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ٌػدفت الدراسػة إلػػى هعرفػة هفٍػػـو اوهػف وتطػوري وفػػؽ هقاربػات العال ػػات الدوليػة، وهعرفػػة 

اوهػػف الػػوطىي وام ميهػػي والػػدولي،  طبيعػػة التٍديػػدات اوهىيػػة التقميديػػة وليػػر التقميديػػة التػػي تٍػػدد

واجٍٍػػا دوؿ هجمػػس التٍديػػدات اوهىيػػة ليػػر تقميديػػة بهسػػتوياتٍا الهختمفػػة التػػي توتحميػػؿ هصػػادر 

، والتعػّرؼ عمػى السياسػات الخميجيػة فػي هواجٍػة التٍديػدات اوهىيػة ليػر تقميديػة التعاوف الخميجػي

  .التي تتعرض لٍا

لإلجابة ، الهىٍج الهقارف وهىٍج التحميؿ الىظهي, تهدت الدراسة عمى عدة هىاٌج هىٍاواع

عمى السؤاؿ الهحوري والهتهثؿ في، ها ٌي تأثيرات التٍديدات اوهىية لير تقميدية عمى أهػف دوؿ 

 هجمس التعاوف الخميجي؟.

تتعػػػرض دوؿ هجمػػػس التعػػػاوف   وهػػػف أٌػػػـ الىتػػػائج التػػػي توصػػػمت اليٍػػػا الدراسػػػة هػػػا يمػػػي  

كتٍديػػدات  ،ليػػر تقميديػػةوالتػػي تتصػػؼ بأىٍػػا   الخميجػػي لهجهوعػػة هػػف التٍديػػدات اوهىيػػة الجديػػدة

ػػػػػاب  بامضػػػػػافة إلػػػػػى تٍديػػػػػدات  ،واال تصػػػػػاديةالديهغرافيػػػػػة  واالخػػػػػتالالتالطائفيػػػػػة السياسػػػػػية وامٌر

 الىووي اميراىي هف ىاحية تأثيري في هيزاف القوى و تأثيراتً البيئة هف ىاحية آخرى.  الهشروع

 .ال ات الدوليةفي تحديد هفٍـو اوهف بيف هقاربات الع اختالؼكها وجدت الدراسة 



 ك
 

الخميجػػي تتبىػػى دوؿ هجمػػس التعػػاوف  فقػػد اوصػػت عمػػى ضػػرورةوفػػي ضػػوء ىتػػائج الدراسػػة 

ػػا التغيػػر الحاصػػؿ فػػي طبيعػػة التٍديػػدات اوهىيػػة وفػػؽ  اسػػتراتيجيات أهىيػػة جديػػدة تأخػػذ فػػي إعتباٌر

 .الهقاربات اوهىية لير تقميدية في العال ات الدولية والتي تـ التطرؽ لٍا في الدراسة
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 االطار النظري لمدراسة

 المقدمة:

واجٍػػت الػػدوؿ  ،بعػػد التحػػوالت الكبػػرى التػػي عرفتٍػػا العال ػػات الدوليػػة عقػػب اىتٍػػاء الحػػرب البػػاردة

عجػػػزت عػػػف التعاهػػػؿ هعٍػػػا وفػػػؽ هقاربػػػات  ،تقميديػػػةالليػػػر أىهػػػاط جديػػػدة هػػػف التٍديػػػدات اوهىيػػػة 

العال ػػػات الدوليػػػة التقميديػػػة، ههػػػا فػػػرض  يػػػاـ هراجعػػػات أساسػػػية لكػػػؿ هػػػف هفٍػػػـو اوهػػػف و طبيعػػػة 

 .التٍديدات اوهىية التي تواجً الدوؿ في ظؿ الىظاـ العالهي الجديد

ػػا الفاعػػؿ الرئيسػػي  بيىهػػا كػػاف تركيػػز الهقاربػػات التقميديػػة عمػػى حهايػػة أهػػف الدولػػة القوهيػػة بلعتباٌر

والوحيد في العال ات الدولية هف اوخطار الخارجية باستخداـ الوسائؿ العسكرية، ظٍرت تٍديدات 

التٍديػػػدات التقميديػػػة حيػػػث تتهيػػػز  بكوىٍػػػػا ليػػػر عسػػػكرية  عػػػف أهىيػػػة جديػػػدة هختمفػػػة فػػػي طبيعتٍػػػا

ػػاب اكهعػػالـ وعػػابرة لمحػػدود وهبٍهػػة الهصػػدر وليػػر هرئيػػة وليػػر هتو عػػة، ولاهضػػػة ال والفقػػر الٌر

..الخ، ٌذي التٍديدات  يهكف هعالجتٍا .والجٍؿ والكوارث الطبيعية والجريهة الهىظهة عبر الوطىية

وفؽ هقاربات العال ات الدولية الحديثة والتي تتعاهػؿ هػم هفٍػـو اوهػف بلطػاري الشػاهؿ وبهسػتوياتً 

ػػػذا ال هختمفػػػة، أو بهػػػزيج هػػػف اوطروحػػػات الىظريػػػة لهقاربػػػات العال ػػػات الدوليػػػة الهختمفػػػة هعػػػًا، ٌو

جواىػب هختمفػة هػف عػالـ العال ػات إلػى الىظريات تتطػرؽ " هاذٌب إليً ستيؼ سهيث حيف  اؿ أف

هػف بػيف  Pick and Mixالدولية، وأف دارس ٌذي العال ات يهكىً اعتهاد طريقة االختيار والهزح 

 ." الىظريات وتطبيقٍا عمى الظاٌرة الدولية هوضوع الدراسة

باٌتهػػػاـ الهفكػػػريف والسياسػػػييف فػػػي الغػػػرب هبكػػػرًا،   ليػػػر تقميديػػػةحظػػػى هفٍػػػـو التٍديػػػدات اوهىيػػػة 

بعكػػس ىظػػرائٍـ هػػف الهفكػػريف العػػرب، ويرجػػم ذلػػؾ إلػػى تراجػػم  ضػػايا اوهػػف التقميػػدي فػػي العػػالـ 
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اعات الهسمحة هم إىتٍاء الحرب الباردة هقابػؿ صػعود القضػايا اوهىيػة الغربي كاالحتالؿ أو الصر 

ػػاب  ،الجديػػدة التػػي باتػػت تٍػػدد رفاٌيػػة الهجتهػػم الغربػػي كقضػػايا الطا ػػة والهخػػدرات والبيئػػة و امٌر

ا.  وليٌر

أهػػا فػػي العػػالـ العربػػي ودوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي خصوصػػًا، فالتػػزاؿ  ضػػايا اوهػػف التقميػػدي 

ة االٌتهاهػػات اوهىيػػة كػػاالحتالؿ االسػػرائيمي لفمسػػطيف، والهشػػكالت الحدوديػػة، بػػؿ عمػػى رأس  ائهػػ

 واسػػقاط ىظاهػػً، وهػػا ٖٕٓٓتمػػؾ التٍديػػدات بعػػد االحػػتالؿ اوهريكػػي البريطػػاىي لمعػػراؽ  ازداد زخػػـ

ترتب عميً هف إخالؿ في هيزاف القوى بهىطقة الخميج العربي لصػال  ايػراف التػي تكػاد تكػوف القػوة 

 ة الوحيدة.ام ميهي

ا أجىدة دوؿ هجمس التعاوف الخميجػي، إال اىٍػـ    بالرلـ هف أٌهية  ضايا اوهف التقميدية وتصدٌر

وكهعظػػـ دوؿ العػػالـ تػػأثروا بعهػػؽ التحػػوالت التػػي عرفتٍػػا الهىظوهػػة االهىيػػة الدوليػػة، فمقػػد توسػػعت 

، ليػر تقميديػةلطبيعػة هضاهيف وابعاد االهف اال ميهي الخميجي، واتسػهت التٍديػدات الهوجٍػة لػً با

وهابعػػدي دليػػؿ عمػػى  ٖٕٓٓولعػػؿ االزهػػات االهىيػػة التػػي عصػػفت بػػدوؿ هجمػػس التعػػاوف هىػػذ عػػاـ 

ػػاب الػػدولي وظٍػػور الدولػػة الفاشػػمة فػػي  ذلػػؾ، إذ أخػػذت  بعػػض التٍديػػدات بالتعػػاظـ كتٍديػػد امٌر

جػػػػات الشػػػػعبية وبػػػػروز هشػػػػكمة الطائفيػػػػة السياسػػػػية واالحتجا ،الجػػػػوار الجغرافػػػػي وتأثيراتٍػػػػا اوهىيػػػػة

اىتشػػػػار اسػػػػمحة الػػػػدهار  وهخػػػػاطر ،والجػػػػرائـ امكتروىيػػػػة ،و ضػػػػايا الهخػػػػدرات والجريهػػػػة الهىظهػػػػة

ىعكاسػػػاتٍا عمػػػي هيػػػزاف القػػػوى واوضػػػرار البيئػػػة الخطيػػػرة لٍػػػا القضػػػايا الهرتبطػػػة إلػػػى بامضػػػافة  ،وا 

ىعكاساتٍا اوهىية  .بامختالالت الديهغرافية واو تصادية وا 
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هجمػػس التعػػػاوف حاليػػًا فػػػي التٍديػػػدات اوهىيػػة ليػػػر التقميديػػة ال يعىػػػي أىتفػػػاء أف ارتبػػاط أهػػػف دوؿ 

خاصػػػة هسػػػػألة تػػػػأهيف الحػػػدود فػػػػي ظػػػػؿ  ،التٍديػػػدات واوخطػػػػار فػػػػي شػػػكمٍا التقميػػػػدي  العسػػػػكري 

 .الالستقرار الذي يهيز دوؿ الجوار

والجػػدير بالػػذكر أف ٌىػػاؾ تشػػابؾ وتػػداخؿ بػػيف  ضػػايا اوهػػف التقميػػدي والتػػي ترتكػػز عمػػى الجواىػػب 

 .لير تقميديةالعسكرية والقوة الهسمحة، والقضايا اوهىية الجديدة 

 أواًل: أىمية الدراسة

 تكهف أٌهية الدراسة هف ىاحيتيف عمهية  ىظرية  وعهمية  

 اوٌهية العمهية  الىظرية    -ٔ

ي االٌهية الىظريػة لمدراسػة الحاليػة بكوىٍػا تسػٍـ فػي سػد الػىقص فػي اودبيػات العربيػة الهتعمقػة تأت

بهوضوع اوهف، برصدٌا لمتطور الىظري التػي طػرأت عمػى هفٍػـو اوهػف وفػؽ هقاربػات العال ػات 

صػة الدولية الهختمفة، كها تحاوؿ الدراسة تسميط الضوء عمػى تحػوالت البيئػة اوهىيػة او ميهيػة وخا

 . لير تقميديةفيها يتعمؽ بالتٍديدات الجديدة   

 اوٌهية العهمية   -ٕ

تتعػػػرض لػػػً هػػػف  تحػػػاوؿ الدراسػػػة فٍػػػـ طبيعػػػة البيئػػػة اوهىيػػػة الخميجيػػػة الهعقػػػدة والهتشػػػابكة وهػػػا 

ػػا، لمتوصػػؿ  ػػاب والطائفيػػة واىتشػػار أسػػمحة الػػدهار الشػػاهؿ وليٌر إلػػى تٍديػػدات ليػػر تقميديػػة كاوٌر

 لدوؿ هجمس التعاوف لمتصدي لتمؾ التٍديدات لتحقيؽ أهىٍا او ميهي. استراتيجية هوحدة
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 ثانيًا : أىداف الدراسة :

 تسعى الدراسة عمى تحقيؽ اوٌداؼ التالية  

 تتبم هفٍـو اوهف وتطوري وفؽ هقاربات العال ات الدولية  -

التػػي تٍػػدد اوهػػف الػػوطىي واو ميهػػي  ليػػر تقميديػػةهعرفػػة طبيعػػة التٍديػػدات اوهىيػػة التقميديػػة و  -

 والدولي.

بهسػتوياتٍا الهختمفػة التػي تواجٍٍػا دوؿ هجمػس  لير تقميديػةتحميؿ هصادر التٍديدات اوهىية  -

 .الخميجي  التعاوف

التػي تتعػرض  تقميديػةالليػر التعّرؼ عمػى السياسػات الخميجيػة فػي هواجٍػة التٍديػدات اوهىيػة  -

 لٍا.

 أسئمتياثالثًا: مشكمة الدراسة و 

خاصػًة تمػؾ التػي  اتالهسػتو تشٍد هىطقة الخميج العربي العديد هػف التٍديػدات اوهىيػة عمػى كافػة 

، والتػػي اسػػتدعت إعػػادة الىظػػر فػػي التصػػورات ٖٕٓٓ بػػرزت بعػػد االحػػتالؿ اوهريكػػي لمعػػراؽ عػػاـ

 الخميجية حوؿ اوهف وطبيعة التٍديدات التي تواجٍٍا.

التػي تٍػػدد  تقميديػػةالليػر ففػي ظػؿ التحػػوالت التػي عرفٍػا هفٍػػـو اوهػف وتعػاظـ التٍديػػدات اوهىيػة 

 اوهف ام ميهي الخميجي.

 تحاوؿ الدراسة امجابة عمى التساؤؿ الرئيسي التالي 

فػػي ضػػػوء  الخميجػػػيعمػػى أهػػػف دوؿ هجمػػس التعػػاوف  تقميديػػػةالليػػر هػػاٌو أثػػر التٍديػػػدات اوهىيػػة 

 رية التي طرأت عمى هفٍـو اوهف الوطىي؟التحوالت الىظ
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 ويتفرع هف ٌذا التساؤؿ الرئيسي هجهوعة هف التساؤالت الفرعية تتهثؿ في  

 الهختمفة؟ وأبعادي ٌي خصائصً وهستوياتً  ها الهقصود بهفٍـو اوهف وها -ٔ

 ؟دوليةها ٌي أٌـ التحوالت الىظرية التي طرأت عمي هفٍـو اوهف وفؽ هقاربات العال ات ال -ٕ

 ؟الخميجي  ها طبيعة التٍديدات اوهىية لير التقميدية التي تواجة دوؿ هجمس التعاوف -ٖ

 عمػػػػي أهػػػػف دوؿ هجمػػػػس التعػػػػاوف تقميديػػػػةالليػػػػر هػػػػا التػػػػداعيات الهترتبػػػػة لمتٍديػػػػدات اوهىيػػػػة -ٗ

 ؟الخميحي

التػػػػي  ليػػػػر تقميديػػػػةلهواجٍػػػػة التٍديػػػػدات الخميجػػػػي هػػػػاٌي اسػػػػتراتيجيات دوؿ هجمػػػػس التعػػػػاوف  -٘

 تتعرض لٍا؟

 

 رابعًا : فرضيات الدراسة

 تىطمؽ الدراسة هف فرضية رئيسية هفادٌا 

 ٖٕٓٓهف عاـ الخميجي  التي تواجة دوؿ هجمس التعاوف لير تقميديةازدياد التٍديدات اوهىية 

 ويتفرع هف ٌذي الفرضية الفرضيات الفرعية التالية 

 .اوهىية باختالؼ الفاعمييف الدولييفيختمؼ هفٍـو اوهف وطبيعة التٍديدات  -

يسػػتٌجوب هعالجػػات الخميجػػي تغّيػػر طبيعػػة التٍديػػدات اوهىيػػة التػػي تواجػػة دوؿ هجمػػس التعػػاوف  -

 . عسكرية لير تقميدية
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 خامسًا : المفاىيم والمتغيرات األساسية في الدراسة :

 األمن :

العال ػػػات الدوليػػػة بتوصػػػيؼ  عمػػػى الػػػرلـ هػػػف أٌتهػػػاـ العديػػػد هػػػف البػػػاحثيف والهىظػػػريف فػػػي هجػػػاؿ

وتحميؿ ظاٌرة وهفٍوـ اوهف إال أىػً هػازاؿ هػف الهفػاٌيـ الغاهضػة والهتشػابكة والهركبػة، فيهػا يمػي 

 عرض وبرز تعريفات اوهف 

ويتجمي في  درة الدولة بالهحافظة عمى ٌويتٍا الهستقمة ووحػدتٍا  ،اوهف " ٌو التحرر هف التٍديد

 .   ٙٔٔ -ٜٜٔٔ-Barry Buzan الوطىية "  

وهػػف وجٍػػة ىظػػر وزيػػر الخارجيػػة االهريكػػي اوسػػبؽ ٌىػػري كسػػيىجر فيعىػػي اوهػػف التصػػرفات التػػي 

  .ٕٓ-ٕٕٔٓ-ف خاللٍا لحفظ حقً في البقاء  هظمـو هيسعى الهجتهم 

أهػػػا تعريػػػؼ الهوسػػػوعة السياسػػػية لالهػػػف القػػػوهي بأىػػػً " هػػػاتقوـ بػػػً الػػػدوؿ لمحفػػػاظ عمػػػى سػػػالهتٍا 

  .ٖٖٔ-ٜٜٚٔ-للى  الكي الخارجية والداخمية "

وعىػػد روبػػرت هاكىهػػارا وزيػػر الػػدفاع االهريكػػي اوسػػبؽ " يعىػػي اوهػػف التطػػور والتىهيػػة اال تصػػادية 

  .٘- ٕٕٔٓ- واالجتهاعية والسياسية ظؿ حهاية هضهوىة "  هظموـ

ي وذاتيػًا يعىػ ،ويرى أرىولد ولفز بأف اوهف يػرتبط هوضػوعيًا بغيػاب التٍديػدات ضػد القػيـ الهركزيػة

اوهف لياب الخوؼ هف أف تكوف تمؾ القيـ هحؿ ٌجوـ، والهقصود بػالقيـ الهركزيػة  بقػاء الدولػة، 

 االسػػػػتقالؿ الػػػػوطىي، الوحػػػػدة الترابيػػػػػة، الٍويػػػػة الثقافيػػػػة، الرفػػػػػاي اال تصػػػػادي، الحريػػػػات اوساسػػػػػية

 Arnold Wolfers -ٜٕٔٙ-ٔ٘ٓ   . 
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وضػػػهاف ،سػػػي لمدولػػػة وسػػػالهة أراضيٍااوهػػػف بهفٍوهػػػً الواسػػػم ٌػػػو" كػػػؿ هػػػايحقؽ االسػػػتقالؿ السيا

فٍػػػػو يشػػػػهؿ اوهػػػػف ببعديػػػػً الػػػػداخمي والخػػػػارجي  ،االسػػػػتقرار السياسػػػػي واال تصػػػػادي واالجتهػػػػاعي

  ٔٔ - ٕٛٓٓ- الحربي

فٍػػػو  ػػػدرة الدولػػػة والهجتهػػػم عمػػػى الحفػػػاظ عمػػػى وجػػػودٌـ  ألمـــنمفيـــوم االتعريـــف اإلجرائـــي لأهػػػا 

وهصػػالحٍـ والتػػي تشػػهؿ هجػػاالت الحيػػاة الهتعػػددة  السياسػػية واال تصػػادية واالجتهاعيػػة والصػػحية 

 الحدود الُدىيا. إلىوالبيئة   وتخفيض التٍديدات الهوجً لٍا 

   التيديدات األمنية غير التقميدية

ا أعقبٍػػػا هػػػف تحػػػوالت عمػػػى صػػػعيد العال ػػػات الدوليػػػة وطبيعػػػة اىتٍػػػاء الحػػػرب البػػػاردة وهػػػ ىلقػػػد أد

أىحسػػػار فػػػي حػػػدة الصػػػراعات اوديولوجيػػػة  إلػػػىالهخػػػاطر اوهىيػػػة التػػػي تواجٍػػػا الوحػػػدات الدوليػػػة 

والتٍديدات العسكرية الرئيسية والثاىوية، هقابؿ ظٍور تٍديػدات جديػدة بالغػة التعقيػد تتجػاوز الػىهط 

ػػػػاب والجريهػػػػة التقميػػػػدي لمتٍديػػػػدات، بحيػػػػث يتػػػػدا خؿ فيٍػػػػا أهػػػػف الػػػػدوؿ وأهػػػػف الهجتهعػػػػات،  كامٌر

  ٙٗٔ-ٕٙٔٓالهىظهة والفقر والىزاعات الداخمية واىتشار اسمحة الدهار الشاهؿ.  فريجة

تّغيػر فػي ٌيكميػة الهخػاطر اوهىيػة التػي عرفٍػا العػالـ،  لير تقميديػةكها أحدثت التٍديدات اوهىية 

يػػػة، ىاتجػػػة عػػػف دوؿ تٍػػػدد دوؿ فقػػػط، بػػػؿ اصػػػبحت تٍديػػػدات تقميد -فمػػػـ تعػػػد التٍديػػػدات تهاثميػػػة 

 لير تقميدية ىاتجة عف ظواٌر طبيعية  واجتهاعية وا تصادية وسياسية. -التهاثمية 

التقميدية بطابعٍػا الشػهولي والعػالهي لُتشػّكؿ ظػاٌرة جديػدة تسػّهى  وتتهّيز التٍديدات اوهىية لير  

ال يقتصر عمػي دولػة او  لير تقميديةالتٍديدات اوهىية  بعولهة الهخاطر اوهىية وذلؾ وىٍا تأثير

ػا إلػى هجتهم بحػد ذاتػً بػؿ تتعػدٌا  البشػرية ككػؿ، هثػؿ اووبئػة إلػى دوؿ عديػدة وأحياىػًا يهتػد تأثيٌر
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ا، وبذلؾ تتراجػم أٌهيػة الحػدود الفاصػمة بػيف الػدوؿ فػي ظػؿ صػعود دور الفػاعميف  اب وليٌر وامٌر

لمحػػدود ليصػػب  هػػف الصػػعب السػػيطرة عمػػى هصػػادر التٍديػػدات  هػػف ليػػر الػػدوؿ والظػػواٌر العػػابرة

  .ٖ-ٕٔٔٓ-أو احتواء تداعياتٍا  عوف  لير تقميديةاوهىية 

وربطػػت بػػيف  ،أٌتهػػت الهقاربػػة الىقديػػة بالتٍديػػدات ليػػر العسػػكرية التػػي تواجػػً أهػػف اوىسػػاىية ككػػؿ

اوهف الوطىي والتٍديدات اال تصادية واالجتهاعية والبيئية، ووحّددت هجهوعة هف التٍديدات لير 

كالتٍديػػػدات البيئيػػػة الخاصػػػة فػػػي التمػػػوث واالضػػػطرابات الهىاخيػػػة والكػػػوارث الطبيعيػػػة،  ،التقميديػػػة

ة هػػف إعػػادة ظٍػػور وتٍديػػدات الٍجػػرة الدوليػػة عبػػر الحػػدود بهختمػػؼ أشػػكالٍا، والتٍديػػدات الهىبعثػػ

 وؽ امىسػػػػاف هثػػػػؿ امبػػػػادة الجهاعيػػػػةالقوهيػػػػات داخػػػػؿ الػػػػدوؿ،  والتٍديػػػػدات الخاصػػػػة باىتٍػػػػاؾ حقػػػػ

 .  ٓٗ-ٕٗٔٓ -  وجيمي

عػالـ أكثػر أهىػا " تحػت عىػواف ٕٗٔٔو د حّدد تقرير برىاهج االهـ الهتحدة اوىهائي الصػادر سػىة 

يػة فػي أىٍػا عهميػات تػؤدي الػى و ػوع خسػائر تقميدالغيػر هسؤولياتىا الهشتركة " التٍديػدات الجديػدة 

لحػاؽ الضػرر بالػدوؿ بوصػفٍا الوحػدات االساسػية لمىظػاـ  في اورواح أو الحػد هػف فػرص الحيػاة وا 

الػػدولي وتتهثػػؿ ٌػػذي التٍديػػدات الجديػػدة فػػي التٍديػػدات اال تصػػادية واالجتهاعيػػة كػػالفقر واوهػػراض 

بػادة الٌميػة واالصراعات داخؿ الدوؿ كػالحروب اعات بيف الدوؿ والاالهعدية والتموث البيئي والصر 

ػػاب والجريهػػة الهىظهػػة العػػابرة  الجهاعيػػة وتٍديػػد باوسػػمحة الىوويػػة والكيهيائيػػة والبيولوجيػػة، واالٌر

  ٚٔ-ٕٗٓٓ -أهاىًا هسؤوليتىا الهشتركة  عالـ أكثر.  لمحدود الوطىية

اب، ، ٌي التٍالتعريف االجرائي لمتيديدات األمنية غير التقميدية ديدات اوهىية التي أحدثٍا امٌر

اىتشار الدولة الفاشمة،  واىتشار أسمحة الدهار الشاهؿ، والطائفية السياسية، واالحتجاجات الشعبية،

 والحالة اوهىية الهترتبة عمى االختالالت الديهغرافية، واوختالالت او تصادية.
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 الدولة الفاشمة:

عمػى العاهػؿ او تصػادي  الدولػة الفاشػمة التػي كاىػت تركػزاعتبر بعض الهتخصصيف اف تعريفات 

تعريفات  اصرة وال تمبي اولراص التحميمية، ولذلؾ تزايد ،بلعتباري العاهؿ اوساسي في فشؿ الدوؿ

اوٌتهػػاـ هػػؤخرًا بالعواهػػؿ اوخػػرى، كالعواهػػؿ السياسػػية واوجتهاعيػػة واوهىيػػة هثػػؿ شػػرعية الدولػػة، 

هػػػػم عمػػػػى ىحػػػػو فعػػػػاؿ، و ػػػػدرتٍا عمػػػػى الحفػػػػاظ عمػػػػى ّكػػػػؿ هػػػػف اوهػػػػف  و ػػػػدرتٍا عمػػػػى اختػػػػراؽ الهجت

الخػػارجي والػػداخمي،  فمػػـ تعػػد الػػدوؿ الضػػعيفة ٌػػي فقػػط تمػػؾ التػػي تواجػػً  يػػودًا هػػف حيػػث الهػػوارد 

ٍمٍمة، أو ٌشة، أو هختمة والجدوى اال تصادية، بؿ ّإىٍا أيضًا الدوؿ التي تتهيز بأىظهة سياسية ه

 .   ٔ-ٕٙٔٓ- طر   تقرير جورجتاوف في وظيفياً 

هػػف تعريفػػػات الػػدوؿ الفاشػػػمة "ٌػػي الدولػػػة العػػاجزة  عػػػف أداء وظائفٍػػا، والغػػػػير  ػػادرة عمػػػى احتػػػواء 

 .  ٘ٔ-ٕ٘ٔٓ -التىا ضات االجتهاعية"  بف الطيب 

ا كهجسػػدة مرادة شػػعبٍا  وُتعػػّرؼ الدولػػة الفاشػػمة أيضػػًا " بأىٍػػا الدولػػة التػػي تعجػػز عػػف القيػػاـ بػػدوٌر

 .   ٕٔٔٓ – الزعبي  وراعية لهصالحً "

 ، باالشػػػتراؾ هػػػم هجمػػػة السياسػػػة Fund For Peaceبػػػدأ صػػػىدوؽ السػػػالـ   ٕ٘ٓٓهىػػػذ    

 ، فػي إصػدار تقػارير سػىوية حػوؿ الػدوؿ الفاشػمة، و ػد تػـ Foreign Policyالخارجية االهريكية  

ات وضم هجهوعة هف الهعػايير وفػؽ آليػة عمهيػة تسػتخدـ بػراهج هعقػدة وهتطػورة تقػـو بهسػ  عشػر 

ػػا ضػػهف  هؤشػػرًا فرعيػػًا  ٕٔاآلالؼ هػػف الهصػػادر امخباريػػة لجهػػم الهعموهػػات وتحميمٍػػا، ثػػـ تأطيٌر

 ، وكمهػا حػازت الدولػة ٓٔ-ٓاجتهاعيًا وا تصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، وتتراوح  يهة كؿ هىٍا بػيف  

 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 -ٛ

 واسم لحقوؽ امىساف واىتٍاؾ الحقوؽ والقاىوف الامىتٍاؾ  -ٜ

 هف.اوجٍزة اوهىية كدولة داخؿ دولة ولياب اوظٍور  -ٓٔ

صػػػػعود الىخػػػػب الهىقسػػػػهة  بسػػػػبب فسػػػػاد الىخبػػػػة الحاكهػػػػة وليػػػػاب الشػػػػفافية والهحاسػػػػبة  -ٔٔ

 السياسية

 . ٕٗٔٓ -ٕٙٔ العىبر، هحهد  تدخؿ الدوؿ اوجىبية بالدولة -ٕٔ

ٌػي تمػؾ الدولػة الضػعيفة أو التػي تفقػد السػيطرة عمػى أراضػيٍا،  لمدولة الفاشـمة التعريف االجرائي

 لتصب  هصدر تٍديد الهف الدوؿ الهجاورة. وتفقد تاهيف الحهاية الى ثرواتٍا الطبيعية والبشرية
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 االرىاب : 

اب هشكمة كبرى يختمؼ حولٍا كؿ هف يبحث أو يتعاهؿ  ال يزاؿ وضم تعريؼ جاهم وهحدد لإلٌر

 هم ٌذي الظاٌرة.

ػػاب وي ػػابي بذاتػػً، إلػػى رجػػم هعظػػـ امخػػتالؼ حػػوؿ هفٍػػـو امٌر أسػػباب تتعمػػؽ بطبيعػػة العهػػؿ امٌر

ػػػاب عمػػػى الهسػػػتوى الػػػدولي  بػػػؿ هظمػػػة تقػػػم تحتٍػػػا هجهوعػػػة هػػػف  جريهػػػة بحػػػد ذاتػػػً، ال يعػػػدفامٌر

, كهػػػا أف جػػزء هػػػف اوخػػػتالؼ حػػػوؿ هختمػػػؼ اوشػػكاؿ واوٌػػػداؼ واوسػػػبابالههارسػػات امجراهيػػػة 

ػػاب يرجػػم  ػػابي أخػػتالؼإلػػى هفٍػػـو امٌر هػػا تػػراي دواًل عهػػاًل  ،، فهػػثالً الػػدوؿ  بىظرتٍػػا لمعهػػؿ امٌر

ابيًا  د تراي دواًل أخرى هف أعهاؿ الهقاوهة  .إٌر

اباوسىذكر بعض تعريفات    مٌر

يػػػػب والتخويػػػػؼ لتحقيػػػػؽ  ػػػػاب ٌػػػػو " االسػػػػتخداـ الهػػػػىظـ لمعىػػػػؼ والتٌر   -ٌػػػػدؼ هػػػػػا "   ياسػػػػيفاالٌر

ػػػاب (saldana)وعىػػػد الفقيػػػة ,  ٙٓٔ -  ٕٜٜٔ أحػػػدٌها ضػػػّيؽ واوخػػػر  ،ٌىػػػاؾ هفٍػػػوهيف لإلٌر

اب ٌو اوعهػاؿ امجراهيػة التػي يكػوف ٌػدفٍا اوساسػي ىشػر الخػوؼ  واسم، "الهفٍوـ الضّيؽ لالٌر

ىصػػر والرعػب كىعصػػر هعىػػوي وذلػػؾ باسػتخداـ وسػػائؿ هػػف شػػأىٍا خمػػؽ حالػة هػػف الخطػػر العػػاـ كع

 هادي.

