف هذه القمة إطلعت املنظمة      

تشارك مبادئ وأهداف منظمة األمن والتعاون بأوروبا من أجل شراكة مت إعتبارها تونس( واليت  ،املغرب ،إسرائيل،
ظمة الوزاري التابع ملن ضور إجتماعات اجمللسحل بصفة منتظمة، ومتت دعوهتاوثيقة وهيكلية مع أنشطة املنظمة؛ 

سيكون و  القرارات، تشارك يف إعداد واملصادقة على لكنها لن  ،األمن والتعاون بأوروبا وإىل مؤمترات املراجعة
دعوهتا إىل حضور  كما تقرر  .بإستطاعتها تقدمي إسهامات فيما يتعلق باملسائل املتصلة باألمن والتعاون باملتوسط

هيكلة حول  وذلك من أجل تسهيل حوار أكثر بأوروبا، إجتماعات منتظمة مع ترويكا منظمة األمن والتعاون
 كما ميكن.1التطورات داخل املنظمة وتوضيح املسائل املتعلقة باملصاحل املشرتكة واليت من املمكن أن تطور ُقدما

 وات وإجتماعات خمصصة أخرى متعلقةدعوهتا على أساس قضايا منفردة، إىل حضور ندحسب املنظمة أيضا 
 يع الوثائق الرمسية ملنظمة األمنمن احلصول على مج، إىل جانب متكينها مصلحة خاصة ا فيهامبواضيع تكون هل

 .ومبساعدة األمني العام ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا والتعاون بأوروبا، وذلك حتت مسؤولية الرئيس املباشر
 ة حقيقية في حقبة جديدةنحو شراك 1994:وثيقة منظمة األمن والتعاون بأوروبا المنعقد ببودابست ه.

على مستوى اخلرباء، مفتوحة وغري رمسية يف  حداث جمموعة إتصال،ستإأهم ما نتج عن هذه الوثيقة هو        
بصفة دورية إلجراء حوار مع تلك الدول املتوسطية غري العضوة  ستجتمع تلك اجملموعة ،إطار اجمللس الدائم بفيينا

 .وتوليد األفكار ل املصاحل املتبادلةمن أجل تسهيل تبادل املعلومات حو 
 .2إعالن قمة لشبونة1996:  وثيقة لشبونة و.

ا املتوسطيني همواصلة تطوير احلوار مع شركائ رمبا أهم ما تنص عليه الوثيقة هو جتديد املنظمة عزمها على        
 اإلستقرار مبنطقة مهما لتحقيقوالتعاون باملتوسط أمرا  تعزيز األمن اعترب ويف هذا السياق، ،من أجل التعاون

 شركاء املتوسطيني من أجلأظهره ال باإلهتمام املتواصل الذي إىل جانب ترحيبها ،منظمة األمن والتعاون بأوروبا
 .وبتعميق احلوار والتعاون معهم التعاون

                                                           
1
 Organization for Security and Co-operation in Europe, «  BUDAPEST Document 1994 Towards 

a genuine Partnership in a new era », 21 Décembre 1994, date de consultation :15/03/2018, disponible 
sur le lien suivant:https://www.osce.org/mc/39554?download=true 
2
 Organization for Security and Co-operation in Europe, « Document de Lisbonne 1996 », 3 

décembre 1996, date de consultation :15/03/2018, disponible sur le lien suivant: 
www.osce.org/fr/mc/39540?download=true 

https://www.osce.org/mc/39554?download=true
http://www.osce.org/fr/mc/39540?download=true
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ادمة، منوذج يقوم جياد منوذج لألمن األوريب من أجل الفرتة القال يبدو من خالل الوثيقة أن هناك سعيا        
هذا االلتزام اجلديد هو  و مجيع الدول على قدم املساواة. و لكنخطوط فاصلة  متيزهمشرتك  أميناقامة جمال  على

انتهاكات حقوق  مبثابة ردة فعل اجتاه حدة التحديات املفروضة على املنظمة من الداخل / اخلارج يف صورة 
 .ديدات االرهاب واجلرمية املنظمةهت خدرات وامل ىل جانبإ، االنسان والتوترات االثنية 

 :1التايل النحو للنموذج األمين املقرتح على ساسيةاأل ميكن تلخيص العناصر      
 العضو الدولة مع التشاور اوروبا، إىل جانب يف والتعاون االمن منظمة التزامات تنفيذ تعزيز: المشترك االلتزام -

 اخرى. دولة أي ضد القوة باستخدام هتدد اليت الدول دعم بعدم تعهدت نأ و للتهديد منهاأ اليت يتعرض
جل تعزيز أولكن ليس من  ،منيةأترتيبات  الدخول يف كيد احرتام حق الدول يفأ: لتمنيةأتوقيع اتفاقيات  -
لية عليا عن ن يكون التجمع مسؤو أو منظمة ميكن أدولة  أليال جيوز  كما أنه ،خرىأمن على حساب دول األ
 .من والتعاون ىف اوروبامنطقة منظمة األ سلم واالستقرار يفال
مبوافقة الدولة  ،ا وفقا للقانون الدويلاوروب من والتعاون يففقط على اقليم دولة من منظمة األ :القوات االجنبية -

 و قرار صادر عن جملس االمن.أاملضيفة 
 يمن الفردوتتعلق األ ،ميكن التنبؤ هبا لعام واليتمنية ذات الطابع اجيب اختاذ كافة التدابري األ الشفافية: -

 ي.واجلماع
 العسكرية القدرات اجلماعي، وتكون هذه منلأل املشروعة االحتياجات يف مستويات فقط :العسكرية القدرات-

 .الوطنية الدميقراطية االجراءات اساس على
 مناأل ومنظمة ،التعاونية و العالقات يميواالقل الثنائي التعاون تشجيع هو ذلك من واهلدف: التعاون تعزيز -

 ميثاق تنفيذ تتابع كما ،االقليمية العمليات لدعم واالمن الثقة بناء تدابري تنشأ نأ ميكن اوروبايف  والتعاون
 للدبلوماسية الوقائية. االقليمية املستديرة املائدة اجتماعات استخدام ودعم اوروبا يف االستقرار

 وجامعة شاملة منظمة" املتحدة االمم ميثاق من الثامن الفصل مبوجب اقليميا ترتيبا هابوصف :المتحدة االمم -
 والتكامل التعاون تعزز نأ ميكن وروباأ يف والتعاون مناأل منظمةأما  ،"منطقتها يف والتعاون القرارات واختاذ للتشاور

 لةاملسأ حتيل أن املشاركة للدول ميكن التاحلا بعض ويف. طلسيةاأل وعرب وروبيةاأل واملؤسسات املنظمات بني فيما
 .وروباأ يف والتعاون مناأل منظمة سمبإ الدويل مناأل جملس ىلإ

                                                           
1 Canadian Mennonite University, « OSCE Comprehensive Security Highlighted By LISBON 
SUMMIT », Peace Research, Vol. 29, No. 2 ,May 1997, PP.60-62. 
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 مع التعاملبخاصة ما تعلق اوروبا  يف والتعاون األمن ملنظمة وجهت  كثرية املالحظ هو وجود انتقادات        
 1989 واجهت طول الفرتة قبل أوروبا أن مفادها طةبسي حقيقة االعتبار بعني تأخذ لكوهنا ال خريةاأل الصراعات
 الدويل و اجملتمع. واحدة دولة داخل حدثت صراعاتال معظم احلني ذلك منذ أنه حني يف الدول، بني مواجهات
 الظاهرة قادرة على التكيف مع هذه تعد ملاوروبا  يف والتعاون األمن منظمة ذلك فب مبا القائمة مبؤسساته

 1992 عام يف هلسنكي قمة يف درسا ميكن القول أن منظمة األمن و التعاون يف أوربا تعلمت وهلذا. 1اجلديدة
 جناحها. أثبتت الوقائية، واليت  بالدبلوماسية يتعلق فيما سيما ال ،جديدة آليات و هياكل تأانش عندما

 تصعب بكثري اذا كانأون على اراضيها سيك اليت تدور صراعات ونزاعاتعلى سياسات البلدان  التأثريإن        
مؤمتر  الشؤون الداخلية. وقد ثبت يف يفالتدخل عدم  أتطبيق مبد يف ةمرن تليس وروباأ يف والتعاون األمن منظمة

 جمال البعد االنساين "االلتزامات الىت قطعت يف أن 1991خريف عام  الذى عقد يف نساينموسكو للبعد اإل
ال تقتصر على الشؤون الداخلية للدول  يهالدول املشاركة و  مجيعبشكل مباشر  وروبا هتمأ من والتعاون يفملؤمتر األ

عدم  مبدأال يزال اليت مم املتحدة األ إىل جانب ،اوروبا يف والتعاون األمن منظمةختتلف عن  ، كما اهنااملعنية
الكثري من البلدان  الة ضد انتهاكات حقوق االنسان يفالشؤون الداخلية عائقا خطريا امام خطوات فع التدخل يف

 الصني. وخاصة يف ،االوروبية
 حيث كان اإلستثناء ،لياتآ وجدت عدةراء ستخدام اآللتغلب على مشاكل اساءة او من أجل ا           

عام  الثاينمث  ،لية املعنية باالنشطة العسكرية غري العاديةاآل لية عمل فيينا، وهيآهو  1990عام  ول يفاأل
 عندما عقد ما الثالث فيتمثل يف ألية برلني حلاالت الطوارئ.أ، "موسكو" لية البعد االنساينآيف و املتمثلة  1991

اإلنتهاكات حاالت  ات املناسبة دون موافقة الدولة يفتقرر اختاذ االجراء 1992 يف براغ عامجملس الوزراء 
عندما  1992 ، ومت تطبيقها يفاوروبا يف مؤمتر االمن والتعاون اإللتزامات املوكلة إىلدون تصحيح انتهاك الواضحة 

يات اخرى كثرية تنص على آلمن هو جزء مجيع اجتماعات املؤمتر. ما سبق ذكره مت تعليق مشاركة يوغسالفيا يف 
ما يسمى توفر عنصر اإلمجاع، أو دون اشرتاط ، اجراءات تنفيذية مثل عقد اجتماع او ايفاد البعثة اختاذامكانية 

 .1992 اعتمدت يف اليتو  وفيقتوجه اجراءات الت
 
 

                                                           
1 Zdeněk Matějka, « OSCE and its impact on state policies », Perspectives, No. 6/7,1996, P.102. 
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 1999أوروبي، إسطنبول  ميثاق منظمة األمن و التعاون بأوروبا من أجل أمن .ح
اإلرتباط املتبادل بني أمن منطقة منظمة االمن والتعاون بأوروبا وأمن الشركاء من جدد امليثاق تركيزه على        

و هم اجلزائر ، املتوسطيني هبشركائ هويلة املدى اليت جتمعنطالباخلصوص إىل العالقات  وهنا أشار أجل التعاون، 
من  هابدعم عمل املنظمة من قبل شركائ باإلشراك املتزايد و و اإلعرتافواألردن واملغرب وتونس.  ومصر وإسرائيل

 .1أجل التعاون
 :العمل مع منظمات أخرى في إطار التعاون األمني : 2001إعالن بوخارست الوزاري  .ط

دائرة احلوار مع شركاء من خارج منطقة منظمة األمن والتعاون بأوروبا،كالشركاء أهم نقطة هي توسيع        
هلا  والدول اليت ،املتوسطيني من أجل التعاون ومنظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية واإلحتاد اإلفريقي

تبادل املمارسات اجليدة والدروس املكتسبة من وذلك ل ،وروباأ يف والتعاون األمن منظمةحدود متامخة ملنطقة 
 وروبا.أ يف والتعاون األمن منظمةيف مكافحة اإلرهاب من أجل تنفيذها داخل منطقة  اجلهود املبذولة

إستراتيجية منظمة األمن والتعاون بأوروبا في مجابهة :  2003المجلس الوزاري المنعقد بماستريخت  .ي
 تشري هذه اإلسرتاتيجية إىل حمورين رئيسيني:والعشرين  القرن الواحدتهديدات األمن واإلستقرار في 

تنامي أمهية التهديدات الناشئة باملناطق املتامخة ملنظمة  حيث أن:  إستجابة منظمة األمن والتعاون بأوروبا -1
من أجل التعاون من  تعاوهنا مع شركائها املتوسطيني واآلسيوينيإىل تركيز  املنظمةب يدفعاألمن والتعاون بأوروبا، 

  .وكخطوة أوىل جتاه حوار موسع ،معه وتنسيق العمل خالل حتديد نقاط اإلهتمام واملشاغل املشرتكة
إحدى الطرق يف التعامل مع  حسب املنظمة فإن، مجابهة تهديدات معينة ذات طبيعة سياسية عسكرية -2

تعميم املبادئ واملعايري  يف حبث إمكانياتتتمثل با األمن والتعاون بأورو  األخطار املتأتية من خارج منطقة منظمة
 املنظمة على وجه اخلصوص والتدابري ذات الصلة بالوثائق السياسية العسكرية للمنظمة على املناطق اجملاورة. وهتتم

 ويف املساعي ،ل املعلومات احلاليةمن عمليات تباد بتشجيع شركائها من أجل التعاون على املشاركة يف عدد
فاملالحظ هنا هو وجود حماولة إلجياد منوذج       رى اليت تندرج ضمن تدابري املنظمة املتعلقة ببناء الثقة واألمن.األخ

 هتديدات ذات طبيعة صلبة دون غريها. ىل جانب الرتكيز علىإو فرضه على الشركاء، 

                                                           
1
 Organization for Security and Co-operation in Europe, « ISTANBUL DOCUMENT 1999 », 

consultation date: 12/02/2018, available in: www.osce.org/mc/39569?download=true 

 

http://www.osce.org/mc/39569?download=true
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ن أجل التعاون لمنظمة اإلعالن الوزاري المتعلق بالشركاء م: 2007المجلس الوزاري المنعقد بمدريد  .ك
 األمن والتعاون بأوروبا

وثيقة هيلسنكي لسنة  و 1975 على إتفاقية هيلسنكي لسنة اإلعتماد د اإلعالن على ضرورةشد             
وإسرتاتيجية منظمة األمن والتعاون  1999ميثاق األمن األورويب لسنة  و 1994ووثيقة بودابست لسنة 1992
 .دات األمن واإلستقرار يف القرن الواحد والعشرينجماهبة هتدي علىبأوروبا 

أمن منطقة منظمة ، جدد هذا اإلعالن تركيزه على أن 2010نحو امن مشترك  إعالن أستانا التذكاري: .ل
 .وآسيا والتعاون بأوروبا مرتبط إرتباطا وثيقا بأمن املناطق املتامخة له، خاصة املتوسط األمن

المجلس الوزاري المنعقد ببازل  شركاء المتوسطيين، المصادق عليه خاللاإلعالن حول التعاون مع ال م.
 .2014سنة 

 طوير احلواروتبعا للحاجة ملزيد تعزيز وت مة،ترابط وقيمة الشراكة املتوسطية للمنظيؤكد هذا اإلعالن على        
 خدرات واجلرمية املنظمة وغسيلاملشروع يف امل غري احلايل من أجل جماهبة التحديات املشرتكة كاإلرهاب واالجتار

 األموال واإلجتار بالبشر واهلجرة غري الشرعية واملساواة بني النوعني االجتماعيني وأمن الطاقة والبيئة واألمن ومسائل
 .أخرى متسقة مع مقاربة املنظمة الشاملة لألمن

المجلس  ليه خاللالمصادق ع مع الشركاء المتوسطيين، نطاق التعاون يوضح: 02جدول رقم:        
 :2014الوزاري المنعقد ببازل سنة 

 :العسكري  –أ.البعد السياسي 
 مشاريع التعاون المحور

 السلوك قواعد مدونة
 

 

 

 

 

 الخاصة بأوروبا االمن والتعاون لمنظمة السلوك قواعد مدونة بشأن إقليمي مؤتمر -
 المتوسط األبيض البحر منطقة لألمن في والعسكرية السياسية باألبعاد

 1101386: عدد املشاريع:  -
 القطاع إدارة حوكمة مثلت .مبالطا2013  سبتمرب13  إىل11  من احلدث هذا انعقد -

 والتعاون منظمة األمن مؤمتر نقاش حمور الدميقراطية اجملتمعات املسلحة يف القوات ودور األمين
 لألمن والذي والعسكرية السياسية باجلوانب املتعلقة قواعد السلوك مدونة دارحول الذي بأوروبا

 .أيام ثالثة دام
 اخلارجية وزارات عن املمثلني املسلحة و كبار اتالقو  من املسؤولني كبار املؤمتر هذا ضم -

 من دولة21  من الربملانات الوطنية عن وممثلني واألكادمييني العربية جامعة الدول إىل إضافة
 العاملني وحقوق األمن قطاع وإصالح اإلنساين الدويل اإلقليمية للقانون اخلربات تبادل أجل
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 للحدود العابرة التهديدات
 عامة بصفة

 

 

 مكافحة اإلرهاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمن قوات ىعل الربملانية والرقابة بالقوات املسلحة
 
 تبادل خالل من األبيض املتوسط البحر منطقة يف للحدود العابرة الناشئة التهديدات معاجلة -

 .والتعاون املعلومات
 املاحنني. قبل من دعمها يتم حىت املسألة تطوير مواصلة على العمل -

  
 حوض يف اإلرهاب التعاون لمكافحة تعزيز حول اإلقليمية شبه الخبراء عمل ورشة - 

 االرهاب. ضد العالمية القانونية الصكوك تنفيذ في حين المتوسط األبيض البحر
 1101242 عدد املشاريع:  -
 وسامهت 2013سبتمرب 18  إىل17  من مباالقا احلدث هذا ، و انعقد2013  يف أجنز -

 لشبكاتوا اإلرهابيني بشأن املعلومات جمال تبادل يف والتعاون احلوار زيادة يف العمل ورشة
 القوة اإلرهاب ونقاط مكافحة جمال يف املمارسات وأفضل اخلربات خالهلا تقاسم ومت اإلرهابية،
 واهلياكل واآلليات اجلنائية، القانونية للعدالة بألنظمة يتعلق فيما القدرات بناء يف والضعف
 اإلرهاب. ملكافحة الضرورية

 أجل من اخلطف جرائم ملكافحة إرهاب ةاإلقليمي املتوسط األبيض االبحر خرباء عمل ورشة -
 : األورويب التعاون و األمن منظمة و واجلرمية باملخدرا املتحدة املعين األمم ملكتب التابعة الفدية

 اإلرهاب: لمكافحة الدولي القانوني اإلطار تنفيذ تعزيز -
 1101494 عدد املشاريع:

 مكتب و بأوروبا من والتعاوناأل منظمة طرف من احلدث هذا تنظيم ،مت 2013يف  أجنز -
 .2014 سبتمرب17  إىل16  من مالطا بفاليتا، باملخدرات واجلرمية املعين املتحدة األمم
 التعاون وتعزيز اجليدة، املعلومات واملمارسات تبادل هو العمل ورشة من األساسي اهلدف كان
يف  املنطقة، يف ينياإلرهاب قبل من ترتكب اليت اخلطف وإحباط عمليات منع تفعيل أجل من

 اإلرهاب ملكافحة الرامية الصلة ذات العاملية اآلليات تنفيذ حني
 يف الوارد التفويض كيفية وضع حول واملقرتحات املبادرات من عدد اخلرباء ناقش كما-

 رقم القرار سيما وال األمن، جملس قرارات مع جنب جنبا إىل التنفيذ موضع العاملية الصكوك
 .الفدية من أجل االختطاف قضايا ملعاجلة األساس توفري ىل جانبإ 2014يف  2133

 الدول لصاحل إرهابية اإلنرتن ألغراض استخدام مواجهة يف اإللكرتوين التعليم وحدة تطوير - 
 2017-2015املمتدة من  الفرتة خالل ها وشركاء بأوروبا األمن والتعاون منظمة يف املشاركة

 لإلنرتنت استخدام اإلرهابيني مبكافحة الصلة األكثر اجلوانب مالتعلي مشروع و هو ما سيوفر
 اإلرهابية األعمال وتنظيم األموال، وحتويل ومجع أعضاء جدد وتدريبية والتطرف التوظيف مثل

 قبل من يتم دعمها حىت املسألة تطوير مواصلة على العمل. اإلرهايب العنف والتحريض على
 املاحنني.
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 وتدريب الحدودي االمن
 الشرطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 غير االتجار مكافحة
 المخدرات في المشروع

 

 

 

 باألسلحة االتجار مكافحة

 
 انعكاسات لمواجهة من الجهوزية للترفيع للدول الذاتي التقييم ةتطويرأدا حول ندوة* 

 .عبر الحدود واألزمات آثارالكوارث
 1101344 عدد املشاريع: -
 التقييم أداة نشر فيها مت2013جوان  14-13 من فيينا يف الندوة عقدت 2013 أجنز يف -

 .يةالفرنس باللغة متوفرأيضا وهو2013  نوفمرب 25يف  كتيب يف الذايت
 منطقة في الحدود اإلجرامية عبر األنشطة ومكافحة الحدود أمن حول عمل ورشة* 

 .المتوسط األبيض البحر
 1101536عدد املشاريع:  -
 .املاحنني قبل من دعمها يتم حىت املسألة تطوير مواصلة على العمل -
 العامة املفاتيح دليل ICAO الدويل املدين الطريان منظمة حول التوعية لنشر تدريبية ندوة -

PKD 
 .املاحنني قبل من دعمها يتم حىت املسألة تطوير مواصلة على العمل -
 .البحرية البيئة يف للحدود العابرة اخلطرية احلوادث إثر على السريع التدخل -
 .املاحنني قبل من دعمها يتم حىت املسألة تطوير مواصلة على العمل -
 

 غير المشروعة بالمخدرات االتجار حةمكاف حول جزائريين أمنيين * تدريب
 1101354 عدد املشاريع:  -
 جزائري ضابط12 من جملموعة خمتارة أسبوعني ملدة تدريبية دورة برجمة يف املشروع متثل -

 توفري إىل املشروع يهدف كما. املخدرات هتريب معنية مبكافحة عملياتية إدارات يف يعملون
 البحث عمليات املهين لتنفيذ املستوى لتعزيز التخطيط توأدوا مهارات وتطوير معرفة متقدمة

 .النقل وسائل من وغريها والعربات املطارات السكنية وحمطات املباين ذلك يف مبا املخدرات عن
 قبل املاحنني. من دعمها يتم حىت املسألة تطوير مواصلة على العمل

 
 أدوات حول المتحدة مة األممومنظ بأوروبا والتعاون األمن منظمة مؤتمر في * المشاركة

 الحقة. إقليمية عمل ورشة المشروعة غير واألسلحة الخفيفة الصغيرة األسلحة تعقب
 1101268عدد املشاريع:  -
 والتعاون األمن منظمة على مستوى النطاق مؤمترواسع فعاليات انعقاد مت: قائمة عمل ورشة -

 عمل ورشة انتظمت كما2013  ماي23-22 يف يف فييانا األسلحة تعقب حول بأوروبا
 ماي13-12 يف اسطنبول، تركيا يف وطاجيكستان وقريغيزستان كازاخستان من خاصة بكل

2014. 
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 لمراقبة فعال نظام حول عناصر التونسية الدولة لفائدة الوطني المستوى على * تدريب 
 لة.المحمو  الجوي الدفاع منظومات ذلك في والخفيفة بما الصغيرة األسلحة تصدير

 1101509عدد املشاريع:  -
 واخلفيفة الصغرية األسلحة بشأن الوطين املستوى على مستديرة مائدة: قائمة عمل ورشة -

 .اجملال هذا يف تونس حاجيات لتقييم2014  أكتوبر 21-20 يومي تونس يف متت
 عنز  لشؤون المتحدة األمم ومكتب بأوروبا والتعاون األمن لمنظمة إقليمية عمل ورشة* 

 /1540  عدد األمن مجلس قرار بتنفيذ المتعلقة اإلجراءات حول السالح
 .المتوسط األبيض البحر لمنطقة2004

 .املاحنني قبل من دعمها يتم حىت املسألة تطوير مواصلة على العمل -
 

"، منظمة األمن موضوعالب وثائق والمعطيات المتصلةمجموعة تأليفية لل -الشراكة المتوسطية من أجل التعاون لمنظمة األمن والتعاون بأوروبا "المصدر: 
 : ، على الرابط التايل22/05/2017و التعاون يف أوربا، تارخ اإلطالع : 

 :www.osce.org/ar/partners-for-cooperation/77952?download=true 

 :1ب.البعد اإلنساني
 مشاريع التعاون مسائل التعاون

 
 الديمقراطية بناء

 
 
 

 

:  اإلنسان وحقوق املؤسسات الدميقراطية ومكتب بأوروبا والتعاون األمن منظمة برنامج -
بأوروبا،  والتعاون األمن ملنظمة املتوسطيني وبالشركاء الدميقراطية بتونس اهلياكل ومتتني تعزيز

 I-II املرحلة
 1300609 : عدد البرامج

 .مشارك806  منها استفاد2012  سنة منذ نشاطا52  تنفيذ مت: قائمة عمل ورشة -
 :الثانية المرحلة أهداف -
 السياسية األحزاب احملل يون وممثلوا واخلرباء واملشرعون والسياسات القرار .صانعوا1

 واألوساطا غرياحلكومية نظماتوامل الفكر مؤسسات)املدين  واجملتمع الدورية والوكاالت
 .بأوروبا والتعاون األمن ملنظمة التابعة الشريكة املتوسطية من الدول( ألكادميية

 االنتخابات تنظيم يف مشاركة أخرى رمسية وهيئات الوطنية االنتخابات إدارة عن . ممثلون2
 الدول من حزاباأل عن املستقلني املراقبني جمموعات ذلك يف مبا املدين اجملتمع ومنظمات
 .الشريكة املتوسطية

                                                           
 المرجع نفسه.  1

http://www.osce.org/ar/partners-for-cooperation/77952?download=true
http://www.osce.org/ar/partners-for-cooperation/77952?download=true
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تقوم جبملة من النشاطات اليت تكاد تنحصر وروبا أ يف والتعاون األمن منظمة البد من اإلشارة إىل أن           
 حيث أنه:، يواالقتصاد البعدين االنساين ،الدبلوماسية الوقائية، منيةوضع املعايري األ يف اجملاالت الثالث التالية:

، وهي تقوم على فكرة أساسية مفادها عضاءالدول األ جلميع يايري وحتديد قواعد السلوك السياسعوضع امل -
، ولقد كانت أخر وثيقة مت اعتمادها هبذا اخلصوص يف البعد االنساين إىل ياجملال العسكر  من يالتدرجيالتحول 

اعد السلوك املتعلقة باجلوانب "مدونة قو  و أهم ما نصت عليه هو انشاء. 1994مؤمتر قمة بودابست ديسمرب 
، دميقراطيةالدولة ال ة السياسية على القوات املسلحة يفتركز على السيطر  ، واليتمن"العسكرية لأل -السياسية 

 ن القتال ىف الصراعات الداخلية.أحرتام االتفاقيات الدولية بشللقوات املسلحة وا يومعايري السلوك الداخل
 باعرتاف هامحيظى وضع املعايري عموما  يف وروباأ يف والتعاون األمن منظمة رون أن دوركثري من الباحثني ي         

خاصة ما تعلق بالبعد  وهو ما يظهر من خالل حجم الوثائق اليت مت اعتمادها وهلا عالقة مبفهوم األمن، للغاية
التسلح، هي كلها معايري احلد من  عمليات بناء الثقة، اإلنساين، لكن ما تعلق بتحديد معايري أمن أوربا،

لتزما بتفعيل جزء هام من التعاون وهو ما يفرض على املنظمتني أن ت استمدت يف األصل من اجمللس األوريب،
بالتايل ألن هلما تأثريا بالغا خاصة على الدول اليت متر مبراحل إنتقالية، و  ،بينهما عوض اإلجتاه حنو التنافس

 . 1أو اضعاف تأثريمها عليه نه زيادةفالتعاون / التنافس من شأ
على  تنصال  املنظمة أنوبالرغم من  العامل،مجيع احناء يف  ميناملنظمة هو تعزيز التعاون األ أهدافحد أ -

هنا يتم . و األخرىدول العلى حساب  أمنهاتعزيز بفرادى وجمتمعني  عضاءاأل وتلتزم الدول ،ضمانات الدفاع
الىت ومن أهم اإلتفاقيات عض االسلحة بعيدة املدى لب األولوبا احلارس ور أ من والتعاون يفمنظمة األاعتبار 
اهدة القوات وروبا ومعأ اهدة القوات املسلحة التقليدية يفمعجند كل من  وروباأ يف يمن العسكر ساس األأتشكل 

 .ن تدابري بناء الثقةأبش 1994فيينا لعام وثيقة عمل مؤمتر  وكذا  ،وروباأ املسلحة التقليدية يف
ركزت بشكل كبري خالل السنوات القليلة املاضية  وروباأ يف والتعاون األمن منظمةانشطة  اجملاالت الرئيسية يف -

 يف والتعاون األمن منظمةن أ يمن الطبيع هنأالدبلوماسية الوقائية ومنع الصراعات وادارة االزمات. ويبدو على 
وال  ،التعامل مع الصراعات خربة كبرية يفمتتلك ، وهي األن أساسيةذا امهية  مسألة هذه االنشطة يف ترىاوروبا 

،  دابري الدبلوماسية الوقائيةت إىل جانب تفعيل ،وروباأ يف والتعاون األمن منظمةمن منطقة  ياجلزء الشرق سيما يف

                                                           
1 Ibid, PP.104-105. 
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ربا هي حاليا كل النقاشات الدائرة داخل هياكل ومؤسسات منظمة األمن والتعاون يف أو  ،ياحلوار السياسو كذا 
 .االنذار املبكر  إنشاء جهاز حول 

تعزيز منظمة  لعنوان :" ةاحلامل تهيف مقال Terrence Hopmannمن جهة أخرى يشري تريانس هومبان         
و  وروباأ من والتعاون يفاأل مؤمترنشطة أأن إىل " مناأل جمال منع نشوب الصراعات و وروبا يفأ من والتعاون يفاأل

 :1شطة رئيسيةأىل متاسك حواىل ستة إمن متيل جمال األ يف 1992منذ عام  وروباأ لتعاون يفمن وامنظمة األ
 .منالفاصل لأل يطار املعيار ( تعزيز اإل1 
 .جل ملنع نشوب الصراعاتتعزيز بناء الدميقراطية طويل األ (2 
 بالتوسع.هدد يو املناطق الىت حيدث فيها العنف  انشطة منع نشوب الصراعات يف ( االشرتاك يف3 
 .الصراعات اجلارية ار يف( التوسط لوقف اطالق الن4 
  .فرتة ما بعد الصراع تشجيع على حل النزاعات الكامنة يف( ال5 

 حاالت ما بعد انتهاء الصراعات.  من يف( بناء األ6
من مة األمنظو روبا أ من والتعاون يفن مؤمتر األأكيف   ميكن توضيحعض االمثلة بو من خالل            

 ، و أمهها:1992املهام الستة منذ عام  تلك بعض قد حاول على األقل تأدية وروباأ والتعاون يف
ذه العملية مع املبادئ الواردة ت هأ: بديوروبمن األيير االساسية التى يقوم عليها األرصد االمتثال للمعا .1 

وعة واسعة النطاق من الوثائق واالعالنات مت توسيع جمم ، وبعدها1975"الوصايا العشر"  يوثيقة هلسنك يف
مؤمتر قمة بودابست  يف ،. على سبيل املثالورويباأل املشكل لألمن يديد اهليكل املعيار حت جلأبشكل تراكمي من 

نشطة السياسية ن األأوضع مدونة لقواعد السلوك بشبوروبا أ من والتعاون يفمنظمة األ قامت ،1994 يف
ساسا بتدوين القواعد أ -ميادين القتال  تعلقة باستخدام القوة العسكرية يفبادئ املتدون امل والعسكرية اليت

من والتعاون منظمة األبعثات  أنىل ذلك إضف أ . -الكالسيكية بنظرية احلرب العادلة فيما يتعلق قانون احلرب
تنفيذ التزاماهتا  عضاء يفألتشمل مساعدة الدول ا أخرىميدانية  وحتوز على أنشطة ،مدطويلة األو كثرية وروبا  أ يف

 . 1975منذ عام وروبا أ من والتعاون يفاطار منظمة األ تطورت يف ادئ اليتاطار جمموعة املب النمطية يف
 و تؤيدهعلى نطاق واسع القائم : "االفرتاض" من الدوليينساس للسلم واألأتعزيز عملية بناء الديمقراطية ك.2

صراع  يفتدخل الدول الدميقراطية نادرا ما  بأناالعتقاد  يه ،وروباأ عاون يفمن والتمنظمة األ عضاء يفالدول األ
                                                           
1 Terrence Hopmann , « Strengthening the OSCE Capacity for Conflict Prevention and 
Security-building », Die Friedens-Warte, Vol. 75, No. 1, 2000, P.34. 
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بنيت من خالل سس طويلة االجل للسالم قد تكون أ أنيفرتض  ،وهلذا، عنيف مع غريها من الدول الدميقراطية
 من والتعاون يفمنظمة األ فإن ،. ولذلك1مجيع احناء اوروبا واسيا تطوير النظم الدميقراطية يف تشجيع التوسع يف

 مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوقعمل  من خالل دعم جهدا للتمكن من تعزيز الدميقراطية تكرسوروبا  أ
خاصة ما تعلق  ،وضع اجراءات دميقراطية علىيساعد مجيع الدميقراطيات اجلديدة  يالذ وهو األمر ،االنسان

 علىدق امث يص ،ان اتباع اجراءات دميقراطيةسري هذه االنتخابات لضم عملية ويشرف على ،االنتخاباتب
 ها.نتائج

نع اندالع م و كذاحتديد ومواجهة الصراعات  يتمثل يف هلذه االنشطة ي: احملور الرئيسمنع نشوب الصراعات.3
نشوب  إىلتؤدى  أنالكشف عن احلاالت الىت ميكن  أجل"االنذار املبكر" من  إىلاالنتباه  يمما يستدع ،العنف

 يف أو ،الدينية أواللغوية  أوخضم الصراعات بني القوميات العرقية  يف هذه التحذيرات تظهر غالبا، و صراع عنيف
االنذار  يشمل أنميكن  كما ،تعاين من ضغط شديدتكون فيها الطبقات االجتماعية واالقتصادية  احلاالت اليت

  .2املبكر انواع الصراعات البادئة
منظمة  حيث أنه ويف أحيان كثرية تتلقىب،مناس ثارة رد فعلبكر ليس كافيا إلاالنذار امل أناملالحظ          

وهو  انذارات مبكرة بإحتمال وقوع أحداث عنف معينة،وارسو  أو حىت يفيينا والها وروبا يفأ من والتعاون يفاأل
الوقت املناسب.  يفاالستجابة  من أجلراء بني خمتلف احلكومات االعضاء اآل توافق كاف يفما يدفعها إىل اجياد 

، أو فرض عقوبات شفوي فيما اذا كانت ستتخذ شكل احتجاج الوضع املناسب للرد   يف توجد أنوعليها ايضا 
 أو جل بذل املساعى احلميدةأتدخل طرف ثالث من  إىل جانب إمكانية ،ملدة طويلة االجل بعثاتانشاء أو 

 .3وروبا أ من والتعاون يفاألمنظمة وسيلة اخرى حتت تصرف  أي أو ،الوساطة للمساعدة
معظم  : اوروبا ياوروبا ومنظمة االمن والتعاون ف يمعظم الحاالت ف يوقف اطالق النار ف يالتوسط ف.4

 مثة استثناء أنبيد  ،العنف أعمال أعقاب تصاحلية يف أوالعنف  أعمالقبل نشوب  يةوقائ تكون إمااعماله 
                                                           

 للمزيد حول هذه الفكرة، أنظر يف :  1
Michael Doyle, Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs, in: Philosophy and Public Affairs 12 
(1983) 3, pp. 205-235; Bruce M. Russett, Grasping the Democratic Peace: Principles for the Post-
Cold War World, Princeton, NJ 1993; and Michael W. Doyle, Ways of War and Peace, New York. 
2
 Terrence Hopmann, Op.cit, P.36. 

3 Alexander L. George and Jane E. Holl, « The Warning-Response Problem and Missed 
Opportunities in Preventive Diplomacy », in: Bruce Jentlesen (ed.), Opportunities Missed, 
Opportunities Seized: Preventive Diplomacy in the Post-Cold War World, Landham, MD 
2000, P.27. 
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 40.000مت وضع أكثر من أين  ،1994ديسمرب  الشيشان يف ل القوات الروسية اىلدخو عند حدث  ،ملحوظا
 هذا منظمة يفللمشاركة  أيةقاومت روسيا  وقد ،على الفوروروبا أ من والتعاون يفمنظمة األاطار  يفجندي 
 .يالروس لإلحتادداخلية  مسألةهذه احلالة تشكل  أن ةمدعي ،الصراع

العداء وحالة  التوترات أو أن: امتوقف اعنيف اصراع ويتح يتلك المناطق الت يادارة وتسوية الصراعات ف.5
هور العنف وحماولة على جتنب ظوروبا أ من والتعاون يفمنظمة األنشطة أتركيز  ، هناك يكونتزال قائمة مااملتبادل 

من منظمة األ لعبتوقد  ،ولاملقام األ اىل نشوء النزاعات يف أدت زالة الظروف اليتساسية إلحل القضايا األ
كثري   عضاء. ويفالصراعات بني الدول األحملاولة ادارة وحل  1992دور الطرف الثالث منذ عام  وروباأ التعاون يفو 

كد من عدم أللت ،نشطة قوات حفظ السالم لضمان حيادهاأقامت املنظمة بتويل مهمة مراقبة  ،من هذه احلاالت
 اقليم اوسيتيا اجلنوبية يفتربز بشكل واضح يف نشطة هذه اال، و ىل جتدد العنفإ ين تؤدأميكن  اثارة احلوادث اليت

ستخدم من جانب يكثريا ما   ياثانا هناك هنجكما أن    .منطقة مولدوفايف  Transnistrieنيسرتيا وترانس ،جورجيا
 توفرياهلادفة إىل مد الطويلة األ واملهماتنظام املعلومات االدارية  واملتمثل يف وروباأ من والتعاون يفمنظمة األ

 اتفاق.  إىل"املساعى احلميدة" وغريها من اشكال الوساطة ملساعدة اطراف النزاع على التوصل 
من تعزيز السالم واأل املشاركة يف تعمل علىاوروبا  من والتعاون يف: منظمة األمنبعد انتهاء الصراع وبناء األ .6

، على الرغم من  رمسي بشكلة سياسية تسوي ، ويف األماكن اليت حققتمناطق الصراعات على املدى الطويل يف
اجلهود على  تنطوي تلكوكثريا ما  ،دمار احلروب قد خلف تركة من الكراهية والبغضاء الىت جيب التغلب عليهاأن 

لقرار. وقد اجتاه تعميق ا تتحرك يف لتسوية النزاع اليتبتجاوز البىن الرمسية طراف النزاع أتعزيز املصاحلة بني  عملية
جل اجياد أولكن من  ،ضد العنف يجراء وقائإهذه احلالة ال ك ويف ،بناء الدميقراطية املساعدة يف يضاأيشمل 

اجراء  و يبناء اجملتمع املدنى ، كما يشكلكراه والعنفكانت مع جهة اإل   ل اخلالفات اليتحلالوسائل غري العنيفة 
 .1كلها أهداف يتم العمل على حتقيقها  انونوتعزيز سيادة الق ، االنتخابات واملساعدة على انشاء دساتري جديدة

ميكن أمجال تلك الدوافع ؟ احلقيقة أنه نع نشوب الصراعاتمل تتجه أوربا اكثر حنو الدبلوماسية الوقائيةملاذا        
 :2يف العناصر التالية

                                                           
1
 Terrence Hopmann, Op.cit, PP.43-44. 

2 NILS DAAG , « The OSCE and Conflict Prevention », International Journal on Minority and 
Group Rights, Vol. 8, No. 1 , 2001, P.23. 
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 يف عملية مكملةاطي الدميقر   التحولوروبا العناصر املدنية للمساعدة يفأ من والتعاون يفتستخدم منظمة األ ،اوال
 .خرىأمنظمات إىل جانب التعاون مع  االزمات إلدارة

املشاكل املطروحة كثريا من   أنمما يعىن  ،عضوية واسعة النطاقمتتلك وروبا أ من والتعاون يفمنظمة األ ،ثانيا 
 .نظمة نفسهاامل حتدث داخل

ميكن االستناد  اخل( اليت ....ورويبمن األثاق األمي هلسنكي، من املعايري والقواعد )وثيقة  ساس متنيأهناك  ،ثالثا
 .اليها 
 احلاصل على مستوىمع تنوع  العقبات املطروحةتتخطى مسح هلا أن وروبا أ من والتعاون يفمنظمة األتطور ، رابعا

 .دوات املتاحةاأل
يف منظمة األمن و التعاون   ينماألو  يواالقتصاد البعدين االنساين أمهيةإنه ملن األمهية مبكان اإلشارة إىل         

، مهمة والية منسق لالنشطة االقتصادية والبيئية حيث مت وضعقمة لشبونة حيث يف أوربا، وهو ما أكدته يف 
مسامهة  لب  ي الدبلوماسية الوقائية هو عليه ف ،رية وسائل االعالمللتكفل مبسألة ح فضال عن تفويض املمثل املعين

ستقرار عن طريق توقع من واإلىل ضمان األإتسعى املنظمة  ، كماورويبمن األلألوروبا أ من والتعاون يفمنظمة األ
 ، أمهها:دواتتصرفها عدد من األ اهلدف وضع حتت ىل حتقيق هذا إوسعيا  ،زمات ومنع الصراعاتاأل
 ،تونيااس ،كرواتيا ،الشيشان ،البوسنة واهلرسك(، أمهها : 10يقدر عدد البعثات الطويلة األمد بعشرة ) -

 اسيا الوسطى يف وهناك ايضا اثنني من مكتب االتصال يف،اوكرانيا،والتفيا ومولدوفا وطاجيكستان ،جورجيا
بني اطراف  للبعثةيضطلع مبهام مماثلة  Karabagh املمثل اخلاص للرئيس حول منطقة كاراباخ إىل جانب ،طشقند

و كذا  الروسية -الالتيفية  جلنة مشرتكة جانب اىل اوروبأ من والتعاون يفمنظمة األ النزاع. وهناك ايضا ممثلو
 .  1احلكومة االستونية جانب إىل، املتقاعدين العسكريني

تقارير خاصة  استعراض  تلف املناطق السابقة، و يتمخم طبيعة عمل البعثة يفيربز "الوقائية"  إذا يظهر أن مبدأ- 
، كما ميكن أن مل حتدد تاريخ االنتهاء يتالشيشان ال دة يفباستثناء فريق املساع ،كل ستة اشهرعن تقدم أعماهلا  

                                                           
 1993يونيو عام  صربيا يف كوسوفو يف  ، إىل جانب بعثة1992ليه بلغراد قد علقت منذ متوز/يو  وروبا يفأ من والتعاون يفمنظمة األبعثة  أناإلشارة إىل جتدر   1

للمزيد .1أوربا من والتعاون يفمنظمة األاملقدمة من طرف  ن نشر تلك البعثاتأعندما رفضت سلطات مجهورية يوغوسالفيا االحتادية طلب متديد مذكرة التفاهم بش
 أنظر يف:

Mark Sigler , « OSCE and European Security », Revista CIDOB d'Afers Internacionals, No. 38/39, 
LA SEGURIDAD EUROPEA: DIÁLOGOS PARA EL SIGLO XXI: Prólogo de Javier Solana , 
diciembre 1997, P.60. 
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اعداد تقارير عن حالة حقوق  ،تكثيف املناقشات مع مجيع اطراف نزاع مامتتد نشاطات تلك البعثات إىل 
 .بالغ بالتطوراتمجع البيانات واإل حاالت يتم فيهاوهناك  ،االنسان

التشاور والتعاون فيما يتصل  تسهيل اليت تنص على ،1991 سبتمربعليها يف  ةوافقاليت متت املبرلني  ليةآ -
حد املبادئ أعن انتهاك  أقد تنش هناك "حالة الطوارئ اليت عندما يكون اكما ميكن استخدامه  ،حباالت الطوارئ

طلب ت أنجيوز للدولة "، حيث من واالستقرارنتيجة تعطيالت كبرية هتدد السلم واأل أوالوثيقة اخلتامية  الواردة يف
 الستجابة جلميع الدول االعضاء يفاهتدد أمنها أو سالمتها، وتكون  حالة الطوارئ أن"توضيح" عندما تعتقد 

مفهوما  يكون أنعلى  ،للمنظمةاجتماع طارئ ، يليها عقد ساعة 48غضون  وروبا يفأ من والتعاون يفمنظمة األ
  ،رفع قضية على مستوى سياسى رفيع يه ليةثر هذه اآلأ . واإلمجاعسوف يتطلب صادر منها قرار  أي أن
السابقة  استخدم مرتني: مرة ضد يوغوسالفياوقد  ،اوروبا من والتعاون يفعلى منظمة األ يمارسة الضغط السياسمل

 .Gabcikovaغاسيكوفا  مع تشيكوسلوفاكيا على سد  ها نزاع أثناء هنغاريا  ، والثانية يف خالل الصراع هناك
ى وميكن تطبيقه عل ،لية التسوية السلمية للمنازعاتآ 1991اوائل عام  تماع فاليتــا يفاج أنشأ لقد        

فإن السيادة وسائل  ،الدفاع الوطينقليمية و السالمة اإل تكون عندما أما ،املنظمة املنازعات بني الدول االعضاء يف
املكلفة الوحيدة ية" لاآل" يعتربون رباءهؤالء اخلو  ،ستقلنياملرباء اخلاكثر من  أوعلى واحد القضية تعرض  ليةاآل

 أولتزام طراف قبول اإلتقرر األ وهنا إما أن ،السبل لتسوية النزاع أفضل أنطراف بشبتقدمي التعليق واملشورة لأل
 .1ليةعمل اآلتعليق 
من ت األالتعاون بني مؤسساب أن تقدمها مقارنةاوروبا  من والتعاون يفنظمة األمل اليت ميكنيزة امل يماه     

 ؟، رمبا ميكن حصر تلك املزايا يف العناصر التالية:االوروبية
 حيث أن سعيها لتحقيق أمن أوربا جيعل مصاحلها أكثر مشولية. ،تكاد تشمل اجلميع ،اوال 
صوات كل األو  ،الكل له صوت تقرير شيء ماعندما حيني وقت حيث أنه  ،املشاركة على قدم املساواة ،ثانيا 

 متساوية.
ليست ملزمة من الناحية القانونية، ولكن عندما وروبا أ من والتعاون يفمنظمة األ حيث أن ،يتسم باملرونة ،ثاثال 

قصى قيمة أيصبح البحث عن  بل حيني وقت العمل تبدو امكانية اللجوء إىل مراجعة املواثيق و املعاهدات ضعيفة،

                                                           
1 Ibid, P.62. 
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للتكيف  قابال ، وهو ما جيعل العملحداثتطور األ واكبةومالقدرة على االستجابة السريعة والفعالة مرتبطا ب ممكنة
 واالبتكار. 

 من والتعاون يفمنظمة األ من الدول املشاركة يف يكون القرار الصادر أناملسائل جيب  يتم مناقشةحينما  ،رابعا
تساعد على  جيعلها بعيدة من جهة، ومن جهة أخرى فإهناالنتائج الضعيفة  أن يعينهذا و  ،راءاآلمتوافق وروبا أ

 وال شيء غري ذلك. اجراء متفق عليه تنفيذ كلضمان 
 للشؤون االوروبية جون األمريكية مساعد وزير اخلارجيةيقول  يف تعليقه على السؤال املطروح أعاله،        

 :2017مارس،وروبا  أمن والتعاون يفمنظمة األ إىلمالحظاته  يف Kornblum  Johnكورنبلوم 
اإلندماج  إن، موحدةإن أوربا  ... حقا أمالنامن جوانب جزء أساسيا اوروبا  يتعتبر منظمة االمن والتعاون ف يات المتحدةالوال إن"        

يعنى دمج جميع جوانب التعاون بين المجتمعات والحكومات على كافة  بل و فقط، عاهدةم أو امحدد ايتنظيم حال يال يعنبالنسبة لنا 
جديدة من الحقبة ال يوف ، من اوروباة على أجزاء كثير   تشكل اعباءا ال تزال  يلب على الشعور بعدم االستقرار التيعنى التغ إنه ،المستويات

مجتمعنا. وعندما نكون قادرين على اعطاء  يناء القدرات لدى الشعوب واالمم فقبل كل شئ تحويل مبادرة ب يانه يعن يطالتعاون الديمقرا
هدف  ، فإنعندما تشعر ان لديها القدرة على التعامل بانفتاح وايجابية مع بعضها البعض ، ومن المشتركاأل ياالستثمار فبشعوبنا احساسا 
وربما المكان الوحيد حيث هذه الجوانب المعقدة  ،اوروبا المكان االفضل يمنظمة االمن والتعاون ف ، وهنا تشكللن يتحقق يالتكامل الحقيق

 .1الى عمل ملموس"وتحويلها  بشكل دقيق تهامناقشيمكن 

نه بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية تشكل منظمة األمن والتعاون أمن خالل الفقرة أعاله ميكن مالحظة       
    و لكن على الرغم من اإلجيابيات اليت تقدمها لألمن األوريب آلية هامة و جزء من الطموح األمريكي، يف أوربا 

 اج تبقى بعيدة وليست أولوية بالنسبة هلا.و األمريكي إال أن مسألة اإلندم

 حوار اتحاد أوربا الغربية مع الدول المتوسطية:ثانيا،

 ةاملوقع يدفاع اجلماعال و والثقايف يواالجتماع ياجملال االقتصاد من معاهدة التعاون يفهذا احلوار  أنش   
 اضافة الربوتوكول املوقع يفليتم  لت،مث عد ،باسم "معاهدة بروكسل"( ة)املعروف 1948مارس  17بروكسل  يف

 ،وفرنسا ،بلجيكا تضم كل من بروكسل الدول املوقعة على املعاهدة يفو كانت . 19542اكتوبر  23 باريس يف
املتزايدة رغبة ال مواجهةجل أمن ا كبري   اجزء توضعهذه املنظمة ولكسمربغ والنمسا وهولندا واململكة املتحدة. 

                                                           
1
 Ibid, P.65. 

 ، أنظر يف :االتفاقيتنيلإلطالع على   2
- UEO, « (Le Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948, a été amendé par les Accords de Paris, 
signés le 23 octobre 1954) », date de consultation :15/03/2018, disponible sur le lien suivant:  
http://www.weu.int/Traite.htm#3 

http://www.weu.int/Traite.htm#3
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 حماولة لرتمجة أولاملعاهدة  ، فكانتالسيطرة على بلدان اوروبا الوسطىلسيطرة على لإلحتاد السوفيايت سابقا ل
التزام من هذه املعاهدة كذلك شهدت و  ،كانت حتدو احلركة االوروبية  املثل العليا اليت لبعضعملية  أحكام

يف هذا الصدد يف أوربا، ومت البعض اذا كان احد منهم ضحية عدوان مسلح  ماملوقعني على الدفاع عن بعضه
 .1948إعتماد خطة الدفاع املشرتك واليت مت التوقيع عليها يف سبتمرب 

األمريكية  التغلب على ممانعة الواليات املتحدة  بروكسل قد اسهمت يف الدول املوقعة على املعاهدة يفإن       
الواليات املتحدة وكندا  إلضافة إىلبافان هذه القوى  ،وبعد فرتة قصرية ،منية االوروبيةالرتتيبات األ للمشاركة يف
. يطلسمعاهدة حلف مشال األ علىواشنطن  بالتوقيع يف انتهت واليت 1949 أفريل 4 يفاحملادثات انضمت إىل 
مت املعاهدة  هذه يفلإلنضمام إليها . و النرويج والربتغال ، ايطاليا ،ايسلندا ،الدامنارككل من دعوة  ليتم بعدها 
 من معاهدة واشنطن  5املادة  ، حيث أن الدفاع عن اوروبا املشاركة يفبواليات املتحدة وكندا التزام الاإلعالن عن 

عليه طراف طرف من األ كل أن، و على اجلميع اهجوم مسلح من املوقعني يعترب اعتداءأي تنص صراحة على أن 
ديباجة  يفو  .1ييط االطلسمنطقة مشال احمل يف األمناستعادة وضمان  أجلمن  على الفور هذا االجراء أن يتخذ

 رئيسية:  أهدافثالثة  حتديد باريس تنص بوضوح علىاتفاقية  يطراف املوقعة علاأل ،معاهدة بروكسل املعدلة

 .ورويباء االقتصاد األعادة بنا إلساسا متينأوروبا الغربية أتشكل .1

 .عدوانسياسة  أيعرقلة  تقدمي مساعدة متبادلة يف .2

 اوروبا.  يف يشجيع االندماج التدرجيالوحدة وت تعزيز .3

 أيضا على: معاهدة بروكسل توقد مشل        

 .ياالطلسمشال حلف  دمج مجهورية املانيا االحتادية يف -

 .سلحةجمال مراقبة األ اعادة الثقة بني بلدان اوروبا الغربية من خربته يف -

 ملتحدة.وروبية واململكة اار بني الدول املؤسسة للجماعة األاحلو  -

                                                           
1 UEO, « Les origines de l'UEO : du Traité de Bruxelles aux Accords de Paris (1948-1954), date 
de consultation : 29/05/2017, sur le lien suivant ; http://www.weu.int/index_fr.html 

http://www.weu.int/index_fr.html
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 اخلليج اد غرب اوروبا مت االضطالع هبا يفاحت يف جراءات املتفق عليهاإلا ، فإنيف اجلانب العمليايت         
 منهم يف أحد: "بناء على طلب أنه تنص على  ( من معاهدة بروكسل املعدلة اليت3وفقا للمادة الثامنة )العريب 

حالة ميكن ان تشكل  أية بشأنتتشاور  أنف السامية املتعاقدة متكني االطرا أجلاجمللس على الفور اجتماعا من 
 و منها جند: ".يهتدد االستقرار االقتصاد أو ،مكان حيدث أي يف ،هتديدا للسالم

 قامت 1988 – 1987 يعام حيث أنه بني: إلزالة األلغام من الخليج الفارسيCleansweep ةعملي -
زرع االلغام  حرية املالحة يف القائم اجتاهلتهديد لالتصدى معا  ل علىبالعماحتاد غرب اوروبا  الدول االعضاء يف

ازالة  اليت متكنت من Cleansweepةعملي من خالل ،مجة عن احلرب بني ايران والعراقالنا ياخلليج الفارس يف
 .1هرمزمن مضيق حبري  ميل 300 أكثر منااللغام من 

البحر  يف يومنظمة حلف شمال االطلس رباأو اتحاد غرب بالتعاون بين  Sharp Guardعملية  -
رية التابعة القوات البح مبشاركة  اقرار اختذ جملس وزراء احتاد غرب اوروبا  1992 جويلية حيث يف  ،ياالدرياتيك

ويف نفس الوقت  ،رصد احلظر املفروض ضد يوغوسالفيا السابقة يف يدرياتيكالبحر األ الحتاد غرب اوروبا يف
 عشراتو اربع سفن  اإلحتاد وخالل هذه العملية نشر بنفس املهمة. يال االطلسمنظمة حلف مشاضطلعت 
 من اركان واحتاد اوروبا الغربية جزءيف مهمة الكشف واملراقبة، وإىل جانب ذلك قام الدوريات البحرية و الطائرات 

كما أن /  نابويل يف COMNAVSOUTH كومناساوث  باالشراف على جمموعة من اجملموعات البحرية مقر
  1400من  ، إىل جانب أكثرمت تفتيشها من املباين 6000 استجواب مت القيام به، و 74 000 حوايل هناك

 .2امليناء و فحصها يف حاوية مت تفتيشها

 ياعقاب اجتماع استثنائ يف: حيث الحظر المفروض على نهر الدانوب بشأنعملية اتحاد غرب اوروبا  -
 على تقدمياملنظمة  الدول االعضاء يف تاتفق ،1993 أفريل 5رغ و كسمبيل يف عقداملناوروبا  جمللس الوزراء يف

مم املتحدة على هنر فرضتها األ اليت العقوباتتنفيذ  من أجلبلغاريا وهنغاريا ورومانيا  املساعدة لكل من

                                                           
1 Ane Bloed and Ramses A. Wessel , « The Changing Functions of the Western European Union 
(WEU) », Law and Politics in Africa, Asia and Latin America, Vol. 29, No. 1 ,1. Quartal 1996, P.11. 
2 Ibid. 
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اوروبا  احتاد غربوقام  ،قبول هذا العرض دول مشاطئةثالث  من نفس السنة قررت جوانويف شهر الدانوب. 
 . 1تنفيذ عملية الشرطة واجلماركب

بدء نفاذ معاهدة االحتاد من  أيامقبل بضعة حيث أنه و  :1993اكتوبر  في Mostarمفرزة شرطة موستار  -
 املسامهات اليت يف إىل ضرورة النظراجلماعة االوروبية احتاد غرب اوروبا  وزراء الدول االعضاء يف ، دعاورويباأل

مفرزة  ، حيث تكفل اإلحتاد بتوفريالبوسنة واهلرسك يف Mostarمدينة موستار  ىل االدارة يفتقدمها ا أنميكن 
انشاء قوة  علىموستار  البوسنيني والكروات يف ، يف سبيل مساعدة1994 جويليةاوائل  يف أنشأتمن الشرطة 

النمسا وفنلندا  امهة يفلدائم مقرتحات من اجل املساعتمد اجمللس ا 1995 مايو يف  ،املدينة شرطة موحدة يف
 الصيف. فرتة شخصا( خالل 182مستوى ) أعلى فريق من ، من خالل اعتماد علىوالسويد

اطار  ، حيث و يفبألبانيا أهمها تلك التي تعلقت (2001-1997زمات )دارة األإالعمليات المتعلقة ب -
 1997 يف مايجملس اوروبا  ، قررورويبالحتاد األاوروبا وا يفوال سيما  ،البانيا يف بذهلا اجملتمع الدويل اجلهود اليت
 لإلستشارية وبالنسبة جمال الشرطة )االستشارية املتعددة اجلنسيات(. اجمللس يف دولبني  ةصر مشرتكاارسال عن

د هدفها يف ألبانيا ، وحد  من لتدريب املدربنيعن بعثة جملس األعبارة وال وقبل كل شئ أ هياملتعددة اجلنسيات 
 أوروبا إحتاد يقم مل إذا ميكن مالحظة أنه.شرطة للقانون جديد  ، وكذا وضعتشكيل الشرطة االلبانية اعادةيف 

 األوروبيةرغم انه املنظمة  ،شرطةيف مناسبات نادرة وحتديدا للقيام بعمليات  إالالتدخل العسكري ب UEOالغربية 
يف البناء  أساسينيعن تناقض مفهومني  الذي يكشف األمر الوحيدة اليت تتمتع بصالحيات يف جمال الدفاع،

اليت تفرض نفسها عرب  ( حبسب تعبري ديغول الشائع،األوروبية أوروبا) أوالقوية  أوروبا: من جهة األورويب
 سياسات مشرتكة واستقالل سياسي وعسكري عن الواليات املتحدة. 

ة هو الذراع املسلح، للسياسة اخلارجية الغربي أوروبان احتاد إهذا املنظور فو من جهة أخرى، ووفق          
ن أوروبا اليت ليست هي إ. من اجلهة املقابلة فاألطلسيلف احل إىلدون عودة   PESCاملشرتكة  األوروبيةوالدفاعية 

                                                           
ثالث مناطق سيطرة  و على والدعمبني مركز التنسيق  نياملوقع, موزع يفشخص  250 حوايلأحصت   أوروبااحتاد غرب هنر الدانوب اليت قام هبا عملية  يف  1
(Mohacs-Hongrie ;Calafat-Roumanie; Ruse-Bulgarie.)748 6ا جمموعه مب و مت القيام  ،مركبة 48و  ،زوارق دورية 8 ، مت توظيف 

 للمزيد انظر يف:  .جرمية 422 و إحصاء و ضبط،عملية تفتيش 
Ane Bloed and Ramses A. Wessel , « The Changing Functions of the Western European Union 
(WEU) », Law and Politics in Africa, Asia and Latin America, Vol. 29, No. 1 ,1. Quartal 1996, P.11. 
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الواقع، وتطمح  األمرأكثر من سوق تبادل كما يود الربيطانيون، تعترب الواليات املتحدة عضوًا فاعاًل فيها حبكم 
. وجاءت األطلسيوترضى بوضعيتها كملحق حبلف  أطلسيةن سوقًا كبرية ممتدة عرب شراكة اقتصادية يف أن تكو 

( حتمالن عالمة هذا التناقض من خالل بنود مهمة حتاول قول 1997)صيف  أمسرتدام معاهدتا ماسرتخيت و
ضرورة عدم التناقض مع حلف الغربية( مع التذكري يف كل مرة، ب أوروباالشيء وعكسه متاما، فتؤكدان على )احتاد 

الدفاعية القوية ولو كعماد  أوروباال هتتم ببناء  -ما عدا فرنسا  - األوروبيةكل الدول   أن، وهكذا يبدو األطلسي
  .1 األطلسيحلف  أعمدةمن 

مع ، لكن من االورويباأل لتحقيقالوسيلة الوحيدة  ، إعترب حلف مشال األطلسيخالل فرتة احلرب الباردة         
كان   و إنحىت ف ،تنقيح هذا املفهوم ضرورةبالوقت قد حان لكل من الشرق والغرب  فإناحلرب الباردة  ايةهن

أو بطريقة ا اوروب يف حاضرة دائما الواليات املتحدة ستظل فإن ،املستقبل يف استمر حلف مشال األطلسي قد
با الغربية إىل ضرورة التوجه حنو مواجهة فاحلفاظ على عالقات قوية مع احللف من جهة يدفع دول أور . بأخرى

 . 2التحديات و التهديدات اجلدية بأنفسهم

، ال بد من اإلقرار بأنه كان  أورباوسط وشرق يف ما بعد احلرب الباردة  اهلندسة األمنية ملرحلةبناء  يف        
سوف يكون هلا تأثري  طبيعتهاب سياسيةسواء كانت عسكرية او  تواجههاازمة كربى قد  أية أنعلى أوربا إدراك 

، كما الواليات املتحدة علىعلى الضفة االوروبية اجملاورة وبعد ذلك فقط مث  وقبل كل شئمباشر عليها أوال 
 حمورية. أوروبيةقضية  يالشرقية ه وروبا الوسطى وأ ستقرار يفاإل بأنعرتاف الغربية اإل أوربابلدان  توجب على

الجميع يفضلون "الغربية( بالقول:  ألوروباعن هذا الرفض ) Nicole Gnesottoتو ويعرب نيكول غنيزو           
  8000تبتعد حوالي  أنهاهيمنة قوة حامية قوية اكتسبت شرعيتها من تاريخ الحربين العالميتين وخصوصا 

تهيمن عليها القوى المتوسطة ذات الماضي  أوروبيةكلم، على احتمال الخضوع لتبعية حيال زعامة 
 أوروبيةفي غياب رافعة عسكرية " . ويضيف: 3"الشرعية إلىشكوك فيه والقريبة جغرافيا والمفتقدة الم

                                                           
1 Bernard CASSEN , « L'introuvable défense européenne », Le Monde Diplomatique, manière de 
voir 61,juin 1999, P.88 
2 Petr Lunak, « Security for Eastern Europe: The European Option », World Policy Journal, Vol. 
11, No. 3 , 1994, P.130. 

3 Nicole Gnesotto, «  La puissance et l'Europe », Politique étrangère, N°.01 , 1999 , 64ᵉannée, P.159. 
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العب استراتيجي  إلىأوروبية مشتركة لتحويل االتحاد  إرادةمنظمة ما فيه الكفاية وخصوصًا في غياب 
 .1"ل، فإن الواليات المتحدة تجد نفسها، في كل أزمة في وضعية المجبر على التدخمسؤول

مث  PESCممثاًل أعلى للسياسة اخلارجية والدفاع  Javier Solanaخافيري سوالنا بتعيني  األوروبيونلقد قام          
والذي تأكد  األورويبمن قبل االحتاد  األخريسكرترياً عامًا الحتاد أوروبا الغربية، ما يعين االمتصاص التدرجيي هلذا 

 أعيديف اجتماع مرسيليا هذا و  .2000 فيفريالغربية يف مرسيليا يف  أوروبايف اجتماع اجمللس الوزاري الحتاد 
عسكرية للتدخل  أوروبيةحول بناء قوة  1999 مارسالتأكيد على ضرورة ما تقرر يف اجتماع هلسنكي يف 

 ن وضع هذا القرار موضع التنفيذ ملسفينة حربية( لك 100طائرة مقاتلة،  400جندي،  ألف 100السريع )
 .*اليسري كما بينت التجارب حىت اليوم باألمر نيك

       اد األوريب / إحتاد أوربا الغربيةاشكالية العالقة املوجودة بني اإلحت  John Roperجون روبر يدرس          
واتحاد غرب  يعالقات العمل القائمة بين االتحاد االوروب و حلف مشال األطلسي يف مقال له حتت عنوان "

، حيث يشري إىل أن  The Working Relationships between the EU, WEU and NATO" لناتواوروبا وا
 ورويبواالحتاد األ يطلسحلف مشال األعلى الرغم من أن  عضاء الرئيسيةهنج الدول األ الفات السياسية يفاخل

 الثقافة يف الفات كبرية يفهناك اخت وحىت أن ،بروكسل ملدة تزيد عن عشرين عاما موجودين يف ورويبأواجمللس اال
اجلماعة  ، أمامنظمة سياسية عسكرية فحلف مشال األطلسي هوبعثات الدول االعضاء.  املوجودة يفاماناهتا 

بني املنظمات  الثقافات املتباينة جدا يفسد الفجوة  يستطع مل أورباواحتاد غرب ، منظمة اهليةفهي االوروبية 
 باإلعتماد على 1954معاهدة  منذ ملتزمةالعسكرية  -املنظمة السياسية  أنعلى الرغم من إذن و  . 2السابقة

اتفاق بني منظمة حلف مشال  إىلالتوصل  مل يتم 1996 مايحىت ف ي،طلسية حللف مشال األاملشورة العسكر 
نوفمرب . حيث أنه يف بتبادل املعلومات السرية والوثائق بني املنظمتني يسمح بشكلالغربية  أورباواحتاد  يطلساأل

 نفس مل تعد-حيدد املخاطر  الذي اجلديد يعلى املفهوم االسرتاتيجحلف مشال األطلسي وافق  1991
لحلف لوضع مبادئ اسرتاتيجية  كما  -فرتة ما بعد احلرب الباردة تواجهها الدول االعضاء يف يتالتهديدات ال

                                                           
1 Ibid. 

)احملايدة(: النمسا وايرلندا والسويد وفنلندا( وعدا  األربعةاخلمس عشرة )ما عدا الدامنارك والدول   األوريباالحتاد  أعضاءعشرة من  UEO الغربية أوربايضم احتاد  *
 األربعةدا الدول ما ع األوريبفيضم كل دول االحتاد  مشال األطلسي حلف  أمامشاركني )هنغاريا، ايسلندا، النروج، بولونيا، تشيكيا وتركيا(.  أعضاءذلك يضم ست 

ى هي هنغاريا الوسط اورباالتحقت باحللف ثالثة دول من  1999الواليات املتحدة وكندا وتركيا والنروج. منذ نيسان  إىلضافة باإل أوربياعضوا  11 أي)احملايدة( 
 .صبح يضم تسع عشرة عضواأوبولونيا وتشيكيا ف

2 John Roper  , « The Working Relationships between the EU, WEU and NATO » ,Revista 
CIDOB d'Afers Internacionals, No. 38/39, LA SEGURIDAD EUROPEA: DIÁLOGOS PARA EL 
SIGLO XXI: Prólogo de Javier Solana ,diciembre 1997,P.80 
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رغم وجود  ،ت الدفاع عن النفسحاال يفحمدد فقط استخدامها  أن أي ،البحت يالتحالف الدفاع أن وأكدت
 مراحله االوىل. معاجلة هذه القضية ما زال يفإال أن االزمات ومنع الصراعات  إدارةن أبعض املناقشات بش

ص املعاهدة عداد نصو بإ منشغلنيواحتاد غرب اوروبا  ء االحتاد االورويبأعضا كان ،الوقت نفسه ويف        
احلقيقة أن . 1991ماسرتخيت بعد شهر ديسمرب  يف أوروبااحتاد غرب  أعضاءن واعال ورويباملتعلقة باالحتاد األ

منية املشرتكة السياسة اخلارجية واألب خاصاالملانية القامة هيكل  - املبادرات الفرنسيةتعود إىل نتيجة الهذه 
 Williamوليم فان  يرا السابق مني العاماأل ههذا األخري إعترب  ،وروبا الغربيةأاحتاد  كثر بروزا يفأ ورويبلالحتاد األ

van Eekelen   كما أنه ملن الضروري اإلشارة إىل عدم . ورويبواالحتاد األ حلف مشال األطلسيكجسر بني
احتاد  تشري إىل أن  J-4.2 املادة يف معاهدة االحتاد االورويب أنبيد  ،همامناقشة حول عالقة العمل بينوجود 

عالن فإن إ ىل ذلكإضافة وباإل.وضع وتنفيذ قرارات االحتاديعمل على من االحتاد أ هو جزء ال يتجز  وروبا الغربيةأ
ي طلساأل مشال حلف وحىت مع ورويبمع االحتاد األ عالقته وه على دور ية يشدد الغرب أوربااحتاد عضاء و الدول األ

 تني.اهليئتني االخري وبا غرب اورو  بيانات صرحية بشان تنمية عالقات العمل بني احتاد صياغة ويشري إىل ضرورة ،

اتحاد في عضاء " تتفق الدول األلنالحظ معا هذه الفقرة املنتقاة من معاهدة ماسرتخيت، واليت تشري إىل أن:        
يتم هذه الهوية  ، ون المسائل الدفاعيةأوروبا بشأ يمن والدفاع فوروبية حقيقية لألأوروبا على ضرورة وضع هوية أغرب 

االتحاد  يمن عملية التنمية ف أجزءا ال يتجز يعتبر  وروبا أاتحاد غرب  ، كما أنعملية تدريجية من خاللتشكيلها 
تتفق  ، كماوروباأواتحاد غرب  يطلسالتضامن داخل حلف شمال األ من خالل  سوف تعزز اسهامها ي والتيوروباأل

ة دفاعية مشتركة داخل االتحاد اسسي من أجلمنظور اطول  يوروبا فأعضاء على تعزيز دور اتحاد غرب ألالدول ا
 .1ي"طلساألأعضاء حلف شمال  مع جميع  إلى اإلتفاق وقت الدفاع المشترك يقد يؤد يالذ ي وهووروباأل

وسيلة لتدعيم هو كذلك  ورويبحتاد األدفاع اإلا أساسيا يف وروبا بوصفه عنصر أاحتاد غرب  إذا نالحظ أن       
فإنه ال بد وروبية مشرتكة أوحتقيقا هلذه الغاية من صياغة سياسة دفاع  ي،طلسحلف مشال األ وروبية يفألا الرؤية
وثق مع أتطوير عالقات  و من أجل  .عن طريق زيادة تطوير العمليات اخلاصة يالتنفيذ العمل قدما يف ياملضمن 

 :2مخسة اقرتاحات حمددة علىوروبا أاحتاد غرب ، نص إعالن ورويباالحتاد األ

                                                           
1 « Treaty on European Union - Declaration on Western European Union », Official Journal C 
191 , 29/07/1992 , P. 0105 , sur le lien suivant :  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:11992M/AFI/DCL/30 
2 John Rope, Op.cit., P.81.   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:11992M/AFI/DCL/30
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 .ساليب العملأماكن االجتماعات وتوحيد أ مزامنة تواريخ و ، البد منضاءحسب االقت - 1

مانة العامة جملس االحتاد واألو وروبا من ناحية أمانة العامة الحتاد غرب امة تعاون وثيق بني اجمللس من األاق -2
 .للمجلس من ناحية اخرى

 ترأس االجتماعات.مة تسلسل ومدة ئالنظر ىف موا - 3

طالع وعند االقتضاء اإل ،وروبية بصفة منتظمةنة االحتادات األطرائق املالئمة على حنو يكفل للجترتيب ال - 4
 على النحو احملدد يف، من املشرتكالسياسة اخلارجية واأل وروبا وفقا لدور اللجنة يفأعلى انشطة احتاد غرب 

 .ورويبمعاهدة االحتاد األ

 من جهة أخرى. ورويبوالربملان األانية التابعة الحتاد غرب اوروبا تشجيع توثيق التعاون بني اجلمعية الربمل - 5

مقرتحات ملواصلة تطوير عالقات  قدم أيضاوروبا أعضاء ىف احتاد غرب للدول األ 1991اعالن أما          
 : ، أمهها و حلف مشال األطلسيوروبا أعمل وثيقة بني احتاد غرب 

هبدف ادخال  ،القضايا الىت متثل اهتمام مشرتك وبا تكثيف التنسيق يفاحتاد غرب اور  لدول االعضاء يفا على - 
منتدى كالتحالف سيظل ضروريا   وهذا ،عملية التشاور يف -احتاد غرب اوروبا يف -املواقف املشرتكة املتفق عليها 

حلف مشال  التزامات احللفاء يف وكذا من والدفاعتؤثر على األ السياسات اليت للتشاور بني اعضائها مكان يف
 . يطلساأل

 ساليب عملها.أو  بصفة متزامنةماكن انعقاد جلسات أ مواعيد و البد من حتديد مراذا لزم األ -

 .يطلسوروبا ومنظمة حلف مشال األأد غرب حتاإل بني األمانة العامةاقامة تعاون وثيق  -

  ، حيثيتعلق بتطوير "مواقف مشرتكة" ، خاصة فيماالنتائج متفاوتة؟، احلقيقة أن ما هي النتائج احملققة        
كان   ،عدد من املناسبات الىت ادخلت هذه املواقف املشرتكة حمدودة جدا. ومع ذلك كان التقدم بطيئا جدا يف

 يعينوهو ما   يطلسوروبا ومنظمة حلف مشال األأاحتاد غرب  عضاء يفبعض التداخل بني متثيل الدول األ هناك
 . يرمسالادل غري تبالهناك فرصة ملزيد من  أن
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 ثقلوهذا يرجع اىل  تسري ببطئ شديدفهي  وروباأواحتاد غرب  ورويبقة العمل بني االحتاد األعال أما يف        
 تطوير و صعوبة تعريف امرين:  التقدم يف

 .يبورو االحتاد األ على للسياسة اخلارجية يفنوع املمثل األ، اولهما -

حرى اضافة اىل ما باأل أوعضاء أللبديال عن سياسات فرادى  إما ،المنيةمدى السياسة اخلارجية وا ،ثانيا -
 العضوية يف يعضاء كاملأ يبنفسها. وعدم احراز تقدم كما جنم عن االنقسام بني بريطانيا وباقبه ستواصل القيام 

نصر دفاع االحتاد مراحل ع وروبا يفأالتزام "بناء احتاد غرب  ، ون تنفيذ معاهدة ماسرتخيتأوروبا بشأاحتاد غرب 
 ".ورويباأل

 ميكن وصفها باملرضية و أهنا حتمل واحتاد اوروبا الغربية  ينظمة حلف مشال االطلسم خيص عالقةفيما           
كما ان  ،املستقبل بوضوح يف تسريلن  حلف مشال األطلسيهيكل قيادة  لكن عملية "أوربة"، عالمات اجيابية

تشري الكثري من خرى أ. من جهة تبقى قائمة الغربية وروباأاحتاد  منظمة منها تستفيد ميكن أن اخلربة العملية
مستقبل السياسة  إن  .الغربية وروباأمث اىل احتاد  احللف،ىل إامكانية انضمام السويد وفنلندا والنمسا املؤشرات إىل 
 بل مير عرب احداث ،املؤسسية كثر بكثري من التغيرياتأاملشرتكة يتوقف على ما هو األوربية منية اخلارجية واأل

اخلطوات التالية  ي يفهو شرط اساس الذي منية املشرتكةن مضمون السياسة اخلارجية واألأراء بشآلا توافق يف
 وروبا الغربية. أواحتاد  ورويبتوضيح العالقة بني االحتاد األل

يضا على أ أثرت قد يدى العقد املاضعلى م ورويباأل ميناملناخ األ حدثت يف التغريات العميقة اليت إن        
وروبا مرتبط ارتباطا أ من يفاأل بأننبع من ادراك متزايد تلمنطقة لمهية االسرتاتيجية املتزايدة األف ،البحر املتوسط

جتربنا القاء نظرة عن قرب على البحر املتوسط  أنبيض املتوسط. غري منطقة البحر األ من واالستقرار يفقا باألوثي
تتضمن التفاوتات االجتماعية  هذه املنطقة تواجه العديد من املشاكل والتحديات اليت بأنرتاف االع على

منطقة البحر  من يفمتيز بيئة األ طبيعة القضايا اليتفسلحة النووية. ية واهلجرة والنزاعات وانتشار األواالقتصاد
 – يياسية حمددة السياق االجتماعس-جيو هو يف ، بلاملنطقة بيض املتوسط ليس حصريا على االطالق يفاأل

 .بالغ التعقيد أمنبيض املتوسط هوية البحر األهوية  ، وهو ما جيعلالثقايف

على  املطلةتشابك البلدان واملناطق بالنظر إىل واضح بشكل التنوع والتحديات  كما يربز حجم كبري من        
ىل إباحلاجة  يهذا الرتابط يوحو  ي املوجود،ملتنامساسا من الرتابط اأيستمد  يالذ وهو ،بيض املتوسطالبحر األ
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املنطقة  اجراء حوار يف إىلاحملاوالت الرامية  أناحلوار والتعاون. والواقع  واالستفادة من ميزاتمن لأل هنج تعاوين
كانت سائدة انذاك من   الفعالية نسبيا بسبب الظروف اليتعدمية ها كانت لكن ،اوائل السبعينات إىلتعود 

 جهة بني الشرق والغرب. املوا

من  هباتزايد م إهتماماىل  أدى ،بيض املتوسطالبحر األيف منية لبيئة األل املميز األبعادالطابع املتعدد  إن        
االقليمية ن العديد من بني املشاريع التعاونية أجانب الدول واملنظمات الدولية واهليئات غري احلكومية. والواقع 

الشرق  عملية السالم يفوكذا  ،ورويبتشمل عملية برشلونة لالحتاد األ يار حائط برلنيمنذ اهن أطلقت اليت
وروبا أ من والتعاون يفومنظمة األ الغربية، وروباأمنطقة البحر االبيض املتوسط مبادرات احتاد يف و  ،االوسط

 لتبادل يئة مناخ سلمهتي وتعاون  بناء خمطط املدى يفويتمثل اهلدف الطويل  ي،طلسومنظمة حلف مشال األ
 .1يف املنطقةالعالقات 

     جل إقامة حوار أمين بني احتاد أوربا الغربية أجتسيدا القرتاح برتغايل من احتاد أوربا الغربية وار حكان          
مت  مث انضمت إليه كل من مصر، إسرائيل و األردن. فيما و الدول املتوسطية: اجلزائر، املغرب، موريتانيا و تونس،

 العالقات آفاق إطار يف صمم انضمام إسرائيل هلذا احلوار يبني أنه كما أن.2استبعاد ليبيا بسبب أزمة لوكريب
 اإلسرائيلية- العربية عملية السالم أن إال إطالقه، يف الباردة احلرب هناية مسامهة ورغم .اجلديدة اإلسرائيلية-العربية

 السابق يف كانت واليت خاصة، بصفة اجلنوبية أوروبا يف تصور تطورا وأحدثت وجتسيده، بلورته يف كثريا سامهت
تعيد النظر  أوروبا جعل ما وهو األوسط، الشرق ألزمة تفاديا للمتوسط الغريب مع القسم احلوار على تركز

 .3أمنية واحدة منطقة للمتوسط على أنه  للمتوسط

 تبادل بغرض املتوسطية االجتماع بالدول تقرر حيث برتسربغ"،" مهمات أساس مت بناءه على احلوار هذا   
 تعليمات "برتسربغ"لقاء خالل املؤسسة هذه وزراء . وأعطى4السالم حفظ عمليات خيص فيما النظر وجهات

                                                           
1 Alberto Bin, «  The Security Dialogue Towards the Mediterranean », Revista CIDOB d'Afers 
Internacionals, No. 49, NUEVOS RETOS PARA LA SEGURIDAD EUROPEA ,mayo 2000,P.78. 
2
 Fernanda Faria, «  The Mediterranean : A New priority in Portuguese policy », Mediterranean 

Politics, Vol.1, N°.20, Automne 1996, P .221. 
3
 .185،ص.المرجع السابق، عبد النور بن عنرت  

4 Fred Tanner, « An Emerging Security Agenda for the Mediterranean », Mediterranean Politics, 
N°.3, winter 1996, P. 290. 
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 متحور 1994يف  لكسمبورغ إىل االحتاد مقر نقل وبعد املغاربية، الدول مع حوار يف لالحتاد للبدء العامة لألمانة
  :األهداف هي من جمموعة له وسطرت املتوسط، يف األمن قضايا حول احلوار

 .املنطقة استقرار يف املسامهة -

 .للتهديد لإلدراكات اخلاطئة تفاديا العسكرية النشاطات شفافية  -

 .املتبادلة الثقة إجراءات تقوية -

 .1الشامل الدمار أسلحة انتشار من احلد على العمل السلمية و بالوسائل النزاعات وفض -

 االحتاد قام بالنسبة للدول املعنية باحلوار واليت رأت يف حتركات ونشاطات االحتاد العسكرية هتديدا ألمنها،   
 يف عسكرية مناورات حلضور ممثلني عنها إلرسال العربية الدول بعض بدعوة النشاطات هذه شرح وبغرض
 تونس( مناورات مصر، اجلزائر، املغرب، )من مراقبون الصدد هذا حضر يف حيث االحتاد، قوات هبا تقوم املتوسط

 إلجالء عمليات  حول أساسا متحورت واليت اإليطالية، – الفرنسية اإلسبانية،"Tramonta 94 " "  94ترامونتا"
 .2أوروبيني رعايا

 اعلى الرغم من أن احلوار ساهم جبدية يف بناء نوع من إجراءات الثقة بني ضفيت املتوسط وشكل إطار ف      
 إشارة عرب عن"األورمافور" إال أن تشكيل قوات "األوروفور" و  لتشاور والتواصل بني األوربيني واملتوسطيني،ل

 على تعتمد ملقاربة االحتاد األورويب تبين يعكس ما اهلجومية، املقاربة األوروبية األمنية املقاربات لعدم استبعاد
 حل على أقدم أوروبا الغربية الحتاد الوزاري اجمللس أن إال .وغري العسكري العسكري بشقيه لألمن املوسع املفهوم
 إطار إىل ليتحول املتوسطية، الدول مع احلوار إهناء 2001مبرسيليا نوفمرب  اجتماعه يف وقرر احلوار، جمموعة
 بعد ورويبلالحتاد األ املؤسساتية للتحوالت تبعا كان وذلك املعنية، والدول األورويب بني االحتاد السياسي للحوار

 والوظائف العسكرية الصالحيات ونقل ،أوروبا الغربية احتاد وظائف وإدماج ،"ونيس أمسرتدام معاهديت:" من كل

                                                           

 
1

 سبتمرب، 31:العدد التوثيق، و البحث و اإلسرتاتيجية الدراسات مركز :بريوت ،األوسط شؤون ، "العربي األمن و ياألوروب الدفاع "، عنرت، النور بن عبد 
 .39،ص.1997

2 Fernanda Faria, et Alvaro Vasconcelos, « La sécurité dans le Nord de l'Afrique : équivoques et 
Réalités », Cahiers de Chaillot, Paris, N°. 25, Septembre 1996, P.22. 
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 مع األمين احلوار يتوىل التحوالت هذه مبوجب االحتاد األورويب وأصبح االحتاد األورويب، إىل املنظمة من العملياتية
 . 1رشلونةب عملية يف املتوسطية املنخرطة البلدان

 الشراكة األورمتوسطية.ثالثا،

 بإسبانيا برشلونة مبدينة 1995 نوفمرب 28 يف قيقيةانطالقتها احل متوسطية -األورو الشراكةعرفت 
 وبعدها 1993 عام لشبونة قمة فبعد ،املتوسط وشرق جنوب من دولة عشر واثنا األورويب االحتاد دول وضمت

 مؤمتر عرب التنفيذ حيز إىل إخراجها يف جديا التفكري وبدأ تدرجييا لفكرةا تطورت مث بأملانيا Essen سنإ قمة
 التخوف منها عناصر عدة على يقوم والذي ،متوسطية -األورو بالشراكة تسميته ميكن ما ندش   والذي برشلونة
 بالتفوق لشراكةا هذه اتسمت وقد األورويب، األمن على املستقبل هذا وآثار املتوسطية املنطقة مستقبل من احلقيقي

 ديداهت ميثل أوروبا تعتربه كانت ما وهذا ،املتوسطية للدول االقتصادية البنية ضعف املقابل يف األورويب االقتصادي
 .(الغذائي األمن انعدام) أمنها على

 االلتزام جيب واليت املبادئ من جمموعة على االتفاق إىل املشاركة والدول األورويب االحتاد سعى وبالتايل 
 القانون دولة تنمية السيادة، مبدأ احرتام ،األساسية احلريات احرتام اإلنسان، حقوق احرتامعلى غرار  اهب

 أثرها تركت األمنية االنشغاالت أن إال .2حرية بكل السياسي نظامها اختيار يف دولة كل أحقية مع ،والدميقراطية
 بني العالقة تلك يف فالتغري ،متوسطي -األورو شاركيالت املسار تطور عملية يف األساسي العنصر هي اعتربت أو

 والثقافة واألمن السياسة تتضمن أو تشمل عالقات إىل اقتصادية عالقات من املعنية والدول األورويب االحتاد
 3.واالجتماع

 –جند أن احملور األمين  ثقايف واإلنساين،-باإلضافة إىل احملور اإلقتصادي واملايل، واحملور السوسيو
 إقامة أساس على قائمة "مشرتكة قيم"مسألة  على الرتكيز أساس على ويقوم والذي السياسي كان له حيز هام،

 احرتام يف واملتمثلة الدميقراطية مبادئ االعتبار بعني بأخذ إال يكون ال وذلك واالستقرار للسالم مشرتكة منطقة
 بشكل فيه اخلوض مت حوار أهم احلوار هذا ويعترب ،دولال سيادة احرتام ،والفردية الفكرية احلرية، اإلنسان حقوق

                                                           
1
 .165،ص.مرجع سابق الذكر، البعد المتوسطي لألمن الجزائري، عبد النور بن عنرت  

2« Préambule de la déclaration de Barcelone », (27-28 Nov) Euro-Med, 1/95, Bruxelles, 4 
December, 1995, P.5. 

