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شروط النشر بالمجلة:
معد خصيصا للمجلة ،و أن ال يكون جزءا من رسالة ماجستير أو أطروحة
 .1أن يكون البحث أصيال ّ
دكتوراه.
 .2تقبل البحوث والمقاالت باللغة العربية مع ضرورة مراعاة الوضوح وسالمة النص واجتناب األخطاء
النحوية واإلمالئية واللغوية
 .3مجلة الدراسات اإلستراتيجية والعسكرية الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي ببرلين ،مجلة متخصصة
لذلك تقبل البحوث المتعلقة فقط بموضوعات الدراسات اإلستراتيجية والعسكرية واألمنية.
كليا في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.
 .4أن ال يكون البحث قد نشر جزئيا أو ّ
 .5أن يرفق البحث بسيرة ذاتية للباحث باللغة العربية و اللغة االنجليزية أو الفرنسية.
المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد ،إلى البريد
 .6أن يقوم الباحث بإرسال البحث
ّ
االلكترونيstrategy@democraticac.de

سري من طرف هيئة علمية و استشارية دولية ،و األبحاث
 .7تخضع األبحاث و الترجمات إلى تحكيم ّ
المرفوضة يبلغ أصحابها دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.

يحول بحثه مباشرة للهيئة العلمية االستشارية.
 .8يبلّغ الباحث باستالم البحث و ّ
 .9يخطر أصحاب األبحاث المقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية و بموافقة هيئة التحرير على نشرها.
 .10األبحاث التي ترى اللجنة العلمية أنها قابلة للنشر و على الباحثين إجراء تعديالت عليها  ،تسلم للباحثين
قرار المح ّكم مع مرفق خاص بالمالحظات  ،على الباحث االلتزام بالمالحظات في مدة تحددها هيئة التحرير.
 .11يستلم كل باحث قام بالنشر ضمن أعداد المجلة :شهادة نشر و هي وثيقة رسمية صادرة عن إدارة
المركز الديمقراطي العربي و عن إدارة المجلة تشهد بنشر المقال العلمي الخاضع لتحكيم  ،و يستلم الباحث
شهادته بعد أسبوع كأقصى حد من تاريخ إصدار المجلة.
 .12للمجلة إصدار إلكتروني حصري صادر عن المركز الديمقراطي العربي كما أنها حاصلة على الترميز
الدوليISSN 2626-093X
 .13ال يراعى أي أسبقية في نشر المواد العلمية ضمن أعداد المجلّة ،بحيث أن المعيار األساسي لقبول
المادة العلمية و سالمة اللغة و العناية بكل ما يتعلق بالضوابط
النشر ضمن أعداد المجلة هو جودة و أصالة ّ
المنهجية في البحث العلمي .
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فسيحمل الباحث تبعات و إجراءات كما
 .14أي تقرير صادر من اللجنة العلمية بما يتعلّق بالسرقة العلمية
ّ

هو متعارف عليه في سياسات المجلة العلمية الدولية.

 .15تعتبر جميع األفكار المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها ،كما يخضع ترتيب األبحاث المنشورة.
 .16تعرض المقاالت إلى مدققين و مراجعين لغويين قبل صدورها في أعداد المجلة.
 .17لغات المجلّة هي :العربية ،االنجليزية و الفرنسية.
 .18في حالة الترجمة يرجى توضيح سيرة ذاتية لصاحب المقال األصلي و جهة اإلصدار باللغة األصلية.

كيفية اعداد البحث للنشر:
يكتب عنوان البحث باللغتين العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي اليها.عنوان جهة الباحث:

–الملخص التنفيدي باللغة العربية -اإلنكليزية ،ثم الكلمات المفتاحية في نحو خمس كلمات ،كما يقدم الملخص

بجمل قصيرة  ،دقيقة وواضحة ،إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية ،والطرق المستخدمة في بحثها والنتائج التي
توصل اليها البحث.
–تحديد مشكلة البحث ،أهداف الدراسة وأهميتها ،وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع الدراسة ،بما في
ذلك أحدث ما صدر في مجال البحث ،وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،وضع التصور
المفاهيميي ،تحديد مؤشراته الرئيسية ،وصف منهجية البحث ،وتحليل النتائج واالستنتاجات.
 كما يجب أن يكون البحث مرفوقا بقائمة بيبليوغرافية ،تتضمن أهم المراجع التي استند إليها الباحث ،إضافةإلى المراجع األساسية التي استفاد منها ولم يشر إليها في الهوامش ،وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها

األصلية (األجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.
– أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقا لنظام اإلحاالت المرجعية الذي يعتمده” المركز الديمقراطي العربي”
في أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع.
–تستخدم األرقام المرتفعة عن النص للتوثيق في متن البحث ،ويذكر الرقم والمرجع المتعلق به في قائمة
المراجع.
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– ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل ،وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائيا في القائمة حسب
اسم المؤلف وفقا لالتي:
أ -إذا ا كان المرجع بحثا في دورية:إسم الباحث (الباحثين) عنوان البحث واسم الدورية ،رقم المجلد ،رقم
العدد،أرقام الصفحات ،سنة النشر.
ب -إذا كان المرجع كتابا ،اسم المؤلف (المؤلفين) ،عنوان الكتاب ،اسم الناشر وبلد النشر ،سنة النشر.
ج -إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه :يكتب اسم صاحب البحث ،العنوان ،يذكر رسالة
ماجستير أو أطروحة دكتوراه بخط مائل ،إسم الجامعة ،السنة.
د -إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية :يكتب إسم الجهة ،عنوان التقرير ،أرقام
الصفحات ،سنة النشر.
يراوح عدد كلمات البحث بين  2000و  7000كلمة ،وللمجلة أن نتشر بحسب تقديراتها ،وبصورة استثنائية،
بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هدا العدد من الكلمات.
يتم تنسيق الورقة على قياس ) ، (A4بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي:
–نوع الخط في األبحاث باللغة العربية هوSimplified Arabic
–حجم  16غامق بالنسبة للعنوان الرئيس  14 ،غامق بالنسبة للعناوين الفرعية ،و 14عادي بالنسبة لحجم
المتن.
–حجم  11عادي للجداول واألشكال  ،وحجم  9عادي بالنسبة للملخص والهوامش.
–نوع الخط في األبحاث باللغة االنجليزية  ، Times New Romanحجم  14غامق بالنسبة للعنوان الرئيس،

حجم  12غامق للعناوين الفرعية  12 ،عادي لمتن البحث وترقيم الصفحات 11 ،عادي للجداول واألشكال 9 ،
عادي للملخص والهوامش.
–يراعي عند تقديم المادة البحثية ،التباعد المفرد مع ترك هوامش مناسبة ( )2.5من جيمع الجهات.
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وتعتمد “مجلة الدراسات االستراتيجية و العسكرية ” في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية
للمجالت الدولية المح ّكمة .والمجلة تصدر بشكل ربع دوري “كل ثالث أشهر” ولها هيئة تحرير اختصاصية
وهيئة استشارية دولية فاعلة تشرف على عملها .وتستند إلى ميثاق أخالقي لقواعد النشر فيها والعالقة بينها وبين

الباحثين .كما تستند إلى الئحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ،والى الئحة معتمدة بالمحكمين في االختصاصات

كافة.

وتشمل الهيئة االستشارية الخاصة بالمجلة مجموعة كبيرة ألفضل االكاديميين من الدول العربية ,واألفريقية حيث

يتوجب على االستشاريين المشاركة في تحكيم األبحاث الواردة إلى المجلة .حيث أن “المركز الديمقراطي العربي
للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية” جهة إصدار “مجلة الدراسات االستراتيجية و العسكرية”
Berlin 10315 Gensinger Str: 112
Tel: 0049-Code Germany
030- 54884375
030- 91499898
030- 86450098

mobiltelefon : 00491742783717
المجالت العلمية الدورية
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اإلفتتاحية
املعرفة االستيراتيجية من االختيار إلى الحتمية
اليشك أحد ،أن وحدات املجتمع الدولي اليوم ،تتجه نحو التشابك والتعقيد أكثر من العقود التي مضت .وأن هذه
َّ
ُّ
املستجدات ،التي تسير بسرعة داخل عالم يزداد
للتكي ِف مع طفرات هذه
الوحدات ،تواجه اكراهات عمودية وأفقية
عوملة وشمولية .وفق استيراتيجيات سياسية ،اقتصادية وأمنية وعسكرية ،تؤطرها معتقدات تهدف تبرير وشرعنة
لقيم متخفية .هذا الواقع َّ
َّ
املعقد واملتشابك ،طرح العديد
ِ
توازنات عاملية ،وفق نظريات تغطيها ايديولوجيات تخضع ٍ
ُّ
تخصصات متباينة.
من االشكاالت والتساؤالت من لدن الباحثين واألكادميين من
املتغيرات والتفاعالت التي تصنع
تروم هذه التساؤالت من قبل الباحثين ،محاولة تفكيك الترابط غير املعلن بين
ِ
َ
مخرجاتها من مشاهد حزينة ،في ْ
أحـ ِـي ٍزة مكانية متباعدةُ ،ي ْنظ ُر إليها من قبل صانعي القرار كأبعاد أمنية تفرض
صناعة استيراتيجيات تتجاوز حدود الجغرافيا والتاريخ.
َّ
في هذا االطار ،تأتي مجلة الدراسات االستيراتيجية والعسكرية َّ
لتحتل موقعا طاملا ظل شاغرا في الساحة الفكرية
العربية ،وتقدم رأسمال معرفي إضافي في حقل الدراسات االستيراتيجية واألمنية من خالل مشاركة أساتذة
ومتخصصين ،من جامعات ،ومراكز فكر ،وصناع للسياسات .بدراسات تهتم بالتحليل للسياسات واالستيراتيجيات
ِ
األمنية الدولية ،الصراعات والنزاعات ،ومقاربات عن الجغرافيا السياسية للموارد ،وانعكاساتها على األسواق املالية
العاملية ،وإبراز الجوانب األمنية الخفية لصناعة السلطة والقوة في النظام الدولي.
لتضم مواضيع َّ
َّ
ممي ــزة على غرار التي تدرس جدلية العالقة بين املدني والعسكري والتدخل
ترقى صفحات هذا العدد
في ليبيا ،أو التي اهتمت بالتحول االستيراتيجي لحلف الناتو ،إلى جانب دراسة الواقعية وتفسيراتها للسياسة
الخارجية ،ومواضيع أخرى التقل أهمية.
إن حقل الدراسات االستيراتيجية واألمنية ،حقل مفعم بحيوية علمية وفكرية ،تؤطرها مدارس ونظريات تقدم
ُ
مفاتيح ت َس ِهل عملية فهم العديد من الظواهر الدولية ،وإضاءة الجوانب الغامضة للعديد من القضايا املتنامية
الجيد للمفاهيم األساسية املستخدمة في هذا النوع من الدراسات ،والتعامل معها بالشكل
األهمية .والتوظيف ِ
ً
الصحيح في ظل الثورة الصناعية الثالثة ،ومسار التطور التكنولوجي الذي صنع مجاال تجاوز فيه الخيال الحقيقة.
إنها حتمية املعرفة االستيراتيجية ،وسلطان التخصص املعرفي.
الدكتور العربي العربي  /جامعة عبد الحميد بن باديس  ،مستغانم
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جدلية تحليل العالقات املدنية-العسكرية.
Controversy In The Analysis Of Civil-MilitaryRelations
زينب شنوف.
باحثة دكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية تخصص دراسات إستراتيجية،
املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية جامعة الجزائر— ،.-3الجزائــر.
ملخص :
املسعى البحثي لهذه املقالة هو فهم وتحليل طبيعة التفاعل اإلستراتيجي في العالقات املدنية-العسكرية ،ومعرفة مختلف أنماط هذه العالقة،
وتأثيراتها على صياغة اإلستراتيجية الوطنية ،انطالقا من ُمناقشة جدلية املدلول املفاهيمي للعالقات املدنية-العسكرية حتى تسهل علينا فهم املتغير التابع
(طبيعة العالقات املدنية) من خالل تفكيكه لتحديد مستويات تحليله وفواعله ،والعناصر املكونة للبنية النظرية لهذا املفهوم باعتبارها متغيرات مستقلة ،وفي
املحور الثاني ُ ت َق َدم رؤية مقارنة نقدية للمناقشات النظرية التي حللت نمطية العالقات املدنية-العسكرية .ثم في املحور األخير تعرض املقالة مختلف العوامل
التي تؤثر في تغير نمطية العالقات املدنية العسكرية.
الكلمات املفتاحية :العالقات املدنية-العسكرية ،السيطرة املدنية ،ااإلصالح الدفاعي ،الفعالية العسكرية.
Summary
This article aims to identify the reasons that ledto the lack of agreement on the best model for civilian
interaction with the military. Includes the following points : Definition of Civil Military Relations, Actors in civilmilitary relations, Elements of the theoretical structure of civil-military relations, Theories of civil-military relations,
Influences on Civil–Military Relations.
key words : Civil-military relations, Civil control, Defense reform, Military effectiveness.

مقدمة:
يشير مصطلح "العالقات املدنية والعسكرية"Civil–Military Relationsعلى نطاق واسع إلى التفاعل بين
القوة

املسلحة

للدولة

كمؤسسة،

والقطاعات

األخرى

في

املجتمع.

إنها

مجال

بحثي

متعددة

التخصصاتInterdisciplinary Area Of Researchبشكل مكثف ،تعكس عمل علماء السياسة ،وعلماء
االجتماع العسكريين واملؤرخين .والعوامل مثل :التاريخ والثقافة ،ودستور الدولة والقوانين واملمارسات الناشئة عنها،
والتغيرات في البيئة األمنية الدولية ،والتكنولوجيا ،وطابع النزاع ،واملفهوم املتغير لـ "الجنود"soldier-hoodجميعها تؤثر
على العالقات املدنية–العسكرية للدولة ،والتي تخلق أنماط متعددة للعالقات املدنية – العسكرية ُمشكلة
معضلة،Dilemmaبحيث ال توجد نظرية "عامة" أو "حقل موحد" يشرح بنجاح النمط الذي يحقق السياسة الدافعية
لألمن القومي .وهذا راجع إلى غياب تعريف جامع ملصطلح العالقات املدنية ومختلف العناصر املكونة له ،وكذا مؤشرات
قياس تأثير مختلف العوامل املستقلة املؤثرة على هذه العالقات (العالقات املدنية العسكرية) لتنتج نمط معين -غير ثابت-
يختلف حسب الفترات التاريخية على مستوى النظام السياسيالواحد ومن دولة إلى أخرى.

يتمحور جوهر املسعى البحثي لهذا املقال في اإلشكالية التالية :ماهي األسباب التي تجعل من العالقات املدنية-
العسكرية مفهوم ديناميكي مثير للنقاشات النظرية؟
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مسار البحث وحدود اإلشكالية تحددها فرضية التالية :الجدل النظري في تفسير العالقات املدنية-العسكرية راجع
إلى دينامكية هذه العالقات نتيجة تأثره بمتغيرات مستقلة سببية .تجعل من الصعب وضع نموذج نظري إرشادي يوضح
التفاعل االستراتيجياألفضل بين املدنيين والعسكريين.
أهمية الدراسة :أهمية الفهم الصحيح للعالقات املدنية-العسكرية كنظرية جديدة في حقل الدراسات اإلستراتيجية
تحلل التفاعل بين أهم مكونات الدولة :النخبة املدية ،والجيش .وتحاول تحديد النموذج النظري الذي يخدم سياسات
الدفاع الوطني ويحقق األهداف إستراتيجية لألمن القومي.
أهداف الدراسة :البحث عن أن أسباب غياب تفسير نظري جامع لفهم طبيعة العالقات املدنية-العسكري،
ومعرفة مختلف العوامل املؤثر في دينامكيتها ،قصد تحديد النمط التفاعلي اإلستراتيجي بين املدنيين والعسكريين األكثر
فعالية والذي يحقق أهداف األمن القومي.
أدبيات الدراسة:

جالل أحمد ،صراع القوى املدنية-العسكرية وأثره على السياسة الخارجية التركية في منطقة الشرق األوسط
( ،)2010-2002القاهرة ،مصر ،دار املكتب العربي للمعارف للنشر وتوزيع2015 ،
عامر مصباح ،نظرية العالقات املدنية-العسكرية الحاالت التطبيقية في التحليل االستراتيجي ،القاهرة ،مصر،
دار الكتاب الحديث.2018 ،
Suzanne C. Nielsen, Civil-Military Relations Theory And Militaryeffectiveness, Public
Administration and ManagementVolume Ten, Number 2, Pp. 61-84, 2005.

 سيتم اإلجابة عنه اإلشكالية في املحاور التالية:
املحور األول :جدلية املدلول املفاهيمي للعالقات املدنية العسكرية.
• موجات البحث في مجال العالقات املدنية العسكرية
• تعريف العالقات املدنية العسكرية
• فواعل العالقات املدنية العسكرية
• عناصر البنية النظرية للعالقات املدنية-العسكرية
املحور الثاني :النقاشات النظريات املفسرة لطبيعة العالقات املدنية-العسكرية
• نظرية صامويل هنتغتونAn Institutional Theory of Civil–:Samuel Huntington
Military Relations
• نظرية التوافق للعالقات املدنية والعسكرية لـ"ريبيكا شيف"Rebecca L. Schiff
• نظرية "بيتر فيفر" Peter Feaver
املحور الثالث :العوامل التي تؤثر على العالقات املدنية – العسكرية
• العوامل العسكرية الداخليةMilitary‐InternalFactors
• املتغيرات العسكرية ‐الخارجيةMilitary‐External Variables
• املتغيرات

الناتجة

عن

ظاهرة

العوملة

املؤثرة

على

العالقات

املدنية

العسكرية

ThomasBurneauوHarold Trinknas
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املحور األول :جدلية املدلول املفاهيمي للعالقات املدنية العسكرية
العالقات املدنية-العسكرية مفهوم مركب يغيب اإلجماع على تعريفه .حيث أثار عدد من النقاشات النظرية في
مختلف التخصصات حول التصور األكثر فعالية وقابلية للتطبيق ،في هذا املحور سنحاول تعريف العالقات املدنية
العسكرية ومختلف العناصر املكونة لها ،حتى يسهل تحديد املتغير التابع في الدراسة وهو طبيعة العالقات املدنية العسكرية،
ومن ثم معرفة كيف تؤثر مختلف املتغيرات املستقلة على تغير نمطية هذه العالقات .قبل ذلك سيتم عرض مختصر ملوجات
البحوث حول العالقات املدنية العسكرية.
• موجات البحث في مجال العالقات املدنية العسكرية:
كانت هناك عدة "موجات" من البحوث حول العالقات املدنية-العسكرية ،والتي انطلقت في أواخر الخمسينات
وأوائل الستينيات ،أين قام كل من صموئيل هنتنغتونSamuel Huntingtonفي كتابه الجنديوالدولة
(،)1957وموريسجانوفيتسMorris Janowitzالجندياملحترف (،)1960وصمويلفينر ،)1962(SamuelFinerبإعادة
ً
توجيه األبحاث بعيدا عن األفراد ،نحو العالقات بين املؤسسات العسكرية واملجتمعات والحكومات .ولكن بالنظر إلى االعتقاد
ً
مستبعدا إلى حد كبير 1،فقد كان املهم في التنظير للعالقات املدنية
بأن التدخل العسكري في الواليات املتحدة كان
العسكرية ،هو اتخاذ املنظرون من الديمقراطيات العريقة املستقرة سياسية وأمنيا كمرجعية معيارية ،أساسية للتحكيم
والقياس على الدول الناشئة 2في إفريقيا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط ،أو حتى الجديدة والفتية .وذلك في أعقاب
االنقالبات العسكرية التي وقعت في الستينات من القرن املاض ي ،حيث دارت األسئلة األولية في هذا املجال حول كيفية إدارة
العالقات بين العسكريين واملدنيين ،ومن هنا ظهرت العديد من الدراسات التي تحلل أسباب التدخل العسكري في الحياة
ً
السياسية ،ودور املؤسسة العسكرية في إحداث التنمية السياسية أو إعاقتها 3.ظهرت موجة ثانية في السبعينيات ردا على
االعتقاد بأن الوفاق بين الواليات املتحدة واالتحاد السوفياتي قد يخلق الظروف للسالم الدولي ،واندلعت موجة ثالثة مع
نهاية الحرب الباردة وتستمر حتى يومنا هذا .الكثير من أبحاث هذه املوجة ركزت على السيطرة املدنية على الجيش في
الديمقراطيات الليبرالية.4
-1

تعريف العالقات املدنية العسكرية:
تعددت وجهات النظر املحددة للمدلول املفاهيمي للعالقات املدنية-العسكرية .ما خلق ما أسماه "بيتر فيفر" Peter

"Feaverاملشكلة املدنية العسكرية" ،The Civil–Military Problematiqueبحيث ال توجد نظرية "عامة" أو
"حقل موحد" يشرح بنجاح األنماط املختلفة لهذه العالقات ،والتي تقع في قلب نظريات سلوك الدول والجماعات على
املستويين الدولي واملحلي5.
1

Mackubin Thomas Owens, Civil–Military Relations, Oxford Research Encyclopedia of International Studies, Oxford
University Press USA, 2018, in site:http://internationalstudies. oxfordre.com/ view/10.1093/acrefore/
9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-123?print=pdf

 2عامر مصباح ،نظرية العالقات املدنية-العسكرية الحاالت التطبيقية في التحليل االستراتيجي ،القاهرة ،مصر ،دار الكتاب الحديث ،2018 ،ص .16
 3جالل أحمد ،صراع القوى املدنية-العسكرية وأثره على السياسة الخارجية التركية في منطقة الشرق األوسط ( ،)2002-2010القاهرة ،مصر ،دار
املكتب العربي للمعارف للنشر وتوزيع ،2015 ،ص.139
4Mackubin Thomas Owens, Civil–Military Relations,Op.Cit.
5 Ibid.
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كمجال للدراسة ،العالقات املدنية-العسكرية هي معنية بدراسة العالقة بين الجيش والسلطات املدنية ،أو بمعنى
أوسع بين الجيش واملجتمع ككل .1كما أن العالقات املدنية-العسكرية هي أحد جوانب سياسة األمن القومي ،والهدف من
سياسة األمن القومي هو تعزيز سالمة املؤسسات االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية في البالد ضد التهديدات الناشئة
عن الدول املستقلة األخرى...والعالقات املدنية-العسكرية هي املكون املؤسس ي الرئيس ي للسياسة األمنية العسكرية2.
الباحثة "ليمان باساك آري" "Ari.Leman Basakأكدت في دراسة لها عن العالقات املدنية العسكرية في
تركيا" ،والتي أعدتها في قسم العلوم السياسية ،جامعة تكساس ،أن العالقات املدنية-العسكرية هي" :التحدي األقوى في
معادلة الصراع املستمر بين املدنيين والعسكريين لتحديد من له اليد العليا في التعامل مع القضايا الخالفية".3
أما "صمويل هنتغتون" :Samuel Huntingtonفيرى في العالقات املدنية العسكرية "تعارضا بين املدنيين
والعسكريين كجماعتين منظمتين لهما مصالح متنافسة".4
وتعرفها الباحثة "سوزان نايلسون":Suzanne C. Nielsenكل اإلجراءات والق اررات والسياسات التي
تجعل القيادة العسكرية/األمنية تعمل تحت إمرة القيادة السياسية المدنية ،وتقوم بأداء دور الدعم والتعزيز لوظائف
القيادة المدنية في إدارة البالد محليا وخارجيا ،والحفاظ على االستقرار السياسي5.
إذاً المفهوم السائد للعالقات المدنية-العسكرية َم ْعنِي بالدرجة األولى بالقوات المسلحة ،والقضاياالمتعلقة
بالنفوذ العسكري ،Praetorianismوالتدخل العسكري في السياسة الداخلية من خالل االنقالبات ،وكذلك التأكيد على
السيطرة املدنية على الجيش" ،فلورينا كريستيانا ماتي"FlorinaCristianaMateiفي مقال نشرته تحت عنوان
(تصور جديد في مفهوم العالقات املدنية العسكرية) A New Conceptualization Of Civil–Military
،Relationsتوسعت في هذه األفكار ،في إطار يصور بشكل جيد أولويات ومتطلبات كل من الدمج الديمقراطي والتحديات
األمنية املعاصرة .فحسبها يتكون املضمون النظري للعالقات املدنية-العسكرية من ثالثة عناصر وهي :السيطرة
املدنيةالديمقراطية على القوات املسلحة ،فعالية القوات املسلحة في أداء أدوارها املحددة (الفعالية العسكرية) ،والكفاية
الدفاعية ،6ويزيد البعض اآلخر شرط ليبرالية االقتصاد الوطني7.
عند توفر هذه العناصر األربعة يمكن الحديث عن وجود عالقات مدنية-عسكرية ديمقراطية وفق املعايير
الدولية ،بغض النظر عن الجدل حول نسبية توفر كل عنصر من حالة دولية ألخرىُ 8.ويقر أنصار نظرية العالقات املدنية-
1 Louis W. Goodman, Civil-Military, Relations, Harvard International Review, Vol. 8, No. 6 (May/June 1986), pp. 13)17 (p9
2 Brandon L. DeWind, Civil-Military Relations: From Vietnam to Operation Iraqi Freedom,phd thesis, School of
Advanced Military Studies United States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth,Kansas, 20082009 , P11.

3جالل أحمد ،مرجع سبق ذكره ،ص.156
 4نفس املرجع السابق ،ص.157
5 Suzanne C. Nielsen, Civil-Military Relations Theory And Militaryeffectiveness, Public Administration and
ManagementVolume Ten, Number 2, Pp. 61-84, 2005. (62).
6 Florina Cristiana Matei ,A New Conceptualization Of Civil–Military Relations, in, The Routledge Handbook Of
Civil–Military Relations,Ed.Thomas C. Bruneau and Florina Cristiana Matei, Routledge , British, London, p26.

 7عامر مصباح ،مرجع سبق ذكره ،ص.13
 8نفس املرجع السابق.
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العسكرية في التحليل االستراتيجي بوجود غموض نسبي في هذه املصطلحات ،وذلك من حيث عدم القدرة على القيام
بالقياس الكمي الدقيق وكذلك االختالف حول اختيار التحكيم في حد ذاته ،أي بمعنى قياس املتغيرات املستقلة مقارنة
بماذا؟ وما هو النموذج املتفق عليه ملعرفة مدى تقدم هذه الحالة أو تلك في عملية اإلصالح الدفاعي .بسبب أهمية هذه
املشكلة أثير الجدل وحاول املنظرون في الدراسات اإلستراتيجية تحديد املضامين االصطالحية للمتغيرات املستقلة املتحكمة
في العالقات املدنية العسكرية.1
-2

فواعل العالقات املدنية العسكرية:
البحوث والدراسات تحدد الفواعل في العالقات املدنية العسكرية في:
)1املدنيون هم أعضاء في املنظمات والوكاالت السياسية التي يحق لها بموجب والية دستورية اتخاذ قرار بشأن

"التخصيص الرسمي للقيم بالنسبة للمجتمع" ،وصياغة وتنفيذ واإلشراف على تنفيذ هذه القرارات السياسية املوثوقة .وهذا
يشمل أعضاء الهيئات التنفيذية والتشريعية للحكومة على املستوى الوطني2.
)2الجـيـش( :أو "القوات املسلحة"  ،فكال املصطلحين سيتم استخدامه بالتبادل)  ،من ناحية أخرى ،هو تلك البنية
ً
دستوريا بتقديم املشورة بشأن مجموعة فرعية من القرارات الرسمية التي تعنى
الهرمية ،التنظيم البيروقراطي للدولة مكلف
بتأسيس ودعم احتكار الدولة للقسر املنظم وحماية املجتمع والدولة من التهديدات األمنية الخارجية .ويشمل ذلك الخدمات
املسلحة (مثل الجيش والبحرية والقوة الجوية) وغيرها من منظمات اإلكراه املنظم (مثل الوحدات شبه العسكرية أو وكاالت
االستخبارات العسكرية) التي تخضع لقيادة هيئة الضباط املحترفين.3
• عناصر البنية النظرية للعالقات املدنية-العسكرية
وضع املنظرون للعالقات املدنية-العسكرية عددا من العناصر املشكلة لبنية نظرية ،التي يمكن من خاللها تقييم
مستوى تقدم الحكومات في عمليات اإلصالح الدفاعي وفق الشروط الديمقراطية .لقد صاغ املنظرون هذه العناصر في
عالقات مفترضة بين متغيرات محيطية-تدخلية -وهي التي تقع بين املتغير املستقل (عناصر البنية النظرية للعالقات
املدنية-العسكرية) واملتغير التابع وهو العالقات املدنية العسكرية الديمقراطية (أنظر الشكل ،)-1-يمكن تحديد هذه
املتغيرات املستقلة في النقاط التالية:
 )1تعريف السيطرة املدنية
هي أهم متغير في تحليل العالقات املدنية العسكرية .إن السيطرة املدنية على الجيش شرط ال غنى عنها من أجل
ُ
الدمج الديمقراطي .والتي ت ْف َه ُم على أنها مشاركة سياسية ،والسيطرة من قبل الحكومة على الجيش 4.وعلى الرغم من هذا
ً
اإلجماع ،ال تزال املؤلفات الضخمة حول التحوالت إلى الديمقراطية تفتقر إلى تعريف مقبول
عامليا وتصور أمثل لفرض
الرقابة املدنية .بناء على العمل النظري األخير لكينيث كيمبKennethKempوتشارلز هودلينCharles Hudlin
( )1992وفيليبي أغييرو  )1995(Felipe Agiieroوبيتر فيفر  ، )2003(Peter Feaverنقترح تعريف السيطرة املدنية
"توزيع السلطة واإلشراف الذي يستطيع املدنيون بموجبه اتخاذ قرار مستقل بشأن جميع املسائل السياسية ،ويمكن أن
 1نفس املرجع السابق.
2 David Easton, A Systems Analysis of Political Lif., New York: Wiley,P1

3 Ibid.
4 Aurel Croissant and David Kuehn, Patterns of Civilian Control of the Military in East Asia's New Democracies,
Journal of East Asian Studies 9 (2009), 187-217.
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يفوضوا ُوي ِحلون تفويض اتخاذ القرارات السياسية وتنفيذها إلى الجيش ،ويمكنهم اإلشراف على صنع القرار وتوجيهه وتنفيذ
تلك القرارات التي قاموا بتفويضها للجيش".1
منذ نشر أعمال "صموئيلهنتنغتون" الجوهرية "الجندي والدولة" ( ،)1957أنتجت املؤلفات العلمية مجموعة
واسعة من الحجج لتوضيح الشروط التي يمكن بموجبها إنشاء السيطرة املدنية ،فليس هناك وصف محدد وواحد لكل
التطبيقات حول السيطرة املدنية في القوات املسلحة ،2وهو من األسباب التي تثير جدل في تحليل مفهوم العالقات املدنية-
ً
تقريبا إلى تلك التي تركز على الخصائص املحددة للجيش
العسكرية.بعد بيتر فيفر ( ،)1999يمكن تقسيم هذه التفسيرات
(العوامل الداخلية العسكرية) ،وتلك التي تركز على جوانب املجتمع املدني ،أو تطويرات هيكلية أو تاريخية ،أو النظام الدولي
(العوامل العسكرية الخارجية).3
بناءا على ما سبق ذكره يمكن تحديد مستويات تحليل العالقات املدنية-العسكرية ومتطلبات الفهم لتحليلها:
"صمويل هنتغتون" ثالثة مستويات للعالقات املدنية4:
 العالقات بين القوات املسلحة ككل واملجتمع ككل.
 لعالقة بين نخبة القوات املسلحة والنخب األخرى في املجتمع.
 العالقة بين القيادة العليا في القوات املسلحة والقيادة السياسية العليا في الدولة.
)2الفعالية العسكرية :MilitaryEffectivenessالجيوش الفعالة هي تلك التي تحقق األهداف املوكل إليها أو تنتصر في
الحرب .وكما يشير آالن ميليت ،وليامسون موراي ،وكينيث واتمان ،فإن "النصر ليس سمة مميزة ملنظمة ما ،بل هو نتيجة
لنشاط تنظيمي .ومن ثم ،فإن أحكام الفعالية ينبغي أن تحتفظ بش يء من التكلفة التناسبية والعملية التنظيمية ."5
ً ُ
 )3الكفاية الدفاعية :Defensive Efficiencyوكثيرا ما تفهم كفاية الدفاع على أنها تقليص في حجم ميزانية القوات
املسلحة ،6من أجل تحديد الكفاية العسكرية ،يجب أن يتفق القادة املدنيون والعسكريون أوال على األدوار واملهام .ويعرفها:
توماس برونوThomas Bruneauوهارولد تريكوناسHaroldTrunkunasالفعاليةفي استخدام املوارد النجاز األدوار
واملهم املحددة"7.
 )4إصالح سياسة الدفاع :Defense Policy Reformمتغير تابع يعبر عن نتائج ومخرجات املتغيرات املستقلة
السابقة ذكرها ،ضمن اإلطار العام لنظرية العالقات املدنية العسكرية ،استنباطا من تجارب املجتمعات املختلفة في تنظيم
العالقة بين املؤسسات املدنية والعسكرية ،وتثبيت نمط معين للعالقة ،الذي ُينظره له على أنه مظهر يعكس

1 David Kuehn, Institutionalising Civilian Control of the Military in New Democracies: Theory and Evidence from
South Korean, German Institute of Global and Area Studies, No 282 February 2016, P7.

 2عامر مصباح ،مرجع سبق ذكره ،ص.153
3 David Kuehn,OpCit ,Pp7-8.
 4جالل أحمد ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.157-156
5 Suzanne C. Nielsen, Civil-Military Relations Theory And Militaryeffectiveness, Public Administration and
ManagementVolume Ten, Number 2, pp. 61-84, 2005.
Thomas Bruneau, Harold Trinkunas, Global Politics Of Defense Reform, Printed In The United States Of 6
America,Palgrave Macmillan, 2008, P8.

 7عامر مصباح ،مرجع سبق ذكره ،ص.15
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االستقرارالسياس ي واملجتمع الحداثي القادر على ادارة شؤونه بنفسه وبطريقة سلمية ،يطلق على هذا النمط بالحكم املدني
الديمقراطي.1
انطالقا مما سبق ذكره يمكن تعريف نظرية العالقات املدنية-العسكرية بأنها كل اإلجراءات والقرارات والسياسات
التي تجعل القيادة العسكرية/األمنية ،تعمل تحت إمرة القيادة السياسية املدنية ،وتقوم بأداء دور الدعم والتعزيز لوظائف
القيادة املدنية في إدارة البالد محليا وخارجيا ،والحفاظ على االستقرار السياس ي واألمني للمجتمع.

شكل- :يوضح عناصر البنية النظرية للعالقات املدنية العسكرية-
من إعداد الباحثة

املحور الثاني :النقاشات النظريات املفسرة لطبيعة العالقات املدنية العسكرية:
-3

نظرية صامويل هنتغتونAn Institutional Theory of Civil–Military :Samuel Huntington

:Relations
يبدو أن عمل صموئيل هنتنغتون هو املرجع األساس ي لجميع األعمال األخرى في مجال العالقات املدنية العسكرية
على مدى السنوات الستين املاضية ،وترتكز نظرية صمويل هنتغتون" على االحترافية العسكرية في إطار كونها مهنة مهمة مثل

 1نفس املرجع السابق.
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ً
املهن األخرى ،محددا ثالثة خصائص مميزة لإلحترافية وهي :تحمل املسؤولية ،والقابلية للتعاون ،وإطاعة األوامر العسكرية،
ً
مضيفا أن إدارة العنف هي سمة مميزة للجندي املحترف.1
كان االدعاء الوصفي أو التجريبي الرئيس ي "لهنتنغتون" هو أن العالقات املدنية-العسكرية األمريكية تتكون من ثالثة
ً
متغيرات :أوال  ،التهديد الخارجي ،الذي وصفه ضرورة حتمية ،والضرورة املجتمعية :أي القوى االجتماعية ،واأليديولوجيات
واملؤسسات السائدة في املجتمع " 2.إن املكون األول للحتمية املجتمعية هو الهيكل الدستوري للواليات املتحدة ،وهو اإلطار
القانوني واملؤسس ي الذي يوجه الشؤون السياسية بشكل عام والشؤون املدنية  -العسكرية على وجه التحديد .والثاني هو
اإليديولوجيا ،النظرة السائدة لدولة ما .حدد هنتنغتون أربعة إيديولوجيات :محافظة عسكرية مؤيدة للجيش ،فاشية مؤيدة
للعسكريين ،وماركسية مضادة للمقاتلين ،ومحررة مضادة ليبرالية .وقال أن املكون الرابع هو اإليديولوجية السائدة في
الواليات املتحدة3.
أكد هنتنغتون أن كال من مكونات الحتمية املجتمعية  -الهيكل الدستوري واأليديولوجية األمريكية لليبرالية غير
العسكرية  -ظلت ثابتة طوال التاريخ األمريكي .وبناء على ذلك  ،فإن عبء تفسير أي تغيير في السيطرة املدنية أو مستوى
التسلح العسكري يجب أن يكتفي بالواجب الوظيفي  ،أي التهديد الخارجي.4
ومنها جاء تركيز " صمويل هنتيغتون" في مؤلفه على مفهوم السيطرة املدنيةُ .Civilian Controlويقصد بها أن
القادة املدنيين هم الذين يضعون خطة تأمين املؤسسة العسكرية وذلك بما ال يتعارض مع املبادئ األساسية للقوات
املسلحة ،وفي إطار من االستقاللية ،وذلك بهدف تحديد العمليات العسكرية املطلوبة لتأمين األهداف واملصالح
السياسية" ،5مؤكدا على اعتبارات6:
)1مستوى عال من االحتراف العسكري واالعتراف من قبل ضباط الجيش من حدود كفاءتهم املهنية  )2 ،الخضوع
الفعال للجيش إلى القادة السياسيين املدنيين الذين يتخذون القرارات األساسية بشأن السياسة الخارجية والعسكرية )3 ،
االعتراف والقبول من جانب تلك القيادة ملنطقة من الكفاءة املهنية واالستقاللية للجيش ،و  )4نتيجة لذلك ،التقليل من
التدخل العسكري في السياسة والتدخل السياس ي في الجيش.
-4

نظرية التوافق للعالقات املدنية والعسكرية لـ"ريبيكا شيف"Rebecca L. Schiff
 :A Concordance Theory Of Civil–Military Relationsإحدى هذه النظريات هي نظرية التوافق
 ،التي قدمتها ريبيكا .شيف  ،أستاذة العلوم السياسية من جامعة ميتشيغان  ،في مقالة حول "القوات املسلحة
واملجتمع" في عام  .1995انتقدت فيها الطرح الواقعيفي التحليل للنظريات السائدة(عمل هنتنغتون و،)Janowitz
ً
ً
وتبنت الطرح البنائي  ،وهي تؤكد أن هذه النظريات "مرتبطة تاريخيا وثقافيا بالقضية األمريكية" .ما يجعل من الصعب

 1عامر مصباح ،مرجع سبق ذكره ،ص..15
2 Mackubin Thomas Owens, Op.Cit.
3 Ibid.
4 Ibid.

5جالل أحمد ،مرجع سبق ذكره ،ص.150
6 Deane-Peter Baker, Agency Theory A New Model of Civil-Military Relations for Africa?, 15 JUN 2007, In site :
https://www.accord.org.za/ajcr-issues/￼agency-theory/
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تطبيقها على دول أخرى غير الواليات املتحدة األمريكانية .وتجادل بأن النظريات السابقة للعالقات املدنية  -العسكرية
تكثر من املبالغة في الجوانب املؤسسية  -أي تستوجب سيطرة املدنيين على العسكريين  -وتهمل القضايا الثقافية.1
ترى نظرية التوافق مستوى عال من التكامل والتعاون بين الشركاء الثالثة في املجتمع - :الجيش والنخب السياسية
ً
واملواطنين  -ألن العالقات الفوقية تعكس ظروفا مؤسسية وثقافية محددة يتقاسمها الشركاء الثالثة .2فالعوامل
الثقافية لها دور مؤثرا جدا في إمكانية تدخل العسكريين في الشؤون السياسية ،ومن بين هذه العوامل منظومة القيم،
واملواقف ،التصورات ،هذه العوامل ال تشكل فقط رؤية وطنية حول دور الجيش لكن رؤية العسكريين أنفسهم ملهامهم
وأدوارهم.
ُ
تحدد نوع العالقات املدنية-العسكرية املعتمدة بناء على أربعة مؤشرات تعكس درجة التوافق بين الشركاء الثالثة
وهي :التكوين االجتماعي لضابط فيالق ،عملية صنع القرار السياس ي ،طريقة التوظيف ،النمط العسكري.3
أما "جون كيمينو" فيرى أن العالقات املدنية العسكرية إما أن تكون في حالة تعاون أو في حالة صراع نتيجة الختالف
التوجهات واألهداف لدى كل منها.
-5

نظرية "بيتر فيفر"PeterFeaver
يقترح "بيتر فيفر نظرية بديلة للعالقات املدنية العسكرية تستند على مبدأ الوكالة أو الوكيل ،وتتميز هذه النظرية

بملمحين هما :التفاعالت اإلستراتيجية من ناحية والهيراركية أو النظام الهرمي والبناء التنظيمي من ناحية ثانية ،ويقصد
بالتفاعالت اإلستراتيجية أن خيارات القادة املدنيين-ويقصد باملدنيين هنا من هم في موقع القيادة العليا مثل الرئيس أو
رئيس الوزراء-تتوقف على رغبات العسكريين وخططهم .كما يقصد بالنظام الهيراركي أن املدنيين يمسكون بأعنة السلطة في
النظام السياس ي ،ومن ثم يمارسون قدرا من الرقابة والسيطرة على القوات املسلحة.4
والفكرة الرئيسية في نظريته هي التشاركية بين الحكومة املدنية واملؤسسة العسكرية ،وعلى أساس افترض"Feaverأن
الجيش يتصور نفسه كخادم" للحكومة  ،"5توجد طريقتان ينفذ بها الجيش عمله املطلوب من جانب الحكومة املدنية ،األولى
أن يقوم الجيش بعمله من قبل الحكومة وفق رؤيته وأهدافه ،والثانية أن يقوم بعمله وفق رؤية الحكومة املدنية إدراكا منه
بأنه سوف يعاقب إذا ل يقم بتنفيذه على النحو املطلوب.
املحور الثالث :العوامل التي تؤثر على العالقات املدنية – العسكرية:
هناك عدد من العوامل التي تؤثر على دينامكية طبيعة العالقات املدنية  -العسكرية للدول ،منها التاريخ وثقافة
الدول .في كثير من األحيان ،طالب العالقات املدنية والعسكرية يعاملون هذه العوامل كمسائل محيطية أي من "املتغيرات
املتداخلة" التي تقع بين العامل "الحقيقي" الذي يجب دراسته  -املتغير املستقل ،واملتغير التابع للدولة أو نمط العالقات
املدنية – العسكرية ،لكن االختالفات الجوهرية في أنماط العالقات-املدنية والعسكرية يرجع إلى تأثير هذه العوامل على
عناصر البنية النظرية للعالقات-املدنية العسكرية ،على سبيل املثال االختالف في أنماط العالقات-املدنية والعسكرية بين
1 Edward R. Taylor, Command In The 21st Century: An Introduction To Civil-Military Relations, Master's Thesis,
Naval Postgraduate School Monterey, California, 1998, P44.
& 2 Rebecca L. Schiff,The Military and Domestic Politics: A concordance theory of civil–military relations, the Taylor
Francis e-Library, 2008, P44.
3 Ibid, Pp44-45.

4جالل أحمد ،مرجع سبق ذكره ،ص.150
5 Suzanne C. Nielsen,Op.Cit.
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ُ
بروسيا وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر وبين الواليات املتحدة وإسرائيل اليوم تعزى مباشرة إلى االختالفات في
الثقافة والتاريخ .1فيما يلي نذكر أهم هذه العوامل:
 العوامل العسكرية الداخلية:Military‐Internal Factorsتشمل فقط على املتغيرات املعيارية مثل القيم
العسكرية  -على سبيل املثال " ،االحتراف"  -أو درجة الدعم الشعبي للجيش ،العوامل الهيكلية واملؤسسية مثل
الهيكل الطبقي للجيش ،مصالحها املؤسسية ،أو املظالم ،حجمها ،وتماسكها الداخلي .2
 املتغيرات العسكرية ‐ الخارجية:Military‐External Variablesويشمل العوامل التاريخية مثل التاريخ
االستعماري ،طبيعة ونوع النظام الذي يسبق النظام الديمقراطي الجديد ،وانتشار االنقالبات العسكرية قبل
االنتقال إلى الديمقراطية ،املتغيرات الهيكلية مثل التهديدات األمنية املحلية القائمة ،االنشقاقات العرقية
االجتماعية ،والعوامل االجتماعية واالقتصادية ،التفسيرات املؤسسية مثل تماسك النخب املدنية ،التكويناملحدد
للمؤسسات السياسية ونظام الحكم ،والعوامل الدولية مثل تأثير الجهات واملنظمات الدولية،والتهديدات األمنية
الخارجية.3
كما يضيف البعض اآلخر ثالث حقائق هامة أولها :أن العالقات املدنية-العسكرية غير متجانسة في طبيعتها وفي نتائجها
وتختلف من نظم ديمقراطية إلى أخرى ،وثانيها أن معظم األدبيات املتخصصة في مجال العالقات املدنية-العسكرية تؤكد أن
ً
ً
ً
السيطرة الديموقراطية على املؤسسة العسكرية تعتبر ُعنصرا مهما من عناصر استقرار األوضاع السياسية داخليا ،وثالثها:
أنه يجب عند تحليل القضايا املتعلقة بالعالقات املدنية-العسكرية في دولة ما نأخذ في االعتبار طبيعة النظام الحاكم في هذه
الدولة وسماته وخصائصه بمعنى ،هل هو نظام ديمقراطي أو استبدادي؟ إذ يالحظ أن املظهر األهم في العالقات املدنية
العسكرية في النظام الديمقراطي هو خضوع القوات املسلحة أو املؤسسة العسكرية للسلطة السياسية املدنية ،حيث أن
تحقيق السيطرة املدنية على املؤسسة العسكرية من قبل سلطة مدنية منتخبة من جانب الشعب أمر يعزز املمارسات
ً
الديمقراطية في أي دولة ،على عكس النظم االستبدادية التي عادة ما تلعب فيها املؤسسة العسكرية دورا أساسيا انطالقا
من الوضع االستثنائي الذي تشهده هذه املؤسسة في حماية نظام الحكم تارة ،وتارة أخرى نتيجة لسيطرة املؤسسة
العسكرية من خالل االنقالب على نظام الحكم.4
 املتغيرات الناتجة عن ظاهرة العوملة املؤثرة على العالقات املدنية العسكرية حسب Thomas

Burneauو:Harold Trinknas
سيتم التركيز على أربعة اتجاهات كان لها تأثير واضح على العالقات املدنية  -العسكرية :الدمقرطة .األفكار الجديدة
ً
العابرة للقوميات؛انتشار الليبرالية االقتصادية ،واآلثار العسكرية النتشار التقنيات الجديدة،التي يشار إليها أحيانا باسم
الثورة في الشؤون العسكرية()RMAفي األدب الدفاعي األمريكي .وهي عوامل ذات أهمية في تفسير سياسات إصالح
الدفاع ،مع ما يترتب على ذلك من تأثير على العالقات املدنية  -العسكرية5.

1Mackubin Thomas Owens, Civil–Military Relations, Op.Cit.
2 David Kuehn,OpCit ,Pp7-8.
3 Ibid, P8.
4جالل أحمد ،مرجع سبق ذكره ،ص.158
5 Thomas Bruneau, Harold Trinkunas,Op.Cit, Pp7-8-9.
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إذا اخترنا تضييق تحقيقنا لهذه املفاهيم من الناحية النظرية سيكون لها التأثير األكبر على التغييرات في ثالثة أبعاد
للعالقات املدنية العسكرية  -السيطرة املدنية ،وكفاءة الدفاع  ،والفعالية العسكرية1 .
كان العنصر التوجيهي أو املعياري لنظرية هنتنغتون هو اقتراح طريقة للواليات املتحدة للتعامل مع املعضلة التي
ََُ
ً
تأكيدا ،دون التضحية
أثارتها إشكالية "فيفر" املدنية-العسكرية :كيف تقل ُل منقوةالجيشوبالتاليتجعاللسيطرةاملدنية أكثر
بحتمية الحماية من األعداء الخارجيين .بمثابة وصفة العالجية2.
تغيير طبيعة النظام وآلية االختيار لقادة الدولة ،تجعل من املمكن حدوث تحوالت سريعة في درجة السيطرة املدنية
على حساب سياسة الدفاع ،على الرغم من أنه من الواضح تماما أن هذا ال يحدث دائما في كل حاالت .أيضا أن التحرر
االقتصادي ،الذي يقلل من دور الدولة في القرارات االقتصادية ،ويفتح االقتصاديات على السوق الدولية ،ويغير األفكار حول
ً
األهمية النسبية لألمن ،وله تأثير على مفاهيم الكفاءة الدفاعية .وأخيرا  ،فإن تطوير تكنولوجيات عسكرية ومدنية جديدة ،
أي ،RMAونشرها إلى جهات فاعلة جديدة  ،يجبر على إصالح النظام الدفاعي في بعض القوى الرائدة في النظام الدولي.
خاتم ـ ـ ـة
على الرغم من الثراء النظري والجدل ،لتفسير طبيعة العالقات املدنية-العسكرية سواء بشكل عام أو فيما يتعلق
بالدول الديمقراطية الجديدة ،فقد تعرضت النظرية للنقد ُووصفت على أنها ضعيفة التطور ،وفشلت في املساهمة بشكل
كبير في فهمنا للعالقات املدنية-العسكرية.
التعددية في الحجج املؤيدة للتفاعل اإلستراتيجي بين املدنيين والعسكريين األكثر فاعلية في تحقيق مصالح األمن
القومي ،قد أدت إلى مجموعة من "النظريات الجزئية" غير املترابطة أو "املوضوعات اإلرشادية".التي ال توفر هيكل أو النهج أو
إطار توضيحي ،هذا من ناحية ،من ناحية أخرى يرجع ذلك إلى عدم وجود اختبار تجريبي صارم للتفسيرات املتنافسة ،نظرية
العالقات املدنية  -العسكرية هي أيضا ضعيفة نسبيا من حيث الجودة النظرية ،مع وجود عدد كبير من التفسيرات التي تحد
من املتغيرات ،حيث نجد تأثيرها السببي بشكل غير متسق في األدبياتلكن األهم من ذلك هو أن تطور النظرية والتراكم املفيد
للمعرفة في هذا املجال قد تم تقويضه حتى اآلن بسبب تجاهل التنظير الواضح للعمليات السببية.
قائمة املراجع
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التدخل الدولي في ليبيا بين األبعاد اإلنسانية ومصالح القوى الكبرى
International intervention in Libya between the humanitarian dimensions and
the interests of the major powers
محمد عبدالحفيظ الشيخ.د
 كلية إدارة األعمال،رئيس قسم العلوم السياسية
جامعة الجفرة ـ ليبيا
ملخص
 سوى أن ذلك التدخل وفق الكثير من املراقبين تجاوز روح القرار،مع التسليم بأهمية وأولوية البعد اإلنساني في منطق التدخل الدولي في ليبيا لحماية املدنيين
 وإن كان أحد مبررات، أي أن هذا التدخل لم يكن فقط يقتصر على أبعاده اإلنسانية كما تم التسويق له.األممي عندما منح نفسه إرادة إسقاط القذافي
 أي بمعنى أوضح. بل أن هناك أبعاد أخرى تخفي مصالح أمنية وسياسية واقتصادية للكثير من الدول الغربية محل التأثير في الساحة الدولية،التدخل املعقولة
 وأن اعتبارات تفعيل الحمائية،كان يهدف بالدرجة األساس إلى تحقيق مصالح الدول املتدخلة وتكريسها لواقع الهيمنة واالستغالل،أن دافع التدخل في ليبيا
 إذ ليس في قاموس السياسة، فالتدخالت في األخير هي حاصل مصالح أكثر من كونها أعمال إنسانية.اإلنساني ة هي آخر من تحضر في أولويات التدخل الدولي
.الخارجية ثمة أعمال خيرية محضة
 إذ فتح الساحة الليبية على تأثيرات عميقة أتت على بنية الدولة األمنية والسياسية.لقد نتج عن التدخل الدولي في ليبيا كثير من اآلثار والتداعيات السلبية
ً
. ويسعى لإلطاحة بها ورموزها،معاد للثورات
ٍ  خصوصا في ظل تجاذب إقليمي شبه، وبما يهدد األمن اإلقليمي والعالمي بدرجة غير مسبوقة،والتنموية بمقتل
. ليبيا، القوى الكبرى، املصالح االقتصادية واإلستراتيجية، األبعاد اإلنسانية، التدخل الدولي:الكلمات املفتاحية

Abstract
While recognizing the importance and priority of the human dimension in the logic of international intervention in
Libya to protect civilians, but that intervention, according to many observers, exceeded the spirit of UN resolution when
he gave himself the will to overthrow Gaddafi. In other words, this intervention was not limited to its humanitarian
dimensions, as was marketed, although it is one of the rationales of reasonable intervention. There are other
dimensions that hide the security, political and economic interests of many Western countries in the international
arena. In other words, the motivation to intervene in Libya is to achieve the interests of States and to consolidate them
in the reality of domination and exploitation. The considerations of activating human protectionism are the last to be
placed in the priorities of international intervention. Interventions in the latter are more interests than humanitarian
acts, as there is no purely charitable work in the foreign policy dictionary.
International intervention in Libya has had profound effects on the security, political and developmental structure of
the country, threatening regional and global security to an unprecedented degree, especially in the context of regional
rivalry that is almost counter-revolutionary and seeks to overthrow it and its symbols.
key words : International intervention, humanitarian dimensions ,economic and strategic interests, Super powers,
Libya.
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مقدمة
اندلعت االحتجاجات الشعبية في ليبيا ،في السابع عشر من شباط /فبراير ،2011للمطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق
ً
اإلنسان .وبدال من أن يتفهم ويستجيب نظام القذافي ملطالب املتظاهرين واجه تلك االحتجاجات السلمية بالعنف
واالستخدام املفرط للقوة،سرعان ما تصاعدت األحداث وأدى ذلك إلى وقوع انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق اإلنسان،
أقضت مضجع املنظمة األممية ،والمست اهتمامها اإلنساني ،ودفعت في ذات الوقت أطرافها للعمل السريع لوقف تلك
الفظاعات بحق أبناء الشعب الليبي .فأصدر مجلس األمن القرار  ،1973استند فيه إلى مبدأ "مسؤولية الحماية" ،أو مبدأ
املصالح الحيوية للدول محل التأثير في املنظومة األممية ،وبموجبه فرضت منطقة حظر للطيران عبر ليبيا مما فتح املجال
أمام طائرات حلف شمال األطلس ي في القضاء على مقدرات النظام العسكرية ووسائل مقاومته.
جاء التدخل الدولي لكن بدون حسابات دقيقة للشأن الليبي وتداعياته على أمنه وتنميته ،بقدر ما هي حسابات الدول محل
التدخل ،والتي تسعى إلى تأمينها بغض النظر عن حسابات الواقع الليبي ،إال من إسقاط الديكتاتور ،ثم ماذا بعد؟
هذا السؤال هو لغز أبعاد وتداعيات التدخل الخارجي ،الذي ال يساعد على حل املشكل بقدر ما يخلق تعقيدات يصعب
ً
التعامل معها ،وهي ذاتها ما واجهته القوى الثورية في ليبيا ما بعد القذافي ،خصوصا في ظل لعبة التجاذبات اإلقليمية
والدولية ذات األجندة االنتهازية ،التي تسعى إلى خلق ليبيا على مقاسها ،وليس مقاس املصالح الليبية الحقيقية ،والتي تعود
بالنفع على أمن املواطن وتنمية بناه املؤسسية.
هذه املشكلة تطرح الحاجة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس ي التالي ،محور اهتمام هذه الدراسة ،وهو:
هل كان البعد اإلنساني هو الدافع الحقيقي للتدخل الدولي في ليبيا أم أن هناك أبعاد أخرى تخفي مصالح إستراتيجية
واقتصادية للقوى الكبرى محل التأثير في الساحة الدولية؟
وهنا نفترض أن األبعاد االقتصادية والسياسية واألمنية كان لها آثر كبير في سرعة التدخل وفاعليته في ليبيا تحت املسمى
اإلنساني؛

ً
تسعى هذه الدراسة لكشف أبعاد التدخل الدولي في ليبيا ،بعيدا عن التسطيحات املطروحة من قبيل أن ذلك التدخل جاء
لدواعي إنسانية محضة ،من خالل البحث العميق ملاهية األبعاد الرئيسة والحيوية للتدخل في ضوء املتغيرات السياسية
واالقتصادية واألمنية والجيوبوليتكية ،التي تساعد في فهم أعمق للتدخل الدولي ،حتى تنجلي األبعاد الحقيقية وراء ظاهرة
التدخل الدولي بكل معاملها وتفاصيلها .
وترجع أهمية هذه الدراسة لعدة اعتبارات أهمها :الرغبة في فهم األبعاد الحقيقية للتدخل الدولي في ليبيا وتوضيح آثاره؛
السيما في ضوء الخالفات والنقاشات الحادة التي آثارها موضوع التدخل الدولي في ليبيا في الساحة اإلقليمية والدولية،
وكذلك في األوساط األكاديمية والقانونية.
اعتمدت الدراسة على املقاربة النظمية (النسقية) .حيث تنظر هذه املقاربة إلى الحياة السياسية على أنها نظام سلوك
ً
موجود في بيئة يتفاعل معها أخذا وعطاء من خالل دراسة بيئة مدخالت صناعة القرار األممي ،الذي جاء تحت مبرر إنساني

ديسمبر-كانون األول 2018

المجلد األول -العدد الثاني
24

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية – المركز الديمقراطي العربي

في ضوء مصالح األعضاء الدائمين ،وبعض القوى الفاعلة في هذه املنظومة األممية ،كما أن طبيعة النسق السياس ي ال يغفل
ً
ً
أهمية مدخالت البيئة الداخلية اإلستراتيجية أمنيا واقتصاديا للدولة محل التدخل وهي ليبيا.
وقد تم تقسيم الدراسة إلى املحاور التالية في محاولة لإلجابة عن التساؤل في أعاله ،وهي كالتالي:
املحور األول :مفهوم التدخل الدولي اإلنساني ومدى مشروعيته
ً
أوال :مفهوم التدخل اإلنساني
لـ ـ ــم يكـ ـ ــن هنـ ـ ــاك إجمـ ـ ــاع واتفـ ـ ــاق لفقـ ـ ــه القـ ـ ــانون الـ ـ ــدولي حـ ـ ــول تحديـ ـ ــد املقصـ ـ ــود بالتـ ـ ــدخل الـ ـ ــدولي اإلنسـ ـ ــاني ،فانقسـ ـ ــم
فقهاء هذا القانون إلى فريقين رئيسيين ،فهناك من يؤيد املفهوم الضيق ،ومنهم من يعتمد املفهوم املوسع .
 -1املفهوم الضيق للتدخل اإلنساني
يرى فريق محدود من الفقه أن التدخل اإلنساني ال يمكن أن يحدث إال من خالل استخدام القوة املسلحة ،وهو األساس
الذي يقوم عليه هذا التدخل ،من أجل وقف االنتهاكات الخطيرة والصارخة التي تمس بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية،
والتي يهتز معها الضمير اإلنساني.
ُويعد الفقيه ليالش ( ،)Lillichمن أبرز أنصار التدخل اإلنساني ،حيث اعتبر أن الهدف من التدخل يكمن في حماية الرعايا
وحرياتهم متى كانت دولهم عاجزة عن حمايتهم أو غير راغبة في ذلك ،ويتضح أن املفهوم الضيق للتدخل اإلنساني يرتبط
بالقوة املسلحة فقط.1
كما يرى سان ميرفي )(Sean D.Murphyأن التدخل اإلنساني يكمن في قيام دولة أو مجموعة دول أو منظمة دولية بصفة
أساس ــية ،باالس ــتخدام الفعل ــي للق ــوة بغ ــرض حماي ــة م ــواطني الدول ــة املس ــتهدفة أو رعاي ــا ال ــدول األخ ــرى مت ــى ك ــانوا ف ــي أوض ــاع
معرضين فيها للخطر.2
ً
أخذ بهذا الرأي كل مـن براونلـي وهليـك وروسـو Rousseau،Halleck، Brownlieحيـث أكـدوا أن التـدخل لـيس مبـررا فقـط،
ً
بل واجب على الدول التدخل لوقف املذابح الدموية التي تحدث نتيجة للحرب األهلية املندلعة في دولة أخرى وفقا ملا تفرضه
املصلحة اإلنسانية العليا.3
ً
 1محمد عبدالحفيظ الشيخ ،التدخل الدولي اإلنساني لألمم املتحدة ليبيا نموذجا ،مجلة دراسات شرق أوسطية( ،مركز دراسات الشرق األوسط ،عمان)
،العدد ،83ربيع  ،2018ص.23
2عماد الدين عطا هللا املحمد ،التدخل اإلنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،2007 ،ص.300
3املرجع نفسه ،ص.23
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يتضح مما سبق ،أن السبب في اعتماد بعض الفقهاء للقوة املسلحة كوسيلة أساسية لتنفيذ التدخل اإلنساني ،ربما يعود
ً
حسب تقديرهم إلى أن الوسائل السلمية ،دائما ما تحتاج إلى وقت طويل لكي تحقق أهدافها الخاصة بإنقاذحياة األفراد
ً
الذين يتعرضون لخطر املوت .كما أن اختالف سياسات الدول وتضارب مصالحها السياسية واالقتصادية ،غالبا ما يحد من
ً
جدوى اللجوء إليها ،ويجعل من اللجوء إلى التدابير العسكرية أمرا ال مناص عنه .
 -2املفهوم املوسع للتدخل اإلنساني
ال يربط املدافعون عن املعنى الواسع بين التدخل الذي يتم ألغراض إنسانية ،وبين استخدام القوة املسلحة .فهذا النوع
من التدخل يمكن أن يتم بوسائل أخرى سلمية ،كاستخدام الضغط السياس ي أو االقتصادي أو الدبلوماس ي...الخ ،فكلما كان
ً
ً ً
الهدف من هذه الوسائل دفع إحدى الدول على الكف عن انتهاك حقوق اإلنسان ،أمكن اعتباره تدخال دوليا إنسانيا.
وبدوره ينحو األستاذ ماريو بيتاتي  Mario Bettatiصوب الدفاع عن املعنى الواسع لحق التدخل اإلنساني ،حيث ال يقتصر
هذا الحق على استخدام القوة املسلحة فحسب ،وإنما يمده إلى إمكانية اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية ،كل ذلك بشرط
أن يكون من شأن استخدامها وقف االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان.1
ً
ً
يتضح مما سبق ،أن للتدخل اإلنساني أشكاال مختلفة تتدرج من الوسائل السلمية ،منها السياسية واالقتصادية ،وصوال
إلى الوسائل العسكرية من أجل وقف املعاناة اإلنسانية ،سواء كانت ناتجة من كوارث طبيعية أو أزمات إنسانية ،تجدر
ً
ً
اإلشارة أن التدخل اإلنساني لكي يكون شرعيا يجب أن ينفذ من خالل الشرعية الدولية وفقا مليثاق األمم املتحدة ،كما أن
ً
التدخل اإلنساني ينأى عن أن يكون إنسانيا إذا كان يهدف إلى تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية للمتدخل ،أو إذا كانت
وسائله أو نتائجه تزيد من حدة املعاناة ملن هم هدف التدخل اإلنساني .
ً
ثانيا :موقف الفقه الدولي من التدخل اإلنساني

ً
مثلما اختلف الفقه الدولي حول مفهوم التدخل اإلنساني ،فإنه اختلف أيضا حول مدى مشروعيته ،وانقسم على نفسه
بين فريقين أحدهما يعارض التدخل اإلنساني ويعتبره تدخل غير مشروع ،أما األخر يؤيد التدخل ويعتبره تدخل مشروع ً
أقرته
املمارسة الدولية ملجلس األمن.
 -1عدم مشروعية التدخل اإلنساني املنفرداملشاهد أن ثمة وجتهي نظر أساسيتين فيما يتعلق بتكييف موقف القانون
الدولي العام إزاء مشروعية التدخل اإلنس اني املنفرد ،فقد انقسم الفقه إلى تيارين :األول يعتبر التدخل اإلنساني املنفرد
ً
ً
ً
عمال مشروعا ،واآلخر يعتبره عمال غير مشروع ،يمكن اإلشارة إليهما كاآلتي:
أ .التيار املؤيد للتدخل اإلنساني املنفرد

1جمال منصر ،التدخل العسكري اإلنساني في فترة ما بعد الحرب الباردة من قوة التحالف إلى فجر األوديسا ،بيروت ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،ط،1
 ،2012ص.20-19
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ً
يرى أنصار هذا الرأي أن التدخل الدولي اإلنساني يعتبر وسيلة ناجحة لوقف عمليات القتل ،ويضع حدا للمعاناة اإلنسانية
للشعوب ،وإنهاء اضطهادها وقمعها من قبل السلطات املحلية ،وأن السلوك االستبدادي من إحدى الحكومات تجاه مواطنيها
ً
ً
وعمليات القتل الوحش ي في الحرب األهلية أو االضطهاد الديني تشكل أساسا مناسبا للتدخل اإلنساني .وإن اللجوء إلى هذا
املبدأ هو لحماية جميع حقوق اإلنسان من اضطهاد الدولة وتعسفها.
ويضيف هذا التيار في إجازته للتدخل اإلنساني ،أن الدولة التي تتعسف في استعمال حقها في السيادة ،فتستخدم القوة
الضطهاد رعاياها ،أو رعايا غيرها املوجودين على إقليمها ،تكون قد منحت من تلقاء نفسها حق التدخل ألية دولة أخرى
ً
ترغب في التدخل ،ويعتبر عمل الدولة املتدخلة إجراءا مشروعا باعتباره وسيلة لتطبيق القانون ونصرة الحق وتأكيد
العدالة.1
ينتهي التيار املؤيد للتدخل اإلنساني املنفرد إلى نتيجة مفادها أن القانون الدولي العرفي ال يمنع في ظل شروط وظروف معينة
استخدام القوة ألغراض إنسانية ،فإذا عجز مجلس االمن عن ممارسة سلطاته املقررة في الفصل السابع من امليثاق بسبب
ً
استخدام إحدى الدول الكبرى حق النقض ،يكون التدخل العسكري املنفرد مشروعا في حالة االنتهاكات الخطيرة لحقوق
اإلنسان ،شريطة توافر أدلة موضوعية تؤكد بوضوح وقوع انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق اإلنسان ،وعدم قدرة
ً
أو رغبة الدولة املعنية اتخاذ التدابير املناسبة لوقف هذه االنتهاكات ،وأخيرا استنفاد التدابير غير العسكرية دون جدوى
وفشل مجلس األمن في اتخاذ التدابير املناسبة ملنع استمرار هذه االنتهاكات.2
ب .التيار املعارض للتدخل اإلنساني املنفرد
يرى أنصار هذا االتجاه أنه ال يجوز استخدام القوة إال في حالة الدفاع الشرعي عن النفس .ويرفض هذا التيار االعتراف
بمشروعية التدخل اإلنساني املنفرد كونه يخالف أحد املبادئ األساسية في القانون الدولي املعاصر ،وهي مبدأ حظر
استخدام القوة أو التهديد باستعمالها في العالقات الدولية ،والذي يعد أحد القواعد اآلمرة التي ال يجوز مخالفتها.
كما أن االعتراف بالتدخل اإلنساني املنفرد ينكر جميع قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة التي تحرم استخدام القوة
ً
ً
في العالقات الدولية تحريما شامال بموجب امليثاق .فقد استثنى اإلعالن الرقم  2625الصادر في تشرين األول /أكتوبر ،1970
والخاص بمبادئ القانون الدولي املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول من نطاقه الحق في التدخل ،ولم يتضمن أي
نص يتعلق بالتدخل اإلنساني.3
سبق ملحكمة العدل الدولية أن تعرضت ملبدأ عدم التدخل الشؤون الداخلية للدول األخرى ،في قضية مضيق كورفو بين
ألبانيا واململكة املتحدة ،حيث ورد في حكمها الصادر في  9نيسان /أبريل  1949أنه" يعمل بقاعدة تحريم اللجوء إلى القوة

 1محمد يعقوب عبدالرحمن ،التدخل اإلنساني في العالقات الدولية ،أبو ظبي ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،2004 ،ص.22
2خالد حساني ،بعض اإلشكاليات النظرية ملفهوم التدخل اإلنساني ،املستقبل العربي( ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت) ،العدد ،425تموز/
يوليو،2014ص.23
 3املرجع نفسه ،ص.36
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مهما كانت النقائص الحالية لألمم املتحدة " ،واعتبرت التدخل املزعوم وسيلة سياسية الستخدام القوة ،مضيفة أنه حتى
ً
لو فشل مجلس األمن في اتخاذ التدابير املناسبة تطبيقا للفصل السابع ،بحيث تعود الدول إلى الحالة السابقة على امليثاق،
إال أنه ال يمكن قبول ذلك كمبرر للتدخل اإلنساني.1
وفي السياق ذاته ،أدانت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في  27حزيران/يونيو  1986قيام الواليات املتحدة
األمريكية بتدريب وتسليح وتمويل قوات الكونترا وتشجيع ومساعدة النشاطات العسكرية وشبه العسكرية املوجهة ضد
نيكاراغوا منتهكة بذلك القانون العرفي الذي يفرض عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى ،وخلصت في قرارها بما
ً
جاء في الفقرة  ،268أن استخدام القوة ليس األسلوب املناسب للتحقق من ضمان احترام حقوق اإلنسان ،تبعا لطابعها
ً
اإلنساني ،وإن املحكمة تخلص إلى أن الدافع املبني على حماية حقوق اإلنسان في نيكاراغوا ال يمكن أن يبرر قانونا.2
ً
وبناءا على ما سبق ،يرفض بعض الفقهاء تأييد مشروعية التدخل اإلنساني من جانب دول منفردة أو دول مجتمعة ،خاصة
إذا ما ترتب على ذلك التدخل إسقاط حكومة ،حتى ولو كانت مسئولة عن إهدار حقوق مواطنيها.
يؤيد هذا االتجاه العديد من منظري دول الجنوب بعدم مشروعية التدخل اإلنساني بسبب املطامع االستعمارية ،وأن
الحجة اإلنسانية هي فقط ذريعة للتدخل في شؤون البلدان األخرى .إضافة إلى أنه يثير ردود فعل كثيرة تكون مصحوبة بتهم
االنحياز واملعايير املزدوجة ،كما تظهر مشاكل عديدة لها عالقة بشرعيته وفاعليته وبتبعاته اإلنسانية وانعكاساته على
القانون والنظام الدوليين.
 -2مشروعية التدخل األممي اإلنساني
بعد انتهاء الحرب الباردة ،تزايدت النزاعات املسلحة الداخلية بصورة كبيرة ،وكان لهذه النزاعات آثار إنسانية خطيرة،
ً
تمثلت في تزايد أعداد الالجئين والضحايا .فأصدر مجلس األمن العديد من القرارات ،استنادا إلى الفصل السابع من امليثاق،
والتي تبرر التدخل اإلنساني باستخدام القوة العسكرية في هذه النزاعات ،نتيجة لتوسع مفهوم مصادر تهديد السلم واألمن
ً
ً
الدوليين .إذ لم تعد النزاعات التي تكتس ي طابعا دوليا وحدها تمثل مصدر التهديد الحقيقي للنظام الدولي ،وإنما أصبح
ً
التهديد يأتي من النزاعات املسلحة داخل الدول ،وما ينجم عنها من انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان ،مما يستوجب تدخال
ً
أمميا عسكريا لوقف تلك االنتهاكات.
وباالستناد إلى نص املادة ( )7/2من امليثاق ،فإنه ال يمكن رفض التدخل اإلنساني الذي تقوم به األمم املتحدة ،فمقدمة
امليثاق نصت صراحة على إنقاذ اإلنسانية من الويالت الكارثية ،وأكدت املادة 3/1على "احترام حقوق اإلنسان والحريات
ً
للناس جميعا" .وفي ضوء هذا النص الصريح أصبحت الحماية الدولية لحقوق اإلنسان تمثل أحد املبادئ الرئيسة فيه.
لذلك ،فإن تدخل األمم املتحدة يستثنى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية من مبدأ االختصاص الداخلي ،السيما أن
 1عبدالرحمن ،التدخل اإلنساني في العالقات الدولية ،مرجع سابق،ص.104
 2الشيخ ،التدخل الدولي اإلنساني لألمم املتحدة ،مرجع سابق ،ص.23
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ً
هذه املادة  7/2قد استثنت إجراءات القمع التي تتخذ بواسطة مجلس األمن تطبيقا ألحكام الفصل السابع لحفظ السلم
واألمن الدوليين.1
أمام إشكالية التعارض بين التدخل الدولي لحماية حقوق اإلنسان وقيد االختصاص الداخلي للدول ،فقد اعتبرت محكمة
العدل الدولية في حكمها الصادر في  5شباط /فبراير  1970في قضية  Barcelona Tractionأن حقوق اإلنسان ذات طابع
شامل وعالمي ُملزم وتندرج ضمن القواعد اآلمرة التي تتجاوز االختصاص الوطني.2
وهناك من يؤيد التدخل اإلنساني مستندا إلى مبدأ مسئولية الحماية الدولية الذي ً
أقرته األمم املتحدة عام  ،2005والذي
يقض ي بأنه في حالة عجز الدولة أو عدم رغبتها في حماية رعاياها فإنه يتعين على املجتمع الدولي القيام بهذه املهمة ،وال
تستطيع الدولة "محل التدخل" أن تتذرع أو تدفع بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية أو مبدأ السيادة الوطنية.
وعليه ،فإن تدخل األمم املتحدة اإلنساني يشكل أحد االستثناءات الجديدة ملبدأ عدم التدخل والتي فرضتها قواعد القانون
الدولي املعاصر.
املحور الثاني :األبعاد اإلنسانية للتدخل الدولي في ليبيا
بعد اندالعاالحتجاجات الشعبية في السابع عشر من شباط /فبراير  ،2011مارس نظام القذافي مختلف أشكال القمع
واالنتهاكات الجسيمة واملمنهجة لحقوق اإلنسان ضد املتظاهرين ،وهو ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف املدنيين.وفي هذه
األثناء أدان كل من جامعة الدول العربية واالتحاد اإلفريقي االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني،
وقرر مجلس حقوق اإلنسان في  25فبراير  2011بإيفاد لجنة دولية مستقلة على وجه السرعة للتحقيق في جميع انتهاكات
القانون الدولي لحقوق اإلنسان املزمع ارتكابها في ليبيا.
وبسبب تفاقم الوضع اإلنساني في ليبيا ،واالنتهاكات الواسعة في حق املدنيين ،أصدر مجلس األمن القرار رقم  1970بتاريخ
ً
 26فبراير  ،2011الذي ذكر تحديدا بـ"مسؤولية السلطات الليبية عن توفير الحماية لسكانها" ،وأدان العنف الذي تمارسه
ضدهم ،وطالب بوقف ذلك ،وسعى إلى دفع القذافي إلى التفكير في عواقب تطبيق عقوبات ذات أهداف محددة بحق نظامه،
إضافة إلى فرض حظر لألسلحة ،والتهديد بإحالة امللف إلى املحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.3
ً
عندما اتضح أن القذافي لم يكن يتجاهل ذلك القرار فحسب ،وإنما يخطط أيضا لشن هجوم كبير على الثوار في مدينة
ً
ً
ً
بنغازي ،مما استدعى تدخال أمميا سريعا تحت مسمى اإلنساني لوقف نظام القذافي عن قتل املدنيين .سرعان ما أتبع مجلس
األمن الدولي ذلك بالقرار  .2011/1973بعد أن احتكم املجلس إلى مبدأ "مسؤولية الحماية" ،وأعاد تأكيد تصميمه على
ضمان حماية املدنيين ،وشجب عدم االمتثال للقرار األول ،ودعا إلى وقف فوري إلطالق النار ،وإنهاء تام للهجمات العنيفة
 1حساني ،بعض اإلشكاالت النظرية ملفهوم التدخل اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.49
 2املرجع نفسه ،ص.50 -49
 3يوسف محمد الصواني ،الواليات املتحدة وليبيا :تناقضات التدخل ومستقبل الكيان الليبي ،املستقبل العربي( ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت)،
العدد ،431كانون الثاني /يناير ،2015ص.9
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ً
ً
على املدنيين واإلساءة إليهم .1معتبرا أن الحالة في ليبيا ال تزال تشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليين ،وفرض حظر للطيران
فوق املجال الجوي الليبي من أجل املساعدة على حماية املدنيين.2
بدأ عمل حلف شمال األطلس ي العسكري على الفور ،ويمكن تأكيد فضله في وقف كارثة كبرى محدقة ببنغازي كان يمكن
ً
عددا كبي ًرا من أرواح املدنيين .لذلك ،يرى الحلف أن تدخله العسكري في ليبيا جاء ً
بناء على مرتكزات أساسية
أن تحصد
منها ،وجود شرعية قانونية دولية عبر تفويض واضح من مجلس األمن للتدخل لحماية املدنيين في ليبيا ،وتوفر دعم إقليمي
بالتدخل ،أي طلب الجامعة العربية للتدخل في ليبيا ،وطلب الشعب الليبي املساعدة الدولية إلنقاذه من جرائم نظام القذافي
الذي كان يسعى للقضاء على الثورة الشعبية وإبقاء نظامه.3
بالرغم من أن القرار  1973لم يتضمن أي إشارة تفوض حلف شمال األطلس ي التدخل العسكري في ليبيا ،باستثناء نصه
على إنشاء منطقة حظر للطيران فوق األجواء الليبية .إال أن هناك من يرى أن الحلف استغل حماية املدنيين كذريعة ومدخل
إلسقاط نظام القذافي .ومع ذلك فإن القرار يجسد مسؤولية املجتمع الدولي في التدخل العسكري لحماية املدنيين ،من خالل
طلب جامعة الدول العربية من مجلس األمن أن يتحمل مسؤوليته في حماية املدنيين في ليبيا.4
ً
ال يمكن أيضا إغفال حساسية الدول األوروبية ،وهواجسها مما يدور من حراك ثوري عميق في املنطقة محل هيمنتها
واستغاللها ،وما يمكن أن تكون له من تداعيات على مصالحها ،وحرصها بأن تكون مثل تلك الثورات تحت طائلة تأثيرها،
حتى ال تفقد السيطرة على مناطق امتيازاتها ونفوذها ،وبالتالي لم يكن أمام الدول الغربية من خيار أمام الزخم الثوري التي
ً
تمر به املنطقة وتحديدا ليبيا ،إال أن تكون حاضرة في تأثيرها تحت أي مسمى ،وما أقدمت عليه من تدخل ليس حبا في
الحراك الثوري التحرري في ليبيا ،بقدر ما هو مخاوف مستقبلية لتداعيات الثورة ،ومحاولة ملئ فراغ ما بعد القذافي
والتحكم بإيقاع املرحلة املقبلة واللعب بمتغيراتها.مما حدا بالفاعل الدولي األوروبي على وجه الخصوص الدخول في ثناياها
رغبة الشراكة ،وضمان تقاسم مصالح ليبيا ما بعد الثورة .عدا عن اهتمام الدول الغربية بما يجري في ليبيا ،ومحاولة تالفي
ً
الوضع امللتهب والسيطرة عليه.برغم أن الحضور الخارجي جاء وفقا لحاجة ماسة إنسانية نتيجة لهمجية ،وعجرفة الفعل
املعادي للثوار ،والذي خلف مأساة وانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق اإلنسان ،أقضت مضجع املنظمة األممية ،والمست
اهتمامها اإلنساني ،ودفعت في ذات الوقت أطرافها للعمل السريع لوقف تلك الفظاعات بحق أبناء الشعب الليبي.5
املحور الثالث :األبعاد اإلستراتيجية واالقتصاديةللتدخل الدولي في ليبيا
مع التسليم بأن استجابة املجتمع الدولي لدعوات املعارضة الليبيةإلى التدخل لوقف نظام القذافي عن قتل املدنيين،
وتجهيزاته ملذبحة كبرى في بنغازي ،فيه نوع من التسطيح ملسألة التدخل .فناك حسابات وأبعاد أخرى تحتاج ملزيد من
ً
البحث والتأمل في متغيراتها وفقا لفلسفة االحتياجات اإلستراتيجية والحيوية للدول املتدخلة ،نجمل أبرزها في اآلتي:

 1انظر قرار مجلس األمن الدولي  ،1970الصادر بتاريخ  22فبراير .2011
 2سمح لذلك العمل العسكري القسري باتخاذ شكلين (( :جميع التدابير الالزمة إلنفاذ منطقة حظر الطيران)) (( ،وجميع التدابير الالزمة لحماية املدنيين
واملناطق اآلهلة بالسكان املدنيين املعرضين لخطر الهجمات ،ولم تستبعد صراحة إال قوة احتالل أجنبية )) .
 3الشيخ ،التدخل الدولي اإلنساني لألمم املتحدة ،مرجع سابق ،ص.27

 4حساني ،بعض اإلشكاليات النظرية ملفهوم التدخل اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.54
 5محمد عبدالحفيظ الشيخ ،آثار التدخل الخارجي السلبي في ليبيا وسبل االنعتاق من مآسيره ،املركز الديمقراطي العربي.2018/11/1.
https://democraticac.de/?p=57140 3/11/2018
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ً
أوال :األبعاد االقتصادية
تعير الدول في سياساتها الخارجية أهمية كبرى لحسابات مصالحها املختلفة ،ويحتل االقتصاد أولوية في مهمة السياسيين،
وتقاس على أساسه نجاحاتهم في التدبير ،كما أن تضارب املصالح وشحة املوارد في مسرح التفاعل الخارجي التنافسية،
تدفع بكثير من صناع القرار الدخول في مغامرات سياسية وعسكرية مقابل الحفاظ على بعض املزايا االقتصادية ،خصوصا
إذا ما كانت مصالح حيوية للدولة.

ً
حظيت ليبيا بأهمية بالغة في املعادلة االقتصادية للدول الغربية وغيرها من الدول الصناعية ،كونها تمتلك ليبيا مخزونا
ً
ً
ً
احتياطيا مهما ،بامتيازات مغرية هي محل اهتمام القوى الغربية وتحديدا منها األوروبية.وتفيد أحدث التقديرات أن
االحتياطات املؤكدة من النفط الخام في ليبيا تقدر بنحو  46،4مليار برميل .وحسب الوكالة األمريكية أن احتياطي النفط
ً
الليبي ارتفع من  48مليار برميل إلى  74مليار برميل .بما يجعل ليبيا تحتل املركز الخامس عامليا في احتياطيات النفط
الصخري بعد روسيا وأمريكا والصين واألرجنتين .وأوضحت الوكالة ذاتها أن العمر االفتراض ي إلنتاج النفط الليبي ارتفع من
 70عاما إلى  112عاما ،بعد اإلعالن عن أن االحتياطي الليبي من املخزون بالضخور والقابل لالستخراج بالتقنيات الحالية
ً
يبلغ  26مليار برميل .وكشفت الوكالة أيضا عن ارتفاع احتياطيات الغاز الليبي إلى ثالثة أضعاف ،حيث بلغ  177تريليون
قدم مكعب بعد أن كان  55تريليون قدم مكعب ،وذلك بإضافة  122تريليون قدم مكعب من االحتياطي القابل لالستخراج
من الضخور .1وكون ليبيا تمتاز بالرطوبة املنخفضة ملناخها ،كما أن أكثر من  %90من مساحة ليبيا البالغة مليون
ً
وسبعمائة وستون ألف كم 2هي صحراء مشمسة حارة طوال العام تقريبا .فإنه في حال استغالل وتطوير التقنية املناسبة
االستغالل األمثل وتطبيقها ،فإن ليبيا ستصبح في مركز حقبة ما بعد النفط في صناعة الطاقة العاملية ،وهذا ما يبرر
األهمية الحالية واملستقبلية لليبيا ضمن سياسة الطاقة العاملية.2
تملك الكثير من الدول الغربية استثمارات وعقارات في ليبيا ،ولها شركات ضخمة تعمل في مجال النفط والتنقيب ،وعدم
مشاركتها في هذه الحملة ضد النظام في ليبيا ،قد يجعل هذه الدول تخسر هذه االستثمارات أو تتعرض املنشآت التابعة لها
إلى التدمير ،وتحتل شركة إيني مرتبة متقدمة من حيث ضخامة االستثمارات اإليطالية في ليبيا التي يناهز حجمها  30مليار
ً
دوالر ،فضال عن عقود لشركات إيطالية أخرى ،مما جعلها تحاول املحافظة على مصالحها االقتصادية في ليبيا عبر فرض
الحظر عليها ،لكي تبقى محافظة على مكانتها ومكتسباتها االقتصادية في ليبيا لضمان استمرارية عملها في مرحلة ما بعد
القذافي.3

ً
في املقابل ،يمكن أن يفسر جزئيا تردد إيطاليا في تأييد فرض الحظر الجوي على ليبيا ،كون شركة "إيني" اإليطالية تملك
ً
ً
استثمارات هائلة خصوصا في مجال النفط والغاز الليبي ،إذ تنتج نحو  550ألف برميل يوميا وتمثل عائداتها من النفط

الليبي  %14من مجمل عائدات املجموعة .وتليها شركة "أو أم في النمساوية بنسبة  %10من مجمل إيراداتها من ليبيا .ثم

 1الصواني ،الواليات املتحدة وليبيا ،تناقضات التدخل ومستقبل الكيان الليبي ،مرجع سابق،ص.9
 2املرجع نفسه ،ص.10
 3أحمد يوسف أحمد ونيفين مسعد ،حال األمة العربية  2011-2010رياح التغيير ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،1مايو ،2011ص.161
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شركة "مراثون أويل األمريكية  ،%11وشركة "ريبسول" اإلسبانية بنسبة  .%5في حين تأتي شركة توتال الفرنسية في مرتبة
متأخرة ،إذ تبلغ عائداتها من النفط الليبي نحو  %2فقط من مجمل عائداتها.1

ً
يمكن القول ،إن التدخل العسكري لحلف شمال األطلس ي في ليبيا ،ينبع أساسا من دوافع إستراتيجية تتجه نحو أهداف
ً
ً
كبرى تتصل بالتوازن األوروبي والعالمي ،الذي يلعب فيه الحلف دورا محوريا لفترة ما بعد الحرب الباردة ،على الرغم من

محاوالته تغليف التدخل العسكري بمؤثرات إنسانية وقيمية.
كانت األزمة االقتصادية الحادة ،من بين أهم األسباب التي دعت الدول الغربية للتدخل في ليبيا؛ وذلك لتخفيف األزمة
ً
املالية وإيجاد أسواق جديدة مفتوحة لهذه الدول ،وكان لدى ليبيا أيضا فوائض مالية هائلة في وقت تعاني فيه أغلب الدول
ً
من أزمة مالية تقريبا ،وكان ترك هذه األموال ليتصرف بها القذافي كما يحلو له غير مناسب ملصالح دولية مختلفة ،خاصة
ً
بعد أن أطلق القذافي سياسته في القارة اإلفريقية ،وتحديدا منها مشروع "الدينار الذهبي" ،فقد دعا القذافي الدول العربية
واألفريقية الستخدام هذه العملة البديلة في التعامالت النفطية ،بيد أن هذه الفكرة ُجوبهت بمعارضة شديدة من قبل
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي ،لكونها ستضر بعمالتها ،الدوالر واليورو.2

ً
إذ أن سياسات القذافي االقتصادية خالل السنوات األخيرة قبل سقوط نظامه عرفت نوعا من التهميش للشركات

الصناعية الغربية في مقابل تنامي دور الشركات الصينية والروسية وغيرها من الشركات الهندية والفلبينية ،في املجالين
االقتصادي واالستثماري ،وهذا ما جعل هذه الدول ،وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا ،تبدي استيائها من هذه
ً
السياسات في ليبيا .وملا كانت ليبيا ساحة اقتصادية مقفولة على بعض الدول الكبرى وتحديدا الصين وروسيا ،فقد ألبت
ً
نقمة بعض الدول الغربية خصوصا الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا على نظام القذافي ،ورأت في الثورة الليبية
ً
ً
فرصة مواتية للتخلص من نظامه املزعج ،والتي تعتقد بأنه كان سببا رئيسا في حرمانها من مزايا اقتصادية مهمة ،يمكن أن
تحصل عليه في أي دولة نفطية من دول العالم الثالث.

ً
كما أبدت الواليات املتحدة األمريكية انزعاجها من سياسات القذافي بشأن تأميم البترول والغاز ،خصوصا بعدما أشار

بكل وضوح في إحدى خطاباته أن الشركات األجنبية تسيطر وتتحكم في النفط الليبي محققة مكاسب مالية كبيرة ،وهدد
بطرد الشركات األمريكية وخفض إنتاج البلد من النفط .فقد اتخذت ليبيا خطوات عملية في هذا الشأن ،حيث قامت
بتعديل قوانين العمل من أجل تأمين فرص العمل ،وقامت بالضغط على الشركات األجنبية العاملة على أراضيها ،لتوظيف
أبناء البلد في مواقع قيادية.3
تعد املصالح االقتصادية أحد أهم العوامل الرئيسة واملحرك األساس ي لكثير من العمليات الدولية ،والتدخل الدولي في
ليبيا مرتبط إلى حد بعيد بهذه املصالح .ويتصل ذلك بالحرص األمريكي على تأمين مصادر الطاقة لحلفائها في أوروبا ،وهو ما
ً
ً
يرتبط بشكل وثيق أيضا بتماسك حلف شمال األطلس ي ومهامه أو دوره اإلستراتيجي ،خصوصا بعد إعالن وزارة النفط
ً
والطاقة الليبية مؤخرا عن اكتشافات نفطية جديدة.

 1التدخل العسكري الغربي ومستقبل ليبيا ،وحدة تحليل السياسات ،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 24 ،مارس  .2011ص .2شوهد في
2/11/2018

http://www.dohainstitute.org/release/998cdfcb-4772-41ac-b1e8-717f8adb694c

 2يوسف محمد الصواني ،ليبيا :الثورة وتحديات بناء الدولة ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،2013 ،1ص.120
 3الصواني ،الواليات املتحدة وليبيا ،تناقضات التدخل ومستقبل الكيان الليبي ،مرجع سابق ،ص.15
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ً
وبعيدا عن شعارات حماية املدنيين ،فإن املصالح االقتصادية واإلستراتيجية كانت وراء املواقف الغربية بالتدخل في ليبيا،
ً
ً
وهذه املصالح تتضمن في املقام األول التخلص من اإلرباك الذي سبب صداعا خصوصا لفرنسا والواليات املتحدة وقوى
طامحة أخرى ،بعد أن أطلق القذافي سياساته وأنشطته في القارة األفريقية املناوئة للنفوذ األمريكي والفرنس ي ،عبر مشاريع
ً
ومنح ومساعدات قدمها ألنظمة ودول فقيرة ،للحد من االعتماد عليها،مقابل الدور املتنامي للصين خصوصا في املجال
ً
ً
االقتصادي واالستثماري ،إذ عجزت الشركات الفرنسية الكبرى عن منافسة مثيالتها الصينية التي تقدم قروضا ومنحا
للدول األفريقية ،ملساعدتها على استثمار ثرواتها ،بما يحقق منفعة متبادلة للطرفين ،بعد أن كانت الشركات الفرنسية
ً
ً
تتعامل مع بلدان أفريقيا كمصدرا للمواد الخام وسوقا لتصريف منتجاتها الصناعية.1
ً
ثانيا :األبعاد السياسية
ً
ثمة أبعادا متعلقة بسياسات نظام القذافي تجاه كثير من القضايا الداخلية في ليبيا ومحيطها اإلقليمي ،وممارساته
السياسية في كثير من مناطق العالم كانت محل حسابات الدول محل التدخل ،حيث أن منظومة استحقاقات غربية تجاه
نظام القذافي كانت حاضرة في أجندة الالعبين الغربيين وتحديدا األوروبيين .وأن حصادا مرا كان يجب على نظام القذافي
دفع فاتورته من حساب ثروة الشعب الليبي لنهم األطماع الغربية .وبما أن التدخل الدولي كان يخفي االهتمام االقتصادي
في سياسته العلنية لعمليته العسكرية ،لكن الغرف املغلقة كانت كفيلة بفهم أبعاد التدخل الحقيقية ،حيث كانت وعود
التدخل لترجيح كفة الثورة تسيل لعاب الفاعل الغربي وتحديدا الفرنس ي .وتأتي الرسالة التي نشرتها صحيفة ليبراسيون
ً
الفرنسية ،وتضمنت وعدا من ثوار ليبيا خالل قمة لندن بإعطاء فرنسا  %30من النفط الخام في البالد ،مقابل تقديم
الدعم العسكري للثوار .وبرغم أن فرنسا نفت أن الدعم العسكري جاء من أجل اقتسام كعكة النفط ،وإعادة اإلعمار التي
تقدر بنحو مائة مليار دوالر خالل السنوات الخمس ما بعد الثورة ،فإن وزير الخارجية األسبق ،اآلن جوبيه ،رأى أنه من
املنطقي أن تتمتع الدول التي دعمت الثوار بأكبر الفرص.2
ً
ً
ً
مسلما به ،أن البعد السياس ي كان دافعا مهما في التدخل الدولي ،الذي يكن مخزون كبير من العداء لنظام متسلط على
ً
شعبه ،ومزعج في نفس الوقت للمصالح الغربية أمنيا ولو في مرحلة سابقة قبل أن يتصالح مع الغرب بشأن أزمة لوكربي،
والتنازل عن برنامج أسلحة الدمار مقابل أن ينجو القذافي بجلد زعامته.
ال شك بأن هناك حيثيات وتراكمات تاريخية سياسية حفزت الواليات املتحدة األمريكية والقوى الكبرى في االتحاد
األوروبي للتدخل في ليبيا ،يمكن النظر إليها من بوابة العالقات اإلستراتيجية واملميزة بين نظام القذافي وروسيا ،فاالهتمام
الروس ي بليبيا ال يرجع فقط إلى مواردها ،بل يعزى ملا تتمتع به من موقع إستراتيجي في إطار سياساتها اإلقليمية بأفريقيا،
فليبيا تقع في نقطة ترابط بين أجزاء هامة من أفريقيا شمال الصحراء وجنوبها .ناهيك عن مخاوف الروس من مراودات
األمريكان لنظام القذافي ،ومحاولتهم إلقناعه باالنضمام إلى سياستهم في أفريقيا أو عدم معارضتها على األقل ،وخاصة ما
يتصل بالقوة املعروفة أفريكوم ( .)AFRICOMالتي أسسها البنتاغون ملواجهة التغلغل الروس ي ،واحتواء النفوذ الصيني

1الشيخ ،التدخل الدولي اإلنساني لألمم املتحدة ،مرجع سابق ،ص.29
 2خالد حنفي علي ،سقوط الجماهيرية :من يحكم ليبيا بعد القذافي؟ السياسة الدولية( ،مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،القاهرة)،
العدد ،186أكتوبر ،2011ص.143-142
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ً
املتزايد في أفريقيا ،بيد أن القذافي عبر سرا وعالنية عن رفضه ،بل ومحاربته ألهدافها املتصلة بالسيطرة على موارد أفريقيا
والحيلولة دون وصول املنافسين إليها.1
خالصة القول أن كل تلك العالقة املميزة ،التي حظيت بها روسيا والصين من قبل نظام القذافي ،مقابل حرمان الدول
الغربية الكبرى من فرص اقتصادية واستثمارية كبيرة في ليبيا ،وانتهاج القذافي تجاه تلك الدول سياسيات عدائية ،كانت
ً
ً
ً
دافعا مشجعا ومحفزا لتدخلها في انتهاز فرصة التخلص من نظام مغامر وغير مستقر في محدداته السياسية ،وبالتالي انتهزت
فرصة التدخل اإلنساني لتكون قريبة من معادلة التفاعل السياس ي ،ومحاولة صياغة النظام السياس ي الجديد في ليبيا،
وذلك للحفاظ على مكاسبها االقتصادية والسياسية واإلستراتيجية ،من خالل التحكم في قنوات اتخاذ القرار ،كي تكون أكثر
ً
ً
تأثيرا ونفوذا خدمة ملصالحها.
ً
ثالثا :األبعاد األمنية
ملفات األمن العديدة كالهجرة غير الشرعية ،وانتشار العنف ،وفوض ى السالح واالتجار به ،وتهريب املخدرات ،هذه امللفات
جميعها ربما كانت حاضرة في أجندة التدخل ،للحيلولة دون تفاقمها بشكل يهدد املنظومة األمنية والتنموية للبلدان
األوروبية ،وترى هذه األخيرة بأن من شأن انهيار الوضع في ليبيا أن يفتح باب املخاطر على مصراعيها ،وهو ما يقلق صانع
ً
ً
القرار األوروبي ،والذي لم يكن أمامه إال أن يتخذ قرار التدخل منفردا وسريعا حتى قبل شرعنته في املنظومة األممية.
تواجه الدول الغربية إشكاليات أمنية عدة ،تتمثل أولها فيما يتعلق بقضايا الهجرة غير الشرعية وكيفية التعامل معها،
ً
خصوصا بعد تحولها من قضايا اقتصادية في املاض ي إلى قضايا أمنية وسياسية في املقام األول في اآلونة األخيرة .فمشكلة
تدفق املهاجرين غير الشرعيين ،وهاجس الحد منها ضرورة ملحة تضع الدول األعضاء في الحلف األطلس ي أمام إيجاد حلول
لبعض األزمات التي تعاني منها بعض دول القارة األوربية ،إذ تؤدي مثل هذه األحداث إلى تنامي مثل هذه الظاهرة ،خصوصا
وأن حالة الفوض ى التي خلقتها تلك الثورات في الشمال األفريقي ربما يقلل من احتماالت السيطرة على تدفق املهاجرين
بشكل كبير.
تتخوف دول االتحاد األوروبي من تزايد تدفق املهاجرين ،خاصة وأن الهجرة لم تتوقف مع نهاية الثورة الليبية ،وكان
القذافي قد استغل ظاهرة الهجرة غير الشرعية كورقة ضغط وتفاوض مع أوروبا ،وأرسل مع بدايات الثورة الليبية تهديدات
بغزو أوروبا وإغراقها باملهاجرين غير الشرعيين ،حيث وصل تدفق املهاجرين إلى الشواطئ األوروبية ذروته في أثناء الثورة،
مما دفع آالف األفارقة إلى التوجه نحو شواطئ الجزر اإليطالية القريبة إلثبات أن أوروبا ستغرق باملهاجرين حال غيابه.2
بل إن األوضاع األمنية املتردية في ليبيا زادت من وتيرتها بإيقاع أسرع ،فقد تضاعف عدد املهاجرين ثالث مرات ،وبحسب
أرقام املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين فقد تجاوز عدد الذين عبروا املتوسط  207آالف في عام 2014
ً
ُ
أكثر من  % 80منهم قاموا بذلك انطالقا من السواحل الليبية.وتعد ليبيا بوابة الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا إلى

 1الصواني ،الواليات املتحدة وليبيا ،تناقضات التدخل ومستقبل الكيان الليبي ،مرجع سابق ،ص.14
 2محمد عبدالحفيظ الشيخ ،السياسات واآلليات األوربية ملكافحة الهجرة غير الشرعية في ضوء تداعيات الثورة الليبية ،مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض
النيل ( ،املركز الديمقراطي العربي ،برلين)  ،العدد الثالث ،سبتمبر/أيلول  ،2018ص.127
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أوروبا ،وما يعنيه ذلك من هواجس أمنية بالنسبة ألوروبا ،وتسعى دول االتحاد األوروبي لرسم سياسة في املنطقة
املتوسطية تقوم على التعاون ملنع الهجرة غير الشرعية ،إضافة إلى األهمية اإلستراتيجية باستظهار الدور العسكري.1
أما ثانيها تعود إلى تزايد وتنامي نشاط التنظيمات اإلرهابية ،لعل أبرزها تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" ،وما يشكله
من تهديد للمصالح األمريكية واألوروبية خاصة في دول شمال أفريقيا.ثمة إجماع بين الدول األعضاء في حلف األطلس ي على
أنه يجب التصدي لخطر اإلرهاب ،وبخاصة أنه بات يستهدف املنشآت النفطية في البلدان املنتجة وأساس الصناعة في
ً
البلدان األوروبية .وما يشكله من هاجس لدى الدول املستهلكة عموما ،وقد نشأ هذا الهاجس بالنظر إلى طبيعة الطلب على
الطاقة من ناحية ،وحالة األمن واالستقرار في الدول املنتجة لها من ناحية أخرى ،إذ أن الجزء األكبر من مصادر النفط
والغاز يقع في مناطق غير مستقرة ومضطربة ،ومنها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،باإلضافة إلى استهداف
التنظيمات اإلرهابية ملنابع النفط والغاز ،ضمن إستراتيجية بعض الجماعات املتطرفة التي تستهدف اإلضرار بمصالح الدول
الغربية بشكل خاص.2
وملا كانت أهمية تأمين إمدادات الطاقة ،من أهم قضايا األمن القومي املحددة لسياسات الدول الغربية من خالل
إستراتيجية حلف شمال األطلس ي الجديدة ،تجاه منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فقد ُعدت األزمة الليبية ،وما
ً
ً
ً
ترتب عليها من انقطاع في إمدادات النفط الليبي ،وتأثير ذلك في أسعار النفط ،تحديا مباشرا ملصالح دول الحلف ،نظرا ملا
يمثله النفط الليبي من أهمية لهذه الدول ،سواء على صعيد االحتياطات أو اإلنتاج ،وهو ما دفع دول الحلف األطلس ي إلى
ً
التحرك سريعا والتدخل في ليبيا.3
املحور الرابع :الجدل حول التدخل الدولي في ليبيا
ً
ً
ً
ً
نالت قضية التدخل الدولي في ليبيا استنادا إلى قرار مجلس األمن  ،1973اهتماما وجدال واسعا من قبل كثير من املهتمين
والسياسيين وفقهاء القانون الدولي ،حيث انقسم هؤالء حول طبيعة التدخل بين مناصر ومعارض ،وإن كانت الرؤى تلتقي
عند أهمية البعد اإلنساني في التدخل ،فبين مؤيد يرى أن التدخل لحماية املدنيين من وحشية جرائم نظام القذافي في ضوء
مبدأ الحماية هي أسمى وأرفع من مبدأ الدفاع عن فظاعات االستبداد وكارثيته تحت مبدأ عدم التدخل ،الذي يوفر حصانة
وحماية تتنافى مع مبدأ الحماية ،والذي ما زالت شعوب دول العالم الثالث في أشد الحاجة إليه كي يقيها من طيش جرائم
ً
األنظمة ذات الطابع التسلطي القمعي ،وال تعير لإلنسان وكرامته وحريته اعتبارا يذكر .وفي املقابل هناك املعارضين ملبدأ
الحماية تحت مسوغات السيادة واستحقاقاتها في ضوء مبدأ عدم التدخل يمثل انتهاكا لسيادة الدول ،ونيال من استقاللها
وهيبتها ،وخطرا كارثيا على بنيتها األمنية والسياسية واالجتماعية ،وتمترس في إطار رؤى ال تخدم سوى ديمومة االستبداد

 1عبد الواحد أكمير ،الربيع العربي والهجرة غير القانونية في البحر األبيض املتوسط ،املستقبل العربي(،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت) ،العدد( ،433
آذار /مارس  ،)2015ص.31
 2محمد مطاوع ،االتحاد األوروبي وقضايا الهجرة :اإلشكاليات الكبرى واالستراتيجيات واملستجدات ،املستقبل العربي( ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت) ،العدد( ،431كانون الثاني /يناير ،)2015ص.30
 3أشرف محمد كشك ،الحلف األطلس ي من الشراكة إلى التدخل في األزمات العربي ،السياسة الدولية( ،مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية،
القاهرة) ،العدد ،185يوليو  ،2011ص.24
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ومنظومته ،وهذا مأخذ أنصار التدخل والداعمين له من سياسيين وقانونيين .وأن دافع التدخل هو فقط مصالح الدول
وتكريسها لواقع الهيمنة واالستغالل ،واعتبارات تفعيل الحمائية اإلنسانية هي آخر من تحضر في أولويات التدخل الدولي.1
إن اإلشكاليات املطروحة حول التدخل اإلنساني تتمثل في عدم وجود اتفاق أو إجماع عام حول الظروف التي تسمح
ً
ً
بالتدخل الدولي أو املانعة له ،وهذا ما يفتح الباب واسعا أمام احتماالت وجود شبهة التصرف وفقا لالنتقائية واملعايير
املزدوجة ،فاملدنيين في ليبيا استحقوا حماية األمم املتحدة واملساعدات اإلنسانية ،لكن املدنيين في سوريا لم ينالوا نفس
الحماية ،بالرغم أن االنتهاكات واضحة في كلتا الحالتين .إضافة إلى أن غالبية تدخالت األمم املتحدة اإلنسانية تمت ضد دول
ً
ً
ً
ضعيفة وال تملك نفوذا اقتصاديا أو سياسيا يحميها من التدخل ،لكونها ال تتمتع بحصانة نووية ،أو حصانة العضوية في
حلف األطلس ي ،أو حصانة العضوية الدائمة في مجلس األمن ،أو اإلحتماء بمظلة إحدى الدول الخمس الكبرى.2
ً
وهذا ما يثير الشكوك أيضا حول مصداقية البعد اإلنساني في التدخل الدولي السيما مع استمرار تقاعس املجتمع الدولي
عن وقف جرائم النظام السوري ،برغم مقتل مئات اآلالف من املدنيين ،وبسبب هذه االنتقائية املوجودة داخل مجلس
األمن حالت دون أي تحرك دولي لوقف كل هذه االنتهاكات ،ومرد ذلك إلى توازنات القوى الدولية بين الواليات املتحدة
وروسيا ،التي منعت تطبيق مبدأ "املسؤولية في الحماية" ،دون إغفال دور القوى اإلقليمية الفاعلة ك ـ إيران وتركيا .بل إن
القوى الكبرى دعمت األطراف املتصارعة باألسلحة ،وكشفت من جانب آخر عن معضلة إهمال حماية السكان املدنيين
ً
مقابل تحقيق مصالح القوى الكبرى ،خاصة أنه طال أمد الصراع ،والضحايا ال يزالون يسقطون بالعشرات يوميا .ويبدو أن
ً
الثغرة األخطر في تطبيق هذا املبدأ تكمن حاليا في الطابع االنتقائي للتدخل ،حيث نرى القوى الكبرى تحبذ التدخل في مناطق
بعينها ،وتعرض عنه في مناطق أخرى ،مما يولد ازدواجية في معايير التعامل مع النزاعات األهلية وحروب اإلبادة الجماعية
ً
ً
وقضايا حقوق اإلنسان بشكل عام.ووفقا ألهداف التدخل ،فإنه غالبا ما تكون األهداف املعلنة للتدخل غير األهداف
الفعلية وراء التدخل.3
ً
إجراءات التدخل األممي ومداها دفعت عددا من النقاد ،السيما فيما يتعلق بالتهم املوجهة لحلف شمال األطلس ي ،بأنه
تجاوز حدود تفويض قرار مجلس األمن  2011/1973الخاص بليبيا ،أو على األقل توسع نصه إلى حد انتهاك روحه ،بحيث
بدى في نظر بعض القانونيين والسياسيين ،كنوع من انتهاك السيادة الليبية ،من وحي تجاوز الخطوط املرسومة واملحددة
لجوهر القرار األممي ،فالتوسع في اجتهاد تطبيق القرار دخل في إطار جدلية مبدأ مسؤولية الحماية ومبدأ عدم التدخل في
الشؤون الداخلية للدول ،والذي كان محل تحفظ بعض منتقدي ترجمة التدخل الدولي في ليبيا بذات الصورة ،كما أنتج
ردود فعل سليبة عن الجامعة العربية ،بعد أن أيدت القرار بقوة في البداية ،وعن العديد من البلدان التي لم تعارضه في
البداية ،ومنها روسيا والصين ،عبر امتناعهما عن التصويت على القرار الخاص بليبيا ،والذي سمح لحلف شمال األطلس ي

1ليلى نقوال الرحباني ،التدخل الدولي مفهوم في طور التبدل ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ط ،2011 ،1ص.26-22
ً
 2محمد عبدالحفيظ الشيخ ،أبعاد التدخل اإلنساني لألمم املتحدة في أحداث الثورات العربية ليبيا وسورية نموذجا ،املجلة العربية للعلوم السياسية( ،
مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت) ،العدد ،)44-43شتاء  ،2015ص.132- 127
3خالد حنفي علي ،ما بعد الواقعية :التدخل الخارجي بين قيود القوة والدواعي اإلنسانية ،السياسة الدولية( ،ملحق اتجاهات نظرية)( ،مركز األهرام
للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،القاهرة) ،العدد ،195يناير  ،2014ص.4-3
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بشن حرب في ليبيا ،حتى سقط النظام .وهو السيناريو الذي ال تريد موسكو تكراره في الحالة السورية رغم االنتهاكات حقوق
اإلنسان ،وعنف ودموية النظام السوري.1
كما طرحت عالمات استفهام عديدة في حينها حول تدخل حلف األطلس ي في ليبيا ،سواء على مستوى العمليات العسكرية أو
ً
إطاره القانوني واألخالقي أو خلفياته اإلستراتيجية في السياسات الدولية للقوى الكبرى .وتركزت تحديدا حول تأخر قوات
ً
الحلف في الحسم العسكري سريعا والقضاء على كتائب القذافي التي كانت متجهة إلى بنغازي ،ومرد ذلك ربما إلى سعي
الحلف إلخضاع الثوار الليبيين ،بعدما تبين أن هوية املكون الرئيس للقوى الثورية هي قوى إسالمية ،ووصمها بأنها متشددة،
وهو ما كشفت عنه تقارير استخباراتية غربية ،ناهيك عن رغبة الحلف في السيطرة على الثوار وجعلهم في حاجة دائمة
ومستمرة للمساعدة ،حتى يتم فرض الشروط عليهم أثناء الحرب وفي مرحلة ما بعد القذافي.2
املحور الخامس :تداعياتالتدخل الدولي في ليبيا
ال شك أن تدخل حلف شمال األطلس ي في ليبيا كانت له تأثيرات متعددة ،إذ فتح الساحة الليبية على تأثيرات عميقة أتت
على بنية الدولة األمنية والسياسية والتنموية بمقتل ،وهو ما ألقى بظالله على منظومة األمن واالستقرار على املستوى
اإلقليمي والدولي بدرجة غير مسبوقة.
ً
إن ما نجم عن تدخل حلف شمال األطلس ي في ليبيا ،خلق أوضاعا أمنية غير مستقرة ،فقد فتح الباب على مصراعيه إلثارة
ً
نزاعات وصراعات قديمة من جديد ،من خالل تأجيج االنقسام وإعاقة العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية ،فضال عن
ً
انتشار رهيب للسالح وامليليشيات املتنافسة واملتحاربة بوسائل مختلفة .تتقوى هذه امليليشيات وتزداد عددا وعدة وبدعم
خارجي من أطراف وفواعل إقليمية ودولية ،ليمتد أثر ذلك إلى كامل املنطقة ،وهذا بدوره فتح الباب على مصراعيه لنمو
وانتشار جماعات العنف والسالح التي ساهمت في تلغيم الساحة األمنية الليبية ،حيث وجدت فيها التنظيمات املتطرفة بيئة
ً
ً
مناسبة ومرتعا خصبا ملمارسة أنشطتها اإلرهابية.3
كل هذه األحداث نتج عنها تردي األوضاع اإلنسانية إلى درجة مفزعة ،ولم تنته األزمة اإلنسانية عند هذا الحد بل امتدت إلى
ما بعد التدخل ،وهو ما جعل أوجه الشك تعتري عملية حلف األطلس ي .فهناك من يرى إن تدخل الحلف في ليبيا رغم
ً
استلهامه املبدأ اإلنساني ،إال أنه لم يستهدف أساسا حماية املدنيين ،بل إن األمر كان في حقيقته يتعلق بإسقاط النظام
والتخلص من القذافي كأولوية.
وهذا ما ذهب إليه سيومان ميلن" املحرر في صحيفة "الغارديان"،بقوله" :إذا كان هدف حلف األطلس ي هو التدخل لحماية
املدنيين في ليبيا ،فإنه يرى أن مهمته باءت بالفشل ،إذ تضاعف عدد الضحايا عشرات املرات ،وتعرض العديد من املدنيين
1الشيخ ،التدخل الدولي اإلنساني لألمم املتحدة ،مرجع سابق ،ص.34
 2الصواني ،ليبيا الثورة وتحديات بناء الدولة،مرجع سابق ،ص.219
 3الصواني ،الواليات املتحدة وليبيا :تناقضات التدخل ومستقبل الكيان الليبي،ص.20-19
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ُ
ً
للتعذيب والقتل من قبل ميليشيات مسلحة ،بمساندة غربية ،فضال عن أن طريقة قتل القذافي تعد جريمة حرب حتى وإن
ً
كانت انتقاما من استبداده".1
ً
ً
ً
وعلى هذا النحو ،خلف االنهيار األمني في ليبيا فراغا استراتيجيا كبيرا في منطقة شمال أفريقيا واملغرب العربي ،وهو ما
استغلته التنظيمات املسلحة والعصابات اإلجرامية العابرة للحدود في إعادة تنظيم نشاطاتها وتوسيع شبكاتها في كامل
ً
املنطقة .وهذا بدوره سهل عملية تهريب السالح واملخدرات واملهاجرين غير الشرعيين وتهريب بعض األفراد املطلوبين أمنيا،
مما شكل عامل تهديد الستقرار دول الجوار ،كما هي الحال في سيناء املصرية وفي منطقة الشعانبي على الحدود بين الجزائر
ً
وتونس ،وفي بلدان منطقة الساحل األفريقي ،ألن التهريب واإلرهاب مرتبطان .وهذا ما أكدته الوقائع الحقا بعد حادثة
القنصلية األمريكية في بنغازي ومقتل السفير األمريكي "كريستوفر ستيفنس ،وكذا استهداف مركب الغاز عين أميناس في
ً
الصحراء الجزائرية ".فضال عن استهداف متحف باردو في تونس العاصمة ،من قبل مجموعة إرهابية مسلحة ،وهو ما أسفر
ً
ً
عن  23قتيال و 50جريحا ،وقد أشارت عدة تقارير أممية أن األسلحة التي استرجعتها قوات األمن الجزائرية بعد هجوم عين
أميناس مصدرها مخازن السالح في ليبيا.2

خاتمة
من خالل مناقشة بعض متغيرات هذه الدراسة أتضح أن املبدأ األساس ي الذي يقوم عليه التدخل اإلنساني هو
استخدام القوة العسكرية بهدف حماية حقوق اإلنسان ومنع حدوث انتهاكات جسيمة وصارخة لهذه الحقوق.ومع أن
ً
ً ً
التدخل اإلنساني ً
يعد هدفا نبيال وساميا في الوقت ذاته ،لكن املؤسف أنه يخضع العتبارات سياسية شديدة ااالنتقائية.
ً
ً
ال بد من االعتراف أن الدافع اإلنساني ال يمكن أن يكون مسوغا أساسيا يسمح بالتدخل الدولي ،وإنما توجد في الحقيقة
من الدوافع واملسوغات ما يمكن أن تحفز القوى املهيمنة على التدخل في املناطق الساخنة باسم حقوق اإلنسان ،ولعل
أقوى تلك املسوغات هي املصلحة واملنافسة والحصول على مناطق النفوذ بين الدول القوية داخل األمم املتحدة ،وهي
بطبيعة الحال الدول الغربية والسيما الواليات املتحدة .أي أن الدافع اإلنساني ليس هو الهدف العام للتدخل الدولي
ُ
اإلنساني وإنما هو ستار تخفي وراءه الدول القوية مصالحها وأهدافها األساسية.
لقد كشفت عملية التدخل العسكري في ليبيا من الناحية اإلستراتيجية بأنها حرب مصالح بامتياز قبل أن تكون حرب
حماية القيم اإلنسانية .فالتدخل األممي في ليبيا كان تحت املسوغات اإلنسانية واملسؤولية األخالقية للمجتمع الدولي ،سوى
أن األبعاد األمنية واالقتصادية واألهمية اإلستراتيجية لليبيا ،كان لها أثر كبير في فاعلية التدخل وسرعته في ليبيا تحت
املسمى اإلنساني ،فالتغلغل الصيني االستثماري في ليبيا بشكل خاص ،والصراع الدولي على مناطق النفوذ االقتصادية،
ً
والتخلص من اإلرباك الذي سببه القذافي للدول الغربية وسياساتها في أفريقيا خصوصا الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا،

 1توبي مانهير ،الربيع العربي :التمرد ،والثورة ،والنظام العالمي الجديد ،السياسة الدولية( ،مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،القاهرة)،
العدد ،191يناير  ،2013ص.155
 2عباس بوغالم ،تقرير عن امللتقى الدولي ،ليبيا بعد أربع سنوات من الثورة ،الحصيلة ،املآالت وسبل الخروج من األزمة ،تونس 3-2 ،حزيران/يونيو ،2015
املستقبل العربي (،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت) ،العدد ،441تشرين الثاني/نوفمبر ،2015ص.169
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كانت وراء التسريع بالعملية العسكرية األمريكية واألوروبية في ليبيا .إذ أن سياسات القذافي االقتصادية في السنوات األخيرة
ً
قبل سقوطه،عرفت نوعا من التهميش للشركات الصناعية الغربية ،ذلك في مقابل تنامي دور الشركات الصينية االقتصادي
واالستثماري ،وهذا ما جعل هذه الدول وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا تبدي استيائها من هذه السياسات في
ليبيا ،جملة هذه األسباب شجعت هذه املنظومة الدولية في انتهاز فرصة التخلص من نظم مغامر وغير مستقر في محدداته
السياسية ،وبالتالي انتهزت فرصة التدخل اإلنساني لتكون قريبة من معادلة التفاعل السياس ي ،ومحاولة صياغة النظام
السياس ي الجديد في ليبيا ،وذلك للحفاظ على مكاسبها العسكرية والسياسية ،من خالل التحكم في قنوات اتخاذ القرار ،كي
ً
ً
تكون أكثر تأثيرا ونفوذا خدمة ملصالحها.
ً
هذا التدخل بطابعه اإلنساني غاب في الحدث السوري بكل معطياته اإلنسانية األكثر إلحاحا ،حيث إن التباطؤ الدولي في
وقف جرائم النظام السوري في حق األغلبية من أبناء الشعب السوري ،وتركه لقمة سائغة من دون تحرك دولي فاعل جعل
ً
ً
هذا التدخل محال إلعادة النظر في حقيقة إنسانية ،ويثير نوعا من عدم املصداقية في تطبيق هذا الحق الذي يمارس بنوع من
االنتقائية واالزدواجية في معايير التدخل.
وفي ضوء الشواهد العديدة اتضح أن مبدأ التدخل اإلنساني ليس متغير طارئ على واقع العالقات الدولية املعاصرة ،بل
أصبح بصورة كبيرة عصا غليظة تستخدمه القوى الكبرى للنيل من أي نظام أو دولة ال تتماش ى واعتبارات سياساتها ،وقلما
تم اللجوء إلى هذا املبدأ لتأديب األنظمة املستبدة في حق شعوبها.
وفي إطار هذا الوضع املتداخل واملعقد ،الذي لم يسعف في خدمة الواقع الليبي ،إذ فتح الساحة الليبية على تأثيرات عميقة
ً
أتت على بنية الدولة األمنية والسياسية والتنموية بمقتل ،خصوصا في ظل تجاذب إقليمي شبه معاد للثورات ،ويسعى
لإلطاحة بها ورموزها ،فإن أي دولة تسعى لتجنيب ذاتها آثار التدخالت الخارجية السلبية ،فالبد أن تحصن جبهتها الداخلية
بمزيد من الشراكة والتوافق والتعايش.
قائمة املراجع
ً
أوال :الكتب
 أحمد أحمد يوسف ،ومسعد،نيفين ،حال األمة العربية  2011-2010رياح التغيير ،بيروت ،مركز دراسات الوحدةالعربية ،ط ،1مايو.2011
 الرحباني،ليلى نقوال ،التدخل الدولي :مفهوم في طور التبدل ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ط.2011 ،1 الصواني ،يوسف محمد ،ليبيا :الثورة وتحديات بناء الدولة ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط.2013 ،1 عبدالرحمن ،محمد يعقوب ،التدخل اإلنساني في العالقات الدولية ،أبو ظبي ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوثاإلستراتيجية.2004 ،
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 منصر ،جمال ،التدخل العسكري اإلنساني في فترة ما بعد الحرب الباردة من قوة التحالف إلى فجر األوديسا،بيروت،الدار العربية للعلوم ناشرون ،ط.2012 ،1
ً
ثانيا الدوريات:
 أكمير ،عبدالواحد ،الربيع العربي والهجرة غير القانونية في البحر األبيض املتوسط ،املستقبل العربي( ،مركز دراساتالوحدة العربية،العدد ،)433آذار /مارس .2015
ً
 الشيخ ،محمد عبدالحفيظ،أبعاد التدخل اإلنساني لألمم املتحدة في أحداث الثورات العربية ليبيا وسورية نموذجا ،املجلةالعربية للعلوم السياسية( ،مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد ،)44-43شتاء .2015
ً
 الشيخ ،محمد عبدالحفيظ،التدخل الدولي اإلنساني لألمم املتحدة ليبيا نموذجا ،مجلة دراسات شرق أوسطية( ،مركزدراسات الشرق األوسط،العدد ،)83ربيع .2018
 الشيخ ،محمد عبدالحفيظ ،السياسات واآلليات األوربية ملكافحة الهجرة غير الشرعية في ضوء تداعيات الثورة الليبية،مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل( ،املركز الديمقراطي العربي ،العدد الثالث) ،سبتمبر/أيلول .2018
 الصواني،يوسف محمد ،الواليات املتحدة وليبيا :تناقضات التدخل ومستقبل الكيان الليبي ،املستقبل العربي( ،مركزدراسات الوحدة العربية ،العدد،)431كانون الثاني /يناير.2015
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تحصين الجبهة الداخلية من حروب الجيل الخامس
Fortifying home front from the wars of the fifth generation
د .محمد محمد عبد ربه املغير
أستاذ مساعد برنامج ماجستير إدارة األزمات والكوارث -أستاذ مساعد كلية الهندسة جامعة فلسطين
الملخص

هدفتالدراسةإلىبيانأجيااللحروبالخمسةواهمسماتهاوالتركيزعلىمجاالتالجياللخامسوأهمالعوامالملساعدةعلىانتشارحروبالجياللخامس،وذلكبغيةالوصوإللىآلياتوم
قترحاتوأساليبتساهمفيتحصينالجبهةالداخليةمنتبعاتوآثارحروبالجياللخامس،ولتحقيقتلكاألهدافاستخدمالباحثاملنهجالوصفيالتحليليلتحليالألبعاداملؤثرةعلىالجبه
ةالداخليةووصفها،وأماكنوقوعهاووصفأهمسماتهاوخصائصها
خلصتالدراسةإلىأنالحروببشكلعامةلهاتأثيراتسلبيةعلىالجبهةالداخليةيمكنهاأنتساعدفيتدميراملجتمعواستنزافمواردهاملاديةوالبيئةوالطبيعيةواستهدافالشبابونشرال
فساداألمنيوالفكري،وقدأوصتالدراسةبضرورةفهماملخاطرالتيتتسبببهاأجيااللحروبعلىالجبهةالداخليةليتمتقييمكلخطروفقمنهجيةمتكاملة،وضرورةإعداددراسةحو
لتقييممخاطرحروبالجياللخامسعلىالجبهةالداخلية،واتباعالتحصينوالحمايةالتيقدمهاالباحثفيهذهالدراسة.
الكلمات املفتاحية
تحصين  ،أجيال الحروب ،الجبهة الداخلية ،حروب الجيل الخامس ،الكوارث الحربية.
Abstract
The study aimed to explain the five generations of war and its most important features, focus on the areas of the fifth
generation and factors contributing to the spread of the wars of this generation, in order to reach mechanisms,
proposals and methods that contribute to the fortification of home front of the consequences and effects of the wars of
the fifth generation, and to achieve those goals, the researcher used descriptive analytical approach to analyze the
dimensions affecting the home front and description, and where they occur to describe the most important features and
characteristics.
The study concluded that wars in general have negative effects on home front that can help in destroying society and
depleting its material, environmental and natural resources, targeting youth and spreading security and intellectual
corruption.
The study recommended that the dangers caused by war generations should be understood on home front, and need to
prepare a study on the risk assessment of the wars of the fifth generation on home front, and follow the fortifying and
protection provided by the researcher in this study.
Key words:
Fortifying, Generations of wars,home front, the wars of the fifth generation, Disaster Wars

 .1اإلطار العام
 1.1مقدمة:
مر العالم بسلسلة من املتغيرات واملخاطر العسكرية التيمن شأنها أن تغير خارطة العالم فلقد اختلفت موازين املواجهة
العسكرية وتعددت مجاالت االستهداف فقد أصحبت الحروب االقتصادية وما تسببت به من تغيرات ديمغرافية وعمرانية
واستنزاف املوارد البيئية والطبيعة في األماكن املستهدفة1.

