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 داءـإه

 

 وبعد: البحثالحمد هلل الذي وفقنا إلتمام هذا 

 هذا العمل إلى كل طالب العلم النافع في كل زمان و مكان... أقدم

 إلى فلسطين الحبيبة...

 إلى أرض الشهداء و األحرار بلدي الجزائر الغالية...

 الشامخة و أم الثوار األوراس العالية...إلى قلعة الصمود ، موطن الجبال 

 إذنإلى من قال:" الصمت موت فإن التزمت الصمت ستموت و إن تكلمت ستموت ، 

 تكلم و مت" الصحفي الجزائري الطاهر جاووت رحمه اهلل...

 إلى أجيال الغد...
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 وفاء و عرفان

 أفراد عائلتي... إلى الوالدين الكريمين و ساعدي األيمن أخي صالح الدين و كل

إلى كل من ساهم و سهر على تعليمي من أول حرف إلى هذا اليوم و لو بكلمة ، 

 تشجيع، نصيحة...

إلى شموع دربي العلمي الذي ضننت يوما أنه أظلم: األستاذة صليحة ،نسرين ، خديجة 

، عبد الحميد ، فوزي، و كل عائلة نزار و على رأسهم " عمي جمال"، و كل عائلة  

 ،األستاذ علي بلخير، األستاذة نورة، األستاذة فاطمة ، األستاذة حسينة .كداد

 إلى كل زمالء الدراسة على التشجيع و التمنيات بالنجاح و التوفيق...
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 شكر و تقدير
لألستاذ المشرف الدكتور: عبد العظيم بن صغير على تقبله مسؤولية اإلشراف على هذا 

 توجيهاته و تشجيعاته.البحث ، على نصائحه ، 

إلى كـافة أساتذة العلوم السيـاسية على مجهوداتهم المبذولة لتكويننا خالل مرحلتي 

 التدرج و ما بعد التدرج.

 إلى أعضاء اللجنة المناقشة على تقبلهم مسؤولية مناقشة هذا العمل.

مام إلى الدكتور : مصطفى بخوش بصفته مشرفا سابقا على هذا البحث لم يكتب له ات

 هذه المهمة.
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 ملخص الدراسة : 
احلاضر ، و يلمس ذلك من  الوقتالقومي العريب غري موجود يف  األمنجيري االمجاع على أن مفهوم      

خالل التحول الواضح يف اجتاهات السياسة اخلارجية ألغلب الدول العربية منذ حرب اخلليج الثانية اليت 
تزامنت مع ضمور احلرب الباردة ، إال أن املفارقة البارزة هبذا الشأن تقع بني طبيعة مواقف هده الدول 

خدمه عند ، حيث تست اليت أسست هلذا املفهومعة الدول العربية العربية على املستوى الرمسي املمثلة يف جام
الدولة القطرية، غري أن مرجعياهتا يف التعامل مع املفهوم كان يفرتض أن  كل أزمة يتعسر حلها يف إطار

سرتاتيجي خدام غري الفعال هلذا املصطلح اإلترتكز على التاريخ و احلضارة اليت ميكن أن حتول دون االست
  احليوي.
لكن الواقع أن املفهوم اجته حنو التضاؤل و االضمحالل بصفة تدرجيية ، دون أي تفسري موضوعي         

تيجية مستقبلية لوضع القومي العريب كمسألة اسرتا األمنمقنع حلقيقة التخلي غري املباشر عن مفهوم 
ا اجملال مفتوحا أمام التحليالت البا ما حييد اجلانب العلمي االستشرايف يف هذا اجملال تاركمفرتض ، اذ غ

باألماين املتميزة بالذاتية مبختلف أبعادها ، لتختفي ضمن هذا السياق أي مبادرة أو حماولة موضوعية 
 ملعاجلة هذا املوضوع اجلوهري .

لذا فإن اهلدف احملوري هلذا البحث هو حماولة ختطي القصور السابق من خالل حماولة الباحثة تقدمي       
يف ذلك على جانب التجديد النظري يف  ترتكزبة حديثة لألمن القومي العريب ذات أفق استشرايف مقار 

ية كمدخل و وسيلة أقرب للحيادية و البحث و التقصي ، مما يتيح للباحثة ترتيب األمنجمال الدراسات 
نظمة  ة معلومات مالعديد من املالحظات و تربير األدوات النظرية و املنهجية املستخدمة ، و تقدمي لوح

 ىل صياغات حديثة و قيمة للموضوع و حتليالت علمية دقيقة و عميقة. مما يفضي إ
القومي العريب لفرتة ما بعد احلرب الباردة  األمنيهتم بإجياد رؤية استشرافية ملستقبل  فالبحث إذن         

ا أخرى يف هذا الشأن  خاصة منذ هناية ، و ذلك بغية اجيـاد تفسري ملـا يبدو متناقضا أحيانا و غامضا أحيان
، ولذلك فموضوعه ال ميتد أساسا حنو عرض و تقييم  0991احلرب الباردة و الغزو العراقي للكويت عام 

ة و املكـانية و املوضوعية واملنهجية ـزمـانيـدراسـة الـط وفقـا حلـدود الـك فقـي ) و ذلـي العربـالقوم األمـنخ ـتــاري
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القومي العريب ، و عليه فالبحث ال يسعى  األمنظيفة البحث هي تفسري تـطور اجتاهـات ( ، لذا فإن و 
القومي واقع أو أمل؟ ) إال  األمنلإلجابة أساسا عن السؤال الكالسيكي بالنسبة هلذا املوضوع و هو: هل 

القومي  مناأليف حدود ما خيدم االجابة عن السؤال الرئيسي للبحث ، لذا فان منهجية البحث تتخذ من 
العريب كمتغري تابع تشكله مجلة من املتغريات املستقلة أبرزها )التسلح ، االقتصاد ،اهلوية ، العناصر الثقافية( 

 ، وخدمة هلذا املسعى البحثي جرى تقسيم البحث وفقا للخطة التالية :  
القومي العريب بعد احلرب  األمنيهتم الفصل األول بتقدمي أربع مقاربات نظرية رئيسية لتفسري واقع       

اقشة و ـالباردة ، كل من هذه املقاربات مأخوذ عن مدارس نظرية كربى يف العالقات الدولية ، و حتديدا من
ائية حول السلوك املفرتض للوصول حتليل رؤى الواقعية بشقيها التقليدي و اجلديد ، اللربالية ، النقدية و البن

براز الدور الذي رتاتيجية مستقبلية لوضع مفرتض ، إضافة اىل حماولة إاسالقومي العريب كمسالة  األمنىل إ
 القومي العريب .                            األمنميكن أن تأخذه املقاربة االقليمية لتكون مبثابة أساس نظري لتحليل موضوع 

قومي العريب من حيث كونه ال األمنليتم االنتقال يف الفصل الثاين لتقدمي رؤية معمقة عن واقع        
ي وقت مضى ، حيث يشرح هذا ية بعد احلرب الباردة أكثر من أاألمنمعرضا للتهديدات و املخاطر 

املميزات  –ية األمنمستخدما املقارنة بني الفرتات التارخيية لتطور التهديدات و املخاطر  –مربيقيا الفصل إ
 العامة هلذا الفضاء العريب الواقع يف سياق عاملي ذو ميزة اسرتاتيجية عالية الداللة. 

من القومي العريب، ملستقبلية لدراسة و حبث موضوع األلريصد الفصل الثالث الآلفاق و التوجهات ا      
يقية ،ليتم طرح حماولة استشرافية من خالل اختبار مجلة من الفرضيات املتعلقة باالعتبارات النظرية و اإلمرب 

ملستقبل األمن القومي العريب تتضمن ثالث سيناريوهات رئيسية تتضمن جزئيا اإلجابة على األسئلة اليت ال 
ضافة اىل اهنا تربز املناحي الكربى و بذور القطيعة يف ول موضوع األمن القومي العريب ، إحتظى باإلمجاع ح

العاملي، زد على ذلك أهنا تتضمن فحصا منظما  على املستوى ام و التنافسيحميط األمن القومي العريب الع
 للمستقبالت املمكنة لألمن القومي العريب.
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Abstract 

   

Being consensus that the concept of Arab national security does not 

exist in the time being, it is seen through the clearcut shift in the trends of 

the foreign policy of most Arab countries since the Second Gulf War, 

which coincided with the end of the Cold War, but the notable irony in this 

regard underlies between the nature of the positions of these Arab countries 

on the official level represented in the League of Arab States which 

established the concept, considering that they use it in every crisis which is 

hard to solve in the framework of each state, whereas their backgrounds in 

dealing with the concept were supposed to be based on history and 

civilization which could prevent inefficient use of this strategic vital term. 

As a matter of fact, the concept was gradually diminishing and 

disappearing, without any objective and convincing explanation of the fact 

of the indirect abandon of the concept of Arab national security as a 

strategic and future matter of a supposed situation, because the scientific 

prospective side is often excluded in this regard leaving the door open for 

the wishful analyzes characterized by subjectivity with its different 

dimensions, so that every initiative or objective attempt to tackle this 

fundamental issue will fade away within this context. 

Therefore, the central objective of this research is to try to overcome 

the previous deficiencies, and the researcher is trying here to give a modern 

approach of a prospective horizon for the Arab national security, based in 

that on the side of theoretical  innovation in the field of security studies as 

an entrance and a way closer to neutrality, research and investigation, 

allowing the researcher to arrange many observations and justify the 

theoretical and methodological tools used, and provide an organized data 

panel leading to modern formulations and giving a value to the subject and 

suggesting accurate and deep scientific analysis. 

The search, then, is about finding a prospective vision for the future of 

the Arab national security for the period coming after the Cold War, in 

order to find an explanation of what seems sometimes contradictory and 

vague at other times in this regard, especially since the end of the Cold War 

and the Iraqi invasion of Kuwait in 1990, therefore, its subject does not 

extend mainly to show and evaluate the history of Arab national security 

(only in accordance with the limits of the study : time, space, objectivity 

and methodology), so the research’s aim is to give an explanation to the 

evolution of trends in the Arab national security. Therefore, the reasearch 

does not seek to give essentially an answer to the classic question for this 

subject which is: Is national security a reality or a hope? (Within the limits 
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that serve answer the main question of the research, so, the methodology of 

the research takes the Arab national security as a dependent variable 

consisted of a number of independent variables notably (armament, 

economy , identity, cultural elements), and to serve this objective, the 

research was divided according to the following plan: 

The first chapter is about providing four main theoretical approaches to 

explain the reality of Arab national security after the Cold War, each of 

these approaches is taken from major theoretical schools in international 

relations, and specifically to discuss and analyze the insights of traditional 

and new Realism, Liberalism , Criticism and Constructivism about the 

supposed behavior to reach to the Arab national security as a strategic and 

future matter for a supposed situation, in addition to the attempt to 

highlight the role which may be taken by a territorial approach to serve as a 

theoretical basis for the analysis of the issue of Arab national security . 

And then, move to the second chapter to provide a deep insight into the 

reality of Arab national security in terms of being exposed to security 

threats and risks after the Cold War, more than ever. This chapter tends to 

explain empirically - using a comparison between the historical periods of 

the evolution of security threats and risks – the general features of this Arab 

space situated in a global context of a strategic feature of high significance. 

The third chapter monitors the prospects and the future trends to study 

and examine the issue of Arab national security, by testing a number of 

hypotheses related to theoretical and empirical considerations, and then 

suggest a prospective attempt for the future of the Arab national security, it 

consists of three main scenarios which include a partial answer to the 

questions that are not unanimous on the subject Arab national security, as 

well as it highlights the major aspects and estrangement in the general 

environment of Arab national security and global competitive environment, 

Moreover, it includes a systematic examination of the possible futures for 

Arab national security. 
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 .ةـمقدم

 .ةـري للدراسـاهيمي النظـار المفـاألول: اإلطالفصل 

ة و ـات الفكريـات الدولية : المرجعيـامين األمن القومي في العالقـالمبحث األول:تصورات و مض

 دالالتها .

 المطلب األول : تعريف مفهوم األمن القومي في إطار العالقات الدولية .

 المطلب الثاني: طبيعة التهديدات و المخاطر األمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة و انعكاساتها المفاهيمية. 

 المبحث الثاني: دور التجديد النظري للدراسات األمنية في تأطير مفهوم األمن القومي.

 المطلب األول: أهمية المقاربات التقليدية في تأطير مفهوم األمن القومي.

 ب الثاني: دور الطرحات الحديثة في تكوين مفهوم أمن قومي جديد.المطل

 المطلب الثالث: اإلفرازات المفاهيمية األمنية لحركة التجديد النظري.

المبحث الثالث: دور المقاربة اإلقليمية في بناء مفهوم أمني عربي: بين المتطلبات التحليلية و 

 المعوقات العملية.

 من القومي العربي ضمن مقاربة إقليمية.المطلب األول: مفهوم األ

 المطلب الثاني: المحددات الفكرية لمفهوم األمن القومي العربي ضمن تصور إقليمي.

الفصل الثاني: التهديدات و المخاطر التي تواجه األمن القومي العربي: مصادرها و 

 طبيعتها.

 لألمن القومي العربي. المبحث األول: المصادر الخارجية للتهديدات و المخاطر الموجهة

 المطلب األول: اإلستراتيجيات االنفرادية للقوى الكبرى و الكيان االسرائيلي.
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 تركيا(.  -المطلب الثاني: طموحات القوى المحيطة )إيران 

 المبحث الثاني: المصادر الداخلية للتهديدات و المخاطر السالبة لألمن القومي العربي. 

 االقتصادية. المطلب األول: هشاشة البنى

 المطلب الثاني: إشكاالت الفئة الحاكمة و الديمقراطية.

 المطلب الثالث: ظواهر الالأمن المجتمعية.

المبحث الثالث: الطبيعة المركبة للتهديدات األمنية و انعكاساتها على واقع مقاربة أمن المنطقة 

 العربية.

 العربية.المطلب األول: محدودية المقاربة القطرية ألمن المنطقة 

 المطلب الثاني: استعصاء المقاربة اإلقليمية ألمن المنطقة العربية.

 الفصل الثالث: اآلفاق و التوجهات المستقبلية لدراسة األمن القومي العربي.

 المبحث األول: حدود و إشكاالت مقاربة مستقبل األمن القومي العربي.

 اإلبستيمولوجي: جدلية المفهوم.المطلب األول: المعوقات على المستوى 

 المطلب الثاني: المعوقات على المستوى اإلمبريقي: تحديات التطبيق.

 المبحث الثاني: نحو محاولة استشرافية لمستقبل األمن القومي العربي. 

 المطلب األول: استمرار الوضع القائم لألمن القومي العربي.

 ي العربي و ظهور بوادر مشروع األمن القومي العربي.المطلب الثاني: تحسن و استقرار الوضع األمن

 المطلب الثالث: تغير الحالة الراهنة لألمن القومي العربي.

 خـاتمة.     
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 مقدمـة
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َرًة " قومية  يتميَّز العامل العريب بتكامل جغرايف موحَّد ، حيث عربَّ عنه أحد الباحثني           بكونه " حبحَيـْ

 حضارية متجانسة داخل الرقعة اجلغرافية السياسية للعامل االسالمي.

و نظًرا هلذه امليزة اإلسرتاتيجية العاليَّة الدَّاللة ، فقد شكلت فرتة ما بعد احلرب الباردة منعطفا خطريًا        

حيث جاء الغزو العراقي  –ية لوضع محْفتَـَرْض كمسألة إسرتاتيجية مستقبل  –بالنسبة لألمن القومي العريب 

ليحدث شرًخا عميًقا داخل أحد الرَّكائز األساسية ملنظومة األمن القومي العريب  0991للكويت عام أوت 

، حيث تضافرت اجلهود االقليمية و الدولية للسيطرة على املنطقة و ثرواهتا على حساب االستعمار 

م األولويات اإلسرتاتيجية لواشنطن و حلفائها اإلسرتاتيجيني ، إذ ترسَّخ التَّقليدي ، كما تصدَّرت سلَّ 

وجودها الفعلي باملنطقة منذ حرب اخلليج الثانية و ساد التَّنافس بينها و بني القوى االستعمارية القدمية ) 

فاع عن أمن و استقرار املنطقة العربية.  ِعيًّا الدِّ  أوروبا حتديدا ( كلٌّ مدَّ

م هذا الوضع اإلسرتاتيجي اجلديد ، أضحت الدول العربية بعد خَتَلِّيَها غري املباشر عن مشروعها أما      

القومي تقع بني دفيت التعامل األمين مع الواليات املتحدة األمريكية و/أو دول االحتاد األورويب ، حيث 

ومي )الْـمحَهجَّْن( ، و رضيت اعتربت مسألة التحالف مع هاتني القوَّتني من صميم الدفاع عن أمنهـا الق

رََكِة" يف دوائر القرار اإلسرتاتيجي الغربية.   أغلب النظم العربية هبذه املعادلة األمنية "اْلمحَفبـْ

غري أن حتواًل جذريًا يف السياسة األمنية لقوى التحالف جتاه املنطقة العربية غحَداَة أحداث احلادي عشر     

من البيت األبيض األمريكي  1111ثيقة إسرتاتيجية األمن القومي ، حيث جاءت و  1110من سبتمرب 

و تضعها أمام خارطة أمنية جديدة يصعب  –حتديدًا  –لتقلب موازين املعادلة األمنية باملنطقة العربية 

قراءهتا أو التعامل معها من طرف صناع القرار التقليديني باملنطقة العربية ، كوهنم بعيدين كل البعد عن أي 

                                                 
.8991عالء طاهر يف كتابه " العامل اإلسالمي يف اإلسرتاتيجيات العاملية املعاصرة" سنة     
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فكري إسرتاتيجي استشرايف )محَؤصَّْل( يهتم بالشأن األمين القومي العريب كمسألة إسرتاتيجية حيوية . و مع ت

سنة بارزة  1100إذ شكلت سنة  –حنو األسوأ بطبيعة احلال  –تطور األوضاع األمنية باملنطقة العربية 

ملنطقة العربية ، فبعد هجرهم الغامض و لعودة "اهلاجس األمين " بقوة إىل اهتمامات دوائر القرار األمين با

املتناقض ملفهوم األمن القومي العريب ، عرفت البيئة األمنية العربية هزات أمنية أقل ما يقال عنها أهنا عنيفة 

، حيث كان هلا الدور البارز على مدار أكثر من عشرين سنة  ) منذ فرتة احلرب الباردة ( يف تعقد البيئة 

صفة تصاعدية ، إذ أصبحت املنطقة العربية تتسم بالالأمن و الفوضى و االضطراب ...، األمنية العربية ب

ضمن هذا السياق تأيت التدخالت اخلارجية باملنطقة العربية كأحدى املؤشرات القوية على واقع توجُّه األمن 

سري املوضوع القومي العريب حنو مزيد من االضمحالل ، هذا ما تستند اليه الدراسة لتأكيده كمدخل ي

  حنوه.

 : Subject definitionالتعريف بالموضوع/ 5     

عربية هشَّة سارت مبوضوع األمن  -أسست هناية احلرب الباردة و حرب اخلليج الثانية لعالقات عربية      

يقني اإلسرتاتيجي" ففضاًل عن تداعيات الصراع  القومي العريب ليصل إىل مراحل ميكن أن توصف ب"الالَّ

عربية أصبحت تواجه العريب اإلسرائيلي كتهديد تقليدي قائم منذ أكثر من ستني سنة ، فإن الدول ال

هتديدات و خماطر ناجتة عن بيئتها الداخلية و قد جتذَّرت لتصل إىل أعلى درجات اخلطورة األمنية على 

 مسألة األمن القومي العريب كمفهوم إسرتاتيجي مستقبلي " ضروري ". 

وراء ، إذ ال ميكن حيث أشبع املوضوع بتحليالت " املؤامرة " اليت مل تزد املوضوع سوى تراجعا إىل ال     

إنكار اخلطر اإلسرائيلي الواضح على األمن القومي العريب منذ عقود ، إال أن التمسك بتحليالت أحادية 

االجتاه ال تعطي للموضوع بعدا علميـا ذو أفق استشرافية ، بل جتعله مشحونـا باإليديولوجية و النظرة 

و متماسك يستجيب لطبيعة التغريات اإلسرتاتيجية  األحادية اليت تفتقر إىل حتليل علمي متعدد األبعاد
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احلاصلة على املستوى الدويل ، لذا فإن القراءة الشاملة للمواقف العربية من األمن القومي العريب لفرتة ما 

بعد احلرب الباردة ، تؤكد على سياسة " اهلروب إىل األمام" و هو ما يبدو جلياً يف مسألة الثورات العربية ) 

امنت و فرتة إعداد الدراسة( ، حيث أن كل دولة عربية تسعى للحصول على أمنها القومي ) املمثل اليت تز 

يف أمن الفئة احلاكمة ( بأي مثن ، دون النظر إىل تبعات هذا املسعى االنفرادي البعيد كل البعد عىن أي 

عارضة على مستوى الدول تفكري إسرتاتيجي استشرايف ، و يصبح األمر أكثر وضوحا إذا مت النظر إىل امل

العربية ، حيث أصبحت قياداهتا أيضا تتميز بنفس ميزات القادة التقليديني ، أي غياب البعد اإلسرتاتيجي 

االستشرايف يف مشـاريعها "املزعومة" املقدمة إلحداث التغيري ) الذي يتطلب قبل كل شيء وضع هدف 

األمن القومي الغربية الرامية حملو هذا اهلدف من أي إسرتاتيجي يؤسس لعقيدة أمن قومي عريب إزاء عقائد 

حسابات إسرتاتيجية ألي دولة عربية مهما كان حجمها ، بعدما مت إسقاطه من أولوياهتا األمنية 

 اإلسرتاتيجية. 

أمام هذا الواقع يبدو أن هناك تناقضات بني واقع السياسة األمنية املعلنة للدول العربية جتاه بعضها       

عض يف إطار جامعة الدول العربية و سياستها األمنية املعمحول هبا على املستوى الدويل ، و هو ما حيتاج الب

 إىل تفسري يتحرى إجابة موضوعية توضح الصورة املبهمة لألمن القومي العريب كمشهد مستقبلي مطلوب.

 : Importance of the subjectأهمية الموضوع/3

 :  Practical importanceأ. األهمية العملية

أمن اليت تعيشها املنطقة العربية منذ أكثر من عقدين تبعث على البحث يف مسبباهتا و فحص  - حالة الالَّ

و تفكيك بيئتها الداخلية و اخلارجية املليئة بالتهديدات و املخاطر األمنية ،كون فرتة ما بعد احلرب الباردة 

كمحطة تارخيية هامة يف   0991ليج الثانية أفرزت انعكاسا خطريا على املنطقة العربية ، متثل يف حرب اخل

حتول مسار األمن القومي العريب ، و ما تبعها من انعكاسات خطرية على أمن املنطقة العربية الذي خرج 
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حيث يالحظ تصاعد حدة العنف بالبيئة احمللية العربية، الذي قابله عجز و  –عن حمتواه القدمي التقليدي 

إضافة إىل تصاعد طموحات دول اجلوار   -.الوضع و التعامل معه  اضح للنظم احلاكمة يف استعاب

 االقليمي ) تركيا و ايران( للعب دور اقليمي ناِفذ.

 : Scientific importanceب .األهمية العلمية

اجتاه موضوع األمن القومي العريب حنو إفراغه من حمتواه احلقيقي الذي قام عليه ) معاهدة الدفاع العريب  -

( لذا تربز ضرورة تقصي و تعقب تطور اجتاهات املوضوع  0991ك و التعاون االقتصادي عام املشرت 

أمن يف املنطقة العربية بصفة غري مسبوقة ،  كحاجة و مطلب حبثي ملح خاصة يف الفرتة احلالية املتميزة بالالَّ

       سواء على مستوى َحرَِكيَّاْت البيئة الداخلية أو العاملية مبختلف أبعادها.  

إدراك الباحثة بأن تـَْغِيرْي منطق التفكري باملوضوع من شأنه اإلسهام و لو جبزء يسري يف تطويره بشكل  -

يتالءم و طبيعة التغريات و التهديدات )اْلمحتَـَهاِطَلِة( على املنطقة العربية خاصة يف اآلونة األخرية، لذا جيدر 

ثي ينفلت على املستوى العلمي كما انفلت على عدم ترك موضوع األمن القومي العريب كانشغال حب

 املستوى العملي.                                                                                   

تـََوافحْد موجة من املفاهيم األمنية خمتلفة املصادر على املنطقة العربية ، اليت حتاول اجلهات القائمة عليها  - 

خلق فضاء أمن هلا باملنطقة ) تأمني مصاحلها االقتصادية بالدرجة األوىل( مع التجاهل املقصود جاهدًة 

ألي دور ميكن أن تلعبه دول هذه املنطقة يف وضع مفهوم أمن قومي عريب حيافظ على االعتبارات الرئيسية 

 اليت يتوجب مراعاهتا من طرف املتخصصني بدراسة املوضوع  و املتمثلة يف:   

                                                 

أن جتربة اجلزائر يف تعاملها مع هذه احلراكات صارت متميزة ،حيث أصبحت إال أن هذا يبقى نسبيا، حيث ال ميكن تعميم هذه احلالة على كل الدول العربية إذ يالحظ  

  مرجعا ال يستهان به بالنسبة للعديد من دول العامل يف هذا اجملال.
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خصوصية الوسط األمين العريب الذي يتشكل حالياً.                                                   أ.

ب. ترابط التحديات و جتاوزها لإلطار التقليدي للحدود السياسية.                                   ج. 

                                                        أخذ عناصر االستقرار التقليدية و اجلديدة.                      

 : Problematic study ةـالدراس إشكالية/ 3     

وعليه فإنَّ إشكالية الدراسة ال خترج عن االنشغاالت البحثية عند دارسي العالقـات الدولية على            

حبث و دراسة الطرائق اليت ميكن من خالهلا حتليل الظواهر الدولية و من مث حتديد املنهجية املالئمة لتفسري 

ا ال حتيد عن هذا املسعى العلمي ، فاهلدف منه الوقائع اجلارية على الساحة الدولية حيث أن إشكالية حبثن

كمسألة إسرتاتيجية مستقبلية لوضع –هو حماولة تقدمي إطار نظري مالئم لتفسري واقع األمن القومي العريب 

من خالل حتليل املتغريات اليت تقدمها األطر النظرية الرئيسية ، فيما يشكل األمن القومي العريب  –مفرتض 

لة من املتغريات املستقلة ) التسلح ، االقتصاد ، اهلوية، العناصر الثقافية( و هبذا صيغت متغريا تابعا جلم

  إشكالية الدراسة كما يلي:

َراتِيِجيٍَّة ُمْستَـْقَبِليٍَّة ِلَوْضٍع ُمْفتَـَرضْ   –َكْيَف تَِتمُّ ُمَعاَلَجُة َمْوُضوْع اأَلْمْن اْلَقْوِمي اْلَعَرِبي        -َكَمْسأََلٍة ِإْستـْ

َرِة الَِّتي َأْعَقَبْت  يَِقيْن َخاصًَّة ِخاَلَل اْلَفتـْ اْضِطَراْب َو اْلالَّ ِِ ِضْمَن َعاَلَقاٍت ُدَولِّيٍة تـَتَِّسُم بِاْل

ـَْرَب اْلَبارَِدَة؟   َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ  الْح

 و ملناقشة و حتليل هذه اإلشكالية مت توظيف بعض األسئلة الفرعية بوصفها أسئلة مساعدة و هي كاآليت:

 ي احملدِّدات الفكرية ملفهوم األمن القومي العريب يف إطار العالقات الدولية؟*ما ه

*هل ميكن التَّمسك بطرح األمن القومي العريب التقليدي يف ضوء عالقات دولية أضحى األمن فيها خيضع 

 ملعايري و مقاربات جديدة؟
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القومي العريب ، و تـََردِّي البيئة األمنية *ما طبيعة التَّهديدات و املخاطر اليت أثرت على ضحمور مفهوم األمن 

 العربية ، و ما مصادرها؟

*ما دور جامعة الدول العربية كآليَّة مجاعية يتعني عليها التعامل مع تعقد البيئة األمنية العربية و احلفاظ 

 على األمن القومي العريب؟

ضع األمين اجلديـد باملنطقة العربية و *هل من املمكن إجياد منافذ إسرتاتيجية استشرافية للتعـامل مع الو 

 السَّري به حنو وضع أفضل ؟

 : Hypotheses/فرضيات الدراسة3

إنَّ عدم امتالك مقاربة نظرية واضحة لألمن القومي العريب ضمن عالقات دولية متسارعة و شديدة -

 التعقد ، يزيد من تعريض مسألة األمن القومي العريب لألخطار اجلسيمة.

إنَّ الواقع اإلسرتاتيجي األمين الذي تعيشه املنطقة العربية ، جيعل من قضيَّة مستقبلها مسألة تتحكم فيها -

 العديد من القوى اخلارجية اليت ال يهمها سوى حتقيق مكاسبها.

 إنَّ عدم امتالك دوائر القرار العربية لصناعة فكرية إسرتاتيجية استشرافية ، جيعل من مستقبل املنطقة-

 األمين خيضع العتبارات عشوائية متضاربة.     

                                             

 : Justify the study plan/تبرير خطة الدراسة 1

 مت تقسيم الدراسة إىل ثالث فصول بالطريقة اآلتية:

يهتم الفصل األول بتقدمي أربع مقاربات نظرية رئيسية لتفسري واقع األمن القومي العريب بعد احلرب          

الباردة ، رغم أن هناك فرق كبري بني نظريات العالقات الدولية اليت تقدم مفاهيم أمن قومي ليس هلا صلة 

عانة باملفاهيم اليت تقدمها و ما تقوم عليه مبفهوم األمن القومي العريب كمفهوم خاص ، إال أن عملية االست
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من فرضيات لتكييفها مع مفاهيم األمن القومي العريب التقليدية أمر حمحَاٌط بالغموض إال أن هذا الفصل 

يسعى لتقدمي ما يثبت عكس ذلك ، فنظريات العالقات الدولية يف حقل الدراسات األمنية ستشكل 

مين قومي عريب حديث ، لذا ستناقش الباحثة املفاهيم األمنية اليت مصدرا مفيدا من شأنه تطوير مفهوم أ

قدمتها املقاربات النظرية األربع السابق ذكرها ، الستخدامها كأدوات منهجية لتفكيك و فهم واقع األمن 

 القومي العريب بعد احلرب الباردة .

و املخاطر اليت تواجه األمن القومي العريب  أما بالنسبة للفصل الثاين ، فإنه َيْضطَِلعح برصد التهديدات       

، كمدخل تطبيقي هام لفهم تفاعالت البيئة األمنية العربية ضمن نظام ال يوجد يف شكل حمدد 

Concrete Forme  ،يف العامل الواقعي و ذلك من خالل مالحظتها يف بعدها الداخلي و اخلارجي

ملوجهة لألمن القومي العريب أي فرتة ما بعد احلرب و اإلطار الزمين الذي تطورت فيه هذه التهديدات ا

الباردة ، إذ يتم ذلك من خالل تتبع تطور التهديدات و املخاطر األمنية باملنطقة العربية و ربطها حِبَرَِكيَّة 

التغريات يف البيئة العاملية و التحديات ، لتحليل املشكالت الداخلية و اخلارجية بوصفها هتديدات أخذت 

 طري أعقاب احلرب الباردة.منحى خ

أما الفصل الثالث فقد مت ختصيصه إلبراز اآلفاق و التوجهات املستقبلية لدراسة و حبث موضوع         

األمن القومي العريب . من خالل اختبار مجلة من الفرضيات املتعلقة باالعتبارات النظرية و اإِلْمرْبِيِقيَّة ، 

 ل األمن القومي العريب تتضمن ثالث سيناريوهات رئيسية.ليتم طرح حماولة استشرافية ملستقب

لقد اقتضت طبيعة الدراسة توظيف أكثر  :Methodology Approoch/المقاربة المنهجية 6

من مدخل منهجي و ذلك كون أن دراسة األمن القومي العريب هلا عدة َرَواِفْد حبثية مهمة و ِخْصَبة ، هلذا 

تكامل املنهجي كوسيلة علمية يرجى جناعتها يف حتقيق معرفة علمية منظمة السبب فقد مت االعتماد على ال

 و دقيقة ملوضوع األمن القومي العريب حيث ميكن ترتيبها كاآليت :



- 21 - 

 

حيث سيتم الرتكيز على حتليل بعض :   Analytical Approochالمنهج التحليلي

ن أخذ املوضوع ِبظَاِهرِِه ال يفيد خاصة إذا السيناريوهات احملتملة ملستقبل األمن القومي العريب ، وذلك أل

 تعلق األمر باألمن القومي العريب كموضوع إسرتاتيجي مستقبلي لوضع محْفتَـَرْض .

حيث سيتم توصيف بعض معامل وضع األمن :  Descriptive Approochالمنهج الوصفي 

 املعلومات الكافية عن املوضوع.القومي العريب ملا بعد احلرب الباردة إلظهار الصورة واضحة و إعطاء 

حيث مت توظيفه للتتبع التارخيي لبعض مراحل تطور : Historical Approochالمنهج التاريخي 

 موضوع األمن القومي العريب بعد احلرب الباردة .

ملقارنة املراحل التارخيية لتطور اجتاهات األمن  : Comparative Approochالمنهج المقارن 

 .القومي العريب

 

 :  Scope of the study/نطاق الدراسة 7

تتمحور حول طرح األسئلة املناسبة اليت ال حتظى :  Subjective Scopeالنطاق الموضوعي 

باإلمجاع حول موضوع األمن القومي العريب و إعادة تنزيل موضوع األمن القومي العريب داخل حميطه ، مع 

يت تتمتع هبا املنطقة ، إضافة إىل إبراز املنـاحي الكربى و بذور اعتبار خصوصيـاته و امليزات اإلسرتتيجية ال

القطيعة يف حميط األمن القومي العريب العام و التنافسي على املستوى العاملي، هذا إىل جانب الفحص 

 املنظم للمستقبالت املمكنة لألمن القومي العريب.

حداث و األفكار العربية و غري حياول تغطية بعض األ : Historical Scopeالنطاق التاريخي 

 العربية بشأن األمن القومي العريب بعد احلرب الباردة.
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قد مت االعتماد على الدراسات السابقة من خالل :  Literature Review/أدبيات الدراسة 8

جمموعة من املراجع و الدوريات و املقاالت ، و التحاليل السياسية اليت تطرقت ملوضوع األمن القومي 

لعريب و آراء العديد من الدارسني و املتخصصني ، إال أن الشيء املالحظ من خالهلا هو أهنا تفتقر إىل ا

مسألة ملحة بالنسبة هلذا النوع من الدراسات ، و هي أهنا مل تسعى لبناء مقاربة أو حىت رؤية حديثة لألمن 

 الباردة. القومي العريب ذات بعد استشرايف خاصة يف الفرتة اليت أعقبت احلرب

على هذا األساس فقد اعتمدت الباحثة على ثالث دراسات رئيسية سابقة حاولت معاجلة هذا اجلانب 

امللح و الضروري الذي يتطلبه املوضوع و لو كان ذلك بصفة جزئية ) و هو نفس اجلانب الذي اشتغلت 

 به الباحثة( و هي كاآليت:

، العدد: سلسلة مفاهيم و األمن العاملي،  مصطفى علوي ، األمن االقليمي بني األمن الوطين -

 .5442، السنة األوىل، املركز الدويل للدراسات املستقبلية و اإلسرتاتيجية، أفريل ،  40

- Christian Harbulot, "L’Absence de stratégie de puisance des 

pays arabes",école de guerre économique,Group ésisca, 

Janvier 2007. 

، العدد : شؤون عربية عبد النور بن عنرت، "حماولة ملقاربة حديثة ملفهوم األمن القومي العريب"،  -

 .5441، ربيع 811

 :Reasons for choosing subject/أسباب اختيار الموضوع 9

 : Objective Reasons األسباب الموضوعية

نوع من الدراسات املشتغلة ببناء رؤية او افتقار املكتبة العربية عموما و اجلزائرية بصفة خاصة هلذا ال -

 مقاربة حديثة لألمن القومي العريب ، ذات أفق استشرايف.
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حماولة استثمار املادة العلمية احملصلة خالل السنة النظرية ، خاصة يف مقاييس:" اجتاهات حديثة  -

، " جدلية New trends in international relationsيف العالقات الدولية" 

 Dialectic of globalization and strategicالعوملة و العمل اإلسرتاتيجي"

action "االستشراف و املستقبل " ،Prospective and future  اليت شكلت حافزا

علميا للبحث يف أحد أكثر اجلوانب احملحيََّدِة يف جمال دراسة األمن القومي العريب ، مما ساهم يف 

 هات املستقبلية للموضوع.احلد من أفق دراسة التوج

 : Subjective Reasons األسباب الذاتية

أما السبب الذايت الختيار املوضوع ، فهو مسعى حبثي قدمي من طرف الباحثة إلجياد إجـابة مقنعة ) 

إىل حد ما( ملا يبدو تناقضا يف التوجهات األمنية للدول العربية يف تعاملها مع مسألة األمن القومي 

بشكل خمالف ملا تتطلبه مصلحتها احلالية و املستقبلية ، حيث أهنا تتعامل وفق منطق العداء العريب 

أمام اجلار و االنكشاف أمام العدو ، إضافة إىل ابقائها للموضوع حبيسا لسؤال كالسيكي يتمحور 

وضوع وفق أساسا حول ما إذا كان األمن القومي العريب موجود أو غري موجود... ، بدل التعامل مع امل

 منطق إسرتاتيجي استشرايف.

 Difficultes encountered in the /الصعوبات المواجهة في إعداد البحث51

preparation of search: 

، كما قد  أغلب الصعوبات اليت واجهتنا خالل فرتة إعداد الدراسة هي من طبيعة البحث العلمي 

لعديد من املراجع العربية ذات الطرح الستاتيكي فرضت طبيعة املوضوع على الباحثة االعتماد على ا

للموضوع، إذ ارتكزت يف معاجلتها له على العمل مبفاهيم أمن قومي غربية هتمل عنصر اخلصوصية 
                                                 


لى إعداد هذه الدراسة مما فرض و ن كانت هناك بعض اخلصوصية بالنسبة لفرتة إعداد هذه الدراسة اليت جتاوزت آجاهلا احملددة نظرا للظروف الصحية للطالبة القائمة ع 

  عليها يف فرتة الحقة إعادة تكييف الدراسة تبعا للتطورات األمنية احلاصلة باملنطقة العربية حمل البحث.
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للمنطقة املدروسة مما وضع الباحثة أمام مفارقة مفاهيمية سعت ملناقشتها وفقا ملعىن مقارب لألمن 

 ت يف هذا الشأن.القومي العريب ، و ذلك لنقص الكتابا

ندرة املراجع املشتغلة ببحث موضوع األمن القومي العريب كمسألة إسرتاتيجية مستقبلية لوضع -

محْفتَـَرْض ، رغم أن العكس هو الذي كان َمْرجحًوا يف ظل ما تشهده الساحة العربية من اضطرابات أمنية 

 .The uncertainty strategistو ال يقني إسرتاتيجي 
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"األمن القومي العربي بعد نهاية الحرب الباردة الواقع حياول هذا الفصل وضع موضوع الدراسة 

ية )املفتاحية( املؤثرة يف ضمن سياق مفاهيمي نظري، هبدف استنباط وضبط املتغريات الرئيس واألفاق"

واحملددة لطبيعته؛إضافة إىل السعي لتوضيح اجملال أو الفضاء املناسب لتحليله، تبعا للمتطلبات اليت  مساره

مؤثرة يف ماعية ثقافية...سياسية اقتصادية اجت كياتلعاملية؛ بكل ما حتمله من قيم وحر تفرضها السياسة ا

 اغة األسس املفهومية بإدخال أبعاد حتليلية جديدة للموضوع.وضوع  الدراسة؛ وبالتايل إعادة صيالبيئة م

فإذا كانت القيم واحلركيات السالفة الذكر تشكل أساسا لتطور املوضوع فإن مقتضيات التفكري 

الئم م حتليلي ضمن إطار من خالل وضعه -وليس )جتاهله(-تفرض فهم الواقع  اإلستشرايفاالسرتاتيجي 

إستخالص سيناريوهات جزئية تعني الدارس  التمكن من ممنهجة هبدف)نظري مفاهيمي( وتبعا ألسس 

على مسألة األمن  على إدراك املشاكل و التحديات اليت تفرضها البيئة األمنية لعامل ما بعد احلرب الباردة 

ومي العريب بأسلوب منطقي و متسق يقف على املسببات الرئيسية احملركة للمشكل يف حماولة لإلجابة الق

 ولو جزئيا على سؤال هام وهو: ما الذي يسهم يف زيادة درجة عدم اليقني بشأن األمن القومي العريب ؟ 

و منشود؛ يف يصعب على الدارس تأكيده التام أو نفيه القاطع، كأمن موجود أوهو األمن الذي 

ضوء صعود اخلطاب األمين العاملي خاصة بعد زوال االحتاد السوفيايت )سابقا( وأحداث احلادي عشر من 

سماة بالشرق األوسط ، وما حلقها من تدخالت عسكرية مباشرة خاصة باملنطقة امل1110سبتمرب 

لى وجه التحديد، كل هذا الواقع  عقد املشهد األمين العاملي عموما والعريب ع)املنطقة العربية( وبالتايل ت

 لتقدم املقاربات والتفسريات الفكرية و املفاهيمية النظرية فتح اجملال الواسع أمام العديد من إىل أدى
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والفوضى يف ظل التشابك من  مزيد حتليالهتا هلذا الواقع األمين املعقد والذي يبدو أنه يتجه حنوتصوراهتا و 

 اطر.وتداخل التهديدات واملخترابط 

 املباحث التالية: وهو ما سيتم معاجلته وحتليله يف ضوء

المبحث األول: تصورات ومضامين األمن القومي في العالقات الدولية: المرجعيات  

 الفكرية ودالالتها.

المبحث الثاني: دور التجديد النظري للدراسات األمنية في تأطير مفهوم األمن  

 القومي.

اإلقليمية في بناء مفهوم أمني عربي: بين المتطلبات  المبحث الثالث: دور المقاربة 

 التحليلية والمعوقات العملية.
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المرجعيات :المبحث األول: تصورات ومضامين األمن القومي في العالقات الدولية
 الفكرية ودالالتها.

 االعالقات الدولية، وهو ما شكل إطار  سري شهدت مرحلة ما بعد احلرب الباردة حتوال يف منط

حيث اجتهت  غريات مؤثرة يف طبيعة سلوك الدول؛مالئما لظهور وانبثاق فواعل جديدة أدت إىل بروز مت

العديد من األطراف الرئيسية يف احمليط الدويل إىل إعادة ترتيب أهدافها وتوجهاهتا للتموضع بشكل أفضل 

وتسارعها وعدم االستقرار. وهو ما أدى إىل انعكاسات هامة يف  يف بيئة دولية تتسم بتشابك األحداث

كما كان –جمال األمن والسلم الدوليني، فمع سقوط جدار برلني وزوال املعسكر الشيوعي الذي مل يعد 

توجهات وانشغاالت جديدة  مصدرا لتهديد األمن العاملي، برزتيشكل أساسا للصراع الدويل و  -سابقا

يف إطار العالقات الدولية حول املصادر   secuity studiesدراسات األمنيةالللباحثني يف حقل 

كإحدى املفاهيم   security" األمناجلديدة املهددة لألمن الدويل، وبالتايل ضرورة إعادة فحص "

الغامضة واملرتبكة يف عامل يتجه حنو مزيد من التفاعالت املتداخلة اليت تطرح قيما واجتاهات جديدة تعيد 

 النظر يف العديد من احلقائق واملفاهيم.

تعريفه قومي إقليمي  مضامني ودالالت مفهوم األمن )على اختالف توجهات من هنا تعددت

شكاالت األمن القومي" وبعدها يتم توضيح اإل" مناقشة مفهوم لىوطين...( إذ سيتم الرتكيز ع

ملا له من أمهية وتأثري واضح  ة جدليةحتليلي زاويةوهو ما يستوجب تناوله من  اإلبستيمولوجية املنبثقة عنه؛

 ى طبيعة سريورة العالقات الدولية،وعليه مت تقسيم املبحث إىل مطلبني:عل

 األمن القومي في إطار العالقات الدولية .المطلب األول: تعريف مفهوم  

 المطلب الثاني: طبيعة التهديدات و المخاطر األمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة و انعكاساتها 

 المفاهيمية.
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 المطلب األول: تعريف مفهوم األمن القومي في إطار العالقات الدولية

العديد من الباحثني واملنظرين يف جمال العالقات الدولية أعقاب هناية احلرب الباردة بتوصيف  اهتم

Description  وحتليلAnalyses  دالالهتا العديد من الظواهر واملفاهيم ألجل الكشف عن

ة حمور حبث و نقاشات فكري بااللتباس وعدم الوضوح وحقيقتها. إذ شكل "األمن" كظاهرة و مفهوم اتسم

فرضت  مثل: القوة، السيطرة، التفوق... إخل اليتاملصاحبة هلا  واملفاهيم البيئة الدولية اجلديدةعززهتا ، عديدة

 .تالءم وطبيعة الظروف الدولية املستجدةعلى باحثي حقل العالقات الدولية تكييفها ضمن سياق ي

د ملفهوم األمن، وهو من هذا املنطلق اختلفت تصورات الباحثني بشأن وضع تعريف موحد وحمد

ما انعكس مباشرة على تعدد وتنوع التعريفات اليت يرى فيها البعض مؤشرا على حيوية احلقل املدروس، يف 

 .(1)حني يرى فيها البعض األخر مدعاة خللق االضطراب والغموض يف ذهن الباحثني

املناقشة، فمن األمهية لكن بالرغم من هذا ال ميكن جتاهل املفهوم أو إخراجه من دائرة التحليل و 

كان إعادة طرحه وفحص دالالته ضمن عالقات دولية تشهد العديد من التطورات والتغريات على أكثر مب

 من صعيد، املتسمة بالسرعة يف إيقاعها، والعميقة يف تأثريها.

لبيئة من مالمح ا عة أصالفعلى هذا األساس تربز أمهية حتليل املفهوم تبعا ملا عرفه من حتوالت ناب

ة، منها ظهور اجتاهات متباينة وحىت متناقضالفكرية والنظرية بعد احلرب الباردة، حيث متيزت هذه الفرتة ب

ك قتصادي، ومنها ما يسعى إىل التفكما يدعوا إىل التوجه حنو إنشاء تكتالت كبرية خاصة يف اجملال اال

نولوجية اجلديدة اليت كان هلا التأثري على والتوجه حنو كيانات صغرية. أضف إىل ذلك إفرازات البيئية التك

اليت كانت تقوم على أسس وعوامل  Regional Systemsطبيعة الرتابط يف النظم اإلقليمية  

االتصال اجلغرايف، واحلدود املشرتكة. فتغريت مالمح الرتابط واجتهت حنو مرجعيات أخرى كاملصاحل املشرتكة 

                                                 
 ،5444دار اجلامعـة للطباعـة والنشـر،  :: سلسـلة الكتـب الدراسـية، القـاهرةمقدمة في منهجيـة وطـرق بحـث الظـواهر السياسـيةعبد املاجد حامد،  -1

  .818-814ص



- 30 - 

 

. كل هذا أدى إىل اختالف (1)اليت تزيد من تدويل احلياة االقتصاديةمثل: التجمعات االقتصادية اإلقليمية 

 املقاربات النظرية ملفهوم "األمن" يف إطار العالقات الدولية.

 Conceptualاملفاهيمي  شكل البعد Epistemologyستيمولوجيفعلى املستوى االب

الهلا العديد من الباحثني سعى من خ" خصوصا نقطة رئيسية لدراسة الظواهر الدولية عموما و"األمن

إىل تقدمي تفسريات أكثر دقة  -على اختالف مرجعياهتم النظرية اليت سيتم التطرق إليها الحقا –واملفكرين 

. وهو ما سيتم إيضاحه (2)وقدرة على فهم خمتلف أبعاد وجوانب هذا املفهوم يف حقل الدراسات األمنية

أية أفكار )أو مفاهيم( سياسية بإبعادها أو  ال ميكن تناولبعد حتليل املفهوم ضمن إطاره التارخيي، إذ 

 .(3)النظام الذي أفرزها فصلها كجزء مستقل عن

 التأصيل التاريخي لمفهوم األمن في العالقات الدولية: -

عر بتميزها عن يعود ظهور مفهوم األمن إىل بداية نشوء التجمعات السياسية املنظمة، اليت تش

جلماعات األخرى، وقيم خاصة هبا، إذ تواجه ايل لكل مجاعة مصاحل ختتلف عن ابالتاجلماعات األخرى. ف

مع بداية تشكل العالقات بني هذه اجلماعات أو الدول تنشأ شبكة متداخلة من هتديدات متنوعة، ف

؛ من هنا الصداقة، التعاون، العداء أو التنافسالتفاعالت اليت ميكن أن حتمل العديد من املضامني مثل: 

 الدفاع عن المصالح والقيم بروز العديد من املسائل مثل: يلوبالتا "نحن واألخرين"ظهرت قضايا 

بني تلك  مسألة كيفية مواجهة التهديداتاخلاصة باجلماعة يف إطار مواجهتها لآلخرين، كذلك 

 اجلماعات املتصارعة.

                                                 
 .15، ص851،8991العدد القاهرة:مركز األهرام للدراسات اإلسرتاتيجية، ،السياسة الدولية، "األمن القومي والعالقات الدولية"، ممدوح شوقي -1
 .81، ص8990، اجلزائر: مؤسسة الشروق لإلعالم والنشر، تحول المسلمات في نظريات العالقات الدوليةوليد عبد احلي،  -2
 .822املرجع نفسه، ص ص  -3
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"األمن القومي" في أوقات  توظيف تعبيرلكن الشيء املالحظ خالل هذه الفرتة يتمثل يف 

. إال أنه بعد هناية احلرب العاملية األزمات من طرف القادة ورجال السياسة للحصول على تأييد الشعب

. (1)برزت مالمح اهتمام الساسة والباحثين بالمفهوم عن طريق تناولهم له بالدراسة والتحليلالثانية 

.  بوسائل األمن، واستخدام مصطلح "األمن القومي" تصاعد االهتماموذلك ملا متيزت به هذه الفرتة من 

رب العاملية الثانية والتطورات اليت رافقتها؛ أضف إىل ذلك االكتشافات كل هذا كان نتيجة إلفرازات احل

خالل العصر احلديث. مما أدى إىل انفراد هذه املرحلة حبملة من  وظيفة الدولة تطورالعلمية احلديثة و

 طليعتها: احلقائق اليت تأيت يف

تصاعد حدة الصراع الدويل تزامنا مع تشكل املعسكر االشرتاكي وما حلقه من جتليات احلرب  -8

 الباردة.

التطور العلمي والتقين وما تبعه من تقدم واضح يف وسائل االتصال، وصناعة األسلحة إذ ظهرت  -5

 .(2)أسلحة الدمار الشامل

أن كانت تنطلق من مرجعيات ضيقة يف  ظهور أبعاد جديدة لطبيعة مفهوم األمن القومي بعد -1

 مضامينها ودالالهتا.

واليت  المفاهيم الحديثةوما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد هو أن مصطلح "األمن" يعترب من 

عند إنشاء جملس األمن القومي األمريكي، لكن الواقع أن األمم املتحدة   0991استخدمت أول مرة عام 

، من خالل نص امليثاق يف استخدام مصطلح األمن بمدلوله الدوليدول يف كانت هلا األسبقية على ال

 .(3)حفظ األمن والسلم الدوليعلى أن مقاصد األمم املتحدة  0/0املادة 

                                                 
 .41، ص5441القاهرة: املكتب العريب للمعارف،  المدخل إلى العلوم السياسية واالقتصادية واإلستراتيجية،، ودودة بدران -1
 .81، ص8995، اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، اإلقليمية ونظام األمن الجماعيمعمر بوزنادة،  -2
 . 81 املرجع نفسه، ص-3
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كان أول من وضع مفهوما لألمن Walter Lippman والرتليبمان"إال أن العامل األمريكي "

المفهوم ليأخذ صورا جديدة قد ال تكون العصر الحديث تطور هذا ، ويف 0993القومي عام 

. على عكس ما كان عليه (1)أمن قومي يشمل تهديدات من نوع جديد، فأصبح احلديث عن واضحة

يضمن الدفاع عن حدود الدولة وامتداداتها إذ شكل الموقع يف السابق، فقد كان ينظر إليه على أنه 

جية للدول التي كانت متأثرة لحد كبير الجغرافي والمسافات والمناطق مرجعيات السياسة الخار 

لم تكن قضية األمن هي اليت كانت سائدة، إذ  . إضافة إىل أن املبادئ الوستفاليةبالبعد العسكري لألمن

 .كل دولةالدولية، ولكنها كانت مجال خاص ب الداخلي تدرس في إطار اختصاص العالقات

الدولة عموما يتمثلون في دول أخرى، مستوى األمن الخارجي، فقد كان أعداء أما على 

 تراجع دور الدولة. لكن مع (2)استثناءات مثل: الحرب ضد القرصنة أو االستعباد هناك لكن كانت

كفاعل رئيسي يف العالقات الدولية وبروز فواعل جديدة خاصة بعد احلرب الباردة؛ كل هذا أدى إىل 

عاملي على احملك، وبالتايل فعلى العامل أن يتعامل مع وضع االبتعاد عن منطية احلرب الباردة، ووضع األمن ال

شبيه ببداية التاريخ. من هنا توجب على باحثي العالقات الدولية إعادة إختبار تصوراهتم النظرية حول 

مرحلة النهضة هلذه املرحلة بأهنا  بوصفه Steven Walt"األمن". وهو ما عرب عنه "ستيفن وولت" 

 .(3)للتنويه بأمهيتها يف تطور العالقات الدولية للدراسات األمنية

ه إذن فالتحوالت اليت تلت احلرب الباردة مل تكن حتوالت سطحية، وهو ما يتوافق مع ما ذهب إلي

التغيير ليس هو الشكل الخارجي، وإنما هو تغيير إذ يرى أن " Marcel Merle"مارسيل مريل"

                                                 
 . 40، مرجع سابق، صودودة بدران-1

2-M. Gén. Carlejean, conséquences politiques et sécuritaire de la Globalisation : 
Mondialisation et sécurité, Algérie , édition ANEP, 2002, pp. 162-163. 

                      (.  55/84/5442"، ترمجة: عادل زقاغ، )مت تفحص املوقع يوم:مفهوم األمن في نظرية العالقات الدولية"يامامورا تاكايوكي،  -3

                                                                                  ..com/adelzgagh/pubgeocitieswww.http://           

                                                        

http://www.geacities.com/adelzgagh/pub
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إضافة إلى تغيير هوية الفاعلين القادرين على ممارسة االستراتيجيات وطبيعة التهديدات والمصالح 

. وما يدعم هذا الرأي هو ما يتصف به الواقع الدويل املعاصر من (1)"التأثير ولعب األدوار األكثر فاعلية

"ألفني توفلر" حسب موقف Diversityوتنوع  Transienceومؤقتية  Accelerationتسارع 

Alvin Tofler
لتهديدات املتوقعة توحا أمام العديد من االحتماالت لاجملال مف، وبالتايل يكون (2)

 وغري املتوقعة.

من هنا ميكن القول أن "األمن" كمفهوم مل يكن مبنأى عن هذه التغريات اليت كان هلا بطبيعة 

 وهبدف قراءة وحتليل مجلة من التصورات املختلفة؛ احلال األثر املباشر وغري املباشر على طبيعة مضامينه 

يف إطار عالقات دولية تسري حنو مزيد من  هاليت تسعى لشرح وتفسري هذا املفهوم وإيضاح مفرداته ودالالت

اقشة و حتليل ـعلى هذا األساس سيتم من أمن من؟سؤال رئيسي أال وهو:  لتعقيد والغموض، وجب طرحا

 هذا السؤال يف ضوء العنصر املوايل.

 

 تعريف مفهوم األمن القومي: -

التطرق إىل مجلة التعاريف أو اجلهود اليت حاولت وضع مفهوم "األمن القومي" يف إطار ملم قبل 

؛ يجب التنويه بأهمية العنصر المفاهيمي الذي يسهم بشكل بالتغريات احلاصلة يف السياسة العاملية

اغة الفروض التي ترهن صحة أسس النماذج المعرفية من خالل صي مباشر أو غير مباشر في وضع

؛ كونه مكمال أهمية نظرية ومنهجية. ونظرا ملا حيوي هذا العنصر من مصداقية نموذج نظري عن آخرو 

 "وأن ال يبقى مفهوم املفاصل األساسية اليت تتحكم به جيب توضيحه والوقوف على أهم للنظرية السياسية؛

وإطار نظري مالئم؛ خاضعا لدالالت غري واضحة املعامل، ودون أدىن خصوصية أو تنظيم  "األمن القومي
                                                 

 .12، ص 8999دار العامل الثالث،  :، ترمجة: حسن نافعة، القاهرةالعالقات الدولية المعاصرة، مارسل مريل -1
 .841ص، 8998، اجلزائر: شركة الشهاب، الدراسات المستقبلية في العالقات الدوليةوليد، عبد احلي،  -2
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إعادة فحص المفهوم هو  فهذا يتناىف والقواعد العلمية لصياغة املصطلح. وما يدعم هذا التوجه حنو

 توسيع دائرة فهمه واستيعابه نظرا لحيويته والتحامه بمسألة البقاء، هذا دون إغفال عامل "الزمن"

 .يحتضن هذا المفهوم الذي

وسياسية يف عامل يتجه حنو مزيد من  مية استراتيجيةأهأضف إىل ذلك ما هلذا املفهوم من 

كن يبقى فهمه عند فئة قليلة. من؛ وبالتايل يتوجب عدم تركه جماال يتحدث عنه الكثري لأاالضطراب والال

يف حديثه عن مفهوم آخر وهو: القوة" إذ يرى أهنا: "تشبه  J.Nayما عرب عنه "جوزيف ناي"  مثل

 أحدمفهوم على صلة كبرية باألمن بصفته  ، )وهيالطقس اجلميع يتحدث عنه لكن القليل يفهمون"

 حتقيقه مهما كان نوع القوة(. سائل و 

 مقاربة هذا املفهوم. تذكر بعض التعاريف اليت حاوليتعني من هذا املنطلق 

حماية إىل القول بأن "األمن القومي" هو: "قدرة الدولة على  العلوم االجتماعية موسوعةفتتجه 

 الداخلية من التهديدات اخلارجية، أو هو محاية القيم اليت سبق اكتساهبا". قيمها

 .(1)"خطر السيطرة األجنبيةبأنه: "محاية األمة من  دائرة المعارف البريطانيةفيما تعرفه 

مبا يلي: "إن األمة تبقى يف وضع آمن إىل احلد  w.Lippmanيف حني يعرف "وولرتليبمان" 

األساسية، إذا كانت ترغب بتفادي وقوع احلرب وتبقى بالقيم  لخطر التضحيةالذي ال تكون فيه عرضة 

 .(2)ق انتصارها يف حرب كهذه"يقادرة لو تعرضت للتحدي على صون هذه القيم عن طر 

وزير الدفاع األمريكي السابق بقوله:  Robert McNamara "كناماراروبرت مأيضا يعرفه "

ة داخلية، "إذا كان األمن يتضمن شيئا فهو يتضمن القدر األدىن من النظام واالستقرار، وإذا مل توجد تنمي

                                                 
  - ملزيد من التفاصيل حول موضوع القوة األمريكية، ميكن الرجوع إىل كتاب: جوزيف ناي: حتمية القيادة: الطبيعة املتغرية للقوة األمريكية." 
 .91، ص 5441، صيف 888، عددشؤون األوسط ،"عصام امساعيل، "األمن القومي العريب يف ظل اإلحتالل األمريكي للعراق -1
 .080، ص 5440، اإلمارات العربية املتحدة: مركز اخلليج لألحباث، عولمة السياسة العالميةجون بيليس ، ستيف مسيث،  -2
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 ةاألمن هو التنميمنها فإن النظام واالستقرار يصبحان أمرا مستحيال... إن  أو على األقل درجة أدىن

 .(1)أساسا يكمن يف التنمية من" فاألمن من وجهة نظر مكناماراوبدون تنمية ال ميكن أن يوجد أ

وزير اخلارجية األمريكي األسبق أن  Henry Kissinger "هنري كيسنجر"إضافة إىل ما يراه 

 ."حفظ حقه في البقاءاألمن يعين: "التصرفات اليت يسعى اجملتمع عن طريقها إىل 

فيذهب إىل أن "مفهوم األمن ال يقتصر على التحرر من التهديد العسكري  "ايل"بطرس غأما  

يمتد ليشمل االستقرار السياسي اخلارجي، وال ميس فقط سالمة الدولة وسيادهتا ووحدهتا اإلقليمية وإمنا 

ي" . ألن األمن متعلق باالستقرار الداخلي بقدر ما هو مرتبط بالعدوان اخلارجواالقتصادي واالجتماعي

 .األمن الداخلي امتداد لألمن الخارجيفحسب بطرس غايل 

أن "املفهوم الواسع ميثل كل ما حيقق االستقالل السياسي  "حممد طلعت الغنيمي"كما يرى   

أي إجراء أو تدبير من شأنه أن يؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر على  للدولة وسالمة أراضيها وميسه 

 .بالعامل السياسي الجغرافيفحسبه األمن مرتبط  (2)"كيان الدولة

قادرة  قوة عسكريةفيعرفه بقوله: "األمن القومي يرتبط بوجود  "عباس نصر اهلل"أما بالنسبة إىل 

 على محاية الدولة وحتقيق أمنها من خالل مظهرين:

ما أدى دها، وهو للقوة ض تشكيل قوة عسكرية كقوة رادعة جتنب الدولة خطر استخدام اآلخرين -8

 .بروز مفهوم األمن من خالل الردعإىل 

نتيجة تعرضها لغزو أو خطر  االستخدام الفعلي لقواتها المتاحة، أو الجزء منهاجلوء الدولة إىل  -5

 أو استخدامها لتحقيق هدف ما.

                                                 
 .854، ص8914، ترمجة: يونس شاهني، القاهرة: دار القومي، جوهر األمنروبرت مكنمارا،  -1
 . 82معمر بوزنادة، املرجع السابق، ص-2
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احليوية، أي ذلك اجلزء من سياسة احلكومة القومية  القيمبأنه: "محاية  "ترجير، وترمنربج "وعرفه

ضد األعداء احلاليني  خلق ظروف دولية ومحلية مالئمة لحماية القيم الحيويةالذي يستهدف 

 .(1)"المحتملينو

أنه "يف حالة األمن يكون  Barry Buzanما سبق يرى "باري بوزان"  لكن على خالف

، فإن في إطار النظام الدوليإذا كان هذا النقاش  . أماالسعي للتحرر من التهديدالنقاش دائر حول 

. إذن فبوزان (2)"صون هويتها المستقلة وتماسكها العملياألمر يتعلق بقدرة الدولة واجملتمعات على 

 واملستوى الكلي.اجلزئي يفرق بني األمن على املستوى 

نظرية "، يف كتابه Charles Philippe David "كارل فيليب دافيد"باملقابل يقرتح 

، اليت من شأهنا أن تضع غياب التهديدات العسكرية وغير العسكريةتعريفا لألمن على أنه: " األمن"

.إذن يبدو ومن خالل ( 3)اليت ترفع من شأن الفرد واجلماعة أمام خطر استخدام القوة" القيم األساسية

 يف تعريفه لألمن سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي. متغير القيم" أنه يركز على دافيد تعريف "فيليب

اليت تتخذها الدولة  اإلجراءاتبقوله "أن األمن هو  "صباح حممود حممد"ولكن بتفحص تعريف 

مع مراعاة املتغريات الدولية"  للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبليف حدود طاقتها 

ية واملستقبلية، وحيدد دالالته باإلجراءات املتخذة من طرف هذه نفهو بذلك يربط األمن مبصاحل الدولة اآل

 األخرية.

                                                 
 .91بق، صعصام امساعيل، املرجع السا -1
 .080مسيث،املرجع السابق،ص جون بيليس،ستيف -2
 

3- Charles-Philippe Davide et Jean- Jacques Roche, Théorie de la sécurité, clefs  politiques, 

Paris, Montchrestien, 2002,p14. 
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إشكاالت تحقيق األمن الباحثني من ينبه إىل توسيع مفهوم األمن، وظهور  من كما أن هناك

ألمن هو مفهوم أوسع وأكثر تعقيدا من جمرد احلماية من وهو ما يوضحه التعريف األيت: "ا المشترك

األسلحة واحلرب،إن جذور الصراعات وانعدام االستقرار وتشمل الفقر والتباين االقتصادي داخل الدولة 

وفيما بينها، إىل جانب القمع وإنكار احلريات األساسية. وإذا مل توجه املشكالت االجتماعية واالقتصادية 

 .(1)ة، فإن األمن املشرتك ال ميكن حتقيقهللدولة املتخلف

فمجمل هذه اجلهود لوضع تعريف حمدد لألمن القومي، مل تكن لتكفي مع ما يطرأ على املفهوم 

وبالتالي فمن المهم التفصيل يف كل مرة من تغريات مهما تعددت أنوعها ومستوياهتا وتأثرياهتا وشدهتا، 

بات الواقع المدروس، وبحكم طبيعة األمن المتعلقة في منظومة المفاهيم فتحليلها تبعا لمتطل

بالمنطقة موضوع الدراسة بصفة خاصة والنسق المحيط بها والمؤثر فيها عموما؛ كل هذا يجعل من 

التفكير العلمي الفعال من خالل محاولة وضع رؤية علمية تمكن من  إلى المفهوم حالة مركبة تحتاج

من خالل اعتماد مناهج تحليلية وهو ما يمكن تحقيقه  ومتجددة، مهمة التوصل إلى مناطق بحث

و تمنح المتفحص للمفهوم قدرا من التمكين  الرؤى المؤثرة فيه وتدبير وتغيير من شانها تسيير

 الموضوعي.

 عالقة مفهوم األمن القومي باإلستشراف: -

هنا يشكل االستشراف في العالقات الدولية مدخال منهجيا مالئما لتجدد الفهم الدقيق  من

 لمفهوم األمن القومي، حيث تحركه جملة من المفاهيم ذات الصلة.