 .494،ص.2004بريوت : مركز دراسات الوحدة العربية، ،ة عربيااألوربي والدروس المستفاد االتحاد حسن نافعة،  3
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 الدول نإف واألمين السياسي احلوار وألمهية .الباردة احلرب بعد ما فرتة يف اجلديدة األمنية للمخاطر نظرا كبري
 وانتشاره التسلح على والسيطرة السالح برتع تتعلق أخرى مواضيع ليشمل توسيعه ضرورة على أمجعت املشاركة

 .اإلرهاب ديدهت مكافحة على اجلماعي والتعاون املخدرات حماربة إىل ضافةباإل

 مبدئية فكرة ،"اإلستقرار و السالم من مشرتك جمال تعريف : أمنية و سياسية شراكة "بـ   املعنوناحملور  تبىن
الضفة  دول و عشر اخلمسة األورويب االحتاد دول : برشلونة مسار يف املشاركة الدول جبميع الوصول أساسها
 بني باالشرتاك تبنيها الواجب األمان و الثقة وسائل دراسة خالل من مشرتكة إقليمية أمنية منظومة بناء إىل اجلنوبية
 عقد وضع إمكانية ذلك يف مبا" املتوسط األبيض البحر منطقة يف استقرار و سالم جمال "تدعيم أجل من الشركاء
 املتوسطية الدول مع مرنة مقاربة اعتماد إىل األوروبية املفوضية تسعهنا  .1" الغرض هلذا متوسطي – أورويب

 بانتهاج تتميز سواها، دون الثالثة، الدول هذه وأن خاصة سوريا، و مصر اجلزائر، من كل خاصةاجلنوبية 
 يةتعاون ديناميكية يف بالدخول قبوهلا دون حتول سياسات الدفاعي، و األمين اجملال يف تقليدية وطنية سياسات

 دول أمن على حمتملة هتديدات تشكل قد أمنية خماوف مصدر يعتربها الذي األورويب االحتاد مع اإلجتاه أحادية
 .االحتاد

 يف الالتيين القوس بدول أدى ، وهو التهديدات و للمخاطر مشرتك تصورلكن هذا مل مينع من تشكيل 
 EUROFOR  السريع للتدخل أوروبية برية قوات تشكيل ىلإ (الربتغال و إسبانيا فرنسا، إيطاليا،) األورويب االحتاد

 القوات هذه مهمة .م1995سنة  EUROMARFOR  السريع للتدخل أوروبية حبرية قوات و م، 1994 سنة
 أغراض أجل ومن املتوسطية الدول إحدى يف املهددين األوروبيني الرعايا إجالء هي الغربية أوروبا الحتاد التابعة

 .3شكيل هاتني الوحدتني للتدخل السريع يف املتوسط كان على أساس مفهوم "مهمات بتسربغ".ت2أخرى إنسانية
                                                           

  .6ص.النهائي ، النص ، 1995 نوفمرب  28-27املتوسطية،  – األوروبية للشراكة برشلونة ندوة  1
 .98،ص.مرجع سابق الذكر املتوسطية، –الشراكة األوربية  أمحد كاتب،  2

 
3
،حددت الدول األعضاء الدور 1992ماع احتاد أوربا الغربية يف برتسربغ )أملانيا( يف جوان يف اجت:  The Petersberg Tasks سبرغر مهمات بت 

نسانية أو إجالء العمليايت هلذه املؤسسة األوربية و اتفقت على وضع وحدات عسكرية حتت قيادهتا للقيام بعمليات عسكرية، حيث ميكن أن تستخدم يف مهمات إ
تالية إلدارة األزمات مبا فيها عمليات إحالل السالم. إذن يظهر من مهمات برتستربغ أن إنشاء األوروفور و األورومافور  رعايا، مهمات حفظ السالم، مهمات ق

 كمفهوم أو تصور حتدد يف برتستربغ.للمزيد أنظر يف:
- European Union, « The Petersberg Tasks », Shaping of a Common Security and Defence Policy, 
consultation date : 08/07/2016, available in :  
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5388/shaping-of-a-common-
security-and-defence-policy-_en 

https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5388/shaping-of-a-common-security-and-defence-policy-_en
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5388/shaping-of-a-common-security-and-defence-policy-_en
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فوجئت الدول العربية و املغاربية بإنشاء هاتني القوتني، وهذا ما يدل على عدم تتبعها ملا جيري على الضفة لقد 
فإن إبرام  ،1995مت يف نوفمرب  الشمالية من حتوالت عسكرية، ألنه إذا كان اإلعالن الرمسي عن إنشاء القوتني

.إذن العرب واملغاربة توجهوا إىل برشلونة هروبا من الشرق األوسطية بعد 1995وثائق تشكيلهما يعود إىل ماي 
 1! لة يف ندوة برشلونةأستة أشهر فقط من هذا التاريخ ومل يطرحوا املس

 األورويب الطرف ألولويات دقيق تحديدب لنا تسمح برشلونة لندوة اخلتامي للبيان اإلحصائية الدراسة إن
 القانون قواعد و مببادئ الدول التزام هي سياسية (07)قضايا سبع حظيت فقد .املتوسطية الدول إىل قدمها اليت

 من أكثر على والسيادة األمن األساسية، احلريات القانون، دولة سيادة اإلنسان، حقوق اإلستقرار، الدويل،
 % 4,1األسلحة انتشار عدم هي أخرى سياسية قضايا ثالث إليها أضفنا إذا و ، % 56,6 التكرار معدالت

 ثلث حوايل أن أي ، % 66,9 يصبح التكرار معدل فإن% 3,1 اإلرهاب مكافحة و  % 3,1  السالم ،
 أن و التكرار، معدل ثلثي حوايل على استحوذ العدد حيث من األوروبية األمنية و السياسية اإلهتمامات (1/3)

 . 2رارالتك معدل ثلث حوايل على فقط حتصل اإلهتمامات من الثلثني باقي

 برشلونة. لندوة الختامي البيان في األمنية و السياسية االهتمامات تكرار تمعدال: يوضح   03جدول رقم  

 % النسبة التكرار القضايا أو الكلمات
 10.3 10 الدولي القانون

 9.2 9 اإلستقرار

 8.2 8 اإلنسان حقوق

 7.2 7 القانون دولة

 7.2 7 األساسية الحريات

 7.2 7 األمن

 7.2 7 السيادة

 4.1 4 نووي و تقليدي التسلح

                                                                                                                                                                                     

- Western European Union , « Petersberg Ministerial Declaration », consultation date : 17/07/2017, 
available in : http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf 

 .41،ص.1997،سبتمرب 65،عدد:شؤون املتوسط "،الدفاع األوربي و األمن العربي" عبد النور بن عنرت،  1
 املشاركة، الدول مجيع بني اإلتفاق من األدىن احلد تشكل اليت األساسية النقاط بعض على األوروبيني ناصر األكثر تكرارا هو تركيزاملالحظ من خالل حتليل الع  2

 .التسلح من احلد وأخريًا املنظمة واجلرمية واإلرهاب الديين التطرف والنزاعات، مكافحة للصراعات السلمية التسوية اإلنسان، وحقوق الدميقراطية : هي النقاط وهذه
،سبتمرب 87،العدد:شؤون عربية، " المتغير و الثابت : برشلونة مؤتمر تحديات و العربية الدول جامعة " خشيم، القاسم أبو اهلل عبد مصطفىأنظر يف : 

 .26-25،ص ص.1996

http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf
http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf
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 3.1 3 الديمقراطية

 3.1 3 الجوار حسن

 3.1 3 اإلرهاب

 3.1 3 السالم

 2.0 2 المساواة

 2.0 2 التدخل عدم

 2.0 2 القوة استخدام عدم

 2.0 2 للنزاعات السلمي الحل

 2.0 2 المنظمة الجريمة

 2.0 2 المخدرات

 2.0 2 السالح نزع

 2.0 2 المشتركة المصلحة

 2.0 2 العربي العالم

 2.0 2 اإلسالمي العالم

 2.0 2 التعاون

 1.0 1 التعددية

 1.0 1 التسامح

 1.0 1 اإلستقالل

 1.0 1 اإلقليمي اإلندماج

 1.0 1 المتوسطية المنطقة

 % 100 98 المجموع

شؤون ، " المتغير و الثابت : برشلونة مؤتمر تحديات و العربية الدول جامعة " خشيم، القاسم أبو اهلل عبد مصطفىالمصدر: 

 .32،ص.1996،سبتمرب 87،العدد:عربية

من خالل حتليلنا ألهم القضايا ذات العالقة باألمن يف املتوسط، نالحظ تفوق الطرف األوريب يف طرح           
األمنية وقدرته على رسم املبادرات ومعاجلة املشاغل األمنية يف املتوسط، حيث نلمس من خالل حتليل  املسائل

 أهم املسائل املالحظات التالية:

 استقاللية على النهائي البيان صياغة يف األوروبيون شدد :النزاعات و للصراعات السلمية التسوية 
 يف أكدوا حبيث أوسطية، الشرق السوق إقامة إىل اهلادفة يةاألمريك املبادرة مع تداخلها عدم و مبادرهتم

 المبادرات محل الحل إلى تهدف ال المتوسطية – األوروبية المبادرة" أن على برشلونة بيان متهيد
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 دفع في ستساهم لكن و المنطقة، في النمو و اإلستقرار و السالم أجل من بها المباشر األخرى
 .1"األمام إلى هذه

 " برشلونة ندوة يف املشاركني دعم على التمهيد نص   اإلسرائيلية، – العربية السالم عملية إىل ةإشار  يف و
 لمجلس المالئمة القرارات على ترتكز األوسط الشرق في ومستديمة شاملة و عادلة سالم تسوية تحقيق

 األوسط، الشرق في السالم حول مدريد مؤتمر إلى الدعوة في المذكورة المبادئ وعلى المتحدة األمم أمن
 .2" السالم مقابل األرض مبدأ ذلك في بما

 النزاع األوسط، الشرق : املتوسط األبيض البحر منطقة يف التوتر بؤر إىل إشارة البند ويف ذات يف البيان دعا       
 بني واحلدود يةالغرب الصحراء قضية خبصوص واملغرب اجلزائر بني التوتر قربص، و إجيه حبر حول اليوناين – الرتكي

 فيما و . "آخر مشارك أي أراضي سالمة ضد القوة استعمال أو التهديد تجنب "إىل املشاركني كل البلدين،
 واألراضي اللبناين واجلنوب السوري اجلوالن هي عربية ألراضي واحتالهلا إسرائيل إىل صراحة البيان يشري ال

 السيادة ممارسة في التام الحق على جديد من والتأكيد بالقوة، األراضي اكتساب" البيان يشجب الفلسطينية
 ،املعتدي الطرف إدانة من بدالف ." الدولي والقانون المتحدة األمم لميثاق طبًقا ذلك و المشروعة، بالوسائل

 أو التهديد تجنب " إىل – فقط إسرائيل ليس و إسرائيل، فيهم مبا – املشاركني " دعوة " بـ   البيان اكتفى
 ضمنًيا يشري بينما ،"بالقوة األراضي اكتساب ذلك في بما آخر، مشارك أراضي سالمة ضد القوة لاستعما

 بالوسائل السيادة ممارسة في التام الحق على جديد من التأكيد "خالل من فلسطني و لبنان و سوريا إىل
 ." القانون الدولي و المتحدة األمم لميثاق طبًقا ذلك و المشروعة،
 : باألمر املعنية األطراف كل إرضاء إرادة عن ينم للبيان وسطية صياغة على األوروبية وضيةاملف حرص إن  

 برشلونة ندوة لكانت اإلسرائيلية، للسياسة صرحية إدانة شكل على الصياغة متت فإذا .وإسرائيل العربية الدول
       حمتلة أراض   بوجود التصريح عدم حالة يف أما .إسرائيل انسحاب ظل يف الفشل وحمتملة بل النتائج، مرهونة

 حمل برمتها العربية املشاركة لكانت الدولية، القوانني و للمواثيق طبًقا عليها سيادهتا ممارسة يف املعنية الدول حق و
 .الندوة عن انسحاهبا عن أعلنت قد فلسطني و لبنان و سوريا لكانت األحوال أحسن يف و جدال،

 

                                                           
1
 .النهائي النص م، 1995 نوفمرب  28-27املتوسطية،  – األوروبية للشراكة برشلونة ندوة 

2
 رجع نفسه.الم  
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 المنظمة الجريمة و رهاباإل و الديني التطرف مكافحة: 
 جديد" عدو" أو " خطر " عن البحثإىل  الغريب االسرتاتيجي الفكرب" الشيوعي الخطر "زوال دفع

 الذي اجلديد للطابع ونظرًا املنطلق، هذا من .اخلصوص وجه على الغربية أوروبا و املتحدة الواليات :الغربية للدول
 " النظير "عن البحث خالل من" الجديد العدو "يف التفكري لاملستحي من بات الدولية، العالقات تتخذه

 مستويات تداخل من ينبع العدو يف فالتفكري .عدائية إرادة امتالك على القادر والثقافة اإلمكانيات يف املتساوي
 Niveau Transnational الوطين فوق املستوى (،اهلوية ومشاكل العرقية النزاعات، العرقي املستوى :عديدة

 .1(القومية الدول بني العالقات) الوطين املستوى و االتصالية( و اإلقتصادية العالقات)
 هو اإلسالم أن الغربيون السياسة ورجال املفكرين بعض اعترب اجلديد، والنظري الدويل الوضع هذا يف

ذا السياق ويف ه  .أمكن إن وحماربته بل منه، االتقاء الضروري من أصبح الذي اجلديد العدو أو اخلطر
مقرتحة قراءة  Samuel P. Huntingtonاالسرتاتيجي جاءت أطروحة "صدام احلضارات" لصامويل هنتنغتون 

.حيث يرى صامويل هنتنغتون 2أمنية لنجدة الغرب الذي فقد بوصلته االسرتاتيجية، لكنها غري مقنعة –حضارية 
Huntington يف احلروب و للنزاعات اجلديد املوضوع هي ضاريةاحل الصدامات إىل تؤدي اليت الثقافية اخلالفات أن 

 احلضارة اإلسالميةو احلضارة بني ، Huntington هنتيغتون حسب سيكون، األساسي الصراع لكن .املستقبل
 .3(The bloody borders of Islam) دموية حدود اإلسالم حدود خاصة أن الشقاق، خطوط يف الغربية

 احملتمل للعدو واألمريكي األورويب التصور يف أثر املتوسط األبيض لبحرا حلوض االسرتاتيجي للموقع كان
 الرؤية بوضوح حيدد م1999 سنة الصادر للدفاع الفرنسي األبيض الكتاب م، حيث أناإلسال يف املتمثل و

 و نيةأم نظرة ليست املتوسطي للمحيط الفرنسية النظرة " بأن البعض تصريح رغم" اإلسالمي الخطر "لـ   الفرنسية
 مصدره السابق يف كان أن بعد اجلنوب املرة هذه مصدره يكون جديد هتديد لوجود املزعومة اخلرافة على تعتمد ال

 Edouard Balladur باالدور إدوارد السابق الفرنسي الوزراء رئيس جهته حتدث من .4" األمحر اجليش أي الشرق

                                                           
1 Frédéric  Ramel, « Repenser le Concept d’Ennemi dans l’après-guerre Froide »,Paris : Institut 
de Stratégie Comparée, 2000, Date de consultation 10/05/2011, disponible sur le lien suivant : 
http://www.stratisc.org 
2 Samuel P. Huntington, « The Clash of Civilisations? », Foreign Affairs, Vol.72, N0.3, summer 1993, 
PP.22-49. 
3 Ibid. 

 ،01:العدداستشفاف ، انتقالية و ،1999سبتمرب  29-18حماضرات  أشغال "،  الفرنسي التصور : المتوسط حوض في األمن " فوشيه، ميشال  4
  .9ص.،2001

http://www.stratisc.org/
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 نص   هلذا.1الديين التطرف و السياسي اإلسالم كلهيش " عدو " أو " تهديد " عن  ليس و " قلق " مصدر عن
 حتديًدا ومكافحتهب اإلرها ضد الوقاية أجل من التعاون توطيد "ضرورة على النهائي النص من 11 البند

 بكل كذلك و األدوات، تلك إىلاالنضمام و  تطبيقها، و فيها يشاركون اليت الدولية األدوات على بالتصديق
 .2" املالئمة التدابري

 وجه على اإلسالمي الديين التطرف به يقصد هل، اإلرهاب حتديد هو نفسه يطرح الذي اإلشكال لكن
 التسعينيات، مطلع منذ صرم و اجلزائر يف القائمة األنظمة ضد املسلح العنف استعمال إىل جلأ والذي اخلصوص،

 بلجيكا، بريطانيا،) األخرى وبيةاألور  الدول بعض و (باريس تفجريات) مباشرة بصفة فرنسا ليمس امتد الذي و
حلركات اات و للجماع خلفية قواعد إىل حتوهلا خالل من مباشرة غري بصفة (والسويد إسبانيا إيطاليا، أملانيا،

          املتوسط، األبيض البحر حوض جنوب دول يف املسلحة اجلماعات كل باإلرهاب يقصد أم . ؟اإلسالمية
 االحتالل تقاوم اليت لبنان و فلسطني يف التحررية احلركات أعاله املذكورة اعاتاجلم جانب إىل تشمل بالتايل و

 كما لبنان، يف اهلل حزب و فلسطني يف اإلسالمي اجلهاد و – محاس - اإلسالمية املقاومة حركة : اإلسرائيلي
 من ينطلق : العكس أم الشمال إىل اجلنوب من عموديًا اإلرهاب اجتاه اعتبار ميكن هل و ؟ إسرائيل عليه تصر

 ؟ املتوسط حوض جنوب دول يف التخريبية أعماله الرتكاب األوروبية الدول
 التسلح من الحد: 

 األمن ضمان تشجيع على العمل "وجوب على األول شقه يفمن بيان مؤمتر برشلونة  13 البند نص
 بواسطة البيولوجية و يمائيةالك و النووية األسلحة انتشار عدم على باحلرص ذلك و ،األطراف بني اإلقليمي،
 احلد من ومعاهدات األسلحة، انتشار بعدم اخلاصة اإلقليمية وكذا الدولية األنظمة إىل االمتثال و االنضمام

 اإلقليمية االتفاقيات أو / و  ( NPT ) و ( CWC ) و ( BWC ) و(  ( CTBTالسالح مثل نزع و التسلح
 حبسن و الوفاء مع هذا .التثبت و باملراقبة اخلاصة األنظمة كل ذلك يف مبا النووية األسلحة من اخلالية املناطق مثل
 .3" األسلحة انتشار عدم و السالح نزع و التسلح من احلد مبعاهدات املتعلقة لاللتزامات نية،

                                                           
1
 Edouard Balladur, «  Allocution à la séance inaugurale du colloque international, 

«Méditerranée : après la paix quel avenir ?», Paris, 18-20 février 1995, Les Cahiers de l’Orient, N°. 
Spécial, 1995, P. 13. 

 .النهائي النص م، 1995 نوفمرب  28-27ية، املتوسط – األوروبية للشراكة برشلونة ندوة 2

 .المرجع نفسه  3
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 وفًقا"، أي من هي هذه األطراف اليت ستكون ملزمة األطرافاملالحظ هنا هو غموض مصطلح "
 أنواعها بكل الشامل الدمار أسلحة انتشار و التسلح من باحلد اخلتامي، البيان على املوافقة عن بةاملرتت لاللتزامات

املتوسطية  الدول) مسار برشلونة يف املشاركة الدول جمموع باألطراف املقصود هل .والبيولوجية الكيماويةو  النووية :
دول اجلنوب  هنا املقصود أم ؟(، (15) رةعش اخلمس األورويب االحتاد دول و (12) عشر اإلثنا اجلنوبية

 صراحة؟ حتديدها دون لكن فقط، املتوسطية
حث  النص ، جند أناألوسط الشرق منطقة يف السالح نزع بقضية البند هذا يتعلق الثاين، شقه يفأما 

 الدمار أسلحة من خالية منطقة األوسط الشرق منطقة لجعل جهدها كل "األطراف بذل ضرورة على
 بما هذا وكل األسلحة، هذه استخدامو  إطالق أجهزة و البيولوجي  الكيميائي  النووي والسالح ،الشامل
 .1" الفعلية مراقبتها األطراف لكل يضمن

 الشرق منطقة جلعل جهدها كل األطراف بذل على حثتأهنا  إذ ،الفقرة هذه خيص فيما خلل مثة لكن
 عليها إسرائيل تصادق أن ميكن كيف إطالقها، وسائل و الشامل الدمار أسلحة كل من خالية منطقة األوسط

 يف التنفيذ حيز دخلت اليت النووية األسلحة انتشار حظر ملعاهدة املقيد غري التمديد إىل االنضمام رفضت أن بعد
 خاصة املعاهدة، هذه خيص فيما موقفها تغري لن أهنا أعلنت إسرائيل أن هو اجلواب .م؟ 1995 أي السنة نفس
 بعد اإلسرائيلي الرفض مقابل العريب الرفض قادت اليت مصر فيها مبا العربية الدول كل إليها انضمت نأ بعد

  .2املصرية احلكومة على املتحدة الواليات مارستها اليت الضغوط
 كانت اإلسرائيلية احلكومة لكن .املنطقة يف االسرتاتيجي تفوقها إىل إسرائيل اطمأنت الناحية، هذه من

 أن شريطة النووية و الكيماوية البيولوجية، األسلحة ملراقبة جهوية هيئة قيام "يف للنظر استعدادها عن تأعلن قد
 حظر معاهدة على توقيعها أبيب تل ربطت كما. 3"معها سالم يف إيران إىل املغرب من العربية الدول تكون

                                                           
 المرجع نفسه.  1
 .112،ص.مرجع سابق ،المتوسطية -خلفيات الشراكة األوروبية أمحد كاتب،  2

3 T. Hocine, «Conférence de Barcelone : sur fond de réalisme», El Watan, Alger, N° :1546, 28 
Novembre 1995, P. 11. 
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 منزوعة منطقة "إقامة و البيولوجية، و يماويةالك أسلحتها على إيران و العراق ختلي بشرط النووية األسلحة انتشار
 .1"األوسط الشرق يف السالح

 الدول على جيب الذي واألمين السياسي اإلطار حدد األورويب الطرف أن يتضح سبق، ما كل من
 عربيةال الدول بني خاصة املتناقضة واملصاحل الرؤى خمتلف أن بيد .عنه اخلروج وعدم به االلتزام *املتوسطية الثالثية

 األوروبية الشراكة مسار لسري ضمانًا وسط موقف اختاذ األوروبيني على فرضت إسرائيل بني و الندوة يف املشاركة
 لنجاح ضروريني املتوسطية الدول ترامها اللذين املايل و اإلقتصادي املستويني على بالرتكيز قامت هلذا .املتوسطية –

 .األمين و السياسي املستويني يف امةع مبادئ طرح على االقتصار و الشراكة هذه

 المتوسطي. –الحوار األطلسي  ،رابعا

 يف قوهتا لزيادة وذلك العسكرية، لألحالف كبريا اهتماما اخلارجية، سياستها برامج إطار يف الدول تويل
 واقعية أسس على الشركاء اختيار ويتم ،ذلك لتحقيق كافية غري قدرهتا تكون عندما وذلك أهدافها، حتقيق حماولة
 بربط الدول اهتمام وزاد إال اخلارجية، السياسة جمال اتسع فكلما األهداف، حتقيق احتمال من يزيد حنو على

 ربجي املتبادل واخلوف الشك من النابع باألمن الشعور عدم أن اعتبار على حتالفات شكل يف ىآخر  بدول عالقاهتا
 الدافع يتعاظم كما،2املادي عجزها تغطي مركزية قوى إىل االنضمام أو الذاتية القوة مزيد على التنافس على الدول
 واخلوف الثقة منطق أن احلالة هذه يف القائمة والفرضية ،فوضى أكثر الدويل النظام يكون ما عند التحالف لطلب

 .اخلارجية سياستها مرتكزات إحدى العسكرية األحالف اختاذ إىل للدول بالنسبة امللزمان العامالن مها

 شمال األطلسي : النشأة و اإلستراتيجيةحلف  .1

 املتحدة والواليات وفرنسا اجنلرتا من كال ربط الذي التحالف إىلهناك من يرجع بدايات احللف 
 فإنه األمر يكن ومهما أمريكا، و أوروبا بني املشرتك الرتاث إىل جذوره ومتتد األوىل، العاملية احلرب قبل األمريكية

 من كل رأت أوروبا، يف السوفييت النفوذ ازدياد و الغريب، و الشرقي املعسكرين بني الباردة باحلر  اشتدت حني

                                                           
1
 Nathalie Dubois, J. Armengaud, «A Barcelone, la Syrie boude une offre de، عن :نفسه المرجع، أمحد كاتب  

paix israélienne : la réunion euro-méditerranéenne bute sur la Proche-Orient», Libération, 
quotidien français d’information, Paris, N° : 1351128, 28 Novembre 1995. 

2 Frid Zakaria, From Wealth to Power the Unusual Origins of Americas World Role, USA: 
Princeton University Press, 1998, P. 30. 
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 ميثاق يف ذلك مت قد و عسكريا، تتحالف أن تقتضي مصاحلها أن لكسمبورغ و بلجيكا و اجنلرتا و فرنسا
 11948. مارس 17 يف املربم بروكسل

 يف وقعتها اليت بروكسل معاهدة إلطار وسيعوت امتداد مبنزلة األطلسي مشال حلف معاهدة كانت
نتيجة  جاءت اليت املعاهدة هذه. وفرنسا وبريطانيا وهولندا ولوكسمبورغ بلجيكا من ،كل1948 مارس17

 خطر إىل الذي حتول أوروبا، يف السوفيييت النفوذ زيادة بعد خاصة املعسكرين، بني الباردة احلرب حدة تصاعد
 لتوسيعها دعوات وانطلقت واشنطن، يف بالتشجيع بروكسل معاهدة قوبلت .وقد2بيةالغر  األوروبية الدول يهدد

 املعاهدة دول خارجية وزراء مستوى على اجتماع بعد الرأي واستقر فيها، عضواً  الواليات املتحدة ودخول
 لسي، وبعداألط مشال حللف تأسيسي ميثاق وضع بدأ هنا ومن أوسع، حتالف إىل تطويرها على والواليات املتحدة

 وزراء قد شكلها كان اليت بروكسل يف األطلسي مليثاق الدائمة اللجنة متكنت العام، قرابة استمرت مداوالت
 يف الوجود حيز إىل بإنشائه وإبرازه االحتفال مت إذ احللف، ميثاق إعداد من االنتهاء من املذكورة الدول خارجية

 اخلطوة هذه كانت وقد، NATO األطلسي مشال حبلف عرف ومنذئذ   ،19493 عام أفريل 4 يف واشنطن مدينة
. الشيوعي املد حصار على وتأكيدًا لتصميمها األورويب واألمن أمنها بني الوثيقة للصلة أمريكي تأكيد مبنزلة

 األورويب األمن بني الفصل ميكن ال أنه يف حينه األمريكية اإلدارة تؤكد أن املستغرب من يكن ولذلك،مل
 عام منذ السالم لتعزيز األخرى األمريكية اإلجراءات مع يف اتساق املعاهدة هذه إىل النظر جيب وأنه واألمريكي،

1945. 

 

 

 

 

                                                           

 .75،ص.1988 للنشر، دمشق دار :دمشق ،1ط.شعبان، شفيق حممود :ترمجة ،األمريكية العسكرية الروحشفيتلوف، و كروتسيلنج االكسيف، 1 
 .45، ص.  1990، الكويت: مؤسسة الصباح، منظمة شمال األطلسيإمساعيل صربي مقلد،   2
 .115.، ص  1991، الكويت: مؤسسة الصباح، التكتالت اإلقليمية ودول عدم االنحيازإمساعيل صربي مقلد،   3
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يف  املتحدة األمم فشل اخلطوة هذه مثل على لإلقدام املتحدة الواليات دفعت اليت األسباب من ولعل  
 بكفاءة، العاملي النظام يف القضايا اخلالفية تناول يف كبرياً  أمالً  عليها تعلق كانت اليت وهي فعالة، إجراءات اختاذ

 اختاذ على األمن جملس قدرة عدم إىل الذي أدى األمر ني،العظمت للقوتني املختلفة االجتاهات بسبب وذلك
 توسعا اعترب ما وجه يف الوقوف على مبفردها قادرة غري الدول تلك أن تبني ما سرعان لكن.1حامسة قرارات

    غ ري فاندنرب ثأر  األمريكي ناتوريالس تبىن وقد األمريكية، املتحدة الواليات مساعدة دون الغرب جتاه تيااسوفي
Arthur Vanden Berg الدول وبني بينها املتبادلة  املساعدة أساس على التحالف هذا إىل بالده انضمام فكرة 

 ، 1948عام جوان شهر يف األمريكي الشيوخ جملس إىل االجتاه هذا يف رمسية بتوصية وتقدم الذكر، السالفة
 منطقة يف األخرى الدول وحكومات األمريكية احلكومة بني واملفاوضات التشاور من مرحلة بدء ذلك وأعقب

 بأغلبية األمريكي الشيوخ جملس عليها ووافق 1949 أفريل 04 يف واشنطن يف توقيعها مت اليت األطلنطي مشايل
 ، 1949 جويلية شهر يف األمريكي الرئيس قبل من عليها التصديق جراءإ ذلك وتبع ،2صوتا 13 ضد صوتا 82
 1949. أوت 24 من اعتبارا املفعول سارية املعاهدة أصبحت عشر،وبذلك اإلحدى املؤسسة الدول قبل ومن

 الدولية لألحالف مغايرا جعله حنو على مؤسسيا شكال تشكليه بداية منذ األطلسي مشال حلف اختذ
 املستوى على وفعاليته دميومته يضمن للحلف تنظيمي هيكل املعاهدة يف األعضاء الدول عتوض إذ السابقة،
 :على أطرافها تعهدت واليت واشنطن، معاهدة أو مليثاق الفعلي التطبيق خالل من وذلك والدويل اإلقليمي

 منها أي على االعتداء حالة يف اآليل التدخل. 
 األوروبية ةالقار  خارج عدوان وقوع حالة يف التشاور. 
 األعضاء الدول بني الثقايف و واالجتماعي االقتصادي العدوان توقيف. 

                                                           
 على درج ما ظل يف األورويب األمن يف بفعالية لتشارك اخلارجية، حكم سياستها طاملا الذي لةالعز  مبدأ عن املتحدة الواليات فيها ختل ت جديدة مرحلة بدأت املعاهدة، وبتوقيع  1

 يف ألعضائه اجلماعي األمن مهمة بتحقيق واملتعلقة مهمته الرئيسة على وحافظ مهمة، تغريات أي وإسرتاتيجيته احللف بنية على تطرأ مل احلرب هذه الباردة، وطيلة باحلرب تسميته
 احللف عضوية إىل متتالية مراحل يف الغربيني األعضاء األوروبيني بقية دخول وباستثناء املعسكرين، بني الباردة احلرب باعتبارات حمكومة وظل ت سياساته السوفيييت، خلطرا مواجهة

 على األمريكية السياسة استراتيجيات تأثير"  لشاهد،جاسر اللمزيد أنظر يف :  .وتوجهاته إسرتاتيجيته يف مهمة تطورات أي مل حتصل دولة، 28 إىل عددهم وصل حىت
 .96،ص.1997 جويلية،  129، العدد :السياسة الدولية ، " الناتو توجهات

 .44،ص.1978واآلداب، للفنون الوطين اجمللس : الكويت ،الدولية السياسة في والتكتالت األحالف شكري، عزيز حممد  2
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 درجة حسب وذلك خمتلفة، زمنية فرتات على دجس   ملموًسا واقًعا التعهدات هذه أصبحت وفعال
 جتاه األعضاء وواجبات حقوق على تنص ،بنًدا عشر أربعة حتتوى معاهدة احللف مؤسسو أرسى كما األزمات،

 .هيئاهتا مهام توضح كما نظمةامل

 تطور استراتيجية حلف شمال األطلسي: .2

ت احتل فقد الشرق، من حمتمل هتديد ضد دفاعي كحلف نشأ مشال األطلسي حلف ألن نظرا         
 ملاهية خمتلف إدراك تولد فقد القوة و املوقع حيث من األعضاء لتنوع ونظرا هامة، مكانة للحلف االسرتاتيجية

 الواليات بني السيما األعضاء بني الدائم اخلالف حمل للحلف االسرتاتيجية كانت مث ومن املطلوب، رتاتيجيةاالس
 أعقاب يف اخلالفات حدة تزايدت وقد.آخر جانب من احللف يف األعضاء األوروبية الدول و جانب من املتحدة

 األراضي جعل الذي األمر ،للقارات العابرة اتوالقاذف للصواريخ السوفييت االحتاد وامتالك النووي السالح حيازة
 مصداقية جتاه األوروبيني احللفاء لدى قوية شكوكا ولد حنو على النووي للدمار مرة ألول معرضة األمريكية

 .1األمريكية النووية الضمانات

 Kennedy- Mcnamar  ماكنمــارا  – كينــدي مبــدأ تبــىن أعقــاب يفوكــان هــذا بصــفة خاصــة           

Doctrine   املرنــة واخليــارات املتصــاعد الــرد مبــدأ أو Response and Flexible Options Graduated ، 
 يف أكــرب بــدور ومطالبتهــا األوروبيــة الــدول خمــاوف زيــادة إىل النــووي الســالح علــى االعتمــاد أدى حيــث
 مــت االســرتاتيجيةقالقــد  .العســكري اإلنفــاق زيــادة إىل األمريكــي االجتــاه أدى كمــا احللــف، قــرارات صــنع

 املــرن الــردو     Forward Defense املتقــدم الــدفاع مبــدأ علــى 1967 ذمنــ األطلســي مشــال حللــف العســكرية
Flexible Response ، الشــرق مــن متوقــع هجــوم ردع إىل يســعي احللــف كــون مــن انطالقــا ذلــكو – 

 رمبـا وتصـاعده ليديــةالتق باألســلحة سـيكون اهلجـوم أن أسـاس وعلـى -وارســو وحلــف الســوفييت االحتـاد
 .2النووي الرد إىل يقود

                                                           
1
 Ken Booth, « Alliances », in; Ken Booth and Steve Smith, International Relation Theory, USA: 

Pennsylvania University Press, 1995, P .278. 
النزاعات ممكن من احلرية و املرونة والدبلوماسية األمريكية يف مواجهة خمتلف  الرغبة يف توفري أكرب قدر هو اجلديدة االسرتاتيجيةالدافع من وراء انتهاج هذه النظرية   2

 ، تعين تطوير القدراتماكسيول تيلوراالستجابة املرنة وضعها اجلنرال  اسرتاتيجية .الواليات املتحدة األمريكية، حبكم ارتباطاهتا الدولية الواسعة املدى اليت تقحم فيها
    =                                                           :يف االسرتاتيجية العسكرية مبا يكفي ملواجهة أي حتد والتصرف يف مواجهة أية مشكلة، وتبلورت أسس
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 هذه مع التكيف إىل احللف قادة سعى األمنية، البيئة يف تغري من إليه أدت وما الباردة احلرب انتهاء ومع          
 أن مع أنه احللف قادة رأى حيث ، 1990عام جوان يف األطلسي مشال جملس بقرار ذلكأ بد وقد ،التغريات

 تقتضي احمليطة األمنية البيئة يف التغريات فإن ومطلوبا، قائما يزال ال – املشرتك الدفاع – ئيسيالر  احللف دور
 احللف اسرتاتيجية على تتغيريا إدخال من البد مث ومن احللف أعضاء تواجه اليت العسكرية املهام يف ريايتغ

 أجل من للحلف العسكرية سرتاتيجيةلال شاملة مراجعة بإجراء التخطيط جلنة قرار ذلك مع وترافق ،العسكرية
  1.االعتبار يف اجلديدة البيئة متغريات وضع

 أربعة على تنهض للحلف جديدة عسكرية اسرتاتيجية 1991 عام نوفمرب يف روما يف احللف قمة أقرت         
 :2مبادئ

 .اجلماعي الدفاع عرب الدفاعي الدور أداء يف احللف استمرار – أ

 من مبزيد يضطلعون سوف األوروبيني األعضاء فإن تتجزأ ال وحدة وكونه ،األعضاء أمن وحدة على احلفاظ –ب
 .أنفسهم عن للدفاع املسؤوليات

 أن عليه احللف فإن اجلماعي، الدفاع مهمة أداء يف لالستمرار املوحدة القوات هيكل على احلفاظ – ج
 .املتقدم الدفاع على االعتماد من أكثر ةاحلرك يف وحرية مرونة، أكرب قوات على يعتمد قوة هيكل يستحدث

                                                                                                                                                                                     

توجيه ضربات قاتلة للعدو حىت ولو بعد هجوم نووي مفاجئ من  اليت ال ميكن إصابتها أو تدمريها، وذلك هبدف االسرتاتيجيةتكوين قنوات جمهزة بالصورايخ  ..1= 
                                                                                                                                                               .جانبه

حة ذات احملدودة و هي احلروب اليت عرفها بأهنا النزاعات املسل تكوين قنوات خفيفة احلركة مزود بأحدث األسلحة املمكنة استخدمها يف القتال، يف احلروب. 2
 .الشاملة بني الكتلتني من القوى النووية النطاق الذي يقل عن احلروب

 .إنشاء بناء قوى من التحالفات العسكرية.3
  .ضمان استخدام الوسائل و اإلمكانات املتاحة لربنامج التسلح األمريكي بأقصى كفاية ممكنة.4

من فعاليتها حىت ميكن للواليات املتحدة ليس فقط أن تردع أي   لردع و تطويرها مبا يزيدضرورة تنويع وسائل ا  Herbert Kahn هربرت كاهنو أضاف إليها 
فيها وسائل احلرب التقليدية، أي أن سياسة  األمريكية، بل وأيضا مجيع أشكال التهديد واالبتزاز النووي واالستفزازات احمللية اليت تستخدم هجوم شامل على األراضي

. لتوضيح أكثر أنظر كانت تعتمد يف أساسها على امتالك قوة كافية ملقاومة أي هتديد ميكن أن يلجأ إليه العدو ، كاهن هربرتكما أقرتحها  الردع املتعددة األشكال  
 يف :

-Stanely Hoffman and Janus Minerva, Essays in the Theory and Practice of International Politics, 
Colorado: Westivew Press, 1987, P .257. 
-John Oneal and Mark Flrod, « NATO Burden Sharing and the Forces of Change », International 
Studies Quarterly, 1989, P. 436. 

1 Bonnie Gold, The Evaluation Of Alliances, Op.Cit. PP.18-19. 
2 « NATO Hand Book », Brussels: NATO Office Information and Press, 1995, PP.236-237. 
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 االعتماد من احلد و القوات حجم خفض مع النووية، و التقليدية األسلحة من كل على االعتماد استمرار – د
 .النووي املخزون على

 البيئة وأن الشرق، من النطاق واسع هجوم وقوع خطر بانتهاء التسليم من انطلقت املبادئ ألن ونظرا          
 يف والرفاهية االستقرار تعظيم من للحلف الرئيسية األهداف حتقيق فرضية تضاعف أوروبا يف اجلديدة األمنية
 دول مع التعاون مبدأ احللف أقر فقد السالم، يسودها دولية عالقات تطوير يف واإلسهام األطلنطي، مشايل منطقة
 North Atlantic Cooperation Council لنطياألط مشايل تعاون جملس بإنشاء وذلك – السابق – وارسو حلف
 وارسو حلف دول من عدد انضمام أمام الطريق األخرية وفتحت السالم، أجل من الشراكة منه خرجت الذي

 يف كاتفاقية أقرت اليت«  السالم أجل من الشراكة » بروكسل مبادرة وتشكل .1األطلسي مشال حلف إىل السابق
 مدخالً  عدت إذ مشال األطلسي، حلف لتوسيع الرمسية البداية ،1994 عام يف األطلنطي مشال جملس اجتماع

 إىل التوصل مت املبادرة، هذه خالل ومن. األطلسي حلف إىل سابقاً  وارسو حلف دول من جدد أعضاء النضمام
 .19972 مارس 27 يف باريس يف أبرمت اليت الالئحة التأسيسية عرب وروسيا، احللف بني للتعاون صيغة

 لعملية توسيعه، كانت سببا رئيسيا احللف واجهها اليت االسرتاتيجية وجود جمموعة من التحديات إن
 :3مها حمورين، من االستقرار وعدم الصراع ظهور احتمال يف تتمثل

 الدمار من أسلحة كبري وخمزون ضخمة، روسية قوات بوجود فيه األمنية التحديات وتتمثل: الشرقي المحور -
 اتفاقية بإبرام التهديد مبواجهة هذا احلل تصور مت وقد الدول؛ من كبري عدد بني صراعية عالتوتفا الشامل،
 .الشرق باجتاه احللف توسيع مث السالم، أجل من الشراكة

                                                           
1 Bonnie Gold,Op.Cit. 

مرحلة احلرب الباردة تنتمي إىل املعسكر االشرتاكي، أحد  مشروع توسيع عضوية حلف مشال األطلسي ليضم دواًل يف شرق أوروبا، من بني تلك اليت كانت يف يعد  2
اهنيار االحتاد  حلف مشال األطلسي جداًل كبرياً حول أهداف التوسع احلقيقية وما وراءها، والسيما بعدالعشرين. وقد أثار توسيع  أبرز التطورات الدولية يف هناية القرن

الثالثة وحروهبا إقصاء هلا. وقد طرحت الواليات املتحدة على الفور بعد اهنيار  السوفيييت، وحقيقة حتول احللف ليضطلع مبهام األمم املتحدة اليت وجدت يف األلفية
تطور األمر خالل سنوات قليلة إىل  وحلف وارسو، خطط توسيع حلف مشال األطلسي باجتاه الشرق بعنوان )خطة املشاركة من أجل السالم(، مث سوفيييتاالحتاد ال

 مزيد أنظر يف: لل أهم هدف اسرتاتيجي للواليات املتحدة يف حقبة ما بعد احلرب الباردة. دعوة دول وسط أوروبا وشرقها لالنضمام إىل الناتو، وكان هذا
-  Sharyl Cross, « Russia and NATO Toward the 21st Century: Conflicts and Peacekeeping in 

Bosnia-Herzegovina and Kosovo », NATO-EAPC Research Fellowship Award Final Report 
NATO/Academic Affairs 1999-2001, Submitted in August 2001, consultation date : 10/06/2016, 
available in : www.nato.int/acad/fellow/99-01/cross.pdf 

، العدد  26، اجمللد: ة والقانونيةجملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادي "،التوسعية لحلف الناتو وأثرها على األمن القومي العربي االستراتيجية" حممد حسون،  3
 .334،ص.2010الثاين، 

http://www.nato.int/acad/fellow/99-01/cross.pdf
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 الشرق األوسط منطقة ويشمل للمتوسط، اجلنويب الساحل على إفريقيا مشال من ويبدأ: الجنوبي المحور -
 القارة أمن هتدد أخرى مشاكل أمنية وكذلك توتر، بؤر املنطقة هذه تشهد إذ العربية، واملنطقة آسيا غرب وجنوب

 املوارد تدفق وإعاقة الشرعية، غري واألصولية، واهلجرة واإلرهاب، الشامل، الدمار أسلحة كانتشار األوروبية،
 املنطقة؛ هذه دول مع ارواحلو  التعاون اتفاقية بعقد هذه التهديدات ملواجهة احللف تصور كان وقد. احليوية

 يسهم البعد وهذا وقراراته، احللف توجهات على بالسيطرة تنفرد بوصفها املتحدة األمريكية، الواليات وباألخص
 . هذا واحلوار التعاون برنامج يف عضو "إسرائيل"والسيما و أن  العريب، القومي لألمن إبراز حتديات يف

 :التوسع عملية في أثرها الباردة و الحرب نهاية بعد للحلف االستراتيجية العقيدة في التغيرات .3

 يف ضرورة وتتلخص األورويب، األمن مبفهوم تتعلق فرضيات من انطالقاً  مشال األطلسي حلف أنشئ
 عدم إىل نظراً  وجود أمريكا، دون املواجهة هذه قيام إمكانية وعدم السوفييت، اخلطر ملواجهة العسكري التحالف

 النووي الردع تأمني على القادرة الدولة الوحيدة هي املتحدة الواليات وأن منفردة، ذاهتا عن الدفاع لىع أوروبا قدرة
 ضد ألراضيها اجلغرافية احلدود يف األعضاء الدول الدفاع عن هو للحلف األساسي اهلدف .وكان1أوروبا حلماية

 والتنسيق املتبادلة املساعدة عن فضالً  ي،األراض هذه داخل أو طائراهتا سفنها أو قواهتا له تتعرض هجوم أي
  .السياسي

 السوفيايت االحتاد تفكك مث ومن ، 1991عام املضاد "وارسو" يف للحلف اهليكل العسكري إلغاء معو 
 يعيدون حلف مشال األطلسي يف األعضاء الدول زعماء بدأ الدولية، الساحة عن الثانية العظمى القوة ورحيل
 اهتمام عمقت قد املرن( )الرد القائمة آنذاك اسرتاتيجيته أن خصوصاً  املستقبلي، ودوره احللف يف اسرتاتيجية النظر

 يوجب مما يت،السوفيا يتزعمه االحتاد كان لذي ،وارسو حلف من حمتمل شامل هجوم يف حد كبري إىل احللف
 االستقرار عدم Joseph Lansس الن جوزيف آنذاك للحلف لعام األمني أمساه ما ملواجهة االسرتاتيجية هذه استبدال

 على تغيريات إدخال ضرورة احللف دول رأت مث السوفييت ـومن التهديد حمل حل ت اليت املتوقعة واألخطار
 :2اآلتية وفق السياسات احللف اسرتاتيجية

                                                           
 .843.ص ، 1981 والنشر، للدراسات العربية املؤسسة بريوت: اجلزء األول، العسكرية، الموسوعة وآخرون، األيويب هيثم  1
 .114-113ص ص. ، 2003 للنشر، أمواج دار بريوت: ،الدولية العالقات نظرية حسني، السيد عدنان  2
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 هذا التوسيع تقبل حىت روسيا على مستمر ضغط وممارسة ،األطلسي شمال حلف لتوسيع الحثيث السعي . أ
 اجلانبني، التعاون بني على تقوم أمنية اتفاقات الروسية والقيادة احللف قيادة وقعت وقد الشرق، جهة من

 .السابق يف مرفوضاً  األمر هذا كان بعدما
 داخل أوروبا الساخنة األزمات في الحلف به يقوم أن يمكن الذي بالدور األوروبي األمن مستقبل ربط . ب

 األمم أو بإشراف مباشرة احللف قوات تدخلت وكوسوفو، رسكواهل البوسنة أزمات ففي ،أطرافها وعلى
 .روسيا من الصربية املدعومة القوات ضد عسكرية ضربات لتوجيه أو السالم، حلفظ كقوة املتحدة

 تبلورت هذه ،األوسط الشرق وفي أوروبا داخل الدولية األزمات إدارة في للحلف إضافي دور إيجاد . ت
 موافقة مطروحة بعد عسكرياً  احللف تدخل إمكانات صارت حبيث ،( 1999) كوسوفو حرب بعد السياسة

 هلذا العسكرية التطبيق بالقوات حيث من منوطاً  بات اجلماعي األمن مبدأ أن حىت الدويل، األمن جملس
 احللف.

جمال  يف إقليمي وظيفي دور وله ،األوسط الشرق في منطقة الطبيعي الحليف وضع إسرائيل في منزلة . ث
 مسائل اإلسرائيلي يف –األمريكي  سرتاتيجياإل التحالف مضمون مع احللف اسرتاتيجية التقت دوق ،األمن
 .مشرتكة أمنية

 اليت األمنية البيئة مع وهياكله وقواته اسرتاتيجيته تكييف حنو حلف مشال األطلسي دفع تقدم ما كل
 الدول تقوم أن مفاده اسرتاتيجي مفهوم إقرار إىل 1991 نوفمرب يف األعضاء وانتهى هائلة، بصورة تغريت

 على القدرة ضمنها ومن والتهديدات، املهمات من أوسع تشكيلة مع للتعامل الالزمة القدرات بتطوير األعضاء
 .1السالم حفظ ومهام األزمات، إدارة بعمليات القيام

 
 
 
 
 

                                                           
1  Paul Cornish, « NATO at Millenniums: New Members, New Strategy », Web edition, Vol. 45, 
October 1997, P. 22. 
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 :1ليي ما على ارتكزت للحلف جديدة اسرتاتيجية وطوروا 1994 عام بروكسل قمة يف األعضاء عاد مث
 لكي  األمريكية املتحدة الواليات طرحته الذي"  ،السالم أجل من الشراكة برنامج"  بروكسل قمة أقرت . أ

 مع العسكري التعاون عالقات من مزيد إلقامة روسيا، فيها مبا السابقة، الشيوعية الدول أمام الباب تفتح
 .2العضوية حق منحها دون احللف،

 التحرك من احللف قوات متكن سوف اليت المهام متعددة المشتركة القوات مبدأ تطبيق احللف راقر  . ب
 تسمح وسوف السالم، حفظ وعمليات األزمات وإدارة اإلقليمية الصراعات مع التعامل يف أكثر مبرونة

 .أوروبا غرب احتاد برعاية األوروبية، للدول العسكري الدعم يقدم أن حللف مشال األطلسي
 ضم ميكن حبيث احللف، عضوية توسيع يعين ذلك وكان ،للحلف لالنضمام دجد ألعضاء الباب فتح . ت

 .واالقتصادية السياسية أنظمتها تغيري بعد للحلف، سابقاً  والشيوعية الشرقية أوروبا دول
 إقرار إىل أدى الذي واألبرز األهم التطور وكان للحلف، االسرتاتيجية العقيدة على والتطوير التغيري استمر

 للحلف، املستقبلية املهام على الضوء ألقى الذي ، 1999عام واشنطن قمة بيان هو اجلديد، السرتاتيجيا امليثاق
 والتقنية املادية باإلمكانات وتزويده وتطويره حلف مشال األطلسي حلف بقاء على املتحدة الواليات حرصت فقد

 بعض حل يف احللف دور لتفعيل اولةحم يف األورويب الشرق حنو فيه العضوية نطاق وتوسيع .مهماته وتطوير
 قيادهتا بقاء املتحدة الواليات تضمن التوجه وهبذا الغربية، لالسرتاتيجية أساسية ركيزة وإبقائه الدولية املشكالت

 من املوحدة بأوروبا ارتباطها تأكيد تضمن الداخلية،كما أوروبا شؤون يف التدخل من ميكنها الذي التحالف هلذا
 .3احدوده جتاوز من ومنعها روسيا دور حتجيم وكذلك احللف، يف ياديالق دورها خالل

                                                           
1
 .98،ص.1997 جويلية،  129، العدد :السياسة الدولية ، " الناتو توجهات على األمريكية السياسة استراتيجيات تأثير"  جاسر الشاهد،  

2 North Atlantic Treaty Organization, « Partnership for Peace: Framework Document », 
consultation date : 15/04/2016, available in :  
http://www.nato.int/cps/po/natohq/official_texts_24469.htm ,And « Partnership for Peace: 
Invitation Document », available in :  
http://www.nato.int/cps/po/natohq/official_texts_24468.htm 

 .160.ص ، 2005 احلديث، الكتب عامل :عمان ،والتطبيق النظرية في الجماعي األمن نظام ،طوالبة حسن  3

http://www.nato.int/cps/po/natohq/official_texts_24469.htm
http://www.nato.int/cps/po/natohq/official_texts_24468.htm
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 يف مع املتغريات للتكيف جديداً  اسرتاتيجياً  مفهوماً  بأهنا تبين عنها يعرب أن ميكن احللف توسيع عملية إن
 نطقةامل خارج مبهام وإمكانية القيام عضويته، نطاق وظائفه،وتوسيع تطوير خالل من احمليطة، األمنية البيئة

 :يف تتمثل األسس من جمموعة العملية على هذه ترتكز و .1الباردة احلرب إبان نشاطه فيها احنصر اليت التقليدية
 .أوروبا وشرق وسط يف واالستقرار األمن لدعم السالم أجل من الشراكة برنامج -أ

 .املتوسط وشرق جنوب من احملتملة املخاطر ملواجهة واحلوار التعاون برنامج -ب
 إذا املنطقة العمل خارج من احللف متكني عرب وخارجها، أوروبا داخل األزمات وإدارة منع مبهمة االضطالع -ج

 .ذلك واملصلحة الضرورة اقتضت
عملية  أو أرقام لعبة ليست وهي فحسب، جدد أعضاء دخول تعين ال التوسيع عملية فإن مث، ومن

حلف  مير عرب الذي أطلسي،-األورو اجلماعي األمن لنظام ديدةاجل البنية استكمال عن تعبري هي بل ميكانيكية،
 الواليات قبل من اختذ قد احللف توسيع قرارإن  .2الناشئة الشرقية الدميقراطيات يستثين أن دون مشال األطلسي

 أعضاء وضم احللف لتوسيع رؤيتها ونفذت احللف، أعضاء باقي على وجهة نظرها فرض من متكنت اليت املتحدة،
 .3ذلك على األعضاء بعض اعرتاضات وحتفظات رغم له دجد

 

                                                           
1 Jonthan Eyal, « NATO Enlargement: Anatomy of a Precision », International Affairs, Vol. 46, 
No.1, October 1997, PP. 702-703. 
2 Daivid Calleo, « NATO Enlargement: as problem for Security in Europe », Aussen Political, 
Vol. 73, No. 4, October 1998, P. 26. 

ال يوجد هتديد حقيقي، من دول وسط وشرق أوروبا،  و اليت رأت أنه االجتاه املعارض لعملية توسيع احللف كل من دوليت فرنسا وإسبانيا من دول احللف. تزعم  3
قبول بعض الدول دون البعض اآلخر، يف عضوية احللف، سيضعف ، وأن يستوجب توسيع احللف، والذي ستزيد أعباؤه األمنية والدفاعية نتيجة التوسع، دون داع

الوضع إضافة إىل واملصاحل الغربية.  احللفضد  التيارات اإلصالحية يف هذه الدول، ويزيد من حدة التوتر يف املنطقة، ورمبا يؤدي إىل ظهور تكتالت أخرى
ء، ومن املنتظر عدم وفائها بااللتزامات اليت سيحددها احللف هلا، مما يزيد من العبء على دول االقتصادي ألوروبا الشرقية، مرتدي، وال يسمح هلا مبزيد من األعبا

الواليات املتحدة األمريكية، واململكة املتحدة، وأملانيا من دول أما اإلجتاه املساند لعملية توسيع احللف و الذي تزعمته كل من ستعدة لتحمله. املغرب أوروبا، غري 
اتساع املنطقة و كذا  أن حيقق االستجابة لطلبات العضوية، اليت تقدم هبا عديد من دول وسط وشرق أوروبا، تندت يف ذلك إىل أنه على احللف فإهنا اساحللف.

ار يف دول وسط والسالم الدوليني، ويقلل من خماطر نشوب احلرب يف أوروبا، بتقويته لدعائم االستقر  حسبهم األمن يدعم التوسيعو اليت يسيطر عليها احللف. 
، إىل جانب يلوشرق أوروبا. كما يتفادى نشوء فراغ أمين، أو حدوث صدام جديد بني الشرق والغرب، فضاًل عن منعه تغلب الطابع القومي، على الطابع الدو 

االجتماعية الطاحنة، حلرماهنا من حلفائها التقليديني، استغالل فرصة اهنيار االحتاد السوفييت، وانشغال روسيا االحتادية، بأزماهتا االقتصادية والسياسية و العمل على 
 للمزيد انظر يف: مع ضمان إبعاد هذه الدول، عن اهليمنة الروسية بعد ذلك.

 Daivid Calleo, « NATO Enlargement: as problem for Security in Europe », Aussen Political, 
Vol. 73, No. 4, October 1998 



243 

 

 :1خطوات بعدة العضوية يف الدخول عملية مرت وقد
الذي  اجمللس  هذا( CCNA ) األطلنطي لشمال التعاون جملس إنشاء فكرة بروز مع : جاءتاألولى الخطوة . أ

 يف وأقر أملانية، أمريكية ر مبادرةإث ، 1990جويلية 6 يف لندن يف احللف دول قادة قمة يف بإقامته التوصية متت
 عرب أوروبا، ووسط شرق ودول حلف مشال األطلسي العالقات بني مأسسة هبدف ، 1991نوفمرب يف روما قمة

 هي دولة، 25 مبشاركة ، 1991ديسمرب يف له اجتماع تأسيسي أول بدأ وقد .منتظمة دبلوماسية صلة إقامة
 فيما العضوية توسعت مث والبلطيق، أوروبا شرق من دول( 09)وتسع  ،(16) عشرة الست األطلنطي دول
 والتنسيق املدين والعسكرية، السياسية العالقة تنظيم إىل الدورية اجتماعاته خالل من اجمللس هدفو .بعد

 متسك يف عريضة تتمثل خطوط إىل استناداً  السالم، حفظ جمال يف والعمل اجلوي، النقل ألعمال والعسكري
 سياسية شراكة أمام الطريق مما ميهد االقتصادية، اإلنسان،واحلرية حقوق واحرتام الدميقراطي، رباخليا األعضاء
 .2األوروبية األطلنطية العالقات يف عسكرية

 خطوة الشراكة هذه شكلت( :Partnership of Peace) السالم أجل من الشراكة مشروع :الثانية الخطوة . ب
 ، 1993 عام احللف لدول االجتماع الوزاري يف األمريكية املتحدة اتالوالي فكرهتا وطرحت أمهية، أكثر أخرى

 إطار يف احللف، من ،كمبادرة1994جانفي  يف بربوكسل األطلسي مشال جملس اجتماع يف املوضوع طرح مث
 البيان ذكر وقد األورويب، األمن أجل حتقيق من أوروبا، شرق دول مع التعاون جهود ودعم الثقة تنمية إىل السعي

 يف تسهم أن ميكنها أخرى لدول مفتوحة احللف عضوية أن التأكيد : 3يأيت ما القمة عن الصادر اخلاص بالربنامج
 االعتبار يف تأخذ متطورة عملية من كجزء الدول تلك بانضمام مع الرتحيب ،األطلسي مشال منطقة أمن

 إىل والتعاون احلوار مرحلة يتعدى السالم جلأ من املشاركة برنامج وأن   يف أوروبا، واألمنية السياسية التطورات
 :على وسيعمل السالم، من أجل الكاملة املشاركة
 أوروبا يف واألمين السياسي التعاون لتعزيز احللف نشاطات يف للمشاركة الشركاء دعوة. 
 أمنها أو السياسي استقالهلا أو ألرضها مباشر لتهديد تعرضت إذا شريكة دولة أية مع مشاورات عقد. 

                                                           
1
 Paul Cornish, « European Security: The End of Architecture and the New NATO », 

International Affairs, Vol. 72, No. 4, October 1996, P. 3. 
2 CW. Bruce weinrod, « NATO  Expansion: Myths and realities », PP. 7-8, consultation  Date: 
19/06/2010,available in : http://www.Heritage.org/Library/categories/Forpd/dbric F23.html. 

 .172-171،ص ص.1997، واإلسرتاتيجية، القاهرة: مركز الدراسات السياسية " توسيع حلف األطلنطي: ما له وما عليه "هاين خالف و أمحد نافع،  3

http://www.heritage.org/Library/categories/Forpd/dbric%20F23.html
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 السيطرة الدميقراطية وتعزيز العسكرية، امليزانية شفافية لتحقيق الشريكة الدول مع حمددة بأساليب العمل 
 مع الدول هذه اإلمكانية لتعمل وخلق املشرتكة، العسكرية واملناورات والتخطيط الدفاع، وزارات على

 .اإلنسانية والعمليات واإلنقاذ السالم حفظ جماالت يف احللف قوات
  احللف ملقر ضباط إلرسال ودعوهتا السالم، حفظ بعمليات خاصة ميدانية لتدريبات الشريكة الدول ةدعو 

 .الشراكة برامج لتطبيق الالزم العسكري التخطيط يف لالشرتاك بروكسل يف
التوسع  صيغة حول األصليني األعضاء بني 1994 عام بروكسل قمة ضمن جدل حصل وقد   

 غري األوروبية الدول حىت يشمل أنه أي جنوبية، أطلسية صيغة التوسع يتخذ إىل أن فرنسا سعت إذ ،1وإجراءاته
 أطلسية أوروبية يتخذ صيغة أن أملانيا فضلت حني يف أفريقيا، ومشال املتوسط األبيض البحر حوض يف الواقعة

 العضوية روطش من استثناء مجاعي ومباشر بشكل ذلك يتم وأن فقط، وشرقها أوروبا وسط دول تشمل خالصة،
 حىت تشمل مطلقة أطلسية صيغة التوسع يتخذ فأرادتا أن بريطانيا ومعها األمريكية املتحدة الواليات أما اجلديدة،

 استكمال وحسب وجبات، أو دفعات صورة على انتقائي ذلك بشكل جيري أن على املستقلة، الدول رابطة دول
  :2وهي ،1995 عام اجتماعه يف جملس احللف دهاحد   اليت العضوية شروط

 .السالم أجل من الشراكة برنامج اتفاقيات على املوقعني من املرشح العضو يكون .أن1
 وحيرتم الدميقراطية الغربية، بقيم ومؤمناً  عرقية، أو قومية مشكالت وجود من وخالياً  سياسياً، ناضجاً  يكون .أن2

 .تعزيزها على القدرة ولديه اإلنسان، حقوق
 له بناء جيش ذلك يف مبا مجيعها، احللف إىل االنضمام نفقات حتمل على وقادراً  اقتصادياً  اً ناضج يكون .أن3

 .والتسلح العسكرية العقيدة حيث من نفسها، الغربية اجليوش مواصفات
 .ودميقراطية مدنية قيادة حتت املسلحة قواته يضع .أن4
 الدفاعي التنسيق، والتخطيط وجلان القيادة مراكز لمث وآلياته، احللف فعاليات يف للمشاركة استعداده يبدي .أن5

 .مع احللف والدفاعية األمنية املعلومات وتبادل واملناورات، والتدريبات املشرتك،
  سوالنا للحلف خافري السابق العام األمني أشار إذ األمريكي، املوقف لصاحل اخلالف هذا حسم وقد   

Javier Solana يؤدي أن دون ومتطورة تدرجيية، بصورة التوسع سيتم "أن إىل سابقاً، إليه املشار اجمللس اجتماع يف 

                                                           
 .101 .ص ، 2003، اإلسرتاتيجيةمركز اإلمارات للدراسات والبحوث  :، أبو ظيبدور حلف الناتو بعد انتهاء الحرب الباردةنزار إمساعيل احليايل،   1
 .78،ص.129،1997العدد:  ،السياسة الدولية"، إجراءات توسيع الناتوفتحي، "  أنيس ممدوح  2
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 جزءاً  تشكل كانت اليت أوروبا وشرق وسط من دول لضم التوسع قرار حسم أن ما .وهكذا،1أحد" هتميش إىل
 إىل االنضمام طلبات لتقدمي الدول هذه سارعت االشرتاكية،حىت وكتلته وارسو حلف التقليدي عدوه يتجزأ من ال

 قُبلت مجيعها. وقد احللف،

 المتوسطي : إشكالية االنتقال من الحوار إلى الشراكة. –الحوار األطلسي .4

 (2004-1994المتوسطي إلى قمة براغ ) –من إطالق الحوار األطلسي أ.
وتضم هذه  ،1994املتوسطي يف عام  –مبادرة احلوار األطلسي  NACأطلق جملس مشايل األطلسي 

ليا سبع دول ليست أعضاء يف حلف مشال األطلسي وتقع يف منطقة البحر األبيض املتوسط، وهي : املبادرة حا
موريتانيا، املغرب وتونس.يعكس هذا احلوار رؤية حلف مشال األطلسي يف أن  إسرائيل، األردن، مصر، اجلزائر،

املتوسط. كما يعد هذا احلوار عنصرا  األمن يف أوربا مرتبط بصورة وثيقة باألمن واإلستقرار يف منطقة البحر األبيض
مكمال لتكيف وتأقلم احللف مع بيئة أمن مابعد احلرب الباردة، باإلضافة إىل كونه جزءا مهما من سياسة احللف 

 يف إقامة صالت وصل ومد جسور التعاون مع اآلخرين.
 :2و تتلخص األهداف العامة هلذا احلوار يف         

 ستقرار اإلقليميني.املسامهة يف األمن و اإل -
 حتقيق مستويات أفضل من الفهم املتبادل. -
 تبديد أي تصورات خاطئة لدى دول احلوار حول حلف الناتو. -

فإن اإلطالق الناجح ملبادرة احلوار املتوسطي وما تاله من تطوير لذلك  أما فيما يتعلق مببادئه الرئيسية،        
  :3يقوم على املبادئ التالية املتوسطي، -األطلسي  احلوار، حسب الوثيقة املعرفة للحوار

وقد أدت هذه املرونة إىل زيادة عدد  ،يعد احلوار عملية تقدمية من حيث املشاركة فيه أو من حيث مضمونه -
كما أدت ،2000مث تلتها اجلزائر يف مارس  ،1995الدول املشاركة فيه. فقد انضمت األردن إليه يف نوفمرب 

 سب نفس الوثيقة إىل تطوير مضمون احلوار مع مرور الوقت.هذه املرونة ح

                                                           
 . 76ص.  ،1995 ،11، العدد: جملة الدفاع  "، وسيا على مائدة األطلسيوأخيراً ر ، " أمحدمصطفى نبيل   1
:  االطالع"،موقع حلف مشال األطلسي، تاريخ  NATO Mediterranean Dialogueالمتوسطي  –الحوار األطلسي وثيقة حتت عنوان : "   2

 ar.html-dial/index-http://www.nato.int/med  ،على الرابط التايل:10/06/2013

 .هالمرجع نفس  3
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   يعد احلوار من حيث املبدأ عملية ثنائية بني حلف مشال األطلسي من جهة ودولة واحدة من اجلهة األخرى  -
إال أنه يتيح الفرصة لعقد  (. وعلى الرغم من أن الطابع الثنائي هو الذي يطغى عليه،NATO+1( )1)الناتو + 

( 07عات متعددة األطراف على حنو منتظم، مثل االجتماعات اليت تضم احللف والدول املتوسطية السبع )إجتما
 (.Nato  +7املشاركة يف احلوار )

يتعامل احللف مع مجيع الدول املتوسطية املشاركة يف احلوار بالتساوي و بنفس القدر من نشاطات التعاون  -
مييز هذه دورا رئيسيا يف إجناح إطالق مبادرة احلوار وما أعقب ذلك من وقد أدت سياسة عدم الت مناقشة أموره،

باعتبار تلك السياسة ميزة أساسية للحوار. وتتمتع الدول املشاركة يف احلوار، يف إطار سياسة عدم التمييز  تطويره،
فاضل الذايت، وقد مكرسة بذلك مفهوم الت حبرية كاملة يف اختيار مدى مشاركتها فيه وحجم تلك املشاركة، هذه،

 يكون ذلك من خالل تأسيس برامج التعاون الفردية.     
مثل عملية برشلونة اليت أطلقها  يهدف احلوار إىل تعزيز و استكمال اجلهود الدولية األخرى على حنو متبادل، -

         نــها منظمة األماملتوسطية( ومبادرة البحر األبيض املتوسط اليت أطلقت –االحتاد األوريب )الشراكة األوربية 
 (.  OSCEو التعاون يف أوربا )

           جلنوبية على أساس احلوارالكن ما الذي دفع أوربا وحلف مشال األطلسي إىل االهتمام بالضفة 
 :1 تفسري هذا السلوك انطالقا من اإلعتبارات التاليةميكن و الشراكة بدل خطاب التهديد؟، 

أطلسي يف املتوسط و األولوية  –ما بعد احلرب الباردة الذي طبعه متركز عسكري أورو  ، أنه يف سياق فرتةأولها
خذ مبادرات باجتاه املتوسط ألن أجل أرأت أوربا واألطلسي أنه آن األوان من  ،لشرق أوربا على حساب اجلنوب

 أمن جناحها اجلنويب يتوقف عليه. 

بلدان املتوسطية على أن التمركز يف املنطقة املتوسطية لن يكون ف والدول األوربية على طمأنة الل، سعي احلثانيها
 خاصة إذا ما أخذنا بعني اإلعتبار ما أحدثه من خماوف أمنية لدى هذه الدول. على حساب أمنها،

، ازدواجية دور عملية السالم العربية اإلسرائيلية، فهي سبب وهدف يف نفس الوقت بالنسبة للمبادرات ثالثها
سبب ألن انطالقها جعل من املمكن الشروع أو على األقل التفكري والتشاور حول ترتيبات أمنية  املتوسطية،

                                                           
 .157،ص.2005اجلزائر: املكتبة العصرية، ،والحلف األطلسي أورباالبعد المتوسطي لألمن الجزائري  : الجزائر، عبد النور بن عنرت،   1
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         وهدف العتبار القوى الغربية إطالق مبادرات حنو املنطقة وسيلة فعالة ومكملة للعملية السلمية   إقليمية،
 العريب. –و للتطبيع اإلسرائيلي 

 الغرب بأمهية الرتابط الوثيق بني أمن أوربا و أمن املتوسط. ، هو اإلحساس املتزايد لدىرابعها

كان لدول أوربا اجلنوبية خاصة إسبانيا وإيطاليا دور كبري يف إطالق املبادرة املتوسطية للحلف باقرتاح 
 الشروع يف حوار مع دول الضفة اجلنوبية، حيث أن كال من إيطاليا وإسبانيا والربتغال دافعوا عن شراكة من اجل

السالم يف املتوسط، مبا فيها التمارين العسكرية املشرتكة. وجنحت هذه الدول يف إقناع احللف األطلسي بإطالق 
املتوسطي، لكن اخلطة األولية مت خفضها على حد أدىن بعد نقاشات داخلية، أين مت إقصاء  –احلوار األطلسي 

احللف يف مشاورات مع الدول املتوسطية إلرساء  شرع 1994.ففي هناية 1التعاون العسكري احلقيقي من الربنامج
بدأ احللف يف احلوار مع مصر،  1995ويف فيفري  مين حاذيا بذلك حذو احتاد أوربا الغربية،أقواعد حوار 

 .2000إسرائيل، املغرب و تونس، مث انضمت إليه األردن و فيما بعد موريتانيا، وأخريا اجلزائر يف مارس 

قد أعادت تنشيط احلوار من خالل إنشاء جمموعة  ،1997أفريل  ،دريدو كانت قمة احللف يف م
أصبحت  1999أفريل يف ومع انعقاد قمة واشنطن  التعاون املتوسطية واليت كانت مكلفة بدعم ومرافقة احلوار،

لباردة، مع اجملموعة أحد أهم ركائز سياسة احللف اليت وضعها يف إطار مقاربته التعاونية اجلديدة بعد هناية احلرب ا
من "املفهوم االسرتاتيجي للحلف األطلسي" الذي مت حتديثه يف قمة  38اإلشارة إىل أنه قد خصص هلا الفقرة 

 جوانب وتشمل األولوية، تستدعي جماالت عدة حول متمحورا التعاون يكون أن احللف ويقرتح .2واشنطن
 فتح على التأكيد مت 1997 جويلية يف دريدم يف احللف جملس إعالن ويف ،3عملياتية ميدانية وأخرى سياسية
 .احلوار يف الشريكة الدول أمام للحلف العلمي الربنامج

 احللف مناورات يف مالحظ صفة ليمنح 1997 ماي يف بالربتغال SINTRA سنرتا يف الوزاري القرار وجاء         
 للمندوبني والسماح العمل، ورشات و اتوامللتقي الندوات وحضور ذلك، تطلب اليت احلوار لدول والبحرية الربية

                                                           
1 Stephen Larrabee & Ali, «NATO’s Mediterranean Initiative: Policy, Issues and Dilemmas», 
Santa Monica: RAND, 1998, P.51. 
2 Alberti Bin, « La contribution de l’OTAN au renforcement de la coopération en 
Méditerranée », Revue de l’OTAN, Bruxelles, Vol.46, N0.4, hiver 1998, P.24. 
3 Carlos Echeverria, « la Coopération Entre Les Forces Armées Euro-méditerranéenne Pour Le 
Maintien De la Paix », Cahiers de Chaillot, N°. 35, Institut d’étude de Sécurité UEO, 1999.P.25. 
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 من وضباط ، (Quartiers Général) العامة املقرات دعاوى وتقدمي احلوار، لدول بالزيارات للحلف العسكريني
 ، STANAV FORMEDوحدات طرف من اجلوار لدول العسكرية للموانئ والقيام بزيارات العامة، األركان هيئات

 احللف مدارس يف الرتبصات ويف العلمية، واملسائل املعلومات جمال يف اخلاصة نشاطاتال يف املشاركة إىل باإلضافة
 القوات مبشاركة وذلك املستعجلة، املدنية واملخططات األمن حفظ عمليات مثل ختصصا، أكثر مواضيع حول

 1. مدنية محاية مهام يف العسكرية
 ، 1998 جويلية املتوسط يف يف احلوار دول مع التعاون لتدعيم األطراف مئيال مشرتك ختطيط وضع تقرر

 يقدم الصدد هذا ويف العامل، من أخرى جهات ويف املتوسط يف السلم حلفظ مشرتكة بنشاطات القيام وإمكانية
 روما يف الدفاع مدرسة يف السلم املتوسطي حول احلوار دول من وعسكريني ملدنيني التكوين فرص احللف

Collège de Défense، أوبريام مرغو يف احللف ةمدرس ويفOberammergau ،املؤسستان هاتان تقدم كما 
 وحول الرعايا، وإجالء الطيب واإلجالء املدنية احلماية يف املتمثلة املستعجلة املدنية اخلطط حول وتكوينا دروسا

 .البيئة على احلفاظ يف املسلحة القوات مسؤولية
 ،  2002 نوفمرب يف براغ قمة العسكري يف التعاون الجم يف اإلجراءات من حزمة األعضاء الدول أقر ت

 :يلي ما أساسا وتضمنت 2001 سبتمرب 11 أحداث بعد جاءت القمة وأن خاصة
 احللف إيديولوجية مع والتأقلم التعو د. 
 بالتكوين املتعلقة النشاطات. 
 (.واإلنقاذ البحث ستعجالية،اإل املدنية اخلطط األزمات، إدارة) مشرتكة متارين يف املشاركة 
 العسكري الطب ميدان يف التعاون. 
 البيين العمليايت النشاط وتطوير ترقية  Interoperability / Interopérabilité   2 . 
 البحري األمن. 
 السلم حفظ عمليات. 

                                                           
1 Carlos Echeverria,Op.Cit. 

2
ت حتت قدرهتا على العمل والتحرك عسكريا مع القوات األطلسية يف عمليا هوتحسني أهلية جيوش دول اجلوار للعمل مع قوات احللف األطلسي باملقصود هنا   

و قد  Interoperability / Interopérabilitéمبعىن التحرك العمليايت املتبادل، وهذا ما يعرف يف األدبيات العسكرية األطلسية ب  إمرة احللف،
  ، للمزيد أنظر يف:طبق هذا املبدأ داخل احللف و يطبق يف إطار الشراكة من اجل السالم مع دول أوربا الشرقية

- Brian J. Collins , NATO A Guide to the Issues, Santa Barbara, California : An Imprint of ABC-CLIO, LLC, 
2011. 



249 

 

 :ذلك إىل باإلضافة       
 لشاملا الدمار وأسلحة اإلرهاب ضد حبري وتعاون املعلومات تبادل طريق عن اإلرهاب مكافحة. 
 اخلفيفة باألسلحة واالجتار احلدود أمن ... 

 الدولية القوات يف املغربية واململكة واألردن مصر سامهت الشريكة، املتوسطي احلوار دول لقوات اربختإوك
 قيادة حتت كوسوفو يف املهام نفس يف واألردن املغربية اململكة وشاركت واهلرسك، البوسنة يف السالم حلفظ

 وتنسيق تكتيكية اختبارات ذلك ويف األطلسية، اتهنظري و سويا تعمل وجعلها القوات هذه مستوى ةلرتقي احللف،
 .املتوسطية البلدان جيوش أهلية لرفع املتبادل العمليايت للتحرك ترقية واستخبارايت، واتصايل قيادي

ففي هذه  سطي،املتو  –نقلة نوعية يف عملية تعزيز احلوار األطلسي  2002شكلت قمة براغ نوفمرب 
القمة قرر احللفاء تدعيم األبعاد السياسية والعملية للحوار بشكل جوهري وتقوية التعاون العملي ال سيما يف 

كما تبنت القمة وثيقة محلت عنوان     جماالت ذات االهتمام املشرتك مبا يف ذلك تلك املتعلقة مبكافحة اإلرهاب،
 :2ومن أهم ما تضمنته الوثيقة   .1جاالت التعاون املمكنة"" تعزيز احلوار املتوسطي مع وضع بيان مب

 .التشديد على التعاون يف جمال مكافحة اإلرهاب 
 .)...إمكانية إشراك الشركاء املتوسطيني يف خطة )تزود باملعلومات، مساعدة تقنية، وسائل مراقبة احلدود 
 جل السالم ملكافحة اإلرهاب.أأطلسي و الشراكة من  -جتسيد عمل شراكة بني جملس الشراكة األورو 
  تشجيع التعاون بني احللف األطلسي والدول املتوسطية الشريكة يف جماالت مثل أمن احلدود، حتليل صور

 األقمار الصناعية...
 :3نفس الوثيقة حددت جمموعة من جماالت التعاون املمكنة لتدعيم احلوار، أمهها

 لشريكة يف إجتماعات حمددة للحلف ختص مواضيع معينة.إمكانية مشاركة مسئولني ساميني من البلدان ا 
 .التعاون يف إطار جملس الشراكة من اجل السالم يف صاح اجلوار 
  جل السماح للدول املتوسطية لتتأقلم أتكوين وتدريب وعقائد عسكرية لالستجابة للمتطلبات العملياتية ومن

 مع اصطالحات، عقيدة ومناهج احللف األطلسي.

                                                           
1 « Renforcement du Dialogue Méditerranéen, Avec établissement d’un Inventaire Des 
Domaines de Coopération Possibles », date de consultation : 12/02/2013, disponible sur le lien 
suivant : http://www.nato.int/med-dial/renforcement.html. 
2 Ibid. 
3
 Ibid. 

http://www.nato.int/med-dial/renforcement.html
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 عمليات دعم السالم... رين عسكرية ونشاطات التدريب املرتبطة باألمن البحري، اإلنقاذ اإلنساين،القيام بتما 
 .الدفاع و إقتصاد الدفاع 
 .)التشاور حول اإلرهاب )من خالل تقاسم معطيات اإلستخبارات، إجتماعات خرباء يف التهديد اإلرهايب 
  منظمة...(.تشاور و تعاون حول األمن على احلدود ) إرهاب، جرمية 
 .التخطيط لعمليات إغاثة مدنية يف حاالت الطوارئ 
  النشاطات العلمية ومضاعفة جهود إعالم احللف األطلسي جتاه اجملتمع املدين يف البلدان املتوسطية املعنية

 باحلوار لكي تشرح بشكل أحسن سياسة احللف األطلسي.
سعيهم للذهاب قدما  2003لسي بربوكسل ديسمرب ليؤكد احللفاء جمددا يف االجتماع الوزاري األط        

 ( ميادين:03باحلوار حتقيقا ألهداف قمة براغ خاصة يف ثالثة )
 إصالح الدفاع و احرتاف اجليوش. .1
 مسألة عمل و حترك قوات من دول احلوار مع القوات األطلسية يف عمليات يقودها احللف األطلسي. .2
 التحكم الدميقراطي يف القوات املسلحة. .3

 (2014-2004قمة إسطنبول األطلسية و رفع الحوار إلى مستوى الشراكة ) ب.
املتوسطي عشر  –يكون قد مر على إنطالق احلوار األطلسي  2004مع انعقاد قمة إسطنبول يف 

( سنوات، ويف هذه القمة قرر احللفاء تعزيز احلوار من خالل تبين وثيقة جديدة بعنوان :"أجندة أكثر طموحا 10)
 A more Ambitious and Expanded Framwork for the Mediterranean ا للحوار املتوسطي")و توسيع

Dialogue  
رفع احلوار إىل شراكة حقيقية  -من خالل الوثائق على األقل  – ، واليت تشري إىل أن احللفاء قرروا (

كل هذا من خالل اإلتفاق مع الدول من أجل املسامهة يف األمن اإلقليمي و اإلستقرار و تكملة اجلهود الدولية، و 
 .1املتوسطية الشريكة على أساس كل حالة على حدى

املتوسطي أطلق  –تشري وثيقة "أجندة أكثر طموحا و توسيعا للحوار املتوسطي" إىل أن احلوار األطلسي 
ضل، وتبديد من أجل املسامهة يف حتقيق األمن و اإلستقرار اإلقليميني، وحتقيق تفاهم متبادل أف 1994عام 

                                                           
1
 « A more Ambitious and Expanded Framework for the Mediterranean Dialogue », 

consultation date: 14/05/2013, available in : 
http://www.nato.int/docu/comm/2004/06- a -more –Ambitious- and- Expanded -Framework /docu-
meddial.html 
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و شركائه املتوسطيني. ومنذ ذلك احلني، تطور احلوار خبطى ثابتة مبا  مشال األطلسيالتصورات اخلاطئة بني حلف 
يف  (،07( يف األصل إىل سبعة )05و ارتفع عدد البلدان املشاركة من مخسة ) ينسجم مع خاصيته التقدمية،

 .حني تعززت أبعاد احلوار السياسية والعملية بانتظام
 بالنسبة للمبادئ واألهداف واجملاالت ذات األولوية ،نالحظ أهنا حمصورة يف النقاط التالية:أما  

 :1 في هذه العملية، يجب أخذ المبادئ التالية . أ
 .طبيعة املنفعة املتبادلة للعالقة 
 .احلاجة إىل املضي قدما يف العملية بالتشاور الوثيق مع بلدان احلوار املتوسطي 
 ابة ملصاحل بلدان احلوار املتوسطي وإحتياجاته.أمهية االستج 
 .إمكانية التمايز مع احملافظة على وحدة احلوار املتوسطي وخاصيته غري التمييزية 
  احلاجة إىل الرتكيز على التعاون العملي يف اجملاالت اليت ميكن أن يقدم فيها حلف الناتو قيمة

 مضافة.
 درة إسطنبول للتعاون، باإلضافة إىل اجلهود الدولية احلاجة إىل ضمان تكامل هذا املسعى مع مبا

 األخرى، وخصوصا جهود االحتاد األوريب ومنظمة األمن والتعاون يف أوربا وجمموعة دول الثمانية.
  إمكانية توسيع احلوار املتوسطي إىل البلدان املعنية األخرى يف منطقة البحر املتوسط على أساس كل

 حالة على حدى.
رفع احلوار املتوسطي إىل شراكة حقيقية هدفها  مشال األطلسي، عرض حلف هذه المبادئاستنادا إلى  . ب

والتكامل مع اجلهود الدولية األخرى عرب التعاون املعزز الذي  العام املسامهة يف األمن واإلستقرار اإلقليميني،
 تشمل أهدافه:

 .تعزيز احلوار السياسي القائم 
 2حتقيق قابلية تبادلية التشغيل. 

                                                           
1 Ibid. 

 
2
ودعم بعضها لبعض، وعمليات  و العمل معا، بعضها ببعض، االتصالمتثل متطلبات قابلية تبادلية التشغيل شروطا مسبقة حازمة للبلدان املسامهة مثل احلاجة إىل   

 للمزيد أنظر يف : التدرب املشرتكة.
، صيف 02، العدد جملة حلف الناتو"، عشر سنوات على تأسيس مجلس الشراكة األوروبية ـ األطلسية: وجهة نظر شخصية ، "روبرت اف. سيمونـز -

 ، على الرابط اإللكرتوين التايل:10/04/2016، تاريخ اإلطالع: 2007
http://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/arabic/art5.html 

http://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/arabic/art5.html
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 طوير اإلصالح الدفاعي.ت 
 .املسامهة يف مكافحة اإلرهاب 

مبادرة إسطنبول للتعاون ،يف وثيقتها املرجعية إىل أن حلف مشال األطلسي ومبادرته ستأخذ بعني تشري 
واليت هتدف إىل ترسيخ األمن واإلستقرار  اإلعتبار وباإلستناد إىل سلسلة العالقات الثنائية ذات املنفعة املشرتكة،

 :1نطقة، املبادئ التاليةيف امل
 أمهية أخذ األفكار و املقرتحات الصادرة عن دول املنطقة أو املنظمات اإلقليمية، يف احلسبان. . أ
تستند إىل املنفعة املشرتكة واملصاحل  هذه هي مبادرة تعاونية، حلف مشال األطلسيضرورة تأكيد أن مبادرة  . ب

 احلسبان تنوعها واحتياجاهتا اخلاصة.ودول املنطقة، آخذة يف  احللفاملتبادلة لكل من 
إال أهنا تأخذ يف احلسبان املبادرات األخرى مثل تلك  ضرورة اإلقرار بأن هذه املبادرة هي مبادرة منفصلة، . ت

( واملنظمات الدولية كاالحتاد األوريب ومنظمة األمن والتعاون يف أوربا G8اليت طرحتها جمموعة الثمانية )
(OSCEفتكون مك )حبسب ما تدعو احلاجة لذلك.لة هلا م  
ضرورة الرتكيز على التعاون العملي يف اجملاالت اليت ميكن للناتو أن يفيد فيها، وخباصة يف جمال األمن.       . ث

، تعتمد إىل حد  مشال األطلسيو مشاركة دول املنطقة يف هذه املبادرة، باإلضافة إىل مدى تعاوهنا مع حلف 
 و منفصل إزاء املبادرة و مستوى اهتمامها هبا.كبري على جتاوب كل منها على حن

أو  احللفضرورة تفادي أي سوء فهم حول جمال هذه املبادرة، اليت ال يقصد منها، ال االنضمام إىل عضوية  . ج
( أو مبادرة الشراكة من أجل السالم، وال أن تكفل األمن EAPCاألطلسية ) –جملس الشراكة األوروبية 

 نقاش سياسي حول قضايا ميكن معاجلتها على حنو أفضل يف منتديات أخرى.ألحد، وال أن تستغل لفتح 
مقرتحات التعاون مع الدول املتوسطية اليت طرحها احللف األطلسي يف قميت براغ و إسطنبول متثل عودة 

 لكن احللفاء ،األفكار األولية اليت سبق وأن طرحتها إيطاليا و الربتغال حول "شراكة من أجل املتوسط" إىل
 رفضوها بالنظر إىل تكلفتها املالية والسياسية.

