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د.عاىد المشاقبة
ممخص

ٌػدفت الد ارسػة إلػػى هعرفػة هفٍػػوـ اوهػف وتطػوري وفػػؽ هقاربػات العال ػػات الدوليػة ،وهعرفػػة
طبيعػػة التٍديػػدات اوهىيػػة التقميديػػة وليػػر التقميديػػة التػػي تٍػػدد اوهػػف الػػوطىي وام ميهػػي والػػدولي،
وتحميػػؿ هصػػادر التٍديػػدات اوهىيػػة ليػػر تقميديػػة بهسػػتوياتٍا الهختمفػػة التػػي تواجٍٍػػا دوؿ هجمػػس
التعاوف الخميجػي ،والتع ّػرؼ عمػى السياسػات الخميجيػة فػي هواجٍػة التٍديػدات اوهىيػة ليػر تقميديػة
التي تتعرض لٍا.
واعتهدت الدراسة عمى عدة هىاٌج هىٍا ،الهىٍج الهقارف وهىٍج التحميؿ الىظهي ,لإلجابة
عمى السؤاؿ الهحوري والهتهثؿ في ،ها ٌي تأثيرات التٍديدات اوهىية لير تقميدية عمى أهػف دوؿ
هجمس التعاوف الخميجي؟.
وهػػف أٌػػـ الىتػػائج التػػي توصػػمت اليٍػػا الد ارسػػة هػػا يمػػي

تتعػػرض دوؿ هجمػػس التعػػاوف

الخميجػػي لهجهوعػػة هػػف التٍديػػدات اوهىيػػة الجديػػدة والتػػي تتصػػؼ بأىٍػػا ليػػر تقميديػػة ،كتٍديػػدات
الطائفيػ ػػة السياسػ ػػية وامرٌػ ػػاب واالخػ ػػتالالت الديهغرافيػ ػػة واال تصػ ػػادية ،بامضػ ػػافة إلػ ػػى تٍديػ ػػدات
الهشروع الىووي اميراىي هف ىاحية تأثيري في هيزاف القوى و تأثيراتً البيئة هف ىاحية آخرى.
كها وجدت الدراسة اختالؼ في تحديد هفٍوـ اوهف بيف هقاربات العال ات الدولية.

ي

وفػػي ضػػوء ىتػػائج الد ارسػػة فقػػد اوصػػت عمػػى ضػػرورة تتبىػػى دوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي
اسػػتراتيجيات أهىيػػة جديػػدة تأخػػذ فػػي إعتبارٌػػا التغيػػر الحاصػػؿ فػػي طبيعػػة التٍديػػدات اوهىيػػة وفػػؽ
الهقاربات اوهىية لير تقميدية في العال ات الدولية والتي تـ التطرؽ لٍا في الدراسة.

ك

االطار النظري لمدراسة
المقدمة:
بعػػد التح ػوالت الكبػػرى التػػي عرفتٍػػا العال ػػات الدوليػػة عقػػب اىتٍػػاء الحػػرب البػػاردة ،واجٍػػت الػػدوؿ
أىه ػػاط جدي ػػدة ه ػػف التٍدي ػػدات اوهىي ػػة لي ػػر التقميدي ػػة ،عج ػػزت ع ػػف التعاه ػػؿ هعٍ ػػا وف ػػؽ هقارب ػػات
العال ػػات الدوليػػة التقميديػػة ،ههػػا فػػرض يػػاـ هراجعػػات أساسػػية لكػػؿ هػػف هفٍػػوـ اوهػػف و طبيعػػة
التٍديدات اوهىية التي تواجً الدوؿ في ظؿ الىظاـ العالهي الجديد.
بيىهػػا كػػاف تركيػػز الهقاربػػات التقميديػػة عمػػى حهايػػة أهػػف الدولػػة القوهيػػة بلعتبارٌػػا الفاعػػؿ الرئيسػػي
والوحيد في العال ات الدولية هف اوخطار الخارجية باستخداـ الوسائؿ العسكرية ،ظٍرت تٍديدات
أهىيػػة جديػػدة هختمفػػة فػػي طبيعتٍػػا عػػف التٍديػػدات التقميديػػة حيػػث تتهيػػز بكوىٍ ػػا ليػػر عسػػكرية
ولاهضػػة الهعػػالـ وعػػابرة لمحػػدود وهبٍهػػة الهصػػدر وليػػر هرئيػػة وليػػر هتو عػػة ،كاالرٌػػاب والفقػػر
والجٍؿ والكوارث الطبيعية والجريهة الهىظهة عبر الوطىية...الخٌ ،ذي التٍديدات يهكف هعالجتٍا
وفؽ هقاربات العال ات الدولية الحديثة والتي تتعاهػؿ هػم هفٍػوـ اوهػف بلطػاري الشػاهؿ وبهسػتوياتً
الهختمف ػػة ،أو بهػ ػزيج ه ػػف اوطروح ػػات الىظري ػػة لهقارب ػػات العال ػػات الدولي ػػة الهختمف ػػة هعػ ػاً ،وٌ ػػذا
هاذٌب إليً ستيؼ سهيث حيف اؿ أف "الىظريات تتطػرؽ إلػى جواىػب هختمفػة هػف عػالـ العال ػات
الدولية ،وأف دارس ٌذي العال ات يهكىً اعتهاد طريقة االختيار والهزح  Pick and Mixهػف بػيف
الىظريات وتطبيقٍا عمى الظاٌرة الدولية هوضوع الدراسة ".
حظػػى هفٍػػوـ التٍديػػدات اوهىيػػة ليػػر تقميديػػة باٌتهػػاـ الهفك ػريف والسياسػػييف فػػي الغػػرب هبك ػ اًر،
بعكػػس ىظ ػرائٍـ هػػف الهفك ػريف العػػرب ،ويرجػػم ذلػػؾ إلػػى ت ارجػػم ضػػايا اوهػػف التقميػػدي فػػي العػػالـ
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الغربي كاالحتالؿ أو الصراعات الهسمحة هم إىتٍاء الحرب الباردة هقابػؿ صػعود القضػايا اوهىيػة
الجديػػدة التػػي باتػػت تٍػػدد رفاٌيػػة الهجتهػػم الغربػػي ،كقضػػايا الطا ػػة والهخػػدرات والبيئػػة و امرٌػػاب
وليرٌا.
أهػػا فػػي العػػالـ العربػػي ودوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي خصوص ػاً ،فالت ػزاؿ ضػػايا اوهػػف التقميػػدي
عمػػى رأس ائهػة االٌتهاهػػات اوهىيػػة كػػاالحتالؿ االسػرائيمي لفمسػػطيف ،والهشػػكالت الحدوديػػة ،بػػؿ
ازداد زخػػـ تمػػؾ التٍديػػدات بعػػد االحػػتالؿ اوهريكػػي البريطػػاىي لمعػراؽ ٖٕٓٓ واسػػقاط ىظاهػػً ،وهػػا
ترتب عميً هف إخالؿ في هيزاف القوى بهىطقة الخميج العربي لصػال ايػراف التػي تكػاد تكػوف القػوة
ام ميهية الوحيدة.
بالرلـ هف أٌهية ضايا اوهف التقميدية وتصدرٌا أجىدة دوؿ هجمس التعاوف الخميجػي ،إال اىٍػـ
وكهعظػػـ دوؿ العػػالـ تػػأثروا بعهػػؽ التحػوالت التػػي عرفتٍػػا الهىظوهػػة االهىيػػة الدوليػػة ،فمقػػد توسػػعت
هضاهيف وابعاد االهف اال ميهي الخميجي ،واتسػهت التٍديػدات الهوجٍػة لػً بالطبيعػة ليػر تقميديػة،
ولعػػؿ االزهػػات االهىيػػة التػػي عصػػفت بػػدوؿ هجمػػس التعػػاوف هىػػذ عػػاـ ٖٕٓٓ وهابعػػدي دليػػؿ عمػػى
ذلػػؾ ،إذ أخػػذت بعػػض التٍديػػدات بالتعػػاظـ كتٍديػػد امرٌػػاب الػػدولي وظٍػػور الدولػػة الفاشػػمة فػػي
الجػ ػوار الجغ ارف ػػي وتأثيراتٍ ػػا اوهىي ػػة ،وب ػػروز هش ػػكمة الطائفي ػػة السياس ػػية واالحتجاج ػػات الش ػػعبية
و ضػ ػػايا الهخػ ػػدرات والجريهػ ػػة الهىظهػ ػػة ،والج ػ ػرائـ امكتروىيػ ػػة ،وهخػ ػػاطر اىتشػ ػػار اسػ ػػمحة الػ ػػدهار
واىعكاسػػاتٍا عمػػي هي ػزاف القػػوى واوض ػرار البيئػػة الخطي ػرة لٍػػا ،بامضػػافة إلػػى القضػػايا الهرتبطػػة
بامختالالت الديهغرافية واو تصادية واىعكاساتٍا اوهىية.
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أف ارتبػػاط أهػػف دوؿ هجمػػس التعػػاوف حالي ػاً فػػي التٍديػػدات اوهىيػػة ليػػر التقميديػػة ال يعىػػي أىتفػػاء
التٍدي ػػدات واوخط ػػار ف ػػي ش ػػكمٍا التقمي ػػدي العس ػػكري  ،خاص ػػة هس ػػألة ت ػػأهيف الح ػػدود ف ػػي ظ ػػؿ
الالستقرار الذي يهيز دوؿ الجوار.
والجػػدير بالػػذكر أف ٌىػػاؾ تشػػابؾ وتػػداخؿ بػػيف ضػػايا اوهػػف التقميػػدي والتػػي ترتكػػز عمػػى الجواىػػب
العسكرية والقوة الهسمحة ،والقضايا اوهىية الجديدة لير تقميدية.

أوالً :أىمية الدراسة
تكهف أٌهية الدراسة هف ىاحيتيف عمهية ىظرية وعهمية
ٔ -اوٌهية العمهية الىظرية
تأتي االٌهية الىظريػة لمد ارسػة الحاليػة بكوىٍػا تسػٍـ فػي سػد الػىقص فػي اودبيػات العربيػة الهتعمقػة
بهوضوع اوهف ،برصدٌا لمتطور الىظري التػي طػرأت عمػى هفٍػوـ اوهػف وفػؽ هقاربػات العال ػات
الدولية الهختمفة ،كها تحاوؿ الدراسة تسميط الضوء عمػى تحػوالت البيئػة اوهىيػة او ميهيػة وخاصػة
فيها يتعمؽ بالتٍديدات الجديدة لير تقميدية .
ٕ -اوٌهية العهمية
تح ػػاوؿ الد ارس ػػة فٍ ػػـ طبيع ػػة البيئ ػػة اوهىي ػػة الخميجي ػػة الهعق ػػدة والهتش ػػابكة وه ػػا تتع ػػرض ل ػػً ه ػػف
تٍديػػدات ليػػر تقميديػػة كاورٌػػاب والطائفيػػة واىتشػػار أسػػمحة الػػدهار الشػػاهؿ وليرٌػػا ،لمتوصػػؿ إلػػى
استراتيجية هوحدة لدوؿ هجمس التعاوف لمتصدي لتمؾ التٍديدات لتحقيؽ أهىٍا او ميهي.
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ثانياً  :أىداف الدراسة :
تسعى الدراسة عمى تحقيؽ اوٌداؼ التالية
 تتبم هفٍوـ اوهف وتطوري وفؽ هقاربات العال ات الدولية هعرفػػة طبيعػػة التٍديػػدات اوهىيػػة التقميديػػة وليػػر تقميديػػة التػػي تٍػػدد اوهػػف الػػوطىي واو ميهػػيوالدولي.
 تحميؿ هصادر التٍديدات اوهىية لير تقميديػة بهسػتوياتٍا الهختمفػة التػي تواجٍٍػا دوؿ هجمػسالتعاوف الخميجي .
التعرؼ عمػى السياسػات الخميجيػة فػي هواجٍػة التٍديػدات اوهىيػة ليػر التقميديػة التػي تتعػرض
ّ
لٍا.
ثالثاً :مشكمة الدراسة وأسئمتيا
تشٍد هىطقة الخميج العربي العديد هػف التٍديػدات اوهىيػة عمػى كافػة الهسػتو ات خاصػةً تمػؾ التػي
بػػرزت بعػػد االحػػتالؿ اوهريكػػي لمع ػراؽ عػػاـ ٖٕٓٓ ،والتػػي اسػػتدعت إعػػادة الىظػػر فػػي التصػػورات
الخميجية حوؿ اوهف وطبيعة التٍديدات التي تواجٍٍا.
ففػي ظػؿ التحػوالت التػي عرفٍػا هفٍػػوـ اوهػف وتعػاظـ التٍديػػدات اوهىيػة ليػر التقميديػػة التػي تٍػػدد
اوهف ام ميهي الخميجي.
تحاوؿ الدراسة امجابة عمى التساؤؿ الرئيسي التالي
هػػاٌو أثػػر التٍديػػدات اوهىيػػة ليػػر التقميديػػة عمػػى أهػػف دوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي فػػي ضػػوء
التحوالت الىظرية التي طرأت عمى هفٍوـ اوهف الوطىي؟
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ويتفرع هف ٌذا التساؤؿ الرئيسي هجهوعة هف التساؤالت الفرعية تتهثؿ في
ٔ -ها الهقصود بهفٍوـ اوهف وها ٌي خصائصً وهستوياتً وأبعادي الهختمفة؟
ٕ -ها ٌي أٌـ التحوالت الىظرية التي طرأت عمي هفٍوـ اوهف وفؽ هقاربات العال ات الدولية؟
ٖ -ها طبيعة التٍديدات اوهىية لير التقميدية التي تواجة دوؿ هجمس التعاوف الخميجي ؟
ٗ-هػ ػػا التػ ػػداعيات الهترتبػ ػػة لمتٍديػ ػػدات اوهىيػ ػػة ليػ ػػر التقميديػ ػػة عمػ ػػي أهػ ػػف دوؿ هجمػ ػػس التعػ ػػاوف
الخميحي؟
٘ -ه ػػاٌي اس ػػتراتيجيات دوؿ هجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػي لهواجٍ ػػة التٍدي ػػدات لي ػػر تقميدي ػػة الت ػػي
تتعرض لٍا؟

رابعاً  :فرضيات الدراسة
تىطمؽ الدراسة هف فرضية رئيسية هفادٌا
ازدياد التٍديدات اوهىية لير تقميدية التي تواجة دوؿ هجمس التعاوف الخميجي هف عاـ ٖٕٓٓ
ويتفرع هف ٌذي الفرضية الفرضيات الفرعية التالية
 يختمؼ هفٍوـ اوهف وطبيعة التٍديدات اوهىية باختالؼ الفاعمييف الدولييف.ػتجوب هعالجػػات
تغيػػر طبيعػػة التٍديػػدات اوهىيػػة التػػي تواجػػة دوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي يسػ ٌ
 ّلير تقميدية عسكرية .
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خامساً  :المفاىيم والمتغيرات األساسية في الدراسة :
األمن :
عم ػػى ال ػػرلـ ه ػػف أٌته ػػاـ العدي ػػد ه ػػف الب ػػاحثيف والهىظػ ػريف ف ػػي هج ػػاؿ العال ػػات الدولي ػػة بتوص ػػيؼ
وتحميؿ ظاٌرة وهفٍوـ اوهف إال أىػً هػازاؿ هػف الهفػاٌيـ الغاهضػة والهتشػابكة والهركبػة ،فيهػا يمػي
عرض وبرز تعريفات اوهف
اوهف " ٌو التحرر هف التٍديد ،ويتجمي في درة الدولة بالهحافظة عمى ٌويتٍا الهستقمة ووحػدتٍا
الوطىية " . Barry Buzan-ٜٜٔٔ- ٔٔٙ
وهػػف وجٍػػة ىظػػر وزيػػر الخارجيػػة االهريكػػي اوسػػبؽ ٌىػػري كسػػيىجر فيعىػػي اوهػػف التصػرفات التػػي
يسعى الهجتهم هف خاللٍا لحفظ حقً في البقاء هظموـ . ٕٓ-ٕٕٓٔ-
أه ػػا تعري ػػؼ الهوس ػػوعة السياس ػػية لاله ػػف الق ػػوهي بأى ػػً " ه ػػاتقوـ ب ػػً ال ػػدوؿ لمحف ػػاظ عم ػػى س ػػالهتٍا
الخارجية والداخمية " الكيللى . ٖٖٔ-ٜٜٔٚ-
وعىػػد روبػػرت هاكىهػػا ار وزيػػر الػػدفاع االهريكػػي اوسػػبؽ " يعىػػي اوهػػف التطػػور والتىهيػػة اال تصػػادية
واالجتهاعية والسياسية ظؿ حهاية هضهوىة " هظموـ . ٘- ٕٕٓٔ-
ويرى أرىولد ولفز بأف اوهف يػرتبط هوضػوعياً بغيػاب التٍديػدات ضػد القػيـ الهركزيػة ،وذاتيػاً يعىػي
اوهف لياب الخوؼ هف أف تكوف تمؾ القيـ هحؿ ٌجوـ ،والهقصود بػالقيـ الهركزيػة بقػاء الدولػة،
االسػ ػػتقالؿ الػ ػػوطىي ،الوحػ ػػدة الترابيػ ػػة ،الٍويػ ػػة الثقافيػ ػػة ،الرفػ ػػاي اال تصػ ػػادي ،الحريػ ػػات اوساسػ ػػية
ٓ٘ٔ. Arnold Wolfers -ٜٕٔٙ-
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اوهػػف بهفٍوهػػً الواسػػم ٌػػو" كػػؿ هػػايحقؽ االسػػتقالؿ السياسػػي لمدولػػة وسػػالهة أراضيٍا،وضػػهاف
االسػ ػػتقرار السياسػ ػػي واال تصػ ػػادي واالجتهػ ػػاعي ،فٍػ ػػو يشػ ػػهؿ اوهػ ػػف ببعديػ ػػً الػ ػػداخمي والخػ ػػارجي
الحربئٔ - ٕٓٓٛ-
أهػػا التعريـــف اإلجرائـــي لمفيـــوم األمـــن فٍػػو ػػدرة الدولػػة والهجتهػػم عمػػى الحفػػاظ عمػػى وج ػػودٌـ
وهصػػالحٍـ والتػػي تشػػهؿ هجػػاالت الحيػػاة الهتعػػددة السياسػػية واال تصػػادية واالجتهاعيػػة والصػػحية
الدىيا.
والبيئة وتخفيض التٍديدات الهوجً لٍا إلى الحدود ُ
التيديدات األمنية غير التقميدية
لقػػد أدى اىتٍػػاء الحػػرب البػػاردة وه ػا أعقبٍػػا هػػف تح ػوالت عمػػى صػػعيد العال ػػات الدوليػػة وطبيعػػة
الهخ ػػاطر اوهىي ػػة الت ػػي تواجٍ ػػا الوح ػػدات الدولي ػػة إل ػػى أىحس ػػار ف ػػي ح ػػدة الصػػراعات اوديولوجي ػػة
والتٍديدات العسكرية الرئيسية والثاىوية ،هقابؿ ظٍور تٍديػدات جديػدة بالغػة التعقيػد تتجػاوز الػىهط
التقمي ػػدي لمتٍدي ػػدات ،بحي ػػث يت ػػداخؿ فيٍ ػػا أه ػػف ال ػػدوؿ وأه ػػف الهجتهع ػػات ،كامرٌ ػػاب والجريه ػػة
الهىظهة والفقر والىزاعات الداخمية واىتشار اسمحة الدهار الشاهؿ .فريجةٔٗٙ-ٕٓٔٙ
تغيػر فػي ٌيكميػة الهخػاطر اوهىيػة التػي عرفٍػا العػالـ،
كها أحدثت التٍديدات اوهىية لير تقميديػة ّ
فم ػػـ تع ػػد التٍدي ػػدات تهاثمي ػػة  -تقميدي ػػة ،ىاتج ػػة ع ػػف دوؿ تٍ ػػدد دوؿ فق ػػط ،ب ػػؿ اص ػػبحت تٍدي ػػدات
التهاثمية  -لير تقميدية ىاتجة عف ظواٌر طبيعية واجتهاعية وا تصادية وسياسية.
وتتهيز التٍديدات اوهىية لير التقميدية بطابعٍػا الشػهولي والعػالهي لتُشػ ّكؿ ظػاٌرة جديػدة تس ّػهى
ّ
بعولهة الهخاطر اوهىية وذلؾ وىٍا تأثير التٍديدات اوهىية لير تقميدية ال يقتصر عمػي دولػة او
هجتهم بحػد ذاتػً بػؿ تتعػدٌا إلػى دوؿ عديػدة وأحياىػاً يهتػد تأثيرٌػا إلػى البشػرية ككػؿ ،هثػؿ اووبئػة
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وامرٌاب وليرٌا ،وبذلؾ تت ارجػم أٌهيػة الحػدود الفاصػمة بػيف الػدوؿ فػي ظػؿ صػعود دور الفػاعميف
هػػف ليػػر الػػدوؿ والظ ػواٌر العػػابرة لمحػػدود ليصػػب هػػف الصػػعب السػػيطرة عمػػى هصػػادر التٍديػػدات
اوهىية لير تقميدية أو احتواء تداعياتٍا عوف. ٖ-ٕٓٔٔ-
أٌتهػػت الهقاربػػة الىقديػػة بالتٍديػػدات ليػػر العسػػكرية التػػي تواجػػً أهػػف اوىسػػاىية ككػػؿ ،وربطػػت بػػيف
ووحددت هجهوعة هف التٍديدات لير
اوهف الوطىي والتٍديدات اال تصادية واالجتهاعية والبيئية،
ّ
التقميدي ػػة ،كالتٍدي ػػدات البيئي ػػة الخاص ػػة ف ػػي التم ػػوث واالض ػػطرابات الهىاخي ػػة والكػ ػوارث الطبيعي ػػة،
وتٍديػػدات الٍج ػرة الدوليػػة عبػػر الحػػدود بهختمػػؼ أشػػكالٍا ،والتٍديػػدات الهىبعث ػة هػػف إعػػادة ظٍػػور
القوهي ػػات داخ ػػؿ ال ػػدوؿ ،والتٍدي ػػدات الخاص ػػة باىتٍ ػػاؾ حقػ ػوؽ امىس ػػاف هث ػػؿ امب ػػادة الجهاعي ػػة
وجيمي. ٗٓ-ٕٓٔٗ -
حدد تقرير برىاهج االهـ الهتحدة اوىهائي الصػادر سػىة ٕٗٔٔ تحػت عىػواف "عػالـ أكثػر أهىػا
ود ّ
هسؤولياتىا الهشتركة " التٍديػدات الجديػدة الغيػر تقميديػة فػي أىٍػا عهميػات تػؤدي الػى و ػوع خسػائر
في اورواح أو الحػد هػف فػرص الحيػاة والحػاؽ الضػرر بالػدوؿ بوصػفٍا الوحػدات االساسػية لمىظػاـ
الػػدولي وتتهثػػؿ ٌػػذي التٍديػػدات الجديػػدة فػػي التٍديػػدات اال تصػػادية واالجتهاعيػػة كػػالفقر واوهػراض
الصرعات بيف الدوؿ والصراعات داخؿ الدوؿ كػالحروب االٌميػة واالبػادة
الهعدية والتموث البيئي و ا
الجهاعيػػة وتٍديػػد باوسػػمحة الىوويػػة والكيهيائيػػة والبيولوجيػػة ،واالرٌػػاب والجريهػػة الهىظهػػة العػػابرة
لمحدود الوطىية .عالـ أكثر أهاىاً هسؤوليتىا الهشتركة ٔٚ-ٕٓٓٗ -
التعريف االجرائي لمتيديدات األمنية غير التقميديةٌ ،ي التٍديدات اوهىية التي أحدثٍا امرٌاب،
والطائفية السياسية ،واالحتجاجات الشعبية ،واىتشار أسمحة الدهار الشاهؿ ،اىتشار الدولة الفاشمة،
والحالة اوهىية الهترتبة عمى االختالالت الديهغرافية ،واوختالالت او تصادية.
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الدولة الفاشمة:
اعتبر بعض الهتخصصيف اف تعريفات الدولػة الفاشػمة التػي كاىػت تركػز عمػى العاهػؿ او تصػادي
بلعتباري العاهؿ اوساسي في فشؿ الدوؿ،تعريفات اصرة وال تمبي اولراص التحميمية ،ولذلؾ تزايد
اوٌتهػػاـ هػػؤخ اًر بالعواهػػؿ اوخػػرى ،كالعواهػػؿ السياسػػية واوجتهاعيػػة واوهىيػػة هثػػؿ شػػرعية الدولػػة،
و ػػدرتٍا عم ػػى اختػ ػراؽ الهجته ػػم عم ػػى ىح ػػو فع ػػاؿ ،و ػػدرتٍا عم ػػى الحف ػػاظ عم ػػى ّك ػػؿ ه ػػف اوه ػػف
الخػػارجي والػػداخمي ،فمػػـ تعػػد الػػدوؿ الضػػعيفة ٌػػي فقػػط تمػػؾ التػػي تواجػػً يػػوداً هػػف حيػػث اله ػوارد
والجدوى اال تصادية ،بؿ إّىٍا أيضاً الدوؿ التي تتهيز بأىظهة سياسية هٍمٍمة ،أو ٌشة ،أو هختمة
وظيفياً تقرير جورجتاوف في طر . ٔ-ٕٓٔٙ-
هػػف تعريفػػات الػػدوؿ الفاشػػمة "ٌػػي الدولػػة العػػاجزة عػػف أداء وظائفٍػػا ،والغ ػػير ػػادرة عمػػى احت ػواء
التىا ضات االجتهاعية" بف الطيب . ٔ٘-ٕٓٔ٘ -
وتُعػ ّػرؼ الدولػػة الفاشػػمة أيض ػاً " بأىٍػػا الدولػػة التػػي تعجػػز عػػف القيػػاـ بػػدورٌا كهجسػػدة مرادة شػػعبٍا
وراعية لهصالحً " الزعبي – ٕٔٔٓ .
For

هىػػذ ٕ٘ٓٓ بػػدأ صػػىدوؽ السػػالـ Peace

 ، Fundباالشػػتراؾ هػػم هجمػػة السياسػػة

الخارجية االهريكية  ، Foreign Policyفػي إصػدار تقػارير سػىوية حػوؿ الػدوؿ الفاشػمة ،و ػد تػـ
وضم هجهوعة هف الهعػايير وفػؽ آليػة عمهيػة تسػتخدـ بػراهج هعقػدة وهتطػورة تقػوـ بهسػ عشػرات
اآلالؼ هػػف الهصػػادر امخباريػػة لجهػػم الهعموهػػات وتحميمٍػػا ،ثػػـ تأطيرٌػػا ضػػهف ٕٔ هؤشػ اًر فرعي ػاً
اجتهاعياً وا تصادياً وسياسياً وعسكرياً ،وتتراوح يهة كؿ هىٍا بػيف ٓ ، ٔٓ-وكمهػا حػازت الدولػة
عالهات أعمى كمها تصدرت ائهة تصىيؼ الدوؿ الفاشمة والهعايير تتوزع عمى
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– الهؤشرات االجتهاعية الدالة عمى فشؿ الدولة
ٔ-

الضغوط الديهولرافية

ٕ-

الحركة الٍائمة لالجئيف والهشردييف.

ٖ-

االىتقاـ

ٗ-

ٌجرة اودهغة.

– الهؤشرات اال تصادية
٘-

لياب التىهية اال تصادية لدى الجهاعات الهتبايىة

-ٙ

تراجم الهؤشرات الكبرى كالدخؿ القوهي وسعر الصرؼ والهيزاف التجاري.

– الهؤشرات السياسية والعسكرية فتتهثؿ في
-ٚ

تجريـ أو ىزع الشرعية لمدولة عبر فقداف شرعية الدولة

-ٛ

التدٌور التدريجي لمخدهات العاهة ويبرز في ضعؼ الثقة في الهؤسسات

-ٜ

امىتٍاؾ الواسم لحقوؽ امىساف واىتٍاؾ الحقوؽ والقاىوف

ٓٔ -ظٍور اوجٍزة اوهىية كدولة داخؿ دولة ولياب اوهف.
ٔٔ -صػ ػػعود الىخػ ػػب الهىقسػ ػػهة بسػ ػػبب فسػ ػػاد الىخبػ ػػة الحاكهػ ػػة وليػ ػػاب الشػ ػػفافية والهحاسػ ػػبة
السياسية
ٕٔ -تدخؿ الدوؿ اوجىبية بالدولة العىبر ،هحهد ٕ. ٕٓٔٗ -ٔٙ
التعريف االجرائي لمدولة الفاشـمة ٌػي تمػؾ الدولػة الضػعيفة أو التػي تفقػد السػيطرة عمػى أ ارضػيٍا،
وتفقد تاهيف الحهاية الى ثرواتٍا الطبيعية والبشرية لتصب هصدر تٍديد الهف الدوؿ الهجاورة.
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االرىاب :
ال يزاؿ وضم تعريؼ جاهم وهحدد لإلرٌاب هشكمة كبرى يختمؼ حولٍا كؿ هف يبحث أو يتعاهؿ
هم ٌذي الظاٌرة.
ويرجػػم هعظػػـ امخػػتالؼ حػػوؿ هفٍػػوـ امرٌػػاب إلػػى أسػػباب تتعمػػؽ بطبيعػػة العهػػؿ امرٌػػابي بذاتػػً،
فامرٌ ػػاب عم ػػى الهس ػػتوى ال ػػدولي ال يع ػػد جريه ػػة بح ػػد ذات ػػً ،ب ػػؿ هظم ػػة تق ػػم تحتٍ ػػا هجهوع ػػة ه ػػف
الههارسػػات امجراهيػػة هختمػػؼ اوشػػكاؿ واوٌػػداؼ واوسػػباب ,كهػػا أف جػػزء هػػف اوخػػتالؼ حػػوؿ
هفٍػػوـ امرٌػػاب يرجػػم إلػػى أخػػتالؼ الػػدوؿ بىظرتٍػػا لمعهػػؿ امرٌػػابي ،فهػػثالً ،هػػا ت ػراي دوالً عه ػالً
إرٌابياً د تراي دوالً أخرى هف أعهاؿ الهقاوهة.
وسىذكر بعض تعريفات امرٌاب
االرٌ ػػاب ٌ ػػو " االس ػػتخداـ اله ػػىظـ لمعى ػػؼ والترٌي ػػب والتخوي ػػؼ لتحقي ػػؽ ٌ ػػدؼ هػ ػػا " ياسػػػيف-
ٕ , ٔٓٙ - ٜٜٔوعى ػػد الفقي ػػة )ٌ (saldanaى ػػاؾ هفٍ ػػوهيف لإلرٌ ػػاب ،أح ػػدٌها ض ػ ّػيؽ واوخ ػػر
الضيؽ لالرٌاب ٌو اوعهػاؿ امجراهيػة التػي يكػوف ٌػدفٍا اوساسػي ىشػر الخػوؼ
واسم" ،الهفٍوـ
ّ
والرعػب كىعصػػر هعىػػوي وذلػػؾ باسػتخداـ وسػػائؿ هػػف شػػأىٍا خمػػؽ حالػة هػػف الخطػػر العػػاـ كعىصػػر
هادي.
الهوسػػم لإلرٌػػاب فٍػػو كػػؿ جىايػػة أو جىحػػة سياسػػية أو اجتهاعيػػة يىػػتج عػػف تىفيػػذٌاأو
اهػػا الهفٍػػوـ
ّ
التعبيػػر عىٍػػا هػػا يثيػػر الفػػزع العػػاـ ،لهػػا لٍػػا هػػف طبيعػػة يىشػػأ عىٍػػاخطر عػػاـ " عمػػي -ٕٕٓٔ -
ٕٓ
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عرؼ الفقية سوتيؿ  Sottillامرٌػاب بأىػً "عهػؿ إج ارهػي هصػحوب بالرعػب أو العىػؼ بقصػد
ُ
وي ّ
تحقيؽ ٌدؼ هحدد" .عمى ٜٔ -ٕٕٓٔ-
بيىهػػا ُيعػػرؼ الفقيػػة  lemkinامرٌػػاب بأىػػً إخافػػة العاهػػة بواسػػطة أعهػػاؿ العىػػؼ لتحقيػػؽ أٌػػداؼ
هعيىً ،سواء تحققت أو لـ تتحقؽ تمؾ اوٌداؼ .عمئٜ – ٕٕٓٔ ،
ّ
وفػػي الهوسػػوعة السياسػػية امرٌػػاب يعىػػي "اسػػتخداـ العىػػؼ ليػػر القػػاىوىي او التٍديػػد بػػً ،بأشػػكالً
الهختمفة كااللتياؿ والتشويً والتعذيب والتخريب والىسؼ ،بغيػة تحقيػؽ ٌػدؼ سياسػي هعػيف ،هثػؿ
كسػر روح الهقاوهػػة وااللتػزاـ عهػػد اوفػراد ،وٌػػدـ الهعىويػات عىػػد الٍيئػات والهؤسسػػات ،أو كوسػػيمة
هف وسائؿ الحصوؿ عمى هعموهات أو هاؿ ،وبشكؿ عػاـ اسػتٍداـ امكػ اري مخضػاع طػرؼ هىػاوئ
لهشيئة الجٍة امرٌابية " الكيللى . ٖٔ٘-ٜٜٔٓ -
ب ػػالرلـ ه ػػف فش ػػؿ جٍ ػػود اوه ػػـ الهتح ػػدة ف ػػي وض ػػم تعري ػػؼ هح ػػدد لالرٌ ػػاب الخ ػػتالؼ الهص ػػال
ووجٍػػات الىظػػر حػػوؿ الهفٍػػوـ ولكىٍػػا وضػػعت بعػػض الهبػػادئ العاهػػة حػػوؿ الههارسػػات امرٌابيػػة
بقرار الجهعية العاهة لألهـ الهتحدة ٘ .ٜٔٛعوض . ٖٖ -ٜٜٜٔ-
هيػػزت االهػػـ الهتحػػدة بػػيف امرٌػػاب والكفػػاح الهشػػروع الهسػػتىد عمػػى حػػؽ تقريػػر الهصػػير
حيػػث ّ
لمشعوب فو فاً لقرار الجهعية العاهػة لألهػـ الهتحػدة الصػادر بتػاريخ  ٔٛديسػهبر ٕ ٜٔٚعػوض
 . ٕ٘ -ٜٜٜٔأهػػا امرٌػػاب ووفق ػاً لإلتفا يػػة العربيػػة لهكافحػػة االرٌػػاب ٕٕ ابريػػؿ  " ٜٜٔٛكػػؿ فعػػؿ هػػف افعػػاؿ
العىؼ او التٍديد بً ،أياً كاىت بواعثً أو أل ارضػً ،يقػم تىفيػذاً لهشػروع إج ارهػي فػردي أو جهػاعي
ويٍدؼ إلى إلقاء الرعب بيف الىاس ،أو ترويعٍـ بليذائٍـ أو تعريض حياتٍف أو حرياتٍـ أو أهىٍـ
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لمخطػر ،أو إلحػاؽ الضػرر بالبيئػة أو بأحػد ه ارفػؽ أو اوهػالؾ العاهػة أو الخاصػة ،أو أحتاللٍػا أو
االستيالء عميٍا أو تعريض أحد الهوارد الوطىية لمخطر " عوض . ٖٔ -ٜٜٜٔ -
اه ػػا التعريــــف اإلجرائــــي لإلرىــــاب ف ػػي ٌ ػػذي الد ارس ػػة فٍ ػػو ك ػػؿ أعه ػػاؿ العى ػػؼ والرع ػػب والت ػػدهير
الهستخدهيف لتحقيؽ أٌداؼ سياسية.
الطائفية السياسية:
ٌىاؾ العديد هف التعريفات لمطفائفية السياسية وهىٍا
الطائفيػػة السياسػػية ٌػػي العهميػػة التػػي تُسػ ّػيس هػػف خاللٍػػا أىهػػاط الٍويػػة العر يػػة والديىيػػة .تقريػػر
جاهعة جورجتاوف ٔ-ٕٓٔ٘ -
هصػػمحية ،وٌػػو
يقصػػد بالطائفيػػة السياسػػية " توظيػػؼ الػػديف هػػف هىطمػػؽ طػػائفي ول ػراض سياسػػية ّ
التحيزات السياسية ولكىً بغطاء هذٌبي أو ديىي ،يتهترس خمفٍا الػبعض لتحقيػؽ أجىدتػً
ىهط هف
ّ
الخاصػة ،ويمجػأ لٍػا الكثيػر هػف الفاشػميف سياسػياً فػي بىػاء الدولػة الهدىيػة لتغطيػة فشػمٍـ باسػػتدعاء
عصبية الطائفة أو القبيمة أو الهذٌب " أحهد اوزدئٖٗ-ٕٓٔ٘ -
تعريػؼ برٌػاف لميػوف لمطائفيػػة " تىتهػي إلػى هجػػاؿ السياسػة ال هجػاؿ الػػديف ،وٌػي تعىػي هجهوعػػة
تعبر عف استخداـ العصبيات الطبيعية والديىية واوثىية الهرتبطة بظاٌرة الهحسوبية
الظواٌر التي ّ
هػػف أجػػؿ املتفػػاؼ عمػػى ػػاىوف السياسػػة العهوهيػػة وتحويػػؿ الدولػػة والسػػمطة هػػف إطػػار لتوليػػد إرادة
عاهة وهصمحة كمية إلى أداة لتحقيؽ هصال جزئية وخاصة " خالد . ٚ-ٕٖٓٔ-
التعريف اإلجرائـي لمطائفيـة السياسـية ٌػو أسػتخداـ الهػذٌب الػديىي ولػراض سياسػية ض ّػيقة هػف
أجؿ تحقيؽ أٌداؼ وهصال خاصة تعود بالضرر عمى الطائفة والوطف هعاً.
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سادساً  :حدود الدراسة
الحػ ػػدود الزهاىيػ ػػة تقتصػ ػػر الد ارسػ ػػة عمػ ػػى الفت ػ ػرة  , ٕٖٓٓ-ٕٓٔٙحيػ ػػث بػ ػػرزت العديػ ػػد هػ ػػف
الظواٌر اوهىية بعد االحتالؿ اوهريكي لمعراؽ ,وكاف هىٍا الطائفية السياسية واالرٌاب وتٍديدات
الهشػػروع الى ػػووي اوي ارى ػػي ,كهػػا ش ػػٍدت فتػ ػرة الد ارسػػة ث ػػورات الربي ػػم العربػػي وتأثيرٌ ػػا عم ػػى حرك ػػة
االحتجاجػػات الشػػعبية التػػي اجتاحػػت الهىطقػػة  ,وتواكبػػت فتػػرة الد ارسػػة هػػم اىٍيػػار اسػػعار البتػػروؿ
والتي كشفت االختالالت اال صادية لمدوؿ الخميجية.
الحدود الهكاىية هىطقة الخميج العربي وبالتحديد دوؿ هجمس التعاوف الخميجي
الحدود الهوضوعية التٍديدات اوهىية ليػر تقميديػة ظػاٌرة ليػر هسػتقمة بػذاتٍا ،فٍػي تتكػوف هػف
عىاصر هتعددة ترتبط بهجاالت الحياة الهختمفة ،ويدخؿ في تحديد تمؾ العىاصر أو هدى ىطا ٍا،
الهعىية والهتأثرة فيٍا.
در كبير هف امعتبارات الذاتية هف جاىب اوطراؼ ّ
لتغير الهىاخي والهشكالت البيئيػة،
فامرٌاب والجريهة الهىظهة بكؿ أشكالٍا ،والكوارث الطبيعية وا ّ
واىتشا أرس ػػمحة ال ػػدهار الش ػػاهؿ ،والح ػػروب اوٌمي ػػة والصػ ػراعات اوثىي ػػة والطائفي ػػة والدول ػػة الفاش ػػمة
والٍجرة والفقر واوزهات اال تصادية كمٍا تٍديدات لير تقميدية.
وستقتصر الدراسة عمى االرٌاب والطائفية السياسية واالحتجاجات الشعبية واىتشار أسػمحة الػدهار
الشػ ػػاهؿ ،واوخ ػ ػػتالالت الديهغرافي ػ ػػة وام تصػ ػػادية ،والهش ػ ػػروع االي ارى ػ ػػي الىػ ػػووي ،وىٍ ػ ػػا ه ػ ػػف أٌ ػ ػػـ
التٍديدات لير تقميدية التي تعاىي هىٍا دوؿ هجمس التعاوف الخميجي.
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سابعاً :منيجية الدراسة
ه ػػف أج ػػؿ امجاب ػػة عم ػػى أس ػػئمة الد ارس ػػة وأثب ػػات فرض ػػياتٍا سىس ػػتخدـ هػػزيج ه ػػف الهى ػػاٌج البحثي ػػة
الهعتهػػدة فػػي هثػػؿ ٌػػذا الىػػوع هػػف الد ارسػػات هػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى ىتػػائج أكثػػر هوضػػوعية ود ّػػة،
وٌذي الهىاٌج ٌي الهىٍج التفكيكي – التركيبي و الهىٍج الهقارف وهىٍج تحميؿ الىظـ.
المنيج التفكيكي التركيبي ٌ :و الهىٍج الذي يقوـ عمػى تفكيػؾ الظػواٌر هحػؿ الد ارسػة إلػى أبسػط
جزئياتٍا وذلؾ بلرجاعٍا إلى عىاصػرٌا اووليػة وفػؽ تحميػؿ ربػاعي العىاصػر الفواعػؿ والهتغيػرات
والقطاعات والعهميات  ،فكؿ ظاٌرة بطبيعتٍا هركبة و ىاتجة عػف اد اركػات وحسػابات و ػيـ الفاعػؿ
في طاع ىشاط عف طريؽ خيار سموكي "العهميات" أها تعاوف أو ىزاع.
اسػػتخدـ الباحػػث الهػػىٍج التفكيكػػي  -التركيبػػي فػػي ٌػػذي الد ارسػػة هػػف اجػػؿ تفكيػػؾ دور التٍديػػدات
اوهىيػػة ليرالتقميديػػة كفاعػػؿ أساسػػي عم ػى أهػػف دوؿ هجمػػس التعػػاوف فػػي إطػػار عهميػػاتي داخم ػػي
وخارجي /أ ميهي ودولي ضهف طاعػات أساسػية هختمفػة ا تصػادية وسياسػية واجتهاعيػة..الػخ ،
بالت ػللى سػػيتـ تفكي ػؾ الظ ػواٌر بحسػػب أربعػػة أسػػئمة وتركيبٍػػا عمػػى ضػػوء امشػػكالية والٍػػدؼ هػػف
الدراسة.
المنيج المقارن ٌو الهىٍج الهعىي بالو وؼ عمى أوجً التبايف و االختالؼ أو التهاثؿ والتشابً
بػػيف الظ ػواٌر الهدروسػػة ،وتحديػػد الظػػروؼ التػػي تقػػؼ وراء ٌػػذا االخػػتالؼ اواالتفػػاؽ ،واكتشػػاؼ
العال ػػات السػػببية هػػف خػػالؿ التىػػوع فػػي الظػػروؼ التػػي تتيحٍػػا الهقارىػػة ،وهػػف روادي ٌػػذا الهػػىٍج
ارسػطو وهػاركس فيبػر وبىػػدكس ويعػود الفضػؿ فػػي تط ّػور ٌػذا الهػىٍج إلػػى العػالـ أهيػؿ دورر كػػايـ
الذي اعتبر الهىٍج الهقارف البديؿ عف التجارب العمهية التي ٌي هستحيمة في العموـ االجتهاعية.
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وسيتـ استخداـ الهػىٍج الهقػارف فػي عػرض هفٍػوـ اوهػف فػي هقاربػات العال ػات الدوليػة الهختمفػة،
لمو وؼ عمى ّأوجً التشابً وامختالؼ في هفٍوـ اوهػف وطبيعػة التٍديػدات اوهىيػة بػيف هقاربػات
العال ات الدولية الهختمفة.
منيج تحميل النظمي ٌو الهىٍج الذي وضعً عالـ السياسية اوهريكي ديفيػد ايسػتوف David
 ،Eastonويق ػػوـ عمػ ػػى أسػ ػػاس أف الظػ ػػاٌرة السياسػ ػػية ٌػ ػػي عب ػػارة ع ػػف هجهوع ػػة ه ػػف العال ػػات
الهتداخمػ ػػة والعىاصػ ػػر الهتفاعمػ ػػة ,والتػ ػػي تتكػ ػػوف أساس ػ ػاً هػ ػػف ىظػ ػػاـ  Systemوهحػ ػػيط أو بيئػ ػػة
 (Environmentواف الىظ ػ ػػاـ السياس ػ ػػي يبى ػ ػػي عم ػ ػػى أس ػ ػػاس اله ػ ػػدخالت الهطال ػ ػػب وال ػ ػػدعـ
والهخرجػػات ردود الفعػػؿ عمػػى الهطالػػب والتػػي تعػػود عػػف طريػػؽ التغذيػػة االسػػترجاعية ردود
الفعؿ عمي الهخرجات لتعود هرة آخرى كهدخالت .القصبي ٖٔ٘-ٕٓٓٗ-

ثامناً  :الدرسات السابقة
 هحهد فتحي عيػد ٜٜٜٔ ،وا ػم امرٌػاب فػي الػوطف العربػي ،اكاديهيػة ىػايؼ العربيػة لمعمػوـاوهىية ،هركز الدراسات والبحوث ،الرياض.
تىاولت الدراسة هشكمة االرٌاب في الوطف العربي وتفػا ـ حجهٍػا هىػذ بدايػة التسػعيىيات هػف القػرف
الهاضي ،واستعرضت الدراسة القواعد القاىوىية وآليات هكافحة امرٌاب ووسائؿ الضػبط والتحقيػؽ
بجػرائـ االرٌػػاب ،وىوعيػػة الهجػػرهيف والضػػحايا ،وهػػدى الجٍػػود الهبذولػػة لمحػػد هػػف جػرائـ االرٌػػاب،
وبحثػػت الد ارسػػة بهوضػػوع االرٌػػاب بلعتبػػارة وا عػػة اجتهاعيػػة لمتوصػػؿ لالسػػباب الهؤديػػة لالرٌػػاب
وهػػف ثػػـ هكافحتػػً ،كهػػا تحػػاوؿ الد ارسػػة التفريػػؽ بػػيف االعهػػاؿ االرٌابيػػة واعهػػاؿ الكفػػاح الهسػػم
الهشروع ضد االحتالؿ.
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 كتػاب بعىػواف Idealism and Realism in International relations : Beyond the Disciplineلصاحبً روبرت كراوفورد.
ركز فيً عمػى د ارسػة هشػكمة التعدديػة الىظريػة داخػؿ حقػؿ العال ػات الدوليػة ،وعمػى عهميػة تطػور
التىظيػر فيػً ،إذ يػرى أف جػذور التعدديػة داخػؿ الىظريػة امجتهاعيػة والسياسػية يعػود تاريخيػا إلػى
ذلػؾ امىقسػاـ الػذي حػدث بػيف هدرسػتيف تختمفػاف كميػة فػي ىظرتيٍهػا لطبيعػة امىسػاف ،ا تهػم،
والسياسػة .وأف أسػطورة التطػور الكبيػر الػذي عرفػً الحقػؿ تهثمػت فػي امىتقػاؿ هػف أىهػاط التفكيػر
الهثالي إلى أىهاط التفكير الوا عي.
 -دراسة الهرٌوف ٕٓٓٓ

أهف الخميج و ضية التسم الىووي.

وتضهىت ٌذي الد ارسػػة سػتة فصػوؿ ،اٌػتـ الفصػؿ اووؿ بالهقوهػات الجيوسياسػية لمىظػاـ ام ميهػي
الخميجػػي والتػػي كػػاف هػػف أبرزٌػػا االهتػػداد الجغ ارفػػي ،والقػػوة الديهغرافيػػة ،والثػػروة الىفطيػػة التػػي تهثػػؿ
البعػػد الٍيكمػػي عمػػى هسػػتوى عال ػػة أهػػف الخمػػيج بػػاوهف القػػوهي العربػػي ،وتىػػاوؿ الفصػػؿ الثػػاىي
الهعىوف "البيئػػة التاريخيػة لمىظػاـ ام ميهػي الخميجػي" ،هػف خػالؿ التركيػز عمػى تطػور ٌػذا الىظػػاـ،
ّ
والسػػياؽ التػػاريخي لتفاعالتػػً ،فيهػػا تطػػرؽ الفصػػؿ الثالػػث إلػػى أهػػف الخمػػيج فػػي الرؤيػػة العربيػػة هػػف
ػوف
خػػالؿ الرؤيػػة الهص ػرية والرؤيػػة السػػورية ،والػػرؤى العربيػػة اوخ ػػرى .ورك ػػز الفص ػػؿ ال ارب ػػم الهعىػ ّ
أه ػػف الخم ػػيج والخبػ ػرة العربي ػػة ،الح ػػرب الع ار ي ػػة – اميراىيػ ػػة ،والػ ػػدوؿ الداعه ػػة لمعػ ػراؽ هركػ ػ از عم ػػى
السػػوداف ،والػػدوؿ الداعهػػة مي ػراف هرك ػ از عمػػى ليبيػػا ،كهػػا تط ػػرؽ إل ػػى حػػرب الخمػػيج الثاىيػػة عػػاـ
ٔ ، ٜٜٔوحػ ػػرب الػ ػػيهف عػ ػػاـ ٗ ، ٜٜٔوهو ػ ػػؼ الجاهع ػ ػػة العربيػ ػػة هػ ػػف حػ ػػرب الػ ػػيهف ،والغػ ػػزو
اوهريكػػي لمعػراؽ عػػاـ ٖٕٓٓ  ،والهػػو فيف السػػوري والهصػػري الهعارضػػيف لٍػػذا الغػػزو ،وتضػػهف
الفصػػؿ الخػػاهس الهعى ػػوف اتجاٌ ػػات ال ػػدفاع والتسػػم فػػي الخمػػيج وهو ػػم الىظػػاـ ام ميهػػي العربػػي
هىٍا ،خهسة اتجاٌػات ٌػي امىفػاؽ العسكري ؛ وأىظهة التسم ؛ والتصىيم العسكري الهشترؾ ؛
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وىشػػر القػوات العسػػكرية فػػي الػػيهف عػػاـ ٔ ٜٔٙوفػػي الكويػػت عػػاـ ٓ ، ٜٜٔوفػرص السػػيطرة
عمػى التسػم ام ميهػػي ،وتىػاوؿ الفصػؿ السػادس الهعىػوف الهمػؼ الىػووي امي ارىػي والىظػاـ ام ميهػػي
العرب ػػي ،ه ارح ػػؿ تط ػػور البرى ػػاهج الى ػػووي امي ارى ػػي والهقارب ػػات اوهريكي ػػة والروسػ ػػية وامس ػ ػرائيمية،
وهو ػؼ الهجتهم الدولي هف ٌذا الهمؼ.
 كتػاب بعىػواف International Relations Theory for Twenty – First Century An Introductionلهحرري هارتف لريفيثس.
يضػـ هجهوعػة هػف الهقػاالت وبػرز عمهػاء العال ػات الدوليػة ،تػدور حػوؿ كبريػات الىظريػات
الهوجودة في الحقؿ .والفكرة اوساسػية التػي يقػوـ عميٍػا الكتػاب تتهثػؿ فػي عػرض ٌػذي الىظريػات
باعتبارٌػا تهثػؿ وجٍػات ىظػر حػوؿ العػالـ (World Views).بحيػث أىٍػا تتضػهف أبعػادا
أىطولوجية؛ تتعمؽ بامفتراضات اوساسية والهسمهات التي تحهمٍا كؿ ىظرية عف طبيعة العال ات
الدولية وهكوىاتٍا ،وأبعػاداً إبسػتهولوجية و يهيػة؛ تتعمػؽ بطػرؽ هقاربػة هواضػيم العال ػات الدوليػة،
واوحكاـ الهتعمقة بٍا ،لكف امشكاؿ الهطروح ٌو ٌؿ تقدـ" وجٍػات الىظػر "ٌػذي رؤيػة هىسػجهة
حوؿ العال ات الدولية؟ الجواب الذي يعرضً لريفيثس في هقدهة ٌذا الكتاب ٌو الىفػي .وعميػً،
ال يهكف تقديـ حقؿ العال ات الدولية إال بوصفً حقال تعدديا هف ىاحية" الىظرية".
 سميهاف عبداهلل الحربي  , ٕٓٓٛهفٍوـ اوهف وهسػتوياتً وصػيغً وتٍديداتػً ,هركػز دارسػاتالوحدة العربية ,الهجمة العربية لمعموـ السياسية.
وبأى ػػً هفٍػ ػػوـ ىس ػػبي وهركػ ػػب وذو هس ػػتويات عديػػػدة
أوض ػػحت الد ارسػ ػػة خص ػػائص هفٍػػػوـ اوهفّ ،
فػػردي ،أ ميه ػػي ،دول ػػي  ،وأبع ػػادي هتىوع ػػة عسػػكري ،سياس ػػي ،ا تص ػػادي ،أىس ػػاىي..ال ػػخ  ،وأف
لألهف هحددات داخمية وخارجية  ,وركزت الدراسة عمى اوهف االىساىي هػف خػالؿ تعريفػً وتحديػد
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أبعػػادي ،وتفسػػير هىظػػورات العال ػػات الدوليػػة لهفٍػػوـ االهػػف اوىسػػاىي ،وخمصػػت الد ارسػػة إلػػى أف
اوه ػػف ال يهك ػػف فٍه ػػً او تفس ػػيري إال بتحميم ػػً عم ػػى الهس ػػتوى ال ػػوطىي وام ميه ػػي لهعرف ػػة طبيع ػػة
التٍديدات وهف ثـ صيالتً.
 دراسة الهٍري عبدالعزيز ٕٓٔٓ  ،التحوالت السياسية في الىظاـ الدولي الجديد وأثرٌا عمىأهف دوؿ هجمس التعاوف الخميجي واستقرارٌا خالؿ الفترة هف ٓ. ٕٓٔٓ-ٜٜٔ
تحاوؿ الدراسة تحميؿ التحوالت في الىظاـ الػدولي الجديػد وأثرٌػا عمػى أهػف واسػقرار هىطقػة الخمػيج
العربي في القترة ٓ ٕٓٔٓ-ٜٜٔحيػث تكهػف هشػكمة الد ارسػة فػي هعرفػة هػدى ارتبػاط التحػوالت
الدولية عمى اهف دوؿ هجمس التعاوف واستق ارري.
وأوضحت الد ارسػة اوٌهيػة االسػتراتيجية لهىطقػة الخمػيج سػواء فػي هػا يتعمػؽ بػالههرات أو الهػوارد،
والتػػي تُشػػكؿ هحػػو اًر هػػف هحػػاور الص ػراع الػػذي يشػػٍدي العػػالـ خاصػػة بػػيف القػػوى الكبػػرى ،وٌػػدفت
الدراسة إلى بياف التحوالت السياسية التي شٍدٌا الىظاـ الدولي الجديد والتعريػؼ بالىظػاـ ام ميهػي
الخميجػػي واوهػػف ام ميهػػي الخميجػػي والتعػػاوف الخميجػػي فػػي الهجػػاؿ اوهىػػي ،والهتغي ػرات ام ميهيػػة
والدولية التي أثرت عمى أهف هىطقة الخميج العربي.
توصػػمت الد ارسػػة إلػػى ىتػػائج هفادٌػػا أف هص ػػادر تٍديػػد أهػػف دوؿ هجمػػس التعػػاوف هتعػػددة فثه ػػة
هصادر تٍديد دولية وا ميهية وهصادر تٍديد داخمية تتعمؽ بالتركيبة الداخمية لٍذي الدوؿ ولقػد أدى
تى ػػوع هص ػػادر التٍدي ػػد إل ػػى تى ػػوع ف ػػي سياس ػػات دوؿ هجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػي الت ػػي تٍ ػػدؼ إل ػػى
هخاطبة ٌذي التٍديدات والحفاظ عمى أهف تمؾ الػدوؿ ،وأظٍػرت الد ارسػة وجػود تػأثير سػمبي لمحالػة
اوهىي ػػة ف ػػي هىطق ػػة الخم ػػيج العرب ػػي والهرتبط ػػة بالتف ػػاعالت اال ميهي ػػة ب ػػيف دوؿ او م ػػيـ عم ػػى أه ػػف
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الخم ػػيج العرب ػػي ويظٍ ػػر ذل ػػؾ ه ػػف خ ػػالؿ الحال ػػة اوهىي ػػة لمخم ػػيج ف ػػي ظ ػػؿ الىظ ػػاـ ال ػػدولي الجدي ػػد
والتٍديدات التي تعرض لٍا اوهف ام ميهي في فترة الدراسة .
 أحهد الكواز ٕٓٔٔ ،تقيـ التجربة التىهوية لدوؿ هجمػس التعػاوف الخميجػي ،سمسػمة الخبػراء،الهعٍد العربي لمتخطيط ،الكويت ،العدد ٓٗ .
حاولػػت الد ارسػػة إلقػػاء الضػػوء عمػػى بعػػض خصػػائص او تصػػاد الريعػػي فػػي دوؿ هجمػػس التعػػاوف،
وتقػػيـ أٌػػـ التطػػورات اال تصػػادية واالجتهاعيػػة ههثم ػةً بالسػػكاف والعهالػػة ،وهحػػاوالت تىويػػم الػػدخؿ
اعتهػػاداً عمػػي الصػػىاعات التحويميػػة وتىويػػم الصػػادرات .وتىاولػػت الد ارسػػة هوضػػوع التىهيػػة البشػرية
الخميجية وهؤشػراتٍا الصػحية والتعميهيػة ،وتوصػمت الد ارسػة إلػى اف دوؿ هجمػس التعػاوف الخميجػي
وبػػالرلـ هػػف االخػػتالالت اال تصػػادية إال أىٍػػا أسػػتطاعت تحقيػػؽ العديػػد هػػف االىجػػازات سػواء عمػػى
هسػػتوى الرفػػاي اال تصػػادي هتهػػثالً بهعػػدؿ دخػػؿ الفػػرد أو الرفػػاة اوجتهػػاعي هعب ػ اًر عىػػً بالخػػدهات
الصحية والتعميهية أو الهشاركة السياسية هعب اًر عىٍا بالتوسم في الحريات السياسية.
 د ارس ػػة هال ػػؾ ع ػػوف  ٕٓٔٔ ,اوه ػػف لي ػػر التقمي ػػدي اتجاٌ ػػات هوازي ػػة لأله ػػف ف ػػي الهىطق ػػةالعربية ،هجمة السياسية الدولية عدد . ٔٛٙ
تىاوؿ الدراسة هفٍوـ اوهف والتٍديدات اوهىية لير التقميدية أو الهفٍوـ الهوسم لألهف ،وأوضحت
الدراسة شروط تحقيؽ اوهف بالهىظور لير التقميدي ،هم إسقاط ٌػذة الهقاربػة عمػى الوا ػم اوهىػي
في العالـ العربي.
 د ارسػة كػريـ هحهػػد كػاظـ ٖٕٔٓ حركػػات التغييػػر العربيػػة واىعكاسػٍا عمػػى أهػػف دوؿ هجمػػسالتعاوف الخميجي ,هجمة دراسات دولية ،جاهعة بغداد ،العدد ٘٘ .
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ويتىػػاوؿ البحػػث أهػػف دوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي بعػػد التح ػوالت التػػي شػػٍدتٍا الهىطقػػة بسػػبب
حركػ ػػات التغييػ ػػر التػ ػػي أطاحػ ػػت بػػػبعض اوىظهػ ػػة العربيػػػة وهػ ػػدى أىعك ػػاس ذل ػػؾ عمػ ػػى أهػ ػػف دوؿ
الهجم ػػس ،ويس ػػتعرض البح ػػث االس ػػباب الداخمي ػػة والخارجي ػػة وراء ظ ػػاٌرة الحػ ػراؾ السياس ػػي الت ػػي
شٍدتٍا الهىطقة العربية ،وكشفت الدراسة أبرز ىقاط القوة والضعؼ فػي الهعادلػة اوهىيػة الخميجيػة
وخصوصاً لجٍة أولوية التٍديد الداخمي عمى التٍديدات الخارجية وهف واستقرار الخميج.
ث ػػـ أس ػػتعرض البح ػػث هوا ػػؼ الق ػػوى اال ميهي ػػة والدولي ػػة ه ػػف الحػ ػراؾ ال ػػذي ش ػػٍدتً بع ػػض ال ػػدوؿ
الخميجية ,ويىتٍي البحث إلى ىتيجة بأف هجمس التعاوف الخميجػي بػرز كهىظهػة إ ميهيػة أكثػر ػوة
وصالحيات في أو ات اوزهات .
 دراسة عهر ٌشاـ الشٍابي ٕٓٔٗ ،تفػا ـ الخمػؿ السػكاىي فػي دوؿ هجمػس التعػاوف ،تاريخػةوأسػػبابً وهعو ػػات هواجٍتػػً ،فػػي سػػكاف الخمػػيج هظػػاٌر الخمػػؿ وآليػػات الهواجٍػػة ،ارئػػد زٌيػػر
الجهللى وأخروف ،تحرير عهر الشٍابي ،الكويت ،آفاؽ لمتوزيم والىشر.
وتتىػػاوؿ الد ارسػػة هوضػػوع الخمػػؿ السػػكاىي فػػي دوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي ،وتسػػتعرض الد ارسػػة
التطور التػاريخي لمهشػكمة السػكاىية واسػباب ىشػوءٌا وتػداعياتٍا عمػى الهجتهػم ،وتوصػمت الد ارسػة
إلػػى أبػػرز الهعو ػػات التػػي تقػػؼ دوف حػػؿ هشػػكمة الخمػػؿ السػػكاىي والهتهثمػػة بشػػبكة هػػف االط ػراؼ
والهصال التي تقؼ خمفٍا.
 د ارس ػػة أحه ػػد اوزدي ٕٓٔ٘ ،الطائفي ػػة السياس ػػية واالرٌ ػػاب وأثرٌه ػػا عم ػػى اوه ػػف ال ػػوطىيوالجه ػػاعي الخميج ػػي ،هس ػػيرة التع ػػاوف الخميج ػػي التح ػػديات الراٌى ػػة والس ػػيىاريوٌات الهحتهم ػػة،
تحرير جهاؿ عهر ،طر ,هركز الجزيرة لمدراسات.
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تىاولػػت الد ارسػػة إلػػى هفٍػػوـ الطائفيػػة السياسػػية وجػػذوري التاريخيػػة ،واستعرضػػت الد ارسػػة التركيبػػة
الديهغرافيػػة لػػدوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي وحجػػـ الطوائػػؼ الديىيػػة واوثىيػػة ،واوضػػحت الد ارسػػة
تػػأثير الهػػد الشػػيعي االي ارىػػي عمػػى االهػػف الخميجػػي ،كهػػا اوضػػحت الد ارسػػة دور اي ػراف فػػي تغذيػػة
االسػػالـ السياسػػي الش ػيعي فػػي الخمػػيج والػػيهف واسػػتدراجً ىحػػو امرٌػػاب ،كهػػا بحث ػت الد ارسػػة فػػي
ػىية ،السػػمفية الجٍاديػػة واالخ ػواف الهسػػمهيف وعال تٍهػػا فػػي الهىطقػػة
السػ ّ
حركػػات االسػػالـ السياسػػي ُ
الخميجية ،وخمصت الدراسة إلى أف االرٌاب والطائفية السياسية ال تعد خط اًر عمى الهدى القريػب،
أهػا فػي الهػدى الهتوسػط فػذلؾ هرٌػوف بػزخـ الػدور االي ارىػي إتجػاة دعػـ الحػراؾ الطػائفي بالهىطقػة،
وايض ػاً يتو ػػؼ عمػػى التقػػارب والتوحػػد بػػيف حركػػات االسػػالـ السياسػػي والجٍػػادي و ػػدرة الالعبػػيف
الخارجيف عمي ادارة وتوجية ٌذي القوى لمتأثير بهعادلة القوى الخميجية.
 دراسة أحهد فريجػة و لدهيػة فريجػة  , ٕٓٔٙ ,اوهػف والتٍديػدات اوهىيػة فػي عػالـ هػا بعػدالحرب الباردة ،دفاتر السياسة والقاىوف ،عدد ٗٔ يىاير.
تىاولػػت الد ارسػػة هفٍػػوـ اوهػػف والتٍديػػدات اوهىيػػة حسػػب هػػا جػػاء فػػي أدبيػػات العال ػػات الدوليػػة،
ورصػػدت أٌػػـ الهتغيػرات التػػي رافقػػت ىٍايػػة الحػػرب البػػاردة والتػػي كػػاف لٍػػا تػػأثير فػػي تحػػوؿ هفٍػػوـ
اوهف واىتقالً هػف أهػف يٍػػتـ بالدولػػة فقػط إلػى أهػف يٍػتـ بػاوفراد والهجتهعػات .وأوضػحت الد ارسػة
"هركبة" "هبتكػرة" ولفواعػؿ هػف ليػر
التغير الذي ط أر عمى طبيعة التٍديػدات االهىية التػي أصبحت ّ
الدوؿ.

ما يميز ىذه الدراسة:
تتهيػػز الد ارسػػة الحاليػػة عػػف الد ارسػػات السػػابقة بكوىٍػػا تبحػػث فػػي هوضػػوع التٍديػػدات اوهىيػػة ليػػر
التقميديػػة كهوضػػوع جديػػد فػػي العال ػػات الدوليػػة تىػػدرج تحتػػً هجهوعػػة هػػف الظ ػواٌر اوهىيػػة والتػػي
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تىػػدرة فيػػً الد ارسػػات واالبحػػاث وخاص ػةً تمػػؾ التػػي تتىػػاوؿ هوضػػوع ثػػأثير التٍديػػدات اوهىيػػة ليػػر
تقميدي ػػة عم ػػى أه ػػف دوؿ هجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػي ف ػػي ىف ػػس فتػػرة الد ارس ػػةٖٕٓٓ ٕٓٔٙ-والت ػػي
شٍدت فيٍا الهىطقة أىواعاً هتعددة هف تمؾ التٍديدات اوهىية .
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الفصل االول :اإلطار النظري لألمن والتيديدت األمنية

بعػػد أف تطر ػػت الد ارسػػة إلػػى التعريفػػات الهتعػػددة لهفٍػػوـ اوهػػف الػػوطىي عىػػد هىا شػػة هصػػطمحات
الدراسة وهتغيراتٍا ،ال بد هف ام تراب بشكؿ أكثر هػف الهفٍػوـ ،بػالتعرؼ إلػى الخصػائص الههيػزة
لهفٍػوـ اوهػف الػوطىي وهسػتويات اوهػف الهتعػددة والتػػي تبػدأ هػف هسػتوى أهػف الفػرد الػى الهسػػتوى
الدولي هرو ار بالهستوى الوطىي وام ميهي ،كها أف لهفٍوـ اوهػف أبعػاد هختمفػة ،كالبعػد العسػكري
واال تصادي واالجتهاعي والسياسي والبعد الجيوبوليتيػؾ ،بامضػافة إلػى البعػد البيئػي الثقػافي ،كهػا
س ػػتتطرؽ الد ارس ػػة إل ػػى هفٍ ػػوـ التٍدي ػػدات اوهىي ػػة لي ػػر التقميدي ػػة ،وهعرف ػػة خصائص ػػٍا وأىواعٍ ػػا،
وكيفية تحميؿ التٍديدات اوهىية.
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المبحث االول  :خصائص األمن ومستوياتو وأبعاده
هعيىة لهفٍوـ اوهف ساعدت عمػى تحديػد أطػري ،كهػا أف لألهػف هسػتويات هختمفػة
ٌىاؾ خصائص ّ
يجب أخذٌا بعيف امعتبار عىد إجراء التحميؿ اوهىي ،بامضافة إلى أبعاد هفٍوـ اوهػف وتأثي ارتػً
عمى طاعات الهجتهم الهتعددة.

المطمب االول  :خصائص األمن الوطني :
يتس ػػـ هفٍ ػػوـ اوه ػػف ال ػػوطىي بع ػػدد ه ػػف الخص ػػائص والص ػػفات الت ػػي تهيػػزي وتح ػػدد طبيعت ػػً ،وٌ ػػي
كالتالي
الصــفة النســبية :اف اوهػػف حقيقػػة ىسػػبية وليسػػت هطمقػػة ،فالىسػػبية ٌىػػا تىشػ عػا هػػف سػػعي الدولػة
ّ -0
الهستهر لزيادة واٌا ،اوهر الذي يعزز هف الشعور بعدـ الثقة واليقػيف وامطهئىػاف لىوايػا الطػرؼ
اوخػػر ،فػػأهف الدول ػػة ػػد يعىػػي ال أهػػف لمػػدوؿ اوخػػرى كهيػػؿ ٘ ، ٖٔ ٜٔٛو ػػد ترسػػخ ٌػػذا
الوا م خصوصػاً هػم اىطػالؽ الثػورة التقىيػة والتكىولوجيػة فػي شػػؤوف السػالح والتػي أدت إلػى ت ازيػد
احتهاالت التدهير الشاهؿ.
فالدولػػة تسػػعى إلػػى تحقيػػؽ أهىٍػػا هػػف خػػالؿ عال ػػات تفاعميػػة هػػم البيئػػة الخارجيػػة الهشػػكمة هػػف
هجهوعة هػف الدوؿ د يكوف أهف دولة هعيىة ذا طابم إ ميهي و د يكوف دولياً  ،وعميً فلف هفٍوـ
اوهف هتغير باستهرار وتبعاً لشدة التغير في البيئة الخارجية ،وهف ثـ يصب اوهف هسألة ىسبية،
أي أى ػػً ال يتحقػ ػػؽ بش ػػكؿ هطم ػػؽ ،وف ذل ػػؾ يعى ػػي التٍدي ػػد الهس ػػتهر لم ػػدوؿ اوطػ ػراؼ ف ػػي الىظ ػػاـ
الدولي.

25

كهػػا عاف ىسػػبية اوهػػف تكهػػف فػػي اف الدولػػة ػػد تحقػػؽ عاهىٍػػا فػػي بعػػد هعػػيف دوف اوبعػػاد اوخػػرى عاو
الهجاالت اوخرى لألهف ،فالدولػة ال تسػطيم تحقيػؽ عاهىٍػا عمػى هسػتوى جهيػم الهجػاالت اوهىيػة،
وٌذا عاهر آخر يجعؿ هف ظاٌرة اوهف تتسـ بالىسبية الحربي . ٔٔ ٕٓٓٛ
الصــفة التفاعميــة والديناميكيــة :اوهػف حالػػة حركيػػة ديىاهيكيػػة هركبػػة ال تتصػػؼ بػػالجهود،
ّ -6
ػدايـ ،والػذي يفتػرض
بهعىى عاف ظاٌرة اوهف ٌي ظاٌرة خاضعة لمتطور تتسػـ بػالتغير السػريم وال ع
تكيف ػاً هػػم هختمػػؼ الهسػػتجدات ،فػػاوهف لػػيس هفٍوه ػاً جاهػػداً وال حقيقػػة ثابتػػة الحربػػي ٕٓٓٛ
ٔٔ  ،تستطيم الدولة تحقيقٍا دفعة واحػدة بػؿ ٌػو هػػسألة هتغيػرة تتػأثر بتطػور اووضػاع الداخميػة
وبالهشٍد القائـ في الىظاـ الدولي.
الصــفة االنعكاســية :وتعىػػي أف الدولػػة تٍػػدؼ هػػف وراء توصػػيؼ أهىٍػػا وتحقيقػػً إلػػى الوصػػوؿ
ّ -2
لٍدؼ أعهؽ ٌو الحفاظ عمػى هصال و يـ هعيىة ،وف تٍديد ٌذي اوخيرة يعتبر تٍديػداً لوجودٌػا
الهادي ،بها هعىاي أف دفاع الدولة عف أراضيٍا ٌو اىعكاس ضهىي لمدفاع عف يـ هعيىة.
الصـــفة الشـــمولية :هػفػٍ ػػوـ اوهػػف الػػوطىي يػش ػػهؿ فػػي اط ػػاري جػه ػػيم عاوجػػً الحػي ػػاة امىسػػاىية
ّ -4
الطبيعي ػػة واالجتهاعي ػػة والسياس ػػية وك ػػؿ عاىش ػػطتٍا العس ػػكرية اال تص ػػادية الثقافي ػػة العمهي ػػة هه ػػا
يجع ػػؿ هىػػً هص ػػد اًر لظ ػػٍور الهفػػاٌيـ التخصصػػية لألهػػف ال ػػقوهي فػػي الهجػػاالت الهخت ػػمفة هثػػؿ
اوهػػف العسػػكري ،اوهػػف اال تصػػادي ،اوهػػف الغػػذائي ،اوهػػف البيئػػي والهػػائي العمػػي ٖٕٔٓ
ٕ٘ .
الصفة المرّكبة :يهتاز اوهف بكوىً ىوعا هف الهفاٌيـ الهركبة تجهم في هضاهيىٍا هعاىي عدة
ّ -1
تتص ػػؼ بى ػػوع ه ػػف الغه ػػوض والوض ػػوح والحقيق ػػة والتض ػػميؿ فػ ػي آف واح ػػد ،فٍى ػػاؾ هفٍ ػػوـ ض ػػيؽ
وهفٍوـ آخر واسم لألهف.
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فػػاووؿ يتضػػهف امج ػراءات الخاصػػة بتػػأهيف اوف ػراد داخػػؿ الدولػػة ضػػد اوخطػػار الهحتهمػػة وتٍيئػػة
الظروؼ الهحيطة الشباع االحتياجات اوساسية والتكهيمية.
اهػػا الهفٍػػوـ الثػػاىي فيشػػهؿ كػػؿ هػػا يحقػػؽ االسػػتقالؿ السياسػػي لمدولػػة وسػػالهة عا ارضػػيٍا وضػػهاف
االستقرار السياسي واال تصادي واالجتهاعي الداخمي.
وهف جاىب آخر ٌىاؾ هفٍوـ اوهف الخشػف واوهػف الىػاعـ ،فالخشػف ٌػو ذلػؾ الهفٍػوـ الػذي يهيػزي
الطابم العسكري لألهف والذي عادة ها يتبمور ىتيجة الختالؿ هوازيف القوى بيف الدوؿ حيث يهكػف
ارجاعً الى الشؤوف الدفاعية والعسكرية حيث تكوف التٍديدات فيً هباشرة عمى وجً التحديد.
عاهػػا اوهػػف الىػػاعـ فٍػػو هفٍػػوـ يىػػدرج فيػػً كػػؿ التحػػديات ليػػر العسػػكرية التػػي تواجػػً الػػدوؿ هثػػؿ،
لسيؿ اوهواؿ ،تٍريب الهخدرات ،والتطرؼ وامرٌػاب ...الػخ ،وٌػي تحػديات ليػر الهباشػرة ذات
طبيعة هركبة يتداخؿ فيٍا عاهف اوفراد بأهف الهجتهم والدولة.
حيػػث يهكػػف عاف يتحػػوؿ اوهػػف الىػػاعـ الػػى هفٍػػوـ خشػػف اذا عػػولج بػػأدوات عسػػكرية ،هثػػؿ أف تفػػا ـ
تمؾ التحديات الى تٍديدات تستخدـ هف خاللٍا القوة العسكرية لمسيطرة عميٍا ،و د يتحوؿ الهفٍوـ
الخشػػف لألهػػف الػػى هفٍػػوـ ىػػاعـ اذا تػػدخمت فيػػً اودوات الدبموهاس ػية والهفاوضػػات لهعالجػػة ٌػػذا
اوهر.

المطمب الثاني :مسـتويـات األمــن
عػػرؼ هفٍػػوـ اوهػػف تشػػعبات عديػػدة وهختمػػؼ الجواىػػب ،وتمػػؾ التفػػاعالت ال تػػتـ بطريقػػة واحػػدة،
فٍىاؾ هسائؿ تتعمؽ بالسيادة والهجػاالت الحيويػة والهسػؤوؿ عػف التعاهػؿ هعٍػا ٌػي الدولػة بشػكؿ
خاص.
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وٌى ػػاؾ ه ػػا ي ػػتـ التعاه ػػؿ هع ػػً ف ػػي إط ػػار العال ػػات الخارجي ػػة الجهاعي ػػة ،وبالتػ ػللى يالح ػػظ ب ػػروز
هخػػاطر وتحػػديات عديػػدة هسػػت فواعػػؿ ليػػر الدولػػة وكػػذلؾ فػػوؽ الوطىيػػة أدت إلػػى بػػروز هسػػتوى
جديد هف هستويات اوهف والهتهثؿ في الهستوى الفردي ،فحسب "باري بوزاف" فػلّف اوهػف يقتضػي
هوضػػوعاً هرجعي ػاً ،بهعىػػى ،أهػػف هػػف؟ وهػػا ٌػػو الطػػرؼ الهعىػػي بػػاوهف – ٌػػؿ ٌػػو الدول ػة فقػػط أو
الهجهوعة أو الفرد؟ أو ٌىاؾ هسػتويات أخػرى؟ وعمػى حػد تعبيػري فػلّف اوهػف العػالهي وأهػف اوفػراد
وجٍاف لعهمة واحدة.
وهػف جٍتػً يقتػرح "هيمػر " Mullerثالثػة هسػتويات لد ارسػة اوهػف عػف طريػؽ تحديػدي لألطػراؼ
الهعىيػػة بػػاوهف والقػػيـ الهعىيػػة بالتٍديػػد ،وٌػػي العىاصػػر التػػي تػػرد فػػي تعريػػؼ  Wolfersلألهػػف
ز اع ٖٕٔٓ  ،فعىد الحديث عف أهف الدولة تكوف السػيادة والقػوة ٌػي القػيـ الهٍػددة ،وفػي أهػف
الهجهوع ػػة الهجتهع ػػي القيه ػػة الهٍ ػػددة ٌ ػػي الٍوي ػػة ،وأه ػػف اوفػػراد تك ػػوف ػػيـ الرف ػػاة والبق ػػاء ٌ ػػي
الهعىية بالتٍديد.
أهػػا بػػاري بػػوزاف فقػػد وضػػم تقسػػيهات لألهػػف عمػػى أسػػاس هوضػػوعات جديػػدة هرجعيػػة أو وحػػدات
تحميػػؿ وٌػػي كػػاآلتي بػػف عىتػػر ٕ٘ٓٓ ٕٖ-ٜٔ

الػػدولي  /ام ميهػػي /الهحمػػي /الهجتهعػػي/

اوهة /الجهاعة /الفرد.
كهػػا أف ٌىػػاؾ د ارسػػة ىقديػػة أعتهػػدت هفٍػػوـ واسػػم لألهػػف وهتشػػعب الهسػػتو ات أفقي ػاً وعهودي ػاً،
التوس ػػم اوفق ػػي باوض ػػافة إل ػػى طاع ػػات هتع ػػددة ع ػػالوة عم ػػى السياس ػػة والعس ػػكرية واال تص ػػادية،
عهػؽ هفٍػػوـ
والبيئيػة والهجتهعيػة التػػي تحظػى ٌػػي اوخػرى باوولويػػة ،وأهػا التوسػػم العهػودي فأىػػً ُي ّ
اوهف ،هف خالؿ شهولية هستويات التحميؿ لمبعد امىسػاىي ،الهجتهعػي الػوطىي ،ام ميهػي وصػوال
إلى العالهي بف عىترٜٔ -ٕٓٓ٘ -
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 -0مستوى أمن الفرد (األمن اإلنساني):
يركز ٌذا الهسػتوى عمػى الفػرد كوحػدة أساسػية فػي التحميػؿ اوهىػي ،فىتيجػة لمتحػوالت التػي عرفتٍػا
فترة ها بعد الحرب الباردة حيث برزت هجهوعة هف التٍديدات أثػرت عمػى الفػرد واسػتدعت وجػوب
تحقيؽ هفٍوـ اوهف إىساىي والػذي جػوٌري أهػف الفػرد ،وٌػو هػا ذٌبػت إليػً الهقاربػة الىقديػة لألهػف،
وتقود فكرة اوهف امىساىي إلى التركيز عمى حاجة الفرد إلى أف يكوف بهأهف هف الجػوع والهػرض
والقهػػم كهػػا حاجتػػً إلػػى أف يكػػوف هحهي ػاً ضػػد أحػػداث تٍػػدد عمػػى اورج ػ ىهػػط حياتػػً اليػػوهي،
والتخمص هف كافة التٍديدات السياسية واال تصادية واالجتهاعية وليرٌػا ،وٌػو الحالػة التػي يشػعر
فيٍػػا باالسػػتقرار والسػػكيىة والطهأىيىػػة ىتيجػػة لعػػدـ وجػػود هػػا يٍػػددي أو يقمػػؽ سػػكيىتً ،وىتيج ػةً لػػذلؾ
اىتقػػؿ التركيػػز هػػف أهػػف الحػػدود إلػػى حيػػاة الىػػاس والهجتهعػػات داخػػؿ تمػػؾ الحػػدود وفيهػػا يتجاوزٌػػا،
ف ػػاوٌـ أف يك ػػوف الى ػػاس آهى ػػيف ال أف تك ػػوف او ارض ػػي الوا ع ػػة داخ ػػؿ الح ػػدود آهى ػػة ه ػػف الع ػػدواف
الخارجي.
بهعىى أف أهف اوفراد يشهؿ ضهاف سالهتً وتخقيؽ والرفاٌية والحرية لً ،في هواجٍة الحرهػاف
وعػدـ تمبيػػة الحاجػػات اوساسػػية لمفػرد ،حيػػث جػػاء فػػي تقريػر التىهيػػة البشػرية لعػػاـ ٗ ٜٜٔالصػػادر
عف برىاهج اهـ الهتحدة اوجتهاعي ، UNDPالذي حدد في الفصؿ الثاىي "اوبعاد الجديدة لألهف
امىسػاف United ٜٜٔٗ -ٕٖٕٕ " New Dimensions of Human Security
. Nation
ولقد حدد التقرير سبع مخاطر أساسية تيدد األمن اإلنساني في عصر العولهة تتهثؿ في :عدـ
امستقرار الهالي ،لياب اوهػف الػوظيفي وعػدـ امسػتقرار الػداخؿ ،ليػاب اوهػاف الصػحي باىتشػار
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العديد هف اوهراض واووبئة ،لياب اوهف الثقافي ،لياب اوهف الشخصي ،لياب اوهػاف البيئػي
بفعؿ التموث ،لياب اوهاف السياسي الهجتهعي .
ويهكف القوؿ أىػً ٌىػاؾ هكػوىيف أساسػييف لألهػف اوىسػاىي ٌهػا ،التحػرر هػف الخػوؼ والتحػرر هػف
الحاجة.
ولألهف امىساىي أربم خصائص أساسية ٌي:
 اوهف امىساىي شاهؿ عالهي فٍو لإلىساف في كؿ هكاف. هكوىات اوهف اوىساىي هتكاهمة يتو ؼ كؿ هىٍا عمى اآلخر. يهكػػف تحقيػػؽ اوهػػف امىسػػاىي هػػف خػػالؿ الو ايػػة الهبك ػرة والتىهيػػة ٌػػي امسػػتراتيجية اوكثػػرفعالية لمو اية وٌي أسٍؿ هف التدخؿ الالحؽ.

 -6مستوى األمن الوطني :
ال تعػػد ضػػية اوهػػف الػػوطىي ضػػية جديػػدة فػػي هضػػهوىٍا وجوٌرٌػػا ،و ػػد اسػػتخدـ ٌػػذا الهصػػطم
الػػذي ظٍػػر هػػم ظٍػػور الدولػػة القوهيػػة الحديثػػة بعػػد إتفا يػػة وسػػتفاليا عػػاـ ٔٙٗٛـ ،ويشػػير ٌػػذا
الهسػػتوى هػػف اوهػػف إلػػى أهػػف كػػؿ دولػػة داخميػػا ،ودفػػم التٍديػػد الخػػارجي بهػػا يكفػػؿ حيػػاة هسػػتقرة.
وتعػػرؼ الهوسػػوعة السياسػػية اوهػػف الػػوطىي "كػػؿ هػػا تقػػوـ بػػً الػػدوؿ لمحفػػاظ عمػػى سػػالهتٍا ضػػد
اوخطار الخارجية والداخمية التي د تؤدي بٍا إلى الو وع تحػت سػيطرة أجىبيػة أو اىٍيػار داخمػي،
إف هفٍوـ اوهف الوطىي بذلؾ يشهؿ امجراءات الهتخذة هف طػرؼ الدولػة فػي هواجٍػػة هػا يٍػددٌا
عمى هستوى حدودٌا بوزىادة ٕ. ٔٙ ٜٜٔ
فعمى الهستوى الداخمي فاوهف يقصد بً الحفػاظ عمػى البيئػة الداخميػة لمدولػة هػف أجػؿ هكافحػة أي
ىوع هف أىواع التغيير العىيؼ الذي يهس باستقرار الهجتهم ،وعمى الهستوى الخارجي يعىي طريقة
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تعاهمٍا هم هختمؼ التأثيرات القادهػة هػف البيئػة الخارجيػة هػف تٍديػدات هختمفػة كامرٌػاب ،الٍجػرة
لير الشرعية ،تجارة الهخدرات ،وحتى التدخؿ العسكري.
ٌىاؾ هدرستيف هختمفتاف تىاوؿ دراسة هوضوع اوهف الوطتي شبيبي - ٕٕ-ٕٔ ٕٜٓٓ
 -الهدرسػػة امسػػتراتيجية تركػػز عمػػى الجاىػػب العسػػكري والتٍديػػد الخػػارجي ،وبلعتبػػار الدولػػةوحػػدة التحميػػؿ الوحيػػدة فػػي العال ػػات الدوليػػة ،كهػػا تركػػز عمػػى هفٍػػوـ القػػوة عمػػى أسػػاس أف
اوهف الوطىي هرتبط بالقدرة العسكرية أو التفوؽ العسكري.
- -الهدرسة الهعاصػرة التىهويػة

يػرى أىصػار ٌػذي الهدرسػة بػأف هصػادر التٍديػدات اوهىيػة

التقتصػػر عمػػى الخػػارح ،بػػؿ ٌىػػاؾ هصػػادر داخميػػة تٍػػدد اوهػػف الػػوطىي ،ويؤكػػدوا عمػػى أف
هج ػػاؿ اوه ػػف الق ػػوهي واس ػػم ،ف ػػاوهف ال ػػوطىي هتع ػػدد اوبع ػػاد واليهك ػػف أف يخت ػػزؿ ف ػػي البع ػػد
العسكري فقط ،فاوهف في هستواي الوطىي يتركز حوؿ ركيػزتيف اثىتػيف اوولػى تتعمػؽ بالسػمطة
والت ػػي ب ػػدورٌا تمع ػػب دوريف،ال ػػدور اووؿ يتهث ػػؿ ف ػػي توفيرٌ ػػا لجهي ػػم هتطمب ػػات أفػػراد الهجته ػػم
ووضػػم كافػػة الطا ػػات هػػف أجػػؿ تحقيػػؽ اوهػػف لٍػػـ ،أهػػا الػػدور الثػػاىي فيركػػز حػػوؿ هػػدى ػػدرة
الدولػػة فػػي الػػتحكـ والسػػيطرة فػػي جهمػػة التفػػاعالت التػػي تحػػدث فػػي البيئػػة الداخميػػة لمهجتهػػم،
والهقصود ٌىا أىً عمى الدولة أف تتهتم بالقدرة عمى التغمغؿ داخؿ الهجتهػم هػف خػالؿ تحديػد
جهيػػم اوهػػور التػػي ػػد تتسػػبب فػػي حػػاالت هػػف الالأهػػف هػػثالً فرضػػٍا احتػراـ جهيػػم القػواىيف
والقواعد الوضػعية هػف طػرؼ كػؿ الفػاعميف السياسػييف داخػؿ الهجتهػم وعػدـ التسػاه فػيهف ال
يحترهٍػػا هػػف خػػالؿ تسػػميط العقوبػػات الهسػػتحقة وف أي تسػػاٌؿ أو تخػػاذؿ هػػف طػػرؼ السػػمطة
اتجاي خرو ات هف طرؼ جٍات سياسية هعارضة أو لير هعارضة د يعرض اوهف الوطىي
لمزعزعة ،وٌذا ال يعىػي أف تقػؼ السػمطة والدولػة عائقػا فػي وجػً حريػة التعبيػر ،بػؿ يجػب ٌىػا
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هراعاة رأي اولمبية هف خالؿ وضم بدائؿ و اررات يفترض أىٍا تكوف في صػال أو هتالئهػة
هم طمب اولمبية هػف أفػراد الهجتهػم "فسياسػة اوهػف الػوطىي عبػارة عػف إطػار يسػتخدـ لبيػاف
كيفية ياـ بمد ها بتوفير اوهف لكؿ الدولة والهواطىيف"
هػػف ٌىػػا يظٍػػر ويتض ػ أف اوهػػف فػػي هسػػتواي الػػوطىي يقتضػػي هػػف الدولػػة ه ارعػػاة أه ػريف تحقيػػؽ
اوهف الحدودي والهقصود بً درء أي أخطار د تمحؽ بالحدود السياسية لمدولة وتختر ٍػا وبالتػللى
تٍديػػد البىيػػة الداخميػػة لمهجتهػػم وكػػذلؾ تػػأهيف الهػواطىيف وذلػػؾ بهىػػم اوخطػػار التػػي ػػد تمحػػؽ بٍػػـ
وكذلؾ توفير الحاجيات اوساسية لٍـ.
هف جٍة أخرى ٌذا ال يعىي أف اوهف في هستواي الوطىي تكتفي السمطة داخمً بهراعاة هػا يحػدث
داخ ػػؿ ح ػػدود الدول ػػة ،ب ػػؿ يعى ػػي ك ػػذلؾ طريق ػػة تعاهمٍ ػػا ه ػػم هختم ػػؼ الت ػػأثيرات القاده ػػة ه ػػف البيئ ػػة
الخارجية فالدولة كجزء هف الهجتهم الدولي تؤثر وتتأثر بها يحدث خػارج حػدودٌا الجغرافيػة وتمػؾ
التأثيرات د تكػوف هباشػرة هثػؿ تسػميط عقوبػات ا تصػادية "الحالػة اميراىيػة الهعاصػرة وهػف بمٍػا
الحالة الع ار ية" ،تٍديدات بشف ٌجهات إرٌابية "بريطاىيػا والواليػات الهتحػدة اوهريكيػة" ،و ػد تكػوف
عبػػارة عػػف تٍديػػدات بتػػدخؿ عسػػكري هػػف طػػرؼ دولػػة أخػػرى ،و ػػد تكػػوف اثػػر تػػأثيرات ليػػر هباشػرة
هثػػؿ تجػػارة الهخػػذرات ،الٍج ػرة ليػػر الشػػرعية ،التمػػوث البيئػػي ،اىتشػػار اوه ػراض الفتاكػػة "أىفمػػوى از
الطيور والخىازير...