1محمد املغير .)2016( .خطة الحماية البيئة في قطاع غزة .القاهرة :رسالة دكتوراه غير مشنورة جامعة األزهر مصر ،ص.57-56
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توسعت نطاق االستهداف للحروب والعمليات العسكرية وزادت الوسائل الدفاعية واآلليات القتالية بما يساهم في انتشار
املخاطر الالحقة النتهاء النزاعات العسكرية املسلحة ،والتي يمكنها أن تجعل املجتمعات غير قادة على استمرار البقاء لفترات
زمنية أكبر ،مما يزيد من التغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية على املجتمع.1
ً
ً
إن الحروب تتنوع وتزداد األجيال يوما بعد يوم تقدما في الوسائل التقنية واألساليب التي يمكنها أن تغير من املجتمع ،إذ أن
التوسع في مجاالت االستهداف ودخول املواجهة الغير مباشرة واملحاربة بأيدي الغير إلى أرض امليدان يمكنه أن يساعد في
انتشار الجيل الخامس من الحروب وتحقيق أهدافه املوجه للمجتمع وذلك باالعتماد على األهداف الخفية والغير معلنة
للقوات املعتدية على املجتمعات الضعيفة ولقد أضحت الوسائل القتالية املتعدد في املواجهات الغير عسكرية هي السمة
األبرز في حروب الجيل الخامس وما يليه.
إن املجتمع املكون األساس ي للجبهة الداخلية يتطلب آليات توجيه وحماية من مخاطر حروب الجيل الخامس العتمادها على
الوسائل الحربية غير التقليدية وتقليب املجتمع على الدولة ونشر الصراعات الحزبية والطائفية والتفرقة العنصرية وتكوين
املجموعات االنتشارية الغير معلنة لنشر الفساد في الدولة.
 2.1مشكلة الدراسة والتساؤالت البحثية:
تبرز مشكلة الدراسة في أهمية توفي الحماية الشاملة للجبهة الداخلية لتحقيق األمن القومي الوطني من املخاطر العسكرية
التي تحققها الحروب بكافة ِأكالها وأنواعها ،ومنه انطلقت املشكلة في كيفية تحصين الجبهة الداخلية من حروب الجيل
الخامس ومنه ظهر التساؤل الرئيس ي للدراسة :ما هي آليات تحصين الجبهة الداخلية من حروب الجيل الخامس ،وقد انطلق
منه تساؤالت فرعية وهي:
• ما هي أجيال الحروب؟
• ما هي مجاالت حروب الجيل الخامس؟
• ما هي أهم عوامل حروب الجيل الخامس؟
• ما هي اإلجراءات الوقاية لتحصين الجبهة الداخلية من حروب الجيل الخامس؟
 3.1أهداف الدراسة :تهدف الدراسة البحثية إلى تحقيق األهداف التالية:
• تسليط الضوء على أجيال الحروب الخمسة.
• التعرف على مجاالت الحروب للجيل الخامس
• تقديم مقترحات وأساليب تحصين الجبهة الداخلية.
• دراسة عوامل حروب الجيل الخامس.
 4.1أهمية الدراسة:
 1.4.1أهمية علمية :سوف يستطيع الباحث فهم سمات والعوامل التي تؤثر وتساعد في انتشار حروب الجيل الخامس
ً
وكيفية تأثيرها على الجبهة الداخلية للمجتمعات ،وهذا سوف ينعكس ايجابيا على الدراسات البحثية التي يجريها الباحث.

1أمل دكاك .)2007( .أثر الحروب والنزاعات املسلحة على األسرة العربية .دمشق :مجلة جامعة دمشق -املجلد  -23العدد الثاني ،ص.240-233
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 2.4.1أهمية تطبيقية :السعي لتوفير مقترحات وآليات تساهم في تحصين الجبهة الداخلية من حروب الجيل الخامس وأهم
العوامل املساعدة في تجاوز األزمات املصاحبة للجيل الخامس.
 5.1منهجية الدراسة:
اعتمد الباحث األسلوب الوصفي التحليلي بواسطة منهج تحليل املحتوى للدراسات السابقة التي تناولت أجيال الحروب
ومجاالت االستهداف التي تحددها تلك الدراسات وخاصة الدراسات األمريكية التي تعتبر هي منشأ الجيل الخامس ،وتحليل
األبعاد املؤثرة على الجبهة الداخلية ووصفها للوصول إلى النتائج املرجوة من الدراسة البحثية ،كما ويمكن أن يستعرض
الباحث بعض املجالت وأماكن وقوعها لتوضيح الجوانب النظرية لتطبيقات عملية يمكن أن يستفيد منها أي باحث في
املستقبل.
 .2اإلطار املفاهيمي:
 1.2الجبهة الداخلية :هي عبارة عن املجتمع وما يحيط به من متغيرات واستعدادات تقدمها الوكاالت الوطنية لتحصين
املجتمع من التحديات األمنية التي يصنعها اإلنسان ،واملخاطر الطبيعية وما تتسبب به من تغيرات على صعيد املجتمع.1هذه
املتغيرات والتحديات يصاحبها الصمود املجتمعي األسطوري في وجه املشاكل الداخلية والخارجية وتعزيز القدرات املجتمعية
لتجاوز األزمات التي يمكنها أن تتولد من املخاطر الواردة على املجتمع وهناك تحديات كبيرة تحتاج لالستعداد املتقن فيما
يتعلق بالكوارث املهجنة واملشتركة بين املخاطر الطبيعية والبشرية أو الصناعية.
التعريف اإلجرائي للباحث :الجبهة الداخلية هي القوة الشعبية املجتمعية وما يالزما من القوة الخدماتية التي تديرها الدولة
من خالل املؤسسات واألطر والهيئات الوطنية واملحلية واملنظومة الفكرية اإلعالمية التي تساهم في تغير أنماط املجتمع وتؤثر
على تعزيز التحصينات النفسية واالجتماعية.
 2.2العمليات العسكرية :هي نشاطات عسكرية تعتمد فيها على قوات العسكرية في االستهداف باستخدام الوسائل القتالية
املتعددة وتتنوع مجاالت العمليات العسكرية ما بين العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية ،وتعتمد على التخطيط
املتقن الستخدام القوات حسب التخصص والنطاق الجغرافي لتحقيق األهداف العسكرية التي تضعها املؤسسات العسكرية
بالتنسيق مع الدولة.2
 3.2الحروب :هي عبارة عن نشاطات بشرية ترجع إلى العصور األولي للحياة منذ األزل وتحدث عنها ابن خلدون في مقدمته
"أعلم أن الحرب وأنواع املقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها هللا ,وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض
ويتعصب لكل منها أهل عصبيته ,فإذا تذمروا لذلك وتوافقت الطائفتان أحداهما تطلب االنتقام ,واألخرى تدافع ,كانت
الحرب وهو أمر طبيعي في البشر ال تخلو عنه أمل وال جيل" ,3وبالتالي الحروب سلوك بشري موجود بالفطرة يعتمد على
االعتداء وصد االعتداء وتختلف درجات العدوانية وذلك حسب البيئة التي يرجع لها املجتمع ،فالسلوك العدواني بدأ بوجود
1Meir Elran .)2016( .The Israeli Home Front Command: Missions, Challenges, and Future Prospects .Tal Aviv- Israeli :
Military and Strategic Affairs, Volume 8, No. 1, P 59-62.

2ميشيل إسبوزيتو .)2009( .سنة على حرب غزة العمليات العسكرية االسرائيلية ضد غزة 2008-2000م .بيروت -لبنان :مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
مجلسة الدراسات الفلسطينية  ،املجلد العشرون العدد  ،81-80ص.4-1
3محمد املغير2016( .م) .املدن الحدودية وآثارها على الحد من الكوارث الحربية -حالة دراسية مدينة رفح ،مؤتمر رفح األرض واإلنسان ،بلدية رفح بالتعاون مع
اجمعية املنتدى التربوي ،ص.2
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سيدنا آدم على األرض عندما قتل هابيل قابيل ،وقد أشار املؤرخون بأن املعارك والصراعات مستمرة على مر العصور
القديمة مثل معارك قبل امليالد بآالف السنين كالحروب التي كان يخوضوها الهكسوس والرومان والفرس والفراعنة
واليونانيون وغيرهم من الشعوب األولى.1
ومما سبق يستطيع الباحث تعريف الصراع :بأنها عبارة عن النزاعات والحروب التي تكون في الغالب ذات طابع عسكري
وديني وعرقي بهدف الصراع على السلطة ومنها ما هو سياس ي على السلطات وتنازع الصالحيات بين الوكاالت الوطنية ،والتي
ممكن املمكن أن تتحول تلك الصراعات إلى صراع مسلح يتطلب إعالن حاالت الطوارئ ويمكن أن يتم استغالل هذه الحالة
من الصراعات لتوجيه املجتمع من قبل اإلعالم املسموم والجهات املعادية للدولة.
 4.2حروب الجيل الخامس :هي عبارة عن الصراعات التي تتنوع فيها مجاالت االستهداف والسائل القتالية املستخدمة في
املعركة وتعتمد على موارد بشرية من داخل البلد املعتدى عليه مباشرة وذلك من خالل تكوين املجموعات التي تنتشر بين
أرجاء الوطن بغية اإلضرار باألمن الوطني العام واستهداف الجبهة الداخلية دون ترك أي دليل على يدين الدولة املعتدية.2
 .3الدراسات السابقة:
 1.3دراسة (:)2016 ،Elran
قيادة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية املهمات التحديات واآلفاق املستقبلية
The Israeli Home Front Command: Missions, Challenges, and Future Prospects
هدفت الدراسة إلى تحديد املراحل التى مرت بها الجبهة الداخلية االسرائيلية من صراعات وحروب وتحديات وتحليل املهام
املوكلة للجبهة الداخلية وأهم التحديات واألفاق املستقبلية ،وقد ركزت الدراسة على املخاطر األمنية املتعلقة بالجبهة
الخارجية بعد االعتداءات العسكرية التس شنتها اسرائيل على الشمال والجنوب ،ولتحقيق األهداف السابقة استخدم
الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي يوصف الحالة الظاهرية للمشكلة وتبديد أسبابها للوصول لنتائج هامة وتوصيات
تعمل على تجاوز املشكلة.
توصلت الدراسة ملجموعة من النتائج والتوصيات أهمها ضرورة الربط بين املخاطر األمنية واالستعدادات املدنية وتحقيق
الحماية الشاملة للجبهة الداخلية االسرائيلية بالتعاون املثمر بين الوكاالت القطرية ،على أن يكون املجتمع على اطالع مباشر
بمستويات املخاطر التي تحددها الجبهة الداخلية اإلسرائيلية ،إضافة إألى ضرورة مرونى الخطط والبرامج التشاركية التي
تقدمها الوكاالت الوطنية في اعداد السكان وتأهيليهم للحاالت الطارئية من خالل اعداد البنى التحتيىة للمآوى والتدريب
املستمر واملناورات االفتراضية ومساعدة السكان ذو الحاالت الخاصة ,وعليه تبنت الجبهة الداخلية االسرائلية منهج جميع
املتخاطر بتوازن وفق مستويات التكرار واالحتمالية.
 2.3دراسة (عامر)2015 ،
دور املقاومة في تعزيز الجبهة الداخلية خالل العدوان الصهيوني على محافظات غزة 2014م وسبل تطويره

1محمد املغير .)2017( .أثر مخلفات املباني املستهدفة على البيئة في غزة .طرابلي لبنان :مجلة جيل حقوق اإلنسان العدد  - 22مركز جيل البحث العلمي ،ص
.93-91
2T.x. Hammes .)2007( .Fourth Generation Warfare Evolves, Fifth Emerges.USA: Military Review, Vol. 87,
No. 3, P20-23.
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هدفت الدراسة للتعرف على دور املقاومة الفلسطينية في تعزيز صمود الجبهة الداخلية خالل العدوان الصهيوني على
محافظات غزة 2014م والسعي لتوفير آليات يمكنها أن تساهم في سبل تطوير دور املقاومة في تعزيز الجبهة الداخلية،
ولتحقيق ما سبق اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي لوصف دور املقاومة وتحليل آليات تعزيز الجيهة الداخلية ،وذلك
باستخدام االستبان الذى وزع على ( )300شخص من شرائح املجتمع املختلفة.
توصلت الدراسة ملجموعة نتائج أهمها أن فصائل املقاومة نجحت في تعزيز الجبهة الداخلية بنسبة  %87.7وأن االعالم نجح
في دعم واسناد املقاومة وحماية الجبهة الداخلية ورفع الروح املعنوية لدى املواطن الفلسطيني بنسبة  ،%85.2وأثرت
املقاومة بشكل كبير على األهداف االسرائيلية باستخدام قوة الردع وانخفضت نسبة املتعاونين مع االحتالل بمقدار .%83.4
أوصت الدراسة بضرورة أن تعمل املقاومة على دعم صمود املتضررين وتوفير املتطلبات املادية واملعنوية لهم وتطوير منظومة
االعالم املقاومة واالعالم املوجه للجبهة الداخلية االسرائيلية والجبهات الداخلية العربية ،إضافة إلى توجيه االعالم املحلية
للتغطية والتأثير االيجابي على املجتمعات العربية ،والعمل على انشاء املالجئ ومراكز االيواء للحد من الضحايا وإنشاء مركز
قيادة موحد من جميع ذات الجهات املتربطة بموضوع الدراسة.
 3.3التعقيب على الدراسات السابقة:
استخدمت الدراسات السابقة املنهج الوصفي التحليلي للجبهة الداخلية واآلثار واألدوار التي ينبغي العمل عليها لتعزيز الحماية
والتحصين من املخاطر التي تتعرض لها الجبهة الداخلية فقد استخدمت دراسة ( )Elran, 2016تحليل ممحتوى السياسات
والوسائل التي تعمل على تنفيذ مهام الجبهة الداخلية االسرائيلية أما دراسة (أبو عامر )2015 ،فقد اعتمدت على االستبانة
ومناقشة النتائج واملقابالت للوصول للنتائج وقد تختلف الدراسة الحالية بأنها تركز على آليات احصين الجبهة الداخلية من
حرو ب الجيل الخامس من خالل تحليل مجاالت الجيل الخامس واآلثار املترتبة عليها الستنباط آليات التحصين من أجيال
الحروب.
 .4الجبهة الداخلية:
تعتبر الجبهة الداخلية العنصر الهام في تطبيق مفاهيم الحماية على مؤسسات الدولة وذلك بالتعاون املشترك مع مؤسسات
املجتمع املدني والعسكرية ،وتقديم املعلومات لذوى االختصاص حول أي اشتباه أو أي شخص يسعى للنيل من أمن
واستقرار البالد ،أو هي عبارة عن املجتمع والسكان واملؤسسات العامة والخاصة التي تعمل على تلبية املتلطبات الخدماتية
للمجتمع والتى ال يمكن التخلي عنها فهي البنية التحتية للدولة.1
 1.4عناصر الجبهة الداخلية:
تتنوع عناصر الجبهة الداخلية وذلك وفق املكونات الرئيسية للدولة فهي عبارة عن:
 1.1.4السكان :هم عبارة مجموعة من األفراد الذين يعيشون في منطقة جغرافية ما ذاح حدود تربطهم عالقات اجتماعية،
فاملناطق التي تزاد فيها أعداد السكان تتطلب املزيد من الخدمات والبنى التحتية .2وتؤثر الكثافة السكانية على املتغيرات التي
يمكنها أن تتطلب املزيد من اجراءات حماية الجبهة الداخلية.
1إسماعيل عامر .)2015( .دور املقاومة في تعزيز الجبهة الداخلية خالل العدوان الصهيوني على محافظات غزة 2014م وسبل تطويره .غزة :رسالة ماجستير غير
منشورة برنامج املاجستير املشترك بين أكاديمية القيادة والسياسة وجامعة األقص ى ،ص .25-24
2فيصل املفيريج .)2014( .فعالية حطة الطوارئ ملواجهة الكوارث واالزمات في املجمعات السكنية الحكومية .الرياض :رسالة ماجستير غير منشورة جامعة
نايف العربية للعلوم االمنية ص. 49-47
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 2.1.4الوزارة والهيئات الوطنية :تعتبر املؤسسات الوطنية املتمثلة في الوزارات الحكومية والهيئات الوطنية واألجهزة
التنفيذية للدولة من أهم مكونات الجبهة الداخلية ألنها تقدم الخدمات للمجتمع وتعمل على تطوير أنظمة الوقاية وتحصين
الجيهة الداخلية من التهديديات الداخلية والخارجية.1
 3.1.4األمن :هو املكون الرئيس ي في متابعة كافة التهديدات ودرساة آثارها على التجمعات الوطنية والسكانية والنشاطات
ً
ً
البشرية اليومية ،ويتدرج األمن في مستوياته بدأ من األمن الوطني والقومي وصوال لألمن الشخص ي واألمن فال يوجد استقرار
بال أمن ،لذا يمكن أن ينظر اإلنسان إلى األمن على أنه هو املكون األساس ي للجيهة الداخلية والتي يشارك في توفيره املؤسسات
الوطنية واملجتمع واملؤسسات املدنية والحقوقية من خالل نشر السالم2.
 4.1.4االعالم :في ظل انتشار وسائل التواص املستمر بين أفراد املجتمع فقد أصبح االعالمة أدة متميزة في التأثير على كافة
الحوادث اليومية وعنصر هام في توجيه املجتمع نحو تحقيق األهداف التي تحددها الدولة لتطبيق أسس وتظريات الحواية
والتحصين من املخاطر والتهديدات ،3ولقد برز الدور االعالمي في العديد من املواطن التي الحظها الباحث وقد كان له تأثير
مباشر في الثوارت العربية التي حدثت في العام 2011م وما تالها من تغيرات في توجيه املجتمع بأن هذه الثورات أتت ضد
الشعوب وتغير موزان الفكر املجتمعي وتراجعت الشعوب على تلك الثورات كلها بفعل قوة الجهاز االعالمي في توجيه الجبهات
العربية الداخلية.
 2.4العوامل املؤثرة على الجبهة الداخلية:
 1.2.4التحديات االقتصادية واالجتماعية :تساهم التحديات التى االجتماعية واالقتصادية كتدنى مستويات التعليم
والتراجع في الخدمات الصحية في ظل النمو املتزايد للسكان على التنمية املجتمعية؛ وكذلك الفقر والبطالة وانعدام الدخل
وضعف قدرات املجتمع على تلبية احتياجاته االساسية يمكنه أن يساهم في تمدد املخاطر التى من شأنها أن تعمل على
اختراق املجتمع وهدم التحصينات التى تحددها الدولة للحد من التهديدات الداخلية والخارجية.4
 2.2.4الصراعات السياسية والحروب األهلية :إن املشاهد لطبيعة الصراعات التي نشأت خالل الفقترات الومنية الشابقة
بعد الثورات العربية ،ووالصراع على السلطات في بعض الدول األفريقية والتحول من الصراع السياس ي لتغير أنظمة الحكم
لصراع عسكري كما يحدث في سوريا وتحولها ملنطقة نزاع علسكري عالمي يمكنه أن يساهم في استنزاف املوارد التي تمتلكها
الدولة وانهاك الجبهة الداخلية حيث أن املنطقة العربية مليئة بالصراعات فالعراق مازالت الصراعات مستمرة ،والسودات

1إسماعيل عامر .)2015( .دور املقاومة في تعزيز الجبهة الداخلية خالل العدوان الصهيوني على محافظات غزة 2014م وسبل تطويره .غزة ،:ص.27
2محمد املغير .)2012( .استراتيجيات تحقيق األمن والسالمة على املستوى اإلقليمي -حالة دراسية قطاع غزة .غزة :رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
االسالمية ،بغزة ص.16
3محمد املغير .)2012( .استراتيجيات تحقيق األمن والسالمة على املستوى اإلقليمي -حالة دراسية قطاع غزة .غزة :ص .108
4جورج قرم .)2011( .أهم التحديات االقتصادية واالجتماعية العربية :نحو مجتمع العلم والتكنولوجيا واالبداع ،املنتدى االقليمي حول الحقوق االجتماعية
واالقتصادية في ظل األزمات العاملية -شبكة املنظمات العربية غير الحكومية للتنمية -مؤتمر تحديات التكامل االقتصادي العربي وعالقته بالتطور التنموي في
املنطقة ،بيروت ،ص.4-2
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تسبب الصراع بتحولها لدولتين ،واليمن مازال الصراع مستمر وأثار الصرع السياس ي على السطلة في األراض ي الفلسطينية ما
زالت آثاره بارزة حتىوقتنا الحالي ،وغيرها العديد من الدولة التي مرت بصراعات مختلفة أثرت على سالمة املحتمع.1
 3.2.4الصراعات الفكرية وااليدلوجية :برزت في الفترات السابقة ضهور مجموعات تتبنى أفكار مشوهة حول آلية تطبيق
الشريعة االسالمية وتمتكل ايدولوجية فكرية تتبع الجندات خارجية ومخباراتية ،تساهم في زعزة األمن الودني والداخلي وذلك
لصالح جهات مشبوهة تعمل على تشويه ومتانة الجبهة الداخلية.2
 4.2.4التحديات األمنية :يعتبر الألمن العنصر الهام في الجبهة الداخلية فاالستقرار االمني ينعكس بشكل ايجابي على تماسك
الجبة الداخلية فقد الحظ الباحث أنه خالل اآلونة األخير استطاعات اسرائيل تحقيق اختراقات أمنية لبعض الجبهات
الداخلية وخاصة فيما يتعلق بالصراع الدائر في سوريا واستهداف املنشآت ا-ألمنية والسيادية مما آثر على تماسك الجبهة
الداخلية ،إضافة إلى اعالن نتياهو عن جلب وثائق تتعلق بامللف النووي االيراني يعتر تحدى أمني كبير اليران ،ومحاولة
استهداف اللواء توفيق أو نعيم ورئيس الوزراء رامي الحمدهلل في قطاع غزة كله من أهم املؤثرات والتحديثات التي تتطلب
املزيد من الجهود لحماية وتحصين الجيهة الداخلية.
 5.2.4التحديات والتهديدات الخارجية :تتنوع التهديدات الخارجية ما بين التهديدات الخارجية التي تتعلق باالعتداءات
العسكرية واالختراقات األمنية للتحصينات التي تقيمها الدولة وما يصاحبها استنزاتف للمجتمع واستهداف املدنين ،واستنزاف
املوارد الطبيعية وما يليها من تدمير ملقدرات الجيهة الداخلية مما يتطلب موارد مادية هائلة العادة اعمار وتأهيل الجيهة
الداخلية3.
 .5أجيال الحروب:
شــهد الع ــالم مجموع ــة م ــن املتغي ـرات السياس ــية والعس ــكرية خ ــالل املائ ــة عــام الس ـابقة والت ــي ك ــان ف ــي تس ــارع ف ــي تط ــور أجي ــال
الحـروب والتـي بـدأت منـذ الحـرب العامليـة األولـى فـي نهايـة الجيـل األول وبدايـة الجيـل الثـاني ثـم الحـرب العامليـة الثانيـة والتـي بهــا
بــرز الجيــل الثالــث ثــم الجيــل الرابــع ومــا تــاله مــن الخــامس والســادس والســابع الــذي يعتبــر قيــد الظهــور ،وتعتبــر منطقــة الشــرق
ً
األوسط هي املنطقة األبرز في تطبيق أجيال الحروب وذلك طمعا في املوارد املادية والطبيعية واالقتصادية.
ومــن خــالل املقــال املنشــور فــي جريــدة الــوطن بتــاريخ  24ديســمبر 2016م والتــي حــدد أجيــال الحــروب بســبعة (حســين)2016 ،
ودراسة العقيد صالح الدين الزيداني (الزيداني )2016 ،توصـل الباحـث إلـى أن أجيـال الحـروب التـي يمكـن أن تكـون فاعلـة فـي
هذا الوقت هي خمسة تصنيفات رئيسية وهي:
 1.5الجيل األول :يعتمد هذا النوع من الجيل على الشجاعة واإلقدام ألنه يتم التعامل فيه بشكل مباشر وهي حـرب تقليديـة
تدور بين جيشين نظاميين في أرض وموقع واحد أي محدد ميدان املعركة ،وقد وقعت تلك الصراعات في الفترة مابين 1648م

1محمد املغير .)2012( .خطة الحماية البيئة في قطاع غزة ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة األزهر ،القاهرة ،ص .26-24

2مركز أبحاث دراسات املستقبل .)2014( .تنظيم الدولة االسالمية  .غزة :مشنورات مركز دراسات املستقبل ص .6-2
3Meir Elran .)2016( .The Israeli Home Front Command: Missions, Challenges, and Future Prospects.Tal
Aviv- Israeli : Military and Strategic Affairs, Volume 8, No. 1, P 59-62.
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وحتــى 1864م ،وقــد ســاد فــي هــذا الجيــل املواجهــة املباشــرة ،ويعمــل هــذا النــوع مــن األجيــال علــى العمليــات العســكرية املحــدودة
ولكن حققت نجاحات كبيرة كاملناورة وااللتفاف وتطويق العدو وضرب الخصم في أجنحته للقضاء عليه1.
 2.5الجيــل الثــاني :ظهــر الجيـل الثــاني فــي الحــرب العامليــة األولــى علــى أيـدي الجــيش الفرنسـ ي أثنــاء الحــرب العامليــة الثانيــة ،وقــد
كان في هذا الجيل االستخدام املفرط للنيرات واملدافع بشكل غير مباشر وذلك بغية استنزاف قوات العدو ،بحيث أعتمد هذا
الجيــل علــى القصــف املــدفعي الــذي حــرق األرض وتليــه حركــة قــوات املشــاة علــى األرض ،فــي ظــل تنســيق حركــة النيـران مــن قبــل
القــوات املعتديــة ،اعتمــد هــذا الجيــل علــى دفــع قــوات العــدو علــى ضــرب أهــداف الخصــم مــن خــالل اللــدغات للخصــم وضــربه
بــدون الظه ــور وقــد أطل ــق عليهــا ح ــرب العصــابات وذل ــك الخــتالف دينامكي ــة الحركــة واملن ــاورة املســتمرة الت ــي تتطلــب أن تك ــون
األسلحة املستخدمة خفيفة أو متوسطة على أبعد تقدير لتساعد الجنود على سهولة الحركة واملناورة في امليدان .ويعتمد هذا
الجي ــل عل ــى األس ــلحة الناري ــة كاملس ــدس والس ــالح اآلل ــي ال ــذي يعتم ــد عل ــى الطلق ــات الناري ــة وامل ــدافع والرشاش ــات وغيره ــا م ــن
الوسائل القتالية2.
 3.5الجي ــل الثال ــث :نش ــأ ه ــذا الجي ــل بع ــد الح ــرب العاملي ــة الثاني ــة يعتم ــد عل ــى عنص ــر املفاج ــأة والس ــرعة والتش ــويش ال ــذهني
واملادي وذلك من خالل الضـربة االسـتباقية والتـي تشـل حركـة الخصـم وتقـوض أركانـه ممـا يصـعب عليـه رد الفعـل املـنظم وبهـا
ي ــتم املن ــاورة والقت ــال خل ــف خط ــوط الع ــدو وه ــذا الن ــوع أنه ــى فك ــرة الح ــرب ب ــين ط ــرفين ،ه ــذه الح ــرب تعتم ــد عل ــى التق ــارير
االستخبارتية واألمنية والتي تحدد تهديدات األمن القومي أو السلم العالمي ،لقد أفرزت حروب الجيل الثالث مبدأ الالمركزية
ف ــي املواجه ــة واالعتم ــاد عل ــى مب ــدأ االرتج ــال واملب ــادرة ف ــي الص ـراع ،وق ــد تمي ــز ه ــذا الجي ــل باس ــتخدام س ــالح الطي ـران والقاذف ــات
املدفعية اإلستراتيجية التـي تطلـق الصـواريخ أرض أرض أو أرض جـو ،أو الصـواريخ املوجهـة ،3يعتمـد هـذا الجيـل علـى األسـلحة
ً
النووية والذكية والكيميائية والتي تعتبر أسلحة دمار شامل وأسلحة محرمة دوليـا ،كمـا وقـد بـرزت هـذا الـنمط مـن األجيـال فـي
الحروب األمريكية على العراق وأفغانستان والحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
 4.5الجيــل الرابــع :يســتخدم هــذا الجيــل أســلوب حــرب العصــابات بشــكل أساس ـ ي بحــي يــتم تســخير املنظمــات اإلرهابيــة والتــي
تكون الحرب بين جيش نظامي مقابل مجموعات غير منظمة ،يهدف هذا الجيل إلى استهداف أصحاب العقول ومتخذي القرار
ل ــدى الخص ــم وذل ــك م ــن خ ــالل الحم ــالت اإلعالمي ــة الت ــي ت ــنظم لتغي ــر مواق ــف أص ــحاب الق ـرار السياس ـ ي ،تعتب ــر ه ــذه الح ــروب
أميركيــة النشــأة والصــناعة وذلــك أثنــاء الحــروب األمريكيــة فــي منــاطق الشــرق األوســط عنــدما واجهــت تنظــيم القاعــدة وتنظــيم
الدولة ،تعمل وسائل اإلعالم على تشويه وتضخيم الحوادث التي تقوم بهـا تلـك املنظمـات والتـي فـي الغالـب تصـنفها الـدول علـى
أنها تنظيمات وكيانات إرهابية ويتم فيه دفع وتوجيه اإلعالم من قبل أجهزة األمن واالستخبارات العسكرية في الدولة.
تتمثــل خصــائص حــروب الجيــل الرابــع فــي أن هــذه الحــرب تعمــل الهزيمــة الغيــر تقليديــة لجــيش الخصــم وذلــك لتحقيــق النصــر
السياس ـ ي مــن خــالل كســر تحقيــق األهــداف السياســية ورفــع تكــاليف االســتنزاف االقتصــادي واملــادي للحــرب ،ال يوجــد حــدود

1صالح الدين أبوبكر الزيداني .)2016 ,9 19( .مجلة املسلح .تاريخ االسترداد  ،2018 ,3 19من http://www.almusallh.ly/ar/thoughts/799-
 :2016-09-19-12-13-26أجيال الحروب
2صالح الدين أبوبكر الزيداني .)2016 ,9 19( .مجلة املسلح،أجيال الحروب ،مرجع سابق.
3George Michael .)2014( .Counter Insurgency&Lone Wolf Terrorism.London : Terrorism&Political Violence, Vol. 26,
No. 1, P 46.
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تفص ــل ب ــين اس ــتهداف الق ــوات العس ــكرية وامل ــدنين ،وبالت ــالي تغي ــب املع ــالم الب ــارزة ألرض املعرك ــة مم ــا يس ــاهم ف ــي تع ــدد الب ــؤر
االنتشــارية التــي تكــون فيهــا املعــارك واالســتهداف العســكري ،يعتمــد هــذا الجيــل علــى خلــق األنظمــة الذهنيــة الداخليــة املتنــاحرة
على جميع املستويات والتي تحاول تشويه الجماعات واملنظمات إذ يتم االعتماد على وسائل التكنولوجيا في الصراع العسكري
وتوجيه املواطنين.1
يعمل هذا النوع من أجيال الحروب على حرب املعلومات وتوظيف الوسائل اإلعالمية للحد مـن الـدعم الشـعبي للحكومـة التـي
تش ــن الح ــروب عل ــى الجماع ــات ،تس ــتمر مجموع ــة م ــن ال ــدول عل ــى دع ــم للمق ــاتلين أو الجماع ــات الت ــي تخ ــوض املع ــارك ض ــد
الجيوش النظامية بهدف تفكيك البنية العسكرية لتك الجيوش ،وذلك من أجل تفتيـت املـوارد االقتصـادية واألمينـة والنسـيج
الشعبي واالجتماعي لتك الدول.2
ه ــذا الجي ــل م ــن أخط ــر أن ــوع األجي ــال عل ــى اإلط ــالق وذل ــك العتم ــاده عل ــى أن يح ــارب اإلنس ــان أخ ــوه ف ــي نف ــس ال ــوطن الواح ــد
باس ـ ــتخدام وك ـ ــالء ع ـ ــن الع ـ ــدو ويطلـ ـ ــق عل ـ ــيهم (الطـ ـ ــابور الخ ـ ــامس) حيـ ـ ــث أنهـ ـ ــا تعتمـ ـ ــد علـ ـ ــى التفرقـ ـ ــة السياسـ ـ ــية والفكريـ ـ ــة
واإليديولوجيــة ،تعتمــد هــذه الحــروب علــى أن يقتــل العــدو نفســه ويــدفع ثمــن الســالح ويطلــب التــدخل مــن الــدول األخــرى وال
تقبل ،وتستخدم الطائرات بدون طيار في مراقبة أجواء الدولة وتصوريها وتزويـدها بـأجهزة الرصـد والتجسـس ويمكـن أن تنفـذ
تلــك الطــائرات االســتهداف باألســلحة الذكيــة أو مــا يطلــق عليهــا االغتيــاالت كمــا حــدث فــي الحــرب ضــد حــزب هللا وتنظــيم الدولــة
واملقاومة الفلسطينية.
 5.5حـروب الجيـل الخــامس :يختلـف منظــور حـروب الجيـل الخــامس عـن األجيـال الســابقة وذلـك مـن خــالل أسـباب ومجــاالت
الصـراع والوســائل املســتخدمة فــي املعركــة ،وســوف يتوســع الكاتــب فــي هــذا الجيــل ملــا لــه أهميــة قصــوى فــي تعــدد مجاالتــه وأنــه
ً
يختلـف اخـتالف كلـي عـن األجيـال السـابقة وذلـك ألن الوسـائل املسـتخدمة فيـه كثيـرة جـدا ،إذا يطلـق علـي هـذه الجيـل الحـرب
ً
الجينية ،التي يعجز فيها الجيوش النظامية على القضاء على الخصوم ،يمتاز هذا الجيل بأنه غالبا مـا يكـون بـين جـيش نظـامي
وعصابات وقوى غير نظامية ،ويعمل على إسقاط الضحايا بوسائل مختلفة وذلك من خالل األعمال التي يقومون بها.
 1.5.5العوامل املؤثرة على حروب الجيل الخامس:
 1.1.5.5العوامــل السياســية :بحكــم التغيـرات فــي طبيعــة العالقــات بــين الــدول وتخشـ ى علــى نفســها مــن العقوبــات يــتم
اس ــتخدام أدوات أخ ــرى للح ــرب ض ــد لدول ــة م ــن خ ــالل الجماع ــات الص ــغرى م ــن األف ـراد أص ــحاب األفك ــار املتقارب ــة وال ــذين ال
يجمعهم كيانات تنظيمية واضحة وبالتالي يصعب اتخاذ القرار لخوض الحرب ضدهم من قبل الدولة3.
 2.1.5.5العوام ــل االقتص ــادي :لق ــد ارتبط ــت املف ــاهيم العس ــكرية باالقتص ــادية وأص ــبحت أح ــد امل ــؤثرات القوي ــة ف ــي
استهداف الدول من خالل الصراعات االقتصادية بين الدول ،ويتم ذلك من خالل استخدام الحصار االقتصادي ومنع إنتـاج
الســلع األساســية والتــي يمكــن أن تكــون مصــدر يهــدد املــن القــومي والــدولي ويــدمر العالقــات بــين الــدول ،فعلــي ســبيل املثــال اآلن

1Richard F Michael J. Artelli&Deckro .)2008( .Fourth Generation Operations: Principles For The Long War.London:
Small Wars&Insurgencies, Vol. 19, No. 2, P 227-228.
2Minwoo Yun .)2010( .Insurgency Warfare As An Emerging New Modes Of Warfare &The New Enemy.korea: The
Korean Journal Of Defence Analysis, Vol. 22, No. 1, March 2010, P 114.
3T.x. Hammes. (2007). Fourth Generation Warfare Evolves, Fifth Emerges. USA: Military Review, Vol. 87, No. 3, P19
– 25.
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تـدار الحــرب االقتصــادية علــى قطـاع غــزة باســتخدام عــدو وســائل مـن خــالل تجفيــف منــابع املـال و ــحب الســيولة النقديــة مــن
قطاع غزة مما يساهم في انهيار املنظومة الوطنية لالقتصاد املحلي واستهداف الشعب بالحصار الخانق1.
 3.1.5.5العوام ــل االجتماعي ــة :إن االنتش ــار الواس ــع للمعلوم ــات والبيان ــات م ــن خ ــالل الفض ــاءات املفتوح ــة والت ـرابط
والتواصــل االجتمــاعي واســتخدام اإلعــالم االجتمــاعي ســاهم فــي تطــوير الحــرب وذلــك بإنشــاء املجموعــات والجماعــات اإلرهابيــة
والت ــي تتب ــع ألجن ــدات خارجي ــة تح ــارب الدول ــة وي ــتم التعبئ ــة وت ــوجيهيهم بواس ــطة املس ــميات الجذاب ــة والت ــي تتب ــع األي ــدلوجيات
الدينيــة والفكريــة ،فقــد أصــبحت وســائل االتصــال والتواصــل االجتمــاعي املوجــه األساسـ ي للـرأي العــام والعــالمي فــي املجتمعــات
والقضايا الخالفيـة والحساسـة ممـا يسـاهم فـي تـدمير املنظومـة االجتماعيـة واسـتهداف الـروابط االجتماعيـة مـن خـالل البيانـات
التـي تسـاهم فـي تشـويه صـور املجتمـع أمـام الـرأي العـام ،وبالتــالي هـي حـرب املعلومـات والبيانـات التـي يـتم تجميعهـا بعـدة وســائل
أهما طيران االستطالع.3 ،2
 4.1.5.5عوامــل أخــرى مــن وجهــة نظــر الباحــث :يــرى الباحــث أن هنــاك مجموعــة أخــرى مــن العوامــل التــي يمكــن أن
تساعد في انتشار حروب الجيل الخامس بين املجتمعات في العصر الحالي وهي:
 -1التطور التكنولوجي الهائل واستخدام الوسائل االلكترونية في توجيه املجتمعات.
 -2استخدام وسائل التشغيل عن بعد وشراء الذمم املالية.
 -3انتشـ ــار املثقفـ ــين الـ ــذين يـ ــتم إنتـ ــاج الثقافـ ــات وذلـ ــك وفـ ــق البيئـ ــات املختلفـ ــة مـ ــن خـ ــالل دفـ ــع العوامـ ــل االيجابيـ ــة
للحضارات األخرى ورفع مستوى االنبهار بمخرجات الدول األخرى.
 -4دع ــوة بع ــض الكت ــاب واألدب ــاء إل ــى تقلي ــد الثقاف ــات الغربي ــة والت ــي ال ت ــتالءم م ــع الواق ــع االجتم ــاعي وتن ــافي الع ــادات
والتقاليد في مجتمعاتنا الوطنية والعربية واإلسالمية.
 -5صــعود بعــض األح ـزاب العاديــة للفكــر الغربــي ألنظمــة الحكــم ويمكــن أن تعمــل علــى تغي ـرات جديــة فــي نظــام الحكــم
بالتسلسل الزمني مما يهدد املشاريع الدخيلة على املجتمعات العربية واإلسالمية.
 -6قلــة الــوعي بأهميــة الشـراكة املجتمعيــة والتعــدد السياسـ ي والنظــر إلــى تخــوين كــل مــن يقــدم انتقــادات لنظــام الحكــم
وهذا يمكن أن يساهم في تكوين أعداء جدد.
 -7ضعف قدرة الدولة على السيطرة على وسائل اإلعالم وشراء ذمم رجال اإلعالم والفضاء االلكتروني مما يعمل على
تغريدهم وفق األجندات الخارجية املرسومة لهم.
 -8اإليمان العميق بنظرية املؤامرة وأن كل من هو خارج نظام الحكم فهو متآمر ضد الدولة أو مكوناتها.
 -9النظ ــرة الس ــلبية لألفك ــار التط ــوير الخارج ــة م ــن املفك ــرين م ــن خ ــارج نظ ــام الحك ــم وبالت ــالي إحب ــاط مش ــاريع النهض ــة
والتطـوير وتنميـة املجتمعـات ويرجـع ذلـك لضـيق النظـر فـي أصـحاب األفكـار النيـرة مـن خـارج نظـام الحكـم بـأنهم يسـعون لكشــف
سوء اإلدارات الحاكمة.

1T.x. Hammes. (2007). Fourth Generation Warfare Evolves, Fifth Emerges. USA: Military Review, Vol. 87, No. 3, P19
– 25.
2George Michael. (2012). Lone Wolf: Terror & The Rise Of Leaderless Resistance. Nashville: Vaderbilt University
Press, P 156.
3Donald J. Reed. (2008). Beyond The War On Terror: Into The Fifth Generation Of War & Conflict. London: Studies
In Conflict & Terrorism, Vol. 31, Issue 8, 2008, P 692.
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 -10قلــة االهتمــام بتوجيــه الطاقــات الفكريــة والشــعبية فــي إطارهــا الســليم وبالتــالي يمكــن أن تعمــل بشــكل معــاكس ملــا
تصبو إليه الدولة وهذا يساعد في تكوين الكيانات املوازية للدولة.
 2.5.5مجاالت االستهداف فـي حـروب الجيـل الخـامس :تمتـاز حـروب الجيـل الخـامس بـأن املجـال الفكريـة والوسـائل تتعـدد فـي
استهدافها ممـا يسـاهم فـي اسـتنزاف املـوارد املحليـة والوطنيـة للدولـة املسـتهدفة مـن قبـل األجهـزة املخابراتيـة واألمينـة الخارجيـة.
وتبرز تلك املجاالت فيما يلي:
 1.2.5.5الحروب االقتصادية :تتم من خالل ضرب املنظومة االقتصادية للدولة على أن يتم استهداف تلك املنظومة
بأي ــدي الفلس ــطينيين أنفس ــهم وه ــذا م ــا تم ــر ب ــه قط ــاع غ ــزة من ــذ أبري ــل الع ــام 2017م وحت ــى وقتن ــا الح ــالي ف ــي اس ــتنزاف وت ــدمير
املقدرات االقتصادية واستهداف املنشآت والعمل على الحد من الصناعات املحلية.
2.2.5.5الحروب املالية :تتم تلك الحروب باستخدام األدوات املالية وذلـك مـن خـالل عـزل الخصـوم عـن النظـام املـالي
العالم وفرض عقوبات تجارية ومالية على الخصوم مما يعمل على القضاء على مصادر تمويلهم والحد من حركتهم بين الـدول
س ــواء ك ــان الخص ــم دول أو كيان ــات ومنظم ــات ومؤسس ــات وجماع ــات فكري ــة وحزبي ــة.1وق ــد ب ــرزت تل ــك الح ــرب بكث ــرة خ ــالل
العقــدين املاضــيين حيــث أنــه تــم اســتخدامها ضــد الجماعــات واألشــخاص والحكومــات املنتخبــة فعلــى ســبيل املثــال اســتخدمت
ضــد الحكومــة الفلســطينية العاشــرة والحــادي عشــر ،وكــذلك اســتخدمت ضــد تنظــيم القاعــدة وابــن الدن وحركــة طالبــان فــي
أفغانستان ،وحركة حماس في فلسطين ،واستهداف الناقالت النفطيـة التابعـة للواليـات املتحـدة األمريكيـة فـي باكسـتان وغيرهـا
من األهداف األمريكية الحيوية من قبل تنظيم القاعدة ،كما وقد برزت تلك الحرب املالية فـي الحـروب ضـد تنظـيم الدولـة فـي
اس ــتهدفه وك ــذلك ف ــي اس ــتهداف التنظ ــيم للخص ــوم ،وأب ــرز س ــمات تل ــك الح ــرب االس ــتهداف األمريك ــي ال ــذي ف ــرض عل ــى كوري ــا
الجنوبية وإيران وحزب هللا من قبل الواليات املتحدة األميركية.
 3.2.5.5الح ــرب اإللكتروني ــة :وه ــذه الح ــرب يمك ــن أن تق ــوم به ــا دول أو مجموع ــات وأفـ ـراد ض ــد الدول ــة أو الكيان ــات
والجماعات ،وقد برزت تلك الحرب في استهدف البرنامج النووي اإليراني من خالل استخدام فيروس استهدف نظام التشغيل
اإللكتروني وقد تسبب هذا االستهداف في إتالف عدد كبيرة من وحدات الطرد املركزي .2كما يتم استهداف شبكات املعلومات
لدى الحكومة اإلسرائيلية من قبل الهكر ،إضافة إلى الحـرب االلكترونيـة التـي يقودهـا جهـاز املوسـاد اإلسـرائيلي ضـد املنظمـات
والفصـائل الفلسـطينية وحـزب هللا اللبنــاني ،إضـافة إلـى األدوار التـي يقــوم بهـا تنظـيم الدولـة مــن خـالل اإلصـدارات املرئيـة والتــي
يسـتخدم بهــا اإلعــالم االلكترونيـة ،وعمليــات تجــيش الشـباب املنــدفع فــي صـفوف تنظــيم الدولــة اإلسـالمية دون معرفــة الخلفيــة
األصلية للجهات املشغلة لتلك الشباب.
 4.2.5.5الح ــرب املعلوماتي ــة :ته ــدف تل ــك الح ــرب لت ــدمير املنظوم ــة والش ــبكات والبني ــة التحتي ــة لتب ــادل ونق ــل وتخ ــزين
املعلومــات والبيانــات وفــي املقابــل يعمــل علــى حمايــة البيانــات الخاصــة بالجهــة املعتديــة ،وتعتبــر الحــرب اإلعالميــة والكالميــة مــن
أب ــرز تل ــك الح ــرب وذل ــك م ــن خ ــالل نش ــر البيان ــات واملعلوم ــات الت ــي م ــن ش ــأنها ض ــرب ال ــروابط املجتمعي ــة ،وانتش ــار الدعاي ــة
واإلشــاعات بــين املــواطنين بمعلومــات تنســب إلــى مصــادر مســئولة وخاصــة فــي جهــات تنفيذيــة متعــددة ،وذلــك بغيــر التــأثير علــى

1Juan C. Zarate. (2014). The Coming Financial Wars. USA: Parameters, Vol. 43, No. 4, Pp 87 – 88.
2Thomas Rid. (2013). Cyberwar & Peace: Hacking Can Reduce Real World Violence. USA: Foreign Affairs, Vol. 92,
No. 6, Pp 80-81.
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م ــدركات وأفك ــار الش ــعوب والجماع ــات ،1وي ـ ـتم فـ ـي هـ ــذه الح ــرب تب ــادل املعلوم ــات وتوجي ــه الشـ ــباب الث ــائر م ــن خ ــالل شـ ــبكة
املعلومــات االلكترونيــة فــي كيفيــة تصــنيع املــواد املتفجــرة والحزمــات الناســفة واســتهداف املقـرات األمنيــة والشــرطية والعســكرية
ً
ضد الخصوم وتتميز التنظيمات ذات األفكار املنحرفة فكريا في استخدام تلك السياسة في التعبير عن االستهداف.
 5.2.5.5حــرب البيئــة واملــوارد :يســعى الخصــم للســيطرة علــى املــوارد الطبيعيــة االقتصــادية النــادرة والــتحكم بالوصــول
إليها وتحديد قيمتها الشرائية والتجارية ،أما في املجال البيئي فيـنم اسـتهداف املـوارد البيئيـة واسـتنزافها مـن خـالل تـدمير البيئـة
الطبيعة ونشر املخلفات وامللوثات البيئية,2وقد برزن حرب املوارد في استهداف تنظيم الدولة آلبار النفط في العراق والسيطرة
عليها وبيع املوارد النفطية والتحكم باالقتصاد في بعض املناطق العراقية ،كما وقد استهدفت تنظيم الدولـة املـوارد السـياحية
والتراثيـة فـي املنــاطق األثريـة فــي سـوريا وســاهمت فـي تــدميرها بـدعوة أنهـا تماثيــل وأصـنام تخــالف العقيـدة ،إضــافة إلـى اســتهداف
الجيش األمريكي للبيئة العراقية وتدمير املقدرات البيئية واستنزافها وكذلك استهداف قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي للموارد
البيئيــة والطبيعــة فــي االعتــداءات العســكرية اإلسـرائيلية علــى قطــاع غــزة ،اســتهداف البيئــة الطبيعيــة فــي حــرب تمــوز علـى لبنــان
واستهداف املناطق الطبيعية في الضفة الغربية وإقامة املستعمرات عليها.3
 6.2.5.5الحــرب البيولوجيــة :تسـتخدم فــي هــذه الحــرب نشــر األمـراض مـن خــالل الفيروسـات أو الجـراثيم ونشــر األوبئــة
بين البشر والحيوانات وتعتبر هذه الحروب من أصعبها التي يمكن أن يصعب اكتشافها قبل عمليات اإلطالق ،وقد استخدمت
هذه األسلحة الحربية في الحروب بين أمريكيا والعراق في الكويت والتي تسببت بمرض سمى بالجمرة الخبيثة.4
 7.2.5.5الحــرب الفكريــة :وهــي أســوأ أنــواع الحــروب الحديثــة والتــي تعمــل علــى تــدمير املعتقــدات الفكريــة واأليدلوجيــة
للخصوم ،ويعمـل العـدو علـى تحسـين صـورته لـدى الخصـم مـن خـالل بـث األفكـار التـي تتعلـق بالسـالم والحريـات والديمقراطيـة
وأهمي ــة تطبيقه ــا ونش ــر املحب ــة وتص ــاحب تل ــك األفك ــار واملعتق ــدات مجموع ــة أفك ـار تص ــاحبها مجموع ــة م ــن األه ــداف الخفي ــة
املسمومة والتي يتطلب فيهـا العمـل علـى تغيـرات فكريـة ومعقـدات لـدى الشـعوب علـى مسـتوى فتـرات زمنيـة متفاوتـة يمكـن فيهـا
الشعب أن يتقبل األفكار التي كان يعارضها ويعتبر تجاوزها أو تبنيها خطوط حمراء في املاض ي.5
 8.2.5.5االســتازاف العســكري :تعمــل الــدول املعديــة علــى اســتنزاف القــدرات العســكرية وتوطيــد الحصــار االقتصــادي
علــى الدولــة املعتــدى عليهــا فــي ظـل منــع تطــوير القــدرات العســكرية للدولــة املعتــدى عليهــا ومحاربتهــا فــي كافــة املجــاالت واألصــعدة
التــي يمكنهــا أن تعمــل علــى تطــوير املنظومــة العســكرية واألمنيــة والدفاعي ـة ،وبالتــالي يمكــن أن يكــون الــرد علــى هــذا االســتنزاف
بمنع التدهور العسكري واللجوء إلى توازن الرد والرعب في ظل عدم القدرة على تعويض األسلحة الفاقدة والتي تستنزف.

1Khurshid Khan. (2013). Understanding Information Warfare & Its Relevance To Pakistan. London : Strategic Studies,
Vol. 4, No. 1, Pp 139 – 140.
2Major John A. Van Messel. (2004). “Unrestricted Warfare: A Chinese Doctrine For Future Warfare?". Virginia:
(Master Of Operational Studies, School Of Advanced Fighting, Marine Corps University, P 17.

3محمد املغير .)2016( .خطة الحماية البيئة في قطاع غزة .القاهرة :رسالة دكتوراه غير مشنورة جامعة األزهر مصر ،ص .39-32
4محمد املغير .)2016( .خطة الحماية البيئة في قطاع غزة .القاهرة :رسالة دكتوراه غير مشنورة جامعة األزهر مصر،ص .39-32
5مركز أبحاث دراسات املستقبل .)2014( .تنظيم الدولة االسالمية  .غزة :مشنورات مركز دراسات املستقبل ،ص .5-2
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 3.5.5ســمات الجيــل الخــامس :يعتــر هـذا النــوع مــن أخطــر األجيــال التــي مــرت علـى الحــروب وذلــك لتميــزه عــن األجيــال الســابقة
بــاختالف الوســائل وســاحات الصـراع واملجــاالت التــي يـدخل بهــا الصـراع ،ومــن خــالل التحليــل الســابق لألجيــال والعوامــل وصــل
الباحث ألن هذا الجيل يتسم بما يلي:
 1.3.5.5التحالفــات الكبيــرة :إذ يتســم هــذا الجيــل بتشــكيل التحالفــات الكبيــرة والكيانــات التــي تأخــذ القـرارات وبالتــالي
يمك ــن أن يخ ــتص ك ــل كي ــان ف ــي مج ــال م ــن املج ــاالت لالس ــتهداف ويمك ــن أن تش ــمل الص ـراعات االس ــتهداف ف ــي املج ــال م ــاديي
والفكـري والنفسـ ي والبيئـي واإلعالمـي والثقـافي والـديني واملعلومـاتي ،كمـا وأنهـا يمكـن أن تشـكل تحالفـات بـين مجموعـة الخصــوم
ً
ً
ضد الدولة املستهدفة وهذا سوف يؤدي لقيام عمليات إرهابية دون العمل مع تنظيمات إرهابية ومحظورة دوليا أو إقليميا.
 2.3.5.5ال حــدود لالســتهداف :إذ يعتبــر أن حـروب الجيــل الخــامس تســتهدف جميــع املقومــات واملجــاالت البشــرية وهــذا
بــدوره يتســبب فــي اســتنزاف املــوارد وتهديــد األمــن الســلمي والقــومي واملجتمعــي للدولــة املســتهدفة ،إن الحــرب ال يمكــن أن يــتم
حصرها في حدود بحيث يصعب التعامل معها والسيطرة عليها وتحديد النطاق الجغرافي لها ومن هنا ترتفع مستويات املخاطر
املتوقع حدوثها ضد الخصوم ،حيث أن في هذا الحرب يمكن أن تكون األعداء مـن الـداخل وتتحـرك بواسـطة أجهـزة مخـابرات
وأمنية ،كمـا أن طبيعـة الحـدود البشـرية املسـتهدفة غيـر واضـحة حيـث أنهـا الحـروب تسـتهدف املـوارد واالقتصـاد وبالتـالي يتـأذى
منها كل الشعب.
 3.3.5.5عــدم وجــود مرجعيــة مؤسســاتية موحــدة :يتميــز هــذا الجيــل بتعــدد الكيانــات وبالتــالي غيــاب القيــادة املركزيــة
للعمليــات الحربيــة وذلــك بحكــم تعــدد املجــاالت وتعــدد الجهــات املعاديــة ،حيــث أن جميــع حــروب الجيــل الخــامس تعتمــد علــى
تنفيذ تعليمات معينة من قبـل األفـراد أو الجماعـات ويمكـن أن يكـون مجهـول مصـدر املعلومـات أي أنـه التعليمـات غيـر مركزيـة
ومحددة مصدرها وخاصة في نطاق العصابات واألفراد التي تعمل من خالل املشغلين عبر الوسائل االلكترونية.
إن الظــروف واملتغي ـرات القادمــة تفــرض علــى ص ـناع الق ـرار السياس ـ ي فــي كافــة الــدول واملجتمعــات التخــاذ اســتراتيجيات
قوية تسـاهم فـي الحـد مـن مخـاطر الحـروب بسـواء علـي صـعيد الجانـب املجتمعـي واالقتصـادي والسياسـ ي وغيرهـا مـن املتغيـرات
والت ــي يمك ــن أن تمت ــد إل ــى العدي ــد م ــن املخ ــاطر ومنه ــا تس ــلق امل ــرتبطين باألجن ــدات الخارجي ــة (الط ــابور الخ ــامس أو املندس ــين)
للمناصب القيادية في الدولة وهذا يعمل على توجيه السلوكيات املجتمعية والبشـرية بمـا يـدمر واجهـة الدولـة أمـام شـعبها وهـو
اخطر أنواع األعداء.
 .6استراتيجيات الحماية والوقاية من مخاطر الجيل الخامس:
 1.6فهــم كافــة املخــاطر :تحتــاج كافــة الــدول لدراســة شــبكة املخــاطر وكــذلك الســعي للبحــث والتقصـ ي حــول األهــداف
الخفية لكافة الحوادث التي تطرأ علـى املجتمـع مـن تغيـرات فكريـة ومعتقـدات مشـبوهة علـى أن يـتم دراسـة املخـاطر وتحديـدها
وتحديد آثارها ومستويات التـأثيرات علـى املسـتوى القريـب والبعيـد مـع توجيـه األجهـزة املعنيـة بالدولـة لتحسـين قـدرات الـتحكم
بتلك املخاطر وتوجيهها للجهات املعتدية.
 2.6توعيــة املجتمــع باملخــاطر :ال بــد مــن توجيــه املجتمــع واملؤسســات الوطنيــة بأهميــة التوعيــة باملخــاطر التــي تتعــرض
لهـ ــا الدولـ ــة وتوجيـ ــه البوصـ ــلة اإلعالميـ ــة بمسـ ــتويات الخطـ ــرة ومـ ــدى التـ ــأثير املباشـ ــر وغيـ ــر املباشـ ــر لكافـ ــة األفكـ ــار واإلشـ ــاعات
والتنبيهات اإلعالمية التي تصدر من اإلعالم املضاد.
 3.6تحصين املجتمع :يتطلب تحصين املجتمع تعزيز والء وانتماء الشعب إلى الوطن والدولة ضد املـؤامرات وذلـك مـن
خ ــالل تحس ــين متطلب ــات التنمي ــة وتلبي ــة االحتياج ــات البش ــرية للمجتم ــع وإش ـراك املجتم ــع ف ــي فه ــم ومواجه ــة املخ ــاطر ،وه ــذا
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يتطلــب تــوفير فــرص العمــل والحــد مــن مســتويات الفقــر ،مــع التركيــز علــى الشــباب ومشــاركتهم الفاعلــة فــي القضــايا املجتمعيــة
والوطنية.
 4.6تفكيك التحالفات :من املفترض أن تعمل الدولة على تفكيك التحالفات واملجموعات االنتشـارية التـي تعمـل ضـد
ً
الدولة وخاصة التي تعمل من الداخل عـن طريـق مراقبتهـا وإعاقـة تطـوير قـدراتها ومحاربتهـا ومعالجتهـا فكريـا مـع ضـرورة السـعي
لتطوير املنظور الفكري ألفراد تلك املجموعات وسرعة دمجهم باملجتمع وذلك بغية تجنب االنفجار الداخلي.
 5.6التف ــاوض م ــن مب ــدأ ق ــوة :إذا تعرض ــت الدول ــة لض ــغوط الجماع ــات والكيان ــات الت ــي تع ــادي الدول ــة ف ــإن عملي ــة
التفاوض يجب أن تكون من منطلق القوة وذلك من خـالل املعالجـات األمنيـة لـبعض العناصـر فـي تلـك املجموعـات واملعالجـات
الفكريــة ألصــحاب الفكــر املنحــرف واملتشــدد والــذي يفســر النصــوص واآليــات وفــق ظاهرهــا وأهوائــه الشخصــية ،فاملفاوضــات
تكون مـن منطلـق القـوة الفكريـة واألمنيـة والعسـكرية والشـعبية وكلمـا زادت القـوة الشـعبية وثقـة الشـعب بالنظـام القـائم كلمـا
زادت قوته في مواجهة حروب الجيل الخامس.
 6.6عدم إيقاع األذى باملجتمع أثناء املعالجات األمنية :يتوجب على الدولة أن تراعي عدم صناعة اإلرهاب أو العداء
الجــدد مــن خــالل اســتهداف العناصــر املنحرفــة واملشــبوهة داخــل التجمعــات الســكنية والعمرانيــة والتــي يمكــن أن تتســبب فــي
استهداف السكان املحليين.
 7.6املتابعــة الجيــدة لوســائل التواصــل االجتمــاعي :خاصــة أن التــأثيرات الكبيــرة لتلــك الوســائل علــى الـرأي العــام علــى
الصعيد املحلي والدولي مما يتسبب في األذى للدولة وكذلك في انتشار األفكار الهدامة.
 8.6البعــد عــن الصــراعات اإلقليميــة :إن التــدخالت التــي تفــرض علــى بعــض الــدول مــن خــالل االصــطفاف فــي بعــض
املحــاور التــي تشــكلها القــوى العامليــة فــي املنــاطق الناميــة يمكــن أن تســاهم فــي تربيــة األعــداء الجــدد ووضــع الدولــة ومقــدراتها فــي
نطاق االستهداف من قبل الجماعات والكيات املوازية لتلك التحالفات.
 9.6البعــد ع ــن القضــايا املثي ــرة :ضــرورة أن تســعى الدولــة لحــل الخالفــات والقضــايا التــي تتحــول فــي الغالــب إلــى فــتن
وقض ــايا رأي ع ــام ويمك ــن أن تعم ــل عل ــى تق ــويض مس ــاعي الدول ــة ف ــي املج ــال التنم ــوي والتط ــويري وتأهي ــل املجتم ــع ف ــي القض ــايا
الوطنية التي توحد املجتمع ال تفرقه.
 .7النتائج والتوصيات:
 1.7النتائج:
• تتنوع أجيال الحروب والوسائل القتالية املستخدمة في انتشار كل جيل من أجيال الحروب وجميع األجيال لها
تأثيرات متفاوتة على الجبهة الداخلية.
• تعتبر العمليات االستخباراتية واملخابراتية أحد أهم الوسائل املستخدمة في أجيال الحروب ولكت تختلف ادوات
التنفيذ من جيل إلى آخر وفق املتغيرات امليدانية والعنصر البشري والتوجيهات الخارجية للعناصر العابثة بالجبهة
الداخلية.
• تتنوع حدود االستهداف لحروب الجيل الخامس وذلك بتوع املجاالت ومسارات االستهداف املتوقعة.
ً
• يصعب تحديد الجهات التي تعمل على استهداف الدولية وذلك نظرا لتنوع املرجعيات للمجموعات والتي تعمل
داخل نطاق الدولية في استهداف الجبهة الداخلية.
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• ضعف الثقافة الخاصة باملتابعات املجتمعية لحيثيات التنمية الفكرية ومعالجة قضايا التنمية املجتمعية
واستخدام القبضة األمنية ضد االحيتاجات التي تدعو للتنمية والتطوير البشري واملجتمعي.
• هناك تأثيرات سلبية لحروب الجيل الخامس على الجبهة الداخلية تساهم في تدمير املجتمع واستنزاف مواردها
املادية والبيئة والطبيعية واستهداف الشباب ونشر الفساد األمني والفكري.
 2.7التوصيات:
• بضرورة فهم املخاطر التي تتسبب بها أجيال الحروب على الجبهة الداخلية و تقييم كل خطر وفق منهجية متكاملة
• إعداد دراسة حول تقييم مخاطر حروب الجيل الخامس على الجبهة الداخلية.
• الحد من املعالجات األمينة للمشاكل الفكرية ومحاربة الفكر بالفكر.
• تتبع املجموعات الفكرية والتي تتبع ألجندات مخباراتية خارجية وأعادة تأهيلهم ودمجهم في املجتمع بما يتالءم مع
متطلبات النمو والتطوير املجتمعي.
• البعد عن نظرية املؤامرة ومصارحة الشعب بكل املخاطر التي تواجه الشعب.
• ضرورة اتباع سياسات وطنية ملعالجة كافة املشكالت التى تواجه الجبهة الداخلية.
• تطوير املنظومات التنموية والتطويرية بما يلبي اشباع الرغبات املجتمعية وذلك لتحقيق حماية شاملة.
• حماية املوارد الطبيعية من االستنزاف واستدامتها لألجيال القادمة.
• السعى ملنع الدخول في معارك استنزاف للموارد العسكرية وخاصة عندما تكون محدودة ويعصب الحصول على
بدائل لالسلحة التي تستنزف.
• ضرورة االعتماد على الجوانب الوعي األمنى ضمن سلسلة برامج نحو مجتمع واعي وآمن من االختراقات.
• تطوير املنظومة الدفاعية للحرب املعلوماتية واالستخبارتية وشن الهجمات االستخبارتية واألمنية بما يحقق وصول
املعلومات لصناع القرار التخاذ اجراءات الحماية من املخاطر األمنية والعسكرية املتوقعة بناء على الخطط التي
يضعها األعداء.
• توسيع عناصر الجبهة الداخلية وذلك لتسهيل تحديد التخصصات واملهام لكل جهة مشاركة في حماية وتحصين
الجبهة الداخلية( :املجتمع ،الهيئات املحلية ،الوزارات والهيئات الوطنية ،لجان الطوارئ وخاليا األزمات ،األجهزة
األمنية واللجان األمنية املشتركة ،املنظومة اإلعالمية ،األحزاب واملؤسسات املجتمعية)
• دراسة العديد من العوامل التى تساعد في تحصين الجبهة الداخلية وهي( :التطور التكنولوجي ،السيطرة والتحكم في
االعالم ،مواجهة األفكار املتشددة ،إدارة التعامل مع النخب واملفكرين ،تعزيز الشراكة املجتمعية والتعدد السياس ي،
توجيه الطاقات املجتمعية ،إحتواء الشباب ،ضعف املوارد وإمكانيات استدامتها،
• دراسة العوامل التي تؤثر في ضعف تحصين الجبهة الداخلية وهي (الصراعات السياسية والحزبية ،النزاعات
العسكرية واإلعتداءات العسكرية ،تحديات التنمية االقتصادية ،تحديات التنمية االجتماعية ،التحديات الفكرية
الثقافية ،التحديات األمنية على الصعيد الداخلي والخارجي ،تحديات التنمية البييئة والطبيعية)
 .8املراجع:
 1.8املراجع األجنبية:
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حول مفاهيم اإلستراتيجية والجيوبوليتكس ودورها في بناء مستقبل قضايا األمة القضية الفلسطينية
نموذجا
On the Concepts of Strategy and Geopolitics and its Role in Building the Future
of the Nation's Issues - The Palestinian Issue as a Model
طارق عبد الفتاح الجعبري
طالب دكتوراة – دراسات دولية .جامعة اوتارا – ماليزيا UUM

امللخص
هدفت الدراسة إلى اإلشارة ألهمية علمي اإلستراتيجية والجيوبوليتكس في صناعة السياسة وبناء املستقبل للشعوب والدول .وعمدت الدراسة إلى اتخاذ
القضية الفلسطينية وعالقتها الجيوبوليتيكية مع مصر كنموذج تفسيري لهذه األهمية .وتناولت الدراسة مفاهيم اإلستراتيجية والجيوبوليتكس وأهم الدراسات
والنظريات الحديثة التي تناولت القضية الفلسطينية في هذا املجال .وخلصت الدراسة إلى أهمية التفكير اإلستراتيجي في بناء األمل واألهداف للشعوب التي ترنو
التقدم وحل مشكالتها .وبينت الدراسة أن علم الجيوبوليتكس املعاصر أحد العلوم الهامة في دراسة القضية الفلسطينية وفهم طبيعتها ومآالتها ،وأن نظرية
دوائر البركة لبيت املقدس استفادت ووظقت الجيوبوليتكس في تفسير واقع ومستقبل القضية الفلسطينية .وكانت عالقة فلسطين ومصر نموذجا متقدما في
فهم هذه العالقة.
الكلمات املفتاحية  :األستراتيجية  .الجيوبوليتكس  ،القضية الفلسطينية  .بيت املقدس .
ABSTRACT
The study aimed at pointing out the importance of strategic and geopolitical science in policy making and building the
future for peoples and nations. The study took the Palestinian cause and its geopolitical relationship with Egypt as an
explanatory model of this importance. The study dealt with the concepts of strategy and geopolitics and the most recent
studies and theories that dealt with the Palestinian issue in this field. The study concluded the importance of strategic
thinking in building hope and goals for people who are in the forefront of progress and solve their problems. The study
showed that contemporary geopolitics is one of the most important sciences in the study of the Palestinian cause and
understanding its nature and its mechanisms. The theory of the blessing circles of Bayt al-Maqdis benefited and
employed geopolitics in interpreting the reality and future of the Palestinian cause. The relationship between Palestine
and Egypt was an advanced model in understanding this relationship.
Keywords :strategic , geopolitical, Palestinian cause, Bayt al-Maqdis(Islamicjerusalem).

مقدمة
أصبحت كلمة األستراتيجية والتخطيط والخطط األستراتيجية زائر دائم على لسان الساسة واملفكرين واإلعالم العربي .وإذ
توحي هذه الظاهرة الشائعة في استخدام هذه املصطلحات عن واقع يتسلح بالعلوم املعاصرة فإن حقيقة الواقع تش ي بخالف
ذلك .وحيث أن القضية الفلسطينية والصراع العربي األسرائيلي أحد أهم قضايا العرب التي استعصت على الحل لآلن،
وبالرغم من أهميتها على الواقع واملستقبل العربي فإن العدو الصهيوني وحلفاؤه يتجاوزوا بمسافات شاسعة فكر وخطط
وعلوم العرب .وعليه ال مناحة وال سبيل ملن يتصدر لنصرة القضية الفلسطينية نهضة شعوبنا العربية إال أن يتسلح حقيقة
بمفاهيم وعلوم العصر والتي يجابهنا العدو بها ،عل هذا الطريق تكون بداية التغيير والتحرير .1ونحن في هذه الدراسة حاولنا
1فهمي خميسشراب  " ،أثر الصراع العربي اإلسرائيلي على األمن القومي املصري"  ،مجلة جامعة األقص ى ،غزة  ،سلسلة العلوم اإلنسانية  -املجلد العشرين ،
العدد الثاني  ،ص ، 272- 240يونيو . 2016
ديسمبر-كانون األول 2018

المجلد األول -العدد الثاني
59

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية – المركز الديمقراطي العربي

تقديم مفاهيم األستراتيجية والجيوبوليتكس بصورة مبسطة ومباشرة لتكون حافزا للمعنييين باإلستزادة واإلنتباه إلى اهمية
هذه العلوم في حياتنا وكفاخنا املعاصر .وقد ارتأينا أن نتناول القضية الفلسطينية كنموذج تطبيقي وتفسيري لهذه املفاهيم،
وهي القضية األهم للعرب واملسلمين وهي ميزان عزتهم ومرآة واقعهم .
وتكمن مشكلة البحث في كيفية توظيف مفاهيم األستراتيجية والجيوبوليتكس في خدمة قضايانا العربية وعلى رأسها
القضية الفلسطينية ؟ وما هي مفاهيم اإلستراتيجية وعالقتها بالتفكير اإلستراتيجي ودور الجيوبوليتكس ونظرياته في تفسير
ماض ي وحاضر االمة وصناعة مستقبلها وخصوصا القضية الفلسطينية .
مصطلح اإلستراتيجية هي كلمة غامضة ألحقت باللغة العربية لعدم وجود ما يقابلها كلفظ مفرد  ،وال زالت غامضة بلغة
من وضعوها حيث تكتسب تعريفها من مجال استخدامها وأنها الحقت باللغة العربية لغياب لفظ مفرد يطابقها  ،لكنها
اجماال هي الطريقة التي تحدد طريقة التعامل مع املتغيرات املتوقعة في املستقبل  ،1فاالستراتيجية تطلق في العموم على
الطرق أو الخطط املوضوعة من قبل الهيئات العسكرية لتحقيق سياسة معينة ،وحتى القرن التاسع عشر ارتبط مصطلح
االستراتيجية بشكل صريح نحو إدارة قوى الحرب حيث نشأ املصطلح في رحاب األدب العسكري والقواميس العسكرية التي
تعرفها عادة أنها فن القيادة او اإلدارة لشئون الحرب ،وتعدى الحقا هذا املفهوم ليشمل ويتسع من حيث االستعمال
ليشمل علوما معرفية كثيرة، 2وقد أخذت الكلمة من الشيوع واالنتشار قدرا كبيرا لم تتحصله املصطلحات األخرى.3
وفي خضم تعدد التعاريف والرؤى لإلستراتيجية نسعى للمقاربة لتحديد مفهوم واضح يتناسب مع موضوع الدراسة نبدأ
بالتعرف على التعريفات املتعددة لالستراتيجية .فقد عرف شاندلر  Chandlerاالستراتيجية بأنها  :تحديد املنظمة ألغراضها
وأهدافها الرئيسة وغاياتها على املدى البعيد ،وتحديد وتخصيص املوارد املطلوبة لتحقيق هذه األغراض والغايات ،ويعرفها
جيمس بريان كوين بأنها نمط أو خطة تعمل على تكامل أهداف املنظمة الكبرى وسياستها وأعمالها في شكل واحد متماسك
،أما كينيث ادرو فيرى أنها نمط من األهداف املحددة واألهداف املفتوحة واألغراض والسياسات الكبرى والخطط للوصول
إلى هذه األهداف(يارغر .) 2011،ورأى أبو النصر ( )2009أنها "مسار أو مسلك أساس ي تختاره املنظمة من بين عدد من
املسارات البديلة املتوفرة لديها لتحقيق أهدافها " بمعنى أن اإلستراتيجية هي إطار يرشد اإلختيارات التي تحدد طبيعة
واتجاه منظمة ما وذلك على املدى الطويل .4
فاالستراتيجية بالتالي علم وفن ينصرفان إلى الخطط والوسائل التي تعالج صراعا ما في وضعه الكلي  ،وهي خطة أو طرق
محددة لتناول مشكلة ما أو القيام بمهمة من املهمات  ،وذهب "ميشال فوكو" إلى أن " لإلستراتيجية عدة معان كل معنى

1هاري،آر يارغر  ،اإلستراتيجية ومحترفوا األمن القومي التفكير اإلستراتيجي وصيلغة اإلستراتيجية في القرن الواحد والعشرين ،ترجمة راجح علي وآخرون ،
اإلمارات :مركز األمارات للبحوث والدراسات اإلستراتيجية .2011،
2Jaffee, L. J. (2016). Disrupting global disability frameworks: settler-colonialism and the geopolitics of disability in
Palestine/Israel. Disability & Society, 31(1), 116-130

3جاسم سلطان  ،التفكير اإلستراتيجي والخروج من املأزق الراهن  ،املنصورة  :مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزيع ،ط . 2010 ،2
4مدحت محمد أبو النصر  ،قادة املستقبل ،القاهرة  :املجموعة العربية للتدريب والنشر .2009،
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منها مع سياق معين فهي تستعمل عادة بعدة معان.أما جرانتفقد ذكر أن االستراتيجية ليست هي الخطة املفصلة أو البرنامج
اإلجرائي،إنما هي املنطق املوحد الذي يعطي التماسك واالتجاه لألفضل وللقرارات.1
وثمة من رأى أن اإلستراتيجية هي مجموعة الطرق التي يختارها الفرد أو املجموعة لتحقيق أهدافهم  ،وهي بذلك تخلط ما
بين الوسائل والطرق ومصطلح اإلستراتيجية حيث األولى جزء من األخيرة  ،وإن كانت تتفق الباحثة املذكورة في تعريفها أن
اإلستراتيجية علم وفن وأنها تسعى ملعالجة الوضع الكلي للمشكلة لكنها ترى أنها مجموعة الخطط والوسائل وهي بالتالي تقع
ً
أيضا في خطأ خلط مفهومي السياسة والتخطيط ومفهوم اإلستراتيجية.وأما الفكر اإلستراتيجي فهو الذي يؤسس لخطة
ورؤية مستقبلية طويلة املدى ،والقائد ذو الرؤية اإلستراتيجية هو الذي ال يرضخ ألحداث الواقع وتتجاوز رؤيته إلى املستقبل
 ،فاملفكر اإلستراتيجي يتعامل مع الواقع من أجل تغييره  .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الفكر اإلستراتيجي يختلف عادة عن
التخطيط اإلستراتيجي  ،فالفكر اإلستراتيجي عبارة عن منهجية ومنظمومة فكرية تضمن حسن التخطيط وأسلوب تفكير
يسهل بعده تفصيل الخطط واالجراءات فهي عملية ذهنية ممنهجة أكثر منها خطط ورقية،أما التخطيط اإلستراتيجي فإنه
يعطي القائد أدوات التخطيط وإقامة املشاريع وتحديد التفصيالت اإلجرائية امللموسة ،2ويعتبر الفكر اإلستراتيجي من أهم
مميزات القادة والناجحين ،وأن العظماء والناجحين امتلكوا ملكة الفكر اإلستراتيجي قبل أن يتم تحديد معامله وتفصيالته
والتنظير له .3
إن عدم وجود األهداف والخطط التفصيلية ال ينفي وجود اإلستراتيجية ،و ليست شرطا لإلقرار بوجود اإلستراتيجية ،وعليه
قد تولد اإلستراتيجية من دون عمليات التخطيط املمنهجة فكم من قائد عظيم اخترع إستراتيجية النجاح ملنظمته أو أمته
ً
دون أن يمر بالعمليات املنهجية املعروفة حاليا  .وكلمة اإلستراتيجية كلمة رنانة يهوى الكثيرون تردادها  .وهناك العديد من
الباحثين والسياسيين يستخدموا هذه الكلمة إعتباطا ملجرد التعبير عن الخطوة الالحقة دون إعتبار وتمحيص إلى النظرية
الكائنة ورائها أو الفكر العميق الذي بنيت عليه وبالتالي فإن من يفهم دور اإلستراتيجية ونظرياتها قليلون أما أولئك القادرون
على وضعها فهم نادرون  .4وإذا نخلص هنا إلى نتيجة أن التفكير اإلستراتيجي هو املقدم واملؤسس واملنتج لإلستراتيجية
،فاإلستراتيجية تتم عبر عملية تفكير إستراتيجي منظم وبالتالي تكون اإلستراتيجية خاضعة للنظرية ولعملية منضبطه أساسها
التفكير  ،كما أن التفكير  -كعملية ذهنية – املنتج للتخطيط هو األساس في اإلستراتيجية وهو نفس اإلتجاه الذي حدد فيها
"فوكو" املفاهيم الخاصة باالستراتيجية في أنها عمل ذهني باألساس وبهذا فإن اإلستراتيجية تتميز بالعقالنية ،أي أن الفكر
من يصنع اإلستراتيجية .ويقودنا هذا اإلتجاه الذي سقناه سابقا حول جدلية التفكير اإلستراتيجي واإلستراتيجية إلى حالصة
أن اإلستراتيجية يؤسسها الفكر اإلستراتيجي  .وأننا نستطيع أن نصف تلك األفكار واألقوال بأنها استراتيجية ،منطلقين من

1جاسم محمد سلطان  ،في فهم التاريخ "فلسفة التاريخ "  ،املنصورة  :مؤسسة ام القرى للترجمة والتوزيع  ،ط.2005، 1
2Newman, D. (2010). Contemporary Geopolitics of Israel-Palestine: Conflict Resolution and the Construction of
Knowledge. Eurasian Geography and Economics, 51(6), 687-693

3مدحت محمد أبو النصر  ،قادة املستقبل  ،مرجع سابق .
4هاري،آر يارغر  ،اإلستراتيجية ومحترفوا األمن القومي التفكير اإلستراتيجي وصيلغة اإلستراتيجية في القرن الواحد والعشرين ،ترجمة راجح علي وآخرون ،مرجع
سابق.
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ً
الرأي الذي يرى أن فكر ورؤية القائد هي صورة تشمل أبعادا كثيرة قد ال يكون عبر عنها صراحة ولكنها رسمت ألتباعهم
طريق املستقبل .1
صياغة اإلستراتيجية
ذكرنا سابقا مدى الخلط واإلضطراب في مفهوم االستراتيجية عند علماء اإلدارة والباحثين ،وهذا اإلضطراب هو بالضرورة
أشد وأكبر عند الساسة واملفكرين العرب ،وهنا نرى الحاجة امللحة إلى اإلستيعاب الواعي والتفكير العميق والدراسة العلمية
للعاملين في السياسة وصياغة النهضة العربية واإلسالمية فيما يتعلق باإلستراتيجية مفهومها ومقوماتها واإلحاطة بجميع
جوانبها.وتكمن أهمية اإلستراتيجية تسعى إلى خلق نتائج أفضل مما لو تركت األمور للمصادفة  ،وال يمكن أن تصاغ
االستراتيجية دون عقيدة أو في فراغ فكري . 2وصياغة االستراتيجية تشمل طرائق وغايات ووسائل وهي عبارة عن تفكير
عميق ومتكرر وتتميز بطبيعة معقدة ولها وظيفة ال تتغير على مر الزمان ،فالغايات -األهداف  -وهي إجابة عن سؤال ماذا
يجب أن ينجز لتحقيق الوضع النهائي املنشود أما الطرائق (املفاهيم ) فهي تشرح السؤال – كيف – وأما الوسائل – املوارد-
فإنها تضع الحدود النواع ومستويات نماذج الدعم التي ينبغي توفيرها لتطبيق مفاهيم االستراتيجية.3
الرؤية والرسالة
إن مهمة القائد هي بناء الرؤية ملنظمته وأتباعه .فالرؤية تعرف بأنها صورة ملحة مرغوبة للمنظمة في املستقبل ،أي رؤية
املستقبل األمثل عيانا ،والرؤية صورة تشمل أبعادا كثيرة لم يعبر عنها هؤالء القادة ولكن حلمهم تبنته األجيال وعاش له
الكثيرون،وهي صفة القادة العظام على مر الزمان .4أما رسالة املنظمة فهي أكثر تحديدا وأقصر زمنا وهي ما ستقوم به
املنظمة في املدى املنظور ،بينما قد تتجاوز الرؤية العمر االفتراض ي للمؤسس وتمتد ألجيال بعده  .هذه الرؤية االستراتيجية
تعبر عن القائد امللهم املخترع لالستراتيجية الخاصة به والذي يحفز اآلخرين ويبث التفائل ويعمل على بناء منظمة قوية.5

1هاري،آر يارغر  ،اإلستراتيجية ومحترفوا األمن القومي التفكير اإلستراتيجي وصيلغة اإلستراتيجية في القرن الواحد والعشرين ،ترجمة راجح علي وآخرون ،مرجع
سابق .
2املصدر نفسه .
3جاسم سلطان  ،التفكير اإلستراتيجي والخروج من املأزق الراهن .مرجع سابق .
4املصدر نفسه
5عبد الوهاب األفندي وآخرون  ،الحركات اإلسالمية :النشأة واملدلول ومالبسات الواقع  ،في كتاب الحركات اإلسالمية واثرها في االستقرار السياس ي في العالم
العربي ،أبو ظبي  :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية .2002،
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المتابعة والتفكير في
العالقات المتبادلة بين
المنظومات الفاعلة

التفكير
في الزمن
(ماضي
وحاضرو
مستقبل )

التفكير
اإلبداعي

الب ّنا
كمااللفكالالاالاللالالالاللاللر إستراتيجي

التفكير اإلخالقي

مفكر إستراتيجي

التفكير
النقدي

مفهوم وتعريف الجيوبوليتيكس
تطرقنا في هذا املبحث إلى مدخل حول اإلستراتيجية والتفكير اإلستراتيجية من أجل توجيه أنظار الساة واملفكرين إلى
اتخاذ دور املفكر استراتيجي .ومن ثم كان تطرقنا إلى مفهوم الجيوبوليتكس وأهم تعريفاته وأبعاده ونظرياته والتي أهمها في
رأينا نظرية الدكتور عبد الفتاح العويس ي – نظرية دوائر البركة – إذ هي النظرية التي تعالج األبعاد الجيوبوليتيكة لبيت
املقدس مع مصر في رأينا  ،وفي ضوئها نستطيع أن نفهم أكثر ماض ي وحاضر ومستقبل القضية الفلسطينية وفلسطين.
وعند الحديث عن علم الجيوبوليتكس فإنه يجدر مسبقا اإلحاطة باملصطلحات املشابهة والتي تشترك في الخلفيات والخطوط
العامة ،وأهم هذه املصطلحات هو مصطلح الجغرافيا السياسية – وعادة ما يتم الخلط بين املصطلحين  -أما علم
الجيوبوليتكس كما يراه العويس ي فهو العلم الذي يبحث في منعكسات بنيان الدولة الجغرافي التاريخي على سياستها
الخارجية،بينما الجغرافيا السياسية يشير إلى دراسة الوضع الطبيعي للدولة من ناحية مطالبها في مجال السياسة الدولية أو
هو تصرفات الدولة للتنافس والسيطرة على األرض  ،1والجيوبوليتيكس تعني تحديد الجغرافيا في ضوء حاجات القرار
والسلوك السياس ي وفائض القوة القادر على تحقيقه  .2وجوهر علم الجيوبوليتكس يكمن في تحليل ودراسة العالقة القائمة
بين سياسات القوة للدولة وبين املقومات الجغرافية الضامنة لبناء تلك القوة أي أنه بعبارة أخرى هو قوة املكان  .3أما
1عبد الفتاح العويس ي ،صناعة التاريخ املستقبلي  ،الجزائر  :دار الخلدونية . 2013،
2إبراهيم عجوة،ابراهيم  ،القدس وجيوبوليتيك الحركة الصهيونية ،موقع الجزيرة نت
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010/5/16
3فؤاد حمة حورشيد ،الجيوبوليتكس املعاصر ،السليمانية  :مديرية الطبع والنشر . 2013،
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كلمة الجيوبوليتكس فهي مكونة من جزئين يشير أحدهما إلى الجغرافيا والثاني إلى السياسة ،إال أنه ليس املقصود منه
مصطلح الجغرافيا السياسية  ،وإنما الجيوبوليتيكس اهتمامه في دراسة تأثير سلوك السياسة في تغيير األبعاد والحدود
الجغرافية للدولة.
لقد تطور علم الجيوبوليتكس عن علم الجغرافيا السياسية وبدا أحد علوم السياسة املستقبلي .بل أصبح ينادى به اليوم
ً
ً
ً
كال من الساسة وعلماء الجغرافيا تحت شعار" :ال بد أن يفكر رجل الشارع جغرافيا وأن يفكر الساسة جيوبوليتيكيا.وقد
أرجع الباحثون االنطالقة الحقيقية لهذا العلم بمنهجياته األساسية ومحدداته إلى العالم األملاني فردريك راتزل (-1844
 )1904من خالل وضعه أول مؤلف في الجيوبوليتك والذي حمل عنوان "الجغرافيا السياسية" في العام 1897م .1وخالصة
نظريةراتزل

أنهيرىفيالدولةكائناحيا ًتدفعهالضرورةللنمو

.

وأنالحدودالسياسيةبينالدولليستإالعالماتمؤقتة

ومؤشرللظروفالحالية للصراع بينالدول التي تسعى للتوسعاإلقليمي. .كما ذهب بعض الباحثين إلى أن
العاملرودلفأوملنابتدعهذا املصطلحفيعام 1899واعتبرهامرادفة للجغرافيا السياسية .لكن البعض أرجع تعبير الجعرافيا
السياسية إلى العالم األملاني كانت  1764- 1703ومن ثم جاء العالم راتزل الذي طور هذا العلم واعتبر أنه الخالق الفعلي له
.2
ورأى آخرون أن الفضل البداع مصطلح الجيوبوليتيكس يعود إلى السويدي كيلن الذي استعمل هذا اللفظ وميز بينه وبين
الجغرافيا السياسية .أما العالم االملاني هوسهوفر فقد اعتبر بأنه رجل الجيوبوليتيكس األول .والجدير ذكره أن العديد من
املؤرخين رأوا ارتباطا وثيقا لعلم الجيوبوليتكس باألفكار التوسعية لألملان مطلع القرن العشرين(رياض ( )2012 ،سعودي،
 )2010كما أكد الباحثون على العالقة القوية بين الجيوبوليتيكس واالستعمار بشكل عام  .وأن الجيوبوليتيكس يمثل صورة
للصراع العالمي من أجل السيطرة على املوارد  .3وأن تغيير القوى العظمى كلها صعودا وسقوطا يخضع للقانون
الجيوبوليتيكي.4
ومن الصعوبة بمكان وضع خط واضح بين الجغرافية السياسية والجيوبوليتيكس ،فالجغرافيا والتاريخ والسياسة يتداخلوا
بشكل معقد.ويمكن اجمال أهم الفوارق بين مصطلحي الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكس باآلتي :
 .1الجغرافيا السياسية تعمل على دراسة اإلمكانات الجغرافية املتاحة للدولة ،أما الجيوبوليتيكس فيعنى بالدراسة
والبحث عن احتياجات الدولة التي تتطلبها لتنمو وتتطور ولو كانت هذه االحتياجات وراء الحدود.
 .2اهتمام الجغرافيا السياسية يقتصر على الواقع املوجود  ،بينما الجيوبوليتيكس ينظر نحو تحقيق األهداف
املستقبلية للدولة من خالل زحزحة الحدود وتغيير الخرائط.

ً ً
 .3الجغرافيا السياسية تنظر إلى الدولة باعتبارها وحدة احصائية ثابتة  .بينما يرى الجيوبوليتيكس الدولة كائنا حيا
في حركة متطورة.

1Jaffee, L. J. (2016). Disrupting global disability frameworks: settler-colonialism and the geopolitics of disability in
Palestine/Israel. Disability & Society, 31(1), 116-130.
2Pain, R., &Staeheli, L. (2014). Introduction: intimacy‐geopolitics and violence. Area, 46(4), 344-347
3Dittmer, J. (2014). Geopolitical assemblages and complexity. Progress in Human Geography, 38(3), 385-401.
4Hu, Z., & Lu, D. (2016). Re-interpretation of the classical geopolitical theories in a critical geopolitical
perspective. Journal of Geographical Sciences, 26(12), 1769-1784..
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 .4علم الجيوبوليتيكس يكرس الجغرافيا في خدمة مصالح الدولة ،لكن علم الجغرافيا السياسية يرى في الجغرافيا
تجسيد صورة الدولة .1
وقد عرفت مجلة الجيوبوليتكس مصطلح الجيوبوليتيكس بأنه العالقة بين األحداث السياسية واألرض أي طرق العمل
السياس ي املستقبلي ودليل السياسيين ملا يتوجب عمله ملستقبل بالدهم .ويرى جونكيفر  :أن
الجيوبوليتيكسماهيإالالسياسةالخارجيةللدولةمن وجهةالنظرالوطنية .2وعرف الجيوبوليتيكس أيضا بأنه التفاعالت املعقدة
بين عناصر األرض والزمان واإلنسان وتجميع .هذه التفاعالت وانعكاساتها على تحركات الدولة .3كما أن الجيوبوليتيك ما هو
إال استعمال األسس واملبادئ الجغرافية في لعبة القوة .بينما يعرفها تايلور بأنها الجغرافيا السياسية مشحونة بالعواطف
ومن ثم تكمن فيها دعوة للعمل .4
ويستوقفنا هنا كالم تايلور حول العواطف والدعوة للعمل والتي قد تعطي معنى أكبر من مجرد انطالق الجيوبوليتيكس نحو
مصالح الدولة املادية .وهذا الحديث يقودنا نحو الدوافع واملحفزات التي منحت الطاقة والقوة للكثير من التجارب التاريخية
التي تجاوزت مفهوم الجيوبوليتيكس لتحقيق مصالح خاصة وال شك أن أهم هذه التجارب كان الفتح اإلسالمي .وهنا
بالضرورة نرى لزاما إلى العمل نحو فهم أوضح للدين اإلسالمي وفتوحاته في ضوء الجيوبوليتيكس حيث سيقودنا ذلك إلى
فهم أشمل وأوسع ملوقع بيت املقدس الجيوبوليتيكي فالجيوبوليتيكس علم يهب نفسه ملشكالت املستقبل.وقد تكون نظرية
عبد الفتاح العويس ي الجديدة للجيوبوليتيكس"نظرية دوائر البركة " لبيت املقدس األبرز واألقوى في اتجاه نظريات
الجيوبوليتيكس التي تنطلق من منطلقات مختلفة عن النظريات الغربية .
لقد جاءت دراستنا منطلقة من نظرية الجيوبوليتيكس ألنها تفسر األحداث من زوايا التاريخ والدين والجغرافية والسياسة
والثقافة .وبيت املقدس على وجه الخصوص يمكن أن يكون حقال مثمرا فكريا وسياسيا لدراسات الجيوبوليتيكس باعتبار أنه
حقل دراس ي متداخل فيه عوامل الجغرافيا والتاريخ والدين واألطماع والثقافات املختلفة واملتنازعة .كما أن علم
الجيوبوليتيكس يساعدنا على إدراك الحقائق وتوجيه املستقبل .5في حين أن العديد من الدراسات الجيوبوليتيكية وقفت
عاجزة أمام الحالة االستثنائية لفلسطين  -بيت املقدس ،ولم تستطع أن تقدم أجوبة شاملة أوتحليال متكامال لها  .6وهذه
املشكلة االستثنائية والعاملية لقضية بيت املقدس ال تكمن في اإلحتالل فقط إنما أيضا من طبيعة الدولة الصهيونية

1عبد الحكيم سليمان  ،اإلطار املفاهيمي و النظري لعلم الجيوبولتيك  ،موقع ،https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/12/18/280146.html
تاريخ النشر . 18-12-2012 :تاريخ الزيارة  2017/6/15ساعة .11
2مدحت عبد الغني سعودي  ،الجغرافية السياسية املعاصرة دراسة الجغرافية والعالقات السياسية الدولية ،القاهرة :مكتبة األنجلو املصرية . 2010،

3Flint, C. (2016). Introduction to geopolitics. Routledge.
4Dittmer, J. (2014). Geopolitical assemblages and complexity. Progress in Human Geography, 38(3), 385-401.

5عبد الفتاح العويس ي  ،نحو بيت املقدس – سلسلة حلقات تلفزيونية على قناة رابعة الفضائية  ،الحلقة االولى . 2017،
https://www.youtube.com/watch?v=OXUPZ366n9M
6Harker, C. (2011). Geopolitics and family in Palestine. Geoforum, 42(3), 306-315.
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(اسرائيل) حيث طموحاتها التوسعية واشكالتها يعود إلى الروايات العقائدية املغلفة للمصالح اإلستعمارية .1كما أشار حسون
 2إلى أن الكيان الصهيوني – اسرائيل  -تعاني من مشاكل جيوبوليتيكية عدة.
فلسطين ومصر في ضوء الجيوبولتيكس
استطاعت الحملة الفرنسية على مصر وفلسطين  1798أن تعيد االهتمام العالمي ملنطقة مصر وبيت املقدس ،واستطاعت
ُ
أنتؤرخلبدايةظهوراألهميةالجيوبوليتيكية املعاصرة لهذه املنطقة .فمنذ ذلك التاريخ بدأ التنافس والصراع على املنطقة على
أشده ما بين الدول اإلستعمارية  .وقد بلغتاملنافسات السياسية في املنطقة درجةشديدةمنالتعقيدوالتشابك من الصعوبة أن
نجد لهامثيالبالنسبة ألقاليم جيوبوليتيكيةأخرىفيالعالم  .3ومثل الشرق األوسط فيما بعد منطقة ذات أهمية استراتيجية
إلى الواليات املتحدة أساسها ضمان عدم وجود قوة معادية قادرة كالحركات اإلسالمية للسيطرة على املوارد النفطية في
املنطقة وتهديدها للسيادة األمريكية .4وقد انتقلت التجاذبات والتنافسات الجيوبوليتيكية العاملية الجديدة إلى منطقة
الشرق االوسط منذ أحداث أيلول ،52001مستندة إلى االختالفات الثقافية والدينية .6وفي ضوء ما أشرنا نستطيع القول أن
بيت املقدس من ناحية الجيوبوليتكس يمثل حالة تاريخية استثنائية تتكرر على أرضه األحداث التاريخية في صور عدة لكن
عالقة بيت املقدس ومصر يعد أحد أهم عواملها  .ويدلل التاريخ والحاضر لبيت املقدس أنه قبلة وساحة للصراع والنفوذ بما
يتمثل فيهما من نقمة على هذا املكان  ،لكن في الوقت نفسه ومن منظور العقيدة اإلسالمية فهي األرض املباركة أي املطهرة
أي أن لها وظيفة في الكون فكلما خالطها ظلم ونجس قامت بتطهيرة فهي أرض ال يعمر فيها ظالم.
إن دراسة قضية بيت املقدس بمعزل عن محيطها العقائدي والسياس ي وحصر الصراع بين سكان بيت املقدس والحركة
الصهيونية يؤدي بالضرورة إلى نتائج غير كاملة ومبتورة فكل الدالئل التاريخية والعلمية تشير إلى العالقة العضوية بين بيت
املقدس ومحيطها وخاصة مصر  . 7ورأى بعض الدارسين أن اإلستقرار السياس ي لبيت املقدس هو انعكاس لإلستقرار
السياس ي ملصر والعكس صحيح وذلك من خالل استقرائها ملرحلة الدولة األيوبية حيث كانت القرارات التي تحدد أوضاع
ومستقبل مصر تخرج من بيت املقدس والعكس صحيح .8
وتكمن الخطورة هنا عند تجاهل أو نسيان هذه القاعدة التاريخية مما يفسح املجال إلى اإلحتالل ليس فقط بالبقاء محتال
ألرض بيت املقدس بل يدعوه إلى تمديد حدوده وتوسيع نظرته اإلحتاللية إلى الدول املجاورة  .فاإلحتالل الصهيوني

1Lubin, A., Field, L. W., Yazzie, M. K., & Schiller, J. (2013). The Israel/Palestine Field School Decoloniality and the
Geopolitics of Knowledge. Social Text, 31(4 117), 79-97.
2Hasson, S. (2010). Israel's geopolitical dilemma. Eurasian Geography and Economics, 51(6), 694-715.