                                                           
:  االطالع،تاريخ  األطلسي" ، وثيقة منشورة على موقع احللف Istanbul Cooperation Initiative مبادرة إسطنبول للتعاون"   1

 ar.html-Initiative /index -Cooperation -http://www.nato.int/ Istanbul، على الرابط التايل: 12/05/3201
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املالحظ هو أن معظم املقرتحات الواردة يف وثيقة براغ تكررت يف وثيقة إسطنبول، إىل جانب وجود 
إمكانية  إىليف خانة "االعتبارات األخرى" واليت تتناول اإلشارة  وردتبعض النقاط املختلفة على غرار تلك اليت 

انونية مالئمة لتسهيل شراكة تامة وفعلية للشركاء املتوسطيني، إىل جانب احلديث عن إمكانية احلاجة لرتتيبات ق
احلاجة إىل إتفاقيات أمنية مع البلدان املتوسطية على أساس كل حالة على حدى. وهو ما يعين إما تعميم 

 دة.االتفاقيات األمنية احلالية ) اليت وقعت مع بعض الدول( و إما عقد إتفاقيات جدي
رفع احلوار إىل مرتبة الشراكة ،إىل حد بعيد يف توضيح األمور بعد، ومل يف قرار احللف األطلسي مل يساهم 

يتم حتديد حمتوى هذه املبادرة خاصة وأهنا مبنية على أساس قاعدة التمايز الذايت، مبعىن أن لكل بلد مطلق احلرية 
ا اخلصوص كما أشار إىل ذلك الباحث عبد النور بن عنرت التوضيح الوحيد يف هذفيف حتديد حاجياته وأولوياته.

أثناء زيارته للجزائر  Jaap de Hoop Schefferجاء على لسان األمني العام للحلف السابق ياب دي هوب شيفر 
ملا قام بتحديد ثالثة مبادئ أساسية شكلت خطوطا توجيهية لرسم العالقات املستقبلية بني  ،2004يف نوفمرب 
 :1لبلدان املتوسطيةاحللف و ا

والتحديد تبقى مبنية على االحرتام، الثقة : ذلك أن العالقات بني الطرفني كانت وسالمسؤولية المشتركة -
وعلى الشركاء املتوسطيني  فال يوجد إمالء يف الشراكة وكل القضايا قابلة للنقاش، املشرتك للنشاطات املشرتكة،

 حتديد احتياجاهتم.
مع جتنب االزدواجية يف العمل وعمل كل منظمة يف  المسارات اإلقليمية في المتوسط التكامل بين مختلف -

 جمال ختصصها.
فرغم أن التحديات مشرتكة إال أن االستجابة هلا وقدرات  ،احترام الخصوصيات الوطنية أو اإلقليمية -

 خر ومن منطقة على أخرى.آالتدخل و التأثر هبا ختتلف من بلد إىل 
املتوسطي هو كيف ميكن العمل مببدأ التمايز الذايت و احلفاظ  –ضالت احلوار األطلسي لعل من أهم مع

فاملبدأ األول حيول عمليا دون بروز بنية إقليمية متجانسة، لكن إقصائه يعين  على إنسجام احلوار يف نفس الوقت؟،
ال جيرب الدول املعنية على  بينما العمل به حاجيات وشواغل دول احلوار األمنية، أولويات، جتاهل خصوصيات،

اإلخنراط يف مشاريع هي غري مقتنعة هبا أصال. واإلشكال الذي يبقى مطروحا هو كيف ميكن بناء بنية أمنية 
 (؟ 1+26إقليمية على أساس مسارات ثنائية )

                                                           
 .175،ص. مرجع سابق البعد المتوسطي لألمن الجزائري،عبد النور بن عنرت،   1
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 (: أي حصيلة؟2004مبادرة إسطنبول للتعاون)ج.

على ضرورة تعزيز مبادرة احلوار  2004ية يف مت اإلتفاق بني احللفاء يف قمة احللف بإسطنبول الرتك
 بالرغم من أن املبادرتني متمايزتنيو  ،سنوات من إطالقه( من خالل مبادرة إسطنبول للتعاون 10املتوسطي )بعد 

جل بناء الثقة والتعاون العملي مع دول جنوب أإال أهنما اعتربتا متكاملتني. فاحلوار الذي أطلق أساسا من 
 -أي ارتباطه بتطور مفهوم احللف االسرتاتيجي –مت تكييفه بشكل متزايد مع أولويات احللف والذي  ،املتوسط

جلها بالرغم من أخاصة وأنه مل حيقق األهداف اليت وضع من  ،تطلب مزيدا من الدعم من قبل احللف األطلسي
تعاون بنفس أهداف    . وهكذا أطلقت مبادرة إسطنبول لل2002تعزيز بعديه السياسي و العملي منذ قمة براغ 

لكن على نطاق أوسع ميتد إىل  ، 1و مبادئ احلوار املتوسطي )امللكية املشرتكة، عدم التمييز، التكامل والتطور(
الشرق األوسط لزيادة مسامهة احللف يف مواجهة التحديات اجلديدة فرتة طويلة األجل، من أجل حتقيق األمن 

 .2اجلهود الدولية األخرى واالستقرار اإلقليمي والعاملي، وتكملة
حاول احللف من خالل إطالقه ملبادرة إسطنبول للتعاون استغالل اخلربة املكتسبة من احلوار املتوسطي    

 و تفادي نقائصها، من خالل:
   اخلليج العريب استنادا إىل  –الشرق األوسط  –توسيع نطاق التعاون يف املنطقة العربية و ربط املتوسط

 )حيث ميكن فتح هذه املبادرة إىل مجيع البلدان املهتمة يف املنطقة( من جهة. مبدأ الشمولية
 من خالل األطر واجلهود الدولية األخرى إلجراء  ،األخذ بعني اإلعتبار القضايا ذات االهتمام املشرتك

، احلوار اإلصالحات املتعلقة بالدميقراطية واجملتمع املدين يف بلدان املنطقة كمطلب من احللف إىل بلدان
للتعاون واملسامهة يف هذه اجلهود اليت ميكن للحلف أن يدعهما نظرا لقدراته وجتربته يف اجملال األمين 

 املكتسبة من الشراكة من أجل السالم و احلوار املتوسطي، من جهة أخرى.
ميكن مالحظة أن مبادرة إسطنبول للتعاون جاءت يف سياق زيادة حدة التدخل يف منطقة الشرق 

اليت حبثت عرب املبادرة اجلديدة توسيع مبادرة احلوار إىل  ،وسط من قبل الواليات املتحدة األمريكية و بريطانيااأل
عريب، يف وقت تسعى فيه دور احلوار جتاوز البلدان املتوسطية إىل الشرق األوسط واخلليج الو هذه املنطقة 

                                                           
 ،على الرابط التايل:15/10/2013تاريخ اإلطالع: "،التعاون األمني مع منطقة البحر األبيض المتوسط والشرق األوسط الموسع"   1

dial/home.fr.html-http://www.nato.int/med 
2 « Istanbul Cooperation Initiative », , consultation date: 15/06/2013,available in : 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official-texts-21017.html 

http://www.nato.int/med-dial/home.fr.html
http://www.nato.int/med-dial/home.fr.html
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official-texts-21017.html
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املتوسطي األوروبية إىل احلفاظ على احلوار حرصا على عدم إضعافه من خالل دجمه يف إطار أوسع و توسيعه إىل 
  أو تصادم املصاحل األوروبية  ،-تفاديا لالصطدام باملشكل املستعصي: الصراع يف الشرق األوسط  –شركاء جدد 

)بني طرف أوريب متوسطي يهدف للحفاظ على مصاحله يف  بني املتوسطية والشرق أوسطية و األمريكية يف املنطقة
منطقة يعتربها منطقة نفوذه مع طموح للعب دور اكرب يف منطقة الشرق األوسط، وبني الواليات املتحدة األمريكية 

 (.-املتوسط والشرق أوسط –اليت تسعى إىل احتواء املنطقة كلها 
جل حتيقي فوائد متبادلة ومشرتكة يف أاسطنبول للتعاون على أساس اختياري من  هكذا أطلقت مبادرة

 جل حتقيق أهداف خلصت يف:أالراغبة يف االنضمام من  ولإطار عالقات ثنائية بني كل من احللف والد
 ،التخطيط الدفاعي تعزيز األمن اإلقليمي من خالل التشاور حول إمكانية إصالح الدفاع، ميزانية الدفاع    

. هذا اهلدف الذي امتد إىل احلوار املتوسطي ضمن مبادرات التعاون 1و العالقات املدنية العسكرية
الدفاع يرمي إىل حتقيق احللف  د)أراد من خالهلا احللف تدعيم احلوار( بإصالح الدفاع، واقتصا الفردية

للمعايري الدميقراطية  لدفاعي وفقاواملتمثلة يف إمكانية إقحام آليات مدنية لإلصالح ا ،"ة"غاية اسرتاتيجي
 الغربية )على املدى البعيد(.

  بناء أسس شراكة جديدة من خالل تفعيل التعاون العملي و العسكري. وهذا اهلدف يربط بني املبادرتني
األطلسيتني احلوار املتوسطي / مبادرة إسطنبول للتعاون أكثر مما مييزمها عن بعضهما البعض، وجيسد أكثر 

حللفاء )من إطالق هذه املبادرة اجلديدة( يف جتاوز البلدان املتوسطية وصوال إىل الشرق األوسط غاية ا
حيث انضمت كل من الكويت كأول بلد يقبل رمسيا االنضمام إىل  ،بدءا بدول جملس التعاون اخلليجي

بادرة من املتوسط البحرين واإلمارات العربية املتحدة. وتوسيع جمال امل قطر، ،2004املبادرة يف ديسمرب 
إىل الشرق األوسط واخلليج العريب يتم عن طريق زيادة وترية التعاون العملي العسكري من خالل 

 واليت ميكن أن حتسن قدرات القوات املسامهة )من هذه الدول( مع قوات احللف، ،التمرينات، التدريبات
األنشطة املختارة يف إطار نشاطات  إىل جانب حضور بعض الدول الراغبة )للمراقبة أو املشاركة( بعض

 احللف / الشراكة من أجل السالم.

                                                           
1 « NATO Istanbul Cooperation Initiative », Policy Document, Date de consultation : 15/06/2010, 
disponible sur le lien suivant :  
http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-cooperation.html. 

http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-cooperation.html


256 

 

 ،من  وعمليات التهريب غري املشروع لألسلحة، مكافحة اإلرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل
خالل العمل على حتسني إمكانات هذه الدول على مواجهة خمتلف التهديدات من خالل حتقيق قابلية 

 )القدرة العملياتية املشرتكة(.التشغيل املتبادل 
  إجراء املزيد من التشاور السياسي )من خالل احلوار / مبادرة إسطنبول( حول خمتلف القضايا ذات

االهتمام املشرك بالتعاون مع احللف. ويف هذا الصدد فإن احلوار املتوسطي الذي مل يستطع حتقيق نتائج 
م بسبب مشكلة "انعدام الثقة" جتاه سياسات/ مماثلة لتلك احملققة ضمن الشراكة من أجل السال

وضعف آليات التعاون واحلوار مقارنة بتلك املستخدمة من قبل احللف يف  ،اسرتاتيجية احللف يف املتوسط
إضافة إىل عدم قدرة / رغبة احللف على / يف حل أهم القضايا اليت  إطار الشراكة من أجل السالم،

من : الصراع يف الشرق األوسط. وبناء على قناعة احللف بعدم تشكل اخلطر احلقيقي احلايل والكا
ن كانت أطر احلوار املتوسطي / مبادرة ة عن الصراع يف الشرق األوسط، وإإمكانية فصل القضايا األمني

ر / املبادرة( مع احللف فضاء إسطنبول للتعاون تقوم على أساس اختياري، تبقى إجتماعات دول )احلوا
  يز اجلهود الدولية يف هذا اإلجتاه. ساعد على تعز قد ت

احلوار / مبادرة  –فعلى الرغم من إثارة القيم األطلسية ملسألة هلا عالقة بأمهية تكامل مبادرات احللف 
يبقى التخوف قائما من  أطلسي، –يف حتقيق األمن واإلستقرار الضروري لألمن األورو  -إسطنبول للتعاون

طلسية يف املنطقة برغبة احللف إحياء مبادرة الشرق األوسط الكبري يثري تردد الدول إمكانية ربط هذه املبادرات األ
اه النوايا / األهداف االسرتاتيجية األطلسية يف املنطقة العربية جتاه هذه املبادرات و يزيد من الشكوك لديها جت

 العربية.
عالقات دول املنطقة العربية مع  فاإلطار العام ملشروع الشرق األوسط الكبري )كهندسة أمريكية لتطبيع

إسرائيل خارج إطار مسار التسوية السلمية للصراع( يتطابق إىل حد كبري مع إبعاد املبادرتني جمتمعتني و/أو 
واليت تتميز فيها إسرائيل مبكانة الشريك املميز للحلف. وإىل  ،مبادرات التعاون الفردي عرب أهدافها البعيدة املدى

مبادرة "الشراكة من أجل  2004يف جيورجيا سنة  G8بلدان جمموعة الثمانية الصناعية  جانب هذا تبنت قمة
مشال إفريقيا" واليت تضمنت اإلصالح السياسي، تعزيز  –التقدم ومستقبل مشرتك مع إقليم الشرق األوسط 

حتاد األوريب ضمن وكذلك إطالق اال حوار اجملتمع املدين، اإلصالح اإلقتصادي...، الدميقراطية وحقوق اإلنسان،
حكم  ( مبادرة تتضمن الرتكيز على احلكم الصاحل،2005سنة املتوسط )مبناسبة الذكرى العاشرة ملسار برشلونة 

 القانون، حقوق اإلنسان،...
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بصفتها مسارات موازية ال مسارا مشرتكا ضمن مبادرات  –أهم ما ميكن استنتاجه هو أن هذه املبادرات 
أطلسية شاملة يف منطقة املتوسط/الشرق األوسط األوسع، -وبيةمقاربة أمنية تعاونية أور  تبقى أطرا ضمن –احللف 

يعمل من خالهلا حلف مشال األطلسي بالنظر المتالكه وسائل القوة اللينة/الصلبة على إحتواء املنطقة تأمينا 
احملتملة اليت قد تطال أثارها أمن يات األمنية املشرتكة واملخاطر دمتذرعا مبحاصرة التح ،وضمانا للمصاحل األطلسية

 أطلسية. –وإستقرار املنطقة األورو 

 المطلب الثاني: الترتيبات األمنية غير المؤسساتية.

 (.5+5حوار خمسة زائد خمسة ) أوال،

 خالل  François Mitterrand ميتريان فرانسوا األسبق الفرنسي الرئيس مبادرة إىل أصوهلا يف الفكرة تعود
 املغربية، اململكة يضم املتوسط، لغرب والتعاون األمن جملس إنشاء مبادرة اقرتح عندما ، 1983سنة باطللر  زيارته

 عز يف الثمانينيات خالل املتوسط معطيات على تقوم فرنسية كمبادرة ،1واسبانيا فرنسا ايطاليا، تونس، اجلزائر،
 وايطاليا اسبانيا أقل وبدرجة فرنسا، تؤهل تارخيية خلفية وعلى األوريب، العريب احلوار نتائج وضعف الباردة احلرب
 املنطقة، دول بعض من الرتحيب املبادرة تلق ومل أوىل، كمرحلة املتوسط غرب يف والتعاون األمن قاطرة لقيادة
هذه املبادرة بعد عقدها الجتماعها . ويوغسالفيا ليبيا أقصت انهكو املبادرة، على اعرتضت اليت اجلزائر خاصة

بني الدول الغربية  *أزمة لوكريبتوقفت بعد ذلك بسبب  1991أكتوبر ري الثاين يف العاصمة اجلزائرية يف الوزا
ليتم التخلي عن املبادرة يف خضم  وليبيا وألغي االجتماع الذي كان من املزمع عقده يف تونس يف العام املوايل،

 .2عملية برشلونة

إال أنه كان  ا دوافع كثافة العالقات بني ضفيت غرب املتوسط،مبادرة ميرتان الرئيس الفرنسي السابق حركته
 اإلسرائيلي، –وهو فك اإلرتباط بني حوضي املتوسط الغريب والشرقي تفاديا للصراع العريب  هناك مقصد أخر،

                                                           
 .99مرجع سابق،ص. ،البعد المتوسطي لألمن الجزائري عبد النور بن عنرت،  1

أقلعت طائرة الركاب املدنية  1988ديسمرب  21مساء بتوقيت غرينتش من يوم األربعاء  6:25يف الساعة * أزمة لوكريب متعلقة حبادثة حتطم طائرة ، حيث أنه يف 
بالواليات  نيويورك إىل مطار كينيدي يف لندن "، متجهة من مطار هيثرو بالعاصمة الربيطانيةPA 103( يف رحلتها رقم "N739 Pan Amاألمريكية "بانام" )
وحتديدا يف الساعة -دقيقة من إقالعها  35وفجأة وبعد حنو  .بأملانيا فرانكفورت راكبا وصل كثري منهم إىل هيثرو من مطار 259، وعلى متنها املتحدة األمريكية

الواقعة يف مدينة دمفريز وغالواي األسكتلندية  الطائرة يف اجلو انفجارا مدويا، فسقطت وتناثرت أشالؤها ونرياهنا احلارقة على بلدة "لوكريب"انفجرت  -مساء 7:03
 غريب إجنلرتا.

 المرجع نفسه.  2

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/f7ce5797-bfc5-4a09-b604-145b24db55d7
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/8dcd1485-596e-4e9a-aa92-ce30c5c02cea
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/efec71d8-7f28-49f7-9a4d-85082831ea79
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/db58a003-d63c-4902-8cc1-fab2ca595bdc
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كما أن مسار برشلونة حسبه ميارس قوة جذب كبرية على الفاعلني الذين مل يبدوا اهتماما بإطار أضيق،وهلذا مل 
 2001.أعضاء هذه اجملموعة مل يلتقوا من جديد إال يف جانفي 1تسرع تسوية قضية لوكريب من تنشيط اجملموعة

( أشهر من 03عندما اجتمعوا يف لشبونة مبشاركة ليبية هذه املرة. ولعل إعادة تنشيط اجملموعة بعد حوايل ثالثة )
ميكن تلخيص العناصر و  مل حيال عملية برشلونة.متوسطية يعكس نوعا من خيبة األ -انعقاد ندوة مرسيليا األور

 اليت سرعت من عملية تنشيط هذا اإلطار يف:

 .اخليبة من عملية برشلونة 
 .)اهلجرة )السرية 
  اإلسرائيلية. –توقف عملية السالم الفلسطينية 
  2001سبتمرب  11تداعيات تفجريات. 
 ره بعد توسعه شرقا.خوف الدول املغاربية من أن يدير هلا االحتاد األوريب ظه 
 األمريكي )إعادة متوضع االحتاد األوريب يف ختومه اجلنوبية(. -التنافس األوريب 

 نتائج يف للنظر 2001 جانفي 26 و 25 يومي اخلارجية لوزراء لقاءً  لشبونة العاصمة يف الربتغال نظمت
 لوزراء الثالث يُعد لشبونة اجتماع فكان ، 2001جانفي 16 و 15 يومي بتونس املنعقد التحضريي االجتماع
 االجتماع نتائج على املصادقة متت لشبونة اجتماع ويف ، 1991واجلزائر 1990 روما لقائي بعد اخلارجية

 الدورية اللقاءات على واحلفاظ احلوار، بعث إعادة أمهية اجملموعة خارجية وزراء ومثن ،تونس يف املنعقد التحضريي
 الكربى، املسائل حول الرمسي غري السياسي احلوار ملواصلة الالتيين، القوس دولو  املغاربية الدول بني بالتناوب
 .*برشلونة مع مسار منافسة خلق عن بعيدا اإلنساين، والتبادل املغاريب واالندماج واالقتصاد واالستقرار كاألمن
 30 - 29 يفجديد  من جملموعةا مسار بعث إعادة بعد الثاين أي اخلارجية لوزراء الرابع االجتماع انعقد          

 يف و النزاع الغريب، املتوسط يف واالستقرار للنقاش،كاألمن األساسية الدولية املواضيع طرحت وفيه ، 2002ماي
 بعد التهديد هذا ضد العاملي والتجنيد الرؤية اتضاح خاصة بعد الدويل، اإلرهاب ومكافحة األوسط، الشرق

                                                           
1
 .100ص.،المرجع نفسه  

، 2003أفريل  10-9، سانت ماكسيم ، 2002،طرابلس، ماي  2001جانفي  26-25، مت عقد املؤمترات التالية:لشبونة، 2016إىل غاية  2001منذ * 
 20، روما،  2010أفريل  16-15، تونس،  2009، كوردوي، أفريل  2008جانفي  21-20، الرباط، 2005، الفاليت ، جوان  2004وهران، نوفمرب 

 .2015أكتوبر  7، طنجة،  2014، لشبونة، ماي  2013أفريل  16، نواقشوط، 2012فيفري 
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 حتدياتو  املغاريب، االقتصادي االندماجإىل جانب  األمريكية، املتحدةبالواليات  2001سبتمرب  11 أحداث
 .1الثقافات وحوار اهلجرة مسائلو أيضا  املغاربية، البلدان يف االستثمار العوملة،

 أن إال والتنوع واالختالف، بالتعدد تتمي ز املتوسط غرب ضفيت وانشغاالت اهتمامات أن فيه، الشك مما
 املبين املشرتك، الرفاه و واالستقرار للسلم فضاءً  املنطقة هذه جلعل الرمسي غري املنتدى ذاهب جمموعة أطراف متسك

 يبقيو  احلر، للتبادل متوسطية غرب منطقة إقامة يف والتدر ج واالقتصادية، واالجتماعية البشرية التنمية على
 املنتجات بعض أمام األوربية قاألسوا فتح عدم : مثل والتعاون، التبادل جماالت بعض يف قائما االختالف

  .2(األشخاص تنقل/الرابعة احلرية) اهلجرة ومسألة (،خاصة الزراعية)
 إطار يف نشاطا األكثر والندوات الوزارية االجتماعات بني من( دفاع 5+5يعد حوار مخسة زائد مخسة )

 بني الشراكة عرب املتوسط يف رارواالستق األمن تدعيم إىل احلاجة ألن املتوسط، غربلدول غرب املتوسط  احلوار
ات صاحبتها اليت الباردة، احلرب هناية بعد كبريا حتدي ا تشكل باتت له املشاطئة الدول             اسرتاتيجية   تغري 

 الفرنسية جاءت املبادرة واإلقليمي الدويل السياق هذا ففي التهديدات، من لكثري صعود ورافقها وجيوسياسية
 مسار) األورومتوسطية الشراكة  إطار يف املسجلة العثرات إىل البعض يرجعها اليت ملبادرةا وهي دفاع، 5+5

 عرب اإلقليمي واالستقرار األمن جماالت يف األوربية الرتتيبات حتريك إىل بفرنسا دفع الذي األمر (،برشلونة
 يف الغريب للمتوسط الضفتني دول بني الشراكة دعم حلاجة االستجابة هو اهلدف وكان ،للتعاون عملية نشاطات

 .3احلوار لتسهيل الضيق شكله
 سنة كل يفع ل عمل خمطط على يرتكز املبادرة، هذه له تُؤسس الذي املتعدد األمين التعاون املالحظ أن

 هذه وتقوم الدفاع، لوزراء ممثلني من تتكون مديرة، جلنة طريق عن وينفذ املتوسط، لغرب الدفاع وزراء طرف من
 :4ثالثة رئيسة جماالت يف للمجموعة املستقبلية النشاطات حول االقرتاحات وإنضاج تكوينب اللجنة

                                                           
1« Historique du dialogue 5+5 », Fondation Méditerranéenne des études Stratégiques(FMES), Date de 
consultation 12/03/2012, disponible sur le lien suivant : http://www FMES .com./ Historique du 
dialogue 5+5 

يف العلوم  املاجستري،رسالة مقدمة لنيل شهادة 5+5غربي بعد نهاية الحرب الباردة دراسة حالة حوار األمنية في المتوسط ال الحوارات اليامني بن سعدون،  2
 .142،ص.2012-2011قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر باتنة، السياسية،

3 Jean-Sylvestre Son Grenier, « l’union Pour La Méditerranée et ses impasses : Une Approche 
Géopolitique », Date de consultation : 20/05/2012, disponible sur le lien suivant : 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2863 
4 « Initiative 5+5 Défense », Date de consultation : 12/06/2011, disponible sur le lien suivant : 
http://www.defense gouv.fr/europe_de_la_défense/layout/set 

http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2863
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 املتوسط، غربهتدد  اليت األخطار ختفيض إىل اجملال هذا يف التعاون يهدف :المتوسط في البحرية المراقبة -
 ألغراض البحر ستعمالا وخاصة البحرية، احلقوق تؤسس اليت املالحة حلرية املخالف االستعمال عن الناجتة

 تعزيز إىل يهدف باملمنوعات،كما واالجتار املخدرات ونقل الصيد، ملناطق القانوين غري واالستغالل إرهابية،
 .البحرية واحلوادث والغرق كالتلوث الكوارث حالة يف واالستجابة للوقاية التعاون

 املدنية والوسائل اإلمكانيات تكون والزالزل توالفيضانا كاحلرائق الكربى الكوارث حالة يف :المدنية الحماية -
 التنسيق عند وخاصة سريعا، التدخل يكون حىت املسلحة، القوات إقحام ضروريا يصبح وبالتايل كافية، غري

 املعارف وتبادل التعاون العملية تتطلب الكارثة،كما وتداعيات أثار من للحد األعضاء الدول بقدرات واالستعانة
 .طرف كل وقدرات اتإمكاني مبقارنة

 التعاون يتطلب واألمن 2001سبتمرب  11أحداث  من مستوحاة الفكرة :المتوسط في الجوي األمن -
 املراكز بني املعلومات وتبادل واحلوار فالتعاون ممكن، وقت أقصر يف القرار باختاذ يسمح حىت السريع، اإلقليمي
 .اجلوي اباإلره جتاه واخلسائر األخطار بتخفيض كفيل العسكرية

 ن من بني املشاريع املطروحة لإلجناز ضمن هذا اإلطار :أكذلك جند         
 . 5+5أكادميية الدفاع  -
 . اإلفرتاضي ياالقليم يمركز املرور البحر  -
 .مغاريب للبحوث و الدراسات اإلسرتاتيجية –املركز األورو  -
 .حاالت الكوارث ادارة االزمات يف ودنية جمال احلماية امل مشروع انشاء شبكة من نقاط االتصال يف -
 . غراض االنسانيةمشروع انشاء مركز للتدريب على ازالة االلغام لأل -
 .دفاع  5+5مشروع إجناز موقع انرتنت خاص مببادرة  -
  .5+  5 العمليايتمشروع انشاء مركز التنسيق والتخطيط  -
 .مشروع اجناز مركز للتكوين  -
 . العارض يمشروع التلوث البحر  -
 . الية التنسيق البحري -
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على حتديد  ق، مت اإلتفا 2016أكتوبر  28يف اإلجتماع الوزاري املنعقد يف مدينة مرسيليا الفرنسية يوم          
 : 51+5األهداف التالية حلوار 

 ليا. مرسي صميم اجتماع وزراء اخلارجية يف التطرف سيكون يفو  كافحة االرهابوم زمات االقليميةاأل -
زمات خمتلف األاملشاركني سوف يلقون الضوء على  وزراء ال فإن ،استقرار املنطقة جل املسامهة يفأمن  -

متابعة املبادرة  يتم منطقة الساحل يف إىل جانب الوضع ،والعراق والسورية،زمات الليبية وال سيما األ ،االقليمية
 وسط.الشرق اال عملية السالم يف املتعلقة بتفعيلالفرنسية 

برتمجة تضامن  5+5حوار  يقوم ،بيض املتوسطالبحر األ يؤثر على ضفيت ياالرهاب الذظاهرة مواجهة  يف -
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام جل تشكيل جبهة موحدة ضد أاملتوسط من  منطقة غرب الدول يف
 ومكافحة التطرف.  "داعش"

االعتبار ليس فقط من  ن تؤخذ يفأوجيب  ،والتدريب والعمالة(  ،مال الشباب )التنقلأتسليط الضوء على  -
 .والثقايف يواالجتماع يولكن ايضا على الصعيدين السياس ،الناحية االقتصادية

 Anna ؤسسة انا ليندملورؤساء الشبكات الوطنية  5+  5بلدان املشارك من وزراء مع الشباب للاجتماع  -

Lindhمرسيليا يف ، االجتماع سيعقد . 
 الذي  COP 22عمال اجتماع مرسيليا عشية افتتاح مؤمتر االطراف أفحة تغري املناخ سيكون على جدول مكا -

البحر  يف وذج التنمية املشرتكة واملستدامةببناء منورغبتهم  كد الوزراء التزامهمأو  ،استضافته مراكش يف املغرب
 .2بيض املتوسطاأل
، بيض املتوسطمنطقة البحر األ زمة اهلجرة الراهنة يفأالسبل املشرتكة ملعاجلة اد ابداء عزم الوزراء املشاركني يف اجي -
 . 5+  5عضاء من هتم الدول األ اليتو 

مجيعا من رسم اجلانب  تشرتك يف كوهنا املبادرات جممل تلك كخالصة للعناصر السابقة، ميكن القول أن
مما يدل على أهنا  ،طراف اليت وصفت بأهنا "الشريكة" فيهااألورويب و بأهنا الطرف املبادر هبا مع غياب كلي لأل

دراك شؤون املنطقة يف  إرمست لبسط اهليمنة انطالقا من أن الطرف األقوى يف املعادلة هو من ميلك حق املبادرة ب

                                                           
1 « 13 eme Réunion Ministérielle..Dialogue en Méditerranée Occidentale 5+5 », Marseille , France, 
28  Octobre 2016,P.04.   

2«  Marrakech Action Proclamation For Our Climate And Sustainable Development» , sur le 
lien suivant : http://cop22.ma/wp-content/uploads/2016/11/marrakech_action_proclamation.pdf 

http://cop22.ma/wp-content/uploads/2016/11/marrakech_action_proclamation.pdf


262 

 

إىل سياسات يكون على الطرف األضعف املتلقي هلا، القابل  اإلدراكاتتحويل تلك ب ، والقيامكل النواحي
 ها و املنفذ حملتواها باعتبار أنه من يشرتط عليه الرضوخ يف املعادلة.لشروط

و مما يزيد األمر وضوحا اإلشارة إىل أن مضمون جدول أعمال اجتماعات تلك املبادرات و مواعيد 
    رة هبابل تنفرد هبا األطراف املباد ،انعقادها مل يكن البتة من الشؤون اليت تشرتك يف حتديدها األطراف املعنية هبا

 تتمثلخر آمن جانب  .1و هي الدول األوروبية املتنفذة يف سياق فرض السيطرة و/أو اهليمنة يف الفضاء املتوسطي
لدراسات ل املركز األورمغاريب ، والسنة جتتمع مرتني يفاليت اللجنة التوجيهية يف املبادرة تزود  اليت املؤسسات

كلية جرت ال يف للتدريبول وحدة أ الدفاع، حيث أنكلية   ، وااللغاممركز عمليات  ، وكذاوالبحوث االسرتاتيجية
 لبلدان املشاركة. ا القادمني منتدريب املوظفني املدنيني والعسكريني  من خالل 2009واخر أ يف

غري  هيئة أركانانشاء  2011ديسمرب يف وزراء الدفاع اقرتحت فرنسا أثناء اجتماع  ،يمن منظور عمل
يقة طر  أولكن مل يتم اإلشارة مطلقا ألي جدول زمين  ،زماتحاالت األ يف كون جاهزة للتدخلت أن يدائمة ينبغ

تقاسم املوارد.  ، وساسيني: التشغيل املشرتكألية ستقوم على عنصرين هذه اآلكيد تفعيل املقرتح، لكن الشيء األ
ة حلف مشال منظم ثبتت جناعتها يف اليتحماولة تفعيل الشركاء لألدوات واألليات وحىت املارسات  أمامحنن  إذا
معوقات رئيسية ثالثة   منيعاين ياجلانب الدفاع أنعلى العموم ميكن القول  ،ورويبحتاد األاإلي وحىت طلساأل

وعدم  ،االزدواجية اإلرهاب، / اهلجرة مقاربة التعامل مع ثنائيةضعف  وهي ،لتعاونلسلوك  أيتطور حتول دون 
 .2املنطقة يف أمنيةدينامية  آثاروجود 

 
 

                                                           
1
"، إشكالية األمن و القوة في العالقات الدولية، دراسة حالة المبادرات األمنية في غرب المتوسط و سلم القوى بين ضفتي المتوسطحممد سي بشري،"   

ماي  20- 19تيزي وزو، –جامعة مولود معمري  قوة القانون و هيمنة القوة"، "استعمال القوة في العالقات الدولية بينورقة مقدمة للملتقى الوطين حول 
2013. 

2 Abdennour Benantar, « Complexe de sécurité ouest-méditerranéen : externalisation et 
sécurisation de la migration », L’année du Maghreb, 2013, disponible sur le lien suivant : 
http://anneemaghreb.revues.org/1843 

http://anneemaghreb.revues.org/1843
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 سياسة الجوار األوربية )المتوسط كجماعة أمنية(:ثانيا،

 ، " ESS 1  األوروبية األمن السرتاتيجية" رئيسية أهداف ثالثة بني من واحدة هي "جوارنا يف األمن بناء" 
 ضاياوالق التهديدات تعرف واليت ، 2003ديسمرب يف األورويب الربملان طرف من عليها املصادق الوثيقة وهي

 تعددية على مبين دويل ونظام اجلوار، يف األمن بناء :مها آخرين، هدفني إىل باإلضافة. األورويب لالحتاد الرئيسية
 .فاالحتاد2(European Neighbourhood Policy) األوروبية بسياسة اجلوار يرتبطان هدفان ومها .فعالة أطراف

 اجلنوب من مباشرة له املتاخم اجلوار يف استقرارا اخليالد أمنه أجندة تتطلب اخلاصة حدوده ضمن األورويب
 مما مسترتة، أخرى نزاعات حتريك وخطر حبدة املمتدة النزاعات من كبريا عددا تتضمن اليت املناطق هذه والشرق،

 األوروبية املفوضية نشر عنه نتج طموح كمشروع ،3يف اجلوار "سالم بناء" مشروع يف يفكر األورويب االحتاد جعل
 واليت ،4"واجلنوب الشرق مع للعالقات جديد إطار :واجلوار املوسعة أوروبا" بعنوان 2003يف مارس  رمسية لوثيقة
 Romanoبرودي  رومانو اللجنة رئيس من طرف وأطلقت ،"اجلديدة األوروبية اجلوار بسياسة" بعد فيما مسيت

Praudi  5األورويب اجمللس  مبوافقة ، 2004 نوفمربيف.  
 وخارج أوروبا، داخل العميقة والتحوالت التغيريات ضغط حتت هذه السياسة وضعت ظ هو أن  املالح

 خارجيا أوروبا جوار أصبح (2004 واحدة )ماي دفعة دول عشرة إىل األورويب لالحتاد الكبري التوسيع فمع
 متصاعدا القلق وأصبح قربص، األدىن كل من مالطا، ويف الشرق أوكرانيا، بيالروسيا، روسيا، يتضمن أيضا كل من

                                                           

 : أنظر أكثر ملعلومات ، 2008 سنة جتديدها مت الوثيقة هذه  1 
« Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité: Assurer la sécurité dans 
un monde en mutation », Bruxelles, 11 Décembre 2008, disponible sur le lien suivant :  
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf 
2
 Michele Comelli, « Building Security in its Neighbourhood through European 

Neighbourhood Policy? », Montréal: EUSA Working Paper, 17-19 May 2007, P.2. 
3 Natalia Mirimanova, « Civil Society Building Peace in the European Neighbourhood: Toward 
a New Framework for joining Forces with the EU », Policy Working Paper 10, Brighton: 
MICROCON, 2010, P.1. 
4
 « Wider Europe-Neighbourhood: A New Framework for Relations with Our Neighbors », 

COM, 2003,104 Final, 11 March 2011,consultation date :15/01/2013, available in: 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/we/doc/com03_104_en.pdf. 
5
 Fulvio Attina , « European Neighbourhood Policy and Building of Security around Europe », 

in ;Fulvio Attina , Rosa Rossi, European Neighbourhood Policy: Political, Economic and Social Issues, 
Catania, the Jean Monnet Centre “Euro-Med”, 2004, P.16. 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf
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 إلثارته الغربية، اجملتمعات األوروبية يف سياسيا جدال التوسيع هذا أحدث كما ،1السياسية الرمادية املناطق حول
 البلقان ودول برتكيا األمر ويتعلق ورومانيا(، بعد )بلغاريا، فيما االحتاد إىل ستنضم اليت األخرى الدول إشكالية
 الوقت، نفس وتعقيدها يف األورويب لالحتاد اجلوار عالقات أمهية عززت أخرى خارجية اتإىل تطور  إضافة الغربية،

 .20012سبتمرب  11أحداث  بعد ملا اجلديدة األمنية البيئة خلفية على
 االحتاد جوار يف وآمنة مستقرة مزدهرة بيئة خلق ضمان هو األوروبية اجلوار لسياسة الرئيسي اهلدف

الدول  هذه إدماج ضرورة دون جورجيا(، أذربيجان، )أرمينيا، القوقاز جنوب يف وكذلك ويب،واجلن الشرقي األورويب
 تعاوهنم يرقى الطريقة وهبذه .األورويب االحتاد حول Ring of Friends "األصدقاء من حلقة"ـ ل واملشكلة اجملاورة

 .3ملؤسساتا عدا ما شيء كل يف االشرتاك معه حد إىل به والسياسي واالقتصادي التجاري
إسبانيا، إيطاليا( قد  فرنسا، ) األوروبية املتوسط األبيض البحر دول البد من اإلشارة إىل أن بعض

 حيث اجلديدة. يف السياسة املتوسط جنويب بلدان تضمني قرار اختاذ بضرورة لإلقناع الضغط مارست نوعا من
 االحتاد ثقل مركز سيحرك وحاسم كل كبريبش أوربيا حنو الشرق توسعا أن من احلقيقة يف الدول هذه ختوفت

 البلدان هذه أن إىل إضافة املتوسطي، للحوض اجلنوبية احلافة البلدان على إمهال سيتم وهكذا شرقا، األورويب
أطروحة التهديد القادم من  متيز الذي سبتمرب، 11 أحداث مابعد سياق ضمن أكرب ضرورية بدرجة تعترب

 .4اجلنوب
 Partnershipبني الشراكة  وسطا حال تكون أن هبا أريد األوروبية اجلوار ن سياسةميكن القول أ وعليه

 مع بالشراكة املرتبطة الدول كحال شركاء جمرد وليسوا متساويني،  ليسوا فيها فاألعضاء ،Membershipوالعضوية 
 مدى أي إىل :وه املطروح السؤال .لكن5عضو" من وأقل شريك من أكثر" الدول هذه أهنا جتعل أي أوروبا،

                                                           
1 Marco Overhaus, Hanns W. Maull, Sebastian Harnish, «The New Neighbourhood Policy of the 
European Union: Perspective from the European Commission, France, Germany, Poland, 
Ukraine and Moldova », Foreign Policy in Dialogue, Vol.7, Issues 19, July 2006, PP.3-4. 
2
 Ibid. 

3 Michele Comelli, « The Approach of the European Neighbourhood Policy (ENP) », Op.Cit, 
P.10. 
4
 Ibid 

 .89،ص.2008،خريف  135:العدد ،عربية شؤون ،"نموذجا المتوسط أجل من االتحاد...والعرب أوروبا بين والجوار الحوار قضايا "الالوندي، سعيد 5
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 حوض يف أمنية مجاعة بناء يف فعال ترغب أوروبا وهل لإلقليمية؟ متثيال للجوار األوروبية السياسة اعتبار ميكن
 السياسة؟ هذه خالل من املتوسط

 Regionإقليم"  "بناء استعمل مصطلح من أول Iver B. Naumanنومان  إيفر النروجيي كان لقد
Building،  مالئمة أكثر كصيغة يظهر القومية الدولة من بدال اإلطار اإلقليمي أن العتبار جيدة مرجعية كنقطة 

 وحسب .1اجلوار األوروبية اسرتاتيجية مع املطروحة املسائل السياسي،وملخاطبة أوروبا يف فضاء االجتماعي للتجمع
 بالنزعة اإلحساس ةدرج إىل بينها كا فيمامتما  اندماجا تطور أن بإمكاهنا الدول فإن كارل دويتش اعتقاد

 إحساس ينمو وعليه ،"We-feeling" ـــب كارل دويتش عنه عرب الذي "حنن"ـ ب املواطن إحساس أي اجلماعية،
 حيث ،2أو العنف العسكري اخليار استعمال عن والتخلي سلمية، بوسائل بينها اخلالفات حل بإمكانية مشرتك

 لبناء هنائية كنتيجة املشرتكة، املؤسسات ينتج بدوره والذي عياالجتما االندماج إىل تؤدي املكثفة التفاعالت أن
 .3األمنية اجلماعة

 تلقائية، إنشاءات عن عبارة ليست األمن مجاعات ألن األوسع، أوروبا يف أمنية مجاعة تصور الصعب من
 عن وتنتج .الجتماعيا والتعلم املكثفة، التفاعالت األفكار، القوة، :بني وإجيابية ديناميكية لعالقات نتاج هي بل

 اإليديولوجية و املادية املصادر حتتاج اليت وإقليمية( عاملية مؤسسات أفراد، سياسية، )خنب الفواعل نشاطات
 Cognitiveمعرفية  أقاليم) Collective Identityمجاعية  هويات بناء على القادرة والرغبة السياسية، األسباب لتطوير

Region)4. واألمان الثقة روابط عقد إىل يؤدي والذي واملعايري، هلوياتوا  القيم تقاسم أي.  
 ممثلني سياسيني، :الفواعل حنو وانتباه كايف اهتمام هنالك ليس األوسع أوروبا يف اتصال أنه واملالحظ

 يكن مل إن أدىن، حبد متيزت سبيل املثال على 2003 مارس اإلتصال يف إقليمية أن مث ،5مدين وجمتمع مؤسسات

                                                           
1 Fabrisio Tassinari, « Security and Integration in the EU Neighbourhood: The Case for 
Regionalism », CEPS Working Document, N°.226, July 2005, P.15. 
2 Fulvio Attina, « Partnership and Security: Some Theoretical and Empirical Reasons for 
Positive Development in the Euro-Mediterranean Area », JM working Paper, N°.27, July 2000, 
P.6. 
3
 Ibid, P.6. 

4 Manuela Moschella, « European Union’s Regional Approach toward Its Neighbors: The 
European Neighbourhood Policy Vis-à-Vis Euro-Mediterranean Partnership », in: Fulvio 
Attina & Rosa Rossi, Op.Cit, P.59. 
5 Ibid, P.59. 
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 مبعىن ،1اجلوار سياسة تطبيق عن املسؤولة للمؤسسات هنالك بنود ليس إذ املؤسسايت، للمستوى كلي غياب
 التقليدي بني التعاون على تقوم اجلوار اتفاقيات ألن قانونية، آلية باألحرى أو هليكلية مؤسساتية افتقار

 إطار يف تعمل اجلوار فسياسة وبذلك التفاهم، على بناء القرارات تتخذ مشرتكة جلان قبل من وتدار احلكومات،
 .2قومي" "فوق سيادي إطار يف وليس الوطنية، السيادة

 بني املبادرة حنو امللكية املشرتكة إحساس تطوير مسلمة على ترتكز إقليمية تكامل عملية أي إن عمليا،
 قضايا هي" املشرتكة كيةباملل وإحساس فرعي، إقليمي تطوير تعاون" فإن احلقيقة .ويف3لإلقليم املشكلة األطراف
 شدد الربملان األورويب فيما ،4للجوار األوروبية للسياسة االسرتاتيجية الوثيقة يف عليها تأكيد خاص مع طرحت

 حمتمال يبدو بالكاد اإلقليمي التعاون لذا فإن واجلنوبيني. الشرقيني اجلريان بني وسياسية جغرافية اختالفات على
 اإلقليمي التعاون من بدال للدول( فردية عمل )خطط الطريقة الثنائية تبين انفك ،5االختالفات هلذه نظرا

 .6األصيل
األقل  الطرفية واملناطق عشر الستة البلدان بني"الطرفية باإلقليمية" اجلوار وعليه ميكن تشبيه سياسة

 أطراف  خبلق األورويب حتاداملركزي لال االهتمام يرتجم طريف" "اتفاق أي املوسع، األورويب االحتاد من ديناميكية
 احلدودية، للتجارة املرن االنسياب وتؤمن املساعدات؛ بعض معه؛ تتلقى التبادل متارس املباشرة؛ حدوده على آمنة
 إىل واالنتماء املشرتكة باهلوية اإلحساس إن قلةكما   .7"نزاعاهتا وال مشكالهتا تصدر ال جيدة النهاية "حدود ويف

 الالمتماثلة عالقاهتم اجلنوبيني بسلبية اجلريان يقنع أن ميكن للمؤسسات، ية املشرتكةوبامللك اإلقليم، نفس
 ،8الوقت مبرور مبادرة اجلوار أسس تقويض إىل يؤدي أن احملتمل من ما وهو .األورويب االحتاد الالمتناظرة مع/

                                                           
1 Idem. 

2
 العربية، الوحدة دراسات :بريوت الرياشي، سليمان :ترمجة ، 2008-1995باريس  قمة إلى برشلونة مؤتمر من :المتوسط أجل من أوروبا خضر، بشارة  

 .206 .ص، 2010
3
 Manuela Moschella, Op.Cit. , P.61. 

4
 Ibid, P.61. 

5 Ekaterina Domorenok, « Regional Cooperation under the Neighbourhood Policy », in: Fulvio 
Attina & Rosa Rossi, Op.Cit., P.89. 
6 Fulvio Attina, « European Neighbourhood Policy and Building of Security around Europe », 
Op.Cit., P.16. 
7 Vitaly Denysyuk, « Politique de Voisinage de L’Union Européenne: Qu’elles transformations 
sur le régime commercial régional en Europe », Revue du Marché Commun de L’Union 
Européenne, N°.485, Février 2005, PP.101-114. 
8 Manuela Moschella, Op.Cit. 
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 للتهديدات تتصدى جلماعاتا/اهلويات خمتلف تكون فيها اليت الدرجة على يعتمد املبادرة جناح فإن بالتايل
 .1مشرتك مبدأ تبين أساس على و الال أمن اإلقليمي بعدم االستقرار املتعلقة واملشاكل املشرتكة

 ممركزة رؤية تعكس اجلانب" مبادرة "أحادية احلقيقة يف هو مشرتك مشروع أنه على تقدميه مت ما إن
 املعايري إمالء والتنظيمية، التكتيكية بالقدرة التصرف اعها،بإتب القواعد واإللزام صياغة -اجملاالت كل ففي أوروبيا،

 اجلريان وال يستطيع ،2للقيادة الكالسيكية باألشكال األورويب االحتاد حيتفظ - إتباعه الواجب وحتديد االجتاه
 األورويب اداالحت مبصلحة مرتبطة األوروبية اجلوار إذن سياسة .3والتعليمات املعايري هذه تأسيس عملية يف االشرتاك
 مجاعية وبالتايل أهنا على املشاكل طرح عرب حلفاء، إىل اجلريان حتويل خالل من ازدهاره وأمنه بتدعيم اخلاصة

  .4مجاعية حلوال تستدعي
 منوذجه لتصدير الغرب تربز رغبة "ناعمة "إمربيالية مبثابة األوروبية اجلوار إعتبار سياسة ميكنكما 

أي العمل على تصدير النموذج األوريب  والسوق، القانون قواعد اإلنسان، حقوق قراطية،الدمي املؤسسايت والثقايف،
 األوروبية التجربة تصدير يعين وهذا األورويب، االحتاد وقيم وقواعد ملعايري متتثل جعلها خالل من اجلارة البلدان إىل

 "خطاب عن عبارة إذن جوهرها يف اجلوار فسياسة ،Soft Powerالناعمة  القوة أدوات طريق عن اإلجيابية،
 تعرية إىل الوقت مرور حمالة مع ال سيؤدي جبريانه، األورويب االحتاد عالقات "أمننة"حنو االجتاه .وعليه فإن"أمين

 السياسي احلوار بتدعيم يتعلق فيما خاصة مصداقية، من كل اجلوار لسياسة املعلنة لألهداف السياسي اخلطاب
 .5وجرياهنا أوروبا بني

 اليت الدول جمموعة" كما أننا إذا ما أخذنا مبفهوم املركب األمين لباري بوزان، والذي عرفه على أنه:
 عن دولة مبعزل ألمن واقعيا النظر املمكن غري من جيعل مما بينها، فيما وثيقا ارتباطا األمنية األساسية خماوفها ترتبط
األورويب  االحتاد فإنه يكون عليه ) ه ميثالن هذا املركب األمين،. واعتربنا أن االحتاد األوريب وجوار "6األخرى الدول

                                                           
1 Ibid. 
2 Vitaly Denysyuk, Op.Cit, PP.101-114. 
3 Chilosi Alberto, « The European Union and Its Neighbors: Everything but Institutions? », 
MPRA Paper, N°.529, November 2007, P.3. 
4 Ruben Zaiotti, « La Propagation de la Sécurité: l'Europe et la Schengenisation de la Politique 
de Voisinage », Cultures et Conflits, N°.66, été 2007, P.65. 

  2010مارس ، 5:،العدد املفكر جملة، "األوروبي األمن على للجوار السلبية اآلثار ضبط مكون في دراسة :للجوار األوروبية السياسة "بوعمامة، يرھز 5 
 .248 .،ص

 .21،ص.2005املكتبة العصرية، اجلزائر: ،األطلسيأوربا والحلف  الجزائر، البعد المتوسطي لألمن الجزائري: عبد النور بن عنرت،  6
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 واخلارجي( ضمان الداخلي احمليط يف االستقرار عن إقليمية قوة أنه أنه مسؤول باعتبار على نفسه يقدم الذي
 2014 يفمت  .1املنطقة هذه يف األمن واالستقرار نشر وواجب الداخلي، ألمنه ضرورة ميثل الذي اجلوار استقرار

تستند إىل سياسة  وهي أداة ،آللي ة االوروبي ة للجوارتغيري آلي ة متويل السياسة األوروبية للجوار وحل ت حمل  ا
ات متميزة مم ا يسمح بات باع مقارب ،2020-2014مليار يورو للفرتة  15رصدت هلا ميزاني ة تقدر ب  اجلوار

للعمل  وحتديد شروط أكثر صرامة وحوافز أهم   ،تتماشى مع طبيعة كل بلد من بلدان اجلوار وباعتماد مرونة أكرب
 .2مع أفضل األطراف واملتدخ لني

التعاون  لفائدة  European Neighbourhood Instrumentتوظ ف معظم متويالت اآللية األوروبي ة للجوار       
ويتمث ل العنصر  ،احلاجي ات اخلاصة بكل من البلدان الشريكة يف اجلوار األورويب تجيب إىلالذي يس الثنائي

 وكل بلد ورويباالحتاد األ  ر املت فق عليها بنياجلوا لسياسة خطط العمل الثنائي ة األساسي  يف هذا السياق يف
    شريك. حتد د خط ة العمل جدول أعمال لإلصالحات السياسي ة واالقتصادي ة مع أولوي ات على املدى القصري 

وقد مت  التفاوض حول خطط  ،كما تشك ل االطار السياسي  الذي يوج ه األولوي ات يف جمال الت عاون  ،واملتوس ط
م ا خط ة العمل اخلاص ة أ ،ستثناء روسيا البيضاء وليبيا وسوريابا العمل واعتمادها رمسي ا من قبل مجيع الشركاء

 .باجلزائر فهي طور التفاوض
أولوي ات مشرتكة  European Neighbourhood Instrument وروبي ة للجوارتتضم ن مراجعة السياسة األ          

يات احلالي ة  تستجيب بطريقة للت عاون فإضافة إىل  ،اليت تعرفها املنطقةوتتماشى مع التطو رات  ،أفضل للتحد 
مت  حتديد ثالث جمموعات أخرى من األولوي ات  ،احلوكمة الر شيدة والد ميقراطي ة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان

 :تغط ي كل  جمموعة منها عددا كبريا من جماالت التعاون
  .التنمية االقتصادي ة من أجل االستقرار.1
 .البعد األمين.2
 .التنقلاهلجرة و .3

                                                           
1 Sven Biscop, « The European Security Strategy and the Neighborhood Policy: A New 
Starting Point for a Euro-Mediterranean Security Partnership? », in: Fulvio Attina, Rosa Rossi, 
Op.Cit., P.27. 

 ، على الرابط اإللكرتوين التايل:15/06/2017، تاريخ اإلطالع: euneighbours"، نقال عن موقع   السياسة األوروبية للجوار"  2
policyhttp://www.euneighbours.eu/ar/ 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/node/44237
http://eeas.europa.eu/enp/documents/action-plans/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/enp/documents/action-plans/index_en.htm
http://www.euneighbours.eu/ar/policy
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هو  ما جيعل هذه اآللية أكثر فعالية، ،ما اجلديد؟  European Neighbourhood Instrumentاآللية األوروبية للجوار
 :1اآللية ،سيكون الدعم للدول اجملاورةهذه أنه، يف إطار 

 دة؛أسرع و أكثر مرونة، مما حيد من تعقيدات وإسهاب عملية الربجمة حبيث ال يتم تقويض أمهية املساع 
 للبلدان صاحبة األداء األفضل من خالل مقاربة "املزيد للمزيد" مما يسمح لالحتاد األورويب  للحوافز ماحًنا

 بزيادة دعمه ألولئك الشركاء الذين ينفذون بوفاء ما مت االتفاق عليه بصورة مشرتكة؛
 مع الشركاء، وعلى  عليهااستناًدا إىل أهداف السياسة الرئيسية املتوافق  بالسياسات بشكل أكرب مدفوًعا

 وجه اخلصوص يف خطط عمل سياسة اجلوار األوروبية الثنائية؛
 األموال حيث ميكن للمساعدات أن   حبيث خيصص االحتاد األورويب نسبة أكرب من ملزيد من التمايز جميزًا

 حتمل تأثريًا أكرب؛
 والدميقراطية واحلكم الرشيد عندما يتعلق حبيث يأخذ اعتبارًا أكرب حلقوق اإلنسان  للمساءلة املتبادلة هادفًا

 املساعدة.  األمر بتخصيص
أهداف إىل حتديد   European Neighbourhood Instrument لآللية األوروبية للجوارتشري الوثائق املؤسسة         

 :2( ، أمهها06) ستة
دميقراطية املستدامة واحلكم الرشيد تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وسيادة القانون، واملساواة، وال -

 .واجملتمع املدين املزدهر
عز ز مبا يف ذلك من خالل التقريب  -

ُ
حتقيق االندماج التدرجيي يف السوق الداخلية لالحتاد األورويب والتعاون امل

 .التشريعي والتالقي التنظيمي، وبناء املؤسسات واالستثمارات
 .دود ذو إدارة فعالة وتشجيع التواصل بني الشعوبخلق الظروف املالئمة لتنقل عرب احل -
تشجيع التنمية، واحلد من الفقر، والتماسك االقتصادي واالجتماعي واإلقليمي الداخلي، والتنمية الريفية،  -

  .والعمل ملواجهة التغري املناخي والكوارث

                                                           
 ، على الرابط اإللكرتوين التايل:15/06/2017، تاريخ اإلطالع: euneighbours؟"، نقال عن موقع   األوربية للجوار ...ما الجديد اآللية"   1

http://www.euneighbours.eu/ar/policy 
2 « Regulation (EU) No 232/2014 Of  the EUROPEAN Parliament and of the council and of 
the council of 11 March 2014 establishing a European Neighbourhood Instrument », Official 
Journal of the European Union, sur le lien suivant : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF 

http://www.euneighbours.eu/ar/policy
http://www.euneighbours.eu/ar/policy
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
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 . وتسوية النزاعات تعزيز بناء الثقة وغريها من التدابري اليت تسهم يف حتقيق األمن ومنع - 
 .تعزيز التعاون الواسع النطاق على املستوى دون اإلقليمي واإلقليمي واجلوار فضال عن التعاون عرب احلدود -
  .جوارحدى اجلهات املاحنة الرئيسية للميث ل االحتاد األورويب إ -

مليون يورو  51،419د األورويب هو اإلمجايل املتفق عليه حلزمة العالقات اخلارجية لالحتابالنسبة للمبلغ        
كما يتم دعم اجلوار من خالل بعض اآلليات األخرى. وهذه اآلليات واألموال   ،2020-2014خالل فرتة 

 :1األخرى املخصصة هي
   : مليون يورو 11،699أداة املساعدة ملرحلة ما قبل االنضمام. 
 : مليون يورو 15،433 اآللية األوروبية للجوار. 
 مليون يورو 19،662ون اإلمنائي : آلية التعا. 
  : مليون يورو 955آلية الشراكة. 
  : مليون يورو 2.339آلية املسامهة يف االستقرار والسالم. 
  : مليون يورو 1.333األداة األوروبية للدميقراطية وحقوق اإلنسان. 

ألوروبية للجوار مع الدول املغاربية،  انه ملن الضروري توضيح أهم اخلطط الثنائية املنتهجة من طرف األلية ا         
 كل دولة على حدى، مثلما هو موضح يف اتفاقيات الشراكة املوقعة بينهما، حيث:

 أ.الجزائر:
 تدخل ،حيثوروبية اطار سياسة اجلوار األ يف مداألواجلزائر بشراكة طويلة  ويبور االحتاد األتتميز عالقة         

 قد جرى أنهالطرفني، كما للعالقات بني  ساس القانوينمفتاح األ ية اليت متثلوهي االتفاق ،2005 حيز النفاذ يف
وكذا  ولويات الشراكةأ من خالل إعادة ضبط 2017مارس يف  املنتهيتقييم مشرتك لتنفيذ اتفاق الشراكة 

عام عضاء مع اجلزائر حىت ودوله األ ورويبحوار االحتاد األ اليت سيحتضناجلديد  ياالطار السياس توضيح
 :2هداف التاليةتحقيق األسعيه ل إىلاملوقع بني الطرفني االتفاق يشري  .2020

                                                           
1 European Commission , « The Multiannual Financial Framework: The External Action 
Financing Instruments », Brussels, 11 December 2013, sur le lien suivant :  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1134_en.htm 
2 « Accord EURO-MEDITERRANEEN Etablissant Une Association entre La Republique 
ALGERIENNE Democratique et Populaire D’une part, et, La COMMUNAUTE 
EUROPEENNE et ses Etats Membres, d’autres part»,P.04, sur le lien suivant : 
 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/accord_association_fr.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1134_en.htm
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/accord_association_fr.pdf
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مجيع اجملاالت ذات  جل تعزيز العالقات والتعاون يفأطراف من احلوار السياسى بني األ توفري اطار مالئم يف - 
  .الصلة

 .بني الطرفنيتنمية التجارة لضمان تنمية العالقات االقتصادية واالجتماعية املتوازنة  -
  .املال رأس السلع واخلدمات و للتجارة يف يحتدد شروط التحرير التدرجي -
 .اطار االجراءات االدارية ال سيما يف اإلنساين، إعطاء االفضلية للتبادل -
ا بني اجلماعة االوروبية ودوهلو  يةاملغاربالدول مجيع  من خالل التبادل والتعاون يف ،تشجيع التكامل املغاريب - 

 .عضاءاأل
 ية.املالية و الثقاف،  يةاالجتماع ،اجملاالت االقتصادية تعزيز التعاون يف -

 واملمتدة مناجلزائر و  ورويباالحتاد األة التعاون بني اتفاقيمالية لتمويل تعاون  أداةاجلوار االوروىب تعترب ألية      
شكل على ساسا أموجودة اجلزائر  إىل ورويبمن االحتاد األاملمنوحة ساعدات حيث أن امل ،2014-2020

برامج العمل  يضا يفأاجلزائر تشارك  أناأللية األوربية للجوار،كما اطار  ج العمل السنوية" املمول سنويا يف"برام
مؤهلة اجلزائر  أن. كما SIGMA 2  و سيجما ،TAIEX 1 تاييكسعلى غرار ما تقوم به  ةتعدداملاو  اإلقليمية

 ورويباالحتاد األ للطوارئ يف "الصندوق االستئماين من خاللاطار منطقة مشال افريقيا  للحصول على متويل يف
 افريقيا". واملشردين يف الشرعيةللهجرة غري سباب اجلذرية لتحقيق االستقرار ومعاجلة األ

ي الثنائ يف تعاونه ورويبملخصصات املالية لالحتاد األاذات العالقة ب للنتائج الرئيسية ياالطار االسرتاتيجإن         
 اطار دعم ثاينكذلك من   تاستفاد، يشري إىل أهنا  2017-2014 خالل املرحلة املمتدة منمع اجلزائر 

 2017-2014 املالحظ هو أنه خالل املرحلة األوىل . 2020-2018املمتدة من سيعتمد لتغطية الفرتة 
                                                           

تشريعات االحتاد  إنقاذ العامة فيما يتعلق بتقريب تطبيق و اإلداراتتايكس  تساعد ، حيثاملساعدة التقنية وتبادل املعلومات هو برنامج   TAIEX تاييكس  1
االحتاد  دولة عضو يف .ورشات عمل1طرق:  ل ثالثةمن خالوقت قصري  يفمصممة خصيصا ملعاجلة القضايا  إن هذه اآللية. تهوكذلك تيسري تبادال األورويب

=  إىل إرساهلميتم  األورويباالحتاد  يف األعضاءالدول  بعثات خبراء: .إرسال2. و كذا املستفيدين من الورشاتتشريعات االحتاد  خرباء جماالت حمددة يف األورويب و
جمموعة من خالل استفادة  : زيارات دراسية.3. األوريبجزء معني من تشريعات االحتاد  إنفاذ/ فيذ تن أواملستفيدة بتقدمي املشورة بشان تطبيق القواعد  =اإلدارات

 للمزيد أنظر يف:  .األورويباالحتاد  يفدولة عضو  إىلزيارة دراسية  اإلدارات منمن 
European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations , « TAIEX », consultation date : 
15/06/2017, available in : https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_en 

. ورويبواالحتاد األ يامليدان االقتصاد نظمة التعاون والتنمية يفة بني ممبادرة مشرتك، وهي دارة اإل دعم حتسني احلكم وألية هتدف إىل  SIGMA سيغما  2
وتعزيز وحتسني احلكم  ،ومن مث دعم التنمية االجتماعية واالقتصادية عن طريق بناء قدرات القطاع العام ،العامة اإلدارةسس لتحسني هو تعزيز األ يواهلدف الرئيس

 . للمزيد أنظر يف:الصحيحة األولوياتذلك حتديد  ا يفمب ،العامة اإلدارة إصالحاتتصميم وتنفيذ  يفقاأل
SIGMA, «  SIGMA at a glance », consultation  date: 15/06/2017, available in : 
http://www.sigmaweb.org/about/ 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_en
http://www.sigmaweb.org/about/
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 ثالثة قطاعات بشكل خاص على ة، و مركز ن يورومليو  148 أكثراجلزائر  املقدمة إىلاملساعدة الثنائية  بلغت
 :1أولوية، وهيذات 

 .احلياة العامة دالة وتعزيز مشاركة املواطنني يفاصالح نظام الع -
 .واصالح سوق العمل وخلق فرص العمل -
 تنويع االقتصاد.و العمل على دعم االدارة  -

إىل  2014ة اجلوار األوريب يف الفرتة املمتدة من ميكن توضيح حصص اإلستفادة املالية للجزائر من ألي         
 :2على الشكل التايل 2016غاية 

ميزانية األلية األوربية للجوار من من  أورومليون  26.3 للتعاون بلغاجلزائر  يبرنامج العمل السنو  ،2014 يف -
ي املهنىرو، التكوين مليون أو  7.3 مليون أورو، اإلعالم بـ 9بـ قطاع العدالة  دعم االصالحات يف:  أجل

 مليون أورو. 10والتدريب 
ملرافقة جهود احلكومة الرامية اىل تنويع االقتصاد  جلأمن مليون يورو  25 ، بلغت اإلستفادة حوايل2015 يف -

 مليون أورو. 8بـ احلياة العامة احمللية  وحتسني مشاركة املواطنني يف مليون أورو، 17بـ  عمال ناخ األوحتسني م
     ، دعم حتديث املالية العامةمليون أورو ل 10، خصص منها مليون يورو 30 ، بلغت اإلستفادة2016 يف -

تنفيذ اتفاق الشراكة  بشأنتعبئة اخلربة التقنية أما بالنسبة ل ،كفاءة الطاقة والطاقة  ماليني أورو لتحسني 10و 
 مليون أورو أيضا. 10خصص هلا 
 ب. تونس:

 د ، مما مه  1995، مث مت توقيع اإلتفاق يف 1976وتونس اىل عام  ورويب االحتاد األالعالقات بنيتعود         
يف  نقطة حتول 2011ثورة لقد كانت العالقات االقتصادية والتجارية.  مام عقدين من املنفعة املتبادلة يفأالطريق 

 العملية االنتخابية مرافقة ي وونساستخدم ادواته لدعم الشعب الت ورويباالحتاد األ العالقات بني الطرفني حيث أن

                                                           
1
 Commission Européenne, European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations , 

« Algeria», date de consultation : 15/06/2017, available in : 
: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/algeria_en 
2 Commission Européenne, « Décision D’exécution de la Commision du 10.11.2016 relative au 
programme d’action annuel 2016 et au programme d'action annuel 2017 (partie 1) en faveur 
de l’Algérie à financer sur le budget général de l’Union »,sur le lien suivant : 
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/c_2016_7279_f1_algerie_commission_i
mplementing_decision_algerie_fr.pdf 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/algeria_en
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/c_2016_7279_f1_algerie_commission_implementing_decision_algerie_fr.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/c_2016_7279_f1_algerie_commission_implementing_decision_algerie_fr.pdf
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 ، و كذاتعزيز حقوق االنسان ودعم الدميقراطية واالصالحات االجتماعية االقتصادية ، إىل جانب العمل على
 . من وتعزيز اجملتمع املدينحتسني األ

حيث بلغت يف  ،2011اعتبارا من  تونس ارتفاعا كبريا إىل ورويبيقدمها االحتاد األ املساعدة اليت عرفت        
 أورويون مل 800شكل منح و  يف أورو مليون 1.2، أورو يمليار أكثر من  2016-2011الفرتة املمتدة من 

ي يف تونس، واالقتصاد يتنفيذ التحول الدميقراط دعم (، إىل جانبللبلد يمساعدة مالية لالقتصاد الكل يف
 .1الية امل املساعداتمن خالل  االستقرار املايل والبحث عن إجياد 

مع الدول  يبشكل مجاع وريبسيتخذها االحتاد األ البالغ املشرتك على عدد من التدابري اليت كما يبني           
 ، حيث تشري نفس الوثيقة احلاملة لعنوان: 2تواجهها التغلب على التحديات اخلطرية اليت عضاء لدعم تونس يفاأل
 يرغب يف ورويباالحتاد األ "، أن تونسل ورويبدعم االحتاد األيب بشأن األور واجمللس  ورويبالربملان األ إىلرسالة  "

لتمويل هذه ، و من األ ، وتعزيزاالقتصادية –والتنمية االجتماعية  ،واحلكم الرشيد ،تعزيز االستقرار طويل االجل

                                                           
1 European Commission, High Representative Of The  Union  For  Foreign  Affairs  And Security 
Policy, « Joint communication to the European Parliament and the council Strengthening EU 
support for Tunisia »,Brussels, 29.9.2016JOIN (2016) 47 final , available in :  
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/communication_from_commission_to_inst_en_v6_p1_859678-
2.pdf 

2
الكثريون  ، مل يكنأو ما أصطلح على تسميتها بـ "الثورة التونسية"  2011و بداية  2010احلقيقة أنه عندما يتعلق األمر باألحداث اليت وقعت يف تونس هناية   

بعض العواصم األوروبية اليت كانت تعتربه احلليف األهم يف منطقة مشال  السرعة، خاصة لدى بتلكاملخلوع زين العابدين بن علي  يتوقعون اهنيار النظام السابق للرئيس
ففرنسا  .الجتماعيةإفريقيا. وقد انعكس ذلك بصورة كبرية على ردود فعل هذه الدول من خالل تصرحيات املسؤولني األوروبيني اليت صاحبت تطورات االحتجاجات ا

أهنا "مل تكن تتوقع   Michèle Alliot-Marie ميشال آليو ماريالسابقة ت على لسان وزيرة خارجيتها اليت تعترب الشريك التجاري الرئيسي لتونس، اعرتف
 ورويب املوحد أقل حذرا من املوقف الفرنسي،ومل يكن املوقف األ. األحداث" اليت أدت إىل إزاحة بن على من سدة احلكم، و هو ما عكس موقف باريس احلذر 

نسان يف أوج املواجهات اليت كانت تدور بني قوى األمن واملتظاهرين، إال انه مل يصدر موقفا من حرية التظاهر السلمي واحرتام حقوق اإل فبالرغم من مطالبته باحرتام
 .اء انتخابات حرةجر إل ثورة اليامسني إال بعد ثالثة أيام من رحيل بن على من تونس إىل السعودية، حينها عرض يف بيان مشرتك على تونس مساعدة "فورية" للتحضري

ناء سقوط قتلى يف احتجاجات أما أملانيا اليت دفعت باالحتاد األورويب حنو جتميد أرصدة الرئيس التونسي املخلوع زين العابدين بن علي واملقربني منه. فقد أكدت أث
مل يفعل شيئا حيال حقوق  Angela Merkel ائتالف مريكلتونس على "ضرورة احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية". لكن املعارضة يف أملانيا قالت إن 

 للمزيد أنظر يف: .اإلنسان يف هذا البلد
، على الرابط 17/06/2016، تاريخ اإلطالع:  DW"، شبكة دوتش ويل انتظر وراقب  دبلوماسية األوربيين إزاء ثورة الياسمين، " يوسف بوفيجلني -

 http://www.dw.com/ar/86/a-14777224التايل: 
- LEIGH PHILLIPS , « 'Jasmine Revolution' jolts EU's north Africa strategy »,Euobserver,  
BRUSSELS, 17. JAN 2011, available in : https://euobserver.com/foreign/31647 
- Samer al-Atrush, « Tunisia: Why the Jasmine Revolution won't bloom », Telegraph, 16 Jan 
2011 , available in : 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/tunisia/8261961/Tunisia-Why-the-
Jasmine-Revolution-wont-bloom.html 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/communication_from_commission_to_inst_en_v6_p1_859678-2.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/communication_from_commission_to_inst_en_v6_p1_859678-2.pdf
http://www.dw.com/ar/86/a-14777224
https://euobserver.com/search?query=%22Leigh+Phillips%22
https://euobserver.com/foreign/31647
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/tunisia/8261961/Tunisia-Why-the-Jasmine-Revolution-wont-bloom.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/tunisia/8261961/Tunisia-Why-the-Jasmine-Revolution-wont-bloom.html
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 يف أورومليون  300 نإىل أكثر م شكل منح لزيادة املساعدة املالية السنوية يف وريباالحتاد األ يتوجهاالجراءات 
 .20201واحلفاظ على مستوى متويل مستدام للفرتة حىت عام  2017عام 

الرتكيز  ورويباجلوار األ آليةولويات املساعدة املالية مبوجب أعرفت ، 2016-2014بالنسبة للفرتة املالية          
 :حسبه ولويةعلى القطاعات الثالثة التالية ذات األ

 .اعية واالقتصادية الشاملة النمو والقدرة التنافسية والتكاملاالصالحات االجتم -
 .ساسية للدميقراطية تعزيز العناصر األ -
 ي.واحملل يالتنمية املستدامة على الصعيدين االقليم -

على الشكل  2016ميكن توزيع املساعدات املالية اليت حتصلت عليها تونس حسب اجملاالت لسنة           
 التايل:

 أورو.مليون  73,5حتديث االدارة العامة ( 1) 
 أورو.مليون  60( التنمية االقليمية املتكاملة  2) 
مليون  Horizon   60 2020( اصالح النظام التعليمى للطلبة والباحثني من التنقل والبحث والتطوير هوريزون 3) 

 أورو.
 أورو.مليون  20ثر املناطق فقرا  كأ ( حتسني سبل الوصول وزيادة نوعية خدمات الرعاية الصحية يف4) 

لية األوروبية باإلضافة إىل هذه املساعدات ميكن أيضا اإلشارة إىل  برامج و أليات أخرى تدخل ضمن اآل         
 :2، و هي على الشكل التايل  ENIللجوار 

 European Instrument for Democracy and Human Rights  االوروبية للدميقراطية وحقوق االنسان األداة -

EIDHR   ، 2016عام  أورومليون ، مقابل 2015 يف أورومليون  1.2حيث منحت ما قيمته. 

                                                           
1 Commission Européenne, European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations , 
« Tunisia», date de consultation : 15/06/2017, available in : 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/tunisia_en 
2 European Commission, « DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 25.11.2016 
relative au programme d’action annuel 2016 partie I en faveur de la Tunisie à financer sur le 
budget général de l'Union », Bruxelles, le 25.11.2016 C(2016) 7803 final, sur le lien suivant : 
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/c_2016_7803_tunisie_aap_part_i_decisi
on.pdf 

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/tunisia_en
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/c_2016_7803_tunisie_aap_part_i_decision.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/c_2016_7803_tunisie_aap_part_i_decision.pdf
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 4حبوايل Instrument contributing to Stability and Peace – IcSP  حتقيق االستقرار والسالم يف ألية املسامهة -
 . 2016عام  يف أورومليون  2.3 ، مقابل2015عام  يفأورو مليون 

والسلطات احمللية  منظمات اجملتمع املدينوكذا   Development Cooperation Instrument ألية التعاون اإلمنائي -
 أورو يفمليون  0.6حبوايل  Civil Society Organisations and Local Authorities in development التنمية يف

 .2016و نفس املبلغ يف  2015
 أورو.مليون  3حبوايل  2014يف  وروبية بعثة مراقبة االنتخابات األ -

 ج. ليبيا:
خارج ي، وهو ما جيعلها وروبىشراكة مع االحتاد األللاتفاق  الدولة الوحيدة اليت ليس هلا أيليبيا رمبا تعترب         

جل أعملية برشلونة واالحتاد من  صفة مراقب يف ، إال أهنا باملقابل حتوز علىوروبيةهياكل سياسة اجلوار األ معظم
و أن  حيث سبق هلا ،اجلوار االوروبية اجلديدة أليةاطار  على متويل يف وهذا مل مينعها من احلصول ،املتوسط

 .2020-2014الفرتة ومربجمة خالل ، 2013-2007إستفادت خالل الفرتة املمتدة من 
ليبيا على ثالثة  إىل ورويباعدة املقدمة من االحتاد األاملسركزت  2015 - 2014 املمتدة منلفرتة خالل ا       

 :1يقطاعات ذات اولوية ه
 ي.احلكم الدميقراط  -
 اقتصادي.-السوسيواالدماج  و املواطنة الفعالة :الشباب -
 .الصحة  -

ليبيا من يتوقف على احتياجات و  مليون أورو، 40يل املقدم يف هذه الفرتة حوايل وبلغ حجم الدعم املا       
 من جهة أخرى. منيةتطور احلالة السياسية واألجهة، و كذا 

 

                                                           
1
 European Commission ,European Commission Directorate General For Development and 

Cooperation – EUROPEAID- , European External Action Service , « Country Strategy 
Paper/Multi-Annual Indicative Programme Libya 2014-2015 », consultation date : 18/06/2017, 
available in :https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp_2014_2015_libya_en.pdf 

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/instrument_contributing_to_stability_and_peace_en.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp_2014_2015_libya_en.pdf
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لتحقيق االستقرار  ورويباالحتاد األ للطوارئ يف اإلئتمايناطار الصندوق  التمويل يفكما أهنا  تستفيد من         
لدعم منطقة مشال  اإلئتماينهذا الصندوق  ، وافريقيا يف و النازحني الشرعيةرية للهجرة غري سباب اجلذومعاجلة األ

 .1وتوسيع املفاوضات للجوارافريقيا يدار من قبل املديرية العامة 
سباب لتحقيق االستقرار ومعاجلة األ األورويباالحتاد  للطوارئ يف االئتماينالصندوق تتواجد ليبيا ضمن         
 مشاريع بارزة أمهها: أربعةإفريقيا من خالل  يف و النازحني الشرعيةرية للهجرة غري اجلذ

 DEV-pillar of the Regional شمال افريقيا يحماية فبرنامج ال للتنمية االقليمية و التنمية دعامة .1

Development and Protection Programme in the North of Africa ،  حسب األلية  –يهدف
 ية،احمللات فرص العمل على مستوى اجملتمع ي و خلقالتماسك االجتماع إىل العمل على تعزيز –وربية للجوار األ

يمة املالية املخصصة للمشروع تبلغ القو  2016جوان  16مت إعتماد املشروع يف ، واجراء البحوث وتبادل املعارف
 .2أوروماليني  10حوايل 

 Strengthening protection and resilience of displaced في ليبياتعزيز و حماية السكان النازحين . 2

populations in Libya  ،ىل زيادة امكانية احلصول على احلماية )ال سيما الرعاية إوىل بالدرجة األ األلية هتدف
،  لك ممكناكلما كان ذ  ،طفالال سيما لدى األ ،ابتكار بدائل لالحتجاز و كذا و النازحني،مهاجرون للالصحية( 

مشاركة جانب  ، إىلتنفيذ الربنامج من خالل املنظمات احمللية املوجودة وتقدمي اخلدمات العامة يجير  كما أنه

                                                           
 إفريقيايف  و النازحنيسباب اجلذرية للهجرة غري الشرعية لتحقيق االستقرار ومعاجلة األ األورويباالحتاد  طوارئ يفلل االئتماينللجوار الصندوق  األوروبية اآلليةتعرف   1

يه حاالت الطوارئ، فاحلاجة إلختلف ملسريعة ومرنة اإلحتاد األورويب من إعداد استجابة مجاعية موارد من جهات ماحنة خمتلفة لتمكني  مكونة مناداة امنائية  بأنه
تستجيب لتحديات اهلجرة والتشرد  املناطق اليت تعزيز االستقرار يف علىيهدف للمساعدة  الشرعية، فهواستمرار مستويات غري مسبوقة من اهلجرة غري ب مربوطة

 للمزيد حول الصندوق أنظر يف:من والتنمية.رص واألخالل دعم تكافؤ الف
- European Commission , International Cooperation and Development, « The EU Emergency Trust 
Fund for Africa », consultation date : 18/06/2017,  available in : 

africa_en-fund-trust-emergency-https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu 
2 European Commission , DEV-pillar of the Regional Development and Protection Programme 
in the North of Africa, « Action fiche of the EU Trust Fund to be used for the decisions of the 
Operational Committee », T05.3.NOA, consultation  date:18/06/2017, available in : 
https://ec.europa.eu/europeaid/file/49347/download_en?token=qif_BGd8 

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund-africa_en
https://ec.europa.eu/europeaid/file/49347/download_en?token=qif_BGd8
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   2016جوان  16مت اعتماد املشروع يف ، لالجئني يجمموعة من املنظمات غري احلكومية برئاسة اجمللس الدامنرك
 .1مليون أورو 6و تبلغ القيمة املالية حوايل 

ليبيا من خالل توسيع نطاق الحماية ودعم التنمية االجتماعية  يادارة تدفقات الهجرة المختلطة ف .3
 Managing mixed migration flows in Libya through expanding protection واالقتصادية المحلية

space and supporting local socio-economic development ل قيمته املالية ، يهدف الربنامج من خال
ليبيا  تعزيز احلماية للمهاجرين والالجئني واجملتمعات املضيفة يف ،والأ مليون أورو ،إىل حتقيق، 90اليت تصل إىل 

دعم التنمية االجتماعية واالقتصادية  ، العمل علىوثانيا ،من خالل زيادة القدرات ذات الصلة وتقدمي املساعدة
استقرار اجملتمعات املضيفة. وسيتوىل تنفيذ الربنامج   وضمان سني ادماج املهاجرينبغية حت يواحلكم احملل ليبياعلى 

مم املتحدة لالجئني ومنظمة االمم وكالة األ و ي،مم املتحدة االمنائاملنظمة الدولية للهجرة وبرنامج األكل من 
 .2 2017أفريل 12شروع يف مت اعتماد امل ،للتعاون الدويل األملانيةشركة ، والاملتحدة للطفولة )اليونيسيف(

 Supporting دعم وحماية المساعدة االنسانية واعادة ادماجهم فئات المهاجرين ضعفا فى ليبيا .4

protection and humanitarian repatriation and reintegration of vulnerable migrants in Libya 
رهقت موارد أ اليتو بيض املتوسط عرب البحر األ تزايدةامل الشرعيةجم اهلجرة غري حلاالستجابة  إىلهدف يو        

مراكز  تدخالت يفالمن املوانئ عن طريق أقوات خفر السواحل الليبية و  خاصةالسلطات الليبية ذات الصلة 
دىن من توفري احلد األإىل جانب العمل على  ،مراكز احتجاز املهاجرينكذا يف و  ،املغادرة نقاطعند و االستقبال 

. خصص للربنامج قيمة مالية لمعاملة واالستغالللسوء اليت تشري إىل وجود  تقارير ، والتعامل مع الكرميالعيش ال
 2016.3ديسمرب  16مليون أورو، ومت إعتماده يف  20تفوق الـ 

 
                                                           
1
 European Commission, Action fiche of the EU Emergency Trust Fund, Libya June 2016, «  Action 

fiche of the EU Trust Fund to be used for the decisions of the Operational Committee », 
T05.2.NOA, consultation  date:18/06/2017, available in : 
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/action-document-libya-action-fiche-20160616_en.pdf 
2
 European Commission, Action fiche of the EU Emergency Trust Fund, « Action fiche of the EU 

Trust Fund to be used for the decisions of the Operational Committee », , consultation  
date:20/08/2017, available in :https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/t05-eutf-noa-ly-03.pdf 
3
 European Commission, Supporting protection and humanitarian repatriation and reintegration of 

vulnerable migrants in Libya, « Action fiche of the EU Trust Fund to be used for the decisions of 
the Operational Committee », consultation  date:20/08/2017, available in: 
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/action-document-libya-action-fiche-20161216_en.pdf 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/action-document-libya-action-fiche-20160616_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/t05-eutf-noa-ly-03.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/action-document-libya-action-fiche-20161216_en.pdf
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 د. المملكة المغربية:
ساس يشكل األ بذلكوهو  ،2000 حيز النفاذ يفبني اإلحتاد األوريب واململكة املغربية االتفاق  دخل        
شريك املمكلة املغربية إىل  حتولت 2004 وروبية يفاطالق سياسة اجلوار األ معو  طرفني،للعالقات بني ال القانوين

 .التجارة والتنمية والتعاون التقينجماالت  فضال عن  يواالقتصاد يجمال التعاون السياس يف ورويبمميز لالحتاد األ
حد بني  تراوحتاملغرب  إىلمساعدات ثنائية  ورويباالحتاد األ ، قدم2017-2014من يف الفرتة املمتدة        

جمرد رقام هذه األتظل . و أورومليون  890 بلغاقصى ممكن أورو وحد مليون  728بلغت من املخصصات  أدىن
   جهة  د من على احتياجات البلحجمها يتوقف  ، بالنظر لكون املخصصات املالية النهائية كثريا ماارشاديةأرقام 

( 2017-2014)الفرتة  نفس. وخالل  من جهة أخرىتنفيذ برنامج االصالح الوطين يفاحملرز  تقدم و مدى ال
 : 1يولوية هأثالثة قطاعات ذات ، ركزت املساعدة املقدمة من األلية األروبية للجوار على 

 .احلصول على اخلدمات االجتماعية املساواة يف -
 ، و كذا سوق العمل و التنمية املستدامة.سيادة القانون وحرية التنقلو  ياحلكم الدميقراط -
 .تنمية قدرات اجملتمع املدينوالعمل على  يالدعم التكميل -

 218 حوايل 2014يف لية اجلوار األوريب آورويب يف اطار بلغ حجم املساعدة اليت قدمها االحتاد األ         
مليون أورو،  70مليون أورو، والعدالة  90تايل: دعم قطاعات الصحة مت توزيعها على الشكل ال مليون أورو،

إىل جانب الطاقة املتجددة عن طريق  على جانب دعم مقدم من خالل برنامج دعم ميزانية مساعدات تكميلية،
، وكذا برنامج العمالة من خالل مبلغ DFCTAمليون أورو لدعم املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم  10مبلغ 
 Noor III)مليون أورو مت توفريها لبناء مدينة ورزازات )الطاقة الشمسية  38باالضافة إىل  مليون أورو، 10

project).)2 .  