 -2مستوى األمن اإلقميمي :
يعىي ٌذا الهستوى بكؿ ها تعمؽ بأهف هجهوعة هف الدوؿ هرتبطة بعضٍا ببعض و الذي يتعػذر
تحقيؽ أهف أي عضو فيً خارج إطار الىظاـ ام ميهي
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سميـ . ٘٘-٘ٔ ٜٜٔٛ

إف فك ػرة ام ميهيػػة فػػي أدبيػػات العال ػػات الدوليػػة ترجػػم إلػػى ىشػػوء تيػػار فػػي هواجٍػػة العالهيػػة التػػي
دعت إلى بىاء ىظاـ دولي جديد يحفظ السمـ واالستقرار ،و إلى إ اهة حكوهػة عالهيػة تضػـ جهيػم
الدوؿ كأفضؿ وسيمة لحفظ االستقرار وهىم الحروب حتي ٘. ٘٘-٘ٗ ٜٔٛ
وظٍرت أٌهية ٌذا الهستوى خالؿ الحرب الباردة لذلؾ يهكف الحديث عف ٌذا الهستوى لألهف في
إطػاري التفػاعمي ،أي افتػراض وجػػود اىسػجاـ اوهػف الػوطىي لمدولػػة هػم أهػف دوؿ الهىطقػة الهحيطػػة
بٍا ،وٌذا يدفم بالدوؿ إلى الػدخوؿ فػي اتفا يػات إ ميهيػة تضػهف أهىٍػا كجػزء هػف اوهػف ام ميهػي،
وت ارفػؽ ظٍػوري هػم الهىظهػات ام ميهيػػة ،والتػي شػجعت اوهػـ الهتحػػدة عمػي إىشػاءٌا كهػا ورد فػػي
الفصؿ الثاهف هف هيثاؽ اوهـ الهتحدة بصفة خاصة.
يعىػػي ٌػػذا الهسػػتوى بػػاوهف ام ميهػػي والػػذي ّيعػ ّػرؼ عمػػى أىػػً اتخػػاذ حظ ػوات هتدرجػػة تٍػػدؼ إلػػى
تىسيؽ السياسات الدفاعية بيف أكثر هف طرؼ وصوالً الى تبىى سياسة دفاعية هوحدة تقػوـ عمػى
تقػػدير هوحػػد لهصػػادر التٍديػػد وسػػبؿ هواجٍتٍػػا وٌىػػاؾ هػػف ي ػراي بأىػػً سياسػػة هجهوعػػة هػػف الػػدوؿ
تىتهػػي إلػػى إ مػػيـ واحػػد تسػػعى إلػػى الػػدخوؿ فػػي تىظػػيـ وتعػػاوف عسػػكري لػػدوؿ ام مػػيـ لهىػػم أي ػػوة
أجىبية هف التدخؿ في شؤوىً هطر  ، ٕٜٙ ٜٜٜٔكها اليهكىىا الحديث عف اوهف ام ميهػي
إال فػػي إطػػاري التفػػاعمي ،أي افت ػراض وجػػود اىسػػجاـ اوهػػف الػػوطىي لمدولػػة هػػم أهػػف دوؿ الهىطقػػة
الهحيطة بٍا ،ولقد ظٍرت أٌهية ٌذا الهستوى هف التحميػؿ اوهىػي خػالؿ الحػرب البػاردة ،وت ارفػؽ
ظٍوري هم ظٍور الهىظهات ام ميهية والتي ال يهكف لألهف ام ميهي العهؿ بدوىٍا ،ولذلؾ شجعت
اوهـ الهتحدة عمي إىشػاء الهىظهػات ام ميهيػة والتػي تعتىػي بالسػمـ واوهػف و كهػا ورد فػي الفصػؿ
الثاهف هف هيثاؽ اوهـ الهتحدة بصفة خاصة الهادةٕ٘ هىً.
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ىناك مبادئ أساسية يقوم عمييا األمن اإلقميمي منيا الحربي ٕ٘-ٕٗ ٕٓٓٛ
 حظر استخداـ القوة أو التٍديد بٍا . تحقيؽ سالهة هجهوعة هف الدوؿ هف خالؿ وسائؿ هشتركة تساٌـ فيٍػا جهيػم الػػدوؿ الهعىيػةباوهف .
 وجود هجهوعة هف امجراءات والتدابير اوهىية لتحقيؽ اوهفحيػػث تجػػدر امشػػارة ٌىػػا إلػػى أف اوهػػف ام ميهػػي ال يهكػػف أف يكػػوف هىفص ػالً عػػف اوهػػف الػػدولي
حيث التداخؿ والتفاعؿ بيف وحدات الىظاـ ام ميهي والىظاـ الدولي.
فلذا كاىت دراستىا ٌذي تٍتـ باوهف في هىطقة الخميج العربي ،فٍؿ يهكف الحديث عف وجػود إ مػيـ
خميجي ؟
وتمعب ىظرية هركب اوهف ام ميهي التي جاء بٍا "باري بوزاف" و"أوؿ ويفر" دو اًر هٍهاً في تحميػؿ
الظػػاٌرة اوهىيػػة إ ميهي ػاً كوىٍػػا تعكػػس طبيعػػة التكتػػؿ الهوجػػود عمػػى الهسػػتوى الخمػػص بكػػؿ ىظػػاـ
إ ميهي هها يسػه بلهكاىيػة وضػم سياسػات أهىيػة يفتػرض أف تكػوف هشػتركة ضػهف تكتػؿ إ ميهػي
هعيف.
وٌػدؼ "بػوزاف" يػػتمخص فػي د ارسػة البىيػػة اوهىيػة لأل ػاليـ التػػي تشػٍد تفاعػؿ واسػػم الىطػاؽ هػا بػػيف
القوى العالهية في ظؿ احتالؿ الواليات الهتحدة اوهريكية لهركػز القػوة العالهيػة وهػا بػيف اوطػراؼ
ام ميهية ،فأهف كؿ دولة هرتبط بأهف الدوؿ الهجاورة لٍا في ام ميـ ،فػال يهكىىػا التحػدث عػف أهػف
فرىسػػي هىفصػػؿ عػػف أهػػف أوروبػػي ،وال يهكػػف فصػػؿ الهتغيػػر اوخيػػر عػػف دور القػػوى الكب ػرى فػػي
ترتي ػ ػ ػػب التف ػ ػ ػػاعالت اوهىي ػ ػ ػػة ام ميهي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي الهى ػ ػ ػػاطؽ الت ػ ػ ػػي ت ػ ػ ػػدخؿ تح ػ ػ ػػت هس ػ ػ ػػتوى اٌتهاهٍ ػ ػ ػػا
امستراتيجي ٓٗ ٖٕٓٓ . Buzan
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إف العاهػػؿ اوساسػػي فػػي تعريػػؼ هركػػب اوهػػف ٌػػو عػػادة هسػػتوى عػللى هػػف التٍديػػد/الخوؼ الػػذي
يشعر بً بشكؿ هتبادؿ بيف دولتيف أو أكثر ،وعميً فلف ٌذا الهقترب يهكف أف يكوف إطػا اًر هىاسػبا
لهىا شة القضايا العالقة في أية هىطقة هف العالـ  ،بهعىى أف هركب اوهف يشهؿ عمػى هجهوعػة
هف الدوؿ التي لٍا ىفس الٍواجس والهخاوؼ والتٍديدات اوهىية ،هها يجعؿ هف التعاوف فيها بػيف
ٌذي الدوؿ أهر ال بد هىً ،ويكوف بذلؾ االعتهاد الهتبادؿ سهة أساسية في ٌذا الهركب.
يعتبػػر الهركػػب الفرعػػي  Sub complexكهسػػتوى أدىػػى داخػػؿ الهسػػتوى ام ميهػػي ،لػػذا لمهركػػب
الفرعػػي ام ميهػػي ىفػػس تعريػػؼ الهركػػب ام ميهػػي اووسػػم حيػػث يهثػػؿ ىهط ػاً هتهي ػ اًز هػػف االعتهػػاد
الهتبػػادؿ اوهىػػي الػػذي يىحصػػر فػػي الػػىهط اووسػػم لهركػػب اوهػػف ام ميهػػي ككػػؿ ٖ ٕٜٓٓ
. Stone
والهٍػػـ فػػي ٌػػذي الد ارسػػة ٌػػو هو ػػم هىطقػػة الخمػػيج ضػػهف هركػػب اوهػػف ،ويعتبػػر الهركػػب اوهىػػي
الشػػرؽ أوسػػطي أعقػػد الىهػػاذج اوهىيػػة ام ميهيػػة الص ػراعية ،وىتػػائج ذلػػؾ الص ػراع أدت إلػػى تقسػػيـ
الشرؽ اووسط إلى ثالث هركبات أهىية ،واحد يضـ ها يعرؼ بالدوؿ الهشرؽ العربي ،وآخػر دوؿ
الخميج العربي والثالث دوؿ الهغرب العربي.

-4مستوى األمن الدولي :
يعػػد اوهػػف الػػدولي أكبػػر وأوسػػم وحػػدة تحميػػؿ فػػي الد ارسػػات اوهىيػػة ،كوىػػً هرتبطػاً بػػأهف كػػؿ دولػػة
ىهطيػػا هػػف خػػالؿ عهميػػة
عضػػو فػػي الىسػػؽ الػػدولي ،الػػذي ٌػػو هجهوعػػة هػػف الوحػػدات الهترابطػػة
ً
التفاعػػؿ ،فالىسػػؽ يتهيػػز بػػالترابط بػػيف وحداتػػً ،كهػػا أف التفاعػػؿ يتسػػـ بالىهطيػػة عمػػى ىحػػو يهكػػف
هالحظتً وتفسيري والتىبأ بً شبيبي . ٕٓ ٕٜٓٓ
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وتحقي ػػؽ اوه ػػف ال ػػدولي يتطم ػػب آلي ػػات عه ػػؿ جهاعي ػػة ،هىٍ ػػا ىظ ػػاـ تػ ػوازف الق ػػوى وىظ ػػاـ اوه ػػف
الجهاعي

أوالً  -نظام توازن القوى

ظٍر ىظاـ توازف القوى بعد اتفا يػة وسػتفاليا لعػاـ ٔٙٗٛـ ،وتقػوـ

فكرتػػً اوساسػػية عمػػى أف الصػراع ٌػػو الطػػابم الههيػػز لمعال ػػات الدوليػػة ،حيػػث تتفػػاوت الػػدوؿ فػػي
القػػوى الىسػػبية ،وكػػذا التبػػايف فػػي هصػػالحٍا القوهيػػة وسػػعي كػػؿ هىٍػػا إلػػى تعظػػيـ هكاسػػبٍا عمػػى
خصوصا إذا ها اكتسبت دولة هػا تفػوؽ سػاحؽ فػي واتٍػا و ػدراتٍا ،فلىٍػا سػتٍدد
حساب اوخرى،
ً
با ي الدوؿ وٌو ها يدفم باوخيرة إلى التجهم في هحاور هضادة لمدولة هصدر التٍديد.
ػبيا،
فىظاـ توازف القوى ٌو الحالة التي يتسـ بٍا توزيم القوة بيف عدد هػف الػدوؿ بشػكؿ هتعػادؿ ىس ً
حيث ال تكوف وية دولة القدرة عمى فرض ٌيهىتٍا عمى ها عداٌا هف الدوؿ.
ويتحقؽ توازف القوى في حالتيف ٌها لريفيثس وأخروف ٕٕٓٓ ٘٘ٔ
ٔ -حفػػظ السػػمـ الػػدولي هػػف خػػالؿ التجهػػم فػػي هحػػاور هضػػادة ضػػد ػػوى التٍديػػد لتحقيػػؽ الػػردع،
واستهرار الوضم القائـ.
ٕ -إيجػاد هحػػاور هتعادلػػة فػي القػػوة لػػدوؿ هختمفػة اوٌػػداؼ ،لهىػم تفػادي أي اخػػالؿ بتػوازف القػػوى
القائـ والهحافظة عمى استقالؿ وحداتً الهكوىة لً.
وٌىاؾ العديد هف الوسائؿ التي تحقؽ هبدأ توازف القوى هىٍا
التػػدخؿ  -الهىػػاطؽ العازلػػة  -اوحػػالؼ الدوليػػة  -التسػػمي  -التعويضػػات ام ميهيػػة  -سياسػػة
فرؽ تسد .
ٌ
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ثانياً

نظام األمن الجماعي اف تحديد هضهوف ىظػاـ اوهػف الجهػاعي باعتبػاري عاحػد هقاصػد

ٌيية اوهـ الهتحدة كها جاء في ىص الهادة اوولى بالفقرة اوولى هػف هيثػاؽ اوهػـ الهتحػدة والتػي
ع
تسه التصدي الجهاعي ضد الهعتدي وىصرة الهعتدى عميً حفاظاً عمى السمـ واوهف الدولييف.
يقوـ ىظاـ اوهف الجهاعي عمى هجهوعة عمى اوسس
 حظر المجػوء الػى اسػتعهاؿ القػوة الهسػمحة عاو التٍديػد باسػتعهالٍا فػي العال ػات الدوليػة اال فػيحالتيف اوولى هف خالؿ جٍاز اوهف الدولي هجمس اوهف و الثاىيػة تتهثػؿ فػي حالػة الػدفاع
عف الىفس دعـ التعاوف الدولي الهبىي عمى إحتراـ حقوؽ امىساف وحرياتً اوساسية
 توافر حياد و هوضوعية الىظاـ اوهف الجهاعيػادي والقػػيـ الػواردة فػػي الهيثػػاؽ ويحقػػؽ تطبيػػؽ
 تقػػدير ىظػػاـ فعػػاؿ لمجػزاءات كفيػػؿ بػػاحتراـ الهبػ عفعاؿ لىظاـ اوهف الجهاعي.

المطمب الثالث :أبعاد األمن الوطني
اذا كاىػػت الهقاربػػة التقميديػػة اوهػػف الػػوطىي تركػػز عمػػى البعػػد العسػػكري وتختزلػػً فيػػً فػػاف بعػػض
تبىت ىظرة هوسعة لألهف تشهؿ الهجاالت العسكرية ولير العسكرية ،كالجواىب
الهقاربات الجديدة ّ
البييية...الخ ،حيث ّهيز "باري بوزاف" بيف عاربعة عابعاد عاساسية
السياسية وام تصادية وامجتهاعية و ع
لألهف اضافة الى البعد العسكري وٌي البعد السياسي والبعد ام تصادي والبعػد امجتهػاعي والبعػد
البييي ،ورلـ تعدد وكثػرة عابعػاد اوهػف الػوطىي فاىٍػا هتداخمػة وهتشػابكة وهترابطػة فيهػا بيىٍػا رلػـ
ع
امختالؼ الىسبي في التركيز عمى كؿ بعد هف ٌذي اوبعاد الهختمفة.
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وبشكل عام تتمثل األبعاد األساسية لألمن الوطني فيما يمي :
 -0البعد العسكري :يعد البعد العسكري هػف عاٌػـ وابػرز اوبعػاد التػي تىاولتٍػا الدارسػات اوهىيػة
بالشرح والتحميؿ ،خاصة الدارسات التقميدية عواٌهٍا الوا عية عفاي خمؿ فػي هكوىػات القػوة العسػكرية
لمدول ػػة يع ػػرض اوه ػػف ال ػػوطىي وخط ػػار وتٍدي ػػدات كبيػ ػرة ػػد تص ػػؿ ال ػػى كي ػػاف الدول ػػة وس ػػالهتٍا
العضوية ،ويرتبط البعد العسكري لألهػف الػوطىي بهختمػؼ اوبعػاد اوخػرى ارتبػاط كبيػر ،حيػث عاف
عاي ض ػ ػػعؼ يه ػ ػػس أي هىٍ ػ ػػا ي ػ ػ عػوثر عم ػ ػػى هكوى ػ ػػات الق ػ ػػوة العس ػ ػػكرية ،خاص ػ ػػة البع ػ ػػد ا تص ػ ػػادي
والجيوب ػػوليتيكي والسياس ػػي .ويهكىى ػػا تعري ػػؼ البع ػػد العس ػػكري لأله ػػف ،بأى ػػً ه ػػدى اس ػػتعداد القػ ػوات
الهسمحة في دولة ها لمحفاظ عمى عاهىٍا ازاء التٍديدات التي تواجٍٍا لعور ٕٔٔٓ ٘ٔ .
وتتهثؿ عاٌـ هكوىات البعد العسكري في العىاصر التالية الغاهدي ٌٕٜٔٗػ ٖ٘

-

 حجـ وتكويف القوات الهسمحة بحيػث كمهػا ازد حجػـ القػوات وكاىػت هدربػة جيػدا ،كمهػا ازددورٌا وكفاءاتٍا في حهاية اوهف الوطىي
 تىظػيـ وتسػػمي القػوات العسػػكرية فكمهػا كػػاف التىظػيـ فعػػاؿ واوسػمحة الحديثػػة هتػوفرة يػػؤديذلؾ إلى رفم هقدرة القوة العسكرية وكفاءتٍا
 الهروىة خاصة سرعة التحرؾ و الهىاورةالتعبيػػة وتعىػػي القػػدرة عمػػى حشػػد الحجػػـ الكػػافي هػػف ػػوة امرتبػػاط الهتػػوفرة داخػػؿ وخػػارج
ع
الخدهة في ا صر و ت
 امىتاج الحربي عاي اهتالؾ الصىاعة الحربية الهتطورة الخبػرة القتاليػة والقػػدرة عمػى التخطػػيط وادارة العهميػات الحربيػػة بكفػاءة هػػف خػالؿ الههارسػػةالقتالية السابقة والهىاورات العسكرية الهتعدد.
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-6البعد اإلقتصادي :يعد احد اوبعاد الحيوية لألهف الػوطىي ،فأل تصػاد ركيػزة عرييسػية وحيويػة
لمقوة
العسكرية ،بحيث تهى القوة او تصادية ثقالً سياسياً لمدولة عمى الهستوى الهحمي وام ميهي وحتى
العالهي  ,ويهكف عاف ىحدد البعد اال تصادي لألهف بأىً تػوفير الهىػاخ الهىاسػب لتحقيػؽ احتياجػات
الشعوب وتوفير اوطر الهىاسبة لتقدهٍا وازدٌارٌا حهدوش ٖٕٓٓ ٖ
وكػػذلؾ يتهثّػػؿ اوهػػف اال تصػػادي فػػي الحصػػوؿ عمػػى الهػوارد الهاليػػة والثػػروات الطبيعيػػة والوصػػوؿ
إلى اوسواؽ الضػرورية لمحفػاظ بشػكؿ دائػـ عمػى الحػد اودىػى هػف الرفاٌيػة االجتهاعيػة وعمػى ػوة
الدولػػة ,عوايضػػا ٌىػػاؾ هػػف يشػػير لألهػػف اال تصػػادي عمػػى عاىػػً ليػػاب التٍديػػد بالحرهػػاف الشػػديد هػػف
الرفاٌية اال تصادية  ,لقد اتجً العالـ بعد ىٍاية الحرب الباردة الى التركيز عمى البعػد ام تصػادي
لألهف ىتيجة لمثورة التكىولوجية وزيادة عهميات امعتهاد الهتبادؿ وكثافتٍا بيف الدوؿ.
-2البعد اإلجتماعي  :يعتبر البعد االجتهاعي الهوضػوع الهركػزي لمد ارسػات اوهىيػة الهعاصػرة
خاصة بعد ىٍاية الحػرب الباردة  ,واليقؿ البعد امجتهاعي عاٌهية عف با ي امبعػاد اوخػرى لألهػف
الوطىي ،ويتهحور البعػد امجتهػاعي حػوؿ كيفيػة تحقيػؽ امسػتقرار امجتهػاعي وتهاسػؾ الهجتهػم،
والحفاظ عمى كيىوىتً وثقافتػً وٌويتػً  ,وسػاٌهت هدرسػة كوبىٍػاجف لمدارسػات اوهىيػة فػي تطػوير
البعد امجتهاعي لألهف خاصة هف خالؿ اسٍاهات "باري بوزاف" و ع"اولي وايفر" والذي يرى اوهف
امجتهػ ػػاعي ه ػ ػرادؼ لمبقػ ػػاء الٍويػ ػػاتي الٍويػ ػػة الهجتهعيػ ػػة  ،كهػ ػػا يقتػ ػػرح "وايفػ ػػر" ىقػ ػػؿ الهوضػ ػػوع
الهرجعي لألهف هف الدولة الى الهجتهم ٌوىرباوـ ٜٗ ٕٜٓٓ
وكذلؾ يقصد بالبعػػد االجتهاعػػي لألهػػف ،سػالهة أفػراد الهجتهػم والجهاعػات واوحػزاب والتىظيهػات
هػػف اوخطػػار الداخميػػة والخارجيػػة التػػي ػػد تتحػػداٌـ كاوخطػػار العسػػكرية وهػػا يتعػػرض لٍػػا أف ػراد
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الهجتهػػم والجهاعػػات هػػف القتػػؿ واالختطػػاؼ واالعتػػداء عمػػى الههتمكػػات العاهػػة بالتخريػػب والسػػر ة
والىٍب ،فغياب عاو تراجم هعدالت الجريهػة يعبػر عػف حالػة اوهػف االجتهػاعي عواف تفشػي الجػرائـ
وزيادة عددٌا يعىي حالة لياب اوهف االجتهاعي.
وكػػذلؾ يسػػتمزـ اوهػػف االجتهػػاعي تػػأهيف الخ ػػدهات اوساسػػية لإلىسػػاف ،فػػال يشػػعر بػػالعوز والفقػػر
والهػػرض و يشػػهؿ الخػػدهات الهدرسػػية و الثقافيػػة و الرعايػػة امىسػػاىية و التأهيىػػات االجتهاعيػػة و
عمى هواجٍة الظروؼ الطارئة.
كهػ ػػا يػ ػػرى آخ ػ ػػروف أف اوه ػ ػػف االجتهػ ػػاعي يخػ ػػص ػ ػػدرة الهجتهعػ ػػات عمػ ػػى إعػ ػػادة إىتػ ػػاج أىهػ ػػاط
خصوصياتٍا في المغة ،الثقافة ،الٍوية الوطىية والديىية والعادات والتقاليد في إطار شروط هقبولػة
لتطورٌا بف عىتر ٔٙ
وهػػف ٌىػػا ىجػػد هفػػاٌيـ اوهػػف االجتهػػاعي تػػدور فػػي هجهمٍػػا ،حػػوؿ تػػوفير حالػػة اوهػػف وامسػػتقرار
والطهأىيىة في الهجتهم الهحمي بحيث يستطيم اوفراد التفرغ لألعهاؿ االعتيادية التي يقوهوف بٍػا
وفي حالة لياب اوهف فلف الهجتهم يكوف في حالة شمؿ.

-4البعد السياسي :
الهوسسات السياسية واستقرارٌا وكػذلؾ عاهػف اوفػراد الػذيف تحكهٍػـ
ويشهؿ عاهف السمطة السياسية ،و ع
السػػمطة ،ويعىػػي بػػالىظـ والخطػػط وامج ػراءات التػػي تحهػػي الكيػػاف الدسػػتوري لمدولػػة وىظػػاـ الحكػػـ
وتحافظ عمى ثبات اميديولوجيات التي يستهد هىٍا شرعيتً.
وهف عاٌـ هضاهيف البعد السياسي لألهف الوطىي ٌػو تحقيػؽ امسػتقرار السياسػي الػداخمي وترسػيخ
الوحػدة الوطىيػة  ,و بالىسػبة وهػف اوفػراد  ،فػلف البعػد السياسػي عيوكػد عمػى حقػوؽ امىسػاف وكفالػػة
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حرية الههارسة السياسية لمهواطىيف وتعريؼ الهواطىيف بٍذي الحقوؽ والحريات وكفالتٍا هػف خػالؿ
الدساتير والقواىيف لعور ٕٔٔٓ ٔٙ
 -1البعــد الجيوبوليتيــك  :ويشػػهؿ اسػػتغالؿ الهعطيػػات الجغرافيػػة لصػػال الدولػػة هػػف هىظػػور
سياسػػي ،بحيػػث يتضػػهف ٌػػذا البعػػد الهو ػػم الجغ ارفػػي لمدولػػة والػػذي يقػػاس بهػػدى تػػوفر الدولػػة عمػػى
الهاييػة امسػتراتيجية الٍاهػة لحركػة التجػارة الدوليػة ،والدولػة التػي تتػوفر
البحار والخمجاف والههرات ع
الهايي ػػة والط ػػرؽ الدولي ػػة الٍاه ػػة عافض ػػؿ بكثي ػػر ه ػػف ليرٌ ػػا الت ػػي تح ػػوز هث ػػؿ ٌكػ ػذا
عم ػػى الههػ ػرات ع
اهتيازات كها يجمب لٍا عاعباء عاهىية اضافية.
كػػذلؾ يضػػـ العهػػؽ امسػػتراتجي الػػذي يحػػدد ب ػػ"الهساحة الجغرافيػػة بػػيف ىقػػاط املتهػػاس هػػم العػػدو
بالتعبيػة
والهركز الحيوية لمدولة" بحيث أف الهو م الجيد لمدولػة والهسػاحة الجيػدة لمدولػة يسػه لٍػا
ع
الجيدة وتوفر العهؽ في الدفاع الٍيثي . ٔٗ ٕٜٓٓ
كه ػػا يػ ػرتبط ب ػػدوؿ الجػ ػوار خاص ػػة فيه ػػا يخ ػػص التهاس ػػؾ امجته ػػاعي وع ػػدـ وج ػػود هش ػػاكؿ ع ػػابرة
ػدالهايي
لمحدود ،فذلؾ يىعكس ايجاباً عمى اوهف وامستقرار ،كها يهكف اضافة عابعاد عاخرى كالبع
ع
الهاييػػة الالزهػػة لإلسػػتٍالؾ ،خاصػػة الهيػػاي الصػػالحة لمشػػرب والهيػػاي
عاي القػػدرة عمػػى تػػوفير الهػوارد ع
ػذايي والػذي يعىػي ػدرة
الضرورية لألىشطة ام تصادية خصوصا الزارعيػة و الصػىاعية .والبعػد الغ ع
الدولة عمى توفير الهوارد الغذ عايية بشكؿ كاؼ وهىتظـ لسكاىٍا.
-2البعــد البيئــي  :يعتبػػر القطػػاع البيئػػي عاحػػد عاٌػػـ القطاعػػات بالىسػػبة لألهػػف بهفٍوهػػً الهوسػػم
حيث عيوثر تدٌور الىظػاـ اميكولػوجي عمػى العال ػات اوهىيػة  .فتىػاهي ظػاٌرة الىػدرة ي عػودي عػادة
الى خمؽ وضعيات صراعية بيف الدوؿ وداخمٍا وخاصة ىدرة الهياي
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ىزاري ٔ٘ ٕٔٔٓ .

كها شٍدت الدراسات البيئية ىهواً هحسوساً في اودبيات السياسية خاصة هم السىوات اوخيرة،
ىظ اًر لإلحساس بخطورة التدٌور البيئي عمى اوهف الدولي ،الهجتهعي و البشػري ،و أٌػـ هػا يػػثير
الالأهػف البيئي ها يمي
 تدٌور الىظاـ البيئي بفعؿ الحروب و الىزاعات الهسمحة هف خالؿ هؤشرات تراجم الىسيج الغابي ،اىقراض أىواع حيواىية وىباتية التموث البيئي بأىواع الهختمفةتصىؼ كمٍا ضهف القضايا التي عتودي عادة الى ارتفاع ىسػبة الوفيػات والهجاعػة وتػدٌور الوضػم
الصػػحي العػػاـ ،وبتفاعػػؿ ٌػػذي الهشػػاكؿ الهعقػػدة هػػم الىهػػو الػػديهولرافي الس ػريم فػػي العػػالـ ،تػػزداد
خطورة ٌذي الهؤشرات التي تٍدد بقاء الفرد وحياتً ورفاٌيتٍـ ،وٌذا يؤكػد عمػى عال ػة الهىظوهػة
االيكولوجية  /البيئية بهفٍوـ اوهف البشري ىزاري ٔ٘ ٕٔٔٓ .
-3البعــد الثقــافي لألمــن :يهكىىػػا تعريػػؼ اوهػػف الثقػػافي بالقػػدرة عمػػى امىتػػاج والت ػراكـ الثقػػافي
وهغالبػػة الىػػدرة ورفػػم خطػػر الخػػوؼ هػػف العجػػز وفقػػداف القػػيـ الثقافيػػة والرهزيػػة وبػػذلؾ يٍػػدؼ اوهػػف
الثقػػافي إلػػى تحقيػػؽ امشػػباع الػػذاتي هػػف الحاجػػات الثقافيػػة ,كهػػا يٍػػدؼ اوهػػف الثقػػافي إلػػى تسػػمي
العقػوؿ في هواجٍػة الغزو الثقافي والهحافظة عمى الثقافة الهحمية هف التشويً والتداخؿ هم ثقافات
الشعوب اوخرى.
وبػػذلؾ يع ػػد اوهػػف الثق ػػافي ىوعػ ػاً هػػف اوه ػػف ال ػػذي يحقػػؽ الحف ػػاظ عمػػػى الذاتي ػػة الثقافي ػػة و عم ػػى
هقوهات الثقافة و تأصيمٍا و تطويرٌا لتساير هستجدات العصر ،وتػأتي أٌهيػة اوهػف الثقػافي هػف
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كوىػػً ي ػرتبط بكػػؿ أبعػػاد اوهػػف إرتباط ػاً وثيق ػاً لدرجػػة أف عػػدـ تحقيقػػً يخمػػؽ زعزعػػة و اىحػػالؿ بكػػؿ
أشكاؿ اوهف ىزاري ٔ٘ ٕٔٔٓ .

43

المبحث الثاني :التيديدات االمـنية غير التقميدية
هىذ ىٍايػة الحػرب البػاردة ،حػدثت تغيػرات عهيقػة وهٍهػة فػي طبيعيػة البيئػة اوهىيػة العالهيػةٌ ،ػذا
التغيرات أثّر بهفٍوـ القوة في العال ات الدوليػة ،وأحػدث تحػوالت فػي طبيعػة الهخػاطر التػي تٍُػدد
اوهف العالهي هف الىهط التقميدي الذي ُيركػز عمػى الدولػة كفاعػؿ ُهٍػدد ،وعمػى الطبيعػة العسػكرية
لمتٍديػػد إلػػى أىهػػاط جديػػدة عديػػدة ،وهػػف بيىٍػػا التٍديػػدات ليػػر تقميديػػة ،والتػػي سػػىحاوؿ توضػػيحٍا
وشرحٍا.

المطمب األول  :طبيعة التيديدات االمــنــيـة غير التقميدية :
يستوجب التطػرؽ إلػى هوضػوع التٍديػدات اوهىيػة الجديػدة توظيػؼ بعػض الهفػاٌيـ اوساسػية التػي
البػ ػ ػػد هػ ػ ػػف التػ ػ ػػد يؽ فػ ػ ػػي اسػ ػ ػػتعهالٍا وهعرفػ ػ ػػة فحواٌػ ػ ػػا ،وهػ ػ ػػف بيىٍػ ػ ػػا هفٍػ ػ ػػوـ التٍديػ ػ ػػد Threat
والخطػ ػػر  Riskوالتحػ ػػدي  ، Challengeكهػ ػػا أف امحاطػ ػػة بػ ػػأبرز تصػ ػػىيفات التٍديػ ػػد اوهىػ ػػي
وهعرفػػة العواهػػؿ التػػي تُسػػاٌـ فػػي تحديػػدي أهػػر ضػػروري يسػػه لىػػا بػػالتقرب هىػػً أكثػػر واستكشػػافً
بد ة.

مفيوم التيديد ( : ) threat
بدايةً البد هف التأكيد عمى أف هفٍوـ "التٍديد" ذو دالالت جديدة ىسبياً عمى الهستوى اوكػاديهي،
فالتٍديدات التي كاىت تتعرض لٍا الدوؿ في السابؽ كاىت تىػدرج ضػهف الػدائرة العسػكرية الضػيقة
ذات الهىشأ الخارجي ،لكف هم تعقد الظػاٌرة اوهىيػة إثػر التحػوالت الٍيكميػة والقيهيػة الحاصػمة فػي
العال ػػات الدوليػػة ىتيجػػة لىٍايػػة الحػػرب البػػاردة  The Cold Warههػػا جعػػؿ دائػرة التٍديػػدات
تتوسم لتشهؿ التٍديدات اال تصادية واالجتهاعية والثقافية والبيئيػة وٌػي ليسػت ذات هىشػأ خػارجي
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فحس ػػب ،ب ػػؿ تىش ػػأ أيضػ ػاً عم ػػى الص ػػعيد ال ػػداخمي ،وٌ ػػو ه ػػا أدى إل ػػى تع ػػدد هس ػػتوياتً ف ػػردي،
وطىي،إ ميهػػي ،دولػػي …  ،وبالت ػللى أصػػب هفٍػػوـ " التٍديػػد " وهػػف الىاحيػػة الىظريػػة هفٍػػوـ جديػػد
لمتٍديد ذات طابم هعقد هتعدد الهجاالت والهستو ات والفواعؿ ٕ٘ٔٓ . Saches
وٌىاؾ تعريفات عديػدة لهفٍػوـ التٍديػد هىٍػا تعريػؼ “تيػري ديبيػؿ”  Terry L. Debelوالػذي يػرى
أف التٍديػػد ٌػػو “عهػػؿ ىشػػط وفعػػاؿ تقػػوـ بػػً دولػػة هعيىػػة لمتػػأثير فػػي سػػموؾ دولػػة أخػػرى ،ويشػػترط
ىجاحػػً تػػوفر عػػدة عواهػػؿ أبرزٌػػا الهصػػدا ية والجديػػة والقػػدرات التػػي تتىاسػػب هػػم التٍديػػد ،وٌىػػاؾ
ثػػالث سػػهات يتهيػػز بٍػػا التٍديػػد ،وٌػػي درجػػة الخطػػورة وهػػدى احتهاليػػة و ػػوع التٍديػػد وعىصػػر
التو يت” تيري . ٕٙٔ-ٕ٘ٛ ٕٜٓٓ
عرفػػً بأىػػً تٍديػػد لهؤسسػػات الدولػػة باسػػتخداـ اميػػديولوجيا أو
أهػػا التٍديػػد عىػػد "بػػاري بػػوزاف" فقػػد ّ
استخداـ هكوىات القػدرة لمدولػة ضػد دولػة أخػرى ،حيػث يهكػف أف يكػوف إ مػيـ الدولػة هٍػدداً بضػرر
أولزو أو احػتالؿ ،ويهكػف أف تػأتي التٍديػدات هػف الخػارج أو هػف الػداخؿ ،ويعتقػد بػاري بػوزاف أف
الدوؿ القوية عػادةً هػا تتعػرض لمتٍديػدات خارجيػة عكػس الػدوؿ الضػعيفة التػي تتعػرض لمتٍديػدات
هف الداخؿ والخارج تيري . ٕٚٓ ٕٜٓٓ
هػػف الهالحظػػة أف بػػالرلـ هػػف تعػػدد تعريفػػات هفٍػػوـ "التٍديػػد" إال أىٍػػا تشػػترؾ فػػي بعػػض الىقػػاط
الرئيسية والتي تشكؿ الهاله الحقيقة لهفٍوـ "التٍديد" وٌي عمى الىحو التالي
 أف التٍديد ُيعبر عف ىية ملحاؽ الضرر واوذى صد امخالؿ باوهف. يتػػأثر التٍديػػد بالهسػػتجدات والتغيػرات التػػي تحػػدث عمػػى أرض الوا ػػم ،وٌػػو هػػا يضػػفي الطػػابمالحركي والىسبي لهفٍوـ التٍديد.
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 كها أف لمتٍديد هستويات هتعددة فرد ،جهاعة ،دولة ،إ ميـ وليرٌػا  ،وأهػا هصػادر التٍديػد ػدتكػػوف هػػف داخػػؿ أو خػػارج الدولػػة وكػػذلؾ هسػػبباتً وأىواعػػً ،وٌػػو هػػا يجعمػػً هفٍػػوـ هركػػب
وهعقد ،يتداخؿ التٍديد ويتفاعؿ في البيئة الراٌىة هم عدة تٍديدات أخرى.
ُ

مفيوم التحدي (: )Challenge
ويقص ػػد "التح ػػدي" يقص ػػد بٍ ػػا هجهوع ػػة هعق ػػدة ه ػػف الهش ػػاكؿ والظ ػػروؼ الت ػػي ىىتجٍ ػػا ف ػػي الوا ػػم
والهستقبؿ بلرادتىا ورلباتىا الواعية ولير الواعية الهشا بة ٕٕٔٓ . ٔٙ
عرؼ التحدي بأىً "الهشاكؿ والصعوبات أو الهخاطر التي تواجً الدولة وتحد وتعوؽ
وٌىاؾ هف ُي ّ
هف تقػدهٍا وتشػكؿ حجػر عثػرة أهػاـ تحقيػؽ أهىٍػا واسػتقرارٌا وهصػالحٍا الحيويػة الذاتيػة الهشػتركة
ويصعب تجىبٍا أو تجاٌمٍا " الحربي . ٕٕ ٕٓٓٛ

مفيوم الخطر (: )Risk
يهكػػف تعريػػؼ "الخطػػر" بأىػػً كػػؿ فعػػؿ هٍػػدد ُيحتهػػؿ و وعػػً واهكاىيػػة التىبػػؤ بػػً تتػػأرج بػػيف الزيػػادة
والىقصاف ،وٌو هرتبط بهدى درة الهجتهم وهىاعتً حياؿ هواجٍتً.
ويعىػ ػػي هفٍػ ػػوـ "الخطػ ػػر" ،احته ػػاؿ الخسػ ػػارة عاو امصابػ ػػة عاو الحرهػ ػػاف عاو الدهػ ػػار عاو الط ػ ػوار عي عاو
الفقداف .وٌػذا يعىػي امضرار بسالهة الدولة وهياٌٍا ام ميهية ،عاو سالهة الشػعب ،والبىػػى التحتيػة
والخػػدهات اوساسػ ػػية ،عاو امض ػرار بالهىظوه ػػة اال تصػػادية لمدول ػػة وهواردٌػػا الطبيعي ػػة ،عاو ت ػػدهير
ش ػػبكات ال ػربط امكتروى ػػي ...،ال ػػخ ٕٙ.والهخػػاطر اوهىيػ ػػة ٌػػي عاعمػػى هسػ ػػتويات الخطػػر ضهػ ػػف
هىظوهة التحديات والتٍديػدات وىقاط الضعؼ الدولة الزبيدي ٕ٘ٔٓ ٕٓ .
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ويعتبري الكثير هف الهفكريف والهختصيف عمى أىً خاصية تدؿ عمى شيء يمحؽ ضػرر هعىػوي أو
هادي ،فعىدها ىقوؿ عف شيء خطر بهعىى أىً يحهؿ ضرر هعىوي أو هادي ُيحتهؿ و وعػً ،و ػد
يؤدي إلى الخسارة أو الدهار أو امصابة ،وٌىاؾ ثالث عىاصر أساسية لهفٍوـ "الخطر" وٌي
 الهصدر الهىتج لمخطر الوسيمة الىا مة لمخطر بحيث د تكوف هيكاىيكية أو كيهيائية أو إشعاعية. البيئة الىا مة لمخطر التي د تكوف هائية أو حضرية أو ٌوائية .حجاج ٕٗٔٓ ٕٖ-ويعتقد "ألريش بيؾ"  Ulrich Beckأف هفٍوـ الخطر وٌو او ؿ عاٌهية لفٍـ ضػايا اوهػف ،وىػً
ُي ػربط باوسػػاس بهسػػتوى ادراؾ هرحمػػي ،فالتٍديػػد فػػي بدايتػػً ،ويهكػػف احت ػواءي بػػؿ اف يتفػػا ـ ،ففػػي
كتابً "هجتهم اوخطار يقوؿ" عباف اوهف اليعىي خمو الىظاـ هف الهخاطر بقدر ها يعىي ُدرة ٌػذا
وسايؿ احتو عايٍا عاو ادارتٍا لهىم تفا هٍا لتشكؿ تٍديداً لٍا" بر وؽٕٓٓٚ:
الىظاـ عمى اكتساب
ع

مفيوم التيديدات الالتماثمية :
وتُسهى أيضاً بغير الهتىاظرة أو لير الهتكافئة ،وتكوف بيف فاعميف لير هتكػافئيف هػف حيػث القػوة
وعادة ها يكوف ٌذا الىهط هف التٍديدات وسيمة لمتعويض عف ىقص في الهوارد لمطػرؼ الضػعيؼ
الػػذي يسػػتخدـ التٍديػػد هػػف خػػالؿ االعتهػػاد عمػػى أسػػاليب ووسػػائؿ هتعػػددة يسػػتٍدؼ هػػف خاللٍػػا
الهسػػاس بىقػػاط الضػػعؼ لمطػػرؼ او ػػوى ,وهػػف أهثمػػة ٌػػذي التٍديػػدات حػػرب الدولػػة ضػػد امرٌػػاب
وعصػ ػػابات الجريهػ ػػة الهىظهػ ػػة ،وهصػ ػػطم "التٍديػ ػػدات الالتهاثميػ ػػة" عكػ ػػس هصػ ػػطم التٍديػ ػػدات
التهاثمية التي تعىي الطرح الكالسيكي لمتٍديد ذات الطابم العسكري والبيىي بيف الدوؿ.
كها يشار في الكثير هف الدراسات إلى الحرب الالتهاثميػة

 AsymmetricWarوٌػي الػىهط

الغالػ ػػب فػ ػػي حػ ػػروب اليػ ػػوـ  ،والحػ ػػرب العالهيػ ػػة عمػ ػػى امرٌػ ػػاب هثػ ػػاؿ عمػ ػػى ذلػ ػػؾ .وفػ ػػي الحػ ػػرب
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الالتهاثمية تكوف اوط ارؼ الهتحاربة لير هتساوية وهتفاوتة فػي القػوى والوسػائؿ والتىظػيـ ،وتتخػذ
ويهكف راءتٍا عمى ثالث هستويات
عدة أشكاؿ ٔ٘ٔ ٕ٘ٓٓ ُ ، Pfanner
 الهستوى الهيداىي يتهيز بكثرة العهميات السرية ،الهفاجأة ،الغدر والحيؿ ..وها إلى ذلؾ . الهستوى االستراتيجي العسكري حرب العصابات ،الحرب الخاطفة ...،وليرٌا . الهستوى االستراتيجي السياسي حرب ذات هعطى ثقافي أخال ي وديىي .لقػػد أُسػػتخدـ هصػػطم

 AsymmetricWarفػػي الكثيػػر هػػف الد ارسػػات ،هىٍػػا د ارسػػة "سػػتيفف

لهبكيز" " ،Steven Lambakisجيهس كيريس"  James Kirasو "كريسػتيف كولػت" Kirstin
 Koletفػػي د ارسػػة "

Understanding Asymmetric Threats to the USA

ٕٕٓٓ ":ودراسة "دايفيدبيوفمو"  David Buffaloeحوؿ “تعريؼ الحرب الالتهاثمية " Defining
."Asymmetric Warfare
وتـ استعهاؿ ٌذا الهصطم

فػي الواليػات الهتحػدة لتوصػيؼ الهخػاطر الجديػدة التػي تواجػً اوهػف

القوهي اوهريكي عمى الىحو التللى
 التٍديدات الجديدة التي تتهيز بعىصر الهفاجأة والحركية والغير هألوفة اوساليب والتكتيكات العهمية الجديدة التي تستخدهٍا الهجهوعات لتٍديد اوهف اوهريكي. لهوض وصعوبة تحديد هاٌية العدو الهٍدد لألهف اوهريكي.أه ػػا "كوره ػػو" و"ريبىيك ػػار" ،وف ػػي كتابٍه ػػا الح ػػروب لي ػػر الهتوازي ػػةُ ،يعرف ػػاف التهاث ػػؿ ه ػػف هىظ ػػور
استراتيجي بأىً " ٌو القتػاؿ بأسػمحة هتسػاوية ،أهػا الالتػوازي أو الالتهاثػؿ ،فٍػو سػعي طػرؼ إلػى
استغالؿ كؿ ىقاط ضعؼ الخصـ لرفم حجـ امضرار بً ،ودائهاً هاتمجأ الهجهوعات الهسمحة إلى
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وسػػائؿ ليػػر هتوازيػػة ،هتفاديػػة ىقػػاط ػػوة الخصػػـ وهحاولػػة هواجٍتػػً ،فػػي هيػػداف أ ػػؿ هالءهػػة لػػً،
ويض ػػيفاف "إف الالتػ ػوازي يعى ػػي رف ػػض واع ػػد القت ػػاؿ الهفروض ػػة ه ػػف الخص ػػـ ،ج ػػاعالً ب ػػذلؾ ك ػػؿ
العهميات لير هتو عة تهاهاً" بف عىتر ٕٗٔٓ .

مفيوم التيديدات اليجينة :
وٌىاؾ ىوع آخر هف التٍديدات لير التقميدية يسهى بػ "التٍديدات الٍجيىية" وٌو هشابٍة لهصطم
"التٍديدات الالتهاثميػة" ،ويعػود اسػتعهاؿ عبػارة "ٌجػيف"  Hybridأو "خمػيط" إلػى تحميػؿ اهػت بػً
وات سالح البحرية اوهريكية لمتجارب العهمياتية في العراؽ وأفغاىسػتاف ،ففػي سػىة ٕ٘ٓٓ كتػب
الجىراؿ "جيهس هاتيس"  James Mattisالذي شغؿ هىصب ائد القيػادة الهركزيػة اوهريكيػة فػي
هجمة "االجراءات" التابعة لهعٍد البحرية اوهريكية عف ظٍور طرؽ لير هىتظهة لمتٍديدات هثػؿ
امرٌاب وأعهاؿ التهرد وتجارة الهخدرات .
وجاء في ٌذا التحميػؿ أف الخصػوـ ليػر الىظػاهييف يسػعوف الػى اسػتغالؿ اوفضػمية التكتيكيػة عػف
طريػػؽ إختيػػارٌـ لمو ػػت والهكػػاف الهىاسػػب لٍػػـ بأىفسػػٍـ بػػدؿ الخضػػوع إلػػى واعػػدىا ،إذ يحػػاولوف
هراكه ػػة سمس ػػمة ه ػػف امىتص ػػارات التكتيكي ػػة الص ػػغيرة ث ػػـ يض ػػخهوىٍا باس ػػتعهاؿ امع ػػالـ وح ػػرب
الهعموه ػػات مض ػػعاؼ الع ػػزـ اوهريك ػػي ،وٌك ػػذا تظٍ ػػر عهمي ػػة اى ػػدهاج ب ػػيف ط ػػرؽ ووس ػػائؿ حربي ػػة
هختمفة تُشكؿ تٍديد ٌجيف وبهستوى هتقدـ تؤدي إلى "حرب ٌجيىة" .Hybrid War
ويعػػرؼ "ف ارىػػؾ ٌوفهػػاف" ) (F.Hoffmanالتٍديػػدات الٍجيىػػة ،بأىٍػػا تتضػػهف هجهوعػػة كاهمػػة هػػف
الوسائط الهختمفة هف الحرب بها في ذلؾ القدرات الىظاهية والتكتيكات والتشػكيالت ليػر الىظاهيػة
واوعهػػاؿ امرٌابيػػة بهػػا فػػي ذلػػؾ العىػػؼ العش ػوائي وامك ػراي وامج ػراـ العش ػوائي ،والحػػرب الٍجيىػػة
هصطم جديد في عالـ الحروب الحديثة ،وٌي وفؽ بعض الهراجم اوجىبية" ،استراتيجيا عسكرية
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عرفٍا
تهزج ها بيف هفاٌيـ الحرب التقميدية وهفاٌيـ الحرب لير الىظاهية والحرب املكتروىية "ُ ،
وي ّ
"بيﻞ ىيهيػػث" بأىٍػػا «ىهػػوذج عصﺮﻱ لحﺮﺏ ﺍلعصاباﺕ حيﺚ يستخﺪن ﺍلثﻮﺍﺭ ﺍلتﻜىﻮلﻮجيا ﺍلحديثة
ووسائؿ هتطورة لحشﺪ ﺍلﺪعﻢ ﺍلهعىوﻱ َﺍلشعبي" بف عىتر ٕٗٔٓ .
أهػا البػاحﺚ اوهيﺮكي "ىايثاو فﺮﺍيﺮ" هػػف هركػز الد ارسػات االسػػتراتيجية الدوليػة ،فقػػد َضم تعﺮيفًا
ﺁخﺮ اعتب ػػر في ػػً أىى ػػا ىك ػػوف أه ػػاـ ﺍلحﺮﺏ ﺍلٍجيىة "عىﺪها تستخﺪن هجهﻮعة هسمّحة اثىيﻦ ﺃَ ﺃكثﺮ
هﻦ ﺍوساليﺐ ﺍلٍجﻮهية ﺍوﺭبم اآلتي ذكرٌػا حﺮﺏ تقميديػة ،حﺮﺏ ليﺮ ىظهيػة ،إﺭٌاﺏ كػارثي،
والتكىولوجيا وذلؾ لهواجٍة التفوؽ العسكري الهعادي" عمو ٕ٘ٔٓ .
وتتواجد التٍديدات الٍجيىة بكثرة فػي او ػاليـ التػي لػـ تعػد خاضػعة لسػيطرة الدولػة ،وتتهيػز بسػرعة
االىتشػػار وتتعمػػؽ بفواعػػؿ ليػػر دوالتيػػة تجهػػم بػػيف اسػػتخداـ الوسػػائؿ التقميديػػة وليػػر التقميديػػة هثػػؿ
الحرب التقميدية والجريهة الهىظهػة وامرٌػاب واوعهػاؿ التخريبيػة والػتحكـ فػي التكىولوجيػا واختػراؽ
الهوا ػػم االلكتروىيػػة ،وتتهيػػز أيض ػاً بتعػػدد أشػػكالٍا وطبيعتٍػػا الهستعصػػية الفٍػػـ ،ىظ ػ اًر لغهوضػػٍا
وكثػرة تفاعالتٍػػا وتفرعاتٍػػا ،كهػػا تهثػػؿ التٍديػػدات الٍجيىػػة خصػػهاً يصػػعب هعرفتػػً وتحديػػدي وتو ػػم
أعهالػػً وىتائجػػً وتىطبػػؽ ٌػػذي الحالػػة عمػػى التٍديػػد الٍجػػيف "داعػػش" أو هػػا ُيسػػهى بتىظػػيـ الدولػػة
االسػػالهية فػػي الشػػاـ والعػراؽ ISIS

بػػف عىتػػر أكتػػوبرٕٗٔٓ  ،وتُهثػػؿ التٍديػػدات الٍجيىػػة

تحدي كبير لألهف العالهي ،وٌي أكثر تعقيداً وتشابكاً ولهوضاً هف التٍديدات الالتهاثمية ،وأشػهؿ
هىٍا.

خصائص التيديدات األمنية غير التقميدية:
تتهيز التٍديدات اوهىية ليػر التقميديػة بجهمػة هػف الخص عػايص الهشػتركة تتهثػؿ عاٌهٍػا فػي هػا يمػي
بوعاهود ٖٕٔٓ -
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 ٌي تٍديدات ال طرية ،وعابرة لمحػدود  ، transnationalفٍػي ليػر هحصػورة عاو هحػددة جغرافيػاًعاو ا ميهي ػاً ،فٍػػي عاعطػػت بعػػداً عالهي ػاً لمتٍديػػدات اوهىيػػة وزادت هػػف ػػوة روابػػط امعتهػػاد اوهى ػػي
الهتبػػادؿ بػػيف الػػدوؿ ،إذ لػػـ تعػػد الدولػػة ٌػػي الفاعػػؿ الوحيػػد الهػ عػوثر فػػي العال ػػات الدوليػػة ،وبػػرزت
فواعؿ عاخرى كالهىظهات الحكوهية ولير الحكوهية ،وهىظهات الهجتهم الهدىي ،وهىظهػات حقػوؽ
امىسػػاف ،وحتػػى فواعػػؿ عبػػر وطىيػػة كجهاعػػات امرٌػػاب الػػدولي ،بحيػث عاصػػبحت تقػػوـ بػػدور هٍػػـ
وهوثر في العال ات الدولية.
ع
وٌػػو السػػياؽ الػػذي جعػػؿ ٌػػذا الهفٍػػوـ يبػػرز بشػػكؿ كبيػػر بسػػبب ت ارجػػم اودوار التقميديػػة لمدولػػة،
اضػػافة الػػى ت ارجػػم هبػ عػدا السػػيادة وهبػ عػدا الهسػػاواة بػػيف الػػدوؿ أو هبػ عػدا عػػدـ التػػدخؿ ،وخصوص ػاً هػػم
ظٍور العولهة وهاصاحبٍا هف تدفؽ هعموهاتي ٌائؿ وهيوعػة الحػدود الدوليػة ،والتغيػر فػي ألمػب
الهفاٌيـ السياسية.
 ٌػي تٍديػػدات هػػف طبيعػة ليػػر عسػػكرية ،وعرفػػت صػعوداً فػػي فتػرة هابعػد الحػػرب البػػاردة  ،اذا كػػافالهفٍ ػػوـ التقمي ػػدي لأله ػػف يتخ ػػذ ه ػػف الهص ػػادر الخارجي ػػة ذات الص ػػبغة العس ػػكرية الهص ػػدر الوحي ػػد
لتٍديػػد عاهػػف الدولػػة ،فتحػوالت البيئػػة اوهىيػػة لفتػرة هػػا بعػػد الحػػرب البػػاردة كشػػفت عػػف عهػػؽ هشػػاكؿ
اوهف امىساىي ،بحيػث لػـ تعػد هصػادر التٍديػد ذات صػبغة عسػكرية بػؿ تعػدت ذلػؾ الػى هصػادر
تٍديد عاهف اوفراد ،هف هشػاكؿ البيئػة ،ضػايا الالجئػيف ،الفقػر واووبئػة ،تجػارة الهخػدارت ،الجريهػة
الهىظهة ،امرٌاب الدولي ،وليرٌا ،فتعدد التٍديدات وتىوع هصادرٌا وتشابؾ ىتائجٍػا وتوسػم ر عػة
تأثيرٌا عادى بالبعض الى الحديث عف عاف عالـ اليوـ يشٍد هخاطر جهة ال يهكػف تو عٍػا عاو التىب عػو
بٍا ،وٌو ها ذٌب بالباحث ع"اولريش بيؾ" Ulrich Beckبوصفً بهجتهم الهخاطرة.
 ٌي تٍديدات تصدر هف فواعؿ لير دوالتية عاو لير حكوهيػة ،ههػا يصػعب تحديػد هصػدرٌا وسػبؿهواجٍتٍػػا والتصػػدي لٍػػا ،فػػالتغير فػػي طبيعػػة الى ازعػػات الدوليػػة وت ازيػػدٌا كػػاف هػػف عابػػرز التػػداعيات
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الهصاحبة لىٍايػة الحػرب البػاردة ،والتػي كشػفت عػف هػدى خطػورة هصػادر تٍديػد اوهػف امىسػاىي،
والتغير في طبيعة الصراعات التي يشٍدٌا العالـ ،اذ عاصبحت الصراعات داخمية تدور بيف اوفراد
داخػػؿ حػػدود الػػدوؿ القوهيػػة عاكثػػر هىٍػػا بػػيف الػػدوؿ ،فقػػد تراجعػػت الحػػروب التهاثميػػة بشػػكؿ كبيػػر،
لتظٍر صور جديدة هف الىزاعات الداخمية ،وٌو ها تجمى بوضوح في تفكؾ الهعسػكر الشػر ي الػى
عػػدة دوؿ ،فض ػال ع ػػف الحػػروب اوٌمي ػػة فػػي آس ػػيا وفػػي افريقيػػا عم ػػى ل ػرار الح ػػروب اوٌميػػة ف ػػي
الصػوهاؿ والسػوداف ،بحيػػث هثمػت البيئػة امفريقيػػة هيػزة لٍػػذي الصػراعات التػي تجمػػت بشػكؿ واضػ
داخؿ الدوؿ ،وٌي صراعات هتعمقة بالٍوية والديف والعػرؽ فػي اوسػاس ،حيػث تشػير امحصػاءات
الى عاىػً خػالؿ الفتػرة هػف عػاـ ٓ ٜٜٔوحتػى العػاـ ٕٔٓٓ شػٍد العػالـ  ٘ٚصػراعاً رئيسػياً داخػؿ
٘ٗ دولة في هختمؼ عاىحاء الهعهورة ،كاىت حكوهة الدولة عاحد عاطراؼ الصراع.
 ٌػػي تٍديػػدات عتاخػػذ عػػادة شػػكؿ الخطػػر بػػؿ عاف تصػػب تٍديػػداً ،التٍديػػد يكػػوف هعرفػػا ويمحػػؽ ضػرارهباش ػرة ،عاه ػػا الخطػػر يك ػػوف ضػػبابي وه ػػبٍـ وهمتػػبس ،ولي ػػر ابػػؿ لمقي ػػاس وهشػػكوؾ في ػػً ،كه ػػا أف
عتاثيرٌا اوهىي يصؿ جهيم الفواعؿ والهرجعيات العالـ ،او اليـ ،الدوؿ ،الهجتهعات ،اوفراد .

المطمب الثاني  :انواع التيديدات االمنية
ٌىاؾ عدة هعايير هستعهمة لتصىيؼ التٍديدات اوهىية هف بؿ الدارسيف والباحثيف ،حيث تعددت
الهعػػايير الهسػػتعهمة لتصػػىيؼ التٍديػػدات اوهىيػػة ،إذ يركػػز بعػػض البػػاحثيف عمػػى هعيػػار "الهجػػاؿ"
 Fieldفي تصىيفٍـ لمتٍديدات ،وهىٍـ هف يستخدـ الهعيػار "الجغ ارفػي"  ،Geographicalوهػىٍـ
ه ػ ػػف يحب ػ ػػذ اس ػ ػػتخداـ تص ػ ػػىيفات هعاصػ ػ ػرة ترك ػ ػػز عم ػ ػػى هعي ػ ػػار "التهاث ػ ػػؿ"  Similartyو"الت ػ ػػأثير"
.Influence
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 التيديدات األمنية حسب معيار المجال :التيديدات السياسية :
وتشػػهؿ ٌػػذي التٍديػػدات هػػا يعػػرؼ بػ عػاهف الدولػػة عواهػػف الهجتهػػم ،بحيػػث عاف وجػػود الدولػػة وتىظيهٍػػا
الهوسسػػات السياسػػية كمٍػػا عاٌػػداؼ طبيعيػػة لهختمػػؼ التٍديػػدات والهخػػاطر
السياسػػي واميػػديولوجي و ع
والتحػديات ،وتضػػـ ٌػػذي التٍديػدات السياسػػية اىتشػػار الى ازعػات الهسػػمحة سػواء بػيف الػػدوؿ عاو داخػػؿ
ال ػػدوؿ ،واىتش ػػار عاس ػػمحة ال ػػدهار الش ػػاهؿ ،وىه ػػو العى ػػؼ وامرٌ ػػاب والجريه ػػة الهىظه ػػة هص ػػباح
ٕٕٓٓ  . ٛٙويعد التٍديد امرٌابي هػف عاخطػر ٌػذي التٍديػدات فٍػو ليػر هتو ػم وليػر عقالىػي،
بحيػػث يٍػػدؼ الػػى زعزعػػة امسػػتقرار السياسػػي لمػػدوؿ ورلػػـ عاف امرٌػػاب ظػػاٌرة ديهػػة ،إال اىػػً فػػي
الو ت الحػللى عاخػذ عابعػاد عواشػكاؿ جديػدة عاكثػر خطػورة وتعقيػدا هػف بػؿ ،كهػا يشػكؿ اىتشػار عاسػمحة
ال ػػدهار الش ػػاهؿ ه ػػف عاٌ ػػـ التٍدي ػػدات والتح ػػديات ف ػػي عصػ ػرىا ،وف خط ػػر ي ػػاـ ح ػػرب ىووي ػػة لي ػػر
هسػػتبعد ،كهػػا عاف ٌىػػاؾ خطػػورة فػػي وصػػوؿ ٌػػذا السػػالح الفتػػاؾ الػػى الجهاعػػات امرٌابيػػة واهكاىيػػة
استخداهً بقرار لير عقالىػي ،ههػا يشػكؿ تٍديػد حقيقػي وهػف امىسػاىية ،وتتخػذ الجريهػة الهىظهػة
عػػدة صػػور خاصػػة تجػػارة الهخػػدارت والسػػالح وتبيػػيض اوهػواؿ ،وتجػػارة الر يػػؽ والتٍريػػب ،وتكهػػف
خطورتٍػ ػػا فػ ػػي عاىٍػ ػػا ظػ ػػاٌرة هركبػ ػػة وهعقػ ػػدة ،وٌػ ػػي عه ػ ػالً إجراهي ػ ػاً هتعػ ػػدد اوىشػ ػػطة،حيث تتهيػ ػػز
بامسته اررية والتىظيـ هصباح ٕٕٓٓ  . ٛٙكها تشكؿ التىا ضات السياسية الداخمية هصدر
تٍديد عاهىػي خاصػة فػي حالػة وجػود إختػراؽ عاهىػي هػف بػؿ ػوى خارجيػة هعاديػة ،وفػي ٌػذي الحالػة
يصب هكوف اوهف الوطىي عمى الهحؾ ويواجً تٍديدات جدية وخطيرة.
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قتصادية :
التيديدات اإل
ّ
تتهثػػؿ فيعػػدـ وجػػود توزيػػم عػػادؿ لمثػػروة ،وضػػعؼ فػػي الىػػاتج القػػوهي والػػدخؿ الفػػردي وتػػأثر الدولػػة
بلف ارزات العولهة اال تصادية واوزهات الهالية والعقوبات اال تصادية.
التٍديػػدات االجتهاعيػػة والثقافيػػة تتجماػػى فػػي اتسػػاع دائػرة الفقػػر والجػػوع واوهيػػة والبطالػػة واووبئػػة
والٍجرة والتزايد الديهغرافي الذي ال يتهاشى وال يتوافػؽ هػم ىسػبة الىهػو اال تصػادي ،وزيػادة التفكػؾ
االجتهػػاعي وتػػدىي هسػػتوى الخػػدهات االجتهاعيػػة ههػػا يػػؤدي إلػػى تػػدٌور حالػػة البشػػر ،إضػػافةً إلػػى
االختػراؽ الثقػػافي لٍويػػة الهجتهعػػات والػػدوؿ ىتيجػػة لتطػػور هسػػارات العولهػػة التػػي ارتبطػػت ارتباط ػاً
عض ػػوياً بتط ػػور وس ػػائؿ االتص ػػاؿ والتكىولوجي ػػا ،وجعم ػػت الع ػػالـ يىتق ػػؿ ه ػػف ص ػػفة الهح ػػدود إل ػػى
الالهحدود ،وتزايد الحركات اوصولية الهتطرفة التي أصػبحت تهثػؿ الخطػر الرئيسػي عمػى السػالـ
العالهي.

التيديدات البيئية :
البييػػي خاصػػة الهخمفػػات الصػػىاعية الثقيمػػة،
تعػػد هشػػاكؿ التصػػحر والجفػػاؼ وىػػدرة الهيػػاي والتمػػوث ع
البيييػة
البييية التي عاصػب يواجٍٍػا العػالـ ،عواصػبحت الهشػكالت ع
والكوارث الطبيعية عاٌـ التٍديدات ع
تعػػد احػػدى القضػػايا ال عرييسػػية التػػي تحكػػـ سياسػػات القػػوى الدوليػػة س ػواء هػػف حيػػث السػػيطرة عمػػى
بييي سميـ لمحياة البشرية ،وٌو ها يبيف عاٌهية امرتباط بيف
الهوارد عاو ضهاف هحيط ع
البييػة تشكؿ عاحد القضػايا اوساسػية التػي يتبمػور فػي
البيية واوهف ،حيث عاف الضغط البشري عمى ع
ع
اطارٌا عاهف الدولة صال

ٕٔٓٓ . ٔٛ
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التيديدات األمنية حسب معيار درجة الخطورة :
 تيديــدات فعميــة  :وٌػػي هػػا ُيعػ ّػرض الدولػػة لخطػػر داٌػػـ ىتيجػػة االسػػتخداـ الفعمػػي والجػػاد لمقػػوةالعسكرية.
 تيديدات محتممة تُرصد ٌذي التٍديدات هف خالؿ هجهوعة هػف اوسػباب الحقيقيػة التػي تؤكػدتعرض الدولة لهجهوعة هف التٍديدات دوف وصولٍا إلى هرحمة استخداـ القوة العسكرية.
 تيديـدات كامنـة  :تتهيػػز بأىٍػا ليػر هرئية كاهىػػة  ،كوجػود أسػباب خػػالؼ بػيف دولتػيف أو أكثػػردوف وجود أي هظاٌر هرئية عمى السط .
 التيديدات المتصورة وٌي التٍديدات التي ُيحتهؿ ظٍورٌا هستقبالً الحربي . ٕٜ ٕٓٓٛالتيديدات األمنية بحسـب معيـار درجـة التماثـل يػرى بعػض البػاحثيف أىػً يهكػف تصػىيؼ
التٍديدات اوهىية حسب درجة تشابً الفواعؿ  Actorsإلى
– تيديدات تماثمية يطمؽ عمى الىهط التقميدي لمتٍديدات والتي تتهيز بالطابم البيىػي والعسػكري
وتتشػػابً فػػي الفواعػػؿ هػػف حيػػث الخصػػائص كالتٍديػػد العسػػكري الػػذي يكػػوف بػػيف دولػػة “أ” ودولػػة
“ب” ،هثؿ التٍديدات الهتبادلة بيف كوريا الشهالية وكوريا الجىوبية باستخداـ القوة بيىٍها.
تيديــدات التماثميــة ٌػػي تمػػؾ التٍديػػدات التػػي تُبىػػى عمػػى فكػرة الغهػػوض وعػػدـ إهكاىيػػة تحديػػدهاٌية العدو ،إذ تكوف بيف أطراؼ لير هتكافئة هف حيػث القػوة ،ويشػهؿ ٌػذا الىػوع هػف التٍديػدات
الجريهػػة اال تصػػادية والهتػػاجرة باوسػػمحة وامرٌػػاب العػػابر لمحػػدود ،والجريهػػة الهىظهػػة والى ازعػػات
الداخميػػة ،وهػػا يصػػحبٍا هػػف اىتٍاكػػات واس ػعة لحقػػوؽ امىسػػاف ،وامبػػادة الجهاعيػػة التػػي تجػػد لٍػػا
هكاىػاً هثاليػاً فػػي الػػدوؿ الفاشػػمة  ، Failed Statesولقػػد بػػرزت ىتيجػػة لمتغيػػر الهٍػػـ فػػي ٌيكمػػة
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الهخاطر اوهىية هف الىهط التهاثمي باعتبار تهاثؿ أطرافٍا إلى "الػىهط الالتهػاثمي" بػالىظر إلػى
ال تىػػاظر طبيعػػة أطرافٍػػا ت ازهىػاً هػػم التح ػوالت والتغيػرات الحاصػػمة فػػي الىظػػاـ العػػالهي شػػٍرزاد
ٖٕٔٓ ٔ .

المطمب الثالث :تحميل التيديدات األمنية:
ال يهكف التعاهؿ هم التٍديػدات اوهىيػة أف لػـ تكػوف ٌىػاؾ آليػة تسػطيم رصػد التٍديػدات هبكػ اًر و
بكؿ وضػوح  ،وتكػوف لٍػا القػدرة عمػى إ تػراح الطػرؽ الهىاسػبة لمتعاهػؿ هػم التٍديػد اوهىػي ،تفتقػر
اودبيات العربية لهثؿ ٌذي اآلليات أو الىهاذج والتوجد دراسات تطبيقية لٍا كذلؾ،،بلستثىاء ور ة
لم ػػدكتور كه ػػاؿ اوس ػػطؿ هىش ػػورة عم ػػى ص ػػفحتً امكتروىي ػػة فيٍ ػػا بع ػػض أس ػػس التحمي ػػؿ اوهى ػػي
اوست ارتيجي،ود ارسػ ػػة أخػ ػػرى تطبييقيػ ػػة لىهػ ػػوج التحميػ ػػؿ االسػ ػػتراتيجي الربػ ػػاعي  SWOTلمػ ػػدكتور
عبدالفتاح عمي الرشداف بعىواف اوهف الخميجي هصادر التٍديد واستراتيجية الحهاية.

أوالً  -تحميل التيديدات األمنية:
بعد ىٍاية الحرب الباردة طرأت تغيرات كبيرة عمى الهفاٌيـ التي تخص اوهػف الػوطىي وهسػتويات
وهكوىػات وأسػاليب تحقيقػًٌ ،ػذي التغيػرات فػي البيئػة اوهىيػة فرضػػت تحػديات عمػى الهشػتغميف فػػي
اوهف الوطىي لمدوؿ في كيفية حهايتً وتحقيؽ أٌدافً هػف خػالؿ دوائػر اوهػف الػوطىي التػي تٍهػً
وتؤثر عميً ،ويهكىىا تحديد أٌـ خطوات تحميؿ تٍديدات اوهف الوطىي ) اوسطؿ ٕٔٔٓ

 -0إدراك مصادر التيديد :
ٌي هرحمة هٍهة عىػد د ارسػة هعطيػات اوهػف الػوطىي يترتػب عميٍػا إرسػاء واعػد التعاهػؿ هػم هػا
يعػػوؽ تحقيقػػً أي هػػا يػػتـ إد اركػػً هػػف تٍديػػدات .وكمهػػا كػػاف امدراؾ لهصػػدر التٍديػػد شػػاهال كاىػػت
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امجػراءات الالزهػػة م ازلػػة التٍديػػد أكثػػر اسػػتيفاء .ويىػػتج عػػف إدراؾ هٍػػددات اوهػػف الػػوطىي وضػػم
أساليب هسػبقا لمتغمػب عمػى التٍديػدات الهػؤثرة عميػة ووضػم الوسػائؿ الخاصػة بحهايتػً ،لػذلؾ فػأف
تم ػػؾ الهرحم ػػة ت ػػتـ ب ػػالتوازي ه ػػم اله ارح ػػؿ اوخ ػػرى ه ػػف تحدي ػػد اوس ػػس والهب ػػادئ واالس ػػتراتيجيات
والسياسات وتصب هرحمة امدراؾ رئيسية تدخؿ فػي خطػوات تحديػد اوٌػداؼ الوطىيػة العميػا وفػي
خط ػػط تحقي ػػؽ اوه ػػف ال ػػوطىي وكػػػذلؾ أعه ػػاؿ الحهاي ػػة الهح ػػددة لػػػً.وت ػػأتي الخط ػػوة الثاىي ػػة بعػػػد
هرحمةامدراؾ ٌي تحديد هصادر التٍديد ولٍذي العهمية ثالث هستويات كؿ هف ٌذي الهستو ات لً
وظيفة أسياسية في تحديد هصادر تٍديدات اوهف الوطىي وأىواعٍا وكها يمي
أ-مستوى صناعة القرار  :يضم ٌذا الهستوى خطوات العهؿ لكشؼ هٍددات اوهف الوطىي،
كها يحدد العىاصر التي يكشؼ عىٍا والتي سبؽ تحديدٌا كهصادر لمتٍديد ووضم أولوياتٍا أثىاء
تحديػػد اوٌػػداؼ الوطىيػػة وهػػا ىبػػم هىٍػػا فػػي اسػػتراتيجية وسياسػػة أهىيػػة .يقػػوـ ٌػػذا الهسػػتوى كػػذلؾ
بامطالع بصفة هسػتهرة و ػد تكػوف دوريػة عمػى الهتغيػرات فػي امطػار العػاـ لمشػكؿ اوهىػي عسػى
أف يكشؼ التٍديد وهستواي وبعدي وٌدفً ويحدد اوسموب اوهثؿ لمتعاهؿ هعً هبكػ اًرٌ .ػذا الهسػتوى
ٌو أعمى الهستو ات اوهىيػة ويشػهؿ اوجٍػزة اوهىيػة العاهمػة فػي هجػاؿ اوهػف الػوطىي فػي الػدوؿ
التي تٍتـ بالحفاظ عمى أهىٍا الوطىي وصياىتً.
ب.مستوى النخـب والكفـاءات األمنيـة  :تقػم عمػى عػاتؽ ٌػذا الهسػتوى هٍهػة الىوعيػة العاهػة
لمهجتهػػم وتوضػػي الهحػػاذير اوهىيػػة التػػي يجػػب االبتعػػاد عىٍػػا واوٌػػداؼ الرسػػهية وليػػر الرسػػهية
التػػي ال تسػػتطيم الدولػػة شػرحٍا لمشػػعب هباشػرة وٌػػذا الهسػػتوى ليػػر رسػػهي ويضػػـ ػػادة الػرأي فػػي
اوبعاد اوهىية والخبراء والباحثيف اوكاديهييف والكتاب هف خبراء هتخصصيف كؿ هىٍـ يعبػر عػف
رؤيتً اوهىية ويصؼ الهحاذير لكؿ تصرؼ وحدث وعال ة دولية كاىت أـ إ ميهيػة أو هحميػة دوف
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يد هها يجعؿ ودائٍـ ورأياٌـ يهة عالية تؤٌؿ البعض هىٍـ وشغاؿ هىاصب رسهية فػي هسػتوى
صىاعة القرار.

جـ.المستوى الشعبي والجماىيري :
كػػي يكػػوف الوضػػم هثاليػػا وي دولػػة هػػا فػػأف الهسػػتوى الشػػعبي وهسػػتوى الجهػػاٌير يجػػب أف يكػػوف
لديً هفٍوـ الهستو اف اآلخراف .فاتفاؽ كؿ اوطراؼ عمػى رؤيػا إدراكيػة واحػدة تتػي تعاوىػا هسػته ار
وفعاال بيف الهستو ات الثالثة يىتج عىػً حمقػة ويػة تو ػم بهػا يٍػدد اوهػف الػوطىي ويسػارع الجهيػم
لمهشاركة عىد تعبئة الجٍػود لػدرء الخطػر وهواجٍتػً وذلػؾ هػف خػالؿ درجػة اىتشػار الػوعي اوهىػي
بيف كافة الهواطىيف ويمي ذلؾ الهستوى الثقافي العاـ بامضافة إلى وة االىتهاء لموطف.

 -6مسـتويـات التـيديـد :
أ .مســتويات التيديــد الرئيســـية  :توصػػؼ هسػػتويات تٍديػػد اوهػػف الػػوطىي بأىٍػػا هصػػادر تٍديػػد
رئيسية وىٍػا تهثػؿ خطػ ار يٍػدد هصػادر الحيػاة فػي الدولػة وخطػ ار بالغػا عمػى حيػاة الشػعب ووجػودي
ويهس بذلؾ كياف الدولة ويعهؿ عمى ىقصاىٍا لذلؾ يعتبر تٍديدا هباش ار لكياف الدولة وبقاءٌا.
ب .مستويات التيديد الثانوية  :وصؼ هستويات تٍديد اوهف الوطىي بأىٍا هستويات ثاىوية
وذل ػػؾ لع ػػدـ أٌهيتٍ ػػا الراٌى ػػة أو لض ػػعؼ تأثيرٌ ػػا أو أف تأثيرٌ ػػا جزئ ػػي ال يش ػػهؿ الدول ػػة كمٍ ػػا وأف
الهسػػتو ات الثاىويػػة التػػي تٍػػدد اوهػػف الػػوطىي ال ته ػس كيػػاف الدولػػة ووجودٌػػا بػػؿ إلحػػاؽ الضػػرر
بػػبعض اوبعػػاد اوهىيػػة فاىػػً يهكػػف أسػػتىفار بعػػض الجٍػػود دوف تعبئػػة شػػاهمة لهواجٍتٍػػا  ,بػػؿ أف
الهواجٍ ػػة الجزئي ػػة ه ػػف الههك ػػف تأجيمٍ ػػا ريثه ػػا تىتٍ ػػي اوعه ػػاؿ اوكث ػػر أٌهي ػػة شػ ػريطة أف تبق ػػى
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هس ػػتويات التٍدي ػػد الثاىوي ػػة تح ػػت الس ػػيطرة حت ػػى ال تتح ػػوؿ إلػ ػى هس ػػتويات تٍدي ػػد رئيس ػػية لأله ػػف
الوطىي.

 -2مصـادر التيديد:
أ .مصـــادر التيديـــد الداخميـــة  :أعط ػػت الس ػػىوات اوخيػ ػرة ه ػػف الق ػػرف العشػ ػريف ص ػػورة اته ػػة
لهصػػادر التٍديػػد الداخميػػة التػػي أصػػبحت أكثػػر ػػوة وش ارسػػة وخطػػورة عمػػى اوهػػف الػػوطىي .و ػػد
أصػػيبت الػػدوؿ بعػػدواٌا صػػغيرة كاىػػت أـ كبي ػرة ،لىيػػة أـ فقي ػرة .أف هصػػادر التٍديػػد الداخميػػة ٌػػي
أكثر شراسة و وة وأسرع فػي الػدوؿ الىاهيػة عىٍػا فػي الػدوؿ اوكبػر والغىيػة والتػي تكػوف عػادة ليػر
هكتهمػػة الىهػػو فػػي حسػػٍا الػػوطىي والتػػي تضػػعؼ ػػدراتٍا االىدهاجيػػة الداخميػػة بػػيف طوائفٍػػا وفئػػات
هواطىيٍا الهختمفة هها يسٍؿ هعً اختراؽ أهىٍا .تىبم هصادر التٍديد الداخمية لألهف الػوطىي هػف
داخؿ الدولة وتكوف عىاصر التٍديػد ٌػي عىاصػر ليػر الهتوافقػة هػم ىظػاـ الحكػـ وليػر هواليػً لػً
أو د تتضهف هثيري الشغب أو عىاصر الهعارضة السياسية أو بعض الهجرهيف الذيف تمجأ إليٍـ
يادات العىاصر الهتهردة لالستفادة هىٍـ في السيطرة عمى الشارع الهحميعىدها يكػوف الٍػدؼ هىٍػا
ٌ ػػو إث ػػارة الش ػػغب وال ػػذعر واش ػػعار الهػ ػواطىيف باىع ػػداـ اوه ػػف و ػػد تض ػػـ ٌ ػػذي الجهاع ػػات أحياى ػػا
عصابات هف أعواف الىظاـ الحاكـ ىفسً لدولة ها وتكوف ٌي اوداة التي تروع الهواطىيف لتستهر
في هوا م الىفوذ والسمطة وعمية ىستطيم أف ىبىػي هفٍػوـ لهصػادر التٍديػد الػداخمي لألهػف الػوطىي
بأىٍػػا جهيػػم الهصػػادر التػػي تٍػػدد أبعػػاد اوهػػف الػػوطىي فػػي شػػقة الػػداخمي وتكػػوف ٌػػذي التٍديػػدات
هوجًٍ لمدائرة الهحمية لألهف الوطىي لمدولة ولالبا هػا تكػوف ذات تػأثير ػوي عمػى تهاسػؾ الشػعب
و وة ىسػيجة االجتهػاعي ،ولٍػذا فػأف هصػادر التٍديػد الداخميػة ػد تكػوف رئيسػية عىػدها تهػس كيػاف
الدولة ذاتً وثاىوية عىدها ال يكوف ٌىاؾ إلحاح لهواجٍتٍا ويهكف تأجيمٍا لفترة ادهة.
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ب.مصـــادر التيديـــدات الخارجيـــة  :يع ػػد االعتػػداء الهس ػػم عمػػى أ ارض ػػي الدولػػة وهص ػػالحٍا
الخارجيػػة أعمػػى درجػػات هصػػادر التٍديػػد الخارجيػػة لأله ػف الػػوطىي كهػػا تعػػد التػػدخالت هػػف القػػوى
الخارجيػػة بواسػػطة الجهاعػػات الهىشػػقة أو الهعارضػػة والتػػي تحتظىٍػػا دوؿ أجىبيػػة هػػف دوؿ الج ػوار
الجغرافي هف هٍددات اوهف الوطىي الخارجية والتي لػديٍا الجئػيف تسػتخدهٍـ كور ػة ضػغط عمػى
حكوهػػات تم ػػؾ ال ػػدوؿ ه ػػف آوى ػػة وخ ػػرى وذلػ ػؾ بػػدفعٍـ مث ػػارة القمػ ػؽ لحكوه ػػاتٍـ ,كه ػػا تق ػػوـ ال ػػىظـ
السياسػػية الضػػعيفة أو الدكتاتوريػػة باسػػتخداـ هصػػادر التٍديػػد الخارجيػػة كحػػؿ وزهتٍػػا الداخميػػة أو
ميجاد هبرر مجراءات البطش الداخمية التي تقوـ بٍا ،ولالبػا هػا تػؤثر ىتػائج التٍديػدات الخارجيػة
فػػي الهصػػادر الداخميػػة لمتٍدي ػد ,وأف هصػػادر التٍديػػد الخارجيػػة يهكػػف أف تكػػوف رئيسػػية تسػػتوجب
هواجٍتٍ ػػا ف ػػي الح ػػاؿ أو ثاىوي ػػة يهك ػػف التري ػػث ف ػػي هواجٍتٍ ػػا أو تأجي ػػؿ ذل ػػؾ لح ػػيف االىتٍ ػػاء ف ػػي
الهواجٍات اوكثر تٍديداً.

-4وسائل حماية األمن الوطني:
الهقصود بوسائؿ حهاية اوهف الوطىي ٌو ها تستخدهً وتؤهىػً الدولػة هػف وسػائؿ وأدوات لحهايػة
أهىٍا الوطىي وهعرفة القيادة السياسية فػي الو ػت الهىاسػب باوحػداث الهػؤثرة عمػى اوهػف الػوطىي
وكػػذلؾ امج ػراءات التػػي يػػتـ اتخاذٌػػا لمتصػػدي لتمػػؾ اوحػػداث بصػػورة هباش ػرة أو ليػػر هباش ػرة فػػي
الهجػاليف الػداخمي والخػارجي لػذلؾ فػػأف الدولػة تحػدد وسػائؿ حهايػػة اوهػف الػوطىي داخميػا و أخػػرى
خارجيا و د تعهؿ بعض الوسائؿ في كؿ هف الهجاليف وهف ٌذي الوسائؿ ها يمي
أ.وسائل حماية األمن الوطني داخميا  :تىشئ الدولة عادة أجٍزة خاصة لمعهؿ عمػى حهايػة أهىٍػا
الوطىي داخميا تشهؿ وسائؿ عهمية وأخرى أكاديهية ىظرية وعىاصر عمهية  ,هػف الوسػائؿ العهميػة
أجٍػزة اوهػػف واالسػػتخبارات التػػي تعتبػػر وسػػيمة رئيسػػية تعتهػػد عميٍػػا القيػػادة السياسػػية فػػي صػػىاعة
61

واعداد الق اررات الهتعمقػة بػاوهف الػوطىي وتتو ػؼ د ػة وىجػاح الدولػة فػي هواجٍػة الهشػاكؿ اوهىيػة
عمى د ة ٌػذي اوجٍػزة وىجاحٍػا فػي تجهيػم الهعموهػات وتحميمٍػا واعػدادٌا الجيػد لمبػدائؿ وعرضػٍا
بأس ػػموب واضػ ػ عم ػػى هتخ ػػذي القػ ػرار وف ػػي الو ػػت الهىاس ػػب ،وه ػػف الوس ػػائؿ اوكاديهي ػػة الىظري ػػة
والعمهيػة ه اركػز البحػػوث والد ارسػات التػػي تهثػؿ الشػكؿ اوكػػاديهي العمهػي لوسػػائؿ الحهايػة الداخميػػة
لأله ػػف ال ػػوطىي تق ػػوـ ٌ ػػذي اله ارك ػػز ب ػػلجراء د ارس ػػات بحثي ػػة خاص ػػة بجهي ػػم أبع ػػاد اوه ػػف ال ػػوطىي
والتوصػػؿ إلػػى تقيػػيـ هتكاهػػؿ لمهشػػكمة القائهػػة وتقػػديـ الهشػػورة فػػي الهوا ػػؼ واوحػػداث التػػي تٍػػدد
اوهػػف الػػوطىي ،وٌىػػاؾ وسػػائؿ أخػػرى لحهايػػة اوهػػف الػػوطىي داخميػػا هثػػؿ هجػػالس اوهػػف الػػوطىي
بامضػ ػػافة إلػ ػػى السياسػ ػػات اوهىيػ ػػة الهتخصصػ ػػة والتػ ػػي تشػ ػػهؿ كافػ ػػة الػ ػػىظـ الهجتهعػ ػػة سياسػ ػػياً
وا تصادياً واجتهاعياً التي تٍدؼ الدولة هف خاللٍا الى تحقيؽ أهىٍا الوطىي وحهايتً.
ب .وسائل حماية األمن الوطني خارجيا :أحد أٌداؼ السياسػة الخارجيػة لمدولػة التػي تسػعى
في جوٌرٌا إلى تطويم أرادة اآلخريف تتـ هف خػالؿ تىفيػذ ثػالث هعطيػات أساسػية تىفػذٌا السياسػة
الخارجية وترتبط كؿ واحدة هىٍا باوخرى عىد تحديدٌا باوهف الػوطىي وأوؿ ٌػذي الهعطيػات ٌػو
صػػيالة السياسػػة الخارجيػػة وتحديػػد أٌػػداؼ الدولػػة وارتباطٍػػا بػػاوهف الػػوطىي والثػػاىي صػػىم ػرار
السياسػػة الخارجيػػة والثالػػث تىفيػػذ السياسػػة الخارجيػػة وٌػػي العهميػػة اوكثػػر أٌهيػػة لتعمقٍػػا بوسػػائؿ
حهايػػة اوهػػف الػػوطىي خارجيػػا هػػف خػػالؿ عػػدة أدوات أولٍػػا اوداة الدبموهاسػػية والتػػي تعتبػػر اوداة
الرئيسية في السياسة الخارجية وتحقؽ الدولة هف خاللٍا اوٌداؼ السياسية و ت السمـ وتدير عف
طريقٍا اوزهػات لتجىػب الحػرب بعػدة أسػاليب هىٍػا الهفاوضػات والهباحثػاة و ػد تقبػؿ الوسػاطة هػف
هركز القوة لتحقيؽ أٌػداؼ ولايػات وطىيػة لػردع هصػادر تٍديػد اوهػف الػوطىي واوداة الثاىيػة ٌػي
اوداة العسػػكرية وذلػػؾ بػػاهتالؾ ػػدرات عسػػكرية عاليػػة تكفػػي لتحقيػػؽ الٍػػدؼ بػػردع اآلخ ػريف عػػف
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تٍديد اوهف الوطىي لمدولة دوف استخداـ تمػؾ اوداة و ػد تسػتخدـ كخيػار أخيػر عىػد فشػؿ اودوات
اوخ ػػرى وعم ػػى رئس ػػٍا الدبموهاس ػػية فعى ػػد اتخ ػػاذ القػ ػرار باس ػػتخداـ الق ػػوة العس ػػكرية لحهاي ػػة اوه ػػف
الوطىي فالبد التأكد هف إف ٌذي القوات ادرة عمى تحقيؽ اوٌداؼ والغايات التي زجت هف اجمٍػا
الف فشمٍا وعدـ تحقيؽ أٌدافٍا يؤدي إلى ىتائج وخيهػة تػىعكس سػمبا عمػى أٌػداؼ اوهػف الػوطىي
بػدالً هػػف حهايتػً  ,لػػذلؾ تعتبػر اوداة العسػػكرية اوداة الثاىيػة بعػػد الدبموهاسػية وٌهػػا اوكثػر فاعميػػة
في وسائؿ حهاية اوهف الوطىي خارجيا وٌي عىصر دعـ هساىد لمقوة السياسية والقوة اال تصادية
وأدواتٍا بها يحقؽ أٌداؼ اوهف الوطىي وحهايتً.