 -كركيزة منهجية– االستشراف من ناحية المفاهيم والمصطلحات على هذا األساس فإن

ل نفس مضامني ومقاربات ادين العلمية األخرى، لكنه ال حيميستعني بالتقنيات واملفاهيم املستعملة يف املي

                                                 
 . 51، ص5442: د.د.ن، ، اجلزائرمعجم مفاهيم العلوم السياسية والعلوم الدوليةعامر مصباح، -1
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 الدراسات التكاملية. لذلك يطلق على الدراسات املستقبلية وصف (1)وأهداف هذه األخرية

Integrative  الدراسات العابرة للتخصصاتأو Transdisciplinary وسيتم التفصيل أكثر .

املقام هو توضيح أمهية  هذا يف الثالث من الدراسة، إذ ما يهميف اجلزء فيما خيص الدراسات املستقبلية 

، ووضع مفهوم األمن القومي ضمن إطار فكري حيدد ودور العنصر المفاهيمي في بناء نظرة مستقبلية

املستقبل )اخلاصة باملنطقة العربية(. وهو  ويفسر طبيعة املشاكل والتحديات اليت تواجه التطور اإلنساين يف

 .  (2)راف يف العالقات الدولية بالدرجة األوىلهدف االستش

فإذا مت تعريف املستقبل على أنه اآليت بعد احلال، فإنه يتوجب التعامل مع بعض املسلمات 

، على أهنا قابلة كإمكانية وليس بالضرورة ألن تصبح خالف Conceptual paradigmاملفاهيمية 

مكنه العمل على تفادي استخدام التحول يف املسلمات أللى )ولو اعتاد الفكر والسياسة العربية ع ذلك

"إن املسلمات املفاهيمية   Michael Nicholsonالصدمات(. وعلى هذا األساس يرى نيكلسون

توفر جمموعة من املفاهيم تعطينا قدرة أكرب على تقدمي تفسري أكثر دقة جلوانب رئيسية من ظاهرة معينة، أو 

إضافة إىل ما يكملها من مسلمات ميتافيزيقية ك الظاهرة" هذا اهر يصعب ربطها بتلاكتشاف ظو 

Mitaphysicl paradigm  اليت تعترب حسبة نوع من الشواهد أو األدلة اليت يقبلها الفرد لتقرر،

كيفية تقييم شيء بأنه صحيح أو خاطئ. هل هي أدلة دينية؟ أم إيديولوجية؟ أم علمية جتريبية؟ أم علمية 

 .(3)نظرية؟

                                                 
 .898، ص5440، جوان 58، عددمجلة العلوم اإلنسانيةحسني بوقارة، "االستشراف يف العالقات الدولية: مقاربة منهجية"،  -1
 .891نفس املرجع، ص -2
 - إىل مسـلمة جديـدة  كامـب دفيـدر بعـد مثل ما ساد يف الفكر السياسي العريب مسلمة فكرية باستحالة اعرتاف دولة عربية بإسرائيل ،و حتـول هـذا الفكـ

 هي استحالة الصراع مع إسرائيل.
 .12-12، مرجع سابق، صالدراسات المستقبلية في العالقات الدوليةوليد عبد احلي،  -3
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( إذا مت أداة المفاهيمشكلة عندما حيدث التصادم بني هذه األدلة، من هنا تصبح )فتربز م

 ماذا لو تبين أن كذا ليس صحيحا؟، مبعىن ِذرحَ استخدامها للنظر إىل املستقبل التعامل معها من منطلق 

لألمن  -السابقة–. وهو ما سيتم االعتماد عليه لفحص اجتاهات التعريف (1)أو تبين كذا صحيحا؟

القومي ودالالهتا، هبدف وضع موضوع الدراسة ضمن إطار مفاهيمي نظري مالئم لتفسري وحتديد طبيعة 

 املشاكل والتحديات اليت تواجه األمن القومي العريب يف املستقبل القريب أو املتوسط.

الالت متباينة، ة املفهوم مبضامني ودالت تعريف األمن القومي على مقاربإذن فقد دأبت حماو 

حىت متضاربة لتعزيز منطلقاهتا األمنية. لكن السؤال املطروح: هل منطلقاهتا املفاهيمية اهات خمتلفة و واجت

 تصمد أمام طبيعة األولويات األمنية املتغرية بتغري الظروف واحلاجات؟

من خالل عرض االجتاهات األساسية )املركزية( لتعريف األمن القومي، إذ فهمه وهو ما ميكن 

 الشكل األيت: اث اجتاهات يوضحهميكن رصد ثال

 مسار تطور وتجدد مضامين األمن القومي في العالقات الدولية 15الشكل رقم:

 

  

 

 

:الشكل من اقرتاح الباحثة استنادا إىل حمتوى املبحث املتضمن تعريفات مفهوم األمن المصدر

   القومي يف العالقات الدولية.

                                                 
 .11نفس املرجع ، ص -1

 المدرسة التنموية المدرسة اإلجتماعية المدرسة اإلستراتيجية

اإلتجاه اإلجتماعي 
 السياسي

اإلتجاه اإلجتماعي 
 السياسي العسكري

 اإلتجاه
 العسكري

اإلتجاه 
المعا
 صر

اإلتجاه 
 التقليدي
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يف  مفهوم األمن القومي ال يتسم بالثبات أو االستقرارإذن يتضح من الشكل السابق أن 

احلاجات والظروف، وطبيعة التهديدات  لألولويات األمنية املتبدلة بتطورمتغري تبعا  مضمون حمدد بل هو

؛ فما هو مصدر أمن اليوم يمكن أن يصبح مصدر تهديد غداواملخاطر ضمن البيئة الداخلية واخلارجية. 

املطلق أو  -الدولية احلاصلة  أمام التغريات -وعليه فمن الصعوبة مبكان أن يوصف مفهوم األمن بالثبات 

. وهو ما يضع  مفهوم األمن القومي أما حتديات واقعية تفرضها إفرازات النسيب يف العديد من احلاالت

و مستويات تأثريها و ري يف طبيعة التهديدات واملخاطر األمنية وحركياهتا، اليت متخض عنها تغ العوملة

 ق إدراك األمن.؛ إضافة إىل تغري فلسفة التهديدات ومنطالفواعل احملركة هلا

على هذا األساس سيتم توضيح طبيعة التهديدات واملخاطر األمنية بعد احلرب الباردة، وتغري  

ما مخاطر تغير إدراكات األمن من خالل العنصر املوايل وهو ما يستوجب طرح سؤال مركزي هام: 

ور االستراتيجي على التفكير والتص - في معظمها - مفاهيم األمن القومي ذات المصادر الغربية

 الذي له التأثري املباشر على مستقبل األمن القومي العريب املنشود.  العربي وحتى اإلسالمي؟

لكن قبل هذا البد من البدء بفحص وتقييم التهديدات واملخاطر األمنية لفرتة ما بعد احلرب 

 الباردة، وتغري فلسفة إدراك األمن يف العصر احلديث.

 

 

 

 

 

                                                 
 -  الـدول العربيـة، ومصـادق علـى اتفاقيـة األمـن وهو ما ينطبق على مفهوم األمن القـومي العـريب الـذي مـن أسسـه عـدم اعتـداء أي طـرف عضـو يف جامعـة

حـدث اخـرتاق ألسـس هـذا  8998والتعاون العريب املشرتك ،على دولة أخرى هلا نفس الوضعية أي دولة عربية أخرى، لكن مع الغزو العراقي للكويـت عـام 
 العريب مصدر هتديد أمين، بعدما كان مصدرا آمنا. -املفهوم، حيث أصبح اجلوار العريب
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طبيعة التهديدات والمخاطر األمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة وانعكاساتها المطلب الثاني: 

 المفاهيمية.

، حيث مل يعد Insecurity الباردة حاالت متنوعة لوضعية الالأمنشهدت فرتة ما بعد احلرب 

القول أن   ، لذا ميكنالعامل الوحيد املعتمد من طرف املنظرين يف صياغة مفهوم األمن  البعد العسكري

من خالل النقاط  مهدت هلا العديد من األسباب اليت ميكن ذكر أمهها هذه النقلة النوعية يف مفهوم األمن

 اآلتية:

، واليت تعين فيما Failed States "الدول الفاشلة"ازدياد ظاهرة أطلق عليها البعض اسم  -8

ه الدول الضحايا األكثر بروزا من ...، إذ تشكل هذلول من الداخل مثل: روندا، الصوماتعين انفجار الد

اليت تعايشها، ورغم هذا تبقى دول أخرى تتعرض لنفس هذه األخطار  التعرض للضغوط واألخطارناحية 

 معني. طاعت التكيف معها بنجاح، ولو لوقتولكنها است

معة جورج من جا James Rosneauبروز عدد من الدول اليت أطلق عليها جيمس روزناو  -5

حيث يوجد فيها واحد أو  Adrift Nation States الدول الهائمة على وجههاواشنطن اسم: 

 أكثر من الظروف التالية:

 عدم قدرة الدولة على تقدمي أي شيء مثل: اخلدمات املناسبة ملواطنيها. -

 .تعرض قواها االقتصادية للنهب وجتاهل املظامل -

 تفكك النسيج االجتماعي. و قمع القوى السياسية املعارضة -

ية تنامية بني خمتلف اجلماعات العرقعدم قدرة الزعامة السياسية على التكيف مع التوترات امل -
واإلقليمية والطبقية، أو حماولتها ضرب اجلماعات املختلفة بعضها ببعض يف حماولة منها إلطالة 

 . (1)جلوسها على كراسي احلكم
                                                 

: معهـد ويرلـد وتـش حـول التقـدم حنـو جمتمـع قابـل للبقـاء، ترمجـة: علـي حسـني 7991تقرير أوضاع العـالميكل رينر، "إحداث التحول يف األمن"،يف ما -1
 .554، ص8999حجاج، عمان: الدار األهلية للنشر، 
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فو "األحقاد العرقية القدمية" على احلروب األهلية اليت غالبا ما ترجع إىل عامل واحد وهو ط -1

السطح من جديد، و اليت تبدو كأهنا تدور حول خالفات دينية وثقافية ال ميكن تسويتها، من هنا يذهب 

د إىل حد افرتاض "تصادم بني من جامعة هارفر  Samuel Huntington "صاموئيل هنتنغتون"

 .(1)احلضارات" وهو أمر عنف مجاعي كبري حتفزه دوافع عرقية

، وبالتايل ميكن مزيجا قويا لزعزعة مفهوم األمنكل هذه األوضاع جمتمعة ميكن أن تشكل 

استخالص مالحظة هامة يف هذا الصدد؛ وهي تنوع التهديدات وتشابك ارتباطاهتا. وهو ما 

وما عقبها من تطورات  رب الباردة؛بعد الحتغير طبيعة الصراعات لفترة ما يلمس من خالل 

مقتصرة  وظيفة تحقيق األمناملنظومة األمنية العاملية. فانتقلت من مناذج مبسطة تكون فيها  يف

اع مركبة على العالقات ما بني الدول، وبعض األحيان املنظمات الدولية واإلقليمية، إىل مناذج صر 

 Michael"ميكائيل كالر"دد فيها املصاحل والفواعل، وهو ما يؤكده يف بيئة دولية جديدة تتع

klare تقدميه تصنيفا ألنواع الصراعات احلديثة تتلخص فيما يلي: من خالل 

 .مصادر الطبيعة )املياه، النفط، ...( على -

 .انفصالية أو قومية )الصرب، البوسنيني، الشيشان...( -

انضمامية )هي اليت تعرب عنها مجاعات أثنية أو قومية تعيش خارج جغرافيتها الوطنية وترغب  -

إىل دولتها القومية، أو العكس حني تسعى الدولة القومية لضم مجاعات من قوميتها باالنضمام 

 . ربيا الكربى(ليصبحوا جزءا منها، مثل مشاريع ص وذلك بتوسيع حدودها اجلغرافية

 .ثنية، دينية، قبائلية )الصومام، روندا...(إ -

 ثورية أصولية لغرض اإليديولوجيا. -

                                                                                                                                               
 -  :العنوان األصلي للمقالMichael-Renner, Transforming Security. 
 نفس املرجع. -1
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 .(1)التحرر من االستعمارنضالية من أجل الدميقراطية أو  -

هامة تتعلق بربوز موجة تفاعالت دولية مركبة  رصد مالحظة إذ ميكن من خالل هذا التصنيف

 .وتزيد من مسؤولياتها؛ تعقد وظيفة الدولة في تحقيق األمنومتشابكة، 

فقد أصبح األمر يتطلب البحث يف كيفيات التعامل مع الشبكات املتعددة الفوق قومية 

Transnationalقومية  ، و التحتSub-National  احملركة للصراعات احلديثة، املتميزة حبدة

بشأن النزاعات احلديثة اليت  يف سياق مماثل K.Holstiالعنف؛ وجتدر اإلشارة هنا إىل ما يراه هولسيت 

بعنوان: "الدولة احلرب ودولة احلرب"  0991مساها "النزاعات من النوع الثالث" يف كتابه الذي نشر سنة 

The state, war and the state of war:حيث وضع هلذه النزاعات ثالث خصائص ، 

تبحث عن توسيع  مل تصبح احلروب بني القوى الكربى، بل من خالل أطراف ووسائل صغرية -

 تأثيرها اإلقليمي.

 وذات جبهات حمددة ومنظمة. األطراف الحروب غير واضحةأصبحت هذه  -

 .(2)؛ وكنتيجة هلذا تصاعدت حدة العنف ضد املدننيلم يعد فرق بين المدنين العسكريين -

مقتصرا  يعد مصدر االضطراب و الالأمن ددة املصادر، إذ ملفأصبحت التهديدات اجلديدة متع

بقوة التساؤالت اليت تفرض نفسها  ضرورة طرح ، وهو ما يعمق منفحسب على اجلانب العسكري املادي

مسألة األمن يف ضوء حركيات العوملة اليت يبدو أهنا مستمرة يف إعادة صياغة وتشكيل فلسفة  حيال

 التهديدات ومنطق األمن؛ وبالتايل ميكن إمجاهلا فيما يلي:

                                                 
، ص 8991، مركـز الدراسـات العـريب األورويب، العرب والغرب علـى مشـارف القـرن الحـادي والعشـرين: مؤشـرات اسـتراتيجيةقيس جواد العزاوي،  -1

 .811 -812ص 
2-  Jean-Jacques Roche, Quelle politique de Sécurité pour l’apprés- guèrre froide ? une 

approche de la sécurité à l’aube de xxi Siècle.dans : 
www.dandurand.Uqam.ca/downlood/pdf/étude/Roche/politique de sécurité.pdf.21/06/2007. 

http://www.dandurand.uqam.ca/downlood/pdf/étude/Roche/politique
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 من:فلسفة التهديدات ومنطق األ -

جيب معرفة من، وماذا جيب تأمينه؟ مبعىن ما هو الشيء املرجعي لألمن؟ إذ يعتقد اليوم العديد من  -7

هناك  ، ولكن منذ أكثر من عقدالدولة هي المرجع الوحيد لألمناملختصني يف العالقات الدولية أن 

 عن المجتمع، الفرد، والجماعات القابلة للتقسيم.حديث 

 التهديدات؟ واليت تركز أساسا على التهديدات العسكرية.ما هي طبيعة  -5

؛ فلم يعد االكتفاء بالدولة لوحدها، فمن الدولة اإلجابة التقليديةمن يضمن األمن؟ ومرة أخرى  -1

جهة، جيب على املؤسسات الدولية ختصيص دورا أكثر أمهية يف خمطط األمن الدواليت واألمن الداخلي 

لألمن ليس فقط بإجراءات داخل الدول السائرة يف  يدالى ختصيص متز للدول، ومن جهة أخرى تعمل ع

 طريق النمو ولكن أيضا بالنسبة للدول املصنعة أين يكون للمجتمعات حيزا أكرب لألمن.

كيف يضمن األمن؟ يف فرتة مل يعد األمن حمصورا يف اجملال العسكري، فالوسائل العسكرية مل تعد   -0

 ع التهديدات.   كافية متام للحماية أمام أنوا 

 هل لدينا مفهوم أساسي سليب أو إجيايب لألمن؟  -2

 المفهوم السلبي لألمن: -

وأفضل طريقة لضمان هذه  غياب التهديديعتمد على أن األمن قبل أي شيء يعين 

 (1) ضد  دون التحقق مباذا جيب تدعيم الدفاع،القضاء العملي على التهديد حمل السؤال ،احلالة 

فالمفهوم السلبي لألمن يعتمد على عدم الثقة في األخر والتواجد المستمر ، هذا األخري

 للمعضلة األمنية.

                                                 
1-       Alex Macleod, Isabelle Masson et David Morin, «  Identité national, sécurité et la théorie 

des Relations internationales », Revue études internationales, volume xxxv, N°=1, mars, 2004, 
pp. 10-11. 
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 المفهوم اإليجابي لألمن: -

إعادة ضمان يطرح املفهوم اإلجيايب لألمن فكرتني؛ إذ غالبا الطريقة األفضل لتحقيق األمن هي 

على إدراك مصادر ولكن العمل ، واألمن ال يعين فقط القضاء على التهديد بسرعة، جهة عدم الثقة

 ؛ إذ عمليا غالبية الدول الصناعية ختلط بني هذين املفهومني.الالأمن

بأي مقياس يمكن التميز بين األمن الداخلي والخارجي ويف األخري جيب البدء من سؤال أساسي: 

 والدولي؟

ففي التحليالت التقليدية، كان هناك فصل واضح بني هذه األنواع الثالثة لألمن، لكن األخريتني        

فاألمن الخارجي ينتمي )األمن اخلارجي والدويل( وحدهم ميتلكون جزءا من أخالقيات العالقات الدولية، 

للعالقات  األمن الدولي يشكل الهاجس األساسي للتابعين، بينما إلى مجال السياسة الخارجية

بإمكاننا تحقيق األمن بصفة )وما بعدها من تداعيات(  وفي زمن العولمةباملعين احلقيقي للكلمة  الدولية

 .1أقل إقناعا ووضوحا

مخاطر التغير المستمر هذا ما يؤدي إىل ضرورة الرجوع إىل اإلجابة على السؤال السابق حول 

، على التفكير والتصورات اإلستراتيجية العربيةذات املرجعية الغربية يف معظمها  لمفاهيم األمن القومي

تغير التصور االستراتيجي لألمن بعيدا عن مصلحة الهوية هنا يالحظ أن تغري هذه املفاهيم أدى إىل 

 الحقيقية لإلقليم. 

األوسط  فمفهوم الشرق األوسط وما تفرع عنه من مفاهيم: الشرق األوسط اجلديد، الشرق

الكبري، السوق شرق أوسطية؛ قد مت إجيادها على يد املفكرين االسرتاتيجيني الغربيني. واملفارقة اهلامة هنا 

مما يؤدي إىل تفكري الخاطئة التي يكونها الشعب عن نفسه هي أهنا تشكل خطورة تتمثل يف الصورة 
                                                 

1 Idem. 
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تشويه بعده اإلسالمي كإطار أمشل من  و لألمن القومي العريببناء رؤية واضحة و حمددة  عن متاما بعيد

االبتعاد بالمفهوم عن . وبالتايل خالل تسخري العديد من اآلليات الفكرية و التنظريية خلدمة هذا الغرض 

 األطر اإلستراتيجية ذات الطابع االستشرافي التي تساهم في تذليل المخاطر والتهديدات.

اليت يبدو أهنا  دراسات اإلستراتيجية باالستشرافبعالقة اللذا البد من التذكري يف هذا املقام 

أهمية في تفكيك اإلشكاالت التي عالقة غامضة يف كثري من األحيان، حيث يتعني توضيحها ملا هلا من 

اإلستشراف فون املنظرين يف العالقات الدولية يصن . حيث أن الكثري منيطرحها مفهوم األمن القومي

تتناقض والطبيعة السليمة ، فإهنم استعاروا تقنيات ونظريات النظريات السلوكية السلمية ضمن

سلم وسياسات لاليت ارتبطت منذ ظهورها مبسائل احلرب وا مثل: الدراسات اإلستراتيجية لالستشراف

   .الدفاع ...إخل 

دم االستشراف يف العالقات الدولية، ورغم أمهيته وعلى هذا األساس، ميكن القول أنه رغم قِ 

من التغيريات واسعة النطاق، كون أن  العديد إن اجلهود املبذولة يف هذا امليدان مازالت حباجة إىلالبالغة، ف

يفسر أحيانا تضارب وجهات النظر حول غري واضح املعامل، األمر الذي  -كأساس–اجلانب املنهجي 

لك يبدو . لذالموضوع وغموضها مما يعيق من تطور هذا الحقل الفرعي من حقول العالقات الدولية

-pre » مستوى ما قبل النظريةأن ما مت حتقيقه يف هذا احلقل ال يرقي إىل مستوى النظرية إذ ال يتعدى 

theory »
 (1). 

 من التنويه هبذه النقاط منذ البداية لتوضيح األساس املفاهيمي النظري وإشكاالتهإذن كان ال بد 

يم األمن القومي إال أنه يظل وتعدد وتنوع مفاهبستيمولوجية واملنهجية. وعموما ورغم كل النقاشات اإل

االستقرار والرفاهية  قواعد التهديدات الداخلية والخارجية، ويعمل على إرساء مختلف يُعنى بمنع

                                                 
 . 891بوقارة، مرجع سابق، ص حسني -1
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ا لذلك فإنه بات من الصعوبة مبكان أن . وتبعً حاضرا ومستقبال والمجتمع واألمة والنظاملألفراد 

يب يف العديد من املواقف األمنية ضمن عالقات دولية املطلق أو حىت النست األمن بالثبات نعَ يوصف أو يح 

 تتسم باحلراك املستمر و التغري املتسارع خاصة لفرتة ما بعد احلرب الباردة.

ملا سبق ميكن رصد أبرز النقاط اليت جيب مراعاهتا عند دراسة موضوع األمن القومي  كخالصةإذ

 ما يلي: عموما ومفهومه خصوصا واملتمثلة في

 شكايل مركب حىت على مستوى الفرد الواحد.األمن مفهوم إ 

 .اختالف مصادر التهديد وأنواعها ودرجاهتا من حيث الشدة 

    طريقة إدراك التهديد أو اخلطر أو اخلوف )فاخلوف يعين الشعور باخلطر وعدم ضمان

ر بعدم وجود األمن، الذي هو عكس اخلوف إذ يعين الطمأنينة بالنسبة للشخص الذي يشع

 .(1) أي خطر يتهدده أو خيفيه(

 تعامل كل فاعل مع التهديد ةطريق. 

 )زيادة مستوى تعقيد املفهوم عند االنتقال إىل مستويات حتليله )أمن وطين إقليمي عاملي. 

 .ماهية القيم واملصاحل املهددة، وترتيبها من حيث األولوية واألمهية 

  الت حتليلية.  اعلى مستويات التحليل، أي أهنا ختلق إشكافرازات اخلالفات النظرية وتأثريها 

ومبراعاة هذه العناصر يكون قد مت عمليا إعادة صياغة تصورات ومضامني الوضع احلايل ملفهوم 

مفاهيم أمنية ذات الصلة الوثيقة اليت تطبعه أو تضفي عليه الطابع  من األمن القومي وما يرتبط به

ن يشكل قاعدة مفاهيمية ذات عناصر ديناميكية مرتبطة ببعضها البعض. اإلشكايل املركب؛ مما ميكن أ

                                                 
1-  Dictionnaire Hachette encyclopédique illustré, paris, 1998, p 1716 
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وهذه العناصر بدورها مرتبطة باحمليط اخلارجي للمنطقة موضوع الدراسة لذا يتعني حسب مقتضيات إعداد 

 ، وما تتطلبه الدراسة يف املراحل اآلتية ما يلي:Sénariosالسيناريوهات 

 الفصل الثاين(.لتطرق له يف احتديد النظام وحميطه )الذي سيتم  -

 مت مناقشته ضمن هذا املبحث واليت سيتم التوسع يف مناقشتها حتديد املتغريات األساسية )وهو ما -

من خالل املبحث املوايل "الثاين" الذي يتطرق إىل التجديد النظري ومدى إسهامه يف إدخال متغريات 

 املعاصرة(. اإلسرتاتيجية تأصبحت أساسية يف الدراسا و اليت جديدة لتحليل األمن

إسرتاتيجية الفاعلني )من خالل الفصل الثاين ومباحثه الذي يعاجل نقطة  )بعض جوانب( حتليل -

من خالل  العريب الداخلية واخلارجية يف هتديد األمن القومي Actorsالفواعل  بعض هامة تتمثل يف دور

 .(1) اسرتاتيجياهتا وأجنداهتا األمنية(

 لة بناء القاعدة إلعداد السيناريوهات. كل هذا يشكل مرح -

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 مت تصفح املوقع يوم:)، 54، ترمجة: قيس اهلمامي، الكراس رقم: االستشراف اإلستراتيجي: المشاكل والمناهجميشال غودي،  -1

01 /01/1100 )      www.laprospective.fr/dyn/francais/memoire/cahier20arabefrance.pdf ttp://h 
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 المبحث الثاني: دور التجديد النظري للدراسات األمنية في تأطير مفهوم األمن القومي.

حسم اجلدل املفاهيمي حول "األمن القومي يف العالقات الدولية" أمر يف غاية التعقيد  يبدو أن

شغاالت البحث من أهم انconcept formation  والصعوبة؛ إذ تعد مسألة تكوين املفاهيم 

العلمي، حيث تتم يف حقل العالقات الدولية دراسة جمموعة من املفاهيم غالبا ما تتضمن دالالت 

 وتوجهات معينة.

ملفهوم األمن القومي، الذي خضع للعديد من التأويالت  مت اإلقرار بالطابع االسرتاتيجيفإذا 

يتعني التطرق للمقاربات النظرية   هاشاهتا أحيانا إىل حد التناقض، فإنوالتحليالت النظرية، اليت وصلت نق

مناطق متكن من الوصول إىل  موضوعية " يساعد على وضع رؤية علميةمنهجي تحليليكضرورة ومطلب "

، نظرا لكون مفهوم األمن القومي مفهوم مركب وديناميكي كما مت توضيحه يف بحث مهمة ومتجددة

 املبحث السابق.

على ذلك أن اهلدف من هذا املبحث هو تقدمي خمطط سهل التصور للعملية املعرب عنها نظريا، زد 

حيث يستخدم املفهوم لوصف نظرية ال يفرتض أن عناصرها تتطابق بصفة دقيقة مع الواقع أو الظاهرة 

فاملسعى  .(1)السياسية الفعلية )املدروسة(، لكنها على األقل تقدم تفسريا مبسطا لعمليات ذات صلة

البحثي يف هذا املقام هو تبسيط مفهوم األمن القومي كمتغري رئيسي، إضافة إىل قيمة ما تزودنا به 

النظريات من مفاهيم جديدة تساعد على التحليل املوضوعي واملنهجي لألمن القومي ضمن العالقات 

نظرية ذات صبغة أكادميية؛  الدولية ووضع حمور الدراسة ضمن أطر فكرية مالئمة تسري به يف اجتاه نقاشات

 securitization ريب من ما حيدث يف العامل من أمننةب موضوع األمن القومي العحيث أهنا تقر

                                                 
-  ـــدار ال ـــرحيم اجللـــيب، )بـــريوت: ال ـــة ميكـــن الرجـــوع إىل: جـــوفر زوبـــرت وأليســـتار، إدواردز، املعجـــم احلـــديث للتحليـــل السياســـي، ترمجـــة: مســـري عبـــد ال عربي

 (. 8999للموسوعات، 
 .821ص. عامر، مصباح، مرجع سابق،  -1
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أو  اهات فكرية ال تعرب سوى عن نفسهاالعديد من القضايا السياسية العامة، بدال من االبتعاد به حنو اجت

 Wishfulالل اعتماد التحليل باألماين إيديولوجيتها )مهمتها األساسية إرضاء الشعوب من خ

Analysis.أكثر من سعيها لإلقناع املوضوعي العلمي ) 

الت اليت اإذن يتضح مما سبق مدى ضرورة التطرق هلذه املقرتبات، ملا من أمهية يف تفكيك اإلشك

 يطرحها مفهوم األمن القومي العريب على وجه التحديد.

 تساؤل هام يف هذا الصدد:فعلى سبيل املثال ال احلصر يربز 

هل تعقد البيئة األمنية العربية وتشابك أبعادها واتجاهها نحو أخذ أشكال غير مسبوقة 

من خالل المضامين المفاهيمية لحركة  بعض جوانبها اإلشكالية ومحددة المعالم، يمكن أن تفكك

 التجديد النظري للدراسات األمنية؟

مدى املقاربات الرئيسية لألمن القومي والتساؤل حول  فإنه يتوجب فحص ،فإذا كان هذا ممكنا

ضف إىل ثبات مرتكزاتها أمام موجة اإلضطرابات األمنية العديدة والمتنوعة خاصة في العالم العربي؟ أ

هل كون المنطقة العربية ميدانا خصبا لهذه االضطرابات األمنية، يجعل من هذه المقتربات ذلك، 

 ليل ما اصطلح عليه ب: األمن القومي العربي كمفهوم خاص؟...النظرية غير مجدية لفهم وتح

وهو  لتنسيق وجهات النظر املختلفة إعداد لوحة مفاهيمية نظرية متجانسةفاهلدف إذن هو 

 غاية التحليل السياسي.

فرتض حالة عدم اليقني اليت تطبع الشهد األمين بكل مشتمالته التعامل مع هذا الواقع من إذ ت

منطلقات حتليلية علمية، من خالل استخدام املداخل النظرية وما حتمله من مفاهيم تساعد على فهم 

                                                 
-  وهو ما حتدث عنه ماكس فيربmax weber  عنـدما تطـرق إىل تعريـف النمـوذجthe model  املثـايل الـذي يقـوم علـى إبـراز العديـد مـن وجهـات

 النظر وربط جمموعة ظواهر منفصلة منتشرة وخفية، جندها تارة بعدد كبري وطورا بعدد ضئيل يف غري مكان وننسقها.
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عاده، وتفكيك بعض جوانب القصور والغموض اليت متيز "مفهوم األمن القومي العريب" يف العديد من أب

 إضافة إىل أهنا جتنب الدارس النظرة األحادية للموضوع.

 من هنا مت تقسيم احملبث إىل ثالثة مطالب رئيسية:

 المطلب األول: أهمية المقاربات التقليدية في تأطير مفهوم األمن القومي. 

 المطلب الثاني: دور الطرحات الحديثة في تكوين مفهوم أمن قومي جديد. 

 فرازات المفاهيمية األمنية لحركة التجديد النظري.المطلب الثالث: اإل 
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 المطلب األول: أهمية المقاربات التقليدية في تأطير مفهوم األمن القومي.

الحقيقة التي أصبحت بارزة في اهتمامات دارسي العالقات الدولية هي البحث عن األدوات 

من شأنها كشف وتحديد التحوالت والتغيرات المنهجية والمصطلحات الدقيقة والمحددة التي 

 المنظورة كون أن التغيير أصبح السمة الرئيسية التي تطبع هذا الحقل.

إضافة إلى االعتقاد بأن سرعة التغيير تبعا للتطور التكنولوجي أصبحت تشكل االهتمام 

 . (1)المحوري للقادة السياسيين وعامة الناس في كل مكان

الدراسات األمنية يف العالقات الدولية على االهتمام بالعديد من من هذا املنطلق دأبت 

، لذا فإنه مل كمفهوم مرنالذي شكل حمور انشغاالهتا البحثية  األمنباملصطلحات واملفاهيم ذات الصلة 

يكن مبنأى عن هذه التطورات احلاصلة يف جمال السياسة العاملية، حيث تعددت وتنوعت املقاربات النظرية 

: املفهوم؛ حيث تتقارب أحيانا وتتنافر أحيانا أخرى، وهو ما يقود الدارس إىل ضرورة التساؤل اآليتهلذا 

 كيف تطرح وتعالج قضايا األمن اليوم؟...

 Dépendent variableفإذا ثبت التحول يف مفهوم األمن كمتغري تابع
خاضع   (2)

  Traditional Approachesللعديد من التأثيرات والمتغيرات، فإن المقاربات التقليدية 

 ملفهوم األمن تفقد أمهيتها التحليلية وترتاجع لصاحل مقاربات جديدة، تبدو أكثر مالءمة وجاذبية للتحليل.

 

دة لدى أغلب لكن باملقابل ومع بقاء الدولة واحتفاظها مبكانتها التحليلية كمرجعية معتم

الدراسات؛ اليت حتاول جاهدة إجياد منافذ حتليلية أكثر مالءمة للواقع اجلديد، لكنها ال تلبث أن تعود  

                                                 
 .812بق، ص حسني بوقارة، مرجع سا -1
 - . وهو املتغري املراد فهمه وتفسريه ويسمى أحيانا النتيجة واملعلوم، فهو يتأثر مبتغريات أخرى ويتغري طبقا هلا 
 .812حامد عبد املاجد، مرجع سابق، ص  -2
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للدولة كوحدة حتليل يصعب االستغناء عنها ببساطة يف ضوء تداخل الفواعل الدولية )وغري الدولية( اليت 

 الالحمدودة. يصعب حصرها وحتديدها أو التحكم يف حركياهتا وإفرازاهتا

وهو ما حييل بالضرورة إىل التذكري مبكانة املقاربات التقليدية يف اكتشاف مفهوم األمن كاهتمام 

مركزي للدولة، إضافة إىل دورها يف حتديد طبيعته ووسائل حتقيقه؛ إذ ما يدعم هذا التوجه هو السعي إىل 

ولوجي مالئم، يدفع قدما للبحث في بناء فضاء إبسيتماعتمادها كمنطلقات مفاهيمية نظرية حملاولة 

كحقل فرعي بطرح العديد من   ميدان نظرية العالقات الدولية المنشغلة بحقل الدراسات األمنية

اإلشكاالت خاصة تلك املتعلقة مبكانة االستشراف بني الدراسات األمنية، إذ يتطلب التعامل معها أخذ 

، اليت ميكن إمجاهلا فيما ت الموضوعية للدراسةالمحاذير اإلجرائية بحسب ما تقتضيه المتطلبابعض 

 يلي:

، تبعا الستعجال املشاكل والتحديات اليت ضرورة جتديد االهتمام هبذا احلقل ورصد اجتاهاته -
 تواجه األفراد واجملتمعات واألنظمة...

العمل على إبراز أمهية ودور االستشراف يف تفكيك إشكاالت هذا احلقل، دون إمهال أو جتاهل  -

األسس الفكرية النظرية التقليدية املفسرة ملفهوم األمن اليت تشكل قاعدة معرفية لتفسري املاضي الذي له 

ات املستقبلية اليت حتدث تأثري على احلاضر واملستقبل؛ إذ يعد تفسري املاضي من املهام تضطلع هبا الدراس

 .  Wendell Bell (1)عنها ويندل بيل 

اإلقرار بأن االستغناء عن هذه املقاربات التقليدية املفسرة ملفهوم األمن يشكل نوعا من القصور  -

  واخللل املنهجي التحليلي.

                                                 
- .املقصود باالجتاه يف هذا املقام هو: احتمال وقوع سلوك حمدد يف موقف حمدد 

 - بعنــوان:  8991أحــد أعــالم الدراســات املســتقبلية، وقــد وضــح مهــام الدراســات املســتقبلية يف كتابــة املنشــور عــام  يعــد« fondations of 

Futures studies ». 
 .84، ص 5444، القاهرة: منتدى الثالث، سبتمرب 0202الدراسات المستقبلية ومشروع مصر إبراهيم العيسوي،  -1
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رزة فيما وعليه مت الرتكيز يف هذا املطلب على املقاربات التقليدية اليت شهدت نقاشات قوية وبا

يتعلق باالفرتاضات املركزية ملفهوم األمن، وحتديد طبيعته ومضامينه؛ وغريها من العناصر ذات الصلة املباشرة 

يف حقل العالقات الدولية على  الواقعية واللبراليةأو غري املباشرة هبذا املفهوم وهو ما متثله احلوارات النظرية 

جاهدة للدفاع عن مفهوم ضيق يقع يف إطار عسكري، بينما تعمل  اعتبار أن املقاربة الواقعية لألمن تسعى

 املقاربة اللربالية على توسيع مفهوم األمن ليشمل أبعادا أخرى تبدو أكثر تفاؤال وسلمية.

 Politicalمن هنا يتضح أن جوهر النظرية هو تفسري الظاهرة السياسية 

Phenomenan
، ومبا أن الدارس ملوضوع األمن القومي بصفته ظاهرة بارزة يف السياسية العاملية، (1)

تواجهه العديد من التفسريات النظرية اليت حتاول من خالل افرتاضاهتا الرئيسية وضع إطار نظري مالئم له 

 –نظرية فهل نجحت هذه المقاربات الالقدرة على فهم وتفسري األمن القومي ضمن العالقات الدولية، 

االقتراب من صياغة مالئمة لمفهوم األمن ومن مث  في تحقيق غايتها؟ –تقليدية كانت أم حديثة

القومي كفيلة بوضع فهم توافقي بين الباحثين؛ يساعد على تذليل اإلشكاالت اإلبستمولوجية 

أكثر  والمنهجية لعملية البحث في الموضوع؛ وبالتالي التفرغ البحثي للتركيز على جوانب تبدو

تساعد على التحكم بأبعاد  -كركيزة منهجية–أهمية وإلحاحا مثل االستشراف من ناحية المفاهيم 

 الموضوع وفهمه في سياق واضح المعالم والمتغيرات؛ وبالتالي توفير فضاء )أفق( بحثية جديدة،

كتفاء بالنقاشات هتتم بدراسة مستقبل األمن القومي بكافة أبعاده أو جزء منها؛ بدال من التقوقع واال 

النظرية اليت يظهر أنه ال طائل منها إذا مل تسخر خلدمة أغراض حبثية أكادميية جادة ومتجددة، تكون قادرة 

على يف كل مرة على تقدمي أطر ومداخل حتليلية من شأهنا تفسري ومواكبة التطورات احلاصلة يف السياسية 

الدراسات األمنية، فحيوية احلقل تفرتض التعامل مع مفهوم  العاملية؛ وبالتايل حتقيق الرتاكم العلمي يف حقل

                                                 
                 مركــــــز اإلســــــكندرية للكتــــــاباجنليــــــزي( القــــــاهرة:  –)عــــــريب  الموســــــوعة الميســــــرة للمصــــــطلحات السياســــــيةامساعيـــــل عبــــــد الفتــــــاح عبــــــد الكــــــايف،  -1
 .021، ص. 5442،
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مع مراعاة الدقة األمن القومي وما يتصل به من متغريات ومفاهيم ذات صلة بنوع من املرونة التحليلية )

(، للتمكن من تبسيط اإلشكاالت األمنية اليت تفرضها البيئة العاملية واإلقليمية وحىت الوطنية، في المفاهيم

ا ضمن أطر حتليلية حمددة ميكن أن تسهم يف إجالء الغموض عن كثري من املسائل اليت تبدو وفهمه

معقدة، إذن وحبسب ما يفرضه الواقع من معطيات أمنية وما يتصل هبا من قضايا إشكالية تضع الدارس 

ا ودورها يف وصول أمام العديد من املقاربات النظرية املختلفة اليت يتعني فحصها ومراجعتها للتذكري بأمهيته

مفهوم األمن القومي إىل ما هو عليه اليوم، ولتجيب أو تساهم يف اإلجابة عن سؤال أساسي مث طرحه يف 

ما عالقة إضافة إىل وجوب التساؤل: كيف تطرح وتعالج قضايا األمن اليوم؟...بداية املطلب أال وهو: 

م واإلدراك العربي لمفهوم األمن طبيعة الفهب ة لألمن )بصفتها طرحات غربية(الطرحات النظري

 القومي؟...

 Realism Approcheالمقاربة الواقعية: -

ينظر للواقعية كاجتاه نظري تقليدي، أهنا تأسست لتعرب عن مجلة من االفرتاضات املبنية على 

اجلانب العسكري لألمن، إذ سيتم التفصيل يف مضامني هذه املقاربة حبسب ما يسمح به البحث أو 

 يتطلبه.

  Realistsحيث إذا مت فحص املقرتب الواقعي مبختلف اجتاهاته يتضح للدارس أن الواقعيني

إذ ال خيتلفون عن الرأي القائل: "إن  هدف البقاءيتوحدون حول هدف بارز يف السياسة الدولية، أال وهو 

 (1) االهتمام األقصى للدول ينحصر يف األمن" وهو شرط مسبق لتحقيق األهداف األخرى مجيعا.

يعد دافع البقاء، قد : "Kenneth Waltsفتأسيسا على هذا اهلدف يقول "كنيث ولتز"  

، وقد عرب "هنري كسنجر"تكون أهداف الدول متنوعة بأشكال ال نهاية لها"
 H.Kisinger  عن

                                                 
 .505جون بيليس، سيف مسيث، مرجع سابق، ص -1
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نفس الفكرة حيث رأى أن بقاء الدولة هو مسؤوليتها األوىل والقصوى، وال ميكن املساومة عليها أو 

 تعريضها للخطر.

نظرا إلحتكارها لشرعية الدولة هي مرجع األمن من جهة أخرى اعتربت األدبيات الواقعية أن 

 .(1)ضد التهديدات الداخلية كما األخطار اخلارجيةبهدف ضمان أمن المواطنين العنف 

 ساسية:إذ ما يدعم هذا االفرتاض هو طرحهم ملفهوم األمن على أنه يقوم على مجلة من النقاط األ

 لكل دولة قيمها ومعتقداهتا اخلاصة. -

 الدولة هي اخلري األمسى وليس هناك جمتمع وراء احلدود. -

.(2)إن فكرة قيام جمتمع دويل فكرة غري ناضجة وخطرية يف ظل غياب مؤسسات مشرتكة... -
 

يعتربون أن إقرار حقوق اإلنسان يف السياسة اخلارجية ما هو إال قيام إحدى الدول بفرض  -

ئها األخالقية اخلاصة على دولة أخرى حسب ما يراه "هانس مورغانثو" مباد

H.Morgenthou.. 

فإذا كانت هذه العناصر تشكل جزءا من مضامني مفهوم األمن يف الطرح التقليدي، فإن 

إبراز الدور الرئيسي األدبيات الواقعية مل تكتف هبذا القدر بل سعت من خالل دراساهتا األمنية إىل 

ففشلهافي الحقل أمن املواطنني حيدد حسب الواقعيني بالدولة كضامن  . إذ أنفي حفظ األمنللدولة 

حسب وجهة نظر الواقعني،  العالقات الدولية واألمن الدوليإذ أن األمني يعني أن الدولة في خطر. 

إذا لم توجد  ودورها يف ضمان أمن املواطنني. وقد توصلوا إىل نتيجة مفادها أنه مركزية الدولةتدور حول 

                                                                                                                                               
 - .أكادميي واقعي، وزير خارجية أمريكي يف عهد نكسون 

1 -   Gérad Dussauy, Les théories de l’interétatique : Traité de Relations international, Tome :II, 

collection pouvois comparés, paris : édition l’harmatton, 5441, p. 92. 
 .500جون بيليس، سيف مسيث، مرجع سابق، ص  -2
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أصبح مصدر للدولة حول ضمان أمنها  فرتكز جهد.(1)الدولة، ال وجود ألمن الشعب وال يمكن ضمانه

إذ يف ضوء هذه التفاعالت األمنية اليت يشكل النظام الدويل مبستوياته  ال أمن بالنسبة للدول األخرى.

النظام، حيث تأسس هذا بوضع تصور أعمق لفهم هذا  K.Waltzفضاءا هلا ، قام "كنيث والتز" 

 التصور على العناصر التالية:

السياسة الدولية ليست فريدة بسبب مسار احلرب والصراع يف النظام الدويل مادام ذلك أمرا مألوفا  -

 يف السياسة الداخلية أيضا.

 يف السياسة الداخلية ال يتعني على املواطنني الدفاع عن أنفسهم. -

أعلى ملنع استخدام القوة ومواجهتها، لذا ال ميكن حتقيق األمن يف النظام الدويل ال توجد سلطة  -

 .(2)أو اإلعتماد على النفس Self-helpالعون الذاتي إال من خالل 

األمن ، يف السعي للحصول على  مجال تنافس الدولوتأسيسا على ما سبق حددت الواقعية 

 األمن يَُمكن من إحالل المجتمع المدني؛إرساء قواعد إضافة إىل تركيزها على أن  األسواق والنفوذ...

 Maxسيادة الدولة، فقد عرب "ماكس ويرب"  الذي يعرب عناستخدام القوة وما يدعم ويعزز األمن هو 

Weber  عن البعد الداخلي للقوة وعالقتها بالعنف والدولة بقوله: "احتكار االستخدام املشروع للقوة

 "(3)الفعلية ضمن منطقة معينة

حسب املقرتب الواقعي، حيث أن امتالك القوة من  عالقة القوة بمفهوم األمنحدد من هنا تت

شأنه تعزيز وزيادة األمن. فقد شكل االنشغال بزيادة القوة حمور االهتمام النظري، )الذي انعكس على 

                                                 
1 -  Nizar Messari,”the state and dilemmas of security : the middle east and the  Balkans”, 

scurity dialogue, vol.33 N°04. December 2002, p415.                                                                           
                                                                                                           

 .519جوان بيليس، ستيف مسيث، مرجع سابق ص - 2
 .519نفس املرجع، ص - 3
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 اجلانب العملي( يف التصور الواقعي ملفهوم األمن، فحصر املفهوم ضمن مسائل ضيقة، تدفع بالدول إىل

تطوير وزيادة قدراهتا العسكرية بصفة مستمرة، ومن خالل آليات عديدة كالتحالفات، التسلح...، وهو ما 

يتوافق عمليا مع الطبيعة الفوضوية للنظام الدويل. إذ ال يوجد أي مانع الستخدام القوة ومواجهتها )حسب 

 ما يراه "والتز" يف نقطة سبق ذكرها(.

حتليل مفهوم األمن، شكل أساسا لظهور وترسيخ العديد من املفاهيم  فالرتكيز على متغري القوة يف

. الذي جاء ليعرب عن التوجه املتصاعد لعسكرة املفهوم، مفهوم المعضلة األمنيةالتحليلية اجلزئية مثل: 

خاصة على املستوى الوطين؛ من هنا يتعني فحصه كمفهوم حتليلي حلالة الالأمن اليت يفرضها الواقع الدويل 

 ن خالل سعي كل دولة لتحقيق أمنها. وهو ما سيتم شرحه يف العنصر األيت:م

 

 Security Dilimaمفهوم المعضلة األمنية:  -

، إضافة إىل اعتماده على الدولة  البعد العسكري لألمنشكل الرتكيز املكثف للطرح الواقعي على 

كفاعل أمين وحيد يف السياسة العاملية، منطلقات لربوز مفهوم املعضلة األمنية الذي تطور يف ضوئه العديد 

الذي كان أول من  John Hertzمن املفاهيم ذات الصلة، حيث ميكن رصد موقف "جون هرتز" 

قى بصفة دائمة تتسلح هبدف محاية حدودها كنتيجة استخدم مصطلح املعضلة األمنية إذ أكد أن الدولة تب

إىل "كنيث والتز"  J.Herrtzلظروف الفوضى الدولية. فاستقر علماء الواقعية بداية من "هرتز" 

K.waltz:على فرضية أساسية مفادها 

الدولة تطوق بإحكام في الفوضى الدولية، حيث المضمون الوحيد لضمان األمن هو العون 

 Self. Help (1)الذاتي. 

                                                 
1 -  Nizar Messari,Op cit. p 416. 
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وما يعزز هذا التوجه هو انعدام األمن بصفة تلقائية لدى الدول، يف ظل سعي دول أخرى لتحقيق 

 السياسة المتصاعدة من حاالت انعدام األمن.أمنها، إذ يطلق عليها 

"حيث  كيفية ظهور املعضلة األمنية:   Weelerو"ويلر"  Boothفيحدد كل من "بوث" 

ُتحدث االستعدادات العسكرية لدولة ما شعورا بعدم االطمئنان ال يمكن انتزاعه من تفكير دولة 

أخرى إزاء الحيرة فيما إذا كانت تلك االستعدادات ألغراض دفاعية ال غير أو ألغراض هجومية 

ذهب الواقعي إىل )أي تغيري الوضع الراهن ملصلحتها( وللخروج من هذه املعضلة انقسمت مواقف وأراء امل

 شقني:

 :االتجاه األول

 . (1)ةيأن املعضلة األمنية حالة مزمنة يف السياسة الدول رأى -

 حىت يف غياب سياسة ترمي للحفاظ عليه. توازن القوىيربز اعترب أن نظام العون الذايت  -

 يبني أن موازين القوى تنشأ بصرف النظر عن أي نوايا لدولة بعينها. -

 :التجاه الثانيا

يرى أنه ميكن التخفيف من آثار املعضلة األمنية ضمن نظام العون الذايت، من خالل تفعيل آلية  -

 ميزان القوى.

يوضح أن مفهوم ميزان القوى كان يعترب طوال فرتة نظام الدولة احلديثة من ضرورات حفظ حرية  -

 الدول.

 ى.بالنسبة للدول العظم للسياسة الخارجيةأن ميزان القوى هو هدف جوهري  -

                                                 
 .502جون بيليس، سيتف مسيث، مرجع سابق، ص - 1
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لكن مل يكن هلذه االجتاهات والتفسريات أن حتتوي و تفسر اإلشكاالت األمنية اجلديدة اليت 

أفرزهتا البيئة الدولية كما الداخلية لفرتة ما بعد احلرب الباردة، وما تبعها من حمطات تارخيية حامسة ومؤثرة 

)بصفة المقترب الواقعي تراجع في مكانة  يف تطور اجتاهات تعريف األمن القومي. حيث بدا جليا

معالجة ، فقد سعى إىل قصورا تحليليا واضحا، إذ شكل إرتكازه على اجلانب العسكري لألمن نسبية(

وهو ما وضع مفهوم األمن ضمن أطر ضيقة، دون حماولة إدخال أبعاد  الوضع القائم والحفاظ عليه

سة العاملية؛ هذا ما أسفر عن صياغة مع التطورات احلاصلة يف السيا وإقناعا أخرى تبدو أكثر إحلاحا

المتغير األكثر تأثيرا على تطور بوصفها  تطور التهديدات األمنيةمفهومية"لألمن" ال تنسجم وطبيعة 

لذا فإنه ال ميكن تقزمي موضوع الدراسات األمنية واالكتفاء باألطر الضيقة اليت  حقل الدراسات األمنية.

 Stevenفهوم األمن، اليت ميكن إمجاهلا يف موقف "ستيفن والت" وضعها املقرتب الواقعي التقليدي مل

Walt  :بأنها دراسة التهديدات الناجمة من موضوع الدراسات األمنية، حيث رأى أنه ميكن تعريفها"

عن استخدام ومراقبة القوة العسكرية، وتفحص شروط استخدام القوة العسكرية لتصبح ممكنة، 

لى األفراد، الدول، المجتمعات كما سياسات الخاصة المعتمدة من حيث أن هذا االستخدام يؤثر ع

 (1)الدول لتحضير أو توقع أو الشروع في الحرب"

إذ جيب التساؤل حول ما إذا كان هذا الرتاجع للمقرتب الواقعي يف حتليله ملفهوم األمن ، أساسه 

احلرب الباردة؟ وهذا لصاحل أبعاد تراجع أولوية البعد العسكري يف تقديرات األمن القومي لفرتة ما بعد 

أخرى تبدو أكثر تفاؤال وسلمية؛ من شأهنا نقل انشغاالت الباحثني إىل مواضيع حبثية نظرية جديدة ذات 

أفق واسعة، لتوفري أطر حتليلية أكثر مالئمة لدراسة واقع األمن مبستوياته املختلفة )وطين، إقليمي، دويل(؛ 

 اللربالية من خالل ما تطرحه من نقاشات مفاهيمية نظرية.وهو ما حتاول جتسيده املقاربة 

                                                 
1 - Gérard Dussauy, Op. cit, PP155-156. 
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 Libiral Approche:المقاربة اللبرالية -

لظهور إسهامات   و  اأساسلفرتة ما بعد احلرب الباردة شكل ضمور العامل العسكري )نسبيا( 

جية نقاشات نظرية سعت إىل إضافة أبعاد جديدة لدراسة األمن،و هتدف لتوفري أدوات مفاهيمية منه

وإذا تعلق األمر بدراسة جديدة تساعد الباحث على وضع حتليل متماسك وموضوعي يقرتب من الواقع؛

فإنه يتعني على الباحث عدم إبعاد املوضوع رغم خصوصيته عن األطر النظرية  األمن القومي العربي،

 ربي لمفهوم األمن القومي.لصلتها الوثيقة بطبيعة اإلدراك والفهم العالتقليدية منها واحلديثة، وهذا نظرا 

للموضوع؛ إذ يتعني عدم جتاهل هذا اجلانب  واإلشكاالت المفهوميةوهو ما أفرز العديد من املفارقات 

النظري مبختلف جتلياته املفاهيمية يف دراسة موضوع األمن القومي العريب، حيث أن هذا التجاهل من شأنه 

لتحديد المتغيرات ضروري من الناحية املنهجية كونه جانب   نوعا من القصور التحليلي،أن حيدث 

 األساسية المؤثرة في الموضوع.

إذن استكماال ملا جاءت به املقرتبات التقليدية الواقعية، ومع تراجع دور الدولة وبروز أدوار جديدة 

ية، يشكل فيها الفرد ،اجملموعات والشركات متعددة اجلنسيات... مرجعا أساسيا يف حتليل السياسة الدول

أعادت توجيه الدراسات األمنية نحو مواضيع ظهرت العديد من اإلسهامات النظرية يف هذا اجملال اليت 

ذات أبعاد اقتصادية مؤسساتية... تساعد على تذليل املخاطر والتهديدات، وتوفر بيئة أكثر  أخرى،

 John"جون بورتون" استقرار لنشاط فواعل جديدة داخل وخارج الدول، من هنا ميكن التذكري بإسهام 

Burton :الذي يرى 

"أن التفاعل بني الدول ما هو إال واحد من العديد من مستويات التفاعل يف نطاق اجملتمع 

العاملي. ويرى أن علينا أن ننظر إىل العالقات الدولية ال على أساس صورة لدول ككرات البلياردو يضرب 
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ذج لشبكة بيت العنكبوت. تتفاعل وترتابط يف إطاره بعضها بعضا بشكل عشوائي، بل على أساس أهنا منو 

 .(1) عناصر فاعلة متعددة كالشركات واألفراد واجملموعات..."

وعليه بدأ املنشغلون بالدراسات األمنية يوجهون اهتماماهتم حنو مواضيع التعاون 

... كمداخل جديدة لعالقات دولية أكثر أمنا واستقرارا، حيث قاموا بتوظيف مفاهيم والدميقراطية،التنمية

 Collectiveواألمن الجماعي  Common Security"كاألمن المشترك" جديدة 

Security جتسد من خالل اسهامات "روبرت   يف سعيهم لتوسيع مفهوم األمن، وإعادة صياغته وهو ما

وغريهم  Barry Buzanو"باري بوزان"  J.NYEناي" و"جوزيف  R.O.Keohaneكيوهان" 

من املنظرين ذوي التوجه التوسعي ملفهوم األمن ضمن التيار اللربايل وحىت الواقعي احملافظ حيث قام "بوزان" 

خبطوة هامة يف تطوير الدراسات األمنية، إذ جاء عمله ليضع مخس جوانب لألمن بدل التوجه التقليدي 

السياسي، االقتصادي، االجتماعي لبعد العسكري لألمن، حيث أضاف اجلانب الذي يعتمد فقط على ا

هذه اجلوانب اليت كانت حمل نقاش بسبب التغريات اليت طرأت على البيئة السياسية للدولة   والبيئي.

خالل هذه الفرتة على أن األفراد ال ميكن اعتبارهم  B.Buzanخالل عقد الثمانينات، إذ ركز "بوزان"

 ليل لألمن، ومتحور حتليله للمفهوم على ثالث مستويات:مرجع حت

 مستوى شبه الدولة. -

 مستوى الدولة. -

 2مستوى النظام الدولي. -

                                                 
 .521جون بيليس، ستيف مسيث، مرجع سابق، ص - 1

2 Steve Smith,”The concept of security befor and after sebtember11th”,working paper 
nº23,Singapors,Institute of defence and strategic studies,My 2002,p01-02. 
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هنا حدث حتول هام يف املفهوم التقليدي لألمن وجرى تراجع نسيب هليمنة املنظور الدواليت على 

حمدودية و نسبية النظرة التقليدية يف حتليل املفهوم ؛ كمسلمة مركزية لدارسي هذا احلقل، وهو ما  يعرب عن 

 اقرتاهبا من مفهوم األمن.

عام  Joseph Nyeوجوزيف ناي  Robert Keohaneفجاء كل من "روبرت كيوهان" 

ليعرب عن   Power and Interdependance"القوة واالعتماد المتبادل" يف كتاهبما  1977

ولية، إذ اقرتحا مفاهيم السياسة العرب قومية كيفية تراجع دور الدولة، كفاعل وحدوي على الساحة الد

Transnational politics  واالعتماد املتبادلInterdependance هذا التحول؛  لصلتأ

ينطبق على الظواهر الدولية من خالل العديد  "االعتماد المتبادل المعقد"فحسب النموذج الذي طرحاه 

 تتعلق بتحول مفهوم األمن، وهي:من االفرتاضات إذ ميكن الرتكيز على بعضها اليت 

يفتح إشكالية على مستوى  National Interestالمصلحة الوطنية أو حتديد  تعريف -

 الدولة نفسها.

 القوة العسكرية ال ميكن أن تبىن أو تكون وسيلة فعالة للنوع اجلديد من الصراعات. -

 .(1)ن الظواهر االقتصاديةاحلوادث الدولية ميكن هلا أن توضح وتربز من هذا النموذج انطالقا م -

يف نفس السياق حسب ما جاء يف كتابة:  Robert Gilpinويضيف "روبرت جيلبني" 

عام  War and changing World polities"الحرب والتغيرات في السياسة الدولية" 

ممكنة، إذ أن النظام الدويل يتضح من خالل جمموعة من الدول اليت حتاول زيادة قوهتا بأقل تكلفة  0990

 . (2)يدخل العامل االقتصادي يف حتليله للعالقات بني الدول

                                                 
1 -  Pierre de Senarelens, Yohan Ariffin, La politique internationale : théories et  enjeux 

contemporains, paris : Armand colin, 2006,p 109. 
2 -Ibid, p 106. 
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إىل أن األساس االقتصادي  Richard Rosecranceكما توصل "ريتشارد روزكرانس" 

للعالقات الدولية ذو أمهية بالغة، ألنه ميكنه بنفس القدر أن يحشِعل نريان الصراع بني الدول القومية، أو 

 ه عامل بإمكانه اإلخالل باألمن كما من شأنه توفري مناخ أمين مستقر.. مبعىن أن(1)خيمدها

لكن رغم أمهية العامل االقتصادي يف توفري األمن، إال أنه حسب اللرباليني ال تفقد القوة 

العسكرية أمهيتها، فاملنهج اللربايل ليس مقيدا إىل درجة املنهج الواقعي، فهو ذو نظرة أوسع من املنظور 

؛ من خالل إضافته أبعاد أخرى ملفهوم األمن كالبعد السياسي الذي يتضمن طرحات السالم (2)العسكري

لإلقرتاب من مفهوم األمن؛ فجاءت كتابات كل من "مايكل  Democratic peaceالدميقراطي 

لتعرب عن فكرة أساسية مؤداها أن  Bruce Russet"وبروس راست"  Michael Doyleدويل" 

 يؤدي إىل اجتاه سلوك الدول حنو السالم الذي تشكل الدميوقراطية أساسا له:توفر الشروط اآلتية 

 التمثيل الدميقراطي. -

 االلتزام حبقوق اإلنسان. -

 الرتابط العابر للحدود الوطنية. -

يعيد منطق القوة الواقعي  كما يركز هذا االجتاه على أن عدم توفر هذه الشروط من شأنه أن 

أخذ األمن مكانة هامة يف احملافل الدولية ونال قدرا معتربا من انشغاالت  وعليه؛ (3)كآلية لتحقيق األمن

الباحثني يف حقل الدراسات األمنية، كونه ارتبط بالتطور االقتصادي والسياسي والصناعي...، فربزت فكرة 

 أنه مهما سعت الدولة لتوفير عناصر الدفاعهامة من خالل هذا الطرح لتعزيز األفكار السابقة، وهي 

)حسب الواقعية( فإنه ال يمكن الوصول إلى منتهى األمن كهدف نهائي، حيث يجب أخذ 
                                                 

، ترمجـة: عـديل برسـوم، القـاهرة: مركـز األهـرام للرتمجـة والنشـر، توسـع بـال غـزو: دور الدولـة االفتراضـية فـي االمتـداد إلـى الخـارجريتشـارد روزكـرانس،  - 1
 .81، ص 5448

 .49جون بيليس سيتف مسيث، مرجع سابق، ص  - 2
 .059 -051نفس املرجع، ص  - 3
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االعتبارات االقتصادية، السياسية، لوضع اقتراب أكثر مرونة يتكيف مع معطيات البيئة األمنية 

 المتطورة.

رتاب وهو ما القى جناحا خالل الثمانينات حيث ميكن إجياز أهم املرتكزات اليت تأسس عليها االق

 اللربايل من مفهوم األمن يف النقاط اآلتية:

 التأكيد على تعدد الفواعل الدولية. -

 أمهية العوامل السياسية الداخلية يف تعريف وتفسري سلوك الدول )السلوك األمين( -

 دور املؤسسات الدولية يف تدعيم قواعد سلوك الدول ونظام العوامل األخرى. -

 خاصة فيما يتعلق مبضامني االقتصاد السياسي الدويل.توسيع أجندة الدراسات الدولية  -

يف البيئة الفوضوية  البقاءمن خالل الرتكيز على إصدار أوضح وحمدد ملناطق أكثر من الرتكيز على 

 .(1)الدولية

إذن فإن ضرورة التذكري باملقاربات التقليدية السابقة لإلقرتاب من صياغة مالئمة ملفهوم األمن 

نظريات متنافسة تساعد على معرفة مواطن اخللل والقصور ومكامن القوة لتفسري تضع الدارس أمام 

تعقيدات البيئة األمنية العاملية للفرتة اليت سبقت ومهدت لربوز انتقادات ونقاشات كبرية بعد احلرب الباردة، 

إعطاء وتقدمي واليت سيتم توضيحها من خالل املطلب املوايل الذي حياول إبراز دور الطرحات احلديثة يف 

 مفهوم أمن قومي جديد مالئم ومتكيف مع  التطورات احلاصلة أعقاب احلرب الباردة.

 

 

 

                                                 
1 - Johan Erikksson, Gaimpiero Gaieamello, The International Relations : (IR) Relevent    

theory ?, International political Science Review, Vol : 27, N=° 3, 2006, p p 229-230.         
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 المطلب الثاني: دور الطرحات الحديثة في تكوين مفهوم أمن قومي جديد.

تسهم يف إعادة صياغة النظريات، كما تشكل أساس رفض تلك مبا أن الوقائع هي اليت 

، فإن أمهية إبرازها تبقى أساسية كمنطلقات زمكانية تساعد على تفسري (1)معهاالنظريات اليت ال تتالءم 

 تغري حمور االهتمام يف نظرية العالقات الدولية عموما، وحقل الدراسات األمنية خصوصا.

فعليه شكلت الفرتة اليت حلقت احلرب الباردة وما خلفته من انعكاسات على البيئة األمنية العاملية 

الهتا، نقطة حتول هامة يف اهتمامات باحثي الدراسات األمنية، وجهودهم النظرية لالقرتاب مبختلف مشتم

من مفهوم األمن القومي؛ إذ توسعت دائرة النقاش لتقدم أطر حديثة تسعى لتغطية الثغرات ومواضع النقص 

عض احملاوالت إلضافة اليت ميزت املقاربات التقليدية ملفهوم األمن القومي يف تركيزها اجلانب العسكري. وب

 عوامل سياسية واقتصادية... بقي البعد العسكري أساسا فيها.

حيث شهدت هذه الفرتة حركية غري مسبوقة على خمتلف األصعدة )االقتصادية، التكنولوجية...( 

صعبت من مهمة وضع تصور نظري هلذا املفهوم املركزي للدراسات األمنية؛ وهو ما شكل أساس منطقيا 

صياغة باحثي احلقل لتصوراهتم النظرية لألمن، إذ جتسد ذلك عرب العديد من اإلسهامات لذا سيتم إلعادة 

تحديد مجال نظري يمكن في ضوئه الرتكيز على كل من املقاربة النقدية لألمن واملقاربة البنائية؛ ألجل 

احتوته التحليالت ، ميكن من جتاوز القصور الذي تقديم تصور منظم ومنطقي حول مفهوم األمن القومي

التقليدية لألمن، وتتيح للباحث إمكانية الكشف عن تصورات تبدو أكثر قدرة على االستجابة ملعدالت 

التغيري يف البيئة األمنية وما تفرزه من هتديدات بنيوية نسقية، فما هي أهم مرتكزات هاتني املقاربتني؟ وما 

وز اإلشكاالت املركبة للمفهوم؟ كما يتعني على الدارس طبيعة املفاهيم األمنية اليت حاولت تكريسها لتجا

                                                 
 .15، ص 8911، اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، دراسة في طرائق البحث وأساليبه علم االجتماع والمنهج العلمي:حممد علي حممد،  - 1



- 67 - 

 

ملوضوع األمن القومي العريب طرح سؤال هام وهو: ما عالقة اإلفرازات املفاهيمية احلديثة للمقاربات النظرية 

 األمنية، حبركيات البيئة األمنية العربية؟ وهو ما سيتم مناقشته من خالل العناصر اآلتية:

 Critical Approcheمن:المقاربة النقدية لأل -

مع حلول أوائل التسعينات، والتغريات اهلائلة اليت حدثت يف جمال األمن األورويب، وهو ما يعين 

اإلحتفاظ بنفس وجهة النظر،لذا قام من خالل كتاباته بتطوير  B.Buzanأنه من الصعب على "بوزان" 

ألمنية يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة كأجنح وسيلة للتفاهم حول األعمال ا  "األمن المجتمعي"مفهوم 

وقد كان هذا التحول يف غاية األمهية، فبعدما كان يركز على أمن الدولة وسيادة القيم األساسية واألمن 

واملتمثلة يف قدرة اجملتمع احلفاظ على اللغة والثقافة  Identityاجملتمعي ركز بدال من ذلك على اهلوية 

 .والعادات ...واهلوية الوطنية والدينية  

أمهية بالنسبة للمناقشات اليت ال ميكن وضعها ضمن  الهجرةكذلك أصبح لقضايا جديدة مثل 

 . كمستوى أساسي لتحليل األمن.(1)نقاشات أمن الدولة

وعليه يالحظ أن الكثري من املقاربات النقدية سعت لتحريك حتليالت األمن وجعلها أكثر 

تستمر في حفظ األمن، في الوقت الذي أصبح فيه األمن  كيف للدولة أنوضوحا، فتساءلت حول 

فمثال حتظى الصفقات الكربى لالستثمار  (2)يحمل مضامين اقتصادية وبيئية أكثر منها عسكرية

والتجارة اخلارجية لفرتة ما بعد احلرب الباردة بنفس مستوى االهتمام الذي كانت تعطيه السلطة التنفيذية 

 .(3)ائل العسكرية والسياسيةقبل عقدين من الزمان للمس

                                                 
1 -   Steve Smith, ,Op.cit,  p 02. 
2 -   J.Ann Tinckner,” Re- Visioning Security”, in : International theory Today, Writen by : Ken 

Booth and Steve Smith, 2 nd  printing, Great Britain , the Pennsylvania state university press, 
1997, p 187. 