                                                           
1
 European Commission, Directorate General For Development  And Cooperation – EUROPEAID, 

« Programmation de l'Instrument Européen de Voisinage (IEV) Cadre Unique d'Appui pour 
l'appui de l'UE au Maroc (2014-2017) », date de consultation : 21/06/2017, disponible sur le lien 
suivant : 
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-enp/morocco_2014_2017_programming_document_en.pdf 
2 Commission Européenne, « Décision D’exécution De La Commission du 10.10.2014 relative au 
programme d’action annuel 2014 en faveur du Maroc à financer sur le budget général de 
l’Union européenne », Bruxelles, le 10.10.2014C(2014) 7204 final, date de consultation : 21/06/2017, 
sur le lien suivant : 
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/c_2014_7204_aap_2014_morocco_decision_fr.pdf 

http://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-enp/morocco_2014_2017_programming_document_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/c_2014_7204_aap_2014_morocco_decision_fr.pdf
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أورو، مليون  180 يف إطار األلية األوربية للجوارالثنائية  املساعدة فقد بلغ حجم 2015 أما يف عام       
 املهين، التكويننظام مليون أورو إلصالح  45و ،السجون نظام إلصالح ماليني أورو 5 حيث مت ختصيص مبلغ 

 Hakama حكامة احلكم )برنامج دعم ، (أوروماليني  10ميادين الصحة ) يف رفع القيمة املقدمةفضال عن 
املساعدة املقدمة دائما يف إطار األلية األوربية للجوار نفس  .1مليون أورو( 5.5)( والعدالة ماليني أورو 9

توسيع وتعزيز برامج احلماية مليون أورو ل 100أورو، مت ختصيص مليون  165لتبلغ  2016سنة إخنفضت يف 
بـ اهلجرة  اجتاهاحلكومة أورو، إىل جانب دعم سياسات  مليون 15بـ   التكوين املهيناصالح نظام ، و االجتماعية

 .2أورومليون  15وكذلك اجملتمع املدىن أورو،مليون  35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Commission Européenne, «Décision D’exécution De La Commission du 9.10.2015 relative au 
programme d’action annuel 2015 et au programme d’action annuel 2016 (partie 1) en faveur 
du Maroc à financer sur le budget général de l'Union européenne », Bruxelles, le 9.10.2015 
,C(2015) 6983 final, date de consultation : 21/06/2017, sur le lien suivant : 
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/c_2015_6983_f1_commission_implementing_decis
ion_fr_v2_p1_822273.pdf 

2 Commission Européenne, « Décision D’exécution De La Commission du 30.11.2016 relative au 
programme d’action annuel 2016 – partie 2 en faveur du Maroc à financer sur le budget 
général de l'Union », Bruxelles, le 30.11.2016 , C(2016) 7847 final, date de consultation : 21/06/2017, 
sur le lien suivant :  
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/c_2016_7847_morocco_part_2_decision.pdf 
 

https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/c_2015_6983_f1_commission_implementing_decision_fr_v2_p1_822273.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/c_2015_6983_f1_commission_implementing_decision_fr_v2_p1_822273.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/c_2016_7847_morocco_part_2_decision.pdf
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 اني: تأثير سياسات األمننة على المتوسط الغربي: حالة سياسات األمن اإلقليميالمبحث الث

 ننة في المتوسط الغربي.مقاربات متجانسة للمركب األمني: تخطيط األمالمطلب االول: 

 من الى األمننة: نهج البنائية االجتماعيةمن األأوال،

قيم   جانبه املوضوعي يعين غياب أية هتديدات جتاهيفأن األمن Arnold Wolfers   وولفرز أرنولد يقول         
وبإسقاطه على فرتة ، القيم مكتسبة، ويف جانبه الذايت فهو يعين غياب اخلـوف مـن أن يـتم املسـاس بـأي مـن هـذه

 وحلفائها جتاه الواليات املتحدة األمريكية احلرب الباردة، فإن هذه التهديدات احنصرت يف املخاوف التـي سـادت
التمركز من  (غربية أو) دراسات أوربية املد الشيوعي واملخاطر اليت كانت هتدد القيم الليربالية. وهبذا فقد آلـت إلـى

ومن جهة أخرى، فقد غلب  .تصور عنصري لألمن جهة، مما ساهم يف إقصاء شرحية كبرية من اإلنسانية وبناء
ية، وتنافس الباحثني على إصدار دراسات ميكن االستناد العمل عليها الطابع التقين، بسبب ميلها إىل اجلوانـب

       1.الشيوعية إليها لصياغة سياسات فعالـة ملواجهـة
يتطلب اعادة توزيع أنه من املعرتف به مفهوم على حنو متزايد أصبح و  قبيل انتهاء احلرب الباردة          
، الساحة الدولية املعاصرة تنخر يف  أضحتل اليتحتياجات والشواغلإلالفعالة  و ضرورة استجابته ،ملفهومه

معىن جديدا  ، كلها استلزمتالتهديدات النوويةو تعاظم حدة  العسكريفالتطور احلاصل على مستوى التنافس 
.  منيةاملعادلة األبصلة  أيةمل يكن هلا  ، وبصفة ثانوية و أن فكر فيهاسبق  وسع من اليتأيشمل مسائل  لألمن
أخرى غري  قطاعاتلتشمل  عمال بشكل أفقياألمن على جداول األ وضع مفهومبعد احلرب  فرتة ما أنكما 

      ، االقتصادية –السياسية  العسكرية على غرار تلك اليت أضحت مؤثرة بشكل كبري يف السياسة الدولية مثل
خرى غري أاعلة جهات ف ، من جهة، و من جهة أخرى تعميق املفهوم ليشمل كذلكالثقافية –االجتماعية  و 

  . 2مؤثرة و شريكة يف حتديد مفهوم األمن و بناءهحكومية 

                                                           
1 David A. Baldwin, « Security Studies and the End of the Cold War », World Politics ,Vol. 1, N°. 
48, 1995,P.123. 

 مفهوم األمن، للمزيد حوهلا أنظر يف:عادة تعريف إلالت عديدة حماو  ، جرتوائل الثمانيناتأالواقع انه منذ   2
David Baldwin, "The Concept of Security", Review of International Studies, Vol. 23, No.1 (1997), 
PP. 5-26; Richard H. Ullman, "Redefining Security", International Security, Vol. 8, NO.1 (1983), 
PP. 129-53; Barry Buzan, People, States and Fears: An Agenda for International Security 
Studies in the Post-Cold War Era, 2nd ed. ,Harvester Wheastesheaf, 1991. 
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 من فقد تعرض إلنتقادات عدة أمهها:ملفهوم األذا النهج الواسع بالنسبة هل        
هتديدات كوهنا   بدال من ة يف تعاملها مع املشاكل املطروحة منية جمردالقضايا املدرجة حتت املظلة األ ، تعترباوال -

 .اوجود الدولة ىف حد ذاهت يقة لألمن، الهنا بكل بساطة مل هتدد حق
على جدول  يتم تربير وجودهاال  وبالتايللتصور أحادي ما تظل خاضعة  كثرياهذه "التهديدات"   أن ،ثانيا -

 . من الوطيناأل أعمال
فهوم ملتحليلية القدرة العل يصبح من الصعب اجياد نقطة هناية منطقية مما جي جتاوز البعد العسكريفور  ،ثالثا -
تطوير بت أبد وهنج جديد ،هذه االنتقادات إىلويرجع هذا جزئيا  ،يفقدها احلافة التحليلية ة ومن فضفاضاأل
 من.األ

بالنظر لكونه ذاته  تعريفه يف حدعادة السعي إلضمن اطار البنائية بدأت تتجاوز دراسات مفهوم األمن          
 مفهومبسبب طبيعة تعددية  أو ،منية خالل احلرب الباردةميدان الدراسات األو لعسكرية بسبب الشواغل ا أمهل قد

وليس بالضرورة منطقية "ممارسة"  إىليتزايد النظر   وبناء على ذلك ،للغاية عاليةقيمة  ذو ايعترب شيئ ألنه أو األمن،
على األمننة  من منطلقمن ة األدراسة حال لقد كانتواقع العالقات الدولية. ضمنشئ صلب  أنهعلى الرتكيز 

منية أ ما قضيةجيعل قضية  فاألمننة ،تدابري استثنائية للتصدى هلا إختاذ يفرض اهتديد من خالل إعتبارهسبيل املثال 
 . حالة عادية إىل إستثنائيةمن  خالل الرتكيز املتواصل و الشديد عليها و نقلها من من

أو ما يصطلح على تسميته  securitizationفإن إضفاء الطابع األمين  Barry Buzanبالنسبة لـ "بوزان"           
السياسة العامة يكون عرب عملية خطابية لغوية، حيث يعمل هذا اخلطاب على  على جمال معني منبـ "األمننة" 

ة أو الدولة أو ملرجعية أمنية ما قد تكون الفرد أو اجلماع (املادي أو املعنوي)ميس البقاء  االستدالل بوجود هتديد
 وهتدف عملية إضفاء الطابع األمين على قضية ما إىل شرعنة جلوء القائمني على رسم السياسة العامة ،...اهلوية 

. 1احملدقة به حمل التهديد مـن املخـاطر املرجعية(للمؤسسة الدولية لرتتيبات استثنائية الغاية منها تأمني "الكيان" )
العامة. حيث ميكن  لعادي للسياسة العامة إىل حيز القضايا الطارئة من السياسةويتبع ذلك زحزحته من احليز ا

                                                           
1 Barry Buzan et al., Security: a new framework for analysis, CO, USA: Lynne Rienner Publishers, 
1998, PP. 26. 
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الدميقراطية لصناعة القرار، سيما ما  التعامل معها بسالسة أكثر مبعزل عن الضغوط والقيود اليت متارسـها الضـوابط
 .1يرافقها من ضغط ملنظمات اجملتمع املدين

 بني األمن ،تقلل اهلوة املفاهيمية بني طرىف النقيض يف كوهنامنية األ باتاملركامهية من جهة أخرى تربز         
يقوم من منية األ للمركباتطر التحليلية األ حيث أن ،مناأل مركباتتشكيل اإلقليمي وبني صراع ال كأحد أوجه

 يكون له نتائجالنزاع استيعاب التعاون و  وبالتايل ،املنطقة يف هبناءو القائمة  بني وضعية األمنحساب الرتابط  خالل
شهد تطورين رئيسيني: احدمها من حيث املركب األمين مفهوم كما أن قليمية.  جيابية وسلبية على التفاعالت اإلإ

 . بشكل صريح االجتماعية البنائيةمن حيث اعتماد وثانيا  ،عدد القطاعات املعنية
 املتوسط منية يفمالئمة لتحليل الديناميات األ نقطة انطالقمين كذلك إىل جانب ما سبق ميثل املركب األ        

جيابية على حد إلسلبية واالتفاعالت الساب حب لنايسمح  يطار الذاإلالغريب، بالنظر إىل العناصر التالية، فهو أوال 
فضال عن   ،العسكرية(. ثانياوحىت والبيئية  ،واالجتماعية ،والسياسية ،سواء عرب القطاعات اخلمسة )االقتصادية

درسة  ملوخالفا ، االجتماعي ومع ذلك ييستند اىل "النهج البنائو صراحة االقليمية  مين ميثلاملركب األ ونك
  .2احلصريةمن مستقل ويكاد يقرتب  مركب أمينمشتتة وغري متجانسة على  تبدو كوبنهاغن

بني الطبيعة القطاعية من  مت انتقاده بسبب توتر كامن للمركب األمين يفان البعد االقليم،وعالوة على ذلك       
 املركب األمينبعاد أاحلفاظ على  ،على جانبو تبادل املنحىأالقطاعات ) ، أيخرىأاالقليمية من جهة و  ،جهة

القطاعات  يهذا التمييز بني ما هو وما ه أنغري  ( ،ثناء التحليلأها الفصل بين وبالتايل ،التوتر فيما بينها يف
مفهوم  يعززاجلمع بني اجلوانب القطاعية االقليمية . فوحتديدها ركبات األمنية،للمتحليلية القدرة ال خيفف من

 منطقة معينة.  يف أو يف قطاع معنيكثافة التفاعالت القائمة   على يؤكداملركب األمين و 
 األمنعمال أجدول  فحص العناصر التالية: أوال، ي يعمل علىاملستوى القطاع إن اإلعتماد على حتليل         

 األمنيةديناميات القطاعات  ، إنمواطن اخلطر والضعف ، ثالثا البحث يف اجلهات املتنافسة ، ثانيا قطاع معني يف
من عملية  تتألفكما   ،هتديدا فقط يشكل يالعنصر الذ أي ) املوجودةال تقتصر على التفاعالت بني املرجعية 

من ( ، و على ذلك اوالتصرف بناء بالضبط  عن أي أمن نتحدثحتديد  و  -مثل احلكومات - عمالءال تأمني

                                                           
1 Rita Taureck, « Securitization theory and securitization studies », Journal of International Studies 
and Development, 9 (01), 2006, P. 54. 
2 Johan Eriksson, “Observers or Advocates? On the Political Role of Security Analysts”, 
Cooperation and Conflict ,Vol. 34, No.3 (1999), P. 315.  
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دور الشركات فيما  ، احلديث عنعلى سبيل املثالف ، دون حتديد ذلك األمنيةالديناميات  تساهم يف، خرىأجهة 
 القوى األمنية أعمالبني جدول  يالعالقات اجملتمعية. وتضع التحليل القطاع واملهاجرين يف يالبيئ باألمنيتعلق 

 قطاع.كل   يف األمننةمشروعية  يتيح النظر يف يلالفاعلة وبالتا

 نحو نهج سياسة امنية شاملة.ثانيا،

الناحية  لمسائل املشار اليها يفلختاذ تدابري استثنائية استجابة له أجل جناح عملية األمننة البد من إمن         
هي هذه القضايا  أنخرى الفاعلة األيستطيع اقناع اجلهات  ترسيخ مثري للجدل املقوالت اليت يينبغكما  ،منيةاأل

سلسلة من نقاط العبور بني يف القضايا عادة كمركز تنسيق  تلك وضع ، يتم. وهلذا الغرضأمنهمتتهدد  قضايا
توفر نطاق  عملية جناح األمننةلزم تكما  ،شروط تيسريية ، وفقالقطاعية والروابط املشرتكة املركبات يشطر 

 .األمنيةصة القضايا قضايا خالل سياقاو االختصاصات 
 بإقناعول السلطة االجتماعية بعض اجلهات الفاعلة على عدد املطالبات التفسريات خت ،خرىأمن جهة         

جتلب التاريخ  أنميكن  جتماعية اليتعنصر السلطة اإل أنوالواقع  لألمن،اعتبارها هتديدا و  صحتهابخرين اآل
حد كبري على السلطة  إىلولذلك يعتمد  ،مثال األمننةفشل  أواح جنتؤثر على ثناء املمارسة أوالثقافة حتمل 

تلقى القبول وجعلها  ،منية والسياسيةتفسري بعض القضايا األ قدرة بعض اجلهات الفاعلة يف بالنظر إىلاالجتماعية 
 يا.حقيقوتأخذ طابعا تفسريات سليمة  من خاللخرين األ لدى

، فضال عن خمتلف القطاعات بتعيني فإنه سيسمحالنهج املعتمد  من ناحيةا متجانس األمين املركبكان   إذا       
النهج املختلفة ولكن  منها يسمح للمركب األمين بتقدمياملتباينة  وتبيان ،كل منهما  يف حتديد القضايا األمنية
 املطروحة احلاالت األمننة يفوهذا النهج ال يساعد على التقاط االتصاالت القطاعية لدعم  ،املتكاملة هلذا الغرض

 على العالقات بني القطاعات.  أيضاوامنا 
والواقع  بإمكانية انفصاهلا، االنطباع  يتعط الالقسم السابق  يفاألمنية املشار إليها  القطاعات املالحظ أن       

دون  يدمن االقتصان جتنب احلديث عن األال ميك أنه، كما ثرها ونتائجهايف أمنية متشابكة القطاعات األ أن
 أواملنافسات السياسية واالقتصادية  حيث أن ،مناقشة وتاثري ذلك على اجملتمع والسياسة واجليش الدخول يف

، من النهاية اىل املواجهة العسكرية قد يتصاعد يف و هو ما توتر العالقات إىل ييؤد أنتمعية ميكن اجملصراعات ال
بيئية غري  ضرارأالقدرة على احلاق له تطوير القوة العسكرية  ني، إقدرة عسكرية قوية واقتصاد قو بناء  دعم  خالل
 األمنيةالقطاعات  فإن ،سلبيا على البيئة. وباختصار تأثرياتؤثر  أنالتنمية االقتصادية ميكن ، كما أن مقبولة
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 ،الفاعلةعلى تفكري اجلهات  يؤثرال  يهذا الرتابط القطاع . - و تنفجر العالقات -تتداخل وتتفاعل فيما بينها 
 إىل عمليةبل تتجه  ،كل قطاع على حدة  يفاهنا ال حتدث  أي ،نفسها وغري القطاعية عملية األمننةجيعل  وبالتايل

تكرار مناقشة عدد  يفعلى قطاع دون الوقوع أحيانا على يفسر صعوبة الرتكيز  ، وهو األمر الذيبناء القطاعات
 من املوضوعات املتعلقة بقطاعات اخرى.

أن مسألة األمننة يف املتوسط الغريب يرتكز بشكل خاص تبني بوضوح  يف العناصر السابقة لتحليل الواردا       
نه ال توجد أ هذا ال يعين ، واجلماعة السياسية اجملتمعية"، واليت جتتمع حتت عنصر "اربعة قطاعات فقطعلى 

مصنفة ليست  أيد ال يتم االعالن عنها )ق أن تلك القضاياببساطة  وهذا يعين، يالقطاع البيئ يف األمنقضايا 
    ،قتصاد والسياسة واجملتمعقطاعات اإل، فاألمننة مركزة بشكل خاص يف اجلهات الفاعلة املعنيةمن طرف  (أمنيا

  أنوهي ن حجة يىل تكو إ متيل األمننة يف املتوسط الغريب. وهكذا العسكري من القطاعي أقلحد  و إىل
قلب املعادلة  يف منطقة املغرب العريب تلعب دورا هاما يف جتماعية والنمو الدميوغرايفالصعوبات االقتصادية واال

ارتفاع تدفقات  ي هوسالم السياسوراء مترد اإلالقائمة اجلذور  أني تشري يف جزء منها إىل وه ،املنطقة يف األمنية
 .جنوب غرب اوروبا إىلاملهاجرين 
هبيكلة  األدوار املنوطة و كذا يف مسألة األمننة يف املتوسط الغريب،ي هذه احلجج شكلت العمود الفقر          

لكل  سياسات األمننةبني  و فروقات واضحةهناك اختالفات كبرية  ،. ومع ذلكاملستعمل اخلطاب يف األمن
اعات الصالت املشرتكة بني القطبوكثريا ما كانت هذه االختالفات واردة فيما يتعلق ، من الفواعل املوجودة فاعل

التنمية  حيث أن ،أخرىبعض اجلهات الفاعلة من جهة  أمنية معينة علىقضية  إحلاحومدى  ،من ناحية
منية عرب القطاعات زة األجهبناء األهام يف قد استخدمت بشكل  ياالسالم السياس ، وقتصادية واهلجرةإلا

يهدد استقرار ن اآل العريب املغرب قتصادية يفالتنمية اال إىلفتقار اال يتم الرتكيز على أنهذا اخلطاب  ويف ربعة،األ
 األنظمةستقرار إليعد هتديدا ي صعود االسالم السياس اإلحتماالت القائمة حول املنطقة واملتوسط الغريب، كما أن

االقتصادية واالجتماعية والعسكرية. من الناحية وروبا أخطرا على جنوب غرب  وبالتايل تشكل ،املغرب العريب يف
 جيعل منها بني املهاجرين واجملتمعات املضيفة هلمالقائم  التعارض و املتمركزة على التصورات الثقافية فإن ،وباملثل

 .1لمشاكل السياسية واالقتصاديةلمصدر  -بل ايضا نتيجة  خلل إجتماعيمصدر 
                                                           
1  Said Haddad , Beyond Securitisation Western Mediterranean International Relations from a 
Security Perspective 1989-2002 , Aston University, February 2003, P.47. 
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 ي، فدوللسياسالقطاع ابغري مباشرة  أوبصورة مباشرة  عادة ةمرتبطإن األمننة يف شقها اإلقتصادي         
 إىل وصوهلامن فرص و هو األمر الذي حيد  الدول األوروبية خطرا كبريا على اقتصاداتاملتوسط تعترب  جنوب 

مزيدا من التنمية االقتصادية  هذه االسواق يعين إىلانية الوصول حتسني امك فإن ،االسواق االوروبية. ولذلك
التنمية  إىلاحلاجة  الضفة الشمالية، إن إىلنتجات الزراعية لبيع كميات متزايدة من امل ن املغرب العريبلبلدا

 التوترات اإلجتماعيةنزع ساعد كثريا على تقليل ورمبا ت أن شأهنااالقتصادية ترتجم سياسيا كضرورة ملحة من 
 . يف منطقة املغرب العريبتراكمت  والسياسية اليت

طبيعة النظم السياسية ب يف املتوسط الغريب متصلة يقتصاداال األمنهتديد ال بد من اإلشارة إىل أن مسألة       
 املتوسط الغريب من تركيزورغم ما يبدو ضمنيا بني بلدان  ،عدم االستقرار واليت لطاملا عانت منمشال افريقيا ي فى

ل ك  قد تفسر بطرق خمتلفة يف ي إال اهناواالستقرار السياس يمن االقتصادواأل يستقرار السياساإل أمهيةعلى 
النظم احلالية كثريا ما تكون مرادفة الوضع الراهن واحلفاظ على النظام  على االقل يفالعريب  املغرب ويف ،جانب

 احلاكم.
تفاعالت ى، فالكل قطاع على حد  يف أصلياالرتابط بني القطاعات ليس شيئا  فإن ،من وجهة نظر البنائية     

ذهن اجلهات الفاعلة  يف األمنية املطروحة، ولكنوفقا للتصورات  هي قائمةللربط بني القطاعات  األمنية املوجودة
 قطاع واحد منية يفأخماوف  أي ، فوجودرقام االمجاليةتصور باأل حيكمهابل  ،قطاعات خمتلفة إىلغري مقسمة هي 

 تفسري بعض متيل اجلهات الفاعلة يف ،خرى. لذلكأقطاعات  املطروحة وراء التعاريفو تؤثر على اجلهات 
 جتمع عناصر من خمتلف يفاملوجودة  ذه الصالت املشرتكة بني القطاعاته ،منية الشاملة املرتاكمةاأل شاغلامل

 ،على اختاذ اجراءات عاجلة واستثنائية ملعاجلتها يينطو  يمن حتت التهديد الذبناء صورة األ أجلالقطاعات من 
 قناع.واحلصول على اإل أكربمصداقية  إجيادواهلدف من هذا البناء هو 
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 المطلب الثاني: بناء األمن في المتوسط الغربي 
الشراكة االقتصادية  من اتفاقية الفصل الثاين نصاملوجود يف  ،منطقة يعمها الرخاء املشرتك بناءهبدف           

 دعم التحولثانيا  ،2010جتارة حرة حبلول عام  منطقةاقامة أوهلا هو : أهدافثالثة  على حتقيقواملالية 
 زيادة تدفقات ثالثا هو البحث عن ،حتقيق هدف التنمية االقتصادية املساعدة يف أجلمن  يقتصاداإل

إلقتصادي يف املتوسط الغريب صل مسألة أمننة القطاع اتت   ىل اجلنوب. وعلى هذا النحوإ ات األجنبيةاالستثمار 
 جنيبستثمار األموارد الطاقة وزيادة اإل توفري و ،وروبيةاالسواق األ إىلزيادة الوصول  بالنسبة لإلحتاد األوريب يف 

 بناء األمن يف املتوسط الغريب على أساس العناصر التالية:و هنا ميكن  املباشر.

 عن طريق أليات غير سياسية. األمنتحقيق  إلىوالمالية: السعى  اإلقتصادية الشراكة  أوال،

 األوريب اإلحتاداملوقعة بني واإلتفاقات  األوريب،ثمار بنك االستهو  العنصر،هذا  حمور التعاون يف           
 ستثمارمصرف اإلجتماعية و احلوارات السياسية واإل إىل جمموعةضافة باإل بشكل فردي،وشركائه املتوسطيني 

 12على مدى بشكل تدرجيي و متبادل ازالة مجيع التعريفات على السلع الصناعية  إىل واليت تسعى وريب،األ
 حتقيق تدابري بشكل تدرجيي أيضا، إىل جانب العمل على حترير التجارة بالنسبة للمنتجات الزراعية ، و كذاعاما

 تشجيع البلدان ، كما تعمل أيضا علىاملال رأستدفق  والسماح بتسهيل التأسيس،حترير قطاع اخلدمات وحق 
 ،املنافسة املتعلقة بالتجارة )مثل ورويبجمموعة من قواعد االحتاد األ من خالل اإلعتماد علىاملتوسطية الشريكة 

 اخل(. ،...وحقوق امللكية الفكرية ،واملعايري
حد االولويات أ واملستقبل املتوسط  يف يالرئيس يالتحد إعترب ي مع دول اجلنوبالتكامل االقتصاد ألن          

، بني اعضائه األفقي يف بعدهي قليمتشجيع التكامل اإل إلتفاقات الشراكة األورومتوسطية، إىل جانبقتصادية اإل
 %10 فقد مت ختصيصوهلذا الغرض  ،جانباملستثمرين األ أمامسواقها أتزيد من جاذبية  أخرى أمورمن بني و 

اطار الربامج االرشادية  مت اعدادها يف سرتاتيجيات اليتقليمية واإلاإل للربامج خصصتمن برنامج "ميدا" 
 يرومانو بروداألسبق وروبية الزيارة الىت قام هبا رئيس املفوضية األ ين االقليمالتكامل دو  أمهية ، وما يؤكدقليميةاإل

R.Prodi أعربت كل من هذه الزاوية، ومن 2001جانفي  15اىل  11الفرتة من  يف ىل دول املغرب العريبإ 



287 

 

وثق أط على اقامة رواب معن عزمه 2001 يف ماياعالن اغادير  ردن ومصر( يفاأل إىل جانبتونس واملغرب )
 .1طرافهبدف بناء متعدد األ مفيما بينه

قتصادية التنمية اإل أن القول ميكن ،*الشراكة األورومتوسطيةتدعم فرضية  خلف الليربالية االقتصادية اليت       
 بيض املتوسط.منطقة البحر األ من واالستقرار يفحتقيق األ إىل يتؤد صالحات السياسية اليتتعزيز اإل إىل ستنتقل

الئحة برنامج ميدا للمساعدات، حيث أن من  03تعزيز املادة  األورويب عمل علىاالحتاد  فإنن هذا املنطلق وم
املبادئ قوق االنسان ودعم حل هاحرتاممدى و  يالبلد املتلق حالة متوقفا على أصبحاملساعدة املالية تقدمي 

مع شركائه  ورويباتفاقات االحتاد األ تعليق فقرة هوبوضوح  الثالثة املادة ما تضيفه واملؤسسات الدميقراطية.
، إىل نسانادانة خطرية ومستمرة حلقوق اإلمع  يتعليق التعاون االقتصاد إىل ين يؤدأ شأنهوهذا من  ،املتوسطيني

 فإنومع ذلك  ،اتفاقات الشراكةمن  5 و 3مبوجب املواد  ياحلوار السياس  جمالامكانية تعليق التعاون يف جانب
 .**ي فقطستوى النظر على امل موجودان حىت األ قد ظلهذا الشرط 

 الشراكة االجتماعية والثقافية وبناء الثقة. ثانيا،

تعزيز التفاهم بني شعوب منطقة البحر االبيض  إىلسعى ي برشلونة  يشري إىل أنه إعالنالفصل الثالث من         
جانب والعنف هدفني رئيسيني لدرء كراهية األ ومها ،املتوسط من خالل حتسني تبادل االراء واحلوار بني الثقافات

املخاوف  إىل يسعى لالستجابة والثقايف يالسياق االجتماع، فصولية والتطرف. وعلى هذا النحواألي و العنصر 
منطقة  هداف من خالل برامج خمتلفة يفاأل تطبيق هذه بدأوقد ، معيمن اجملتقطاع األ عنها يفأعرب منية الىت األ

 .بعضها علقت ،بيض املتوسطاأل حوض البحر
 الثقافية هدافاأل لتعزيز املدين اجملتمع على اإلعتماد مت إعالن برشلونة حلداثة ذلك، ونظرا ومع       

 غري واملنظمات املدين اجملتمع مع العمل خالل من اجملاالت هذه يف التعاون ضرورة على يشدد وهو واالجتماعية،

                                                           
1 ” President Prodi's Visit to the Maghreb”, Euro-Med Special Features No. 18, 29 January 2001 
,consultation date :16/01/2018, available in : http://europa.eu.intJcomm/external_relations. 

حزيران/يونيه  يفواختتمت املفاوضات مع مصر  ،ب وتونس والسلطة الفلسطينية دخلت بالفعل حيز النفاذواملغر  و إسرائيل األوريباتفاقات الشراكة بني االحتاد * 
 األوروبيةاجلزائر وقعت خالل اجتماع الشراكة ، فاملعروف أن 2002 جانفي لبنان يف ، مث مع2001ديسمرب فكانت يف فاوضات مع اجلزائر امل ، أما 1999

 .لوكسمبورغ  يف 2002حزيران/يونيه  17يوقت الحق فى يفلبنان وقع  أنحني  يف ،2002 يف أفريلاملتوسطية فالنسيا 
تشكل عنصرا  اليت ، وساسيةواحلريات األ اإلنساناحرتام املبادئ الدميقراطية وسيادة القانون وحقوق  أساسعلى قائمة " هذه اللوائح  أنعلى  3نصت املادة ** 

 ري املناسبة".ساسيا منه انتهاك يربر اختاذ التدابأ

http://europa.eu.intjcomm/external_relations


288 

 

 Euro-MED يوه تنفيذها على غرار  جرى حماولة اليت الربامج من عدد عقد ية، متالغا هلذه وحتقيقا احلكومية،

 البصرية. السمعية  Euro-MEDتراث، و أخريا    Euro-MEDشباب، و 
ي، املتوسط ورويباملنتدى األ مجعت يف اليت اجملتمع املدين ىل هذه الربامج والعناصر الفاعلة يفإ و إضافة       

و إميان  كثرأ ا بطرقالتعبري عن شواغله إىلتلفة تسعى من منظمات غري حكومية خم ع املدينتتألف شبكة اجملتم
 يتغط عدد من اجملموعات اليت إىلهذا املنتدى مقسم ، و بيض املتوسطألمنطقة البحر ايف المركزية التنمية ب أكرب

 املدين للمنتدى اجتماع أول وبعد .سلموالشباب وال والبيئة ،نسانوحقوق اإل ،مواضيع معينة هتم الثقافة والتنمية
 اللجنة أن واملايل، والواقع التقين الدعم تقدمي يف برشلونة، أعربت اللجنة الوزارية اجملتمعة يف بالغ هلا عن رغبتها يف

 املنتدى اجتماعات ذلك يف املدين، مبا اجملتمع يف الفاعلة العناصر بني واالجتماعات املؤمترات من عقدت عددا
( 2002) وفالنسيا( 2000) مارسيليا ،(1999) وشتوتغارت( 1997) نابويل ،(1997) مالطة يف يناملد

 .1املتوسط بيضاأل البحر يف منطقة بالتوازي التىي عقدت
الفصل  يف ولكن التعاون الثقايف ،موجود التعاون على مستوى اجملتمع املدين ، يبقى أنوعلى هذا النحو         

يتم اإلشارة إىل اتفاقيات التعاون األورمتوسطي بل حىت داخل ، جدا ابقى حمدودي رشلونةاعالن بالثالث من 
، ويبدو أن جلهداف طويلة األغموض األ ، إىل جانب74عن طريق مادة واحدة هى املادة  الثقايف التعاون

ال يزال بعيدا عن  يه أنه، كما يعاب أيضا علخرىولويات األنظار من األاالختفاء عن األ إىليل مي التعاون الثقايف
مثاره ببطء شديد على املدى  يؤيت التعاون الثقايف، مع إغفال حقيقة أن الباحثني طالب والالبحث حىت بني 

 الطويل.
معظم التعاون  ، فإنبرامج الرتاث ووسائط االعالم والشباب()ىل جانب اجلهود الثقافية سالفة الذكر إ و        

ختاذ املزيد من االجراءات  إلبظالهلا عمليا اجملتمع املدين اعالن برشلونة تلقيلثالث من الباب ا إطار يفاملتضمن 
 األقلعلى  ، أواملغاريب اجملتمع املدينمنظمات معظم  أننسان والدميقراطية. غري جماالت تعزيز حقوق اإل يف

املوجودة يف  نظمةاألبالوثيقة  اعالقته تفتقر عادة اىل املصداقية بسبب ورويبحتاد األاإل أمواللقى تت املنظمات اليت
حتاد موال اإلأتستفيد من  بعض املنظمات الدولية غري احلكومية اليت ن  إف ،أخرى. ومن ناحية منطقة املغرب العريب

 أمثلةوهناك  ،ىل عدم مشاركة وثيقة على الصعيدإدول جنوب املتوسط متيل  تعزيز الدميقراطية يف هبدف ورويباأل
 بيض املتوسط.معظم البلدان الشريكة جنوب البحر األ يف ى ذلكحية عل

                                                           
1 Elena Maria Peresso, ”Euro-Mediterranean Cultural Cooperation”, European Foreign Affairs 
Review, Vol. 3, No.1, 1998,P. 149. 
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 بعد تناول الفصل الثالث الثقايف يفهو إدراج البعد  أيضاىل الرتكيز على ما هو واضح إوهذا االفتقار          
 ( ،شراهلجرة غري الشرعية واالرهاب واجلرمية املنظمة وهتريب املخدرات والب )منية والسياسية األمثل خرى أمسائل 

 لثقايفللشق اما زال يرتك  أنهعملية برشلونة. بيد  وهذا بال شك يدل على الصلة الوثيقة بني الفصول الثالثة يف
انشاء مؤسسة  ، من خالل اإلتفاق علىتعزيز التعاون الثقايف، وهنا برزت احلاجة إىل احملتوى الفصل يفمهمة 

 بادل االراء حول القضايا الثقافية.ورومتوسطية لتعزيز التفاهم املتبادل والتعاون وتأ
 ظلتتفاقات الشراكة اتفاقيات الشراكة األورمتوسطية، فإاستبعدت من  آخرشخاص عنصر حرية تنقل األ       
 واحلق يف ي،جتماعوالضمان اإل ،ن ظروف العملأبش أي ،على املعاملة املتساوية للعمال املهاجرين ةمقتصر 
 ورويبوخالل اجتماع اجمللس األ ،(من إتفاقيات الشراكة 73اىل  64املواد من  يف على النحو املتفق عليه التقاعد

البلدان  من القبول تتطلب خاصة بإعادةدراج فقرة إ  علىورويبحتاد األتفق اعضاء اإلإ 1999 يهلسنك يف
حتاد ىل اإلإوا كن شرعية املهاجرين الذين عرب ول ،شرعية( بصفةعودة رعاياها )قبول املتوسطية الشريكة ليس فقط 

الذي أثارته  لزخمالشراكة األورومتوسطية لفقدان يعود خرى من العامل.أمن اجزاء أو البلدان الشريكة  من ورويباأل
ثارت قدرا  أوسط قد الشرق األ املرتتبة على احلالة يف و تلكلتعاون لنتيجة املشاكل اليت ترتبت ك منذ اطالقها إىل

ن أبش انشر قرار   2000مارس  يف ورويبن الربملان األإف ظل هذه الظروف ويف ،ونةعملية برشل كبريا من النقد يف
ونظر  الشراكة األورومتوسطية،ىل استئناف إدعا اجمللس اللجنة  يالذ ، وبيض املتوسطمنطقة البحر األ سياسته يف

مية اىل حتقيق دة اجلهود الراقيا يف يمما يقوض الدور السياس ،املنطقة ازمة حمتملة يف عدم احراز تقدم يف يضا يفأ
 .يقليماالستقرار اإل

منية السياسة اخلارجية واأل، اعتماد وثيقتني رئيسيتنيإىل  2000يف  ورويباأل حتاداإلب هذا أدىوقد         
حتت  (1999اطار معاهدة امسرتدام ) يفواليت جاءت (  Common Foreign and Security Policy) املشرتكة

 سبتمرب و جرى إعتمادها يفبيض املتوسط" ن منطقة البحر األأبش ورويبحتاد األجية مشرتكة من اإلتي"اسرتا عنوان
حتاد اسرتاتيجيات اإل أن. وكان القصد من ذلك 1الربتغالفيريا ب يف ورويبجتماع اجمللس األإ خالل 2000

، فيما كان لقان )مل ينظر فيها(( غرب الب1999 ياوكرانيا )هلسنك ( و1999)كولونيا وروسيا املوازية  ورويباأل
الشراكة تطوير وتعزيز   سبيللتوجيه سياسات وانشطة االحتاد يف هوسرتاتيجية متوسطية من إجياد إ اهلدف املشرتك

                                                           
1 "The Common Mediterranean Strategy", House of Lords, Select Committee on European Union, 
Ninth Report, 14 March 2001, consultation date :16/01/2018,  available in: http://www.parliament.the-
stationary-office.co.uk 
 

http://www.parliament.the-stationary-office.co.uk/
http://www.parliament.the-stationary-office.co.uk/
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أجل من  ورويبحتاد األاإل عملية صنع القرار يف جيعل سرتاتيجيات مشرتكةاجياد إبفضل األورمتوسطية، كما أنه 
 .ن املنطقةأمواقف مشرتكة بش أوكة اعتماد اجراءات مشرت تسهل من  تتسارع وس ورمتوسطيةالشراكة األ

 إستنتاجات الفصل الثالث:
 من خالل العناصر السابقة اليت مت تناوهلا يف الفصل الثالث، ميكن اخلروج باإلستنتاجات التالية:       

بيض املتوسط بشكل عام، و املتوسط الغريب تتوزع الرتتيبات األمنية الغربية املوجهة للتعامل مع منطقة البحر اال (1
وصوال إىل جمموعة من الرتتيبات األمنية غري  ،1989بشكل خاص ما بني ترتيبات مؤسساتية تعود إىل 

 .بالنظر لكوهنا تفتقر للهيكل املؤسسايت املؤسساتية،
ثرية لعل أبرزها هو أنه يتيح كثافة املبادرات املطروحة يف هذا الفضاء املتوسطي بقدر ما يفرزه من إجيابيات ك  (2

قل للدول اجلنوبية حيزا من املناورة من جهة، إال أنه حييلنا دائما إىل حالة  الفراغ القائم و املتمثل يف على األ
 عجز الدول اجلنوبية عن تقدمي مبادرات مماثلة واإلكتفاء بلعب دور املتفاعل مع ما يطرح من جهة أخرى.

تستند والعشرين  لتعاون بأوروبا يف جماهبة هتديدات األمن واإلستقرار يف القرن الواحدإسرتاتيجية منظمة األمن وا (3
تعاوهنا مع شركائها  من خالل ،إستجابة منظمة األمن والتعاون بأوروبااألول هو ، إىل حمورين رئيسيني

 وتنسيق العمل ةاملتوسطيني واآلسيويني من أجل التعاون من خالل حتديد نقاط اإلهتمام واملشاغل املشرتك
تعميم املبادئ  حبث إمكانيات من خالل ،جماهبة هتديدات معينة ذات طبيعة سياسية عسكرية.و الثاين هو معه

 واملعايري والتدابري ذات الصلة بالوثائق السياسية العسكرية للمنظمة على املناطق اجملاورة. 
اء نوع من إجراءات الثقة بني ضفيت املتوسط على الرغم من أن احلوار األطلسي املتوسطي ساهم جبدية يف بن (4

إال أن تشكيل قوات "األوروفور" و "األورمافور"  وشكل إطارا للتشاور والتواصل بني األوربيني واملتوسطيني،
 ملقاربة االحتاد األورويب تبين يعكس ما اهلجومية، املقاربة األوروبية األمنية املقاربات لعدم استبعاد إشارة عرب عن

  .وغري العسكري العسكري بشقيه لألمن املوسع املفهوم على دتعتم
     مصر اجلزائر، من كل خاصةاجلنوبية  املتوسطية الدول مع مرنة مقاربة اعتماد إىل األوروبية املفوضية سعت (5

    األمين اجملال يف تقليدية وطنية سياسات بانتهاج تتميز سواها، دون الثالثة الدول هذه وأن خاصة ،سوريا و
 الذي األورويب االحتاد مع اإلجتاه أحادية تعاونية ديناميكية يف بالدخول قبوهلا دون حتول سياسات الدفاعي، و

 .االحتاد دول أمن على حمتملة هتديدات تشكل قد أمنية خماوف مصدر يعتربها
راكة بدل خطاب ما دفع أوربا وحلف مشال األطلسي إىل االهتمام بالضفة اجلنوبية على أساس احلوار والش (6

أنه آن األوان من إستوعبا األطلسي حلف مشال  أوربا وأن التهديد، ميكن تفسري هذا السلوك انطالقا من 
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طمأنة البلدان  ، و كذا من أجلأجل أخذ مبادرات باجتاه املتوسط ألن أمن جناحها اجلنويب يتوقف عليه
خاصة إذا ما أخذنا بعني  على حساب أمنها،املتوسطية على أن التمركز يف املنطقة املتوسطية لن يكون 

 .اإلعتبار ما أحدثه من خماوف أمنية لدى هذه الدول
تبقى أطرا  -بصفتها مسارات موازية ال مسارا مشرتكا ضمن مبادرات احللف  - املبادرات األمنية املطروحة (7

األوسط األوسع، يعمل من أطلسية شاملة يف منطقة املتوسط / الشرق  -ضمن مقاربة أمنية تعاونية أوروبية 
خالهلا حلف مشال األطلسي بالنظر المتالكه وسائل القوة اللينة /الصلبة على إحتواء املنطقة تأمينا و ضمانا 

   متذرعا مبحاصرة التحديات األمنية املشرتكة واملخاطر احملتملة اليت قد تطال أثارها أمن  ،للمصاحل األطلسية
 طلسية.أ –و إستقرار املنطقة األورو 

مجيعا من رسم اجلانب األورويب و بأهنا الطرف املبادر هبا مع غياب كلي  تشرتك يف كوهنا املبادرات جممل تلك (8
مما يدل على أهنا رمست لبسط اهليمنة انطالقا من أن الطرف  ،لألطراف اليت وصفت بأهنا "الشريكة" فيها

تحويل تلك ب ، والقياماملنطقة يف كل النواحي دراك شؤونإاألقوى يف املعادلة هو من ميلك حق املبادرة ب
،القابل لشروطها و املنفذ حملتواها باعتبار أنه  إىل سياسات يكون على الطرف األضعف املتلقي هلا اإلدراكات

 من يشرتط عليه الرضوخ يف املعادلة.
     مع حتت عنصر ، واليت جتتربعة قطاعات فقطأرتكز بشكل خاص على سألة األمننة يف املتوسط الغريب تم (9

حد  وإىل ،قتصاد والسياسة واجملتمعقطاعات اإل فاألمننة مركزة بشكل خاص يف  ،اجلماعة السياسية اجملتمعية""
الصعوبات وهي أن ن حجة يىل تكو إ متيل األمننة يف املتوسط الغريب. وهكذا العسكري من القطاعي أقل

 يف األمنيةقلب املعادلة  يف طقة املغرب العريب تلعب دورا هامامن يف االقتصادية واالجتماعية والنمو الدميوغرايف
 .املنطقة

 

 



 
 

 الفصل الرابع: 
 في الترتيبات االمنية 

غرب المتوسط ومستقبل الدول 
 المغاربية
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 و هنا.وشامل متماسك تعريف على مستعصيا   املتوسط األبيض البحر يبدو األمن، مفهوم عكس على        

 من قربه حيث من أي "،العريب اخلليج فيه يبدأ الذي "املكان أنه على املتوسط األبيض البحر إىل البعض ينظر
 يف التطورات إىل اآلخر البعض ينظر كما  ،األوسط الشرق مثل االسرتاتيجية الناحية من جغرافيا احلساسة املناطق
اآلخر  البعض أما. األورويب واالستقرار األمن على آثارها حيث من وحوهلا أساسا املتوسط األبيض البحر منطقة

 بقضايا صالهتا إىل باإلضافة وهذا ذاهتا، حد يف مشاكلها تواجه كمنطقة املتوسط األبيض البحر منطقة فينظر إىل
 البحر من االقرتاب املفيد من من اإلعتقاد أنه البعض وهذا ال مينع األوسع، أوسطية والشرق األوروبية األمن

 تتميز متميزة كمناطق وسطاملت األبيض البحر وشرق غرب يف والنظر اإلقليمي شبه املستوى على املتوسط األبيض
 .والقضايا املِب ْرَات مبختلف باختالفها

منطقة البحر  يفمن األ تبني أن ما تعلق مبوضوع التمعن يف األدبيات والدراسات اليت تناولت املنطقة، إن       
اخلصائص املميزة  بغض النظر عن عامليةكونية ما بني اجتاه يعتربها منطقة   هناك اجتاهان سائدان،املتوسط  األبيض

كما أن  ،منطقة واحدة بغض النظر عن خصوصيات بعض املناطق الفرعيةوبالتايل فهو ينظر إليها على أهنا  هلا،
متيز منطقة شرق البحر  اليتمنية فاهنا متحو اخلصائص األ ،ومع ذلك ،على الرتابط بني الشمال واجلنوب تشدد

 أوتغطية منطقة معينة من اجلنوب  إىلمييل  فإنه اإلقليمي،النهج  وهو أما اإلجتاه الثاين .غربهاملتوسط من  األبيض
الشرق  أوروبا،هنا جمرد أوصفها ب ومييل إىل ،البحر املتوسط  لحليل منطقةيف يزال ضعيفال  وهو اجتاه ،من الشمال

 وهو ما حياول هذا الفصل البحث فيه. ،إفريقيامشال  أو األوسط
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 دول المغاربية في ظل البيئة األمنية المتوسطية.المبحث األول: ال

 المطلب األول: الموازين األمنية غرب المتوسط: الغلبة الغربية على المغاربية  
 إىل يبيض املتوسط يؤدالبحر األ على منطقة غربنظرة عابرة  فإن من التقليديةمنظور األوجهة من         
 مانا أكثر أفهو  وبالتايل ة،وعسكري ةاقتصادي بوصفها قوةالشمال  مفادها أننا نتحدث عن منطقةنتيجة تسجيل 

املنطقة يكشف عن مالحظتني  نظرة عن قرب على العالقات الدولية يف كما أن ،اجلنوبمقارنة جبريانه يف 
 معظم أن ،قادمة من الشمال. ثانيا ،من نوع خمتلف ،خرينعن اآل منبثقةهتديدات معينة تعترب  أوال ،رئيسيتني

 .الشمالية مصدرها هو الضفةتهديدات المنية ملعاجلة هذه املبادرات األ

منطقة  يفمن األ أن ما تعلق مبوضوعتبني كما أن التمعن يف األدبيات والدراسات اليت تناولت املنطقة،        
لنظر عن اخلصائص بغض ا عامليةكونية   ما بني اجتاه يعتربها منطقة  هناك اجتاهان سائدان،املتوسط  األبيضالبحر 

،  منطقة واحدة بغض النظر عن خصوصيات بعض املناطق الفرعيةوبالتايل فهو ينظر إليها على أهنا  املميزة هلا،
متيز منطقة شرق  منية اليتفاهنا متحو اخلصائص األ ،ومع ذلك ،على الرتابط بني الشمال واجلنوب تشدد اكما أهن

ىل تغطية منطقة معينة من إمييل  فإنه ي،النهج االقليماه الثاين وهو أما اإلجت .غربهبيض املتوسط من البحر األ
جزء هنا جمرد أوصفها ب ومييل إىل ،البحر املتوسط  لحليل منطقةيف ايزال ضعيفال  وهو اجتاه ،من الشمال أواجلنوب 

خرية اتسم بعدد من العقود اال البحر االبيض املتوسط يف أنصحيح فمشال افريقيا.  أوالشرق االوسط  ،اوروبامن 
 ،قربصحول النزاع بني تركيا واليونان  ،زمة البلقانأخرى مثل أ إىلختتلف من منطقة  االزمات والصراعات اليت

. ومع يقليمإلا اإلجتاهاختيار  حد كبري االجتاه السائد يف إىل يربرهذا التجزؤ ف اإلسرائيلي...، – العريبالصراع 
يف  تفصل الشمال عن النزعة االقليميةمتجانسة دراسة املنطقة بصفتها فضل يفان هذا االجتاه كثريا ما  ،ذلك

 .بني الشمال واجلنوب يةمنتفاعالت األالمتثل  واليتتجانسة املغري  اجلنوب مبا فيه الكفاية على مدى الرتابط

غري  اإلقليمينهج ال"  أن يراعيلعمل احلايل، البد للتعاون بني الشمال واجلنوب وبني الشرق والغربلونظرا      
كمنطقة متثل تقاربا بني ما    غرب املتوسطوتتناول  ،الشمالو اجلنوب  من يفخيدم التداخل بني األو  ،املتجانس"

االقليمية متميزة عن شرق البحر املتوسط.  خصائصها بيئات ودول جنوب البحر املتوسط واليت سابقاكان يعترب 
 تقسيمها بني الشمال )تركيا واليونان والبلقان( واجلنوب )عملية السالم يفميكن  هذه األخرية منية يفالقضايا األف

تشمل  التفاعالت اليتمن يعرض شبكة متداخلة  ،بل على العكس من ذلك يف غرب املتوسط،وسط(. الشرق األ
وكذا ادية العالقات السياسية واالقتص يف ترجع يف أغلبها إىل البعد التارخيي ،مشال افريقيا وجنوب غرب اوروبا
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ىل مسافة معينة من ديناميات فيها إيعود الفضل  غرب املتوسطفان خصوصية  ،. وعالوة على ذلكالقرب اجلغرايف
بدرجة من االستقالل عن تتمتع نطقة املوهذا جيعل من  ،وسط وكذلك القليل املباشر فيهاالشرق األ زمة يفاأل

 .1مينأتصور  أي أومنية أمعادلة وفق الشرق االوسط 

 يفظل العالقات  يالعالقات سياسيا ال يزال املرياث االستعمار  يمنطقة حيث تنام يه غرب املتوسط         
عالقات يف صورة ال ،العداوة بني اجلانبني أو ،سواء كانت موجودة بالفعل ،عالقات الصداقة والتعاون ، وكذااملنطقة

 إىلعالقات اسبانيا مع املغرب. كل هذه العالقات أو  ،ليبيا -وايطاليا  ،اجلزائر واملغرب وتونس -فرنسا بني 
جمموعة من  خرى تشهد دول املغرب العريبأمن جهة  ،املتعددة التفاعالت االقتصادية والسياسية جانب مواصلة

خرى هذه التغريات ذاهتا احيانا تتبع أمن جهة و  ي،صعوبات السياسية الداخلية بسبب تقلب املشهد السياسال
 .املنطقة حيث تعترب هتديدات ملصاحل البلدان االوروبية اجلنوبية الغربية يف ،وبابقلق من اور 

عندما  مهية خاصةأويتسم هذا ب ،عزز خصوصية هذه املنطقةت غرب املتوسطبني بلدان  السابقة التفاعالت        
 ،االجتماعية من الناحية وكذلك الواسعمن مبعناه األ تشكيل إىلتسعى  اطار هذه التفاعالت اليت ينظر املرء يف

ىل جانب إهذا  ن التفاعل بنيإف ،خرىأ. من جهة الواسعمن مبعناه حد ذاهتا متثل األ مخسة قطاعات يف حيث أن
طريقة ب وكذا ي،االجتماع منالكثري فيما يتعلق ببعد األ يناصر السياسية الفاعلة منهما يغطاستخدام الربط بني الع

فهم ديناميات  فإن ،سباباأل منية. وهلذهل بعض القضايا األحو  ةاملعقد اتطابلنسج اخلهذه الفعاليات ادارة 
حول البحر االبيض املتوسط  لدانيكون من املفيد فهم مجيع ب أنقد تقدم افكارا ميكن  يف غرب املتوسطمن األ

 سرها.أاملنطقة ب من يفمشروع بناء السلم واأل

 من يفعمال األأجدول  :أوهلا جمموعة من العناصر،فحص ب ومي يقالتحليل على املستوى القطاعإن          
ديناميات القطاعات  كما أن ،منطق مواطن اخلطر والضعف ثالثا:أما  ،اجلهات املتنافسة ثانيا:و  ،قطاع معني

لف من أتت لكنها (،هتديدا فقط يعترب يالعنصر الذ أي) وجودةمنية ال تقتصر على التفاعالت بني املرجعية املاأل

                                                           
1
 للمزيد حول املوضوع أنظر يف :  

Barry Buzan and Barbara A. Roberson, "Europe and the Middle East: Drifting towards Societal 
Cold War?" in Ole Wrever, and aI., Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe 
(Pinter, 1993), pp. 131-47; and Stephen C. Calleya, Navigating Regional Dynamics in the Post-
Cold War World: Patterns oj Relations in the Mediterranean Area (Darthmouth Publishers, 
1997). 
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 ،خرىأوالتصرف بناء على ذلك. من جهة  ؟ منأ أيلحديد و مثل احلكومات  الشركاء تأمنيوعملية  لتأمنيا
 يمن البيئدور الشركات فيما يتعلق باأل ،على سبيل املثال ،منية دون لحديد ذلكاألالديناميات  تساهم يف

من املشار اليه. وهبذه واأل التأمني كاءشر الوظيفية بني  دعاة ينقسم ،وهكذا ،العالقات اجملتمعية واملهاجرين يف
 األمننةمشروعية  يتيح النظر يف وبالتايل ،الفاعلةوالقوى من عمال األأجدول  يف يضع التحليل القطاعي، الطريقة

 أي ،منيةلة الرتابط بني القطاعات األأواخريا يناقش مس ،كل قطاع من خالل مناقشة مواطن اخلطر والضعف  يف
 .األمننةجل تشريع أن عالقة بينهما مال

وشامل  يمهية اتباع هنج عاملأضرورة و نابعة باألساس من بداية التسعينات  يفاألمنية املتبعة املبادرات            
: االقتصاد والسياسة واجملتمع يمخس فئات ه يف األمننةويربر هذا رسم خرائط   منطقة غرب املتوسط،من يفلأل
فإنه  االقليميةأما من ناحية  ،اكثر منها مسألة ذات بعد عاملي يعد يمن البيئن األأل العسكرية والبيئة. ولكن نظرا،

لمشاكل البيئية العاملية لالطابع املزدوج  إىلهذا يعود و  ،بغرب املتوسط شئ خاص وجودمن الصعب التحدث عن 
 يوه ،ربعة قطاعات فقطأمن  ناألمننة يتكو فان هذا الفرع من  ،سبابوهلذه األ ،خطار احملتملةجل لألالطويلة األ

 .ةو العسكري االقتصاد والسياسة واجملتمع

 10: 1إىلتقريبا يصل بني مشال وجنوب املتوسط  يالتفاوت االقتصاد أن وربيةذكر تقرير للمفوضية األ           
 حيث ،جلنوبا يف يجل لحسني الوضع االقتصادأمن  يءمل يتم القيام بش املستقبل اذا يف 20: 1 إىلوقد تزيد 

اقتصاديات فرنسا وايطاليا واسبانيا ف، دائهاأهياكلها و  ختتلف كثريا يف غرب املتوسطات جنوب ومشال ياقتصاد إن
 1958عام  اعضاء املفوضية منذ انشائها يفيشكالن فرنسا وايطاليا  فكل من ،ورويبالتكامل األ هي أساس

 .19861عام  وروبية يفاجلماعة األ إىلمث انضمام اسبانيا  ،(1957مبوجب معاهدة روما )

ظل املصطلحات  ويف،تقدمة جدامات يال توجد لدى البلدان املغاربية اقتصاد ،خرىأمن جهة          
"ذات  من"االقتصادات املتوسطة الدخل" بدال ضمن كانت مصنفة بوصفها   لدويلالبنك ا يف حاليااملستخدمة 

ات هذه ياقتصاد إنساسا(. أ يامليدان االقتصاد تعاون والتنمية يفتضم منطقة منظمة ال الدخل املرتفع" )اليت
درجة عالية من االعتماد  ،ولو جزئيا ،وهذا يفسر ،سباب تارخييةأل البلدان تتميز باخنفاض مستوى التصنيع

                                                           
1 Commission of the European Communities, "Strengthening the Mediterranean Policy of the 
European Union: Establishing a Euro-Mediterranean Partnership", Communication from the 
Commission to the Council and the European Parliament, COM(94) 427 final, Brussels, 19 October 
1994. 
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راعية مث صادرات املواد اخلام واملنتجات الز من يدين بالكثري و  -التبعية - ورويبسواق االلحاد األأعلى  ياالقتصاد
يف تناقض واضح مع  صادراهتا من امجايل % 60متثل  إىل أنالصادرات املغاربية متيل ، فاملنسوجات واملالبس

 التعاون احلاصل بني الدول املغاربية فيما بينها.

 ،منخفضة نسبيا تبدوجمموع واردات اسبانيا وفرنسا وايطاليا  حصة السلع املغاربية يفميكن مالحظة أن       
ؤديه الغاز ي يالدور اهلام الذ إىلبالنظر  ،حالة اسبانيا وايطاليا كما يظهر هذا يفواردات الطاقة   ة يفظل حمصور تو 

تربز فعليا  الشراكةقطاع الطاقة. وهذه  يفاسبانيا وايطاليا واملغرب  منساسا أ ،املتزايدة الشراكاتوكذلك  يالطبيع
انبوب  والثاين ،وال سيما بني اجلزائر وايطاليا عرب تونس ،بانابي Trans-Med األول هو نين رئيسييمركز  يف

Maghreb-Europe  ل خطط لبناء خط انابيب يربط مباشرة الومت تعزيزها من خ ،اسبانيا عرب املغرب إىلاجلزائر
 اسبانيا. -اجلزائر 

 تحديد دوائر األمن في منطقة غرب المتوسط ،أوال

غري مباشرة مبختلف التحوالت احلاصلة ،       /بقية اإلقليم الدولية بصورة مباشرة يتأثر املتوسط الغريب مثله مثل       
        ولعل ارتباط هذا اإلقليم زاد بصورة حمسوسة بفعل املتغريات الدولية اليت عرفتها فرتة ما بعد احلرب الباردة، 

/ رؤوس األموال / اخلدمات.و بناءا  و خاصة العوملة ولحدياهتا على غرار زيادة حركة انتقال األشخاص / السلع
عليه ميكن لحديد الدوائر األمنية اليت ترتبط ارتباطا وطيدا بأمن املتوسط الغريب بضفتيه الشمالية )دول القوس 

 مشال إفريقيا ( فيما يلي: –األوروبية( و اجلنوبية ) دول املغرب العريب  –الالتيين 

طلق عليه املتوسط الشرقي، ويعترب اجلزء الثاين من الفضاء املتوسطي، أو ما ميكن أن نأ.الدائرة شرق متوسطية: 
شرق أوسطية تضم جمموعة من الدول العربية إىل  –والثانية جنوبية  أوروبية، –جيمع بني ضفتني األوىل مشالية 

سط مباشرة بفعل وميكن اعتباره أول األقاليم الذي يرتبط أمنه بأمن غرب املتو  جانب تركيا واإلحتالل اإلسرائيلي،
 التقارب اجلغرايف / العمق التارخيي / الديين / احلضاري.

تقريبا من أهم الدوائر اليت تؤثر و بشدة يف أمن منطقة غرب املتوسط، لحت تأثري التقارب ب.الدائرة اإلفريقية: 
 وىل.اجلغرايف و التارخيي، و أيضا بالنظر لكون دول مشال افريقيا هي دول إفريقية بالدرجة األ
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ال ميكن بأي حال من االحوال إعتبار املتوسط الغريب إقليما منعزال عن باقي األقاليم ج. الدائرة العالمية: 
رفها العامل، خاصة ما تعلق منها بالقضايا األمنية، واليت أضحت تنتقل لتحوالت اليت يعالعاملية، فهو كغريه يتأثر با

 .عوملة و التطور احلاصل على مستوى تكنولوجيا اإلتصال و غريهابسرعة فائقة من إقليم إىل أخر لحت تأثري ال

من الشركات عرب  امعظمه يف منذ سنوات العامل يعيشها منية الراهنة اليتالعديد من التحديات األ إن          
لدول املتصورة من اجلهات الفاعلة من غري ا أواحلقيقية  يف صورها هذه التهديدات وتدفع ،ثريهاأت يفالوطنية 
 أو ،العسكرية أووقد تنجم عن انتشار تكنولوجيا الدفاع  ،العاملية أحدث التكنولوجيااحلصول على  إىلالدول 

كما تشمل تغري املناخ والكوارث الطبيعية   ،الدولة واجلهات الفاعلة غري احلكوميةمن طرف نرتنت استخدام األ
 ي.االجتماعو  يوترية التغيري التكنولوج ارتفاعمن  تتأتىقد واليت 

املوجودة اهلياكل كذا الدول و  يف هذهبالسكان  أكرب الضررفالعراق  وحىت سوريا واليمن يف لقد كان للنزاع        
ال يزال كما مع قدرات فعالة.  حمتملني عداء أمازالت تواجه وحىت يف منطقة اخلليج العريب هي األخرى  فيها،

      ، لروسيا يالنشاط العسكر  دون أن ننسى مشهدا مؤرقا لألوربيني، وروبية مع اوكرانياالصراع على العتبات األ
الرتكيز على  حنو  دول حلف مشال األطلسي، واإلجتاه شيئا فشيئاارتفاع ميزانيات الدفاع يف أدى إىل هو ماو 

أسيا واحمليط ومن ناحية أخرى هناك تصاعد حلدة التجارب النووية يف منطقة  ،والردعالقتالية التقليدية القدرات 
 يفكثر التجارب الصاروخية تعقيدا أ ومها تقريبا من ،جرت جتربتني نوويتنياليت أكوريا الشمالية اهلادي على غرار  

 .2016عام 

بني السبب  حيعلها أكثر عامليةهو ما و منية بصورة متزايدة األ التحدياتارتفاع حجم مع  فإنه ،وبالفعل      
التحديات البيئية املشرتكة مبا رتابط بفعل تنقل السكان والتجارة والتكنولوجيا ومواجهة اليتسم بعامل  يف ،والنتيجة

 أمرامنية العاملية اثار التحديات األمبعزل عن  وهو ما جيعل ذلك يتم ،ذلك تغري املناخ والكوارث الطبيعية يف
بذات  يكثر فعالية هأبلية على حنو منية احلالية واملستق. واالستجابات املطلوبة ملعاجلة التحديات األمستحيال

من مع الشركاء. وميكن القيام بذلك بذكاء  صياغتها و تنفيذها إن متتفضل أغالبا  يوه ،الدرجة من التعقيد
حلف  اتبعه يالنهج الذ أدىوقد  ،توزيع املوارد السياسية واملادية الالزمة ملعاجلة هذه املهام على حنو شاملخالل 

حسب الرؤية الغربية فإن فعسكرية حقيقية.  استفاداتاىل  يسنوات من التعاون العسكر  ي طيلةطلسمشال األ
ما يولد املزيد من  ، وهوبسرعةو نشر قوات جوية غربية تعمل سوية  من خالل مسامهته يفيدعم التعاون  احللف

ي ومل يتم ماعاملادة اخلامسة على الدفاع اجل يفينص  ، حيث أن حلف مشال االطلسيبشكل مستقل اإلنتشار
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وعلى  .عشر من سبتمرب  يمرة واحدة ملساعدة الواليات املتحدة بعد هجمات احلاد إالالتعهد  اللجوء إىل هذا
و افغانستان يف فرتة ماضية(  ،سوريا والعراق االرهاب )كما يف مكافحةالتعاون ال يزال يقتصر على أن الرغم من 
 .وروبا الشرقيةأ تعزيز حضوره يفلناجما بر ميتلك يضا أ األطلسيحلف مشال  ، إال أن 

 اإلنفاق العسكري في مواجهة إرتفاع أوربا:عدم االستقرار واالزمات ،ثانيا

فاهلجمات اإلرهابية املتزايدة يف   ،وروبا أرجاء أمجيع  من يفنعدام األإشعورا بال مزيدا من 2016عرفت سنة        
  بصورة عدم االستقرار والعنف الناشئاألوروبية و رزت ضعف القارة بأتركيا حىت بلجيكا وفرنسا واملانيا و  كل من

تدفق الالجئني وغريهم من  أنفعلى الرغم من  ،املناطق اجلنوبية واجلنوبية الشرقية. ومع ذلك حادة يف كل من
ذه بعدما جنحت هالضغط على البلدان املستقبلة  و قلل من حدة 2016عام  يف أتباط قد وروباأ إىلاملهاجرين 

، العالقات مع روسيا مل يكن هناك لحسن ملموس يف ،الوقت نفسه ادماج النازحني الذين وصلوا. ويفاألخرية يف 
تقدمي  ، وكذاسوريا يف من خالل تدخلها ته روسياظهر أ ي الذيواالسرتاتيج يللتحديث العسكر  حيث أنه كان
إذا حنن نتحدث عن استمرار  . دور يف ذلك زيرة القرمشبه ج ويفوكرانيا أشرق  يف للقوى املوالية هلاالدعم املباشر 

يف  جمال املعلومات والنفوذ يف روسيان قدرات أهناك قلق متزايد بشوكذلك  يف القارة األوربية،الصراعات املسلحة 
 املنطقة.

تزامنة من املمنية ألهذه التحديات ا بفكرة أنت تقبل أبد يةالعسكر  املؤسساتبالنسبة للدول األروبية فإن         
مع  من خالل التكتل والتكيفمواجهتها بسرعة  يالظهور ينبغ خذة يفزمات اآلن األأو  تستمر، أناحملتمل 

ذلك  مبا يف دولة، 16 يف 2015عام  الوثائق الصادرة عن وزارة الدفاع يف يفهذا ينعكس  أنوالواقع  التحوالت،
وروبية قد تعكس الدول األتصورات ن أحني  يفف ،دة. ومع ذلكاملانيا وايطاليا وفنلندا والنرويج واململكة املتح

 .ردود شاملة  ولكنها لحتاج إىل بشكل متزايد عن شواغل مماثلة

عن قرار بريطانيا  الناتج يذلك الصورة اخلارجية الصعبة وعدم تشتيت االنتباه السياس إىليضاف         
دخل حيز النفاذ عام ي أنال حيتمل  يمر الذاأل وهو ،الشروط احملددة األوريب حسباالنسحاب من االلحاد 

، فقاأل تلوح يف منية اليتالتحديات األ ة يظل غامضا بالنظر إىلسياسيمن الناحية الاالستفتاء  لكن ،20191

                                                           
1
نائبا ضد  432صوت حيث للخروج من االلحاد األوروىب،  يأبرمته رئيسة الوزراء ترييزا ما هبامش كبري االتفاق الذى 15/01/2019يف  رفض الربملان الربيطاين  

على تأجيل خروج  يماترييزا رفض هذ التصويت، إجبار  ويعين ة ىف تاريخ بريطانيا احلديث.أسوأ هزمية سياسية متىن هبا حكوم ، وذلك يف 202االتفاق مقابل 
 .، ورمبا يفتح اجملال أمام خيارات أخرى ترتاوح بني إجراء استفتاء آخر أو ترك االلحاد األوروىب بدون اتفاق2019مارس  29بريطانيا املقرر من االلحاد األوروىب يوم 
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ي يف تركيا االنقالب العسكر حماولة  كما أن ،األورويبالعسكرية لاللحاد  يةسامهات العملياتخاصة مع تواضع امل
تلك احملاولة  األطلسي، وقد أدتحلف مشال  إىل خطر كبري خاصة مع كوهنا عضوا بارزا يفميقراطية الدعرض 

 .محلة واسعة النطاق داخل القوات املسلحة احلكومية وفيما بينها اإلنقالبية إىل

لحسن  إىل اضافة ،منيةازاء تدهور البيئة األ ، إىل وجود قلق2016عام ل يالتوازن العسكر يشري تقرير          
نظمة مل، بالنسبة الدفاعميزانية االنفاق على  تاح زيادة متواضعة يفأ ي وهو مااالقليم يالنشاط االقتصاد يفطفيف 

بني  ياالنفاق الدفاع يف% زيادة حقيقية 3 أن هناك حوايل 2016 جويلية 4 يف رتاألطلسي قد  حلف مشال 
اقرتح على هامش  Jens Stoltenbergينس ستولتنربغ  يطلسمني العام حللف مشال االاأل وحىت ،وروبيةالدول األ

من املرجح  ، وهنازيادة االنفاق املطلق ضرورة اإلجتاه أكثر حنو 2016 جويلية 9و 8 يوميوارسو  يف احللفقمة 
ات الوثائق املنشورة من قبل احلكوم املوارد املالية حسب تنظيمبالسنوات املقبلة قياسا  يستمر هذا االجتاه يف أن

من  % 2انفاق  على ضرورة 2014عام  قد اتفقوا يف يف احللفعضاء األ أنبالرغم من  أنه إال. 1االوروبية
 أخذ مازال بلوغ هذا اهلدف يبدو بعيد املنال عندإال أنه ، 2024على الدفاع حبلول عام  يناجتها احملل إمجايل

 االعتبار. عرب القارة يف االمجايل يارتفاع الناتج احملل

حجم  اعادة النظر يف مت نحىت اآل 1989منذ عام ف ي،تخفيض القوام العسكر ب  متعلقاملؤشر الثاين      
 األطلسيعرب حلف مشال  النشطني فراداألجمموع  ي فإنوحسب بيانات امليزان العسكر  ،وروبيةالقوات املسلحة األ

 716 حوايل إىل 1996عام  مليون يف 1.3 فرنسا واملانيا وايطاليا واململكة املتحدة اخنفض من حوايلعلى غرار 
فراد بصورة عدد األ ، وكذاالتخفيضات بعد احلرب الباردةحدوث تلك . ولئن كان من املتوقع 2016عام  يف ألف

هناك اجتاها يعتقد أن األمر قد  أن، إال خفض التمويل و  عختفيض عمليات استعراض الدفا من خالل  تدرجيية
 شهد متاديا نوعا ما.

منذ  يف املانيا قد شهد هو اآلخر اخنفاضا 2016 ماي يف ناشطنيفرد ألف  176 عن يزيد أن ماوالواقع       
هذا العدد أشار إىل أن  2016 جويلية 13 يف اين املنشورملاألللدفاع  فالكتاب األبيض ،1955عام  يفانشائها 
االلحاد  مواطين أمامالقوات املسلحة قد تفتح  أن إىلمما يشري  احلالية، منيةضوء البيئة األ يف يتزايدقد  االمجايل

                                                           
1 The International Institute of Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2016, Routledge, Year: 
2016, P.55 
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واملنافسة من القطاعات  بسبب الضغط السكاين -املانيا  خطوة غري مسبوقة يف يف - نيغري االملاني األورويب
 40ما جمموعه إىل لزيادة حجم قوات االحتياط  هاطيختطهي األخرى علنت فرنسا أهذه االثناء  ويف.  خرىاأل

نشاء قوات الدفاع إل أبدت هولندا عزمها 2016ويف أفريل  ،فقطألف  30البالغ  ى احلايلمن املستو ألف 
 .1 2019لف فرد حبلول هناية عام أ 53االقليمية خبطة 

استعداده  هو لههداف الرئيسية األ أن أعلن حلف مشال األطلسي وحكومات الدول املنتمية لهكما         
يف  يتعزيز الدفاع اجلماع العمل علىيتم أنه س احللفعلن أ ،اجتماعههامش  وعلى ا،خطة عمل مت اجنازهلتنفيذ 

 وكذا على درجات االستعدادأنشاء إو  للحلفقوة الرد التابعة  مضاعفةساسية وتشمل العناصر األ املستقبل،
 ككما أن هنا  .للحلفجزء من قوة الرد التابعة كالف عنصر  أمخسة ( 05)فرقة عمل مشرتكة قوامها تكوين 

كل من استونيا والتفيا وليتوانيا وبولندا يف  هو نشر القوة املتعددة اجلنسيات يف طريقة عمل احللف و عنصر جديد 
احللفاء  لتكملةساسية والعوامل املساعدة توفري القدرات األمهمتها هذه التشكيالت و  ،2017حبلول عام 

 خرين. اآل

قدرات وكذا النووية والتقليدية اإلمكانات  بنيزيج و املردع التستتند إسرتاتيجية احللف على  ،وعموما        
قدرة  إىللدفاع عن النظام قد وصلت ا خمزونات أن يطلسعلن حلف مشال األأقمة وارسو  ، ويفيالدفاع الصاروخ

و من كر لالنذار املب تراداراباسبانيا تركيا ورومانيا مدمرات مزودة  يفويتضمن هذا النظام املنتشر  ،تشغيلية اولية
ترفض فإهنا فرنسا بالنسبة لبولندا.  يف 2018عام  يفمناط اكتماله  آخرموقع  احلايل إىل املوقع املتوقع نقله من

على هيئة سياسية فيه أ وهو - األطلنطيجملس مشال  أنصر على أنه ولية" ألأتغيري وضع نظام "قدرة تشغيلية 
 أن إىلمشريا  ،نص بالغ وارسو حسبن تكون املراقبة الكاملة أ يينبغ -اختاذ القرارات عضاء يفممثلو الدول األ

 (.رومانيا يف)من موقع تكون  "(C2القيادة والسيطرة )"

، مل 2002عام  يف األوريبوااللحاد  حلف مشال األطلسيوعلى الرغم من اقامة شراكة اسرتاتيجية بني        
على منح العضوية  ول قرار االلحاد االورويبح يتعاون طويل بسبب عدم حسم اخلالف السياسل يأسس ذلك

مت بصورة غري  ،. ونتيجة لذلككان ميكن أن يوجد  ىل عرقلة تبادل مثمرإدى ذلك أوقد  ،2004عام  قربص يفل
مت  2016قمة وارسو  و يفديناميات مؤسسية.  وكذاعالقات شخصية بحيان كثري من األ  يف تعاون مدفوع رمسية

                                                           
1 International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2017,P.112 
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 حلف مشال األطلسيمني عام أوربية و ورئيس املفوضية األ ورويبرئيس اجمللس األبني توقيع اعالن مشرتك جديد 
املشرتك االدراك قائمة على املنظمتني  عضاء يفالتعاون مع الدول األ مادة جديدة يف و تستهدف بث زخم جديد

 يلتصداالقدرة على ملثال توفر على سبيل ا أنالقدرات التكاملية لالطارين ميكن بواعرتاف  ،مماثلة أمنيةلتحديات 
االنذار املبكر  :كالتايل 2016عام  مت ابرازها يف اجملاالت اليت ، وهنا مت حصر(الالمتاثليةللتهديدات واملخاطر 

 نرتنت وتنسيق التدريبات.من األو كذا أ وتبادل املعلومات واالتصاالت االسرتاتيجية

 The EU Global( EUGS)من للسياسة اخلارجية واأل العامة األورويباللحاد ا سرتاتيجيةإعند احلديث عن       

Strategy for Foreign and Security Policy موغرييين  فيديريكا فقد دعت Federica Mogherini  املمثل
 ،نائب رئيس اللجنة االوروبية 2016 جوان 28يف  منيةللشؤون اخلارجية والسياسة األ األورويبلاللحاد  يالسام

: اوربا ب املشرتك لالنتفاع الوثيقة املعنونة "رؤية العمل األوريب إىل اإلتفاق على وحكومات االلحاد  رؤساء دول
هذا  ويف ،ورويبارشادات املشاركة اخلارجية لاللحاد األ " علىالقائم ي"باملذهب العمل إىل العملالدعوة "، و اقوى

دارة املرونة املدجمة إلو كذا وربيني من املواطنني األأازفة باجملعدم  اإللحاد األوريباالطار من اولويات اسرتاتيجية 
اللحاد ا سرتاتيجيةإ.وتقرتح 1ياحلكم العامل يف جمالوالتقدم  التعاوين يالنظام االقليم، والعمل على تقوية الصراعات

 األوريب و أنااللحاد  عضاء يفبني الدول األ يالتعاون الدفاعضرورة تعزيز من للسياسة اخلارجية واأل العامة األورويب
 دون أن هتمل ،االنفاق على الدفاع من خاللزيادة االنتاج  والعمل على ،التوافق والثقة إىل جانب تهحيسن فعالي

التعاون  أن وتقرتح ،االلحاد عضاء يفدورات التخطيط الدفاعية بني الدول األيف واءمة املسرتاتيجية حالة إلا
وكذلك لالندماج  حمدد هنا ال تقدم جدول مطلقأوروبا. بيد أ يف يرتاضيصبح الوضع االف أنجيب  يالدفاع

 .ورويبمفاهيم طيف كامل من الدفاع ومحاية االلحاد األ ال تقدماسرتاتيجية الردع 

 

                                                           
1 European Union, ‘’Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for 
the European Union’s Foreign And Security Policy’’,June 2016,consultation date:12/03/2018, 
P.13, available in; http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/.../eugs_review_web.pdf 
 
 

http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/.../eugs_review_web.pdf
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 إقتصاد الدفاع داخل اإلتحاد األوربي: ،ثالثا

 ،% 1.7ث مل يتجاوز عتبة حي ،2016عام  تباطؤا يف اإللحاد األوريبمنطقة شهد معدل النمو داخل         
 لتضخملاخنفاض  ، كما مت تسجيلنطقةامل يف يءلالنتعاش البط ية كنتيجةوسياس يةاقتصاد ملخاطر ويبقى معرضا

سياسة  ورويباأل يالبنك املركز واصل  وهنا ،ال تزال منخفضةفسعار الطاقة أما أ ،2016% عام  0.3 بلغ حدود
التحسن عام  أخذ يفسوق العمل  ، كما أنك اخلاص وانشاء الوظائفاالستهالي من خالل ترشيد التكيف النقد

السياسة  ي، وهنا اجتهتسعار النفط واخنفاض معدالت التضخم االستهالكأاخنفاض على الرغم من  2016
لحقيق االنتعاش  ما ساهم يف وهو للمستثمرينفت شروط القروض خف   ورويباأل يالنقدية للمصرف املركز 

 . 1ياالقتصاد

، بعدما كان %0.47 نسبة تضاعف ب 2016و عام  2015بني عام  ياالنفاق الدفاع فاملالحظ أن        
اجليش  متميز بالريبة من لحركاتىف سياق وهذا اإلرتفاع جاء  ،2015و  2014% بني  3.96ارتفع مبقدار قد 

الدولة تنظيم عسكرية ضد الت عملياالوكذلك اجلهود املبذولة ملواجهة االرهاب واستمرار  ي يف املنطقة،الروس
الذي حدده حلف مشال دف اهل إىلللوصول  املوجودة من أجل االلتزاماتو كذا  يف العراق والشام، االسالمية

أن  على الرغم من ،عواصم خمتلفة على الدفاع جمددا يف االمجايل ي% من الناتج احملل 2انفاق األطلسي وهو 
 .فرعيةالناطق سب املحمسارات ختتلف  هي يفوروبا أامليزانية السنوية عرب 

بقيت املانيا  ، حيث يف2016عام  يف% 1.9 زادت من ميزانيات الدفاع بامجايل وروبا الوسطى اليتأدول        
مع تسجيلها لنسب منو إقتصادي أحسن بكثري من دول  2016% عام 1.7و 2015عام  يفميزانية متوازنة 
حبيث تتوقع  مين،وهو ما فرض عليها ضرورة مراجعة دورها األمنية متغرية أئة بيبوجود مع تقييمات املنطقة كلها 

ميزانية الدفاع  ، حيث بلغت2020عام  إىل 2016زيادة ميزانية الدفاع من عام لاحلكومة احلالية التخطيط 
 ايلأي حو مليار يورو 36.6تصل  أنوكان من املقرر  ،2016عام  مليار دوالر( يف38.3مليار يورو ) 34.3

                                                           
1
اعقاب حزيران  يفاألوريب اململكة املتحدة من االلحاد و خروج  ،قلها عدم التيقنأليس  ،عرضة لعدد من املخاطر ال يزالاوروبا  يف ياالنتعاش االقتصاد أنغري   

نتيجة االستفتاء ولدت  ،. وعلى املدى الطويل% 10 يف حدود اجلنيه االسرتليين قيمة اخنفاض يفو تسجيل   املالية سواقتقلب األ و ما أعقبه من   2016
بريطانيا من  أشار إىل إخنفاض نسبة النمو يف 2016توقعاته للنمو عام  يف صندوق النقد الدوىل، حيث أن  على نطاق اوسع بتصاد العاملغموضا بالنسبة لالق

خلروج بريطانيا من اإللحاد وميكن  (،% )السلع واخلدمات بالنسبة ملنطقة اليورو1.1% اىل 2.2من  2017نقطة مئوية( لعام  0.1-% )1.8% اىل 1.96
عام  نقطة مئوية يف 0.4و 0.2و  2016ام نقطة مئوية ىف ع 0.1بنسبة  االمجايل ياحمللخفض منو الناتج  أن يساهم يفوفقا ملا ذكرت املفوضية االوروبية  األوريب 
2017. 
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 145مليار يورو ) 130انفاق  أملانيا عزمهاعلنت أ 2016مارس  . ويف2017عام  مليار دوالر( يف41.3)
     .2030مليار دوالر( على شراء املعدات حبلول عام 

 

 

فضال عن النسبة املئوية للتغري ، 2016خالل سنة ريطة توضح مستويات االنفاق على الدفاع اخل         
االنفاق  النسبة املئوية للتغري يفف ،2016بني عام  ياالنفاق الدفاع، و 2015املقرر عام  يالسنو ي احلقيق
 مستوى التمويل املخصص للدفاع.  ، إىل جانب تباينخرىأ إىلتباينا كبريا من سنة هناك  أن تبني يالدفاع

 (2016-2015العسكري في دول اإلتحاد األوربي ) : توضح حجم اإلنفاق  01خريطة رقم   

 The Military Balance, International Institute for Strategic Studies (IISS) 2017المصدر: 
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 21.1على ما نسبته  من خالل الشكل أدناه ميكن مالحظة أن اململكة املتحدة لوحدها استحوذت           
. أما  % 9.0و ايطاليا ب   % 15.4و أملانيا ب   % 19.0لتأيت فرنسا ثانيا ب   من حجم االنفاق العسكري، %

باقي املناطق فظلت نسبها متواضعة جدا على غرار دول جنوب املتوسط يف صورة قربص/مالطا والربتغال أين 
رة بلجيكا / ايسلندا / ايرلندا وليكسومبورغ أين بلغت وحىت دول غرب اوربا يف صو  ،% 1.4بلغت النسبة 

  . 1 %  1. 2النسبة

 2016: يبين حجم اإلنفاق العسكري في دول اإلتحاد األوربي خالل سنة   06شكل رقم  

 
 The Military Balance, International Institute for Strategic Studies (IISS) 2017المصدر: 

% 0.1اخنفاضا طفيفا بنسبة  لدول أوربا اجلنوبية قد شهدتميزانيات الدفاع مجاعا على أن كما أن هناك ا       
ذلك االرهاب  مبا يفمنية مماثلة أتواجه لحديات  تلك الدول أنوعلى الرغم من  ،2016وعام  2015بني عام 

 تهديداتللخمتلفة  تولوياأميكن لحديد  وهنا ،بيض املتوسطمنطقة البحر األ شبكات االجتار باملخدرات يفو 
من قدرهتا على زيادة االنفاق على  حيد نوعا مامن سنوات التقشف  ن التعايفإف ،الوقت نفسه . ويفاحملتملة
وضع  وال تزال ايطاليا يف ،2016عام  % يف 2على سبيل املثال اليونان خفضت ميزانية الدفاع بنسبة ف ،الدفاع
وفقا لتقديرات صندوق النقد  2016عام  % يف 0.8حبوايل توقع قل من املأالنمو كان  أناذ  ،صعب ياقتصاد
من  % 133,2البالغة حوايل  ديونيةاملخفض ومينعها من للحكومة  حيد من الفضاء املايل يالذ وهو ،الدويل

 . 2017عام لن احلكومة االيطالية تعتزم خفض امليزانية االمجالية إف وبالتايل ،االمجايل يالناتج احملل
                                                           
1
 International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2017,P.71. 
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و اجلدول التايل يبني حجم اإلنفاق العسكري إىل جانب ميزانية الدفاع اخلاصة بالدول األوربية اجلنوبية،          
ويشري إىل أن هناك دوال على الرغم من إرتفاع ناجتها اإلمجايل اخلام إال أن ميزانيتها  ،2017-2016خالل سنة 

مثال اليت على  أملانياعلى غرار  يف حدود متوسطة،املخصصة للدفاع تظل ضئيلة أو أن حجم إنفاقها على الدفاع 
وتبقى  ليون دوالر،م 38تريليون دوالر إال أن ميزانية الدفاع يف حدود  3الرغم من أن ناجتها اإلمجايل اخلام يبلغ 

ليون م 43ليون دوالر واإلنفاق العسكري يف حدود م 47فرنسا هي أكرب دولة يف حجم ميزانية الدفاع أين بلغت 
 ر.دوال

 2017-2016: يبين احصائيات حجم ميزانية الدفاع و اإلنفاق العسكري في الدول األوربية الجنوبية خالل   04جدول رقم  

 

         

 

 

 

 

  

 المصدر:  من إعداد الباحث اعتمادا على ماورد من بيانات في :

 International Institute for Strategic Studies (IISS), The  Military Balance 2017. 