ثانياً  -نموذج التحميل اإلستراتيجي  /التحميل الرباعي : SWOT
يقوـ الهىٍج الرباعي بالتحميؿ االستراتيجي عمى هرتكزات تسه بتشخيص الحالة اوهىيػة هػف كػؿ
جواىبٍػػا وأبعادٌػػا الهختمفػػة ،ويقػػدـ الهػػىٍج احتهػػاالت هسػػتقبمية هتو عػػة الرشػػداف ٔٙ- ٕٓٔ٘:
٘ٔ
 -0تحميــل الوضــع الــداخمي ( نقــاط القــوة والضــعف)  :وتقتصػػر عمػػى هػػا ٌػػو ػػائـ عمػى
أرض الوا ػػم هػػف ىقػػاط ػػوة وضػػعؼ وأف يبتعػػد التحميػػؿ عػػف التو عػػات واالحتهػػاالت ويركػػز عمػػى
الحقائؽ فقط .
نقــاط القــوة  : Strengthsامهكاىيػػات الداخميػػة الذاتيػػة التػػي تسػػٍـ فػػي اسػػتغالؿ الفػػرصالهتاحة والههكىة في دوؿ هجمس التعاوف لهكافحة التٍديدات التي يتعرض لٍا أهف دولٍا.
نقاط الضعف  : Weaknessesوٌي ظروؼ وعواهؿ الىقص الداخميً التي تعوؽ القػدرةعمى استغالؿ الفرص لمحفاظ عمى االهف القوهي لدوؿ هجمس التعاوف الخميجي.
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 -6تحميــل البيئــة الخارجيــة( الفــرص والتيديــدات)  :يأخػػذ بعػػيف االعتبػػار الوضػػم الفعمػػي
والحقيقي لمتٍديدات الهوجودة والفػرص ليػر الهسػتغمة هػف ىاحيػة ،كهػا يحمػؿ التغييػر الهحتهػؿ فػي
كػؿ هىٍهػا هػػف ىاحيػة أخرى،بهػػا يسػٍـ فػػي حهايػة أهػف دوؿ الهجمػػس وتػدعيـ ػػدرتٍا عمػى هواجٍػػة
الهخاطر والتحديات الخارجية والتخفيؼ هف حدة تأثيرٌا عمى االوضاع الداخمية.
الفرص  : Opportunitiesأية ظروؼ أو عواهؿ خارجية ذات أثر إيجابي تهكف أوتٍيئ الفرصة لتدعيـ القدرات اوهىية والعسكرية لدوؿ هجمس التعاوف الخميجي وتعزز هف درتٍا
عمى حهاية أهىٍا ام ميهي.
التيديدات  :Threatsأية ظروؼ أو اتجاٌات خارجية د تؤثر سمبا أو أثرت بشكؿ سمبيوٌي عاهؿ خطر أو د تكوف هصدر مؽ وتوتر أهىي عمى الصعيديف الداخمي والخارجي وهف
دوؿ الهجمس.
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الفصل الثاني
األمن في مقاربات العالقات الدولية
تمييد
إف ىشأت الدارسات اوهىية بلعتبارٌا هيداف فرعي لمعال ات الدولية يشرح سبب أٌتهاـ ٌذا الحقػؿ
العمهػي بهوضػػوعات اوهػػف  ،والػذي ُيعػػد هػػف الهفػاٌيـ الهتصػػفة بالىسػػبية والديىاهيكيػة والتغيػػر ههػػا
ترتب عميً تعػدد اوطػر الىظريػة التػي حاولػت تفسػير وفٍػـ الظػواٌر اوهىيػة وتحميػؿ هفٍػوـ اوهػف
والتي أىقسهت هقارباتٍا إلى إتجاٌيف رئيسييف ،أحػدٌها يقتػرب هػف اوهػف ا ت اربػاً هوضػوعياً ههػثالً
ف ػػي الوا عيػػػة والميبراليػ ػػة ،واآلخػ ػػر يقتػ ػػرب "ذاتي ػ ػاً" ههػ ػػثالً فػ ػػي االتجاٌػ ػػات الجديػ ػػدة ويشػ ػػهؿ هقاربػ ػػة
كوبىٍاحف والهقاربة البىائية والهقاربة الىقدية وهقاربة هابعد الحداثة.
ولذلؾ سيقسـ ٌذا الفصػؿ إلػى هبحثػيف ،الهبحػث االوؿ اوهػف فػي الهقاربػات التقميديػة " الوضػعية"
لمعال ػػات الدوليػػة ،أهػػا الهبحػػث الثػػاىي سػػيطرؽ لألهػػف فػػي الهقاربػػات ليػػر التقميديػة "ليرالوضػػعية"
لمعال ات الدولية
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المبحث االول  :األمن في المقاربات التقميدية في العالقات الدولية
تعتبػػر الهقاربػػات التقميديػػة هػػف الهحػػاوالت اوولػػى والجػػادة التػػي سػػعت إلػػى وضػػم ىظريػػة لمعال ػػات
الدولية تقوـ عمى أسس الهىٍج العمهي هتهثالً في الفمسفة الوضعية والهىظور العقالىي.
سيطرت الهقاربات التقميدية ولفترة طويمة ىسبياً عمي الدراسات اوكاديهية لحقؿ العال ات الدولية،
هها جعؿ تصورٌا لقضايا اوهف ٌو اوكثر رواجاً ،وعمى الرلـ هف أف الىظريات التقميديػة تىطمػؽ
هف الدولة كلطار تحميمي لٍا ،إال أىٍا تختمؼ في هفٍوهٍا لألهف.
فالىظرية الوا عية تختزؿ ضايا اوهف ففي العاهؿ العسكري والقوة ،بيىها ترى الىظرية الميبراليػة اف
الجواى ػػب اال تص ػػادية ال تق ػػؿ أٌهي ػػة ع ػػف الجاى ػػب العس ػػكري ف ػػي تحقي ػػؽ اوه ػػف خاصػ ػةً ف ػػي ظ ػػؿ
االعتهاد الهتبادؿ بيف الدوؿ الذي يهيز العال ات الدولية ها بعد الحرب الباردة

المطمب االول  :المقاربات الواقعية في العالقات الدولية :
الجذور التاريخية والفكرية لمواقعية السياسية :
تع ػػود الج ػػذور الفكري ػػة لمهقارب ػػات الوا عي ػػة إل ػػى الق ػػرف ال ارب ػػم ب ػػؿ اله ػػيالد ف ػػي العص ػػر املريق ػػي،
وتحديداً إلى أفكار الهدرسة السفسطائية التي طرحت رؤية هىا ضة لها يؤهف بً الهثػاليوف آىػذاؾ،
وتىطمؽ رؤية السفسطائييف هػف أف القػيـ اوخال يػة ٌػي هسػألة ىسػبية تتغيػر طبقػاً لظػروؼ الزهػاف
والهكاف.
ويعتبر كتاب تاريخ حرب البيموبوىيز ،لهؤلفً الهؤرخ اليوىاىي ثيوسيديدس Thucydides
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ٓ ٗٙؽ.ـ  ٖٜ٘-ؽ.ـ " والػػذي ُعػػرؼ بكوىػػً هثػػاالً لمهفك ارل ػوا عي فػػي تحميمػػً العمهػػي لمسياسػػات
بيف الػدوؿ ،وأعتُبِػر ٌػذا الكتػاب ىهوذجػاً أوليػاً لتوصػيؼ سياسػات القػوة التػي تسػاوي بػيف الجبػروت
طبقٍػػا ثيوسػػيديدس عمػػى
والحػػؽ ،وٌػػو تػػاريخ أشػػبً بد ارسػػة لمطبيعػػة البش ػرية تتسػػـ بىظ ػرة تشػػاؤهيةً ّ
هفٍوهي العػدؿ والج ْػور،
طبيعة العال ات بيف الدوؿ ،والتي رأى اوثيىيوف في أياهً أىٍا خالية هف
ّ
لطالهػػا كاىػػت القاعػػدة أف يخضػػم الضػػعيؼ لمقػػوي ،كهػػا أف كػػؿ دول ػة تمتػػزـ اوٌتهػػاـ بهصػػمحتٍا
الخاصة ،وهف هصمحتٍا إذ همكت القوة ،أف تحكـ وتٍيهف هتى أهكف لٍػا ذلػؾ" باوتشػر ٖٕٔٓ
ٖٗٔ .
وكػػاف لألفكػػار السفسػػطائييف الوا عيػػة تػػأثي اًر كبي ػ اًر عمػػي الهفك ػريف الوا عيػػوف الهحػػدثيف هػػف أهثػػاؿ
هكيػػافيمي  Niccolo Machiavelliو توهػػاس ٌػػوبر  ،Thomas Hobbesفػػاوخير ترجهػػة
كتاب تاريخ الحرب البولوبوىيزية لثيوسيديدس  Thucydidesوأستقى هىً الكثير هف أفكاري.
وبلعتبػار الوا عيػػة ىظريػة سياسػػية ائهػػة عمػػى فك ػرة القػػوة ،فبلهكاىىػا إعتبػػار الػوزير الٍىػػدي كوتيميػػا
ٕٖٔ Kotilia ٕٜٙ-ؽ.ـ  ،هف رواد الوا عية في السياسية الدوليػة ،عىػدها كتػب إلػى امهب ارطػور
الٍىدي  Mauryaحوؿ الحرب والتحالفات وهفٍوـ القوة ودور العواهؿ الجغرافية الهؤثر فيٍا ،كهػا
اء بالتحػػالؼ أو بػػالغزو ،وضػػرورة امسػػتعداد الػػدائـ لمدولػػة
شػػرح كوتيميػػا أسػػباب توسػػم الػػدوؿ س ػو ً
لهواجٍػػة التٍديػػدات الهرتقبػػة ،كهػػا أعتبػػر دوؿ التهػػاس الجغ ارفػػي أعػػداء هحتهمػػيف لمدولػػة عبػػالحي
ٗ. ٕٗ ٜٜٔ
وفي العصر الحديث ،يهكىىا تتبم أفكار الوا عية السياسية عىد الفيمسوؼ اميطللى ىقوال هيكيافممي
Machiavelli

ٜٔٗٙ-ٕٔ٘ٚوحديثػً حػوؿ القػوة وهيػزاف القػوى و تشػكيؿ اوحػالؼ واوحػالؼ

الهضادة ،وأسباب الصراع بيف الهدف اميطالية ،وافتراضاتً بأف السياسة تتهيز بصراع الهصال ،
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واف يجب رؤية العالـ كها ٌو ،ال كها يجب أف يكػوف ،وتأكيػدي عمػى فصػؿ الػديف واوخػالؽ عػف
السياسػػية ،وأف هػػف هسػػؤولية الحػػاكـ ضػػهاف أهػػف دولتػػً ،وبالتػللى تصػػب الغايػػة – أهػػف الدولػػة –
هبر ار وية وسيمة بهقدورٌا تحقيؽ تمؾ الغاية ،حتى واف كاىت ليػر أخال يػة ويعتبػر كتابػً الشػٍير
 The Princeبهثابة الدليؿ العمهي مكتساب القوة والحفاظ عميٍا وتوسيعٍا.
كها استىدت الوا عية السياسية عمى اوطروحات الفمسفية لألىجميػزي توهػاس ٌػوبزٜٔٙٚ-ٔ٘ٛٛ
 ،Thomas Hobbesفي كتابً المفياثػاف  Leviathanوحديثػً عػف " الحالػة الطبيعيػة " والتػي
يكػػوف فيٍػػا اوىسػػاف بطبعػػً يهيػػؿ إلػػى الص ػراع بػػدافم البحػػث عػػف هىفعػػة أو دفاع ػاً عػػف أهىػػً أو
طهعاً بالهجد ،وتػرتبط حالػة الطبيعػة ٌػذي بغيػاب السػمطة الهىظهػة ،والتػي تجعػؿ البشػر فػي وضػم
حرب الكؿ هم الكػؿ ،وال يهكػف تجىػب ٌػذي الحالػة الطبيعيػة إال بل اهػة سػمطة تحهػي البشػر وتػوفر
حالة هف الطهأىيىة والسالـ عمي ٕٕٔٓ ٖ٘٘ (.
والدوؿ ٌػي كامىسػاف الػذي يعتبػر ذئبػاً وخيػً االىػػساف ،وٌػػي فػي تفاعالتٍػا الخارجيػة إىهػا تسػعى
إلى تحقيؽ اوهف الذي يعد أولوية صوى هف أولويات سياساتٍا الخارجية بدوي ٕ٘ٛ ٜٔٚ
وفػػي الو ػػت الهعاصػػر ،أزدٌػػرت الوا عيػػة السياسػػية فػػي الواليػػات الهتحػػدة عمػػي أيػػدي هفك ػريف هػػف
أهثػ ػػاؿ عال ػ ػػـ ال ػ ػػالٌوت الب ػ ػػروتستاىتي  Niebuhrريىٍول ػ ػػد ىيبػ ػػور ٕ ،ٔٛٚٔ–ٜٔٛوجٍػ ػػودي فػ ػػي
تطػػوير الهػػىٍج ال ػوا عي فػػي السياسػػة الخارجيػػة ،فبحسػػب جػػورج كيىػػاف ُيعتبػػر ىيبػػور أبػػو الوا عيػػة
السياسية اوهريكية فرج . ٕٔٓ ٕٓٓٚ

67

يىطمػؽ ىيبػور هػف فكػرة "الخطيئػػة اوصػمية " وٌػي ريبػة جػداً هػػف فكػرة "حالػة الطبيعػة " عىػد ٌػػوبز
هبىية عمي أسس ديىية " والتي ترى بػأف وجػود الشػر لػيس هجػرد ىتيجػة لمػىظـ اوجتهػاعي،
ولكىٍا ّ
وأىػػا ىػػاتج عػػف شػػئ أعهػػؽ وٌػػو امىح ػراؼ الىفسػػي لمبش ػرية ،وأىاىيػػة امىسػػاف وكبريائػػة ،ويػػرى بػػأف
االىسػػاف همطػػخ بتمػػؾ الخطيئػػة وأىػػً ػػاد اًر عمػػى القيػػاـ باوعهػػاؿ الخطػرة والشػريرة ،ويهتمػػؾ اوىسػػاف
إرادة الحيػػاة التػػي تقػػودي بابضػػرورة إلػػى إرادة القػػوة ،وطالهػػا إرادة الحيػػاة تتػػرجـ رلب ػة امىسػػاف فػػي
تأهيف بقاءة العضوي ،فلىً هػف الهحػتـ أف يسػعي إلػى تحقيػؽ اوهػف ضػد شػرور الطبيعػة والتػاريخ
وذلػؾ بزيػػادة وتػػً الفرديػػة والجهاعيػػة ،الهفػػاٌيـ الهثاليػػة ال توجػػد لٍػػا بػراٌيف فػػي الوا ػػم التػػاريخي،
لذلؾ يفترض دائهاً استىباط الىظرية السياسية هف الههارسة السياسية " فرج . ٕٔٓ ٕٓٓٚ
آراء ىيبػ ػػور حػ ػػوؿ القػ ػػوة وحتهيػ ػػة الص ػ ػراع تىتهػ ػػي لموا عيػ ػػة السياسػ ػػية فٍػ ػػو يؤكػ ػػد بػ ػػأف " الص ػ ػراع
االجته ػػاعي أه ػػر هحت ػػوـ ف ػػي الت ػػاريخ البش ػػري ،أف الص ػػالحيف والحكه ػػاء ػػد يس ػػعوف إل ػػى تجى ػػب
الكارثة ،لكىٍـ لف يستطيعوا أف يتجاروا الهخاوؼ والطهوحات التي تدفم الجهاعات إلػى الهواجٍػة
" الىعيهي ٕٕٔٓ ٔٗ .
وفي كتابً اميهاف والسياسية يقوؿ ىيبور" هف الواجب عمى الواليات الهتحدة أف تتدخؿ فػي شػئوف
العػػالـ ،حيثهػػا ت ػراي أهريكػػا ٌػػو لهصػػمحة العػػالـ ...وأف ػػوة أهريكػػا وهصػػمحتٍا ٌػػي أيض ػاً هصػػمحة
العػ ػػالـ ...ويجػ ػػب عػ ػػدـ الىتػ ػػردد فػ ػػي اسػ ػػتعهاؿ ٌػ ػػذي القػ ػػوة ..أو االصػ ػػغاء إلػ ػػى شػ ػػعارات الشػ ػػعوب
الضعيفة" فرج . ٕٔٔ ٕٓٓٚ
ب ػػالرلـ ه ػػف ٌ ػػذا اوهت ػػداد الت ػػاريخي الطوي ػػؿ لمفك ػػر الػ ػوا عي بهراحم ػػً وهفكري ػػً الهتع ػػدديف ،إّال أف
الهىطمقات اوساسية لمفكر الوا عي ٌي ىفسٍا تقريبا هف ثيوسيديدس إلى والتز توفيؽ ٕٓٓٛ
.ٜ
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والحقيقة أف الوا عية ليست هدرسة واحدة ،بؿ هجهوعة هف االتجاٌات الفكرية التي تجهعٍا بعض
االفت ارضػػات ،فٍىػػاؾ عػػدة اتجاٌػػات داخػػؿ الوا عيػػة ٌػػي :الوا عيػػة الكالسػػيكية ،والوا عيػػة الجديػػدة
البىيوي ػ ػ ػػة  ،والوا عي ػ ػ ػػة الٍجوهي ػ ػ ػػة ،والوا عي ػ ػ ػػة الدفاعي ػ ػ ػػة بامض ػ ػ ػػافة إل ػ ػ ػػى الوا عي ػ ػ ػػة الكالس ػ ػ ػػيكية
الجديدة .الهصري ٕٗٔٓ . ٖٕٛ

أوال  -الواقعية التقميدية ( الكالسيكية ) : Classical Realism
ىشأت الوا عية السياسية الحديثة بهثابة رد فعؿ عمي تيار الهثالية الذي برزت بعد الحرب العالهيػة
اوولى و ياـ عصبة اوهػـ ،وكػاف الٍػدؼ اوساسػي لمػوا عييف ،خاصػة بعػد الحػرب العالهيػة الثاىيػة
إبراز الهقاربة الوا عية كهشروع فكري وىظري يسعى إلى ىقؿ العال ات الدوليػة هػف حقػؿ الد ارسػات
القػػاىوىي والتىظهػػي و التفكيػػر الهثػػالي ،إلػػى حقػػؿ الد ارسػػات العمهيػػة وأسػػاليب التفكيػػر الوضػػعي،
لموصػػوؿ إلػػى ىظريػػة عمهيػػة وعاهػػة لمعال ػػات الدوليػػة بلهكاىٍػػا تفسػػير الظػواٌر السياسػػية بهػػا فيٍػػا
ظاٌرة الصراع والحرب

عديمة ٕ٘ٔٓ ٖٕٓ .

تؤكػػد الهقاربػػة الوا عيػػة التقميديػػة عمػػى أٌهيػػة القػػوة فػػي العال ػػات الدوليػػة ،وأف اوخي ػرة ه ػاٌي إال
ظاٌرة لعال ات القوة ،وأف الرلبة في الٍيهىػة ٌػي السػهة الههيػزة لمعال ػات الدوليػة ،واف الػدوؿ فػي
سعيٍا لتحقيؽ أٌػدافٍا الخارجيػة تسػتخدـ كافػة الوسػائؿ وال تكتػرث بالجواىػب القاىوىيػة واوخال يػة،
تغي ػ ػػر الق ػ ػػوى الهٍيهى ػ ػػة ف ػ ػػي حق ػ ػػب زهىي ػ ػػة
كه ػ ػػا تُفس ػ ػػر الوا عي ػ ػػة التقميدي ػ ػػة الت ػ ػػاريخ عم ػ ػػى أس ػ ػػاس ّ
هتبايىة الىعيهي ٕٕٔٓ ٓٗ .
ويعتبػر أدوارد كػػار  ،ٜٕٔٛ-ٜٕٔٛ Edward H. Carrصػػاحب هؤلػػؼ أزهػػة العشػريف عػػاـ،
 The Twenty Years Crisis ٜٜٔٔ-ٜٖٜٔوالذي تحدث فيً عف الوا عية باعتبارٌا ىظرية
عقالىيػػة تٍػػدـ اوفكػػار الهثاليػػة عػػف بىيػػة العال ػػات الدوليػػةٌ ،ػػو ارئػػد الوا عيػػة التقميديػػة الحديثػػة
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الحقيقػي ولػػيس ٌػاىس هولػػاىثو عقيػؿ ٕ٘ٔٓ ٗٓٔ إال أف الفضػػؿ يعػودلألخير فػػي إدخػػاؿ
الوا عي ػػة كهقت ػػرب لد ارس ػػة العال ػػات الدولي ػػة ه ػػف خ ػػالؿ عهم ػػً الش ػػٍير
)nations-ٜٔٗٛ

Amoung

Politics

والػػذي أحػػدث ثػػورة فػػي الد ارسػػة اوكاديهيػػة لمسياسػػات الدوليػػة توفيػػؽ

. ٜ ٕٓٓٛ

األفتراضات األساسية لمواقعية السياسية :
 الدولة أو اوهة ٌي الفاعؿ اوساسي ،وٌي وحدة التحميؿ في العال ات الدولية الدولػػة فاعػػؿ عقالىػػي تسػػعى لتعظػػيـ فوائػػدٌا وتقمػػيص تكاليفٍػػا الهتالزهػػة هػػم سػػعيٍا لتحقيػػؽأٌدافٍا عودة ٕ٘ٓٓ ٖٓ
 الدولة كائف وحدي ولراض تحميمية ،حيث تواجً الدولة العالـ الخارجي كوحدة هىدهجة. العال ات الدولية تحكهٍا واعد هوضوعية كاهىة في الطبيعة البشرية. الوا عية التقمدية تقوـ عمػى الفصػؿ بػيف اوخػالؽ والسياسػة لعػدـ تطػابؽ اوخػالؽ هػم القواعػدالتي تحكـ العال ات الدولية

دورتي ٗ(ٜٙ ٜٔٛ

 السياسػة الدوليػػة ٌػي صػراع هػف أجػػؿ القػػوة التػي تحهػػي الهصػمحة الوطىيػػة وتعززٌػا ،فػػي ظػػؿعدـ وجود سمطة العميا الفوضي
 الهصمحة الوطىية ،الهعرفة دوهاً باوهف القوهي ،وعمى أرسػً البقػاء الوضػعية ٌ ،ػػي وحػدةتحميؿ السموؾ الدولي ,
 الىظرية السياسية ىتبجة الههارسة السياسية وتحميؿ وفٍـ التجارب التاريخية السياسػات الوا عيػة حقػػؿ عمهػي هسػتقؿ بذاتػػً  ،بػالرلـ هػػف إشػتراكً بػالكثير هػػف الهعػايير هػػمالهجاالت الهعرفية اوخرى إال أىً بجب أف يخضم تمؾ الهعػايير لمهعيػار السياسػي ،بهعىػى "
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الحكػػـ عمػػى أي سػػموؾ سياسػػي يكػػوف هػػف خػػالؿ
أف الظػػاٌرة السياسػػية ٌػػي ظػػاٌرة هسػػتقمة ،و ُ
هعايير سياسية " درويتي ٗٚٔ-ٛٙ ٜٔٛ

المرتكزات المحورية في الواقعية التقميدية:
الدوالتية  : Statismالدوالتية ٌي صمب الوا عية التقميدية  ،ويرتبط ٌذا الهفٍوـ بفكرة أف الدولة
ذات السػػيادة ٌػػي التعبي ػػر الشػػرعي والههث ػػؿ الوحيػػد لمهجته ػػم السياسػػي عم ػػى الهسػػتو يف ال ػػداخمي
والخارجي ،فالدوؿ ٌػي الفاعػؿ اوساسػي و اوبػرز عػف بػا ي الفواعػؿ الثاىويػة كالهىظهػات الدوليػة
الحكوهيػػة وليػػر الحكوهيػػة ،ولػػذلؾ يجػػب اف تكػػوف الدولػػة ٌػػي وحػػدة التحميػػؿ فػػي لمسياسػػة الدوليػػة
عىتر ٕ٘ٓٓ . ٔٛ
مفيوم المصـمحة الوطنيـة :ارتػبط ٌػذا الهفٍػوـ دائهػاً عىػد الػوا عييف التقميػدييف بفكػرة القػوة والبقػاء،
فالهصػمحة اوولػػى لمػػدوؿ تتهثػػؿ فػػي بقائٍػػا وال يتػػأتى لٍػػا ذلػػؾ إال باهتالكٍػػا لمقػػوة التػػي تهكىٍػػا هػػف
فرؽ "جيهس روزىو" James
ذلؾ عىتر ٕ٘ٓٓ  , ٔٚففي تفسيري لوا م العال ات الدولية ُي ّ
 Resnauبيف الهصمحة الوطىية كأداة تحميمية تستخدـ لوصؼ وشرح وتقػويـ السياسػة الخارجيػة
لدولة ها ،وبيف الهصمحة بلعتبارٌا أداة تستخدـ لتبرير عاو استىكار عاو ا تراح سياسػة هػا دورتػي
فيوكػػد عمػػى عاف اوهػػف ٌػػو جػػوٌر الهصػػمحة الوطىيػػة ،عواف
ٗ ، ٜ٘ ٜٔٛعاهػػا "ٌػػاىس هورلػػاىتو" ع
الهحافظة عمى الوجود الهادي لمدولة يعػد الحػد اودىػى هػف الهصػمحة الوطىيػة ،ويشػكؿ كػذلؾ عاحػد
هظػاٌر اوهػػف وبالتػللى فػػلف اوهػػف ٌػػو ذاتػػً هصػمحة وطىيػػة ،فالػػدوؿ هصػػال عتولػػؼ عهميػػة دائهػػة
ذات لايػػة واحػػدة و ػػد تتغيػػر الوسػػائؿ لخدهػػة ٌػػذي الغايػػة ,فتكػػوف سػػمهية عاو حربيػػة ،ولكػػف الغايػػة
ىفسٍا .هقمد ٕٔٗ ٜٜٔ
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مفيوم القوة  : Powerالقوة بشكؿ عاـ ٌي الهوارد الهاديػة الهتاحػة لالهة،وعىػد هورلػاىثو القػوة
تعتبر لاية ووسيمة بػىفس الو ػت ،وىػً يػرى السياسػات الدوليػة عمػى أىٍػا صػراع عمػى القػوة وجػؿ
السيطرة عمى اآلخريف ،فالقوة ٌي الهوضوع الذي يشكؿ هحور التفاعؿ الػدولي فػي حػالتي الحػرب
فيعػرؼ القػوة
والسػالـ)حتػي ٘ ، ٔٔٙ ٜٔٛفػي حػيف أف ارىولػد وولفػرز يف ّػرؽ بػيف القػوة والقػدرةُ ،
بأىٍا تحريؾ اآلخريف بالتٍديد أو هعا بتٍـ بالحرهاف ،أها الىفوذ والتأثير فيعىي القدرة عمى تحريؾ
اآلخريف بالوعود و املراءات جىدلي ٕ٘ٓٓ ٘ٔٔ .
البقاء  : Survivalفي ظؿ البيئة الفوضوية لمىظاـ الدولي ،تزداد الهخاطر اوهىية التي تتٍدت
الدولة ،لذلؾ تصب اوولوية القصوي الدوؿ ٌػو ضػهاف أهىٍػا والهتهثػؿ " بالبقػاء " هسػتخدهاً كافػة
الوسػػائؿ الهتاحػػة بهػػا فيٍػػا العسػػكرية)  ،يقػػوؿ ريهػػوف آروف " أىػػً فػػي حالػػة الطبيعػػة ،اوهػػف ٌػػو
الٍدؼ اووؿ بالىسبة لكؿ فرد أو وحدة سياسية " عبدالقادر ٔٛ ٕٜٓٓ
مفيوم تـوازن القـوى Balance of powers

هبػدأ تػوازف القػوى هػرتبط كميػاً فػي هبػدأ القػوة

والصػراع حولٍػػا ،وٌػػو هبػػدأ طبيعػػي ،يقػػوؿ هورلػػاىثو " واذا كػػاف التػوازف هالزهػػا لمقػػوة فػػلف الحػػرب
هالزهة كذلؾ الختالؿ التوازف د تكوف الحرب في بعض الحاالت أداة لخمػؽ التػوازف أو معادتػً،
بهعىي أف ٌىاؾ ركىػيف لعهميػة تػوازف القػوى أحػدٌـ هػادي وٌػو تعػادؿ الػدولتيف فػي هحصػمة القػوى
والعسػػكرية بػػاوخص ،والػػركف اوخػػر هعىػػوي خػػاص بػػلدراؾ اوط ػراؼ الدوليػػة بأٌهيػػة وجػػود ٌػػذا
التعػػادؿ بلعتبػػارة الوسػػيمة اوفضػػؿ لمحفػػاظ عمػػى اوهػػف ولػػذلؾ ،دائه ػاً هػػا توجػػد الػػدوؿ فػػي حالػػة
صراع ولكف ليس بالضػرورة أف تتصػادـ بصػورة هباشػرة ،ويعػود ذلػؾ إلػى تكػافؤ القػوى يػف أطػراؼ
الهتىازعة ،ومدراؾ ادة الدوؿ بأف توزيم القوى بيىٍـ يعودعميٍـ بالفائدة دورتي ٗ. ٕٜ ٜٔٛ
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مفيوم الفوضى  : Anarchyأصػؿ الكمهػة يوىػاىي " "Anarkosوتعىػي بػدوف حكوهػة أو حػاكـ،
ويقصد بٍا الوا عييف التقميدييف ليػاب التراتبية فػي الهجتهم الدولي ،فالدوؿ في ههارستٍا لمسياسػة
الخارجيػػة ال تخضػػم وي سػػمطة عميػػا ،بػػذلؾ تكػػوف الفوضػػي ٌػػي ىتيجػػة هباشػرة لههارسػػة هفٍػػوـ "
السػػيادة " والتػػي تعىػػي عػػدـ خضػػوع الدولػػة فػػي ارراتٍػػا لسػػطاف دولػػة أخػػرى ،وٌػػي حالػة هشػػابٍة
"لحالة الطبيعة " عىد ٌوبز ولكف في السياسة الدولية) .لريفيثس وأخروف ٕٕٓٓ ٕٖٗ
مفيـــوم المســـاعدة الذاتيـــة  : Self-Helpامعته ػػاـ عم ػػى ال ػػىفس ٌ ػػو هب ػػدأ العه ػػؿ لم ػػدوؿ وف ػػؽ
الهقاربة التقميدية و في ظ ّؿ الهجتهم الدولي الفوضوي و الذي يغيب فيً وجػود حكوهػة عالهيػة أو
فعالػػة تسػػتطيم فيٍػا إدارة شػػؤوف العال ػػات بػػيف الػػدوؿ ،وتحػػت
هىظهػات دوليػػة تهتمػػؾ أدوات ضػػبط ّ
وطػػأة التٍديػػدات الت ػػي تفرضػػٍا هثػػؿ ٌ ػػذي البيئػػة الفوضػػوية ف ػػلف الػػدوؿ تجػػد أىفس ػػٍا هجب ػرة عم ػػى
امعتهاد عمى دراتٍا الذاتية لتحقيؽ أهىٍا وضهاف بقائٍا ،ويقتضي ٌذا الهبدأ لجوء كؿ دولة إلى
زيػػادة هخزوىٍػػا هػػف القػػوة لحهايتٍػػا هػػف اآلخ ػريف ،وفػػي ظػػؿ حػػاالت الشػػؾ والخػػوؼ التػػي تطبػػم
العال ات بيف الدوؿ ،فلف الدوؿ تدخؿ فيها بيىٍا في سباؽ لمتسم

داف وأخروف ٕٔٛ ٕٓٔٙ

المعضمة األمنية ٌ : Security Dilemmaي الحالة التي وصفٍا جوف ٌرتز John Hertz
في الخهسيىيات القرف الهاضي بأىٍا عىدها تتخذ الػدوؿ هبػدأ االعتهػاد عمػى الػذات هسػمكاً لتحقيػؽ
حاجاتٍا اوهىية ،فلىٍا ترى في سموكٍا ٌذا دفاعػاً ولػو أتبػم اوخػريف ىفػس سػموكٍا لعتبرتػً تٍديػداً
لٍا ،وف الشؾ ٌو الهحرؾ الرئيسي لمتفاعالت امستراتيجية الدولية بيميس ٕٗٓٓ . ٗٔٛ
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األمن في المقاربة الواقعية التقميدية :
أٌته ػػت الوا عي ػػة التقميدي ػػة وبحس ػػب طبيعتٍ ػػا ف ػػي الد ارس ػػات الهتعمق ػػة ب ػػاوهف ال ػػوطىي ،وف ػػي س ػػبؿ
الحف ػػاظ عمػ ػػى االس ػػتق ارر الػػػدولي ،ورّك ػػز التحميػ ػػؿ الػ ػوا عي التقميػ ػػدي لأله ػػف عمػ ػػى لمدول ػػة القوهيػ ػػة
الدرسػات اوهىيػة ضػهف الهىظػور الػوا عي
بلعتبارٌا الوحػدة الهرجعيػة لألهػف ،هسػتوى التحميػؿ فػي ا
ٌ ػػي الدول ػػة القوهي ػػة ،واوه ػػف عى ػػد الوا عي ػػوف يعى ػػي س ػػالهة الدول ػػة ه ػػف التٍديػ ػػد الخػ ػػارجي الػ ػػذي
يس ػ ػػتٍدؼ اسػ ػػتقاللٍا واس ػ ػػتقرار وحػ ػػدتٍا الترابي ػ ػػة ،واوداة العسػ ػػكرية ٌػ ػ ػي اوداة الرئيسػ ػػية لتحقي ػ ػػؽ
اوهف عىتر ٕ٘ٓٓ . ٔٛ
وتىطمؽ الوا عية التقميديػة فػي هفٍوهٍػا لألهػف هػف بىيػة الىظػاـ الػدولي الفوضػوي ،والتػي تكػوف فيػً
السياسػػة الدوليػػة عبػػارة عػػف عال ػػات بػػيف دوؿ ذات سػػيادة ولٍػػا هصػػال هتعارضػػة ،ويترتػػب عمػػى
ذلؾ تزايد في إحتهالية ىشوب الىزاعات والحروب داف وأخروف  ، ٕٔٛ ٕٓٔٙويرى الوا عيوف
التقميػػديف أف حػػؿ ٌػػذي الهعضػػمة اوهىيػػة يكػػوف بلتبػػاع الػػدوؿ لسياسػػات تػ ػوازف القػػوى فػػي ظػػؿ ٌػػذا
الهجتهم الدولي الفوضوي بيميس ٕٗٓٓ . ٗٔٛ
أف التٍديد الذي تسعى الدوؿ إلى احتوائً ٌو تٍديد هوضوعي يتـ هواجٍتػً بتطوير درات الدوؿ
العسػػكرية ،وبهػػا أف التفاعػػؿ بػػيف الػػدوؿ هبىػي عمػػى عػػدـ وجػػود الثقػػة الهتبادلػػة ،فػػلف الدولػػة تعتهػد
عمى وتٍػا الهساعدة الذاتية  ،والتي تتش ّكؿ هف خمػيط هػف القػوة العسػكرية وليػر العسػكرية والتػي
تش ػػتهؿ عمػػى العواهػػؿ الجغرافيػػة واال تصػػادية الديهغرافيػػة ،والهصػػادر الطبيعيػػة وهسػػتوى التطػػور
التقىي ،وشكؿ الحكوهة و القيادة السياسية واميديولوجية درويتي ٗ. ٜ٘ ٜٔٛ
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ٌهٍػا اووؿ ٌػو
إذف الدوؿ وفؽ الهقاربة الوا عية التقمدية دائهاً هاتىشغؿ في آفاؽ الحرب ،ليصػب ّ
تتعرض لٍا الدولة تصدر هف دوؿ أخرى ،وطبيعة ٌذي التٍديدات
اوهف ،والتٍديدات اوهىية التي ّ
تىحصر في الخطر العسكري ز اغ ٖٕٔٓ .

ثانيا  -الواقعية الجديدة ( البنيوية ) :
في سبعيىيات القرف الهاضي ،وهم تىاهي الظػواٌر العػابرة لمقػارات كامعتهػاد الهتبػادؿ وت ازيػد دور
الفواعػػؿ الدوليػػة هػػف ليػػر الػػدوؿ ،ظٍػػر تيػػار جديػػد هػػف داخػػؿ الهقاربػػة الوا عيػػة يػػدعى بالوا عيػػة
الجديػ ػػدة البىيويػ ػػة  Neo-Realismأو Realism

ويصػ ػ ّػىؼ كيىيػ ػػث والتػ ػػز
ُ ،Strucural

 Kenneth Waltzصاحب الكتاب الشٍير  Theory of international politicsكهؤسس
لٍػػذا التيػػار الجديػػد القحطػػاىي ٕٔٔٓ  , ٖٜٔوحسػػب لػػوبرت كيوٌيػػاف تعتبػػر الوا عيػػة الجديػػدة
ىِتػػاج لهحػػاوالت تجديديػػة لإلطػػار الهفػػاٌيهي والىظػػري وفكػػار الوا عيػػة التقميديػػة جىػػدلي ٕٓٓٚ
. ٔٛٛ
ويعتقد والتز أف الىظرية في حقؿ العال ات الدولية يشوبٍا بعض القصور ،لغمبػة الطػابم الفمسػفي
والتحميػؿ ليػػر الوصػػفي ،ويػػرى أف الىظريػػة العمهيػػة ٌػػي التػػي تشػػرح وتفسػػر العال ػػة بػػيف القػواىيف
والتي ٌي باوصػؿ عال ػة بػيف هفػاٌيـ تشػكؿ كتغيػرات هسػتقمة وتابعػة ،كهػا يؤكػد عمػى امسػتخداـ
الهػ ػػزدوج لمهػ ػػىٍج امسػ ػػتقرائي  Inductiveواالسػ ػػتىباطي  Deductiveهع ػ ػاً وي ػ ػرفض أسػ ػػتخداـ
أحدٌها فقط القحطاىي ٕٔٔٓ ٕٖٓ .
وىظريػػات العال ػػات الدوليػػة عىػػد والتػػز تىقسػػـ إلػػى سػػهيف ىظريػػات أختزاليػػة جزئيػػة تحػػاوؿ تفسػػير
سػػموؾ الدولػػة الخػػارجي هػػف خػػالؿ التركيػػز عمػػى االفػراد او الدولػػة ،وىظريػػات كميػػة ىظاهيػػة تبحػػث
ف ػػي اس ػػباب س ػػموؾ الدول ػػة الخ ػػارجي ه ػػف خ ػػالؿ د ارس ػػة الىظ ػػاـ ال ػػدولي ،وف ػػي أري ػػً أف الىظري ػػات
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تغير الزهػاف والهكػاف ،بػالرلـ اف ٌػذي الىظريػات تسػتعير
االختزالية ال تهمؾ درة تفسيرية كبيرة هم ّ
طػػرؽ التحميػػؿ هػػف الكيهيػػاء الكالسػػيكية ،وٌػػي تحويػػؿ الكػػؿ إلػػى أج ػزاء لهعرفػػة العال ػػة بيػػىٍـ هػػم
فصػػؿ التػػأثيرات الخارجيػػة ،إال اىػػً ال يهكػػف االكتفػػاء بالعواهػػؿ الداخميػػة الدولػػة  -االفػراد وفصػػؿ
التأثيرات الخارجية في دراستىا لمعال ات الدولية ،وبالتللى فىحف فػي حاجػة إلػى ىظريػة ىظاهيػة فػي
العال ات الدولية ،وهايعزز ٌػذا التوجػة ٌػو هالحظػة التشػابة فػي سػموؾ الػدوؿ فػي الهجػاؿ الػدولي
هم امختالؼ في الخصائص الهكوىة لكؿ دولة القحطاىي ٕٔٔٓ . ٖٜٔ
وتىطمؽ الوا عية البىيوية هف فكرة جديدة هفادٌا أف الدوؿ تعهؿ هف هىطمؽ الحوافز الهادية ضػهف
الىظ ػػاـ ال ػػدولي الع ػػالهي وتعك ػػس هوا ػػؼ ال ػػدوؿ هو عٍ ػػا ض ػػهف الىظ ػػاـ ال ػػدولي الع ػػالهي وترتك ػػز
اٌتهاهاتٍا وخططٍا عمى احتسػاب هوا عٍػا ضػهف ٌػذا الىظػاـ الػدولي فتسػعى الػدوؿ لمحفػاظ عمػى
هكاىتٍا الىسبية داخؿ ٌذا الىظاـ وكمها ازدات دارت دولة هػا ارتفعػت هكاىتٍػا فػي تراتبيػة السػمطة
وازداد ىفوذٌا في الساحة الدولية وتتحدد بىيػة الىظػاـ الػدولي العػالهي عبػر ٌػذا التوزيػم بػيف الػدوؿ
لريفيثس وأخروف ٕٕٓٓ ٘ ٖٜوبذلؾ أضافت ىظرية "  Waltzوالتز " عف السياسية الدولية
بعداً ٌاهاً في التحميؿ الوا عي ،بتركيزٌا عمى الدور الحاسـ لطبيعة الىظاـ الدولي كبىية هستقمة.
أف تفسير السموؾ الخارجي لمدوؿ يعتهد عمى وضم الدولة وهو عٍا في الىظاـ الدولي وليس عمػى
هيزاتٍا الداخمية او تفاعالتٍا هم الدوؿ اوخرى.
شبً السياسة الدولية فػي السػوؽ ،والوحػدات السياسػية بالشػركات ،حيػث أف
وليثبت والتز فرضيتًّ ،
السػػموؾ التىافسػػي البيىػػي لٍػػذي الشػػركات ٌػػو العاهػػؿ الهحػػدد لبىيػػة السػػوؽ ،ويقػػوؿ والتػػرز أف شػػارؿ
كيىػدلبرلر  Charles P. Kindlebergerكػاف عمػى حػؽ عىػدها ػاؿ أف الدولػة اوهػة ليسػت إال
وحدة أ تصادية )فرج . ٖٚٔ ٕٓٓٚ
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مبادئ الواقعية الجديدة البنيوية

ابوزيد ٕٓٔٓ ٘ٓٔ: ٔٓٚ-

 الىظ ػ ػػاـ السياس ػ ػػي ال ػ ػػدولي هس ػ ػػتقؿ وهح ػ ػػدد الهع ػ ػػالـ و يختم ػ ػػؼ ع ػ ػػف الىظ ػ ػػاـ االجته ػ ػػاعيواال تصادي الدولييف.
 الىظاـ الدولي يتكوف هف ّبىية ووحدات هتفاعمة يجب التفريؽ بيىٍها بيئة الىظاـ الدولي فوضوية ال سمطة هركزية فيً ،تعتهد فيً الدوؿ عمى ىفسٍا االهف والبقاء ٌو الهحرؾ الرئيسي لسموؾ الدوؿ. الوحدات داخؿ الىظاـ الدولي تتشابً فػي الوظػائؼ وتختمػؼ فػي توزيػم القػدرات فيهػا بيىٍػاوفقاً لهو عٍا في الىظاـ.
 تىافس الدوؿ عمى هصادر القوة ليس لاية بؿ وسيمة لألهف والرفاي.-

وة الدولة وهو عٍا في الىظاـ الػدولي يعتهػد عمػي خمػيط هػف القػدرات اال تصػادية والهػوارد
الطبيعية والعواهؿ العسكرية واالستقرار السياسي والقدرة التىافسية.

المفاىيم المركزية األساسية لمواقعية الجديدة ( البنيوية ) تتمثل في:
 النظام الدولي اتخذ الوا عيوف الجدد الىظاـ الدولي هوضوعا رئيسػيا لمدولػة ،وتحميػؿ هدرسػتٍـبامستىاد إلػى اوفكػار الىظاهيػة والبىيويػة التػي ا تبسػوٌا هػف ىظريػة لهػورتف كػابمف ،فالىظػاـ حسػب
الهفٍػوـ السػموكيٌ -ػػو هجهوعػة هػف الوحػػدات الهتفاعمػة فيهػػا بيىٍػا لتشػكؿ وحػػدة هتهاسػكة تسػػهى
الىظاـ جىدلي  . ٔٛ٘ ٕٓٓٚكها أف الىظاـ الدولي هستقؿ عف البىي الهركبة لً " السياسة
العالهية تىظر إلى ٌذا الىظاـ كوحدة هختمفة تهاها عف وحدة الدولة سواء هف حيث القواعد العاهة
التي تضػعٍا أو عبػر ضػوابط سػموؾ كػؿ وحػدة والقػيـ التػي تىتجٍػا ,وكهثػاؿ عمػى ذلػؾ ػدرة الدولػة
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عمى ههارسة العىؼ داخميا كآلية لتحقيؽ أهىٍا الهحمػي ,فػي حػيف تمجػأ إلػى توسػيم ىفوذٌػا الػدولي
لحهاية أهىٍا الوطىي ) ابوزيد ٕٓٔٓ ٗٓٔ
التراتبيــة (الطبقيـــة الدوليـــة) التراتبيػػة ٌػػو الهحػػور االيبسػػتيهولوجي الجديػػد لمبىيويػػة ،اسػػتيعابالىظاـ الدولي ٌو فٍـ إلى لتراتبية الوحدات الهشكمة لً ،وٌي ىتاج لمحاجات اوهىية الهستهرة.
ت ـوازن القــوى  :يػرتبط اوسػػتقرار أو عػػدـ اوسػػتقرار بطريقػػة توزيػػم القػػوى بػػيف الػػدوؿ فػػي الىظػػاـالػػدولي فحالػػة اسػػتقرار هرتبطػػة عىػػد ال ػوا عييف الجػػدد بحالػػة الفوضػػى والحفػػاظ عمػػى أهػػف وسػػيادة
الدولػػة الهركزيػػة ،وأف أي تغييػػر فػػي بىيػػة الىظػػاـ الػػدولي سػػيؤدي حتهػػا إلػػى اوسػػتقرار )جىػػدلي
ٕ٘ٓٓ ٘. ٔٛ
القــوة  :يعػػد اوهػػف الٍػػدؼ الجػػوٌري الػػذي تسػػعى إلػػى تحقيقػػً الىظريػػة الوا عيػػة الجديػػدة فالدولػػةالعقالىية ٌي التي تسعى إلى القوة حتى بعد أف تحقؽ أهىٍا.
وف إذا كاىت القوة كغاية لذى عىد الوا عييف الكالسيكييف ،فلىٍا وسػيمة لضػهاف لايػة أكبػر تتهثػؿ
في اوهف لدى الوا عييف الجدد عديمة ٕ٘ٓٓ . ٔٚ
 الطبيعة اإلنعكاسية في ىظرتٍا لوا م السياسة الدولية ،حيث ترى أف سهةالىظػػاـ الػػدولي تػػىعكس عمػػى توجيػػً سػػموكات الػػدوؿ ،عكػػس هػػا يصػػوري الػػىٍج التقميػػدي بػػأف طبيعػػة
سػػموؾ الػػدوؿ ٌػػي هػػف تحػػدد سػػهة الىظػػاـ الػػدولي .أو بعبػػارة أخػػرى الفوضػػى ٌػػي التػػي تىػػتج بيئػػة
اعية وليس الصراع ٌو هف يىتج الفوضى كهػا أ ػرت بػذلؾ الوا عيػة التقميديػة عمػي ٕٕٔٓ
صر ّ
ٖٗ٘ .
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االمن في المقاربة الواقعية الجديدة " البنيوية " :
لقػػد ارتبطػػت الوا عيػػة الجديػػدة بفكػرة الحػػرب البػػاردة ،وذلػػؾ بعػػد تشػػكؿ سياسػػة امىفػراج الػػدولي بػػيف
ػػوتي الوالي ػػات الهتح ػػدة اوهريكي ػػة وامتح ػػاد الس ػػوفيتي لتهاش ػػى ه ػػم هتطمب ػػات العال ػػات الدولي ػػة
الجديدة ،والتي تقوـ عمى اوهف بدالً هف القوة العسكرية برواف ٕٗٓٓ ٔ٘ .
ووفق ػاً لمىظريػػة الوا عيػػة الجديػػدة فػػلف الػػدوؿ تعهػػؿ هػػف هىطمػػؽ الح ػوافز الهاديػػة وتعكػػس هوا فٍػػا
ضػػهف الىظػػاـ العػػالهي ،كهػػا أف الد ارسػػات اوهىيػػة لموا عيػػة الجديػػدة تؤكػػد أف هسػػألة اوهػػف تىشػػأ
أساساً هف بىيػة الىظػاـ الػدولي أكثػر ههػا تىشػأ هػف الػدوافم أو الىوايػا العدواىيػة لػدي الػدوؿ ،كهػا أف
إىع ػػداـ اوه ػػف عى ػػد اوخػ ػريف يك ػػوف ىتيج ػػة لمق ػػدرات العس ػػكرية العىيف ػػة وىظػػرة ال ػػدوؿ إل ػػى اوخػ ػريف
بوصػػفٍـ هصػػدر تٍديػػد بػػدالً هػػف أف يكوى ػوا حمفػػاء ،كهػػا يعتقػػد الوا عيػػوف البىيويػػوف أف الهعضػػمة
اوهىيػػة حالػػة هزهىػػة فػػي السياسػػة الدوليػػة بفعػػؿ الفوضػػي التػػي تضػػم حػػدود صػػارهة حػػوؿ إهكاىيػػة
حدوث تعاوف في الىظاـ الدولي  ،واف هؤيدي التحميػؿ البىيػوي يسػتىدوف فػي تحقيػؽ اوهػف عمػي
هسألتيف أساسيتيف ٌها

بيميس ٕٗٓٓ ٕٕٕٖٗٗ-

 هسألة الخوؼ والغش واىعداـ الثقة ٌي التي تؤدي إلى إىعداـ اوهف عىد اوفػراد واوشػخاصهػم أف الوا عيػوف الجػدد هثػؿ "والتػز" و"هيرشػيهر" يسػمهوف بلهكاىيػة التعػاوف فػي ظػؿ الفوضػي
أف الهحافظػػة عمي ػػً أكث ػػر صػػعوبة ب ػػيف ال ػػدوؿ بسػػبب حال ػػة الخ ػػوؼ هػػف أف ي ػػىقض اوخػػريف
امتفا يات التعاوىية ابوزيد ٕٓٔٓ . ٔٓٚ-ٔٓٛ
 هسألة الهكاسب الدوؿ تٍتـ بالهكاسب الىسبية أكثر هف تركيزٌا عمي الهكاسب الهطمقة.كها أضافة الوا عيػوف الجػدد فكػرة جديػدة تتعمػؽ بػأف الػدوؿ تسػعى لكسػب القػوة لػيس فقػط هػف أجػؿ
القوة واىها هف أجؿ الدفاع عف أهىٍا لحفظ بقاءٌا ،كذلؾ لمتقمػيص هػف هخػاطر الهػأزؽ اوهىػي إذ
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يقػػوؿ "كيىيػػث وولتػػز" فػػي ظ ػ ّؿ الفوضػػى اوهػػف ٌػػو الٍػػدؼ اوسػػهى لكػػف فقػػط عىػػدها يكػػوف بقػػاء
واسػ ػػته اررية الػ ػػدوؿ هضػ ػػهوىة سػ ػػتبحث ٌػ ػػذي اوخي ػ ػرة عػ ػػف أٌػ ػػداؼ أخػ ػػرى هقابػ ػػؿ الٍػ ػػدوء وال ػ ػرب
والقوة حهدوش. ٕٚ ٕٓٓٗ ,
أهػػا عػػف فٍػػـ الوا عيػػة الجديػػدة لمتٍديػػدات فٍػػي بػػدورٌا تحصػػرٌا فػػي البعػػد العسػػكري ،وذلػػؾ بسػػبب
الطبيعة الفوضوية التي تقػوـ عمػى اٌتهػاـ الػدوؿ الهتواصػؿ بهسػألة اوهػف والبقػاء واعتهادٌػا عمػى
دارتٍا فقط والخوؼ هف الدوؿ اوخرى واذ لـ تعهؿ الػدوؿ عمػى ٌػذا اوسػاس بهتطمبػات الفوضػى
فسوؼ تضػعؼ فػي الىٍايػة ،أف الوا عيػة الجديػدة تعتبػر هيػؿ الػدوؿ إلػى التعػاوف فيهػا بيىٍػا هػرتبط
بوجود هصال هشتركة ،وذلؾ بسبب الطبيعة الىسبية إلى الهكاسػب لػريفيثس وأخػروف ٕٕٓٓ
. ٚٛ
يعتبػػر كيىيػػت والتػػز بػػأف بىيػػة الىظػػاـ الػػدولي فوضػػوية بهعىػػى ليػػاب حكوهػػة هركزيػػة عميػػا يحكهٍػػا
هبدأ الهسػاعدة الذاتيػة  self-helpلمحفػاظ عمػى الػىفس ،ويػرى بػػأف الفوضػوية أو ليػاب الحكوهػة
هرتبطػة بحػدوث أو ظٍػػور العىػؼ ،وأف التٍديػػد بػػالعىؼ وامسػػتخداـ الهتػواتر لمقػػوة يهيػزاف الشػػؤوف
الدولية عف الشؤوف الداخمية ،ويعتبر أيضا أف هبدأ كػؿ لىفػسً ٌػو بالضرورة هبدأ العهؿ في ىظاـ
فوضوي ،وأىً في الفوضوية يصب اوهف الغاية اوسهى بف عىتر ٕٕٓٓ ٖٔ .
كاىت "ىظرية السياسة الدولية" لػ كيىيث والتز في ىٍاية السبعيىيات تطو اًر عمهيا في هجاؿ التىظير
لمعال ات الدولية ،وأعطت حاف اًز لمباحثيف "الوضعييف " في ىقؿ عمـ العال ػات الدوليػة إلػى هسػتوى
جديد هػف التخصػص الػد يؽ ،والصػراهة العمهيػة ،وامىضػباط الهىٍجػي ،واهكاىيػة إختبػار الهقػوالت
إهبريقي لموصوؿ إلى ىتائج يهكف امجهاع حولٍا .
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إال أف خاصػػية الجػػدؿ وامخػػتالؼ الزهتػػً حتػػى بػػيف الػوا عييف أىفسػػٍـ ،حيػػث أصػػب بػػدؿ الوا عيػػة
الواحػػدة وا عيػػات هتعػػددة ،يىطمػػؽ جهيعٍػػا هػػف أطروحػػات والتػػز ،لكػػف لكػػؿ هىٍػػا رؤيتٍػػا الخاصػػة
لتحميؿ السياسة الدولية )عديمة ٕ٘ٔٓ . ٕٕٚ
عم ػػى ال ػػرلـ ه ػػف أف الػ ػوا عييف الج ػػدد يتفق ػػوف ح ػػوؿ الهس ػػمهات الرئيس ػػية الت ػػي يق ػػوـ عميٍ ػػا الىظ ػػاـ
الدولي ،والتي لخصٍا جوف هيرشايهر  J. Mearsheimerكالتللى عديمة ٕ٘ٔٓ ٕٕٛ
ٔ -ال توجد حكوهة عالهية.
ٕ -كؿ الدوؿ لٍا استعداد الستعهاؿ القوة ضد الدوؿ اوخرى.
ٖ -ال يهكف وي دولة أف تكوف هتيقىة بأف الدوؿ اوخرى لف تستعهؿ القوة ضدٌا.
ٗ -كؿ الدوؿ تسعى إلى الحفاظ عمى سالهة إ ميهٍا واستقاللٍا الداخمي.
٘ -الدوؿ ٌي فواعؿ عقالىية.
وعمى الرلـ هف اىٍـ كذلؾ يتفقوف عمى أف بىية الىظاـ الدولي "الفوضوية" ٌي التي تؤدي إلى هػا
يسهى بػ "هعضمة أو هأزؽ اوهف" ،إال أىٍـ اىقسهوا بشأف كيفية تحقيؽ اوهف في السياسة الدوليػة
إلى توجٍيف رئيسييف اووؿ سهي بػ "الوا عية الدفاعية" والثاىي؛ سهي بػ "الوا عية الٍجوهية".
جاءت الوا عية البىيوية الجديدة لتخفيؼ حدة الفصؿ بيف البيئتيف الداخمية والخارجية بعد أف كاىت
الوا عية الكالسيكية أي تأثير لمعواهؿ الداخمية في تفسير السموؾ الخارجي لمدوؿ ،لقد  تىفي وجود
أعػػادة الوا عيػػة الجديػػدة الىظػػر فػػي هسػػتويات التحميػػؿ لتعطػػي االٌهيػػة لمهحػػدات الداخميػػة لمػػدوؿ
بجاىب الهحددات الىسقية.
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وتنقسم الواقعية البنيوية الجديدة بدورىا إلى ما يعرف بالواقعية الدفاعية و الواقعية اليجومية.
فكالٌهػػا يعتػػرؼ ويقػر بػػدور وتػػأثير البىيػػة الداخميػػة واد اركػػات صػػاىم القػرار عمػػى توجٍػػات وأٌػػداؼ
السياس ػػة الخارجي ػػة ،لي ػػر أف ٌ ػػذا ال يهى ػػم ه ػػف وج ػػود فػ ػوارؽ بيىٍه ػػا ،س ػػىتعرؼ عميٍ ػػا

تطػ ػور

اتحاٌات )الجىدلي . ٜٜ :ٕٓٓٚ

ثالثا  -الواقعية الدفاعية: The Defensive Theory :
هف أٌـ رواد الهقاربة الوا عيػة الدفاعيػة ٌػو العػالـ أسػتيفف فػاف إيفػا ار  Stephen Van Evaraو
روبرت جرفيس  RobertJervisو جوزيؼ جريكو ..Joseph Grieco
وترى الوا عية الدفاعية أف خطورة الىظاـ الدولي الفوضوي هبالغ فيٍا ،و بػأف اوهػف هتػوفر أكثػر
هػػف كوىػػً هفقػػودا ،ويفتػػرض الػػدفاعيوف أف البىيػػة الداخميػػة لمدولػػة تمعػػب دو اًر فػػي تشػػكيؿ السػػموؾ
الخارجي بامضافة إلى تأثير الىسؽ الدولي الفوضوي .تطور اتجاٌات الوا عية
والوا عيػػة الدفاعيػػة تقتػػرح لتقمػػيص حػػدة تػػأثير ٌػػذي البىيػػً الفوضػػويً عمػػى سػػموؾ الػػدوؿ ،أف تعهػػؿ
الػػدوؿ عمػػى زيػػادة ػػدراتٍا الدفاعيػػة أكثػػر هػػف ػػدراتٍا الٍجوهيػػة هػػف أجػػؿ أف يسػػود اوهػػف وتػػزوؿ
ح ػوافز الىزعػػً التوس ػػعية ،فعىػػدها تُش ػػيم الىزعػػة الدفاعي ػػة بػػيف ال ػػدوؿ يهكىٍػػا عىدئ ػ ٍػذ التهييػػز ب ػػيف
اوس ػػمحة الدفاعي ػػة واوس ػػمحة ذات الط ػػابم الٍج ػػوهي ،ويك ػػوف بلهكاىٍ ػػا إه ػػتالؾ لموس ػػائؿ الكفيم ػػة
بالػػدفاع عػػف ىفسػػٍا دوف تٍديػػد اآلخػريف ،وبػػذلؾ لػػف يطّػػر القػػادة السياسػػيوف إلػػى وضػػم إسػػتراتيجية
ٌجوهية في لياب امحساس باوخطار الخارجية . BAYLIS -ٕٓٓٔ-ٔٛٛ
تهكىػػت الوا عيػػة الدفاعيػػة هػػف تطػػوير فرضػػياتٍا لتبػػيف ه ػػف خاللٍػػا أثػػر البىيػػات الداخميػػة لمدولػػة
إد اركػػات صػػاىعي الق ػرار فػػي تحديػػد طبيعػػة التوجػػً الخػػارجي لمػػدوؿ ،عمػػى عكػػس هػػا تػػـ تداولػػً
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سابقاً لدى الوا عية البىيويً لػ "والتز" ،فتوزيم القوى والتحوالت الدوليً هرتبط أساساً بػلدراؾ القػادي
والهسئوليف الوطىييف ،ويستىدوف عمى تجارب تاريخيً وأخرى إدراكيً ،فػدور إدراؾ اوخطػار عىػد
القادة السياسييف ٌو الذي يؤدي إلى امستقرار .
ولقػد ظٍػرت تيػار هػف داخػؿ الوا عيػة الدفاعيػة ُيطمػؽ عميػً الوا عيػة التعاوىيػة

Cooperative

 Realismحػاوؿ تحويػؿ الفوضػى الهطمقػة لمىظػاـ الػدولي إلػى فوضػى ىاضػجة عػف طريػؽ وضػم
الدوؿ لسياسات هشتركة تتفادى بٍا و وع الحروب ،وهم تراجم حالػة الفوضػى فػي الىظػاـ الػدولي،
سػػيتراجم بػػذلؾ أٌػػـ هحػػدد لتفسػػير السػػموؾ الخػػارجي بالىسػػبة لوا عيػػة ووالتػػز و ىتجػػً أكثػػر فػػأكثر
مثبػ ػػات دور الهحػ ػػددات الداخميػػػة فػ ػػي تفسػ ػػير السػ ػػموؾ الخػػػارجي ،أي إدراؾ صػ ػػاىم الق ػ ػرار لمبيئػ ػػة
والهصال الخارجيً الهتبادلً ٕ٘ٔ. BAYLIS -ٕٓٓٔ-
ال وا عية الدفاعية أف القوة الزائدة تعطي ىتائج عكسية ولتحقيؽ اوهف يجػب أف تحػافظ الػدوؿ عمػي
هي ػزاف القػػوى القػػائـ  ،فمقػػد ارجػػم ال ػوا عييف الجػػدد ضػػيتي زيػػادة القػػوة و زيػػادة القػػدرات العسػػكرية
لمدولػػة ،وأدرك ػوا أف السػػبب وراء تمػػؾ الزيػػادة يرجػػم إلػػى الػػدفاع عػػف أهػػف الدولػػة وا ميهٍ ػا وهحاولػػة
التقميص هف هخاطر اوهف ،ال هف أجؿ القوة في حد ذاتٍا.
يعتبػر الهحافظػة عمػى اوهػػف هػف أٌػـ الهصػػال اوساسػية لمدولػة بحسػػب كىػث والتػز Keneth
 Waltzو جوزي ػػؼ لريك ػػو Grieco

 ،Josephل ػػذلؾ تخص ػػص أكث ػػر هواردٌ ػػا لبى ػػاء ػػدراتٍا

العسػػكرية الدفاعيػػة ،والػػدوؿ بالىسػػبة لموا عي ػة الدفاعيػػة ٌػػـ فواعػػؿ عقالىيػػيف وهػػم ارتفػػاع تكػػاليؼ
الحػػروب فػػأىٍـ يىتٍجػػوف سياسػػات تعاوىيػػة ويحرصػػوف عمػػى بىػػاء عال ػػات الصػػدا ة فيهػػا بيىٍػػا
لتحقيػػؽ هصػػالحٍا بػػدالً هػػف اسػػتخداـ وسػػيمة الحػػرب ،فالػػدوؿ تسػػعى إلػػى تحقيػػؽ فوائػػد هشػػتركة و
ىسبية  ،وليس هف الضروري أف تمغي الهىافسة بيف الدوؿ التعاوف ،فالدوؿ في ظ ّؿ الفوضى لير
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الىاضػجة تسػػعى هىفػردة لتحقيػػؽ هصػػالحٍا ،ويٍػيهف عمػػى الىظػاـ الػػدولي الدولػػة او ػوى ،بيىهػػا فػػي
ىظاـ الفوضى الىاضجة ُ Mature anarchyيراعي فيً سيادة وهصال الدوؿ اوخرى عبدالقادر
. ٕٔ ٕٜٓٓ

األمن في الواقعية الدفاعية :
ي ػ ػػرى الػ ػ ػػدفاعيوف أف الدول ػ ػػة تض ػ ػػهف أهىٍ ػ ػػا بلتباعٍ ػ ػػا لإلسػ ػ ػػتراتيجيات الح ػ ػػذرة ،كه ػ ػػا أف دخولٍ ػ ػػا
بامتفا يػات و العال ات الدبموهاسية خاصةً هػم القػوى الكبػرى ،فأىٍا بذلؾ تحقؽ أهىٍا بتصػحيحٍا
لهيزاف القػوى والػردع و ٌػذا هػا يػؤدي إلػى تقمػيص الهػأزؽ اوهىػي )جىدلي . ٜٜ ٕٓٓٚ
يعتقد الدفاعيوف أف كؿ هػا سػبؽ لػف يىٍػي الى ازعػات الدوليػة بص ػفة هطمقػػة بػػؿ فقػػط بصػػفة ىسػػبية
بسػبب وجػػود أزهػػة ثقػػة بػػيف الػػدوؿ ،خاصػػة بػػيف القػػوة العظهػػى و بقيػة الػػدوؿ ههػػا أىٍػػـ الهٍيهىػػيف
عمػى أدبيػات الهىظػور التقميػدي فػػي الد ارسػات اوهىيػػة ،فػأىٍـ يرفضػػوف رفضػا تاهػاً إعػادة صػػيالة
هفٍػوـ أخػر لألهػف خػارج إطػاري الضػيؽ و الهػرتبط بالدولة وبقائٍا وسالهتٍا والقوة العسػكرية.
ويقوؿ "سػػتيفف والػػت"  Stephan Waltبػلف حق ػػؿ الدارس ػػات اوهىي ػػة بع ػػد الح ػػرب البػاردة يجػب
أف يبقى يٍتـ بالدرجة اوولى بظاٌرة الحرب أي دارسة الخطر وه ار بة القوة ".
بذلؾ يؤكد ستيفف والت عمى أف اوهف ٌو الهوضوع اوكثر أٌهية بعػد الحػرب البػػاردة خصوصػاً
عىػػد ربطػػً بظػػاٌرة الحػػرب واسػػتعهاؿ القػػوة فالتيػػار الػوا عي أكثػػر تحهسػاً لمػػدفاع عػػف فكػرة أعتبػػار
اوه ػ ػػف هػػف صػػهيـ اٌتهػػاـ وصػػالحيات الدولػػة كوىٍػػا الفاعػػؿ الوحي ػد و هعيػػار الشػػرعية السياسػػية،
فتحقيػػؽ أهػػف لمدولػػة ٌػػو ه ػرتبط بحالػػة عػػدـ الثقػػة خاصػػة ،وبالتػللى فػػاف الوا عيػػة الدفاعيػػة فضػػمت
امسػتراتيجية التعاوىيػة تقمػػيص أخطػػاء إداركػػات و حسػػابات الػػدوؿ و صػػىاع الق ػرار عمػػى حس ػػاب
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التص ػػعيد ف ػػي الس ػػباؽ ىحػ ػػو التسػ ػم وكسػػب الهزيػػد هػػف القػػوة باسػػتعهاؿ هصػػطم اوهػػف الهشػػترؾ
” "COMMUN SECURITYفرج . ٖٛ٘ ٕٓٓٚ

رابعا  -الواقعية اليجومية : The Offensive Theory
تيػػار الوا عيػػة الٍجوهيػػة يغطػػي عمػػى او ػػؿ ثػػالث ىظريػػات فػػي حقمػػي السياسػػات الدوليػػة والسياسػػة
الخارجيػػة ،وٌػػو خمػػيط هػػف المػػب أفكػػار الوا عيػػة البىيويػػة لكيىيػػث والتػػز Waltz

Kenneth

وبعػ ػػض افت ارضػ ػػات الوا عيػ ػػة الكالسػ ػػيكية القحطػ ػػاىي ٕٔٔٓ ٕٖ٘  ،وهػ ػػف أبػ ػػرز الهفك ػ ػريف
الٍجػػوهييف ،جػػوف هيرشػػايهر وفريػػد زكريػػا  ٜٜٔٛوايريػػؾ البػػس  ،Eric Labsٜٜٔٚوروبػػرت
جيمبيف ٔ ،Robert Gilpin ٜٔٛوراىدؿ شفيمر .Randall L.Schweler ٜٜٔٚ
بدايةً ترسـ الوا عية الٍجوهية صورة هتشائهة عف السياسات الدولية لوا عية الٍجوهية ،وتعتقد بػاف
فوضػوية الىظػػاـ العػالهي تػػوفر حػوافز ويػػة لمتوسػم ،وأف كػػؿ الػدوؿ تسػػعى لهضػاعفة وتٍػػا هقابػػؿ
الدوؿ اوخرى ،وف القوة ٌي الضاهف الوحيد لبقاء الػدوؿ ،وبػذلؾ تىػتٍج الػدوؿ سياسػات توسػعية
هتػى وأيػف كاىػػت ه ازيػا ٌػذا الفعػػؿ تتجػاوز تكاليفػً ،لػػذى يعتقػد الٍجػوهييف بت ازيػػد احتهػاالت الحػػرب
بيف الدوؿ كمها كاىت لدى بعضٍا القدرة عمػى لػزو دولػة أخػرى بسػٍولة ،وبالتػللى اسػتهرار حالػة
الفوضى الهطمقة ،وليصب التعاوف بيف الدوؿ ٌدؼ صعبة وتكوف الحػروب والى ازعػات ظػاٌرة ال
يهكف تفاديٍػا فػي ظػ ّؿ هبػدأ الفوضػى والهسػاعدة الذاتيػة الػذي يحكػـ العال ػات بػيف الػدوؿ )إهػاـ
. ٕٗ ٕٓٓٛ
الوا عيػػة الٍجوهيػػة كهػػا يػػرى" جػػوف هيرشػػايهر" تتفػػؽ هػػم الوا عيػػة الدفاعيػػة بالٍػػدؼ وٌػػو اوهػػف،
وتختمػػؼ فػػي الوسػػيمة هػػاٌو هقػػدار القػػوة الالزهػػة ،وتػػرى أف الػػدوؿ وخاصػةً الػػدوؿ العظهػػي تضػػهف
أهىٍا عبر زيادة وتٍا إلى أ صى حد ههكف .كها يعتقد هيرشايهر أف الٍدؼ اوساسػي لمػدوؿ ٌػو
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تحقيػػؽ الهكاىػػة الهٍيهى ػة فػػي السياسػػة الدوليػػة ،لػػذلؾ تسػػعى لزيػػادة وتٍػػا هػػف أجػػؿ حهايػػة ىفسػػٍا
وتثبيت هكاىتٍا في الىظاـ الدولي عبدالقادر . ٕٖ ٕٜٓٓ
يعود الوا عيوف الٍجوهيوف لمتاريخ مستخراج شواٌد تؤيد أفكارٌـ ،وبأف التوسم والغزو هفيد لمدولة
هػف الىػاحيتيف امسػتراتيجية واال تصػادية جػوف هيرشػايهر يسػتىبط هػف أعهػاؿ جػوف ٌػارز John
 Hertzهضاهيف أف " أفضؿ طريقة لبقاء الدولة فػي ىظػاـ فوضػويٌ ،ػي أف تسػتغؿ فػرص الػدوؿ
اوخػ ػ ػ ػػرى ،واف تكسػ ػ ػ ػػب هزيػ ػ ػ ػػدا هػػ ػ ػػف القػ ػ ػ ػػوة عمػ ػ ػ ػػى حسػ ػ ػ ػػابٍا الف أفضػ ػ ػ ػػؿ طريقػ ػ ػ ػػة لمػ ػ ػ ػػدفاع ٌػ ػ ػ ػػي
الٍجوـ . Mearsheimer :ٕٓٓٔ ٖٙ

األمن في الواقعية اليجومية :
دعاة التوجً الٍجوهي يقوهوف بالربط بشكؿ هباشر بيف القوة واوهف ،وأف ضهاف اوهػف يقتضػي
ه ػػف الدول ػػة هض ػػاعفة ػػدراتٍا الىس ػػبية وتحقي ػػؽ اوفض ػػمية عم ػػى حس ػػاب الخص ػػوـ ،وبق ػػدر اه ػػتالؾ
عىاصر وة اكبر ،بقدر تهتم الدولة بقػدر اكبػر هػف اوهػف ،وتحقيػؽ الدولػة وكبػر ػدر ههكػف هػف
اوهػف يتحقػؽ فقػط إذا أصػبحت فػي وضػم الهٍػيهف فػي الىظػاـ الػدولي ،أو عمػى او ػؿ فػي ام مػػيـ
الذي تقم الدولة في ىطا ً ،وفي ٌذي الحالة فاف القوة العظهى  Superior Powerبلهكاىٍا ردع
خص ػػوهٍا الهحتهم ػػيف وارل ػػاهٍـ عم ػػى تق ػػديـ تى ػػازالت دبموهاس ػػية ،ا تص ػػادية ،واس ػػتراتيجية بحي ػػث
تساعد في تقوية وضم القوة الهٍيهىة ،وفي حالة إخفا ٍا في تحقيؽ ٌذي اوفضػمية ،فػاف الخصػوـ
سوؼ تتقوى عمى حسابٍا ،وتصب هصدر تٍديد وهىٍا ٓٔ ٕٗٓٓ . Miller :
الوا عييف الٍجوهييف هف أهثاؿ راىدؿ شػفيمر يؤكػدوف أف الٍجػوـ لػً اوفضػمية عمػى الػدفاع عػادة،
واف الػػدوؿ تتحػػالؼ دوه ػاً هػػم الطػػرؼ او ػػوى أو اوكثػػر تٍديػػداً  Bandwagonبػػدال هػػف تشػػكيؿ
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تحػػالؼ لهوازىتػػً ،وأف اوهػػف والسػػالـ يهكػػف تحقيقػػً عبػػر القػػوة واوفضػػمية ولػػيس عبػػر التػوازف كهػػا
يعتقد الوا عييف الدفاعييف ٕٔ ٕٔٓٓ. Mearsheimer :

خامســــا  -الواقعيــــة الكالســــيكية الجديــــدة "النيوكالســــكية"

Neoclassical

: Realism
هصطػ ػػم الوا عي ػػة الكالس ػػيكية الجديػػػدة ظٍ ػػر ووؿ هػ ػرة ف ػػي أدبي ػػات العال ػػات الدولي ػػة ف ػػي عه ػػؿ
جيػديوف روز ،Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy ٜٜٔٛ
وفػػي ىظريػػة "الوا عيػػة الهتهرك ػزة فػػي الدولػػة"  State-centred Realismلفريػػد زكريػػا،ٜٜٔٛ
وىظريػػة التعبئػػة الداخميػػة  Domestic-Mobilization Theoryلتوهػػاس كريستىسػػف ،وىظريػػة
الٍيهىة في السياسة الخارجية  ،Hegemonic Theoryof Foreign Policyلويمياـ وولفورث.
والهقاربػػة الىيوكالسػػيكية ٌػػي هقاربػػة وا عيػػة فػػي السياسػػة الخارجيػػة ،بىيػػت عمػػى افت ارضػػات والتػػز
حوؿ الفوضى ،ولكػف أىصػارٌا يرفضػوف عػدـ تضػهيف الهتغيػرات التفسػيرية فػي هسػتويات التحميػؿ
الهختمفة القحطاىي ٕٔٔٓ ٖٖٖ .
فالوا عيوف الكالسكيوف الجدد يعترفوف بأف الهتغيرات الىسػقية تشػكؿ هتغيػرات هسػتقمة فػي السياسػة
الخارجي ػػة ،إال أىٍػ ػػـ يؤكػ ػػدوف وجػ ػػود هتغي ػ ػرات أخ ػػرى تُػ ػػدعى بػ ػػالهتغيرات الوسػ ػػيطة أو الهتداخمػ ػػة
 Intervening Variablesوٌػػي ذات طبيعػػة داخميػػة ،هثػػؿ إد ارك ػػات صػػىاع الق ػرار ،والتػػي هػػف
خاللٍػػا تترش ػ أو تتصػػفى الضػػغوطات الىسػػقية الدوليػػة ،أي أف امد اركػػات ٌػػي واسػػطة بػػيف ٌػػذي
الضػػغوط الىسػػقية وصػػىاع الق ػرار ،وبػػذلؾ تعتػػرؼ الوا عيػػة الىيوكالسػػيكية ولػػو جزئيػػا بالػػدور الػػذي
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يهكف أف تمعبً العواهؿ الشخصية لمفػرد فػي التػأثير عمػى صػىم ػ اررات السياسػة الخارجيػة ٔ٘ٚ
. Rose ٜٜٔٛ
وأصحاب ٌذا امتجاة يروف أف التطورات الجديدة عمى هستوى التفاعالت الدوليػة والتقػدـ العمهػي،
وامٌتهاـ الشعبي بقضايا العال ات الدولية ،و إزدياد الدوؿ الهستقمة واخػتالؼ تركيبتٍػا الداخميػة،
كؿ ٌذا فت الهجاؿ لإلٌتهػاـ بد ارسػة و ه ار بػة عال اتٍػا ببعضػٍا وفػؽ هقاربػات جديػدة ػادرة عمػى
إسػػتيعاب هختمػػؼ الهتغي ػرات الهػػؤثرة فػػي السياس ػة الخارجيػػة خػػارج إطػػار الهتغي ػرات الىسػػقية ،كهػػا
ش ّكؿ حاف اًز معادة الىظر في تأثير الهحددات الداخمية فػي توجيػً السياسػة الخارجيػة ،و إ ازلػة ذلػؾ
الفصؿ الصمب بيىٍها ،وىتيجة لٍذي الهستجدات لـ تعد العال ات بيف الدوؿ حك ارً عمى الحكوهػات
فق ػػط ،ب ػػؿ تع ػػدتٍا لتش ػػهؿ العال ػػات و الت ػػأثير الهتب ػػادؿ عم ػػى الهس ػػتوى الهجتهع ػػي و ل ػػو ب ػػدرجات
هتفاوتػػة حسػػب بىيػػة الػػدوؿ الهعىيػػة ،وىتيج ػةً لػػذلؾ ،أُثيػػرت إشػػكالية ػػدرة تفسػػير السػػموؾ الخػػارجي
لم ػػدوؿ ب ػػالعودة إل ػػى البىي ػػة الىس ػػقية لمىظ ػػاـ ال ػػدولي ه ػػف ب ػػؿ العدي ػػد ه ػػف الػ ػوا عييف و عم ػػى أرس ػػٍـ
كريستيىسػػف  Christensenالػػذي ػػاؿ بػػأف " الهػػوروث الػوا عي يهكػػف أف يكػػوف لػػً ػػدرة تفسػػيرية
فػػي و ػػت هػػا ،و لكػػف هػػم ذلػػؾ فػػلف بعػػض التوجٍػػات الجديػػدة يهكػػف تفسػػيرٌا بىظريػػات السياسػػة
الداخمي ػ ػػة ،هث ػ ػػؿ امختالف ػ ػػات اميديولوجي ػ ػػة ،الض ػ ػػغوطات السياس ػ ػػية الداخمي ػ ػػة ،أو حت ػ ػػى الجاى ػ ػػب
السيكولوجي لمقيادات الهختمفة" . Rose ٜٜٔٛ ٔ٘ٙ
الوا عية الىيوكالسيكية حاولت تضييؽ الفجوة بػيف تىبػؤات الوا عيػة التقميديػة والوا ػم ،وبتعبيػر فريػد
زكريا فاف الوا عية الكالسيكية تتضػهف هىطقػا -ػدرات الدولػة تشػكؿ ىواياٌػا -يهكػف تعديمػً ليصػب
أكثػػر د ػػة بػػدوف خسػػارة فػػي ػػوة التػػأثير ،والىظريػػة الىاجهػػة تسػػهى بالوا عيػػة "الهتهرك ػزة فػػي الدولػػة"
وٌي إحدى أعهدة الوا عية الكالسيكية الجديدة ،ويؤكػد فريػد زكريػا ) ،(Farid Zakariaعمػى أخػذ
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الهتغيػ ػرات الداخم ػ ػػيً بامعتب ػػار إض ػػافةً إل ػػى الهتغيػ ػرات الىس ػػقية و الت ػػأثيرات اوخ ػػرى عى ػػد د ارس ػػة
السياسة الخارجية زكريا ٔ. ٕٜ-ٕٛ ٜٜٔ
كتب جيديوف روز" ...اوعهاؿ التي ىحف بصدد هراجعتٍا ٌىا تشكؿ هدرسة فكرية رابعػة ،اسػهيٍا
الوا عيػػة الكالس ػػيكية الجديػػدة ،وٌ ػػي ت ػػدهج بشػػكؿ واضػ ػ الهتغيػػرات الداخميػػة والخارجي ػػة ،هح ػػورة
وهطػػورة رؤى هعيىػػة هسػػتقاة هػػف الفكػػر ال ػوا عي الكالسػػيكي ،يحػػاج دعاتٍػػا أف أٌػػداؼ وطهوحػػات
السياسة الخارجية تساؽ في المب الحاالت بهكاىة الدولة في الىظاـ الدولي ،وبشػكؿ أكثػر تحديػدا
درات وتٍا الهادية ،وٌذا ٌو السبب لهاذا ٌـ وا عييفٌ ،ػـ يحػاجوف أيضػا أف ٌػذي القػدرات تػؤثر
بطريقػػة ليػػر هباش ػرة وهعقػػدة فػػي السياسػػة الخارجيػػة ،الف الضػػغوط الىسػػقية يجػػب ترجهتٍػػا عبػػر
الهتغيرات الهتداخمة عمى هسػتوى الوحػدة ،وٌػذا ٌػو السػبب لهػاذا ٌػـ كالسػيكييف جػدد " زكريػا
ٔ. ٗٙ ٜٜٔ
يعتقد أصحاب ٌذا امتجاة أف الدولة وأف لـ تكف الفاعػؿ الوحيػد فػي السياسػة الدوليػة إال أىٍػا ٌػي
الفاعؿ الوحيدة القادرة عمى صيالة اوستراتيجيات والسياسات عبر أجٍزتٍا وبيرو راطيتٍا وتحديد
هصال الدولة وتحدد أولوياتٍا وفؽ إدراكات صاىم القرار.
كها يعتقد دعاة التوجً الكالسيكي الجديد أف فٍـ الروابط بيف القوة والسياسة يتطمب فحص د يؽ
لمسػػياؽ الػػذي هػػف خاللػػً يػػتـ تشػػكيؿ السياسػػات الخارجيػػة وتكييفٍػػا ضػػهف إطػػاري ،وأٌتهػػت الوا عيػػة
الكالسػػيكية الجديػػدة بد ارسػػة السػػموؾ الخػػارجي لمدولػػة بشػػكؿ هىفػػرد ،وتقػػديـ تىبػؤات حػػوؿ اسػػتجابة
ال ػػدوؿ لمض ػػغوط الىس ػػقية ،وأ تػ ػراح آلي ػػات عه ػػؿ ،هث ػػؿ االس ػػتراتيجيات الش ػػاهمة لم ػػدوؿ ،السياس ػػات
اال تصادية الخارجية ،الهذاٌب العسكرية ،وخيارات التحالؼ ٕ٘ٔ . Rose ٜٜٔٛ
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المبحث الثاني  :المقاربات الميبرالية في العالقات الدولية:
والميبراليػػة ٌػػي تقميػػد سياسػػي ،أو فمسػػفة سياسػػية عريقػػة ،تشػػهؿ جواىػػب عديػػدة ا تصػػادية ،ثقافيػػة،
سياسية وفكرية ،وهف الىاحية السياسية ،الميبرالية ٌي االعتقاد أف اوفراد ٌـ هحػور الهجتهػم ،واف
الهجتهػػم وهؤسسػػاتً هوجػػودة لتعزيػػز أٌػػداؼ اوف ػراد ،بغػػض الىظػػر عػػف هسػػتوياتٍـ االجتهاعيػػة،
والميبرالية تشدد عمى العقد االجتهػاعي الػذي يضػم الهواطىػوف هػف خاللػً القػواىيف و يوافقػوف عمػى
االلتزاـ بٍا ،وتشػدد أيضػا عمػى سػيادة القػاىوف وتشػجيم الديهقراطيػة الميبرالية عبػدالقادر ٕٜٓٓ
. ٕٛ

الجذور التاريخية لمّيبرالية
الميبرالية في بدايتٍا أعتبرت صورة هف صػور الهثاليػة السياسػية والتػي تحػدث عىٍػا هفكػرو عصػر
اولريػػؽ وفالسػػفتً كػػديهقريطس وأفالطػػوف ولوكريتيػػوس ،وأفكػػارٌـ الهثاليػػة حػػوؿ الهديىػػة الفاضػػمة
والحري ػػات الهدىي ػػة والديىي ػػة والحق ػػوؽ والسياس ػػية واال تص ػػادية لإلىس ػػاف عقي ػػؿ ٕ٘ٔٓ ٘ٓٔ
وكػػذلؾ يهكىىػػا تتب ػم أفكػػار الميب ػرالييف تاريخي ػاً حتػػى عصػػر الىٍضػػة و أفكػػار الفيمسػػوؼ امىجميػػزي
جػاف لػوؾ )ٕٖ (John Locke ٔٚٓٗ-ٔٙوٌػو أحػد أبػرز هىظػري العقػد امجتهػاعي عىػدها
الخيرة لإلىساف وحياة السالـ التي يعيشٍا ضهف القاىوف الطبيعي الذي يحكـ
تحدث عف الطبيعة ّ
عال اتً ،ووجود اوفػراد السػابؽ عػف الدولػة وهايترتػب عميػً هػف إلتزاهٍػا بالهحافظػة عمػى حقػو ٍـ،
وكؼ يدٌا عف التدخؿ في شؤوىً توفيؽ . ٕٙ ٕٓٓٚ
وهػػف ٌػػذا الهبػػادئ الهثاليػػة يىطمػػؽ الهفكػػروف الميبرالييػػوف اووائػػؿ
ٓٔٙٗٛ-ٜٔ٘

C

هػػف أهثػػاؿ ايهريػػؾ كروشػػي

 Eوالػذي ُيعػد أوؿ هػف ػاؿ بػػأف اوفػراد ولػيس الدولػة ٌػـ هػػف
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يجػػب أف يكوىػػوف الههثػػؿ اوساسػػي فػػي العال ػػات الدوليػػة ،فهصػػال اوف ػراد الشخصػػية واوىاىيػػة
ستقودٌـ ىحو التجارة بدؿ الحرب ،كها طرح كروشي فكرة تىظيـ عالهي يكػوف هقػري دولػة هحايػدة،
يجتهػ ػػم فيػ ػػً سػ ػػفراء كػ ػػؿ الػ ػػدوؿ يقصػ ػػد اووروبيػ ػػة فقػ ػػط فػ ػػي جهعيػ ػػة عاهػ ػػة تػ ػػىظّـ شػ ػػئوىٍـ وتحػ ػػؿ
هىازعاتٍـ ليوـ ٕٔٓٓ . ٖٛ
ويعد الفيمسوؼ إيهاىويػؿ كػاىط ٗٓ Immanuel Kant ٕٔٚٗ- ٔٛهػف رواد الميبػرالييف ،وفػي
كتابػة " السػمـ الػدائـ " ٘ ،Perpetual Peace ٜٔٚتحػدث عػف " ػاىوف الضػهير" حيػث يػرى
أف القػ ػواىيف والدس ػػاتير بلهكاىٍ ػػا ض ػػبط س ػػموؾ امىس ػػاف بلعتب ػػار أف طبيعت ػػً الخيػ ػرة س ػػتدفعً ىح ػػو
السػ ػػالـ الػػػدائـ حفاظػ ػػا عمػ ػػى هػ ػػا يتهمػػػؾ هػ ػػف هكاسػػػب وفوائ ػػد ،كهػػػا تعتبػ ػػر هب ػػادئ وودرو ويمسػ ػػف
 Woodrow Wilsonاوربعػة عشػ اًر التػي أعمىٍػا فػي العػاـ  ٜٔٔٙبعػد الحػرب العالهيػة اوولػى
وجٍػػودي فػػي إىشػػاء عصػػبة اوهػػـ ،هػػف اوفكػػار الهثاليػػة التػػي أثػػرت فػػي الهقاربػػة الميبراليػػة وخاصػةً
فكرة الهجتهم الهدىي العالهي عبدالقادر . ٕٙ ٕٜٓٓ
والرؤية المثاليـة  Idealismفـي العالقـات الدوليـة تىطمػؽ هػف ضػرورة وجػود ىظػاـ دولػي هبىػي
عمى أسس و واعد القاىوف الدولي تسودي العدالة والهساواة ويىعـ بالسالـ واوهف.
فالهثالية تٍػتـ بد ارسػة وتحميػؿ الظػواٌر الدوليػة لػيس كهػا ٌػي هوجػودة فعػال ،واىهػا هثمهػا يجػب أف
تكػػوف عميػػً ،ويمخػػص ؿ .كمػػو  L. Claudeفػػي هقالػػً "الص ػراع بػػيف الهبػػدأ والبرالهاتيػػة فػػي
العال ػػات الدوليػػة" هبػػادئ الهثاليػػة الػػثالث وٌػػي هبػػدأ عػػدـ االعتػػداء وعػػدـ التػػدخؿ والهسػػاواة،
وكاىت الهثالية اوولى و فػي بػداياتٍا تٍػتـ بقضػايا الفػرد والػرأى العػاـ وتحػاوؿ تغيػر الوا ػم الػدولي
الهأساوي بعد الحرب العالهية اوولى إلى هستقبؿ أفضؿ.
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أٌتـ هفكريف الهثالية الهعاصرييف هف أهثاؿ ريتشارد فولػؾ  ،richard Falkوداىييػؿ أرشػيبوجي
 ،Danielle archibugiىوربرتوبوبيػو  Naberto Bobbioوديفيػد ٌيمػد  Daivd Heldيػروف
بضرورة إصالح الىظاـ الدولي ويقترح ٌيمد " الىهوذج العالهي الديهقراطي " والػذي يبػدأ هػف تكػوف
برلهاىػػات إ ميهيػػة هثػػؿ البرلهػػاف اووربػػي ،واب ػراـ إتفا يػػات لحقػػوؽ امىسػػاف هحميػػة ت ار بٍػػا ٌيئػػات
دولية ،وتحويؿ اوهـ الهتحدة إلى برلهاف عالهي يخضم لمهساءلة.
تمؾ كاىت اوفكار السياسية التي تػداولٍا الميبراليػوف اووائػؿ ،كػذلؾ لمهقاربػة الميبراليػة جػذور فكريػة
إ تصادية ،بلعتباري اال تصاد ٌو ىقطة البداية في عال ة الدولة هػم الهجتهػم ،فهػم ظٍػور كتابػات
اال تصػادي" آدـ س ػهيث "  ،Adam Smithتحولػت الميبراليػة إلػى أديولوجيػة هسػيطرة عمػى الفكػر
السياس ػػي وام تص ػػادي ،وب ػػرزت هجهوع ػػة ه ػػف ام تص ػػادييف السياس ػػييف والم ػػذيف أثّػػروا ف ػػي التي ػػار
الميبرلى كدافيد ريكاردو  ،David Ricardoوجوف ستيورات هيػؿ  ،John Stuart Millوجػوف
ا
هػايىرد كيىز  J.M.Keynesوٌـ يشكموف هجهوعة هتعددة اوطياؼ تىقسـ إلى تياريف ٌـ أىصار
التدخؿ اودىي لمدولة في او تصاد وفؽ هبدأ " دعً يعهؿ دعً يهر" والتجارة الحرة ،وهىٍـ سهيث
وريكػػاردو ولي ػري ،وأىصػػار التػػدخؿ الواسػػم لمدولػػة فػػي ام تصػػاد هحميػػا و دوليػػا ،وهػػف ٌػػـ كيىػػز،
كيوٌاف ليوـ ٕٔٓٓ . ٖٜ-ٖٙ
االمـــن فـــي المقاربـــة الميبراليـــة المثاليـــة يرتكػػز عمػػى هفٍػػوـ اوهػػف الجهػػاعي ،فوفق ػاً لغولدسػػتوف
 ،goldsteinيتهثؿ اوهف الجهاعي فػي تشػكيؿ تحػالؼ هوسػم يشػهؿ لالبيػة الفػاعميف اوساسػيف
فػ ػػي الىظ ػ ػػاـ ال ػ ػػدولي ٌدف ػ ػػً هواجٍ ػ ػػة أي فاع ػ ػػؿ آخ ػ ػػر ،وٌى ػ ػػاؾ ش ػ ػػروط تطبي ػ ػػؽ اوه ػ ػػف الجه ػ ػػاعي
هىٍا بيميس ٕٗٓٓ ٖٕٗ-ٕٗٛ
 أف تتخمى الدوؿ عف هبدأ استخداـ القوة العسكرية في سياستٍا لتغير الوضم الراٌف.92

 أف تتبىى الدوؿ ىظرة الهوسعة لمهصمحة الوطىية لتشهؿ هصال الجهاعة الدولية. أف تتحمى الدوؿ بالثقة وعدـ الخوؼ أوالشؾ في تعاهالتٍا الدولية.تمؾ اوفكار السياسية الهثالية واوطروحات الكالسيكية لإل تصاد الحرٌ ،ي التي شكمت اورضػية
التي أىطمقت هىٍا هبادئ و فرضيات الهقاربة الميبرالية في العال ات الدولية.