3محمد رياض  ،األصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكا مع دراسة تطبيقية على الشرق األوسط ،مرجع سابق.
4Hazbun, W. (2010). US Policy and the Geopolitics of Insecurity in the Arab World. Geopolitics, 15(2), 239-262.
5Sturm, T. (2013). The future of religious geopolitics: towards a research and theory agenda. Area, 45(2), 134-140.
6Fischbach, M. R. (2017). The Palestine Deception, 1915–1923: The McMahon-Hussein Correspondence, the Balfour
Declaration, and the Jewish National Home, by JMN Jeffries

7عواطف عبد الرحمان ،مصر والقضية الفسطينية ،الكويت  :عالم املعرفة . 1980،
8عبد الفتاح العويس ي ،صناعة التاريخ املستقبلي  ،مرجع سابق.
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ً
أكثروعيا لإلعتبار الجيوبوليتيكي1الذي ظل دائما هو اإلعتبار الرئيس ي في سياساتها وذلك من خالل اإلصرار على السياسة
التوسعية الصهيونية أو ما يعرف في الجيوبوليتيكس بـ"إزاحة الحدود" .2وما كانت نتائج الحروب العربية اإلسرائيلية
ً
وتعاظم القوة الصهيونية وتمددها في بيت املقدس وتوسع نفوذها خارجه إال نتاجا لفقد إستراتيجية موحدة لدى الدول
العربية مقابل رؤية استراتيجية جيوبوليتكية واضحة لإلحتالل .وعلى الجانب اآلخر نرى أن اإلحتالل الصهيوني يرى أن أهم
ضمانات األمن القومي للدولة الصهيونية هو األمن الخارجي وعالقاتها الخارجية  .وترى دولة اإلحتالل الصهيوني من منظور
أمنها القومي أن التهديد الوجودي لدولتهم يتمثل بتوحد الدول العربية .3وهو ما تؤكده الباحثة جرار 4أن األمن القومي
العربي كل ال يتجزأ ومتكامل ما بين الدول العربية وأن الكيان الصهيوني يأتي في مقدمة تهديدات األمن القومي العربي .
وتعتقد عبد الرحمان5ضرورة إعادة النظر في املنهج الذي اتبعته الدول العربية مع القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور
 1917وتراه ضرورة قومية ملحة .
ومما سبق نخلص إلى أن بيت املقدس مفتاح السلم والحرب فمتى عمها السالم نعمت به األقاليم املجاورة والعكس صحيح
ً
 ،فإما أن يحل السالم العالمي أو ينعدم انعاكسا لحالة بيت املقدس والذي يكون مع مصر من الناحية الجيوبوليتيكية
وحدة متحدة  .6فاملطلوب الفهم الجيد لنظرية العويس ي لضمان حسن التعامل مع اإلحتالل الصهيوني والتقدم الجاد نحو
عودة الحضارة اإلسالمية إلى مجدها وتحرير بيت املقدس.
أهمية فلسطين الجيوبوليتكية بالنسبة إلى مصر – دراسات سابقة
تعتبر مصر مركز النواة للوطن العربي  ،وموقعها هذا جعل اتصال مصر بجيرانها ليس مجرد ضرورة يفرضها الجوار واملصالح
االقتصادية ولكن أيضا الضرورة االستراتيجية التي تتصل بأمن مصر وأمن املنطقة كلها ،وأدركت مصر هذه األهمية
االستراتيجية لفلسطين وأثرها على أمن وسالمة مصر عبر األجيال املتعاقبة  .وأن حمايتها من الشرق أهم من حمايتها من أي
جهة أخرى  ،وحماية حدود مصر الشرقية ال يكون في مصر وإنما في فلسطين  .لذلك وعبر التاريخ تبوأت مصر مركز القوة
الذي يستطيع توحيد العالم العربي وتحملت مصر أعباء معظم الحروب التي دارت في بالد الشام على مدى التاريخ من زمن
الفرس والدولة األيوبية والصليبيين ومرورا بالدولة اململوكية وحربها مع املغول وحملة محمد علي باشا وإلى يومنا هذا  .ومن
املالحظ أن معظم هذه الحروب وقعت في فلسطين وفي جزئها الجنوبي على وجه الخصوص .7ومصر هي مركز القوة الحقيقية
للعرب و املسلمين  ،وقد عبر عن هذه األهمية ملصر امللك الصالح نجم الدين األيوبي في وصيته إلى إبنه توران شاه " واعلم يا
ولدي أن الديار املصرية هي كرس ي اململكة وبها تستطيل غلى جميع امللوك  ،إذا كانت بيدك مصر كان بيدك جميع الشرق. 8
1 Newman, D., &Yacobi, H. (2004). The Role of the EU in the Israel\Palestine Conflict. Beer Sheva: Ben-Gurion
University of the Negev.

2إبراهيم عجوة،ابراهيم  ،القدس وجيوبوليتيك الحركة الصهيونية  ،مرجع سابق .
3أودي ديكيل وعومر غيتاف " ،ضرورة تحديث مفهوم االمن القومي :استرتيجيات تأثير متعدد املجاالت "،مرجع سابق .
4سهى محمودجرار  ،التحديات السياسية املواجهة لالمن العربي  ،عمان  :الجامعة األردنية رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة االردنية . 2009 ،
5عواطف عبد الرحمان ،مصر والقضية الفسطينية  ،مرجع سابق.
6عبد الفتاح العويس ي  ،صناعة التاريخ املستقبلي ،مرجع سابق.
7Fischbach, M. R. (2017). The Palestine Deception, 1915–1923: The McMahon-Hussein Correspondence, the Balfour
Declaration, and the Jewish National Home, by JMN Jeffries.

8عبد الفتاح العويس ي  ،نحو بيت املقدس – سلسلة حلقات تلفزيونية على قناة رابعة الفضائية  ،الحلقة السادسة . 2017،
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وتمثل فلسطين بالنسبة ملصر وحسب علوم الجيوبوليتكس والجغرافيا السياسية والعسكرية دهليز مصر  ،فمن أرض
فلسطين وصل معظم الغزاة إلى مصر  .وبالتالي حدود مصر ال تؤمن في أرض مصر وإنما في أرض فلسطين  ،وال يمثل تهديد
ملصر من أي بلد كما يمثله أي عدو من أرض فلسطين . 1وعليه فقد مكن املوقع الجغرافي لفلسطين أن يتحكم عسكريا في
مصر في كثير من األحيان  .وأن يربط مصير مصر بفلسطين  ،حيث تمثل فلسطين البوابة الشرقية ملصر وخط الدفاع األول
عنها وبذلك كان بالعادة أن تحظى فلسطين باهتمام السلطة في مصر  .وليس هناك ثمة تعارض بين أمن فلسطين وأمن
مصر ،وعالقة األمن القومي بين البلدين هي عالقة تكامل ال انفكاك عنها  . 2وبالتالي كانت عالقة مصر بفلسطين دائما ما
يدفعها للتحرك نحو فلسطين ليس تطوعا وإنما ضرورة أمن مصر والدفاع عنها ..3فالتاريخ شاهد على أن الغزوات التي
جاءت إلى مصر كان معظمها عبر سيناء  ،وفي عصرنا الحاضر تعتبر السياسات اإلسرائيلية تمثل أكبر خطر على مصر ووحدتها
 ،وال جدال أن فلسطين والشام أحد أركان األمن القومي املصري . 4ولقد تعاملت التيارات واألحزاب السياسية املصرية
الحديثة بتوجهات سلبية خالفت مسار التاريخ  ،وكان موقف الحياد السلبي وتجنب الخوض في موضوع القضية
الفلسطينية ،هو السمة البارزة ملواقف الحكومة واألحزاب املصرية مطلع القرن العشرين وحتى مطلع الثالثينات منه .
القضية الفلسطينية (بيت املقدس ) وعلم الجبوبوليتكس
حازت قضية بيت املقدس على اهتمام كبير من قبل الباحثين في علم الجيوبوليتكس  .وحيث أن الصراع الفلسطيني
اإلسرائيلي ما زال قائما وهو أحد أهم قضايا السياسة الدولية  ،كانت العديد من الدراسات قد تناولته في ضوء نظريات
وعلم الجيوبوليتكس .ومنها دراسة Yang, C. (2017). Si (gh) ting Israel/Palestine: the slow violence of international
.tourism (Doctoral dissertation, University of British Columbia).والتي تناولت املشروع الصهيوني كونه مشروع
إستعماري ذو أبعاد جيوبوليتيكية وجيوسياسية  .وكذلك دراسة Jaffee, L. J. (2016). Disrupting global disability
frameworks: settler-colonialism and the geopolitics of disability in Palestine/Israel. Disability & Society, 31(1),
 . 116-130.وتناولت هذه الدراسة أحد صور السياسة اإلستعمارية للدولة اإلسرائيلية على أرض فلسطين  ،وآثارها في
اضطهاد الفلسطينين وزيادة معاناتهم ،واعتبرت الدراسة أن هذه السياسة هي ال يمكن فصلها عن طبيعة املشروع
اإلستعماري للكيان الصهيوني  ،وأن سياسات الجيوبوليتكس التوسعية اإلسرائيلية مشابهة تماما لسياسات القوى
اإلستعمارية األوروربية في القرون املاضية في مستعمراتها املختلفة في أمريكا والشرق على السواء .ودراسة Pain, R.,
 . &Staeheli, L. (2014). Introduction: intimacy‐geopolitics and violence. Area, 46(4), 344-347وقد عملت هذه
الدراسة على تحليل العالقة املتشابكة والقوية ما بين سياسات الجبوبوليتكس التوسعية وما بين العنف في األحداث العاملية
بشكل عام  .وحاولت الدراسة اإلجابة على هذه العالقة الوطيدة ما بين الجيوبوليتكس والعنف  .ودراسة أخرى تناولت
https://www.youtube.com/watch?v=W6bjGQFWeyk
1Bosco, D. (2016). Palestine in The Hague: Justice, Geopolitics, and the International Criminal Court. Global
Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, 22(1), 155-171.

2فهمي خميسشراب  " ،أثر الصراع العربي اإلسرائيلي على األمن القومي املصري"  ،مجلة جامعة األقص ى ،غزة  ،سلسلة العلوم اإلنسانية  -املجلد العشرين ،
العدد الثاني  ،ص ، 272- 240يونيو . 2016
3Jaffee, L. J. (2016). Disrupting global disability frameworks: settler-colonialism and the geopolitics of
disability in Palestine/Israel. Disability & Society, 31(1), 116-130
4محمد حسنين هيكل  ،مبارك وزمانه من املنصة إلى امليدان  ،القاهرة  :دار الشروق  ،ط . 2012، 1
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قضية فلسطين وأبعادها الجيوبوليتكية وهي Bosco, D. (2016). Palestine in The Hague: Justice, Geopolitics, and the :
International Criminal Court. Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations ,
. 22(1), 155-171.وتناولت الدراسة مساعي دولة فلسطين في مالحقة جرائم اإلحتالل اإلسرائيلي من خالل املحكمة الجنائية
الدولية  .وبالرغم من وضوح الجرائم اإلسرائيلية وسياستاها التوسعية في فلسطين  ،إال أن الدراسة رأت صعوبة أي تقدم في
ذلك في ظل دعم الدول الكبرى وخاصة الواليات املتحدة لدولة اإلحتالل اإلسرائيلي .
وأما دراسة محمد سعيد اململوك واملعنونة " الضفة الغربية دراسة جيوبوليتيكية "  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،
الجامعة اإلسالمية  ،غزة  . 2012 .فقد ناقشت الدراسة سياسة اإلحتالل اإلسرائيلي الجيوبولتيكية في الضفة الغربية
وخاصة مدينة بيت املقدس  ،وخلصت الدراسة إلى سياسة التوسع اإلسرائيلية برؤى جيوبوليتيكية ماضية بكل قوة وتمثل
خطر على الضفة الغربية وخاصة مدينة بيت املقدس بما يؤكد عدم صدق أي نوايا إسرائيلية في تحقيق السالم مع منظمة
التحرير أو تخليها عن أي أرض في فلسطين  ،والعمل على قتل الحلم الفلسطيني (اململوك  . ) 2012،واستعان الباحث
بنظريات الجيوبوليتكس الدولية ولم يعالج الخطط الجيوبوليتكية اإلسرائيلية من منظور خصوصية األرض املقدسة
لفلسطين  ،وتجاهل الباحث أهم نظريات الجيوبوليتكس التي عالجت موضوع فلسطين وبيت املقدس وهي نظرية دوائر
البركة للعويس ي .
ودراسة أخرى Oluwashakin, A. (2017). Geopolitical Conflicts: The Case of Israeli-Palestinian Conflict (1947–:
. 2012). Covenant University Journal of Politics and International Affairs , 4(2).ورأت هذه الدراسة أن الجيوبوليتكس
قادر على تفسير العديد من النزاعات الدولية في العالم  ،واعتبرت الدراسة أن الصراع الفلسطيني اإلسرائبلي هو األكثر أهمية
في العالم  .وذهبت الدراسة إلى أن الظلم متواصل على الفلسطينيين منذ إنشاء " إسرائيل " عام  .1948واعتبرت الدراسة أن
فهم الجبوبولتيكس الجغرافي والتاريخي لفلسطين والشرق األوسط هو مفتاح فهم هذا الصراع  ،حيث أن التناقض الشديد
بين كال الروايتين التاريخية خاصة .
وكذلك الدراسة املعنونة ب Natanel, K. (2016). Border collapse and boundary maintenance: militarisation and the :
. micro-geographies of violence in Israel–Palestine. Gender, Place & Culture, 23(6), 897-911.وقد تناولت الدراسة
على السياسة اإلسرائيلية التوسعية في فلسطين  ،وأن اإلحتالل يقود إلى العنف  ،وأن الفلسطينيين يعيشون في ظل عنف
وسياسات توسعية لإلحتالل ومحاوالت عزل الفلسطينيين في كانتونات جغرافية  .ومن خالل دراسة حاالت من التجمعات
اإلسرائيلية والفلسطينية ومعاناة الفلسطنيين اليومية  ،وأن سياسات العزل والتوسع املتصاعدة من قبل اإلحتالل
اإلسرائيلي يعمق الصراع ويزيد من حاالت العنف والعداء .وخاصة في ظل منح كل اإلمتيازات لإلسرائيليين مقابل عزل
وحصار وحرمان شبه كامل للفلسطينيين .وأخيرا دراسةKalouez, I., &Gharbi, M. (2018). The Contents of European :
Policies for the Mediterranean Region Construction. Revue Académique des Études Sociales et Humaines, (19),
. 163-174.وذهبت الدراسة إلى البحث في السياسات الجيوبوليتيكة في حوض البحر األبيض املتوسط  .معتبرة أن منطقة
الشرق األوسط ومنها فلسطين ذات أهمية شديدة نظرا إلى األهميةالجيوبوليتكية للقوى الكبرى ومكانتهافيالسياسةالدولية.
ومن املالحظ أن هذه العينة من دراسات الجيوبوليتكس والتي تناولت القضية الفلسطينية والصراع مع اإلحتالل اإلسرائيلي
 ،تجاهلت كثيرا نت تاريخ ومكانة هذه البالد  ،كما أنها لم تأتي على ذكر أهم نظريات الجيوبوليتكس الحديثة والتي تناولت
القضية الفلسطينية من منظور حضاري إسالمي وهي نظرية دوائر البركة لصاحبها الدكتور عبد الفتاح العويس ي .
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نظرية دوائر البركة
لقد جاءت دراستنا منطلقة من نظرية الجيوبوليتيكس ألنها تفسر األحداث من زوايا التاريخ والدين والجغرافية والسياسة
والثقافة .وبيت املقدس على وجه الخصوص يمكن أن يكون حقال مثمرا فكريا وسياسيا لدراسات الجيوبوليتيكس باعتبار أنه
حقل دراس ي متداخل فيه عوامل الجغرافيا والتاريخ والدين واألطماع والثقافات املختلفة واملتنازعة  . 1ونظرية دوائر البركة
أحد أبرز النظريات التي شرحت مفهوم بيت املقدس وآثاره على املنطقة وكذلك فسرت عالقته بمصر على وجه الخصوص.
فمصر وفلسطين ترتبطان بعالقة عضوية على مر التاريخ  ،وكال البلدين كان لهما األثر األكبر في أحداث البلدين  .وقد تباينت
التفسيرات التاريخية لهذه العالقة دون أن توفر تفسير أو نموذج متكامل يعين على فهم التطورات املعاصرة .2ومن ثم ظهرت
مقاربات نظريات ونماذج علم الجيوبوليتكس والذي اهتمت هذه األطروحة .ولقد تناولت العديد من الدراسات األحداث
املعاصرة مطلع القرن العشرين لبيت املقدس – فلسطين – على أنها صراع بين الفلسطينيين وبين الحركة الصهيونية
واإلحتالل البريطاني  ،وبالتالي تحمل الفلسطينيون الجزء األكبر من نتائج الدراسات كما تحملوا ظلما نتائج األحداث على
األرض  ،والحال مشابه إذا تمت دراسة مصر وأحداثها عبر التاريخ دون اعتبار لدور بيت املقدس وأثره عليها .
لقد ابتكر عبد الفتاح العويس ي نظريته الجديدة حول بيت املقدس في ضوء الجيوبوليتكس ،وانطلق من كلمات "من " و "إلى
"و"حوله" في آية اإلسراء  " :سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد الحرام إلى املسجد األقصا الذي باركنا حوله" .3
فهذه اآلية تتوسط آيات القران واشارة كلمة "حوله " للمسجد األقص ى تعني أن املسجد األقص ى هو مركز مركز البركة
،والبركة تتحرك في دوائر حول املسجد وتتصل حتى تصل العالم أجمع  .وكلما التصقنا واقتربنا من األقص ى مركز مركز البركة
زادت البركة  .وقسم العويس ي دوائر البركة إلى ثالث دوائر ،الدائرة األولى بيت املقدس" األرض املقدسة " وهو إقليم له حدود
ثابتة وهو يقع في قلب الوطن العربي وملتقى القارات القديمة الثالث ومهد الديانات الثالث اإلسالم واملسيحية واليهودية .أما
الدائرة الثانية  :فرغم أن معظم علماء التفسير فسروا األرض املباركة أنها الشام فقط ،لكن الشام حسب نظرية دوائر
البركة هي فقط نصف الدائرة ونصفها اآلخر هي مصر فاألرض املباركة هي بالد الشام ومصر ،وبهذا فإن مصر والشام يمثالن
دائرة واحدة في عالقة عضوية وارتباط تكاملي  ،أما الدائرة الثالثة فهي املشرق العربي واإلسالمي (4العويس ي .) 2013،
وملخص نظرية عبد الفتاح العويس ي الجديدة للجيوبوليتيكس أن من يحكم بيت املقدس هو الذي يقود العالم ،وتكون له
السيادة والسيطرة العاملية .حيث اعتبر العويس ي أن بيت املقدس مركز القيادة للعالم وقلبه النابض  ،وقد أيد الباحث جواد
النتشة العويس ي حيث رأى أن بيت املقدس لب الصراع الحالي  ،ومن ملك بيت املقدس أوشك أن يملك العالم. 5
ولخص العويس ي ( ) 2013نظريته الجديدة في ثالث معادالت كاآلتي :
• من يحكم بيت املقدس " الدائرة " األولى يسيطر على بالد الشام ومصر " الدائرة الثانية " .
1عبد الفتاح العويس ي  ،صناعة التاريخ املستقبلي ،مرجع سابق .
2 Oluwashakin, A. (2017). Geopolitical Conflicts: The Case of Israeli-Palestinian Conflict (1947–2012). Covenant
University Journal of Politics and International Affairs, 4(2).

3القرآن الكريم ،سورة اإلسراء  ،آية . 1
4عبد الفتاح العويس ي ،صناعة التاريخ املستقبلي ،مرجع سابق .
5جواد بحر النتشة ،مكانة بيت املقدس بين نصوص الوحي وحركة اإلنسان ،فلسطين  :مركز دراسات املستقبل. 2006،
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• من يحكم بالد الشام ومصر " الدائرة الثانية " يتحكم ويسيطر على املشرق العربي واإلسالمي " الدائرة الثالثة".
• من يحكم ويسيطر على املشرق العربي واإلسالمي أي الدائرة الثالثة يسيطر ويسود العالم. 1
وقد جاءت السياسة االستعمارية املعاصرة لتؤكد هذه النظرية فقد عمل اإلستعمار على إيجاد حاجز بشري غريب ما يسمى
" إسرائبل " للحيلولة دون أي وحدة سياسية في املنطقة العربية .2ونحن نميل إلى حجة العويس ي والكثير من الباحثين أن
"اسرائيل " ما هي إال مشروع استعماري غربي قبل أن تكون مشروعا للحركة الصهيونية ،فقد كانت البداية عندما عزلت
الدول األوروبية مصر عن الشام لتحقيق هذه األطماع عندما وقعت اتفاقية مع محمد علي باشا وأجبرته لالنكفاء داخل
مصر وبين وزير خارجية بريطانيا باملرستون عام  1840أن الهدف الحقيقي هو إقامة منطقة إقليمية في الدولة العثمانية
تحت الوصاية األوروبية تكون حائال يمنع اقامة أي وحدة سياسية بين األقاليم العربية .3
وعليه فإن من يريد استقرار وتأمين حكمه في حكم في بيت املقدس عليه أن يسعى الى مد نفوذه الى مصر وبالد الشام
ومحاولة السيطرة عليها  ،أي أن مصر وبالد الشام مهمتان لتثبيت الحكم في بيت املقدس واستقراره وبدونهما تبقى القوة
املسيطرة على بيت املقدس ضعيفة وعرضة لالنهيار .4كما أن بالد الشام على وجه الخصوص شهدت تاريخيا معارك
جيويوليتيكية متكررة ،استخدم فيها الطائفية ونتجت عنها آثار مدمرة .5وبالتالي وبناء على النظرية الجديدة للجيوبوليتكس
فإن طريق الوحدة بين األمة هو السبيل لتحرير بيت املقدس ،كما أنه يستلزم العمل على إزالة هذا الحاجز الغريب -الذي
ً
وجد ملنع الوحدة -إلتمام وحدة اإلمة في مسارين متالزمين معا. 6

1عبد الفتاح العويس ي ،صناعة التاريخ املستقبلي ،مرجع سابق
2Hazbun, W. (2010). US Policy and the Geopolitics of Insecurity in the Arab World. Geopolitics, 15(2), 239-262.

3محسن صالح  ،دراسات منهجية في القضية الفلسطينية  ،القاهرة :مركز االعالم العربي  ،ط .2003 ،1
4عبد الفتاح العويس ي ،صناعة التاريخ املستقبلي ،مرجع سابق.
5Yossef, A., &Cerami, J. (2015). The Arab Spring and the Geopolitics of the Middle East: Emerging Security Threats
and Revolutionary Change. Springer

6رفيق فهمي دواس  ،خالفات االحزاب الفلسطينية في فترة االنتداب البريطاني ( ، ) 1936- 1924غزة  :مجلة جامعة االقص ى املجلد الثامن عشر ،العدد االول
،ص ، 30- 1يناير . 2014

ديسمبر-كانون األول 2018

المجلد األول -العدد الثاني
71

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية – المركز الديمقراطي العربي

نظرية دوائر البركة الثالث وتظهر مصر ضمن الدائرة الثانية حسب نظرية دوائر البركة
الخالصة واالستنتاجات
تناولت الدراسة مفاهيم األستراتيجية والتفكير األستراتيجي ،وهي املفاهيم التي أصبحت من ضرورات العمل السياس ي
واإلداري والحياتي بشكل عام .كما أن الدراسة تناولت مفهوم علم الجيوبوليتكس املعاصر وأثره في العالقات الدولية وبناء
الدولة وطموحاتها.وكذلك عالقات الدول املبنية على فهم علمي  .وقد تطرقت الدراسة إلى القضية الفلسطينية باعتبارها
نموذجا مناسبا لفهم أثر الجيوبوليتكس  .وكذلك خلصت الدراسة إلى أن بناء املستقبل يحتاج إلى استراتيجيات واضحة
وأن التفكير واملفكر اإلستراتيجي مناط بهم في صياغة االستراتيجية  .وكذلك خلصت الدراسة إلى نظريات الجيوبوليتكس
املعاصرة وخاصة نظرية دوائر البركة تفسر القضية الفلسطينية ماضيا وحاضرا ومستقبال  .وأن طبيعة الصراع مع
اإلستعمار والحركة الصهيونية بأنه صراعا حضاريا ال يواجه إال بالرجوع واالستناد إلى التعاليم اإلسالمية .وأن نهضة مصر
واألمة العربية واإلسالمية وتحرير بيت املقدس لن يتأتى إال باملكون الحضاري اإلسالمي واستنادا ألحداث التاريخ في تحرر
ونهضة األمة اإلسالمية .
املراجع
 -1القرآن الكريم
 -2إبراهيم عجوة  ،القدس وجيوبوليتيك الحركة الصهيونية ،موقع الجزيرة نت ، 2010تاريخ الدخول . 2018/7/15
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010/5/16 -3
 -4أودي ديكيل وعومر غيتاف " ،ضرورة تحديث مفهوم االمن القومي :استرتيجيات تأثير متعدد املجاالت " ،مياط عال ،
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التعاون األمني الجزائري األوروبي في إطار منتدى  5+5دفاع
Algerian - European in the contexte of 5+5 forum
بن حداد هشام
باحث الدكتوراه علوم سياسية وعالقات دولية
جامعة وهران  2محمد بن أحمد – الجزائر
امللخص:
إن الرغبة األمنية لالتحاد األوروبي في حماية موارد أمنه القومي ومصالحه اإلستراتيجية في منطقة حوض البحر األبيض املتوسط بفعل تنامي التهديدات األمنية
الراهنة ؛ دفعته إلى الدخول في حوار أمني مع دول حوض البحر األبيض املتوسط خاصة الجنوبية منها  ،وذلك تحقيقا ملفهوم " املصلحة العليا املشتركة "،
حيث تعتبر الجزائر أكثر الدول املتوسطية مكانة في شتى السياسات والبرامج التي يباشرها الجانب األوروبي في املنطقة  ،وهذا بالنظر إلى الدور الريادي الذي
تلعبه الجزائر بناءا على عدة مستويات جيوسياسية  ،اقتصادية ،اجتماعية وحتى ثقافية .
الكلمات املفتاحية :منتدى ، 5+5األمن األورومتوسطي  ،التهديد  ،العمليات العسكرية،األمن البحري.
Abstract :
Due to the increasing number of current security threats ,and the desire of the european Union to protect the
ressources of it’s national security ,the EU is engaged in security discussions with the mediterranean countries
especially the southern ones , by the means of having mutual higher interests, given that Algeria is considered one of
the highest standing Mediterranean countriesin many policies and programs initiated by the European part in the
region this is due to the leading role played by Algeria based on many geopolitic,even social and cultural levels.
Key words :
Forum 5+5, euromediterranean security,the threat,military operations ,Maritime security.

مقدمة :
دفعت املتغيرات االقليمية والدولية التي شهدها العالم بعد نهاية الحرب الباردة بدول حوض البحر األبيض املتوسط
سواء الشمالية منها أو الجنوبية إلى إعادة النظر في االستراتيجيات األمنية التي تحكم العالقات بين ضفتي املتوسط  ،بما
يكفل في األخير مجابهة التحديات األمنية الراهنة خاصة ما تعلق منها بظاهرة الهجرة السرية  ،التنظيمات االرهابية النشطة
على مستولى مناطق األزمات  ،ثم الجريمة املنظمة بشتى أنواعها التي استفحلت بشكل رهيب خالل السنوات القليلة املاضية.
وفي سياق عملية التعاون األمني بين دول شمال املتوسط خاصة دول االتحاد األوروبي  ،وبين دول جنوبه أين تتصدر
الجزائر طليعة الدول األكثر حضورا في عملية تأمين املتوسط ؛ جاء منتدى  5+5دفاع كمسار توافقي بين خمس دول شمالية
وأخرى جنوبية ؛ حمل املنتدى بعدا عسكريا محضا من أبعاد األمن الحديث وهو املنتدى الذي عرف واليزال يشهد مشاركة
وحضورا نوعيا للجزائر في شتى أنشطته ومهامه العسكرية التي تهدف إلى تحقيق األهداف املرجوة من تأسيسه وهي محاربة
األخطار والتهديدات عبر مياه املتوسط بما يحقق أمن جميع أطراف العالقة بين دول املتوسط  ،خاصة وأن دول املجموعة
األوروبية مجتمعة مع ما تملكه من ترسانة عسكرية ؛ فإنها لم تستطع التحكم ال في موجات الهجرة السرية نحوها  ،وال في
التصدي ملختلف األعمال االرهابية التي استهدفت كبرى دولها  ،أين فرضت هذه الظروف إلى ضرورة االستعانة بخبرات
الجزائر صاحبة التجربة الرائدة في مكافحة اإلرهاب وكذا حسن إدارة الجزائر لشتى أنواع التهديد األمني  ،فضال عن الحنكة
الدبلوماسية في التعامل مع األزمات األمنية بدول الجوار.
إن أهمية الدراسة نابعة أساسا من أهمية موقع الجزائر في شتى البرامج والسياسات األوروبية اتجاه منطقة املتوسط
التي عززت من تموقع الجزائر على الساحة االقليمية والدولية على الرغم من مبدأ الحياد التي تؤمن به في تعاملها مع
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مختلف امللفات األمنية والقضايا الجيوسياسية  ،أين تهدف الدراسة من خالل هذا املوضوع إلى تسليط الضوء على دور
ومكانة الجزائر في عملية التعاون األمني مع الطرف األوروبي في شقه العسكري  ،ما يدفعنا إلى محاولة االجابة عن االشكالية
املوالية :
 فيما يتمثل املوقع األمني والعسكري للجزائر ضمن إطار منتدى  5+5دفاع  ،وماأهميته في عملية تأمين حوضالبحر األبيض املتوسط.
وكمحاولة لإلجابة على اإلشكالية املطروحة  ،تقترح الدراسة الفرضيات املوالية :
 إن عملية تأمين املتوسط تقتض ي وجود إرادة سياسية مشتركة من أجل محاربة التهديد في مصادره إن منتدى  5+5دفاع هو الفضاء العسكري األمثل الذي يعكس رغبة الشركاء في املتوسط ملحاربة املخاطر األمنيةاملشتركة  ،شريطة أن ال يكون ذلك على حساب أمن واستقراردول جنوب املتوسط .
 تقتض ي عملية التعاون األمن والعسكري في حوض املتوسط ضمن إطار فضاء  5+5مراعاة الجوانب االقتصاديةواالمكانيات املحدودة لدى دول الجنوب مقارنة بدول الشمال.
حيث تهدف الدراسة من خالل هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على النقاط الرئيسية اآلتية :
 إبراز أهمية وجود فضاء للتعاون األمني والعسكري على شاكلة منتدى . 5+5 التنويه بالجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل عملية تأمين املتوسط ودرء مخنلف أنواع املخاطر والتهديدات. تبيان املؤهالت التي تتمتع بها القوات املسلحة للجيش الوطني الشعبي الذي بات في مستوى عال من االحترافية.وألجل تحليل املوضوع تعتمد الدراسة على بعض املناهج في التحليل  ،نذكر منها :
 -1املنهج التاريخي :هو املنهج الذي يوجهنا إلى جمع الحقائق وترتيبها ترتيبا كرونولوجيا ،كما يساعد على تحليل األحداث
التاريخية واملحطات الزمنية وتفسيرها ،كدراسة املسار التاريخي الذي سلكته عملية تأسيس حوار .5+5
ً
 -2املنهج الوصفي :هو املنهج الذي يهتم بدراسة الظواهر ووصفها وصفا موضوعيا دقيقا ًّ
كما وكيفا ،بحيث يتناول
وصف األحداث التي تتتابع إثر متغيرات دولية وما يرافقها من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية.
 -3املنهج املقارن :يساعد هذا املنهج على إبراز املؤهالت واملقومات اإلستراتجية للدول ،فالدول األوروبية مثال يأتي
مقارنتها مع دول أقل منها من حيث املؤهالت والقدرات ،وهي املقارنة التي تسمح بدراسة عوامل التنافس الدولي على
مستوى حوض البحر األبيض املتوسط.
 -4املنهج اإلحصائي :اعتمدته الدراسة بكثرة نظرا ألهميته في تحليل املعطيات السياسية واالقتصادية بلغة دقيقة
تعتمد على األرقام واإلحصائيات حتى يسهل فهم املعنى ويقيم استخدامه من خالل توظيف الجداول والدوائر النسبية
واألشكال التوضيحية ،فهو من أهم املناهج املعمول بها في أي بحث أو دراسة علمية أكاديمية.
 -5منهج تحليل املضمون :يعد هو اآلخر منهجا ذا قيمة وأهمية كبيرة في حقل العلوم اإلنسانية ،خاصة في غياب
املراجع واملصادر العلمية الدقيقة ،فهو يعتمد أساسا على تحليل املواقف الرسمية للقادة العسكريون واملسؤولون
في القطاعات األمنية والعسكرية.
أما فيما يتعلق بمضمون الدراسة  ،فقد تم تقسيم هذه الورقة إلى ثالث محاور ثم خاتمة ،يأتي تقسيمهم على النحو التالي :
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 املحور األول :إنطالقة مبادرة  5+5دفاع. املحور الثاني :املكانة االستراتيجية للجزائر في إطار منتدى  5+5دفاع املحورالثالث  :تقييم مسار التعاون األمني ضمن إطار مبادرة  5+5دفاع خاتمة وتوصيات. قائمة املصادر واملراجع.املحور األول :انطالقة مبادرة  5+5دفاع
تعد مبادرة  5+5بمثابة اإلطار األكثر تقريبا لوجهات النظر األمنية بين دول ضفتي حوض املتوسط؛ ذلك أنه يرمي باألساس
إلى إقامة مجال من السلم والتعاون األمني دون أي بعد عسكري يهدف إلى تنفيذ مشاريع استيطانية وإنما مشروع لتحقيق
األمن املشترك لشعوب املنطقة.
تعود الخطوات األولى للمشروع إلى سنة  1983وتحديدا أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنس ي في تلك الفترة "فرانسوا
ميتران" إلى املغرب دعا من خاللها إلى مبادرة حملت عنوان "مجلس التعاون واألمن لغرب املتوسط" ضم كال من :املغرب ،الجزائر،
تونس عن دول جنوب املتوسط ،ثم فرنسا ،إيطاليا ،وإسبانيا عن شمال املتوسط ،وهو املشروع الذي عرف معارضة شديدة
ورفضا كبيرا من طرف الجزائر وذلك بسبب إقصائه وتهميشه لبعض الدول كليبيا ،مالطا ،يوغسالفيا وكذلك تجاهل املشروع
لقضية الصراع العربي-اإلسرائيلي في تلك الفترة ،مع اإلشارة إلى أن الجزائر كانت السباقة إلى إطالق مبادرة من هذا النوع ،حيث
دعت سنة  1972أي قبل  11سنة من مبادرة الرئيس الفرنس ي إلى ضرورة عقد مؤتمر "لألمن في املتوسط" وكان ذلك على هامش
مؤتمر عدم االنحياز الذي احتضنته الجزائر1.
ُ
طلق عليها تسمية
وشهدت مدينة مدينة "مارسيليا" الفرنسية سنة  1988لقاءا هدف إلى إحياء جهود هذه املبادرة التي أ ِ
مبادرة  3+3أين تم خاللها التعهد بإجراء لقاءات أخرى من أجل ضم مزيد من الدول ذات االهتمام املشترك2.
وفي سبيل مواصلة عملية التقارب في إطار مبادرة  5+5تم عقد اللقاء الوزاري الثاني بالجزائر ،في أكتوبر سنة  1991الذي
نتج عنه وثيقة شكلت اإلعالن مشترك الذي نص في مادته السابعة على تمسك الدول املشاركة في املبادرة بمبادئ وأهداف
املواثيق الدولية في مقدمتها ميثاق األمم املتحدة للسلم واألمن الدوليين وكذا عدم اللجوء للقوة والحل السلمي للخالفات
الداخلية ،والحفاظ على الوحدة الترابية للدول املعنية مع االلتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية3.
إال أن هذا املسار فشل كليا بسبب تأثره بالعديد من األحداث والتطورات التي عرفتها الساحة الدولية بعد سنة 1991
بدءا بأزمة "لوكربي" بين ليبيا والدول الغربية،ثم قضية النزاع العربي-اإلسرائيلي ،دخول الجزائر في أزمة أمنية ساهمت في
توتر العالقة بينها وبين الدول الغربية بسبب اتهامات هذه الخيرة للجزائر بعدم احترام الديمقراطية وحقوق اإلنسان  ،ما
يعكس دور ومكانة الجزائر في أي عملية أو مشروع في املنطقة4.
 - 1عبد النور بن عنتر ،البعد املتوسطي لألمن الجزائري :الجزائر ،أوروبا ،والحلف األطلس ي ،املكتبة العصرية للطباعة و النشر والتوزيع ،الجزائر ،2005 ،ص
.99
 -2عبد العزيز لزهر" ،الجزائر واملقاربة األمنية في املتوسط :حالة الحوار املتوسطي لحلف الناتو" ،أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية،
كلية السياسية واإلعالم ،جامعة الجزائر  ،2012-2011 ،3ص .105
 -3عبد النور بن عنتر ،مرجع سابق.
 -4املرجع نفسه ،ص 100
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أن التحول الكبير في مفهوم األمن وطبيعة التهديدات األمنية التي ظهرت بعد سنة  1991؛ دفعت باملجموعة الدولية عموما
وبالجماعة األورومتوسطية إلى إعادة التفكير في اآلليات والسبل الكفيلة بمعالجة تلك التهديدات بمعية الشركاء في جنوب
َّ
املتوسط ،حيث كان لظاهرتي اإلرهاب والهجرة السرية األثر الكبير في إعادة إحياء مسار الحوار " "5+5وتأكد ذلك عبر قمة
"تونس" في  5و 6ديسمبر  ،2003التي اهتمت بمناقشة مسائل مكافحة اإلرهاب والهجرة غير الشرعية التي صدر عنها ما سمي
بـ"إعالن تونس" ،حيث تجدر اإلشارة إلى أن هذه القمة اعتبرت بمثابة "اللقاء الرسمي األول" لرؤساء دول وحكومات دول
املبادرة الذي اتفق عليه في اجتماع ليبيا بتاريخ  20012-07-11الذي حمل شعار "دول غرب املتوسط تؤكد أن اإلرهاب يشكل
مساسا خطيرا بحقوق اإلنسان وتهديدا ألمن منطقة غرب املتوسط"1.
وفي إطار محاولة إيجاد حلول ناجعة لظاهرة "الهجرة السرية" وتأثيراتها على واقع العالقات األورو-متوسطية؛ فتم بمدينة
الرباط املغربية عقد املؤتمر الوزاري الثاني حول ذات املوضوع بتاريخ  22و 23ديسمبر  2003بمشاركة وزراء وممثلين عن
دول املجموعة ،وذلك بهدف مناقشة كيفية تنظيم الهجرة بواسطة اتخاذ تدابير من شأنها الحد من االنتقال العشوائي والغير
شرعي لألفراد ،وهي االستراتيجية التي دعت الدول املغاربية إلى إعادة صياغتها من جديد تلبية لحاجيات سكان دول جنوب
املتوسط خاصة ما تعلق منها بالشغل والرعاية الصحية والسكن2.
-2ألية عمل املنتدى :
في ظل األحداث الدولية املتسارعة عقب أحداث  11سبتمبر  2001وبعد أن أصبح واقع األمن في املتوسط يتأرجح بين ظواهر
أمنية جديدة جد خطيرة لها تأثيراتها وانعكاساتها املباشرة على األمني اإلقليمي والدولي يقابلها سياسات أمنية ضعيفة؛ عقد
وزراء دفاع دول  5+5لقاءا رسميا بباريس يوم  21ديسمبر  2004معلنين عن إطالق مبادرة "األمن في املتوسط" ،والهدف من
ذلك هو اعتماد شكل أكثر صالبة من التعاون األمني الذي يؤدي إلى تعزيز إجراءات ملموسة في إطار جغرافي محدد ،وذلك
تفاديا لنقاط االختالف التي تؤدي إلى اإلخفاقات السابقة وتم ذلك كله ضمن إطار "البعد األمني والسياس ي" الذي جاءت به
مبادرة الشراكة ببرشلونة  ،1995وهذا ما يؤكد أن مبادرة  +5+5دفاع إنما جاءت في إطار املسعى األمني ملسار الشراكة وهذا
حتى تكون ذات مصداقية وضمن إطار مؤسساتي رسمي3.
حيث يتركز عمل املنتدى حول ثالث آليات رئيسية نفصلها كما يلي : 4
أ /اجتماع لوزراء دفاع املجموعة :الذين يجتمعون مرة واحدة في السنة يقومون خالله بإعداد حصيلة األنشطة املشتركة
ووضع خطة عمل للسنة املقبلة.
ب /اللجنة املديرة :والتي تتكون من ممثلين اثنين عن وزارة دفاع كل بلد ،يعقدون اجتماعهم مرتين في السنة ،يقوم
باإلشراف على متابعة تنفيذ خطة العمل واملهام املدرجة في إطار خطة العمل السنوية ،كما تقوم هذه اللجنة باقتراح
األولويات الواجب مناقشتها خالل االجتماع السنوي املقبل لوزراء الدفاع.

 -1ميالد مفتاح الحراثي ،تحديات األمن القومي في غرب املتوسط :دراسة نقدية لألمننة وتحديات البيئة األمنية وديناميكياتها في إقليم غرب املتوسط ،مرجع
سابق ،ص .62
 -2املرجع نفسه ،ص .63-62
www.jfc.conseil.med.frعلى الرابط3 - Jean François Coustillière, « Enjeux de l’initiative de sécurité en format «5+5 » », p 01. :
4 - Jean François Coustillière : « L’initiative 5+5 sécurité et défense », consultant indépendant, p 02, sur le lien :
http://www.jfc.conseil.med.fr/files/06-12-04....L-initiative-5-5-sécurité-et-défense-pdf
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ج /اللجان الخاصة :التي تضم خبراء عن الدول املشاركة مهمتهم اإلشراف على امللتقيات املدرجة في إطار خطة العمل
السنوية ،وذلك من أجل تغطية االحتياجات والوسائل الضرورية إلنجاح خطة العمل ،لذلك تعد خطة العمل املعلن عنها
سنة  2005بمثابة اإلطار األشمل ملهام وزراء الدفاع في املبادرة واملتمثلة فيما يلي:
أ-املساهمة في تحقيق املراقبة البحرية في املتوسط
ب-املساهمة في توفير الحماية األمنية للمدنيين عبر املتوسط.
ج-املساهمة في تحقيق األمن الجوي عبر املتوسط.
وبهذا يمكن القول أن أي نشاط في إطار منتدى  5+5دفاع ،لن يخرج عن األهداف الثالث املشار إلهيا سابقا( ،الحماية
املدنية ،املراقبة البحرية ،األمن الجوي).
وفيما يتعلق بموضوع "األمن البحري أو املراقبة البحرية" فإن التعاون األمني في هذا املجال تم تحديده في تقليص املخاطر
على مستوى حوض املتوسط التي يأتي في مقدمتها :سوء استعمال حرية املالحة أي تنامي نشاط القرصنة البحرية والصيد
العشوائي ،اإلرهاب ،الهجرة السرية ،عمليات البحث واإلنقاذ ،الجريمة املنظمة ،وكذا الكوارث البحرية كالتلوث وغرق
السفن التجارية وغيرها1.
أما عن مجال "األمن الجوي" في حوض املتوسط فإنه تقرر تدعيم عملية التعاون بين دول املجموعة من خالل تعزيز عملية
املراقبة الجوية للدول املعنية وذلك قصد التقليل من مخاطر "اإلرهاب الجوي" ولعل اآللية األنجع لتفعيل التعاون بهذا
الخصوص هو تفعيل التعاون األمني العسكري بين القوات املسلحة لدول املجموعة فيما يتعلق بعمليات كشف وتصنيف
الطائرات ،تبادل املعلومات في وقتها ،تنسيق الوسائل في معالجة التهديدات2.
وكان لعنصر "الحماية املدنية" مكانته الكبيرة في جدول أعمال املجموعة  ،بحيث يتم توجيه جهود القوات املسلحة لدول
املجموعة في مجال تسيير األزمات والكوارث الطبيعية وإجالء املدنيين وما يرافقها من أنشطة ذات بعد إنساني تم إدراجها
ضمن أولوية األولويات ضمن اجتماعات دول  5+5دفاع منذ االجتماع األول سنة  ،2004ليتم بعدها برمجة عدة ملتقيات
وندوات تكوينية لفائدة قيادات األركان حول كيفيات معالجة الكوارث الطبيعية ضمن فضاء املتوسط كالزالزل والفيضانات
وغيرها؛ مما يؤكد على ابعاد املختلفة ملفهوم األمن ،الذي تخطى البعد العسكري التقليدي إلى أبعاد جديدة أكثر خطورة
كاألمن البيئي واملجتمعي الذي يتطلب استراتيجيات من نوع خاص3.
املحور الثاني :املكانة االستراتيجية للجزائر في إطار منتدى  5+5دفاع
إن الجزائر وباعتبارها "الدولة املفتاح" في شمال إفريقيا وجنوب املتوسط ،وبالنظر إلى نوعية االقتراحات واملبادرات التي
تقدمها في سبيل إرساء دعائم السلم واألمن على املستوى اإلقليمي والدولي ،فقد جلت بالدنا على الدوام حضورها القوي
ضمن إطار مبادرة " 5+5دفاع" منذ انطالقتها الفعلية سنة  ،2004وذلك رغبة في تطوير التعاون العملياتي املشترك ،مع األخذ

 -1نسيم خياط ،مرجع سابق ،ص .07
 -2املرجع نفسه.
 -3نسيم خياط ،املرجع نفسه.
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بعين االعتبار "األبعاد الجديدة" ملفهوم األمن والدفاع "املشترك" والتطرق إلى معالجة كل الظواهر األمنية بطريقة مسؤولة
وضمن إطار احترام املواثيق واألعراف الدولية وخصوصية كل بلد في مجموعة الحوار االستراتيجي  5+5دفاع1.
ويأتي دراسة هذا العنصر في سياق العناصر املوالية:
 -1جهود الجزائر في دعم مسار التعاون  5+5دفاع :يعد اجتماع الجزائر الذي جرى في  12ديسمبر  2005أي بعد سنة من
االنطالقة الرسمية للمبادرة ،بمثابة إعالن حقيقي عن النوايا الجزائرية الحسنة في سبيل دعم مسار الحوار األمني ،5+5
حيث ضم هذا اللقاء وزراء دفاع املبادرة ،مع فتح مجال التعاون إلى قضايا أخرى منها :تدمير األلغام املضادة لألفراد2.
كما بادرت الجزائر إلى تنظيم ملتقيين سنة  2006و 2007يخص مناقشة قضية "مكافحة الجراد" والبحث عن اآلليات
التكنولوجية الكفيلة برصد انتقال الجراد من مناطق إلى أخرى عبر األقمار الصناعية ،أي من خالل توظيف التكنولوجيا
واالستفادة منها في قضايا ذات بعد أمني غير عسكري وهذا ما يتم قراءته أيضا من خالل مناقشة قضية مجابهة "الجريمة
اإللكترونية" ،حيث ناقش ممثلو قطاعات الدرك وأسالك األمن خالل هذا اللقاء فرص تطوير التعاون حول آليات التصدي
لجميع أشكال الجريمة املنظمة املتطورة ضمن الفضاء اإللكتروني وتبادل الخبرات في هذا املجال بما يحقق مفهوم "األمن
العمومي"3.
وفي سياق ذي صلة فقد كانت الجزائر املبادر إلى عقد االجتماع األول من نوعه الذي ضم رؤساء أركان القوات البرية لدول
مبادرة  5+5دفاع .إضافة إلى مشاركة مدراء ومسؤولي قطاع الصحة العسكرية ،وكان ذلك سنة  2008حيث صدر عن هذا
اللقاء جملة من التوصيات التي تصب في إطار تمتين الروابط االستراتيجية بين دول املجموعة فيما يخص مواجهة األزمات
املشتركة ،ولعل أبرز هذه التوصيات ما يلي:4
 دراسة إمكانية مشاركة القوات البرية لدول املجموعة ضمن خلية يقظة وإنذار لتسيير مختلف عمليات التدخلالسريع أثناء حدوث الكوارث.
 إقامة دورات تكوينية لفائدة القيادات العسكرية فيما يتعلق بميدان املخاطر الكبرى التي تهم مصالح الصحةالعسكرية لدول  +5+5دفاع.
 -2الجهود العسكرية الجزائرية في إطار منتدى  5+5دفاع
إضافة الدور الريادي للجزائر في قيادة مختلف األنشطة ذات الطابع غير العسكري فقد أشرفت الجزائر على قيادة وتنظيم
عدة أنشطة عسكرية محضة وذلك في سبيل تحقيق التعاون املنشود في القطاع العسكري من أجل مجابهة شتى أنواع
التهديد األمني على مستوى فضاء املتوسط ويمكن رصد أهم األنشطة العسكرية التي أشرفت الجزائر على قيادتها وتنظيمها
فيما يلي:

 -1افتتاحية مجلة الجيش ،ع  ،558الجزائر ،جانفي  ،2010الجزائر ،ص .03
 -2نسيم خياط ،مرجع سابق ،ص .8
 -3نسيم خياط ،املرجع نفسه ،ص .09-08
-4املرجع نفسه ،ص .08
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أ-التمرين البحري "آل ماد" :وهو النشاط العسكري الذي أشرفت عليه القوات البحرية الجزائرية سنة  2008وذلك في إطار
تعزيز عالقات التعاون بين القوات البحرية للدول املشاركة في مبادرة  ،5+5وذلك بغرض التصدي ملختلف أنواع التهديدات
األمنية على مستوى فضاء البحر األبيض املتوسط كالهجرة السرية ،القرصنة البحرية ،وغيرها1.
ب-إشراف الجزائر على تنظيم تمرين يتعلق بمجال "األمن الجوي" ومكافحة "اإلرهاب الجوي"  :يتعلق األمر بتمرين
»  « CIRCAFETE 10بتاريخ شهر أكتوبر  2010وذلك كأولوية رئيسية بالنظر إلى تنامي ظاهرة اإلرهاب الجوي على مستوى
الطائرات املدنية خاصة وهو التمرين الذي تبعه تمرين آخر بإسبانيا في سبتمبر  2011بعنوان »  « CIRCAFETE 11ثم تمرين
»  « CIRCAFETE 12باملغرب في أكتوبر 2.2012
ج-تمرين "سيركاييت" لشهر أكتوبر  2010الذي يدخل ضمن سياق تحقيق "األمن الجوي" املتوسطي ،وهو التمرين الذي
أشرفت عليه قيادة قوات الدفاع الجوي عن اإلقليم بالتنسيق مع قيادة القوات الجوية ،وذلك من أجل التصدي للمخاطر
األمنية من خالل عمليات املراقبة الجوية ،تبادل املعلومة و العمل على االستفادة من التجارب والخبرات املشتركة3.
د-االجتماع التحضيري األول للتمرين املعدد الجنسيات للبحث واإلنقاذ "سار  :"5+5وهو التمرين الذي يندرج في إطار
تنفيذ نشاطات التعاون العسكري متعدد األطراف لدول  5+5دفاع ،لقاء أشرف على تنظيمه "النادي الوطني للجيش يوم 07
جوان  "2011تحت قيادة القوات البحرية الجزائرية ،حيث تجدر اإلشارة إلى أن هذا التمرين دخل حيز األنشطة املوجهة نحو
مجال البحث واإلنقاذ في البحر باعتبارهم مهام إنسانية نبيلة ،قبل أن تكون مهاما ذات صيغة عسكرية ،انتهت أنشطة
التمرين يوم  26أكتوبر  2011مع إعداد توصيات تم تقديمها إلى اللجنة املديرة للمبادرة4.
ه-االجتماع التخطيطي األول لتمرين مكافحة التلوث البحري "بلومار-الجزائر" :وهو االجتماع الذي أشرفت عليه قيادات
القوات البحرية تحت رئاسة اللواء "مالك نسيب" يوم  13ماي  2014بالنادي الوطني للجيش بمشاركة ممثلين عن القوات
البحرية للدول العشرة في منتدى  5+5دفاع ،وذلك تحقيقا ملفهوم "األمن البحري" من خالل السعي إلى إكساب أفراد القوات
البحرية لدول املبادرة املزيد من الخبرات واملعارف في مجال مكافحة التلوث البحري5.
و-االجتماع النهائي التخطيطي لتمرين "بلومار-الجزائر" يومي  09و 10سبتمبر  2014برئاسة قائد الواجهة البحرية الوسطى
العميد "زين الدين سماح" وهذا بحضور ممثلين وخبراء عن دول املجموعة باستثناء ليبيا ومالطا وموريتانيا بهدف تحقيق
األهداف التالية:6
 تقوية مقومات التعاون الجماعي لدول املبادرة فيما يتعلق بمواجهة آفة "التلوث البحري" ،من خالل تعميم منظوماتمكافحة الظاهرة لتشمل كافة دول املجموعة.

 -1علي بوشربة" ،رهان التعاون ضرورة حتمية 5+5 :دفاع ،نموذج للتعاون األمني اإلقليمي" ،مجلة الجيش ،العدد  ،570الجزائر ،جانفي ،2011
الجزائر،ص .58
 -2حصيلة نشاطات مبادرة  5+5دفاع ،مجلة الجيش ،ع  ،594جانفي  ،2013الجزائر ،ص .21
 -3املرجع نفسه.
 -4نسيم خياط" ،سار  :5+5االجتماع التحضيري األول للتمرين متعدد الجنسيات للبحث واإلنقاذ" ،مجلة الجيش ،العدد  ،576جويلية  ،2011الجزائر،ص
.43
 -5مجلة الجيش ،ع  ،611جوان  ،2014الجزائر ،ص .27
 -6مجلة الجيش ،ع  ،615أكتوبر  ،2014الجزائر،ص .13
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 القيام بأنشطة تكوين وتدريب القوات البحرية على تسيير عمليات مكافحة التلوث البحري ضمن إطار دول املجموعةتحت إشراف املركز الوطني لعمليات الحراسة واإلنقاذ بالجزائر.
 التحكم في إجراءات التحري البحري بما يحفظ السالمة البحرية لدول املجموعة. تحقيق التكامل املنشود في مجال حماية "األمن البحري" عن طريق تعزيز التعاون املشترك بين الهيئات العسكريةواملدنية املعنية بمكافحة التلوث في إطار املخطط الوطني "تل بحر".
وبهذا يتأكد لدينا الحضور الكبير للجزائر في قلب الحوار األمني االستراتيجي املعروض عليها من طرف االتحاد األوروبي عبر
فضاء " 5+5دفاع" ،وهو الحضور الذي تجسد أمنيا وعسكريا من خالل إشراف الجزائر على األنشطة السالفة الذكر ،فضال
عن برامج وأنشطة أخرى ذات طابع علمي أكاديمي يتعلق األمر باإلنجاز العلمي املتمثل في "املركز-األورو-مغاربي للبحث
والدراسات االستراتيجية" الذي يشتغل تحت إشراف وتأطير فريق من الكفاءات الجزائرية التي تعمل على إجراء دراسات
وبحوث علمية أكاديمية وتحاليل استشرافية تتعلق أساسا بموضوع "األمن واالستقرار في املتوسط" وهو املركز الذي قدم
دراسة مفصلة ودقيقة حول موضوع "الهجرة غير الشرعية" كتحدي كبير لألمن في الحوض الغربي للمتوسط ،وذلك ضمن
أشغال اللقاء السنوي السابع ملنتدى  5+5دفاع بالعاصمة املوريتانية "نواكشوط" في  11ديسمبر 2012؛ اللقاء الذي عرف
مشاركة فاعلة للجزائر بحضور الوزير املنتدب لدى وزير الدفاع الوطني آنذاك السيد "عبد املالك قنايزية"1.
املحورالثالث  :تقييم مسار التعاون األمني ضمن إطار مبادرة  5+5دفاع
على الرغم من أن هذه املبادرة ذات الطابع األمني الدفاعي ،ال تحظى بمؤسسات رسمية مشتركة ،وال بميزانية رسمية ،إال أنها
تبقى أكثر مجاالت الشراكة األمنية نجاعة وتجسيدا لألهداف املتوخاة بين ضفتي املتوسط ،حيث بلغت نسبة مشاركة الدول
األعضاء في مختلف األنشطة –سواء كانت دول مشاركة فاعلة أو مالحظة -حوالي  ،%80بما في ذلك املشاركة في االجتماعات
والندوات والتمارين العسكرية ،مقاييس التكوين ،واملناورات الحربية على مستوى مياه املتوسط2.
كما يمكن القول أن املبادرة ومنذ انطالقتها سنة  2004أصبحت نموذجا للتعاون العسكري الحقيقي بين جيوش الدول
األعضاء في املبادرة ،وذلك على الرغم من حالة الالأمن في بعض الدول كليبيا التي شجعت من استمرار التعاون األمني في إطار
 5+5دفاع حيث تسمح املبادرة للقوات املسلحة للدول من تبادل الخبرات وتقاسم األعباء ،وذلك من أجل النهوض باملساعي
األورو-متوسطية األكثر شمولية القامة على التوافق والبراغماتية واالقتصاد في الوسائل3.
وبهذا فإن التعاون املشترك بين ضفتي املتوسط ضمن منتدى  5+5دفاع يظل اآللية األكثر نجاعة في الحد من الوتيرة
املتصاعدة للتهديدات األمنية والسياسية واالقتصادية باملتوسط ،خاصة إذا صدقت النوايا التي تبقى غائبة ،وذلك ألن
االتحاد األوروبي ال يزال يتعامل مع القضايا املتعلقة بالضفة الجنوبية للمتوسط بنوع من االستعالء والوصاية وهو ما يرهن
واقع األمن في املتوسط4.
 -1أ .رياض" ،بلدان  5+5دفاع يصادقون بنواكشوط على مخطط العمل لسنة  ،"20012مجلة الجيش ،العدد  ،581الجزائر ،ديسمبر .2011
 -2مجلة الجيش ،العدد  ،694جانفي  ،2013الجزائر ،ص .23
 -3مجلة الجيش ،العدد ،694املرجع نفسه.
 -4عبد الوهاب بن خليف ،جيوسياسية العالقات الدولية ،جيوسياسية العالقات الدولية :املتغيرات القواعد واألضواء ،دار قرطبة ،الجزائر.2016 ،

.
ديسمبر-كانون األول 2018

المجلد األول -العدد الثاني
83

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية – المركز الديمقراطي العربي

خاتمة:
وما يمكن اإلشارة إليه خالل نهاية هذه الورقة البحثية  ،هو التنويه بجهود الجزائر في إرساء منظومة أمنية تهدف
إلى تأمين منطقة حوض البحر األبيض املتوسط من شتى األخطار والتهديدات التي تؤثر بشكل مباشر على منظومة األمن
القومي لبالدنا وحتى على العالقات شمال – جنوب  ،وبهذا الخصوص تنتهي الدراسات إلى التوصيات اآلتية :
 .1إن واجب الوقت يقتض ي التعامل مع جميع الشركاء في املتوسط من أجل تحقيق األهداف ذات االهتمام املشترك  ،لكن
البد بهذا الخصوص مرعاة املستويات املالية واالقتصادية وحتى األمنية والعسكرية لدول الجنوب مقارنة مع دول
الشمال  ،لذلك يجب أن التكون السياسات والقرارات على حساب دولنا سواء في إطار منتدى  5+5أو مسارات أخرى ،
حيث أثبتت التجارب أن السياسات األوروبية لطاملا كانت تتميز باألنانية واملصالح الشخصية دون مرعاة مصالح دول
الجنوب.
 .2البد من تعزيز التعاون املغاربي حتى يكون هناك انسجام وتنسيق في السيسات والبرامج وحتى في األدوات العسكرية ،
الننا في نهاية املطاف نشترك في نوعية التهديد ومصدره  ،لذلك تتطلب الظروف أن تكون دولنا املغاربية ذات سياسات
مشتركة وغير متفرقة.
 .3إن مسائل التعاون الدفاعي والعسكري عادة ما تكون مكلفة  ،خاصة بالنسبة لدولنا  ،لذلك ينبغي االستثمار في مختلف
مسارات التعاون العسكري مع الطرف األوروبي في تبادل الخبرات واالستفادة من التجارب والنجاخات العسكرية بما
يخدم احترافية وعصرنة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.
 .4يقع لزاما على الجزائر املحافظة على املبدأ الذي تنتهجه حيال األزمات بدول الجوار  ،مع االجتهاد أكثر في طرح الحلول
الدبلومايبة والسلمية الكفيلة بقطع الطريق أمام القوى الكبرى ذات املصالح االستيطانية .
 .5أثبتت التجارب السابقة أن التعامل مع التهديدات األمنية اليكون بالوسائل العسكرية مباشرة وفق النهج التي يتبناه
الطرف األوروبي  ،وإنما بمساعدة دول الجنوب على الخروج من دائرة التبعية االقتصادية ألوروبا وتحسين الظروف
املعيشية لسكان دول الجنوب  ،ثم حث الطرف األوروبي علن العدول على تدخالته املسلحة في مناطق التوتر بدول
الجنوب كما هو الشأن عقب تدخل الناتو بقيادة فرنسية بليبا ،وكذا الدور الفرنس ي في إشعال فتيل األزمة بشمال مالي
وغيرها من الدول االفريقية التي تشهد انفالتا أمنيا يسبب في نهاية املطاف إشتداد ظاهرة الهجرة نحو الشمال ونزوح
اآلالف إلى دول الجوار كما هو الشأن ببالدنا  ،فضال عن تنامي نشاط الجماعات اإلرهابية واملسلحة التي وجدت عدة
فضاءات ملزاولة نشاطاتها املعهودة في نشر اإلرهاب وتجارة األسلحة و تسهيل نشاطات الجريمة املنظمة .
 .6إن صمام األمان ببالدنا مرهون باستمرار التماسك املجتمعي الذي يحقق في األخير أحد أهم األعمدة الرئيسية في
منظومة األمن الحديث  ،وهو مفهوم األمن املجتمعي.
قائمة املصادر واملراجع:
 .1عبد النور بن عنتر ،البعد املتوسطي لألمن الجزائري :الجزائر ،أوروبا ،والحلف األطلس ي ،املكتبة العصرية
للطباعة و النشر والتوزيع ،الجزائر ،2005 ،ص .99
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التحول اإلستراتيجــي لحلف الناتو بعد الحرب الباردة:
NATO'S STRATEGIC TRANSITION AFTER THE COLD WAR:
د.أحم ــد بوخــريـص
القانون العام -تخصص عالقات دولية /اململكة املغربية

ملخص:
بانتهاء الحرب الباردة وتفكك االتحاد السوفياتي كأحد القطبين العظيمين ،كان من املتوقع حل حلف الناتو نتيجة لزوال التهديد الذي أنش ئ
الحلف لدرئه ،إال أن عوامل متعددة :منها الرغبة األوروبية األمريكية في ربط األمن األوروبي باألمن األمريكي أدت إلى اإلبقاء على الحلف ،وإعادة دور جديد له في
النظام العالمي ،فقرر رؤساء الحكومات والدول األعضاء في الحلف ضرورة اإلبقاء عليه ،وتطوير توجهاته وأساليب عمله وأهدافه.

الكلمات املفتاحية - :الناتو  ،اإلستراتيجية الجديدة  ،فترة ما بعد الحرب الباردة.
Abstract :
With the end of the Cold War and the dissolution of the Soviet Union as one of the two great poles, NATO was expected
to dissolve as a result of the threat of the NATO threat. However, several factors, including the European-American
desire to link European security to US security, World leaders, the heads of government and NATO member states
decided to maintain it, to develop its orientation, its working methods and its objectives.
KEY WORDS: NATO , NEW STRATEGY , POST-COLD WAR PERIOD , THE SHIFT.

مقدمـ ــة:
تبعا ملقوالت املدرسة الواقعية ونظرية ميزان القوة ،كان من املفترض أن يؤدي تفكك حلف وارسو وتحلل االتحاد السوفياتي،
إلى تحلل حلف الشمال األطلس ي ،وجاءت نظرية ميزان التهديد كما وضعها "ستيفن والت"  "STEVEN WALTعام ،1987
لتؤكد على نفس املآل للحلف ،ما لم يتفق أعضاؤه على مصادر تهديد جديدة تبرر استمراره ،وتبرر تحمل األعضاء لنفقات
وتكاليف الحلف ،ورغم عدم االتفاق على ماهية التهديدات الجديدة ،قررت الواليات املتحدة – ولم تمانع الدول األعضاء
األخرى -استمرار الحلف ،وكان معنى ذلك ضرورة تغيير استراتيجيته و إدخال تعديالت على عقيدته العسكرية ،وهيكل القوة
فيه ،لتالئم البيئة األمنية الجديدة ملرحلة ما بعد الحرب الباردة.
هدف الدراسة:
إن هدف هذه الدراسة هو تحليل مدى تأثير التحول في النظام الدولي على توجهات الحلف ،حيث سنستنتج أن
التحول االستراتيجي للحلف هو مرتبط أساسا باالنتقال من نظام الثنائية القطبية إلى نظام دولي جديد يتميز باملنافسة بين
العديد من القوى املتصارعة ،في محاولة للبحث عن موقع التفوق اإلستراتيجي ،لذلك سيكون الحلف هو األداة التي تراهن
عليها الواليات املتحدة األمريكية في إطار هذا التنافس ،فكلما حدث تغيير في النظام الدولي ،إال وطرأت تغييرات موازية على
اإلستراتيجية الدولية.
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صعوبة البحث في املوضوع:
إن هذا النوع من الدراسات ،ينتمي إلى صنف الدراسة الشمولية ،التي تتطلب تصنيف القضايا الدولية حسب معيار
موضوعي تركيبي ،بحيث يتم ربط القضايا الدولية بطبيعة املجتمع الدولي ،ومن الطبيعي أن مقاربة ملثل هذه املواضيع
تتضمن العديد من الصعوبات املوضوعية.
فإذا كان من السهل دراسة األحداث القديمة ،ألنها انتهت واستكملت جميع معاملها وأصبحت جزءا من التاريخ ،فإنه
من الصعب دراسة القضايا الراهنة التي ال تزال في مرحلة التطور ،كما أن أحداثها مستمرة ومتوالية ،بحيث ال تزال تفرز
عدة نتائج ،مما يجعل املستقبل مفتوحا أمام كل اإلحتماالت ،وبالتالي فإن النتائج التي يتوصل إليها الباحث تكون غير نهائية،
كما أن هناك صعوبات منهجية تتعلق باختالف املناهج واملقاربات التي يتم بها تناول املوضوع.
املناهج املتبعة:
في ميدان العلوم اإلجتماعية ،تتم اإلستعانة بعدة مناهج تساعد الباحث للوصول إلى الهدف التي تطمح إليه الدراسة ،وفي
إطار املوضوع الذي بين يدينا حول " التحول اإلستراتيجــي لحلف الناتو بعد الحرب الباردة ،":فقد تمت اإلستعانة بعدة
مناهج منها:
املنهج التاريخي :باعتبار أن التاريخ هو فن "مقارنة" ،هدفه البحث عن الظواهر اإلجتماعية عبر الزمان واملكان،وأهميتهتكمن في التعرف على القوانين التي تحكم الظواهر اإلجتماعية من خالل البحث عن أحداثها املاضية وكيف نشأت؟
ثم كيف تطورت؟ و بالتالي العودة إلى املاض ي ،وهو ما يميز املنهج التاريخي ،والذي سوف يساعدنا على التعرف على األحداث
التي واكبت نشأة الحلف وتطوره ،مادام أن موضوع املنظمات واملؤسسات من املواضيع التي يمكن تناولها بواسطة املنهج
التاريخي بصفة عامة.
املنهج املقارن :وهو طريقة للمقارنة والكشف عن أوجه الشبه واإلختالف بين األشياء من خالل رصد حضور أوغياب تلك التشابهات واإلختالفات أو تحويلها إلى لغة عملية في محاولة الستنتاج قواعد موضوعية ،وبذلك يمكننا هذا املنهج
من مقارنة حلف شمال األطلس ي من خالل مرحلتين :مرحلة الثنائية القطبية ومرحلة األحادية القطبية من جهة ،ومن حيث
الدور الوظيفي من جهة ثانية.
املنهج الوظيفي :وهو ذلك املنهج الذي يفسر ويحلل الظواهر اإلجتماعية من خالل دورها ووظيفتها التي تؤديها داخل النسقاإلجتماعي الذي تنتمي إليه ،وسنقوم بتطبيق هذا املنهج على النظام الدولي ،باعتباره مجموعة من األعضاء ،لكل عضو
وظيفة معينة يقوم بها ،ومن تم التعرف على حلف الشمال األطلس ي و وظيفته و التحول الذي عرفته.
اإلشكالي ــة:
ما هي اإلستراتيجية الجديدة للناتو بعد الحرب الباردة ؟
التصميم:
مقدمة:
أوال  :تطور الحلف الناتو:
ثانيا :املفهوم االستراتيجي الجديد للحلف:
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ثالثا :معالم أساسية للدور الجديد للحلف:
رابعا :أثر تغير النظام الدولي على العقيدة العسكرية للحلف:
خامسا :أثر تغير النظام الدولي على هيكل القوة في الحلف:
سادسا :أثر تغير النظام الدولي على تقاسم األعباء في الحلف:
سابعا :الشراكة كاستراتيجية:
ثامنا :تحول الحلف إلى منظمة لألمن الجماعي العاملي:
خاتم ـ ــة:
أوال :تطور الحلف الناتو:
كان الهدف األساس ي للحلف ،هو الدفاع عن الدول األعضاء في الحدود الجغرافية ألراضيها ضد أي هجوم تتعرض
له قواتها ،أو سفنها أو طائراتها داخل هذه األراض ي ،إضافة إلى املساعدة املتبادلة والتنسيق السياس ي ،ومع تفكك اإلتحاد
السوفياتي بنهاية عام  ،1991فقد الحلف سبب وجوده ،ومنذ ذلك التاريخ ظل الحلف يعدل من طبيعة أهدافه
اإلستراتيجية ،ومع تعدد وتنوع مصادر التهديد الجديدة ،أخذت تتفاوت ردود الفعل للتحديات الجديدة ،وبدأ يظهر مفهوم
جديد يحل محل فكرة األمن الجماعي ،وبالتدريج أخذت تظهر فكرة األمن املشترك ،الذي تهدده أخطار عديدة يمكن أن تكون
نابعة من داخل أراض ي الحلف أو من خارجها ،وقد يكون هذا الخطر قادما من مواقع جغرافية أبعد من ذلك ،مثل خطر
انتشار أسلحة الدمار الشامل واإلرهاب والجريمة املنظمة وغيرها ،ومن الواضح أنه بدأ يظهر فكر جديد بعد تفكك اإلتحاد
السوفياتي ...يتجه نحو التحول من الدفاع عن األراض ي املشتركة ،إلى الدفاع عن املصالح املشتركة ،وقد ال تكون مهددة من
خطر داخل أوروبا ،ولكنها تنبع من خارجها ،ومنها على سبيل املثال الشرق األوسط والخليج العربي ...حيث يمكن تهديد
مصادر البترول ،أو بروز تحديات جديدة ،قد تؤدي إلى حدوث خلل في ميزان القوى في بعض املناطق اإلقليمية من العالم
وبصورة تؤدي إلى تهديد املصالح الغربية.1
وفي احتفاالت اليوبيل الذهبي للحلف في أبريل  ،1999كان السؤال املحوري الذي يشغل الجميع :ليس هو ملاذا
يستمر الحلف قائما بعد سقوط خصمه :حلف وارسو ،وزوال العدو الرئيس ي الذي قام ملواجهته وهو اإلتحاد السوفياتي؟ بل
كان السؤال املحوري الذي طرح نفسه هو :ماذا سيفعل الحلف خالل القرن الحادي والعشرين ،وما هي استراتيجيته
الجديدة في ضوء تغير الظروف والعدائيات ،مع تعدد مصادر التهديد الجديدة؟
والواقع كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"""New York TimesTheفي عددها الصادر يوم  25أبريل  ،1999أن
أزمة كوسوفا قد جرفت حلف األطلس ي إلى مهمة جديدة ،وهي أن يصبح رجل بوليس العالم،
لقد أصبح على الحلف أن يتبنى استراتيجية جديدة وفق املفهوم األمريكي ،والتي ستصبح األساس في تحرك الحلف
خالل السنوات األولى على األقل من هذا القرن ،وعلى ضوء هذه اإلستراتيجية ينتقل الحلف من مرحلة الدفاع عن أراض ي
دول الحلف ،إلى الدفاع عن املصالح املشتركة خارج أراضيها ،أي العمل على التصدي ألي خطر يهدد هذه املصالح في أي
مكان ،مع إحكام الحصار على روسيا ،وإجهاض أية محاولة إلعادة بناء تحالف لها في داخل أوروبا أو على حدودها ،مع
توسيع النطاق الجغرافي لعمل الحلف بقبول عضوية دولة أخرى من أوروبا الشرقية.2
- 1عبد الرحمن رشدي الهواري" :املهام املحتملة لحلف الناتو في الشرق األوسط" .السياسة الدولية ،عدد -137يونيو  ،1999ص.279 :
- 2عبد الرحمن رشدي الهواري" ،السياسة الدولية" ،مرجع سابق ،ص.280 :
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وقد جاءت اإلستراتيجية الجديدة للحلف ،وإشارتها لإلستعداد للتدخل ملواجهة النزاعات العرقية واإلقليمية خارج
نطاق دول الحلف ،لتؤكد املخاوف الدولية من أن الحلف يتجه إلحالل نفسه محل مجلس األمن الدولي ،وإلى اعتبار نفسه
محددا للشرعية الدولية ،بالطريقة التي تحدد مصالحه باألساس ،وهو ما برز واضحا ،خالل أزمة البلقان عام .1999
ثانيا :املفهوم االستراتيجي الجديد للحلف:
إن املفهوم اإلستراتيجي الجديد للحلف الذي أعلن في قمة روما  ،1991يمثل تغييرا كامال في طريقة تفكير الحلف ،واملفهوم
الجديد يقوم على افتراض أن التهديد واسع املدى قد انتهى بصورة كاملة ،ومن ثم لم تعد هناك حاجة لتخطيط الحلف
ملثل هذا الهجوم املفترض ،كذلك اعتمد هذا املفهوم على ما يسمى باألرضية األمنية الجديدة في أوروبا ،والتي تساعد بدرجة
أكبر على تحقيق أهداف الناتو األصلية من خالل الوسائل السياسية ،وهي األهداف التي أشارت إليها اتفاقية واشنطن إجماال
بتطوير اإلستقرار في منطقة شمال األطلنتي واملساهمة في تطوير العالقات السلمية على الصعيد الدولي.
ومنذ قمة روما ،بدأ تطوير الوسائل العملية لهذا املفهوم الجديد ،من خالل تطوير التعاون مع الخصوم السابقين،
وإعادة تشكيلها ووضعها في إطار مؤسس ي عبر إنشاء مجلس تعاون شمال األطلنتي  ،1991وبرنامج الشراكة من أجل السالم
سنة  ،1994ومن وجهة نظر الحلف أن كل هذه الوسائل العملية تعني أن الحلف ملتزم بصورة جوهرية وغير قابلة للشك،
بإدامة اإلستقرار واألمن في أوروبا ،عبر مستويات قوة منخفضة بصورة ملحوظة ،إلى جانب ذلك ،العمل على تشكيل ثقافة
جديدة تدعم الترابط املشترك بين كل دول أوروبا.1
ووفقا للدراسة املنشورة في شتنبر  1995بعنوان "توسيع الناتو" ،فإن مجمل العملية تنطوي على أبعاد سياسية
واقتصادية وأمنية ،وتحقيق ارتباط عملي بين املؤسسات األمنية القائمة في أوروبا حسب تطور ومنظور كل منها ،وإن دعوة
أعضاء جدد يتم وفقا للمادة  10من اتفاقية واشنطن املنشئة للحلف ،والذي تأكد في قمة":بروكسل " BRUXELLES -يناير
 ،1994سوف يكون خطوة إضافية لتدعيم أهداف الناتو األساسية في تدعيم اإلستقرار في املنطقة األوروبية األطلنتية ،وفق
سياق أوسع وأكبر للمعمار األمني األوروبي ،وأن عملية التوسيع سوف تمد األعضاء الجدد بفوائد الدفاع املشترك والتكامل في
عموم أوروبا ،واملؤسسات األطلنتية األوروبية ،وأن هذه العضوية للدول الجديدة سوف تساعد على ترسيخ التطورات
الديموقراطية فيها ،والسيطرة املدنية على األنشطة العسكرية ،كذلك سوف تدعم تقاليد التعاون والتشاور التي تميز
العالقات بين الحلفاء ،وتقوية قدرة الحلفاء على املساهمة في األمن األوروبي والدولي ،وأن تشمل مهمات حفظ السالم تحت
مسؤولية منظمة األمن والتعاون األوروبي ،واألمم املتحدة.
وتكشف مجمل هذه األهداف ،أن عملية التوسيع هي جزء من عملية أكبر قوامها بناء معمار أمني جديد ألوروبا ،ال
ينفصل بدوره عن األبعاد االقتصادية واألمنية والسياسية ،غير أن تحقيق هذا املعمار الكلي يتطلب شروطا من أهمها:
-1اإلستمرار في التطبيق الناجح للترتيبات الخاصة بالحد من التسلح ،خاصة معاهدة األسلحة التقليدية.
-2تعميق وتقوية الشراكة من أجل السالم ،والذي هو جسر بين الناتو ووسط أوروبا وروسيا.
-3أن يفتح اإلتحاد األوروبي أبوابه اإلقتصادية والسياسية لدول شرق أوروبا ،ملساعدتها على تقوية وترسيخ
استقرارها الداخلي وانفتاحها الديموقراطي.
-4تدعيم عالقة تعاون حقيقية وكثيفة بين روسيا والواليات املتحدة.2
- 1حسن أبو طالب ":توسيع الناتو ،ومستقبل األمن األوروبي" السياسة الدولية ،عدد -129يونيو  ،1998ص.102 :
- 2حسن أبو طالب" :توسيع الناتو ،ومستقبل األمن األوروبي" ،السياسة الدولية ،عدد -129يونيو  ،1998ص.103 :
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وكلما أمكن اإللتزام بهذه الشروط ،كلما صارت عملية توسيع الحلف قابلة للتطبيق وفق أقل أعباء ممكنة ،وأمكنها
كذلك تحقيق أهدافها.
ثالثا :معالم أساسية للدور الجديد للحلف:
من الواضح أن الحلف في ضوء املخاطر الجديدة التي برزت منذ عام  1991وحتى عام  ،1999قد أكد على معالم
ومفاهيم أساسية لدوره الجديد ،والتي يتمثل أهمها في اآلتي:
التزام رؤساء دول أو حكومات الحلف بالدفاع عن شعوبهم وأراضيهم وحريتهم ،وهو التزام يقوم على الدفاع عنالديموقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون.
العزم على مواجهة التحديات واملخاطر األمنية الجديدة ،وأهمها التقلبات وعدم اإلستقرار داخل املنطقة األورو-أطلنتية وحولها ،وإمكانية اندالع أو استفحال أزمات إقليمية في املناطق املحيطة بها.
يجب على الحلف أن يضع في اعتباره اإلطار الكوني ،فقد تتأثر املصالح األمنية للحلف ودوله بسبب مخاطر ذاتطبيعة أوسع من مجرد العدوان املسلح على أراض ي إحدى دوله ،بما في ذلك األعمال اإلرهابية والتخريبية والجريمة املنظمة،
وإعاقة تدفق املوارد الحيوية إلى الدول األعضاء.
أن الحلف مع قيامه بتلك املهام ،سوف يستمر في احترام املصالح األمنية املشروعة للدول األخرى ،وسوف يسعىللتسوية السلمية للمنازعات ،وفقا ملبادئ ميثاق األمم املتحدة ،وسوف يسعى بالتعاون مع املنظمات األخرى ،ملنع نشوب
النزاعات ،كذلك فإن الحلف على استعداد لتعاون في عمليات حفظ السالم وغيرها ،تحت سلطة مجلس األمن الدولي ،أو
منظمة األمن والتعاون األوروبي.1
يأخذ الحلفاء مأخذ الجد دورهم املتميز في تقوية الرقابة الدولية على األسلحة ،ونزع السالح بشكل أوسع وأكثرشمولية ،ويقوم الحلف بتعزيز جهوده السياسية لخفض املخاطر الناجمة عن انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع هذا
االنتشار.
يعتبر أحد األهداف الرئيسية للحلف :إبعاد املخاطر من خالل التعامل مع األزمات املحتملة في مرحلة مبكرة ،وفيحالة نشوب أزمات تعرض للخطر اإلستقرار األورو-أطلنتي ،أو يمكن أن تؤثر على أمن أعضاء الحلف ،فيمكن استدعاء تلك
القوات للمساهمة في حفظ السلم واألمن الدوليين ،من خالل القيام بعمليات لدعم جهود املنظمات الدولية األخرى ،وتكملة
وتعزيز اإلجراءات السياسية في إطار مفهوم واسع لألمن.
سوف يحكم املفهوم االستراتيجي الجديد ،السياسة األمنية والدفاعية للحلف ،ومفاهيم العمليات العسكريةللحلف ،وحجم قواته التقليدية والنووية ،وترتيباته الدفاعية والجماعية ،وستتم مراجعته في ضوء الظروف األمنية
املتطورة ، ،وفي هذا اإلطار تم إطالق "مبادرة القدرات الدفاعية" التي تهدف إلى تحسين القدرات الدفاعية للحلف ،وضمان
فعالية أية عمليات متعددة الجنسيات في املستقبل ،وإيجاد معايير موحدة لالشتراك والتنسيق في تبادل املعلومات.
إيجاد إطار مؤسس ي للتعاون مع األمم املتحدة التي أصبحت غير قادرة بمفردها على القيام بأعباء حفظ السالمالعالمي ،وتستطيع في نفس الوقت أن توفر للحلف املساندة الالزمة ليواجه املشاكل اإلقليمية والدولية الجديدة2.
- 1عبد الرحمن رشدي الهواري" :السياسة الدولية" ،عدد ،137مرجع سابق ،ص.280 :
-2عبد هللا صالح" :أهداف خطة توسيع الناتو" السياسة الدولية،عدد/129:يونيو  ، 1998ص.85 :
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رابعا :أثر تغير النظام الدولي على العقيدة العسكرية للحلف:
مع انتهاء الحرب الباردة وما أدت إليه من تغير في البيئة األمنية ،سعى قادة الحلف إلى التكيف مع هذه التغيرات،
وقد بدأ ذلك بقرار مجلس شمالي األطلنتي في يونيو عام  ،1990حيث رأى قادة الحلف أنه مع أن دور الحلف الرئيس ي- :
الدفاع املشترك -ال يزال قائما ومطلوبا ،فإن التغيرات في البيئة األمنية املحيطة ،تقتض ي تغييرا في املهام العسكرية التي
تواجه أعضاء الحلف ،ومن ثم البد من إدخال تغييرات على استراتيجية الحلف العسكرية ،وترافق مع ذلك ،قرار لجنة
تخطيط الدفاع بإجراء مراجعة شاملة لإلستراتيجية العسكرية للحلف من أجل وضع متغيرات البيئة الجديدة في اإلعتبار.
وبعد ذلك بحوالي شهر ،حدد إعالن لندن الصادر في يوليوز عام  1990املبادئ اإلسترشادية بشأن عقيدة الحلف
العسكرية ،وتشكلت مجموعة ملراجعة العقيدة العسكرية للحلف ،وبحلول نونبر عام  ،1991أكملت املجموعة عملها ،ومن
ثم أصدر قادة الحلف إعالن روما في نونبر عام  1991حول السالم والتعاون ،أكد على أن التحديات واملخاطر األمنية التي
أصبح الحلف يواجهها ،تختلف في طبيعتها عما كانت في املاض ي من حيث:
 أن التهديد بهجوم شامل على كل جبهات الحلف األوروبية لم يعد قائما ،وبالتالي لم تعد نقطة التركيز فياستراتيجية الحلفاء.
 أن خطر الهجوم املفاجئ في وسط أوروبا قد تراجع ،واتسعت مدة اإلنذار بالنسبة للحلفاء. أن املخاطر التي يواجهها الحلفاء أصبحت متعددة األوجه والجهات ،مما يجعل من الصعب التنبؤ بها وتقييمها،ويتعين على الحلف أن يكون قادرا على الرد على هذه املخاطر لضمان اإلستقرار في أوروبا.
 أن املخاطر التي يتعرض لها الحلفاء لن تأتي من عدوان محدد على أراضيهم ،وإنما من ظروف وأوضاع ناجمة عنصعوبات اقتصادية ،واجتماعية ،وسياسية خطيرة ،بما في ذلك الصراعات العرقية والنزاعات الحدودية التي تواجهها كثير
من دول أوروبا الوسطى والشرقية ،وهذه التوترات ال تهدد بشكل مباشر أمن وسيادة أعضاء التحالف ،ولكنها قد تؤدي إلى
أزمات خطيرة تهدد استقرار أوروبا ،وربما تتطور إلى نزاعات مسلحة ،تتورط فيها قوى خارجية ،من بينها أعضاء في الحلف،
األمر الذي يؤثر على أمن الحلفاء.
 بالنسبة لإلتحاد السوفياتي ،فإن املخاطر التي تصاحب عملية التغيير ،ال يمكن فصلها عن حقيقة أن قواتهالتقليدية هي األكبر في أوروبا ،وأن ترسانته النووية ال يمكن أن تقارن إال بالترسانة األمريكية ،لذلك فإن هذه القدرات يجب
أن توضع في الحسبان حرصا على األمن واإلستقرار في أوروبا.1
 الحفاظ على عالقات سلمية مع دول جنوب املتوسط والشرق األوسط ،فاستقرار الدول جنوب املتوسط أمرضروري ألمن الحلفاء ،كما بينت حرب الخليج الثانية ،وتزداد هذه األهمية بسبب انتشار تكنولوجيا السالح في املنطقة ،بما
فيها أسلحة الدمار الشامل ،و"الصواريخ البالستية "Ballistic missiles -القادرة على الوصول إلى أراض ي بعض أعضاء الحلف.
 أي هجوم عسكري على أراض ي الحلفاء من أي اتجاه ،سوف يواجه حسب نص املادتين الخامسة والسادسة منمعاهدة واشنطن ،ومع ذلك يجب أن يوضع في اإلعتبار أن أمن الحلفاء يمكن أن يتأثر بعوامل أخرى ذات طبيعة أوسع،
تشمل انتشار أسلحة الدمار الشامل ،وتعطيل تدفق املوارد الحيوية ،والعمليات اإلرهابية والتخريب ،وأشار البيان إلى ضرورة
التشاور بين الحلفاء.

-1عماد جاد" :أثر تغير النظام الدولي على حلف شمالي األطلنتي" .السياسة الدولية ،أكتوبر  ،1998عدد  ،134ص.14 :
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 حسب املادة الرابعة من اتفاقية واشنطن – إذا ما اقتضت الضرورة ،تنسيق الجهود ،بما في ذلك أسلوب الرد علىهذه املخاطر.
وبذلك تكون قمة الحلف في روما في نونبر عام  ،1991قد أقرت عقيدة عسكرية جديدة للحلف تنهض على أربعة
مبادئ:
 -1استمرار الحلف في أداء الدور الدفاعي عبر الدفاع الجماعي.
 -2مع الحفاظ على وحدة أمن األعضاء ،وكونه وحدة ال تتجزأ ،فإن األعضاء األوروبيون سوف يضطلعون بمزيد
من املسؤوليات للدفاع عن أنفسهم.
 -3مع الحفاظ على هيكل القوات املوحدة لإلستمرار في أداء مهمة الدفاع الجماعي ،فإن الحلف عليه أن يستحدث
هيكل قوة يعتمد على قوات أكثر مرونة ،وحرية في الحركة أكثر من اإلعتماد على الدفاع املتقدم.
 -4استمرار اإلعتماد على كل من األسلحة التقليدية والنووية ،مع خفض حجم القوات والحد من االعتماد على
املكون النووي.
خامسا :أثر تغير النظام الدولي على هيكل القوة في الحلف:
إن تعديل عقيدة الحلف العسكرية ،أدى إلى فرض إعادة بناء هيكل القوة في الحلف ،ليتالءم مع مبادئ العقيدة
العسكرية الجديدة.
-1ألن العقيدة العسكرية الجديدة نهضت على تراجع خطر التهديد من الشرق ،فذلك يعني عدم الحاجة إلى وجود
حجم كبير من القوات واألسلحة املخزنة في أوروبا ،وأيضا خفض االستعداد القتالي والتدريبات ،ومن ثم فإن األثر األول على
الهيكل هو ضرورة خفض قوات الحلف في أوروبا.
-2استمرار أداء املهمة األساسية وهي الدفاع الجماعي ،األمر الذي يعني ضرورة الحفاظ على قوات كافية ألداء هذه
املهمة ،أي تشكيل هيكل جديد لقوات الدفاع املشترك بتسليح مختلط من تقليدي ونووي.
-3ألن مصادر التهديد الجديدة ليست محددة من اتجاه معين ،كما أنها قد تكون غير مجسمة في شكل هجوم
عسكري ،فقد كان ضروريا إعداد قوات انتشار سريع تعمل في أي مكان ،وفي أي وقت تقتضيه املصلحة املشتركة لدول
التحالف ،أي الحاجة إلى قوات صغيرة دائمة تكون قادرة على العمل السريع.
أ-خفض قوات الحلف في أوروبا:
جاء خفض قوات الحلف في أوروبا متماشيا مع أحد مكونات العقيدة العسكرية الجديدة للحلف ،وفي إطار تنفيذ
اتفاق الحد من التسلح التقليدي التي وقعها الحلف مع االتحاد السوفياتي في باريس في  18نونبر  ،1990والتي حددت
التخفيضات في خمسة مجاالت :هي الدبابات ،العربات املدرعة املقاتلة ،قطع املدفعية ،الطائرات املقاتلة و"الهيليكوبتر
الهجومية".
وفي هذا اإلطار أقدمت قوات الحلف خالل الفترة من  1990إلى  1996على تخفيض إنفاقها الدفاعي بنسبة ،%22
وتم تخفيض  %52من العدد اإلجمالي للوحدات البرية املقاتلة ،ونحو  %45من قوات الحلف في املنطقة املركزية ،ونحو %10
من الوحدات البحرية املقاتلة ،بما فيها حامالت الطائرات واملدمرات والفرقاطات ،وتم تخفيض  %25من العدد اإلجمالي
للطائرات املقاتلة واملخزنة في أوروبا و %54من القوات الجوية في املنطقتين املركزية والشمالية ،و %25من القوات الجوية في
أمريكا الشمالية ،كذلك تمت إزالة جميع القواعد البرية إلطالق الصواريخ النووية من أوروبا ،وتم حب جميع األسلحة
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النووية للحلف من على متن سفن السطح ،بحيث تبقى فقط القنابل التي تحملها الطائرات وتمثل  %20من معدالت عام
 ،1990أيضا خفضت الواليات املتحدة قوتها النووية اإلستراتيجية بمعدل الثلث ،وفقا ملعاهدة ستارت األولى ،وستخفض
بمعدل الثلثين وفقا ملعاهدة ستارت الثانية ،كذلك جرى تخفيض عدد القوات املخزنة في أملانيا -القوات املتقدمة -بنحو
الثلثين ،والطائرات الجوية املوجودة هناك بنسبة  ،%70وتراجع عدد القوات األمريكية في أوروبا من نحو  300ألف جندي
إلى نحو  100ألف جندي.1
واستمرت قوى الدفع باتجاه مزيد من التخفيض في القوات ،السيما في إطار اتجاه روسيا إلى املبادرة -من جانب
واحد -بإجراء تخفيضات على القوات واتخاذ قرارات هامة على هذا الصعيد ،مثل قرار":بورس يلتسين"Boris Yeltsin-في
أعقاب التوقيع على الوثيقة التأسيسية مع حلف شمالي األطلنتي في باريس في  27ماي عام  ،1997بإزالة األسلحة النووية
املوجهة إلى أراض ي الدول أعضاء حلف شمالي األطلنتي.
ب-إعادة هيكلة القوات األساسية للحلف:
تبعا للعقيدة العسكرية الجديدة للحلف ،جرت عملية إعادة تنظيم لقوات الحلف على النحو الذي يمكنها من
القيام بمهمة الدفاع الجماعي ومواجهة املخاطر املحتملة ،هدفت هذه التعديالت إلى رفع مرونة القوات األساسية ،وتدعيم
قدرتها على التعبئة السريعة واستيعاب التطور التكنولوجي في نظم التسلح.
وتم تنظيم هذه القوات األساسية في ثالث فئات:
-1قوات الرد السريع الفوري :وتتكون من قوات برية وجوية وبحرية على درجة عالية من اإلستعداد ومجهزة للعمل
السريع للرد على األزمات والطوارئ.
-2قوات الدفاع األساسية :وهي القوات النظامية األساسية للحلف.
-3القوات املعاونة أو قوات التعزيز ،وهي قوات احتياطية ،تلعب دورا مهما في اإلطار العام للهيكل الدفاعي للحلف،
إلى جانب القوات النظامية.
وفي يوليوز  1994تم تعديل هيكل القيادة املدمج للحلف ،حيث تم تخفيض عدد القيادات الرئيسية إلى اثنتين بدال
من ثالث ،وهي القيادة املتحالفة ألوروبا ،والقيادة املتحالفة األطلسية ،وتم إلغاء القيادة املتحالفة املتعددة ،وأسندت مهامها
إلى القيادة املتحالفة ألوروبا ،كما جرى استحداث ثالث قيادات فرعية داخل القيادة املتحالفة ألوروبا ،تتولى املسؤولية عن
مناطق الجنوب والوسط والشمال الغربي ،ومع استمرار التغير في البيئة األمنية ،استمرت عملية إدخال التغييرات املطلوبة
على هيكل القوة للحلف ،وكان مقررا أن تبحث قمة الحلف في يوليوز  ،1997التغيرات األخيرة في هيكل القيادة والسيطرة،
إال أن املجموعة املكلفة لم تكن قد انتهت من عملها بعد ،فجرى تأجيل مناقشة القضية إلى اجتماع دجنبر .1997
ج  -قوة العمل املشتركة املجمعة:
يمثل مفهوم قوة العمل املشتركة املجمعة ،املكون الثالث للتغير في هيكل القوة في الحلف ،فألن الحلف اتجه إلى
تقليص قواته األساسية املنوط بها ،القيام بأعباء الدفاع املشترك ضد تهديد محتمل من الشرق ،بعد اإلقرار بزوال هذا
التهديد ،فإن املشكلة التي واجهت الحلف ،هي أن البيئة األمنية ملرحلة ما بعد زوال خطر الهجوم من الشرق أوجدت مصادر
تهديد أخرى ،غير مجسمة في شكل مادي واضح ،وتقع في الغالب خارج نطاق املنطقة التقليدية لنشاط الحلف- ،مثل أزمة
اإلحتالل العراقي للكويت في غشت  -1990وهي مصادر تهديد تقتض ي مواجهتها مرونة عالية في آليات القيادة ،والسيطرة من
- 1عماد جاد" :أثر تغير النظام الدولي على حلف شمالي األطلنتي" .السياسة الدولية ع -134أكتوبر  ،1998مرجع سابق ،ص.19 :
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أجل الرد السريع على الطوارئ ،وأيضا القيام ببعض املهام داخل املنطقة التقليدية لنشاط الحلف إذا ما اقتض ى األمر
ذلك.1
ومن هنا جاءت فكرة تشكيل "قوة العمل املشتركة املجمعة" لتعطي لقوات الحلف ،املرونة الالزمة التي تمكنها من
الرد على األزمات والطوارئ والقيام بعمليات حفظ السالم.
ولم يؤد تبني هذا املفهوم إلى استحداث هيكل جديد داخل الحلف ،بل تم ذلك عبر تقسيمات جديدة وتحديد
لألدوار واملهام ،بحيث جرت عملية تخصيص مزدوج ألفراد داخل الهياكل القائمة ،وهذه القوات تتشكل من قوات من الدول
األعضاء في الحلف ،وأعضاء الشراكة من أجل السالم ،وأيضا يمكن أن تنضم إليها قوات دول أخرى بحسب طبيعة املهمة
املكلفة بها.
وقدم الحلف هذا املفهوم ملنظمة اتحاد غرب أوروبا ،على أساس أنه يمكن لألعضاء في املنظمة قيادة قوة العمل
املشتركة املجمعة ،والقيام باملهام التي يقتضيها حفظ األمن واإلستقرار في أوروبا ،إذا ما قرر الحلف عدم التحرك ،أي إذا ما
رفضت الواليات املتحدة التحرك على غرار ما حدث في البوسنة ،وقد طرحت الواليات املتحدة هذا املفهوم في لجنة تخطيط
الدفاع بالحلف عام  ،1993وأجازته قمة الحلف التي عقدت في":بروكسل " BRUXELLES -في يناير .1994
سادسا :أثر تغير النظام الدولي على تقاسم األعباء في الحلف:
إذا كانت الواليات املتحدة قد تحملت معظم أعباء الدفاع في الحلف منذ إنشائه ،العتبارات تتعلق بالحرص على
منع اجتياح سوفياتي ملنطقة غرب أوروبا ،السيما في ظل تنامي القدرات العسكرية لالتحاد السوفياتي ،ثم لحلف وارسو،
وتردي األوضاع االقتصادية لدول غرب أوروبا ،فإن سقوط حلف وارسو وتفكك االتحاد السوفياتي ،ونجاح دول أوروبا
الغربية في تحقيق معدالت نمو عالية ،دفع الواليات املتحدة إلى مطالبة الدول األوروبية أعضاء الحلف بزيادة
نفقاتهاالعسكرية ،وهي املطالبة التي ازدادت حدة مع زيادة العجز في امليزانية الفدرالية وميزان املدفوعات األمريكي ،وقد
رفضت الدول األوروبية االستجابة للمطلب األمريكي ،وظلت نسبة اإلنفاق العسكري األوروبي أقل من املتوسط العام في
الحلف ،وأقل من النسبة املحددة وفق إجمالي الناتج املحلي.
إن نسبة اإلنفاق األمريكي قد ارتفعت من  %59,9عام  1992إلى  %62,7عام  ،1997مقابل تراجع نسبة اإلنفاق
األوروبي من  %38عام  1992إلى  %35,3عام  ،1997وذلك رغم تجاوز الناتج املحلي اإلجمالي للدول األوروبية أعضاء الحلف،
للناتج املحلي اإلجمالي األمريكي.2
إن الناتج املحلي اإلجمالي األمريكي وصل عام  1996إلى  7,2تريليون دوالر أو  %47من الناتج املحلي اإلجمالي لدول
الحلف ،وتحملت الواليات املتحدة  %61,6من اإلنفاق الدفاعي ،هذا بينما وصل الناتج املحلي اإلجمالي للدول األوروبية
األعضاء في الحلف في العام نفسه إلى  7,761تريليون دوالر أو نحو  %47من الناتج املحلي اإلجمالي لدول الحلف ،وتحملت
الدول األوروبية  %36,6من اإلنفاق الدفاعي لدول الحلف ،وقد استمر نفس الوضع عام  ،1997إذ وصل الناتج املحلي
اإلجمالي األمريكي إلى  7,6تريليون دوالر أو  ،%48,7الناتج املحلي اإلجمالي لدول الحلف ،وتحملت الواليات املتحدة األمريكية
 %62,7من اإلنفاق الدفاعي لدول الحلف.

- 1عماد جاد" :حلف األطلنتي ،مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة" ،مرجع سابق ،ص.163 :
- 2عماد جاد :السياسة الدولية ،العدد -134أكتوبر  ،1998ص.20 :
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وهكذا يبدو واضحا أن الواليات املتحدة ظلت منذ إنشاء الحلف ،تتحمل نسبة أكبر من تلك التي كان يفترض أن
تتحملها وفق نسبة ناتجها املحلي اإلجمالي ،إلى الناتج املحلي اإلجمالي للدول أعضاء الحلف ،وإذا كانت الواليات املتحدة قد
اضطرت إلى تحمل نسبة عالية في الخمسينات ،فإنها فشلت بعد ذلك في إقناع الدول األعضاء األخرى بزيادة إنفاقها
العسكري ،وشهدت قضية توزيع أعباء الدفاع خالفات شديدة ،السيما مع تزايد عجز امليزانية الفدرالية األمريكية ،وتزايد
العجز في ميزان املدفوعات ،واتجهت الواليات املتحدة إلى الضغط على الدول األوروبية أعضاء الحلف ،من أجل زيادة إنفاقها
الدفاعي عبر الحد من "السلع الجماعية" التي يوفرها الحلف ،وذلك من خالل اإلنفراد بقيادة الحلف بما في ذلك منطقة
جنوب أوروبا ،ورفض تسليم القيادة لألوروبيين ،وتقليص وجودها العسكري في القارة ،والتركيز على تطوير هياكل الحلف
العسكرية على نحو ال يجعلها مالئمة تماما لألمن األوروبي ،مما يدفع األعضاء األوروبيين إلى زيادة اإلنفاق من أجل تشكيل
هياكل مالئمة للتعامل مع األمن األوروبي.
وفي مواجهة هذه الضغوط ،وبعد ثبات العجز األوروبي عن الفعل العسكري املستقل في أزمة البوسنة عامي 1992
و ،1993اتجهت الدول األوروبية األعضاء في الحلف ،إلى تفعيل البنية األمنية األوروبية ممثلة في اتحاد غرب أوروبا ،وهو ما
شجعته الواليات املتحدة على أساس أنه يدفع الدول األوروبية األعضاء في الحلف إلى مزيد من اإلنفاق على أمنها ،وحرصت
على أن يجري ذلك في إطار التنسيق الكامل مع الحلف.
سابعا :الشراكة كاستراتيجية:
نظرا ألن هذه املبادئ انطلقت من التسليم بانتهاء خطر وقوع هجوم واسع النطاق من الشرق ،وأن البيئة األمنية
الجديدة في أوروبا تضاعف فرص تحقيق األهداف الرئيسية للحلف ،من "تعميم اإلستقرار والرفاهية في منطقة شمالي
األطلنتي ،واإلسهام في تطوير عالقات دولية يسودها السالم" ،فقد أقر الحلف مبدأ التعاون مع دول حلف وارسو –السابق-
وذلك بإنشاء مجلس تعاون شمالي األطلنتي ،الذي خرجت منه الشراكة من أجل السالم ،وفتحت هذه األخيرة الطريق أمام
انضمام عدد من دول حلف وارسو السابق إلى حلف شمال األطلنتي .ويقودنا ذلك إلى مناقشة املجلس والشراكة.
 :1مجلس تعاون شمالي األطلس ي:
جاء إنشاء مجلس تعاون شمالي األطلنتي عام  ،1991كخطوة إيجاد عالقة رسمية مع دول شرق ووسط أوروبا ،وبدأ
التوجه في قمة "لندن "London-في يوليوز سنة  1990بدعوة حكومات االتحاد السوفياتي-سابقاThe former Soviet "-
،"Union

و"تشيكوسلوفاكيا،"Czechoslovakia-

و"املجر-

،"Hungary

"وبولندا،"Poland-

"وبلغاريا،"Bulgaria-

و"رومانيا ،"Romaniaإلقامة صلة دبلوماسية منتظمة مع الحلف ،وفي "باريس "Paris -في نونبر عام  ،1990وقع الحلفاء
وهذه الدول إعالنا مشتركا أكد على أنهم لم يعودوا ينظرون إلى بعضهم البعض كأعداء ،وتم في اجتماع وزراء خارجية دول
الحلف في كوبنهاجن في يونيو عام  ،1991بحث قضايا تطوير العالقات مع دول الشرق ،وعندما اجتمع رؤساء دول وحكومات
أعضاء الحلف في" :روما "Rome -في نونبر عام  ،1991جاء قرار تطوير العالقات التعاونية مع الشرق ،حيث تمت دعوة وزراء
خارجية دول شرق ووسط أوروبا الجتماع مع نظرائهم من دول الحلف.1
لبحث إصدار بيان سياس ي مشترك من أجل تقوية مفهوم الشراكة والعمل من أجل تطويره ،وتم االتفاق على إجراء
اجتماعات دورية ،واتصاالت مع مجلس شمالي األطلنتي ،واللجنة العسكرية للحلف ،ولجان أخرى في الحلف.
-1عماد جاد" :حلف األطلنتي :مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة" ،مرجع سابق ،ص.155 :
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كانت دول الحلف تهدف إلى خلق شبكة منتظمة من العالقات ،تمكنها من دعم جهود التحول في الشرق ،وحفظ
األمن واإلستقرار في أوروبا عبر العمل تحت مظلة مؤتمر األمن والتعاون في أوروبا.
وكانت صيغة مجلس تعاون شمالي األطلنتي هي الصيغة التي تم استحداثها لتجري تحت مظلتها هذه االتصاالت،
وتنظم في إطارها التفاعالت ،وعقد املجلس اجتماعه التأسيس ي في  20دجنبر  1991بمشاركة  25دولة ،هي دول الحلف
الستة عشر ،وممثلي دول شرق ووسط أوروبا والبلطيق ،وبعد تفكك اإلتحاد السوفياتي ،توسعت العضوية في املجلس
لتشمل جميع دول اإلتحاد السوفياتي السابق ،وانضمت "جورجيا "Georgia-و"ألبانيا "Albania-في أبريل ويونيو عام ،1992
وفي اجتماع يونيو عام  1992ب"أوسلو ،"Osloشاركت":فنلندا "Finland-بصفة مراقب ،ويعقد املجلس اجتماعا سنويا
دوريا ،واجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة.
وكان املجلس يركز على القضايا السياسية واألمنية التي ترى دول الحلف أنها ضرورية لحفظ األمن واالستقرار في
أوروبا ،ودعم عمليات التحول في دول شرق ووسط أوروبا.
وبحلول عام  1994بلغ عدد أعضاء املجلس  38دولة ،هي دول الحلف الستة عشر ،وجميع أعضاء حلف وارسو
السابق ،ودول االتحاد السوفياتي السابق ،إضافة إلى "فنلندا" Finland-وسلوفينيا "Slovenia-و"السويد "Sweden-بصفة
مراقب ،وبعد أن التحقت "النمسا "Austria-بالشراكة من أجل السالم في  10فبراير عام  ،1995أصبحت مراقبا في املجلس،
وبعد إعالن الشراكة من أجل السالم ،أصبحت مهمة متابعة التقدم في تطبيق البرنامج من مهام املجلس.
وتركزت أنشطة املجلس في املجاالت التالية:
املشاورات السياسية وبحث النزاعات اإلقليمية ،حيث يعقد مجلس شمالي األطلنتي ،اجتماعات مع سفراء دولأعضاء مجلس تعاون شمال األطلنتي ،مرة كل شهر على األقل ،كما تلتقي لجان الحلف الفرعية بشكل دوري مع ممثلي دول
املجلس.
القضايا االقتصادية :حيث ينصب عمل اللجنة االقتصادية ،على بحث ميزانيات الدفاع والجوانب األمنيةللتطورات االقتصادية.
القضايا اإلعالمية :حيث تلتقي جنة الحلف للعالقات اإلعالمية والثقافية ،مع ممثلي الدول األعضاء سنويا ،ملتابعةتنفيذ األنشطة اإلعالمية املحددة في خطة عمل مجلس تعاون شمال األطلنتي.
القضايا العلمية والبيئية :حيث يجري بحث ومناقشة العديد من قضايا العلم ،والبيئة ،وتكنولوجيا نزع السالحواألمن البيئي.
قضايا دعم الدفاع :حيث تجري مشاورات حول برامج مشتريات الدفاع ،واالتصاالت ونظم املعلومات.التنسيق في املجال الجوي :السيما التنسيق املدني-العسكري إلدارة النقل الجوي.تخطيط الطوارئ املدنية :حيث يلتقي خبراء لجنة تخطيط الطوارئ ،مع شركاء التعاون ،من أجل وضع برامجاألنشطة الخاصة باملساعدات اإلنسانية ومواجهة الكوارث.
التعاون العسكري :حيث تعقد اللجنة العسكرية للحلف ،اجتماعا سنويا على مستوى رؤساء األركان واملمثلينالعسكريين ،من أجل العمل على مساعدة الشركاء في عمليات إعادة هيكلة القوات املسلحة ،وتبادل زيارات الفرق والتدريبات
العسكرية.

ديسمبر-كانون األول 2018

المجلد األول -العدد الثاني
96

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية – المركز الديمقراطي العربي

 :2الشراكة من أجل السالم:
إن فكرة الشراكة من أجل السالم ،تعتبر فكرة أمريكية في جوهرها ،فقد طرحت الفكرة من جانب الواليات املتحدة
في االجتماع الوزاري لدول الحلف في "ترافيدون–"– "Travidonأملانيا" -Germanyفي  20و 21أكتوبر  ،1993ثم طرح املوضوع
في اجتماع مجلس شمال األطلنتي ب"بروكسيل "Brusselsفي  10و 11يناير  ،1994كمبادرة من الحلف في إطار السعي إلى
زيادة الثقة ،ودعم الجهود التعاونية مع دول شرق أوروبا من أجل تعميم األمن األوروبي ،على أساس أنه يمثل استكماال
لقرارات قمتي لندن (ماي  ،)1990وروما (نونبر  ،)1991التي بحثت التكيف مع التحوالت املترتبة على انتهاء الحرب الباردة،
والتي تم في إطارها إنشاء مجلس تعاون شمال األطلنتي ،باعتباره منتدى للحوار والتعاون بين الحلف ودول شرق ووسط
أوروبا ،التي كانت تنتمي لالتحاد السوفياتي السابق.1
وحدد البرنامج الدول التي يمكنها االلتحاق به ،في دول مجلس تعاون شمالي األطلنتي ،وأعضاء مؤتمر األمن والتعاون
في أوروبا.
وقد تحددت أهداف البرنامج على النحو التالي:
تحقيق الشفافية في تخطيط الدفاع الوطني ،وامليزانيات العسكرية.تأكيد السيطرة املدنية على القوات املسلحة.املساهمة في األعمال التي تجرى بموافقة األمم املتحدة ،أو مؤتمر األمن والتعاون في أوروبا.تطوير عالقات تعاونية بين الدول املشاركة ،وحلف شمالي األطلنتي ،بهدف التخطيط املشترك ،والتدريبات الراميةإلى القيام بمهام حفظ السالم ،والعمليات اإلنسانية األخرى التي يجري االتفاق عليها.2
تطوير قوات –على املدى البعيد -تكون قادرة على العمل مع قوات الحلف.التشاور مع الحلف بصدد أية مشاركة فعالة ،في مواجهة ما يتفق مع أنه يشكل تهديدا مباشرا للوحدة اإلقليمية،أو االستقالل السياس ي ،أو األمن الوطني لهذه الدول،ولتحقيق هذه األهداف تم االتفاق على إرسال الشركاء ممثلين إلى مراكز
القيادة األطلسية من أجل تشكيل وحدة شراكة تعاونية بالقرب من املركز األعلى للقوات املتحالفة في أوروبا.
وجرى اإلنضمام إلى البرنامج ،عبر توقيع وثيقة إطار ،تؤكد التعهد بالحفاظ على املجتمعات الديموقراطية ،ومبادئ
القانون الدولي ،والوفاء بااللتزامات الواردة في ميثاق األمم املتحدة ،ومبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،واالمتناع عن
استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياس ي ألية دولة ،واحترام الحدود القائمة،
وحل املنازعات بالوسائل السلمية ،والتعهد بااللتزام بقانون":هلسنكي "Helsinki-األخير ،وكل وثائق مؤتمر األمن والتعاون في
أوروبا ،وإنجاز التعهدات واإللتزامات التي تعهدت بها في مجال ضبط ونزع التسلح.
وبدأ االنضمام إلى البرنامج بتوقيع وثيقة اإلطار على أساس فردي ،وتقديم الوثيقة إلى الحلف ،وتحدد الدولة الراغبة
في اإللتحاق بالبرنامج في هذه الوثيقة ،مدى وحدود املشاركة في األنشطة املختلفة مثل التخطيط املشترك ،التدريبات
واملناورات ،وتحدد الوثيقة الخطوات التي تتخذ من قبل الشريك لتحقيق األهداف السياسية من الشراكة والقواعد
العسكرية ،أو أي أصول أخرى يتيحها الشريك ألنشطة الشراكة املختلفة ،بحيث تكون أساسا للبرنامج الفردي للشراكة التي
تجري املوافقة عليه بين الشريك والحلف ،وإلدارة املهام الجديدة ،تم إنشاء العديد من اللجان منها ،لجنة التوجيه السياس ي
-1عماد جاد" :السياسة الدولية" ،ع .134 :أكتوبر  ،1998مرجع سابق ،ص.16 :
-2نقار عبد الهادي ":التحول االستراتيجي لحلف الشمال األطلس ي" ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة ،مرجع سابق،
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والعسكري ،كمنتدى للتشاور يعقد اجتماعاته برئاسة نائب األمين العام للحلف في أشكال مختلفة ،تشمل اجتماعات
الحلفاء مع شركاء على أساس فردي لفحص واختبار البرامج الفردية للشراكة ،واإلجتماع مع أعضاء مجلس تعاون شمالي
األطلنتي والشراكة من أجل السالم ،وأيضا لتحديد القضايا املشتركة ،كما تم إنشاء لجنة مشتركة لالنتشار ،تضطلع بمهمة
متابعة انتشار األسلحة وتقديم تقارير إلى مجلس شمالي األطلنتي ،وبموجب هذا البرنامج وجهت الدعوة للدول األعضاء
إلرسال بعثات دائمة إلى الحلف ،ووحدة تنسيق شراكة منفصلة في "مونز"" "Munzببلجيكا"Belgium-حيث املركز األعلى
للقوات املتحالفة في أوروبا.
وتخضع وحدة تنسيق الشراكة لسلطة مجلس شمالي األطلنتي ،وتعمل على تنسيق األنشطة العسكرية في إطار
البرنامج ،وتنفيذ التخطيط العسكري الالزم لتطبيق البرنامج.1
وبنهاية عام  1995وصل عدد الدول امللتحقة بالبرنامج إلى  27دول ،وتتنوع الدول األعضاء من حيث الحجم والقوة:
(روسيا ومالطاRussia -و ) Maltaودوال كانت تسعى لدخول الحلف (املجر وبولندا وتشيكاHungary -و  Polandو Czech
 ،)Republicودوال ترفض توسيع الحلف (روسيا ،)Russia-وأيضا دول تسعى لالبتعاد عن األحالف والكتل العسكرية
(السويد ،النمسا ،وفنلندا-Sweden-وAustriaو.)Finland
ورغم أن الشراكة من أجل السالم نشأت داخل إطار مجلس تعاون شمالي األطلنتي ،إال أن العالقة بينهما ظلت غير
واضحة ،وأدى بدء برنامج الشراكة إلى تقلص االهتمام بمجلس تعاون شمالي األطلنتي ،السيما بعد التعامل مع الشراكة
باعتبارها بوابة العبور إلى عضوية الحلف ،وتدريجيا بدا واضحا أن اهتمام مجلس تعاون شمالي األطلنتي أصبح منصبا على
القضايا السياسية ،االقتصادية ،والعلمية ،والبيئية ،واملعلوماتية ،أما برامج الشراكة فترتكز باألساس حول القضايا
العسكرية ،من تخطيط وتدريبات مشتركة ،وعمليات حفظ السالم ،وتكرس ذلك بعد تبلور اتجاه لضم بعض دول الشراكة
إلى الحلف على مراحل ،واالتفاق على عدم ضم دول أخرى (روسيا ،)Russia-حيث اتجه الحلف إلى تفعيل الشراكة مع تلك
البلدان التي لن تدعى لدخول الحلف ،وتلك التي لن تدخل في املراحل األولى ،وذلك عبر استحداث هيكل إداري جديد يحل
محل مجلس تعاون شمالي األطلنتي ،وهو ما أطلق عليه "الشراكة زائد" " ،"Partnership Plusوذلك بحيث يبدو الحلف
مفتوحا بشكل رسمي ولكنه مغلق أمام هذه الدول بشكل واقعي.
كانت وال تزال الشراكة من أجل السالم ،أكثر نجاحا مما كان قد أمل مؤسسوها في العام  ،1993وقد أوصت اللجنة
القومية بقوة أن يتم تحسين هذه الشراكة أكثر فأكثر ،وتيهيء الطريق لعضوية كاملة لألعضاء السابقين في حلف وارسو،
ولدول البلطيق ،وللدول املحايدة ،ولكن يجب أخذ الحذر من أن ال يؤدي ذلك إلى إضعاف الحلف فيما هو يتوسع.2
ونظرا ألن عملية التغيير في البيئة األمنية األوروبية ال تزال مستمرة ،وتجرف بها تفاعالت نتيجة التغيرات التي يدخلها
الحلف على عقيدته العسكرية ،فإن خطوات تكييف عقيدة الحلف العسكرية ال تزال مستمرة ،وهو ما أكد عليه بيان قمة
الحلف في مدريد في  8و 9يوليوز عام  1997عندما أشار إلى ضرورة مراجعة العقيدة العسكرية للحلف ،وإدخال التعديالت
املطلوبة عليها حتى تتالءم مع البيئة األمنية الجديدة.