إذا ما دققنا يف حجم القوات العسكرية النشطة يف الدول األروبية اجلنوبية ميكننا اخلروج باملالحظات        
حيث يبلغ تعداد قواهتا  تعترب فرنسا من أكرب الدول اليت متتلك حجم قوات كبرية يف املنطقة،حيث  التالية:

ميا يبدو وجود نوع من  ألف، 109ها القوات الربية يف حدود ومن ضمن ألف، 202العسكرية النشطة يف حدود 
ألف، مث  174ألف و  176ا و إيطاليا بعدد نيالتوازن يف القوات البحرية و اجلوية.و تأيت بعدها كل من أملا

 182على غرار إيطاليا   بعض الدول متتلك تعدادا كبريا يف شبه العسكري،كما أن   ألف عنصر. 123إسبانيا ب  

اإلنفاق  ميزانية الدفاع
 العسكري

حصة الفرد من  نسبة النمو التضخم
 الناتج الخام

الناتج اإلجمالي 
 الخام

 الدولة

356m / -1.0 2.8 23,425 19.9bn قبرص 

47.2 bn 43.5bn 0.3 1.3 38,537 2.49tr فرنسا 

38.3bn 39.8bn 0.4 1.7 42,326 3.13tr ألمانيا 

22.3bn 19.6bn -0.1 0.8 30,294 1.85tr ايطاليا 

58m / 1.2 4.1 24,298 10.5bn مالطا 

12.2bn 11.1bn -0.3 3.1 27,012 1.25tr اسبانيا 
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على غرار أملانيا و لكنها فاملقابل متتلك  500ألف عنصر، و بعضها يف حدوده الدنيا ب   103، و فرنسا ب  ألف
 ألف عنصر كقوات أخرى. 11

 2017يبين حجم القوات العسكرية النشطة في الدول األوروبية خالل سنة : 05جدول رقم 

 الدولة الناشطة اجمالي القوات الجيش البحرية الجوية قوات أخرى شبه العسكري

 فرنسا 202.950 109.450 35.400 42.050 16.050 103.400

 ألمانيا 176.800 59.300 16.300 28.200 11.900 500

 ايطاليا 174.500 102.200 30.400 41.900 / 182.350

 مالطا 1.950 1.950 / / / /

 البرتغال 29.600 15.400 8.050 6.150 / 44.000

 اسبانيا 123.200 70.400 21.200 20.400 11.200 76.750

 :من إعداد الباحث وفق ما توفر من بيانات يفالمصدر: 

The Military Balance 2017International Institute for Strategic Studies (IISS),  

و ايطاليا  ألف  27ألف و أملانيا ب   28أما بالنسبة للقوات العسكرية اإلحتياطية، ففرنسا تعترب أكرب دولة بعدد 
 أالف عنصر. 8ألف عنصر، فيما جاءت اسبانيا بعدها ب   18ب  

 2017خالل سنة : يبين حجم القوات العسكرية اإلحتياطية في الدول األوربية الجنوبية 06جدول رقم 

 الدولة االحتياطيةاجمالي القوات  الجيش البحرية الجوية قوات أخرى شبه العسكري

 فرنسا 28.100 15.750 4.650 4.250 3.450 40.000

 ألمانيا 27.600 6.300 1.100 3.400 3.100 /

 ايطاليا 18.300 13.400 4.900 / / /

 مالطا 180 / / / 120 60

 اسبانيا 8.200 2.450 2.750 2.300 700 /

 : من إعداد الباحث اعتمادا على ماورد يف المصدر: 

The Military Balance 2017dies (IISS), International Institute for Strategic Stu 
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خطر هو منظمة التعاون والتنمية  اإللحاد األوريب حسب دد النمو يفهت األخرى اليتومن العوامل السلبية           
اخنفاض  إىل أدىتوقعات النمو يف  ااخنفاض حيث أن هناك ي،فخ النمو املنخفض لالقتصاد العامل الوقوع يف

وروبا ملواجهة أذلك واصلت  إىلوباالضافة  ،ثريا سلبيا على النموأوهذا بدوره يؤثر ت ،جورأمار واالالتجارة واالستث
 .طبيعة والتماسكإىل جانب تعزيز المبحيطها األمين و الوضع بحاالت عدم التيقن املتصلة 

كما   ،تركيا جرت يف ليتحماولة االنقالب ا وبعدها ،اوكرانيا الصراع يفب األروبية انشغلت احلكوماتلقد         
 بعد استقالة رئيس الوزراء يفو  ،2016ديسمرب  ايطاليا يف يف يدستور الستفتاء إلهذا الغموض ذلك ا يف ساهم

 ،. وعموما2017خريف عام  االنتخابات الفيدرالية االملانية يف، مث 2017 ماي االنتخابات الرئاسية الفرنسية يف
. وهو األمر الذي احلد من طموحات الدفاع  إىلوروبية بعض الدول األب يؤديقد  ياالقتصاد اليقنين عدم إف

ي حسب تقرير االقليم يالنشاط االقتصاد لحسن طفيف يفتسجيل ىل إاضافة  ،منيةتدهور البيئة األساهم يف 
قدرت منظمة حلف مشال وهنا  ،االنفاق على الدفاع تاح زيادة متواضعة يفأ حيث 2017امليزان العسكري لسنة 

 .وروبية بني الدول األ ياالنفاق الدفاع % زيادة حقيقية يف3أن هناك   2016 مارس 4 يف يطلساأل

 دول المغرب العربي:إقتصاد الدفاع في  ،رابعا

     إىلارتفع  قد وسط ومشال افريقياالشرق األ يف االمجايل يالناتج احملل النمو العام يف أن على الرغم من       
حيث  و هذا اإلخنفاض خيتلف من منطقة إىل أخرى، ،2015 يف% 2.3من  البد 2016 سنة% 2.9

 من ايرانو  ،2016% عام 1.8 إىل 2015عام  يف % 3.3من  يدول جملس التعاون اخلليج اخنفض النمو يف
 أن تظلمن املقرر حيث  مر الذي له عالقة بشكل كبري برتاجع أسعار البرتول،وهو األ ،%4.5 إىل% 0.4

 ي.بسبب بطء سري الطلب العامل ،2017عام  ط منخفضة يفاسعار النف

منو الناتج  يف زيادة حيث هناك ،النفط بالنسبة للدول اليت تعتمد على استرياد نوعا ما خمتلفةاحلالة  تبدو       
 يف منو معتدل مع تسجيل ،%(3.2%( وموريتانيا )2.8ردن )األ، و املائة( يف 3.8مصر ) يف االمجايل ياحملل
تضررت منية والقضايا االجتماعية التحديات األ حيث أن ،%(1.5%( وتونس )1.8%( واملغرب )1.0ان )لبن

 . 1هذه البلدان يف يلنمو االقتصادل بشكل واضح كنتيجة

                                                           

P.356. ,2017 The Military Balance, International Institute for Strategic Studies (IISS) 1 
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-2015تظهر اخلريطة أن هناك دوال معنية بصورة أكرب من غريها بإرتفاع اإلنفاق العسكري خالل سنيت        
املغرب العريب يف صدارة تلك الدول على غرار اجلزائر / تونس / موريتانيا بنسة بلغت  حيث تأيت دول ،2016

و لكن حينما يتعلق األمر بالتوقعات فتشري إىل أن    ، % 10و  3مث املغرب بنسبة ترتاوح ما بني  ،% 20
 الة الليبية.اجلزائر هي اكرب دولة من حيث اإلنفاق مث املغرب، فيما أن األرقام غري متوفرة يف احل

 2016-2015: تبين حجم اإلنفاق العسكري في منطقة شمال إفريقيا و الشرق األوسط خالل 02خريطة رقم 

 
  ,P.357 The Military Balance 2017International Institute for Strategic Studies (IISS),المصدر:         

ملكة العربية السعودية توجد على قائمة أكرب الدول إنفاقا على أما بالنسبة ملنطقة الشرق االوسط فإن امل        
أي أكثر من  بليون دوالر، 90-56أي ما يوازي  % 20-10حيث بلغت نسبة زيادة اإلنفاق ب   التسلح،

الشكل البياين التايل  كما يبنيوتأيت بعدها سلطنة عمان واإلمارات العربية املتحدة.، جمموع دول يف املنطقة
يظهر أن  و ،2016اإلنفاق العسكري يف جمموعة من دول مشال إفريقيا والشرق األوسط خالل سنة  تقديرات

وهذا راجع باألساس إىل زيادة حدة التهديدات األمنية يف  %37.9املمكلة العربية السعودية يف املرتبة األوىل ب  
  % 12.1متبوعا بالعراق   %12.6ب   أيت اإلحتالل اإلسرائيليوبعدها ي وتدخلها العسكري يف اليمن، املنطقة

متكنت من زيادة  حيث  % 7.أما يف منطقة املغرب العريب فقد جاءت اجلزائر أوال ب    % 10.6و إيران ب  
مث .2016عام  مليار دوالر يف 10.6 إىل 2015عام  مليار دوالر يف 10.4من  % 1.6ميزانية الدفاع مبقدار 

 .  % 0.8موريتانيا جمتمعني فال تتعدى النسبة ، أما تونس و   % 2.2املغرب ب  
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تعترب اجلزائر تقريبا من أكرب الدول من حيث حجم الناتج اإلمجايل اخلام يف منطقة املغرب العريب حيث بلغ        
بليون دوالر مع توقعات  10بليون دوالر فيما جتاوزت امليزانية املخصصة للدفاع حوايل  168حوايل  2016سنة 

بليون دوالر مقابل  105ر ارتفاعها خالل السنوات القادمة، و تأيت بعدها املغرب بناتج حملي بلغ حوايل باستمرا
بليون دوالر كميزانية للدفاع، أما بالنسبة لكل من تونس و موريتانيا فتظل ميزانية دفاعهما يف  3ختصيص ما قيمته 

مليون  139مليون دوالر و الثانية  979النسبة لألوىل تزايد كنتيجة للظروف األمنية اليت متران هبا، حيث بلغت ب
 دوالر، أما بالنسبة لليبيا فاألرقام غري متوفرة.

 : يبين حجم الناتج اإلجمالي الخام و ميزانية الدفاع لدول المغرب العربي07جدول رقم 

 الدولة تج اإلجمالي الخامالنا حصة الفرد من الناتج الخام نسبة النمو التضخم اإلنفاق العسكري ميزانية الدفاع

10.6bn / 5.9 3.6 4,129 168bn الجزائر 

/ / 14.2 3.3- 6,169 55.1bn ليبيا 

139m / 1.3 3.2 1.244 4.72bn موريتانيا 

3.37bn / 1.3 1.8 3.101 105bn المغرب 

979m / 3.7 1.5 3.777 42.4bn تونس 

 : من إعداد الباحث وفق ما توفر من بيانات يفالمصدر

 The Military Balance 2017International Institute for Strategic Studies (IISS),  
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 المطلب الثاني: اهمية الشراكة المغاربية في الترتيبات األمنية
أنه ملن الضروري حماولة تقييم الوضعية العامة للحالة األمنية يف دول املغرب العريب، حىت نتمكن من             

      الوضع ميكننا من فهم مكمن اخللل  ن أمهية الشراكة املغاربية يف الرتتيبات األمنية، ذلك أن التعرف علىتبيا
تعيش دول هذه املنطقة مرحلة هامة من إعادة تشكيل  2011و مواطن الضعف و اهلشاشة، حيث أنه و منذ 

.حاليا ميكن القول بوجود رواقني جيوسياسيني موازين القوى بالنظر إىل احلراك الذي عرفته خاصة يف تونس و ليبيا
)شرقي و غريب( يف املغرب العريب يف غاية من اإلنكشاف و رواق ثالث أقلهما انكشافا، و هي على الشكل 

 :1التايل
روقة انكشافا بعد احلرب اليت عرفتها بسقوط النظام السابق وخملفاته، إىل جانب ر األ: و هو أكث.الرواق الليبي1

، ولحوهلا إىل دولة فاشلة عاجزة عن مراقبة حدودها، وبالتايل انتقاهلا إىل منبع لتصدير عملية اإلنتقاليةتعثر ال
 .2الالأمن إىل باقي املناطق  ) خاصة السالح، اجلماعات املسلحة،...( –الالإستقرار 

"هتديدا  تعاين قذايفحيث مازالت الدولة الوطنية يف ليبيا بعد أكثر من مخس سنوات على سقوط نظام ال     
حيث شهدت  ،1951وجوديا" يتعلق ببقاء ومتاسك تلك اجلغرافيا اليت تبلورت حدودها مع االستقالل يف عام 

وتنازعا حول الشرعية السياسية،  املرحلة االنتقالية بعد الثورة تصاعدا لالحرتاب األهلي املسلح بني الفرقاء الليبيني،
ل البالد إىل بؤرة عدم عات االنفصالية يف شرق و جنوب البالد، وهو األمر الذي حو  وتناميا للنز  والثروة النفطية،

بل إمتدت بأثارها إىل اإلقليم، لتستدعي معها تدخالت قوى اقليمية ملنع   تقتصر تأثرياهتا على الداخل،مل إستقرار
 م ملصاحلها تارة أخرى.تسرب التهديدات الليبية ذات الصبغة العابرة للحدود تارة، و للبحث عن موطئ قد

                                                           
ب العريب و التحوالت اإلقليمية الراهنة"، الدوحة: مركز اجلزيرة "، ورقة مقدمة يف : ندوة املغر اإلستراتيجيات المغاربية حيال أزمة ماليعبد النور بن عنرت، "  1

 .02، ص. 2013فيفري  18-17للدراسات، 
على أهنا الدولة اليت ال متتلك قوة أو سلطة شرعية على أقاليمها، و هي الدولة  Roland Zimmermanبالنسة ملفهوم الدولة الفاشلة ، يعرف رولون زميرمان   2

وظائف التنمية  لقيام بوظائفها األساسية و خاصة احرتام القانون، و هناك من يعرفها على أهنا تعرب عن حالة إهنيار الدولة أو الدولة العاجزة عن أداءاليت ال تستطيع ا
 األساسية و محاية أمنها وفرض سيطرهتا على أراضيها و جذورها، ملزيد حول املفهوم أنظر يف :

 .02، ص.2006: سوء استغالل السلطة و اهلجوم على الدميقراطية، مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات اإلسرتاتيجية ،  نعوم تشومسكي، الدولة الفاشلة -
- Robert Schutte, La sécurité humaine et l’état fragile, traduction : Antonia C.Durnsteiner, Humain 
Security Journal, fevrier 2007, PP.92-94. 
- Stewart Patrick, Weak states and global threats: fact or fiction?, The Washington Quarterly, 
spring 2006, PP.29-33. 
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: و هذا األخري حالته ليس أفضل بكثري من حالة الرواق األول بالنظر لكون حدود موريتانيا الرواق الموريتاني.2
و انكشافها  وكذا بالنظر إىل الضعف البنيوي للدولة املوريتانية الشرقية و الشمالية متتد على طول إقليم أزواد املايل،

 اإلرهابية.أمام حركة اجلماعات 
اجلماعات املسلحة اليت تنتمي  ليت جنحت يف القضاء علىاتعترب موريتانيا من الدول  على املستوى الداخلي،      

بصورة أو بأخرى لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي، وهو ما مكن النظام من لعب دور أمين إقليمي على 
كما شاركت يف قوات حفظ السالم يف مناطق التوتر  اإلفريقي،سيما يف منطقة الساحل  ال درجة من األمهية،

وعلى الرغم من أمهية ذلك يف اكساب وضع إقليمي متميز فإن األمر ال خيلو من تداعيات تفرضها  اإلفريقية،
 ما يضيف أعباء إقتصادية على كاهل النظام اإلقتصادي للدولة. الكلفة اإلقتصادية هلذا اإلخنراط األمين، وهو

هو صحيح منكشف نوعا ما ولكنه يبقى أكثر  يتوسط تقريبا الرواقني الشرقي والغريب،لرواق الجزائري: .ا3
وضبط انتشار قواته األمنية وكذا اخلربة املكتسبة يف جمال  ،األورقة صالبة بالنظر إىل قدرته على التحكم يف احلدود

 مكافحة اإلرهاب.
يف جمال مكافحة اإلرهاب وإمتام مصاحلة وطنية يف  اهو جناحه ئراجلزافيه  تميكن القول أن أهم ما وفق     

إال أن حالة اإلستقرار تلك باتت حاليا ويف ظل التغريات اليت يشهدها إقليم املغرب العريب هدفا  الدولة،
مين اليت ال سيما حالة التدهور األ لتهديدات ناجتة عن تأثريات تلك التغيريات وامتدادها لداخل األراضي اجلزائرية،

باإلضافة إىل متركز أنصار الشريعة التونسية وكتائب عقبة بن نافع اليت يشاع ارتباطها بتنظيم  عرفتها ليبيا ومازالت،
ناهيك عن عودة العناصر التكفريية املتشددة للظهور على ساحة  اجلزائري، –القاعدة بالقرب من احلدود التونسية 
طاف الرهائن األجانب هبا، أضف إىل ذلك البعد اإلفريقي لألمن اجلزائري، التطورات اجلزائرية عيرب عمليات اخت

الذي جعل اجلزائر من الدول املنوط هبا محاية األمن يف املناطق احلدودية بينها وبني مايل والنيجر ويف منظومة 
راديكالية متطرفة   منيا يف صورة وجود حركات دينيةأالساحل والصراء اإلفريقية.كما تواجه اجلزائر أيضا لحديا 

        أن التغيريات ويف هذا السياق سبق للجزائر وأن أبدت لحفظا بش ،كجماعة أنصار الدين والتوحيد واجلهاد
واألمنية اليت حدثت يف كل من مايل و ليبيا نتيجة تأثر حدودها الشرقية و اجلنوبية بتداعيات  و التقلبات السياسية

ك عن وقوفها يف مواجهة التغيري الذي طال دولتني من دول املغرب العريب ناهي ما حدث وحيدث يف البلدين،
جل إعادة التوازن لإلقليم املغاريب عرب دبلوماسية تسوية أولعبت على إثرها دورا دبلوماسيا من  ليبيا( ، –)تونس 

 النزاعات اإلقليمية.
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غاربية، خاصة خالل السنوات األخرية من أجل كما أنه جيدر بنا التعرض للتطورات الداخلية يف الدول امل           
فهم أفضل للتحديات املوجودة و الضرورة امللحة للشراكة خاصة يف بعدها األمين، وهنا تقريبا ميكن التمييز بني 

 األوضاع التالية:
 :أوال: بروز و تمدد تنظيم "الدولة اإلسالمية في العراق والشام" و تنامي عمليات اإلرهاب

 حقيقة األمر لقد إختذ متدد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "داعش" ثالثة أمناط رئيسية يف         
، من حيث درجة توطنه، وتأثريه على األوضاع الداخلية يف املغرب العريب، و التأثري هنا 2015خاصة خالل سنة 

  مة لألنظمة احلاكمة، اذ يبدو أنه أكثر توطنا يعين قدرته على تغيري دينامييات الصراع أو أولويات السياسات العا
 ع تأثرياته يف اجلزائر و املغرب.و تأثريا يف النموذجني التونسي و اللييب، بينما ترتاج

برز تنظيم  ،2011يف ليبيا مثال، واليت تعج بتنظيمات اسالمية مسلحة منذ سقوط النظام السابق عام        
،كفاعل حموري يف الساحة الليبية املنقسمة بني معسكرين 2015شام خالل الدولة االسالمية يف العراق وال

متنافسني ميلك كل منهما ظريا برملانيا وحكوميا و ميليشيا عسكرية يف الشرق و الغرب. بينما مل يستطع نفس 
منافسني  التنظيم تكريس نفوذه يف درنه )شرقي ليبيا( معقل اجلماعات االسالمية املسلحة ال سيما مع صدامه مع

اسالميني حمليني، ومن بينهم أنصار الشريعة، فقد وجد موطئ قدم يف مدينة سرت )وسط ليبيا( معقل قبيلة 
مستغال يف ذلك ما وقع يف املدينة من مظامل على  2015القذاذفة،والقريبة من موانئ وحقول النفط منذ فيفري 

 . 1لسابقيد امليليشيات الثورية و بعض القبائل بعد سقوط النظام ا
بيا و غري  من ديناميات الصراع، فاملفارقة أن يو بينما توطن تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام يف ل         

مل مينع من بروز معضلة تنظيم  2004جتاوز تونس لعثرات املسار اإلنتقايل بإجراء انتخابات برملانية و رئاسية يف 
( أالف تونسي 03و طبعاته إىل هذا البلد، ال سيما مع وجود أكثر من ثالثة )الدولة االسالمية و امتداد نسخه 

لحارب ضد الدولة يف جبال يقاتلون يف صفوف التنظيم يف كل من العراق وسوريا، إىل جانب وجود عناصر أخرى 
لدولة اإلسالمية اجلزائرية، ومن ضمنها كتيبة عقبة بن نافع اليت بايعت تنظيم ا –الشعانيب على احلدود التونسية 

 .2، بعدما كانت تدين بالوالء لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب العريب2014يف العراق والشام يف سبتمرب 

                                                           
          ، القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية 2015" يف : التقرير اإلسرتاتيجي العريب مآالت ثالثية : اتجاهات التطورات الداخلية في الدول المغاربية"  1

 .242، ص.2015و اإلسرتاتيجية، 
، أوالمها يف املتحف 2015أنه مع بروز تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، نال اإلرهاب من اإلستقرار التونسي عرب عمليتني كبريتني يف عام  املالحظ  2

 =آخرين، و محلت السلطات التونسية هذه العملية 43سائحا و اصابة  20، واليت أسفرت عن مقتل 2015الوطين يف باردو  بالعاصمة تونس يف شهر مارس 
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التونسي و اللييب، بدا تأثري تنظيم الدولة اإلسالمية حمدودا جدا يف اجلزائر، و على خالف النمطني            
صى تقدير، وهنا يفسر فردا كأق 63الذين التحقوا بالتنظيم  فحسب تصرحيات رمسية، مل يتجاوز عدد الشباب

ية القوة التأثريية للتنظيم يف اجلزائر بعوامل عدة، بعضها يتعلق خبربة "العشرية السوداء" اليت مرت هبا البعض حمدود
منية اجلزائرية عندما واجهت اإلسالميني املسلحني، وبعضها يتعلق بالقدرات األ ،البالد يف تسعينيات القرن املاضي

املفوقة مغاربيا من حيث العدة واخلربة، فيما يرى البعض اآلخر أن مثة ميال للعناصر اجلهادية اجلزائرية إىل تنظيم 
 .1القاعدة، خبالف قدرة النظام على احتواء تيار اإلسالم السياسي ضمن العملية احلزبية

حزما و فعالية يف مواجهة متدد تنظيم الدولة اإلسالمية أما بالنسبة للمغرب، فقد بدت هي األخرى أكثر          
رهابية ال سيما و أن املغرب يف العراق والشام من خالل انتهاج سياسة أمنية استباقية تقضي بتفكيك اخلاليا اإل

و بات ميثل هدفا لتجنيد املنتمني لتنظيم الدولة، حيث سبق وأن أعلن وزير الداخلية املغريب حممد حصاد يف يولي
خلية مت  300، ومن ضمن  2015خلية إرهابية خالل النصف االول من عام  12أنه مت تفكيك  2015

 1300، فيما مت تقدير عدد املغاربة امللتحقني بالتنظيم يف حدود 2013اجهاض خمططاهتا لتجنيد املغاربة منذ 
 .2شخص

                                                                                                                                                                                     

شخصا  39وقتل لكتيبة عقبة بن نافع، و ثانيتهما يف مدينة سوسة يف شهر يونيو، عندما هاجم طالب يدعى سيف الدين الرز السائحني على الساحل التونسي، =
 للمزيد أنظر يف:العملية. آخرين، وتبىن تنظيم الدولة اإلسالمية 40و أصاب أكثر من 

 ، على الرابط التايل: 07/09/2016القدس العريب، تاريخ اإلطالع:  " ،في تونس.. عودة إلى المربع األول ″عقبة بن نافع“كتيبة " -
http://www.alquds.co.uk/?p=593956 

 :، ىل الرابط التايل29/03/2015، تاريخ اإلطالع: France24 "،الجهادية وماهي أبرز عملياتها في تونس؟ من هي كتيبة عقبة بن نافع" -
http://www.france24.com/ar/20150329-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3- 

تغيري والءها من تنظيم القاعدة إىل داعش، إال أن  2014كل هذا مل مينع التنظيم من املساس بالداخل اجلزائري، حيث أعلنت مجاعة "جند اخلالفة " يف سبتمرب    1
بعد شهرين من  2014منية اجلزائرية حجمت من تأثريات ذلك، حيث اهنا جنحت يف القضاء على عبد املالك قوري وهو زعيم جند اخلالفة يف ديسمرب السياسة األ

 يف:يف هجمات منسقة لقوات األمن اجلزائرية، أنظر  2015عضوا من اجلماعة يف  25إعالن مسؤوليته عن اعدام مواطن فرنسي، إىل جانب القضاء على 
-Djallil Lounnas, “The Impact of ISIS on Algeria’s Security Doctrine”, The Middle East Policy 
Council, consultation date: 11/05/2016, available in: http://www.mepc.org/journal/impact-isis-algerias-
security-doctrine 
- Tim Lister, ‘’ Algerian beheading is sign of ISIS' growing impact -- and of shrinking world’’, 
CNN, consultation date: 12/05/2015, available in:  
http://edition.cnn.com/2014/09/25/world/isis-growing-impact-algeria/index.html 

 ، على الرابط التايل:2015يونيو  22اريخ اإلطالع: العربية، ت" ، 2014خلية إرهابية في  14وزير الداخلية المغربي: تفكيك عادل الزبريي، "  2
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/morocco/2015/06/22D8%B1--2014.html 

http://www.alquds.co.uk/?p=593956
http://www.france24.com/ar/20150329-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
http://www.mepc.org/experts/djallil-lounnas
http://www.mepc.org/experts/djallil-lounnas
http://www.mepc.org/journal/impact-isis-algerias-security-doctrine
http://www.mepc.org/journal/impact-isis-algerias-security-doctrine
http://edition.cnn.com/2014/09/25/world/isis-growing-impact-algeria/index.html
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/morocco/2015/06/22D8%B1--2014.html
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 ثانيا، تكريس إدماج اإلسالم السياسي داخل بنية النظم السياسية

املتتبع ملسألة اإلدماج السياسي يف املغرب العريب ميكنه استشفاف أن هناك اجتاها عاما حنو تعزيز          
واجياد مساحات فاصلة بينها وبني التيارات  ،استيعاب تيارات اإلسالم السياسي لحت مظلة األنظمة احلاكمة
ن اختلفت حدود ودرجات ألشام )داعش(، و الدينية املسلحة على غرار تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق و ا

مساحات أكرب سواء لحالف فإذا كان النمط اإلستيعايب املغاريب يتخذ  ومدى تأثرياته الداخلية، اإلستيعاب،
       اإلسالميون أو شاركوا يف السلطة يف املغرب أو تونس، وتتقلص هذه املساحات ومتسى أكثر تقييدا يف اجلزائر

على أن املالحظة العامة هي املراوحة  ا تتفرد احلالة الليبية خبصوصيتها بفعل احلرب األهلية،بينم و موريتانيا،
رمبا ألن البيئة اإلقليمية شهدت  الرباغماتية و املرونة اليت صبغت أداء أحزاب اإلسالم السياسي يف دول املنطقة،

 العريب. خفوتا حلالة التصاعد اليت عرفها تيار اإلسالم السياسي بعد احلراك
حيث  يف تونس مثال، شهدنا توافقا بني حركة النهضة اإلسالمية و السلطة بعد حلوهلا يف املرتبة الثانية،       

، واليت عرفت تصدرها من طرف حزب نداء 2014مقعدا يف االنتخابات الربملانية يف أكتوبر  69حصلت على 
ف جوليت اإلنتخابات الرئاسية يف نوفمرب وديسمرب دون أن حيوز األغلبية املطلقة خبال مقعدا، 86تونس ب  

حركة النهضة  أنفيها السبسي زعيم حزب نداء تونس على منافسه املنصف املرزوقي، كما ، واليت فاز 2014
 .1برئاسة حبيب الصيد 2015شاركت أيضا يف اإلئتالف احلكومي الذي أعلن عنه يف فيفري 

يس التونسي حافظ السبسي منذ توليه الرئاسة من احلفاظ على مساحة كما ميكن مالحظة كيف متكن الرئ       
، إذ سعى إلنتهاج سياسة معربة عن التوجه الوطين 2015من التوافق مع حركة النهضة االسالمية خالل سنة 

على  العام، ال سيما و أن من الدالالت املقلقة اليت أفرزهتا اإلستحقاقات اإلنتخابية تنامي االستقطاب التصوييت

                                                           
ل على نتائج انتخابات اجمللس التأسيسي، وكان هدفه "التصدي لتغول حركة النهضة وخلق توازن سياسي يف هو حزب جديد تأسس كرد فعحزب نداء تونس   1

غري مكتمل اهليكلة )باستثناء اهليئة التنفيذية ومنسقي اجلهات(، ويضم خليط ا من اليساريني والنقابيني وقدماء التجمعيني )بعض  هوعلى املستوى التنظيمي  ."البالد
ة. متكن هذا قاعدة واسعة( وعدد ا مهمًّا من الشخصيات والرموز الفكرية والنقابية والفنية ممن يقدمون أنفسهم كحداثيني ومناهضني ملشروع حزب النهضالقيادات و 

 39.63ية النسبية )فاز حزب نداء تونس يف هذه االنتخابات باألغلب .احلزب بشكل سريع من كسب عدد مهم من أعضاء اجمللس التأسيسي وتكوين كتلة مستقلة
مقعد ا يف جملس الشعب يف أول انتخابات يشارك فيها بعد أقل من سنتني ونصف على تأسيسه. وقد وفرت السياسات اليت اتبعتها  86يف املائة( ولحصَّل على 

باإلضافة إىل ما متتعت به شخصية الباجي من ثقة حكومة الرتويكا األرضية املالئمة حلركة نداء تونس لكي تنتشر يف وقت قياسي، مستثمرة أخطاء تلك احلكومة، 
انتخابات تونس: عبد اللطيف احلناشي، ". للمزيد أنظر يف: وكاريزما ذكَّرت الناس بشخصية الزعيم "احلبيب بورقيبة" فأضحت ممهدة لنجاح احلزب حىت قبل تأسيسه

  ، على الرابط التايل:2014نوفمرب  20، ، الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات "قراءة تحليلية في المعطيات الجديدة
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/11/201411198165244950.html 

، 2015أوت  25" ، مركز الدراسات اإلسرتاتيجية و الدبلوماسية، بة الحلم الديمقراطيالعملية السياسية في تونس : بين هشاشة المشهد السياسي وصال" -
 center.com/archives/8643-http://www.csdsعلى الرابط التايل: 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/11/201411198165244950.html
http://www.csds-center.com/archives/8643


316 
 

أسس مناطقية بني الواليات الساحلية و الشمال، الذي استحوذ على مثار التنمية يف العهود السابقة و احناز أيضا 
ا مع بعض املناطق الشمالية الفقرية مواجلنوب املهمش وامليال لإلسالميني والذي بدا داع للرئيس حافظ السبسي،

حركة النهضة( ، حيث  –وافق بني الطرفني )الرئاسة التونسية و هذا ال يلغي إطالقا وجود مؤشرات للتللمرزوقي.
نون املصاحلة اإلقتصادية الذي تقدمت به احلكومة مشروع قا 2015أن دعمت يف سبتمرب النهضة سبق و  أن

اليت  شطتهم بشرط إعادة األموالنإلعفاء رجال أعمال تورطوا يف الفساد يف عهد نظام بن علي، واستئناف ا
 ا، و أيضا الدفاع عن قانون الطوارئ و اإلرهاب.استولوا عليه

من حيث املالبسات الداخلية يف احلالة املغربية، استطاع حزب العدالة والتنمية اإلسالمي خالل سنة           
، عندما أعلن امللك املغريب 2011تعزيز الشراكة مع السلطة اليت بدأت منذ مرحلة ما بعد حراك فيفري  2015

عن محلة لإلصالحات السياسية أسفرت عن اصالحات دستورية وانتخابات برملانية مسحت بصعود  حممد السادس
حزب العدالة و التنمية ذو التوجه اإلسالمي بقيادة اإلئتالف احلكومي، لتأيت بعدها اإلنتخابات احمللية واجلهوية يف 

  عارضة مبا فيها التيارات اإلسالمية.لتكرس اخلط العام يف السياسة املغربية يف استيعاب امل 2015سبتمرب  4
 االنتخابات برسم األصوات، فرز عملية ختام يف الداخلية وزير عنها أعلن اليت النتائج حيث حسب       

 21.12) مقعد 6655  ب األوىل املرتبة واملعاصرة األصالة حزب احتل اجلمعة، أمس أول جرت اليت اجلماعية
 5021  ب ثالثا والتنمية العدالة حزب حل فيما ،( % 16.22) مقعدا 5106  ب االستقالل حبزب متبوعا( %

 على حبصوله اجلهوية، االنتخابات نتائج والتنمية العدالة حزب تصدر أخرى، ناحية ، من(% 15.94) مقعدا
 حزب حل فيما ،(% 19.47) مقعدا 132  ب واملعاصرة األصالة حبزب متبوعا( %25.66) مقعدا 174

 املالحظ أن حزب العدالة والتنمية حصل على أعلى األصوات .1(% 17.55) مقعدا 119  ب ثالثا االستقالل
ألف صوت حلزب األصالة و املعاصرة، يليه  333و اليت جتاوزت مليون و نصف مليون صوت مقابل مليون و 

الكربى املغربية  نفس احلزب لحصل على األغلبية يف املدن أنحزب اإلستقالل الذي تعدى املليون صوت، كما 
و ميكن ارجاع هذا الفرق يف  على غرار فاس، الدار البيضاء، الرباط و طنجة، متفوقا على حزب اإلستقالل.
من املقاعد، بينما لحوز  % 20املقاعد املتحصل عليها إىل طبيعة النظام اإلنتخايب الذي يعطي املدن و احلواضر 

و الشكل البياين التايل يبني توزيع املقاعد . % 80قاعد حبوايل القرى و البوادي النسبة األكرب من هذه امل
 املتحصل عليها بالنسبة لألحزاب الثمانية األوىل يف االنتخابات البلدية.

                                                           
، على الرابط التايل: 15/06/2017" ، تاريخ اإلطالع: 2015سبتمبر  04لمحلية والجهوية ليوم االنتخابات االثقافة و اإلتصال ، " اململكة املغربية، وزارة  1

2015-http://www.maroc.ma/ar/content/%D8% B1 
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 2015سبتمبر  4: يبين مقاعد األحزاب الثمانية األولى في اإلنتخابات البلدية في المغرب  07شكل رقم 
 

 
 

 " ، اجلزيرة، على الرابط التايل: مفاتيح لفهم االنتخابات البلدية والجهوية بالمغرب: "المصدر
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/9/9/%D9%85 

 
أما يف احلالة اجلزائرية، فقد سبق وأن أعلن مدين مرزاق ) قائد ما كان يعرف باجليش اإلسالمي لإلنقاذ(           
و املصاحلة"  عن الشروع يف إجراءات تأسيس حزب جديد لحت تسمية "اجلبهة اجلزائرية لإلنقاذ 2015يف أوت 

، وهو ما اثار جمددا مسألة متعلقة مبدى قدرة النظام اجلزائري على 2000بعد استفادته من العفو الرئاسي عام 
و هنا ميكن استحضار تصريح الوزير  رتخيص له،لإستيعاب اإلسالميني ضمن املنظومة احلزبية اجلزائرية بعد رفض ا

ال ميكن السماح ملن تلطخت أيديهم  أنهحينما قال  2015 سبتمرب 3األول السابق عبد املالك سالل يف 
 بالدماء بتأسيس حزب سياسي.

وهذه ليست املرة األوىل اليت حياول فيها قادة وكوادر "جبهة اإلنقاذ" العودة إىل املشهد السياسي عرب         
تأسيس مجعية عندما أعلن  2012تأسيس حزب سياسي، فقبل ذلك كان مزراق قد حاول ذلك يف أكتوبر 

خريية تضم عناصر "اجليش اإلسالمي لإلنقاذ" الذين نزلوا من اجلبال، لكن مسعاه قوبل بالرفض. وقبلها خبمس 
سنوات كان مزراق مع رابح كبري ومصطفى كرطايل، وهم من أبرز قيادات جبهة و"جيش اإلنقاذ"، قد بادروا إىل 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/9/9/%D9%85
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بعض هذا من جهة، و من جهة أخرى  .1رافضتأسيس حزب سياسي جديد، لكنهم اصدموا بواقع سياسي 
األحزاب اإلسالمية،خاصة حركة جمتمع السلم أقدمت على فك اإلرتباط مع السلطة،حيث رفضت املشاركة يف 

اركة مع التيارات السياسية األخرى اللبريالية والعلمانية ،وسعت إىل املش2014احلكومة أو االنتخابات الرئاسية يف 
من أجل دفع النظام  2014ما عرف بتنسيقية احلريات واالنتقال الدميقراطي( يف أفريل لبناء جبهة معارضة )

 اجلزائري إلعادة صياغة مسار انتقايل.
   يف ليبيا األمر معقد نوعا ما،بالنظر إىل وجود عالقات تداخل بني ما هو حركة إسالم سياسي و مسلح،        

خاصة حزب العدالة و البناء يف  رف هذا التيار يف اإلنتخابات،و هو ما أدى إىل ضعف النتائج احملققة من ط
   وشهدت هيمنة للتيارات املدنية  ،200مقعدا من أصل  20أين فازت ب   2014جوان االنتخابات الربملانية يف 

وطين و الفيدرالية و القومية، وهو ما دفع باحلزب على التموضع خلف ميليشيات فجر ليبيا و مصراته و املؤمتر ال
خالل عام  -حزب العدالة و البناء –لقد بدا أداء التيار اإلسالمي خاصة و حكومة طرابلس املوازية. العام

أكثر مرونة و براغماتية بني تقدمي الدعم لقوات فجر ليبيا يف صراعه املسلح مع معسكر جملس نواب  2015
ث األمم املتحدة إىل ليبيا من جهة أخرى، مما طربق من جهة، و بني دعم جهود التسوية السلمية اليت قادها مبعو 

، بعد أن 2015عرضه إلنتقادات حادة من طرف شركائه يف غرب ليبيا، و خاصة يف لحالف فجر ليبيا يف مارس 
شارك يف جلسات احلوار الوطين، بل عن حزب العدالة و البناء كان من املوقعني على إتفاق السالم باألحرف 

، خبالف دعمه إلتفاق التسوية النهائية الذي مت اعالنه يف 2015ات املغربية يف جويلية األوىل يف مدينة الصخري 
 .20152أكتوبر  8

                                                           
"اجلبهة اإلسالمية  مل تغري  السلطة موقفها من رفض عودة احلزب احملظور، على الرغم من الواقعية السياسية اليت ظلت تتعامل هبا السلطات مع بقايا قيادات  1

. وإذا كان عدد من قيادات احلزب احملظور قد قاطعوا 2014لإلنقاذ" احملظورة، فاستدعتهم للمشاركة يف املشاورات السياسية املتعلقة بتعديل الدستور يف يونيو/حزيران 
وان الرئاسة أمحد أوحيىي الذي يوصف يف اجلزائر بالرجل األشد  عداوة هذه املشاورات، إال أن مدين مزراق وافق على املشاركة، وظهر يف تلك املشاورات مع رئيس دي

 للزيد أنظر يف:."لإلسالميني. ووصفت وكالة األنباء اجلزائرية الرمسية مزراق بأنه "استقبل كشخصية وطنية
 ، على الرابط التايل:2015أوت  15" ، العريب، اجلزائر؟ صراع يف ورقة": لإلنقاذ اإلسالمية الجبهة" عودةيقني حسام الدين، " -

https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/8/30/%D8%B9% B1 
 أنظر يف : يف ليبيا للمزيد حول حركات اإلسالم السياسي  2
 ، على الرابط التايل:2013"، معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن، أفريل ليبيا التيار اإلسالمي في، " هارون ي. زيلني -

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/islamism-in-libya 
 ، على الرابط التايل: 2016سبتمرب  06"، مركز اجلزيرة للدراسات ، الحركات اإلسالمية في ليبيا بعد الثورات العربية: التحوالت والمستقبل" نزار كريكش، -

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/09/160906083705908.html 
 .87-82، ص ص. 2014، 54، العدد: 14، جملد : جملة الدميقراطية"، خصوصية التيار اإلسالمي في ليبياخالد حنفي، " -

http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/aaron-y.-zelin
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/islamism-in-libya
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/09/160906083705908.html
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أما يف موريتانيا فالنظام هناك يراهن على سياسات املواربة مع اإلسالميني ) ما بني السلطة و املعارضة( يف        
هات اإلخوانية خرق حزب التواصل اإلسالمي ذو التوجاستقرار عملية االستيعاب السياسي، فعلى سبيل املثال 

صالح و التنمية( صفوف املعارضة املقاطعة لإلنتخابات، عندما شارك يف االنتخابات الربملانية )التجمع الوطين لإل
مقعدا يف اإلنتخابات الربملانية ليحوز على املرتبة الثانية ويتزعم  16، و حصل على 2013و البلدية عام 

 ) اإللحاد من أجل اجلمهورية( نصف مقاعد الربملان.ة، فيما نال احلزب احلاكم املعارض
مدنية كانت أو عسكرية، مسار متعدد املسارب  مسار اإلسالميني يف موريتانيا وعالقاهتم باألنظمة،        

على احلكم الشدُّ أكثر مما  وقد طبع العالقَة بني اإلسالميني يف موريتانيا وبني األنظمة املتعاقبة ومتنوع املنعرجات،
غري أن  والالفت يف اخلريطة السياسية اإلسالمية يف موريتانيا هو التنوع أحزابا ومجاعات ومرجعيات، ،طبعتها املرونة

يبقى من أكثرها  التجمع الوطين لإلصالح والتنمية "تواصل"، احملسوب على مجاعة اإلخوان املسلمني،حزب 
اإلسالميون مع تشكيالت  ألداء والتأثري. وعند انطالق موجة الربيع العريب تناغممستوى اخلطاب واحضورا على 

اك حىت عاد اإلسالميون وما إن خبا ذلك احلر  املوريتانية يف احلراك املطالب برحيل نظام ولد عبد العزيز،املعارضة 
عية حصلوا من خالهلا على النظام مشاركني دون سواهم من طيف املعارضة يف انتخابات حملية وتشريللتقرب من 

نتائج مهمة. غري أن التوجس ظل يطبع موقف السلطة من اإلسالميني يف قرهبم أو ابتعادهم منها. ويبقى تدبري 
مع إمكانية االنزالق حنو  ،الرتقب وتسيري التوتر مها أبرز ما مييز عالقة اإلسالميني الراهنة بنظام ولد عبد العزيز

ات والثقة املهزوزة بني وصا وأن خيار التحالف والتطبيع يستبعده ماضي العالقخيار املواجهة والصدام خص
 .1وال خيفى على الطرفني أن تكاليف الصدام ستكون مزعجة هلما معا ،السلطة واإلسالمينيالطرفني: 

 ثالثا: مسارات مستقبل التحوالت الداخلية المغاربية:

دول املغاربية خال السنوات األخرية معادلة من "الضغوط املتبادلة" بني زمات الداخلية اليت تعرفها التفرز األ        
فبينما يواجه  واليت قد ختتلف درجة حدهتا من دولة إىل أخرى، واجملتمع من جهة أخرى، السلطة من جهة،

يدفعه إىل والدميقراطية(، مبا  اإلقتصادية، الطرف األول وهو السلطة، لحديات غري مسبوقة ) من الناحية األمنية،
أي  فإن الطرف الثاين، الدولة عرب انتهاج سياسات تقشفية،الضغط على اجملتمعات للتخلي تدرجييا عن وظائف 

سواءا لتقليص حدة  مما جيعله هو اآلخر يضغط باملقابل على السلطة، اجملتمع يستشعر وطأة تلك األزمات،

                                                           
، على الرابط 2016اي م 15" ، مركز اجلزيرة للدراسات، اإلسالميون والسُّلطة في موريتانيا: محطات السِّجال ومحدِّدات الصراعحممد سامل ولد حممد، "  1

 http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/05/160515091640542.htmlالتايل:

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/05/160515091640542.html
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قدرته الشرائية أو تدفع يف اجتاه االصالح السياسي،  سياسات اإلصالح اإلقتصادية اليت تنال من مستوى معيشته و 
 كتكلفة متوقعة لرتاجع النموذج املركزي للدولة املهمينة أمنيا وسياسيا وحىت تنمويا.

وبشكل عام فعلى صعيد التفاعالت الداخلية هناك اشارات على وجود قدرة لألنظمة املغاربية احلاكمة           
واالستعاب النسيب املتفاوت من دولة  على احلد النسيب من تأثري التشابك بني األزمات، -باستثناء احلالة الليبية  -

إىل أخرى، ملا قد تسفر عنه سياسات اإلصالح اإلقتصادي من احتجاجات اجتماعية، خاصة أهنا ال تزال 
   .1 -كما حدث يف تونس و املغرب  -وحىت و إن كانت عامة  قطاعية و مناطقية،

خاصة بعد تصاعد تأثريات اإلرهاب سياسيا       يبدو تأثري تنامي التنظيمات اإلرهابية متواصال، ونس،يف ت        
ومن جهة أخرى يبدو أن هناك قدرة للنظام  خاصة بعد مبايعة كتيبة عقبة بن نافع لتنظيم داعش، و إقتصاديا،

شكل جلي يف التوافق احلاصل بني السياسي التونسي على إستيعاب متوازن لإلسالم السياسي وهو ما يظهر ب
لكن من جهة أخرى هناك اإلضرابات واإلحتجاجات خاصة يف مناطق اجلنوب.  حركة النهضة اإلسالمية والنظام،

أما يف اجلزائر فإن هناك تأثريات حمدودة للتنظيمات اإلرهابية يف ظل السياسة األمنية احملكمة املطبقة من طرف 
    لكن على املستوى السياسي جند أن معضلة اخلالفة السياسية تبقى مطروحة  زائرية،اجليش واألجهزة األمنية اجل

أما يف املغرب فإن هناك تأثريات حمدودة لتنامي التنظيمات اإلرهابية يف ظل  و هلا تأثرياهتا على الواقع السياسي.
يبدو أن هناك شراكة سلطوية بني سياسات أمنية لتفكيك اخلاليا اليت تستهدف التجنيد باملناطق الفقرية، فيما 

أما يف ليبيا فإن هناك .حركات اإلسالم السياسي والسلطة أكثر توازنا وإستقرارا يف اإلنتخابات احمللية واجلهوية
حيدث هذا على الرغم  سرت، مدينة يف داعش تنظيم توطن مع خاصة املسلح الصراع ديناميات تأثريات تصاعد

 الصراع بسبب معيشي تدهور السياسي اإلسالم أحزاب استيعاب على انطوت اللييب اإلتفاق من أن مسودات
 حول املتنازعة املعسكرات داخل وخالفات بكن هذا مل مينع من وجود انشقاقات النفط، إنتاج واخنفاض املسلح
  .املقرتحة واحلكومة أكتوبر إتفاق

 
 
 
 

                                                           
             ، القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية 2017سرتاتيجي العريب "، التقرير اإلمشكالت مزمنة : مسارات األزمات الداخلية في الدول المغاربية"  1

 .239و اإلسرتاتيجية، ص.
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 2016-2015سنتي  : يبين اإلتجاهات العامة للداخل المغاربي خالل08جدول رقم: 
تأثير تنامي التنظيمات  الدولة

 اإلرهابية
حدود استيعاب اإلسالم 

 السياسي
تداعيات األزمة 

 –اإلقتصادية 
 اإلجتماعية

معضلة الخالفة 
 السياسية

الموقف من تسوية 
 األزمة الليبية

تصاعد تاثريات اإلرهاب  تونس
سياسيا و إقتصاديا، خاصة بعد 

فع مبايعة كتيبة عقبة بن نا
 لتنظيم داعش

استيعاب متوازن و توافق 
بني السلطة و حركة 

 النهضة اإلسالمية

      تصاعد اإلضرابات 
و اإلحتجاجات خاصة 

 يف مناطق اجلنوب.

دعم جلهود التسوية  غري مطروحة
 السلمية.

تأثريات حمدودة يف ظل السياسة  اجلزائر
 األمنية احملكمة.

استيعاب حزيب و إن كان 
 مقيدا 

ع أسعار النفط أدى تراج
    إىل سياسات تقشفية 
و تقليص قدرة النظام 
على مواجهة احتياجات 

 السلم اإلجتماعي.

صراع حول خليفة 
 الرئيس احلايل 

دعم جلهود التسوية 
 السلمية

تأثريات حمدودة يف ظل  املغرب
ات أمنية لتفكيك اخلاليا سياس

اليت تستهدف التجنيد باملناطقة 
 الفقرية.

لطوية شهدت شراكة س
توازنا و إستقرارا يف 
        اإلنتخابات احمللية 

 و اجلهوية

مؤشرات إقتصادية مرتفعة 
ال تزال مردوديتها 
 اإلجتماعية حمدودة.

دعم جلهود التسوية  -------
 السلمية

تصاعد تأثريات ديناميات  ليبيا
الصراع املسلح خاصة مع توطن 

 تنظيم داعش يف مدينة سرت

اإلتفاق  انطوت مسودات
اللييب على استيعاب 

 أحزاب اإلسالم السياسي

تدهور معيشي بسبب 
الصراع املسلح و اخنفاض 

 إنتاج النفط

خالفات و انشقاقات  -------
داخل املعسكرات 

املتنازعة حول إتفاق 
أكتوبر واحلكومة 

 املقرتحة.
تأثريات قيد التشكل مع وجود  موريتانيا

 بيئة حمفزة للسلفية اجلهادية
تيعاب جزئي و مراوحة اس

 براغماتية.
فجوة بني املؤشرات 
اإلقتصادية و األوضاع 

 اإلجتماعية.

جدل حول تغيري 
فرتات الرئاسة يف 

و اليت  29املادة 
 لحددها بعهدتني.

دعم جلهود التسوية 
 السلمية

، القاهرة: 2016رتاتيجي العريب التقرير اإلس مآالت ثالثية : اتجاهات التطورات الداخلية في الدول المغاربية"،: "المصدر
 .253مركز األهرام للدراسات السياسية  و اإلسرتاتيجية، ص.
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        المطلب الثالث: نماذج التعاون والتنسيق األمني في غرب المتوسط
 املومن العو  ،الالعبني الرئيسيني على الساحة الدولية لقد عرف االلحاد األورويب منذ وقت طويل بأنه أحد       

 كبري يتناسب مع كونه قوة دولية كبرية عدد سكانه الذي الرئيسية اليت تضمن لاللحاد األورويب االضطالع بدور
 هلند من حيث عدد السكان، ومساحتهالصني وا وحيتل بذلك املرتبة الثالثة بعد مليون نسمة،500 يتجاوز 
 ويتجلى ذلك بالتأكيد يف الشؤون اإلمنائية واإلنسانية،، يةوتأثريه على النواحي االقتصادية والتجارية واملال املرتامية
االلحاد األورويب أكرب التكتالت التجارية على  تعترب أوروبا أهم املاحنني على مستوى العامل. كما يعترب حيث

% من الواردات  20األورويب مبا يقرب من تسهم الدول السبعة وعشرين األعضاء يف االلحاد ،العامل مستوى
فقد أُعيقت عن العمل بكامل  اقتصادي كبري، العاملية. ومع ذلك، ويف حني تعترب أوروبا ذات ثقل صادراتوال

 .الصعيد السياسي إمكاناهتا على
ون اخلارجية ؤ األورويب للش واملمثل السامي لاللحاد نائب رئيس املفوضية األوروبية، كاثرين أشتونل بالنسبة       

 وتشكيل الدائرة األوروبية للشؤون اخلارجية أمل أن تساعدنا معاهدة لشبونةي لحادفإن اإل والسياسات األمنية
يف العمل من منطلق وزن سياسي أكثر صدقا  حنن حباجة إىل تشجيع مزيد وأكرب متثيال. ولتحقيق ذلك، مستقبال  

 لالزم،كما أننا حباجة إىليتوفر لدينا الوزن السياسي ا من الوحدة بني الدول األعضاء يف االلحاد األورويب حبيث
وذلك لتحويل تلك اإلمكانيات إىل  على أرض الواقع، صياغة اسرتاتيجيات أكثر تكامال حىت تكون أكثر فعالية

 .1"ملموس واقع
أمهية خاصة على املستوى املؤسسي. فقد أُعيدت  تكتسب التغيريات اليت أُدخلت مبوجب معاهدة لشبونة     

مؤسسية مع التنفيذ الفعلي ألحكام املعاهدة، ومع  ت تظهر للوجود توازنات وعالقاتوأخذ جممل النظام، هيكلة
وبالطبع أثرت تلك التغريات على العالقات . EEAS  " 2 كيانات ك "اجلهاز األورويب للعمل اخلارجي إنشاء

يت أثرت على تلك التغريات األساسية ال يف جمملها ويف مستويات خمتلفة. وسنحاول هنا أن نفحص األورومتوسطية
                                                           

1
ستوفر  ميكننا زيادة ثقل أوروبا واكتساب نفوذ دويل أكرب. كما ومن خالل ربط دوائر السياسة املختلفة على حنو مالئم،كما أشارت كذلك كاثرين أشتون إىل أن   

 الدول وبناء السالم على اإلعالن عن االلتزامات الدولية لضمان أن تعمل التنمية طويلة األجل وأهداف ومبادئ بناء وروبية للشؤون اخلارجية آليات فعالةالدائرة األ
خارجية يف املستقبل القريب جدا، وستكون وظيفية  وملواجهة التحديات املقبلة، أعتزم أن تكون هناك دائرة .السياسية والعمل اخلارجي لاللحاد األورويب والتأثري فيها

فضال عن الدبلوماسيني املمثلني للدول   األوروبية للعالقات اخلارجية واألمانة العامة للمجلس، بتوحيد النخبة من املسؤولني بدءا من مديرية املفوضية معنية
 للمزيد أنظر يف:.األعضاء

"، الكتاب السنوي للبحر األبيض املتوسط، املعهد األوريب للبحر األبيض املتوسط، ية مطلقة ألوربادول البحر األبيض المتوسط : أولو كاثرين أشتون، "  -
 .13، ص.2010

2 ” European Union External Action”, consultation date: 20/03/2018, available in: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/security-and-defence_fr 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/security-and-defence_fr
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 املؤكد أنه فيما يتعلق مبحكمة ولكن من مبدئي. وسنكتفي باملؤسسات السياسية الرئيسية، العالقات بشكل
 ذلك فقط ألن جمال اختصاص حىت لو كان األورويب سيكون تأثري معاهدة لشبونة كبريا ، العدل التابعة لاللحاد

وأيضا  التغريات اليت طالت ما خيص  ،هلجرة سيتوسع بشكل كبريبتأشريات الدخول واللجوء وا احملكمة فيما يتعلق
 .واجمللس االقتصادي االجتماعي ستؤخذ يف االعتبار جلنة األقاليم

عديدة، إال أنه فقد أمهيته لصاحل احمليط  البحر املتوسط من أهم حماور العالقات الدولية لقرون و مازال كان       
والعشرين أن يستعيد دوره، إن مل يكن كما يف  ميكن له يف مطلع القرن احلادي فهل ،احمليط اهلادي األطلنطي مث

حوض املتوسط هو اآلن منطقة توترات شديدة،  فليكن على األقل دورا  أساسيا  يف التوازنات الدولية؟ السابق،
– صراعات اإلقليمية كذلك فإن ال .العالقات الدولية ومن  احملتمل أن تكون األكثر تزلزال واضطرابا  على مستوى

اجلزائر  املغرب/ تنافساملتوسط:  تتجاوز ضفيت إال أن تأثرياهتا  –استمرار بعضها وتفاقمهذات عنف مرتاوح، رغم 
. ومن ناحية أخرى فإن 1وبالطبع الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي الذي تظل مركزيته  قائمةتركيا  وصراع قربص/

املتحدة، وذلك لوجود بعض بؤر  الالعبني الدوليني وبصورة خاصة الواليات السرتاتيجيات قد صار معربا   املتوسط
النهاية فإن بالد الضفة اجلنوبية  . ويف(، ولقربه املباشر من )بالد اخلليج العريب(وليبيا لحدي الطاقة به )كاجلزائر

املتعلق بذلك.  يبسبب ضعف شرعية أغلبية أنظمتها واالنسداد السلطو  توترات داخلية حادةشهدت و مازال 
 العريب واحلراك ،اليت نادرا  ما تستطيع التعبري عن نفسها بشكل شرعي راديكالية حركات املعارضة هبا وهو ما يفسر

 .برهان على ذلك هي 2011و  2010 هناية املنطقة شهده ذيال
 يف التهديد هذا وضع فقد املنطقة، هذه يف لألمن هتديد أنه على النووية األسلحة انتشار إىل نظر ما إذا       

 يف شاركت فقد العريب املغرب بلدان حيث يف العسكري، التصعيد عن الناجم املنطقة داخل جنويب صراع إطار
 حىت املغاربية العالقات ختللت املواجهات وهذه االستقالل، بعد وخاصة ومعزولة، متقطعة عسكرية مواجهات

 اجلزائر كانت بني االستقالل بعد والتوترات اإلقليمية النزاعات هذه معظم كما أن الثمانينيات، من األول النصف
 يف) الدولية العدل حمكمة إىل اللجوء خالل منوأغلبها مت حلها  واملغرب اجلزائر وبني وتونس، ليبيا بني وتونس،

 احلرب إىل أبدا تصل مل لكنها  ،( وتونس واجلزائر واجلزائر املغرب بني) السلمية باالتفاقات أو( تونس ليبيا حالة
 على ،(1988-1980) والعراق إيران بني حلربيف شاكلة ا التحمل وقوة شدة يف مماثل شيء أي أو ،الشاملة

                                                           
الكتاب السنوي للبحر "، البحر المتوسط والجيواستراتيجيا العالمية، " Pascale Bonifaceو باسكال بونيفاس  Didier Billion ديدييه بييون  1

 .80، ص.2011املتوسط، املعهد األوريب للبحر األبيض املتوسط، األبيض 
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 خالل واجلزائر املغرب بني العسكرية املواجهة هي الوضع هذا إىل العريب املغرب دول أقرب وكانت املثال، سبيل
 . 1963 عام يف "الرمال حرب"

، على كل حال واجلزائر الرباط بني العالقات استمرت ،1975 عام يف الغربية الصحراء املغرب مض وبعد        
 زالت وما.1الغربية الصحراء بنزاع يتعلق فيما وضوحا أكثر يبدو املنطقة داخل عسكري نزاع نشوب احتمال فإن

 العريب، حيث أن الصراعات غربامل يف حمتملة عسكرية مواجهة ألي الرئيسي املصدر هي الغربية الصحراء مسألة
 حرب شكل يف املستقبل يف اندالعها احتمال أن ويبدو االستقالل، بعد ما فرتة على تقتصر عموما العسكرية

 عام يف واجلزائر املغرب بني العالقات ختفيف حدة التوتر يف إىل العريب املغرب الحاد إنشاء وأدى. جدا بعيد صرحية
 املغربية باملطالبات آخر، مغاريب بلد أي أو اجلزائر، جانب من اعرتاف أي يعين ال هذا فإن ذلك، ومع ؛1989

 1988 عام يف واجلزائر الرباط بني للعالقات النسيب باالحرتا على كبري لحسن يطرأ ومل. الغربية الصحراء بشأن
 يف الصراع لحويل هو فعله بل إن كل ما ،1991 عام يف واملغرب البوليساريو جبهة بني النار إطالق ووقف

 . سياسية تسوية عن البحث مت حيث السياسي القطاع حنو أكثر الغربية الصحراء
 خمتلفة، مناسبات يف املغربية اجلزائرية العالقات على الغربية قضية الصحراء يف التوترات هذه أثرت وقد         
 احمللية للحالة استجابة كانت زود هباتاألسلحة و ال حيازة عمليات فإن للجزائر بالنسبة املثال، سبيل فعلى

 من استفزازية خطوة اعترب ما غالبا عليها اجلزائر استحواذ فإن ذلك، ومع اإلرهاب، مكافحة على وتصميما
 سبيل فعلىاملنطقة. يف األمن تأثري بشأن املغرب يف والشكاوى الشكوك إثارة عن أبدا تتوقف ومل الرباط جانب

 تكتيكية قنابل وكذا قاذفات 24-سو طراز من طائرة 22 لشراء روسيا مع اجلزائرية حةاألسل املثال أحدثت صفقة
 ديسمرب يف الصوت سرعة دون ألباتروس L-39 طراز من طائرة 17 لشراء التشيكية اجلمهورية ومع 2001 يف

 العنف افحةمبك يتعلق فيما تربيرها الصعب من هارتباكا كبريا واضحا لدى املغرب واعترب أن العام نفس من
 . نفسها اجلزائر يف اإلسالمي السياسي

 أمنية آثار عليه ترتتب األرجح على سيظل املطاف، هناية يف حله يتم عندما حىت الغربية، الصحراء نزاع إن       
 يةالغرب الصحراء يف النزاع هناية وتثري. واجلزائر املغرب من كل يف احمللي والعسكري السياسي للوضع بالنسبة حرجة

 اجلزائرية والقوات املستقبل يف الغربية الصحراء يف املتمركزة املغربية الوحدات نشر بإعادة يتعلق فيما تساؤالت

                                                           
1 Michel Roussel, "Les conflits interessant la Mediterranee occidental," Cahiers du CEDSI, No. 12 
(1992), PP. 53-57 



325 
 

 نطاق على القوات هذه تسريح مسألة تكون أن وجيب ،احلدود حلماية املغرب مع اجلنوبية احلدود على املتمركزة
 .البلدين هذين يف للقلق مدعاة واسع

 يف متقطع بشكل يتورطان واسبانيا املغرب كان الغربية، الصحراء حول االقليمية النزاعات ىلإ افةوباالض       
 يف اجلزيرتني صمت على السكوت مت املغريب، اجلانب من ،حدة أقل كانت وإن ومليلة، سبتة حول املواجهات

 على اتفقا قد ومدريد الرباط أن من مالرغ وعلى. الغربية الصحراء جتاه احملايد إسبانيا موقف ضد األحيان من كثري
 األوروبية املنظمات ملؤمتر إشبيلية يف إسبانيا استضافة فإن املسألة، هذه حول بينهما تصعيد بأي السماح عدم

 دفع مما سلبا تأثرت قدو  البلدين، بني العالقات تدهور يف سامهت 2001 أكتوبر يف البوليساريو بهةجل املؤيدة
 االتفاقيات من عدد تعليق أدى كما ،الشهر ذلك من الحق وقت يف مدريد لدى سفريها استدعاء إىل الرباط

 البلدين. بني
 املتنوع للتأثري نتيجة حيدث قد به التهديد فإن العريب، املغرب يف اخلطر هو اإلقليمي االستقرار كان وإذا        

 من بدال بلد، كل يف والسياسة االقتصاد على العسكري اإلنفاق يف املستمرة الزيادات على يرتتب أن ميكن الذي
 هتديد،لتبين أي هناك كان إذا. بعضها على تنطوي اليت املباشرة العسكرية املواجهة شديدة حلالة نتيجة تكون أن

 تكلفة تأثري عن ينجم أن املرجح من فإنه القطاعات، معظم يف األمننة خطاب على تسيطر اليت االقتصادية احلجة
 . اجلنوبية االقتصادات على دفاعال اإلنفاق

 املغرب العريب بلدان تواجه حيث متنوعة، بطرق املتوسط األبيض البحر غرب يف األمين السؤال يتجلى       
 عدم عن فضال   ،( الزراعي القطاع يف خاصة) األورويب لاللحاد احلمائية املواقف بسبب جزئيا   اقتصادية مشاكل

 ،أخرى ناحية ومن. سياسيا   لحدث اليت التغريات عن النامجة والشكوك الداخلي لسياسيوا االجتماعي االستقرار
 فيما خاصة املنطقة، يف األمن ملسألة اجتماعية/  اجتماعية صبغة القانونية وغري القانونية بأشكاهلا اهلجرة تضيف
 التصاعد باحتماالت حمملة الةاحل تبدو. لذلك نتيجة األوروبية الدول يف الناشئة اجملتمعية باملشاكل يتعلق

 تدرجيي بشكل املنطقة يف االستقرار يف سبيل لحقيق اجلانبني بني التعاون إىل احلاجة تزايدت هناو  التفجريي،
     .عام بشكل املتوسط األبيض البحر غرب يف لألمن حامسة لتصبح

 بدأت منطقة أنه على اإليه ينظر أن ميكن املتوسط األبيض البحر غرب أن منطقة ال بد هنا من التذكري        
 يتعلق فيما خاصة - فيها دور ا تلعب اليت األمن ديناميكيات حيث من األمنية للمركبات مميزة مسات تطوير يف

 األعمال جدول ضوء يف وخاصة أوروبا، غرب وجنوب املغرب العريب بني القائمة( والسلبية اإلجيابية) التفاعالت
 تتمثلو  ،األورويب االلحاد داخل لحدث اليت والتطورات اخلليج حرب أعقاب يف الباردة، احلرب هناية عن نشأ الذي
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 يف التحقيق تستدعي املتوسط األبيض البحر غرب يف القائم والرتابط األمنية التفاعالت أن يف الفرضية األساسية
 إىل ينتميان فرعيني ركبنيكم روباأو  غرب وجنوب فريقياإ مشال يضم ،أمين كوهنا مركب حيث من املنطقة هذه

. أعلى مستوى على أمينركب كم األورويب وااللحاد ،األمن من عال مستوى على التوايل على األوسط الشرق
 األورويب االلحاد بني وصل كحلقة يعمل أن ميكن املتوسط األبيض البحر غرب أن هو نازعم فإن وبالتايل،
     .*لالتصال أمين مركب بأنه مث هناك من يصفه ومن ،أساسيتني كمجموعتني األوسط والشرق

 مث مرتابطة، مشرتكة كمسألة أمنها إدراك على الدول قدرة هي األمين املركب لتحديد األساسية إن السمة        
 يدلتحد كمعايري اجلغرايف القرب إىل باإلضافة أخرى، وجيوسياسية وتارخيية ثقافية جبذور مقرتن أمين تصور تقدمي

 حيث أمين، كمركب املتوسط األبيض البحر غرب لتحديد كبري حد إىل كافية املعايري هذه تبدو ،األمنية املركبات
 كيلومرتا عشر أربعة أن والواقع ،اجلغرايف القرب خالل من جلي بشكل ويتضح األمين الرتابط تعزيز يتم ما عادة
 لربط للمشروع اللوجستية اخلدمات مناقشة جتري تزال بل وال إلسبانيا، اجلنوبية السواحل عن املغرب تفصل فقط

 / بني السياسية واجلغرافية التارخيية الروابط بسهولة يعرتف أن للمرء ميكن أيضا،. 1نفق خالل من املنطقتني
 يةالثقاف هبويتها ثقافيا   متحدة املغرب العريب حيث أن.أوروبا غرب جنوب وبلدان إفريقيا مشال داخل يف وكذلك
 . 2الفردية لدوهلا السياسية واألهداف املشرتكة االستعمارية بتجربتها سياسيا   الصلة ذات وكذلك املشرتكة واللغوية

 الروابط، هذه يف يتجسد إقليمية، كمجموعة "املقعد" األداء من الرغم على إلحاد املغرب العريب، إنشاء أن ويبدو
 االلحاد يف عضويتها إىل باإلضافة املتوسط األبيض البحر حوض إىل تنتمي اليت أوروبا غرب جنوب دول إن

 .والثقافية السياسية روابطها كبري حد إىل تدعم األورويب
 السياسية واجلغرافية التارخيية للتفاعالت رمزين االستعماري اإلرث إىل باإلضافة االستعمار يعترب كل من        

 أو الصداقة حيث من سواء اخلاصة، أما العالقات. أوروبا غرب جنوب ودول منطقة املغرب العريب تربط اليت

                                                           
1
 Muthiah Alagappa,"Regionalism and Conflict Management:A Framework for Analysis”, 

Review of International Studies, 21, No.03,1995, P. 363. 
األمنية باعتبارها كيانات مستقلة  للمركباتأوال  ، يزيل الغموض الطبيعة املثالية غالبا   ،بثالث مزاياغرب البحر األبيض املتوسط يف  من االتصايلاأل ركبم * يتميز

         املركباتقة الداخلية ألعضائها من التفاعالت اخلارجية والتأثريات. ثانيا  ، إنه يؤكد على الطبيعة العالئقية القائمة بني ذات تفاعالت أكثر تتعلق بالديناميكيات املغل
با وبلدان مشال الفرعية اليت تنتمي إىل خمتلف الرتب )على مستوى أعلى ومستوى أدىن( ، وبالتايل تلبية للعالقات األمنية بني بلدان جنوب غرب أورو  و املركبات

أمنيني متعارضني  مركبنيأمين يربط بني  كمركبأفريقيا. ثالث ا ، يصطلح مصطلح االرتباط على اجلانب 'غري الشرعي' الذي جيسده غرب البحر األبيض املتوسط 
 األم القائمة بالفعل يف أوروبا والشرق األوسط. املركباتينتميان إىل 

2
 Joff .G, "The Western Arab World: Background Assessment," in : The Middle East and 

Europe: The Search for Stability and Integration, ed. Gerd Nonneman, PP.197-201 ,London: 
Federal Trust, 1993, 2nd., P.197. 
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 ليبيا؛ مع إيطاليا عالقات. وتونس واملغرب اجلزائر مع فرنسا عالقات على غرار اجلانبني، بني موجودة العداوة،
 غرايفوج تارخيي تفاعل يف بالفعل تشارك املنطقة أن حقيقة تؤكد جمتمعة األمور هذه كل. باملغرب اسبانيا عالقة

 االلحاد بسياسات ملتزمة زالت ما اليت املغاربية البلدان يف اخرتاع براءة هي التفاعالت هذه. 1"ناضج" وسياسي
 مع عالقاهتا تعترب ألهنا وجزئيا) اآلن حىت إليها التوصل مت اليت لآلمال املخيبة اإلجنازات من الرغم على األورويب،

 (. االقتصادية يةالناح من مكافأة أكثر األورويب االلحاد
 االختالفات تؤدي أن ميكن ذلك، ومع. الثقايف العنصر هو أعاله املذكورة املعايري يف الغريب العنصر       

 واألهم للعامل، خمتلفة رؤية تليب الثقافة أن خاصة للرتابط، الداخلي اللهب تأجيج إىل أمين، مركب داخل الثقافية،
 التعاوين األمن وتطوير لوجود ضمانة ليست الثقايف التشابه أوجه ،واألمن للتهديد خمتلف إدراك وجود ذلك، من

 يف النظر إىل بالنسبة ثانوية كانت الثقافية االختالفات أن من الرغم على الواقع، يف. أمين أي مركب داخل
 املتوسط لبحرا غرب جعل درجة إىل تدفعها أن دون إليها، اإلشارة املهم من يبدو عام، بشكل األمنية اجملمعات

 .2 حضاري ا "خط ا" يظهر
 على العثور ميكن ، وأمين املتوسط كمركب األبيض البحر غريب مبناقشة الصلة وثيقة الصعوبات هذه تبقى      
 فيما واجلزائر فرنسا بني ومليلية، سبتة على وإسبانيا املغرب بني القائمة األمنية العقد يف األوىل الصعوبة على أمثلة
 مع الداخلية التفاعالت من األمثلة هذه. فرنسا يف اجلزائريني واملهاجرين التارخيية االستعمارية بعالقاهتما يتعلق

 االنصهار طبيعة مبعىن الثانية، الصعوبة جتسد العريب واملغرب أوروبا غرب جنوب بني( اجلغرايف خصوص ا) التقارب
 األبيض البحر لغريب خاصة أمهية على الثالثة الصعوبة تنطويو . أوروبا غرب وجنوب الكبري املغرب بني للحدود

                                                           
1 Roberto Aliboni, "Collective Political Co-operation in the Mediterranean," in: Security 
Challenges in the Mediterranean Region, ed. R. Aliboni, G. Joff  and T. Niblock,London: Cass, 
1996, P.55. 

 اري بوزانحيث أن ب(.بذاهتا واضحة تكون عندما) لحديدها أو األمنية املركبات على العثور السهل من بأن االنطباع أعاله املذكورة املعايري تعطي أن ينبغي ال  2
Buzan حنو داخليا تسليطها يتم األمنية خماوفها أن مبعىن ، املعنية الدول بضعف أحدها ويتعلق مركب األمن،  على العثور الصعب من ملاذا رئيسيني سببني يعطي 

 اليت العظمى القوى من واسعة ملشاركة نتيجة وهذا ، كببالرتا  اآلخر السبب ويرتبط. حملي مركب لتوليد يكفي مبا قوية ليست األمنية تفاعالهتا وأن ، الداخلي األمن
 بني األمين الرتابط نقاط وجود( 1) ب  الصعوبات هذه وتتعلق. بوضوح املنشأة املركبات حدود لحديد يف صعوبات أيضا هناك. اإلقليمي األمن ديناميكية قمع إىل متيل

 االعتماد من ، املادي القرب حالة يف ، وجود( 3) و ، املعقدة للحدود' االنصهار' طبيعة( 2) ، احدو  مركب حيث من فيها للتفكري أرضية فيها يوجد اليت الدول
 للمزيد أنظر يف :. مستوى واألعلى األدىن األمنية املركبات بني املتوازن غري املتبادل

-Buzan, People,States and Fear An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold 
War Era , Harvester Wheatsheaf , 1991, PP.197-198. 
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 جنوب بلدان ومها الرتب، خمتلف من متجاورين فرعيني مركبني تضم املنطقة هذه يف التفاعالت املتوسط، حيث أن
 . التوايل على أدىن ومستوى أعلى مستوى على فرعية كمجموعة العريب واملغرب أوروبا غرب

 مقارنة األمنية نقاطه ضعف بسبب معقدة، غري أمنية كمنطقة مضض على الكبري باملغر  قبول مت لقد       
 خاصة مميزة أمنية ديناميكيات لديه العريب املغرب حيث أن األوسط، الشرق يف األخرى األمنية الفرعية باملركبات

 مع الصراعات يف ليبيا تدخل أو الغربية، الصحراء يف األمن مسألة املثال، سبيل على يذكر، أن للمرء ميكن. به
حالة الالاستقرار اليت عرفتها اجلزائر خالل فرتة  أثارت كما بأسرها، املنطقة على وتداعياهتا والنيجر تشاد

شكل يف املاضي قلقا ميكن أن  آخر مثال ومثة وتونس، املغرب إىل العنف انتشار إمكانية بشأن خماوف التسعينات
 من املخاوف بعض ذلك وأثار. املنطقة يف والغربية األوروبية املبادرات ليبيا من استبعاد وهو أمنية عقدة إىل يتحول

 إزالة مع يف التالشي بدأت املخاوف هذه أن رغم السابق يف عهد القذايف، النظام تطرف على االستبعاد هذا تأثري
 املؤمتر يف كمراقب ليبيا ودعوة اسكتلندا، لوكريب، أزمة يف يشتبه اللذين املواطنني تسليم بعد ليبيا على العقوبات

 .1999 ريلفأ 16-15 يف أملانيا، شتوتغارت، يف الثالث متوسطي-األورو
ات ضطرابإلا من أوروبا غرب جنوب دول بعد هناك ،طاملتوس األبيض البحر غرب من اآلخر اجلانب على       

 ومشاكل ،منطقة املغرب العريب يف مياإلسال التصاعد من واخلوف والتصور أوروبا، وشرق وسط دول احلاصلة يف
 ما مع للتحالف أوروبا غرب جنوب لدول الطريق دفع يف تسهم كلها اجلنوب، من بيالقر  واجلغرافيا اهلجرة
 تنمو إفريقيا مشال يف املشاكل كانت إذا خاصة ،1التهديد بني التوازن Stephen S. Walt والت. م ستيفن يسميه
 تلك من الوطن إىل أقرب تكون اليت للتهديدات استجابة أكثر الدول تكون فوضوي،ال الدويل النظام يف. وهتدد

 قوة كانت إذا األقوى، األخرى الدول مع التحالف طريق عن تتوازن أن وميكن ،2أبعد مناطق من تنبثق اليت

                                                           
إىل أن الدول متحالفة مع التهديدات من خالل زيادة جهودها الداخلية من أجل احلد من  Stephen S. Walt "ستيفن والت"خيلص  "أصول التحالفات"يف   1

جلغرايف. يف الواقع ، تعتمد درجة التهديد الذي قد تولده دولة أو عدد من الدول على قوهتا اإلمجالية ضعفها. وجد أن التحالف أكثر احتماال عندما يقرتن مع القرب ا
أوروبا يف الوقت احلاضر. ومع ذلك ، وقرهبا اجلغرايف ، وقدرهتا اهلجومية ، ونواياها العدوانية. بطبيعة احلال ، هذه التهديدات ضئيلة للغاية بالنسبة لبلدان جنوب غرب 

 . للمزيد أنظر يف :ع األخذ يف االعتبار االعتداءات العسكرية من مشال إفريقيا ، تظل التهديدات األخرى حمسوسة ، خاصة فيما يتعلق بتصاعد العنف واهلجرة، وم
. Stephen S. Walt, The Origins of Alliances, Ithaca & London: Cornell University Press, 1987,P. 265. 

 : عن هذا املنطق بشكل دقيق من طرف مت التعبري  2
John J. Mearsheimer's "Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War" in The 
Perils of Anarchy, Contemporary Realism and International Security, An international 
Security Reader, eds. Michael E. Brown, Sean M. Lynn-Jones & Steven E. Miller, Massachusetts: The 
MIT Press, 1995,PP. 87-129  
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 امب اهتماما أكثر أوروبا غرب جنوب دول ستكون ،1التفكري من النمط هذا ضمن أكثر -قوى أو - أضعف
 .املثال سبيل على الشرقية، أوروبا دول من اهلجرة موجات حول هي مما جنوهبا يف حيدث

 حنو اجتاهات هناك السياسي، املستوى على سيما ال األورويب، لاللحاد املستمر االندماج من الرغم على     
 ال اليت األمنية األولويات بعض هناك األمر، واقع يف. الوطنية واألمنية اخلارجية األوروبية السياسات( تأميم) إعادة
 اخلارجي لألمن املشرتكة األوروبية السياسة تغري ال حيث ،القومية الدولة يفاألكثر حيوية  اجملاالت هي تزال

(CFSP )  إىل تنظر األورويب االلحاد يف األعضاء الدول تزال الو  الصدد، هذا يف تقريبا   شيئا CFSP "واحد كخيار 
مبنطقة املغرب  يتعلق فيما. 2"للظروف وفقا   جانبا   تركها أو استخدامها جيب اليت األخرى، اخليارات بني من

 حيث من كبري حد إىل وليس والشمالية، اجلنوبية النظر وجهات بني منقسم األورويب االلحاد فإن ،العريب
 . 3لحقيقها وسائل حيث منو  لحقيقها جيب اليت األهداف
. الكثافة زيادة هو األمنية اتركبللم التفاعلي السياق يف األساسية العناصر أحد فإن قبل، من ذكرنا كما        
 التفاعل يف املعنية األطراف تتخذها اليت اإلجراءات على( النزاع أو التعاون) قيمته تتوقف حمايد مفهوم هي الكثافة
 مجيع يف وتعاون متزايد سياسي فاعلبت مصحوبة املرتفعة الكثافة تكون أن األمن على احلفاظ ويتطلب ،والرتابط

 التفكيك وكذلك التفاعل وتوطيد استمرار يتطلب فإنه إجيابيا، الكثافة تأثري يكون لكي أي،. األمن قطاعات
 األبيض البحر غرب يف الكثافة حول خاص بشكل االهتمام يثري وما توازنا، أكثر عالقة إىلاملفضي  للرتابط البناء

 ومركب أوروبا غرب جنوب يف مستوى أعلى أمين فرعي مركب بني متوازن غري ترابط على يينطو  أنه هو املتوسط
 للكثافة كمنتج للرتابط املتوازنة غري الطبيعة إن حيث ،منطقة املغرب العريب يف املستوى منخفض أمين فرعي

 عالية الفرعية املركبات ربتعت وهنا األمن، قطاعات مجيع يف وخمتلفة متساوية غري كيانات على تنطوي ألهنا واضحة

                                                           
1 Walt, "Alliance Formation and the Balance of World Power," in: The Perils of Anarch, The 
Perils of Anarchy, Contemporary Realism and International Security, An international 
Security Reader, eds. Michael E. Brown, Sean M. Lynn-Jones & Steven E. Miller, Massachusetts: The 
MIT Press, 1995 ,P.214. 
2 Jacques Santers, cited in John Peterson, "Introduction: The European Union as Global Actor," 
in A Common Foreign Policy for Europe? Competing Visions of the CFSP, ed. John Peterson and Hele 
Sjursen, London and New York: Routledge, 1998,PP.3-17. 