 .42ريتشارد روزكرانس، مرجع سابق، ص  - 3



- 68 - 

 

فأصبحت العديد من األحباث حول السلم والصراع تعرف األمن من زوايا ومستويات عديدة، 

سنة  Daniel Thomasو"دانيال توماس"  Michael klareففي مقدمة كتاب "ميشال كالر" 

ادين الصحة، ليس مفهوم ستاتيكي، بل هو محاولة تمديد المفهوم إلى ميعرفا األمن بأنه " 0990

 ".الحماية االجتماعية للعائلة، واألفراد إضافة إلى تقليص المعاناة

أن "األمن يعود إىل النظام الدويل، ويرى أن  Richard Falkكما يضيف "ريتشارد فالك" 

الدولة وحدها ال تستطيع محاية حدودها "حيث عقد من افرتاضات الواقعية اخلاصة "بالعون الذايت" 

Self- Help  (1)بإطار جديد لتحليل األمن يكون أكثر وضوحايطالب و. 

. وهذه التهديد للنظام العالمييكون  قومي إلى منظور عالميفعندما يتحرك هذا املفهوم من 

مثل املشاركني يف النظام الدويل، يؤكد "كني بوث" الفرد، النظرة اإلنسانية لألمن جيب أن يكون أساسها 

Ken Booth المرجع األساسي لألمن وليس الدول.كون أن الفرد جيب أن ي 

مما  إن هناك العديد من منتقدي الواقعية يتفقون مع "بوث" بأن ضمان أمن الفرد هو األساس،

الحدود، وبالتايل إعادة النظر يف الكثري من املواضيع مثل: إعادة التفكير في الفهم التقليدي لألمن يعين 

 تشكل األساس التقليدي ملفهوم األمن. اليت كانت الهويات...

إذ عندما يعرف هذا األخري على أنه محاية ضد األخطار العسكرية اخلارجية، يصبح معىن التهديد 

إذا كان أساس متعلق بسيادة الدولة، وبالتايل البيئة اخلارجية. هلذا يرى العديد من منتقدي الواقعية أنه 

 الدولة مضمونة.األمن هو الفرد، يجب أن تكون سيادة 

أمن حنو الشمال، مما يرفع من  كالهجرةلكن عوملة العواصم، أدت إىل بروز العديد من الظواهر 

هي  القوى العاملةوآخرون أن  Yet Falk؛ ويضيف "يات فالك" األغنياء ويزيد من ال أمن الفقراء

                                                 
1 -  J.Ann Tinchner, Op- cit, p 188. 
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سي فيها هو الدولة والعامل. اليت حتول احلدود بني القوي والضعيف والغين والفقري، يكون الفاعل األسا

أمن الذي يتجاوز احلدود ليشمل  الحراك االجتماعيأصبح من خالل  عادة تشكل األمنويرون بأن إ

 .(1)ويتجاوز املفهوم السياسي العسكرياإلنسان واالقتصاد والبيئة 

منية  فاستخالصا ملا سبق ميكن رصد مجلة من املالحظات اهلامة اليت استندت إليها الدراسات األ

 النقدية يف تصورها لألمن:

االنتقال من االعتماد على الدولة ذات السيادة إىل اإلنسان أو الفرد، كانت يف سياق إحياء  -

يأخذ األفراد  ألمن سياسي عام Cosmopolitanكوسموبوليتاني لنظام  Kantأفكار "كانط" 

 أكثر من الدول كمواضيع لألمن.

األمن ال ميكن فهمه ضمن املعىن االسرتاتيجي التقليدي، ولكن جيب أن يعمم عرب العالقات   -

"األمن الحقيقي يمكن فقط إىل أن  Boothاإلنسانية و االجتماعية وكل االتصاالت. فتوصل "بوث" 

 أن ينجز من طرف الشعب والجماعات، دون حرمان اآلخرين منه".

 المفهوم المراجع لألمن هو ما يلي:ه يف الشيء األساسي الذي جيب مراعات  -

"الفرد الواحد يمكن أن يكون آمنا، إذا كان اآلخرون فقط مؤمنون، فاألمن يقوم على 

 .(2)االعتماد المتبادل

فهم إذن يتبني من خالل التصورات املختلفة "لألمن النقدي" أن هذه املقاربة حاولت تقدمي  

التقليدية ملفهوم األمن؛ ورغم تباين وجهات النظر ضمن هذا االجتاه  حيل مكان التصورات وإدراك جديد 

 كونه ال يعرب عن نظرية واحدة بل جمموعة نظريات تلتقي يف العديد من النقاط ميكن إجيازها فيما يلي:

                                                 
1 -  Ibid pp 188- 190. 
2 -    Richard Devetak, Critical Theory, in : Theories of international Relations, written  by: Scott 

Burchill and Andrew Linklater, London : Macmillon, 1996, p.p 167- 168.  
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 وليست مادية صرفة. بنى اجتماعيةالبىن األساسية للسياسة العاملية هي  -

 ات الدولية ميكن أن تقود إىل مزيد من األمن الدويل.ري طريقة التفكري يف شأن العالقيتغ -

اجلماعة األمنية هي بنية اجتماعية خمتلفة نوعا ما، فهي حسب "الكسندر ووندت"  -

Alexander Wondt  بنية اجتماعية تتألف من مفامهات ذاتية بني األفراد..."وحتل املنازعات دون"

 اللجوء إىل احلرب.

 

التعاون بدال من اعية يف تطوير التفاعالت اليت ميكن أن تؤدي إىل الدور احلاسم للبنية االجتم -

 .(1)الصراع

أبعادا  ليشملتوسيع دائرة فهم األمن وعليه ميكن القول أن املقاربة النقدية استطاعت حلد معني 

اهلها تبدو أكثر إحلاحا لتحليل الواقع األمين املركب لعامل ما بعد احلرب الباردة، فهي أبعاد جت اجتماعية

 التصور التقليدي.

كمفهوم مضامين جديدة لألمن على أهنا أساس تقدمي  الحركات االجتماعيةكذلك قدمت 

 مراجع.

هذا على املستوى اإلبستمولوجي للنظرية النقدية؛ لكن يف الواقع وألجل عدم إبعاد مفهوم األمن 

لفهم العلمي حلقل الدراسات األمنية، القومي العريب عن هذه التحليالت األكادميية، أو إخراجه عن دائرة ا

كان له األثر   كمتغير زمانيخاصة يف الفرتة اليت أعقبت احلرب الباردة وما حلقها من حمطات تارخيية هامة 

 طبيعة مسار المفهوم وتغير اتجاهاته.الكبري على 

                                                 
 .012-011جون بيليس، ستيف مسيث، مرجع سابق، ص ص  - 1
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جديد ما عالقة الحركات االجتماعية كمضمون  من هنا يتعني على الباحث طرح السؤال اآليت:

لألمن )حسب المقاربة النقدية(، بالحراك االجتماعي الواسع الذي عرفه المشهد األمني العربي في 

 اآلونة األخيرة؟ 

 متغير ينطوي على أهمية تحليلية كبيرة للموضوع في بعده االجتماعي،إذ جيب التنويه بأنه 

 راسة(.)وهو ما سيتم التفصيل فيه ومناقشته يف ثنايا الفصل الثاين من الد

هذا ومل يتوقف النشاط التنظريي عند ما قدمته املقاربة النقدية ملفهوم األمن فهي ال تعدو أن 

تكون حماولة لإلقرتاب من فهمه لوضعه ضمن سياق مفاهيمي أكثر مالءمة؛ و رغم هذا فإهنا ال ختلوا من 

ورات يف قالب جوانب القصور،كوهنا اكتفت بنقد الطرحات التقليدية لألمن فأعادت صياغة هذه التص

جديد، مما جعل التطورات املتسارعة يف البيئة األمنية العاملية عموما )والبيئة األمنية اإلقليمية العربية حتديدا(، 

)ثقافية، معرفية، تضع هذه املقاربة على حمك التفاعالت و احلركيات األمنية اجلديدة املتعددة املصادر 

اليت مل تتمكن املقاربة النقدية من تغطية كل جتلياهتا، لذا ال ميكن اليت أفرزهتا العوملة و  تكنولوجية...(

ضبط املفهوم على حنو واضح و دقيق دون التطرق ألطر مفاهيمية نظرية جديدة تبدو أكثر نضجا وتعبريا 

ن عن التغريات احلاصلة )عربيا وعامليا( وذلك لتقدمي تصور أكثر إستجابة هلذه التغريات العميقة ملفهوم األم

القومي يف العالقات الدولية، وهو ما جاءت لتعرب عنه املقاربة البنائية لألمن اليت سيتم مناقشة أفكارها 

 ضمن العنصر املوايل:

 Constructivist Approcheالمقاربة البنائية :

الحرجة للدراسات األساس يف هذه املقاربة أنه بعد احلرب الباردة ظهرت مرحلة وصفت  بـ "

إذ برز التأكيد على ضرورة االنتقال من الرتكيز على البعد العسكري لسلوك الدولة األمين  إىل ، األمنية"

لدراسة ؛ حيث اهتمت هذه املقاربة بتشجيع الكثري من التوجهات والهويةالرتكيز على األفراد واجملتمع 
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عني الدراسات ماذا ت كما ركز اجتاه ثان ضمنها على اإلجابة عن سؤال مركزي هو  "وتطبيق األمن"

 األمنية؟.

ضمن هذا السياق ميكن إمجال أبرز رواد هذه املقاربة البنائية من خالل الكتاب الذي قدمه كل 

 Alexander Wendtو"ألكسندر واندت"  Ronald L.Jeppersanمن "رونالد جيربسون" 

 Norms, Identity and culture »بعنوان  Peter J.Katzenteinو"بيرت كاتزنشتاين" 

in National Security » ففي مقدمة الكتاب تبىن أصحابه افرتاضا أساسيا يتضمن فكرة مركزية ،

وبصفة أكثر توسعا يرى أصحاب الكتاب أن للعوامل  "الهويات تشمل وتشكل المصالح"،مفادها أن: 

 . (1)أمن الدوليف جمملها تأثري مباشر أوغري مباشر على مصلحة  الثقافية

أسهمت الدراسات البنائية في تنظيم مفهوم األمن بصفة ن جهة أخرى م  هذا من جهة، و

، حيث اعتمدت يف ذلك على مجلة من األطر املفاهيمية (2)أكثر عمقا في التحليالت السياسية األمنية

 اليت ميكن إجيازها فيما يلي:

كنهج جيب أن يتطور، إذ أن اجلهة اليت ميكنها حتقيق األمن تتمثل يف اجملتمع   األمن المجتمعي -

 .Constructed –األمن يمكن أن يبنى وليس القوة، حيث 

خر مصلحة آاليت يتعني على الدول العمل على حتقيقها للوصول إىل األمن، مبعىن  ثقافة األمن -

 الثقافية.  األمن القومي حتددها الفواعل املسؤولة على العناصر

 .(3)إلعادة إنتاج الوضع الدويل وسياسة األمن المعرفة أمهية -

                                                 
1 -  Alex Macleod, Isabelle Masson et David Morin, Op. cit, pp 15-16.                                             
2 - Johan Erikksson, Gaimpiero Gaicamello, Op cit, p 233 .                                                              
3 -  Steve Smith, Op cit, p 03. 
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املفهومايت للبنائية بيئته املناسبة يف عامل ما بعد احلرب الباردة؛ فمثال: –وعليه وجد اإلطار النظري 

ينته، حيث . وهو تطور قامت البنائية مبعالمفهوم الثقافةشهد العقد األخري من القرن العشرين إقباال بارزا 

لتفسري واستيعاب األسباب اليت  متغيرات ثقافية P.J.Katzensteinاستخدم "بيرت كاتزينشتاين" 

أدت بكل من أملانيا واليابان إىل عدم اعتمادمها على سياسة عسكرية لتحقيق األمن رغم أهنما ميتلكان 

نه املعاصر إضافة إىل تكنولوجيا عالية للقيام بذلك. حيث أرجع ذلك إىل الصراع احلضاري مبضمو 

 )سابقا(. ( 1)الصراعات اإلثنية والعرقية اليت تصاعدت أعقاب زوال االحتاد السوفيايت

بالنسبة ألملانيا واليابان  لتفسير تراجع العامل العسكريإذن فاملتغريات الثقافية املستخدمة 

ني بالقوة، واألمن يساعد على مل تكن يف احلقيقة كافية، فالدولة والفواعل األخرى مرتبط لتحقيق األمن

 فهم سلوكهم، وليست فقط اعتمادا على اهلوية والثقافة.

لكن رغم هذا تبقى الدولة في التصور البنائي الفاعل األساسي للتحليل واألمن العسكري 

 .(2) )صمام أمان(هو الضامن 

كنظرية جاءت لتعيد صياغة تصورات الواقعية، لكنها حاولت –غري أن هذا ال يعين أن البنائية 

 من خالل: دائرة الفهم الضيق إلى مفهوم أوسع حتريك وإخراج مفهوم األمن من 

 رفض التصور املادي لبنية املنظومة الدولية. -

 رفض احلتمية التارخيية. -

 اث التغيري والتطور.تفعيل وإبراز الوكالة البشرية يف إحد -

                                                 
، أطروحة النظرية الكبرى في العالقات الدوليةانعكسات تحوالت النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة على االتجاهات عبد الناصر جنديل،  - 1

  .001، ص 5442-5440مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم السياسية، جامعة اجلزائر، 
2 -Steve Smith, OP cit, P 03  
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المضمون الستاتيكي حسب هذه املنطلقات انتقل مفهوم األمن يف الطرح البنائي من 

كمنطق سائد داخل املنظومة الدولية   )العسكري( ليأخذ دالالت أوسع خاصة فيما يتعلق بثقافة األمن

 واإلقليمية لفرتة ما بعد احلرب البادرة.

ماما واسعا من طرف املشتغلني حبقل الدراسات األمنية، اهت المتغير الثقافي لألمنحيث شهد 

 Human Consciousnessينبع من صميم الوعي اإلنساين  وتصور مرنيف سعيهم لتقدمي مفهوم 

، Identity، اهلوية Actorالفاعل ، Structure)البنية وإدراكه، مستخدمني يف ذلك مفاهيم: 

 تدخل يف عمق أفكار رواد املقاربة البنائية كإطار اليت Norms) (1)، املعايري  Intrestsاملصاحل 

 مفاهيمي.

وهبدف عدم إخراج مفهوم األمن القومي العريب عن دائرة هذه التحليالت املتخصصة اليت تأخذ 

 املتغري الثقايف كمتغري أساسي لتشكيل مفهوم األمن يربز تساؤل هام: 

القومي العربي؟ أم أنها تخضع هل تعتبر الثقافة من الثوابت المحددة لمفهوم األمن 

 للتغيرات الجزئية والكلية لبنية النظام الدولي واإلقليمي؟

إذ سيتم شرح املتغري الثقايف كعامل ذو صلة وثيقة مبسألة األمن القطري واإلقليمي؛ وإن كان 

)املعقدة(  خيضع للعديد من التأويالت والتحليالت، فإنه يبقى متغريا هاما لفهم وحتليل الطبيعة املركبة

 ملفهوم األمن القومي العريب. كل هذا سيتم التطرق إليه يف الفصل املوايل.

لكن قبل هذا البد من التذكري بأن جممل اجلهود التنظريية لألمن اليت مت التطرق إليها، عانت من 

مشكلة غياب فهم مشترك حول ماهية األمن، وكيف يمكن تعريفه، وما هي أنسب األسئلة البحثية 

 ه...ل

                                                 
  .001عبد الناصر جنديل، مرجع سابق، ص  - 1
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من هنا يسعى الباحث إىل حماولة إجياز إسهامات هذه املقاربات من حيث املفاهيم األمنية اليت 

 سياق مفاهيميأفرزهتا حركة التجديد النظري لفرتة ما بعد احلرب الباردة، هبدف وضع املوضوع ضمن 

بمفاهيم يتناسب وحركيات العوملة مع ما تبعها من تطورات وهتديدات شكلت أساس واقعيا ميد الباحث 

ذات أمهية حتليلية نظرية تواكب التطورات احلاصلة يف احمليط الدويل واإلقليمي، وتساعد أمنية متجددة 

ع ضمن عناصر املطلب اليت تشغل خمتصي احلقل. وهو ما يق تحديد أبرز المسائل البحثية لألمن على 

 األيت.     

 المطلب الثالث: اإلفرازات المفاهيمية األمنية لحركة التجديد النظري.

لقد أسفرت النقاشات النظرية حلركة التجديد النظري للدراسات األمنية عن بروز العديد من 

 جددة.، اليت تشكل تعبريا جمردا عن التهديدات املتطورة واملتالفرعيةاملفاهيم األمنية 

لكن جيب التنويه إىل مالحظة عملية )منهجية( هامة، مفادها أن الدراسة ستقتصر يف هذا 

، إبراز طبيعة العالقة بين هذه المفاهيم األمنية الفرعية الجيدة والمفاهيم التقليدية لألمناملطلب على 

، ا بعد الحرب الباردةتفسير تعقيدات المشهد األمني العربي لفترة ممن منطلق أمهية هذه العالقة يف 

 النسقية والبنيوية املتشابكة. األمنيةوتفاعالته 

معالجة موضوع األمن القومي  طبيعةإبراز تأثير هذه التحوالت على أضف إىل ذلك حماولة 

مفردات بحثية علمية كل هذا هبدف وضع  مستوياته، جماالته، مكوناته )أو عناصره(. العربي من حيث:

 من بناء رؤية متماسكة ومتجانسة حول املوضوع.متكن الدارس محددة 

توضيح عالقة األمون الفرعية احلديثة باألمن التقليدي وهو ما يوضحه الشكل  :أوالإذن يتعني 

 األيت:
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 منطقة التقاطع المفاهيمي لألمن التقليدي واألمن الحديث. 13الشكل رقم: 

 

 

 

 

 

  

 

 

الواحد والعشرين: اإلعداد للقرن من اقرتاح الباحثة استنادا إىل كتاب: بول كندي،  المصدر:

، 0999، اجلزء األول، ترمجة: نظري جاهل، سرت: الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع، التحوالت اإلقليمية

 .113ص 

أكسب -لفرتة ما بعد احلرب الباردة -التقليدية  المضامينفتعايش املضامني اجلديدة لألمن مع 

 طة إذ ميكن إمجاهلا يف النقاط اآلتية:مفهوم األمن القومي مجلة من اخلصائص البنيوية املرتاب

 اخلاصية الرتكيبية. -

 اخلاصية الديناميكية. -

 خاصية التجدد )التطور(. -

وهو ما أدى إىل غياب تصور موحد ملفهوم األمن القومي، وجعله مفهوما حيمل طابعا 

يف حركة  -على املستوى النظري و العملي ؛كما أسهم تعايش املضامني اجلديدة والقدمية لألمنإشكاليا

من خالل التصورات النظرية ، مسة أساسية تعرب  -تطوره كمفهوم  مركزي ضمن حقل الدراسات األمنية

 المفاهيم التقليدية لألمن

 
 األمن العسكري 

 

 المفاهيم الفرعية الحديثة                  

  لألمن               
 االقتصادي األمن 
 األمن اجملتمعي 

 األمن البيئي 
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عن فهم أعمق للمفهوم  ضمن دالالت أكثر إتساعا كمطلب موضوعي ملح فرض نفسه على بساط 

 حث النظري.الب

األمن وهذا نتيجة لكونه على املستـوى العملي أخذ أشكـاال تعبرييـة متعددة اجلوانب جعلت من   

.  )أنظر (1) حيث أصبح يعتمد على مثلث يضم الزوايا التقنية والعسكرية والسياسية معاعملية معقدة، 

 (  13الشكل رقم 

 الباردة: مثلث مفهوم األمن بعد الحرب 14الشكل رقم 
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 .991(، ص 0993، ترمجة: حممود فالحة، )دمشق: دار الثقافة واإلرشاد القومي، العصر النووي

مما صعب على منظري احلقل مهمة تقدمي مفهوم علمي دقيق و شامل، من هنا يتعني اإلقرار بأن 

املعىن الذي يقدمه املفهوم العلمي قد يتغري نتيجة تطور العلوم وارتقاء طرقها املنهجية اليت تتوىل مجع 

تؤدي مفاهيم فرعية وتصنيف وصياغة املعلومات واحلقائق املوضوعية، فكلما يرتقي العلم ويتطور تظهر 

  .(2)المفاهيم العامةبعض ما كانت تؤديه 

                                                 
، ترمجـة: حممـود فالحـة، دمشـق: دار الثقافـة واإلرشــاد السـالح فـي العصـر النـووي التسـلح ونــزع، (SIPRI)معهـد سـتوكهومل الـدويل ألحبـاث السـالم - 1

 .225، ص 8911القومي، 
 .01، ص 8915، بريوت: دار الطليعة للطباعة والنشر، األسس العلمية لمناهج البحث االجتماعيحممد احلسني حسان، - 2
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أدق للمفاهيم األصلية تأسيسا على ما سبق تربز حاجة منهجية موضوعية لتحديد  :ثانيا

بالتخصصات والتطبيقات، و رافدا بحثيا هاما  لبلورة رؤية كونه مفهوما ثريا   والفرعية لألمن القومي،

لك من خالل العناصر التوضيحية اآلتية: )هبدف استخدامها كأدوات حتليلية إذ سيتم إجياز ذ إستراتيجية،

 مفاهيمية يف اجلزء التطبيقي من الدراسة(، حيث يوضح الشكل التايل مستويات حتليل األمن القومي. 

 

 : مستويات تحليل األمن القومي.13الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .11-11اقرتاح الباحثة استنادا إىل كتاب: ودودة بدران، مرجع سابق، ص  المصدر:

إذ تشكل هذه املستويات تدرجا تصاعديا بداية من الفرد كمستوى قاعدي ملفهوم األمن، كون 

اجة أساسية له، ليصل إىل أعلى قمة اهلرم املتمثلة يف املستوى الدويل، الذي أنه مطلب يبدأ من الفرد كح

كبريا منذ تسعينات القرن العشرين يف إطار احلركة الشاملة لعوملة األمن؛ فأصبح التعامل مع   َ  خـماَ  أخذ ز

 

المستوى 
 الدولي

 المستوى اإلقليمـــي

 

 المستوى الوطــــــــني

 الفــــــــــــــردي المستوى
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نظرا لتطور تأثري األحداث  المستويين األوسع اإلقليمي والدولي،فقط يف سياق  َ  األمن الوطين ممكنا

 .(1)وتوسع نطاق مفهوم األمن الوطنياإلقليمية والعاملية، 

العالقة  توضيح من منطلقالمجاالت التي يشملها األمن القومي هذا إضافة إىل ضرورة توضيح 

 إذ ميكن القول أهنا تنقسم إىل قسمني: ،اليت تربطها مبستويات األمن السالفة الذكر

إذ يتفق أغلب املفكرين والسياسيني على أن اجملال اخلارجي هو األساس يف  :المجال الخارجي

 األمن القومي. )إذ سيتم التفصيل يف هذا اجملال من خالل الفصل املوايل، بصفته جماال للتهديدات النسقية(

يتأثر بالتهديدات املوجهة إليه من اجملال اخلارجي، وكذا التهديدات اليت قد  المجال الداخلي:

تنبع من داخل الدولة نفسها، مثل اخلالفات الداخلية يف الدولة، واليت قد هتدد بقاءها، مثلما حدث يف 

ل أمهية روندا، وكذا مشكلة األقليات داخل الدولة...، ودون شك فإن البعد الداخلي يف األمن القومي ميث

 قصوى ألنه يؤثر على كيان الدولة  من الداخل.

اليت  المجال العام لألمن القومي والتهديداتهذين اجملالني لألمن القومي، يشكل  فتفاعلإذن 

 تؤثر يف طبيعته ومساره املستقبلي؛ ) وهو ما يشكل أحد حماور اإلنشغال البحثي للفصل الثاين(.

جلغرافية، السياسية، االقتصادية، االجتماعية، العسكرية دون إغفال مكونات األمن القومي ا

واملعنوية، اليت يسميها العلماء "مقومات" إذ من الناحية الفعلية ال ميكن فصلها عن بعضها البعض فهي 

 ؛ وترتجم ترابط قطاعات األمن املختلفة اليت حتاول املفاهيم النظرية تقدمي مفهوما شامل هلا.(2)متداخلة 

 
 
 

  
                                                 

، العـدد الرابـع، السـنة األوىل، املركـز الـدويل للدراسـات املسـتقبلية سلسـلة مفـاهيممصـطفى علـوي، "األمـن اإلقليمـي بـني األمـن الـوطين واألمـن العـاملي"، - 1
 .40، ص 5442واإلسرتاتيجية، أفريل 

 .49-41ودودة بدران، مرجع سابق، ص  - 2
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المبحث الثالث: دور المقاربة اإلقليمية في بناء مفهوم أمني عربي: بين المتطلبات 
 التحليلية والمعوقات العملية.

كإحدى التكتالت اإلقليمية برزت  دةيف احلقيقة البد من التذكري بأنه بعد هناية احلرب البار 

 walt Rostow.(1)" "والت روستواخلصائص املهمة اليت ميزت هذه املرحلة حسب ما ذهب إليه 

فرغم احملاوالت التنظريية لألمن اليت حاولت توسيعه إىل مضامني غري تقليدية، إال أن استمرار 

احلراك العاملي األمين أسفر عن إحداث حتول نوعي للتهديدات، كان من شأهنا تغيري إدراكات مصادر 

كتهديدات جديدة أثبت مخدرات...البيئة، السالح النووي، األمراض، الالالأمن، مثل بروز مواضيع، 

أمام التدخل املتزايد تآكلت قدرتها أن الدولة مل يعد مبقدورها حل هذه املشاكل بصفة منفردة، حيث 

كأكثر   األطر اإلقليميةفربزت  (2) لقوى المال وجماعات حقوق اإلنسان، وجماعات البيئة العالمية...

أمنية، بيئية، اقتصادية... األطر فعالية يف حتقيق االستقرار واألمن، وكآلية تساهم يف التوصل إىل اتفاقيات 

 نظرا للطابع العاملي للتهديدات. (3)بصفة أسهل بني التكتالت

 ، تقف الدول العربية يفغربيةلكن أمام هذه التحوالت اليت ترتبط تفسرياهتا ودراستها بأطر فكرية 

إعادة حيث مل حتسم موقفها الفكري و العملي بعد من هذه التحوالت يف عصر  وضعية عدم يقين أمني؛

 التموقع اإلستراتيجي و تشكل مالمح بيئة عالمية جدبدة.

وقد اهتم بعض الباحثني بتحليل هذا الوضع يف إطار الدول النامية، حيث تناول "روبرتو قارسيا 

 The »وضعية هذه الدول يف كتابه:  Roberto Garcia Moritanموريتان" 

Developing World and The New World Order »  يف عامل ما بعد احلرب

                                                 
، سلسـلة أطروحـات الـدكتوراه، بـريوت: مركـز دراسـات الوحـدة لمنطقة العربية بعـد الحـرب البـاردةسياسات دول اإلتحاد األوروبي في اعلي احلاج،  - 1

 .24، ص 5442العربية، 
 .12-10، مرجع سابق، ص تحول المسلمات في نظريات العالقات الدوليةوليد عبد احلي،  - 2
 .28علي احلاج، مرجع سابق، ص.  - 3
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أنه ال يوجد ما يمنع هذه الدول من أن تأخذ وضعيتها بين القوى الجديدة في الباردة، حيث رأى 

رب الباردة فالوقت مناسب بعد احل توفر آليات الحراك الجماعيوقد وضح أنه يف إطار  النظام العالمي؛

 . األمن في األقاليمإلقامة ميكانيزمات متعددة األطراف لتحقيق 

حيث يسمح هذا الوضع بتجاوز اإلنقسامات اليت سادت بني الشرق والغرب سابقا،لتأخذ 

 أشكاال تعبريية جديدة عن الواقع الدويل لعامل ما بعد احلرب الباردة تبدو أكثر مرونة واملتمحورة حول

 قضايا الشمال واجلنوب. 

فاعتمادا على هذا الطرح الذي وفر فرصة للعديد من القوى الناشئة لتأخذ مكانتها منفردة أو 

ضمن تكتالت إقليمية ،مل تستثمر الدول العربية يف هذا الوضع رغم تصاعد أمهية التكتالت اإلقليمية  

يف ظل سلبيات ما بعد قبل المنطقة األمني رسم مستاالقتصادية، واألمنية...اليت ميكنها أن تساهم يف 

 .(1) أهنا تقلل من جماالت حترك الدول النامية B.Buzunاحلرب الباردة اليت يرى"بوزان" 

)يف بعده األمين   نظام إقليمي عربيهذا ما يقود الباحث إىل ضرورة التنويه بأن احلديث عن 

، حبيث ال يشري إىل شيء مادي موجود، افتراضيامفهوما دراسيا ك دول املنطقة( يعترب كمجال لَتَحر

أسبقية مستوى التحليل الكلي وإمنا إىل وجود مستقر، القصد منه يف املنظور العلمي هو التأكيد على 

 .(2)لظواهر العالقات الدولية على مستوى التحليل الجزئي

البحث، بغض  مهما يفرض نفسه على بساط َ  وعليه تشكل قضية األمن القومي العريب انشغاال

 لية فإن حتليله يتطلب من الدارس التوفيق بني اعتبارين:كُالنظر عن درجة تطوره كظاهرة 

حيث يكون االنطالق من وحدة املشاكل اليت تعانيها اجملتمعات يف سياق تطورها  :العالمية -

 السياسي )مثل مشكلة األمن(.

                                                 
 .66-65نفس املرجع ، ص  - 1
 .84، ص. 8995، سلسلة كتب عامل املعرفة، فرباير مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليجحممد السيد سعيد،  -2
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 اليت تفرض أمام الباحث اختالف الثقافات ونظام القيم واخلربات التارخيية... :الخصوصية -

، ومتاسكه هذا ما ينشغل به (1)ودون هذين االعتبارين يفقد التحليل السياسي قدرته على التفسري

 جزئيا هذا املبحث حيث مت تقسيمه إىل مطلبني أساسيني:

 مقاربة إقليمية.المطلب األول: مفهوم األمن القومي العربي ضمن  

 المطلب الثاني: المحددات الفكرية لمفهوم األمن القومي العربي ضمن تصور إقليمي. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
. 5445بـريوت: مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، الطبعـة الثانيـة،  ،النظم السياسية العربية: قضايا االستمرار والتغييرعلى الدين هالل، نيفني مسعد،  -1

 . 41-41ص 
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 المطلب األول: مفهوم األمن القومي العربي ضمن مقاربة إقليمية
يستوجب تناول مفهوم األمن القومي العريب خاصة بعد هناية احلرب الباردة، أخذ مجلة من 

دالالت العاملية  حتتوي علىاليت الجيوسياسية، اإلقتصادية التنموية، والمؤسساتية...االعتبارات 

، إذ تشكل مداخل أساسية لإلحاطة باملوضوع وتفاعالته، ضمن عالقات دولية تتسم واخلصوصية

 ضطراب والتهديدات الالمتناهية، مما يزيد من تعميق حالة  عدم اليقني...باال

إذن يتعني على الباحث اإلجابة عن سؤال: أمن من؟ كبداية منطقية ملناقشة وحتليل قضايا أخرى 

 تبدو أكثر إحلاحا يف الفرتة الراهنة ... )إلجراء الدراسة( وهو ما سيتم توضيحه من خالل العناصر اآلتية:

 ريف األمن القومي العربي من منظور جيوسياسي:تع -

ميكن تعريف األمن القومي العريب انطالقا من الطرح الذي قدمه "ألكسندر دوفاي" 

Alexendre Duvay  "يف كتابة "اجليوسياسةLa Géopolitique حيث يشري إىل أن ،

يف احلسابات اجليوبوليتكية يف منطقة "الشرق األوسط" اليت كانت  ا دائماً دً عْ بـح شكل  المجال الجغرافي

مع والدة الدولة يف الشرق األوسط قبل ثالثة آالف سنة "منذ ظهور الدولة باملعىن احلديث للكلمة يقول: 

رهانا وميدانا دائما، ذلك أن هذا اجملال قد أصبح ً من العصر امليالدي، اكتسب اجملال بعدا جيوسياسيا

ولكن أيضا السيطرة على  (1)الطرق االستراتيجية والثروات الحيوية".القوة عرب السيطرة على  لنشر

مث إن مثل هذا التداخل جيعل من اجملال اجلغرايف خاصة يف زمن العوملة  األراضي أو على "األمكنة الرمزية"

 2. أرضا للمناورات المحلية واإلقليمية والدوليةوثورة االتصاالت 

                                                 
، مركز البصرة ،اجلزائر: دار اخللدونية للنشر 5441، العدد الرابع، جويلية دورية دراسات استراتيجيةألكسندر دوفاي، اجليوسياسة: قراءة يف كتاب ،  - 1

 .19-11، ص 5442والتوزيع، 
 نفس املرجع. -  2
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هذا السياق ميكن القول أن املنطقة العربية تشغل جماال حيويا يف قلب العامل حيث ترتبع  ضمن

تعترب نقطة تقاطع مهمة بني أوروبا، وآسيا وإفريقيا  و 1 ²كلم0099199111على مساحة تقدر ب:

ية، وبني الشمال واجلنوب، وبني الشرق والغرب، وتتحكم املنطقة مبجموعة من أهم مواقع املرور الدول

وهي: قناة السويس بني البحر األبيض املتوسط والبحر األمحر، ومضيق باب املندب بني البحر األمحر وحبر 

العرب واحمليط اهلندي، ومضيق هرمز بني اخلليج العريب وحبر العرب واحمليط اهلندي، ومضيق البوسفور 

ق بني البحر األبيض املتوسط والبحر األبيض املتوسط، ومضيق جبل طار  بني البحر األسودوالدردنيل 

 (10. )أنظر اخلريطة رقم (2)واحمليط األطلسي

 موقع المنطقة العربية الجيوسياسي. 15الخريطة رقم :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 on:  http://www.algazalischool.com/vb/attachment.php (Retrieved   :المصدر   

11/02/2010) 

لكن تبقى اإلشارة إىل أن املدلول املعاصر للجيوسياسة  ضروري ملقاربة مفهوم األمن القومي 

للتطورات احلاصلة، حيث يرى "الكسندر دوفاي" أن اجليوسياسة مثرة تالقي  العريب ضمن سياق مالئم

 ثالث مكونات:

                                                 
  l’année Straléigique 0226 : Analyse des enjeux internationaux, Paris : éditions Dalloz, 2005, p33  .        1  

 .91علي احلاج، مرجع سابق، ص  - 2

 

http://www.algazalischool.com/vb/attachment.php?المصدر
http://www.algazalischool.com/vb/attachment.php%20(Retrieved
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وحيدد ثالث دول سامهت يف ازدهار هذا املفهوم املعاصر وهي  ، تكنولوجية، سياسية:علمية -

 المملكة المتحدة، ألمانيا، الواليات المتحدة األمريكية.

القومي العريب من هذه االعتبارات املعاصرة أين يقع مفهوم األمن لكن السؤال املطروح: 

 للجيوسياسة؟

فعودة االهتمام هبذا اجملال له صلة بنهاية احلرب الباردة حيث تزايدت الصراعات اإلقليمية، إضافة 

فالتقدم التكنولوجي المحقق يحرر السياسة إىل أن اجليوسياسة املعاصرة أصبحت تصنع الوسط اجلغرايف، 

 .(1)الجغرافيمن مستلزمات الوسط 

من هنا تتواجد املنطقة العربية ضمن إطار جغرايف تتجاذبه مصاحل وأجندات القوى الكربى، حيث 

وتدافع املفاهيم األمنية املتناقضة واملتقاربة، وهو ما أثر  (2)أصبح إقليما أو ساحة  مفضلة ملمارسة الصراع

 على تراجع مفهوم األمن القومي العريب .

حضور جتاري وعسكري كثيف للدول الكربى كضرورة لنمو هذه األخرية كما أصبح منطقة 

 .(3)لفرض سياستها َ  ومنفذا

يتأثر بالعمق االستراتيجي  مفهوم األمن القومي العربيهذا من جهة، ومن جهة أخرى جند أن 

 اليت يوجد فيها، إذ ميكن إجياز بعض السلبيات اجليوسياسية للمنطقة ضمن النقاط اآلتية:  للمنطقة

 استحالة االعتماد على قوة مركزية لإلقليم. -8

 ضرورة  وجود كثافة عسكرية يف املناطق الضعيفة العمق االسرتاتيجي. -5

                                                 
 .94-19ص ألكسندر دوفاي، مرجع سابق، صى - 1
 .42مصطفى علوي، مرجع سابق، ص  - 2
 .91علي احلاج، مرجع سابق، ص  - 3
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واحتياطية كبرية  تتطلب الطبيعة السهلية لتضاريس املنطقة العربية وجود قوات عسكرية عاملة -1

 لتغطية نقص املوانع الطبيعية، وتكون ذات كفاءة.

تتطلب طبيعة السواحل قوات حبرية قوية وكافية مع نظام دفاعي حبري، خاصة مناطق املضايق  -0

 .(1) )هرمز، باب المندب، قناة السويس، مضيق جبل طارق(البحرية 

و عليه ميكن التأكيد على أنه كما ميثل العنصر اجلغرايف مدخال هاما لتعريف األمن القومي العريب، 

 "جميل مطر" و"علي الدين هالل"على أساس أنه يقع يف نطاق الدالالت اليت حتدث عنها كل من 

،الذي ميكن Geographic Proximity Approach (2)املتعلقة باجتاه التقارب اجلغرايف 

السياسي".  -ه اعتبار األمن القومي العريب يقع يف جمال "وحدة مستقلة على الصعيد القومي اجلغرايفحسب

فإن التنويه بأن هناك اجتاه أخر يضع العامل العريب )مبضمونه األمين( ضمن إطار جغرايف أوسع وهو العامل 

 "عالء طاهر"كن ملسه يف تعبري اإلسالمي يعترب أكثر من ضرورة ملا حيمله من معاين اخلصوصية؛ وهو ما مي

 بقوله:

يتميز العالم العربي بتكامل جغرافي موحد ويظهر ككيان جغرافي منسق ومتداخل وكأنه "

حسب  يشكل "بحيرة" قومية حضارية متجانسة داخل الرقعة الجغرافية السياسية للعالم اإلسالمي"

ورقعة جغرافية( عن  -لم العربي )كنواةإمكانية نقل العافرضيته حول  "عالء طاهر"هذا املنطلق بىن 

إلى مرتبة جيويوليتيكية ثم مرتبة  -على المستوى الفرضي –طريق الفعالية السياسية الموحدة للدولة 

  .(3)جيوستراتيجية

                                                 
 .52، ص 8994، بريوت: مركز الدراسات الوحدة العربية، العسكري العربيالتعاون أمحد مسلم طلعت،  - 1
، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة النظام اإلقليمي العربي: دراسة في العالقات السياسية العربيةمجيل مطر، علي الدين هالل،  -2

 .50ص  8912اخلامسة،
 .541، ص 8991، بريوت: مركز الدراسات العريب األورويب، اإلستراتيجيات العالمية المعاصرةالعالم اإلسالمي في عالء طاهر،  - 3
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فهو افرتاض على قدر كبري من األمهية لبناء مفهوم أمين عريب موسع خيدم مسار تطوره )كهدف ( 

 . على الصعيد اجليوسرتاتيجي

 تعريف األمن القومي العربي من منظور اقتصادي تنموي: -

–يف مضامني جغرافية اختزال مفهوم األمن القومي العربي وتأسيسا على ما سبق فإنه ال ميكن 

أو إسرتاتيجية؛ فمن األمهية مبكان عدم إمهال املنظور االقتصادي التنموي لالقرتاب من مفهوم  -سياسية

 األمن القومي العريب.

تنمية وتوظيف اإلمكانيات هذا املنطلق فإنه إذا مت اعتبار أن األمن القومي يعين: "من 

فعلى دارس األمن القومي العريب إيالء املزيد من االهتمام هبذا اجلانب ملا له  (1)"االقتصادية واالجتماعية

حيث إذا أراد الباحث  بصفة عامة. األمنمن أمهية وتأثري كبريين على املضمون اإلجيايب أو السليب ملفهوم 

وضع رؤية علمية متماسكة ومالئمة لتطور األوضاع، فإنه البد له أن يراعي التحوالت الدولية يف شقها 

لتوضيح وشرح قضية  األمن  المعطيات االقتصادية العالمية تشكل مؤشرا هامااالقتصادي؛ وعليه فإنه 

الت االقتصادية العاملية املركبة واملتسارعة اليت يف ضوء التحو  كحاجة مفاهيمية وعمليةاالقتصادي العريب 

مبا يلي: "هناك اقتصاد عاملي حقا يوجده االنتشار العاملي  John Grayعرب عنها "جون غراي" 

للتكنولوجيا اجلديدة، وليس انتشار األسواق احلرة، فكل اقتصاد آخذ يف التحول نتيجة حملاكاة 

التدمير يس باستطاعة أي بلد أن ينعزل عن هذه املوجة من التكنولوجيات واستيعاهبا وتطويعها، ول

 والنتيجة ليست سوق حرة عاملية بل: اإلبداعي

 .فوضى دول ذات سيادة -

 رأسماليات متنافسة. -

                                                 
 .18، ص 5440، األردن: دار جمالوي املنشر والتوزيع، موسوعة علم السياسةناظم عبد الواحد اجلاسور،  - 1
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 (1) مناطق ال تخضع لدولة معينة..." -

والعامل العريب ليس مبنأى عنه هذه التحوالت، حيث يقع يف قلبها ويشكل ميدانا هلا، فمنذ احلرب 

انتقال موضوع الصراع من إيديولوجي إلى الباردة برزت مسة رئيسية طبعت الصراع الدويل اجلديد وهي 

كما سامهت . (2)وأصبحت درجة حتكم الدولة يف شؤوهنا االقتصادية ترتاجع بشكل مستمر اقتصادي،

التكنولوجيا يف فرتة الحقة بشكل ظاهر يف بلورة فكرة االعتماد املتبادل؛ حيث جعلت كل دولة  حباجة 

إىل الدول األخرى لتأمني حاجاهتا، وقد أدى هذا التطور إىل جعل األمن االقتصادي لكل دولة حتت رمحة 

 .(3)الدول األخرى

 إضعاف الدولة القوميةوأسهمت يف  لوجيااإليديو حماصرة  التكنولوجياإذن فقد استطاعت 

)وبالتايل املفاهيم القومية املنبثقة عنها( وزيادة مفهوم االعتماد املتبادل، وبالتايل أفرزت وحدات جديدة 

يف السياسة الدولية، وهو ما أدى إىل  كالشركات متعددة الجنسياتللتحليل يف العالقات الدولية 

لظاهرة العسكرية إذ متثل اليابان مؤشرا على ذلك، ويضيف "بورتر" انفصال الظاهرة االقتصادية عن ا

Porter بل  الموارد على تنافسا يف نفس السياق أن التكنولوجيا وإن دفعت حنو تعاون ما فقد خلقت

 وحىت على الكرة األرضية برمتها".

"التكنولوجيا أصبحت أحد مجاالت التحطيم أن  E.Tellerكما يؤكد إدوارد تيلر 

للطرف األخر يف العالقات الصراعية، ويشري إىل نقطة هامة وهي استخدام التطور التكنولوجي  قتصادياال

 .(4)العسكري إلرهاق اقتصاديات الدولة اخلصم

                                                 
 .559، ص 5445رات العربية املتحدة، مكتبة الفالح، ، اإلماهذه هي العولمة: المنطلقات والمعطيات واألفاقحممد توهيل عبد أسعد،  - 1
 .584، ص 8912سوريا: دار احلوار للنشر والتوزيع،  الصراع اإليديولوجي في العالقات الدولية وتأثيره على العالم العربي،، عبد احلسني شعبان - 2
 .882عبد احلي، الدراسات املستقبلية يف العالقات الدولية، مرجع سابق، ص  وليد - 3
 .852-851نفس املرجع، ص  - 4



- 89 - 

 

على هذا األساس توجد االقتصاديات العربية يف حالة تأثر بارز هبذه التطورات التقنية، إذ جيد 

حيث  األمن االقتصادي،املسائل ذات التأثري املباشر على قضية  املتفحص هلذا الوضع املعقد العديد من

. كون أن (1)أهنا أصبحت القضية األوىل األكثر أمهية بالنسبة للدول العربية "عمر عبد اهلل الكامل"يرى 

 األمن االقتصادي ميثل أحد االنشغاالت اهلامة لبناء مفهوم أمين عريب )توافقي(

حلالة عدم اليقني اليت تطبع املشهد العريب يف ضوء التفاعالت  فهو مفهوم مل حيسم بعد نظرا

واالضطرابات األمنية احلادة اليت تعرفها املنطقة العربية منذ هناية احلرب الباردة )إسرتاتيجيا( وحىت يومنا هذا 

 )زمن إجراء الدراسة( بدرجات متفاوتة الشدة حلالة الالأمن.

أية مفاهيم يتم االعتماد عليها كأساس للمفهوم  إذن فحسم هذه القضايا هو الذي سيحسم

االقتصادي لألمن العريب؛ وهو ما يدعوا إىل تفكري جديد بشأن العالقات االقتصادية واالجتماعية داخل 

 .(2)االنفجار األمنياجملتمع العريب حيث أن هذه العالقات وصلت إىل مرحلة 

األمن االقتصادي يشكل جزءا من األمن وكخالصة ميكن التأكيد على مسألة هامة وهي أن 

"عمر عبد اهلل  وهي نفس الفكرة اليت أكدها الباحث  .(3)القومي، ويعتبر أحد شروطه الموضوعية

. إذ وضع معادلة هامة ميكن اعتمادها لبناء مفهوم "األمن العربي من منظور اقتصادي"يف دراسته  كامل"

 أمين عريب مفادها:

                                                       (4) 
وهو ما سيتم حتليله ضمن  ما موضع االقتصاد العربي من هذه المعادلة؟والسؤال املطروح 

 الفصل املوايل من الدراسة.

                                                 
، فرنسـا: مركـز األمـن العربـي: التحـديات الراهنـة... والتطلعـات المسـتقبليةعمر عبد اهلل كامل، "األمن العريب من منظور اقتصـادي"، أعمـال نـدوة:  - 1

 .11، ص 8992يب، األورو  -الدراسات العريب
 نفس املرجع.- 2
 .555، ص 5441مدبويل،  –، القاهرة: مكتبة 0227سبتمبر  77األمن القومي العربي في عالم متغير: بعد أحداث أمحد برقاوي وآخرون،  - 3
 .19عمر عبد اهلل كامل، نفس املرجع، ص  - 4

 جمتمع آمن اقتصاد مستقر متنام =
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 :تعريف األمن القومي العربي من منظور جامعة الدول العربية -

هذا اجلانب جبانب آخر ال يقل أمهية عن االقتصاد والتنمية وهو لكن يبقى على الباحث ربط 

ضرورة توفر مؤسسات مشرتكة لتحقيق هذا املفهوم واحملافظة عليه ألجل العمل به حاضرا ومستقبال  

 كضرورة إسرتاتيجية.

هذا ما سعت لتكريسه جهود العمل العريب املشرتك من خالل جامعة الدول العربية كآلية له؛ إذ 

 إجياز تطور هذا املفهوم يف إطار جامعة الدول العربية من خالل النقاط اآلتية كمحطات كرونولوجية: ميكن

 

المادة من خالل  8902مارس  55: نص ميثاق جامعة الدول العربية املوقع يف 8902 -

؛ (1)ليشري إىل أمهية صيانة االستقالل للدول األعضاء، وما يتصل هبا من قضايا ذات عالقة السادسة

"إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة أو خشي وقوعه فللدولة المعتدى عليها، حيث تضمنت: 

 . (2) أو المهددة باالعتداء، أن تطلب دعوة المجلس لالنعقاد فورا..."

، )مبعين آخر نتيجة شعور بالحاجة إليهوالدة مفهوم "األمن القومي العريب" نتيجة : 8901 -

يف  "معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون االقتصادي"آنية وظرفية( وهو ما جسدته  العتبارات

"في حال خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها تبادر اليت تنص على:  المادة الثالثة

التي يقتضيها  الدول المتعاقدة على الفور توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية

  3.الموقف"

                                                 
 .501، ص 5440، يناير 19، جملد 822، عدد: مجلة السياسية الدوليةنبيل فؤاد، "األبعاد األمنية العسكرية إلصالح النظام العريب"،  - 1
 .12، ص 5449، مطبعة جامعة الدول العربية، مارس، آذار ميثاق جامعة الدول العربية - 2
، مرجـع سـابق، ميثاق جامعـة الـدول العربيـةدول جامعة الدول العربية وملحقها العسكري، يف:  ملحق معاهدة الدفاع املشرتك والتعاون االقتصادي بني -1

 .11ص 
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وخالل فرتة اخلمسينات والستينات ومع تصاعد اخلطاب القومي، الذي جنم عنه الوحدة  

 .0911املصرية. لكن مل تلبث أن ترتاجع إىل الوراء نظرا لالضطراب الذي أحدثته حرب  -السورية

آخر اليت كانت مبثابة  8911إىل أن جاءت حرب  8921تتغري اخلريطة األمنية منذ حرب  مل -

 محطة تاريخية لمفهوم األمن القومي العربي كمشهد مطلوب.

جاءت حرب اخلليج لتضع املفهوم أمام خريطة متغرية للمنطقة العربية سواء من الناحية  8994 -

إلقليمية إذ أرجعت املفهوم من قبيل الذكريات. وتركته حبيس اجلغرافية السياسية أو من ناحية العالقات ا

اجلداالت القومية القطرية، وزادت درجة التمسك مبفهوم السيادة وهو ما أفقد اجلامعة العربية وأفرغها من 

 أي مضمون حيمل دورا أمنيا ملنظمة إقليمية. 

ة عقد من مهمة تأصيل وخالصة القول أن تنازع السيادات داخل منظمة جامعة الدول العربي

 مفهوم أمين عريب )توافقي(.

العربية مل ينقطع منذ أكثر من ستني عاما من القرن املاضي، –فإذا كان موضوع اخلالفات العربية 

يهدد مستقبل العالم العربي  فإن ما يالحظ عليه اليوم أنه ازداد حدة وضراوة وخطورة، حىت أنه أصبح 

اجلامعة العربية يف جمال حفظ السلم واألمن يف املنطقة ذو أمهية   ، األمر الذي جيعل من نشاط كله

 .(1)كربى

لكن الواقع يثبت عكس ذلك، حيث مل تكن املواقف العربية مربرة بكل املقاييس واألعراف فعلى 

واليت مل يشهدها العامل منذ  1111سبيل املثال ال احلصر اجلرائم اليت ارتكبتها إسرائيل يف لبنان صيف 

                                                 
، ص 5441، اجلزائـر: دار اخللدونيـة للنشـر والتوزيـع  ، جامعة الدول العربية والقضايا المعاصـرة: قـراءة فـي المواقـف والقـراراتبارغعبد احلميد د - 1

841. 



- 92 - 

 

. وما زاد من حدة هذا الوضع هو إسهامه يف تعميق اهلوة بني الدولة واجملتمع (1)ة احلرب العاملية الثانيةهناي

 ال أمن اجتماعي.داخل الدول العربية، مما جعلها يف حالة 

فالنتيجة املتوصل إليها هي الضبابية املستمرة حول مفهوم األمن القومي العريب، كون أن  إذن

 حماولة التأصيل له حمفوفة بالصعوبات العملية اليت تنعكس مباشرة على كونه انشغاال حبثيا علميا.

 يدور يف فلك تصورات مرتبكة وغري ثابتة، ختضع جدليافاخلالفات القطرية جعلت منه مفهوما 

لسيطرة األفكار واملضامني الضيقة لألمن، أضف إىل ذلك غلبة الشك املتبادل بني الدول العربية اليت هي 

 ...! حباجة إىل أطراف أجنبية لتطمئنها

السيادة أما الشقيق واالنكشاف من هنا يتعني التأكيد على أن القاعدة األمنية عربيا هي 

 .(2)االستراتيجي أمام األخر

ذلك بوضوح من خالل احملطات األمنية احلامسة اليت عرفتها املنطقة العربية على  إذ ميكن إثبات

مدار أكثر من عقدين، بداية من حرب اخلليج وظهور صعوبة اإلقرار بوجود أمن قومي عريب، وهو ما 

انعكس مباشرة على دور جامعة الدول العربية بصفتها اإلطار اإلقليمي والتنظيم الوحيد لضمان وحفظ 

باملنطقة ومنه مفهوم األمن القومي؛ إذن يتعني التذكري هبذه احملطات من منطلق أمهيتها يف تفسري   مناأل

عجز اجلامعة عن تأدية دورها املنوط هبا يف حفظ األمن حاضرا ومستقبال؛ وبناء مفهوم أمين توافقي عريب 

 حيد من شدة اإلنفالت األمين الذي تعرفه املنطقة؛ وهي كاآليت:

يف عمان مجعت الواليات املتحدة األمريكية قادة  8992بالدار البيضاء، و 8990عامي  -

سياسيني ورجال أعمال عربا وإسرائيليني من كل أحناء العامل، يف "قمتني" اقتصادينت حيث بدأت مفاهيم 

 تلوح يف األفق، هبدف بناء السالم باملنطقة املهمشة اقتصاديا. السالم االقتصادي

                                                 
 .881نفس املرجع، ص  - 1
 .5441، ربيع 811، عدد شؤون عربيةعبد النور بن عنرت، "حماولة ملقاربة حديثة ملفهوم األمن القومي العريب"،  - 2
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نقطة إنعطاف في جاءت أحداث احلادي عشر من سبتمرب لتشكل  5448لكن حبلول عام  -

 حيث دخلت املنطقة يف موجة اضطرابات ال هناية هلا. مسار المشهد األمني للمنطقة العربية

وبالتايل  0222الحصار االقتصادي الشامل على العراق عام فكان من أول انعكاساهتا  -

 التفاصيل بقيت املنطقة يف حالة ال يقني أمين، ودون أدىن فالوقائع كذبت صناع السالم؛ ودون اخلوض يف

 موقف حاسم يذكر لصاحل جامعة الدول العربية.

شهد العامل العريب منعطفا آخر، من خالل ما أسفرت  5442أضف إىل ذلك أنه بقدوم عام  -

ية لبريوت( حيث عنه احلرب اإلسرائيلية على لبنان حتديدا على مناطق )اجلنوب، البقاع، الضاحية اجلنوب

اليت   المملكة العربية السعودية، مصر واألردن، من خالل مواقف كل من كرست حالة االنقسام العربية

كانت ضد موقف حزب اهلل. هذه احلالة اليت أصبحت من مكونات دينامية الفشل العريب )األمين( يف 

إنشاء بكثرة امللفات املطروحة اليت كان أبرزها  5442؛كما اتسمت قمة اخلرطوم ( 1)النظام الدويل

أضف إىل ذلك حالة السكوت غري املربر بكل املقاييس عن ما حدث من  ،مجلس عربي للسلم واألمن

ألن  وسائل جامعة الدول العربية تغير الظروف لم يغير منجرائم ضد اإلنسانية بفلسطني ولبنان. لكن 

 الذي آلت إليه ال يسمح بذلك. موقعها

فتأثري النظام العاملي لفرتة ما بعد اجلرب الباردة، أسهم يف جعل جامعة الدول العربية يف موقف 

 يفرض عليها خيارين: 

  التكيف اإلجيايب، مع املتغريات العاملية وبالتايل القدرة على البقاء والتطور والتقدم. :الخيار األول

                                                 
، ترمجة: حممد علي مقلد، بريوت: دار الفرايب، 0226 -7996إنفجار المشرق العربي: من تأميم قناة السويس إلى غزو العراق جورج قرم،  - 1

 .812 -812، ص 5442
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. حيث  (1)اجع واإلنزواء، ومواجهة خطر التحلل أو خطر اجلمود والعجزالرت  :الخيار الثاني

يالحظ أن ما آلت إليه جامعة الدول العربية كإطار إقليمي مل يتجدد...جيعل الدارس يضعها يف خانة 

اخليار الثاين كإطار معرب ومفسر حلالة الركود وعدم الفعالية اليت متيز مواقفها السابقة واحلالية من قضية 

 األمن القومي العريب كمسألة حيوية على مجيع املستويات.

املوسوم بـ: الحراك االجتماعي الواسع وما يؤكد هذا التوجه هو التطورات احلالية املتمثلة يف 

فإنه ميكن مالحظة نقطة بارزة يف مواقف جامعة الدول العربية وهي  الربيع العربي"أو  الثورات العربية""

ن يف مستوى التغيري الذي حيدث باملنطقة، إذ ميكن التعبري عن ذلك من خالل الصيغة أن استجابتها مل تك

 اآلتية:

 

 

ما يعمق من اهلوة بني اجملتمعات العربية واألنظمة اليت متثلها على مستوى جامعة الدول  هذا

 العربية، فهي ال تعرب عن املطالب األساسية لشعوهبا اليت يأيت يف مقدمتها مطلب األمن كحاجة أساسية.

قومي العريب إذن فالنتيجة املتوصل إليها هي أن مواقف جامعة الدول العربية بشأن مفهوم األمن ال

مل تتعامل معه كمفهوم شامل واسرتاتيجي، حيمل معاين اخلصوصية، ويتوافق حول مصادر التهديد الداخلية 

واخلارجية، إضافة إىل غياب الثقة بني أعضاء املنظومة العربية الذي عمق من حالة الالأمن وجعلها مسة  

هذه اإلشكاالت العملية إال أنه ال ميكن إغفال تطبع املنطقة  العربية، وعليه ميكن القول أنه بالرغم من 

"القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين انطالق مصادر قوتها القاعدة األساسية للمفهوم املتمثلة يف: 

الداخلية والخارجية في مواجهة التهديدات في السلم والحرب مع استمرار االنطالق المؤمن لتلك 

                                                 
، القاهرة: مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية،  تحليل النظم اإلقليمية: دراسة في أصول العالقات الدولية اإلقليميةحممد السعيد إدريس،  - 1

5448. 

معدل التغيير في البيئة األمنية العربية < معدل استجابة جامعة الدول العربية لمتطلبات 
 التغيير.
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على أن ال يتم القفز على معطيات الواقع  .(1)يقا لألهداف القومية"القوى في الحاضر والمستقبل تحق

اليت تفرض التعامل مع أبعاد جديدة لألمن القومي مثل األمن اجملتمعي وموضوع الدميقراطية اليت تشكل 

مع  كضرورة إسرتاتيجية لبناء منظومة أمنية عربية تتكيف إجيابيا  (2)أساسا ملقاربة حديثة لألمن القومي العريب

 املتغريات العاملية لتؤسس لبقائها مؤمنة حاضرا ومستقبال... 

 .المطلب الثاني: المحددات الفكرية لمفهوم األمن القومي العربي ضمن تصور إقليمي

هذا املطلب ليرتجم للدارس بعض املفردات املتداولة بشأن األمن القومي العريب على نطاق  يأيت

واسع يف أوساط النخب الفكرية العربية، إذ يبدوا أهنا تشكل ضغطا متزايدا على قضية بقائه ومنطق تواجده 

 من األساس كمفهوم حيوي مستقبلي.

فاهيم على إرباك وتردد اإلدراكات وحتول إضافة إىل سعي املطلب لتوضيح أساس تأثري هذه امل

القناعات الفكرية حول مفهوم األمن القومي العريب، فإن السؤال الذي يتعني طرحه يف هذا املقام هو: 

حيث تسعى الباحثة من خالل  العربية على المستوى المفاهيمي؟ كيف تتم معالجة المشكلة األمنية 

عدم إغفال أهمية الجانب اإلشكالي المفهومي وهو:هذا السؤال هلدف حموري حايل ومستقبلي 

للموضوع الذي يساعد على تفكيك أحد أبعاده اإلشكالية،إضافة إلى عدم ترك األمور تنفلت نظريا  

 إذ سيتم توضيح ذلك من خالل العناصر اآلتية: كما انفلتت عمليا.

 العربي:ضغط المفاهيم األمنية )الفرعية( الدخيلة على مفهوم األمن القومي  -

منطقة تدافع يبدو أن املعضلة اليت يعانيها مفهوم األمن القومي العريب حاليا أنه موجود يف 

 واملتمثلة فيما يلي:مفاهيمي لصيغ أمنية دخيلة 

                                                 
 .851-855، ص 5441، اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة للنشر، معالم الدولة القومية الحديثة، رؤية معاصرةهشام حممود األقداحي،  - 1
 .11عبد النور بن عنرت، مرجع سابق، ص  - 2
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 NATO:الذي يعد منطقة التقاء قوى حلف الشمال األطلسي أمن البحر األبيض المتوسط
متميز، يتجه  Sub-Regionalمتوسطية إقليم فرعي  حسب منطق الشراكة األورو إىل كونه إضافة (1)

يف ورقة عمل قدمها  Stephen C.Calleyaستيفن كاليا" حنو مزيد من التفتيت حسب ما طرحه"

منطقة  تقسيممبعهد الدراسات األوروبية جبامعة "كاليفورنيا بريكلي". حيث يشري إىل  1119يف أفريل 

التكامل المناطقي حتت غطاء حتقيق "المغرب والمشرق" البحر املتوسط إىل مناطق فرعية أخرى مثل 

Regional Integration (2)باملتوسط يف أجال قصرية. 

حيث أسهمت هناية احلرب الباردة يف زيادة أمناط التكتالت اإلقليمية اليت كان هلا األثر الكبري 

 قومي العريب.على ضمور مفهوم األمن ال

 يعرب عن إرادة أمريكية لإلقرتاب اهلجومي بقدر اإلمكان من خصومها. :أمن المحيط الهندي -

أمن القوى أنه تعبري مظلل القصد منه هو: حامد عبد اهلل ربيعحيث يرى فيه : أمن إسرائيل -

 7992عام  في سبتمبرالرأسمالية الغربية،و اإلتفاق اإلستراتيجي الذي تم بين تل أبيب و واشنطن 

يعين أن هناك تعاون مقنن بني القوات األوروبية يف حلف األطلسي والقوات اإلسرائيلية والقوات األمريكية 

  (3)ترفرف عليه وختطط له يف "البنتاغون"

                                                 
، القاهرة: مكتبة خطابات إلى األمة والقيادة: ثالثون رسالة سياسية حول دور المفكر السياسي ومسؤوليته المجتمعية، حامد عبد اهلل ربيع - 1

 .889، ص 5441الشروق الدولية، 
 5442ديسمرب  81منطقة إسرتاتيجية"، مركز حبوث البحر األبيض املتوسط، مكتبة اإلسكندرية، السيد يسني، "البحر األبيض املتوسط بإعتباره  - 2

                                                           http://ramses2: mmsh.univ.aix.Fr  (. 51/45/5441،)مت تصفح املوقع يوم:

                                                                                                   
 .889نفس املرجع السابق.ص حامد عبد اهلل ربيع،- 3
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وهو ما جيعل من حماولة حتديد أو وضع مفهوم أمن إقليمي خاص باملنطقة العربية حماولة غري 

األمن اإلقليمي مفهوما وحالة قائمتين في مناطق العالم المتقدم  مؤسسة؛ حيث لو مت إعتبار أن 

 راسة()كاملنطقة العربية موضوع الد (1)، فإنه يصعب اعتباره كذلك يف مناطق العامل الناميكأوروبا

ليس فقط على  جذب لعمليةفما يزيد من تأكيد هذا الرأي هو أن مفهوم األمن العريب خيضع 

 فرعية تفتت المفهوم الكلي؛ إذ توجد عدة مفاهيم اإلقليمياملستوى الدويل لكن أيضا على املستوى 

 واملتمثلة يف:

طلسي بالتطبيق ملبادرة حيث يالحظ حتالف دول اخلليج كلها تقريبا مع احللف األ(2):أمن الخليج -

  (3) 0222أسطنبول التي صدرت عام 

 )الذي يعرب عن توجه آخر لألمن هبذه املنطقة(:.أمن القرن اإلفريقي -

   أمن إسرائيل بالمعنى الذاتي للدولة اليهودية من جهة ثالثة -

لمفهومها األمني دول أخرى عربية  لتطويعإىل وجود دول غري عربية تسعى  هذا إضافة

املتعارضة مع األمن القومي العريب. )كإيران وتركيا( وهو ما سيتم التفصيل فيه كتهديد يف ولمصالحها 

 الفصل األيت.

إذن فالشيء املهم يف هذا املقام هو أنه بدال من الرتكيز على اجلدل الفكري الدائر حول هناية 

Pan Arabismجامعة الدول العربية  
لألمن األزمة المفهومية فإنه من األجدر حبث و تفكيك  (4)

                                                 
 .11مصطفى علوي، مرجع سابق، ص  - 1
 .854حامد عبد اهلل ربيع، مرجع سابق، ص  - 2
 السيد يسني، مرجع سابق. - 3
 -  48بتفاصيلها من خالل امللحق رقم: ميكن اإلطالع على مضامني أمن إسرائيل الذايت 
العولمة وتداعياتها أمحد ثابت وآخرون، محدي عبد الرمحن حسن ،" العوملة و آثارها السياسية يف النظام اإلقليمي العريب : رؤية عربية"،يف كتاب : - 4

 .85، ص5440، لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، على لوطن العربي
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التأثير المباشر على تطبيقاته للمفهوم ذات األخطار اإلدراكية القومي العريب اليت تنطوي على العديد من 

 العملية.