 -1عماد جاد" :حلف األطلنتي :مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة" ،مرجع سابق ،ص.158 :
- 2نافع أيوب لبس" :حلف األطلس ي :تطوره حتى إعادة تأسيسه بعد انتهاء الحرب الباردة ،وآفاقه املستقبلية" ،ص .134 :مجلة الفكر السياس ي :العدد -19
ربيع-صيف .2000
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ثامنا :تحول الحلف إلى منظمة لألمن الجماعي العاملي:
اتجه حلف شمالي األطلس ي ،في إطار سعيه للتكيف مع البنية األمنية الجديدة ملرحلة ما بعد الحرب الباردة ،إلى
الخروج على نصوص معاهدة واشنطن التي أنشأت الحلف ،حيث تم عبر التعديالت التي أدخلت على عقيدة الحلف
العسكرية وهياكل القوة فيه ،تكليف الحلف بمهام خارج املنطقة التقليدية ملجال عمل الحلف ،والتي جرى تحديدها وفق
املادة السادسة من معاهدة واشنطن ،في غرب أوربا وشمالي األطلنتي ،وذلك بتوسيع املجال الجغرافي ليشمل القارة األوربية
بأكملها ،وجنوب املتوسط والشرق األوسط ،على أساس أن أمن القارة األوربية يتأثر بما يجري حولها،ومن ثم فان أية
اضطرابات أو عدم استقرار في جنوب املتوسط و الشرق األوسط ،تتطلب من الحلف التدخل ملواجهة ما قد يشكل تهديدا
ألمن واستقرار القارة األوربية أو التأثير على مصالح حيوية لدول التحالف.
وتم في هذا اإلطار استحداث قوة العمل املشتركة املجمعة ،التي تمثل قوات للتدخل السريع في مناطق وأقاليم
العالم املختلفة ،وذلك إذا ما رأت دول الحلف أو اتحاد غرب أوربا ،أن تطورا ما في منطقة ما أو دولة ما يمثل تهديدا ألمن
أعضاء التحالف أو أعضاء االتحاد األوربي ،على اعتبار أن اتحاد غرب أوربا هو الدعامة األمنية للتحالف األطلس ي ،ويمكنه
استخدام أصول وقواعد الحلف وقدراته في مواجهة ما يراه يمثل تهديدا ألمن الدول األوربية األعضاء ،وقد رأى البعض في
هذه التعديالت اتجاها من الحلف إلى ممارسة بعض مهام مفهوم األمن الجماعي ،بل هناك من رأى في هذه التعديالت ،سعي
متعمد من الحلف إلى الحلول محل األمم املتحدة ،وذلك عبر القيام بمهام تدخل في صميم اختصاص املنظمة الدولية(.)1
وقد استند هذا الرأي على العوامل التالية:
 -1إن الحلف قرر التعامل مع املشاكل واألزمات ،التي تقع خارج النطاق الجغرافي التقليدي الذي نشأ أساسا
للعمل في إطاره ،ومن تم شكل قوة العمل املشتركة املجمعة لهذا الغرض ،وهي أقرب إلى مفهوم قوات االنتشار السريع
للتدخل في أقاليم العالم املختلفة ،هذا بينما كان بإمكان دول الحلف وفي مقدمتها الواليات املتحدة ،أن تحقق هدف
الحفاظ على السلم واألمن الدوليين عبر تفعيل املنظمة الدولية التي يقع هذا الغرض في صميم اختصاصاتها ،ومن ثم فإن
هذا االتجاه املتعمد ،قصد من ورائه تجاوز املنظمة الدولية ،وهو األمر الذي بدا واضحا في األزمات اإلقليمية التي تفجرت
منذ عام  ،1990مثل أزمة الصومال وأيضا البوسنة ،حيث حرصت الواليات املتحدة على العمل بشكل مستقل ،على األقل
في الشق العسكري الخاص بالتعامل مع هذه األزمات واالحتفاظ بقيادة العمليات العسكرية( ،)2وقرارا التدخل ،وأيضا
االنسحاب.
 -2إن الحلف قرر توسيع عضويته وضم بلدان جديدة ،بحجة دعم االستقرار ومواجهة املشاكل التي تتعرض لها
هذه البلدان ،في حين كان باإلمكان تحقيق نفس الهدف عبر تفعيل األمم املتحدة ولجنتها العسكرية.
 -3إن الحلف قرر توسيع عضويته وضم عدد من بلدان شرق ووسط أوربا ،بحجة حفظ األمن واالستقرار في
القارة األوربية ،وملء الفراغ األمني هناك ،وعدم خلق خطوط تقسيم جديدة في القارة األوربية ،في حين كان باإلمكان تحقيق
ذات الهدف وبدرجة أكبر من الفعالية ،عبر دعم املنظمات األوربية الجماعية مثل ،منظمة األمن والتعاون في أوربا.
واستنادا إلى هذه العناصر ،رأى البعض أن الحلف سوف يتحول تدريجيا إلى منظمة لألمن الجماعي ،ويحل
تدريجيا محل األمم املتحدة ،وهو أمر ال يتوقع تحققه للعديد من األسباب منها :عوامل موضوعية،تمثل في توجه الحلف نحو
 - 1عماد جاد" :حلف األطلنطي ،مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة" ،مرجع سابق ،ص،236 :
 - 2نبيه األصفهاني":السياسة الدولية" ،العدد  ،148أبريل  ،2002ص.136 :
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العمل خارج املنطقة التقليدية ،وتوسيع العضوية ،ومنها أن تحقق هذه الفكرة يعني :انتهاء الحلف كحلف عسكري تقليدي،
وهو ما لم تسع إليه دول الحلف.
وفيما يخص العوامل املوضوعية يمكن إيجازها في اآلتي:
 -1إن الناتو يتجه إلى العمل خارج املنطقة التقليدية لنشاط الحلف بشكل انتقائي ،أي يعمل في كل ما تراه
األعضاء يشكل تهديدا ألمنها ومصالحها ،وبالتالي فكل ما تراه الدول األعضاء ال يشكل تهديدا ألمنها ومصالحها ،لن يقدم على
التحرك في مواجهته ،وهو أمر يتنافى ومفهوم األمن الجماعي الذي ال يعرف االنتقائية ويتسم بالعموم ،أي العمل في مواجهة
كل ما يهدد األمن واالستقرار الدوليين ،واعتبار أي اعتداء على أية دولة عضو في النظام الدولي بمثابة اعتداء عليها جميعا،
بصرف النظر عن ماهية القائم بالعدوان وماهية الدولة املستهدفة ،وبالتالي فإن توسيع مهام الحلف ،ال يعني اتجاه هذا
األخير إلى االقتراب من مفهوم األمن الجماعي.
 -2إن اتجاه الحلف نحو توسيع العضوية :يظل محكوما برؤية ضيقة التجاهات ومدى التوسيع ،فمن ناحية فإن
عملية التوسيع تشمل عددا من دول شرق ووسط أوربا ،أي أنها تسير على نحو انتقائي وعلى أساس فردي ،يوازن ما بين
تدعيم األمن األوربي ،والحفاظ على طبيعة الحلف ،كحلف تقليدي يقوم بمهمة الردع والدفاع الجماعي ،ولم يكن واردا منذ
البداية كما لم يرد في تصور قادة الحلف ،فتح أبوابه أمام عدد كبير من الدول ،فمنذ اإلعالن عن توسيع الحلف ،كانت
هناك ثالثة خيارات لعملية التوسيع.
*الخيار األول :أو خيار الحد األدنى في التوسيع ،ويتضمن داخله أربعة احتماالت:
اإلحتمال األول :ضم أربعة دول هي دول "الفيسجراد"States of the Visegrad Groupاإلحتمال الثاني :ضم سبع دول هي دول "الفيسجراد" States of the Visegrad Groupإضافة إلى استونيا وسلوفينياوقبرص.Estonia, Slovenia and Cyprus
اإلحتمال الثالث :ضم تسع دول هي دول االحتمال الثاني إضافة إلى رومانيا وبلغاريا.Romania and Bulgariaاإلحتمال الرابع :ضم إحدى عشرة دولة ،هي دول االحتمال الثالث إضافة إلى ألبانيا وليتوانيا(Albania and )1.Lithuania
*الخيار الثاني :ويشمل ضم خمس عشرة دولة ،هي دول شرق ووسط أوربا اإلحدى عشرة ،إضافة إلى أربع مندول
"الكومنولث"" "Commonwealth countriesالدول املستقلة ،أي روسيا وأوكرانيا وبيالروسيا ومولدوفا Russia, Ukraine,
 ،Belarus and Moldovaويقدم هذا الخيار ميزة أساسية ،هي تحقيق املزيد من اإلستقرار في القارة األوربية ،كما أنه يقترب
بالحلف أكثر من مفهوم منظمة األمن الجماعي ،ولكن هذا الخيار يعني تغييرا جوهريا في طبيعة الحلف ،بضم روسيا
االتحادية -United Russiaوريث االتحاد السوفياتي ،Soviet Union-أو مصدر التهديد الذي نشأ الحلف أصال في مواجهته،
هذا باإلضافة إلى ضم روسيا االتحادية United Russiaتحديدا يعني تغيير املوازين داخل الحلف ،فلن تنضم روسيا كدولة
متوسطة ،بل كدولة كبرى ستكون الثانية في الحلف بعد "الواليات املتحدة األمريكية ،"United States of America-وهو األمر
الذي يعني ضرورة إدخال تغييرات جوهرية على إدارة الحلف ونمط اتخاذ القرار ،وأنماط التسلح ،واالستراتيجية والتخطيط،
والقيادة واإلمداد والتموين....كما أن الواليات املتحدة وعددا من أعضاء الحلف ،يعارضون فكرة ضم روسيا االتحادية إلى
الحلف بشكل مبدئي ويبررون ذلك بأن ضمها يعني مد مجال عمل الحلف إلى حدود الصين ،China-األمر الذي يغير من
 - 1عماد جاد" :حلف األطلنتي" ،مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة ،مرجع سابق ،ص.238 :
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طبيعة عمل الحلف ونطاقه الجغرافي بشكل جوهري ،هذا في حين أن بقاء روسيا االتحادية خارج الحلف ،واإليحاء بعدم
االستقرار فيها ،يعتبر أحد أهم مصادر تماسك الحلف والحفاظ عليه ،كما أنه يضمن استمرار وتفوق النفوذ األمريكي في
أوربا ،فاملؤكد أن ضم روسيا االتحادية إلى الحلف يأتي على حساب مصالح ونفوذ الواليات املتحدة األمريكية ،ويدفع في
اتجاه تكريس التوجه األوربي في الحلف على حساب العالقة عبر األطلسية ،األمر الذي يأتي على حساب مصالح ونفوذ
الواليات املتحدة في الحلف وفي القارة األوربية وألن الواليات املتحدة وعددا من دول الحلف ترفض فكرة انضمام روسيا إلى
الحلف ،فهناك صعوبات عديدة تحيط باحتماالت ضم أي من دول أسرة الدول املستقلة ،أي":أوكرانيا وبال روسيا ومولدوفا-
 ، Moldova– Belarus -Ukraineفهي تمثل خطوطا حمراء بالنسبة لروسيا االتحادية ،ومحاولة ضم أي منها إلى الحلف،
يعني الدخول في مرحلة جديدة من الصراع مع روسيا االتحادية ،وإذا ما جرت أي محاولة لضمها أو ضم أي منها ،فإن ذلك
يعني بداية أن الواليات املتحدة ودول الحلف تسعيا إلى تصعيد الخالفات وربما الصراع املكشوف مع روسيا االتحادية.
*الخيار الثالث :ويشمل ضم ما بين  27و 36دولة ،أي دول الشراكة من أجل السالم أو منظمة األمن والتعاون في
أوربا ،ومثل هذا الخيار جوهر فكرة منظمة األمن الجماعي في أوربا ،بحيث يشمل الحلف كل الدول األوربية األخرى ،وتحقق
هذا الخيار يعني انتهاء الحلف ،كحلف عسكري تقليدي ،وتحوله إلى منظمة لألمن الجماعي في أوربا وأجزاء من آسيا ،ومن ثم
يحمل هذا الخيار معه انتهاء الحلف وتالش ي أو تراجع النفوذ األمريكي في أوربا.
وباستعراض سياسات تطويع الحلف مع بيئة ما بعد الحرب الباردة يمكن استنتاج التالي:
 -1إن قرار الحلف بالتعامل مع املشاكل واألزمات التي تقع خارج النطاق الجغرافي التقليدي ،الذي نشأ الحلف
للعمل داخله ،يجري بشكل انتقائي ،فال يجري العمل في مواجهة املشاكل واألزمات التي تهدد االستقرار واألمن الدوليين بصفة
عامة ،كما ال يجري التعامل بالضرورة مع نوعيات محددة من املشاكل والصراعات التي ربما تترتب عليها نتائج كارثية تصل
إلى مستوى املذابح البشرية ،كما حدث في":رواندا وبروندي ،"Rwanda and Burundi-وإنما يجري التعامل مع تلك املشاكل
والصراعات التي يدرك أعضاء الحلف وباألساس الواليات املتحدة -أنها تمثل تهديدا ملصالحها ،وهو أمر يتصادم ومفهوم
األمن الجماعي.
 -2إن قرار الحلف بتوسيع العضوية يتسم باملحدودية واالنتقائية ،ومن ثم فعملية التوسيع ،سوف تسير بشكل
يمزج بين بعض عناصر الخيارين األول والثاني ،بحيث يضم الحلف عددا من دول شرق ووسط أوربا ،ولن يقدم الحلف على
ضم أي من جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق إال إذا كانت هناك نية لتوسيع نطاق الصدام مع روسيا االتحادية،
وبالتالي فتحول الحلف إلى منظمة لألمن الجماعي في أوربا ،يظل احتماال بعيدا وربما غير وارد طاملا ظل الحلف محافظا على
الرابطة األورو -أطلسية.
 -3اتجاه الواليات املتحدة إلى تنفيذ أجندتها الخاصة بالتوسيع ،بعيدا عن رؤى ومواقف الدول األخرى األعضاء
في الحلف ،ومن ثم تنفجر الخالفات بين الواليات املتحدة وعدد من الدول األوربية األعضاء ،وهي خالفات تتزايد كلما أصرت
الواليات املتحدة على االنفراد بعملية التوسيع ،وقد يؤدي ذلك إلى تبلور شبكات جديدة ،من العالقات في القارة األوربية بين
أعضاء في الحلف ،ودول أخرى من خارجه لم يشملها قرار التوسيع ،األمر الذي يأتي على حساب التماسك الداخلي للحلف،
وربما يرتب شبكات جديدة من العالقات في القارة ،في وقت تتباعد فيه العالقات األوربية-األطلسية.1

-1صالح سالم زرنوقة" :السياسة الدولية" ،العدد  ،129يونيو  ،1998ص.74 :
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 -4إن االتجاه نحو فتح العضوية بشكل مبدئي وكامل أمام جميع دول القارة األوربية ،يعني انتهاء الحلف كحلف عسكري
تقليدي ،وهو األمر الذي البد وأنه وارد في املدى املنظور ،وتسبقه تحوالت عديدة ،تبدأ باإلنفصال بين اإلطارين :األوربي
واألطلس ي ،وانسحاب الواليات املتحدة من أوربا بشكل كامل على املستويين العملي والنظري ،أي الوجود العسكري واالهتمام
بشؤون القارة ،صحيح أن هناك بعض املؤشرات على تراجع الوجود العسكري األمريكي في أوربا ،وتحول في تركيز املصالح
األمريكية اتجاه الباسفيك ،Pacifictheإال أنها لم تشكل حتى اآلن أساسا قويا للحديث عن اإلنسحاب األمريكي الشامل من
أوربا ،بل أن هناك دعوات متزايدة لزيادة مساحة الوجود واإلهتمام األمريكي بالقارة األوربية ،إلى درجة دعت البعض مثل
"ريتشارد هولبروك "Richard Holbrooke -إلى تحول الواليات املتحدة إلى قوة أوربية ،ويمكن القول أن التحوالت الجنينية
نحول االنفصال بين اإلطارين األوربي واألطلس ي ،ال يتوقع أن تصل في املدى املتوسط ،من عقدين إلى ثالثة عقود -إلى تحول
جوهري ،وبالتالي فاحتمال االنفصال يظل بعيدا عن الوقوع ،وقد يحدد ذلك في إطار تحول جوهري في الواليات املتحدة
صوب عزلة جديدة ،وهو احتمال ضعيف أيضا ،فما نسج من عالقات ،وما تشهده املصالح األمريكية من تنوع وانتشار ،وما
وصلت إليه مصلحة التدمير الشامل من قدرة على الوصول -بدقة -إلى أطراف الكرة األرضية األربعة ،يجعل فكرة العزلة من
جانب الواليات املتحدة قاصرة على الطرح النظري فقط.

خاتم ـ ــة:
هناك إجماع واضح على أن التحديات االستراتيجية التييواجهها الناتو ال يمكن التغلب عليها عبر اإلعتماد على الخيار
العسكري فحسب ،فقد أثبتت التجربة األفغانية أنه بالرغم من أهمية الوسائل العسكرية إال أنها ال تكفي وحدها .
يجب أن تؤكد الرؤية االستراتيجية الجديدة على الصلة الوثيقة بين األمن والتنمية ويبين اإلنعكاسات املترتبة على نشر
قوات الناتو في الخارج ،وتتطلب هذه العالقة التنسيق بين الجهات العسكرية واملدنية أثناء وضع الخطط الخاصة باملهام
الخارجية وتنفيذها ،األمر الذي يتطلب اإلرتقاء بمستوى التواصل مع املنظمات غير الحكومية وتعزيز دورها في هذا اإلطار. 1
املصادر:
 - 1عبد الرحمن رشدي الهواري" :املهام املحتملة لحلف الناتو في الشرق األوسط" .السياسة الدولية ،عدد -137يونيو
،1999

ص.279 :

 -2عبد الرحمن رشدي الهواري" ،السياسة الدولية" ،مرجع سابق ،ص.280 :
 -3حسن أبو طالب ":توسيع الناتو ،ومستقبل األمن األوروبي" السياسة الدولية ،عدد -129يونيو  ،1998ص.102 :
-4حسن أبو طالب" :توسيع الناتو ،ومستقبل األمن األوروبي" ،السياسة الدولية ،عدد -129يونيو  ،1998ص.103 :
- 5عبد الرحمن رشدي الهواري" :السياسة الدولية" ،عدد ،137مرجع سابق ،ص.280 :

"-1الرؤية اإلستراتيجية الجديدة لحلف الناتو – رؤية برملانية".....مجلة الناتو
املوقع الرسمي لحلف الناتو 16-www.nato.int:غشت .2018
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–6عبد هللا صالح" :أهداف خطة توسيع الناتو" السياسة الدولية،عدد/129:يونيو .1998
7عماد جاد" :أثر تغير النظام الدولي على حلف شمالي األطلنتي" .السياسة الدولية ،أكتوبر  ،1998عدد  ،134ص.14 :-8عماد جاد" :أثر تغير النظام الدولي على حلف شمالي األطلنتي" .السياسة الدولية ع -134أكتوبر  ،1998مرجع سابق،
ص.19 :
-9عماد جاد" :حلف األطلنتي ،مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة" ،مرجع سابق ،ص.163 :
-10عماد جاد :السياسة الدولية ،العدد -134أكتوبر  ،1998ص.20 :
-11عماد جاد" :حلف األطلنتي :مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة" ،مرجع سابق ،ص.155 :
-12عماد جاد" :السياسة الدولية" ،ع .134 :أكتوبر  ،1998مرجع سابق ،ص.16 :
-13نقار عبد الهادي ":التحول االستراتيجي لحلف الشمال األطلس ي" ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة.60 ،
 -14عماد جاد" :حلف األطلنتي :مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة" ،مرجع سابق ،ص.158 :
- 15نافع أيوب لبس" :حلف األطلس ي :تطوره حتى إعادة تأسيسه بعد انتهاء الحرب الباردة ،وآفاقه املستقبلية" ،ص:
 .134مجلة الفكر السياس ي :العدد -19ربيع-صيف .2000
 -16عماد جاد" :حلف األطلنطي ،مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة" ،مرجع سابق ،ص.236 :
 -17نبيه األصفهاني" :السياسة الدولية" ،العدد  ،148أبريل  ،2002ص.136 :
 - 18عماد جاد" :حلف األطلنتي" ،مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة ،مرجع سابق ،ص.238 :
 - -19صالح سالم زرنوقة" :السياسة الدولية" ،العدد  ،129يونيو  ،1998ص.74 :
"-20الرؤية اإلستراتيجية الجديدة لحلف الناتو – رؤية برملانية".....مجلة الناتو
املوقع الرسمي لحلف الناتو 16-www.nato.int:غشت .2018

ديسمبر-كانون األول 2018

المجلد األول -العدد الثاني
103

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية – المركز الديمقراطي العربي

تركيا والحراك العربي في شمال إفريقيا :املوقف ومحدداته.
Turkey and the Arab Movement in North Africa: Position and its
determinants.
صبرينة مزياني.
باحثة دكتوراه علوم سياسية،التخصص دراسات استراتيجية.
املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ،الجزائر.
امللخص:
شهدت املنطقة العربية تحوالت جذرية جاءت تحت ما يعرف بالحراك العربي كظاهرة خطير عاشتها دول هذه املنطقة في آونة األخيرة خاصة دول شمال
افريقيا -تونس ،مصر وليبيا ،-خلفت عليها جملة من التحديات السياسية ،واالقتصادية واألمنية ،ما جذب االنتباه واالهتمام العالمي واالقليمي غير املسبوق
بالقضايا العربية إليها نظرا لتداعياتها املتخطية للحدود الوطنية ،ما أدى إلى تنوع و تعدد املواقف الدولية و االقليمية بين املؤيد و املعارض ،و تعتبر تركيا من
اكثر الدول التي حير موقفها ازاء ما حدث في شمال افريقيا الدارسين و املحللين السياسيين ،نظرا التسامه بالتردد واالرتباك حول تلك األحداث في بداية
انطالقتها ،غير أن الحال لم يستمر فسرعان مقام صناع القرار في تركيا باتخاذ موقف رسمي من هذه األحداث كل دولة على حدى نظرا لتطور األحداث و
تداعياتها ،لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور و املوقف التركي من أحداث التغير هذه بناءا على رغبتها في صعود مكانتها في املنطقة واعتبارها نموذج
لتغيير و التدرج السلمي في السلطة يحتذى به.
الكلمات املفتاحية :الحراك العربي ،الربيع العربي ،املوقف تركي ،تونس ،مصر ،ليبيا.
Abstract :
The Arab region underwent a radical transformation came under what is called the phenomenon of Arab mobility
seriously lived by the countries of this region during the last Onah especially in North Africa The countries -tonc,
Egypt and Libya, left by a number of political, economic and security challenges, to draw attention to unprecedented
global and regional attention to Arab issues due to its transnational implications, leading to diversity and multiplicity
International and regional positions between pro and opposition, and Turkey is one of the most countries that mystify
its position on what has happened in North African researchers and political analysts, given the little hesitant And
Alaratba About these events at the beginning of its creation, but the case did not continue to serve the decision makers
in Turkey quickly to take an official position of these Each country separately due to the evolution of events and their
consequences, this study aims to analyze the role and the Turkish position on the events of the change of this base on
interest in the increase of its position in the region and considered as A model for change and peaceful gradient in the
power mode.
Keywords: Arab Movement, Arab Spring, Position of Turkey, Tunisia, Egypt, Libya.

مقدمة:
شهدت املنطقة العربية موجة من التغيرات و تحوالت السياسية املتسارعة عرفت بالحراك العربي ،هذا األخير الذي
طرح جملة من التساؤالت حول فكرة التغيير التي عصفت باملنطقة العربية ،إذا ما كانت مقدمة للفوض ى الخالقة املشروع
الذي طرحته اإلدارة األمريكية بهدف اسقاط األنظمة العربية ،أم أنه كان رد فعل منطقي لشعوب عاشت زمن من الظلم
واالضطهاد كانت مواقع التواصل االجتماعي متنفسها الوحيد لتحقيق غايتها و التعبير عن رأيها وانتفاضتها ضد الظلم و
االستبداد.
و قد فاجأت هذه األحداث كثيرا دول العالم من حيث طبيعة التغيرات و سرعة حدوثها وانتقالها وانتشارها من دولة
الى أخرى وفق نظرية "العدوى و االنتشار" بدأت بتونس انتقلت منها الى مصر ،ليبيا دول شمال إفريقيا وغيرها من دول
املنطقة العربية ،وقد خلفت هذه األحداث جملة من التداعيات على املحيط االقليمي و الدولي ما دفع بالعديد من الدول الى
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التدخل كفرنسا و حلف الناتو في ليبيا ،و دول اخرى تبنت مواقف متباينة من هذه التغيرات لعلى أبرزها كانت تركيا التي
تفضل االنتقال السلمي في هذه الدول بالشكل الذي ال يؤثر على مصالحها في املنطقة.
يعتبر املوقف التركي حيال ما عرفته دول شمال افريقيا من توترات و تغيرات ،من أكثر املواقف إثارة للجدل بسبب ما
يحمله من تناقضات ،فهو ليس باملوقف الثابت بل اختلف من دولة الى اخرى حسب املصلحة و التطورات التي عرفتها
األوضاع في تلك الدول ،هذا ما أثار لدينا رغبة للبحث و التقص ي حول موقف و دور تركيا في توجيه الحراك الذي عرفته

بعض دول منطقة شمال افريقيا ،وفقا لذلك فاإلشكالية التي يمكننا طرحها في هذا الصدد هي :كيف استطاعت تركيا
في اطار عالقتها مع الدائرة العربية في شمال افريقيا ،بناء موقفها اتجاه الحراك الذي عرفته هذه الدول في ظل مراعاتها
ملصالحها و رغبتها في أن تكون قوى اقليمية؟.
وقد انبثق عن هذه االشكالية تساؤلين فرعيين تمثال في:
 -1فيما تتمثل طبيعة املوقف و الدور التركي في توجيه الحراك العربي في شمال افريقيا؟
 -2كيف استطاعت تركيا تبرير مواقفها املتناقضة من الحراك العربي؟
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية املوضوع في الجدل الذي أثاره املوقف التركي من الحراك الذي عرفته دول منطقة شمال افريقيا -تونس،
مصر ،ليبيا -وعدم ثباته من دولة إلى أخرى بناء على سياسة املصلحة الوطنية لدولة تركيا هذا من جهة ،ومن جهة أخرى
كون املوضوع يحظى بأهمية كبيرة كموضوع بحث ضمن الدرسات السياسية في ظل تداعيات هذا الحراك على أمن
واستقرار الدول خاصة ما تعيشه ليبيا اليوم ودخولها في مرحلة الالدولة أو الدولة الفاشلة.
أهداف الدراسة:
وتسعى هذه الدراسة للوصول إلى هدف مهم وأساس ي أال و هو التعرف على طبيعة املوقف التركي من األحداث التي
شهدتها دول املنطقة املدروسة ،وتحديد إذا ما كان املوقف واحد وثابت اتجاه كل دولة أم أنه مخنلف من دولة إلى أخرى مع
تحديد العوامل املتحكمة في تحديد هذا املوقف.
أدبيات الدراسة:
وللوصول إلى الهدف من الدراسة إعتمدنا على مجموعة من الدراسات السابقة التي عالجت املوضوع بهدف تحديد
مسار التحليل املناسب لدراستنا هذه ،وتتمثل هذه الدراسات في:
 دراسة جوزيف س.ناي و املعنونة بـ" :القوة الناعمة وسيلة للنجاح في السياسة الدولية" ،ترجمة :محمد توفيقالبجيرمي،الصادرة عن دار العبيكان للنشر ،عام  ،2007والتي حاولنا من خاللها فهم كيف استطاعت تركيا أن توظف قوتها
الناعمة في عالقاتها الخارجية مع الدول أخرى ،خاصة الدول املعنية بالدراسة.
 دراسة علي حسين باكير والصادرة عن مركز الجزيرة للدراسات في ،2013واملوسومة بـ" :مصر في السياسة الخارجيةالتركية  ..واقع ما بعد الثورة و األفاق املستقبلية" ،والتي تسعى إلى وصف وتحديد العالقات التركية املصرية بعد أحداث
.2011
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 إعتمدنا كذلك مذكرة ماجستير في العلوم السياسية تخصص دراسات متوسطية ومغاربية في التعاون واألمنللكاهنة شاطري ،واملوسومة بـ" :عالقة تركيا كقوة اقليمية بمختلف الدوائر الجيوسياسية في املتوسط(دراسة :في
املحددات ،االهداف واألفاق) ،"2013-2003واملنشورة في .2015
مناهج الدراسة:
تم االعتماد في هذه الدراسة على املنهج التاريخي بهدف رصد مختلف املراحل والتطورات التي طرأت على املوقف التركي
ودوره حيال األحداث التي عرفتها دول منطقة شمال افريقيا تحت مسمى الحراك العربي ،فضال عن عن استخدام األسلوب
الوصفي لوصف طبيعة الدور التركي وكذلك مختلف العوامل واملؤشرات املؤثرة عليه مما يساعدنا على تغطية مختلف
جوانب هذه الدراسة ،وبالتالي يعطينا تحليال شامل حول طبيعة الدور التركي حيال األحداث في املنطقة وردة فعله بناءا على
رغبة النظام التركي في التواجد في املنطقة.
هيكلة الدراسة:
و لإلجابة عن االشكالية املطروحة ارتأينا وضع هيكلة لدراستنا قوامها ثالثة مستويات تحليلية مترابطة مع بعضها
البعض ،مشكلة بذلك الوحدة العضوية للدراسة ،تتمثل هذه املستويات فيما يلي:
املستوى التحليلي االول :قمنا من خالله بتحديد طبيعة املوقف التركي من التغيرات التي عرفتها كل من تونس ،مصر،
وليبيا تحت مسمى الحراك العربي ،بهدف الوقوف على العوامل املحفزة للتدخل تركيا في توجيه األحداث ،و اهم سمات
موقفها ،فضال عن التطرق الى تقديم اهم التفسيرات التي قامت بتحليل طبيعة املوقف التركي.
املستوى التحليلي الثاني :يرتبط هذا املستوى من التحليل بمحاولة تحديد اهم التداعيات التي خلفها الحراك العربي على
تركيا سياسيا ،اقتصاديا ،وأمنيا.
املستوى التحليلي الثالث :يقوم هذا املستوى من التحليل على دراسة السيناريوهات املستقبلية حول موقف و دور
تركيا بعد الحراك العربي في كل من تونس ،مصر ،ليبيا.

➢ املستوى التحليلي االول :طبيعة املوقف و الدور التركي من الحراك في شمال افريقيا:
-1

طبيعة املوقف و الدور:

تميز املوقف ودور التركي في حراك العربي بتنوع ابعاده و دوافعه املحركة له ،ما يؤكد على تبني تركيا مداخل مختلفة
نسبيا في التعامل مع التغيرات التي عرفتها املنطقة العربية وبالتحديد في شمال افريقيا ،وفي هذا االطار يمكن رصد موقف
ودور تركيا من هذا الحراك في كل دولة على حدى على النحو التالي:
✓ املوقف من الحراك في التونس:
تميز املوقف التركي من الثورة التونسية بعدم التدخل ،ليس من منطلق حرص تركيا على مبدأ عدم التدخل في
الشؤون الداخلية ،بل ألنها لم تتوقع بأن تكون الثورة التونسية هي شرارة االنطالق التي تلتها العديد من الثورات ،لهذا
تبنت تركيا اتجاه هذه الثورة ما يهرف بسياسة دبلوماسية القوة الناعمة هذه التي عرفها جوزيف ناي على انها <<:جعل
االخرين يريدون ما تريد ،بمعنى تختار الناس بدل من ارغامهم.>>1
 -1جوزيف س.ناي ،القوة الناعمة وسيلة للنجاح في السياسة الدولية ،ترجمة :محمد توفيق البجيرمي (،العبيكان للنشر ،الطبعة العربية االولى،)2007 ،
ص.25
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على اثر ذلك قامت تركيا بمنح تونس قرض بقيمة نصف مليار دوالر ،فضال عن الدخول في  4اتفاقيات شراكة ،كما
تم االتفاق على إلغاء نظام التأشيرات فيما بين البلدين ،1وبهذا نستنتج بأن موقف تركيا اتجاه الثورة التونسية كان عبارة
عن مدخل املتابعة الحذرة لألوضاع في البلد ،كما لم يكن لها دور في انجاح هذه الثورة ألنها كانت مفاجأة لم تتوقع حدوثها،
على الرغم من اعتبار تركيا نفسها ملهم للدول التي تنادي بالتغيير.2
✓ املوقف من الحراك املصري:
كان موقف تركيا أكثر وضوحا حول التغيرات العميقة التي عرفتها مصر ،بالنظر الى التناقض الكبير الذي كان بين
حكومة حزب العدالة و التنمية و نظام حسني مبارك ،كون األول كان ديمقراطيا أم الثاني فتم بناءه على أساس استبدادي.i
✓ املوقف من الحراك املصري:
كان موقف تركيا أكثر وضوحا حول التغيرات العميقة التي عرفتها مصر ،بالنظر الى التناقض الكبير الذي كان بين
حكومة حزب العدالة و التنمية و نظام حسني مبارك ،كون األول كان ديمقراطيا أم الثاني فتم بناءه على أساس استبدادي.3
فطالبت تركيا مرة االولى النظام بضرورة إدخال إصالحات في مختلف امليادين إستجابة ملطالب الشعب ،ثم ما توانت
ان غيرت رأيها بنقدها للنظام وطبيعته ،ومن ثم مطالبته بالرحيل تجسيدا لسياسة التركية القائمة على احياء روح
الديمقراطية ،وتتجسد مالمح هذا املوقف في:
-

زيارة الرئيس عبد هللا غول الى مصر بعد أقل من شهر من اطاحة بنظام حسني مبارك ،ليكن بذلك أول رئيس

دولة يزور مصر بعد الثورة.
-

توالي الزيارات الرسمية الى مصر من قبل الرئيس الحكومة التركية في سبتمبر  2011في اطار ابداء رغبة البلدين في

تحقيق التعاون.
-

زيارة الرئيس املصري الى تركيا  2012للمشاركة في املؤتمر السنوي للحزب الحاكم.4

ثم عادت من جديد لتندد باالنقالب العسكري الذي قام به الجيش املصري بقيادة السيس ي على أول رئيس منتخب
ديمقراطيا بعد الثورة ،و موقفها هذا جاء خوفا من فكرة عودت االنقالبات العسكرية في تركيا ،خاصة و أن الجيش التركي
قد لعب دور كبير في السياسة التركية للفترات زمنية طويلة ،5ولتوضيح أكثر يمكن القول بان تركيا صاغت موقفها من
االنقالب بناءا على ما يلي:

-1كاهنة شاطري ،عالقة تركيا كقوة اقليمية بمختلف الدوائر الجيوسياسية في املتوسط(دراسة :في املحددات ،االهداف واألفاق) ، 2003-2013مذكرة
ماجستير في العلوم السياسية تخصص دراسات متوسطية ومغاربية في التعاون واألمن(،الجزائر :جامعة ميلود معمري-تيزي وزو ،)2015 ،-ص.176
 -2احمد أويصال " ،صعود تركيا ..والربيع العربي" الباب الرابع :العالقات الدولية ،التقرير االستراتيجي التاسع ،دون سنة النشر ،ص.306
 -3املكان نفسه.
 -4علي حسين باكير ،مصر في السياسة الخارجية التركية  ..واقع ما بعد الثورة و األفاق املستقبلية( ،.مركز الجزيرة للدراسات ،)2013 ،ص.4
-5شاطري ،مرجع سابق ،ص .177
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-

حساسية املجتمع التركي من ظاهرة االنقالبات العسكرية ،فهو املجتمع الذي عاصرة أربع تدخالت للجيش في

الحياة السياسية.
-

االنعكاسات السلبية لالنقالبات العسكرية على االقتصاد و التنمية في البالد.

-

رفض تركيا النتهاكات حقوق االنسان التي تحدث جراء االنقالبات ،حيث وصفت تركيا فض اعتصام رابعة

العدوية و النهضة باملذبحة.
و بناءا على هذا اتخذ املوقف التركي اشكاال عدة اهمها:
•

توصيف ما جرى من احداث على انه انقالب عسكري بحت.

•

التأكيد دوما على رفضها إقالة الحكومة املنتخبة ،ورفضها فرضية تحقيق الديمقراطية باستخدام القوة

العسكرية.
•

مواجهة النظام املصري في مختلف املناسبات الداخلية و الخارجية.

•

توجيه اللم إلى منظمة األمم املتحدة بسبب عدم اتخاذها موقف حازم و رافض لالنقالب.

•

على الرغم من ذلك حرصت تركيا على إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع مصر للحفاظ على احتمالية رجوع

العالقات بين البلدين.
▪

نتائج املوقف التركي من الثورة املصرية:

-

قطع مصر العالقات الدبلوماسية مع تركيا من خالل طرد السفير التركي في  23نوفمبر .2013

-

رد تركيا باستخدام مبدأ املعاملة باملثل من خالل طردها للسفير املصري في تركيا.

-

إعالن مصر رفضها عن تمديد اتفاقية خط املالحة البحرية مع تركيا في عام  ،2014واقاف العمل بها في  2015و

هو موعد انتهاء االتفاقية.1
▪

عوامل تغير املوقف التركي من حراك في مصر:

ساهمت عدة عوامل في تغيير املوقف التركي الرافض للسياسة املصرية بعد االنقالب العسكري الذي حدث ،وأهم هذه
العوامل نجد:
-

نجاح االنقالب في مصر ،والذي استطاع حشد التأييد و التفاف الشعب من خلفه ما مكنه من تجاوز املرحلة

األولى والتي كانت حرجة و صعبة نوعا ما ،من خالل قدرة النظام على التحكم في الوضع الداخلي أمنيا ،وقدرته على
الحصول على الدعم املالي من دول الخليج ،ما جعل أمر االنقالب العسكري واقع مفروض ،إذا استمرت تركيا في التمسك
بموقفها الرافض له فهذا ما سيزيدها عزلة سياسية.
-

االنعكاسات السلبية التي لحقت باالقتصاد التركي جراء موقفها من الثورة في مصر.

-

العزلة الدولية التي تعاني منها تركيا منذ فترة زمنية جراء موقفها عالية األسقف من قضايا املنطقة العربية

بالتحديد مصر وسوريا.

 - -1سعيد الحاج ،التقارب التركي -املصري :االسباب و العوائق( ،مركز الجزيرة للدراسات ،)2015/01/11،ص4
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-

فشل الرهان على قوى الربيع العربي ،بعد االخفاقات املتتالية و تراجع ظاهرة الثورات.

-

ادراك تركيا بأن رغبتها في لعب دور إقليمي في املنطقة ،وتأثير في قضاياها ال يكون إال من خالل وجود تواصل

سياس ي.1
✓ املوقف من الحراك الليبي:
اعتبرت الثورة الليبية األكثر صعوبة بالنسبة لتركيا في اطار تحديد موقفها و دورها منها ،من خالل طبيعتها التي اتسمت
بالعنف املفرط الذي أدى الى التدهور األمني  ،وانتشار السالح مما ساهم في توسيع التحديات األمنية الى شمال افريقيا و
الساحل و غرب افريقيا حيث تطورت النشاطات اإلرهابية واإلجرامية ،2ما جعل أنقرة تظل مترددة بشكل كبير حيال تلك
الثورة و النتائج املترتبة عليها ،وما زاد من حدة قلق تركيا هو التدخل األجنبي لكل من الواليات املتحدة األمريكية ،فرنسا و
كذلك بريطانيا.3
على إثر ذلك رفضت تركيا التدخالت الخارجة في ليبيا ،كما أنها عارضت و بقوة فرض العقوبات و التدخل العسكري
لحلف الناتو ،وتبنت مدخل اإلسهام في جهود اإلغاثة اإلنسانية ،فضال عن رغبتها في لعب دور الوسيط بين طرفي الصراع،
من خالل هذا نالحظ بأن تركيا قد لعبت دور فعال في هذه الثورة من خالل دعمها للحركة الثورية أثناء و بعد الثورة،
رغبتا منها في لعب دور اقليمي في املنطقة نظرا لكل ما تعاني منه هذه األخيرة من فساد و فقر ،استبداد وعنف.4
و في هذا االطار حاولت تركيا إيجاد حل لكل ما يحدث في ليبيا ،فطرحت ما أسمته خريطة تجاوز األزمة ،والتي جاءت
بما يلي:
•

العمل على توفير االحتياجات األساسية للمواطنين واملدن تحت رعاية األمم املتحدة.

•

إنشاء لجنة مهمتها اإلعداد ملرحلة جديدة في ليبيا ،أو ما تعرف بمرحلة ما بعد القذافي.

•

إنهاء أي إجراءات من شأنها تهديد السالمة واالستقرار في البالد.

لكن املعارض الليبية رفضت قيام تركيا بهذا الدور وعارضت بشدة أي تدخل من قبلها ،كونها و حسب املعارضة تتمتع
باالزدواجية في مواقفها ،وعلى هذا األساس يمكن القول بأن املوقف التركي تدرج مع تصاعد األحداث في ليبيا ،5واستطاعت
الثورة الليبية على إثر ذلك الكشف عن طبيعة املواقف التركية املتناقضة.
من خالل ما سبق نستنتج بأن تركيا قد تنوعت مواقفها و أدورها من الحراك العربي الذي عرفته كل من تونس،
مصر ،ليبيا ،حيث لعبت في األولى دور املراقب لألحداث و تطورها ،أما في مصر فكانت هي الرهان للدور التركي باعتبارها

 -1املرجع نفسه ،ص.5
 -2انيس نواري ،تدفق السالح الليبي فاقم التهديديات االمنية في املغرب العربي و الساحل ،في ،http://www.djazairess.com :تاريخ
االطالع( 2017/04/30على الساعة .)12:00

 -3أويصال ،مرجع سابق ،ص.306
 -4نظير محمود امين" ،موقف تركيا من احداث التغيير في املنطقة العربية" ،مجلة العلوم القانونية و السياسية ،ع ،2013 ،2ص ص .32-1
 -5شاطري ،مرجع سابق ،ص.177
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منطقة استراتيجية يمكن أن تنافس تركيا مستقبل ملا لها من عمق تاريخي و استراتيجي في منطقة شمال إفريقيا ،أما دورها
في األحداث الليبية فال يعدو أن يكون محوره التردد في اتخاذ القرار نظرا لتردي األوضاع فيها و تحولها إلى ما يعرف بالالدولة.
-2

العوامل املحفزة للدور التركي:

-1

حالة الفراغ التي تسود املنطقة بعد انهيار النظام اإلقليمي العربي.

-2

امتالك الدول العربية مفاتيح أساسية في الصراع الجيوبوليتيكي العالمي ،وال يمكن تصنيف إمكاناتها فقط في

خانة موارد الطاقة من نفط وغاز ،فالدول العربية تطل على املضايق املتحكمة في السلسلة البحرية األهم في العالم وبالتالي
تركيا بحاجة لنفوذ هناك .
ًّ
إقليميا في املنطقة بتكاليف سياسية أقل بكثير من العائد السياس ي الذي تجنيه ،بحيث إن الجدوى
 -3تتمدد تركيا
االستراتيجية من لعب هذا الدور تكون متحققة ً
تماما في حالة الشرق األوسط .وتكفي هنا اإلشارة إلى الدور اإلقليمي
اإليراني ،الذي استثمرت فيه إيران ماليا وأيديولوجيا لبناء شبكة من التحالفات مع الدول والحركات واألحزاب السياسية
ملدة ثالثين ً
عاما.
-4

تعتبر منطقة شمال إفريقيا املجال الجغرافي مميز لتركيا الذي يمكنها من لعب دور إقليمي دون االصطدام بقوى

عاملية ،باملقارنة بالقوقاز حيث النفوذ الروس ي ،أو في ألبانيا والبوسنة حيث نفوذ دول أوروبا الوسطى.
-5

الصورة اإليجابية لتركيا عند شرائح عربية واسعة ،والترحيب غير املسبوق ألوسع القطاعات العربية بدور تركي في

املنطقة .
-3

سمات املوقف التركي من احداث التغيير في منطقة شمال افريقيا:

تميز املوقف التركي حيال ما حدث في منطقة شمال افريقيا -تونس ،مصر ،ليبيا ،-بجمل من الخصائص التي يمكن
ايجازها على النحو التالي:
 – 1التمركز :بمعنى التواجد في بؤرة األحداث والتفاعل مع تطوراتها ،لذلك سعت تركيا جاهدة لتحقيق ذلك بهدف
تعظيم الحضور في املنطقة واالضطالع بدور القوى اإلقليمية الفاعلة والراعية لعمليات التحول الديمقراطي فيها  ،تجسد
هذا في زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردغان إلى دول الحراك العربي في سبتمبر .12011
– 2االعتدال :التركيز على إظهار تركيا كقوة إقليمية معتدلة وقد هدفت تركيا من وراء ذلك نيل قبول أغلب القوى
اإلقليمية ،باعتبارها دولة محورية ال تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية مقارنة بإيران.
– 3املبادرة :التوظيف السياس ي ألحداث الحراك العربي ،وهدف تركيا من وراء ذلك هو تعظيم العوائد السياسية
واالقتصادية.
– 4التمدد :العمل على الترويج للنموذج التركي في دول حراك العربي ،وذلك من خالل التركيز على دعم وتوثيق
ً
العالقات مع القوى واألحزاب والتيارات اإلسالمية الصاعدة في دول التي شهدت التغيرات ،خصوصا حركة اإلخوان
 -1محمد عبد القادر خليل ،الربيع العربي ...تركيا في شرق اوسط جديد ،مركز الدراسات السياسية و االستراتيجية،
فيhttp://www.moheet.com/2013/03/02/1734537/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-:
 ،%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7تاريخ االطالع،2017/04/28(،على ساعة .)15:28
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املسلمين ،فخالل زيارة أوردغان إلى القاهرة استقبله وفد من اإلخوان املسلمين كما قام بزيارة أسرة مؤسس جماعة
اإلخوان في منزل ابنه سيف اإلسالم حسن البنا ،كما عقد مؤتمر دولي في اسطنبول عن فكر حسن البنا مؤسس حركة
اإلخوان املسلمين في مايو .12012

ً
– التوجس :القلق التركي من تنامي الخسائر االقتصادية ،و الذي بدأ واضحا سواء حيال االستثمارات التركية في

املنطقة العربية ،أو إزاء معدالت التبادل التجاري بين تركيا ودول املنطقة ،خاصة بعد انتقادات الكثير التي جاءت من رجال
األعمال ممن لديهم استثمارات ضخمة في دول التي كانت املواقف التركية فيها تثير حفيظتهم ،معتبرين أن السياسات التركية
من شأنها أن ُ
تضر باالستثمارات التركية في املنطقة.2
التفسيرات املقترحة حول املوقف التركي:
تنوعت التفسيرات و التحليالت حول طبيعة املوقف التركي من التغيرات التي عرفتها بعض الدول العربية في منطقة
شمال افريقيا ،في هذا االطار سنحاول تقديم أهم الدالالت التفسيرية التي تم طرحها في هذا الصدد ،و هي:
 -1هناك من يرى بأن موقف تركيا من هذه األحداث نابع من طابع براغماتي مصلحي بالدرجة األولى ،قائم على تغليب
مصالح تركيا االقتصادية ،وهذا ما نجده متجسد في موقفها من مصر ملا قامت بتغييره نتيجة الخسائر االقتصادية التي
تكبدتها ،ما يثبت الطرح الواقعي حول اعتبار املصلحة املحرك االساس ي للعالقات ،ما بين الدول فال عداوة دائمة و ال
صداقة دائمة إنما هناك مصالح دائمة.3
 -2التحليل الثاني يفسر طبيعة موقف تركيا كمؤشر على ارتباك السياسة الخارجية التركية ،كونها لم تستطيع اتخاذ
موقف واحد ثابت جراء األحداث التي طرأت على املنطقة العربية منذ  ،2011و هذا االرتباك جاء نتيجة وقوع تركيا بين
سياستها التوازنية من جهة وانحيازها بوضوح ملطالب الشعوب بالتغيير و االصالح من جهة ثانية.
 -3أما التحليل الثالث فيذهب إلى تفسير املوقف التركي من خالل التركيز على املرجعية اإلسالمية لحزب العدالة
والتنمية ،4ما جعله يقدم الدعم لجماعة اإلخوان املسلمين في مصر ويعتبر اإلطاحة بنظامهم ضد مبادئ الديمقراطية كونهم
وصلوا إلى الحكم عن طريق انتخابات رئاسية نزيهة ،هذا ما جعلها تندد باالنقالب العسكري الذي حدث في مصر كما سبق و
قلنا.
كل هذا ال ينفي بأن الحراك العربي في املنطقة قد حمل في جعبته فرصة مهمة الستثمار نظرية الرئيس التركي رجب
طيب اردوغان ،التي تنص على رغبته في لعب بالده دورا إقليميا ناشطا.

➢ املستوى التحليلي الثاني :تداعيات الحراك العربي على تركيا
يشكل هذا املستوى التحليلي أحد أهم محاور دراستنا هذه حيث قمنا باستعراض أثر التطورات التي تشهدها املنطقة و
تداعياتها على التركيا ،سياسيا ،اقتصاديا ،وأمنيا:
 -1سياسيا :أدت التغيرات التي عرفتها املنطقة العربية في الفترة األخيرة خاصة تلك التي حدثت في شمال افريقيا ،إلى
ً
إعادة استدعاء الدور التركي كنموذج يعبر عن الديمقراطية واالنتقال السلمي للسلطة ،كما وفرت األحداث مجاال لنشاط
 -1املرجع نفسه.
 -2املرجع نفسه.
 -3محمود امين ،مرجع سابق ،ص.18

 -4املكان نفسه.
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تركيا في طرح دورها كطرف ثالث ووسيط في معالجة الخالفات العربية الداخلية خاصة في ليبيا ،ومحاولة الحد من
امتداداتها اإلقليمية والتدخالت الدولية ما دفعها الى رفض التدخالت الخارجية – تدخل حلف الناتو في ليبيا -فيها ،في اطار
سعيها بناء عالقات قوية مع تلك الدول.
من خالل دراستنا هذه تأكد لنا بأن ظهور النشاط السياس ي التركي صاحبه جدل حول دوافعه ومدى توازنه ،وكذلك
التساؤل حول مدى فاعليته في املنطقة .خاصة وأن تزايد حدة استقطاب بين أطراف الصراعات واستخدام السالح بشكل
مكثف ،كلها عوامل تقيد من فاعلية الدور التركي في تحقيق النتائج املطلوبة وتظهر حدوده ،سواء من منظور القدرة على
املعالجة الناجحة ألزمات املنطقة ،أو حتى توظيف النشاط السياس ي والدبلوماس ي التركي في تعزيز مكانة تركيا. 1
-2

اقتصاديا :تعرضت تركيا جراء موقفها من الحراك العربي إلى خسائر اقتصادية كبيرة ،فصادرات تركيا خالل

األشهر الثالثة األولى من عام  2011تراجعت بنسبة  %24إلى كل من مصر واليمن ،و %20لتونس ،و %43لليبيا ،و%5
لسوريا ،مع توقع تصاعد هذه النسب في الدولتين األخيرتين بسبب تدهور األوضاع األمنية فيهما الطاردة و بشكل كبير
ً
لالستثمار التركي ،فضال عن خسائر املتعاقدين وشركات البناء التركية في ليبيا ،حيث تشكل السوق الثانية للمتعاقدين
األتراك في الخارج بعد روسيا ،مع وجود أكثر من  120شركة تركية عاملة في ليبيا ،وفق تقديرات عام .2009
و على الرغم من ذلك أكدت السلطات التركية من عدم املبالغة في التأثيرات السلبية التي لحقت باالقتصاد ،ألن من
ناحية األخرى هذه األوضاع قد فتحت مجاال واسعا لتعلب فيه تركيا دور مساهم في إنقاذ اقتصادات هذه الدول ،في إطار
سعيها لتنشيط عالقاتها التجارية واالستثمارية معها ،حيث نجد أن أغلب الشركاء التجاريين األساسيين لتركيا خارج املنطقة،
كما أن النسبة التي تشكلها الصادرات التركية إلى كل من مصر ،وليبيا وسوريا إلجمالي حجم الصادرات التركية ال تتعدى من
 1إلى  %1.5لكل منها ،لذلك فإن انخفاض حجم الصادرات التركية إلى بعض دول املنطقة عوضته زيادة الصادرات إلى دول
أخرى ،مثل إيران والعراق واإلمارات.2
-3

أمنيا :ويمكن القول بأن ثورات الربيع العربي قد أثارت العديد من التحديات األمنية بالنسبة لتركيا ,والتي

ارتبطت بطبيعة األوضاع السائدة التي صاحبت وترتبت على الثورات العربية وما تبعها ,أدت األزمات التي تشهدها دول
املنطقة إلى بروز أدوار أمنية عسكرية تركية على نحو ما ظهر في ليبيا بشكل خاص ،في إطار املشاركة التركية في حملة الناتو
لفرض حظر التسلح وإيصال املساعدات اإلنسانية.3

➢ املستوى التحليلي الثالث :السيناريوهات املحتملة للدور التركي حيال الحراك العربي
يبقى الحديث عن مستقبل الدور التركي في التغيرات التي عرفتها كل من تونس ،مصر وليبيا ،مرهون بطبيعة التحوالت
والتطورات التي ستشهدها املنطقة ،بناءا على تتبع املسارات املختلفة لألحداث إما تصاعد حدتها أو الدخول في مرحلة
االستقرار النسبي ،فعلى ضوء ذلك يمكننا هنا تقديم ثالثة سيناريوهات محتملة حول طبيعة الدور و املوقف التركي الذي
يجب أن يكون عليه في املستقبل.
-1

السيناريو االول:

-1احمد الشلقامي ،دراسة :الدور االقليمي التركي في ظل ثورات الربيع العربي ،في ،http://www.turkpress.co/node/1917:تاريخ
االطالع ،2017/04/28(،على الساعة .)21:18

 -2املرجع نفسه.
-3إياد عبد الكريم مجيد" ،املوقف االقليمي من التغيير في املنطقة العربية(تركيا) نموذجا" مجلة العلوم السياسية ،ع ،46دون سنة النشر ،ص ص .18-1
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يقوم السيناريو األول على تعزيز فعالية الدور التركي في املنطقة ،خاصة وأن التغيرات الراهنة من شأنها تعزيز الحضور
والدور التركي في حقبة ما بعد الحراك كونها بديال استراتيجيا وإقليميا مهم لدول شمال إفريقيا والتي يمكن أن تلجأ اليه،1
يعبر هذا السيناريو عن التطور اإليجابي وتنامي الروابط بين تركيا ودول الحراك العربي ،والذي يقوم على:
-

االرتكاز على مبدأ تعدد العالقات وعدم حصرها في محور واحد ،ما يتيح لها مركزا مهم في الساحة االقليمية،

بفعل أن االستقرار السياس ي والتطور الديمقراطي في بلدان الحراك العربي من شأنه أن يدفع هذه الدول إلى دعم العالقات
مع تركيا ،باعتبارها من أوائل القوى اإلقليمية التي أبدت موقفها اتجاه الحراك العربي.
-

سعي تركيا إلى تحقيق املصالحة الشاملة مع مصر وتحسين عالقاتها السياسية واالقتصادية في اطار تعزيز الدور

التركي من خالل التعاون العربي /التركي ،هذا الذي يساعدها على لعب دور إقليمي مستقرا ال تشوبه التوترات ،وبالتالي وضع
العالقات في وطابع يجعل تركيا تبتعد عن االنشغاالت حول التراشق االعالمي بين البلدين ،أي تركز على وضع خطط
استراتيجية لتحقيق هدفها.2
-2

السيناريو الثاني:

يستند هذا السيناريو على محدودية الحضور التركي و فاعليته في املنطقة ،وأساس هذا السيناريو هو افتراض االستقرار
الداخلي في تركيا وعدم امتداد مظاهر الالمن والإلستقرار إليه وفق نظرية تأثير الدومينو أو عدوى الثورات أو ما سماه
هنتينغتون بكرة الثلج ،3في اطار تأكيده على أن عالقة تركيا مع هذه الدول تظل رهنا باستقرار االوضاع فيها ،من هذا
املنطق يرتكز هذا السيناريو على جملة من النقاط متمثلة فيما يلي:
-

الصعوبات التي قد تواجهها دول الحراك العربي سواء على الصعيد السياس ي أو األمني أو االقتصادي ،من شأنها

أن تؤثر على املشروع التركي في املنطقة ومستقبل العالقات التركية -العربية.4
 التوجه التركي لتوطيد العالقات مع بعض التيارات واألحزاب ذات الخلفيات الدينية داخل هذه الدولُ ،يثير قلقليس هذه الدول وحسب ،وإنما قد ُيثير كذلك ريبة بعض القوى اإلقليمية األخرى.
-

الرفض العربي للدور التركي برمته ،وحدوث توافق عربي-عربي على هذا الرفض واالستغناء عن التواجد التركي.

-

بقاء العالقات في حدها األدنى فمثال في مصر ستكون من خالل تبادل السفراء و استئناف العالقات التجارية بين

البلدين.
-3

السيناريو الثالث:

يركز هذا السيناريو على إمكانية تراجع وانكفاء الدور التركي على مستويين أـساسين الحضور و الفعالية ما يعرض
تركيا و عالقاتها االقليمية و كل استراتيجياتها لالنكسار ،يتوقف هذا السيناريو على:
-

تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية.

 -1عبد الكريم مجيد ،مرجع سابق ،ص.14
 -2الحاج ،مرجع سابق ،ص.7
 -3حيدر ابراهيم علي" ،االمنوقراطية و التحول الديمقراطي في املنطقة العربية" ،مجلة السياسة الدولية ،عدد ،184مجلد،2011 ،46ص.53
 -4يوسف محمد الصواني" ،التحديات االمنية لربيع العربي :من اصالح املؤسسات الى مقاربة جديدة لألمن" ،املجلة العربية للعلوم السياسية ،دون سنة
نشر ،ص.24
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-

كيفية تعامل تركيا مع معطيات و تداعيات الحراك العربي.

-

تذبذب املواقف التركية إزاء ما يحدث في الوطن العربي ،يعتبر تهديد صريح إلمكانية فقدان مصداقيتها لدى

الشعوب العربية.
-

حصول انقالب عسكري من قبل املؤسسة العسكرية التركية ،و هذا لذي دوما كان يشكل هاجز لتركيا و صناع

القرار فيها ،كما أن هذا الذي كان خلف موقفها الرافض من االنقالب الذي حدث في مصر على الرئيس مرس ي.
-

ازدياد الصراع بين العلمانيين واإلسالميين.

-

فشل تركيا في تقديم نفسها بدور الجسر للتفاهم بين الشرق والغرب ،والذي لطاملا عملت على الترويج له من

خالل التنظير للوسطية و املزاوجة بين البعدين الشرقي و الغربي في التكوين التركي املعاصر. 1
في األخير نستنتج و بناءا على السيناريوهات التي تم رصدها من قبل بأن مستقبل الدور التركي في هذه الدول مرتبط و
بدرجة كبيرة على التغي ير السياس ي الذي لحق بها ،بمعنى طبيعة األنظمة السياسية التي وصلت إلى السلطة بعد موجة
التغيرات ،هذا يرتبط بمدى استعداد هذه األنظمة على توطيد عالقاتها املختلفة في مجاالت عدة مع تركيا من خالل إمكانية
التشابه في املبادئ و االهداف .
توظيف تركيا املدخل االقتصادي كوسيلة لدعم وتمتين العالقات في جوانبها االقتصادية واألمنية والثقافية ،لكون هذه
الدول ستسعى إلى تحقيق التنمية االقتصادية من خالل توطيد عالقاتها التجارية واالقتصادية وجذب اإلستثمارات
الخارجية.
الخاتمة:
في ختام هذه الدراسة و بغرض اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة في مستهل البحث ،يمكننا القول بأن الحركات
واالحتجاجات واالنتفاضات التي شهدتها كل من تونس ،مصر ،وليبيا ضد الظلم و االستبداد بهدف تغيير املستقبل نحو
األحسن ،مثلت تحديا واختبارا كبيرا لتوجهات الخارجية التركية في اطار عالقتها مع هذه الدول قبل تلك التغيرات.
إال أن تركيا استطاعت بناء موقفها وتوجهها من الحراك العربي من منطق املصلحة والدافع البراغماتي بالدرجة األولى
لضمان امنها والحفاظ على رؤيتها املستقبلية في لعب دور اقليمي فعال في املنطقة ،كان هذا واليزال الهدف األسمى للسياسة
التركية منذ وصول حزب العدالة و التنمية الى الحكم ،وفقا ملا ذكر سابقا من معطيات توصلت دراستنا هذه الى جملة من
االستنتاجات املتمثلة في:
-

ً
تبني تركيا مواقف ُمتغيرة من الثورات العربية تبعا للتقديرات الخاصة التي ارتبطت بمصالح تركيا الوطنية.

-

خروج تركيا من موجتي التغيير في تونس ومصر بأقل الخسائر واألضرار ،غير أنها تعثرت في ليبيا.

-

محاولة تركيا مأل الفراغ الذي حدث في النظام اإلقليمي العربي من خالل املزج بين السياسة والدبلوماسية

والتجارة والقوة الناعمة من خالل الكثير من الخطب عن الثقافة التاريخ املشترك بهدف بناء الثقة.
 -1تركيا و الربيع العربي :االيديولوجيا الناعمة في خدمة البرغماتية النفعية ،في:
http://www.aktab.ma/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7 ،-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9تاريخ االطالع ( ،2017/04/29على الساعة .)21:00
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-

اعتبار تركيا نفسها عامل توازن بالنسبة للعديد من دول املنطقة ،ما ساهم في ارتفاع التوقعات داخل تركيا حول

الدور الفعال التي يمكن أن تلعبه في هذه الفترة و بعدها.
-

إتباع تركيا أسلوب غير مباشر للترويج لنظامها السياس ي باعتباره يمكن أن يغدو نموذج للنظم السياسية العربية

الجديدة.
-

إعالن تركيا على مساعيها لتدشين محور “القاهرة -أنقرة” ،بهدف توثيق العالقات مع مصر بإعتبارها الدولة

املحورية في املنطقة ،فضال عن التركيز على تنشيط التعاون االقتصادي واالستمرار في إتباع استراتيجية “فتح أسواق
جديدة” ،وقد أوضحت زيارة أوردغان للكل من مصر وتونس وليبيا على رأس وفد اقتصادي مكون من  280من رجال
األعمال األتراك ،أن تركيا تريد أن تستفيد من االنطالقة االقتصادية واملناخ االقتصادي الجديد في الدول العربية لتعظيم
مصالحها.
قائمة املراجع واملصادر:
✓ الكتب:
-1

جوزيف س.ناي ،القوة الناعمة وسيلة للنجاح في السياسة الدولية ،ترجمة :محمد توفيق البجيرمي،

العبيكان للنشر ،الطبعة العربية االولى.2007 ،
✓ مذكرات:

 -1كاهنة شاطري ،عالقة تركيا كقوة اقليمية بمختلف الدوائر الجيوسياسية في املتوسط(دراسة :في املحددات،
االهداف واألفاق) ، 2013-2003مذكرة ماجستير في العلوم السياسية تخصص دراسات متوسطية ومغاربية في التعاون
واألمن،الجزائر :جامعة ميلود معمري-تيزي وزو.2015 ،-
✓
-1

املجالت:

إياد عبد الكريم مجيد" ،املوقف االقليمي من التغيير في املنطقة العربية(تركيا) نموذجا" مجلة العلوم

السياسية ،ع ،46دون سنة النشر.
-2

حيدر ابراهيم علي" ،االمنوقراطية و التحول الديمقراطي في املنطقة العربية" ،مجلة السياسة الدولية،

عدد ،184مجلد،2011 ،46ص.53
-3

نظير محمود امين" ،موقف تركيا من احداث التغيير في املنطقة العربية" ،مجلة العلوم القانونية و السياسية،

ع.2013 ،2

 -4يوسف محمد الصواني" ،التحديات االمنية لربيع العربي :من اصالح املؤسسات الى مقاربة جديدة لألمن" ،املجلة
العربية للعلوم السياسية ،دون سنة نشر.
✓ الدراسات والتقارير:
-1

احمد أويصال " ،صعود تركيا ..والربيع العربي" الباب الرابع :العالقات الدولية ،التقرير االستراتيجي التاسع،

دون سنة النشر.
-2

علي حسين باكير ،مصر في السياسة الخارجية التركية  ..واقع ما بعد الثورة و األفاق املستقبلية ،.مركز

الجزيرة للدراسات.2013 ،
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-3

سعيد الحاج ،التقارب التركي -املصري :االسباب و العوائق ،مركز الجزيرة للدراسات.2015/01/11،

✓ املواقع اإللكترونية:
-1

احمد

الشلقامي،

دراسة:

الدور

االقليمي

التركي

في

ظل

ثورات

الربيع

العربي،

في ،http://www.turkpress.co/node/1917:تاريخ االطالع ،2017/04/28،على الساعة .21:18
-2

انيس نواري ،تدفق السالح الليبي فاقم التهديديات االمنية في املغرب العربي و الساحل ،في:

 ،http://www.djazairess.comتاريخ االطالع 2017/04/30 ،على الساعة .12:00
-3

محمد عبد القادر خليل ،الربيع العربي ...تركيا في شرق اوسط جديد ،مركز الدراسات السياسية و

االستراتيجية،في:
http://www.moheet.com/2013/03/02/1734537/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9،%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7تاريخ االطالع ،2017/04/28،على ساعة .15:28
-4

تركيا و الربيع العربي :االيديولوجيا الناعمة في خدمة البرغماتية النفعية ،في:

http://www.aktab.ma/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7 ،-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9تاريخ االطالع ،2017/04/29 ،على الساعة
.21:00
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Abstract
This study deals with the topic of "Classical Realism and its Interpretation of the Foreign Policy of States: A Case
Study of American Foreign Policy (2001-2008)". The first topic is the interpretation of the traditional realism theory of
foreign policy behavior. US Department of State (2001-2008). This research raises a key question: How does the
(traditional) theory explain the behavior of the foreign policy of countries? Using the scientific method, it has been
found that there is an explanatory capacity that characterizes the real school in international relations. The traditional
theory of reality is that the state is the center of international relations and that its main purpose is to obtain power in
order to achieve its national interests and protect its national security in an international environment Are chaotic.This
theory is based on the assumption that states will remain the dominant foes of international politics, a conservative
theory, which envisages international relations from a pessimistic perspective as a power struggle.The study concluded
that one of the most important features of US foreign policy since Bush's son and the neo-conservatives took power was
the enormous reliance on solid military power and the continuing threat of using it. This policy is based on a general
reading of the situation. Summarizing that the United States has become the great power since the end of the Roman
Empire, it must reestablish the international situation, reflecting its size and circle of its own interests, without
involving or cooperating with others.
Keywords: Traditional Realism, National Interest, Foreign Policy, Military Power, United States of America.
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ـاس ِة لتلك الدو ِل ،وتحليل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
صميـم َّ
الت ْحليل العـلمي للسيـ َ
َ
َّ ُ
َّ َ ُ ُّ َ َ َ َّ ٌ َ ْ ُ ُ
اس ِـة الخ ِـار ِج َّي ِـة(.)3
ِ ِ
عمليـة صنع القـرارات في ِ
ِ ِ
السيـاسة الخارجيـة ِهي كلها عم ِليـات تدخـل ِفي ِ ِ
َ َ َ َ َ َ
َ ُ
َ
الي ْو َم َع َلى ع َّدة ُم ْس َت َو َي َ َّ َ ْ ْ َ ً َ
يش َها َ
الع َال ُم َ
َّ َّ َ ُّ َ ُ َّ
اعل ِة َعلى
التي ي ِع
ٍ
ات ولدت َمج ُموعة ِمن ال ِدين ِام َّي ِ
ات الج ِديد ِة والف ِ
ِ ِ
إن التحوال ِت امل ِهم ِة ِ
َ َ ُ ْ ََ ً ْ َ
َ َ َ َ ُّ َ َ َ ُّ َ َ َ ُ
اخل َم َ
َ َ َ َّ َ
ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ
ص ِاد ِر
مستوى املسر ِح الدو ِل ِي ،كما أن ان ِتهاء الحر ِب الب ِارد ِة شكل ِفي ح ِد ذا ِت ِه منطلقا الن ِبث ِاق ظ ِاهر ِة تعد ِد وتعق ِد وتد ِ
َّ ْ َ َ
الد ْول َّية َو َت َغ ُّي ًرا َشام ًال ملَ ْف ُهـوم ُ
اعات َّ
َ
الق َّـوةَ .و َه َذا َما َس ُي َشك ُل ُم َحد ًدا َأ َس ً َ َ َّ َ
َ َ َ
ـاق
الص َر ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وط ِبيع ِة ِ
ِ ِ ِ
اسيا ِلط ِبيع ِة النس ِـق الدو ِل ِي ،وآف ِ
ََ
ََ
ْ َ َ َ َ ْ َّ َّ
تحليل الع َال َقات َّ
ٌ ْ
الثال َثـة(.َ )4و ُر ْغ َم َذل َك َف َما َي َز ُ َ َ َ ْ
َّ ْ
الد ْوِل َّي ِة ِم ْن ُم ْنطل ِق
ال ث َّمة دو ٌر َب ِارز ِل ِ ِ ِ ِ
ال ِعالق ِ
ِ
ـات الدوِل َّي ِـة ِعند ِبدايـ ِة األل ِفيـ ِة ِ ِ
ْ َ َ
َ َ ََ
َ َ
ُ
الق َّـوةَ ،و ُه َـو َما تقد ُم ُه َّ
"النظرَّي ُة َ
الوا ِق ِع َّي ُة"(َ )Realismس َو ٌاء في َط ْر ِح َ
ات
ا
ه
التقليدي الكال ِس ِيك ِي ،أو ِب َما ط َرأ عل ْي َها ِمن تط ُّو َر ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ ُ َ َ ُ َ َ ْ َّ َ ُ َ ُ و َ َّ َ َ َ َّ َ ْ َ َ
َ َ َْ
الخ َطر في الع َال َقات َّ
الد ْو َّليةَ ،و َأ َّن س َي َ
ات
ال ِحق ٍة أن َت َج ِت "الوا ِق ِعية الج ِديدة" ،وقد أكد من ِظر الوا ِق ِعية على أهمي ِة األم ِن و
اس ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
َّ ْ َ َ
َ
ً َ ْ
ْ َ
َ َّ َ
ات َ َ
يعة َ
ُ َّ ُ َ ُ َ ْ َ َّ
اس َّي ِة والالأخالقيـة
السياس ِة الخ ِار ِج َّي ِة ،إضافة ِإلى ِإد َر ِ
السي ِ
أهم َّي ِة الدو ِر امل ْرك ِز ِي ِللح ْر ِب والط ِب ِ ِ
القو ِة تح ِدد أول ِوي ِ ِ
اك ِ
َّ َّ
الدوليـة(.)5
للعالقات
َ َ َْ َ َ ً
َ
َ
اسة َّ
(الخارج َّية) َال َت ُع ُ
َ َ َ
الواقع َّيـة َع َلى َ َ
الجدير ب ْ َّ َ َ َ َ
ود ُأل ُ
ص ِول َها الق ِد َيم ِة أ ْو أل َّن َها تلقى ق ُبوال َو ِاس َـع
الد ْوِل َّي ِة
و ِمن ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
السي ِ
الذك ِر أن ه ْي َمنة ِ ِ ِ
ِ
َّ َ
َّ َ َ ُ
َ َ ْ
َ
َ
َ
َ
األ َولى) ل ُق َّـوت َها َّ
الق َـرار ب َهـاَ ،ب ْل َت ُع ُ
ـود َس ْي َط َر ُة َ
الت ْف ِس ِيريـ ِة؛ أ ْي ُق ْـد َ ِرت َهـا َعلى
الوا ِق ِع َّي ِـة ِ(بالدرج ِة
النط ِاق أ ِو الل ِت َز ِام امل ْس ُئ ِول َين َع ِـن ِاتخ ِـاذ
ِ ِ
ِ
ِِ
ٌ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
الرؤى َّ
السلوك الس َياس ي َّ
َت ْفسيـر َم ْن ِطق ُّ
َّ
الرغـم ِم ْن ت َع ُّـد ِد ُّ
الد ْو ِلي .وعلى ُّ
الواقعية َمذ َه ٌب سياس ٌّي ُمترابط َّيت ِصف ِب َع َـد ٍد ِم َن
فإن
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ َّ
ِ َ
َّ
َّ
ُّ
النظ ِـام
الص َـر ِاع واملنافسـة والتركيز على ِ
السمـات املميز ِة ،والتي تضم النظ َرة التشاؤمية تجاه الطبيعـة اإلنساني ِة ،وانتشـار ِ
َ َ ْ َ َّ َ
َ
َ
األ ْمـن َو َأ َهم َّيـة ُ
َ ْ َ
القـائـم َع َلى َّ
َّ ْ
الد ْو َلة والن َظام َ
الق َّـو ِة الق ْـو ِم َّي ِـة(.)6
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
الدو ِل ِي ِ ِ
السيـا ِس ِي الفـوض ِـو ِي ،وأول ِـويـ ِة ِ
ُ ُ َ ُ
لواقعي ُـة( )The Realist Schoolمن أشهـر املَ َدارس الف ْكرَّيـة في دراسة مراحـل َّ ُ
َّ
َّ
الخارجيـة،
السياسـة
عتبر امل ْد َر َسة ا
وت
ِ ِ ِ ِ ِ
عملية ص ِنع ِ
ُ
الدول على صعيد العالقات َّ
وتتعامل ب َها ُّ
يخلو في العـادة كتاب في مجال العالقات ا َّلد َّ
الد َّ
َّ
وليـة،
وليـة ،فال
والكيفيـة التي تتفاع ُـل
ُ ِ
الخارجيـة والعالقـات َّ
الد َّ
َّ
الواقعيـة في َّ
َّ
وليـة(.)7
السياسـة
من اإلشـارة إلى التعـريف أو ذكر ُمساهمـات املدرسـة
أدبيـات ِ

( )1مارك أمستيوز ،قواعد اللعبة ،ترجمة :قسم الترجمة بالدار ،القاهـرة :دار الفاروق لالستثمارات الثقافية ،2010 ،ص .26
( )2املرجـع السـابـق نفسـه ،ص .168
َّ
( )3محمد السيد سليم ،تحليل السيـاسة الخارجيـة ،ط ،3القاهرة :مكتبة النهضة العربية ،2013 ،ص ز.
َّ
الدولية :مـن صـراع الحض ــارات إلى أنسنـة الحضــارة وثقـافة الس ـالم ،سلسـلة أطـروحـات الدكتـوراه ،)58( :بيروت:
( )4محمــد سعـدي ،مستقبـل العـالق ــات
مركـز دراسـات الوحـدة العـربيـة ،2006 ،ص .89
( )5يوسف محمد الصواني ،نظريـات في العالقـات الدولية ،بيروت :منتدى املعـارف ،2013 ،ص .34
( )6مارك أمستيوز ،قواعد اللعبة ،ترجمة :قسم الترجمـة بالدار ،مرجع سبق ذكـره ،ص .161
( )7مصطفى عبد هللا خشيم ،موسوعة علم العالقـات َّ
الد َّ
َّ
الجماهيرية للنشر والتوزيــع واإلعـالن ،2004 ،ص
ولية :مفاهيم مختـارة ،ط ،2مصراتة /ليبيا :الدار
.223
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َ َ ْ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ
ُ
َ َ ْ َُْ َ ُ
ُّ َ
ََ
َْ َ ََ َْ
وف ْهـم ُس ُل َّ
س َوت َح ِل َل َما
ض .وهي جاءت ِلتدر
وكي ِ
وته ِـدف الوا ِق ِعيـة ِإلى ِدراس ِـة ِ
ـات الدو ِل والعـو ِام ِل امل ِؤث ِرة ِفي عالقاتها بع ِضها مع بع ٍ
َ َ
ََْ
ً
َ ْ َ َْ
ُ
ُه َـو َقائ ٌم في العالقـات َّ
لح ْرب َ َ
َ
الد َّ
ات َوأفك ٍار َح ْو َل َما
ات ،ولم ت ْه ِدف ِإلى تق ِد ِيم نظ ِرَّي ٍ
والنزاع ِ
وليـة ،وتحديدا ،سياسة الق َّـوة وا ِ ِ
ِ
ْ
ُ
ُ
ُّ نَ
َ
َ
ُ
َّ
الواقعيون ُ
الح ُ
ُّ
َيج ُب أن تكون عليه العالقات الد َّ
وليـة .وقد حاول
ألسئلة ما َي َزال َيط َر ُح َها األكاديميو
أجوبة
صول على
ٍ
ٍ
ِ
َّ َ ْ َ َْ
َّ َ َ َّ َ ْ َ َ َ
َّ َّ ُ ُ
ُ ُّ َن ُّ ُ
َّ
َّ
ات وحتى يو ِمنا هذا .وبالتالي ،هدفت الواقعية إلى تقديم نظري ٍة سياسي ٍة ِلتح ِل ِيلوفه ِم
الستيني ِ
ون الدولي ِة منذ ِ
واملهتمو بالشؤ ِ
َّ
َّ
الظ َـواهـر َّ
الد ْوِليـ ِة(.)1
اب
واستيعـ ِ
ِ ِ
َ ْ َ ُّ ُ
ُ
َ َ
ْ
َ
َ
َ َّ
َّ ُ
ُّ
ىالواقعيو َن
ات حول
السياس ِي الخ ِـار ِج ِيَ .و َي َر
الفك ِرَّي ِة ِمن الت ِار ِيخ ِلت ِص َل ِإلى ت ْع ِم َيم ٍ
السل ِ
وتستقي املدرسة الواقعيـة منطلقاتها ِ
وك ِ
َّ ُّ َ َ ْ ُ ُ َ َ
لح ْـربَ ،و َّ
َ ََ َ َُ ُ َْ َُ َ
َ َ
َّ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ ُ
َّ
ات
أن
االمكاني ِ
أن الدول يغلب على طبيعة العالقات السا ِئد ِة ِفيما بينها التضارب ِفي املص ِال ِح ِإلى درج ٍة يقـود بعضها ِل ِ
َّ ْ َ َ َ َّ ْ
ُُ
ََْ ُ
َ
َّ ْ َ ُ ْ
اآلخـر َ
َ َ ََ َ
َّ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ ً َ ْ
ين(.)2
ـوك
الص َـر ِاع الدو ِل ِي ،وقـد َر ِة الدول ِة على التأ ِث ِير ِفي سل ِ
التي تمت ِلك َها الدولة تلعب دورا هاما ِفي تح ِد ِيد مس ِـار ون ِتيج ِة ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َّ
َّ
الواقعي ِـة
ات
ُومنذ ِن َهاي ِة الح ْر ِب
العاملية الثانية ِإلى اليو ِم انطلق املن ِظ ُرون وصانعو الق َر ِار نحو النظ ِر ِإلى العال ِم ِبعيو ِن وعدس ِ
َ
َ َ ْ َ ْ َ َُ ُ َ َ ً َ ً
َ ُ َّ َ َ َ
َّ
الك ْون َّية َ َ
الت ْركيز َع َلى املَ َ
اما ل ُّ ُ
ص ِال ِح ال على
ود األ ْم ِر ِيك ِي ِإلى سد ِة
لصع ِ
اله ْي َمن ِة ِ ِ ِ
اسبة ت َم ِ
التي كانت وصفتها من ِ
(ِ ،)Realism
(القيادة) ِب ِ ِ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َّ َ َ ْ َ َ َ ُ
عتقدات َها .لقد ارتكزت
ض َب ْي َن ِق َي ِم َها ُوم
ِ
ض أو تناق ٍ
ض النظ ِـر عن أ ِي تعـار ٍ
األيديولوجيا ،وإمكان تعايش القـوى العظمى ِبغ ِ
الواقع َّيةَ ،كإ َطـار ل َلف ْهـم َّ
ص ُف ُهب َ
اسة َ
والتنبؤ في َح ْقل َ َ
َجاذب َّي ُة َ
الع َ ِامل َّية ،على ُق ْد َرت َها َع َلى َت ْقديم َما ُي ْمك ُن َو ْ
ُّ
ـ"د ِل ِيل
والت ْف ِس ِير
ِ
ِ
ِ
السي ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ ٍ ِ ِ
ِِ
َ
َ
َّ
َ
َ
ً
ُ
َ
ٌ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
صفة ت َحد ُد َّ
َ َّ َ
َ
َّ ْ
الن ْه َج املالئ َم ل َت ْحق َ َ
ْ َ ْ
ُ َ َ َ ُ ُّ
ُ
اع ِل َين
ع َم ٍل" أو و ٍ ِ
يق مص ِال ِح الدول ِة ِفي ِبيئ ٍة تش ِخص َها الواقعيـة على أن َها دا ِئما مع ِادية وتعـج ِبالف ِ
ِ ِ ِ ِ
َ ُ ُ
الت َن ُّبـه َل ُه َو َّ
ضع َّي ُة ل َّلد ْو َلة َخ َطـ ًرا ُم َت َواص ًـال َال ُب َّد م َن َّ
َ ْ
َ
الذ َ
الت َح ُّـوط ملُ َف َ
ين َت َت َع َار ُ َ َ ُ َ َ
اجآ ِت ِـه(.)3
ِ
ِ
ض مص ِالح ُه ْم مع َهاِ ،بح ْيث ت َم ِث ُل ه ِذ ِه الو ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ُ ُ
ُ َ
َ
أن الص َر َ
س َّ
الك َّتاب َّ
الت َع ُاو َن ُه َـو ا ِمل ْح َو ُر في الس َي َ
اع َول ْي َ
َّ
ولعل ِم ْن َب ْي ِن هؤال ِء سبيكمان
ات الخ ِار ِج َّي ِة،
ولذلك اعتقد بعض
اس ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ َ َّ َ ْ َ َ
ُ ُ
َ َ
ات َداخ َل َد ْو َل ٍة ُم َع َّي َن ٍة خ َال َل َ
ات ،وعند انهيار
األزم ِ
ِ
التي ت َم ِيز العالقات بين الج َماع ِ ِ
( ،)1943 -1893الذي أكد أن األوضاع ِ
ُّ َ
َ
َّ ٌ
ٌ
الد َول في الن َظام َّ
للعالقات َب ْي َن ُّ
َّ
الد ْو ِل ِي(.)4
طبيعية
أوضاع
املركزية ِه َي
السلط ِة
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
ُّ َ ُ ً َ ً
العالقات الس َي َّ َّ ْ َّ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ُ
َوب َّ
اصة ب ُ
َ َّ
الت ِاليَ ،ي ْر ُس ُم الواقعيون
الو ُجـود
صو َرة قا ِت َمة َع ِن
ِ ِ ِ
اسي ِة الدوِلي ِة ،ويرون أنه ِفيما وراء الحد ِود الخ ِ ِ
ِ
َ ُ ُْ ً
َ
َ َ ُ ُن َّ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
ـات
ات ت ِصير جزءا ِمن ِصر ِاع البق ِـاء ،وتكو الضـرورة ِهي نقطة االن ِطال ِق الوا ِق ِعي ِـة ِلفه ِـم العالق ِ
السياس ِ
ـادي ،ف ِإن ِ
ِ
السي ِ
َ
ُ
اع ُ
العالقـات َّ
َّ
الح ْـر ُب َوالن َز َ
الد ْو َّليـةَ ،ف َ
الد ْو َّلي ِـة).)5
ـات ِه َي القـاعـدة ِفي
ِ
ِ
ِ
الخارجية ُّ
ُ
َّ
َّ
للد َو ِل :دراسة حالة
للسياسة
موضوع:
السياق يتناو ُل هذا البحث
"الواقعية الكالسيكية وتفسيرها ِ
وضمن هذا ِ
َ
َ
ْ َ َّ
الت ْركيز َع َلى َت ْعـريف َو َن ْشـأة َّ
الن َظرَّية َ
َّ
(التقليدية)َ ،وم ْع ِـرف ِة
الوا ِق ِع َّي ِـة
ِ ِ
ِ ِ
ِ
السياسة الخارجية األمريكية (ِ ،")2001-2008من ِخال ِل ِ ِ
َ
َّ ُ َ
ُ
ُ
َّ َ
ََ
َّ َ َ َ ْ
األ َساس ي في َه َذا َ
ُ
ََ ُ
ََ
الب ْح ِث
املوض ِوع
نتطرق ِإلى
اسي َين ،ث َّم
ض ُرو ِادهـا أو م ِ
فك ِر َيهـا األس ِ
ِ ِِ
أه ِـم مرتكزاتها ،واملر ِاح ِـل التي مرت ِبهـا ،وبع ِ
ُ َ ْ َ َّ َ َّ َ َّ
َ
َ
َو ُه َـوَ :ت ْفس ُير تلك َّ
الخـارج َّيـة ل ُّلد َولَ ،وسنتناو ُل َب ْع َ ْ َ َ
الن َظـرَّيـة للس َ
الوا ِق ِعيـ ِة ِفي َهـذا
التي و ِجهـت ِإلى النظ ِـريـ ِة
ياس ِـة
ض االن ِتقـاد ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ات ِ
َ
ً
ُ
َّ
َّ
َّ
الدراسـة (.)2001-2008
السيـاسة الخـارجية األمريكيـة خـالل فترة ِ
اإلط ِـار ،وأخيرا :مالمح الواقعية في ِ
ِ

( )1ناصيف يوسف حتي ،النظريـة في العالقـات الدوليـة ،بيروت :دار الكتـاب العـربي ،1985 ،ص .23
( )2زايد عبيد هللا مصباح ،السياسة الخارجية ،مالطا :إلجـا للنشـر ،1994 ،ص .21
( )3يوسف محمد الصواني ،نظريات في العالقـات الدولية ،مرجع سبق ذكره ،ص .74
َّ
ُ
َّ
الدولية ،ترجمة :وليد عبد الحي ،بيروت :امل َّ
ؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر
()4جيمس دورتي وروبرت بلستغراف ،النظريات املتضاربة في العالقات
والتـوزيـع 1985 ،ص.66-65
َّ
َّ
الدولية ،ترجمة :املركز ،دبي :مركز الخليج لألبحاث ،2002،ص .454
األساسية في العالقات
( )5مارتن غريفيثس وتيري أوكاالهان ،املفاهيم
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َّ
البحثية:
املشكلة
َ
ُ
َ
ُ
حيث َّ
ـارجية ُّ
َ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ َّ َ
ُ
ُ ُ ُ
َّ
َّ
السيـاسـة الخ َّ
الواقعيـة
النظريـة
أن
للد َو ِل،
تدور مشكلة هـذا البح ِث حـول دو ِر النظ ِري ِة الوا ِق ِع َّي ِـة ِفي تفسير سلوك ِ
َ
َ ََ َ َ ً َ
ذات ُبعـد تفسيري ُمهـم ُي ْمك ُن م ْن خ َالله َت ْحليل وتفسير ُس ُلوك السياسة الخارجيَّـة ُّ
للد َو ِلَ ،وك َما ذك ْرنا َسلفا ف ِإ َّن َه ْي َم َنة
ٍ
ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
َ
ُ
َّ
ََ
ُّ ُ
ُ
َ َ
الد َر َجة األ َولى ل ُق َّـوت َها َّ
ـود ب َّ
َ َّ َ ُ ُ
َ َ
َ
َّ ْ َّ
وك
الت ْف ِس ِيريـ ِة؛ أ ْي ق ْـد َ ِرت َهـا َعلى ت ْف ِسي ِـر َم ْن ِط ِق
السل ِ
ِ ِ
ِ
الوا ِق ِع َّي ِـة على ِ
السياس ِـة الدوِلي ِـة (الخ ِار ِجي ِة) تع ِ
َّ ُ
ُ ُ َّ َّ ُ
ُ ً
َّ ُ ُ َ
ً ُ
ُ
ُ
َّ ْ
َ
السياسـة
ظريـة
فسـر الن
الواقعيـة (التقليديـة) سلوك ِ
السي ِاس ِي الدو ِل ِي .ومن هنا يطـرح هذا البحث تساؤال رئيسيا هـو :كيف ت ِ
ِ
ُّ
َ
َّ
الخارجيـة للدو ِل؟.
َ
َّ
َّ ُ
التس ُـاؤل َّ
الت الفـرع َّـيـة التـاليـ ِـة:
ويتفـ َّـر ُع عن هـذا
الرئيـس ِي الت َسـاؤ ِ
 ما هـو تعـريف "النظرية الواقعيـة"؟ ومتى نشــأت في صـورتهـا التقليديـة؟. كيف تفسر الواقعية التقليديةسلوك السياسة الخارجية للدول؟. ما هي أبرز االنتقادات التي وجهت للمدرسة الواقعية بصورتها التقليدية؟. ما هي مالمح الواقعية في السياسة الخارجية األمريكية في فترة الدراسة (.)2001-2008أهـداف البحث:
َّ
ُ
ُ
صـورتهـا َّ
ـريف َّ
َّ .1
وظ ُروف نشــأتها في ُ
الت َّ
قليديـة.
بالنظرية الواقعيـة ،وبتاريخ
التع
َّ ُ ُ
َّ ُّ ُ
الخارجيـة ُّ
َّ
َّ
للدول.
السياسـة
عرف على تفسير
 .2الت
الواقعية التقليدية لسلـوك ِ
ُ
ْ
َّ .3
الواقعية ُ
َّ
بص َ
َّ
الت ُّ
التقليدية.
ورتها
عرف على أبرز االنتقادات التي ُو ِج َهت للمدرسة
َّ ُّ ُ
َّ
َّ
َّ
الدراسة (.)2001-2008
الخارجية
السياسة
عرف على مالمح
 .4الت
األمريكية في فترة ِ
الواقعية في ِ
مناهج البحث:

ُ
سياسي ٍة ُم َّ
َّ
 -1منهج دراسة الحالة (ُ :(The Case Study Methodي ُ
عي ٍنة عن طريق
ظاهرة
عتبر أحد املناهج التي ت ِرك ُز على
ٍ
التعمق وتحليل ُكل ُ
َ ْ
َّ
َّ
َّ
الس َّ
ُّ
الجزئيات
والعسكرية؛ بهدف
والثقافية
واالقتصادية
ياسية
وص ِف َها ودراستها من كافة الجوانب ِ
ِ
َّ َ َ
ً
ً
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
اله َدف
اجتماعي ٍة لدراسة الظاهرة دراسة وافية .كما أن
اقتصادي ٍة و
سياسي ٍة و
خلفي ٍة
املنهج إلى
ويحتاج هذا
املرتبطة بها.
َ َ ََ َ َْ َْ َ
َ َ
َ ُْ َ
الو ُ
م ْن َه َذا املَ ْن َهج ُ
ات إ َلى ُ
اث في مجال
صو ُل ِإلى ت ْع ِم َيم ٍ
الب َّح ِ
ِ
ات ،واستخدام الخبرات امل ِ
اضي ِة كو ِسيل ٍة ِلنق ِل املع ِرف ِة واملعلوم ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َُْ
اسة َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َْ َ
َ
علوم َ َ
الحالة" في هذه َ
الب ْح ِث ِل َن ْد ُر َ
س ِم ْن ِخالل ِه َمال ِم َح الواقعية في
ِ
السياس ِة ِف َيما بعد)1(.وسوف نستخ ِد ُم من َهج ِ"د َر ِ
ِ
السياسة الخارجية األمريكية خالل فترة الدراسة (.)2001-2009
ُ
وهو ُي ُ
التاريخيُ (the Historical Approach):
ْ
ُّ
السياسة والتاريخ،
 -2املدخل
جسد طبيعة العالقة القائمة بين ك ٍل ِمن علم ِ
ِ
َ
ُ
َ
ْ َ
ُ
ُ ُ
َّ
العامة التي ت َج ِس ُد طبيعة العالقة بين الظواهـر واملتغ ِيرات
السياس َّي من اكتشاف القوانين
وي َم ِكن هذا املدخ ُل الباحث ِ
َّ
نظريات ْتد َع ُم إلى َحد َكبير ْ
َّ
ُ َ
ـاع ُـد ُعـلماء السياسة من تطوير َّ
الس َّ
من
ياسية .وبالتـالي فـإن استخـدام املـادة التـاريخ َّـية يس ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
َ
َ
َْ َ
ََ َ َ َ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
الخ ْل ِفي ِةَّ
َّ
َّ
ُ
َ
الدراس ِة) على ِقـراء ِة وتح ِل ِيل
ذه ِ
السياس ِة( .)2وسوف يس ِ
اعـد هذا املدخـل ِ(في ِإط ِـار هِـ ِ
خصوصية وذاتية علم ِ
َّ
الت ِار ِيخ َّي ِة للنظرية الواقعية ،من خالل التعرف على أفكارها وافتراضاتها الرئيسية ،وأبرزها روادها أو مفكريها (القدماء
واملعاصرين).