ػػاب فٍػػو كػػؿ جىايػػة أو جىحػػة سياسػػية أو اجتهاعيػػة يىػػتج عػػف تىفيػػذٌاأو  اهػػا الهفٍػػوـ الهوّسػػم لإلٌر

 -ٕٕٔٓ -التعبيػػر عىٍػػا هػػا يثيػػر الفػػزع العػػاـ، لهػػا لٍػػا هػػف طبيعػػة يىشػػأ عىٍػػاخطر عػػاـ "  عمػػي 

ٕٓ  
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ػاب بأىػً "عهػؿ إجراهػي هصػحوب بالرعػب أو Sottillوُيعّرؼ الفقية  سوتيؿ  العىػؼ بقصػد    امٌر

  ٜٔ -ٕٕٔٓ- عمى  .تحقيؽ ٌدؼ هحدد"

ػػاب بأىػػً إخافػػة العاهػػة بواسػػطة أعهػػاؿ العىػػؼ لتحقيػػؽ أٌػػداؼ lemkinبيىهػػا ُيعػػرؼ الفقيػػة     امٌر

  ٜٔ – ٕٕٔٓ ،هعّيىً، سواء تحققت أو لـ تتحقؽ تمؾ اوٌداؼ.   عمي

ػػاب يعىػػي  "اسػػتخداـ العىػػؼ ليػػر القػػاىوىي  او التٍديػػد بػػً، بأشػػكالً وفػػي الهوسػػوعة السياسػػية امٌر

الهختمفة كااللتياؿ والتشويً والتعذيب والتخريب والىسؼ، بغيػة تحقيػؽ ٌػدؼ سياسػي هعػيف، هثػؿ 

ػػدـ الهعىويػات عىػػد الٍيئػات والهؤسسػػات، أو كوسػػيمة  كسػر روح الهقاوهػػة وااللتػزاـ عهػػد اوفػراد، ٌو

ي مخضػاع طػرؼ هىػاوئ هف وسائؿ الحصوؿ عمى هعموهات أو هاؿ، وبشكؿ عػاـ اسػتٍداـ امكػرا

ابية "   الكي  .  ٖ٘ٔ-ٜٜٓٔ -للى لهشيئة الجٍة امٌر

ػػػاب الخػػػتالؼ الهصػػػال   بػػػالرلـ هػػػف فشػػػؿ جٍػػػود اوهػػػـ الهتحػػػدة فػػػي وضػػػم تعريػػػؼ هحػػػدد لالٌر

ابيػػة  ووجٍػػات الىظػػر حػػوؿ الهفٍػػـو ولكىٍػػا وضػػعت بعػػض الهبػػادئ العاهػػة حػػوؿ الههارسػػات امٌر

  .ٖٖ -ٜٜٜٔ- عوض.  ٜ٘ٛٔة  ة العاهة لألهـ الهتحدبقرار الجهعي

ػػػاب والكفػػػاح الهشػػػروع الهسػػػتىد عمػػػى حػػػؽ تقريػػػر الهصػػػير حيػػػث هّيػػػزت   االهػػػـ الهتحػػػدة بػػػيف امٌر

 عػوض  ٕٜٚٔديسػهبر  ٛٔلمشعوب  فو فًا لقرار الجهعية العاهػة لألهػـ الهتحػدة الصػادر بتػاريخ 

- ٜٜٜٔ- ٕ٘.  

ػػػاب ػػػاب ووفقػػػًا لإلتفا يػػػة العربيػػػة لهكافحػػػة االٌر " كػػػؿ فعػػػؿ هػػػف افعػػػاؿ  ٜٜٛٔابريػػػؿ  ٕٕ أهػػػا امٌر

العىؼ او التٍديد بً، أيًا كاىت بواعثً أو ألراضػً، يقػم تىفيػذًا لهشػروع إجراهػي فػردي أو جهػاعي 

ويٍدؼ إلى إلقاء الرعب بيف الىاس، أو ترويعٍـ بليذائٍـ أو تعريض حياتٍف أو حرياتٍـ أو أهىٍـ 
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و اوهػالؾ العاهػة أو الخاصػة، أو أحتاللٍػا أو لمخطػر، أو إلحػاؽ الضػرر بالبيئػة أو بأحػد هرافػؽ أ

  .ٖٔ -ٜٜٜٔ - عوض " االستيالء عميٍا أو تعريض أحد الهوارد الوطىية لمخطر

فػػػػي ٌػػػػذي الدراسػػػػة فٍػػػػو كػػػػؿ أعهػػػػاؿ العىػػػػؼ والرعػػػػب والتػػػػدهير  لإلرىــــاب التعريــــف اإلجرائــــياهػػػػا 

 .الهستخدهيف لتحقيؽ أٌداؼ سياسية

 السياسية:الطائفية 

 هف التعريفات لمطفائفية السياسية وهىٍا ٌىاؾ العديد 

  تقريػػر  .الطائفيػػة السياسػػية ٌػػي العهميػػة التػػي ُتسػػّيس هػػف خاللٍػػا أىهػػاط الٍويػػة العر يػػة والديىيػػة

   ٔ-ٕ٘ٔٓ -جاهعة جورجتاوف 

ػػو  ،يقصػػد بالطائفيػػة السياسػػية " توظيػػؼ الػػديف هػػف هىطمػػؽ طػػائفي ولػػراض سياسػػية هّصػػمحية ٌو

يتهترس خمفٍا الػبعض لتحقيػؽ أجىدتػً  ،اسية ولكىً بغطاء هذٌبي أو ديىيىهط هف التحّيزات السي

الخاصػة، ويمجػأ لٍػا الكثيػر هػف الفاشػميف سياسػيًا فػي بىػاء الدولػة الهدىيػة لتغطيػة فشػمٍـ باسػػتدعاء 

   ٖٗٔ-ٕ٘ٔٓ -أحهد اوزدي عصبية الطائفة أو القبيمة أو الهذٌب " 

ػاف لميػوف لمطائفيػػة " تىتهػي إلػى  ػي تعىػي هجهوعػػة  ،هجػػاؿ السياسػة ال هجػاؿ الػػديفتعريػؼ بٌر ٌو

الظواٌر التي تعّبر عف استخداـ العصبيات الطبيعية والديىية واوثىية الهرتبطة بظاٌرة الهحسوبية 

هػػف أجػػؿ املتفػػاؼ عمػػى  ػػاىوف السياسػػة العهوهيػػة وتحويػػؿ الدولػػة والسػػمطة هػػف إطػػار لتوليػػد إرادة 

 . ٚ-ٖٕٔٓ-صال  جزئية وخاصة "  خالد عاهة وهصمحة كمية إلى أداة لتحقيؽ ه

ٌػو أسػتخداـ الهػذٌب الػديىي ولػراض سياسػية ضػّيقة هػف  لمطائفيـة السياسـية التعريف اإلجرائـي

 .الطائفة والوطف هعاً  ىأجؿ تحقيؽ أٌداؼ وهصال  خاصة تعود بالضرر عم
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 سادسًا : حدود الدراسة 

 العديػػػػد هػػػػف  , حيػػػػث بػػػػرزت ٖٕٓٓ-ٕٙٔٓالحػػػػدود الزهاىيػػػػة   تقتصػػػػر الدراسػػػػة عمػػػػى الفتػػػػرة   

اب الطائفية السياسية  وكاف هىٍاالظواٌر اوهىية بعد االحتالؿ اوهريكي لمعراؽ,  وتٍديدات واالٌر

ػػػا عمػػػى حركػػػة  الهشػػػروع الىػػػووي اويراىػػػي, كهػػػا شػػػٍدت فتػػػرة الدراسػػػة ثػػػورات الربيػػػم العربػػػي وتأثيٌر

ة الدراسػػة هػػم اىٍيػػار اسػػعار البتػػروؿ االحتجاجػػات الشػػعبية التػػي اجتاحػػت الهىطقػػة , وتواكبػػت فتػػر 

 .والتي كشفت االختالالت اال صادية لمدوؿ الخميجية

 الحدود الهكاىية  هىطقة الخميج العربي وبالتحديد دوؿ هجمس التعاوف الخميجي

ظػاٌرة ليػر هسػتقمة بػذاتٍا، فٍػي تتكػوف هػف  ليػر تقميديػةالحدود الهوضوعية   التٍديدات اوهىية 

عىاصر هتعددة ترتبط بهجاالت الحياة الهختمفة، ويدخؿ في تحديد تمؾ العىاصر أو هدى ىطا ٍا، 

  در كبير هف امعتبارات الذاتية هف جاىب اوطراؼ الهّعىية والهتأثرة فيٍا.

اب والجريهة الهىظهة بكؿ أشكالٍا، والكوارث الطبيعية وا لتغّير الهىاخي والهشكالت البيئيػة، فامٌر

واىتشارأسػػػمحة الػػػدهار الشػػػاهؿ، والحػػػروب اوٌميػػػة والصػػػراعات اوثىيػػػة والطائفيػػػة والدولػػػة الفاشػػػمة 

 والٍجرة والفقر واوزهات اال تصادية كمٍا تٍديدات لير تقميدية.

اب والطائفية السياسية واالحتجاجات الشعبية واىتشا عمى الدراسةوستقتصر  ر أسػمحة الػدهار االٌر

وىٍػػػػػا هػػػػػف أٌػػػػػـ  ،، والهشػػػػػروع االيراىػػػػػي الىػػػػػوويالشػػػػػاهؿ، واوخػػػػػتالالت الديهغرافيػػػػػة وام تصػػػػػادية

 التي تعاىي هىٍا دوؿ هجمس التعاوف الخميجي. لير تقميديةالتٍديدات 
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 سابعًا: منيجية الدراسة 

هىػػػاٌج البحثيػػػة هػػػف أجػػػؿ امجابػػػة عمػػػى أسػػػئمة الدراسػػػة وأثبػػػات فرضػػػياتٍا سىسػػػتخدـ هػػػزيج هػػػف ال

 ،الهعتهػػدة فػػي هثػػؿ ٌػػذا الىػػوع هػػف الدراسػػات هػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى ىتػػائج أكثػػر هوضػػوعية ود ّػػة

ذي الهىاٌج ٌي الهىٍج التفكيكي   .التركيبي و الهىٍج الهقارف وهىٍج تحميؿ الىظـ –ٌو

ٌو الهىٍج الذي يقـو عمػى تفكيػؾ الظػواٌر هحػؿ الدراسػة إلػى أبسػط  المنيج التفكيكي التركيبي :

ا اووليػة وفػؽ تحميػؿ ربػاعي العىاصػر الفواعػؿ والهتغيػرات   جزئياتٍا وذلؾ بلرجاعٍا إلى عىاصػٌر

، فكؿ ظاٌرة بطبيعتٍا هركبة و ىاتجة عػف ادراكػات وحسػابات و ػيـ الفاعػؿ  والقطاعات والعهميات

 .العهميات"  أها تعاوف أو ىزاع" ار سموكيفي  طاع ىشاط عف طريؽ خي

التركيبػػي فػػي ٌػػذي الدراسػػة هػػف اجػػؿ تفكيػػؾ دور التٍديػػدات  -الهػػىٍج  التفكيكػػي  اسػػتخدـ الباحػػث

أهػػػف دوؿ هجمػػػس التعػػػاوف فػػػي إطػػػار عهميػػػاتي داخمػػػي  ىاوهىيػػػة ليرالتقميديػػػة كفاعػػػؿ أساسػػػي عمػػػ

،  .الػخ.ادية وسياسػية واجتهاعيػةوخارجي/ أ ميهي ودولي ضهف  طاعػات أساسػية هختمفػة   ا تصػ

عمػػػى ضػػػوء امشػػػكالية والٍػػػدؼ هػػػف  تركيبٍػػػاؾ الظػػػواٌر بحسػػػب أربعػػػة أسػػػئمة و يػػػفكت سػػػيتـللى بالتػػػ

 الدراسة.

  ٌو الهىٍج الهعىي بالو وؼ عمى أوجً التبايف و االختالؼ أو التهاثؿ والتشابً  المنيج المقارن

راء ٌػػػذا االخػػػتالؼ اواالتفػػػاؽ، واكتشػػػاؼ بػػػيف الظػػػواٌر الهدروسػػػة، وتحديػػػد الظػػػروؼ التػػػي تقػػػؼ و 

العال ػػات السػػببية هػػف خػػالؿ التىػػوع فػػي الظػػروؼ التػػي تتيحٍػػا الهقارىػػة، وهػػف روادي ٌػػذا الهػػىٍج 

العػالـ أهيػؿ دورر كػػايـ إلػػى ارسػطو وهػاركس فيبػر وبىػػدكس ويعػود الفضػؿ فػػي تطػّور ٌػذا الهػىٍج 

 التي ٌي هستحيمة في العموـ االجتهاعية.الذي اعتبر الهىٍج الهقارف البديؿ عف التجارب العمهية 
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هفٍػـو اوهػف فػي هقاربػات العال ػات الدوليػة الهختمفػة،  عػرضوسيتـ استخداـ الهػىٍج الهقػارف فػي 

لمو وؼ عمى  أّوجً التشابً وامختالؼ في هفٍوـ اوهػف وطبيعػة التٍديػدات اوهىيػة بػيف هقاربػات 

 العال ات الدولية الهختمفة.

 David  ٌو الهىٍج الذي وضعً عالـ السياسية اوهريكي ديفيػد ايسػتوف  منيج تحميل النظمي 

Easton،  ويقػػػػـو عمػػػػػى أسػػػػػاس أف الظػػػػػاٌرة السياسػػػػػية ٌػػػػػي عبػػػػارة عػػػػف هجهوعػػػػة هػػػػف العال ػػػػات

  وهحػػػػيط أو بيئػػػػة Systemالهتداخمػػػػة والعىاصػػػػر الهتفاعمػػػػة, والتػػػػي تتكػػػػوف أساسػػػػًا هػػػػف ىظػػػػاـ  

 (Environment    ف الىظػػػػػاـ السياسػػػػػي يبىػػػػػي عمػػػػػى أسػػػػػاس الهػػػػػدخالت   الهطالػػػػػب والػػػػػدعـ وا 

ردود   والهخرجػػػات   ردود الفعػػػؿ عمػػػى الهطالػػػب   والتػػػي تعػػػود عػػػف طريػػػؽ التغذيػػػة االسػػػترجاعية

  ٖ٘ٔ-ٕٗٓٓ- القصبي  .الفعؿ عمي الهخرجات  لتعود هرة آخرى كهدخالت

 ثامنًا : الدرسات السابقة

ػاب فػي الػوطف العربػي   ٜٜٜٔ ،هحهد فتحي عيػد - اكاديهيػة ىػايؼ العربيػة لمعمػـو  ،وا ػم امٌر

 .اوهىية، هركز الدراسات والبحوث، الرياض

اب في الوطف العربي وتفػا ـ حجهٍػا هىػذ بدايػة التسػعيىيات هػف القػرف  تىاولت الدراسة هشكمة االٌر

اب ووس ائؿ الضػبط والتحقيػؽ الهاضي، واستعرضت الدراسة القواعد القاىوىية وآليات هكافحة امٌر

ػػاب،  ػػاب، وىوعيػػة الهجػػرهيف والضػػحايا، وهػػدى الجٍػػود الهبذولػػة لمحػػد هػػف جػػرائـ االٌر بجػػرائـ االٌر

ػػاب  وبحثػػت ػػاب بلعتبػػارة وا عػػة اجتهاعيػػة لمتوصػػؿ لالسػػباب الهؤديػػة لالٌر الدراسػػة بهوضػػوع االٌر

ابيػػػة واع هػػػاؿ الكفػػػاح الهسػػػم  وهػػػف ثػػػـ هكافحتػػػً، كهػػػا تحػػػاوؿ الدراسػػػة التفريػػػؽ بػػػيف االعهػػػاؿ االٌر

 الهشروع ضد االحتالؿ.
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 Idealism and Realism in International relations : Beyondبعىػواف  كتػاب -

the Discipline ًكراوفورد روبرت لصاحب. 

 تطػور عهميػة وعمػى الدوليػة، العال ػات داخػؿ حقػؿ الىظريػة التعدديػة هشػكمة دراسػة عمػى فيً ركز

 إلػى تاريخيػا يعػود والسياسػية الىظريػة امجتهاعيػة داخػؿ التعدديػة جػذور أف يػرى إذ، فيػً التىظيػر

 تهػم،ا امىسػاف، لطبيعػة فػي ىظرتيٍهػا كميػة تختمفػاف هدرسػتيف بػيف حػدث الػذي امىقسػاـ ذلػؾ

 التفكيػر أىهػاط هػف امىتقػاؿ فػي الحقػؿ تهثمػت عرفػً الػذي الكبيػر التطػور أسػطورة وأف .والسياسػة

 .الوا عي التفكير أىهاط إلى الهثالي

وف    -  .     أهف الخميج و ضية التسم  الىوويٕٓٓٓدراسة الهٌر

تضهىت ٌذي الدراسػػة سػتة فصػوؿ، اٌػتـ الفصػؿ اووؿ بالهقوهػات الجيوسياسػية لمىظػاـ ام ميهػي و 

ػػا  الجغرافػػي، والقػػوة الديهغرافيػػة، والثػػروة الىفطيػػة التػػي تهثػػؿ  االهتػػدادالخميجػػي والتػػي كػػاف هػػف أبرٌز

وتىػػػاوؿ الفصػػػؿ الثػػػاىي ، البعػػػد الٍيكمػػػي عمػػػى هسػػػتوى عال ػػػة أهػػػف الخمػػػيج بػػػاوهف القػػػوهي العربػػػي

هػف خػالؿ التركيػز عمػى تطػور ٌػذا الىظػػاـ،  ،"الخميجػيالبيئػػة التاريخيػة لمىظػاـ ام ميهػي " الهعىوفّ 

تػػً، فيهػػا تطػػرؽ الفصػػؿ الثالػػث إلػػى أهػػف الخمػػيج فػػي الرؤيػػة العربيػػة هػػف والسػػػياؽ التػػاريخي لتفاعال

 خػػالؿ الرؤيػػة الهصػػرية والرؤيػػة السػػورية، والػػرؤى العربيػػة اوخػػػرى. وركػػػز الفصػػػؿ الرابػػػم الهعىػػوفّ 

عمػػػى  اميراىيػػػػة، والػػػػدوؿ الداعهػػػػة لمعػػػراؽ هركػػػزا –أهػػػف الخمػػػيج والخبػػػرة العربيػػػة، الحػػػرب العرا يػػػة 

 عمػػػى ليبيػػػا، كهػػػا تطػػػػرؽ إلػػػػى حػػػرب الخمػػػيج الثاىيػػػة عػػػاـ الػػػدوؿ الداعهػػػة ميػػػراف هركػػػزاالسػػػوداف، و 

 ، وهو ػػػػػؼ الجاهعػػػػػة العربيػػػػة هػػػػف حػػػػرب الػػػػيهف، والغػػػػزو ٜٜٗٔ  ، وحػػػػرب الػػػػيهف عػػػػاـ ٜٜٔٔ 

وتضػػهف ،  ، والهػػػو فيف السػػػوري والهصػػري الهعارضػػيف لٍػػذا الغػػزوٖٕٓٓاوهريكػػي لمعػػراؽ عػػاـ  

و ػػم الىظػػػاـ ام ميهػػي العربػػػي اتجاٌػػػػات الػػػدفاع والتسػػػم  فػػي الخمػػػيج وه الفصػػؿ الخػػػاهس الهعىػػػوف

، خهسة اتجاٌػات ٌػي   امىفػاؽ العسكري ؛ وأىظهة التسم  ؛ والتصىيم العسكري الهشترؾ ؛ هىٍا
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رص السػػيطرة وفػػ ، ٜٜٓٔ  وفػػي الكويػػت عػػاـ  ٜٔٙٔوىشػػر القػػوات العسػػػكرية فػػػي الػػيهف عػػاـ   

وتىػاوؿ الفصػؿ السػادس الهعىػوف الهمػؼ الىػووي اميراىػي والىظػاـ ام ميهػػي ، عمػى التسػم  ام ميهػػي

العربػػػػي، هراحػػػػؿ تطػػػػور البرىػػػػاهج الىػػػػووي اميراىػػػػي والهقاربػػػػات اوهريكيػػػػة والروسػػػػػية وامسػػػػػرائيمية، 

 .وهو ػؼ الهجتهم الدولي هف ٌذا الهمؼ

 International Relations Theory for Twenty – First Centuryكتػاب بعىػواف  -

An Introduction لريفيثس هارتف لهحرري. 

 الىظريػات كبريػات حػوؿ تػدور العال ػات الدوليػة، عمهػاء وبػرز الهقػاالت هػف هجهوعػة يضػـ

 الىظريػات ٌػذي عػرض فػي تتهثػؿ الكتػاب يقػـو عميٍػا التػي اوساسػية والفكرة .الحقؿ في الهوجودة

ػا  أبعػادا تتضػهف أىٍػا بحيػث (World Views).العػالـ حػوؿ ىظػر وجٍػات تهثػؿ باعتباٌر

 العال ات طبيعة عف ىظرية كؿ تحهمٍا التي اوساسية والهسمهات بامفتراضات تتعمؽ أىطولوجية؛

 الدوليػة، العال ػات هواضػيم هقاربػة بطػرؽ تتعمػؽ إبسػتهولوجية و يهيػة؛ وهكوىاتٍا، وأبعػاداً  الدولية

 هىسػجهة رؤيػة ٌػذي "الىظػر وجٍػات" تقدـ ٌؿ  ٌو امشكاؿ الهطروح لكف، بٍا الهتعمقة واوحكاـ

 وعميػً، .الىفػي ٌو الكتاب ٌذا هقدهة في لريفيثس يعرضً الجواب الذي الدولية؟ العال ات حوؿ

 ."الىظرية" ىاحية هف تعدديا حقال بوصفً إال العال ات الدولية حقؿ تقديـ يهكف ال

وصػيغً وتٍديداتػً, هركػز دارسػات , هفٍـو اوهف وهسػتوياتً  ٕٛٓٓ  سميهاف عبداهلل الحربي -

 الوحدة العربية, الهجمة العربية لمعمـو السياسية.

 هسػػػػتويات عديػػػػدة وبأّىػػػػً هفٍػػػػوـ ىسػػػػبي وهركػػػػب وذو،أوضػػػػحت الدراسػػػػة خصػػػػائص هفٍػػػػـو اوهف

.الػػػخ  ، وأف .أىسػػػاىي ،ا تصػػػادي ،سياسػػػي، ، وأبعػػػادي هتىوعػػػة   عسػػػكري دولػػػي ،أ ميهػػػي ،فػػػردي 

وركزت الدراسة عمى اوهف االىساىي هػف خػالؿ تعريفػً وتحديػد ,  جيةلألهف هحددات داخمية وخار 
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أف إلػػى وخمصػػت الدراسػػة  ،أبعػػادي، وتفسػػير هىظػػورات العال ػػات الدوليػػة  لهفٍػػـو االهػػف اوىسػػاىي

ال يهكػػػػف فٍهػػػػً او تفسػػػػيري إال بتحميمػػػػً عمػػػػى الهسػػػػتوى الػػػػوطىي وام ميهػػػػي لهعرفػػػػة طبيعػػػػة  اوهػػػػف

 .التٍديدات وهف ثـ صيالتً

ا عمى  ٕٓٔٓ   دراسة الهٍري عبدالعزيز - ، التحوالت السياسية في الىظاـ الدولي الجديد وأثٌر

ا خالؿ الفترة هف    . ٕٓٔٓ-ٜٜٓٔأهف دوؿ هجمس التعاوف الخميجي واستقراٌر

ػا عمػى أهػف واسػقرار هىطقػة الخمػيج  تحاوؿ الدراسة تحميؿ التحوالت في الىظاـ الػدولي الجديػد وأثٌر

حيػث تكهػف هشػكمة الدراسػة فػي هعرفػة هػدى ارتبػاط التحػوالت   ٕٓٔٓ-ٜٜٓٔ رة العربي في القت

 .الدولية عمى اهف دوؿ هجمس التعاوف واستقراري

 ،وأوضحت الدراسػة اوٌهيػة االسػتراتيجية لهىطقػة الخمػيج سػواء فػي هػا يتعمػؽ بػالههرات أو الهػوارد

ػػدفت  ،بػػيف القػػوى الكبػػرى والتػػي ُتشػػكؿ هحػػورًا هػػف هحػػاور الصػػراع الػػذي يشػػٍدي العػػالـ خاصػػة ٌو

بياف التحوالت السياسية التي شٍدٌا الىظاـ الدولي الجديد والتعريػؼ بالىظػاـ ام ميهػي إلى الدراسة 

والهتغيػػرات ام ميهيػػة  ،الخميجػػي واوهػػف ام ميهػػي الخميجػػي والتعػػاوف الخميجػػي فػػي الهجػػاؿ اوهىػػي

 .والدولية التي أثرت عمى أهف هىطقة الخميج العربي

توصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى ىتػػػائج هفادٌػػػا أف هصػػػادر  تٍديػػػد أهػػػف دوؿ هجمػػػس التعػػػاوف هتعػػػددة فثهػػػة 

هصادر تٍديد دولية وا  ميهية وهصادر تٍديد داخمية تتعمؽ بالتركيبة الداخمية لٍذي الدوؿ ولقػد أدى 

تىػػػوع هصػػػادر التٍديػػػد إلػػػى تىػػػوع فػػػي سياسػػػات دوؿ هجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػي التػػػي تٍػػػدؼ إلػػػى 

وأظٍػرت الدراسػة وجػود تػأثير سػمبي لمحالػة  ،ٌذي التٍديدات والحفاظ عمى أهف تمؾ الػدوؿهخاطبة 

اوهىيػػػة فػػػي هىطقػػػة الخمػػػيج العربػػػي والهرتبطػػػة بالتفػػػاعالت اال ميهيػػػة بػػػيف دوؿ او مػػػيـ عمػػػى أهػػػف 
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الخمػػػيج العربػػػي ويظٍػػػر ذلػػػؾ هػػػف خػػػالؿ الحالػػػة اوهىيػػػة لمخمػػػيج فػػػي ظػػػؿ الىظػػػاـ الػػػدولي الجديػػػد 

 . التي تعرض لٍا اوهف ام ميهي في فترة الدراسة والتٍديدات

، سمسػمة الخبػراء ،ف الخميجػيتقيـ التجربة التىهوية لدوؿ هجمػس التعػاو   ٕٔٔٓ  أحهد الكواز، -

 . ٓٗ العدد ،الكويت ،الهعٍد العربي لمتخطيط

 ،حاولػػت الدراسػػة إلقػػاء الضػػوء عمػػى بعػػض خصػػائص او تصػػاد الريعػػي فػػي دوؿ هجمػػس التعػػاوف

وتقػػيـ أٌػػـ التطػػورات اال تصػػادية واالجتهاعيػػة ههثمػػًة بالسػػكاف والعهالػػة، وهحػػاوالت تىويػػم الػػدخؿ 

وتىاولػػت الدراسػػة هوضػػوع التىهيػػة البشػػرية  .اعتهػػادًا عمػػي الصػػىاعات التحويميػػة وتىويػػم الصػػادرات

ميجػي اف دوؿ هجمػس التعػاوف الخإلػى وتوصػمت الدراسػة  ،الخميجية وهؤشػراتٍا الصػحية والتعميهيػة

وبػػالرلـ هػػف االخػػتالالت اال تصػػادية إال أىٍػػا أسػػتطاعت تحقيػػؽ العديػػد هػػف االىجػػازات سػػواء عمػػى 

هسػػتوى الرفػػاي اال تصػػادي هتهػػثاًل بهعػػدؿ دخػػؿ الفػػرد أو الرفػػاة اوجتهػػاعي هعبػػرًا عىػػً بالخػػدهات 

  الصحية والتعميهية أو الهشاركة السياسية هعبرًا عىٍا بالتوسم في الحريات السياسية.

هوازيػػػػة لألهػػػػف فػػػػي الهىطقػػػػة اوهػػػػف ليػػػػر التقميػػػػدي اتجاٌػػػػات   ٕٔٔٓ,   هالػػػػؾ عػػػػوف دراسػػػػة -

 .  ٙٛٔ ، هجمة السياسية الدولية عدد العربية

وأوضحت  ،تىاوؿ الدراسة هفٍوـ اوهف والتٍديدات اوهىية لير التقميدية أو الهفٍوـ الهوسم لألهف

هم إسقاط ٌػذة الهقاربػة عمػى الوا ػم اوهىػي  ،يالدراسة شروط تحقيؽ اوهف بالهىظور لير التقميد

 .في العالـ العربي

حركػػات التغييػػر العربيػػة واىعكاسػٍا عمػػى أهػػف دوؿ هجمػػس   ٖٕٔٓ دراسػة كػػريـ هحهػػد كػاظـ  -

 .  ٘٘ العدد  ،جاهعة بغداد ،هجمة دراسات دولية, التعاوف الخميجي
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التػػي شػػػٍدتٍا الهىطقػػة بسػػػبب يتىػػاوؿ البحػػث أهػػػف دوؿ هجمػػس التعػػػاوف الخميجػػي بعػػد التحػػػوالت و 

حركػػػػات التغييػػػػر التػػػػي أطاحػػػػت بػػػػبعض اوىظهػػػػة العربيػػػػة وهػػػػدى أىعكػػػػاس ذلػػػػؾ عمػػػػى أهػػػػف دوؿ 

الهجمػػػس، ويسػػػتعرض البحػػػث االسػػػباب الداخميػػػة والخارجيػػػة وراء  ظػػػاٌرة الحػػػراؾ السياسػػػي التػػػي 

هىيػة الخميجيػة شٍدتٍا الهىطقة العربية، وكشفت الدراسة أبرز ىقاط القوة والضعؼ فػي الهعادلػة او

 .وخصوصًا لجٍة أولوية التٍديد الداخمي عمى التٍديدات الخارجية وهف واستقرار الخميج

اال ميهيػػػػة والدوليػػػة هػػػػف الحػػػػراؾ الػػػػذي شػػػػٍدتً بعػػػػض الػػػػدوؿ  القػػػػوى ثػػػـ أسػػػػتعرض البحػػػػث هوا ػػػػؼ

 ػوة ىتيجة بأف  هجمس التعاوف الخميجػي بػرز كهىظهػة إ ميهيػة أكثػر إلى  الخميجية, ويىتٍي البحث

 .وصالحيات في أو ات اوزهات 

تاريخػة  ،تفػا ـ الخمػؿ السػكاىي فػي دوؿ هجمػس التعػاوف  ٕٗٔٓ عهر ٌشاـ الشٍابي، دراسة  -

يػػر  وأسػػبابً وهعو ػػات هواجٍتػػً، فػػي سػػكاف الخمػػيج هظػػاٌر الخمػػؿ وآليػػات الهواجٍػػة، رائػػد ٌز

 .وأخروف، تحرير عهر الشٍابي، الكويت، آفاؽ لمتوزيم والىشرللى الجه

تتىػػاوؿ الدراسػػة هوضػػوع الخمػػؿ السػػكاىي فػػي دوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي، وتسػػتعرض الدراسػػة و 

التطور التػاريخي لمهشػكمة السػكاىية واسػباب ىشػوءٌا وتػداعياتٍا عمػى الهجتهػم، وتوصػمت الدراسػة 

أبػػرز الهعو ػػات التػػي تقػػؼ دوف حػػؿ هشػػكمة الخمػػؿ السػػكاىي والهتهثمػػة بشػػبكة هػػف االطػػراؼ إلػػى 

 .التي تقؼ خمفٍاوالهصال  

هػػػػا عمػػػػى اوهػػػػف الػػػػوطىي   ٕ٘ٔٓ  أحهػػػػد اوزدي، دراسػػػػة - ػػػػاب وأثٌر الطائفيػػػػة السياسػػػػية واالٌر

ات الهحتهمػػػة،  والجهػػػاعي الخميجػػػي، هسػػػيرة التعػػػاوف الخميجػػػي التحػػػديات الراٌىػػػة والسػػػيىاريٌو

 .هركز الجزيرة لمدراسات,  طرتحرير جهاؿ عهر، 
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 هفٍػػػوـ الطائفيػػػة السياسػػػية وجػػػذوري التاريخيػػػة، واستعرضػػػت الدراسػػػة التركيبػػػة إلػػػىتىاولػػػت الدراسػػػة 

  اوضػػػحت الدراسػػػةو ، الديهغرافيػػػة لػػػدوؿ هجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػي وحجػػػـ الطوائػػػؼ الديىيػػػة واوثىيػػػة

 الدراسػػة دور ايػػراف فػػي تغذيػػة اوضػػحتكهػػا تػػأثير الهػػد الشػػيعي االيراىػػي عمػػى االهػػف الخميجػػي، 

ػػاباالسػػالـ السياسػػي الشػػ فػػي الدراسػػة  تبحثػػكهػػا ، يعي فػػي الخمػػيج  والػػيهف واسػػتدراجً ىحػػو امٌر

 ، السػػمفية الجٍاديػػة واالخػػواف الهسػػمهيف وعال تٍهػػا فػػي الهىطقػػةحركػػات االسػػالـ السياسػػي الُسػػىّية

اب والطائفية السياسية إلى الخميجية، وخمصت الدراسة   خطرًا عمى الهدى القريػب، ال تعدأف االٌر

ػوف بػزخـ الػدور االيراىػي إتجػاة دعػـ الحػراؾ الطػائفي بالهىطقػة،  أهػا فػي الهػدى  الهتوسػط فػذلؾ هٌر

وايضػػػًا يتو ػػػؼ عمػػػى التقػػػارب والتوحػػػد بػػػيف حركػػػات االسػػػالـ السياسػػػي والجٍػػػادي و ػػػدرة الالعبػػػيف 

 الخارجيف عمي ادارة وتوجية ٌذي القوى لمتأثير بهعادلة القوى الخميجية.