له تعريف وحدود قد ال تكون موضع اإلقليم األمني فتأسيسا على ما سبق فإنه من املعلوم أن 

ملناطق مثل املنطقة العربية )املوسومة بالشرق األوسط( فما هو الشرق األوسط؟ وما اتفاق يف بعض ا

 . (1)وما هي قضاياه األمنية؟ حدوده؟ 

؛ لذا خبري آلخروهو ما فتح اجملال للعديد من اإلجابات اليت تتنوع وختتلف من باحث آلخر ومن 

يت ال خترج عن دائرة املشاريع اخلارجية املوجهة تركز النقاشات وتوجهها حنو هذه املواضيع املتشابكة الَفإن 

أبعد مفهوم األمن القومي العربي عن دائرة اإلهتمام البحثي الجاد، وجعل منه مجرد حنو املنطقة العربية 

 طرح يخضع لرؤى محدودة و ضيقة تغيب أي تفكير مستقبلي بالمفهوم .

)واإلنبهار بالمفاهيم األمنية الفكري  هنا جيب التنويه بأن هذه احلالة من الفراغ على املستوى

اليت عملت  لعلب التفكير الغربية Soft Powerكانت نتيجة منطقية لتأثري "القوة الناعمة"   الدخيلة(

) قومي أو  إحياء أو بلورة تصور أمني عربيألي حماولة  "تدمير ممنهج ومنظم"جاهدة وباستمرار على 

  أمن قومي(.إقليميي كبديل ومرحلة مؤقتة للوصول إىل

مؤلفة   Myls Kopland "مايلز كوبالند"وكمثال عن تأثري هذه األفكار هو رأي الباحثة 

"أن مفادها:  مفهوم  قومي عربيقضية وجود  روجت لفكرة ذات تأثري كبري علىاليت "لعبة األمم" كتاب 

  (2)أهمية العروبة تأتي من كونها أسطورة وليست حقيقة"

                                                 
 .11مصطفى علوي، نفس املرجع، ص  - 1
 .(80/84/5449، "أوهام األمن القومي"، )مت تصفح املوقع يوم: —  —  - 2

http:// www.egyptiangreens.com/ddcs/generl/index.php.  
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، كون الباحثة مل تكتف بتقزمي ًوهي فكرة خطرية جتعل من أي مفهوم أمين "عريب" مفهوما هالميا

املفهوم بل ألغته متاما،وهو ما يعرب عن موقف غري حمايد بطبيعة احلال ؛ فرغم ما آل إليه الوضع العريب من 

منطقة اسيا لإلقرتاب من حالة انفالت وانفجار أمين، إال أن املفهوم األمين العريب يبقى مفهوما أس

 علب التفكير الغربيةاليت يتجنبها الكثري من الباحثني العرب، مما فسح اجملال أمام  المستقبل العربي

للخوض فيها وفرض مفاهيمهم اخلاصة بطريقة سلسة )ناعمة( ال ميكن إدراك تأثريها ومواجهتها إال خبوض 

على دوائر  تهديدات ومصادرها، وعدم تركها حكراإلدراك المناطق البحث اإلستراتيجية المستقبلية 

 الغربية.التفكري 

هذا ال ميكن أن يكون، دون تفكيك وتشخيص حالة مفهوم األمن القومي العريب يف بيئته  لكن

 الفكرية )العربية(، لتقدمي فضاء )جمال( مالئم لفهم حمدداته.

 الفكري:غموض مفهوم األمن القومي للمنطقة العربية على المستوي  -

لقد شهد مفهوم األمن القومي العريب باإلضافة إىل ما مت ذكره يف املطلب السابق )حول تطور 

، حيث أسست حركة غير ثابتة على مستوى الفكر العربيمسار املفهوم يف إطار جامعة الدول العربية( 

 هذه احلالة لتشكل ثالث مراحل مر هبا املفهوم: 

مرحلة اآلباء األوائل حيث مل يكن الفكر القومي يدرك شيئا عن هذا املفهوم، : المرحلة األولى

 ساطع الحصري.. وميثلها مرحلة عدم العلموأطلق عليها "حامد عبد اهلل ربيع" 

مدرسة العالقات الدولية واليت متيزت بتجاهل املفهوم رغم العلم به ومسيت  مرحلة: المرحلة الثانية

 .(1) مرحلة تشويه متعمدبـ 

                                                 
 .881حامد عبد اهلل ربيع، مرجع سابق، ص  - 1
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مرحلة النظرية السياسية، وتؤمن بأن عليها مسؤولية تطويع الفكر مع الواقع  :المرحلة الثالثة

وهو الذي سعى  لنظرية أمن قوميأهنا مدرسة تشكل حمور بناء فكري  حامد عبد اهلل ربيعالعريب. ويرى 

 1لتمثيلها

يف االستباقي للتكإذ يبدو أن منطلق "حامد عبد اهلل ربيع" سليم من حيث أنه يسعى 

حسب رأي  -مع الواقع احمللي والدويل، من خالل البدء باملستوى الفكري الذي يشكل  واإليجابي

 املستوى القاعدي ألي حماولة إلحياء و بناء مفهوم أمين عريب توافقي، يؤسس ملستقبل املنطقة. –الباحثة 

لمفهوم األمن القومي تقديم رؤية حديثة وكخالصة ميكن القول أن هذا الفصل قد حاول 

 العربي، ذات أفق بحثية إستراتيجية مستقبلية.

ضمن إطار مفاهيمي نظري دون التساؤل عن  اختزال هكذا موضوعلكن رغم هذا ال ميكن 

وهو تساؤل يكفل للباحث صياغة واقعية موضوعية ملسار املفهوم  مصادر التهديد لألمن القومي العربي،

واإلقليمية، بصفة ال تتناقص مع متطلبات التحرك املستقبلي حنو وضع أفضل ضمن حركيات البيئة الدولية 

  ...، وهو ما يشكل حمور اهتمام الفصل املوايل.
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، تفاعالت البيئة األمنية العربية لفهم هاماً تشكل دراسة التهديدات واملخاطر مدخال تطبيقيا 

يف العامل الواقعي. حيث هو عبارة عن  Concrete Formeضمن نظام ال يوجد يف شكل حمدد 

. ضمن هذا النظام يـَتَـَواَري مفهوم (1)تصور يستخدمه الباحث لتحليل جوانب الظاهرة موضع البحث

أي تطبيق اقتصادي، جمتمعي أو ثقايف... لتصبح األمن القومي العريب ليتجه حنو اإلبعاد )اإلقصاء( من 

 تحديات إستراتيجيةالبيئة األمنية العربية عرضة جلميع احتماالت التهديد واملخاطر اليت تشكل يف جمملها 

 ملستقبل املنطقة العربية.

 صورا خمتلفة مردها األسباب اآلتية: الدالالت الفكرية للتحدياتمن هنا أخذت 

  دراستها.تنوع جماالت 

 .األفق الزمين لتحليلها 

 .تنوع اجتاهاهتا 

 .سعة وعمق املعرفة اليت ترصدها 

 .طريقة االستجابة هلا 

الوعي بمصادرها )يف بعدها األمين( و إدراك التحدياتإذ يهيئ هذا االختالف تعدد نظرات 

التحديات ني يف بلوغ أهدافها املرغوبة. لذا فقد تناول العديد من الباحث وشدة قوتها وتأثيرها

–. وهو نفس املنطق الذي (2)ربط حركية التغيرات في البيئة العالمية والتحدياتعرب  اإلستراتيجية

من خالل هذا الفصل يف حتليل املشكالت الداخلية واخلارجية بوصفها هتديدات وخماطر،  -تتبناه الباحثة

                                                 
 .82، ص مرجع سابقحممد السعيد إدريس،  -1
-  مثلSandler 8991  أبرز فيه التغريات  "التحديات العالمية: مدخل للمشكالت البيئية والسياسية واالقتصادية"الذي برز له مؤلف بعنوان

 االقتصادية والتكنولوجية... اليت حدثت خالل اخلمس سنوات األوىل من القرن العشرين اليت ألقت بظالهلا على جمتمع العوملة.
 .50، ص 5441، األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، : قراءة معاصرةاإلستراتيجيالفكر  نعمة عباس اخلفاجي، -2
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دون شك كان هلا األثر البارز على األمن  أخذت منحى متغريا منذ الفرتة اليت أعقبت احلرب الباردة، واليت

 القومي العريب كمفهوم وهدف إسرتاتيجي )قومي(. 

 من هنا مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث:

 هة لألمن القومي العربي.هديدات والمخاطر الموجَّ المبحث األول: المصادر الخارجية للتَّ  

 لألمن القومي العربي. ة  بَ الِ والمخاطر السَّ هديدات المبحث الثاني: المصادر الداخلية للتَّ  

بة للتهديدات األمنية وانعكاساتها على واقع مقاربة أمن المنطقة كَّ رَ مُ الطَّبيعة الـ:المبحث الثالث 

 ة.العربيَّ 
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 .المبحث األول: المصادر الخارجية للتهديدات والمخاطر الموجهة لألمن القومي العربي

بدينامبات مصادر التهديدات اخلارجية مجلة )جمموعة( متغريات ذات صلة وثيقة  إنه وباعتبار أن

مبختلف جتلياهتا )أزمات اقتصادية تنموية، اسرتاتيجيات منحازة، مشكالت جمتمعية،  السياسة العالمية

صحية...(، فإنه يتعني على الباحث أخذ هذه االعتبارات باحلسبان عند حتليل التهديدات املوجهة لألمن 

 القومي العريب.

دة جوانب، البد من هنا يتوجب التنبيه إىل أن التهديدات يف جماهلا اخلارجي ميكن أن تشمل ع

من مراعاهتا، لرصد العملية التطورية ملفهوم األمن يف ضوء تعقد التفاعالت على املستوى الدويل، كاالعتماد 

 املتبادل، إضافة إىل دخول هذا املفهوم يف نسق العوملة كفضاء أوسع يسري به حنو مضامني غري تقليدية.

إال أنه ال ميكن إغفال  (1)مع إسرائيل مصيرياديا وعليه فإنه بالرغم من أن العامل العريب يواجه حت

جوانب أخرى للتهديدات ذات طابع اقتصادي، أو سياسي واجتماعي إضافة إىل العسكري بصفتها 

حيث ميكن توضيحها  هتديدات ترتبط بصفة مباشرة أو غري مباشرة بزعزعة األمن القومي واإلخالل به.

 من خالل العناصر اآلتية:

  مثل فرض احلصار االقتصادي، املقاطعة االقتصادية، التكتالت  االقتصادية:التهديدات

االقتصادية، إيقاف املساعدات االقتصادية، االعتماد على إسرتاد سلعة غذائية رئيسية من دولة واحدة  

 ..كالقمح بصفته منتوج إسرتاتيجي.

 :تها يف املنظمات وميكن أن تتمثل يف: فصل الدولة أو جتميد عضوي التهديدات السياسية

السياسية الدولية، فرض العقوبات على الدولة من قبل املنظمات السياسية، قطع العالقات الدبلوماسية، 

                                                 
، الرياض: جامعة نابف للعلوم األمنية، التخطيط األمني لمواجهة العولمةة األمنية العربية ملواجهة العوملة" يف كتاب: اإلسرتاتيجيأنور ماجد عشقي، " - 1

 .892، ص 5442مركز الدراسات والبحوث، 
 -  "وهو ما ميكن من التحرر وعدم البقاء ضمن دائرة التحليل الضيق لألمن، إضافة إىل اخلروج من ستاتيكية االعتماد على نظرية املؤمرة

Canspiracy theory   مدخال لإلقرتاب مبوضوعية من املستقبل. –يف نظر الباحثة -كأساس حتليلي، هذا ما يشكل 
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التحالفات والتكتالت السياسية اليت تتناقص مع أهداف ومصاحل الدولة، اجلاسوسية، عدم االستقرار 

ضوء حركيات العوملة وعدم اعرتاف التهديدات هذا وميكن القول أن يف (1)السياسي يف دول اجلوار اجلغرايف 

املعاصرة باحلدود السياسية )الوطنية( اليت كانت نتيجة لتغري طبيعة الفواعل، فإن ذلك كفيل بالتأثري على 

أساليب وآليات التعامل معها بشكل فردي أو مجاعي. وهي نقطة على قدر من األمهية يف حتليل التوازنات 

رؤية واضحة حول الرتتيبات األمنية باملنطقة العربية وأثرها على املشروع )القومي السياسية الراهنة لوضع 

 لألمن العريب(.

 البنيويةهذا ما يدعم التوجه حنو البحث يف املستقبل ألنه ميكن من التنبيه إىل طبيعة التحوالت 

ساعد على إعادة النظر اليت قد حتدث داخل الوحدات السياسية القطرية أو داخل النظام الدويل، وهو ما ي

هذا من جهة ومن جهة أخرى تربز هتديدات أخرى ال تقل أمهية عن اليت سبق  (2)يف اخليارات واألهداف

توضيحها، إذ ال ميكن للدارس إغفال ما هلا من قيمة حتليلية كبرية، يف فهم وتفسري واقع األمن القومي 

الذي تهدف إليه؟ وما طبيعة الوسائل ما هي هذه التهديدات؟ وما العريب والسؤال املطروح: 

 المستخدمة إلحداث التهديد؟

 :هتدف إىل تفتيت الشعب، وحىت أحيانا إثارته ضد السلطة احلاكمة  التهديدات االجتماعية

مثل: تصدير إيديولوجية سياسية، اجتماعية متناقضة مع تقاليد مجاعات دينية داخل الدولة، وهو ما ميكن 

، احلرب النفسية مثل: اإلذاعات السرية أو املضادة، توزيع طرف واإلرهابحدوث التأن يؤدي إىل 

 احلقيقة حىت ميكن الشعب تصديقها.  املنشورات،الشائعات النكت حيث ميكن أن حتتوي على شيء من

 :إذ تنفذه أجهزة األمن السرية يف الدولة املعادية، وعادة ما يكون مباشرا ويتسم  التخريب اإليجابي

بالعنف، حيث يستهدف النقاط احليوية للدولة مثل: املفرقعات، احلرائق، اغتياالت لشخصيات 

                                                 
 .58-54صق، ص بدران، ودودة، مرجع ساب - 1
 .891حسني بوقارة، مرجع سابق، ص  - 2
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. وهي مظاهر تعد من مؤشرات الالأمن اجملتمعي، نظرا ألهنا توجد شرائح من اجملتمع (1)هامة بالدولة

العمليات  من سوغات للتفجريات اإلرهابية ولعمليات عنف )منظم( مما ميكن أن يكون أخطرجتد م

 .(2)نفسها كونه يضع مستقبل السلم االجتماعي واالستقرار السياسي على احملك

 :أو غري  املباشر بتأليب القوى الداخلية بإثارة الفئات االجتماعية اليت تعاين من  التخريب السلبي

)وهو ما يعني بإدعاء اهنا مضطهدة األقليات والطوائف إثارة  إىلتصادية، هذا إضافة الناحية االق

. وما يزيد من حدة التفجري هو (3) التفجير من الداخل دون ظهور للعنصر المحرك من الخارج(

ما أسفرت عنه العوملة من اخرتاعات وابتكارات تكنولوجية أثرت على السلوكات االجتماعية )وغريها 

لسلوكات اإلنسانية( بأشكال تبدو عميقة ال ميكن التنبؤ مبا ستسفر عنه من نتائج يف الوقت من ا

الراهن نظرا لتطورها السريع و املستمر و قرهبا الزماين من بؤرة املالحظة العلمية حيث أن هناك من 

 . Silent Revolution     (4)يسميها بالثورة الصامتة 

 :تتعلق باالستخدام الفعلي للقوة العسكرية من خالل املظاهر اآلتية: التهديدات العسكرية 

 اهلجوم املسلح لدولة معادية. -

 حشد القوات املسلحة لدولة جماورة على احلدود بني الدولتني. -

إذ ميكن حتويل املناورات أو التدريبات  فترات التوترالقيام باملناورات والتدريبات العسكرية أثناء  -

 .8911مثل حرب أكتوبر الخداع اإلستراتيجي مية )مفاجئة( وهي أحد عمليات إىل عملية هجو 

 تفوق دولة جماورة يف جمال األسلحة ذات الطابع اهلجومي )خاصة إذا كان هناك سوء عالقات( -
                                                 

 .55، مرجع سابق، ص ودودة بدران - 1
 .11عبد النور بن عنرت، مرجع سابق، ص  - 2
 ، نفس املرجع.ودودة بدران - 3
 -  حمثل ما( دث يف اآلونة األخرية من "ثورات عربية" شكل فيها جانب من التطور التكنولوجيFacebook   عامال ذو)كموقع للتواصل االجتماعي

ة نوعية أثر ملحوظ تسبب يف تطور و تنسيق سلوكات إجتماعية داخلية باملنطقة العربية إمتدت على نطاق واسع ) غري مسبوق( مما أفرز هتديدات أمني
 حتتاج ملزيد من التحليل و املناقشة .

 .021حممد توهيل عبد أسعد، مرجع سابق، ص  - 4
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 دخول دولة جماورة يف حلف عسكري مناقض ملصاحل الدولة. -

 .(1)وجود قواعد عسكرية أجنبية على أرض الدولة -

ضمن هذه املعاين حتددت التهديدات العسكرية يف املنظور الواقعي التقليدي لألمن، لكن 

تراجعت هذه املضامني ضمن الطرحات احلديثة اليت أعقبته،وبعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب 

،إذ طرأ متجيد مقوالت املدرسة الواقعية الكالسيكية ردة تاريخية لمفاهيم األمن الحديثجاءت  1110

 أدبيات العالقات الدولية، رغم احملاوالت العديدة من الباحثني لتهذيب الردة من خالل طرح أهداف يف

، لكن كاإلصالح السياسي، التحول الديمقراطي، حقوق اإلنسان، األمن اإلنسانيجديدة لألمن: 

ديد من حيث أوجدت القوى الكربى الع (2)بعودة عسكرة األمنهذه السياسات ال ميكن أن توصف إال 

 مثل:اإلبقاء على قوى دفاعية هائلة املسوغات لتربير 

 وجود عشرات آالف الصورايخ النووية يف الدول الناشئة )النووية( دون توفر شروط تضبطها. -

 جمددا... العربية –احتمال اندالع احلروب اإلسرائيلية  -

 .الهند والصين كربى مثل  دول إقليميةبروز  -

 .(3)عرب مجيع املناطق الساخنة بالعاملإنتشار األسلحة املتطورة  -

لألمن القومي بصفة عامة،  البيئة المركبة للتهديدات الخارجيةهذا ما يؤكد للدارس حقيقة 

وعليه فالتهديدات اخلارجية املوجهة للمنطقة العربية ال خترج عن هذا اإلطار؛ حيث تشهد املنطقة بوصفها 

يج الثانية، الحتماالت التفكك إىل عدد من النظم الفرعية إقليميا أخذ يتعرض لإلهتزاز بعد حرب اخلل

                                                 
 -  إذا ما اعتربت القواعد املتمركزة هبا تلك القوات خاضعة لسيادة الدولة األجنبية.خصوصا 
 .51-55 ص  ، مرجع سابق، صودودة بدران - 1
 .59مصطفى علوي، مرجع سابق، ص  - 2
 .581بول كندي، مرجع سابق، ص  - 3



- 108 - 

 

Subregional (1)  إضافة إىل وجود مفهوم األمن القومي العريب يف بيئة تتسم بعدم اليقني والتغيري

وأسهم يف تفجري األوضاع األمنية  والتهديدات )الغري مألوفة( العابرة لألوطان؛ مما جعله نظاما مهمشا

 بصفة تراتبية.

ما هي المدخالت الخارجية الرئيسية التي أسهمت )ومازالت تسهم( في السؤال املطروح ف

زعزعة وتفكيك البيئة األمنية العربية والغياب اإلستراتيجي للعرب؟ وبالتالي عدمية أي مفهوم أمني 

   عربي )قومي( كمشروع؟

واملخاطر اخلارجية اليت  وعليه مت تقسيم املبحث إىل مطلبني رئيسيني يركزان على بعض التهديدات

 جعلت من املنطقة العربية مصدر ال أمن على املستوى العاملي وهي كاآليت:

 ى الكبرى والكيان اإلسرائيلي.وَ قِ لْ ة لِ ة االنفراديَّ اإلستراتيجيالمطلب األول:  

 .تركيا( –ى المحيطة )إيران وَ المطلب الثاني: طموحات القِ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .815حممد السعيد إدريس، مرجع سابق، ص  - 1
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 .ة االنفرادية للقوى الكبرى والكيان اإلسرائيلياإلستراتيجيالمطلب األول: 

تأيت التساؤالت السابقة من منطق أساسي وهو عدم جتاهل دور املتغريات العاملية املتصاعدة اليت 

تؤسس إلعادة التموضع األمين للقوى العاملية ضمن البيئة اإلسرتاتيجية اجلديدة، يف فحص التهديدات 

مي العريب )كمشروع(؛ أضف إىل ذلك جتنب التمسك بالقواعد التقليدية لدراسة املوجهة لألمن القو 

- Treatsالتهديدات )العسكرية فقط(، وعليه فإن الواقع يؤدي بالباحثة إىل اعتماد لفظ التهديدات 

، كون أن اللفظ األول يبدو أكثر مالءمة للمتغريات احلالية  Enemyبدل "العدو" -كمفهوم حتليلي

منافسات غير متكافئة، أو مشروعات دولية إقليمية مدروسة تبعد أفراد المنطقة تأخذ شكل اليت قد 

.هذا (1)عن جذورهم وهويتهم، أو مشاكل أخرى عدوانية رسائلها غير حربية...قد تشكل قوة جاذبة

إثر حرب  0990مارس  11ما تؤكده حتركات الواليات املتحدة األمريكية مباشرة بعد إعالن دمشق يف 

بزيارة خاطفة لعواصم  "ديك تشني"اخلليج الثانية، حيث قام وزير دفاع الواليات املتحدة األمريكية آنذاك 

، وتفريغه من حمتواه العربي إعالن دمشق لألمن القوميالدول العربية اخلليجية لفرض اإللتفاف على 

الواليات لمتحدة األمريكية )بجعله مشروطا ال يتعارض مع االتفاقية الثنائية التي وقعتها كل من 

مما كرس التواجد  والدول الحليفة األخرى في حرب الحليج مع دول مجلس التعاون الخليجي...(

 .(2)إنكشاف غير مسبوقاألجنيب يف املنطقة العربية، وهو ما جعل األمن القومي العريب يف حالة 

على مجلة من احملددات  يقوم شرق أوسطيأضف إىل ذلك ما جاء به التصور األمريكي لنظام 

 أمهها:

                                                 
 . 889، ص 8991، القاهرة: دار الشروق، ة الخطيرة: زلزال عاصفة الصحراء وتوابعهاإلستراتيجيالتحوالت أمني هويدي، - 1
 -  حزب الحربيعد من املستشارين )احملافظني اجلدد( الذي لعب دورا حموريا يف إدارة بوش اإلبن حيث يعترب أبرز ممثلي هذا التيار الذين يطلق عليهم 

 كوندوليزا رايس(.)دونالدرامسفيلد، ريتشارد بريل،  
، دمشق: منشورات احتاد الكتاب 5441ديسمرب  82/81: الندوة السنوية جلمعية البحوث والدراسات العرب والعالم اليومجمموعة باحثني،  - 2

 .884، ص 5442العرب، 
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التخطيط األمني للمنطقة ألن مصلحتها تكمن في أن تكون للواليات املتحدة الكلمة العليا يف  -

يف  8994عام  "كولكن مان". ويف هذا الصدد يقول أحد خرباء اإلسرتاتيجية األمريكية (1)أمن الخليج

"...يجب أن تلعب دورا مباشرا في السيطرة على : مفهوم اإلستراتيجية األمريكية في المنطقةمذكرة حول 

مجريات األحداث بالمنطقة، غير أن عدم االستقرار أحيانا يكون في صالحنا، وأكد على: أي هجوم عراقي على 

أي من الدول الخليجية هو في مصلحة الواليات المتحدة األمريكية، شريطة أن يتم حسم الغزو العسكري 

 ل الخليجية من الدور األمريكي المباشر لحماية المصالح األمنية في منطقة الخليج..."مباشرة... حتى تتأكد الدو 

(2) 

 رفض أي دور عريب متكامل يف أمن املنطقة، وفصل املشرق عن املغرب العريب. -

مصاحل الدول غري العربية من خالل مبادرة هذه الدول يف حتديد مصاحلها باملنطقة والتشاور  محاية -

 مع حلفاء الواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة بذلك الشأن.

تكثيف الوجود العسكري األمريكي يف كل من اخلليج وإسرائيل وتركيا، كوهنا تشكل األساس  -

 "كولكن مان"هنا يضيف  (3)بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية قةللترتيبات األمنية بالمنطالعملي 

حل مقنع لكل من العرب وإسرائيل... ويجب أن نقوم  إلى"إني أرى ضرورة أن نجد وسيلة ما للوصول يقول: 

يقتصر ، هذا وجيدر التنويه بأن الوجود العسكري مل  (4) بتوفير الحماية المباشرة العسكرية لموارد النفط..."

على الواليات املتحدة األمريكية وحدها، حيث هناك وجود حمدود للقوات الفرنسية والربيطانية، وقوات 

 .  األمم املتحدة للقيام باألعمال األكثر خطورة

                                                 
 .529، ص 5444الوحدة العربية، ، بريوت: مركز دراسات التحديات الشرق أوسطية الجديدة والوطن العربيأمحد صدقي الدجاين وآخرون،  - 1
، مرجع سابق، ص األمن القومي العربي في عالم متغيرسبتمرب"، يف كتاب:  88ة األمريكية يف الشرق األوسط بعد اإلسرتاتيجي"غسان بدر الدين،  - 2

842. 
 .269أمحد صدقي الدجاين، نفس املرجع ص  - 3
 .842غسان بدر الدين، نفس املرجع ص  - 4
 - هذا الوجود إىل قوات ومستشارين عسكريني، وخمزون من املعدات احلربية. ويستند 
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تطوير التعاون الثنائي العسكري بني الواليات املتحدة األمريكية وأصدقائها من الدول العربية  -

اورات وكذا التدريب للقوات األمريكية ودول جملس التعاون اخلليجي، إضافة إىل وإسرائيل، من خالل املن

أجرت القوات األمريكية مناورات مع اجليش اإلمارايت،  8994.فمثال يف جويلية (1)دول أخرى باملنطقة

، وتبعتها تسهيالت خمتلفة لصاحل واشنطن إتفاقية تعاون دفاعيتوقيع على  8990جويلية  51وتبعه يف 

، كما يالحظ أن الكويت وقعت إتفاقيات دفاعية متعددة 5448بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب 

يف  "التعاون الدفاعي مع الواليات المتحدة األمريكية"أبرزها تللت املوقعة مع واشنطن املعروفة رمسيا بـ 

احلدود الكويتية خاصة مع ، فرغم السرية احملاطة باالتفاقية إال أهنا تستند إىل محاية 8998سبتمرب  89

العراق. كما يذهب بغض املالحظني إىل أن الكويت متول جزءا كبريا من نفقات إقامة اجليش األمريكي 

 .(2)على أراضيها

)اليت هلا دور هام يف الرتتيبات األمنية(  United Nationاالعتماد على األمم املتحدة  -

مريكية بالكلمة العليا وتراقب االلتزام بالقرارات لتصدر قرارات تضمن احتفاظ الواليات المتحدة األ

 )كشرطي للعالم(...

والشركاء تدعيم التعاون بني دول اخلليج والواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل )كدولة صديقة(  -

)بريطانيا، فرنسا وتركيا( على أن حتتفظ الواليات املتحدة مبنظورها اخلاص يف حتقيق  األمنيين الخارجيين

 ن املنطقة وتنفيذ العمليات.أم

حصار الدول املعارضة للسياسات الغربية األمريكية، ومنع خطر تزويدها باألسلحة واملعدات  -

املناوئة للواليات  المارقةحيث مت توسيع تعريف اإلرهاب لشمل ما يسمى بالدول  (3) العسكرية...

                                                 
 .529،صالدجاين، نفس املرجعأمحد صدقي  - 1
مت )سبتمرب الواقع والتحديات ، 88أمحد سيدي،" التسهيالت واإلتفاقيات العسكرية األمريكية يف العامل العريب"، يف ملف: العامل العريب ما بعد  - 2

 //:www.aljazeera.net http                                                                        ( 82/84/5488يوم :  تصفح املوقع 
 .514-529 ص أمحد صدقي الدجاين، مرجع سابق، ص - 3
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. إضافة إىل تكريس ليبيا، كوريا الشمالية العراق، إيران،املتحدة األمريكية، وتشمل حسب منظورها كل من 

وزير دفاع الواليات املتحدة األمريكية مبنطقة اخلليج يف  "دونالد دامسفيلد"هذا املوقف من خالل جولة 

"إن الواليات المتحدة األمريكية تعتزم وضع عقيدة عسكرية جديدة تنص على الحق : ، حيث قال5445جوان 

وهو ما حدث بالفعل من خالل حرهبا  (1)الدول التي تملك أسلحة دمار شامل" إلىفي توجيه الضربة األولى 

مع  -إىل حد كبري -احلايل املوجه حنو سوريا. وهو ما يتفق تركيزها على العراق إضافة إىل ما يبدو من

 املراحل اليت حددهتا اإلسرتاتيجية األمريكية سابقا جتاه املنطقة من خالل:

 تان.املرحلة األوىل: أفغانس -8

 املرحلة الثانية: العراق )عسكريا(، إيران )دبلوماسيا مث عسكريا(. -5

 (2) املرحلة الثالثة: دول أخرى،ليبيا، سوريا... -1

 فرض قيود إقليمية على التسلح خاصة اجلانب العريب. -

 احملافظة على التفوق اإلسرائيلي وفرض االستسالم على العرب. -

 تنظيمات ومؤسسات إقليمية دائمة لضمان استقرار املنطقة. إقامة -

إنشاء نظام اقتصادي للتعاون بني دول املنطقة متوله دول عربية لصاحل إسرائيل ودول أخرى غري  -

 عربية.

 .(3)دعم حكومات الشرق األوسط ملواجهة التهديد املتصاعد الحتمال سيطرة اإلسالم السياسي -

                                                 
 .840عصام امساعيل، مرجع سابق، ص  - 1
أيلول –سبتمبر  77األمن القومي العربي في عالم متغير: بعد أحداث أيلول على األمن العريب"، يف كتاب:  88عبد احلليم، "آثار  أمحد - 2

 .841، مرجع سابق، ص 0227
 .514امحد صدقي الدجاين، مرجع سابق، ص  - 3
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مل تتغري،  1110القول أن اإلسرتاتيجية األمريكية بعد أحداث سبتمرب وكخالصة ملا سبق ميكن 

حيث يفهم من حرب أفغانستان أن الواليات املتحدة سعت إىل تأمني الطريق لنفط قزوين، عرب "الشرق 

 .(1)األوسط" )تركيا وغريها( كما أن إسرائيل تنفذ جزءا من هذه اإلسرتاتيجية

بتحقيق  1110األمريكية منذ احلادي عشر من سبتمرب  إذن فقد اهتمت الواليات املتحدة

،حيث عززت وجودها باملنطقة  كمفهوم إسرتاتيجي"أمن الطاقة" هدف مركزي يف املنطقة العربية وهو 

إضافة إىل رفعها نسبة وارداهتا البرتولية املتعددة املصادر ؛ فمثال كانت تقدر وارداهتا من إفريقيا فقط تقدر 

1111عام  %19، وتشري التوقعات إىل أهنا ستصل إىل 1110م عا %09بأكثر من 
و نظرا   (2)

حلرص إدارة بوش اإلبن على تنفيذ هذا اهلدف و ترسيخ دعائمه ميدانيا خاصة باملنطقة العربية على 

اخلاص باالكتشافات النفطية باملنطقة  11:اجلدول رقم11إعتبارها خزان نفطي كبري)أنظر امللحق رقم 

مل يظهر يف عهده أي أثر "للقوة الناعمة" وهو ما جعل الواليات املتحدة بعد مغادرته منصبه قوة العربية( ،

 منفردة وليست جاذبة للدول واألفراد عرب العامل لبناء عالقات دولية أكثر تعاونية و سلمية.

لذا ففي عهد ما بعد بوش مل يكن من املمكن طرح مفهوم ناعم لإلسرتاتيجية كون أن الواليات 

، إضافة إىل ما 1110ملرحلة ما بعد احلادي عشر من سبتمرب  األمني الهاجساملتحدة بقيت تعيش 

 أسفرت عنه حروهبا يف أفغانستان، والعراق من تداعيات أمنية متفاوتة اخلطورة.

ليرتك اجملال مفتوحا أمام  "القوة الذكية"ملفهوم جديد  J.Nayح "جوزيف ناي" من هنا جاء طر 

كمسوغ مفاهيمي ملمارسات الواليات املتحدة األمريكية يف   (1)أشكال تعبريية خمتلفة "للقوة الصلبة"

                                                 
 .842غسان بدر الدين، مرجع سابق، ص  -1

2 -  Philipe Hugon, « Entre marginalisation etémergence géopolitique », dans : l’année 

Straléigique 2006 : Analyse des enjeux internationaux, Paris : éditions Dalloz, 2005, P 422. 
 - القوة الذكية"ة الدولية مبادرة اإلسرتاتيجيمركز الدراسات  حيث حاول إدخال فكرته ملراكز األحباث األمريكية، وهو ما حتقق له، من خالل إطالق" 

 .5441عام 
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أصبحت سياستها العاملية عموما، و يف حركتها اإلسرتاتيجية جتاه املنطقة العربية خصوصا اليت يبدو أهنا 

 حقل جتارب ملفاهيم تطلقها "دبابات الفكر األمريكية"و تنفذها آلياهتم املتطورة تكنولوجيا.

وعليه ميكن القول أن اإلسرتاتيجية األمريكية االنفرادية جتاه املنطقة العربية مازالت تسهم يف تعقد 

إسرتاتيجيات عاملية أخرى طموحة  البيئة األمنية العربية، وتكريس الغياب اإلسرتاتيجي العريب، يف ظل تنامي

 للعب أدوار فاعلة، ترى يف املنطقة العربية ميدانا خصبا لتنفيذ أهدافها و اليت ميكن إجيازها فيما يلي:

 الذي يسعى للحفاظ على إرثه التارخيي االستعماري. االتحاد األوروبي: -

توسيع سوق السالح باملنطقة، كون أن الدول العربية تشكل سوقا  إىلاليت تسعى دائما  روسيا: -

 للسالح الروسي.

 الرامية إىل توسيع سوقها التجارية بالعامل العريب.  الصين: -

 صاحله باملنطقة ومحاية إسرائيل.دون إغفال الدور األمريكي القدمي اجلديد الذي حياول خدمة م

فحص طبيعة كية اإلسرائيلية يقود الدارس إىل ضرورة إذن فإن االرتباط الوثيق للمصاحل األمري

وأبعاد تأثريه على األمن القومي العريب يف ضوء احلركة اإلسرتاتيجية إلسرائيل  المنظور األمني اإلسرائيلي

باملنطقة العربية خاصة بعد هناية احلرب الباردة و ما أعقبها من تطورات على صعيد األمن العاملي وهو ما 

 ته وحتليله ضمن العنصر اآليت:سيتم مناقش

 طبيعة المنظور األمني اإلسرائيلي كتهديد لألمن القومي العربي:  -

"إسرائيل مؤسسة إذا كان املنظور األمين اإلسرائيلي يرتكز حول قاعدة أساسية مفادها أن: 

هداف عسكرية متطورة وقدرة أمنية جيدة، إضافة إلى موقفها اإلستراتيجي مما يساهم في تحقيق األ

                                                                                                                                               
، العدد الرابع، مجلة آفاق المستقبل، ""القوة الذكية" بديل لثنائية "الصلبة والناعمة": خيار أوباما  إلدارة القيادة األمريكية للعامل "مايكل كونس، - 1

 .28-24 ص ، ص5484ة، اإلسرتاتيجيأبو ظيب: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 
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، فإنه يف ضوء هذا املعىن تتأكد قوة عالقتها بالواليات املتحدة األمريكية، اليت تبدو أهنا  (1)األمريكية"

عالقة إسرتاتيجية بعيدة املدى تدعمها العديد من القوى املؤثرة يف السياسة اخلارجية واإلسرتاتيجية للواليات 

الدور الذي تضطلع به العديد من املنظمات اليت يقيمها اللويب املتحدة األمريكية جتاه املنطقة العربية؛ و هو 

 الصهيوين بالواليات املتحدة األمريكية مثل:

اليت تربطها عالقات حمتلفة مع  AIPACالمنظمة األمريكية اإلسرائيلية للعالقات العامة  -

 الكونغرس.

 The Anti- ADL)أبناء العهد( وجناحها B’aani Brithمنظمة بني برث  -

Defamtion League  رابطة مكافحة تشويه السمعة(؛ هذه األخرية هلا ارتباطات قوية مع إسرائيل(

 .(2)وأجهزهتا األمنية

أضف إىل ذلك ما تقدمه الواليات املتحدة األمريكية يف ضوء ضغوطات اللويب الصهيوين على 

يل باملنطقة العربية، سياسيتها اخلارجية من دعم ومساعدات عسكرية، تضيف ميزة إسرتاتيجية إلسرائ

 1119فيفري  09تساهم يف محاية مصاحل الواليات املتحدة األمريكية، حيث أنه على سبيل املثال يف 

مقاتلة  011من أصل  F-16Iجرت صفقة بيع الواليات املتحدة األمريكية إلسرائيل مقاتلني من طراز 

ألربع التالية  لتاريخ الصفقة، مبعدل من نفس النوع، على أن يتم استالم املقاتالت خالل السنوات ا

اإلسرائيلية اليت  –؛ وهو ما يدل بوضوح على عمق الروابط اإلسرتاتيجية األمريكية (3)مقاتلتني كل شهر

حتمل مضامني متقاربة مشرتكة جتاه املنطقة العربية، هذا فضال على إسهام العديد من النخب اليهودية يف 

، وهندسة السياسة اإلسرتاتيجية األمريكية منذ الثمانينات، فالكثري من صناعة القرار السياسي األمريكي
                                                 

 - .ميكن الرجوع إىل: يوسف احلسن، دراسة العالقات األمريكية اإلسرائيلية 
، : اإلبتزاز بأسلحة الدمار الشامل تحت رايات النظام العالمي الجديد0222ة العسكرية اإلسرائيلية عام اإلستراتيجيأمحد هباء الدين شعبان،   -1

 . 111، ص 8991 القاهرة: سينا للنشر،
 .28، ص 5445، أكتوبر 824، العدد: السياسة الدوليةة األمريكية يف الشرق األوسط"، اإلسرتاتيجيأمحد سليم الربصان، "اللويب الصهيوين و  - 2

3 -  « Israel’s Security chiefs welcome arrival of new F-16I Jets », Haartez, 19/02/2004. 
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 JINSA Jwish Institute Forاليهودي لشؤون األمن القومي  المعهدهذه النخب اليت ترأس 

Natianal Security Affairs ؛ هذا ما يفسر تركيز (1)عملت يف اإلدارات األمريكية املتعاقبة

أجندات الواليات املتحدة األمريكية بعد احلرب الباردة خصوصا على الشؤون األمنية للمنطقة العربية،  

 ، اهلادفة أساسا إىل:لتطور طموحات العقيدة األمنية اإلسرائيليةكإستجابة 

 .إحكام القبضة على احلراك األمين باملنطقة 

 أي تفكري يهتم بتحقيق أمن مبضامني عربية من حمتواه. إفراغ 

مخاطر اإلسرائيلية من  –أضف إىل ذلك ما حتمل هذه الروابط اإلسرتاتيجية األمريكية 

بدقة للترويج لفكرة أن الخطر األمني العالمي بعد الحرب الباردة ينبع من المنطقة جهة مو

احلديث عن أمن قومي عريب، يف هذه املنطقة اليت أصبحت تقع ، وبالتايل عدم منطقية العربية اإلسالمية

ضمن دائرة هتديدات األمن العاملي الذي حترس على حتقيقه الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها 

 اإلسرتاتيجيني.

لذا أوجدت عدة مسوغات للتدخل بشؤون املنطقة حتت غطاء مفاهيم مدروسة بدقة توظف 

"مكافحة اإلرهاب"، "الدول لتموضع اإلسرتاتيجي باملنطقة العربية، مثل حبسب متطلبات احلركة وا

...؛ غري أن هذه املفاهيم مل تأت من فراغ بل المارقة"، "نشر الديمقراطية"، "حماية حقوق اإلنسان"

مهدت هلا العديد من احلركات التنظريية ودوائر الفكر بالواليات املتحدة األمريكية اليت عرفت نشاطا غري 

مسبوق منذ عقد الثمانينات لعلماء السياسة؛ إذ تشري إحصائيات هذه الفرتة أنه يف الواليات املتحدة 

من إمجايل علماء السياسة يف العامل، وبتزايد هؤالء  %19عامل سياسة يشكلون  09111يوجد أكثر من 

نظريات الصراع ، هذا ما أسهم يف الرتويج ل%11عامل كل عام يشكل منهم اليهود نسبة  011مبعدل 

                                                 
 .25أمحد سليم الربصان، مرجع سابق، ص  - 1
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مع العامل اإلسالمي )الذي يقع العامل العريب يف مركزه(، أضف إىل ذلك ما تبعها من مفاهيم سبق اإلشارة  

مدى قدرة  دوائر الفكر على التأسيس لمنظورات من شأنها  إبرازإليها، وما يهم يف هذا الصدد هو 

عتبرة من المنظرين ذوي األصول اليهودية إحداث تهديد أمني بالمنطقة العربية، والتي تتخللها نسبة م

 Samuel، "صاموئيل هنتغتون"            Bernard Lewis: "برنارد لويس" أمثال

Huntington  "مارتن كرامر" ،Martin kramer "دانيال بيبس" ،Danial Pipes 

 بعد احلرب الباردة. (1)أصحاب نظرية املواجهة مع العامل اإلسالمي

لدارس للتهديدات األمنية املوجهة حنو العامل العريب، عدم إغفال البعد اإلسالمي  لذا يتعني على ا

، يفيد يف فهم أعمق ألبعاد ومضامني التهديدات األمنية املوجهة لألمن القومي كنطاق حتليل أوسع

العريب، خاصة يف ضوء املنظور األمين اإلسرائيلي الذي وإن طور وسائله يف إحداث التهديد األمين 

لنظرية )تكنولوجية، إعالمية، فكرية، بيئية...( فإن أهدافه اإلسرتاتيجية تبقى ثابتة واليت تشكل انعكاسا 

 القائمة على منطق:األمن القومي اإلسرائيلية 

التعايش والسالم الحقيقي سوف يسود البالد فقط إذا فهم العرب بأنه لن يكون لهم وجود وال أمن،  "إن

البحر، وأن أمنهم وكيانهم سوف يكونان  إلىدون التسليم بوجود سيطرة يهودية على المناطق الممتدة من النهر 

 .(2)في األردن فقط"

سرتاتيجيات لفرض منطقها يف البيئة لذا استخدمت وطورت إسرائيل العديد من اآلليات واإل

 اإلقليمية العربية وحتقيق منظورها األمين وهو ما سيتم توضيحه يف ضوء النقاط اآلتية:

                                                 
 نفس املرجع. - 1
- .ميكن التوسع فيها ضمن أحباث أكادميية أخرى مستقبال 
مت تصفح املوقع )، قراءة وتقدمي: حممد سيف الدولة، "مجلة كيفونيم"، مرتمجة من العربية عن إستراتيجية إسرائيل للثمانينات -2

  //:58/41/5441www.thirdpower.org (                                                                                          httpيوم:

http://www.thirdpower.org/
http://www.thirdpower.org/
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أن الدوافع  Robert Harkavyإذ يرى الباحث اإلسرائيلي "روبرت هريكايف"  :الردع النووي -8

وقد عرفت هذه  (1)ردع العرب،إلمتالك السالح النووي هي  اإلسرائيلي اليت حكمت القرار اإلسرتاتيجي

اإلسرتاتيجية تطورا، إذ كانت يف البداية حتمل مضامني تقليدية، تبعا لنظرية األمن القومي اإلسرائيلي  اليت 

الذي يعتمد على  "مثلث األمن"كانت سائدة آنذاك، حيث تضمنت االعتماد على ما أطلق عليه 

 7999الجنرال حاييم الشكون عام ، وهو ما يتوافق مع ما ذهب إليه (2)حسم" "الردع، اإلنذار وال

"مهمة ردع الدول العربية تتطلب قوات درجة عالية من الكفاءة،... تتميز بعنف الصدمة، وسرعة الحركة، من أن 

ا املضمون لكن مل تكتف إسرائيل هبذ ؛(3)والقدرة على الحسم...لهذا البد من التركيز على القوات الجوية"

 السالح النووي كسالح نفسياملادي العسكري لتحقيق أمنها بل عملت يف مرحلة الحقة على استخدام 

"ذكر أنواع السالح وذلك من خالل مهمة الردع النفسي ضد العامل العريب )واإلسالمي( ليحقق هلا 

هدف التسوية مع  إضافة إىل حتقيق اإلسرائيلية من قنابل هيدروجينية، ذرية، قنابل نترون..."

  ، وفرض منطقها األمين. من هنا تركزت توجيهات إسرائيل خاصة بعد احلرب الباردة حول:(4)إسرائيل

الذي شكل نقطة  خالفية بني وزاريت املالية والدفاع بإسرائيل حيث يرى  زيادة نفقاتها الدفاعية  -

"إن وزارة المالية وكل علماء االقتصاد األعضاء في مجلس ، Omer Moavالربوفسور "عمري موف" 

مستشاري االقتصاد اإلسرائيلي يوافقون على أن ميزانية الدفاع كبيرة جدا، ... لكن وزارة الدفاع تتمسك بأن 

نفقات الدفاع ال تقصي األهداف الوطنية  األخرى... إن ميزانية الدفاع يجب أن تزداد من أجل تأمين مناسب 

                                                 
، ص 5448،أوت 514، العدد: العربيالمستقبل ("، 8999-8998التهديد النووي اإلسرائيلي لألمن القومي العريب )"حممد سليمان الزيود،  -1

848. 
، العدد الرابع، اجلزائر: مركز  دورية دراسات إستراتيجيةوبلورة املفهوم األمين اإلسرائيلي"،  اإلسرتاتيجي: إلعادة فحص التفكري " تقرير لجنة "مريدور"-2

 .818، ص 5441البصرية، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، جويلية 
 .808هباء الدين شعبان، مرجع سابق، ص  -3
 .845حممد سليمان الزيود، مرجع سابق، ص  -4
-  رئيس جملس املستشارين االقتصاديني اإلسرائيليIsraël Council of Econonic Advisers 
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وقد تأجج هذا  النقاش خصوصا خالل فرتة السبعينات والثمانينات، لكن بعد ذلك  (1)يات األمنية"للتحد

حيث انصب  ة حتسبا ملستقبل أمن إسرائيل باملنطقة العربيةاإلسرتاتيجيجتديد املفاهيم اجته  النقاش إىل 

ما أنتجته لتزود بأحدث االهتمام حول فكرة مفادها أنه: "البد من التحصن مبناعة عسكرية متطورة ، وا

وقدرة ال تضاهى باملنطقة... البد إلسرائيل أن تبين جيشا قويا التكنولوجيا العسكرية، لبناء قوة ردع 

وهو ما ال ميكن إلسرائيل حتقيقه مبفردها من خالل اعتمادها على زيادة  (2)"5444وذكيا مبفاهيم سنة 

 النفقات العسكرية، هذا ما يفسر توجهها إىل:

ويف هذا يقول  تماد على الـِمَنْح العسكرية المقدمة من طرف الواليات المتحدة األمريكيةاالع -

املسؤول عن الشؤون اخلارجية للسالح  Bruce Lemkin"بروس لمكين" ممثل احلكومة األمريكية 

دامت تعزز "إن المنح العسكرية وسائل نستخدمها لدعم المصالح األمنية المشتركة لبلدينا مااجلوي األمريكي: 

    .(3) الحرية و االستقرار في الشرق األوسط. وهو مكسب مزدوج تحققه هذه المنح"

اإلسرائيلية املتكاملة ألمن املنطقة العربية، فإنه ميكن تفسري أحد –إزاء هذه الرؤية األمريكية 

جوانب "الفشل" العريب يف بناء رؤية إسرتاتيجية  ألمنهم القومي، ذلك أنه مل يوجد أي تصور واضح 

وتوافقي ألمن املنطقة بعد احلرب الباردة، وهو ما مسح إلسرائيل وحلفائها مللء، هذا الفراغ وتكريس 

مخططات فرعية لتفعيلها وتكييفها تبعا لتغيرات السياسة ألمنية، إضافة إىل تطويرها إىل عقيدهتا ا

 ، وهو ما جتسد من خالل:العالمية

                                                 
مت تصفح  )،5484اسات واالستشارات، ماي (، بريوت: مركز الزيتونة للدر 20صموئيل ايفن، "نفقات إسرائيل الدفاعية، سلسلة ترمجات الزيتونة ) -1

   .http://www.alzaytouna.net                                                                         ( 52/49/5488املوقع يوم: 
 .81هباء الدين شعبان، نفس املرجع، ص  - 2

3 - Arieh O’Sullivan, « Newest F- 16 I Univeiled », Jerusalem post, 15,11.2003. 
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)خاصة مشاكل  أسس عرقية طائفية مذهبية أي التفتيت للدول العربية على :المنطقة ةْ نَ قَ لْ بَـ  -5

، خطورة على األمن القومي العربيإذ يالحظ أن هذه األخرية أصبحت من القضايا األكثر  (1) األقليات(

اليت تبلورت خاصة بعد هناية  (2) كوهنا تطورت لتحتل سلم أولويات األمن القومي )كأحد أبعاده احلديثة(

للتدخل الذي يروج آلليات ومفاهيم جديدة غطاء التدخل اإلنساني احلرب الباردة، وذلك من خالل 

 بالشؤون الداخلية للدول العربية مثل:

  َّوهو ما تسعى إسرائيل للرتكيز عليه مستقبال يف  .(3)ا اإلستقاللهَ حِ نْ ات، ومَ حق تقرير المصير لألقلي

"أفي ديختر" وزير األمن ة ضمن البيئة اإلقليمية  العربية؛ هذا ما أوضحه اإلسرتاتيجيحركتها 

"توظيف  ، حيث رأى أنه يتعني على إسرائيل أبحاث األمن القوميالداخلي اإلسرائيلي في معهد 

 إلىلجماعات إثنية وطائفية أو قوى معارضة لديها االستعداد للتعاون مقابل دعم تطلعاتها للوصول 

 (4).السلطة"

  ُة.ة اإلثنيَّ مَّ مفهوم األ 

  َّ(5)ةة اإلثنيَّ مفهوم الديمقراطي. 

للمنطقة العربية، إذ اهنا ليست وليدة اليوم بل  تيتوالتفالتفكيك فكلها مفاهيم حتمل معاين 

  الفكر اإلستراتيجي اإلسرائيلييالحظ أهنا متأصلة  يف 

                                                 
، العدد األول، اجلزائر: مركز البصرية، دار اخللدونية للنشر والتوزيع دورية دراسات استراتيجيةة اإلسرائيلية"، اإلسرتاتيجيحسام سويلم، "العراق يف  - 1

 .21، ص 5442،جانفي 
، ص 5441، األردن: دار وائل للنشر والتوزيع، الداخلي واإلقليمي والدولياألقليات واألمن القومي العربي: دراسة في البعد دهام حممد دهام،  -2

52. 
 .810نفس املرجع، ص  - 3
ة، غزة، فلسطني: اإلسرتاتيجي(، قسم الدراسات 81آيف دخيرت، "حماضرة يشرح فيها تقدير الكيان الصهيوين للوضع يف املنطقة"، سلسلة  الرتمجات ) -4

       .http://www.creativity.ps 82/84/5488 ،مت تصفح املوقبع يوم:5488ة والتدريب، اإلسرتاتيجيات مركز إبداع لألحباث والدراس

                                                                                                                 
 .810م حممد دهام، مرجع سابق، ص دها - 5
 -  48ملزيد من اإلطالع ميكن الرجوع إىل امللحق رقم. 

http://www.creativity.ps/
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إقحام الدول العربية املتواجدة  إىلدف هت :Perepheral Doctrine األطراف دْ شَ  -1

الجوار بأطراف املنطقة  العربية يف نزاعات وتوترات جانبية مع دول أخرى غري عربية، توجد يف دائرة دول 

ختفيف الضغط على  إىلكصراع مركزي، إضافة   اإلسرائيلي–؛ إلبعادها عن الصراع العريب الجغرافي

"اإليراني اإليرانية، كذلك التحالف االستخبارايت –عراقية وقد جنح هذا املخطط يف احلرب ال (1)إسرائيل

، حيث كان موجها Trident الثالثي" "الرمحأواخر اخلمسينات الذي عرف باسم  التركي اإلسرائيلي"

ضد العرب والسوفيت، لكن تطور األوضاع بعد احلرب الباردة، جعل من هذا التعاون يف خانة التوجهات 

 AKP Justice andاملاضية، فمثال يظهر أن تركيا املمثلة يف "حزب العدالة والتنمية" 

Devlopment party  دولة  ىلإ)يف إطار شد األطراف( من حليف إلسرائيل قد تغري دورها

بأن تتكيف  yossi Alpher ""يوسي آلفرحبسب الرأي السائد يف إسرائيل لذا ينصح متطرفة  

د منافذ جديدة لالستفادة من هذه القوة اإلقليمية التجارية والنفوذ في أسيا جتإسرائيل مع الوضع، و

استراتيجية "شل"  توظيفها فيآيف دخيرت" يرى أن الدول اليت ميكن "كما أن  (2) والبحر المتوسط...

وكينيا في مواجهة غندا األطراف قد زاد عددها مثل تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وأثيوبيا و أو 

؛ كما (3)حيث يرى فيها خيارات تضعف دول املنطقة  العربية السودان، ومالي في مواجهة الجزائر...

 نطقة العربية وتعرضها ملزيد من "الفشل"ميكن القول أهنا توجهات خطرية على مستقبل االستقرار واألمن بامل

.   

                                                 
 .29حسام سويلم، مرجع سابق، ص  -1
ة العالقات اإلسرائيلية املتوترة مع تركيا وإيران: بعد شد األطراف"، تقرير توريف، مركز صناعة السالم النروجيي، سلسلة ترمجات الزيتون"يوسي ألفر،  -2
مت تصفح املوقع )، 5484(، بريوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، ديسمرب 28)

                                                                                             ) 88/40/5488http://www.alzaytouna.netيوم:
 أيف دخيرت، مرجع سابق. - 3

http://www.alzaytouna.net/
http://www.alzaytouna.net/


- 122 - 

 

وذلك خالل املشكالت اليت تنشأ عرب الدول احمليطة باملنطقة العربية )السالفة الذكر( اليت تتميز 

، وهو ما يضعها يف بيئة منتجة لمشكالت عديدة كالهجرة، األوبئة، النزاعات المسلحة...بكوهنا 

وهذا نتيجة لكوهنا  مصدر تهديد لألمن اإلقليمياليت تعترب  Failed State"الدَُّوْل اْلَفاِشَلُة"خانة 

"(1)ال تستطيع ضمان األمن، وال تملك أي رقابة على إقليمها وحدودهاوصلت إىل مرحلة 
 

بديموغرافيتها اليت تقع على ختوم العامل العريب لتصل  لتوظيف بعض األقاليمإضافة إىل سعيها 

شد بديال لرتكيا ملمارسة "آفي ديختر"الذي يرى فيه ، اإلقليم الكرديإىل داخله مثل  وجغرافيتها

يصبح ، وبذلك يتجاوز الردع، إضافة إىل أن أثر استخدام األكراد يف شد األطراف ميكن أن األطراف

 أداة فعل وإضعاف وإرباك للسوريين.

لوج إلى الداخل كمنافذ للو هذا فضال عن أن هناك العديد من الفجوات اليت ميكن استغالهلا 

 السوري، كاألردن، العراق، كردستان، لبنان.

جتاه سوريا كجزء من املنطقة  كنطاق إلستراتيجية شد األطرافكلها تسعى إسرائيل الستثمارها 

العربية املهددة يف أمنها من طرف إسرائيل أكثر من أي وقت مضى ؛حيث متثل العراق منوذجا هلذه 

ا ومنقسما على نفسه ومنعزال يجب أن يبقى العراق مجزءً " تر إلى القول بأنهآ.ديخاإلسرتاتيجية لذا يذهب 

مما يعين اإلبقاء عليه خارج دائرة الدول  (2)"اإلستراتيجيداخليا بعيدا عن البيئة اإلقليمية، هذا  هو خيارنا 

هو النهج  العربية ملمارسة الدور اإلقليمي الذي يتعني عليه ممارسته بصفة طبيعية؛ إذ يبدو أن هذا

أي إلبعادها عن  -حاليا ومستقبال–اإلسرتاتيجي الذي تراهن عليه إسرائيل يف تعاملها مع الدول العربية 
                                                 

 - الدولة املفلسة" يف بعض الدراسات ب: وهي حالة يطلق عليها"L’Etat Faili 
1  - Omar Ba, Dorly Castaneda et Maria Gabrielsen, « Les Etats Fragiles »constituent-ils une 

menace paur la sécurité Internationale ? dans :         
http://www.peacecenterSciences.po.Fr.../conf27March07.compteRendu.pdF.18/10/2011 

-  اغ بل إدراكا من القيادة اإلسرائيلية للروابط التارخيية العميقة اليت تربطها باألكراد مما خيلق أمهية الشراكة مع إسرائيل املبنية إذ مل ينشأ هذا التوجه من فر
 على أساس تبادل الدعم واملصاحل.

 آيف دخيرت، مرجع سابق. -  2
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ذو بعد قومي عريب و/أو إسالمي، من شأنه مواكبة مسارات العوملة، وديناميات ما  مفهوم أمني موسع

 بعد احلداثة.

تحرك إسرائيل بالمنطقة العربية ومنظورها لإضافة إىل آليات إسرتاتيجية أخرى مساعدة وداعمة 

حسب  -إذ يتعني اإلشارة إليها بإجياز األمني القومي، وفي نفس الوقت مهددة لألمن القومي العربي.

 من خالل العناصر اآلتية: -مقتضيات الدراسة احملدودة

 8901): كمشكلة مستعصية بالنسبة إلسرائيل ميثلها الجئي مخطط تحويل الالجئين العرب-

(، إذ سعت إسرائيل لتهجريهم خاصة بعد تنفيذها ملخطط جدار الفصل بني إسرائيل واملناطق 8921

حيث يظهر أن هذا التوجه ال خيرج عن ما تنبأ به أعضاء من احلكومة  (1)الفلسطينية يف الضفة الغربية

 حول مصري الالجئني املتمثل يف: 8901عام  اإلسرائيلية املوالون للعرب

 بان يف أي دولة أخرى.الذو  -

 .(2)وقوعهم حتت "القمع" و"املوت" -

فمثال سعت إسرائيل ملساومة العراق يف السابق من خالل ورقة الالجئني الفلسطينيني حيث  

اشرتطت عليه قبول حتويل"هتجري" مليوين فلسطيين خاصة املتواجدين بلبنان إىل العراق، مقابل رفع 

إطار دمج وصهر الالجئني الفلسطينيني يف العراق كتوجه مدروس  ، وهذا طبعا ضمن(3)العقوبات عليه

 ومتوقع. لكنه مل يكن ليتحقق نظرا لعدم ثبات الوضع األمين بالعراق.    

  :لزيادة التوغل باملنطقة العربية، إذ قامت الواليات املتحدة اجتذاب بعض األنظمة العربية

عمان وقطر مع بعض دول اخلليج فاختارت عن نباهة األمريكية مبساعدهتا )إسرائيل( إلقامة حتالفات 

                                                 
 .24حسام سويلم، مرجع سابق، ص  -  1
 - Israili Gavernment Arabists. 
 .01، ص 5442، ترمجة:شرين فهمي، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الثانية، أوهام الشرق األوسطناعوم تشومسكي،  -  2
 حسام سويلم، نفس املرجع. -  3
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. وقد (1)كجسر للدخول إىل جزيرة العرب، وهو ما يشكل هتديدا ملعظم الدول العربية يف أمنها القومي

تطور هذا التوجه اإلسرائيلي إىل درجة وصول إسرائيل إىل نوع من االطمئنان جتاه الدول العربية، ويف هذا 

أن الدول العربية أصبحت أقرب إلى إسرائيل منها إلى أنقرة وطهران، وهو  "يوسي آلفر"الصدد يرى 

لكن يف ضوء احلقائق اإلقليمية احلالية فإن هذا  ( ،2)وضع ليس مرشحا للتغير في المستقبل القريب

الرأي يبقى خاضعا للنسبية والعديد من النقاشات على املستويني النظري والعلمي. )إذ يتطلب املزيد من 

 الفحص يف نطاق دراسات أخرى(.

لكن املهم أن إسرائيل هبذا النهج اإلسرتاتيجي األمين أجربت العرب على الكف عن العمل 

باستراتيجيات متواضعة وأقل مبتطلبات ومضامني األمن القومي العريب، إذ أصبحت هذه الدول تتميز 

على أساس  حساباهتم األمنية هنائيا ، وهو ما شأنه أن يؤدي إىل إسقاط إسرائيل منطموحا مع إسرائيل

 .(3)ختليهم عن العمل باخلطط الكربى لفرتة زمنية طويلة

إال أنه جيب التنويه يف هذا السياق إىل مفارقة هامة مفادها أنه يف الوقت الذي تبتعد فيه الدول 

العربية عن مقومات ومضامني أمن قومي موسع، رغم التهديدات واملخاطر اليت تواجهها وتدخل يف عمق 

والذي ميكن إجيازه ي تعمل على تطوير وإنضاج تصورها األمني القومبيئتها الداخلية؛ يالحظ أن إسرائيل 

 من خالل النقاط اآلتية:

  إن التحدي األمين الذي تواجهه إسرائيل قد تغري مقارنة بالسنوات املاضية، ومل يعد اخلطر املركزي

بل برزت أخطار فوق تقليدية كإلرهاب، األسلحة غير هو املواجهة التقليدية بني جيوش نظامية، 

غري   الرَّدعأصبح  يدور" إلعادة بلورة المفهوم األمني اإلسرائيلي:"ممر هنا يقول رئيس جلنة التقليدية...

                                                 
 ،ص8991، مارس 14، العدد: شؤون األوسطياسني سويد، "إسرتاتيجية التحالف اإلسرائيلية وخطرها على األمن القومي العريب"،  -  1
 يوسي آلفر، مرجع سابق. -  2
 .21حسام سويلم، مرجع سابق، ص  -  3
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تطوير ردع جديد من ناحية مفهومية وتكنولوجية، ينبغي ردع لذا ينبغي  االنتحاريين...ذي صلة أمام 

"كيف يمكن ردع انتحاري يعرف أن ويضيف بطرح سؤال:  االنتحاريين عن الوصول إلى إسرائيل".

 أو انتحاري يصعد إلى طائرة ويتحطم فوق بناية بنيويورك..."؟ هذه طريقة األخيرة،

 .إن إسرائيل ليس هلا جهة مسؤولة عن إدارة املعركة ضد اإلرهاب 

 .إن جناح إيران يف حتصيل السالح النووي سيمكن دول عربية إسالمية أخرى من امتالكه 

  ،تستوجب إعادة بلورة هذا إن عدم وجود وثيقة كاملة ومفصلة عن املفهوم األمين اإلسرائيلي

يف العقيدة األمنية اإلسرائيلية   5442خاصة يف ضوء الفجوة األمنية اليت أحدثتها حرب لبنان  (1)املفهوم

إدراك عدم صالحية كمؤسسة ونظرية، وهو ما أدى إىل بروز اجتاهات ترى أنه على النخبة اإلسرائيلية 

لى تحديثها وترجمتها سياسات مدعومة سياسيا النظرية األمنية القومية إلسرائيل، مع الحاجة إ

 "مريدور"مبعىن اعتماد تغيريات يف صلب النظرية األمنية القومية، وقد قامت جلنة   (2)واقتصاديا وعسكريا

 جلسة عمل بتقسيم املهام األمنية حبسب املواضيع وهو ما يوضحه الشكل اآليت: 25بعد 

ي اإلسرائيلي: إعادة صياغة المفهوم األمن11الشكل رقم 
 

 

 

  

 .031من اقرتاح الباحثة استنادا إىل: تقرير جلنة مريدور، مرجع سابق، ص  المصدر:

                                                 
 .818 -814 ص تقرير جلنة مريدور، مرجع سابق، ص -  1
 .11، ص 5441، اجلزائر: قرطبة للنشر والتوزيع، قراءة في العقل السياسي اإلسرائيليمصطفى يوسف اللدواي،  -  2
 -   كما يقرتح ضمن هذه اللجنة تفحص املنطلقات األساسية يف املفهوم األمين كل  مخس سنوات. والتطرق ملواضيع إسرتاتيجية على مدى كل عشر

وي على ر حيتسنوات مقبلة، وتعترب الوثائق اليت تصدرها اللجنة من الوثائق املصنفة للغاية، حيث مت استخراج بعض من بنودها وليس كلها، فهذا التقري
 صفحة .  524حوايل 

 المهام األمنية الجديدة

السالح غير  إلرهابا
 التقليدي

األمن  جوانب سياسة أمنية
 واالقتصاد

 التكنولوجيا
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 إىل ذلك أنه يف جمال مكافحة اإلرهاب كتهديد غري تقليدي استوجب تطوير آليات مثل:  أضف

 .اإلغتياالت بسالح اجلو كسالح كيف نفسه مع مكافحة اإلرهاب 

  احلرب الفعالة اهلجومية ضد اإلرهاب مع توصية وزير الدفاع بإمكانية إيكال املهمة لوزير األمن

 الداخلي.