مبادئ المقاربة الميبرالية:
تقوـ الهقاربة الميبرالية عمى عدد هف الهبادئ واالفتراضات التالية

عديمة ٕ٘ٔٓ ٗ٘ٔ

خيرة في جوٌرٌا ،فالشعوب ادرة عمى التعاوف.
 الطبيعة البشرية ّ السموؾ اوىاىي والعدواىية ال يأتي الشعوب بؿ تىبم هف الىوايا السيئة لبعض الحكاـ. الفواعػػؿ اوساسػػية فػػي السياسػػة الدوليػػة ٌػػـ اوف ػراد والجهاعػػات الخاصػػة ،فسػػموؾ الدولػػة ٌػػيإىعكاس لحاجات االفػراد والجهاعػات االجتهاعيػة ،فٍػـ هػف يحػددوف اودوار الهاديػة والهعىويػة
وخيارات دوؿ العالـ.
 الدولة أو والهؤسسات السياسػية بشػكؿ عػاـ تهثػؿ جهاعػة فرعيػة هػف الهجتهػم الػداخمي ،وأفخيارات الدولة في السياسة الخارجية ٌي إىعكاس لخيػارات االفػراد والجهاعػات الخاصػة والتػي
الميبرلػػى لمسياسػػة الداخميػػة ،الدولػػة
ا
عبػػر عىٍػػا بواسػػطة الهؤسسػػات البرلهاىيػػة ،ففػػي الهفٍػػوـ
ُي ّ
ليسػػت فاعػػؿ بػػؿ هؤسسػػة ىيابيػػة تخضػػم لر ابػػة وارادة الفواعػػؿ االجتهاعيػػة الهختمفػػة ،لكػػف ٌػػذي
التعددية ال تعىي الهساواة بيف اوفراد والجهاعات هف حيث التأثير في سياسة الدولة.
 الدولػ ػػة ليسػ ػػت دائه ػ ػاً فاعػ ػػؿ عقالىػ ػػي ،مف سػػػوء إد اركػ ػػات البيرو ارطيػػػة الحاكه ػػة وهصػ ػػالحٍـالهتىا ضة وخمفياتٍـ الثقافية د تؤثر سمباً في عهمية صىم السياسة الخارجية لمدولة.
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الميبرلػ ػػى الدولػ ػػة ٌػ ػػي هجهوعػ ػػة هػ ػػف الهؤسسػ ػػات البيرو راطيػ ػػة ذات الهصػ ػػال
ا
 فػ ػػي الهىظػ ػػورالخاصة ،ولذلؾ الوجػود لشػئ هػف بيػؿ الهصػمحة الوطىيػة وىٍػا ال تهثػؿ سػوى هصػمحة هػف
يسيطر عمى عهمية إتخاذ القرار في الدولة.
 سموؾ الدوؿ في الىظاـ الدولي ٌو ىتيجة لضبط خياراتٍـ ،والدوؿ تحتاج دائهاً لتحديد أٌػداؼهعيى ػػة يس ػػعوف لتحقيقٍ ػػا ،وه ػػف ٌى ػػا يىش ػػأ الىػ ػزاع أو التع ػػاوف ،بحس ػػب سياس ػػتٍـ
او تص ػػورات ّ
الخارجية ،وطبيعة تمؾ االٌداؼ ،لكف ٌذا ال يعىي أف الدوؿ تتبم دائهاً سياسات هثالية لافمة
عػػف اآلخ ػريف ،بػػؿ تبحػػث الدول ػةً عػػف خياراتٍػػا فػػي ظػػؿ العوائػػؽ الهفروضػػة هػػف بػػؿ خيػػارات
الدوؿ اوخرى.
 يؤكػػد الميبراليػػوف أف فوضػػوية الىظػػاـ الػػدولي اي عػػدـ وجػػود سػػمطة عميػػا تحكهػػً ،تقػػود الػػدوؿلمتعاوف ال التىافس كها يعتقد الوا عيوف ،وبالتللى يجب تٍيئة أجواء التعاوف.
 تقمػػيص حػػدة الى ازعػػات يكػػوف بتشػػجيم الػػدوؿ عمػػى التقػػارب والتعػػاوف وايجػػاد القواسػػـ الهشػػتركةلتحقيؽ الرفاٌية لمشعوب والحفاظ عمى أهىٍـ.
 تحقيػػؽ الرفاٌيػػة سػػيقمؿ هػػف رلبػػة اوفػراد والجهاعػػات التػػي تتهتػػم بهسػػتويات هاديػػة عاليػػة هػػفالهخػػاطرة بلهتيػػازاتٍـ وههتمكػػاتٍـ وأرواحٍػػـ وبالتػللى تقػػؿ تػػىخفض حػػدة الى ازعػػات ىتيجػػة عػػدـ
رلبتٍـ خوض الحروب.
 تكػػويف الهؤسسػػات والهىظهػػات الدوليػػة سيشػػجم عمػػى التعػػاوف بػػيف الػػدوؿ ،ويقمػػص هػػف حػػدةالتٍديدات ويحقؽ اوهف.
 يرى الميبراليوف أف الهفاوضات والهساوهات هف آليات العال ات الدولية. تػػرى الميبراليػػة عاف التصػ ّػرؼ العقالىػػي يقػػود الػػدوؿ الػػى التعػػاوف بػػدال هػػف الحػػرب والتػػي تعتبػػرتصرؼ لير عقالىي.
ّ
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-

ىشػػر ػػيـ الحريػػة والحكػػـ الػػديهقراطي سػػيقمؿ هػػف إسػػتخداـ القػػوة ،وسػػيؤدي إلػػى زيػػادة اوهػػف
الدولي.

 الهقاربػ ػػة الميبراليػ ػػة تعتهػ ػػد عمػ ػػى الهػ ػػىٍج ال ػ ػوا عي ،فاوحػ ػػداث التاريخيػ ػػة تؤكػ ػػد إهكاىيػ ػػة تغيػ ػػرالسياسات العالهية وتحقيؽ التعاوف.
 ىشػػر القػػيـ الميبراليػػة اال تصػػادية وتحريػػر التجػػارة الدوليػػة وفػػت الحػػدود والتبػػادؿ الحػػر وتطػػويرالهؤسسػػات اال تصػػادية العػػابرة لمػػدوؿ ،سػػيؤدي إلػػى ارتبػػاط الهصػال اال تصػػادية لمػػدوؿ وذلػػؾ
سيحقؽ اوهف والرفاٌية لجهيم الفاعميف في الىظاـ الدولي.
كهػػا اف الميبراليػػة اىطمقػػت هػػف فكػػر سياسػػي كالسػػيكي وبهجهوعػػة هػػف اوھداؼ العهميػػة والهثاليػػات
أساسھا أف الفرد ھو وحػدة التحميػؿ االٌػـ والهطمػوب تػوفير الحقػوؽ لػً ،وأف دور الدولػة ھوﻮ دور
جزئي في الهجتهم الميبرالي ،وٌي تتصرؼ بشكؿ أساسي كحكـ في الىزاعات بيف اوفراد وضهاف
تػػوفير الشػػروط التػػي يتػػابعوف بھا الحصػػوؿ عمػػى حقػػوؽھـ كاهمػػة ،والهقاربػػة الميبراليػػة ٌػػي ىسػػؽ
فكري هتعدد التيارات ،أو كها وصفٍا ستيفف والت  S.Waltبالعائمة الميبرالية.
فالميبراليػػة عىػػد الىػػدرو هورافيشػػؾ  Andrew Moravcsikتىقسػػـ إلػػى عػػدة ىهػػاذج ٌػػي الميبراليػػة
الجهٍوريػ ػػة والميبراليػ ػػة التجاريػ ػػة والميبراليػ ػػة اميديولوجيػ ػػة  ، Moravcsik ٜٜٔٚ ٔٙٛبيىهػ ػػا
هيكائي ػػؿ دوي ػػؿ Doyale

الميبرل ػػى ال ػػدولي يختم ػػؼ ع ػػف الميبرالي ػػة
ا
 Michaelي ػػرى أف اله ػػذٌب

التجارية والميبرالية اميديولوجية.
أها تقسيـ الهفكر أرسىت أتو زهبيؿ  Ernest Otto-Czempielلمهقاربة الميبرالية في العال ػات
الدولي ػػة فٍ ػػي اوكث ػػر ت ػػداوالً ب ػػيف الب ػػاحثيف ،ويقس ػػـ الميبرالي ػػة إل ػػى الهدرس ػػة الميبرالي ػػة الكالس ػػيكية
البىيوية والهدرسة الميبرالية الهؤسساتية الجديدة .

95

أوال  -المقاربة المييرالية البنيوية ( الكالسيكية ) :
الميبراليػػة البىيويػػة أطمػػؽ عميٍػػا ٌػػذي الصػػفة لتركيزٌ ػػا عمػػى طبيعػػة العال ػػة بػػيف الدولػػة والهجته ػػم
وهايترتب عمى ذلؾ هف إىعكاس عمى السياسات العالهية.
 تقوـ الهقاربة الميبرالية البىيوية عمى افتراضات تركز عمػى أثػر العال ػات بػيف الدولػة والهجتهػمعمى السياسة العالهية وٌي كالتللى عودة ٕ٘ٓٓ ٗ٘٘٘-

-

 الفػاعميف اوساسػيف فػي السياسػػة الػدوليؾ ٌػـ اوفػراد والجهاعػػات فػي الهجتهػم الهػدىي الػػوطىيوعبر الدولي.
 تهث ػػؿ الدول ػػة والهؤسس ػػات السياس ػػية هص ػػال بع ػػض أطػ ػراؼ الهجته ػػم ول ػػيس ك ػػؿ االطػ ػراؼالخاضعة لحكهٍا.
 سموؾ الدولة يعكس طبيعة وشكؿ هقاصػد الدولػة وخياراتٍػا ،ويحػدد هسػتويات الىػزاع والتعػاوفالدولي.
ويحدد الميبراليون البنيويون ثالثة صور من الميبرالية (-: )Moravcsik :0553 :024
-

الميبراليػ ػػة التجاري ػ ػػة وتٍػ ػػتـ بشػ ػػكؿ امعتهػ ػػاد الهتبػ ػػادؿ فػ ػػي تأكيػ ػػد ل ػ ػػىهط التف ػ ػػسير السوسػ ػػيو-
ا تصادي.

-

الميبرالية الىيػابية التركيز عمى حدود التهثيؿ السمبي لمهصال الوطىية.

 الميبرالية الهثاليػة امعتهاد عمى درجتي التطابؽ والتعارض بيف القيـ الوطىية وهػدى توجيٍٍػػالسموكيات الدولة عمى الهستوى الدولي.
والمبرالية البنيوية تستهد أفكارٌا هف أطروحة السالـ الػديهقراطي التػي ظٍػرت فػي ثهاىيىػات القػرف
العشريف ،وهفادٌا أف إىتشارالديهقراطية بيف الدوؿ يؤسس لمسالـ ويدعـ اوهف الدولي.
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وتعػود ٌػػذي الفكػرة باوصػػؿ إلػػى أطروحػات الفيمسػػوؼ إيهاىويػؿ كػػاىط  ،Emmanuel Kantففػػي
هق ػػاؿ ل ػػً بعىػ ػواف" الس ػػالـ ال ػػدائـ " ىش ػػر ف ػػي ع ػػاـ  ،ٜٔٚٙتح ػػدث في ػػً ك ػػاىط ب ػػأف الحكوه ػػات
الجهٍوريػػة تجػػى لمسػػمـ أكثػػر هػػف الحكوهػػات الديكتاتوريػػة ،وكػػاف الفيمسػػوؼ كػػاىط يػػؤهف بلهكاىيػػة
تحقي ػػؽ الس ػػالـ الع ػػالهي إذا ه ػػا ت ػػوفرت الظ ػػروؼ الهىاس ػػبة ك ػػالتحوؿ ف ػػي ال ػػوعي الف ػػردي و ي ػػاـ
الجهٍوريات الدستورية وف ذلؾ سيسٍؿ يػاـ الفيدراليػة العالهيػة والتػي سػتىٍي الحػروب توفيػؽ
. ٖٔ ٕٓٓٛ
اـ هايكؿ دويؿ  Michael Doleايضاً بشرح رؤية كاىط لألهف الدولي والتي تقوـ عمى التهثيػؿ
الػػديهقراطي واملتػزاـ بحقػػوؽ االىسػػاف والتػرابط العػػابر لمحػػدود الوطىيػػة ،ليفسػػر لهػػاذا تهيػػؿ الػػدوؿ
الدبهقراطية إلى السػالـ ،ويؤكػد دويػؿ اف الػدوؿ الديهقراطيػة التحػارب بعضػٍا البعض،وىٍػا تػؤهف
بلسػػتخداـ اودوات السػػمهية لتسػػوية الخالفػػات كالوسػػاطة والهفاوضػػات ،بامضػػافة إلػػى أف اوىظهػػة
الديهقراطية تمتزـ بهعايير و يود هؤسسية وهشتركة ،لذلؾ يرى دويؿ أف هف فوائػد الديهقراطيػة أىٍػا
تعالج الخالفات بؿ أف تتحوؿ إلى ىزاعات دولية لريفيثس وأخروف ٕٕٓٓ ٕٕ٘ .
أها بروس راست  Bruce Russetوبػالرلـ هػف تأكيػدي عمػى أٌهيػة القػيـ الديهقراطيػة الهشػتركة
في كب الهعضمة اوهىية وتحقيؽ السالـ الدولي ،إال أىً يرى لمقػوة وامعتبػارات امسػتراتيجية دور
حاس ػػـ ف ػػي بع ػػض اوحي ػػاف ،ويط ػػرح "ب ػػروس ارس ػػت " ىه ػػوذجيف لتحمي ػػؿ الحال ػػة اوهىي ػػة عم ػػى
الهػستوى الػداخمي واىعكاس ذلؾ عمى الهستوى الدولي وٌها عبدالقادر - ٕٜ ٕٜٓٓ
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ٔ .الىهوذج الثقافي الهعياري الذي يقوـ عمى عدـ العىؼ في حػؿ الصػراعات الداخميػة والدوليػػة
ويفت ػ ػػرض أف حال ػ ػػة التواف ػ ػػؽ الهس ػ ػػبؽ ،س ػ ػػتجعؿ ال ػ ػػدوؿ تى ػ ػػتٍج ال ػ ػػىٍج ىفس ػ ػػً بالتعاه ػ ػػؿ ه ػ ػػم
بعضٍا،بحيث يفكر صاىم القرار بىفس طريقة صاىم القرار في الدولة اوخرى.
ٕ .الىه ػػوذج الٍيكم ػػي الهؤسس ػػاتي ف ػػي ال ػػدوؿ الديهقراطي ػػة ص ػػاىم القػ ػرار يواج ػػً أىظه ػػة ض ػػبط
هقيد بهوافقة الشعب أو هف يهثمٍـ.
وتوازف تعطؿ اررات المجوء إلى القوة والعىؼ ،كها أىً ّ
دهت الهقاربػة الميبراليػة البىيويػة الكالسػيكية أدوات تحميميػة جديػدة وهختمفػة عػف هػا أسػتخدهتً
الهقاربة الوا عية بكؿ أىواعٍا .فقد أٌتهت الميبرالية البىيوية بهتغير الىسؽ الداخمي لمىظاـ السياسي
كبديؿ لهتغير القوة في الهقاربة الوا عية ،بالرلـ هف أف الميبرالية الكالسيكية لـ ترفض هتغير القػوة
عمى امطالؽ ،كوىً يظؿ هحرؾ رئيسياً لسياسات الدوؿ بها فيٍا الدوؿ الديهقراطية ،إال أىً وفي
حالة توزع القوة بشكؿ هتكافئ بيف الدوؿ ،يصب هتغير القوة أ ؿ درة عمى التفسػير هقابػؿ هتغيػر
الىس ػػؽ ال ػػداخمي بهؤسس ػػاتً وهع ػػاييري وال ػػذي يص ػػب الض ػػاهف الوحي ػػد لتعطي ػػؿ الهعض ػػمة اوهىي ػػة
وتحقيؽ التعاوف والسالـ الدولي.

األمن في المقاربة الميبرالية البنيوية ( الكالسيكية ) :
الميبرلػ ػػى البىيػ ػػوي عمػ ػػى أطروحػ ػػة السػ ػػالـ الػ ػػديهقراطي لهايكػ ػػؿ دويػ ػػؿ
ا
يرتكػ ػػزت اوهػ ػػف بػ ػػالهىظور
 Michael Doyleوبروس راست  ،Bruce Russetوالتي تقوـ فكرتٍا عمػى الػربط بػيف التحميػؿ
اوهىي والهتغير الػديهقراطي ،بحيث يؤدى إىتشار الديهقراطية وترسيخٍا بيف الدوؿ وعمى هستوى
بىػػى الىظػػاـ الػػدولي عمػػى تكػريس أطػػر السػػالـ الػػدائـ و فػػت الهجػػاؿ أهػػاـ هسػػارات جديػػدة لمسياسػػة
الدولية سهتٍا الرئيسية التعاوف ال الصراع بيميس ٕٗٓٓ . ٕٜٗ-ٕٗٛ
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ثانيا  -المقاربة الميبرالية المؤسساتية :
وج ػػاءت الهقارب ػػة الميبرالي ػػة الهؤسس ػػاتية ك ػػرد عم ػػى الوا عي ػػة الجدي ػػدة الت ػػي ت ػػزعـھا"كىي ػػث والت ػػز"،
وظھرت فػي ثهاىيىػػات وأوائػؿ القػػرف العشػريف ،والهؤسسػػاتية ٌػي الهقاربػػة السػائدة ضػػهف الىظريػػات
الميبرالية خاصة عىدها يكوف هوضوع االٌتهاـ ٌو ام ميهية فٍي اهتداد لدراسات التكاهؿ الوظيفي
 fonctional integrationودراسات التكاهؿ او ميهي  regional integrationالتػي سػادت في
هىتصػؼ القػرف الهاضػي ،ود ارسػات االعتهػاد الهتبػادؿ الهعقػدة comlex interdependance
والدراسات الهستىدة إلى الظاٌرة عبر القوهية  ،transnationalالتي ازدٌرت بسػىوات السػبعيىات
خاصة في أعهاؿ كؿ هف روبرت كوٌيف وجوزيؼ ىاي في سىوات السبعيىات والثهاىيىات توفيؽ
. ٖٖ ٕٓٓٛ
ويعتبػػر ديفيػػد هيت ارىػػي  David Mitranyهػػف الهىظ ػريف اووائػػؿ لمهؤسسػػاتية ،ويػػرى أف الدولػػة
القوهية بعد الحرب العالهية اوولي أثبتت عجزٌا عف تحقيؽ السػالـ والتىهيػة لشػعوبٍا ،وأف تقسػيـ
العالـ إلى وحدات وهيػة ٌػو سػبب الصػراع والحػرب ،و يطالػب هيت ارىػي بػالتحوؿ تػدريجي لشػبكة
هف الهىظهات اال تصادية واالجتهاعية عبر القوهيػة ،والعهؿ عمى تسويؽ فكرة العهؿ الهؤسسػاتي
الدولي بيف الشعوب الهصري ٕٗٔٓ ٖٖ٘ .
لق ػػد س ػػاٌـ هيت ارى ػػي ف ػػي تط ػػوير أطروح ػػات الميبرالي ػػة الهؤسس ػػاتية ف ػػي تقديه ػػً لهب ػػدأ االىتش ػػار أو
التعهيـ ،ويعىي بً ،اف الذيف يحققوف هىافم هف الهؤسسػات فػوؽ القوهيػة فػي طػاع هحػدد يهيمػوف
بشػػكؿ همحػػوظ إلػػى تأييػػد التكاهػػؿ فػػي طاعػػات أخػػرىٌ ،ػػذا التعهػػيـ أو االىتشػػار هػػف طػػاع آلخػػر
يزيد هف الدعوة لمعال ات بيف هختمؼ البيرو راطيػات فػي هختمػؼ الػدوؿ لهواجٍة الهشكالت التي
د تبرز لسبب أو آلخر وبالتللى زيادة التوجً ىحو التكاهؿ الهصري ٕٗٔٓ ٖٖ٘ .
99

يعتقد الميبراليوف الهؤسساتيوف أف التعاوف الهؤسساتي بيف الدوؿ يوفر فػرص لػـ يسػبؽ ؿھا هثيػؿ
ف ػػي الس ػػىوات القاده ػػة ،وأف الهؤسس ػػات الدولي ػػة تمع ػػب دو ار ف ػػي الهس ػػاعدة عم ػػى تحقي ػػؽ التع ػػاوف
واالستقرار) بيميس ٕٗٓٓ . ٕٗٛ-ٕٗٙ
وف ػػي ىف ػػس امتج ػػاة يؤك ػػد تش ػػهبيؿ  Jempielعم ػػى الت ػػأثير اميج ػػابي لمعه ػػؿ الهؤسس ػػي اوورب ػػي
كلىش ػ ػػاء هىظه ػ ػػة التع ػ ػػاوف اال تص ػ ػػادي والتىهي ػ ػػة  ،OECDوالى ػ ػػاتو ،والهجهوع ػ ػػة اووربي ػ ػػة لمفح ػ ػػـ
والصػمب ،والهجهوعػػة اال تصػػادية اووربيػة ،والتػػي التقػػؿ أٌهيػة عػػف تػػأثير الديهقراطيػة فػػي تحقيػػؽ
السالـ بيف اووربيوف،و ذلؾ وىٍا ساٌهت في إزالة العداوة التقميدية بيف الدوؿ اووروبية.
لكف تشهبيؿ  ،Jempielيطالب بلىشاء فدارلية بالهفٍوـ العصري هػف أجػؿ السػالـ االوربػي الػدائـ
والكاهؿ ز اغ . ٕٖٓٔ:
تطرح الهقاربة الميبرالية الهؤسساتية التساءؿ التللى ،لػهاذا تتحوؿ الدوؿ إلػى الهؤسسػػات ؟ وتجيػب
بػأف الػدوؿ تقػوـ بػػذلؾ هػف أجػؿ حػػؿ هشػكالت التعػػاوف ،حيػػث يػرى كيػوھاف  Keohaneوهػػارتف
 ،Martinأف بلهكػػاف الهؤسسػػات تػػوفير الهعموهػػات وخفػػض تكػػاليؼ العهميػػات وجعػػؿ االلت ازهػػات
أكث ػػر هوثو ي ػػة والعه ػػؿ عم ػػى تىس ػػيؽ العه ػػؿ وت ػػسھي ػػؿ إجػ ػراءات الهعاهم ػػة بالهث ػػؿ  ،ف ػػالميبراليوف
الهؤسساتيوف يعتقدوف بأف الدوؿ الهشاركة يهكف أف تحصؿ عمى هكاسب هطمقة بواسطة التعاوف
ام ميهػػي عكػػس هػػا يقػػوؿ الوا عيػػوف الجػػدد الػػذيف تحػػدثوا عػػف الهكاسػػب الىسػػبية ،كهػػا أىٍػػـ يػػدعوف
كػػذلؾ أف الػػدوؿ يهكػػف أف تػػذٌب إلػػى هػػا ٌػػو أبعػػد هػػف هجػػرد الحفػػاظ عمػػى تػوازف خػػاص كهػػا فػػي
الحجة الىيووا عية حوؿ تشكيؿ التحالؼ .فاورباح الىاتجة عف التعاوف في ضايا خاصة يهكف أف
تقػػود الػػدوؿ إلػػى تكثيػػؼ االعتهػػاد الهتبػػادؿ و الهأسسػػة و بالت ػللى تحسػػيف التهاسػػؾ ام ميهػػي ،إذف
اآلليػػة اوساس ػػية الت ػػي جػػاءت بٍ ػػا الهؤسس ػػاتية الميبراليػػة ٌ ػػي " الهىظوه ػػات الدوليػػة " الت ػػي تعى ػػي
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هجهوعػػة هػػف القواعػػد وامجػراءات والهؤسسػػات الهشػػتركة والهىظهػػات الدوليػػة التػػي تػػدير عال ػػات "
االعتهاد الهتبادؿ " ساهيً . ٘٘-٘ٗ ٕٓٓٛ
كها تػرى الهقاربػة الهؤسسػاتية بػلف التعػاوف الػدولي بأشػكالً الهتعػددة يحقػؽ هصػال الػدوؿ بتكمفػة
هىخفضة هقارىةً باستخداـ الوسائؿ القوة العسكرية باٌضة التكمفة ،وفي ىفس ٌػذا امتجػاة ّػدـ كػؿ
هػػف روبػػرت كيوٌػػاف  R.Keohaneوجوزيػػؼ ىػػاي  Joseph.S.Neyأطروحتيٍهػػا ،االعتهػػاد
الهتبادؿ  Interdependanceواالعتهاد الهتبادؿ الهركب ، Interdependance complex
بالرلـ أف ظاٌرة امعتهاد الهتبادؿ ٌي ظاٌرة إىسػاىية ديهػة ،إال أىػً وهػم أواخػر القػػرف العش ػريف
والثػ ػػورة فػ ػػي الهجػ ػػاؿ التقىػ ػػي ووسػ ػػائؿ الىقػ ػػؿ و امتصػ ػػاالت ازدادت عهميػ ػػات امعتهػ ػػاد الهتبػ ػػادؿ
وخصوصاً هػم بػروز ظػاٌرة العولهػة ،ففػي كتػاب " العال ػات العػابرة لمقوهيػات والسياسػية الدوليػة "
اـ كؿ هف " ىاي و كيوٌاف " كؿ بشرح ظاٌرة امعتهاد الهتبادؿ ،والقائـ عمى امتصاؿ والتفاعػؿ
الهسػػتهر فػػي هجػػاالت العال ػػات التجاريػػة واالىتقػػاؿ الحػػر لألف ػراد واوفكػػار ورؤوس اوه ػواؿ ،وأف
ليػرت هػف شػكؿ وطبيعػة القضػايا الدوليػة ولػـ تعػػد
التعدديػة والتىػوع فػي اوجىػدة الهواضػيم الدوليػة ّ
تىحصر بالتفاوض وامستراتيجا ،بؿ أضيفت لٍا القضايا او تصادية والثقافية واالجتهاعية والبيئية
وليرٌا ،وأيضاً هف حيث الفواعؿ في السياسة الدولية لـ تعد هحصػورة بالدولػة وأجٍزتٍػا الرسػهية
وٌذا كمً سىعكس عمى تعريؼ الهصمحة الوطىية .الهصري ٕٗٔٓ ٖٖ٘ .
كهػػا أف امعتهػػاد الهتبػػادؿ عىػػد "ىػػاي وكيوٌػػاف " ه ػرتبط بهفٍػػوـ الحساسػػية وامىكشػػافية وتعىػػي
الحساسية هدى وعهؽ التغير في دولة هعيف ىتيجة تأثرٌا بدولة أخرى وأها امىكشافية وٌي هدي
هقاوهة دولة هعيىة لمتغيرات والهؤثرات التي تحدثٍا دولة أخرى) عديمة . ٕٗٛ ٕٓٔٙ
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أف أطروحة االعتهاد الهتبادؿ تقوـ عمى فرضػية هضػهوىٍا كمهػا زادت عال ػات االعتهػاد الهتبػادؿ
بػػيف الػػدوؿ كمهػػا أىتشػػر السػػمـ واوهػػف بػػيف ٌػػذي الػػدوؿ ،و مثبػػات ٌػػذي الفرضػػية يطرحػػوف البػراٌيف
التالية ) عديمة ٕ٘ٓ ٕٓٔٙ
– التفػػاعالت والتعػػاهالت بػػيف الػػدوؿ ذات تػػأثير هتبػػادؿ ولػػيس أحػػادي الجاىػػب كهػػا كػػاف سػػابقاً،
ليصػػب التفاعػػؿ وسػػيمة لمتغيػػر اآلخػػر  Change by Exchangeدوف إسػػتعهاؿ القػػوة س ػواء
الصمبة أو الىاعهة
– يبدأ اوعتهاد الهتبادؿ بيف الدوؿ بالهجاؿ التجاري ويتشعب لهجاالت هتعددة وهختمفة كشبكة
العىكبوت عمى حد وصؼ جوف بيرتػوف  ،John W.Burtonليصػؿ لمتكاهػؿ اال ميهػي فالعػالهي
ويتحقؽ اوهف والسمـ الدولييف.

االمــن في الـمقارية المؤسسـاتـية :
أدى ظٍػػور التٍديػػدات اوهىيػة الجديػػدة والغيػػر التقميديػػة وأىتشػػارٌا فػػي عػػالـ هابعػػد الحػػرب البػػاردة،
وعػػدـ ػػدرة الػػدوؿ هىفػػردة عمػػى التصػػدي لٍػػا ،إلػػى ضػػرورة تعػػاوف الػػدوؿ وتظػػافر جٍودٌػػا فػػي ظػػؿ
الهوسسػػات التهىػػم الحػػروب اال عاىٍػػا
الهؤسسػػات الدوليػػة لمحيمولػػة دوف إىتشػػار تأثيراتٍػػا السػػمبية ،و ع
تساٌـ بتقميصٍا ،فػالهجٍود الجهػاعي والتعػاوف الهشػترؾ لمػدوؿ فػي الىظػاـ الػدولي البػد أف يٍػتـ
بالعهؿ اوهىي بصورة لير هباشرة لتحقيؽ التعاوف الدولي داف وأخروف . ٖٜٓ-ٖٓٛ ٕٓٔٙ
يػػرى وزيػػر الدولػػة لمش ػػئوف الخارجيػػة البريطػػاىي اوس ػػبؽ دولػػالس ٌيػػرد Hurd

 Douglasأف

دور هٍهػ ػاً ج ػػداً ف ػػي إرس ػػاء الس ػػالـ واوه ػػف ال ػػدولييف
الهؤسس ػػات الدولي ػػة لعب ػػت وه ػػا ازل ػػت تمع ػػب اً
وخاصةً في القارة اووربية . BAYLIS -ٕٓٓٔ-ٕٜ٘
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وتػػتمخص الرؤيػػة اوهىيػػة لمهقاربػػة الهؤسسػػاتية فػػي أف عػػدـ وجػػود اتصػػاؿ وىقػػص الهعموهػػات بػػيف
الفواعؿ الدولية ٌو ها يسبب الهأزؽ اوهىي ويخمؽ أزهة ثقة و تخوؼ بيف الدوؿ تتسبب في حالة
الالأهف وأف وجود الهىظهات شيء ضروري وهٍـ و هركزي لتحقيػؽ اوهػف بالىسػبة لمػدوؿ فػرج
. ٕٛٓ ٕٓٓٚ
كها أف ىظرية امعتهاد الهتبادؿ الهركػب لجوزيػؼ ىػاي وكيوٌػاف ،والتػي تػرى بػأف التشػابؾ الشػديد
والهعقػػد فػػي العال ػػات التجاريػػة واال تصػػادية بػػيف الػػدوؿ ،جعػػؿ هػػف أهػػر إىسػػحابٍا هسػػتحيالً واال
تكبػػدت خسػػائر باٌظػػةٌ ،ػػذي العال ػػات الدوليػػة الهترابطػػة بػػيف الػػدوؿ سػػاٌهت فػػي تػػدعيـ العهػػؿ
الدولي الهشترؾ والدفاع عف الدولة التي يرتبطوف هعٍا بهصال ضد أي تٍديد يأتي لٍا هف دولة
أخػػرى ههػػردة ،ههػػا ُيكػ ّػرس هػػف أسػػتخداـ اوسػػاليب الدبموهسػػية بػػدالً هػػف القػػوة فػػي حػػؿ الى ازعػػات
الدولية عديمة . ٕ٘ٓ ٕٓٔٙ
ويعتبر جوزيؼ ىاي هف الداعيف لتقميص استخداـ الدوؿ لمقوة في تعاهالتٍا وخاصة الدوؿ الكبرى
وتعويضػػٍا بلسػػتعهاؿ القػػوة الميىػػة او الىاعهػػة  soft Powerوٌػػي القػػدرة عمػػى صػػيالة خيػػارات
اوخريف والحصوؿ عمػى هاتريػدي هػىٍـ عبػر الجاذبيػة وام ىػاع ،وجعػؿ اوخػريف يعهمػوف هػا ترلػب
فيً ميهاىٍـ بأٌدافؾ و يهػؾ ،وبالتػللى تحقػؽ الدولػة االىتشػار فػي الىظػاـ الػدولي بواسػطة الوسػائؿ
اال تصػػادية والثقافيػػة حيػػث أىٍػػا تحقػػؽ السػػمـ واوهػػف وٌػػي أ ػػؿ تكمفػػة هػػف اسػػتعهاؿ القػػوة الصػػمبة
power

 Hardأي القػػوة العسػػكرية ،ولػػذلؾ تعػػد أطروحػػة القػػوة الىاعهػػة هػػف ھـ االسػػتراتجيات

لضهاف اوهف ،وٌي هف الهفاٌيـ الجديدة فػي العال ػات الدوليػة والتػي أدخمٍػا جوزيػؼ ىػاي ضػهف
الهقاربة الميبرالية الهؤسساتية فرج . ٕٜٚ-ٕٚٛ ٕٓٓٚ
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واخي اًر يرى بعض الميبراليوف أف لمقوة جواىب لير العسػكرية وٌػي أكثػر فاعميػة فػي تحقيػؽ اوهػف.
فلس ػػتخداـ العى ػػؼ عب ػػر او تص ػػاد أكث ػػر فعالي ػػة ه ػػف اس ػػتخداـ الق ػػوة العس ػػكرية ،كف ػػرض العقوب ػػات
ام تصػػادية والتػػي تكػػوف هفيػػدة لمجٍػػات التػػي تفػػرض العقوبػػة ا تصػػادياً وسياسػػياً وأهىيػاً  ،ويشػػترط
دافيد بالدويف  David Baldwinلفاعميػة أكثػر لمعقوبػات او تصػادية أف تخضػم لهعػايير وآليػات
الهؤسسات الدولية واشرافٍا داف وأخروف . ٖٔٚ ٕٓٔٙ
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المبحث الثاني :األمن في المقاربات غير التقميدية في العالقات الدولية
فهف خالؿ ها ورد في الهبحث السابؽ ،فلف الهقاربات التفسيرية أو ها يعرؼ بالعقالىيػة ػد ركػػزت
بىاءٌا اوهىي عمى التفكير الوضعي والىزعة التجريبية كالهقاربة الوا عية التي تبىػت ىظرة تشاؤهية
ركزت فيٍا عمى عال ات القوة والهصمحة والبىية الفوضوية لمىظاـ الدولي كوحدة تحميؿ.
ثـ الهقاربة الميبرالية التي ركػزت عمػى أشػكاؿ امعتهػاد الهتبػادؿ وأعطػت أولويػة لمصػبغة التعاوىيػة
ف ػػي العال ػػات ب ػػيف ال ػػدوؿ ،واٌته ػػت ب ػػدور الديهقراطي ػػة ف ػػي تعزي ػػز الس ػػالـ بامض ػػافة إل ػػى وظيف ػػة
دورالهؤسسات الدولية خصوصا ام تصادية هىٍا في ربط تمؾ التفػاعالت ذات الطابم التعاوىي.
لكػف هػػم ىٍايػة الحػػرب البػػاردة وفشػؿ الهقاربػػات التقميديػػة فػي التىبػػأ فيٍػػا أو تبريرٌػا ،بامضػػافة إلػػى
ب ػػروز تٍدي ػػدات أهىي ػػة جدي ػػدة لي ػػر تقميدي ػػة ،أدى ذل ػػؾ إل ػػى ظٍ ػػور هقارب ػػات جدي ػػدة تعته ػػد عم ػػى
إبسػػتهولوجيا حديثػػة تػػرى بػػأف الوا ػػم امجتهػػاعي لػػيس شػػيء هعطػػى ،بػػؿ يبىػػى بػػامرادة امىسػػاىية،
وسهي ٌذا التصور الجديد بهقاربات ها بعد وضعية حيث تهيزت بالىزعة ها بعد تجريبية.
وس ػػىحاوؿ التط ػػرؽ لهختم ػػؼ الجواى ػػب الىظري ػػة والهعرفي ػػة لمهقارب ػػات لي ػػر تقميدي ػػة ف ػػي العال ػػات
الدولي ػػة ،لهعرف ػػة الرؤي ػػة اوهىي ػػة لك ػػؿ هقارب ػػة بالتفص ػػيؿ  ,كهقارب ػػة كوبىٍ ػػاجف والهقارب ػػة البىائي ػػة
والهقاربة الىقدية وهقاربة هابعد الحداثة.

المطمب االول  :مدرسة كوبنياجن
تعػػود تس ػػهية ٌ ػػذي الهدرسػػة إل ػػى امجى ػػدة البحثيػػة لهجهوع ػػة ه ػػف البػػاحثيف اوك ػػاديهييف ف ػػي هعٍ ػػد
كوبىٍ ػػاجف وبح ػػاث الس ػػالـ ،وال ػػذي ت ػػـ إىش ػػاؤي ع ػػاـ ٘ ،ٜٔٛوك ػػاف "ب ػػؿ ه ػػاؾ س ػػويىي"

Bill

 Mcsweenyعػػاـ ٘ ٜٔٛأوؿ هػػف أطمػػؽ ٌػػذي التسػػهية لإلشػػارة إلػػى االسػػٍاهات الفكريػػة لمعػػالـ
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البريطػػاىي "بػػاري بػػوزاف" وزهالئػػً والػػذيف أشػػتركوا هعػػً فػػي إسػػٍاهاتً العمهيػػة فػػي هجػػاؿ العال ػػات
الدولية.
وذٌبت هدرسة كوبىٍػاجف إلػى تحميػؿ هفٍػوـ اوهػف بصػيالة جديػدة ،هػف خػالؿ سػعيٍا إلػى إيجػاد
رؤية عهيقة لمدارسات اوهىية تشهؿ جواىب سياسػية وا تصػادية وهجتهعيػة وبيئيػة وعسػكرية ،فكػؿ
ٌ ػػذي القطاع ػػات ٌ ػػي طاع ػػات أساس ػػية لأله ػػف ف ػػي هرحم ػػة ه ػػا بع ػػد الح ػػرب الب ػػاردي ،فف ػػي د ارس ػػتة
"ّٔ "People, States and Fear ٜٜٔسػػـ " بػػاري بػػوزاف " االهػػف أرسػػياً إلػػى ثالثػػة
هستويات،الفرد والدولة والىظاـ الدولي ،بالرلـ هف تأكيدي عمى أف أهػف الدولػة ٌػو الهرجعيػة التػي
تتبعٍ ػػا الهس ػػتو ات اوخ ػػرى ،وأه ػػا هقالت ػػً "الىه ػػاذج الجدي ػػدة لأله ػػف ال ػػدولي ف ػػي الق ػػرف ٕٔ " ف ػػلف
"بوزان" يقسم األمن أفقياً إلى خمسة قطاعات ٖ . Stone ٕٜٓٓ
ٔ -قطـــاع العســـكري يعتب ػػر ه ػػف أٌ ػػـ القطاع ػػات ت ػػأثي اًر ب ػػاوهف وى ػػً خطػ ػري يط ػػاؿ ك ػػؿ هكوى ػػات
الهجته ػػم ،والواج ػػب امساس ػػي لمدول ػػة ٌ ػػو حهاي ػػة هواطىيٍ ػػا ،واوه ػػف العس ػػكري يتعاه ػػؿ ه ػػم
تٍديػػدات تهػػس وجػػود الدولػػة ،ويتو ػػؼ ىجاحػػً بهػػدى التفاعػػؿ بػػيف القػػدرات العسػػكرية الدفاعيػػة
والٍجوهية وادراؾ ىوايا الدوؿ اوخرى.
ٔ .قطــاع السياســي :ويعىػػي االسػػتقرار التىظيهػػي لمػػدوؿ و ىظػػـ الحكوهػػات واويػػديولوجيات التػػي
تستهد هىٍا شرعيتٍا .
ٕ .القطــاع البيئــي :يعتبػػر هػػف أكثػػر الهسػػائؿ جػػدالً فػػي السياسػػة الدوليػػة مرتبػػاط الهخاطرالبيئػػة
التػ ػرتبط بدول ػػة هعيى ػػة ب ػػؿ تش ػػهؿ الع ػػالـ كم ػػً ،ويٍ ػػدؼ اوه ػػف البيئ ػػي إل ػػى حهاي ػػة البيئ ػػة ه ػػف
امخ ػػتالالت والكػ ػوارث الت ػػي تتس ػػبب فيٍ ػػا الههارس ػػات البشػ ػرية والت ػػي تٍ ػػدد رفاٌي ػػة االىس ػػاف
وسالهتة كقضايا امحتباس الحراري والجفاؼ والتموث.
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ٖ .القطــاع االقتصــادي  :وٌػػو الهؤشػػر الرئيسػػي لقيػػاس أهػػف الػػدوؿ ،وتتعػػدد الهرجعيػػات فيػػً هػػف
اوف ػراد إلػػى الدولػػة وٌػػو يعىػػي ػػدرة الدولػػة لموصػػوؿ لمه ػوارد واالس ػواؽ والتهػػويالت الضػػرورية
لتحقيػػؽ هسػػتويات هقبولػػة هػػف الرفػػاي والسػػمطة فػػي الىظػػاـ الػػدولي ،ويتسػػـ العهػػؿ فػػي القطػػاع
بالهخػػاطرة بطبيعتػػً ولػػذلؾ يصػػعب تحديػػد التٍديػػدات بطريقػػة هوضػػوعية أهػػا وبالىسػػبة لألف ػراد
فٍ ػػو الحص ػػوؿ عم ػػى اله ػػوارد واله ػػاؿ والث ػػروة بھدؼ الهحافظ ػػة عم ػػى الص ػػحة ك ػػأھـ هؤش ػػر
لألهف.
ٗ .القطــــاع االجتمــــاعي :ويػ ػرتبط باوخط ػػار ض ػػد اؿھوي ػػة الوطىي ػػة أو االجتهاعي ػػة والقيهي ػػة...
وليرھا.
إذف فقد حاوؿ التوسعييف امجابة عف السؤاؿ الهتكرر والهرتبط بها يجب تأهيفھ و الوا الجهاعات
دوف تحديد الجهاعات الهعىية والواجب تأهيفھا

وجيمي ٕٔٔٓ . ٕٔٙ

ويؤكػػد "بػػوزاف" أىػػً اليهكػػف وي هػػف القطاعػػات هىفػػردة التعبيػػر بشػػكؿ كػػافي عػػف الهسػػألة اوهىيػػة،
فالقطاعات هرتبطة هعاً بشكؿ هعقد هكوىػةً شػبكة هػف الهعطيػات والتػي يقػوـ الهحمػؿ اوهىػي عمػى
هالحظة تأثير كػؿ طػاع عمػى اوخػر لموصػوؿ إلػى أفكػار تسػاعدي فػي التعاهػؿ هػم هشػكمة اوهػف
الوطىي سميـ . Taureck ٕٓٓٙ
وهف الهالحظ إف تصور اوهف فػي هدرسػة كوبىٍػاجف لػيس هحػدد الهضػهوف سػمفا ،بػؿ إىػً يتغيػر
بشكؿ ديىاهيكي عبر التفاعؿ البيىذاتي

 intersubjectiveبػيف اوفػراد ،ولػذلؾ فأىٍػا تقػدـ إطػار

هالئهاً لدراسة الطبيعة الديىاهيكية لهدركات اوهف ،وذلؾ بل رارٌا بأف اوهف ليس هفٍوها ثابتػا بػؿ
ٌو بىاء اجتهاعي يتشكؿ عبر الههارسة وبشكؿ ديىاهيكي ٖٕ . Taureck ٕٓٓٙ
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ٌىػػاؾ أربػػم إسػػٍاهات جديػػدة جػػاءت بٍػػـ هدرسػػة كوبىٍػػالف بامضػػافة إلػػى طاعػػات اوهػػف وٌػػي
هفٍوـ اوهف الهجتهعي وهفٍوـ اوهىىة وىظرية الهركب اوهىي ام ميهي.
مفيـوم األمـن المجتمعـي ٌ Society Securityػو هفٍػوـ هػف ابتكػار "بػاري بػوزاف" وكتابػػة
"الشػػعب ،الدولػػة والخػػوؼ" فقػػد رّكػػز عميػػً بلعتبػػاري هػػف أٌػػـ طػػاات اوهػػف ضػػهف الهفٍػػوـ الهوسػػم
لألهف ،وبلعتباري الهوضوع الهركزي في الدراسات اوهىية الهعاصرة بعد ىٍاية الحػرب البػاردة بػف
عىتر ٕ٘ٓٓ ٕ٘ .
ويعػ ّػرؼ "بػػوزاف" هفٍػػوـ اوهػػف الهجتهعػػي عمػػى أىػػً امسػػته اررية ضػػهف الشػػروط الهقبولػػة لتطػػور
اوىهاط التقميدية المغة والثقافة والٍوية الديىية والقوهية والعادات...الخ بهعىػى أىػً يعتػرؼ بقػدرة
الهجتهعات عمى امسته اررية في طابعٍا الجوٌري في ظؿ الظروؼ الهتغيػرة والتٍديػدات الهحتهمػة
أو الفعميػػة ،وبػػذلؾ يصػػب الهجتهػػم أو الجهاعػػات امجتهاعيػػة ٌػػي الطػػرؼ الهعػػرض لمتٍديػػد ،كهػػا
تصب الٍوية بدورٌا ٌي القيهة الهٍددة

وجيمي ٕٔٔٓ . ٕٔٙ

وعىد واييفر  Waeverاوهف الهجتهعي ٌو ىظرة ثىائية لألهف تىطمؽ هف الدولة والهجتهػم هعػاً،
فبقػػاء الدولػػة فػػي حهايػػة سػػيادتٍا و اوهػػف الهجتهعػػي يتعمػػؽ بحهايػػة ٌويتػػً .فالتٍديػػدات اوهىيػػة
تتهركز في جٍتيف دوالتي  -سيادي و هجتهعي ٌ-وياتي .
بهعىي أف اوهػف الهجتهعػي ٌػو ػدرة الهجتهػم عمػى الهحافظػة عمػى سػهاتً اوساسػية فػي هواجٍػة
الظػػروؼ الهتغيػ ػرة والتٍديػػدات الهحتهم ػػة والحقيقيػػة ،والهجته ػػم الهقصػػود في ػػً الٍويػػة ول ػػيس البى ػػى
والتىظيـ أهيىة ٖٕٔٓ . ٖٚ-ٙٛ
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امسػػٍاـ الىظػػري الثػػاىي لهدرسػػة كوبىٍػػاحف وٌػػو نظريــة االمننــة  Securitizationالتػػي طورٌػػا
أولي ويفر  ،Ole Waeverوترى ٌذي الىظرية أف اوهف ال يتـ التعاهؿ هعً كشرط هوضوعي و
لكف بوصفً ىتيجة عهمية اجتهاعية هحددة ٖٕ . Taureck ٕٓٓٙ
وأف التسػػاءؿ الرئيسػػي التػػي سػػعت هدرسػػة كوبىٍػػاجف لإلجابػػة عميػػً هػػف خػػالؿ ىظريػػة اوهىىػػة ٌػػو
"هف" و "لهاذا" و " تحت أي ظرؼ " تصب القضايا هؤهىىة؟
اوهػػف فػػي ىظريػػة اوهىىػػة ،يبىػػى إجتهاعيػاً وبصػػورة بػػيف-ذاتيػػة ،فالجٍػػات الفاعمػػة ٌػػي هػػف تسػ ّػهي
اوشػ ػػياء كتٍديػ ػػد بهعىػ ػػي ٌػ ػػي هػ ػػف تحػ ػػدد القضػ ػػايا اوهىيػ ػػة لكػ ػػي تطفػ ػػي الشػ ػػرعية عمػ ػػى أٌػ ػػدافٍا
ووسػػائؿ.ويعتبػػر الهجتهػػم ٌػػو الهرجػػم لىظريػػة اوهىىػػة بهعىػػى أف تٍػػتـ بػاوهف الهجتهعػػي بػػدالً هػػف
أهػػف الدولػػة ،وأف الطبيعػػة اوىاىيػػة لمجٍػػات الفاعمػػة تشػػكؿ الػػدافم بالىسػػبة لٍػػا لجعػػؿ ضػػايا ضػػد
بعضٍـ البعض.
كها تعتبر ٌويات الدوؿ ٌي الهصدر الرئيسي لدراسة العال ات الدولية بولبىاف ٖ. ٗ-
و ػػد حػػدد ويميػػاهز السػػياؽ الفكػػري لىظريػػة اوهىىػػة فقػػاؿ أىٍػػا تػػدهج بػػيف أفكػػار الوا عيػػة الكالسػػيكية
الهتأثرة بأعهاؿ كارؿ شهيت  Carl Schmittو أفكار البىائية اوخال ية.
و ػد أكػد ويفػر أف اوهػف ٌػو فػي جػزء هىػً "عهػؿ خطػابي  "Speech Actالػذي يػدعو إلػى حيػز
الوجود حالة هف الخطر الشديد الذي يتطمب إجراءات اسػتثىائية ،فحسػب ويفػر اوهػف يفٍػـ أفضػؿ
كعه ػػؿ اس ػػتطرادي أو كفع ػػؿ خط ػػابي فٍ ػػو يعى ػػي اعتب ػػار ش ػػيء ه ػػا كقض ػػية أهىيػ ػة يكس ػػبٍا ذل ػػؾ
امحس ػػاس باوٌهي ػػة واالس ػػتعجاؿ ال ػػذي يض ػػفي الش ػػرعية لالس ػػتخداـ امجػ ػراءات الخاص ػػة خ ػػارج
العهمية السياسية الهعتادة لمتعاهؿ هعً ٖٗ . Smith ٕٓٓٙ
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إذا فاوهىىػة كعهميػػة يػػتـ فيٍػػا تحويػؿ الهشػػاكؿ إلػػى ضػػايا أهىيػػة هػف خػػالؿ إضػػفاء الطػػابم اوهىػػي
عميٍػا ،تفتػرض أف اوهػف يهكػف أف يفٍػـ عمػى أىػً ىتيجػة وعهػاؿ خطػاب ”h A t

 ،”Spأي

عهميػػة االسػػتخداـ الهتكػػرر مظٍػػار حػػدث هػػا عمػػى أىػػً تٍديػػد وجػػودي ،هػػف خػػالؿ لغػػة خطابيػػة
هوجٍة لمجهٍور العاـ تقدـ هف خاللٍا ٌذي القضية عمى أىٍا تهس البقػاء" "Survivalالهػادي أو
الهعى ػ ػػوي ،وتتطم ػ ػػب إجػ ػ ػراءات اس ػ ػػتثىائية هس ػ ػػتعجمة لتشػ ػ ػريم اوفع ػ ػػاؿ خ ػ ػػارج العهمي ػ ػػة السياس ػ ػػية
الهعتادة ٕٗٔ . Buzan ٕٜٓٓ
ويضم باري بوزاف شروط لىجاح عهمية اوهىىة وٌي
 -الفاعؿ وكيؿ

وٌوالكياف الذي يجعؿ ٌذي الخطوة أهىىة.

 الكائف الهرجم وٌو الشئ الذي أصب هٍددا ويجب حهايتً.-

الجهٍور الٍدؼ هف عهمية اوهىىة والذي يحتاج إلى إ ىاع و بوؿ القضية بهثابة تٍديد
أهىي.

كهػا أف أىصػػار ىظريػػة اوهىىػػة يضػػعوف بعػػض الشػروط اوخػػرى الهسػػاعدة وٌػػي عبػػارة عػػف توليفػػة
هػػف االسػػيا ات الخاصػػة تتضػػهف شػػكؿ فعػػؿ الخطػػاب ،هو ػػم وهىزلػػة الفاعػػؿ الهػػؤهف والظػػروؼ
التاريخيػػة الهرتبطػػة بٍػػذا التٍديػػد ،بامضػػافة إلػػى شػػرط آخػػر وٌػػو تحديػػد التٍديػػدات الفعميػػة والعهػػؿ
الهستعجؿ ،فتقديـ هسألة عمى أىٍا تٍديد فعمي ،يعىي القوؿ عمى حد تعبير" باري بوزاف" وآخػروف
إذا لـ ىعالج ٌذي الهشػكمة ،فكػؿ شػيء آخػر سػيكوف ليػر ذي هعىػى وىىػا لػف ىكػوف هوجػوديف ،أو
لف ىكوف أح ار ار لمتعاهؿ هعٍا بطريقتىا الخاصة ٖ . Taureck ٕٓٓٙ
والفكرة اوساسية اوخرى التي عالجتٍػا هدرسػة كوبىٍػاجف ٌػي فكـرة األمـن اإلقميمـي المركـب ،فمػـ
يس ػػبؽ أف أٌته ػػت الهقارب ػػات التقميدي ػػة بالتحمي ػػؿ ام ميهػ ػي لمقض ػػايا اوهىي ػػة كه ػػا أٌته ػػت هدرس ػػة
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كوبىٍاجف بدراسة الهحيط ام ميهي اوهىي ،وف اوهف وفؽ تصورٌا ٌو "ظاٌرة عالئقيػة" اليهكػف
د ارس ػتٍا بهعػػزؿ عػػف سػػيا اتٍا ام ميهيػػة ,ويػػرى البػػاحثيف " الؾ"  Lakeو "هورلػػاف" ،Morgan
أف التحميؿ اوهىي عمي الهستوى اال ميهي أكتسب أٌهيةً كبيرة بعد الحرب البػاردة ،ذلػؾ أف ألمػب
التفاعالت الدولية التعاوىية والصراعية تتـ بالهحيط او ميهي لمدوؿ ٓٔ ٖٕٓٓ . Buzan
يؤكػػد بػػاري بػػوزاف أف اوهػػف عبػػارة عػػف "ظػػاٌرة عالئقيػػة" اليهكػػف فٍػػـ اوهػػف الػػوطىي وي دول ػة
بهعػػزؿ عػػف سػػيا اتً ام ميهيػػة ،فػػاوهف ام ميهػػي ٌػػو هػػف يعهػػؿ عمػػى تػػأهيف هجهوعػػة هػػف الػػدوؿ
ويدفم عىٍا التٍديدات الداخمية والخارجية ،ويرتكػز اوهػف ام ميهػي عمػى عػدة عواهػؿ هىٍػا وجػود
هجهوعػة هػػف الػػدوؿ هتوافقػػة فػػي الهصػػال والغايػػات واوٌػػداؼ ،وتواجػػً تحػػديات هشػػتركة .االتفػػاؽ
عمػػى صػػيالة تػػدابير هحػػددة بػػيف هجهوعػػة الػػدوؿ ضػػهف ىطػػاؽ إ ميهػػي واحػػد ،وأف يكػػوف أسػػاس
امرتبػػاط لػػيس هجػػرد رلبػػة اوطػراؼ فقػػط إىهػػا بتوافػػؽ امرادات اىطال ػػا هػػف الهصػػال الذاتيػػة لكػػؿ
دولة وهف هجهوعة هصال هشتركة بيف هجهوع دوؿ الىظاـ ام ميهي الحربي . ٜٔ ٕٓٓٛ
ولذؾ يستخدـ هصطم " الهجهػم اوهىػي ام ميهػي" عىػد "بػوزاف" لمداللػة عمػى هجهوعػة هػف الػدوؿ
الت ػػي تػ ػرتبط اٌتهاهاتٍ ػػا اوهىي ػػة ه ػػم بعض ػػٍا بش ػػكؿ وثي ػػؽ لدرج ػػة أف أوض ػػاعٍا اوهىي ػػة الوطىي ػػة
اليهك ػػف بحثٍ ػػا وا عي ػػا بهع ػػزؿ ع ػػف بعض ػػٍا ال ػػبعض ،وتتش ػػكؿ البىي ػػة اوساس ػػية لمهجه ػػم اوهى ػػي
ام ميهي هف أربعة عىاصر ٌي - : Mcsweeney ٕٓٓٗ ٗٛ
 الحدود التي تفرؽ وتهيز الهجهم اوهىي ام ميهي عف بقية الدوؿ الجوار. البىية الفوضوية بهعىى أف هجهم اوهف ام ميهي البد أف يتشكؿ هف دولتيف أو أكثر تكوفهستقمة.
 القطبية تضهف توزيم القوة بيف الوحدات.111

 -البىاء امجتهاعي والذي يغطي أىهاط الهودة والعداوة بيف الوحدات.

األمـن في مقاربة مدرسة كوبنياجن
يتمخص هفٍوـ اوهف عىد هدرسة كوبىٍاجف بلىً العهؿ عمى التحرر هف التٍديدات ،وفػي السػياؽ
الػدولي فاىػً يعىػػي ػدرة الػػدوؿ والهجتهعػات عمػػى الحفػاظ عمػػى كياىٍػا الهسػػتقؿ وتهاسػكٍا الػػوظيفي
ضد وى التغيير الهعادية فالحد اودىى لألهف ٌو البقػاء ،لكىػً يتضػهف أيضػا سمسػمة امٌتهاهػات
الجوٌرية حوؿ شروط حهاية ٌذا الوجود بيميس ٕٗٓٓ ٗٔٗ
فالدول ػػة حس ػػب " ب ػػاري ب ػػوزاف" ليس ػػت الهوض ػػوع الوحي ػػد لفٍ ػػـ الس ػػموكات اوهىي ػػة عم ػػى الهس ػػتوى
ام ميهػػي والػػدولي ،فالهوض ػػوع الهرجعػػي يتغي ػػر بتغيػػر القطػػاع اوهى ػػي يػػد الد ارس ػػة وعميػػً تعتب ػػر
هقاربػة " بػوزاف"  ،B.Buzanذات أٌهيػة بالغػػة بػالىظر إلػى تعاهمٍػا هػم جهيػم جواىػب الظػػاٌرة
اوهىية هف جزئياتٍا إلى كمياتٍا ،بامضافة إلى إدراجٍا العواهؿ امجتهاعية لألهف هم كيفيػة بىػاء
اوف ػراد أو الهجتهعػػات لمتٍديػػدات ،ولكػػف رلػػـ ٌػػذا فلىػػً أبػػدى رفضػػً وكػػذلؾ " أووؿ وايفػػر" Ole
"Weaverوي تغيير د يىقؿ هستوى اوهف هف الدولة إلى الفرد أو إلى هستوى الىظاـ العػالهي،
فحتى اوهػف الهجتهعػي كػأهف الهٍػاجريف ،اوهػف الثقػافي الهتعمػؽ بالٍويػة يبقػى دوهػاً أهىػاً هرتبطػا
بالدولة في ىٍاية اوهر ٕ stone ٕٜٓٓ
كهػػا يقسػػـ "بػػوزاف" الػػدوؿ إلػػى ضػػعيفة و ويػػة هػػف الىاحيػػة اوهىيػػة ،لػػيس وفػػؽ هعيػػار والتػػز الهػػادي
لمقػػوة فقػط بػػؿ عمػػى أسػػاس ثالثػػة هكوىػػات وٌػػي -فكػرة الدولػػة -القاعػػدة الفيزيائيػػة لمدولة،الشػػعب،
الهوارد،التكىولوجيا الهظٍر الهؤسساتي،الىظاـ السياسي وامداري ٘٘ ٕٗٓٓ . Mcsweeney
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إذف االسػػػتقرار الهؤسسػ ػػاتي وامىسػ ػػجاـ السياسػ ػػي وامجتهػ ػػاعي ال ػػداخمي ،والت ػ ػرابط ب ػػيف السػػػيا ات
الداخمية والخارجيػة يعقػد هشػكمة تحميػؿ اوهػف وٌػؿ التٍديػدات الهوجػً لمحكوهػة تػأتي هػف الػداخؿ
أو الخارج.
كها يعترؼ "بوزاف" بأف فوضوية الىظاـ الدولي لٍا تأثير عمى سموؾ الدولة وفٍي تجعمٍا خاضعة
لهعضمة اوهف ،والتي هف الههكػف تخفيفٍػا بػؿ وتجاوزٌػا ،وذلػؾ وف الىظػاـ الػدولي الهعاصػر فػي
هجهمػػً أ ػػرب إلػػى "الفوضػػى الىاضػػجة" ،فالىظػػاـ الػػدولي أشػػبً بػػالهجهتم الػػدولي بػػالهفٍوـ الواسػػم
والهك ػػوف ه ػػف دوؿ وي ػػة وهىس ػػجهة داخميػ ػاً ف ػػي هح ػػيط دول ػػي هتػ ػرابط بش ػػبكة ه ػػف الق ػػيـ والقواع ػػد
والهؤسسات التػي تػىظـ العال ػات الهتبادلػً بػيف الػدوؿ بعكػس ىظػاـ الفوضػى ليػر الىاضػجة حيػث
يتسـ بالهواجٍة بيف الدوؿ هف اجؿ السيطرة . buzan ٜٜٔٛ

المطمب الثاني  :المقاربة البنائية : Constructivist
تعود الجذور التاريخية لمبىائية لمعالـ اميطللى "جياهباتيستا"  ٔٚٗٗ-ٔٙٙٛوهقولتػً الشػٍيرة بػأف
العػػالـ الطبيعػػي هػػف صػػىم اهلل ،والعػػالـ التػػاريخي هػػف صػػىم البشػػر ،وٌػػي داللػػة عمػػى أب ػراز يهػػة
اوفك ػػار ف ػػي بى ػػاء الظ ػػاٌرة امجتهاعي ػػة والت ػػي يج ػػب التعاه ػػؿ هعٍ ػػا بهى ػػاٌج هختمف ػػة ع ػػف العم ػػوـ
الطبيعية وهىاٌجٍا الوضعية).جىدلي ٕ٘ٓٓ ٘ٗٗ .
كها تعتبر كتابات ىيكولس أوىوؼ  Nicolas Onufفي أواخر  ٜٜٔٛوهف الكتابات الرائدة في
ٌػػذي الهجػػاؿ ،إال أف التصػػور البىػػائي ارتػػبط فػػي كتابػػات ألكسػػىدر واىػػدت Alexander Wendt
والتي هثمت الهرجعية الفكريػة اوساسػية لد ارسػة العال ػات الدوليػة وفػؽ الهقاربػة البىائيػة وخصوصػاً
كتابة "الفوضى ٌي هاتصىعً الدوؿ" ٕ ٜٜٔستيفف وولت . ٔٙ
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برزت الهقاربػة البىائيػة بعػد اىتٍػاء الحػرب البػاردة والتػي شػكمت ىٍايتٍػا السػمهية والهفاجئػة إىتكاسػة
لمهقارب ػػات التقميدي ػػة كالوا عي ػػة والميبرالي ػػة حي ػػث فش ػػموا ب ػػالتىبوء بىٍاي ػػة الح ػػرب الب ػػاردة كه ػػا وج ػػدوا
صػ ػػعوبة فػ ػػي تفسػ ػػيرٌا ،بيىهػ ػػا تقػ ػػدـ البىائيػ ػػة تفسػ ػػي اًر هقب ػ ػوالً يتهثػ ػػؿ بػ ػػالثورة التػ ػػي أحػ ػػدثٍا هيخائيػ ػػؿ
لورباتشوؼ في السياسة الخارجية السوفيتية بلعتىا ة أفكار جديدة كاوهف الهشترؾ هثالً.
في عالـ هابعد الحرب الباردة ظٍرت ضايا جديدة ذات أبعػاد ثقافيػة واجتهاعيػة كقضػايا او ميػات
وامرٌ ػػاب أوهايس ػػهى بالفاع ػػؿ الخف ػػي معته ػػادي عم ػػى ػػوة الخط ػػاب الهوج ػػً لمهجته ػػم الهحم ػػي او
الدولي والمعب عمى امىتهاءات الثقافية لإلفراد ،كها تزايد التركيز عمى الشعور بالٍويات وخاصة
بعد تفكؾ امتحاد السوفيتي ظٍػرت الى ازعػات العر يػة التػي القائهػة عمػي الشػعور بالٍويػة هصػحوباً
بالرلبة بههارسة دور في السياسة العالهية كفاعؿ هستقؿ.
تقػ ّػدـ البىائيػػة هفػػاٌيـ بديمػػة لعػػدد هػػف الهوضػػوعات الرئيسػػية فػػي الىظريػػة الوا عيػػة الجديػػدة ،هثػػؿ
الفوضػ ػػى وت ػ ػوازف القػػػوى ،كهػ ػػا ركػ ػػز برىاهجٍػ ػػا البحثػ ػػي عمػ ػػى ضػ ػػايا الٍوي ػػة والبىػ ػػاء امجتهػ ػػاعي
لمسياسات العالهية و تىقسـ الهقاربة البىائية إلى هجهوعتيف
 البنائية التقميديـة  Conventional Constructivismوٌػي تركػز عمػى تحميػؿ سػموؾالدولة ليس كفاعؿ لكف بلعتبارٌا بىية إدارية وهؤسسية ،حيث تبحث في كيفيػة تػأثير الهعػاىي
البيذاتاىيػػة  Intersubjectiveعمػػى هسػػتوى كػػؿ هػػف الهجتهػػم الهحمػػي والػػدولي ،فػػي تعريػػؼ
الوحدات السياسية وتحديد السيادة ،وكيػؼ أف ٌػذا يػؤدي إلػى تهكػيف بعػض الفواعػؿ السياسػية
خاصػػة هىٍػػا الحكوهػػات ،وباختصػػار البىائيػػة التقميديػػة تىػػا ض التحمػػيالت الهاديػػة هػػف خػػالء
تسميط الضوء عمى أٌهية العواهؿ الفكرية كالثقافة والهعتقدات واوعراؼ واوفكار والٍويػة فػي
تحميمٍا لسموؾ الدولة أحهد . ٕٓ ٕٓٓٙ
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 -البنائيــة النقديــة

 Critical Constructivismوٌػػي تتٍػػتـ بالجهاعػػات اوخػػرى هػػف

ليػػر الػػدوؿ حيػػث تركػػز عمػػى كيفيػػة تهكػػيف اوعػراؼ الدوليػػة لفواعػػؿ هعيىػػة ليػػر الحكوهيػػة،
التػػي تعهػػؿ عمػػى إعػػادة تحديػػد واعػػد الىظػػاـ الػػدولي كتغييػػر شػػروط شػػرعية الدولػػة ،وتشػػكيؿ
ههارسػػات الػػدوؿ عمػػى الهسػػتو يف الهحمػػي والػػدولي هثػػؿ الػػدور الػػذي تضػػطمم بػػً الهىظهػػات
الدولية ،ويعود أصؿ البىائية الىقدية إلػى الواليػات الهتحػدة ليػر أىٍػا اكتسػبت هكاىػة ويػة هىػذ
أواخر التسعيىيات في أوربا أحهد . ٕٓ-ٕٔ ٕٓٓٙ
الهقاربة البىائية تىدرج ضهف الهقاربات امىعكاسية التي تدخؿ ضهف إطار أشػهؿ يسػهى "الىظريػة
التكويىيػة"وٌي تٍػػدؼ إلػػى بىػػاء فكػػر اىسػػاىي "بعػد حػػداثي" ،يىبػػم هػػف التصػػور أو امدراؾ التػػذاتاىي
لموا م ،عكس الوا عية والميبرالية والمتيف تدخالف ضهف ها يسهى "الىظرية التفسيرية" .القائهة عمػى
التفكير الهوضوعي القائـ عمى الهىٍج التجريبي ،لقد أصب بردايـ البىائية اوكثر برو از عمى ىحػو
هت ازيػػد لمعال ػػات الدوليػػة هىػػذ ظٍػػوري .إذ يعتهػػد عمػػى ه ػزيج بػػيف الهػػىٍج السوسػػيولوجي والىظريػػة
الىقدية ٔ. Williams ٕٓٓٛ ٙ
بحســب ألكســندر وانـدت  Alexandre Wendtتقــوم المقاربــة البنائيــة عمــى عــدة إفتراضــات
وىي
 الدوؿ ٌي الوحدات اوساسية لمتحميؿ. تذاتاىية  (Intersubjectivitéالبىى اوساسية لمىظاـ القائـ عمى الدوؿ. تتشػػكؿ ٌويػػات وهصػػال الػػدوؿ فػػي إطػػار ىسػػؽ هت ػرابط بفعػػؿ البىػػى جتهاعيػػة ضػػهف الىظػػاـالدولي.
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إذف تىظ ػػر فالبىائي ػػة إل ػػى بىي ػػة الىظ ػػاـ ال ػػدولي بىظػ ػرة اجتهاعي ػػة ،باعتب ػػار أف الوح ػػدات اوساس ػػية
الهشػػكمة لػػً تقػػوـ عمػػى أسػػاس التفػػاعالت امجتهاعيػػة ،ولػػذلؾ يىظػػر البىػػائيوف إلػػى الدولػػة بهىظػػار
سوسيولوجي ،حيث أف اوىهاط السموكية الدولية ها ٌي في الىٍاية إال توزيعات اجتهاعية تضػهف
الحػػد اودى ػػى الهشػػترؾ ب ػػيف التف ػػاعالت امجتهاعيػػة داخ ػػؿ دوالتي ػػة ،أي أف السياسػػة الدولي ػػة تفٍ ػػـ
بشػػكؿ تػػذاتاىي .وتتشػػكؿ البىيػػة امجتهاعيػػة هػػف عىاصػػر أساسػػية ،كالهعػػارؼ الهشػػتركة والهصػػادر
الهاديػػة والتػػي تتخػػذ شػػكمٍا هػػف خػػالؿ تأويػػؿ الفػػاعميف التػػي تػػىعكس عمػػى ههارسػػاتٍـ وأخي ػ اًر هػػف
ههارسة ٌؤالء الفواعؿ الهصري ٕٗٔٓ ٕٕٖ .
تختمػػؼ البىائيػػة عػػف الهقاربػػات التقميديػػة فػػي ىظرتٍػػا لمعال ػػة بػػيف الػػذات والهوضػػوع ،ففػػي تىظػػر
الوا عية اف الوا م يوجد بشكؿ هسػتقؿ عػف البشػر ،وبػأف ٌىػاؾ تهيػز بػيف الػذات والهوضػوع بحيػث
يهكػػف هعرفتػػً عػػف طريػػؽ العمػػـ ،ىجػػد أف البىائيػػة تؤكػػد عمػػى أف اوشػػكاؿ امجتهاعيػػة هكوىػػة هػػف
اوفكػػار وبالتػللى تمغػػي التهيػػز بػػيف الػػذات والهوضػػوع  ,وهػػف حيػػث هىػػاٌج البحػػث تسػػتخدـ البىائيػػة
هىػػاٌج هختمػػؼ عػػف هىػػاٌج العمػػوـ الطبيعيػػة الهعتهػػدة عمػػى اآلليػػة السػػببية ،حيػػث يركػػز البىػػائيوف
عمى التفسير وتحميؿ الخطاب بهعىى أىٍـ يٍتهوف بالفٍـ وليس الشرح وىدت . ٚٚ ٕٓٓٙ
صحي أف صاحب البىائية "الكسىدر وىدت" يشترؾ هم العقالىييف– الىيو وا عيػة والىيػو ليبراليػة -
في ضية فوضى الىظاـ الدولي إال أىً يؤكد بأف الفوضى بىاء تذاتاىي هىتج أو بعبارة أخرى ٌػي
ها صىعتً الدوؿ ليس هعطى هسبؽ كها يقر بً العقالىيوف حهدوش ٖٕٓٓ .
ويقدم "وايندت" ثالث أنواع من الثقافات الفوضوية الهصري ٕٕٔٓ ٕٕٖٖٕٖ-

-

 الفوضى اليوبزية وٌي التي ترى فيٍا الفواعؿ اوهىية بعضٍا البعض كأعداء ،الجهيم ضػدالجهيم وٌي سهة العىؼ الهتفشي الذي يهتد هف العصور القديهة إلى العصور الوسطى.
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 الفوضى الموكية :وفي ٌػذا الىػوع العال ػة اوهىيػة هعرفػة بهىطػؽ التىػافس هػم وجػود االعتػراؼوال يىكر حقٍػـ فػي الوجػود وٌػذي الفوضػى ٌػي سػهة الىظػاـ الوسػتفللى التػي ظٍػرت فػي القػرف
 ٔٚعشر واالعتراؼ التدريجي بهبدأ السيادة
 الفوضــى الكانطيــة :ووفػػؽ ٌػػذا الىهػػوذج تىظػػر الوحػػدات إلػػى بعضػػٍا الػػبعض كأصػػد اء فػػيإط ػػار هس ػػمهة "ٌيك ػػؿ ال ػػدور" الت ػػي تش ػػجم ال ػػدوؿ عم ػػى االهتث ػػاؿ لمقواع ػػد الس ػػمهية لمخالف ػػات
والتضاهف عىدها يصبحوف في خطػر أهىػي ،الجهيػم هػم الجهيػم وٌػذي الثقافػة تتهركػز خاصػة
في شهاؿ الهحيط اوطمسي.
اف "البىائيػػة" تركػػز باوسػػاس عمػػى كيفيػػة ىشػػوء اوفكػػار والٍويػػات والكيفيػػة التػػي تتفاعػػؿ بٍػػا هػػم
بعضٍا البعض كػذلؾ الهصػمحة والٍويػة تتفاعػؿ عبػر عهميػات اجتهاعيػة "تاريخيػة" بامضػافة الػى
ٌػػذا يػػولي البىػػائيوف عاٌهيػػة كبي ػرة لمخطػػاب السػػائد فػػي الهجتهػػم ،وف الخطػػاب يعكػػس ويشػػكؿ فػػي
الو ػػت ذاتػػً الهعتقػػدات والهصػػال ويؤسػػس عايضػػا لسػػموكيات تحضػػى بػػالقبوؿ وعميػػً فالبىائيػػة تٍػػتـ
عاساسا بهصدر التغيير والتحوؿ رلـ ٌذا فالبىائية ال تستبعد هتغير القوة.
يبرز هف خالؿ ٌذي الهىطمقات والهرتكزات عاف البىائية تحاوؿ تبىي تصو ار عاكثر اجتهاعي لمهفاٌيـ
والهتغيػرات عكػس الهفػاٌيـ الهاديػػة والحتهيػة لمتصػورات الوضػعية هػػف خػالؿ ربػط البىػي والفػػاعميف
وادراكاتٍـ.
باختصار إف اوٌهية الىظرية لمبىائية في تفسير السياسة الخارجية بالخصوص والعال ات الدولية
عهوها تكهف في هوا فٍػا االبسػتهولوجية واوىطولوجيػة والهعياريػة الوسػطية وىٍػا تهثػؿ وسػطا بػيف
العقالىييف والتأهمييف.
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أىطولوجيػاً تركػػز البىائيػػة عمػػى امطػػار االجتهػػاعي القػػائـ عمػػى البىيػػة الٍيك ػػؿ والفاع ػػؿ الوكيػػؿ
ووحدة التحميؿ في ذلؾ التفاعؿ االجتهاعي القائـ عمى تبادؿ اوفكػار والقػيـ والهعػايير الثقافيػة هػم
تبىػػي عمػػى الهسػػتوى الهىٍجػػي الهػػىٍج العمهػػي السػػموكي فػػي هعالجػػت بعػػض الهسػػائؿ هثػػؿ حركيػػة
وصيرورة اوحداث الدولية ،الٍوية ،هعتقدات وادراكات الفاعميف جىدلي . ٖٕٚ ٕٓٓٚ
أهػػا ابسػػتهولوجياً فتهثػػؿ البىائيػػة هحاولػػة لمربػػط بػػيف اوبعػػاد الهاديػػة الذاتيػػة والتذاتاىيػػة فػػي السياسػػة
الخارجيػػة ،إىطال ػاً هػػف افت ارضػػات التاليػػة أف االٍوي ػات والهعػػايير و الثقافػػة عىاصػػر تمعػػب دو ار
هٍهػػا فػػي السياسػػة الخارجيػػة ،هػػم العمػػـ أف ٌويػػات وهصػػال الػػدوؿ ال تحػػدد فقػػط بىػػاء عمػػى دور
البىيػػة لٍيكػػؿ ذات البعػػد الهػػادي حسػػب اعتقػػاد الػوا عييف ،بػػؿ ٌػػي ىتػػائج تفػػاعالت ،هؤسسػػات،
هعػػايير ،وثقافػػات ،وبالتػللى فػػلف "الهسػػار-ولػػيس البىيػػةٌ -ػػو الػػذي يحػػدد الكيفيػػة التػػي تتفاعػػؿ بٍػػا
الدوؿ.
ىتيجػة لهػا سػبؽ ،يهكػف القػوؿ بػأف السػموؾ الخػارجي لمػدوؿ الػوكالء فػي ظػؿ البىيػة الٍيكػؿ أال
وٌو الوا م الدولي يتشكؿ هف اوفكار و الهعايير العىاصر الهحددة لمثقافة سميـ . ٕ٘ٚ ٜٜٔٛ

األمــن فــي المقاربة البنائية:
بحثػت الهقاربػة البىائيػة هوضػوع اوهػف فػي العال ػات الدوليػة إىطال ػاً هػف هبػدأ الوكيػؿ والٍيكػؿ،
وترجػم ٌػذي الهقاربػة إلػى ٕ ٜٜٔهػم "ألكسػىدر واىػدت "Alexandre Wendt

الػذي كػاف هػف

أوائؿ الذيف أثػاروا ٌػذي القضػية فػي العال ػات الدوليػة ،حيػث كػاف يعهػؿ عمػى إيجػاد ىظريػة ٌيكميػة
لمسياسة العالهية تأخذ في اعتبارٌا الدولة كوحدتٍا اوساسية .
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ولػػذلؾ ي ػػرى "واىػػدت" أف الىظري ػػات الهعاص ػرة لمىظ ػػاـ الع ػػالهي لػػـ ترّك ػػز عمػػى ال ػػوكالء ال ػػدوؿ ،
بالدرجة التي رّكزت بٍا عمى "الٍيكؿ" ،وأف إشكالية الوكيؿ والٍيكؿ ترجم برأيً لسببيف
ٔ -امعتق ػػاد ب ػػأف البش ػػر ف ػػاعموف واع ػػوف بهقاص ػػدٌـ ،وت ػػأدي أفع ػػالٍـ إل ػػى تغي ػػر واع ػػادة إىت ػػاج
الهجتهم.
ٕ -التسػ ػػميـ بػ ػػلف الهجتهػ ػػم هكػ ػ ّػوف هػ ػػف عال ػ ػػات إجتهاعيػ ػػة تقػ ػػوـ بترتيػ ػػب وٌيكمػ ػػة التفاعػ ػػؿ بػ ػػيف
البشر أحهد . ٕٓ ٕٓٓٙ
وترى البىائية أف تفسير الىظرية الوا عية لمهعضمة اوهىيػة ٌػو تفسػير هطمػؽ لمعال ػات اوهىيػة فػي
السياسة العالهية ،فل رار الػوا عييف أف التٍديػدات واحػدة فػي كػؿ الحػاالت ليػر صػحي دائهػا ،وف
عىصر امدراؾ الجهاعي يػتحكـ دوهػا فػي تشػكيؿ التٍديػدات وتوجيٍٍػا ،فالعػدو الخػارجي اليعػرؼ
بهػػدى ارتباطػػً بػػالقوة العسػػكرية بقػػدر هػػايرتبط باوفكػػار الهسػػبقة عىػػً وبػػامدارؾ الجهػػاعي لقوتػػً،
بحيث أف الهسدس لها يحهمً صديؽ ليس لً ىفس الهعىػى لػو حهمػً العػدو ،رلػـ أف التٍديػد الػذي
يشكمً الهسدس واحد في الحالتيف.
بهعىػػى أف اوهػػف فػػي الىٍايػػة يحهػػؿ هػػدلوالً اجتهاعي ػاً أكثػػر هىػػً هاديػػا .وٌػػذا التصػػور يطمػػؽ عميػػً
"التذاتاىيػػة اوهىيػػة" أي البحػػث فػػي التكىولوجيػػات والتفػػاعالت امجتهاعيػػة لمفواعػػؿ وادارؾ الحالػػة
اوهىي ػػة ،فالسياس ػػة العالهي ػػة تتح ػػدد وف ػػؽ البىي ػػة امداركي ػػة الهتكوى ػػة ه ػػف اوفك ػػار والق ػػيـ والعقائ ػػد
والهعػػايير والهؤسسػػات الهبىيػػة تػػذاتاىيا هػػف طػػرؼ الفػػاعميف أكثػػر هىٍػػا بىيػػة هوضػػوعية سػػميـ
ٕٓٔٓ ٖٓٔ .
وبحسب كاريف فيارؾ  Karin Fierkeاوهف عبارة عف بىاء اجتهاعي فٍو الفعؿ الذي يجمب إلى
حيز الوجود هوضوعا أو شيئا هحسوسا لـ يكوف هوجودا لكف ٌذا ال يعىي بالضرورة أىً ال وجػود
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لمشيء كاوهف أو أف ٌذا اوهف هجرد هف الهعىى ،فاوهف يهكف أف يفٍـ عمى سبيؿ الهثاؿ عمػى
أىً حهاية القيـ الهركزية لمجهاعة ،بيد أف تعريفا هوسعا كٍذا لألهف يخبرىا القميؿ عػف هاٌيػة ٌػذي
الجهاعة في حد ذاتٍا ،وهاٌي يهٍا الجوٌرية ،وهف ٌي الجٍة التي يهكػف أف يػأتي هىٍػا التٍديػد
لٍذي القيـ وكيؼ يهكف تحقيؽ الحهاية لٍذي القيـ وتر يتٍا .فالجهاعة هوجودة لكف التٍديد د يوجد
فػػي هرحمػػة ويختفػػي فػػي هرحمػػة أخػػرى فٍػػو لػػيس بفعػػؿ هطمػػؽ ثابػػت أي هػػا يكػػوف اليػػوـ تٍديػػدا ػػد
يكوف خالؼ ذلؾ في هراحؿ أخرى والعكس صحي  ،وٌو ها أكػدي اوسػتاذ "هاكدوىالػدز" بػأف القػيـ
اوساسػػية وهصػػادر التٍديػػد وكيفيػػة الحفػػاظ عميٍػػا تختمػػؼ بػػاختالؼ السػػيا ات وتتطػػور هػػف خػػالؿ
التفاعؿ االجتهاعي بيف الجٍات الفاعمة ٔ. Williams ٕٓٓٛ ٙ
يتجى ػػب البى ػػائيوف إعط ػػاء تعريف ػػات تحميمي ػػة ش ػػاهمة وهج ػػردة لأله ػػف ،إذ تعت ػػرؼ بأٌهي ػػة الٍوي ػػة
بالىسبة لألهف ،فالعواهؿ لير الهادية أو الفكرية بشكؿ عاـ تعتبر أساسية لبىػاء وههارسػات اوهػف
فػػي السياسػػة العالهيػػة ،وبصػػرؼ الىظػػر عػػف ٌويػػة وتصػػورات الفاعػػؿ اوهىػػي فالعال ػػة بػػيف الٍويػػة
واوهف تساعد عمى تحديد هصال الدولة ،والٍوية ٌىا لير هستقرة.
هركزيف عمى أسئمة لهاذا تتصرؼ الفواعؿ اوهىية ٌكذا؟ أو لهاذا ٌذا الوا م ٌكذا ؟ لكػي يشػيروا
لوجود عال ة سببية بيف الٍوية والهصال  .وتعرؼ العال ة وفؽ اؿ ىحف واآلخر ،وتىطوي تعاريؼ
اوهف عىد البىائية باالبتعاد عف التعاريؼ التي تحصر اوهف في تحرير والحفاظ عمى إ ميـ الدولة
بػػؿ بػػالتركيز عمػػى أف لألهػػف وظيفػػة سياسػػية واجتهاعيػػة فػػي الحيػػاة فٍػػو هعػػرؼ فػػي إطػػار ال ػ ىحػػف
بهفٍوـ واسم ٖ. Williams ٕٓٓٛ ٙٗ-ٙ
ويعتقد أىصار البىائية أف الهعضمة اوهىية تىبثؽ هف الجٍؿ بىوايػا اوخػر ويهكػف تخفيضػٍا والحػد
هىٍا عبر الهعرفة بالٍويات اوخػرى ،ويشػير "ألكسػىدر واىػدت" إلػى أف عهميػات تكػويف الٍويػة فػي
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ظػػؿ فوضػػوية الهجتهػػم الػػدولي تعىػػي الحفػػاظ عمػػى أهػػف الػػذات ،لػػذلؾ هفػػاٌيـ اوهػػف تختمػػؼ فػػي
الطريقة التي يتـ فيٍا تحديد عال ة الذات باوخر هعرفيا وٌو هادعاي "بارىتستي" BrentSteele
اوهػف االىطولػوجي  OntologicalSecurityحيػث أف الػدوؿ تتػابم اوعهػاؿ امجتهاعيػة لخدهػة
حاجات الٍوية الذاتية ،حتى عىدها تقوـ ٌذي اوعهاؿ بالهساوهة عمى وجودٌا الطبيعي.
يتصور البىػائيوف اوهػف كبىػاء اجتهػاعي ،يعىػي أشػياء هختمفػة فػي سػيا ات هختمفػة ،كهػا يعتبػروف
الٍوية ،القواعد والهعايير عىاصر هحورية لهقاربة اوهف.
إف رؤية البىػائييف لمد ارسػات اوهىيػة بأىٍػا هىظوهػة تفاعميػة اجتهاعيػة وليسػت هيػداىا جاهػػدا يكتفػي
برصد العال ات الهادية بيف الوحدات اوساسية في الىظاـ الدولي.
كه ػا أٌػػتـ البىػػائيوف بػػدور الخطػػاب فػػي تحديػػد هوضػػاعات اوهػػف ،وهعرفػػة كيػػؼ يبىػػى الخطػػاب
"اوخػػر" والخطػػر لػػيس بشػػرط فعػػؿ هوضػػوعي ،بػػؿ يىظػػر لألهػػف بوصػػفً هجهوعػػة هعيىػػة هػػف
الكػػالـ التػػاريخي والههارسػػات القائهػػة عمػػى الهعػػاىي والهؤسسػػات الهشػػتركة ،عهوهػػا وفػػؽ البىائيػػة
اوهف بىاء اجتهاعي يبىى بأشياء هختمفة في سيا ات هختمفة . Williams ٕٓٓٛ ٙٔ-ٙٚ
ويبقى امسٍاـ الرئيسي لمبىائية بلعتبارٌا جسر يربط بػيف الىظريػات العقالىيػة والىظريػػات التأهميػة.
فٍ ػػي ل ػػـ تػ ػرفض ك ػػؿ الهىطمق ػػات الهعرفي ػػة لمعقالىي ػػيف كه ػػا فع ػػؿ الىق ػػديوف واله ػػا بع ػػد الح ػػداثيوف،
ب ػػإلىطمقت هػػف بعضػػٍا هسػػمهاتٍـ لتصػػؿ إلػػى ىتػػائج هغػػايرة .كه ػػا أىٍػػا فػػي الهقابػػؿ تأسسػػت عمػػى
خمفيػػة الىقػػد العهيػػؽ لمبىػػاء الىظػػري التقميػػدي ،إذ لػػـ تكتػػؼ بالت ػػشكيؾ فػػي الهسػػمهات الهعرفيػػة لٍػػذا
البىاء،
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إف رؤية البىػائييف لمد ارسػات اوهىيػة بأىٍػا هىظوهػة تفاعميػة اجتهاعيػة وليسػت هيػداىا جاهػػدا يكتفػي
برصد العال ات الهادية بيف الوحدات اوساسية في الىظاـ الدولي بيميس ٕٗٓٓ ٖٜٜ

المطمب الثالث  :المقاربة النقدية االجتماعية في العالقات الدولية :
بػرزت الىظريػة الىقديػة االجتهاعيػة كىتػاج لمعهػؿ الفكػري الكبيػر الػذي طػورتً " هدرسػة فراىكفػورت
 Frankfurt Schoolفي ألهاىيا هىذ فترة ها بيف الحربيف العالهيتيف،
وهػػف اٌػػـ كتػػاب الهقاربػة الىقديػة ٌػـ  ken booth , Jim jeorge annticknerو James
"  der Derainهاكس ٌوركٍػاير" ،و "تيػودور أدورىػػو" و "يػور ف ٌػابر هاس" جىػدلي ٕ٘ٓٓ
ٓٗٗ .

وتضم المقاربة النقدية ثالثة إتجاىات أو مدارس وىي
مدرسة فرانكفورت : Frankfurt School
ترجػػم اوصػػوؿ التاريخيػػة لٍػػذي الهدرسػػة إلػػى هجهوعػػة هػػف أسػػاتذة فراىكفػػورت بألهاىيػػا بعػػد الحػػرب
العالهية اوولي ،حاولوا تقديـ ىظرية ىقدية تعيد امعتبار لمحداثة والعقالىيػة وبالو ػت ىفسػً أىتقػدت
تجاوزاتٍػػا ،وطرح ػػت ىفسػػٍا كهقارب ػػة بديمػػة لد ارس ػػة السياسػػة العالهي ػػة هرك ػزةً ىق ػػدٌا عمػػى الجواى ػػب
امبيستهولوجية لريفيثس وأخروف ٕٕٓٓ . ٖٜٗ
لقػػد حاولػػت هدرسػػة فراىكفػػورت توسػػيم إط ػػار الفك ػػر الهاركس ػػي ليش ػػهؿ هجػػاالت عديػػدة وهواض ػػيم
جدي ػػدة ف ػػي الحي ػػاة امجتهاعي ػػة أٌهمتٍ ػػا الد ارسػػات الهاركس ػػية هثػػؿ  -أث ػػر الس ػػمطة عمػػى الالوعػػي
الجهػػاعي ،و أىه ػػاط الٍيهى ػػة السياس ػػية ليػػر الجميػػة ف ػػي الظػ ػواٌر امجتهاعي ػػة كوس ػػائؿ امع ػػالـ
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التػي عػززت ٌيهىػػة السػػمطة بىشػػر أشػكاؿ ثقافيػة عهيقػة تغيػب العقػؿ الىقػدي لمهجتهػم ،كهػا سػعت
الىظريػػة امجتهاعيػػة الىقديػػة إلػػى تشػػكيؿ بىػػاء هفػػاٌيهي  -ىظ ػػري هتهاس ػػؾ يعته ػػد عم ػػى اوس ػػس
امبسػػتهولوجية والهىٍجيػػة الهفٍوهاتيػػة ودبيػػات العال ػػات الدوليػػة ،هىتقػػدة بػػذلؾ.اوىسػػاؽ واوطػػر
الىظريػة والهفٍوهاتيػة والجواىػػب امبسػػتهولوجية لالتجاٌػات الىظريػة التفسػيرية جىػدلي ٕ٘ٓٓ
ٓٗٗ  .ويرجػم ظٍػور الىظريػػة الىقديػة كهقاربػػة جديػدة فػػي العال ػات الدوليػػة بالتحديػد لعػػاـ ٜٔٚٙ
عىدها كتب روبرت كوكس هقالتً "التفكيػر حػوؿ هسػتقبؿ الىظػاـ الػدولي" ،وفػي عػاـ ٔ ٜٔٛحيػث
أعػ ػػادة طػ ػػرح ىفػ ػػس التسػ ػػاءالت وٌػ ػػي " أف الىظريػ ػػة ٌػ ػػي دوه ػ ػاً لشػ ػػخص ه ػ ػػا ،وهػ ػػف أجػ ػػؿ ٌػ ػػدؼ
هعيف" وجيمي ٕٔٔٓ ٕ٘ .
ثػػـ توسػػعت الهدرسػػة بالتسػػعيىيات هػػف القػػرف العش ػريف بلىظػػاـ هجهوعػػة هػػف البػػاحثيف هػػف أهثػػاؿ
Geovani Arrughi, Kees van Der Pils, Stephen Gill, Craig Murphy

وجيمي

ٕٗٔٓ . ٔٛ
الىظريػة الىقديػة تتػألؼ هػف تيػػاريف هاركسػييف هختمفػيف فػي ىظريػػة العال ػات الدوليػة ٌهػا الغراهشػػية
الجديػػدة وهدرسػػة فراىكفػػورت ،فمقػػد تػػأثر الىقػػديوف بأعهػػاؿ "روبػػرت كوكس"أحػػد أ طػػاب الغراهشػػية
الجديدة وأراءي وخصوصاً في تهيزي بيف ىوعيف هف الىظريات ،الىوع اووؿ وٌو اليٍػدؼ إلػى تغيػر
الوا م السياسي أو االجتهاعي بؿ فقط يسعى ميجاد حموؿ لهشػكالت الوا ػم ،والىػوع الثػاىي يحهػؿ
هش ػػروعا لتغيي ػػر الوا ػػم وٌ ػػي الىظري ػػات الىقدي ػػة أو الىظري ػػات التكويىي ػػة والت ػػي ي ػػرى الىق ػػديوف أف
دراساتٍـ تىتهي لٍا

وجيمي ٕٗٔٓ ٕٗ .
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الهقاربة الىقدية في هراجعتٍا لمهفاٌيـ التقميدية لمعال ات الدولية اهت بتوسيعٍا واعادة صػيالتٍا
هحاول ػةً تغييػػر السياسػػات العالهيػػة الوا عيػػة والرؤيػػة الوضػػعية التػػي تتعاهػػؿ هػػم الوا ػػم كهػػا وبأىػػً
هعطى هسبقا لير ابؿ لمتغيير.
ومن أىم مبادئيم و تصوراتيم لمعالقات الدولية و النظام الدولي وكذلك مفيـوم االمـن الـوطني
والدولي وىي كاالتي
 الهقاربة بىيوية حيث أف البىي امىساىية لمسياسػة ھي بىػي اجتهاعيػة وليسػت هاديػة فقػط ،وأفتغير الطريقة التي ىفكر بٍا في شأف العال ات الدولية يهكف أف يحدث هزيد هف التحوؿ عمى
هسػتوى اوهػف ،ويرّكػػز أصػحاب ٌػذا الطػػرح عمػى أف البىيػػة تتكػوف هػف توزيػػم القػدرات الهاديػػة
وٌػػي ىتػػاج لعال ػػة اجتهاعيػػة أسػػاسھا الهعرفػػة الهشػػتركة والهػوارد الهاديػػة والههارسػػات ،وٌػػذي
البىػػي تعػػرؼ جزئيػػا هػػف خػػالؿ الهفػػاھهػػات والتو عػػات والهعػػارؼ الهشػػتركة بيمػػيس ٕٗٓٓ
ٖٗٗ  ،بهعىػػى اف القػػوى اال تصػػادية و امجتهاعيػػة الشػػاهمة ٌػػي هػػف تحػػدد االهػػف وتطػػوري
الحقيقي وليس الدوؿ بصفة هطمقة.
 الوس ػػائؿ الغي ػػر عس ػػكرية لٍ ػػا هكاى ػػة كب ػػرى وأساس ػػية ف ػػي تحقي ػػؽ االه ػػف هىٍ ػػا ه ػػف التٍدي ػػداتالعسػ ػػكرية التقميديػ ػػة الف هصػ ػػادر التٍديػػػد واالهػ ػػف بعػ ػػد الحػ ػػرب الب ػػاردة أصػ ػػبحت تتهثػ ػػؿ فػ ػػي
الفوضػػى اال تصػػادية وأزهػػات الٍويػػة االجتهاعيػػة والك ػوارث البيئيػػة وكػػذلؾ الهسػػالة الصػػحية
والتربوية أي كؿ ها يٍدد االهف امىساىي اف ص التعبير.
 تجب اف يكوف الخطاب والعهؿ هف اجؿ تحقيؽ االهف اميجابي وليس السمبي ،فٍو يجب افيحدث تغيير في ادراكات وضهائر اوفراد وكذلؾ التخمي عػف البىػي القتاليػة والحربيػة وتطػوير
آليات السالـ واالهف وٌذا تحدث عف طريؽ أحداث ىسيج بيف الجهاعات والهجتهعات واوهػـ
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وبالتللى وضم و خمؽ هعايير و يـ جديدة لالهف عف طريؽ الهجوعات و اوفػراد الهتػرابطيف
في شبكة عبر وهية.
 الىظرية ٌي عبارة عف أداة تبريرية و أيضا أداة لمتحوؿ و التغير في السياسات اوهىية ،وٌذاهايؤكدي الهفكر الىقدي روبرت كوكس  Robert Coxفي ولً" الىظرية تكوف دائها هػف اجػؿ
شخص ها و لٍدؼ هعيف"

وجيمي ٕٗٔٓ ٕ٘ .