اوهػف والتٍديػدات اوهىيػة فػي عػالـ هػا بعػد   ,  ٕٙٔٓ,   أحهد فريجػة و لدهيػة فريجػةدراسة  -

 يىاير. ٗٔعدد  ،دفاتر السياسة والقاىوف ،الحرب الباردة

هفٍػػـو اوهػػف والتٍديػػػدات اوهىيػػة حسػػب هػػا جػػػاء فػػي أدبيػػات العال ػػات الدوليػػػة،  تىاولػػت الدراسػػة

تػػأثير فػػي تحػػوؿ هفٍػػـو أٌػػـ الهتغيػػرات التػػي رافقػػت ىٍايػػة الحػػرب البػػاردة والتػػي كػػاف لٍػػا  ورصػػدت

اوهف واىتقالً هػف أهػف يٍػػتـ بالدولػػة فقػط إلػى أهػف يٍػتـ بػاوفراد والهجتهعػات. وأوضػحت الدراسػة 

التغير الذي طرأ عمى طبيعة التٍديػدات االهىية التػي أصبحت "هّركبة" "هبتكػرة" ولفواعػؿ هػف ليػر 

 الدوؿ.

 ما يميز ىذه الدراسة:

ليػػر عػػف الدراسػػات السػػابقة بكوىٍػػا تبحػػث فػػي هوضػػوع التٍديػػدات اوهىيػػة  الحاليػػة تتهيػػز الدراسػػة

كهوضػػوع جديػػد فػػي العال ػػات الدوليػػة تىػػدرج تحتػػً هجهوعػػة هػػف الظػػواٌر اوهىيػػة والتػػي  تقميديػػةال
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ليػػر تىػػدرة فيػػً الدراسػػات واالبحػػاث وخاصػػًة تمػػؾ التػػي تتىػػاوؿ هوضػػوع ثػػأثير التٍديػػدات اوهىيػػة 

والتػػػي  ٕٙٔٓ-ٖٕٓٓفػػػي ىفػػػس فتػػػرة الدراسػػػةالخميجػػػي  مػػػس التعػػػاوف عمػػػى أهػػػف دوؿ هج تقميديػػػة

 . شٍدت فيٍا الهىطقة أىواعًا هتعددة هف تمؾ التٍديدات اوهىية
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 الفصل االول: اإلطار النظري لألمن والتيديدت األمنية

 

هصػػطمحات  هىا شػػةالتعريفػػات الهتعػػددة لهفٍػػـو اوهػػف الػػوطىي عىػػد  إلػػى تطر ػػت الدراسػػةبعػػد أف 

 الخصػائص الههيػزة إلػىبػالتعرؼ  ،أكثر هػف الهفٍػوـبشكؿ بد هف ام تراب  الدراسة وهتغيراتٍا، ال

 ىالهسػػتو  الػىلهفٍػـو اوهػف الػوطىي وهسػتويات اوهػف الهتعػددة والتػػي تبػدأ هػف هسػتوى أهػف الفػرد 

، كالبعػد العسػكري الدولي هرورا  بالهستوى الوطىي وام ميهي، كها أف لهفٍـو اوهػف أبعػاد هختمفػة

كهػا  ،لبعػد البيئػي الثقػافيإلػى اواال تصادي واالجتهاعي والسياسي والبعد الجيوبوليتيػؾ، بامضػافة 

، وهعرفػػػة خصائصػػػٍا وأىواعٍػػػا، تقميديػػػةالليػػػر اوهىيػػػة  هفٍػػػـو التٍديػػػداتالدراسػػػة إلػػػى تطرؽ سػػػت

 وكيفية تحميؿ التٍديدات اوهىية.
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 ومستوياتو وأبعاده المبحث االول : خصائص األمن

ألهػف هسػتويات هختمفػة كهػا أف لٌىاؾ خصائص هعيّىة لهفٍوـ اوهف ساعدت عمػى تحديػد أطػري، 

التحميؿ اوهىي، بامضافة إلى أبعاد هفٍـو اوهػف وتأثيراتػً إجراء عىد امعتبار عيف يجب أخذٌا ب

 عمى  طاعات الهجتهم الهتعددة.

 المطمب االول : خصائص األمن الوطني :

ػػػي وتحػػػدد  تهيػػػزيالتػػػي  الخصػػػائص والصػػػفاتيتسػػػـ هفٍػػػـو اوهػػػف الػػػوطىي بعػػػدد هػػػف  طبيعتػػػً، ٌو

 كالتالي 

 ة، فالىسػػبية ٌىػػا تىشػػاع هػػف سػػعي الدولػػف اوهػػف حقيقػػة ىسػػبية وليسػػت هطمقػػةا  : الّصــفة النســبية -0

الطػرؼ ف لىوايػا ىػاشعور بعدـ الثقة واليقػيف وامطهئالهستهر لزيادة  واٌا، اوهر الذي يعزز هف ال

 ، و ػػد ترسػػخ ٌػػذا ٖٔ   ٜ٘ٛٔكهيػػؿ   ػػد يعىػػي ال أهػػف لمػػدوؿ اوخػػرى   ،  فػػأهف الدولػػػةاوخػػر

الثػورة التقىيػة والتكىولوجيػة فػي شػػؤوف السػالح والتػي أدت إلػى تزايػد اىطػالؽ هػم  الوا م خصوصػاً 

  .احتهاالت التدهير الشاهؿ

البيئػػػة الخارجيػػػة الهشػػػكمة هػػػف عال ػػػات تفاعميػػػة هػػػم  فالدولػػػة تسػػػعى إلػػػى تحقيػػػؽ أهىٍػػػا هػػػف خػػػالؿ

وعميً فلف هفٍـو   ،ذا طابم إ ميهي و د يكوف دولياً هجهوعة هػف الدوؿ   د يكوف أهف دولة هعيىة 

ية، ، وهف ثـ يصب  اوهف هسألة ىسبلشدة التغير في البيئة الخارجية اوهف هتغير باستهرار وتبعاً 

الهسػػػتهر لمػػػدوؿ اوطػػػراؼ فػػػي الىظػػػاـ  ، وف ذلػػػؾ يعىػػػي التٍديػػػدأي أىػػػً ال يتحقػػػػؽ بشػػػكؿ هطمػػػؽ

 الدولي.
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هىٍػػا فػػي بعػػد هعػػيف دوف اوبعػػاد ا ف ىسػػبية اوهػػف تكهػػف فػػي اف الدولػػة  ػػد تحقػػؽ اع و كهػػا اع وخػػرى اع

هىٍػا  ، فالدولػة الالهجاالت اوخرى لألهف ، عمػى هسػتوى جهيػم الهجػاالت اوهىيػةتسػطيم تحقيػؽ اع

هر ٓاخر يجعؿ هف ظاٌرة اوهف تتسـ ب ذا اع  . ٔٔ   ٕٛٓٓ   الحربي الىسبيةٌو

، ف حالػػة حركيػػة  ديىاهيكيػػة  هركبػػة ال تتصػػؼ بػػالجهوداوهػػ: الّصــفة التفاعميــة والديناميكيــة -6

ف ظاٌرة اوهف ٌي ظاٌرة خاضعة لمتط ـبهعىى اع يفتػرض ، والػذي ور تتسػـ بػالتغير السػريم والػدايع

  ٕٛٓٓ   الحربػػػي هفٍوهػػًا جاهػػدًا وال حقيقػػة ثابتػػة ، فػػاوهف لػػيستكيفػػًا هػػم هختمػػؼ الهسػػتجدات

، تستطيم الدولة تحقيقٍا دفعة واحػدة بػؿ ٌػو هػػسألة هتغيػرة تتػأثر بتطػور اووضػاع الداخميػة  ٔٔ

 وبالهشٍد القائـ في الىظاـ الدولي.

وتعىػػي أف الدولػػة تٍػػدؼ هػػف وراء توصػػيؼ أهىٍػػا وتحقيقػػً إلػػى الوصػػوؿ : الّصــفة االنعكاســية -2

 ٌو الحفاظ عمػى هصال  و يـ هعيىة، وف تٍديد ٌذي اوخيرة يعتبر تٍديػدًا لوجودٌػا لٍدؼ أعهؽ

 .اىعكاس ضهىي لمدفاع عف  يـ هعيىة، بها هعىاي أف دفاع الدولة عف أراضيٍا ٌو الهادي

وجػػػً الحػيػػػػاة امى: الّصـــفة الشـــمولية -4 طػػػػاري جػهػػػػيم اع سػػػاىية هػفػٍػػػػوـ اوهػػػف الػػػوطىي يػشػػػػهؿ فػػػي ا 

ىشػػػطتٍا العسػػػكرية اال تصػػػادية الثقافيػػػة العمهيػػػة ههػػػا   الطبيعيػػػة واالجتهاعيػػػة والسياسػػػية   وكػػػؿ اع

يجعػػػػؿ هىػػػً هصػػػػدرًا لظػػػػٍور الهفػػػاٌيـ التخصصػػػية لألهػػػف الػػػػقوهي فػػػي الهجػػػاالت الهختػػػػمفة هثػػػؿ  

  ٖٕٔٓ، اوهػػػف البيئػػػي والهػػػائي   العمػػػي  اوهػػػف اال تصػػػادي، اوهػػػف الغػػػذائياوهػػػف العسػػػكري، 

ٕ٘ . 

هعاىي عدة يهتاز اوهف بكوىً ىوعا هف الهفاٌيـ الهركبة تجهم في هضاهيىٍا : الّصفة المرّكبة -1

ي ٓاف واحػػػد، فٍىػػػاؾ هفٍػػػوـ ضػػػيؽ التضػػػميؿ فػػػتتصػػػؼ بىػػػوع هػػػف الغهػػػوض والوضػػػوح والحقيقػػػة و 

 خر واسم لألهف.وهفٍـو آ
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الهحتهمػػة وتٍيئػػة فػػاووؿ يتضػػهف امجػػراءات الخاصػػة بتػػأهيف اوفػػراد داخػػؿ الدولػػة ضػػد اوخطػػار 

شباع االحتياجات اوساسية و الظروؼ الهحيط  التكهيمية.ة ال 

راضػػػيٍا و هػػا الهفٍػػػـو الثػػاىي فيشػػػهؿ كػػػؿ هػػا ا ضػػػهاف يحقػػػؽ االسػػتقالؿ السياسػػػي لمدولػػػة وسػػالهة اع

 .ي واال تصادي واالجتهاعي الداخمياالستقرار السياس

ذي يهيػزي فالخشػف ٌػو ذلػؾ الهفٍػـو الػ، هف الخشػف واوهػف الىػاعـوهف جاىب ٓاخر ٌىاؾ هفٍوـ او

 ختالؿ هوازيف القوى بيف الدوؿ حيث يهكػفال ىتيجةالذي عادة ها يتبمور الطابم العسكري لألهف و 

لى الشؤوف الدفاعية و  رجاعً ا   .يدات فيً هباشرة عمى وجً التحديدالعسكرية حيث تكوف التٍدا 

هػػا اوهػػف الىػػاعـ فٍػػو هفٍػػوـ يىػػدرج فيػػً كػػؿ التحػػديات تواجػػً الػػدوؿ هثػػؿ،  ليػػر العسػػكرية التػػي اع

ػاب... الػخ، و ،  تٍريب الهخدراتلسيؿ اوهواؿ ػي تحػديات ليػر الهباشػرة ذات التطرؼ وامٌر ، ٌو

 .هف اوفراد بأهف الهجتهم والدولةطبيعة هركبة يتداخؿ فيٍا اع 

ذا عػػولج بػػأدوات عسػػكرية، هثػػؿ أ حيػػث لػػى هفٍػػوـ خشػػف ا  ف يتحػػوؿ اوهػػف الىػػاعـ ا  ف تفػػا ـ يهكػػف اع

لى تٍديدات تستخدـ هف خالل ، و د يتحوؿ الهفٍـو ٍا القوة العسكرية لمسيطرة عميٍاتمؾ التحديات ا 

ذا تػػػدخمت فيػػػً اودوات الدبموهاسػػػ لػػػى هفٍػػػوـ ىػػػاعـ ا  ية والهفاوضػػػات لهعالجػػػة ٌػػػذا الخشػػف لألهػػػف ا 

 اوهر.

 المطمب الثاني: مسـتويـات األمــن

 ،تػػتـ بطريقػػة واحػػدة ، وتمػػؾ التفػػاعالت الختمػػؼ الجواىػػبعػػرؼ هفٍػػـو اوهػػف تشػػعبات عديػػدة وه

تتعمؽ بالسيادة والهجػاالت الحيويػة  والهسػؤوؿ عػف التعاهػؿ هعٍػا ٌػي الدولػة بشػكؿ  فٍىاؾ هسائؿ

 .خاص
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ىػػػاؾ هػػػا يػػػتـ التعاهػػػؿ هعػػػً فػػػي   الحػػػظ بػػػروز  يللى ، وبالتػػػإطػػػار العال ػػػات الخارجيػػػة الجهاعيػػػةٌو

فػػوؽ الوطىيػػة أدت إلػػى بػػروز هسػػتوى  كػػذلؾليػػر الدولػػة و ات عديػػدة هسػػت فواعػػؿ هخػػاطر وتحػػدي

، فحسب "باري بوزاف" فػّلف اوهػف يقتضػي جديد هف هستويات اوهف والهتهثؿ في الهستوى الفردي

ة فقػػط أو ٌػػؿ ٌػػو الدولػػ –؟ وهػػا ٌػػو الطػػرؼ الهعىػػي بػػاوهف ، بهعىػػى، أهػػف هػػفهرجعيػػاً  هوضػػوعاً 

حػد تعبيػري فػّلف اوهػف العػالهي وأهػف اوفػراد  عمػىالهجهوعة أو الفرد؟ أو ٌىاؾ هسػتويات أخػرى؟ و 

 .جٍاف لعهمة واحدةو 

تحديػدي لألطػراؼ ثالثػة هسػتويات لدراسػة اوهػف عػف طريػؽ   Muller "وهػف جٍتػً يقتػرح  "هيمػر 

ػػي العىاصػػر التػػي تػػرد فػػي تعريػػؼالهعىيػػة بػػاوهف والقػػيـ الهعىيػػة بالتٍديػػد لألهػػف  Wolfers ، ٌو

يـ الهٍػددة، وفػي أهػف تكوف السػيادة والقػوة ٌػي القػ ث عف أهف الدولة،  فعىد الحدي ٖٕٔٓز اع   

، وأهػػػف اوفػػػراد تكػػػوف  ػػػيـ الرفػػػاة والبقػػػاء ٌػػػي الهجهوعػػػة  الهجتهعػػػي  القيهػػػة الهٍػػػددة ٌػػػي الٍويػػػة

 .الهعىية بالتٍديد

أهػػا بػػاري بػػوزاف فقػػد وضػػم تقسػػيهات لألهػػف عمػػى أسػػاس هوضػػوعات جديػػدة هرجعيػػة أو وحػػدات 

ػػي كػػاآلتي  بػػف عىتػػر       الػػدولي / ام ميهػػي/ الهحمػػي/ الهجتهعػػي/  ٜٔ-ٖٕ  ٕ٘ٓٓتحميػػؿ ٌو

 .اوهة/ الجهاعة/ الفرد

 ديػػػًا،ات  أفقيػػػًا وعهو الهسػػػتو كهػػػا أف ٌىػػػاؾ دراسػػػة ىقديػػػة أعتهػػػدت هفٍػػػـو واسػػػم لألهػػػف وهتشػػػعب 

، واال تصػػػاديةالعسػػػكرية اعػػػات هتعػػػددة عػػػالوة عمػػػى السياسػػػة و  طإلػػػى ضػػػافة باوالتوسػػػم اوفقػػػي 

هفٍػػـو  لعهػودي فأىػػً ُيعّهػؽوأهػا التوسػػم ا، تحظػى ٌػػي اوخػرى باوولويػػة الهجتهعيػة التػػيبيئيػة و وال

وصػوال  ام ميهػي ،، الهجتهعػي الػوطىيىسػاىي، هف خالؿ شهولية هستويات التحميؿ لمبعد اماوهف

   ٜٔ -ٕ٘ٓٓ - بف عىتر إلى العالهي
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 (:ى أمن الفرد )األمن اإلنسانيمستو  -0

، فىتيجػة لمتحػوالت التػي عرفتٍػا كوحػدة أساسػية فػي التحميػؿ اوهىػييركز ٌذا الهسػتوى عمػى الفػرد 

فترة ها بعد الحرب الباردة حيث برزت هجهوعة هف التٍديدات أثػرت عمػى الفػرد واسػتدعت وجػوب 

ري أهػفوـ تحقيؽ هفٍ ػو هػا ذ اوهف إىساىي والػذي جػٌو  ٌبػت إليػً الهقاربػة الىقديػة لألهػف،الفػرد، ٌو

فكرة اوهف امىساىي إلى التركيز عمى حاجة الفرد إلى أف يكوف بهأهف هف الجػوع والهػرض  وتقود

ٍػػػدد عمػػػى اورجػػػ  ىهػػػط حياتػػػً اليػػػوهي، والقهػػػم كهػػػا حاجتػػػً إلػػػى أف يكػػػوف هحهيػػػًا ضػػػد أحػػػداث ت

ػو الحالػة التػي ة واالجتهاعية و اال تصاديفة التٍديدات السياسية و مص هف كاوالتخ ػا، ٌو يشػعر ليٌر

الطهأىيىػػة ىتيجػػة لعػػدـ وجػػود هػػا يٍػػددي أو يقمػػؽ سػػكيىتً، وىتيجػػًة لػػذلؾ فيٍػػا باالسػػتقرار والسػػكيىة و 

ػػاالهجتهعػػات هػػف أهػػف الحػػدود إلػػى حيػػاة الىػػاس و  اىتقػػؿ التركيػػز ، داخػػؿ تمػػؾ الحػػدود وفيهػػا يتجاوٌز

الحػػػدود آهىػػػة هػػػف العػػػدواف  ـ أف يكػػػوف الىػػػاس آهىػػػيف ال أف تكػػػوف اوراضػػػي الوا عػػػة داخػػػؿفػػػاوٌ

 .الخارجي

،  في هواجٍة الحرهػاف هتً وتخقيؽ والرفاٌية والحرية لًبهعىى أف أهف اوفراد يشهؿ ضهاف سال 

الصػػادر  ٜٜٗٔحيػػث جػػاء فػػي تقريػر التىهيػػة البشػػرية لعػػاـ  ،وعػدـ تمبيػػة الحاجػػات اوساسػػية لمفػرد

الذي حدد في الفصؿ الثاىي "اوبعاد الجديدة لألهف  ،UNDP عف برىاهج اهـ الهتحدة اوجتهاعي

 New Dimensions of Human Security    ٕٕ-ٕٖ  ٜٜٔٗ United "امىسػاف

Nation.  

عدـ  : في عصر العولهة تتهثؿ في سبع مخاطر أساسية تيدد األمن اإلنسانيولقد حدد التقرير 

ىتشػار ليػاب اوهػاف الصػحي با الػوظيفي وعػدـ امسػتقرار الػداخؿ،لياب اوهػف  قرار الهالي،امست
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لياب اوهػاف البيئػي لياب اوهف الشخصي،  ،لياب اوهف الثقافي، ةالعديد هف اوهراض واووبئ

 . لياب اوهاف السياسي الهجتهعي ،بفعؿ التموث

التحػرر هػف الخػوؼ والتحػرر هػف  ،اوىسػاىي ٌهػاويهكف القوؿ أىػً ٌىػاؾ هكػوىيف أساسػييف لألهػف 

 .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 -

امسػػػتراتيجية اوكثػػػر يهكػػػف تحقيػػػؽ اوهػػػف امىسػػػاىي هػػػف خػػػالؿ الو ايػػػة الهبكػػػرة والتىهيػػػة ٌػػػي  -

ي أسٍؿ هف التدخؿ الالحؽ فعالية  .لمو اية ٌو

 األمن الوطني : ىمستو  -6

ػػا، و  ضػػية اوهػػف الػػوطىي   تعػػدال  ٌر  ػػد اسػػػتخدـ ٌػػذا الهصػػطم  ضػػية جديػػدة فػػي هضػػهوىٍا وجٌو

ويشػػػير ٌػػػذا ـ، ٛٗٙٔالػػذي ظٍػػػر هػػػم ظٍػػػور الدولػػػة القوهيػػػة الحديثػػة بعػػػد إتفا يػػػة وسػػػتفاليا عػػػاـ  

اوهػػف إلػػى أهػػف كػػؿ دولػػة داخميػػا، ودفػػم التٍديػػد الخػػارجي بهػػا يكفػػؿ حيػػاة هسػػتقرة.  الهسػػتوى هػػف

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، 

هف الوطىي بذلؾ يشهؿ امجراءات الهتخذة هف طػرؼ الدولػة فػي هواجٍػػة هػا يٍػددٌا إف هفٍوـ او

 .  ٙٔ   ٕٜٜٔعمى هستوى حدودٌا  بوزىادة  

فعمى الهستوى الداخمي فاوهف يقصد بً الحفػاظ عمػى البيئػة الداخميػة لمدولػة هػف أجػؿ هكافحػة أي 

عمى الهستوى الخارجي يعىي طريقة ىوع هف أىواع التغيير العىيؼ الذي يهس باستقرار الهجتهم، و 
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ػاب، الٍجػرة  تعاهمٍا هم هختمؼ التأثيرات القادهػة هػف البيئػة الخارجيػة هػف تٍديػدات هختمفػة كامٌر

 لير الشرعية، تجارة الهخدرات، وحتى التدخؿ العسكري.

 -   ٕٕ-ٕٔ   ٌٜٕٓٓىاؾ هدرستيف هختمفتاف تىاوؿ دراسة هوضوع اوهف الوطتي   شبيبي   

وبلعتبػػار الدولػػة  ،الجاىػػب العسػػكري والتٍديػػد الخػػارجي سػػة امسػػتراتيجية   تركػػز عمػػىالهدر - -

كهػػا تركػػز عمػػى هفٍػػـو القػػوة عمػػى أسػػاس أف  ،وحػػدة  التحميػػؿ الوحيػػدة فػػي العال ػػات الدوليػػة

 .اوهف الوطىي هرتبط بالقدرة العسكرية أو التفوؽ العسكري

الهدرسػة بػأف هصػادر التٍديػدات اوهىيػة    يػرى أىصػار ٌػذيالهدرسة الهعاصػرة   التىهويػة  - -

 ويؤكػػدوا عمػػى أف  ،بػػؿ  ٌىػػاؾ هصػػادر داخميػػة تٍػػدد اوهػػف الػػوطىي ،التقتصػػر عمػػى الخػػارح

فػػػاوهف الػػػوطىي هتعػػػدد اوبعػػػاد واليهكػػػف أف يختػػػزؿ فػػػي البعػػػد  ،هجػػػاؿ اوهػػػف القػػػوهي واسػػػم

ولػى تتعمػؽ بالسػمطة فاوهف في هستواي الوطىي يتركز حوؿ ركيػزتيف اثىتػيف او ،العسكري فقط

ا تمعػػػب دوريف ػػػا لجهيػػػم هتطمبػػػات أفػػػراد الهجتهػػػم ،والتػػػي بػػػدوٌر الػػػدور اووؿ يتهثػػػؿ فػػػي توفيٌر

أهػػا الػػدور الثػػاىي فيركػػز حػػوؿ هػػدى  ػػدرة  ،ووضػػم كافػػة الطا ػػات هػػف أجػػؿ تحقيػػؽ اوهػػف لٍػػـ

 ،هػػمالدولػػة فػػي الػػتحكـ والسػػيطرة فػػي جهمػػة التفػػاعالت التػػي تحػػدث فػػي البيئػػة الداخميػػة لمهجت

والهقصود ٌىا أىً عمى الدولة أف تتهتم بالقدرة عمى التغمغؿ داخؿ الهجتهػم هػف خػالؿ تحديػد 

جهيػػم اوهػػور التػػي  ػػد تتسػػبب فػػي حػػاالت هػػف الالأهػػف هػػثاًل   فرضػػٍا احتػػراـ جهيػػم القػػواىيف 

والقواعد الوضػعية هػف طػرؼ كػؿ الفػاعميف السياسػييف داخػؿ الهجتهػم وعػدـ التسػاه  فػيهف ال 

تخػػاذؿ هػػف طػػرؼ السػػمطة  هػػف خػػالؿ تسػػميط العقوبػػات الهسػػتحقة وف أي تسػػاٌؿ أو يحترهٍػػا

اتجاي خرو ات هف طرؼ جٍات سياسية هعارضة أو لير هعارضة  د يعرض اوهف الوطىي 

ذا ال يعىػي أف تقػؼ السػمطة والدولػة عائقػا فػي وجػً حريػة التعبيػر، بػؿ يجػب ٌىػا  لمزعزعة، ٌو
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بدائؿ و رارات يفترض أىٍا تكوف في صػال  أو هتالئهػة  هراعاة رأي اولمبية هف خالؿ وضم

هم طمب اولمبية هػف أفػراد الهجتهػم "فسياسػة اوهػف الػوطىي عبػارة عػف إطػار يسػتخدـ لبيػاف 

 كيفية  ياـ بمد ها بتوفير اوهف لكؿ الدولة والهواطىيف"

ف تحقيػػؽ هػػف ٌىػػا يظٍػػر ويتضػػ  أف اوهػػف فػػي هسػػتواي الػػوطىي يقتضػػي هػػف الدولػػة هراعػػاة أهػػري

للى اوهف الحدودي والهقصود بً درء أي أخطار  د تمحؽ بالحدود السياسية لمدولة وتختر ٍػا وبالتػ

تٍديػػد البىيػػة الداخميػػة لمهجتهػػم وكػػذلؾ تػػأهيف الهػػواطىيف وذلػػؾ بهىػػم اوخطػػار التػػي  ػػد تمحػػؽ بٍػػـ 

 .وكذلؾ توفير الحاجيات اوساسية لٍـ

هستواي الوطىي تكتفي السمطة داخمً بهراعاة هػا يحػدث هف جٍة أخرى ٌذا ال يعىي أف اوهف في 

بػػػؿ يعىػػػي كػػػذلؾ طريقػػػة تعاهمٍػػػا هػػػم هختمػػػؼ التػػػأثيرات القادهػػػة هػػػف البيئػػػة  ،داخػػػؿ حػػػدود الدولػػػة

الخارجية فالدولة كجزء هف الهجتهم الدولي تؤثر وتتأثر بها يحدث خػارج حػدودٌا الجغرافيػة وتمػؾ 

عقوبػات ا تصػادية "الحالػة اميراىيػة الهعاصػرة وهػف  بمٍػا التأثيرات  د تكػوف هباشػرة هثػؿ   تسػميط 

ابية "بريطاىيػا والواليػات الهتحػدة اوهريكيػة"، و ػد تكػوف  الحالة العرا ية"، تٍديدات بشف ٌجهات إٌر

و ػػد تكػػوف اثػػر تػػأثيرات ليػػر هباشػػرة  ،عبػػارة عػػف تٍديػػدات بتػػدخؿ عسػػكري هػػف طػػرؼ دولػػة أخػػرى

اىتشػػػار اوهػػػراض الفتاكػػػة "أىفمػػػوىزا  ،التمػػػوث البيئػػػي ،الشػػػرعيةالٍجػػػرة ليػػػر  ،هثػػػؿ تجػػػارة الهخػػػذرات

 ...الطيور والخىازير

 مستوى األمن اإلقميمي : -2

يعىي ٌذا الهستوى بكؿ  ها تعمؽ بأهف هجهوعة هف الدوؿ هرتبطة بعضٍا ببعض و الذي يتعػذر 

 . ٘٘-ٔ٘  ٜٜٛٔ  سميـ     تحقيؽ أهف أي عضو فيً خارج إطار الىظاـ ام ميهي
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فكػػرة ام ميهيػػة فػػي أدبيػػات العال ػػات الدوليػػة ترجػػم إلػػى ىشػػوء تيػػار فػػي هواجٍػػة العالهيػػة التػػي إف 

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   

لهستوى خالؿ الحرب الباردة لذلؾ يهكف الحديث عف ٌذا الهستوى لألهف في وظٍرت أٌهية ٌذا ا

أي افتػراض وجػػود اىسػجاـ اوهػف الػوطىي لمدولػػة هػم أهػف دوؿ الهىطقػة الهحيطػػة  ،إطػاري التفػاعمي

ذا يدفم بالدوؿ إلى الػدخوؿ فػي اتفا يػات إ ميهيػة تضػ ،بٍا ، هف أهىٍػا كجػزء هػف اوهػف ام ميهػيٌو

والتػي شػجعت اوهػـ الهتحػػدة عمػي إىشػاءٌا  كهػا ورد فػػي  ،الهىظهػات ام ميهيػػةوترافػؽ ظٍػوري هػم 

 .الفصؿ الثاهف هف هيثاؽ اوهـ الهتحدة بصفة خاصة

بػػاوهف ام ميهػػي والػػذي ّيعػػّرؼ عمػػى أىػػً اتخػػاذ حظػػوات هتدرجػػة تٍػػدؼ إلػػى  الهسػػتوىيعىػػي ٌػػذا 

بىى سياسة دفاعية هوحدة تقػـو عمػى الى تتىسيؽ السياسات الدفاعية بيف أكثر هف طرؼ وصواًل  

ىػػاؾ هػػف يػػراي بأىػػً سياسػػة هجهوعػػة هػػف الػػدوؿ  تقػػدير هوحػػد لهصػػادر التٍديػػد وسػػبؿ هواجٍتٍػػا ٌو

 ػػوة تىتهػػي إلػػى إ مػػيـ واحػػد تسػػعى إلػػى الػػدخوؿ فػػي تىظػػيـ وتعػػاوف عسػػكري لػػدوؿ ام مػػيـ لهىػػم أي 

لحديث عف اوهف ام ميهػي كها اليهكىىا ا ، ٜٕٙ  ٜٜٜٔهطر   أجىبية هف التدخؿ في شؤوىً  

هػػم أهػػف دوؿ الهىطقػػة  إال فػػي إطػػاري التفػػاعمي، أي افتػػراض وجػػود اىسػػجاـ اوهػػف الػػوطىي لمدولػػة

، وترافػؽ حميػؿ اوهىػي  خػالؿ الحػرب البػاردةولقد ظٍرت أٌهية ٌذا الهستوى هف الت، الهحيطة بٍا

العهؿ بدوىٍا، ولذلؾ شجعت  ظٍوري هم ظٍور الهىظهات ام ميهية والتي ال يهكف لألهف ام ميهي

اوهـ الهتحدة عمي إىشػاء الهىظهػات ام ميهيػة والتػي تعتىػي بالسػمـ واوهػف و كهػا ورد فػي الفصػؿ 

 .هىً ٕ٘الثاهف هف هيثاؽ اوهـ الهتحدة بصفة خاصة الهادة
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    ٕٗ-ٕ٘   ٕٛٓٓ  الحربي    منياىناك مبادئ أساسية يقوم عمييا  األمن اإلقميمي 

  .استخداـ القوة أو التٍديد بٍاحظر  -

تحقيؽ سالهة هجهوعة هف الدوؿ هف خالؿ وسائؿ هشتركة تساٌـ فيٍػا جهيػم الػػدوؿ الهعىيػة  -

  .باوهف

 وجود هجهوعة هف امجراءات والتدابير اوهىية لتحقيؽ اوهف -

لي عػػف اوهػػف الػػدو  إلػػى أف اوهػػف ام ميهػػي ال يهكػػف أف يكػػوف هىفصػػالً  ٌىػػا تجػػدر امشػػارةحيػػث 

 . الىظاـ ام ميهي والىظاـ الدولي حيث التداخؿ والتفاعؿ بيف وحدات

، فٍؿ يهكف الحديث عف وجػود إ مػيـ ـ باوهف في هىطقة الخميج العربيفلذا كاىت دراستىا ٌذي تٍت

 خميجي ؟ 

في تحميػؿ  هٍهاً  تمعب ىظرية هركب اوهف ام ميهي التي جاء بٍا "باري بوزاف" و"أوؿ ويفر" دوراً و 

ىظػػاـ  الهسػػتوى الخمػػص بكػػؿعمػػى  الهوجػػودكوىٍػػا تعكػػس طبيعػػة التكتػػؿ  لظػػاٌرة اوهىيػػة إ ميهيػػاً ا

ها يسػه  بلهكاىيػة وضػم سياسػات أهىيػة يفتػرض أف تكػوف هشػتركة ضػهف  تكتػؿ إ ميهػي هإ ميهي 

  هعيف.