 طيار. التزود بوسائل طريان دون 

 .احلفاظ على منظومات احلاسوب القومي، أمام تغلغل عناصر معادية 

 .1أخذ املواقف الدولية باحلسبان قبل القيام بأي عملية أمنية 

لكن هذه احلركة الفكرية والعملية إلسرائيل يف إعادة صياغة تصورها ألمنها القومي، ميكن تقييمها          

يف سياستها وإسرتاتيجيتها حيال  العامل العريب إىل استشراف للمستقبل  بأهنا مل تنشأ من فراغ بل استندت

، وهو ما تتغافل عنه الدول  العربية يف تعاملها مع (2)وأبعاده، وتقييمات تتجاوز املدى احلايل واملنظور

 موضوع األمن القومي العريب إذ تبقيه ضمن دائرة حتليل ضيقة، ليس هلا أفق اسرتاتيجي استشرايف على

األقل يضعه يف نطاق حتليل علمي دقيق وموضوعي للتهديدات واملخاطر كقاعدة أساسية لبناء نظرة واقعية 

 حول التهديدات األمنية، اليت يبدوا أهنا تعاين من: 

 .إنهيار اإلجماع حول التهديد اإلسرائيلي، والموقف من أمريكا وإيران 

 االتفاق على اإلرهاب كتهديد أمني للدول العربية، والواقع أنـه غالبـا مـا يسـتخدم كمطيـة  عدم

 .(3) )وينسى البعد الوظيفي لألمن(للقمع السياسي بالدول العربية 

 

 

                                                 

.818تقرير جلنة مريدور، نفس املرجع، ص -  1  
 آيف دخيرت، مرجع سابق.  - 2
 .12عبد النور بن عنرت، مرجع سابق، ص  -  3
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 تركيا(. –المطلب الثاني: طموحات القوى المحيطة )إيران  

وطموحها يشكل تصاعد الدور اإلقليمي لبعض دول منطقة "الشرق األوسط" كمفهوم أوسع 

مسألة يف إيران وتركيا يف إدارة شؤون املنطقة العربية احلساسة من العامل مثل: للقيام بدور نشط وفعال 

هذه  غاية األمهية لرصد جزئي للمخاطر والتهديدات املوجهة لألمن القومي العريب، حيث يعرف على

الدول وجود خالفات جذرية حول القضايا اإلقليمية املتمركزة حول مجلة من النقاط ميكن إجيازها فيما 

 يلي:

 .قضية فلسطني 

 .السالم بني العرب وإسرائيل 

 .الدور األمريكي املؤثر باملنطقة 

 .(1) نزاعات بينها وبني بعض الدول العربية 

ليمية لكل من إيران وتركيا قد أدى إىل نوع من إذن ميكن القول أن تصاعد هذه األدوار اإلق

اختالل التوازنات اإلقليمية وعدم االستقرار الذي له التأثري الواضح على مسألة األمن القومي العريب؛ من 

اليت تفرض رهانات وحتديات  تركياوإيران هنا ميكن توضيح بعض مظاهر الطموحات اإلقليمية كل من 

 من خالل العناصر اآلتية:أخرى لألمن القومي العريب.

 إيران:Iran  تتصل إيران مع الدول العربية بريا من خالل حدودها مع العراق، وحبريا عرب حدودها

 أنظر اخلريطة. (2)السعودية، والكويت، قطر، البحرين، اإلمارات، وعمانمع دول اخلليج العربية الست: 

. 

  

                                                 
 .824علي احلاج، مرجع سابق، ص  - 1
 . 42، ص 5441، 812، عدد: عربيةمجلة شؤون ، "هل أصبحت األدوار اإلقليمية حكرا على القوى غري عربية؟ "مصطفى اللباد، - 2
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 موقع إيران بالنسبة للدول العربية:20الخريطة رقم 

  
 .19،ص1113،دمشق:دار الفكر،1:شوقي أبو خليل،أطلس دول العامل اإلسالمي،ط المصدر

 

هذا وقد استفادت إيران من حرب اخلليج األوىل من خالل ختلي العراق عن مطالبتها بالسيادة على 

. وما (1)وعودة األوضاع اإلقليمية لصاحلها النفوذ اإليراني"ممر شط العرب". وهو ما أدى إىل زيادة 

حيث نشطت إيران يف تعزيز دورها األمين  الخليج الثانيةعزز هذا الوضع هو ما أسفرت عنه حرب 

من خالل طرحها للعديد من القضايا األمنية اليت  (2)رئيسي لدور إقليميمبنطقة اخلليج والتطلع 

رانية والمخاطر اإلي التهديداتتشكل حمل خالف من جانب األمن العريب، حيث ظهرت مجلة من 

 ) بصفة مباشرة أو غري مباشرة( ميكن رصد بعض جتلياهتا من خالل النقاط اآلتية:  على األمن العربي

  أعطت إيران لنفسها حق "الفيتو" يف أي ترتيبات أمنية يف منطقة اخلليج العريب مبا خيدم طموحاهتا

 األمنية فقط.

                                                 
 .509أمحد صدقي الدجاين، مرجع سابق، ص  - 1
 .522حممد علي اجلوات، مرجع سابق، ص  - 2
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 طرف والعنف(اعتناقها اإليديولوجية متطرفة تدعم من خالهلا )حركات الت 

  بالنسبة لقضية اجلزر اإلماراتية احملتلة )طنب الكربى، طنب  فرض األمر الواقعإتباع سياسة

 الصغرى، وأبو موسى(.

  التهديد بإغالق مضيق هرمز خاصة عند قيامها مبناورات عسكرية باملضيق واخلليج خالل الفرتة

 .8991إىل عام  8995املمتدة من 

 (1)ة العربية يف توجهها حنو حل الصراع العريب اإلسرائيلياختاذ سياسة مضادة للسياس. 

هذا إضافة إىل مواقف أخرى تبدو ذات تأثري بالغ على مضامني األمن القومي العريب اليت تأكدت 

الذي حتاول إنشاءه خلدمة توجهاهتا األمنية؛ والذي ميكن  المفهوم األمني اإليراني لإلقليممن خالل 

 ر اآلتية:توضيحه يف ضوء العناص

  اخلليج العريب ميثل أهم الثوابت يف سياسة إيران األمنية وإسرتاتيجيتها )فالنزعة التوسعية إليران جزء

 من طبيعة الدولة(.

 .لذا عملت على حتديث اجليش وتنظيمه وحتديث السالح 

 .رفض )وعدم الرضى( عن إقامة نظام أمين خليجي يتجاهل دورها 

  وأنه أن األمن القومي العربي غير قادر على صيانة األمن في منطقة الخليج سعيها إلثبات

 وهم غري مؤسس.

  (2)بيئة النظام األمني الخليجيال مكان ملصر أو سوريا أو غريمها يف.  

وتأسيسا على هذه املرتكزات العملية يف مفهومها األمين للمنطقة، فإنه ليس من قبيل الصدفة أن 

إذ زاد وتوسع حضورها اإلقليمي يف منطقة  0919 منذ انتصار الثورة اإلسالمية عام يربز الدور اإليراين

                                                 
 .842. ص 8991، 814، العدد: السياسة الدوليةأنيس ممدوح فتحي، "إيران قوة مضافة أم مصدر هتديد لألمن العريب"،  - 1
 .522حممد علي احلوات، مرجع سابق، ص  - 2
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املشرق العريب، ووصل إىل أعلى درجاته مع احتالل العراق وصمود حزب اهلل اللبناين يف مواجهة إسرائيل 

1111عام 
(1). 

 وكخالصة فقد حققت إيران منذ حرب اخلليج مكاسب مل تكن تتصورها من قبل مثل:

 .تقوية سالحها اجلوي والنووي 

  (2)روسيا الصين الدول اإلسالمية المستقلة عن االتحاد السوفياتيفتح باب العالقات مع.  

 .أصبحت قوة إقليمية بعد تفتيت العراق 

إضافة إىل أنه ميكن القول يف ضوء التوازنات الراهنة تبقى إيران حاضرة بعمق يف تطورات املنطقة 

)سواء من  لمقومات لعب دور إقليمياحلالية وحىت املستقبلية، وهذا نظرا حلقيقة مفادها امتالك إيران 

ل تأثريا غري منقطع على جوارها الناحية البشرية، أو املوقع اجلغرايف، أو امتداداهتا التارخيية( وهو ما يشك

 العريب.

. الذي يصتدم مبصاحل دولية  تطبيق عملي لطموحات إيرانكمجال   خاصة منطقة اخلليج العريب
 .(3)كربى، وخماوف عربية وإقليمية

ضمن هذا الواقع يتضح للدارس أن خليج التسعينات )وحىت وقتنا احلاضر( أضحى متغريا متاما 

لية، إقليمية ودولية، حيث أصبحت إيران تصنف ضمن الدول الواضحة املوقف إزاء نتيجة لعدة متغريات حم

تذبذب املواقف العربية خاصة )األمنية( حيث استطاعت إيران امتالك عوامل النفوذ منذ الثورة اإلسالمية، 

 معتمدة على عنصر القوة الذي وصل إىل القمة بسعيها إلنتاج النووي وهو ما مكنها من:

 لعسكري الواضح.التطور ا 

 .)املكانة السياسية الوطنية )الداخلية واخلارجية 
                                                 

 .48مصطفى اللباد، مرجع سابق، ص  - 1
 .511حممد علي حوات، مرجع سابق، ص  - 2
 -  الطاقويةوهي إحدى أهم مناطق العاملية بسبب احتياطها. 
 .42مصطفى اللباد، مرجع سابق، ص  - 3
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 .السيادة اإلقليمية 

إذن فتصاعد دور إيران، وسعيها المتالك مقومات النفوذ، عزز من تقوية وضعها إزاء العامل 

ومي( ، الذي يبدوا أنه ليس على موعد مع هذه التحوالت والرهانات اجلديدة اليت تضرب أمنه )الق(1)العريب

 يف العمق.

لكن رغم هذا جيب التنويه بأن إيران وإن كانت معظم التحليالت تشري إىل كوهنا خطرا على 

األمن القومي العريب، إال أنه ميكن القول أهنا حتقق نوع من التوازن اإلسرتاتيجي باملنطقة الشرقية للعامل 

 يجي حيال إسرائيل كتهديد قائم ومستمر...العريب، يف ضوء غياب قوة إقليمية عربية متأل الفراغ اإلسرتات

: ال ميكن جتاهل الطموحات الرتكية يف لعب دور إقليمي باملنطقة العربية حيث Turkyتركيا  -

يتضح للدارس أهنا تقع يف عمق تفاعالت السياسة العاملية، عموما، والبيئة العربية خصوصا؛ وهو ما خلصه 

حيث ذكر أن: "تركيا  8910بعد فوزه يف االنتخابات عان  "تورغوت أوزال"رئيس وزراء تركيا سابقا 

تقف حبزم مع الغرب يف احللف األطلسي واملؤسسات املشاهبة ولكنها يف نفس الوقت تكون جسرا بني 

الغرب والعامل اإلسالمي، وهو املوقف الذي تقف فيه تركيا بانفراد لكي تنمي رابط اقتصادية، ومع الوقت 

 (2)سياسة بني الطرفني"

أضف إىل ذلك ومع تداعيات حرب اخلليج الثانية، تغريت موازين القوى باملنطقة، عن طريق 

، وهو ما فتح اجملال أمام العديد من دول (3)استئصال العراق بوصفه قوة إقليمية عربية ولو لبعض الوقت

فعال يف احمليط اجلوار للنهوض بطموحاهتا الكامنة؛ حيث وجدت تركيا أن الفرصة ساحنة للقيام بدور 

 اإلقليمي وكذا الدويل.
                                                 

فرنسية، )مت تصفح املوقع  : رؤية"؟ملاذا أصبح العرب بال إسرتاتيجية نفوذ"كريستيان هاربيلو،   -1
  //:16/41/5441www.Islamoline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA&cid                                  (   httpيوم:

 .18، ص 8911بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، ، العرب ودول الجوار الجغرافيعبد املنعم سعيد،  - 2
، ترمجة: فاضل جتكر، الرياض: تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جدبد: التحدي الماثل أمام كل من أوروبا والواليات المتحدةهاينتس كرامر،  - 3

 .504، ص 5448العبيكان، 

http://www.islamoline.net/servlet/Satellite?c=Article
http://www.islamoline.net/servlet/Satellite?c=Article


- 132 - 

 

إذ يالحظ أهنا ترتبط بالعامل العريب بعالقة يصعب على أحد الطرفني إمهاهلا أو التنصل منها، وهو 
 ما تؤكده مجلة من احلقائق اجلغرافية) أنظر اخلريطة(.

 موقع تركيا بالنسبة للدول العربية:14الخريطة رقم 

 
 .91سابق،صشوقي أبو خليل، مرجع المصدر:

خاصة قضية املياه حيث تشكل روافد املياه املنسابة من مرتفعات تركيا إىل األهنار العربية خاصة  

دجلة والفرات كأداة وصل ال ميكن قطعها، أضف إىل ذلك كوهنا مهزة وصل بني العـامل العريب و الغريب، 

العامل العريب. هذا ويتعني عدم إغفال اجلانب  زيادة على عالقاهتا التارخيية واالجتماعية والثقافية العميقة مع

اجليو سياسي والعسكري واالقتصادي الذي يقوي من الروابط بني العامل العريب وتركيا كدولة حتتل موقعا 

 .(1)هاما يف منطقة املؤمتر اإلسالمي

يها من من هنا تشكل هذه العوامل توليفة فائقة األمهية لرتكيا و تفرض على الباحث عدم النظر إل

زاوية واحدة فقط، مثل ما دأبت عليه الكثري من التحليالت اليت ختتزل طموحات )سياسات( تركيا 

 اإلقليمية يف إطار ضيق "إيديولوجي" مهيأ سلفا وهو ما يفقد هذه التحليالت الكثري من املوضوعية .

                                                 
 .811حممد علي حوات، مرجع سابق، ص  - 1
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م مركزي لرتكيا على هذا األساس يعترب اجلانب األمين )موضوع االنشغال البحثي( زاوية اهتما

تسند إليها أدوار ومهام في ترتيب باملنطقة العربية، حيث أهنا وبعد احلرب الباردة أصبحت تتوقع أن 

  .  (1)الرتكية -إذ يعترب األمن من أهم املشاكل اليت تواجه العالقات العربيةالبيئة األمنية 

 العديد من القضايا:عرب  بين األمن العربي واألمن التركي يةالمفاهيم حيث تربز اخلالفات

تطوير صناعتها العسكرية، والتقنية وشراء املعدات احلديثة من خالل استفادهتا من املساعدات  -

-8994املالية اليت حتصلت عليها نتيجة حرب اخلليج اليت قدرت قيمتها بثالث ماليني دوالر عام 

 لتحديث قواهتا العسكرية. 8998

ملتحدة اليت تسمح للدول العضوة يف حلف الناتو بأسلحة ومعدات استفادهتا من قوانني الواليات ا -

 .(2)مستعملة زائدة عن حاجتها

مشروعاهتا باإلشرتاك مع إسرائيل يف هنري "دجلة والفرات" حول مياه جبل لبنان، وهو ما يؤدي  -

 .(3)إىل هتديد نصيب الفرد العريب من املياه

مشال العراق فيما خيص املسألة الكردية،  -يبالغري مرجب به من الطرف العر –تورطها العميق  -

 .(4)العراقية وجر معه كل من إيران وسوريا كجارتني مباشرتني -الذي انعكس على العالقات الرتكية

)بني إسرائيل ومنظمة التحرير  8991تعاوهنا احلذر مع إسرائيل بعد اتفاقية أوسلو  حتول -

 .(5)الفلسطينية( إىل عملية تطوير سريع ملختلف أشكال التعاون، العسكري واالقتصادي، والسياسي

                                                 
 .548نفس املرجع، ص  - 1
 .509-501صأمحد صدقي الدجاين وآخرون، مرجع سابق، ص - 2
 .18، مرجع سابق، ص األمن القومي العربي في عالم متغيرحامد حممود، "نظرة شاملة لألمن القومي العريب"، يف كناب: - 3
 .542كرامر، مرجع سابق، ص   سهاينت- 4
 .552نفس املرجع، ص - 5
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كل ما سبق أفضى إىل التأثري على عالقات تركيا مع الواليات املتحدة وشركائها األوروبيني وهو ما 

وضع تركيا يف موقف يفرض عليها املوازنة بني سياستها جتاه العامل العريب وبني توجهها العريب يف سياستها 

 اخلارجية.

إذن فإن الفرتة اليت عقبت احلرب الباردة شكلت نقطة حتول أساسية يف مدركات وانشغاالت تركيا 

 من احملاذير يف اجلانب العريب اليت متثلت يف: األمنية القومية باملنطقة العربية؛ وهو ما أدى إىل بروز العديد

يبقى اخلطر الرتكي على األمن القومي العريب ال يتجلى يف اجملال العسكري بقدر ما ميكن أن  -

قاعدة تشكل من هتديد من الناحية اجليوسياسية و/أو اإلسرتاتيجية كوهنا دول جوار جغرايف وبالتايل 

 .(1)للقواعد األجنبية

 

كرستيان ومواقفها جتاه العرب، يرى  NATO حلف الشمال األطلسي كوهنا عضوة يف -

"إن دورها ال ميكن إغفاله حيث تتصرف شرقا وغربا بصفتها قوة  Christian Harbilotهاربيلو"

املتنوعة إذ تسعى وسط هذه احلركية العالية إىل لعب  (2)متوترة مليئة بالمشكالت"...معتدلة يف منطقة 

. خاصة بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب (3)بشكل مباشر على األمن العريبدور إقليمي يؤثر 

 إذ شكلت دولة أساسية يف تنفيذ اإلسرتاتيجية األمريكية ملكافحة اإلرهاب. 5448

إىل تكيف سياستها اخلارجية من خالل  5441سعي تركيا بعد االحتالل األمريكي للعراق  -

اصل مع اجلميع، وهو ما يشكل حمور املشروع الرتكي جتاه املنطقة ترسيخ نفوذ بالدها من خالل سياسة التو 

حتت قيادة حزب العدالة والتنمية؛ مما يعين تقدمي منوذج يف بيئة إقليمية تفتقر إىل مثل هذا النموذج كأكرب 
                                                 

 .509ص أمحد صدقي الدجاين، مرجع سابق، -1
- يرڤأنفو، كبري الباحثني يف مركز "خبري اقتصادي اسرتاتيجي Infoguerre وصاحب مؤلفات "آلة احلرب االقتصادية"، "احلرب املعرفية" و"سبل ،"

 النفوذ ...حمددات وثقافات وإسرتاتيجيات"...
 كرستيان هاربيلو، مرجع سابق.-2
 .509أمحد صدقي الدجاين، مرجع سابق، ص -3
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يف  81اقتصاديات "الشرق األوسط" حبجم يفوق االقتصاد السعودي النفطي، حيث تشكل الدولة رقم 

،وهدفها من هذا قيادة دول املنطقة ملشروع شرق أوسطي كبري، حيث حيث كرب حجم االقتصاد العامل من

 .(1)متثل فيه الوكيل البارز له من خالل الواليات املتحدة األمريكية

إذن ميكن التوصل إىل نتيجة مفادها أن استمرار ضعف املوقف العريب إزاء هذه الطرحات  الرتكية 

، وعملها على إعادة رسم خريطة كل من سوريا 1111ىل التحول إىل قوة نووية عام املتصاعدة، والرامية إ

، سيؤدي ال حمالة إىل مزيد من االنفالت األمين العريب واستعصاء التحكم فيه، إذا مل يتم وضع (2)والعراق

إىل دائرة  ، اليت من شأهنا اجتذاب تركيا عملياالمصالح المتبادلة العالقات العربية الرتكية ضمن إطار

التأثري العربية، وبالتايل حتسني احلضور اإلقليمي العريب باملنطقة ليؤسس بداية التكيف اإلجيايب مع املتغريات 

اإلقليمية والعاملية، املؤثرة يف بنية املنطقة العربية وتوجهاهتا، وبالتايل تعديل املفاهيم األمنية العربية لتكون 

 جلزئية والكلية للمنطقة. أكثر مالءمة لديناميات البيئة ا

إذن وكخالصة لطموحات تركيا كقوة حميطة بالعامل العريب، يبدو أهنا تشاهبت إىل حد كبري مع 

 إيران، يف رؤيتها واستثمارها لقضايا العربية كرهان اسرتاتيجي هلما.

 

 

 

 

 

                                                 
 - إضافة إىل أهنا وحسب تقرير التنافسية العامليةrepport   The Global Competitveness  دولة يف  811بني  من 28حتتل املرتبة

 وهي مرتبة تفوق مراكز العديد من الدول العربية. Repport 5449 -5484مؤشر التنافسية العاملية 
 .40مصطفى اللباد، مرجع سابق، ص - 1
 .801، ص 5440، األردن: دار جمدالوي للنشر والتوزيع، العولمة وفجوة األمن في الوطن العربيثامر كامل حممد اخلزرجي، - 2
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 ربي.المبحث الثاني: المصادر الداخلية للتهديدات والمخاطر السالبة لألمن القومي الع

تتخلل املنطقة العربية العديد من الديناميات الداخلية )خاصة اجملتمعية( اليت تتصل بطريقة مباشرة 

أو غري مباشرة بقضايا األمن القومي، حيث أنه إذا كان للتهديدات اخلارجية تأثري على وجود األمن القومي 

الداخلية كعامل سالب لألمن القومي العريب كتطبيق عملي، فإنه ال ميكن جتاهل التهديدات واملخاطر 

 العريب.

من هنا سيتم الرتكيز على بعض أبعاد هذه التهديدات واملخاطر من منطلق تشابك وتعدد 

رصد التهديدات واملخاطر ذات التأثري املستمر والبارز على موضوع  -الباحثة–روافدها، إضافة إىل حماولة 

اليت تعرفها املنطقة منذ هناية احلرب الباردة حىت اليوم )فرتة  األمن القومي العريب خاصة يف ضوء التحوالت

 إعداد الدراسة( والسؤال املطروح هو:

 ما طبيعة هذه التهديدات الداخلية؟ وما محدداتها األساسية؟

 إذ سيتم توضيح ذلك من خالل املطالب اآلتية:

 ى االقتصاديةنَ المطلب األول: هشاشة البُـ  

 الفئة الحاكمة والديموقراطية.اني: إشكاالت المطلب الث 

 المجتمعية. نْ مْ المطلب الثالث: ظواهر الألََّ  
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 .المطلب األول: هشاشة البنى االقتصادية

 ميكن حتديد مؤشرات ضعف البىن االقتصادية كتهديد من خالل النقاط اآلتية:

 الفقر واخنفاض املرتبات ومستوى املعيشة. - أ

 الطبقات.وجود فوارق كبرية يف الدخل بني  - ب

 عجز الناتج القومي للدولة عن تلبية حاجيات األفراد واالستثمار. - ت

 مشاكل ارتفاع العمالة يف املؤسسات احلكومية والقطاع العام. - ث

والواقع أن مسألة "النمو االقتصادي والسكاين"  (1)زيادة عدد السكان دون زيادة الناتج القومي - ج

 (2)شكلت خالفات عميقة بني علماء السكان واالقتصاد، وساد االعتقاد أن العالقة بينهما عالقة سلبية

هذا إضافة إىل أنه يتعني توضيح عالقة النمو السكاين مبسألة األمن واالستقرار الداخلي، إذ يرى البعض أن 

السكان، الموارد والتقدم الأمن هي نتيجة الختالل التوازن بني متغريات ثالثة: حالة االضطرابات وال

ولضمان االستقرار )األمين( يتوجب ضمان التوازن الذي ميكن التعبري عنه من خالل الصيغة  التكنولوجي.

 اآلتية: 

  (3)االستقرار =                                     

، وهنا يتجزأ من دراسة العالقات الدولية في الجامعات الغربية هذه العناصر جزء الإذ تشكل 

جيب التنويه أهنا ذات أمهية كبرية من ناحية كوهنا مؤشرات أساسية لدراسة مواضيع األمن القومي ضمن 

البيئة الداخلية. أضف إىل ذلك مسائل أخرى )كمساحة األراضي الزراعية الطاقة واملوارد األولية، اإلنتاج 

ي واحليواين، اخلدمات، املرافق، البنية التحتية، النظم اإلدارية واملالية، التضخم، االستهالك، االدخار، الزراع

                                                 
 .51، مرجع سابق، ص ودودة بدران - 1
 .21بول كندي، مرجع سابق، ص  - 2
 .55، ص 5440املكتب اجلامعي احلديث،  :اإلسكندرية، مصادر التهديد الداخلية والخارجية لألمن القومي العربيحممد نصر مهنا، -3

 السكان + التقدم التكنولوجي
 املوارد
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االستثمار، الرقابة على البنوك األجنبية، والشركات متعددة اجلنسيات، مستويات التعليم، القدرة على 

 ، االبتكار...((1)استيعاب التكنولوجيا احلديثة

اقع العريب من خالل بعض املعطيات الواقعية يعترب ضرورة عملية لتفسري الواقع فإذا مت تفحص الو 

االقتصادي العريب؛ إذ أنه استنادا إىل ما جاء به التقرير االقتصادي العريب املوحد فإنه ميكن ذكر بعض 

 األرقام املعتربة عن الواقع:

 مليون 9، بزيادة ون نسمةملي 104 يف العامل العريب حوايل 5449فقد بلغ عدد السكان عام  -

سترتكز بالبلدان  5452. كما تؤكد التوقعات أن الزيادة السكانية حىت عام (2)5441نسمة مقارنة بعام 

. اليت يبدو أهنا املشكلة (3)النامية اليت تعد الدول العربية واحدة منها وهو ما يثري مشكلة األمن الغذائي

األكثر احتماال بالنسبة للزعماء السياسيني مستقبال، واليت بدأت مالحمها تطبع املرحلة الراهنة، حيث ترتكز 

يف سياسات السكانية وسياسات  يفرض تغيرات أساسيةعلى زيادة املطالب نظرا تنامي ندرة الغذاء، مما 

وهو اخلطر الذي  (4)في تعريف األمن القوميياه ويف احلقيقة الطاقة، واستخدام األراضي، واستعمال امل

يواجه الدول العربية حاضرا ومستقبال مما يفرض املزيد من االهتمام هبذا اجملال لألمن القومي العريب على 

 مستوى الدراسات املتخصصة، وعلى مستوى السياسات بطريقة متجانسة.

على املستوى اإلقليمي )املتسم يجابي للدول العربية الحضور اإلنظرا ألمهيته العملية يف حتقيق 

بظهور األدوار الناشئة(، وعلى املستوى الدويل )املليء باملتغريات الشديدة التأثري خاصة يف شقها 

االقتصادي(. من خالل مواقف واضحة وقرارات حامسة خاصة إذا تعلق األمر بالشأن األمين العريب 

 ن ال ميلك قوته ال ميلك قراره".)القومي(؛ وهذا من منطق أن "م
                                                 

 -  :45ميكن اإلطالع على تفاصيل بعض هذه املؤشرات من خالل امللحق رقم. 
 .50-51، نفس املرجع، ص ودودة بدران- 1
 .11،ص 5449، التقرير االقتصادي العربي الموحد-2

 .22بول كندي، مرجع سابق، ص - 3
 .11-12 ص ، مرجع سابق، ص7991أوضاع العالم ليسرت. آر. براون، "مواجهة احتمال ندرة الغذاء"، - 4



- 139 - 

 

على هذا األساس وألجل توضيح أفضل للواقع االقتصادي العريب مت رصد بعض املؤشرات اهلامة 

واليت تفسر جزءا من واقع اقتصادي مليء باإلشكاالت واألزمات املؤثرة بطبيعة احلال على مسألة األمن 

عريب )القومي( املنشود. حيث ميكن إجيازها يف ضوء الداخلي للدول العربية الذي يشكل جزءا من األمن ال

 النقاط اآلتية:

  5441دوالر عام  2.445من الناتج احمللي حيث سجل  متوسط نصيب الفردتراجع 

، على خلفية تراجع العوائد %80، أي بنسبة تراجع قدرها 5449دوالر عام  2.829لينخفض إىل 

 .(1)النفطية

 باألقوال على أية - 7999كوبنهاڤن" عام ماعية اليت عقدت يف الذي اعتربته القمة االجت الفقر

ترتبط إرتباطا وثيقا بقضايا السالم واألمن ... وينبغي ختفيض  الفقر والتفكك االجتماعي"أن –حال 

الظلم العميق الذي ينبت أوضاعا اجتماعية متفجرة ويغذي اخلصومات العرقية ويؤدي إىل الرتدي 

هذا املفهوم األمين اجلديد جيد املالحظ أن الدول العربية تعاين من نسب معتربة من الفقر  . إزاء(2)البيئي"

 حيث ميكن تصنيفها إىل ثالث جمموعات حسب تقديرات عدد الفقراء إىل عدد السكان.

واليت متثلها )اليمن، موريتانيا، فلسطني، الصومال، السودان،  %04 جمموعة يفوق مستوى الفقر - أ

 القمر(. جيبويت، جزر

)األردن، البحرين، سوريا، وتضم كل من   %52إىل  %84دول ترتاوح معدالت الفقر فيها بني  - ب

 العراق، مصر(.

                                                 
 .59، مرجع سابق، ص التقرير االقتصادي العربي الموحد - 1
 504مايكل رينر، مرجع سابق، ص  - 2
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، إضافة إىل بقية دول )تونس، اجلزائر، املغرب،لبنانوتشمل  %84دول تقل فيها نسبة الفقر عن  - ت

 .(1)الفقررغم عدم توفر بيانات دقيقة حول مستويات   (جملس التعاون اخلليجي

 يبدو أنه من غري املمكن للبطالة وحدها أن تشكل سببا كافيا لتهديد االستقرار واألمن  البطالة

داخل الدولة لكنها ميكن أن تفعل ذلك بالنسبة للدول النامية )مثل الدول العربية( اليت تكون املؤسسات 

االجتماعية كاجلرمية بأنواعها،  ، وهو ما يشكل بيئة مالئمة لنشوء االضطرابات(2)مازالت هشة وضعيفة

حيث شهدت ارتفاعا مقارنة بعام  5441عام  %80.1واإلرهاب،...ففي بيئة بلغت فيها نسبة البطالة 

مليون عاطل عن العمل بالعامل  80والواقع أن هناك حوايل  %81.1حيث كانت تقدر بـ:  5441

العامل، إذ حتتل مصر والسودان الصدارة  من البطالة عرب %1أي نسبة  5449العريب وفقا لتقديرات عام 

. وهو ما يشكل مؤشرا هاما لظهور حالة من االضطرابات االجتماعية هتدد استقرار (3)يف هذه التقديرات

هذه املنطقة وأمنها بصفة مستمرة. خاصة مع ما يشهده العامل العريب من تداعيات األزمة االقتصادية 

لب على صادراهتا )النفطية( بصفة خاصة، كون أن معظم اقتصاديات العاملية اليت أثرت على اخنفاض الط

املنطقة هي اقتصاديات ذات طابع ريعي، إضافة إىل تراجع تدفقات االستثمارات ورأس املال...، إذن فقد  

يرجع إلى كان لألزمة االقتصادية العاملية تأثريات غري متشاهبة بالنسبة لكل دولة عربية، كون أن هذا التأثري 

إذ تشكل مسألة االنفتاح االقتصادي تبعا ملتطلبات التكيف  .(4)مدى انفتاحها على الخارج واإليرادات

مع تطورات التجارة العاملية مدخال لفتح احلدود وتوفري وسائل النقل واملواصالت وقلة التكلفة وإمكانية 

يت متارس نشاطها يف إطار عادل، عبور احلدود...، هنا ميكن للتنظيمات اإلجرامية مثلها مثل املؤسسات ال

                                                 
 .59، نفس املرجع.صالتقرير االقتصادي العربي الموحد - 1

2 - Allen Hammond,Quel monde pour demain?, paris:Imprimé par Jouve,2000,p140. 
 .12، مرجع سابق، ص التقرير االقتصادي العربي الموحد - 3
 .81-82صنفس املرجع، ص  - 4
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. وهو ما يضيف أسباب أخرى لنمو ونشاط هتديدات (1)أن تشغل وتنتهز فرصة التسهيالت املمنوحة

وأخطار أمنية جديدة يف بيئة مل تتحكم بعد يف ضبط التهديدات التقليدية، مما يسهم يف مزيد من 

     فيها أساسا وتوفري آليات حتقيقه. االنفالت وغياب مفهوم األمن القومي العريب لغياب التفكري

بني أفراد الدول العربية سيكون له األثر السليب على أمن  فغياب العدالة في توزيع الدخل

أن مدخرات األغنياء تذهب لتنمية الدول الغربية، حيث  واستقرار املنطقة، إذا مل يتم تدارك املوقف... إذ

، بليون دوالر 191و 911تشري أحد دراسات البنك الدويل إىل أن األموال العربية املهاجرة ترتاوح بني 

 .(2)إذ يرغب أصحاهبا أن تبقى يف السرية لضمان عدم كشف مصادرها هذه الدخول

 :شمون ز خماطره األمنية من خالل موقف الذي ميكن إجيا مشروع السوق الشرق أوسطية"

حيث  8992يف مؤمتر رجال األعمال اإلسرائيليني بكلية اهلندسة يف جامعة حيفا من شهر أكتوبر  بيريز"

  عرب فيه عن عمق هشاشة االقتصاديات العربية اليت تشكل فرصا مثينة بالنسبة هلم إذ يقول:

مليار دوالر سنويا  14"إن العرب يستوردون كل شيء من السلع االستهالكية والمعدات الصناعية بقيمة 

أغلبها من الدول العربية، وهي نفس األصناف التي تنتج في إسرائيل، حتى الماء يستوردونه من الخارج. 

ة على مقدرات المنطقة. إن ويمكن أن تنتهزوا هذه الفرصة وتغتنموها حتى تحققوا حلم إسرائيل في السيطر 

 .(3)مهمتكم ال تقل عن مهمة الجندي الذي يحمل السالح دفاعا عن الدولة في مهمة قومية"

أبرز منظريه والقائمني على  ولقد توافرت البيئة املالئمة لتنفيذ هذا املشروع الذي يعد شيمون برييز

تنفيذه، إضافة إىل تأييد الواليات املتحدة لطرحات هذا املشروع ووقوفها إىل جانب إسرائيل من خالل 

                                                 
1 - Allen Hammand, Op.Cit,p 141. 

 .98عمر عبد اهلل كامل، مرجع سابق، ص  - 2
األمن العربي: التحديات الراهنة... كمال شاتيال، "سوق شرق أوسطية... أم سوق عربية مشرتكة التحدي املصريي واحلل العريب"، يف كتاب:   - 3

 .182، مرجع سابق، ص والتطلعات المستقبلية
 - .أحد زعماء حزب العمل اإلسرائيلي 
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. هذا ما يسهم يف قيام نظام جديد باملنطقة كبديل للنظام العريب (1)البدء بإقامته ببعديه االقتصادي واألمين

"فورين يف مقالة مبجلة  "برنار لويس"األمريكي الربيطاين األصل  العاجز وهو ما عرب عنه أحد الصهاينة

"دعا إىل قيام نظام جديد للشرق األوسط بديال عن الرابطة العربية املوقف الذي كرره  0991عام  أفيرر"

بالجامعة الشرق حينما دعا إىل تغيري اسم اجلامعة العربية واستبداهلا  0999"شيمون برييز" خالل عام 

قد قابل العرب هذه التوجهات اإلسرائيلية األمريكية بنوع من الثقة يف الواليات املتحدة   ،و(2)أوسطية

كوسيط عادل يسعى لتحقيق األمن والسلم باملنطقة من خالل املدخل االقتصادي والتنمية، لكن الواقع 

اإلضافية ذات  أبلغ داللة على التفاوت االجتماعي وهشاشة االقتصاد العريب، حيث أنه رغم الثروات

 0991الذي كان مرتفعا أصال عام - 1110املنشأ النفطي، فقد ارتفع عدد األميني يف العامل العريب عام 

 .(3)سنة 19-09من فئة أعمار  %3991مليون شخص أي  11إىل حدود -

يف مماليك وإمارات النفط يف شبه  العمالة األجنبيةإذن فإن ما ميكن إضافته يف األخري هو مسألة 

ماليني أجنيب من  19إىل  1اجلزيرة العربية، حيث استقدمت هذه الدول عشية حرب اخلليج حوايل 

خمتلف اجلنسيات "باكستانيني وسريالنكيني وفلبينيني وهنود، حيث وصل األمر يف بعض اإلمارات الصغرية 

ني وهو نتيجة اعتماد سياسة إبعاد وطرد العاملني أن عدد السكان األجانب يفوق عدد السكان احمللي

العربية. هذا ما ينعكس على البنية اجملتمعية للعامل العريب  -العرب بسبب اخلالفات املزمنة يف العالقة العربية

واالقتصادية كذلك أين تتزايد الرغبة باهلجرة إىل أوروبا وأمريكا، وهي رغبة جاحمة لدى اجليل 

؛ اليت يبدو أهنا ختدم مصاحل فئة (4)آلفاق احملدودة اليت توفرها االقتصاديات احملليةالشاب،كمؤشر على ا

                                                 
)مت تصفح املوقع هيثم الكيالين، "مشروع النظام الشرق أوسطي يف بعده األمين"، املركز اللبناين للدراسات السياسية،  - 1

.                       4b.htmllebanan.org/arabic/pub/abaad/nu/abaad-http://www.lcps(82/41/5441يوم:

                            
 .182-182كمال شاتيال، نفس املرجع، ص   - 2
 .291جورج قرم، مرجع سابق، ص  - 3
 .299-291نفس املرجع، ص  - 4

http://www.lcps-lebanan.org/arabic/pub/abaad/nu/abaad4b.html
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معينة والسؤال املطروح ما دور الطبقة احلاكمة إزاء كل هذه التهديدات واألخطار االقتصادية املتشابكة 

مسا يف األونة واملؤثر على أكثر من صعيد؟ خاصة وأن هذه األوضاع االقتصادية املرتدية شكلت سببا حا

كدافع إلنفالت األوضاع األمنية باملنطقة العربية فبدأ احلراك من نقطة األوضاع اإلقتصادية لتتفاقم   -األخرية

 األمور وتصل إىل شؤون احلكم والدميقراطية والنظم... وهو ما سيتم مناقشته يف ضوء املطلب املوايل.

 .طيةالفئة الحاكمة والديمقرا المطلب الثاني: إشكاالت

"التأمين يبدو أن األمن القومي على مستوى الفئات احلاكمة يعاين من تأثري مفهوم أمين أخر هو 

الذي يعين: "اإلجراءات اليت تتخذ للحفاظ على بقاء "نظام سياسي" أو "حاكم" أطول مدة  الذاتي"

وغات واملربرات،  متخذة يف ذلك العديد من املس (1)ممكنة كما حدث )وحيدث( عادة يف العامل العريب"

كحصر التهديد األمين وإبقائه يف نطاق خارجي. وهو املنطق الذي اعتمدت عليه أغلب الدول العربية يف 

تعاملها مع مفهوم األمن القومي العريب كمفهوم خطايب؛ جيري من خالله مترير العديد من السياسات 

جأ هذه األخرية خاصة يف أوقات األزمات واملواضيع اليت ختدم مصاحل الفئات احلاكمة بصفة خاصة، إذ تل

على  Securitization"إضفاء الطابع األمني بعملية  B.Buzanإىل ما أطلق عليه "بوزان" 

 حيث حدد ثالث شروط لنجاح هذه العملية: جماالت السياسية العامة،

 .إبراز أن التهديد املزعوم ميس ببقاء األفراد واجملتمع والدول 

  الطارئة اليت ميكن يف ضوئها التحكم بالتهديدات.حتديد التدابري 

  يتوقف األمر كله على مدى جناح اخلطاب السلطوي يف احلصول على رضى املواطنني إزاء ما يرافق

؛ (2)عملية إضفاء الطابع األمين على مسائل حمددة، وبالذات خرق القواعد املعمول هبا كالشفافية والرقابة

                                                 
 .59 ، ص8998بريوت: دار الشروق،  أزمة الخليج: أزمة األمن القومي العربي لمن تدق األجراس؟،أمني هويدي،  - 1
، أطروحة  مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم السياسية، ختصص العالقات النقاش الرابع بين المقاربات النظرية للعالقات الدوليةعادل زقاغ،  - 2

 .818-814ص، ص 5449-5441، -باتنة–الدولية، جامعة احلاج خلضر 
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قراطية نظرا لتقدمي احلكام )يف العامل العريب( مصاحلهم كأولوية على حساب وهو ما يسوق إىل غياب الدمي

مصاحل األمة، فاهلدف واملسعى األساسي هلؤالء القادة هو ختليد امللكية حىت يف الدول الرئاسية، إضافة إىل 

اب هذا الواقع فرض على أصح (1)االستمرار يف استخراج الثروات اليت استحوذ عليها عدد قليل منهم

اليت تتطلب حتقيق  Tripple Dilemmaالمشكلة الثالثية القرار يف العامل لعريب ما ميكن تسميته بـ: 

 التوازن يف اإلنفاق على جماالت ثالثة:

 .نفقات الدفاع لتحقيق األمن الحربي 

 .النفقات التي ترفع من مستوى المعيشة وقدرة اإلنتاج 

 .النفقات لإلبقاء على النظام 

مت اهتمام صاحب القرار بالنوع األخري من النفقات، اختل توازن األمن القومي حيث أنه إذا 

"فهناك فرق بني التأمني واألمن القومي" فاألخري يشمل أمن الدولة والشعب، حيث أن حتقيقه حيتم 

، من خالل إشراك اجلهات الشعبية اليت متثلها دولة املؤسسات. لكن عدم تطبيق (2)مناقشة ترتيبات األمن

مضامني منحازة لفئة احلكام وهو ما يعمق اهلوة بني  هذا املضمون يؤدي إىل االحنراف عن غاياته وتقزميه يف

هذه األخرية وشعوهبا، ويوجد فراغا يؤدي إىل خلق فرص للتدخالت اخلارجية اليت جتد هي األخرى مربرات 

 سابق.احلفاظ على أمنها حتت مسميات ومفاهيم خمتلفة مت شرحها يف الفصل ال

هذه املفاهيم اليت أدت إىل حتوالت واسعة النطاق يف العامل العريب منذ انتفاضة األقصى يف سبتمرب 

، أضف إىل ذلك تبعات احتالل 1110، وبعدها أحداث احلادي عشر من سبتمرب عام 1111

، وبطبيعة احلال كان املدخل حتت مظلة مكافحة اإلرهاب باملنطقة وإصالح العامل العريب (3)العراق

                                                 
 كريستيان هاربيليو، مرجع سابق.  - 1
 .14-59ص، مرجع سابق، ص الخليج: أزمة األمن القومي العربي لمن تدق األجراس؟أزمة أمني هويدي،  - 2
 .08، ص 5442، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، حروب الديمقراطية: معارك اإلصالح والهيمنةرفيق حبيب،  - 3
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الدميقراطي أساسا قويا استندت إليه القوى الكربى يف جممل مواقفها وتدخالهتا باملنطقة، كون أن النظم 

 العربية غري شرعية يف معظمها وهي بذلك وفرت البيئة املناسبة للتدخالت اخلارجية.

عت على األهداف العليا للرتويج ، حيث أمج1119هذا ما ترمجته قمة جمموعة  الدول الثماين يف 

للدميقراطية واإلصالح يف الشرق األوسط األوسع ومشال إفريقيا، ذلك أن جانيب األطلسي ينظران إىل 

وكذا االستقرار  طويل املدى  لتحقيق أمن كل منهما،الرتويج للدميقراطية باعتبارها عامال حامسا 

مراحل التحول السريع إذ مل يعد من املمكن استمرار وهو ما أدخل املنطقة يف مرحلة من  (1)باملنطقة.

األوضاع السياسية يف البلدان العربية، حيث وصل التدخل اخلارجي حلدود غري مسبوقة وأصبحت القوى 

احلاكمة يف مرحلة حرجة نظرا المتداد طموحات القوى الكربى )الواليات املتحدة األمريكية(  إىل درجة 

 يمي من خالل الدميقراطية.تريد فيها فرض نظامها الق

حيث توفرت هلا البيئة املالئمة لتنفيذ أهدافها ذات البعد اإلسرتاتيجي حتت غطاء قيمي دميقراطي 

لذا ميكن توضيح حالة االنسداد اليت تعرفها البيئة العربية واليت أدت إىل انفجار األوضاع من خالل العنصر 

 اآليت:

 ن بالمنطقة العربية:انعكاسات غياب الديمقراطية على األم 

إذ يرفض احلالة اليت  -على أقل تقدير -لقد أصبح الشارع العريب يف حالة من عدم االستقرار

وصل إليها ويطمح لتحقيق حياة حرة وكرمية، يف الوقت الذي يرى فيه أن األنظمة مل متنحه الفرصة، والبيئة 

يات املتحدة والقوى املساندة هلا إىل مطالبة النظام ، مما دفع على سبيل املثال بالوال(2)احلرة لتلبية حاجاته

                                                                                                                                               
 - وسرد بالتفصيل قصة  5445ة والعربية الذي صدر عام حيث أصدرت جمموعة من املفكرين العرب، حتت رعاية األمم املتحدة تقرير التنمية البشري

 األسقام السياسية العربية واالقتصادية واالجتماعية، منذ وقت طويل، وأصدر نداءا مفعما بالعاطفة لتحويل املنطقة من خالل اإلصالح.
مت تصفح املوقع يوم:  ، ترمجة معهد السالم األمريكي،701تقرير معهد السالم األمريكي رقم مىن يعقوبيان، "الرتويج للدميقراطية بالشرق األوسط"،  - 1

41/88/5441 http://www.usip.org                                                                                                                
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السعودي باحرتام حقوق اإلنسان، خاصة حقوق املرأة... وهذا طبعا بعد سنوات من الصمت املتآمر 

للواليات املتحدة إذ كانت السعودية مبنظورها ولفرتة طويلة عامل استقرار واعتدال ملصلحة الغرب، لكن 

سبتمرب أصبحت تشكل عامل هتديد و"خطر" للعامل الغريب. وما يدع جماال  وبعد أحداث احلادي عشر من

داخل اململكة عرب شبكة  1119و 1113للشك هبذا التصور هو االعتداءات اإلرهابية، عامي 

 . وهو ما فرض عليها اإلصالحات وحتسني األداء السياسي.(1)القاعدة

تتحول حتت ضغط من القوى اخلارجية، إذن فقد أخذت األنظمة السياسية يف العامل العريب 

، وهو ما أفرز العديد (2)لتحدث تغيريا شكليا يف العديد من احلاالت، من خالل تطبيق الدميقراطية املقيدة

من التداعيات اخلطرية اليت متس االستقرار وهتدد األمن يف العامل العريب، من خالل ظهور بعض اجلماعات 

ظروف والصراعات الداخلية فرصة لنشاطها وحتقيق مكاسبها املادية يف إطار االنتهازية اليت جتد يف هذه ال

سعيها إىل الربح والقوة والنفوذ والسيطرة االجتماعية والسياسية النابعة من الفساد؛ هذا ما وضحه املؤمتر 

لنشاط مثل: ، إضافة إىل إبرازه جملاالت هذا ا0999الوزاري العاملي حول اجلرمية املنظمة عرب الوطنية عام 

. ضمن هذه (3)اإلجتار يف املواد النووية، األشخاص، املخدرات، غسل األموال، هتديد األمن القومي

الدالالت اجلديدة للمخاطر األمنية يتعني على الدول العربية تغيري آليات التعامل التقليدية مع التهديدات 

ولية اجلديدة بطريقة استباقية ؛إذ ال ميكن حتقيق واملخاطر وتكيفها تبعا ملا تفرضه املعطيات واملتغريات الد

هذا اهلدف العملي إال من خالل اعتماد منطق أساسي وهو دراسة التهديدات واملخاطر ومعرفة 

خصائصها وأسباهبا، للتمكن من التعامل معها بدقة وتركيز كمتطلبات تفرضها الوقائع األمنية املستجدة. 

ومي العريب يف إطاره الالزم  الذي يفرتض أن يكون فيه مستقبال مما يسهم يف وضع مفهوم األمن الق

،كحاجة حيوية لألفراد واجملتمعات العربية اليت تصاعد فيها الشعور بالالأمن بصفة غري مسبوقة خاصة يف 
                                                 

 .258قرم، مرجع سابق، ص جورج  - 1
 .01رفيق حبيب، مرجع سابق، ص  - 2
 .51، ص 5440، القاهرة: دار الشروق، الجريمة المنظمة عبر الوطنية: ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا وعربياحممود شريف بسيوين،  - 3
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)اليت بدأت مبطالب اقتصادية لتصل  1100ضوء االضطرابات اليت تشهدها املنطقة العربية منذ مطلع عام 

ب سياسية دميقراطية متعلقة بتغري النظم احلاكمة( وهو ما أسفر عن تداعيات وخيمة على أمن إىل مطال

  املنطقة يصعب تقييمها بدقة يف الوقت الراهن نظرا لقرهبا الزمين من إعداد الدراسة.

 المطلب الثالث: ظواهر الالأمن المجتمعية.

االجتماعية والثقافية والعرفية فإن إمكانية إذا كانت اجملتمعات العربية تتسم بتعدد االنقسامات 

تعرض أمنها للتهديد تصبح أكثر احتماال؛ سواء من طرف القوى اخلارجية أو اجلماعات املصلحية 

 الداخلية.

من هذا املنطق وإذا مت إضافة عامل التخلف االقتصادي الشديد فإن أمنها يهدد ذاتيا دومنا حاجة 

. وهو ما (1)ات احلديثة لألمن تدخل االعتبارات السابقة يف احلسبانلفعل خارجي. إذن أصبحت التعريف

يضع الدارس أمام العديد من املظاهر اجملتمعة املسببة حلالة الالأمن اجملتمعي إذ سيتم الرتكيز على بعض 

 .منها حبسب مقتضيات الدراسة احملدودة

 وية العربية من خالل العديد زال اهل: حيث تعرب أحد العوامل األساسية يف اختإحياء النزعة القبلية

ظروف توزيع السلطة، سيادة غير العرب في كثير من فترات التاريخ تحت غطاء من العوامل مثل: 

، وهو ما شكل حتديا للهوية العربية؛ إضافة إىل انعكاسات اإلسالم تارة، وبغير تغطية إسالمية تارة أخرى

لتربير حالة اخلمول اليت تعيشها  هذا غري كاف ثة "سياسيا" لكن، إذ تعترب الدول العربية حدي(2)االستعمار

الدول العربية، إذ أصبحت تظهر يف صورة املناهض هلذه املوجة من التحول الدميقراطي وهو ما أفرز العديد 

                                                 
، مرجع األمن العربي ... التحديات الراهنة والتطلعات المستقبليةحممد امليلي، "األبعاد الثقافية واالجتماعية لألمن القومي العريب"، يف كتاب:  - 1

 .881سابق، ص 
   املتواصلة لكن هذا ال مينع من التطرق ملظاهر أخرى الالأمن اجملتمعي، ضمن حبوث أخرى كونه جمال واسع يستدعي العديد من اجلهود البحثية العلمية

 واملركزة.
 04، ص 8991، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، وانحراف التفكير أزمة المفاهيمعبد الكرمي غالب،  - 2
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، لكن هذا ال مينع من وجود إسرتاتيجية نفوذ، حتافظ كاإلرهاب، والتطرف...من الظواهر االجتماعية 

، ويعطي مثاال على كرستيان هاربيلوالقومي احمللي، مث القومي) مبعىن أوسع( حسب ما يراه  على األمن

 .(1)ذلك وهو النموذج الصيين

 الذي بات امليزة البارزة لراهن العامل العريب،إذ يعد انعدام احلرية السياسية  :انتشار العنف

والدميوقراطية والشفافية وغياب العدالة يف توزيع الثروات ومصادرة احلكم، إضافة إىل حرمان الشعب من 

ب هي أسبا (2)صناعة قراره وسياساته الكربى والصغرى من خالل آليات القمع والظلم وسجن األحرار

 رئيسية حلالة الالأمن اجملتمعي. 

إضافة إىل حماولة كل من أمريكا وإسرائيل وصف كل مقاومة بأهنا إرهاب، حيث تتجاهالن 

حد ذاته تربة  يفاإلسالم ؛ بل أكثر من ذلك فهي تعترب المظاهر والنتائجاجلذور واألسباب وتركزان على 

ظورها يرتاوح بني "ميمني" أي أنه ال ينتج سوى وأصبح العامل العريب يف من(3)خصبة لإلرهاب ورعايته

. وهي صورة ذهنية استطاعت القوى الغربية تكريسها من خالل مقاتل أو مهاجرمعادلة واحدة وهي: 

التكنولوجيا التي أصبحت عامال متصاعد التأثير في بيئة العالقات الدولية، أسلحتها "الذكية" خاصة 

، إزاء كل هذه التحوالت يقف الفرد  العريب يف حالة صة األمنيةات المستقبلية. خااإلستراتيجيورسم 

 انتظار غري مربر، وانبهار يزيد من تعميق فجوة الالأمن يف أبعاده احلديثة.

                                                 
 كرستيان هاربيلو، مرجع سابق.  - 1
، أطروحة دكتوراه ختصص العلوم السياسية، األكادميية الطبيعة السياسية واالجتماعية للميلشيات في العالم العربينوال إبراهيم موسى آل يوسف،  - 2
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، نوفمرب 158، العدد: المستقبل العربياإلسالمي وبرنامج املرحلي للسنوات األربع القادمة"،  –عصام نعمان، "مشروع اسرتاتيجيا املؤمتر القومي  - 3
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  وهو السنة والشيعةانقسام العامل املذهيب وتفاقم ظاهرة التمييز بني الفرق اإلسالمية، خاصة بني ،

ر الفتنة املذهبية والتهديد بإمكانية نشوب حروب إسالمية، كما هو ما تسعى إليه قوى املنطقة لتأجيج نا

 (1) احلال بالنسبة للسعودية ومملكة البحرين، وإيران والكويت كدول إسالمية...

 الذي بدأ مع ظهور البرتول يف منطقة اخلليج، وتتجلى خطورة هذه الظاهرة  خطر العمالة األجنبية

روابط اللغة والثقافة والدين من خالل احتمال تأثريها على انتماء األجيال اجلديدة جملتمعاهتا، نظرا لكون 

 .(2)معنوية تقوي ارتباط اإلنسان مبجتمعه

مبربرات التطور  خطر "التجاوز"ي اآلن تواجه فمثال اللغة تعد أساس الفكر والتعبري عن اهلوية، وه

العلمي والثقايف )وهي مربرات واقعية ال ميكن جتاهلها أو إغفال أمهيتها( لكن باملقابل جيب التعامل معها 

، كون أن عنصر اللغة من شأنه تقدمي مناذج تفكري وعادات...، ميكن أن تؤثر محاذير الخصوصيةوفق 

و هو ما يتوجب احلذر منه ،  (3)العيش، إلى أن ينتهي األمر بالتفكير نمطبطريقة "ناعمة" من خالل 

، الذي يبدو أنه أصبح يف ذهن العديد من املفكرين التفكير باألمن القومي بمسألةخاصة إذا تعلق األمر 

مفاهيم العرب قضية ينظر إليها بأعني غربية، وترتجم بأقالم تبدو يف الظاهر عربية، لكنها يف احلقيقة تكرس 

 دخيلة على األمن القومي العريب وبالتايل تسهم يف ضموره.

  عمل احلكومات العربية على إعاقة منو قدرات اجلماهري الشعبية على إدراك مشكالهتا احلقيقية

، النخب الواعية. وهو ما خلق فئة اجتماعية ال تزال قيد التكون من (4)والتعامل معها بشكل رشيد

كات الغري دميوقراطية لكنها هي األخرى أصبحت تتهم بالعمالة لألجنيب وحىت واملعارضة هلذه السلو 

باإلرهاب ...هنا يدرك الدارس مدى إسهام النظم التسلطية يف هتديد االستقرار اجملتمعي و إحباط أي 

                                                 
 .24نوال إبراهيم موسى آل يوسف، مرجع سابق، ص  - 1
 .851سابق، ص حممد امليلي، مرجع  - 2
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ه حماولة للتفكري السليم بالقضايا اإلسرتاتيجية وتفكيكها لضبط اإلنفالت على املستوى الفكري وعدم ترك

عرضة للظروف والتأويالت الغري حمايدة، اليت من شأهنا التأثري املباشر أو غري املباشر على مفهوم األمن 

 القومي العريب من حيث وجوده أساسا.

وكخالصة ميكن القول أن الدول العربية تعاين من حالة ال أمن اجتماعي، نظرا التساع اهلوة بني 

واإلرهاب أهم مظاهر الالأمن اجملتمعي وإذا مت طرح شرطني أساسيني الدولة واجملتمع، وعموما يعد العنف 

، فإن التحرر من الخوف والحاجةفقط لتحديد مفهوم األمن )اإلنساين عموما( )يف أدىن درجاته(، أي 

. كتهديد ذو طبيعة بنيوية يزيد من قوة احتمال ظهور (1)الالأمن اجملتمعي عربيا واقع مثبت ال جدال فيه

رى وتنامي تأثرياهتا حاضرا ومستقبال؛ مثلما يبدو حاليا من مظاهر اهلجرة الداخلية بسبب أخطار أخ

 التهميش وغياب العدالة،إضافة إلنتشار املخدرات، ...

والسؤال املطروح هو كيف جبب التعامل مع هذه التهديدات واملخاطر املركبة؟ و ما هي املقاربة 

 منوذج أمن قومي عريب؟األنسب لتأطري هذه التهديدات و بناء أ

 هذا ما سيتم مناقشته ضمن املبحث املوايل.
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اربة أمن ـالمبحث الثالث:الطبيعة المركبة للتهديدات األمنية و انعكاساتها على واقع مق

 المنطقة العربية.

رغم تضاعف التهديدات األمنية بصفة غري مسبوقة باملنطقة العربية و التحذيرات من تفاقمها         

خاصة بعد احلرب الباردة ، اليت أفرزت العديد من التحوالت مما جعل املنطقة تعيش حالة من الفوضى 

ا ، وصوال إىل األزمة املالية بصفتها إقليم خضع للعديد من التطورات عرب خمتلف املراحل التارخيية اليت مر هب

اليت امتدت تأثرياهتا إىل خمتلف مظاهر الواقع الدويل و بطبيعة احلال  1119و االقتصادية العاملية عام 

الظاهرة األمنية العربية ، حيث اجتهت أكثر فأكثر حنو اإللغاء كموضوع إسرتاتيجي قومي، من خالل حتول 

فضل لدى القوى الكربى حلسم خالفاهتا اإلسرتاتيجية حول مناطق املنطقة العربية إىل مكان مثايل و م

النفوذ،إضافة لكون هذه القوى هتدف إىل شل أي إمكانية حلدوث تفاعالت أمنية بينية عربية؛كل هذا 

 جعل من فكرة طرح وجود إقليم أمين عريب حمل تساؤل و نقاش.

ة العربية أهنا هتديدات إسرتاتيجية متسها بطريقة مباشرة و عليه إذا مت اعتبار التهديدات األمنية باملنطق       

التهديد ليس بالضرورة مادي وال مباشر بل هو حركية أو غري مباشرة ، على افرتاض أن 

أي غري مستقر الشكل و احملتوى و آلية التعبري ،فإنه بذلك   Dynamique de risqueرمخاط

معينة تقتضي التوفيق بني تفـاعل البعدين اخلـارجي و  تصبح مهمة أو وظيفة حتقيق األمن القومي لدولة

هذا ما يفرض تبين منطق إسرتاتيجي بعيد  1الداخلي لألمن القومي ، مما جيعله يتميز بطابع متحرك و متغري

عن املفاضالت القطرية ، اإلقليمية أو العاملية اليت درجت األقطار العربية على اعتمادها بصفة انفرادية غري 

مما جعل مسألة مقاربة  2مدروسة وذلك بسبب تعارض مدركات التهديد و الشواغل األمنية لدول املنطقة

مكامن اخللل أحيانا و الغموض أحيانا أخرى حتتاج ملزيد من التحليل و  أمنها تنطوي على الكثري من
                                                 

.51ص ام حممد دهام العزاوي، مرجع سابق،ده  1  
.11ر بن عنرت ، مرجع سابق،ص و عبد الن  2
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إال أن اإلجابة عن هذا  كيف تقارب دول المنطقة العربية أمنها؟الدراسة ، لذا يتعني طرح التساؤل اآليت:

 السؤال تتطلب التعامل مع مجلة من احلقائق البارزة بعد هناية احلرب الباردة :

القطري)الوطين( اإلقليمي و الدويل ، و حقيقة عدم إمكانية توافر أمن  ترابط مستويات األمن -8

 حقيقي دون تضافر هذه املستويات الثالث.

محَتَماثَِلةح     -5 صعوبة إدارة األوضاع األمنية اجلديدة ، فمثال أصبح احلديث عن الصراعات الالَّ

Asymétriques مدنية أو  اليت تدار بوسائل ليست حتما عسكرية فقد تكون تقنية ،

 حىت فريوسات سريعة العدوى...

 تصاعد أمهية البحث عن مقاربة إسرتاتيجية الحتواء األوضاع األمنية املستجدة كأولوية ملحة. -1

 خضوع مسألة مقاربة أمن املنطقة العربية للعديد من االعتبارات املوضوعية أبرزها: -0

 مبعىن مستوى الوعي باألمن. ثقافية: . أ

 تفكري باملوضوع . أي طريقة ال منهجية: . ب

 و عليه مت تقسيم املبحث إىل مطلبني رئيسيني:

 ة ألمن المنطقة العربية.يَّ رِ طْ ة المقاربة القُ المطلب األول: محدوديَّ                  

 تعصاء المقاربة اإلقليمية ألمن المنطقة العربية.  المطلب الثاني:اسْ                  
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 طرية ألمن المنطقة العربية.األول:محدودية المقاربة القُ المطلب 

يأيت هذا املطلب ليقدم جانبا حتليليا ألحد مستويات األمن القومي العريب القائم على الطرح         

الدواليت )القطري( لتحقيق األمن، و ذلك من خالل فحص بعض التوجهات األمنية للدولة القطرية العربية 

ب الباردة، كمسألة أساسية لفهم العالقة بني تطور طبيعة التهديدات من صلبة إىل لينة ، و بعد هناية احلر 

واقع االستجابة القطرية هلا، إن كانت حتمل دالالت تكيف إجيايب أم سليب مع تطورات البيئة الداخلية و 

 اخلارجية كمجال تفاعلي عام لألمن القومي.

بعد احلرب الباردة بدت يف معاجلتها لشواغلها األمنية مبتعدة عن  و عليه فإن جهود الدول القطرية       

أي طرح قومي،يف أول اختبار حقيقي هلا أي مع غزو العراق للكويت و هو ما أسفر عن مجلة من النتائج 

 اليت شكلت أساسا عمليا لألمن القطري لدول املنطقة العربية اليت ميكن إمجاهلا يف العناصر اآلتية:

و استندت يف ذلك الدول العربية يف األمن القطري: مفهوم تركيز األمني علىانكماش ال .8

و هو ما كرس االختالف حول مفهوم Self-help 1معظمها على منطق املساعدة الذاتية 

األمن القومي و سبل حتقيقه ،إذ أصبحت الدول القطرية تنظر ألمنها يف أغلب األحيان من زاوية 

مـا دفع هبا إىل تبين خيـارات إقليمية و دولية خمتلفة أحيانـا و متناقضة السيادة و احلدود  و هو 

، مع مسألة األمن القومي العريب الذي مل يعد جمديا أمام التحركات األمنية الدولية  2أحيانا أخرى

باملنطقة العربية اليت ال تعارضها دول هذه املنطقة و تعتربها من صميم أمنها القطري مثل: إنشاء 

 Euroforمسيت ب: NATOت حبرية خاصة باملتوسط من طرف حلف الشمال األطلسي قوا

وهو ما يدل على  3 8995عام  RDFبفلورنسا االيطالية إضافة إىل قوات التدخل السريع 

                                                 

.11نفس املرجع، ص   1  
  2 السيد زرد ، "األمن القومي العريب: مصادر التهديد و سبل احلماية"، المستقبل العربي، عدد:812،مايو 8994، ص 801.

.851،ص 5442،القاهرة: دار الفجر للنشر و التوزيع ، حوض البحر المتوسط : دراسة في الرهانات و األهدافمصطفى خبوش، 3
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تراجع جاذبية الطرح الداخلي لألمن لصاحل أمون خارجية جاءت مللء الفراغ األمين العريب الذي 

 ستغالله لصاحلها.خلفته احلرب الباردة و ا

و هو ما تعتمده معظم الدول القطرية العربية ، رغم التحالف مع القوى الخارجية كأولوية أمنية: .5

، فعلى سبيل املثال من السهل إدراك  1معارضة هذه القوى الكربى لفكرة األمن القومي العريب 

ضايا العربية مجيعها دون موقف الواليات املتحدة األمريكية من خالل إدارة أوباما فيما خيص الق

استثناء بأن إسرائيل تشكل القاسم املشرتك فيها ، و هذا يعود إىل فشله يف حترير القرار السياسي 

األمريكي من قبضة اللويب الصهيوين ) الذي مت شرحه يف عنصر سابق(، أضف إىل ذلك عدم 

ن عروبة ووحدة العراق ع 40/42/5449حتدث أوباما يف خطابه الشهري جبامعة القاهرة بتاريخ 

. فهي مواقف جتعل من التوجه العريب للتحالف مع 2مما يؤكد عدم ممانعته  ملخطط تفكيك العراق

أطراف خارجية ألجل حتقيق أمنها القطري فيه الكثري من املغـالطة و ال خيضع ألي حسابات 

ال االقطار العربية إسرتاتيجية منطقية هتدف لتحقيق أمن قومي عريب مبعىن شامل؛هذا ما فتح جم

 على العديد من املخاطر األمنية اليت يصعب التنبؤ الدقيق بنتائجها .

وهو ما ميكن ملسه من خالل منطق قيام التصور األمني العربي القطري على تناقضات تفاعلية: .1

الذي تفاعل الدولة القطرية العربية ضمن بيئة التهديدات و املخاطر لعامل ما بعد احلرب الباردة ، 

 يقوم على املعادلة اآلتية:

العالقة التحالفية مع الواليات املتحدة األمريكية ال حتمي أي   أمريكا من صميم األمن الوطين 

 .طرف عريب من إسرائيل

                                                 

.11عبد النور بن عنرت، مرجع سابق ، ص   1  

 1 عبد اهلل األشعل ،" أوباما مل يطور مواقفه من القضايا العربية:املسافة تضيق بينه و بني أسالفه" ، مجلة آفاق المستقبل، مرجع سابق،ص ص 21-

29. 2
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 يقوض أي تفاعل إجيايب لصاحل األمن القومي العريب. 1و هو ما ينطوي على خلل بنيوي 

و ذلك من خالل رغبة الدولة القطرية التعويض توظيفا سلبيا:.توظيف الدولة لمجال األمن القومي 3

الذي يظل من صميم  بتضخيم أدوارها في المجال األمنيعن اجملاالت اليت انسحبت منها ، 

؛ فمثال تلجأ الدولة على الصعيد القطري إىل مواجهة احلركات املعارضة سياسيا أو الصراعات 2اختصاصها

 لواء احلل األمين يف سياق هدفني رئيسيني:املتنامية اجتماعيا إىل رفع 

 األول: مواجهة و كبح القوى املعارضة أو املتصارعة. -

الثاين: تربير آلية املواجهة املعتمدة على ما لديها من إمكانيات االستخبار و التسلح،و امتالكها لوسائل  -

 3املشكالت دون اجتثاث مسبباهتاالقهر املعنوي و النفسي ، فضال عن املادي كآلية جزئية هتدف لتجميد 

 و هو ما جيعل البيئة األمنية الداخلية حتتوي على مشاكل كامنة ال ميكن التنبؤ بوقت انفجارها.