مدرسة أبرستويث أو مدرسة ويمز : Welse school :
ش ّكؿ طالب هدرسػة ويمػز هػوجتيف لمتحميػؿ اوهىػي الىقػدي ،وكاىػت الهوجػة اوولػى بغػرض تعهيػؽ
هفٍػػوـ اوهػػف هػػف خػػالؿ ىقػػد الهفػػاٌيـ وكشػػؼ اوجىػػدات السياسػػية الهتخفيػػة ورائٍػػا ،ههػػا سػػه
لمهحمم ػػيف بتج ػػاوز الص ػػفة الهركزي ػػة لم ػػدوؿ وايج ػػاد وح ػػدة هرجعي ػػة جدي ػػدة ف ػػوؽ وه ػػادوف الهس ػػتوى
الدوالتي ،أها الهوجة الثاىية فٍدفت إلى توسيم هعىى اوهػف لهواجٍػة اوخطػار الجديػدة التػي تٍػدد
وح ػػداتٍا الهرجعي ػػة الجدي ػػدة ،إذف اه ػػت هدرس ػػة ويم ػػز وبحس ػػب "ألك ػػر"  Alkerبتس ػػيس اوه ػػف
 Politicize Securityبدالً هف أهىىة القضايا Bilgin ٕٓٓٛ ٜٛ Securitze Issues
بشـترك مفكـرو مدرسـة ويمـز  Welse schoolوعمـى رأسـيم كـين بـوث  Ken Boothعمـى
ثالث أسس فكرية في مقاربتيم إلعادة تعريف األمن وىي:

اإلنعتاق Emancipation :
بػرأي "كيػػث بػػوث" اوهػػف يعىػػي االىعتػػاؽ و تحريػػر الشػػعوب هػػف القيػػود التػػي تعيػػؽ هسػػعاٌا ىحػػو
تحديػػد اختياراتٍػػا وتتهثػػؿ تمػػؾ القيػػود فػػي الحػػرب والفقػػر واالضػػطٍاد والجٍػػؿ واوهيػػة وكػػذلؾ ٌػػو
السعي ىحو تحقيؽ الرفاٌية الهادية واالجتهاعيػة ،والتحػرر هػف يػود الطبيعػة والىػدرة ،وهػف الجٍػؿ
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والخرافات ،والسعي ىحو العدالة والتحرر هف االستبداد السياسي و االستغالؿ اال تصػادي ٕٔٔ
 ، Booth ٕٓٓٚإذف اوهف وامىعتاؽ برأيٍـ ٌها وجٍاف لعهمػة واحػدة ،وبػذلؾ يخمػص "بػوث"
بلف امىعتاؽ ىظريا ٌو اوهف بف عيسى ٕٔٔٓ . ٕٚ

األفراد كوحدة مرجعية لألمن :
تؤك ػػد عم ػػى أف يك ػػوف الف ػػرد ٌ ػػو هوض ػػوع اوه ػػف وأف يشػ ػ ّكؿ حقػ ػالً هعرفيػ ػاً هس ػػتقالً ول ػػيس ض ػػهف
الهىظور اوهىي القوهي ،فربهػا تتهتػم الدولػة بػاوهف فػي حػيف يعػيش اوفػراد داخمٍػا تحػت ظػروؼ
اىعداـ اوهف و أحياىا تكوف الدولة ٌي السبب ،ويػؤدي وضػم اوفػراد فػي كوحػدة هركزيػة لمتحميػؿ
اوهىي إلى صعود هجهوعة هف التٍديدات و الهخاطر لير تقميديػة ذات طبيعػة هختمفػة و هتغيػرة
ػػد التس ػػتٍدؼ أه ػػف الدول ػػة ولكىٍ ػػا تس ػػتٍدؼ اوفػ ػراد ك ػػالعىؼ الجس ػػدي ،االض ػػطٍاد ،التٍدي ػػدات
الص ػػحية والهعيش ػػية ،والبطال ػػة و التٍه ػػيش اال تص ػػادي ،وٌك ػػذا ويص ػػب أىعت ػػاؽ اوفػ ػراد ه ػػف ٌ ػػذي
الظروؼ وٌوكفاح هستهر ضد الالأهف.

 اإلىتمام بدور المؤسسة األكاديمية في إنتاج الحقيقة /المعرفة األمنية :تجاوز الهىظور التقميدي لألهف يتطمب أكثر هف هجرد ىقد خمفية الدراسات اوهىية التقميدية ،ولكف
أيضا ىقد امطار "الهؤسسي" الذي أىتج وكوف ٌذي الخمفيات اوهىية ،بهعىى ؿ ابد هف تحقيؽ في
الهسارات التكويىية لمحقؿ الهعرفي داخؿ الهؤسسات كالجاهعات ،الهعاٌد ،ه اركػز البحػث ،الػدوائر
الحكوهية ،والهؤسسات والهىظهات لير حكوهية وليرٌا.
كها أف الحقيقة والهعرفة اوهىية حسػب هىظػرو ٌػذي الهدرسػة ال تػأتي هػف الفػراغ ،كهػا أىٍػا ليسػت
هجػػرد ػ اررات وأحكػػاـ عمهيػػة هبىيػػة عمػػى ه ار بػػة ظػواٌر هعىيػػة ،بػػؿ ٌػػي تعبػػر عػػف صػراع أفكػػار،
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و يـ ،وتقاليد ،و هصال هتبايىة داخؿ امطار الهؤسسي الذي تىتج عىً ،وبالتللى تعريؼ القضية
اوهىيػػة يػػتـ دائهػػا بواسػػطة عهميػػة جدليػػة و تسػػاوهيً بػػيف الهىظ ػريف داخػػؿ الهؤسسػػة العمهي ػة ويعػػد
االىعتاؽ فيً شرط أساسي يجب أف يبدأ هف داخؿ اوكاديهية كهػا أشػارت لٍػا "ريتػا تػوراؾ" Rita
 Taureckفي تحميمٍا وعهاؿ هدرسة أبريستويث

وجيمي ٕٗٔٓ . ٗٔ-ٖٜ

مدرسة باريس
شػ ػػٍدت بدايػ ػػة تسػ ػػعيىيات القػ ػػرف الهاضػ ػػي صػ ػػعود الد ارسػ ػػات التػ ػػي تركػ ػػز عمػ ػػى اوهػ ػػف الػ ػػداخمي
وههارسػ ػػات ال ُشػ ػػرطية ،فٍػ ػػي تتعاهػ ػػؿ هػ ػػم اوهػ ػػف كتقىيػ ػػة حكوهيػ ػػة و كههارسػ ػػة لمر ابػ ػػة والضػ ػػبط
االجتهػاعي ػوجيمي ٕٗٔٓ ، ٜ٘ويعتبػر " ديدييػً بيغػو"  D.Bigoهػف أٌػـ رواد هدرسػة بػاريس
والتي ترّكز في تحميالتٍػا عمػى الهسػتوى الهؤسسػي ولػيس عمػى الفواعػؿ السياسػية ،معتقادٌػا بػأف
اوهف ٌو تقىية حكوهية تشترؾ فيٍػا هجهوعػة هػف اوجٍػزة والهؤسسػات ،ولػذلؾ فٍػي تٍػتـ بأفعػاؿ
الهؤسسػػات بػػدالً هػػف إٌتهاهٍػػا بأفعػػاؿ الكػػالـ ،كهػػا تؤكػػد عمػػى الطبيعػػة الهتغي ػرة لمتٍديػػدات والتػػي
تتطمب طرؽ هالئهة لهواجٍتٍا ،كها أف الطبيعة الجديدة الهتغيػرة لمتٍديػدات تُظٍػر هػدى امرتبػاط
وامعتهػػاد عمػػى ٌػػذي الهؤسسػػات والتػػي تمعػػب دور فعػػاؿ فػػي الهٍػػاـ اوهىيػػة هثػػؿ الػػدرؾ الشػػرطة
والجه ػ ػػارؾ الهخ ػ ػػابرات هكافح ػ ػػة التجس ػ ػػس تكىولوجي ػ ػػا الهعموه ػ ػػات ،ىظػ ػ ػـ اله ار ب ػ ػػة ،أىش ػ ػػطة حف ػ ػػظ
الىظاـ...الخ.
أف هدرسة باريس تسعى لتعديؿ الهىظور السائد لألهف عبر ثالثة طرؽ
 بػػدالً هػػف تحميػػؿ اوهػػف كهفٍػػوـ حتهػػي تقتػػرح هدرسػػة بػػاريس هعالجػػة فوكوليػػة ىسػػبة إلػػىالهفكر هيشاؿ فوكو لألهف باعتباري تقىية حكوهية.
 بدالً هف التحقيؽ في الىوايا الكاهىة وارء استخداـ القوة تركز عمى تأثيرات ألعاب القوة.127

 بدالً هف التركيز عمى أفعاؿ الكالـ ،تؤكد عمى الههارسات و الجهاٌير والسيا ات التيتهكف وتعيؽ إىتاج أشكاؿ هحددة هف الحكوهية.
تىتقد هدرسة باريس التهيز التقميدي بيف اوهػف الػداخمي و الخػارجي ،و تػرى أف الػدهج بػيف اوهػف
الػػداخمي والخػػارجي يعيػػد امعتبػػار لػػبعض الفواعػػؿ اوهىيػػة وبعػػض اوجٍ ػزة اوهىيػػة التػػي لػػـ تحػػظ
باٌتهاـ في الهاضي ،بحيث يصبحوا في مب الحقؿ اوهىي.
ويرى ديدييً أف الحقؿ اوهىي ال يؤسس عمى ههارسة القوة وامكراي فقط ،ولكػف يؤسػس عمػى ػدرة
الفواعؿ عمى إىتاج الهعموهات والبياىات التي تبىى عميٍا الحقائؽ وامستراتيجيات اوهىية.
وحسب ديدييو فإن الحقل األمني يجب أن يحقق أربعة شروط:
 الحقؿ باعتباري هجاؿ القوة الحقؿ باعتباري حقؿ صراع أو ساحة هعركة الحقؿ كهيداف لمٍيهىة اتجاي حقؿ أخر بوصفً حقؿ يعيد ترتيب التحوالت جتهاعية.تؤكد هدرسة باريس الىقدية بأف حدود حقؿ اوهف ليست ذاتية وال تذاتاىية فقط بؿ تراتبية،
ويعتبر هٍىيو اىعداـ اوهف حسب الهدرسة ٌـ الهصدر اوساسي مىتاج الهعرفة والحقيقة اوهىية،
فاوجٍزة والتقىيات اوهىية تهثؿ هصدر هٍـ لمهعرفة والحقيقة اوهىية كالدرؾ الجهارؾ والشػرطة
وحرس السجوف وامسػتخبارات هكافحػة التجسػس ،الػىظـ الهار ػة عػف بعػد...الػخ  ،جهيعٍػا تهثػؿ
عىصر ٌاـ لتحديد ها يتـ اعتباري كتٍديد أو ضية أهىية ) وجيمي ٕٔٔٓ . ٔٗ٘-ٔٗٙ
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والحقيقػػة اوهىيػػة بحسػػب هدرسػػة بػػاريس ٌػػي ىتػػاج ىظػػاـ هػػافوؽ دوالتػػي ،فهٍىيػػو إىعػػداـ اوهػػف لٍػػـ
إستراتيجية لتخطي الحدود الوطىية وتشكيؿ التحالفات ،هػثال عهػاؿ التعاوىيػة لمشػرطةعبر الحػدود،
ههارسػػات تبػػادؿ واعػػد البياىػػات والتقىيػػات والخب ػرات اوهىيػػة بػػيف الفواعػػؿ واوجٍ ػزة اوهىيػػة عبػػر
الوطىيػػة ،فػػاوهف حسػػب هدرسػػة بػػاريس لػػيس فقػػط هرجعيػػة ذاتيػػة ،بػػؿ أيضػػا تقىيػػة حكوهيػػة ،وٌػػو
القدرة عمى ههارسة اله ار بة وجيمي ٕٔٔٓ . ٔٗٛ

األمــن في المقاربات النقدية:
تطرح الدراسات الىقدية هستويات جديدة أكثر عهقا واتساعا لػهفٍوـ اوهف ،فٍي تسعى إلى تحقيؽ
أهػػف الفػػرد ولػػيس الدولػػة ،والتصػػدي لكػػؿ التٍديػػدات التػػي هػػف شػػأىٍا كػػب حريػػة امىسػػاف وتٍديػػد
س ػػالهتً ،ويعتق ػػدوف ب ػػلف ت ػػوفير امىعت ػػاؽ والتح ػػرر لمف ػػرد س ػػيؤدي بالض ػػرورة إل ػػى تحقي ػػؽ اوه ػػف
العػػالهي ،وبالت ػللى امتجػػاة الىقػػدي يوسػػم اوهػػف ويطػػرح هفػػاٌيـ حديػػدة كػػاوهف امىسػػاىي وااوهػػف
الشاهؿ " ،"Global Securityوبذلؾ تقترب الىظرة التفاؤلية لمىقدييف هػف ىظػرة الهثػالييف حػوؿ هػا
يجب أف يكوف وأحاديثٍـ عف حكوهة عالهيػة تضػهف اوهػف واالسػتقرار فػالربط بػيف تحقيػؽ أهػف
البشرية جهعاء واوهف العالهي د يكوف هثاليا أكثر هىً تفسي اًر لموا م الدولي.

المطمب الرابع  :مقاربات ما بعد الحداثة في العالقات الدولية
تعتبر هقاربة ها بعد الحداثة هف بيف أكثر الهقاربات جدالً في العموـ امىساىية وامجتهاعية وىٍا
ترتبط بيف الهعرفػة والقػوة والسياسػة ،بامضػافة إلػى االخػتالؼ بػيف الهىتهيػيف إلػى ٌػذا امتجػاة فػي
تسهيتٍا ،فتارة يدعوىٍا "هابعد بىيوي" وتارة أخرى "بالتفكيكية " وىٍا تحاوؿ تفكيؾ وىزع الشرعية
عف امدعاءات العمهية لموصوؿ إلى حقائؽ عمهية ٔ. Devetack ٕٓٓ٘ ٔٙ
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كهػػا تعتبػػر هابعػػد الحداثػػة هقاربػػة اجتهاعيػػة بالدرجػػة اوولػػى وىٍػػا ىشػػأت عمػػى يػػد بعػػض الفالسػػفة
الفرىسييف الرافضيف لمفمسفة الوجودية التي كاىت تٍيهف عمػى اووسػاط اوكاديهيػة والثقافيػة فػي
فرىسا في أواخر امربعيىات وبداية الخهسيىات هػف القػرف الهاضػي وهػف روادٌػا J.Derrida -
.J.FLyotard - J.Baudrillard - M.Foucault

األسس الفكرية التي قامت عمييا مقاربة مابعد الحداثة :
 امعتراؼ بتأثير القوة والهتغيرات التاريخية الجذرية عمى عهميات أىتاج الهعرفة "فوكولت" العم ػػوـ االجتهاعي ػػة وامىس ػػاىية ائهػ ػة عم ػػى الس ػػرديات ه ػػاوراء الىص ػػوص ب ػػدالً ه ػػف اوس ػػسالهىطقية وبالتللى يجب عدـ الوثوؽ بلدعاءاتٍا العمهية "بودري رد"
 يجػػب إعتهػػاد القػراءة الهزدوجػػة التفكيكيػػة لهعرفػػة التفػػاعالت الىصػػية التػػي تىشػػأ وتفسػػر العػػالـامجتهاعي "داريدا"
كهػػا يجػػادؿ اوهريكػػي روتػػي  R.Rortyبػػأف الحقيقػػة التهثػػؿ بالضػػرورة الوا ػػم بػػؿ ٌػػي جػػزء هػػف
الههارسة امجتهاعية والمغوية التي تخدـ أٌدافىا فيو ت هعيف.
بػػدأت هقاربػػة الهابعػػد الحداثػػة بالتعاهػػؿ هػػم الشػػؤوف الدوليػػة فػػي ثهاىيىيػػات القػػرف الهاضػػي وهػػم
كتابػات هجهوعػة هػف الهفكػريف هثػؿ كتابػات ديرديريػاف D.Derian
العال ات التىاصية الدولية

وشػابيرو " M.Shapiro

راءات هابعد الحداثة لمسياسة الدولية "

وأعهاؿ "آشمي"  R.Ashlyو "وولكر"  R.Walkerهقدهة تكمـ لغة الهىفييف  -الفكػر الهعػارض
في العال ات الدوليػة" إضػافة إلػى "جػوىز بارتيمسػوف" " J.Bartelsonامشػكالية تفكيػؾ السػيادة،
جيىالوجي ػػا الس ػػيادة " ،فمق ػػد أعتب ػػرت الكتاب ػػات الس ػػابقة ىق ػػداً عىيفػ ػاً لمىظري ػػات التقميدي ػػة الىيووا عي ػػة
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والىيوليبرالية  ،كها أىٍا أرتكزت عمى الىزعة هابعػد الوضػعية او هاسػهيت بالتفكيكيػة والتػي يصػفٍا
"آشػػمي" بػػالفكر الهعػػارض فػػي العال ػػات الدوليػػة ،بسػػبب حػػديثٍا عػػف عال ػػات القػػوة والهعرفػػة عىػػد
د ارسػ ػ ػػة العال ػ ػ ػػات الدوليػ ػ ػػة وايض ػ ػ ػاً لتباعٍػ ػ ػػا امسػ ػ ػػتراتيجيات الىصػ ػ ػػية التفكيكيػ ػ ػػة والتػ ػ ػػي أعتبػ ػ ػػرت
إبيستهولوجية جديدة لمتعاهؿ هم الظواٌر السياسية . Case collective ٕٓٓٙ ٜٗٗ
بداي ػةً يىطمػػؽ هىظػػرو هػػا بعػػد الحداثػػة الدوليػػة هػػف فرضــية اإلرتبــاط الوثيــق بــين المعرفــة والقــوة
"لهيشػػاؿ فوكولػػت" معػػادة الىظػػر فيهػػا اعتبرتػػً الىظريػػات التقميديػػة "حقػػائؽ هوضػػوعية" العال ػػات
الدولي ػػة ه ػػف خ ػػالؿ توض ػػي كي ػػؼ أف الهف ػػاٌيـ وامدع ػػاءات الهعرفي ػػة الت ػػي ٌيهى ػػت عم ػػى الحق ػػؿ
أعتهدت إلى حد كبير عمى عال ات القوة الخاصة ،ولذلؾ يتعتقػد هىظػرو هػا بعػد الحداثػة أف كػؿ
وة تتطمب هعرفػة ،كػؿ هعرفػة تعتهػد عمػى عال ػات القػوة الهوجػودة وتعهػؿ عمػى تػدعيها بيمػيس
ٕٗٓٓ . ٖٛٛ
الهعرفػػة كػػالقوة هتالزهػػاف ،والهعرفػػة ليسػػت إسػػتثىاء هػػف ههارسػػة واعهػػاؿ القػػوة ،وبالتػللى الوجػػود
لحقيقػػة أو هعرفػػة يقيىيػػة خػػارج القػػوة توصػػؿ الهابعػػد حػػداثييف إلػػى ٌػػذا امفت ػراض السػػابؽ بعػػد
تطبيقٍـ لهىٍجية الجيىالوجيا والتي ترفض أساساً وجود حقيقة هجردة بؿ فقط ٌىاؾ أىظهة لمحقيقة
تعك ػػس تط ػػور الحقيق ػػة والق ػػوة هعػ ػاً عب ػػر الت ػػاريخ ف ػػي عال ػػة يغ ػػذي ك ػػؿ هىٍه ػػا اوخ ػػر ،الهقارب ػػة
الجيىاجوليػة تؤكػػد إسػػتحالة تحديػد اوصػػوؿ والهعػػاىي فػػي التػاريخ بهوضػػوعية ،وف الهعرفػػة تحػػدث
في زهاف وهكاف هعيىيف وهف هىظورات هختمفة ،أي أىٍا هشػروطة وهرٌوىػً فػي السػياؽ التػاريخي
والسياسي وهقيدة بالعهؿ هم هفاٌيـ هعيىة بيميس ٕٗٓٓ . ٖٛٛ
وبحسػػب "آشػػمي" فػػأف عمػػـ الجيىالوحيػػا يػػذكرىا بالص ػراع اوساسػػي حػػوؿ عهميػػة التكػػويف التاريخيػػة
لمٍويػات ،الوحػدات ،القواعػد والهوضػػوعات ،ويهكػف إسػتخداهً لمكشػؼ عػػف هػاعبر عىػً "فوكولػػت"
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بقاعدة المزوـ بيف هعرفة الدولة وهعرفة الرجؿ و اعدة السيادة الهسببة لوجد كال الفػاعالف ،بهعىػي
أف الهابعد حداثييف يعتقدوف بأف الىظرية والههارسة في العال ات الدولية هشروطة بالسيادة كهبدأ
تأسيسػػي ،كهػػا يػػرى "ديرديريػػاف" أف حقػػؿ العال ػػات الدوليػػة بامضػػافة إلػػى أٌتهاهػػً بالهواضػػيم
امبس ػ ػػتيهولوجية واوىطولوجيػػ ػػة ٌػ ػ ػػو هٍػػ ػػتـ أيض ػ ػ ػاً ب ػ ػػالقوة والسػ ػ ػػمطة وهحاولػ ػ ػػة فػ ػ ػػرض تفسػ ػ ػػيرات
سمطوية . Devetack ٕٓٓ٘ ٔٙٚ
الفكرة الهركزية الثاىية التي تعتهدٌا الهقاربة الهابعد حداثية الدولية حسب "ديرديرياف" ٌي الكشػؼ
عػف التفـاعالت النصــية التػي تقػؼ وراء سياسػػات القػوة ،هػف خػالؿ التشػػكيؾ فػي هػاوراء السػػرديات
والهقص ػػود بٍ ػػا امتجاٌ ػػات التقميدي ػػة ،فهىظ ػػرو الهابع ػػد ح ػػداثييف يؤهى ػػوف بلهكاىي ػػة الوص ػػوؿ إل ػػى
الحقيقة عبر المغة والتي تمعػب دور رئيسػي فػي فٍػـ وادراؾ الوا ػم الػدولي .وٌػذا هػا يؤكػدي "السػي"
بقولػػً أف "أفضػػؿ هجػػاز لمحقيقػػة ٌػػو الػػىص" .هػػم التأكيػػد إف المغػػة التعكػػس الحقيقػػة لكػػف اوخي ػرة
تتشػػكؿ وتىػػتج تىاسػػقيا هػػف خػػالؿ إسػػتعهاؿ المغػػة فػػي عهميػػة التغيػػر الهسػػتهرة والالهتىاٌيػػة ٖٔ٘-
. Zehfuss ٕٖٓٓ ٕ٘ٛ
يىتقػػد هىظػػرو الهابعػػد الحداثػػة إسػػتخداـ الهقاربػػات التقميديػػة لمسػػرديات فػػي ّإدعػػائٍـ الهعرفػػة ولػػدعـ
ٌيهىػػتٍـ عمػػى حقػػؿ العال ػػات الدوليػػة ،ويؤكػػد "ليوتػػارد" أف القصػػة والسػػرد لطالهػػا أضػػفت الشػػرعية
عمػػى الهعرفػػة عبػػر التػػاريخ ،كهػػا يعتبػػر الهابعػػد حػػداثييف أف السػػرد ال ػوا عي يٍهػػؿ جػػزء كبيػػر هػػف
الىص ػػوص التاريخي ػػة الكالس ػػيكية ،فعى ػػدها تعته ػػد تفس ػػيرات ثيوس ػػيديدس لمهش ػػاكؿ االهىي ػػة لمه ػػدف
اليوىاىي ػػة عم ػػى القض ػػايا الدولي ػػة ف ػػي الق ػػرف العشػ ػريف س ػػيٍهؿ تعقي ػػدات الٍوي ػػة الس ػػائدة آى ػػذاؾ ف ػػي
اليوىاف ،وكذلؾ القراءات التقميدية لفكرة االخالؽ عىد هيكيافممي والتي أظٍرت لير هٍتـ بالفضيمة
بعكس هاتوصؿ إليً "آشمي" في دراساتً ٖٔٓ. Gilpin ٜٔٛٙ ٖٕٕ-
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يعتهػػػد التحميػ ػػؿ الهابعػ ػػد حػػػداثي عمػ ػػى المغػ ػػة ،فوفق ػ ػاً لفرضػ ػػية "داريػ ػػدا" العػ ػػالـ يتشػ ػػكؿ كػ ػػىص هػ ػػف
الىصػػوص "تفاعػػؿ الىصػػوص"  ،Intertextualityبهعىػػي أف تفسػػير العػػالـ يعكػػس هفػػاٌيـ المغػػة
وهباىيٍا والتي بلستخداـ إستراتيجية التفكيؾ واستراتيجية القراءة الهزدوجة يهكف إكتشافٍا.
فالتفكيػػؾ يشػػير إلػػى هحاولػػة إظٍػػار اوثػػار التػػي أىتجتٍػػا الهفػػاٌيـ والهضػػادات الثابتػػة بالمغػػة فػػي
تأس ػػيس الخطاب ػػات الهٍيهى ػػة ف ػػي حق ػػؿ العال ػػات الدولي ػػة ،فالهف ػػاٌيـ الهتض ػػادة والت ػػي تب ػػدو ثابت ػػة
وهس ػػتقرة وطبيعي ػػة فيالمغ ػػة ٌ ػػي ب ػػالوا م هركب ػػات هص ػػطىعة هرتب ػػة ٌرهي ػػا بس ػػبب امهتي ػػازات الت ػػي
يهتمكٍػا هفٍػوـ عمػػى حسػاب هفٍػػوـ آخػر فقػد يتضػػهف الهفٍػوـ اووؿ حضػػور ،هالئهػة ،وتكهمػػة،
وصحة لغوية ،أو ٌوية يفتقدٌا الهفٍوـ اوخر هثؿ السيادة هقابػؿ الفوضػى ٕٓٓ٘ ٔٙٛ
. Devetack
أها استراتيجية "القراءة المزدوجة" فيحاوؿ "ديريدا" هف خاللٍا إظٍار العال ة بيف آثار امستقرار
والالاس ػػتقرار ف ػػي أي تحمي ػػؿ ه ػػف خ ػػالؿ أس ػػتخداـ ػ ػراءتيف ،اوول ػػى ٌ ػػي تعمي ػػؽ او تكػ ػرار لمقػ ػراءة
الهٍيهىة بها يحقؽ إستقرارٌا وتهاسكٍا بالبىاء عمى ىفس الفرضيات والحجج .
بيىها تهثػؿ القػراءة الثاىيػة هحاولػة امشػارة إلػى ىقػاط عػدـ امسػتقرار كلثػارة حالػة هػف التػوتر ضػهف
ال ػ ػ ػػىص أو الخطػػ ػ ػػاب الػ ػ ػ ػػذي يحهػ ػ ػ ػػؿ دائه ػ ػ ػػا عىاصػ ػ ػ ػػر التػػ ػ ػػوتر واوزه ػ ػ ػػة ٕٕٗ٘ٓٓ٘ ٕ٘ٚ-
. Devetack
وتعتبر دراسة "ريتشارد آشمي" حوؿ هعضمة الفوضى هثاؿ تطبيقػي مسػتراتيجية القػراءة الهزدوجػة
وعمى فرضية رئيسية هف فرضيات الهقاربة الوا عية التقميدية.
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وفيٍا يؤكد "آشمي" أف القراءة اوولى لمفوضى وفؽ رأي الوا عييف هرتبطة بهفٍوـ السيادة ،فالدولة
تهتمػػؾ السػػيادة داخمي ػاً بسػػبب وحػػدتٍا فبت ػللى ال وجػػود لمفوضػػى فيٍػػا ،بيىهػػا فػػي الىظػػاـ الػػدولى ال
وجود لسيادة هوحدة لمدوؿ ٌػي سػبب الفوضػى ،والقػراءة الهزدوجػة تقػدـ سػؤاليف مشػكالية الفوضػى
وٌهػا أوال  -سػػيحدث مشػػكالية الفوضػػى لػػو لػػـ يػػتـ التقػػديـ اوىطولػػوجي لمػػدوؿ السػػيادية بصػػورة
رئيسية ووحدوية ؟ ثاىياً  -يحدث مشػكالية الفوضػى لػو كػاف ليػاب اعػدة عالهيػة هركزيػة ليػر
هرتبط بفرضيات سياسة القوى ؟ ٔ. Devetack ٕٓٓ٘ ٔٚ

األمـن في مقاربة ما بعد الحداثة
أىتق ػػدت بع ػػد الحداثي ػػة الهقارب ػػات التقميدي ػػة لتركيزٌ ػػا عم ػػى البع ػػد ال ػػدوالتي لأله ػػف وع ػػدـ اوٌته ػػاـ
بالهضاهيف التاريخية والهعيارية والسياسية في التحميؿ اوهىي.
ويجػػادؿ البعػػد حػػداثيوف وهػػف هىطمػػؽ تركيػػزٌـ عمػػى الخطػػاب بصػػفتً ػػوة دافعػػة وٌاهػػة فػػي سػػموؾ
الدوؿ ،وبأف الخطاب الوا عي الهٍيهف عمػى العال ػات الدوليػة والقػائـ عمػى هركزيػة الدولػة ٌػو هػف
سػػاعد عمػػى خمػػؽ هعضػػالت شػػجعت الػػدوؿ عمػػى الهىافسػػة اوهىيػػة ،ولػػذلؾ ي ػرأى " جػػوف فاسػػكيز"
سياسػػة القػػوى بأىٍػػا صػػورة لمعػػالـ الػػذي يشػػجم السػػموؾ الهػػؤدي إلػػى الحػػرب ،بهعىػػى أف هجػػرد
هحاول ػػة التػ ػوازف ب ػػالقوة ٌ ػػي ج ػػزء ه ػػف الس ػػموؾ ىفس ػػً ال ػػذي يوص ػػمىا إل ػػى الح ػػرب ٕ٘ ٜٜٔٛ
. Derian
كها يطرح "ديرديرياف" في عهمً " يهة اوهف ٌوبز ،هاركس ،ىيتشً وبوديارد" فكػرة إ اهػة حػوار
جديد لألهف يبتعد فيً عف التراكيب التقميدية ليس لغاية طوباويػة لكػف مكتشػاؼ العػالـ عمػى ىحػو
هختمػػؼ ،فطػػرح إشػػكالية كيػػؼ سػػيكوف ٌػػذي الح ػوار ؟ وأجابػػة ،بأىػػً يتطمػػب جيىالوجيػػا لفٍػػـ القػػوة
الخطابية لمهفٍوـ مستحضار هعاىيً الهٍهمة وتقيـ هعاىيً الحاضرة معادة تفسيري وربها بىاءي هف
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خالؿ إعػادة تفسػير اوهػف الحػديث الهتواكػب هػم تعدديػة اله اركػز والهعػاىي والٍويػات لبىػاء تصػور
جديد ،ويقػوؿ "ديرديريػاف اوهػؿ ،يتجسػد بلعػادة تفسػير اوخطػار اوكثػر ضػغطاً لمحداثػة السػابقة
وسػػيكوف هػػف الههكػػف بىػػاء أشػػكاؿ لألهػػف ترتكػػز عمػػى التقػػدير والوضػػوح بػػدالً هػػف امستئصػػاؿ أو
جعؿ امختالؼ طبيعي" ٕ٘ . Derian ٜٜٔٛ
يىطم ػػؽ الهش ػػروع هابع ػػد الح ػػداثي ه ػػف ثالث ػػة هف ػػاٌيـ هركزي ػػة ف ػػي تحميم ػػً اوهى ػػي ،وىـــي "الدولـــة،
السيادة ،العنف" والذيف بدورٌـ يرتبطوف بحسب رأي "ديرديرياف" بهفٍوـ "الفوضى وامختالؼ".
بامضافة إلى الهساٌهات الفكرية لهىظري بعد الحداثية هف أهثاؿ دافيػد كاهبيػؿ ،ولكػر ،سػيهوف
دإلى ،وديموف ،والذيف يتخذوف هف امستراتيجية التفكيكية وسػيمة لتحميػؿ البىيػة امىطولوجيػة لمدولػة
الس ػ ػػيادية بلعتبارٌ ػ ػػا أف الفكػ ػ ػرة الهركزي ػ ػػة ف ػ ػػي التحمي ػ ػػؿ التقمي ػ ػػدي ف ػ ػػي هحاول ػ ػػة لتوس ػ ػػيم التص ػ ػػور
وامحتهاالت السياسية في العال ات الدولية.
يؤكد كؿ هف "كابيؿ" و " ديموف" عمػى فرضػية إرتبػاط السياسػة بػالعىؼ فػي الفكػر الحػداثي ،وبػأف
العىػػؼ ٌػػو هػػف يشػػكؿ الهػػأوي السياسػػية ولكىػػً هػػف جٍػػة أخػػرى يهثػػؿ الخطػػر الػػذي يجػػب حهايػػة
الجهاعة السياسية هىً ٔ. Campbell ٜٜٖٔ ٔٙ
وفػػي د ارسػػة "برادلػػي كاليػػف" لجيىالوجيػػا الدولػػة بعى ػواف "الد ارسػػات امسػػتراتيجية والىظػػاـ العػػالهي"،
حػػاوؿ تفسػػير الظٍػػور التػػاريخي لمحػػروب وربطػػً بىشػػوء الػػدوؿ ،وكيػػؼ أف العىػػؼ سػػاٌـ فػػي صػػىم
واعػػادة تشػػكيؿ العػػالـ الحػػديث ،فحس ػػب "كاليػػف" تعتهػػد الػػدوؿ عم ػػى العىػػؼ فػػي تهيزٌػػا لفض ػػائٍا
السياسػػي الػػداخمي عػػف الخػػارجي وبالت ػللى تُىشػػأ الدولػػة ىفسػػٍا ،إذف العىػػؼ امسػػتراتيجي اليحهػػي
الدولة فقط بؿ يساعد في تأسيسٍا ،بخالؼ الرؤية التقميدية والتي ترى أف الهواجٍات العىيفة بيف
الدوؿ تظٍر بصػورة طبيعػة واعتياديػة بالعال ػات الدوليػة ،وأف حالػة الفوضػى ٌػي هػف تػدفم الػدوؿ
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بلتجاة الحرب ،وأف البىية امىطولوجية لمدولة تشكمت بهعزؿ عف العىؼ الذي يساٌـ فقط بتشكيؿ
الترتيبات ام ميهية أو كأداة لمهىاورة السياسية وامستراتيجية في توزيم وٌرهية القوة.
أف خالصة رؤية الها بعد حداثية لمعىؼ ٌو تأكيد الدور التأسيسي لمعىػؼ فػي الحيػاة السياسػية
باعتباري عاهؿ رئيسي لمبىاء امىطولوجي لمدولة ٖ. Devetack ٕٓٓ٘ ٔٚ
وكذلؾ ّدـ كؿ هف "هيؾ ديموؼ" و "جولياف ريػد" فػي هفٍػوـ "هجتهعػات الطػواري" " ػراءة ههاثمػة
لرؤيػػة "دايفػػد كاهبػػؿ"ٌ ،ػػذي اوعهػػاؿ وليرٌػػا هػػف هىظػػرو هابعػػد الحداثػػة هػػاٌي إال هحاولػػة مظٍػػار
كيػػؼ يهكػػف لمدولػػة السػػيادية بهػػا فيٍػػا الػػدوؿ الميبراليػػة أف تُشػ ّكؿ ىفسػػٍا هػػف خػػالؿ العىػػؼ وا صػػاء
اوخػر ،كهػا أىٍػػا تثيػر إشػكالية الحػػدود وكيفيػة تقسػيـ الفضػػاء السياسػي العػػالهي ٕ٘ٓٓ٘ ٔٚ
. Devetack
يقسػػـ طبيعيػاً إلػػى فضػػاءات سياسػػية هختمفػػة ،كهػػا أىػػً
فبحسػػب الرؤيػػة الهابعػػد حداثيػػة ،العػػالـ لػػـ ّ
ليس ٌىاؾ سمطة هركزية لتقسـ العالـ ،أف ترسيـ الحدود بيف الدوؿ لـ يكف فعالً سياسياً هسبقاً وال
برئيػاً  ،بػػؿ فعػػؿ ذو هضػػاهيف سياسػػية عهيقػػة ،فكهػػا أوضػ "كػػوىممي" سػػابقاً ،بػػلف الحػػدود لاهضػػة
جداً فهف جٍة وجدت لمحهاية هف العىؼ ولكف تحقيؽ ذلؾ يكوف بصورة عىيفة أيضاً.
كهػػا يعتقػػد هىظػػرو الهابعػػد حداثيػػة أف تعريػػؼ السػػيادة ليسػػت امشػػكالية ،بػػؿ الصػػعوبة فػػي هعرفػػة
كيفية إىتاجٍا وتوزيعٍا عبر زهاف وهكاف هعيىيف ،بؿ كيؼ يتـ التأسيس لترتيبات هعيىػة لمفضػاء
والقوة ؟
ويضػيؼ "ريتشػػارد ديفتػاؾ" هجهوعػػة أسػئمة يطرحٍػػا هىظػرو هابعػػد الحداثػة ،هثػػؿ كيػؼ يػػتـ تشػػكيؿ
الحػػدود ؟ وكيػػؼ تتوافػػؽ هػػم الوضػػعية اوخال يػػة والسياسػػية ؟ وكيػػؼ تتعاهػػؿ هػػم ثىائيػػة ام صػػاء
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والدهج؟ و إىتاج الىظاـ والعىؼ في و ػت واحػد ؟ و كيػؼ تعهػؿ عهميػة ترسػيـ الحػدود عمػى تهثيػؿ
وتحديد الٍوية السياسية واضفاء الشرعية عميٍا ؟ ). Devetack ٕٓٓ٘ ٔٔٙ
وٌىا ىصؿ إلى هوضوع الٍوية السياسية وٌي الفكرة الهركزية الثالثة في الفكر هابعد حداثي.
والٍوايػػا السياسػػية ال يهكػػف أف توجػػد بػػؿ تهػػايز الػػذات عػػف اآلخػػر ،فالجهاعػػة السياسػػية تتطمػػب
التوافؽ التاـ بيف ام ميـ والٍوية ،ويجب أف تفٍـ ويتـ تىظيهٍا كٍوية واحدة تتوافؽ تهاها وحدودٌا
ام ميهية.
فالٍوية هركب أساسي لمتصور اوهىي البعد حداثي مرتباطٍا الوثيؽ هم ثىائية السػيادة والحػدود،
فالقضية الرئيسية في سياؽ الدراسات اوهىية تكهف في تصور ٌذا اآلخر  -الهختمؼ كتٍديػد
أو إعتبػػاري خطػػر البػػد هػػف إحتوائػػً أو هعا بتػػً أو إسػػتثىائً وفػػؽ الهقاربػػات التقمديػػة ،أهػػا الهابعػػد
حػداثيوف فب أريػػً لػػيس هػػف الضػػروري الىظػرة إلػػى اآلخػر بلعتبػػاري عػػدو ،بػػؿ هػػف الههكػػف امعتػراؼ
بالعال ػػة هػػم اآلخػػر كعال ػػة ذات بعػػد سياسػػي وأخال ػػي ،ولػػذلؾ يػػرى " كاهبػػؿ" أىػػً يهكػػف الىظػػر
لآلخر بلعتباري فضػاء أخال ػي أدىػى ،أعمػى  ،سيسػاعد عمػى عهميػة ام صػاء الهكػاىي ويضػفي
عميً شرعية أخال يػة تسػاعد عمػى التػدخالت السياسػية والعسػكرية والتػي تسػاٌـ فػي تحسػيف اوهػف
القوهي وتعيد تشكيؿ الٍويات السياسية ). Devetack ٕٓٓ٘ ٔٚٛ
كهػػا رّكػػز البعػػد حػػداثيوف عمػػى ػػوة الخطػػاب ورفضػػٍـ االفت ػراض ال ػوا عي حػػوؿ الفوضػػى وسياسػػة
القوة هؤكديف أىٍا لـ تكف الصورة الثابتة لمتاريخ ،ولكف الهابعد حداثيوف ال يروف ضرورة ي تغير
الخط ػػاب الػ ػوا عي بخط ػػاب جه ػػاعي ،ب ػػؿ بلظٍ ػػار ال ػػدوري الحي ػػوي ال ػػذي ه ػػف الههك ػػف أف يمعب ػػً
البػػاحثيف واوكػػاديهيف وه اركػػز اوبحػػاث والجاهعػػات فػػي التػػأثير عمػػى تػػدفؽ اوفكػػار حػػوؿ السياسػػة
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الدولي ػػة وتحوي ػػؿ الخط ػػاب ولغ ػػة السياسػػػة العالهي ػػة لتتح ػػاوز الهعض ػػمة اوهىي ػػة التقمي ػػدي ٕٙٛ
ٕٔٓٓ . Baylis
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الفصل الثالث
اثر التيديدات االمنية غير التقميدية عمى امن دول مجمس التعاون الخميجي
مقدمة:
ػي أف تتػػأثّر دوؿ الخمػػيج ،بجهيػػم اوزهػػات الهحيطػػة بالهىطقػػة الخميجيػػة ذات اوٌهيػػة
هػػف الطبيعػ ّ
ػووي مي ػراف وتأثي ارتػػً عمػػى أهػػف الهىطقػػة ،وأزهػػة الثػػورات الربيػػم
االسػػتراتيجية ،أزهػػة البرىػػاهج الىػ ّ
العربػػي والىتػػائج التػػي فرضػػتٍا عمػػى أرض الوا ػػم ،وامضػػافة إلػػى الحػػرب عمػػى امرٌػػاب والحهمػػة
الدوليػػة لمقضػػاء عمػػى تىظيهػػي القاعػػدة والدولػػة امسػػالهية “داعػػش” ،إضػػافة إلػػى تىػػاهي الص ػراع
ػىي ،وتهثّالتػً فػي البحػريف والعػراؽ وسػوريا ولبىػاف واليهف،كهػا أف لألزهػات
ػيعي – الس ّ
الطائفي الش ّ
ّ
الهاليػػة الهرتبطػػة باالعته ػػاد الهفػػرط عمػػى ال ػػىفط ،واالخػػتالالت الديهغرافيػػة لٍه ػػا آثػػار ا تص ػػادية
واجتهاعية واهىية خطيرة.

المبحث األول :اثر التيديدات االمنية غير التقميدية عمى امن دول مجمـس التعـاون
الخميجي
تتعرض دوؿ هجمس التعاوف لتٍديدات أهىية لير تقميدية ،وبالرلـ هف صعوبة تحدد هصدر تممػؾ
التٍديػػدات االهىيػػة ليػػر تقميديػػة ،وذلػػؾ يرجػػم لطبيعػػة تمػػؾ التٍديػػدات كهػػا أش ػرىا لٍػػا فػػي الفصػػؿ
اووؿ ،فٍػي أحياىػاً تكػوف عػػابرة لمقػارات كتٍديػػد امرٌػاب ،وبالتػللى يكػوف هصػػدرٌا الرئيسػي خػػارج
دوؿ هجم ػػس التع ػػاوف كالتٍدي ػػدات الت ػػي يهثمٍ ػػا تىظ ػػيـ داعش،واىعكاس ػػاتٍا عم ػػى اوه ػػف ال ػػداخمي
الخميجي.
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وكػػذلؾ بػػرزت التٍديػػدات اوهىيػػة التػػي شػػكمّتٍا إىتشػػار الدولػػة الفاشػػمة فػػي الجػوار الحغ ارفػػي لػػدوؿ
هجم ػػس التع ػػاوف ،وهايترت ػػب عميٍ ػػا ه ػػف إىتش ػػار لإلرٌ ػػاب والجريه ػػة الهىظه ػػة و إعط ػػاء الفرص ػػة
لمتدخالت الدولية في الىزاعات الداخمية داخؿ الدولة الفاشمة.
كهػا هثّػ َػؿ الهشػروع الىػػووي امي ارىػي تحػػدياً أهىيػاً ليػػر تقميػدي وخػػارجي الهصػدر وهػػف دوؿ هجمػػس
تحوؿ هف هشػروع ىػووي
التعاوف ،فهف جٍة زاد هف امخالؿ في هيزاف القوى لصال إيراف ،إذا ها ّ
سػػمهي إلػػى هشػػروع ىػػووي عسػػكري  ،بامضػػافة إلػػى التٍديػػدات البيئػػة الخطيػرة الهحتهمػػة لهثػػؿ تمػػؾ
الهشاريم الىووية.

المطمب االول اإلرىـــاـب الـدولي عمـى أمــن دول مجمس التعاون الخميجي :
ػأىا داخميػػا بحتًػػا ،إذ
تتعػػرض هىطقػػة الخمػػيج لتٍديػػدات جديػػدة لتؤكػػد أف اوهػػف الػػوطىي لػػـ يعػػد شػ ً
أصػػ ػػبحت ألمػ ػ ػػب هخػ ػ ػػاطر وهٍػػ ػػددات اوهػ ػ ػػف الػ ػ ػػوطىي عػػ ػػابرة لمحػ ػ ػػدود ،كالتىظيهػ ػ ػػات الهتطرفػ ػ ػػة
وااليديولوجيات الهتعصبة والتي تستٍدؼ تهزيؽ الىسيج االجتهاعي لدوؿ هجمس التعاوف.
لقد أدت الحرب امهريكية البريطاىيػة عمػى العػراؽ عػاـٖٕٓٓ ،وهػف ثػـ ثػورات الربيػم العربػي فػي
أواخرعػ ػػاـ ٕٓٔٓـ ،حيػػػث اهػ ػػت اىتفاضػ ػػات وثػ ػػورات فػ ػػي ع ػػدد هػ ػػف ال ػػدوؿ العربيػ ػػة ضػػػد الػ ػػىظـ
االستبدادية الحاكهة فبدأت في توىس ثـ اىتشرت إلى هصر وليبيا والػيهف وسػوريا ،وىػتج عػف تمػؾ
الثػػورات امطاحػػة باوىظهػػة امسػػتبدادية فػػي بعػػض الػػدوؿ هثػػؿ تػػوىس وهصػػر وٌىػػاؾ دوؿ تحولػػت
فيٍا الثورة إلى صػراعات هسػمحة وحػروب أٌميػة هثػؿ سػوريا ،كهػا اىتشػرت التىظيهػات والجهاعػات
امرٌابيػػة التػػى اسػػتغمت حالػػة عػػدـ االسػػتقرار والفوضػػى فػػي الهىطقػػة والتػػى تعتبػػر هثػػاؿ لحػػروب
الجيػػؿ ال اربػػم ،وهػػف أشػػٍر تمػػؾ التىظيهػػات تىظػػيـ الدولػػة االسػػالهية ” داعػػش” الػػذي يعتبػػر هػػف
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أخطر التىظيهات امرٌابية الهوجودة في الهىطقػة فيعػود جػذوري إلػى جهاعػة التوحيػد والجٍػاد الػذي
أسسٍا أبو هصعب الزر اوى في العراؽ في عاـ ٕٗٓٓ اىاصر . ٕٓٔٙ
تتهثػػؿ خطػػورة ٌػػذا التىظػػيـ فػػي أىػػً اسػػتطاع فػػي سػػىوات ميمػػة أف يحتػػؿ أ ػػاليـ ع ار يػػة كاهمػػة دوف
هقاوه ػػة ت ػػذكر وذل ػػؾ بس ػػبب اىتش ػػار حال ػػة الفوض ػػى ف ػػي العػ ػراؽ الىاتج ػػة ع ػػف سياس ػػات و ػ ػ اررات
االح ػ ػػتالؿ االهريك ػ ػػى لمعػ ػ ػراؽ واس ػ ػػتغاللٍـ لمصػ ػ ػراعات االٌمي ػ ػػة ف ػ ػػي ع ػ ػػاهي) ٕ٘ٓٓ( ٕٓٓٚ -
وسياسات ىورى الهالكي رئيس الوزراء الخاصة بالتعاهؿ هم الهعارضة السػىية وتفػا ـ الصػراع هػم
إ مػػيـ كردسػػتاف عػػز العػػرب ٕ٘ٔٓ  ،كهػػا توسػػم فػػي هسػػاحات واسػػعة هػػف اال ارضػػي السػػورية
هسػػتغالً ليػػاب الحكوهػػة الهركزيػػة والحػػرب اوٌميػػة وعىػػؼ ىظػػاـ بشػػار االسػػد ضػػد الهتظػػاٌريف،
وشٍد ٌذا التىظيـ الهساىدة هف العديد هف الجهاعات االرٌابية هثؿ تىظيـ القاعدة في دوؿ الخميج
وحركة طالباف في باكستاف والجهاعة االسالهية في أىدوىسيا.
يعتبر تىظيـ الدولة االسالهية تطور ىوعي فػي أجيػاؿ الحركػات االرٌابيػة بشػكؿ عػاـ حيػث يىضػـ
إليً هقاتميف هف هختمؼ الدوؿ العربية واوجىبية ،ويستخدـ ٌذا التىظيـ كافة أىػواع الجػرائـ الهاديػة
هثػؿ القتػػؿ والهعىويػػة هثػؿ ىشػػر اوفكػػار التكفيريػة ،بامضػػافة الػػى اعتهػادي عمػػى التكىولوجيػػا بشػػكؿ
ٌائػػؿ ،فىجػػد التقػػارير الهصػػورة والتسػػجيالت الهرئيػػة عاليػػة الجػػودة لهػػا يقوهػػوف بػػً هػػف عهمي ػات
إرٌابية.
يهثؿ إعالف التىظيـ بل اهة الخالفة امسالهية وتىصيب أبوبكر البغدادي خميفة لمهسمهيف فػي عػاـ
ٕٗٔٓ خطر عمى اوهف القوهي العربي حيث يٍدؼ إلى إىشاء دولة كبرى هتجػاوزة حػدود الدولػة
الوطىية الهتعارؼ عميٍا ،فهف أوائؿ الدوؿ التى تتأثر بشكؿ هباشر هف تٍديدات ذلؾ التىظيـ ٌها
العػراؽ وسػػوريا حيػػث اسػػتطاع أف يحتػػؿ هىػػاطؽ كبػػرى بٍهػػا ،كهػػا إىػػً يعهػػؿ عمػػى اسػػتخداـ العىػػؼ
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والوحشػية ضػػد السػكاف وكػػذلؾ إعػػداـ العديػد بهػػف فػػيٍـ هػف رجػػاؿ الػػديف وتػدهير الهقدسػػات الديىيػػة
الشيعية في العراؽ .يىتشر هخاطر ٌذا التىظيـ إلى دوؿ هجمس التعاوف الخميجي وذلؾ هف خالؿ
هػػا ورد فػػي الخريطػػة الجديػػدة لمع ػراؽ الػػذي ىشػػرٌا التىظػػيـ والتػػى تشػػهؿ الكويػػت ههػػا جعػػؿ وزيػػر
الخارجية الكويتى أف يصػرح بػأف “داعػش ال تسػتٍدؼ الكويػت فقػط واىهػا الهىطقػة بأكهمٍػا هؤكػداً
ض ػػرورة التىس ػػيؽ اوهى ػػى الجي ػػد ب ػػيف دوؿ هجم ػػس التع ػػاوف” ،كه ػػا ٌ ػػدد التىظ ػػيـ ف ػػي ه ػػايو ٕٗٔٓ
بالتهدد إلى دوؿ الخميج رداً عمى امجراءات التى أخذتٍا تمؾ الدوؿ وفػي هقػدهتٍا الههمكػة العربيػة
السػ ػػعودية بخصػ ػػوص هكافحػ ػػة امرٌػ ػػاب وبشػ ػػأف العائػ ػػديف هػ ػػف سػ ػػوريا وكػ ػػذلؾ تٍديػ ػػدات بتفجيػ ػػر
الهؤسسات الحكوهية الخميجية عبدالعزيز ٕٗٔٓ .
أدت ىوعيػػة العهميػػات امرٌابيػػة فػػي الخمػػيج خػػالؿ عػػاـ ٕ٘ٔٓ ،إلػػى خمخمػػة اوولويػػات ،فقػػد فػػز
امرٌػػاب ل ػرأس التحػػديات اوهىيػػة والهخػػاطر القائهػػة هتجػػاو از إص ػرار الواليػػات الهتحػػدة اوهريكيػػة
عمػػى تقمػػيص دورٌػػا العسػػكري فػػي الخمػػيج ،وهتجػػاو از التٍديػػد امي ارىػػي هتعػػدد اوشػػكاؿ .فقػػد تحػػوؿ
تىظػػيـ الدولػػة امسػػالهية "داعػػش" امرٌػػابي هػػف تٍديػػد هحتهػػؿ إلػػى خطػػر داٌػػـ؛ وجػػزء هػػف الوضػػم
الجيوستراتيجي الراٌف ،حيث بمغ التىظيـ الهتطرؼ هداي في التوسم الجغرافي فػي الجػوار الهباشػر
والقريػػب لمخمػػيج ،فػػي الع ػراؽ وسػػوريا ،وص ػوًال إلػػى تٍديػػدي وهػػف دوؿ عربيػػة هحوريػػة هػػف هىظػػور
اوهف الخميجي عيد ٕ٘ٔٓ ت .
و ػػد فػ ػػرض ٌػػػذا التغيػ ػػر الجيوسػ ػػتراتيجي امرٌ ػػابي ردود أفعػ ػػاؿ الجٍػ ػػات الرسػ ػػهية والشػ ػػعبية فػػػي
الهجتهعات الخميجية والتي عكست درجة عالية هف الوعي السياسي والهجتهعي بهخاطر امرٌاب
عمػػى الوحػػدة الوطىيػػة؛ بػػؿ واعػػالف "حالػػة الحػػرب" الرسػػهية هػػم التىظيهػػات الهتطرفػػة .وكػػاف هػػف
أشكاؿ الهىحػى التعبػوي الخميجػي ،تفعيػؿ بىػود عػدة اتفا ػات كاىػت ػد اىضػهت إليٍػا دوؿ الهجمػس
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في السابؽ ،كاتفا ية دوؿ هجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية لهكافحة امرٌاب ،واالتفا ية العربية
لهكافحػػة امرٌػػاب ،واالتفا يػػة الدوليػػة لقهػػم تهويػػؿ امرٌػػاب ،وهعاٌػػدة هىظهػػة الهػػؤتهر امسػػالهي
لهكافح ػػة امرٌ ػػاب ،واالتفا يػػػة الدولي ػػة لقهػ ػػم الٍجه ػػات امرٌابي ػػة بالقىاب ػػؿ ،واتفا ي ػػة ه ػػم أعهػػػاؿ
امرٌػػاب الىػػووي ،وليرٌػػا .وكػػاف هػػف أشػػكاؿ ٌػػذا التفعيػػؿ إدراج العديػػد هػػف الهىظهػػات عمػػى الئحػػة
الهىظهات امرٌابية ،وها عىاي ذلؾ هف كمفة أهىية العجهي ٕ٘ٔٓ ٔ٘ .
لػػـ يتوسػػم امرٌػػاب فػػي أجىدتػػً فحسػػب بػػؿ رافقٍػػا توسػػم ىظػػاـ تجىيػػدي ،وهصػػادر تهويمػػً ،واعالهػػً
وتحركاتً وىوع عهمياتً .فقد اىضـ ٘ٔ ألؼ هقاتؿ هف  ٜٙدولػة إلػى الهىظهػات الهتطرفػة القابعػة
فػػي خىاد ٍػػا ػػرب الخمػػيج العجهػػي ، ٕٓٔ٘ ،بامضػػافة إلػػى تبىػػي تىظػػيـ داعػػش مسػػتراتيجية
يتوسػم هػف دائػرة
عسكرية جديدة تعتهد عمى سياسة تالية اىتشارية هىذ هعركة عيف العرب ،حيػث ّ
الجبٍات ويخمؽ أخرى ،وفي الو ت ىفسػً يرّكػز عمػى هىػاطؽ اسػتراتيجية يهمػؾ فيٍػا التىظػيـ ػوة،
ثـ يختفي ليظٍػر هػف جديػد ،فيٍػا أو فػي ليرٌػا ،وٌػذا اوسػموب اعتهػد فػي هعػارؾ هىطقػة هصػفاة
بيجي الىفطية وجبؿ سىجار وليرٌها ،وىشير ٌىا إلى أف ٌذي السياسة يطمؽ عميٍا التىظػيـ ،الػذي
يتزعه ػػً أب ػػو بك ػػر البغ ػػدادي ،هس ػػهى «س ػػهكة الص ػػحراء» ،وتعب ػػر ع ػػف تط ػػوير مهكاىي ػػة لمهراول ػػة
الحربية التي تهتمكٍػا «داعػش»؛ واسػتهرار اسػتعهالٍا إلػى اليػوـ عمػى او ارضػي الع ار يػة والسػورية،
يؤكػػد صػػعوبة التسػػميـ بػػأف التىظػػيـ يعػػيش فػػي حالػػة دفػػاع ،ليػػر هصػػحوب بٍجهػػات تحتػػؿ أهػػاكف
استراتيجية حربية جريدة الشرؽ اووسط ٕ٘ٔٓ .
ػور هػػف ىػػوع جديػػد هػػف تٍديػػد تقميػػدي تهثمػػً إي ػراف ،إذ لػػـ تعػػد
يواجػػً اوهػػف الجهػػاعي الخميجػػي تطػ ًا
إيراف تٍدد االستقرار الخميجي بوصفٍا دولػة لٍػا أطهػاع اسػتراتيجية بالهىطقػة فحسػب ،بػؿ تحولػت
ٌػػذي الدولػػة إلػػى ػػوة إ ميهيػػة هسػػمحة بهيميشػػيات «هػػا فػػوؽ الدولػػة» ،التػػي يهثمٍػػا حػػزب اهلل بمبىػػاف،
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و«فيم ػػؽ ب ػػدر» ب ػػالعراؽ ،والح ػػوثييف ب ػػاليهف ،ك ػػؿ ٌ ػػذي الهيميش ػػيات تس ػػتعهؿ الطائفي ػػة ف ػػي التعبئ ػػة
والصػراع السياسػػي ،ههػػا يكسػػب جهاعػػات التطػ ّػرؼ الػديىي تعاطفػػا أكبػػر هػػف ذلػػؾ التػػي تحظػػي بػػً
اوح ػزاب وجهعي ػػات الهجتهػػم اله ػػدىي .كه ػػا يجعػػؿ ه ػػف او ميػػات تك ػػتالت ذات والءات هتىا ض ػػة،
تخرؽ أسس ها ٌو وطىي ،وتىظر لطبيعة الصراع الدولي بشكؿ هذٌبي ،يفس الهجاؿ الستعهاؿ
الطائفية في الصراعات ام ميهية والدولية جريدة الشرؽ اووسط ٕ٘ٔٓ .
وهثاؿ لذلؾ ،ها شٍدتً ههمكة البحريف الشػقيقة هػف هواجٍػات وتػدهير ههتمكػات وسػقوط هصػابيف.
و ػػد اتٍهػػت ههمكػػة البحػريف ،إيػراف بشػػف حهمػػة "إرٌػػاب الدولػػة" بٍػػدؼ زعزعػػة االسػػتقرار وامطاحػػة
باوسػػر الحاكهػػة فػػي دوؿ الخمػػيج .وكػػاف حصػػيمة دعػػـ إيػراف لإلرٌػػاب فػػي البحػريف وفػػاة  ٔٙرجػػؿ
أهػ ػػف واصػ ػػابة ثالثػ ػػة آالؼ آخ ػ ػريف .فػ ػػليراف تقػ ػػدـ الػ ػػدعـ الهػ ػػالي ،وتسػ ػػاعد فػ ػػي تٍريػ ػػب اوسػ ػػمحة
والهتفج ػرات وٌػػي هػػالذاً لإلرٌػػابييف الػػذيف يخطط ػػوف لمٍجهػػات بعػػد تمقػػيٍـ التػػدريب فػػي هختم ػػؼ
االساليب امرٌابية في هخيهات يديرٌا الحػرس الثػوري .وكػاف هػف جػراء ههارسػتٍا "إرٌػاب الدولػة"
أف تحولػػت إي ػراف إلػػى ػػوة إ ميهيػػة هسػػمحة بهيميشػػيات «هػػا فػػوؽ الدولػػة» ،التػػي يهثمٍػػا حػػزب اهلل
بمبىاف ،و«فيمؽ بدر» بالعراؽ ،والحوثييف باليهف .ولـ يكف أهاـ البحريف لمتعاهؿ هػم أصػابم إيػراف
امرٌابية فوؽ أراضيٍا إال التعاطي الحازـ هم ٌذا الوا م جريدة الشرؽ اووسط ٕ٘ٔٓ .
لقػػد سػػاٌـ حػػدثاف أساسػػياف فػػي وضػػم الهىطقػػة عمػػى هفتػػرؽ طػػر ٍ
ؽ فػػي السػػىوات الػػثالث الهاضػػية
ٌه ػػا إع ػػالف "الخالف ػػة" أو «الدول ػػة امس ػػالهية ف ػػي العػ ػراؽ والش ػػاـ» ،و«خط ػػة العه ػػؿ الهش ػػتركة
الشػػاهمة» ،التػػي تُعػػرؼ عهوه ػاً باالتفػػاؽ الىػػووي امي ارىػػي الػػذي تػػـ التوصػػؿ إليػػً فػػي فييىػػا فػػي ٗٔ
تهوز/يوليػػو ٕ٘ٔٓ بػػيف إي ػراف و هجهوعػػة ٘  . ٔ +ولكػػف بيىهػػا كػػاف العػػالَـ يرّكػػز عمػػى ٌػػذيف
الحدثيف وتػداعياتٍها فػي الهىطقػة وأوروبػا والواليػات الهتحػدة ،كاىػت إيػراف تعهػؿ باىتظػاـ هػف أجػؿ

144

اوساسييف ،وٌها تعزيز ٌيهىتٍا ام ميهية وربط طٍراف عبر العراؽ وسػوريا بجىػوب
تحقيؽ ٌدفيٍا
ْ
لبىاف ،وتىفيػذٌا كػال الٍػدفيف هػف خػالؿ تػوفير ههػر جغ ارفػي يهتػد عبػر الػدوؿ الػثالث ،واالسػتحواذ
عمى القرار السياسي في العواصـ الثالث بغداد ودهشؽ وبيروت لدار . ٕٓٔٚ
هى ػػذ تأسػ ػػيس هجم ػػس التعػ ػػاوف الخميج ػػي وبمداىػػػً تتع ػػرض لمعدي ػػد ه ػػف التٍدي ػػدات امرٌابي ػػة هػػػف
جهاعات تكفيرية وأخرى لٍا هيوؿ إيديولوجية هختمفة ،أوأجىدة طائفية هغايرة ،فقد ذكرت الجهعية
الوطىية لدراسة امرٌاب واالستجابة لإلرٌاب " ) www.start.umd.edu" (STARTالكثير هف
البياى ػػات الهٍه ػػة والهتعمق ػػة بالٍجه ػػات امرٌابي ػػة الت ػػي تثب ػػت اف اف بم ػػداف الخم ػػيج كاى ػػت ض ػػحية
لإلرٌػػاب هىػػذ عػػاـ  ،ٜٜٔٚكهػػا وضػػعت هجهوعػػة ريسػػؾ أدفػػايزوري

Risk Advisory

أف الش ػػرؽ
 Groupد ارسػػة تتض ػػهف خريط ػػة امرٌ ػػاب والعى ػػؼ السياس ػػي لع ػػاـ  ،ٕٓٔٙهوض ػػحة ّ
اووسػ ػػط كػ ػػاف الهىطقػ ػػة التػ ػػي شػ ػػٍدت العػػػدد اوكبػ ػػر هػ ػػف العهميػ ػػات امرٌابيػ ػػة بس ػػبب الص ػ ػراعات
الهسػػتهرة ،وعػػدـ االسػػتقرار السياسػػي ،والبمػػداف الهىٍػػارة ،وجػػاءت هىطقػػة جىػػوب آسػػيا فػػي الهرتبػػة
الثاىيػػػة بىسػ ػػبة ٌجهػ ػػات إرٌابيػ ػػة تقػ ػػؿ ٓٗ %عػػػف الشػ ػػرؽ اووسػ ػػط.كها أشػ ػػارت إلػ ػػى أف البح ػ ػريف
والسعودية ٌها الدولتاف اوضعؼ أهاـ خطر امرٌاب والعىؼ السياسي .لقد تـ تسجيؿ أكثػر هػف
 ٘ٛألؼ عهمية تفجير في العالـ خالؿ حوالى ٓٗ عاهاً العجهي. ٕٓٔٚ -
لكف الكثير هف تمؾ العهميات امرٌابية تـ توجيٍٍػا إلػى شػعوب هىطقػة الخمػيج ولػـ تكػف ايػراف
ببعيػػدة عػػف جػػزء هػػف ٌػػذي العهميػػات ،فقػػد أداىػػت هحكهػػة الجىايػػات الكويتيػػة عػػدداً هػػف اله ػواطىيف
بالتخ ػػابر لص ػػال إيػ ػراف وح ػػزب اهلل بٍ ػػدؼ إش ػػعاؿ ح ػػرب أٌمي ػػة واس ػػقاط ىظ ػػاـ الحك ػػـ.و أحبط ػػت
البح ػريف هحاولػػة إدخػػاؿ أسػػمحة وهتفج ػرات واعتقمػػت شخصػػيف عمػػى عال ػػة بحػػزب اهلل .هػػف جٍػػة
أخػػرى أدى الغػػزو اوهريكػػي لمع ػراؽ عػػاـ ٖٕٓٓ إلػػى تجهػػم "التيػػارات الجٍاديػػة" السػػىية والشػػيعية
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تحولػػت اط ػراؼ سػػىية وشػػيعية عمػػى حػػد س ػواء كحػػزب اهلل وداعػػش
فػػي الع ػراؽ وسػػوريا .وٌكػػذا ّ
والحشد الشعبي إلػى ٌػاجس هقمػؽ لػدوؿ الخمػيج ،فحػيف تهػدد االرٌػاب لمخػروج هػف الضػغط عميػً
فػػي الهوصػػؿ وضػػرب اوروبػػا وافريقيػػا هخمفػػا تيػػؿ  ٛجرحػػى فػػي فرىسػػا ٖٚ،تػػيالً ٕ٘ٔ جريحػاً
في توىس،أخذ الخميج حصتً هف الهىغصات،حيث تؿ  ٕٚهصمياً  ٕٕٚجريحاً في الكويت في
هسجد الصادؽ العجهي. ٕٓٔٚ -
و ػػد أعم ػػف تىظ ػػيـ الدول ػػة امس ػػالهية ف ػػي بي ػػاف أف أح ػػد عىاصػػري ىف ػػذ التفجي ػػر .فقابمي ػػة الجهاع ػػات
القوة والقدرة عمى البقاء ،بؿ وتجعمٍا تزعـ أىٍا هػف ضػهف
امرٌابية عمى التأ مـ ،تهىحٍا ىوعا هف ّ
الهكوىػ ػػات الهذٌبيػ ػػة
الىسػ ػػيج السػ ػػكاىي ،وذلػ ػػؾ عبػ ػػر الىفػ ػػاذ هػ ػػف ثغ ػ ػرات اجتهاعيػ ػػة والمعػ ػػب عمػ ػػى
ّ
والطائفية ،كها ٌو الحاؿ في البعض هػف دوؿ الخمػيج التػي تواجػً إرٌابػا هزدوجػا ،أحػدٌها تحركػً
أيػػاد إيراىيػػة ،وآخػػر تىفػػذي عصػػابات داعشػػية ،لكػػف حتػػى بػػؿ ظٍػػور تىظػػيـ داعػػش والفصػػائؿ
الهىضوية تحت جىاح ايراف كاف االرٌاب يىشر فسادي في االرض ،فقد اعتبرت الفترة الههتػدة هػف
ٖٕٓٓ إل ػػى  ٌ ٕٓٓٙػػي اوعى ػػؼ و اوكث ػػر دهوي ػػة ف ػػي الصػ ػراع الخميج ػػي ه ػػم االرٌ ػػاب ،ت ػػدارؾ
الخميجيػ ػػوف االهػ ػػر ولوهتػ ػػأخ ار فصػ ػػدرت فػ ػػي هػ ػػارس ٕٗٔٓ ،أوؿ ائهػ ػػة خميجيػ ػػة لػ ػ ػ”التىظيهػ ػػات
امرٌابيػػة” ،والتػػي ضػػهت  ٜهىظهػػات تشػػهؿ تىظػػيـ القاعػػدة ػ ػ تىظػػيـ القاعػػدة فػػي جزي ػرة العػػرب،
القاعدة في اليهف ،تىظيـ القاعدة في العراؽ ،داعش ،جبٍة الىصرة ،حزب اهلل فػي داخػؿ الههمكػة،
جهاعػة الحػوثي ثػـ جػاء ػرار هجمػس الػػوزراء امهػاراتي ،الػذي تضػهف أسػهاء  ٛٙهىظهػة وجهعيػػة
ض ػػهف ائه ػػة الهىظه ػػات امرٌابي ػػة ،كه ػػا أعمى ػػت ههمك ػػة البحػ ػريف ع ػػف ائه ػػة تض ػػـ  ٙٛهىظه ػػة
إرٌابية ،وتصب دوؿ هجمس التعاوف الخميجي وهم ٌذا الكـ هف الهىظهات واالرٌابية والتٍديػدات
الهموهسػ ػػة تصػ ػػب

دوؿ هجمػ ػػس التعػ ػػاوف الخميجػ ػػي هػ ػػف أكثػ ػػر الػ ػػدوؿ تضػ ػػر اًر هػ ػػف امرٌػ ػػاب فػ ػػي
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مخاطر تمدد تنظيم داعش عمى أمن دول مجمس التعاون (أبوزيد : )6104
داٌها عمى أهف دوؿ هجمس التعاوف الخميجي ،عمػى الهسػتو يف
هثّؿ تىظيـ داعش امرٌابي ًا
خطر ً
هعا ،وذلؾ عمى الىحو التالي
الجهاعي والوطىي ً
 بعد سيطرتً عمػى هديىػة الرهػادي بهحافظػة اوىبػار ،بػات "داعػش" هصػدر تٍديػد هباشػر لألهػفػدودا طويمػػة ه ػم الع ػراؽٌ ،ػػي السػػعودية ،واوردف ،والكويػػت
الػػوطىي لػػثالث دوؿ ج ػوار تتشػػارؾ حػ ً
وترجي هزيد هف التغمغؿ العسكري اميراىي في العراؽ ،وبهوافقة أهيركية عمىية وصريحة ،خاصػة
هػػم االىٍيػػار الكبيػػر لمجػػيش الع ار ػػي فػػي الرهػػادي عمػػى ىحػػو هػػا حػػدث فػػي الهوصػػؿ فػػي صػػيؼ
ٕٗٔٓ ،فقد أشارت هعموهات استخياراتية كردية إلى اىٍيار  ٙآالؼ عىصر هػف القػوات الع ار يػة
هقاتال هف تىظيـ "داعش" في الرهادي.
أهاـ ٓ٘ٔ
ً
 و د أبدى هسؤولوف أهيركيوف دعهٍـ لهشػاركة طٍػراف هػف خػالؿ هيميشػيا الحشػد الشػعبي ،فػيهواجٍة تىظيـ "داعش" ،طالها أف ذلؾ يتـ تحت إشراؼ حكوهة بغداد الهركزية؛ اوهر الذي يعىي
ًّ
أهيركيػػا بأٌهيػػة الػػدور امي ارىػػي والحاجػػة إليػػً السػػتعادة اوىبػػار ،أكبػػر هحافظػػات العػراؽ ذات
ار
إ ػرًا
اوكثرية ِّ
تجاوز هخاطر "داعش" الطابم اوهىػي البحػت ،وتحولػً إلػى هصػدر تٍديػد لٍويػة
السىيةُ ،
الدولة الوطىية في البمداف التي يصؿ إليٍا ،بها فيٍا دوؿ الخميج .هتػديف بطبيعتػً خدعػً التطػرؼ
ودعػػاوى الجٍاديػػة العالهيػػة وا اهػػة دولػػة امسػػالـ ،سػواء فػػي أفغاىسػػتاف أو فػػي العػراؽ أو أخيػ ار فػػي
سوريا ثـ في العراؽ هجددا.
كػػؿ ٌػػذي القضػػايا تجعػػؿ هػػف دوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي تػػولي جػػؿ اٌتهاهٍػػا بهوضػػوع هكافحػػة
خطر داعش وتطورات االوضاع فػي العػراؽ ،وٌػو هػا يفسػر ايضػا إلػى حػد كبيػر عهػؽ االىغهػاس
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والتػػورط الخميجػػي فػػي الع ػراؽ هػػف أجػػؿ إدارة االزهػػة التػػي تسػػببت فػػي احػػداثٍا سياسػػات الهػػالكي
وسيطرة داعش عمي هدف ع ار ية كبري هثؿ الهوصؿ وىيىوي.

 اىتق ػػاؿ وته ػػدد خط ػػر االرٌ ػػاب عم ػػي الهس ػػتوى الخميج ػػي وف ػػي الهىطق ػػة بوج ػػً ع ػػاـ،خاصة وأف الٍجرات الجٍادية كاىت تأكؿ دائها وتتقد هف طا ات شباب خميجي
جيود دول مجمس التعاون في مواجية التيديدات اإلرىابية :
الهتطرف ػػة هث ػػؿ القاع ػػدة
تتطم ػػب التٍدي ػػدات امرٌابي ػػة عهػ ػالً دوليػ ػاً جهاعيػ ػاً ،لهكافح ػػة الجهاع ػػات
ّ
ههػا يحػتّـ عمػى دوؿ الخمػيج وضػم حػد
وداعش والتػي تسػتغؿ الثغػرات القاىوىيػة فػي دوؿ الخمػيجّ ،
الهتطرفػػة والهتعػػاطفيف هعٍػػا فػػي الخمػػيج يسػػتغموف هػػثال
أدىػػى هػػف الهعػػايير القاىوىيػػة .فالجهاعػػات
ّ
اىع ػػداـ القػ ػواىيف الهش ػػتركة الص ػػمبة الت ػػي تهى ػػم التح ػػويالت الهالي ػػة ه ػػف وال ػػى ٌ ػػذي الجهاع ػػات ،ث ػػـ
اتخذت دوؿ الخميج أخيػ اًر خطػوات عػدة لهعالجػة هثػؿ ٌػذي الثغرات.حيػث تىطمػؽ دوؿ الخمػيج فػي
هوا فٍػػا الرسػػهية والشػػعبية تجػػاي امرٌػػاب والتطػػرؼ ،هػػف هىطمقػػات ثابتػػة ،تسػػتىد إلػػى الصػراهة فػػي
الهواجٍة والشدة في التعاهؿ هم كػؿ هػا هػف شػأىً زعزعػة اسػتقرار الهجتهعػات والػدوؿ ،فقػد أ اهػت
ػر لٍػػا ،وتسػػعى لهواجٍػػة التٍديػػدات الهسػػتهرة هػػف
يػػادة عسػػكرية هشػػتركة تتخػػذ هػػف السػػعودية هقػ ّاً
الهتطرفيف امرٌابييف ،وفي ديسهبر ٕٗٔٓ أعمف هجمس التعاوف الخميجي عف تشػكيؿ ػوة شػرطة
ّ
ػتمخص هٍػاـ
إ ميهية تتخذ هف امهارات ّاً
هقر لٍػا لتكػوف شػبيٍة بػامىتربوؿ العجهػي  ، ٕٓٔٚوت ّ
وأٌ ػػداؼ “الشػ ػرطة الخميجي ػػة” ،ف ػػي تب ػػادؿ الهعموه ػػات الخميجي ػػة داخميػ ػاً وخارجيػ ػاً ،ح ػػوؿ اوىش ػػطة
امجراهية الدوليػة الهىظهػة ،والعهػؿ عمػى وضػم اساسػيات بياىػات واعػد الهعموهػات ،بالتعػاوف هػم
عدد هػف الهختصػيف فػي هجػاؿ البصػهات والقػوائـ لتبادلٍػا ،وتقػديـ ربػط خػدهات اوجٍػزة الشػرطية
في دوؿ هجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية هجمة درع الوطف . ٕٓٔٙ
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كهػػا أ ػػرت دوؿ هجمػػس التعػػاوف ػواىيف جديػػدة صػ ّػعبت هػػف تحويػػؿ اوهػواؿ ،التػػي يهكػػف أف يىتٍػػي
بٍ ػػا الهط ػػاؼ لتك ػػوف ب ػػيف أي ػػدي هث ػػؿ ٌ ػػذي الجهاع ػػات ،كه ػػا زادت ه ػػف ه ار بتٍ ػػا لألىظه ػػة الهالي ػػة
والهص ػرفي.ولبرىاهج إعػػادة التأٌيػػؿ لمجٍػػادييف سػػجؿ ىػػاج حيػػث إف عػػددا هٍهػػا هػػف الهىضػػهيف
لتىظيـ داعش فى العراؽ وسوريا هف دوؿ الخميج ليسوا هف الهقاتميف العادييف ،واىها هف الهىظريف
الفقٍيػػيف لمتىظػػيـ والػػذيف يىتهػػوف إلػػى الفكػػر الهتشػػدد .وعمػػى هسػػتوى و ازرات الػػدفاع ،اـ التحػػالؼ
امسػػالهي العسػػكري لهطػػاردة االرٌػػاب خػػارج الحػػدود ولمو ػػوؼ اهػػاـ آلتػػً العسػػكرية بآلػػة عسػػكرية
هتفو ة عميٍا هف الدوؿ االسالهية ،التػي توجػت وحػدتٍا بهىػاورة رعػد الشػهاؿ .بػؿ إف القػوة الجويػة
الخميجية د عقدت هؤته ار لٍا في الريػاض فب اريػر  ٕٓٔٚبحضػور وهشػاركة ػادة القػوات الجويػة
في دوؿ الخميج واوردف و بهشاركة القوات الجوية اوهريكية الهركزية الوسطى في توضي لجٍود
التحػػالؼ الػػدولي ضػػد تىظ ػػيـ داعػػش امرٌػػابي ،ولتطػػوير وتعزي ػػز سػػبؿ التعػػاوف الهشػػترؾ ل ػػدوؿ
التحالؼ الجوي لهواجٍة أحدث التحديات ال سيها هواجٍة التىظيهات امرٌابية،و د ىا ش الهػؤتهر
توحيػػد امجػراءات والهفػػاٌيـ الهعهػػوؿ بٍػػا لمػدوؿ الهشػػاركة فػػي العهميػػات الهشػػتركة ضػػد امرٌػػاب.
وعمػػى هسػػتوى و ازرات الداخميػػة تػػـ وضػػم اسػػتراتيجية أهىيػػة هشػػتركة لهكافحػػة االرٌػػاب ففػػي عػػاـ
ٕٕٓٓ ـ ا رت دوؿ الهجمس استراتيجية أهىية هشتركة وهتخصصة في هجاؿ هكافحة االرٌاب،و
جػػاءت فػػي وثيقػػة هكوىػػة هػػف سػػتة عىاصػػر كركػػائز لهكافح ػة امرٌػػاب تحػػت عىػواف االسػػتراتيجية
اوهىية لهكافحة التطرؼ الهصحوب بامرٌاب العجهي. ٕٓٔٚ -
ثـ في عاـ ٕٗٓٓ كاف االجتهاع الثالث والعشروف لوزراء الداخمية الػذي عقػد فػي دولػة الكويػت،
وتـ فيً تو يم االتفا ية الخميجية لهكافحة امرٌاب كآليػة هػف آليػات تفعيػؿ اسػتراتيجية دوؿ هجمػس
التعاوف لهكافحة التطرؼ الهصحوب بامرٌاب .لقػد اعتهػدت دوؿ الخمػيج أسػاليب هتعػددة تتكاهػؿ
فيها بيىٍا الحتواء امرٌاب هف خالؿ امعداد العمهػي االحت ارفػي القػائـ عمػى التخطيط،فػامجراءات
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اوهىية اشتهمت عمى الضربات االستبا ية باستشعار اوحداث اوهىيػة والتصػدي لٍػا بػؿ و وعٍػا.
وعم ػػى الهواجٍ ػػة الهباشػ ػرة بكش ػػؼ ٌوي ػػة الهطم ػػوبيف أهىيػ ػاً وتكثي ػػؼ امجػ ػراءات اوهىي ػػة ووض ػػم
االحتياط ػػات اوهىي ػػة وحش ػػد الجهٍ ػػور ف ػػي هواجٍ ػػة امرٌ ػػابييف والتح ػػذير ه ػػف احتض ػػاف امرٌ ػػاب
وبالهواجٍػػة الهسػػمحة هػػم امرٌػػابييف فػػي أوكػػارٌـ ،وسػػرعة القػػبض عمػػى العىاصػػر الهوجػػودة ف ػي
هسػ ػػرح الجريهػ ػػة واسػ ػػتجوابٍـ والتحػ ػػري عػ ػػف اوشػ ػػخاص الفػ ػػاريف ،وتوعيػ ػػة الهجتهػ ػػم العجهػ ػػي-
. ٕٓٔٚ
كهػػا تػػتـ هحاربػػة االرٌػػاب بالهواجٍػػة الفكريػػة بعػػرض تصػريحات اعت ارفػػات الػػذيف تراجعػوا عػػف
فتاواٌـ التكفيرية.وىشر وسطية امسالـ وتعرية هخططات امرٌابييف.كها اف ٌىاؾ جواىب ضائية
كاعتهػػاد العقوبػػة الهغمظػػة لإلرٌػػاب .اهػػا الهحػػور االخيػػر فٍػػو التعػػاوف الػػدولي فػػي هجػػاؿ هكافحػػة
امرٌ ػػاب كال ػػدعوة مىش ػػاء هرك ػػز دول ػػي ف ػػي هج ػػاؿ اوبح ػػاث وتب ػػادؿ الهعموه ػػات ح ػػوؿ امرٌ ػػاب
وامرٌابييف،كها صاد ت عمى عدد هف االتفا يات الدولية ذات الصمة بهكافحة امرٌػاب و ػد تػوج
عهػػؿ و ازرات الداخميػػة الخميجيػػة فػػي هكافحػػة االرٌػػاب بعقػػد تهػريف أهػػف الخمػػيج فػػي  ٔٙىػػوفهبر
 ٕٓٔٙويأتي في سياؽ االتفا ية الخميجية لهكافحة امرٌاب،وىفذتً وات هف جهيػم دوؿ هجمػس
التعاوف الخميجي،واشتهؿ عمى تىفيذ عدة فرضيات وتطبيقات ,لمتعاهػؿ هػم الهجهوعػات امرٌابيػة.
بؿ إف ولػي عٍػد الههمكػة العربيػة السػعودية وزيػر الداخميػة االهيػر أحهػد بػف ىػايؼ ػد حصػؿ عمػى
هيدالية " جورج تيىت " الصادرة هف وكالة االستخبارات الهركزية اوهيركيػة ،تقػدي ار لجٍػود الههمكػة
في هكافحة الجريهة وامرٌاب العجهي . ٕٓٔٚ
وتبىت الهىظوهة الخميجيػة اسػتراتيجية الهواجٍػة الشػاهمة لمجهاعػات امرٌابيػة «الهػا فػوؽ الدولػة»،
هٍها في هواجٍة «داعػش» تحػت
في العراؽ وسوريا ،والحقًا في اليهف .إذ لعبت دوؿ الخميج ًا
دور ً
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هظمػػة التحػػالؼ الػػدولي ،كهػػا أدهجػػت كػػؿ هػػف الهغػػرب واوردف فػػي سياسػػتٍا باعتبارٌهػػا شػػركائٍا
االستراتيجييف؛ لتتحوؿ فيها بعد ٌذي السياسة إلى شكؿ أكثر تىظيها ،في عهميتي "عاصفة الحػزـ"
و"إعادة اوهؿ" جريدة الشرؽ اووسط ٕ٘ٔٓ .