 ٌػدؼ "بػوزاف" يػػتمخص فػي دراسػة البىيػػة اوهىيػة لأل ػاليـ التػػي تشػٍد تفاعػؿ واسػػم الىطػاؽ هػا بػػيفو 

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

رى فػػي ، وال يهكػػف فصػػؿ الهتغيػػر اوخيػػر عػػف دور القػػوى الكبػػفرىسػػي هىفصػػؿ عػػف أهػػف أوروبػػي

تحػػػػػػػت هسػػػػػػػتوى اٌتهاهٍػػػػػػػا ترتيػػػػػػػب التفػػػػػػػاعالت اوهىيػػػػػػػة ام ميهيػػػػػػػة فػػػػػػػي الهىػػػػػػػاطؽ التػػػػػػػي تػػػػػػػدخؿ 

  .Buzan  ٖٕٓٓ  ٓٗ امستراتيجي
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هػػف التٍديػػد/الخوؼ الػػذي للى إف العاهػػؿ اوساسػػي فػػي تعريػػؼ هركػػب اوهػػف ٌػػو عػػادة هسػػتوى عػػ

أف يكوف إطػارًا هىاسػبا يشعر بً بشكؿ هتبادؿ بيف دولتيف أو أكثر، وعميً فلف ٌذا الهقترب يهكف 

لهىا شة القضايا العالقة في أية هىطقة هف العالـ  ، بهعىى أف هركب اوهف يشهؿ عمػى هجهوعػة 

هها يجعؿ هف التعاوف فيها بػيف  ،هف الدوؿ التي لٍا ىفس الٍواجس والهخاوؼ والتٍديدات اوهىية

 اسية في ٌذا الهركب. بد هىً، ويكوف بذلؾ االعتهاد الهتبادؿ سهة أس ٌذي الدوؿ أهر ال

، لػػذا لمهركػػب سػػتوى أدىػػى داخػػؿ الهسػػتوى ام ميهػػيكه Sub complexيعتبػػر الهركػػب الفرعػػي 

الفرعػػي ام ميهػػي ىفػػس تعريػػؼ الهركػػب ام ميهػػي اووسػػم حيػػث يهثػػؿ ىهطػػًا هتهيػػزًا هػػف االعتهػػاد 

  ٜٕٓٓ  ٖ   الهتبػػػادؿ اوهىػػػي الػػػذي يىحصػػػر فػػػي الػػػىهط اووسػػػم لهركػػػب اوهػػػف ام ميهػػػي ككػػػؿ 

Stone  . 

فػػي ٌػػذي الدراسػػة ٌػػو هو ػػم هىطقػػة الخمػػيج ضػػهف هركػػب اوهػػف،  ويعتبػػر الهركػػب اوهىػػي  والهٍػػـ

تقسػػيـ إلػػى الشػػرؽ أوسػػطي أعقػػد الىهػػاذج اوهىيػػة ام ميهيػػة الصػػراعية، وىتػػائج ذلػػؾ الصػػراع أدت 

وآخػر دوؿ  ، واحد يضـ ها يعرؼ بالدوؿ الهشرؽ العربي،ثالث هركبات أهىيةإلى الشرؽ اووسط 

 .الخميج العربي والثالث دوؿ الهغرب العربي

 مستوى األمن الدولي :4-

اوهػػف الػػدولي أكبػػر وأوسػػم وحػػدة تحميػػؿ فػػي الدراسػػات اوهىيػػة، كوىػػً هرتبطػػًا بػػأهف كػػؿ دولػػة  يعػػد

عضػػو فػػي الىسػػؽ الػػدولي، الػػذي ٌػػو هجهوعػػة هػػف الوحػػدات الهترابطػػة ىهطًيػػا هػػف خػػالؿ عهميػػة 

هيػػز بػػالترابط بػػيف وحداتػػً، كهػػا أف التفاعػػؿ يتسػػـ بالىهطيػػة عمػػى ىحػػو يهكػػػف التفاعػػؿ، فالىسػػؽ يت

  .ٕٓ   ٜٕٓٓهالحظتً وتفسيري والتىبأ بً   شبيبي   
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وتحقيػػػؽ اوهػػػف الػػػدولي يتطمػػػب آليػػػػات عهػػػؿ جهاعيػػػة، هىٍػػػا  ىظػػػػاـ تػػػوازف القػػػوى وىظػػػاـ اوهػػػػف 

 الجهاعي 

ـ، وتقػـو ٛٗٙٔظٍر ىظاـ توازف القوى بعد اتفا يػة وسػتفاليا لعػاـ    القوى توازن نظام - أوالً 

فكرتػػً اوساسػػية عمػػى أف الصػػراع ٌػػو الطػػابم الههيػػز لمعال ػػات الدوليػػة، حيػػث تتفػػاوت الػػدوؿ فػػي 

القػػوى الىسػػبية، وكػػػذا التبػػايف فػػػي هصػػالحٍا القوهيػػػة وسػػعي كػػؿ هىٍػػػا إلػػى تعظػػػيـ هكاسػػبٍا عمػػػى 

تسبت دولة هػا تفػوؽ سػاحؽ فػي  واتٍػا و ػدراتٍا، فلىٍػا سػتٍدد حساب اوخرى، خصوًصا إذا ها اك

و ها يدفم باوخيرة إلى التجهم في هحاور هضادة لمدولة هصدر التٍديد.   با ي الدوؿ ٌو

فىظاـ توازف القوى ٌو الحالة التي يتسـ بٍا توزيم القوة بيف عدد هػف الػدوؿ بشػكؿ هتعػادؿ ىسػبًيا، 

  مى فرض ٌيهىتٍا عمى ها عداٌا هف الدوؿ.حيث ال تكوف وية دولة القدرة ع

    ٘٘ٔ  ٕٕٓٓ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.

م تفػادي أي اخػػالؿ بتػػوازف القػػوى إيجػاد هحػػاور هتعادلػػة فػي القػػوة لػػدوؿ هختمفػة اوٌػػداؼ، لهىػػ -ٕ

  القائـ والهحافظة عمى استقالؿ وحداتً الهكوىة لً.

ىاؾ العديد هف الوسائؿ التي تحقؽ هبدأ توازف القوى هىٍا    ٌو

سياسػػة   -التعويضػػات ام ميهيػػة  -التسػػمي   -اوحػػالؼ الدوليػػة  -الهىػػاطؽ العازلػػة  -  التػػدخؿ 

 .فٌرؽ تسد  
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حػد هقاصػد ا    الجماعي األمن نظام   ثانياً  عتبػاري اع ف تحديد هضهوف ىظػاـ اوهػف الجهػاعي با 

ة اوهـ الهتحدة كها جاء في ىص الهادة اوولى بالفقرة اوولى هػف هيثػاؽ اوهػـ الهتحػدة والتػي  ٌييع

 .تسه  التصدي الجهاعي ضد الهعتدي وىصرة الهعتدى عميً حفاظًا عمى السمـ واوهف الدولييف

  الجهاعي عمى هجهوعة عمى اوسس  يقـو ىظاـ اوهف

ال فػي  - سػتعهالٍا فػي العال ػات الدوليػة ا  و التٍديػد با  لػى اسػتعهاؿ القػوة الهسػمحة اع حظر المجػوء ا 

حالتيف اوولى هف خالؿ جٍاز اوهف الدولي هجمس اوهف  و الثاىيػة تتهثػؿ فػي حالػة الػدفاع 

  امىساف وحرياتً اوساسيةعف الىفس دعـ التعاوف الدولي الهبىي عمى إحتراـ حقوؽ 

 توافر حياد و هوضوعية الىظاـ اوهف الجهاعي -

حتراـ الهبػػاديع والقػػيـ الػػواردة فػػي الهيثػػاؽ ويحقػػؽ تطبيػػؽ   تقػػدير ىظػػاـ فعػػاؿ لمجػػزاءات - كفيػػؿ بػػا 

  .لىظاـ اوهف الجهاعي  فعاؿ

 المطمب الثالث: أبعاد األمن الوطني

ف بعػػػض ذا كاىػػػت الهقاربػػػة التقميديػػػة اوهػػػف ا الػػػوطىي تركػػػز عمػػػى البعػػػد العسػػػكري وتختزلػػػً فيػػػً فػػػا 

كالجواىب  ،الهقاربات الجديدة تبّىت ىظرة هوسعة لألهف تشهؿ الهجاالت العسكرية ولير العسكرية

ية ساسية  ،..الخ.السياسية وام تصادية وامجتهاعية والبييع بعاد اع ربعة اع حيث ّهيز "باري بوزاف" بيف اع

لى ال ي البعد السياسي والبعد ام تصادي و لألهف اضافة ا  البعػد امجتهػاعي والبعػد بعد العسكري ٌو

ي ىٍػا هتداخمػة وهتشػابكة وهترابطػة فيهػا بيىٍػا  رلػـ  ،البييع بعػاد اوهػف الػوطىي فا  ورلـ تعدد وكثػرة اع

  .امختالؼ الىسبي في التركيز عمى كؿ بعد هف ٌذي اوبعاد الهختمفة
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 ساسية لألمن الوطني فيما يمي : تتمثل األبعاد األ وبشكل عام

ٌػـ وابػرز اوبعػاد التػي ت: البعد العسكري 0- ىاولتٍػا الدارسػات اوهىيػة يعد البعد العسكري هػف اع

ي خمؿ فػي هكوىػات القػوة العسػكرية و  بالشرح ٌهٍا الوا عية فاع التحميؿ، خاصة الدارسات التقميدية واع

لػػػى كيػػػاف الدولػػػة وسػػػالهتٍا لمدولػػػة يعػػػرض اوهػػػف الػػػوطىي وخطػػػار وتٍديػػػدات  كبيػػػرة  ػػػد تصػػػؿ ا 

ف ختمػؼ اوبعػاد اوخػرى ارتبػاط كبيػرويرتبط البعد العسكري لألهػف الػوطىي به ،العضوية ، حيػث اع

ثر عمػػػػػى هكوىػػػػػات القػػػػػوة العسػػػػػكرية، خاصػػػػػة البعػػػػػد ا  تصػػػػػادي  ي ضػػػػػعؼ يهػػػػػس أي هىٍػػػػػا يػػػػػوع اع

، بأىػػػً هػػػدى اسػػػتعداد القػػػوات هكىىػػػا تعريػػػؼ البعػػػد العسػػػكري لألهػػػفوالجيوبػػػوليتيكي والسياسػػػي. وي

زاء التٍديدات التي تواجٍٍا  لعور  هىٍا ا   .  ٘ٔ  ٕٔٔٓالهسمحة في دولة ها لمحفاظ عمى اع

ٌـ هكوىات البعد العسكري في العىاصر التالية   الغاهدي     -    ٌٖ٘ػ   ٜٕٗٔوتتهثؿ اع

دا، كمهػا ازد حجـ وتكويف القوات الهسمحة بحيػث كمهػا ازد حجػـ القػوات وكاىػت هدربػة جيػ -

ا وكفاءاتٍا في حهاية اوهف الوطىي   دوٌر

تىظػيـ وتسػػمي  القػوات العسػػكرية فكمهػا كػػاف التىظػيـ فعػػاؿ واوسػمحة الحديثػػة هتػوفرة يػػؤدي  -

 ذلؾ إلى رفم هقدرة القوة العسكرية وكفاءتٍا

 الهروىة خاصة سرعة التحرؾ و الهىاورة  -

ػػة وتعىػػي القػػدرة عمػػى حشػػد الحجػػـ الكػػافي هػػف  ػػوة امرتبػػاط الهتػػوفرة داخػػؿ وخػػارج  - التعبيع

 الخدهة في ا صر و ت 

ي اهتالؾ الصىاعة الحربية الهتطورة  -  امىتاج الحربي اع

الخبػرة القتاليػة والقػػدرة عمػى التخطػػيط وادارة العهميػات الحربيػػة بكفػاءة هػػف خػالؿ الههارسػػة  -

 .ىاورات العسكرية الهتعددالقتالية السابقة واله
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يسػية وحيويػة  ،يعد احد اوبعاد الحيوية لألهف الػوطىي البعد اإلقتصادي:6- فأل تصػاد ركيػزة ريع

 لمقوة

بحيث تهى  القوة او تصادية ثقاًل سياسيًا لمدولة عمى الهستوى الهحمي وام ميهي وحتى  ،العسكرية

ف ىحدد البعد اال تصادي لألهف بأىً تػوفير الهىػاخ الهىاسػب لتحقيػؽ احتياجػات  العالهي , ويهكف اع

ا  حهدوش    ٖ   ٖٕٓٓالشعوب وتوفير اوطر الهىاسبة لتقدهٍا وازدٌاٌر

وكػػذلؾ يتهثّػػؿ اوهػػف اال تصػػادي فػػي الحصػػوؿ عمػػى الهػػوارد الهاليػػة والثػػروات الطبيعيػػة والوصػػوؿ 

ة االجتهاعيػة وعمػى  ػوة إلى اوسواؽ الضػرورية لمحفػاظ بشػكؿ دائػـ عمػى الحػد اودىػى هػف الرفاٌيػ

ىػػً ليػػاب التٍديػػد بالحرهػػاف الشػػديد هػػف  يضػػا ٌىػػاؾ هػػف يشػػير لألهػػف اال تصػػادي عمػػى اع الدولػػة, واع

لى التركيز عمى البعػد ام تصػادي  الرفاٌية اال تصادية , لقد اتجً العالـ بعد ىٍاية الحرب الباردة ا 

 .الهتبادؿ وكثافتٍا بيف الدوؿلألهف ىتيجة لمثورة التكىولوجية وزيادة عهميات امعتهاد 

يعتبر البعد االجتهاعي الهوضػوع الهركػزي لمدراسػات اوهىيػة الهعاصػرة البعد اإلجتماعي : 2-

ٌهية عف با ي امبعػاد اوخػرى لألهػف  خاصة بعد ىٍاية الحػرب الباردة , واليقؿ البعد امجتهاعي اع

 ،امسػتقرار امجتهػاعي وتهاسػؾ الهجتهػمويتهحور البعػد امجتهػاعي حػوؿ كيفيػة تحقيػؽ  ،الوطىي

ويتػً , وسػاٌهت هدرسػة كوبىٍػاجف لمدارسػات اوهىيػة فػي تطػوير  والحفاظ عمى كيىوىتً وثقافتػً ٌو

ولي وايفر" والذي يرى اوهف  سٍاهات "باري بوزاف" و "اع البعد امجتهاعي لألهف خاصة هف خالؿ ا 

هعيػػػػة ، كهػػػػا يقتػػػػرح "وايفػػػػر" ىقػػػػؿ الهوضػػػػوع امجتهػػػػاعي هػػػػرادؼ  لمبقػػػػاء الٍويػػػػاتي  الٍويػػػػة الهجت

لى الهجتهم   ٌوىرباوـ      ٜٗ   ٜٕٓٓالهرجعي لألهف هف الدولة ا 

سػالهة أفػراد الهجتهػم والجهاعػات واوحػزاب والتىظيهػات  ،وكذلؾ يقصد بالبعػػد االجتهاعػػي لألهػػف

عػػػرض لٍػػا أفػػػراد هػػف اوخطػػار الداخميػػػة والخارجيػػة التػػػي  ػػد تتحػػػداٌـ كاوخطػػار العسػػػكرية وهػػا يت
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الهجتهػػم والجهاعػػات هػػف القتػػؿ واالختطػػاؼ واالعتػػداء عمػػى الههتمكػػات العاهػػة بالتخريػػب والسػػر ة 

ف تفشػي الجػرائـ  ،والىٍب و تراجم  هعدالت الجريهػة يعبػر عػف حالػة اوهػف االجتهػاعي واع فغياب اع

 .وزيادة عددٌا يعىي حالة لياب اوهف االجتهاعي

فػػال يشػػعر بػػالعوز والفقػػر  ،االجتهػػاعي تػػأهيف الخػػػدهات اوساسػػية لإلىسػػافوكػػذلؾ يسػػتمـز اوهػػف 

والهػػرض و يشػػهؿ الخػػدهات الهدرسػػية و الثقافيػػة و الرعايػػة امىسػػاىية و التأهيىػػات االجتهاعيػػة و 

  .عمى هواجٍة الظروؼ الطارئة

 كهػػػػا يػػػػػرى آخػػػػػػروف أف اوهػػػػػػف االجتهػػػػػاعي يخػػػػػص  ػػػػدرة الهجتهعػػػػػات عمػػػػػى إعػػػػػادة إىتػػػػػاج أىهػػػػػاط

الٍوية الوطىية والديىية والعادات والتقاليد في إطار شروط هقبولػة  ،الثقافة ،خصوصياتٍا في المغة

ا  بف عىتر      ٙٔلتطوٌر

حػػوؿ تػػوفير حالػػة اوهػػف وامسػػتقرار  ،وهػػف ٌىػػا ىجػػد هفػػاٌيـ اوهػػف االجتهػػاعي تػػدور فػػي هجهمٍػػا

ألعهاؿ االعتيادية التي يقوهوف بٍػا والطهأىيىة في الهجتهم الهحمي بحيث يستطيم اوفراد التفرغ ل

 .وفي حالة لياب اوهف فلف الهجتهم يكوف في حالة شمؿ

 البعد السياسي  :4-

هف السمطة السياسية هػف اوفػراد الػذيف تحكهٍػـ  ،ويشهؿ اع ا وكػذلؾ اع سسات السياسية واستقراٌر والهوع

ويعىػػي بػػالىظـ والخطػػط وامجػػراءات التػػي تحهػػي الكيػػاف الدسػػتوري لمدولػػة وىظػػاـ الحكػػـ  ،السػػمطة

 .وتحافظ عمى ثبات اميديولوجيات التي يستهد هىٍا شرعيتً

ٌـ هضاهيف البعد السياسي لألهف الوطىي ٌػو تحقيػؽ امسػتقرار السياسػي الػداخمي وترسػيخ  وهف اع

كػد عمػى حقػوؽ امىسػاف وكفالػػة  ،الوحػدة الوطىيػة , و بالىسػبة وهػف اوفػراد  فػلف البعػد السياسػي يوع
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حرية الههارسة السياسية لمهواطىيف وتعريؼ الهواطىيف بٍذي الحقوؽ والحريات وكفالتٍا هػف خػالؿ 

   ٙٔ  ٕٔٔٓالدساتير والقواىيف  لعور 

ــك : -1 ــد الجيوبوليتي ويشػػهؿ اسػػتغالؿ الهعطيػػات الجغرافيػػة لصػػال  الدولػػة هػػف هىظػػور  البع

ولػػة عمػػى بحيػػث يتضػػهف ٌػػذا البعػػد الهو ػػم الجغرافػػي لمدولػػة والػػذي يقػػاس بهػػدى تػػوفر الد ،سػػيسيا

يػة امسػتراتيجية الٍاهػة لحركػة التجػارة الدوليػة راتالبحار والخمجاف والهه والدولػة التػي تتػوفر  ،الهايع

ػػػا التػػػي تحػػػوز هثػػػؿ ٌكػػػ فضػػػؿ بكثيػػػر هػػػف ليٌر يػػػة والطػػػرؽ الدوليػػػة الٍاهػػػة اع ذا عمػػػى الههػػػرات الهايع

ضافية هىية ا  عباء اع  .اهتيازات كها يجمب لٍا اع

هػػاس هػػم العػػدو لتمابػػػ"الهساحة الجغرافيػػة بػػيف ىقػػاط  كػػذلؾ يضػػـ العهػػؽ امسػػتراتجي الػػذي يحػػدد 

ػة  والهركز الحيوية لمدولة" بحيث أف الهو م الجيد لمدولػة والهسػاحة الجيػدة لمدولػة يسػه  لٍػا بالتعبيع

  .ٗٔ  ٜٕٓٓ الٍيثي  الجيدة وتوفر العهؽ في الدفاع 

تهاسػػػؾ امجتهػػػاعي وعػػػدـ وجػػػود هشػػػاكؿ عػػػابرة الكهػػػا يػػػرتبط بػػػدوؿ الجػػػوار خاصػػػة فيهػػػا يخػػػص 

يجابًا عمى اوهف وامستقرار ،لمحدود ي    ،فذلؾ يىعكس ا  خرى كالبعػدالهايع بعاد اع ضافة اع كها يهكف ا 

يػػة الالزهػػة لإلسػػتٍالؾ ي القػػدرة عمػػى تػػوفير الهػػوارد الهايع خاصػػة الهيػػاي الصػػالحة لمشػػرب والهيػػاي  ،اع

ي والػذي يعىػي  ػدرة  .الضرورية لألىشطة ام تصادية خصوصا الزارعيػة و الصػىاعية والبعػد الغػذايع

ية بشكؿ كاؼ وهىتظـ لسكاىٍا. الدولة عمى توفير الهوارد الغذ  ايع

ٌػػـ القطاعػػات بالىسػػبة لألهػػف بهفالبعــد البيئــي : 2- حػػد اع ٍوهػػً الهوسػػم يعتبػػر القطػػاع البيئػػي اع

ثر تدٌور الىظػاـ اميكولػوجي عمػى العال ػات اوهىيػة  دي عػادة   .حيث يوع فتىػاهي ظػاٌرة الىػدرة يػوع

لى خمؽ وضعيات صراعية بيف الدوؿ وداخمٍا وخاصة ىدرة الهياي    ىزاري      .ٔ٘ ٕٔٔٓا 
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  ،ت اوخيرةكها شٍدت الدراسات البيئية ىهوًا هحسوسًا في اودبيات السياسية خاصة هم السىوا

و أٌػـ هػا يػػثير  ،الهجتهعي و البشػري ،ىظرًا لإلحساس بخطورة التدٌور البيئي عمى اوهف الدولي

 الالأهػف البيئي ها يمي  

 تدٌور الىظاـ البيئي بفعؿ الحروب و الىزاعات الهسمحة هف خالؿ - 

 اىقراض أىواع حيواىية وىباتية  ،هؤشرات تراجم الىسيج الغابي  - 

 وث البيئي بأىواع الهختمفةالتم  -

لى ارتفاع ىسػبة الوفيػات والهجاعػة وتػدٌور الوضػم  دي عادة ا  تصىؼ كمٍا ضهف القضايا التي توع

تػػزداد  ،وبتفاعػػؿ ٌػػذي الهشػػاكؿ الهعقػػدة هػػم الىهػػو الػػديهولرافي السػػريم فػػي العػػالـ ،الصػػحي العػػاـ

ذا يؤكػد عمػى   عال ػة الهىظوهػة  ،خطورة ٌذي الهؤشرات التي تٍدد بقاء الفرد وحياتً ورفاٌيتٍـ ٌو

  .ٔ٘ ٕٔٔٓااليكولوجية / البيئية بهفٍـو اوهف البشري   ىزاري   

يهكىىػػا تعريػػؼ اوهػػف الثقػػافي بالقػػدرة عمػػى امىتػػاج والتػػراكـ الثقػػافي البعــد الثقــافي لألمــن: 3-

يٍػػدؼ اوهػػف  وهغالبػػة الىػػدرة ورفػػم خطػػر الخػػوؼ هػػف العجػػز وفقػػداف القػػيـ الثقافيػػة والرهزيػػة وبػػذلؾ

, كهػػا يٍػػدؼ اوهػػف الثقػػافي إلػػى تسػػمي  شػػباع الػػذاتي هػػف الحاجػػات الثقافيػػةالثقػػافي إلػػى تحقيػػؽ ام

التداخؿ هم ثقافات مى الثقافة الهحمية هف التشويً و الهحافظة عقػوؿ في هواجٍػة الغزو الثقافي و الع

 .الشعوب اوخرى

الحفػػػاظ عمػػػػى الذاتيػػػػة الثقافيػػػػة و عمػػػى  وبػػػذلؾ يعػػػد اوهػػػف الثقػػػافي ىوعػػػًا هػػػف اوهػػػف الػػػذي يحقػػػؽ 

ا لتساير هستجدات العصر هقوهات الثقافة و تأصيمٍا ، وتػأتي أٌهيػة اوهػف الثقػافي هػف و تطويٌر



43 
 

كوىػػً يػػرتبط بكػػؿ أبعػػاد اوهػػف إرتباطػػًا وثيقػػًا لدرجػػة أف عػػدـ تحقيقػػً يخمػػؽ زعزعػػة و اىحػػالؿ بكػػؿ 

  .ٔ٘ ٕٔٔٓأشكاؿ اوهف  ىزاري   
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 تقميديةالغير يديدات االمـنية تالمبحث الثاني:  ال

ٌػذا   ،حػدثت تغيػرات عهيقػة وهٍهػة فػي طبيعيػة البيئػة اوهىيػة العالهيػة ،هىذ ىٍايػة الحػرب البػاردة

ػدد   وأحػدث تحػوالت ،التغيرات أّثر بهفٍوـ القوة في العال ات الدوليػة فػي طبيعػة الهخػاطر التػي تٍُ

وعمػى الطبيعػة العسػكرية  ،اوهف العالهي هف الىهط التقميدي الذي ُيركػز عمػى الدولػة كفاعػؿ ُهٍػدد

، والتػػي سػػىحاوؿ توضػػيحٍا ليػػر تقميديػػةلمتٍديػػد إلػػى أىهػػاط جديػػدة عديػػدة، وهػػف بيىٍػػا التٍديػػدات 

 .وشرحٍا

 غير التقميدية :االمــنــيـة المطمب األول : طبيعة التيديدات 

ؼ بعػض الهفػاٌيـ اوساسػية التػي يستوجب التطػرؽ إلػى هوضػوع التٍديػدات اوهىيػة الجديػدة توظيػ

  Threatبػػػػػػد هػػػػػػػف التػػػػػػد يؽ فػػػػػػػي اسػػػػػػػتعهالٍا وهعرفػػػػػػة فحواٌػػػػػػػا، وهػػػػػػػف بيىٍػػػػػػا هفٍػػػػػػػـو التٍديػػػػػػػد ال

يػػػػد اوهىػػػػي  ، كهػػػػا أف امحاطػػػػة بػػػػأبرز تصػػػػىيفات التٍدChallenge  والتحػػػػدي  Riskوالخطػػػػر 

وهعرفػػة العواهػػؿ التػػي ُتسػػاٌـ فػػي تحديػػدي أهػػر ضػػروري يسػػه  لىػػا بػػالتقرب هىػػً أكثػػر واستكشػػافً 

 بد ة.