) (1مصطفى عبد هللا خشيم ،مناهج وأساليب البحث السيـاس ي ،طرابلس :الهيئة القومية للبحث العلمي ،1996 ،ص.80
)(2مصطفى عبد هللا خشيم ،مرجع سبق ذكره ،ص .76
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*أدوات جمع البيانات:
ُتق ُ
َّ
األولية كالوثائق والتقارير املتعلقة باملوضوع،
وم هذه الدراسة على البحث غير امليداني ،وقد اعتمدت على املصادر
ً
ُ
َّ
َّ
الدولية (اإلنترنت) حول موضوع
والدوريات ،إضافة إلى ما نشـر على شبكة املعلومات
وكذلك على املصادر الثانوية كالكتب
ُ

الدراسة.
* الحدود الزمنية للدراسة:
ُ
تقع الدراسة في الفترة من عام ( ،)2001-2008وهي الفترة التي تولى فيها :جورج والكر بوش رئاسة الواليات املتحدة لفترتين
رئاسيتين ،وقد وقعت هجمات  11سبتمبراإلرهابية بعد ثمان أشهر من تولي بوش املنصب .استجاب بوش بما أصبح ُي َّ
سمى
َّ
عسكرية َّ
دولية شملت الحرب في أفغانستانعام  ،2001وحرب
مبدأ بوش :إطالق حملة "الحرب على اإلرهاب" ،وهي حملة
العراقفي عام ..2003
تقسيم البحث:
خارجيـة ُّ
َّ
َّ
املحور َّ
َّ
َّ
َّ
للدول:
(الكالسيكية) لسلـوك ال ِّسياسـة ال
التقليدية
الواقعيـة
النظرية
األول :تفسير
َّ
ً
ُ ُ ُ َّ
َّ
َّ
َّ
(الكالسيكية) :التعـريف وظ ُـروف النشــأة.
التقليديـة
النظريـة الواقعيـة
َّأوال:
ً
َّ ُ ُ
الخارجيـة ُّ
َّ
َّ
َّ
ُ
للدول.
السياسـة
النظرية
تفسير
ثانيا:
الواقعيـة التقليدية لسلـوك ِ
َّ
ً
ثالثاُ :
الواقعية ُ
َّ
َّ
التقليديـة.
بصـورتها
أبرز االنتقـادات التي ُو ِج َه ْـت للنظـريـة
َّ
َّ
َّ
األمريكية (:)2001-2008
الخارجية
السياسة
املحور الثاني :مالمح الواقعية في ِّ
َّ ً
َّ
َّ
األمريكية بين األه ـداف والوس ــائل.
الخارجية
السياسة
أوالِ :
ً
ُ
َّ
َّ
األمريكية.
النظرية الواقع َّـية في الواليات املتحدة
ثانياُ :ر َّو ُاد
ً
ُ
ثالثاُ :
أبرز أفكـار َفـريق املُحـافظ َين ُ
َّ
األمريكي ِة.
الج ُـد ِد ِفي الواليات امل َّت ِح َد ِة
ِ ِ
ِ ِ
الخــاتمـة.
الخارجيـة ُّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
للدول:
السياسـة
املحور األول :تفسير النظرية الواقعيـة التقليدية (الكالسيكية) لسلـوك ِّ
َّ
َّ
ً
َّ
َّ
َّ
التقليديـة (الكال َّ
سيكية) :التع ِّـريف وظـروف النشــأة:
النظريـة الواقعيـة
أوال:
الدول ستبقى ه َي َ
(الكالسيكية) على َّ
ترتكز َّ
ياسة َّ
أن ُّ
ُ
الف َواع ُل املُهيم َن ُة في الس َ
َّ
الن َّ
َّ
َّ
الد ْوِل َّي ِة ،وهي
التقليديـة
الواقعية
ظريـة
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٌ
َّ ٌ
ُ ور ُ
اع ُق َّـوةَ ،وم ْن َأ ْجل ُ
تشاؤمي باعتبارها صر ُ
وتنطلق من َّ
ُ
حافظة"ُ ،ت ُ
َّ
أن هـذه
الق َّـو ِة،
نظرية" ُم
ٍ ِ
صور العالقات الدولية من منظ ٍ
ِ
ٍ
ِ
ُ
تع ُ
تخل َو من الصراعات ُ
للواقعيـة ُ
ود إلى كونها اإلطار النظر ُّي املُ ُ
َّ
الئم لتفسير
والح ُروب .وهذه الهيمنة الواضحة
العالقات لن
ِ
ومن َث َّمَ ،فه َي تجع ُـل من َّ
العسكرية وغيرهاْ ،
َّ
بعض الظـواهـر ا َّلد َّ
الدولة وحـدة تحليـل
ولية في فترة الحرب الباردة مثل األحالف
ِ
َّ
َّ ُ
َّ ُ
يضع مسـائل االستقـرار والسيادة ُ
َّ
َ
الواقـعي ،الذي ُ
َّ َّ ُ َّ
والق َّـو ِة في
ِ
أسـاسيـة ،أما القـوة العسكريـة فهي الخاصية األساسية في التحليل ِ ِ ِ
َّ
َّ
ات(.)1
قمـة األولويـ ِ

( )1جمال سند السويدي ،آفاق العصر األمريكي :السيادة والنفوذ في النظام العاملي الجديد ،أبو ظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستر َّ
اتيجيـة،
ِّ
ُّ ٌ ٌّ ُ ُ ُ
ُ
 ،2014ص ص  .148-147يرى جاك دونللي َّ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
َّ
ُ
َّ
َّ
َ
أن" :للواقعية وجه ِان :األول :أنها توجه عام له جذوره في بؤرة مركزي ٍة واقعي ٍة هي "القوة" ،والثاني :أنها مجموعة من
ُ
وتوازن ُ
ُ
ظريات َّ
َّ
َّ
الن َّ
"الواقعية" ،فيُ :
َّ
مجموعة باحثين ،نظريات العالقات الدولية،
الق َّوة" .أنظر :جاك دونللي،
ؤك ُد على الفوض ى
الت
فسيرية أو النماذج التي ت ِ
ترجمة :محمد صفار ،القاهرة :املركز القومي للترجمة ،سلسلة :العلوم االجتماعية للباحثين ،2014 ،ص ص .52-51
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َ
ُّ
الق ْرن العشرين ،أي َّأن َها ظهرت بعد ُو ُ
َّ
َّ
َّ
صو ِل
الخمسينيات من
الثالثينيات إلى ُمنتصف
الواقعيـة من أواخر
وتمتد املرحلة
ِ
ُ َ
الق َوى َّ
الحكم في أملانيا وإيطاليا ،وفشل ُعصبة األمم في القيام َّ
والفاشية إلى ُ
الن َّ
بالدور الذي أنيط ِب َها ،واندالع الحرب
ازي ِة
َّ ِ
ِ
ُ
الثانية ( ،)1945-1939ثم ظ ُهور الحرب الباردة بعد نهاية تلك َ
َّ
َّ
الح ْر ِب(.)1
العاملية
َّ ُ
َ
ُ
تهدف إلى د اسة عامل ُ
والح ُروب والن َز َ
الق َّوة ُ
َّ
َّ
َّ
اعا ِت ِفي ف ْه ِم
سياسي ٍة
كنظري ٍة
العاملية الثانية،
الواقعية بعد الحرب
وقد برزت
ر
ِ ِ
ِ
ُ
ُ
َ
ُ
الد َول ،كعوامل ُمؤثرة في عالقاتها بعضها ببعضُ ،دون ْ
أن َت ْه َت َّم باملثل في دراسة العالقات َّ
وكيات ُّ
الد َّ
ولي ِة .وتستقي
ُسل َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ
الد ْولي ،بتركيزها على َّ
الس ُلوك َّ
َّ
َّ
وكوحدة
كأساس
الدولة القوم َّية
ٍ
الواقعية مادتها الخام من التاريخ لتصل إلى تعميمات حول ُّ ِ
ٍ
ِِ
َ
ُُ
َّ ْ ُ
ُ
َّ
َ
ً ً َ ْ
َّ ْ
ُ
َّ
اآلخرين،
وك
درت َها على التأثير في سل ِ
الص َر ِاع الدو ِل ِي وق ِ
للتح ِل ِيل .وأن اإلمكانيات املتوفرة ل َها تلعب دورا هاما ِفي تح ِد ِيد نتيجة ِ
َ
ات ُ
فمقو َم ُ
شريطة إ ْد َراك َّ
الق َّوة القوم َّية َّ
أن ُق ْد َرات َها َّ
تتعدى َ
املاديُ .
َّ
ُ
الجا ِن َب العسكر َّي
تقتصر فقط على ُبعدها
للدولة ال
ِ
ِ ِ
ِ
ُ
العوامل ُ
األوضاع ُّ
ُّ
ُ
الجغر َّ
َّ
الس َّ
ُ
ُ
ُ
ُّ
التطو ُر
شكل
افية،
الطبيعية،
املصادر
كانية،
التقني،
ستويات أخرى منها
تشمل ُم
العسكري ،بل
ٍ
ً
ُُ
واأليديولوجية .ارتبطت نشأة املدرسة ال َّ
َّ
واقعية ب ُج ُهود الباحثين األمريكيين ،بدءا من عام
الحكومة والقيادة السياسية
ً
َّ
افقة َم َع َّ
الت َو ُّجه الجديد للس َي َ
َّ
َّ
َّ
َّ
الخارجية
األخالقي ِة ِفي سياستها
تخل َيها عن الن ْز َع ِة
الخارجية
اس ِة
ُ ،1940متر
األمريكية ،بعد ِ
ِ
ِ
َ َ
َ ُ
ََ
َّ
ُ
األوضاع َّ
ولية َب ْع َد َ
الد َّ
َّ
العا ِمل َّي ِة الثا ِن َي ِةَ .والق ْت َه ِذ ِه امل ْد َر َسة
الح ْر ِب
القومية" التي اقتضتها
وتوجيه ُج ِل اهتمامها نحو "املصلحة
َ َ َّ
َ
ُ
َ ُ
َ َ ً َ ُ
اسيـ ِة(.)2
ِخال َل القرن العشرين عـددا ِمن امل ِ
فكرين امل ِؤيدين ملنطلقاتهـا األس ِ
َّ ُ
ُ ُ َّ
وقد اتفق أولئك املُفكرين على َّ
أن العالقات َّ
إال بين ا ُّلدول
السيادة ،ولكن اختالفاتهم
الدو َّلية ال تقـوم
القومية املستقلة ذات ِ
َّ ُ
عزز ُ
كيفية قيام هذه العالقات بين ُّ
تاريخ النزاعات والصراعات ُ
الدول .ولقد َّ
تمحورت حول َّ
اإلنسانية
والح ُروب التي عرفتها
ِ
ِ
ُ
القدرة ُ
أن ُ
والق َّوة واملصلحة هي املُحد َد ُ
حيث بدا َّ
ات التي ُي ُ
ََْ ُ ُ
صور من َج ِاذب َّي ِة ُمنطلقات ال َّ
مكن في إطارها فقط
واقعية،
ِ
عبر الع ِ
ِ
ُ
َّ َّ
تفهم َّ
ُ ُ َ َََ َ
ُ
الدولة ُ
ُ
وس ُل َ
ُّ
الشرعي لإلرادة
مث ُل
وكها ،وتفسير وجودها وبق ِاءها ،وهو ما يلتقي مع الفكرة القائلة بأن الدولة هي امل ِ
َ ََ
ُ
َ َ َ َّ
الع َم ُـل أو الفع ُـل األساس ُّي في نظام َ
َّ
َّ
َ
َ
ات ُه َو َ
للف ْـو َض ى ،وحيث
الج ْم ِع َّي ِة ،وأن االعتماد على اإلرادة الج ْم ِع َّي ِة ،وأن االعتماد على الذ ِ
ٍ
ِ
ُ ُ َ ٌ َ َّ ٌ
ـومة ك ْـو ِنيـة(.)3
ال حك
ً
َ
ُُ
عاما ،"1939-1919 :في عام ُ 1939
األثر
اب إدوارد هاليت كار البريطاني تحت ُعنوان" :أزمة العشرين
وقد كان لصدور ِكت ٍ
َ
ُ
ُ
حيث َّ
ُ
الط ْرح َ
َّ
ُُ
ور
فعله هانز
املثالية .وهذا ما
تصدى فيه بالنقد ألفكار املدرسة
الوا ِق ِع ِي في القرن العشرين،
الواضح في ظه ِ
ِ
ُ
ُ
َّ ً
َّ
َ
َّ
َّ
لسياسة َب ْي َن األ َم ِم" ،فقد
الجنسية واألملاني األصل بعد الحرب
مورجنثاو األمريكي
العاملية الثانية خاصة ِفي ِكت ِاب ِه الشهير" :ا ِ
ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
القان َّ
َّ
َّ
وني ِة(.)4
األخالقي ِة واملبادئ
يرتكز على القيم
نظام َد ْو ِل ٍي
انتقد بشد ٍة املثالية في اندفاعها وتفاؤلها املفرط بشأن قيام ٍ
َ
َ
ُ
ُ َ ْ َ
صال َح ا َأل ْط َر َ َ َ َّ ُ َ ً َ
ُ
َّ ْ
َّ َ
وفَ ،وم ْه َما
ويعتقد مورجنثاو ِبث َب ِ
اف تتحدد دائما ِبدا ِف ِع الق َّو ِة تحت َّأي ِة ظ ُر ٍ
السياس ِي الدو ِل ِي ،طاملا أن َم ِ
ِ
ات ِ
النظ ِام ِ
ُ
ُّ
ياسية َّ
ُ َ
وف .هذا ُ ُ
الد َّ
الس َّ
ولية وبين الحاالت
كانت طبيعة ه ِذ ِه الظ ُر ِ
املفهوم عند مورجنثاو يخلط بين ظاهرة صراعات القوى ِ
َ
َُ
َ
َّ
ُ ُ
ون األ ِخ َير ِة(.)5
ات واملؤ َّس َس ِ
الص َراع ِ
االنتقالية لهذه ِ
ات ِ
التي نشأت في إطارها في القـر ِ
َّ
َّ
النظريـة واملمارسة ،طرابلس /ليبيا :دار الرواد ،2002 ،ص .35
الدولية بين
( )1زايد عبيد هللا مصباح ،السيـاسة
( )2محمد منذر ،مبــادئ في العـالقـات الدولي ـة :مـن النظريات إلى العـوملة ،ط ،2بيروت /لبنان :املؤسسـة الجـامعي ـة للدراسـ ـات والنشـر والتـوزيــع ،2012 ،ص
ص .34-33
()3أنظر :يوسف محمد الصواني ،نظريات في العالقـات الدوليـة ،مرجـع سبق ذكـره ،ص  .74وكذلك :د .محمد منذر ،مبـادئ في العـالقـات الدولية :من
النظريات إلى العـوملـة ،مرجـع سبق ذكـره ،ص .34
َّ
َّ
الدولية بين النظريـة واملمـارسـة ،مرجـع سبق ذكـره ،ص ص .36-35
( )4زايد عبيد هللا مصباح ،السيـاسة
العصرية في العالقات َّ
( )5أحمد نوري النعيميُ " ،
َّ
الد َّ
ولية" ،مجلة :العلوم السياسية ،العـدد ،2013 ،46 :ص.5
البني َّوية
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َّ
َّ
ُ
َّ
ُ
ُ
ؤديان إلى ما
وقد دأب دعاة الواقعيـة على ترديد التفسيـر القـائل بأن طبيعة اإلنسـان وما تمليه الفوضويـة في النظام الدولي ي ِ
ُ ُ
للح َّكام"ْ :
ُ
أسماه فريدريك األكبر "املبدأ الدائم ُ
"أن َّ
تسمح به ق َّو ُتهم"(.)1
حد
يتوس ُعوا إلى أقص ى ٍ
ُوت ُّ
ُ ُ
َّ
َّ
َّ
السياسة
القومية أو
الواقعية من أبرز من دافع عن املصلحة
عد املدرسة
الوطنية ( )National Interestكعنص ٍر أساس ٍي في ِ
َ
ُ
تفسيرية على املُستوى النظري ،إذ َّ
مفه َ
َّ
َّ
َّ
أن ُ
الواقعيين ُهو املحـور الذي
القومية" في رأي
وم "املصلحة
ومنحته قيمة
الخارجية،
ِ
ُ َ
َع َل ْيه ُتد ُورُ ،
ُ
َّ
َّ
الق ْو ِم َّي ُة ُت ُ
مثل في تحليالتهم َّ
األساسيـة لفهـم
الركيزة
الدولية ،فاملصلحة
تنطلق كافة مفاهيـم العالقـات
ومنه
ِ
َ
ً
ُ
ُّ
ُّ
َّ
تضاربا في املصالحُّ .
َّ
ُ
ويتم الدخول في
الخارجيـة للدولة(ُ .)2وينظ ُر إلى الخالفات بين الدول بكونها
السياسـة
وتفسير حركة ِ
َ
َ
َ َ َُ
الوطنية ،وذلك من خالل تعزيز أ ْمن َّ
َّ
الدولة املَ ْع ِن َّي ِة في ُمواجهة قوى ُمعادية ُمحتملةُ .وت ُ
عتبر
ات من أ ْج ِل دعم املصالح
تحالف ٍ
ِ
َ
ُ
محوريةُ ،وت َحد ُد املسار الذي َو َج َب على َّ
برر ُو ُجود َّ
َّ
الوطنيةُ -م ُ
َّ
الدولة ِاتخاذ ُه ،من أ ْج ِل االحتفاظ
الدولة"
عقيدة "املصلحة
ِ
ُبق َّو ِت َهـا(.)3
ُ
فرضيات ُوأ ُسس َّ ُ
ُ
َّ
َّ
ُ
ؤك ُد عليها املدرسة املثالية،
الواقعيـة ُو ُجـود
اإلطار النظر ُّي للمدرسـة
ويعكس
فكري ٍة مناقضة للمبادئ التي ت ِ
ٍ
ُ
الست التاليـة(:)4
تلخيص ذلك في النقـاط
ُويمك ُـن
ِ
َ َ
َّ َ َ َ َ َ
ً َ ً
ٌ
ريرة م ْن َأ َساس َها ،و َّ
َّ -1
انعكاس لهذه الطبيعة الشريرة التي ال ُ
ٌ
تعير ْاه ِت َماما ك ِبيرا
ة
ياس
الس
أن
البش ِرَّية ِش
أن الط ِبيعة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ً
َّ ُ
ُ
َْ َ
ُ
َّ ْ
ُ
َّ
تعكس إذا النوايا الشريرة
الخارجية
فالسياسة
ؤك ُد عليه أصحاب املدرسة
لألخال ِق َّي ِ
ات والقانون الدو ِل ِي ،الذي ي ِ
املثاليةِ ،
للدول ،وبالتالي َّ
فإن العالقات َّ
ُّ
ولية ال ُي ُ
وم َع َلى ُأ ُ
مكن أن ُتق َ
ُ
َّ
الد َّ
الخيرة على النزعـة
النزعة
تغلب
ة
أخالقي
ومعايير
س
س
ٍ
ِ
ٍ
الشريرة لألفـراد ُّ
والد َو ِل.
َ َ
ُ
ُ ُ
َّ
وإمكانيات ُّ
الخارجي َة ُّ
َّ
َّ
للد َو ِل ُ
َّ
تغلب إلى َح ٍد َكبير ُ
الدول
القومية ،الذي يأخذ في االعتبار قدرات
مفهوم املصلحة
ياسة
الس
 -2أن ِ
ِ ٍ
ُّ َ
ُ
ُ
القومية في ُكل األوقات ،وبالتالي َفه َي ال ُ
َّ
َّ
باألخالقيات والقانو ِن ال َّد ْو ِل ِي كما
تلتزم
فالدو ُل ت ْس َعى إلى تحقيق مصالحها
املتاحة،
ِ
ِ
ُ َ
َ
أصحاب امل ْد َر َس ِـة ا ِملث ِال َّي ِـة.
َّيد ِعي ذلك
َّ ُ
ُ
َّ
َ َّ ُّ َ َ
الد ْولي ،إذا توافق ذلك مع َم َ
ُ
َّ
َّ
القومي ِة وقدراتها
ص ِال ِح َها
 -3أن الدول تلتزم في سياساتها الخارجية بالقيم واألخالقيات أو القانون ِ ِ
ُ ً
ُ
ُ
ُ
ُّ
َّ
َُ
أقل األساليب املُتاحة كلفة ،وبالتالي إذا كان القا ُنو ُن
املتاحة ،فترشيد اإلمكانيات املتاحة للدول يجعلها تلجأ إلى تطبيق ِ
َّ َ َ
َ
َ
َ ُ
َّ
الد ْول ُّي ُيحق ُق َم َ
َّ
ص ِال َح َهاَ ،ف َال َب ْأ َ
األخالقيـة التي ُيؤ ِك ُـد عليها
خارجية ت َت َماش ى والقـواعـد والقيم
س ِم ْن أ ْن ت ْب َنى سياسات
ِ
ِ
ُ
القانو ُن َّ
الد ْو ِل ُّي.
ُّ
القومية ُ
وينسجمان مع ُّ
َّ
َ
والق َّـوة ليسا ُ َ ْ َ َ ْ
َ
َّ
َ -4أ َّن ُ
تغير الظ ُروف
تجد َد ِان
مفهومي املصلحة
مفهومي ِن ج ِامدي ِن ،ولكن ُه َما مف ُهـوم ِان ُم ِ
ِ
َّ ُ
ُ
َّ ُ
َّ
زمني ٍـة ُم َّ
فترة َّ
ٌ
عي َن ٍـة ،ليسـت
ـومية
ـارجي .فاملصلحـة الق
ٍ
لدولة مـا ،في ٍ
اخلي أو الخ ِ
البيئية املحيطة سواء على املستوى الد ِ
َّ
ثقافيةُ ،وي ُ
الو ْقـتَ ،نت َ
ـس الش يء َب ْع َـد ُمض ي بعـض َ
َّ
َّ
ات سي َّ
يج ًـة ُّ
بالض ُـرو َر ِة هي نف ُ
مكن أن ُيقال
اقتصادية أو
ـاسي ٍـة أو
لتغيـر ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ُّ ُّ
القدرة أو ُ
مفهـوم ُ
ُ
الق َّـوة الذي ُ َ ْ
َّ
الس َّ
ُ
نفس الش يء على ُ
ولوجي ِـة.
والتكن
ياسي ِـة
يتأثر ِبدو ِر ِه بتغير الظ ُر ِ
وف ِ
( )1أنظر :فريد زكريا ،من الثورة إلى القوة :الجذور الفريدة لدور أمريكا العاملي ،ترجمة رضا خليفة ،القاهرة :مركز األهرام للترجمة والنشر ،1999 ،ص،28
وكذلك :جيمس دورتي و روبرت بالتسغراف ،النظريات املتضاربة في العالقات الدولية ،ترجمة :وليد عبد الحي ،بيروت :املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،
 ،1985ص ،62-61وجون بيليس وستيف سميث ،عـوملة السياسـة العاملية ،دبي :مركز الخليج لألبحاث ،2004،ص .236
( )2زايد عبيد هللا مصباح ،السياسة الخارجية ،مرجـع سبق ذكـره ،ص .31
َّ
ُ
َّ
َّ
َّ
الدولية :من ثيوسيديدس حتى الوقت الحاضر ،ترجمة :رائد القاقـون ،بيروت :املنظمـة العـربيـة
السياسية في العالقات
النظريات
()3دايفد باوتشر،
للترجمـة ،2013 ،ص .78

( )4مصطفى عبد هللا خشيم ،موسـوعة علم العالقـات َّ
الد َّ
وليـة ،مرجـع سبق ذكـره ،ص ص .224-223
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َ َ
ً
الداخل َّيـة ،وبالتالي َّ
َ َّ
فإن التزام ُّ
ياسة َّ
َّ َ ُّ َ
َ
َّ
األخالقية على
الدول باملعايير والقيم
ياسـة
الس
ِِ ِ
للس ِ
الخارجيـة للدو ِل ليست امتدادا ِ
 - 5أن ِ
بالضرورة التزامها بنفس الش يء على ُمستوى العالقات َّ
الد َّ
ُ
وليـة ،السيما في الحاالت التي
الصعيد املحلي أو الداخلي ،ال يعني
ُ ُ
واألخالقيات َّ
الد َّ
َّ
ٌ
ولي ِـة.
القوميـة والقيم
تعارض بين املصلحة
يحدث فيها
َّ ِ
َ ْ
َ َْ ُ
َ َ ُْ
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ
مفهـوم ُ
الق َّـوة َي َق َ
الق ْـو ِم َّي ِة َو ُ
ف ب َد ْور ِه َع ْن َب ِق َّي ِة ُف ُ
وع امل ْع ِـرف ِة األخ َرى،
ر
ل
ت
خ
ي
الذي
ياسة
الس
م
ل
ع
ار
ط
إ
في
ا
ع
 -6أن مفهـوم املصلح ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ً
ُ
َ
فالطابع َّ
َ ُ
َ َ َ
ُ
التخ ُّ
ُ
الس َّ
ياسيـة التي
ص ِص ُّي
مثل علم االقتصاد أو علم االجتماع،
تغير ِ
ات ِ
يفرض إذا على علماء ِ
السياس ِة ِدراسـة امل ِ
ُ ََ
َ
الخارج َّية ُّ
ـمليـة تشكيل وتنفيذ الس َ
للد َو ِل.
ياس ِة
ِِ ِ
ت ِؤث ُر على ع َّ ِ
ِ
ً َْ ُ ً
ولية ،السيما َّ
َي َّتض ُح م َّما َس َب َق َّ
تطور علم العالقات َّ
وظا على ُّ
أن َ
الد َّ
َّ
أن العديد من ُعلماء
الواقعي ِة تأثيرا ملح
للم ْد َر َس ِة
ِ ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
والدولةَّ .
صل َحة الق ْوم َّيةَّ ،
َ
يم ،مثل :الق َّوة ،وامل ْ
السياسة مازال َّ ُ
الواقع َّية التي ت َرك ُز َعلى ع َّدة َمفاه َ
فالد ْولة ِه َي
ِ ِ
ِ
ِ
يتحمسون آلراء ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
الطرف َّ
النسب ِة آل َر ِاءاملد َرس ِـة الوا ِق ِع َّي ِة( .)1وه ِذ ِه املد َرسـةال تؤ ِمن ِب ِإمكا ِن َّي ِة ِإد َار ِة
يس ُّي واأله ُّم ِفي ال ِعالق ِ
ات الدوِل َّي ِة ِب ِ
الرِئ ِ
َ َّ َّ َ
َّ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ً
َ َّ ُّ َ َ َ
صالح ُّ
َ
فا ُي ْع َنى باملَ َ
الس َ
الدول
ص ِال ِح الخ
للد ْول ِة َع ْب َر َم َب ِاد َئ مثالي ٍة ع ِاملي ٍة ،بل تتبنى مو ِق
ياس ِة الخ ِار ِجي ِة
اص ِة للدو ِل ،وال ُي َب ِالي َبم ِِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ ْ ُ نُ
ً
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َّ
َ
استخدام الق َّـوةَ ،و ُ
ْ
الح ُر ُ
َّ
ُ َ
ُْ َ َ ْ
الواقعي ِـة ه ِـذ ِه قد تكو
وب من ِو ْج َه ِـة النظ ِـر
األخرى إن اقتض ى األمر .كما أنها ترت ِبط عادة ِب ِ ِ
َ َّ َّ َ
طبيعية ،لح َم َاية املَ َ
للد ْول ِة.
ص ِال ِـح الخاص ِة
َّ ِ ِ ِ
َ ْ َّ َ
َ َ ْ َ ُ َّ َ ُ
ُ
َ َ ُ
للدول األطراف في الن َظام َّ
األ َساس َّية ُّ
َّ ُ ُ ُ
توافق في املَ َ
الد ْو ِل ِي،
ص ِال ِح القو ِمي ِة
ود
"النظ ِرَّية
نطلق ال تعت ِقـد
الواقعيـة" بوج ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ومن هذا امل ِ
َّ ُ
َّ
الح ُروب وذلك عندما ُت ُ
َ
وليةُ ،وتؤدي إلى ُو ُقوع ُ
ُ ُ
َ َ
َ ْ َ َ َ ُْ ُ
خفق
الصراع ِ
ِ
ات الد َّ ِ
و ِمن هذا تخلص إلى أن تناقضات املص ِال ِح هي التي تنتج ِ
ِ
ِ
ُ
ُ ك أسبابهاَ .وي َرى نيكوالس سبيكمان ُ
الواقعيـة" َّ
أحد أقطاب َّ
"الن َّ
َّ
أساليب التسوية ِ َّ
ُ
أن
ظرية
حل ُجذورها وتدار
السلمية في ِ
َ
َ ُ ُّ َ ْ
ً ُ
ُ
اآلخر َ
ُ
ََ َ ْ
َّ ْ
َْ
ين ِفي
يك
تأمين القـدرة على البقـاء واالستمـرار يرتهـن أسـاسـا بالق َّـوة التي تع ِني ِفي التح ِل ِيل األ ِخ ِير توف َـر املق ِـد َر ِة على تح ِر ِ
ِ
َْ َ
ُّ ُ
َ َْ ُ
ُ َ َ
ضـة ،أو اإل ْك َـراهَ ،أ ْو ب َأي َوس َيلة ُأ ْخ َـرى ُتت ُ
َ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ
يح َها الظ ُـروف(.)2
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ
اإلقن ِـاع أ ِو اإلغ َـر ِاء ،أو املقاي ِ
ِ
االتج ِاه املرغ ِ
ـوب ،ويتحقق ذ ِلك إما ِب ِ
ً
ْ
َ
َ
ٌ
ُ َّ ُّ
عبارة عن صراع من أجل ُ
الشـؤون َّ
الق َّـوة َب ْي َن ُد َول ت ْس َعى ل َت ْعزيز َم َ
الد َّ
َّ
ص ِال ِح َها ِبشك ٍل ُم َنف ِـر ٍد(.)3
ـة
ولي
أن
تفترض
ة
فالواقعي
إذا
ٍ
ِ ِ ِ
ٍ
َّ ُ َ َ َ ُ َ َ
َّ َ َ َ ً
َ َ ْ َ ْ َ ُّ َ َ ْ ُ
َ َّ
عا لتوماس هوبزَ ،وه َي َت ْس َعى إ َلى زَي َاد ِة ُق َّو ِتهاَ
اعـد "حال ِة الط ِبيع ِة" تب
وأن العالق ِ
ـات بين ِتلك الدو ِل تحك ُم َها ِبالضرور ِة قو ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ َ َ
الواقع َ
يين؛ َو َذل َك َّ
عالقات َّ
ْ َ
الق َ َ َ
َ ْ َ
َ َ َ ََ َ
الد ْوِل َّي ِة ُّ
تتم ِفي
ألن ال
الصراع
ِ
و ِح َماي ِة أ ْم ِن َها ومص ِال ِح َها ،األ ْم ُر ِ
ِ
اس َّية ِفي ِفك ِر ِ ِ
ِ
اعـدة األس ِ
الذي يجع ُل ِ
الس ْعي َن ْح َو ُ
صالح" َّ
َ َ َ ُ َ َ
النا ِتج َعـن َّ
الق َّـو ِة(.)4
ِ ِ
ِ
ِإط ِـار "تضار ِب امل ِ ِ
َّ
والسلطـانَ ،و َم ْر َكزَّية ُ
الد َول الكت َسـاب ُ
الب ْـدء ع َ
ند ُهـم في َسعي ُّ
الق َّـوة في َذل َكَ ،و ْ
ُ
وضعـوا ُن ْق َط َة َ
الق َّـوة ُّ
ُّ
والواقعيو َن
اس ِت ْم َـر ِاريـ ِة
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ َ َُ
َّ
ُ
َ
َّ
والدبلوماسي ِـة،
العال ِم املك َّو ِن ِم ْن ُد َو ٍل ُم ْس َت ِقل ٍة ،وعـدم ِاد َعـاء بإعطـاء َد ْو ٍر ك ِب ٍير لألخالق والقانـو ِن ا َّلد ْو ِل ِي
ـات ِفي
الص َراع ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُويؤكدون بشكـل َحازم َعلى الق َّـوة َ
الع ْسكرَّي ِـة كأ َد ٍاة ِل ِحف ِـظ َّ
السـال ِم(.)5
ِ
ِ
ِ ٍ ٍِ
ِ
َّ
َّ
ُ
َّ
الخارجية،
السيـاسة
( )1أنظـر :ناصيـف يـوسـف حـتي ،النظـريـة في العـالقــات الدوليـة ،مرجـع سبــق ذكــره ،ص ص  .26-23وكــذلك :زايد عبيد هللا مصباحِّ ،
مرجـع سبق ذكـره ،ص ص  .22-21و زايد عبيد هللا مصباح ،السيـاسة َّ
َّ
الد َّ
النظريـة واملمارسـة ،مرجـع سبق ذكـره ،ص ص .38-37
ولية بين
ِّ
()2إسماعيل صبري مقلد ،العالقات السياسية الدولية :النظريـة والواقـع ،القاهـرة :املكتبة األكاديمية ،2011 ،ص ص  .170-169وكذلك :إسماعيل صبري
مقلد ،نظريات السياسة الدولية :دراسة تحليلية مقارنة ،ط ،2الكويت :ذات السالسل ،1986 ،ص .66
ـريات وإشكاليَّـ ٌ
الدولي :نظ ٌ
ُّ
ات ،ط ،2القاهـرة :شـركة الدليل للدراسـات والتدريب وأعـمال الطبـاعة والنشــر ،2013 ،ص .24
( )3جهـاد عـودة ،النظـام
()4محمد أحمد علي مفتي" ،العالقـات الدوليـة في الفكر السيـاس ي الغـربي :دراسـة تحليليـة" ،مجلة :كلية التجـارة للبحـوث العلميـة ،جامعة اإلسكندريـة ،العـدد:
الثاني ،املجلـد ،1990 ،27 :ص.19
َّ ٌ
ٌ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُّ
َّ
نظرية الواقعية في العالقات الدولية :دراسة نقدية في ضوء النظريات املعاصرة ،السليمانية /العـراق :مـركـز كـردستـان للـدراســات
( )5أنـور محمد فرج،
االستراتيجيـة ،2007 ،ص .219
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ُ
يعتمد ُمستوى " َّ
التحليل َّ
الواقعي للظاهرة َّ
َّ
َّ
الد َّ
ُ
ُّ
الثقافية
املجتمعية و العوامل
الداخلي" بما فيه العوامـل
ولية ال
فالتحليل
ً
َّ
ُ
النسق أو املسار الدولي و السياسة َّ
لس ُلوك َّ
تفسيرا ُ
َّ
الد َّ
ولية،وليس
الدولة داخ ــل
السائدة داخل املجتمع ،فهي تحاو ُل إعطاءنا
ِ
نفردة(.)1
اعتماد سلوكياتها
كوحدة ُم ٍ
ٍ
ُ
مفهـوم ُ
ولية َ َ
"الق َّـوة" كمنهـج ُمالئـم في دراسة األنظمة َّ
الباحثو َن في السياسة َّ
الد َّ
الد َّ
ات َع ِـد َيد ٍة ُبمناقشـة ُ
وليـة،
وقد قام
لسن َو ٍ
ِ
ٍ
ٍ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
وليـةُ ،مؤكـدا َّ
َّ
َ
َ
ُ ْ َ
َ
ُ َّ
أن :غايـة َج ِم ِيع
ولع َّـل من بين هـؤالء هانز مورجنثاو ِ
ِ
لسيـاس ِة الد َّ ِ
الذي قـام ِب ِد َراس ِـة القـو ِة كجـز ٍء م ْرك ِـز ٍي ِل ِ
َ َ ََ
ََ َ َ َ ُ َ
ُ
َّ
ُ ُ ُ
الس َي َ
َ َ َّ ُ ُ َ ُ
ألي َع َم ٍـل
األخيرة ِهي
اس ِ
الص َـر ِاع الحصول على الق َّـوة ،وأن ِ
الهـدف الك ِب ُير ِ
ِ
ـات القـا ِئم ِة على ِ
للسياس ِـة ،والدا ِفـع املق ِـرر ِ
َ
َ
َ
ُ ُ
َّ ُ َّ َ َّ
ُ
َ َْ ْ
َّ ْ ُ
َ َ ْ َ َ
العامل ا ُ
َ
ُ
لجغر ُّ
املوارد
افي،
ناص َر ِه َي:
ِسي ِـاس ٍي(.)2ويرى ذات امل ِ
عب ُر عنها ِمن ِخال ِل تسع ِة ع ِ
فك ِر أن القوة الش ِاملة للدول ِة ي ِ
ُ
َّ ُ
ُ
ُّي ُّ َّ
َّ
ُ
الر ُ
َّ
خصي ُة الق َّ
الش َّ
الطاقة الص َّ
َّ
ـومي ُةُّ ،
بلوماسية،
الد
وح
السكا ُن،
االستعداد العسكر ،
ناعية،
الطبيعية،
املعنويـة ،نـوع َّـية ِ
ِ
َّ ُ
َ
صر َ
َ ْ
ُّ ُ
ُّ ُ َّ
ُ ُ
الحاضر ِم ْن ِخ َالل َ
ات ُم َن ِظري ال َّ
ُ ْ ( )
واقعي ِة،
أعم ِال ِوكت َاب ِ
ِ
ِ
ِ ِ
نوعية الحكم  . 3هذا التصور واملفهوم التقليدي للقـو ِة انتقـل إلى الع ِ
َ
ُ َ
َ
ُ
َ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ُّ َ َ ْ َ ُ ُ ُّ َ ُ ْ َ ْ َ ْ
يق أ َه ِـم غ َاي ِات َها امل َت َم ِثل ِة ِفي
الذين انطلقوا ِمن القناع ِة ِبأن القـوة العسك ِريـة ِهي أكثر وأهـم ما تحتاجه الدول ِمن أج ِل تح ِق ِ
ُ
ُ
مقب َولة أو مف ُـر َ
الب َقـاء ،ذلك َّ
الع َال َم َ
أن َ
حيث ال ُو ُجود َّ
َّ
الوا ِق ِع َّي ُه َو َم َج ُ
ألي ِـة ُس ْل َط ٍة َ
وض ٍة
آمر ٍة ذات
ستم ِر،
َ ِ
شرعي ٍة ُ ٍ
ال ِ
الص َر ِاع امل ِ
ََ
ََ َ
ٌ
وء إ َلى ُ
ُ
الجميـع ُت ْلز ُم ُه ْـم باتبَـاع ُم َد َّو َنـة ُس ُل ُ َ َّ َ
َ
َّ ُ َ
الق َّـو ِة َل ْي َ
تفرض َهـا
اختيار ،بل ُهـو ض ُـرورة
س َم ْسألة
ٍ
ِ
ٍ
وك محدد ٍة ،لذلك فإن اللج ِ
على ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ُ َ َ َ
ُ َ َ
َ َ َ َ
ُ
العـال ِم ،واملحافظـة َعلى الكيـ ِان ذاتـه(.)4
الحيـ ِاة في هـذا
ُمقتضيـات
َ َ َ ََ
َّ ُ
َّ ُ
َّ ُ
َّ
َّ ُ َ َ
ـات ِه َي(:)5
وقـد بنت النظريـة الواقعيـة التقليديـة
رات َهـا عـلى ثالث ِـة ُم َسل َم ٍ
(الكالسيكيـة) تص ُّـو ِ
َ َ َّ ْ َ َ
َّ
َ
ُ َ َّ
َ َّ ْ ُ َ َ ُّ
الذي َت ُق ُ
 -1الج ُ
ُّ
ـوم ِب ِه َس َـو ٌاء
ـانب
اع ِـل الو ِاح ِد املوح ِد (الدولة) ،والدور امل ْرك ِزي ِ
األنطولوجي :من هذه الناحية ف ِهيتتبنى ِفك َرة الف ِ
ُ
ُ
َ َُ
َ
ََ
َّ
َّ
ََ ُ ْ َ َ
التي ِه َي َح َج ُـر
جيكتشكيل النظام الدولي ،وكذلك ِ
السيـادة ِ
جتمع املـد ِن ِي ،أو على املستوى الخ ِار ِ
على املستوى الد ِ
اخليكبناء امل ِ
َ
األ َسـاس في َ
الس َي ِـاس ِي.
البن ِـاء ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ َ ُ
َّ ُ
َّ ُ
َ َ
ُ
ْ
َّ
َ
اعي ِةَّ
َّ
 -2الج ُ
ُّ
يكية) ِصياغة من ِاهـج مع ِـر ِفيـة ِمن العل ِوم االج ِتم ِ
ـانب األبستمولوجي :لم ت ِر ِدالنظرية الواقعيةالتقليديـة (الكال ِس ِ
َّ َ َ َ َ َ ْ ً َّ َ َّ َّ
ُْ
الد ْوِليـ ِة.
األخ َـرى؛ ألنها ترى ِفيهـا تح ِجيما ِللظ ِاهـر ِة
َ
َ
اعت َمـاد َهـا َع َلى املَ ْن َهـج َّ
 - 3ال ج ُ َ ْ
ْ َ ْ
الع ْق َالني َك َأ َساس ل َف ْهم َ
الت ْجريدي َ
الوا ِق ِع ك َما ُه َو َعل ْي ِه.
ِ
ـانب املن َه ِـج ُّيِ :من ِخـال ِل ِ ِ
ِِ
ٍ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ََ
ْ َ َْ
ُ
الت ْجرَب َة ُت ْظه ُـر َع َلى َن ْحو َجلي َّ
"الواقعي ُـة" ب َأ َّن َّ
َ َ
أن ِ َ َ ُ
َّ
لذا،م َن
ـات،
وت َج ِـاد ُل
ات َبين األف َر ِاد ،وكذلك بين الج َماع ِ
تأص ٌل في ال ِعالق ِ
ِ
النزاع م ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
َّ
ُ
ُ ُ
ُ
ُ
َّ
واألمن ُه َما الهاجسـان األساسيـان لدى أتبـاع
والق َّوة
للتعامل مع مثل هذه النزاعات.
الصا ِئ ِب وامللزم أن نستكمل استعداداتنا
َ َ
الد َولة َو َر َاء ُ
سـة "الواقعيَّـة" ،فمن ُدون ُ
الدوليَّـة(.َ )6و َس ْـع ُي َّ
الق َّـوة ال أمن في العالقـات َّ
ٌّ
الحيـ ِاة
طبيعي في
القـ َّـوة ُهـو أم ٌـر
املدر
ِ
ِ
ِ

))1للمزيــد أنظــر :بوملكاحــل إب ـراهيم ،تــأثير تحــوالت و متغي ـرات البيئــة الداخليــة علــى السياســة الخارجيــة الروســية نحــو االتحــاد األوربــي بعــد الحــرب البــاردة،
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،الجزائــر :جامعــة باتنــة  ،2009ص  .29وكــذلك :جــون بيلــيس و ســتيف ســميث ،عوملــة السياســة العامليــة ،مرجــع ســبق ذكــره ،ص
ص .245-244
النظريات املتضاربة في العالقات َّ
َّ
الد َّ
ولية ،مرجـع سبق ذكـره ،ص.61
( )2أنظر :جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف،
ات وإشكاليَّـ ٌ
الدولي :نظ َّـري ٌ
ُّ
ات ،مرجـع سبق ذكـره ،ص .45
( )3جهـاد عـودة ،النظـام
َّ َّ
ٌ
نظريات في العالقـات الدوليـة ،مرجـع سبق ذكـره ،ص ص .78-77
( )4يوسف محمـد الصواني،

النظريات املتضاربة في العالقات َّ
َّ
الد َّ
ولية ،مرجـع سبق ذكـره ،ص ص .68-66
( )5جيمس دورتي وروبرت بالستغراف،
( )6يوسف محمـد الصـواني ،نظ َّـري ٌ
ات في العـالقـات َّ
الد َّ
ولية ،مرجـع سبق ذكـره ،ص .134
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ً
َ َّ ُ َ
ُ
الدولة َكيَـ ٌ
الد ْوليَّـة(*)َ ،ف َط َال َـما َّ
أن َّ
َّ
ان ُم َن َّظ ٌـم في إ َطـار تـاريخي ُ
ـإن ُسلـوك َهـا ِم َن امل ْم ِك ِـن تفـسي ُـر ُه منطقيـا
ـمي ،فـ
ي
ـل
ق
إ
افي
ر
ـ
غ
ـ
وج
ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ً
وعـقليـا(.)1
َ
َ ُ ُّ َّ ْ َ
ُ َّ َ
ُ َ ٌ َّ ُ َ َ
َّ
َّ َ ْ َ
َ
َ َ َ َ َ
النظ َـرة
والتي تضم
الس َم ِ
أي مـارك أمستيـوز أن الواقعيـة مذه ٌـب ِسيـ ِاس ٌّي مت َر ِابـط،يت ِصف ِبعـد ِد ِمن ِ
ـات املميز ِةِ ،
و حسـب ر ِ
َ
َّ ْ َ
َ
ََ
ََ
َ
َّ ْ
ُ َ َ
َّ
ُ َّ
والنظام
النظ ِام الدو ِل ِي القـا ِئ ِم على الدول ِة ِ
الصـراع واملنافـس ِـة ،والتركيـز على ِ
التشاؤميـة تجـاه الطبيعـة اإلنسـا ِني ِـة ،وانتشـار ِ
َّ
وأهم َّيـة ُ
َ َ
َ
ْ َ َّ َ ْ
َ
الق َّوة القوميـة(.)2
السياس ِي الفوض ِو ِي ،وأول ِويـ ِة األم ِنِ ِ ،
ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ً
َّ ٌ
ٌ
َ
ْ
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
َو َيجد أن َ
ٌ
ومصالح قـوميـة
الص َـر ِاع الدو ِل ِي ،وه َـو أن الدولة ل َهـا أهـداف
ص ُار املدرسة الواقعيـة تب ِريرا ِفي تحليلهـم للج ِ
ـوء الدول ِة ِإلى ِ
ِ
َّ ُ ُ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ُ َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ؤمـن ذ ِلك ،وعليه
عـليا ال تستطيـع التخلي عـنهـا ،وبالتالي تسعى لتحقيقهـا والحفاظ عـليها ،وهـو ما يتطلب وجـود قـو ٍة ف ِ
ـاعـل ٍة ت ِ
َ َّ
صـول َع َلى ُ
والجدير بالذكر ُ
أنه بالنسبة للواقعيين َّ
َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ
ُ ُ
َّ
َّ
ُ
واألمنيـة
العسكريـة
فإن القضايا
الق َّـو ِة الق ْـو ِميـ ِة(.)3
تسعى الدولة ِمن أج ِـل الح ِ
ُ
َّ ُ َ ُ
شار إ َل ْي َهـا َع َلى َّأن َها ُت َمث ُل السياسـة ُ
َّ
َّ ُ ُ
العليـا (،)High Politicsوالقضايا األ ْخـرى
ص َّنف
االقتصاديـة واالجتماعيـة ت
ِ
ِ
أو االستراتيجيـة ي ِ
باعتبارهـا قضـايا السياسـة ُّ
الدنيـا (.)4()Low Politics
ِ
َّ
ُ
ُ
َّ
َّ
ُ
ات ُ
ولةملا يحدث في العالقات الد َّ
َّ
َّ
ولية ،وأكدت تأثير ُمعطيات البيئة
يتضح أن
مما سبق
الواقعية حاولت تقديم تفسير ٍ
مقب ٍ
ُ
الخارجية" ،غير َّ
الحظته حول طبيعة الفصل ما بين السياسة َّ
َّ
أن ما ُي ُ
الد َّ
َّ
ولية على ُس ُل َّ
الد َّ
اخلية
مكن ُم
وكيات "الفواعل
ِ
ً
ً
ُ
ُ
بحيث ُ
الواقعية َّ
اختالف َّ
َّ
الت َّ
َّ
َّ
البنيوية
قليدية و كذلك الجديدة
نجد ُه صلبا ُمطلقا عند أنصار
حدة هذا الفصل،
والخارجية ُهو
النيوكالسيكية إلى تخفيف َّ
َّ
َّ
ُ
حدة هذا الفصل ،والقول بتأثير املحددات
الواقعية
يذهب أنصار
مع  ،Kenneth Waltzفي حين
ُ
اخلية َّ
َّ
للدولة وأهميتها في فهم ُّ
َّ
الد َّ
الخارجية(.)5
املحددات
الخارجي إلى جانب
السلوك
ِ
ِ
ِ
َّ َ
َّ
َ
ومما َس َب َق ُي ْم ِك ُـن َت ْل ِخ ُ
َّ
الت ِاليـ ِـة(:)6
ـاط
النقـ ِ
يص مـواقـف املدرسـة الواقعيـة في ِ
ُ
ُ
الخارجية ُّ
ُ
للدول كما هي ال كما ُ
َّ
ونية :أي ُ
والقان َّ
َّ
َّ
يجب أن تكون.
السياسة
األخالقية
املثالية
رفض
-1
يجب النظر إلى ِ
َ
َّ ْ ُ َ َ
ُ
ُ
َّ
الث َواب ِت َو َج َواهـر َ
ُ
الظواهـرَ ،ب َد َل َّ
وف عند َمظا ِه ِر َها ،أي التر ِكيز على تحديد
الس ْـر ِد
 -2البحث ِفي
التاريخي لألحداث والوق ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّ
َّ
الخارجيـة.
السياسـة
املفاهيم والكشف عن األنماط
التعليليـة في دراسة ظاهـرة ِ
َ
َ
ولية َك َما ه َي َت ْعني َت َ
الق ْـوم َّيـة ،وبالتالي َّ
َّ
فإن العالقـات َّ
ض ُار َب املَ َ
للم ْ
اس َ
الد َّ
َّ
الخارجيـة ِه َي ْان ِع َك ٌ
ص ِال ِـح
صل َح ِة
السياسـة
ِ ِ
 -3أن ِ
ِ
ِ
َ
الد َول والصـراع م ْن َأ ْجـل ُ
وأنانيـة ُّ
َّ
الق َّ
الق َّـو ِة.
ـومي ِـة
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َ
َ
َّ -4
ياسات َّ
ُّ َ
أن الس َ
السائدة على َّ
األخالقية َّ
َّ
الصعيـد
الد ِاخ ِل َّي ِـة ،وبالتالي ف ِإ َّن املبادئ
للس َ ِ
ياس ِ
ـات الخ ِار ِج َّي ِـة للدو ِل ليست امتدادا ِ
ِ
َ َ َ َ َّ َ َّ ً ْ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ٌ َ ْ َ َ
َ
األ ْخ َـالق َّيـات َّ
الداخلي ُّ
َّ
َّ
للدول ال تنعك ُ
الد ْوِل َّي ِـة
بالض ُـرورة َعـلى ِسياس ِتهـا الخ ِار ِجي ِـة ،خـاصة ِعندما يكون هناك تضارب بين
ـس
ِ ِ
ِ
َ
َواملَ َ
ص ِال ِـح الق ْـو ِم َّي ِـة ِل ُّلد َو ِل.
ََ
َ َ
ْ َُ ْ َ
َ ُ
َّ ُ َ
َّ
الد ْول َّيــة ُكل َهــا؛ ب َسـ َـبب غ َي ـ ُ ْ َ َ َ ْ َ
(*) فــي هــذا َّ
القـ َّـوة ِهـ َـي بــال ُم َنـ ِـاز ٍع ِمحــور
فتتصـ َّـرف
يقـ ٍـي،
الصـ َـد ِد َيـ َـرى شــوارزنبرجر( :أن
االرِتكـ ِـاز ِفــي ح َركـ ِـة ال ِعالقـ ِ
اب مجتمـ ٍـع دو ِلـ ٍـي ح ِق ِ
ـات ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ُ ُ
َ
َّ ٌ
ٌ
ُ
ُ
وعـ ُ
نظـ ْـر :علــي عــودة العقــابي ،العالقــات َّ
ـات َّ
املَ ْج ُم َ
الد َّ
َّ
تحليليــة فــي األصــول
وليــة :دراســة
ـات م ِاد َّيـ ٍـة وعســكري ٍة) .أ
الد ْو َّليــة املتنافســة ِب َنـ ًـاء َعلــى مــا تمتلكـ ُـه ِمـ ْـن
إمكانيـ ٍ
ُ
َّ
والنظريات ،بغداد :املؤلف ،2010 ،ص.146
والنشأة والتاريخ
َّ
َّ
ُ
َّ
ُ
َّ
ُ
َّ
الدراسات العليا والبحـوث االقتصادية ،1999 ،ص .55
( )1كاظم هاشم نعمة ،نظرية العالقات الدولية ،طرابلس /ليبيا :أكاديميـة ِ
( )2مـارك أمستيـوز ،قـواعـد اللعبـة ،مرجـع سبق ذكـره ،ص .161
( )3والء علي البحيري" ،إشكاليَّـات النظـريَّـة والتطبيق :الصـر ُ
ولي بعد الحرب الباردة" ،مجلة :السياسة َّ
اع َّ
الد َّ
ولية ،القاهـرةُ ،م َّ
الد ُّ
ـؤسسـة األهـرام ،العـدد،191 :

ُ
املجلـد ،48 :يناير  ،2013ص .13
َّ ٌ
ٌ
الواقعية في العالقـات َّ
( )4أنور محمد فرجَّ ،
الد َّ
َّ
ـدية ،مرجـع سبق ذكـره ،ص .243
ولية :دراسـة نق
نظرية

 ))5بوملكاحل إبراهيم ،تأثير تحوالت ومتغيرات البيئة الداخلية على السياسة الخارجية الروسية نحو االتحاد األوروبي ،مرجع سبق ذكره ،ص .30
َّ
السيـاسـة الخارجيـة ،مرجـع سبق ذكـره ،ص ص .22-21
( )6زايد عبيد هللا مصباحِّ ،
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َ
ْ
َ
َ
َ َ
َّ َ
َ َْ َْ َ ُ
َّ
َّ
الواقعيـة ِه َي ُم َحا ِفـظ ٌة ُومت َشـا ِئ َم ٌة ،ال َت َـرى
وسل ٍم َدا ِئ َم ْي َنَ ،ب ْل
فإن امل ْد َر َسـة
َو َهكذا
إمكانية تحقيـق ِنظ ٍـام دو ِل ٍي ينعـم باستقر ٍار ِ
َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َّ َ ُ ُ َ َ ً
َ َ
َ
َ َ ٌ ُ َّ َ ٌ َ
اسا َع َلى ف ْك َرة َ"ت َـو ُازن َ
التي ت ُقـو ُل أ َّن ُه ِلك ْي َي ِت َّـم
السل ِـم قـد تطـول أو تقصـر ،ول ِكنهـا تقـوم أس
ِ ِ
ِ ِ
فقط فت َرات مؤقتـة ِمن ِ
القـوى"ِ ،
َ َ
ُ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َّ ْ ُ ُ
ـود َت َـو ُاز ٍن َب ْي َن ُد َو ِل
العـال ِـم.
حصول اس ِتق َـر ٍار دو ِل ٍي فالبـد ِمن وج ِ
ً
َّ َّ
التقل َّ
َّ َّ
َّ
السياس ِّـة الخ ِّار ِّج َّي ِّـة ِّل ُّلدو ِّل:
يدي ِّة(الكالسيكية) ِّلسل ِّ
ثا ِّنيا :تف ِّسير النظ ِّـري ِّة الوا ِّق ِّعي ِّـة ِّ ِّ
ـوك ِّ
َ
اعت َب َها َظاه َر ًة ال ُي ْمك ُن ْ
أن َت ْخ َ
(الكالسيكية) َع َلى َّ
ض َع للد َر َ
الن َظر إ َلى الس َي َ
َّ
َّ
َد َر َجت املَ َ
اس ِة
التقليدية
در َسة
اس ِة الخ ِار ِج َّي ِة ِب ْ ِ ِار
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ض َ
الخارجيَّـة ل َف ْترة َطو َيلةَ ،ع َلى َّ
أن َم ْو ُ
وع الس َي َ
العلم َّية .وقد ْان َب َنى َم ْنط ُق هذه املدرسة ،التي سيطرت على دراسة الس َ
اس ِة
ياس ِة
ِِ ِ ِ ٍ ِ ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
َ
َ
َ
َ
تتبعها الق َي َاد ُ
ات الس َياسيـة َّإز َاء َ
الخارج َّيـة ُه َـو َب َرام ُـج َ
الع َمـل التي ُ
الخارجيِ ،ب َما ِفي ذ ِل َك األهداف والوسائل ،أي تص ُّـو ُر َما
العال ِم
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ُ َ
َْ َ َ
َ ُ ْ َ ُ َ ََ َ ً َ ْ َ َ َ َ َ ُ ََ
َ
ْ َ
َ
َ
اسـة َعلى ُم َج َّر ِد
الدر
السياس ِة الخ ِار ِج َّي ِـة ِلفت َر ٍة ط ِويل ٍة اقتصرت ِتلك ِ
ـوم على ِد َراس ِة ِ
ي ِجب أن يكـون .ون ِتيجة ِلسيطـر ِة هـذا املفه ِ
َ
َ
ُّ
ُ
َ
ْ َ
َّ
َ ََ َ ْ
ُّ َ
التاريخي لت ْل َك السيـ َ
َ َ
صف السي َ
َ ْ
القيم َّي ِة
اف
اس ِ
ـاس ِ
ات ،أو ُبمحاول ِة تح ِد ِيد األهد ِ
ات الخ ِار ِج َّي ِة للدو ِل الك َبرى ،سـو ٌاء ِبالتتبـ ِع ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
و ِ ِ
ِ
َ َ
األ َساليب َ
الف َّنية التي َت َت َ
ض َّم ُن َهـا.
ِ ِ
و ِ ِ
ْ َ
َْ ُ َ َ ً
َ ُ
َ
الخارجيةَّ ،
اسا َع َمل َّي َة َر ْسـم هذه الس َ
ياس ِـة
فإن َها كانت تق ِصد أس
إطالق ِص َف ِة ال ِعل ِم َعلى السياسة
َو ِح َين رفضت تلك امل ْد َر َسة
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ُ ُ َّ َ
َ
َّ ُ ْ
الفني ل َلو َسائل َ.ب ْي َد َّ
لأل ْه َدافَ ،و َّ
السياسة
أن
الت ْح ِد ُيد
الص َياغة األيديولوجي ِة
ُّ ِ
ِ
عملية صن ِع ِ
()Foreign Policy Makingأي ِ
ِِ
ْ
ُ ً
ـزءا م ْن َع َمل َّية َّ
التحليل العلمي للس َ
َّ
َّ
الخارجي ِة(.)1
ياس ِة
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
الخارجية أصبحت ج ِ
َ
َّ ُ
ُ َ ُ
وح َـدات ُم َت َجان َسة ُم ْستق َّلة -هي الفاع ُـل األساس ُّي في العالقـات َّ
َّ ُّ
الد َّ
ولية.
لق امل ْد َر َسة
وتنط
الواقعية ِمن افتراض أن الد َو ِل – ك ْ ٍ
ِ ٍ
ِ ٍ
ُ
َ
ً
ُ َ
َّ
ُّ ْ
ُ ُ
إال َّأن ُه ْم َي َت َم َّس ُكو َن ب َّ
أن ُّ
وث ُّ
تطو َر ٍ َّ
الد َو َل الق َّ
ُ
الفاعل
ـومية ِه َي
اع ِل َين ُج ُددا
وبالرغـم من اعتراف الواقعيين بحد ِ
ور ف ِ
ات هام ٍة ،وظه ِ
ِ
َّ ُ
َّ ُ
ً
ُ ْ
َ
َ
ُ
َّ َّ
ستق ٍل ِم ْن ن ِاح َي ٍةُ ،وم َت َجا ِن َس ٍة ِم ْن ن ِاح َي ٍة أخ َرى.
كيان م ِ
األساس ُّي في العالقـات الدولية .والدولة القومية تعني لديهم وحدة ذات ٍ
ُ َّ َ ُ
ُ
ُ
ضلضغوط َداخل َّية .ولذا َّ
تتعر ُ
ُ
ات َخار ِج َّي ٍةَ .ك َما َّأن َها ال َّ
يستند على افتراض
تحليلهم
فإن
أي أنه ال ُيمكن النفاذ إليها بتأثير ٍ
ِِ ٍ
ٍ
ِ
َ َ َ َ
ُ َ ُُ
َّ َّ ُ ُ
َ
الفصل بين السياسات َّ
َ
َّ
الد َّ
يين َعلى أ ْعـلى
وم
والخارجية .ومن
اخلية
ثم فإن الحك ِ
ومات أو صا ِن ِعي الق َـر ِار أو املسئ ِولين الحك ِ
ِ
ُ
َّ
ُّ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
أي ُ
َّ
ُّ
الدبلوماسية والعسكريـة -هـم الفاعـلون األساسيـون ،وليس ُّ
َ
دولي آخر
املستويـات –
مجموع ٍ
ـات داخليـ ٍة أخـرى ،أو أي فاع ٍـل ٍ
َّ َّ
الد َول.وهكـذا ف َّ
من غير ُّ
ـإن هـذا االفتراض ُيبـر ُز ارتبـاط الواقعيَّـة السياسيَّـة ُبمصطلح "السي َ
الد ْوِليـ ِة" ،أي دراسـة
ـات
ـاس ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الد َول التي ُت َكـو ُن الن َظ َام َّ
الع َـال َقـات َب ْي َن ُّ
الد ْو ِل َّي(.)2
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َّ َ ُ ُ َّ َ َ ُ َ ُ َّ َ َّ ْ َّ َْ
َّ
َ
َ
َ
َ
ََ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
الس َياس ِة الدوِل َّي ِة (الخ ِار ِجي ِة) تعـود ِبالدرج ِة األولى ِلقـو ِتها التف ِس ِيريـ ِة؛ أي
وك َما سبق وذك ْرنا فـإن هي َمنة النظ ِـريـ ِة الوا ِق ِع َّي ِـة عـلى ِ
ُّ ُ
ُ
َ َ
َّ َّ ُ َ ُ َ َ ْ
ََ ْ َ َ ْ
َّ
َّ ْ
َ
َ
َ َ َّ
اس َّي ٍة
ق ْـد َ ِرت َهـا َعلى ت ْف ِسي ِـر َم ْن ِط ِـق
السل ِ
السي ِاس ِي الدو ِل ِيِ .وبالت ِالي ،فقد كانت هـذه النظرية ت ْه ِـدف ِإلى تق ِـد ِيم نظ ِـري ٍة ِسي ِ
ـوك ِ
َّ َّ
َّ
َ ْ
ََْ َ ْ َ
الد ْوِليـ ِة.
ـاب الظ َـو ِاه ِـر
ِلتح ِلي ِـل وفه ِـم واس ِتيع ِ
َ َ َْ َ
َ ُ
الواقع َ
الد َولةُّ ،
وم َع َلى َم ْر َكزَّية َّ
ْ
َ ْ َ َّ َّ َ
يين َي َت َبنو َن اإل َط َار ْ َّ
الذي ُيق ُ
فالد َو ُل الق ِو َّية
الفك ِري ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أهم ما خلصنا ِإل ْي ِه ِمن ا ِملحو ِر األو ِل أن ِ ِ
ِ
ومن ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ ُ ْ ُ
ُ
َ
َّ ْ
َّ
ولية امل َ َ
َّ ْ
َ
تأخذ امل ْس ُؤ َّ
َ ُ ُ َ َْ
اإلن َس ِان َو َما ت ْم ِل ِيه
ي ِجب أن
ِ
باشرة على ا ِلنظ ِام الدو ِل ِي .كما أنهم دأبوا على تر ِد ِيد التف ِس ِير القا ِئ ِل ِبأن ط ِبيعة ِ
الد ْولي ُي َؤديان إ َلى ْ
َْ َ
ضو َّي ُة في الن َظام َّ
أن َي َت َو َّس َع ُ
الح َّك ُام إ َلى َأ ْق َص ى َح ٍد َت ْس َم ُح به ُق َّو ُتهم .وبالتالي ْارَت َك َز َت ْفس ُير َ
الوا ِق ِع َّي ِة
ِ
الفو ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
َّ ُ َّ َ
َ
مية َّ
َ ًَ َ ََ
الد ْور املَ ْر َكزي ل َ
َّ ُّ َ
ات َ َ
للس َ
ُ َ ُ َ ْ َ َّ
لح ْر ِب
ات
ياس ِ
ِ ِِ
السياس ِة الخ ِار ِج َّي ِةِ ،إضافة ِإلى أه َّ ِ
الخارجي ِة للدو ِل على أن القـوة ِه َي التي تح ِدد أول ِوي ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّ ْ َّ
ََ
والطبيعة َ
َ
ـات الدوليـ ِة.
اإلنسا ِن َّي ِة ِلل ِعـالق ِ
ِ
( )1للمزيد أنظـر :محمد السيد سليم ،تحليـل السياسـة الخـارجية ،مرجـع سبق ذكـره ،ص ذ ،وص ز.
َّ
َّ
ُ
ُ
َّ
ـور جـديـ ٍـد" ،مجلة :السياسـة الدولية ،القاهـرة ،مؤسسـة األهـرام،
()2نـاديـة محمـود مـصطـفى" ،نـظـريـة العـالقـات الدوليـة :بيـن املنظـور الواقـعي والدعـوة إلى منظ ٍ
أكتـوبـر  ،1985ص .61
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َ َ
ً
ُ ً
َ
ُ
َ
َ َ َ َ ُ َ َ َُ
تتخذ ُّ
َ
َّ
الد َو ُل ُسلوكا ُم َع َّينا؟ ،أي
اإل َج َـابة َع ْـن ُسـؤ ٍال أ َس ِاس ٍي :ملاذا
لقد حاول الب ِاحثون واملن ِظ ُرون ِفي حقل ِ
السياس ِة الخارجي ِة ِ
َ
الداف ُـع أو املُ َحف ُـز الذي ُي َحر ُك ُس ُل َ
النظري ُ
والن َماذ ُج َّ
ات َّ
وك ُّ
ُ َ َّ
حليلي ُة التي َأ ْث َر ْت َه َذا َ
َّ
الت َّ
الح ْق َـل ِب َمث َاب ِة
الد َو ِل؟ ،وقد كانت
ِ
ِ ِ
ما هـو ِ
ِ
ُ
ُّ َ
ْ
َّ
َّ
"الواقعية".
ات
السـؤ ِال امل ِه ِـم(.)1ومن تلك
اس ِت َج َاب ٍة ُم َت َن ِو َع ٍـة ِل َهـذا
النظري ِ
َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ
َ َ
ُ ُ َ َ
ُ
َّ
َ َ َّ
َْ
التي كان ْت
فمنذ ِنهاي ِة الحر ِب الع ِاملي ِة الثا ِني ِة ِإلى اليو ِم انطلق املن ِظرون وصا ِنعـو القـر ِار نحو النظ ِر ِإلى العال ِم ِب ِعيو ِنالواقعيةِ ،
َ َ
َ َ َُ ُ َ َ ً َ َ ً
َّ
الت ْركيز َع َلى املَ َ
ُ
للص ُع ِ َ ْ
اما ُّ
َ ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ َّ
األيديولوجيا ،وإمكان
ص ِال ِـح ال َعلى
اسبة تم
وصفاتها من ِ
ود األم ِر ِيك ِي ِإلى سـد ِة الهيمن ِة الكو ِني ِة (القيادة) ِب ِ ِ
َ َ
ُ
ُ
تناقض َب ْي َن ق َيم َها ُوم ْع َت َق َدات َها .لقد ارتكزت َجاذب َّي ُة َ
تعايش القوى ُ
العظمى بغض النظر عن أي ُ
الوا ِق ِع َّي ِة ك ِإط ٍـار ِل َلف ْه ِـم
تعار ٍضأو
ِ
ِ ِ
ٍ
ِِ
ِ
ِ
َ َّ َ
ُ
ُ
َْ
مكن ُ
َّ ْ
الع َامل َّية َع َلى ُق ْد َ ت َها َع َلى تقديم ما ُي ُ
ياسة َ
َ
وصف ُه بـ"دليل عمل" أو وصفة ت َح ِد ُد النهج املالئم
رِ
ِ ِ
الس ِ
والتف ِس ِير والتن ُّبؤ ِفي حق ِل ِ
َّ َ ً
َّ ُ
تع ُّـج َ
َّ
بالفاعـل َين الذ َ
ض َم َ
ين ت َ
ما ُم َعـاد َي ٌةَ ،و ُ
بيئة ُتشخ ُ
تع َـار ُ
ص ِال ُح ُهـم َم َع َهـا،
الواقعية على أنها دا ِئ
ص َهـا
لتحقيق مصالـح الدولة في ٍ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ً
ً
ُ ُ
الت َن ُّبه َل ُه َو َّ
الب َّد م ْن َّ
َ
اجـآتهَ .و َل َق ْـد َع َّـز َز تاري ُـخ َ َ
َ َُ َ
تواصال ُ
َّ
ـات
الت َح ُّـوط
الوضعية خطرا ُم
مث ُل هـذه
والص َراع ِ
ِ
باستمر ٍار ملف ِ ِ
ِ
بحيث ت ِ
ِ
النزاعـا ِت ِ
َ َّ َ ْ ُ َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ
َ
ص َُْ َ
ْ َ
َّ َ ْ َ ُ ُ
َ َ َ َْ
ُُ
صل َحة
ـات الوا ِق ِعي ِة ،حيث بدا أن القـدرة والقـوة وامل
وراملخت ِلف ِـة ِمن ج ِـاذ ِب َّي ِة ُمنطلق ِ
وب التي عـرفتها اإلنسـانية عبر الع ِ
والحر ِ
َ َ َ َ ْ َ َ ُّ ُ َّ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ
َ
َ ُ َ ُ
القائ َلة َّ
ُ ُ
أن
وكهـا ،وتف ِسير وج ِ
الفك َر ِة ِ ِ
ـودهـا وبق ِائهـا ،وهـو مـا يلت ِقي مع ِ
التي ي ْم ِكـن في ِإط ِـارهـا فقط تفهـم الدول ِة وسل ِ
ِهي املح ِـددات ِ
َ
َ
ُ
َّ ْ َ َ َ َ َّ
َّ ْ َ َ َ ُ َ ُ َّ
الش ْـرع ُّي لإل َر َادة َ
الذ ِ ُ َ َ
الف ْع ُـل األ َس ِـاس ُّي ِفي ِنظ ٍام ِل َلف ْـو َض ى ،وحيث
الج ْم ِع َّي ِـة ،وأن االعـ ِتماد على
الدولة ِهي املم ِثـل
ات هـو الع َم ُـل أو ِ
ِ ِ ِ ِ
َ ُ ُ َ َ َّ
ـومة ك ْـو ِنيـة(.)2
ال حك
َ
َ
َ ْ َّ َ
َّ َ ُ َ
َ
ول َهـذه األ ْس َباب َسال َفـة الذ ْكر ُيشـد ُد أ ْت َب ُ
الواقعية َع َلى َ
َ
ض ُـرو َرة ْ
َّ
ات ،وعلى دو ِر
الد ْول ِة ِب ِص َف ِت َها
اع
اس ِت ْم َـر ِار ع َم ِل َّية ِبن ِاء التحالف ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِِ
َ
ُ َ ََّ
ً
ً
َّ ْ
َ ُن َ ُ َ
َ
فاع ًـال س َياسيا رئيسيا ،وعلى َ
ْ ُ ُ
َُ ُ َ َ
ـات
اط ِع ألن ي ْع َهـد باألمـن إلى املنظم ِ
ض الق ِ
اظ على تواز ِ ِ
الحف ِ
ِ
ِ ِ
القـوى املال ِئ ِم ،ويؤ ِكدون على الرف ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
أساسيـة ألي س َي َ
َّ
الد َّ
اس ِة أ ْم ٍـن ق ْـو ِم ٍي ف َّعـال ٍة(.)3
ولي ِـة ،كعناصر
ِ ِ
ُ
انعكاس لسياسة "مركز ُ
بعض الباحثين َّ
والقانون َّ
َ
أن االت َج َـاه َ
ُ
َّ
ٌ
ويرى
و"الح ْر ِب
الق َّـو ِة"
الد ْو ِل ِي) ما ُهو إال
الدبلوماسية
الوا ِق ِع َّي(في
ِ
ْ َ َّ َ َّ
ُ َ ََ
َ
َ َ َ
ُ
َ َ
ُّ
َ
َّ
األمريكية ،وأصبحت
التوج ُه ِب َد َر َج ٍة ك ِب َير ٍة ِفي الواليات املتحدة
ـاع َهذا
النظ ِريـ ِة .وقد ش
الوجه ِة
الب ِارد ِة" ،ومحاولة لتبريرهما من ِ
َّ َ َّ
ُ
انعكاسات ُـه َم ْل ُم َ
وس ًـة في َع َـد ٍد َكبير م َن ُ
أسم ِاليـ ِة(.)4
الب َلد ِان الر
ِ ٍ ِ
ِ
ُ ً ُ ً
ُويش ُير األكاديمي فرانسيس بويل إلى َّ
تقنة للعمل الذي ُ
َّ
بدأه توماس هـوبز وجان جاك
الواقعية وضعت صورة م
أن" :املدرسة
ِ
ُ
ياسية في نظام َّ
ُ َ
َّ
َّ
الدولة (القو َّ
الس َّ
مية) في ُمنتصف القـرن العشـرين
روسو من خالل مواءم ٍة نظري ِة سياسة القو ِة مع الحقائق ِ
ُّ َ ُ ُ
ُ
ُّ َ
ـربية لسياسـة ُ
َّ
َّ
ُ
ـدثو َن بالفلسفة الغ َّ
الق َّـوة التي تط َّـورت ُمنذ
السياسيون املح
ولي .وقد بدأ
الواقعيون ِ
على مستـوى التحليل الد ِ
ُ
اطية والتحسينـات إلى الفلسفـة ،وأخي ًرا ُ
والد ُيمقـر َّ
أضافـوا العق َّ
عهـد ثيوسيديدس ُم ُـرو ًرا بميكافيلي وهـوبزَّ ،
قامـوا
ثم
ـالنية ِ

ُ ُ
( )1عبد السالم علي النوير"ُ ،مق ِد َمة املترجم" ،في :جلين باملر وت .كليفتون مورجان ،نظريـة السياسـة الخارجيـة ،ترجمة :عبد السالم علي النوير ،الرياض:
النشـر العلمي واملطابـع بجامعـة امللك سعود ،2011 ،ص (هـ).
( )2يوسف محمد الصواني ،نظريات في العالقـات الدولية ،مرجـع سبق ذكـره ،ص .74
َّ
ُ
ٌ ً
ٌ
( )3بول ويلكينسون ،العالقـات َّ
الد َّ
ولية :مق ِّـدمة قصيرة جـدا ،ترجمة :لبنى عماد تركيُ ،مراجعة :هبة عبد العزيز غانم ،القاهـرة :كلمـات عـربيـة للترجمـة والنشـر،
 ،2013ص ص .11-10
َّ ٌ
ٌ
َّ
َّ
( )4علي عـودة العقـابي ،العالقـات الدولية :دراسـة تحليلية ،..مرجـع سبق ذكـره ،ص  .147وأنظـر كذلك :جون بيلس وستيف سميث ،عـوملة السياسة
َّ
العـامليـة ،مرجع سبق ذكره،ص ص .246-245
ديسمبر-كانون األول 2018

المجلد األول -العدد الثاني
128

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية – المركز الديمقراطي العربي

َ
ُ ُ
َ
َ َ َ
ُ ُ
والدفاع َّـي ِة في ث ْـو ِب
السياسـات الخ ِار ِج َّي ِـة ِ
بتسليـم ما أنتجـوه إلى صـانعي القـرار الحكوميين كد ِلي ٍـل أسـاس ٍي لتـوجيه تنفيـذ ِ
الوطنية واألمن القـومي وت ُ
ََ َ َ َ
َّ
ـوازن القـوى"(.)1
اس َّية (أنيقة) مثـل :املصلحة
مف ِاهيم أس ِ
ِ
َ
َ
َ َْ
ـات َ
الواقع َّي َة ُت َقـد ُم َأ َسـاس ًـا ُمهـم ًا ل َت ْفسـير الس َي َ
َ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َ
الع َّـام ِـة ِفي
ـات الخ ِار ِج َّـي ِة ،من ِخـال ِل تف ِس ِـير العـالق ِ
ـاس ِ
ِ
وبن ًـاء على ذ ِلك ف ِـإن النظ ِـرَّية ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ
ُ
ً َ َ ٌ َ
ُّ ُ
َّ
ولية ،والتي َت ْح ُـد ُث م ْن خ َـالل َت ْجميـع َأ ْف َعـال الس َي َ
َّ
التي ت َّت ِخذ َها ِع َّدة ُد َو ٍل(.ِ )2إ َّن َها ِإذا نظ ِرَّية ت ْم َت ِل ُك
اس ِ
ون الد َّ ِ
ِ ِ
ـات الخارجـية ِ
ِ ِ ِ
الشـؤ ِ
ِ ِ
ُّ ُ
َ
َ َ َ
ُ
الخارجي ُّ
الق َ َ َ
للد َو ِل.
الس َي ِاس ِي
اض َحة َعلى ت ْف ِس ِـير
السل ِ
وك ِ
درة الو ِ
ِِ ِ
َ َ ُّ ُ
ُ
َ
َ
َ َ
ُ
َ
يستند إلى ُمعطيات األمـر الواقـع وحقائقه املستق َّـر ِة،
وك (الخ ِار ِج ِي)،
ومنطقي ِلذ ِلك
عقلي
وذلك ِم ْن ِخال ِل ت ْق ِد ِيم ت ْف ِس ٍير
السل ِ
ٍ
ٍ
َُ َ َ
ُدو َن ْ
ـاوزه إلى تص ُّـور العالقات َّ
أن يتج ُ
الد َّ
ولي ِـة من زاويـة َما َي ِج ُب أن تكون َعل ْي ِه(.)3
ِ
َ َ َ َّ َ
َّ ُ
الس ُلوك الخارجي َّ
النهائية لتفسير ُّ
َّ
ُّ
ويرى
التقليدي
الن ُموذ ِج
للدولة حسب
حددات
األكاديمي األمريكي الدكتور توم فيرر أن :امل ِ
ِ
َّ ُ
َّ َ ُ ُ
ُ
أن ُ
ترتكز َع َلى َّ
ُ
دع َم ُة ُ
والوحيدة (املُ َّ
َّ
َّ
الق َّـو َة ُ
بالح َج ِج) ال َّسـا ِئ َد ِة
األساسية
العملة
الشرعية واألخالقية ِهي
أكثر ِم َن املعايير
للواقعي ِة
َّ َّ ْ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
إنفاذ َهـا في أي َ َمن ُم َع َّين ُهـو الذي ُي َحد ُد شكـل هذه العالقـات ُوم َ
َّ ْ َّ
حت َو َاهـا(.)4
ِ
ٍ
ِفي العالقـات الدوِلي ِة ،وأن السعي وراء القـو ِة مع ِ ِ ِ ز ٍ
َ
الواقعية" استخ َ
ـس َ
منهـاجيَّـ ُة "املَ َ
َوت ْع ِك ُ
ـدام َم ْن َه ٍـج اخ ِتبـ ِار ٍيَ -وا ِق ِـع ٍي" "Empirical and Pragmatic Approachفي استخالص
در َس ِة
َّ ِ
ِ
َ َّ َ
َّ ُ َ
ـوم َع َل ْيه َّ
الواقعي للعالقات َّ
ُُ
الذي ُيق ُ
الد َّ
الت ْح ِل ُ
ُ
ُّ
األخالقية ك َما ُي ِش ُير تاريخ العالقات
فاملعايير
ولي ِة.
يل
اإلط ِـار النظ ِر ِي ِ
ِ
س أو ِ
األس ِ
ال َ
ولية ،ال تكفي َو ْح َد َها ل َت ْحقيق الس ْلم واالستقرار في إطار العالقات َّ
َّ
الد َّ
الد َّ
ولي ِة ،التي ُتهيم ُن َع َل ْي َها َح ُ
الف ْـو َض ى "،"Anarchism
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َ ً
َ
َّ َّ َ
ال َ
اقتناص ُّ
الد َول ل ُلف َرص التي ُت َحق ُق َل َها َم َ
َ
َف َح ُ
ـومية ،ت َمشيا َم َع ِإمكا ِن َّي ِات َها
ص ِال َح َها الق
ولية ت ْع ِني
الف ْـو َض ى في العالقـات الد
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُ
ً
َ َ ً َ َ َ َّ َ ُ
ُ
ـوم َع َل ْي َها ُن ُظ ُم ُ
وقـدراتها املُ َ
وق ْـد َرات َهـا املُ َت َ
واأل ُسس التي ُتق ُ
توازن القـوى.
تاح ِة ،وتمشيا مع القـواعـد
اح ِة ،وتم ِشيا مـع ِإمكا ِني ِاتها
ِ
ِ ِ
َ ُ ُ َ ُ
َ َّ َ ُ َ ُ
ُ ُُ ُ
الع َـالميَّ ،
وبالتالي َفـإ َّن َ
يد ل َت ْحقيق الس ْلم واالستق َـرار َ
س التي ُتق ُ
األ ُس َ
الوا ِق ِعين يرفضـون
ـوم
ِ
فنظم توازن القـوى ِهي الضمان الو ِح ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ َ
ً َ ُ ْ َ َ
األ ْخ َالق َّية في إ َطـار العالقـات َّ
املثالية" ،والتي َت ْغ ُ
َّ
الحك ُم َعلى ن َج ِاح أو فش ِـل
الد ِول َّي ِةِ ،إذا ف
الق َيم وامل َعـايير
َعل ْي َها "املدرسـة
ِ
لب ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُّ
َ
التأك ُد م ْن ُه عـن طـريق ُقـدرة َّ
الدولة على تحقيق أو َع َـدم تحقيق َم َ
الس َي َ
ص ِال ِح َها
اس ِة الخ ِار ِج َّية ِل َد ْول ٍة َما بتحقيق أ ْه َـدا ِف َهـاُ ،ي ْم ِك ُن
ِ
ِ
ِ
َ
الق ْـو ِم َّي ِة(.)5
ُ َ ُ
ُ َّ
َ ْ
ُ
ُ
املفه ُ
ويرجع هذا ُ
الق َي ِـم
السياسة الخارج َّية،
وم –في جوهـره -إلى مج ُم ِوع ِ
وتوصف هذه األخيرة بأن َها" :املفتاح األساس ُّي" في ِ
َّ َ
ً
ً
َّ َ
َْ َ َْ
َّ
الناب َع ِة ِم َن َّ
الوطنية /الق َّ
َّ
َ َ َّ
ـومية()NationalInterest
إن َّثمة تعريفا بديهيا للمصلحة
الوق ِت.
والدول ِة ِفي نفس
األمة
الوط ِني ِةِ ،
َّ َ
ُ
َ
األم ُة م ْن َأ ْجل َهـاَّ .
َّ
إن َ
الج َـد َل املُتكر َر َح ْـو َل الس َي َ
ـداف الع َّـام ُة املُستم َّـر ُة التي َ
اس ِة الخ ِار ِج َّي ِـة يترك ُز َعلى التفسيرات
بأن َها :األه
ِ
ِ
تعم ُـل َّ ِ
ِ
ِ
َ َْ َ َ َ
املُختلفة ملُ َ
الوط ِن َّي ِـة(.)6
ات املصلح ِة
تطلب ِ
َّ
َّ
ُ َّ
َّ
الدراسـات القانونيـة ،فاليتا /مالطا :مـركـز دراسـات العـالـم اإلسـالمي،
والسيـاسـة الخـارجيـة األمريكيـة ،سلسـلة ِ
( )1فرانسيس بويل ،مستقبـل القانـون الدولي ِّ
 ،1993ص .107
( )2جلين باملر وت .كليفتون مورجـان ،نظريـة السياسـة الخارجيـة ،مرجـع سبـق ذكـره ،ص .18
َّ
ُ
( )
السياسية ،الجزء األول ،الكويت :جامعة الكويت ،1994 ،ص  .809وأنظر
حرران) ،موسوعة العلوم
 3محمد محمود ربيع ود .إسماعيل صبري مقلد (م ِ
َّ
ُّ
الدولية :دراسة في الخطاب حول صدام الحضـارات ،تقـديم :نادية محمـود مصطفى ود .سيف الدين
الثقافي في العالقات
كذلك :أماني محمود غانم ،البعد
َّ
الحضارية وحوار الثقافات بكلية االقتصاد والعلـوم السياسيـة جامعة القاهـرة ،2007 ،ص ص .38-35
عبد الفتاح ،القاهـرة :برنامج الدراسات
( )4توم فيرر" ،تشكيل السياسة الخارجية لألمة :الصراع من أجل الهيمنة فيما بين دارس ي العالقات الدولية لألمريكيين" ،ترجمة :حمدي الزيات ،مجلة:
ديوجين ،العدد ،147/203 :الطبعة العربية ،القاهرة :مركز مطبوعات اليونسكو ،ص .97
ٌ
( )5مصطفى عبد هللا خشيم ،موسـوعة علم العالقـات َّ
الد َّ
ٌ
مفاهيم مختـارة ،مرجـع سبق ذكـره ،ص .224
وليـة:
( )6جوزيف فرانكل ،العالقـات الدوليـة ،ترجمة :غـازي عبد الرحمن القصيبي ،ط ،2جـدة /اململكة العربية السعودية :مطبوعـات ( )PUPLICATIONSودار
تهـامة ،1984 ،ص .52
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َّ َ
َ
َ ُ
ُ
كبير من الباحثين على َّ
واملنش ُ
ُويؤك ُد ٌ
فريق ٌ
ُّ
ـود بالنسبة لصانعي
الحقيقي
اله َـدف
ـومية ( )National Interestهي
أن املصلحة الق
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ
َّ َ ْ َ
َ
ُ
َ َ ُ ُ َ ُ
َ َ
يتمثل
ـوم َع ٍـام
القـر ِار ِخالل تبنيهم ِل ِسياس ٍة خ ِار ِجي ٍة معين ٍة .ويع ِكس مصطلح"املصلحة القـومية" ِلدول ٍة ما ِفي العاد ِة ،وجـود مفه ٍ
َّ َّ َ
َ َ
َ َْ ُ
َ
ُ َْ َ ََ
اجات َّ
َ
ط ب َسعي َ
للد ْول ِة ،والتي ِم ْن أم ِثل ِت َهـا:
الض ُـرو ِرَّي ِة األكثر أهمي ِة
صا ِن ِعي الق َـر ِار ِإلى تحقيق االح ِت َي ِ
في جمل ٍة ِمن العن ِ
اص ِـر ترت ِب ِ ِ
ُ
َّ ُ
ُ
ُ َ َ َ
ُ
ُ
َ
الوحدة َ
الو َط ِن َّية َّ
لألمـة ،األم ُـن الق ْـو ِم ُّي ،وا َّلرفـاه َّـية االقتصـاديـة.
املحافظة َعلى َبق ِـاء ك َي ِان األ َّم ِة ،االستقالل،
َّ َّ َ
َّ ً
ً
ً ُ َّ ً
َّ ُ َ ْ ُ ُ َ
بأن ُه َ
الق ْـو ُل َّ
دة ُتهيم ُـن على َّ ُ
للد ْول ِة،
والسياسة العامة
قومية واحدة محد
ناك مصلحة
وطاملا أنه يصعب
عملية صنع القـرار ِ
ِ
َّ َّ َ
ُ
أن ُه َ
الج ْمـعَ ،ع َلى اعتبار َّ
ناك َّ
املفهوم في صيغة َ
الصح َ
عد ُة َم َ
َّ َّ ْ
اإلشارة إلى َه َذا ُ
للدولة ت ْس َعى
ص ِال َـح قومية
يح ُهـو
فإن التع ِب َير َّ ِ
ِ
ِ
ُ َّ ُ َ ْ َ
ُ ُ ٌ
ً
َ َ ْ
َّ
ٍ َْ َ
يق مصلحتها أو
صل َح ٍة
عـادة إلى تحقيقها ،وليس مجـرد م
واحدة ِبعي ِنها ،وعندما تحصـر دولة ما سياستهـا الخارجية في ِإط ِـار تح ِق ِ
ُّ ْ
أخالقيةَ ،فـإ َّن ُه ُي ُ
مكن َنا القـو ُل َّ
بأن مث َـل َهـذه الس َي َ
َّ ُ َ ُ
َّ
اس ِـة َت ْع ِك ُ
ـس التـأث َر ِب َفل ِس َف ِـة
ات
ألي اعتبار ٍ
ِِ ِ
ٍ ِ
مصالحها القـومية دون مـراع ٍـاة ِ
َ َ َ
َُ ُ ُ َ
َّ
َّ
ات أخالق َّي ٍـة مثل :القانـون ال َّدولي.
أي اعتبار ٍ
املـدرس ِة الواقعي ِة" ،"Realist Schoolالتي تغ ِلب مفهـوم(املصلحة القـومية) على ِ
ً
َ
التسعينيات من القرن العشرينَّ ،
َّ
إن ُّ
يربوا ُ
تتبنى س َي َ
القومي َة ،التي ُ
َّ
الد َو َل
ات
وثمانين دولة مع بداية عقـد
عدد َها على مائة
اس ٍ
َّ ِ
ِ
َ
َّ ُ
َ
ُ
َ
القومية املُتناق َ
ُ
ُ
َّ
ُ
القومية
املصالح
تتوافق
ضة واملتنافـرة في الكثير ِم َن األ ْح َي ِان ،فعندما
حد ك ِب ٍير مصالحها
خ ِار ِج َّي ٍة
تعكس إلى ٍ
ِ
َ
ُ
ََ
الدولي ،أو على األقـل األطراف املُؤثرة فيهَّ ،
ألطراف النظام َّ
فإن الدول تتعاو ُن ُوت ُ ُ ُ َ َ
لحل امل ْع ِضال ِت واملش ِاك ِل ذات
ِ
نسق جهـودها ِ
ِ
َّ ُ
ُ
ُ َ
الكبرىَّ ،
َّ
ُ
ض املَ َ
تتعار ُ
شت َر ِكَّ .أما ِع ْن َد َما َ
فإن هذه الدول
مصالح الدول
ولي ،السيما
ص ِال ُح
االه ِت َم ِام امل
القومية ألطراف ِ
النظام الد ِ
َ
َ َّ َ ُّ
َّ
َ َ
تتبنى س َي َ
َّ
ُ
ُ
األ ْح َيان إ َلى ُن ُشوب ُح ُ
وب
ر
يصل ِفي الكثير من
والص َر ِاع ،قد
ات ُم
خارجي ٍة
ات
تعكس ُو ُجـود د َر َج ٍ
اس ٍ
ٍ
ِ
تفاوتة ِمن التوت ِر ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ُم َد ِم َر ٍة(.)1
َ ُ
َّ ُ ُ
ُ
َّ
"ش ُؤون َّ
َّ
األمريكية في
دولية"
الدولية في كلية لندن) في َمق ٍال ن ِش َر في مجلة:
فك ُر الشه ُيرباري بوزان (أستاذ العالقات
ويتحدث امل ِ
ٌ
َّ ُ
ُ
ٌ
َ
الق ْـرن َ
ُ
الح ِادي
العالمي ِفي
الواقعية في العالم الجديد :أنماط جديدة لألمن
"السياسة
شهر يوليو عام  1991تحت عنوانِ :
ِ
ِ
َ ً ْ َ
الد ْولي آ َن َذ َ
حت َم َلة ،والتي بدأت بالفعـل على املُ َ
الت َط ُّـو َرات املُ َ
ورة َعـن َّ
ست َوى َّ
ْ َ
ُ َ
ْ
اكَ ،ع ِق َب
ِ
وال ِعش ِرين"ُ ،مح ِاوال ِمن ِخال ِل ِه َرس َـم ص ٍ
ِ
ِِ
ُ
ُ
ً
َّ َّ ْ َ
ُ
املنظ َ
َ
َّ
ات اس ِت ْم َر ِار ِه؛ بفعـل أ ُفـو ِل
ص ِنيف
وم ِة االشتر ِاك َّي ِةُ ،مشيرا إلى أن الت
انهي ِار
الثالثي للعالم (العـوال ُم الثالث) قد فقد ُم ِبر َر ِ
َ َ
ُ
ُ
َ
أسمالية)َّ ،
القـ ْرن َ
اكية)ُ ،مقابل العالم َّ
َّ
(الكتلة االشتر َّ
الو ِاح ِد
العال ِم ِي ِفي
وألن مسألة األمن
األول (الكتلة الر
العالم الثاني
ِ
َ
َ
ً
َ
ُ
َ
أسمالية املهيمنة َعامليا) َّ
َّ
ُ
َّ
يتطلب تحديد أطـراف اللعبة
فإن ذ ِل َك
االقتصاديات الر
والعشرين أو باأل ْح َرى أمن املركز (الدول ذات
ِ ِ
ُ ُ َ َّ ً
َ
َُ
ُ ُ َ َّ َ ً ُ َ
َْ
َّ
ـوب(.)2
الرِئ ِ
يسيين ،وهي املركز ممثال ِفي الغـر ِب ،واألطراف ممثلة ِفي دو ِل الجن ِ
َّ َّ ُ ُ
ُ
ُ َ َ ُ ُ
َ َ
ُ
َّ
ولي ِة ،ونقطة االشتراك بين ك ِل
العالقات الد
يحدث في
ات مقبول ٍة ِملا
والب َّد من اإلشارة ُه َنا إلى َّأن
فس َير ٍ
ِ
الواقعية حاولت تقديم ت ِ
وكالسيكية) هي القو ُل بتأثير ُمعطيات البيئة َّ
ولية على ُّ
نيويةُ /
الجديدة/الب َّ
ُ
َّ
الس ُل َّ
الد َّ
َّ
َّ
َّ
ات
الني
(التقليدية/
الواقعية
ات
وكي ِ
التي َار ِ
للد َول ،غير َّ
صل ما بين السياسة َّ
الخارجية ُّ
ُ
َ ْ
أن َما ُي ُ ُ
ُُ َ
َّ
الد َّ
َّ
والخارجية
اخلية
ِ
ِ
ِ
مكن مالحظته ِفيما يتعلق بمواقفهم حول طبيعة الف ِ
ً
ُ
حدة هذا َ
بحيث ُ
ُ َّ
ُ
الف ْ
الب َّ
التقليدية ،وكذلك ُ
َّ
َّ
نيوية الجديدة مع كينيث والتز،
الواقعية
نجد ُه ُمطلقا عند أنصار
ص ِل،
هو اختالف ِ
وكالسيكية إلى تخفيف ح َّدة َ
َّ َّ َّ
ُ َ
الف ْ
الواقعية ُ
َّ
َّ
ُ
وأهم َّي ِت َهـا
الني
يذهب أنصار
في حين
ص ِل ،والقول بتأثير املح ِـدد ِ
ِ ِ ِ
ات الداخلية للدولةِ ،
ُّ ُ
َ
َ
وك الخ ِـار ِج ِي.
في ف ْه ِـم
السل ِ

ٌ
( )1مصطفى عبد هللا خشيم ،موسـوعة علم العالقـات َّ
الد َّ
ٌ
مفاهيم مختـارة ،مرجـع سبق ذكـره ،ص ص .228-227
وليـة:
ً
َّ
َّ
الدولية املُعاصـرة :امل َّ
َّ
َّ
واإلنسانيـة ،الجزائر ،العدد:
للدراسات االجتماع َّـية
ـركزية
( )2بلخيرة محمد" ،برديغمـات العالقـات
الغربية ُنموذجا" ،مجلة :األكاديمية ِّ
 ،10جـوان  ،2013ص .80
ديسمبر-كانون األول 2018

المجلد األول -العدد الثاني
130

مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية – المركز الديمقراطي العربي

َّ ُ
ُ َ ُ
للس ُلوك الخارجي ُّ
الواقعي ُة في دراستها ُّ
ات الف َّ
َّ
للد َو ِل نحو بعضها البعض باعتبارها من املُ َ
ـوقي ِة (Top-
النظرية
ص َّنف
وت
قارَب ِ
ِ
ُ
ُ
ً
ُ
ُ
الدولي" كمفتاح لفهم ُسلوك ُّ
الدول من منظور "النظام َّ
لسلوك ُّ
أي َّأنها تنظ ُر ُ
ْ ،)down approaches
الدول ،ووفقا لهذه
ِ
ِ
ٍ
َّ
ُّ ُ
ٌ
َّ
ُ
َّ َّ
فاعل ،وبالتالي هي في األصل نسقيـ ٌة ،بمعنى َّأنها ُتحـاو ُل
أي ٍ
النظرية فإن الحوافـز والقيود أو معايير السلوك هي خارجة عن ِ
ُ
َّ
الدولي والسياسة َّ
النسـق َّ
سلوك َّ
الد َّ
وليـة.
الدولة داخل
تفسير
ِ ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
خارجية ناب َعة من طبيعة السياسة َّ
وكيات ُّ
اج ُ
الد َول َعلى َّأن َها ن َت ُ
ُ
الد َّ
َّ
ولي ِة ،ونمط
تفاعال ٍت
فالواقعية ت َف ِض ُل
التعام َل َم َع ُسل َّ ِ
َّ ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُّ
ُ
ُ
ُ
َّ
تقارَب ِة
التفاعل وشكل العالقات فيها .وهي بذلك تنطلق من مبدأ التكافؤ والتشابه في ِ
السياسات الخارجية لبعض الدول امل ِ
َ
َ
ُ
ْ َ ُ
الكبير في املُكو َنات َّ
َّ ْ ُ ْ َ
الد ِاخ ِل َّي ِة ِلك ٍل ِم ْن َها(.)1
ِ ِ
ِمن ح ْيث مكانتها في ِ
النظ ِام الدو ِل ِي ،رغم االختالف ِ ِ ِ
ََ
صنع السيـاسـة الخـارجيَّـة ،ف َّ
الر َؤى َّ
وألن َّ
َّ
والت َ
عملية ُ
الن َّ
ـإن االستر َّ
اتُ ،وت َوج ُه َّ
الف ْكريَّـ ِة ُت َن ِظ ُم ُّ
ات التي
اتيجي ِ
ص ُّـو َر ِ
ظري ِ
ِ
ِ
ات واملذ ِاه ِـب ِ ِ
َ
َ
ُْ
الخاصة ُّ
العالقات َّ
َت ْس َت ْخد ُم َها ُّ
الد ْول َّية َت ْع َتم ُد ب َّ
لع َالمَ ،وت َ
الض ُرو َرة َع َلى ُر َ َ
الد َو ُل في ُل َ
بالد َو ِل األخ َرى.
ص ُّو َر ِات َها ِل ُّلرؤى
عب ِة
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ؤيتها ِل ِ
ِ ِ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ً
َ
َّ
َّ ُّ َ َ َ َ
اصة ب َها) واملذاهـب الفكرَّية التي ُت ْؤم ُنبها ُّ
ولي ِة ب َمذاهب َها ِ َّ َ َّ
َّ َّ
الد َو ُل األ ْخ َـرى
ِ
الفك ِري ِة(الخ ِ ِ
ونتيجة لذلك فإن الدول تتأث ُر ِفي عالقاتها الد ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َُ َ ُ َ
ضة ل َهـا.
املع ِار
َ
َ
ُ
ََ
َ
َّ َ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ
ورة املُ ْج َت َمع َّ
َ
َ ُ ُ ََ ُ َ
َّ َ
الد ْولي َو َع َدم ْ
ـات
وعلى الط ِبيع ِة املت
اس ِت ْق َـر ِار األ ْم ِن ِف ِيه،
ص ِارع ِة والتناف ِس َّي ِة ِللعالق ِ
و ِب َما أن الوا ِق ِع َّية ت َر ِكز على خط ِ
ِ
ِِ
ِ
َ
َ ُ
األ ْو َلو َّية ل َع َـدد م َن املَ َبادئ االستراتيج َّية التي َت ُ
َّ
ض ُّم َما َي ِلي(:)2
الد ْوِل َّي ِة ،ف ِإ َّن َها ت ْع ِطي
ِ ِ ٍ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ُّ
ُ
َّ
ُّ
َ
ُ ُ َّ
َّ
ولي.
تهديد
أي
ٍ
ٍ
خارجي ،لغياب األمن باملجتمع الد ِ
 زيادة القو ِة القـومية ألقص ى ح ٍد :لضمان تغل ِب الدول على ُِ َّ ُ َ
َ َْ
َّ
الس َّ
واالقتصادية املُشتركة ،وتعزيز سياسة َّ
الر ْد ِع.
ياسية
 تكوين التحالف ِاتِ :لح َماي ِة أم ِن َهـا ،وتدعيم مصالحها ِ
ـاسية ل َب ْسـط ُ
ُ ُ ً ُ
ض ُـع ُ
 َو ْالق َّـوة على رأس األول َّ
الق َّـو ِة.
ـوي ِ
ات :وخصوصا الق َّـوة العسك َّـرية؛ باعتبارهـا األداة األس َّ ِ ِ
ِ
َ َّ
 ح َم َاي ُة س َي َادة َّساسية التي ُت ُ
ْ
وتحمي ُح ُقو َق َ
الد ْو َل ِة :باعتبـار َّأن َها ُت َع ُّـد الكيانات األ َّ
اإلنس ِـان.
ِ
ِ
حقق النظام الد ِاخ ِل َّي ِ
ِ ِ
ُ َ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ
َ
َ
َّ ُ
َ ُ
َ
َ
ُ َ
ْ َ
ْ
فالسياسة الخـارجية الحكيمة ي ِجب أن تـوجه ِمن ِخـال ِل املصلح ِة القو ِميـ ِة.
 التركيز على املصلح ِة القـو ِم َّي ِةِ :ُ َ ُ َ ْ َ ُ
:ألن َها ال ُ
الح َيو َّية َّ
صالح َ
َ ْ
َ َ
تملك ُّ
عدم االع ِت َم ِاد َع َلى املُ َّ
 ُؤس َس ِ َّ َّ
ـالت،
السلطة التي تخ ِول َها تح ِديد املشك ِ
ِ ِ
ات الدولي ِة ِفي تح ِق ِ
يق امل ِ ِ
َ
َّ
َ
أال َت َ
َ
ض َع ُّ
وض َمـان ْامت َثال ُّ
الد َول َل َها ،وبالتـاليَ ،ف َيج ُب َ
الد َو ُل ِثق َت َها ِفي َـها.
(ح َس َب َه ِـذ ِه امل ْـد َر َس ِة)
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُْ
َ
الد َول ْ
صالح َها م ْن خ َالل َّ
الت َع ُاون َم َع ُّ
:فع َلى ُّ
 ُأن َت ْس َعى ل َت ْحق َ َ
الق ْوم َّية َ
اللجو ُء ل َّلت َع ُّدد َّية ل َت ْحقيق املَ َ
الد َو ِل األخ َرى.
ص ِال ِح
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يق م ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ً
ُ
الد َولة ح َين َها ْ
يتعي ُن على َّ
ْ
الحيوية ل َّلدولةَّ ،
َ ُ ُ
َّ
أن
تعددة األطراف عائقا ِفي سبيل تحقيق املصالح
السياسة ُم ِ
ِ ِ
ولكن عندما تصبح ِ
ُ َ
ْ َ َّ ْ َ َ َ َ
َ َ َ َّ َ َّ ُّ
ُ َ َّ َ
َ َ ُ َْ َ ََ
اص َد ِه َي التي
التخ ِاذ إجر ٍ
تتخلى عن التعد ِد َّي ِة وتلجأ ِ
اءات أح ِادي ِة الجا ِن ِب .ف ِمن امل ِه ِم أن نضع ِفي االع ِتب ِار أن األهداف واملق ِ
يع َة َّ
الت َح ُال َفـات التي ُتق ُيم َها َّ
س َ
ُتحـد ُد َطب َ
الد ْو َل ُةَ ،و َل ْي َ
الع ْك ُ
س.
ِ ِ ِ
ِ ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ َ َ
ُ
ُ
َّ
ُ
َّ
ُّ
َ
ُ
الواقعية أنالد َو َل ت ْسعى لتأمين َم َ
ؤكد الن َّ
َّ
َّ
التفاوض ،ويأتي هدف
القومية بوسيلتي :القتال أو
ص ِال ِح َها
ظرية
اإلط ِار ،ت ِ
ِ ِ
و ِفي هذا ِ
َ
َ
َ
َ َ َّ
َ
ساو َم ُة َع َل ْيه ب َأي َحال َ.وه َي َت َرى َّ
وأعلى ال َي ْق َب ُل املُ َ
أن ُعقدة َع َد ِم
دف ِن َها ِئ ٍي
اظ على الذ ِ
ات ( )Self-Preservationك َه ٍ
الحف ِ
ِ
ِ ِ ِ ٍ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َّ
بب ُهو أن ُه ما دام َّ
أن َّ
السلوك َّ
ص ُّرفات اآلخر َ
َ
الد ْولة ال ت ْست ِط ُيع َّ
الد ْولي؛ َّ
الثقة ُمتأصلة في ُجذور ُّ
والس ُ
ين،
الس ْيط َرة على ت َ ِ
ِ
ِ
ِِ
ُ
ُ
َّ
ُ
ً
َ
َ
َّ ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
وكهم إز َاءها ،وعليها باستمرار أن تتوقع ُ
تأكدة ِم َّما سيكون عليه سل ُ
منهم األسوأ ،وأن تتح َّس َب الحتماالته،
فإن َها تصبح غير م ِ
ٍ

وإشكالي ٌ
( )1جهـاد عودة ،النظـام الدولي :نظ َّـري ٌ
َّ
ات ،مرجـع سبق ذكـره ،ص ص .29-22
ات
( )2مارك أمستيـوز ،قـواعـد اللعبـة ،مرجـع سبق ذكـره ،ص ص .170-168
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َ ْ َُ
ُ
َّ
تهيأ َّ
ْ
ص ُع َوبة َّ
ويترت ُب على ذلك َّأن ُه ُك َّل َما َّ
ٌ
التهديدات التي ُي َو ِاج ُه َها ِب َها
للدولة
كاف ِمن إمكانات الق َّو ِة أمكن َها أن تق ِاو َم بال ُ ٍ
أساس ٍ
ُخ ُ
ص ُ
وم َها(.)1
َّ َ
ُ
ُ ُ
الخارجي ُة ألي دولة ُو ُج َ
َّ
َّ
وتعك ُ
ـومية "National
عملي ٍة ديناميك َّـي ٍة تأخـذ في االعـتبار املصلحة الق
ـود
السيـاسة
ٍ
ـس ِ
ِ
َ ْ َ
َ ُ
ُّ ُ
ََ
َّ َ ُ َ ُ
البيئي َة َّ
الد ْول َّي َةَ ،و َيت ُّم َت ْر َج َم ُت َها إلى َأ ْرض َ
َّ
ياسة
الس
ات
"Interestوالظ ُروف
الوا ِق ِع عن ط ِر ِيق القن َو ِ
ِ
ِ
الدبلوماسي ِة .ك َما تج ِسـد ِ
ِ
ُ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ْ
َ
تلخيص َها في الن َقـاط َّ
ُ
الت ِال َي ِة(:)2
ات ُي ْم ِك ُن
الخ ِـار ِج َّية وجـود ج ْـمل ٍة ِمن الخط َو ِ
ِ ِ ِ
َ
ً
ً
َ َ ً َ
َ َ
َ
َّ -1
إن ُّ
الع َـادة َم َ
الد َو َل ُتترج ُم في َ
اسة خ ِـار ِج َّية ُم َع َّي َنة.
ند ت َب ِني ِسي
ص ِال َح َها الق ْـو ِم َّي ِة ِإلى مبادئ وأهـداف ُم َح َّد َد ٍة ِع
ِ
ِ
ُّ ُ َ
َ َ ً َ
َّ ُ
ََ َ ُ ُ َ
َ
َّ
َ
ََ ُ َ َ
َّ َ
َ
لي والخ ِار ِج ِي؛ نظـرا ِملا
البي ِئية املختلفة على املستو ِ
 -2إن صا ِن ِعي القر ِار يأخذون في االع ِتب ِار بطبيعة الح ِال الظروف ِ
يين الد ِاخ ِ
َ
َ َ ْ
وغ ْير ُم َباشـر َع َلى األهـداف املُ َـراد تحقيقها من ج َّـر ِاء َت َبني س َي َ
َُ
ـاس ٍة خ َّ
ـارجي ٍـة ُم َع َّي َن ٍة.
ِ
ِ ِ
تأثير مب ِ
ِلذ ِلك ِمن ٍ
اش ٍـر ِ ِ ٍ
ُ
َ َ
َ
ُ
ُ َ
ـودة للس َي َ
وتقدير ُقـدرات َوم َوارد ال َّد َول ِة املَ َّ
َّ
ُ
اس ِة الخ ِـار ِج َّي ِـة.
والتكن
والبش ِـرَّي ِة
ادي ِة
 -3تحليل
ولوجي ِة لتحقيق األهـداف املنش ِ ِ ِ
ِ
َّ َ
ُ َّ
ُ
َّ َ َ
ُ
َ
تطوير َ
بحيث ُي ْمك ُن ا ُ
َّ
وق َ
ُ
لتعام ُـل َم َع مواقف
الد ْول ِة،
ات
ـدرات أو
اتيجي ٍة ت َت َماش ى
صا ِن ِعي الق َـر ِار لخط ِة َع َم ٍل أو استر
-4
إمكاني ِ
ِ
َّ َ
ُ
ُ
َّ
َّ
للدول ِة.
حق ُق األهـداف املنشـودة
بعقالني ٍة
الخارجي ِـة
ياسة
ٍ
كافية ت ِ
الس ِ
ِ
َ
َ
َ
ََ َ
ْ َ َّ َ َّ ُ َ َ
إمكانيات َها املُ َت َ
ف التي ُت َح ِق ُق ل َها مصالحها الق َّ
ـاح ِـة.
ـومية(*) ِفي ِإطـار
الدولة امل ْو ِقف أو املوا ِق
 -5أن تت ِخذ
َّ ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ْ -6
ُ
ُّ
وم أجه َـزة َّ
الدولة املختلفة بإ ْج َـراء ُم َر َ
َْ
أن َت ُق َ
ُ
يتصل بتحقيق األهـداف
حققته ِف َيما
الذي
اج َع ٍة
ِِ ِ
وتقييم دو ِر ٍي للتقـدم ِ
ِ
ٍ
ِ
ُ
للسياسة الخ َّ
ـارجيـة.
املنشـودة ِ
ً
ُ َّ َ ْ َ ُ
َّ ُ
طوات قد َّ
تتبن َاها ُّ
طوات املُ َشـار إ َل ْي َهـا ،قد ال َت َّتب ُع َهـا ُّ
َّ
الد َو ُل ُمجتمعة
الكيفية والترتيب ،حيث إن بع
الد َو ِل بنفس
ض الخ َ ِ
إن الخ َ ِ
ِ
ِِ
ُ
َْ
الو ْقتَ .و َن َظـ ًرا َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ألن ُ
والخارجي
اخلي
الظروف
س َ ِ
البيئية ِ
ِفي نف ِ
ِ
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على املستويين الد ِ
َ ً
َ
َ
اعـل َو َت ْغ ُ ْ َ
َ ََ ُ
ص ْنـع السيَـ َ
َ َّ َ َ ُ
َّ
ديناميكي ٍة ُم ْس َت ِم َّـر ٍة .ك َما َّأن َها باستمـرا ٍر
اس ِة الخ ِـار ِج َّي ِة ِه َي أ ْيضا ِفي َحـا ٍل
يير مست ِم ٍـر ،ف ِإن ع َـم ِل َّية ِ ِ
في ح ِال تف ٍ
ٍ
َّ ُ
َّ ٌ
َّ ٌ
َّ ٌ
َُ َ َْ َ َ ْ َ
َ َ
َ ْ ُُ َ ْ َ ْ َ
َ ْ َ َّ َ
اف
ـوفيق بين الوسـا ِئ ِل املتاح ِة وبين األهـد ِ
عـملية ترشيدية (عـقالنية)ِ ،Rationalبمعنى أنها ال تخـرج عن كـو ِنها عملية ت ٍ
ً
ُ
ُ
ـقالني ٌة َّ
فك ُّـل س َي َ
الوطنية( .)3وفي هذا َّ
َّ
ـارجي ٍة هي ع َّ
اس ٍة خ َّ
الصدد يرى
ألن َها تسعى دائما لتعظيـم ا ُلق َّـوة واملصلحة
امل َح َّـد َد ِة ،لذلك
ِ
ُ
جاك دونللي َّ
ُ
ُ
الس َّ
َّ
ياسية واهتماماته
الئم
يستخدم
أن :الباحث قد
الواقعية في تحليالته ،..وذلك يتوقف على مصالحه ِ
ٍ
بشكل م ٍ
يجب ْ
الع َّدة َّ
حليلية ُلكل طالب جـاد للعالقات َّ
وليةَّ ،
أن ُتكون ُجزءا من ُ
الد َّ
الت َّ
فالواقعي ُة ُ
َّ
الر َّ
َّ
ولكنها لو كانت أداتنا
ئيسية..
ٍ
ٍ
ِ
ُ
ستكو ُن أق َّـل تجهي ًزا للقيام بمهامنا َّ
الت َّ
حليلية"(.)4
الوحيدة
ِ
الخارجية َّ
الت ْفسير َّي َّ
َّ
َّ َ َّ
ُ ُ
الواقعية للس َ
للن َّ
يتلخ ُ
ص ِف َيما َي ِلي:
ياسا ِت
ظري ِة
َّ ِ
َّ ِ ِ
ويمكن نستنتج من خالل ما تقدمأن اإلطار ِ ِ
َ َ
َّ َّ َ َ َ َ َّ َ
ً َ ً َْ َ
َّ
انعكاس لهذه الطبيعة الشريرة التي ال ُ ْ
ٌ ْ َ َ
ٌ
ات
ياسة
الس
تعير اه ِت َماما ك ِبيرا لألخال ِق َّي ِ
اس َها ،وأن ِ
أن الط ِبيعة البش ِرية ِشريرة ِمن أس ِِ
ِ
ُ
ُ
للدول،وبالتالي َّ
فإن العالقـات َّ
ـس إ ًذا النوايا الشريرة ُّ
َّ ْ
ـوم َع َلى ُأ ُ
ولية ُتق َ
الد َّ
َّ
الخارجي ُة تعك ُ
س
س
فالسياسة
والقانـون الدو ِل ِيِ ،
ٍ
َّ
َّ
ومعايير بر َّ
مصلحية غير أخالقيـة.
اغماتية
َّ
ُ
( )
السياسية ،مرجـع سبق ذكـره ،ص .809
حر َر ِان) ،موسـوعة العلوم
 1محمود محمد ربيع وإسماعيل صبري مقلد(م ِ
ٌ
( )2مصطفى عبد هللا خشيم ،موسـوعة علم العالقـات َّ
الد َّ
ٌ
مفاهيم مختـارة ،مرجـع سبق ذكـره ،ص ص .186-185
وليـة:
َ َّ َ ْ َ َ
الوطنيـ َـة َ The National Interestت ْش َمـ ُـل :املُحافظــة علــى ســالمة كيــان َّ
َّ َ َ
ُ َ
الدولــة وأمنهــا الــوطنيَّ ،
َّ
والســعي إلــى
صــل َحة
ـاحثين( :أن امل
(*) فــي هــذا الصــد ِد يـ َـرى بعــض البـ ِ
ََ َ ُ
ُ َّ َ َ َ
ُ
ُ
َّ
َّ
َّ َّ
اصـ َـر ِم ْن َهــا :تحديـ ُـد ُ
مفه ــوم
ـوطني يتضـ َّـمن عــدة عن ِ
طلــب القــوة فــي البيئــة الدوليــة ،ومــن هنــا تبــدو أه ــمية القيــادة فــي تحديــد عناصــر هــذه األهــداف ،فهــدف األمــن الـ ِ
ُ
ُ
ُ
صدي ُله أو َّ
الع ُـدو وطريقة ُم َ َ َّ َ
َّ
السياسية ،ط ،7بنغـازي /ليبيا :املـؤلـف ،2011 ،ص .338
الت َع ُام ِل َم َع ُه أو ِض َّد ُه) .أنظ ْـر :علي محمد شمبش ،العلـوم
جاب َه ِت ِه والت ِ
ِ
وإشكالي ٌ
نظري ٌ
( )3جهـاد عـودة ،النظـام الدوليَّ :
َّ
ات ،مرجـع سبق ذكـره ،ص.28
ات
 ))4جاك دونللي" ،الواقعية" ،في :مجموعة باحثين ،نظريات العالقات الدولية ،مرجع سبق ذكره ،ص .90
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َ َ
ُ
َّ
مكانيات ُّ
الخارجي َة ُّ
يأخ ُذ في االعتبار ُقدرات وإ َّ
َّ
للد َو ِل ُ
َّ
تغلب إلى َح ٍد َكبير ُ
الدول
القومية" ،الذي
مفهوم "املصلحة
ياسة
الس
أن ِِ ٍ
ُّ َ
ُ
ُ
والقانون َّ
القومية في ُكل األوقات ،وبالتالي َفه َي ال ُ
َّ
َّ
الد ْو ِل ِي.
باألخالقيات
تلتزم
فالدو ُل ت ْس َعى إلى تحقيق مصالحها
املتاحة،
ِ
ِ
ِ
ُّ
وينسجمان مع ُّ
وم ْين َجام َد ْينَّ ،
ولكن ُه َما ُ َ
ُ َ
ُ َّ
َ
َّ
َ َّ ُ
تغير الظ ُروف
تجد َد ِان
مفهـوم ِان ُم ِ
ِ
أن مفهومي املصلحة القومية والقـوة ليسا مفه ِِ ِ
ً
ً
َّ ُ
َّ ُ
عي َنة ،ليست َّ
فترة َّ
بالض ُـرو َر ِة هي ُ
نفس الش يء َب ْع َـد
القومية
البيئية املحيطة (داخليا أو خارجيا).فاملصلحة
زمني ٍة ُم َّ ٍ
ٍ
لدولة ما ،في ٍ
ُمض ي بعـض َ ْ َ َ ً ُّ
َّ
اقتصادية أو َّ
َّ
ثقافية.
سياسي ٍة أو
ات
الوق ِت؛ ن ِتيجة لتغير ٍ
ِ ِ
َّ ُ
ُ
َّ
ُّ
َ
َ
ْ
واألخالقيات أو القانون الدولي ،إذا توافق ذلك مع َم َ
 َأ َّن الدول َُّ
َّ
ص ِال ِح َها القومي ِة وقدراتها
بالقيم
ة
الخارجي
سياساتها
في
تلتزم
ِِ
ُ ً
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
القانو ُن َّ
ُّ
َّ
َُ
الد ْوليُّ
أقل األساليب املتاحة كلفة ،وبالتالي إذا كان
ِ
املتاحة ،فترشيد اإلمكانيات املتاحة للدول يجعلها تلجأ إلى تطبيق ِ
َّ َ َ
َ
ُ
َ
َ ُ
القانو ُن َّ
ُيحق ُق َم َ
َّ
ص ِال َح َهاَ ،ف َال َب ْأ َ
الد ْو ِل ُّي.
األخالقيـة التي ُيؤ ِك ُـد عليها
خارجية ت َت َماش ى والقـواعـد والقيم
س ِم ْن أ ْن ت ْب َنى سياسات
ِ
َ
َ
ً
َّ
َ َّ
ُّ
َّ
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
األخالقية على
والقي ِم
السياسة
للسياس ِة الد ِاخ ِل َّي ِـة ،وبالتالي فإن التزام الدو ِل باملعايير ِ
الخارجية للدو ِل ليست امتدادا ِ
أن َِ َ
َّ
َْ
ُ
َّ
َّ ْ َّ
َّ ُ َ
َ
التي
يد
الص ِع ِ
اخلي ،ال يع ِني بالضرور ِة التز ِامها بنفس الش يء على مستوى العالقات الدوِلي ِـة ،السيما في الحاال ِت ِ
املحلي أو الد ِ
ِ
واألخالقيات َّ
الد َّ
ض بين املصلحة الق َّ
َي ْح ُد ُث فيها َت َع َار ٌ
ولي ِـة.
ـومي ِـة والقيم
َّ ِ
َ َْ
َ
َّ َ
ُُ ً
َ َ َ َ
َ
ُ
وما َّ
التقليدي َة ُت ُ َ َ َ َ ْ
َ ْ
َّ
اله َـدف
الوطني ِة)ِ ،باع ِتب ِارها
صل َح ِة
اظ َعلى (امل
الواقعية
فإن
وعم
والحف ِ
يق الق َّـو ِة القـو ِم َّي ِةِ ،
َّ ِ
ؤكد على مبدأ تح ِق ِ
َ
َ َّ
ََْ
َ
ُ
َ
َ
وم ْح َو َر ْ
االرِتكاز َّ
ألي دول ٍة.
يس ِي ِل ِ
الرِئ ِ
ِالن َها ِئ َّي املست ِم َّر ِ
ِ
لسيـاس ِة الخ ِار ِجيـ ِة ِ
ً
َّ
َّ
التقليدية في تفسير السياسة الخارجية للدول:
الواقعية
رابعا :أبرز االنتقادات التي و ِّجهت إلى املدرسة
إليهاُ ،ي ْمك ُن َنا إ َ
َّ
دات ُوجه ْـت َ
َّ
يج ُاز َهـا ِفي اآلتي(:)1
لم تسلم املدرسة الواقعية التقليدية من انتقا ٍ ِ
ِ ِ
ُ ََ
ُ َ
َ ُ
ْ َّ ُ
أن ُت َمي َز َب ْي َن ُ
الواقعي ُة ْ
َّ
َّ
أن لك ٍل ِم ْن
والق َّـو ِة ك َدا ِف ٍع ُم َح ِر ٍك ،إذ
والق َّـو ِة كأ َد ٍاة،
سياسي ٍة،
كمصلحة
الق َّـو ِة
 -1لم تستطع امل ْد َر َسة
ٍ
ِ
ُ َ
َ
ُ
ُ
هذه امل َف ِاه ِيم َم ْدلوال ٍت تختلف الواحدةمنها عن األخرى ،إال َّأنمورجنثاو َد َم َج َها في َم ْف ُه ٍوم َو ِاح ٍد.
ُ
َ ُْ َ ْ ُ ُ
َ َ َ
ُ
َ ُّ َّ ُ
ُّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ
مي ُزون بين ظ ُروف العالقات
 -2عالجالواقعيون مفهـوم املصلح ِة القـو ِمي ِة كهد ٍف سه ٍـل ِمن املم ِك ِن تح ِقيقه ،والحق أنهم ال ي ِ
ُّ
ُ َ َ َ
ُ
َ
َّ
القـرن َ
الد َّ
الح ِالي.
وف امل ْس َت ِج َّد ِة ِفي
ولية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،التي لم تعـد ص ِالحة التطبيق على الظ ُر ِ
ِ
ُُ
ً َّ َ َ َ ُّ َ ُ
َّ
َّ َّ
ُ
وك َها .وقد تشكل
سيط ُر على سل ِ
عب ُر عن فكرتين :األولى أن للدولة مصالح ،ثانيا :أن مص ِالح الدو ِل ت ِ
إن التشديد على املصالح ي ِ
ً
ْ ُ َ
ُ
الفكرة القائلة َّ
أن ُّ
ٌ
مصالح باملعنى َّ
للم َّ
شكلة مدعاة للجدل ،فهل ُ
الص ِح ِيح،
أن تكون لها
ؤسسة وليس للفرد
للد َو ِل مصالح ُم
ُ ُ ْ ُ َ
ُ
مصالح ،وبالتالي َّ
الواقعي ُيقو ُلَّ :
ٌ
َّ
إن الدول هي ُ
ُّ
الوطنية" ليست
فإن "املصلحة
أن تكون لها
مثل األشخاص يمكن
فاملوقف
ً
َّ ُ
ُ
للدولةُّ .
سيطر على الهيكل اإلداري َّ
ُ َّ َ
ُ
ُ
فالدو ُل
تتصرف انطالقا من هذه املصالح وليس
أي جماعة ت
ِ
مجرد عبا ٍرة مختز ٍلة ملصالح ِ
ً
ٌ
فالدو ُل ال ُتضحي بنفسها ً
التصرف بشكل غيريُّ .
جردة (مثل األمن الجماعي) أو َّ
استجابة ملبادئ ُم َّ
أبدا فهي أنا َّنية
الرغبة في
ِ
ُّ ِ
ٍ
ٍ
ُ
من حيث األساس.
ُ
ً
ُّ َ
ُ
ُ
َّ
َّ ُ
وف،
يعتقد
-3
الواقعيون بثبات النظام السياس ي الدولي ،طاملا أن مصالح األطراف تتحدد دائما بدافع الق َّو ِة تحت َّأي ِة ظ ُر ٍ
ُ
ُّ
ياسية َّ
وف .هذا ُ ُ
الد َّ
الس َّ
ولي ِة وبين
ومهما كانت طبيعة هذه الظ ُر ِ
املفهوم عند مورجنثاو يخلط بين ظاهرة صراعات القوى ِ
ُ
ؤس َسات التي نشأت في إطارها في القرون األخيرة ،وبمعنى آخرَّ ،
َّ
فإن صراعات القوى
الحاالت
االنتقالي ِة لهذه الصراعات وامل َّ ِ
ُّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ولية التي تحرك َها ،واملؤثر ُ
ش ٌيء والظ ُروف َّ
آخر ُم ٌ
ُ
الد َّ
ودوافع األطراف املشتركة فيه ش ٌيء ٌ
تباين.
ات التي تخلق َها
ِ