المطمــب الثــاني  :الدولــة الفاشــمة عمــى أمــن دول مجمــس التعــاون الخميجــي (الــيمن
نموذجا):
هىذ عقود واليهف يعاىي هػف االضػطرابات السياسػية واال تصػاية وامجتهاعيػة ،لػـ يسػتطيم الخػروج
هىٍا ،وأزدات اووضاع سوءاً بعد أف وصمتً هوجة ثورات الربيم العربية ،والتػي أدخمػت الػيهف فػي
دواهة هف عدـ االسقرار والفوضى.
أف عاوض ػػاع ال ػػيهف كدول ػػة فاش ػػمة State

 Failedجعمت ػػً يب ػػدو بالفع ػػؿ رج ػػؿ الجزيػ ػرة العربي ػػة

الهريض ،كها يعتبر اليهف عىد عالمػب الهحممػيف عاحػد هصػادر التٍديػد ليػر الهػادي الالعسػكري
ال ػػذي تواجٍ ػػً دوؿ هجم ػػس التع ػػاوف ،هه ػػا يح ػػتـ عم ػػى الخميج ػػيف العه ػػؿ عم ػػى إخػ ػراج ال ػػيهف ه ػػف
هعضالتً اوهىية والسياسية واال تصادية الهعقدة.
ولم ػػيهف أٌهي ػػة اس ػػتراتيجية بالىس ػػبة ل ػػدوؿ هجم ػػس التع ػػاوف ،بحك ػػـ الجػ ػوار الجغ ارف ػػي وخصوصػ ػاً
لمسعودية وعهاف حيث يتشاركوف هعً حدود طويمة ،وبالتػللى فػأف ازهػات الػيهف وىزاعاتػً الداخميػة
سريعاً ها تىعكس وبشكؿ هباشرة عمى اووضاع بدوؿ هجمس التعاوف.
كهػػا أف لهو ػػم الػػيهف الحيػػوي والهتهثػػؿ بلطاللتػػً عمػػى هضػػيؽ بػػاب الهىػػدب ،حيػػث أٌػػـ و عا صػػر
الطرؽ البحرية لىقؿ الىفط هف الخميج الػى عاسػواؽ عاوروب ػػا عواهريكا الشهللى.
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ب ػػؿ س ػػىوات ه ػػف وص ػػوؿ ه ػػا ُيس ػػهى “الربي ػػم العرب ػػي” إل ػػى ال ػػيهف ف ػػي أوائ ػػؿ ع ػػاـ ٕٔٔٓ ،حػ ػ ّذر
الهحمموف هػف خطػر تحػوؿ الػبالد إلػى دولػة فاشػمة عمػى لػرار أفغاىسػتاف أو الصػوهاؿ ،وف وجػود
دولة هىٍػارة عمػى حػدود الههمكػة العربيػة السػعودية ،وعمػى الشػاطئ الشػهللى لخمػيج عػدف وهضػيؽ
بػػاب الهىػػدب الهعػػروفَيف بأٌهيتٍهػػا االسػػتراتيجيةٌ ،ػػو كػػابوس ،لػػيس لسػػكاف الػػيهف فحسػػب ،بػػؿ
لألهف ام ميهي والدولي أيضا العرب المىدىية ٕٗٔٓ .
أف فشؿ الدولة فػي الػيهف ،ىػاتج عػف أخفػاؽ هسػار التحػوؿ الػديهقراطي والتىهػوي ههػا ترتػب عميػً
حدوث أزهات واضطرابات داخمية واسعة وعهيقة ،وهم احتهاليػة اىتقػاؿ ٌػذي امضػطراب الػى بقيػة
دوؿ هجمػػس التعػػاوف ،اوهػػر الػػذي جعػػؿ الػػيهف هصػػدر تٍديػػد جػػوٌري وهػػف دوؿ هجمػػس التعػػاوف
الخميجي أبوزيد ٕٕٔٓ ٘. ٚ
شػػعور الػػدوؿ بعػػدـ اوهػػاف يىػػتج هػ ػػف ىوعيػػة التٍديػػدات والهخػػاطر التػػي تواجٍٍػػا ،سػ ػواء داخميػاً عاو
خػارجػيػ ػ ػاً ،والػت ػ ػػي ى ػ ػ ػػاد اًر ه ػ ػػا تكػ ػػوف هىفصػ ػػمة ع ػ ػػف بعضػ ػػٍا الػ ػػبعض .فمػ ػػيس التٍديػ ػػد العسػ ػػكري عاو
اال تصػػادي القػػادـ هػػف البيئػػة الخارجيػػة ،الػػذي يهارسػػً فػػاعموف دول ػيػ ػػوف ٌ ػػو فقػػط هػص ػػدر التٍديػػد
ال ػ ػػذي يػواج ػػً ال ػ ػػدوؿ ،واىهػػا ٌىػػاؾ هخػػاطر هىبعثػػة هػػف البيئػػة الداخميػػة ،ىاجهػػة عػػف فشػػؿ امدارة
السياسية ،وعدـ االستقرار السياسي ،ىتيجػة ليػاب التوافػؽ الػوطىي .وٌىػاؾ عجػز الحكوهػات عػ ػػف
اشػػباع وكفايػػة الرلبػػات واالحتياجػػات اوساسػػية لمهػواطىيف كالسػػكف والتعمػػيـ والعهػػؿ والحريػػات ػػد
تتسبب في تٍديد كيػاف الدولػة ذاتػً ،تهاهػاً كهػا يفعػؿ عػدو خػارجي ،اف العػدو الػذي يواجػً الػدوؿ
ّ
القوهية في عصر العولهة ،لػـ يصب كها كػاف هػف الػخػػارج ،واىهػا صػب العػدو كػذلؾ فػي الػداخؿ
أبوزيد ٕٕٔٓ . ٚٙ

152

ولذلؾ يرى "بػ ػػاري ب ػ ػػوزاف"  ،Buzanهؤسس ورائد هدرسة كوبىٍاجف أحدى الهقاربات لير تقميدية
في دراسة العال ات الدولية والتي سبؽ شرحٍا ،عباف " لمهشاكؿ اوهػىػيػة لًػػدى جهيم الػ ػػدوؿ وجٍػاف
خارجي وداخمي ,فقػد تػتػهػّزؽ الػ ػػدوؿ ىتيجػة لمتعػارض الػداخمي تهاهػا هثػؿ التػدهير عمػى عايػدي ػوى
لتحرشػات
تتعػرض الػدوؿ الهتهاسػكة داخميػاً ّ
خارجية .وٌاتاف البيئتاف ليػر هىفصػمتيف وظيفيػاً .فقػد ّ
تتعرض الدوؿ ليػر الهسػتقرة وليػر الهتهاسػكة لمسػقوط هػف الػداخؿ،
هف جيراىٍا العدواىييف ،عاو د ّ
كهػػا حػػدث هػػم امهبراطوريػػة الروهاىيػػة ويولسػػالفيا واالت ػحػ ػػادالسوفياتي ،عاو بػص ػػورة هتصػػمة عىػػدها
الههز ة بالتػدخؿ الخػارجي هػف جاىػب بعػض القػوى الخارجيػة ،كهػا ٌػو
تسه اووضػ ػػاع الػداخػمػيػة ّ
الحاؿ في لبىاف عاثىاء الحرب اوٌمية ٘. buzan ٜٜٔٛ ٜٔٛ-ٔٛٛ " ٜٔٚ
ٌىػػاؾ عػػدة عواهػػؿ سػػاٌهت بتحويػػؿ الػػيهف إلػػى دولػػة فاشػػمة ،هىٍػػا هػػاٌو داخمػػي ،كضػػعؼ اوداء
اال تصادي ،واىتشار الفساد امداري والسياسي ،وتضخـ عػدد السكاف هػم مػة الػه ػوارد و مػة فػػرص
العهػؿ ،واىخفػاض هسػتوى التىهيػة ،وضػعؼ البىػاء االجتهػاعي والسياسػي ،الخمػؿ فػي توزيػم الثػروة
وتقاسػػـ الس ػػمطة  ,وهىٍػػا ه ػػا ٌػػو إ ميه ػػي كالص ػراع الح ػػدودي بػػيف ال ػػيهف والسػػعودية ،واالتٍاه ػػات
الهوجٍة إلى اليهف بليواء بعض الجهاعات امرٌابيػة وتهػويمٍـ وتسػٍيؿ عهميػة دخػولٍـ الػػى دوؿ
هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي عبػػر السػػعودية وعهػػاف ،بامضػػافة إلػػى االخػػتالؼ الشػػديد فػػي السياسػػة
الخارجية بيف اليهف ودوؿ هجمس التعاوف في همفات عديدة كالغزو الع ار ػي لمكويػت  ,أهػا العواهػؿ
الدوليػػة فتتعم ػػؽ بتػػدٌور العال ػػات اليهىيػػة اوهريكي ػػة ،عم ػػى خمفيػػة رف ػػض الػػيهف الغ ػػزو االهريك ػػي
لمعراؽ ،هها أدى إلى طم الهعوىػة االهريكيػة ،بامضػافة إلػى ضػايا امرٌػاب والقرصػىة أبوزيػد
ٕٕٔٓ ٘. ٕٛ -ٚ
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ىناك إنعكاسات عديدة لفشل الدولة في اليمن :
فعمى المسـتوى المحمـي سػاٌهت اووضػػاع الهضػطربة عواج ػواء عػدـ االسػتقرار فػي هرحمػة هػا بعػد
اتحاد شطري اليهف عػاـ ٓ ،ٜٜٔىتيجة اتساع الفجوة اال تصادية بيف شطري الػدولػة ،الػى اىػػدالع
هػحػاوالت اىقالبية هسمحة عمى الىظاـ الوليد ،بصورة عاوصمت اليهف الى حالة الحرب اوٌميػة عػاـ
ٗ ،ٜٜٔوٌػػو هػػا سػ ّػبب اٌت ػ از از شػػديدا فػػي شػػرعية واسػػتقرار الىظػػاـ السياسػػي واالجتهػػاعي .كػػذلؾ
اىعكسػػت اووضػػاع اوهىيػػة الهترديػػة ،والشػػعور بعػػدـ الثقػػة والظمػػـ ،والتهييػػز فػػي توزيػػم الثػػروات،
وتقاسػػـ السػػمطة بػػيف الطوائػػؼ والقبائػػؿ والجهاعػػات الوطىيػػة اليهىيػػة ،عمػػى حالػػة الوفػػاؽ والتىػػالـ
دت الػػى بػػزوغ حركػػات تهػػرد بمػػي هوجٍػػة ضػػد الدولػػة ،هثػػؿ حركػػة بػػدر الػػديف
الػػداخمي ،بصػػورة عا ً
الحوثى وليرٌػا ،اعت ارضػاً هىٍػا عمػى الظمػـ والغػبف فػي توزيػم الثػروة ،وا تسػاـ وتوزيػم السػمطة بػيف
عاٌؿ الشهاؿ عواٌؿ الجىوب،وهختمؼ الطوائؼ الهحمية أبوزيد ٕٕٔٓ ٖ. ٛ
و ػػد ت ػضػػافػػرت عػ ػواه ػػؿ ضػعػؼ اوداء اال ػ ػتػ ػص ػػادي الػ ػع ػػاـ لػمػيػهػف ،ه ػػم عاج ػ ػ ػواء عػ ػػدـ االس ػت ػقػ ػرار
واالضطراب الداخمي ،فػي زيػادة اشػتعاؿ اووضػاع السياسػية واالجتهاعيػة بصػورة كبيػرة .فمقػد أدى
عدـ استقرار اليهف داخمياً ،الػى اىٍيػار هؤسسػات الدولػة وبىيتٍػا امداريػة ،عاهػا عػف اىعكاسػات ٌػذي
السياسػػات واووضػ ػػاع عمػػى الػػيهف عواهىػػً القػػوهي ،فػػيهكف اجهالٍػػا فػػي بتعػػاظـ ه ػعػ ػػدالت ٌػجػ ػرة
الػعػهػالػ ػػة اليهىي ػػة الػ ػ ػػى دوؿ هجم ػػس الػتػعػ ػػاوف الخميج ػػي ،بػصػ ػػورة ػػد تعتبرٌ ػػا ٌ ػػذي الػ ػػدوؿ تٍدي ػػداً
ديهغرافياً لٍا.
أما عمى المستوى اإلقميمي والدولي فكاف أبرز اىعكاسات الفشؿ اليهىػي ٌػو الحػرب الدوليػة عمػى
امرٌاب ،وصعود بعػض القػوى الدوليػة ،واىغهاسػٍا فػي عال ػات ثىائيػة هػم عا طػار هجمػس التعػاوف
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الخميجي ،والػوجػود اوهريكي في الخميج العربػي بعػد احػتالؿ الواليػات الهتحػدة العػراؽ عػاـ ٖٕٓٓ
أبوزيد ٕٕٔٓ . ٜٖ -ٛٙ
اف ع ػ ػػدـ اسػتػق ػ ػرار الػيػهػ ػػف ،واسػتػه ػ ػرار حػالػ ػػة ع ػ ػػدـ الػتػوافػ ػػؽ الػقػوهػ ػػي ب ػػيف كػػاف ػ ػػة عاط ػي ػ ػػاؼ ال ػق ػ ػػوى
الػسػيػاسػيػػة واالجػتػهػاعػيػػة الػيػهػىػيػػة ،وعػ ػػدـ ػ ػػدرة الػىػظػػاـ عػمػػى فػػرض اوهػ ػػف واالسػتػق ػرار وحػهػايػػة
ح ػػدودي والػسػيػطػرة عميٍا ،بها يهىم هػف تسمؿ الػجػهػاعػات امرٌػابػيػة عبر الحدود اليهىية الى داخػػؿ
دوؿ هجمػػس الهجمػػس  ,بامضػػافة إلػػى عػػدـ ػػدرة الىطػػاـ اليهىػػي هػػف ادارة الػصػ ارع ػػات السياس ػػية
واالجػتػهػاعػيػ ػػة الهحمي ػػة اليهىي ػػة كالػتػه ػػّرد الح ػػوثي أو الػػدعػ ػ ػوات االىفص ػػالية فػ ػػي الػجػىػ ػػوب بػصػ ػػورة
تػح ػػوؿ دوف تػه ػػدد الىفػػوذ اميػ ارى ػػي والػخػارج ػػي الػػى داخػػؿ حػػدود الػػيهف ،وٌػػو اوهػػر الػػذي اتفقػػت
عا طار هجمس التعاوف عمى اعتباري تٍديداً جوٌريا /هركزيا وهىٍا القوهي ،خصوصاً بعػد هػا جػرى
فػػي إحتجاج ػػات البحػ ػريف هػػف ت ػػدخؿ ايػ ارىػ ػػي ٌػػدد أهىٍ ػػا ،وه ػػف بمٍ ػا ه ػػا جػ ػػرى تػػدخؿ إي ارى ػػي ف ػػي
العراؽ أبوزيد ٕٕٔٓ ٕ. ٜ

بــدايــــــة األزمــة اليمنيـــة وتــطوراتـــيا:
تُعتبػػر االىتفاضػػة اليهىيػػة وهػػا رافقٍػػا هػػف عاحػػداث ،ىتيجػػة لثػػورات الربيػػم العربػػي ،االىتفاضػػة بػ عػدات
بثورة الشباب اليهىيػة فػي ٔٔ فب اريػر ٕٔٔٓ ،كسمسػمة هػف االحتجاجػات الشػعبية ،هىاديػة باسػقاط
هىظوهة حكـ ال عرييس الهخموع عمي عبد صال ؛ الذي اضطر الى تو يم الهبادرة الخميجية في ٖٕ
ىوفهبر ٕٕٔٓ ،وهف ثـ التىحي عف الحكـ.
هيػػزت االىتفاضػػة اليهىيػػة بىجاحٍػػا فػػي عقػػد صػػفقة جيػػدة بالىسػػبة الػػى الػػيهف ،تهثمػػت فػػي رحيػػؿ
الػ عرييس صػػال عػػف سػدة الحكػػـ هحصػػىاً هػف هسػػاءلة اىوىيػػة ،لكػف بقػػاء رجالػػً بقػوتٍـ فػػي الهشػػٍد
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اليهىػي عافسػد جػػزءاً هػف تمػػؾ الصػفقة،وٌذا هػف عا ػػوى عاسػباب االزهػػة الحاليػة حيػث سػػٍؿ ذلػؾ الػػى
عودة صال الى الهشٍد هف خالؿ تحالفً هم جهاعة الحوثي العجهي ٕ٘ٔٓ .
استطاع الحوثيوف في ٕٔ ٕٓٔٗ/ٜ/فرض سيطرتٍـ الكاهمة عمى العاصهة ،وٌو ها دفم الرئيس
"ٌادي" إلػى التو يػم فػي اليػوـ ىفسػً عمػى اتفػاؽ "السػمـ والشػراكة الوطىيػة" لحػؿ اوزهػة هػم جهاعػة
ًّ
وطىيػا يجىػب الػبالد ويػالت الكػوارث والحػرب
هخرجػا
هعمىا أف االتفاؽ يهثؿ
"أىصار اهلل" الحوثيةً ،
ً
دائهػا فػي هصػمحة أهػف واسػتقرار ووحػدة الػيهف
والتفتت،
ً
هؤكدا أف هعالجة اوزهة يجػب أف تصػب ً
وهخرجات الحوار الوطىي الشاهؿ عمى أساس الهبادرة الخميجية وآليتٍا التىفيذية.
ورلػػـ ذلػػؾ ،ػػاـ هسػػمحو جهاعػػة الحػػوثي بعػػد سػػيطرتٍـ عمػػى العاصػػهة صػػىعاء والهىشػػآت الحيويػػة
فيٍػػا ،با تحػػاـ هىػػازؿ العديػػد هػػف خصػػوهٍـ السياسػػييف وفػػي هقػػدهتٍـ هىػػازؿ القائػػد العسػػكري "عمػػي
هحسف اوحهر" ،وكذلؾ الشيخ "القبمػي حهيػد اوحهػر" والعديػد هػف يػادات حػزب "امصػالح" ،كهػا
ػػاهوا بحػػرؽ الهػػدارس وبعػػض الهسػػاجد وارتكػػاب أعهػػاؿ اىتقاهيػػة وتخريبيػػة ،واسػػتولوا عمػػى دبابػػات
هعسكر لمجيش بهحافظة الحديدة
ًا
وعربات وأسمحة ثقيمة وصواريخ تابعة لمجيش .كها اهوا با تحاـ
لربي البالد ،وىٍبوا ها بداخمً هف أسمحة ،بٍدؼ السيطرة عمى هيىائٍا الرئيسي العرب المىدىية
ٕٗٔٓ .
عمى الرلـ هف عاف اليهف بمد يغص با االزهات السياسػية و اال تصػادية ،فػاف حصػار الحػوثييف ثػـ
دخولٍـ صىعاء د عادى الى بوادر سػقوط الدولػة اليهىيػة هػم هػا لػً هػف تبعػات ،كػاف عاولٍػا اسػتقالة
عرييس الجهٍورية عبد ربً هىصور ٌادي و عرييس وزر عايً خالد بحاح ،ولكػف ىجػاح الػرئيس عبػد ربػً
هىصػػور ٌػػادي هػػف الخػػالص هػػف بضػػة الحػػوثييف ووصػػولً الػػى عػػدف ،واعالىػػً االسػػتهرار بقيػػاـ
حكوهتػػً بهٍاهٍػػا هػػف هديىػػة عػػدف ،وٌػػو هػػا عاو ػػؼ اسػػتكهاؿ هخططػػات الحػػوثييف ،ووضػػعٍـ فػػي
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هواجٍة هباشرة هم الشػعب هػف جٍػة والهجتهػم الػدولي هػف جٍػة عاخػرى ،هػا عادى الػى اعالىٍػـ فػي
 ٔٙهػػػارس ٕ٘ٔٓ اطػ ػػالؽ س ػ ػراح عريػ ػػيس الػ ػػوزراء اليهىػ ػػي السػ ػػابؽ خالػ ػػد بحػ ػػاح وعػ ػػدد هػ ػػف وزراء
حكوهتً ،وذلؾ بعد وضعٍـ رٌف اال اهة الجبرية لهدة شٍريف العجهي ٕ٘ٔٓ .
إلتزهػػت دوؿ هحمػػس التعػػاوف بحػػؿ اوزهػػة اليهىيػػة سػػمهياً ،و طرحػػت هبادرتٍػػا لمحفػػاظ عمػػى وحػػدة
اليهف وسالهتً ،ولكف هىاورة الحوثييف في ٕٔ هارس ٕ٘ٔٓ عمى الحػدود السػعودية بػدعـ اي ارىػي
مستفزاز دوؿ الجوار كاىت بهثابة الرس عػايؿ السياسػية والعسػكرية لػدوؿ الخمػيج العربػي العجهػي
ٕ٘ٔٓ .

العوامل التي ساعدت عمى سيطرة الحوثيين عمى اليمن :
ـ العوامل الداخمية :
تتعمؽ بسوء التقدير الحكوهي لقوة الحػوثييف وتىظػيهٍـ ،ههػا أدى لزيػادة ىفػوذي عمػى حسػاب سػمطة
الدولػػة ىفسػػٍا ،ثػػـ القصػػور الحكػػوهي فػػي التعاهػػؿ هعٍػػـ ،ىتيجػػة تشػػتت ػػوة الدولػػة عمػػى أكثػػر هػػف
جبٍة ها بيف الحراؾ الجىوبي ،وتىظيـ القاعدة في الجىوب ،والحوثييف في الشهاؿ.
كهػػا كػػاف لتواطػػؤ ال ػرئيس السػػابؽ عمػػي عبػػد الم ػػً صػػال ورجالػػً وبعػػض يػػادات الجػػيش و ػوات
اوهػف بػأف وضػعوا كػؿ إهكاىيػاتٍـ وهػالٍـ هػػف أ ارضػي فػي خدهػة الهشػروع الحػوثي ههػا أدى إلػػى
اىتصارٌـ وسقوط الدولة اليهىية.
ولقػػد أكػػد وزيػػر الخارجيػػة اليهىػػي فػػي كمهتػػً أهػػاـ الػػدورة التاسػػعة والسػػتيف لمجهعيػػة العاهػػة لألهػػـ
الهتحدة في ىيويورؾ ،عمى ذلؾ بقولً "ها كاف يهكف أف يحدث ذلؾ لوال الػدعـ السياسػي والتىسػيؽ
الموجستي هف بؿ بعض عىاصر الىظاـ السابؽ صحيفة العرب المىدىية ٕٗٔٓ .
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العوامل الخارجية:
ػدءا هػػف الػػدعـ امعالهػػي عػػف
الػػدعـ الخػػارجي هػػف إي ػراف ،لمحػػوثييف و ػػد هػػر بػػأكثر هػػف هرحمػػة ،بػ ً
طريػػؽ ىػػاة الهىػػار ،وليرٌػػا ،وزيػػارات وٌػػـ عمهػػاء و ػػادة ٌػػذا التىظػػيـ مي ػراف بػػدر الػػديف الحػػوثي
وحسيف الحوثي ،وليرٌها في أو ات هختمفػة ،وهكػوثٍـ ٌىػاؾ فتػرات ليػر صػيرة ،وكػذلؾ بعثػات
طمبة الزيدية لمدراسة وطمب العمـ هف خالؿ جوازات إيراىية ،واعادة صػبغة ٌػؤالء الطمبػة بالصػبغة
االثىػػى عشػرية الخالصػػة .ثػػـ أخػػذ ٌػػذا الػػدعـ هىحػػى هختمفًػػا ،فوفقًػػا لمخطػػاب الرسػػهي ،تػػـ اكتشػػاؼ
هخازف لمسالح والذخيرة في هقرات هقاتمي الحوثييف ،هكتوب عمى بعضٍا صىم في إيراف ،وكذلؾ
القبض عمى سفيىة إيراىية هحهمة باوسمحة والذخيرة ،بالقرب هف سواحؿ اليهف ،هتوجٍة لهحافظػة
صعدة أي لمحوثييف ،وأسر بعض الهقاتميف الحوثييف هف بؿ الجيش .وأثىاء التحقيػؽ هعٍػـ ،تبػيف
أىٍ ػػـ ه ػػف ح ػػزب اهلل ،وك ػػذلؾ فق ػػد كش ػػفت هص ػػادر سياس ػػية ودبموهاس ػػية يهىي ػػة ،ف ػػي تصػ ػريحات
ػدادا كبيػرة هػف الحػوثييف فػي إريتريػا الهجػاورة لمػيهف عمػى السػاحؿ
هتطابقة ،عف أف إيراف تدرب أع ً
امفريقػػي لمبحػػر اوحهػػر .وفػػي ٌػػذا امطػػار تكػػررت اتٍاهػػات الػرئيس "ٌػػادي" لطٍػراف بالتػػدخؿ فػػي
الشػػأف اليهىػػي هؤكػ ًػدا أف هػػاتقوـ بػػً إي ػراف فػػي الػػيهف يسػػتٍدؼ إجٍػػاض العهميػػة السياسػػية وعر مػػة
الهرحمة االىتقاليػة والػراؽ الػيهف فػي هسػتىقم الفوضػى والفػتف والحػروب الطائفيػة والقبميػة والجٍويػة
حت ػػى يتس ػػىى لٍ ػػا خم ػػط اووراؽ ف ػػي الهىطق ػػة وامهس ػػاؾ بلح ػػدى أوراؽ الض ػػغط الت ػػي تس ػػه لٍ ػػا
داعيا إيراف إلى "تحكيـ العقؿ والهىطؽ في تعاهمٍا هم شعبً"،
بهقايضة صىعاء بدهشؽ أو بغدادً ،
و"التعاهػػؿ هػػم الشػػعب ولػػيس هػػم فئػػة أو جهاعػػة أو هػػذٌب " ،وفػػي ٌػػذا السػػياؽ أكػػد ىائػػب هجمػػس
الشورى اميراىي "عمي رضا راذكاىي" أف الثورة امسالهية وجدت صداٌا في صػىعاء ،إضػافة إلػى
ث ػػالث عواص ػػـ عربي ػػة أخ ػػرى ٌ ،ػػي بغ ػػداد ودهش ػػؽ وبي ػػروت .كه ػػا ك ػػاف واض ػ ًػحا ترحي ػػب الهى ػػابر
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امعالهية الشيعية بها حدث في اليهف ،حيث احتفػت بػػ"احتالؿ" صػىعاء ،واعتبرتػً هػف الىجاحػات
التي حققتٍا الثورة امسالهية صحيفة العرب المىدىية ٕٗٔٓ .

أبرز تداعيات األزمة اليمني ّة عمى أمن دول مجمس التعاون الخميجي فيما يمي:
 تٍديػػد اسػػتقرار دوؿ هجمػػس التعػػاوف فىجػػاح “الحػػوثييف” فػػي التهسػػؾ واالحتفػػاظ بالهىػػاطؽ التػػييسػيطروف عميٍػا يهكػف أف يغيػر هػف هعادلػة التيػارات الشػيعية فػي هىطقػة الخمػيج ككػؿ ،كهػا يهثػػؿ
دافعا مذكاء الىعرة الطائفية في دوؿ الهىطقة.
تصاعد سيطرتٍـ ً
 عدـ استقرار اليهف وسيطرة الحوثييف عمى صىعاء يهكف أف تترتػب عميػً العديػد هػف التػداعياتالجيوسياسػ ػػية واال تصػ ػػادية عمػ ػػى دوؿ هجمػ ػػس التعػ ػػاوف الخميجػ ػػي  ,حيػ ػػث يػ ػػتحكـ الػ ػػيهف بهو عػ ػػً
الجغرافي في هضيؽ “باب الهىدب” الذي تهر عبري تجارة الخميج هم الدوؿ الغربيػة السػيها الػىفط،
ػاجز لػػدوؿ الخمػػيج هػػف الٍج ػرة ليػػر الشػػرعية والتىظيهػػات امرٌابيػػة كتىظػػيـ
كهػػا أف الػػيهف يهثػػؿ حػ ًا
ػر ًّ
أهىيػا لكػؿ هػف الههمكػة العربيػة السػعودية وسػمطىة عهػاف هػف خػالؿ
أيضػا ظٍي ًا
“القاعدة” ،ويهثؿ ً
حهايتً لحدودٌها البرية الجىوبية بالىسبة لمسعودية والغربية بالىسبة لسمطىة عهاف.
 يهث ػػؿ ال ػػيهف فرص ػػة إس ػػتراتيجية ميػ ػراف ،ف ػػلذا ه ػػا اه ػػت دول ػػة حوثي ػػة هس ػػتقمة ف ػػي الجى ػػوب أوإسػػتهرت سػػيطرة الحػػوثييف عمػػى العاصػػهة صػػىعاء فسػػيكوف مي ػراف هػػوطئ ػػدـ إسػػتراتيجي عمػػى
هضيؽ ٌرهز ،وكػذلؾ فػلف هو ػم الػيهف الجغ ارفػي الههيػز هػف شػأىً تهكػيف إيػراف هػف تعطيػؿ جػزء
هٍػػـ هػػف خطػػوط الهالحػػة الدوليػػة ،وبالت ػللى امض ػرار بالهصػػال الخميجيػػة والغربيػػة فػػي الهىطقػػة.
ويرى ” أىتوىي كوردسهاف” الخبير اوهريكي في شئوف هىطقة الخميج ،بػأف الهو ػؼ امي ارىػي تجػاي
اليهف يهثؿ هحاولة إيراىية لمضغط عمى الواليات الهتحػدة وحمفائٍػا هػف دوؿ الهىطقػة ،وخمػؽ حالػة
ار بهصػال ٌػذي الػدوؿ بدرجػة أو بػػأخرى،
هػف التػوتر ام ميهػي الهسػتهر ،هػف شػأىً أف يمحػػؽ أضػرًا
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اوهر الذي يساعد عمػى إيجػاد ػدر هػف التعػاوف بػيف دوؿ الهجمػس والواليػات الهتحػدة فػي التعاهػؿ
هم اووضاع في اليهف.
وعميػػً ،فهػػف هصػػمحة دوؿ الهجمػػس الحفػػاظ عمػػى الػػيهف كدولػػة آهىػػة وهسػػتقرة ،وىػػً بهىزلػػة صػػهاـ
اوهػػاف لهصػػالحٍا  ,لقػػد هثػػؿ التػػدخؿ العسػػكري السػػعودي الهػػدعوـ دوليػػا وعربيػػا فػػي الػػيهف ىقطػػة
تحوؿ ورسالة وية إلى إيراف في كوف اليهف ال يهكف أف تشكؿ ظٍي ار لمسياسػة الفارسػية اميراىيػة،
و ػػد هثم ػػت عاص ػػفة الح ػػزـ إىعطاف ػػا هٍه ػػا ف ػػي ٌ ػػذا امتج ػػاي لي ػػر أى ػػً يهكىى ػػا امش ػػارة إل ػػى ع ػػدة
هالحظات تبيف عدـ فعالية الحسـ العسكري كخيار وحيد
الجيود الخميجية في إحتواء تداعيات األزمة اليمنية :
حاولت دوؿ هجمس التعاوف استخداـ كؿ بعض أدوات الدبموهاسية الهتاحة  ,كها دعت إلػى عقػد
اجتهػػاع عاجػػؿ لطرفػػي اوزهػػة الحكوهػػة -الحػػوثييف لتىفيػػذ الهبػػادرة الخميجيػػة ،وهخرجػػات الحػوار
الوطىي ،واتفاؽ السمـ والشراكة ،و اررات هجمس اوهف ذات الصمة  ,وفي ٌذا امطار ػاـ هبعػوث
خاص الهمؾ الراحؿ عبد المػً بف عبد العزيػز بطػرح هبػادرة هصػالحة بػيف الػرئيس اليهىػي عبػد ربػً
هىصور ٌادي وزعيـ حزب الهؤتهر الشعبي العاـ والرئيس السابؽ عمي عبد المػً صال .
كه ػػا ح ػػذرت هجهوع ػػة س ػػفراء ال ػػدوؿ العش ػػر الراعي ػػة لمهب ػػادرة الخميجي ػػة ه ػػف أف "اس ػػتهرار العى ػػؼ
تقدـ العهمية االىتقالية في اليهف" ،هؤكديف "أف أولئؾ الذيف يواصموف
ستكوف لً ىتائج وخيهة عمى ّ
سيحاسبوف عمى أعهالٍـ".
المجوء إلى استخداـ السالح ُ
لق ػػد ىجػ ػ الخميج ػػوف ف ػػي ت ػػأهيف ال ػػدعـ ام ميه ػػي وال ػػدولي لمعهمي ػػة السياس ػػية ف ػػي ال ػػيهف ،ولتىفي ػػذ
هخرج ػػات الح ػ ػوار ال ػػوطىي ،وٌػ ػػي أح ػػد أٌػػػـ العواه ػػؿ التػ ػػي يهك ػػف أف تسػ ػػاعد ف ػػي تجػ ػػاوز الػػػيهف
لمتحديات ،والحفاظ عمى هستوى التوافؽ بيف القػوى اليهىيػة ،وىجحػوا باصػدار القػرار ر ػـ ٕٓٗٔ
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هػف هجمػػس اوهػف الػػدولي و الػذي أ ػػر تشػكيؿ لجىػػة عقوبػات دوليػػة ،يكػوف هػػف هٍاهٍػا التأكػػد هػػف
اوطراؼ التي تقؼ عقبة أهاـ تىفيذ هخرجات الحوار ،أو تسعى مفشاؿ العهمية السياسية ،وفرض
عقوبات دولية عميٍا تحت البىد السػابم هػف هيثػاؽ اوهػـ الهتحػدة ،وفػي ٌػذا السػياؽ رحػب هجمػس
ػددا بفػػرض
اوهػػف الػػدولي فػػي ٕٔ ٕٓٔٗ/ٔٓ/بتعيػػيف رئػػيس حكوهػػة جديػػد فػػي الػػيهف وٌػػدد هجػ ً
عقوبات عمى الذيف يعر موف العهمية االىتقالية الديهقراطية  ,ودعا هبعوث االهـ الهتحدة إلى اليهف
"جهػػاؿ بىعهػػر" رئػػيس الحكوهػػة الجديػػد "خالػػد بحػػاح" إلػػى تشػػكيؿ حكوهتػػة بسػػرعة هىشػػاوي وعبػػد
التواب ٕٗٔٓ .
بعد فشؿ كؿ الجٍود الدبموهاسية  ,كاف التدخؿ العسكري ضروري لهىم و وع كارثة إىساىية وأهىية
في اليهف ،وهىم إيراف هف التدخؿ في شؤوف دوؿ الهجمس والػدوؿ العربيػة االخػرى ،إذ ُيعتبػر أهػف
اليهف ضروري وهف دوؿ الهجمس والهجتهم الدولي ،وكاف هف الضػروري عػدـ السػهاح وي دولػة
ليػػر هسػػؤولة أو وطػراؼ ليػػر دوليػػة بتٍديػػد أهػػف الػػيهف أو هىافػػذي الهائيػػة لهػػا سػػيترتب عميػػً هػػف
ىتائج ا تصادية وأهىية خطيرة عمى الهىطقة والعالـ شباىة ٕ٘ٔٓ .
لقد عهؿ التحالؼ الذي تقودي السعودية بحسـ عمى ردع ايراف ،واستقرار اليهف ،وتوحيد عاكبر عػدد
هػػف الػػدوؿ العربيػػة واال ميهيػػة حػػوؿ هصػػال هحػػددة ،وا اهػػة ت ػوازف ػػوى جديػػد فػػي ضػػوء اىسػػحاب
الواليػات الهتحػدة التػدريجي هػػف الهىطقػة ،واسػتعادة الهبػادرات السياسػػية واالهىيػة ،والبػدء فػي حػوار
بىاء هف عاجؿ اعادة تقييـ اوهف القوهي العربي .ولـ يكف تحقيؽ ٌذي اوٌداؼ االستراتيجية ههكىػاً
بػػدوف التػػدخؿ العسػػكري فػػي الػػيهف ،والػػذي بعػػث برسػ عػايؿ واضػػحة الػػى كػػؿ االط ػراؼ فػػي الهجتهػػم
الػدولي بػ عػاف دوؿ هجمػس التعػػاوف الخميجػػي والعديػد هػػف الػدوؿ االخػػرى فػػي الشػرؽ االوسػػط هسػػتاءة
هف سياسات ايراف التوسعية وسمبية الواليات الهتحدة تجاي التٍديدات التي تواجً الهىطقة ،فالحرب
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في عافغاىستاف والعراؽ استىفدت القوة العسكرية والهالية االهيركية ،عواضعفت ػدرة الواليػات الهتحػدة
عمى االستهرار باعتبارٌا القوة العظهى الوحيدة في الهىطقة .وكاىت الخيػا ارت عاهػاـ التحػالؼ الػذي
تقودي السعودية هحدودة جداً ،فاها عاف تسه بو وع عاصػهة عربيػة عاخػرى فػي بضػة ايػراف ،عاو عاف
تقؼ بحػزـ لهىػم تػدهير الهزيػد هػف الػدوؿ العربيػة االخػرى .لقػد فُرضػت ٌػذي الحػرب عمػى التحػالؼ
الػػذي تقػػودي السػػعودية ،ولػػـ يكػػف لػػدى االط ػراؼ الهشػػاركة خيػػار سػػوى التحػػالؼ لهواجٍػػة التٍديػػد
الوجودي هف ايراف ،اذ اف البديؿ يتهثؿ في الهزيد هف الفوضػى والتػدهير لػدوؿ عربيػة عاخػرى .ولػو
لـ يتدخؿ التحالؼ الذي تقودي السعودية فػي تمػؾ المحظػة ،لكػاف الوضػم االىسػاىي والسياسػي عمػى
االرض ال يحتهؿ حيػث تػذكرىا الصػور القادهػة هػف العػراؽ وسػوريا كػؿ صػىاع القػرار فػي الهىطقػة
بالبديؿ الهحتهؿ .لقد كاف رار اجٍاض هحاولة تفكيػؾ الػيهف وهىػم حػدوث كػوارث اىسػاىية عديػدة
في البالد ر اًر هٍهاً لميهف والخميج شباىة ٕ٘ٔٓ .

المطمب الثالث  :مخاطر المشروع النووي اإليراني عمى أمن دول مجمس التعاون :
عق ػػدت إيػ ػراف وهجهوع ػػة ٘ ٔ+الص ػػيف وروس ػػيا والوالي ػػات الهتح ػػدة االهريكي ػػة وفرىس ػػا والهاىي ػػا
وبريطاىيػػا هفاوضػػات هاراثوىيػػة هػػف  ٕٙهػػارس إلػػى ٕ إبريػػؿ ٕ٘ٔٓ فػػى هديىػػة لػػوزاف السويسػرية
هػػف أجػػؿ التوصػػؿ إلػػى تسػػوية شػػاهمة تضػػهف الطػػابم السػػمهي لمبرىػػاهج الىػػووى امي ارىػػى فقػػد جػػاء
االتفاؽ الىػووى االي ارىػى بعػد سمسػمة هػف الهفاوضػات داهػت لسػىوات اسػتخدـ فيٍػا كػال الطػرفيف هػا
لديً حتى يهكىً الخروج بأكبر الهكاسب ولقد اسػتطاعت إيػراف أف تسػتخدـ عاهػؿ الػزهف هػف أجػؿ
كسب الكثير هف الهساحات لتبرير هشروعٍا الىووى واحراز شئ هػف التقػدـ فػى تطػويري واسػتكهالً
وال شػػؾ أف ٌىػػاؾ تػػداعيات واىعكاسػػات سياسػػية وا تصػػادية سػػتتبم ٌػػذا االتفػػاؽ ولعػػؿ التػػداعيات
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السياسػػية ستضػ أكثػػر هػػم هػػرور الو ػػت وال يهكػػف الجػػزـ كميػػا بٍػػا إال أف الوا ػػم يعطػػى عػػدداً هػػف
الهؤشرات تجاٌٍا.

مضمون االتفاقية النووية اإليرانية وبنودىا ( كشك:)00 : 6102:
تخفػػيض عػػدد أجٍ ػزة الطػػرد الهركػػزى بهقػػدار الثمثػػيف خػػالؿ فت ػرة ٓٔ سػػىوات هػػف  ٜٔألػػؼ جٍػػاز
هىٍػ ػػا ٕٓٓٓٔ جٍػ ػػاز تعهػ ػػؿ اآلف إلػ ػػى ٗٓٔٓ ،ٙوسػ ػػيكوف ؿ ٓ ٘ٓٙهىٍػ ػػا فقػ ػػط حػ ػػؽ إىتػ ػػاج
اليوراىيػػوـ الهخصػػب بىسػػبة ال تتجػػاوز  ٖ.ٙٚٝخػػالؿ فت ػرة ٘ٔ سػػىة وسػػوؼ تكػػوف جهيػػم أجٍ ػزة
الطرد الهركزى التى سوؼ تستخدهٍا ايراف خالؿ تمؾ الفترة هف الجيؿ اووؿ.
تتػػولى الوكالػػة الدوليػػة لمطا ػػة الذريػػة عهميػػة ه ار بػػة جهيػػم الهوا ػػم الىوويػػة اميراىيػػة بشػػكؿ هىػػتظـ،
ولهفتشػػي الوكالػػة الدوليػػة لمطا ػػة الذريػػة الحػػؽ فػػي ه ار بػػة كػػؿ الشػػبكة الىوويػػة اميراىيػػة لهػػدة ٕ٘
عاها.
وافقت ايراف عمى دخوؿ هفتشي الوكالة بشكؿ هحدود إلى هوا م لير ىووية خاصة العسكرية هىٍا
فػػى حػػاؿ سػػاورتٍـ شػػكوؾ فػػى إطػػار البروتوكػػوؿ امضػػافى لهعاٌػػدة حظػػر االىتشػػار الىػػووى التػػى
التزهت إيراف بتطبيً والهصاد ة عميً.
رفم العقوبات الدولية الهفروضً عمى ٓٓ ٛهؤسسة وشخصية إيراىية بها فيٍا البىؾ الهركزى
اميراىي والهؤسسة اميراىية الوطىية لمىفط.
رفم العقوبات اوهريكية واووروبية والعقوبات الهفروضة بهوجب اررات صادرة عف هجمس اوهف
فور تأكيد الوكالة الدولية لمطا ة الذرية عمى احتراـ إيراف لتعٍداتٍا ويعاد فرض ٌذي العقوبات
بشكؿ سريم فى حاؿ عدـ تطبيؽ االتفاؽ خالؿ ٘ ٙيوها.
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الموقف الخميجي من االتفاق النووي بين ايران والغرب :
أعمىت السعودية أىٍا "كاىت دائها هم أٌهية وجود اتفاؽ حياؿ برىاهج إيراف الىووي ،يضهف هىعٍا
هف الحصوؿ عمى السالح الىووي بأي شكؿ هف اوشكاؿ".
وحذرت الرياض إيراف ،هف أف ياهٍا بلثػارة االضػطرابات فػي الهىطقػة سػيواجً بػردود فعػؿ حازهػة
هػػف دوؿ الهىطقػػة ،هعربػػة عػػف تطمعٍػػا إلػػى بىػػاء أفضػػؿ العال ػػات هػػم طٍ ػراف ،فػػي إطػػار "حسػػف
الجوار وعدـ التدخؿ في شػؤوف اآلخػريف" ،وتعميقػا عمػى اتفػاؽ الىػووي الهبػرـ بػيف إيػراف وهجهوعػة
٘ ،ٔ+ىقمت وكالة اوىباء السعودية الرسػهية ،عػف هصػدر هسػؤوؿ لػـ تػذكر اسػهً  ،أف "الههمكػة
تقؼ بجاىب اتفاؽ يشهؿ آلية تفتيش هحددة وصارهة ودائهة لكؿ الهوا م ،بها فيٍا العسػكرية ،هػم
وجود آلية معادة فرض العقوبات عمى ىحو سريم وفعاؿ في حالة اىتٍاؾ إيراف لالتفاؽ".
وأكػػد الهصػػدر أف "الههمكػػة تشػػارؾ دوؿ ٘ ٔ+والهجتهػػم الػػدولي باسػػتهرار العقوبػػات الهفروضػػة
عمػػى إيػراف بسػػبب دعهٍػػا لإلرٌػػاب واىتٍاكٍػػا لالتفا يػػات والهعاٌػػدات الدوليػػة الهتعمقػػة بالتسػػمي "،.
وأشار الهسؤوؿ "أىً في ظؿ اتفا ية البرىاهج الىووي فلف عمى إيراف أف تسػتغؿ هواردٌػا فػي خدهػة
تىهيتٍا الداخمية وتحسػيف أوضػاع شػعبٍا ،عوضػا عػف اسػتخداهٍا فػي إثػارة االضػطرابات والقال ػؿ
في الهىطقة ،اوهر الذي سيواجً بردود فعؿ حازهة هف دوؿ الهىطقة".
وفي هو ؼ ههاثؿ ،أعربت دوؿ الخميج عف ترحيبٍا باالتفاؽ الىووي بيف هجهوعة ٘ ، ٔ+وايراف
الذي توصموا إليً الثالثاء في العاصهة الىهساوية فييىا ،.فرحبت دولة طر باالتفػاؽ الىػووي ،ففػي
بيػػاف ،ىش ػرتً وكالػػة اوىبػػاء الرسػػهية ،ووصػػفت و ازرة الخارجيػػة القطريػػة االتفػػاؽ "بػػالخطوة الٍاهػػة"،
هؤكػػدة "حػػرص دولػػة طػػر عمػػى حهايػػة السػػالـ واالسػػتقرار" ،هعربػػة عػػف أهمٍػػا فػػي أف "يسػػٍـ ٌػػذا
االتفاؽ في السالـ واالستقرار في الهىطقة"

الجزيرة ىت ٕ٘ٔٓ .
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وهف جاىبً ،بعث أهير الكويت الشيخ صباح اوحهد الصباح ،بر يػات تٍىئػة إلػى رؤسػاء الواليػات
الهتحػػدة اوهريكيػػة وفرىسػػا وروسػػيا والصػػيف وايػراف ورئػػيس الػػوزراء البريطػػاىي والهستشػػارة اولهاىيػػة
واوهيف العاـ لألهـ الهتحػدةٌ ،ىػأٌـ فيٍػا بتو يػم االتفػاؽ الػذي أبػرـ بػيف إيػراف وهجهوعػة ٘، ٔ+
و الػػت وكالػػة اوىبػػاء الكويتيػػة ،إف أهيػػر الكويػػت" ،أعػػرب عػػف أهمػػً فػػي أف يسػػٍـ ٌػػذا االتفػػاؽ فػػي
تعزيز اوهف والسالـ في الهىطقة".
أهػػا امهػػارات ،فقػػد ٌىػػأت ال ػرئيس امي ارىػػي حسػػف روحػػاىي ،عبػػر بر يػػة أرسػػمٍا ال ػرئيس امهػػاراتي،
الشيخ خميفة بف زايد آؿ ىٍيافٌ ،ىأي فيٍا باالتفاؽ الىووي "التاريخي" الذي أبرـ اليوـ في فييىا بيف
إي ػراف وهجهوعػػة ٘ ، ٔ+وأعػػرب رئػػيس الدولػػة عػػف أهمػػً فػػي أف يسػػٍـ االتفػػاؽ فػػي تعزيػػز أهػػف
الهىطقػػة واسػػتقرارٌا ،و الػػت وكالػػة اوىبػػاء امهاراتيػػة واـ إف الشػػيخ هحهػػد بػػف ارشػػد آؿ هكتػػوـ،
ىائب رئيس الدولة رئيس هجمس الوزراء حاكـ دبي ،والشيخ هحهد بف زايد آؿ ىٍياف ولي عٍد أبو
ظب ػ ػػي ىائ ػ ػػب القائ ػ ػػد اوعم ػ ػػى لمقػ ػ ػوات الهس ػ ػػمحة ،أرس ػ ػػال ب ػ ػػر يتيف هه ػ ػػاثمتيف إل ػ ػػى الػ ػ ػرئيس حس ػ ػػف
روحاىي صحيفة عربئٕ ٕ٘ٔٓ .

أثر البرنامج النووي اإليراني عمى توازن القوى في منطقة الخميج العربي :
 تيديد االستقرار اإلقميمي في منطقة الخميج :هها الشؾ فيً أف اهتالؾ إيراف وسمحة ىوويةهف شأىً التأثير عمى استقرار هىطقة الخميج هف زاويتيف
اوولى تكريس الخمؿ القائـ في هوازيف القوى ،حيث أف حقائؽ الجغرافيا السياسية تشير إلى أف
القوة اميراىية الحالية إذا أرادت أف تتجً فلف هسارٌا لف يكوف لمشهاؿ أو لمشرؽ ،ففي الشرؽ
ٌىاؾ القوى الىووية اآلسيوية الكبرى ،وفي الشهاؿ ٌىاؾ روسيا ،وبالتللى فلف إهكاىية التهدد
الهتاحة ميراف ٌي في الغرب ،ويضاؼ إلى ٌذا هعاىاة الجيوش الخميجية هف ىقص اوفراد
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الهستعديف لمخدهة في القوات الهسمحة أو االلتزاـ بالحياة العسكرية ،لذلؾ زعزعة توازف القوي
بهىطقة الخميج العربي ٌو الخطر الذي يٍدد هىطقة الخميج العربي ،فمف تستطيم أيً دولة خميجية
هقاوهة اوطهاع اميراىية في الهىطقة ،في ظؿ الىبرة العدائية التي تتعاهؿ بٍا ايراف هم دوؿ
الخميج بؿ اهتالكٍا السالح الىووي ،فاوطهاع اميراىية في الهىطقة ال تتو ؼ عىد زعزعة اهىٍا
واستقرارٌا،بدؿ تتجاوزٌا إلى دعـ هيمشيات هسمحة لمتدخؿ في شئوف الدوؿ العربية الخميجية
ولير الخميجية ميجاد ثغرة تستطيم هف خاللٍا التغمغؿ عبر هؤيديف لسياستٍا في الهىطقة
ٌافيىغتوف بوست ٕ٘ٔٓ .
أها الثاىية فٍي إهكاىية ىشوب صراع عسكري بيف إيراف واوطراؼ الهعىية بالقضية الىووية
تىعكس آثاري عمى الهىطقة ،وهف ثـ فلف الرد اميراىي د يأخذ أشكاالً عديدة هىٍا أف تقوـ إيراف
بضرب القواعد الجوية والقطم البحرية اوهريكية في دوؿ الخميج العربية ،وٌو اوهر الذي يىذر
باحتهاؿ أف تتحوؿ الهواجٍة الهباشرة الهتو عة بيف إيراف والواليات الهتحدة إلى حرب إ ميهية
عوا بٍا عديدة هىٍا إهكاىية ياـ إيراف بللالؽ هضيؽ ٌرهز هها يعوؽ تدفؽ الىفط الخميجي إلى
الدوؿ الغربية والواليات الهتحدة ،وف إذا فرضت عقوبات عمى إيراف بطريقة تٍدد هصالحٍا
الوطىية فلىٍا لف تسه بتصدير ىفط هف الهىطقة ،فضالً عف أىٍا د تستٍدؼ السفف اوجىبية
اوهر الذي هف شأىً التأثير عمى حركة الهالحة في الخميج ،وهف ثـ عمى استقرار اوسواؽ
الىفطية وٌو ها سوؼ يؤثر سمباً عمى ا تصادات دوؿ هجمس التعاوف الخميجي التي تعتهد بشكؿ
أساسي عمى الىفط كهصدر هٍـ لمدخؿ القوهي .وهف ىاحية أخري ،د تستٍدؼ إيراف الهصال
اوهريكية في الهىطقة سواء كاىت شركات أو هصاىم أو حتى أفراد.
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 صعوبة التوصل إلى صيغة مشتركة ألمـن الخمـيج :هػف اآلثػار الهٍهػة بالىسػبة الهػتالؾ إيػرافسػػالحاً ىووي ػاً صػػعوبة التوصػػؿ إلػػى صػػيغة هشػػتركة وهػػف الخمػػيج ،حيػػث تعػػد تمػػؾ القضػػية هػػف
القضػػايا الخالفيػػة فػػي العال ػػات اميراىيػػة -الخميجيػػة ،فػػليراف تطالػػب دوهػاً بػػأف يكػػوف لٍػػا دور فػػي
الترتيبػػات اوهىيػػة الخاصػػة بالهىطقػػة ،اوهػػر الػػذي يتعػػارض هػػم رؤيػػة دوؿ هجمػػس الخمػػيج لتمػػؾ،
وفػػي ظػػؿ ٌػػذا االخػػتالؼ طرحػػت عػػدة صػػيغ وهػػف الخمػػيج هػػف جاىػػب إي ػراف ،فض ػالً عهػػا أوردتػػً
هراكز الدراسات الهتخصصة في ٌذا الشأف ،أال أف إصرار إيراف عمى اهتالؾ السالح الىووي هػف
شػ ػ ػػأىً أف يعػ ػ ػػوؽ إهكاىيػ ػ ػػة التوصػ ػ ػػؿ إلػ ػ ػػى صػ ػ ػػيغة أهىيػ ػ ػػة هسػ ػ ػػتقبمية وهػ ػ ػػف الخمػ ػ ػػيج وذلػ ػ ػػؾ لعػ ػ ػػدة
اعتبا ارت عزالعزب ٕٗٔٓ

-

أولٍا إهكاىية ياـ سباؽ ىووي ليس في هىطقة الخميج فحسب واىها في الهىطقة العربية كمٍا،
حيث ستعهؿ الدوؿ العربية جاٌدة هف أجؿ دخوؿ الىادي الىووي.
وثاىيٍا أف دوؿ هجمس التعاوف الخميجي في سعيٍا م اهة صيغة أهىية هشتركة في الخميج ال بد
وأف تحصؿ عمى ضهاىات دولية همزهة هف الهجتهم الدولي بشأف إجراءات بىاء الثقة هم
اوطراؼ ام ميهية وهىٍا إيراف ،وأوؿ ٌذي الهتطمبات عدـ تٍديد أهف تمؾ الدوؿ سواء باهتالؾ
اوسمحة الىووية أو ليرٌا.
وثالثٍا اهتالؾ إيراف لمسالح الىووي هف شأىً أف يقوض كافة الخطوات التي بذلٍا الجاىباف
الخميجي واميراىي واستٍدفت حسف الجوار وتعزيز الثقة والهىافم الهتبادلة ،وصوالً إلى إيجاد
هىظوهة أهىية وا ميهية تقوـ عمى أسس عدة يأتي في هقدهتٍا ىبذ المجوء إلى القوة وحؿ كافة
القضايا العالقة بالحوار والتفاوض.
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 مأزق الدول الخميجية في حالة نشوب حرب :ويعد ٌذا اوثر أحد أٌـ تداعيات اهتالؾ إيرافلمسالح الىووي ،حيث تؤكد كافة الهؤشرات أف الواليات الهتحدة لف تتراجم عف استخداـ القوة ضد
أي وة ىووية هحتهمة ،وفي ٌذا الصدد أشار تقرير هعٍد واشىطف لدراسات الشرؽ اودىى أىً إذا
استطاعت دولة هعادية لمواليات الهتحدة أف تحصؿ عمى أسمحة دهار شاهؿ ،خاصة اوسمحة
الىووية فلف الخطر سيكوف كبي اًر ،وشدد التقرير عمى أف الواليات الهتحدة البد أف تكوف أشد مقاً
فيها يتعمؽ بليراف واهتالكٍا أسمحة ىووية ،وفي ظؿ إهكاىية ىشوب حرب ضد إيراف فلف دوؿ
هجمس التعاوف الخميجي سوؼ تواجً هأز اً حقيقياً .حيث إىً إذا كاف لمدوؿ الخميجية هصمحة
أكيدة في التخمص هف الىظاـ الع ار ي السابؽ سواء أعمىت بعضٍا ذلؾ أو لـ يعمف البعض
اآلخر ،إال أف اوهر يبدو هختمفاً بالىسبة لمحالة اميراىية التي يصعب هعٍا التكٍف بىتائج ٌذا
العهؿ سواء كاف ضربة استبا ية أو عهميات عسكرية هتصمة ،حيث لف تكوف الدوؿ الخميجية
الست بهىأى عف تداعيات هثؿ ٌذي اوعهاؿ ،كها أىً عمى الرلـ هف أف تمؾ الدوؿ تعد حميفاً
استراتيجياً لمواليات الهتحدة بهوجب اتفا يات أهىية ثىائية باستثىاء الههمكة العربية السعودية ،
فلى ً هف الهستبعد أف تقدـ ٌذي الدوؿ تسٍيالت لوجستية لمعهميات العسكرية ضد إيراف ،بؿ إىٍا
د تدفم في سبيؿ الحؿ الدبموهاسي السمهي ،حيث أف الدوؿ الخميجية بٍا ىسبة كبيرة هف الشيعة،
وهف ثـ فلف الدوؿ التي تسه باستخداـ أراضيٍا لضرب إيراف د تتعرض لعهميات إرٌابية كها
حدث خالؿ الحرب الع ار ية – اميراىية الهاىم ٕ٘ٔٓ .
 زعزعة األمن االقتصادي لدول الخميج العربي :إف اهتالؾ ايراف لمسػالح الىووي،وعػدـ اهتثالٍػالمق اررات الدولية  ,د يػدفعٍا إلػى التعػرض لعقوبػات تصػؿ إلػى لمػؽ هضػيؽ ٌرهػز ,وضػرب السػفف
اوجىبية في الخميج العربي ،هها يعر ػؿ تصػدير ىفػط دوؿ الخمػيج العربػي الػذي تعتهػد عميػً الػدوؿ
الخميجيػ ػػة بصػ ػػفة أساسػ ػػية فػ ػػي تعزيػ ػػز ا تصػ ػػادٌا كهصػ ػػدر رئيسػ ػػي لمػ ػػدخؿ ،ههػ ػػا يزعػ ػػزع اوهػ ػػف
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اال تصػػادي لػػدوؿ الخمػػيج العربيػػة ويعػػرض أٌػػـ هػػورد اال تصػػادي هػػف هواردٌػػا لخطػػر بميػػغ ىتيجػػة
احتهاؿ إصابة حقوؿ الىفط وهشآتً هف العهميات العسكرية.
يتض هها سبؽ أف دوؿ الخميج العربية تواجً تٍديػدات خطيػرة هػف اهػتالؾ إيػراف القػدرات الىوويػة
التي تهكىٍا هف اهتالؾ وتصىيم السالح الىووي ،ىتيجة اختالؿ توازف القوة في الهىطقة لكفة إيراف
التي ستسعي لالستفادة هف درتٍا الىووية في فرض ٌيهىتٍا وسيطرتٍا عمي الدوؿ العربية والعهؿ
عمي إثارة القمؽ واالضطرابات داخؿ دوؿ الخميج العربية الستغالؿ او ميػات الشػيعية الهختمفػة فػي
خدهػػة هػػا يحقػػؽ توجٍاتٍػػا وأطهاعٍػػا فػػي الهىطقػػة ,هػػم الحػػرص عمػػي رضػػوخ دوؿ الخمػػيج العربيػػة
لسمطتٍا وٌيهىتٍا في الهجاالت اال تصػادية والسياسػية والعسػكرية ،بحيػث تكػوف ميػراف اليػد العميػا
في هىطقة الخميج العربي ،فهف ال يتعاوف هم ايراف ويكتسب ودٌا ويساعد عمػي تعزيػز ا تصػادٌا
يتمقى العقاب سواء بشكؿ لير هباشر بلشاعة الفوضى واالضطرابات أو بشكؿ هباشر هػف خػالؿ
التػػدخؿ العسػػكري امي ارىػػي بحجػػة حهايػػة او ميػػات الشػػيعية،هها يحػػتـ تضػػافر جٍػػود دوؿ الخمػػيج
لهواجٍة احتهاالت ٌذا الخطر شفيؽ . ٕٓٔٙ
 التأثيرات البيئية لمبرنـامج النـووي اإليرانـي  :أدى اىتشػار القػدرات الىوويػة إلػى بػروز تػأثيراتبيئيػػة ،كتمػػؾ الىاجهػػة عػػف هحطػػات الطا ػػة سػػيئة التصػػهيـ أو سػػيئة امدارة ،وهشػػكالت تص ػريؼ
الىفايػػات الىوويػػة عمػػى الىحػػو الػػذي طػػرح هشػػكالت هختمفػػة تتصػػؿ بػػالحوادث الىوويػػة أو التمػػوث
الىووى ،كها ظٍرت هشكالت تٍريب الهواد الىووية أو االستيالء عميٍا واالتجار فيٍا ،إضافة إلػى
االىعكاسات الهحتهمة لعدـ االسػتقرار السياسػي أو ام ميهػى عبػر العػالـ بفعػؿ الصػراعات الهسػمحة
الدولية والداخمية ،فيها يتصؿ بالهساس بالهىشآت الىووية.
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تعػػد دوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي فػػي هقدهػػة الػػدوؿ التػػي سػػوؼ تصػػاب بالضػػرر الهباشػػر ج ػراء
الهشروع الىووي اميراىي ،حيث يقم هفاعؿ بوشػٍر الػذي يهػد أحػد أٌػـ ه ارفػؽ الهشػروع اعمػى بعػد
ٕٓٓ كـ هف هديىة الكويت ويعتهد ٌذا الهفاعػؿ بصػفة أساسػية عمػى تقىيػات هسػتوردة هػف روسػيا
التػػي ال تهمػػؾ عىاصػػر اوهػػاف الىػػووي الهضػػهوىة .وبالت ػللى فلىػػً فػػي ظػػؿ الحظػػر الغربػػي عمػػى
اآلالت والهعػػدات التػػي تسػػتخدـ فػػي الصػػىاعة الىوويػػة فػػلف إيػراف ػػد تسػػعى مىجػػاز واتهػػاـ تسػػمحٍا
الىووي اعتهاداً عمى آالت ىووية أ ؿ ضهاىاً ،وهف ثـ تصب دوؿ الخميج في هرهى الخطر إذا ها
حدث تسرب،وهف ىاحية أخرى ،فلف إيراف في هحاولتٍا التخمص هف الىفايات الىووية د تتجً إلى
التخمص هف الهاء الثقيؿ في الخميج اوهر الذي هف شأىً أف يخمؽ أزهة تموث لكػؿ دوؿ الهىطقػة
تىتج عف تسرب الهواد الىووية الهشعة في هياي الخميج وتستهر آثارٌػا عشػرات السػىيف العجهػي
ٖٕٔٓ .
إحتمالية ثموث مياه الخميج العربـي سـيترتب عميـو آنعكاسـات خطيـرة منيـا ( جريـدة السياسـية
الكويتية :) 6102 :
الثـــروة الســـمكية  :ال شػػؾ أف دوؿ الخمػػيج دوؿ ىفطيػػة بالدرجػػة اوولػػى ،ولكػػف صػػيد اوسػػهاؾُي َكػ ػػوف هصػ ػػدر رزؽ كبيػ ػػر وفرادٌػ ػػا وخصوص ػ ػاً أولئػ ػػؾ الػ ػػذيف يعيشػ ػػوف فػ ػػي الهىػ ػػاطؽ السػ ػػاحمية،
بامضػػافة إلػػى أف ٌىػػاؾ شػػركات تقػػوـ بهثػػؿ ٌػػذا العهػػؿ ،وتػػرى جهيػػم دوؿ الخمػػيج العربيػػة أف هػػف
واجبٍا حهاية الثروة السهكية والهحافظة عميٍا.
الحركة المالحية ُ :يعد الخميج العربي هف أشٍر الههرات الهائيػة فػي العػالـ وأي تعطيػؿ لمحركػةالهالحي ػػة في ػػً ي ػػؤثر عم ػػى اال تص ػػاد الع ػػالهى ،وىظػ ػ اًر لٍ ػػذي الهكاى ػػة ف ػػلف دوؿ الخم ػػيج تولي ػػً ج ػػؿ
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اٌتهاهٍ ػػا وب ػػؿ وتع ػػدي ٌ ػػدفاً وهيػ ػاً يج ػػب الهحافظ ػػة عمي ػػً ،وف ػػي حال ػػة إص ػػابتً ب ػػأي تم ػػوث ى ػػووى
ستتو ؼ الهالحة البحرية فيً.
شـواطا المــدن المطمــة عمــى الســاحل الغربــي لمخمــيج ال تبعػػد ٌػػذي الشػواطئ عػػف الهفػػاعالتالىوويػة اميراىيػة ،بػػؿ إف بعضػٍا أ ػػرب لهفاعػؿ بوشػػٍر هػف طٍػراف ىفسػٍا ،وٌػػذا هػا يزيػػد هػف مػػؽ
الدوؿ الخميجيػة وهخاوفٍػا هػف أف حػدوث أي تمػوث لهيػاي الخمػيج سػيودى بحيػاة سػكاف ٌػذي الهػدف
الشاطئية.
محطات تحميـة الميـاه  :تُعػد جهيػم دوؿ الخمػيج العربيػة هػف أفقػر دوؿ العػالـ هائيػاً ،ولػذلؾ فٍػىتعتهػػد عمػػى تحميػػة هيػػاي البحػػر اعتهػػاداً كبيػ اًر ،وتمويػػث هيػػاي البحػػر يعىػػي شػػؿ ٌػػذي الطا ػػة واصػػابة
دولً بكارثة هائية.
الحيــاة العامــة  :ال شػػؾ أف التسػػرب الىػػووي سػػوؼ يىتقػػؿ هػػف طريػػؽ الريػػاح ،وٌػػذا يتو ػػؼ عمػػىسػػرعتٍا واتجاٌٍػػا ،هػػا يجعػػؿ آثػػاري ال تقتصػػر عمػػى هيػػاي البحػػر واىهػػا سػػتكوف لػػً آثػػار أخػػرى عمػػى
البشر ،هف الهوت ،إلى التشوٌات الخمقية ،إلى ها سوى ذلؾ هف أثار سيئة.
آليات خميجية مقترحة لمواجية المشروع النووي اإليراني :
 -0مطالبة دول المجمس بضمانات غربية لمواجية إيران ،حال إخالليا ببنود االتفاق النووي:
عمػػى الػػرلـ هػػف حػػرص الواليػػات الهتحػػدة عمػػى طهأىػػة دوؿ هجمػػس التعػػاوف هػػف خػػالؿ هؤش ػرات
عديدة ،هىٍا الجولة التي اـ بٍػا وزيػر الػدفاع اوهريكػي السػابؽ ،أشػتوف كػارتر فػي هىطقػة الشػرؽ
اووسػػط ،وشػػهمت كػػال هػػف السػػعودية ،واوردف ،والع ػراؽ ،واس ػرائيؿ ،وا مػػيـ كردسػػتاف فػػي الع ػراؽ،
وتأكيػػد العاٌػػؿ السػػعودي ،الهمػػؾ سػػمهاف بػػف عبػػد العزيػز  -خػػالؿ لقائػػً وزيػػر الػػدفاع اوهريكػػي -
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دعـ االتفاؽ الىووي ،فلىً د أبدي تحفظيف ،اووؿ أٌهية أف يتوازي هم ذلؾ االتفاؽ ىظاـ ر ػابي
صػ ػػارـ ،واآلخػ ػػر ضػ ػػرورة وجػ ػػود آليػ ػػة واضػ ػػحة معػ ػػادة العقوبػ ػػات عمػ ػػى إي ػ ػراف ،حػ ػػاؿ اىتٍاكٍػ ػػا
اللتزاهاتٍػػا الهقػػررة وفقػػا لالتفػػاؽ .والجػػدير بالػػذكر أف وزيػػر الػػدفاع اوهريكػػي ىػػا ش ،خػػالؿ تمػػؾ
الجولػة ،هػػم ىظ ارئػػً فػػي دوؿ هجمػس التعػػاوف تعزيػػز العال ػػات اوهىيػة والدفاعيػػة ،هػػف خػػالؿ بحػػث
التعاوف في ضايا هحددةٌ ،ي الدفاع الصاروخي ،واوهف املكتروىػي والبحػري ،و ػوات العهميػات
الخاصػػة ،وبالت ػػالي ،ال يتعػػيف أف يقتص ػػر اوه ػػر عمػػى هص ػػارحة دوؿ الهجمػػس لموالي ػػات الهتح ػػدة
بالهخاوؼ بشأف السياسات اميراىية فحسب ،بؿ الهطالبػة بآليػات هحػددة لهواجٍػة تمػؾ السياسػات،
حي ػػث ىج ػػد أف الهو ػػؼ اوهريك ػػي تج ػػاي الهخ ػػاوؼ الخميجي ػػة ػػد اىحس ػػر ف ػػي هحاول ػػة طهأى ػػة دوؿ
الهجمس ،وأف الواليات الهتحدة سوؼ تتصػدي وي اعتػداءات تواجٍٍػا تمػؾ الػدوؿ .إال أف االلتػزاـ
اوهريكي لػـ يتضػهف هواجٍػة السياسػات اميراىيػة تجػاي القضػايا ام ميهيػة التػي هثمػت تٍديػدا وهػف
دوؿ الهجمس .هف ىاحية أخرى ،فلف دوؿ هجمس التعاوف يهكىٍا الهطالبة باتفاؽ ىووي ههاثػؿ هػم
الدوؿ الغربية.
-6أىمية تحول دول مجمس التعاون نحو تحقيق مفيوم القوة الموازنة:
إف او اليـ التي بٍا هف العواهػؿ هػا يجعمٍػا هحػال لصػراع إ ميهػي-دولػي تتفاعػؿ فيٍػا ثػالث ػوي،
ٌػػي القػػوة التدخميػػة ،وٌػػي الػػدوؿ ذات الهصػػال الجوٌريػػة فػػي ام مػػيـ كالواليػػات الهتحػػدة واالتحػػاد
االوربي ،ولكػف تصػطدـ تمػؾ القػوة بػالقوي الهىاوئػة ،وٌػي الرافضػة لمتػدخؿ الػدولي كليراف،وهػا بػيف
القوتيف ،يأتي دور القوة الهوازىػة التػي تػؤدي دو ار هٍهػا فػي تحقيػؽ التػوازف بػيف القػوتيف .وهػف ثػـ،
يظػػؿ الص ػراع فػػي حػػدودي الهتعػػارؼ عميٍػػا دوف أف يصػػؿ إلػػى حػػد الهواجٍػػة العسػػكرية ،ولػػذلؾ،
يتعيف عمى دوؿ هجمس التعاوف العهؿ لبىاء أهف ذاتي خميجػي ،كػالتحوؿ هػف صػيغة التعػاوف إلػى
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امتحاد ،ا رار استراتيجية هوحػدة لشػراء اوسػمحة وتىفيػذ هقتػرح الػدرع الصػاروخية ،كمٍػا هػف شػأىٍا
تفعيػػؿ هفٍػػوـ القػػوة الهوازىػػة تحقيػػؽ ت ػوازف القػػوي بػػيف ضػػفتي الخمػػيج العربػػي ،حيػػث يتحقػػؽ ذلػػؾ
الهفٍوـ في العال ات الدوليػة" عىػدها ال تهتمػؾ دولػة أو هجهوعػة دوؿ فػي هىطقػة هعيىػة ػوة كافيػة
لمٍيهىة ،واجبار الدوؿ اوخرى في تمؾ الهىطقة عمى الرضوخ مرادتٍا".
بدأت دوؿ هجمس التعاوف بمعب دور القػوة الهوازىػة فػي حالػة اسػتدعاء ػوات درع الجزيػرة لمبحػريف
عاـ ٕٔٔٓ ،و يادة الههمكة العربية السعودية لمتحالؼ العسكري العربي في اليهف عاـ ٕ٘ٔٓ.
 -2البرامج النووية السممية الخميجية
في ظؿ السياسات اميراىية التي تسعي لتوظيؼ االتفاؽ الىووي ،ضهف صراعٍا هم كػؿ هػف دوؿ
هجمػػس التعػػاوف والػػدوؿ الغربيػػة ،فػػلف ٌىػػاؾ أحػػد سػػيىاريوٌيف ،اووؿ الت ػزاـ إي ػراف ببىػػود االتفػػاؽ
الىووي ،وابقاء البراهج الىووية ذات طابم سمهي ،وتحت إشراؼ هباشػر هػف الوكالػة الدوليػة لمطا ػة
الذريػػة ،واآلخػػر عػػدـ إبػػداء إي ػراف الشػػفافية الكاهمػػة بشػػأف براهجٍػػا الىوويػػة ،وبالت ػللى يكػػوف ٌىػػاؾ
هستوي لير هعمف يستٍدؼ أف تتخطي إيراف العتبة الىووية في لضوف سىوات ميمة.
وفػػي الحالػػة اوولػػي ،يتعػػيف عمػػى دوؿ هجمػػس التعػػاوف تطػػوير ب ػراهج ىوويػػة لألل ػراض السػػمهية ،
بيىها في الحالة الثاىية ،وحاؿ إعالف إيراف أىٍا دولة ىووية ،فلف ذلؾ يتطمب هوازىة دوؿ الهجمػس
لٍ ػػذا هت ػػالوا م الجدي ػػد ،وٌ ػػو ه ػػا أكدت ػػً العدي ػػد ه ػػف التصػ ػريحات ،هىٍ ػػا تصػ ػري وزي ػػر الخارجي ػػة
السعودي عادؿ الجبير ،ردا عمى سؤاؿ عها إذا كاىت الههمكػة ػد ىا شػت السػعي لمحصػوؿ عمػى
ىبمة ىووية أـ ال ،اؿ الجبير "ال أعتقد أىً هػف الهىطقػي االعتقػاد بأىىػا سػىىا ش ٌػذا اوهػر عمىػا،
وال أعتقد أىً هف الهىطقي تو ػم إجابػة هىػي عمػى سػؤاؿ كٍػذا بطريقػة أو بػأخرى الهركػز القػوهي
لدراسات الشرؽ اووسط ٖٕٔٓ .
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 -4إعادة بناء النظام اإلقميمي ككل :زيػادة التعػاوف بػيف دوؿ الهجمػس والػدوؿ العربيػة الهحوريػة
لمحف ػػاظ عم ػػى تػ ػوازف الق ػػوى ام ميه ػػي ،ولترس ػػيخ الىف ػػوذ الخميج ػػي ل ػػدى دوؿ الجػ ػوار لجع ػػؿ البيئ ػػة
ام ميهية أهاـ إيراف أكثر تعقيداً كشؾ ٕ٘ٔٓ .

174

المبحــث الثــاني  :أثــر التيديــدات األمنيــة غيــر التقميديــة الداخميــة عمــى أمــن دول
مجمس التعاون الخميجي :
تواجً دوؿ هجمػس التعػاوف الخميجػي تحديػدات أهىيػة ليػر تقميديػة ،وبػالرلـ صػعوبة تحػدد هصػدر
تمؾ التٍديدات االهىية لير تقميدية بد ة عالية ،ويعود ذلؾ لتشابؾ التٍديدات اوهىيػة ليػر تقميديػة
وتقاطعٍا بيف العواهؿ الداخمية والخارجية ،إال أىً بامهكاف التعاهؿ هم تداعياتٍا الداخمية.
فتٍدي ػػدات الطائفي ػػة السياس ػػية الت ػػي تواجٍٍ ػػا دوؿ هجم ػػس التع ػػاوف ،وب ػػالرلـ ه ػػف كوىٍ ػػا تٍدي ػػدات
داخمية إال أىٍا تتقاطم هم تٍديدات الخارجية كلىتشار الدولة الفاشمة في العراؽ والػيهف وارتػداداتٍا
عمى الهجتهم في دوؿ هجمس التعاوف.
وكػػذلؾ هوجػػات امحتجاجػػات الشػػعبية التػػي تعرضػػت لٍػػا هىطقػػة الػػوطف العربػػي ثػػورات الربيػػم
العربػػي وهػػا ترتػػب عميٍػػا هػػف إىتشػػار لمػػدوؿ الفاشػػمة بػػام ميـ وامرٌػػاب ،والهظػػاٌرات العىيفػػة التػػي
زعػػزت أهػػف واسػػتقرار دوؿ هجمػػس التعػػاوف ،وربهػػا كاىػػت الحالػػة البحريىيػػة ٌػػو اوكثػػر وضػػوحاً
بالىس ػػبة لت ػػأثير الهوج ػػات امحتجاجي ػػة الش ػػعبية عم ػػى اوه ػػف ال ػػوطىي البحريى ػػي واوه ػػف ام ميه ػػي
الخميجي  ,وكها ش ّكمت االخػتالالت الديهغرافيػة التػي تٍديػداً أهىيػاً ليػر تقميػدي تواجػً دوؿ هجمػس
التعػػاوف ،فامعتهػػاد الكبيػػر عمػػى العهالػػة الوافػػدة يهثػػؿ تٍديػػد إسػػتقرار الهجتهػػم فػػي و ػػت امزهػػات،
بامضافة إلى أىٍا أحػدى عواهػؿ الرئيسػية فػي إىتشػار الجريهػة وامرٌػاب ،كهػا أف لٍػا إىعكاسػات
إ تصادية سمبية وخصوصاً عمى هشكمة البطالة الهحمية.
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المطمب االول  :الطائفية السياسية وأمن دول مجمس التعاون الخميجي :
تعتبػػر الطائفيػػة السياسػػية هػػف التحػػديات الهٍهػػة التػػي تواجػػً دوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي ،ههػػا
هكوىٍػػا الخميجػػي ،هػػف أجػػؿ تقيػػيـ حجػػـ وطبيعػػة
يتطمػػب تفكيػػؾ هفٍػػوـ الطائفيػػة السياسػػية وهعرفػػة ِّ
الدور التوظيفي الخارجي لٍا ،بالرلـ أف الطائفيػة السياسػية هػاتزاؿ فػي هراحمٍػا اوولػى فػي دوؿ
هجمس التعاوف ،إال أف خطورتٍا بلرتبطٍا هم مرٌػاب فكػال الظػاٌرتيف هتزاهىتػاف و هتػداخالف وال
يهكػػف هعالجػػة اوولػػي تػػرؾ اآلخػػر ،فٍهػػا يشػ ِّػكالف طيفًػػا هتػػداخالً فػػي السػػبب والىتيجػػة إلػػى الدرجػػة
التي يصعب عىدٌا تحديد هف يأتي أوالً وهف ٌو التابم اوزدي ٕ٘ٔٓ ٖٖٔ .
هىػػذ ىشػػوب الثػػورة اميراىيػػة فػػي عػػاـ  ،ٜٜٔٚتحػػوؿ التػػوتر الهػػذٌبي بػػيف الشػػيعة والسػػىة الػػى عاحػػد
القضػػايا ال عرييسػػية التػػي تشػػغؿ الهىطقػػة ،وتهثػػؿ هصػػد اًر هػػف هصػػادر تٍديػػد إسػػتقرارٌا .وشػػٍدت
سيمة هذٌبية بحتة ،وحوؿ ضايا هجتهعية تتخذ هف الهذٌب وسيمة
الهىطقة سجاالت كبرى حوؿ عا ع
لتحميؿ الهشكالت وتفسيرٌا وتبريراتٍا أهؿ ٕٗٔٓ . ٖٙ
وبعد لزو العراؽ هف بؿ الواليات الهتحدة اوهريكية وبريطاىيا في ٖٕٓٓ ،ٕٓ/ٖ/واىٍيار الىظاـ
اوهىي فيً ،برز التفكؾ الطائفي والصراع الهذٌبي كهصدر لتٍديد اوهف في هىطقػة الخمػيج بكػؿ
وضوح وأشد خطورة هف بؿ ،ففي العراؽ جرى تسييس الدسػتور والٍويػة الشػيعية بػلرادة أهيركيػة
وايراىية واضحة .وفي ٌذا الشأف يعمِّؽ الهفكر الفمسطيىي عزهي بشارة ػائالً "إف تحويػؿ الطائفيػة
االجتهاعيػػة إلػػى طائفيػػة سياسػػية ٌ ػػو ِهػػف ىت ػائج التػػدخؿ اوهيرك ػػي وامي ارىػػي لضػػرب الدولػػة ف ػػي
الع ػراؽ ،وجػػرى بعػػد االحػػتالؿ تبى ػػي ىظػػاـ ديهق ارطػػي هػػف حيػػث الش ػػكؿ ،فػػي حػػيف يجػػري تىظ ػػيـ
السػ ػػكاف سياسػ ػػيًّا عمػ ػػى أسػ ػػاس طػ ػػائفي ،وتتعاهػ ػػؿ الدولػ ػػة هعٍػ ػػـ عمػ ػػى اوسػ ػػاس ىفسػ ػػً؛ هػ ػػا جعػ ػػؿ
القهم هم تٍهيش الطوائؼ اوخرى" ،وٌكذا ىرى أىً في
الديهقراطية أداة في تطييؼ الدولة وأجٍزة
ِ
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الطائفي ػػة السياس ػػية يىس ػػمخ ال ػػديف ه ػػف هيداى ػػً اوص ػػمي ف ػػي ترس ػػيخ العقي ػػدة الديىي ػػة وبى ػػاء العق ػػؿ
اوخال ػػي القيه ػػي ليص ػػب أداة لمىف ػػوذ بأي ػػدي أى ػػاس ػػد ال يتس ػػهوف أصػ ػالً ب ػػأدىى هع ػػايير الت ػػديف
اوزدي ٕ٘ٔٓ ٖٗٔ ، ٖٔ٘-وبمػ ػػؾ يقػ ػػدـ االسػ ػػتعهار االهريكػ ػػي الحػ ػػديث لمع ػ ػراؽ ىهوذج ػ ػاً
الطايفي كوسيمة الدارة البالد والتحكـ بهقدراتٍا ابراٌيـ ٖٕٔٓ . ٖٔٚ
لمتفتيت
ع
عبػر صػىاع القػرار فػي السياسػة الخارجيػة لػدوؿ هجمػس التعػاوف فػي تصػريحاتٍـ الهتواليػة عػف
لقد ّ
الغضػػب واالسػػتياء ههػػا يجػػري حػػوؿ تفكيػػؾ البىيػػة السوسػػيو-ثقافيػػة فػػي هجتهعػػات الخمػػيج ،بحيػػث
أصبحت الدوؿ الهطمة عمى هياي الخميج العربي الثهاىية ابمة لمعطب بواسػطة ٌػذا التفكػؾ العر ػي
والصراع الهذٌبي رياف ٕ٘ٓٓ ٖٕٗ. ٕٖٛ-
وتحػديات
هوجة هف العىؼ السياسي والتوترات الطائفيػة ّ
فمقد شٍدت هىطقة الخميج والوطف العربي ً
لسػػمطة الدولػػة فػػي العػػاهيف ٕ٘ٓٓ و ٕٓٓٚوهىػػذ العػػاـ ٕٔٔٓ حتػػى اآلف .وفػ ػػي ٌػ ػػذا الػسػي ػػاؽ،
اكتسبت ىظرية الٍالؿ الشيعي الػذي يهتّػد هػف اي ػراف هػرور بػالعراؽ والبحػريف والهىطقػة الػشػر ػيػػة
ً
فػ ػػي الػسػعػودي ػػة ال ػ ػػى لػبػى ػػاف ،أرضػػية هعتب ػرة فػػي الخطػػاب السياسػػي والشػػعبي ،وربهػػا تسػػتىد ٌ ػ ػػذي
الػىػظػريػة الػ ػػى حػقػائػػؽ ديػهػغػ ارفػيػػة وجيوبوليتيكيػة تتعمػؽ بػوجػػود عا ميػات شػيعية فػػي بػمػػداف الهجمػس،
ب ػػؿ اف الش ػػيعة يش ػػكموف عالمبي ػػة فػ ػػي البحػ ػريف ،ويقطى ػػوف هعظ ػػـ الهى ػػاطؽ الغىي ػػة ب ػػالىفط ف ػػي ٌ ػػذي
البمداف ،بؿ اّف الشيعة يشكموف عالمبية في هىطقة الخميج ككؿ ،إذا أضفىا العراؽ وايػراف.وب ػص ػػرؼ
الػىػظػر عػػف تقييهىا لػٍػذي الػىػظػريػة ،تػظػّؿ الػعػدسػات الطائفية هػرشػحػاً ػػويػ ػاً تػػرى هػف خاللػً الىخػب
وخاصة في اي ػراف والػعػراؽ والسعودية والبحريف الدسو ي ٕ٘ٔٓ ٖٚ
الحاكهة في ا ميـ الخميج،
ً
بػػالرلـ هػػف تتفػػاوت عاوضػػاع الشػػيعة فػػي دوؿ الهىطقػػة بػػيف هػػف يصػػرحوف بوجػػود تهييػػز تهارسػػً
الحكوهػػة ضػػدٌـ هثػػؿ البح ػريف ،وهػػف يىخرطػػوف بشػػكؿ واض ػ فػػي الحيػػاة السياسػػية كالكويػػت واف
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كاىػت لٍػػـ هطالػػب بتهثيػؿ عاكبػػر فػػي الحكوهػػة ،وهػف يسػػيطروف عمػػى الحكوهػة كػػالعراؽ ،عاهػػا شػػيعة
السػػعودية فيطػػالبوف بتحسػػيف عاوضػػاعٍـ ،عواف تتػػاح لٍػػـ الفػػرص لتقمػػد هىاصػػب عميػػا فػػي هجمػػس
الوزراء والسمؾ الدبموهاسي واالجٍزة العسكرية واالهىيػة ،ورفػم ىسػبتٍـ فػي هجمػس الشػورى ،وبػذلؾ
تتعػد حػدود الػوطف.
فاف السهة الغالبة لمهطالب الشيعية فػي عالمػب دوؿ الهىطقػة الخميجيػة عاىٍػا لػـ َ
وٌىاؾ التزاـ عاـ بيف شيعة الخمػيج فػي عهػوهٍـ باىتهػاءاتٍـ الوطىيػة ،فٍػـ عيوكػدوف عاىٍػـ جػزء هػف
الىسػػيج الػػوطىي الخميجػػي ،ولػػيس لػػديٍـ والءات سياسػػية خارجيػػة عاو حتػػى طهوحػػات داخميػػة هػػف
ع
شاىٍا عاف عتوثر في وحدة الىظـ الخميجية واستقرارٌا أهؿ ٕٗٔٓ . ٖٙ
عاهػػا فػػي العػراؽ فقػػد تعػػرض الشػػيعة مضػػطٍاد طػواؿ سػػىوات حكػػـ صػػداـ حسػػيف ،وٌػػو هػػا اىعكػػس
دايٍػـ فػػي الحكوهػات التػي عاعقبػػت ذلػؾ والتػي ٌيهىػػت عميٍػا هحاولػة تعػػويض سػىوات القٍػػر
عمػى عا ع
الفيات والطو عايؼ االخرى ،سيها السىة أهؿ ٕٗٔٓ . ٖٙ
بههارستً عمى ع
ويظػػؿ التعاهػػؿ الحكػػوهي هػػم الشػػيعة فػػي دوؿ الهىطقػػة الهعيػػار االساسػػي الػػذي يهكػػف هػػف خاللػػً
الحك ػػـ عم ػػى اهكاىي ػػة تح ػػوؿ الصػ ػراعات الحالي ػػة ال ػػى ح ػػروب هذٌبي ػػة ش ػػاهمة ،فق ػػدرة الدول ػػة عم ػػى
التعاهؿ هم هطالب وهشاكؿ اال ميات الشيعية فيٍا عاساس هٍـ ،ذلؾ عاف الصراع الهذٌبي اليسػتهد
و ػػودي هػػف الوصػػؼ الػػديىي عاو الهػػذٌبي لال ميػػة ،بػػؿ هػػف كػػوف الجهاعػػة عا ميػػة تعاهػػؿ عمػػى ىحػػو
هختمؼ عف بقية الهواطىيف ،ها يعىػي فػرص تحػوؿ اال ميػة الػى هصػدر لعػدـ االسػتقرار السػيؼ
 . ٕٓٓٛويهكف القوؿ اف العقد االخير د شٍد تطورات تضهىت هى الشيعة كثيػ ار هػف الحقػوؽ
والحري ػػات ،فف ػػي الس ػػعودية ه ػػثالً ،عاش ػػركت الدول ػػة ػػوى وشخص ػػيات ش ػػيعية ف ػػي جمس ػػات الحػ ػوار
الػػوطىي ،وىج ػ الػػبعض هػػىٍـ فػػي االىتخابػػات البمديػػة عػػاـ ٕ٘ٓٓ ،ووافقػػت عمػػى هطالػػب الشػػيعة
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با اهة هجمس بمدي هىفصؿ لبمدية القطيؼ والقرى الهجاورة ذات االلمبيػة الشػيعية أهػؿ ٕٗٔٓ
. ٖٙ

تأثير المد الشيعي اإليراني عمى األمن الوطني الخميجي :
وبعػػد الػػتخمّص هػػف صػ ّػداـ حسػػيف فػػي الع ػراؽ سػػىة ٖٕٓٓ ،اكتشػػؼ اوهريكيػػوف صػػدؽ الهخػػاوؼ
ػي الهتهػ ّػدد ،الػػذي جعػػؿ الع ػراؽ وسػػوريا ولبىػػاف تحػػت يػػادة طٍ ػراف،
الخميجيػػة تجػػاي الػػدور امي ارىػ ّ
وأصػػب يخم ػػؽ الهش ػػكالت ف ػػي البح ػريف والكوي ػػت وال ػػيهف ،دعه ػػا لمطوائػػؼ الش ػػيعية ،وبٍ ػػذا تك ػػوف
طٍػراف أكثػػر القػػوى ام ميهيػػة اسػػتفادة هػػف ىفوذٌػػا الديىيػػة فػػي هىطقػػة الخمػػيج ،واووفػػر حظػػا لمعػػب
ميهي فاعؿ في الشرؽ اووسط العتيبي . ٕٕٗ ٕٓٓٛ
دور إ ّ
مي ػراف تػػاريخ طويػػؿ فػػي الطائفيػػة السياسػػية وامرٌػػاب ،فقػػد سػػبؽ وأف اهػػت عىاصػػر هػػف حػػرس
إي ػراف الثػػوري بأعهػػاؿ شػػغب ه ػرات عديػػدة فػػي الحػػرـ الهكػػي خاصػػة فػػي ٖٔ يوليو/تهػػوز ٜٔٛٚ
الذي ىتج عىً هقتؿ ٕٓٗ شخص هف الحجاج .وفي عاـ  ٜٜٔٙاتٍُّهت إيراف بأىٍػا وراء تفجيػر،
الهجهم العسكري اوهيركي بالقرب هف الظٍراف في السعودية اوزدي ٕ٘ٔٓ . ٖٔٚ
لقد أستفادت إيراف هف حالة امىٍاؾ التي يهر بٍا العالـ العربي والخميجي عمػى وجػً الخصػوص،
بعػػد أحػػداث الحػػادي عشػػر هػػف سػػبتهبر وحركػػات الربيػػم العربػػي ،و اهػػت إي ػراف تػػدريجيًّا برفػػم هػػف
وتيػ ػرة ت ػػداخالتٍا تح ػػت عب ػػاءة الحػ ػراؾ الط ػػائفي ح ػػوؿ الخم ػػيج وداخم ػػً بٍ ػػدؼ إخ ارج ػػً ه ػػف هج ػػرد
روى ػػا ليص ػػب وح ػػدات سياس ػػية واجتهاعي ػػة وثقافي ػػة
تفريع ػػات هذٌبي ػػة لمدياى ػػة امس ػػالهية تعايش ػػت ً
هتبالضػػة ثػػـ هتىػػافرة فهتىػػاحرة .لػػذلؾ ،اسػػتقبؿ بعػػض ػػادة القاعػػدة بعػػد سػػقوط ىظػػاـ طالبػػاف فػػي
أفغاىستاف ،وتباىت الفصائؿ الشػيعية كحػزب اهلل المبىػاىي ،ه ًا
ػرور بجهعيػة الوفػاؽ البحريىيػة ،وصػوالً
لمتهػػرد الحػػوثي عمػػى بحػػر العػػرب ،ههػػا أو ػػم الخميجيػػيف فػػي كهاشػػة طائفيػػة إيراىيػػةٌ .ػػذا التبىػػي
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والتحريض الطائفي أسفر عف عدة حوادث إرٌابية ضد رجاؿ أهف وهواطىيف فػي الهىطقػة الشػر ية
ه ػػف الههمك ػػة العربي ػػة الس ػػعودية والبحػ ػريف .يض ػػاؼ ذل ػػؾ إل ػػى االس ػػتف اززات العس ػػكرية والىش ػػاطات
االسػػتخبارية والٍجهػػات املكتروىيػػة ضػػد بعػػض دوؿ الهجمػػس الخميجػػي ،لقػػد و ػػم التػػأثير اوكبػػر
لم ػاىفَس الطػػائفي امي ارىػػي عمػػى ههمكػػة البح ػريف حيػػث تعايشػػت ٌىػػاؾ الطائفتػػاف السػػىية والش ػػيعية
لهئػات السػىيف دوف تػوتر حقيقػي حتػى أتػى هػف يصػب الزيػت عمػى الىػار .حقيقػة التصػعيد الحػللى
كها يصفً الكاتب هحهد الرهيحي يكهف في أف "االختالؼ ٌػو فػي اوسػاس سياسػي ،رُكِّبػت عميػً
تصورات طائفية ههزوجة بشعارات ديىية وها لبث الخالؼ حتى احتدـ حيف أدركػت دوؿ الهجمػس
أف صػػوت الطائفيػػة والتهتػػرس الهػػذٌبي واىتٍػػاج العىػػؼ بػػدأ يسػػود الهعارضػػة ،وأف الهشػػٍد أصػػب
وكأىػػً حػػرب بامىابػػة وخػػرج هػػف سػػيا ً الػػوطىي ...حيػػث تريػػد إي ػراف هػػف خاللػػً اخت ػراؽ الهىطقػػة
العربيػػة" ،وٌػػو هػػا دفػػم دوؿ هجمػػس التعػػاوف ،ضػػهف اسػػتراتيجية و ائيػػة شػػاهمة ،لمتػػدخؿ هػػف خػػالؿ
وات درع الجزيرة لهساعدة رجاؿ اوهف البحريىييف عمى حهاية الهدىييف والهىشآت البحريىية ،وٌو
ػر واض ػ ًػحا عم ػػى أف أه ػػف هىظوه ػػة دوؿ الهجم ػػس كتم ػػة واح ػػدة ال تتجػ ػزأ ،ب ػػالرلـ ه ػػف
ه ػػا ُعػ ػ اد هؤش ػ ًا
الخالفات العرضية اوزدي ٕ٘ٔٓ . ٖٔٛ-ٖٔٚ
ػر عمػػى الهػػدى القريػػب عمػػى أهػػف هجمػػس التعػػاوف
بػػالرلـ هػػف أف الطائفيػػة السياسػػية ال تشػػكؿ خطػ ًا
الخمػػيج ،أهػػا عمػػى الهػػدى الهتوسػػط فػػذلؾ هرٌػػوف بػػزخـ التػػدخالت الخارجيػػة تجػػاي هسػػاىدة الح ػراؾ
أيض ػا بتحفيزٌػػا لمجهاعػػات امرٌابيػػة فػػي الهىطقػػة و ػػدرة
الطػػائفي فػػي الخمػػيج وهحيطػػً ،وه ػرتٍََف ً
الالعب ػػيف الخ ػػارجييف عم ػػى إدارة وتوجي ػػً ٌ ػػذي الق ػػوى لمت ػػأثير ف ػػي هعادل ػػة اوه ػػف الخميج ػػي القائه ػػة
اوزدي ٕ٘ٔٓ ٖٗٔ .
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المطمب الثاني  :االحتجاجات الشعبية و امن دول مجمس التعاون
هىػػذ ىٍايػػة ٕٓٔٓ وبدايػػة ٕٔٔٓ ظٍػػرت عػػددا هػػف االحػػداث والتػػوترات السياسػػية فػػى الهىطقػػة
العربية لـ تشٍدٌا الهىطقة هف بؿ و د تهثمت ٌذي االحداث فيها يعرؼ ب ػ ” ثػورات الربيػم العربػى
” كهػػا يػػتـ تػػداولٍا اعالهي ػاًٌ ،ػػي حركػػات احتجاجيػػة سػػمهية ضػػخهة اىطمقػػت فػػى بعػػض البمػػداف
العربيػػة هتػػأثرة بػػالثورة التوىسػػية خػػالؿ أوخػػر عػػاـٕٓٔٓـ وهطمػػم ٕٔٔٓـ وكػػاف هػػف اٌػػـ أسػػبابٍا
الهعيش ػػية ،إض ػػافة إل ػػى التض ػػييؽ
اوساس ػػية اىتش ػػار الفس ػػاد والرك ػػود اال تص ػ ّ
ػادي وس ػػوء اوحػ ػواؿ َ
ػي واوهىػػي وع ػػدـ ى ازٌػػة االىتخاب ػػات فػػي هعظ ػػـ الػػبالد العربي ػػة ,و ػػد ىجح ػػت ٌػػذي الث ػػورات
السياسػ ّ
باالطاحة باربعة اىظهة ,فبعد الثورة التوىسية ىجحت ثورة ٕ٘ يىػاير باالطاحػة بىظػاـ هبػارؾ  ,ثػـ
ثورة  ٔٚفبراير الميبيػة التػى اىتٍػت بهقتػؿ القػذافى وسػقوط ىظاهػً ،وصػوال الػى الثػورة اليهىيػة التػى
اجبرت عمى عبد اهلل صال عمى التىحى ،و د بمغت ٌذي االحتجاجات جهيم اىحاء الوطف العربى
فبمغػت االردف والج ازئػر والبحػريف وعهػاف والكويػت ولبىػاف والهغػرب وجيبػوتى وكاىػت اكبرٌػا حركػة
االحتجاجات فى سوريا والتى اصػبحت اكثػر هظػاٌر االحتجاجػات دهويػة حتػى االف ويتضػ ٌػذا
االهػػر هػػف خػػالؿ الهشػػاٌد الهؤسػػفة التػػى اطمعىػػا عميٍػػا هػػف خػػالؿ صػػؼ حمػػب الهػػؤخر واسػػتخداـ
االسمحة الكيهاوية وليرٌا هف االسمحة الهحظورة االستخداـ تجاي الهدىيف العزؿ  ,و د تهيزت ٌػذي
الث ػػورات بظٍ ػػور ٌتػػػاؼ عرب ػػى هوح ػػد اصػػػب ٌ ػػو الهمٍػػػـ لمثػ ػوار ف ػػى كافػ ػػة االوض ػػاع الهعيشػػػية
واال تصػػادية الهترديػػة ،حيػػث اىتٍػػت الثػػورة التوىسػػية فػػى ٗٔ يىػػاير بهغػػادرة زيػػف العابػػديف الػػبالد
وبعدٌا بتسػعة ايػاـ اىػدلعت الثػورة الهصػرية حيػث اعمػف هبػارؾ تىحيػً عػف السػمطة فػى ٔٔ فب اريػر
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وتػػولى الهجمػػس العسػػكرى الحكػػـ هؤ تػاً ،واثػػر ىجػػاح الثػػورتيف التوىسػػية والهصػرية باسػػقاط ىظػػاهيف
بػػدأت االحتجاجػػات السػػمهية الهطالبػػة باىٍػػاء الفسػػاد وتحسػػيف االوضػػاع الهعيشػػية فأىػػدلعت الثػػورة
الميبية فى  ٔٚفبراير التى سرعاف ها تحولت الى ثورة هسمحة وبعد صراع طويؿ تهكف الثوار هف
السػػيطرة عمػػى العاصػػهة فػػى اواخػػر السػػطس ٕٔٔٓ بػػؿ هقتػػؿ القػػذافى فػػى ٕٓ اكتػػوبر خػػالؿ
هعركة سرت ,وبعد ذلؾ اىطمقت حركة احتجاجات سمهية واسعة الىطاؽ فى سوريا فػى ٘ٔ هػارس
وها زالت ٌذي االحتجاجات ائهة حتى ٌذي المحظة بؿ ايضا تػزداد ش ارسػة ودهويػة وعدواىيػة وهػا
زاؿ الوضػػم هعقػػد ولػػـ تػػىج اى هػػف الهبػػادرات فػػى حػػؿ ٌػػذي االزهػػة  ,ىىتقػػؿ بعػػد ذلػػؾ الػػى الثػػورة
اليهىية التى اىتٍت بتىحى عبد اهلل صال عف السمطة الت ازهػا ببىػود الهبػادرة الخميجيػة لحػؿ االزهػة
ولكف اصب الوضم اكثر تأزـ االف خاصة بعد صعود الحوثييف واحتػداـ الصػراع واىقسػاـ الشػعب
اليهىػػى هػػا بػػيف هؤيػػد وهعػػارض .وهثّمػػت ٌػػذي التطػػورات هساسػاً هبا ًشػ ار بػػاوهف الخميجػػي؛ هػػا أ دى
ػاء عمػػى طمػػب هػػف ال ػرئيس
إلػػى تشػػكيؿ تحػػالؼ عربػػي بقيػػادة الههمكػػة العربيػػة السػػعودية وذلػػؾ بىػ ً
الشرعي لميهف ،أُطمؽ عميً اسـ عهمية "عاصفة الحزـ" في هارس/آذار ٕ٘ٔٓ؛ الستعادة الشرعية
في اليهف عيد ٕ٘ٔٓ ٘أ .
عهوه ػاً ورل ػػـ ك ػػؿ االختالفػػات ب ػػيف البمػػداف العربي ػػة فػػي الظ ػػروؼ وامهكاىػػات وف ػػي اوٌهيػػة ه ػػف
الىاحية االستراتيجية واال تصادية،فلىً يهكف تحديد بعـض األسـباب العامـة والمشـتركة والتػي أدت
إلى إشعاؿ ٌذي االىتفاضات في الهىطقة العربية ٌي خالصي ٕٗٔٓ ٕٕٙ
 الطفرة الشبابية التي تهثؿ أكثر هف ثمث السكاف. التٍهيش اال تصادي واالجتهاعي بسبب الخمؿ في توزيم الثروة. -لياب الحريات السياسية ها أدى إلى ٍر سياسي واجتهاعي.
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 دور القػػوى الخارجيػػة ام ميهيػػة والدوليػػة التػػي اهػػت بتعهيػػؽ حالػػة الضػػعؼ واالىقسػػاـ داخػػؿالهجتهم الواحد.
ميـــزت ىــذه الثـــورات العربيــة فػػيهكف القػػوؿ بأىٍػػا خالصػػي ٕٗٔٓ -ٕٕٙ
الخصــائص التــي ّ
ٕٕٚ
 كاىت بالغالب ثورات لير ىهطية سهتٍا السمهية والهدىيةهسيس ولير هىظهة لمب عميٍا العفوية التمقائية والحهاسة.
 كاف تحراكاً هجتهعياً لير ّ ال تحهؿ هشروعاً سياسياً أو أيديولوجياً بؿ هطالبٍا اجتهاعية. لياب هرجعيات يادية. الهبالغة في دور وسائؿ التواصؿ االجتهاعي. إسقاط الىظاـ بسٍولة والتعثر في بىاء ىظاـ جديد. ازدواجية الهعايير في هو ؼ الدوؿ الكبري عالهياً االتحػاد اووروبػي والواليػات الهتحػدة وا ميهػاًايراف والسعودية

الــحركــات االحتجـاجيـة فـي الـبحريــن
كاىػػت اىطال ػػة الص ػراع السياسػػي فػػي البح ػريف هت ازه ػاً هػػم يػػاـ حركػػة شػػبابية هعارضػػة بلىشػػاء
صػػفحة عمػػى الفػػيس بػػوؾ حهمػػت اسػػـ "ثػػورة ٗٔ فب اريػػر فػػي البحػريف" ,وفػػي يػػوـ ٖٔ فب اريػػر صػػدر
البيػػاف الرسػػهي اووؿ لمصػػفحة  ,ودعػػا إلػػى تىظػػيـ "ثػػورة شػػعبية سػػمهية يػػوـ ٗٔ فب اريػػر ورداىػػي
ٕٗٔٓ
وعىدها بداية اىطالؽ االحتجاجات الشعبية في ههمكة البحريف كاىت هطالبٍا اصالحبة  ,كالػدعوة
لمتحػػوؿ إلػػى الهمكيػػة الدسػػتورية ،وتحسػػيف هسػػتوى الهعيشػػة ،وو ػػؼ التجىػػيس السياسػػي ،ولكػػف هػػم
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هػػرور الو ػػت واهػػتالء الش ػوارع بالهتظػػاٌريف ،ارتفػػم سػػقؼ الهطالػػب هػػف بػػؿ الهعارضػػة البحريىػػة
وخاصة بعد سقوط ضحايا في صفوفٍـ ،ووصمت الهطالب إلى الدعوة إلػى إسػقاط الىظػاـ الحػاكـ
اسهاعيؿ ٕٗٔٓ ٕٔٔ .
حيػػث عكفػػت القػػوى الهعارضػػة إلػػى تطبيػػؽ اس ػتراتيجية تصػػعيدية عبػػر خمػػؽ حالػػة سياسػػية وأهىيػػة
تستىد إلى أشاعت الفوضى وعدـ امسػتقرار ،تعتهػد عمػى تعطيػؿ الهؤسسػات الحيويػة والهٍهػة فػي
القطاعييف العاـ والخاص ،هف أجؿ ش ّؿ الحياة اليوهية لمهجتهم البحريىي.
حاولػػت الحكوهػػة البحريىيػػة تٍػػدأت اووضػػاع ،وصػػارعت إلػػى إعػػالف هبػػادرة الحوار،مىقػػاذ الػػبالد
هف االىٍيار واحتواء هطالب الهعارضة عف طريؽ تقديـ بعض التىازالت السياسػية الجاىبيػة  ,إال
أف الهعارضة رفضت الحوار اسهاعيؿ ٕٗٔٓ ٕٔٔ .
احتوت هبادرة الحوار الوطىي التي طرحٍا ولى العٍد فػي هػارس ٕٔٔٓ  ,عمػى هػا تػـ تسػهيتً
بالهبادئ امصػالحية السػبعة  ,والتػي كػاف هػف أبرزٌػا ,تشػكيؿ هجمػس ىػواب بكاهػؿ الصػالحيات،
واختيار حكوهة تهثؿ إرادة الشعب ،وهحاربة الفساد ورداىي ٕٗٔٓ .
وتفجػػرت الهظػػاٌرات فػػي دوار المؤلػػؤة ،وتػػـ تشػػكؿ "ائػػتالؼ شػػباب ٗٔ فب اريػػر" والػػذي ظٍػػر لمه ػرة
اوولي عمى هىتدى بحريف اوف اليف الهؤيد لمديهقراطيػة فػي البحػريف ،وضػـ خميطًػا هػف الىاشػطيف
الش ػػباب امس ػػالهييف والعمه ػػاىييف ف ػػي البداي ػػة ب ػػؿ أف يظٍ ػػر اىته ػػاءي لمهعارض ػػة الش ػػيعية .وىس ػػؽ
االئ ػػتالؼ أىش ػػطتً ه ػػم "التح ػػالؼ ه ػػف أج ػػؿ الجهٍوري ػػة" ال ػػذي تك ػػوف ه ػػف ث ػػالث جهعي ػػات ش ػػيعية
لمهطالبة بللغاء الىظاـ الهمكي وتحويؿ البالد إلى جهٍورية ورداىي ٕٗٔٓ .
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وهػػم إتسػػاع االض ػػطرابات والتػػوترات اوهىيػػة ،أعم ػػف السػػمطة البحريىيػػة حال ػػة السػػالهة واوه ػػف،
وأستعدعت وات درع الجزيرة الخميجية لهساتدتٍا في فرض اوهف اسهاعيؿ ٕٗٔٓ ٖٔٔ .