 ، أنظر يف :متوسطية-والشراكة األورو ملنطقة املغرب العريبلالختالفات بني وجهات النظر اجلنوبية والشمالية  تفصيلأكثر  لتحليل  3
Richard Gillespie,  "Northern European Perceptions of the Barcelona Process," Revista CIDOB 
d'Afers Internacionals,No. 37/1997, "Estabilidad y conflictos en el mediterraneo" ,consultation 
date:16/04/2018,available in: http://www.cidob.es/Castellano/Publicaciones/Afers/gillespie.html 

http://www.cidob.es/Castellano/Publicaciones/Afers/gillespie.html
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 املستوى ذات الفرعية املركبات تعترب فيما والعسكري، السياسي واالستقرار االقتصاد حيث من قوية املستوى
/  واجتماعي ا الداخلي، السياسي االستقرار عدم خالل من سياسيا متثلها اليت التهديدات حيث من "سلبية" األدىن

 ألن مرئيا   الكثافة تأثري يصبح جغرايف، قرب مع ذلك، من واألهم. واهلجرة والفقر يفالدميوغرا منوها عرب اجتماعي ا
 موجات يف اآلن واضح وهذا. تسخريه يصعب وبالتايل سهال ، أمرا   يصبح احلدود عرب والتهديدات املشاكل انتشار

 .املتوسط غرب جانيب كال من للحكومات خيلقوهنا اليت والصعوبات السياسيني والالجئني الشرعيني غري املهاجرين
 مشال األطلسي حلف يلعبه الذي الدور مع جنب إىل جنبا   املرتاكمة والضمانات األسلحة يف التحكم إن       
 اهلجوم يذكر ما وكثريا. العسكري القطاع يف رئيسية أمنية نقاطا   يشكالن الصدد هذا يف الغربية أوروبا والحاد

 عن النامجة املستقبلية التهديدات على كمثال اإليطالية المبيدوسا جزيرة ىعل 1986 لعام اللييب الصاروخي
 القطاع يف التحديد وجه على يظهر قد اجلنوبية أوروبا تضامن أن Aliboni يؤكد أليبوين.1التقليدية األسلحة انتشار

 التقليدية، ألسلحةا انتشار لقضية حساسية أكثر األوروبية العسكرية املؤسسات أصبحت الواقع، يف ،العسكري
 اخلارجية الشؤون وزير قبل من1991أكتوبر يف املتوسط األبيض البحر غرب يف للتعاون اقرتاح أول تقدمي مت وهنا

 الفرعية اجملموعة من االلحاد وزراء طلب لذلك، ونتيجة ،العاصمة اجلزائر يف 5+  5 اجتماع بعد الربتغايل
 . املغاربية البلدان مع االتصال تطوير مسألة يف التحقيق يف البدء املتوسطية

 واالقتصادي السياسي التماسك نقص هو املتوسط مبفهوم احمليط االرتباك يف تسهم اليت العوامل أهم من     
 يف املتوسط البحر يف اإلقليمية األمن ترتيبات تطوير يف الصعوبات كما تكمن املنطقة، يف والثقايف واالجتماعي

 يعود املتوسط األبيض للبحر األمنية للبيئة األبعاد املتعدد الطابع إن حيث والنطاق، التعريف مشكالت من جزء
 الدولية واملنظمات الفردية الدول جانب من املتوسط األبيض البحر نطقةمب املتزايد االهتمام إىل منه كبري جزء يف

 برلني، جدار اهنيار منذ األقاليم بني التعاونية داتالتعه من العديد شهدت لقد الواقع، يف. احلكومية غري واهليئات
 البحر حوض ومبادرات األوسط، الشرق يف السالم وعملية األورويب، االلحاد يف برشلونة عملية تشمل وهي

 بني املشرتك األجل طويل اهلدف إن حيث مشال األطلسي، وحلف أوروبا، يف والتعاون األمن ومنظمة ،املتوسط
 .املتوسط البحر منطقة يف للطرفني واملكافئة السلمية للعالقات مناخ خلق هو تعاونال شركات مجيع

الدول املشكلة  أمن فإن الباردة، احلرب هناية بعد اإلسرتاتيجية البيئة يف اإلجيابية التطورات من الرغم على       
 متعددة تعد اليت العسكرية وغري العسكرية املخاطر من واسعة جملموعة عرضة يزال ال حللف مشال االطلسي

                                                           
1 Ghassane Salam, "Torn between the Atlantic and the Mediterranean: Europe and the Middle 
East in the Post-Cold War Era," in: The Middle East and Europe, fn.,P. 3. 
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 األطلسية األوروبية املنطقة يف االستقرار وعدم اليقني، عدم املخاطر هذه وتشمل. هبا التنبؤ ويصعب االجتاهات
 يف الدول بعض تواجه. 1بسرعة تتطور أن ميكن واليت احللف، حميط يف إقليمية أزمات حدوث وإمكانية وحوهلا
 العرقية التنافسات كذا تنامي خطرية،و وسياسية واجتماعية اقتصادية صعوبات اوحوهل األطلسية األوروبية املنطقة

 حقوق استخدام وإساءة اإلصالح يف الفاشلة أو الكافية غري اجلهود تؤدي قد اإلقليمية، والنزاعات والدينية،
 على تؤثر اليت ماتاألز  إىل الناتج التوتر يؤدي وقد. إقليمي وحىت حملي استقرار عدم إىل الدول وحل اإلنسان

 و امكانية اندالع نزاعات مسلحة. إنسانية ومعاناة األطلسي - األورويب االستقرار
 احللف وحكومات دول رؤساء عليه وافق الذي حللف مشال األطلسي، اجلديد االسرتاتيجي املفهوم يعكس      

 السياسية العوامل بأمهية عرتفي والذي لألمن، واسع بنهج احللف التزام ،1999 ريلأف يف واشنطن قمة يف
 الواسع النهج هذا ويشكل ،عنه غىن ال الذي الدفاعي البعد إىل باإلضافة والبيئية واالجتماعية واالقتصادية

 التعاون لتطوير جهوده من يزيد حني يف ،بفعالية األساسية األمنية مهامه إلجناز التحالف عليه يقوم الذي األساس
 يف اجلماعي اهلدف يتمثل. املتحدة األمم مع وكذلك األخرى األطلسية واألوروبية وروبيةاأل املنظمات مع الفعال

 املنظمات هذه ومسامهة ،األطلسية األوروبية املنطقة واستقرار أمن يف احللف مسامهة تكون أوروبية أمنية بنية بناء
 إدارة يف أو األطلسية األوروبية لدولا بني العالقات تعميق يف سواء البعض، بعضها ويعزز مكملة األخرى الدولية

 .األزمات
 األطلسي، عرب الرابط على احلفاظ: أساسية مهام ست حول هذه األمن بنية يف احللف مسامهة تتمحور          

 اهلوية تطوير مهمتها؛ من الكاملة اجملموعة ولحقيق والدفاع للردع الكافية الفعالة العسكرية القدرات على احلفاظ
 على انفتاحها استمرار بنجاح؛ األزمات إدارة على الشاملة القدرة داخل التحالف؛ يف والدفاع لألمن بيةاألورو 

 أمهية ذات األخرية املهمة هذهاألخرى. الدول مع والتعاون واحلوار الشراكة إىل السعي ومواصلة اجلدد؛ األعضاء
 لهمن منظور الدول املشكلة  – إجيابية قوة تحالفال يعد والتعاون، واحلوار للشراكة احلثيث سعيه خالل من خاصة

 يسعى واالنفتاح، التوعية خالل منف. األطلسية األوروبية املنطقة أحناء مجيع يف واالستقرار األمن تعزيز يف -
 ةاحلقيقي الشراكة وتعزيز والتقدم، الرخاء يف املسامهةو  الدميقراطية، وتعزيز ودعم السالم على احلفاظ إىل التحالف

 اجلميع، أمن تعزيز إىل يهدف هذا أن على التأكيد مبكان األمهية من. بينها وفيما األطلسية األوروبية الدول مع
 .والصراع االستقرار عدم إىل تؤدي قد اليت واخلالفات االنقسامات على التغلب يف ويساعد أحدا، يستثين وال

                                                           
1
 Alberto Bin ,” The Security Dialogue Towards the Mediterranean” ,Revista CIDOB d'Afers 

Internacionals,No. 49, NUEVOS RETOS PARA LA SEGURIDAD EUROPEA ,mayo 2000,P.79. 
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 انعكاس هو للشراكة املركزي الدور وهذا أساسية أمنية مهمة الشراكة االسرتاتيجي املفهوم جعل الواقع، يف         
 مع متاشيا مشال األطلسي حلف تصرف لقد تعاونية، وهنا مقاربات املعقدة األمنية البيئة تتطلب ينأمتطور،  لواقع
 لشراكةا برنامج ،( EAPC) األطلسي األورويب الشراكة ويعترب كل من جملس. الباردة احلرب هناية منذ املنطق هذا
 وأوكرانيا حلف مشال األطلسي وجلنة روسيا، مع( PJC) الدائم املشرتك واجمللس ،( PfP) السالم أجل من

(NUC )، ،والدول احللفاء قبل من الستخدامها اآلن املتاحة األدوات بني من املتوسطي احلوار وبالطبع 
 . 1الشريكة

 والتقدم الباردة احلرب هناية وفرت لقد. املتوسطية األمنية البيئة يف جوهري لحول حدث األخرية، السنوات يف     
 يف اجلديدة العالقات لتعزيز ميمونة بيئة األوسط الشرق يف السالم عملية يف - متساو   وغري بطيئ ا كان وإن -

 أمنية منطقة أنه على إليه يُنظر النهاية يف املتوسط البحر أصبح لذلك، ونتيجة ،املتوسط األبيض البحر منطقة
 حلف ينظر واليوم،. أيديولوجية أو فكرية حواجز وجود دون معه التعامل يتم حبيث اخلاصة، أهليته أساس على

 غري إمكانات ومع احملددة، ولحدياهتا دينامياهتا ذات كمنطقة املتوسط األبيض البحر منطقة إىل مشال االطلسي
 توجيه إعادة جوانب أهم أحد كان الصدد، هذا يفو  ،منيةاأل املسائل يف والتعاون للحوار كبري حد إىل مستغلة
 إلنشاء 1994 ديسمرب يف التحالف خارجية وزراء اختذه الذي القرار هو الباردة احلرب بعد األمن بيئة يف احللف
 .املتوسط األبيض البحر منطقة
 واألردن وإسرائيل صرعلى غرار م فيه أعضاء غري متوسطية بلدان ستة مع للحلف املتوسطي احلوار إن     

 النهج من جزء هو بل معني، هتديد أو حدث أي على فعل رد ليس ينظر إليه على أنه وتونس واملغرب وموريتانيا
 مرتبط كلها أوروبا يف األمن أن إدراك من تنبع إهنا حيث حلف مشال االطلسي، جتاه لألمن الشامل التعاوين
 من التحالف سياسة يف مهم عنصر هو النحو، هذا وعلى املتوسط، األبيض البحر منطقة يف واالستقرار باألمن
 األبعاد من كل تعزيز احللف وحكومات دول رؤساء قرر ،1999 أبريل يف واشنطن قمة يفو والتعاون. التوعية

حلف مشال  دول ممثلي بني السياسية املناقشات وترية زيادة التحسينات وتشمل للحوار، والعملية السياسية
 املؤمترات ذلك يف مبا السفراء، الجتماعات إضافية فرص توفري إىل باإلضافة املتوسطي، احلوار ودول االطلسي

                                                           
يحتفظ هذا احلوار بأن لديه إمكانات هائلة لتشكيل مع ذلك ، س "  Alberto Bin بان فإنبالنسبة للحوار املتوسطي حللف مشال األطلسي حسب ألربت   1

مشاركة بعض شركاء احلوار املتوسطي  على املدى الطويل. وأود أيضا أن أؤكد أهنا أظهرت بالفعل بعض هذه اإلمكانات ، وليس أقلهاالبيئة األمنية يف البحر املتوسط 
يف تطور البيئة اإلسرتاتيجية  وة كوسوفو يف كوسوفو. أنا أزعم ، عالوة على ذلك ، أن أحد العوامل الرئيسيةواآلن ، ق يف قوة التنفيذ / قوة لحقيق االستقرار يف البوسنة

 " .للمزيد أنظر يف :من هنج حلف مشال األطلسي نفسه إىل املنطقة والدول الفردية يف ذلك سيكون املستقبليف البحر املتوسط 
Alberto Bin , The Security Dialogue Towards the Mediterranean, Op.cit,P.80. 
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 احلوار ودول احللف دول من كل تشجيع مت الصدد، هذا ويف. املتوسطي احلوار حول الدراسية واحللقات
 . 1999 فرباير يف فالنسيا ومؤمتر 1997 نوفمرب يف روما مؤمتر مثل األحداث هذه مثل تنظيم على املتوسطي

 احللف يكون أن جيب ،املتوسط األبيض البحر جنوب الواقعة البلدان مع التعاون تطوير إطار يف وبالتايل،       
 الوسطى أوروبا بلدان يف ينجح أن ميكن ما أخرى، بعبارة. التعاون هذا فيه سيحدث الذي احملدد للسياق حساس ا
 أن حني يف. املتوسط األبيض البحر جنوب حافة طول على - سواء حد على - ورةبالضر  يعمل ال قد والشرقية

 التجانس عدم فإن ،املتوسط األبيض البحر على للتطبيق قابلة تكون قد السالم أجل من الشراكة عناصر بعض
 املتوسطي واراحل مستقبل سيتأثر نفسه، الوقت يف. للمنطقة مناسبة وحمددة منفصلة حلوال يتطلب للمنطقة النسيب
 وعملية األوروبية برشلونة عملية ومها آخرين، إقليميني حمفلني يف بالتطورات كبري حد إىل طلسيمشال األ حللف

 أو جناح إن املنطقة، كما يف األمين التعاون ولحسني االستقرار تعزيز إىل يهدف كالمها ،األوسط الشرق يف السالم
 احللفاء مجيع مصلحة من فإنه وبالتايل،. ككل املنطقة على كبري تأثري له كونسي املختلفتني العمليتني هاتني فشل

 اخلاصة اجلسور بناء جهود تكون أن أريد إذا جيد بشكل تعمل وأن احلياة قيد على العمليتني كال أن يضمنوا أن
 .ناجحة حبلف مشال األطلسي

 وتعزيز االقتصادي، التحرر بني املتوسط بيضاأل البحر يف لألمن "الشامل" األورويب االلحاد هنج يربط     
 التنفيذ يف األورويب االلحاد فشل العملية، الناحية من. االسرتاتيجية واألهداف االجتماعي، والتعاون الدميقراطية،

 القيود من الرغم علىف ،املتوسط البحر يف االستقرار عدم وراء الكامنة األسباب مبهامجة املعلن اللتزامه الكامل
 كاف   بشكل   فشلت قد متوسطية-األورو للشراكة املوجهة االنتقادات فإن األورويب، االلحاد سياسة على املفروضة

 .املتوسط األبيض البحر منطقة يف لألمن األوروبية النهج يف بالتطور االعرتاف يف
 املركزية حول تتمحور أهنا على والسياسية األمنية األهداف إىل ينظر اجلديدة، األورويب االلحاد فلسفة يف     

 ادعاء من هذا يتدفقو  ،املتوسط األبيض البحر عرب واالقتصادية االجتماعية الروابط لتعميق املمنوحة اجلديدة
 كوهنا من أكثر أمنية لحديات يقدم أنه على املتوسط األبيض البحر جنوب إىل ينظرون بأهنم السياسة صانعي
 والضعف واالجتماعية االقتصادية التوترات من أكثر مستمدة لالستقرار ديداتهت وجود مع قاسية، أمنية لحديات

 إىل يُنظرو  ،املتوسط البحر من جمتمعات جانب من وعدواين فطري عداء أي أو للمنطقة العسكرية القوة من
 عام لولحب متوسطية-أورو حرة جتارة منطقة لتأسيس متوسطية-األورو الشراكة يف به التعهد مت الذي االلتزام

 .والسياسية االقتصادية القوة وتشتيت النمو لتوليد كوسيلة 2010
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 املؤسسات بتصدير األمر يتعلق عندما فعالية األورويب االلحاد أدوات أكثر من التوسع سياسة كانت لقد       
 وصلت كادت قد ادااللح توسع عملية أن على اإلمجاع تزايد ومع اجملاورة، الدول إىل واملعايري والقيم األوروبية
 ملموسة لعضوية حافز وجود بدون حىت ذلك،و ومع. اليوم حمدود هو األسلوب وهذا الطبيعية، اجلغرافية حدودها

 قيمه لنشر األطراف واملتعددة الثنائية السياسية األطر من بعدد هذا األخري يتمتع األورويب، االلحاد خارج
 اختالف إىل أوروبا،يستند املهمل يف اخلارجي البعد إن ثحي األوروبية، األراضي نطاق خارج ومؤسساته
 اإلقليمية السياسات يف كبري نفوذ مبمارسة لاللحاد يسمح أن وميكن واهلويات، واألعراف ،احلكم مؤسسات

 اخلاص منوذجه وحىت ومعايريه مبادئه تصدير هنا إىل االلحاد يسعى ،املتوسط جنوب دول مع عالقاته يف .والدولية
 على ويشجع املنطقة يف أوروبية أمناط وتبين األطراف متعدد إطار وهنا حياول دعم اخلارج، يف اإلقليمي كاملللت

 فحسب ومزدهرة مستقرة مؤسسية هبياكل يفتخر ال حىت انه اإلقليمي، املؤسسي اإلطار يف هادفة تغيريات إحداث
 ميكن واحلوكمة الذي للتنظيم ومنوذجها العامل، يف ياإلقليم التكامل على مثال أجنح األورويب املشروع يعترب بل ،

 .املتوسط البحر ملنطقة جذابة حلوال   يوفر أن
 على ، الثنائي واحلوار التعاون من مزيج هو األوروبية اجلوار لسياسة اجلديد من جهة أخرى يشكل اإلطار       

 األورويب االلحاد فيها حيدد واليت مشرتك بشكل عليها املتفق الفردية العمل وخطط القائمة الشراكة اتفاقيات أساس
 فإنه. حمددة إجراءات الختاذ الرئيسية اجملاالت من عدد ا تغطي األولويات من جمموعة اجلوار يف املختارون والشركاء

 امللتزمة الدول تلك ،األورويب االلحاد إىل فردي بشكل عالقاهتا ترقية إمكانية واحدة متوسطية دولة لكل يوفر
 بااللحاد الصلة ذات بالبلدان خاصة عمل خطة على اإلصالحات وتتفاوض واالقتصادية، السياسية القيامب

 مع أوثق تكامل من املتوسط األبيض البحر جنوب دول تستفيد أن جيب. 1مشرتكة أهداف على وتوافق األورويب
 السياسية لإلصالحات الفعال والتنفيذ يمالقيف  املشاركة على يدل ملموس تقدم إحراز مقابل يف األورويب االلحاد

 .املكتسبة األحكام مع التشريعات مواءمة ذلك يف مبا واملؤسسية، واالقتصادية
 منذ خمتلطة السياسة واجنازات متدنية كانت اجلوار يف التحويلية األورويب االلحاد قوة فإن ذلك، ومع        
 يف ضعيف ا املدنية واحلريات بالدميقراطية املتعلق السجل لوظ ،2004 عام يف األوروبية اجلوار سياسة إطالق
 احلكم جمال يف عليه هو مما التنظيمي، والتقريب التجارة السيما االقتصادي، اجملال يف املزيد لحقيق ومت املنطقة

                                                           
1 Moritz Schneider, « Europeanization beyon the EU: The dynamics of  EUROPEANIZATION 
in the Southern OUTHERN Mediterranean partner states », Centre international de formation 
européenne , « L'Europe en Formation », 2010/2 , N. 356 , P.8. 
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 األردنو  املغرب أن حني يف األوروبية، اجلوار سياسة يف التنفيس منطق عواقب أيض ا هناك الدميقراطي، كما ان
 مثل أخرى دوال   فإن والقانونية، السياسية األنظمة إصالح يف التقدم بعض وأحرزوا العمل خطة استخدام استغلوا
 .1اإلنسان وحقوق احلريات و الدمقرطة جمال يف اإلصالحات تنفيذ يف تباطؤ ا تظهر ومصر وسوريا وليبيا اجلزائر
 ألهنا املصداقية منخفضة ارتباطية سياسة أهنا على وروبيةاأل اجلوار سياسة تصنيف ميكن عام، بشكل         

 للمشاركة،كما اهنا تعتمد على عالية سياسية معايري تضع وال اجلوار، سياسة لدول العضوية منظور صراحة تستبعد
 التعلم عملية تعويض ميكن ال اجلدد، كما حىت يشمل جلريان للتوسع اإلصالح حافز تكرار ميكنه ال تنسيق

. كاف حنو على منتظمة وتقييم مراقبة وآلية مرحلية تقارير شكل يف التوسع اسرتاتيجية خالل املهمة تماعياالج
 االجتماعية التنشئة عملية لتطوير مماثلة اتصال أداة إىل األوروبية اجلوار سياسة تفتقر القطرية، التقارير وباستثناء

 من لاللحاد ميكن اليت فعالية األكثر اآللية متثل األورويب االلحاد يف العضوية آفاق أن حني يف ،احلكومات بني
 القيود، بعض تواجه املرشحة غري الدول جتاه اجلوار سياسة فإن املعيارية، اخلارجية سياسته أهداف لحقيق خالهلا

 بعض يف والتكامل والتعاون األورويب لاللحاد الداخلية السوق إىل أكرب وصول جلأللتعاون من  وكذا غياب احلوافز
 . واقتصادية ومؤسسية سياسية إصالحات إجراء مقابل احلقول
 من العقالنية املؤسسات بني جتمع بأهنا أوروبية عملية تصدير خالهلا من يتم اليت اآلليات وصف ميكنو       
 معايري دمتديوكذا  ،االجتماعي والتجريد املعايري نشر خالل من االجتماعية واملؤسسية املشروطية، سياسات خالل
 إىل جانب ،احمليط مع العالقات لتشكيل أداة هو واجملتمع السياسي للنظام األوروبية والنماذج األورويب االلحاد

 بعض مع هياكل أوروبا إىل اجملاورة الدول بني تربط أن جيب األورويب االلحاد ومعايري مؤسسات من االنتشار
 إىل القصري املدى يف الشروط سياسات خالل من التغيريات لحدث قد. االجتماعية والقواعد املشروطة الشروط
 ال واملصاحل للهوية الفعلي التحول خالل من لحدث اليت "ذوراجل عميقة" التغيريات كانت كلما ولكن ،املتوسط

 .الطويل املدى على االجتماعية للتنشئة نتيجة إال توقعها ميكن
 - األوروبية الشراكة عرب املتوسط فالبلدان األبيض البحر جنوب يف املعايري وتعزيز النهج األرويب جناح      

 املنطقة، يف اإلقليمي التكامل لتشجيع املتوقع اهلدف لحقيق ميكن وال املوضوع، عن البعد كل بعيدة املتوسطية
 اآلن ىتح تؤد مل وجهاأل هذه فإن املؤسسي، اإلطار يف التشابه أوجه بعض إىل الوصول ميكن أنه من الرغم وعلى

                                                           
1 Schimmelfennig, F., Scholtz, H, «  EU Democracy Promotion in the European 
Neighbourhood » , National Centre of Competence in Research (NCCR), Challenges to Democracy 
in the 21st Century, Working Paper, No. 9 ,2009: P. 24. 
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 املثال سبيل على البينية، اإلقليمية تنفيذ إىل أو القانونية، أو الدميقراطية اإلصالحات تنفيذ مثل املرجوة النتائج إىل
 بشكل لحاكي البلدان أن يبدو املتوسط، األبيض البحر جنوب بني واجلنوب اجلنوب بني احلرة التجارة اتفاقيات

 يوجد ما، حد إىل منخفضان مها والفاعلية النجاح ولكن األورويب، لحاداال مع للعالقات املؤسسي النمط رمزي
 يف منطقة األحيان من كثري يف واملتضاربة املتنوعة األولويات من العديد فيه األعضاء والدول األورويب االلحاد لدى

 التكامل تعرتض يتال العقبات أخطر من تعاين الغربية، والصحراء األوسط الشرق ومع ،املتوسط األبيض البحر
 عام بشكل إقليمي كيان إلنشاء املتوسط جنوب دول بني املشرتك واالستعداد حل، دون التزال اإلقليمي
 ما. حد إىل منخفضة

 ضعيفة عسكرية وقوة قوية اقتصادية قوة الناعمة، القوة عناصر بني عاملي العبك األورويب االلحاد جيمع        
 اخلاصة التوسع سياسة استخدم وقد اخلارجية، العالقات من واسعة شبكة تطوير على درقا أنه أثبت لقد ما، نوعا

 يف إقليميا   أو دوليا   فاعال   بصفته األورويب االلحاد طبيعة على االستيالء الصعب من. دويل كممثل أمهيته لزيادة به
 القوة" أساس على تقوم خمتلفة آليات خالل من اخلارجية سياسته نشر هحماوالت مع املتوسط األبيض البحر منطقة

 يف األوروبية اجلوار وسياسة برشلونة عملية تنجح مليف حقيقة األمر  .1اهليكلية القوة وعناصر املعيارية "الناعمة
 السياسات إىل العربية البلدان من العديد تنظر حيث مازالت األورويب، لاللحاد املعيارية اخلارجية السياسة إصدار

 األورويب، االلحاد مصاحل متابعة إىل هتدف ما غالبا  كوهنا  ،بكثري من الشك املتوسط البحر منطقة جتاه األوروبية
 األولويات بسبب كافينيغري   السياسي والتحرير الدميقراطية حول تعزيز هذا األخري أن خطاب من الرغم فعلى

 االقتصادي، التحرير يف التقدم من املزيد ققلحو  هيمنةمتبقى  اخلاصة واألمنية االقتصادية الشواغل إال أن ،املتنافسة
 للعملية الرئيسي احملرك كان االقتصادي اجملال أن حقيقة وبالتايل فإن ،القانونية أو السياسية اجملاالت من أكثر
 .قةاملنط يف األوروبية اهليكلية القوة لتعزيز كأداة الغالب يف هتستخدم كانت أوروبا بأن القائل املنطق يدعم

 مفهومي بني ما مكان يف مزدوجة اسرتاتيجية األوروبية احلكومات تتبع األوسط، والشرق املغرب العريب يف       
 قادر غري أنه اآلن حىت األورويب االلحاد أثبت لقد. Idealpolitik السياسة املثالية و Realpolitikالسياسة الواقعية 

 األورويب االلحاد بني العالقات خالل من معيارية كقوة صورته تعزيز إما وهي واحدة، باسرتاتيجية االلتزام على

                                                           
1 Bonvicini, G. , «  The European Neighbourhood Policy and its Linkage with European 
Security », In: Tassinari, Joenniemi, Jakobsen (eds), « Wider Europe. Nordic and Baltic Lessons to 
Post-Enlargement Europe »,  Copenhagen : Danish Institute for International Studies DIIS, P. 21. 
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 اجلغرافيا تطور حيددكما  .1املنطقة يف واالقتصادية السياسية مصاحله متابعة أو املتوسط األبيض البحر ومنطقة
 لاللحاد الناعمة القوة أدوات تكن مل حيث االلحاد، مع التكامل مستوى املتوسط األبيض البحر ملنطقة السياسية
 حيث ال يزال نظامي، دميقراطي تغيري باجتاه والدفع الصراع منطقة يف رئيسيا   العبا   االلحاد جلعل كافية األورويب
 يف االستبدادية، األنظمة لحرير استقرار لحقيق خالل وجه من أفضل على حيكم أمين أعمال جبدول مدفوعا االلحاد
 يف األورويب االلحاد جناح سبب أيض ا هذا يفسر قد وهو ما فيه، مرغوب غري أو جمدي ا الشرط فيه يعترب ال سياق

 أو اآلسيان منطقة يف املثال سبيل على اإلقليمي، التكامل جهود التحسني حيث من األخرى املناطق مع عالقاته
 .املتوسط األبيض البحر جتاه سياستها يف فشلت لكنها اإلفريقي، االلحاد

 إىل الطريق احلكومات بني األفقي التعاون يعزز أن ينبغي متوسطية املطروحة، -األورو الشراكة إطار يف         
 االلحاد سياسة تغريت 1995 عام يف اإلطار هذا إنشاء مت أن حيث ومنذ عمقا ، أكثر واقتصادي سياسي تكامل

 "حجم يناسب الكل" طريقة أثبتتوهنا  ،هافي اليت والعاملية اإلقليمية للمعايري املتوسط كنتيجة البحر جتاه األورويب
 اإلسرائيلي والنزاع الدولية السياسية األوضاع بتغيري يتعلق فيما ناجحة غري كانت أهنا متوسطية-األورو الشراكة يف

 علف رد مبثابة األوروبية اجلوار سياسة اعتبار ميكن وبالتايل،. 2املنطقة بناء على السلبية ثارآلاو  ،املستمر الفلسطيين
 ترتيبات فإن لذلك، ونتيجة. املتوسط األبيض البحر جنوب منطقة مع األطراف متعددة الشراكة فشل على

 االقتصادات تكامل يف اآلمال تبدد سوف األورويب االلحاد مع املستقلة الثنائية االتفاقيات بني والتحاور التواصل
 .3املوحدة األوروبية قالسو  لشراكة واحدة سوق يف املتوسط األبيض البحر جنوب يف

 املناطق مع العالقات على املؤسسي الطابع وإضفاء اإلقليمية النزعة تعزيز الطويل املدى على املهم من        
 ومنتديات والربملانية الوزارية االجتماعات مثل املوازية، اهلياكل تعزيز زيادة على اإللحاد االرويب يتعني كما ،األخرى
 اجلمعية فإن ،املتوسط بالبحر األمر يتعلق ما بقدر ،شفافية أكثر وجعلها احلوار، وأشكال األقاليمي التعاون

 كيف على أمثلة هي ليند آنا مؤسسة أو اإلنسان حلقوق متوسطية-األورو واحمللية،والشبكة األوروبية اإلقليمية

                                                           
1 Youngs, R. , «  Democracy promotion as external governance? », Journal of European Public 
Policy ,2009, 16: 6, P. 912. 
2 Schumacher, T., Del Sarto R. , « From EMP to ENP: What’s at Stake with the European 
Neighbourhood Policy towards the Southern Mediterranean? », European Foreign Aff airs 
Review ,10: 17-38,2005, Kluwer Law International,P. 18. 
3 Joff é, G. , «  European Policy and the Southern Mediterranean », In: Zoubir, Fernلndez, «  
North Africa: politics, region, and the limits of transformation », New York : Routledge, 2008, 
P. 324. 
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 بااللحاد اخلاص التكامل مسار اتباع يف الراغبني الشركاء لتشجيع اسرتاتيجية دعم ميكن كما ،تبدو أن ميكن
. األوروبية باملؤسسات بيهةش االقتصادية أو املدنية أو السياسية مؤسساتلل التأسيس خالل من األورويب

 االلحاد جهة،وتزويد من االقتصادي والنمو االستقرار لتحقيق فرصة البلدان مينح أن شأنه من اإلقليمي التكاملف
 من املعيارية سياساهتا مع العاملي احلكم وممارسة اجملاورة للدول العامة السياسات على اإجياب   للتأثري بفرصة األورويب

 .أخرى جهة
 على المدى المتوسط.مستقبل الهندسة األمنية في المغرب العربي المبحث الثاني:  

 
على املدى يف هذا املبحث سوف حناول قدر اإلمكان اإلقرتاب من مستقبل الدول املغاربية بشكل أدق       

ودوهلا مع  وكيف ستتفاعل املنطقة ومعرفة اإلجتاهات األساسية اليت ستكلها األحداث يف املنطقة، املتوسط،
وهو ما سيكون  اإلجتاهات العامة املوجودة يف صورة استمرار اهليمنة الغربية على إعمال هندستها األمنية اخلاصة،

كذا مستقبل األزمات  وعلى طبيعة األمن يف املنطقة ثانيا،و ة أوال،له انعكاسات وتأثري مباشر على الدول املغاربي
 والتهديدات املطروحة يف املنطقة واليت تشهد هي األخرى تناميا غري مسبوق.

          وانطالقا من التقسيمات اليت وضعها الدكتور وليد عبد احلي يف كتابه "مناهج الدراسات املستقبلية      
امل العريب" ملناهج البحث يف الدراسات املستقبلية واليت تقسم لدى غالبية الباحثني إىل أمناط وتطبيقاهتا يف الع

ورغم صعوبة التصنيف  يندرج لحت كل منها عدد من التقنيات املتقاربة يف بنيتها أو توظيفها يف البحث، عامة،
االجتاه السائد هو يف تقسيمها إىل  أحيانا،فإنا هذه وتداخل بعض جوانب التقنيات بعضها ببعض وتباين تسمياهت

 :1أربعة، وهي
     : واليت يندرج لحتها تقنيات السيناريو، العصف الذهين، والتدرج السبيب، مناهج معيارية أو ارشادية .1

 و التنبؤ الرجعي.
         دوالب املستقبل، ومصفوفة التأثري املتبادل، يندرج لحتها تقنيات دلفي، مناهج كمية أو وصفية: .2

 و املنحىن اجلامع، و شجرة العالئق، و السلسلة الزمنية و اإلسقاط.
 و يندرج لحتها تقنيات احملاكاة و املباراة.نماذج المحاكاة و المباراة:  .3
 تشمل التنبؤ التكنولوجي، و لحليل املضمون. النمذجة: .4

                                                           
 .19، ص,2007، اإلمارات: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، مناهج الدراسات المستقبلية و تطبيقاتها في العالم العربيوليد عبد احلي،   1
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ة، و بالضبط تقنية السيناريو، أين يف حقيقة األمر سوف نعتمد بشكل كبري على املناهج املعيارية أو اإلرشادي     
توضيح ملالمح املسار أو  يعرف هذا االخري على أنه وصف لوضع مستقبلي ممكن أو حمتمل او مرغوب فيه، مع

من الوضع االبتدائي تؤدي إىل هذا الوضع املستقبلي، وذلك انطالقا من الوضع الراهن أو  أناملسارات اليت ميكن 
 املفرتض.

 مر اتباع اخلطوات التالية املوضحة يف اجلدول التايل:طبيق هذه التقنية، يتطلب األو من أجل ت      
 : يبين الخطوات الرئيسية في عملية بناء السيناريوهات09شكل رقم 

 ما هو مطلوب؟ الخطوة
 موضوع الظاهرة . أ تحديد الظاهرة

 أطراف الظاهرة. . ب
 سلوك االطراف ) ب( حمكوم باملوضوع ) أ ( -  التفاعل

 التفاعل حمكوم بسلوك كل من األاطراف و املوضوع اجتاه بعضهم البعض. - 

 موضوع  / العب .1 شبكة التفاعالت
 العب /العب  .2
 موضوع /موضوع  .3

 ) فإن( /بناء فرضيبات وفق قاعدة ثابتة ) إذا(  -  حركية السيناريو
 إذا = الفرضيات. - 
 فإن = التداعيات. - 

 ا حمكوم مبتغريات متوفرة ، أي ما هو قائم.: املسار هنالممكن .1 السيناريوهات
 لحول نسيب. /: دخول متغريات جديدة المحتمل .2
: وضع متغريات نفرتض أهنا ستؤدي إىل تداعيات و نتائج المعياري .3

 مرغوبة.
 : من إعداد الباحث وفق ما توفر من معلومات يف :المصدر

، اإلمارات: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث ي العالم العربيمناهج الدراسات المستقبلية و تطبيقاتها فوليد عبد احلي، 
 .22-19، ص ص. 2007اإلسرتاتيجية، 

ساسية ساسي لدراسة السيناريوهات األأو انطالقا من اجلدول السابق فإنه ميكننا لحديد العناصر التالية كمدخل  
 املستقبلية :

. أما بالنسبة لألطراف منية الغربيةاأللعريب والرتتيبات : يتمحور املوضوع حول دول املغرب ابالنسبة للموضوع -
 فتتمثل يف : 

 أ. الدول املغاربية.
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 طلسي....(. منية )حلف مشال األالفواعل األ / ةالرتيبات األمنية الغربي /ب. الدول الغربية 
اغة الفرضبات : من أجل لحديد شبكة التفاعالت وفق الواردة أنفا يف اجلدول، قمنا بصيشبكة التفاعالت -

 التالية:
 : موضوع /. العب 1

يف منطقة املغرب العريب فإهنا تبقى حمكومة بالتفاعل وفق اهلندسة  الوطنيةإذا ما إستمرت حالة تصدع الدولة 
 ة، و السري وفق نسق اإلدراكات الغربية لطبيعة التهديدات املطروحة.األمنية الغربية املوجود

 العب:  /. العب2
العالقات يف غرب املتوسط واملغرب العريب مبنية على فاعلني، أحدمها يشكل كتلة فاعلة و اآلخر  ةإذا كانت شبك

 فاعل هش، فإن اجتاه العالقات حمكومة مبسار مييزه اهليمنة أكثر من التعاون.
 موضوع:  /. موضوع 3

جعلها موضوعا عن ضغف هيكلي وهو ما  اذا كانت دول املغرب العريب تعاين من هشاشة داخلية ناجتة
     للمبادرات األمنية الغربية فإهنا ستظل تشكل موضوعا هلا عوض لعب دور الفاعل.

 و بناءا عليه تكون السيناريوهات الثالثة املطروحة ملوضوعنا هي:      
 :  و يقوم على دراسة املؤشرات التالية:السيناريو الممكن -

 .تصدع الدولة الوطنية يف املغرب العريب -      
 استمرار مجود الحاد املغرب العريب. -      
 انعكاسات الوضع األمين يف منطقة الساحل الصحراوي على األمن املغاريب و املتوسطي. -      

 و يقوم دراسة املؤشرات التالية: السيناريو المحتمل: -
 األمريكية. –الشراكة املغاربية  -      
 منية القائمة.ساته على اهلندسة األتنافس القوى الكربى و انعكا -      

 و يقوم كذلك على دراسة املؤشرات التالية: السيناريو المعياري: -
 انتقال املغرب العريب من موضوع على فاعل. -      
 توسيع شبكة التفاعالت مع القوى اجلديدة. -      
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 المطلب األول:  السيناريو الممكن:  
 ؤشرات التالية:و يقوم على دراسة امل        

 :في ظل تصاعد اإلقليمية . تصدع الدولة الوطنية في المغرب العربيأوال

لقد انشغل الفكر السياسي منذ العصور القدمية بالبحث يف فكرة الدولة، وبالطبع مل تكن دولة قومية، كما        
أي تلك الدولة  ي القدمي،كانت دولة املدينة يف العصر اإلغريق، و 1648ارست دعائمها معاهدة واستفاليا 

وأهنا حمكومة  وألن السلطة حاجة اجتماعية إلدارة شؤون الناس، احملدودة يف مساحتها وكذا يف عدد سكاهنا،
هنا أكما   منذ ما قبل امليالد وحىت اليوم. الدولةمه د وجودها لتبلور فكرة  بالعوامل اجلغرافية والسكانية واإلقتصادية،

ورمبا تعترب هذه قضية مهمة يف الفكر  ومل تكن غاية يف حد ذاهتا، ة ولحقيق اخلري العام،ظلت وسيلة لنشر الفضيل
أي رفض كل ما له عالقة بالتوحش  مع بداية التفكري يف احلياة املدنية واجملتمع املدين، السياسي واإلجتماعي،

 والعنف داخل حدود الدولة.
شهدت  حيث ة الوطنية جدال متعدد األبعاد والغايات،كما يفرض التساؤل الدائم عن مستقبل الدول        

ىت حالعقود األخرية من القرن املاضي وبدايات هذا القرن تراجعا يف فكر وبنية الدولة يف أكثر من منطقة يف العامل، 
أضحى مصطلح التفكيك أو اإلحتواء والتفتيت يرتافق مع التصورات املعروضة ازاء قدرة املؤسسات احلاكمة على 

 طوير كياناهتا و تأسيس مشروعها التحديثي لضمان استمرارها وثباهتا.ت
على الرغم من أن الدولة املذكورة   ،نإحدى أبرز موروثات القرن العشري تعد حاالت تفكيك الدولة الوطنية       

، ات التفكيكورافق عملي ولة الراسخة ما بعد القرون الوسطى،كانت إحدى املراحل الرئيسية يف بناء وتكوين الد
وقد شهد القرن العشرون العديد من هذه  ،ىإعادة توحيدها بصورة أخر  سواء على صعيد اجملتمعات أو األقاليم،

وأيا كانت  . فقد خضعت منطقة الشرق األوسط يف مطلع القرن العشرين لسيطرة الدولة العثمانية،1احلاالت
أو الدوافع  ى إىل هزميتها يف احلرب العاملية األوىل،فضأسواء لضعفها الذي  أسباب تفكيك تلك اإلمرباطورية،

، فإن إعادة تركيب جغرافيتها املؤدية إىل تراكم رأي املال يف أوربا نتيجة الثورة الصناعية اليت وصفت بروح العصر
 متت وفقا للمصاحل اإلقتصادية للدول املنتصرة.

لعشرين أن بعض الدول وجمتمعاهتا كانت تفتقر إىل وتؤكد األطروحات اليت سادت أحداثها خالل القرن ا        
     إذ ميكن وصف تفاعالهتا اخلارجية جبدلية العالقة بني األنظمة الرأمسالية  التوازن واإلستقرار يف األمداء الطويلة،

                                                           
 .20، ص.2003وث اإلسرتاتيجية، ، أبوظيب: مركز اإلمارات للدراسات و البحالعولمة والتفككإيان كالرك،   1
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         اضي،ونقيضها )جدلية العالقة بني الدولة اإلسالمية العثمانية والنهضة العلمانية األروبية يف مطلع القرن امل
و كذلك العالقة بني متضمنات األنظمة اللبريالية ونظريهتا الشمولية يف هناية العقد املذكور(، وإذا عدت تلك 

فإن الشروط الداخلية الكافية  التفاعالت النامجة عن العالقات اجلدلية شرطا خارجيا ضروريا إلحداث التفكك،
 .1و إثنية يف البلدان املتحولةإلستكمال هذه احلال تتطلب أوضاعا طائفية أ

،  -على غرار ما حدث يف العراق مثال  -سواء من خالل العنف  وتستهدف القوى الساعية إىل التفكيك،     
إىل نقل الصراع القائم بني فلسفة النظامني املتضادين إىل  ،-مع اإللحاد السوفيايت سابقا -أو احلرب الباردة 

فإحياء اهلويات العرقية يعجل بزوال الدولة القومية باجتاه سيادة  لقومي الواحد،تناقضات وصراع داخل النظام ا
رؤى حداثية،  أو ال يدور الصراع بني القوى اإلثنية حول خالفات حضارية، وغالبا، الكيانات اإلثنية املتعددة،

ولة القومية وفكرها يف الربع . كما ساعد على عملية تراجع بنية الد2بقدر ما يكون باجتاه االستئثار بسلطة الدولة
ومبعىن  الضعف املؤسسي للدولة العربية وفقداهنا نفوذها على صعيد السياسة الدولية، األخري من القرن املاضي،

وال سيما بعد تباطؤ وتآكل متضمنات مؤمتر باندونغ، فقد أوجد كل  آخر، عدم التطابق بني الدولة والسلطة،
ادات الرأمسالية وأطرافها املباشرة حنو قوى السوق، وأدى تدويل األسواق وعامليتها ذلك حوافز فاعلة باجتاه االقتص

إىل تراجع دور الدولة القومية أو إعادة توجيه هذا الدور حنو املسامهة يف تراكم رأس املال يف من الناحية اإلقتصادية 
 اإلقتصادات املتقدمة.

تتقدم مسألة الد        وق ف عليها ولةُ  القطرية على   كل املسائل األخرى، ال بل هييف الواقع العريب الراهن  
 مصريها. فالدولة ُ القطرية   متر حيث ال سبيل إل ى استشراف مستقبل مشروع ال  وح  دة العربية من دون أن يعرف

 :االحتماالت من هذه ، ويف مرحلة انتقالية هناياهتا مفتوحة على غري احتمال
 .ود؛ أي نشوء دول مل تكن واهنيار دول كانت موجودةتوسيع حدود وتقليص حد -
 .ترسيم حدود لدويالت طائفية وإثنية أي تقسيم داخل حدود بعض الدولُ  القطرية -
 .تفامهات على أنظمة فدرالية؛ أي دولة   مركبة مع احملافظة على وحدة الكيان القطري -
 .عقد اجتماعي جديد لدولة وحدوية أي دولة عضوية -

                                                           
، ، يف : الدولة الوطنية املعاصرة أزمة اإلندماج و التفكيك، بريوت: مركز دراسات أزمة الدولة القومية المعاصرة.. التفكيك و اإلندماجسامل توفيق النجفي،   1

 .13-12، ص ص. 2008الوحدة العربية، 
، ص 1997، ترمجة: عمر سعيد األيويب، بريوت ك دار الساقي، المجتمعات المنقسمة و كيف تستقر؟ التعدد و تحديات اإلختالف: دانيال برومربغ،   2

 .11-10ص.
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والدمج األقطار العربية وباكستان وإي ران وتركيا وأفغانستان            ،والكيان الصهيوين تشمل اسرتاتيجية التفكيك  
يف هذا احمليط. هذا املشروع وضعه  وتذوب الوطن العريب يف حميط جيوسياسي واسع وتدرج الكيان الصهيوين

وأعلن عنه يف  ،تضم هذه ال دول وش االبن ملنطقةجورج بالرئيس األمريكي األسبق يف إدارة  "احملافظون اجلدد"
على العامل وثرواته لحت عناوين جاذبة، منها: تشجيع  للسيطرة اهلادفكجزء من املشروع  2004م   ارس 

 .املعرفة، توسيع الفرص االقتصادية الدميقراطية واحلكم الصاحل، بناء جمتمع
وإسبانيا وإيطاليا وثيقة    بنهاية مؤمتر شاركت فيه فرنسا وضع رئيس احلكومة الربيطانية كامبل 1907يف       

وهي  ،األوسط مبا فيها بالطبع الوطن العريب وتعرب  عن رؤي ة االستعمار القدمي ملنطقة الشرق ،سرية لحمل امسه
أسس  هتدف إىل استمرار سيطرة احلضارة الغربية على لسايكس العامل. ما يعنينا من بنود هذه الوثيقة البند الذي  

ألي وح دة عربية ممكنة مابني  إقامة دولة ، والساعي إىلبيكو ووعد بلفور - تشكل ح  اج  زا  مانعا    قومية لليهود  
ل م وج ه لسياسة ا هيوال ث ق اف ي ة وال دي ن ي ة  وه   ذه ال وث ي ق ة ب ب ن وده ا ك اف ة السياسية .فريقيقسميه اآلس ي وي واإل

عقدت  وهي اجلزء اخلاص التنفيذي ملعاهدة بطرسربغ اليت ،يب واألمريكي: التقسيم والسيطرةاألورو  االستعمارين
ختطت   تطلعات  ،العثمانية وقسمت فيها اإلمربطورية 1916مارس وروسيا القيصرية يف  بني بريطانيا وفرنسا

جاء بعدها وعد بلفور و  ،االستعمارية ووضعت العرب لحت السيطرة ،فرضت التقسيم بل و العرب إلقامة دولتهم
 .لقيام وحدة عربية ليمنع   أي إمكان 1917

الوطن العريب إىل   (1916بيكو  -عرب اتفاقية سايكس )الربيطاين/الفرنسي  قسم االستعمار الغريبلقد       
 هي حدودما بينها مشكالت حدود؛  وخلف يف مسوغ تارخييا  أو جغرافيا  أو ثقافيا  أو قوميا  إلنشائها،ت ال كيانا

ذت  صفة الدولة الوطنية عد االستقالل،أي ب هلا الحقا ، مناطق نفوذ وليست حدود دول. وهذه الكيانات اليت اخت 
تتمكن الدولة مل  ،طوائف ومذاهب املوزعة إىل من إرادة شعوهبا سعت إىل اكتساب شرعية وجودها واستمرارها

بيكو ووعد  -ان إلجناح خمططات التقسيم منذ سايكس ره فظلت وحدهتا وإجناز وحدهتا  من احتواء تناقضاهتا
 خمطط الشرق األوس ط اجلديد. إىل  بلفور

يف حقيقة األمر ميكن اإلشارة إىل جمموعة من العوامل الداعمة لتصدع الدولة الوطنية يف الوطن العريب عامة       
     ،ني بالنظر إىل احليز اجلغرايف املشرتكوتكاد تكون هذه العوامل مشرتكة بني اجلبهت واملغرب العريب بشكل خاص،

 :1وكذا تأثري املقومات املشرتكة على غرار اللغة والدين والتاريخ، وهنا ميكن اإلشارة إىل 

                                                           
 .63، ص.2015، يونيو 437، العدد: املستقبل العريب، "مخاطر انهيار الدولة الُقطرية على مشروع الوحدة العربية"ساسني عساف،   1
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 . العصبيات:أ
 العصبيات هي اليت    ذهال ع ص ب ي ات ال م ح ل ي ة وال ط ائ ف ي ة وال م ذه ب ي ة وال ع ش ائ ري ة. ه ل  ة ُ ال ق ط ري ة ال  دو ت ت ن ازع     

ا ،ومكونات اجملتمعحكم بطبيعة العالقة بني الدولة   تت تقدم تعريفا  موضوعيا  للدولة ُ  ال بل أكثر من ذلك إهن 
التحول إىل تشكلها لحمل مسب بات إخفاقها يف   جمرد سلطة تلتقي فيها  ،دولة وطنية القطرية اليت منذ   فبقيت  

أجنبية تتمت ع بكامل ال ق درة على استتباعها وتوظيفها والتالعب   دول وشركاتجمموعة مصاحل متقاطعة مع مصاحل
 مفهوم الدولة الوطنية القائمة على فكرة السيادة الشعبية وعلى املواطنة واملشاركة األم ر ال ذي أفقدها مبصريها،
والتحول ،اجملتمع وفاعلية  .االجتماعية الدميقراطي والعدالة ولحوالته من جمتمع أهلي إىل جمتمع مدين عرب التنمية  

 :التخلف واالستبداد والفساد.ب
وال ت ص دع ات  يولد التناقضات والنزاعاتد مجيعا د والفساالتخلف واالس ت ب داضحية ال دول ةُ القطرية      

اليت هي التعبري الفعلي عن  املواطنة وإن ت اج سلطات اس ت ب دادي ة ف ت زول معها فكرة ،واالن ه ي ارات ف ي البنية اجملتمعية
السياسي واالن ج رار وراء العصبيات مجيعها يقف حائال   وجود الدولة الوطنية. التخلف االجتماعي وانعدام الوعي

وم ا زال   ت اجملتمعاتُ القطرية تعيش ف ي مرحلة م اقبل ال دول ة،  ،الدميقراطية دون قيام ال دول ة الوحدوية العضوية
ظل الدولة القمعية فالتكامل بني  .املكونات مفقود والصراع املكنون فيما بينها هو السائد يف  

 :ارتباط المكونات بأجندات خارجية.ج
م ك ون ات جمتمعها ب أج ن دات خ ارج ي ة متباينة م ن ع وام ل ان ه ي ار      تفكك حيث  ،ال دول ةُ القطرية ارت ب اط  

على اهلويةُ القطرية كما على  ات مادون وطنية مرتبطة باخلارج ينعكسان سلبا  مكون علىالقطرية   وتشظيها  الدولة ُ 
ج بني إذا كان االندما  ،الوقت نفسه اهلوية القومية ما يصيب اهلويةُ القطرية من تشظيات يصيب يفو  ،اهلوية القومية

 (ذلك عدم رغبتها يفأو )عن لحرير نفسها من االرهتان للخارج  متعذرا  بسبب عجزهاالواحد  مكونات القطر
يتحق  !األقطار جمتمعة؟ مكونات ق بنيفكيف له أن  

 :الحدود المصطنعة.د
 موزعني على غري م ك ون واح دأبناء فهي ح   دود ف ارق ة ن ظ ري ا  بني  ،ح   دود ال دول ة ُ ال ق ط ري ة ح   دود مصطنعة      

وهذه ظاهرة تكاد تكون عامة  (عائليا   عشائريا  أو قبليا  أو)ا  املكون طائفيا  أو مذهبيا  أو سالليا قطر سواء كان هذ
 وهي تبعا  هلذا االستعمار مبقياس نفوذه ومصاحله، يف العراق وبالد الشام واخلليج العريب. وهي حدود صنعها

ا ح دود ال تستند يليب  تلك  مستقرة وخاضعة للتعديل مبا املقياس غري عليه  تقوم أي أس اس علميإىل املصاحل. إهن 
العامة) ح دود ال دول الطبيعية ا حدود وضعت بإرادة أجنبية فحملت  ،(اهلوية والشخصية احلضارية واإلرادة   إهن 
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حماوالت  وهذا عطب تكويين مل جيد له عالجا  بالرغم من ،مسة الزمة هلا منذ نشوئها "وطنيتها ال"القطرية  الدولة
 .يف أزمة املشروعيةفاستمرت احلدودُ القطرية تعيش  ةاألنظم
 ،لقد عكست تطورات االوضاع السياسية يف دول املغرب العريب )ليبيا، تونس، اجلزائر، املغرب و موريتانيا(       

خالل السنوات األخرية وجود العديد من اإلشكاالت و املعضالت اليت هتدد إستعادة حلمة بنية الدولة الوطنية يف 
دون الدولة لدرجة وصلت إىل حد مزامحة الدولة بل واالجتاه إىل  ماواعل املسلحة بل انتشرت الف احلالة الليبية،

 ،فضال عن املعوقات اليت قد تشكل عوائق ولحديات فعلية "ملسارات" االنتقال الدميقراطي هبا ،اإلبقاء على اهنيارها
احملك حالة االستقرار السياسي وال سيما التجربة التونسية على اعتبارها مهد احلراك العريب.كما تقف كذلك على 

"احلذر" الذي تعيشه اجلزائر وتفرضه ضرورات أمنية داخلية وضرورات إقليمية خارجية يف ضوء معضلة اخلالفة 
جتربة الدميقراطية "املنقوصة" اليت تدعمها املؤسسة العسكرية يف موريتانيا باتت هي أما  السياسية للرئيس احلايل،

يف املغرب فال تزال مسرية  أما نتيجة لطبيعة العالقة بني النظام و املعارضة، ر صعب،األخرى يف مواجهة اختبا
 اإلصالحات السياسية هبا تعاين من أوجه نقص متعدد.

 و ميكن تفصيل هذه النقاط كالتايل:          
 أ. ليبيا: انهيار مركزية الدولة و الصراع على السلطة:

د سقوط نظام الرئيس معمر القذايف تصاعدا لإلحرتاب األهلي املسلح بني شهدت املرحلة اإلنتقالية بع       
و تناميا  على جانب الثروة النفطية، و تنازعا حول السيادة والشرعية السياسية، خمتلف اطياف اجملتمع اللييب،

بؤرة من عدم وهو األمر الذي جعل البالد تتحول إىل  للنزاعات املسلحة اإلنفصالية يف شرق وجنوب شرق ليبيا،
 اإلستقرار اليت مل يقتصر تأثريها على الداخل اللييب بل امتدت أثارها على دول اجلوار.

يف حقيقة األمر حالة عدم اإلستقرار اليت عرفها ليبيا ليست نتاجا لرتاكمات النظام السابق يف إضعاف        
عرب توظيف أموال النفط يف تأسيس شبكات  ض جغرافيتها العصيةيوترو  البنية املؤسسية للدولة أمنيا وسياسيا،

بل عن هشاشة السلطة اإلنتقالية بعد الثورة يف مواجهة  منية وقبلية ذات طبيعة زبائنية تضمن استقرار حكمه،أ
. 1قوى اإلنتماءات األولية الصاعدة ) القبلية، الدينية، و املناطقية( أسهمت كلها يف تغذية ودميومة عدم اإلستقرار

ت رئيسية تواجه الدولة الليبية بعد الثورة وهي تشكل حمددا تفسرييا لألزمات املتتالية يف املرحلة مثة معضال
                                                           

يبية بعد الثورة بكل ماحوته من جتليات عدم استقرار و تبعثر لبناء النظام السياسي والدولة، يكمن يف معظلة )انتشار و لعل التشخيص األكثر تفسريا للحالة الل  1
اإلنتقالية ما  االطر املؤسسية للسلطة القوة( ، أي تفتتها باملعىن السليب ال اإلجيايب وانتقاهلا من الدولة إىل فواعل متعددة سياسية و دينية و مناطقية و قبلية مل جتد يف

تحديات " نظر يف : حيقق مصاحلها، و بالتايل عملت على حيازة القوة عرب امتالك ظهري ميليشيايت مسلح لحول غلى فاعل رئيس يف التفاعالت الليبية، للمزيد أ
 .143، ص.2015السياسية و اإلسرتاتيجية، ، القاهرة: مركز األهرام للدراسات 2015"، التقرير اإلسرتاتيجي العريب الدولة الوطنية في المغرب العربي
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ويف الوقت نفسه نتاج تراكميا ألجواء غياب التوافق بني الفرقاء الليبيني على احلد األدىن الذي ميكنه أن  اإلنتقالية،
 يف : يسري الدولة والنظام السياسي، وتتمثل أهم تلك املعضالت

 ومعه املؤسسة العسكرية اليت انقسمت حول الثورة، سقوط النظام السابق، أن إذ معضلة األمن الهجين: -
مليون  30و  20خلف وراءه تركة ضخمة من خمازن السالح الثقيلة واملتوسطة واخلفيفة )تتفاوت تقديراهتا ما بني 

الية نزع سالح اميليشيات املسحلة أو دجمها يف قطعة لغياب احصاءات دقيقة(، ومل تستطع أطر السلطة اإلنتق
 200و  125من حيملون السالح يف هذا البلد يرتاوحون  أنذ تشري التقديرات الغربية إىل إ اجليش اللييب اجلديد،

كان هناك إقبال ضعيف   أنهكما ميكن مالحظة  بينما تتفاوت تقديرات أعداد امليليشيات املسلحة، لف شخص،أ
سلحني على مبادرات اجمللس الوطين اإلنتقايل لدمج تلك امليليشيات ضمن اجليش النظامي )خوفا جدا للثوار امل

وهو ما أدى إىل نشوء "نظام أمين هجني" على حد وصف فرديريك  ،من التهميش يف معادلة السلطة و الثروة(
 .1ويري

ق للنخب املرتبطة به من العمل دون لقد مسحت عوائد النفط املرتفعة خالل فرتة النظام السابمعضلة النفط:  -
وانعكس هذا الصراع بعد سقوط  رقابة وكذا زيادة ثرواهتا بشكل انعكس سلبيا على التوزيع غري املتوازن للثروة،

خيصص له يف ميزانية  أنوما ميكن  حيث بدا جليا أن الشرق يرغب يف املوازنة بني ما ميلكه من موارد، النظام،
ومن هنا  ،خاصة أن املرحلة االنتقالية شهدت اهتامات بالفساد واهدارا للموارد املالية للدولة ،الدولة مقارنة بالغرب

ومنها جيش برقة الذي  الفديرالية الالرمكزية،أجل تبين ت حركات مسلحة تسعى للضغط على احلكومة من أنش
  با.الشرق للضغط على السلطة اإلنتقالية ملدة عام تقري حاصر املرافئ النفطية يف

من خالل بروز مجاعات جهادية مسلحة بعد الثورة ترفض املنظور الوطين للدولة،  صعود الحركات الجهادية: -
وترفع شعارات تطبيق الشريعة اإلسالمية. ورغم أن تلك اجلماعات لعبت دورا ملموسا يف قتال النظام السابق، 

فبينما اخنرط اجليل األول من اجلهاديني،  دة بناء الدولة،مثلت يف مرحلة ما بعد اهنياره عائقا امام عملية اعا لكنها
يف العمل  أو اعادهتم املخابرات االمريكية أو الربيطانية، سواءا من العراق أو أفغانستان، الذين عادوا إىل ليبيا،

لحة يف بنغازي الظهور كقادة ميليشيات مس إىلالسياسي عرب البوابة احلزبية، فإن اجليل الثاين من اجلهاديني عادوا 

                                                           
، على الرابط  2014سبتمرب  24"، مركز كارينغي للشرق األوسط، إنهاء الحرب األهلية في ليبيا: التوفيق بين السياسة وإعادة بناء األمنفرديريك ويري، "  1

 pub-mec.org/2014/09/24/ar-carnegie-56943التايل: 
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ب شهداء بوسليم"، و "كتائب شهداء ئكتا"و درنه و مدن شرقية أخرى، ومن ابرزها مجاعة "انصار الشريعة"، و 
 ش اإلسالم".ياهلل السحايت"، و "ج فرباير" و " كتائب راف 18
يا يف إدارة شؤون لعبت القبيلة يف ليبيا على مر التاريخ دورا هاما وأساس لقد المناطقية: –المعضلة القبلية  -

فقد كان يعهد لزعماء القبائل والعشائر املعروفني  وذلك بسبب غياب أو ضعف احلكومة املركزية، الدولة الليبية،
واسقاط  2011الدور القبلي يف ليبيا بقوة يف أعقاب الثورة يف فيفري  وبرز بإسم "األعيان" إدارة شؤوهنم احمللية،

الفراغ  ث تقدمت هنا القبيلة لتمأليح يار مؤسسات الدولة الليبية بصفة كلية،النظام السابق الذي أدى إىل اهن
ومع  .1الذي خلفه اهنيار املؤسسات السياسية واألمنية وتصبح هي املتحكم الفعلي يف جمريات األحداث يف ليبيا

خالل الدعم الذي تقدمه  ادراك القوى اإلقليمية والدولية للدور الرئيسي الذي تلعبه القبيلة يف الصراع اللييب من
قليمية والدولية يف الرتكيز على املصاحلات القبلية كمدخل بدأت األمم املتحدة والقوى اإل لطريف األزمة الليبية،

لتسوية األزمة الليبية،حيث اشركت األمم املتحدة القبائل الليبية يف جلسات احلوار اللييب لحت بند "احلوار 
 ت بني رؤساء اجملالس البلدية يف مناطق ليبيا املختلفة و ممثلي اجملتمع املدين.اجملتمعي" من خالل عقد جلسا

ميكن القول أن هناك تفاوتا يف التأثري على املشهد العام هناك، بني  بالنسبة للدور اخلارجي يف األزمة الليبية،       
زين الصراع ال سيما يف ظل خطوط حيث يبدو أن األوىل هي األكثر تأثريا يف موا القوى اإلقليمية والدولية،

 على الشكل التايل وبإجياز: ينل هذا التبايوميكن تفص اإلرتباط املتعددة بينها وبني الفرقاء الليبيني،
 هناك اجتاهني رئيسيني لألدوار اإلقليمية يف الصراع اللييب، و مها: أن، حيث أ. أدوار إقليمية في الصرع الليبي

و هنا  سقوط النظام السابق وحالة الفوضى اليت صاحبته،جتة عن انتشار التهديدات الناقوى إقليمية تسعى ملنع  -
     جل منع تسرب السالح،أمن  ويلعب متغري القرب اجلغرايف دورا هاما يف لحركهما، تربز كل من اجلزائر ومصر،

 .2واجلماعات اإلرهابية

                                                           
و تشكيل حكومة الوفاق الوطين برئاسة فايز السراج   2015ديسمرب  17السياسية تقلبات عدة منذ توقيع اإلتفاق السياسي يف  – شهدت التحالفات القبلية  1

 طين، حيث ادى تباين مواقف القوى القبلية و السياسية والعسكرية الليبية بداخل التحالف الواحد من اإلتفاق السياسي   و حكومة الوفاق الو  2016مطلع عام 
السياسية  إدراك أطراف األزمة الليبية ملدى أمهية وثقل العامل القبلي يف قلب  –إىل إعادة تشكيل تلك التحالفات .و قد زاد من تقلب و تغري التحالفات القبلية 

عبد اللطيف لدولة الليبية. للمزيد أنظر يف : موازين الصراع  والقوة على األرض، و حماولة استقطاهبم مبمنح عدد من ابنائهم مناصب سياسية و أمنية يف مؤسسات ا
 .7-5.ص ، ص2013، نوفمرب 227، العدد: ملف األهرام اإلسرتاتيجي، ليبيا التشابكات و التفاعالت القبلية و السياسية فيحجازي، 

األمنية املشرتكة،  /حمركات اساسية، األول هو املصاحل احلدودية ميكن القول أنه ما تعلق االمر بالتعاطي املصري مع األزمة الليبية فقد إرتكز بشكل كبري على ثالثة   2
الثاين فهو املصاحل املصرية  و هي نوعية املصاحل اليت تتقاطع مباشرة مع واقع التوتر السياسي يف الداخل اللييب، و مع ملفات مكافحة اإلرهاب و التطرف، أما العامل

م الدول اليت تعتمد على املنتجات املصرية من اجل تغذية سوقها احمللي يف عدد من القطاعات، دون إغفال العمالة يف ليبيا اإلقتصاديةن كون ليبيا متثل أحد أه
=  املنطقة وحرصها على ان تكون املصرية املتواجدة هناك، إىل جانب بعد الطاقة، اما العامل الثالث فيتمثل يف املصاحل املصرية يف سياق التفاعل اإلقليمي و الدويل يف
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     حيث  جمموعة من الدول كقطر واإلمارات وتركيا،قوى إقليمية تتصارع على النفوذ داخل ليبيا،وهنا تربز  -
إال أهنا تسعى لتعزيز  وعلى الرغم من حمدودية التهديدات اليت ميكن ان تشكلها احلالة الليبية لتلك الدول،

 .1مصاحلها السياسية واإلقتصادية
جتاه الوضع يف ليبيا تركزت لحركات القوى الكربى ا أنميكن القول   ب. أدوار القوى الكبرى في األزمة الليبية:

وبدء حوار  بشكل كبري يف ثالثة مسارات: أوهلا هو دعم جهود األمم املتحدة من اجل وقف إطالق النار،
لويح القوى اخلمس الكربى بعقوبات ضد القوى املأججة للعنف. وثانيا، حماولة مع ت سياسي داخلي حلل األزمة،

 والتأكيد على شرعية املؤسسات املنتخبة، أطراف األزمة عسكريا، حل القوى اإلقليمية على عدم التدخل لدعم
         شاركت فيه تركيا وقطر ومصر  2014سبتمرب  23لعل أبرزها توقيع بيان يف مدينة نيويورك االمريكية يف 

وثالثا، حماولة و السعودية واإلمارات،إضافة إىل دول غربية على غرار فرنسا والواليات املتحدة األمريكية وإيطاليا. 
 .2مصراته و اجلماعات اإلرهابية -إجياد مساحة للتفرقة السياسية بني معسكر اإلسالميني  

                                                                                                                                                                                     

التحرك المصري في ليبيا: محورية الدور و تعدد زياد عقل، "مووجودة ضمن الرتتيبات اليت يتم اإلعداد هلا، للمزيد حول الدور املصري و حمدداته أنظر يف :  =
 .22-18ص ص. ،2013، نوفمرب 227، العدد: ملف األهرام اإلسرتاتيجي"، األدوات

1
، و كذلك 2011قد دخلت على خط االزمة الليبية ضمن التغريات يف سياساهتا العربية يف مرحلة ما بعد احلراك العريب بدءا من بالنسبة لإلمارات العربية املتحدة ف  

 يونيو ملواجهة التيارات اإلسالمية، و هنا متسكت اإلمرات بورقة شرعية جملس النواب كمدخل لدعم التحالفات املضادة لإلسالميني 30ضمن لحالفها مع مصر بعد 
عاون مع مصر و هي يف ليبيا، لكنها نفس السياسة اليت تعرضت إلهتامات مباشرة من قبل مبليشيات فجر ليبيا و املؤمتر الوطين العام بقصف جنوب طرابلس بالت

 ليبيا، كجزء من سياساهتا العربية املصرايت يف –نفس التهمة اليت نفيتها اإلمرات عن نفسها. أما بالنسبة لقطر ، فقد مثلت أكرب الداعمني للمعسكر اإلسالمي 
اإلمارايت، فضال عن رغبتها يف الشراكة يف موارد النفط و الغاز، حيث لعبت دورا هاما يف التمهيد للتدخل العسكري حللف  –السعودي  –املناوئة للمحور املصري 

عدها.  بينما عمدت تركيا من جهتها إىل إستغالل املرحلة اإلنتقالية يف احلفاظ على مشال األاطلسي  و مساندة املعارضة الليبية، و كذا دعم اجمللس الوطي اإلنتقايل ب
 حول املوضوع انظر يف :مصاحلها النفطية  و استثماراهتا يف ليبيا، و ذلك عرب توطيد عالقاهتا مع اجمللس الوطين اإلنتقايل مث املؤمتر الوطين العام. للمزيد 

- Guma El-Gamaty , « How will the Gulf crisis affect Libya? », consultation date : 12/05/2018, 
available in : https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2017/7/12/how-will-the-gulf-crisis-affect-
libya 
- « Libya’s Haftar in the UAE for Dubai Airshow », consultation date : 12/05/2018, available in :  
https://www.middleeastmonitor.com/20171113-libyas-haftar-in-the-uae-for-dubai-airshow/ 

ة مستقرة يكفل هلا القدرة على و مبا حيمله من انعكاسات أولوية بالنسبة لفرنسا اليت ترى ان وجود مؤسسات ليبيبالنسبة لفرنسا ميكن مالحظة ان الوضع يف ليبيا   2
متقدمة بثالث مراكز عن عام  2014التصدي للتحديات اليت تواجهها الدولة، حيث من املعروف أن فرنسا احتلت املرتبة الثانية كأكرب شريك  جتاري لليبيا عام 

ددا برغبة فرنسا يف احلفاظ على املؤسسات املالية واإلقتصادية من من واردات فرنسا، و بالتايل فالتحرك الفرنسي يأيت دائما حم  %99أين متثل احملروقات  2013
كات اإلقليمية و العوامل اجل تسيري افضل لألمور التجارية و اإلقصادية، كما ان التحرك الفرنسي جاء ليعكس التفاعل بني املتغريات يف فرنسا و العوامل  و التحر 

 اجلديد من سياسة الرئيس ماكرون حيث ميثل األمن يف إفريقيا أولوية يف سياسته اخلارجية. للمزيد انظر: الداخلية يف ليبيا، حيث ينطلق التحرك الفرنسي 
- Karim Mezran &  Elissa Miller, «France, Italy, and Libya’s Crisis », Atlantic Council, 28/07/2017, 
available in : http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/france-italy-and-libya-s-crisis 
- Dana Stuster, « French Military Operating in Libya », Foreign Policy, 25/02/2016, available in : 
http://foreignpolicy.com/2016/02/25/french-military-operating-in-libya/ 

https://www.alaraby.co.uk/english/author/2016/7/25/Guma-El-Gamaty
https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2017/7/12/how-will-the-gulf-crisis-affect-libya
https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2017/7/12/how-will-the-gulf-crisis-affect-libya
https://www.middleeastmonitor.com/20171113-libyas-haftar-in-the-uae-for-dubai-airshow/
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/france-italy-and-libya-s-crisis
http://foreignpolicy.com/2016/02/25/french-military-operating-in-libya/
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أثبتت  ، حيثنقطة لحول حامسة يف ثالثة أبعاد مرتابطة للعالقة عرب األطلسياألزمة الليبية قد أنتجت ل        
تها يف مواجهة األزمة الليبية ولحتاج إىل إعادة التفكري سياسة األمن والدفاع املشرتكة لاللحاد األورويب عدم فعالي

ا خلفي ا"فضلت الواليات املتحدة األمريكية أن تأخذ  كما ،فيها يف التعامل مع األزمة وأجربت القوى  "مقعد 
ج ا لعمليات ومن احملتمل أن تقدم منوذ األوروبية الرائدة على مواجهة مسؤولياهتا اإلقليمية وتويل قيادة البعثة الليبية،

، أظهر حلف مشال األطلسي أنه أقل لحالف ا وأكثر آلية لتشكيل لحالفات الراغبني التحالف املستقبلية. من جانبه،
املفتاح حلل هذه القضايا الثالث هو وأن  للنظام اللييب السابق،كافح أيضا للتغلب على القوات املتوسطة   حيث

 .1الدور القيادي لفرنسا واململكة املتحدة
ن أوال، أ لة التسوية السلمية للصراع اللييب وبشكل عام تتمثل يف العناصر التالية،ميكن القول ان معض        

الوساطة األممية تسعى لتسوية سياسية مبنطق إقتسام السلطة بني قوى متنازعة دون اإللتفات إىل أن تنفيذ أي 
أن املسارات  و ثانيا، لقوى األمنية و امليليشياوية املتنازعة،و متفق عليه بني اأاتفاق حيتاج إىل "ضامن أمين مركزي" 

يف كل من مصر وتونس  2016-2015املختلفة وخاصة جمالس البلديات والقبائل اليت انعقدت خالل عام 
ي إتفاق من أبرغم أهنا متثل ثقال اساسيا يف تطبيق  تفاق،ألمهية يف مسودة اإل  تويلملواجلزائر وبروكسل وجنيف 

قليمي قليمية مبوازاة التسوية الداحلية إلعتبارات تغلغل العامل اإلإه. وثالثا، أن الصراع اللييب حيتاج إىل تسوية عدم
فإنه يف ظل الوساطة األممية لتحقيق نصر دبلوماسي يتعلق بتوحيد السلطة  وتأثريه على اطراف النزاع. و أخريا،

البعض برغم تعقيداهتا أهنا قد تشكل بيئة حمفزة إلستدامة أي اتفاق  واليت يراها جتاهلت قضايا متعلقة ببنية الدولة،
 غنتقالية و اهلوية الوطنية. سالم لييب، على غرار : الثروة النفطية و العدالة اإل

شهدت مواقف القوى الكربى تغيريات إزاء لحرك موازين  2017-2016خالل السنتني االخريتني           
إقليميا ودوليا إلستيعاب شخصية هناك اجتاها  أنأين بدا  الشرق والغرب، يبني معسكر  القوى يف املشهد اللييب

سواء يف  حيث دعمت الواليات املتحدة األمريكية حكومة الوفاق، ،*اجلنرال "حفرت" يف منظومة اإلتفاق اللييب

                                                           
1
 Jolyon Howorth, « Opération Harmattan’ in Libya: a paradigm shift in French, European and 

transatlantic security arrangements? », Taylor & Francis online, 02/12/2014, available in :  
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14794012.2014.962738?scroll=top&needAccess=true 

كان حفرت،  .، وُعني بسالح املدفعية1966يف مدينة أجدابيا الشرقية، وأكمل دراسته وخترج يف الكلية العسكرية يف بنغازي عام  1943ولد  خليفة حفرت عام  *
كافأ  .1969عداد الكوادر الشابة لضباط اجليش الذين استولوا على السلطة بعد االطاحة بامللك إدريس، ملك ليبيا، عام إىل جانب القائد معمر القذايف، يف 

قوات هبزمية كبرية على يد الالقذايف حفرت بتعيينه قائدا عاما للقوات اليت خاضت املعارك مع تشاد تقديرا لوالئه، فكانت تلك اخلطوة بداية سقوطه، إذ ُمنيت ليبيا 
غري .ويف أواخر الثمانينيات، انشق حفرت عن النظام القذايف، وسافر إىل الواليات املتحدة .1987من جنوده عام  300واستطاع التشاديون أسر حفرت و التشادية ،

 .لقوات املعارضة الليبية يف الشرق واحدا من القادة الرئيسيني -نظرا خللفيته العسكرية  -أنه بعد االنتفاضة ضد النظام السابق، عاد وسرعان ما أصبح 

https://www.tandfonline.com/author/Howorth%2C+Jolyon
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14794012.2014.962738?scroll=top&needAccess=true
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د حفرت من املعادلة فإهنا مل تدرك أنه من الصعب استبعا نقاذ،كومة اإلحأو رفضها "انقالب"  رت،معركة س
فرنسا مثال من جهتها دعت إىل ضرورة إستيعاب حكومة الوفاق  أنحىت .1األمنية والسياسية اخلاصة مبستقبل ليبيا

هناك سببان رئيسيان لتوقع خروج ليبيا من عنق الزجاجة فيما يتعلق حبالة االنفصال  أنكما ،  الوطين للجنرال حفرت
 هو التنسيق املشرتك الذي مت بني دول جوار ليبيا مصر، واجلزائر، ،ألولالسبب ا حيث أن القائم، السياسي

وهو التنسيق الذي عربت عنه عملية إعادة إحياء آلية دول اجلوار للتعامل مع األزمة  ،2016وتونس يف هناية عام 
ختلفة يف الداخل وهو ما أدى الرتفاع سقف التفاؤل بشأن دور دول اجلوار يف التأثري على األطراف امل الليبية،
عالن دول اجلوار عن عقد عدد من اللقاءات اليت ستجمع بني أطراف النزاع إ هو ،السبب الثاين أما  ،اللييب

هبدف التوصل لتفعيل احلل السياسي، وهي اللقاءات  وعلى رأسها كل من خليفة حفرت وفايز السراج، الرئيسية،
 .2لقاهرة وأبوظيبيف كل من ا 2017اليت متت بالفعل يف أوائل عام 

 و هي: املشهد السياسي يف ليبيا خالل الفرتة القادمة، أمامعلى كل حال تظل هناك ثالثة احتماالت         
وهو عامل مرتبط بتوزع السيطرة العسكرية والسياسية بني خمتلف مناطق أوال: حالة وجود دولة بال سيطرة:  -

موازين القوى القائمة وعجز اجمللس اإلنتقايل عن نزع سالح ميليشيا  وهو رمبا االحتمال الكبري بالنظر إىل ليبيا،
و قوات  عملية الكرامة لحت قيادة اجلنرال حفرت مل لحقق أهدافها، أنكما  الثوار وإعادة بناء اجليش الوطين اللييب،

فط" الذي يهيمن ىل جانب وجود ورقة "النإ خرى مل تتمكن من السيطرة على املنطقة الغربية،فجر ليبيا هي األ
 وكل األطراف تسعى للحصول عليه بإعتبارها ورقة ضغط مهمة. عليه الوسط و الشرق عليه،

                                                           

 صراع إىل لحول سياسيا انقساما البالد عرفت ،2011 عام القذايفمعمر  الراحل بالعقيد اإلطاحة عقب الزمن من فرتة ليبيا عاشته نسيب سياسي استقرار بعد 1 
 اإلنقاذ، وحكومة دويل، بدعم لحظى اليت الوطين الوفاق حكومة هي وتدعيها، الشرعية عن تبحث حكومات ثالث بني موزعة أصبحت اليت السلطة على عسكري
األمم  الذي ينتمي إىل حزب التحالف القومي الوطين. وتراهن عليها فائز السراج وليا، يقودهامعرتف هبا دهي  الوطين الوفاق حكومة املنحل. طربق برملان وحكومة
 اتفاق وهو الصخريات اتفاق مبوجب 2016 يفريف يف الوطين الوفاق حكومة تشكلت ودول كربى من أجل مواجهة "اإلرهاب" وبسط السيطرة على ليبيا. املتحدة

املغربية، واختار تشكيلتها اجمللس الرئاسي اللييب، وهو جملس منبثق عن  الصخريات برعاية األمم املتحدة مبدينة 2015ديسمرب  17يوم  ليبيون برملانيون وقعه سالم
، طرابلس ، توجد يف2014 أوتاللييب يف  املؤمتر الوطين العام انبثقت عنفقد  حكومة اإلنقاذأ ما  تسعة أعضاء ميثلون مناطق ليبية خمتلفة. االتفاق ذاته ويضم

وتوجد  ،2014انبثقت احلكومة املؤقتة عن برملان طربق املنحل يف سبتمرب أين  حكومة طربقو أخريا .ويرتأسها خليفة الغويل، ومل لحظ منذ والدهتا باعرتاف دويل
 للمزيد حول هذه اإلنقسامات و غريها أنظر يف : .د اهلل الثينشرقي ليبيا، ويرتأسها عب مبدينة البيضاء

 ، على الرابط التايل: 2017نوفمرب  20عريب ، تاريخ اإلطالع:  bbc" ، ثالث حكومات تتصارع على حكم ليبيا"  -
42054440-thttp://www.bbc.com/arabic/middleeas 

  ، على الرابط التايل:2018ماي  28تاريخ اإلطالع:  اجلزيرة،"، ليبيا.. ثالث حكومات تتصارع على الشرعية" -
/10/26/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016 

تاريخ اإلطالع:   مركز األهرام للدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية،"،تحوالت محتملة... تراجع الحسم العسكري وتزايد التسوية لألزمة الليبيةزياد عقل، "  2
 http://acpss.ahram.org.eg/News/16500.aspx: ، على الرابط التايل2018جانفي 15

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/5a6b96b6-f5b1-4468-bf11-af75ad0ea295
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/9aa6a13d-606c-4af5-be53-556f79602425
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/a422923c-f149-4b24-a32d-4cf2a572b48e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/836ceae0-47f2-4361-8b91-eae525d8d757
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/26142a56-543a-4e0f-bf94-1d0b36acdefb
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/26142a56-543a-4e0f-bf94-1d0b36acdefb
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/02c8529a-1c3c-4ecc-8ef1-45dcf3473505
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/02c8529a-1c3c-4ecc-8ef1-45dcf3473505
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42054440
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42054440
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/10/26/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%25
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/10/26/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%25
http://acpss.ahram.org.eg/News/16500.aspx
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استنادا إىل التقسيم  ، إىل أقاليم متعددة وهي ثالثة ) برقة، فران، طرابلس( ،ثانيا، تفكك الدولة بشكل كامل -
 مسلحة لألقاليم. ليشياتيالتارخيي وطبيعة الصراع على السلطة واملوارد و وجود م

تسمح جلميع االطراف باملشاركة يف عملية اإلنتقال السياسي وإعادة بناء الدولة من جديد  ثالثا، تسوية واسعة -
 وفق شراكة حقيقية. 

 ب. تونس : من اإلنتقال الديمقراطي إلى تعزيز المؤسسات اإلنتقالية:
إىل مخسة عوامل رئيسة،  نة  بتجارب الربيع العريب املتعثرة،مقار  النجاح النسيب للتجربة التونسية،ميكن إرجاع       

وحيادية  تتمث ل يف حالة التجانس اجملتمعي وغياب االنقسامات اإلثنية والطائفية مع االنتشار األفقي للتعليم،
فضال  عن وجود جمتمع سياسي ومدين فاعل ونشيط صمد حىت  املؤسسة العسكرية وغياب التقاليد التدخلية،

التنازالت على الرغم من  وعقالنية الفاعلني السياسيني وميلهم إىل املساومة السياسية وتبادل ل حقبة القمع،خال
وجود قوى ظل ت تستثمر يف لعبة االستقطاب السياسي واأليديولوجي، ووجود إرادة دولية ترغب يف احلفاظ على 

بل خشية التكلفة الثقيلة الهنيار الوضع يف تونس مع  ا،ليس تعلق ا بالقيم الدميقراطية يف حد  ذاهت دميقراطية ناشئة؛
 .حالة الفوضى السائدة يف ليبيا على جنوب أوروبا

إىل غاية سنة  2011بالنسبة لتونس فقد جنحت و إىل حد كبري يف جتاوز معضالت التحول الدميقراطي بعد      
مال الشعب التونسي يف أتنهي  أنادت كما اهنا إستطاعت التفاعل مع العديد من املعضالت اليت ك ،2014

من خالل انتهاج سياسات توافق مرن مع كافة القوى السياسية الفاعلة يف املشهد السياسي  لحقيق الدميقراطية،
 و رمبا هذا هو األمر الذي ساهم يف لحقيق النتائج التالية: التونسي،

الذي مينح الربملان واحلكومة سلطات استحقاق دستوري من خالل التصديق على الدستور  ،2014جانفي  -
 واسعة مقابل سلطات حمدودة لرئيس اجلمهورية.