من خالل جتاهل التهديدات إختزال األمن الداخلي في  بعض األبعاد العسكرية الخارجية: . 9

السياسي ، الفقر، العجز التنموي ، ندرة ، كعدم االستقرار ، القمع  Soft Threatsالداخلية اللينة 

املوارد، النزاعات العرقية و الطائفية ، التطرف ، اإلرهاب، التدهور البيئي ، املخدرات ، التهريب ، اجلرمية 

... فمثال جند بعض الدول العربية حتتل مراكز متقدمة 4املنظمة ، األوبئة ، اهلجرة، مشاكل العمالة األجنبية

إىل أن ليبيا على  1101ة املنظمة العابرة لألوطان حيث يشري تقرير التنافسية العاملية لعام يف جمال اجلرمي

، كما أن سوريا قد  5دولة عرب العامل يف هذا اجملال 033من بني  13سبيل املثال ال احلصر حتتل املرتبة 

                                                 

.10عبد النور بن عنرت،مرجع سابق، ص   1  
.822ثامر كامل اخلزرجي ، مرجع سابق ، ص   2  
.19،ص 8991،، القاهرة: دار قباء للطباعة و النشر و التوزيعالسياسي و مستقبل النظام العربيالعقل  تجلياتصالح سامل،   3  

.11عبد النور بن عنرت، نفس املرجع،ص  4  
 The Global Competitiveness Report 2009-2010, p 201.                                                                                     

           5
  



- 156 - 

 

اخلي يف حركة تفاعله مع ؛ و هو ما يرفع من درجة التهديد الد1احتلت املرتبة اخلامسة حسب نفس التقرير

 البيئة اخلارجية ، و يقوض األمن القطري الداخلي ، لسهولة اخرتاق هذه البيئة اهلشة .

دون أي اعتبار ملقتضيات أمن الدولة ، وهذا راجع إىل التركيز على أمن السلطة ) الفئة الحاكمة(:.1

ـامل مع واقعها اإلثين و الطائفي و هشاشة الدولة القطرية لعدم توافرها على مؤسسات قـادرة على التع

و الدميقراطية ... إذ وصلت إىل  2االجتماعي بصفة عامة ، و هو ما سهل من صعود قضايا األقليات 

حد التفاعالت العنيفة يف أكثر من دولة عربية لدرجة هتديد بقاء الدولة يف بعض احلاالت و تفككها 

ما وفر بيئة مالئمة للقوى الكربى لتحقيق مصـاحلها و )السودان،العراق( وهو 3الفعلي يف حاالت أخرى

 تنفيذ إسرتاتيجياهتا الدقيقة و املدروسة.

و هو ما ترسخ بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب االلتزام بالتعاون الدولي كخيار أمني قطري: .1

1110
بزيادة أمن الدول  ، نظرا لقوة العالقة بني األمن الوطين و الدويل على أساس أن أمن الدولة يزيد4

لذا كان ... 5مجيعها ، و ذلك من خالل التعاون على نزع السالح، الرقابة على انتشار األسلحة النووية

لتحقيق غاية االستغالل السلمي تكثيف اجلهود  العمل على ما على الدول العربية بعد احلرب الباردةالز 

اقبة القدرات العربية و تشجيعها يف إطار دويل املشرتك للطاقة النووية، و هو الشيء الذي ميكن من مر 

،ففي هذا اجملال توجد مصر ، املغرب و اجلزائر اليت تسري يف هذا االجتاه، إال أن النقطة اليت يتوجب 

التذكري هبا هو ما آل إليه الوضع بالعراق بعدما أثريت ضده محلة إعالمية مكثفة تفيد بإخفائه على املراقبني 

                                                 
Idem, p 295 .8                                                                                                                                                                             

.
1
  

.11عبد النور بن عنرت ، مرجع سابق،ص   2  
  3 أمحد يوسف أمحد ،" حتليل الواقع العريب من منظور املشروع احلضاري" ، المستقبل العربي، العدد:5448،529،ص ص 884-849.

.11عبد النور بن عنرت ،نفس املرجع ،ص   4  
.02-00ممدوح شوقي ، مرجع سابق،ص ص   5  
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و ما ترتب عن هذا األمر من اخرتاقات مباشرة ألمن هذه  1وصوله إىل قدرة نووية عسكريةالدوليني حقيقة 

ُفتحت ،حيث  1113الدولة ، حتت ذريعة واهية ثبت عدم صحتها بعد الغزو األمريكي للعراق عام 

فطية على املنطقة على العديد من االحتماالت و التجاذبات اإلقليمية و الدولية الرامية لتأمني مصاحلها)الن

 وجه اخلصوص(.

إذن فخالصة ما سبق أن تصورات األمن القطري ال تزال تطبع جداول أعمال الدول العربية اليت ال تتطلع 

إىل توسيعه و إعطائه بعدا قوميا ،لذا فإن أبرز مسة للتسلح العريب هي أنه تسلح قطري حمض ال حيمل أي 

منظور تعاوين ؛ وهو ما جعل من املنطقة أكرب  داللة أو تطبيق مجاعي قومي يسعى لدعم األمن وفق

٪ من الناتج 199نسبة  1111؛ فمثال بلغت النفقات العسكرية السعودية عام 2مستورد لألسلحة بالعامل

، و قد انتهجت العديد من الدول العربية نفس املنحى التسلحي كاملغرب اليت أنفقت PIBالوطين اخلام 

ذات داللة على عمق  وهي أرقام و تقديرات ين اخلام على الدفاع٪ من إمجايل الناتج الوط9قدر ب 

املشكالت األمنية العربية خاصة بعد احلرب الباردة اليت ألقت بثقلها على استقرار القطاع االقتصادي 

،الذي يعد عصب األمن و االستقرار حيث يفرتض أن حيتل سلم األولويات كمدخل إسرتاتيجي لتحقيق 

 ريب من خالل التنمية االقتصادية. األمن القومي الع

كنتيجة ميكن القول أن هذه العوامل سامهت بشكل أو بآخر يف رفع درجة التهديد باملنطقة العربية ،       

و جعلت منها بيئة نشاط للعديد من االخرتاقات اخلارجية و التجاوزات الداخلية ، اليت يصعب التحكم 

لألمن و اليت ثبت قصورها مرارا أمام تنامي العديد من التهديدات  حبركياهتا من خالل مقاربة قطرية ضيقة

                                                 

، مرجع سابق، ة: األمن العربي:التحديات الراهنة و التطلعات المستقبلية، أعمال ندو  "األمن العريب و حتديات التسلح النووي "حممد بناين ، 1
  1.  081ص

 .12،ص 8999،بريوت:مركز دراسات الوحدة العربية، أوت البيانات-القرارات -الوثائق: حال األمة العربية :المؤتمر القومي العربي التاسع 2
   على رأس الدول اإلفريقية -يابعد اندالع القتال بليب-للدراسات اإلسرتاتيجية و األمن ببلجيكا اجلزائر كما قد صنف تقرير حديث أصدره املعهد الدويل

، و هو ما جعلها من بني العشر 5488٪ و ذلك بقرار صادر شهر مارس 04من حيث اإلنفاق العسكري ،إذ رفعت من ميزانية دفاعها بنسبة قدرها 
 . ح و الدفاع و األمناألكثر إنفاقا على التسلدول بالعامل 
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( يف ضوء إفرازات العوملة املادية و القيمية؛هذا ما يربز ضرورة تبين مقاربة Soft-Threatsالنوعية )اللينة 

 أوسع لألمن القومي العريب و هو ما سيتم حتليله ضمن املطلب اآليت. 

 ة اإلقليمية ألمن المنطقة العربية.المطلب الثاني:استعصاء المقارب

مفهوم األمن القومي على الصعيد العاملي و إقرار العديـد من املنظريـن و  م التطور الذي عرفهـرغ

املختصني بأن األمن مل يعد مفهوما ستاتيكيا تشكل فيه الدولة الضامن الوحيد له ) كما ذهب إىل ذلك 

 ريتشارد فالك( ، أضف إىل ذلك مطالبة العديد من االجتاهات اللربالية بأطر جديدة لتحليل األمن أكثر

وضوحا مستخدمة يف ذلك مسوغات مفاهيمية كالتنمية، التعاون، الدميقراطية ) و هو ما مت مناقشته يف 

 الفصل السابق(.

إال أن دول املنطقة العربية تفتقر لرؤية إقليمية واضحة ألمنها تستند إىل حمددات مفاهيمية تقوم على معايري 

و االتفاق بني أطراف املنطقة، و الرفاه يتعلق بإشباع  التوازن و الرفاه ، حيث أن التوازن يعين اإلمجاع

 .1احلاجات و حتقيق احلد الضروري من العدالة

و هو ما يقتضي الوقوف على مسببات هذا الوضع السليب ألمن املنطقة و عدم استفادهتا من وجودها يف 

سعت إلعادة التموقع  القوى  اإلقليمية و الدولية لفرتة ما بعد احلرب الباردة  اليت قلب جتاذبات

 اإلسرتاتيجي ، و تغليب معادلتها األمنية، و هو ما ميكن إجيازه يف النقاط اآلتية:

أن مسألة األمن القومي العريب كانت تعاين حىت قبل احلرب الباردة من قيود سياسية القوتني  .8

أهنا إىل مأزق و العظمتني ،حيث كلمـا تعلق األمر مبسألة أمنية مشرتكة انتهى احلوار العريب بش

 و هذا يعود إىل تكرس قاعدة اجلدل السليب. 2استبعاد أي حل ملموس

                                                 

.14حممد السعيد إدريس ، مرجع سابق ، ص   1
  

.841.ص 8911، ترمجة: صاحل باحلاج ، اجلزائر: ديوان املطبوعات أجلامعية العالم العربي بين ثقل الخطاب و صدمة الواقععبد العزيز جراد،   2  
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حدوث حتول إسرتاتيجي خطري يف مسألة األمن القومي العريب بعد الغزو العراقي للكويت ، وما  .5

تبعه من حتركات ميدانية لقوى كربى باملنطقة خاصة الواليات املتحدة األمريكية ، اليت هدفت 

وسيع دائرة مصاحلها و نفوذها من خالل استغالهلا و توظيفها لفائض القوة الذي أساسا لت

أصبحت حتوزه بعد احلرب الباردة حتت ذريعة األمن العاملي و غريها من املربرات ، مؤداها 

األساسي أن فائض القوة يساوي فائض األمن . إال أنه ال بد هنا من التنبيه إىل أن القوة مل تعد 

اجلانب العسكري بل تعدته إىل مضامني أخرى كاحتكار رأس املال العاملي، التقين ،  مقتصرة على

العلمي ، اإلعالمي ، الثقايف ، االستثماري ، العسكري... و هو ما أثر على مدلوالت األمن ملا 

بعد احلرب الباردة و يشكل حتديا لقدرة دول املنطقة على بلورة سياسة أمنية خاصة هبا ، حيث 

يس من املبالغة القول أنه ال توجد اليوم باستثناء الواليات املتحدة األمريكية و بعض الدول أنه ل

 .1النووية الكربى اليت تستطيع ضمان أمنها و مواطنيها مبفردها من أي هجمة خارجية

، و اليت أمـام هذا الواقع لتمدد دائرة ممارسة القوى الكربى إلسرتاتيجياهتا األمنية باملنطقة العربية    

و الغزو األمريكي للعراق  5448ترسخت معاملها بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب 

، و من مث فتح املنطقة كمجال لتنفيذ أجندة أمنية موسعة حتت مسميات و مفاهيم  5441

عديدة كالشرق األوسط اجلديد ، حماربة اإلرهاب...، أساسها إبقاء املنطقة يف حالة من الرتقب و 

بالسؤال من اهلدف التايل؟ إذ مل تقم هذه الدول بتطوير اهتماماهتا األمنية أو تتبىن حد اخلوف 

 أدىن ملفهوم أمين شامل يفرتض: 

 اتفاق على مصادر التهديد و سبل مواجهتها. . أ

                                                 

599- 591حممد توهيل عبد أسعد ، مرجع سابق ، ص ص   1  
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 1تكامل بني مستويات األمن القطري و اإلقليمي. . ب

العربية أن تستجيب بفاعلية لتطور مما حييل إىل ضرورة طرح السؤال اآليت: كيف لدول املنطقة      

التهديدات األمنية و حتوهلا، مع تعدد و تداخل جماالت و مستويات تأثريها يف األمن القومي وفق مقاربة 

 قطرية حمدودة وهشة ؟.

و هو سؤال على قدر من األمهية ملا حيمله من مفـارقة موضوعية و منهجية يصعب إثبـات جناعتها و   

وى العملي ، لكن رغم هذا تتمسك دول املنطقة بالتوجه القطري لألمن القومي ، و هنا جدواها على املست

مكمن اخللل و القصور الذي أسفر عن حالة استعصاء أمين مركبة من حيث الطبيعة و اجملاالت وكذا 

ة حصر املستويات، يصعب اإلملام مبسبباهتا نظرا لتشابكها و تعدد روافدها من هنا كان لزاما على الباحث

الرتكيز على حتليل و تقييم بعض مسببات هذا االستعصاء األمين بوصفها متغريات متفاوتة التأثري كخطوة 

منهجية متقدمة يتعني التنبيه لضرورهتا املوضوعية اليت تفرض رصد بعضها كأمنوذج للعديد من املتغريات اليت 

 وووووووووللدراسة و أهدافها يصعب اإلملام هبا يف هذا املقام حملدودية النطاق املوضوعي

 و عليه سيتم الرتكيز على املتغريات اآلتية:    

 بؤر التوترات اإلقليمية. .8

 أزمات النظم احلاكمة و الدميقراطية. .5

 معضلة املوارد الطبيعية اإلسرتاتيجية ) املياه، النفط(. .1

إذ سيتم حتليلها بوصفها متغريات كلية )تنطوي على متغريات وسطية و جزئية( قلصت من جماالت      

حترك دول املنطقة إقليميا خاصة يف اجملال األمين اجلماعي ، الذي بقي حبيسا لتجاذبات ضيقة ال تأخذ 

                                                 
، أطروحة دكتوراه يف العلوم  انعكاسات األمن المائي العربي على األمن القومي العربي : دراسة حالة حوضي األردن و الرافدين بيان العساف ، 1

  .12، ص 5442السياسية و العالقات الدولية ، كلية العلوم السياسية و اإلعالم قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية، اجلزائر، 



- 161 - 

 

حتمل دالالت التسارع و مبقتضيات التكيف مع املستجدات الدولية و العالقـات الدولية املعـاصرة اليت 

 الاليقني .

أضف إىل ذلك أهنا حتمل ديناميات متجددة عرب خمتلف املراحل اليت مرت هبا املنطقة العربية خاصة بعد 

احلرب الباردة ، و هو ما عزز من تصاعد عوامل الالأمن و أخل بثبات و توازن قاعدة األمن القومي العريب 

 بصفة عامة. 

 ية:بؤر التوترات اإلقليم .7

املنطقة العربية يف أغلب فرتات تطورها بعدم االستقرار، فإن األوضاع قد تفاقمت  رغم اتسام           

لتنتقل املنطقة إىل حالة من الفوضى جعلت من فكرة وجود إقليم يتبىن مفهوم أمين شامل مسألة يصعب 

الدارس أمام  إثباهتا عمليا ، و ذلك لوجود العديد من بؤر الصراعات العربية البينية و اإلقليمية ، اليت تضع

توليفة من املشاكل األمنية اليت تتطلب حتليال موضوعيا و تقييما مركزا حول بعض الصراعات الواقعة يف 

 سياقات متباينة ، و املتكررة يف وضعيات متغرية ملرحلة ما بعد احلرب الباردة.

ديد من التحديات  فقد شكلت هناية هذه الفرتة منعطفا تارخييا هاما جعل اإلقليمية تواجهها الع   

؛ و 1كاملسائل العرقية و احلدود اليت ختفي انفجارات كامنة ، إضافة إىل احتمال ظهور العداءات اإلقليمية

هو ما ميز املنطقة العربية ووضع األمن القومي لدوهلا على حمك التفاعالت اجلديدة العابرة لألوطان ، و يف 

 تزال متواجدة باملنطقة العربيةهذا السياق يالحظ أن هناك أربع مناطق توتر ال
2 : 

 املنطقة املغاربية. . أ

 منطقة اخلليج. . ب

                                                 
 ، ص8991، األردن: األهلية للنشر ة التوزيع ،  الفوضى : االضطراب العالمي على مشارف القرن الحادي و العشرينزيغبينيو برجنسكي ،   1

811. 
  كرستيان هاربيلو  اإلسرتاتيجيكما ذهب إىل هذا التقسيم اخلبري االقتصاديChristian Harbulot   من مركزINFOGUERRE  رئيس جمموعة

 L’absence de stratégie de puissance des paysليت أعدت دراسة " غياب إسرتاتيجية النفوذ لدى الدول العربية"العمل ا

arabes  5441يف يناير. 
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 املنطقة الشرقية. . ت

 منطقة القرن اإلفريقي. . ث

إال أنه سيتم الرتكيز على املنطقة املغاربية ، كوهنا مل حتض باهتمام العديد من دارسي األمن القومي العريب، 

عديد من دارسيه ، و هو ما أحدث شرخا كبريا باملوضوع نظرا العتبار املوضوع انشغاال مشرقيا من طرف ال

العديد من الدراسات املتخصصة بأمن املنطقة  يفمنذ البداية، لذا سيتم حتليل و فحص هذا اجلانب احمليد 

العربية بقصد أو دون قصد، و املفارقة أنه حاضر بقوة يف األجندات األمنية للقوى الكربى باملنطقة خاصة 

حدة األمريكية و إسرائيل واإلحتاد األورويب وعلى رأسه فرنسا.الواليات املت
1 

 المنطقة المغاربية:     

تعد املنطقة املغاربية أحد مظاهر االستعصاء األمين باملنطقة العربية ، و ذلك ملا عرفته من انزالقات أمنية   

خطرية عرب مراحل تطورها خاصة بعد احلرب الباردة خلفت أزمات و توترات داخلية و بينية وضعت أمن 

مرحلة جديدة أكثر اضطرابا و أقل  دول املنطقة على احملك ، و جعلتها تعيد حساباهتا اإلسرتاتيجية لتلج

وضوحا ، و هو ما خلق أمام دوهلا أكثر من خيار أمين تعاوين خارج اإلطار التقليدي العريب الذي أثبت 

حمدوديته و عدم جدواه أمام االحتياجات األمنية اجلديدة اليت فرضتها العوملة و موجة التحركات اإلقليمية 

روح : ما طبيعة التوجهات اإلسرتاتيجية األمنية اليت سلكتها دول املنطقة بعد احلرب الباردة و السؤال املط

املغاربية بعد احلرب الباردة ؟ وما تأثري ذلك على األمن القومي العريب؟ و هو ما سيتم مناقشته و حتليله 

 ضمن العنصرين اآلتيني:

 

 

 

                                                 

يف ظل تصاعد االهتمام األمريكي بنفس املنطقة.  التارخيي كدولة استعمارية سابقا باملنطقة تسعى للحفاظ على نفوذها  
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  الواقع األمني للمنطقة المغاربية بعد الحرب الباردة:       

قبل التطرق إىل طبيعة التوجهات اإلسرتاتيجية األمنية لدول املنطقة املغاربية، بتعني فحص الواقع        

 األمين الذي دفع بدول املنطقة إىل التحرك خارج السياق العريب وهو ما ميكن إجيازه يف النقاط التالية:

،أوروبا و العامل العريب إن تشكيل املغرب العريب نقطة تالقي جيو حضارية بني كل من إفريقيا  -

جعلها ختضع لتجاذبات سياسية عديدة وواسعة يف إطار حركية التغيري و إعادة التموقع 

 اإلسرتاتيجي للدول الكربى لعامل ما بعد احلرب الباردة.

أعقاب احلرب الباردة فقد شهدت دوله  واقع أمني داخلي معقد عرفت دول املنطقة املغاربية  -

ات السياسية و االقتصادية اليت انعكست على املشهد األمين الداخلي العديد من االضطراب

 فمثال:

أ. شهدت اجلزائر أزمة أمنية عنيفة ارتبطت بتوجهها حنو التعددية السياسية أدت إىل إخراجها من 

 . 1اللعبة اجليوسرتاتيجية اإلقليمية ، حيث أصبحت منوذجا مشاهبا للفوضى اللبنانية باملشرق

فكانت منشغلة بإبعاد املعارضة السياسية بكل توجهاهتا بإغالق باب التعددية و اللعبة  ب. أما تونس

 السياسية.

ج. كما أن ليبيا كانت معزولة حتت طائلة العقوبات االقتصادية املسلطة عليها من طرف جملس األمن 

 .2الدويل اليت مشلت التجهيزات النفطية و املوجودات الليبية باخلارج

 3ىل أن موريتانيا كانت تعاين حالة هتميش عريب مغاريب و وضع اقتصادي صعب.د. إضافة إ

                                                 
1
 .229-221سابق،ص ص جورج قرم ، مرجع   

2
 .222نفس املرجع ، ص   
 .24، ص 5485، شتاء 11:  ، عدد المجلة العربية للعلوم السياسيةسعيد اهلوسي ، "مكانة دول املغرب العريب األمنية يف اإلسرتاتيجية األمريكية "،  3
   رفع كفاءات و تدريب طائرات  بعقد صفقة مع الواليات املتحدة األمريكية تشمل 5484قيام املغرب سنةF16  طائرة من  50مليون دوالر و شراء  1.8بقيمة

دبابة  04، 144طائرة تدريب من نوع "ياك" إضافة إىل أنظمة الدفاع اجلوي نوع "ب إم يو"  82طائرة سوخوي ، 59طائرة "ميغ" ،  24نفس الطراز ، و شراء اجلزائر 
 ". 94"يت 
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بسبب استمرار حركيات مشكلة الصحراء الغربية كأحد بؤر  صعود اتجاه عسكرة األمن بالمنطقة -

اإلقالق األمين باملنطقة ، و ذلك الحتوائه على ديناميات إقليمية و دولية متداخلة أسهمت يف تصلب 

شكلة لوقوعهـا يف سياق إقليمي دقيق ، حيث توحي طبيعة الصفقـات املربمة و نوعية و تعقد امل

و كأن املنطقة على مشارف هتديد حاصل إذ وصلت نسبة اإلنفاق  األسلحة موضوع االقتناء 

% من إمجايل ناجته اخلام 9العسكري للمغرب حسب املعهد الدويل للدراسات اإلسرتاتيجية إىل 

الوطين و هي قيمة ذات داللة كون املغرب بلد غري نفطي ؛ كما صنف معهد ستوكهومل لبحوث 

بصفقة  1111يقية حيث اإلنفاق العسكري فمثال قامت ربيع السالم اجلزائر على رأس الدول اإلفر 

مليار  09مليار دوالر أمريكي و يتوقع إن تصل إىل عتبة  199مع روسيا كلفت خزينة هذه األخرية 

 .1دوالر

كما تظهر األرقام املتداولة على صعيد مراكز الدراسات و بيوت اخلربة الدولية ذات الصلة أن نصيب  

ملغرب من معدل قيمة الصفقات املربمة مع روسيا أساسا و بدرجات متفاوتة مع كل من اجلزائر و ا

% من 9الواليات املتحدة األمريكية و بريطانيا و فرنسا و أملانيا و جنوب إفريقيا و الصني جتاوز 

 PIB 2الناتج الوطين اخلام 

بة لنمو هتديدات نوعية يف إذن فقد شكل املشهد األمين للمنطقة املغاربية بعد احلرب الباردة نواة صل

، إذ ميكن وصف هذه  1110مرحلة الحقة عززهتا انعكاسات أحاث احلادي عشر من سبتمرب

 التهديدات بأهنا ذات طبيعة بنيوية و نسقية و هو ما سيتم شرحه ضمن العنصرين اآلتيني:

من املشكالت  مما ينتج العديد ضعف الشدة الديمقراطية و التنمية ويقصد هبا تهديدات بنيوية: 

كالفقر ، التهميش ، اإلقصاء... اليت تغذي التطرف و تزيد من احتماالت ظهور حركيات العنف 

                                                 
1
 .12، ص 5449، سبتمرب 15،السنة 121،عدد:المستقبل العربييف جتربة التجمعات اإلقليمية العربية، أحممد مالكي، قراءة نقدية   

2
 .812نفس املرجع ، ص   
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و قد انتشر بدول املنطقة املغاربية بعد احلرب  1السياسي و ضعف االستقرار و التجانس االجتماعيني

يف مرحلة متيزت بظهور  الباردة العديد من هذه التهديدات السابق ذكرها ، نظرا لدخول دول املنطقة

جتارب دميقراطية و تنموية حديثة و ذلك جراء تغري املعادلة الدولية و بروز منوذج الدميقراطية اللربالية  

مل تتمكن الدول املغـاربية من التكيف معه بشكـل اجيايب ، و هو ما أدى بطبيعة  2كخيار مفروض

يت كانت على الصعيد األمين ، و هو ما ترمجته احلال غلى انعكاسات سلبية كثرية كان أخطرها تلك ال

 العديد من الظواهر اليت ميكن اجيازها يف النقاط اآلتية:

خـاصة بني الشرائح االجتمـاعية الفقرية و املهمشة مما غذى االنقسـامية و  التطرف الديني: . أ

 التشرذم السياسي.

غرب و احتمال انتاج أزمات على مثل أزمة القبائل باجلزائر و أزمة الريف بامل التطرف اللغوي: . ب

 مستوى اهلوية .

 و انتشاره كثقافة النسداد االتصال السياسي بني النظام و اجملتمع . العنف السياسي: . ت

إىل املدن الكربى بسبب الفقر و التهميش مما أنتج العديد من األزمات املؤثرة  الهجرة الداخلية: . ث

 3القي ، املخدرات ، الدعارة ...(على األمن الداخلي ) كاجلرمية ، الفساد األخ

كون دول املنطقة املغاربية تشكل نقطة عبور حنو اوروبا و هو ما خيلق العديد من   الهجرة السرية: . ج

 اإلشكاالت على مستوى اإلدارة األمنية الرتباطها باجلرمية املنظمة .

                                                 
عة اجلزائر ، ، حماضرة غري منشورة ، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية، جام "التهديدات األمنية في المغرب العربي : مقاربة األمن االنساني"أحمند برقوق ،  8 

..42، ص 5441 1
  

، كــراسات امللتقى الوطين األول: التحول ""التجربة الديمقراطية في الجزائر: اشكالية العالقة بين النموذج الجاهز و متطلبات البيئة الداخليةحسني بوقارة ،  5 
.14السياسية ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، اجلزائر ، ص ، كلية احلقوق و العلوم 5442ديسمرب  88-84الدميقراطي يف اجلزائر ، املنعقد يومي  2

  

.41-42أحمند برقوق ، نفس املرجع ، ص ص   3
  



- 166 - 

 

و كذا حتول بعض  كون أحد دول املغرب العريب منتجا للقنب اهلندي ،المتاجرة بالمخدرات:  . ح

دول املنطقة ) مطارات ، حدود( منفذا هلذه املواد السامة اآلتية من آسيا و أمريكا الالتينية حنو 

 .1أوروبا

إذن و مما سبيق جيدر التنبيه إىل أن التهديدات األمنية باملنطقة املغاربية اكتسبت خصائص جديدة خاصة 

 أبرزها: 1110بعد احداث احلادي عشر من سبتمرب 

 طبيعتها املركبة. -

 تنوع مصادرها. -

 اختالف أشكاهلا التعبريية. -

 سرعة تطورها و منوها مثل : التهديدات اإللكرتونية. -

 ترابط هذه التهديدات الداخلية باخلارجية. -

نظرا لغياب كيفية التعامل مع هذه التهديدات و عليه فقد وجدت الدول املغاربية نفسها امام معضلة 

اسرتاتيجي مشرتكة و مناسبة سواء على املستوى املغاريب او العريب للتعامل مع هذه آليات تعامل 

 التهديدات إذ برز أمامها خيارين رئيسيني :

و يتمثل يف اخليار األمين االورويب لدول املغرب العريب ، إذ ميكن ارجاع هذا اخليار املغاريب إىل كونه  األول:

ع غلى خربة دول غرب أوروبا ) فرنسا ، إيطاليا مالطا ، الربتغال، توجها تقليديا له جذور تارخيية ترج

عن الواليات املتحدة األمريكية كمنافس قوي ميزة استراتيجية باملنطقة مما أكسبها  -حتديدا –إسبانيا ( 

 هذا من جهة . 1110هلا بنفس املنطقة خاصة بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب 
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تقليدية مبنية على " تفضيل تركيز عملها و جهدها على غرب  ية فرنسيةرؤ و من جهة أخرى كانت هناك 

حوض املتوسط ليكون نواة صلبة يف املستقبل ملشروع أكرب"، و قد جتسدت هذه الرؤية من خالل إعالن 

من مراكش عن فكرة عقد مؤمتر حول  François Mitrantالرئيس الفرنسي سابقا " فرانسوا ميرتان" 

 0993يضم ) إسبانيا ، إيطاليا ، فرنسا ، الربتغال ، اجلزائر ، املغرب ، تونس( سنة  غرب حوض املتوسط

الجزائر دعت لضرورة توسيعه ليشمل المسائل األمنية ، يهدف إىل معاجلة القضايا االقتصادية ، إال أن 

 . 1إال أن هذا االقرتاح مت رفضه

ة مع اتساع اهلوة بني حكومات و شعوب الدول و مع تطور املشاكل اليت عرفتها املنطقة املغاربية خاص

املغاربية و تصاعد التوجه اإلسالمي باجلزائر و تونس وما متخض عنه من اضطرابات امنية خطرية شكلت 

بؤرة اقالق أمين بالنسبة لدول الضفة الشمالية لغرب املتوسط و يف نفس الوقت شكلت حتديا أمنيا 

 املغرب العريب لعدم امتالكها لرؤية اسرتاتيجية مشرتكة وواضحة.اسرتاتيجيا غري مسبوق بالنسبة لدول 

و عليه ميكن القول أن حتريك املشاكل االمنية هبذه املنطقة مباشرة غداة اهنيار املعسكر االشرتاكي كان 

مقصودا إلظهار فراغ القوة حيث يفتح اجملال امام القوى الغربية عموما و دول غرب اوروبا خصوصا لفرض 

ا اإلسرتاتيجي األمين بوصفها فاعل تقليدي باملنطقة املغاربية ، حيث تقدم نفسها لدول منطقه

 املنطقةكخيار مثايل ملواجهة التهديدات األمنية اجلديدة و قد جتسد ذلك من خالل:

الذي ضم تسع وزراء خارجية دول غرب املتوسط ، و قد انشغل بوضع آليات جهوية  (:3+1اجتماع ) 

 ) اقتصادي ،اجتماعي، سياسي، ايكولوجي(. مفهوم األمن الشاملألفكار حول تسمح بتثمني ا

باجلزائر أين انضمت مالطا لتصبح  0990اكتوبر  11و  11من خالل لقاء يومي  (:1+1حوار ) 

9+ 9اآللية معروفة حبوار 
2  
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و عليه ميكن القول أن العقد األخري من القرن العشرين شهد انبعاثا لديناميات التكتل اإلقليمي يف 

لدول املغرب العريب و  Décolonisationالعالقات الدولية ، إذ ادت عملية التحرر من االستعمـار 

عل جديدة تدخل يف إطار ما هناية احلرب الباردة إىل توفري بيئة مساعدة على توجه دول املنطقة حنو امنا تفا

كسمة طبعت النظام الدويل بعد احلرب   Regional Integrationالتكامل المناطقي  أطلق عليه

، 1الباردة أين برز اإلحتاد األورويب كقطب بديل يف جمال العالقات الدولية بعد الواليات املتحدة األمريكية

ة املغاربية بعيدا عن املظلة األمريكية عرف تراجعا كبريا إال ان سعي الطرف األورويب للتكفل بالشواغل االمني

مع حرب اخلليج لعدم توافق مواقف الضفتني منها ، إضافة إىل احلصـار على ليبيا و اخلالف حول مسألة 

كل اجلريان يتقامسون   -حوض املتوسط –الصحراء الغربية ،مما أثر على التوجه القائل بأن " هلذه املنطقة 

 .2و هي اإلرهاب ، الراديكاليات املختلفة و انتشار األسلحة النووية..." نفس املشاكل

إذن ما ميكن استخالصه هو أن جهود دول غرب أوروبا خاصة فرنسا خللق فضاءات تعاون تتبىن مفهوم 

أمن شامل توقفت بفعل حرب اخلليج و هو ما زاد من حدة تصاعد اهلواجس األمنية األوروبية القادمة من 

اجلنوبية لدول غرب املتوسط ففي الوقت الذي كان فيه الرتكيز األمين لدول املغرب العريب يتمحور الضفة 

 حول :

 محاية احلدود. -

 األمن الداخلي . -

 املكانة اإلقليمية و الدولية. -

 حماربة اإلرهاب و التطرف. -

                                                 
.49السيد يسني ، مرجع سابق ، ص   1

  

 , Hors Série , Mai, 1997, Revue Europ: un Espace enquête de Sécurité ,  Méditerranée , « Moruis Tita 3 
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ختاذ تدابري مبعىن أنه كان يدور يف مستوى مفهوم األمن الوطين ، كانت دول غرب اوروبا تسعى ال

 أمنية منفردة حتمل معاين اإِلْسِتَباِقيَّة ، و هو ما جسدته كل من :

يف ماي  Euromarforو  0991يف نوفمرب  Euroforالقوات الربية و البحرية املشرتكة 

كفواعل وظيفية هلا مهام أمنية حمددة قائمة على سرعة االنتشار بواسطة قوات التدخل السريع   0999

RDF  يف اطار مراجعة جيوسرتاتيجية حللف الناتو ، و ذلكNATO  ووضع هندسة أمنية جديدة

، يعكس طبيعة ادراك اإلحتـاد األورويب للجنوب ،إذ عرفت 1أين يتم بناء منوذج دفاعي جديد 

العالقـات تعقدا خاصة بسبب خطر وصول بعض التيـارات اإلسالمية املتشددة للسلطة ، و خري مثال 

 باجلزائر ، مما كشف عن العديد من األخطار خاصة التَّطرف، اهلجرة ...هو ما حدث 

كون أن   طبيعة االحتياجات األمنية للضفتينو عليه فقد حدث نوع من عدم التوافق فيما خيص 

الذي تعترب دول املغرب  مفهوم أمنها اإلقليمياجلهود األوروبية كانت منصبة أساسا حول خدمة 

غياب مقاربة إقليمية تتالءم مع ما هو مطروح ما هذه األخرية كانت تعاين من العريب جزءا منه ، بين

بعد احلرب الباردة ، و هي فرتة عرفت حتوالت عميقة خاصة فيما  في بيئتها اإلقليمية و الدولية 

يتعلق بالشأن األمين ، الذي مت التعامل معه من طرف دول املغرب العريب وفق منطق مزدوج ، إذ يف 

الذي كانت فيه معجبة بالنموذج الغريب كانت ترفض وجوده يف آن واحد ، لكن مت االحنياز الوقت 

 بسهولة للنموذج الغريب على حساب التيار القومي ، وهو ما ميكن إرجاعه إىل عدة أسباب امهها:

تداعيات حرب اخلليج اليت أضعفت اخليار األمين القومي العريب الذي كان يف بداياته ، مما جعل  -

 الدول املغاربية تسقط هذا اخليار من حساباهتا اإلسرتاتيجية بطريقة غري مباشرة.
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تراكم املشكالت السياسية و االقتصادية و االجتماعية اليت قضت على إمكانية بناء مفهوم أمن  -

 حديث متعدد األبعاد و اجملاالت و االجتاهات .

 ام التهديدات العابرة لألوطان.غياب اسرتاتيجية امنية مشرتكة مغاربيا و أو عربيا ام -

تقدمي اوروبا لنفسها كأنسب خيار تفاعلي إقليمي لدول املغرب العريب، و حموره هو التعاون األمين  -

 خاصة ما تعلق باهلجرة غري الشرعية، و التطرف .

إغراء أوروبا حلكومات دول املنطقة املغاربية مبشاريع لتحسني االقتصاد ، و ذلك ملساعدة  -

ت القائمة على البقاء يف وجه احلركات اإلسالمية ، و هوما خيدم الضفة األوروبية  وحيافظ احلكوما

 .1على مكاسبها باملنطقة 

غري أن هذا االحنياز املغاريب للتفاعل مع دول غرب أوروبا مل يصمد امام سرعة منو التهديدات األمنية 

 باملنطقة خاصة ما تعلق منها ب:

 مترد الطوارق. -

 الغربية و حماريب البوليزاريو و اتباعهم مبوريطانيا.الصحراء  -

 حرب ليبيا مع تشاد. -

 األحداث اجلديدة و موجة االحتجاجات الشعبية ) ما اطلق عليه بثورات الربيع العريب(. -

كل هذا وفر فرصة لتقوية النشاط اإلرهايب باملنطقة املغاربية و جعل من دوهلا طرفا ضعيفا إزاء بروز 

األمريكي كمنافس  للطرح األورويب ، حيث أحسنت الواليات املتحدة األمريكي استثمار  الطرح األمين

املشكالت األمنية للداخل املغاريب لتمرير مقاربتها األمنية املنفردة ، و تكريس التبعية األمنية لدول 

   املغرب العريب و هو ما ارتسمت معامله بصفة واضحة غداة احداث احلادي عشر من سبتمرب  

                                                 
8 سهام حروري ، "سياسات اإلحتاد األورويب جتاه الدول املغاربية" ، مجلة المفكر ، عدد:41 ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، 

.100، ص  5485اجلزائر، نوفمرب  1
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اليت قدمت معطيات جديدة لألمن باملنطقة حثت دوهلا على انتهاج مسار مغاير للذي دأبت  1110

 عليه خالل الفرتة السابقة ، و ذلك اعتقادا بنجاعة هذا اخليار الذي سيتم شرحه يف العنصر املوايل.

مة بدول املنطقة لقد وجدت الواليات املتحدة األمريكية أعقاب احلرب الباردة بيئة مالئالثــاني: 

 املغاربية للتدخل بشؤوهنا األمنية و فرض خياراهتا على دوله و من أبرز مظاهر هذه البيئة :

 .األزمة اجلزائرية -

 الوضع االقتصادي الصعب لبعض دول املغرب العريب خاصة موريطانيا . -

 قضية لوكريب. -

 1قضية الصحراء الغربية -

حيث أحسنت الواليات املتحدة األمريكية استثمار هذه البيئة لصاحل عقيدهتا األمنية اليت كانت هتدف 

 أساسا إىل:

وجوب عدم تعرض دول املنطقة لتأثريات حرب العراق، ألهنا ترى يف دول املنطقة شريكا استثنائيا  .8

 يتطور لتغيري نفسه.

ى دول املنطقة ) تونس ، اجلزائر ، املغرب( لبناء ضرورة تأثري الواليات املتحدة األمريكية يف مسع .5

عقيدة عسكرية جديدة ال تكون ضد اجلار ، و كون الواليات املتحدة األمريكية ترغب دائما يف 

 صنع التحالفات لغدارة سياساهتا.

 الرتكيز على التحكم يف مصدر القرار العسكري و األمين هلذه البلدان . .1

لغربية رغم مساعيها الدبلوماسية و هو ما ميكن استخالصه من اإلبقاء على مشكلة الصحراء ا .0

قول : " وليام برينز" : " إن الواليات املتحدة ال تضغط على أحد من الفرقاء حول مسألة 

الصحراء الغربية و لكنها تدعو اجلميع إىل حل يف أقرب اآلجال ألن قيام دويلة صغرية يف فضاء 
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لنزاعـات و التوترات ميكن أن يؤدي إىل عدم اإلستقرار ، و يكون مغـاريب يعاين مسبقـا من تراكم ا

 .1عائقا امام اإلسرتاتيجية االمريكية 

 و هو ما كان له انعكاسات و نتائج سلبية على مسألة األمن القومي العريب حيث:

 انكفأت اجلزائر على أزمتها األمنية كدولة ذات شان على املستوى املغاريب . -

 لصحراء الغربية و بقائها كمشكلة مزمنة .مت تدويل قضية ا -

 فصل املشرق عن املغرب من خالل حماربة البعثات الطالبية للمشرق و ربطها بوالءات غربية. -

توقيف نشاط ليبيا القومي و فعاليـاهتا على املستوى املغاريب من خالل العقوبـات الدولية ، و أمام  -

االمريكية إىل بعث خيارات أمنية جديدة لدول املنطقة ، هذا الوضع توصلت الواليات املتحدة 

اليت أطرها حراك أمريكي غري مسبوق ، جعل من دول املنطقة املغاربية تسلك توجهات اسرتاتيجية 

 نوعية و اليت ميكن رصدها يف النقاط اآلتية:

، و  NATOحوار دول املغرب العريب ) املغرب ، اجلزائر ، تونس( مع منظمة احللف األطلسي  .8

هو ما أطلق عليه باحلوار املتوسطي كأحد مسارات التعاون األمين اإلسرتاتيجي مع الواليات 

املتحدة األمريكية يف ضوء التحوالت اإلسرتاتيجية ملا بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب 

5448. 

تحدة ارتكز اجتاه دول املغرب العريب عقب احلوار املتوسطي إىل حراك أمين مكثف مع الواليات امل .5

أساسا حول ) املناورات العسكرية املشرتكة ، الصفقات التَّْسِلِحيَّة ـ تبادل اخلربات من خالل 

 البعثات التكوينية ، مكافحة اإلرهاب...(.

بروز دول املغرب كأطراف فاعلة مشاركة يف املبادرة األمريكية للتنسيق املغاريب الساحلي يف جمال  .1

 . Pan-Sahel Initiativeمكافحة االرهاب 

                                                 
.09نفس املرجع ، ص   1
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دخول دول املغرب العريب يف برنامج "التأهيل األمين" للواليات املتحدة األمريكية الذي خصصت  .0

مليون دوالر لدول املغرب العريب و الساحل االفريقي يف جمال مكافحة اإلرهاب امتد  852فيه 

" بشتوتغارت"  5440، و هذا بأول قمة ملسؤويل الدفاع يف هذا اإلطار يف فيفري  5484لغاية 

 األملانية.

إذن ما ميكن استخالصه من تغري السلوك اإلسرتاتيجي لدول املغرب العريب حنو التنسيق و التعاون مع 
الواليات املتحدة األمريكية هو ان احلرب على العراق حققت يف املغرب العريب ما مل حتققه يف العراق او 

ال على األمن القومي العريب ، حيث ميكن اجياز هذه التأثريات يف الدول اجملاورة ، و هو ما أثر بطبيعة احل
 النقاط اآلتية :

 جنحت الواليات املتحدة االمريكية يف ايقاف الربنامج النووي اللييب . -

 ادخلت الواليات املتحدة األمريكية الربنامج العسكري اجلزائري يف شراكة مع واشنطن . -

 . NATOاملغرب حليفا ألمريكا خرج حلف الناتو أعلنت الواليات املتحدة األمريكية -

 دخول تونس يف اطار أمن األسطول السادس األمريكي يف املتوسط. -

 .1و كل ذلك حتقق بواسطة القيادة الوسطى اليت تتمركز يف العراق

 و كنتيجة فقد أثر التوجه املغاريب حنو التنسيق و التعاون األمين مع الواليات املتحدة االمريكية على

االهداف اليت وضعت ملشروع األمن القومي العريب ، حيث بدا جليا أن املهم أمريكيا و إسرائيليا هو 

التحكم يف مصدر القرار العسكري و األمين هلذه البلدان ، لذا فقد أصبح من الطبيعي أن تنجح الواليات 

س و موريطانيا كجارين للرباط و املتحدة األمريكية و اسرائيل يف الدفاع عن دعم النظامني الدفاعيني بتون

اجلزائر غلى الصيغة اليت تنادي بأنه البد من توازن أطلسي متوسطي ، و توازن حمدود يف منطقة مشال غرب 

 .2افريقيا ، كمنطقة اسرتاتيجية يف خارطة البنتاغون األمريكي

                                                 
.20نفس املرجع ، ص   1

  

. 21نفس املرجع ، ص   2
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اقالق أمين ، فإنه كان  هذا من جهة و من جهة أخرى إذا مت اعتبار مشكلة الصحراء الغربية بؤرة توتر و

من املفروض على الدول املغاربية بعد توجهها حنو التعاون االمين مع كل من أوروبا و الواليات املتحدة 

االمريكية ، ان تضع حال هلذه املشكلة ، او على األقل تسهم يف التخفيف من حدهتا كعائق أمام التنسيق 

 األمين املغاريب.

هلذا التحدي فإن كل من أوروبا و الواليات املتحدة األمريكية كان هلما دور يف  إال انه إذا مت فحص الواقع

استعصاء بناء جتربة أمنية مغاربية يف املدى القريب ، و عربية يف املدى املتوسط أو البعيد ، لذا فإنه ميكن 

الصحراء الغربية  تقدير بعض خماطر عالقة كل من أوروبا و الواليات املتحدة األمريكية باستمرار مشكلة 

 كتهديد أمين مزمن مبنطقة املغرب العريب يف ما يلي:

تقاسم و/أو توزيع األدوار بني كل من أوروبا و الواليات املتحدة األمريكية الدافعة حلل النزاع تارة  .8

ى الوضع القائم مبا خيدم و املثبطة حلله تارة أخرى كنوع من التظليل السياسي لإلبقاء عل

 .مصاحلها

املغريب باملنطقة يكفل لكل من اوروبا و الواليات املتحدة  -مان استمرار اخلالف اجلزائريإن ض .5

األمريكية زبائن مميزين و سوقا واعدة ملنتجاهتم التسليحية اليت تتضرر من حل املشكلة، و يف هذا 

يف أطـلسه اجليو بوليتيكي عام  Philip Lemarchandالصدد يقـول فيليب لومـارشـاند 

:" إن الصناعات العسكرية املتوسطة يف الغرب تتضرر كثريا من السالم ... و السلطات  8990

السياسية تتعرض بل و تتأثر بضغوط لويب الصناعات العسكرية ... لذا ما برح هذا الويب من 

 .1اخرتاع مصادر هتديد دولية دائمة ، جديدة و بؤر صدام"

                                                 
.15-18قيس جواد العزاوي ، مرجع سابق ، ص ص   1
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هبدف ابعادها عن أي تفكري بالتقارب مغاربيا أو عربيا تشتيت االهتمامات األمنية لدول املنطقة  .1

 .، و اسقاط هذا اخليار اإلسرتاتيجي من أجندهتا األمنية

الرتويج لقيم أمنية عاملية عالية الداللة ، ختدم أمن و اسرتاتيجيات القوى الكربى ، و تعمق من  .0

 نطقة.تبعية األمن املغاريب خلارج النسق العريب ، مما ميس خبصوصية امل

كل هذه النقاط تثبت مدى خطورة استمرار مشكلة الصحراء الغربية على مستقبل أمن املنطقة املغاربية  

 كطرف اساسي يف معادلة األمن القومي العريب الغائبة حاليا.

إال أن االمر ال يتوقف فقط على منطقة املغرب العريب اليت مت شرحها سابقا ، لذا جيدر التذكري و لو بصفة 

موجزة ببقية املناطق اليت تشكل بؤر توتر أسهمت يف استعصاء وضع مقاربة امنية اقليمية للمنطقة العريب و 

 هو ما توضحه النقاط اآلتية:

على اعتبارهـا احـدى منـاطق الوطن العريب ذات القيمـة االقتصـادية و : منطقة الخليج -

رب الباردة أي منذ احلرب العراقية اإليرانية اإلسرتاتيجية اليت عرفت صعودا للعامل األمين قبيل احل

، حيث جاءت حرب اخلليج الثانية لتعزز هذا العامل و جتعله حمور التفاعالت و  8914

املشاكل باملنطقة ، اليت تقف بطبيعة احلـال كعائق أمام وضع مقـاربة امنية اقليمية عربية ، و عليه 

 ميكن اجياز هذه املشاكل يف النقاط اآلتية :

أضافت حرب اخلليج الثانية متغريا إضافيا عزز من امكانية تعارض أمن اخلليج و متطلبات  .7

 االمن القومي العريب.

 اضعاف االمن القومي العريب من خالل تدمري قوات العراق. .0

                                                 
و خري مثال على ذلك هو ما أحدثته أزمة مايل مؤخرا و اليت أفرزت أبعادا خطرية باملنطقة اجلنوبية للمغرب العريب ، اجلزائر حتديدا .    
جزيرة ، و اليت تشكل يف جمملها حاجزا طبيعيا للسيطرة على  814، و امتالكها جلزر يقدر عددها ب  5كلم  524.444متتد هذه املنطقة على مساحة تقدر ب :  

  املمرات املالحية لناقالت البرتول و القطع احلربية فهي صمام امان لتدفق البرتول حنو العامل .
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  1اخالء النظام العريب من وظيفته االمنية على األقل فيما يتصل مبنطقة اخلليج .2

 ة من جانب الواليات املتحدة األمريكية.االستعانة بضمانات أمن دولي .2

بروز توجه اسرتاتيجي خليجي يعتمد على الذات ) قوات درع اجلزيرة( وذلك منذ قمة  .9

 و ما تالها من قمم. 8994الدوحة 

بروز عوامل التفسخ السياسي ضد املوقف اجلماعي اخلليجي الذي أوصى يف قمة ديسمرب  .6

حيدث ذلك و هو ما كشف عنه التحرك  ألف جندي خليجي ، لكن مل 24حبشد  8991

 و هو ما يعين تدين الطموح األمين اخلليجي. 8990العراقي جمددا حنو الكويت يف اكتوبر 

ل:طنب الكربى ، طنب الكربى و أبو موسى عرب مـراحل ، و هو  8995احتالل ايران عام  .1

 .2محدودية القدرة األمنية الخليجيةما كشف عن 

مللفني اإلسرائيلي و العراقي بسبب االجتياح العراقي للكويت ، حيث زيادة تالمس و تعقيد ا .9

 قامت الدوائر الصهيونية بلعب دور كبري يف حتديد كيفية حترير الكويت ، من خالل 

 . و تثبيت معادلتها و مفهومها األمين.3حتطيم قدرات العراق لضبط التوازنات لصاحلها

من القومي العريب ، حيث توجهت دول املنطقة حدوث انقالب بارز يف مفهوم و ممارسة األ .9

إىل توقيع اتفاقيات ثنائية مع الواليات املتحدة األمريكية و بعض الدول العربية األخرى ، و 

جديد بأن مصدر التهديد ليس إسرائيل و  Threat Perseptionساد إدراك هتديد 

 . 4إمنا هو العراق 

                                                 
.828صالح سامل ، مرجع سابق ، ص   1

  

.822 -820نفس املرجع السابق ، ص ص   2
  

 حسام سويلم ،" العراق يف اإلسرتاتيجية اإلسرائيلية ، مجلة دراسات استراتيجية" ، العدد األول ، مرجع سابق، ص 828.
3
  

.828أمحد صدقي الدجاين ، مرجع سابق ، ص   4
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البحر املتوسط و اليت تتحكم يف أمنها العديد من بؤر التوتر أو الضفة الشرقية من المتطقة الشرقية: 

اإلقليمي ، اليت و إن تعددت أسباهبا إال أهنا غالبا ما تؤدي إىل افراز حاالت غري مسبوقة من الصراعات 

اليت يصعب التعامل معها يف ضوء غياب اسرتاتيجية عربية هلا مرتكزاهتا النظرية و أهدافها العملية اضافة 

تشابك أبعاد هذه الصراعات ، غري أنه سيتم الرتكيز على أحد أقدم الصراعـات باملنطقة املشرقية و غلى 

 حىت العامل إال و هو :

الذي عرف حركيات مستمرة عرب خمتلف مراحل تطوره التارخيية ، إال أنه و  الصراع العربي اإلسرائيلي :

ه ، فإن الواقع الذي آل إليه ضمن البيئة اإلقليمية رغم الزخم السياسي و اإلعالمي العريب و العاملي حول

العربية خاصة ملا بعد احلرب الباردة ال يبعث على التفاؤل نظرا الستمرار حركيات الالأمن ، إذ ميكن 

 اإلستدالل ببعض األرقام و احلقائق كأمنوذج خلطورة الوضع:

بالضفة الغربية ، و  5كلم222فقط من مسـاحة فلسطني مقسمة غلى  %55بقاء ما يقدر ب  .8

 بقطاع غزة. 5كلم  122

 182موقعا استعماريا بكل من الضفة الغربية و غزة ،  105ببناء  5441قيام اسرائيل إىل غاية  .5

 .1بغزة 52بالضفة و 

 و بعده أوسلو عن خيار املقاومة . 8998ختلي حركة فتح منذ مؤمتر مدريد  .1

مما اثر على  5448حلادي عشر من سبتمرب ظهور اخللط بني املقاومة و الغرهاب بعد أحداث ا .0

 2القضية الفلسطينية

 كل هذا خلدمة املشروع اإلسرتاتيجي اإلسرائيلي اهلادف أساسا إىل:

 اعادة توزيع السكان كهدف اسرتاتيجي من الدرجة األوىل. -

                                                 
.22-22عبد احلميد دغبار ، مرجع سابق ، ص ص   1

  

5 كاليتون سويشر ، " صوت العقل مغيب وسط النخبة األمريكية املثقفة ، العالم اإلستراتيجي ، العدد : 41 ، مركز الشعب للدراسات اإلسرتاتيجية ، ماي 5441، 

.82ص  2
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السيطرة على املياه من بئر سبع حىت اجلليل األعلى كهدف قومي اسرتاتيجي و قد ورد يف هذا  -

 صدد حسب الوثيقة الصهيونية ما يلي:ال

" ان التعايش و السالم احلقيقي سوف يسودان البالد فقط اذا فهم العرب بأنه لن يكون هلم وجود و 

ال أمن دون التسليم بوجود سيطرة يهودية على املناطق املمتدة من النهر إىل البحر و أن أمنهم وكياهنم 

 .  1سيكون يف االردن فقط"

هذه األهداف هي اليت ضيقت على الفلسطينيني ووضعتهم أمام مشاكل جديدة هتدد أمنهم                     

 وبقاءهم ، أبرز هذه املشاكل :

حتول قطاع غزة إىل سجن كبري من خالل اإلجراءات الصارمة إلغالق املعابر احلدودية، وإجراءات  .8

 تارخييا.معقدة يف حال فتحها ، و هي مشكلة غري مسبوقة 

زيادة تعقد و صعوبة خيار املقاومة ، و ذلك جراء اتفاق منع األسلحة عن غزة الذي وقعته  .5

 . 81/48/5449"كوندوليزا رايس" و "ليفين" يوم 

تطور النهج االسرائيلي الذي اصبح ميارس سياسة معلنة و مباشرة دون ادىن رادع كإعالهنا عن  .1

سجد األقصى ،و األردن كدولة بديلة ، و قوانني ضد استمرار هتويد القدس ، و احلفر حتت امل

 .89012عرب 

هذا ما يؤكد و يكشف عن حقيقة أن الصراع أبعد من كونه قابال للحل او التسوية ألن ذلك يعين املزيد 

 11من التنازالت بالقضية كمسألة حمورية باألمن القومي العريب ، فاستمرار الصراع على مدار أكثر من 

أي مكسب بل على العكس املزيد من التنازالت املتالحقة ، مع إثبات الشعب الفلسطيين  سنة مل يضف

 ان الصراع له دينامياته اخلاصة. 1111من خالل انتفاضة األقصى عام 

                                                 
اسرتاتيجية اسرائيل للثمانينات ، مرجع سابق.  1

  

.21عبد اهلل األشعل ، مرجع سابق ، ص   2
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 أن هناك توجه جديد للقيادات الفلسطينية. 5442اثبات االنتخابات الفلسطينية األخرية  .0

يف ضرب املقاومة و اجهاض  5448من سبتمرب استثمار اسرائيل ألحداث احلادي عشر  .2

انتفاضة األقصى على اعتبارها حربا ضد اإلرهاب ، و عليه صورت الرئيس الفلسطيين " ياسر 

عرفات " على انه ارهايب ال يقل خطرا عن زعيم القاعدة سابقا " أسامة بن الدن" ، و صعدت 

فلسطيين فيما عرف باسم " عملياهتا ضد الشعب ال 59/41/5445اسرائيل بداية من يوم 

السور الواقي "، و حاصرت مقر عرفات و عزلته من خالل عملهـا بعمليات السور الواقي ، و 

استمرارها يف الدفاع عن مطالب االمن اإلسرائيلي ، و تربير عمليات االجتياح بأهنا دفاع عن 

 النفس.

 .1بعد حتقيق أهدافها اعطاء ضوء أخضر الحتالل املدن الفلسطينية و الدعوة لالنسحاب .2

السوري الذي ال يتسع اجملـال لشرح تفاصيله ، إال أنه و  –أضف إىل ذلك ما يتعلق بالشـأن اللبنـاين 

 باختصار ميكن القول أنه :

كون أن   واحد،يشكل توليفة من املشاكل املتداخلة و املركبة اليت يصعب اإلملام هبا يف عنصر  -

 اقتصاديا،العربية سياسيا، –دا حموريا يف بناء العالقات العربية لبنان و منذ األربعينات شكلت بل

 ثقافيا و حىت عسكريا.

الثقافات...و اليت  األديان،النظام السياسي  السياسي،تفرد و متيز لبنان يف عدة جوانب البناء  -

جعلت منه أمنوذجا للتعدد و التوافق ، و هو ما فتح البلد على العديد من املشاكل أبرزها 

اال أن خصوصيته تكمن يف كونه خف لخالف الحدودي الفريد من نوعه بينها و بين سوريا ا

 قائم على ال زالت حمتلة من قبل اسرائيل.

                                                 
 حممود خليل ،" مأزق االمن القومي العريب يف مرحلة ما بعد 88 سبتمرب 5448 "، السياسة الدولية ، العدد :09 ، يوليو 5445، ص 500.

1
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و املتمثل تاثير اقليمي كبلد فاعل باملنطقة ، حيث أحدثت أهم   5442تسجيل لبنان صيف  -

انتصار باملفهوم اإلسرتاتيجي و هو  8911يف اول انتصار عسكري عريب على اسرائيل منذ عام 

 .1و النوعي

هذا و تبقى هذه املنطقة تعاين من مسألة تعايش األقليات املسلمة و أحيانا غري العربية مع اإلسالم يف 

نطاق حدود تكون دائما غري واضحة ، و تعترب احلالة اإلسرائيلية خري مثال على ذلك ، اضافة إىل 

علويني يف سوريا و شيعة لبنان العراق اضافة إىل األكراد فهم يواجهون املسيحيني الشرقيني و الدروز و ال

2مشكالت متشاهبة ، و نتج عن ذلك العديد من بؤر التوتر على الساحة العربية ابرزهـا الصراع اللبنـاين 
 . 

اد غذ جتدر اإلشارة هنا إىل أن احلرب االهلية اللبنانية اليت شكلت آخر حمطات مواجهة القطبني اإلحت

السوفيايت و الواليات املتحدة االمريكية ، و اليت شكلت فيها اسرائيل املستفيد األكرب على املستوى 

 اإلقليمي. 

تعد منطقة ال حتظى بنفس االهتمام الذي حتظى به بقية املشكالت العربية  منطقة القرن اإلفريقي -

العـاملني العريب و اإلسالمي مثل و اإلفريقية ، فبعض األحداث قـد تبدو بعيدة كـل البعد عن حميط 

)مشكلة جنوب السودان اريرتيا( و البعض اآلخر ميكن أن يظهر يف صورة مشكالت عرقية افريقية 

 .3مثل الصومال ، جيبويت ، اثيوبيا 

بطريقة هادئة غري مباشرة غري من مالمح  1101حيث ان تقسيم السودان إىل دولتني يف انتخاب ابريل 

 العريب كون انه حصل تقسيم ألكرب دولة باملنطقة العربية. املشهد اإلقليمي

                                                 
.20عبد احلميد دغبار ، مرجع سابق ، ص   1

  

 2 Christian Harbulot , «  L’absence de stratégie de puissance des pays arabes »,école de guerre 
économique, group ésisca , janvier 2007, site internet : www .Infoguerre.fr/fichiers/absence-strategie-
puisance-pays-arabes.pdf. 

2
  

 1 Jean Lacouture,Ghasson Tuéni et Gérard D ∙Khoury,Un siècle pour Rien : Le Moyen –orient arabe de 
l’Empire Ottoman à l’Empire Américaine , Paris : Edition Albin Michel, 2002,p 253 ∙

3
 
3
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أضف إىل ذلك قضية الصومال و دعم الواليات املتحدة االمريكية للصومال " حكومة شريف شيخ أمحد" 

 ..ضد القاعدة و انتقاهلا إىل اليمن 1111و  1111باملال و السالح عامي 

( يظهر للدارس أن 10ن اإلسرتاتيجي ) انظر امللحق رقم و كخالصة فإنه اذا مت الرجوع إىل وثيقة التعاو 

هذه املؤشرات و غريها تثبت صحة اإلسرتاتيجية االسرائيلية و اصرارها على حتقيقها ، هذا ما يقابله تأثري  

 كبري للويب الصهيوين على القرار األمريكي.

ة باملنطقة العربية على مسالة بناء و عليه ميكن الوصول إىل نتيجة عامة حول تأثري بؤر التوترات االقليمي

مقاربة أمن اقليمية عربية مفادها أن هذه التوترات مل تأت من فراغ بل مهدت هلا العديد من العوامل اليت 

ميكن اعتبارها اهم أسباب استعصاء املقاربة اإلقليمية ألمن املنطقة العربية ، و اليت ميكن اجيازها يف التقاط 

 اآلتية:

 الطرح.مثالية  -

 انقسام املنطقة إىل نظم فرعية. -

 ضعف الوظيفة األمنية اجلماعية . -

 صعوبة احلديث عن منطقة هلا نفس الشواغل األمنية, -

 تراجع دور الدولة يف ظل العوملة. -

هذا عموما فيما يتعلق ببؤر التوترات اإلقليمية كمتغري كلي مؤثر قلص من جمال حترك دول املنطقة العربية يف 

ك دول املنطقة العربية يف جمال األمن القومي العريب من منظور مجاعي ، اال أنه ال ميكن اجلزم بأنه جمال حتر 

                                                 
على أنه قد يصبح أفغانستان أخرى مع قتال احلوثيني مشاال و احلراك اجلنويب يف عدن. 5484الذي أشار مؤمتر لندن يناير     
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املتغري الوحيد املؤثر يف هذه املسألة ، فالنظم احلاكمة كذلك تشكل أحد مسببات االستعصاء االمين 

 و اليت سيتم شرحها يف العنصر املوايل: باملنطقة 

مع هناية احلرب الباردة ، و تغري تكوين النظم احلاكمة  الديمقراطية:أزمات النظم الحاكمة و  .0

العربية إىل القيم الغربية الدميقراطية ، و ذلك بشروط أمريكية مفروضة على كل األنظمة العربية، 

حدث عجز هلذه النظم عن حتقيق متطلبات اجلماهري من حيات كرمية ، و ما تطمح له من تقدم 

 . 1ة اليت تعيشها املنطقة حضاري مناسب للمرحل

هذا ما أدى إىل اضطراب الشارع العريب و عدم االستقرار األمين كون أن التغري جاء شكليا لألنظمة 

 العربية من خالل تطبيق مقيد للدميقراطية.

حيث متيزت البيئة السياسية العربية خالل هذه الفرتة جبملة من اخلصائص أدت إىل االنسداد السياسي 

 على مستوى النظم احلاكمة ميكن اجيازها يف النقاط اآلتية: و ازمات

 توجه السلطة السياسية يف اجملتمع العريب حنو املركزية يف السلطة و اإلدارة. .8

 غياب التقاليد اخلاصة باملمارسة الدميقراطية. .5

 عدم وجود معارضة سياسية حقيقية متلك بدائل ممكنة ملا هو قائم . .1

 طة السياسية خصوصا عندما تكون الدولة ضعيفة.صراع االجنحة داخل السل .0

هذا ما مهد لظهور العنف كبديل متاح للجماهري الساعية إلحداث التغيري ، أو من جانب القابضني على 

  . 2السلطة السياسية ألجل احلفاظ على الوضع القائم

                                                 
  ن و ما صاحبها م –أثناء فرتة اعداد الدراسة  –و ما يعزز دور هذا املتغري هو ما حدث يف أغلب دول املنطقة العربية من حراك شعيب واسع ضد النظم احلاكمة

و عليه جتدر اإلشارة اىل أنه  احداث عنيفة غريت املشهد التقليدي للمنطقة العربية ، و عليه جتدر اإلشارة اىل أحداث عنيفة غريت املشهد التقليدي للمنطقة العربية ،
 كلي ينطوي على متغريات جزئية مؤثرة على مسألة األمن القومي سيتم الرتكيز بصفة مقتضبة على مسالة كيفية تأثري الدميقراطية على احلالة االمنية باملنطقة العربية كمتغري

   العريب خاصة بعد احلرب الباردة.