  ( : threatمفيوم التيديد ) 

ىسبيًا عمى الهستوى اوكػاديهي،   بدايًة البد هف التأكيد عمى أف هفٍوـ "التٍديد" ذو دالالت جديدة

في السابؽ كاىت تىػدرج ضػهف الػدائرة العسػكرية الضػيقة  فالتٍديدات التي كاىت تتعرض لٍا الدوؿ

ذات الهىشأ الخارجي، لكف هم تعقد الظػاٌرة اوهىيػة إثػر التحػوالت الٍيكميػة والقيهيػة الحاصػمة فػي 

  ههػػا جعػػؿ دائػػرة التٍديػػدات The Cold Warالعال ػػات الدوليػػة ىتيجػػة لىٍايػػة الحػػرب البػػاردة  

ػي ليسػت ذات هىشػأ خػارجي تتوسم لتشهؿ التٍديدات اال تصادية  واالجتهاعية والثقافية والبيئيػة ٌو
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ػػػو هػػػا أدى إلػػػى تعػػػدد هسػػػتوياتً   فػػػػردي ،بػػػؿ تىشػػػأ أيضػػػًا عمػػػى الصػػػعيد الػػػػداخمي  فحسػػػب،  ،ٌو

أصػػب  هفٍػػـو " التٍديػػد " وهػػف الىاحيػػة الىظريػػة هفٍػػوـ جديػػد للى ، وبالتػػ… إ ميهػػي، دولػػي ،وطىي

 . Saches  ٕ٘ٔٓ  ات والفواعؿ الهستو لمتٍديد ذات طابم هعقد هتعدد الهجاالت و 

ىاؾ تعريفات عديػدة لهفٍػوـ والػذي يػرى  Terry L. Debel” تيػري ديبيػؿ“التٍديػد هىٍػا تعريػؼ  ٌو

عهػػؿ ىشػػط وفعػػاؿ تقػػوـ بػػً دولػػة هعيىػػة لمتػػأثير فػػي سػػموؾ دولػػة أخػػرى، ويشػػترط “أف التٍديػػد ٌػػو 

ػػا الهصػػدا ية والجديػػة والقػػدرات ىػػاؾ  ىجاحػػً تػػوفر عػػدة عواهػػؿ أبرٌز التػػي تتىاسػػب هػػم التٍديػػد، ٌو

ػػػي  درجػػػة الخطػػػورة وهػػػدى احتهاليػػػة و ػػػوع التٍديػػػد وعىصػػػر  ثػػػالث سػػػهات يتهيػػػز بٍػػػا التٍديػػػد، ٌو

  . ٕٔٙ-ٕٛ٘  ٜٕٓٓ  تيري ” التو يت

تٍديػػد لهؤسسػػات الدولػػة باسػػتخداـ اميػػديولوجيا أو   أهػػا التٍديػػد عىػػد "بػػاري بػػوزاف" فقػػد عّرفػػً بأىػػً

لمدولػة ضػد دولػة أخػرى، حيػث يهكػف أف يكػوف إ مػيـ الدولػة هٍػددًا بضػرر  استخداـ هكوىات القػدرة

أولزو أو احػتالؿ، ويهكػف أف تػأتي التٍديػدات هػف الخػارج أو هػف الػداخؿ، ويعتقػد بػاري بػوزاف أف 

الدوؿ القوية عػادًة هػا تتعػرض لمتٍديػدات خارجيػة عكػس الػدوؿ الضػعيفة التػي تتعػرض لمتٍديػدات 

  . ٕٓٚ  ٜٕٓٓي  اخؿ والخارج  تير هف الد

إال أىٍػػا تشػػترؾ فػػي بعػػض الىقػػاط   هػػف الهالحظػػة أف بػػالرلـ هػػف تعػػدد تعريفػػات هفٍػػـو "التٍديػػد"

ي عمى الىحو التالي   الرئيسية والتي تشكؿ الهاله  الحقيقة لهفٍـو "التٍديد" ٌو

 أف التٍديد ُيعبر عف ىية ملحاؽ الضرر واوذى  صد امخالؿ باوهف. -

ػػو هػػا يضػػفي الطػػابم يتػػأثر التٍديػػد  - بالهسػػتجدات والتغيػػرات التػػي تحػػدث عمػػى أرض الوا ػػم، ٌو

 الحركي والىسبي لهفٍـو التٍديد.
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ػا ، وأهػا هصػادر التٍديػد  ػد  - كها أف لمتٍديد هستويات هتعددة  فرد، جهاعة، دولة، إ ميـ وليٌر

ػػػو هػػػا يجعمػػً هفٍػػػـو ه ركػػػب تكػػوف هػػػف  داخػػؿ أو خػػػارج الدولػػػة  وكػػذلؾ هسػػػبباتً وأىواعػػً، ٌو

 ة الراٌىة هم عدة تٍديدات أخرى.يتداخؿ التٍديد ويتفاعؿ في البيئ ،وُهعقد

 ( :Challengeمفيوم التحدي )

ويقصػػػد "التحػػػدي" يقصػػػد بٍػػػا هجهوعػػػة هعقػػػدة هػػػف الهشػػػاكؿ والظػػػروؼ التػػػي ىىتجٍػػػا فػػػي الوا ػػػم  

  .ٙٔ  ٕٕٔٓوالهستقبؿ بلرادتىا ورلباتىا الواعية ولير الواعية  الهشا بة  

ىاؾ هف ُيعّرؼ التحدي بأىً "الهشاكؿ والصعوبات أو الهخاطر التي تواجً الدولة وتحد وتعوؽ   ٌو

ا وهصػالحٍا الحيويػة الذاتيػة الهشػتركة  هف تقػدهٍا وتشػكؿ حجػر عثػرة أهػاـ تحقيػؽ أهىٍػا واسػتقراٌر

 . ٕٕ  ٕٛٓٓويصعب تجىبٍا أو تجاٌمٍا "  الحربي 

 ( :Riskمفيوم الخطر )

هكاىيػػة التىبػػؤ بػػً تتػػأرج  بػػيف الزيػػادة يهكػػف تعريػػؼ  "الخطػػر" بأىػػً كػػؿ فعػػؿ هٍػػدد ُيحتهػػؿ و وعػػً وا 

و هرتبط بهدى  درة الهجتهم وهىاعتً حياؿ هواجٍتً.  والىقصاف، ٌو

و  و الطػػػػػواريع اع و الدهػػػػػار اع و الحرهػػػػاف اع و امصابػػػػػة اع ويعىػػػػي هفٍػػػػػوـ "الخطػػػػػر"، احتهػػػاؿ الخسػػػػػارة اع

ػذا يعىػي ام و سالهة الشػعب، والبىػػى التحتيػة الفقداف. ٌو ضرار بسالهة الدولة وهياٌٍا ام ميهية، اع

و تػػػدهير  و امضػػػرار بالهىظوهػػػة اال تصػػػادية لمدولػػػة وهواردٌػػػا الطبيعيػػػة، اع والخػػػدهات اوساسػػػػية، اع

لػػػػخ.،شػػػػبكات الػػػربط امكتروىػػػي عمػػػى هسػػػػتويات الخطػػػر ضهػػػػف  ٕٙ... ا  والهخػػػاطر اوهىيػػػػة ٌػػػي اع

  .ٕٓ  ٕ٘ٔٓيات والتٍديػدات وىقاط الضعؼ الدولة  الزبيدي  هىظوهة التحد
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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 

ىاؾ ثالث عىاصر أساسية لهفٍوـيؤدي إلى الخسارة أو الدهار أو امصابة،  ي   "الخطر"  ٌو  ٌو

 الهصدر الهىتج لمخطر -

 الوسيمة الىا مة لمخطر بحيث  د تكوف هيكاىيكية أو كيهيائية أو إشعاعية. -

  ٖ-ٕ  ٕٗٔٓ  حجاج   . د تكوف هائية أو حضرية أو ٌوائيةالبيئة الىا مة لمخطر التي   -

وأف هفٍـو  Ulrich Beckويعتقد "ألريش بيؾ"  ٌهية الخطر ٌو ، وىػً لفٍـ  ضػايا اوهػف  او ؿ اع

دراؾ هرحمػػي ف يتفػػا ،فالتٍديػػد فػػي بدايتػػً ،ُيػػربط باوسػػاس بهسػػتوى ا  حتػػواءي  بػػؿ ا  ، ففػػي  ـويهكػػف ا 

ف اوهف اليعىي خمو الىظاـ هف الهخاطر بقدر ها يعىي ُ درة ٌػذا  كتابً "هجتهم اوخطار يقوؿ" باع

ح ؿ ا  كتساب وسايع دارتٍاالىظاـ عمى ا  و ا  ٍا اع   :ٕٚٓٓ لهىم تفا هٍا لتشكؿ تٍديدًا لٍا"  بر وؽ  توايع

 مفيوم التيديدات الالتماثمية  :

وتكوف بيف فاعميف لير هتكػافئيف هػف حيػث القػوة  ،وُتسهى أيضًا بغير الهتىاظرة أو لير الهتكافئة

لمطػرؼ الضػعيؼ  وعادة ها يكوف ٌذا الىهط هف التٍديدات وسيمة لمتعويض عف ىقص في الهوارد

الػػػذي يسػػػتخدـ التٍديػػػد هػػػف خػػػالؿ االعتهػػػاد عمػػػى أسػػػاليب ووسػػػائؿ هتعػػػددة يسػػػتٍدؼ هػػػف خاللٍػػػا 

ػػاب  الهسػػاس بىقػػاط الضػػعؼ لمطػػرؼ او ػػوى ,وهػػف أهثمػػة ٌػػذي التٍديػػدات حػػرب الدولػػة ضػػد امٌر

وهصػػػػػطم  "التٍديػػػػػدات الالتهاثميػػػػػة" عكػػػػػس هصػػػػػطم  التٍديػػػػػدات  ،وعصػػػػػابات الجريهػػػػػة الهىظهػػػػػة

 .ة التي تعىي الطرح الكالسيكي لمتٍديد ذات الطابم العسكري والبيىي بيف الدوؿالتهاثمي

ػي الػىهط  AsymmetricWar    إلى الحرب الالتهاثميػة  كها يشار في الكثير هف الدراسات   ٌو

ػػػػاب هثػػػػاؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ ، الغالػػػػب فػػػػي حػػػػروب اليػػػػوـ وفػػػػي الحػػػػرب  .والحػػػػرب العالهيػػػػة عمػػػػى امٌر
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وتتخػذ  ،ؼ الهتحاربة لير هتساوية وهتفاوتة فػي القػوى والوسػائؿ والتىظػيـتكوف اوطرا  الالتهاثمية

  وُيهكف  راءتٍا عمى ثالث هستويات   ، Pfanner  ٕ٘ٓٓ  ٔ٘ٔ   عدة أشكاؿ 

 .. وها إلى ذلؾ .الغدر والحيؿ ،الهفاجأة ،الهستوى الهيداىي   يتهيز بكثرة العهميات السرية -

ا ،.الحرب الخاطفة ،حرب العصابات الهستوى االستراتيجي العسكري   -  ... وليٌر

 الهستوى االستراتيجي السياسي   حرب ذات هعطى ثقافي أخال ي وديىي . -

دراسػػة "سػػػتيفف   هىٍػػػا ،  فػػي الكثيػػػر هػػف الدراسػػات AsymmetricWarلقػػد ُأسػػتخدـ هصػػػطم    

 Kirstinو "كريسػتيف كولػت"  James Kiras"جيهس كيريس"  ،Steven Lambakisلهبكيز" 

Kolet  " فػػي دراسػػةUnderstanding Asymmetric Threats to the USA 

 Definingتعريؼ الحرب الالتهاثمية "“حوؿ  David Buffaloeودراسة "دايفيدبيوفمو"   "ٕٕٓٓ:

Asymmetric Warfare". 

فػي الواليػات الهتحػدة لتوصػيؼ الهخػاطر الجديػدة التػي تواجػً اوهػف   وتـ استعهاؿ ٌذا الهصطم 

  للى القوهي اوهريكي عمى الىحو الت

 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. -

، ُيعرفػػػاف التهاثػػػؿ هػػػف هىظػػػور فػػػي كتابٍهػػػا الحػػػروب ليػػػر الهتوازيػػػةو  ،و"ريبىيكػػػار"  أهػػػا "كورهػػػو"

فٍػو سػعي طػرؼ إلػى  ،، أهػا الالتػوازي أو الالتهاثػؿسػمحة هتسػاويةبأىً " ٌو القتػاؿ بأ  استراتيجي

استغالؿ كؿ ىقاط ضعؼ الخصـ لرفم حجـ امضرار بً، ودائهًا هاتمجأ الهجهوعات الهسمحة إلى 
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 ،فػػي هيػػداف أ ػػؿ هالءهػػة لػػً ،هتفاديػػة ىقػػاط  ػػوة الخصػػـ وهحاولػػة هواجٍتػػً ،وازيػػةوسػػائؿ ليػػر هت

جػػػاعاًل بػػػذلؾ كػػػؿ  ،ويضػػػيفاف "إف الالتػػػوازي يعىػػػي رفػػػض  واعػػػد القتػػػاؿ الهفروضػػػة هػػػف الخصػػػـ

 .  ٕٗٔٓالعهميات لير هتو عة تهاهًا"  بف عىتر   

 مفيوم التيديدات اليجينة :

ىاؾ ىوع آخر هف التٍديدات لير الت و هشابٍة لهصطم  ٌو قميدية يسهى بػ "التٍديدات الٍجيىية" ٌو

أو "خمػيط" إلػى تحميػؿ  اهػت بػً   Hybridويعػود اسػتعهاؿ عبػارة "ٌجػيف"  ،"التٍديدات الالتهاثميػة"

كتػب  ٕ٘ٓٓففػي سػىة  ،لمتجارب العهمياتية في العراؽ وأفغاىسػتاف   وات سالح البحرية اوهريكية

الذي شغؿ هىصب  ائد القيػادة الهركزيػة اوهريكيػة فػي  James Mattisالجىراؿ "جيهس هاتيس" 

  ور طرؽ لير هىتظهة لمتٍديدات هثػؿهجمة "االجراءات" التابعة لهعٍد البحرية اوهريكية عف ظٍ

اب وأعهاؿ التهرد وتجارة الهخدرات   . امٌر

التكتيكيػة عػف وجاء في ٌذا التحميػؿ أف الخصػوـ ليػر الىظػاهييف يسػعوف الػى اسػتغالؿ اوفضػمية 

ـ لمو ػػت والهكػػاف الهىاسػػب لٍػػـ بأىفسػػٍـ بػػدؿ الخضػػوع إلػػى  واعػػدىا، إذ يحػػاولوف   طريػػؽ إختيػػاٌر

هراكهػػػػة سمسػػػػمة هػػػػف امىتصػػػػارات التكتيكيػػػػة الصػػػػغيرة ثػػػػـ يضػػػػخهوىٍا باسػػػػتعهاؿ امعػػػػالـ وحػػػػرب 

كػػػذا تظٍػػػر عهميػػػة اىػػػدهاج بػػػيف طػػػرؽ ووسػػػائؿ حربيػػػة  ،الهعموهػػػات مضػػػعاؼ العػػػـز اوهريكػػػي ٌو

 .Hybrid Warتمفة ُتشكؿ تٍديد ٌجيف وبهستوى هتقدـ تؤدي إلى "حرب ٌجيىة" هخ

بأىٍػػا تتضػػهف هجهوعػػة كاهمػػة هػػف  ،التٍديػػدات الٍجيىػػة (F.Hoffman)ويعػػرؼ "فراىػػؾ ٌوفهػػاف" 

الوسائط الهختمفة هف الحرب بها في ذلؾ القدرات الىظاهية والتكتيكات والتشػكيالت ليػر الىظاهيػة 

ابيػػة والحػػرب الٍجيىػػة  ،بهػػا فػػي ذلػػؾ العىػػؼ العشػػوائي وامكػػراي وامجػػراـ العشػػوائي واوعهػػاؿ امٌر

ي وفؽ بعض الهراجم اوجىبية، "استراتيجيا عسكرية  هصطم  جديد في عالـ الحروب الحديثة، ٌو
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وُيعّرفٍا  ،تهزج ها بيف هفاٌيـ الحرب التقميدية وهفاٌيـ الحرب لير الىظاهية والحرب املكتروىية "

يثة دجيا الحولوار التكىون الثديستخ ثب العصابات حيري لحرعص ىهػػػوذج» بأىٍػػػا" يػػثىيه ل"بي

  . ٕٗٔٓ بف عىتر   ي َالشعبي" والهعى معدال دلحشووسائؿ هتطورة 

يًفا رَضم تعفقػػد  ،" هػػف هركػز الدراسػات االسػػتراتيجية الدوليػةرايركي "ىايثاو فرهياو ثحأهػا البػا

 رأَ أكث نثىياعة هسّمحة ون هجهدها تستخدب الٍجيىة "عىرالحاعتبػػػر فيػػػً أىىػػػا ىكػػػوف أهػػػاـ  رآخ

ػا  هية اوربم والٍج باوسالي نه ، كػارثيرٌاب إ ،ىظهيػة رب ليرح، تقميديػةب رح اآلتي ذكٌر

 . ٕ٘ٔٓؽ العسكري الهعادي" عمو  وذلؾ لهواجٍة التفو   والتكىولوجيا

وتتهيػز بسػرعة  ،بكثرة فػي او ػاليـ التػي لػـ تعػد خاضػعة لسػيطرة الدولػةوتتواجد التٍديدات الٍجيىة 

االىتشػػار وتتعمػػؽ بفواعػػؿ ليػػر دوالتيػػة تجهػػم بػػيف اسػػتخداـ الوسػػائؿ التقميديػػة وليػػر التقميديػػة هثػػؿ 

ػاب واوعهػاؿ التخريبيػة والػتحكـ فػي التكىولوجيػا واختػراؽ  الحرب التقميدية والجريهة الهىظهػة وامٌر

ىظػػػرًا لغهوضػػػٍا  ،لكتروىيػػػة، وتتهيػػػز أيضػػػًا بتعػػػدد أشػػػكالٍا وطبيعتٍػػػا الهستعصػػػية الفٍػػػـالهوا ػػػم اال

كهػػا تهثػػؿ التٍديػػدات الٍجيىػػة خصػػهًا يصػػعب هعرفتػػً وتحديػػدي وتو ػػم  ،وكثػػرة تفاعالتٍػػا وتفرعاتٍػػا

أعهالػػً وىتائجػػً وتىطبػػػؽ ٌػػذي الحالػػة عمػػػى التٍديػػد الٍجػػػيف "داعػػش" أو هػػا ُيسػػػهى بتىظػػيـ الدولػػػة 

وُتهثػػؿ التٍديػػدات الٍجيىػػة  ،   ٕٗٔٓ    بػػف عىتػػر   أكتػػوبرISISة فػػي الشػػاـ والعػػراؽ  االسػػالهي

ي أكثر تعقيدًا وتشابكًا ولهوضًا هف التٍديدات الالتهاثمية ،تحدي كبير لألهف العالهي وأشػهؿ  ،ٌو

 .هىٍا

 التقميدية:خصائص التيديدات األمنية غير 

ٌهٍػا فػي هػا يمػي  ص الهشػتركة تتهثػؿ اع تتهيز التٍديدات اوهىية ليػر التقميديػة بجهمػة هػف الخصػايع

 -   ٖٕٔٓ بوعاهود  
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و هحػددة جغرافيػًا  ، فٍػي ليػر هحصػورة transnational، وعابرة لمحػدود  ٌي تٍديدات ال طرية - اع

و ا ميهيػػػاً  عطػػػت بعػػػدًا عالهيػػػًا لمتٍديػػػدات اوهىيػػػة وزادت هػػػفاع عتهػػػاد اوهىػػػي  ػػػوة روابػػػط ام ، فٍػػػي اع

ثر فػػي العال ػػات الدوليػػة، وبػػرزت الهتبػػادؿ بػػيف الػػدوؿ ، إذ لػػـ تعػػد الدولػػة ٌػػي الفاعػػؿ الوحيػػد الهػػوع

خرى كالهىظهات الحكوهية ولير الحكوهية، وهىظهات الهجتهم الهدىي، وهىظهػات حقػوؽ  فواعؿ اع

ػػاب الػػدولي صػػبحت تقػػوـ بػػدور هٍػػـ بحيػػ ،امىسػػاف، وحتػػى فواعػػؿ عبػػر وطىيػػة كجهاعػػات امٌر ث اع

ثر في العال ات الدولية.  وهوع

ػػو السػػياؽ الػػذي جعػػؿ ٌػػذا الهفٍػػـو يبػػرز بشػػكؿ كبيػػر بسػػبب  ، تراجػػم اودوار التقميديػػة لمدولػػة ٌو

لػػى تراجػػم هبػػداع السػػيادة وهبػػداع الهسػػاوا ضػػافة ا  ، وخصوصػػًا هػػم ة بػػيف الػػدوؿ أو هبػػداع عػػدـ التػػدخؿا 

تغيػر فػي ألمػب تدفؽ هعموهاتي ٌائؿ وهيوعػة الحػدود الدوليػة، والظٍور العولهة  وهاصاحبٍا هف 

 . الهفاٌيـ السياسية

ذا كػػاف  ،وعرفػػت صػعودًا فػػي فتػػرة هابعػد الحػػرب البػػاردة  ،ٌػي تٍديػػدات هػػف طبيعػة ليػػر عسػػكرية - ا 

الهفٍػػػـو التقميػػػدي لألهػػػف يتخػػػذ هػػػف الهصػػػادر الخارجيػػػة ذات الصػػػبغة العسػػػكرية الهصػػػدر الوحيػػػد 

هػػف  الدولػػة، فتحػػوالت البيئػػة اوهىيػػة لفتػػرة هػػا بعػػد الحػػرب البػػاردة كشػػفت عػػف عهػػؽ هشػػاكؿ لتٍديػػد اع

لػى هصػادر  ،اوهف امىساىي بحيػث لػـ تعػد هصػادر التٍديػد ذات صػبغة عسػكرية بػؿ تعػدت ذلػؾ ا 

هف اوفراد، هف هشػاكؿ البيئػة،  ضػايا الالجئػيف، الفقػر واووبئػة، تجػارة الهخػدارت الجريهػة  ،تٍديد اع

اب الدولي ،ةالهىظه ا ،امٌر ا وتشابؾ ىتائجٍػا وتوسػم ر عػة  ،وليٌر فتعدد التٍديدات وتىوع هصادٌر

و التىبػوع  ف عالـ اليوـ يشٍد هخاطر جهة ال يهكػف تو عٍػا اع لى الحديث عف اع دى بالبعض ا  ا اع تأثيٌر

ولريش بيؾ" و ها ذٌب بالباحث "اع  .بوصفً بهجتهم الهخاطرة Ulrich Beckبٍا، ٌو

و لير حكوهيػةٌي تٍديدا - ا وسػبؿ  ،ت تصدر هف فواعؿ لير دوالتية اع ههػا يصػعب تحديػد هصػدٌر

بػػرز التػػداعيات  ،هواجٍتٍػػا والتصػػدي لٍػػا فػػالتغير فػػي طبيعػػة الىزاعػػات الدوليػػة وتزايػػدٌا كػػاف هػػف اع



52 
 

 ،والتػي كشػفت عػف هػدى خطػورة هصػادر تٍديػد اوهػف امىسػاىي ،الهصاحبة لىٍايػة الحػرب البػاردة

صبحت الصراعات داخمية تدور بيف اوفراد  ،عة الصراعات التي يشٍدٌا العالـوالتغير في طبي ذ اع ا 

كثػػر هىٍػػػا بػػػيف الػػدوؿ  ،فقػػػد تراجعػػت الحػػػروب التهاثميػػة بشػػػكؿ كبيػػػر ،داخػػؿ حػػػدود الػػدوؿ القوهيػػػة اع

لػى  ،لتظٍر صور جديدة هف الىزاعات الداخمية و ها تجمى بوضوح في تفكؾ الهعسػكر الشػر ي ا  ٌو

فريقيػػػا عمػػػى لػػػرار الحػػػروب اوٌميػػػة فػػػي فضػػػ ،عػػػدة دوؿ ال عػػػف الحػػػروب اوٌميػػػة فػػػي ٓاسػػػيا وفػػػي ا 

بحيػػث هثمػت البيئػة امفريقيػػة هيػزة لٍػػذي الصػراعات التػي تجمػػت بشػكؿ واضػػ   ،الصػوهاؿ والسػوداف

ي صراعات هتعمقة بالٍوية والديف والعػرؽ فػي اوسػاس حيػث تشػير امحصػاءات  ،داخؿ الدوؿ، ٌو

ىػً خػالؿ الفتػر  لى اع   صػراعًا رئيسػيًا داخػؿ ٚ٘شػٍد العػالـ   ٕٔٓٓوحتػى العػاـ  ٜٜٓٔة هػف عػاـ ا 

ىحاء الهعهورة٘ٗ  طراؼ الصراع  دولة في هختمؼ اع حد اع  .، كاىت حكوهة الدولة اع

خػػذ عػػادة - ف تصػػب  تٍديػػداً  ٌػػي تٍديػػدات تاع ، التٍديػػد يكػػوف هعرفػػا ويمحػػؽ ضػػرار شػػكؿ الخطػػر  بػػؿ اع

هػػػا الخطػػػر يكػػػوف ضػػػبابي وهػػػبٍـ وهمتػػػبس ،هباشػػػرة ، كهػػػا أف  ، وليػػػر  ابػػػؿ لمقيػػػاس وهشػػػكوؾ فيػػػًاع

ا اوهىي  يصؿ ج ثيٌر  . ، اوفرادـ، الدوؿ، الهجتهعات، او اليهيم الفواعؿ والهرجعيات   العالـتاع

 انواع التيديدات االمنيةالمطمب الثاني : 

حيث تعددت  ،هف  بؿ الدارسيف والباحثيفٌىاؾ عدة هعايير هستعهمة لتصىيؼ التٍديدات اوهىية 

إذ يركػػز بعػػض البػػاحثيف عمػػى هعيػػار "الهجػػاؿ"  ،الهعػػايير الهسػػتعهمة لتصػػىيؼ التٍديػػدات اوهىيػػة

Field وهىٍـ هف يستخدـ الهعيػار "الجغرافػي"  ،في تصىيفٍـ لمتٍديداتGeographical،  وهػىٍـ

و"التػػػػػأثير"  Similartyاثػػػػػؿ" هػػػػػف يحبػػػػػذ اسػػػػػتخداـ تصػػػػػىيفات هعاصػػػػػرة تركػػػػػز عمػػػػػى هعيػػػػػار "الته

Influence. 
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  التيديدات األمنية حسب معيار المجال : -

 التيديدات السياسية :

هػػف الهجتهػػم هف الدولػػة واع ف وجػػود الدولػػة وتىظيهٍػػا  ،وتشػػهؿ ٌػػذي التٍديػػدات هػػا يعػػرؼ بػػاع بحيػػث اع

ٌػػداؼ طبيعيػػة لهخت سسػػات السياسػػية كمٍػػا اع التٍديػػدات والهخػػاطر مػػؼ السياسػػي واميػػديولوجي والهوع

و داخػػؿ ، وتضػػـ ٌػػذي التٍديػدات السياسػػية اىتشػػار الىزاعػات الهسػػمحوالتحػديات ة سػػواء بػيف الػػدوؿ اع

سػػػمالػػػدوؿ ػػػاب والجريهػػػة الهىظهػػػة  ، وىهػػػو الحة الػػػدهار الشػػػاهؿ، واىتشػػػار اع هصػػػباح   عىػػػؼ وامٌر

خطػر ٌػذي التٍديػدات فٍػو ليػر هتو ٙٛ  ٕٕٓٓ ابي هػف اع  ػم وليػر عقالىػي،  . ويعد التٍديد امٌر

لػػى زعزعػػة امسػػتقرار السياسػػي لمػػد ػػاب ظػػاٌرة  ديهػػةبحيػػث يٍػػدؼ ا  ف امٌر ، إال اىػػً فػػي وؿ ورلػػـ اع

كثػر خطػورة وتعقيػدا هػف  بػؿللى الو ت الحػ شػكاؿ جديػدة اع بعػاد واع خػذ اع سػمحة  ،اع كهػا يشػكؿ اىتشػار اع

ٌػػػـ التٍديػػػدات والتحػػػديات فػػػي عصػػػرىا، وف خطػػػر  يػػػاـ حػػػرب ىوويػػػة ليػػػر  الػػػدهار الشػػػاهؿ هػػػف اع

هكاىيػػة  ابيػػة وا  لػػى الجهاعػػات امٌر ف ٌىػػاؾ خطػػورة فػػي وصػػوؿ ٌػػذا السػػالح الفتػػاؾ ا  هسػػتبعد، كهػػا اع

خػذ الجريهػة الهىظهػة ، وتتيشػكؿ تٍديػد حقيقػي وهػف امىسػاىية، ههػا ر عقالىػياستخداهً بقرار لي

وتكهػػف  ،، وتجػػارة الر يػػؽ والتٍريػػبؿالهخػػدارت والسػػالح وتبيػػيض اوهػػوا عػػدة صػػور خاصػػة تجػػارة

ػػػػي عهػػػػاًل إجراهيػػػػًا هتعػػػػدد اوىشػػػػطة ىٍػػػػا ظػػػػاٌرة هركبػػػػة وهعقػػػػدة، ٌو حيث تتهيػػػػز ،خطورتٍػػػػا فػػػػي اع

خمية هصدر  . كها تشكؿ التىا ضات السياسية الداٙٛ  ٕٕٓٓبامستهرارية والتىظيـ   هصباح   

هىػي خاصػة فػي حالػة وجػود إختػراؽ هىػي هػف  بػؿ  ػوى خارجيػة هعاديػة تٍديد اع ، وفػي ٌػذي الحالػة اع

 يصب  هكوف اوهف الوطىي عمى الهحؾ ويواجً تٍديدات جدية وخطيرة.
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  قتصادّية :إلالتيديدات ا

وتػػأثر الدولػػة تتهثػػؿ فيعػػدـ وجػػود توزيػػم عػػادؿ لمثػػروة، وضػػعؼ فػػي الىػػاتج القػػوهي والػػدخؿ الفػػردي 

 بلفرازات العولهة اال تصادية واوزهات الهالية والعقوبات اال تصادية.

التٍديػػدات االجتهاعيػػة والثقافيػػة   تتجماػػى فػػي اتسػػاع دائػػرة الفقػػر والجػػوع واوهيػػة والبطالػػة واووبئػػة 

يػادة التفكػؾ وز  ،والٍجرة والتزايد الديهغرافي الذي ال يتهاشى وال يتوافػؽ هػم ىسػبة الىهػو اال تصػادي

االجتهػػاعي وتػػدىي هسػػتوى الخػػدهات االجتهاعيػػة ههػػا يػػؤدي إلػػى تػػدٌور حالػػة البشػػر، إضػػافًة إلػػى 

االختػػراؽ الثقػػافي لٍويػػة الهجتهعػػات والػػدوؿ ىتيجػػة لتطػػور هسػػارات العولهػػة التػػي ارتبطػػت ارتباطػػًا 

د إلػػػػى عضػػػػويًا بتطػػػػور وسػػػػائؿ االتصػػػػاؿ والتكىولوجيػػػػا، وجعمػػػػت العػػػػالـ يىتقػػػػؿ هػػػػف صػػػػفة الهحػػػػدو 

وتزايد الحركات اوصولية الهتطرفة التي أصػبحت تهثػؿ الخطػر الرئيسػي عمػى السػالـ  ،الالهحدود

 .العالهي

  التيديدات البيئية :

ػػي خاصػػة الهخمفػػات الصػػىاعية الثقيمػػة  ،تعػػد هشػػاكؿ التصػػحر والجفػػاؼ وىػػدرة الهيػػاي والتمػػوث البييع

ية التي اع  ٌـ التٍديدات البييع يػة  ،صػب  يواجٍٍػا العػالـوالكوارث الطبيعية اع صػبحت الهشػكالت البييع واع

يسػػية التػػػي تحكػػـ سياسػػػات القػػوى الدوليػػة سػػػواء هػػف حيػػػث السػػيطرة عمػػػى  حػػدى القضػػػايا الريع تعػػد ا 

ي سميـ لمحياة البشرية و ضهاف هحيط بييع ٌهية امرتباط بيف ،الهوارد اع و ها يبيف اع  ٌو

ة واوهف ف الضغط البشري عمى البييع  ،البييع حد القضػايا اوساسػية التػي يتبمػور فػي حيث اع ػة تشكؿ اع

هف الدولة   صال    ا اع طاٌر   .ٛٔ  ٕٔٓٓا 
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 التيديدات األمنية حسب معيار درجة الخطورة :

ــة : - ــدات فعمي ػػي هػػا ُيعػػّرض الدولػػة لخطػػر داٌػػـ ىتيجػػة االسػػتخداـ الفعمػػي والجػػاد لمقػػوة  تيدي ٌو

 العسكرية.