المطالب العامة لمحركات االحتجاجية الخميجية :
 الهطالبة في الشراكة بالحكـ ولػيس التبعيػة لػً ،حيػث بػدأت خػالؿ هرحمػة الثػورات العربيػة وهػابعدٌا ,فٍىاؾ هطالب لإلصالح السياسي هػف جاىػب شػرائ هجتهعيػة فػي دوؿ الخمػيج ،عبػر
الهطالبة بلصدار الدساتير الوطىية ،وتوسيم التهثيؿ في السػمطة التىفيذيػة ،واجػراء امىتخابػات
البرلهاىية الدورية ،والسهاح باىشاء التىظيهات اوٌمية وتوسيم الحريات امعالهية.
 هطالب الفئات الشابة والتي لـ تعد هقصورة عمى الهطالب ام تصادية والهعيشية بؿ تجاوزتٍالمهطالبػػة بالهشػػاركة السياسػػية ،والحصػػوؿ عمػػى ىصػػيب هػػف السػػمطة هثػػؿ الثػػروة وٌػػو هػػا دفػػم
أىتوىي كووردسهاف الخبير في شئوف الخميج إلى إطالؽ تعبير “الديهغرافيا وامىفجػار الشػبابي
الهقبؿ في الخميج” .حيث تشػير امحصػائيات إلػى أف ىسػبة الشػباب الػذيف تتػراوح أعهػارٌـ هػا
ب ػػيف  ٔٛوٖٗ ع ػػاـ وفق ػػا لهعي ػػار اوه ػػـ الهتح ػػدة تبم ػػغ  % ٕٛ.ٛه ػػف إجهػ ػللى س ػػكاف دوؿ
الهجمػػس ،وتص ػػؿ ٌ ػػذي الىسػػبة إل ػػى  % ٕٚ.ٛف ػػي سػػطىة عه ػػاف وٗ % ٜٙ.ف ػػي الس ػػعودية،
وٕ % ٙٚ.فػ ػػي امهػ ػػارات % ٙٙ.ٛ ،فػ ػػي الكويػ ػػت ؤ % ٙ٘.فػ ػػي طػ ػػر وٖ % ٕٙ.فػ ػػي
البحريف.
أسباب القمق الخميجي من ثورات الربيع العربي فريؽ االزهات العربي ٕ٘ٔٓ -
 القمؽ هف اىعكاسات سمبية لمربيم العربي عمػى اووضػاع الداخميػة لػدوؿ الخمػيج ،خشػية اىتقػاؿالهطالبات الشعبية بامصالح والتغيير الديهقراطي وحالة عدـ االستقرار إلى ساحاتٍا.
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 الهو ؼ السمبي هف ىتائج االىتخابات التي أسفرت عف تقدـ واض لحركات امسالـ السياسػيفػػي العديػػد هػػف دوؿ الربيػػم العربػػي وبخاصػػة فػػي هصػػر التػػي تتهتػػم بػػوزف هٍػػـ وهػػؤثر فػػي
الساحة العربية.
 اووض ػػاع الهض ػػطربة والهواجٍ ػػات الت ػػي ش ػػٍدتٍا البحػ ػريف والت ػػي أث ػػارت اض ػػطرابات طائفي ػػةوتدخالت خارجية هف ايراف هها دفعت باتجاي تعاوف خميجي عسكري وأهىي في هواجٍتٍا.
 -القمؽ هف تداعيات اووضاع الهضطربة في اليهف عمى استقرار هىطقة الخميج.

التدخالت االيرانية في االحتجاجات الشعبية في البحرين
لقػػد وصػػفت إي ػراف هػػا يجػػري فػػي البح ػريف بأىٍػػا ثػػورة شػػعبية ،و ارحػػت تػػدعهٍا بهختمػػؼ الوسػػائؿ،
وحػ ػػذرت ه ػ ػػف أي تػ ػػدخؿ عس ػ ػػكري خ ػ ػػارجي ،حيػ ػػث ػ ػػاؿ الهتح ػ ػػدث باسػ ػػـ و ازرة الخارجي ػ ػػة اره ػ ػػيف
هٍهاىبراست "إف وجود وات أجىبية ،والتدخؿ فػي شػؤوف البحػريف الداخميػة ،ليػر هقبػوؿ ،وسػيزيد
اوهر تعقيداً".وبمغ اوهر بٍا لدرجة وصؼ تدخؿ وات درع الجزيرة بقيادة السعودية ،بأىً احػتالؿ
لمبحريف وتدخؿ سافر في سيادتٍا وضد شعبٍا ,والتدخالت االيراىية لٍا اسباب طائية  ,فاوحػداث
السىة ،ولذلؾ يعتبر أي حراؾ يقوـ بً الشيعة ٌو
الجارية في البحريف يقودٌا الشيعة ،والحكاـ هف ّ
ثورة شعبية ،واف كاف العكس فٍو هؤاهرة أهريكية وصٍيوىية أىور ٕ٘ٔٓ .
خالؿ الهظػاٌرات الداهيػة اوولػى فػي البحػريف اىتقػدت طٍػراف بشػدة حكوهػة الهىاهػة وخاصػة بعػد
أف ىشرت دوؿ "هجمس التعاوف الخميجي" واتٍا لهساعدة حكوهػة الجزيػرة عمػى فػرض اوهػف .و ػد
اتٍهػػت إيػراف البحػريف والسػػعودية بقتػػؿ عشػرات الشػػيعة وطالبػػت بلىٍػػاء التهييػػز هػػف جاىػػب او ميػػة
السىية الحاكهة ودعت همؾ البحريف إلى التىحي .وبامضافة إلػى ذلػؾ وصػفت طٍػراف تػدخؿ دوؿ
"هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي" بأىػػً "ليػػر هقبػػوؿ" وتو عػػت أىػػً سػػيؤدي إلػػى تعقيػػد اوزهػػة السياسػػية،
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وعمى الرلـ هف ٌػذي الخطابػات الىاريػة ،كاىػت الجهٍوريػة امسػالهية حػذرة لمغايػة بشػأف اتخػاذ أيػة
خطوات همهوسة فيها يتعمؽ باوزهة .فقد ىظاهت الجهاعات الهرتبطة بالحكوهة اميراىيػة أسػطوليف
ػاء عمػى أواهػر هػف
أرسمتٍها إلى البحريف دعهاً لمهىشقيف الشيعة ،لكػف هػف الواضػ أىٍهػا عادتػا بى ً
طٍػ ػ ػراف .وف ػ ػػي أعق ػ ػػاب االىتكاس ػ ػػات الت ػ ػػي واجٍتٍ ػ ػػا الهعارض ػ ػػة ف ػ ػػي البحػ ػ ػريف ،وعهوهػ ػ ػاً كاى ػ ػػت
االحتجاج ػػات ف ػػي البحػ ػريف اختب ػػا اًر ويػ ػاً لمدعاي ػػة اميراىي ػػة الهوالي ػػة لمش ػػيعة .فق ػػد أظٍ ػػرت سياس ػػة
الجهٍورية امسالهية تجاي الشيعة في الهىطقة بأىٍا هعقدة تهاهػاً وهتخبطػة عمػى ىحػو هت ازيػد ،و ػد
كاىػػت الىتيجػػة ٌػػي تصػػاعد شػػكوؾ الشػػيعة تجػػاي إي ػراف ،لػػيس فػػي البح ػريف فحسػػب بػػؿ أيض ػاً فػػي
أهاكف أخرى هثؿ جىوب لرب السعودية – وذلؾ فيها يتعمؽ بهدى إهكاىية اعتهادٌـ عمى طٍراف
لهساعدتٍـ في حاؿ دخولٍـ في هواجٍة هم حكوهاتٍـ خمجي ٕٔٔٓ .
يرى هدير هعٍد ستراتفور لمهعموهػات االسػتخباراتية جػورج فريػدهاف ,أف التػدخؿ الخميجػي فػي دعػـ
حكوهػػة البح ػريف أحػػرج امي ػراىييف وأضػػاعة فرصػػة اسػػتغالؿ الفوضػػى فػػي الهىطقػػة وبالت ػللى دفعٍػػا
التخاذ خيارات أخرى أ ؿ فعالية وهحفوفة بالهخاطر.
ويسػتىد الكاتػػب اوهيركػي فػػي تحميمػً عمػػى عػػدة عىاصػر تجعػػؿ هػف البحػريف هو عػا لصػراع إي ارىػػي
سعودي لير ور ة فػي الصػراع ام ميهػي فػي الهىطقػة بامضػافة إلػى عواهػؿ االسػتقطاب الهرتبطػة
الطائفيػػة بػػيف طٍػراف والهعارضػػة البحريىيػػة  ,يشػػير فريػػدهاف فػػي راءتػػً لالحتجاجػػات فػػي البحػريف
بأىٍػػا تتػػألؼ هػػف عىص ػريف أحػػدٌها الهطالبػػات الشػػعبية لمهعارضػػة الشػػيعية الهٍهشػػة ،والعىصػػر
اآلخػػر والهصػػال الدوليػػة لمقػػوى اوجىبيػػة  ,ويػػرى الكاتػػب أف إي ػراف اسػػتفادت هػػف اووضػػاع فػػي
البح ػريف باعتبػػار أف ٌػػذي اوحػػداث تعػػرض اوسػػطوؿ الخػػاهس اوهيركػػي لهشػػاكؿ عديػػدة وتضػػم
الواليات الهتحدة في هو ؼ صعب وتٍدد استقرار دوؿ الخميج العربية الجزيرة ٕٔٔٓ .
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تداعيات األحتجاجات الشعبية غمى أمن دول مجمس التعاون الخميجي:
أثبت ػػت حػ ػراؾ االحتج ػػاج الخميجي ػػة ب ػػاف دوؿ هجم ػػس التع ػػاوف الخميجج ػػي ليس ػػت هحص ػػىة ه ػػف أي
تغييػ ػػر ،بػ ػػدعوى أىٍػ ػػا تتهتػ ػػم بخصوصػ ػػية ال تتػ ػػوفر لػ ػػدى اوىظهػ ػػة العربيػ ػػة .صػ ػػحي أف ٌىػ ػػاؾ
خصوصية خميجيػة تتهثػؿ فػي طبيعػة العال ػة بػيف الحػاكـ والهحكػوـ ،واىفتػاح العال ػة بػيف السػمطة
والشعب كطبيعة لشػبكة العال ػات امجتهاعيػة ،إضػافة إلػى أف ثرواتٍػا الىفطيػة هىحتٍػا فرصػة فػي
تطػػوير دولٍػػا ،ليػػر أف ٌػػذي الخصوصػػية ال تىفػػي التغييػػر ،بػػؿ تعىػػي أف التغييػػر فػػي الخمػػيج لػػف
يكػػوف عبػػر الثػػورة بهفٍوهٍػػا التقميػػدي بقػػدر هػػا يتطمػػب هبػػادرة هػػف القيػػادات السياسػػية التػػي يشػػكؿ
وجودٌػا ضػػرورة لضػػهاف اسػػتقرار الهىطقػػة الخميجيػػة .بعبػػارة أخػػرى – واف جػػاز التعبيػػر – فلىػػً إذا
كػػاف شػػعار التغييػػر فػػي دوؿ الربيػػم العربػػي ” الشػػعب يريػػد إسػػقاط الىظػػاـ” فلىػػً فػػي دوؿ الخمػػيج
يكػػوف “الشػػعب يريػػد إصػػالح الىظػػاـ” عمػػى ىحػػو هػػا ىجحػػت فيػػً الهغػػرب كىهػػوذج يحتػػذى بػػً فػػي
تعاهؿ الىظـ الهمكية هم هطالب التغيير الشعبي.
أف الثػ ػػورات العربيػ ػػة واف كاىػ ػػت تدريجيػ ػػة وبػ ػػدرجات هختمفػ ػػة هػ ػػف دولػ ػػة إلػػػى أخػ ػػرى ،هػ ػػف هقولػ ػػة
“الخصوصية الخميجية” .وهقولة “امستثىاء الخميجي” أو “حصاىة الهمكيات العربية” فالتغيير ادـ
ال هحالة ،و د اتض ذلؾ في تبدؿ ردود اوفعاؿ الخميجية التي اتسهت باميجابية في التعاهؿ هم
هطالب امصالح والتغيير الداخمي .و د أثبتت طريقة تعاهؿ دوؿ الخميج هػم ٌػذي التطػورات دلػيال
واض ػػحا عم ػػى تب ػػدؿ رد الفع ػػؿ ت ػػدريجيا ،والتعاه ػػؿ بليجابي ػػة ه ػػم هطال ػػب امص ػػالح والتغيي ػػر ،ف ػػي
هحاولػػة مكسػػاب ىظػػـ الحكػػـ القػػدرة عمػػى التكيػػؼ هػػم الهطالػػب الجديػػدة والفعاليػػة فػػي امسػػتجابة
لمتحديات

وي ٕ٘ٔٓ .
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كها كشؼ «الربيم العربي» عف وجود ىقاط ضعؼ داخمية في الهعادلة اوهىية الخميجيػة؛ فبػالرلـ
هف مؽ بمداف هجمس التعاوف تجاي إيراف كاف ٌو الثابت الوحيد فػي التفكيػر االسػتراتيجي واوهىػي
الخميجي ..حيث ال يهكف التقميؿ هف حقيقة أف إيراف تسعى بيف الحيف واآلخر إلى استغالؿ ىقػاط
ضعؼ الحالة الخميجية الداخمية م حاـ ىفسػٍا فػي الشػأف الخميجػي الػداخمي  ,ؿسلػؾ اسػتعى تهػدد
طػػا بهشػػروع يٍػػدؼ
الػػدور امي ارىػػي فػػي الهىطقػػة الػػى د ارسػػة تأثي ارتػػً هػػف جهيػػم جواىبػػً ،كوىػػً هرتب ً
إلى تغيير الخريطػة السياسػية لمهىطقػة ككػؿ  ,كهػا أثبػت اىتشػار الحركػات االحتجاجيػة فػي الخمػيج
ع ػػف ه ػػدى ارتب ػػاط أه ػػف الخم ػػيج به ػػا يح ػػدث ف ػػي هختم ػػؼ أرج ػػاء ال ػػوطف العرب ػػي اخب ػػار الخم ػػيج
ٖٕٔٓ .
فدوؿ هجمس التعاوف تحتاج إلى تقوية الجاىب الهدىي لمتحدي اوهىي ،فقد أوضحت االحتجاجات
الشعبية بأف التحديات اوهىية الهتعمقة بالديف واويديولوجيا واال تصاد والحوكهة كاىت لٍا أٌهيػة
بالغة أزهة البحػريف ,وتهاثػؿ أٌهيتٍػا أٌهيػة التػوازف فػي القػدرات العسػكرية وفػي ػدرات ػوى اوهػف
الداخمي ،فتقارير برىاهج اوهـ الهتحدة لمتىهية تشير الى تحذيرات واسعة بشأف درجة خطورة ٌذي
ٍ
الضغوط الداخمية ،لكف ٌذي التقارير لـ تقدـ إىذار ٍ
اضحة تتعمؽ بتو يت ها يهكف أف يحدث أو
ات و
بطبيعتػً ،فالهسػببات الهدىيػة لعػدـ االسػتقرار والعىػؼ ،يهػثالف إلػى حػد كبيػر ،أخطػار هبٍهػة تٍ ّػدد
أهف الهىطقة سياسات عربية ٕ٘ٔٓ ٓ. ٔٚ
اليات مقترحة لمواجة أنتشار الطائفية السياسية واالحتجاجات لشعبية :
هػػف الضػػروري ا ػرار تػػدابير عاجمػػة لهواجػػة تػػداعيات االحتجاجػػات الشػػعبية فػػي البح ػريف خاصػػة
ودوؿ هجمػػس التعػػاوف عاهػػة ،كل اهػػة جسػػر هارشػػاؿ خميجػػي يػػوفر لمبح ػريف هسػػاعدة هاليػػة سػػىوية
تساعدٌا عمى تمبية احتياجاتٍها ،إلى أف الحؿ االهثؿ والدائـ ٌو ا رار اصػالحات خميجيػة شػاهمة
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وفػي كػؿ الهجػاالت سػواء السياسػية والعسػكرية اال تصػادية واالجتهاعيػة ,كتطػوير آليػات لمهشػاركة
الش ػػعبية ف ػػي عهمي ػػة ص ػػىم القػ ػرار ،هث ػػؿ إىش ػػاء لج ػػاف أو برله ػػاف ش ػػعبي خميج ػػي لتىفي ػػذ القػ ػ اررات
وهتابعتٍػػا  ,وبىػػؾ هركػػزي هوحػػود وعهمػػة هوحػػدة  ,وتطػػوير ػوات «درع الجزي ػرة» وتحويمٍػػا إلػػى
ج ػػيش خميج ػػي هتط ػػور ،ػػادر عم ػػى هواجٍ ػػة التٍدي ػػدات االهىي ػػة التقميدي ػػة ولي ػػر التفميدي ػػة اخب ػػار
الخميج ٖٕٔٓ .
وفي ضوء ىذه االعتبارات يمكن القول أن دول مجمس التعاون معنية بإتخاذ خطوات إصـالحية
عمى عدة أصعدة ،من أىم ىذه الخطوات ما يمي:
ٔ -تعزيز هفٍوـ الهواطىة ،وهأسسة اىتقاؿ السمطة ،وتطوير وتوسيم الهشاركة الشعبية في عهمية
صىم القرار
ٕ -الهض ػػي ػػدها ف ػػي عهمي ػػة التىهي ػػة وت ػػوفير البيئ ػػة ام تص ػػادية وامس ػػتثهارية لإلب ػػداع والتط ػػوير
وامىجاز.
ٖ -القضػػاء عمػػى هصػػادر امحبػػاط لػػدى القطاعػػات الواسػػعة هػػف الهجتهػػم وال سػػيها فئػػة الشػػباب،
وذلؾ عف طريؽ إيجاد حموؿ ىاجعة لمهشكالت الهستعصية وفي هقدهتٍا البطالة وامسكاف.
ٗ -ترس ػػيخ وتعزيػ ػز محتػ ػراـ حق ػػوؽ امىس ػػاف والحري ػػات الهدىي ػػة ف ػػي الهجتهع ػػات الخميجي ػػة الت ػػي
أصبحت اآلف في هرحمة إستراتيجية هف الوعي السياسي والحقو ي.

المطمب الثالث :مخاطر اإلختالالت الديمغرافية وأمن دول مجمس التعاون الخميجي
بم ػػغ إجهػ ػللى ع ػػدد الس ػػكاف ف ػػي دوؿ هجم ػػس التع ػػاوف ٖ٘ همي ػػوف ىس ػػهة ف ػػي ع ػػاـ ٕ٘ٔٓ بحس ػػب
االحصػػائيات الرسػػهية ،وشػػٍد هتوسػػط الىهػػو فػػي إجهػللى سػػكاف دوؿ هجمػػس التعػػاوف ارتفاعػاً فػػي
عاـ ٕ٘ٔٓ بىسبة ٕ ،%٘.هقابؿ ٕ %ٖ.في العاـ الذي سبقً .تشير التطورات اوخيرة في الىهو
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السػػكاىي إلػػى تفػػا ـ الخمػػؿ السػػكاىي فػػي دوؿ هجمػػس التعػػاوف ،والهتهثّػػؿ فػػي كػػوف "دوؿ الهىطقػػة
تتأسػػس عمػػى هجتهػػم ُيشػػكؿ فيػػً وافػػدوف ليػػر ه ػواطىيف ىسػػبةً عالي ػةً هػػف سػػكاف و ػػدرات الهجتهػػم
ّ
اال تصػادية والثقافيػػة واالجتهاعيػػة ،لفتػ ٍرة ههتػ ّػدة وهتّصػ ٍ
ػمة هػػف الػػزهف" ،إذ كػػاف الىصػػيب اوكبػػر فػػي
ّ
ّ
الىهو السكاىي في جاىب السكاف لير الهواطىيف ،حيث ارتفػم عػددٌـ بىسػبة  %٘.ٙفػي ٕ٘ٔٓ،
لتتسػػاوى ووؿ ه ػرة ىسػػبة السػػكاف الغيػػر ه ػواطىيف فػػي دوؿ هجمػػس التعػػاوف هػػم ىسػػبة اله ػواطىيف،
وليشكموا ٓ٘ %هف إجهللى السكاف حسب امحصاءات الرسهية الشٍابي . ٜٔ٘ ٕٓٔٙ
أها بالىسبة إلى سوؽ العهؿ ،فقد وصؿ إجهللى عدد القوى العاهمػة فػي دوؿ هجمػس التعػاوف إلػى
ّ
هػ ػػا يفػ ػػوؽ  ٕٕ.ٙهميػ ػػوف فػ ػػرد فػ ػػي عػ ػػاـ ٕٗٔٓ %ٜٙ ،هػ ػػىٍـ هػ ػػف الوافػ ػػديف ؤٖ %هػ ػػىٍـ هػ ػػف
الهػواطىيف ،كهػا يهثّػػؿ الوافػدوف اولمبيػػة فػي سػػوؽ العهػؿ فػي كػ ّؿ دوؿ الهجمػس بػػال اسػتثىاء ،ففػػي
عهاف بمغت الىسبة ٖ %ٛوفي السعودية بىسبة ٕ٘ %بالعاـ ٕٗٔٓ الشٍابي . ٜٔ٘ ٕٓٔٙ

مالمح الخمل في التركيبة السكانية لدول مجمس التعاون الخميجي
تتأسػس عمػى هجتهػم ُيشػكؿ
السػكاىي عمػى" ّ
أف دوؿ هجمػس التعػاوف الخميجػي ّ
ُيهكف تعريؼ الخمؿ ّ
الثقافيػػة
ػادية و ّ
فيػػً الوافػػدوف الغيػػر ه ػواطىيف ىسػػبةً عالي ػةً هػػف السػػكاف وهػػف ػػدرات الهجتهػػم اال تصػ ّ
ههتدة وهتّ ٍ
صمة هف الزهف" الشٍابي ٖٕٔٓ .
واالجتهاعية ،لفترٍة ّ
وال تزاؿ دوؿ هجمس التعاوف الخميجي تعتهد عمى العهالة الوافدة بشكؿ كبير اوهر الذي أدى إلػى
اسػػتقرار العديػػد هىٍػػا لسػػىوات طويمػػة هتسػػبباً فػػي حػػدوث تغييػػر فػػي التركيبػػة السػػكاىية إضػػافة إلػػى
حدوث العديد هف اآلثار السمبية اال تصادية واالجتهاعيػة واوهىيػة بامضػافة إلػى اسػتىزاؼ الهػوارد
الهاليػػة لػػدوؿ الخمػػيج حيػػث تقػػوـ العهالػػة الوافػػدة بتحويػػؿ أهوالٍػػا التػػي تحصػػؿ عميٍػػا إلػػى بالدٌػػا
وهىعشة بذلؾ ا تصاديات دولٍا ورفم هستوى هعيشة هواطىيٍا ،يأتي ذلؾ عمى الرلـ هػف التحسػف
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الهمحػ ػ ػػوظ الػ ػ ػػذي شػ ػ ػػٍدتً دوؿ الخمػ ػ ػػيج فػ ػ ػػي حجػ ػ ػػـ وىوعيػ ػ ػػة العهالػ ػ ػػة الوطىيػ ػ ػػة وارتفػ ػ ػػاع هٍاراتٍػ ػ ػػا
وكفاءتٍا البياف . ٕٓٓٛ
هه ػػا ال ش ػػؾ في ػػً اف الواف ػػديف لعبػ ػوا دو ار تىهوي ػػا رئيسػ ػاً ف ػػي بى ػػاء وىٍض ػػة هجتهع ػػات دوؿ هجم ػػس
التعػػاوف ،ولػػيس ٌػػذا هوضػػوع الىقػػاش .ففػػي كثيػػر هػػف الهجتهعػػات فػػي تػػاريخ البش ػرية تواجػػد فيٍػػا
الوافديف بصورة هكثفة ،لكف التطور في المب ٌذي الهجتهعات عمى اهتداد الزهف كاف يعىي اها
عودة الوافديف الى ديارٌـ بعد اىقضاء الهٍهػة والفتػرة هعيىػة التػي ػدهوا هػف اجمٍػا ،وبػذلؾ تػتقمص
ىسػػبة الوافػػديف ،او اف يػػتـ دهػػج الوافػػديف عمػػى هػػر الو ػػت فػػي الهجتهػػم فيصػػبحوا جػػزءا هكوىػػا هىػػً
وهواطىيف شركاء فيً تجهعٍـ وحدة االرض والهصير ،اها حاليا فال ٌذا وال ذاؾ ٌو الحاصؿ في
دوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي ،حيػػث تت ازيػػد اعػػداد الوافػػديف هػػم هػػرور الػػزهف ،واهكاىيػػة اىػػدهاجٍـ
تبػػدو شػػبً هعدوهػػة ال هػػف ىاحيػػة القػػدرة الفعميػػة او ارادة شػػعوب الهىطقػػة ،بػػؿ ىػػرى تجػػذر اىقسػػاـ
الهجته ػػم اىوىي ػػا وا تص ػػاديا واجتهاعي ػػا ب ػػيف هػ ػواطىيف وواف ػػديف .وٌ ػػذا الوض ػػم يى ػػذر ب ػػأف التركيب ػػة
السػػكاىية الحاليػػة فػػي دوؿ هجمػػس التعػػاوف ليػػر هسػػتداهة عمػػى الهػػدى البعيػػد ،وٌىػػا يكهػػف الخمػػؿ
الشٍابي ٖٕٔٓ ٖ. ٜٔ
إف ىظػػاـ امىتػػاج اال تصػػادي اعتهػػد عمػػى تٍهػػيش دور الهػواطىيف إىتاجيػاً حتػػى أصػػبحوا ال يهثمػوا
ّ
أكثر هف ىصؼ القوى العاهمة في أي هف دوؿ هجمس التعاوف الخميجي  ،و د كاف ٌذا في الوا ػم
الريعػي والهسػتفيديف هىػً
الىتيجة الهترتّبة عمى توجيً القوى العاهمة ىحو خدهػة ّ
الىظػاـ اال تصػادي ّ
أهػػا الهواطىػػوف أىفسػػٍـ ،فقػػد تػ ّػـ هحاولػػة ش ػراء رضػػاٌـ عبػػر إعطػػائٍـ ىػػوع هػػف
داخمي ػاً وخارجي ػاًّ .
الريعي ػػة ،ه ػػف خ ػػدهات إس ػػكاىية وص ػػحية وتعميهي ػػة،
الهيػ ػزات الحصػ ػرية الت ػػي توفّرٌ ػػا لٍ ػػـ ّ
الدول ػػة ّ
وبطبيعػػة الحػػاؿ ،ال تشػػهؿ بعػػض ٌػػذي الخػػدهات القػػوى العاهمػػة الوافػػدة ،التػػي أخػػذت تتوافػػد عمػػى
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الهىطقة بتزايد هطّرد .فٍؤالء د ت ّػـ هػىعٍـ هػف بعػض تمػؾ الهيػزات هػف أجػؿ الح ّػد هػف ىفػوذٌـ فػي
فعمي ػاً حظػػر إهكاىيػػة التػػوطف والتشػػكيؿ العه ػللى واهػػتالؾ رؤوس
ػتـ ّ
العه ػللى و ّ
القطػػاع ّ
السياسػػي ،فػ ّ
يتعرض لٍا الكثيػر هػف
هها ّأدى إلى تكاثر حاالت االضطٍاد التي ّ
اوهواؿ عمى لير الهواطىيفّ ،
العهالة الوافدة .ومعتبارات ا تصادية وسياسية هشابٍة ،تدىت ىسػبة العػرب هػف بػيف الوافػديف عمػى
هػر الػزهف ،والػذيف كػاىوا يشػػكموف المبيػة الوافػديف فيهػا بػؿ الطفػرة الىفطيػة ،اهػا اليػوـ فػال يشػػكموف
اكثر هف الربم الشٍابي ٖٕٔٓ ٖ. ٜٔ

-0أبرز مالمح الخمل في التركيبة السكانية الخميجية
زيادة نسبة السكان الوافدين  :تدفقت أفواج هف العهالة الوافدة هف الدوؿ العربية واآلسيويةوليرٌا ىتيجة الطمب عميٍا خػالؿ ه ارحػؿ إىشػاء البىػى التحتيػة وتىفيػذ الهشػروعات التىهويػة الكبيػرة
في دوؿ الهىطقة .وت ازيػدت اوعػداد لدرجػة جعمػت الهػواطىيف أ ميػة فػي بعػض البمػداف ،وٌػذا الخمػؿ
السػػكاىي أثػػار بعضػػٍـ ،لدرجػػة الػػدعوة إلػػى الحػػد هػػف أعػػداد الوافػػديف لمحفػػاظ عمػػى القػػيـ والٍويػػة
الوطىيػػة والسػػهات الخاصػػة لٍػػذي الهجتهعػػات هػػف الػػذوباف فػػي طوفػػاف اوف ػواج القادهػػة هػػف خػػارج
الحػػدود ،والحػػد هػػف اآلثػػار السػػمبية هػػف الى ػواحي اوهىيػػة واالجتهاعيػػة .وتىبغػػي امشػػارة إلػػى أىػػً ال
يهكف االستغىاء عف القوى العاهمة اوجىبية بالكاهؿ ،وال يىبغػي التفكيػر فػي ذلػؾ هطمقًػا وف ٌىػاؾ
اتجاٌاً الىدهاج بعض اال تصادات ام ميهيػة وتكاهمٍػا ،بػؿ أف العولهػة وهػا يىػتج عىٍػا هػف تقػارب
فػػي أىظهػػة العهػػؿ ستشػػجم الهزيػػد هػػف الٍج ػرات شػػرًا ولرًبػػا .ولكػػف ال توجػػد دولػػة فػػي العػػالـ –
باستثىاء بعض دوؿ هجمس التعاوف الخميجي  -يىخفض عػدد هواطىيٍػا إلػى ٕٓ %أو أ ػؿ ،وٌػذا
الخمػػؿ السػػكاىي يػػؤدي إلػػى آثػػار سػػمبية ،اجتهاعيػػة وا تصػػادية وثقافيػػة واوهىيػػة .كهػػا أف التفػػاوت
أحياىػػا – إلػػى ارتكػػاب
وعػػدـ التجػػاىس فػػي هسػػتويات الهعيشػػة بػػيف اله ػواطىيف والوافػػديف يػػؤدي –
ً
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الجريهة .فهف الىاحيػة االجتهاعيػة ،يػؤدي ارتفػاع ىسػبة الػذكور الػذيف يهثمػوف اولمبيػة هػف العهالػة
الوافدة إلى ارتفاع هعدالت الجرائـ اوخال ية ،وهف الىاحية اال تصادية تسػيطر العهالػة الوافػدة هػف
جىسيات هعيىػة عمػى بعػض القطاعػات ،ههػا يحػد هػف دخػوؿ الهػواطف لتمػؾ القطاعػات ،بػؿ تػؤدي
سػػيطرة العهالػػة الوافػػدة عمػػى القطػػاع الخػػاص إلػػى ارتفػػاع البطالػػة بػػيف اله ػواطىيف ىتيجػػة الهىافسػػة
الحادة في اوجور الخريؼ . ٔٔ-ٕٔ ٕٓٓٛ
السػكاف ليػر الهػواطىيف فػي
السػكاىي عىػد الىظػر إلػى ىسػبة ّ
بشكؿ عػاـُ ،يهكىىػا إدراؾ حجػـ الخمػؿ ّ
بعض دوؿ هجمػس التعػاوف ،والتػي تجػاوزت ٘ ،%ٛاولمبيػة السػاحقة هػىٍـ هػف اويػدي العاهمػة.
تفحصىا بعض الحاالت بشكؿ خاص ،اتّضػ لىػا ٌػوؿ الهشػكمة بوضػو ٍح أكبػر .ففػي حالػة
واذا ها ّ
ػخـ بػأكثر هػف الضػعؼ فػي لضػوف ٘
امهارات ،عمى سبيؿ الهثاؿ ،ىجػد أف عػدد السػكاف ػد تض ّ
سػػىوات ٕٕٓٓ ٕٓٓٚ-وبمػػغ ثهاىيػػة هاليػػيف ىسػػهة ،اىخفضػػت فيٍػػا ىسػػبة الهػواطىيف إلػػى أ ػػؿ هػػف
ٓٔ ،%واىخف ػػض إجهػ ػللى ػػوة العه ػػؿ الت ػػي يهثموىٍ ػػا إل ػػى أ ػػؿ ه ػػف ٓ٘ .%أه ػػا ف ػػي ط ػػر ،فق ػػد
تضػػاعؼ عػػدد السػػكاف هػػف حػػوالى ٓٓ ٚألػػؼ ىسػػهة عػػاـ ٕٗٓٓ إلػػى ٘ ٔ.هميػػوف عػػاـ .ٕٓٓٛ
ػدىت ىسػػبة الهػ ػواطىيف ف ػػي ط ػػر هػػف  %ٕٜع ػػاـ ٕٗٓٓ إل ػػى  %ٔٙع ػػاـ ،ٕٓٓٛ
وٌكػػذا ،فق ػػد ت ػ ّ
وتدىت هعٍا ىسػبة هسػاٌهتٍـ فػي ػوة العهػؿ هػف ٘ٔ %إلػى  .%ٚأهػا حالػة البحػريف ،فقػد ىشػرت
الصػػحؼ الهحميػػة يػػوـ  ٕٛ-ٕ-ٕٓٓٛإحص ػائيات رسػػهية هفادٌػػا أف عػػدد سػػكاف البح ػريف ػػد زاد
هف ٕٗ ٚألؼ ىسهة عاـ  ٕٓٓٙإلى٘ ٔ.هميػوف عػاـ  ،ٕٓٓٚأي أىػً زاد بىسػبة ٕٗ %فػي عػاـ
واحد .و د تضاعؼ عدد الوافديف في ٌذا العاـ هف ٖ ٕٛألؼ إلى  ٘ٔٚألؼ ،وبذلؾ تدىت ىسبة
الهػواطىيف فػي إجهػللى السػكاف هػف الثمثػيف إلػى الىصػػؼ .أهػا هػف ىاحيػة إسػٍاـ الهػواطىيف فػي ػػوة
ػدىت هسػػاٌهة البحػريىييف هػػف حػواليٖ٘ %عػػاـ  ٕٓٓٙإلػػى ٘ٔ %فقػػط عػػاـ ٕٓٓٚ
العهػػؿ فقػػد تػ ّ
الشٍابي ٖٕٔٓ ٘ ، ٜٔوارتفعت ىسبة السكاف الوافديف رابة الثمثيف في دولة الكويػت .بيىهػا ال
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ترتفػم ىسػػب السػػكاف الوافػديف إلػػى ىسػػبة هثيػرة فػػي كػػؿ هػف عهػػاف والسػػعودية الخريػػؼ ٕٜٓٓ
ٕٔ  .وبشكؿ عاـ ارتفاع ىسبة السػكاف الوافػديف فػي دوؿ هجمػس التعػاوف يحػتـ عميىػا التعاهػؿ هػم
ٌذا الخمؿ السكاىي بجدية لها لً هف آثار سمبية سواء اجتهاعية أو ا تصادية أو ثقافية وأهىية.
فه ػػف الىاحي ػػة الثقافي ػػة ،ل ػػـ تع ػػد المغ ػػة العربي ػػة المغ ػػة اوول ػػى ف ػػي اله ػػدف الكب ػػرى هث ػػؿ دب ػػي بدول ػػة
امهػػارات ،بػػؿ أصػػبحت المغػػة الثاىيػػة فػػي اوس ػواؽ واوهػػاكف العاهػػة ،ويػػزداد الخمػػؿ خطػػورة عىػػدها
يهثؿ اآلسػيوييف اولمبيػة هػف السػكاف ليػر الهػواطىيف فػي هعظػـ دوؿ هجمػس التعػاوف الخريػؼ
. ٕٔ ٕٜٓٓ

االعتماد الكبير عمى القوى العاممة الوافدة :ت ػػزداد خط ػػورة الخم ػػؿ الس ػػكاىي ،إذا ه ػػف الهع ػػروؼ بػ ػأف الواف ػػديف يهثم ػػوف اولمبي ػػة الس ػػاحقة ه ػػف
القػػوى العاهمػػة فػػي هعظػػـ دوؿ الهىطقػػة ،إذ ترتفػػم ىسػػبٍـ فػػي ػػوة العهػػؿ إلػػى أكثػػر هػػف ىسػػبٍـ إلػػى
إجهللى السكاف وتزداد خطورة ٌذا الخمؿ في التركيبة السكاىية لدى البعض فػي ضػوء زيػادة ىسػب
فئات سكاىية أو جىسيات هعيىة وبخاصػة العهالػة اآلسػيوية هقارىػة بالهجهوعػات السػكاىية اوخػرى
الخريؼ ٕٜٓٓ

ٖٔ وبشكؿ عاـ ،تهثؿ العهالة الوافدة ثالثػة أربػاع القػوى العاهمػة فػي دوؿ

هجم ػػس التع ػػاوف ٘ .%ٚوعم ػػى ال ػػرلـ ه ػػف ارتف ػػاع ىس ػػبة العهال ػػة الواف ػػدة ف ػػي جهي ػػم دوؿ هجم ػػس
التعاوف ،فلف ىسبتٍا تتفاوت هف دولة وخرى بدرجة همحوظة .ففي طر تصؿ الىسػية إلػى ٗ%ٜ
هف القوى العاهمة ،بيىها في السعودية تصؿ إلى ٕ٘ ،%كها في الشكؿ ر ـ ٔ .
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االرتفاع النسبي لمعدالت البطالة في دول مجمس التعاون الخميجي:أدى الىهػػو السػػكاىي الهرتفػػم خػػالؿ العقػػود الهاضػػية إلػػى زيػػادة العػػرض هػػف القػػوى العاهمػػة الشػػابة،
هها أدى إلى بػروز هشػكمة البطالػة بػيف الهػواطىيف ،وكاىػت ٌػذي الظػاٌرة هفاجػأة كبيػرة ،إذ لػـ يكػف
هتو عػاً ظٍػػور البطالػػة فػػي صػػفوؼ الهػواطىيف ،خاصػػة هػػم وجػػود أعػػداد كبيػرة هػػف العهالػػة الوافػػدة
اال تصادية السعودية . ٕٓٔٙ
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وتشػػير بعػػض امحصػػاءات إلػػى أف هعػػدالت البطالػػة بػػيف امىػػاث تفػػوؽ الػػذكور فػػي بعػػض الػػدوؿ
وذلؾ لعدـ توفر فرص العهؿ لٍف ،هها يتطمػب الىظػر فػي أىظهػة العهػؿ القائهػة فػي بعػض الػدوؿ
والسػػعي لتوسػػيم فػػرص العهػػؿ الهتاحػػة لػػً ،إذ ال ت ػزاؿ ىسػػب هشػػاركتٍف هحػػدودة فػػي هعظػػـ دوؿ
هجمس التعاوف ،هم تفاوت كبير فيها بيف ٌذي الدوؿ،الشكؿ ٕ .

يعزى ٌذا الخمؿ لعاهميف أولٍهػا خمػؿ فػي تىهيػة القػوى العاهمػة وعػدـ توافػؽ بػيف هخرجػات التعمػيـ
والتػػدريب وهتطمبػػات سػػوؽ العهػػؿ فػػي دوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي  ،وثاىيٍهػػا وجػػود طهوحػػات
كبي ػرة ميجػػاد إىشػػاءات ضػػخهة واحػػداث تىهيػػة إ تصػػادية س ػريعة ،وازدادت وتي ػرة هعػػدالت البطالػػة
بيف الهواطىييف في بعض دوؿ هجمس التعاوف لعػدة أسػباب ،هىٍػا اىخفػاض تأٌيػؿ القػوى العاهمػة
الهحميػػة ،واىخفػػاض الرواتػػب فػػي القطػػاع الخػػاص بسػػبب هىافسػػة القػػوى العاهمػػة الوافػػدة ،بامضػػافة
إلى امتكالية لدى البعض وعدـ رلبتٍـ في ههارسة أعهاؿ هعيىة الخريؼ
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. ٔ٘ ٕٜٓٓ

التركيب العمري والنوعي لمسكان:تتهيػػز دوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي بفتػػوة سػػكاىٍا هقارىػػة بالػػدوؿ الهتقدهػػة أو بػػالكثير هػػف الػػدوؿ
الىاهية لسببيف ،أولٍها ارتفاع هعدالت الخصوبة عمى هدى العقود الهاضية ،وثاىيٍها تدفؽ أعداد
كبيرة هف العهالة الوافدة التي يغمب عميٍا الشباب.
وتهر دوؿ هجمس التعاوف الخميجي بتحوؿ ديهولرافي فريد هف ىوعًُ ،ويطمؽ عمػى ٌػذا التحػوؿ ب ػ
"فرصػة الىافػذة الديهولرافيػة" ُ Demographic Window of Opportunityويقصػد بالىافػذة
الديهولرافية تمؾ الظاٌرة السكاىية التي تحدث عىدها يتحوؿ الهجتهم هف وضػم ديهػولرافي تكػوف
فيً هعدالت الخصوبة هرتفعة ،وكذلؾ هعدالت إعالة اوطفػاؿ عاليػة ،إلػى هرحمػة تكػوف فيٍػا تمػؾ
الهعدالت هىخفضة ،هم اىخفاض تدريجي في ىسبة صغار السف أ ؿ هف ٘ٔ سىة  ،يواكبً بقاء
ىسبة كبار السف ٘ ٙسىة فأكثر هىخفضة لفترة هف الزهف .ويىتج عف ٌذي الفرصػة الديهولرافيػة
زيػػادة فػػي أعػػداد الشػػباب ،إف اسػػتغالؿ الىافػػذة الديهولرافيػػة يهكػػف أف يػػؤدي إلػػى ىهػػو ا تصػػادي
هرتفػػم ،وتحسػػف همحػػوظ فػػي هسػػتوى الهعيشػػة ،وذلػػؾ ىتيجػػة اىخفػػاض ىسػػب امعالػػة ،ههػػا يعطػػي
فرصة أكبر لزيادة االدخار واالستثهار لػدى السػكاف فػي سػف العهػؿ الػذيف يهثمػوف ىسػبة كبيػرة هػف
السكاف ،ولكف ٌذي الظاٌرة أي الىافذة الديهولرافيػة يهكػف أف تكػوف ىقهػة إذا لػـ تسػتثهر بالشػكؿ
الهىاسػػب ،وذلػػؾ وف هػػف الهتو ػػم حػػدوث زيػػادة فػػي أعػػداد الػػداخميف لسػػوؽ العهػػؿ خػػالؿ السػػىوات
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القميمػػة القادهػػة ،ههػػا ػػد يػػؤدي إلػػى ارتفػػاع هعػػدالت البطالػػة ،وبػػروز بعػػض الهشػػكالت االجتهاعيػػة
واال تصادية ,وتجدر امشارة إلى أف العهالة الوافدة التي يغمب عمى افرادٌا الذكور في سػف العهػؿ
الخريؼ

. ٔٙ-ٔ٘ ٕٜٓٓ

ويمخص الكواري آثار الخمؿ السكاىي "بأف استهرار الخمؿ السكاىي الراٌف في دوؿ الهىطقة عاهة،
وفػػي امهػػارات و طػػر بشػػكؿ خػػاص يػػؤدي إلػػى هخػػاطر عمػػى اوهػػف الػػوطىي وام ميهػػي والقػػوهي
لمهجتهعات اوصمية ويٍدد وجودٌا بالىكوص والضياع ،بعد أف أصب الهواطىوف هجرد أ مية هػف
اال ميات بيف السػكاف ولػيس بالضػرورة أكبرٌػا فػي عػدد هػف دوؿ الهىطقػة .كهػا أدى االعتهػاد شػبً
الهطمؽ عمى وة العهؿ الوافدة إلى ت ارجػم الػدور امىتػاجي لمهػواطىيف وٌهػش وجػودٌـ" الكػواري
ٕٗٓٓ .

-6ا آلثـــار االقتصادية لمخمل فـي التركيبة السكانية:
تعتبر العهالة الوافدة هف أسباب ىشر روح امتكالية بيف الهػواطىيف وتشػجعٍـ عمػى عػدـ الهشػاركة
و بػػوؿ العه ػػؿ الي ػػدوى ،حيػػث يزي ػػد ه ػػف االعته ػػاد عمػػى اس ػػتخداـ العهال ػػة الوافػػدة ،ويزي ػػد ه ػػف ح ػػدة
الهش ػكمة ت ػوافر بػػدائؿ لمػػدخؿ أهػػاـ العهالػػة الوطىيػػة كػػالحؽ فػػي كفالػػة الوافػػديف ،القػػروض الهيس ػرة،
االسػػتثهار العقػػاري ،حػػؽ اله ػواطف فػػي اختيػػار طػػاع العهػػؿ الػػذي يرلػػب فيػػً ،الػػى جاىػػب اعاىػػة
البطالة التي د تكوف اختيارية في كثير هف الحػاالت البقمػي  ، ٙٗ ٕٓٔٙفػي ظػؿ ت ازيػد اعػداد
العهالػػة الوافػػدة وال ػراؽ اس ػواؽ دوؿ الهجمػػس هػػف ٌػػذي العهالػػة التػػي تقبػػؿ العهػػؿ بػػأجور هىخفضػػة
وٌػذا يعيػػؽ تشػغيؿ الهػواطىيف ويحػرهٍـ هػػف فػرص تطػػوير ػدراتٍـ وهٍػػاراتٍـ ،وبالتػللى تسػػاٌـ فػػي
إعا ة براهج تىهية الهوارد البشرية الهحمية الهشٍداىي ٖٕٔٓ ٕ. ٖ-
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تعتبر العهالة الوافدة أحدى اوسباب في إزدياد البطالة الوطىية في دوؿ هجمس التعاوف الخميجي،
بسػػبب هىافسػػتٍا لمقػػوى العاهمػػة الوطىيػػة فػػي سػػوؽ العهػػؿ حيػػث بمغػػت الهعػػدؿ الهتوسػػط لمبطالػػة
الخميجية إلى ٕٔ %٘.عمى هستوى دوؿ الهجمس ككؿ ،وتتفاوت ىسبة البطالة بػيف دوؿ الهجمػس
هف دولػة الخػرى ويبمػغ الهتوسػط العػاـ لمبطالػة فػي البحػريف  %ٚ.ٚوالسػعودية ٕٔ %ٚ.والكويػت
ٔ %ٕ.و ٖٗ %ٗ.في االهارات و طر ٘ %.ٙاها عهاف فيبمغ هعدؿ الهتوسط العاـ لمبطالة فيٍا
ٕ٘ %ٛ.عاـ ٕٔٔٓ.
وبالرلـ هف تضارب بياىات البطالة في دوؿ هجمػس التعػاوف إال أىٍػا هرشػحة لمزيػادة فوفقػاً آلخػر
البياى ػػات الهس ػػتقاة ه ػػف الهص ػػادر الوطىي ػػة تبم ػػغ ف ػػي الههمك ػػة العربي ػػة الس ػػعودية ىس ػػبة ٘%ٔٓ.
وٗٔ %فػػي امهػػارات و  %ٛفػػي عهػػاف والبح ػريف واف تػػدىت الىسػػبة إلػػى  %ٙفػػي الكويػػت والػػى
إلحاح ػػا
ح ػػوالى ٖ %ف ػػي ط ػػر ،واذا كاى ػػت ٌ ػػذي الهع ػػدالت هرتفع ػػة لمغاي ػػة إال أف الهس ػػألة اوكث ػػر
ً
تتعمػػؽ بهعػػدالت البطالػػة السػػائدة بػػيف الشػػباب ههػػف تت ػراوح أعهػػارٌـ بػػيف  ٕ٘-ٜٔعاهػػا إذ تبمػػغ
هعػػدالت البطالػػة بيػػىٍـ حػػوالى ٖٓ %فػػي حالػػة الههمكػػة العربيػػة السػػعودية %ٕٛ ،فػػي البح ػريف،
ٖٕ %في عهاف وحوالى ٕٗ %في امهارات و ٕٔ %فػي الكويػت .وهػا يسػترعي االىتبػاي ٌػو أف
لالبية هػف الهتعطمػيف ٌػـ هػف الهتعمهػيف الػذيف اهضػوا سػىوات طويمػة فػي التحصػيؿ العمهػي سػيها
هػػف خريجػػي الثاىويػػة العاهػػة والهػػؤٌالت الجاهعيػػة اوهػػر الػػذي يثيػػر التسػػاؤؿ عػػف هػػدى هالئهػػة
هخرج ػػات الىظ ػػاـ التعميه ػػي ه ػػم هتطمب ػػات أسػ ػواؽ العه ػػؿ الحديث ػػة .وهحص ػػمة ذل ػػؾ كم ػػً تهث ػػؿ ف ػػي
اىخفاض هعدالت امىتاجية في دوؿ هجمس التعاوف وتزاحـ العهالػة الوطىيػة فػي القطػاع العػاـ هػم
اسػػتخداـ القطػػاع الخػػاص لعهالػػة أجىبيػػة رخيصػػة اوجػػر و ميمػػة الهٍػػارة اوسػػرج ٕٗٔٓ ٔٔ-
ٕٔ .
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وهف امختالالت الديهغرافية الهؤثرة أيضاً عمى الهستوى اال تصادي واوهىػي ٌػي ظػاٌرة العهالػة
الهخالفػػة وىظهػػة ام اهػػة والتػػي تصػػؿ الػػى هاليػػيف هػػف العهالػػة ،يزيػػد حػػدة االسػػتىزاؼ اال تصػػادي
ىظ اًر الى زيػادة في حجـ تحويالت العهالة ،في حيف عاىٍـ ال يضػيفوف الكثيػر الػى اال تصػاد .وفػي
الو ت ذاتً يؤدي وجودٌـ الى زيادة الضغوط عمى هيزاف الهدفوعات والهيػزاف التجػاري هػف خػالؿ
ارتفاع واردات السمم والخدهات ،كها يؤدي وجود العهالة الهخالفة الى خمؿ بأسواؽ العهؿ الهحمية
بتمػػؾ ال ػػدوؿ وهىٍػػا ت ازيػػد ظػػاٌرة العهالػػة السػػائبة والبطالػػة وتػ ّػدىي ىوعيػػة اوعهػػاؿ والخػػدهات لكػػوف
عالمبٍـ عهالة لير هاٌرة ،وبالتللى تتولد خسائر ا تصادية لير هىظورة البقمي . ٙ ٕٓٔٙ
كهػػا أف ارتػفػػاع التحػػويالت الهاليػػة لمعهالػػة ال ػواف ػػدة ،يعهػػؿ عمػػى اسػػتىزاؼ اال تصػػاد الهحمػػي لمػػدوؿ
الهسػتوردة لمعهالػػة .اف الحجػػـ الكبيػػر هػف العهالػػة الوافػػدة وبخاصػػة ليػر الهػػاٌرة هىٍػػا ال تىفػػؽ هػػف
ىظر الى هستواٌا الهعيشػي ،فعمػى سػبيؿ الهثػاؿ عاىػت امهػػارات اسػتىزاؼ الػدخؿ
دخمٍا اال القميؿ ًا
القوهي كأحد اآلثػار السػمبية لمخمػؿ بالتركيبػة السػكاىية فػي عهميػة التىهيػة اال تصػادية فػي الفتػرة هػا
بيف عػاهي ٓ ،ٜٜٔ٘ ٜٔٚحػيػػث ال تػػوج ػػد ػيػػود عاو ضػغػػوط لتشػغيؿ العهالػة هػػف الهػواطىيف عاو
الػوافػديػف  ،هها يعهؿ لهصمحة العهالة الػوافػدة ىتيجة وجػود هحفزات ترفم اىتاجيتٍـ وبالتللى هردود
يحػػوؿ هػػا يقػػرب
عهمٍػػـ بهػػايفوؽ تكمفػػتٍـ الهباش ػرة وليػػر الهباش ػرة ،كهػػا تبػػيف عاف العاهػػؿ الوافػػد ػػد ّ
هػػفٓٗ بالهئػػة الػػىٓ ٙبالهئػػة هػػف دخمػػً ،وطبقًػػا لػػبعض التقػػديرات ،فػػلف جهمػػة التحػػويالت الحقيقيػػة
ػىويا ،عاي ه ػػا يى ػػاٌز ض ػػعؼ ه ػػايتـ تحويم ػػً
لمعهال ػػة الواف ػػدة بالدول ػػة تزي ػػد عم ػػى ٕٓ همي ػػار درٌ ػػـ س ػ ً
عبرالقى ػ ػوات الرسػ ػػهية البقمػ ػػي  ، ٖٙ ٕٓٔٙفػ ػػي عػ ػػاـ  ٕٜٓٓفقػ ػػط ،ػ ػػدرت التحػ ػػويالت الىقديػ ػػة
لمعػػاهميف الوافػػديف الػػى دولٍػػـ بح ػوالى  %ٔٚهػػف اجه ػللى الىػػاتج الهحمػػي امجه ػللى لبمػػداف هجمػػس
التعػ ػػاوف البقمػ ػػي  ٙٔ ٕٓٔٙوتشػ ػػكؿ ٌػ ػػذي التحػ ػػويالت الهاليػ ػػة الصػ ػػخهة اسػ ػػتى ازفًا له ػ ػوارد دوؿ
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الهجمػػس وتسػػرب هخزوى ػاً كبي ػ اًر هػػف العهػػالت االجىبيػػة الصػػعبة الػػى خػػارج بمػػداىٍا الهشػػٍداىي
ٖٕٔٓ ٕ. ٖ-

-2االختالالت الديمغرافية كـميدد لميـوية الـوطنيـة :
لمٍويػػات الوطىيػػة الهعاص ػرة أبعادٌػػا وخصائصػػٍا وسػػهاتٍا وبعػػدٌا التػػاريخي والحضػػاري والثقػػافي
والعر ػػي وال ػػديىي ،كه ػػا أف لٍ ػػا س ػػهاتٍا وأبعادٌ ػػا السياس ػػية واالجتهاعي ػػة واال تص ػػادية الهعاصػ ػرة
وتعتبػػر الٍويػػة الوطىيػػة هسػػألة جوٌريػػة فػػي بىػػاء الهجتهعػػات والػػدوؿ الحديثػػة ،واحساسػػٍا بوجودٌػػا
وبتهيزٌا الثقافي والقيهػي ،ويهثػؿ الفػرد والهجتهػم والطبقػات والفئػات االجتهاعيػة وهؤسسػات الدولػة
والهجتهم حاويات لمٍوية الوطىية وهعبرة عىٍا وحاهية لٍا عبدالهطمب ٕٗٔٓ . ٕٙ
يخيػػا
افيػػا وتار ً
وتىتهػػي الٍويػػة الخميجيػػة إلػػى الٍويػػة العربيػػة وامسػػالهية ،ولٍػػا خمفيتٍػػا الهرتبطػػة جغر ً
وحضارياً بالهجتهعات القديهة والحديثة في الجزيرة العربية التي كاىت فيٍا سهة البداوة تتوازف هػم
سػػهة الحضػػارة التقميديػػة الهتهثمػػة فػػي االسػػتقرار فػػي بعػػض الحواضػػر واوريػػاؼ والهىػػاطؽ الزراعيػػة
والسػاحمية ،وكاىػت تتهيػز بالتهاسػػؾ االجتهػاعي الشػديد الهبىػي حػػوؿ الق اربػة والقبيمػة عبػػدالهطمب
ٕٗٔٓ . ٕٙ
ػعوبا ٌػػو هػػا يمػػي -االىتهػػاء لمٍويػػة
وههػػا يهيػػز الٍويػػة الهشػػتركة لػػدوؿ هجمػػس التعػػاوف دوالً وشػ ً
العربيػ ػػة ،حضػ ػػارة وتاريخ ػ ػاً وهكاى ػ ػاً  -الخمفيػ ػػة القبميػ ػػة لمبىػ ػػاء االجتهػ ػػاعي -المغػ ػػة العربيػ ػػة والػ ػػديف
امسالهي  -هىظوهة القيـ االجتهاعية والهوروث الحضاري -تشابً الطبيعة الجغرافية  -الهظٍر
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والمبػ ػػاس والعػ ػػادات والتقاليػ ػػد  -تشػ ػػابً اوىظهػ ػػة السياسػ ػػية والبىػ ػػاء الهؤسسػ ػػي  -تشػ ػػابً اوىظهػ ػػة
واووضاع وهراحؿ التىهية اال تصادية" عبدالهطمب ٕٗٔٓ . ٕٚ
و د بيىت إحدى الدراسات أف اىتشار الثقافة الوافدة و يـ وتقاليد الجىسيات الهقيهة واستخػػداـ المغػة
امىجميزي ػػة واس ػػتقرار اوجاى ػػب وا ػػاهتٍـ الطويم ػػة وتهك ػػيف الب ػػدوف ه ػػف الجىس ػػية ،واكتش ػػاؼ أىه ػػاط
سػػموكية جريهػػة جديػػدة لػػدى اله ػواطىيف ،تهثػػؿ تحػػديات وهػػؤثرات سػػمبية عمػػى الٍويػػة الوطىيػػة كهػػا
أشارت ىفس الدراسة إلى أف ٌىاؾ وعي واٌتهاـ بهسألة الٍويػة الوطىيػة والهػؤثرات السػمبية عميٍػا،
جراء التركيبة السكاىية الهختمفة عبدالهطمب ٕٗٔٓ . ٕٛ
كه ػػا أثبػ ػػت د ارسػ ػػات عديػ ػػدة أف الوا ػػم السػ ػػكاىي الػ ػػذي يػ ػػزداد ترس ػػيخاً يوه ػ ػاً بعػ ػػد يػ ػػوـ ،كصي ػ ػػرورة
ديهولرافيػػة ،يولػػد صػػيرورة ثقافيػػة هوازيػػة يػػتـ هػػف خاللٍػػا اسػػتبداؿ الٍويػػة الوطىيػػة ،ذات الطػػابم
العربي إلى ٌوية أخرىٌ ،ي خميط ههسوخ هف الٍويات الوافدة الهتعددة ،هم بقايا فئات هػف ثقافػة
عربية ههسوخة ٌي اوخرى ،وأف ٌذا الوا م السكاىي هف شأىً أف يثبت الٍػوية الدخيمػة ،وأف أوؿ
هظاٌر ٌذا الترسخ يكوف في اوذٌاف والعقوؿ ،فقبػوؿ الهػواطف بٍػذا الوا ػم ،يعىػي أف ٌػذي الٍويػة
ػػد وجػػدت لٍػػا هكاى ػاً ،وأىػػً هػػم الػػزهف سػػتأتي أجيػػاؿ تتربػػى وتىش ػأ فػػي وسػػط ٌػػذي الثقافػػة والٍويػػة
وتتع ػػاطى هعٍ ػػا كوا ػػم هقب ػػوؿ وحقيق ػػة ه ػػف حق ػػائؽ وخص ػػائص الهجته ػػم والدول ػػة عب ػػدالهطمب
ٕٗٔٓ . ٕٛ

-4أثر إختالل التركيبة السكانية في وقت األزمات المستقبمية :
ٌىاؾ العديد هف التحديات التي هف الههكف أف تهثمٍا الجاليات اوجىبية في دوؿ هجمس التعاوف،
خالؿ اوزهات والصراعات الهستقبمية هىٍا
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 أف الثقؿ السػكاىي لمعهالػة الوافػدة وتركزٌػا فػي الىشػاطات والهٍػف ،هػف شػاىً وخػالؿ اوزهػاتوالصػراعات وىتيجػة لشػعورٌـ بػػالخوؼ ػد يجعمٍػـ يخرجػػوف هػف الػبالد بأعػػداد كبيػرة فػي و ػػت
صير جدا ،هها يربؾ اوجٍزة اوهىية وحركة الهرور ووسائؿ الىقؿ ،وامرباؾ اوٌـ يكوف في
الىشاطات اال تصادية التي يعهموف فيٍا
-

د تستخدـ الجاليات اوجىبية كأحدى أدوات الصػراع ،حتػى لػو لػـ تكػف الدولػة الهضػيفة أحػد
أطرافٍا.

 ال تفقد الجاليات اوجىبية والءٌا واىتهاءٌا لدولٍا اوصمية ،بؿ د يزداد خالؿ اوزهات التػيتكوف دولٍـ طرفا فيٍا ،أو تمؾ التي تكوف بيف دولٍـ والدوؿ الهضيفة
 احتهػػاؿ أهتػػداد الص ػراعات واوزهػػات الداخميػػة فػػي دولػػة هػػا إلػػى جالياتٍػػا فػػي الػػدوؿ الهضػػيفةعبدالهطمب ٕٗٔٓ . ٕٜ
 يسػػٍؿ اخت ػراؽ وال ػراء ٌػػذي الجاليػػات خػػالؿ اوزهػػات ،لمقيػػاـ بأعهػػاؿ هىاوئػػة لمدولػػة الهضػػيفة،كالتجسس والتخريب واالعتصاهات وامضرابات والهظاٌرات وليرٌا
 ربها تستخدـ كور ة ضغط عمى الحكوهات أثىاء الىزاع وفي الهفاوضات-

د يدعـ أو يىتهي بعض الهقيهيف والوافديف إلى تىظيهات داخمية هىاوئة لمدولة

 ربها تشكؿ بعض الجاليات هىظهات سرية ،لٍا أٌدافٍا التي د تٍدد أهف الدولة الهضيفة يؤدي الخروج الهفاجئ والكثيؼ والسريم لمجاليات اوجىبية و ت اوزهات الهفاجئة إلى حدوثإرباك ػػات هتع ػػددة ،لٍ ػػا أبعادٌ ػػا االس ػػتراتيجية والسياس ػػية واال تص ػػادية واالجتهاعي ػػة ،لع ػػؿ ه ػػف
أٌهٍا إرباؾ الىشاط اال تصادي في القطاعات والهٍف والهىاطؽ التي يتركزوف فيٍا
 -احتهاالت التدخؿ السياسي بؿ والعسكري ،بحجة حهاية ٌذي الجاليات
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 احتهػػاؿ اسػػتخداـ ٌػػذي الجاليػػات فعػػال فػػي الى ازعػػات العىيفػػة والحػػروب واوزهػػات بسػػبب سػػابؽخدهتٍـ العسكرية ،أو الخطط الهسبقة الستخداهٍـ
 يػػزداد الخطػػر عىػػد وجػػود عػػاهميف هػػف ليػػر اله ػواطىيف فػػي القطاعػػات اوهىيػػة أو العسػػكرية،خصػوصا في القطاعػات التػي تقػدـ خػدهات لألجٍػزة العسػكرية واوهىيػة ،هثػؿ الىقػؿ والصػياىة
والتهويف والغذاء
عبئػػا آخػػر
 يشػػكؿ ثقمٍػػـ السػػكاىي وضػػغطٍـ عمػػى الخػػدهات فػػي أو ػػات اوزهػػات والصػراعاتً ،عمى اال تصاد والهجتهم والدولة
-

ػ ػػد يض ػ ػػعفوف الجبٍ ػ ػػة الداخمي ػ ػػة ف ػ ػػي الى ازعػ ػػات ،كجبٍ ػ ػػة هس ػ ػػاىدة وداعه ػ ػػة لمجٍ ػ ػػة الخارجي ػ ػػة
عبدالهطمب ٕٗٔٓ . ٕٜ

 ظواٌر التسػمؿ والٍجػرة وام اهػة ليػر الهشػروعة والتػي تهثػؿ عبئػاً كبيػ اًر عمػى اوجٍػزة اوهىيػةعبدالهطمب ٕٗٔٓ ٖٓ .
 آثػػار كاهىػػة وليػػر ظػػاٌرة ولٍػػا جاىػػب هعىػػوي تهػػس الىسػػيج االجتهػػاعي واال تصػػادي والثقػػافيوالسياس ػػي ،والتظٍ ػػر إال ف ػػي اوزه ػػات أو عم ػػى اله ػػدى الطوي ػػؿ ج ػػدا  ،وربه ػػا أف ٌ ػػذي اآلث ػػار
أخطر وأٌـ ،وىٍا تهس الهجتهعات والكياىات والسيادات والقيـ والٍوية في الصهيـ
الخالصة  :أف الخمؿ في التركيبة السكاىية في دوؿ الهجمس لً إشكاليات هتعػددة اوبعػاد واآلثػار،
وتهثػػؿ ٌاجسػاً هسػػته اًر هىػػذ أف بػػدأ التػوازف السػػكاىي فػػي االخػػتالؿ هػػم خطػػط التىهيػػة الطهوحػػة فػػي
العق ػػود الهاض ػػية والهش ػػكمة واض ػػحة ف ػػي أس ػػبابٍا وطبيعتٍ ػػا واىعكاس ػػاتٍا الس ػػمبية الهباشػ ػرة والغي ػػر
هباشػ ػرة والقريب ػػة اله ػػدى والبعي ػػدة اله ػػدي أو الهؤس ػػهية كو ػػت اوزه ػػات والصػ ػراعات ،أف االس ػػباب
الرئيسػػية لمظػػاٌرة تػػتمخص فػػي االخػػتالالت والتشػػوٌات وعػػدـ الت ػوازف فػػي سػػوؽ العهػػؿ وتركيبػػة
القوى العاهمة ،هها أوجد تٍديدات أهىية لير تقميدية ،تتهثػؿ بهػا ذكػر سػابقاً ،وتحػتـ التعاهػؿ هعٍػا
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وفػػؽ أس ػػاليب أهىيػػة لي ػػر تقميدي ػػة كػػاودوات او تص ػػادية وسياس ػػات الٍج ػرة واوس ػػاليب اوعالهي ػػة
والثقافية.

إحراءات لمعالجة االختالالت الديمغرافية في دول مجمس التعاون:
هف الهٍػـ جػدا ولهعالجػة االخػتالالت الػديهغرافي فػي دوؿ هجمػس التعػاوف  ,اف يػتـ اصػالح سػوؽ
العهؿ التي يواجٍٍا اال تصاد الخميجػي فػي الوضػم الػراٌف ،والتػي سػتتزايد تراكهاتٍػا فػي الهسػتقبؿ
فػػي حػػاؿ ليػػاب تصػػهيـ وتفعيػػؿ لسياسػػات تصػػحيحية ٌيكميػػة تسػػتٍدؼ هواجٍػػة التحػػديات وضػػبط
االخػػتالالت الديهولرافيػػة الىاتجػػة عىٍػػا ,وهػػف االهػػور الهالحظػػة اف سياسػػة االحػػالؿ التػػي حاولػػت
الحكوهات الخميجية فرضٍا عمػى هػر السػىوات االخيػرة لػـ تػىج فػي هعالجػة الهشػكمةعمى هسػتوى
الهجمس ككؿ التركي ٕٗٔٓ .
لتػػتهكف دوؿ هجمػػس التعػػاوف هػػف تصػػحي الهسػػار وهعالجػػة اخػػتالالت سػػوؽ العهػػؿ بشػػكؿ جػػذري
هػػدخال لالصػػالح اال تصػػادي فاىػػً ال بػػديؿ عػػف تصػػهيـ وتىفيػػذ اسػػتراتيجية لػػدوؿ هجمػػس التعػػاوف
طويمة الهدى وهتدرجة تضهف الهاله التالية
 تقميؿ الفجوة بيف اجور القطاعيف العاـ والخاص حتى ال يكوف ٌىاؾ تفاوت كبير بيف هستوىاالجور في القطاعيف
 ربط الزيادات في القطػاع العػاـ بػبعض الهتغيػرات اال تصػادية كىسػب التضػخـ وجعمٍػا هتسػقةهم االىتاجية الحدية حتى يكوف ٌىاؾ عائدوهردود ا تصادي لمدولة لتمؾ الزيادات.
 تفػػادي احػػداث تشػػوٌات فػػي السػػوؽ بهػػا ال يتسػػبب فػػي تكػػاليؼ عاليػػة لتىفيػػذ االعهػػاؿ هػػف بػػؿالقطاع الخاص.
 تقديـ الحوافز الكتساب الهٍارات التي يتطمبٍا القطاع الخاص هف اجؿ توظيؼ الهواطىيف.216

 تفعيػػؿ الشػراكة بػػيف القطػػاع الخػػاص والهؤسسػػات التعميهيػػة والبحثيػػة فػػي تصػػهيـ بػراهج تػػوفيرفرص العهؿ.
 -فت

ىػوات التواصػؿ هػم جيػؿ الشػباب لفٍػـ تطمعػاتٍـ واشػراكٍـ فػي عهميػة اتخػاذ القػرار وذلػؾ

بٍدؼ تحقيؽ االستقرار االجتهاعي الهرتبط بالتوظيؼ.
 طوير التشريعات بها يهكف الدولة هف اجتذاب العهالة الهاٌرة. تطوير االعهاؿ الصغيرة والهتوسطة باعتبارٌا آلية فعالة لتحقيؽ الىهػو ولخمػؽ هػواطف الشػغؿوبىػػاء آليػػات لتشػػجيم الشػػباب عمػػى تبىػػي هفٍػػوـ ثقافػػة العهػػؿ الحػػر هػػم ضػػهاف تػػوفير ى ػوات
تهويؿ هىاسبة لٍذي االعهاؿ.
 إعادة الىظػر فػي اسػس التفػاوض فػي االتفا يػات التجاريػة الثىائيػة والدوليػة له ارعػاة هػدى تػأثيرٌذي االتفا يات عمى توفير فرص عهؿ هستداهة لهواطىيف دوؿ هجمس التعاوف.
 تطػػوير واعػػد بياىػػات عػػف سػػوؽ العهػػؿ لػػدوؿ هجمػػس التعػػاوف واالسػػتفادة هػػف تجػػارب بعػػضالػدوؿ فػػي اىشػػاء هؤسسػات التوظيػػؼ تػػوفر الهعموهػات حػػوؿ الوظػػائؼ والهٍػارات الهتاحػػة فػػي
القطاعيف العاـ والخاص.

المطمـــب الرابـــع  :أزمـــات األقتصـــاد والماليـــة العامـــة وأمـــن دول مجمـــس التعـــاون
الخميجي :
التحديات اال تصادية هف عاٌهٍػا ،مّػة التىػوع فػي اال تصػاد عهوهػاً
تواجً الدوؿ الخميجية عدداً هف ّ
وبااليرادات الحكوهية خصوصاً وكذلؾ في هسار االىفاؽ الحكوهي الغير ابؿ لإلستداهة.
فػػي ظػػؿ ت ارجػػم اسػػعار الػػىفط العػػالهي خػػالؿ السػػىوات الػػثالث الهاضػػية ،حيػػث اىخفضػػت عاسػػعار
الىفط إلى أكثر هف ٓ %ٚهف يهتٍا هىذ هىتصؼ ٕٗٔٓ حتػى بدايػة عػاـ  .ٕٓٔٙفقػد اىخفػض
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سػػعر البرهيػػؿ الواحػػد هػػف هػزيج برىػػت هػػف ٔٔٔ إلػػى أ ػػؿ ٖٓ دوالر أوائػػؿ عػػاـ  ٕٓٔٙوٌػػو عاكبػػر
اىخفػػاض تشػػٍدي اوسػػعار هىػػذ اىٍيارٌػػا عػػاـ  ٕٓٓٛالهؤ ػػت بسػػبب اوزهػػة الهاليػػة العالهيػػة حيػػث
وصؿ سعر البرهيؿ الواحد هف الىفط الى ٔٔ دوالر في ديسهبر  ٕٓٓٛالخاطر ٕ٘ٔٓ ٕ .
االيتهاىي هف استهرار اىخفاض اسعار الػىفط
هوسسة "ستاىدرد اىد بورز" لمتصىيؼ ع
لقد حذرت فيً ع
العايػػدات
طو ا تصػػادات دوؿ هجمػػس التعػػاوف ،حيػػث تشػػكؿ ع
لفتػرة طويمػػة وهػػا يترتػػب عميػػً هػػف تبػػا ع
العايػػدات فػػي دوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي فػػي حػػيف
الىفطيػػة فػػي الهتوسػػط بحػػوالى  ٗٙ%هػػف ع
تشكؿ الصادرات الىفطية ها يقرب هف ٘ %ٚهف اجهػللى الصػادرات عالػت اصػوات ام تصػادييف
ف ػػي خض ػػـ ٌ ػػذي اوزه ػػة بض ػػرورة زي ػػادة التىوي ػػم ام تص ػػادي ف ػػي دوؿ هجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػي
الهعتهػ ػػدة بصػ ػػورة عرييسػ ػػية فػ ػػي دخمٍػ ػػا القػ ػػوهي عمػ ػػى صػ ػػادرات الػ ػػىفط ،ورلػ ػػـ اف جٍػ ػػود التىويػ ػػم
ام تصػػادي الهبذولػػة بػػدوؿ الهجمػػس ػػد حققػػت بعػػض التقػػدـ فػػي السػػىوات الهاضػػية ،ع
إالاىػػً يتعػػيف
عمى الحكوهات القياـ بالكثير في ٌذا الهجاؿ عبدالغفار ٕ٘ٔٓ ٔ .
تهم ػػؾ دوؿ هجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػي ح ػػوالى ٖ ٜٗٙ.همي ػػار برهي ػػؿ ،هايع ػػادؿ ىس ػػبة ٖٖ %ه ػػف
االحتياطيات الهؤكدة هف الىفط الخاـ في العالـ ،وحوالى  ٕٓ.ٙٝهف احتياطيات الغاز الطبيعػي.
هػػف ىاحيػػة أخػػرى فػػلف دوؿ هحمػػس التعػػاوف تىػػتج حػػوالى  ٔٚ.ٛهميػػوف برهيػػؿ فػػي اليػػوـ ،لتصػػؿ
ىسػػبة صػػادراتٍا هػف الػػىفط الخػػاـ إلػػى حػػوالى  ٕٖ.ٚٝهػػف إجهػللى الصػػادرات العالهيػػة ،وٌػػي بٍػػذا
الشكؿ تحتؿ وضعية فريدة بيف هجهوعة الدوؿ الىاهية ،حيػث تهكىػت دوؿ هجمػس التعػاوف بفضػؿ
اميػرادات الىفطيػػة هػػف تحقيػػؽ هسػػتويات هرتفعػػة لمػػدخوؿ فا ػػت فػػي بعػػض اوحيػػاف هتوسػػط الػػدخؿ
في الدوؿ الصىاعية الهتقدهة.
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ولقد ساعد ارتفاع أسعار الىفط في الىصؼ الثاىي هف السبعيىيات دوؿ الهجمس عمػى تبىػي خطػط
تحسيف ٌياكؿ البىية التحتيػة وتىويػم الٍيكػؿ امىتػاجي .ليػر أف الفػائض الكبيػر فػي هيزاىيػات تمػؾ
الدوؿ د بدأ في التالشي بدءا هف عاـ ٕ ٜٔٛبسبب تزايد امىفاؽ العػاـ ،فػي الو ػت الػذي أخػذت
فيً اميرادات في التىا ص بفعؿ اىخفاض أسعار الىفط ،وهف ثػـ بػدأت تشػٍد دوؿ الهىطقػة تراجعػا
في هعدالت الىهو لمىاتج الهحمي امجهللى وكذلؾ احتياطياتٍا الخارجيػة ،وىتيجػة لػذلؾ بػدأت دوؿ
الهجم ػػس ف ػػي تبى ػػي سياس ػػات لمتع ػػديؿ تض ػػهىت خفض ػػا ف ػػي إىفا ٍ ػػا الع ػػاـ بص ػػفة خاص ػػة امىف ػػاؽ
ال أرسػػهالي .ليػػر أف عهميػػة التعػػديؿ ػػد اعترضػػتٍا أزهػػة العػػدواف الع ار ػػي عمػػى دولػػة الكويػػت وهػػا
تالٌا هف حرب لتحرير الكويت عاهي ٓ ،ٜٜٔٔ/ٜحيػث تولػدت عػف ذلػؾ ضػغوط إضػافية عمػى
الهيزاىيػػات واله ػوازيف الخارجيػػة لتمػػؾ الػػدوؿ بسػػبب الزيػػادة فػػي امىفػػاؽ الهصػػاحب لألزهػػة ،وعمػػى
الرلـ هف أف اميرادات الىفطية د ساعدت عمػى ىهػو الىشػاط فػي القطاعػات ليػر الىفطيػة ،إال أف
الٍياكػػؿ اال تصػػادية الحاليػػة لػػدوؿ الهجمػػس هػػا ت ػزاؿ تعتهػػد وبشػػكؿ كبيػػر عمػػى الػػىفط ،ولػػـ تسػػفر
جٍود التىهية الحالية عف إحداث تغيرات همهوسػة فػي ٌيكػؿ توزيػم الىػاتج ،وهػف ىاحيػة أخػرى فػلف
همكيػػة الدولػػة لمػػىفط وبسػػبب كوىػػً الهصػػدر الرئيسػػي لمىػػاتج ،ػػد جعمػػت هػػف القطػػاع العػػاـ هسػػيط ار
عمػػى الىشػػاط اال تصػػادي وت ارجػػم دور القطػػاع الخػػاص بشػػكؿ واض ػ  .وبقػػدر هػػا تػػـ تحقيقػػً هػػف
إىج ػػازات إال أف السياس ػػات الت ػػي اتبع ػػت بش ػػأىٍا ػػد تس ػػببت ف ػػي العدي ػػد ه ػػف االخ ػػتالالت ،وٌ ػػي
اخػػتالالت تفا هػػت حػػدتٍا بهػػرور الو ػػت وباتػػت تشػػكؿ يػػدا عمػػى عهميػػة التىهيػػة ذاتٍػػا االبػراٌيـ
ٕٗٓٓ . ٙٚ
هه ػػا ال ش ػػؾ في ػػً أف الىه ػػو ال ػػذي حققت ػػً دوؿ الهجم ػػس يع ػػد جوٌري ػػا هقارى ػػة بب ػػا ي ال ػػدوؿ الىاهي ػػة
اوخرى ،لير أف ٌذا الىهو د شابً العديد هف التشوٌات ،بصفة خاصة تشوٌات ٌياكؿ اوسعار
ف ػػي أسػ ػواؽ الس ػػمم والعىاص ػػر واخ ػػتالالت ٌياك ػػؿ امىت ػػاج والس ػػكاف وأسػ ػواؽ العه ػػؿ بالش ػػكؿ ال ػػذي
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أص ػػبحت هع ػػً تم ػػؾ اال تص ػػاديات ع ػػاجزة ،ف ػػي ظ ػػؿ اوىه ػػاط الحالي ػػة لمتىهي ػػة ،عم ػػى إيج ػػاد ب ػػدائؿ
هالئهة لتىويم ٌياكؿ ا تصادياتٍا وتخفيؼ اعتهادٌا عمى الىفط.
و ػد شػػكؿ الػػدور الحيػػوي الػذي يمعبػػً القطػػاع الىفطػػي تحػػديا كبيػ ار لػػدوؿ هجمػػس التعػػاوف ،إذ جعمٍػػا
عرضػػة لمتقمبػػات ف ػػي أسػػعار الػػىفط عم ػػى الهسػػتوى الػػدولي ،اوه ػػر الػػذي يعػػد عائق ػػا أهػػاـ تحقي ػػؽ
هع ػػدالت هس ػػتقرة لمىه ػػو ،وب ػػالرلـ ه ػػف أف دوؿ الهجم ػػس بٍ ػػذا الش ػػكؿ تتش ػػابً ه ػػم ال ػػدوؿ الىاهي ػػة
اوخػػرى ،إال أف االعتهػػاد الهفػػرط عمػػى الػػىفط يضػػم تمػػؾ الػػدوؿ فػػي وضػػم حػػرج ،إذ ترتفػػم ىسػػب
هس ػػاٌهة ٌ ػػذا القط ػػاع ف ػػي الى ػػاتج الق ػػوهي والص ػػادرات واميػػرادات العاه ػػة .ه ػػف ىاحي ػػة أخ ػػرى ف ػػلف
التقمبػػات فػػي أسػػعار الػػىفط تػػىعكس بصػػورة كبي ػرة عمػػى تقمبػػات الىػػاتج الهحمػػي وامىفػػاؽ الحكػػوهي
وايرادات الصادرات االبراٌيـ ٕٗٓٓ . ٙٛ
ولكي تواجً دوؿ الهجمس اآلثار السمبية لتمؾ التقمبات حاولت أف تىوع ٌياكؿ امىتاج الخاصة بٍا
وتقمؿ اعتهادٌا الهفرط عمى اميػرادات الىفطيػة ،هسػتخدهة فػي ذلػؾ سػبال عػدة .ففػي بعػض الػدوؿ
اىصػػب االٌتهػػاـ عمػػى تىويػػم امي ػرادات هػػف خػػالؿ تىويػػم ٌياكػػؿ اوصػػوؿ الخارجيػػة ،عمػػى سػػبيؿ
الهثػػاؿ اهػػت الكويػػت بتكػػويف حجػػـ كبيػػر هػػف اوصػػوؿ الهاليػػة لكػػي تػػوفر هػوارد لألجيػػاؿ القادهػػة،
ولكي تساعد عمى تجىيب الهيزاىية آثار التقمبات في إيرادات الىفط.
هػػف ىاحيػػة أخػػرى ارتكػػزت جٍػػود التىويػػم فػػي بعػػض الػػدوؿ عمػػى القطاعػػات التػػي تتهتػػم فيٍػػا بهيػزة
تىافسػػية واضػػحة ،بصػػفة خاصػػة فػػي الصػػىاعات كثيفػػة االسػػتخداـ لمطا ػػة والبتروكيهاويػػات هثػػؿ
اولوهىي ػػوـ والحدي ػػد واوس ػػهىت والص ػػىاعات الخفيف ػػة .عم ػػى س ػػبيؿ الهث ػػاؿ اه ػػت الههمك ػػة العربي ػػة
السعودية بتىويم ٌياكؿ الدخؿ هف خالؿ تطوير طاع هحمي لير ىفطي بهشاركة جوٌرية لمقطاع
الخػػاص ،ك ػػذلؾ حاول ػػت بع ػػض الػػدوؿ أف تتب ػػم س ػػبال أخ ػػرى لتعظػػيـ القيه ػػة الهض ػػافة ف ػػي بع ػػض
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القطاعػػات هثػػؿ التجػػارة الح ػرة ،كهػػا ٌػػو الحػػاؿ فػػي امهػػارات العربيػػة الهتحػػدة ،والخػػدهات الهاليػػة
والسياحة هثؿ البحريف وامهارات .كذلؾ اتبعت دوؿ أخرى هزيجا هف السياستيف ،هف خالؿ تحديد
إسػػتراتيجياتٍا عمػػى أسػػاس الهصػػادر الىفطيػػة واحتياطيػػات الىقػػد اوجىبػػي والفػػرص االسػػتثهارية فػػي
الداخؿ.
وفػػي كافػػة دوؿ هجمػػس التعػػاوف التػػي اتبعػػت سياسػػات اسػػتثهار هحمػػي ارتكػػز القطػػاع ليػػر الىفطػػي
عمػػى الصػػىاعات البتروكيهاويػػة وليرٌػػا هػػف الصػػىاعات التػػي تعتهػػد عمػػى الػػىفط والغػػاز الطبيعػػي
والتػػي تتهتػػم فيٍػػا تمػػؾ الػػدوؿ بهي ػزة تىافسػػية واضػػحة .أكثػػر هػػف ذلػػؾ فػػلف هعظػػـ الصػػىاعات ليػػر
الىفطيػػة بقيػػت فػػي يػػد القطػػاع العػػاـ بهػػا يعكػػس سياسػػات السػػمطات ىحػػو الصػػىاعات امسػػتراتيجية
وحجـ الهشاركة اوجىبية .هف ىاحية أخرى فلف القطاعات التقميدية هثؿ التجارة والتشييد والخدهات
استهرت في الىهو استجابة لمزيادة في الطمب الىاجـ هف القطاع العائمي ،أهػا فػي طػاعي الز ارعػة
والصػػىاعة فقػػد كاىػػت هسػػاٌهة القطػػاع الخػػاص فيٍػػا جوٌريػػة ،ليػػر أف امىتػػاج كػػاف هػػدعها بشػػكؿ
عاـ هف خالؿ اوشكاؿ الهختمفة لمدعـ والوسائؿ اوخرى التي أدت إلى أعباء إضافية عمى كاٌػؿ
الهيزاىية العاهة وأدت إلى تشويً ٌياكؿ اوسعار الىسبية.