.01، 05رفيق حبيب، مرجع سابق، ص ص   1
  

2 فوزي نور الدين ، "العنف السياسي و أزمة الدولة احلديثة يف الوطن العريب"، العالم اإلستراتيجي ، العدد االول ، مارس 5441، ص 81.
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العربية ، حيث أصبحت دوهلا و هو ما افرز أنواع عديدة من احلراكات االجتماعية و السياسية باملنطقة 

 متثل فسيفساء واسعة هلذه احلراكات اليت ميكن توضيحها من خالل اخلريطة اآلتية:

 ∙توزيع أنواع الحركات االجتماعية و السياسية بالمنطقة العربية : 13 الخريطة رقم      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

  11/01/1103: تم تصفح الموقع يوم  المصدر 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%

D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%

84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

من هنا يتبني أن مسألة الدميقراطية هلا عالقة وثيقة بطبيعة احلالة األمنية باملنطقة العربية و تراجع األمن 

 مي العريب، اال أن أبرز اشكال باملنطقة العربية يف هذا االطار ميكن تلخيصه يف النقاط اآلتية:القو 

 مدى االختالف بني مفهوم األمن يف النظم الدميقراطية و النظم غري الدميقراطية . -

 اختالف فلسفة االداء االمين . -

 اختالف األهداف األمنية. -

 اختالف املهام األمنية . -

ميكن الوصول اليها من خالل هذا العنصر هي أن االعتبارات الدميقراطية تعود لتؤثر يف و أهم نتيجة 

 املمارسة الدميقراطية.
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و خالصة القول أن هذه العالقة ختتلف من جمتمع آلخر و بالنسبة للمجتمع الواحد من مرحلة تارخيية إىل 

سألة تقييم أزمات النظم احلاكمة و مرحلة اخرى ، و هي نقطة على غاية من األمهية اذا تعلق األمر مب

 الدميقراطية باملنطقة العربية كمتغري كلي مؤثر على مسألة األمن القومي العريب.

 معضلة الموارد الطبيعية اإلستراتيجية ) المياه ، النفط(: .2

مــرتا  0814ســجلت هنايــة احلــرب البــاردة ارتفاعــا حــدا الســتهالك امليــاه حيــث وصــل إىل  الميــاه: . أ

، و بطبيعــة احلــال مــع الــوترية  1 5444مــرتا مكعبــا عــام  2894ليصــل إىل  8994مكعبــا عــام 

ــــاه بشــــكل كبــــري ، ممــــا دفــــع إىل حــــدة  املتســــارعة لزيــــادة الســــكان بالعــــامل ، ازدادت احلاجــــة إىل املي

 تلف دول العامل.التنافس بني خم

عن معهد الدراسات اإلسرتاتيجية يف لندن ، إىل خطورة  0999أشار تقرير صدر هناية  و يف هذا الصدد

متغري املياه الذي من املمكن أن ينذر باحتمال نشوب حرب يف املنطقة العربية ، مما يهدد استقرارها حيث 

 جاء فيه:

شر حربا للسيطرة على املياه ، نظرا لتصارع األعداد " ان الشرق األوسط سيشهد يف غضون السنوات الع

املتزايدة من السكان على امتالك اأكرب حصص من االمدادات املتضائلة من املياه و ميكن ان تربز هذه 

األزمة قبل هناية القرن احلايل ، األمر الذي قد يؤدي إىل حتطيم الروابط اهلشة اصال بني دول اإلقليم ، و 

  2إىل نشوب نزاع مل يسبقه مثيل"يؤدي إىل نشوب 

من هنا يتعني على الدارس االشارة لبعض احلقائق حول طبيعة الواقع األمين املائي العريب الذي ميثل معضلة  

 اسرتاتيجية و هو ما توضحه النقط اآلتية:

                                                 
. 842بيان العساف ، مرجع سابق ،ً    1

  

 03/10/2013مت تصفح املوقع يوم:  5484حمسن اخلزندار ، "املياه و االمن القومي العريب"، نضوب املوارد  1

www∙Resourcerisis∙com/Index php ∙∙∙/21 – water 556 - 5 
2
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ممــا جيعلــه مــن  %4,2يقــدر نصــيب العــامل العــريب مــن حجــم املــوارد املائيــة املتجــددة يف العــامل ب :  -

 اكثر املناطق فقرا يف العامل من حيث املياه.

 .  مواجهته لظاهرة طبيعية خطرية تتمثل يف ظاهرة التصحر -

مـن مــوارد امليــاه تــأيت مــن اراضــي غــري عربيــة لــذا فالــدول العربيــة لــيس لعــا ســيطرة علــى املــوارد  21% -

 املائية.

 ) النيل ، الفرات ، االردن الليطاين(. ارتكاز مناطق الصراع املائي يف أربع أحواض الهنار -

تدفع دول اخللـيج تكلفـة باهضـة لتـوفري امليـاه العذبـة بتحليـة ميـاه البحـر، و هلـا معـدالت اسـتهالكية  -

 . 1عالية تصل أحيانا إىل حد اإلسراف و تبديد املوارد

ملوارد املائية اذن فالنتيجة اليت ميكن الوصول اليها هي ان هناك حالة من عدم التوازن بني حجم ا

 .  2ال يعري مسألة االمن املائي االهتمام الكايف -لألسف –املتاحة و الطلب عليها ، فالنظام العريب 

مــع هنايــة احلــرب البــاردة ظهــر دور الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن خــالل ســيطرهتا علــى  الــنفط : . ب

، إذ شـــكلت االتفاقيـــة النفطيـــة  8998آبـــار الـــنفط العربيـــة الرئيســـية خـــالل حـــرب اخللـــيج الثانيـــة 

املعلنــــة و الســــرية منــــذ مطلــــع القــــرن العشــــرين إىل مــــا بعــــد احلــــرب البــــاردة عــــامال رئيســــيا يف جتديــــد 

 ت و عالقات الدول الصناعية و اقتسام النفوذ باملنطقة العربية.سياسا

 من االحتياطي العاملي للغاز. %11من االحتياطي العاملي للنفط و  %13حيث متلك املنطقة العربية 

                                                 
يف العقد املاضي. % 244املياه ارتفع بنسبة اضف اىل ذلك اعالن اجمللس العاملي للمياه على ان استهالك     

             ∙http:// Resourcerisis∙com/index∙php/water/12L 40/84/5481، مت تصفح املوقع يوم:  !... للشرب 58" نفط " القرن  2
1
  

و على العكس فقد شكلت املياه احملور الرئيسي يف الفكر اليهودي قبل قيام اسرائيل و بعدها و هو ما أكده " تيودور هرتزل"     

حمسن اخلزندار ، نفس املرجع.  2
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، اذ  تدويل المنطقة العربيةلذا كان للنفط الدور الكبري خاصة بعد حرب اخلليج الثانية يف بداية عملية 

طقة العربية عامل جديد لالستقطاب و التدخل يف الصراع و االستعمار من الدول الكربى حبثا أضيف للمن

 .1عن النفط ، بوصفه سلعة اسرتاتيجية يصعب اجياد بديل هلا

حيث شهدت العديد من الدول العربية ازمات سياسية متزامنة نظرا لكوهنا دول مصدرة للنفط خاصة 

تياطي نفطي يف العامل ، حيث تضررت قدرة العراق على انتاج النفط العراق كونه ميتلك ثالث أكرب اح

 بفعل النزاع او التخريب .

إال أن أهم ما ميكن التنبيه اليه هو أنه يف أسواق الطاقة يشكل العامل األمين عامال ضمنيا مؤثرا يف سعر 

انتاجه و جتارته ، كالنزاعـات و الربميل الذي تأثر بالتهديدات األمنية و السياسية و االقتصادية اليت تطال 

كانت األسواق املالية   1111دوالر عام  91-19التأميم و االنقالبات ، فمثال حني بلغ الربميل مستوى 

 . 2دوالر للربميل  09-01تقدر ان العامل األمين املوجود ضمنيا يف هدا السعر هو بني 

ة بسبب ثروهتا النفطية ، حيث ميكن اجياز هذه و عليه فان املنطقة العربية تشهد تنوعا للمخاطر األمني

 املخاطر يف النقاط اآلتية:

 و املتمثلة يف :مخاطر داخلية: 

 .5441النمو املتزايد الستهالك الطاقة خاصة خالل العشر سنوات اليت سبقت سنة  .8

 ( ،5442 -8912عامــا املاضــية )  54خــالل  % 5.0زيــادة معــدالت النمــو الســكاين بنســبة  .5

ممــا أدى الرتفــاع متوســط اســتهالك الفــرد  %0.5مــع زيــادة الــدخل القــومي يف نفــس الفــرتة بلغــت 

، اي بزيــــادة ســــنوية تقــــدر ب  5454بــــرميال عــــام  85.1مــــن الطاقــــة بالــــدول العربيــــة ليصــــل إىل 

5.8%. 

                                                 
.829علي احلاج ، مرجع سابق ، ص   1

  
2
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بزيـــادة ســـنوية بلغـــت  5442-8912زيـــادة معـــدالت اســـتهالك الغـــاز أكثـــر مـــن ضـــعفني خـــالل  .1

ــــدول إىل و يتوقــــع  2.1%  5454ماليــــني برميــــل عــــام  2.0أن يصــــل الطلــــب علــــى الغــــاز يف ال

 .5442ماليني عام  1.1مقارنة ب 

 مخاطر خارجية:

قــــانون ال  النوبــــك االمريكــــي : وهــــو قــــانون وافــــق عليــــه جملــــس النــــواب االمريكــــي حيمــــل عنــــوان : .8

كانيــــة ، حيــــث يعطــــي احلكومــــة األمريكيــــة ام 0221تكــــتالت النتــــاج و تصــــدير الــــنفط لعــــام 

و املنظمــات املماثلــة هلــا بــدعوى الــتحكم يف أســعار الــنفط ، و  OPECمقاضــاة منظمــة األوبيــك 

 أول آثار هذا القانون هو إلغاء احلصانة السيادية ألعضاء األوبك على ثرواهتم النفطية.

ــــد  .5 ــــث تســــتورد اهلن ــــنفط العــــريب اخلليجــــي حي ــــى ال ــــدة يف الســــباق عل مــــن  %14دخــــول دول جدي

الــنفط ، ممــا دفعهــا لتوجيــه اهتمــام كبــري ألمــن و اســتقرار منظمــة اخللــيج الــيت تعتمــد  اســتهالكها مــن

 عليها بشكل كبري يف احلصول على احتياجاهتا النفطية.

الصراع العـريب اإليـراين و تـأثريه علـى تـدفقات الـنفط ، كـون أن مضـيق هرمـز يشـكل أمهيـة كبـرية مـن  .1

دية كونــــه معــــربا حلــــوايل ثلثــــي االنتــــاج النفطــــي الــــدي النــــواحي اإلســــرتاتيجية و السياســــية و االقتصــــا

 يستهلكه العامل.

حيــث أن " الصــدمة  1خمــاطر طبيعيــة مرتبطــة بطبيعــة الــنفط كمــادة قابلــة للنضــوب و غــري متجــددة  .0

، اذ ارتفـــع ســــعر  5440النفطيـــة الثالثـــة" كمـــا يطلـــق عليهـــا يف أســــواق الطاقـــة بـــدأت فعليـــا عـــام 

، و تشـري التوقعـات  5441دوالر صـيف  801ليصل تدرجييا إىل دوالر  54الربميل من أقل من 

                                                 
  88.84.5481  ح املوقع يوم،مت تصف5441أمن الطاقة العريب...خماطر باجلملة"، مركز النخبة للدراسات " 1

1
http :⁄⁄www∙Resoureecisis∙com⁄index∙php⁄oil⁄521−12                                              
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دخلـــت األزمــة عامهـــا  5484إىل أنــه مســـتمر باالرتفــاع إىل اجـــل غــري مســـمى ، و مــع هنايـــة عــام 

 1السابع لتصبح بذلك اطول أزمة للطاقة منذ بدء استخراج النفط و اخطرها

يري منطق التعامل مع التهديدات و املخاطر و النتيجة اليت ميكن التوصل اليها مما سبق هي أنه جيب تغ

األمنية و ذلك لكون االنقسامات االجتماعية و الثقافية و العرقية اضافة إىل التخلف االقتصادي تشكل 

 هتديدا ذاتيا لألمن القومي العريب دون احلاجة لفعل خارجي.

 

 
     

 

 

 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

.08طوين صبغيين ، مرجع سابق، ص   1
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قبل احلديث عن مستقبل األمن القومي العريب جيدر التذكري بأمهية التغريات السريعة يف شىت            

ما خلق العديد من الظواهر الغري مألوفة على  ، وهوميادين المعرفة والتكنولوجيا...اجملاالت خاصة 

صعيد السياسة العاملية عموما ويف حقل العالقات الدولية خصوصا، مما أسهم يف صعود العديد من 

 املواضيع على حساب تراجع مواضيع أخرى.

حسب هذا املنطق يشكل موضوع األمن القومي عموما حمور اهتمام غري مسبوق من طرف 

، وما أسفر 1110حثني، خاصة يف الفرتة اليت أعقبت أحداث احلادي عشر من سبتمرب الساسة كما البا

عنها من احتالل للعراق )كدولة عربية( حتت مظلة مكافحة اإلرهاب، ومفاهيم أخرى جاءت فيما بعد  

ق لتدعم هذا التوجه مثل: إعادة اإلعمار، مراقبة استقرار األوضاع األمنية... اليت تكفل استمرار تطبي

األجندات اخلارجية باملنطقة العربية، وهو ما يضع مستقبلها األمين على "احملك"؛ وجيعله مفتوحا اما كل 

 االحتماالت والرهانات.

من هنا ميكن اخلطر، مبعىن أن يصبح مستقبل املنطقة مرهونا بعوامل خارجية ال يوجد فيها أدىن مستويات 

( يف تشكل مالحمه. و عليه إذا حاول الدارس مقاربة مستقبل حملاولة اإلسهام )ولو جزئيا التدخل الواعي

فإنه يتوجب وضعه ضمن اإلطار العام للدراسات  –كسيناريو نظري لوضع مفرتض   –األمن القومي العريب 

املستقبلية ، و هو ما دفع بالباحثة إىل االخذ جبملة من اخلطوات الضرورية يف الفصلني السابقني و املتمثلة 

 يف :

ليل الوضع الراهن لألمن القومي العريب من خالل رصد تطوراته لفرتة ما بعد احلرب الباردة إىل غاية حت - 

 زمن إجراء الدراسة .

 رصد املالمح األساسية لألمن القومي العريب و مكوناته. -

 حتديد املتغريات اجلوهرية املؤثرة يف األمن القومي العريب و القوى احملركة له. -
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كقاعدة أساسية للتوصل إىل أهم النتائج اليت يتم االنطالق منها إىل تصور السيناريوهات 

لألمن القومي العريب حمل الدراسة ، و هو ما يشكل حمور اهتمام هذا الفصل الذي مت  1املستقبلية 

 تقسيمه إىل مبحثني:

 المبحث األول : حدود و إشكاالت مقاربة مستقبل األمن القومي العربي .

 المبحث الثاتي: نحو محاولة استشرافية لمستقبل األمن القومي العربي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
.42، ص 5440، القاهرة : مركز الدراسات املستقبلية ، أكتوبر  نحو انشاء مركز الدراسات المستقبليةعلي صالح حممود و آخرون ،   1
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 المبحث االول: حدود و إشكاالت مقاربة مستقبل األمن القومي العربي,

إن عملية مقاربة مستقبل األمن القومي العريب تكتنفها العديد من اإلشكاالت اليت حتد من        

آفاق وضع رؤية استشرافية حمددة للموضوع ، و عليه ارتأت الباحثة أنه من الضروري حتليل بعض 

 جوانب هذه اإلشكاالت من خالل املطلبني اآلتيني:

 اإلبستيمولوجي : جدلية المفهوم . المطلب األول: المعوقات على المستوى

تذهب أحد الدراسات املستقبلية العربية احلديثة غلى التعبري عن فكرة هامة بالنسبة ملستقبل 

أن األمـة التي ال تملك خريـطة واضحة المعـالم و مفهوم األمن القومي العريب، حيث ترى :" 

ة تزيد من تعريض مستقبلها التضاريس لهذا العالم السريع و شديد التعقيد ... هي أم

 فلن حييد مستقبلها عن أحد اإلحتمالني اآلتيني : ألخطار جسيمة "

أن يأيت مستقبل األمة حمصلة لعوامل عشوائية متضاربة ، مبعىن أنه خيضع العتبارات الصدفة ،  -

 و ليس من صنع العقل و التفكري ) التدبري( و املصلحة الوطنية .

 .1يل هذا املستقبل قوى خارجية ال يهمها سوى حتقيق مكاسبها أن تتحكم يف رسم و تشك-

ضمن هذا الواقع يوجد مفهوم األمن القومي العريب يف حالة تفتيت غري مسبوقة ، حيث تتجاذبه 

العديد من اإلشكاالت اإلبستيمولوجية اليت تقع يف دائرة طبيعة تعامل الفكر اإلسرتاتيجي العريب 

راسات املتخصصة باألمن القومي العريب بتعاملها مع املفهوم من مع املفهوم حيث متيزت الد

 منطلقات إبستيمولوجية متباينة و اليت ميكن إجيازها يف النقاط اآلتية :

( و التقنيات  Soft Security. عدم االستعانة باملفاهيم األمنية احلديثة ) األمن اللني 8

املصاحبة اليت تزود الباحث بأدوات حتليل مساعدة على فهم الواقع األمين القومي العريب بشكل 

                                                 
.40إبراهيم العيسوي ، مرجع سابق ، ص   1
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أكثر دقة ووضوح و بالتايل االقرتاب من مفهوم أمين قومي عريب حديث يواكب املتغريات اجلارية 

 يف الساحة اإلقليمية و الدولية.

األمن القومي العريب كمفهوم تبعا للظروف الزمانية و .عدم تعامل فئة واسعة من دارسي موضوع 5

املكانية احمليطة به ، و هو ما يبقي املفهوم يف دائرة نظرية ضيقة ال ترقى إىل بعد عملي ) الذي 

 حنن حباجة إليه أكثر من أي وقت مضى( .

املؤثرة فيه  و –. اختالف طبيعة األمن باملنطقة العربية عن األمن احمليط به إقليميا و عامليا 1

مما جيعله مفهوما مركبا يفتقر إىل رؤى علمية جديدة ، تعتمد على مداخل  –بطبيعة احلال 

 منهجية حتليلية استشرافية من شاهنا تغيري الرؤى و إعطاء املوضوع قدرا من التمكني املوضوعي.

 باالستناد إىل . عدم تعامل الفكر السياسي اإلسرتاتيجي العريب مع مفهوم األمن القومي العريب0

 إمكانية  التحول يف املسلمات ، و ذلك بتسليمه بالوهن و العريب.

. وجود إشكال عميق يف طريقة معاجلة مفهوم األمن القومي الغريب من طرف الباحثني حيث 2

تتميز مناقشاهتم للمفهـوم باجلدل وأحيانا تصادم بني أدلته الدينية و اإليديولـوجية و العلمية و 

 1ة.النظري

.عدم األخذ باإلسهامات النظرية احلديثة اليت أضافت متغريات هامة و معاصرة هلا تأثري على 2

مسار تطور مفهوم األمن القومي العريب ، و هي نقطة على قدر من األمهية خاصة يف الدراسات 

 اإلسرتاتيجية املعاصرة املتخصصة مبوضوع األمن القومي.

مي بطابع متفرد يعتمد على ما ميكن وصفه بأنه حتليل باألماين                . متيز طرائق حتليل األمن القو 1

wishful Analyses   . و ليس حتليال استشرافيا 

   
                                                 

مية هبذا الشأن.و هي نقطة حتتاج إىل مزيد من البحث و املناقشة على مستوى الدراسات املتخصصة باملوضوع بطريقة أكثر عمقا للوصول إىل نظرة توافقية عل  1
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 . احتواء املفهوم على أخطاء إدراكية أثرت بشكل كبري على تطبيقاته العملية .1

ين باملنطقة العربية ، و هو . عدم وجود تعريـف و حدود أو حىت اتفاق على مفهـوم اإلقليم األم9

 ما أضاف إشكاال آخر بالنسبة لطبيعة التعامل مع املفهوم .

. املفاهيم الدخيلة التابعة ملشاريع خارجية كالشرق األوسط أبعدت املفهوم عن دائرة االهتمام 84

 البحثي عند فئة كبرية من املتخصصني ، و حاصرته يف رؤى حمدودة .

األمنية الدخيلة ذات الصناعة الغربية كالشرق األوسط ، و هو ما يؤكد . اإلنبهار باملفاهيم 88

 على مدى قدرة علب التفكري الغربية على التأثري يف موضوع األمن القومي العريب.

. مرور مفهوم االمن القومي العريب مبرحلة تشويه متعمد ، حيث جتاهلت مدرسة العالقات 85

 الدولية املفهوم .

املنبثقة من داخل البيئة األمنية العربية و من خارجها ، فمثال يشكل مفهوم  . ضغط املفاهيم81

"التأمني الذايت" الذي يكفل أمن األنظمة و احلكام أحد املفاهيم ذات التأثري العميق على مدى 

استمرارية و ثبات مفهوم األمن القومي العريب ، أضف غلى ذلك الدور الكبري الذي تلعبه مفاهيم 

ارجية الكثرية الوافدة على املنطقة العربية لفرتة ما بعد احلرب الباردة يف تفتيت و تقزمي األمن اخل

مفهوم األمن القومي العريب و حماصرته من كل اجلهات ) و هو ما مت مناقشته ضمن الفصل األول 

 من الدراسة(.

املفهوم كأداة للنظر إىل إال أن الشيء املهم الذي ميكن التوصل إليه هو أن مسألة التعامل مع 
املستقبل تبقى حمورا إبستيمولوجيا هاما ، يتطلب اخلضوع ملنطق حذر، مبعىن أن يأخذ الدارس 
باحلسبان حقيقة أنه ليس هناك مسلمات مفاهيمية هبذا الشأن ) أي تعريف األمن القومي 

 . •1العريب( فهو مفهوم غري ثابت

                                                 
-ة احلراكات الشعبية يد من الدراسة و التمحيص و املناقشة يف ضوء تفاعالت السياسة العاملية و اإلقليمية العربية ، خاصة يف الفرتة احلالية املتسمة بكثافيتطلب املز  •

1 -املواكبة لفرتة إعداد الدراسة 
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 اإلمبريقي: تحديات التطبيق.المطلب الثاني: المعوقات على المستوى 

يف ضوء ما تقدم ، فإنه من الصعب التوصل إىل توافق أمين ، وذلك لعدم توافر العناصر االساسية 

ملفهوم األمن القومي العريب  و اليت تتطلب جتاوز العديد من املعوقات عند حماولة تطبيق املفهوم ، 

 غذ ميكن إجياز بعض هذه املعوقات يف النقاط اآلتية:

. عدم حسم الدول العربية موقفها اإلسرتاتيجي و العملي من التحوالت األمنية يف عصر إعادة 8

 Roberto Garciaالتموقع اإلسرتاتيجي و تشكل بيئة عاملية جديدة وهو ما يتوافق مع رأي 

Moritan  يف كتابهDevloping World and New World Order  الذي مت

 شرحه ضمن الفصل األول.

م استثمار الدول العربية يف األوضاع اجلديدة بعد احلرب الباردة لتحقيق تكتل إلقليمي . عد5

 أمين رغم امهية هذا املسار يف مستقبلها.

. عاملية مشكلة األمن ، و انفراد األمن باملنطقة العربية بالبعد القومي ) و هو اعتبـار معنوي و 1

بيقـات مفهـوم األمن القومي العريب و تتلخص نفسي ( له نتـائج سيـاسية مهمة انعكست على تط

 هذه النتائج السياسية يف :

 أ. تيار فكري سائد و حركة سياسية متقاطعة دائما معه.

ب. تأثري البعد القومي على طبيعة التفاعل بني اجزاء النظام اإلقليمي العريب ، حيث انه ال جيعل 

 و قيمة خاصة. هذا التفاعل بني الدول فقط بل يعطيها بعدا رمزيا

. أصبحت املنطقة العربية ميدانا لنشر القوة و السيطرة على الطرق اإلسرتاتيجية و الثروات و 0

. La Géopolitique 2يف كتابه  Alexendre Duvayاألمكنة الرمزية كما رأى ذلك 

 سياسية.عدم خضوع األمن القومي العتبـارات اجليو سياسة املعـاصرة العلمية ، التكنولـوجية و ال
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 1.•. تأثر املفهوم بالتكنولوجيا اليت حررت السياسيني من مستلزمات الوسط اجلغرايف العريب2

. قلة اهتمام دارسي األمن القومي العريب جباين التحوالت الدولية يف شقها اإلقتصادي ملقاربة 1

ات نظر  New Political Economyاملوضوع أو ما يطلق عليه االقتصاد السياسي اجلديد 

ملا هلذا اجلانب من أمهية حتليلية و تطبيقية، و هنا ال بأس من التذكري مبا مت شرحه يف الفصل 

 األول ، حيث أن عملية حترير األسواق العاملية أنتجت :

 أ. فوضى دول ذات سيادة.

 ب. رأمساليات متنافسة.

 2••ج. مناطق ال ختضع لدولة معينة ...

مفهوم األمن القومي العريب على مستوى جامعة الدول  . عدم تطوير آليات حديثة لتطبيق1

العربية ، أمام موجة التطورات اليت حدثت يف احلقبة األخرية ) خاصة فرتة ما بعد احلرب الباردة و 

 ( و هو ما أسهم يف تصاعد اإلحساس بالالأمن .5448أحداث احلادي عشر من سبتمرب 

ان العربية دون أن يكون هلؤالء القادة قدرات أو . بداية جيل جديد يتسلم السلطة لبعض البلد9

متكن من وضع رؤية اسرتاتيجية للواقع األمين العريب تفيد يف إرساء 3•••مهارات قيادية كافية 

 اللبنات األساسية لوضع أمين قومي عريب مستقبلي أفضل.

فاجئة بصفة . توظيف اغلب القادة العرب ملفهوم األمن القومي العريب يف ضوء األزمات امل84

حيث أخذ طابعا خطابيا مجاهرييا أكثر من   4روتينية و اعتمادا على اخلربات السابقة يف قراراته 

                                                 
ضمن إطار جغرايف أوسع وهو العامل اإلسالمي كضرورة حتافظ على اخلصوصية يف  جيب إيالء املزيد من االهتمام لالجتاه الذي يضع العامل العريب مبضمونه األمين • 

  1التحليل و هو ما يدافع عنه " عالء طاهر" يف كتابه " العامل اإلسالمي يف اإلسرتاتيجيات العاملية املعاصرة". 

.ها يف إلطار حبوث و دراسات أكادميية اخرىو هي نقطة على قدر من األمهية البحثية لذا تدعو الباحثة على مزيد من التعمق في ••  2
  

.5442و ذلك حسب دراسة حديثة حول " اإلسرتاتيجية األمنية ملواجهة العوملة" أجريت بالرياض جبامعة نايف للعلوم األمنية عام   •••
3
  

، أطروحة دكتوراه يف الفلسفة يف العلوم األمنية ،  العربية السورية دور القيادات اإلستراتيجية في تطوير المنظمات األمنية و المدنية في الجمهوريةموسى الزعيب ،  8
.01،ص 5484الرياض : جامعة نايف للعلوم األمنية ،  4
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كونه واقعا عمليا ، و هو ما يوجه املوضوع حنو املستقبل خبطى غري مدروسة و حمددة ،أضف إىل 

ادي إىل أخطار و ذلك أنه يزيد من تعريض األمن القومي العريب خاصة يف شقه اجملتمعي االقتص

 هتديدات نوعية.

 . بقاء اسرائيل كدولة وحيدة باملنطقة العربية مل توقع على معاهدة حظر االنتشار النووي .88

. عدم وجود بديل عريب للتعامل مع امللف النووي اإليراين حال حتوله من االستخدامات 85

 السلمية غلى ملف نووي ذي طابع عسكري .

الرتكي يف أقل التقديرات بني اجلانب اجليوسياسي أو اإلسرتاتيجي ، رغم . بقاء اخلطر 81

 جهودها املبذولة يف إلصالح عالقاهتا مع جرياهنا العرب.

عمق من حالة استعصاء  كمتغير أمني جديد و مفاجئ. ظهور ما يسمى بالثورات العربية 80

ازدواجية المسؤولية األمنية بحيث املقاربة اإلقليمية ألمن املنطقة العربية ، و أحدث حالة من 

 كما هو احلال يف دول الربيع العريب خاصة سوريا.  1تتمتع جهة بسلطة تضاهي سلطة الدولة

العربية اليت ترى فيها الباحثة أهنا أخطر عائق عملي –هذا ما زاد من تعميق اخلالفات العربية 

سرتاتيجية مستقبال لوضع مفرتض حيول دون الوصول إىل صيغة أمن قومي عريب توافقية كمسألة ا

. 

. عدم انتظام معدل التنمية االقتصادية ، و تطور نسب الفقر أضف إىل ذلك صعود إمجايل 82

مليون دوالر ، و ذلك حسب  825.524.4الدين العام اخلارجي يف ذمة الدول العربية إىل 

                                                 
 

(42/84/5481مربوك ساحلي ، " مستقبل الثورات و التغريات يف الوطن العريب"،جامعة العريب بن مهيدي ، ام البواقي، اجلزائر، مت تصفح املوقع يوم )  5  

http://812∙15∙514∙81/bchaib∙net/mas/index∙php ?option=com_content&view=article&id=141%3A-
Securite=& catid=ç%3A2010-12-09-22-52-31&ltemid=2

1
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و مصادر وطنية و دولية  5484بيانات أولية الستبيان التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام 

 .1أخرى

. تصاعد الضغوط الدميوغرافية كتزايد حركة الالجئني غلى خارج الدولة او هتجري عدد من 82

السكان يف منطقة داخل الدولة بشكل قسري ، أضف إىل ذلك اإلرث العدائي لدى الشعوب و 

 ظاهرة هروب العقول و الكفاءات.

ظائفها األمنية لوجود حالة من عدم االستقرار السياسي . تراجع قدرة الدولة على القيام بو 81

خاصة على املستوى املؤسسايت ، و تزايد حدة التدخالت اخلارجية من جانب دول أو فاعلني من 

 غري الدول.

 . انتشار ممارسات انتهاك حقوق اإلنسان و تعطيل أو تعليق تطبييق حكم القانون.81 

إليها هبذا الشأن هو أن مسألة تطبيق مفهوم األمن القومي إال أن النتيجة اليت ميكن التوصل 

العريب جيب أن ختضع ملعايري علمية و عملية ذات طابع استشرايف ، متكن من جتاوز هذه املعوقات 

و غريها و إن كان بصفة جزئية خاصة على مستوى السياسة اخلارجية كأحد جماالت األمن 

للبلدان العربية ، و مستوى صناعة القرار اإلسرتاتيجي  القومي ، و كذا جانب االقتصاد السياسي

 األمين الذي جيب ان يكون حتت إشراف خرباء و خمتصني هبذا الشأن.

 

 

 

 

 

                                                 
.045، ص 5449التقرير االقتصادي العريب املوحد ،  1
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 ستشرافية لمستقبل األمن القومي العربياالمبحث الثاني : نحو محاولة 

 كمسألةمن مستقبل األمن القومي العريب   االقرتابإن األساس املعمول به يف هذا املبحث هو حماولة 

و الاليقني ،  االضطرابإسرتاتيجية لوضع مفرتض يف ضوء العالقات الدولية احلالية املتسمة بالتسارع و 

حيث عرفت املنطقة العربية على الصعيد اإلسرتاتيجي األمين حسب املعطيات اليت مت التطرق إليها ضمن 

خاصة بعد ما عرف مؤخرا ب " الثورات العربية" و " الربيع العريب"  و الفصلني السابقني تغريات عميقة 

طرق التعبري عنها حبسب املرجعية الفكرية ملستخدميها من  اختلفتغريها من املصطلحات اليت وإن 

مفكرين و سياسيني و أكادمييني ، إال أهنا بوصفها حراكات شعبية واسعة النطاق مست خمتلف مناطق 

لدول املنطقة العربية ، الذي  اإلسرتاتيجي، بداية من تونس فإهنا أثرت على طبيعة التموضع العامل العريب 

يشكل األساس الواقعي الذي يستند إليه الدارس يف عملية وضع املسارات املختلفة ملسألة األمن القومي 

 ستشرافية. االسرتاتيجية العريب ، وذلك ملا هلذا العنصر من أمهية حتليلية بالنسبة للدراسات اال

على منطق التحليل  باعتمادهاعلما أن الدراسات العربية يف هذا الشأن ) األمن القومي العريب( قد متيزت 

، إال  Prospective Analysesستشرايف و ليس التحليل اال wishful Analysesباألماين 

القومي العريب بعد احلرب الباردة  ستشرافية ملستقبل األمن اأنه سيتم من خالل هذا املبحث وضع حماولة 

 ابقني و هي كاآليت :ـكمرحلة متقدمة من الدراسة سبقتها مراحل أساسية و مهمة يف الفصلني الس

 Scenario: أين قامت الباحثة بتحديد فضاء السيناريو  Preparationمرحلة اإلعداد  .0

Space 1 :من خالل حتديد 

 −الواقع و اآلفاق−لقومي العريب بعد احلرب الباردة القضية حمل البحث و املتمثلة يف األمن ا −

ة و املؤثرة يف ـوع ،من خالل إبرازهم للقوى احملركـادمييني و الدارسني للموضـعرض بعض آراء األك −

 مستقبل األمن القومي العريب.

                                                 
.54علي صالح حممود ، مرجع سابق ، ص   1
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 Difine Key: مت حتديد بعض معايري القياس الرئيسية   Developmentمرحلة التطوير  .1

Measures  و اليت قد تضم • 1و هي املعايري اليت يتم حبث تأثري السيناريوهات املختلفة عليها

قتصادي ، املوارد اإلسرتاتيجية ، النظم السياسية إو التوترات على سبيل املثال النمو اال

 اإلقليمية...

كما تستوجب هذه املرحلة عدم إغفال مجلة من العمليات الضرورية للوصول إىل مرحلة وضع 

 السيناريوهات ، و اليت أجرهتا الباحثة بصفة جزئية من خالل :

مالحظة بعض الوقائع غري املقصودة أو املتعمدة اليت ال ميكن ملتخذ القرار التحكم هبا خالل  −

 الفرتة الزمنية اليت يغطيها السيناريو مثل الثورات العربية.

كالظروف املناخية ، الكوارث وضع إحتماالت لتكرر مثل هذه األحداث أو حدوث غريها )   −

الطبيعية ، اإلكتشافات التكنولوجية و هي يف جمملها جمموعة املتغريات اخلارجية اليت ال ميكن 

 السيطرة عليها يف عملية بناء السيناريوهات.

إسقاط معايري القياس الرئيسية ) بؤر التوترات اإلقليمية ، أزمات النظم احلاكمة وز الدميقراطية ،  −

املختلفة املوارد الطبيعية اإلسرتاتيجية خاصة املياه و النفط (من خالل السالسل الزمنية معضلة 

  ••املعايري ) مراحل تطورها( لتلك

إعداد التفسريات لإلسقاطات و العالقات املسببة هلا و كان ذلك من خالل املطلب الثاين من  −

 اإلمربيقي : حتديات التطبيق.املبحث األول يف هذا الفصل اخلاص ب املعوقات على املستوى 

                                                 
نفس املرجع السابق.  8   

 •جيب احلرص عند اختيار تلك املعايري حبيث أن يتم إختيار املعايري ذات التأثري الكامن على ناتج السيناريو.    

ي العريب.و هنا ركزت الباحثة على فحص تطور الواقع األمين باملنطقة املغاربية كجانب حميد يف العديد من الدراسات املتخصصة مبوضوع األمن القوم••  
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و اليت ميثلها هذا املبحث  Reporting and utilizationمرحلة إعداد التقارير و التطبيق  .3

، أين سيتم اإلقتصار على إعطاء تقارير السيناريوهات اليت مت التمهيد هلا يف املراحل السابقة 

قومي العريب مقرتح من طرف لتكون مرفقة جبدول توضيحي للسيناريوهات املستقبلية لألمن ال

 الباحثة.

 لكن قبل هذا ال بد من تبيان عنصر على قدر من األمهية أال و هو :

 ضرورة الدراسات المستقبلية كطريقة بحثية لمقاربة موضوع االمن القومي العربي:

 لقد أضحت الدراسات املستقبلية تعتمد على تقنيات تركز على كيفية إجياد طرائق حبثية تربط بني

املستقبلي و الذي جتلى بشكل كبري يف بعض التقنيات املعروفة مثل  االجتماعيالتطور التكنولوجي و 

 Cross Impact Matrixأو مصفوفة التأثري املتبادل  Delphi Techniqueتقنية دلفي 

 ، إال أهنا توىل األبعاد السياسية أمهية واضحة.

) نسبة للوالية األمريكية( يف تصنيف مينوستا و ما يهم يف هذا املقام هو أنه سيتم اإلعتماد على 

1املدى الزمين هلذه الدراسة
املستقبلية احملدودة و القائم على مخسة أبعاد اليت ميكن توضيحها يف   

 اجلدول اآليت:

 

 

 

 

 

                                                 
   

1
 84⁄84⁄5481: ، مت تصفح املوقع يوم"الدراسات املستقبلية : النشأة و التطور و األمهية"د احلي ، وليد عب  

www∙altasamoh∙net⁄ Article∙asp?Id⁼44 
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 .المستقبليةتصنيف مينوستا للمدى الزمني للدراسات  15الجدول رقم:

 و يمتد لعامين المستقبل المباشر

 و يمتد من عامين إلى خمسة المستقبل القريب

 و يمتد ما بين خمسة إلى عشرين عاما المستقبل المتوسط

 و مدته بين عشرين إلى خمسين عاما المستقبل البعيد

 أكثر من خمسين عاما المستقبل غير المنظور

 .، مرجع سابق"الدراسات المستقبلية : النشأة و التطور و األهمية"املصدر: وليد عبد احلي، 

هلا بعد سياسي إسرتاتيجي  اجتماعيةستشرافية لألمن القومي العريب كظاهرة احيث سيتم تقدمي حماولة 

ستخداما من طرف اأحد أكثر مناهج البحث يف الدراسات املستقبلية  اعتماد، و ذلك من خالل 

الباحثة على  اعتمادىل ذلك إمنهج السيناريوهات ، أضف  لدولية، أال و هودارسي حقل العالقات ا

تقدمي هذه السيناريوهات حسب مدى زمين متوسط و الذي ميتد ما بني مخسة إىل عشرين عاما ،  

 كما مت توضيحه يف اجلدول أعاله ، وذلك لعدة أسباب موضوعية أمهها:

 مفرتض. اسرتاتيجي مستقبل األمن القومي العريب كوضع استشرافقلة اخلرباء املختصني يف  .0

املسار العام لألمن القومي العريب ، بوصفها متغريات  عالدراسة على متغريات حمددة لوض اقتصار .1

1حاكمة له
• 

من  انطالقالتتبع تطور وضع األمن القومي العريب  احتماليةالسيناريوهات كطريقة حتليلية  اعتماد .3

 وضعه احلاىل للوصول إىل توقعات مستقبلية.

                                                 
و اليت حتتاج بدورها إىل حبوث أخرى معمقة . دون اإلشارة إىل العالقة اجلدلية بني هذه املتغريات املؤثرة يف مستقبل األمن القومي العريب ، •  1
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و أنواعه كخطوة أساسية لوضع السيناريوهات  من هنا تربز ضرورة حتديد مبسط ملعىن السيناريو

 املستقبلية لألمن القومي العريب.

الباحثة يف هذه الدراسة على تعريف مبسط للسيناريو ، حيث  اعتمدتلقد  معنى السيناريو: −

لقول أنه "عبارة عن لعبة فرضيات متكن من فهم التحوالت البنيوية اليت قد يتخذها ميكن إجيازه با

1تطور نسق معني "
 

عطاء نظرة دقيقية و إكما جيدر توضيح نقطة عللى قدر منم األمهية ، و هي أن هدف السيناريو ليس 

ليكون أكثر حمددة للمستقبل ، بقدر ما يهدف إلىل برجمة للحاضر و إعطاء رؤية جديدة للحاضر 

 2رشيدة الختياراتوضوحا ، كما يهدف إىل فتح اجملال أمام منظورات جديدة ، تعطي إمكانية 

 جتمع أبرز مدارس الدراسات املستقبلية على تقسيمها إىل ثالث أنواع :أنواع السيناريوهات : 

سيطرت الوضع احلاىل على تطور الظاهرة  استمرارإذ يفرتض تجاهي أو الخطي: السيناريو اال −

 حمل الدراسة يف املستقبل.

يفرتض حدوث تغريات و إصالحات على الوضعية احلالية  السيناريو اإلصالحي ) التفاؤلي( : −

للظاهرة موضوع الدراسة ، حيث قد حتدث هذه اإلصالحات ترتيبا جديدا يف أمهية و نوعية 

الظاهرة و  اجتاهة ، و هو ما من شأنه أن يؤدي إىل حتسن يف يف تطور الظاهر  املتحكمةاملتغريات 

 يسمح ببلوغ أهداف ال ميكن حتقيقها يف الوقت احلايل للظاهرة.

يفرتض حدوث حتوالت راديكالية عميقة يف السيناريو التحولي أو الراديكالي ) التشاؤمي(:  −

أو قطيعة مع املسارات و  احمليط الداخلي و اخلارجي للظاهرة ، و يضيف متغريات حتدث متزقا

                                                 
1
 84⁄84⁄5481، جامعة أم البواقي ، اجلزائر ، مت تصفح املوقع يوم : " مناهج و تقنيات الدراسات المستقبلية و تطبيقاتها في التخطيط"ساحلى مربوك ،   

www∙nauss∙edu∙sa⁄Ar⁄∙∙∙⁄Scientific forms⁄act∙∙∙⁄003∙p∙∙∙                                                                                         
2
  Allen Hammond,  Op∙cit, p 82  
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إذ يقوم هذا السيناريو على التطورات و القفزات الفجائية اليت قد  السابقة للظاهرة ، االجتاهات

1تطرأ على بيئة الظاهرة
•. 

و اليت حتتاج إىل  و بذلك فإنه قد مت إعطاء نظرة مبسطة عن املنهجية املستخدمة يف هذا املبحث ،

املزيد من البحث و التعمق كمنهج حتليلي يتعني أن يفعل يف دراسة األمن القومي العريب بصفة خاصة 

 و العالقات الدولية بصفة عامة.

 اجتازتعلى أطر نظرية و منهجية  االعتمادو  االقتصادإىل عملية التفاعل بني السياسة و  استناداو 

على حتول املسلمات ، وفق هذا التصور ستحاول الباحثة تقدمي الصور  مادكاالعتالطرحات التنقليدية  

لألمن القومي العريب ، و ذلك من خالل ثالث سيناريوهات سيتم شرحها  احتماالاملستقبلية األكثر 

 ضمن ثالت مطالب رئيسية:

 الوضع القائم لألمن القومي العربي. استمرارالمطلب األول: 

الوضع األمني العربي و ظهور بوادر بعث مشروع األمن  استقرارالمطلب الثاني:تحسن و 

 القومي العربي.

 المطلب الثالث: تغير الحالة الراهنة لألمن القومي العربي.

إال أنه جيب التنبيه إىل مالحظة مهمة قبل تقدمي السيناريوهات املتوقعة ملستقبل األمن القومي العريب ، 

  هذه السيناريوهات على:و هي أن الباحثة ستعتمد يف تقدمي

 Eventsو ليس على األحداث  Trends االجتاهاتالرتكيز على تتبع اآلثار البعيدة و على  −

. 

                                                 
ساحلي مربوك ، مرجع سابق.     8  

ظاهرة تغريا جذريا.يف هذه احلالة تؤخذ بعني االعتبار املتغريات قليلة االحتمال ، لكنها عندما حتدث فإهنا تغري املسار العام لل   •   
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الذي ميز طرائق معاجلة Reaction 1ال برد الفعل  Actionستشرافية بالفعل ربط الرؤية اال  −

 موضوع األمن القومي العريب خاصة على املستوى العملي.

حاليا  القومي العريب طموح حمدد ، حىت و إن مل تتوفر إمكاناته األمنالتحرك وفق كون  −

Prahold Hamel تعبريا عن إرادة ،و ليس جمرد أوهام و خطب ذات  ، لتصبح الرؤية

 .2أهداف آنية

 وفق هذه القواعد املنهجية مت وضع ثالث سيناريوهات رئيسية سيتم شرحها ضمن املطالب اآلتية: و

 الوضع القائم لألمن القومي العربي. استمرارالمطلب األول : 

سرتاتيجية لوضع مفرتض استمر تغييب األمن القومي العريب كمسألة او يفرتض هذا السيناريو أنه إذا 

 ستمرار الوضع القائم حلالة األمن القومي العريب.امن طرف صناع القرار ، فإن ذلك سيؤدي حتما إىل 

 ة من احلقائق أبرزها:حيث يستند هذا السيناريو إىل مجل

على : "...الأمن دون التسليم بوجود سيطرة  القائمةبقاء ثوابت نظرية األمن القومي اإلسرائيلية  −

، أضف إىل ذلك سعي جلنة مريدور  3يهودية على املناطق املمتدة من النهر إىل البحر ..."

 .إلعادة بلورة املفهوم األمين إلسرائيل لتطوير ردع جديد من ناحية مفهومية و تكنولوجية 

العربية عن توفري بيئة دميقراطية داخلية سليمة ذات أبعاد دولية ، و ما يدل على ذلك  النظمعجز  −

ء الدول الكربى و ميكن إبراز هذا العجز هو طبيعة تسيري عالقاهتا اخلارجية فيما بينها ، و إزا

عنها أو ترتاجع مثل  اليت ال حتيد 4بصفة أدق من خالل اإلبقاء على أساليب العمل اجلامد 

جامعة الدول العربية كإطار قانوين دويل لألمن القومي العريب ، حيث حتيط هبا مجلة من الضغوط 
                                                 

وليد عبد احلي ، "الدراسات املستقبلية : النشأة و التطور و األمهية"، مرجع سابق.  1
  

 52⁄84⁄5481 :سليم قاللة ، "هندسة الرؤية: عناصر منهجية"، مت تصفح املوقع يوم  1  
http:⁄⁄ www∙echoroukonline∙com⁄ara⁄articles⁄818125∙htm                                                                  

                          
         2

  

إسرتاتيجية إسرائيل للثمانينات ، مرجع سابق.  3
  

.81، ص 8911، الكويت: د.د.ن اإلستراتيجيات الدولية في عالم متغير: قضايا ومشكالتإمساعيل صربي مقلد،    4
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اءها اية إسرتاتيجية أمن قومي قائمة على بيئة و التهديدات الداخلية و اخلارجية اليت ال متلك إز 

دميوقراطية داخل جامعة الدول العربية متتد بدورها إىل اخلارج ليكون هلا دور و متوقع فاعل ضمن 

  بيئة إقليمية و دولية مليئة بالتهديدات ، حيث ميكن إيضاح هذه احلالة من خالل الشكل اآليت:

داخلية والخارجية على الجامعة العربية السيما بعد ال التهديدات ضغوط و: ال6الشكل رقم 

 5991عام 

 الضغوط )التهديدات( الداخلية                               الضغوط )التهديدات( الخارجية

 

 

 

 

 

 

 

 

،" إصالح اجلامعة العربية بني املعطيات الداخلي واملؤثرات اخلارجية"، ةحممد املصاحل المصدر:

 .11، ص 1111، العدد األول، مارس مجلة المفكر

من الدول إىل املؤسسات األجنبية يف قطاعات حساسة بالنسبة لألمن القومي  العديدإضافة إىل خضوع 

 و الثقافة و السياسة . كاالقتصادالعريب  

 

 وة الداخليةـالق
 لـــإىل داخ
 مـإلقلي

ـــم
ربية

 الع
معة

اجلا
ت 

سسا
ؤ

 

 اخلالفات السياسية العربية-

 العربية-احلروب العربية -

 احلروب العربية اإلقليمية-
 )الصراع العريب اإلسرائيلي(

ضعف إجنازات اجلامعة -
 خاصة اقتصاديا

 تزايد مستوى الوعي العريب -

تدهور صورة اجلامعة -
 إعالميا يف العامل العريب. 

 التدخالت الغربية-

التدخالت اإلسرائيلية -

 )لوقف أي تقارب عريب(

الضغوط اإلقليمية )خاصة -

 إيران( -تركيا

تغري البيئة الدولية إىل واقع -

 طب الواحد *الق
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صناع القرار باألمن القومي العريب كمسألة إسرتاتيجية مستقبلية لوضع مفرتض إذ  اهتمامعدم  −

 ميكن توضيح هذه املسألة من خالل الشكلني اآلتيني:

 التمييز بين القائد اإلستراتيجي والقائد التقليدي      17الشكل رقم: 

  

 

 

 

  

 القائد اإلستراتيجي                         التقليدي             القائد              

في تطوير المنظمات األمنية والمدنية في دور القيادات اإلستراتيجية : موسى الزعيب، المصدر

جامعة نايف للعلوم ، أطروحة دكتوراه يف الفلسفة يف العلوم األمنية، الرياض:  الجمهورية العربية السورية

 .93ص  ،1101األمنية، 

 التميز بين القائد اإلستراتيجي من حيث محور اإلهتمام األمن    18الشكل رقم: 

 

 

 

 

 القائد االستراتيجي                  القائد التقليدي           

 موسى الزعيب، نفس املرجع.: لمصدرا

 
 املستقبل قضايا

 
 قضايا املاضي

 املستقبل
 

 املاضي

االهتمام 
 باألهداف

 

االهتمام 
 بالوسائل

 

 الوسائل
 

 األهداف
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املقاربة اإلقليمية ألمن املنطقة  استعصاءالعربية و اليت تسببت يف −عمق التوترات اإلقليمية العربية −

 العربية و اليت مت شرحها ضمن املبحث الثالث من الفصل الثاين.

باملنطقة العربية خاصة املباشرة منها ، و ليس أدل على ذلك مما حدث  اخلارجيةحدة التدخالت  −

 بليبيا عقب الثورة.

بيك القاضي بإعطاء احلكومة عمق سيطرة األجنيب على موارد الطاقة خاصة بعد ظهور قانون النو  −

األمريكية إمكانية مقاضاة منظمة األوبيك و املنضمات املماثلة هلا بدعوى التحكم يف أسعار 

النفط ، حيث أن أول آثار هذا القانون هو إلغاء احلصانة السيادية ألعضاء األوبيك على ثرواهتم 

منها من أراضي غري عربية ،و  %11النفطية ، إضافة إىل مشكلة املياه العذبة اليت يأيت نسبة 

 وجود أربع أحواض باملنطقة العربية حمل صراع ) النيل ،الفرات، األردن، الليطاين(.

عن  1103غرافية فمثال حسب مقياس الدول الفاشلة لعام و و الدمي االقتصاديةشدة الضغوطات  −

دولة   019جاء ترتيب الدول العربية يف هذا املقياس من بني  Foreign Policyجملة 

 كاآليت:

 .3154ترتيب الدول العربية في مقياس الدول الفاشلة لعام  13الجدول رقم: 

 إسم الدولة ترتيب الدولة

 الصومال 5

 السودان 3

 جنوب السودان 4

 اليمن 6
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مت تصفح املوقع  Failed States Index 2013من إقرتاح الباحثة إستنادا إىل المصدر: 
         http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable 1103 ⁄01 ⁄11يوم : 

 العراق 55

 سوريا 35

 مصر 43

 لبنان 36

 ليبيا 13

 الجزائر 74

 تونس 84

 السعودية 513

 البحرين 533

 الكويت 537

 عمان 546

 اإلمارات العربية المتحدة 533

 قطر 534

http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable
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خطورة الضغوطات  الدول العربية على درجة احتلتهاحيث تدل هذه املراكز املتقدمة اليت 

عتمدها مقياس الدول الفاشلة لقياس درجة الفشل اخاصة الفقر كأحد املعايري األساسية اليت  االقتصادية

 إىل معيار الضغوطات الدميوغرافية.دولة ، إضافة  019عرب 

ات شعبية عنيفة ، و ـبالدول العربية اليت عرفت حراك المسؤولية األمنية ازدواجيةحالة  استمرار −

 إدراك النخب احلاكمة بأبعاد و خماطر التهديد الذي حيدق هبا.

توقعات تزايد الطلب العاملي على الطاقة )  ور متغريات أخرى كالتسلح بالدول العربية ـشدة تأثي −

 :(أنظر اجلدول و الرسم البياين اآليت

 3155الحالة العسكرية لجيوش الوطن العربي عام : 14الجدول رقم 

حجم  الدولة

القوات 

المسلحة 

العاملة 

فقط 

 باأللف

ميزانية 

الدفاع 

بالمليار 

دوالر 

 أمريكي

الترتيب 

العالمي 

للقوات 

 المسلحة

حجم  الدولة

القوات 

المسلحة 

العاملة فقط 

 باأللف

ميزانية الدفاع 

بالمليار دوالر 

 أمريكي

الترتيب 

العالمي 

للقوات 

 المسلحة

 - 55995 51954 السودان 56 75511 379 مصر

 - 15138 4158 تونس 36 495311 34451 السعوديه

 - - 5756 صومال 41 55811 413 سوريا

 - 35137 3356 عمان 46 575911 37656 العراق

 - 45316 59158 المغرب 48 6 341 الجزائر

 - 15551 5159 موريتانيا 49 55111 559 ليبيا

 - 515739 15 اإلمارات 34 55311 51157 األردن
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 - 15147 5151 جيبوتي 38 15391 315 اليمن

 - 15745 853 البحرين 13 15871 61 لبنان

 - 5185411 393558 المجموع 14 35711 5351 كويت

         11 15856 5558 قطر

 1103http://www.globalfirepower.com⁄ 01⁄ 19مت تصفح املوقع يوم :   المصدر:

& http://www.sipri.org 

 على الطاقة. : الصين و الهند كمثال عن سيناريوهات تطور الطلب العالمي19الرسم البياني رقم 

 
 .11، ص 1100، بريوت : الدار العربية للعلوم ناشرون ،  األزمة األخيرةطوين صغبيين،: المصدر

 وجود إمكانية ظهور متغريات أمنية مفاجئة غري متوقعة تزيد من تعقيد املشهد األمين العريب. −

 

 

 

http://www.globalfirepower.com/
http://www.globalfirepower.com/
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الثاني: تحسن و استقرار الوضع األمني العربي و ظهور بوادر بعث مشروع األمن  المطلب

 القومي العربي.

و يفرتض أنه إذا مت توفري بيئة دميقراطية داخلية كقاعدة أساسية لتحقيق أبعاد دولية للدميقراطية ، 

من شأهنا فإن ذلك سيفتح فرصا جديدة لظهور توازنات أمنية إقليمية عربية و عاملية جديدة 

 إعطاء رؤية أوضح ملستقبل األمن القومي العريب، و يدعم هذا االفرتاض مجلة من احلقائق :

إمكانية تغري ثوابت العقيدة األمنية اإلسرائيلية لألمن القومي ، حيث ظهرت أعقاب حرب لبنان  −

 أحدثتها حركة حتديثية يف صلب نظرية األمن القومي إلسرائيل ، إدراكا منها للفجوة اليت 1111

 احلرب يف عقيدة إسرائيل األمنية كمؤسسة و نظرية.

وجود احتمال توفر بيئة دميقراطية بالدول العربية من خالل حدوث إصالحات سياسية ) بغض  −

النظر عن مداها( ، و ذلك إلدراك النخب مبخاطر و أبعاد التهديد الذي يهدد شرعية السلطة و 

لذا فإن مستقبل األمن  1الواقع و احتواء األزمات احملتملة دميومتها و قدرهتا على التعامل مع 

القومي سيكون يف جزء منه حمكوما باملطالب الدميقراطية للشعوب العربية، واستجابة احلكومات 

لدعاوى اإلصالح على خمتلف األصعدة اليت من شأهنا ان حتد من حدة التفاعل بني التهديدات 

" حنو احلرية و  1119ذ أنه حسب تقرير التنمية اإلنسانية لعام األمنية الداخلية و اخلارجية ، إ

احلكم" فقد وضع احلكم الصاحل كحل جذري لتجاوز البدائل املدمرة اليت ينطوي عليها بديل 

"اخلراب اآليت" كونه يتيح قنوات سليمة و فعالة لدفع املظامل بكفاءة و يقضي على مقومات 

 اخلراب.

                                                 
 5481 ⁄84 ⁄42حلي ، "مستقبل الثورات و التغريات يف الوطن العريب"،   أم البواقي :جامعة العريب بن مهيدي، مت تصفح املوقع يوم: مربوك سا 8

http://176.32.230.18/bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=141%3A-
securite-&catid=9%3A2010-12-09-22-52-31&Itemid=2 

1
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صناع القرار العرب مبسالة األمن القومي العريب كمسألة إسرتاتيجية احتمال بقاء اهتمام بعض   −

مستقبلية لوضع مفرتض و لو بشكل جزئي من خالل العمل على دعم اجلهود األكادميية يف هذا 

 اجملال .

إمكانية التخفيف من عمق التوترات اإلقليمية العربية و جعلها أكثر سطحية من خالل بعث  −

 ذا الشأن ، و دعم احللول الدبلوماسية هلا.عربية هب −حوارات عربية

العمل على تقليص التدخالت اخلارجية باملنطقة العربية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة عرب توفري  −

 املناخ املناسب من أجل اإلصالح.

استثمار اإلصالحات السياسية يف عملية متكني الدولة من حتقيق استغالل أمثل ملواردها خاصة  −

 نها و املياه.النفطية م

تقليص حدة الضغوط االقتصادية كمتغري أساسي لتحقيق مستقبل أفضل لألمن القومي العريب ،  −
وذلك من خالل السعي إلجياد توازن بني قضايا األمن االقتصادي و األمن األمين و معدل النمو 

      و هو ما يوضحه الشكل اآليت:

 .العربي مثلث التوازن األمني لتتبع اتجاهات مستقبل األمن القومي     72الشكل رقم: 

 األمن اإلقتصادي                             

 
 معدل النمو                                                      "                  األمني"األمن 

  

الدراسات المستقبلية في من اقرتاح الباحثة استنادا إىل كتاب: وليد عبد احلي، المصدر: 

 .099-099، مرجع سابق، ص العالقات الدولية
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فاملوازنة بني هذه املعطيات من شأهنا حتديد املسار املستقبلي للعالقات الدولية بصفة عامة إضافة إىل أن 

،من شأهنا  1ولة إسقاط هذا امليكانيزم التوازين على املستقبلخلق التوازن بني هذه املعطيات السابقة مث حما

إعطاء الباحث رؤية واضحة حول مالمح مستقبل األمن القومي العريب ) ولو يف أحد أبعاده األساسية( ،  

 كونه جمال حبثي خصب يفتح آفاق علمية عديدة وواسعة تتطلب املزيد من التخصص املركز و الدقيق.

ية حالة ازدواجية املسؤولية األمنية بالدول العربية من خالل حماولة التعامل مع هذه احلد من استمرار  −

احلالة من خالل حماولة التعامل مع هذه احلـالة من خالل تشكيل جملس أمن يتألف من ختصصـات متنوعة 

الدكتور  ، حىت تكون أكثر فاعلية و أقدر على إدارة شؤون األمن القومي العريب، و هو ما رآه السفري

 .2عزمي خليفة ، مستشار رئيس مركز املعلومات و دعم إختاذ القرار التابع جمللس الوزراء املصري

تراجع التسلح باملنطقة العربية ، من خالل احلد من االنتشار النووي و جعل املنطقة خالية من  −

 السالح النووي ) مع إسرائيل(.

 أمنية مفاجئة هتدد أمن املنطقة العربية. تراجع احتماالت ظهور متغريات

 المطلب الثالث :تغير الحالة الراهنة لألمن القومي العربي.

ويفرتض أنه إذا مت التعامل مع دول املنطقة العربية وفق مفاهيم و مقاربات أمنية إقليمية متعددة ) 

لك سيؤدي إىل احلد خمتلطة( يف ضوء منطق إسرتاتيجي عاملي حيكم التفـاعالت األمنية ، فإن ذ

من جمـال الفعل العريب و بالتايل زيادة غموض مستقبل األمن القومي العريب و إختالط املتغريات 

 املؤثرة يف مستقبله مما حيول دون هندسة وؤية إسرتاتيجية لألمن القومي العريب .

 و يدعم هذا السيناريو مجلة من احلقائق :

                                                 
.822−820،مرجع سابق ، ص ص الدراسات المستقبلية في العالقات الدوليةوليد عبد احلي ،   1

  

2 عامل من عدم اليقني : "كيف تتعامل الدول مع حتوالت إسرتاتيجية شديدة التعقيد" ، ملحق إجتاهات نظرية ، مجلة السياسة الدولية، العدد:812، يوليو 5488 .
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عربية ككتلة أمنية واحدة رغم أوجه الشبه بني دول املنطقة ، ال ميكن التعامل مع دول املنطقة ال 

فعقيدة إسرائيل جتاه فلسطني ليست العقيدة نفسها جتاه اجلزائر على سبيل املثال ، فهي  ثابتة 

بالداخل الفلسطيين من خالل التدمري و التخريب ...و متغرية إزاء الدول العربية حبسب ظروف 

 لة.التموقع اإلسرتاتيجي لكل دو 

اختالف املعطيات الدميقراطية من دولة عربية إىل أخرى ، فال ميكن مقارنة التجربة الدميقراطية باجلزائر 

اليت كانت أعقاب احلرب الباردة و اليت عرفت تطورات إجيابية كبرية ال ميكن إنكارها ، بالتجربة 

عد هلا فعالية يف إطار عالقات الدميقراطية يف النظم اليت بقيت لعقود طويلة تتبىن نظما ملكية مل ي

الدولية تسري حنو حترر من القيود التقليدية إلدارة شؤون احلكم ، و ذلك استعانة بالوسائط التكنولوجية 

 اليت كان هلا األثر البارز يف إحداث الثورات العربية.

اسرتاتيجية يصعب قياس مدى اهتمام صناع القرار العرب مبسألة األمن القومي العريب كمسألة 

مستقبلية لوضع مفرتض و ذلك لوجود معظم الدول العربية حاليا ) زمن إجراء الدراسة( يف مراحل 

 انتقالية حرجة بالنسبة للقائمني على صناعة القرار اإلسرتاتيجي .

تباين درجة عمق التوترات اإلقليمية من بلد عريب آلخر و ذلك حبسب األمهية اإلسرتاتيجية و األمنية 

  حتتلها بؤرة التوتر فال ميكن مقارنة الصراع العريب اإلسرائيلي مبشكلة الصحراء الغربية.اليت

رجي باملنطقة العربية ، إذ أنه يرتاوح بني التدخل املباشر و غري املباشر ااختالف طبيعة التدخل اخل

 حبسب طبيعة األزمة و املنطقة اليت تتحرك فيها .

طبيعية اإلسرتاتيجية خاصة مبنطقة املشرق ) دول اخلليج العريب( و وجود سيطرة كلية على املوارد ال

 سيطرة جزئية مبناطق أخرى ) من خالل فواعل دولية غري تقليدية كالشركات متعددة اجلنسيات(
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تباين الضغوط االقتصادية و الدميوغرافية من دولة ألخرى ) و اليت مت التفصيل فيها ضمن املطلب 

  يف الفصل السابق(.األول من املبحث الثاين

تباين درجة ازدواجية املسؤولية األمنية للدول العربية ، وذلك حبسب درجة الدعم الذي تتلقاه القوى 

 املعرضة للنظام ، و مدى خربة كل دولة عربية على حدى يف التعامل مع هذه التهديدات البنيوية.

لطلب على الطاقة ، فبالنسبة للتسلح عدم وجود أوجه شبه بني الدول العربية يف مسألة التسلح و ا

، أما فيما  1100ميكن الرجوع إىل اجلدول رقم...اخلاص باحلالة العسكرية جليوش الوطن العريب عام 

يتعلق بالطلب على الطاقة فإهنا املسألة األساسية اليت كانت سببا يف االخنراط األمريكي يف املنطقة 

من  %01االستهالك األمريكي من النفط األجنيب من  العربية حيث كان ذلك نتيجة مباشرة لنمو

1119يف عام  %19إىل  0911جممل االستهالك احمللي عام 
1 . 

وجود احتماالت ظهور متغريات أمنية مفاجئة يف دول ساخنة حاليا كسوريا ، و عدم وجودها يف دول 

 ية.عربية اخرى كدول جملس التعاون اليت حتظى حبماية أمريكية للمصاحل النفط

و كنتيجة ميكن القول أن قيام الباحثة بوضع هذه السيناريوهات ما هي إال حماولة و اجتهاد خاص 

لوضع رؤية استشرافية مستندة إىل قواعد البحث العلمي و ليس التحليل الشخصي و الفئوي أو 

 السياسي الضيق ، حيث ميكن تلخيص هذه السيناريوهات من خالل اقرتاح اجلدول اآليت:

                                                 
.12طوين صغبيين ، مرجع سابق ، ص   1
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 جدول توضيحي للسيناريوهات الممكنة لمستقبل األمن القومي العربي وفقا للمتغيرات المؤثرة فيه و المحركة له.:13الجدول رقم 
المتغيرات المؤثرة و             

 حركةالم
 
 
 

 السيناريوهات المختلفة

دى استمرارية ـم
ثوابت عقيدة 
األمن القومي 

 .اإلسرائيلية

دى توفر بيئة ـم
ديمقراطية داخلية 

 .ذات أبعاد دولية

مدى اهتمام صناع القرار 
العرب بمسالة األمن 
القومي العربي كمسألة 
استراتيجية مستقبلية 

 .لوضع مفترض

عمق بؤر  ةـدرج
 .التوترات اإلقليمية

طبيعة التدخل 
الخارجي بالمنطقة 

 .العربية

يطرة مدى س
األجنبي على 
 ـةالموارد الطبيعي

االستراتيجية 
 .بالمنطقة العربية

وط ـة الضغـدرج
ة و ـاديــصـاالقت

 .رافيةـالديموغ

مدى استمرارية حالة 
ازدواجية المسؤولية 

األمنية بالدول 
 .العربية
 

رى ) ـت أخيراـتغـم
ب ـالتسلح، الطل

 .اقة (ـعلى الط

احتماالت ظهور 
متغيرات مفاجئة 
تزيد من درجة 
التهديدات 

 ةـاألمني

رار الوضع  ـاستمو األول:ـاريـالسين
 .ربيـي العـالقائم لألمن القوم

غير  متوفرة متغيرة ثابتة
غير  اشرـمب سطحية عميقة عدم اهتمام اهتمام متوفرة

غير  واردة متراجعة متصاعدة مؤقتة مستمرة ضعيفة عالية زئيةـج ليةـك مباشر
 واردة

+   +  + +  +  +  +  +  +  +  

: تحسن و  انيـاريو الثـالسين
رار الوضع األمني العربي و ـاستق

ظهور بوادر بعث مشروع األمن 
 .القومي العربي

 + +  +   +  +  +  +  +  +  + 

تغير الحالة  اريو الثالث :ـالسين
 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .الراهنة لالمن القومي العربي

 
 The Futures Group,Scenarios,AC/UNU Millennium.) املستند اىل 11، مرجع سابق،ص  صالح حممود و آخرونمن اقرتاح الباحثة استنادا إىل :  المصدر :

Project,1994) 
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و بذلك ميكن القول أن الباحثة قد قدمت ولو صورة جزئية عن املستقبالت املمكنة لألمن  

القومي العريب كمسالة اسرتاتيجية مستقبلية لوضع مفرتض ضمن عالقات دولية ال تزال تتسم 

 باالضطراب و الاليقني خاصة خالل الفرتة اليت أعقبت احلرب الباردة .