تٍديدات هف خالؿ هجهوعة هػف اوسػباب الحقيقيػة التػي تؤكػد   ُترصد ٌذي ال تيديدات محتممة -

 .تعرض الدولة لهجهوعة هف التٍديدات دوف وصولٍا إلى هرحمة استخداـ القوة العسكرية

تتهيػػز بأىٍػا ليػر هرئية كاهىػػة ، كوجػود أسػباب خػػالؼ بػيف دولتػيف أو أكثػػر  كامنـة :تيديـدات  -

 .دوف وجود أي هظاٌر هرئية عمى السط 

ا هستقباًل  الحربي  التيديدات المتصورة - ي التٍديدات التي ُيحتهؿ ظٍوٌر   .ٜٕ  ٕٛٓٓ  ٌو

  يػرى بعػض البػاحثيف أىػً يهكػف تصػىيؼ  التيديدات األمنية بحسـب معيـار درجـة التماثـل

   إلى  Actorsالتٍديدات اوهىية حسب درجة تشابً الفواعؿ  

ي لمتٍديدات والتي تتهيز بالطابم البيىػي والعسػكري   يطمؽ عمى الىهط التقميد تيديدات تماثمية –

ودولػػة ” أ“وتتشػػابً فػػي الفواعػػؿ هػػف حيػػث الخصػػائص كالتٍديػػد العسػػكري الػػذي يكػػوف بػػيف دولػػة 

 .، هثؿ   التٍديدات الهتبادلة بيف كوريا الشهالية وكوريا الجىوبية باستخداـ القوة بيىٍها”ب“

لتػػي تُبىػػى عمػػى فكػػرة الغهػػوض وعػػدـ إهكاىيػػة تحديػػد   ٌػػي تمػػؾ التٍديػػدات ا تيديــدات التماثميــة-

ويشػهؿ ٌػذا الىػوع هػف التٍديػدات  ،هاٌية العدو، إذ تكوف بيف أطراؼ لير هتكافئة هف حيػث القػوة

ػػاب العػػابر لمحػػدود والجريهػػة الهىظهػػة والىزاعػػات  ،الجريهػػة اال تصػػادية والهتػػاجرة باوسػػمحة وامٌر

وامبػػادة الجهاعيػػة التػػي تجػػد لٍػػا  ،عة لحقػػوؽ امىسػػافالداخميػػة، وهػػا يصػػحبٍا هػػف اىتٍاكػػات واسػػ

 ، ولقػػد بػػرزت ىتيجػػة لمتغيػػر الهٍػػـ فػػي ٌيكمػػة Failed Statesهكاىػػًا هثاليػػًا فػػي الػػدوؿ الفاشػػمة  
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الهخاطر اوهىية هف الىهط التهاثمي  باعتبار تهاثؿ أطرافٍا  إلى "الػىهط الالتهػاثمي"  بػالىظر إلػى 

هىػػًا هػػم التحػػوالت والتغيػػرات الحاصػػمة فػػي الىظػػاـ العػػالهي  شػػٍرزاد  ال تىػػاظر طبيعػػة أطرافٍػػا  تزا

ٕٖٓٔ  ٔ . 

 األمنية:المطمب الثالث: تحميل التيديدات 

التعاهؿ هم  التٍديػدات اوهىيػة أف لػـ تكػوف ٌىػاؾ آليػة تسػطيم رصػد التٍديػدات هبكػرًا و  ال يهكف

تفتقػر  ،وتكػوف لٍػا القػدرة عمػى إ تػراح  الطػرؽ الهىاسػبة لمتعاهػؿ هػم التٍديػد اوهىػي ،بكؿ وضػوح 

بلستثىاء ور ة ،،اودبيات العربية  لهثؿ ٌذي اآلليات أو الىهاذج  والتوجد دراسات تطبيقية لٍا كذلؾ

لمػػػدكتور كهػػػاؿ اوسػػػطؿ  هىشػػػورة عمػػػى صػػػػفحتً امكتروىيػػػة فيٍػػػا بعػػػض أسػػػس التحميػػػؿ اوهىػػػػي 

لمػػػػػدكتور  SWOTودراسػػػػػة أخػػػػػرى تطبييقيػػػػػة لىهػػػػػوج التحميػػػػػؿ االسػػػػػتراتيجي الربػػػػػاعي ،تيجياوسترا

 .عبدالفتاح عمي الرشداف بعىواف اوهف الخميجي هصادر التٍديد واستراتيجية الحهاية

 األمنية:تحميل التيديدات  -أواًل 

وطىي وهسػتويات بعد ىٍاية الحرب الباردة طرأت تغيرات كبيرة عمى الهفاٌيـ التي تخص اوهػف الػ

ٌػذي التغيػػرات فػي البيئػة اوهىيػة فرضػػت تحػديات عمػى الهشػتغميف فػػي  ،وهكوىػات وأسػاليب تحقيقػً

اوهف الوطىي لمدوؿ في كيفية حهايتً وتحقيؽ أٌدافً هػف خػالؿ دوائػر اوهػف الػوطىي التػي تٍهػً 

  ٕٔٔٓ  اوسطؿ ( ويهكىىا تحديد أٌـ خطوات تحميؿ تٍديدات اوهف الوطىي  ،وتؤثر عميً

 إدراك مصادر التيديد : 0-

ٌي هرحمة هٍهة عىػد دراسػة هعطيػات اوهػف الػوطىي يترتػب عميٍػا إرسػاء  واعػد التعاهػؿ هػم هػا  

وكمهػػا كػػاف امدراؾ لهصػػدر التٍديػػد شػػاهال كاىػػت   .يعػػوؽ تحقيقػػً أي هػػا يػػتـ إدراكػػً هػػف تٍديػػدات
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ويىػػتج عػػف إدراؾ هٍػػددات اوهػػف الػػوطىي وضػػم  .امجػػراءات الالزهػػة مزالػػة التٍديػػد أكثػػر اسػػتيفاء

لػذلؾ فػأف  ،أساليب هسػبقا لمتغمػب عمػى التٍديػدات الهػؤثرة عميػة ووضػم الوسػائؿ الخاصػة بحهايتػً

تمػػػػؾ الهرحمػػػػة تػػػػتـ بػػػػالتوازي هػػػػم الهراحػػػػؿ اوخػػػػرى هػػػػف تحديػػػػد اوسػػػػس والهبػػػػادئ واالسػػػػتراتيجيات 

ت تحديػد اوٌػداؼ الوطىيػة العميػا وفػي والسياسات وتصب  هرحمة امدراؾ رئيسية تدخؿ فػي خطػوا

وتػػػػأتي الخطػػػػوة الثاىيػػػػة بعػػػػد .خطػػػػط تحقيػػػػؽ اوهػػػػف الػػػػوطىي وكػػػػذلؾ أعهػػػػاؿ الحهايػػػػة الهحػػػػددة لػػػػً

ات لً الهستو هرحمةامدراؾ ٌي تحديد هصادر التٍديد ولٍذي العهمية ثالث هستويات كؿ هف ٌذي 

 ٍا وكها يمي  وظيفة أسياسية في تحديد هصادر تٍديدات اوهف الوطىي وأىواع

، العهؿ لكشؼ هٍددات اوهف الوطىي يضم ٌذا الهستوى خطوات:  مستوى صناعة القرار-أ

كها يحدد العىاصر التي يكشؼ عىٍا والتي سبؽ تحديدٌا كهصادر لمتٍديد ووضم أولوياتٍا أثىاء 

يقػػـو ٌػػذا الهسػػتوى كػػذلؾ  .تحديػػد اوٌػػداؼ الوطىيػػة وهػػا ىبػػم هىٍػػا فػػي اسػػتراتيجية وسياسػػة أهىيػػة

بامطالع بصفة هسػتهرة و ػد تكػوف دوريػة عمػى الهتغيػرات فػي امطػار العػاـ لمشػكؿ اوهىػي عسػى 

دفً ويحدد اوسموب اوهثؿ لمتعاهؿ هعً هبكػرًا. ٌػذا الهسػتوى  أف يكشؼ التٍديد وهستواي وبعدي ٌو

اؿ اوهػف الػوطىي فػي الػدوؿ ات اوهىيػة ويشػهؿ اوجٍػزة اوهىيػة العاهمػة فػي هجػالهستو ٌو أعمى 

 .التي تٍتـ بالحفاظ عمى أهىٍا الوطىي وصياىتً

تقػم عمػى عػاتؽ ٌػذا الهسػتوى هٍهػة الىوعيػة العاهػة :  ب.مستوى النخـب والكفـاءات األمنيـة

لمهجتهػػم وتوضػػي  الهحػػاذير اوهىيػػة التػػي يجػػب االبتعػػاد عىٍػػا واوٌػػداؼ الرسػػهية وليػػر الرسػػهية 

ػػذا الهسػػتوى ليػػر رسػػهي ويضػػـ  ػػادة الػػرأي فػػي التػػي ال تسػػتطيم الدولػػة شػػ رحٍا لمشػػعب هباشػػرة ٌو

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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ؿ البعض هىٍـ وشغاؿ هىاصب رسهية فػي هسػتوى  اٌـ يد هها يجعؿ ودائٍـ ورأي  يهة عالية تٌؤ

 .صىاعة القرار

 : جـ.المستوى الشعبي والجماىيري

كػػي يكػػوف الوضػػم هثاليػػا وي دولػػة هػػا فػػأف الهسػػتوى الشػػعبي وهسػػتوى الجهػػاٌير يجػػب أف يكػػوف 

تػي  تعاوىػا هسػتهرا فاتفاؽ كؿ اوطراؼ عمػى رؤيػا إدراكيػة واحػدة ت .اف اآلخرافالهستو لديً هفٍوـ 

ات الثالثة يىتج عىػً حمقػة  ويػة تو ػم بهػا يٍػدد اوهػف الػوطىي ويسػارع الجهيػم الهستو وفعاال بيف 

لمهشاركة عىد تعبئة الجٍػود لػدرء الخطػر وهواجٍتػً وذلػؾ هػف خػالؿ درجػة اىتشػار الػوعي اوهىػي 

 .ة االىتهاء لموطفبيف كافة الهواطىيف ويمي ذلؾ الهستوى الثقافي العاـ بامضافة إلى  و 

 مسـتويـات التـيديـد :  6-

توصػػؼ هسػػتويات تٍديػػد اوهػػػف الػػوطىي بأىٍػػا هصػػادر تٍديػػػد :  مســتويات التيديــد الرئيســـية أ.

رئيسية وىٍػا تهثػؿ خطػرا يٍػدد هصػادر الحيػاة فػي الدولػة وخطػرا بالغػا عمػى حيػاة الشػعب ووجػودي 

 .يدا هباشرا لكياف الدولة وبقاءٌايعتبر تٍدويهس بذلؾ كياف الدولة ويعهؿ عمى ىقصاىٍا لذلؾ 

بأىٍا هستويات ثاىوية  وصؼ هستويات تٍديد اوهف الوطىي : مستويات التيديد الثانوية ب.

ػػػا جزئػػػي ال يشػػػهؿ الدولػػػة كمٍػػػا وأف  ػػػا أو أف تأثيٌر وذلػػػؾ لعػػػدـ أٌهيتٍػػػا الراٌىػػػة أو لضػػػعؼ تأثيٌر

س كيػػاف الدولػػة ووجودٌػػا بػػؿ إلحػػاؽ الضػػرر ات الثاىويػػة التػػي تٍػػدد اوهػػف الػػوطىي ال تهػػالهسػػتو 

بػػؿ أف   بػػبعض اوبعػػاد اوهىيػػة فاىػػً يهكػػف أسػػتىفار بعػػض الجٍػػود دوف تعبئػػة شػػاهمة لهواجٍتٍػػا ,

الهواجٍػػػػة الجزئيػػػػة هػػػػف الههكػػػػف تأجيمٍػػػػا ريثهػػػػا تىتٍػػػػي اوعهػػػػاؿ اوكثػػػػر أٌهيػػػػة شػػػػريطة أف تبقػػػػى 
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ى هسػػػتويات تٍديػػػد رئيسػػػية لألهػػػف هسػػػتويات التٍديػػػد الثاىويػػػة تحػػػت السػػػيطرة حتػػػى ال تتحػػػوؿ إلػػػ

 .الوطىي

 :التيديد مصـادر 2-

ـــة أ. ـــد الداخمي أعطػػػت السػػػىوات اوخيػػػرة هػػػف القػػػرف العشػػػريف صػػػورة  اتهػػػة :  مصـــادر التيدي

و ػػػد  .لهصػػػادر التٍديػػػد الداخميػػػة التػػػي أصػػػبحت أكثػػػر  ػػػوة وشراسػػػة وخطػػػورة عمػػػى اوهػػػف الػػػوطىي

أف هصػػادر التٍديػػد الداخميػػة ٌػػي  .لىيػػة أـ فقيػػرة ،أصػػيبت الػػدوؿ بعػػدواٌا صػػغيرة كاىػػت أـ كبيػػرة

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 

تىبم هصادر التٍديد الداخمية لألهف الػوطىي هػف  .أهىٍاهواطىيٍا الهختمفة هها يسٍؿ هعً اختراؽ 

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 

ـ في السيطرة عمى الشارع الهحميعىدها يكػوف الٍػدؼ هىٍػا  يادات العىاصر الهتهردة لالستفادة هىٍ

شػػػعار الهػػػواطىيف باىعػػػداـ اوهػػػف و ػػػد تضػػػـ ٌػػػذي الجهاعػػػات أحياىػػػا   ٌػػػو إثػػػارة الشػػػغب والػػػذعر وا 

وتكوف ٌي اوداة التي تروع الهواطىيف لتستهر   عصابات هف أعواف الىظاـ الحاكـ ىفسً لدولة ها

يم أف ىبىػي هفٍػـو لهصػادر التٍديػد الػداخمي لألهػف الػوطىي في هوا م الىفوذ والسمطة وعمية ىستط

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 

صػادر التٍديػد الداخميػة  ػد تكػوف رئيسػية عىػدها تهػس كيػاف ولٍػذا فػأف ه، جتهػاعيو وة ىسػيجة اال

 .الدولة ذاتً وثاىوية عىدها ال يكوف ٌىاؾ إلحاح لهواجٍتٍا ويهكف تأجيمٍا لفترة  ادهة
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يعػػػد االعتػػػداء الهسػػػم  عمػػػى أراضػػػي الدولػػػة وهصػػػالحٍا :  ب.مصـــادر التيديـــدات الخارجيـــة

ف الػػوطىي كهػػا تعػػد التػػدخالت هػػف القػػوى الخارجيػػة أعمػػى درجػػات هصػػادر التٍديػػد الخارجيػػة لألهػػ

الخارجيػػة بواسػػطة الجهاعػػات الهىشػػقة أو الهعارضػػة والتػػي تحتظىٍػػا دوؿ أجىبيػػة هػػف دوؿ الجػػوار 

الجغرافي هف هٍددات اوهف الوطىي الخارجية والتي لػديٍا الجئػيف تسػتخدهٍـ كور ػة ضػغط عمػى 

, كهػػػا تقػػػـو الػػػىظـ ؽ لحكوهػػػاتٍـؾ بػػػدفعٍـ مثػػػارة القمػػػحكوهػػػات تمػػػؾ الػػػدوؿ هػػػف آوىػػػة وخػػػرى وذلػػػ

هصػػادر التٍديػػد الخارجيػػة كحػػؿ وزهتٍػػا الداخميػػة أو  السياسػػية الضػػعيفة أو الدكتاتوريػػة باسػػتخداـ

لالبػا هػا تػؤثر ىتػائج التٍديػدات الخارجيػة ، و ات البطش الداخمية التي تقوـ بٍاميجاد هبرر مجراء

خارجيػػة يهكػػف أف تكػػوف رئيسػػية تسػػتوجب وأف هصػػادر التٍديػػد ال ,دفػػي الهصػػادر الداخميػػة لمتٍديػػ

تٍػػػاء فػػػي هواجٍتٍػػػا فػػػي الحػػػاؿ أو ثاىويػػػة يهكػػػف التريػػػث فػػػي هواجٍتٍػػػا أو تأجيػػػؿ ذلػػػؾ لحػػػيف االى

 .الهواجٍات اوكثر تٍديداً 

 :وسائل حماية األمن الوطني4-

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 امجػػراءات التػػي يػػتـ اتخاذٌػػا لمتصػػدي لتمػػؾ اوحػػداث بصػػورة هباشػػرة أو ليػػر هباشػػرة 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  

تىشئ الدولة عادة أجٍزة خاصة لمعهؿ عمػى حهايػة أهىٍػا أ.وسائل حماية األمن الوطني داخميا : 

الوطىي داخميا تشهؿ وسائؿ عهمية وأخرى أكاديهية ىظرية وعىاصر عمهية , هػف الوسػائؿ العهميػة 

واالسػػتخبارات التػػي تعتبػػر وسػػيمة رئيسػػية تعتهػػد عميٍػػا القيػػادة السياسػػية فػػي صػػىاعة أجٍػػزة اوهػػف 
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عداد القرارات الهتعمقػة بػاوهف الػوطىي وتتو ػؼ د ػة وىجػاح الدولػة فػي هواجٍػة الهشػاكؿ اوهىيػة  وا 

عػدادٌا الجيػد لمبػدائؿ وعرضػٍا  عمى د ة ٌػذي اوجٍػزة وىجاحٍػا فػي تجهيػم الهعموهػات وتحميمٍػا وا 

وهػػػف الوسػػػائؿ اوكاديهيػػػة الىظريػػػة ، هتخػػػذي القػػػرار وفػػػي الو ػػػت الهىاسػػػب واضػػػ  عمػػػى بأسػػػموب

والعمهيػة هراكػز البحػػوث والدراسػات التػػي تهثػؿ الشػكؿ اوكػػاديهي العمهػي لوسػػائؿ الحهايػة الداخميػػة 

لألهػػػف الػػػوطىي تقػػػـو ٌػػػذي الهراكػػػز بػػػلجراء دراسػػػات بحثيػػػة خاصػػػة بجهيػػػم أبعػػػاد اوهػػػف الػػػوطىي 

واوحػػداث التػػي تٍػػػدد يػػيـ هتكاهػػؿ لمهشػػكمة القائهػػة وتقػػػديـ الهشػػورة فػػي الهوا ػػؼ والتوصػػؿ إلػػى تق

ىػػاؾ وسػػائؿ أخػػرى لحهايػػة اوهػػف الػػوطىي داخميػػا هثػػؿ هجػػالس اوهػػف الػػوطىي  ،اوهػػف الػػوطىي ٌو

 بامضػػػػافة إلػػػػى السياسػػػػات اوهىيػػػػة الهتخصصػػػػة والتػػػػي تشػػػػهؿ  كافػػػػة الػػػػىظـ الهجتهعػػػػة سياسػػػػياً 

 تحقيؽ أهىٍا الوطىي وحهايتً.هف خاللٍا الى  تي تٍدؼ الدولةال واجتهاعياً  وا تصادياً 

أحد أٌداؼ السياسػة الخارجيػة لمدولػة التػي تسػعى : ب. وسائل حماية األمن الوطني خارجيا

ا إلى تطويم أرادة اآلخريف  ٌر هف خػالؿ تىفيػذ ثػالث هعطيػات أساسػية تىفػذٌا السياسػة  تتـفي جٌو

عىد  تحديدٌا باوهف الػوطىي وأوؿ ٌػذي الهعطيػات ٌػو  ىباوخر هىٍا واحدة ترتبط كؿ و الخارجية 

صػػيالة السياسػػة الخارجيػػة وتحديػػد أٌػػداؼ الدولػػة وارتباطٍػػا بػػاوهف الػػوطىي والثػػاىي صػػىم  ػػرار 

ػػػي العهميػػػة اوكثػػػر أٌهيػػػة لتعمقٍػػػا بوسػػػائؿ  السياسػػػة الخارجيػػػة والثالػػػث تىفيػػػذ السياسػػػة الخارجيػػػة ٌو

خػػالؿ عػػدة أدوات أولٍػػا اوداة الدبموهاسػػية والتػػي تعتبػػر اوداة  حهايػػة اوهػػف الػػوطىي خارجيػػا هػػف

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 

ولايػات وطىيػة لػردع هصػادر تٍديػد اوهػف الػوطىي واوداة الثاىيػة ٌػي  هركز القوة لتحقيؽ أٌػداؼ

اوداة العسػػكرية وذلػػؾ بػػاهتالؾ  ػػدرات عسػػكرية عاليػػة تكفػػي لتحقيػػؽ الٍػػدؼ بػػردع اآلخػػريف عػػف 
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تٍديد اوهف الوطىي لمدولة دوف استخداـ تمػؾ اوداة و ػد تسػتخدـ كخيػار أخيػر عىػد فشػؿ اودوات 

هاسػػػية  فعىػػػد اتخػػػاذ القػػػرار باسػػػتخداـ القػػػوة العسػػػكرية لحهايػػػة اوهػػػف اوخػػػرى وعمػػػى رئسػػػٍا الدبمو 

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 

هػػا اوكثػر فاعميػػة  هػػف حهايتػً , لػػذلؾ بػدالً  تعتبػر اوداة العسػػكرية اوداة الثاىيػة بعػػد الدبموهاسػية ٌو

ي عىصر دعـ هساىد لمقوة السياسية والقوة اال تصادية  في وسائؿ حهاية اوهف الوطىي خارجيا ٌو

 وأدواتٍا بها يحقؽ أٌداؼ اوهف الوطىي وحهايتً.

 : SWOTعي نموذج التحميل اإلستراتيجي / التحميل الربا -ثانيًا 

يقوـ الهىٍج الرباعي بالتحميؿ االستراتيجي عمى هرتكزات تسه  بتشخيص الحالة اوهىيػة هػف كػؿ 

-ٙٔ   :ٕ٘ٔٓويقػػدـ الهػػىٍج احتهػػاالت هسػػتقبمية هتو عػػة  الرشػػداف  ،جواىبٍػػا وأبعادٌػػا الهختمفػػة

ٔ٘   

ى وتقتصػػر عمػػى هػػا ٌػػو  ػػائـ عمػػ تحميــل الوضــع الــداخمي ) نقــاط القــوة والضــعف( : -0

أرض الوا ػػم هػػف ىقػػاط  ػػوة وضػػعؼ وأف يبتعػػد التحميػػؿ عػػف التو عػػات واالحتهػػاالت ويركػػز عمػػى 

 .الحقائؽ فقط 

امهكاىيػػات الداخميػػة الذاتيػػة التػػي تسػػٍـ فػػي اسػػتغالؿ الفػػرص   : Strengthsنقــاط القــوة -

 .الهتاحة والههكىة في دوؿ هجمس التعاوف لهكافحة التٍديدات التي يتعرض لٍا أهف دولٍا

ي ظروؼ وعواهؿ الىقص الداخميً التي تعوؽ القػدرة  :  Weaknessesنقاط الضعف - ٌو

 عمى استغالؿ الفرص لمحفاظ عمى االهف القوهي لدوؿ هجمس التعاوف الخميجي. 
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يأخػػذ بعػػيف االعتبػػار الوضػػم الفعمػػي  :تحميــل البيئــة الخارجيــة) الفــرص والتيديــدات(  -6

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 

ا عمى ا  الوضاع الداخمية.الهخاطر والتحديات الخارجية والتخفيؼ هف حدة تأثيٌر

أية ظروؼ أو عواهؿ خارجية ذات أثر إيجابي تهكف أو  : Opportunitiesالفرص -

تٍيئ الفرصة لتدعيـ القدرات اوهىية والعسكرية لدوؿ هجمس التعاوف الخميجي وتعزز هف  درتٍا 

 .عمى حهاية أهىٍا ام ميهي

سمبا أو أثرت بشكؿ سمبي  أية ظروؼ أو اتجاٌات خارجية  د تؤثر :Threatsالتيديدات  -

ي عاهؿ خطر أو  د تكوف هصدر  مؽ وتوتر أهىي عمى الصعيديف الداخمي والخارجي وهف  ٌو

 .دوؿ الهجمس
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 الثانيالفصل 

 العالقات الدوليةمقاربات األمن في 

 تمييد 

ا هيداف فرعي لمعال ات الدولية يشرح سبب أٌتهاـ ٌذا الحقػؿ  إف ىشأت الدارسات اوهىية بلعتباٌر

ههػػا  والػذي ُيعػػد هػػف الهفػاٌيـ الهتصػػفة بالىسػػبية والديىاهيكيػة والتغيػػر ،العمهػي بهوضػػوعات اوهػػف 

ـ اوهػف ترتب عميً تعػدد اوطػر الىظريػة التػي حاولػت تفسػير وفٍػـ الظػواٌر اوهىيػة وتحميػؿ هفٍػو 

 ههػثالً  هوضػوعياً  ، أحػدٌها يقتػرب هػف اوهػف ا ترابػاً ت هقارباتٍا إلى إتجاٌيف رئيسييفوالتي أىقسه

، واآلخػػػػر يقتػػػػرب "ذاتيػػػػًا" ههػػػػثاًل فػػػػي االتجاٌػػػػات الجديػػػػدة ويشػػػػهؿ هقاربػػػػة فػػػػي الوا عيػػػػة والميبراليػػػػة

 .كوبىٍاحف والهقاربة البىائية والهقاربة الىقدية وهقاربة هابعد الحداثة

ديػة " الوضػعية" االوؿ اوهػف فػي الهقاربػات التقمي الهبحػث ،هبحثػيفإلػى  الفصػؿولذلؾ سيقسـ ٌذا 

"ليرالوضػػعية"  ةألهػػف فػػي الهقاربػػات ليػػر التقميديػػسػػيطرؽ لالثػػاىي  الهبحػػث، أهػػا لمعال ػػات الدوليػػة

 لمعال ات الدولية
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 الدوليةالمبحث االول :  األمن في المقاربات التقميدية في العالقات 

ىظريػػة لمعال ػػات  تعتبػػر الهقاربػػات التقميديػػة هػػف الهحػػاوالت اوولػػى والجػػادة التػػي سػػعت إلػػى وضػػم

 .مسفة الوضعية والهىظور العقالىيالدولية تقوـ عمى أسس الهىٍج العمهي هتهثاًل في الف

، العال ات الدوليةوكاديهية لحقؿ سيطرت الهقاربات التقميدية ولفترة طويمة ىسبيًا عمي الدراسات ا 

ىطمػؽ ، وعمى الرلـ هف أف الىظريات التقميديػة تا لقضايا اوهف ٌو اوكثر رواجاً هها جعؿ تصوٌر

 .إال أىٍا تختمؼ في هفٍوهٍا لألهفهف الدولة كلطار تحميمي لٍا، 

يػة اف ، بيىها ترى الىظرية الميبرالاوهف ففي العاهؿ العسكري والقوةفالىظرية الوا عية تختزؿ  ضايا 

الجواىػػػب اال تصػػػادية ال تقػػػؿ أٌهيػػػة عػػػف الجاىػػػب العسػػػكري فػػػي تحقيػػػؽ اوهػػػف خاصػػػًة فػػػي ظػػػؿ 

 االعتهاد الهتبادؿ بيف الدوؿ الذي يهيز العال ات الدولية ها بعد الحرب الباردة

 المقاربات الواقعية في العالقات الدولية :االول :  المطمب

 السياسية :الجذور التاريخية والفكرية لمواقعية 

 ، بػػػؿ الهػػػيالد فػػػي العصػػػر املريقػػػي تعػػػود الجػػػذور الفكريػػػة لمهقاربػػػات الوا عيػػػة إلػػػى القػػػرف الرابػػػم

،  ضة لها يؤهف بً الهثػاليوف آىػذاؾأفكار الهدرسة السفسطائية التي طرحت رؤية هىاإلى وتحديدًا 

قػًا لظػروؼ الزهػاف تغيػر طبوتىطمؽ رؤية السفسطائييف هػف أف القػيـ اوخال يػة ٌػي هسػألة ىسػبية ت

 .والهكاف

 Thucydides، لهؤلفً الهؤرخ اليوىاىي ثيوسيديدس عتبر كتاب تاريخ حرب البيموبوىيزوي 



66 
 

حميمػػً العمهػػي لمسياسػػات ؽ.ـ " والػػذي ُعػػرؼ بكوىػػً هثػػااًل لمهفكرالػػوا عي فػػي ت ٜٖ٘-ؽ.ـ  ٓٙٗ 

التػي تسػاوي بػيف الجبػروت وة ، وأعتُبِػر ٌػذا الكتػاب ىهوذجػًا أوليػًا لتوصػيؼ سياسػات القػبيف الػدوؿ

ػػو تػػاريخ أشػػبً بدراسػػة لمطبيعػػة البشػػرية تتسػػـ بىظػػرة تشػػاؤهيًة طّبقٍػػا ثيوسػػيديدس عمػػى والحػػؽ ، ٌو

، خالية هف هفٍوهّي العػدؿ والجػْور والتي رأى اوثيىيوف في أياهً أىٍا ،طبيعة العال ات بيف الدوؿ

تمتػػػـز اوٌتهػػػاـ بهصػػػمحتٍا  ة، كهػػػا أف كػػػؿ دولػػػىػػػت القاعػػػدة أف يخضػػػم الضػػػعيؼ لمقػػػويلطالهػػػا كا

 ٖٕٔٓ باوتشػر   تحكـ وتٍيهف هتى أهكف لٍػا ذلػؾ" ، وهف هصمحتٍا إذ همكت القوة، أفالخاصة

 ٖٔٗ . 

وكػػاف لألفكػػار السفسػػطائييف الوا عيػػة  تػػأثيرًا كبيػػرًا عمػػي الهفكػػريف الوا عيػػوف الهحػػدثيف هػػف أهثػػاؿ 

فػػاوخير ترجهػػة  ،Thomas Hobbesو توهػػاس ٌػػوبر   Niccolo Machiavelliهكيػػافيمي 

   وأستقى هىً  الكثير هف أفكاري. Thucydidesكتاب تاريخ الحرب البولوبوىيزية لثيوسيديدس   

فبلهكاىىػا إعتبػػار الػوزير الٍىػػدي كوتيميػػػا  ،وبلعتبػار الوا عيػػة ىظريػة سياسػػية  ائهػػة عمػػػى فكػػرة القػػػوة

Kotilia ٕٜٙ-ٖٕٔ  امهبراطػور إلػى عىػدها كتػب  ،الدوليػة هف رواد الوا عية في السياسية ،ؽ.ـ

كهػا  ،حوؿ الحرب والتحالفات وهفٍـو القوة ودور العواهؿ الجغرافية الهؤثر فيٍا Mauryaالٍىدي 

وضػػرورة امسػػتعداد الػػدائـ لمدولػػة  ،شػػرح كوتيميػػا أسػػباب توسػػم الػػدوؿ سػػواًء  بالتحػػالؼ أو بػػالغزو

لهواجٍػػة التٍديػػدات الهرتقبػػة، كهػػا أعتبػػر دوؿ التهػػػاس الجغرافػػي أعػػداء هحتهمػػيف لمدولػػة  عبػػالحي 

 ٜٜٔٗ  ٕٗ . 