 .2014انتخابات تشريعية و رئاسية يف شهري ماي و نوفمرب  -
 ، انتخابات جهوية.2018ماي  -

             التحديات اإلقتصادية  أنحيث  تقتضي عملية بناء الدولة ضرورة تفعيل عملية بناء الدستور،        
و اإلجتماعية وغريها تستدعي يف كثري من األيان ضرورة اجراء تعديالت دستورية أو إضافة إجراءات جديدة 

وهو األمر الذي ينتج عنه خلق مؤسسات جديدة أو القيام بتطوير املؤسسات  حللها و وضعها يف اطارها القانوين،
ملتبعة. حيث أنه عادة ما يتم بناء الدساتري يف سياق مبا ينعكس اجيابا على احلوكمة السياسية ا املعمول هبا،

التحوالت السياسية األوسع نطاقا واليت قد تكون مرتبطة بتنفيذ عملية سالم أو بناء الفرتات اليت تعقب 
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الصراعات. بالنسبة للتجربة التونسية ارتكز نطاق التغيري على تشكيل ثالثة عمليات جوهرية خصص لكل منها 
وهو ما ينم عن وعي أطراف النزاع سواء  جلنة املسار احلكومي،جلنة املسار اإلنتخايب، سار التأسيسي،جلنة: جلنة امل

وهنا استمر نطاق التغيري املتعلق بعملية بناء الدستور األحزاب احلاكمة أو املعارضة بضرورة وجود توافق وطين.
مرورا باإلعالن عن مشروع  ،2012ديسمرب  14بدءا مبسودة مشرروع الدستور اليت مت اإلعالن عنها يف عامني، 

 .2014جانفي  26وصوال إىل املصادقة عليه يف  ،2013جوان  1الدستور يف 
الواسعة االنتشار، غالبا  ما يتم اإلشادة بتونس  "ثورة اليامسني"بعدما يقرب من ست سنوات من موجة        

ملأزق السياسي أو االنزالق إىل العنف. مهد ما يسمى بسبب مساعيها حنو التعددية، والسياسة الشاملة، ومنع ا
ما اعتربه لحوال سياسيا استثنائيا يف منطقة متورطة يف حروب أهلية مفتوحة ومعقدة  2011يف عام  "الربيع العريب"

كان هناك افرتاض شائع بني املراقبني بأن حالة تونس  و  ،من ليبيا إىل اليمن وسوريا وتدخالت عسكرية أجنبية،
-1987منذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي )حيث و  نت واعدة يف لحوهلا السلمي حنو الدميقراطية،كا

تبىن التونسيون توقعات عالية لإلصالح والتنمية االقتصادية يف ظل ثالثة رؤساء متتابعني وسبعة وزراء  ( ،2011
د من االختالفات بني حكومات االئتالف رئيسيني والعديد من التعديالت الوزارية. وقد عكست البالد مع العدي

من أجل اجلمهورية  املؤمتر ،بني املعسكرات السياسية الثالثة الرئيسية: النهضة )النهضة( بقيادة راشد الغنوشي
 ونداء تونس اليت أسسها رئيس الوزراء السابق والرئيس احلايل الذي أسسه الناشط احلقوقي منصف املرزوقي؛

عاد جتميع أعضاء سابقني يف التجمع الدستوري أكائتالف   2012ريل فأ 20 يف قائد السبسي الباجي
دستور من قبل الرئيس الراحل، احلبيب بورقيبة، باإلضافة الحيث قاد أعضاء حزب  الدميقراطي املخلوع بن علي،

 .1إىل الليرباليني واملتحمسني للعلمانية

                                                           
املظامل العامة. حبلول منتصف  لقد أدى مناخ التعددية واحلوار احلر هذا إىل تنشيط دور اجملتمع املدين احمللي يف لحفيز التحوالت الالعنفية للسلطة مع االستفادة من  1

تجاجات ضد األداء االقتصادي الضعيف حلكومة الرتويكا ، بقيادة حزب النهضة ، واغتيال شخصيتني ، تورطت تونس يف أزمة سياسية داخلية وسط اح 2013
ظهر لحالف جديد من اجملتمع  ، كماظاهرات باستقالة وزراء النهضةاملطالبت  ، وهنايوليو 25فرباير ، وحممد برامهي يف  6بارزتني من املعارضة: شكري بلعيد يف 

كمنقذ وطين لتونس جديدة ملنع االجنراف حنو حرب أهلية. وقد تضمنت أربع منظمات أهلية: االلحاد العام   "جنة الرباعية للحوار الوطينالل"املدين يُعرف باسم 
سي. لقد أنقذ ، وااللحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات اليدوية ، والرابطة التونسية حلقوق اإلنسان ، والنظام القانوين التون (UGTT) التونسي للشغل

الية. من أجل ذلك ، حصلوا تدخلهم الدميقراطية يف تونس من سيناريو حمتمل لسياسات القوة التدمريية والفوضى يف املعركة بني اإلسالم السياسي والدميقراطية الليرب 
. ومن املهم ، على حد "لمية يف تونس بسلطة معنوية كبريةكوسيط وقوة دافعة للنهوض بالتنمية الدميقراطية الس"على خدمتهم  2015على جائزة نوبل للسالم لعام 

عمل معا  لتحقيق أفضل مصاحل من املمكن للحركات السياسية اإلسالمية والعلمانية أن ت"إلثبات أنه  Kaci K. Five قول رئيسة جلنة نوبل ، كادي ك.
 ب". للمزيد أنظر يف :الشع

- Mohammed Cherkaoui , « Challenges to Tunisia’s Transition to Democracy », Arab Center Washington 
DC,consultation date: 21 november 2017, available in : http://arabcenterdc.org/policy_analyses/challenges-to-
tunisias-transition-to-democracy/ 

http://arabcenterdc.org/policy_analyses/challenges-to-tunisias-transition-to-democracy/
http://arabcenterdc.org/policy_analyses/challenges-to-tunisias-transition-to-democracy/
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لثالثة قرارات  ات اليت باشرهتا تونسرضت اإلصالح، تع2017حبلول أوائل شهر سبتمرب  ومع ذلك،          
( تعيني بعض وزراء بن علي 1: وهي مبباركة الرئيس السبسي الشاهدمثرية للجدل اختذها رئيس الوزراء يوسف 

 "املصاحلة اإلدارية"( اعتماد الربملان ما يسمى بقانون 2 ،السابقني جملس الوزراء اجلديد بعد تعديل وزاري حكومي
( تأجيل االنتخابات البلدية مرة أخرى. يف وقت سابق من عام 3فساد خالل فرتة رئاسة بن علي؛ بشأن ال
السبسي خطوات كبرية من خالل دعم فكرة منح املرأة حقوق ا متساوية يف املرياث وإضفاء  ىخط ،2017

ولكن نتيجة لقرارات  الشرعية على الزجيات املختلطة بني النساء التونسيات وغري املسلمني من الدول األخرى.
ينظر إليه على أنه عائد  ، حيث أصبحأصبحت شعبية السبسي عرضة النتقادات شعبية متزايدة حكومته األخرية،

 . 1إىل سياسة النظام املخلوع ويشتبه يف سعيه إلجهاض ثورة اليامسني
كان من   حيث ،الثالثة كما تعرضت رئاسة السبسي النتقادات بسبب تأجيل االنتخابات البلدية للمرة       

قبل أن تؤكد اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات  ،2017 ديسمرب 17سبتمرب ومت تأجيله إىل  18املقرر أصال يف 
إن الغضب الشديد من تكتيكات احلكومة وتفشي السخرية الشعبية  ،كآخر موعد  2018مارس  25يف تونس 

يث  يف تونس،حتضع مكاسب حزبية فوق املصاحل الوطنية. يوضح أن غالبية التونسيني يعتقدون أن احلكومة 
إن الضغوط االقتصادية  حيث ،أصبح التحرك حنو جمتمع أكثر انفتاحا يعاين من آالم النمو بدأت الصحوة العربية،

ة واالنقسامات العميقة يف البالد حول صياغ والعنف املتطرف، اليت تفاقمت بسبب الثورة واحلرب اجملاوره يف ليبيا،
 مجيعها تشكل لحديات ملحة أمام التحول الدميقراطي يف تونس. دستورها اجلديد،

وعلى الرغم من النمو االقتصادي املتوقع  ،ملعاجلة مشكلة البطالة على نطاق واسعكومة احلناضلت لقد         
لنمو كافي ا للحد من مل يكن ا يف العامني املقبلني بسبب اإلصالحات اهليكلية واالستقرار االجتماعي الكبري،

ميكن  حىت بالنسبة ألولئك الذين لديهم وظائف، ،التضخم أو بطالة الشباب، واليت ال تزال مرتفعة بشكل مذهل
 دوالرات يف اليوم.  10دوالرات إىل  7 بنيما  األجور أن يرتاوح توسطمل

د  طالب هبا صندوق النقلقد تفاقمت النضاالت االقتصادية يف تونس بسبب إجراءات التقشف اليت        
مليار دوالر يعتمد على إصالحات صارمة أدت، من بني أمور أخرى  2.8الدويل كجزء من برنامج قروض بقيمة 

                                                           
1  Sarah E. Yerkes , « Democracy Derailed? Tunisia’s Transition Veers Off Course », foreign 
affairs,consultation date: 02 Ocrober 2017, available in : 
https://www.foreignaffairs.com/articles/tunisia/2017-10-02/democracy-derailed-0 

https://www.foreignaffairs.com/authors/sarah-e-yerkes
https://www.foreignaffairs.com/articles/tunisia/2017-10-02/democracy-derailed-0
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، إىل ارتفاع الضرائب وتكلفة الغاز. ونتيجة لذلك، اندلعت االحتجاجات يف وقت سابق من هذا العام، مع 
 .1القبض على مئات األشخاص

لكن هذه  بأهنا قصة جناح دميقراطي، احلالة التونسيةوصف يف   من التسرعد أن هناك نوعا إعتقاهناك         
وبناء احلكومة الدميقراطية يستغرق  لقد مرت سبع سنوات فقط منذ قيام الثورة، ،الدعوة قد تكون سابقة ألواهنا

ت الربملانية والرئاسية عام أو مع االنتخابا لن حيدث ذلك مع االنتخابات البلدية القادمة،، و سنوات عديدة
حيث يريد املواطنون العاديون  . ما هو واضح هو أن التونسيني قد تبنوا مفهوم الدميقراطية بشكل عام،2019

مساءلة حكومتهم وحىت املشاركة يف السياسة نفسها. إن قانون الالمركزية اجلاري مناقشته حالي ا سوف يعزز 
حىت  ،-فقد ركزت احلكومة على بناء توافق سياسي  -إذا كان سيتم متريرها ال شك فيما و  ،املكاسب الدميقراطية

حىت احلزب اإلسالمي يف تونس تبىن دستور ا ليربالي ا و  ،اآلن، أثبت التونسيون أهنم ملتزمون بنموذج الدميقراطية
 أكثر أو أقل. 
 هشاشة اقتصادية في مقابل تنامي جبهة داخلية متصدعةج. المغرب: 

عدة تقارير وطنية ودولية كشفت عن حجم اهلشاشة الذي يعرفه الوضع  2017رت خالل سنة صد       
السيما يف صفوف  10.7% إىل %10.4عن العمل من  العاطلني حيث ارتفعت نسبة ،االجتماعي باملغرب

ألف شخص، وقد  296كما أوضحت أن عدد العاطلني اإلمجايل على املستوى الوطين بلغ مليون و الشباب،
وقد كشفت تقارير صادرة  .رد هذا يف مذكرة املندوبية السامية للتخطيط وهي مؤسسة رمسية مبثابة وزارة للتخطيطو 

سنة يتوفرون على  35إىل  25عن البنك الدويل أن شابًّا مغربيًّا من أصل اثنني تقريب ا ممن ترتاوح أعمارهم بني 
  2.لذي يتميز بكونه هشًّا وغري مستدميوا ،منصب عمل غالب ا ما يكون يف القطاع غري النظامي

فقد احتل املغرب حسب مؤشر التعليم )كما يف تقرير للمنتدى االقتصادي العاملي  التعليم، أما قطاع        
حيث أكد التقرير عجز املدرسة املغربية عن التغلب  دولة؛ 140عامليًّا من بني  101(، املركز 2017صادر سنة 

الذي تسبب يف تنامي معدالت اإلقصاء يف أوساط اليافعني والشباب وارتفاع األمية و  على اهلدر املدرسي،

                                                           
1 Aileen Torres-Bennett , « Tunisia’s Democratic Experiment Enters New Phase with Local 
Elections », The Washington Diplomat,consultation date : 30 april 2018,available in :  
https://washdiplomat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17370:tunisias-
democratic-experiment-enters-new-phase-with-local-elections&catid=1570&Itemid=428 

 31تاريخ اإلطالع:  مجاعة العدل واإلحسان،"، موقع : المغاربة يرفضون أداء الفاتورة الباهظة لالستبداد والفساد2017عي خالل المغرب االجتما"  2
 على الرابط اإللكرتوين التايل:، 2017 ديسمرب

 https://www.aljamaa.net/ar/2017/12/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8 

https://washdiplomat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17370:tunisias-democratic-experiment-enters-new-phase-with-local-elections&catid=1570&Itemid=428
https://washdiplomat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17370:tunisias-democratic-experiment-enters-new-phase-with-local-elections&catid=1570&Itemid=428
https://www.aljamaa.net/ar/2017/12/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.aljamaa.net/ar/2017/12/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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ناهيك عن االختالالت الكثرية اليت تعرتي اخلدمات املقدمة من قبل املؤسسات التعليمية يف  بأشكاهلا املختلفة،
التحتية  احلد األدىن من البىنحيث إن أكثر من نصف تالميذ املدارس العمومية ال يتوفرون على  املرحلة االبتدائية،

  .الضرورية كاإلنارة والصرف الصحي
إطار ا طبيًّا  14فقد أفاد تقرير ملنظمة الصحة العاملية أن املغرب خيصص حوايل  الصحي، وبالنسبة للوضع       

كما أن املغرب   وهي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بدول اجلوار. عربيًّا، 16لكل مئة ألف مواطن حمتالًّ بذلك املركز 
وهي نسبة ال تصل حىت إىل النسبة املعتمدة من قبل  % من ميزانيته العامة،6خيصص لقطاع الصحة حوايل 
وال  حيث ما زال املواطن املغريب جيد صعوبة يف الولوج للخدمات الصحية؛ %،9منظمة الصحة العاملية واملقررة ب  

% من 38ناهيك عن انعدام العدالة اجملالية حيث يتمركز  %،5تتعدى نسبة العالج يف املستشفيات العمومية 
مدن احلسيمة وجرادة وباقي املناطق ال  عرفتهااحلركات االحتجاجية اليت  إن  1.األطباء يف جهيت الرباط والبيضاء

حيث إن حراك منطقة  ،تنتمي لفئة احلركات االحتجاجية الكالسيكية بل تنتمي جليل جديد من االحتجاجات
غري مسبوق وفريد من نوعه على مستوى احلركات االحتجاجية باملغرب من حيث شكله وخصوصيات الريف 

إن هذا الشكل اجلديد من االحتجاجات  .تكوينه وتأطريه وتواصله وتأثري خطابه وزمخه واستمراره وحىت مشروعيته
حيث مل يعرف  ج والتفاعل املدين،الشعبية متكَّن من استعادة الفضاء العام )الشارع( الذي أصبح متنفس ا لالحتجا 

حيث  ؛2011فرباير" إبَّان فرتة الثورات العربية يف  20املغرب حراك ا شعبيًّا مماثال  منذ اندالع احتجاجات حركة "
بدأ نفس املشهد يتكرر من جديد على الساحة املغربية يف كثري من مناطق اململكة وفق خصوصيات جغرافية 

  .ةوثقافية واجتماعية خمتلف
كما يظهر أهنا مل تستفد من أخطائها  أبانت الدولة املغربية عن ارتباك كبري يف تدبري جمريات احلراك،        

وفشلها يف التجارب السابقة، ومنهجيًّا مل تعتمد املقاربة االستباقية الحتواء احلراك يف أيامه األوىل، بل تركته يتسع 
تكن للحكومة رؤية منسجمة واسرتاتيجية واضحة جتاه االحتجاجات  ومل إىل أن وصل إىل ما وصل إليه اليوم،

وحاولت اللعب على عامل الزمن حىت تنطفئ شرارة االحتجاج معتقدة أن مصريها  ،وظهرت بشكل ضعيف
سيكون مثل مصري باقي االحتجاجات اللحظية اليت عرفها املغرب. أما سياسيًّا، فلم متتلك األحزاب السياسية 

عب دور الوسيط وتتدخل الحتواء احلراك أو حىت تستعيد ثقة احملتجني ألن أسبابه األساسية ذات الشجاعة لتل

                                                           
1
 لكرتوين التايل:، على الرابط اإل2018أفريل  02ت، ، مركز اجلزيرة للدراسا" احتجاجات المغرب بين أزمة الوساطات وأزمة التوافقاتمصطفى جايل، "   

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/04/180402052701944.html 
 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/04/180402052701944.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/04/180402052701944.html
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بل إن مواقف اهليئات احلزبية احمللية واجلهوية املنتخبة مبنطقة الريف   طابع اجتماعي واقتصادي بالدرجة األوىل،
فروض أن تلعبه يف مثل هذه األزمات وأن كما تتناقض مع دور الوساطة امل ،كانت ختالف مواقف أحزاهبا املركزية

تصطف إىل جانب املطالب املشروعة للمواطنني يف املناطق اليت تعاين التهميش وعدم اإلنصاف يف برامج 
  1.التنمية

 ثانيا. استمرار جمود اتحاد المغرب العربي.

لذي كان وليد هواجس على عكس التجمعات اإلقليمية العربية األخرى مثل جملس التعاون اخلليجي ا      
فإن الوعي اإلقليمي بوحدة املغرب العريب بدأ يتبلور يف إطار احلركات الوطنية املغاربية  سياسية وأمنية حديثة جدا ،

إذ دأبت حركات التحرر يف تونس  منذ مطلع القرن العشرين عندما بدأ مفهوم املغرب العريب يتكو ن سياسيا ،
 .على البعد املغاريب ملا بعد االستقاللواجلزائر واملغرب على التأكيد 

 قطاعية، اقتصادية، نقدية، مالية، جتارية،: أبعاد عدة له اإلقليمي التكامل فإن Ph. Hugonل  هوغون  وفقا        
 لالنضمام رئيسية أسباب مخسة إلفريقيا االقتصادية اللجنة حددت املنوال، نفس وعلى .وثقافية سياسية مؤسسية،

 وأسباب وجغرافية، سياسية دوافع التوايل على تتبعها األول، املقام يف اقتصادية دوافع: إقليمي قتصاديا جمتمع إىل

                                                           
ح مع احلركات االحتجاجية طابع ا توافقيًّا واجتماعيًّا يف البداية خاصة مع احتجاجات جرادة عكس احتجاجات احلسيمة اليت تأرجاملغربية لقد أخذ تعامل الدولة   1

 :تعاطي الدولة معها بني ما هو اجتماعي وما هو سياسي حيث تباينت ردود الفعل جتاه االحتجاجات بني كل من املؤسسة امللكية واحلكومة
 اسيًّا من تعاملت حبياد تام نظر ا لوظيفتها التحكيمية حيث مت النظر لألمور مبثابة أحداث اجتماعية وجب معاجلتها قانونيًّا وليس سي الملكية فاملؤسسة

 خالل لحميل املسؤولية لرجال السلطة وسائق شاحنة األزبال يف ما خيص وفاة حمسن فكري، يف حني مت سحب رخص البحث واستغالل مناجم جرادة،
والسياسية وذلك من  وإغالق احملطات احلرارية. لكن مع استمرار األزمة مت اللجوء للوظيفة التحكيمية للملك من خالل املعاجلة االقتصادية واالجتماعية

سعة وغري خالل فتح لحقيق يف أسباب تعثر املشاريع املرصودة للمنطقة وعدم استفادة السكان منها؛ األمر الذي نتج عنه زلزال سياسي جسدته محلة وا
 .مسبوقة من اإلقاالت يف صفوف وزراء ومسؤولني كبار

 إىل الفراغ السياسي بني االنتخابات التشريعية وتشكيل االئتالف احلكومي، مث ثاني ا أوال   من األحداث فقد كان متأخر ا نظر ا، الحكومة أما موقف ،
ه وتثمينه والثناء بسبب عادة االنتظار اليت أَلَِفتها الطبقة السياسية يف التعامل مع أزمات حرجة من هذا النوع قبل تبين الدولة ملوقف رمسي تتم مسايرت

موقف متسرع قد تندم عليه فيما بعد، وهو ما حصل يف واقع األمر حيث أثارت تصرحيات زعماء األحزاب السياسية  إىل اخلوف من تبين و ثانيا .عليه
تبين احلكومة  املشكِّلة للحكومة جدال  واسع ا بتلميحها لكون احتجاجات الريف لحمل طابع ا انفصاليًّا وهو ما سترتاجع عنه فيما بعد. لذلك فان تأخر

واضحة يف البداية خبصوص االحتجاجات راجع حلياد موقف املؤسسة امللكية وعدم وضوحه قبل التأكيد على شرعية املطالب بأحزاهبا ملواقف 
 . للمزيد أنظر يف:االجتماعية واالقتصادية للمحتجني

- « What’s behind Morocco’s Rif protests? », Middle East Observer, 28 May 2017, available in :  
https ://www.middleeastobserver.org/2017/05/28/whats-behind-moroccos-street-protests/ 
- Reda Zaireg « Social protest in Morocco : Does Mohammed VI have a plan ? »,  29 May 2018, 
available in :  http://www.middleeasteye.net/columns/social-protest-morocco-does-mohammed-vi-
have-plan-1200718518 

https://www.middleeastobserver.org/2017/05/28/whats-behind-moroccos-street-protests/
http://www.middleeasteye.net/users/reda-zaireg
http://www.middleeasteye.net/columns/social-protest-morocco-does-mohammed-vi-have-plan-1200718518
http://www.middleeasteye.net/columns/social-protest-morocco-does-mohammed-vi-have-plan-1200718518
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 من البلدان بني واخلدمات السلع يف التجارة تنمية على تنص االتفاقات هذه مجيع أن ويبني .1وثقافية ثقافية
 من يف حقيقة األمر الحاد املغرب العريب؟، دولل بالنسبة احلال هو هذا هل ،احلرة التجارة اتفاقيات إنشاء خالل

 الدول بني املال ورأس والسلع واخلدمات لألشخاص احلرة للحركة التدرجيي اإلعمال املغاريب التكامل أهداف بني
متويل  النامية، كما أن مسألة البلدان تواجه اليت التحديات أكرب أحد التنمية متويل يعد لذلك، ونتيجة. األعضاء

 (.UMA) العريب املغرب اللحاد العامة لألمانة جدا قوية تعبئة كانت موضوع يةالتنم
 اجلزائر) األعضاء اخلمس الدول وقعتها معاهدة بعد مراكش يف يفريف 17 يف العريب املغرب الحاد تأسس       

 املغاربيون القادة عقده الذي السابق لالجتماع نتيجة املعاهدة هذه كانت ،(وتونس وموريتانيا واملغرب وليبيا
 بعض أن فقط،كما اتفاقيات 6 على التصديق مت احلني ذلك ومنذ. 1988 يونيو 10 يف زيرالدة يف اخلمسة

 بلدان إليها انضمت اليت اجلديدة اإلقليمية أو الدولية األطر يف احلايل الوقت يف غارقة عليها املصدق االتفاقيات
 لتوطيد السعي العريب املغرب الحاد أهداف من.األورويب االلحاد أو مليةالعا التجارة منظمة مثل املغاريب االلحاد

 لألشخاص احلرة للحركة التدرجيي باإلعمال وشعوهبا األعضاء الدول تربط اليت والتضامن التعاون عالقات
 ضافةإ خالل من اجملاالت، مجيع يف مشرتكة سياسة واعتماد ،األعضاء الدول بني املال ورأس والسلع واخلدمات

 التجارة اتفاقية) تقدمية إسرتاتيجية وفق املغاربية املنطقة يف مشرتك سوق تأسيس يتم التكامل، هلذا النهائي اهلدف
 (.املشرتكة السوق اجلمركي، االلحاد احلرة،

من  تعكس تصميم ا مطبوع ا برامجاتي ا ال خيلوإلتفاقية الحاد املغرب العريب األحكام العامة  املالحظ أن        
لحد معاهدة مراكش من إمكانيات إنشاء حيز  . ومن خالل احلفاظ على سيادة الدول على حاهلا،2العوائق

هيئة اختاذ القرار الوحيدة يف الحاد  املؤلف من رؤساء الدول اخلمسة، إن جملس الرئاسة، حيث ،وحدوي فعال
حسن النية من من خالل ري االلحاد فقط يتم التخلي عن مص وبالتايل، ،ملزم بقانون اإلمجاع املغرب العريب،

التكامل  وهنا يكون ،مل يرغب مؤسسو الحاد املغرب العريب يف إنشاء مؤسسات قد تفلت من سيطرهتم.قادهتا
                                                           
1 H. Phillipe , « Analyse comparative des processus d’intégration économique régionale », 
direction générale de la coopération internationale et de développement,2001, P.8. 

ة هلذا االلحاد بعمومية أهدافها إذ مل ُيشر مثال  يف نصوص املادتني الثانية والثالثة املتعلقة بأهداف االلحاد إىل وحدة مجركية أو ومتيزت معاهدة مراكش املؤسس  2
املعاهدة هي عدم  والنقطة األخرى اليت تثري االنتباه يف هذه .اقتصادية، وإمنا اقتصر نص املعاهدة على عبارات عامة حول التعاون االقتصادي والسياسة املشرتكة

فتنص املادة السابعة من  لحديدها ملفهوم املغرب العريب وال حدوده اجلغرافية، بل إن صفة "العربية" مل تعترب ميزة خاصة أو معيار قبول أو رفض عضوية دول أخرى،
للمزيد أنظر يف: عبد النور  ."إىل هذه املعاهدة إذا قبلت الدول األعضاء املعاهدة على أن "للدول األخرى املنتمية إىل األمة العربية أو إىل اجملموعة األفريقية أن تنضم

 ، تاريخ اإلطالع: 2018جوان 19" ، اجلزيرة، تاريخ اإلطالع: االتحاد المغاربي.. بين االفتراض والواقعبن عنرت، " 
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/33d78146-e54c-439f-97fd-13f3785a17fa 

 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/33d78146-e54c-439f-97fd-13f3785a17fa
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فضلوا احلفاظ على سلطتهم يف السيطرة على النزاع والتحرك ببطء عن طريق  حيث ،ألوانه بالنسبة هلم اسابق
ا إال  اإللحاد املغاريباهتا احملدودة أثناء سريها. لكن هذا إنشاء منظمات ميكن توسيع مهار  ال ميكن أن يكون دائم 

 .1ضمن متانتهاي بشكل القادةمستقلة عن نزوات  عناصر موضوعية، هناك إذا كانت
 تكتيكية سياسية جبهة لتشكيل العريب، املغرب دول رؤساء أسسه العريب املغرب الحاد و ميكن مالحظة أن        

 خطة ليس ولكن. الباردة احلرب لنهاية نتيجة كانت واليت الدولية، الساحة على آنذاك السائدة الظروف ضد
 معاهدة يف مذكور هو كما ،املنطقة يف واجتماعية اقتصادية مصلحة ختدم أن ميكن حبيث لنموها إسرتاتيجية

 الباردة احلرب أثبتت هناية فجر يف تأسيسه مت قد العريب املغرب الحاد أن كما اخلصوص، وجه على. التأسيس
 وأصبحت ينهار الشرقية أوروبا يف الشيوعي النظام كان حيثأوروبا. يف األحداث من مستوحاة قضيتها أن حقيقة
 لذلك،. املنطقة يف التطورات هذه من العريب املغرب منطقة لتأمني حاجة هناك وكانت أقوى، الغربية أوروبا

 أفضل سيكون املتكامل االلحاد بأن وكان هناك شعور الشيوعي، الفشل أمام تصمد العريب املغرب يف األنظمة
 .العريب املغرب الحاد بتشكيل قاموا وبالتايل اسرتاتيجية،

 مستوحاة تكن مل املؤسسني لآلباء السياسية اإلرادة ألن ضعيفا كان العريب املغرب الحاد أن الواضح من        
 احلرب فرتة عن املنبثقة السياسية باإليديولوجيات ولكن ،املنطقة يف بو الشع لطموحات السائدة االحتياجات من

 على ينطوي الذي املنحى الصغري االقتصادي التكامل ومها متميزتني، بنسختني االلتزام االندماج يتطلب. الباردة
 فشل لقد ،نزاعاتال يف بالتحكم يهتم الذي الكلي اإلقليمي السياسي والتكامل ،الرمسي االقتصادي التكامل
 الفشل. نشأة يعترب هذا أن القول ميكن لذلك، األشكال، هذه من أي مع مواءمته يف العريب املغرب الحاد مؤسسو

 لتفويضل واضح خفض لديه يكن مل ألنه ميتا، أيضا ولد قد العريب املغرب الحاد أنالكثري من الباحثني  جيادل
 أي على ينطبق ال املعاهدة يف عليه منصوص هو كما العريب املغرب لحاداف وبالتايل ،املتوخى بالتكامل يليق الذي

 يكون أن وجيب األعضاء الدول تنمية لتعزيز يكون التكامل تأسيسأن  ثيح ،أعاله احملددة التكامل أشكال من
 .إليه الوصول الحاد املغرب العريب ستطعي مل شرط وهو الواضحة، السياسية املؤامرات من خاليا  
لقد كان من الطبيعي أن تتجه دول املغرب العريب بعد حصوهلا على استقالهلا إىل العمل على بناء مؤسساهتا       

أو بعبارة أخرى  وكذا حماولة إلقامة قاعدة صناعية من أجل تكريس مبدأ السيادة على تراهبا، السياسية واإلدارية،

                                                           
1 Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Salah , « Les limites de l’Union du Maghreb arabe », date 
de consultation : 19/06/2018, disponible sur le lien suivant : 
 https://www.monde-diplomatique.fr/1991/07/A/43631 

https://www.monde-diplomatique.fr/1991/07/A/43631
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يمي رغم تأكيد البعض منها يف كافة الدساتري و املواثيق اإلعتماد على النهج القطري وصرف النظر عن البناء اإلقل
    بل يرى البعض أنه كان من الطبيعي أن تؤدي اجملاهبة مع اإلستعمار  على أهنا جزء ال يتجزأ من املغرب العريب،

ة يكون اهلدف القريب واملباشر لإلستقالل هو اسرتجاع الدولة وإعادة بناءها على قاعد أنوالتفاعل معه إىل 
ميكن القول كذلك أن تدهور قدرة النخب احلاكمة يف الدول املغاربية على فرض سيطرهتا  ،من جهة أخرى.1قطرية

وتعرض شرعيتها لإلهتزاز نتيجة لسلسلة مرتاكمة ومتداخلة من األسباب أمهها فشل املشروع الوطين  ،على اجملتمع
ل اليت علقتها هذه الشعوب على اقيم واألمىل اهتزاز الإدى أكل هذا  الذي قامت على أساسه شرعيتها،

 حكوماهتا منذ اإلستقالل.
ومن بني العوامل الدافعة كذلك إلحياء فكرة التكامل املغاريب التحوالت اليت عرفها النظام اإلقليمي املغاريب       

سنوات من القطيعة  نه وبعدأحيث  املغرب( ، –) اجلزائر ومن بينها توافق القوتني الرئيسيتني  يف تلك الفرتة،
ت يف مطلع الثمانينات بوادر الوفاق بينهما تلوح يف األفق وإن كانت حبذر أبسبب مشكل الصحراء الغربية بد

املغريب احلسن الثاين سنة  امللكوىل اللقاءات بني الرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد و أشديد، حيث جرت 
 .2من خالهلا فتح ومعاجلة امللفات املتعلقة باحلدود ومشكلة الصحراء الغربية حاوال 1983
متكنت الدول  بعد أكثر من ست سنوات على جتميد مؤسسات الحاد املغرب العريب بطلب من الرباط،       

ل ضم وزراء خارجية دو  2001مارس  19و 18األعضاء من إعادة إحيائه بانعقاد اجتماع يف اجلزائر يومي 
االلحاد باستثناء املغرب الذي أوفد إىل العاصمة اجلزائرية وزير الدولة للخارجية والتعاون الطي ب الفاسي الفهري 
بدال من وزير اخلارجية حممد بن عيسى. وجدد الفهري رفض بالده وضع ملف الصحراء الغربية جانبا  والتفرغ لبناء 

ية الصحراء الغربية مل تكن منذ إنشاء الحاد املغرب العريب ضمن حسب اقرتاح قدمته اجلزائر. وقض املغرب العريب،
إال أهنا ألقت بظالهلا على هذا اللقاء رغم تأكيد األطراف أن هذه القضية يف يد  جدول االجتماعات املغاربية،

 .األمم املتحدة

                                                           
 .38، ص.1987، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، المجتمع والدولة في الوطن العربيعبد الباقي اهلرماسي،   1
 رفضت املغرب طلب على بناء العريب املغرب الحاد أنحيث . الغربية الصحراء النزاع يف  هو العريب املغرب يواجه الذي الرئيسي والتحدي اخلالف قضايا من واحدة 2

 الذي املغرب بني الغربية الصحراء دولة على التنازع مت لقد. االلحاد لفشل مهم ا هذا كان. االلحاد يف( SADR) الدميقراطية الصحراوية العربية اجلمهورية قبول
 قبل أوال الدول تعاجلها أن ينبغي كان واليت ، أزمة إىل يؤدي خالف هناك لذلك ونتيجة ، الساعية لإلستقالل الغربية الصحراء وصحراء أراضيها من جزء ا يعتربها
 أمهية ذات الغربية الصحراء أزمة كانتلقد  . األعضاء الدول بني الصراع هذا حلل آلية أي على ينص مل عاهدةامل وضع  ، ذلك إىل باإلضافة. املعاهدة على التوقيع
 بداية كانت ، العريب املغرب الحاد داخل ملعاجلتها وجتاهلها جتنبها فإن وبالتايل ، مركزية تعتربها أن اندماج حماولة ألي ينبغي وكان ، املنطقة دول لدمج بالنسبة قصوى

، األردن: دار احلامد، د المغرب العربي بين دوافع التكامل اإلقتصادي و المعوقات السياسيةاتحاصبيحة خبوش، للمزيد أنظر يف :  .العريب املغرب الحاد فشل
 .167، ص. 2011
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هتدف كانت مبستوى منخفض  وأشارت بعض املصادر اجلزائرية إىل أن املشاركة املغربية يف اجتماع اجلزائر        
وهلذا فاجلزائر  إىل الضغط على اجلزائر لقبول تسوية ثنائية ال تراعي حق الشعب الصحراوي يف تقرير مصريه،

ستسعى ألن يتبىن الوزراء يف اجتماعهم تعديالت تضع حدا  لتداخل العالقات الثنائية مع املصاحل اإلقليمية هلذه 
 .الدول

 يات الرئيسية الداخلية اليت يواجهها إلحاد املغرب العريب، جند:من بني التحدو          
 الفردي، املستوى على مستويني، على العريب املغرب دول يف السياسي التنافس تأسيس يتم السياسي: التنافس -

 عن التغاضي أن يرون الذين الدولة قادة بني الفردي املستوى على التنافس ميكن مالحظة .الدولة مستوى وعلى
ل معينة على و د بني موجود القيادة على التنافس فإن ذلك، ومع ،العريب املغرب الحاد يف أخرى بلدان يف نظرائهم

 للبالد االقتصادية املكانة ضعف بسبب رمبا املنافسة هذه عن موريتانيا فيما تغيب. واملغرب واجلزائر تونس غرار
 اجلغرافية املواقع لحديد نقطة يف الدولة مستوى على السياسي سالتناف يناقشو  ،املنطقة يف اآلخرين مع باملقارنة

 .األيديولوجية واالختالفات البشري املال ورأس االسرتاتيجية
 ووظيفة األمانة موقع تشكيل يف الدول لرؤساء قوية إرادة وجود عدم هو العريب املغرب اللحاد الثاين الضعف -

 املثال، سبيل على االلحاد، تأسيس جتاه ضعيفة التزامات لديهم العريب املغرب الحاد قادة حيث إن العام، األمني
 العام األمني منصب فإن االلحاد، لتوجيه والسلطة السلطة له عام أمني العريب املغرب اللحاد يكن مل تأسيسها، منذ

 االلحاد. أنشطة إدارة يف مركزية هي األمانة أن حني يف نقابة، أي لعمليات أساسي
 الشؤون إىل االحنياز عدم األعضاء الدول من وطلب مراكش ملعاهدة األساسية النقاط أحد األمين:اهلاجس  -

 أي أن املعاهدة وهنا افرتضت ،عضو دولة أي سيادة أو أمن يهدد نشاط ألي السماح وعدم دولة لكل الداخلية
 الداخلية الشؤون مع يتماشى وال األعضاء، الدول مجيع ضد عدائي ا عمال   سُيعترب عضو دولة أي ضد عمل عدائي

 األعضاء. الدول بني واضح التزام هو والتعاون واجب ا، الدعم ويعترب مطلق ا
ا أصبح قد الدول بني املنافسة مستوى الدول: التنافس بني -  وجه وعلى العريب، املغرب دول بني ناضج 

 ،املنطقة يف للدولة أخرى منافسة أي من حةصرا أكثر واملغرب اجلزائر بني امللحوظ التنافس كان رمبا اخلصوص،
ن متثال واملغرب اجلزائر اجلغرافية، اجلبهة على األوىل، ،مستويني على واملغرب اجلزائر بني املنافسة تأسست حيث
 ألهنا اهليمنة يف ترغب فاجلزائر. األراضي مساحة نصف من أكثر ولحتالن السكان جمموع دولتني من حيث أكثر

 فهو ألوروبا، بالنسبة مركزيا أنه حيتل دورا املغرب يشعر كما ا  وهلا من املؤهالت ما يسمح هلا بذلك،جغرافي أكربها
 الغربية، الصحراء  حول السياسية االختالفات ثانيا ،. الغرب إىل وأقرب استقرارا   وأكثر املنطقة، يف اسرتاتيجي موقع
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 على باللوم تلقي واجلزائر البوليساريو، هنا تدعم جبهةمن خالل اإلصرار على كو  اجلزائر يلوم املغرب حيث جند
 أراضيه يف فرتة من الفرتات. على إرهابية ألعمال لرعايته املغرب
من شأنه أن يؤخر فرص التنمية إلحاد املغرب العريب فإن الوضع احلايل ل  فيما يتعلق بالتهديدات، أخريا ،      

اسرتاتيجية تقدم أفضل طريقة لدجمها بسالسة يف االقتصاد العاملي التكامل االقتصادي هو ف ،لألجيال القادمة
تواجه املنطقة  حيث مازالت ،ومواجهة التحديات الكثرية اليت تنتظر التنمية االقتصادية والرفاهية االجتماعية

. إن التكامل 1لعامليةاملغاربية ضغوطا دميغرافية قوية وعجزا يف جمال التنمية البشرية وتغري املناخ والقدرة التنافسية ا
وأن جتعل القادة يتعاونون جبدية  اإلقليمي من شأنه متكني البلدان املغاربية من أن لحل حمل سوء التفاهم السياسي،

لوضع حد  الثقة اليت فشلت كثريافالستعادة األمن والسالم يف املنطقة.  وأن يضعوا مصاحل املنطقة فوق مصاحلهم،
سيؤدي  ادرة على جذب االستثمار األجنيب الذي كان ينقصه منذ فرتة طويلة. وأخريا ،للفساد وإرساء دميقراطية ق

التكامل واملشاركة يف اتفاقية تفضيلية إىل زيادة القدرة التفاوضية لبلدان املنطقة مقابل الشركاء األوروبيني بالتوازي 
 مع كل دولة. 

 على األمن المغاربي و المتوسطي. ثالثا، انعكاسات الوضع األمني في منطقة الساحل الصحراوي

وهو  ،2بامتداد يفوق تسعة ماليني كلم أهم املناطق املفتوحة شساعة عامليا،الصحراوي من الساحل  يعترب     
وإىل  حمققة الرابط بني عدة عوامل منها املغرب العريب وإفريقيا ما وراء الصحراء، متوقع حموري يف العمق اإلفريقي،

باستثناء تدخل املنظمات الدولية لإلغاثة يف  تكن تستأثر بأي اهتمام دويل أو إقليمي واسع،ماض غري بعيد مل 
إىل تفجر  فهي تعترب تقليديا منطقة عبور ومسالك جتارية آمنة بني الشمال واجلنوب، حاالت اجملاعة الكربى،

تحت الباب على التنافس حنو حروب أهلية ف من صراع سياسي إىل أزمات انقسام داخلي، النزاع والصراعات،
        مث الثاين مع تدخل نيجرييا  ليبيا واملغرب، الدويل يف املنطقة بني الفواعل اإلقليمية من اخلط األول: اجلزائر،

 تحدةامل الياتحيث طفت لغة املصاحل على متطلبات األمن الساحلي ذو االمتداد اإلفريقي بني الو  و السنغال،
 ى الناشئة يف آسيا وأمريكا .فرنسا والقو  ،مريكيةاأل
 
 

                                                           
1 Siroen J.M., « La régionalisation de l'économie mondiale », Repères, La Découverte, 2004, P. 76 
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 مآرهبا أن غري منطلقاهتا تشابه ورغم األزمات لساحل نظرهتا يف املغاربية للدول الوطنية االسرتاتيجيات تبدو       
 توجهات ذلك ويعكس البينية، باملصاحل اإلضرار يعين ما أحيانا، ومتناقضة متشعبة للتهديد قراءهتا التايلو  خمتلفة،
 :1 حمورين

 رهانات لكسب للتنافس مطية الساحل أزمة من جعل والذي أصال، املتنافرالمغربي /الجزائري المحور -
 على بالتوقيع اقتصاديا، :خالل من أمريكا مع التقليدية العالقات من استفاد جهته من فاملغرب دولية، و إقليمية
 السنة ذات يف عسكرياو  .2والبحرين ردناأل بعد عريب بلد ثالث ليكون ،2004 يف مارس احلر التبادل اتفاقية

 وبإضافة ،احللف خارج ألمريكا االسرتاتيجي احلليف صفة املغرب بوشالرئيس األمريكي األسبق جورج  مينح
 متنح مل الصفة نفس أن دولة.رغم عشر أربعة إىل املميز التحالفي الوضع هبذا تتمتع اليت الدول عدد يصل املغرب

 . عسكرية تسهيالت منح تقتضي والصفة مستقلة، قومية أمنية مبقاربة حمتفظة تكون قد اليت للجزائر،
 ومهوم هواجس أشالء على دوله أغلب تعيش متعاون حمور وهو ،وتونس ليبيا الجزائر،:  الثالثي المحور -

 ما عرب ،ساحلي مغاريب ثالث حمور وجود ينفي ال وهذا . ليبيا و تونس يف الشعبية الثورات تداعيات مع الداخل
 .3ليبيا و تونس مايل، و النيجر موريتانيا،:  دول مع ساحلي جزائري بتعاون تسمح امليدان دول مببادرة مسي

ة، يدانيامل مستقرة من الناحيةغري يف حقيقة األمر ميكن القول أن منطقة الساحل الصحراوي هي منطقة       
 و رواق ثالث أقلهما قني جيوسياسيني شرقي وغريب،خالل روامكشوفا من األمن املغاريب  هذا جيعل أنحيث 

   احلرب الليبية  إلنعكاساتنتيجة الذي تداعى بشكل كبري كاللييب األول وهو الرواق الرواق  حيث أن ،انكشافا
دون إغفال تأثري العدد الكبري من  كذا الصعوبات اليت رافقتها عملية اإلنتقال الدميقراطي يف الفرتات األخرية،و  
يعيش  املورتاين هو اآلخر الثاين الرواق .وحىتاالنقسامات القبلية والعشائرية كذا تنامي حدةليشيات املسلحة و امل

خاصة اجلماعات اإلرهابية املتطرفة  هاستثمرت هو العامل الذيو  على حدودها الشرقية والشمالية،متزايدة  هشاشة
                                                           

ملا اختذت موقف املتفرج على األزمة الليبية ، و هي أول امتحان من هذا احلجم  ،األول ، ن إقليمينيريهذا و قد أثبتت خربة العمل املغاريب املشرتك فشله يف اختبا  1
ملا لعبت دورا هامشيا منساقا وراء القرار اخلارجي يف حل إحدى أزمات الساحل الراهنة ، مع استيالء اجلماعات املتطرفة على  الثانيو  يواجهه الداخل املغاريب .

و حبسابات جيوسياسية كان املفروض أن تؤدي هذه األزمات و غريها إىل رأب الصدع املغاريب من خالل رص  تداعيات ذلك إقليميا و عامليا .مشال مايل و 
عاطفي  ضاري والصفوف و التأسيس لتحالف اسرتاتيجي يف ظل سواد خطاب الشك و انعدام الثقة ، حيث أثبت واقع احلال أنه ال جيمعهم سوى خمزون ثقايف ، ح

تحديات األمن المغاربي في ظل المخاطر الجديدة في منطقة الساحل ،" عالق مجيلةللمزيد أنظر يف : محل ما ال طاقة له به ألكثر من عقدين من الزمن .
 id=2352setif2.dz/index.php-revues.univ?، على الرابط التايل : 2017 ديسمرب،  25: العدد ، جملة العلوم االجتماعية "، والصحراء

، 2005اجلزائر : املكتبة العصرية للطباعة و النشر و التوزيع ، ) البعد المتوسطي لألمن الجزائري : الجزائر ، أوربا و الحلف األطلسي عبد النور بن عنرت ،  2
 .71-70ص ص.

 المرجع السابق.، عالق مجيلة  3
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يتوسط الذي ،وهو  الرواق الثالث وهي اجلزائر. أما انياحالة الضعف واهلشاشة البنيوية اليت تعانيها موريت مع
و اخلاليا   مع التنظيمات النشطة جمال التعاملأكثر صالبة منهما،بالنظر للخربة اجلزائرية يف  السابقني فهوالرواقني 

 النائمة يف املنطقة .

 السيناريو المحتمل:  المطب الثاني: 
 و يقوم دراسة املؤشرات التالية:      

 .كمجال جديد للحركية  األمريكية –الشراكة المغاربية .والأ

إىل أن الواليات املتحدة تبدي قدرا  كبريا  من االهتمام باملغرب العريب وأهنا  التحليالتالعديد من  تشري        
ة يف . لكن ما الذي حيدث بالفعل؟ ما هي مصاحل الواليات املتحد1ترغب يف لحريك النفوذ الفرنسي يف املنطقة

املنطقة املغاربية؟ هل صحيح أن الواليات املتحدة تطمح إىل القضاء على التأثري الفرنسي واألورويب يف املنطقة؟ 
تسعى إىل تقويض  (MEPI) من خالل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية هل صحيح أيضا  أن الواليات املتحدة،

هنا االفرتاض األساسي  ساؤالت تستدعي البحث، ولعلكلها ت ، الشراكة األوروبية املتوسطية )عملية برشلونة(؟
املنطقة ،اليت أصبحت ذات أمهية اسرتاتيجية منذ بهو أن الواليات املتحدة مهتمة بشكل ال ميكن إنكاره 

على الرغم من أن االهتمام األمريكي باملغرب العريب  . ومع ذلك،2001سبتمرب  11اهلجمات اإلرهابية يف 
أكثر مما  وأقل إثارة للقلق بالنسبة للمصاحل األوروبية ،وخاصة فرنسا، ،إال أنه أقل طموحا ية،حقيقي مبا فيه الكفا

 .ملنطقة أكثر تكامال  من التنافسميكن االعتقاد به. يف الواقع، تعترب العالقات عرب األطلسي يف ا
القوة  على فرنسا، األمريكيةالواليات املتحدة اعتمدت  على الرغم من عالقاهتا الوثيقة باملغرب وتونس،ف     

مل تكن هناك سياسة إقليمية  حىت بداية التسعينيات، للعب دور مهيمن يف املنطقة. لذلك، االستعمارية القدمية،
بدا أن السياسة اإلقليمية اليت  أمريكية يف املنطقة املغاربية. لكن منذ هناية احلرب الباردة واهنيار الكتلة الشرقية،

فمنذ هناية  بدأت تتشكل تدرجييا . وهكذا، يجية العاملية للواليات املتحدة اليت ال نظري هلا،متليها االسرتات
                                                           

كبري ا باملغرب الكبري ، حيث اعترب صانعو السياسة األمريكيون أهنا تقع ضمن منطقة نفوذ أوروبا ، على مدى عقود عديدة ، مل تبد الواليات املتحدة اهتمام ا    1
قل اهتمت خالهلا وخاصة فرنسا. ومع ذلك ، أظهرت الواليات املتحدة خالل فرتات معينة اهتمام ا اقتصادي ا وسياسي ا أكرب. كانت هناك ثالث فرتات على األ

حىت  اص باملغرب العريب: احلرب العاملية الثانية ، فرتة تصفية االستعمار يف اخلمسينيات والستينيات ، وأخريا  الصراع يف الصحراء الغربيةالواليات املتحدة بشكل خ
ن أمهيتها اجليوسياسية ، وفضلت ممثانينيات القرن العشرين. خالل احلرب الباردة ، نادرا  ما نظرت الواليات املتحدة إىل املنطقة املغاربية ككيان إقليمي ، على الرغم 

 للمزيد أنظر يف :  .احلفاظ على العالقات الثنائية مع كل دولة على حدة
Yahia H. Zoubir, « Les Etats-Unis dans l'espace euro-méditerranéen: complémentarité, rivalité 
et réajustement d’influence »,Géoéconomie, N. 35, autumn 2005, Paris, PP. 65-83. 
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وهو اقتصاد  كانت السياسة األمريكية مواتية بشكل واضح لظهور كيان إقليمي يف املنطقة املغاربية، التسعينات،
 .أو املناطق التجارية "الكتل التجارية"سوق متكامل يتبع مفهوم 

نوعا  من التطور الذي يفضي إىل منو اقتصادي طويل األمد يف املنطقة  حالياتدعم الواليات املتحدة          
 فريقيا،إمشال منطقة لدى الواليات املتحدة مصلحة يف استقرار وازدهار ميكن القول أن  رمسيا، حيث ،املغاربية

ز عالقاتنا مع املغرب وتونس واجلزائر، سعى لتعزيوهنا تعلى وجه اخلصوص،  ،وهي منطقة تشهد تغريات مهمة
كانت  قبل أحداث احلادي عشر من سبتمرب، وهكذا، .1وتشجيع التنمية الدميقراطية واإلصالح االقتصادي 

أو   Eizenstatإيزنستات ومؤشر هذا بوضوح هو مبادرة املصلحة األمريكية الرئيسية اقتصادية يف املقام األول،
دعامة الوجود  ايف كوهن يةاملغرباململكة  تستمرو  . 2و املغرب العريباليات املتحدة التحالف االقتصادي بني الو 

ال سيما بالنسبة لألسطول السادس للواليات املتحدة يف البحر  األمريكي يف املنطقة املغاربية والشرق األوسط،
خنفضت املساعدات االقتصادية ا ولعملية السالم يف الشرق األدىن. مع هناية احلرب الباردة،األبيض املتوسط 

متكن املغرب من استعادة مكانته   والعسكرية األمريكية بشكل كبري بسبب قيود امليزانية يف الكونغرس. ومع ذلك،
 ،1991ألول هو الدعم املغريب حلرب اخلليج يف عام كحليف مهم بعد ذلك بفرتة وجيزة لعدة أسباب، السبب ا

 ،هو عدم االستقرار يف اجلزائر السبب الثاين،و .3اململكة العربية السعودية جندي مغريب إىل 2000عندما أرسلت 

                                                           
1 The White House ,« A National Security Strategy for a Global Age », Washington DC, 
December 2000, consultation date :14/02/2017,  Available in: 
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/nss/nss_dec2000_contents.html 

، ومتت تسميته فيما بعد بالربنامج االقتصادي األمريكي لشمال أفريقيا ، والذي كان هدفه تعزيز الروابط بني الواليات املتحدة والدول  1999مت إطالقه يف عام   2
واالستثمارات. كان اهلدف ذو شقني: دعم التجارة بني البلدان بشكل أفضل ، لتحريض عدد أكرب من الشركات املركزية الثالث يف املنطقة املغاربية من حيث التجارة 

وأيضا  لتشجيع تقليل احلواجز الداخلية بني دول مشال أفريقيا اليت أبطأت التدفقات الطبيعية للتجارة  ،األمريكية لالستثمار يف املنطقة ، خللق وظائف ذات أجر جيد 
 .للمزيد انظر يف:الدول بني هذه

Stuart E. Eizenstat, Undersecretary for Economic, Business, and Agricultural Affairs. Third 
Annual Les Aspin Memorial Lecture, The Washington Institute for Near East Policy, Washington DC, 8 
March 1999. 

التعاون االقتصادي والعسكري ، خاصة يف احلرب ضد اإلرهاب. بالنسبة للواليات  George W. Bushرج دبليو بوش جو الرئيس األسبق عززت إدارة   3
يف نوفمرب  Edward Gabrielقال السفري األمريكي السابق يف املغرب إدوارد غابرييل  ، حيثاملتحدة ، مييز املغرب نفسه كنموذج للدميقراطية يف العامل العريب

ة دميقراطية جتري يما يتعلق باملغرب ، حنن متحمسون جدا  لتجربته الدميقراطية. حنن يف وزارة اخلارجية األمريكية نؤمن بأن املغرب رمبا يكون أفضل جتربف"إنه  2000
لتعزيز العالقات مع املغرب ، وال ، أعلن الرئيس بوش أن الواليات املتحدة ستتخذ العديد من اإلجراءات اهلامة  2003يف نوفمرب  و. "حاليا  يف الشرق األوسط 

تحدة املغرب وضع 'احلليف سيما تطوير التعاون االقتصادي والعسكري ، فضال  عن اختاذ تدابري ملكافحة اإلرهاب. وبعد عام من ذلك ، منحت الواليات امل
 حلف مشال األطلسي. للمزيد أنظر يف:من خارج = ي= الرئيس

 Yahia H. Zoubir, « Algeria and US Interests: Containing Radical Islamism and Promoting 
Democracy »,Middle East Policy, vol. 9, N. 1, March2002, PP. 64-81. 

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/nss/nss_dec2000_contents.html
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كانت فيه احلكومة اجلزائرية لحارب من أجل البقاء وعندما كان شبح الثورة اإلسالمية الراديكالية حيوم فوق حيث  
 . منطقة املغرب العريب

حدة واجلزائر بشكل كبري على مجيع املستويات، تقدمت العالقات بني الواليات املت يف هناية التسعينات،       
وكان  ،االختالفات السياسية واإليديولوجية للماضي اختفت تدرجييا حىت أن ،مقارنة مبا كانت عليه حىت اآلن

أفضل مثال على هذا التطور هو الزيارة الرمسية اليت قام هبا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إىل الواليات املتحدة يف 
 فريقي، وكذلك األمهية املتزايدة للجزائرالتأثري املتزايد للجزائر داخل منظمة االلحاد اإل ، إىل جانب2001يوليو 

والذي  فريقيا دون أن يلحظه أحد يف واشنطن،إجنوب  - نيجرييا -مل يتم اجتياز حمور اجلزائركما أنه . نفسها 
واليت حاول الرئيس السنغايل عبد  تها السنغال وفرنسا،قد يكون مروج ا نشط ا )مقارنة  بفشل خطة أوميغا اليت دعم

يدرك الساسة األمريكيون أن  الصحراء الغربية، بالنزاع يفيتعلق ( فيما NEPADمبادرة النيباد  اهلل واد ربطها إىل
تأييدا  األكثر توازنا  واألقل  الواليات املتخدة األمريكيةوهذا يفسر موقف  ،قرارها مستحيل بدون موافقة اجلزائر

أنه من  2001سبتمرب  11فهمت الواليات املتحدة جيدا قبل  للمغرب يف السنوات األخرية. عالوة على ذلك،
 .الضروري التعاون مع اجلزائر فيما يتعلق باإلرهاب العاملي

ير هو تطو  العريب منذ أحداث احلادي عشر من سبتمرب، كان اهلدف الرئيسي للواليات املتحدة يف املغرب       
تطور العالقات بني الواليات  9/11تعاون عسكري وأمين وشراكة اقتصادية مع تلك الدول. عززت أحداث 

( واملغرب )منذ 2002( وموريتانيا )منذ 2001وال سيما اجلزائر )خاصة منذ عام  املتحدة واحلكومات املغاربية،
، نظمت القيادة األوروبية 2004مارس  23و  22(. وهكذا، يف 2003( وليبيا )بعد ديسمرب 2003مايو 

األمريكية اجتماع ا ملدة يومني يف شتوجتارت مجع بني رؤساء القوات املسلحة املغاربية )اجلزائر وموريتانيا واملغرب 
النيجر والسنغال( من أجل تنسيق اجلهود يف جمال مكافحة  وتونس( وقوات دول الساحل )تشاد ومايل،

قيا نيابة عن الواليات املتحدة اليت جنحت يف مجع املائدة حول نفس اجلدول . لقد كان استغالال حقي1اإلرهاب
وإقناعهم بتنسيق عملياهتم  عددا كبريا من املسؤولني من البلدان اليت ال تضاهي مصاحلها االسرتاتيجية والدفاعية،

 ضد اإلرهاب. 

                                                           
1 Yahia H. Zoubir , « American Policy in the Maghreb: The Conquest of a New Region? », 
Fundación Real Instituto Elcano, strategic and international studies, consultation date : 12 april 2017, 
available in : 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elc
ano_in/zonas_in/DT13-2006 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/DT13-2006
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/DT13-2006
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يقيا جنوب الصحراء الكربى من مشال فر إوهي منطقة تقرتب فيها  إن اهتمام الواليات املتحدة بالساحل،       
يغطي بعدين: األمن / العسكري واالقتصادي. تعترب الواليات املتحدة منطقة الساحل منطقة ضعيفة  فريقيا،إ

يؤكد صانع القرار األمريكي على أن  وهنا ،بسبب كثافتها السكانية املنخفضة وحدودها القابلة لالخرتاق
مبا يف ذلك األسلحة، وجتنيد أعضاء جدد  تكرس نفسها لكل أنواع التهريب، دولية،احمللية وال اجلماعات اإلرهابية،

السلفية للدعوة  اجلماعةاجلماعات اإلرهابية اإلسالمية، األكثر نشاطا  هي  كما أنمن بني السكان احملليني.  
. 1مليون نسمة 100ر من متثل هتديدا  هلذه املنطقة اليت يقطنها أكثواليت  املرتبطة بالقاعدة، (GSPC) والقتال

وبالتايل فإن هدف الواليات املتحدة هو تسهيل التعاون بني  تعترب املنطقة جبهة جديدة يف احلرب ضد اإلرهاب،
احلكومات يف املنطقة )اجلزائر واملغرب وتونس وموريتانيا ومايل والنيجر وتشاد والسنغال ونيجرييا( وتعزيز قدرهتا 

  .بيةعلى مكافحة املنظمات اإلرها
سالمي" الذي كما أن التحول من اجلماعة السلفية للدعوة والقتال إىل "تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإل         

ضد  غالبااليت كانت موجهة  أعقبه العديد من العمليات اإلرهابية على شكل سلسلة من التفجريات واإلختطافات
وهو ما حيتم ضرورة الوجود يف  تحدة األمريكية هتديدا ملصاحلها،رأت فيه الواليات امل املصاحل والرعايا الغربيني،

و املشاريع اليت  و يتضح ذلك من خالل خمتلف املبادرات2.اإلفريقي أكثر من أي وقت مضى منطقة الساحل
 تقدمت هبا الواليات املتحدة ملواجهة الظاهرة اإلرهابية يف املنطقة.

 Pan-Sahelبإنشاء "مبادرة بان ساحل"  2002يكية يف نوفمرب ومن أجل ذلك قامت احلكومة األمر        

Initiative  جل مساعدة كل من مايل و النجري إىل جانب التشاد و موريتانيا على عملية مكافحة اإلرهاب، أمن
مليون دوالر، وتزود  7,75مبيزانية قدرت حبوايل  2004ولقد أصبحت هذه املبادرة عملياتية انطالقا من مارس 

الدول املذكورة سابقا مبساعدات للتدريب و معدات لتحسني أمن حدودها، ورفض إستخدام اراضيها ذات كل 
 .3السيادة من قبل اإلرهابيني و اجملرمني

                                                           
1  William P. Pope, « Eliminating Terrorist Sanctuaries: The Role of Security Assistance », 
Acting Coordinator for Counterterrorism, Testimony Before the House International Relations 
Committee, Subcommittee on International Terrorism and Nonproliferation, Washington DC, 10 
March 2005,Available at: http://www.state.gov/s/ct/rls/rm/43702.html. 
2 Lianne Kennedy –Boudali, « Examination U.S counterterrorism priorities and strategy across 
Africa’s Sahel region », Testimony presented before the Senate Foreign Relations Committee, 
Subcommittee on African Affairs on November 17, 2009, RAND Corporation, P.02. 

هو برنامج مصمم حلماية احلدود ، وتتبع حركة األشخاص ، ومكافحة اإلرهاب ، وتعزيز التعاون  Sahel Initiative -Pan (PSI)حلمبادرة بان السا 3 
 =عليها عرب ملساعدة مايل والنيجر وتشاد وموريتانيا يف الكشف عن احلركة املشبوهة لألشخاص والبضائع والرد األمريكية هو جهد تقوده الدولة .واالستقرار اإلقليميني

 

http://www.state.gov/s/ct/rls/rm/43702.html
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إىل مبادرة جديدة محلت تسمية "مبادرة مكافحة  2005"مبادرة بان ساحل" لحولت هي األخرى يف        
لتشمل دوال جديدة إضافة إىل الدول  Trans-sahara counter Terrorism Initiativeاإلرهاب عرب الصحراء" 

كما متت إضافة "ليبيا" يف أكتوبر  نيجرييا، تونس، املغرب"، السابقة على غرار كل من "اجلزائر، السنيغال،
عام وقد قدرت ميزانية الربنامج يف  من أجل احليلولة دون لحول املنطقة إىل ملجأ للجماعات اإلرهابية، 2006
مليون  100و مبعدل  ،2006مليون دوالر سنة  30مليون دوالر ومبخططات تصل إىل  100حبوايل  2005

  . 20071دوالر سنويا منذ عام 
 :2وتشمل جماالت الدعم          

،         . متكني وتعزيز قدرة اجليوش يف مشال وغرب أفريقيا وتطبيق القانون للقيام بعمليات مكافحة اإلرهاب1 
وغريهم من الشركاء الداعمني،  فريقيا،إتضمني قدرة اجليوش واهليئات املكلفة بإنفاذ القانون يف مشال وغرب و 

 للعمل إقليميا  وتعاونيا  يف جهود مكافحة اإلرهاب ؛
 . تعزيز قدرة األمن على احلدود ملراقبة احلركات اإلرهابية وكبحها واالعرتاض عليها ؛3 
ون، مبا يف ذلك الوصول إىل العدالة، وقدرة إنفاذ القانون على كشف األنشطة اإلرهابية تعزيز سيادة القان - 4 

 وتعطيلها والرد عليها والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها ؛
 رصد ومكافحة متويل اإلرهاب )مثل ما يتعلق باخلطف من أجل احلصول على فدية( ؛ - 5 

                                                                                                                                                                                     

إلرهاب وتعزيز السالم حدودها وداخلها من خالل التدريب واملعدات والتعاون. تدعم أهدافها مصاحل األمن القومي للواليات املتحدة يف أفريقيا: شن احلرب على ا=
يب واملوارد األخرى لبناء القدرات على مدى األشهر القادمة. واألمن اإلقليميني. ستساهم التقييمات الفنية اليت جتري يف كل بلد ابتداء من هذا الشهر يف تركيز التدر 

 الدول املشاركة يف مواجهة العمليات اإلرهابية املعروفة وعمليات التوغل احلدودية ، فضال  عن االجتار باألشخاص واملواد غري املشروعة مبادرة بان ساحل ستساعد
برنامج جللب مسؤولني عسكريني ومدنيني من الدول األربع معا  لتشجيع املزيد من التعاون وتبادل املعلومات والسلع األخرى. سيكون التدريب والدعم املادي مبثابة 

 للمزيد أظر يف :.داخل حكومات املنطقة وفيما بينها حول قضايا مكافحة اإلرهاب واألمن احلدودي
-« Pan Sahel Initiative », Office of Counterterrorism,Washington, DC , November 7, 2002, available 
in : https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/other/14987.htm 
- Jessica R.Piombo, « Terrorism and U.S Counter Terrorism Programs in Africa : An 
Overview »,Strategic Insights, Vol.06, N.01, January 2007, P.08. 
1 Mary Jo Choate, «Trans Sahara Cuonterterrorism Initiative: Balance of Power?,» Usawc 
Strategy Research Project, P. 5, consultation date : 10 /07/2018, available in : 
 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pcaab627.pdf. 
2 U.S Department of State,  Programs and Initiatives, « Trans –Sahara Counter Terrorism 
(TSCTP) », consultation date : 10 /07/2018, available in : 
 https://www.state.gov/j/ct/programs/index.htm#TSCTP 
 
 

https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/other/14987.htm
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pcaab627.pdf
https://www.state.gov/j/ct/programs/index.htm#TSCTP
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 .ني اجملتمعات بسبب التطرف العنيف. تقليل الشعور بالتعاطف والدعم احملددين ب6 
يستفيد  ،يستفيد املغرب وتونس من مستوى هام من املساعدات من الواليات املتحدة يف املغرب العريب،         

  (Anti-Terrorism Assistance)املغرب من برامج وزارة اخلارجية مثل برنامج املساعدة على مكافحة اإلرهاب
(ATA)  ،إلرهابوبرنامج مكافحة اTIP (Terrorist Interdiction Program)  منحت  ،2004يف عام

مليون دوالر للمغرب لتدريب املغاربة يف احلرب ضد اإلرهاب. مت تعزيز هذا  6.5الواليات املتحدة بالفعل 
 ،ذةملساعدة املغاربة يف جماالت أمن ومحاية املوانئ واملطارات واحلدود األرضية واملنف 2005االتفاق يف عام 

 مليون دوالر أمريكي.  12لتصل إىل  ،2007ميزانية الربنامج مبقدار السنة املالية وارتفعت 

 تنافس القوى الكبرى و انعكاساته على الهندسة االمنية القائمة..ثانيا

إن عملية البحث يف ظاهرة التنافس الدويل حول منطقة املغرب العريب وانعكاساهتا على اهلندسة االمنية       
وهو ما  مين،ضرورة الرتكيز على تناول احملددات االساسية احملركة للتنافس خاصة يف بعده األ يقودنا إىل القائمة،

خرى. وهنا سوف أاألمن من جهة وعلى إستقرار املنطقة من جهة  يكون له إنعكاسات متفاوتة احلدة على طبيعة
 يتم الرتكيز على القوى التالية:

حىت  قوة النفوذ والقدرة على احلركة والفعل داخل إفريقيا،الدولة األروبية االوىل من حيث تعترب تقريبا أ.فرنسا: 
إفريقيا متثل أحد العوامل الثالثة ملكانة فرنسا الدولية إىل جانب مقعدها الدائم يف جملس األمن و القدرة  إنقيل 

خاصة وأنه  نوعا من التوجس لدى فرنسا، وهنا يبدو أن التموقع األمريكي اجلديد يف املنطقة قد خلق .1النووية
 يستهدف دوال فرانكوفونية تقع لحت نفوذها.

 اجلاليات من كبري ا عدد ا أوروبا وتستضيف الكبرية، األوروبية التجارية للمصاحل وجهة مغاربية دولة كل تعترب       
 الزمن من لعقود العريب املغرب وفر قدل. األصلية بلداهنم مع روابطها على لحافظ اليت إفريقيا مشال يف املهاجرة
 جتاري شريك أكرب تعد اليت بأوروبا، مرتبطة املنطقة اقتصاد من الساحقة واألغلبية مهرة، غري عماال أوروبا جنوب

 ذلك، إىل إضافة . املنطقتني بني الربط من واجلزائرية الليبية الطاقة من األوروبية الواردات وتزيد ،مغاربية دولة لكل
 األوروبيون األمن مسؤولو قلق اليوم،. أوروبا أمن مع متشابك املغاربية املنطقة أمن أن يعين املتنامي التطرف فإن
 . سوريا يف اجلهادية القتال وساحات فريقيا،إ مشال بني يتنقلون الذين املتطرفني املتشددين من

                                                           
1 Edward A. Kolodziej , « French Mediterranean Policy: The Politics of Weakness », International 
Affairs ,Royal Institute of International Affairs 1944, Vol. 47, No. 3 ,Jul., 1971, PP. 503-517 
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 ،املنطقة يف مصاحلها لتأمني البالد استعداد ةمبين املغاربية، املنطقة يف حازمة خارجية سياسة فرنسا اتبعت      
 اجلهود بدعم أوباماالرئيس األمريكي السابق  إدارة وإقناع مشال األطلسي حلف بناء يف أساسيا   دورا   لعبت لقد

 العام يف مايل على تدفقوا الذين الطوارق للمرتزقة مجاعية هجرة القذايف إسقاط أثار. بالقذايف لإلطاحة املبذولة
 من أجزاء على لالستيالء بالقاعدة املرتبطني املتشددين أمام الطريق مهد مما عسكري، انقالب ذلك وتبع ،ايلالت

 انتشارها من الحق وقت يف وسعت ،سريفال عملية فرنسا أطلقت ذلك، على وردا. 2012 عام يف مايل مشال
 حمل حلت اليت بركان، عملية خالل من وتشاد والنيجر ومايل موريتانيا عرب أالف جندي 3 من يقرب ما إىل

 .1سريفال
بشكل  العربية واملغاربية يف املنطقة هانفوذا لفقدانتعرف حاليا على الرغم من الروابط العميقة، فإن فرنسا ف        

٪ سنويا منذ 10إىل  5)حوايل  حيوياوالشرق األوسط تشهد منوا اقتصاديا  املغرب العريبأن دول  وقتيف  ،واضح
، وبشكل املنافسني اآلخريناملنطقة لصاحل  بلدانختسر حصتها يف السوق يف مجيع  وبذلك فهي، 2(2000أوائل 

 فرنسا حيث كانت مواقف يف املنطقة املغاربية، ، وهو ما أصبح واضحاالالعبني اآلسيويني لصاحل دراماتيكي،
القوى  وحىت لصاحل أملانيا، احل إجنلرتا،ضعفت لص لفرنساالقوة الناعمة  على املستوى الثقايف،، و مواتية تارخييا  

فقدت فرنسا موقعها كوسيط للصراعات وهي غائبة حاليا عن خمططات حل األزمات  اإلقليمية مثل تركيا. وأخريا،
 .الرئيسية

ل سياسة أمنية خاصة يفرنسا ومنذ وقت طويل أدركت أمهية وضرورة تشك أنيف حقيقة األمر ميكن القول       
مبا يضمن هلا احلفاظ على أمنها القومي ومواجهة  ة املغرب العريب والبحر األبيض املتوسط بشكل عام،هبا يف منطق

ومت هذا من خالل حماولة الربط بني األمن باملنطقة باهلوية االمنية األروبية، وكان  التهديدات املتنامية يف املنطقة،
 ذلك من خالل شكلني أساسيني:

                                                           
الدعم االستخبارايت واملراقبة  دعمت الواليات املتحدة البعثات العسكرية الفرنسية يف منطقة الساحل ، اليت هتدف أيضا  إىل تأمني املنطقة املغاربية ، من خالل توفري  1

 للمزيد أنظر :ا حثها على بذل املزيد من اجلهود الدولية لتأمني ليبيا. ( باإلضافة إىل رفع ونقل القوات الفرنسية واملعدات الثقيلة. تواصل فرنسISRواالستطالع )
“France Says Ready to Strike Extremists on Libya Border,” Associated Press, January 5, 2015, 
http://www. nytimes.com/aponline/2015/01/05/world/europe/ap-eu-france-libya.html?_r=0. 

هي الواليات املتحدة ، مشال أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط والصني. متثل  بالنسبة لفرنسا و السوق األوروبية الداخلية ، توجد ثالثة جماالت رئيسية للتجارة خارج   2
ا املنطقة املغاربية. ومتثل جتارهت كل شيء مع  ا اخلارجية. على املستوى اإلقليمي ، تتداول فرنسا أوال  وقبل٪ من جتارهت20الشرق األوسط حوايل منطقة مشال إفريقيا و 

اجلزائر واملغرب  فهمقائمة الشركاء التجاريني الثالثة األوائل ل أما بالنسبةمليار يورو مع اخلليج.  19.3مقابل  2015مليار يورو يف عام  27مع هذه الدول 
 للمزيد أنظر يف :يجية الثالثة للطاقة واألسلحة واملالحة اجلوية. االقتصادية مع اخلليج تقتصر على القطاعات االسرتات الروابط أما. وتونس

 Hakim El Karoui , « Nouveau monde arabe, nouvelle "politique arabe"pour la France », Institut 
Montaigne  ,RAPPORT - AOÛT 2017, date de consultation : 20/07/2018, disponible sur le lien suivant : 
http://www.institutmontaigne.org/publications/nouveau-monde-arabe-nouvelle-politique-arabe-pour-la-france# 

http://www.institutmontaigne.org/publications/nouveau-monde-arabe-nouvelle-politique-arabe-pour-la-france
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الذي ساهم يف تبين الدول  1973دة مؤمترات لعل امهها، مؤمتر هلسنكي : من خالل عالشق السياسي -
األوروبية وعلى رأسها فرنسا ما مسي مبسار هلسنكي والذي هو يف جممله عبارة عن مقاربة أمنية تعتمد على تعدد 

هلسنكي كأول وبالتايل فيمكن تصنيف مؤمتر  د األمن وكذلك منح أمهية كربى إلجراءات الوقاية وبناء الثقة،أبعا
حيث أهنا تعرب عن تصور جديد لألمن  سياسة أوروبية جادة للحفاظ على األمن األوريب عامة والفرنسي،

اإلقليمي القائم على على مقاربة األمن التعاوين واألمن الشامل، وهنا تلعب اإلجراءات الوقائية دورا هاما يف 
س األمن والتعاون لغرب املتوسط من خالل مباردة الرئي . ليأيت بعدها حماولة التأسيس جمللس1توحيد التصورات

لكن املبادرة مل يكتب هلا النجاح لعوامل عدة لعل أبرزها معارضة بعض الدول هلا  الفرنسي األسبق فرانسوا ميرتان،
اليت  4+5من خالل تشكيل جمموعة  1990خرى يف أوكذا استبعادها لدول أخرى، ليتم إعادة احياءها مرة 

اولة فرنسا العمل على فك بإنضمام مالطا.واملالحظ على هذه املبادرة هو حم 5+5عدها جمموعة اصبحت ب
اإلسرائيلي. ليأيت بعدها مشروع اإللحاد من  –الرتابط بني حوضي املتوسط من أجل تفادي معضلة الصراع العريب 

سرتاتيجية جديدة لتحقيق إا كاليت ميكن إعتباره ،اجل املتوسط مع الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال ساركوزي
جمموعة من األهداف والدوافع لعل أمهها حماولة إدماج تركيا يف جتمع متوسطي جديد بدل اإللحاد األورويب، كما 

إسرائيل عرب ملتقى جيمعها مع الدول العربية وبالتايل مأسسة "التطبيع" بني الطرفني.  أنه يهدف إىل حماولة دمج
شروع إلجتاه أساسي جديد لدى دول أروبا الغربية وهو أن عدم اإلهتمام بالضفة من جهة اخرى جيسد هذا امل

 وبالتايل البد من إعادة النظر يف هذه التوجهات. ،اجلنوبية هو نتيجة حتمية للتوجه حنو أوربا الشرقية
   رفور" الوثائق املؤسسة لكل من "األو  1995لقد وقعت كل من فرنسا و إيطاليا يف ماي الشق العسكري:  -

أطلسي اجتاه دول الضفة اجلنوبية، فتشكيل القوتني السابقتني -و "األورومافور"، وهو ما يعرب عن توجه جديد أورو
يعترب إشارة قوية لعدم استبعاد املقاربات األمنية األوروبية اهلجومية البحتة، حيث أن كل من فرنسا و اوربا اعتربت 

 .2صدرا لهنفسها يف خطر متنامي يعترب اجلنوب م
 

                                                           
1 « La France face aux nouveaux défis globaux », date de consultation : 23.07.2018, disponible sur le 
lien suivant :http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/politique-etrangere_19080/france-face-aux-
nouveauxdefis-globaux_68310.html 

األمنية يف احلديث عن هتديد قادم من الضفة اجلنوبية اجتاه الشمال هو قول مبالغ فيه، أوال بالنظر إىل اإلرتباطات السياسية و اإلقتصادية و حىت  أنميكن القول   2
، وبالتايل فتلك  -ولو أنه ظريف بالنظر إىل حالة بعض الدول على غرار ليبيا اليت تعرف مرحلة إنتقالية –بني الطرفني، و كذا وجود نوع من اإلستقرار بعض االحيان 

، سبتمرب 65، العدد: األوسط جملة شؤون"، الدفاع األوروبي و األمن العربيعبد النور بن عنرت، " التهديدات عهي مفتعلة اكثر منها حقيقية. للمزيد أنظر يف:
 .41، ص.1997

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/politique-etrangere_19080/france-face-aux-nouveauxdefis-globaux_68310.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/politique-etrangere_19080/france-face-aux-nouveauxdefis-globaux_68310.html
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 : ألمانيا ب.
 مع الثنائية العالقات فإن املغاربية، املنطقة يف استعماري ماضي لديها ليس أملانيا أن حقيقة إىل بالنظر      
 العالقات على أملانيا حافظت لقد انفتاحا، وأكثر أكثر مثقلة غري أيضا ولكنها قربا، أقل هي املغاربية البلدان
 التعاون شكل يف رئيسي وبشكل االستقالل، على حصوهلا منذ املغاربية البلدان يعمج مع املتميزة الثنائية

 العقود مدى على املغاربية املنطقة إىل حمدود سياسي اهتمام سوى توجيه يتم مل. والتنموي والتقين االقتصادي
 بسبب سيما ال ،توسطامل األبيض البحر شرق منطقة إىل تتطلع األملانية اخلارجية السياسة كانت حيث املاضية،

 حيث ،2015 عام يف الالجئني أزمة منذ أخرى ومرة ،1 2011منذ قليال   األمر تغري. األوسط الشرق نزاع
 األملانية اخلارجية السياسة تطرح مل يف حيقية األمر األملانية، الدبلوماسية األجندة يف أمهيةاكتسب املغرب العريب 

 مع ثنائية عالقات إقامة على عملت ذلك من بدال   ولكنها العريب، املغرب لبلدان شامال   إقليمي ا مفهوم ا أبدا  
 . 2األفراد و البلدان

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
كان الرد املؤسسي السريع هو إنشاء   ،حيثالعديد من ردود الفعل اإلجيابية يف السياسة األملانية 2011ت موجة احلراك يف منطقة املغرب العريب سنة واجه  1
هو تعزيز التحول ا وهدفه ،2011يف عام  مكتب السياسة اخلارجيةبل )جزء منها صاحل أيض ا لألردن واملغرب وليبيا( من ق "شراكات لحول مع تونس ومصر"

السياسة ية يف الدميقراطي ، وكذلك لحسني املستوى االقتصادي واالجتماعي موقف. باإلضافة إىل ذلك ، كانت هناك عملية إعادة هيكلة لوحدات العمل املعن
 ، السنة يف مرتني جتتمع ، واألملانية التونسية اخلارجية لوزاريت ثنائية عمل جمموعة وإنشاء ، العريب للعامل ملايناأل اخلارجية وزير ممثل تعيني ذلك ومشلاخلارجية األملانية، 

 اللجنة بحتأص ، املختلفة والوزارات االلحادية املستشارية هبا تقوم اليت املتزايدة الدبلوماسية األنشطة جانب إىل. املشرتكة املشاريع يف التقدم تقييم عن مسؤولة وهي
 للمزيد انظر يف: .العريب احلراك أعقاب يف أيض ا نشاط ا أكثر املغاربية البلدان مع األملانية للعالقات الربملانية

Isabel Schäfer, « Germany and the Maghreb Countries after the Arab Unrests: New Times,New 
Dynamics », Security & Politics, IEMed. Mediterranean Yearbook 2013,PP.222-223. 
2 Isabel Schäfer, « Germany and the Maghreb Countries after the Arab Unrests », In: 
Mediterranean Yearbook 2013, Barcelona: IEMed, PP. 222–225. 
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 املتعددة األطراف بدعم ومستمر نشط بشكل أملانيا قامت العشرين، القرن تسعينيات فمنذ ذلك، ومع        
 يف( UfM) املتوسط أجل من االلحاد يف صياغتها إعادة مت السابقة، برشلونة عملية يف املغاربية البلدان مع للتعاون

 املغاربية البلدان يف احلاكمة والنخب األملانية السياسية الطبقة بني الشخصية الروابط تكن كما مل ،2008 عام
 وتكثفت متعددة بأشكال املدنية جمتمعاهتم توجد بني العالقات ولكن فرنسا، مع مقارنة جيد بشكل متطورة
 .1األخرية العقود يف طردم بشكل
         ،)دول اخلليج وإيران وإسرائيل( العربيةلحافظ أملانيا على عالقات جيدة مع القوى الرئيسية يف املنطقة        

٪ من التجارة اخلارجية األملانية  6 حاليا ما نسبته ، واسرتاتيجية تتمحور أساس ا حول االقتصاد وتعمل على تطوير
كمحرك وحيد   ال تعتمد أملانيا على الطاقة على عكس فرنسا،و الشرق األوسط. منطقة فريقيا و إل مشادول مع تتم 

اجملال يف بشكل متزايد  أملانياتستثمر  ،منطقة الشرق االوسطيف مواجهة زعزعة استقرار و . للعالقات الثنائية
كما أن . اإلسالمية يف العراق والشاملتنظيم الدولة الذي أدى إىل دمج التحالف املناهض  ،الدبلوماسي واألمين

٪ من مساعدات التنمية الرمسية األملانية 13حصلت املنطقة على  أين ،أملانيا نشطة للغاية يف جمال القوة الناعمة
ومراكز الفكر والرأي،  ومعهد جوته، العديد من املؤسسات األملانية، كما أن ،2014)باستثناء تركيا( يف عام 

 .قوية للمجتمعات املدنية يف خمتلف البلدان كاتحمر مبثابة  تعترب
  : روسيا ج.

 كانت هذه أن حني يف املغاربية، املنطقة حول تارخييتني روسيتني رؤيتني على الضوء تسليط أوال   علينا جيب     
 السياسي اخلطاب يف مكملة اآلن تبدو فإهنا السياسي، التاريخ يف معينة نقاط يف األحيان بعض يف تتنافس

 املنطقة تصور إىل املفاهيم هذه أوىل متيل .السوفييتية بعد وما والشيوعية القيصرية العهود يتجاوز فكالمها املعاصر،
 وزارة من اإلداري التقسيم يف الرؤية هذه وتنعكس األوسط، الشرق ملنطقة وثقافي ا سياسي ا امتداد ا باعتبارها املغاربية

                                                           
 ،، سعت فرنسا وأملانيا إىل لحسني تنسيق سياساهتا جتاه املنطقة املغاربية2014عام  منذبالنسبة  للسياستني الفرنسية واألملانية اجتاه منطقة املغرب العريب، حيث و   1
، زار فرانك فالرت شتاينماير ولوران فابيوس 2014يف أبريل و قد سافر وزراء خارجية البلدين إىل املنطقة سوية يف مناسبتني إلظهار إرادهتم للتعاون يف بلدان ثالثة. ف

، قام شتاينماير وجان مارك أيرولت بزيارة مفاجئة 2016ريل فاحلكومة التونسية وعامل األعمال واجملتمع املدين. بعد ذلك بعامني ، يف أ تونس ملقابلة ممثلني عن
   ، وعلى الرغمذلكومع  )بسبب اإلجراءات األمنية( إىل ليبيا، حيث التقيا أعضاء يف حكومة الوفاق الوطين يف طرابلس وقدموا مساعدات طبية طارئة للشعب اللييب.

وأقل تنسيقا  مما كان عليه يف البداية.  من املصاحل املتقاربة واألفعال الرمزية مثل الزيارات الوزارية املشرتكة إىل املنطقة ، فقد كانت اإلجراءات السياسية املشرتكة نادرة= 
  للمزيد انظر يف: كرران بعضهما البعض.يما يتمان بالتوازي ، وبالتايل يف بعض احلاالت ، يتناقض النهجان الفرنسي واألملاين مع بعضهما البعض أو أهن

Isabel Schäfer  and Tobias Koepf , « Franco-German foreign policy cooperation towards the Maghreb »,  
European Dialogue – Political Thinking on Europe, Genshagener Papiere, N.20, November 2017, 

P.11.goals, 
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 األوسط الشرق يف املوجودة اإلدارة نفس يف منهجي بشكل العريب املغرب ولد تضمني يتم اخلارجية الروسية أين
 هذا تعزز وقطر السعودية العربية واململكة املغاربية البلدان بني الروابط أن كما إلفريقيا، املخصصة تلك وليس

 .األوسط بالشرق بارتباطها االنطباع
 السيطرة مت بيانية جغرافية منطقة وهي ،املتوسط األبيض البحر طقةمن يف املغاربية البلدان تدمج الثانية الرؤية       
 من يقلل أن املتوسط األبيض البحر يف العسكري مشروعها واستطاع تارخيها، مدار على روسيا قبل من عليها

 على حظر فرض من واملخاوف ،( السادس األمريكي األسطول )مثل املتوسط األبيض للبحر اإلمجايل احلجم
 االلحاد بني جيدة عالقات تطوير منعت طويلة فرتة املتوسط، ومنذ البحر إىل األسود البحر من العسكري العبور

 أخرى، عوامل بني من ،1991 عام يف التشغيلية الوحدة حل فإن مث،. 1الباردة احلرب خالل وتركيا السوفيايت
 .يلتسني بوريس رئاسة لحت املتوسط األبيض البحر حلوض املعطاة األمهية على بقوة أثر
 واألكادميية الفكرية الدوائر كانت حيث بالكامل، الوضع وليبيا ومصر تونس يف العريب احلراك غري   لقد      

 السياسية النخب تفاجأت و فريقيا،إ ومشال املغاربية املنطقة يف شعبية انتفاضة ظهور يف جبدية نظرت قد الروسية
حالة  مواجهة يفحيث و  ،املنطقة يف لألحداث الكارثي التحول اإلطالق على يتوقعوا مل لكنهم جانبها، من

 .واضح موقف تبين يتم مل أين للغاية سلبي ا الروسية للحكومة األول الفعل رد كان ومصر، تونس يف الالاستقرار
 يف النطاق سعةوا نظر لوجهة حيث وخالفا الغرب، مع واخلالفات املخاوف بلورت الليبية كما أن املسألة       

حليفا  وليست عسكري، شريك جمرد احلقيقة يف الدولة هذه كانت لروسيا،لقد حليفا ليبيا تكن مل الغرب،
 ممثل أي يقم مل روسيا، يف الوقت ذلك يف التدريب بالفعل تلقوا قد اللييب اجليش ضباط كان إذاحىت و  ا،سياسي

 القانوين املبدأ هو ليبيا يف الغريب التدخل عارضةم لروسيا يف قياحلقي الدافع كان لقد. روسيا يف بزيارة لييب سياسي

                                                           
 خسارة متثل ، املفعول سارية زالت وما 1936 عام يف املوقعة ، املضيق بنظام املتعلقة مونرتو اتفاقية جتعلنا نذكر املتوسط األبيض البحر يف لروسيا التارخيية احلقائق  1

، التقى املوقعون السابقون  1936يف عام ، والدردنيل البوسفور مضيق يف احلرب وقت يفمن لحرك روسيا  روسيا فعليا لحد املعاهدة هذهف ،ملوسكو السلطة يف فادحة
رة ، ومضيق البوسفور( إىل على معاهدة لوزان مع يوغوسالفيا وأسرتاليا يف مونرتو بسويسرا إللغاء جلنة املضيق الدويل وإعادة منطقة املضيق )الدردنيل ، وحبر مرم

كجزء من معاهدة السالم اليت أهنت يف النهاية   1923بإعادة تنظيم املضائق ، اليت كانت حمظورة مبوجب اتفاقية لوزان لعام السيطرة العسكرية الرتكية. مسحوا لرتكيا 
دقت تركيا ، ااخلاصة مبرور السفن عرب هذه املياه. وص 1923. كما قامت اتفاقية مونرتو اجلديدة بتعديل قواعد 1914العمليات العدائية اليت بدأت يف عام 

لى اتفاقية مونرتو يف حني أن الواليات ريطانيا العظمى ، وفرنسا ، والحاد اجلمهوريات االشرتاكية السوفياتية ، وبلغاريا ، واليونان ، وأملانيا ، ويوغوسالفيا ، واليابان عوب
 :للمزيد أنظر يف.املتحدة ليست من الدول املوقعة على االتفاقية ، فقد امتثلت تارخييا دائما ألحكامها

Global Security, « Montreux Convention 1936 », consultation date : 12 /06/2018, available in : 
https://www.globalsecurity.org/military/world/naval-arms-control-1936.htm 

https://www.globalsecurity.org/military/world/naval-arms-control-1936.htm
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. 1املتحدة األمم قبل من تأييده رغم بشدة، املفهوم هذا تنتقد ظلت كما أهنا "،احلماية عن املسؤولية"األساسي
 اتمؤسس تقوية دعم يف فعاليتها عدم الوقت، ذلك يف أظهرت، والعراقية األفغانية التجارب إن القول جيب

 . الدولة
 تقدمي الفرصة،يتم له أتيحت عندما التدخل هذا ضد النقض حق استخدام بعدم روسيا بقرار يتعلق فيما      

 كان الوقت، ذلك يف رئيسا   كان الذي ميدفيديف، دميرتي أن يرى األول. ذلك لتوضيح شائع بشكل تفسرين
 وهكذا،. روسيا أوروبية باسم الغرب مع التقارب إىل عوتد اليت الروسية، الليربالية للحركة تعهدات يعطي أن يريد
 جوهرية اختالفات وجود من الرغم على للتعاون مستعدة روسيا أن للغرب سيظهر التصويت عن روسيا امتناع فإن

 األمن جملس يف التصويت عن ميدفيديف امتناع فإن ثان، لتفسري فقاو  و. الصراع حاالت حل كيفية حول عميقة
لديكتاتورية النظام  دعمها بسبب دولية النتقادات تعرضت فقد الفيتو، حق روسيا استخدمت إذا ،أفضل سيكون

 تلبية بعدم خاطرت و ليبيا، يف الغريب التدخل دعمت قد كانت ذلك، من العكس على إذا،. اللييب السابق
 .العام رأيها توقعات

البحار "دائما على تعزيز نفوذها حنو روسيا عملت  منذ زمن القياصرة، من جهة أخرى ال ميكن إنكار أنه و      
ا من فك الرئيس يسعى  حيث ،أي البحر األبيض املتوسط ،"الدافئة فالدميري بوتني إىل لحقيق هذا اهلدف مستفيد 

كما هتدف السياسة  ،فقد جنح يف وضع بالده يف مركز اللعبة الشرق أوسطية االرتباط األمريكي يف املنطقة،
ن الناحية أما م. 2الروسيةاحتواء اإلسالم السين ومنعه من االنتشار يف القوقاز وكذلك على أراضيها  الروسية إىل
تعتمد املصاحل الروسية يف املقام األول على صادرات األسلحة إىل اإلمارات العربية املتحدة ومصر  االقتصادية،

 .واجلزائر

                                                           
1 Entretien avec Vassily Kuznetsov, par Erik Burgos, et Clément Therme, « La Politique Étrangère 
RUSSE au Maghreb: entre Commerce et  Sécurité », Confluences Méditerranée , 2018/1 ,N° 104, 
P.89. 
2 Christopher S. Chivvis and Amanda Kadlec, « What Americans Need to Know if Russia 
Intervenes in Libya's Civil War »,  RAND Corporation, consultation date : 12/04/2017, available in : 
https://www.rand.org/blog/2017/03/what-americans-need-to-know-if-russia-intervenes-in.html 

https://www.rand.org/pubs/authors/c/chivvis_christopher_s.html
https://www.rand.org/about/people/k/kadlec_amanda.html
https://www.rand.org/blog/2017/03/what-americans-need-to-know-if-russia-intervenes-in.html
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منطقة حماطة باألزمات واالنتقال قد أصبح املتوسط  حوض البحر من خالل كل ماسبق ميكن مالحظة أن        
وتتمحور الديناميات اجلديدة يف  ،واجلنوب األورويب واملغرب العريب،متأثرة مبا حدث يف الشرق األوسط  الثوري،

 :1هذه املنطقة يف عدد من احملاور التالية
منبثقة من خارج املنطقة، أي من املناطق  تتشكل البيئة االسرتاتيجية يف البحر املتوسط بصورة متزايدة من قوى.1

ومن البحر األسود وحوض األطلسي. ويوجد عدد من األمثلة الدالة على الطبيعة  ،فريقيةسيوية واإلاآل بية،األورو 
حيث تعد كثافة انتقال املقاتلني األجانب من أوروبا إىل بالد الشام لحديا   العابرة لإلقليمية ألمن البحر املتوسط،

 . 2كما تأكد ذلك يف اهلجمات اإلرهابية يف فرنسا والدمنارك وبلجيكا  ،ُملحا  جلزء كبري من أوروبا أمنيا  
واحتمال انتشار وليبيا العراق وعدم اإلستقرار يف  اليمن،ميكن أن ُيشكل احتمال طول أمد الصراع يف سوريا و .2

بيئة هتديدات أمنية و بالتايل خلق  األورويب،إىل أجزاء أخرى من اجلوار  "داعش"، تطرف اجلماعات اجلهادية مثل
 جديدة ملنطقة البحر املتوسط يف السنوات املقبلة.