الل تتبع اجتاهات تطور مسألة األمن القومي العريب بعد االجتياح و أهم ما الحظته الباحثة من خ

هو أن املنطقة العربية قد شهـدت منذ ذلك التـاريخ تغريات  8994أوت  5العراقي للكويت يف 

أمنيـة عميقة و متتـابعة كانت تبلغ ذروهتا تقريبا كل عشر سنوات و ذلك من خالل تكرر اهلزات 

و بعدها عام  5448و ذلك عقب أحداث احلادي عشر من سبتمرب  األمنية العنيفة باملنطقة

و ظهور ما عرف" بالثورات العربية" أو "ثورات الربيع العريب" اليت يبدو أهنا تسري باملنطقة  5488

حنو اجتاهات عديدة من شأهنا احداث تغريات متوقع اسرتاتيجية مل تشهدها املنطقة يف أي فرتة 

عقيدة األمن القومي اإلسرائيلية و أهدافها االسرتاتيجية احملددة من  سبفت ، وذلك وفقا لثوابت

طرف القيادة الصهيونية ، لتكون حمور إدارة الصراع ضد الشعب الفلسطيين ، و املنطقة اإلسالمية 

الرافضـة للمشروع الصهيوين هبدف ضمـان جنـاح كيـاهنا "إسرائيل" و استمراريته يف منطقة معادية له 

 ن إجياز تلك األهداف يف النقاط الآلتية :، إذ ميك

 . إقامة شبه حتالف اسرتاتيجي مه الواليات املتحدة األمريكية كقوة رأمسالية غربية.8

 .إقامة مؤسسات" الدولة" اليهودية.5

 .مضاعفة حركة هجرة اليهود إىل إسرائيل .1

 .تصفية الوجود البشري و السياسي للشعب الفلسطيين املسلم هنائيا.0

 . احليلولة دون وجود ازدواجية لدولتني : اسالمية عربية ، و يهودية على أرض فلسطني.2
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.إضعاف املنطقة اإلسالمية العربية من خالل تفجري التوترات هبا ملنعها من تشكيل أي هتديد 2

 حاضرا و مستقبال للكيان اإلسرائيلي.

الكيان اإلسرائيلي لتحقيقه فإن  و رغم أن هذا اهلدف اإلسرتاتيجي األخري خيرج عن إمكانات

 CIAمسرية األحداث قد أثبتت غلى يومنا هذا ، إن وكـالة االستخبـارات املركزية األمريكية 
هي اليت تولت و ما تزال مهمة حتقيق ذلك اهلدف اإلسرتاتيجي الصهيوين بالوكالة عن الكيان 338

 339اإلسرائيلي و احلركة الصهيونية العاملية و حلساهبا.

ا استشراف املستقبل و ـام بقضايـفإن الواقع العريب حباجة إىل مسألة ضرورية و هي االهتملذا 

حماولة حتديد بعض مالحمه كخطوة عملية أىل إلحياء مفهوم االمن القومي العريب كمفهوم 

اسرتاتيجي ، و الرتكيز على شقه االقتصادي اجملتمعي ، الذي يشكل حسب رأي الباحثة القاعدة 

 للتأسيس ألمن قومي مبضامني مفاهيمية أمشل و أوسع ) توافقية(. املفصلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
.800، ص 8990، بريوت : دار مكتبة اهلالل ، السياسة الخارجية للدول اإلسالمية و اإلستراتيجية في إدارة الصراع الدولي عثمان عبد عثمان ،  8  338

  

نفس املرجع.  339
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جيري عادة التنبيه إىل أن الدراسات املستقبلية ال تسمح بوضع خامتة هلا ، كون أن هذه األخرية حتيل     

الباحث إىل نقطة هناية معينة ، لذا فإن اضطالع هذه الدراسة مبحاولة استشراف مستقبل األمن القومي 

ملنطقة يف حالة استمرارية، كون أن العريب كمسألة اسرتاتيجية لوضع مفرتض ، يدل على أن احلراك األمين با

شكـلت نقطة بدايـة لتغريات أمنية ستشهدهـا املنطقة العربية و دول اجلوار  1100الثورات الشعبية منذ 

اإلقليمي خاصة ) تركيا و إيران ( و بالتايل تغري اخلارطة السياسية يف املستقبل. و عليه قامت الباحثة برصد 

 توصل إليها عرب خمتلف مراحل هذه الدراسة و هي كاآليت:مجلة من النتائج اليت مت ال

ال ميكن أن يكون األمن القومي العريب جمرد حالة مجع بني األمن الوطين لكل دولة بأشكاله  -

 العديــدة، فهو مفهوم كلي متحد مع اإلقـرار بتعدد و اختالف األجزاء و األعضـاء 

 و الوظائف.

من القومي العريب عادت إىل نقطة بدايتها األوىل حيث إن التهديدات األمنية املوجهة لأل -

أصبحت تتمحور حول األمن املائي ، الغذائي و الصراع حول األرض خاصة مناطق النفوذ 

اإلسرتاتيجية و األماكن املقدسة ) الدينية و إن كانت تعلن مبسائل عديدة تبقى هذه هي 

 حقيقتها (.

بالتخصصات و التطبيقات و رافد حبثي هام لبلورة رؤية األمن القومي العريب هو مفهوم ثري  -

 اسرتاتيجية استشرافية.

يشكل مفهوم االمن القومي العريب موضوع جدل أكثر منه موضوع دراسة و حبث استشرايف  -

 عرب أغلب مراحل تطوره العلمية.
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ؤثر يف إن تفاعل اجملالني اخلارجي و الداخلي لألمن القومي العريب كمجال عام للتهديدات ي -

 طبيعته و مساره املستقبلي.

لقد تأثر األمن القومي العريب بضغط املفردات األمنية احلديثة املتداولة يف أوساط النخب  -

الفكرية العربية ، مما أثر على احتماالت بقائه و منطق تواجده يف املرحلة الراهنة و ذلك 

 لسقوطه من األولويات اإلسرتاتيجية لدى صناع القرار .

ميكن تأكيد قـاعدة أساسية ملفهوم األمن القومي العريب كمفهوم مستقبلي لوضع إسرتاتيجي  -

 مفرتض 

" القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين انطالق مصادر قوتها الداخلية و و هي : 

الخارجية في مواجهة التهديدات في السلم و الحرب ،مع استمرار االنطالق المؤمن لتلك 

   340حاضر و المستقبل تحقيقا لألهداف القومية"القوى في ال

ميكن اعتبار املدخل الدميقراطي مدخال نظريا مناسبا و مفيدا لبناء مقاربة حديثة لألمن  -

القومي العريب، مع إفراد هذا املدخل بعنصر اخلصوصية اليت تتميز هبا املنطقة العربية على 

 خمتلف األصعدة.

اإلسرتاتيجي كطموح و الذي تعتمد عليه الدول الكربى يف  متيز الدول العربية بغياب النفوذ -

 القيـام بالدراسـات االستشرافية لتحديد سلــم أولوياهتـا السياسية و االقتصادية 

 "كريستيان هاربيلو"و الدفاعية ) و هو ما حتدث عنه  األمنيةو االجتماعية و الثقافية و كذا 

Christian Harbulot  اإلسرتاتيجي و الباحث يف مركز اخلبري االقتصادي و

                                                 
.851هشام حممد األقداحي ، مرجع سابق ، ص   340
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Infoguerre
341 و رئيس جمموعة العمل اليت أعدت دراسة"غياب اسرتاتيجية النفوذ لدى

 الدول العربية"(.

إضافة  عدم امتالك املعارضة على مستوى الدول ملشروع إلدارة الدولة و آليات البناء اجلديد ، -

إىل وجود الفساد داخل املعارضة قبل النظام ، و هو ما يسهم يف حتصني األمن القومي 

 إلسرائيل و هتديد األمن القومي العريب ، فهي بذلك تقدم خدمات جمانية للرؤى الغربية.

تداخل عوامل عديدة و تفاعلها خللق املشهد األمين العريب الراهن فهي خمتلفة من حيث  -

دة و االستمرار من دولة ألخرى تبعا لتكوينها التارخيي و االجتماعي و شكل املظهر و احل

 النظام التسلطي الذي سقط و نوع القوى و احلركـات االجتماعية القــائدة للثورة ، 

 و أولويات إدارة عملية االنتقال.

دل على لذا فإن تفاعل هذه العوامل و آثارها أدى إىل عدم االستقرار الذي نشهده ، مما ي

إعادة متوضع العالقات األمنية اإلسرتاتيجية و إعادة تعريف احلدود و هو ما يراه " علي الدين 

 .3421هالل" إذ يصف هذه احلالة ب " دراما االنتقال"

ميكن التوصل إىل أن العقيدة العسكرية اإلسرائيلية شهدت بعد الثورات العربية تكثيفا يف  -

و ذلك لشعورها بعدم اليقني يف احمليط اإلقليمي و كثافة  االعتماد على الثوابت املركزية ،

التهديدات احمليطة بأمنها القومي و اليت زادت من توجهها حنو العدوانية يف سياستها الدفاعية 

5
343. 

                                                 
معين بدراسات اسرتاتيجيات القوة و النفوذ على األصعدة املختلفة يف العامل املعاصر.و هو موقع فرنسي مستقل      
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عدم قدرة الدول على التكيف مع األوضاع لعدم وجود قاعدة اسرتاتيجية صلبة تكفل أمنها  -

مما يضعها بصفة متكررة من مرحلة ألخرى أمام األمر الواقع القومي باحلاضر و املستقبل ، 

املتميز باالنكشاف األمين و قد تكررت هذه الصورة غداة احلرب الباردة و أحداث احلادي 

 .5488و الثورات العربية  5448عشر من سبتمرب 

 أمين لذا فإن هذه النتــائج تثبت أن الواقع العريب األمين حباجة إىل منهجيـات تفكـري 

) مستقبلي( أكثر من أي وقت مضى ، كون أن منهجيات التفكري االستشرايف هي الكفيلة 

بوضع البىن األساسية و املنطلقات الفكرية املفاهيمية ، حنو بناء منظومة فكرية عربية أمنية 

إقليمية أو وضع اسرتاتيجيات ، فهي عبارة عن حتصيل حاصل ملا مت التأسيس له على 

كري ، و هو ما يعين وجوب إيالء املزيد من االهتمام بدراسة هذا احلقل من املستوى الف

العالقات الدولية املتخصص، و الذي خيدم البيئة األمنية العربية ليسري هبا حنو وضع أفضل . 

هذا ما يثبت الدور الذي ميكن أن تقوم به هذه الدراسات  يف تغيري النظرة التقليدية 

ا سيطرت على التفكري البسيط و امتدت لتؤثر على الكثري من للموضوع ، اليت يبدو أهن

الدراسات ذات الصلة اليت تقرتب يف كثري من األحيان من التحليالت و التفسريات العامة 

 اليت تزيد منت تعقيد املوضوع بدل توضيحه و تشخيصه بدقة و رصد حمدداته ...

ريب احلايل مفتوح امام العديد من أمام هذه النتائج ميكن القول أن الواقع األمين الع

االحتماالت و املشاهد املستقبلية ، كان من الصعوبة رصدها ضمن دراسة هلا حمدودياهتا 

املوضوعية و املنهجية ، إال أن الباحثة قد عمدت يف صياغة السيناريوهات املستقبلية وفقا 
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 Bruceوينو ميسكيتا جلملة من االعتبارات النظرية و املنهجية اليت حتدث عنها بروس ب

344Bueno Demesquita • 345:و هي 

 من يشارك يف صناعة القرار األمين باملنطقة العربية خاصة بعد احلرب الباردة ؟ ∙8

ماذا تريد االطراف اخلارجية سواء فواعل تقليدية أو غري تقليدية من تدخلها باملنطقة  ∙5

 346العربية؟

ما مت رصده من خالل مواقفهم اإلسرتاتيجية اليت مكنت الباحثة من العمل  وهو 

 باستنتاجات عن أفكار هؤالء الفواعل يف صنع القرار اإلسرتاتيجي.

أما االعتبارات املنهجية فقد مت العمل وفق املتغريات املؤثرة يف مستقبل األمن القومي العريب 

 راسة و املتمثلة يف : اليت مت حتديدها يف الفصل الثاين من الد

 انكماش الرتكيز األمين على مفهوم األمن القطري. -

 التحالف مع القوى اخلارجية كأولوية أمنية عربية. -

 قيام التصور األمين العريب القطري على تناقضات تفاعلية .  -

 توظيف الدولة جملال األمن القومي توظيفا سلبيا . -

 العسكرية اخلارجية .إختزال األمن الداخلي يف بعض األبعاد  -

 الرتكيز على أمن السلطة ) الفئة احلاكمة(. -

 اإللتزام بالتعاون الدويل كخيار أمين قطري . -

                                                 
                 

و يعمل على النموذج الرياضي و املعلومايت للتنبؤ بتطور حالة سياسية أو  Michigan Queens Collegeخبري يف العلوم السياسية من جامعة ميشيغان  •
345.اقتصادية

  

، مت تصفح املوقع يوم :محاضرة حول : الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية معايير السيناريو: إيران كمجال تطبيقي"  "بروس بينو دو ميسكتا ، 8     
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وهي متغريات متعلقة بصانع القرار، أما بالنسبة لألطراف اخلارجية فهي هتدف من خالل 

 تدخلها باملنطقة العربية إىل:

 تسبب يف االستعصاء األمين باملنطقة العربية.تغليب مواقفها اإلسرتاتيجية باملنطقة و هو ما  -

اإلبقاء على استمرارية بؤر التوترات اإلقليمية باملنطقة العربية مما يبقي على أزمات النظم  -

 السياسية و يؤدي إىل التدخل األجنيب.

 العمل على إحكام السيطرة على املوارد الطبيعية اإلسرتاتيجية خاصة ) املياه ،النفط(. -

كن التوصل إىل نتيجة مفادها هو أن األمن القومي هو أكثر أمال يف املستقبل البعيد،و أقل من مما سبق مي

 واقع يف املستقبل القريب و ليس جمرد سيناريو نظري لوضع افرتاضي.
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 15الملحـــــــق رقم:

 الوثيقة الصهيونية لتفتيت األمة العربية

 نص الوثيقة الصهيونية

 أوال: نظرة عامة على العالم العربي واإلسالمي

إن العامل العريب اإلسالمي هو مبثابة برج من الورق أقامه األجانب )فرنسا وبريطانيا يف العشرينيات(، دون أن  -8

 وتطلعات سكان هذا العامل. توضع يف احلسبان رغبات

دولة كلها تتكون من خليط من األقليات والطوائف املختلفة، وليت تعادي كل  89لقد قسم هذا العامل إىل  -5

منهما األخرى وعليه فإن كل دولة عربية إسالمية معرضة اليوم خلطر التفتت العرقي واالجتماعي يف الداخل إىل حد احلرب 

 بعض هذه الدول.الداخلية كما هو احلال يف 

وإذا ما أضفنا إىل ذلك الوضع االقتصادي يتبني لنا كيف أن املنطقة كلها، يف والواقع، بناء مصطنع كربج الورق،  -1

 ال ميكنه التصدي للمشكالت اخلطرية اليت تواجهه.

معظم  يف هذا العامل الضخم واملشتت، توجد مجاعات قليلة من واسعي الثراء ومجاهري غفرية من الفقراء. أن -0

 دوالر يف العامل. 144العرب متوسط دخلهم السنوي حوايل 

إن هذه الصور قائمة وعاصفة جدا للوضع من حول اسرائيل، وتشكل بالنسبة إلسرائيل حتديات ومشكالت  -2

 وأخطار، ولكنها تشكل أيضا فرصا عظيمة...

 ثانيا: مصر

يف مصر توجد أغلبية سنية مسلمة مقابل أقلية كبرية من املسيحيني الذين يشكلون األغلبية يف مصر العليا،  -8

عن خشيته من أن تطالب هذه  891مليون نسمة. وكان السادات قد أعرب يف خطابه يف مايو من عام  41حوايل 

 .. األقلية بقيام دولتها اخلاصة أي دولة لبنانية مسيحية جديدة يف مصر
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واملاليني من السكان على حافة اجلوع نصفهم يعانون من البطالة وقلة السكن يف ظروف تعد أعلى نسبة  -5

 تكدس سكاين يف العامل.

 وخبالف اجليش فليس هناك أي قطاع يتمتع بقدر من االنضباط والفعالية. -1

 صصت هلا بعد اتفاقية السالم.والدولة يف حالة دائمة من اإلفالس بدون املساعدات اخلارجية األمريكية اليت خ -0

ان استعادة شبه جزيرة سناء مبا حتتويه من موارد طبيعية ومن احتياطي جيب إذن أن يكون هدفا أساسيا من  -2

الدرجة األوىل اليوم... أن املصريني أن يلتزموا باتفاقية السالم بعد إعادة سناء، وسوف يفعلون كل ما يف وسعهم لكي 

 العريب، وسوف نضطر إىل العمل إلعادة األوضاع يف سيناء إىل ما كانت عليه... يعودوا إىل أحضان العامل

إن مصر ال تشكل خطرا عسكريا اسرتاتيجيا على املدى البعيد بسبب تفككها الداخلي، ومن املمكن إعادهتا  -2

 بطرق عديدة. 8921إىل الوضع الذي كانت عليه بعد حرب يونية 

 .8921وتأكد زواهلا يف عام  8922دول العربية قد تبددت يف عام إن أسطورة مصر القوية والزعيمة لل -1

إن مصر بطبيعتها وبرتكيبتها السياسية الداخلية احللية هي مبثابة جثة هامدة  فعال بعد سقوطها، وذلك بسبب  -1

ة منفصلة هو التفرقة بني املسلمني واملسيحيني واليت سوف تزداد حدهتا يف املستقبل. إن تفتيت مصر إىل أقاليم جغرافي

 هدف إسرائيل السياسي يف الثمانينات على جبهتها الغربية.

إن مصر املفككة واملقدسة إىل عناصر سيادية متعددة، على عكس ما هي عليه اآلن، سوف ال تشكل أي  -9

 هتديد إلسرائيل بل ستكون ضمانا للزمن والسالم لفرتة طويلة، وهذا األمر هو اليوم متناول أيدينا.

مثل ليبيا والسودان والدول اال بعد منها سوف يكون هلا وجود بصورهتا احلالية، بل ستنضم إىل حالة  إن الدولة -84

التفكك والسقوط اليت ستتعرض هلا مصر. فإذا ما تفككت مصر فستتفكك سائر الدول األخر، إن فكرة إنشاء دولة 

بعكس –تتمتع بالسيادة اإلقليمية يف مصر  قبطية مسيحية يف مصر العليا إىل جانب عدد من الدويالت الضعيفة اليت

هي وسيلتنا ألحداث هذا التطور التارخيي.أن التفتت للبنان إىل مخس مقاطعات  -السلطة والسيادة املركزية املوجودة اليوم

 إقليمية جيب أن يكون سابقة لكل العلم العريب مبا يف ذلك مصر وسوريا والعراق وشبه اجلزيرة العربية.
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 يبياثالثا: ل

إن القذايف يشن حروبه املدمرة ضد العرب أنفسهم انطالقة من دولة تكاد ختلو من وجود سكان ميكن أن 

يشكلوا قومية قوية وذات نفوذ. ومن هذا جاءت حماوالته لعقد اتفاقيات باحتاد مع دولة حقيقية كما حدث يف املاضي مع 

 مصر وحيدث اليوم مع وسريا.

 رابعا: السودان

السودان أكثر دول العامل العريب اإلسالمي تفككا فإهنا تتكون من أربع جمموعات سكانية كل منها غربية وأما 

 غن األخرى، فمن أقلية عربية مسلمة تسيطر على أغلبية غري عربية إفريقية إىل وثنيني إىل مسيحيني.

 خامسا: سوريا

ناء النظام العسكري القوي الذي حيكمها. ولكن إن سوريا ال ختتلف اختالفا جوهريا عن لبنان الطائفية باستث -8

فقط من عدد  %85احلرب الداخلية احلقيقية اليوم األغلبية السنية واألقلية احلاكمة من الشيعة العلويني الذين يشكلون 

 السكان تدل على مدى خطورة املشكلة الداخلية.

ديين مستقل، كما هو احلال يف لبنان، إن تفكك سوريا والعراق يف وقت الحق إىل أقاليم ذات طابع قومي و  -5

وهو هدف إسرائيل األمسى يف اجلبهة الشرقية على املدى القصري، فسوف تتفتت سوريا تبعا لرتكيبها العرقي والطائفي إىل 

 دويالت عدة كما هو احلال األن يف لبنان.

 وعليه فسوف تظهر على الشاطئ دولة علوية -1

 ويف منطقة حلب دويلة سنية. -0

 ة دمشق دويلة سنية أخرى معادية لتلك اليت يف الشمالويف منطق -2

 وأما الدروز فسوف يشكلون دويلة يف اجلوالن اليت نسيطر عليه. -2

وكذلك يف حوران ومشال األردن وسوف يكون ذلك ضمانا لالمن والسالم يف املنطقة بكاملها على املدى  -1

 القريب وهذا األمر هو اليوم يف متناول أيدينا.
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 العراقسادسا: 

من السكان  %22إن العراق ال ختتلف كثريا عن جارهتا ولكن األغلبية فيها من الشيعة واألقلية من السنة، إن  -8

 إىل جانب األقلية الكردية الكبرية يف الشمال. %54ليس هلم أي تأثري على الدولة اليت تشكل الفئة احلاكمة فيها 

برتول، ملا كان باإلمكان أن خيتلف مستقبل العراق عن ماضي لبنان ولوال القوة العسكرية للنظام احلاكم وأموال ال -5

 وحاضر سوريا.  

إن بشائر الفرقة واحلرب األهلية تلوح فيها اليوم، خاصة بعد تويل اخلميين احلكم، والذي يعترب يف نظر الشيعة  -1

 العراقيني زعيمهم احلقيقي وليس صدام حسني.

 فيها الفرقة والعداء الداخلي هي املرشح التايل لتحقيق أهداف إسرائيل. إن العراق الغنية بالبرتول واليت تكثر -0

 إن تفتيت العراق هو أهم بكثري من تفتيت سوريا وذلك ألن العراق أقوى من سوريا. -2

 إن يف قوة العراق خطورة على إسرائيل يف املدى القريب أكرب من اخلطورة النابعة من قوة أيو دولة أخرى. -2

 باإلمكان تقسيم العراق إىل مقاطعات إقليمية طائفية كما حدث يف سوريا يف العصر العثماين.وسوف يصبح  -1

 وبذلك ميكن إقامة ثالث دويالت )أو أكثر( حول املدن العراقية. -1

دولة يف البصرة، ودولة يف بغداد، ودولة يف املوصل، بينما تنفصل املناطق الشيعية يف اجلنوب عن الشمال السين  -9

 معظمه.   الكردي يف

 سابعا: لبنان

أما لبنان فإهنا مقسمة ومنهارة اقتصاديا لكوهنا ليس هبا سلطة موحدة، بل مخس سلطات سيادية )مسيحية يف 

الشمال تؤيدها سوريا وتتزعمها أسرة فرجنية، ويف الشرق منطقة احتالل سوري مباشر، ويف الوسط دولة مسيحية تسيطر 

وحىت هنر الليطاين دولة ملنطقة التحرير الفلسطينية هي يف معظمها من الفلسطينيني، مث  عليها الكتائب، وإىل اجلنوب منها

 دولة الرائد سعد حداد من املسيحيني وحوايل نصف مليون من الشيعة(.

)ملحوظة من احملرر: كان هذا هو الوضع اللبناين زمن كتابة الوثيقة، ولكن القوى الوطنية اللبنانية جنت يف إعادة 

 ة الوطنية(.الوحد
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 ثامنا: السعودية والخليج

 إن مجيع إمارات اخلليج وكذلك السعودية قائمة على بناء هش ليس فيه سوى البرتول. -8

 ويف البحرين يشكل الشيعة أقلية السكان ولكن ال نفوذ هلم. -5

 ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة يشكل الشيعة أغلبية السكان. -1

 وكذلك احلال يف عمان. -0

 من الشمالية وكذلك يف جنوب اليمن... توجد أقلية شيعية كبرية.ويف الي -2

ويف السعودية نصف السكان من األجانب املصريني واليمنيني وغريهم بينما القوى احلاكمة هي أقلية من  -2

 السعوديني.

 وأما يف الكويت فإن الكويتيني يشكلون ربع السكان فقط. -1

ستودع يف العامل للبرتول واملال ولكن املستفيد بكل هذه الثروة عي إن دول اخلليج والسعودية وليبيا تعد أكرب م -1

 أقليات حمدودة ال تستند إىل قاعدة عريضة وأمن داخلي، وحىت اجليش ليس باستطاعته أن يضمن هلا البقاء.

وإن اجليش السعودي بكل ما لديه من عتاد ال يستطيع تأمني احلكم ضد األخطار الفعلية واخلارج. وما حدث  -9

 ليس سوى مثال ملا قد حيدث. 8914 مكة عام يف

إن شبه اجلزيرة العربية بكاملها ميكن أن تكون خري مثال لإلهنيار والتفكك كنتيجة لضغوط من الداخل ومن  -84

اخلارج وهذا األمر يف جممله ليس مبستحيل على األخص بالنسبة للسعودية سواء دام الرخاء االقتصادي املرتتب على 

يف املدى القريب. أن الفوضى واإلهنيار الداخلي هي أمور حتمية وطبيعية على ضوء تكون الدول القائمة البرتول أو قل 

 على غري أساس.

 تاسعا: المغرب العربي

 ففي اجلزائر هناك حرب أهلية يف املنطقة اجلبلية بني الشعبني الذين يكونان سكان هذا البلد. -8

ملستعمرة الصحراوية االسبانية باإلضافة إىل الصراعات الداخلية كما أن املغرب واجلزائر بينهما حرب بسبب ا -5

 اليت تعاين منها كل منهما.

 كما أن التطرف اإلسالمي يهدد وحدة تونس. -1
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 عاشرا: إيران وتركيا وباكستان وافغانستان

طباعه فايران تتكون من النصف املتحدث بالفارسية والنصف األخر تركي من الناحية العرقية واللغوية، ويف  -8

 أيضا.

 85وأما تركيا منقسمة إىل منتصف من املسلمني السنية أتراك األصل واللغة، والنصف الثاين أقليات كبرية من  -5

 مليون كردي سىن. 2مليون شيعي علوى و

 ويف أفغانستان مخسة ماليني من الشيعة يشكلون حوايل ثلث عدد السكان. -1

 ن كيان هذه الدولة.مليون شيعي يهددو  82ويف باكستان السنية حوايل  -0

 األردن وفلسطين

واألردن هي يف الواقع فلسطينية حيث األقلية البدوية من األردنيني هي املسيطرة، ولكن غالبية اجليش من  -8

 الفلسطينيني وكذلك اجلهاز اإلداري. ويف الواقع تعد عمان فلسطينية مثلها مثل نابلس.

للمدى البعيد وذلك أهنا لن تشكل أي هتديد حقيقي وهي هدف اسرتاتيجي وعاجل للمدى القريب وليس  -5

 على املدى البعيد بعد تفتيتها.

أما باحلرب أو –ومن غري املمكن أن يبقى األردن على حالته وتركيبته احلالية لفرتة طويلة. أن سياسة إسرائيل  -1

 فلسطينية.جيب أن تؤدي إىل تصفية احلكم األردين احلايل ونقل السلطة إىل األغلبية ال -بالسلم

إن تغيري السلطة شرقي هنر األردن سوف يؤدي أيضا إىل حل مشكلة املناطق املكتظة بالسكان العرب غريب  -0

 النهر سواء باحلرب أو يف ظروف السلم.

معدالت اهلجرة من املناطق وجتميد النمو االقتصادي والسكاين فيها هو الضمان ألحداث التغيري  إن زيادة -2

 املنتظر على ضفيت هنر األردن.

 وجيب أيضا عدم املوافقة على مشروع احلكم الذايت أو أي تسوية أو تقسيم للمناطق... -2

ن الفصل بني الشعبني حبيث يكون العرب يف وأنه مل يعد باإلمكان العيش يف هذه البالد يف الظروف الراهنة دو  -1

 األردن واليهود يف املناطق الواقعة غريب النهر.
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إن التعايش والسالم احلقيقي سوف يسودان البالد فقط إذا فهم العرب بأنه لن يكون هلم وجود وال أمن دون  -1

 هم وكياهنم سوف يكونان يف األردن فقط.التسليم بوجود سيطرة يهودية على املناطق املمتدة من النهر إىل البحر، وأن أمن

 مل يكن له أي مغزى 8901وحدود عام  8921إن التميز يف دولة إسرائيل بني حدود عام  -9

ويف أي وضع سياسي أو عسكري مستقبلي جيب أن يكون واضحا بأن حل مشكلة عرب إسرائيل سوف يأيت  -84

 ألردن وما بعده.فقط عن طريق قبوهلم لوجود إسرائيل ضمن حدود أمنة حىت هنر ا

 تبعا ملتطلبات وجودنا يف العصر الصعب )العصر الذري الذي ينتظرنا قريبا( -88

فليس باإلمكان االستمرار يف وجود ثالثة أرباع السكان اليهود على الشريط الساحلي الضيق واملكتظ بالسكان  -85

 العصر الذري.

األويل، وبدون ذلك فسوف ال تستطيع إن إعادة توزيع السكان هو إذن هدف اسرتاتيجي داخلي من الدرجة  -81

 البقاء يف املستقبل يف إطار أي نوع من احلدود، أن مناطق يهودا والسامرة واجلليل هي الضمان الوحيد لبقاء الدولة.

وإذا مل تشكل أغلبية يف املنطقة اجلبلية فإننا لن نستطيع السيطرة على البالد. وسوف نصبح الصليبيني الذين  -80

 د اليت مل تكن ملكا هلم يف األصل وعاشوا غرباء فيها منذ البداية.فقدوا هذه البال

 إن إعادة التوازن السكاين االسرتاتيجي واالقتصادي لسكان البالد هو اهلدف الرئيسي واألمسى إلسرائيل اليوم. -82

ثق من اهلدف إن السيطرة على املصادر املائية من بئر سبع وحىت اجلليل األعلى، هي مبثابة اهلدف القومي املنب -82

 االسرتاتيجي  األساسي، والذي يقضي باستيطان املناطق اجلبلية اليت ختلو من اليهود اليوم.
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 (:3رقم ) الملحق

 تطور نسب الفقر وتوزيع الدخل في الدول العربية  -7
 (%مؤشر جيني لتوزيع الدخل ) نسبة الفقر وفق خط الفقر الدولي الفقر وفق خط الفقر الوطنينسبة  السنة الدولة
 األردن
 
 

0991 
0991/0991 

0991 
0991 

1111/1113 
1111 

 
391 

0999 
1090 
0991 
0391 

 
1911 
1911 
0990 
0901 
1939 

99911 
31911 
93931 
31991 
39991 
31911 

 39931   1111 االمارات
  1911 0091 1113 البحرين
 0999 تونس

0991 
0999 
1111 
1119 

191 
191 
191 
991 
399 

9919 
9991 
1999 
1999 

93993 
91919 
90911 
91990 
90931 

 0999 الجزائر
0999 
1111 
1119 

990 
0990 
0190 
991 

1910 
1919 

91909 
39933 
31991 

 0999 جزر القمر
1111 
1119 

9991 
1191 

 
91900 

 
19931 

 0991 جيبوتي
1111 
1111 
1111 

991 
9191 

9911 
 

09999 

31911 
. 

39991 
91911 

 0991 السودان
0991 
1111 

1199 
9199 
9191 

. 

. 
 

 0991 سورية
1113-1119 
1111-1111 

0993 
0099 
0193 

 33911 
31991 
33991 

 . . 9391 1111 الصومال
 0993 العراق

0999 
1119 
1111 

 
 

1199 

 31911 
90911 
90991 

 39991   1111 عمان
 1113 فلسطين

1111 
9191 
3999 

  

 39991   1111 قطر
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 0991 الكويت
0999 

  39911 
31911 

 0991 لبنان
1119/1119 

193 
991 

  
31911 

 0990/0991 مصر
0991/0990 
0999/0991 
0999/1111 
1119/1119 

0191 
1993 
0999 
0191 
0991 

 
9991 
1991 
0990 
0999 

 
31911 
31903 
31911 
31909 

 0991 المغرب
0999/0999 
0991/0990 
0999/0999 
1111/1110 
1113/1119 

1111 

 
 

1090 
0390 
0991 
0991 
0911 
991 

 
9991 
1999 
1911 
1919 
 

1991 

99911 
39909 
39911 
39991 
91913 

 
91999 

 0991 موريتانيا
0991 
0993 

0999/0991 
1111 
1119 

 
9191 
 

9199 
9091 
9191 

90931 
 

91919 
13991 
10901 

93999 
 

91919 
31919 
19919 
39931 

 0991 اليمن
0999 

1119/1111 

0990 
9190 
3999 

9993 
01999 
01993 

39999 
33999 
31919 

 .1119دوالر باليوم بناءا على المكافئ الشرائي للدوالر للعام  0919*خط الفقر 
 اإلنمائي، التقارير القطرية عن األهداف اإلنمائية لأللفية.المصدر: البنك الدولي، شبكة مراقبة الفقر في العالم، برنامج األمم المتحدة 

Bipi S. and M.Nabli (2010)poverty  and Inequality in the Arab Region,pRR no.33, Economic Research Forum. 

 ؛ ومصادر وطنية ودولية متفر1119التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 
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 في الدول العربيةاالكتشافات البترولية -3
(3111-3119) 

 االكتشافات البترولية 
 )العدد(

1119 1111 1111 1119 1119
(0) 

 غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط

 91 99 31 19 19 11 31 13 01 91 اجمالي الدول العربية

 - - - - - - - - - - اإلمارات

 - - - - - - - - - - البحرين

 - 0 1 00 - 3 0 9 - 0 تونس

 9 9 9 1 09 9 1 01 3 9 الجزائر

 9 9 - - - 1 1 - 1 3 السعودية

 0 9 - 1 0 0 0 - - - سورية
 0 3 - - - - - 0 - - العراق

 - - - - - - - - - - قطر
 - 0 - - - 0 - 0 - 1 الكويت

 - 1 - 9 1 9 3 1 - 1 ليبيا
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 19 91 19 31 1 9 11 19 00 39 مصر
 - - - - - - - 9 - 0 السودان

 - 9 0 3 - - - - - 1 عمان
 3 - 0 - - - - - - - المغرب

 0 9 - 0 - - 0 9 - 3 اليمن
 3 0 - - - - - - - - فلسطين

 بيانات أولية( 0)

 العربية المصدرة للبترول )أوبك( ، منظمة األقطار1119المصدر:تقرير األمين العام السنوي 
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 0229-0229احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا،  -2
 )مليار متر مكعب عند نهاية السنة(

  
1119 

 
1111 

 
1111 

 
1119 

 
1119 (0) 

 (%نسبة التغري )
1119/1119 

 اإلمارات
 البحرين
 تونس
 اجلزائر

 السعودية
 سورية
 العراق
 قطر

 الكويت
 ليبيا
 مصر

 السودان
 عمان
 اليمن

6.161 
94 
78 

3.181 
6.899 
451 

4.571 
31.784 
5.186 
5.395 
5.891 

81 
841 
379 

6.131 
93 
63 

3.113 
7.514 
391 

4.571 
31.646 
5.781 
5.331 
5.951 

86 
953 
151 

6.173 
93 
11 

3.113 
7.411 
391 

4.571 
31.573 
5.781 
5.131 
3.133 

81 
911 
111 

6.195 
93 
61 

3.113 
7.337 
381 

4.571 
31.366 
5.783 
5.117 
3.538 

81 
911 
379 

6.195 
93 
61 

3.113 
7.337 
381 

4.571 
31.366 
5.783 
5.117 
3.538 

81 
911 
379 

1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 

 1.11 13.514 13.514 14.193 14.173 14.443 إمجايل الدول العربية
 إندونسيا
 أنغوال
 إيران
 فنزويال
 جنرييا

 االكوادور

3.769 
36 

37.181 
3.451 
1.513 

51 

3.619 
  371 

36.811 
3.718 
1.351 

9 

3.619 
  371 

36.811 
3.718 
1.351 

9 

4.511 
373 

39.651 
3.984 
1.339 

8 

4.113 
373 

39.651 
3.984 
1.337 

8 

4.56 
1.11 
1.11 
1.11 
1.13 
1.11 

 1.34- 34.533 34.333 49.856 49.755 49.873 إمجايل دول أوبك غري العربية
 1.55 94.535 94.335 89.419 89.353 999990 إمجايل دول أوبك
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 الربازيل
 اململكة املتحدة

 النرويج
 الواليات املتحدة

 املكسيك
 كندا

 كومنولث الدول املستقلة منها:
 روسيا

 كزاخستان
 اذربيجان

 تركمانستان
 اوزبكستان

 الصني
 باقي دول العامل

436 
145 

4.386 
1.313 
353 

5.614 
17.337 
37.173 
5.835 
811 

3.155 
5.871 
3.411 
51.836 

414 
376 

3.893 
1.931 
318 

5.633 
16.575 
37.615 
4.111 
831 

3.861 
5.831 
3.339 

57.316 

438 
353 

3.335 
1.977 
493 

5.638 
17.113 
37.173 
3.843 
839 

3.843 
5.835 
3.373 
55.316 

461 
434 

3.454 
6.743 
474 

5.631 
16.318 
37.174 
3.317 
811 

3.663 
5.835 
3.361 

55.371 

463 
393 

3.454 
6.938 
461 

5.713 
65.415 
37.174 
3.317 
811 

7.113 
5.835 
4.141 

54.195 

-1.37 

-53.87 

1.11 
3.95 

-4.39 

6.91 
8.18 
1.11 
1.11 
1.11 

585.89 
1.11 

44.77 
58.33 

 3.49 587.518 579.389 571.518 581.987 581.349 امجايل العامل

  38.9 41.3 41.6 39.6 39.6 (%نسبة الدول العربية للعامل )

 
 بيانات تقديرية (8)

   (9/0املصدر: مصدر امللحق )
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 الصادرات والواردات العربية اإلجمالية -0

(1119/1119) 
 الدول

 
 %معدل التغري  %التغري السنوي  معدل الواردات اإلمجالية )سيف( %معدل التغيري  %معدل التغري السنوي الصادرات اإلمجالية )فوب(

2005 2006 2007 2008 2009 2008-2005 2009 2005 2006 2007 1119 1119 1119-1119 1119 

 جمموع الدول العربية
 األردن

 اإلمارات
 البحرين
 تونس
 اجلزائر
 جيبويت

 السعودية
 السودان

 سورية
 الصومال

 العراق
 عمان
 قطر

 الكويت
 لبنان
 ليبيا

 مصر
 املغرب 

 موريتانيا
 اليمن

919991990 
3911990 

001919991 
01939991 
01919999 
91931099 

9191 
091991091 

9991993 
9911199 

19393 
1391999 

09919099 
19911099 
99931099 
0991999 

19999999 
01911391 
11999991 

11391 
910391 

191991991 
9903091 

099999199 
01933999 
0099191 
99911991 

9991 
100911391 

9919191 
9991391 

19390 
31910991 
10999199 
39919199 
91999199 

1919199 
39939391 
11999991 

0939999 
1911999 

911931199 
9999199 

019913199 
03919191 
09901991 
11901999 

9991 
133901990 

9999191 
00999991 

39193 
39999993 
19919099 
91910999 
11999990 
1990193 

91991191 
19999991 
19999991 
0991999 
1930990 

09111991099 
1919191 

139910191 
01999091 
09911391 
19901991 

1191 
303991099 

00911199 
09911991 

91199 
13991199 
31910990 
91999990 
91913990 
3991993 

11919191 
19999991 
13919993 
0911190 
1911999 

111903091 
9919191 

091909199 
01919099 
09991991 
99919990 

00391 
099911091 

1993391 
01910391 

99391 
39999391 
11919991 
99939991 
91931991 
1999991 

31991991 
13919993 
03991999 
0939999 
9999199 

1393 
0999 
1199 
0990 
1091 
0991 
1399 
1191 
3991 
1399 
1191 
3999 
1199 
1191 
1993 
1199 
1199 
1199 
991 

3999 
0191 

3191 
-0999 
-0991 
-3090 
-1999 
-9193 

9991 
-3999 
-3199 
-0191 

399 
-3991 
-1191 
-0399 
-9191 
-0991 
-3199 
-1191 
-3991 
-1193 

-1199 

391901990 
01999191 
99919199 
01911991 
03939999 
09999199 

31199 
99391191 

1919199 
9991399 

10999 
13993191 

9991191 
01911199 
09991091 

9933999 
01911191 
11939999 
11919999 

0991991 
9939190 

911993999 
00999993 

011919991 
00919191 
09991991 
11919190 

90990 
19911191 
9911399 

01939191 
90991 

11999399 
01999199 
01999091 
01913090 
9939191 

03991199 
33911199 
13993991 
0901091 
1911391 

939939191 
03910199 

091901399 
01939999 
09919191 
19999193 

93093 
91909199 
9911999 

03911191 
90990 

11933099 
09991991 
13991991 
10933193 
00990993 
11911199 
99919991 
30999993 
0999099 
9990991 

119911999 
01910091 

111931191 
01919993 
19991999 
31999091 

11193 
009903990 

99390 
09919999 
0909999 

39939990 
11991991 
19911991 
19991391 
01903191 
11911193 
91911391 
91909999 
0999191 

01999099 

113931991 
09919991 

011990993 
01991191 
09913999 
31911193 

99999 
99991191 

9919199 
01911199 

0910991 
39910991 
11993199 
19991191 
01991991 
09911991 
19999099 
99991993 
31939199 

0991999 
1991999 

113 
0199 
3393 
0190 
1199 
1391 
3999 
1991 
0099 
1399 
1390 
0999 
3199 
9099 
0193 
1191 
1193 
1199 
1191 

991 
1999 

-0999 
-0190 
-0999 
-3199 
-1199 
-099 

0199 
-0191 

391 
-999 
-0091 

199 
-0199 
-0391 
-1991 
-199 
-193 
-0999 
-1199 
-1199 

-1991 

 *بيانات أولية.
 ، ومصادر وطنية أخرى1101االستبيان للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام -المصادر: 
 .1101صندوق النقد الدولي، اتجاهات التجارة الخارجية، أبريل -           
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 الصادرات والواردات العربية اإلجمالية -9
(3111/3119) 

 الدول
 

 %معدل التغري  %معدل التغري السنوي  الواردات اإلمجالية )سيف( %معدل التغيري  %معدل التغري السنوي الصادرات اإلمجالية )فوب(

2005 2006 2007 2008 *2009 2008-2005 2009 2005 2006 2007 1119 1119* 1119-1119 1119 

 جمموع الدول العربية
 األردن

 اإلمارات
 البحرين
 تونس
 اجلزائر
 جيبويت

 السعودية
 السودان

 سورية
 الصومال

 العراق
 عمان
 قطر

 الكويت
 لبنان
 ليبيا

 مصر

 املغرب 

 موريتانيا

 اليمن

99919191 
0999990 
9919191 
0919191 

93190 
99393 
1991 

10991991 
39991 

0919191 
11191 
11390 

1911991 
0999199 
0931999 
0911193 

99193 
1919393 

39999 
099 

91099 

99919999 
0911199 
9910199 
0991091 
0919191 
0901199 

3193 
11990391 

99991 
3919399 

19993 
93391 

1919091 
0999993 
0999991 

99990 
99099 

1991193 
99399 
0099 

19999 

11999191 
0991999 

00919191 
1991391 
0931991 
0939199 

9099 
30993999 

91391 
9999993 

30999 
0999091 
3919999 
0919091 
0919199 
0931191 

91991 
1911191 

90999 
999 

91991 

91999191 
1911999 

09931191 
3901191 
0991191 
1931999 

9199 
39999191 

19199 
1913991 

39099 
0991199 
3999991 
1919191 
1911399 
0913190 
0919193 
1991199 

11993 
999 

0931391 

19919190 
1999991 

00919091 
1993399 
0911191 
0939991 

9190 
19910093 

91191 
9991199 

19993 
91091 

1999091 
0919191 
0919190 
0999199 
0911991 
9919199 

11391 
991 

10991 

1999 
0990 
0999 
1391 
1191 
3199 
0399 
1099 
1993 
9099 
1999 
1199 
1390 
0391 
0991 
0191 
0999 
9999 
1399 
9199 
3193 

-0991 
-199 
-0991 
-0999 
-991 
-9093 
-991 
-1393 
-0999 
-9199 
-1399 
-3991 
-1990 
-0990 
-0090 
-999 
-0199 

0991 
-191 

-0190 

-9391 

99911199 
3999199 
3991990 
3919399 
0911093 

99193 
11191 

9993991 
0911999 
0909199 

31191 
1909999 
1991991 
0910091 
1933093 
0931091 

91190 
3911991 
1931193 

9390 
1919999 

 

93999399 
9903091 
1911190 
3991991 
0931993 

19191 
19191 

9993991 
0991999 
0991191 

39999 
1919199 
3990991 
0919991 
3911991 
0993999 

19991 
3999191 
1911399 

9991 
1931999 

19901390 
9991191 
1919091 
9911199 
0999091 

99091 
30191 

1910991 
0991999 
1911199 

91991 
9939991 
9999193 
1909991 
1991999 
0919099 

19191 
9911991 
3910191 

9190 
3991191 

93990199 
9919099 
1993991 
1909199 
1910991 
0919091 

31990 
9999991 
1903199 
1919991 

91190 
01993199 
1903191 
1931390 
3993193 
1901990 
0911999 
1931991 
9990391 

1991 
9999999 

11999993 
9993191 
1930991 
9999199 
0911191 
0991999 

01991 
1939999 
0991991 
1901399 

39991 
03991999 
9933191 
0991190 
1993191 
0999199 

19091 
9911999 
3911999 

9991 
1990191 

1399 
0191 
1191 
1999 
3999 
1199 
1190 
1190 

191 
3390 
1191 
1091 
1999 
0391 
0999 
0199 
1990 
3391 
3199 
0991 
3399 

-0999 
-1099 

1199 
-1191 
-9090 

9199 
-1091 
-1993 
-0191 
-1199 
-1999 

199 
-0391 
-0993 
-0191 
-0199 
-1993 
-3199 

-3099 

-0991 

-9991 

 بيانات أولبة 

  :ومصادر وطنية أخرى.5484االستبيان االحصائي للنقربر االقتصادي العربي الموحد لعام  -المصادر ، 

 .1119صندوق النقد الدولي، اتجاهات التجارة الخارجية، أبريل  -               
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 الدول العربية المقترضةاجمالي الدين العام الخارجي القائم في ذمة 
(3111-3119) 

 
 1119 1111 1111 1119 1119* 

 الدول العربية المفترضة
 األردن
 تونس

 الجزائر
 جيبوتي
 السودان

 سوريا
 الصومال

 عمان
 لبنان
 مصر

 المغرب
 موريتانيا

 اليمن

099999399 
1901190 

09999991 
01909091 

91991 
11911191 

9991099 
... 

9911991 
09991191 
19919191 
01991191 

3930991 
9901999 

091999999 
1931999 

09901091 
9910191 

91191 
19999191 
9999191 

... 

9990991 
11919991 
19999991 
03911991 
1999091 
9991090 

099939091 
1939991 

09919091 
9911191 

99091 
30991391 

9913199 
... 

9991191 
11999191 
31999191 
09991391 

1911991 
9991191 

091911993 
9901191 

10991991 
9999191 

91991 
33999191 

9931099 
... 

1991991 
11991391 
31901391 
01999191 

1911391 
9999999 

011911191 
9999991 

11999991 
9990391 

19991 
39919991 

9911191 
... 

1911193 
11999191 
33919191 
09931991 

1999991 
1913991 

 

 بيانات أولية 

ومصادر وطنية ودولية أخرى. 1101المصدر: استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 



 

- 221 - 

 

 

 

 

 

قـائمة المراجـع و 
 المصادر

 ) البيبليوغرافيا(
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 أواًل: باللغة العربية:

 الكتب:-أ

، االسكندرية: مؤسسة شباب معالم الدولة القومية الحديثة: رؤية معاصرةاألقداحي هشام حممود، -0

 .1119اجلامعة للنشر، 

، بريوت: مركز التحديات الشرق أوسطية الجديدة و الوطن العربيالدجاين أمحد صدقي و آخرون، -1

 .1111دراسات الوحدة العربية، 

، بريوت: مركز د األوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردةسياسات دول االتحااحلاج علي، -3

 .1119دراسات الوحدة العربية، 

، اجلزائر: قرطبة للنشر و التوزيع ، قراءة في العقل السياسي اإلسرائيلياللداوي مصطفى ،  -9

1119. 

اعة و ـالطليعة للطبروت: دار ـ، بياألسس العلمية لمناهج البحث االجتماعي، نياحسان حممد احلس-9

 .0991النشر، 

، تحليل النظم اإلقليمية: دراسة في أصول العالقات الدولية اإلقليميةالسعيد إدريس حممد، -1

 .1110القاهرة: مركز الدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية، 

اير ، سلسلة كتب عامل املعرفة، فرب مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليجالسيد سعيد حممد، -1

0991. 

العرب و الغرب على مشارف القرن الحادي و العشرين: مؤشرات العزاوي قيس جواد، -9

 .0991، فرنسا: مركز الدراسات العريب األورويب، إستراتيجية
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، القاهرة: منتدى العامل الثالث، 3131الدراسات المستقبلية و مشروع مصر ،  مالعيسوي إبراهي-9

 .1111سبتمرب 

، األردن: دار جمدالري للنشر العولمة و فجوة األمن في الوطن العربير كامل حممد، اخلزرجي ثام-01

 .1119و التوزيع، 

، القاهرة: املكتب العريب المدخل إلى العلوم السياسية و االقتصادية و اإلستراتيجيةبدران ودودة، -00

 .1113للمعارف، 

 .0991اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، ، اإلقليمية و نظام األمن الجماعيبوزنادة معمر، -01

، االمارات العربية املتحدة: مركز اخلليج عولمة السياسة العالميةبيليس جون، مسيث ستيف، -03

 .1119لألحباث، 

دي و ـاارف القرن الحـى مشـالمي علـراب العـاالضط: ىـوضـالفبرجنسكي زبغنيو،  -09

 .0999زيع،،األردن: األهلية للنشر و التو العشرين

، 3115سبتمبر  55األمن القومي العربي في عالم متغير: بعد أحداث برقاوي أمحد و آخرون، -09

 .1113القاهرة: مكتبة مدبويل، 

، القاهرة:دار الفجر حوض البحر المتوسط: دراسة في الرهانات و األهدافخبوش مصطفى ،  -01

 .1111للنشر و التوزيع،

، ترمجة: صاحل باحلاج، اجلزائر: العربي بين ثقل الخطاب و صدمة الواقع العالمجراد عبد العزيز،  -01

 .0999ديوان املطبوعات اجلامعية،

ة في البعد الداخلي و اإلقليمي و ـيات و األمن القومي العربي: دراسـاألقلدهام دهام حممد ،  -09

 .1113، األردن :دار وائل للنشر و التوزيع ،الدولي
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، جامعة الدول العربية و القضايا المعاصرة: قراءة في المواقف و القراراتدغبار عبد احلميد، -09

 .1119اجلزائر: دار اخللدونية للنشر و التوزيع، 

، بريوت: دار الشروق، أزمة الخليج: أزمة األمن القومي العربي لمن تدق األجراس؟هويدي أمني، -11

0990. 

، القاهرة: دار ستراتيجية الخطيرة: زلزال عاصفة الصحراء و توابعهالتحوالت اإلهويدي أمني، -10

 .0999الشروق، 

، الطبعة النظم السياسية العربية: قضايا االستمرار و التغييرهالل علي الدين، مسعد نيفني، -11

 .1111الثانية، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

، القاهرة :مكتبة الشروق الدولية، إلصالح و الهيمنةحروب الديمقراطية: معارك احبيب رفيق،  -13

1111. 

، بريوت: مركز الدراسات العالم اإلسالمي في االستراتيجيات العالمية المعاصرةطاهر عالء، -19

 .0999العريب األورويب، 

 .0991، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، التعاون العسكري العربيطلعت أمحد مسلم، -19

، اجلزء األول، ترمجة: نظري اإلعداد للقرن الواحد و العشرين: التحوالت االقليميةبول،  كندي-11

 .0999جاهل، سرت: الدار اجلماهريية للنشر و التوزيع، 

ا و ـام كل من أوروبـاثل أمـتركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد: التحدي المكرامر هاينتس، -11

 .1110فاضل جتكر، الرياض: العبيكان، ، ترمجة: الواليات المتحدة األمريكية

، ترمجة: يونس شاهني، القاهرة: دار القومي للنشر و التوزيع، جوهر األمنماكنامارا روبرت، -19

0911. 
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، االسكندرية: مصادر التهديد الداخلية و الخارجية لألمن القومي العربيمهنا حممد نصر، -19

 .1119املكتب اجلامعي احلديث، 

، الجريمة المنظمة عبر الوطنية: ماهيتها و وسائل مكافحتها دوليا و عربياحممد الشريف بسيوين، -31

 .1119القاهرة: دار الشروق، 

، النظام اإلقليمي العربي:دراسة في العالقات السياسية العربيةمطر مجيل، هالل علي الدين، -30

 . 0999الطبعة اخلامسة، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية،

 .0999، ترمجة:حسن نافعة، القاهرة: دار العامل الثالث،العالقات الدولية المعاصرةمريل مارسيل، -31

، اإلستراتيجيات الدولية في عالم متغير: قضايا و مشكالتمقلد إمساعيل صربي، -33

 .0993الكويت:د.د.ن،

 .0991اسات الوحدة العربية،،بريوت: مركز در العرب و دول الجوار الجغرافيسعيد عبد املنعم ، -39

افة للنشر و ـ، األردن: دار الثقاصرةـر اإلستراتيجي : قراءة معـالفكاس اخلفاجي نعمة، ـعب-39

 .1119التوزيع،

 .0990، اجلزائر: شركة الشهاب ،الدراسات المستقبلية في العالقات الدوليةعبد احلي وليد، -31

، اجلزائر: مؤسسة الشروق ت العالقات الدوليةتحول المسلمات في نظرياعبد احلي وليد ، -31

 .0999لإلعالم و النشر ،

:سلسلة الكتب  مقدمة في منهجيات و طرق بحث الظواهر السياسيةعبد املاجد حامد، -39

 .1111الدراسية، القاهرة: دار اجلامعة للطباعة و النشر،

، اإلمارات العربية و اآلفاقهذه هي العولمة: المنطلقات و المعطيات عبد أسعد حممد توهيل، -39

 .1111املتحدة: مكتبة الفالح، 
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السياسة الخارجية للدول اإلسالمية و اإلستراتيجية في إدارة الصراع عبد عثمان عثمان،  -91

 .0999، بريوت: دار مكتبة اهلالل، الدولي

،  أساليبهعلم اإلجتماع و المنهج العلمي : دراسة في طرائق البحث و علي حممد حممد، -90

 .0993اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، 

، القاهرة : مركز الدراسات  نحو انشاء مركز الدراسات المستقبليةعلي صالح حممد و آخرون ،  -91

 .1119املستقبلية ، أكتوبر 

، الرياض: جامعة نايف للعلوم االمنية، التخطيط األمني لمواجهة العولمةعشقي أنور ماجد، -93

1111. 

 .1100اشرون ،ــوم نـة للعلــ، بريوت: الدار العربييرةـة األخـاألزمصغبيين طوين ، -99

-5916انفجار المشرق العربي: من تأميم قناة السويس إلى غزو العراق )قرم جورج، -99

 .1111ترمجة: حممد علي مقلد، بريوت: دار الفرايب،  (،3116

القيادة: ثالثون رسالة سياسية حول دور المفكر  خطابات إلى األمة وربيع حامد عبد اهلل، -91

 .1111، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، السياسي و مسؤوليته المجتمعية

، ترمجة: توسع بال غزو: دور الدولة االفتراضية في االمتداد إلى الخارجروز كرانس ريتشارد، -91

 .1110عديل برسوم، القاهرة: مركز األهرام للرتمجة و النشر، 

: اإلبتزاز بأسلحة 3111اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية عام شعبان أمحد هباء الدين ،  -99

 .0993، القاهرة : سيناء للنشر، الدمار الشامل تحت رايات النظام العالمي الجديد 

، الصراع اإليديولوجي في العالقات الدولية وتأثيره على العالم العربيشعبان عبد احلسني، -99

 .0999سوريا: دار احلوار للنشر و التوزيع، 
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، الطبعة الثانية، لبنان: مركز دراسات العولمة و تداعياتها على الوطن العربيثابت أمحد و آخرون، -91

 .1119الوحدة العربية، 

، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، أزمة المفاهيم و انحراف التفكيرغالب عبد الكرمي، -90

0999. 

، معهد ستوكهومل ألحباث السالم الدويل التسلح و نزع السالح في العصر النوويـــ ـــ،  -91

(SIPRI ،ترمجة: حممود فالحة، دمشق: دار الثقافة و االرشاد القومي ، )0993. 

 :الدوريات و المجالت-ب

، العربيالمستقبل أمحد أمحد يوسف ،" حتليل الواقع العريب من منظور املشروع احلضاري"،  -0

 .1110، 119العدد:

السياسة الربصان أمحد سليم، " اللويب الصهيوين و االسرتاتيجية األمريكية يف الشرق األوسط"، -1

 .1111، أكتوبر 091، العدد: الدولية

( "، 0999-0990الزيود حممد سليمان ، " التهديد النووي اإلسرائيلي لألمن القومي العريب)  -3

 .1110، أوت 111العدد:، المستقبل العربي

، العدد: شؤون عربيةاللباد مصطفى، "هل أصبحت األدوار اإلقليمية حكرا على أدوار غري عربية؟"، -9

039 ،1119. 

المجلة العربية اهلوسي سعيد ، " مكانة دول املغرب العريب األمنية يف االسرتاتيجية األمريكية"،  -9

 .1101، شتاء 33، عدد:للعلوم السياسية

مجلة ملصاحلة حممد، "اصالح جامعة الدول العربية بني املعطيات الداخلية و املؤثرات اخلارجية"، ا-1

 .1111، العدد األول، مارس المفكر
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، العدد: شؤون األوسطإمساعيل عصام، "األمن القومي العريب يف ظل االحتالل األمريكي للعراق"، -1

000 ،1113 

، العدد: مجلة العلوم اإلنسانيةقات الدولية: مقاربة منهجية"،بوقارة حسني، "االستشراف يف العال-9

 .1119، جوان 10

، 033، العدد: شؤون عربيةبن عنرت عبد النور، "حماولة ملقاربة حديثة ملفهوم األمن القومي العريب"، -9

1119. 

، عدد: ربيالمستقبل العزرد السيد ،" األمن القومي العريب: مصادر التهديد و سبل احلماية" ،  -01

039 ،0991. 

،كلية 19، عدد:  مجلة المفكرحروري سهام ، " سياسات اإلحتاد األورويب جتاه الدول املغاربية" ، -00

 .1101احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، اجلزائر ، نوفمرب 

، العدد المستقبل العربي" قراءة نقدية يف جتربة التجمعات اإلقليمية العربية"،  مالكي أحممد ، -01

 .1119،سبتمرب  311:

،  العالم االستراتيجينور الدين فوزي، " العنف لسياسي و أزمة الدولة احلديثة يف الوطن العريب" ،  -03

 .1119العدد األول، مركز الشعب للدراسات االسرتاتيجية ، مارس 

اإلسالمي و برناجمه املرحلي للسنوات األربع  -مان عصام، "مشروع اسرتاتيجيا املؤمتر القومينع-09

 .1119، نوفمرب 310، العدد: المستقبل العربيالقادمة"، 

شؤون سويد ياسني، " اسرتاتيجية التحالف اإلسرائيلية و خطرها على األمن القومي العريب"،  -09

 .0999، مارس 11، العدد:األوسط 
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، العدد األول ،  دورية دراسات استراتيجيةسوبلم حسام ، " العراق يف االسرتاتيجية اإلسرائيلية "،  -01
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http://www∙geocities∙com/adelzgagh/pub 
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 19-16..................................ص........................المقاربة الواقعية.........

 65-19................................ص ...........................مفهوم المعضلة األمنية
 67-63المقاربة اللبرالية..................................................................ص 
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 68-67.....ص.......رحات الحديثة في تكوين مفهوم أمن قومي جديد.المطلب الثاني: دور الط
 74-68..........................ص.........................المقاربة النقدية................

 77-74............................................ص..المقاربة البنائية......................
 85-77......ص.........الثالث: اإلفرازات المفاهيمية األمنية لحركة التجديد النظري.المطلب 

المبحث الثالث: دور المقاربة اإلقليمية في بناء مفهوم أمني عربي: بين المتطلبات التحليلية و 
 83-83............ص.....المعوقات العملية................................................

 81......ص...................المطلب األول: مفهوم األمن القومي العربي ضمن مقاربة إقليمية.
 89-81.....ص..................جيوسياسي......... تعريف األمن القومي العربي من  منظور

 93-89........صنظور اقتصادي تنموي....................تعريف األمن القومي العربي من م
 97-93...........ص.............تعريف األمن القومي العربي من منظور جامعة الدول العربية

المطلب الثاني: المحددات الفكرية لمفهوم األمن القومي العربي ضمن تصور إقليمي.........ص 
98 

 513-98.....ص.....ضغط المفاهيم األمنية )الفرعية( الدخيلة على مفهوم األمن القومي العربي
 514-513...ص..غموض مفهوم األمن القومي بالمنطقة العربية على المستوى الفكري.........

ادرها و ـي: مصـي العربـن القومـه األمـاطر التي تواجـدات و المخـالفصل الثاني: التهدي
 516-513.....................ص..............................................طبيعتها.

حث األول: المصادر الخارجية للتهديدات و المخاطر الموجهة لألمن القومي المب
 517...ص.العربي

 517...............................ص..............التهديدات االقتصادية..................
 518التهديدات السياسية.................................................................ص

 519-518التهديدات االجتماعية........................................................ص
 555-519..........................ص...التهديدات العسكرية............................

 557-553.صلقوى الكبرى و الكيان االسرائيلي..المطلب األول: اإلستراتيجيات االنفرادية ل
 535-558..........ص.........طبيعة المنظور االمني اإلسرائيلي كتهديد لألمن القومي العربي

 534-535.......ص......................الردع النووي.................................5
 533-534..........................ص.....................بلقنة المنطقة.................3
 536-533......................ص...................شد األطراق......................4
 537-536...........ص............................مخطط تحويل الالجئين العرب........   
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 538-537..........ص.........................اجتذاب بعض األنظمة العربية..............
 545-541.....ص..................تركيا(. -طلب الثاني: طموحات القوى المحيطة )إيرانالم 

  543-545.........................ص...........ايران....................................
 549-543..................................ص.....................تركيا.................

البة لألمن القومي العربي. بحث الثاني: المصادر الداخلية للتهديدات و المخاطر السَّ الم
 531...ص

 534-535..................ص..................نى االقتصادية...المطلب األول: هشاشة البُ 
 534..ص..........................................الفقر....................................

 536-533..........................ص...................البطالة..........................
 539-537........ص..................المطلب الثاني: إشكاالت الفئة الحاكمة و الديمقراطية.

 515-511.........صالعربية..............انعكاسات  غياب الديمقراطية على األمن بالمنطقة 
أمن المطلب الثالث: ظواهر الالَّ 

 515......ص.........................المجتمعية................
 513..............................ص..........................احياء النزعة القبلية..........
 514-513.....................ص............................انتشار العنف...............

اربة أمن المنطقة ـاساتها على واقع مقـالمبحث الثالث: الطبيعة المركبة للتهديدات األمنية و انعك
 516-511.........................ص.العربية.............................................
-517..........ص..........المنطقة العربية.المطلب األول: محدودية المقاربة القطرية ألمن 

563 
-563.........ص.........المطلب الثاني: استعصاء المقاربة اإلقليمية ألمن المنطقة العربية.

561 
 566-561.............................ص....................بؤر التوترات اإلقليمية.....5
 566....................................................ص.طقة المغاربية................المن  

 579-567............ص......الواقع األمني للمنطقة المغاربية بعد الحرب الباردة............
 585-579...........ص....................منطقة الخليج..................................

 583-585.............ص.........................................المنطقة الشرقية.........
 586-583..........ص ....................فريقي..........................منطقة القرن اإل

 588-586............ص....................أزمات النظم الحاكمة و الديمقراطية.........3
 588االستراتيجية ) المياه ، النفط(................................ص  معضلة الموارد الطبيعية4
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 588....ً.ص........................................المياه............................... -أ
 591-589......................ص...................النفط..........................-ب

 595-591.......................................ص ........................مخاطر داخلية.
 593-595.........ص.....................مخاطر خارجية..................................

 591-594....ص.الفصل الثالث: اآلفاق و التوجهات المستقبلية لدراسة األمن القومي العربي.
 596....ص.........األول: حدود و إشكاالت مقاربة مستقبل األمن القومي العربي.... المبحث

 598-596..ص......المطلب األول: المعوقات على المستوى اإلبستيمولوجي: جدلية المفهوم.
 313-599.......ص.....المطلب الثاني: المعوقات على المستوى اإلمبريقي: تحديات التطبيق.

 318-313نحو محاولة استشرافية لمستقبل األمن القومي العربي. ...........ص المبحث الثاني:
 356-318..ص ....................المطلب األول: استمرار الوضع القائم لألمن القومي العربي.

المطلب الثاني: تحسن و استقرار الوضع األمني العربي و ظهور بوادر مشروع األمن القومي 
 359-357.ص ....................................................................العربي..

 333-359...........ص ............المطلب الثالث: تغير الحالة الراهنة لألمن القومي العربي.
 345-331..........ص .......خـاتمة. ..................................................

 338-343...........................ص...........................................المالحق
 367-339.............ص...............................قلئمة المراجع و المصادر..........

 374-368...........ص .......فهرس المحتويات...........................................
 376-373 ..........ص..............الجداول و الخرائط و الرسوم و االشكال البيانيةقائمة 

 

 

 