ىقوال هيكيافممي  للى يهكىىا تتبم أفكار الوا عية السياسية عىد الفيمسوؼ اميط ،وفي العصر الحديث

Machiavelli  ٜٔٗٙ-ٕٔ٘ٚ وؿ القػوة وهيػزاف القػوى و تشػكيؿ اوحػالؼ واوحػالؼ وحديثػً حػ

 ،وافتراضاتً بأف السياسة تتهيز بصراع الهصال  ،الهضادة، وأسباب الصراع بيف الهدف اميطالية
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وتأكيػدي عمػى فصػؿ الػديف  واوخػالؽ عػف  ،واف يجب رؤية العالـ كها ٌو، ال كها يجب أف يكػوف

 –أهػػف الدولػػة  –تصػػب  الغايػػة للى أهػػف دولتػػً، وبالتػػوأف هػػف هسػػؤولية الحػػاكـ  ضػػهاف  ،السياسػػية

ف كاىت ليػر أخال يػة ويعتبػر كتابػً الشػٍير  ا تحقيؽ تمؾ الغاية، حتى وا  هبررا وية وسيمة بهقدوٌر

The Prince .بهثابة الدليؿ العمهي مكتساب القوة والحفاظ عميٍا وتوسيعٍا 

   ٜٚٙٔ-ٛٛ٘ٔة لألىجميػزي توهػاس ٌػوبزكها استىدت الوا عية السياسية عمى اوطروحات الفمسفي

Thomas Hobbes  في كتابً المفياثػاف  ،Leviathan  وحديثػً عػف " الحالػة الطبيعيػة " والتػي

عػػًا عػػف أهىػػً أو الصػػراع بػػدافم البحػػث عػػف هىفعػػة أو دفاإلػػى  يهيػػؿيكػػوف فيٍػػا اوىسػػاف  بطبعػػً 

ؿ البشػر فػي وضػم ة، والتػي تجعػ، وتػرتبط حالػة الطبيعػة ٌػذي بغيػاب السػمطة الهىظهػطهعًا بالهجد

، وال يهكػف تجىػب ٌػذي الحالػة الطبيعيػة إال بل اهػة سػمطة تحهػي البشػر وتػوفر حرب الكؿ هم الكػؿ

 .) ٖ٘٘ ٕٕٔٓحالة هف الطهأىيىة والسالـ   عمي   

ػػي فػي تفاعالتٍػا الخارجيػة إىهػا تسػعى  والدوؿ ٌػي كامىسػاف الػذي يعتبػر ذئبػًا وخيػً االىػػساف، ٌو

  ٛ٘ ٕٜٚٔ بدوي  اوهف الذي يعد أولوية  صوى هف أولويات سياساتٍا الخارجية إلى تحقيؽ

، أزدٌػػرت الوا عيػػة السياسػػية فػػي الواليػػات الهتحػػدة عمػػي أيػػدي هفكػػريف هػػف وفػػي الو ػػت الهعاصػػر

وجٍػػػػودي فػػػػي  ،ٔٚٛٔ–ٕٜٛٔريىٍولػػػػػد ىيبػػػػور   Niebuhrأهثػػػػاؿ عالػػػػػـ الػػػػػالٌوت البػػػػػروتستاىتي 

فبحسػػب جػػورج كيىػػاف ُيعتبػػر ىيبػػور أبػػو الوا عيػػة  ،فػػي السياسػػة الخارجيػػةتطػػوير الهػػىٍج الػػوا عي 

  . ٕٓٔ   ٕٚٓٓالسياسية اوهريكية   فرج   
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ػي  ريبػة جػدًا هػػف فكػرة "حالػة الطبيعػة " عىػد ٌػػوبز  يىطمػؽ ىيبػور هػف فكػرة "الخطيئػػة اوصػمية " ٌو

، ىتيجػة لمػىظـ اوجتهػاعيلػيس هجػرد  ولكىٍا هبىّية عمي أسس ديىية " والتي ترى بػأف وجػود الشػر

ػػو امىحػػراؼ الىفسػػي لمب ، ويػػرى بػػأف وأىاىيػػة امىسػػاف وكبريائػػة ،شػػريةوأىػػا ىػػاتج عػػف شػػئ أعهػػؽ ٌو

، ويهتمػػؾ اوىسػػاف الشػػريرةاالىسػػاف همطػػخ بتمػػؾ الخطيئػػة وأىػػً  ػػادرًا عمػػى القيػػاـ باوعهػػاؿ الخطػػرة و 

ة امىسػػاف فػػي رادة الحيػػاة تتػػرجـ رلبػػ، وطالهػػا إإرادة القػػوةإلػػى إرادة الحيػػاة التػػي تقػػودي بابضػػرورة 

، فلىً هػف الهحػتـ أف يسػعي إلػى تحقيػؽ اوهػف ضػد شػرور الطبيعػة والتػاريخ تأهيف بقاءة العضوي

 ،، الهفػػاٌيـ الهثاليػػة ال توجػػد لٍػػا بػػراٌيف فػػي الوا ػػم التػػاريخيؾ بزيػػادة  وتػػً الفرديػػة والجهاعيػػةوذلػػ

  .ٕٓٔ   ٕٚٓٓالههارسة السياسية "   فرج    لذلؾ يفترض دائهًا استىباط الىظرية السياسية هف

آراء ىيبػػػػور حػػػػوؿ القػػػػوة وحتهيػػػػة الصػػػػراع تىتهػػػػي لموا عيػػػػة السياسػػػػية فٍػػػػو يؤكػػػػد بػػػػأف  " الصػػػػراع 

أف الصػػػالحيف والحكهػػػػاء  ػػػد يسػػػػعوف إلػػػى تجىػػػػب  ،االجتهػػػاعي أهػػػر هحتػػػػـو فػػػي التػػػػاريخ البشػػػري

لكىٍـ لف يستطيعوا أف يتجاروا الهخاوؼ والطهوحات التي تدفم الجهاعات إلػى الهواجٍػة  ،الكارثة

  . ٔٗ  ٕٕٔٓ"  الىعيهي   

الهتحدة أف تتدخؿ فػي شػئوف وفي كتابً اميهاف والسياسية يقوؿ ىيبور" هف الواجب عمى الواليات 

صػػمحتٍا ٌػػي أيضػػًا هصػػمحة .. وأف  ػػوة أهريكػػا وه.تػػراي أهريكػػا ٌػػو لهصػػمحة العػػالـ حيثهػػا، العػػالـ

شػػػػعارات الشػػػػعوب إلػػػػى  االصػػػػغاء. أو .ىتػػػػردد فػػػػي اسػػػػتعهاؿ ٌػػػػذي القػػػػوةال عػػػػدـ.. ويجػػػػب .العػػػػالـ

  .ٕٔٔ   ٕٚٓٓالضعيفة"  فرج   

، ّإال أف وا عي بهراحمػػػً وهفكريػػػً الهتعػػػدديفبػػػالرلـ هػػػف ٌػػػذا اوهتػػػداد التػػػاريخي الطويػػػؿ لمفكػػػر الػػػ

  ٕٛٓٓفسٍا تقريبا هف ثيوسيديدس إلى والتز  توفيؽ   الهىطمقات اوساسية  لمفكر الوا عي ٌي ى

ٜ.  
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والحقيقة أف الوا عية ليست هدرسة واحدة، بؿ هجهوعة هف االتجاٌات الفكرية التي تجهعٍا بعض 

والوا عيػػػة الجديػػػدة  الوا عيػػػة الكالسػػػيكية، :االفتراضػػػات، فٍىػػػاؾ عػػػدة اتجاٌػػػات داخػػػؿ الوا عيػػػة ٌػػػي

إلػػػػػػػػى الوا عيػػػػػػػػة الكالسػػػػػػػػيكية ، والوا عيػػػػػػػػة الٍجوهيػػػػػػػػة، والوا عيػػػػػػػػة الدفاعيػػػػػػػػة بامضػػػػػػػػافة  البىيويػػػػػػػػة 

  .ٕٖٛ ٕٗٔٓ الهصري   .الجديدة

 :Classical Realism الواقعية التقميدية ) الكالسيكية (  -أوال 

ىشأت الوا عية السياسية الحديثة بهثابة رد فعؿ عمي تيار الهثالية الذي برزت بعد الحرب العالهيػة 

وكػاف الٍػدؼ اوساسػي لمػوا عييف، خاصػة بعػد الحػرب العالهيػة الثاىيػة  ،اوولى و ياـ عصبة اوهػـ

إبراز الهقاربة الوا عية كهشروع فكري وىظري يسعى إلى ىقؿ العال ات الدوليػة هػف حقػؿ الدراسػات 

 ،ضػػػعيالقػػػاىوىي والتىظهػػػي و التفكيػػػر الهثػػػالي، إلػػػى حقػػػؿ الدراسػػػات العمهيػػػة وأسػػػاليب التفكيػػػر الو 

لموصػػوؿ إلػػى ىظريػػة عمهيػػة وعاهػػة لمعال ػػات الدوليػػة بلهكاىٍػػا تفسػػير الظػػواٌر السياسػػية بهػػا فيٍػػا 

 . ٖٕٓ   ٕ٘ٔٓ  عديمة  ظاٌرة الصراع والحرب 

اٌي إال تؤكػػػد الهقاربػػػة الوا عيػػػة التقميديػػػة عمػػػى أٌهيػػػة القػػػوة فػػػي العال ػػػات الدوليػػػة، وأف اوخيػػػرة هػػػ

ف الػدوؿ فػي  وأف الرلبة، ظاٌرة لعال ات القوة في الٍيهىػة ٌػي السػهة الههيػزة لمعال ػات الدوليػة، وا 

سعيٍا لتحقيؽ أٌػدافٍا الخارجيػة تسػتخدـ كافػة الوسػائؿ وال تكتػرث بالجواىػب القاىوىيػة واوخال يػة، 

يهىػػػػػة فػػػػػي حقػػػػػب زهىيػػػػػة كهػػػػػا تُفسػػػػػر الوا عيػػػػػة التقميديػػػػػة التػػػػػاريخ عمػػػػػى أسػػػػػاس تغّيػػػػػر القػػػػػوى الهٍ

 . ٓٗ  ٕٕٔٓ  هتبايىة الىعيهي

 صػػاحب هؤلػػؼ أزهػػة العشػػريف عػػاـ، ،ٕٜٛٔ-ٕٜٛٔ Edward H. Carrويعتبػر أدوارد كػػار 

Crisis ٜٜٔٔ-ٜٖٜٔ  Years The Twenty  ا ىظرية والذي تحدث فيً عف الوا عية باعتباٌر

عقالىيػػػة تٍػػػدـ اوفكػػػار الهثاليػػػة عػػػف بىيػػػة العال ػػػات الدوليػػػة،  ٌػػػو رائػػػد الوا عيػػػة التقميديػػػة الحديثػػػة 
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  إال أف الفضػػؿ يعػودلألخير فػػي إدخػػاؿ ٗٓٔ   ٕ٘ٔٓولػػيس ٌػاىس هولػػاىثو   عقيػؿ   الحقيقػي 

 Politics Amoungالوا عيػػػة كهقتػػػرب لدراسػػػة العال ػػػات الدوليػػػة هػػػف خػػػالؿ عهمػػػً الشػػػٍير

nations-ٜٔٗٛ)      والػػػذي أحػػدث ثػػػورة فػػػي الدراسػػة اوكاديهيػػػة لمسياسػػات الدوليػػػة   توفيػػػؽ

ٕٓٓٛ  ٜ  . 

 : ية لمواقعية السياسيةاألفتراضات األساس

ي وحدة التحميؿ في العال ات الدولية ،الدولة أو اوهة ٌي الفاعؿ اوساسي -  ٌو

الدولػػة فاعػػؿ عقالىػػي تسػػعى لتعظػػيـ فوائػػدٌا وتقمػػيص تكاليفٍػػا الهتالزهػػة هػػم سػػعيٍا لتحقيػػؽ  -

  ٖٓ  ٕ٘ٓٓأٌدافٍا  عودة  

 العالـ الخارجي كوحدة هىدهجة.الدولة كائف وحدي ولراض تحميمية، حيث تواجً الدولة  -

 .العال ات الدولية تحكهٍا  واعد هوضوعية كاهىة في الطبيعة البشرية -

الوا عية التقمدية تقوـ عمػى الفصػؿ  بػيف اوخػالؽ والسياسػة لعػدـ تطػابؽ اوخػالؽ هػم القواعػد  -

 ٜٙ)   ٜٗٛٔالتي تحكـ العال ات الدولية    دورتي  

ػا السياسػة الدوليػػة ٌػي صػػراع هػف أجػػؿ - فػػي ظػػؿ  ،القػػوة التػي تحهػػي الهصػمحة الوطىيػػة وتعزٌز

 عدـ وجود سمطة العميا   الفوضي  

ٌػػي وحػدة  ،الهصمحة الوطىية، الهعرفة دوهاً  باوهف القوهي، وعمى رأسػً البقػاء   الوضػعية  -

  ,تحميؿ السموؾ الدولي 

 يةالىظرية السياسية ىتبجة الههارسة السياسية وتحميؿ وفٍـ التجارب التاريخ -

بػالرلـ هػػف  إشػتراكً بػالكثير هػػف الهعػايير هػػم  ،السياسػات الوا عيػة حقػػؿ عمهػي هسػتقؿ بذاتػػً  -

بهعىػى "  ،الهجاالت الهعرفية اوخرى إال أىً بجب أف يخضم تمؾ الهعػايير لمهعيػار السياسػي
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والُحكػػـ عمػػى أي سػػموؾ سياسػػي يكػػوف هػػف خػػالؿ  ،أف الظػػاٌرة السياسػػية ٌػػي ظػػاٌرة هسػػتقمة

  ٔٚ-ٙٛ  ٜٗٛٔية "  درويتي  هعايير سياس

 التقميدية:المرتكزات المحورية في الواقعية 

ويرتبط ٌذا الهفٍـو بفكرة أف الدولة  ،الدوالتية ٌي صمب الوا عية التقميدية :   Statismالدوالتية

يف الػػػداخمي الهسػػػتو ذات السػػػيادة ٌػػػي التعبيػػػر الشػػػرعي والههثػػػؿ الوحيػػػد لمهجتهػػػم السياسػػػي عمػػػى 

فالدوؿ ٌػي الفاعػؿ اوساسػي و اوبػرز عػف بػا ي الفواعػؿ الثاىويػة كالهىظهػات الدوليػة  ،والخارجي

ة التحميػػؿ فػػي لمسياسػػة الدوليػػة  ولػػذلؾ يجػػب اف تكػػوف الدولػػة ٌػػي وحػػد ،الحكوهيػػة وليػػر الحكوهيػػة

  .ٛٔ   ٕ٘ٓٓعىتر    

بفكػرة القػوة والبقػاء، ارتػبط ٌػذا الهفٍػوـ دائهػًا عىػد الػوا عييف التقميػدييف مفيوم المصـمحة الوطنيـة: 

كٍػػا لمقػػوة التػػي تهكىٍػػا هػػف فالهصػمحة اوولػػى لمػػدوؿ تتهثػػؿ فػػي بقائٍػػا وال يتػػأتى لٍػػا ذلػػؾ إال باهتال

 Jamesففي تفسيري لوا م العال ات الدولية ُيفّرؽ "جيهس روزىو" ,   ٚٔ   ٕ٘ٓٓىتر   عذلؾ  

Resnau   وتقػويـ السياسػة الخارجيػة بيف الهصمحة الوطىية كأداة تحميمية تستخدـ لوصؼ وشرح

ا أداة تستخدـ  وبيف ،لدولة ها و ا تراح سياسػة هػا  لتبرير اع   الهصمحة بلعتباٌر دورتػي و استىكار اع

كػػد عمػػى اع  ، ٜ٘  ٜٗٛٔ  هػػا "ٌػػاىس هورلػػاىتو" فيوع ر الهصػػمحة الوطىيػػةاع ف ف اوهػػف ٌػػو جػػٌو ، واع

حػد الهحافظة عمى الوجود الهادي لمدولة يعػد الحػد اودىػى هػف ال هصػمحة الوطىيػة، ويشػكؿ كػذلؾ اع

لػػؼ عهميػػة دائهػػة للى هظػاٌر اوهػػف وبالتػػ فػػلف اوهػػف ٌػػو ذاتػػً هصػمحة وطىيػػة، فالػػدوؿ هصػػال  توع

و حربيػػة، ولكػػف الغايػػػة  ذات لايػػة واحػػدة و ػػد تتغيػػر الوسػػػائؿ لخدهػػة ٌػػذي الغايػػة, فتكػػػوف سػػمهية اع

  ٕٗ ٜٜٔٔ  هقمد  .ىفسٍا
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وعىػد هورلػاىثو القػوة ،عاـ ٌي الهوارد الهاديػة الهتاحػة لالهةالقوة بشكؿ :  Powerمفيوم القوة  

وىػً يػرى السياسػات الدوليػة عمػى أىٍػا صػراع عمػى القػوة وجػؿ  ،تعتبر لاية ووسيمة بػىفس الو ػت

فالقوة ٌي الهوضوع الذي يشكؿ هحور التفاعؿ الػدولي فػي حػالتي الحػرب  ،السيطرة عمى اآلخريف

فُيعػرؼ القػوة  ،ف أف ارىولػد وولفػرز يفػّرؽ بػيف القػوة والقػدرةفػي حػي  ،  ٙٔٔ ٜ٘ٛٔحتػي (والسػالـ

بأىٍا تحريؾ اآلخريف بالتٍديد أو هعا بتٍـ بالحرهاف،  أها الىفوذ والتأثير فيعىي القدرة عمى تحريؾ 

  .٘ٔٔ ٕ٘ٓٓاآلخريف بالوعود و املراءات  جىدلي   

تزداد الهخاطر اوهىية التي تتٍدت  ،في ظؿ البيئة الفوضوية لمىظاـ الدولي :  Survivalالبقاء 

لذلؾ تصب  اوولوية القصوي الدوؿ ٌػو ضػهاف أهىٍػا والهتهثػؿ " بالبقػاء " هسػتخدهًا كافػة  ،الدولة

اوهػػف ٌػػو  ،يقػػوؿ ريهػػوف آروف " أىػػً فػػي حالػػة الطبيعػػة ،( الوسػػائؿ الهتاحػػة بهػػا فيٍػػا العسػػكرية

  ٛٔ ٜٕٓٓالقادر   الٍدؼ اووؿ بالىسبة لكؿ فرد أو وحدة سياسية "  عبد

    هبػدأ تػوازف القػوى هػرتبط كميػًا فػي هبػدأ القػوة Balance of powers  مفيوم تـوازن القـوى

ػػو هبػػدأ طبيعػػي ذا كػػاف التػػوازف هالزهػػا لمقػػوة فػػلف الحػػرب والصػػراع حولٍػػا، ٌو ، يقػػوؿ هورلػػاىثو " وا 

، التػوازف أو معادتػًت أداة لخمػؽ هالزهة كذلؾ الختالؿ التوازف  د تكوف الحرب في بعض الحاال

ػو تعػادؿ الػدولتيف  فػي هحصػمة القػوى بهعىي أف ٌىاؾ ركىػيف لعهميػة تػوازف القػوى أحػدٌـ هػادي ٌو

، والػػػركف اوخػػػر هعىػػػوي خػػػاص بػػػلدراؾ اوطػػػراؼ الدوليػػػة بأٌهيػػػة وجػػػود ٌػػػذا والعسػػػكرية بػػػاوخص

الػػػدوؿ فػػي حالػػػة دائهػػػًا هػػا توجػػد  ،التعػػادؿ بلعتبػػارة الوسػػػيمة اوفضػػؿ لمحفػػاظ عمػػػى اوهػػف  ولػػذلؾ

ويعػود ذلػؾ إلػى تكػافؤ القػوى يػف أطػراؼ  ،صراع ولكف ليس بالضػرورة أف تتصػادـ بصػورة هباشػرة

 . ٜٕ ٜٗٛٔومدراؾ  ادة الدوؿ بأف توزيم القوى بيىٍـ يعودعميٍـ  بالفائدة  دورتي  ،الهتىازعة
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 ،حػاكـوتعىػي بػدوف حكوهػة أو  "Anarkosأصػؿ الكمهػة يوىػاىي ":  Anarchyمفيوم الفوضى 

فالدوؿ في ههارستٍا لمسياسػة  ،ويقصد بٍا الوا عييف التقميدييف ليػاب التراتبية فػي الهجتهم الدولي

بػػذلؾ تكػػوف الفوضػػي ٌػػي ىتيجػػة هباشػػرة لههارسػػة هفٍػػـو "  ،الخارجيػػة ال تخضػػم وي سػػمطة عميػػا

ػػي حالػػ ،السػػيادة " والتػػي  تعىػػي عػػدـ  خضػػوع الدولػػة فػػي  راراتٍػػا لسػػطاف دولػػة أخػػرى ة هشػػابٍة  ٌو

  ٕٖٗ  ٕٕٓٓلريفيثس وأخروف  ( ."لحالة الطبيعة " عىد ٌوبز ولكف في السياسة الدولية

ـــة  امعتهػػػاـ عمػػػى الػػػىفس ٌػػػو هبػػػدأ العهػػػؿ لمػػػدوؿ وفػػػؽ :  Self-Helpمفيـــوم المســـاعدة الذاتي

الهقاربة التقميدية و في ظّؿ الهجتهم الدولي الفوضوي و الذي يغيب فيً وجػود حكوهػة عالهيػة أو 

هىظهػات دوليػػة تهتمػػؾ أدوات ضػػبط فّعالػػة تسػػتطيم فيٍػا إدارة شػػؤوف العال ػػات بػػيف الػػدوؿ، وتحػػت 

وطػػػأة التٍديػػػدات التػػػي تفرضػػػٍا هثػػػؿ ٌػػػذي البيئػػػة الفوضػػػوية فػػػلف الػػػدوؿ تجػػػد أىفسػػػٍا هجبػػػرة عمػػػى 

 ويقتضي ٌذا الهبدأ لجوء كؿ دولة إلى امعتهاد عمى  دراتٍا الذاتية لتحقيؽ أهىٍا وضهاف بقائٍا،

وفػػػي ظػػػؿ حػػػاالت الشػػػؾ والخػػػوؼ التػػػي تطبػػػم  ،زيػػػادة هخزوىٍػػػا هػػػف القػػػوة لحهايتٍػػػا هػػػف اآلخػػػريف

  ٕٛٔ  ٕٙٔٓالعال ات بيف الدوؿ، فلف الدوؿ تدخؿ فيها بيىٍا في سباؽ لمتسم   داف وأخروف  

 John Hertzٌي الحالة التي وصفٍا جوف ٌرتز  :  Security Dilemmaالمعضمة األمنية 

القرف الهاضي بأىٍا عىدها تتخذ الػدوؿ هبػدأ االعتهػاد عمػى الػذات هسػمكًا لتحقيػؽ في الخهسيىيات 

فلىٍا ترى في سموكٍا ٌذا دفاعػًا ولػو أتبػم اوخػريف ىفػس سػموكٍا لعتبرتػً تٍديػدًا  ،حاجاتٍا اوهىية

 .  ٛٔٗ ٕٗٓٓوف الشؾ ٌو الهحرؾ الرئيسي لمتفاعالت امستراتيجية الدولية  بيميس   ،لٍا

 

 



74 
 

 في المقاربة الواقعية التقميدية : األمن

، وفػػػي سػػػبؿ الدراسػػػات الهتعمقػػػة بػػػاوهف الػػػوطىيفػػػي  أٌتهػػػت الوا عيػػػة التقميديػػػة وبحسػػػب طبيعتٍػػػا

، ورّكػػػػز التحميػػػػؿ الػػػػوا عي التقميػػػػدي لألهػػػػف عمػػػػى لمدولػػػػة القوهيػػػػة ر الػػػػدوليالحفػػػػاظ عمػػػػى االسػػػػتقرا

ا الوحػدة الهرجعيػة لألهػف ىظػور الػوا عي اسػات اوهىيػة ضػهف اله، هسػتوى التحميػؿ فػي الدر بلعتباٌر

، واوهػػػػف عىػػػػد الوا عيػػػػوف يعىػػػي سػػػػالهة الدولػػػػة هػػػػف التٍديػػػػػد الخػػػػػارجي الػػػػػذي ٌػػػي الدولػػػػة القوهيػػػػة

ي اوداة الرئيسػػػػػية لتحقيػػػػػؽ ، واوداة العسػػػػػكرية ٌػػػػػاسػػػػػتقرار وحػػػػػدتٍا الترابيػػػػػةيسػػػػػػتٍدؼ اسػػػػػتقاللٍا و 

  .ٛٔ   ٕ٘ٓٓ عىتر   اوهف

، والتػي تكػوف فيػً ف هػف بىيػة الىظػاـ الػدولي الفوضػويفػي هفٍوهٍػا لألهػوتىطمؽ الوا عية التقميديػة 

السياسػػة الدوليػػة عبػػارة عػػف عال ػػات بػػػيف دوؿ ذات سػػيادة ولٍػػا هصػػال  هتعارضػػة، ويترتػػب عمػػى 

يرى الوا عيوف  ، و ٕٛٔ  ٕٙٔٓذلؾ تزايد في إحتهالية ىشوب الىزاعات والحروب  داف وأخروف  

اوهىيػػة يكػػوف بلتبػػاع الػػدوؿ لسياسػػات تػػػوازف القػػوى فػػي ظػػؿ ٌػػذا  التقميػػديف أف حػػؿ ٌػػذي الهعضػػمة

  .ٛٔٗ ٕٗٓٓالهجتهم الدولي الفوضوي  بيميس  

تػً بتطوير  درات الدوؿ أف التٍديد الذي تسعى الدوؿ  إلى احتوائً ٌو تٍديد هوضوعي يتـ هواجٍ

د فػػلف الدولػػػة تعتهػػلػػة، ي عمػػى عػػدـ وجػػود الثقػػػة الهتباد، وبهػػا أف التفاعػػؿ بػػيف الػػدوؿ هبىػػالعسػػكرية

، والتي تتشّكؿ هف خمػيط هػف القػوة العسػكرية وليػر العسػكرية والتػي عمى  وتٍػا  الهساعدة الذاتية 

، والهصػػػادر الطبيعيػػػة وهسػػػتوى التطػػػور جغرافيػػػة واال تصػػػادية الديهغرافيػػػةتشػػػػتهؿ عمػػػى العواهػػػؿ ال

 . ٜ٘ ٜٗٛٔيتي   درو  التقىي، وشكؿ الحكوهة و القيادة السياسية واميديولوجية
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ليصػب  ٌّهٍػا اووؿ ٌػو  ،إذف الدوؿ وفؽ الهقاربة الوا عية التقمدية دائهًا هاتىشغؿ في آفاؽ الحرب

وطبيعة ٌذي التٍديدات  ،والتٍديدات اوهىية التي تتعّرض لٍا الدولة تصدر هف دوؿ أخرى ،اوهف

  . ٖٕٔٓتىحصر في الخطر العسكري   ز اغ   

 الجديدة ) البنيوية ( :الواقعية  -ثانيا 

، وهم تىاهي الظػواٌر العػابرة لمقػارات كامعتهػاد الهتبػادؿ وتزايػد دور في سبعيىيات القرف الهاضي

، ظٍػػػر تيػػػار جديػػد هػػػف داخػػػؿ الهقاربػػة الوا عيػػػة يػػػدعى بالوا عيػػػة اعػػؿ الدوليػػػة هػػػف ليػػر الػػػدوؿالفو 

صػػػػّىؼ كيىيػػػػث والتػػػػز ويُ  ،Strucural Realismأو  Neo-Realismالجديػػػػدة   البىيويػػػػة   

Kenneth Waltz    صاحب الكتاب الشٍيرTheory of international politics   كهؤسس

يػػاف تعتبػػر الوا عيػػة الجديػػدة   ٜٖٔ  ٕٔٔٓلٍػػذا التيػػار الجديػػد  القحطػػاىي  , وحسػػب لػػوبرت كيٌو

  ٕٚٓٓ  فكػػار الوا عيػػة التقميديػػة  جىػػدليِىتػػاج لهحػػاوالت تجديديػػة لإلطػػار الهفػػاٌيهي والىظػػري و

ٔٛٛ.  

، لغمبػة الطػابم الفمسػفي ال ات الدولية يشوبٍا بعض القصورويعتقد والتز أف الىظرية  في حقؿ الع

،  ويػػرى أف الىظريػػة العمهيػػة ٌػػي التػػي تشػػرح وتفسػػر العال ػػة بػػيف القػػواىيف ؿ ليػػر الوصػػفيوالتحميػػ

كػد عمػى امسػتخداـ ، كهػا يؤ اٌيـ تشػكؿ كتغيػرات هسػتقمة وتابعػةوالتي ٌي باوصػؿ عال ػة بػيف هفػ

هعػػػػػًا ويػػػػػرفض أسػػػػػتخداـ   Deductiveواالسػػػػػتىباطي   Inductiveالهػػػػػزدوج لمهػػػػػىٍج امسػػػػػتقرائي 

  . ٕٖٓ  ٕٔٔٓأحدٌها فقط  القحطاىي  

 سػػهيف ىظريػػات أختزاليػػة جزئيػػة تحػػاوؿ تفسػػير إلػػى وىظريػػات العال ػػات الدوليػػة عىػػد والتػػز تىقسػػـ 

وىظريػػات كميػػة ىظاهيػػة تبحػػث  ،االفػػراد او الدولػػة سػػموؾ الدولػػة الخػػارجي  هػػف خػػالؿ التركيػػز عمػػى

وفػػػي رأيػػػً أف الىظريػػػػات  ،فػػػي اسػػػباب سػػػموؾ الدولػػػة الخػػػارجي هػػػف خػػػالؿ دراسػػػة الىظػػػاـ الػػػدولي
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بػالرلـ اف ٌػذي الىظريػات تسػتعير  ،االختزالية ال تهمؾ  درة تفسيرية كبيرة هم تغّير الزهػاف والهكػاف

ػػيهػػف الكيهيػػاء الكالسػػيكية التحميػػؿطػػرؽ  بيػػىٍـ هػػم أجػػزاء لهعرفػػة العال ػػة إلػػى تحويػػؿ الكػػؿ  ، ٌو

  وفصػػؿ االفػػراد -اهػػؿ الداخميػػة  الدولػػة بالعو  االكتفػػاء ال يهكػػفاىػػً ، إال فصػػؿ التػػأثيرات الخارجيػػة

ظريػة ىظاهيػة فػي ىإلػى فىحف فػي حاجػة للى وبالت ،التأثيرات الخارجية في دراستىا لمعال ات الدولية

التوجػة ٌػو هالحظػة التشػابة فػي سػموؾ الػدوؿ فػي الهجػاؿ الػدولي  ، وهايعزز ٌػذاالعال ات الدولية

  .  ٜٖٔ  ٕٔٔٓهم امختالؼ في الخصائص  الهكوىة لكؿ دولة  القحطاىي  

وتىطمؽ الوا عية البىيوية هف فكرة جديدة هفادٌا أف الدوؿ تعهؿ هف هىطمؽ الحوافز الهادية ضػهف 

ٍػػػػا ضػػػػهف الىظػػػػاـ الػػػػدولي العػػػػالهي وترتكػػػػز الىظػػػػاـ الػػػػدولي العػػػػالهي وتعكػػػػس هوا ػػػػؼ الػػػػدوؿ هو ع

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 

ظػاـ الػدولي العػالهي عبػر ٌػذا التوزيػم بػيف الػدوؿ وازداد ىفوذٌا في الساحة الدولية وتتحدد بىيػة الى

والتز " عف السياسية الدولية  Waltzوبذلؾ أضافت ىظرية "   ٜٖ٘ ٕٕٓٓ    لريفيثس وأخروف

ا عمى الدور الحاسـ لطبيعة الىظاـ الدولي كبىية هستقمة ،بعدًا ٌاهًا في التحميؿ الوا عي  .بتركيٌز

عمى وضم الدولة وهو عٍا في الىظاـ الدولي وليس عمػى أف تفسير السموؾ الخارجي لمدوؿ يعتهد 

 .هيزاتٍا الداخمية او تفاعالتٍا هم الدوؿ اوخرى

، حيػث أف ، والوحػدات السياسػية بالشػركاتشّبً السياسة الدولية فػي السػوؽ ،وليثبت والتز فرضيتً

، ويقػػوؿ والتػػرز أف شػػارؿ ات ٌػػو العاهػػؿ الهحػػدد لبىيػػة السػػوؽالسػػموؾ التىافسػػي البيىػػي لٍػػذي الشػػرك

كػاف عمػى حػؽ عىػدها  ػاؿ أف الدولػة اوهػة ليسػت إال  Charles P. Kindlebergerكيىػدلبرلر 

 . ٖٔٚ  ٕٚٓٓفرج ( وحدة أ تصادية
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 :  ٚٓٔ-٘ٓٔ   ٕٓٔٓ  ابوزيد    مبادئ الواقعية الجديدة  البنيوية

االجتهػػػػػاعي الىظػػػػػاـ السياسػػػػػي الػػػػػدولي هسػػػػػتقؿ وهحػػػػػدد الهعػػػػػالـ و يختمػػػػػؼ عػػػػػف الىظػػػػػاـ  -

 .واال تصادي الدولييف

 الىظاـ الدولي يتكوف هف بّىية ووحدات هتفاعمة يجب التفريؽ بيىٍها -

 تعتهد فيً الدوؿ عمى ىفسٍا  ،بيئة الىظاـ الدولي فوضوية ال سمطة هركزية فيً -

 .االهف والبقاء ٌو الهحرؾ الرئيسي لسموؾ الدوؿ -

وتختمػؼ فػي توزيػم القػدرات فيهػا بيىٍػا  الوحدات داخؿ الىظاـ الدولي تتشابً فػي الوظػائؼ -

 .وفقًا 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  -

 .ة التىافسيةتقرار السياسي والقدر الطبيعية والعواهؿ العسكرية واالس

 المفاىيم المركزية األساسية لمواقعية الجديدة ) البنيوية ( تتمثل في: 

  اتخذ الوا عيوف الجدد الىظاـ الدولي هوضوعا رئيسػيا لمدولػة، وتحميػؿ هدرسػتٍـ النظام الدولي - 

ا هػف ىظريػة لهػورتف كػابمف، فالىظػاـ حسػب  بامستىاد إلػى اوفكػار الىظاهيػة والبىيويػة التػي ا تبسػٌو

ٌػػو هجهوعػة هػف الوحػػدات الهتفاعمػة فيهػػا بيىٍػا لتشػكؿ وحػػدة هتهاسػكة تسػػهى  -الهفٍػـو السػموكي

 . كها أف الىظاـ الدولي هستقؿ عف البىي الهركبة لً " السياسة ٘ٛٔ   ٕٚٓٓجىدلي   الىظاـ   

ٌذا الىظاـ كوحدة هختمفة تهاها عف وحدة الدولة سواء هف حيث القواعد العاهة إلى العالهية تىظر 

التي تضػعٍا أو عبػر ضػوابط سػموؾ كػؿ وحػدة والقػيـ التػي تىتجٍػا, وكهثػاؿ عمػى ذلػؾ  ػدرة الدولػة 
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ههارسة العىؼ داخميا كآلية لتحقيؽ أهىٍا الهحمػي, فػي حػيف تمجػأ إلػى توسػيم ىفوذٌػا الػدولي عمى 

   ٗٓٔ   ٕٓٔٓابوزيد   ( لحهاية أهىٍا الوطىي 

اسػػػتيعاب  ،التراتبيػػة ٌػػو الهحػػػور االيبسػػتيهولوجي الجديػػػد لمبىيويػػةالتراتبيــة )الطبقيـــة الدوليـــة(  -

ي ىتاج لمحاجات اوهىية الهستهرةلتراتبية الوحدإلى الىظاـ الدولي ٌو فٍـ   .ات الهشكمة لً، ٌو

يػػرتبط اوسػػتقرار أو عػػدـ اوسػػتقرار بطريقػػة توزيػػم القػػوى بػػيف الػػدوؿ فػػي الىظػػاـ :  تــوازن القــوى-

الػػدولي فحالػػة اسػػتقرار هرتبطػػة عىػػػد الػػوا عييف الجػػدد بحالػػة الفوضػػػى والحفػػاظ عمػػى أهػػف وسػػػيادة 

جىػػدلي   (ىيػػة الىظػػاـ الػػدولي سػػيؤدي حتهػػا إلػػى اوسػػتقرارالدولػػة الهركزيػػة،  وأف أي تغييػػر فػػي ب

ٕٓٓ٘  ٔٛ٘ . 