ففي أسوأ األحوال  حيث ،ميكن أن يؤثر فشل الدولة وسيادهتا املعطلة بشكل سليب على منطقة البحر املتوسط.3
ريقيا إىل انعدام األمن ملنطقة املغرب فإفريقي وغرب يؤدي انتشار اإلرهاب والعنف السياسي يف منطقة الساحل اإل

ويف هذا الصدد، أدى التدخل الفرنسي يف مايل إىل عواقب الفوضى داخل اجلزائر وغرب البحر  العريب وأوروبا.
فريقيا، يف إاملتوسط، كما يأيت تنظيم "القاعدة يف بالد املغرب العريب" وتنظيمات أخرى مماثلة يف مشال وغرب 

 بية.صدارة املخاوف الغر 
 من خالل طرق التهريب اجلديدة ،نشأت لحديات جديدة شكلها احمليط األطلسي أمام األمن املتوسطي.4

 ومنها إىل أوروبا. ،فريقياإللمخدرات واألسلحة واألموال من أمريكا الالتينية إىل غرب 
 هم وروسيا الشماليون، واألمريكيون األوروبيون ،والشركاءاملتوسط البحر دوليف الوقت الراهن ليست       

 التنمية يف كبرية حصة آسيا يف الصاعدة القوى اكتسبت لقد ،املتوسط البحر يف الوحيدون املصلحة أصحاب
 اجملال يف كبري حد إىل الوجود هذا ميكن مالمسة اآلن، حىت. الطليعة يف الصني مع اإلقليميني، واألمن

 اضطرت ، يف ليبياالقذايف لنظام العنيف السقوط خاللف. يض اأ أمني ا جانب ا هناك ولكن والسياسي، االقتصادي
                                                           
1 Ian O. Lesser , « The United States and the Future of Mediterranean Security: Reflections 
from GMF’s Mediterranean Strategy Group », The German Marshall Fund of the United States, 
Mediterranean Policy Program, April 2015, P .02. 

 ، على الرابط التايل:2018جويلية  28عريب، تاريخ اإلطالع:  BBCع نقال عن موق"، هجمات دامية شهدتها أوروبا منذ بداية األلفية"  2
http://www.bbc.com/arabic/world-39362924 

 

http://www.bbc.com/arabic/world-39362924
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 اجلزائر، يف، و (مواطنيها من مماثل عدد بإجالء تركيا قامت) البالد من عامل ألف 30 حوايل إجالء إىل الصني
 اكانو  الصينيني والعمال طويلة، فرتة منذ االقتصاد قطاعات من وغريها البالد يف الطاقة صناعة يف الصني تدخل
 أصبحت إجيابية، أكثر ومبعىن .البالد جنوب يف الغاز منشآت على اإلسالميني املتطرفني قبل من هجمات ضحايا
ا مستثمر ا الصني  قناة دور إن. بريايوس ميناء يف وأبرزها ،املتوسط البحر حول للموانئ التحتية البنية يف رائد 

 مصلحة اآلخرين اآلسيويني واملصدرين الصني يعطي روبيةاألو  واألسواق آسيا بني البحرية التجارة يف السويس
 احليوي. الشريان هذا إىل الوصول يف مهمة

 األبيض للبحر الداخلية املناطق هوامش على فريقيا،إ يف النشطة الصني سياسة جانبا وضعنا ما وإذا       
 بني ومن. هذا لتغيري متواضعة احتمالية اكهن ،حمدودة املنطقة يف لبكني املباشرة األمنية املشاركة فإن ،املتوسط

 التجارية الروابط أن كما ،2015 عام ربيع يف روسيا مع مشرتكة حبرية مناورات إجراء احملتملة املؤشرات
 . تتزايد آسيا" "غرب من يتجزأ ال جزء أهنا على اهلنود االسرتاتيجيون إليها ينظر اليت املنطقة مع للهند والدبلوماسية

 الثوريالسيناريو لثالث: المطلب ا
انتقال املغرب العريب من موضوع على يقوم هذا السيناريو على لحليل مؤشرين أساسيني،يتمثل األول يف        

    فاعل من خالل إعادة النظر يف مداخل تفعيل إلحاد املغرب العريب الذي جيب أن يكون أولوية هامة للمنطقة، 
     ت مع القوى اجلديدة على غرار الصني وتركيا،وكلها شبكة تتيح أمام املنطقة والثاين يف توسيع شبكة التفاعال

ودوهلا خيارات متعددة وبدائل متنوعة من اجل احلفاظ على مصاحلها من جهة،وإستقرار املنطقة ودميومة العالقات 
 الثنائية بني دوهلا من جهة أخرى.

 فاعل. إلىانتقال المغرب العربي من موضوع .أوال

 من الكثري إثارة وكذا جديدة جيوسياسية تشكيل إعادة يف ،2011احلراك العريب مطلع سنة  تسببت موجة      
 يف للقوى توزيع إعادة هناكميكن القول أن  العظمى القوىتواجد  خلفية علىف. أخرى أماكن ويف الغرب يف القلق

 عنه، التعبري يتم مكان كل يف جدد، إقليميني العبني ظهور إن ، حيثالعامل يف املرغوبة املناطق أكثر من واحدة
 النظاممستقبل  حول األسئلة مجيع إطالق يعيدكما  التقليديني وشركائه الكبري املغرب بني العالقة بناء إلعادة

 املوازين هتزان الساحل وأزمة احلراك مابعد مرحلة يف والفوضى السياسي االستقرار عدم إن ،اجليوسياسي
 باحندار يتسم سياق يف حيث ،حساباهتم مبراجعة يقوم اجلميعو  ،االستقرار عدم نطاق وتوسع لقدميةا االسرتاتيجية
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 انتقالية مبرحلة متر اليت املغاربية والبلدان( اخلليج ودول تركيا) إقليمية فاعلة جلهات صعود هناك التقليدية، القوى
 .اجلديد سياسياجليو  الوضع هلم يوفرها اليت الفرص من االستفادة إىلمدعوة 
 24 إنزال فمع اجليوسياسية، املواقف بعض فهم املمكن من جيعل العريب للمغرب االسرتاتيجي املوقع إن       
 إنشاء أن حيث ،الكبري ملغربا إسرتاتيجيا اجتاه منطقة إهتماما بسرعة األمريكيون اكتشف ،1942 نوفمرب

 مشال حلف ، كما أن تأسيساملنطقة يف املتحدة الواليات نفوذ دةبزيا مسح املغربية السواحل على األمريكية القواعد
. املتوسط األبيض البحر يف األمريكية اإلسرتاتيجية اخلطة قلب يف العريب املغرب وضع 1949 عام يف األطلسي

 قليمياإل للنظام فرعي نظام مبثابة املغاربية املنطقة األمريكيون االسرتاتيجيون اعترب الباردة، احلرب سياق يف
 بني خالف موضع كانت هامشية منطقة( واألفريقي اآلسيوي) األورويب غري اجلزء يشكل الذي الكبري املتوسطي

 حلفائها بأن لالعتقاد األسباب بعض املتحدة الواليات لدى كان املنظور، هذا من. 1نيتالعظيم القوتني
 .احمليط يف الضعيفة املناطق لتغطية خماوفهم شاركوا األوروبيني

 السنواتتطور التفكري يف كيفية التعامل مع التحديات اجليوسياسية اجلديدة بشكل كبري يف  العريبيف املغرب       
ساعدت التطورات األخرية )أزمة الساحل( يف تغيري مفهوم القوى املغاربية. حبث ا عن دور إقليمي،  ة،املاضي

 باإلضافة إىل القوى الناشئة من التنافس مع القوى التقليدية. ستتمكن البلدان املغاربية اليت متر مبرحلة انتقالية
فإن السنوات اليت مرت قد متيزت بارتفاع قوة القوى  يف املنطقة املغاربية، حدثتاليت  التحوالتوبغض النظر عن 

شامل لحليل عن  االستغناءجيعلنا ال نستطيع فهم القضايا اجليوسياسية يف املستقبل  و عليه فإن ،اإلقليمية
، لحولت تركيا تدرجييا إىل قوة كربى يف املنطقةلقد للطموحات اإلقليمية لدول مثل تركيا والسعودية وقطر وإيران. 

إن النشاط الدبلوماسي الرتكي ،رتكيا يف املنطقة أكثر فأكثرل متزايد وجودهناك يف فرتة ما بعد الثورة ،أصبح حيث و 
الرئيس الرتكي رجب طيب حصل  ، وبناءا عليهمع املنطقة املغاربية هو انعكاس جيد ملصلحة أنقرة يف العالقات

بعد أن أغرهتم ، و طرابلس وتونس، وسعى إىل الرتويج للنموذج الرتكي كل من  يف "بطل"أردوغان على لقب 
ا لليبيا اجلديدة   تعتربالتجربة الرتكية، أعلن رئيس اجمللس الوطين االنتقايل اللييب أن تركيا  كدولة دميقراطية منوذج ا جيد 

حيظى النموذج الرتكي اآلن  بل إن ،تركيا لديها قوة ناعمة حقيقية يف مجيع أحناء املنطقة العربية . اليوم،2ومسلمة
 . رواج يف العامل اإلسالميب

                                                           
1 Ravenel Bernard, La Méditerranée, le Nord contre le Sud ?, Paris, éditions L’Harmattan, 1990, P. 
109 
2 Marcou Jean, « Les multiples visages du modèle turc », Futuribles, N°. 379-novembre 2011,P.22. 
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 قاهتاعال توجيه إلعادة للمناورة جماال   اجلديدة النخب متتلك انتقالية، مبرحلة متر اليت املغاربية البلدان يف        
 ، كما أن تواجدها يف مرحلة(ثوري دميوقراطي،) والشرعية التعاطف من كبري رأمسال من تستفيد حيث ،اخلارجية
 الفرص إن. العظمى القوى وشروط لضغوط خاضعة احلكومات هذه تكون لنوهنا  الدميقراطي، املسار يف الشروع

 خطر من لحميهم( اإلقليمية القوى وظهور ليديةالتق القوى احنسار) اجلديد اجليوسياسي الوضع يوفرها اليت
 للمنطقة اجلدد القادة إن كما ،املنطقة يف التارخيي النفوذ ذات الفاعلة اجلهات على جزئي ا، أو كلي ا االعتماد،

 بشأن التفاوض وإعادة املنهارة األنظمة ختطي عن ينفصلوا لكي قوة موقع يف األمر واقع يف سيكونون املغاربية
 . 1جديدة أسس على السابقة فاتالتحال

 متر اليت املغاربية البلدان يف التأثري قدرات أن إال اجليوسياسي، للظهور مالئمة بيئة وجود من الرغم علىف       
 أو اإلقليمي العمل بدعم هلم يسمح ال احلقيقي االسرتاتيجي وزهنم كما أن ،حمدودة تزال ال انتقالية مبرحلة
 النخب أدركت ما سرعان حيث ،اخليارات تتخلل الواقعية أن يبدو اخلارجية، بالسياسة يتعلق فيماو  ،الدويل

 كما مل يعد ،املنطقة يف القائم النظام تقوض أن شأهنا من راديكالية أي عن باالبتعاد اهتمامهاأن  اجلديدة
 .اجلدد املغاربة احلكام يغري الفنزويلي أو اإليراين الدبلوماسي األسلوب

كن للتكتل القائم و املتمثل يف إلحاد املغرب العريب أن يشكل مدخال هاما من املداخل املفعلة لتحول مي       
، حيث 2املغرب العريب من موضوع إىل فاعل أساسي يف الرتتيبات األمنية القائمة يف الفضاء املغاريب و املتوسطي

شهد حركية متنامية اجتاه التفاعالت نظرا تربز املنطقة كأحد الفضاءات اجليوسياسية اهلامة، واليت بدأت ت
خلصوصياهتا احمللية و موقعها يف مدار التنافس الدويل بني القوى العاملية، وخاصة بعد التحوالت اليت عرفتها املنطقة 

من إرهاصات على  صاحبها مع هناية احلرب الباردة من جهة على املستويني السياسي واإلقتصادي اهليكلي، وما
من سيكون .2011إىل غاية احلراك األخري يف سنة  الزمن،لتمتد تداعياهتا عرب عقدين من  لة املغاربية،بنية الدو 

التحديات األمنية القائمة على إجراءات األمن  اجليد أن ترتكز الشراكة األمنية بني الدول املغاربية يف سبيل مواجهة
تتجسد عمليا عرب تبادل املعلومات والتنسيق يف جمال  أنكن التعاوين وبناء الثقة بني وحدات العملية التعاونية، ومي

                                                           
1 Smail Kouttroub, « Printemps arabe et nouvel ordre géopolitique au Maghreb », L’Année du 
Maghreb, IX | 2013, P.153. 

ألسباب تعثر التجربة التكاملية املغاربية يف ثالثة أسباب رئيسية: الالثقة، الاليقني، الالتواصل، و هذه الالءات الثالث تطرح يف لحديده يشري الباحث املغريب   2
فرضه ظواهر واصل" الذي تالعديد من التساؤالت الصرحية داخل الكتلة املغاربية : ف " ظاهرة الاليقني" من جدوى املشروع املغاريب و مصري مؤسساته، "مسألة الالت

فرصه. للمزيد أنظر يف :  غلق احلدود و اخلالفات الشكلية و تراجع التعاون اإلقتصادي البيين، و "حقيقة الالثقة" اليت هتدد كل أفق للتعاون ناهيك عن التكامل و
 لرابط اإللكرتوين التايل: ، على ا 2016جوان  12، تاريخ اإلطالع: أسباب تعثر التجربة التكاملية المغاربيةحممد العريب املساري، 

http://mostakbaliat.blogspot.com/2010/07/blog post_31.htmllx9zzhQTfz3gpg3QSY0w 

http://mostakbaliat.blogspot.com/2010/07/blog%20post_31.htmllx9zzhQTfz3gpg3QSY0w
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اليت تنشأ عن تبلور إمجاع لدى دوله حول  ، و هياملراقبة والتنفيذ باإلعتماد على الرتتيبات األمنية يف هذا اإلقليم
فاقيات مثل ضرورة التعاون بينها خلفض العنف وتعزيز اإلستقرار والسلم يف املنطقة عرب تفعيل خمتلف أشكال اإلت

 .1اتفاقيات العمل املشرتك...إخل معاهدات األمن الرمسية،
املالحظ يف احلالة املغاربية هو أنه فيما يتعلق بالوضع األمين فيها جلأت الدول املغاربية إىل تبين خيار        

لبس والغموض اليت متيز على الرغم من حالة ال جل مواجهة التحديات األمنية الراهنة،أالتعامل الثنائي املباشر من 
ومدى قدرهتا على التكيف مع املخاطر  ،سلوكيات بعض الدول ومواقفها اجتاه التعاطي مع الوضع األمين القائم

ومواقفها اجتاه  وذلك على الرغم من اللبس والغموض الذي يكتنف سلوكيات بعض الدول ،والظروف الطارئة
لى التكيف مع املخاطر والظروف الطارئة اليت تنتجها اخلصائص وكذا مدى قدرهتا ع التعاطي مع الوضع القائم،

والنشاطات املكثفة  وهنا ميكن اإلستشهاد بالزيارات .2العابرة لألوطان واليت تتجاوز احلدود الوطنية للدولة الواحدة
 للمسؤولني املغاربة فيما بينهم بغرض تفعيل العمل الثنائي و إجياد أليات تنسيقية، حيث:

مث راشد  ،2011مارس  15: زار كل من رئيس احلكومة املؤقتة قائد السبسي اجلزائر يف بة لتونسبالنس -
ديسمرب  3مث زيارة أخرى حلمادي اجلبايل يف  ،2011نوفمرب  20الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية يف 

وية ملف احلدود كل هذه الزيارات جاءت هبدف دعم اجلزائر للمسار اإلنتقايل يف تونس وكذا تس ،2012
واإلتفاق على عقد اللجنة العليا  2013ديسمرب  29ليتم بعدها زيارة الوزير األول اجلزائري لتونس يف  البحرية،

 4الباجي قائد السبسي عقب انتخابه إىل اجلزائر يف مث تأيت بعدها أول زيارة للرئيس التونسي  املشرتكة للبلدين،
إىل  رمطان لعمامرة اجلزائري الدولة وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الدويلوزير مث بعدها زيارة  . 2015فيفري 

الدول العربية  وزير الشؤون املغاربية وااللحاد االفريقي وجامعة، ليعلن بعدها 2015جويلية  14-13تونس يف 
وتونس ختص  اتفاقيات بني اجلزائر 7باجلزائر عن التوقيع على  2017يف مارس عبد القادر مساهل اجلزائري 

خر متعلق بضبط احلدود آمين و التعاون األوختص  ،خمتلف جماالت التعاون وذلك خالل انعقاد اللجنة الكربى
 الداخلية وزير 2018 جانفي يف العاصمة باجلزائر أوحيىي أمحد األول الوزيرو بعدها استقبل  ،البحرية بني البلدين

 .براهم لطفي التونسي

                                                           
مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف العلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر باتنة، اجلزائر،  رسالة ،الدوائر الجيوسياسية لألمن القومي الجزائريحسام محزة،   1

 .47، ص.2010-2011
 .52، ص.2017أوت ،462 :العدد، املستقبل العريب"، إتحاد المغرب العربي في سياق التحوالت األمنية في المنطقة المغاربيةسعيدي ياسني، "  2
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 طيلة زمنية فرتات منذ املغربية – اجلزائرية العالقات تعرفها اليت اجلمود حالة من لرغما على للمغرب: بالنسبة -
 يشرتك مداخل خالل من العالقات حياءإ لحاول حركية جديدة، حركية عن نتأبا األخرية السنوات أن إال جدا،
 تارخييا، معها، والتعامل ملواجهتها املشرتك التنسيق ضرورة إىل معا اجلانبان االخرية التطورات وتدفع ،الطرفان فيها
 لإلستقالل وىلاأل البدايات إىل تعود للطرفني ةالثنائي العالقات يف املزمن التوجس مكمن أن القول ميكن رمبا

 "حرب ب  عرف ما ضمن الفرتة تلك يف وحسم 1962 أكتوبر يف احلدودي باخلالف بدأ والذي للبلدين،
 يف بالضلوع للجزائر غربامل اهتام خلفية على 1994 سنة الطرفني بني دوداحل غلق إىل بعدها لينتهي ،الرمال"
 اخلارجية العالقات وزير زيارة إىل شارةاإل ميكن وهنا  .1مبراكش االطلس" "فندق على اإلرهايب عتداءاإل حادثة
 بني املستوى عايل لتنسيق مهدت اليت الزيارة وهي ،2012 جانفي 22 يف للجزائر العثماين الدين سعد املغريب

 امليدانية، و العملية الناحية من موجود تنسيقا اعتباره ميكن حيث األكرب، النصيب األمين للتنسيق وكان الطرفني،
 معلنة. حقيقة جيةاسرتاتي أو شراكة شكل يف مرتجم غري لكنه
    املغربية اململكة من لك  بني موسعة تنسيقية زيارات هناك كانت املغاربية، العالقات على اجلانب نفس يف و     

 زيارة أتبعتها 2012 نوفمرب يف لتونس اللييب الوطين املؤمتر لرئيس مثال كان  أين ليبيا، وحىت العكس، و تونس و
 وكذا احلدودي األمين التنسيق حمورها كان  زيارات وكلها ،2013 جانفي يف لليبيا التونسي احلكومة رئيس

 غريها. و اإلرهاب مكافحة
 – الصراعي النمط من عالقاهتا يف اإلنتقال العريب املغرب دول على وجب احلالية التطورات ظل يف     

 فاعل طرف إىل موضوع كوهنا  من نتقالاإل من املنطقة ميكن مبا التعاون و التكامل فرص تفعيل على اإلستقطايب،
 حنو التوجه حلتمية الدول تلك كإدرا خالل من إال حيدث لن ذلك وكل املنطقة، يف األمنية املبادرات سمر  يف

 اسرتاتيجية يتضمن مجاعي عمل يف ترتجم مل ما مثمر جهد و وثيق بشكل تكون لن اليت اجلهود و الرؤى توحيد
 تفعيل على اإلعتماد إقرتاح نفسه السياق يف ميكن كما  املتجددة. التحديات خمتلف مع التعاطي يف املعامل واضحة
 التالية: العناصر

                                                           
1  Yahia Zoubir and Louiza Ait Hamadouche , The Maghreb ! Global Security Watch Algeria, 
Libya, Morocco and Tunusia, California : Oxdord Santa Barbara, 2013 , P.91.  
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 هذا تشكيل تفصيالت كانت  إن و املغاريب، األمن نظام يف الرئيسية املهام إليه توكل مغاريب، أمين لسجم إنشاء -
 ان جيب ولكن .1دراسات إىل لحتاج امور هي إختصاصاته و صالحياته وحدود فيه التصويت نظام وحىت ،اجمللس
 املالئم. القرار إختاذ أجل من العريب ملغربا دول بني البناء والتفاعل السريع الرد قدرة تعزيز سبيل يف هذا يكون

 متكونا يكون و معها، التعامل و األمنية القضايا مبناقشة يعىن أمين إلطار التأسيس حنو التوجه كذلك  ميكن -
 لتشمل املشاركة توسيع جانب إىل والدفاع، األمن مسائل يف اخلرباء العسكريني، واملسؤولني السطات من باألساس
 واإلستفادة األمنية القضايا حول الرؤى بتوسيع سيسمح الذي األمر وهو البحوث، ومراكز اجلامعات من الباحثني
 املتنوعة. التجارب من القصوى
 فقط ليس مضاعفة قيمة اليوم تكتسي العريب املغرب ملنطقة اإلسرتاتيجية األمهية أن إىل اإلشارة املهم من       

 أيضا يتصل نهإ بل اإلفريقي، الساحل يف جوارها من أو منها تتبع أن ميكن اليت األمنية التهديدات بفعل
 فإن .لذلك2البديلة الطاقة جماالت يف وخاصة لإلقليم املختلفة للموارد املتواصلة واإلكتشافات اهلائلة بالتطورات

 تعي اليت الكربى للقوى اإلسرتاتيجية املصاحل بشأنه تتقاطع أمر إنه بل لوحدهم أبنائها حيدده لن املنطقة مصري
 احلاسم للدور أكرب اهتمام إعطاء من البد وهنا األخرى، الفضاءات وأمهية مبصري ترتبط اليت األمهية هذه جيدا
 متعددة. مستويات و أوجه على الكربى القوى بني والصراع التنافس عملية تلعبه الذي

 توسيع شبكة التفاعالت مع القوى الجديدة..ثانيا  

لتحوالت اليت شهدها النظام الدويل جند أنه و ملن الضروري اإلشارة إىل مالمح تلك التغري،        يف خضم ا     
 أنبآخر على النظم اإلقليمية على غرار النظام اإلقليمي العريب، فيمكن القول  أوتؤثر بشكل  أنو كيف ميكن 

بدأ يف مرحلة إعادة التشكل منذ  تصادية،قخاصة على صعيد موازين القوى العسكرية و اإل النظام الدويل احلايل،
األورويب  –وقد تبلور مع صعود عدد من املؤشرات منها حالة اإلنقسام األمريكي  ،2001سبتمرب  11أحداث 

إىل جانب التحول يف السياسة الروسية جنو مزيد من التنافس مع  ،2003الذي تال مرحلة غزو العراق يف 
 الصعود الصيين يف ميزان القوة العسكرية و اإلقتصادية. ن أن ننسىدو  الواليات املتحدة األمريكية،

قدم بديال حىت اآلن للنموذج اللبريايل الغريب يف شقيه السياسي يإن صعود القوى اجلديدة يف صورة الصني ال      
ية خصوصا والقوى ىل توقع إستمرارية معينة يف تأثري الواليات املتحدة األمريكإوهذه احلقيقة تدعوا  واإلقتصادي،

                                                           
1
 .64، ص.المرجع السابق الذكر، سعيدي ياسني  

، ورقة مقدمة يف ندوة "املغرب ية و إعادة اإلعتبار للسياقات اإلقليمية و المحليةالعربي زمن الربيع العربي: السياقات الكونيوسف حممد الصواين، املغرب   2
 .03، ص.2013فيفري  18-17العريب و التحوالت اإلقليمية الراهنة"، الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات، 
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ازالت تصيغ القواعد ان هذه الكتلة م يف ضوءوذلك  الغربية عموما على املؤسسات السياسية واإلقتصادية الدولية،
حيث تعترب اهليمنة السياسية للواليات املتحدة األمريكية والقوى  .1احلاكمة للسلوك الدويل سياسيا و إقتصاديا

ى آليات عمل كل من األمم املتحدة وجملس األمن الدويل لحديدا هي الغربية ) خاصة بريطانيا وفرنسا( عل
من حيث الرتويج هلذه  التجسيد الفعلي هليمنة النموذج اللبريايل السياسي على قواعد التفاعالت السياسية الدولية،

العمل  وكذلك إستمرار تعاظم قدرة القوى الغربية على وضع أجندة القواعد واملبادئ ولحديد مدى شرعيتها،
 السياسية للمنظمات الدولية ولحديد أولوياهتا واهدافها.

هناك تراجعا نسبيا لفعالية األدوات العسكرية التقليدية يف محاية املصاحل  أنخرى ميكن مالحظة أمن جهة        
وكذا  ،يدة"خاصة مع تنامي صعود "احلروب اجلد اإلقتصادية والثقافية والنفسية، و لحقيق األمن مقارنة باألدوات

التزايد املضطرد يف طبيعة التهديدات األمنية غري العسكرية على غرار التهديدات البيئية واإللكرتونية وغريمها...، 
حيث تساهم هذه اخلاصية يف إضافة بعد جديد لتقييم األقطاب الدولية احلالية والصاعدة يف الوصول لفهم متوازن 

الصعود اإلقتصادي املتسارع ألسيا وأوروبا على خريطة  األمريكي، بني عوامل ثالثة وهي: التفوق العسكري
            إىل جانب عناصر القوة غري املادية اليت أصبح هلا وزن متزايد يف التفاعالت السياسية  اإلقتصاد العاملي،

 و اإلقتصادية و الثقافية الدولية.
    ة السياسات التنافسية من جانب القوى الكربى،من جهة أخرى ميكن مالحظة وجود نوع من إرتفاع وتري      

وهو ما يؤدي بدوره إىل ميوعة مضطردة يف لحديد هوية  و ذلك كنتيجة للسيولة املتزايدة يف توزيع القوة عامليا،
عامل، و اإلقتصادية يف اقاليم ال وبالتايل ينتج عنه زيادة يف درجة املرونة يف التحالفات السياسية األصدقاء و احللفاء،

       .*املتماسكة هي السمة الغالبة للسياسة الدولية يف القرن الواحد والعشرينومل تعد هنا األحالف الثابتة والكتل 
ميكن القول بوجود تشكل خلمسة أقطاب دولية كربى وهي الواليات املتحدة  وإنطالقا من مما سبق ذكره،      

ومن غري املتوقع أن لحوز هذه األقطاب على أوزان متساوية  د األورويب،واإللحا الصني واليابان، األمريكية وروسيا،
ولكنها ستكون متفاوتة القوة ومتغرية أيضا طبقا لعوامل عدة لعل أبرزها أن  القوة والتأثري يف الوقت الراهن،

هنا مازالت متتلك أعلى الواليات املتحدة األمريكية مثال ال تزال هي القوة األوىل عامليا من الناحية العسكرية،كما ا

                                                           
، القاهرة:مركز األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية، 2015"، التقرير اإلسرتاتيجي العريب حدود التغير في هيكل النظام الدولي :متعدد األقطاب "  1

 .32، ص.2016
قاومة لحول النظام الدويل لنظام متعدد األقطاب مثال التوافق السياسي املشكل بني الواليات املتحدة األمريكية و اهلند غلى جانب اليابان ملمن اهم عالمات * 

روسي من جهة اخرى، و على صعيد متواز ميكن رصد تصاعد مستويات املنافسة بني  –و تشكل تكتل صيين الصعود السياسي و العسكري الصيين يف آسيا 
 الواليات املتحدة و اليابان و اإللحاد األوريب ككتل إقتصادية و جتارية يف اإلقتصاد الدويل.
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كما يعد صعود الصني   حبجم يفوق ميزانية الصني مثال باربعة اضعاف. ميزانية إنفاق عسكري على مستوى العامل
اإلقتصادي والعسكري واتساع اجندة امهتماهتا السياسية ملناطق دولية خارج اهتماماهتا التقليدية مؤشرا على 

فمن الناحية العسكرية لحتل الصني املرتبة الثالثة عامليا كقوة عسكرية   ،تصاعد الوزن الصيين كقطب عاملي متوقع
 بعد الواليات املتحدة و روسيا، وعلى جانب تفوق الصني يف القوة البشرية و ختصيصها لثاين اكرب ميزانية دفاع، 

العسكلري يف حبر الصني لتوسيع نفوذها وحضورها  هاويعترب سعي متتلك قوة حبرية متميزة ومثرية للقلق إقليميا،و 
و متثل الصني .1 مثل اليابان والفلبنيفائها اإلقليمينيهم العوامل اليت أثارت قلق الواليات املتحدة وحلأاجلنويب، من 

مبا يشري على صعود إقتصادي اوسع خالل السنوات  قتصاد األسرع من ناحية معدالت النمو عامليا،اإل
صني من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي بصورة أسرع، من أي قوة صاعدة القادمة.فحسب لحليالت توسع نصيب ال

حيث تضاعف نصيب الصني من اإلنتج العاملي مبقدار سبعة أضعاف من 1870على مستوى العامل منذ عام 
 .2012حىت  1982

خذنا البعد فإذا أ وذلك بالنظر على عدد من املتغريات، يتعرض النظام الدويل اليوم لتغريات كربى،      
إذا تشري كافة  إلمهال الفاعلني الدوليني، اإلقتصادي يف اإلعتبار سنجد تغريا جذريا يف القدرات اإلقتصادية،

 الصني على وشك إزالة الواليات املتحدة األمريكية من عرش اإلقتصاد الدويل، أناملؤشرات اإلقتصادية إىل 
بينما يصل الناتج  تريليون دوالر، 12دة األمريكية يصل على صحيح أن الناتج القومي اإلمجايل للواليات املتح

والذي  ولكن بالنظر على معدل النمو اإلقتصادي للصني، تريليون دوالر، 14الصيين اإلمجايل إىل ما يقارب 
 . % 2و يف الواليات املتحدة والذي يقل عن   % 7يناهز 
لعل أمهها ان النظام الدويل  ملميزة للنظام الدويل الراهن،تشري التحوالت السابقة إىل جمموعة من اخلصائص ا      

أسيوي ليضم  -أوروبيا(، بل صار متنوعا من املمكن أن نطلق عليه النظام األورو –مل يعد نظاما غربيا ) أمريكيا 
وال يدحض إىل جانب الواليات املتحدة واإللحاد االوريب، الصني واليابان، وهي دول آسياوية  بني قياداته العليا،

 من تلك النتيجة استمرار متتع كل من الواليات املتحدة وبريطانيا إىل جانب فرنسا حبق النقض يف جملس األمن،
ن تلعب أدوارا مهمة يف النظام الدويل وصارت جاذبة أوهذه اهلوية اجلديدة مسحت للدول املرتشحة للصعود ب

ىل جانب روسيا والصني كل إواليت تضم  ،BRICS للقوى العظمى.فقد تشكلت كمرحلة أوىل جمموعة الربيكس

                                                           
ىل النمو املتزايد يف امليزانية العسكرية الصينية، حيث زادت هذه امليزانية مبقدار تنظر اليابان والواليات امتحدة وحىت اهلند بقلق إىل التطور العسكري الصيين، وإ  1

 .حىت اآلن، و مؤخرا اجتهت الصني لتطوير انتاج عدد من األسلحة اليت حضيت بإهتمام بالغ يف االوساط العسكرية العاملية  1995منذ عام  % 500
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فقد كنا  هناك تزايدا لدور الفاعلني من غري الدول، أنكما ميكن مالحظة   .1فريقياجنوب إمن الربازيل واهلند و 
على جتارة القمح والنفط على  تسيطر يتنتحدث يف ظل النظام الدويل الثنائي عن الشركات املتعددة اجلنسيات ال

 فمن ناحية هناك شركات التكنولوجيا ما اليوم فقد برزت على الوجود طائفتان خمتلفتان فيما بينهما،أ التوايل،
وهي تقوم على املنافسة وسياسة  العصرية مبا متتلكه من قدرات التحكم يف وسائل اإلتصال واإلنتاج و التوزيع،

ساس ديين أمنظمات ومجاعات العنف على  وجمموعة أخرى تتمثل يف التوفيق اتساقا مع تنوع قيم النظام الدويل،
وهذه كلها تتوافق مع نتائج البحث الذي  على غرار تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام،

 / )صراع اهلوية توصل إليه صامويل هنتنغتون يف دراسه حول الصراع الديين كبديل عن الصراع بني احلضارات
 اإليديولوجية(.

   الشائع يف العالقات بني النظم اإلقليمية ) مثل النظام اإلقليمي الشرق أوسطي( والنظم اإلقليمية الفرعية  إن    
أي أن مسار التفاعالت بني مثل هذين النظامني يأخذ  )النظام العريب( أن تكون العالقة ذات تأثري متبادل،

 أنلنظام العاملي )النظام القائد( والنظم اإلقليمية. وكما متاما كما هو حال أمناط التفاعالت بني ا اجتاهني للتأثري،
فإن العالقة بني النظام  مسارين للتفاعل املتبادل، قة ذاتالالعالقات بني النظام العاملي والنظم اإلقليمية هي ع

. وإذا  أي عالقات ذات مسارين للتفاعل يضا عالقة تأثري متبادل،أاإلقليميو النظم الفرعية يفرتض أن تكون هي 
فإن تأثريات النظم اإلقليمية يف  كان التأثري األقوى للنظام العاملي هو املعلم البارز يف عالقاته بالنظم اإلقليمية،

وبالتحديد نوعية الدول اليت يتكون منها هذا  النظام العاملي تتوقف على قوة النظام اإلقليمي و وزنه الدويل،
 ة، قوة صغرية أم هي مزيج بني هذا كله.قوة متوسط أم النظام، هل هي قوة كربى،

فإن قدرة  مثل النظام اإلقليمي األوريب، فكلما كانت الدول اليت يتكون منها النظام اإلقليمي دوال قوية،       
والعكس صحيح متاما. هناك حمدد آخر هلذه  تأثري النظام اإلقليمي بتفاعله مع النظام العاملي تكون قوية،

هل هو نظام مستقر أم هو نظام  وهو حالة النظام اإلقليمي وأمناط التفاعالت داخله، أمهية،التفاعالت ال يقل 
   أم على األقل مزيج من عالقات التعاون  وهل العالقات الغالبة بني أطرافه عالقات تعاونية، مفعم بالصراعات،

يغلب ا وأمناط التفاعالت داخله فكلما كان النظام مستقر  و التنافس أم هي عالقات صراعية يف غالب األحيان،
عليها التعاون وليس الصراع كانت قدرة النظام اإلقليمي أقوى يف الت اثري على النظام العاملي والعكس صحيح 

هناك عامل ثالث له أمهية كربى وهو مدى قابلية النظام لإلخرتاق من طرف القوى اخلارجية  أنكما   أيضا.
                                                           

، القاهرة:مركز األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية، 2014"، التقرير اإلسرتاتيجي العريب في النظام الدوليالصعود األوراسي": أبعاد التغيرات الراهنة "   1
 .31، ص.2015
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لتغلغل"، ويعىن به قدرة القوى اخلارجية على التغلغل والتأثري يف تفاعالت النظام الكربى، أو ما يطلق عليه "نظام ا
اإلقليمي، فكلما كان النظام اإلقليمي عرضة لتغلغل القوى اخلارجية كانت قدرته أضعف يف التأثري يف تفاعالت 

فإنه  مواجهة التدخالت اخلارجية،النظام العاملي، أما اذا كان النظام يتمتع بقدر كبري من اإلستقاللية والقدرة على 
 يكون أجدر على التفاعل بقوة وتأثري يف عالقاته مع النظام العاملي.

من جهة أخرى، ميكن كذلك اإلشارة إىل عودة القوى التقليدية و إخنراطها يف أزمات املنطقة املغاربية، إىل         
وكذا إندماج روسيا بشكل متزايد يف  صورة الصني، جانب تصاعد ميزان الشراكة املغاربية مع القوى الصاعدة يف

املنطقة، وكل هذا ميكن أن يشكل عامال إجيابيا لدول املغرب العريب كوهنا تدفع يف إجتاه تأسيس شبكة عالقات 
 أكثر توازنا و بإمكاهنا أن متنحها كذلك فرصة مأسسة عالقات أكثر رحبية.

يتم تفسريه يف إطار إعتبارات عديدة،  أن أزمات املنطقة املغاربية ميكن إن عودة القوى التقليدية لإلخنراط يف       
 :1يتمثل امهها يف

األوربية تواجه حيث بدأت مثال الدول  وصول اإلرتدادات املباشرة لتلك االزمات إىل حدود تلك الدول،. 1
خالل  وذلك من اراضيها،قليمية إىل داخل بسبب انتقال تداعيات االزمات اإل جمموعة من الضغوط الداخلية،

 مستويني: 
، ارتفاع حدة تدفق الالجئني واملهاجرين غري الشرعيني من املنطقة املغاربية إىل الدول األروبية، وهو ما أصبح أوال

 يفرض مشكالت أمنية و إجتماعية وحىت إقتصادية.
إرهابية، على غرار ما حدث يف ، تصاعد عدد العمليات اإلرهابية اليت قامت هبا مجاعات تابعة لتنظيمات ثانيا

 .2016مارس  22، إىل جانب هجمات بروكسل يف  2015نوفمرب  14هجمات باريس يف 
هذا  رمبا. إدراك بعض القوى أن عدم التدخل يف بعض االزمات أسهم يف استفحاهلا و انتقاهلا إىل دول اخرى، 2

عندما وافقت  ا وقعت ضحية خلديعة الدول الغربية،هذه األخرية اليت إعتربت أهن يبدو واضحا يف احلالة الروسية،
اخلاص باألزمة الليبية وفتحه الباب واسعا أمام تدخل حلف مشال األطلسي  1973على قرار جملس األمن رقم 

 هناك.

                                                           
للدراسات ، القاهرة:مركز األهرام 2016التقرير اإلسرتاتيجي العريب "إنخراط متصاعد: دوافع عودة القوى الدولية القديمة غلى خريطة التفاعالت اإلقليمية"،   1

 .217-215ص ، ص2017السياسية واإلسرتاتيجية، 
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. تراجع الدول األمريكي وانسحاهبا التدرجيي من مناطق األزمات، رمبا هذا شكل أحد أهم معامل السياسة 3
مريكية خالل فرتة إدارة الرئيس األمريكي األسبق باراك أوباما وحىت خالل فرتة الرئيس احلايل دونالد اخلارجية األ

 ترامب.
. احتماالت تزايد احلضور الربيطاين يف املنطقة من الناحية السياسية واإلقتصادية بعد خروجها من اإللحاد 4

األوريب لن يفرض هامشا واسعا من اخليارات أمام لحاد فقدان اإلمتيازات اليت توفرها عضوية اإل أناألوريب، حيث 
 بريطانيا، بل سيدفعها إىل حماولة الرفع من مستوى عالقاهتا اإلقتصادية و السياسية واألمنية مع دول املنطقة.

عالقاهتا يف البلدان املغاربية اليت متر مبرحلة انتقالية، متتلك النخب اجلديدة جماال  للمناورة إلعادة توجيه        
 ، و أكيد أنهيستفيدون من رأس مال كبري من التعاطف والشرعية )دميوقراطي، ثوري( األول، اجلانباخلارجية. يف 

 ،لن تكون هذه احلكومات خاضعة لضغوط وشروط القوى العظمى من خالل الشروع يف املسار الدميقراطي،
ر القوى التقليدية وظهور القوى اإلقليمية( لحميهم إن الفرص اليت يوفرها الوضع اجليوسياسي اجلديد )احنساحيث 

القادة اجلدد  أنكما  ،لنفوذ التارخيي يف املنطقةعلى اجلهات الفاعلة ذات ا من خطر االعتماد،كلي ا أو جزئي ا،
للمنطقة املغاربية سيكونون يف واقع األمر يف موقع قوة لكي ينفصلوا عن ختطي األنظمة املنهارة وإعادة التفاوض 

 .1بشأن التحالفات السابقة على أسس جديدة
واليت سبق ذكرها أنفا، يتضح لنا أنه كان هلا اثر بالغ  وتأثريات متباينة على العالقة  السابقةبالنسبة للعوامل       

بني النظام العريب عامة واملغاريب خاصة يف عالقاته وتفاعالته مع النظام اإلقليمي الشرق اوسطي، حيث أن النظام 
قليمية االخرى يف مرحلة اإلستقالل الوطين يف فرتات اإلقليمي العريب كان أكثر متايزا يف تفاعالته مع االنظمة اإل

    اخلمسينات والستينات، بل وكان له القدرة على التأثري فيه و ليس فقط لعب دور املتصدي حملاوالت التغلغل 
قليمي العريب ة اخرى فقد أضحت تفاعالت النظام اإلهذا من جهة، ومن جه طرف القوى الكربى، والتدخل من

                                                           
مل تعد االضطرابات األخرية يف املشهد ، حيث املنطقة املغاربية اتالعريب الغرب إىل النظر يف تعقيد جاء هبا احلراكجيب أن يدفع تعقيد اللعبة اإلقليمية اجلديدة اليت 1

ة على عقيدة موروثة من املاضي. اليوم ، يسعى كل طرف إىل إعادة صياغة مصاحله وتكييف طريقة عمله مع العريب والساحل جتعل من املمكن تأسيس سياسة خارجي
 ، وهناالتحديات املقبلة تتطلب إدارة عاملية، كما أن الوضع اجليوسياسي اجلديد. وبالتدريج ، فإن احلاجة إىل التعاون تفوق بالتأكيد احلاجة إىل املنافسة أو املواجهة

ة أكثر جاذبية من أي وقت مضىتبدو ف  للمزيد أنظر يف: .كرة القيادة اخلري 
 Smail Kouttroub, « Printemps arabe et nouvel ordre géopolitique au Maghreb », L’Année du 
Maghreb [En ligne], IX | 2013, mis en ligne le 21 octobre 2013, consulté le 02 septembre 2018,sur le 
lien suivavnt : http://journals.openedition.org/anneemaghreb/1885 ; DOI : 10.4000/anneemaghreb.1885 
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الداخلية تعكس وبدرجة كبرية صراعات القوى الشرق أوسطية للهيمنة والسيطرة، على غرار ما حيدث مع كل من 
 إيران و تركيا و إسرائيل، و رمبا ميكن إرجاع هذا االمر إىل عاملني اساسيني:

انتكاسة  أوها العامل العريب، خاصة يف مرحلة ما ميكن اعتباره فشل ، ويتمثل يف حالة التهلهل اليت يعرفاألول
دى إليه من صراعات مازال بعضها مشتعال إىل غاية اليوم، على غرار احلالة أ، و ما 2011احلراك العريب يف 

 الليبية و اليمنية و السورية.
يستطع لحمل انعكاسات و تداعيات احلراك ، يتمثل يف أن عجز النظام اإلقليمي العريب و املغاريب الذي مل الثاني
      ل وممارسة السيطرة وبسط النفوذ، بل أدى إىل هتيئة فرص غري مسبوقة للقوى اإلقليمية للتغلغ ، وهو ماالعريب

 و حىت امتالك زمام املبادرة يف إدارة امللفات العربية األساسية.
يد مجلة من املؤشرات دقليمي العريب جتلعنا نتوصل إىل لحعملية دراسة اجتاهات تفاعالت النظام اإل أنكما        

      يف مقابل زيادة حدة تأثري وتدخل القوى الغربية يف إدارة تفاعالته ولحديد إجتاهاهتا، ،الدالة على تدين فعاليته
 و أهم تلك املؤشرات ما يلي: 

وف يساهم يف وضع اللبنة س شكيلهات أن. هناك عجز كبري يف اجتاه تأسيس قوة عربية مشرتكة على اعتبار 1
ملكة العربية السعودية إىل تأسيس "لحالف لكن بدال من ذلك اجتهت املاألساسية لبناء نظام أمن مجاعي عريب، و 

يف حني أنه مل يتم توجيه  دولة، بدعوى مكافحة اإلرهاب، 34مبشاركة  2015ديسمرب  14إسالمي" يف 
املالحظ  لحارب اإلرهاب وتعاين منه على غرار العراق وسوريا وحىت إيران.الدعوة ألطراف عربية و إسالمية أخرى 

أنه مل يتم توجيه الدعوة إىل دول عربية وإسالمية هلا وزهنا وثقلها، يف حني مت توجيهها إىل دول ميكن اعتبارها 
 هامشية القوة و التأثري على غرار جزر القمر و جيبويت.

اجندة مهام تتناسب مع حجم التحديات اهلائلة اليت تواجه الدول العربية  . هناك عجز واضح يف مسألة إعداد2
يف تونس،  1994قد عقد عام  إللحاد املغرب العريب آخر اجتماع جمللس االلحاد الرئاسي أنحيث  واملغاربية،

جتماعه كل يف اجلزائر؛ لكن مل يتم، يف حني أن جملس وزراء اخلارجية يعقد ا 2003وكان مقررا  أن ينعقد سنة 
 .سنة

. خالل السنوات األخرية دخل النظام اإلقليمي العريب عامة واملغاريب خاصة مرحلة غري مسبوقة يف اإلختالف 3
     وأدى هذا اإلختالف إىل انقسامات واضحة يف املواقف من األزمات املطروحة، بل  حول مصادر التهديد،

على غرار ما حدث  لقوى ومن يعتربها حليفا أو صديقا،وحىت اهتام بعضهم البعض حول من يتعامل مع بعض ا
مع كل من تركيا و إيران.و من أهم النتائج املرتتبة عن هذا اإلنقسام يف املواقف والتصورات ضعف السياسات 
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يمية ومن مث تواري الدور العريب واملغاريب مقارنة بأدوار القوى اإلقل املغاربية ازاء احللول املمكنة لألزمات العربية،
وبطبيعة احلال النتيجة املنطقية هو املزيد من التعقيد على  املنافسة والقوى الدولية صاحبة املصاحل املتعارضة،

 مستوى األزمات املطروحة.
       وانعكاساهتا املباشرة على املنطقة  . كان هناك نوع من التجاهل العريب إذا صح التعبري اجتاه األزمة الليبية،4

وهذا التجاهل كاد أن جيعل األزمة الليبية أزمة دولية ختص القوى الدولية اليت  وار بشكل أخص،وعلى دول اجل
اإلهتمام باألزمة كان حمصورا  أنحيث ، وخاصة عندما يتعلق األمر بالنفط اللييب تتصاع وتتعارض مصاحلها هناك،

 على دول معينة على غرار اجلزائر.
 اختفت لقد ،حمدد إيديولوجي مبرجع العربية الدول بني بالتعاون املتجدد هتماماال يسرتشد ال اليوم،كما انه      

 عن البحث يف رغبة أنه على اإلقليمي اإلنفتاح يف اجلوار تفسري ميكن ، ونشط سياسي كمفهوم العربية القومية
 اجملمد، بينما املغاريب االلحاد إحياء إىل الكبري املغرب يف التونسي النشاط يهدف املثال، سبيل على. جديدة فرص
، القذايف عهد من املوروثة اإلفريقية، السياسة مراجعة إىل ويهدفون العرب جرياهنم إىل اللييب القرار صانعو يتوجه

 الشراكة إطار يف االقتصادية الفرص عن للبحثالعريب  اخلليج دول إىل املغرب يتطلع ومن جهة اخرى
 األربعة اخلليجي التعاون جملس ودول املغرب يضم صندوق إنشاء مت ،2011 عام يف إبرامها مت اليت االسرتاتيجية

 دوالر مليارات 5 قيمته دعم صندوق وهو ،( والكويت املتحدة العربية واإلمارات وقطر السعودية العربية اململكة)
 دفقاتالت هذه إىل باإلضافةو . 2016-2012 الفرتة خالل تربعات من شكل يف املغرب إىل تقدم منها منح

 بلدان مع جديدة اسرتاتيجية لحالفات إلقامة فرص عن املغاربية البلدان تبحث االقتصادي، لإلقالع الالزمة املالية
 .املشرق
 لكن العربية، للدول الدولية املواقف تارخييا   أرست اليت اإلسالمية القومية أو العربية اليوتوبيا تعد كما مل         

 العريب الشارع أظهر املنطقة، هزت اليت األحداث خالل الدولية، ففي املواقف تربر أن كنمي ال وحدها اهلوية بطاقة
ت أين كبري ا، نضج ا  طالبت اليت اجلماهري احنرفت لقد التحديات، أثناء التقليدية اخلارجية السياسة قضايا تغري 

 يف الغريب التدخل كان العراق، بحلر  خالفا حيث و األساسية، الغرب معاداة كل عن والعدالة احلرية من مبزيد
ورئيس الوزراء الربيطاين  الرئيس الفرنسي األسبق ساركوزي استقبل وهنا العريب، العام الرأي قبل من به مرحب ليبيا

 .بنغازي يف كأبطال األسبق دافيد كامريون
ب العريب أن يتحول من نعتقد أنه ملن الضروري ان نطرح التساؤل التايل: هل هناك إمكانية لدول املغر        

 –احللقة األضعف يف املعادلة األمنية املتوسطية إىل طرف فاعل يف مواجهة لحالف ثالثي القوى : اإللحاد األرويب 
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يف حقيقة األمر وبالنظر للواقع اجليوسياسي العام يف املنطقة  القوى الصاعدة ؟، –الواليات املتحدة األمريكية 
يب جتاوز تناقضاهتم و إختالفاهتم، حيث أهنم ميتلكون كل الوسائل إلجراء لحرك ليس مبقدور دول املغرب العر 

موحد و متفق عليه لنسج عالقات متوازنة و مرحبة جلميع األطراف، كما اهنم و بتصرفاهم املتشتتة و األنينة اليت 
بية دون حماولة معرفة وبالتايل شجعوا على ظهور تنافس ما بني الدول املغار  ،على النهج السيادي لديهمتطغى 

 تسيري هذا التنافس بني الواليات املتحدة األمريكية و اإللحاد األوريب. 
حلالة الضعف يف اجلانب السياسي و اليت انتجت دميقراطيات ضعيفة جعلت تلك الدول كما أنه و بالنظر        

 هوو  و صراع على املستوى الداخليتبحث عن شرعيتها يف اخلارج، رمبا لوحده يعترب عامال كافيا إلحداث شرخ 
و األمر  .1ىل عدم قدرهتا على اإلستفادة من الفرص اليت ميكن ان توفرها إما يؤدي بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 

قائم خيدم بدرجة كبرية القوى االخرى املهتمة باملنطقة و مبصاحلها، وال تطلب اكثر لهذا الوضع ا أناألكيد هو 
 ع القائم.من تكريس هذا الوض

بسبب التنافس،مل تستطع البلدان املغاربية أن تستفيد بشكل مجاعي من الفرصة اليت يوفرها االهتمام         
إن اإلعانات القليلة اليت ميكن للمنطقة املغاربية أن تستمدها  حيث باملنطقة املغاربية،األمريكي واألورويب املزدوج 

، يف البلدان غري املغاربيةاحلاصل ال متثل أي شيء أمام العجز  بني،ألي من اجلان "إخالصها"بشكل منفصل من 
نادرا  ما متكنوا من تبين مواقف  حيث نموذج األمريكي اجلديد،الممزقة بني النموذج األورويب الكالسيكي و فهي 

الكثري ،ألنه من وعرب احمليط األطلسي. هذا األخري ال يطلب منسقة جتاه حماوريهم من مجيع أحناء البحر املتوسط 
سيطرة يكون من األسهل عليهم خدمة مصاحلهم اخلاصة وال خالل االقرتاب من البلدان املغاربية بشكل فردي،

إضافة أن دول املغرب العريب جيب  جتعل من الضروريواحدة،  كوحدةهذه الصعوبات يف الظهور  ى املنطقة، إن عل
 .اسة اخلارجية األمريكيةلسيلبشكل عام الرافض  مواجهة الرأي العامعليها 
ت متوازنة مع القوتني فإن البلدان املغاربية ال تفتقر إىل األصول اليت ميكن مناقشتها إلقامة عالقا ومع ذلك،       

ميع خصائص كيان إقليمي الكثري من الثروة احلقيقية واحملتملة، فاملساحة املغاربية تتمتع جب، على جانب العامليتني
                                                           

ورويب والتنافس بني حىت اآلن ، فضلت الدول املغاربية ، من خالل مواقفها املتشظية ، ظهور نوعني من املنافسات اليت تتداخل أحيان ا: التنافس األمريكي األ  1
اليت تعارضهما ،  املغاربية. ولكن حىت لو جنحت الواليات املتحدة وأوروبا ، على الرغم من كل شيء ، يف إدارة تنافسهما والتغلب على العديد من الصراعاتالبلدان 
اليت تدفعهم إىل هي هلذه األنظمة ،  أزمات عميقة ودائمة. إن العجز الدميقراطي يدفع حنوبسبب ضعف عملية الدمقرطة أو عدم اكتماهلا  والدول املغاربية  إال ان 

 للمزيد أنظر يف:هو يف حد ذاته أحد عوامل االهنيار والنزاعات بني الدول ، و البحث عن شرعيتهم من اخلارج ، 
Aomar Baghzouz, « La rivalité Américano - Européenne Au Maghreb, Les États – Unis Et le 
Maghreb Regain D`intérêt ? ». Algérie : C.R.E.A.D, Centre de recherche dans l`Application 
Économique pour le développement,P.104. 
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قطاب احلالية. إهنا مسألة اختيار بني خيارين اسرتاتيجيني بدال  من اجلمع بينهما خلدمة أهداف متجانس يواجه األ
وميكنها بل وجيب عليها أن تتحد ملواجهة لحديات العوملة على حنو أفضل. يف الوقت الذي  ،املنطقة املغاربية

اإلجتاه )روسيا ، الصني ...( ، من امللح  نسعى فيه لتأمني قوي مع األقطاب األوروبية واألمريكية وتنويع الشركاء
بدون  ية، هذا كلهاملستقبل عالقاتهما يريد يف  ويدرك جيدايتحدث بصوت واحد  مغرب املغرب الكبري، حنو

نافس مع الواليات املتحدة وااللحاد األورويب، ميكن جلهة مغاربية أن تنفصل تدرجييا  عن دور املالتظاهر بلعب 
ميكن أن يكون التنافس بني هذين القطبني عنصرا  موحدا  ميكن أن تتبلور  و ،األوروبية املزدوجةالوصاية األمريكية 

أن جتعل  على سبيل املثال، مع زيادة القوة التفاوضية، ميكن للدول املغاربية،و . 1حوله الطموحات املشرتكة املغاربية
فيما يتعلق بالقوة األمريكية، ميكنهم التفاوض على ، و االلحاد األورويب يعيد تعريف الشراكة بطريقة أكثر إنصافا  

 لى مبدأ التجارة وليس املعونات.املبنية ع "اتفاقيات البقالة"اتفاقات شراكة حقيقية وليس جمرد 
ملشاركة أفضل يف آليات احلوار والنظم  كفاعل أن يسعىلمغرب العريب  لعلى الصعيد األمين، ميكن       

الحاد املغرب  - حلف مشال االطلسي ثالثيةقة البحر األبيض املتوسط، يف سياق والسياسات األمنية يف منط
وعالوة على ذلك، ميكن أن يكون هذا الكيان الظاهري عنصر استقرار يف التنافس  ،لحاد األورويباال -العريب 

 .تماسك أكرب بالقائم بني الواليات املتحدة وأوروبا واملسامهة يف املبادرات 
سوف يفتح أمام البلدان املغاربية منظورات جديدة  ،مالذي قد يبدو خياليا  اليو  هذا السيناريو، إن مثل      

. لكن هذا ال يزال 2للتعاون املعزز والشراكة الوثيقة مع االلحاد األورويب والواليات املتحدة وحلف مشال األطلسي
اوز خالفاهتا من خالل الرتكيز على العوامل وجت تتحدمشروط ا من جهة بتعبئة حقيقية للدول اخلمس اليت جيب أن 

املوحدة، ومن ناحية أخرى على املوقف الذي سيتبناه القطبان اآلخران فيما يتعلق باحللم املغاريب ومسألة الصحراء 
يف  أقل معاناةيكون  و الكبار الغربية. يف ظل هذه الظروف، ميكن للمغرب العريب أن يدعي أنه يلعب يف ملعب

 .افس بني الواليات املتحدة وااللحاد األورويبالتن حالة

                                                           
1 Aomar Baghzouz, « La compétition transatlantique face à l’enjeu maghrébin », L’Année du 
Maghreb , II , 2005-2006, mis en ligne le 08 juillet 2010, consulté le 07 septembre 2018. Disponible sur 
le lien suivant : https://journals.openedition.org/anneemaghreb/1716 
2 LEVEAU R., 2001,« États-Unis/Europe/Maghreb : nouveaux champs de forces»,Revue Le 
Banquet.com,date de consultation : 18/07/2017, sur le lien suivant 
 : http://www.revue-lebanquet.com/fr/art/2001/297.htm 

https://journals.openedition.org/anneemaghreb/1716
http://www.revue-lebanquet.com/fr/art/2001/297.htm
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اليت تشعر بالسعادة لكون  إن دوله،حيث  املعامل"،كائن ا غري واضح "ال يزال املغرب العريب  يف هذه األثناء،       
ا أهن ، إىل جانبمع تفوق واضح للواليات املتحدة يبدو أهنا تقدم تنازالت لكليهما، ،مهتمتان هباقوتني عامليتني 

لكن الواقعية  ،بالقوة العسكرية األمريكية وينسون أنه يف العالقات الدولية ال يوجد عمل خريي ةمهووسدول 
وأن يتبعوا سياسة خارجية تتفق مع املصاحل العليا  هتم على املساومة،امن أجل تعزيز قدر  ضرورة توحدهمتتطلب 

يب بافرتاضها اجلغرايف والتارخيي والبشري للشاطئ الشمايل، يف املنطقة املغاربية. على الرغم من أن بالد املغرب العر 
 .البعيدة يةمريكاأل الواليات املتحدة فإهنا لحتاج إىل عالقات متوازنة مع

اليت تواجه احلاجة إىل إعادة تنشيط الحاد املغرب  فإن األسباب احلقيقية هلذا الشلل، وعالوة على ذلك،       
اليت تشبعها القومية الضيقة والرؤية الغيور لسيادهتا،   طبيعة األنظمة املغاربية نفسهاميكن العثور عليها يف العريب،

الذي يعترب حجر الزاوية يف النظام،  جد اجمللس الرئاسي،و ي مع مؤسسة مؤسسية صارمة للغاية. يف قمة املبىن،
الذي ميكن استخدامه وإساءة  ألن كل دولة لديها حق النقض أي بدون قوة حقيقية، نفسه رهينة إلرادة أعضائه،

مما يعوق النظام بأكمله. تسبب هذا االنسداد للهيئة الرئيسية لصنع القرار يف الحاد املغرب العريب يف  استخدامها،
الحاد املغرب العريب  :" ( بالقول بأن1986-1980قيام وزير اخلارجية التونسي السابق الباجي قائد السبسي )

على واحد منهم فقط االمتناع عن حضور  ، وال دول الشعوب بل هو رؤساء الدولليس هو دول املغرب الكبري
 ."1بالشلل اإللحاد أو متثيله يف اجتماع جملس الرئاسة حبيث يتم حظر كل شيء ويتم احلكم على

بناءها  بعد دراسة العناصر السابقة، جند أنه من الضروري اإلجابة عن الفرضيات السابقة واليت قمنا بعملية        
التفاعالت قمنا من أجل لحديد شبكة يف مستهل دراسة السيناريوهات املستقبلية ملنطقة املغرب العريب، حيث أنه 

 بصياغة الفرضبات التالية:
 موضوع:  /. العب 1

يف منطقة املغرب العريب فإهنا تبقى حمكومة بالتفاعل وفق اهلندسة  الوطنيةإذا ما إستمرت حالة تصدع الدولة 
 منية الغربية املوجودة، و السري وفق نسق اإلدراكات الغربية لطبيعة التهديدات املطروحة.األ

هذه الفرضية أثبتت صحتها ، خاصة بعد لحليلنا للعوامل اليت ساعدت على ظهورها، و هي يف جمملها مازالت 
 موجودة، و بالتايل فإن امكانية استمرارها خالل املدى القصري تبقى قائمة.

                                                           
1  B.C Essebsi, « Le Maghreb, sa réalité et son avenir », communication au VeForum international de 
Réalités sur « Le Maghreb et l’Europe, une vue à moyen terme », Tunis du 24 au 26 avril 2002, Actes 
publiés par Réalités, été 2002, P. 27. 
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 العب:  /عب. ال2
العالقات يف غرب املتوسط واملغرب العريب مبنية على فاعلني، أحدمها يشكل كتلة فاعلة و اآلخر  إذا كانت شبكة

 فاعل هش، فإن اجتاه العالقات حمكومة مبسار مييزه اهليمنة أكثر من التعاون.
بية مع اهلندسة األمنية القائمة هذه الفرضية هي االخرى أثبتت صحتها بالنظر على استمرار تعامل الدول املغار 

 وفق نفس النمط املهيمن، و عجزها عن بناء تصور مشرتك اجتاه التهديدات القائمة.
 موضوع:  /. موضوع 3

اذا كانت دول املغرب العريب تعاين من هشاشة داخلية ناجتة عن ضغف هيكلي وهو ما جعلها موضوعا 
     وضوعا هلا عوض لعب دور الفاعل.للمبادرات األمنية الغربية فإهنا ستظل تشكل م

بالنسبة هلذه الفرضية فإهنا مل تثبت صحتها، حيث أن مسالة اهلشاشة الداخلية تبقى حمصورة يف دول معينة دون 
غريها و من الصعب تعميم حالتها على كل دول املغرب العريب، حيث ان بعض تلك الدول جنحت يف اختبار 

استيعاب التحوالت بشكل مكنها من ختطي االزمات، و لو أن الدراسة متيل  انتقال السلطة و بعضها متكن من
 إىل ضرورة استمرار اختبار الفرضية خالل املدى املتوسط.
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 إستنتاجات الفصل الرابع:
نشري إىل امهها يف النقاط لحيلنا عملية دراسة العناصر السابقة إىل اخلروج مبجموعة من اإلستنتاجات، اليت          

 التالية:
 ،احلد من طموحات الدفاع إىلوروبية بعض الدول األب أدى ياالقتصاد اليقنيعدم من املهم اإلشارة إىل أن  (1

 يالنشاط االقتصاد لحسن طفيف يفتسجيل ىل إاضافة  ،منيةتدهور البيئة األوهو األمر الذي ساهم يف 
 .ياالقليم

و رواق جيوسياسيني )شرقي و غريب( يف املغرب العريب يف غاية من اإلنكشاف ميكن القول بوجود رواقني  (2
الرواق اللييب و هو أكثر األروقة انكشافا بعد احلرب اليت عرفتها  موزعان ما بني ثالث أقلهما انكشافا، و مها

يتوسط تقريبا الرواقني الرواق اجلزائري فهو  أماوالثاين هو الرواق املوريتاين،  بسقوط النظام السابق وخملفاته،
هو صحيح منكشف نوعا ما ولكنه يبقى أكثر األورقة صالبة بالنظر إىل قدرته على  الشرقي والغريب،

 التحكم يف احلدود وضبط انتشار قواته األمنية وكذا اخلربة املكتسبة يف جمال مكافحة اإلرهاب.
نوات األخرية معادلة من "الضغوط املتبادلة" بني تفرز األزمات الداخلية اليت تعرفها الدول املغاربية خال الس (3

واليت قد ختتلف درجة حدهتا من دولة إىل أخرى، فبينما يواجه  واجملتمع من جهة أخرى، السلطة من جهة،
الطرف األول وهو السلطة، لحديات غري مسبوقة ) من الناحية األمنية ، اإلقتصادية، و الدميقراطية(، مبا 

اجملتمعات للتخلي تدرجييا عن وظائف الدولة عرب انتهاج سياسات تقشفية، فإن  يدفعه إىل الضغط على
 .الطرف الثاين، أي اجملتمع يستشعر وطأة تلك األزمات، مما جيعله هو اآلخر يضغط باملقابل على السلطة

 األوروبية املؤسسات بتصدير األمر يتعلق عندما فعالية األورويب االلحاد أدوات أكثر من التوسع سياسة كانت (4
 تصدير إىل االلحاد يسعى املتوسط جنوب دول مع عالقاته يفحيث و  اجملاورة، الدول إىل واملعايري والقيم
 األطراف متعدد إطار وهنا حياول دعم اخلارج، يف اإلقليمي للتكامل اخلاص منوذجه وحىت ومعايريه مبادئه
 .اإلقليمي املؤسسي اإلطار يف هادفة تتغيريا إحداث على ويشجع املنطقة يف أوروبية أمناط وتبين

 لحرير استقرار لحقيق خالل وجه من أفضل على حيكم أمين أعمال جبدول مدفوعااألوريب  االلحاد ال يزال (5
 أيض ا هذا يفسر فيه،وهو ما قد مرغوب غري أو جمدي ا الشرط فيه يعترب ال سياق يف االستبدادية، األنظمة

 اإلقليمي، التكامل جهود التحسني حيث من األخرى املناطق مع عالقاته يف األورويب االلحاد جناح سبب
 األبيض البحر جتاه سياستها يف فشلت لكنها اإلفريقي، االلحاد أو اآلسيان منطقة يف املثال سبيل على

 .املتوسط
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ألحوال يف أسوأ ا حيث ،ميكن أن يؤثر فشل الدولة وسيادهتا املعطلة بشكل سليب على منطقة البحر املتوسط (6
فريقيا إىل انعدام األمن ملنطقة إفريقي وغرب يؤدي انتشار اإلرهاب والعنف السياسي يف منطقة الساحل اإل

أدى التدخل الفرنسي يف مايل إىل عواقب الفوضى داخل اجلزائر  ويف هذا الصدد، املغرب العريب وأوروبا.
ب العريب" وتنظيمات أخرى مماثلة يف مشال كما يأيت تنظيم "القاعدة يف بالد املغر  وغرب البحر املتوسط،

 فريقيا، يف صدارة املخاوف الغربية.إوغرب 
كن للتكتل القائم و املتمثل يف إلحاد املغرب العريب أن يشكل مدخال هاما من املداخل املفعلة لتحول مي (7

اريب و املتوسطي، املغرب العريب من موضوع إىل فاعل أساسي يف الرتتيبات األمنية القائمة يف الفضاء املغ
واليت بدأت تشهد حركية متنامية اجتاه التفاعالت  حيث تربز املنطقة كأحد الفضاءات اجليوسياسية اهلامة،

نظرا خلصوصياهتا احمللية وموقعها يف مدار التنافس الدويل بني القوى العاملية، وخاصة بعد التحوالت اليت 
 .عرفتها املنطقة

 فرص تفعيل على اإلستقطايب، – الصراعي النمط من عالقاهتا يف إلنتقالا العريب املغرب دول على وجب (8
 األمنية املبادرات رسم يف فاعل طرف إىل موضوع كوهنا  من اإلنتقال من املنطقة ميكن مبا التعاون و التكامل

 هوداجل و الرؤى توحيد حنو التوجه حلتمية الدول تلك إدراك خالل من إال حيدث لن ذلك وكل املنطقة، يف
 يف املعامل واضحة اسرتاتيجية يتضمن مجاعي عمل يف ترتجم مل ما مثمر جهد و وثيق بشكل تكون لن اليت

 املتجددة. التحديات خمتلف مع التعاطي
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 اجلماعي األمن إىل اخلاص األمن من االنتقال السوسيولوجي لكرونولوجيا التأصيل بدايةكانت  لقد            
 طبيعيا األمن شكلت دافعا مسألة ومعناه بسبب أن األمن مفهوم يف حتديد اهليكلي اجلانب تشكل بذور بروز أي

 وهذا والضرر، اخلوف حلالة كبديل واالستقرار السلم توفري بغية البشرية فجر منذ واجملتمعات األفراد سلوك يوجه
 تشابكال امللحة. األمنية نتيجة للحاجة أكرب اجتماعية إىل تكتالت األفراد النضمام أساسيا مربرا شكل ما

 مسرعة ضافيةإ مداخلشكلت  جديدة حتديات إجياد يف -كبري بشكل-ساهم  الدويل املشهد والتعقيد الذي ميز
 اليت اجلديدة الرهانات مع ويتكيف جهة، من املتسارع التحول وحجم يتناسب لألمن أوسع مفهوم إجياد لضرورة
 إىل اجلنوب دول يف األمينواملشهد  التقليدية املقاربة تناسب عدم أدىكما   .أخرى جهة من الدولية البيئة فرضتها
  هذه تبين مت حيث الباردة احلرب هناية مع ذلك وتزامن ،عسكريةال األبعاد غري ىأخر  أبعاد إىل األمن توسيع
  .األمنية الدراسات حقل ضمن لألمن الشمولية النظرة

وتوزيع األدوار يف  ،إن احلديث عن الرتتيبات األمنية بالنسبة للغرب، هو حديث عن املصاحل أواًل وآخراً          
من وجهة نظر الغالبية من السياسيني  -حصص، وألّن أي نظام أمين هذا النظام األمين أو ذاك، إمنا هو توزيع لل

إمنا يعتمد على سلطان )القوة(، فان مقدار تواجدها لدى األطراف املشاركة فيه، حيّدد حّصة كل  -الغربيني 
ن طرف فيه. وبشكل أوتوماتيكي، يتحّول احلديث عن الرتتيبات األمنية إىل وجهة ختتلف متامًا عما يقصد به م

 )ترتيبات( و )أمن(.. فمنطق القّوة هنا هو الذي حيّدد املعىن، وهو الذي يسوقه حنو الغاية اليت يراد حتقيقها. 
 احلضارية الفروقات بسهولة يظهر املتوسط، غرب يف األمنية احلوارات ألطراف استعراض كما أن أي          
 يؤثر تباين فهو والنقاش، للحوار مدعاة ذاته حد يف هذا ،كلاحلوارات هذه أطراف بني والثقافية واملعيارية والقيمية

 من بالرغم لكن املميزات، هذه توظف املتبادل واالعتماد الدويل التعاون تزايد نزعة وأن الدول، بني العالقات يف
 فهومهم يف األمن أبرزها ولعل املنطقة، شعوب بني مشرتكة ومعايري حضارية قيم هناك والتباينات الفروقات هذه

 .واألمم الشعوب كل تنشدها إنسانية حضارية كقيمة الشامل
وهنا يالحظ أن القيم           بالنسبة ملنطقة املتوسط الغريب ميكن القول أنه يشكل نظاما اقليميا مركزيا،         

حيث أن  كما أن أدوارها السياسية تكون متقطعة، واملمارسات وعالقات القوة للدول األخرى تكون حمددة،
الدول الصغرية ال يتوقع أن يرتقي دورها اإلقليمي إال إذا ارتبطت بالنظام الدويل بعالقات تبعية )محاية( مبا يضمن 

 وهو األمر الذي يلزمها بأداء أدوار وسياسات اقليمية حمددة األبعاد. هلا وجود مظلة محاية النظام الدويل هلا،
وتضمن  مساراته، وتضبط العامل الغريب، توجه اليت البوصلة مبثابة كان الذي الشيوعي اخلطر زوال بعدحيث و 

 تشاطرته اجلديد للعدو التصور هذا اجلنوب، دول وهو جديد خلق عدو على العمل كان اآلخر، اجتاه متاسكه
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 الصراعي االجتاه هذا تضخيم على عملت الغربية والبحوث الدراسات هائل من بكم تغذيته ومت األطلسي ضفيت
 يف -واسع مدى وعلى -الغرب يف اجلنوب من القادمة التهديدات خطاب ساهم وقدحضارته. ديد وتصادماجل

 يف واجلنوب الشمال بني الفاصل اخلط املتوسط حوض أصبح وبالتايل بذلك، مقتنع عام رأي وصناعة تشكيل
 مكونة مشالية منطقة بني كساران إىل يتعداها بل فاصلة حدود جمرد من أكثر -احلقيقة يف - وهو .العاملي النظام

 تراجع حلالة ختضع منقسمة عربية بلدان من مكونة جنوبية ومنطقة الالتيين، القوس أوروبا جنوب بلدان من
 . منكشفة دول وهي فوضوي،

 من منطلق حتييد "اخلطر"  ،2001سبتمرب  11بعد حتوالت  ة / املغرب العريباملغاربيالدول تعززت أمهية      
يد" بالنسبة للمصاحل الغربية األوروبية واألمريكية، ما ضاعف من االهتمام االسرتاتيجي هبذه املنطقة من و "التهد

"، وكنقطة مراقبة ألي هتديد اإلرهابية"اجملموعات  خالل زعم القوى الكربى أهنا بؤرة تصدير حمتملة لنشاط
لذا ووفقا للعديد من علماء  يف نفس الوقت. ةاإلفريقيحمتمل منها على اجلبهة الشمالية املتوسطية و اجلنوبية 

يكون إقليم/منطقة متميزة، وأقرب ما يكون إىل مكان يتسم  السياسة فإن البحر األبيض املتوسط أصغر من أن
  .جنباته وباملشكالت الضخمة، وباهلويات القوية، وذلك يف املناطق الفرعية اليت تدور يف بديناميات االنقسام

حظة كيف أن اإلحتاد األوريب من خالل سياساته و املقاربات اليت يعتمد عليها أنه يتصرف  ميكن مال        
ككتلة واحدة، يف التعامل مع الوحدات األخرى يف الفضاء املتوسطي، والعمل على تقدمي املساعدة والدول 

اجلنوبية من خالل تقدمي باالضافة إىل تفعيل التعاون مع أطراف الضفة  األوربية املطلة على احلوض املتوسطي،
نفس األفكار واملبادئ جلعل اإلهتمام موحد حول املنطقة، وبالتايل وضع إطار واضح للعمل األوريب يف املتوسط 
و الذي بدوره سيساهم يف جعل االحتاد األوريب فاعل دويل، كما سيحسن من شرعية عمله اخلارجي كقوة كربى 

كتهديد حقيقي لألمن األوريب ينجر لتهديدات يف املنظور الغريب األوريب  و غريها من اان النظر لالرهاب  هادئة.
عنه نوع من النظرة القيمية، و اليت يصعب تفسريها، حيث جند الدول األوربية متنع يف تشريعاهتا ما يسمى 

ف من خالل التفاوض مع اجلماعات االرهابية ، و منه نستنتج أن النظرة األوربية ملسألة االرهاب حتدد نوع اهلد
ابرازه كتهديد لألمن و اهلوية األوربية، فهي مرتبطة بنوع الفاعل و هويته أي من هو "املهَدد" و ليس من هو 

 ."املهِدد" 

اجلديدة لإلحتاد األورويب، وتبّنيه  اخلطاب األمين األورويب حول املتوسط حتول االهتمامات األمنية يعكس        
لألمن العاملي يوحي  Barry Buzanاألمن. ولكن حتليل باري بوزان  التقليدية ملفهومملقاربة موسعة تتعدى النظرة 
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 وهو يعكس االختالف يف ،فقط وهو املهدد الوحيد، أما أمن اجلنوب فهو غري مهدد بأن األمر يتعلق بأمن الغرب
اء ذهين" وتركيب عبارة عن "بن بني الشمال واجلنوب من جهة. وأصبحت التهديدات اليت هي مدركات التهديد

للحاجيات األمنية األوروبية اجلديدة بعد زوال التهديد  خلطابات سياسية واجتماعية، اهلدف منها االستجابة
 .األمنية، وتربير سياسات األمننة يف املنطقة املتوسطية املؤسسات الشيوعي، وضمان استمرارية

 مبنطق املتوسطية والقضايا املسائل يعاجل ةدار الب احلرب هناية بعد األورويب االحتاد أصبحلقد          
 إفرازات مع التأقلم حتاول املنطقة جتاه أوروبية سياسات تبين استدعى مما ،"فعليا"إقليمية  ومصطلحات

 مبادرات شكل يف الواردة السياسات هذه سائدة، كانت اليت التقليدية التوازنات يف احلاصل االضطراب
 صفة ألوروبا تكون إقليمي متوسطي بناء إرساء إىل تسعى ،-لألمن الواسع ملفهوم با أمين طابع ذات -متكاملة

 السياسات على "حكرا" املتوسط ليبقى و اجليوسياسية، واجلغرافية التارخیية العوامل من للعديد نظرا فيه القائد
 تعدد يفسر ما وو ه أخرى، لقوى حمتمل تدخل أي من حتصينه إىل هتدف مركزية عملية إطار يف األوروبية
 .املتوسط جتاه األوروبية األمنية املبادرات

بتبين واستهالك املقاربات  يكتفي الطرف العريب الغربية املتزايدة على املنطقة العربية أمام املنافسة          
 العربية، االختالف أيضا حد التعارض يف مدركات التهديد والشواغل األمنية للبلدانيصل و والنظريات واملفاهيم، 

املشهد السياسي  أصبحت العالقات البينية حتكمها توترات، وغياب الثقة والشك يف النوايا، وهكذا يبدوعليه  و
ما مييز نظرة الدول كما أن .تعاونية كانتية العريب متطابقا والفوضى اهلوبزية، بينما العالقة مع القوى األجنبية

هو غياب مجلة األفكار و املعايري اليت تعترب منطلق التطور  املغاربية و اجلنوبية ملدركات التهديد و مفهوم األمن،
االسرتاتيجي يف فهم واقع البنية األمنية يف هذه الدول، فربط مفهوم االمن بعناصر تقليدية جيعل من الصعب 

جدة و التهديدات املتجددة، واليت تعترب عابرة للحدود و بالتايل تبقى هذه السيطرة وحىت فهم العناصر املست
 .ؤسسيملالدول يف عجز تام يف مواجهتها نظرا لضعف البناء السياسي و ا

 و يكرس األوروبية السياسات مع يتوافق مرن متوسطي إقليم لبناء األورويب السعي من الرغم على           
من  تنتقل املتوسط منطقة جعل الباردة، احلرب بعد املنطقة على األمريكي الدخول أن إال فيه، األورويب النفوذ

 الطرفني، بني املعلن غري التنافس على قائم "مدروس" أمريكي متوقع إىل األوروبية، السياسة يف "اسرتاتيجي إطار"
 املصاحل، تقاسم مببدأ فيعرت  ال الذي االقتصادي اهلاجس صعود مقابل اإليديولوجي العامل برتاجع ومدعما
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 املدركات وكذا الكبري، األوسط الشرق مشروع ضمن املتوسطي لإلقليم أمريكية رؤية تبلور خالل من وذلك
 .املتوسط جتاه األمريكية االسرتاتيجية

يف جماهبة هتديدات األمن أحد الرتتيبات األمنية إسرتاتيجية منظمة األمن والتعاون بأوروبا تستند          
 ،إستجابة منظمة األمن والتعاون بأوروباحمورين رئيسيني: األول هو  علىوالعشرين  واإلستقرار يف القرن الواحد

إىل تركيز  املنظمةب يدفعتنامي أمهية التهديدات الناشئة باملناطق املتامخة ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا، حيث أن 
 أجل التعاون من خالل حتديد نقاط اإلهتمام واملشاغل املشرتكة تعاوهنا مع شركائها املتوسطيني واآلسيويني من

إحدى فحسب املنظمة فإن  ،جماهبة هتديدات معينة ذات طبيعة سياسية عسكرية.و الثاين هو معه وتنسيق العمل
 تيف حبث إمكانياتتمثل األمن والتعاون بأوروبا  الطرق يف التعامل مع األخطار املتأتية من خارج منطقة منظمة

 تعميم املبادئ واملعايري والتدابري ذات الصلة بالوثائق السياسية العسكرية للمنظمة على املناطق اجملاورة. 

 كانت سببا رئيسيا حلف مشال االطلسي واجهها اليت االسرتاتيجية وجود جمموعة من التحديات إن           
 مشال من ويبدأ: اجلنويب أمهها احملور حمورين، من اراالستقر  وعدم الصراع ظهور احتمال يف تتمثل لعملية توسيعه،

 إذ العربية، واملنطقة آسيا غرب وجنوب الشرق األوسط منطقة ويشمل للمتوسط، اجلنويب الساحل على إفريقيا
 احللف تصور كان وقد. األوروبية القارة أمن هتدد أخرى مشاكل أمنية وكذلك توتر، بؤر املنطقة هذه تشهد

 املتحدة األمريكية، الواليات وباألخص املنطقة؛ هذه دول مع واحلوار التعاون اتفاقية بعقد لتهديداتهذه ا ملواجهة
 العريب، القومي لألمن إبراز حتديات يف يسهم البعد وهذا وقراراته، احللف توجهات على بالسيطرة تنفرد بوصفها

 . هذا واحلوار التعاون برنامج يف عضو«  إسرائيل» والسيما و أن 

أوربا وحلف مشال األطلسي بالضفة اجلنوبية على أساس احلوار و الشراكة بدل خطاب  إن اهتمام         
من الوقت قد حان  وصوهلا على قناعة مفادها أنانطالقا من اإلعتبارات التالية:أوهلا،  هميكن تفسري التهديد؟، 

عليه. ثانيها، سعي احللف والدول األوربية  أجل أخذ مبادرات باجتاه املتوسط ألن أمن جناحها اجلنويب يتوقف
خاصة إذا ما  على طمأنة البلدان املتوسطية على أن التمركز يف املنطقة املتوسطية لن يكون على حساب أمنها،

أخذنا بعني اإلعتبار ما أحدثه من خماوف أمنية لدى هذه الدول.ثالثها، ازدواجية دور عملية السالم العربية 
سبب ألن انطالقها جعل من  ي سبب وهدف يف نفس الوقت بالنسبة للمبادرات املتوسطية،اإلسرائيلية، فه

وهدف العتبار القوى الغربية إطالق  املمكن الشروع أو على األقل التفكري والتشاور حول ترتيبات أمنية إقليمية،
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العريب.رابعها، هو اإلحساس  –ي مبادرات حنو املنطقة وسيلة فعالة ومكملة للعملية السلمية  و للتطبيع اإلسرائيل
 املتزايد لدى الغرب بأمهية الرتابط الوثيق بني أمن أوربا و أمن املتوسط.

مجيعا من رسم اجلانب األورويب و بأهنا الطرف املبادر هبا  يف كوهنا املبادراتجممل تشرتك يف حقيقة األمر         
مما يدل على أهنا رمست لبسط اهليمنة انطالقا من أن  ،هامع غياب كلي لألطراف اليت وصفت بأهنا "الشريكة" في
تحويل تلك ب ، والقيامدراك شؤون املنطقة يف كل النواحيإالطرف األقوى يف املعادلة هو من ميلك حق املبادرة ب

من إىل سياسات يكون على الطرف األضعف املتلقي هلا، القابل لشروطها و املنفذ حملتواها باعتبار أنه  اإلدراكات
مضمون جدول أعمال اجتماعات تلك املبادرات و مواعيد انعقادها مل كما أن   يشرتط عليه الرضوخ يف املعادلة.

و هي الدول  بل تنفرد هبا األطراف املبادرة هبا ،يكن البتة من الشؤون اليت تشرتك يف حتديدها األطراف املعنية هبا
  يمنة يف الفضاء املتوسطي.األوروبية املتنفذة يف سياق فرض السيطرة و/أو اهل

 بلدان تواجه مثال حيث متنوعة، بطرقتتجلى  املتوسط األبيض البحر غربمنطقة  يف ةاألمني املسألة إن          
 ،( الزراعي القطاع يف خاصة) األورويب لالحتاد احلمائية املواقف بسبب جزئياً  اقتصادية مشاكل املغرب العريب

 ومن. سياسياً  حتدث اليت التغريات عن النامجة والشكوك الداخلي والسياسي االجتماعي اراالستقر  عدم عن فضالً 
 املنطقة، يف األمن ملسألة اجتماعية/  اجتماعية صبغة القانونية وغري القانونية بأشكاهلا اهلجرة تضيف أخرى، ناحية
 وتعزيز النهج األرويب جناحإن مسألة  .لذلك نتيجة األوروبية الدول يف الناشئة اجملتمعية باملشاكل يتعلق فيما خاصة
 عن البعد كل بعيدة املتوسطية - األوروبية الشراكة عرب املتوسط فالبلدان األبيض البحر جنوب يف املعايري

 الوصول ميكن أنه من الرغم وعلى املنطقة، يف اإلقليمي التكامل لتشجيع املتوقع اهلدف حتقيق ميكن وال املوضوع،
 تنفيذ مثل املرجوة النتائج إىل اآلن حىت تؤد مل األوجه هذه فإن املؤسسي، اإلطار يف التشابه هأوج بعض إىل

 رمزي بشكل حتاكي البلدان أن يبدوهنا  البينية، اإلقليمية تنفيذ إىل أو القانونية، أو الدميقراطية اإلصالحات
 لدى يوجد ما، حد إىل منخفضان مها ليةوالفاع النجاح ولكن األورويب، االحتاد مع للعالقات املؤسسي النمط
 البحر يف منطقة األحيان من كثري يف واملتضاربة املتنوعة األولويات من العديد فيه األعضاء والدول األورويب االحتاد
 .املتوسط األبيض

من موضوع حتاد املغرب العريب أن يشكل مدخال هاما من املداخل املفعلة لتحول املغرب العريب إلميكن           
إىل فاعل أساسي يف الرتتيبات األمنية القائمة يف الفضاء املغاريب و املتوسطي، حيث تربز املنطقة كأحد الفضاءات 

واليت بدأت تشهد حركية متنامية اجتاه التفاعالت نظرا خلصوصياهتا احمللية وموقعها يف مدار  اجليوسياسية اهلامة،
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وخاصة بعد التحوالت اليت عرفتها املنطقة مع هناية احلرب الباردة من جهة على التنافس الدويل بني القوى العاملية، 
 التطورات ظل يفو  املستويني السياسي واإلقتصادي اهليكلي، وما صاحبها من إرهاصات على بنية الدولة املغاربية،

 فرص تفعيل إىل طاب،اإلستق – الصراعي النمط من عالقاهتا يف اإلنتقال العريب املغرب دول على وجب احلالية
 يف األمنية املبادرات رسم يف فاعل طرف إىل موضوع كوهنا  من اإلنتقال من املنطقة ميكن مبا التعاون و التكامل
 لن اليت اجلهود و الرؤى توحيد حنو التوجه حلتمية الدول تلك إدراك خالل من إال حيدث لن ذلك وكل املنطقة،

 مع التعاطي يف املعامل واضحة اسرتاتيجية يتضمن مجاعي عمل يف جمترت  مل ما مثمر جهد و وثيق بشكل تكون
 .املتجددة التحديات خمتلف
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