وتعتبػػر ظػػاٌرة االعتهػػاد الهفػػرط عمػػى القطػػاع الىفطػػي هػػف أىــم االســباب فــي اإلخــتالالت فــي
السياسة المالية واألزمات المالية ىي كاآلتي :
 -0االعتماد المفرط عمى القطاع النفطي.
فبعد عقود هف التىهية ها تزاؿ هساٌهة طاع الىفط الخاـ في الىاتج الهحمي هرتفعة بشكؿ واض ،
وها يزاؿ إىتاج وتصػدير الػىفط يشػكؿ الهكػوف اوساسػي لمػدخؿ الهحمػي والهصػدر الرئيسػي لتهويػؿ
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اوىشػػطة اال تصػػادية واالجتهاعيػػة الهحميػػة فػػي الغالبيػػة العظهػػى لػػدوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي،
حي ػػث تتػ ػراوح ىس ػػبة هس ػػاٌهة ط ػػاع البت ػػروؿ والغ ػػاز ه ػػف إجهػ ػللى ص ػػادرات دوؿ هجم ػػس التع ػػاوف
بحوالى ٖ %ٕ٘.لعاـ ٕ٘ٔٓ  ,و يساٌـ طاع الىفط والغاز بحوالى  %ٕٚ.ٜفي الىات القوهي
امجهللى لدوؿ هجمس التعاوف كها في الشكؿ ٖ

 اختالل ىيكل اإلنفاق الكميحيث هستويات امىفاؽ االستٍالكي هف الىاحية الهطمقة إلى إجهللى الىاتج ،كها يتزايد االستٍالؾ
الىٍائي الحكوهي والخاص بهعدالت تفوؽ هعدالت الىهو في الىاتج الهحمي امجهػالي .هػف ىاحيػة
أخرى تىخفض هستويات التكويف الرأسهللى وهعدالت ىهوي فضال عف تقمبٍػا هػف سػىة إلػى أخػرى،
بصػػفة خاصػػة امىفػػاؽ االسػػتثهاري العػػاـ .كػػذلؾ يالحػػظ اىخفػػاض ىسػػب التكػػويف ال أرسػػهللى إلػػى
إجهللى االدخار القوهي بسبب اىخفاض الطا ة االستيعابية الهحمية ،اوهر الذي يؤدي إلى خروج
الكثيػػر هػػف الهػػدخرات خػػارج تمػػؾ الػػدوؿ .ويوض ػ الجػػدوؿ ٔ إىخفػػاض ىسػػبة اجه ػللى التكػػويف
ال عارس ػػهللى ال ػػى الى ػػاتج الهحم ػػي امجهػ ػللى ل ػػدوؿ هجم ػػس التع ػػاوف ه ػػف  ٕٛ.ٓ%ع ػػاـٕٓٔٓ إل ػػى
 %ٕ٘.ٛعاـ ٕٗٔٓ.
شكل (رقم  )2االىميو النسبية ألنشطة االقتصاديو في الناتج المحمي االجمإلى باالسعار الجارية
عمى مستوى مجمس التعاون( - )%مؤشرات التنميو االقتصاديو  -6101المركز الخميجي االحصائي
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 -2ىيمنة القطاع العام عمى حركة النشاط االقتصادي المحمي:
هم تزايد درجة التدخؿ الحكوهي الهباشر في الحياة اال تصادية ،تضػخـ حجػـ القطػاع العػاـ حيػث
أصب يٍيهف عمى هستويات الىشاط اال تصادي ،إذ ترتفم ىسػبة هسػاٌهة القطػاع العػاـ فػي ٌيكػؿ
الىشاط اال تصادي الهحمي بصورة واضحة في دوؿ هجمس التعاوف بسبب سيطرة الدولة عمى أٌـ
أص ػػوؿ الث ػػروة الوطىي ػػة وٌ ػػو ال ػػىفط ،فض ػػال ع ػػف اتس ػػاع أىش ػػطة امدارة العاه ػػة ف ػػي الو ػػت ال ػػذي
تػػىخفض فيػػً الهسػػاٌهة الىسػػبية لمقطػػاع الخػػاص وت ارجػػم الػػدور الػػذي يضػػطمم بػػً كهىػػتج وهوظػػؼ
لمعهالة الوطىية االبراٌيـ ٕٗٓٓ ٕ. ٚ

 -4اختالل ىيكل الميزانية العامة
تتهثؿ أٌـ جواىب االختالؿ في الهيزاىيات العاهة في هايمي
 ســيطرة اإلي ـرادات النفطيــة،حيػػث تتركػػز إي ػرادات دوؿ هجمػػس التعػػاوف كهػػا ٌػػو هعمػػوـ فػػياميػرادات الىفطيػة ،اميػرادات الىفطيػة تسػيطر بصػػورة واضػحة عمػى الىػػاتج الهحمػي امجهػللى فػػي
دوؿ هجمػس التعػػاوف حيػػث تشػػكؿ ايػرادات البتػػروؿ هػا ىسػػبتة  %ٕٚ.ٜهػػف اجهػللى الىػػاتج القػػوهي
االجهللى عاـ ٕٗٔٓ ،كها يوض الشكؿ ر ـ ٖ .
بيىهػػا تعػػاىي الهصػػادر اوخػػرى لإلي ػرادات هػػف هشػػكمة اىخفػػاض اع ػدتٍا ،بصػػفة خاصػػة القاعػػدة
الضريبية والتي تتكوف أساسا هف الضرائب الجهركية وضرائب الدخؿ الهحدودة والرسوـ.
فالتػ ػزاؿ إرادات الٍيدروكربوىي ػػة ف ػػي هعظ ػػـ دوؿ هجم ػػس التع ػػاوف تُش ػػكؿ ه ػػايقرب ه ػػف ٓ %ٙه ػػف
اجهػ ػللى امرادات ،بيىه ػػا تقت ػػرب ىس ػػبة االيػ ػرادات الىفطي ػػة ه ػػف ىس ػػبة  ٜٓ%ف ػػي الههمك ػػة العربي ػػة
السعودية و ٖ %ٜفي الكويت ،وٌذا ال يتىاسب هم الدوؿ اوخرى الغىية بالهوارد كػالىرويج حيػث
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ال تتجاوز اميرادات الىفطية حوالى ٖٓ %هف ايرادات الدولة  ,يستثىى هف ذلؾ اهارة دبػي ،والتػي
تشكؿ جزءاً هف االهارات العربية الهتحدة حيث التتجاوز إيرادات القطاع الىفطي ىسبةً بسيطة هف
إيػرادات امهػارة والتػي تحصػؿ عمػػى بقيػة ايراداتٍػا هػف طاعػػات هىٍػا الىقػؿ والهوصػالت والسػػياحة
وليرٌا الخبير ٕٗٔٓ ٖ. ٗ-
 انخفاض نسب اإلنفاق الرأسـمإلى هقارىػة بامىفػاؽ الجػاري فػي هػا عػدا امهػارات العربيػةالهتحدة ،ويالحظ هيؿ ٌذا امىفاؽ ىحو التقمب بشكؿ هسػتهر هػم تقمػب اميػرادات هػف الػىفط .ففػي
اوو ات التي ترتفم فيٍا اميرادات الىفطية يػزداد فيٍػا امىفػاؽ االسػتثهاري أيضػا ،أهػا فػي اوو ػات
التي تىخفض فيٍػا اميػرادات هػف الػىفط فػلف أكثػر أشػكاؿ امىفػاؽ تػأث اًر يكػوف امىفػاؽ االسػتثهاري،
حيػث يسػٍؿ تخفػيض ٌػذا الىػوع هػف امىفػػاؽ بيىهػا يصػعب تخفػيض اوشػكاؿ اوخػرى هػف امىفػػاؽ
الجاري هثؿ الرواتب والدعـ ىتيجة لمقيود السياسية واالجتهاعية.
 عــدم تناســب اإلنفــاق العــام مــع اإليـرادات العامــة يتسػػـ امىفػػاؽ العػػاـ فػػي دوؿ هجمػػسالتعاوف الخميجي بالت ازيػد الهسػتهر بيىهػا تتقمػب اميػرادات الىفطيػة حسػب التغيػرات فػي سػعر الػىفط
فػػي السػػوؽ العػػالهي ،وحيىهػػا تهيػػؿ امي ػرادات الىفطيػػة ىحػػو التىػػا ص يصػػعب تخفػػيض هسػػتويات
امىفػػاؽ العػػاـ ىتيجػػة اتسػػاهً بػػالجهود الىسػػبي .ويعىػػي ٌػػذا الوضػػم ضػػعؼ إهكاىيػػة السػػيطرة عمػػى
امىفاؽ العاـ بدوف الهساس باعتبارات اوهف االجتهاعي ،أو الهساس بهستويات الرفاٌية لمسكاف،
التي يعتقد أىٍا أصبحت حقو ا هكتسبة.
 تنشــأ الضــغوط عمــى اإلنفــاق الجــاري أساسػػا هػػف جاىػػب الهرتبػػات وامىفػػاؽ عمػػى الػػدفاعواوهػػف والػػدعـ .حيػػث يت ازيػػد امىفػػاؽ عمػػى أب ػواب الهرتبػػات بصػػورة كبي ػرة عاهػػا بعػػد اآلخػػر ىتيجػػة
الدور الذي تضطمم بً حكوهات دوؿ الهجمس كهوظؼ أساسي لقوة العهؿ الوطىية في اال تصاد.
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فقد ترتب عمى الىهو الهتزايد في هستويات الهرتبات وجػود فجػوة كبيػرة بػيف ٌيكػؿ اوجػور فػي كػؿ
هػػف القطػػاعيف العػػاـ والخػػاص .كهػػا أصػػب امىفػػاؽ عمػػى الػػدفاع واوهػػف يسػػتىزؼ ىسػػبة كبيػػرة هػػف
امىفػػاؽ العػػاـ ،كػػذلؾ ت ازيػػد امىفػػاؽ عمػػى الػػدعـ فػػي دوؿ هجمػػس التعػػاوف فػػي ظػػؿ تبىػػي إطػػار عػػاـ
لعهمية إعادة توزيم الثػروة الىفطيػة عمػى الجهٍػور ولػدعـ أىشػطة القطػاع الخػاص .وبامضػافة إلػى
السياسات الحهائية اوخرى فلف الدعـ الهوجً لكؿ هف الهستٍمكيف والهىتجيف د ٌدؼ إلػى تػأهيف
أس ػػعار هىخفض ػػة وهس ػػتقرة لمهػ ػواد الغذائي ػػة اوساس ػػية والخ ػػدهات اوساس ػػية ف ػػي هج ػػاالت الص ػػحة
والتعمػػيـ ولتشػػجيم الصػػىاعات اوساسػػية .وعمػػى الػػرلـ هػػف اىخفػػاض ىسػػبة الػػدعـ الىقػػدي الهقػػدـ
هقارىػػة بالهعػػايير الدوليػػة ،فػػلف ٌىػػاؾ دعهػػا هسػػتت ار كبيػػر الحجػػـ والهتهثػػؿ فػػي الخػػدهات الحكوهيػػة
الهجاىية أو الهىخفضة التكػاليؼ فػي هجػاالت التعمػيـ والصػحة وأسػعار الهىتجػات الىفطيػة ،وكػذلؾ
في بعض الدوؿ هف خالؿ القروض طويمة اوجؿ بفائدة هىخفضة أو بدوف فوائد.

إجراءات لمواجية االختالالت في االاقتصاد والمالية العام لدول مجمـس التعـاون
الخميجي:
إف دوؿ هجمس التعاوف الخميجي بحاجة إلػى إجػراء إصػالحات عمػى الىهػاذج اال تصػادية الوطىيػة
لرفػػم كفاءتٍػػا والعهػػؿ عمػػى إىػػدهاج اال تصػػادات الخميجيػػة لتعزيػػز هكاىتٍػػاٌ ،ػػذا هػػف ىاحيػػة ،وهػػف
ىاحي ػػة ثاىي ػػة ،إجػ ػراء إص ػػالحات سياس ػػية تق ػػوـ عم ػػى الهش ػػاركة الش ػػعبية وتفعي ػػؿ العه ػػؿ الخميج ػػي
الهشػػترؾ فػػي هواجٍػػة التحػػديات امسػػتراتيجية .وٌىػػا تبػػرز هجهوعػػة هػػف امجػراءات التػػي تسػػتطيم،
اء عمػى الهسػتوى الفػردي أو عمػى الهسػتوى الجهػاعي،
بؿ يجب ،عمػى دوؿ الخمػيج أف تتخػذٌا سػو َ
لتحقيؽ ٌذي اوٌداؼ ،وهف بيف ٌذي امجراءات بف ليث ٕ٘ٔٓ .
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المستوى األول :اإلجراءات الفردية:
ٔ -رفم الدعـ الحكوهي عف السمم والخػدهات خاصػة الطا ػة والهشػتقات البتروليػة هػف الهعػروؼ
أف أسعار الطا ة والهشػتقات البتروليػة فػي الخمػيج تعتبػر هػف اودىػى فػي العػالـ ،وذلػؾ بفضػؿ
الدعـ الحكوهي الذي تقدهً دوؿ الخميج ،وٌذا بدوري يترؾ أثريف سمبييف عمى ام تصاد
األثر األول أف دعـ الطا ة يزيد عبء الهوازىػات العاهػة دوف فائػدة كبػرى لمهػواطىيف خاصػة وأف
هعظـ الهستفيديف هف الدعـ ٌـ هف اوجاىب الذيف يهثموف الىسبة اوعمى هف السكاف.
األثر الثانى :أف دعـ الطا ة ُيحدث تشوٌات في ام تصاد تػؤثر عمػى الكفػاءة امىتاجيػة لمشػركات
الهحمية كوىٍا ال تتحهؿ كاهؿ تكمفة امىتػاج ،لػذا فػلف عمػى الحكوهػات الخميجيػة إعػادة الىظػر فػي
بػراهج دعػػـ السػػمم ٌػػذي ووضػػم خطػػة لرفعٍػػا أو عمػػى او ػػؿ تقىيىٍػػا وترشػػيدٌا بحيػػث تحػػدث اوثػػر
الهطموب عمى اال تصاد دوف إف ترٌؽ الهوازىات العاهػة عمػى أف يػتـ ذلػؾ بصػورة تدريجيػة ووفػؽ
خطة زهىية هدروسة لتجىب أية إختالالت هفاجئة في وى السوؽ.
ٕ -تقمػ ػػيص الػ ػػدور الحكػ ػػوهي اال تصػ ػػادي وتفعيػ ػػؿ عهػ ػػؿ القطػ ػػاع الخػ ػػاص لقػ ػػد تعػ ػػاظـ الػ ػػدور
اال تصادي الذي تهارسً الحكوهات هف خالؿ الشركات الحكوهية التي أصػبحت تسػتعيف بٍػا
لتقػػديـ الخػػدهات اوساسػػية كالكٍربػػاء والهػػاء وامتصػػاالت والبريػػد والىقػػؿ والتػػي كاىػػت تقػػدهٍا
بصػػورة هباشػرة وحتػػى و ػػت ريػػب هػػف خػػالؿ الجٍػػاز الحكػػوهي كػػالو ازرات والٍيئػػات ،و ػػد كػػاف
ذل ػػؾ عم ػػى حس ػػاب القط ػػاع الخ ػػاص ال ػػذي تقم ػػص دوري وحجه ػػً ،ل ػػذا ف ػػلف عم ػػى الحكوه ػػات
الخميجيػػة تقمػػيص دورٌػػا اال تصػػادي والتخمػػي عػػف الشػػركات الحكوهيػػة أو عػػف حصصػػٍا فػػي
الشركات الهساٌهة العاهة وتفعيؿ دور القطاع الخػاص هػف خػالؿ تشػجيم ودعػـ امسػتثهارات
الخاصة الهحمية واوجىبية وذلؾ لرفم كفاءة وىضج الٍياكؿ اال تصادية.
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ٖ -إصالح سػوؽ العهػؿ تػوفير الحهايػة لمكػوادر الوطىيػة هػف الهىافسػة اوجىبيػة لعػؿ هػف أكبػر
الهش ػػاكؿ الت ػػي تع ػػاىي هىٍ ػػا دوؿ الخم ػػيج ٌ ػػي هش ػػكمة البطال ػػة والت ػػي تش ػػكؿ ع ػػبء إجته ػػاعي
وا تص ػػادي إض ػػافي عم ػػى الحكوه ػػات وعم ػػى هوازىاتٍ ػػا العاه ػػة ،ولعم ػػً ه ػػف الغري ػػب أف تع ػػاىي
العهالػػة الوطىيػػة فػػي الخمػػيج هػػف ٌػػذي الهشػػكمة ،بػػالرلـ هػػف أف دوؿ الخمػػيج تسػػتعيف بػػالهالييف
هف العهالة اوجىيبة بف ليث ٕ٘ٔٓ .
إف التعاهؿ هػم هشػكة البطالػة عمػى أىٍػا هشػكمة اجتهاعيػة فقػط ،سػاٌـ فػي تفا هٍػا إذ أىٍػا هشػكمة
ا تصػػادية فػػي الهقػػاـ اووؿ حيػػث تعتهػػد الىهػػاذج اال تصػػادية تتبىاٌػػا دوؿ الخمػػيج عمػػى القطاعػػات
الهكثفة لأليدي العاهمة الرخصية التي ال تستطيم العهالة الخميجية هىافستٍا في هقابؿ عػدـ وجػود
التشريعات القاىوىية الكافية لحهايػة العهالػة الوطىيػة هػف الهىافسػة اوجىبيػة ،لػذا يجػب امسػراع فػي
وضػػم هىظوهػػة اىوىيػػة تٍػػدؼ إلػػى حهايػػة العالهػػة الوطىيػػة هػػف الهىافسػػة اوجىبيػػة ،وعػػدـ فػػت أي
طاع أهاهٍا إال في حالة عدـ وجود أيدي عاهمة وطىية كافية أو هؤٌمة .االبراٌيـ ٕٗٓٓ .
ٗ -تىويػػم هصػػادر الػػدخؿ هػػف خػػالؿ تحويػػؿ الػػىفط هػػف هصػػدر لمطا ػػة إلػػى هػػورد أولػػي لمصػػىاعة
بتروكيهاويػػات بػػالرلـ ههػػا يقػػاؿ عػػف هسػػاٌهة هػػا يعػػرؼ بالقطػػاع ليػػر الىفطػػي فػػي الىػواتج
القوهيػػة امجهاليػػة لػػدوؿ الخمػػيج إال أف هحػػاوالت تىويػػم هصػػادر الػػدخؿ وتقميػػؿ امعتهػػاد عمػػى
اء
الىفط لـ تحقػؽ الىجػاح الهرجػو وهػا تػزاؿ دوؿ الخمػيج تعتهػد وبدرجػة هفرطػة عمػى الػىفط سػو َ
كهػػورد لمػػدخؿ الحك ػػوهي أو هكػػوف فػػي الص ػػادرات أو كهصػػدر لمػػدخؿ الق ػػوهي وهػػا هس ػػاٌهة
القطاع لير الىفطي إال هساٌهة لير هباشر لمىفط .االبراٌيـ ٕٗٓٓ .
ولعػؿ الفشػػؿ فػي هحػػاوالت التىويػػم يرجػم بالدرجػػة اوولػػى إلػى عػػدـ تركيػػز دوؿ الخمػيج عمػػى تىهيػػة
القطاعات التي تهمؾ فيٍا أفضمية ىسبية تجعمٍا أكثر تىافسية وكفاءة هف بػا ي الػدوؿ والػذي يػأتي
في هقدهتٍا طاع الصػىاعات البتروكيهاويػة ،وبػالرلـ هػف الىهػو الػذي شػٍدي ٌػذا القطػاع فػي دوؿ
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الخميج إال أىً ها تزاؿ هساٌهتً هحدودة لذا وجب التركيػز بالدرجػة اوولػى فػي الفتػرة القادهػة عمػى
تىهية ٌذا القطاع ودعهً بامستثهارات الهالية واويدي العاهمة الوطىية الهؤٌمة وذلػؾ لتحويمػً إلػى
القطاع الرائد والهحرؾ الرئيسي لال تصادات الخميجية.
٘ -امصالح السياسػي الهشػاركة السياسػية تعتبػر الهشػاركة السياسػية هػف أٌػـ هرتكػزات الحكػـ
الرشػيد الػػذي بػػدوري يعتبػر هػػف أٌػػـ هتطمبػات التىهيػػة ام تصػػادية ،والهشػاركة السياسػػية وتػػداوؿ
السػػمطة يسػػتوجب وجػػود درجػػة عاليػػة هػػف الشػػفافية التػػي تعتبػػر هػػف أٌػػـ وسػػائؿ الو ايػػة ضػػد
الفساد الذي ٌو العدو اوبرز لإل تصاد القػوي الػذي يجمػب الرخػاء اال تصػادي ،إف جعػؿ دوؿ
الخمػػيج الرخػػاء اال تصػػادي الهتحصػػؿ هػػف عوائػػد الػػىفط ،بػػديالَ لإلصػػالح السياسػػي يعتبػػر هػػف
أكبر اوخطاء التي و عت فيٍا اوىظهة الخميجية إذ أىٍا ربطت شرعيتٍا بهػا تىفقػة هػف أهػواؿ
الػػىفط هػػا يعىػػى أىػػً فػػي حالػػة ت ارجػػم أسػػعار الػػىفط وعائداتػػً فلىٍػػا تفقػػد شػػرعيتٍا وهسػػولات
بقائٍ ػػا ،ل ػػذا وج ػػب امسػ ػراع ف ػػي وض ػػم خط ػػة إص ػػالح سياس ػػي حقيق ػػي يق ػػوـ عم ػػى الهش ػػاركة
السياس ػػية الفاعم ػػة لمش ػػعوب وىٍ ػػا الض ػػهاىة الوحي ػػدة لإلس ػػتقرار السياس ػػي والوئ ػػاـ امجته ػػاعي
والرخاء اال تصادي االبراٌيـ ٕٗٓٓ .
المستوى الثاني :اإلجراءات المشتركة:
 امىدهاج ام تصادي في سوؽ العهؿ وأسواؽ رأس الهاؿ ال شؾ أف لإلىدهاجات اال تصاديةبيف الػدوؿ العديػد هػف الفوائػد ،لعػؿ أٌهٍػا توسػيم اعػدة السػوؽ الهحمػي هػا يػىعكس إيجابػاَ عمػى
ػتثىاء بػؿ أف الفوائػدة التػي
الكفاءة امىتاجية لمشركات الوطىية ،والوضم في دوؿ الخميج لػيس إس َ
يهكف أف يجمبٍا امىدهاج اال تصادي بيف ٌذي الدوؿ د تتجاوز الفوائد التقميدية ،فبالىسػبة وٌػـ
سػو يف العهػػؿ ورأس الهػػاؿ والمتػػاف تعاىيػػاف هػػف اخػػتالالت جوٌريػػة تتهثػػؿ فػػي البطالػػة بالىسػػبة
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وسواؽ العهؿ والتقمب الشديد بالىسبة لألسواؽ الهالية فلف امىدهاج يهثؿ أبرز سهات الحؿ هف
ىاحي ػػة س ػػوؽ العه ػػؿ ف ػػلف ف ػػت امسػ ػواؽ الخميجي ػػة عم ػػى بعض ػػٍا س ػػيؤدي إل ػػى ت ارج ػػم كبي ػػر ف ػػي
هع ػػدالت البطال ػػة حي ػػث س ػػيتـ إس ػػتيعاب ف ػػائض العهال ػػة ف ػػي اوسػ ػواؽ الت ػػي تع ػػاىي ه ػػف ف ػػائض
السػػعودية وعهػػاف هػػف بػػؿ اوسػواؽ التػػي تعػػاىي هػػف شػ فػػي العهالػػة امهػارات و طػػر  ،أهػػا
بالىسػػبة وسػواؽ الهػػاؿ فػػلف دهػػج اوسػواؽ الخميجيػػة سػػيجعمٍا أكبػػر حجهػاَ وأكثػػر عهقػاَ واسػػتق ار ار
وجاذبي ػ ػػة لالس ػ ػػتثهارات طوي ػ ػػؿ اوج ػ ػػؿ وه ػ ػػف ث ػ ػػـ يحولٍ ػ ػػا ه ػ ػػف أسػ ػ ػواؽ هض ػ ػػاربية إل ػ ػػى أسػ ػ ػواؽ
استثهار .بف ليث ٕ٘ٔٓ .
 تفعيػؿ العهػػؿ الخميجػي الهشػػترؾ تهػر دوؿ الخمػػيج اليػوـ بظػػروؼ إسػتثىائية ،فهػػف ىاحيػة تعػػيشالهىطقػػة العربيػػة حالػػة عػػدـ إسػػتقرار إسػػتثىائية بسػػبب الثػػورات والحػػروب اوٌميػػة العربيػػة ،وهػػف
ىاحيػػة ثاىيػػة تتهػػدد إي ػراف بطهوحاتٍػػا امهبراطوريػػة بشػػكؿ هخيػػؼ فػػي الف ػراغ الػػذي تركػػً سػػقوط
العديػػد هػػف أىظهػػة الحكػػـ العربيػػة ،وهػػف ىاحيػػة ثالثػػة تعػػيش دوؿ الخمػػيج حالػػة هػػف التشػػرذـ بػػؿ
والص ػراع بسػػبب هوا فٍػػا الهتباي ػػة هػػف ىتػػائج الث ػػورات العربيػػة ،وأخي ػ اَر ٌى ػػاؾ حالػػة التػػردد الت ػػي
تعيشٍا الواليات الهتحدة والدوؿ اووروبية تجاي التعاهؿ هػف الهسػتجدات فػي الهىطقػة االبػراٌيـ
ٕٗٓٓ .

الخالصة
إف ٌذي االختالالت فػي الهاليػة العاهػة تٍػدد هسػتقبؿ االسػتقرار واوهػف فػي دوؿ هجمػس التعػاوف،
ذلػػؾ أف الت ػػدٌور اال تص ػػادي واىخفػػاض هس ػػتويات الرفاٌي ػػة لمس ػػكاف واىتشػػار البطال ػػة تهث ػػؿ بيئ ػػة
خصػػبة الىتشػػار الجريهػػة بأشػػكالٍا الهختمفػػة واىتشػػار امرٌػػاب والتطػػرؼ الػػديىي وىهػػو التىظيهػػات
الهىاٌض ػػة لم ػػىظـ السياس ػػية الحاكه ػػة ،حي ػػث ت ػػرى تمػ ػؾ التىظيه ػػات أف الهؤسس ػػات الحاكه ػػة ٌ ػػي
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الهسػػبب اوساسػػي لٍػػذي الهشػػاكؿ وأف الػػتخمص هػػف تمػػؾ الهؤسسػػات ٌػػو السػػبيؿ لإلىقػػاذ والطريػػؽ
ىحو هستقبؿ أفضؿ لجهوع الشعب ،وليرٌػا هػف الػدعوات الٍداهػة التػي ػد تٍػدد االسػتقرار اوهىػي
والسياسي الذي تىعـ بً هجتهعات دوؿ الخميج.
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الخــاتــمــة
ط ػرأت تغي ػرات كبي ػرة عمػػى هفٍػػوـ اوهػػف إىطال ػاً هػػف الهقاربػػات التقميديػػة فػػي العال ػػات الدوليػػة
الوا عيػػة  -الميبراليػػة والهسػػتىدة عمػػي الدولػػة باعتبارٌػػا وحػػدة التحميػػؿ االساسػػية ،ههػػا جعػػؿ اوهػػف
يقتصر عمى هستوى اوهف الوطىي.
حيػػث ظٍػػرت اىتقػػادات شػػديدة لمتصػػور اوهىػػي لمهقاربػػات التقمديػػة هػػف خػػارج الهىظػػور التقميػػدي
العقالىػػي والوضػػعي ،فقػػد تبمػػورت هقاربػػات جديػػدة فػػي العال ػػات الدوليػػة كهدرسػػة كوبىٍػػاجف -
البىاييػػة  -الىقديػػة  -وهابعػػد الحداثػػة ذات هرجعيػػة ليػػر تقميديػػة ترتكػػز عمػػى هىٍجيػػات هابعػػد
ع
الوض ػػعية ،عواص ػػبحت تم ػػؾ الهقارب ػػات لي ػػر التقميدي ػػة لمعال ػػات الدولي ػػة تىبى ػػى تص ػػورات جدي ػػدة
لمظاٌرة اوهىية هبىية عمى البعد امجتهاعي والهعياري.
تغي ػ اًر فػػي طبيعػػة التٍديػػدات اوهىيػػة ،فقػػد
اف ٌػػذي التغيػػر فػػي طبيعػػة هفٍػػوـ اوهػػف ،ترتّػػب عميػػً ّ
ظٍػ ػػرت تٍديػ ػػدات عاهىيػ ػػة جديػ ػػدة ذات عاىهػ ػػاط ليػ ػػر تقميديػ ػػة عسػ ػػكرية  ،كالتٍديػ ػػدات ام تصػ ػػادية
البييية ،وكذلؾ ظٍرت تٍديدات عاهىية ٌجيىة ولير تهاثمية ،تتهيزت بكػوف هصػادرٌا
وامجتهاعية و ع
تختمػػؼ عػػف هصػػادر التٍديػػدات التقميديػػة والتػػي كاىػػت هحصػػورة بالػػدوؿ ،فالتٍديػػدات الجديػػدة تػ عػاتي
ه ػػف فواع ػػؿ دوف الدول ػػة كالهىظه ػػات امرٌابي ػػة وامجراهي ػػة ،عواحياىػ ػاً يك ػػوف هص ػػدرٌا ه ػػف الطبيع ػػة
كالزالزؿ والبراكييف ،كها تتهيزت التٍديدات لير التقميدية عباىٍاعابرة لمقارات.
بالىسبة لدراسة التٍديدات اوهىيػة التػي تتعػرض لٍػا دوؿ هجمػس التعػاوف الخميحػي ،فهػف الهالحػظ
ظٍػػور وت ازيػػد أىهػػاط جديػػدة هػػف التٍديػػدات اوهىيػػة ليػػر التقميديػػة خصوص ػاً بعػػد الغػػزو االهريكػػي
لمعراؽ عػاـ ٖٕٓٓ وزوالػً كتٍديػد عاهىػي تقميػدي لػدوؿ هجمػس التعػاوف الخميجػي  ,إال أف تٍديػدات
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جدي ػػدة ازدادت ح ػػدتٍا وخطورتٍ ػػا كتٍدي ػػدات امرٌ ػػاب وال ػػذي عاص ػػب التٍدي ػػد اوهى ػػي اووؿ عم ػػى
هستوى ام ميهي والعالهي.
كه ػػا عادى ب ػػروز الطائفي ػػة السياس ػػية ف ػػي دوؿ هجمػ ػس التع ػػاوف الخميج ػػي كهش ػػكمة سياس ػػية عواهىي ػػة
وليست ديىية واجتهاعية فقط ،وتشابكٍا هم ضايا امرٌاب هها زاد هف خطورتٍا.
بامضػػافة الػػي التٍديػػد اوهىػػي الػػذي ش ػ ّكمتً امحتجاجػػات الشػػعبية التػػي اجتاحػػت الهىطقػػة ككػػؿ،
وتش ػػابكٍا ه ػػم الطائفي ػػة السياس ػػية وامرٌ ػػاب والت ػػي زعزع ػػت عاه ػػف دوؿ هجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػي
وخصوص ػاً ههمكػػة البح ػريف والكويػػت بدرجػػة عا ػػؿ ،عوادت الػػي تحػػوؿ الػػيهف وسػػوريا وليبيػػا الػػي دوؿ
ع
وبالتاكيد يشكؿ اىتشػار ظػاٌرة الدولػة الفاشػمة تٍديػد خطيػر عمػى عاهػف دوؿ هجمػس التعػاوف
فاشمة،
الخميجي ،وربها اوزهة اليهىية وها آلت الية تش ّكؿ هثاالً واضحةً عمى ذلؾ.
هىيػاً ليػر هسػبوؽ لػدوؿ هجمػس التعػاوف
وهف جٍة عاخرى ،يعتبر الهشروع الىػووي امي ارىػي تٍديػداً عا ّ
الخميجي ،وذلؾ لتكريسٍا الخمؿ في هيزاف القوى ام ميهي لصػال ايػراف ،بامضػافة الػي التٍديػدات
اميرىػ ػػي عمػ ػػى دوؿ هجمػ ػػس التعػ ػػاوف الخميج ػ ػي،
ا
البييػ ػػة والصػ ػػحية الخطي ػ ػرة لمهشػ ػػروعات الىوويػ ػػة
ع
بامضافة الي اىعكاساتً ام تصادية الهباشرة ولير الهباشرة.
وايضا هف التٍديػدات اوهىيػة ليػر التقميديػة التػي عاىػت هىٍػا دوؿ هجمػس التعػاوف الخميجػيٌ ،ػي
امخػػتالالت السػػكاىية وهاتفرضػػً هػػف تٍديػػدات هباش ػرة كلىتشػػار الجريهػػة وتٍديػػدات ليػػر هباش ػرة
كتٍديػػدات الٍويػػة الوطىيػػة وتعهيػػؽ عازهػػة البطالػػة الوطىيػػة ،بامضػػافة الػػي تٍديػػد اخػػتالالت الهاليػػة
العاهة وام تصاد ،بسبب امعتهاد الهفرط عمى البتروؿ ،وهايمحؽ بً هف اٌتػ اززات سػعرية عىيفػة،
يترتب عميٍا هف ازهات هالية خاىقة تٍدد استقرار ام تصادي وامجتهاعي والسياسي لدوؿ هجمس
التعاوف الخميجي.
224

وه ػػف امس ػػتعراض الس ػػابؽ وٌ ػػـ التٍدي ػػدات اوهىي ػػة الت ػػي تع ػػرض لٍػ ػا عاه ػػف دوؿ هجم ػػس التع ػػاوف
الخميج ػػي ف ػػي فتػ ػرة الد ارس ػػة يتضػ ػ لى ػػا ،ص ػػحة الفرض ػػية وٌ ػػي تص ػػاعد التٍدي ػػدات اوهىي ػػة لي ػػر
التقميدي ػػة الت ػػي تتع ػػرض لٍ ػػا دوؿ هجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػي هقارى ػػة بالتٍدي ػػدات اوهىي ػػة التقميدي ػػة
حروب دولية عاو ولزو خارجي .
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التوصيات
بىػػاءاً عمػػى طبيعػػة الهشػػكمة البحثيػػة ،وىظ ػ اًر لمتغي ػرات التػػي ط ػرأت عمػػى البيئػػة اوهىيػػة الخميجيػػة
وىوعي ػػة التٍدي ػػدات اوهىي ػػة الجدي ػػدة ،ىض ػػم ب ػػيف أي ػػادي الب ػػاحثيف والهٍته ػػيف ف ػػي الش ػػأف اوهى ػػي
الخميجي بعض التوصيات وٌي كالتالي
ٔ-

ضػرورة تفعيػػؿ العهػػؿ الخميجػي الهوحػػد لهواجٍػػة التٍديػدات اوهىيػػة ليػػر التقميديػة التػػي تٍػػدد
دوؿ هجمس التعاوف الخميجي.

ٕ-

هحاربة امرٌاب الدولي تتطمب تشديد الر ابة عمى اوىظهة الهاليػة لتجفيػؼ هىػابم امرٌػاب،
وهحاربػػة الفكػػر الهتطػػرؼ وىشػػر الوسػػطية والتسػػاه فػػي الهجتهػػم الخميجػػي ،بامضػػافة الػػى
الهكافحػ ػػة اوهىيػ ػػة الهتهثمػ ػػة فػ ػػي امتفا يػ ػػة اوهىيػ ػػة الخميجيػ ػػة الهوحػ ػػدة وامىتربػ ػػوؿ الخميجػ ػػي
واالتفا ية الخميجية لهكافحة امرٌاب.

ٖ-

وضم براهج وخطط هكثفة في دوؿ هجمس التعاوف الخميجي لتعزيز الروح الوطىية وامىتهاء
لموطف وامبتعاد عف الطائفية السياسية.

ٗ-

هشكمة البطالة وهايترتب عميٍا هف آثار أهىيػة خطيػرة ،تتطمػب إجػراء إصػالحات جذريػة فػي
س ػػوؽ العه ػػؿ ،لحهاي ػػة العهال ػػة الخميجي ػػة وتعزي ػػز تىافس ػػيتٍا هقاب ػػؿ العهال ػػة اوجىبي ػػة ،ويعي ػػد
الت ػوازف فػػي تركيبػػة القػػوى العاهمػػة وهػػف ثػػـ الت ػوازف فػػي التركيبػػة السػػكاىية ،ههػػا يخفػػؼ هػػف
اآلثار وامىعكاسات اوهىية السمبية.

٘-

تىويػػم هصػػادر الػػدخؿ الخميجػػي وعػػدـ امعتهػػاد الهفػػرط عمػػى البتػػروؿ لتفػػادي امخػػتالالت
الهالية الىاجهة عمى التغيرات السعرية.
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-ٙ

تسػريم امصػػالحات السياسػػية ىحػػو تعزيػػز الهشػػاركة السياسػػية والتػػي تُعػػد هػػف أٌػػـ هرتك ػزات
الحكـ الرشيد وهطمب رئيسي لتحقيؽ التىهية ام تصادية والسياسية.

-ٚ

تقػػديـ الػػدعـ لمقػػوى الهعتدلػػة داخػػؿ الػػدوؿ الفاشػػمة فػػي الج ػوار الخميجػػي الػػيهف  -سػػوريا -
ليبيا  ،لحسـ الصراعات الداخمية فيٍا بأسرع و ت.

-ٛ

تحولػػً الػػى برىػػاهج
زيػػادة امج ػراءات الدوليػػة له ار بػػة البرىػػاهج الىػػووي امي ارىػػي لضػػهاف عػػدـ ّ
عسكري يٍدد دوؿ الهىطقة بها فيٍا دوؿ هجمس التعاوف الخميجي هف ىاحية ،والضغط عمى
الهتدىيػػة فػػي هشػػروعٍا الىػػووي السػػمهي هػػف ىاحيػػة
اي ػراف لزيػػادة هسػػتويات اوهػػف والسػػالهة
ّ
أخرى.

-ٜ

ياـ دوؿ هجمس التعاوف الخميجي في وضم خطػة لإلىػذار الهبكػر لمكشػؼ عػف امشػعاعات
الىووية في حالة و وع حوادث في الهىشآت الىووية اميراىية أو تسريبات إشعاعية.

ٓٔ -عهػػؿ هشػػاريم خميجيػػة هشػػتركة لتحميػػة الهيػػاي واىتػػاج الكٍربػػاء عمػػى س ػواحؿ البحػػر االحهػػر
تكفي لتغطية احتياجاتٍا ،فيها لو حدث تموث ىووي لهياة الخميج العربي.
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المراجع:
المراجع العربية:
الطايفي ػػة ف ػػي هىطق ػػة الخم ػػيج ،ف ػػي هحه ػػد حاه ػػد اوحه ػػري ،
اب ػراٌيـ ،ب ػػدر، ٕٖٓٔ ،الى ازع ػػات
ع
مستقبل التعدد المذىبي في منطقة الخميج العربي ،طٔ  ،فطػر ،هىتػدى العال ػات العربيػة
والدولية.
العجهػػي ،ظػػافر هحهػػد ٕ٘ٔٓأ تحديػػدات الخمػػيج  ،ٕٓٔٙاالرىــاب يكــرر تقــديم اوراق اعتمــاد
جديدة لمشباب ،هجمة اراء حوؿ الخميج ،هركز الخميج لالبحاث ،دبي عدد ٕٔ .
عمػػي ،لويسػػي ٕٕٔٓ اليػػات هكافحػػة االرٌػػاب الػػدولي بػػيف فاعميػػة القػػاىوف الػػدولي والههارسػػات
الدولية االىفرادية ،الجزائر ،رسالة دكتوراي لير هىشورة ،جاهعة هولود هعهري ،تيزي وزر.
االبػ ػراٌيـ ،يوس ػػؼ حه ػػد ، ٕٓٓٗ ،إص ػػالح الخم ػػؿ امىت ػػاجي ب ػػدوؿ هجم ػػس التع ػػاوف  -ه ػػدخؿ
ا تصػػادي وسياسػػي ،فػػي عمػػى خميفػػة الك ػواري هحػػرر  ،نحــو إصــالح جــذري فــي أقطــار
مجمس التعاون لدول الخميج العربية ،هىتػدى التىهيػة ،المقػاء السػىوي ٕ٘ ،طٔ الكويػت
دار رطاس لمىشر
ابوزي ػػد ،أحه ػػد هحه ػػد ، ٕٓٔٓ ،كيىي ػػث والت ػػز خهس ػػوف عاهػ ػاً ه ػػف العال ػػات الدولي ػػة -ٜٜٔ٘
 ٕٜٓٓدراسة إستكشافية ،المجمة العربية لمعموم السياسية ،عدد ٕٚ
ابوزيد ،احهد هحهد  ، ٕٕٓٔ ،ىظريات العال ات الدولية عرض تحميمػي ،المجمة العربية لمعموم
السياسية ،الهجمد  ٜالعدد ٖٙ
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أبوزيػػد ،احهػػد هحهػػد ٕٓٔٗ ،داعــش والخمـــيج :إرىـــاب وتيديــدات متشـــابكة ،االهػػارات ،هعٍػػد
العربية لمدرساتhttp://studies.alarabiya.net ،
احه ػػد ،حس ػػف الح ػػاج عم ػػي ، ٕٓٓٙ ،الع ػػالـ الهص ػػىوع  -د ارس ػػة ف ػػي البى ػػاء امجته ػػاعي لمسياس ػػة
العالهية ،السودافٌ ،يئة اوعهاؿ الفكرية ،مجمة افكار جديدة ،عدد . ٔٙ
اوزدي ،احه ػػد ، ٕٓٔ٘ ،الطائفي ػػة السياس ػػية واالرٌ ػػاب وأثرٌه ػػا عم ػػى اوه ػػف ال ػػوطىي والجه ػػاعي
الخميجي ،فػي (مسيرة التعاون الخميجـي ،التحـديات الراىنـة والمخـاطر المسـتقبمية) ،طػر،
هركز الجزيرة لمدراسات
وسػػرج ،حسػػيف ،عبػػدالهطمب ، ٕٓٔٗ ،اشــكالية البطالــة فــي دول مجمــس التعــاون الخميجــي،
https://mpra.ub.unimuenchen.de/٘ٗٙٓٓ/ٔ/MPRA_paper_٘ٗٙٓٓ.pdf
اوس ػػطؿ ،كه ػػاؿ ، ٕٓٔٔ ،اإلطــــار النظــــري لمفيــــوم األمــــن القــــومي  -ج ػػزء أوؿwww.k- ،
ٓٓٔ=astal.com/index.php?action=detail&id
إسهاعيؿ ،راشد أحهد ، ٕٓٔٗ ،سياسة بمداف هجمس التعاوف الخميجي تجاي تداعيات أزهة ربيػم
الثػػورات العربيػػة البح ػريف ىهوج ػاً  ،بيػػروت ،المجمـــة العربيــة العمـــوم السياســية ،العػػدد
ٖٗ ، ٗٗ-صيؼ – خريؼ
إهػػاـ ،بػػف عهػػار ، ٕٓٓٛ ،الحــروب الوقائيــة فــي الفكــر اإلســتراتيجي األمريكــي -دراســة حالــة
العـــراق ،أطروح ػػة هقدهػػة لىي ػػؿ شػػٍادة الهاجس ػػتير فػػي العم ػػوـ السياسػػية والعال ػػات الدولي ػػة،
الجزائر ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جاهعة هحهد خيضر بسكرة
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أهىيػػة ،هصػػطفى دلػػة ، ٕٖٓٔ ،الدراســات األمنيــة النقديــة الدوليــة ،أطروحػػة هقدهػػة لىيػػؿ شػػٍادة
الهاجستير في العموـ السياسية ،كمية العموـ السياسية وامعالـ ،جاهعة الجزائر
أى ػ ػ ػػور ،هال ػ ػ ػػؾ  ، ٕٓٔ٘ ،االزدواجي ػ ػ ػػة اميراىي ػ ػ ػػة ه ػ ػ ػػم الث ػ ػ ػػورات العربي ػ ػ ػػة ٕ ،الخم ػ ػ ػػيج أوىالي ػ ػ ػػف
http://klj.onl/ZRTfBs
باوتشر ،دايفد (ٕٖٓٔ ،النظريات السياسـية فـي العالقـات الدوليـة ،ترجهػة ارئػد القػا وف ،طٔ ،
بيروت الهىظهة العربية لمترجهة
بخػػوش ،هصػػطفي ، ٕٓٓٙ ،هضػػاهيف وهػػدلوالت والتح ػوالت الدوليػػة بعػػد الحػػرب البػػاردة ،مجمــة
العموم اإلنسانية ،جاهعة هحهد خيضر ،عدد ٖ
بػػدوي ،هحهػػد طػػً ، ٜٕٔٚ ،مـــدخل إلـــى عمـــم العالقـــات الدوليـــة،بيػػروت ،دار الىٍضػػة العربيػػة
لمطباعة والىشر
بر ػػوؽ ،اهحىػػد، ٕٓٓٚ ،محاضـــرات غيـــر منشـــورة لطمبػػة هاجسػػتير العال ػػات الدوليػػة و اوه ػػف
الدولي
بػػرواف ،ك ػريس ، ٕٓٓٗ ،تفيــم العالقــات الدوليــة ترجهػػة هركػػز الخمػػيج لألبحػػاث ،،دبػػي هركػػز
الخميج لألبحاث
البقمي ،عاحهد عبد العزيز عاحهد ، (ٕٓٔٙ ،التركيبة السكاىية وآثارٌػا فػي التىهيػة الهسػتداهة ببمػداف
هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي د ارسػػة حالػػة دولػػة الكويػػت  ،مجمـــة بحـــوث اقتصـــادية عربيـــة،
الجهعية العربية لمبحوث اال تصادية ،العدداف ٗ ٚ٘-ٚربيم  -صيؼ .
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بػػف عىتػػر ،عبػػد الىػػور ، ٕٕٓٓ ،الدولػػة والعولهػػة وظٍػػور هجتهػػم هػػدىي عػػالهي ،مجمـــة شـــؤون
األوسط ،عدد ٔٓٚ
بف عىتر،عبد الىور ، ٕٓٓ٘ ،تطور هفٍوـ اوهف في العال ات الدوليػة ،مجمة السياسـة الدوليـة،
العددٓٔٙ
بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف عىتر،عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور، ٕٓٔٗ ،تيديــــــــــــــدات ىجينــــــــــــــة ،هجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الجديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
/www.alaraby.co.uk/opinion
بف عيسي ،هحسف بف العجهي ، ٕٓٔٔ ،األمـن و التنميـة ،طٔ  ،السػعودية ،الريػاض ،جاهعػة
ىايؼ العربية لمعموـ اوهىية
بػػف ليػػث  ، ٕٓٔ٘ ,دول الخمــيج وســوق الــنفط المســارات المســتقبمة والبــدائل  ,هركػػز الػػروابط
لمبحوث والدراسات االسترتيجية  ٜ ,هايو rawabetcenter.com/archives/ٕٚٗٛ
بوزىػػادة ،هعهػػر ، ٜٜٕٔ ،المنظمــات اإلقميميــة ونظــام األمــن الجمــاعي ،طٔ  ،الج ازئػػر ديػواف
الهطبوعات الجاهعية.
بوعاهود ،هحهد سعد  ٕٖٓٔ ،الهفٍوـ العاـ لألهف ،هركز االعالـ االهىي  -هىشورة عمى هو م
و ازرة الداخمية ،ههمكة البحريف /https://www.policemc.gov.bh
بولبىاف ،زيف الديف ،هستويات التحميؿ في العال ات الدولية وىظرية الهركب اوهىي  ،بدوف تاريخ،
هىش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورة إلكتروى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفحة
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www.drive.google.com/open?id=ٓBynQNDٕftٔsٖSHYٖdyٔkNGxvcD
g
بيميس،جػػوف ،وسػػتيؼ سػػهيث ،(ٕٓٓٗ) ،عولمــة السياســة العالميــة ،طٔعربيػػة  ،دبػػي ،ترجهػػة
هركز الخميج لألبحاث.
التركي  ,فٍػد  , ٕٓٔ٘ ,اصـالح اخـتالالت سـوق العمـل مـدخل لالصـالح االقتصـادي  ,جريـدة
الجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الكوينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة , ٖ-ٕ-ٕٓٔ٘ ,
ٖٖٕٓٓٔٔ/http://www.aljarida.com/articles/ٕٖٕٖٔٗٙٔٗٔٙٙ
توفيػػؽ ،حكيهػػي ، ٕٓٓٛ ،الحـــوار النيـــوواقعي -النيـــولب ارلى حـــول مضـــامين الصـــعود الصـــيني،
دراسة الرؤى المتضاربة حول دور الصين المستقبمي فـي النظـام الـدولي ،أطروحػة هقدهػة
لىيػػؿ شػػٍادة الهاجسػػتير فػػي العمػػوـ السياسػػية والعال ػػات الدوليػػة ،الج ازئػػر ،جاهعػػة باتىػػة كميػػة
الحقوؽ والعموـ السياسية
تيػػري ،ديبيػػؿ ، ٕٜٓٓ ،اســتراتيجية الشــؤون الخارجيــة -منطــق الحكــم األمريكــي ،ترجهػػة وليػػد
شحادة ،بيروت ،دار الكتاب العربي وهؤسسة هحهد بف آؿ راشد آؿ هكتوـ
جريدة أخبار الخميج ، ٕٖٓٔ ،مجمس التعـاون الخميجـي واعـادة بنـاء النظـام اإلقميمـي العربـي،
البحريفwww.akhbar-alkhaleej.com/ٕٖٔٚٗ/article_touch/ٜ٘ٔٚ.html ،
جريػ ػػدة البيػ ػػاف امهاراتيػ ػػة ، ٕٓٓٛ ،العهالػ ػػة الوافػ ػػدة فػ ػػي دوؿ «التعػ ػػاوف» ..الهشػ ػػكمة والحمػ ػػوؿ،
www.google.com/amp/www.albayan.ae/opinions/under-themicroscope/ٕٓٓٛ-ٔٓ-ٓٗ-ٔ.ٖٖٙٚٛٗٙٝFotٖٝDot.AMPPageLayout
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جريدة اال تصادية السػعودية ٕٓٔٙ ،سـوق العمـل فـي دول الخمـيج تشـيد اسـتق ار ار فػي ٕٓٔٙ
والبطالة عىد www.aleqt.com/ٕٓٔٙ/ٓٔ/ٕٔ/article_ٕٖٔٓٗٔٛ.html ،% ٗ.ٙ
جريػػدة السياسػػية الكويتيػػة ، ٕٓٔٙ ،مفاعــل بوشــير اإليرانــي خطــر دائــم يفتقــد معــايير األمــان
النووي ،عدد ٕٖٔwww.al-seyassah.com ، ٔٚ
جريػػدة الشػػرؽ اووسػػط ، ٕٓٔ٘ ،اإلرىــاب واألمــن اإلقميمــي الخميجــي ..نحــو تجديــد التحالفــات
الدولية عدد ٖٖٖٔٔ
الجزيػ ػرة ى ػػت ، ٕٓٔ٘ ،أىـــم المواقـــف الدوليـــة مـــن االتفـــاق النـــووي مـــع إيـــران ،عم ػػى الػ ػرابط
www.aljazeera.net
جىػدلي ،عبدالىاصػػر الػػديف ، ٕٓٓ٘ ،إنعكاســات تحـوالت النظــام الــدولي لمــا بعــد الحــرب البــاردة
عمى اإلتجاىات النظرية الكبرى في العالقـات الدوليـة ،أطروحػة هقدهػة لىيػؿ شػٍادة دكتػوراي
دولة في العموـ السياسية ،جاهعة الجزائر
جى ػػدلي ،عب ػػد الىاص ػػر ، ٕٓٓٚ ،التنظيــــر فــــي العالقــــات الدوليــــة بــــين اإلتجاىــــات التفســــيرية
والنظريات التكوينية ،طٔ  ،الجز عاير دار الخمدوىية
حتى ،ىاصيؼ يوسؼ ، ٜٔٛ٘ ،نظريات في العالقات الدولية ،طٔ بيروت دار الكتاب العربي
حج ػػاج ،اس ػػـ، ٕٓٔٗ ،التــــدخل اإلنســــاني لمجــــيش الـــوطني الشــــعبي فــــي مواجيــــة الكــــوارث
الطبيعية،ور ة بحث دهت في الهمتقى الدولي حوؿ الدفاع الوطىي بيف االلتزاهات السيادية
والتحديات ام ميهية ،الجزائر ،ور مة ٖٔ-ٕٔ ،ىوفهبر
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الحربػػي ،سػػميهاف عبػػد اهلل ، ٕٓٓٛ ،مفيــوم األمــن :مســتوياتو وصــيغو وتيديداتــو د ارسػػة ىظريػػة
في الهفاٌيـ و اوطر ،الهجمة العربية لمعموـ السياسية ،العدد ٜٔ
حسف ،احهد هحهد هحهود  ، ٕٓٔٚ ،دورالمممكة العربية السعودية فى مواجية النفوذ اإليرانـي
في اليمن ،الهركز الديهقراطي العربي www.democraticac.de/?p=ٖٗٗٚٚ
حسف ،وجداف فال  ، ٕٓٔٗ ،البرىاهج الىووي اميراىي وأثري فػي تػوازف القػوى فػي هىطقػة الخمػيج
العربي ،مجمة الخميج العربي هجمدٕٗ ،العدد ٕٔ-
حهػػدوش ريػػاض ، ٕٖٓٓ ،نظريـــة العالقـــات الدوليـــة ،هحاض ػرة همقػػاة عمػػى سػػىة رابعػػة عال ػػات
دولية ،جاهعة سىطيىة.
حهػػدوش ،ريػػاض ، ٕٓٓٛ ،تطــور األمــن والدارســات األمنيــة فــي منظ ـوارت العالقــات الدوليــة،
الهمتقػػى الػػدولي الج ازئػػر واوهػػف فػػي الهتوسػػط وا ػػم وآفػػاؽ ،جاهعػػة هىتػػوري سػػىطيىة ،كميػػة
الحقوؽ والعموـ السياسية ،سـ العموـ السياسية ٕٜ ،و ٖٓ ابريؿ.
الحياىي ،حاتـ حهادي حسػف ٖٕٔٓ  ،مصادر تيديد األمن الوطني ووسائل حمايتو ،االهػارات،
الهو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم االكتروى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة القي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة واالرك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف الهش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتركة،
http://www.jcsc.milnet.ae/Pages/ArticleDetaillsTabbed.aspx?ArticleI
ٖٕ=D=ٖ٘&CategoryID=ٔ&WriterID
الخػػاطر ،خالػػد بػػف ارشػػد ، ٕٓٔ٘ ،تحــديات انييــار راســعار الــنفط والتنويــع اإلقتصــادي فــي دول
مجمس التعاون ،طر ،الهركز العربي لألبحاث دراسة السياسات
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http://www.dohainstitute.org/file/Get/aٜcٜ٘ddc-ٓa٘ٛ-ٖٗٙf-b٘ٛٛٗaaٜٙٓٓbcٕdٜ.pdf
الخريؼ ،رشود بف هحهد ، ٕٜٓٓ ،الخمل السكاني في دول مجمس التعـاون الخميجـي :الحمـول
والمواجيـــة ،ور ػػة هقده ػػة ف ػػي ه ػػؤتهر العرب ػػي لمس ػػكاف والتىهي ػػة ف ػػي ال ػػوطف العرب ػػي الوا ػػم
واآلف ػػاؽ  ٕٓ-ٔٛه ػػايو ٕٜٓٓـ الدوح ػػة – طر،هىش ػػورة عم ػػى هو ػػم جاهع ػػة الهم ػػؾ س ػػعود
http://faculty.ksu.edu.sa
خالص ػػي ،خمي ػػدة كعس ػػيس  ، ٕٓٔٗ ،الربي ػػم العرب ػػي ب ػػيف الث ػػورة والفوض ػػى ،مجمـــة المســـتقبل
العربي ،هركز دراسات الوحدة العربية ،العدد ٕٔٗ
خمجػػي ،هٍػػدي ، ٕٓٔٔ ،تخـــبط سياســـة إيـــران تجـــاه البحـــرين ،تحميػػؿ سياسػػات ،طر،هعٍػػد
واش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىطف www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/irans-
policy-confusion-about-bahrain
ساهية ،ربيعي ، ٕٓٓٛ ،آليات التحول في النظام اإلقميمي ،النظام اإلقميمي لشرق آسيا ،رسالة
هقده ػػة لىي ػػؿ ش ػػٍادة الهاجس ػػتير ف ػػي العم ػػوـ السياس ػػية والعال ػػات الدولي ػػة،الجزائر ،جاهع ػػة
هىتوري كمية الحقوؽ سـ العموـ السياسية
سالهة ،هعتز ، ٕٖٓٔ ،تٍديدات هستجدة دورة الحروب الهحتهمػة" فػي الخمػيج ،مجمـة السياسـة
الدوليــــــــــــــــة ،ممحــــــــــــــــق تحــــــــــــــــوالت إســــــــــــــــتراتيجية ،االٌ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراـ
hwww.siyassa.org.eg/NewsQ/ٕٜٕٛ.aspx
سميـ ،السيد ،هحهد ،تحميـل السياسـة الخارجيـة ،طٕ القاٌرة هكتبة الىٍضة
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سميـ ،سوـ، ٕٓٔٓ ،اإلتجاىات الجديدة في الدارسات األمنية ،دارسة في تطور مفيوم األمن،
عبــر منظــورات العالقــات الدوليــة ،هػػذكرة هاجسػػتير فػػي العمػػوـ السياسػػية والعال ػػات الدوليػػة،
جاهعة الجزائر.
سياسات عربية ، ٕٜٔ٘ ،هراجعة لتقرير الشراكة اإلستراتيجية العربية  -األميركيـة والتـوازن
األمني المتغير في الخميج أىتوىي كوردسهاف  ,العدد ٔٚ
السػػيؼ ،توفيػػؽ ، ٕٓٓٛ ،المســألة الطائفيــة :بحث ـاً عــن تفســير خــارج الصــندوق المــذىبي،هركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز الخمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيج لسياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات التىهيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،ىق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالً عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف هجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الكمهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة– ٙ - ٔٗ ،
.ٕٓٓٛ
=https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view
article&id=ٔٚٚ ٕٓٔٔ-ٓٚ-ٕٓ-ٕٔ-ٕٜ-ٗ٘&catid=ٔٗ٘ ٕٓٔٔ-ٓٗ-ٜٓٗٓٓٚ-ٗٚ-
شػػباىة ،لسػػاف ٕٓٔ٘ ،عمميـــة عاصـــفة الحـــزم :االىـــداف والمخـــاطر ،طػػر  ،هركػػز الجزي ػرة
لمد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات،
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/ٕٓٔ٘/ٓٗ/ٕٕٕٜٕٕٜٓٔ٘ٗٗٓٓٛٚ
ٜٙ.html
شػػبيبي ،لخهيسػػي ، ٕٜٓٓ ،األمــن الــدولي والعالقــة بــين منظمــة حمــف شــمال األطمســي والدولــة
العربيـــة فتـــرة مابعـــد الحـــرب البـــاردة ( 0550م – 6114م ) ،رس ػػالة هقده ػػة لىي ػػؿ درج ػػة
الهاجسػ ػػتير فػ ػػي العمػ ػػوـ السياسػ ػػية والعال ػ ػػات الدوليػ ػػة ،القػ ػػاٌرة ،هعٍػ ػػد البحػ ػػوث والد ارسػ ػػات
السياسية ،جاهعة الدوؿ العربية
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شركة الخبير الهالية ، ٕٓٔٗ ،تحميل ميزانيات دول مجمس التعاون الخميجي ،السعودية
www.jeg.org.sa/data/modules/contents/uploads/infopdf/ٕٗٚٔ.pdf
شػػفيؽ ،ىػػوراف ، ٕٓٔٙ ،تقريػػر عػػف ىػػدوة االتفػػاؽ الىػػووي امي ارىػػي وتداعياتػػً ام ميهيػػة والدوليػػة،
كميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اال تصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد والعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ السياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية ،جاهعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاٌرة  ٔٚيىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاير
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_ٗٗٚ_nou
ran_chafiq.pdf
الشػػٍابي عهػػر  ، ٕٓٔٙالخمػػؿ السػػكاىي ،فػػي عهػػر الشػػٍابي ،وهحهػػود الهحهػػود وهحهػػد الدوسػري
هحػػرروف  ،فػػي الثابــت المتحــول  :6102الخمــيج بعــد خمــس ســنوات مــن االنتفاضــات
العربية ،الكويت هركز الخميج لسياسات التىهية
شػػٍرزاد ،أدهػػاـ ، ٕٖٓٔ ،الطبيعػػة الالتهاثميػػة لمتٍديػػدات اوهىيػػة الجديػػدة ،مجمــة النــدوة لمدراســات
القانونية ،العددٔ ،
صال  ،وٌيبي ، ٕٓٓٔ ،قضايا عالمية معاصرة ،طٔ  ،دهشؽ دار الفكر.
صػحيفة العػرب المىدىيػة ، ٕٓٔٗ ،أمــن دول الخمـيج العربــي مـن أمــن الــيمن واسـتقراره ،العػػدد
٘ٗ٘http://alarabonline.org/?id=ٕٔ٘ٗ٘ ٜ
صػ ػ ػ ػػحيفة عربػ ػ ػ ػػئٕ ، ٕٓٔٗ ،ردود فعــــــــل خميجيــــــــة عمــــــــى اتفــــــــاق النــــــــووي اإليرانــــــــي،
http://m.arabiٕٔ.com/story/ٜٛٗ٘ٔٙ
صػػقر ،أهػػؿ ، ٕٓٔٗ ،العوامــل األربعــة  :معوقــات نشــوب حــرب مذىبيــة شــاممة مــن الشــرق
األوسط ،الهستقبؿ لالبحاث والدراسات.
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الصواىي ،يوسؼ هحهد  ، ٕٖٓٔ ،التحديات اوهىية لمربيػم العربػي هػف إصػالح الهؤسسػات الػى
هقاربة جديدة لألهف ،مجمة المستقبل العربي ،هركز دراسات الوحدة العربية  ،العدد ٗٔٙ
داف ،ت ػػيـ ،وأخ ػػروف ، ٕٓٔٙ ،نظريـــات العالقـــات الدوليـــة :التخصـــص والتنـــوع ،ترجه ػػة ديه ػػا
الخضرا ،طٔ  ،طر الهركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
دف ،تيهػػوثي ، ٕٓٓٗ ،الميبراليػػة ،فػػي جػػوف بيمػػيس وسػػتيؼ سػػهيث هحػػرراف  ،عولمــة السياســة
العالمية ،هركز الخميج لألبحاث ،دبي
دورت ػػي ،ج ػػيهس ،روب ػػرت بالس ػػتغراؼ ، ٜٔٛٗ ،النظريـــات المتضـــاربة فـــي العالقـــات الدوليـــة،
طٔ ،ترجهة وليد عبد الحي ،الكويت كاظهة لمىشر والتوزيم
الدسو ي ،عايهف ابراٌيـ  ،هعضمة االستقرار في الىظاـ ام ميهي الخميجي ،مجمة المستقبل العربي،
العدد ٖٗٗ ،ىيساف ٕ٘ٔٓ
ديػ ػػاب ،عاحهػ ػ ػػد ، ٕٓٔ٘ ،أبعػػاد الهوا ػػؼ الدوليػػة هػػف التحػػالؼ العربػػي فػػي الػػيهف ،مجمــة شــؤون
عربية ،العدد ٕٔٙ
ارشػد ،ساه  ، ٕٓٔ٘ ،استقواء إيراىي واستقطاب إ ميهي التداعيات لير الىووية لالتفاؽ امي ارىػي
الغربي التداعيات لير الىووية لالتفاؽ اميراىي الغربي ،مجمة شؤون عربية ،عدد ٕٔٙ
الرش ػػداف ،عب ػػدالفتاح عم ػػي س ػػالـ ، ٕٓٔٗ ،األمــــن الخميجــــي مصــــادر التيديــــدات واســــتراتيجية
الحماية ،طٔ  ،طر ،هركز الجزيرة لمدراسات
رفع ػػت ،سعػيد ، ٕٓٔٙ ،التطورات ام ميهية والدولية وتداعياتٍا عمى ديىاهيكيػة الوضػم العربػي ،
مجمة شؤون عربية ،العدد ٕٔٙ
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رياف ،هحهد سعيد ، ٕٓٓ٘ ،الصراع عمى الخميج ومحاولة توظيف اإلسالم ،السياسي ،القاٌرة،
طٔ  ،القاٌرة هركز الحضارة العربية
الزبيػػدي ،فػػوزي حسػػف ، ٕٓٔ٘ ،هىٍجيػػة تقيػػيـ هخػػاطر اوهػػف القػػوهي ،مجمــة رؤى اســتراتيجية،
العددٔٔ هركز امهارات لمدراسات والبحوث امستراتيجية ،ابوظبي
ز اغ ،عادؿ ، ٕٖٓٔ ،إعادة صياغة مفيوم األمن برنامج البحث في األمن المجتمعي ،صفحة
امكتروىية boulemkahel.yolasite.com
زكريا ،فريػد ، ٜٜٜٔ ،من الثروة إلى القوة ،الجذور الفريدة لدور أمريكـا العـالمي ،ترجهػة رضػا
خميفة ،طٔ  ،القاٌرة هركز اوٌراـ لمترجهة والىشر
عػػالـ ،عاهػػؿ ، ٕٓٔ٘ ،الص ـراع الســعودي اإليرانــي عمــى الــيمن وجيــة نظــر يمنيــة ،طػػر ،هركػػز
الجزيػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة لمد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
www.studies.aljazeera.net/ar/reports/ٕٓٔ٘/ٓٙ/ٕٕٜٕٖٜٓٔ٘ٙ٘ٛٔٗٙٗ
ٕٓ.html
عب ػ ػػدالحي ،ولي ػ ػػد ، ٜٜٔٗ ،تحــــــول المسممــــــــات فــــــي نظـــــــريات العالقـــــــات الدوليــــــة ،طٔ ،
الجزائر هؤسسة الشروؽ لإلعالـ والىشر
عب ػػدالعزيز ،اش ػػرؼ، ٕٓٔٗ ،الخط ػػر الط ػػائفى االرت ػػداءات الهحتهم ػػة لتىظ ػػيـ داع ػػش عم ػػى دوؿ
الخميج ،مجمة السياسة الدوليةwww.siyassa.org.eg ،
عبػػدالغفار ،فػػاروؽ عبػػدالغفار ، ٕٓٔ٘ ،انخفــاض اســعار الــنفط والتنويــع االقتصــادي فــي دول
مجمس التعاون الخميجي ،ور ة بحثية هىشورة.
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عبػػدالقادر ،عبػػد العػػالي ، ٕٜٓٓ ،ىظريػػات العال ػػات الدوليػػة  ،هحاضػرات ليػػر هىشػػورة ،جاهعػػة
الط ػػاھر هػ ػوالي ،س ػػعيدة .كمي ػػة الحق ػػوؽ والعم ػػوـ السياس ػػية س ػػـ العم ػػوـ السياس ػػية والعال ػػات
الدولية
عبػػدالهطمب ،ههػػدوح عبدالحهيػػد ، ٕٓٔٗ ،ػراءة فػػي كتػػاب التركيبػػة السػػكاىية وأثرٌػػا عمػػى اوهػػف
بدوؿ هجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية لػ سعد الشٍري ،مجمة الفكر الشـرطي ،االهػارات،
هركز بحوث الشرطة ،القيادة العاهة لشرطة الشار ة  ،الهجمد ٖٕ العدد ٖ
العتيب ػػي ،هىص ػػور حس ػػف ، ٕٓٓٛ ،السياســـة اإليرانيـــة تجـــاه دول مجمـــس التعـــاون الخميجـــي
( )6111 – 0535دبي هركز الخميج لألبحاث
العجهػ ػػي ،اسػ ػػهاء  ، ٕٖٓٔ ،الممــــف النــــووي اإليرانــــي ـ مفاعــــل بوشيـــــــر  ،الكوي ػػت ،هجمػ ػػس
االهة،ادارة البحوث والدراساتhttp://www.kna.kw/research/boshhr ،
العجهي ،ظافر هحهد ،ب ٕ٘ٔٓ  ،موقف دول الخميج من التطورات الراىنة فـي الـيمن ،طػر،
هركز الجزيرة لمدراسات.
العجهي ،ظافر هحهد ، ٕٓٔٚ ،الخميجيوف وامرٌاب اوكثر هكافحة ،واوكثر تضررا،وأكثر هف
ىسيت جٍودٌـ ،جريدة كؿ الوطف السعودية ٖ،ابريؿ.
عديمة ،هحهػد الطػاٌر ، ٕٓٓ٘ ،اىميـة العوامـل الشخصـية فـي السياسـية الخارجيـة الجزائريـة
( ،) 6114-0555اطروحة هقدهة لىيؿ شٍادة الهاجستير فػي العمػوـ السياسػية والعال ػات
الدولية ،الجزائر ،جاهعة سىطيىً ،كمية الحقوؽ سـ العموـ السياسية
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عديمة ،هحهد الطاٌر ، ٕٓٔٙ ،الجدؿ اليبرالي /الوا عي حوؿ دور امعتهاد الهتبػادؿ فػي التعػاوف
الدولي،مجمة دفاتر السياسة والقانون،الجزائر جاهعة اصدي هرباح ور مة ،عدد٘ٔ
عديمة ،هحهد الطػاٌر ، ٕٓٔ٘ ،تطور الحقـل النظـري لمعالقـات الدوليـة ،دراسـة فـي المنطمقـات
واألســـس ،أطروحػػة هقدهػػة لىيػػؿ شػػٍادة الػػدكتوراي فػػي العمػػوـ السياسػػية والعال ػػات الدولي ػػة،
الجزائر،جاهعة الحاج لخضر ،باتىة كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
عقيؿ ،وصفي هحهد ، ٕٓٔ٘ ،التحوالت الهعرفية لموا عية والميبرالية في ىظريات العال ات الدولية
الهعاصػرة ،مجمــة دراســات لمعمــوم االجتماعيــة واالنســانية ،الجاهعػػة االردىيػػة ،الهجمػػد ٕٗ،
العددٔ .
عم ػػو ،احه ػػد ، ٕٓٔ٘ ،الح ػػرب الٍجيى ػػة WARFARE

 HYBRIDت ػػاؿ ب ػػأرواح اآلخػ ػريف

وبأهوالٍـ  ،لبىاف ،مجمة الجيش ،العدد ٘www.lebarmy.gov.lb/ar ٖٙ
عمى ،جهاؿ سالهة  ، ٕٕٓٔ ،الوا عية السياسية في عالـ هتغير ،مجمة بحوث الشرق األوسط،
العدد ٖٓ
العمي ،سحر بػا ر ، ٕٖٓٔ ،أثر التغير المنـاخي عمـى األمـن الـوطني الكـويتي مـن خـالل البعـد
اإلقتصـــادي ،أطروح ػػة لىي ػػؿ الهاجس ػػتير ف ػػي العم ػػوـ السياس ػػية،كمية الد ارس ػػات العمي ػػا جاهع ػػة
الكويت
عودة ،جٍاد ، ٕٓٓ٘ ،النظـام الـدولي ،نظريـات و اشـكاليات ،طٔ  ،هصػر دار الٍػدى لمىشػر
والتوزيم
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عيػد ،هحهػد بػػدري-ٕٓٔ٘ ،ب  ،مســتقبل العالقــات الخميجيـة-االيرانيــة بعــد األتفــاق النــووي،
هركز الجزيرة لمدراسات.
عيد ،هحهد بدري-ٕٓٔ٘ ،ت  ،داعش روامن الخميج :من تيديد محتمل الى خطر داىم ،طػر
هركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز الجزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة لمد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

ٔٔwww.studies.aljazeera.net/mritems/Documents/ٕٓٔ٘/ٚ/ٛ/ٕٓٔ٘ٚٛ
ٖٖٕٖ٘٘٘ٚٚٗDaash-security-Gulf.pdf
عي ػػد ،هحه ػػد ب ػػدري-ٕٓٔ٘ ،أ  ،أمــــن الخمـــيج فــــي عـــام  :6101اإلدراك والخطــــاب والســــموك
السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ،طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ،هركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز الحزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة لمد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
ٕٕٔ٘ٔٓwww.studies.aljazeera.net/mritems/Documents/ٕٓٔ٘/ٕٔ/ٕٕ/
ٕٕٕٖٔٓٗ٘ٙٚٚٛٚٗGulfٕٝٓSecurity.pdf
الغاهدي ،سعيد بػف هحهػد وآخػروف ٌٕٜٔٗ ،ػ  ،األمـن الـوطني ،طٔ  ،السػعودية كميػة الهمػؾ
فٍد اوهىية.
البعـد الشـيعي لإلرىـاب  ،هراجعػة الد ارسػات اوهىيػة لجاهعػة جػورج
لدار ،حىيف ، ٕٓٔٚ ،إدراك ُ
تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاوف ،فب اريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ،طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
ٕٓwww.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Ghaddar
ٕٕٔٚٓٛ-GeorgetownSecurityStudies_ٔ.pdf
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لريفيثس ،هارتف ،وتيري اوكاالٌاف ، ٕٕٓٓ ،المفاىيم األساسية في العالقـات الدوليـة ،طٔ ،
دبي هركز الخميج اوبحاث
ليوـ ،اكزافييً ٕٔٓٓ  ،العالقات الدولية ،ترجهة اسـ الهقداد ،بيروت ،دار الكتاب العربي
فرج ،اىػور هحهػد ، ٕٓٓٚ ،نظريـة الواقعيـة فـي العالقـات الدوليـة  -دراسـة نقديـة مقارنـة فـي
ضوء النظريات المعاصرة ،طٔ  ،السميهاىية ،هركز كردستاف لمدراسات امستراتيجية
فريػ ػػؽ اوزهػ ػػات العربػ ػػي،

) ٕ٘ٔٓ(  ،اوردف ،مركزدراســــات الشــــرق االوســــط ،العػ ػػدد ٛ

http://www.mesc.com.jo/CrisesTeamReports/ٛ.pdf
القحطػػاىي ،عمػػي بػػف حسػػيف ، ٕٓٔٔ ،الىظريػػة الوا عيػػة وتطورٌػػا فػػي العال ػػات الدوليػػة -د ارسػػة
تحميمية ىقدية لمتجربة التىظيرية ،مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية ،الهجمد  ٗٛالعددٕ
وجيمي،س ػػيد أحه ػػد ، ٕٓٔٔ ،الحـــوارات المنظوريـــة واشـــكالية البنــــاء المعرفــــي فــــي الدراســـات
األمنيــة،رسػػالة لىيػػؿ شػػٍادة الهاجسػػتير فػػي العمػػوـ السياس ػػية والعال ػػات الدولية،كميػػة العمػػوـ
السياسية وامعالـ ،جاهعة الجزائر
ػػوجيمي ،س ػػيد احه ػػد ، ٕٓٔٗ ،الدراســــات األمنيــــة النقديــــة "مقاربــــات جديــــدة إلعــــادة تعريــــف
األمن ،ط، ٔ .اوردف الهركز العمهي لمدراسات السياسية
ػػوي ،بوحىيػػة ، ٕٓٔ٘ ،السياسػػة الخميجيػػة الهوحػػدة فػػي اطػػار التٍديػػدات االهىيػػة ،فػػي الفــرص
والتحديات في ودول مجمس الخميج العربي ،دبي ،هركز الهسبار لمدراسات والبحوث
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كشػػؾ ،أشػػرؼ هحهػػد ٕ٘ٔٓ  ،االتفــاق اإلطــاري بشــأن الب ـرامج النوويــة اإليرانيــة :المضــامين،
التـــداعيات ،الخيـــارات الخميجيـــة ،هرك ػػز البحػ ػريف لمد ارس ػػات االس ػػتراتيجية والدولي ػػة والطا ػػة
www.derasat.org.bh
كشػػؾ ،أشػػرؼ هحهػػد ، ٕٓٔٙ ،السياســـات االيرانيـــة تجـــاة دول مجمـــس التعـــاون بعـــد اإلتفـــاق
النووي  :المضامين واالنعكسات االقميميـة ،هركػز البحػريف لمد ارسػات االسػتراتيجية والدوليػة
والطا ةwww.derasat.org.bh ،
كهي ػػؿ ،هحه ػػود ش ػػو ي هص ػػطفى ، ٜٔٛ٘ ،األمــــن القــــومي واألمــــن الجمــــاعي الــــدولي ،طٔ
القاٌرة دار الىٍضة العربية
الكواري ،عمػي ٕٗٓٓ "إصالح الخمـل فـي أقطـار مجمـس التعـاون لـدول الخمـيج العربيـة ،ورقـة
منشورة اكترونياًwww.arabrenewal.com ،
لعور ،راضية ٕٔٔٓ  ،اثر البعد األمني عمى العالقات األورومغاربية ،هذكرة هاجستير ،جاهعة
هحهد خيضر بسكرة ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،سـ العموـ السياسية.
الهػػاىم  ،صػػال عبػػدالرحهف ، ٕٓٔ٘ ،منطقــة الخمــيج العربــي ..وتــداعيات االتفــاق النــووي،
االهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات ،جريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة االتحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد
www.alittihad.ae/mobile/wajhatdetails.php?id=ٖٛٙٙٙ
هجمة درع الوطف ، ٕٓٔٙ ،مجمس التعاون لدول الخميج العربية :انجازات وتحديات ،االهارات،
ٖٔwww.nationshield.ae ٕٓٔٙ-ٚ-
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مجمــة سياســات عربيــة ٕ٘ٔٓ  ،عػػرض تقريػػر الش ػراكة االسػػتراتيجية العربيػػة االهريكيػػة والت ػوازف
االهىي الهتغير في الخميج  ،اىتوىي كروردسهاف ،العدٔٚ
هحهػػد عػػز العػػرب ، ٕٓٔٗ ،التــداعيات المحتممــة لالتفــاق النــووي اإليرانــي عمــى دول الخمــيج،
القاٌرة الهركز القوهي لدراسات الشرؽ اووسطwww.ncmes.org/en/node/ٔٙٚ ،
الهرك ػػز الق ػػوهي لد ارس ػػات الش ػػرؽ اووس ػػط ٕٖٓٔ ،حمقـــة نقاشـــية "االتفـــاق النـــووي اإليرانـــي
وتداعياتو االستراتيجية " القاٌرة http://ncmes.org/ar/events/ٜٔٙ
هرسػػي ،هصطفػػى عػػبد الع ػزيز ، ٕٓٔ٘ ،عاصفة الحزـ ضرورتٍا ،أٌػدافٍا ،آفا ٍػا ،وتػداعياتٍا،
مجمة شؤون عربية ،العدد ٕٔٙ
الهصػػري ،خالػػد ، ٕٕٓٔ ،الىظريػػة البىائيػػة فػػي العال ػػات الدوليػػة ،مجمــة جامعــة دمشــق لمعمــوم
اإلقتصادية والقانونية ،الهجمد ٖٓ العدد ٕ
الهشا ية ،أهيف ،وسعد شاكر شػبمي، ٕٕٓٔ ،التحديات األمنية لمسياسة الخارجيـة األمريكيـة فـي
الشـــرق األوســـط فـــي مرحمـــة مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة ،عهػػاف ،:دار وهكتبػػة حاهػػد لمىشػػر
والتوزيم
الهش ػػٍداىي ،ب ػػاف عم ػػي حس ػػيف ، ٕٖٓٔ ،العهال ػػة ف ػػي دوؿ هجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػي التح ػػديات
والحموؿ ،مجمة االقتصادي الخميجي ،جاهعة البصرة ،العدد ٕٗ
هصباح ،عاهر ، ٕٕٓٓ ،نظريات التحميل اإلستراتيجي لألمن والعالقـات الدوليـة ،القػاٌرة دار
الكتاب العربي.
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الهصػ ػػري ،خالػ ػػد ، ٕٓٔٗ ،الوضػ ػػعية وىقادٌػ ػػا فػ ػػي العال ػ ػػات الدوليػ ػػة -د ارسػ ػػة ىقديػ ػػة لمىظريػ ػػات
الوضعية ،مجمة جامعة دمشق لمعموم األقتصادية والقانونية ،الهجمد ٖٓ ،العدد ٔ .
هط ػػر ،جهي ػػؿ وٌ ػػالؿ ،عم ػػي ال ػػديف ، ٜٜٜٔ ،النظـــام اإلقميمـــي العربـــي دراســـة فـــي العالقـــات
السياسية العربية" ،طٕ بيروت هركز دراسات الوحدة العربية
هقمػد ،اسػػهاعيؿ صػػبري ، ٜٜٔٔ ،العالقــات السياســية الدوليــة دارســة فــي األصــول والنظريــات،
القاٌرة ،الهكتبة اوكاديهية
هىشػػاوي ،إب ػراٌيـ ،و عبػػد الت ػواب ،إب ػراٌيـ ، ٕٓٔٗ ،ســيناريوىات وخيــارات :الصــعود الحــوثي
ومستقبل أمن دول مجمس التعاون الخميجيhttp://www.acrseg.org/ٖٜٔٚٛ ،
هورافسػػيؾ ،آىػػدري ، ٕٓٓٚ ،االتحادي ـة والســالم :منظــور ليبرالــي -بنيــوي ،ترجهػػة عػػادؿ ز ػػاغ
www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/ٖٓٗٓ.html
ىزاري ،صفية ، ٕٓٔٔ ،األمن الثقافي في منطقة المغرب العربي في ظل تنامي العولمة :دارسة
مقارنة لحاالت الجزائر ،تونس ،المغرب ،هذكرة هاجستير جاهعة الحاج لخضػر باتىػة ،كميػة
الحقوؽ والعموـ السياسية ،سـ العموـ السياسية والعال ات الدولية
الىعيهػػي ،احهػػد ىػػوري ٕٕٓٔ ،البىيويػػة العصػرية فػػي العال ػػات الدوليػػة ،مجمــة العمــوم السياســية،
جاهعة بغداد ،العدد ٗٙ
السعودية «وحيدةً» بعد االتفاق النووي؟،
ٌافيىغتوف بوست ، ٕٓٔ٘ ،كيف تبدو ُّ
http://m.huffpost.com/ar/entry/ٖٚٛ٘ٙ٘ٛ
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الٍيثػػي ،صػػبري فػػارس ، ٕٜٓٓ ،الجغارفيـــا السياســـية مـــع تطبيقـــات جيوبوليتيكيـــة ،ط ٔ ،
عهاف دار الصفاء لمىشر والتوزيم
ٌوىرباوـ ،ايريػؾ ، ٕٜٓٓ ،العولمة والديمقراطية واإلرىـاب ،ترجهػة اكػرـ حهػداف وىزٌػت طيػب،
طٔ  ،بيروت الدار العربية لمعموـ ىاشروف،
وادي ،عب ػػدالحكيـ س ػػميهاف ، ٕٓٔٗ ،الربيـــع العربـــي وانعكاســـاتو عمـــى الدبموماســـية العربيـــة.
األسباب والمبررات ،أهد الألعالـwww.amad.ps/ar/Details/ٖٜٔٓٓ ،
ورداىي ،يوسؼ ، ٕٓٔٗ ،هسػارات مقػة السياسػات الخميجيػة فػي التعاهػؿ هػم الشػباب ٔ، ٕ-
الهركز العربي لمبحوث والدرسات http://www.acrseg.org
وىػػدت ،أكسػػىدر، ٕٓٓٙ ،النظريــة اإلجتماعيــة لمسياســة الدوليــة ،ترجهػػة عبػػداهلل جبػػر صػػال
العتيبي ،الرياض ،دار جاهعة الهمؾ سعود لمىشر العمهي والهطابم.
وولػػت ،سػػتيفف ،العالقــات الدوليــة :عــالم واحــد ،نظريــات متعــددة ،ترجهػػة ز ػػاغ عػػادؿ و زيػػداف
زياىي ،بدوف تاريخ ،ىقال عف هو م www.boulemkahel.yolasite.com
ياهاهوريا،تاكػ ػ ػػايوكي ٕٓٓٛ ،مفيـــــــوم األمـــــــن العالقـــــــات الدوليـــــــة ،ترجهػ ػ ػػة عػ ػ ػػادؿ ز ػ ػ ػػاع.
www.geocities.co
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Abstract
This study aimed to understand the concept of security and its
development in accordance with the approaches of international relations,
and to know the nature of the traditional and non-traditional security
threats that threaten national, regional and international security, analyze
the sources of non-conventional security threats at different levels faced
by the GCC countries and identify Gulf policies in the face of
unconventional security threats. to her.
The study relied on several approaches, the comparative approach
and the system analysis methodology, to answer the central question:
What are the effects of unconventional security threats on the security of
the GCC?
Among the most important findings of the study are the following:
The GCC countries are exposed to a range of new security threats, which
are characterized as unconventional, such as the threats of political
sectarianism, terrorism, demographic and economic imbalances, as well
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as threats of the Iranian nuclear project in terms of its impact on the
balance of power and its environmental impacts from another side.
The study also found a difference in the concept of security between
approaches to international relations.
In light of the results of the study, it recommended that GCC
countries adopt new security strategies that take into consideration the
change in the nature of security threats according to non-conventional
security approaches in international relations, which were discussed in the
study.

252