العصرية في العالقات َّ
( )1أنظر :أحمد نوري النعيميُ " ،
َّ
الب َّ
الد َّ
ولية" ،مرجـع سبـق ذكـره ،ص ص  .6-5وكذلك :مارسيل ميرل ،سوسيولوجيا العالقات
نيوية
الدولية ،ترجمة :حسـن نافعة ،القاهرة :دار املستقبـل العـربي ،1986 ،ص .36
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َّ ٌ ُ ُ
َّ ٌ
َّ ٌ
َ
َّ -4
الق َرار في الس َ
عملية ُ
َّ
َّ
ُ
عملية
ستمرة ،يأخذ
ترشيدية ُم
عملية
الخارجي ِة ُهو
ياس ِة
ص ِنع
اتبعهمورجنثاو في
إن املنهاج الذي
َّ ِ
ِ
ِ
ً
َ
وموضع اعتراف عام في الوقت َن ْفسه َّ
التوفيق بين الوسائل املُتاحة وبين األهداف التي ُت ُّ
َ
عملية ُ
.إن َّ
صنع الق َر ِار في
عد ثابتة
ِ ِ
ٍ ٍ
ً
ُّ َ ُ
َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ
ْ
الو ُ
أجل ُ
َّ
ص ِوإللى األهـداف ،وإذا كانت األخيرة
ِ
السياسة الخارجي ِة حاليا ،هي عم ِلية ِصر ٍاع مست ِم ٍر في الدو ِل املختلفـة؛ من ِ
َّ َ َ َ ً
ُ
ُ
دولة ألخرى ،فإن الوسا ِئأليضا مختلفة.
تختلف من ٍ
ُ ُّ ُ ُ
ٌ ُ ْ َى ُ ٌ
ُ
الدولية ،إذ ت ُ
وجد إلى جانبها ٌ
َّ
قيم وعوامل أخر مؤثرة في
الق َّوة َو ْح َد َها كأداة لتحليل الظواهر كافة في السياسة
 -5ال تعد
َّ َ
ُّ ُ
التعاون َّ
ُ
َّ
َّ
الدولي ِة كالحالة في
االندماجي ِة في السياسة
الد ِول ِي والنزعات
للدول ِة ،مثل الرغبة في
الخارجي
السياس ِي
السل ِ
وك ِ
ِ
ِ
َّ
الغربية.
أوروبا
ُ َّ
ََ
ُ
ُ
مية في السياسة َّ
الد َّ
واهية للغاي ِة .وفي هذا املجال
اضات
ولي ِة ،التي ال تستند إال على افتر ٍ
ٍ
تتس ُم تحليالتمورجنثاو بالتشاؤ َّ ِ
ِ -6
ُ
َ َ
ُ
ُ ُ ُ َ
يرىالبعضَّ :
العلمية للس َ
َّ
ُ
أن الواقعيين ُ
ياس ِة
حاولون توفير التفسيرات
خاص ٍة وأهملوا َح َركة
وف
تأثروا بظ ُر ٍ
َّ ِ ِ
التاريخ ،فهم ي ِ
ِ
يكية خالل ُحقبة َ
الحرب َ
جي ِة األمر َّ
الخار َّ
الب ِار َد ِة.
ِ
ً
ً
 -7لم يميز مورجنثاو قط تمييزا واضحا بين السلطة كغاية في حد ذاتها ،والسلطة كوسيلة لتحقيق غاية أخرى.
َّ َ َ َ َ َ َ
ٌ
ٌ
ُ -8ت ُ
كبيرة ُمتعل َق ٌة بـ ُ"م ْس َت َوى َّ
الت ْحليل" في أعـمال مورجنثاوْ .إذ َل ْي َ َ َ
ـان ت َش ُـاؤ ُم ُه َح ْـو َل
اض ِـح ،البتة ما ِإذا ك
وجد ُمشكلة
ِ
س ِمن الو ِ
ِ ِ
َّ َ ْ َ ً
َّ ْ َّ َ ً
َ
يعـة الن َظام َّ
َ َ
َ
َطب َ
َّ
امليتافيزيقي ِة َح ْـو َل
الد ْو ِل ِي
"الطبيع ِة اإلنس
ـرض َّيا ِت ِه
يع ِة العالق ِ
ـاني ِة" ،أم ن ِاجما عن ط ِب ِ ِ ِ
ـات الدوِلي ِة ن ِاجما عن ف ِ
ِ
َ
َ
َ ْ
بحد ذ ِات َهـا.
الفـوض ِـو َّي ِة ِ
َّ
َّ
َّ
األمريكية:
الخارجية
السياسة
املحور الثاني :الواقعية في ِّ
َّ ً
َّ
َّ
األمريكية بين األهـداف والوسائل:
الخارجية
السياسة
أوالِّ :
ً
ً
َُ
ُ
َ
صح ٌ
َّ
َّ
َّ
يح
الخارجي ِة
السياسة
زء من البحث سأق ِد ُم ُنموذجا تطبيقيا َح ْو َل" :
ِفي هذا الج ِ
األمريكي ِة (ِ ،")2001-2008
الواقعي ِة في ِ
َ
َ َ َ َّ َ َ َ ً
صر ُفو َن َّ
َّ َ ْ ً َ َ َ َ ُ ُ َّ
الن َظ َر َع ْن ُ َ
َ ْ
َ ُ
ات األوساط
أطروح ِ
أن َّثمة َرأيا ذا وجاه ٍة يقول :بأن ِ
وج ُهـون ِ
الذين ي ِ
السياسة الخ ِار ِجية عادة ما ي ِ
َ َ
َ ُ
ُ َ ُ
ً
ُ
أن ُه َ
ظريةَ ،غ ْي َر َّ
َّ
مارسة العمل
والعال ِم الوا ِق ِع ِي ،الذي َي ِت ُّم فيه م
ناك عالقة ال ُي ْم ِك ُن ت َج ُاهل َها بين العالم النظر ِي امل َج َّر ِد
الن َّ ِ
َ
ُ
َ
ُ
َ
فكرية ُم َّ َ
ُ
ُ
ُ
التباي َن في َ
ات
اك ِم ْن ُه ِلذ ِل َك أو ِبغ ْي ِر ِه) ،حيث أ َّن
السياس ِي ،فالك ُّل
يستعمل نظرَّي ٍ
وجه ِ
عين ٍة (بإدر ٍ
ات ،وينطلق من ُرؤى َّ ٍ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
الج ْو َهـرَّية َح ْو َل الق َـوى األ َساس َّية التي ت ْسه ُـم في ص َياغة ُم َحصالت َّ
َّ
َّ َ َ ُ ُ
َ
التف ُ
ود إلى االختالفـات َ
َ
اع ِـل
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
النظ ِر تجاه ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
السياس ِة املتبع ِة يع ِ
َّ
الد ْو ِل ِي(.)1
ً
ٌ
مكن ْ
أن ُ
الواقعية َّأنها ُتقد ُم قواعد سياسة واضحة ،ال َّيت ُ
جميعا على ما ُي ُ
ُّ
َّ
ُ
الواقعيون
تبدو عليه سياسة
فق
تظهر
وحيثما
ٍ
ٍ
ِ
َّ ٌ
َّ ٌ
واقعيةم ـا(..)2
خارجية
ً
األمريكي تو فيررَّ :
األمريكية َع َلى َو ْجه َّ
عملية التنظير املُ َّ
َّ
َّ
ُّ
ُّ
الت ْح ِد ِيد ُيقو ُل
قد َمة غالبا ال تلقى
"إن
األكاديمي
السياسة
ِ
وحول ِ
ً
ُ
ُ
َّ
الخارجية ،ووضع
التقدير ،ومن املحتمل عدم االعتراف بها (أيضا) من جانب الكتلة الكبيرة من تشخيصات السياسة
الوصفات لها في أعقاب الحرب الباردةُ .ورغم ذلك فقد قام التنظي ُر بتحليل وتقييم أربع استر َّ
كبيرة للواليات
اتيجيات
ٍ
َْ
العسكرية في أعالي َ
الية الجديدة"ُ ،
َّ
املُتحدة ،األولى" :النزعة االنعز َّ
ض االنفاق
وتدعو إلى االنسحاب من االلتزامات
ِ
البح ِار ،وخف ِ
وإشكالي ٌ
نظري ٌ
َّ
َّ
ـات ،مرجـع سبق ذكـره ،ص  .17و :إبراهيم أبو خـزام ،العـرب وتوازن القوى في القرن الحادي
ات
()1أنظر :جهـاد عودة ،النظام الدولي:
والعشرين :دراسة لواقع القوى العظمى وانعكاسات هذا الواقع على الوطن العربي والعالم ،طرابلس :مكتبة طرابلس العلمية العامليـة.1996 ،
 ))2كارين أ .منغست وإيفان م.أريغوين ،مبادئ العالقات الدولية ،ترجمة :حسام الدين خضور ،دمشق :دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع ،2013 ،ص
.115
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ُّ َ
الدفاعي ،باعتبار َّ
ط َّ
ُ
ولي َس ْو َف ُي َوِل ُد َت ْه ِد َيدا ٍت لألمن األمريكي ،واالستر َّ
الد َّ
ُّ
أن التور
وترتكز
االنتقائي"،
اتيجية الثانية" :االلتز ُام
ِ
ِ ِ
ً
ُ
ُّ
ُ
َ ْ
على املُحافظة على موقف األمن طويل املدى للواليات املتحدة ،مع ُ
الق َوى في
ضرورة التدخل أحيانا الستعادة أو لدع ِم توازن ِ
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
الحقيقية للواليات املتحدةَّ ،أما االستراتيجيتان األخريان ،واملتنافستان ِم ْن أجل الهيمنة
األهمية
األقاليم ،أو املناطق ذات
َ
ُّ ُ ُ ْ
َ
ُ ُ ُ
َّ
َ
ُّ
ُ
ات
تين
فهما" :االلتز ُام
الصف ِ
األحادي" و "وااللتز ُام العالمي م ِ
تعدد األط َر ِ
الكثير من ِ
اف" ،ويحمل م ِؤيدو هاتين االستراتيجي ِ
ً
ً
تطورات ا ُأل ُمور في العالم قد ُ
ُ
ورفاهية الشعب األمريكيَّ ،
يعتقدو َن َّ
املُشتركةُ ،
أن ُّ
َّ
وأن املناخ
تترك تأثيرا خطيرا على أمن
وهم
ِ
ً ُ َ ً
َّ
البعض َّ
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
ست ِم َرا"( .)1ويرى
السياس َّي والعسكر َّي
األمريكية ال
الخارجية
أن السياسة
العالمي يتطل ُب التزاما م
واالقتصادي
ِ
ُ
ُ
ُ
ٌ
ُ
َّ ُ
ٌ
َّ ُ َ َ
َّ
َّ
الخاصة،
العاملية وظ ُرو ِف َها
السياسة في الساحة
تحك ُمها مبادئ أو ثوابت ،بل تتعـدد وتتنوع بحس ِب الجهة التي تتعلق بها ِ
َّ َ
َّ ُ ُ َ ْ
َّ
َّ
َّ
النظ ِـر َعـن
ـض
وبحسب اللحظة
التاريخية ِ
والسياسية واالستراتيجية .والواقعية هنا تع ِني تحقيق أهـداف الذات ،بغ ِ
َ
الو َسا ِئ ِـل(.)2
ً
فإن َّثم َة الع ُ
واقعية كذلكَّ ،
َّ
َّ
الواقعية ُ
َّ
وإذا كانت ال َّ
األمريكية ،فمثال
الخارجية
السياسة
ـديد من األمثلة على تلك
امللموسة في ِ
ً
ً
ُ
وصف ُ
بأنه َّ
الح ْرب َّ
الس ُ
واقعي ُت ُه ترتك ُز َع َلى َ
ضد ال ُ
األمريكي َّ
شي َّ
َّ
الر ُ
َّ
ُّ
وعي ِة،
يتبنى "نهجا َوا ِق ِعيا" ،و
ابق رونالد ريغـان كان ُي
ئيس
ِ
ِ
َْ
ً
ُ
ُ
اتيجي ملَ ْس َـلك الس َ
َّ
َّ
لتكـو َن األس َ
ـاس االستر َّ
الخارجيـةِ ،مثل َما ُس ِم َي أيضا "مبدأ ريغـان" الذي يد ُعو ملساندة
األمريكية
ياس ِة
ِ ِ
ُ
َ
الح َر َكـات َ
ُ َ
َ
ُّ
تعر َ
ض َّادة ُ
للشي َّ
وعية حول العالم ،وقد َّ
آنذاك،
دة في الواليات امل َّت ِح َد ِة
التوج ُه
ض هـذا
ٍ
النتقادات شدي ٍ
ِ ِ
الفدا ِئ َّي ِة امل ِ
صليب َّي ًةَّ ،
َ َ َ َّ
ُ َّ ُ ْ ُ ُ ُ ً َ
ََ َ
َّ
ُ َّ ُ َ َ
َّ
وأن
حيث أن املف ِكر الواقعي جورج كنان (على س ِب ِيل ا ِملث ِال) يرى أن القضايا الخارجية يجب أال تص ِبح حروبا ِ ِ
ُ َ
َ ُ
بمفهوم وإ ْد َراك َ
ً َ
وه ْي َكل الس َ
كاف َح َة ُ
األمريكي ِة في َّ
َّ
َّ
وعي ِة ليست ً
الشي َّ
عملي ِة
الخارجي ِة
ياس ِة
م
دواء شافيا ِلج ِم ِيع ال ِعل ِل املتعلقة ُ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ُ
َّ ُ َّ
ُ
وظف َين ُح ُك َ
َّ
ُْ ََ
الشرعية الكاذبة على
وميين في إدارة ريغان حاولوا إضفاء
فزع ِفي نظر مورجنثاو أن م ِ
صن ِع القر ِار .وقد كان من امل ِ
َّ ُ
السياسية" ،كما َّ
أن مورجنثاو َع َار َ
َّ
َّ
ض ِم ْن ُ
قبل حرب فيتنام
"الواقعية
بخلع اسم ريغان على
سياستهم الخارجية املستقبحة ِ
ُ َ
وقتئذ من نماذج "الواقعيين" في إدارتي جونسون ونيكسون( .)3ويرى البعض أن" :السياسات الواقعية ال تنتج
التي كانت تش ُّن
ٍ
ُ
ً
َّ َّ ُ
َ
ظرية .خذ في االعتبار مثال :الرفقة الغريبة
مباشرة من النظريات الواقعية أو املثالية ،إنما من التآل َفا ِت العابرة لالختالفات الن
التي نشأت في مسألة فيتنام :ليبرالي كهنري جاكسون انضم لواقعي ُمحافظ كريتشارد نيكسون ،لصالح دعم الحرب في
املقابل وقف َّ
َّ
ضدها جورج ماكجوفرن وجورج كنعانٌ .
مثال ٌ
افتتاحية
آخر على االنقسام داخل املعسكر الواحد ،جاءت
ُ
ً
حيث ُقسمت َّ
الصفحة لقسمين :في أحدهما
الواقعي؛
النيويورك تايمز في  22سبتمبر عام ُ 2002مبرزة للخالف في املعسكر
ِ
ِ
ً
باحثا ُمعارضين للحرب القادمة َّ
ضد العراق ،بينما في ُ
ُ
يشرح الحاجة
الجزء اآلخر مقال لكينيث بوالك
مانيفستو من ثالثين
لشنها"(.)4
امللحة ِ

( )1توم فيرر" ،تشكيل السياسة الخارجية لألمة :الصراع من أجل الهيمنة" ،مرجـع سبق ذكـره ،ص ص  .111-110وأنظر أيضا :إيناس شيباني ،السياسة
الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسط خالل إدارتي جورج بوش األب واالبن :دراسة تحليلية مقارنة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجزائر :جامعة
الحاج لخضر باتنة.2010/2009 ،
( )2هـادي قبيس ي ،السيـاسة الخارجيـة األمريكية بين مدرستين :املحـافظية الجديدة والواقعية ،بيروت :الدار العربية للعلوم ناشرون ،2008 ،ص ص .76-74
( )3فرانسيس بويل ،مستقبل القانون الدولي والسياسة الخارجية األمريكية ،مرجـع سبق ذكـره ،ص ص .55-54
ٌ
األمريكيةُ :س ُل ٌ
َّ
َّ
َّ
وك أم عقيدة؟" ،عـادل حمزة ،بتاريخ/19 :سبتمبر ،2015/متاح على الرابط التالي:
الخارجية
السياسات
)"(4ترجمات:
الواقعية في ِ
/https://www.sasapost.com/translation/realism-atitude-not-doctrineوأنظر :ماتياس فون هاين" ،حرب العـراق :بـدأت بكــذبة وآلـت إلى فــوض ى" ،بتــاريخ:
/9أبريل،2018/موقع :دويتشه فيلهُ ،متـ ٌ
ـاح على َّ
اإللكتروني َّالتاليhttps://p.dw.com/p/2vdBT :
الرابط
ِ
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ً
ثانيا :ر َّواد الواقع َّـية في الواليات املتحـدة األمريكية:
ُ
ُ
َّ
ٌ
أسماء
الحق ،برزت
أبرز ُر َّواد
الواقعية األمريكيين ،ممن سلفت اإلشارة إليهم :جورج كنان ،وهانس مورجنثاو ،..وفي ٍ
وقت ٍ
ٌ
َّ
(األملاني األصل) هنري ألفرد كيسنجر الذي ُي ُ
ُّ
ُّ
عتبر أحد أباء
األمريكي
األمريكية من الواقعيين ،من أشهرهـم
كبيرة في اإلدارة
َّ ً
ُ
عتبر ُ
املدرسة الوا َّ
قعية في السياسة الخارجية األمريكيةُ ،وت ُ
ُ
السياسة
وأفكار ُه وكتابات ُه
تجارب ُه
مرجعية للعـاملين والبـاحثين في ِ
األمريكية ُ
َََ
ُ
ُ
وزير خارجية الواليات املُتحدة َّ
َّ
(وهو ُ
جهة،
نف والتهديد به من ٍ
السادس والخمسون) .مزج هنري كيسنجر بين الع ِ
َّ ُ
َّ
َّ ً
َّ ً
ُ
ظلت نظ َّري ُة ُ
وبين الدبلوما َّ
بحيث َت َن ُ
توازن القوى ِع َم َاد ُرؤيته في
واقعية .وقد
مصداقية
بلوماسية
الد
جهة أخرى،
سية من ٍ
ال ِ
ً
ً
للخارجية األمري َّ
َّ
الخارجية األمر َّ
َّ
كية،
يكية َّإبان تنصيبه ُمستشـارا للرئيس في قضايا األمن القومي ،والحقا كوزير
السياسة
إدارة ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ـض َ
الب ِاح ِثين تل ِخ َ
وقـد َح َاو َل َب ْع ُ
َّ
يص استر َّ
ـاط ِه َي ك َمـا َي ِـلي(:)1
اتيجيته ِفي
الدبلوماسية بثالث ِنق ٍ
ٌ ُ َّ ْ ُ
ُ
الجميع في حالة ُ
ُ
ُ
التفاوض ُ
تواز ٍن.
يخر ُج منها
أن تكون ُهناك تسوية قائمة على
 لكي يكون َّثمة سالم البدُ
ُ
بيد ُهَّ ،
يجب ْ
يجب أال تسحـق امله ُـزوم أو ُت َ
أن تمنح ُـه قـدرا ومنفـذا لس ُ
وإنما ُ
ـرة ُ
شر ٍف.
 القـوة املنتصٍ
ـالم م ِ
ُُ
 أفضـ ُلضمـان َّـوازن.
للســالم ُهـو التـ
ٍ
َ
َّ
َّ
ُ ُ
تعر َ
ض لها ِخال َل سيرته األك َّ
َّ
ُورغم َّ
الر ُج ِل ،والقضايا التي َّ
منهجية َّ
اديمي ِة
غطي إال بعض زوايا
أهمية هذا التلخيص فإنه ال ي ِ
ً
ُ
الر ْدع َّ
الحقا ،واملُق َ
تطرق في َّأول ك َتاب َأ ْ
ات التي َق َ
ص َد َر ُه بعد نيله شهـادة الدكتـوراه إلى َّ
َّ
قضية َّ
حيث َّ
الن َو ِو ِي
ـام ِب َها،
واملهني ِة
ـارب ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ولية َّإب َ
َْ َُ
َّ
ان الحـرب َ
الب ِار َد ِة.
ومو ِقعـه في العـالقـات الد َّ ِ
ُّ
ً
َّ ً
ُ
والعملية َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
وف ،حيث
فإن ُه لم يعتبرها
النظرية
واقعي ٍة في ُمقارباته
ملنهجي ٍة
ورغم اتباع كيسنجر
مرجعية ثابتة في جميع الظ ُر ِ
َّ ُ ُ
َ َ
لرد انتقامي بعد حادثة الحادي عشر من سبتمبر َّ ،2001
ينظ ُر ُ
ونة تجاه التغير
وأي َد غزو العراق عام  ،2003كما أنه
دعا ٍ
بمر ٍ
ٍ
ارجيةَ ،وي ُقو ُل" :إذا كانت الق َي ُم أو ُ
جمل املُ َ
ُ ُ
ُ
الر َّ
َّ
ود ،هي ُم ُ
ات َّ
ئيسي ِة
األيدي
الق َّوة
حدد ِ
ِ
ولوجية أو ُم ِبر ُر الوج ِ
ِ
السياسة الخ َّ ِ
في مناهج ِ
ُ
ُ
الخارجيةَّ ،
النظام َّ
التاريخية التي ُ
ُ
َّ
َّ
نفسه.
الدول ُّي
يج ُد فيها
فإن تحديد االختيار من بينها يتوقف في الواقع على املرحلة
ياسة
للس ِ
ِ
ً
َّ
ُ
َّ
األمريكية َّ
َّ
َّ
َّ
ََ
مث ُل الحاجة الناشئة إلى الدق ِة
الساعية دوما إلى
الخارجية
للسياسة
ٍ
ض ،ت ِ
وبالنسبة ِ
صيغة حري ٍة عام ِة الغر ِ
َ
ً
ً
ُ
َ
َّ
ُ
ُ
طويلة األ َم ِد ت َح ِديا خاصا لم ُيحل َب ْعد"ً .
وجية واالستر َّ
األيدي ُول َّ
الواقعي
السياس ِي
اتيجية
ِ
بناء على هذا الواقع املعق ِد ليس على ِ
ِ
ُ
َ َ
َ
َّ ُ
ُ
تحمل طابع
تهو َر ٍة ،أو
ات ،فقد يتخذ قرار ٍ
حد َي ِ
العمل ضمن قوالب جاهزة ،بل بحسب الوا ِق ِع ،وبحس ِب الت ِ
ات غير واقعي ٍة ،م ِ
ً
َ
ُ
ُ
املُ َ
ُ
َّ
َّ
األمريكي ِة بالقيم أو املصالح
الخارجي ِة
السياسة
غام َر ِة ،تبعا للواقع
ِ
ؤال من ق ِب ِيل :هل تسترشد ِ
وتحدياته ،وفي مواجهة س ٍ
ً
معاْ ،إذ َال ُي ُ َ
جيب كيسنجر بالقول" :ي ُ
الواقعية؟ُ ،ي ُ
َّ
َّ
ُّ
ياسة
الحقيقي في َد ْم ِج االثنين
التحدي
كم ُن
املثالية أو
ِ
الس ِ
ِ
مكن لصا ِن ِع ِ
الجاد ْ
نفس َها ب َهاْ .
األمريكية َ
اطية َ
ُ
ُ
َ َ
ُّ
الد ُيمقر َّ
التفوق
صانع
يستطيع
لكن ال
أن يغفل عن تقاليد
الخارجي ِة
االستثنائي التي ك َّرمت ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ً
َ
ُ
الظروف التي َيج ُب ْ
األمريكية أيضا ُ
َّ
تجاه َـل ُ
أن تط َّب َق ِف َيهـا"(.)2
السياسة
ِ
ِ
َ
ُ
ُّ
ُ
ُ
صوماتُ
ْ
َّ
َّ
ُ
َ
ُ
اريـة ،والخ ُ
ْ
ُ
َّ
وفي هذا َّ
َّ َ َّ
الص ِ
ـور بااللتزام ،والنص ُر يتحقق باالستمر َّ ِ
دد يقول كيسنجر( :إن القـوة ينبغي أن تحل محل الشع ِ
َ َ
ُ ْ ُ
ُ
َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ
ُ
ُ ُ
أن ت ْس َت ِم َّر .وبفضل تاريخنا وبيئتنا ك َّنا نحاول
العال ِم ،واستخدامها
ون
أن ننظر إلى ق َّو ِت َنا
ي ِجب أن تستأصل ال
ٍ
كإدارة لشؤ ِ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ْ
لفـرض خيارات َناَّ .
َ
َ
طيحان بالقيم التي تد ُير سياستنا)(ُ .)3
واالعتماد الشديد َعلى ق َّوتنا قد ُي َ
وهو
االعتماد الش ِديد على ِق َي ِمنا
إن
ِ
ِ
ِ
ِ
( )1هـادي قبيس ي ،السيـاسة الخارجيـة األمريكية بين مدرستين ،مرجـع سبق ذكـره ،ص ص .76-74
( )2املرجـع السابـق نفسـه ،ص ص .78-76

َّ
( )3هنري كيسنجر ،سنوات التجديد ،املجلد املستخلص ملذكراته ،ترجمة :د .هشام الدجاني ،ط ،3الرياض :مكتبة العبيكـان ،أبـو ظبي :كلمة ،هيئة أبو ظبي
للثقافة والتراث ،2011 ،ص ص .951-950
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ُ
جيب َّ
ُ
بالواقعية؟ُ ،وي ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
تساؤ ًال حول
التحدي
أن
باملثالية أو
الخارجية بالقيم أو املصالح،
السياسة
يطرح
ِ
امكانية استرشاد ِ
ً
الحقيقي ُ
يكم ُـن في دمج االثنين معـا(.)1
ْ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ
َّ َ
ً َ
َّ
َ
َّ
َّ
ات
ض امل َب ِاد ِئ
الواقعي ِة ِفي ِفك ِر كيسنجر ،فعـدد بع
النظري ِة
تلخيص
وقد َح َاو َل روبرت كابالن
األساسي ِة ُمعتبرا َّإياهـا ُمحدد ِ
َّ َّ
النظريـ ِة(:)2
كيسنجر ِل َه ِـذ ِه
ُ
ُّ ْ
لكن َ
أن العدالة غير ُمتوف َرة ألي َك َ
ـوض ى َت ْعني َّ
الف َ
األخير َي ْعني َّ
الع َال َم غير َكاملَّ ،
أن َ
ُ
ان،
 .1الفـوض ى أسوأ ِم َن الظل ِم :فهذا
ٍِ
ِ
ِ
ِ ٍ ٍ
َ َ
َّ ُ
ُ
واليومية ُ
مارس ُ
بحيث ُتصب ُح املُ َ
َّ
محفـوفة ِبالخطر.
ياتية البسيطة
ـات الح
ِ
ُ
ولكن َو ْ
ْ
َ
ُ ُ ََ
َ َ
َّ
ُ
ُّ ُ
أخطر ِمن اقتناع
للحق .فال ش يء
ض ُع ُح ُد ٍود
ور،
اس َّية في ِ
 .2ليست املشكلة األس ِ
السياس ِة السيطرة على الشر ِ
ِ
َ َ َ
ُ
يكتات َّ
ُ
ات.
الد
وري ِ
مجم ٍ
وعة من الناس بتفوقها املعنو ِيِ ،حين َها تنشـأ ِ
َ
لرجل َّ
ـاسي ُـة ُ
هم ُة األس َّ
 .3املُ َّ
الدولة هي "ت َف ِـادي الثـورات".
ُ
وبعد يومين من أحداث الحادي عشر من سبتمبر ( ،2001التي ُت َ
عتب ُر لحظة انطالق ُ
مشروع املحافظين الجدد) ،كتب كيسنجر
ً
ُ
َ ْ
َّ
بعنوانَ :
تتوافق ض ْمني ًا مع أداء املُحافظين ُ
"الح َ
مقالة ُ
اجة ٍ َ ْ ُ
الج ُدد خالل الفترة التي تلت تلك
ؤية
وس" ،عبر ِف َيها عن ُر ٍ
ِ
لرد مدر ٍ
ً
ُ
اله ُجوم ينبغي ْ
حيث قالَّ :
الج َم َ
يصل إلى ُمستوى ُمالحقة َ
فعال انتقامي ًا ُ
َّ
"إن َّردنا على ُ
اع ِة التي قامت به.
يتضم َن
أن
األحداث،
ِ
ُ
َ
َّ
ٌ
ُ ُ
ُ
جتمع ُح ٍر ،لذا ينبغي التعاطي
تهديد
إن هذا االعتداء على أرض الواليات امل َّتحدة ُهـو
ِ
للخط االجتم ِ
اعي لحياتنا ،ووجودنا كم ٍ
ُ
ُ
ُ ُ
الن َظام أو ُ
أنتجته".
البنية التي
بطريقة ُم
معه
ٍ
ٍ
ختلفة ،عبر هج ٍوم على ِ ِ
انطلقت تجربة املُحافظين ُ
َّ
َّ
األمريكيةَ ،وب َد ْت ُمغامر ُات ُهم
الخارجية
للسياسة
الج ُدد ،وأفضت إلى ما أفضت إليه من
ٍ
أزمات ِ
ً
َّ
َّ ُ َّ
ثقيلة على املاكينة َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الخارجية،
بالسياسة
الضخمة لوزارتي
الخارجية ِ
والدفاع ،اللتان تعدان الجهتان التنفيذيتان املعنيتان ِ
وظهر َّ
سياسية عاجزة عن ُمعالجة أزمات العالقات َّ
طر ُف لدى املحافظين ُ
ولية املتداخلة ،التي ت ُ
الد َّ
الت ُّ
حتاج إلى
كوسيلة
الج ُدد
َّ ٍ
ٍ
ٍ
ً
ً
ُ
َّ
الخضم ،فكتب العديد من املقاالت التي حاول فيها تغليب
واقعي ٍة .وجد كسينجر دورا نقديا ُله في هذا
ؤية
عقل
هادئ ور ٍ
ٍ
ِ
ٍ
َّ ُ
ْ
ُ
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
َّ
األيديولوجي والت ُّ
الواقعية والتوازن على الت ُّ
فرد ،دون أن يعارض مبدأ الحرب االستباقية كك ٍل ،ولكنه حاول التنظير
طرف
ِ
استباقية َّ
ضد َّ
َّ
ُُ
واقعي ٍة َت ْج َم ُع بين استقرار النظام الدولي ُّ
التهديدات املحتملة(.)3
وب
ؤية
َّ ٍ
ُلر ٍ
وتفرد الواليات املتحدة والقيام بحر ٍ
ً
َّ
َّ
األمريكي ِّة:
ثالثا :أبرز أفكـار ف ِّـر ِّيق املحـا ِّف ِّظين الجـد ِّد ِّفي الواليات املت ِّحد ِّة
ُّ
الحكم في البيت األبيض والبنتاجون عمل ُ
فريق املُحافظين ُ
تسلمهم مقاليد ُ
الج ُدد على إعادة صياغة ُرؤية الواليات
قبل
ُ
ُ
ُّ
وعية .فمنذ سنة  1997تحلق ُ
الش ُي َّ
مجموعة املحافظين
دوي للمنظومة
املتحدة لنفسها وللعالم على وقع حاثة االنهيار امل ِ
الجدد حول "مشروع من أجل قرن أمريكي جديد" بقيادة وليام كريستل .أصدر هذا الفريق منذ سنة  1997أواخر ُحقبة بيل
كلنتون نصه التأسيس ي األول الذي يمكن اعتباره بمثابة املنفستو السياس ي املؤسس لرؤية املحافظين ُ
الج ُدد في مجالي
أن الواليات املتحدة كونها أصبحت ُ
النص َّ
ومما ورد في هذا َّ
الق َّوة ُ
السياسة الخارجية والدفاعيةَّ .
العظمى الوحيدة في العالم
ِ
ْ َّ ُ ُ َ َ
ُ
يخدم
ص ْوغ العالم ونظام العالقات الدولية بما
يتوجب عليها أن تتصرف على ضوء هذه الحقيقة الجديدة ،ومن ثم تعيد
َّ َّ ُّ
ص التأسيس ُّي على إعادة بناء ُ
شدد هذا َّ
مصالحها .كما َّ
ُ
َّ
الن ُّ
أسماه
انية التسلح ملواجهة ما
العسكرية األمريك َّية ورفع ميز
الق َّوة

( )1هنري كيسنجر ،هل تحتاج أمريكا لسياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين ،ترجمة :عمر األيوبي ،ط ،2بيروت :دار الكتاب العـربي،
.10 ،2003
( )2هادي قبيس ي ،السيـاسـة الخارجيـة األمريكيـة ،..مرجـع سبق ذكـره ،ص .78
( )3املرجـع السـابـق نفسـه ،ص ص .96-95
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مكن ْ
َّ
ومية لقطع الطريق على أي ُق َّوة جديدة ُي ُ
َّ ُ ُ
أن ُتحد َث َها ُ
نفسها
سياسة
تبني
خارجي ٍة هج َّ ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ ٍ
باملخاطر الجديدة ،مع الدعوة إلى ِ
ُُ
َّ
الوقوف في َو ْج ِه َها(.)1
األمريكية أو
ُبمنافسة القيادة
َّ
ً
وإجماال ُيمك ُن القـو ُل ُهنا َّ
أن ُرؤية املُحافظين ُ
َّ
رئيسية ُمترابطة فيما بينها:
الج ُدد قد تغـذت من أربعة روافد
ُ ُ
َّ َ
َ ْ َ
ً
الب َدةَ ،و َما َو َّل ُ
دته ع ْن َد ُهـم من ُش ُع َ
ُ َ
َ
َّ ُ َ َ َ
وجي َم َع
ِ
أوالِ :م َيراث الح ْر ِب ِار ِ
ٍ
ـور ع ِم ٍ
يق بأهمي ِة املواجه ِة الش ِامل ِة بشقيها العسك ِر ِي واأليديول ِ
ُ
َّ َ َ َ َ َ َ ُ
ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َ
ُ
اط َّ
َّ ُ َ َ
َ ُْ
وعي ،وانتصار
ورية
"إمبر
ِ
الشر" ،وهـم يرون أنه لوال ه ِذ ِه استراتيجية املواجه ِة الش ِامل ِة ملا كان ِمن املمكن دحر الخطر الشي ِ
ُ
ُ
َّ
األمريكي ِة.
الي بقيادة الواليات امل َّت ِح َد ِة
املعسكر الليبر ِ
ً
ُ َّ
ُ ُ
الش ُ
ديد ُ
الدفاع عن املصالح األمر َّ
يكية في العالم.
لحقبة كلينتون،
ثانيا :االنتقاد
ووسمه بالضعف والتراخي في ِ
ً
ُ
َّ َ َ َ َ َّ َّ
أن َت ْحش َد ض َّد َها ُ
صناعة مواطن خطر جديدة ال ُب َّد م ْن ْ
الت ْر ِك ُيز َع َلى الصين وروسيا في َّ
الساحة
الق َّوة األمريكية .هكذا تم
ثالثا:
ٍ
ِ
ِ ِ
ٍ
َّ
العاملية ،وعلى العراق وإيران وفلسطين في َّ
َّ
َّ
الشرق
أوسطية.
الساحة
ً
العامة للعالقات َّ
ياسية ُور ُ
ُ
ابعاَّ :
َّ
الد َّ
الس َّ
تتأس ُ
ولية على امليراث الهوبزي (نسبة إلى الفيلسوف اإلنجليزي
ؤيت ُهم
ر
س فلسفت ُهم ِ
ُ ُ
َّ َّ
ُ َّ
ُ
َّ
َّ
ُّ
حق القو ِي
توماس هوبز) املعاد إنتاجه في ثوب ما يسمى بالنظرية الواقعية والواقعية الجديدة .فبموجب هذه الرؤية من ِ
ُ
ُ
ْ
قان ُ
الخاصة ما دام صاحب اليد ُ
َّ
العليا من جهة
ونه الخاص على اآلخرينُ ،ويملي عليهم اإلذعان لش ُروطه وأجندته
أنيفرض
االقتدار العسكر ِي
واالقتصادي.
ِ

الرؤية َّ
وقد جاءت استراتيجية األمن القومي التي صادق عليها الكونجرس األمريكي في سبتمبر سنة  2002لتعكس هذه ُّ
العامة
ً
عامة في حقل العالقات َّ
لنظام العالقات َّ
جرد َّ
نتهجة ُوم َّ
الد َّ
الد َّ
ولية ،وانتقالها من ُم َّ
قة ِف ْع ـال في
عقيدة ُم
ولية إلى
طب ٍ
ٍ
نظري ٍة َّ ٍ
ٍ
َّ
َّ
األمريكية.
الخارجية
السياسة
مجال ِ
َ
ْ َّ ُ ُ
مكن القو ُل ُهنا َّ
ُي ُ
الج ُدد مقاليد ُ
نذ َت َولي بوش وفريق املُ َحافظ َين ُ
إن َ
أح َد أهـم َم َالمح الس َ
ُ
يتمثل في
الحكم،
ياس ِة األم ِر ِيكي ِة م
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ُ
ْ ْ
َّ
َّ
َّ
ُ َّ
السياس ُة َبد ْور َها على ِق َر َاء ٍة َّ
وتتأس ُ
عام ٍة
باس ِتخ َد ِام َها.
ستم ِر
س هذه ِ
التعويل الهائل على القوة العسكرية الصلبة والتهديد امل ِ
ِ
ُ
ُ
أن الواليات املُتحدة وقد أضحت ُ
ضع ُم َّ
ومانيةَ ،ع َل ْي َها أ ْن ُتع َ
ص َها َّ
َ ْ
الق َّو َة ُ
لخ ُ
اط َّ
الر َّ
َ
ورية ُّ
تأسيس
يد
العظمى ُمنذ نهاية اإلمبر
ِ
للو ِ
َ
َ ْ ُ َ ْ ََ َ ََ َ َ َ َ
ين أو َّ
ضع َّ
َ ْ
اآلخر َ
ُ
الخ َّ
الت َع ُاو ِن َم َع ُه ْـم(.)2
اك
الد ْو ِلي بما يع ِكس حجمها ودا ِئرة مص ِال ِحها
اصة ،ومن دو ِن إش َـر ِ
ِ
الو ِ
ويقدم ريتشاردند ليبو (بروفيسور العالقات الدولية في جامعة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية) حرب العراق 2003
كنموذج تطبيقي للواقعية الكالسيكية ،بهدف استخدام هذه األخيرة في ابتكار إطار لتحليل الحالة .ويصف التدخل بأنه
تراجيدي باملعنى اإلغريقي للمصطلح ،ويركز على الواليات املتحدة ألن جميع القرارات الرئيسة تم اتخاذها في واشنطن.
ومن املوضوعات الرئيسة في التراجيديا والواقعية الكالسيكية أن األشخاص الذين يتصرفون خارج املجتمع املحلي وخارج
لغة العدالة غير قادرين على صوغ املصالح بطريقة ذكية ومترابطة ،فالذي يحركهم هو املشاعر واآلمال وليس العقل
والحسابات الدقيقة .ومع نهاية الحرب الباردة جاء املحافظون الجدد بما أطلقوا عليه "لحظة القطب الواحد" ،وألنهم خلطوا
بين القوة والنفوذ فقد شعروا أنه ال يوجد مبرر يدعو دولتهم إلى أن تكون ملزمة باملعاهدات واالتفاقات ،واملعايير التي تقيد
سعيها نحو مصالحها .وفي حرب العراق  2003أودت ثمالة أمريكا بنشوة القوة واستخفافها بحلفائها التقليديين وباملجتمع
َّ
األمريكية بين الق َّـوة الصلبة والق َّـوة الناعمة ،بيروت :االنتشـار العـربي ،وصنـاعة الفكـر للدراسـات والتدريب،2011 ،
( )1رفيق عبد السالم ،الواليات املتحدة
ص  .75وأنظر :جـوزيف س .نـاي ،القـوة الناعمة :وسيلة النجاح في السياسة الدولية ،ترجمة :محمد توفيق البجيرمي ،الرياض :مكتبة العبيكان للنشـر،
 ،2007ص ص .103-102
َّ
َّ
َّ
( )2رفيق عبد السالم ،الواليات املتحدة األمريكية بين القوة الصلبة والقوة الناعمة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص  .78-76وأنظر كذلك :محمد سويفي
عبدهللا ،رأس األفعى :بريجنسكي وشيطنة سياسات أمريكا في الشرق األوسط ،دمشق /القاهرة :دار الكتاب العربي.2013 ،
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الدولي ،وحتى ازدراؤها لهم ،بإدارة بوش إلى الغطرسة .فاإلدارة األمريكية لم تكن راضية بمجرد احتواء نظام صدام حسين،
بل سعت للتخلص منه بالقوة ،وتوقعت أن ذلك من شأنه أن يعيد رسم خريطة الشرق األوسط وأن يوسع نفوذ الواليات
ُ
يختلف عن فيتنام ،ولم ُيكن ٌّ
أي
املتحدة حول العالم بشكل كبير ...وبحلول منتصف  2008كانت إدارة بوش في مستنقع ال
ً
األمريكي بشكل ُمتزايد َّ
ضد َ
واعدا؛ فقد َّ
َّ
ُّ
الر ُ
تحول َّ
ُّ
شعبية بوش إلى أدنى
الح ْر ِب ،ووصلت
العام
أي
من الخيارات املتاحة أمامها
ٍِ
ٍ
حد لها على اإلطالق في استطالعات الرأي العامُ ،ور َّبما َّ
أهم ُر ٍ ُ
أن تجربة إدارة بوش في العراق قد جلبت َم َع َها َّ
بصرة
ؤية مت ِ
أكبر ُ
كية وهي َّ
أن :القوى ُ
للواقعية الكالسي َّ
َّ
العظمى ُ
عد ٍو ِل َن ْف ِس َهــا(.)1
ومن هنا يخلص البعض إلى أن املقوالت التي تعبر عنها إدارة بوش هي إحياء فج ملقوالت النظرية الواقعية الكالسيكية في
مرحلتها األولى ...،ومنها :فرض اإلرادة على اآلخرين بقوة النار والسيف ،وستكون الحدود الفعلية لهذه الحملة هي حدود القوة
األمريكية ،أما حدودها املمكنة /الجغرافية فستكون الكرة األرضية ،وال مجال العتراض املنظمات الدولية ..وليس فقط
املقوالت هي التي تعكس إحياء إدارة بوش ملقوالت النظرية الكالسيكية بل الحركة أيضا ،فقد تم رفع اإلنفاق العسكري من
 230مليار دوالر إلى  400مليار دوالر ،باإلضافة إلى  60مليار دوالر إنفاق وزارة األمن الداخلي ،أي أن إجمالي اإلنفاق العسكري
 460مليار دوالر ،وهو ما يعادل  %50من اإلنفاق العسكري للعالم كله تقريبا(.)2
الخاتمة

َّ ُ ُ
َّ ُّ
ُ
َّ
َّ
السياسة
السياسة
الواقعية
النظرية
موضوع" :تفسير
تناولنا في هذا البحث
الخارجية للدول :دراسة حالة ِ
الكالسيكية لسلوك ِ
َّ ُ
ُ
ُ
َّ
تفسيرية واضحة َّ
َّ
َّ
َّ
تتمي ُز بها املدرسة الواقعية في العالقات
ات
األمريكية (،")2001-2008
الخارجية
وتوصلنا إلى أن َّثمة قدر ٍ
ٍ
َّ ٍ
ُ َّ َ
ُ
َّ ُ
َّ َّ ُ
وليةَّ ،
وأن هدفها األساس َّي(أي َّ
ولة هي محور العالقات َّ
َّ
الدولة) ُهو ُ
الح ُ
الد َّ
الد َّ
صو ُل
الواقعية التقليد َّية تعتبر الد
ظرية
ولية ،فالن

ْ
َ ْ
ُ َّ
بيئة َّ
َّ
دولي ٍة تت ِس ُم بالفـوض ى.
ظل ٍ
على القـو ِة؛ من أجل تحقيق مصالحها القومية ،وحماية أمنها القـو ِم ِي ،في ِ
َّ ٌ
التقليدية (الكالسيكية) على َّ
ـواعل املُهيمنة في السياسة َّ
أن ُّ
ُ
َّ
َّ
الد َّ
َّ
الدول ستبقى هي الف ُ
نظرية
ولية ،وهي
الواقعية
النظريـة
وترتكز
ِ
ٌ
ُ ور ُ
اع ُق َّـوةَ ،وم ْن َأ ْجل ُ
تشاؤمي باعتبارها صر ُ
وتنطلق من َّ
ُ
حافظةُ ،ت ُ
َّ َّ
أن هـذه العالقات لن
الق َّـو ِة،
ُم
ٍ ِ
صور العالقات الدولية من منظ ٍ
ِ
ٍ
ِ
ُ
تع ُ
تخل َو من الصراعات ُ
للواقعيـة ُ
ود إلى كونها اإلطار النظر ُّي املُ ُ
َّ
الئم لتفسير بعض الظـواهـر
والح ُروب .وهذه الهيمنة الواضحة
ِ
َّ
ومن َث َّمَ ،فه َي تجع ُـل من َّ
َّ
العسكرية وغيرهاْ ،
َّ
الد َّ
الدولة وحـدة تحليـل أسـاسيـة ،وفيما
ولية في فترة الحرب الباردة مثل األحالف
ِ
ُ
َّ َ
َ
يضع مسـائل االستقـرار والسيادة ُ
األساسي ُة في َّ
التحليل َ
الواقـعي ،الذي ُ
ُ ُ َّ
َّ
والق َّـو ِة في َّ
قمـة
اص َّية
ِ
يتعلق بالقـوة العسكريـة ف ِه َي الخ ِ
ِِ ِ
َّ
ات.
األولويـ ِ
َّ
َّ
ُ ُ
الثقافية َّ
َّ
َّ
َّ َّ
َّ ُ
ُّ
السائدة داخل
املجتمعية و
اخلي" ،بما فيه العوامـل
فالتحليل الواقعي للظاهرة الدولية ال يعتمد مستوى "التحليل الد ِ
ُ
ً
َّ
الدولي و السياسة َّ
النسق َّ
لس ُلوك َّ
تفسيرا ُ
الد َّ
َّ
املجتمع ،بل ُتحاو ُل
ولية ،وليس اعتماد ُسلوكها
الدولة داخ ــل
"الواقعية"إعطاءنا
ِ
ِ
كوحـدة ُمنف ـ َ
رد ٍة.
ٍ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
ياسة الخارجية األ ْمريك َّية ُمنذ ت َولي الرئيس بوش االبن وفريق املحافظين ُ
َ
َ
َ
ُ َ
َ
الجدد
وخلص ِت ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
الس ِ
الدراسة إلى أن أحد أه ِـم مال ِم ِح ِ
ِ
ُ ْ
ُ
ْ ْ
الهـائل َع َلى ُ
العسكرية الصلبةَّ ،
َّ ْ
َّ
ُ
َ
باس ِتخ َد ِام َها.
والتهـديـد امل ْس َت ِم ـ ِر
الق َّوة
مقـاليـد الحك ِم في أمريكا ،يتمثـل في التع ِو ِيل ِ ِ
)(1للمزيد أنظر:ريتشارد ند ليبو" ،الواقعية الكالسيكية" ،في :مجموعة باحثين ،نظريات العالقات الدولية :التخصص والتنوع ،تحرير :تيم دان وميليا كوركي
وستيف سميث ،ترجمة :ديما الخضرا ،بيروت :املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،2016 ،ص ص .204-199
 ))2أنظر :مصطفى علوي" ،الحرب على العراق وأزمة التنظير في العالقات الدولية" ،في :مجموعة باحثين ،علم السياسة :مراجعات نظرية ومنهاجية ،إشراف
وتحرير :نادية مصطفى ،القاهرة :جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،2004 ،ص ص .326-325
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ُ
أن الواليات املُتحدة وقد أضحت ُ
ضع ُم َّ
ص َها َّ
َ ْ
ُ َْ َ
الق َّو َة ُ
لخ ُ
َ َ
وتت َّ
َّ
أس ُ
العظمى ُمنذ نهاية
س هذه ِ
السياسة بدو ِرها على ِقراء ٍة عام ٍة للو ِ
َ ْ ُ َ ْ ََ َ ََ َ َ َ َ
ُ َّ ُّ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ
َّ
َ َ ْ
ُ
الخ َّ
اك
ولي بما يع ِكس حجمها ودا ِئرة مص ِال ِحها
اصة ،ومن دو ِن إش َـر ِ
اإلمبراطورية الرومانية ،عليها أن ت ِعيد تأسيس الوض ِع الد ِ
َ
ين أو َّ
اآلخر َ
الت َع ُاو ِن َم َع ُه ْـم ،وهو ما بدا جليا في حرب العراق  2003سواء على صعيد التنظير أو على صعيد الحركة..
ِ
قـائمة املـراجـع:
أوال :الكتب:
 .1إبراهيم أبو خـزام،العـرب وتوازن القوى في القرن الحادي والعشرين ،دراسة لواقع القوى العظمى وانعكاسات هذا
الواقع على الوطن العربي والعالم،طرابلس /ليبيا :مكتبة طرابلس العلمية العامليـة.1996 ،
 .2إسماعيل صبري مقلد،العالقات السياسية الدولية :النظريـة والواقـع،القاهـرة :املكتبة األكاديمية.2011 ،
 .3إسماعيل صبري مقلد،نظريات السياسة الدولية :دراسة تحليلية مقارنة،ط ،2الكويت :ذات السالسل.1986 ،
َّ
ُّ
الدولية :دراسة في الخطاب حول صدام الحضـارات،تقـديم :د .نادية
الثقافي في العالقات
 .4أماني محمود غانم،البعد
َّ
الحضارية وحوار الثقافات بكلية االقتصاد
محمـود مصطفى ود .سيف الدين عبد الفتاح ،القاهـرة :برنامج الدراسات
والعلـوم السياسيـة جامعة القاهـرة.2007 ،
ٌ
ٌ
الواقعية في العالقات َّ
َّ
ولية :دراسة َّ
 .5أنـور محمد فرجَّ ،
الد َّ
َّ
النظريات املعاصرةُّ ،
الس َّ
ليمانية /العـراق:
نقدية في ضوء
نظرية
مـركـز كـردستـان للـدراس ـات االستراتيجيـة.2007 ،
ُ
ً
ٌ
ٌ
 .6بول ويلكينسون،العالقـات َّ
الد َّ
ولية :مق ِّـدمة قصيرة جـدا،ترجمة :لبنى عماد تركيُ ،مراجعة :هبة عبد العزيز غانم ،القاهـرة:
َّ
كلمـات عـربيـة للترجمـة والنشـر.2013 ،
 .7جلين باملر وت .كليفتون مورجان،نظريـة السياسـة الخارجيـة ،ترجمة :د .عبد السالم علي النوير ،الرياض :النشـر العلمي
واملطابـع بجامعـة امللك سعود.2011 ،
السيادة والنفوذ في النظام العاملي الجديد،أبو ظبي :مركز اإلمارات للدراسات
 .8جمال سند السويدي،آفاق العصر األمريكيِّ :
والبحوث االستر َّ
اتيجيـة.2014 ،
ـريات وإشكاليَّـ ٌ
الدولي :نظ ٌ
ُّ
ات،ط ،2القاهـرة :شـركة الدليل للدراسـات والتدريب وأعـمال الطبـاعة
 .9جهـاد عـودة،النظـام
والنشــر.2013 ،
 .10جـوزيف س .نـاي،القـوة الناعمة :وسيلة النجاح في السياسة الدولية ،ترجمة :محمد توفيق البجيرمي ،الرياض :مكتبة
العبيكان للنشـر.2007 ،
 .11جوزيف فرانكل،العالقـات الدوليـة ،ترجمة :غـازي عبد الرحمن القصيبي ،ط ،2جـدة /اململكة العربية السعودية:
مطبوعـات ( )PUPLICATIONSودار تهـامة .1984
 .12جون بيليس وستيف سميث،عـوملة السياسـة العاملية ،دبي /اإلمارات العربية املتحدة :مركز الخليج لألبحاث.2004،
 .13جيمس دورتي وروبرت بلستغراف،النظريات املتضاربة في العالقات الدول َّية ،ترجمة :د .وليد عبد الحي ،بيروت :املُ َّ
ؤسسـة
َّ
الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتـوزيـع.1985 ،
َّ
َّ
َّ
الدولية :من ثيوسيديدس حتى الوقت الحاضر ،ترجمة :رائد القاقـون،
السياسية في العالقات
النظريات
 .14دايفد باوتشر،
َّ
ُ
بيروت :املنظمـة العـربيـة للترجمـة.2013 ،
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َّ
األمريكية بين الق َّـوة الصلبة والق َّـوة الناعمة ،بيروت :االنتشـار العـربي ،وصنـاعة الفكـر
 .15رفيق عبد السالم،الواليات املتحدة
للدراسـات والتدريب.2011 ،
 .16روبرت غيلبن،الحرب والتغيير في السياسة العاملية ،ترجمة :سعيـد األيـوبي ،بيروت :دار الكتاب العـربي.2009 ،
 .17ريتشارد ليتل،توازن القوى في العالقات الدولية :االستعارات واألساطير والنماذج ،ترجمة :هاني تابري ،بيروت :دار الكتاب
العربي.2009 ،
 .18زايد عبيد هللا مصباح،السياسة الخارجية ،فاليتا /مالطا :إلجـا للنشـر.1994 ،
َّ
َّ
النظريـة واملمارسة ،طرابلس /ليبيا :دار الرواد.2002 ،
الدولية بين
 .19زايد عبيد هللا مصباح،السيـاسة
.20
.21
.22
.23

عامر مصباح،نظرية العالقات الدولية الحوارات النظرية الكبرى ،القاهرة :دار الكتاب الحديث.2011 ،
َّ ٌ
ٌ
ُ
علي عودة العقابي،العالقات َّ
َّ
الد َّ
والنظريات ،بغداد :املؤلف.2010 ،
تحليلية في األصول والنشأة والتاريخ
ولية :دراسة
ُ
َّ
السياسية ،ط ،7بنغـازي /ليبيا :املـؤلـف.2011 ،
علي محمد شمبش،العلـوم
َّ
َّ
ُ َّ
َّ
والسيـاسـة الخـارجيـة األمريكيـة ،سلسـلة ا ِلدراسـات القانونيـة ،فاليتا /مالطا:
فرانسيس بويل،مستقبـل القانـون الدولي ِّ
مـركـز دراسـات العـالـم اإلسـالمي.1993 ،

 .24فريد زكريا،من الثورة إلى القوة :الجذور الفريدة لدور أمريكا العاملي ،ترجمة رضا خليفة ،القاهرة :مركز األهرام للترجمة
والنشر.1999 ،
 .25كارين أ .منغست وإيفان م.أريغوين ،مبادئ العالقات الدولية ،ترجمة :حسام الدين خضور ،دمشق :دار الفرقد للطباعة
والنشر والتوزيع.2013 ،
َّ
نظرية العالقات َّ
 .26كاظم هاشم نعمةَّ ،
ولية ،طرابلس /ليبيا :أكاديميـة الدراسات ُ
الد َّ
َّ
العليا ُ
االقتصادية.1999 ،
والب ُحـوث
ِ
َّ
َّ
الدولية ،ترجمة :املركز ،دبي :مركز الخليج
األساسية في العالقات
 .27مارتن غريفيثس وتيري أوكاالهان،املفاهيم
لألبحاث.2002،
 .28مارسيل ميرل،سوسيولوجيا العالقات الدولية،ترجمة :د .حسـن نافعة ،القاهرة :دار املستقبـل العـربي.1986 ،
 .29مارك أمستيوز،قواعد اللعبة ،ترجمة :قسم الترجمة بالدار ،القاهـرة :دار الفاروق لالستثمارات الثقافية.2010 ،
 .30مجموعة باحثين ،نظريات العالقات الدولية ،ترجمة :محمد صفار ،القاهرة :املركز القومي للترجمة ،سلسلة :العلوم
االجتماعية للباحثين.2014 ،
 .31مجموعة باحثين ،نظريات العالقات الدولية :التخصص والتنوع ،تحرير :تيم دان وميليا كوركي وستيف سميث ،ترجمة:
ديما الخضرا ،بيروت :املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.2016 ،
 .32مجموعة باحثين ،علم السياسة :مراجعات نظرية ومنهاجية ،إشراف وتحرير :نادية مصطفى ،القاهرة :سلسلة :محاضرات
املوسم الثقافي ( ،)4-5جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية.2004 ،
َّ
الدولية :مـن صـراع الحض ــارات إلى أنسنـة الحضــارة وثقـافة الس ـالم ،سلسـلة
 .33محمــد سعـدي،مستقبـل العـالق ــات
أطـروحـات الدكتـوراه ،)58( :بيروت :مركـز دراسـات الوحـدة العـربيـة.2006 ،
 .34محمدسويفيعبدهللا،رأساألفعى :بريجنسكيوشيطنةسياساتأمريكافيالشرقاألوسط،دمشق /القاهرة :دارالكتابالعربي.2013 ،
َّ
 .35محمد السيد سليم،تحليل السيـاسة الخارجيـة ،ط ،3القاهرة :مكتبة النهضة العربية.2013 ،
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َّ
ُ
السياسية ،الجزء األول ،الكويت :جامعة الكويت،
حرران)،موسوعة العلوم
 .36محمد محمود ربيع و إسماعيل صبري مقلد (م ِ
.1994
 .37محمد منذر،مبـادئ في العـالقـات الدولية :من النظريات إلى العـوملة ،ط ،2بيروت :املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيـع.2012 ،
 .38مصطفى عبد هللا خشيم ،مناهج وأساليب البحث السيـاس ي ،طرابلس :الهيئة القومية للبحث العلمي.1996 ،
 .39مصطفى عبد هللا خشيم،موسوعة علم العالقـات ا َّ
لد َّ
َّ
الجماهيرية للنشر
ولية :مفاهيم مختـارة ،ط ،2مصراتة /ليبيا :الدار
والتوزيــع واإلعـالن.2004 ،
 .40ناصيف يوسف حتي،النظريـة في العالقـات الدوليـة ،بيروت :دار الكتـاب العـربي.1985 ،
 .41هـادي قبيس ي،السيـاسة الخارجيـة األمريكية بين مدرستين :املحـافظية الجديدة والواقعية ،بيروت :الدار العربية للعلوم
ناشرون.2008 ،

َّ
 .42هنري كيسنجر،سنوات التجديد ،املجلد املستخلص ملذكراته ،ترجمة :د .هشام الدجاني ،ط ،3الرياض :مكتبة العبيكـان،
أبـو ظبي :كلمة ،هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث.2011 ،
 .43هنري كيسنجر،هل تحتاج أمريكا لسياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين ،ترجمة :عمر األيوبي ،ط،2
بيروت :دار الكتاب العـربي.2003 ،
 .44يوسف محمد الصواني،نظريـات في العالقـات الدولية ،بيروت :منتدى املعـارف.2013 ،
ً
ثانياَّ :
الد َّ
وريات:

 .1أحمد علي سالم" ،القوة والثقافة وعالم ما بعد الحرب الباردة :هل باتت املدرسة الواقعية في العالقات الدولية ً
شيئا من
املاض ي؟"،املجلة :العربية للعلوم السياسية ،العـدد ،20 :بيروت.2008 ،
ً
ُ َ
خمسون عاما من العالقات الدولية ( )1959-2009دراسة استكشافية"،املجلة:
 .2أحمد محمد أبو زيد" ،كينيث والتز:
العربية للعلوم السياسية،العدد ،27 :بيروت ،صيف .2010
العصرية في العالقات َّ
َّ
الب َّ
 .3أحمد نوري النعيميُ " ،
الد َّ
ولية"،مجلة :العلوم السياسية ،بغداد/العـراق ،العـدد،46 :
نيوية
.2013
ً
َّ
الدولية املُعاصـرة :امل َّ
َّ
َّ
للدراسات االجتماع َّـية
ـركزية
 .4بلخيرة محمد" ،برديغمـات العالقـات
الغربية ُنموذجا"،مجلة :األكاديمية ِّ
َّ
واإلنسانيـة ،الجزائر ،العدد ،10 :جـوان .2013
 .5توم فيرر" ،تشكيل السياسة الخارجية لألمة :الصراع من أجل الهيمنة فيما بين دارس ي العالقات الدولية لألمريكيين"،
ترجمة :د .حمدي الزيات،مجلة :ديوجين ،العدد ،147/203 :الطبعة العربية ،القاهرة :مركز مطبوعات اليونسكو.2013،
 .6ريهام مقبل" ،مركب القوة :عناصر وأشكال القوة في العالقات الدولية"،اتجاهات نظرية في العالقات الدولية ،ملحق
مجلة :السياسة الدولية ،مؤسسة األهرام ،القاهرة ،عدد :أبريل .2012
 .7محمد أحمد علي مفتي" ،العالقـات الدوليـة في الفكر السيـاس ي الغـربي :دراسـة تحليليـة"،مجلة :كلية التجـارة للبحـوث
العلميـة ،جامعة اإلسكندريـة ،العـدد :الثاني ،املجلـد.1990 ،27 :
َّ
َّ
ُ
ُ
َّ
ـور جـديـ ٍـد"،مجلة :السياسـة
 .8نادية محمـود مـصطـفى" ،نـظـريـة العـالقـات الدوليـة :بيـن املنظـور الواقـعي والدعـوة إلى منظ ٍ
الدولية ،القاهـرة ،مؤسسـة األه ـرام ،أكتـوبـر .1985
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 .9والء علي البحيري" ،إشكاليَّـات النظـريَّـة والتطبيق :الصـر ُ
ولي بعد الحرب الباردة"،مجلة :السياسة َّ
اع َّ
الد َّ
الد ُّ
ولية ،القاهـرة،
ُ
ُم َّ
ـؤسسـة األهـرام ،العـدد ،191 :املجلـد ،48 :يناير .2013
ً
َّ
ثالثاَّ :
العلمية:
الرسائل
 -1إيناس شـيباني ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسط خالل إدارتي جورج بوش األب واالبن :دراسة تحليلية
مقارنة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجزائر :جامعة الحاج لخضر باتنة.2010/2009 ،
 -2بوملكاحــل إبـراهيم ،تــأثير تحــوالت و متغيــرات البيئــة الداخليــة علــى السياســة الخارجيــة الروســية نحــو االتحــاد األوربــي بعــد
الحرب الباردة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجزائر :جامعة باتنة .2009
 -3فريد ونصالححمة ،تحليل السياسة الخارجية األمريكية من منظور املدرسة الواقعية:
ً
إدارةجورجدبليوبوشأنموذجا،رسالةماجستيرغيرمنشورة،العراق :جــامعـةالنهـرين.2008 ،
ً
َّ
اإللكترونية:
رابعا :املواقع
ٌ
ألمريكيةُ :س ُل ٌ
عقيدة؟" ،عـادل حمزة ،بتاريخ/19 :سبتمبرُ ،2015/م ٌ
َّ
َّ
َّ
تاح
وك أم
الخارجية ا
السياسات
"-1ترجمات:
الواقعية في ِ
الرابط اإللكتروني َّ
على َّ
التالي/https://www.sasapost.com/translation/realism-atitude-not-doctrine :
ِ
-2ماتياس فون هاين" ،حرب الع ـراق :بـدأت بكــذبة وآلـت إلى ف ــوض ى" ،بتــاريخ/9 :أبريل،2018/موقع :دويتشه فيلهُ ،متـ ٌ
ـاح على
الرابط اإللكتروني َّ
َّ
التاليhttps://p.dw.com/p/2vdBT :
ِ
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انضباط الشرطة في دولة فلسطين
Police discipline in the State of Palestine

أ .عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم
ماجستير قانون عام -أكاديمية شرطة دبي 2017
رائد حقوقي في الشرطة الفلسطينية /دولة فلسطين
امللخص
هدفت هذه الدراسة إلى الحديث عن مفهوم وأهداف الضبط والربط العسكري ،وواجبات الضبط والربط العسكري ،كما هدفت إلى الحديث عن
املخالفات والعقوبات التي تترتب على مخالفة قواعد الضبط والربط العسكري والعقوبات املترتبة عليها ،وبينت الدراسة أن العمل الشرطي هدفه املحافظة
ُ
حد ما ،لذلك وجد انضباط الشرطة
على األمن العام للمواطنين ،وتوفير سبل الراحة واألمن لهم ،وأن القوانين التي تحكم العمل الشرطي تكون صارمة إلى ٍ
كقسم قائم بحد ذاته ،فهو يعمل على تحسين األداء لعناصر الشرطة ،وبالوقت نفسه تقتض ي طبيعة عمله إيقاع املخالفات على كل من يأتي بأي من
املخالفات املحددة حسب اللوائح والتعليمات للمؤسسة العسكرية ،وتوصلت الدراسة إلى أن الهدف من انضباط الشرطة التقيد بقواعد الضبط والربط
العسكري ،و تعزيز االلتزام بالقواعد واللوائح التي يتم إصدارها وتعميمها من الرؤساء على كافة عناصر الشرطة ،و التركيز على حسن املظهر العسكري النظيف
واألنيق ،ووضع قواعد ينبغي على جميع عناصر الشرطة تطبيقها بحذافيرها؛ ذلك ألنها تهدف إلى االرتقاء باملؤسسة العسكرية والوصول بها إلى مصافي األمم
املتقدمة ،كما ركزت قواعد الضبط والربط العسكري على التعامل من خالل استخدام أسلوب الثواب والعقاب ،وذلك من خالل االستناد إلى نظام املخالفات
ً
والعقوبات التي تترتب عليها ،والتي جاءت من خالل درجتين ويتم تحديد العقوبة تبعا لدرجة جسامة املخالفة.
الكلمات املفتاحية:
الشرطة،االنضباط ،الروح املعنوية ،املخالفات ،العقوبات.
Abstract
The aim of this study is to talk about the concept and objectives of military discipline, It also aimed to talk
about the violations and penalties that result from the violation of the rules of control and military linkage and penalties
resulting from them, The study showed that policing is aimed at maintaining the public safety of citizens, providing
them with safety and security, and that the laws governing police work are fairly strict. Therefore, police discipline is
found as a standing section in itself. It works to improve the performance of military personnel, At the same time, the
nature of his work necessitates imposing irregularities on anyone who commits any of the violations specified in the
regulations and instructions of the military establishment. The study concluded that the aim of the police discipline is to
adhere to the rules of military discipline and coordination and to strengthen compliance with the rules and regulations
issued and distributed by the heads to all employees of the institution Military, and focus on good military appearance
clean and elegant, and the establishment of rules should be applied by all members of the military strictly; As it aims to
upgrade the military institution and access to refineries developed nations, and focused rules of control and military
connection to deal through the use of the method of reward and punishment, through the reliance on the system of
violations and penalties that result, which came in two degrees and the penalty is determined by To the extent of the
seriousness of the offense.
key words:
Police, discipline, morale, irregularities, sanctions.

مقدمة

ُّ
إن العمل الشرطي الناجح يتطلب مجموعة من القواعد واألسس السليمة ،التي يقوم عليها جهاز الشرطة،

والستمرار هذه القواعد واألسس ال بد من وجود الضبط والربط العسكري ،الذي يعد بمثابة العمود الفقري للعمل
ُ
ُّ
الشرطي؛ حيث يعد االنضباط العسكري بمثابة الوسيلة الرئيسية التي تمكن القادة واآلمرين من السيطرة على مرؤوسيهم،
األمر الذي يترتب عليه ضمان تنفيذ األوامر العسكرية ،كما ويعد الضبط والربط العسكري املتمثل بتنفيذ األوامر وطاعة
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ً
القادة والرؤساء بروح معنوية قوية وعالية وفقا ملبدأ وحدة القيادة القائمة على أسس املحبة واالحترام ،والشعور بالواجب
ُّ
الوطني واملسؤولية والثقة بين الجنود وضباط الصف والقادة ،وهي من أهم األمور التي تضمن تنفيذ العمل الشرطي على
أكمل وجه.
فالقوات التي تتمتع بقدر عالي من الطاعة واحترام األوامر والتعليمات ،وااللتزام باألنظمة واللوائح ،هي أكثر فعالية
وديناميكية من القوات التي ال تتوافر فيها هذه الحالة ،كما أن االنضباط العسكري في فحواه ال يكمن فقط في خلق وجود
ً
حالة من الطاعة واالمتثال لألوامر والتعليمات بوسائل التهديد والرقابة والعقاب ،وإنما يكمن أيضا من خالل خلق حالة من
الشعور والدافع الذاتي للعمل بروح الفريق ،وذلك بفعل عوامل أخرى مثل اإلقناع والتحفيز والتشجيع ،1والتي تتضمن
السيطرة على إرادة الفرد من أجل مصلحة الجماعة.
فالضبط والربط الحقيقي يتطلب إطاعة القائد ،ويتوقف نجاح هذه الطاعة على فهم القائد ألفراد مجموعته،
كما أن ضرورة االلتزام بالضبط والربط العسكري ملا يعكسه من صورة إيجابية لدى املواطن عن رجل األمن ويساهم في
إرساء سيادة القانون.
إشكالية الدراسة
ً
تعتبر دائرة انضباط الشرطة في دولة فلسطين حديثة النشأة والتطبيق ،ونظرا لحداثتها فإن تطبيقها سيواجه بعض
املشكالت للقادة والتابعين لهم من خالل تحرير بعض املخالفات وتحديد ما يترتب عليها من عقوبات ،وتبرز املشكلة في بعض
املشكالت التي قد تواجهها هذه اإلدارة في بدايتها ،وذلك نتيجة للكم الهائل من الجهد الذي سيلقى على عاتق قادة هذه
الدائرة من أجل تعميق وتقيد عناصر الشرطة من ضباط وضباط صف وأفراد في قواعد الضبط والربط العسكري.
أهمية الدراسة
تكمن أهمية دراسة انضباط الشرطة في الضبط والربط العسكري في كافة مرافق أجهزة الشرطة األمنية
والخدمية ،والذي يعد بمثابة املظهر األساس ي لجهاز الشرطة الفلسطينية؛ حيث تم إنشاء دائرة انضباط الشرطة في دولة
فلسطين بقرار من السيد اللواء حازم عطا هللا قائد جهاز الشرطة الفلسطينية بتاريخ  2018 /5/16وذلك بهدف تحقيق
املصلحة العامة ومقتضيات ضرورات العمل ،كما أنه يعزز االلتزام بسلطة القانون وير خ هيبة املؤسسة العسكرية
باعتبارها عنوان لقوة الدولة وعزتها ،ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي سوف تسلط الضوء على انضباط الشرطة
الفلسطينية.
أهداف الدراسة
كما وتهدف هذه الدراسة إلى الحديث عن مفهوم وأهداف الضبط والربط العسكري ،وواجبات الضبط والربط
العسكري ،ومن ثم الحديث عن املخالفات والعقوبات التي تترتب على مخالفة قواعد الضبط والربط العسكري.
منهج الدراسة
استخدمت الدراسة القوانين واللوائح الخاصة في دولة فلسطين والتي تتعلق بموضوع انضباط الشرطة بهدف الرجوع
للقوانين والعمل على تحليلها ،لتوضيح املخالفات والعقوبات التي تترتب عليها.

1د .سمراء غربية ،دور القيادة في تكييف الجنود في مؤسسات التكوين العسكري ،مجلة علوم اإلنسان واملجتمع ،الجزائر ،العدد(  ،2012 ،)1ص.201
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محاور الدراسة
املحور األول :مفهوم الضبط والربط العسكري وواجباته.
املحور الثاني :املخالفات والعقوبات التي تترتب على مخالفة قواعد الضبط والربط العسكري.
املبحث األول :مفهوم الضبط والربط العسكري وواجباته
يعد الضبط والربط العسكري مصطلح غير محدد املفهوم والتعريف بشكل كامل ،فهو يعني باملطلق االلتزام
بالقوانين والتعليمات واألنظمة التي تفرضها وتصدرها املؤسسة العسكرية ،أي االنتظام والخضوع لألوامر العسكرية ،وذلك
ُّ
ألن مصطلحي الضبط والربط مختصان بالحياة العسكرية ،كما أن أهمية االلتزام باالنضباط الشرطي هو تعزيز ملفهوم
الضبط والربط بين أوساط منتسبي قوات الشرطة.
املطلب األول :الضبط والربط العسكري من املفهوم إلى األهداف
ً
أوال :مفهوم الضبط والربط العسكري
إن االنضباط العسكري مصطلح متعارف عليه بين العسكريين ،ويقصد به :االلتزام باألنظمة املحددة ،والتقيد
بالعادات والتقاليد للحياة العسكرية والطاعة الواعية من املرؤوس للرئيس والتحلي بالسلوك الجيد ،والتلفظ املهذب،
واملظهر العسكري املرتب ،والنظيف والدقة واليقظة في تأدية مختلف مهام وواجبات الخدمة.1
كما يقصد به :االلتزام بالقوانين والقواعد والسياسات واللوائح التنظيمية من قبل كافة األفراد العاملين بالجهاز
ً
ُّ
الشرطي ،وقد يكون وقائيا وذلك عن طريق زيادة وعي األفراد بالقوانين والنظم واللوائح بالجهاز وتعريفهم باملخالفات
ً
واإلجراءات التأديبية ،وقد يكون االنضباط تأديبيا من خالل فرض تطبيق السلوكيات والتصرفات املرغوبة من خالل تطبيق
الجزاءات املنصوص عليها في القانون أو النظام العام أي عدم تكرار السلوك أو التصرف املعيب.2
كما يعرف االنضباط بأنه ":ما يتعلق بالسلوك الفردي والعام سواء كان لألفراد أو الوحدة ،ومدى استجابتهم
لجميع األوامر التي ال تمس أو تجرح عواطفهم ،وتكون استجابتهم إرادية خالصة ،ويعتبر االنضباط عنوان الوحدة".3
ً
ويقصد به أيضا :اصطالح عسكري ،يستعمل في مجال التربية العسكرية واالنضباط العسكري ويعني التقيد
بالتعليمات وإطاعة األوامر الصادرة عن الرؤساء والقادة وكبار املسؤولين ،ضمن إطار التسلسل القيادي في الرتب
واملسؤوليات واالستعداد ملمارسة االنضباط في داخل الوحدات العسكرية وخارجها واإلقبال على حب النظام واملحافظة
ً
عليه وتنفيذ املهام بدقة وتنفيذ املهمات ،واملحافظة عموما على حسن النظام.4
ولقد اتجه املشرع الفلسطيني إلى تعريف الضبط والربط العسكري من خالل كتيب املخالفات االنضباطية وذلك
كما ورد في املادة الثالثة منه ،والتي عرفته على أنه " كل ما يبديه العسكري من االلتزام والتحلي بالقوة والقدرة الواجب

 1عبد هللا أحسن زيدان ،االنضباط العسكري ،شؤون عسكرية ،بغداد ،العدد (  ،2011 ،) 1586ص .13
 2د .خالد أحمد عمر ،إدارة الشرطة العصرية ،الطبعة الرابعة ،دبي ،أكاديمية شرطة دبي ،2006 ،ص .275
 3العميد /الركن محمد بن علي الحميدي .اإلدارة العسكرية والقائد والقيادة ،الطبعة األولى ،الرياض.127 ،2018 ،

 4عبد الوهاب الكيالي ،املوسوعة السياسية ،الطبعة األولى ،بيروت ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،1983 ،ص .73
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ً
توافرها في نفوس العسكريين أفرادا كانوا أو جماعات لتنفيذ جميع األوامر والتعليمات الصادرة إليهم من قيادتهم العليا وفق
القانون بكل أمانة وإخالص ودقة ،دونما حاجة إلى رقابة".1
وبعد عرض مجموعة من التعريفات ملفهوم الضبط والربط العسكري ،يرى الباحث أن هذه التعريفات وإن
اختلفت من حيث الصياغة إال أنها اتفقت من حيث املضمون ،ويعرف الباحث الضبط والربط العسكري بأنه :مجموعة من
القواعد والتعليمات هدفها تعزيز االلتزام بالقواعد واللوائح التي يتم إصدارها وتعميمها من الرؤساء على كافة عناصر
ُ
الشرطة ،وتحسين جودة العمل الشرطي ،ورفع وتيرة أداء الضباط واألفراد ،و تعزيز العمل التعاوني بين من هم أعلى رتبة
وأقل رتبة ،والتركيز على حسن املظهر العسكري األنيق والنظيف.
ً
ثانيا :أسس االنضباط العسكري
يقصد بأسس االنضباط العسكري مجموعة العوامل التي تهدف إلى خلق القناعة لدى األفراد العسكريين بما يحقق
ضمان قوة االنضباط في نفوسهم وضمان ثباته واستمراره ،وهذه األسس هي:2
 -1الفهم الصحيح ملفهوم العقيدة العسكرية.
 -2حب الوطن والتفاني في سبيل الدفاع عنه.
 -3الثقة املتبادلة بين اآلمر واملرؤوسين وتنمية وتبادل االحترام والتقدير فيما بينهم.
 -4التدريب املستمر علي الضبط والربط العسكري واالنصياع لألوامر والتعليمات برضا تام.
 -5العلم واملعرفة والقدرة على اإلبداع.

ً
 -6توقيع العقوبة العاجلة على املخطئ وعدم تركه يتمادى في ممارساته الخاطئة حتى ال يكون مصدرا للسلبية
واالنحراف داخل املؤسسة العسكرية.
تعد هذه األسس بمثابة قواعد ينبغي على جميع عناصر الشرطة تطبيقها بحذافيرها؛ حيث أنها تهدف إلى االرتقاء
باملؤسسة العسكرية سواء كانت على صعيد القادة أو املرؤوسين والوصول بهم إلى مصافي األمم املتقدمة ،والوصول إلى
شرطة عصرية حضارية قائمة على العمل بروح القانون وقادرة على تعزيز التعاون بين كافة العناصر.
ثالثا :أهداف الضبط والربط العسكري
تتمثل أهمية أهداف الضبط والربط العسكري فيما يلي:3
ُ
 -1املحافظة على النظام الشرطي ،وااللتزام بالقوانين والتعليمات وضمان عدم الخروج عليها أو مخالفة قوانينها ،وأنظمتها،
واألوامر والتعليمات األخرى املتعلقة بها.
ُ
 -2السمو بأفراد الجهاز الشرطي ،واالرتقاء بهم إلى أعلى املراتب والصفات النبيلة.

1د .سعيد أبو علي ،كتيب املخالفات االنضباطية ملنتسبي قوى األمن الفلسطينية ،الصادر بموجب قرار وزير الداخلية رقم  ،192رام هللا ،2009 ،
انظر املادة رقم (.)3
 2العقيد /صالح الدين الزيداني ،أدبيات التقاليد العسكرية الضبط والربط سر النجاح والنظام العسكري ،مجلة املسلح ،2014 ،متاح على
الرابط التالي http://www.almusallh.ly/ar/thoughts/465-vol-42-44 :تاريخ االطالع على املقال.2018/7/20 :
3د .ياسر الخزاعلة و محمد خلف و ثائر عاشور ،اإلدارة الشرطية املعاصرة ،عمان ،دار الخليج للصحافة والنشر ،2017 ،ص  .24وانظر نص املادة  4من
كتيب املخالفات االنضباطية ملنتسبي قوى األمن الفلسطينية.
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 -3رفع الروح املعنوية لدى جميع أفراد جهاز الشرطة ،من خالل االحترام املتبادل ومعرفة كل شخص لحقوقه وواجباته
وحدود مسؤولياته ،وإحساسه بالوالء بأنه عنصر داخل الجهاز له نظام يحترمه ويتقيد به الجميع.

ُ
 -4سرعة االستجابة لألوامر وتنفيذها بدقة وأمانه ،وتنمية روح الفريق لدى األفراد في املؤسسة الشرطية ،وتطبيق مبدأ
الثواب والعقاب بين أفراد الجهاز.
 -5دعم املحافظة على هيبة املؤسسة العسكرية باعتبارها عنوان لقوة الدولة وعزتها.
 -6اإلبقاء على العناصر الجيدة الصالحة داخل صفوف املؤسسة األمنية واالستغناء عن خدمات كل من يس يء إلى سمعتها
أو يخل بنظامها أو أوامرهاوتعليماتها.
 -7تقوية وتعزيز أواصر الثقة واالحترام بين كافة قوى األمن واملواطنين بمختلف فئاتهم على أساس املهنية العالية
واإلخالص والوفاء للواجبات التي تفرضها القوانين.
 -8ضبط السلوكيات وفق القواعد املثلى للسلوك العسكري بما يتفق مع خصوصية املجتمع الفلسطيني وصيانة الحقوق
والحريات املدنية للمواطن الفلسطيني.
ومن أهم األسس التي يجب التركيز عليها في انضباط الشرطة هو الروح املعنوية والتي تعرف بأنها" شعور متصل
ومرتبط بالحماس وهي تشير إلى الجو العام املحيط بعمل املؤسسة العسكرية ،فإذا أظهر املرؤوسون الحماس والتفاؤل
االيجابي نحوأعمالهم فإنه يمكن وصف الروح املعنوية بأنها روح عالية ،أما إذا أظهر املرؤوسون القلق والتشاؤم وسادت روح
االنتقاد بينهم فيمكن وصف الروح املعنوية هنا بأنها روح منخفضة".1
ومن هنا ،يمكن القول بأن الروح املعنوية وبناءها بشكل صحيح لدى الضباط وضباط صف واألفراد مهمة تقع
على عاتق القائد أو الرئيس في املؤسسة العسكرية ،حيث أن الروح املعنوية العالية لديهم تأتي من طبيعة العالقة بين
الرؤساء واملرؤوسين ،وتعتبر مهمة أكثر من غيرها في إدارة انضباط الشرطة ،فكلما تمتع املرؤوسين بروح معنوية عالية كلما
كانوا قادرين على القيام بواجباتهم بصورة أفضل.
املطلب الثاني :الواجبات املستمدة من قواعد الضبط والربط العسكري
إن قواعد الضبط والربط العسكري تفرض على العاملين في املؤسسة العسكرية مجموعة من الواجبات التي تعزز
االحترام املتبادل بين الرؤساء واملرؤوسين ،والتي تميز العمل العسكري عن غيره من األعمال األخرى ،واملقصود هنا أن أداء
التحية العسكرية للرتب العليا على سبيل املثال تميز العمل العسكري عن غيره من املؤسسات املدنية األخرى.
وفيما يلي نستعرض بعض هذه الواجبات:
•

االحترام املتبادل بين الرتب
والذي يتمثل في أداء التحية العسكرية للرتبة األعلى ،ورد التحية على الرتبة األدنى ،وذلك ألن في أداء التحية

العسكرية داللة تعبر عن االحترام الواجب من الجندي إلى مرؤوسيه كلما التقى بهم أو تقابل معهم ،وهي تعبر عن االنضباط
والطاعة وتعتبر بمثابة تحية متبادلة بينهم.
• في حالة املسير

 1د .راشد حمدان الشلوي .القيادة العسكرية الحديثة ،الطبعة األولى ،الرياض ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،2017 ،ص .145
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عند املسيريكون الشخص األقدم رتبة على يمين الشخص األقل أو األحدث رتبة ،وذلك من مظاهر االحترام بين
الرتب ،فمن غير املنطقي أن يتم تقديم الرتبة األقل على الرتبة األعلى ،كما ينبغي على الشخص األحدث رتبة عدم اإلسراع في
وتيرة السير حتى ال يتقدم على الرتبة األقدم منه أثناء املسير.
• العمل على عدم إعاقة عمل الرؤساء
وذلك من خالل عدم التردد على مكتب املسئول بدون مناسبة واقتصار زيارته على األعمال الرسمية ،والنهوض من
ً
حالة الجلوس إذا مر الضابط األعلى أمام املرؤوس والوقوف بحالة التهيؤ احتراما له.1
• اللباقة في املخاطبة العسكرية
ويظهر ذلك من خالل الوقوف أو الجلوس أمام املسئول بوضع االستعداد (التهيؤ) ،وكذلك الحال عندما يقوم في
بدء الحديث مع املسئول بأسلوب رصين وبصوت مسموع وواضح يستخدم كلمة سيدي وعدم التلويح بإحدى اليدين أو
كلتاهما ،واإلصغاء باهتمام إلى حديث املسئول وعدم مقاطعته إال في الوقت املناسب.2
• االلتزام باآلداب العسكرية أثناء املسير في الشارع العام
وذلك من خالل الحرص على عدم تأبط إحدى اليدين أو كالهما بذراع أو كتف زميل آخر ،وعدم العبث بأشياء
مثل املسابح والعص ي وغيرها ،وعدم الصراخ أو التحدث مع اآلخرين بصورة مزعجة ،وعدم املزاح مع اآلخرين بصورة
تس يء إلى املظهر العسكري.3
• االلتزام باآلداب العسكرية في النوادي العسكرية
وذلك من خالل خلع غطاء الرأس ووضعه في املكان املخصص له ،والجلوس إلى طاولة الطعام بوضعية مناسبة في
مكان يتناسب مع الرتبة العسكرية ،واحترام كبار الزوار والتصرف حسب األخالق العسكرية والحميدة ،واألكل بأسلوب
يدل على القناعة والتعامل باحترام ومضغ الطعام بفم مغلق قدر املستطاع ،وعدم رفع األصوات والضوضاء أثناء تناول
الطعام أو الشراب.4
كما ينبغي على عناصر الشرطة االهتمام بشكل كبير بالقيافةالعسكرية ،من خالل املحافظة على املظهر املرتب
النظيف ،وحسن الهندام لكونها تعتبر مكمالت لقوة شخصية الضابط أو الفرد.5
وهنالك بعض الواجبات التي تقع على عاتق الضابط الذي ينتمي إلى إدارة انضباط الشرطة ،ومنها ما يلي:6
 -1تفقد مرتبات الشرطة العاملين داخل املديريات وخارجها من الناحية االنضباطية في اللباس والقيافة والسلوك
العام واألداء وغيرها.
 -2تفقد مرتبات الشرطة العاملين داخل املديرية وخارجها من الناحية االنضباطية والسلوكية وضبط أي
مخالفات انضباطية.

1انظر نص املادة  23من كتيب املخالفات االنضباطية ملنتسبي قوى األمن الفلسطينية ،مرجع سابق.
2انظر نص املادة  24املرجع السابق.
3انظر نص املادة  25املرجع السابق.
4انظر نص املادة  26املرجع السابق.
 5العميد /الركن محمد بن علي الحميدي .مرجع سابق ،ص .125
6لجنة التطوير اإلداري في الشرطة الفلسطينية ،النظام اإلداري في الشرطة ،املديرية العامة للشرطة ،رام هللا ،2009 ،ص .525
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 -3عمل جوالت فجائية على امليدان للتأكد من حسن سير العمل على ما يرام.
ً
ً
 -4عمل جوالت تفقدية ليال أو نهارا على حراسات املديريات والتأكد من عدم وجود أية ثغرات في قوة الحراسة.
إن طبيعة العمل العسكري تفرض على الضباط وضباط صف واألفراد مجموعة من السلوكيات املرغوب فيها كما
ً
ذكرنا سابقا ،وفي مقابلها مجموعة من السلوكيات غير املرغوب فيها والتي تضع الضابط أو الفرد أمام العقوبة في حال
ارتكاب أحد هذه التصرفات ،كما أن واجبات الحياة العسكرية ال تقتصر على فترة العمل فقط ،وإنما ينبغي التقيد بها في
الحياة الخاصة للعسكري كأن يبتعد الضابط أو ضابط الصف أو الفرد عن التواجد في األماكن املشبوهة التي قد تس يء له
و تس يء لنظام الشرطة.
املبحث الثاني :املخالفات والعقوبات التي تترتب على مخالفة قواعد الضبط والربط العسكري
إن قواعد الضبط والربط العسكري من شأنها االرتقاء باملؤسسة العسكرية وبكافة املنتسبين إليها من ضباط و
ضباطصف وأفراد ،فهي تسعى لترسيخ القيم الشرطية في نفوس األفراد ،وتعزز اهتمامهم بمظهرهم العسكري الذي يعبر عن
انتمائهم للمؤسسة العسكرية التابعين لها ،لذلك فإن االلتزام بهذه القواعد يخضع ملبدأ الثواب والعقاب الذي من شأنه
ً
تعزيز املظاهر الحسنة التي تنعكس على صورة املؤسسة الشرطية إيجابا ومحاربة السلوكيات السلبية التي تضر بسمعة
ً
ً
املؤسسة وهيبتها ،علما بأن هذه املخالفات تأتي من خالل درجتين وتكون العقوبة تبعا لنوع ودرجة املخالفة ،ومن هنا ومن
خالل هذا املبحث سنتحدث عن املخالفات لقواعد الضبط والربط العسكري والعقوبات املترتبة على هذه املخالفات.
املطلب األول :املخالفات من الدرجة األولى التي تترتب على مخالفة قواعد الضبط والربطالعسكري
تعرف املخالفة االنضباطية بأنها" كل فعل أو امتناع عن فعل يرتكبه الضابط أو ضابط صف أو الفرد ويشكل
إخالل بأحكام القانون أو األنظمة أو اللوائح أو التعليمات أواألوامر ،وال يتفق مع قواعد الضبط والربط العسكري".1
ومن املخالفات التي تندرج ضمن الدرجة األولى ما يلي:2

ً
ً
 .1مخالفة األوامر والتعليمات املشروعة الصادرة من رتبة أعلى ،سواء كان األمر شفويا أو كتابة ،أو التردد في تنفيذها على
الرغم من مشروعيتها.
 .2إيقاع األذى باآلخرين وتعذيبهم أو إساءة معاملتهم بما يتنافى مع القيم اإلنسانية والتشريعات الناظمة.
 .3رفض استالم الوظيفة أو التأخر في استالمها.
 .4ترك الوظيفة قبل إتمامها وتسليمها للغير بدون موافقة املسئول.
 .5النوم أثناء الخدمة.
 .6اإلهمال والتقصير في أداء الواجب.
 .7التحقير أو الذم أو القدح.
 .8ارتداء رتبة غير الرتبة الحقيقية املستحقة.
 .9تقديم شكوى كاذبة.
1العقيد /الدكتور صالح فرح البرغوثي .انضباط الشرطة ،املديرية العامة للشرطة الفلسطينية ،رام هللا ،2018 ،ص .3
2انظر :املادة رقم(  )5من كتيب املخالفات االنضباطية لسنة  ،2009مرجع سابق .وانظر املادة رقم ( )187قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية
لعام .1979
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 .10املواربة وإخفاء املعلومات وعدم الصدق أمام الجهات القيادية أو أمام لجان التحقيق.
 .11مخالفة اآلداب العامة في الوحدات العسكرية ،أو في األماكن العامة.
 .12تعاطي املشروبات الروحية خالل فترة العمل الرسمي أو في األماكن العامة.
 .13حيازة املواد املمنوعة.
 .14ارتياد األماكن املمنوعة أو املشبوهة.
 .15عدم االعتناء بالعهدة أو صيانتها.
 .16فقدان الهوية العسكرية أو الوثائق الشخصية ذات الشأن العسكري ،بسبب اإلهمال أو التقصير.
 .17ترك ذخيرة حية بالسالح في الحاالت التي ال تقتضيها الضرورة.
 .18إطالق األعيرة النارية خارج إطار املهمة الرسمية.
 .19حمل سالح مخالف لألوامر والتعليمات.
 .20اإلهمال بتداول السالح بشكل يؤثر على حياة اآلخرين.
 .21حمل السالح بشكل يس يء للمظهر العسكري.
 .22حمل سالح غير عهدة املؤسسة األمنية دون الحصول على تصريح خطي بذلك.
 .23تمييز املركبة الخاصة للعسكري من خالل وضع لوحات إضاءة أو شعارات تدل على أن صاحب املركبة الخاصة يعمل
لدى املؤسسة األمنية.
 .24أية مخالفات أخرى تضر بحسن الضبط والربط العسكري ،تحدد على شكل تعليمات تصدر من جهة مختصة بذلك.
وبناء على هذه املخالفات يتم تشكيل مجلس انضباطي ،ويتم تشكيل املجلس ً
ً
بناء على توصيات مدير عام الجهاز،
وذلك بهدف التحقيق في املخالفة املرتكبة بنية تحديد العقوبة التي تتناسب معها ،وتكون العقوبات على النحو التالي:1
عند ارتكاب أي من املخالفات من الدرجة األولى يتم تحرير مخالفة انضباطية مع التوصية باإلحالة للمجلس
االنضباطي للنظر باملخالفة ،ومن ثم رفع التوصيات لقائد الشرطة إلصدار القرار الذي يراه مناسبا إما بالتصديق على
العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها؛ حيث يتم إيقاع إحدى هذه العقوبات على الضباط:
 .1التنبيه :ويقصد به تأنيب العسكري على املخالفة التي ارتكبها ،وتنبيهه بتوقيع عقوبة أشد في حالة تكرار املخالفة
نفسها.
 .2اإلنذار :ويقصد به تأنيب العسكري على مخالفة ارتكبها وتنبيهه بتوقيع عقوبة أشد في حالة تكرارها ،مع تثبيت اإلنذار
في ملف العسكري لدى هيئة اإلدارة والتنظيم.
 .3الحرمان من املخصصات األساسية لشهرين على األكثر.
 .4الحجز ثالثة أشهر على األكثر.
 .5الحبس ثالثة أشهر على األكثر.
 .6تأخير األقدمية سنة على األكثر.
 .7تنزيل الرتبة.

1انظر :املادة رقم( )189ن قانون العقوبات الثوري لعام .1979
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ويتم إيقاع العقوبات االنضباطية على الضباط املخالفين من قبل املدير العام أو القادة املباشرينٌ ،
كل في حدود
ً
اختصاصه ،وتكون العقوبة وفقا لإلجراءات واألحكام املعمول بها في القوانين النافذة على أن يصدر قرار عن الوزير بالئحة
املخالفات االنضباطية والعقوبات املقررة بشأنها.1
أما في حالة ثبوت اإلدانة علىضباط صف أو الفرد من قبل املجلس االنضباطي فإن العقوبات تختلف وتكون إحدى
العقوبات التي سنذكرها في ما يلي.
العقوبات التي يتم إيقاعها على الفرد املدان:2
 .1التنبيه .
 .2اإلنذار .
 .3الحرمان من املخصصات األساسية لشهر على األكثر .
 .4الحجز شهر على األكثر .
 .5الحبس شهر على األكثر .
 .6تأخير األقدمية سنة على األكثر .
 .7تنزيل الرتبة واحدة.
باإلضافة إلى ما سبق فإنه يجوز لقادة الفصائل أو من يعادلهم فرض العقوبات التالية على الجنود و ضباط صف ،وهي:3
 .1التنبيه .
 .2اإلنذار .
 .3الحجز ثالثة أيام على األكثر.
ويمكننا القول أن تحديد درجة جسامة العقوبة التأديبية أمر متروك للقادة والرؤساء على اعتبار أنهم أخبر وأدرى
بمرؤوسيهم وبمدى استجابتهم للعقوبات التأديبية ،لذلك فإن القائد هو املسئول عن تأديب من يخالف بعقوبة مشددة منذ
ً
الوهلة األولى أو يتجه نحو التدرج في العقوبات وذلك نظرا لدرجة وشدة املخالفة املرتكبة.
املطلب الثاني :املخالفات من الدرجة الثانية التي تترتب على مخالفة قواعد الضبط والربط العسكري
ومن املخالفات التي تندرج ضمن الدرجة الثانية ما يلي:4
 .1عدم االلتزام بأصول املخاطبة العسكرية الواجب إتباعها في الوحدات واإلدارات املختلفة.
 .2التصرف على وجه تظهر فيه الفوض ى ،أو أية صورة يحتمل أن تس يء إلى هيبة املؤسسة األمنية.
 .3عدم االلتزام بأصول التسلسل العسكري للمراجع الواجب إتباعها في الوحدات واإلدارات املختلفة.
 .4عدم احترام الرتبة األعلى سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل.
مناف لآلداب العامة أثناء تأدية الوظيفة أو خارج الوظيفة.
 .5ارتكاب فعل ٍ
 .6استعمال ألفاظ شائنة أو مهينة تجاه أي فرد من أفراد القوة.
 1قرار بقانون رقم ( )23لسنة  2017بشأن الشرطة ،املادة رقم (.)33
2انظر :املادة ( )190من قانون العقوبات الثوري ،مرجع سابق.
3انظر :المادة (  )194من قانون العقوبات الثوري ،وانظر :المادة(  )41من قرار بقانون رقم  23لسنة  2017بشأن الشرطة.

4انظر :املادة(  )17من كتيب املخالفات االنضباطية لسنة  ،2009املرجع السابق.
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 .7التأخر عن موعد الخدمة بدون عذر مقبول.
معد ،أو ضار ،بإهمال التبليغ
 .8التمارض أو التظاهر باملرض دون سبب موجب ،أو إخفاء أي مرض عضوي سواء كان ٍ
عنه.
 .9االمتناع عن تسجيل أي ش يء كان يتوجب تسجيله في أي مستند أو دفتر أو شهادة رسمية.
 .10عدم أداء التحية ملستحقيها باألسلوب العسكري املتبع (يتوجب أداء التحية بروح معنوية عالية).
 .11الجلوس في األماكن العامة بالزي العسكري.
 .12وضع األيدي في الجيوب.
 .13عدم حمل األجهزة الالسلكية بالشكل املطلوب.
 .14عدم االمتثال ألوامر الدورية الخاصة بالشرطة العسكرية.
 .15تناول األطعمة واملرطبات في الشارع العام أثناء ارتداء الزي العسكري.
 .16التدخين في األماكن العامة أثناء الوظيفة الرسمية.
 .17تدخين النرجيلة (الشيشة) في املواقع العسكرية أو أثناء ارتداء الزي العسكري.
 .18لعب الورق (الشدة) في املواقع العسكرية أو أثناء ارتداء الزي العسكري.
 .19تناول العلكة أثناء تأدية الوظيفة.
 .20التغيب بدون إجازة رسمية ،أو التجاوز دون عذر مقبول.
 .21حمل أمتعة بشكل الفت للنظر أثناء تأدية الوظيفة.
 .22وضع األساور في اليد والسناسل في الرقبة.
 .23وضع الخواتم في األيدي باستثناء (خاتم الخطوبة أو الزواج).
 .24عدم حالقة الذقن دون عذر مقبول.

ً
 .25إطالة شعر الرأس والسوالف أو حالقة الشعر بطريقة غير الئقة عسكريا.
 .26إطالة الشارب بشكل ملفت للنظر.
 .27إطالة األظافر.
 .28أية مخالفات أخرى تضر بالضبط العسكري تحدد على شكل تعليمات تصدر من جهة مختصة بذلك.
إن األمور السابقة الذكر تعتبر مخالفات لقواعد االنضباط ،وذلك ألن عناصر الشرطة ينبغي عليهم التحلي باالنضباط
العسكري واحترام األوامر وإطاعة النظم ،والسرعة والحسم في مواجهة األوضاع ،لذلك فإن طبيعة عمل انضباط الشرطة
تتطلب تكريم املتميزين ومحاسبة املقصرين ،لذلك يجب التركيز على تطبيق نظام انضباطي يحقق األهداف املنشودة منه.1

 1علي حسين علي .النظام التأديبي لقوى األمن الداخلي في العراق :دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،جمهورية السودان ،جامعة النيلين،2017 ،
ص .6
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املخالفات املتعلقة بالزي العسكري ،وتكون على النحو التالي:1
 .1ارتداء لباس مخالف للمواصفات العسكرية املحددة.
 .2ارتداء اللباس الشتوي أو الصيفي في غير موسمه.
 .3ارتداء بدالت عمل غير مخصصة لوحدته.
 .4قذارة البذلة العسكرية.
 .5وضع أشياء في الجيوب بحيث تس يء إلى املظهر العام.
 .6عدم وضع الرتبة العسكرية أو وضعها على ساعد واحد أو عدم تثبيتها.
 .7وضع النطاق تحت الجرزة.
 .8ارتداء فلده أو جاكيت أو جرزة مدنية من غير العهدة العسكرية.
 .9انتعال حذاء من غير العهدة العسكرية.
 .10قذارة الحذاء أو تمزقه.
 .11عدم وضع الرقم العسكري أو لوحة االسم.
 .12السير في األماكن العامة بلباس عسكري دون غطاء رأس.
 .13وضع غطاء الرأس في منتصف الرأس.
 .14ارتداء غطاء رأس رث أو قديم ،أو ارتدائه دون شعار دولة فلسطين.
 .15ارتداء فانيال أو جرابات ملفتة لالنتباه.
 .16عدم وضع شعار الوحدة املعتمد على الكتف.
 .17عدم ارتداء النطاق العسكري أو استبداله بغير املخصص.
 .18وضع مفاتيح أو ميداليات على حماالت البنطال.
 .19ارتداء نظارات شمسية بدون تصريح.
 .20فتح أزرار القميص أو حاب الفلده.
 .21أية مخالفات أخرى متعلقة بالزي العسكري ،تحدد على شكل تعليمات تصدر من قبل جهة مختصة بذلك.
املخالفات الخاصة باملجندات والشرطة النسائية
املخالفات التي تتعلق باملجندات والشرطة النسائية ،تكون على النحو التالي:2
 .1نثر الشعر على األكتاف.
 .2ارتداء بنطال مخالف للمواصفات العسكرية.
 .3وضع املاكياج بشكل ظاهر أثناء ارتدائهن اللباس العسكري.
 .4ارتداء الحلي وأدوات الزينة ووضع السناسل في األعناق أثناء ارتدائهن اللباس العسكري.
 .5وضع ُبكل ودبابيس بشكل ظاهر.
1انظر :املادة رقم (  )18من كتيب املخالفات االنضباطية لستة  ،2009املرجع السابق.
2انظر :املادة رقم ( )19من كتيب املخالفات االنضباطية لستة  ،2009املرجع السابق.
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 .6وضع طالء األظافر بألوان صارخة.
ً
 .7ارتداء حجاب خالفا للمقرر.
 .8حمل حقيبة غير العهدة.
 .9أية مخالفات أخرى تنطبق على مرتبات املجندات والشرطة النسائية.
املخالفات الخاصة بسائقي املركبات العسكرية
املخالفات التي تتعلق بسائقي املركبات العسكرية ،تكون على النحو التالي:1
 .1مخالفة أي حكم من قوانين املرور بدون مبرر قانوني عند تأديته ملهامه ،أو أثناء ارتداء الزي الرسمي ،وهو يقود مركبة
عسكرية.
 .2عدم حمل التصريح املعتمد لحركة املركبات العسكرية املقرر لذلك ،أو عدم إظهاره للجهات املختصة للتفتيش عندما
يطلب منه ذلك.
 .3ركوب أشخاص مدنيين بدون تصريح رسمي.
 .4مبيت السيارات العسكرية في املواقف غير املخصصة لها.
 .5نقل األثاث بدون تصريح رسمي.
 .6استخدام السيارات العسكرية ألغراض شخصية.
 .7تحميل ركاب زيادة عن الحمولة املقررة للمركبة العسكرية.
 .8تغيير االتجاه املقرر لسير املركبة.
 .9غسل املركبات العسكرية عند ورش الغسيل املدنية إال بموجب عقد مع املحطة املعنية وبموجب تصريح من قبل
الوحدة.
.10

عدم صيانة املركبة العسكرية بشكل عام.

 .11اإلهمال أو التقاعس عن تبليغ الجهات املختصة عن أي عطل أو ضرر تعرضت له املركبة العسكرية.
 .12عدم وضع إشارة الوحدة وشعار الجهاز على املركبة.
 .13عدم االهتمام بنظافة املركبة العسكرية.
 .14ترك املركبة في الشارع العام بدون حراسة.
 .15أية مخالفات أخرى تنطبق على مرتبات العاملين في قوى األمن.

ً
وهنالك عقوبات حددها املشرع عند إتيان أي من املخالفات املذكورة سابقا ،وتم تقسيم هذه العقوبات إلى قسمين

أحدها تطبق على الضباط ،والقسم الثاني يطبق على ضباط الصف واألفراد.
و في حال رصد ارتكاب ضابطلمخالفة من الدرجة الثانية يتم تحرير مخالفة انضباطية ومخاطبة قائد الوحدة أو مدير
املديرية أو اإلدارة العامة أو الدائرة ،وله سلطة تقديرية في جواز إيقاع عقوبة ،ولقد حدد قانون العقوبات الثوري لعام
 1979العقوبات التي تنطبق على مخالفات الدرجة الثانية على الضباط؛ حيث يجوز لقادة القوات والكتائب ووحدات
اإلسناد والخدمات فرض عقوبتي التنبيه واإلنذار على جميع الضباط التابعين لهم ،كما يجوز لقادة الوحدات فرض عقوبتي

1انظر :املادة رقم ( )20من كتيب املخالفات االنضباطية لستة  ،2009املرجع السابق.
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حرمان اإلجازة األسبوعية والشهرية أو وظيفة زيادة كعقوبة إضافية ،و يجوز جمع أكثر من عقوبة للمخالفة الواحدة،
وللقادة األعلون لدى عرض األحكام عليهم تخفيف العقوبات أو إحالتها للجهات املختصة.1
أما العقوبات التي تقع على ضباط الصف واألفراد في حال ارتكاب أي من مخالفات الدرجة الثانية ،تكون على النحو التالي:2
يجوز لقادة الفصائل أو من يعادلهم فرض العقوبات التالية على الجنود وصف الضباط .
أ -التنبيه.
ب  -اإلنذار .
ج -الحجز ثالثة أيام على األكثر .
وعند تحرير املخالفة االنضباطية ينبغي على محرر املخالفة أن يكون:3
ً
 .1سريعا :بمعنى أن يوقع الجزاء بالفرد فور ارتكابه ،وذلك لكي يشعر املخطئ بأن خطئه جسيم وجلب له الجزاء،
وليكون عبرة لغيره.
ً
ً
 .2عادال :ويقصد بذلك أن يتناسب الجزاء مع الخطأ املرتكب ،كما يجب أن يكون الجزاء محايدا وبعيد عن املحاباة أو
التمييز بين األفراد؛ بحيث يشعر الجميع بأنهم سواسية.
ً
 .3علنا :بمعنى أن يتم اإلعالن عن الجزاء ويكون أمام الجميع حتى ال يرجع الفرد الرتكابه مرة أخرى.
الخاتمة

ُ
إن طبيعة العمل الشرطي يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد ،وإلى عدد كبير من العاملين فيه سواء كان من

الضباط أو ضباط صف أو األفراد ،وبما أن العمل الشرطي هدفه املحافظة على األمن العام للمواطنين ،وتوفير سبل الراحة
ُ
حد ما ،لذلك وجد انضباط الشرطة كقسم قائم بحد
واألمن لهم ،فإن القوانين التي تحكم العمل الشرطي تكون صارمة إلى ٍ
ذاته ،فهو يعمل على تحسين األداء لعناصر الشرطة ،وبالوقت نفسه تقتض ي طبيعة عمله إيقاع املخالفات على كل من يأتي
بأي من املخالفات املحددة حسب اللوائح والتعليمات للمؤسسة العسكرية.
ً
ُ
الشرطي فقد اقتضت املصلحة العامة أن تكون أساليب العقاب باملؤسسة الشرطية أقوى
ونظرا لطبيعة العمل
من غيرها ،ولذلك تم تحديدها ً
بناء على درجتين ،درجة جسيمة وهي الدرجة األولى من حيث املخالفات والعقوبات التي تترتب
َ
عليها ،والدرجة الثانية بسيطة أيضا من حيث طبيعة املخالفات والعقوبات التي تترتب عليها.
نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التالية:
• إن الهدف من انضباط الشرطة التقيد بقواعد الضبط والربط العسكري ،و تعزيز االلتزام بالقواعد واللوائح التي
يتم إصدارها وتعميمها من الرؤساء على كافة عناصر الشرطة ،كما تهدف إلى التركيز على حسن املظهر العسكري
النظيف واألنيق ،ووضع قواعد ينبغي على جميع عناصر الشرطة تطبيقها بحذافيرها؛ ذلك ألنها تهدف إلى االرتقاء
باملؤسسة العسكرية والوصول بها إلى مصافي األمم املتقدمة.
1انظر :المادة(  )195من قانون العقوبات الثوري لعام .1979
2انظر :المادة(  )194من قانون العقوبات الثوري.
3د .خالد أحمد عمر ،مرجع سابق ،ص .274
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• ركزت أسس الضبط والربط العسكري على العمل بروح الفريق والتعاون بين كافة عناصر الشرطة لالرتقاء بها،
ُ
وعلى تحسين جودة األداء ،وتحسين العمل الشرطي.
• حددت قواعد الضبط والربط العسكري مجموعة من الواجبات التي من شأنها إظهار الضباط وضباط صف
واألفراد بأحسن صورة ،من خالل التعامل مع من هم أعلى رتبة منهم بأسلوب محترم ومؤدب ،وتعاملهم مع بعضهم
البعض بنفس األسلوب ،والتي من أهمها االلتزام باللباقة في الحديث واالهتمام في القيافة العسكرية.
• ركزت قواعد الضبط والربط العسكري على التعامل من خالل استخدام أسلوب الثواب والعقاب ،وذلك من خالل
ً
االستناد إلى نظام املخالفات والعقوبات التي تترتب عليها ،والتي جاءت من خالل درجتين ويتم تحديد العقوبة تبعا
لدرجة جسامة املخالفة.
قائمة املصادر واملراجع
ً
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• د .سعيد أبو علي ،كتيب املخالفات االنضباطية ملنتسبي قوى األمن الفلسطينية ،الصادر بموجب قرار وزير
الداخلية رقم  ،192رام هللا .2009 ،
• د .ياسر الخزاعلة و محمد خلف و ثائر عاشور ،اإلدارة الشرطية املعاصرة ،عمان ،دار الخليج للصحافة والنشر،
.2017
• عبد الوهاب الكيالي ،املوسوعة السياسية ،الطبعة األولى ،بيروت ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر.1983 ،
• العقيد /الدكتور صالح فرح البرغوثي .انضباط الشرطة ،املديرية العامة للشرطة الفلسطينية ،رام هللا.2018 ،
• العميد /الركن محمد بن علي الحميدي .اإلدارة العسكرية والقائد والقيادة ،الطبعة األولى ،الرياض.2018 ،
• لجنة التطوير اإلداري في الشرطة الفلسطينية ،النظام اإلداري في الشرطة ،املديرية العامة للشرطة ،رام هللا،
.2009

ً
ثانيا :املجالت العلمية
• د .سمراء غربية ،دور القيادة في تكيف الجنود في مؤسسات التكوين العسكري ،مجلة علوم اإلنسان واملجتمع،
الجزائر ،العدد ( .2012 ،) 1
• عبد هللا أحسن زيدان ،االنضباط العسكري ،شؤون عسكرية ،بغداد ،العدد ( .2011 ،) 1586
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ً
ثالثا :الرسائل
• علي حسين علي .النظام التأديبي لقوى األمن الداخلي في العراق :دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،جمهورية
السودان ،جامعة النيلين.2017 ،

ً
رابعا :القوانين والقرارات

• قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة .2005
• قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام .1979
• قرار بقانون رقم ( )23لسنة  2017بشأن الشرطة.
ً
خامسا :املواقع االلكترونية
• العقيد /صالح الدين الزيداني ،أدبيات التقاليد العسكرية الضبط والربط سر النجاح والنظام العسكري ،مجلة
املسلح ،2014 ،متاح على الرابط التاليhttp://www.almusallh.ly/ar/thoughts/465-vol-42-44 :
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العالقات املصرية اإلسرائيلية علي ضوء املتغيرات السياسية املصرية ،
وضرورة إعادة النظر في معاهدة السالم (  26مارس ) 1979
The Egyptian-Israeli Relations In Light of The Egyptian Political Variables
)& Necessity To Review The Peace Treaty (March 26,1979

د .صالح سمير البنـدارى
أستاذ العـلوم السياسية املشارك  ،جامعة بورسعيد  ،مصر
ملخص :
تتميــز العالقــات املصــرية اإلس ـرائيلية بطبيعــة خاصــة غلــب عليهــا الص ـراع واملواجهــة  ،تخللتهــا أربعــة حــروب داميـة راح ضــحيتها اآلالف مــن الشــهداء  ،إال أن تلــك
ً
ً
العالقات قد دخلت منعطفا جديدا عقب حرب أكتوبر  ، 1973ثم زيارة الرئيس السادات للقدس  ، 1977وما أعقبها من عقد اتفاقية كامـب ديفيـد  ، 1978ثـم
ً
توقيع معاهدة السـالم فـي مـارس  ، 1979وهـي املعاهـدة التـي أنهـت حالـة الحـرب بـين الـدولتين  ،إال أنهـا شـكلت قيـدا علـي حريـة الحركـة السياسـية ملصـر فـي دوائرهـا
ً
املختلفة  ،فضال عن انتقاصها من سيادتها علي سيناء  .إال أنه مع التغيير السياس ي الذي أفرزته ثورتي  25يناير  2011و 30يونيو  ، 2013فقـد تعالـت األصـوات
املطالبــة بضــرورة تدشــين أســس جديــدة للعالقــات ترتكــز فقــط علــي املصــالح الوطنيــة املصــرية  ،وكــذلك إعــادة النظــر فــي معاهــدة الســالم علــي ضــوء التحــديات
الحاليــة ومتطلبــات األمــن القــومي املصــري  ،ملواجهــة الجماعــات االرهابيــة املتمركــزة فــي ســيناء واملهــددة ألمــن واســتقرار الدولــة  ،وهــو مــا خلصــت إليــه الدراســة مــن
ضرورة بل وحتمية تبنى مصر لذلك في املستقبل املنظور .
الكلمات املفتاحية :
العالقات السياسية  ،مصر  ،إسرائيل  ،كامب ديفيد  ،معاهدة السالم  ،السادات  ،مبارك  ،السيس ي .

Abstract :
This Study Analyzes The Nature Of The Egyptian-Israeli Relations , Which Dominated By A Struggle And Military
Confrontation Throughout Many Decades , Thousands Of Martyrs Had Fell During Four Bloody Wars , While These
Relations Had Entered A New Turn After October War 1973 , Sadat's Visit To Jerusalem 1977 , Camp David
Agreement 1978 , And Signing The Peace Treaty March 1979 , These Treaty Which Ended The State Of War And
Conflict Between The Two States , But Constitute A Restriction On The Political Movement Of Egypt , As Well As
Derogation Of Its Sovereignty On Sinai Peninsula . The Political Changes Had Brought By Jan. 25, 2011 & June 30,
2013's Revolutions Showed The Strong Necessity To Establish A New Strategy For The Bilateral Relations , Based on
The Egyptian National Interests Only , As Well As Reviewing The Peace Treaty , In Light Of The Challenges And
Requirements Of The Egyptian National Security , To Confront The Current Terrorism In Sinai , Which The Study Had
Already Concluded .
Keywords :
Political Relations , Egypt , Israel , Camp David , Peace Treaty , Sadat , Mubarak , Sisi .
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مقـدمة :
تتسم العالقات املصرية اإلسرائيلية منذ نشأة دولة إسرائيل في  14مايو  ، 1948بطبيعة خاصة غلب عليها الصراع واملواجهة
ً
ً
العس ــكرية عب ــر ح ــروب متعاقب ــة  ،إال أن تل ــك العالق ــات دخل ــت منعطف ــا جدي ــدا عق ــب نص ــر أكت ــوبر  ، 1973وزي ــارة ال ــرئيس
السادات للقدس في  19نوفمبر  ، 1977ومـا أعقبهـا مـن عقـد اتفـاق كامـب ديفيـد فـي  17سـبتمبر  ، 1978ثـم معاهـدة السـالم فـي
ً
 26م ــارس  ، 1979وه ــي املعاه ــدة الت ــي أنه ــت حال ــة الح ــرب ب ــين البل ــدين  ،إال أنه ــا ش ــكلت قي ــدا عل ــي حري ــة حرك ــة السياس ــة
ً
الخارجيــة املصــرية فــي دوائرهــا املختلفــة  ،فضــال عــن انتقاصــها مــن ســيادة مصــر علــي شــبه جزي ـرة ســيناء .وملــا كانــت الظــروف
واألوضــاع السياســية الدوليــة واإلقليميــة قــد تغيــرت منــذ توقيــع هــذه املعاهــدة  ،فقــد تعالــت األصــوات فــي مصــر وخاصــة بعــد
ثــورتي  25ينــاير  2011و  30يونيــو  ، 2013مطالبــة بضــرورة تدشــين أســس جديــدة للعالقــات املصــرية اإلس ـرائيلية ترتكــز علــي
املصــالح الوطنيــة املصــرية كمحــدد أساس ـ ي وأوحــد  ،وإعــادة النظــر فــي املعاهــدة علــي ضــوء اعتبــارات ومتطلبــات األمــن القــومي
املصري في املرحلة الراهنة من مواجهة االرهاب املتمركز علي أرض سيناء واملهدد الستقرار الدولة .
إشكالية الدراسة:
ً
ً
تمـر مصــر ومنــذ  3يوليــو  2013تحديــدا بمرحلــة حرجــة تضــافرت فيهــا قـوى اإلرهــاب  ،والتــي اتخــذت مــن جبــال ســيناء معقــال لهــا
مهــددة بــذلك أمــن واســتقرار الدولــة  ،وملــا كانــت مصــر إلــي حــد كبيــر مغلولــة اليــد فــي تلــك املواجهــة بســبب القيــود التــي فرضــتها
نص ــوص معاه ــدة الس ــالم عل ــي حج ــم وانتش ــار الق ــوات ف ــي س ــيناء  ،ف ــإن الحاج ــة بات ــت ماس ــة وملح ــة إلع ــادة النظ ــر ف ــي طبيع ــة
ً
ً
العالقات الثنائية مع إسرائيل وأيضا نصوص املعاهدة وملحقاتها  ،عبر دراسة متعمقة وصوال لحل لتلك اإلشكالية .
أهمية الدراسة :
وتنبع من عدة اعتبارات  ،أبرزها :
 .1األهمية التي تتمتع بها كلتا الدولتان مصر وإسرائيل كقوى ذات مكانة داخل املنظومة الدولية .
ً
ً
 .2طبيعة التحوالت التي شهدتها مصر بعد  3يوليو  ، 2013والتي أفرزت نظاما سياسيا يحمل توجهات مختلفة  ،وبما يفرضه
ذلك من أهمية الوقوف علي كيفية تأثيرها على العالقات واملصالح املشتركة .
 .3تص ــاعد وتزاي ــد العملي ــات اإلرهابي ــة ف ــي س ــيناء بم ــا تفرض ــه م ــن ض ــرورة إع ــادة النظ ــر ف ــي معاه ــدة الس ــالم  ،به ــدف اس ــتعادة
ً
السيادة املصرية الكاملة علي سيناء حفاظا علي األمن القومي املصري .
 .4تنامي االهتمام الداخلي في مصر بضرورة إعادة بناء السياسة الخارجيـة املصـرية  ،بمـا يعـزز مـن مكانتهـا اإلقليميـة والدوليـة
 ،وامتالك القدرة على صياغة هذه السياسة بإرادة مستقلة  ،وهو ما يرتبط في جانب كبير منه بالعالقات مع دول الجوار
االقليمي وفي مقدمتها إسرائيل .
 .5س ــعى الدراس ــة الس ــتخالص التوص ــيات الت ــي يمك ــن لص ــانع الق ـرار السياس ـ ي االس ــتفادة به ــا ف ــي مج ــال تط ــوير ه ــذه العالق ــات
ً
مستقبال .
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أهداف وفروض الدراسة :
يتمح ــور ه ــدف الدراس ــة ح ــول رص ــد طبيع ــة العالق ــات املص ــرية اإلسـ ـرائيلية  ،وتحلي ــل املتغيـ ـرات الحاكم ــة ملس ــارها  ،الس ــيما
معاهدة السالم  ،ومحاولة الوقوف علي جوانبها على ضوء املتغيرات التي حدثت للنظام السياس ي املصري بعد ثورتي  25ينـاير
 2011و 30يونيــو  ، 2013وذلــك بهــدف وضــع تصــور أو رؤيــة مســتقبلية لهــذه العالقــات  ،وتــدور الدراســة حــول فــرض أساس ـ ي
وهــو  :أن إعــادة صــياغة تلــك العالقــات والتــي تفرضــها ظــروف املرحلــة الراهنــة  ،وكــذا إعــادة النظــر فــي معاهــدة الســالم  ،ســوف
ً
ً
ً
يكون عامال أساسيا وحاسما في تحقيق أمريين هامين  ،وهما :
األول .منح مصر حرية حركة كبيرة في مجال ممارسة سياستها الخارجية في عالقاتها الدولية .
والثاني .زيادة قدرة مصر في حربها ضد اإلرهاب في سيناء  ،وسرعة حسمها لصالح األمن القومي للدولة .
وفي اطار تحقيق هذا الفرض ستسعى الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية :
ً
 .1ملاذا تتخذ العالقات املصرية اإلسرائيلية منحنى سلبيا رغم وجود معاهدة السالم ؟ .
 .2ماهي العوامل األساسية التي تؤثر على هذه العالقات  ،وما مستويات وحدود هذا التأثير ؟ .
 .3ماهي التحديات التي تواجه هذه العالقات وبخاصة في مرحلة ما بعد سقوط نظام مبارك ؟ .
 .4إلي أي مدى يمكن أن تساهم العوامل االقتصادية والتجارية في تحسين العالقات السياسية ؟ .
ً
 .5هل يحمل املستقبل لتلك العالقات اتجاها نحو التعاون وتالقى املصالح أم للتوتر والصراع ؟ .
 .6ماهي السيناريوهات املتوقعة للعالقات خالل فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيس ي ؟ .
منهجية الدراسة :
تقــوم الدراســة علــى فكــرة التكامــل املنهجــي بهــدف الوصــول إلــى تحليــل علمــي تغلــب عليــه الدقــة واملوضــوعية  ،ومــن ثــم اعتمــد
ً
الباحث على  :املنهج الوصفي التحليلي  ،للتعامـل مـع الظـاهرة لفهـم طبيعتهـا ومتغيراتهـا وأدوار األطـراف الفاعلـة  ،اعتمـادا علـي
الدراسـ ــات واملراجـ ــع املتخصصـ ــة  .واملـ ــنهج التـ ــاريخي  ،بهـ ــدف تحليـ ــل وتفسـ ــير وفهـ ــم أحداثاملاض ـ ـ ي بنـ ــاء علـ ــي أسـ ــس منطقيـ ــة
واستشـ ـراف املس ــتقبل عل ــي ض ــوء ذل ــك  ،إل ــى جان ــب م ــدخل املص ــلحة الوطني ــة  ،ال ــذي يفت ــرض أن الق ــوة الرئيس ــة املحرك ــة
ً
لسياسـ ــات الـ ــدول السـ ــيما الخارجيـ ــة  ،هـ ــي السـ ــعي املسـ ــتمر لحمايـ ــة وتنميـ ــة مصـ ــالحها القوميـ ــة فـ ــي حـ ــدها األقص ـ ـ ى ،حاض ـ ـرا
ً
ومستقبال في مواجهة األطراف األخرى.
ً
اإلطار النظري للدراسة :وقسمت الدراسة إلى خمسة مباحث فضال عن مقدمة وخاتمة  ،وذلك كاآلتي :
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املبحث األول:نظرة تاريخية على العالقات املصرية االسرائيلية
ً
امتد الوجود اليهودي في مصـر إلـى عـدة قـرون  ،حيـث كانـت مصـر مقصـدا لليهـود منـذ تـدمير مملكـة يهـوذا عـام  597ق .م  ،وفـي
العصر الحديث تواصـلت هجـرتهم إليهـا بتشـجيع مـن محمـد علـى باشـا  ,حيـث تمتعـوا بكافـة االمتيـازات  ،وبلـغ عـددهم 59.581
ً
ً
ألفا عام  , 1917حيث كان التطور االقتصادي الذي كانت تتمتع به مصر آنذاك أحـد أهـم عوامـل الجـذب لهـم  ،فلعبـوا دورا
ً
ً
كبيرا وحيويا في ذلك  ،فساهموا بشكل كبير في التنمية االقتصادية والصناعية والثقافية( ، )1فارتبط تاريخ ونشأة البنوك بهم
 ،حيث نجحوا في احتكار هذا املجال  ،واشتهرت عائالت بعينها فيه مثل  :قطاوي واملوسيري وسـوارس  ،كمـا امتـدت سـيطرتهم
ملجاالت أخرى هامة كقطاع البترول وتجارة األقمشة واملالبس واألثاث  ،فتملكوا الشركات األشهر مثل  :شيكوريل  ،جاتينيو ،
ً
بنزايــون  ،عمــر أفنــدي وغيرهــا  ،واحتكــروا عــددا مــن الصــناعات الحيويــة كصــناعة الســكر ومضــارب األرز  ،كمــا س ـيطروا علــي
ً
قط ــاع الفن ــادق " :كونتيننت ــال  ،مين ــا ه ــاوس  ،س ــان س ــتيفانو"  ،ونش ــطوا ف ــي ام ــتالك األراض ـ ي الزراعي ــة  ،وأيض ــا الص ــحف ،
فأنشـأوا أكثــر مــن  50صـحيفة بعــدة لغــات  ،فحققــوا مكاسـب اقتصــادية ضــخمة بلغــت أقصـاها مــا بــين عــامي  1940و ، 1946
رغم الركود في االقتصاد العالمي وقتئـذ  ،إال أنهـم اسـتطاعوا أن يصـبحوا أغنـى طائفـة يهوديـة فـي منطقـة الشـرق االوسـط (، )2
إال أنه مع قيام ثورة  23يوليو  1952بدأت مرحلة جديدة ومختلفة  ،نتناولها في سياق التالي :
ً
أوال .خالل فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر :
رغــم حــرص قيــادة الثــورة الشــديد علــى طمأنــة اليهــود علــى ممتلكــاتهم وأمــنهم  ،إال أن إس ـرائيل بــادرت بالعــداء فنفــذت عملي ـة
ً
"س ــوزانا"  ،والت ــي جن ــدت له ــا يه ــودا مص ــريين  ،وه ــو م ــا أظه ــر اليه ــود بمظه ــر الط ــابور الخ ــامس  .وخ ــالل ه ــذه املرحل ــة تص ــاعد
الصراع بين مصر وإسرائيل بدرجة كبيرة  ،خاصة بعد دعوة إسرائيل لليهود للهجرة إليها  ،وحرق املسلمون لعدد من محالتهم
بمصر  ،وتحول انتماء يهود مصر إلسرائيل  ،وهو ما تأكد بعد كشف العديد مـن شـبكات التجسـس وأبرزهـا "فضـيحة الفـون"
 ، 1955وهــي العمليــة التــي حــاول مــن خاللهــا املوســاد إفســاد العالقــة بــين مصــر والــدول األجنبيــة  ،وكــان عــدد اليهــود فــي مصــر
ً
وقتئذ  145ألفا  ،جرىتهـريبهم بـأموالهم إلـى فرنسـا وايطاليـا ثـم إلـى إسـرائيل(. )3وفـي مرحلـة مـا بعـد اشـتراك إسـرائيل فـي العـدوان
الثالثــي علــي مصــر  ، 1956عمــل رئــيس الــوزراء اإلسـرائيلي "بــن جوريــون" علــي إقامــة تحالفــات مــع عــدد مــن الــدول غيــر العربيــة
باملنطقة  ،كإيران وتركيا وإثيوبيا  ،فشاركت في عمليات ضـد الـرئيس عبـد الناصـر  ،الـذي كـان يعتبـر التهديـد الـرئيس إلسـرائيل
ً
ً
ً
والحكومــات العربيــة املواليــة للغــرب( ، )4ومــن ثــم مثلــت إسـرائيل خــالل هــذه الحقبــة عــدوا حقيقيــا ملصــر  ،وشــكلت مصــر عــدوا
ً
ً
يهدد وجود إسرائيل ومصالحها  ،فاشتعلت الحرب مجددا بينهما  ،وانتهى العصر الناصري بحرب االستنزاف استعدادا لجولة
جديدة من الصراع(. )5

()1د .قاسم عبده قاسم  :اليهود في مصر  ،القاهـرة  ،دار الشروق  ،1993 ،ط ، 1ص ص  10ـ. 42
()2مصطفى عبيد ،منذ البطاملة إلى قيام دولة إسرائيل  ..هيمنة اليهود على االقتصاد املصري ،الوفـد  5،يناير . 2013
((3

Reuven Snir : Arabness , Egyptianess , Zionism , And Cosmopolitanism .. The Arabic Cultural And Journalistic
Activities Of Egyptian Jews In The 19th And 20thCenturies , Orientalia Suecana 55 , 2006 , PP. 133-164 .
((4
Aluf Benn : Without Egypt .. Israel Will Be Left With No Friends In Mideast , Haaretz , Jan. 29 , 2011 .

( )5هبة صالح  :العالقات املصرية اإلسرائيلية في ظل الرئيس الجديد  ،املصريون  22 ،يونيو . 2012
ـ وللمزيد حول عالقة الرئيس عبد الناصر بإسرائيل  ،أنظر :
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ً
ثانيا .خالل فترة حكم الرئيس أنور السادات :
ً
ً
ً
بــدأ الــرئيس الســادات عهــده منتهجــا ذات الــنهج تجــاه اس ـرائيل  ،ومســتمرا فــي قيــادة حــرب االســتنزاف ومخططــا لحــرب أكتــوبر
 ، 1973والتي انتصر فيها الجيش املصري فتغيرت موازين القوى في املنطقة والعالم  ،وعلي إثر اقتنـاع الـرئيس السـادات بعـدم
ً
ً
جدوى القرار ، 338نظرا لعـدم اتفـاق وجهـات النظـر فيمـا بـين مصـر وسـوريا  ،فضـال عـن تـدهور االقتصـاد املصـري وعـدم ثقـة
السـادات بنوايـا الواليـات املتحـدة فـي ممارسـة الضـغط علـى إسـرائيل  ،فكـر وبصـورة جديـة فـي وجـوب التركيـز علـى مصـالح مصــر
ً
بصورة منفردة  ،حيث كان يعتقد أن أي اتفاق بين مصر وإسرائيل سوف يؤدي الحقا إلى اتفاقات مشابهة بين الدول العربية
وإس ـ ـرائيل  ،وهـ ــو مـ ــا يقـ ــود إلـ ــى حـ ــل القضـ ــية الفلسـ ــطينية( . )1إال أن الخـ ــالف نشـ ــب بـ ــين الـ ــرئيس السـ ــادات ووزيـ ــر خارجيتـ ــه
ً
ً
ً
إســماعيل فهمــي  ،نظ ـرا ألن الســادات كــان مــتعجال اإلنجــاز ومســتعدا لقبــول أي حــل منفــرد إذا اســتمرت العقبــات أمــام عقــد
ً
م ــؤتمر جني ــف  ،فأرس ــل مبعوث ــه "حس ــن الته ــامي" للق ــاء وزي ــر خارجي ــة إسـ ـرائيل سـ ـرا ف ــي املغ ــرب  ،ف ــي الوق ــت ال ــذي ك ــان في ــه
ً
ً
"إســماعيل فهمــى" يعمــل جاهــدا علــى حشــد العــرب إلــى جانــب مصــر  ،انطالقــا مــن قناعتــه بــأن أي حــل منفــرد ســوف يطلــق يــد
إس ـرائيل فــي املنطقــة  ،ويــؤدى إلــى تمزيــق وإضــعاف العــرب( ، )2فأقــدم الــرئيس الســادات علــي خطــوة مفاجئــة وتاريخيــة بزيــارة
ً
القدس في  19نوفمبر ، 1977وخاطب الكنيست طارحا مبادرته للتفاوض للوصول إلي سالم شامل وعادل في املنطقة .
وفي سبتمبر عام  1978عقدت قمـة ثالثيـ ـة برعـ ـاية أمريك ــ ـ ية فـي "كامـب ديفـ ـيد"  ،شه ـدتمفاوضات وصـفت بأنهـا شـاقة  ،شـارك
فيهــا الرؤســاء الثالثــة "كــارتر والســادات وبــيجن"  ،ووزراء خــارجيتهم ومستشــاريهم  ،إال أن الق ـرارات الحاســمة قــد اتخــذت مــن
قبــل الرؤســاء وحــدهم  ،الــذين أعلنــوا فــي  17ســبتمبر اتفــاقهم علــى وثيقتــين أساســيتين  ،األولــى "اطــار عمــل للســالم فــي الشــرق
األوســط"  ،والثانيــة "اطــار عمــل لعقــد معاهــدة ســالم بــين مصــر وإس ـرائيل"  ،ووقــع عليهمــا الســادات وبــيجن كطــرفين و"كــارتر"
كشــاهد  ،وهــو مــا شــكل املقدمــة لحســم األمــر بتوقيــع معاهــدة الســالم املصــرية اإلسـرائيلية فــي بليــر هــاوس بواشــنطن  26مــارس
 ، )3(1979والت ــي ك ــان م ــن أب ــرز بنوده ــا اعتـ ـراف كلت ــا ال ــدولتين ب ــاألخرى  ،وإيق ــاف حال ــة الح ــرب بينهم ــا  ،واالنس ــحاب الكام ــل
للقوات اإلسرائيلية واملسـتوطنين مـن سـيناء  ،كمـا تضـمنت السـماح بمـرور السـفن اإلسـرائيلية مـن قنـاة السـويس  ،واالعتـراف
بمعابر تيران وخليج العقبة كممرات مائية دولية( ، )4وإقامة عالقات ودية بين الدولتين  ،والبـدء فـي مفاوضـات إلنشـاء منطقـة
ً
حكم ذاتـي للفلسـطينيين  ،والتطبيـق الكامـل لقـرار مجلـس األمـن الـدولي رقـم  ، )5(242كمـا نصـت أيضـا علـي تقسـيم سـيناء إلـى

- Elie Podeh : Seeing Through A Glass Darkly .. Israeli And Egyptian Images Of The Other During The Nasserite Period (1952–1970) , In : K.
Sharvit, E. Halperin (eds.), A Social Psychology Perspective On The Israeli - Palestinian Conflict ,Springer International Publishing Switzerland ,
2016 .
( )1د .عادل عامر  :آثار اتفاقية كامب ديفيد علي مصر والعرب  ،الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب .
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?83217ً
( )2عبدالرؤوف الريدى  35:عاما مرت عليها  ..معاهدة السالم املصرية ـ اإلسرائيلية  ،األهـرام  ،عدد  26 ، 46496مارس . 2014
Jewish Virtual Library : Israel-Egypt Relations .. 30th Anniversary of The Israel-Egypt Peace Treaty , A Project of Aice , March 26 , 2009 . ( (3
http://www.jewishvirtuallibrary.org/30th-anniversary-of-the-israel-egypt-peace-treaty
( )4مصطفى األسواني  :معاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية  ..أول اختراق في املوقف العـربي من إسرائيل  ،الشروق الجديد  27 ،مارس . 2012

()5البديل  :معاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية  ..بين الحاضر واملستقبل  26،مارس http://m.yehemak.com/news-164575-. 2017
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ثـالث منــاطق وهــي ( :أ) وينتشـر فيهــا الجيشاملصــري بعـدد يصــل إلــى  22ألـف جنــدي بأســلحة متفـق عليهــا  ،واملنطقــة (ب) وتضــم
قوات شرطة فقط  ،واملنطقة (ج) املالصقة للحدود ويسمح فيها بقوات من حرس الحدود بتسليح شخص ي فقط  ،إلى جانب
قــوات متعــددة الجنســيات تراقــب تنفيــذ هــذه البنــود( ، )مــع حظــر تحليــق الطــائرات الحربيــة املصــرية فــي ســماء املنطقتــين (ب)
و(ج)(. )1
وبــالتوقيع علــي هــذه املعاه ـ ـدة فــإن السياســة الخارج ـ ـية املص ـ ـرية قــد دخلــت حقـ ـبة جديــدةاختلفت عــن ســابق عهــدها  ،ومنــذ
ً
الي ــوم األول أث ــارت املعاهـ ـ ـدة غض ــبا كبي ـ ًـرا ف ــي الشارعيناملص ــري والع ــربي  ،وق ــدم وزي ــر الخارجي ــة آن ــذاك محم ــد إب ـراهيم كام ــل
اســتقالته( ،)والــذي اطلــق عليهــا "مذبحــة التنــازالت"( ، )2وتصــاعد الــرفض الشــعبي للمعاهــدة وانخرطــت فيــه قــوى وتيــارات
سياسية وطنية وإسالمية وليبرالية ونقابات واتحادات عمالية وطالبية  ،مثلت كافة فئات وطوائف املجتمع(. )3
إال أنه في عام  ، 1980ساهمت عدد من الزيارات املتبادلة رفيعة املستوى في خدمة هدف الرئيس السادات في إظهار
نجاح االتفاق  ،وأن األمر يتوقف فقط علي وفاء إسرائيل بالتزامها واالنسحاب من سيناء بحلول أبريل  ، )4(1982إال
أنه لم يكن هناك ثمة عالقات أو تبادالت سياحية أو أكاديمية أو ثقافية  ،باستثناء بعض الصفقات التجارية  ،كمـا قاطعـت
كافـة الجمعيــات املهنيـة والنقابــات املصـرية إسـرائيل ،ووصـف "حســن التهــامي" نائـب رئــيس الـوزراء وقتئــذ اليهـود بــأنهم غــادرون
وأفاقون  ،وأن إسرائيل دولة دموية ومكروهة ومحكوم عليها بالفناء(. )5
وفــي مــارس مــن نفــس العــام  ،ذكــرت صــحيفة إس ـرائيلية أن وزارة الخارجيــة املصــرية أصــدرت تعليماتهــا للمســئولين بــأن يكــون
التعاون مع إسرائيل في حده األدنى  ،كما ذكر تقرير للخارجية اإلسرائيلية أن هناك نزعة مصرية واضحة نحو اإلبطاء املتعمد
للتق ــدم ف ــي تطبي ــع العالق ــات الثنائي ــة( . )6وم ــن ث ــم س ــاد خ ــالل ه ــذه املرحل ــة م ــا وص ــف بالس ــالم الب ــارد ب ــين البل ــدين  ،ودأب ــت
الصحافة املصرية علي وصف اليهود بأنهم غير أخالقيين وغير جديرين بالثقة وغير متعاونين  ،مع تجاهل النداءات اإلسرائيلية

( )للمزيد حول القوات متعـددة الجنسيات ودورها في سيناء  ،أنظر:
Thomas Spoehr : The Fat Lady Has Sung .. The Multinational Force And Observation In Sinai , Strategy Research
Project , Us Army War College , Pennsylvania , 2000 .

( )1أحمد زين  :قوة مصر العسكرية  ..بين ترقب عربي ومخاوف إسرائيلية  ،الحـرة  13 ،ابريل . 2013
http://defense-arab.com/vb/threads/66360/
( )قدم استقالته قبل يوم واحد من التوقيع علي االتفاقية  ،وكان ثالث وزير خارجية يستقيل من منصبه منذ اعالن السادات عـزمه زيارة القدس .
)(2

Mohammed Ibrahim Kamel : The Camp David Accords , New York : Metheun Inc., Routledge & Kegan Paul , 1986 ,
PP. 5862 .
 2011.أكتوبر  )3(13عبد العليم محمد  :العالقات المصرية اإلسرائيلية في عهد مبارك  ،مركز الجزيرة للدراسات ،
((4

Kenneth W. Stein : Egyptian-Israeli Relations , MERIA JOURNAL , Middle East Review of International Affairs ,
Sep. 5 , 1997 .
http://www.rubincenter.org/1997/09/stein-1997-09-05
Colin Legum : Haim Shaked , Daniel Dishon (eds.) , MECS , Vol. IV, 1981 , PP. 115 ,116 .

((5

Kenneth W. Stein : Op. Cit.

((6
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لوقــف مثــل هــذه املقــاالت( ، )1وعلــي إثــر قصــف إسـرائيل للمفاعــل النــووي العراقــي  1981بعــد ثالثــة أيــام مــن قمــة جمعــت بــين
بــيجن والســادات  ،تــم تجميــد العالقـ ـ ـات عل ـي كافــة األصعـ ـدة  ،كمؤش ـ ـرقوي علــي منــاخ غيــر إيجــابي يكتنــف العالقــات( . )2وفــي
ً
ً
املحصلة فإن مصر قد دفعت ثمناباهظا ملا حققته من فوائد عبر هذه املعاهدة  ،حيث أدانها العالم العربي وأوقفت عضويتها
بجامعة الدول العربية  ،وانتهى األمر باغتيال الرئيس السادات في  6أكتوبر. )3(1981
ً
ثالثا .خالل حكم الرئيس حسني مبارك :
ً
ً
فــي البدايــة كــان الــرئيس مبــارك كــان بــاردا فــي عالقتــه بإسـرائيل  ،وظــل ســنوات حكمــه رافضــا زيارتهــا  ،باســتثناء جنــازة إ ــحاق
ً
رابــين  ،حريصــا علــي ابطــاء وتيــرة التطبيــع( ، )4وكانــت أولوياتــه التعامــل مــع االحتياجــات االقتصــادية والبنيــة التحتيــة املتهالكــة ،
ً
ولــم يكــن مســتعدا علــي االطــالق للــدخول فــي أيــة مواجهــة مــع إسـرائيل تســتنزف مصــر وتقودهــا نحــو االنهيــار  ،إال أنــه علــي ضــوء
ً
التصرفات اإلسرائيلية ضد العرب والفلسطينيين  ،سمح لوسـائل اإلعـالم بـالتعبير عـن مشـاعر الغضـب بعبـارات أكثـر تشـددا ،
كوصــف إســرائيل بأنهــا "توســعية ومتصــلبة وخطــر علــى املنطقــة"  ،بــل وانتقــاد رئــيس الــوزراء "شــامير" بصــورة شخصــية  .ومــع
اندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى في ديسـمبر ، 1987قـام اإلعـالم املصـري بسـب إسـرائيل وزعمائهـا  ،ووصـفهم بـأنهم نـازيون
وبراب ــرة وقتل ــة( ، )5إال أن ــه وعل ــي املس ــتوى الرس ــمي ك ــان هن ــاك درج ــة م ــن التع ــاون  ،حي ــث تجتم ــع اللج ــان املش ــتركة  ،فاللجن ــة
العسكرية تعقـد اجتماعـات منتظمـة لتنسـيق قضـايا الـدفاع العسـكري والتواصـل بـين الجيشـين  ،لكـن علـي مسـتوى مـنخفض
ودون إج ـراء أي ــة ت ــدريبات أو من ــاورات مش ــتركة( ، )6كم ــا تجتم ــع اللجن ــة االقتص ــادية لتعزي ــز التع ــاون االقتص ــادي والتج ــاري ،
ً
والذي كانت له ثمارا ايجابية خاصة في مجال التعاون الزراعي(. )7
ورغــم ذلــك فــإن النظــام قــام بتقلــيص حجــم العالقــات واختزلهــا مبــارك فــي قنــاة اتصــال رفيعــة املســتوى مــع الرئاســة وحاشــيته
القريبة  ،ولم يكن للسفراء اإلسرائيليين بالقاهرة حرية التواصل مع الوزارات واألحزاب ووسائل اإلعالم  ،في الوقت الذي كان
فيـه السـفير املصـري فـي تـل أبيـب متـاح لـه كافـة االتصـاالت علـي أعلـى مسـتوى( ، )8وهـو مـا شـكى منـه "شـامير" عـام  ، 1991مـن
أنه ال يوجد تطبيع حقيقي  ،حيث ال توجد عالقات تجارية طبيعية وال تعاون ثقـافي وال سـياحة  ،كـأن األمـر عالقـة بـين دولتـين
ال تعيشان حالة سالم  ،فكان رد وسائل اإلعالم املصرية اتهام إسرائيل بأنها تعمل علي اإلضرار بالسـياحة والزراعـة املصـرية ،

Mohammed Ibrahim Kamel : Op. Cit .

((1

Ali E. Hillal Dessouki : Egypt And The Peace Process , International Journal , Summer 1990 , PP 554- 567 , P 555.

((2

Neville Teller : Egyptian-Israeli Relations .. Signs Of A Thaw ? , Eurasia Review , Dec. 27 , 2016 .

((3

http://www.eurasiareview.com/27122016-egyptian-israeli-relations-signs-of-a-thaw-oped
((4

Fawaz A. Gerges : Egyptian-Israeli Relations Turn Sour , Foreign Affairs , Vol. 74 , No. 3 (May - Jun. , 1995) , PP.
69-78 .
Kenneth W. Stein : Op. Cit .

((5

Aluf Benn : Op. Cit .

((6

MEM : Egyptian Israeli Relations 1948-2011 , Middle East Monitor , Fact Sheet , Feb. 2 , 2011 .

((7
)(8

Itzhak Levanon : The First Year Of The Egyptian Revolution .. Assessment And Predictions , Jerusalem Center For
Public Affairs , Jerusalem Issue Briefs , Vol. 12 , No. 7 ,April 9 , 2012 .
http://jcpa.org/article/the-first-year-of-the-egyptian-revolution-assessment-and-predictions/
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وتعمل علي هدم مصر باستخدام الدوالرات املزيفة ونشر املخدرات واإليدز  ،واستنزاف احتياطيات املياه املصرية  ،واستخدام
املركز األكاديمي بالقاهرة ألغراض التجسس(. )1
ومــع انــدالع انتفاضــة األقصـ ى ســبتمبر  2000ظهــرت تعبئــة شــعبية كبيــرة ضــد اسـرائيل  ،قادتهــا اللجنــة الشــعبية للتضــامن مــع
االنتفاضــة  ،وشــارك فيهــا اليســاريون والناصــريون والليبراليــون واإلخــوان رغــم مــا بيــنهم مــن خالفــات( ، )2كمــا كــان ال ـرأي العــام
ً
ً
املصــري محتشــدا ومعاديــا بشــكل علنــي إلس ـرائيل( ، )3إال أن الــرئيس مبــارك عمــل علــى توطيــد العالقــات عبــر تدشــين عــدد مــن
ً
االتفاقيات  ،كـان أشـهرها اتفاقيـة تصـدير الغـاز إلسـرائيل  ، 2005والتـي تقضـ ى بتصـدير  1.7مليـار م 3سـنويا إلسـرائيل ملـدة 20
ً
ً
عاما بثمن يتـراوح بـين  70سـنتا و 1.5دوالر للمليـون وحـدة حراريـة بينمـا التكلفـة  2.65دوالر  ،ومـن قبـل اتفاقيـة الكـويز ، 2004
والتي بموجبها يسمح للمنتجات املصرية بدخول األسواق األمريكية شريطة أن يكون املكون اإلسرائيلي بها . )4(%11.7
وظهــر مبــارك خــالل هــذه الفتــرة بمظهــر املنفــذ للسياســات واألهــداف األمريكيــة واإلس ـرائيلية  ،وهــو مــا جعــل شــعبيته فــي أدنــى
ً
مستوياتها  ،خاصة مع تصـدي قواتـه ملعظـم التظـاهرات املناهضـة إلسـرائيل وأمريكـا  ،فضـال عـن دوره فـي تضـييق الخنـاق علـى
الفلسطينيين وحصار غزة  ،وموقفه السلبى إبان غزو العـراق ولبنان( ، )5في الوقت الـذي سـعت فيـه إسـرائيل وبـدأب إلـى النيـل
مــن مكانــة مصــر وتهمــيش دورهــا اإلقليمــي  ،وجعلهــا مجــرد مقــاول لسياســاتها  ،تحــت عــدد مــن األغطيــة كالوســاطة ومكافحــة
اإلرهــاب والتصــدي للتطــرف  ،حيــث تقلــدت مصـ ـر فــي تلــك اآلونــة وبفضــل مب ـ ـارك دور الحليــف االسـ ـتراتيجي إلس ـ ـرائيلوالضامن
الستقرارها وأمنها(. )6
ورغم أن إسرائيل كانت تطمح من وراء معاهدة السالم إلى ما هو أعمق  ،وهو تطبيع العالقات بين الشعبين  ،إال أن ذلك لـم
ً
يتحق ــق وظ ــل الس ــالم ب ــاردا( ، )7حت ــى ان ــدلعت ث ــورة  25ين ــاير  2011وتنح ــي مب ــارك ع ــن الحك ــم  ،ف ــدخلت العالق ــات املص ــرية

Kenneth W. Stein : Op. Cit .

((1

Hossam El-Hamalawy : Comrades and Brothers , Middle East Report 242 , Spring 2007 .

((2

Ephraim Dowek : Israeli-Egyptian Relations 1980-2000 , Reviews in History , March 2002 .

((3

http://www.history.ac.uk/reviews/review/264
 2012.أغسطس  )4(8عبدهللا الهدلق  :كلمة حق  ..مستقبل العالقات اإلسرائيلية المصرية بعـد الثورة ،
http://kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=213264
Also:Adam Haniyeh : Egypt’s Uprising: Not Just a Question of Transition , MRZine , Feb. 14 ,2011 .

( )5أحمد حسين الشيمي  :سيناريوهات العالقات املصرية تجاه فلسطين وإسرائيل  ..رؤية أمريكية!!  ،قـاوم  19 ،سبتمبر . 2012
http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8292

)(6

Anne Alexander : Mubarak in the International Arena , in : Rabab El-Mahdi & Philip Marfleet , (eds.) , Egypt:
Moment of Change , London: Zed Books , 2009 , p. 143.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=317213

()7أحمد بالل  :العالقات املصرية ـ اإلسرائيلية بعد صعود اإلخوان  ..حسابات األيديولوجيا واملصلحة  ،املصري اليوم  ،األثنين  12مارس . 2013
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اإلسـرائيلية فــي عــدد مــن املنعطفــات الخطـرة  ،جعلــت غالبيــة الساســة والعســكريين فــي إسـرائيل يــرددون  :أن الجبهــة الجنوبيــة
لدولتهم عادت من جديد جبهة لحرب

محتملة()1

املبحث الثاني :العالقات املصرية اإلسرائيلية وثورة  25يناير 2011
ً
أوال .املوقف اإلسرائيلي من الثورة وتداعياتها :
منذ اندالع االضطرابات في العالم العربي خالل مرحلة الربيع العربي  ، 2011نظرت إسـرائيل بعـين القلقلـذلك االتجـاه الثـوري
وتلـك التغييـرات( ، )2وهـو مــا دفـع "إيهــود بــاراك" وزيـر الحــرب  ،إلـى وصــفها بأنهـا أشــبه بــ"هزة أرضـية تاريخيــة"  ،سـوف تــدفع إلــي
"تسونامي" يؤدى إلي إفقاد إسـرائيل لشـرعيتها بدرجـة كاملـة( . )3وفيمـا يتعلـق بمصـر  ،فلقـد كانـت إسـرائيل قلقـة للغايـة خاصـة
علــي عالقتهــا الخاصــة بــالجيش املصــري  ،الــذي يشــكل مــن منظورهــا مفتــاح العالقــات بــين البلــدين واملحــافظ واملنمــي لهــا(، )4
ً
حيــث رأت أن األحــداث "تســونامي" أمنــي واســتراتيجي ضــرب إسـرائيل  ،ســيؤدي إلــي اخــتالالت فــي مــوازين القــوى  ،تحمــل خط ـرا
ً
داهما علي وجود وكيان إسرائيل( ، )5فاعتبر "عاموس جلعاد" رئيس الطاقم األمني بوزارة الدفاع  ،هذه التطورات بأنها "إعالن
حــرب علــى وجــود إسـرائيل"  ،كمــا أكــدت العديــد مــن الــدوائر األخــرى علــي أن تــداعيات ذلــك ســوف تــؤثر علــى اسـرائيل فــي عــدة
ً
مجــاالت  ،فــي مقــدمتها مســتقبل عمليــة الســالم واتفاقيــة الســالم  ،فضــال عــن األوضــاع االقتصــادية والعســكرية( ، )6مرجحــة أن
ً
إسرائيل سوف تكون أكثر األطراف اإلقليمية خسارة وتضررا حال نجاح الثورة املصرية(.)7
ً
ومـن ثـم ووفقـا لنظريــة األمـن االسـرائيلي  ،فإنــه يتعـين علـي إسـرائيل أن تســعى جاهـدة إلجهـاض هــذه الثـورة واعاقـة مســاراتها ،
وحـال الفشـل فـي ذلــك تعمـل علـي تحويلهـا الــى مجـرد حركـة اصــالحية داخليـة  ،ال يمتـد أثرهـا إلــي السياسـة الخارجيـة املصــرية ،
فعالقات إسرائيل مع مصر تعتبر حجر األساس في الحفاظ على األمن القـومي اإلسـرائيلي ومفتـاح الحـرب والسـالم(، )8وسـقوط
ً
ً
ً
ً
نظ ـام مبــارك ســوف يفقــد إس ـرائيل حليفــا اســتراتيجيا هامــا  ،فوفقــا ل ـ "ألــوف بــن" يمثــل خســارة فادحــة لالســتراتيجية األمنيــة
()1أمير سعـد  :العالقات املصرية اإلسرائيلية بين "الكنز االستراتيجي" و"السالم البارد"  ،بي بي س ي  25 ،أبريل . 2012
((2

Avner Golov , Udi Dekel , Orit Perlov : The Revolution In Egypt .. Recommendations For Israel , INSS Insight No.
445 , July 11 , 2013 .

( )3مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  :التقدير االستراتيجي ( .. )30مستقبل املوقف اإلسرائيلي من مصر بعـد ثورة 25يناير  30،أبريل . 2011
http://www.alzaytouna.net/permalink/4341.html
Avner Golov, Udi Dekel, Orit Perlov : Op. Cit .

((4

()5عرفه البنداري  :مستقبل العالقات املصرية اإلسرائيلية بعد ثورة  25يناير و"نظرية أمن قومي جديدة إلسرائيل  ،مصرس  6 ،يونيه . 2011
()6فضيل التهامي  :ثورة  25يناير املصرية و الصراع العربي ـ اإلسرائيلي  ،الحوار املتمدن  ،عدد 21 ، 4160 :يوليو . 2013
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=369527
((7
Massimiliano Fiore : How Israel Can Turn The Unrest In The Middle East Into An Opportunity For Peacemaking ,
Instituto Affari Internazionali , IAI Working Papers 1105 , March 2011 , P. 2 .

Michael Herzog : Israel’s Strategic Concerns Over Upheaval In Egypt , The Washington Institute For Near East Policy
, Policywatch 1762 , Feb. 23 , 2011 , P. 1 .
((8

وللوقوف على التطورات في العالقات املصرية ـ اإلسرائيلية منذ كامب ديفيد  ،أنظر:
- Kenneth Stein : Continuity And Change In Egyptian – Israeli Relations 1973-1997, Israel Affairs , Vol. 3 , No. 3 & 4 ,
Spring/Summer 1997 , PP. 296-320 .
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اإلس ـرائيلية  ،ويض ــع إس ـرائيل ف ــي أزم ــة حقيقي ــة تس ــتوجب تدش ــين سياس ــة بديل ــة ف ــي ظ ــل بيئ ــة إقليمي ــة تتس ــم بق ــدر كبي ــر م ــن
الغموض( ، )1كما أن ذلك سيقود إلى الحديث عن ميزانية مختلفة للدفاع واألمن  ،وبناء قوات الجيش بشكل مختلف(. )2
ومن هنا  ،كانت إسرائيل أولـى األطـراف الرافضـة للثـورة املصـرية  ،وأول املحرضـين عليهـا والـداعين إلجهاضـها( ، )3فعملـت علـي
إدخال طرف آخر في املعادلة فأشركت املجتمع الدولي  ،حيث طالبه "نتنياهو" بضـرورة إلـزام أي نظـام قـادم فـي مصـر بـااللتزام
ً
ً
بمعاهــدة الســالم  ،نظـرا ألن االعتقــاد الرا ــخ لــدى إسـرائيل أن النظــام الــذي ســيخلف مبــارك ســيكون إســالميا تقــوده جماعــة
ً
اإلخوان  ،التي ال تعترف بإسرائيل وتعاديهـا بشـدة( ، )4وتـدعو دومـا إلـي ـحب معاهـدة السـالم  ،وأيـديولوجيتها تـرى فـي إسـرائيل
ً
ً
ً
ً
عدوا اغتصب أرضا إسالمية وأقام عليها دولته  ،التي يجب محوها مـن الوجـود  ،فضـال عـن إيمانهـا بحتميـة زوالهـا وفقـا لوعـد
قرآني(. )5
ً
وفـي  30ينـاير  2011أعلـن "نتنيـاهو" أن "السـالم بــين إسـرائيل ومصـر مسـتمر منـذ ثالثــين عامـا  ،وأن هـدف إسـرائيل هـو ضــمان
ً
ً
اســتمرار العالقــات"  ،ونقلــت إذاعــة الجــيش عــن مصــادر رفيعــة فــي مكتبــه قولهــا " :أن قلقــا كبي ـرا يســود دوائــر صــنع الق ـرار بتــل
أبي ــب  ،ف ــي ظ ــل معلوم ــات واردة تؤك ــد إصـ ـرار واش ــنطن عل ــى التغيي ــر الكام ــل للنظ ــام ف ــي مص ــر( ، )6ولق ــد عج ــزت كاف ــة أجه ــزة
ً
االستخبارات اإلسرائيلية عن التوقع بتداعيات األحداث أو التنبؤ بتطوراتها( ، )كما فشل أيضـا "أهـارون فـركش" رئـيس جهـاز
االستخبارات العسكرية األسبق  ،حيث أكد  " :أن فرص نجاح الجيش املصـري فـي قمـع املتظـاهرين واسـتعادة النظـام مرتفعـة
للغاية"(. )7
ورغم تأكيد كافة املؤشرات على نجاح الثـورة املصـرية  ،إال أن اإلسـرائيليين ظـل يـراودهم األمـل فـي بقـاء نظـام مبـارك  ،وهـو مـا
دفعهــم إلــي مهاجمــة "الواليــات املتحــدة" لتخليهــا الســريع واملريــب عــن مبــارك حليفهــا األقــوى فــي العــالم العربــي( ، )8كمــا نشــطت
()1عماد جـاد  :إسـرائيـل والثـورة املصـريـة  ،مجلة شؤون عـربية  ،عدد  ، 145ربيع  ، 2011ص . 93
( )2الجنرال عاموس يدلين  :في  ،بوعز فايلر " ،يدلين  ..قد يتغير الجيش كلية بسبب مصر  ،واي نت  9 ،فبراير . 2011
CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-4026362,00.html/http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout
( )3أحمد محمد أبوزيد  :العالقات املصرية ـ اإلسرائيلية بعد ثورة  25يناير  ،آراء حول الخليج  ،عدد  ، 86نوفمبر  ، 2011ص ص  75ـ . 79
((4

Eric Trager : Back To Mubarak : Two Years After Egypt's Revolution , U.S. Diplomacy Comes Full Circle , The
New Republic , Jan. 25 , 2013 .
http://www.newrepublic.com/article/112224/us-egypt-relations-diplomacy-comes-full-circle

Gil Yaron : Israel Fears Regime Change In Egypt , Spiegel Online , Jan. 28 , 2011 .

((5

http://www.spiegel.de/international/world/concerns-about-the-muslim-brotherhood-israel-fears-regime-change-inegypt-a-742186.html

( )6مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  :املوقف اإلسرائيلي من ثورة  25يناير املصرية (تقرير معلومات  ، )23بيروت  ، 2012 ،ص . 25
( )شبه الصحفي اإلسرائيلي ألوف بن ذلك الفشل بالفشل الذي حدث في توقع حرب أكتوبر عام . 1973
( )7حمدي السعيد سالم  :طبيعة العالقات املصرية االسرائيلية بعد الثورة  ،الحوار املتمدن  ،عدد  26 ، 3800يوليو . 2012
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=317213
( )8د .سامح عباس  :قـراءة في مستقبل العالقات املصرية اإلسرائيلية بعـد مبارك  18 ،فبراير . 2011
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ً
إسرائيل دبلوماسيا وبصورة غير مسبوقة للدفاع عنـه لـدى الـدول الكبـرى  ،فأرسـلت خارجيتهـا تعليمـات سـرية إلـى سـفراءها فـي
الواليــات املتحــدة وروســيا والصــين وكنــدا وعــدد مــن الــدول األوروبيــة  ،وأمــرتهم باالتصــال الفــوري بــأعلى الســلطات واملطالبــة
بوقف انتقاد مبارك والتأكيـد علـى أن االسـتقرار فـي مصـر سـوف يـؤثر فـي مجمـل االسـتقرار باملنطقـة  ،والـدفاع عـن نظـام مبـارك
والتح ــذير م ــن مخ ــاطر إس ــقاطه لص ــالح تي ــار اإلس ــالم السياس ـ ي الراديك ــالي( . )1وف ــي ذات االتج ــاه ح ــذر "نتني ــاهو" ف ــي خط ــاب ل ــه
بالق ــدس  ،م ــن إمكاني ــة اس ــتيالء "ق ــوى إس ــالمية متطرف ــة" عل ــى الحك ــم ف ــي مص ـر  ،وأن تص ــبح مص ــر خليف ــة للنم ــوذج اإليران ــي
ومخاطر ذلك( ، )2وظل "نتنياهو" حتى أواخر يناير الزعيم الوحيد في العـالم الـداعم وامل ـؤيد ملـبـ ـارك( ، )3الـذي كـان يوص ـف مـن
ق ـبل اإلس ـرائيليين بك ـونه  :ح ـامي إس ـ ـرائيل  ،وكع ـبة الس ـياسيين
اإلسرائيليين  ،وصديق إسرائيل الحميم في العالم العربي  ،ورجل إسرائيل األول في مصر(. )4
ولقــد اعتبــرت إسـرائيل أن تدشــين نظــام ثــوري جديــد فــي مصــر يــنجح فــي إقامــة نظــام ديمقراطــي معبــر عــن إرادة الشــعب ســوف
يجعل التوازن يميل لصالح مصر  ،وهو ما قد يدفعها إلى إعادة تشكيل منظومة التحالفات والترتيبات األمنية  ،وإعادة النظـر
ً
ً
فــي البن ــود املجحف ــة بحقه ــا فــي معاه ــدة الس ــالم( ، )5فالنظ ــام القــادم ف ــي مص ــر ب ــالقطع لــن يك ــون "كن ـزا اس ــتراتيجيا إلس ـرائيل" ،
وســوف يكــون بمقــدوره رفــض سياســة الهيمن ــة  ،ولــن يبــرر مفاوضــات تــديرها إس ـرائيل لكســب الوقــت  ،ولــن يقبــل باس ــتمرار
الحصــار علــى غــزة  ،وقــد يدشــن لعالقــات جديــدة مــع حركــات املقاومــة  ،كمــا أنــه لــن يــوفر غطـ ًـاء لضــربة إس ـرائيلية إلي ـران(، )6
ً
وم ــن ث ــم صـ ـرح ال ــرئيس اإلسـ ـرائيلي "ش ــيمون بيري ــز" " :أن ــه يفض ــل حكم ــا ف ــي مص ــر تغي ــب في ــه الديمقراطي ــة عل ــى حك ــم دين ــي
متطرف(. )7
ورغم كل املحاوالت اإلسرائيلية املستميتة لدعم مبارك والحيلولة دون سقوطه  ،إال أن األحداث سارت في اتجاه مغاير وتنحـي
ً
مبــارك عــن الحكــم  11فبرايــر  ، 2011وعندئ ـذ أعلــن " بــن اليعــازر" أن إس ـرائيل قــد خســرت واحــدا مــن أهــم حلفائهــا وأصــدق
http://www.islammemo.cc/hadath-el-saa/Entefadat-Masr/2011/02/18/117445.html
( )1براك رفيد  :إسرائيل في رسالة إلى العالم  ..توقفوا عن انتقاد مبارك  ،ها آرتس  31 ،يناير . 2011
()2أحمد سعيد نوفل وآخرون  :التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العـربية  ،القاهـرة  ،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات  ،فبراير  ، 2014ص . 485
()3وحدة املشهد اإلسرائيلي باملركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية (مدار)  :ثـورة  25ينـاير املصـرية فـي قـراءة إسـرائيل  ،مركـز الزيتونـة للدراسـات واالستشـارات ،
 8ديسمبر . 2011
( )4د .سامح عباس  :القـراءة اإلسرائيلية للثورة املصرية  ..توقعات وتقديرات  20، 2/1فبراير . 2011
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?423236-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1-2%D9%84%D9%80-%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
()5أحمد محمد أبوزيد  :مرجع سابق .
( )6د .عبد العـليم محمد  :العالقات املصرية ـ اإلسرائيلية وسيناريوهات املستقبل  ،املوقف  10 ،مايو . 2012

http://almawqef.com/spip.php?article5659&lang=ar
()7د .سامح عباس  :مرجع سابق .
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أصدقائها"( ، )1في حين اكتفى "نتنياهو" ببيان مقتضب  ،جاء فيه " :إن إسرائيل تعرب عن أملها في أن تقوم القيادة املصرية
القادمــة بالحفــاظ علــى معاهــدة الســالم"( . )2ورغــم أن البيــانين رقمــي  4و 5الصــادرين عــن املجلــس األعلــى للقــوات املســلحة ،
الذي تسلم الحكم عقب التنحي  ،قد تضمنا التزام مصر باالتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السالم ،
إال أن "نتنيــاهو" س ــارع بمطالب ــة الــرئيس األمريك ــي وع ــدد م ــن زعمــاء الع ــالم بالت ــدخل لح ــث أي نظــام مص ــري ب ــااللتزام الكام ــل
بذلك(. )3
ً
ثانيا .أبعاد التطور في العالقات الثنائية بعد  25يناير : 2011
تصـاعدت االحتجاجــات الشــعبية وربــط املتظـاهرون بــين مســببات إفقــارهم وتآكـل هيبــة مصــر علــى املسـتوى الــدولي وبــين تبعيــة
ً
مبــارك للتوجهــات األمريكي ــة واإلس ـرائيلية  ،فط ــالبوا بإنهــاء اتفاقي ــات  QIZوبيــع الغــاز إلس ـرائيل  ،ورفعــوا ص ــورا ملبــارك مزين ــة
برموز إسرائيلية  ،إلي جانب الفتات كتبت بالعبرية تطالبه بالرحيل وتؤكد أنه سيكون محل ترحيب في تل أبيب(. )4ثـم اتجهـت
العالقات الثنائية نحو أدنى مستوى لها  ،وذلك عقب قيام إسرائيل في  18أغسطس بالتوغل داخل الحدود في سيناء وقتل 5
جنــود مصــريين( ، )5فــاقتحم آالف املتظــاهرين مبنــى الســفارة االس ـرائيلية بالقــاهرة وألقــوا وثائقهــا مــن النوافــذ  ،وانزلــوا العلــم
ً
ً
وأحرقــوه مــرددين شــعارات " :دم جنودنــا لــن يكــون عبثــا " ،الــدم املصــري لــيس رخيصــا"  ،وكــان مطلــبهم األساس ـ ي طــرد الســفير
ً
وإغ ــالق الس ــفارة  ،وقط ــع العالق ــات الدبلوماس ــية  ،وإع ــادة التف ــاوض بش ــأن معاه ــدة الس ــالم أو إلغاءه ــا  ،وأعلن ــوا اعتص ــاما
ً
مفتوحا حتى تتحقق مطالبهم( ، )6كما شددوا على أن اقتحام السفارة جاء للتأكيد على اسـتمرارية الثـورة  ،وأنهـم لـن يعتبـروا
ً
أنها قد انتصرت إال بإسقاط كامب ديفيد( ، )7إال أن الجيش املصري تحرك سريعا ونشر قوات إضافية لحماية مقر السفارة ،
في الوقت الذي سارعت فيه األحزاب السياسية والناشطون ومرشحو الرئاسة إلى االنضمام للمتظاهرين  ،داعين الحكومة إلى
اتخاذ إجراءات عقابية  ،كوقف تصدير الغاز وتنقيح أو إلغاء معاهدة السالم .
ً
ورغم وجوب أن يكون هناك اعتذار فوري من قبل إسرائيل مع تشكيل لجنة تحقيق في األمر  ،إال أنها لم تفعـل وشـنت حربـا
إعالمي ــة ض ــد الحكوم ــة االنتقالي ــة ف ــي مص ــر  ،متهم ــة إياه ــا ب ــالعجز ع ــن حماي ــة مق ــر البعث ــة الدبلوماس ــية( ، )8فتعامل ــت مص ــر
( )1عبد الفتاح ماض ي  :العالقات املصرية اإلسرائيلية بعد الثورة  ،مركز الجزيرة للدراسات  2 ،مايو . 2011
( )2أحمد بالل  :مرجع سابق .
( )3د .عبد العـليم محمد  :العالقات املصرية ـ اإلسرائيلية وسيناريوهات املستقبل  ،مرجع سابق .
((4

Reem Abou-El-Fadl :The Road To Jerusalem Through Tahrir Square .. Anti-Zionism And Palestine In The 2011
Egyptian Revolution ,Institute For Palestine Studies , Vol. 41 , No. 2 , Winter 2012 ,PP. 6-26 .
Mohamed Elshinnawi : Egypt – Israel .. A Cold Peace Could Get Colder, Sep. 19 , 2011 .

((5

http://www.voanews.com/content/egypt-israel-a-cold-peace-gets-colder-130198163/173216.html

Yasmine El Rashidi : Egypt’s Israel Problem , NYR Daily , Sep. 2 , 2011 .

((6

http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2011/sep/02/egypts-israel-problem/

()7القدس العـربي  :دعـوات مصرية ملراجعة ‘ السالم البارد مع اسرائيل  ،القـدس العـربي  10 ،سبتمبر . 2013
((8

Mustafa El-Labbad : Egypt .. A "Regional Reference " In The Middle East , In : Henner Furtig (ed.) , Regional
Powers In The Middle East .. New Constellation After The Arab Revolts , 2014 , PP 81-99 , P 90 .
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ً
بسخط وأرسلت طلبا إلسرائيل إلجراء تحقيق رسمي في الحادث  ،وتحرك "سامي عنان" رئيس أركان الجيش إلـى سـيناء لقيـادة
التحقيقات  ،إال أنه مع تصـاعد ضـغط الـرأي العـام  ،دعـا "عصـام شـرف" رئـيس مجلـس الـوزراء إلـى اجتمـاع طـارئ للمجلـس ،
ً
وفي اليوم التالي نشر املجلس بيانا أعلن فيه استدعاء مصر لسـفيرها فـي إسـرائيل  ،إال أنـه فـي غضـون سـاعات تـم رفـع البيـان ،
وبرر ذلك املتحدث الرسمي بأنه كان مجرد "مسودة" تم نشرها بطريق الخطأ  ،حيث رجح املحللين أن املجلس األعلى للقـوات
املسلحة قد تدخل في ذلك  ،وقدم ضمانات إلسرائيل بعدم اتخاذ مثل هذا القرار(. )1
ومــع زيــادة حجــم التــدخل الخــارجي فــي مصــر وتحديـ ًـدا مــن قبــل الواليــات املتحــدة  ،التــي كانــت تربطهــا عالقــات وثيقــة مــع بعــض
ق ــادة اإلخ ــوان  ،ب ــدأ العمـ ــل الفعل ــي ف ــي اس ــتراتيجية ته ــدف إل ــي جل ــبهم إلـ ــى الس ــلطة عل ــى غ ـ ـرار النم ــوذج الترك ــي( ، )2فأجريـ ــت
االنتخابــات البرملانيــة فــي ديســمبر  2011ووصــل اإلخــوان إلــى الســلطة وأصــبحوا يمثلــون األغلبيــة بالبرمل ـان  ،وتصــاعد القلــق فــي
إسـرائيل بعــدما أصــبحوا منافســين أقويــاء فــي االنتخابــات الرئاســية( ، )3وذلــك علــي ضــوء مــا ســبق وأكدتــه الجماعــة علــي لســان
مسئول بارز بها ،من عزم علي إعادة تقييم معاهدة السالم  ،وقيام الحزب السياسـ ي لهـم بصـياغة تشـريع لتعـديل
ً
ً
ً
ً
 ،فضال عن قيـام القـاهرة بعـدة خطـوات اعتبرتهـا تـل أبيـب تغيـرا فـي سياسـتها وتهديـدا التفاقيـة السـالم  ،بـدءا بفـتح معبـر رفـح ،
ً
ً
ومـرورا بتبنــي اتفــاق املصــالحة بــين فـتح وحمــاس  ،ومباشــرة التحقيــق مــع الجاسـوس اإلسـرائيلي "إيــالن جرابيــل"( ، )5فضــال عــن
ً
إلغاء اتفاقية تصدير الغاز  ،وهو ما اعتبره "إيلي نيسان" مؤشرا على التراجع في مستوى العالقات  ،خاصة مع ترحيـب الشـارع
املعاهـدة()4

السياس ي املصري بذلك وإشادة اإلسالميين بالقرار(.)6
ومع ازدياد املخاوف اإلسرائيلية أرسل "نتنياهو" مستشاره الخاص "ا حاق مولخو" إلى القاهرة في  20يونيو ،2012
حيث عقد مباحثـات مغلقـة مـع قـادة املجلـس العسـكري  ،خرجـت بعـدها "معـاريف" تؤكـد علـي أن الجنـراالت قـد بعثـوا برسـالة
ً
ً
ً
تهدئــة لنتنيــاهو " :أنــه أيــا كانــت نتــائج االنتخابــات الرئاســية  ،فلــن يــتم املســاس بالعالقــات الثنائيــة  ،ســواء أمنيــا أو سياســيا أو
ً
اقتصـاديا  ،وأن الجــيش ســيظل املســئول عــن العالقــات وعــن حمايـة اتفاقيــة الســالم"( ، )7وفــي ذات الوقــت أبلــغ زعمــاء اإلخــوان
وخاص ــة "خي ــرت الش ــاطر" نائ ــب املرش ــد الس ــناتور "ج ــون كي ــري" والس ــفيرة "آن باترس ــون" ب ــأنهم س ـيحترمون معاه ــدات مص ــر
الدولية( ، )8ولعل هذا ما تحقق بالفعل مع وصول "محمد مرس ي" إلى السلطة  ،حيث دخل اإلخوان في عملية توازن حساسة
Yasmine El Rashidi : Op. Cit .

((1

Hassan Tahsin : Egypt .. From January 25 To June 30 , MIDDLE EAST , June 27 , 2013 .

((2

http://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2013/06/27/Egypt-From-January-25-to-June-30.html
((3

Edmund Blair & Tom Perry : Analysis .. Egypt's New Politics Make Israel Ties A Target , REUTERS , April 24 ,
2012 .
Eric Trager : Op. Cit .

((4

ً
( )5دار اإلعالم العربية :الجاسوس "إيالن" زادها تعقيدا 4 ..سيناريوهات تحكم العالقات املصرية اإلسرائيلية  28 ،أكتوبر . 2013
http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2011-06-24-1.1461156
( )6أمير سعـد  :مرجع سابق .
( )7هيثم قطب  :كيف تعمقت العالقة املصرية االسرائيلية  ،وطن لألنباء  9 ،مارس . 2016
http://www.wattan.tv/ar/print/166101.html
Reem Abou-El-Fadl : Op. Cit .
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تض ــمنت  :الحف ــاظ عل ــى االس ــتمرارية لكس ــب القب ــول ال ــدولي وحماي ــة نظ ــامهم الح ــاكم  ،م ــع قـ ــدر ك ــاف م ــن التغـ ــيير إلض ــفاء
املصداقيةعلى وعودهم  ،مع تجنب أية تغييرات دراماتيكية وبخاصة في السياسة الخارجية(. )1
ً
ً
ً
ً
ً
ومن ثم شهد موقف اإلخوان نحو إسرائيل تراجعا أيديولوجيا وسياسيا  ،فبعد أن كـانوا يـرون فيهـا عـدوا دينيـا  ،وظلـوا طـوال
تاريخهم يطالبون بطرد سفيرها وإلغاء املعاهدة  ،وتحرير فلسطين  ،تحولت مواقفهم فتحدثوا عن احترام االتفاقيات الدولية
ً
ً
بما فيها معاهدة السالم( ، )2كما لعب الرئيس "مرس ي" دورا وسيطا فيما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية( ، )3حيث أسفر
ً
تدخلــه عــن وقــف إطــالق النــار بــين حمــاس وإسـرائيل بصــورة ســريعة  ،منهيــا القتــال بينهمــا فــي نــوفمبر  ، )4(2012كمــا ظــل ومنــذ
ً
ً
خطابــه األول محافظــا ومؤكــدا عل ـي احت ـرام املعاهــدة وكــذلك أعضــاء حكومتــه  ،ولــم يشــذ عــن ذلــك ســوى مستشــاره للشــئون
العربيــة " د .عصــمت ســيف الدولــة"  ،الــذي قــال " :إن تعــديل املعاهــدة مســألة وقــت فقــط  ،وأن التعــديل ضــروري الســتعادة
الس ـ ــيطرة املص ـ ــرية الكامل ـ ــة عل ـ ــى س ـ ــيناء"  ،إال أن املتح ـ ــدث الرس ـ ــمي للرئاس ـ ــة س ـ ــارع وقتئ ـ ــذ بالتأكي ـ ــد عل ـ ــى " :أن ـ ــه ال توج ـ ــد
حاجةلتع ــديل كام ــب ديفي ــد"( ، )5وف ــي ه ــذا ي ــرجح املحلل ــين أن الح ــرص املص ــري عل ــى العالق ــات م ــع الوالي ــات املتح ــدة وح ــرص
الجيش علي االستمرار في تلقي املساعدات العسكرية كان السبب الرئيس وراء ذلك(. )6
ً
ً
وم ــن ث ــم ف ــإن عه ــد "مرس ـ ي" وخالف ــا للتوقع ــات  ،ل ــم يش ـهد أي ت ــدهور للعالق ــات ب ــين البل ــدين  ،ب ــل أن نظام ــه م ــنح نوع ــا م ــن
ً
ً
الشــرعية اإلخوانيــة ملعاهــدة الســالم( ، )7وهــو مــا عبــرت عنــه "روث النــدي"( )بــالقول " :إن إدارة مرس ـ ي أظهــرت قــدرا كبي ـرا مــن
ً
الحــزم تجــاه حمــاس  ،فبــدال مــن فــتح الحــدود مــع غــزة عــززت فــي بعــض األحيــان مــن حصــارها  ،كمــا قامــت بتــدمير الكثيــر مــن
األنفــاق املســتخدمة لتهريــب األســلحة  ،وكثفــت مــن حربهــا ضــد الخاليــا اإلرهابيــة فــي ســيناء( ، )8كمــا مارســت إسـرائيل الضــغوط
عل ــى الوالي ــات املتح ــدة لإلف ـراج ع ــن مس ــاعدات عس ــكرية للق ــاهرة  ،ب ــدعوى أنه ــا ض ــرورية للتص ــدي للتهدي ــدات ف ــي س ــيناء(، )9
ووافق ــت ت ــل أبي ــب م ــن قب ــل عل ــى نش ــر 1500جن ــدي إض ــافي ف ــي س ــيناء وع ــدد م ــن األس ــلحة الثقيل ــة ف ــي املنطق ــة (ج)( ، )1وف ــي
((1

Ahmad Shokr : Reflections On Two Revolutions , Middle East Research And Information Project , MER 265 ,Vol.
42 , Winter 2012 .

()2رويترز  :إسرائيل تطلب من حكام مصر القادمين الحفاظ على السالم بين البلدين  ،مرجع سابق .
Michele Dunne : Egypt-Israeli Cooperation .. At The Top Only , Dec. 27 , 2016 .

((3

http://carnegieendowment.org/2016/12/27/egypt-israeli-cooperation-at-top-only-pub-66567
Eric Trager : Op. Cit .

((4

()5املصري اليوم  :مستشار مرس ي  ..تعديل "كامب ديفيد" مسألة وقت ..وسيناء لن تكون أداة ضغط على مصر  19،سبتمبر . 2012
()6القـدس  :العالقات الثنائية املصرية ـ اإلسرائيلية إلى أين؟!  ،القـدس  24 ،فبراير . 2011
( )7يوس ي نيشر  :عهد مرس ي شهد ً
نموا في العالقات املصرية اإلسرائيلية  ،فيتو  18 ،يوليو . 2013

http://www.vetogate.com/464588
()نائب رئيس البعثة في السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة آنذاك .
Michele Chabin : Israel Keeps Wary Eye On Egypt , USA TODAY, July 4 , 2013 .

((8

Moran Stern : The Reality Of Israel-Egypt Relations , Atlantic Council , Oct. 28 , 2016 .

((9

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-reality-of-israel-egypt-relations
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أغســطس  2012وافقــت أيضــا علــى نشــر قــوات أخــرى شــملت مروحيــات هجوميــة  ،وتكــرر األمــر فــي يوليــو مــن العــام التــالي بعــد
وقــوع عــدد مــن الحــوادث اإلرهابيــة( ، )2كمــا ســمحت ملصــر خــالل عــام  2013بتجــاوز العــدد املســموح لهــا مــن القــوات والــدبابات
ً
وفقا لنصوص املعاهدة  ،كي يتسنى لها محاربة العناصر اإلرهابية بشكل أكثر فعالية()3
وطائرات الهليكوبتر
املبحث الثالث :العالقات املصرية اإلسرائيلية وثورة  30يونيو 2013
ً
أوال .املوقف اإلسرائيلي من الثورة وتداعياتها :
مــع عــدم قــدرة جماعــة اإلخــوان علــى الحكــم وتعثــر أمــن الــبالد وتحــول ســيناء إلــي معقــل لإلرهــاب  ،وتــدهور حالــة االقتصــاد مــع
ً
عدم قدرة الحكومة علي تلبية املتطلبات األساسية للشعب  ،فضال عن اإلخفاق في التعامـل مـع العديـد مـن القضـايا الدوليـة،
تزايـ ــدت درج ـ ــة اإلحب ـ ــاط الشـ ــعبي وتراجع ـ ــت ش ـ ـعبية ال ـ ــرئيس "مرس ـ ـ ي" وجماعت ـ ــه  ،فظه ـ ــرت إل ـ ــى النـ ــور حرك ـ ــة "تم ـ ــرد"  ،الت ـ ــي
ً
استطاعتجمع  22مليون توقيعا للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة تجرى في  30يونيو  ، )4(2013وهو اليوم الذي تجمعت فيه
ً
حشــود ضــخمة تجــاوزت  34مليونــا  ،ضــمت كافــة فئــات املجتمــع مطــالبين بإســقاط الــرئيس وتــدخل الجــيش إلنقــاذ الــبالد(، )5
وكان شعارهم ودافعهم  :االستقالل الوطني والحفاظ على الهويـة  ،وضـمان سياسـة خارجيـة مسـتقلة وعالقـات دوليـة متوازنـة
 ،مع ضرورة إعادة توجيه الثورة إلى مسارها األصلي  ،الذي انحرفت عنه خالل فترة حكم االخوان(. )6
وفي األول من يوليو رفض الـرئيس "مرسـ ي" كـل ذلـك وأعلـن " :أن أي محاولـة إلزاحتـه بـالقوة مـن السـلطة سـوف تغـرق مصـر فـي
ً
حالـة مــن الفوضـ ى"( ، )7وهــو مـا اســتتبع فــي ذات اليــوم اصـدار القــوات املســلحة انــذارا لـه بضــرورة تلبيــة مطالــب الشــعب  ،وإال
فإن الجيش سوف يتدخل وأمهله  48ساعة  ،إال أنه اسـتمر فـي عنـاده ورفـض قبـول اإلنـذار( ، )8ومـع تـ ـأزم األوض ـاع فـي الثالـث
من يول ـيو  ،أعلن وزي ـر الدف ـاع وق ـتئذ "عبد الف ـتاح السيس ي" خ ـارطة ط ـريق تضمنت ع ـزل
الرئيس  ،وتسليم الرئاسة بصورة مؤقتة إلى رئيس املحكمة الدستورية العليا وتعليق العمل بدستور . )9(2012
Yasmine El Rashidi: Op. Cit

)(1

()2البديل  :معاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية ..بين الحاضر واملستقبل  ،مرجع سابق .
( )3ها آرتس  :العالقات بين مصر واسرائيل في أقـوى مراحلها اآلن بفضل السيس ي  14 ،سبتمبر . 2013
Bassem Sabry : Will Egypt Have Its Second Revolution On June 30? , Al- Monitor , June 9 , 2013 .

((4

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/06/egypt-second-revolution-morsi-anniversary.html
Thomas Harrison : Egypt .. The Revolution At The Crossroads , New Politics , Aug. 22 , 2013 .

((5

http://newpol.org/content/egypt-revolution-crossroads

Al-Sayed Amin Shalabi : Future Foreign Policy , Al-Ahram Weekly , Issue No.1185 , Feb. 20 , 2014 .

((6
((7

Liram Stenzler-Koblentz : The Egyptian Army And The Status Quo After The Current Revolution , Yale Journal Of
International Affairs , Aug. 14 , 2013 .
Thanassis Cambanis : Final Betrayal of Egypt’s Revolution , Foreign Policy , Jan. 23 , 2015 .

((8

http://foreignpolicy.com/2015/01/23/the-final-betrayal-of-egypts-revolution
((9

Horace G. Campbell : Third Phase Of The Egyptian Revolution .. Is This The Path To War? , Toward Freedom , Jul.
17 , 2013 .
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وعق ــب االطاح ــة بـ ـ "مرس ـ ي" أعرب ــت إس ـرائيل ع ــن ثقته ــا الكبي ــرة ف ــي النظ ــام الجدي ــد  ،ألن م ــن ي ــدير منظوم ــة العالق ــات األمني ــة
والعس ــكرية ه ــي املؤسس ــة العس ــكرية( ، )1وف ــي غض ــون س ــاعات قليل ــة وص ــل مبع ــوث رس ــمي إسـ ـرائيلي إل ــى الق ــاهرة  ،لتنس ــيق
العالقـات واملواقـف  ،كمـا طـار "تميــر بـردو" رئـيس املوسـاد إلــى واشـنطن لبحـث سـبل توظيــف األوضـاع الجديـدة لتحسـين مكانــة
ً
إس ـرائيل اإلقليميــة  ،كمــا اقتــرح "نتنيــاهو" علــى الــرئيس أوبامــا خطــة "مارشــال" لــدعم مصــر اقتصــاديا ملنــع عــودة اإلســالميين
ً
للحكــم مــرة أخــرى  ،وخــرج املفكــر "أرييــه شــفيت" عبــر مداخلــة تليفزيونيــة مســتعطفا أوبامــا للضــغط علــى الــدول العربيــة لضــخ
 100مليار دوالر ملصر لضمـانذات الهدف(. )2
ً
ورغ ــم ح ــرص إس ـرائيل رس ــميا عل ــى ض ــبط ال ـنفس وع ــدم التعبي ــر ع ــن موق ــف واض ــح م ــن األح ــداث  ،حي ــث أص ــدر "نتني ــاهو"
تعليمــات مشــددة لجميــع املســئولين بــالتزام الصــمت واالمتنــاع عــن أيــة تصــريحات  ،إال إن النخــب السياســية والعســكرية قــد
احتفــت وبشــكل واضــح بتلــك االطاحــة ومنفــذها "عبــد الفتــاح السيس ـ ي"  ،ولــم تخــف ارتياحهــا ملــا اعتبرتــه ضــربة قاصــمة ضــد
"اإلسالم السياس ي"( ، )3حيث أعربت كافة املحافل اإلسرائيلية عن سعادتها بذلك  ،فعبر جنراالت في لقاءات تلفزيونية بالقول
ً
" :نشــعر بالســعادة واالنتشــاء النتهــاء حكـم اإلســالميين ألنــه كــان خطراعلــى أمــن إسـرائيل"  ،وقــال "بــن أليعــازر" " :احــذروا فشــل
االنقالب على مرس ى ألنه يعنى إعادة بناء الدولة املصرية بشكل ال يتماش ى مع مصالحنا والغرب"  ،وقال "أهارون زئيفي" رئيس
االستخبارات األسبق " :إن فشل االنقالب على مرس ى سيؤدى إلى تحول جيوسـتراتيجى بـالغ الخطـورة لنـا وللغـرب"  ،كمـا انتقـد
"حزقيـل درور" رعونـة أوبامـا ووصـف دفاعـه عـن مرسـ ى بأنـه سـيكون بمثابـة سـهم سـيرتد إلـى إسـرائيل(. )4ولقـد وظفـت إسـرائيل
كافــة امكاناتهــا وعالقاتهــا الدوليــة فــي محاولــة لتــأمين االعت ـراف بالنظــام الجديــد وبخاصــة مــع اإلدارة األمريكيــة  ،مطالبــة بــدعم
ً
ً
الجنراالت وعدم اعتبار ما جرى أنه انقالبا  ،مع ضرورة عـدم املسـاس باملعونـات العسـكرية التـي تقـدم ملصـر  ،نظـرا ألن قطعهـا
ً
ً
سينعكس سلبا على األمن القومي إلسرائيل  ،وهي الجهود التي كانت محال لالمتنان من قبل الجيش املصري(.)5
ً
ثانيا .أبعاد التطور في العالقات الثنائية بعد  30يونيو : 2013
ردت جماعــة اإلخــوان علــى مــا حــدث بشــن حملــة إرهابيــة واســعة النطــاق بالتعــاون مــع حمــاس  ،وارتكبــت فــي ذلــك الكثيــر مــن
ً
ً
ً
الفظ ــائع  ،وه ــو م ــا ش ــكل تهدي ــدا كبي ـرا لك ــل م ــن مص ــر وإس ـرائيل  ،فب ــدأت ال ــدولتان تتعاون ــان مع ــا وبش ــكل أوث ــق ف ــي الجوان ــب
http://www.towardfreedom.com/30-archives/africa/3220-third-phase-of-the-egyptian-revolution-is-this-the-path-to-war

((1

Dekel, Udi & Perlov, Orit : Sinai ..Implications Of The Security Challenges For Egypt And Israel .. Egyptian
Discourse On The Social Networks , INSS Insight No. 440 , June 30 , 2013 .
( )2محمد جمال عرفة  :قادة إسرائيل  ..سنجنى أرباحا تفوق ما جنيناه في عهد مبارك بعـد االنقالب على مرس ى !  ،الشعـب  10 ،يوليو . 2013
( )3مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  :مستقبل العالقات املصرية اإلسرائيلية في ضوء االنقالب  ،بيروت  ،املركز الفلسطيني لإلعالم  6 ،ديسمبر . 2013

()4د .عـدنان أبو عامر  :سلوك إسرائيل إزاء أحداث مصر  ،فلسطين أون الين  8 ،يوليو http://felesteen.ps/details/news/96054/. 2013
( )5د .صالح النعامي  :ما وراء االحتفاء اإلسرائيلي باالنقالب العسكري في مصر  15 ،أغسطس . 2013

http://naamy.net/news/View/1550/
Also: Patrycja Sasnal & Michał Wojnarowicz : Improvement In Israeli-Egyptian Relations , The Polish Institute Of
International Affairs , Nov. 24 , 2017 .
http://www.pism.pl/publications/bulletin/no-116-1056#
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العسكرية واألمنية  ،وبدأ الجيش املصري القيام بحمالت واسعة ضد التيارات الجهادية في سيناء  ،فـأعلن الفريـق "السيسـ ي"
ً
حربــا شــاملة ضــد اإلخــوان وحمــاس ووصــف كليهمــا بــالتنظيمين اإلرهــابيين  ،ووضــع الخطــط الستئصــالهما  ،وأغلــق معبــر رفــح
ودمــر أكثــر مــن ألــف مــن األنفــاق تحــت الحــدود  ،والتــي لهــا دور رئــيس فــي النشــاط العســكري واالقتصــادي لحمــاس( ، )1وخــالل
الفتــرة  2013حتــى  ، 2015تــم ت ـدمير أكثــر مــن  3000منــزل فــي مدينــة رفــح  ،وذلــك بهــدف توســيع املنطقــة العازلــة بــين الحــدود
املصرية وقطاع غـزة.
ومنذ عام  2014تحسنت العالقات املصرية اإلسرائيلية بشكل ملحوظ  ،حيث توافقت مصالح الطرفين في كثير من الجوانـب
ً
 ،وف ــي أوائ ــل ع ــام  2015ص ــنفت مص ــر رس ــميا حرك ــة حم ــاس علـ ـى أنه ــا منظم ــة إرهابي ــة  ،حي ــث اتهمته ــا مص ــر بت ــدبير وتق ــديم
ً
فضال عن تهريب املتفجرات واملقاتلين عبر األنفاق()2
الخدمات اللوجستية لجماعة "والية سيناء" التي تقتل الجنود املصريين ،
.
ولع ــل تل ــك املظ ــاهر م ــن التع ــاون ه ــو م ــا دف ــع ص ــحيفة ه ــا آرت ــس إل ــي التأكي ــد عل ــي أن الجبه ــة الجنوبي ــة والغ ــربيةإلسرائيل ق ــد
ً
أصــبحت آمنــة تمامــا منــذ تــولى الــرئيس "السيسـ ي" الحكــم فــي  4يونيــو  ، 2014وأن العالقــات الثنائيــة باتــت فــي أقــوى مراحلهــا ،
حيــث تخطــت مرحلــة التعــاون إلــى مرحلــة التقــارب فــي املصــالح االســتراتيجية( ، )3فالتعــاون العســكري واالســتخباراتي نمــا بصــورة
ً
أكبر وأعمق  ،فضال عن درجة عالية من التنسيق حول توقيت فتح مصر لحدودها مع غزة  ،والتعامل مع حماس  ،إلي جانـب
عدد من أوجه التعـاون العسـكري السـري  ،حيـث تحـدثت تقـارير عـن عمليـات إسـرائيلية داخـل سـيناء وطلعـات لطـائرات بـدون
طيار(. )4
ً
ً
سفيرا جديدا ملصر لدى تل أبيب  ،كما أعادت إسرائيل فتح سفارتها بالقاهرة  ،وفي
وفي يونيو  2015أرسل الرئيس "السيس ي"
ً
سبتمبر من نفس العـام وفـي سـابقة هـي األولـى دعمـت مصـر إسـرائيل فـي األمـم املتحـدة بالتصـويت لهـا عضـوا فـي لجنـة اسـتخدام
ً
الفضاء الخارجي في األغراض السلمية  ،وفي ديسـمبر مـن العـام التـالي ـحبت مصـر  ،تحـت ضـغط أمريكـي وإسـرائيلي  ،اقتراحـا
بشأن قرار في مجلس األمن الدولي يدين املستوطنات في األراض ي املحتلة(. )5
ولم يقتصر ازدهار العالقات علي الجانب األمني  ،بل امتد ليشمل جوانب أخرى  ،ففي نهاية  2015توصـل الطرفـان إلـي اتفـاق
ً
ً
تصــدر بموجب ـه إس ـرائيل  4ملي ــارات م 3مــن الغــاز ملصــر س ـ ً
ـنويا ملــدة  15عامــا بقيمــة  60ملي ــار دوالر  ،فضــال عــن تخلــي ال ــرئيس
"السيس ي" بشكل غير مباشر عـن جـزء مـن الحـدود البحريـة لصـالح إسـرائيل  ،عنـدما أعـاد ترسـيم الحـدود مـع قبـرص واليونـان
في قمة "الكاالماتا"  ،والتي تخلى بموجبها عن جزء من املنطقة االقتصادية البحرية لصالح اليونـان  ،التـي يشـرف علـى حقولهـا
شـركات إسـرائيلية  ،كمـا أظهــر الـرئيس "السيسـ ي" ذلـك بوضــوح عنـدما اسـتقبل املليـاردير "رونالــد الودر" رئـيس املـؤتمر اليهــودي

Neville Teller : Op. Cit .

((1

Moran Stern : Op. Cit .

((2

( )3ها آرتس  :العالقات بين مصر واسرائيل في أقوى مراحلها اآلن بفضل السيس ي  ،مرجع سابق .
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Michele Dunne : Op. Cit .

((4

Patrycja Sasnal & Michał Wojnarowicz : Op. Cit .

((5
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العـالمي ونائبـه "موشـ ي رونـين"  ،وكـذلك عنــدما اسـتقبل وفـد اللـوبي اإلسـرائيلي برئاســة "مـالكوم هـوين" رئـيس مـؤتمر املنظمــات
اليهودي ــة األمريكي ــة  ،إال أن م ــا أث ــار عاص ــفة م ــن االنتق ــادات ض ــده م ــا نقلت ــه ص ــحيفة "ميك ــور ريش ــون" اإلس ـرائيلية  ،م ــن أن
الــرئيس "السيس ـ ي" عبــر للوفــد عــن إعجابــه بنتنيــاهو ووصــفه بأنــه  " :قائــد ذو قــدرات قياديــة عظيمــة  ،ال تؤهلــه فقــط لقيــادة
دولتــه وشــعبه  ،بــل كفيلــة بــأن تضــمن تطــور املنطقــة وتقــدم العــالم بأســره"  ،وتأكيــده علــى أنــه دائــم التواصــل والتحــدث معــه
ً
كثيرا(. )1
ً
واجماال يمكن القول  ،أن اإلسرائيليين قد رأوا أن النظام الجديد في مصر بقيادة "السيس ي" قد مد جسـور التعـاون والتفـاهم
معهم  ،وحسن بشكل كبير من البيئة االستراتيجية لـدولتهم عبر عدد من اإلسهامات ،منها :
 .1استمرارية احترام مصر ملعاهدة السالم  ،التي تعد أحد أهم أعمدة األمن القومي اإلسرائيلي .
ً
 .2استعادة عددا من جوانب الشراكة االستراتيجية التي كانت قائمة في عهد مبارك  ،ولعل أهمها  :تشديد الحصار على قطاع
غـ ــزة  ،ونـ ــزع قـ ــدر مـ ــن الشـ ــرعية عـ ــن املقاومـ ــة الفلسـ ــطينية مـ ــن خـ ــالل حمـ ــالت تشـ ــويه ممنهجـ ــة  ،فضـ ـ ًـال عـ ــن التعـ ــاون
االقتصادي .
 .3خفــف بدرجــة كبيــرة مــن الضــغوط والتكــاليف التــي كانــت تثقــل االقتصــاد اإلس ـرائيلي  ،عبــر تخفيــف اإلج ـراءات العســكرية
وإقامة املطارات واملنشآت الحربية الجديدة التي تكلف الدولة مليارات الدوالرات .
ً
ً
 .4بعث نظام "السيس ي" الحياة مجددا في "محور االعتدال العربي" الذي كان مهددا باالندثار  ،وهو ما يوفر بيئة عربية داعمة
لعملية السالم والتسوية  ،ويدشن لعالقات سياسية طبيعية بين إسرائيل وجيرانها .
 .5شكل ضربة قاصمة للحركات الثورية املطالبة بالتغيير ولجماعات اإلسالم السياس ي  ،وهو ما يشكل حائط صد يمنع إقامة
أية أنظمة معادية إلسرائيل  ،تنمي عناصر القوة وتبني نهضة تؤدي إلى تغيير في موازين القوى لصالح العرب(. )2

املبحث الرابع :إعادة النظر في معاهدة السالم  26مارس 1979
ً
أوال .إعادة النظر في املعاهدة :
ً
ً
ً
لقــد مض ـ ى  39عامــا علــى توقيــع ه ــذه املعاهــدة  ،التــي كانــت ســببا رئيســا ف ــي تغييــر كافــة مــوازين القــوى والتوجهــات السياس ــية
ً
ً
إقليميــا ودولي ــا( ، )ورغ ــم ذل ــك فــإن املعاه ــدة مازال ــت مح ـ ًـال للجــدل والخ ــالف  ،حي ــث تنقس ــم اآلراء حولهــا م ــا ب ــين مؤي ــد ي ــرى

( )1هيثم قطب  :مرجع سابق .
()2مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  :مستقبل العالقات املصرية اإلسرائيلية في ضوء االنقالب  ،مرجع سابق .
( )لالطالع علي املعاهدة ومالحقها أنظر الرابط التالي :
http://mfa.gov.il/MFAAR/IsraelAndTheMiddleEast/Egypt/Pages/israel%20egypt%20peace%20treaty.aspx
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ضــرورة االلت ـزام بهــا  ،وبــين رافــض يــرى حتميــة إلغاءهــا أو علــي األقــل تعــديلها(. )1وقبــل اســتعراض وجتهــي النظــر  ،يمكــن رصــد
الفوائد التالية التي تحققت من املعاهدة  ،والتي يمكن اجمالها في اآلتي :
 .1عودة سيناء كاملة ملصر دون حرب  ،بعدما فقدت عشرات اآلالف من جنودها في حروب متكررة .
 .2االعتراف بسيادة كل دولة على أراضيها وتبادل السفراء وإقامة عالقات طبيعية فيما بين الطرفين .
ً
 .3تدفق املساعدات األمريكية للدولتين (حصلت مصر علي حوالي  70مليار دوالر وإسرائيل  98مليارا) .
 .4زيادة عائدات مصر من الطاقة بعد استعادة حقول بترولها .
 .5زيادة معدالت التبادل التجاري مع الدول الغربية وإسرائيل وتوقيع العديد من االتفاقيات .
 .6تقلد مصر لدور محوري في عملية السالم كوسيط بين إسرائيل والدول العـربية والفلسطينيين .
 .7خفــض نســب اإلنفــاق العســكري املصــري  ،وهــو مــا أتــاح إعــادة تخصــيص هــذه األمــوال صــوب مشــاريع التنميــة االقتصــادية
واالجتماعية .
 .8تدشـين عالقــة خاصــة واســتراتيجية بــين املؤسســتين العســكريتين املصــرية واألمريكيــة  ،قــدمت مــن خاللهــا واشــنطن للقــاهرة
ً
مسـاعدات عســكرية فــي شـكل مبيعــات أســلحة وتحــويالت  ،مكنتهـا مــن اســتبدال أســلحتها السـوفيتية القديمــة  ،فضــال عــن
إج ـراء ت ــدريبات عس ــكرية مش ــتركة منتظم ــة  ،وتب ــادل املعلوم ــات االس ــتخباراتية  ،والت ــدريب  ،واإلنت ــاج املش ــترك لل ــدبابات
...الخ(. )2
كذلك يمكن رصد بعض املثالب التي جلبتها املعاهدة  ،والتي تتمثل في التالي :
 .1محاوالت إسرائيل املتكررة الختراق األمن القومي املصري عبر توظيف الجواسيس وشبكات التجسس .
 .2محاوالت إسرائيل املتعددة للحد من قدرات مصر العسكرية وممارسة الضغوط عليها
 .3السياسة اإلسرائيلية العدوانية تجاه الدول العربية وخاصة فلسطين ولبنان وسوريا .
 .4الســعي اإلسـرائيلي لتقــويض الــدور اإلقليمــي ملصــر والهيمنــة علــى املنطقــة عبــر "مشــروع الشــرق األوســط الجديــد"  ،والهــادف
إلعادة هيكلة املنطقة وإقامة نظام إقليمي جديد يكون لها السيادة والريادة فيه(. )3
ً
( )1هـدى زكـريا وآخـرون  37:عاما على كامب ديفيد  ..هل تعرقل معاهدة السالم محاربة مصر لإلرهـاب فـي سـيناء؟  ..جـدل بـين خبـراء القـانون الـدولي حـول تعــديل
االتفاقية لزيادة أعـداد القـوات بسيناء  ،اليوم السابع  17 ،سبتمبر . 2015
()2ديفيــد ماكوفســكي  :اســتعراض مكاســب مصــر مــن معاهــدة الســالم مــع إسـرائيل ،معهــد واشــنطن لدراســات الشــرق األدنــى  ،املرصــد السياسـ ي  7 ، 1772مــارس
.2011
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/reviewing-egypts-gains-from-its-peace-treaty-with-israel
( )3د .صبحي عسيلة  :معاهـدة السالم املصرية ـ اإلسرائيلية مرة أخـرى  ،مختارات اسرائيلية  ،يوليو . 2016
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ً
* فضال عن أن املعاهدة وبصورة عامة قد ضربت وحدة الصف العربي  ،ودفعت املنطقة نحـو حالـة مـن التمـزق واالنقسـام ،
وس ــمحت للوالي ــات املتح ــدة بف ــرض هيمنته ــا عل ــى املنطق ــة  ،وأطلق ــت ي ــد إس ـرائيل ك ــي تعرب ــد ف ــي املنطق ــة  ،وأض ــعفت حرك ــات
املقاوم ــة الفلس ــطينية  ،وجعل ــت س ــيناء بمثاب ــة رهين ــة ف ــي ي ــد إس ـرائيل تس ــتطيع إع ــادة احتالله ــا وقتم ــا تش ــاء  ،بع ــدما جعلته ــا
ً
منزوع ــة الس ــالح  ،اض ــافة إل ــي أن املعاه ــدة كان ــت س ــببا ف ــي توق ــف التنمي ــة االقتص ــادية الحقيقي ــة ف ــي مص ــر وتض ــاعف ديونه ــا
ً
ً
ً
ً
الخارجية ووقوعها في أسر التبعية ملؤسسات التمويل الدولية( ، )1فضال عن أنهـا تشـكل قيـدا أبـديا علـى مصـر نظـرا لكونهـا غيـر
مح ــددة بم ــدة  ،كم ــا أن له ــا األولوي ــة عل ــى أي ــة اتفاقي ــات س ــابقة أو الحق ــة  ،وأن االلتزام ــات ال ــواردة به ــا واجب ــة التنفي ــذ ح ــال
التعارض مع أية التزامات مصرية مستقبلية.

ً
ً
ً
وواقعيا فإن املعاهدة لم تنه حالة الصراع فيما بين البلدين لكنها منحته شكال جديدا  ،كالصراع على املكانـة والـدور والنفـوذ
ً
والتأثير في أحداث املنطقة( . )2إال أنه مع نجاح ثـورة  25ينـاير فـي إسـقاط نظـام مبـارك  ،بـدأت الـدوائر السياسـية تـولي اهتمامـا
ً
خاصــا بمســتقبل العالقــات املصــرية اإلسـرائيلية( ، )3فاحتــدم الجــدل مــن جديــد حــول املعاهــدة  ،واختلفــت اآلراء وتنوعــت بــل
وتعارضــت  ،مــا بــين تــل أبيــب وواشــنطن مــن جهــة والقــاهرة مــن جهــة أخــرى  ،حيــث أصــرت إس ـرائيل والواليــات املتحــدة علــي
اإلبقاء عليها كما هي دون تعديل  ،في حين انقسمت اآلراء علي الجانب املصري ما بين فريقين :
األول .رافض للمعاهدة ومطالب بإلغائها :
حيث يرى أنصـار هـذا االتجـاه  ،أنـه يجـب إلغـاء املعاهـدة بأكملهـا  ،ملـا تتضـمنه مـن انتقـاص مـن سـيادة مصـر علـى أراضـيها(، )4
عب ـ ــر القي ـ ــود املفروض ـ ــة عل ـ ــى حج ـ ــم الق ـ ــوات وعم ـ ــق
وجودهـ ــا ف ـ ــي سـ ــيناء  ،حيثيف ـ ــرض امللح ـ ــق العس ـ ــكري
ً
للمعاه ــدة قي ــودا ص ــارمة عل ــى ع ــدد الجن ــود ونوعي ــة
األســلحة التــي تســتطيع مصــر نشــرها فــي ســيناء  ،وكــذا
األمــاكن املســموح بهــا علــى وجــه التحديــد  ،كمــا يحظــر
تمرك ـ ـ ــز أي قـ ـ ــوات مص ـ ــرية فـ ـ ــي املنطقتـ ـ ــين (ب) و(ج)

http://acpss.ahram.org.eg/News/16256.aspx
( )1آالء حمـزة  :تعـديل بنود معاهـدة السالم املصرية اإلسرائيلية ممكن!  ،السبيل  18 ،أبريل . 2013
http://assabeel.net/news/2013/04/17/
()2محمود محارب  :إسرائيل والثورة املصرية  21 ،أبريل . 2011
http://www.dohainstitute.org/release/0e05903f-117f-4759-b44a-a4b287223c13
( )3شيريهان نشأت املنيري  :مستقبل العالقات املصرية ـ اإلسرائيلية بعـد الثورة  ،السياسة الدولية  24 ،أكتوبر 2011
http://www.siyassa.org.eg/News/1986.aspx
( )4هـدى زكـريا وآخـرون  :مرجع سابق .
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بخالف قوات محدودة خفيفة التسليح أو من حرس الحدود(. )1
ً
ومــن ثــم  ،فواقعيــا وعلــي ضــوء الخريطــة املرفقــة  ،تعتبــر ســيناء إلــي حــد كبيــر خــارج إطــار النفــوذ املصــري بســبب تلــك القيــود ،
ً
ً
ً
فضال عما ترتب علي ذلك من خلل استراتيجي في ميزان القوى فيما بين مصر وإسرائيل  ،والذي أحدث بدوره خلال استراتيجيا
في ميزان القوى العام في املنطقة لصالح إسرائيل( ، )2وهو ما يحتم ويستوجب إلغاء املعاهدة .

والفريق الثاني .رافض للمعاهدة أو مؤيد لها ولكن يطالب بتعديلها :
ويطالـ ــب هـ ــؤالء  ،بغـ ــض النظـ ــر عـ ــن الـ ــرفض أو التأييـ ــد  ،بضـ ــرورة تعـ ــديل املعاهـ ــدة لتحقيـ ــق مصـ ــالح مصـ ــر االسـ ــتراتيجية ،
ً
ً
فنصوصها من منظورهم تتضمن إخالال جسيما بتلـك املصـالح وتنـال مـن سـيادتها وأمنهـا القـومي  ،بمـا يسـتوجب إعـادة النظـر
ً
فيهــا وتعــديلها وخاصــة امللحــق العســكري  ،وتحديــدا املــادة الثانيــة بفقرتيهــا واملــادة الثالثــة بفقرتيهــا  ،أو إضــافة بروتوكــول أمنــي
خــاص باملنطقــة (ج)  ،علــى غ ـرار ملحــق اتفــاق ممــر "صــالح الــدين" الــذي أضــيف عــام  ، 2005بمــا يتــيح إعــادة ترســيم حــدود
املنــاطق أ  ،ب  ،ج  ،وتعــديل حجــم ونوعيــة القــوات التــي يمكــن نشــرها فــي كــل منهــا  ،وتعزيزهــا بقــوات مــن الصــاعقة والشــرطة
العسكرية تكون قادرة على التتبع واملطاردة في املناطق الجبلية(. )3
ً
ً
ولقــد كانــت أحــداث "إيــالت" أغســطس  2011ومــا أعقبهــا  ،بمثابــة الش ـرارة التــي أشــعلت حريقــا كبي ـرا  ،حيــث ثــار ال ـرأي العــام
املصري بشكل غير مسبوق  ،وارتفعت املطالب بضرورة مراجعة العالقات املصـرية اإلسـرائيلية  ،وامللحـق العسـكري للمعاهـدة
وإعــادة نشــر القــوات فــي املنطقــة (ج)  ،حيــث أن مصــر تحتــاج مــن أجــل حمايــة أمنهــا القــومي وإحكــام الســيطرة علــي ســيناء  ،إلــي
ً
ً
إدخال قوات عسكرية وأمنية إضافية  ،وهو ما يقتض ي تعديال جوهريا في نصوص املعاهدة( ، )4حيث دار حديث جـدي داخـل
املجلس العسكري آنذاك حول ضـرورة التعـديل علـي ضـوء ذلـك الخلـل األمنـي الـذي كشـفت عنـه األحـداث( ، )5فـاعتبر املجلـس
وك ــذا العدي ــد م ــن األحـ ـزاب والجماع ــات اإلس ــالمية والعلماني ــة  ،القي ــود الت ــي تفرض ــها املعاه ــدة أنه ــا إهان ــة للس ــيادة وللكرام ــة
ً
الوطنية( ، )6وأن الحاجة اصبحت ماسة لتنقيحها وتعديلها وفقا ملبدأ توازن املصالح وليس توازن القوى(. )7

((1

Ehud Yaari : The New Triangle Of Egypt , Israel , And Hamas , The Washington Institute For Near East Policy ,
Policywatch 2193 , Jan. 17 , 2014 .

( )2بالل الحسن  :ما هو مصير اتفاق السالم بين مصر وإسرائيل؟  ،الشـرق األوسـط  ،العدد  29 ، 11962أغسطس . 2011
( )3بشير عبد الفتاح  :إعـادة اكتشاف معاهـدة السالم املصرية اإلسرائيلية  ،املركز الفلسطيني لإلعـالم  28 ،أكتوبر . 2012
Dareen Khalifa : Saving Peace : The Case For Amending The Egypt – Israel Peace Treaty , ICSR , Atkin Paper Series
, Feb. 2013 , PP 1-18 .
((4

( )5عبد الزهـرة الركابي :كامب ديفيد وإمكانية التعـديل  ،صحيفة الخليج اإلماراتية  2 ،سبتمبر . 2011
( )6خالد الجندي  :مصر وإسرائيل وفلسطين  ،مركز سابان لسياسات الشرق األوسط  ،ذا كايرو ريفيو أوف جلوبال آفيرز  25 ،أغسطس . 2012
http://www.brookings.edu/ar/research/articles/2012/08/25-egypt-israel-palestine-elgindy

((7

Fahimeh Ghorbani : The Egyptian Revolution And Its Effects On The Iran-Egypt Relations Discourse .. An Iranian
Quarterly , Vol. 10 , Nos. 1-2 , Winter-Spring 2012 , PP 1-22 .
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وعلــي ضــوء تكـرار الحــوادث االرهابيــة استشــعرت اسـرائيل الخشــية مــن تزايــد انعــدام األمــن وتحــول ســيناء إلــي مــالذ للمتطــرفين
ولتهريـب األســلحة  ،واحتماليــة مهاجمــة خطــوط الشــحن بخلــيج العقبـة  ،أو مطــار إيــالت واملراكــز الســكانية علــى طــول الحــدود ،
استجابت بعد اتصاالت عالية املستوى مع السلطات املصرية علي زيـادة عـدد القـوات باملنطقـة (ج)  ،إال أنهـا أصـرت أن يكـون
ذل ــك بن ــاء عل ــي موافق ــة منفص ــلة دون تع ــديل للمعاه ــدة أو مالحقه ــا  ،فقام ــت مص ــر بنش ــر ط ــائرات أباتش ـ ي وح ــامالت مدرع ــة
وكتائــب مــن الصــاعقة  ،مــع قيامهــا بحمــالت اســتطالعية بطــائرات إف  ، 16وإدخــال أعــداد مــن الــدبابات  ،وتمركــز عناصــر مــن
الجـيش الثـاني فـي العـريش ووحـدات مـن الجـيش الثالـث فــي أجـزاء مـن جنـوب سـيناء(. )1إال أنـه مـع اسـتمرار وتصـاعد املواجهــات
ً
بين الجيش املصري والجماعات اإلرهابية "والية سـيناء" التابعـة لتنظـيم "داعـش"  ،عـاد الحـديث يتصـاعد مجـددا عـن ضـرورة
ً
ً
اع ــادة النظ ــر ف ــي املعاه ــدة( ، )2حي ــث رأى ع ــدد م ــن الخب ـراء أن ــه ب ــات حيوي ــا وملح ــا أن تطلب ــوزارة الخارجي ــة املص ــرية ذل ــك م ــن
ً
إسرائيل بشكل رسـمي  ،وأن يشـكل رئـيس الجمهوريـة فريقـا مـن القـانونيين والعسـكريين والدبلوماسـيين  ،علـي غـرار فريـق طابـا
ً
إلدارة عمليــة املراجعــة ،واملطالبــة بالتعــديل تأسيســا علــى مبــدأ التغيي ـرات الجوهريــة التــي ط ـرأت  ،حيــث نص ـت اتفاقيــة فيينــا
 : 1969علــى أن التغييــر الجــوهري فــي الظــروف يعــد أحــد األســباب التــي يمكــن ألطـراف املعاهــدات الدوليــة الرجــوع إليهــا فــي شــأن
ً
التع ــديل( ، )3عل ــي أن يك ــون ذل ــك مص ــحوبا بحش ــد رأي ع ــام دول ــي عب ــر حم ــالت دبلوماس ــية وإعالمي ــة واس ــعة النط ــاق لتوض ــيح
هدف وضرورة التعديل ملجابهة التحديات الراهنة(.)4
ً
ثانيا .تداعيات اعادة النظر في املعاهدة :
ً
ً
ً
إن إسـرائيل تــدرك جيــدا حجــم مكاســبها الضــخمة دوليــا وإقليميــا مــن املعاهــدة  ،وبالتــالي فإنهــا لــن تتخلــى عنهــا بســهولة وســوف
تح ــافظ عليه ــا باس ــتماتة( ، )5كم ــا أنه ــا ومعه ــا الوالي ــات املتح ــدة حريص ــتان عل ــي اطال ــة أمـ ـدها دون تع ــديل  ،حي ــث تتمس ــكان
ً
بموقفهما الرافض لذلك رغم التغيرات والتطورات التي حدثت  ،وتوفر مسوغات قانونية إلعادة النظر وفقا للقـانون الـدولي .
ً
ً ً
ً
وعلي الجانب اآلخر  ،فإن الجيش املصري يدعم املعاهدة دعما قويا انطالقا من إدراك مدى أهميتها  ،فضال عن قناعة الكثير
ً
ً
ً
من الخبراء بأن قرار إلغاءها أو االنسحاب منهـا سـيكون قـرارا سياسـيا خطيـرا لـه تداعياتـه الخطيـرة  ،وأنـه سـوف يفتقـد السـند
القانوني إال في حالة واحدة وهي الدفع ببطالن املعاهدة من األساس ،وهو أمر صعب للغاية(. )6
* ومن ثم يمكن رصد التداعيات اآلتية حال إقدام مصر علي إلغاء املعاهدة :
Ehud Yaari : Op. Cit .

((1

( )2العالم العـربي  :هل تنهار معاهـدة السالم بين مصر وإسرائيل  7 ،مايو . 2016
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201605071018657539
( )3د .أيمن سالمة أستاذ القانون الدولي وعضو املجلس املصري للشؤون الخارجية  :في  ،هـدى زكـريا ،مرجع سابق .
( )4د .عادل عامر  :كيفية تعـديل اتفاقية كامب ديفيد  ،املركز الديمقراطي العربي  4 ،مارس . 2016
http://democraticac.de/?p=28684
()5العميد صفوت الزيات خبير الشئون العسكرية  :في  ،هبة صالح  ،العالقات املصرية اإلسرائيلية في ظل الرئيس الجـديد؟  ،املصريون  22 ،يونيه . 2012
( )6الســفير معتصــم األميــر  ،هيئــة ســفراء مجلــس الوحــدة العربيــة والتعــاون الــدولي  :فــي  ،مــروة األســيوطي  ،الســفير معتصــم األميــر يطالــب بضــرورة إعــادة النظــر فــي
معاهـدة كامب ديفـيد  4 ،نوفمبر . 2013
http://www.shbabmisr.com/t~27701
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ً
أوال .إن هــذا القـرار ســيكون بمثابــة إعــالن حــرب( ، )1وســيفتح علــي مصــر جبهــة مــع واحــد مــن أشــرس الجيــوش واملــزود بأســلحة
أمريكيــة حديثــة(، )2ولقــد هــدد "نتنيــاهو" أكثــر مــن مــرة بتــدخل قــوات جــيش الــدفاع فــي ســيناء  ،تحــت زعــم القضــاء علــي
اإلرهاب  ،وهو ما تزامن مع تبني دوائر صهيونية دولية الستراتيجية دعائية للتشهير بما وصفته بالعجز املصري عن حفظ
األمن في سيناء  ،في مواجهة اإلرهابيين الذين يسـتهدفون أمـن إسـرائيل واملصـالح الغربيـة واألمريكيـة  ،وذلـك بهـدف حشـد
رأي ع ــام دول ــي داع ــم للقب ــول بت ــدخل دول ــي أو إسـ ـرائيلي ف ــي س ــيناء(. )3ورغـ ـم اس ــتبعاد ال ــبعض إلمكاني ــة نش ــوب مواجه ــة
ً
عسكرية بين الدولتين حال إلغاء املعاهدة  ،نظرا لوجـود الكثيـر مـن العوامـل التـي تحـول دون ذلـك ،إال أن االحتمـال يظـل
ً
مــن منظــور آخــرين قائمــا  ،فــي الوقــت الــذي ال تســمح فيــه الظــروف االقتصــادية ملصــر بتحــديث جيشــها وتزويــده بالســالح
ً
ً
الذي يجعله قادرا على مواجهة اسرائيل  ،اذا ما قررت إعادة احتالل سيناء ردا على قرار اإللغاء(. )4
ً
ً
ثانيا.توصف املعاهدة دوما بأنها ذات ثالثة أرجل  ،أي مصر واسرائيل والواليـات املتحـدة( ، )5ولعـل الواقـع يؤكـد علـي االرتبـاط
الوثي ــق فيم ــا ب ــين املعاه ــدة واملس ــاعدات األمريكي ــة ملص ــر  ،وعل ــي ح ــد وص ــف "الجي ــروزاليم بوس ــت  " :ف ــإن املعاه ــدة تع ــد
ً
القــاطرة التــي تســحب املســاعدات إلــي مصــر مــن الكــونجرس(. )6ومــن هنــا فــإن إس ـرائيل تهــدد بــأن إلغاءهــا ســيكون كفــيال
بتلغيم العالقات املصرية األمريكية  ،حيث يرجح أن تلجأ اسرائيل إلى كافة أساليب الضغط عبر اللوبي اليهـودي  ،لحمـل
الوالي ــات املتح ــدة عل ــي وق ــف معوناته ــا ملص ــر ح ــال اق ــدامها عل ــي إلغ ــاء املعاه ــدة  ،وهيض ــربة قاص ــمة ل ــن تق ــوى مص ــر عل ــي
تحملها(. )7
ً
ثالثــا.تــدعي اسـرائيل بــأن إلغــاء املعاهــدة ســوف يهــدد الســالم واالســتقرار باملنطقــة  ،ويعيــد املواجهــات والصـراعات  ،وإذا كانــت
ً
ً
اسرائيل في ظل املعاهدة قد خرقتها أكثر من  56مرة عسكريا وسياسيا ،فإن من شـأن إلغاءهـا إعطاءهـا الذريعـة ملواصـلة
عدوانها وتجاوزاتها(. )8
ً
ً
رابعــا.ال جــدال أن تغي ـرا فــي طبيعــة ومســتوى العالقــات الثنائيــة ســوف يطــال كافــة الجوانــب  ،خاصــة االقتصــادية والتجاريــة ،
وهو ما تهدد به تل أبيب بالفعل حال اإللغاء(. )9

( )1د .إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس  :في  ،هـدى زكـريا وآخـرون  ،مرجع سابق .
Gil Yaron : Op. Cit .( (2
( )3بشير عبد الفـتاح  :مرجع سابق .
()4غسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزي  :مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبل العالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيلية بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرئيس مبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك  1 ،مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس . 2011
http://www.confluences-mediterranee.com/article3072,3072
Itzhak Levanon : Op. Cit .

( )6جيروزاليم بوست  :املساعدة األمريكية ملصر مرتبطة باتفاقية السالم  13 ،يونيو . 2013
()7رفعت سيد أحمد  ،مدير مركز يافا للدراسات االستراتيجية  :في  ،أمل عالم  ،مرجع سابق .
( )8د .محمد املجذوب  :األساس القانوني إللغاء معاهـدة السالم بين مصر و"إسرائيل  ،جـريدة الشعـب  5 ،يناير . 2012
( )9د .عادل عامر  :املشروعات االقتصادية االسرائيلية بمصر  ،الصدى نت  22 ،يوليو . 2016
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ً
خامســا.ســوف يحــدث خلــل أمنــي كبيــر فــي ضــبط الحــدود بــين الــدولتين  ،فإلغــاء املعاهــدة ســيحدث كارثــة وخطــر علــى الحــدود
املصرية  ،يؤدي إلي تداعيات أمنية داخلية تهدد أمن واستقرار املجتمع .
ً
سادسا.إن حدوث اإللغاء دون تراض مع الجانب االسرائيلي سوف يظهر مصر بمظهر الدولـة التـي ال تحتـرم تعهـداتها الدوليـة ،
وهــو مــا يــزري بمكانتهــا داخــل املجتمــع الــدولي وقــد يعرضــها للمســاءلة الدوليــة ولعــدد مــن االجـراءات الجماعيــة  ،كالتــدخل
العســكري فــي ســيناء  ،أو عقوبــات االقتصــادية أو تجميــد عضــويتها فــي عــدد مــن املؤسســات الدوليــة أو حرمانهــا مــن بعــض
املكتسبات الدولية(. )1
ومما تقدم يستبين أن فكرة اإللغاء في الوقت الراهن يكتنفها الكثير من املخاطر والصعوبات  ،ومن ثم فإن املرجح
بــل واملناســب هــو إج ـراء تعــديل لــبعض نصــوص املعاهــدة وخاصــة الترتيبــات األمنيــة( ، )2وذلــك عــن طريــق تشــكيل عــدد مــن
اللجان التشاورية والتفاوضية مع الجانب اإلسرائيلي .

املبحث الخامس :مستقبل العالقات املصرية اإلسرائيلية
ً
تتسم العالقات املصرية اإلسرائيلية بكونها شديدة الخصوصية والحساسية  ،وذلك نظرا لكونها ال تعبر عـن عالقـة ثنائيـة بـين
ً
ً
دولتين  ،بل عالقة ثالثية وأحيانا رباعية  ،فعندما تتعامل مصر مع إسرائيل تدرك جيدا أنها تتعامل في ذات الوقت مع طـرف
ثالث هو الواليات املتحدة بل ورابع هو االتحاد األوربي  ،وبالتالي فإن مسار هذه العالقـات يـؤثر بالسـلب أو اإليجـاب علـي مسـار
عالقــات مصــر بهــذه األط ـراف( ، )3ومــن هنــا نلحــظ أن جميــع اإلدارات األمريكيــة املتعاقبــة حرصــت علــي تعزيــز التعــاون املصــري
ً
اإلسرائيلي  ،واستخدمت هذا الهدف دوما لتبرير استمرار تقديمها للمساعدات ملصر(. )4
ورغ ــم تن ــامي وتي ــرة التع ــاون وتحس ــن العالق ــات الثنائي ــة  ،وخاص ــة بع ــد ت ــولي ال ــرئيس "السيس ـ ي" الحك ــم ب ــالنظر إل ــي ع ــدد م ــن
املؤش ـرات  :كاتف ــاق ش ـراء الغ ــاز  ، 2014وتق ــديم مص ــر لط ــائرات هليك ــوبتر للمس ــاعدة ف ــي إطف ــاء حرائ ــق حيف ــا  ، 2016وع ــودة
السـفراء بـين البلــدين عـامي ...2016 ، 2015الـخ( ، )5إال أن املراقــب يمكنـه الوقـوف علــي عـدد مـن التحــديات تشـكل حجـر عثــرة
في وجه العالقات الثنائية  ،والتي يمكن اجمال أهمها في اآلتي(: )6

( )1د .أحمد فوزي استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة  :في  ،أمل عالم  ،إلغاء كامب ديفيد ..هل يصبح أخطر نتائج ثورة يناير؟ ! ،مصرس  6،مايو . 2011
( )2د .محمد عبدالسالم  :االختبار األول  ..إلى أين سيصل توتر العالقات املصرية ـ اإلسرائيلية ؟  ،السياسة الدولية  10 ،سبتمبر . 2011
( )3فهمي هويدي  :العالقات املصرية اإلسرائيلية بعـد ثورة  ..عن السم الذي تجرعناه مضطرين  ،الشبكة العـربية العاملية  22 ،أكتوبر . 2012
http://www.globalarabnetwork.com/studies/8766-2012-10-23-00-37-21

Michele Dunne : Op. Cit .

((4

Patrycja Sasnal & Michał Wojnarowicz : Op. Cit .

((5

( )6عبد العـليم محمد  :العالقات املصرية اإلسرائيلية في عهد مبارك  ،مرجع سابق .
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 .1تحدي األمن اإلقليمي والقيادة :
حيــث أن مســتقبل وتطــور العالقــات رهــين بتحقيــق االســتقرار واألمــن اإلقليمــي  ،وتغييــر التوجهــات اإلسـرائيلية مــن خــالل إقـرار
الس ــالم وحق ــوق الش ــعب الفلس ــطيني  ،واالنس ــحاب م ــن األراضـ ـ ي العربي ــة  ،والبع ــد ع ــن النزع ــة العدواني ــة  ،الت ــي أض ــحت
ً
ً
اسـرائيل فــي ظلهــا مصــدرا للتهديــد  ،وفيمــا يتعلــق بقيــادة املنطقــة فــإن إسـرائيل تنــزع دومــا نحــو الســيطرة وقيــادة املنطقــة بمــا
ً
يخل بموازين القوى ويضع مفاتيح كثير من القضايا فـي يـدها  ،ومـن ثـم فـإن هـاجس األمـن اإلقليمـي والقيـادة يشـكالن تحـديا
ً
كبيرا أمام تطور العالقات بين البلدين .
 .2التحدي النووي اإلسرائيلي :
تتمســك مصــر بضــرورة توقيــع إس ـرائيل علــى معاهــدة الحــد مــن انتشــار األســلحة النوويــة وإخضــاع منشــآتها إلش ـراف الوكالــة
الدولي ــة للطاق ــة الذري ــة  ،ف ــي ح ــين ت ــرفض إس ـرائيل ذل ــك وبش ــدة  ،حي ــث تعتم ــد وتؤي ــدها ف ــي ذل ــك الوالي ــات املتح ــدة  ،عل ــي
ً
ً
"سياســة الغمــوض النــووي"  ،فــال تعتــرف وال تنفــي امتالكهــا لتلــك األســلحة  ،التــي تــرى فيهــا مصــر تهديــدا خطي ـرا ألمنهــا وأمــن
شعوب املنطقة  ،وهو ما يفتح الباب أمام سباق للتسلح في املنطقة .
 .3التحدي اإليراني :
ً
ً
تنظر مصر إلي إيران كمنافس قوي لها على الساحة اإلقليمية  ،وأن تنامي دورها في املنطقة يشكل خطرا كبيرا علي
السياس ــة املص ــرية وي ــنعكس ف ــي أح ــد جوانب ــه عل ــى العالق ــات م ــع إس ـرائيل  ،حي ــث تط ــرح إي ـران نفس ــها كق ــوة إقليمي ــة ذات
تطلعــات نوويــة تحــرص علــي تحقيقهــا  ،وهــو مــا قــد يــدفع مصــر للحصــول علــى ســالح نــووي حــال امــتالك إي ـران لــه  ،وهــو مــا
ً
س ــيخلق ت ــدهورا ف ــي العالق ــات املص ــرية اإلسـ ـرائيلية  ،حي ــث أن حج ــة الحص ــول عل ــى ه ــذا الس ــالح ملواجه ــة إي ـران ل ــن تقن ــع
ً
إسـرائيل  ،التــي ســتعتبره موجهــا ضــدها  ،ومــن ثــم ستســعى وبقــوة ملنــع ذلــك كمــا فعلــت مــع العـراق  ،وعندئــذ تتــوتر العالقــات
الثنائية بدرجة كبيرة .
 .4تحدي عملية السالم :
إن استكمال عملية السالم على املسـار الفلسـطيني تعـد أحـد أهـم املحـددات ملسـتقبل العالقـات املصـرية اإلسـرائيلية بشـكل
خــاص والعربيــة اإلس ـرائيلية بشــكل عــام  ،فــال جــدال أن حــل القضــية الفلســطينية يشــكل أهــم التحــديات أمــام تطــور هــذه
ً
العالقــات  ،حيــث أن تلــك القضــية ال تتعلــق فحســب بــاألمن اإلقليمــي العربــي بــل تتعلــق أيضــا بــاألمن القــومي املصــري  ،ومــن
غير املتوقع أن يتحول السالم البارد بين البلدين إلى سالم دافئ  ،كما تتمنى إسرائيل  ،إال مع استكمال عملية السالم .
 .5األوضاع في سيناء :
ً
رغم اعترافها بالسيادة املصرية الكاملة علي سيناء  ،فإن معاهدة السالم قد فرضت  ،كما سبق  ،قيودا صارمة على انتشار
القوات املصرية فيها  ،وهو األمر الذي ينظر إليه من قبل كافة التيارات السياسية ودوائر األمـن القـومي املصـري علـى أنـه أمـر
مجحــف للســيادة املصــرية  ،فــي الوقــت الــذي تتمســك فيــه إسـرائيل وبقــوة بــاحترام تلــك النصــوص بــل وتتحســب النتهاكهــا عبــر
استعدادات عسكرية  ،ومن ثم فإن أي إجراء مصري لخرق أو تجاوز تلك القيود  ،سوف يفجر ردود فعل إسرائيلية سـلبية
تؤثر علي مسار العالقات وتقود إلي قدر كبير من التوترات واألزمات .
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* سيناريوهات مستقبل العالقات الثنائية علي ضوء معطيات الواقع :
وفي هذا الصدد يمكن رصد ثالثة سيناريوهات محتملة  ،كالتالي :
السيناريو األول .الحرب واملواجهة العسكرية :
إن معاهدة السالم لم تلغ فرضية اندالع حرب جديدة فيما بين الطرفين  ،وهي املواجهة التي وإن كان يستبعدها الكثيرون إال
أن هنــاك مــن يقتنــع باحتماليتهــا بــل ويتوقعهــا  ،ف ـ "إيهــود إيــالم" توقــع حــدوثها فــي الســطر األول مــن كتابــه "الحــرب القادمــة بــين
ً
ً
مصــر وإسـرائيل"  ،ورجــح أن ســيناء ســتكون أرض املعركــة  ،وأنهــا ســتكون حربــا حاشــدة بــين مصــر وإسـرائيل بعيــدا عــن العــرب
ً
ً
الذين سيعانون وقتئذ تدهورا شامال ،كما أكد علي أن الجـيش اإلسـرائيلي سـوف يسـعى مـن خاللهـا الحـتالل منـاطق فـي سـيناء
بهدف إضافة عمق استراتيجي أو لدفع القوات املصرية إلى الخلف(. )1
ورغم كونه السيناريو األخطر إال أن هناك من يرجحه ويدعو إليه علي كال الجانبين  ،فالواقع يشير إلي أن الخطـاب اإلسـرائيلي
ً
املتشدد تجاه مصر مازال متواصال  ،فعلي سبيل املثال دعا اليميني "حاييم بن بتسـاح" حكومتـه إلـي إلغـاء املعاهـدة ووقـف أي
ً
مظهــر للس ــالم مــع مص ــر  ،أيضــا دع ــا " بــن أليع ــازر" بالتشــدد ف ــي التعامــل م ــع مصــر  ،وذل ــك عقــب اعتقاله ــا للجاســوس "إي ــالن
ً
ً
ً
جرابيـل"  ،فضـال عـن تصـريحات "نتنيـاهو"  ،بـأن السـالم مـع مصـر لـيس كنـزا اسـتراتيجيا ولكنـه شـوكة فـي حلـق إسـرائيل  ،وأنـه
أبلــغ الــرئيس األمريكــي بــأن إس ـرائيل لــن تســتطيع ضــبط الــنفس إلــى مــا ال نهايــة  ،وأنهــا قــد تلجــأ إلــى إعــادة احــتالل ســيناء عنــد
الحاجة ،كما عبرت كثير من العناصر اإلسرائيلية األخرى عن ذات التوجه.
وعلــي الجانــب اآلخــر أملــح محمــد البرادع ــي  ،املــدير الســابق لوكالــة الطاقــة الذريــة  ،إل ــي هــذا الســيناريو إبــان ترشــحه للرئاس ــة ،
ً
ً
ً
واصفا إياه بالسيناريو األخطر الذي يخشـاه الطرفـان  ،مؤكـدا علـي أنـه حـال فـوزه سـوف يتخـذ قـرارا بفـتح املعـابر مـع غـزة عنـد
حــدوث أي هجــوم إس ـرائيلي  ،وأنــه ســوف يبحــث طــرق تنفيــذ اتفاقيــة الــدفاع العربــي املشــترك لالصــطفاف العربــي فــي مواجهــة
إسرائيل( ،)2إال أن الواقع يؤكد أن الساسـة املصـريون حريصـون علـى السـالم  ،وال يتوقعـون أي صـراع مـع اإلسـرائيليين إال إذا
ً
أقدموا هم علي ذلك  ،أو أضروا باملصالح القومية ملصر  ،وأنهم لن يحاربوا إسرائيل أبدا بالنيابة عن غيرهم(. )3

)(1

Ehud Eilam : The Next War Between Israel And Egypt .. Examining A High-Intensity War Between Two Of The
Strongest Militaries In The Middle East,London ,Vallentine Mitchell , 2014 .

()2دار اإلعـالم العـربية :مرجع سابق .
ً
( )3هيثم حسنين  :مستقبل العالقات املصرية اإلسرائيلية  ..القاهرة أكثر التزاما بالسالم مـن التطبيـع  ،معهـد واشـنطن لسياسـة الشـرق األدنـى  18 ،فبرايـر 2017
.
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-future-of-egyptian-israeli-relations-cairo-more-committed-to-peace-than
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ومع ذلك فإن بعض املحللين يرجح اندالع تلك الحرب نتيجـة لشـعور متبـادل بالتهديـد أو الوقـوع فـي شـرك الحسـابات الخاطئـة
،أو حـال اقــدام الحكومــة املصـرية علــي افتعـال أزمــة بهــدف إلهــاء الشــعب عـن مشــاكلهالداخلية  ،أو حـال دفــع الشـعب لقيادتــه
نحو مواجهة مع إسرائيل علي إثر عدوان أو تطور ما في غـزة(. )1
ً
وعلــي ك ــل  ،فإن ــه وإن ك ــان م ــن غي ــر املتوق ــع أن يخ ــوض املصــريون حرب ــا قريب ــة ض ــد إس ـرائيل  ،إال أن ذل ــك ال يمن ــع م ــن تف ــاقم
املشكالت املتعاقبة  ،والذي يعتقد بعض املحللين أنها قد تقود إلي انجراف طبيعـي محتمـل نحـو الصـراع( ،)2رغـم عـدم تـرجيح
حدوث ذلك خاصة علي املدى القريب واملتوسط .
السيناريو الثاني .التحسن التدريجي وتمتين التعاون :
ً
ويرتكز هذا السيناريو  ،ولعله األقرب للتحقق  ،علي امكانية تدشين عـددا مـن األسـس والـدعائم القويـة للعالقـات  ،مـن خـالل
تحقيق عدة أهداف في املستقبل  ،في مقدمتها بناء روابط أقوى للتفاهم املتبادل والتسـامح بـين الشـعبين  ،وتعزيـز حـوار ثقـافي
أوسع  ،وتنمية ثقافة السالم والتعايش( ، )3ولعل ذلك يتأتى من خالل االبتعاد عن فكرة إلغـاء املعاهـدة  ،مـع امكانيـة تعـديلها
بمــا يتفــق ومصــالح الطــرفين ،مــع وضــع اســتراتيجية وبرنــامج زمنــي للتغلــب علــى العقبــات التــي تعــوق تقــدم العالقــات فــي كافــة
املجاالت  ،وفي مقدمتها الخطاب الديني الذي يتبناه غالبية رجال الدين في مصر  ،الذين ال ينقطعون عـن وصـف اليهـود بقتلـة
األنبيــاء وأحفــاد القــردة والخنــازير( ، )4وهــو مــا فطــن إليــه الــرئيس "السيسـ ي" وحــذر مــن عواقبــه  ،خــالل أكثــر مــن  10مناســبات
ً
مختلفــة  ،كــان أبرزهــا فــي  8ديســمبر  . )5(2015باإلضــافة إلــي إزالــة املعوقــات األمنيــة أمــام ســفر املصــريين إلــي إس ـرائيل  ،أيضــا
السعي لتنفيذ الوعد بإنشاء مركـز أكـاديمي مصـري فـي تـل أبيـب يحـاكي املركـز األكـاديمي اإلسـرائيلي فـي القـاهرة  ،مـع اقتـران ذلـك
ً
بتدشين عدد من بـرامج التبـادل الطالبـي مـع الجامعـات اإلسـرائيلية  ،بمـا ينمـي أواصـر العالقـات فـي هـذا الشـأن( ، )6فضـال عـن
مجاالت التعاون األخرى التي يمكن البناء عليها  ،كالتكنولوجيا والزراعة والصحة وغيرها(. )7

( )1أحمد ياسر ،جيروزلم  :حـرب قـادمة بين مصر وإسرائيل  ،اليوم الجديد  6 ،مارس . 2016
http://www.elyomnew.com/news/24hours/2016/03/06/46704
Mohamed Elshinnawi : Op. Cit .

((2
((3

Moomen Sallam & Ofir Winter : Egypt And Israel : Forty Years In The Desert Of Cold Peace , Strategic Assessment
, Vol. 20 , No. 3 , Oct. 2017 , PP 21-34 , P 32 .
((4

Haisam Hassanein : Enhancing Egyptian-Israeli Ties Under The Trump Administration , The Cipher Daily Brief ,
April 2 , 2017 .
https://www.thecipherbrief.com/enhancing-egyptian-israeli-ties-under-the-trump-administration

( )5إيمان محمود  10:مناسبات وجه خاللهم السيس ي بضرورة تجديد الخطاب الديني  ،مصراوي  8 ،ديسمبر . 2016

http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2016/12/8/997215/10-
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Haisam Hassanein : Op. Cit .

((6

Michele Dunne : Op. Cit .

((7
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السيناريو الثالث .التحالف :
ويتحقــق هــذا الســيناريو مــع تنــامي وتــواتر التعــاون القــوي والعميــق بــين البلــدين  ،ولعــل ذلــك هــو مــا يحــدث بالفعــل منــذ تــولى
ً
الــرئيس "السيس ـ ي" الحكــم  ،حيــث تشــهد العالقــات مســتويات غيــر مســبوقة مــن التعــاون والتنســيق  ،وهــو مــا امتدحــه مــؤخرا
الجن ـرال "يــائير جــوالن" نائــب قائــد الجــيش اإلس ـرائيلي  .وعلــي الجانــب االقتصــادي فــإن الــرئيس السيس ـ ي يتــابع بنفســه ويرحــب
بفــرص التنميــة مــع إسـرائيل  ،واملشــروعات املشــتركة كتحليــة ميــاه البحــر والســياحة وغيرهــا  ،كمــا صــعدت إسـرائيل مــن درجــة
ومستويات تعاونها ومساعدتها ملصر في العديد مـن املجـاالت وخاصـة الطاقـة والزراعـة والـري والغـاز  ،مـا يؤشـر إلـي درجـة عاليـة
من االزدهار للعالقات قد تقود في املستقبل إلي مستوى أقرب إلي التحالف(. )1
وفــي ه ــذا الصــدد ي ــري عــدد م ــن املحللــين  ،أن التق ــارب والتحــالف م ــع إس ـرائيل يش ــكل السياســة الراهن ــة للرئيس"السيس ـ ي" ،
والــذي يؤكــد علــي أن مصــر قــد دخلــت مرحلــة جديــدة فــي عالقاتهــا مــع إسـرائيل ســوف تصــل إلــى مســتوي غيــر مســبوق  ،وخاصــة
ً
ً
علي الصعيد العسكري والسياس ي  ،وأن إسرائيل قد أصبحت قاب قوسـين أو أدنـى مـن أن تكـون حليفـا اسـتراتيجيا ملصـر(، )2
ً
إال أن الوصول إلي ذلك املستوي مشروط  ،وفقا لرؤية كثيرين ومنهم د .عمرو حمزاوي  ،بالتوصل إلى تسـوية سـلمية للقضـية
الفلسـطينية وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة  ،ووقـف االســتيطان  ،وتبنــي إسـرائيل وبصــورة جديـة لتوجــه جديــد غيــر عــدواني
تجاه دول املنطقة(. )3
ً
* وانطالق ــا مم ــا تق ــدم  ،فإن ــه يمك ــن الخ ــروج بع ــدد م ــن التوص ــيات تس ــاهم ف ــي خل ــق من ــاخ جي ــد ومثم ــر للعالق ــات املصـ ــرية
االسرائيلية خالل املرحلة القادمة  ،ومنها :
 .1بلــورة رؤيــة وطنيــة توافقيــة حــول مســتقبل العالقــات مــع إسـرائيل  ،ترتكــز علــي متطلبــات املصــلحة الوطنيــة واألمــن القــومي
املصري .
ً
ً
 .2إجراء عملية تقييم وتقويم شـاملة للعالقـات علـي ضـوء معطيـات الواقـع دوليـا وإقليميـا  ،وتطـورات األحـداث الداخليـة منـذ
تنحي مبارك في . 2011
 .3السعي وبصورة رسمية خالل املرحلة القادمة إلي تعديل معاهدة السالم  ،بما يتوافـق مـع املتطلبـات الراهنـة لألمـن القـومي
املصري .
 .4الـدخول فــي مفاوضــات رسـمية مــع إسـرائيل بهـدف إعــادة النظــر فـي كافــة الترتيبــات األمنيـة فــي ســيناء  ،وإعـادة انتشــار القــوات
املصرية خاصة في املنطقتين (ب) و(ج) .
 .5إعــادة النظــر فــي مفهــوم التطبيــع املختلــف عليــه  ،وتدشــين أســس جديــدة للعالقــات ال تكــون معاهــدة الســالم وحــدها محــور
ارتكازها .
 .6تدشين أسس جديدة للعالقات االقتصادية  ،تكون املصالح املصرية هي األساس األوحد والحاكم لها .

Moran Stern : Op. Cit .

((1

()2محمود جمال  :الجيش املصري وإسرائيل  ..تحوالت العقـيدة  ،القاهـرة  ،املعهد املصري للدراسات  ،دراسات استراتيجية  9 ،أبريل . 2018
Mohamed Elshinnawi : Op. Cit .
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 .7حتمية قيام الحكومة املصرية ودون إبطاء بمراجعة كافة سياساتها حول سيناء  ،ووضع الخطط والبرامج العاجلة لتنميتها
وإعمارها .
 .8إنشــاء مركــز أو وح ــدة إلدارة األزمــات  ،ين ــاط بــه وض ــع الخطــط والب ـرامج الكفيلــة ب ــوأد أيــة أزم ــة فــي العالق ــات الثنائيــة قب ــل
استفحالها  ،بما يحافظ على املصالح املشتركة ويدعم استمرارية التعـاون(. )1
الخاتمة
مـن خــالل التحليـل العلمــي لطبيعـة وتطــور العالقـات املصــرية اإلسـرائيلية خــالل املراحـل املتعاقبــة  ،والسـيما مــا بعـد ثــورتي 25
يناير  2011و 30يونيو  ، 2013وعلي ضوء التوصيات السابقة  ،فإنه يمكن تبيان اآلتي :
 .1إن العالقات بين مصر وإسرائيل تحكمها العديد من املحددات التاريخية والسياسية واألمنية والثقافيـة  ،وترتكـز علـى عـدد
من القضايا املحورية التي تمس مصالح الطرفين .
 .2أن هنــاك تنــاقض واضــح وصــارخ فــي األســس التــي بنيــت عليهــا هــذه العالقــات وبخاصــة معاهــدة الســالم  ،التــي كبلــت مصــر
بالعديد من القيود وحدت من حرية حركتها السياسية  ،وانتقصت من سيادتها علي سيناء .
 .3أنــه بــات مــن الضــروري إعــادة تصــويب مســار العالقــات  ،عــن طريــق إعــادة ضــبط األســس التــي تقــوم عليهــا وتعــديل معاهــدة
السالم بما يتوافق مع املصالح املصرية واألمن القومي املصري.
 .4إن زيـادة قــدرة مصــر بدرجــة عاليــة فــي مجــال حربهــا ضــد الجماعــات االرهابيــة علــي أرض ســيناء وحســم تلــك املواجهــة  ،رهــين
بهذا التصويب وذلك الضبط للعالقات الثنائية .
 .5يرجح أن تشهد هذه العالقات في املستقبل املنظور وخالل حكم الرئيس "السيس ي" نقلة نوعية  ،ومزيد مـن التعـاون املثمـر
القائم على توازن وتبادل املصالح .
* ومن ثم  ،خلصت الدراسة إلى ضرورة بل حتمية تدشين مصر الستراتيجية جديدة في عالقتها مع إسرائيل  ،مع وجوب
إعادة النظر باملراجعة والتعديل لبنود معاهدة السالم املبرمة بين البلدين  26مارس 1979

()1د .عـواطف عبدالرحمن :التطبيع بين مصر وإسرائيل في ميزان املستقبل  ،الحـياة اللندنية  25 ،نوفمبر . 2017
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هجرة الكفاءات :قراءة في األسباب وأليات استرجاعها
Brain drain: Reading the causes and mechanisms of retrieval
منصوري نوال
باحثة في طور دكتوراه علوم سياسية
جامعة الجزائر3
ملخص:
لقد تزايدت هجرة الكفاءات أو العقول العربية في السنوات األخيرة نتيجة تأثير عوامل متعددة منها عدم توفر الظروف املادية
املالئمة ،ضعف االهتمام بمجال البحث العلمي ،باإلضافة الى املشاكل واالضطرابات السياسية واألمنية في بعض الدول
العربية ،هذا التعدد في األسباب هو الذي يغذي النزوح القوي للهجرة.
فمنذ ستينيات وسبعينيات القرن املاض ي وإشكالية ھجرة العقول والكفاءات طرحت نفسها في العديد من الدول النامية،
فهي ليست بالقضية الجديدة ولكن الحديد فيها هو تنوع أشكالها وارتفاع وتيرتها بشكل ملفت لالنتباه.
وتتناول هذه الورقة البحثية موضوع هجرة الكفاءات العربية من خالل دراسة وتحليل هذه الظاهرة ،والبحث في دور
السياسات العامة للدولة في جلب هذه األدمغة ومحاولة اقتراح بعض اآلليات التي تمكن املجتمعات العربية من االستفادة
من الكفاءات املهاجرة.
الكلمات املفتاحية :هجرة الكفاءات ،هجرة العقول ،الدولة ،السياسات الحكومية
Abstract:
There has been an increase in the migration of Arab brains or minds in recent years due to the influence of
several factors, including the lack of adequate material conditions, the lack of interest in the field of scientific
research, and the political and security problems and disturbances in some Arab countries.
Since the 1960s and 1970s, the problem of brain drain and competencies has been present in many developing
countries,
It is not the new issue, but the iron is the diversity of its forms and the height and frequency of attention.
This research paper deals with the issue of the migration of Arab competencies through studying and analyzing
this phenomenon, research on the role of public policies in bringing these brains and trying to propose some
mechanisms that enable Arab societies to benefit from migratory skills.
policies

government

state,

brain

drain,
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مقدمة:
الهجرة ظاهرة بشرية قديمة تعني في أبسط معانيها االنتقال من مكان الى آخر فرديا او جماعيا بحثا عن وضع أفضل
اجتماعيا كان او اقتصاديا او سياسيا ،وبمرور الزمن تعددت أغراضها فمن هجرة استكشاف أراض ي جديدة الى هجرة
للتبادل الحضاري والثقافي وهجرة قسرية نتيجة أوضاع إنسانية وكوارث طبيعية أو نتيجة الحروب بين القبائل ،لكنها كانت
هجرة بسيطة لم تشكل مشكلة أو أزمة ،أما في عصرنا الحالي تغير هذا املفهوم وأصبحت الهجرة لها قوانين تضبطها تضعها
الدول واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة
ومع بروز التحوالت الكبرى التي شهدها العالم منذ بداية األلفية الثالثة وتفاقم تداعيات العوملة توسعت الهوة االقتصادية
والتنموية بين دول متقدمة ودول في طريق النمو ،وعليه تكونت رغبة شديدة لدى شعوب هذه الدول خاصة فئة الشباب
لالستفادة من التطور املتوفر لدى الدول املتقدمة عن طريق الهجرة بمختلف الطرق.
ونظرا للقيود التي تفرضها الدول املستقبلة على الهجرة وعلى رأسها الدول األوروبية برزت وانتشرت أنماط عديدة من الهجرة
من بينها اللجوء ،الهجرة غير الشرعية وهجرة االدمغة والكفاءات العلمية ،حيث أضحت تشكل هذه األخيرة هاجسا مخيفا
للحكومات واملنظمات على حد سواء ،فتحولت النظرة إلى الهجرة من مجرد ظاهرة اجتماعية إلى قضية عاملية معقدة
ومتعددة األبعاد يصعب تحديد حجمها.
وتعتبر املنطقة العربية من أهم املناطق التي تبرز فيها الهجرة بشكل كبير ،إال أنه ارتفع في السنوات األخيرة عدد املهاجرين
خاصة ذوي الكفاءات الى اوروبا من شمال افريقيا عبر دول املغرب العربي ،فأصبحت هذه الدول ليست فقط دول مصدرة
بل مستقبلة ودول عبور ومن بينها الجزائر التي تعتبر واحدة من أكبر ممرات العبور لعشرات األدمغة املهاجرة إلى الضفة
الشمالية للمتوسط ليس فقط منها بل من كل الدول االفريقية،
وهو ما يستوجب عليها وضع خطط واستراتيجيات االسترجاع هذه الكفاءات.
إشكالية الدراسة:
تحتل ظاهرة الهجرة صدارة االهتمامات الدولية والوطنية السيما في ظل التحوالت الراهنة والتوجه املتزايد نحو العوملة ،وهو
ما ساهم بشكل كبير في بروز أنواع جديدة لهذه الظاهرة.
وفي هذا املنحنى وعلى ضوء ما تقدم تتبلور لنا معالم إشكالية البحث والتي تتمحور حول:
ما هي أهم األليات التي يمكن اعتمادها من طرف الحكومات لجلب الكفاءات املهاجرة؟
وانطالقا من هذه اإلشكالية ،وبهدف تغطية الجوانب املختلفة للموضوع ارتأينا طرح التساؤالت الفرعية التالية:
 ماذا نعني بظاهرة هجرة الكفاءات والعقول العربية؟ ماهي األسباب الحقيقية املؤدية الى هجرة الكفاءات؟ وفيما تتمثل أثارها وانعكاساتها على املجتمعات؟ ما هي أبرز آليات املمكن انتهاجها من طرف الحكومات من اجل استرجاع الكفاءات املهاجرة أو االستفادة منها؟ -ماهي الحلول املقترحة كي نجعل من الكفاءات املهاجرة ورقة رابحة لتنمية بلدها األصلي؟
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أهداف الدراسة:
نحاول من خالل هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على حركية الظاهرة ومحاولة رصد مظاهرها وتأثيراتها على رسم
السياسة الخارجية للدول في ظل تصاعد الخطاب السياس ي املعارض لتواجد املهاجرين والسياسة املتشددة للهجرة ،والبحث
في األسباب التي تجعل الشباب العربي ،الجزائري وخاصة ذوي الكفاءات يهاجرون الى الضفة الشمالية ،وتشخيص دور
الحكومات في استرجاع هذه الكفاءات الشبابية املهاجرة وإعادة ادماجها في املجتمع.
حيث تسعى الدراسة الى التركيز على هذا املوضوع الحيوي ،الذي يجب أن ترصد له اإلمكانيات والجهود من قبل املؤسسات
واملراكز البحثية املعنية بالشأن العلمي للبث في إيجاد حلول سريعة وفاعلة للحد من هذه الظاهرة.
أدبيات الدراسة:
 مقالة لـأبو غمجة نصرالدين محمد بعنوان " هجرة العقول العربية :مقترحات عملية ورؤى مستقبلية للمواجهة"،الصادرة في مجلة الدراسات املستقبلية ،سنة  2016حيث تتناول هذه الدراسة مسألة هجرة العقول العربية
وتأثيرها على برامج التنمية املستدامة في الوطن العربي .
 دراسة لـ بوقال نسيم وعطيوي سميرة تحت عنوان" :هجرة الكفاءات :التحول من مفهوم استنزاف العقول الىمفهوم الكسب املشترك " ،وتسعى هذه الدراسة إلى التعرف عن قرب على مفهوم هجرة الكفاءات وأهم مسبباتها
وتسليط الضوء على أهم اآلليات املمكن أن تعتمدها الدول بهدف الحفاظ على املورد البشري الكفء.
املنهج املتبع:
نظرا لطبيعة املوضوع واتساع جوانبه ارتأينا توظيف نوع من التكامل املنهجي ملحاولة االقتراب من الظاهرة واإلشكالية محل
الدراسة فاعتمدنا على املناهج التالية:
• استخدمنا في الجانب النظري املنهج الوصفي فيما يتعلق بسرد مختلف املفاهيم الخاصة بالهجرة ،أما املنهج
التحليلي فقد ساعدنا في تحليل مختلف املفاهيم املترابطة في هذه الدراسة.
وأيضا املنهج التاريخي الذي يمدنا بالجانب الوصفي في دراسة الظواهر في إطارها الزماني والتطورات التي لحقت بها فاملنهج
التاريخي ال يكتفي بسرد الوقائع وتكديسها ولكنه يقدم تصورا للظروف التي تحكم ميالد الظواهر أو اندثارها ،فمن خالل
هذا املنهج نحاول رصد أهم الظروف واألسباب التي ادت الى طرح الهجرة في واقع املجتمع العربي.
تقسيم الدراسة:
إن اإلملام بمختلف جوانب املوضوع ومعالجة اإلشكالية املطروحة باإلضافة الى تبيان صحة الفرضيات من عدمها يستدعي
تقسيم هذه الورقة البحثية إلى ثالثة محاور على النحو التالي:
املحور األول :اإلطار املفاهيمي لهجرة الكفاءات العلمية
املحور الثاني :تطور هجرة الكفاءات العلمية وآثارها
املحور الثالث :استراتيجيات استعادة الكفاءات املهاجرة او االستفادة منها
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املحور األول :اإلطار املفاهيمي لهجرة الكفاءات العلمية
زاد االهتمام بظاهرة الهجرة الدولية ملا لها من اثار سلبية على املجتمعات ،وال سيما كون هذه االثار تزداد بتفاقم الظاهرة
لكونها ال تشمل فقط االفراد ذوي املهارات القليلة واملتوسطة وانما امتدت الى ضم الكفاءات واألدمغة التي تشكل نواة
التقدم والنمو في أي مجتمع.
 .1تعريف هجرة الكفاءات العلمية:
ان مصطلح هجرة العقول او هجرة الكفاءات هي مترادفات أصبحت تطلق على جميع املهاجرين املدربين تدريبا عاليا من
بلدانهم االصلية الى بلدان أخرى ،فاصطالح استنزاف العقول او األدمغة هو مصطلح أطلقته الصحافة البريطانية على خسائر
بريطانيا نتيجة هجرة األدمغة والكفاءات العلمية بعد نهاية الحرب العاملية الثانية.
وترى منظمة اليونسكو ان هجرة األدمغة هي ":نوع شاد من أنواع التبادل العلمي بين الدول يتسم بالتدفق في اتجاه واحد
(ناحية الدول املتقدمة) او ما يعرف بالنقل العكس ي
كما يقصد بهجرة العقول أو الكفاءات العلمية نزوح حملة الشهادات الجامعية العلمية والتقنية والفنية
للتكنولوجيا"1.

على مختلف التخصصات املختلفة2

وفي تعريف آخر يقصد بهجرة الكفاءات ":سفر أو نزوح أو هجرة الرجال والنساء املؤهلين تأهيال جامعيا سواء في داخل البالد أو
خارجها بمحض إرادتهم أو طلبوا أو قصدوا ذلك طلبا للعمل واالستيطان أو الدراسة وعدم عودتهم بعد إتمام الدراسة"
كما تعتبر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية) (OCDEهجرة الكفاءات ظاهرة تشمل أيضا خريجي الجامعات والكليات الذين
يذهبون إلى الخارج لفترة محددة من الزمن للدراسة والتخصص وكذا الزائرين الذين يمددون فترة زيارتهم وإقامتهم بالخارج.
ويرى "جاك غيار" ) (JACQUES GAILLARDأن مصطلح هجرة الكفاءات يستعمل للتعبير عن هجرة األشخاص املؤهلين من
دولهم األصلية نحو دول االستقبال (هجرة الكفاءات الخارجية) وللتعبير أيضا عن هجرة األشخاص العلميين والتقنيين نحو
قطاعات غير علمية داخل

نفس الدولة (الهجرة الداخلية للكفاءات)3.

 .2أنماط هجرة الكفاءات:
هناك نمطين من هجرة الكفاءات العلمية او هجرة العقول هما:
أ .الهجرة الخارجية للكفاءات:
وتشتمل انتقال الكفاءات خارج الحدود الجغرافية لبلدانهم األصلية وهو النمط األكثر شيوعا بين الدول وتنقسم الى:
النمط التبادلي للكفاءات :ويتمثل في تبادل األفراد ذوي املهارات والكفاءات ما بين الدول وعادة ما يكون هذا النوع من
التبادل بين الدول املتقدمة ،قصد التكامل املعرفي من جهة ثم العمل املشترك في مشاريع بحثية تحقيقا للمصلحة املشتركة
في املجال املعرفي واملعلوماتي.

 1فاطمة مانع ،فاطمة الزهراء خبازي" ،هجرة الكفاءات العلمية واثارها على التنمية االقتصادية في البلدان النامية" ،في امللتقى الدولي حول لراس املال
البشري في منطقة االعمال العربية في االقتصاديات الحديثة ،يومي 13و 14ديسمبر.2011
 2هجرة العقول العربية في املوقعhttps://repository.nauss.edu.sa :
 3سنوس ي شيخاوي ،هجرة الكفاءات الوطنية وإشكالية التنمية في املغرب العربي :دراسة حالة الجزائر ،2010-1999مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة
املاجستير في العلوم السياسية تخصص دراسات أورو متوسطية ،جامعة أبو بكر بلقايد-تلمسان ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،2011 ،ص ص.42،41.
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النمط االستازافي للكفاءات :وهو السائد بين الدول النامية والدول املتقدمة ،حيث تأخذ الهجرة بهذا املفهوم اتجاه واحد
من املناطق األقل نموا الى املناطق األكثر نموا وتقدما
البحث العلمي :ويشمل الطلبة والباحثين من ذوي الشهادات العليا.
التعليم :حيث يسعى الكثير من الطلبة الى إتمام مشوارهم العلمي بدول الشمال سواء من اجل تنمية كفاءاتهم في اختصاص
معين او سعيا وراء الشهادات العليا.
الصحة :ان هجرة األطباء والكفاءات املتخصصة في هذا املجال ملفتة لالنتباه.
ب .الهجرة الداخلية للكفاءات :أو النزيف الداخلي للكفاءات
ويتعلق هذا النمط بمحدودية نشاط الكفاءات داخل اوطانهم نتيجة ميلهم الى اقتصار أبحاثهم على املعرفة في حد ذاتها دون
ان تتعدى ذلك الى تنمية مجتمعاتهم ،وقد يكون الهدف من نشاطهم الحصول على امتيازات شخصية محدودة او نتيجة
لتهميشهم من طرف األنظمة القائمة وبالتالي عولتهم وابتعادهم عن ميدان البحث

العلمي1.

 .3أسباب هجرة الكفاءات العلمية
تجمع الدراسات التي تناولت موضوع هجرة األدمغة في الوطن العربي على أن هذه الهجرة هي نتيجة لتشابك مجموعة من
األسباب والعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والشخصية ،يمكن تصنيفها على النحو التالي:
 .1األسباب الرئيسة الدافعة الى الهجرة:
ان ظاهرة هجرة العقول أو األدمغة العربية ال تختلف عن أي نمط من أنماط الهجرة األخرى ،فالهجرة على وجه العموم ،يرجعها
املشتغلون بالجغرافيا البشرية إلى عوامل طرد ،وعوامل جذب ،ومن عوامل الطرد أو األسباب الدافعة لهجرة العقول ما يلي:
 ضعف املردود املادي ألصحاب الكفاءات العلمية. انعدام التوازن في النظام التعليمي ،أو فقدان االرتباط بين أنظمة التعليم ومشاريع التنمية. عدم االستقرار السياس ي أو االجتماعي ،واإلشكاالت التي تعتري التجارب الديمقراطية العربية ،والتي تؤدي في بعضً
األحيان إلى شعور بعض أصحاب الخبرات بالغربة في أوطانهم ،أو تضطرهم إلى الهجرة سعيا وراء ظروف أكثر
حرية ،وأكثر استقرار.
 صعوبة أو انعدام القدرة على استيعاب أصحاب الكفاءات االمر الذي يؤدي بهم الى أ ن يصبحوا إما عاطلين عنً
العمل أو ال يجدون عمال يناسب اختصاصاتهم العلمية في بلدانهم ،وعدم توفير التسهيالت املناسبة ،وعدم وجود
املناخ املالئم إلمكانية البحث العلمي.
 ويرى بعض الباحثين أن من األسباب الرئيسة ،في بعض الدول العربية لهجرة العقول العربية ،هو حالة الركود فيتطور القوى املنتجة.
 إلى جانب هذه األسباب األساسية يمكن أن توجد عوامل أخرى موضوعية أو ذاتية ،تدفع أصحاب الخبرات إلىالهجرة ،كالبيروقراطية اإلدارية وأنظمة الخدمة املدنية ،وبعض التشريعات ،والتعهدات ،والكفاالت املالية التي
تربك أصحاب الخبرات ،إلى جانب أسباب عائلية ،أو شخصية فردية.1
1

خيرة قوبع وآخرون " ،ما السبيل الى الحد من هجرة العقول العربية حالة الجزائر" في املوقعhttps://platform.almanhal.com :
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 ويقول لبدالوي حسين باحث وعالم اجتماع ":أن قدرة البلدان املغاربية على االحتفاظ ضعيفة في وجه قوةالعناصر الجذابة للبلدان املتقدمة ،مستحضرة فكرة إدراج سوق العمل الوطني في ديناميكية دولية أكثر
احتماال .لتعبئة املواهب من خالل الحفاظ على خطاب مركز حول املهارات الجزائرية.
ب .األسباب الجاذبة لهجرة العقول:
وتتمثل في املؤثرات التي تفرزها البيئة الخارجية (الدول املستضيفة) التي من شانها الزيادة بشكل او باخر في نسبة تدفق
"2

الكفاءات التي تستقبلها هذه الدول عن طريق الهجرة ،ومن عوامل الجذب الهامة في هجرة األدمغة ،والعقول العربية ما يلي:
 .1رغم وقوف الدول الغربية ضد هجرة مواطني الدول النامية إليها إال إنها تتبنى سياسات مخططة ،ومدروسة بدقة
الجتذاب أصحاب الكفاءات واملهارات الخاصة من هذه الدول.
 .2تهيا الدول الرأسمالية املتقدمة املحيط العملي األكثر تقدما ،والذي يحفز على مواصلة البحث والتطوير وزيادة
الخبرات ،حيث ان ظروف العمل في البلدان املتقدمة وسيلة لتحقيق الطموحات العلمية بما توفره من فرص للبحث
العلمي ووسائله املختلفة.

ً
ً
قويا للعقول
 .3توفير الثروات املادية الضخمة التي تمكنها من تمويل فرص عمل هامة ،ومجزية ماديا ،وتشكل إغراءات
العربية بما توفره من مستوى معاش ي ممتاز ،وضمانات اجتماعية وخدماتية.
 .4إتاحة الفرص ألصحاب الخبرات في مجال البحث العلمي ،والتجارب التي تثبت كفاءاتهم ،وتطورها من جهة ،وتفتح
ً
آفاقا جديدة أوسع وأكثر ً
عطاء ،من جهة أخرى3.
أمامهم
 .5االستقرار السياس ي والتقدم الحضاري كفيل بتوفير األجواء املالئمة لتطور الكفاءات العلمية.
 .6سعي الدول املتقدمة الى تجسيد مجتمع املعرفة لتصبح بيئة علمية جاذبة ملختلف الكفاءات من الدول النامية4.
املحور الثاني :تطور هجرة الكفاءات العلمية وآثارها
ان اعتماد مبدأ ترسيم الحدود بين الدول وتنازع املصالح السياسية واالقتصادية زاد من حدة التعاطي مع مسألة الهجرة،
مع فارق مهم هو ان توالي موجات الهجرة في العقود األخيرة كانت تتم بصورة عمودية من الجنوب الى الشمال ،فخالل
الحربين العامليتين لم تتردد بريطانيا وفرنسا مثال من اللجوء الى مستعمراتها من اجل تجنيد عدد كبير من الناس ،وبعد
الحرب العاملية الثانية ساهم العمال املهاجرون في عملية إعادة إعمار أوروبا في مجال البناء واألشغال العمومية كما تم
استعمالهم كيد عاملة في املناجم وقطاعات الصناعة والفالحة والخدمات ،لكن عقب األزمة االقتصادية التي شهدتها الدول،
شرعت هذه األخيرة في اتخاذ عدة تدابير من اجل التوقف عن استيراد اليد العاملة األجنبية ،لكن هذا لم يحدث بل تطورت
الهجرة:
• من هجرة ذكورية ومؤقتة الى هجرة عائلية ودائمة.
• من هجرة اليد العاملة الى هجرة

الكفاءات1.

 1نصرالدين محمد أبوغمجة "،هجرة العقول العربية :مقترحات عملية ورؤى مستقبلية للمواجهة" ،مجلة الدراسات املستقبلية ،عدد  .2016 ،17ص ص
.14-12
2 Hocine Labdelaoui, “Le phénomène de la fuite des cerveaux est devenu critique”, dans le site : https://www.liberte-algerie.com
 3نصرالدين محمد أبوغمجة ،مرجع سابق ،ص ص.15،14.
 4خيرة قوبع وآخرون ،مرجع سابق.
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 .1اآلثار السلبية لهجرة األدمغة العربية:
ال يمكن تصور اآلثار السلبية لهجرة الكفاءات الوطنية بمنظور اقتصادي فحسب ولكن تتعدى ذلك لتمس الجوانب االجتماعية
والثقافية والسياسية والعلمية وغيرها ،ومن بين هذه اآلثار نذكر ما يلي:
فقدان موارد مالية أنفقت على تعليم الكفاءات وتكوينها لتصبح إطارات جاهزة للدول املستقبلة.
الزيادة في توسيع الهوة بين دول النامية والدول املتقدمة التي تمثل البيئة الجاذبة للكفاءات ،التي تصبح بالضرورة مالكة
لكل إنتاج علمي واختراعات ،وتزيد من احتكارها للمنتجات التي تعتمد على املعرفة كمادة أولية.
التأثر بالتبعية الثقافية للمجتمعات التي هاجروا إليها ،مما يضر بالتنمية الثقافية في مجتمعاتهم التي تمثل حلقة في مسار
التنمية الشاملة ،حيث تزيد الهوة بينهم وبين عادات بلدانهم األصلية ومن ثم التأثير على هويتهم.
ضعف البحث واإلنتاج العلمي في البلدان املصدرة للكفاءات ،في مقابل زيادة ذلك في الدول املستقبلة.
الوطنية2.

الزيادة في اإلنفاق الخاص باستقدام كفاءات أجنبية لسد الفراغ الناتج عن هجرة الكفاءات
ضياع الجهود والطاقات اإلنتاجية والعلمية لهذه العقول ،التي ت ُصب في شرايين البلدان الغربية ،ببنما تحتاج التنمية
الوطنية ملثل هذه العقول في مجاالت االقتصاد والتعليم والصحة والتخطيط والبحث العلمي.
وحسب الخبير السياس ي واألكاديمي الدكتور عبد السالم نویر ،فانه من الخسائر التي منيت بها الدول العربية ،أن
هجرة العقول إلى الخارج تسببت وال تزال في تخلف حقول املعرفة في العالم العربي وإضعاف ال ِفكر العلمي والعقالني،
ْ
وعجزه عن مجاراة اإلنتاج العلمي العالمي في أي ميدان من امليادين ،لكن الخسارة الكبرى ،تتبدى في األثر السلبي الذي
تتركه هذه الهجرة على مستوى التقدم والتطور املطلوب في املجتمعات العربية في كل

امليادين3.

 .2اآلثار اإليجابية لهجرة األدمغة العربية:
ُ
ً
في الغرب أن هذه العقول املهاجرة تعتبر رصيدا إضافيا لها في مجال الريادة العلمية والفكرية ،وأنها تعتبر إسهاما فاعال في
التقدم الصناعي والتكنولوجي وتسرع من حركة التنمية الشاملة فيها ،ولعل أكبر دليل على ذلك ،حصول بعض العلماء العرب
املهاجرين للغرب على جائزة نوبل في تخصصاتهم الدقيقة ،ونذكر منهم على سبيل املثال الدكتور أحمد زویل ،الحاصل على
جائزة نوبل في الكمياء لعام  1999إلنجازاته العلمية في دراسة وتصوير ذرات املواد ُاملختلفة خالل تفاعالتها الكيميائية4.
اما بالنسبة لدولة االصلية فان التحويالت املالية للمهاجرين تساعد على التخفيف من حدة اختناقات الصرف االجنبي في
هذه الدول وتحسين موقف ميزان املدفوعات كما تمكن دول االصل من استيراد السلع الالزمة لعمليات االستثمار وتكوين
املال5.

راس
وقد تصدرت املكسيك والهند والفلبين واملغرب ومصر وتركيا ولبنان وبنغالديش واألردن قائمة الدول من حيث تلقي
التحويالت من املهاجرين

بالخارج1.

 1أمين بلعيفة "،السياسات الدولة ملكافحة الهجرة الغير شرعية :دراسة في املقاربة األمنية كآلية معالجة وتطبيقاتها في االتحاد األوروبي" ،في الهجرة غير
الشرعية في منطقة البحر األبيض املتوسط :املخاطر واستراتيجية املواجهة ،مرجع سابق ،ص ص.372،271.
 2سنوس ي شيخاوي ،مرجع سابق ،ص ص.107،106.
ُ
ُ
وخسائر فادحة" ،في املوقع https://www.swissinfo.ch :
مكاسب قليلة
 3العقول العربية املهاجرة" .
ُ
ُ
وخسائر فادحة ،مرجع سابق.
مكاسب قليلة
 4العقول العربية املهاجرة" .
 5محمد عبد الحميد صالح ،الهجرة :الطرق ،األسباب ،اآلثار ،مصر :هبة النيل العربية للنشر والتوزيع ،ط ،2014،1.ص.74.
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وسنوضح من خالل الجدول التالي توجهات تحويالت املهاجرين في البلدان العربية
الدولة

املصروفات

املعيشية إنشاء مازل

االستثمار

اليومية
الجزائر

45

23

5

مصر

43

18

15

األردن

74

4

6

لبنان

56

5

5

املغرب

46

16

5

سوريا

61

8

16

الجدول رقم ( )1النسبة املئوية ألوجه إنفاق التحويالت في بعض الدول العربية
املصدر :جامعة الدول العربية ،إدارة السكان واملغتربين والهجرة ،الهجرة الدولية والتنمية ،التقرير اإلقليمي للهجرة الدولية
العربية .2014
وتشير البيانات لعام 2015إلى تباطؤ أو حتى تراجع التحويالت املالية في بعض البلدان العربية ،إذ تلقت املنطقة العربية
تحويالت مالية بلغ مجموعها  50.9مليار دوالر في عام  2014انخفضت في عام 2015إلى 50.8مليار دوالر ،وتشير بيانات عام
ُ
2016إلى انخفاض أكبر،ولقد أرسلت نحو  58في املائة من التحويالت املالية إلى البلدان العربية من داخل املنطقة العربية،
ُ
السيما من بلدان مجلس التعاون الخليجي ،وخاصة اململكة العربية السعودية ،وأرسلت  27في املائة من التحويالت املالية من
أوروبا ،ال سيما من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأملانيا و8.9

في املائة من أمريكا الشمالية2.

ويبين الشكل التالي التحويالت املالية الواردة إلى املنطقة العربية حسب مجموعات البلدان:

1
2

عبد القادر رزيق املخادمي  ،الهجرة السرية و اللجوء السياس ي  ،الجزائر :ديوان املطبوعات الجامعية  ،ط ، 2012 ، 2.ص.30.
األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة ،الهجرة في املنطقة العربية وخطة التنمية املستدامة لعام  ،2023تقرير الهجرة الدولية لعام2017.
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الشكل رقم ( )1التحويالت املالية الواردة إلى املنطقة العربية
املصدر :تقرير الهجرة الدولية لعام  2017ملحة عامة عن اتجاهات الهجرة في املنطقة العربية
اما بالنسبة ملن املستفيد من اثار ظاهرة "هجرة العقول" البلد املنشأ او البلد املستقبل ،فان هناك نظريتين:
الدوليون ،من ناحية ،يعتبرون أن هذه الهجرة هي ظاهرة طبيعية في السوق الحالية ،مهارات تذهب حيث األجر واإلنتاجية
هي األمثل ،لذا فإن نزيف األدمغة مفيد بالنسبة إلى الشمال كما هو بالنسبة للجنوب.
أما الوطنيون ،من ناحية أخرى ،يدعون أن تقسيم السلطات غير عادل ويحدث دائما على حساب دول الجنوب1.
املحور الثالث :استراتيجيات استعادة الكفاءات املهاجرة او االستفادة منها
إن ظاهرة هجرة العقول املفكرة من الظواهر الفريدة املتميزة في العقود األخيرة من الزمن ويجب دراستها بطريقة مغايرة
للدراسات السابقة باعتبارها ظاهرة إجبارية وليست طوعية ،والسبب في ذلك يعود إلى أن عوامل هجرة العقول املفكرة تركز
برمتها على األسباب االقتصادية ثم األسباب األخرى التي تليها.
إن البحث في مسألة مواجهة هجرة العقول العربية يطرح التساؤل التالي":ملاذا تخفق البلدان العربية في بذل
ً
الجهود الالزمة لجذب علمائها وفنييها ذوي املهارات العالية والدقيقة في حين نجحت دول أخرى في ذلك؟" ،إن جانبا من اإلجابة
على هذا السؤال يكمن في األسباب الدافعة للهجرة والتي أشرنا اليها سابقا ،ولكن ثمة جوانب أخرى يمكن توضيحها وهي أن
الدول العربية تفتقد ما يمكن أن يطلق عليه" مشروع التنمية املتوازنة والشاملة" ،والذي من أهم عوامله خلق وتعزيز البيئة
الفكرية والعلمية والثقافية التي توفر مقومات العمل واالستقرار املعيش ي والنفس ي واإلنتاج العلمي.
ومن ثم فإن الخطورة التي تشكلها هجرة العقول العربية على املخططات التنموية العربية تتطلب إيجاد حلول
للحد من هذه الظاهرة ،وفي هذا الصدد ال بد من وضع استراتيجية عربية متكاملة للتصدي ملشكلة هجرة
الكفاءات ،وينبغي أن تشارك في وضعها كل من جامعة الدول العربية ،ومنظمة العمل العربية ،والمجلس
1 Harmony vander Straeten, La fuite des cerveaux :un enjeu nord sud ? Illustration de cas : les systèmes de santé, Analyses & Études, Siréas

asbl, Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2009, p.3,4.
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االقتصادي واالجتماعي العربي ،واملنظمات العربية غير الحكومية املهتمة بﻬذا املوضوع ،مع االستفادة من
خبرات منظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية التي تملك خبرات ودراسات جادة حول هذه املشكلة.1
يأتي الكالم عن أهمية التعامل الستثمار هذه العقول املفكرة ووقف هذا النزيف املستمر للكوادر الوطنية ،ومن املهم ضمن
هذا اإلطار تحديد اهداف وضع االستراتيجية املتعلقة بالتعامل واستثمار هذه العقول ،ويعتبر تحديد األهداف الخطوة
األخرى املتقدمة لبلوغ استراتيجية واضحة املعالم للتعامل مع مشكلة استنزاف العقول والكفاءات املبدعة ،ويستلزم بلوغ
األهداف املرجوة رسم خطط استراتيجية عملية على املدى القصير والبعيد وتركز فيها على الطرق واألليات الفعالة حول
بعد2.

أفضل السبل الستثمار قدرات األدمغة في املهجر أما عن طريق تشجيع عودتها إلى الوطن أو استثمارها عن
ونظرا ملا تشكله ظاهرة هجرة العقول من خصوصية ومجال متميز فإن مشروع استراتيجية التعامل مع هذه العقول يرمي إلى
تحقيق اهداف ومقاصد مختلف يمكن ايجازها بالتالي:
 -1معالجة الثغرات الدستورية التي سببت العديد من املشاكل داخل البالد واالعتماد على الكفاءة في تسلم املناصب
في الدول سواء كانت مدنية أو عسكرية ،مما يؤدي إلى بناء مجتمع املواطنة.
 -2استقطاب الكفاءات بواسطة تشجيعها على تأسيس شركات تقنية متطورة داخل الوطن ودعمها ماديا ،ونتيجة
لذلك تم إنشاء شركات تقنية ناجحة ،فقد نجحت تجارب في بعض الدول األسيوية ومنها تايوان وسنغافورة التي
سيطرت على أسواق جنوب شرق اسيا والصين وبسواعد العقول التي كانت تعيش في الغرب.
 -3ان عدم نجاح عودة الكفاءات من الخارج ،بسبب عدم توفر استراتيجية واضحة املعالم الستقطاب هذه العقول
ولعدم رغبة الكثير من هذه العقول على العودة بسبب استقرارها الدائم في دول الغرب ،ال يعني نهاية املطاف ،ألن
أهمية استثمار هذه العقول ال تكمن فقط في االستفادة من كفاءتها على دفع مشاريع الرقي والتقدم في املوطن
األصلي عن طريق تشجيعها على العودة إلى الوطن األم وإنما تتعداها إلى مشاريع ومجاالت أوسع من ذلك بكثير ،من
هذه املجاالت تكمن في كون اعتبار العقول املفكرة املهاجرة جسور ارتباط بين الحضارات وأواصر إلقامة عالقات
عاملية من خالل الحوار العلمي والثقافي بل والديني أيضا ،والسبب في ذلك يعود ملعيشة واستقرار تلك العقول
املفكرة في دول املهجر وهي الدول الغربية عموما ،إن استقرار هذه العقول في دول الغرب ساعدها في التعرف عن
قرب على عادات وإخالق تلك املجتمعات الغربية وطرق عملها وكيفية تخطيطها وتنفيذها للمشاريع ،لهذا يمكن
االستفادة منها من خالل استضافتها كخبراء ومستشارين في كل املجاالت لغرض االستفادة منهم.
 -4معالجة الوضع االقتصادي واعتماد سياسات اقتصادية تقود إلى تنويع مصادر الدخل في البالد ،وتطوير الزراعة
والصناعة وعدم االعتماد على املواد املستوردة التي تقود إلى استنزاف العملة من البالد ،وتوفير فرص عمل
للعاطلين ،من خالل القضاء على آفة الفساد املالي واإلداري في البالد.

 1حسين عبد املطلب األسرج" ،هجرة الكفاءات العربية" ،في املوقعhttps://mpra.ub.uni-muenchen.de :
 2حمد جاسم محمد" ،ظاهرة هجرة الكفاءات العراقية الى الخارج ....األسباب واملعالجات"  ،في املوقعhttps://annabaa.org :
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 -5محاولة فتح أفاق أمام الكفاءات من خالل تعيينهم في مؤسسات الدولة املختلفة على أساس الكفاءة والخبرة ال على
أساس املحسوبية والقرابة ،ألن أغلب أسباب هجرة الكفاءات حاليا هي عدم إشراكهم في إدارة الدولة
 -6على وزارة الخارجية إن تأخذ دورها التاريخي في الحد من الهجرة من خالل االتصال بالدول التي تستقطب
املهاجرين ،ألن عمليات الهجرة غير الشرعية تضر بسمعة البالد واقتصاده.
 -7كذلك علينا ان ال ننس ى دور املرجعية الدينية في الحد من الهجرة من خالل إصدار الفتاوى والبيانات ،وحث
الشباب على التمسك بأرضه وحمايتها.
 -8التقييم السليم والواقعي لكفاءة العقول ضمن املعايير العلمية واالعتراف بأنها ثروة قومية ووطنية ال يمكن
التفريط بها ،ويمكن التعامل معها حتى لو قررت البناء في دول الغرب1.
وعليه وفي إطار البحث عن حلول أكثر مالئمة وقابلية للتطبيق في مجال الحد من هجرة الكفاءات أو االستفادة منها يتوجب علينا
أخذ كل املالحظات السابقة بعين االعتبار بهدف الوصول إلى تحقيق األهداف املرجوة.
من هذا املنطلق سنقوم بالتطرق إلى مجموعة من الحلول التي تهدف إلى الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات أو االستفادة منها،
وسيتم تقسيم هذه الحلول في توجهين أساسيين هما:
 .1آليات الرفع من ديناميكية االستفادة من الكفاءات املهاجرة:
توجد هناك العديد من الحركات والتوجهات التي تعمل وتهدف إلى ضمان استفادة الدول املصدرة للكفاءات من كفاءاتها
املهاجرة ولو بشكل نسبي ،وتتسم هذه التوجهات باألهمية وغالبا ما تكون تحت اإلشراف املباشر للتنظيمات الوطنية أو الدولية
الناشطة في ميدان هجرة الكفاءات أو بإشراف ومشاركة الكفاءات املهاجرة
في حد ذاتها .ومن بين أبرز أنشطتها:
 تحصيل األجهزة التكنولوجية والعلمية واالستفادة منها لفترة أطول نظرا لحالتها الجيدة ،هنا يبرز دور اإلطاراتاملهاجرة والتي يمكن استغاللها حتى تلعب دورا مساعدا في استغالل مثل هذه الفرص وحثها على التنسيق مع
سلطات وهيئات بلدانها األصلية من أجل االستفادة من هذه األجهزة ،وقد عرف هذا التوجه تطورا ملحوظا في
السنوات األخيرة خصوصا في مجال التجهيزات الحديثة بالتحديد مجال اإلعالم اآللي وإللكترونيك والذي يعرف
وتيرة تجديد جد مرتفعة في الدول املتقدمة.
 توقيع االتفاقيات ما بين الجامعات .مثل هذه االتفاقيات يمكن إطالقها ،تشجيعها ودعمها من طرف الهيئاتالرسمية من جهة وحتى من طرف الكفاءات الوطنية املهاجرة في الجامعات األجنبية من جهة أخرى ،بحيث يمكن لها أن تدعم
الشراكة بين الدول املتقدمة والدول النامية ،وذلك في مختلف املجاالت العلمية وليس فقط تلك التي تنشط فيها كفاءاتنا
الوطنية املهاجرة.
 إنشاء هيئات ومراكز علمية إقليمية او ما يعرف بمفهوم مراكز االمتياز التي تسعى إلى إعطاء حل ملموسلضروريات التعاون وذلك عبر تقسيم العمل العلمي بين دول معينة مع الحرص على ضمان تواصل هذا الجهد

1

حمد جاسم محمد ،مرجع سابق.
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بشكل دائم وثابت ،وأيضا توفير مختلف املتطلبات لهذه املراكز من إشراك للهيئات املختصة وتوفير اإلمكانيات
املادية واملالية املختلفة ،إضافة إلى التركيز على مضاعفة عدد فرق البحث متعددة الجنسيات بغرض العمل على
برامج محددة ،متفق عليها وذات أهمية مشتركة بين مجموعة من الجامعات.
 االستفادة من الجالية العلمية املتواجدة في خارج الوطن عبر تشجيع مفهوم الباحثين الدوليين (املتخطينلألوطان) ،وهكذا ستحقق جامعاتنا ومخابرنا استفادة كبيرة من البحث الدولي وخبرة الباحثين الدوليين.
وعليه فإن الحركية الدولية" الهجرة "التي ساهمت بشكل كبير في تنمية قدرات ومعارف هذه الكفاءات ستكون في صالح البحث
العلمي الوطني ،هذا التوجه يمكن توسيعه حتى خارج نطاق الباحثين الوطنين إلى األجانب.1
 بناء شبكات الكفاءات او الشبكات العلمية وهوما سيسمح للكفاءات املهاجرة بأن تكون قاطرة لتطوير عملياتالبحث العلمي الوطنية عبر مساعدتها في تأطير الطلبة واستقبالهم في تربصات ،تشجيع اتفاقيات البحث بين املخابر والشركات
الدولية والوطنية ،وأيضا تزويد الكفاءات الوطنية بآخر املستجدات العلمية وما توصلت إليه األبحاث وتبادل الخبرات ،كذا
يمكن للباحثين الدوليين االطالع من خالل نظرائهم على تطور األوضاع في الدولة األم مما يمكن أن يدفعهم للتفكير في العودة.
 .2العمل على عودة الكفاءات:
هذا الحل وعلى غرار كل الحلول الجذرية يجب مقاربته بكل واقعية وعدم التطرق له من الجانب النظري وفقط كما جرت عليه
العادة ،حيث أن أغلب هذه الكفاءات قد هاجرت من بلدانها إما طواعية وإما مكرهة تحت وطأة العديد من الضغوطات
والظروف املوضوعية.
وعليه فإنه وبناء على تحليل شامل ودقيق ملسببات هجرة الكفاءات يمكن الوصول إلى إمكانية عودة هذه الكفاءات ،وبدراسة
أهم مسببات هجرة الكفاءات غالبا ما نجدها تنقسم إلى عاملين أساسيين هما:
من جهة سوء الظروف املعيشية وظروف العمل ،ومن جهة أخرى عدم مالئمة الظروف السياسية ،ومنه فإنه وانطالقا من
العمل على معالجة هذين املشكلين يمكننا أن نأمل في تغيير هذه الوضعية ،حيث أن هذا التوجه سيسمح لنا في بداية األمر من
املحافظة على الكفاءات التي لم تهاجر بعد ،ثم وكمرحلة ثانية تشجيع عودة جزء من الكفاءات املهاجرة.2
على غرار ما تفعله دول أخرى ،تميل السلطات العامة الجزائرية اليوم نحو تشجيع رعاياها (من ذوي الكفاءات خاصة) على
العودة لالستفادة من الكفاءات واملهارات التي اكتسبوها .وفي سبيل ذلك عرضت عليهم عدة امتيازات وتسهيالت.
وإضافة إلى التدابير واإلجراءات املتخذة ،تبرز مساع أخرى تصب دائما في إطار بعث وتفعيل الدور التنموي للمهاجرين
الجزائريين ،وتسترشد تلك املساعي بأهم خالصات التجارب اإلقليمية والدولية ،وتوصيات الهيئات واملنظمات الوطنية
والدولية املعنية بقضايا الهجرة والتنمية.

 1نسيم بوقال ،سميرة عطيوي " ،هجرة الكفاءات :التحول من مفهوم استنزاف العقول الى مفهوم الكسب املشترك" ،مجلة دراسات اقتصادية ،العدد رقم
 ،2016 ،03ص ص.26-22.
 2نسيم بوقال ،سميرة عطيوي ،مرجع سابق ،ص ص.29-24.
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فهناك سعي حثيث ليتم دعم مشاركة الجالية في مختلف مجاالت التنمية ،بما فيها البحث العلمي ،الطب ،االستثمار ،ترقية
الصادرات الوطنية وذلك من خالل:
 .3حل مشكل معادلة الشهادات املتحصل عليها في الخارج بمساهمة منظمة اليونسكو.
 .4تشجيع البنوك الوطنية على فتح ممثليات وفروع لها في بلدان إقامة الرعايا الجزائريين.
 .5ستنتظم الغرف الوطنية على نحو يمكن من استقبال املتعاملين االقتصاديين لديها من املهاجرين.
ويمكن اإلشارة هنا إلى أنه تم عقد عدة "ملتقيات ومؤتمرات" دولية تجمع الكفاءات الجزائرية بالخارج مع نظائرهم في الجزائر
إضافة إلى املسؤولين الجزائريين وبعض ممثلي املجتمع املدني الجزائري املهتم بقضايا الجالية والهجرة ،وعقد اتفاقيات
تعاون مع املؤسسات والجامعات الجزائرية.
وفي نفس اإلطار أشار وزير التعليم العالي الجزائري (السابق) "رشيد حراوبية" إلى أنه تم "تعبئة ما يفوق 800أستاذ باحث
وخبير وتم إدراجهم ضمن تسعة شبكات موضوعاتية يعملون فيها جنبا إلى جنب مع نظرائهم العاملين داخل الوطن" ،كما عبر
عن ارتياحه "للتجاوب القوي" الذي أبدته الكفاءات الجزائرية املقيمة في الخارج مع دعوة الرئيس الجزائري في خطابه الذي
ألقاه في إطار الدخول الجامعي  2010-2009للمساهمة في البحث العلمي في الجزائر.
وأشار "حراوبية" في هذا املجال إلى أن هجرة األدمغة أصبح ينظر إليها كخزان للكفاءات املتواجدة في الخارج .ومضيفا أن
"خبرات الكفاءات الجزائرية املوجودة في الخارج تشكل عناصر قوة أكيدة ينبغي االستفادة منها في إطار االستراتيجية الوطنية
للبحث العلمي والتطور التكنولوجي".
وهذا مجرد مثال على أحد القطاعات الحيوية لعملية التنمية التي تحاول االستفادة من الكفاءات الجزائرية في الخارج ،وهو
قطاع البحث العلمي والتكنولوجي ،وهناك جهود مشابهة في مختلف القطاعات التنموية األخرى ،ولكنها متواضعة وال تعوض
خسائر الجزائر لكفاءاتها املهاجرة.
ولو أن تدارك ما خسرته الجزائر حتى االن جراء افتقارها إلى سياسة محكمة للهجرة يعد أمرا ضروريا واستعجاليا ،وخطوة
هامة محمودة ،إال أن خلق جو عام يساعد على احتواء الكفاءات محليا هو السياسة األنجع لتجنيب البالد الخسائر املادية
التي تنجم عن االستعانة بالكفاءات املهاجرة أو الخبرات

األجنبية1.

توصيات:
ان الهجرة الدولية عامة وهجرة الكفاءات العلمية خاصة يمكن ان يكون لها اثار إيجابية على كل من املهاجر والبلد املنشأ
والبلد املستقبل ،إذا ما تم اعتبار املهاجر شريك في التطور والتنمية ،وتم وضع ظاهرة الهجرة في إطارها الصحيح بعيدا عن
الشؤون السياسية واألمنية وتم مراعاة قواعد ومبادئ احترام حقوق االنسان عند التعامل مع املهاجرين وقضاياهم
وفي هذا اإلطار يجب تجريب وتطبيق العديد من اآلليات والحلول التي غالبا ما كانت تعطي نتائجا ضعيفة أو غير مقنعة ،وبغية
تجنب األخطاء السابقة في هذا املجال تفرض علينا الواقعية االعتراف بحقيقتين أساسيتين, .تتمثل أوالهما في عدم وجود حل

 1صالح زياني ،منير مباركية " ،نحو سياسة جزائرية لدمج الهجرة في مسار التنمية" ،دفاتر السياسة والقانون ،العدد الثالث ،جوان  ،2015ص
ص.325،324.
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واحد ووحيد لهذه الظاهرة ,أما الثانية فتنص على ضرورة االقتناع بعدم إمكانية القضاء على هذه الظاهرة بين عشية وضحاها
مهما كانت اإلمكانيات والسياسات املتوفرة واملطبقة.
كما يجب االقتناع بأن هذه الكفاءات املهاجرة ورغم اتخاذها لقرار الهجرة إال أنها ال زالت تحافظ على
وبناء عليه ولتعزيز الحوكمة الرشيدة للهجرة ،يجب على البلدان العربية بما فيها الجزائر إضافة الى ما سبق القيام بما يلي:
➢ التركيز على وضع سياسات مفصلة وشاملة للهجرة ،تيسر الهجرة واالنتقال على نحو منظم وآمن
ونظامي ومسؤول.
➢ تطوير مجال البحث العلمي ودعم املراكز البحثية في البلدان العربية وتوفير اإلمكانيات الالزمة.
➢ الدعم املعنوي للطلبة والباحثين والعلماء وتشجيعهم على مواصلة البحث واالبتكار من اجل تحقيق التنمية
املحلية.
➢ تأمين مناصب شغل مناسبة لخبرات الشباب فهذا من بين أكثر األسباب التي تؤدي الى الهجرة بشكل عام.
➢ توفير االستقرار واألمن بمختلف أبعاده وخاصة األمن اإلنساني في البلدان العربية عامة.
➢ تنفيذ الصكوك الدولية املصادق عليها التي تحمي حقوق املهاجرين والالجئين.
➢ تنفيذ سياسات إحالل القوى العاملة الوطنية محل األجنبية دون انتهاك حقوق املهاجرين.
➢ املشاركة بشكل تعاوني في املبادرات الدولية واإلقليمية بشأن الهجرة والنزوح ،وااللتزام باعتماد اتفاق عالمي من أجل
الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية.
➢ التعاون اإلقليمي والدولي بين الدول املصدرة والدول املستقبلة من أجل وضع استراتيجية مفادها التقليل من هجرة
األدمغة من جهة ومن جهة أخرى الفئة املهاجرة تكون على دراية بها كال الطرفين من اجل املصلحة العامة.
خاتمة:
تتخذ ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية أبعاد مهمة في الوطن العربي الذي أصبح يشكل مجاال مصدرا للكفاءات والخبرات
للبلدان املتقدمة ،وهم ما ينجم عنه آثار كبيرة وخطيرة تتمثل في فقدان الوطن إلمكانات هذه الكفاءات العلمية والفكرية
مما يؤدي بالضرورة الى إعاقة مسار التقدم وإبطاء حركة التنمية واضعافها وتعطيل عملية اإلنتاج العلمي والتكنولوجي في
البلدان املصدرة ،لذا يستوجب على الدول القيام بما يلزم من اإلجراءات املناسبة لجلب الكفاءات واألدمغة املهاجرة
واالستفادة منها في األوساط العربية خاصة والعالم عامة.
قائمة املراجع:
أوال :املراجع باللغة العربية

.I

الكتب:
 .1املخادمي عبد القادر رزيق ،الهجرة السرية واللجوء السياس ي ،الجزائر :ديوان املطبوعات الجامعية ،ط،2.
.2012
 .2الشهاوي طارق عبد الحميد ،الهجرة غير الشرعية رؤية مستقبلية ،اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي ،ط،1.
.2009
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 .3غربي محمد وآخرون ،الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر األبيض املتوسط :املخاطر واستراتيجية املواجهة،
الجزائر :إبن نديم للنشر والتوزيع ،لبنان :دار الروافد الثقافية ،ط.2014،1.
 .4محمد عبد الحميد صالح ،الهجرة :الطرق ،األسباب ،اآلثار ،مصر :هبة النيل العربية للنشر والتوزيع،
ط.2014،1.

.II

املجالت:
 .1أبو غمجة نصرالدين محمد "،هجرة العقول العربية :مقترحات عملية ورؤى مستقبلية للمواجهة" ،مجلة الدراسات
املستقبلية ،عدد .2016 ،17
 .2بوقال نسيم  ،سميرة عطيوي " ،هجرة الكفاءات :التحول من مفهوم استنزاف العقول الى مفهوم الكسب املشترك"،
مجلة دراسات اقتصادية ،العدد رقم .03،2016
 .3زياني صالح ،منير مباركية " ،نحو سياسة جزائرية لدمج الهجرة في مسار التنمية" ،دفاتر السياسة والقانون ،العدد
الثالث ،جوان .2015
.4

حر مصطفى حافظ «الهجرة غير الشرعية :املفهوم والحجم واملواجهة التشريعية" ،هرمس ،املجلد الثاني ،العدد
.)2013( 2

.III

الوثائق الرسمية:

 .1األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة ،الهجرة في املنطقة العربية وخطة التنمية املستدامة لعام  ،2023تقرير الهجرة
الدولية لعام .2017
 .Vاملذكرات واألطروحات:
 .1شيخاوي سنوس ي ،هجرة الكفاءات الوطنية وإشكالية التنمية في املغرب العربي :دراسة حالة الجزائر،2010-1999
مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم السياسية تخصص دراسات أورو متوسطية ،جامعة أبو بكر
بلقايد-تلمسان ،كلية الحقوق والعلوم السياسية.2011،
 .VIIالندوات واملؤتمرات:
مانع فاطمة ،خبازي فاطمة الزهراء" ،هجرة الكفاءات العلمية واثارها على التنمية االقتصادية في البلدان النامية" ،في
امللتقى الدولي حول لراس املال البشري في منطقة االعمال العربية في االقتصاديات الحديثة ،يومي 13و 14ديسمبر.2011

.VIII

املواقع اإللكترونية:
ُ
ُ
وخسائر فادحة" ،في املوقع .https://www.swissinfo.ch :
مكاسب قليلة
 .1العقول العربية املهاجرة" .
 .2األسرج حسين عبد املطلب" ،هجرة الكفاءات العربية" ،في املوقعhttps://mpra.ub.uni-muenchen.de :
 .3حمد جاسم محمد" ،ظاهرة هجرة الكفاءات العراقية الى الخارج ....األسباب واملعالجات"  ،في املوقع:
. https://annabaa.org
 .4خيرة قوبع وآخرون " ،ما السبيل الى الحد من هجرة العقول العربية حالة الجزائر" في املوقع:
https://platform.almanhal.com
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https://repository.nauss.edu.sa : هجرة العقول العربية في املوقع.5

: املراجع باللغة األجنبية:ثانيا
1. Harmony vander Straeten, La fuite des cerveaux : un enjeu nord sud ? Illustration de cas : les
systèmes de santé, Analyses & Études, Siréas asbl, Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
2009.
Hocine Labdelaoui, “Le phénomène de la fuite des cerveaux est devenu critique”, dans le site :
https://www.liberte-algerie.com
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L’ANP : entre modèle de conscription et professionnalisme .

D. DJOUHRI SMAIL
enseignant à la Faculté des sciences politiques et des relations internationales, Université d’Alger 3

Depuis le Moyen âge, servir dans l’armée signifie d’abord servir le roi. Une catégorie des sujets du souverain
sont recrutés volontairement pour défendre le Roi et leur métier consiste essentiellement à se préparer en temps
de paix à livrer et gagner les batailles. Le dessein premier du roi n’était pas de renforcer à travers le service
militaire l’unité et la cohésion du royaume : il s’agissait beaucoup plus de vaincre et conquérir. L’idée de service
militaire était donc associée, du moins à l’origine, à la condition nobiliaire. Cependant, à partir de l’avènement de
l’Etat-nation, la notion de service militaire a connu une mutation remarquable. La guerre devenant de plus en
plus globale, nécessitait la mobilisation de toutes les forces vives de la nation en leur imposant le devoir de
participer à la défense de la nation : le concept de circonscription était alors une conséquence de la naissance de
l’Etat-nation et la bellicisation des relations internationales où la guerre constituait désormais un ressort
essentiel. Les pouvoirs publics instituaient, parallèlement à l’impôt pécuniaire, une sorte d’impôt du sang
imposable à tout citoyen d’un certain âge et apte physiquement et mentalement à prendre les armes.
La conscription s’apparentait alors à un acte administratif, de nature quasi-fiscale, par lequel les jeunes
hommes, qui ont atteint l'âge fixé, sont inscrits sur des registres en vue de leur mobilisation militaire éventuelle.
Pour cela, l’existence d’une administration puissante et un organe coercitif pour réprimer toute insoumission ou
manquement aux ordres d’appels dument signifiés (1). D’un autre côté, l’inscription sur les registres ne valait pas
obligatoirement recrutement effectif dans l’armée. Autrement, on pouvait être « conscrit » et ne jamais faire de
service militaire obligatoire. Les conscrits peuvent s’avérer inaptes à l’accomplissement du devoir militaire ou
tout simplement déclarés aptes non incorporables pour des raisons sociales ou autres. En effet, la conscription
n’a jamais été, pour l’armée, qu’un mode de sélection et de recrutement parmi tant d’autres.
Aussi, il y a lieu de considérer qu’à partir du moment où se sont bien les individus, d’un âge dûment fixé
réglementairement, qui ont été inscrits sur les rôles de l’armée, sans distinction de conditions, ni de classes.
Cependant l’enrôlement ne peut couvrir toutes les classes conscrites, certains candidats peuvent en échapper.
Une rupture qualitative a été ainsi réalisée étant donné qu’un tel acte suppose que le soldat, contrairement au
1

-Dictionnaire de droit, tome II, Editions Librairie Dalloz, 2ème éditions, Paris 1966, P.486 (895 pages)
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rapport entre le seigneur et ses sujets au temps du féodalisme, entretient un lien « institutionnel » avec celui qui
incarne le pouvoir central. La mutation en question ne fut pas seulement juridique. Elle s’est accompagnée par
d’autres transformations que les armées ont connues et qui concerne à la fois la stratégie générale, celle des
moyens en ressource humaine en particulier, l’organisation et la nature de la guerre en elle-même. Le concept de
conscription obligatoire a connu en conséquence des changements majeurs à travers un cheminement
historique singulier.
Le parcours historique de la conscription
Pour les historiens, deux écoles s’opposent. Selon les uns, la conscription est une invention française qui
remonte en 1789 et qui répondait à des motifs idéologiques et politiques qui ont rendus nécessaire l’implication
de tous les citoyens dans la révolution afin de renverser la monarchie. Selon d’autres, c’est en Prusse, et pour des
motifs très pragmatiques que fut développé un système de recrutement inédit, qui allait devenir un modèle pour
de nombreux pays d’Europe au 19ème siècle (1). En tout état de cause, les enjeux de défense qui ont motivé le
recours à ces armées de masse étaient similaires, seul, peut-être, le calendrier de mise en œuvre de cette nouvelle
organisation a différé.
En effet, l’environnement de conflictualité exacerbée qui caractérisait alors l’espace européen a rendu
nécessaire le recours à des levées en masse pour compléter les effectifs et construire des armées aptes à faire
campagne. De ce fait, se trouve instaurée une sorte de service militaire obligatoire, sous couvert de réquisition de
tous les hommes valides, célibataires ou veufs sans enfants, âgés de 18 à 25 ans. C’est la loi Jourdain en France
qui fonde juridiquement le principe d’un service obligatoire pour tous, qui a permis à l’Etat de lever en 1812, près
de deux millions de « conscrits-appelés » qui couvraient la Métropole et les territoires sous colonisation ( 2). Il
faut signaler que depuis son institutionnalisation, la conscription a suscité énormément de résistance et de
réticences qui se traduisaient généralement par des insoumissions répétées en dépit de la mise en place d’un
système répressif chargé de punir les récalcitrants. Des courants intellectuels constitués d’antimilitaristes et
d’objecteurs de consciences donnaient à ces insoumissions une certaine légitimité sociale et un ancrage
populaire
Cependant au début du XXème siècle, la radicalisation de la guerre induit le recours à des armées de plus en
plus massives qui deviennent de fait le dernier rempart contre toute tentative d’annexer le territoire ou remettre
en question le statut international de pays comme la France, l’Allemagne ou le Royaume Uni alors que l’espace
1
2

- Gérard Varenne, Les armées en questions, Editions ECONOMICA, Paris 2005, p.114.
- Dictionnaire de droit, op.cit, p.487.
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européen et mondial connaissait une nette recomposition pour bâtir un nouvel ordre. Les armées citoyennes,
contrairement au soldat mercenaire de la féodalité ou le soldat volontaire politique de la Révolution, incarnent
de plus une identité nationale et deviennent le lieu d’exacerbation du sentiment patriotique. Dès lors, la
composante humaine de ce genre d’armée ne peut-être que nationale d’où l’impératif de la généralisation de la
conscription. Le format des armées s’accroît exponentiellement à partir des années 1880, le concept d’armée de
masse prend tout son sens.
En effet, la conscription universelle et généralisée a été induite par le besoin de construire des armées de masses
pour répondre à des menaces militaires massives pouvant mettre en péril l’existence même de la nation en tant
qu’être stratégique autonome. Des conséquences sociales, économiques et même politiques découlent de ce
choix d’armée du nombre. Les grandes armées modernes en Occident, articulées jadis autour de la conscription
obligatoire, avaient toute une base sociale de recrutement plus large et plus « démocratique » dans la mesure où
elles sont représentatives de toutes les couches sociales.
Les candidats-soldats convoqués pour l’accomplissement du service national ne le sont que pour une durée
déterminée à l’issue de laquelle ils rejoindront la vie civile pour laisser la place aux contingents suivants. Ce
système de rotation permettait d’une part à l’armée d’imposer certaines valeurs militaires aux différents
contingents de conscrits qui se succèdent et permet d’autre part, la création d’un potentiel de réservistes qu’on
peut rappeler en cas de guerre ou de crise majeure.
Une armée de masse ne s’appuie pas uniquement sur un nombre de mobilisés ou d’appelés sous le drapeau,
autrement dit, la masse incorporée se trouvant en situation d’activité, mais elle repose également et surtout sur
une réserve encore plus importante constituée de militaires démobilisés appartenant au corps d’actifs,
contractuels ou d’appelés du service national. Dès lors, le soldat de métier devient inéluctablement très
minoritaire et ceci induit par le jeu demassification du nombre, la transformation de l’organisation des armées, la
répartition des tâches, de la fonction de commandement et surtout la relation entre l’armée et la société et le
rapport du politique au militaire.
L’armée impose son ordre à la majorité de la population male par l’enrôlement pour l’accomplissement du
service national militaire qui durait pendant trois ans, en plus de 11 ans dans la réserve (première disponibilité
après la libération du service national) et 14 ans dans la territoriale en France ou en seconde disponibilité pour
les armées allemandes et britanniques. Le citoyen se retrouvant pendant 28 ans de sa vie confiné dans un statut
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de réserviste, considéré comme apte mobilisable pour défendre et sécuriser sa nation contre toutes formes de
périls et de menaces.
Les Etats de la vieille Europe disposaient donc d’armées de nombre moins aguerries sans doute par rapport
aux armées professionnelles, mais capables d’apporter cet effet de masse que le commandement militaire doit
utiliser en fonction de développement de la situation opérationnelle sur les différents théâtres d’opérations. En
effet, l’Europe, par la mise en application de la conscription obligatoire et généralisée, était alors composée de
« nations en armes», notamment durant les guerres mondiales du siècle précédent. Ces guerres qui provoquaient
des destructions industrielles consommaient massivement « la main d’œuvre » militaire, composées
essentiellement de conscrits du service national militaire et les pertes entre tués et blessés atteignaient des
chiffres effarants. Le recomplètement des effectifs a rendu indispensable le recours aux réserves et la
convocation de contingents successifs de rappelés pour colmater les pertes humaines sur le front.
A partir des années 1960, le service militaire a connu un début de crise qui deviendra structurelle. La
conscription en tant que modèle social suscitait de plus en plus des résistances faisant l’objet de contestations
organisées grâce à la montée en puissance de l’antimilitarisme et l’affaiblissement de l’autorité de l’Etat, conjugué
à l’ascendant des valeurs de liberté et la primauté de l’individu. Cependant, d’après les analystes, le début de
déclin du concept renvoie plutôt à des considérations stratégiques. En effet, l’avènement de la bombe atomique,
en tant que rupture technologique, a transformé la nature de la guerre qui passe d’une stratégie d’emploi effectif
des forces militaires à une stratégie dissuasive par la menace de riposte nucléaire. L’armée de nombre ne répond
plus aux exigences d’une stratégie d’interdiction dont la finalité reste de décourager en amont toute entreprise
d’agression. Les destructions massives qu’une arme nucléaire peut générer, a aboli la guerre classique
clausewitzienne, grande consommatrice de ressources humaines.
L’organisation des armées en Occident, notamment au sein des pays dotés de l’arme nucléaire, a subi un
profond changement doctrinal qui suppose la réduction des formats des effectifs sous le drapeau. On assiste
alors au façonnement d’un modèle militaire à format réduit qui se couple au potentiel nucléaire à caractère
foncièrement dissuasif. Dés lors, l’arme nucléaire a rendu la conscription inutile, l’armée doit être réduite à un
service public et un pays démilitarisé (1).
D’autre part, un autre facteur d’ordre stratégique a pesé sur les décideurs occidentaux pour suspendre ou
confirmer la conscription, en fonction de la particularité de la situation de chaque pays occidental. En effet, la
1

- Pierre Dabezies, La réforme de la politique française de la défense, Editions ECONOMICA, Paris 1998, P. 16.
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sortie de guerre froide et la désintégration de l’URSS, l’ennemi héréditaire des pays occidentaux a privé ces
derniers d’un ennemi identifié et assez confortable. Dés lors, le maintien de la conscription serait une aberration
stratégique au moment où les populations, lassées par un demi-siècle de guerre froide, réclamaient à juste titre
les dividendes d’une paix enfin retrouvée. De plus, les hypothèses d’emploi ont connu une transformation
majeure étant donné que l’ armée occidentale a recentré sa fonctionnalité sur la projection de la force et de la
puissance sur des théâtres lointains afin de gérer des conflits violents, défendre des intérêts ou mettre en place
des dispositifs de défense avancée pour prévenir certaines menaces comme le terrorisme, la criminalité organisée
ou l’immigration clandestine.
D’une armée de guerre classique, les Occidentaux ont opté pour des forces de réaction rapides polyvalentes et
adaptées pour les guerres asymétriques. Ces nouveaux défis supposent un effectif réduit composé exclusivement
de professionnels. La conscription se trouve alors définitivement disqualifiée et les effectifs de l’armée
occidentale ont connu une nette déflation. Toute la structure de la ressource humaine militaire passe d’une
situation de mixité associant appelés du service national et volontaires pour un service actif à une composante
homogène ne comprenant que des militaires recrutés sur une base volontaire (1).
Le recours exclusif au volontariat pour fournir aux forces armées la ressource humaine nécessaire traduit la
remise en cause de la notion d’armée de masse dans les démocraties occidentales anticipée par ailleurs par
Morris Janowitz (2). La transition est d’autant obligatoire que la conscription après la guerre froide et la
transformation des missions des armées en Occident, était à l’origine d’un effectif excédentaire par rapport aux
besoins réels d’où l’impératif de suspendre la conscription. En conséquence, tous les pays occidentaux, excepté
l’Allemagne, ont résolument opté pour des armées de métier.
Cependant, ces choix, bien qu’encore contestés par certains spécialistes et autres analystes ( 3), ne répondent
finalement qu’aux spécificités d’un contexte stratégique propre à l’espace euro-occidental qui a été marqué par
des facteurs stratégiques lourds rendant inappropriée la conservation de la conscription universelle et
obligatoire. La plupart des pays du monde ont reproduit le modèle professionnel (voir tableau) construit par les
Occidentaux.
- La France constitue pratiquement le dernier pays occidental à avoir suspendu le service militaire durant l’année
1996.
2
-Morris Janowitz, “The decline of the mass army”, Military Review, février 1972, cite par Gérard Varenne, Les
armées en questions, op.cit, P. 139.
3
- Pour une synthèse complète des opposants à la suspension du service national obligatoire, consulter, Jacques
Cresson, La défense dans tous ses états, Editions Publisud, Paris 2000 (130 pages) et surtout l’excellent ouvrage de
Ramu De Bellescize, Le piège de l’armée professionnelle, Office d’Edition Impression Librairie, Paris 1997 (213
pages).
1
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Tableau N°5 : Pays sans conscription en 2004.
Afrique du sud
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
Australie
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Birmanie
Botswana
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Canada
Costa Rica
Djibouti
Ėmirats Arabes Unis
Espagne
Ėtats-Unis
Fidji
France
Gabon
Gambie

Ghana
Grenade
Haïti
Hong kong
Hongrie
Islande
Inde
Irlande
Italie*
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kenya
Kirghizstan
Lesotho
Lettonie
Luxembourg
Malaisie
Malawi
Maldives
Malte
Mauritanie
Maurice
Monaco
Népal
Nicaragua

Nigeria
Nouvelle-Zélande
Oman
Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Pays-Bas
Portugal
Qatar
République tchèque*
Royaume-Uni
Rwanda
Saint-Marin
Sierra Leone
Slovénie
Sri Lanka
Suriname
Swaziland
Tonga
Trinité-et-Tobago
Ouganda
Uruguay
Vanuatu
Zambie
Zimbabwe

Les informations sur la plupart des pays tirées de « The Question of Conscientious Objection to Military Service »,
in Office of the United Nations High Commission for Human Rights, 53rd Session. Rapport du Secrétaire
Général préparé conformément à la résolution 1995/83 de la commission. Publié le 16 janvier 1997. Les
informations supplémentaires sont extraites de « table of the situation of military service and conscientious

objection in the EU contries » du Bureau Européen de l’Objection de Conscience, disponibles sur l’adresse
www.ebco-beoc.org/country_reports.htm
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Cette reproduction découlait certainement d’une appréciation sereine et objective de l’environnement spécifique
de défense et de sécurité de chaque pays qui devait favoriser la transition d’une armée mixte à une armée de
métier. Qu’en est-il pour l’Algérie ?
L’ANP entre modèle mixte et modèle professionnel
La ressource humaine constitue la structure de base au sein de toute architecture militaire, notamment dans la
stratégie militaire des moyens. Une ressource humaine en qualité et quantité suffisantes assure non seulement la
cohérence de l’outil militaire mais encore sa performance et son efficacité autrement dit son aptitude à accomplir
le contrat opérationnel auquel il a préalablement souscrit. Ainssi, les choix en la matière sont déterminants et
devront obéir à une logique d’emploi compatible, elle-même dimensionnée par la nature et les spécificités des
enjeux de défense et de sécurité qu’il faut relever.
L’armée occidentale, comme analysé précédemment, a opéré une migration structurelle d’un modèle mixte à
base d’appelés du service national vers des armées professionnelles où la ressource humaine est recrutée sur une
base volontaire pour exercer le métier des armes. Des facteurs politiques, sociaux, économiques et militarostratégiques qui ont favorisé cette transformation du format sont objectifs et la conservation de la conscription
serait le cas échéant, un contresens. Cette adéquation entre environnement de défense et le choix d’une armée
de métier traduit le souci de construire un outil militaire qui répond réellement aux besoins de défense et de
sécurité.
Dès lors, la reproduction mimétique du modèle occidental serait improductive pour l’Algérie. D’abord, le
parcours historique qui a abouti à l’abolition de la conscription en Occident n’est pas forcément partagé par
l’ANP qui se démarque par un cheminement historique spécifique. En effet, durant les premières années
d’indépendance, l’Algérie s’est appuyée sur une armée professionnelle, composée de cadres et de combattants de
l’ALN reversés dans les rangs de l’ANP. Avant la promulgation du service national, l’armée algérienne comptait
un effectif de 75.000 hommes, soit le même effectif que les Forces Armées Royales (FAR) du Maroc, alors que la
Tunisie alignait 20.000 hommes (1).
Cependant, la guerre des sables durant le mois d’octobre 1963, comme premier signal d’alerte, a poussé les
décideurs de l’époque à renforcer ce noyau d’armée active (insuffisant pour protéger un grand territoire des
ambitions expansionnistes manifestées par certains pays limitrophes), par la mobilisation obligatoire des jeunes

1

- F.T. Schneider, « Les trois Afriques et leurs armées », Revue militaire générale, Mars 1969, p.399.
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algériens âgés de 18 ans. Par conséquent, l’ordonnance de 1969 portant code du service national a permis à
l’ANP de devenir une armée mixte à l’instar de la majorité des pays du monde de l’époque.
La finalité stratégique de cette transition consistait à construire une armée du nombre, seule à même de
constituer un rempart face au bellicisme des voisins. De plus, une armée nationale et populaire suppose une
implication de tous les citoyens pour défendre le cas échéant le territoire national tel qu’hérité de l’ère colonial. Il
s’agit tout aussi d’instruire des contingents successifs d’Algériens et leur inculquer les valeurs du sacrifice et du
patriotisme. Le service national s’apparentait donc à une école de formation civique, morale et militaire,
autrement dit, une institution de fabrication de citoyens capables de renforcer la cohésion interne du pays et en
même temps le défendre en cas de péril, d’agression majeure.
En effet, après la dissipation de la tension générée par la guerre des sables, une détente a commencé à se
dessiner au début des années 1970 au sein de notre sous-région. Une nouvelle doctrine d’emploi de la masse de
conscrits orientée essentiellement vers ce qu’on appelait alors des taches d’édification. Les appelés du service
national étaient massivement impliqués dans l’effort de reconstruction. Les missions de « nation-building »
dominaient largement le spectre d’emploi des unités à composante majoritaire d’appelés du service national. A
ce titre, ces unités sont déployées dans le cadre de « l’édification socialiste », notamment pour réaliser des projets
socioéconomiques structurants comme le barrage vert ou la route saharienne dénommée route de l’unité
africaine.
Cependant, dés l’entame des années 1990, afin de faire face à la menace du terrorisme qui a atteint un niveau
stratégique, les appelés du service national ont joués un rôle majeur dans la lutte anti-terroriste sur le plan
communicationnel. L’ANP, objet d’une campagne d’intoxication insidieuse, à l’effet de lui endosser les massacres
collectifs perpétrés et revendiquées par les Groupes Islamiques Armés (GIA), trouvaient au sein de cette catégorie
d’appelés, une fois rendus à la vie civile, des témoins à décharge, qui réduisaient à néant les thèses du « qui tue
qui » amplifiées par la propagande terroriste et ses relais à l’intérieur et à l’extérieur de l’Algérie.
Les conscrits ont également joué un rôle déterminant sur le plan opérationnel. En effet, la présence d’une
armée massive à base de conscription a permis à l’ANP d’absorber dans une première phase le choc initial du
terrorisme pour ensuite engager dans une seconde phase des opérations de poursuite afin de dégrader
progressivement ses capacités de nuisance jusqu’à l’éradiquer totalement de notre territoire. Ceci en lui même,
traduit un succès stratégique que des superpuissances comme les Etats-Unis n’ont pas réussi à le réaliser. Il est
incontestable que le terrorisme constituait alors une menace stratégique globale, dans la mesure où toutes les
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composantes sociales, les infrastructures de base, les points sensibles, les voies de communication terrestres et
ferroviaires, les structures économiques, d’énergie, les infrastructures pédagogiques et de santé publique,
constituaient pour les hordes terroristes des cibles de guerre à détruire.
Dès lors, l’armée mixte au regard du nombre, pouvait en fonction d’un plan de déploiement cohérent,
protéger la population et garantir une prévention statique de ces infrastructures de base pour sauvegarder leur
capacités à dispenser les prestations de base aux citoyens et prévenir ainsi des mouvements de contestations
sociales violentes que les groupes terroristes pouvaient instrumentaliser pour porter gravement atteinte à l’ordre
public. Ces missions de protection passive supposaient l’affectation d’effectifs de plus en plus importants.
Cependant, il ne fallait pas tomber dans le piège des terroristes qui voulaient confiner l’ANP dans une logique de
protection passive et abandonner ainsi l’initiative stratégique aux terroristes. Aussi, des unités d’élites de l’ANP,
notamment les forces spéciales à composante contractuelle et active uniquement, sont affectées à des missions
de poursuite et destruction des groupes terroristes, y compris en profondeur dans les maquis.
L’armée mixte s’est alors avérée un choix judicieux car le nombre était requis pour apporter des réponses à un
phénomène terroriste global et non discriminant en matière de choix des cibles à frapper. Le besoin du nombre
était tel que les autorités compétentes ont jugé nécessaire de procéder d’une part, à une mobilisation partielle de
certaines classes d’appelés, libérés après l’accomplissement de leur service national et d’autre part, au maintien
des classes en activité durant les années 1990 de la lutte intensive contre le terrorisme (1).
Après la sortie d’une lutte anti-terroriste victorieuse, des voix s’élèvent au sein de l’hémicycle du parlement
notamment, pour réclamer le passage à une armée professionnelle et la suspension de la conscription. Des
mesures ont été prises pour réduire de plus en plus la masse incorporée à titre du service national. Des conscrits,
bien que jugés aptes, sont déclarés non incorporables et régulièrement exonérés massivement du service
national par la promulgation de décrets de grâces présidentielles. De plus, des jeunes au-delà de 30 ans sont
systématiquement dispensés des obligations militaires et sont déclarés aptes non incorporables. S’agit-il là des
premières mesures visant à engager un processus de renonciation au service national militaire et permettre aux
jeunes citoyens algériens de jouir des dividendes d’une paix enfin retrouvée après le net recul du terrorisme ? Ou
bien ces mesures traduisent-elle une volonté politique d’amorcer un processus de suspension du service

1

- Une succession de décrets ont été promulgués pour maintenir en activité ou rappeler des classes libérées. On peut
citer : Décret N° 95-146 PR du 27/05/1995 portant rappel partiel des réservistes ; Décret N° 96-09 PR du 24/02/1996
portant création d’un corps d’officiers contractuels issus de la ressource rappelée sous les drapeaux définissant les
dispositions qui leur sont applicables ; Décret N° 96-311 PR du 25/09/1996 relatif au maintien en activité de service des
réservistes appelés ; Décret N° 76-232 du 28/06/1997 portant rappel partiel des réservistes.
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national à l’instar de l’armées occidentale? Par ailleurs, des responsables militaires de haut niveau ne cesse au
demeurant, de souligner la marche de l’ANP vers la professionnalisation, comme si le débat est clos et la
question définitivement tranchée (1).
Pourtant, choisir une option ou une autre constitue un enjeu stratégique qui touche aussi bien les civils que les
militaires, et qui ne peut, le cas échéant, s’accommoder d’une quelconque démarche précipitée, qui n’associerait
pas les différents acteurs civilo-militaires qui peuvent aider à prendre la bonne décision. L’instauration d’un vrai
débat, et l’implication effective du parlement

à travers des journées d’études parlementaires sont

incontournables pour trancher la question du maintien ou de l’abolition du service militaire obligatoire. Un débat
qui produira assez d’expertise et de connaissance pour bien orienter la décision stratégique et aider à faire le bon
choix. Aussi, une question mérite d’être posée et doit interpeller l’armée et toute la société civile afin d’apporter la
meilleure réponse : au regard de la situation sécuritaire qui prévaut aujourd’hui, et dans un proche avenir, le
modèle mixte composé d’actifs, contractuels et appelés du service national serait-il encore pertinent ou faut-il, à
l’instar des pays occidentaux, opter pour une armée professionnelle ?
Armée de métier ou armée de conscription : le grand débat
Si l’armée de métier constitue par excellence l’instrument de la bataille, son coût élevé en limite le format et,
donc, la polyvalence d’emploi, et les charges opérationnelles. Ne couvrant pas toutes les couches et catégories
sociales, elle ne permet pas de construire une armée de défense nationale dans son acceptation globale. Les
arguments généralement mis en évidence pour justifier l’invalidation du service national désignent le taux de
technisation inexorable du métier militaire. Les appelés ne sont pas qualifiés pour la mise en œuvre ou
l’exploitation d’armements modernes de plus en plus sophistiqués. Pourtant, des milices civiles en Afghanistan,
en Syrie, en Irak et surtout les milices chiites du Hezbollah libanais, utilisent des supports de combat de haute
technologie avec une efficacité reconnue par les militaires de métiers eux-mêmes (2).
De plus, la technologie des armements modernes, loin de compliquer l’emploi, favorise plutôt la facilitation de
l’usage, seule la réparation exige un certain niveau de qualification et qui généralement incombe aux services de
réparation et de maintenance des arrières où la densité civile est très forte. Le missile moderne, un concentré

- L’ANP continuera, tout au long de cette nouvelle année (2014), à s’acquitter de ses missions constitutionnelles, en
intensifiant les efforts visant sa professionnalisation et sa modernisation » extrait intégrale d’une déclaration du viceministre de la défense, chef d’état-major de l’ANP. Se référer à ce titre à l’éditorial de la revue El-Djeich du mois de
janvier 2014.
2
- Cahier du Retex, La guerre de juillet, analyse à chaud de la guerre israélo-hezbollah (juillet-août 2006), document
accessible sur le site du CDEF : www.cdef.terre.defense.gouv.fr, p. 40 et 41.
1
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technologique dispose de sa propre autonomie et d’une capacité d’orientation pour s’adapter avec les
mouvements de la cible. Les appareils de communication et de transmission sont moins compliqués que leurs
ancêtres ou le personnel est astreint à une formation spécifique afin de les bien exploiter. En outre, les appelés
en général sont porteurs de diplômes et d’un niveau d’instruction assez suffisant pour assimiler des formations
notamment avec l’apport des simulateurs qui permettent l’apprentissage dans des délais plus ou moins réduits
compatible avec la courte durée du service national (12 mois).
D’autres griefs sont également avancés pour disqualifier la ressource humaine à base de conscription. Leur
efficacité est inférieure à celle des engagés, et de surcroit, ils manquent de motivation et ne seraient
opérationnels, selon le général Douin (chef d’état-major des armées françaises en 1998), que « dans un endroit
répétitif où le travail a été déjà dégrossi par quelqu’un auparavant » (1). Seulement, si un soldat appelé n’est pas
efficace ou manque de motivation, la responsabilité incombe surtout à son chef qui ne l’a pas formé
correctement et n’a pas su le motiver.
L’expérience propre à l’ANP en matière de lutte anti-terroriste et contrairement aux arguments émanant
d’Occidentaux, a prouvé que sur le théâtre, la valeur combative des uns et des autres est tellement rapprochée
qu’il serait difficile de distinguer entre appelé du service national et engagé volontaire. On pourrait citer plusieurs
exemples puisés dans l’expérience réelle, toutefois nous n’allons pas faire un inventaire de tous les engagements
dans lesquels les appelés ont pu forcer l’admiration et prouvé leur bravoure dans le combat contre le terrorisme.
Le nombre de martyrs du devoir, tombés les armes à la main, peut à lui seul confirmer leur valeur combative et
leur aptitude au combat. D’ailleurs, personne ne peut accuser les combattants de l’ALN de manque d’efficacité ou
de motivation au combat, pourtant ce n’était pas des soldats de métier.

La conservation du modèle mixte : une option stratégique pour l’Algérie .
Une armée fondée uniquement sur la conscription est inconcevable, ni viable sans apport plus ou moins
important de personnel de métier. Il serait alors indiqué de pérenniser le modèle d’armée mixte composé de
conscrits et d’éléments engagés volontaires. Ce modèle a toujours apporté des réponses appropriées aux défis
sécuritaires qu’a connus l’Algérie, notamment le terrorisme islamiste. En effet, l’ANP, grâce en partie à ce mélange
savant entre ressource humaine à base de conscription et d’engagés volontaires, à réaliser un succès stratégique

1

- Général Jean-Philippe Douin, Auditions Assemblée Nationale, tome 2, volume 01, p.224
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sur le terrorisme au moment où des armées occidentales professionnelles ont échouées notamment en Irak et en
Afghanistan. Une armée mixte dispose en effet d’avantages incontestables :
➢ La conscription assure une ressource humaine suffisante et modulable en fonction des fluctuations de la
situation sécuritaire et des exigences de la défense nationale, bien que le nombre des jeunes recrues
incorporables reste variable eu égard à la modification des critères de sélection et par le jeu des dispenses,
d’exemption, de report d’incorporation (sursis), de grâce présidentielle. De plus la réduction de la durée du
service national permet de recruter davantage d’effectifs. Ceci traduit la souplesse du système qui permet
d’ajuster le format de la ressource humaine en fonction des besoins dictés par la conjoncture de défense et
de sécurité ;
➢ Pour les besoins de la sécurité de l’Algérie, notamment la conjoncture actuelle qui suppose l’interdiction
des infiltrations transfrontalières et le verrouillage hermétique des frontières, l’armée du nombre s’est
avérée indispensable. En effet, la masse reste un facteur déterminant pour couvrir la totalité d’un grand
territoire comme le nôtre. Les menaces sécuritaires dites irrégulières qui constituent aujourd’hui et peutêtre demain, l’enjeu essentiel de notre stratégie de sécurité nationale suppose en effet le déploiement d’un
effectif nombreux sur divers théâtres d’opérations pour maitriser les espaces, établir des points de contrôle,
effectuer des patrouilles, surveiller les approches terrestres, maritimes et aériennes du territoire, protéger
les infrastructures sensibles, notamment les installations gazières et pétrolières du Sud. Une armée
professionnelle au regard de la déflation qui en découlerait forcément n’est pas en mesure d’assurer une
couverture sécuritaire complète d’un si grand territoire exposé de surcroit à des vulnérabilités stratégiques
sur tous les axes de front, notamment Sud et Sud-est et même Sud-ouest.
➢ De plus, la circonscription permet de « démocratiser » l’accès à l’institution militaire et diversifier le
corps de bataille en termes de géographie (la levée des classes touche toutes les régions du pays sans
discrimination ou exclusion), de compétences, de qualifications et de niveaux scolaires (elle touche
indistinctement les porteurs de diplômes, les cadres, les chômeurs, les échoués du système scolaire
auxquels elle donne une seconde chance, etc.). Ce large brassage autorise la construction d’une armée
représentative de l’Algérie dans toute sa diversité et permet sans qu’aucune autre institution n’est en
mesure de le faire : le brassage de classes sociales diverses issues de zones géographiques et de milieux
socioculturels différents. Cela s’avère précieux non seulement en matière de défense militaire mais
surtout pour l’enracinement de l’esprit de défense et la consolidation de la citoyenneté.
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➢ En effet, impliquer une fraction importante de la jeunesse algérienne dans le service national
obligatoire, outre le fait de les instruire militairement pour défendre la patrie en cas de péril, la
conscription constitue en plus un facteur important de cohésion nationale, d’enracinement de l’esprit
et de l’approfondissement de la conscience de défense nationale (1).

➢ Le système d’armée mixte permet également la constitution de réserves capables de venir compléter
ou soutenir, en cas de besoin, l’appareil de défense. L’apport des réservistes durant la seconde moitié
des années 1990 a été déterminant dans la victoire de l’ANP sur le terrorisme. En effet, disponible,
susceptible d’être mobilisée dans des délais très courts, la réserve, couvrant des compétences et
qualification diverses, peut apporter cet effet de masse qui permet une meilleure réactivité face à des
situations exceptionnelles ou de crises graves. Cela ouvre des possibilités de rappel en fonction du plan
de mobilisation préalablement élaboré et testé périodiquement (2). L’armée de métier ne possède pas
cette capacité de monter en puissance par le rappel d’une réserve disponible et exploitable à souhait
pour la défense opérationnelle du territoire. Aussi, la réserve nourrit essentiellement par la
conscription devient un atout majeur dans le système de défense de notre pays.
➢ Le coût enfin, d’une armée mixte, demeure, à effectif égal, très largement inférieur à celui d’une armée
professionnelle composée exclusivement de salariés. L’armée mixte permet de disposer d’assez
d’effectif pour couvrir au moindre coût, un large spectre de missions auxquelles une armée de métier
ne peut répondre. En effet, une armée de salariés coûte plus cher qu’une armée d’appelés du
contingent en raison essentiellement, de l’écart existant entre la rémunération, parfois symbolique
d’un conscrit effectuant un devoir envers la nation, et celle d’un engagé volontaire ayant fait le choix
du métier militaire (3).

➢ Le choix d’une armée professionnelle suppose soit de réduire les effectifs et conséquemment les
missions impartis aux forces armées, soit, maintenir un format appropriée pour répondre à toutes les
charges avec pour corollaire l’augmentation des coûts par rapport à une main-d’œuvre militaire de
salariés. Les occidentaux, au regard de la réduction des charges imparties aux militaires ont pu mettre
en place une armée professionnelle avec des coûts moindres, d’autant plus que l’essentiel des missions
retenues suppose la projection et l’emploi sur des théâtres extérieurs. Cela ne peut-être opérant pour
- Ramu De Bellescize, Le piège de l’armée professionnelle, op.cit, p. 121.
- Voire pour plus de détails, le manuel didactique sur la mobilisation dans l’ANP, élaboré par le Bureau mobilisation
de l’Etat-major de l’ANP, Edition 2003.
3
- Colonel Cardozo, « Les rapports du Sénat, l’avenir du service national », N° 349, 1995-1996, p.294.
1
2
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l’ANP dont les missions bien qu’elles sont strictement territorialisées, restent tout de même
extrêmement pléthoriques. Disposer de capacités en ressources humaines pour couvrir toute la
gamme des missions, suppose une armée du nombre. Dès lors, le choix du modèle professionnel au
regard de son surcoût prohibitif, devient largement contre-indiqué.
Par conséquent, le maintien, voire la consolidation d’une armée mixte serait la meilleure option possible au
regard de l’environnement de sécurité et de défense auquel appartient l’Algérie. Plusieurs arguments plaident
pour la conservation de ce modèle. L’état de service ou le bilan de l’armée mixte serait largement positif et
plaident pour la pérennisation du modèle. L’Algérie et ses forces de sécurité n’aurait jamais pu réaliser ce succès
stratégique sur le terrorisme sans l’apport des appelés du service national et des rappelés issus de la mobilisation
partielle des années 1990. Le maintien d’une relation synergétique et assez forte entre l’armée et la société n’a été
possible que grâce à la contribution des appelés du service national.
Par ailleurs, le brassage social, l’ancrage des valeurs fondamentales de la république, le sens civique et surtout
l’esprit de défense étaient une conséquence d’un mixage savant entre soldats conscrits et soldats de métier. De
plus, la diversité des missions suppose une armée polyvalente capable de répondre à toutes les hypothèses
d’emploi. Or, seule une armée du nombre qu’autorise le maintien de la conscription est à même de couvrir toutes
ces charges (1). La conjoncture sécuritaire que traverse aujourd’hui l’Algérie et l’impératif d’assurer un niveau
requis d’étanchéité à nos frontières, rend indispensable le déploiement d’effectifs importants aux frontières.
Cette mission, suppose un effectif approprié que seule l’armée mixte est en mesure de fournir.
L’armée fonctionne un peu comme une fusée. Pour la lancer, il faut un socle qui est le service national militaire
obligatoire, il permet d’alimenter le premier étage composé de militaires engagés volontaires. Il doit donner à des
générations de jeunes une formation civique, morale, et militaire pour en faire des combattants au sein d’unités
militaires à titre d’appelés ou, en cas de crise majeure, de réservistes rappelés afin de contribuer à la défense de la
nation et de ses intérêts vitaux. Il s’agit aussi, grâce au service national, de disposer en permanence, d’un volume
de forces instruites suffisant pour rendre l’appareil de défense crédible.
Enfin, le service national obligatoire permet de constituer une réserve de personnels instruits permettant par la
mobilisation, le recomplètement des effectifs et une montée en puissance des forces disponibles pour apporter
-Aujourd’hui les armées professionnelles à l’instar de celle de la France souffre du syndrome de la « surchauffe 1
opérationnelle » qui découle de la non concordance entre des missions et taches relevant de la sécurité intérieure et les
exigences de la projection extérieure et les effectifs réellement disponibles. A l’occasion des attentats de Paris de
novembre 2015 qui ont induit des besoins énormes en termes de couverture, de surveillance et de présence dissuasive
conformément au plan Vigipirate, les limites de l’armée professionnelle ont été particulièrement constatées.
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des réponses aux situations de crise exceptionnelle. En tout état de cause, l’Algérie, à court et moyen termes au
moins, ne peut s’en passer de l’armée mixte. Le service militaire obligatoire doit à ce titre être constitutionnalisé
pour le rendre irréversible et prévenir certaines manœuvres qui veulent, à l’instar des pays occidentaux, le
suspendre, voire l’abolir. Cependant, ce service national ne doit pas être figé et dogmatique. Un effort de réforme
pour maintenir son efficacité et sa pertinence sera nécessaire.
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