ري الػػذي تسػػعى إلػػى تحقيقػػً الىظريػػة الوا عيػػة الجديػػدة فالدولػػة  القــوة :- يعػػد اوهػػف الٍػػدؼ الجػػٌو

  .العقالىية ٌ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   

   في ىظرتٍا لوا م السياسة الدولية، حيث ترى أف سهة اإلنعكاسية الطبيعة  -

عكػػس هػػا يصػػوري الػػىٍج التقميػػدي بػػأف طبيعػػة  الىظػػاـ الػػدولي تػػىعكس عمػػى توجيػػً سػػموكات الػػدوؿ،

سػػموؾ الػػدوؿ ٌػػي هػػف تحػػدد سػػهة الىظػػاـ الػػدولي. أو بعبػػارة أخػػرى الفوضػػى ٌػػي التػػي تىػػتج بيئػػة 

 ٕٕٔٓصراعّية وليس الصراع ٌو هف يىتج الفوضى كهػا أ ػرت بػذلؾ الوا عيػة التقميديػة   عمػي   

  ٖ٘ٗ . 
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 ية " : االمن في المقاربة الواقعية الجديدة " البنيو 

لقػػد ارتبطػػت الوا عيػػة الجديػػدة بفكػػرة الحػػرب البػػاردة، وذلػػؾ بعػػد تشػػكؿ سياسػػة امىفػػراج الػػدولي بػػيف 

 ػػػػوتي الواليػػػػات الهتحػػػػدة اوهريكيػػػػة وامتحػػػػاد السػػػػوفيتي لتهاشػػػػى هػػػػم هتطمبػػػػات العال ػػػػات الدوليػػػػة 

 . ٔ٘  ٕٗٓٓ  برواف    الجديدة، والتي تقوـ عمى اوهف  بداًل هف القوة العسكرية

ووفقػػػًا لمىظريػػػة الوا عيػػػة الجديػػػدة فػػػلف  الػػػدوؿ تعهػػػؿ هػػػف هىطمػػػؽ الحػػػوافز الهاديػػػة وتعكػػػس هوا فٍػػػا 

كهػػػا أف الدراسػػػات اوهىيػػػة لموا عيػػػة الجديػػػدة تؤكػػػد أف هسػػػألة اوهػػػف تىشػػػأ  ،ضػػػهف الىظػػػاـ العػػػالهي

كهػا أف  ،دوؿأساسًا هف بىيػة الىظػاـ الػدولي أكثػر ههػا تىشػأ هػف الػدوافم أو الىوايػا العدواىيػة لػدي الػ

اوخػػػريف إلػػػى إىعػػػداـ اوهػػػف عىػػػد اوخػػػريف يكػػػوف ىتيجػػػة لمقػػػدرات العسػػػكرية العىيفػػػة وىظػػػرة الػػػدوؿ 

كهػػا يعتقػػد الوا عيػػوف البىيويػػوف أف الهعضػػػمة  ،بوصػػفٍـ هصػػدر تٍديػػد بػػداًل هػػف أف يكوىػػػوا حمفػػاء

إهكاىيػػة اوهىيػػة حالػػة هزهىػػة فػػي السياسػػة الدوليػػة بفعػػؿ الفوضػػي التػػي تضػػم حػػدود صػػارهة حػػوؿ 

ف هؤيدي التحميػؿ البىيػوي  يسػتىدوف فػي تحقيػؽ اوهػف  عمػي  ،حدوث تعاوف في الىظاـ الدولي  وا 

  ٕٕٗ-ٖٕٗ ٕٗٓٓهسألتيف أساسيتيف ٌها    بيميس  

إىعداـ اوهف عىد اوفػراد واوشػخاص إلى هسألة الخوؼ والغش واىعداـ الثقة  ٌي التي تؤدي  -

و"هيرشػيهر" يسػمهوف بلهكاىيػة التعػاوف فػي ظػؿ الفوضػي هػم أف الوا عيػوف الجػدد هثػؿ "والتػز" 

أف الهحافظػػػة عميػػػً أكثػػػر صػػػعوبة بػػػيف الػػػدوؿ بسػػػبب حالػػػة الخػػػوؼ هػػػف أف يػػػىقض اوخػػػريف 

  .ٛٓٔ-ٚٓٔ  ٕٓٔٓ ابوزيد  امتفا يات التعاوىية

ا عمي الهكاسب الهطمقة -  .هسألة الهكاسب  الدوؿ تٍتـ بالهكاسب الىسبية أكثر هف تركيٌز

الوا عيػوف الجػدد فكػرة جديػدة تتعمػؽ بػأف الػدوؿ تسػعى لكسػب القػوة لػيس فقػط هػف أجػؿ كها أضافة 

كذلؾ لمتقمػيص هػف هخػاطر الهػأزؽ اوهىػي إذ  ،القوة واىها هف أجؿ الدفاع عف أهىٍا لحفظ بقاءٌا
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يقػػوؿ "كيىيػػث وولتػػز" فػػي ظػػّؿ الفوضػػى اوهػػف ٌػػو الٍػػدؼ اوسػػهى لكػػف فقػػط عىػػدها يكػػوف بقػػاء 

أخػػػػػرى هقابػػػػػؿ الٍػػػػػدوء والػػػػػرب  هضػػػػػهوىة سػػػػػتبحث ٌػػػػػذي اوخيػػػػػرة عػػػػػف أٌػػػػػداؼ  واسػػػػػتهرارية الػػػػػدوؿ

 . ٕٚ   ٕٗٓٓ حهدوش, والقوة

ا فػػي البعػػد العسػػكري ا تحصػػٌر وذلػػؾ بسػػبب  ،أهػػا عػػف فٍػػـ الوا عيػػة الجديػػدة لمتٍديػػدات فٍػػي بػػدوٌر

ى الطبيعة الفوضوية التي تقػوـ عمػى اٌتهػاـ الػدوؿ الهتواصػؿ بهسػألة اوهػف والبقػاء واعتهادٌػا عمػ

 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 

ويػرى بػػأف الفوضػوية أو ليػاب الحكوهػة  ،لمحفػاظ عمػى الػىفس self-helpهبدأ الهسػاعدة الذاتيػة 

وأف التٍديػػد بػػالعىؼ وامسػػػتخداـ الهتػواتر لمقػػوة يهيػزاف الشػػؤوف  ،هرتبطػة بحػدوث أو ظٍػػور العىػؼ

الدولية عف الشؤوف الداخمية، ويعتبر أيضا أف هبدأ كػؿ لىفػسً ٌػو بالضرورة هبدأ العهؿ في ىظاـ 

  .ٖٔ  ٕٕٓٓوأىً في الفوضوية يصب  اوهف الغاية اوسهى  بف عىتر   ،فوضوي

يىيث والتز في ىٍاية السبعيىيات تطورًا عمهيا في هجاؿ التىظير كاىت "ىظرية السياسة الدولية" لػ ك

لمعال ات الدولية، وأعطت حافزًا لمباحثيف "الوضعييف " في ىقؿ عمـ العال ػات الدوليػة إلػى هسػتوى 

هكاىيػة إختبػار الهقػوالت  جديد هػف التخصػص الػد يؽ، والصػراهة العمهيػة، وامىضػباط الهىٍجػي، وا 

 .ائج  يهكف امجهاع حولٍا إهبريقي لموصوؿ إلى ىت
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إال أف خاصػػية الجػػدؿ وامخػػتالؼ الزهتػػً حتػػى بػػيف الػػوا عييف أىفسػػٍـ، حيػػث أصػػب  بػػدؿ الوا عيػػة 

الواحػػدة وا عيػػات هتعػػددة،  يىطمػػؽ جهيعٍػػا هػػف أطروحػػات والتػػز، لكػػف لكػػؿ هىٍػػا رؤيتٍػػا الخاصػػة 

 . ٕٕٚ  ٕ٘ٔٓعديمة  (لتحميؿ السياسة الدولية 

 عييف الجػػػدد يتفقػػػوف حػػػوؿ الهسػػػمهات الرئيسػػػية التػػػي يقػػػوـ عميٍػػػا الىظػػػاـ عمػػػى الػػػرلـ هػػػف أف الػػػوا

     ٕٕٛ  ٕ٘ٔٓ عديمة  للى كالت J. Mearsheimerالدولي، والتي لخصٍا جوف هيرشايهر 

 ال توجد حكوهة عالهية.  -ٔ

 كؿ الدوؿ لٍا استعداد الستعهاؿ القوة ضد الدوؿ اوخرى.  -ٕ

 الدوؿ اوخرى لف تستعهؿ القوة ضدٌا.ال يهكف وي دولة أف تكوف هتيقىة بأف   -ٖ

 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 

هوا بشأف كيفية تحقيؽ اوهف في السياسة الدوليػة يسهى بػ "هعضمة أو هأزؽ اوهف"، إال أىٍـ اىقس

   إلى توجٍيف رئيسييف  اووؿ سهي بػ "الوا عية الدفاعية" والثاىي؛ سهي بػ "الوا عية الٍجوهية".

الخارجية بعد أف كاىت ة الفصؿ بيف البيئتيف الداخمية و لتخفيؼ حد جاءت الوا عية البىيوية الجديدة

تىفي وجود  الوا عية الكالسيكية   لقد  ،أي تأثير لمعواهؿ الداخمية في تفسير السموؾ الخارجي لمدوؿ

أعػػادة الوا عيػػة الجديػػػدة الىظػػر فػػػي هسػػتويات التحميػػؿ لتعطػػػي االٌهيػػة لمهحػػػدات الداخميػػة لمػػػدوؿ 

                                                                .بجاىب الهحددات الىسقية
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 . إلى ما يعرف بالواقعية الدفاعية و الواقعية اليجومية الجديدة بدورىاوتنقسم الواقعية البنيوية 

أٌػػداؼ دراكػػات صػػاىم القػػرار عمػػى توجٍػػات و ا  ر بػػدور وتػػأثير البىيػػة الداخميػػة و يقػػتػػرؼ و فكالٌهػػا يع

ور السياسػػػة الخارجيػػػة، ليػػػر أف ٌػػػذا ال يهىػػػم هػػػف وجػػػود فػػػوارؽ بيىٍهػػػا، سػػػىتعرؼ عميٍػػػا    تطػػػ

 . ٜٜ ٕٚٓٓ:الجىدلي   (اتحاٌات   

                                                                                                         :   The Defensive Theory الواقعية الدفاعية:   -ثالثا 

و  Stephen Van Evaraهف أٌـ رواد الهقاربة الوا عيػة الدفاعيػة ٌػو العػالـ أسػتيفف فػاف إيفػارا 

 ..Joseph Griecoو جوزيؼ جريكو  RobertJervisروبرت جرفيس 

و بػأف اوهػف هتػوفر أكثػر  ،وترى الوا عية الدفاعية أف خطورة  الىظاـ الدولي الفوضوي هبالغ فيٍا

ويفتػػػرض الػػػدفاعيوف أف البىيػػػة الداخميػػػة لمدولػػػة تمعػػػب دورًا فػػػي تشػػػكيؿ السػػػموؾ  ،هػػف كوىػػػً هفقػػػودا

  تطور اتجاٌات الوا عية    .الخارجي بامضافة إلى تأثير الىسؽ الدولي الفوضوي

أف تعهػػؿ   ،والوا عيػػة الدفاعيػػة تقتػػرح لتقمػػيص حػػدة تػػأثير ٌػػذي البىيػػً الفوضػػويً عمػػى سػػموؾ الػػدوؿ

الدفاعيػػة أكثػػر هػػف  ػػدراتٍا الٍجوهيػػة هػػف أجػػؿ أف يسػػود اوهػػف وتػػزوؿ  الػػدوؿ عمػػى زيػػادة  ػػدراتٍا

فعىػػػدها ُتشػػػيم الىزعػػػة الدفاعيػػػة بػػػيف الػػػدوؿ  يهكىٍػػػا عىدئػػػٍذ التهييػػػز بػػػيف  ،حػػػوافز الىزعػػػً التوسػػػعية

اوسػػػمحة الدفاعيػػػة واوسػػػمحة ذات الطػػػابم الٍجػػػوهي، ويكػػػوف بلهكاىٍػػػا إهػػػتالؾ  لموسػػػائؿ الكفيمػػػة 

وبػػذلؾ لػػف يطّػػر القػػادة السياسػػيوف إلػػى وضػػم إسػػتراتيجية  ،تٍديػػد اآلخػػريف بالػػدفاع عػػف ىفسػػٍا دوف

  . ٛٛٔ-ٕٔٓٓ- BAYLISٌجوهية في لياب امحساس باوخطار الخارجية  

تهكىػػت الوا عيػػة الدفاعيػػة هػػف تطػػوير فرضػػياتٍا لتبػػيف هػػػف خاللٍػػا أثػػر البىيػػات الداخميػػة لمدولػػة   

عمػػى عكػػس هػػا تػػـ تداولػػً  ،لتوجػػً الخػػارجي لمػػدوؿإدراكػػات صػػاىعي القػػرار   فػػي تحديػػد طبيعػػة ا
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ً هرتبط أساساً  بػلدراؾ القػادي التحوالت الدوليفتوزيم القوى و  ،سابقاً  لدى الوا عية البىيويً لػ "والتز"

أخرى إدراكيً، فػدور إدراؾ اوخطػار عىػد ارب تاريخيً و الهسئوليف الوطىييف، ويستىدوف  عمى تجو 

  .ؤدي إلى امستقرار القادة السياسييف ٌو الذي ي

  Cooperative ولقػد ظٍػرت تيػار هػف داخػؿ الوا عيػة الدفاعيػة ُيطمػؽ عميػً الوا عيػة التعاوىيػة

Realism  حػاوؿ تحويػؿ الفوضػى الهطمقػة لمىظػاـ الػدولي إلػى فوضػى ىاضػجة عػف طريػؽ وضػم

هم تراجم حالػة الفوضػى فػي الىظػاـ الػدولي، و  ،تتفادى بٍا و وع الحروب لسياسات هشتركةالدوؿ 

سػػيتراجم بػػذلؾ أٌػػـ هحػػدد لتفسػػير السػػموؾ الخػػارجي بالىسػػبة لوا عيػػة ووالتػػز و ىتجػػً أكثػػر فػػأكثر 

أي إدراؾ صػػػػاىم القػػػػرار لمبيئػػػػة  ،السػػػػموؾ الخػػػػارجيمثبػػػػات دور الهحػػػػددات الداخميػػػػة فػػػػي تفسػػػػير 

 . ٕ٘ٔ-ٕٔٓٓ- BAYLISالهصال  الخارجيً الهتبادلً  و 

وا عية الدفاعية أف القوة الزائدة تعطي ىتائج عكسية ولتحقيؽ اوهف يجػب أف تحػافظ الػدوؿ عمػي ال

العسػػكرية  فمقػػد راجػػم الػػوا عييف الجػػدد  ضػػيتي زيػػادة القػػوة و زيػػادة القػػدرات ،هيػػزاف القػػوى القػػائـ 

ا وهحاولػػة لمدولػػة، وأدركػػوا أف السػػبب وراء تمػػؾ الزيػػادة يرجػػم إلػػى الػػدفاع عػػف أهػػف الدولػػة وا  ميهٍػػ

 التقميص هف هخاطر اوهف، ال هف أجؿ القوة في حد ذاتٍا. 

 Kenethيعتبػر الهحافظػة عمػى اوهػػف هػف أٌػـ الهصػػال  اوساسػية لمدولػة بحسػػب كىػث والتػز  

Waltz  و جوزيػػػؼ لريكػػػوJoseph Grieco،  لػػػذلؾ تخصػػػص أكثػػػر هواردٌػػػا لبىػػػاء  ػػػدراتٍا

ة الدفاعيػػػة ٌػػػـ فواعػػػؿ عقالىيػػػيف وهػػػم ارتفػػػاع تكػػػاليؼ والػػػدوؿ بالىسػػػبة لموا عيػػػ ،العسػػػكرية الدفاعيػػػة

الحػػػروب فػػػأىٍـ  يىتٍجػػػوف سياسػػػات تعاوىيػػػة ويحرصػػػوف عمػػػى بىػػػاء عال ػػػات الصػػػدا ة فيهػػػا بيىٍػػػا 

فالػػدوؿ تسػػعى إلػػى تحقيػػؽ فوائػػد هشػػتركة و  ،لتحقيػػؽ هصػػالحٍا بػػداًل هػػف اسػػتخداـ وسػػيمة الحػػرب

فالدوؿ في ظّؿ الفوضى لير  ،دوؿ التعاوفوليس هف الضروري أف تمغي الهىافسة بيف ال ،ىسبية 
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بيىهػػا فػػي  ،ويٍػيهف عمػػى الىظػاـ الػػدولي الدولػػة او ػوى ،الىاضػجة تسػػعى هىفػردة لتحقيػػؽ هصػػالحٍا

عبدالقادر  ُيراعي فيً سيادة وهصال  الدوؿ اوخرى Mature anarchyىظاـ الفوضى الىاضجة 

  ٕٜٓٓ   ٕٔ.  

 األمن في الواقعية الدفاعية :

كهػػػػػا أف دخولٍػػػػػػا  ،الػػػػػػػدفاعيوف أف الدولػػػػػة تضػػػػػػهف أهىٍػػػػػا بلتباعٍػػػػػػا لإلسػػػػػػتراتيجيات الحػػػػػػذرةيػػػػػرى 

فأىٍا بذلؾ تحقؽ أهىٍا بتصػحيحٍا  ،بامتفا يػات و العال ات الدبموهاسية خاصًة هػم القػوى الكبػرى

 .  ٜٜ  ٕٚٓٓجىدلي (لهيزاف القػوى والػردع و ٌػذا هػا يػؤدي إلػى تقمػيص الهػأزؽ اوهىػي 

 فة هطمقػػة بػػؿ فقػػط بصػػفة ىسػػبيةسػبؽ لػف يىٍػي الىزاعػات الدوليػة بصػػ يعتقد الدفاعيوف أف كؿ هػا

الػػدوؿ ههػػا أىٍػػـ الهٍيهىػػػيف  خاصػػة بػػػيف القػػوة العظهػػى و بقيػة ،أزهػػػة ثقػػػة بػػػيف الػػدوؿ بسػبب وجػػود

 تاهػًا إعػادة صػػيالةيرفضػػوف رفضػا اوهىيػػة، فػأىٍـ راسػات ػي الدأدبيػات الهىظػور التقميػدي فػ عمػى

 .هفٍػـو أخػر لألهػف خػارج إطػاري الضػيؽ و الهػرتبط  بالدولة وبقائٍا وسالهتٍا والقوة العسػكرية

بػلف حقػػػؿ الدارسػػػات اوهىيػػػة بعػػػد الحػػػرب البػاردة يجػب   Stephan Waltيقوؿ "سػػتيفف والػػت" و 

 الخطر وهرا بة القوة ". أف يبقى يٍتـ بالدرجة اوولى بظاٌرة الحرب أي دارسة 

بذلؾ يؤكد ستيفف والت عمى أف  اوهف ٌو الهوضوع اوكثر أٌهية بعػد الحػرب البػػاردة خصوصػًا 

عىػػد ربطػػػً بظػػػاٌرة الحػػرب واسػػتعهاؿ القػػوة فالتيػػار الػػوا عي أكثػػر تحهسػػًا لمػػدفاع عػػف فكػػرة أعتبػػار 

 ،د و هعيػػار الشػػرعية السياسػػيةاوهػػػػػف هػػف صػػهيـ اٌتهػػاـ وصػػالحيات الدولػػة كوىٍػػا الفاعػػؿ الوحيػػ

فػػاف الوا عيػػػة الدفاعيػػػة فضػػػمت للى وبالتػػ ،فتحقيػػؽ أهػػف لمدولػػة ٌػػو هػػػرتبط بحالػػػة عػػػدـ الثقػػة خاصػػة

امسػتراتيجية التعاوىيػة تقمػػيص أخطػػاء إداركػػات و حسػػابات الػػدوؿ و صػػىاع القػػرار عمػػى حسػػػاب 
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م  وكسػػب الهزيػػد هػػف القػػوة باسػػتعهاؿ هصػػطم  اوهػػف الهشػػترؾ التصػػػػعيد فػػػػي السػػػػباؽ ىحػػػػو التسػػػػ

COMMUN SECURITY”    فرج   "ٕٓٓٚ   ٖٛ٘  . 

                                                                                                       :  The Offensive Theory الواقعية اليجومية  -رابعا 

تيػػار الوا عيػػة الٍجوهيػػة يغطػػي عمػػى او ػػؿ ثػػالث ىظريػػات فػػي حقمػػي السياسػػات الدوليػػة والسياسػػة 

ػػػو  خمػػػيط هػػػف المػػػب أفكػػػار الوا عيػػػة البىيويػػػة  لكيىيػػػث والتػػػز   Kenneth Waltzالخارجيػػػة، ٌو

وهػػػػػف أبػػػػػرز الهفكػػػػػريف  ، ٕٖ٘  ٕٔٔٓوبعػػػػػض افتراضػػػػػات الوا عيػػػػػة الكالسػػػػػيكية   القحطػػػػػاىي   

يريػػؾ البػػس  ٜٜٛٔجػػوف هيرشػػايهر وفريػػد زكريػػا  ،الٍجػػوهييف وروبػػرت  ،Eric Labsٜٜٔٚوا 

 .ٜٜٚٔ Randall L.Schwelerوراىدؿ شفيمر  ،ٜٔٛٔ Robert Gilpinجيمبيف 

وتعتقد بػاف  ،بدايًة ترسـ الوا عية الٍجوهية صورة هتشائهة عف السياسات الدولية لوا عية الٍجوهية

وأف كػػؿ الػدوؿ تسػػعى لهضػاعفة  وتٍػػا هقابػػؿ  ،ويػػة لمتوسػمفوضػوية الىظػػاـ العػالهي تػػوفر حػوافز  

تىػتٍج الػدوؿ سياسػات توسػعية وبػذلؾ  ،وف القوة ٌي الضاهف الوحيد  لبقاء الػدوؿ ،الدوؿ اوخرى

لػػذى يعتقػد الٍجػوهييف بتزايػػد احتهػاالت الحػػرب  ،أيػف كاىػػت هزايػا ٌػذا الفعػػؿ تتجػاوز تكاليفػًهتػى و 

اسػتهرار حالػة للى بالتػو  ،القدرة عمػى لػزو دولػة أخػرى بسػٍولةلدى بعضٍا   بيف الدوؿ كمها كاىت

وليصب  التعاوف بيف الدوؿ ٌدؼ صعبة وتكوف  الحػروب والىزاعػات ظػاٌرة ال  ،الفوضى الهطمقة

إهػاـ    (الهسػاعدة الذاتيػة الػذي يحكػـ العال ػات بػيف الػدوؿ كف تفاديٍػا فػي ظػّؿ هبػدأ الفوضػى و يه

ٕٓٓٛ  ٕٗ . 

ػػػو اوهػػػفالوا عيػػة الٍجوهيػػػة   ،كهػػػا يػػرى" جػػػوف هيرشػػػايهر" تتفػػؽ هػػػم الوا عيػػػة الدفاعيػػة بالٍػػػدؼ ٌو

وتػػرى أف الػػدوؿ وخاصػػًة الػػدوؿ العظهػػي تضػػهف  ،وتختمػػؼ فػػي الوسػػيمة هػػاٌو هقػػدار القػػوة الالزهػػة

كها يعتقد هيرشايهر أف الٍدؼ اوساسػي لمػدوؿ ٌػو  .أهىٍا عبر زيادة  وتٍا إلى أ صى حد ههكف
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لػػذلؾ تسػػعى لزيػػادة  وتٍػػا هػػف أجػػؿ حهايػػة ىفسػػٍا  ،ة فػػي السياسػػة الدوليػػةتحقيػػؽ الهكاىػػة الهٍيهىػػ

 .  ٖٕ  ٜٕٓٓوتثبيت هكاىتٍا في الىظاـ الدولي  عبدالقادر   

ـ وبأف التوسم والغزو هفيد لمدولة  ،يعود الوا عيوف الٍجوهيوف لمتاريخ مستخراج شواٌد تؤيد أفكاٌر

 Johnهيرشػايهر يسػتىبط هػف أعهػاؿ جػوف ٌػارز هػف الىػاحيتيف امسػتراتيجية واال تصػادية جػوف 

Hertz  هضاهيف أف " أفضؿ طريقة لبقاء الدولة فػي ىظػاـ فوضػوي، ٌػي أف تسػتغؿ فػرص الػدوؿ

اوخػػػػػػػػرى، واف تكسػػػػػػػػب هزيػػػػػػػػدا هػػػػػػػػف القػػػػػػػػوة عمػػػػػػػػى حسػػػػػػػػابٍا الف أفضػػػػػػػػؿ طريقػػػػػػػػة لمػػػػػػػػدفاع ٌػػػػػػػػي 

 . ٖٙ ٕٔٓٓ: Mearsheimerالٍجـو 

 األمن في الواقعية اليجومية :

بيف القوة واوهف، وأف ضهاف اوهػف  يقتضػي  يقوهوف بالربط بشكؿ هباشرالٍجوهي  دعاة التوجً

وبقػػػدر اهػػػتالؾ  ،هػػػف الدولػػػة هضػػػاعفة  ػػػدراتٍا الىسػػػبية وتحقيػػػؽ اوفضػػػمية عمػػػى حسػػػاب الخصػػػوـ

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 

لهكاىٍا ردع ب Superior Powerالذي تقم الدولة في ىطا ً، وفي ٌذي الحالة فاف القوة العظهى 

سػػػتراتيجية بحيػػػث  رلػػػاهٍـ عمػػػى تقػػػديـ تىػػػازالت دبموهاسػػػية، ا تصػػػادية، وا  خصػػػوهٍا الهحتهمػػػيف وا 

تساعد في تقوية وضم القوة الهٍيهىة، وفي حالة إخفا ٍا في تحقيؽ ٌذي اوفضػمية، فػاف الخصػـو 

 .  Miller : ٕٗٓٓ ٓٔ  وتصب  هصدر تٍديد وهىٍا ،سوؼ تتقوى عمى حسابٍا

 ،الٍجوهييف هف أهثاؿ راىدؿ شػفيمر يؤكػدوف  أف الٍجػـو لػً اوفضػمية عمػى الػدفاع عػادة الوا عييف

بػػدال هػػف تشػػكيؿ  Bandwagonواف الػػدوؿ تتحػػالؼ دوهػػًا هػػم الطػػرؼ او ػػوى أو اوكثػػر تٍديػػدًا 
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وأف اوهػػف والسػػالـ يهكػػف تحقيقػػً عبػػر القػػوة واوفضػػمية ولػػيس عبػػر التػػوازف كهػػا  ،تحػػالؼ لهوازىتػػً

 . ٕٔ ٕٔٓٓ: Mearsheimerا عييف الدفاعييف   يعتقد الو 

ــــدة "النيوكالســــكية"   -خامســــا  ــــة الكالســــيكية الجدي  Neoclassicalالواقعي

Realism : 

هصطػػػػم  الوا عيػػػة الكالسػػػيكية الجديػػػػدة ظٍػػػر ووؿ هػػػرة فػػػي أدبيػػػات العال ػػػات الدوليػػػة فػػػي عهػػػؿ  

 ،ٜٜٛٔ Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policyجيػديوف روز 

 ،ٜٜٛٔلفريػػد زكريػػا State-centred Realismوفػػي ىظريػػة "الوا عيػػة الهتهركػػزة فػػي الدولػػة" 

وىظريػػة  ،لتوهػػاس كريستىسػػف Domestic-Mobilization Theoryوىظريػػة التعبئػػة الداخميػػة 

 لويمياـ وولفورث. ،Hegemonic Theoryof Foreign Policyالٍيهىة في السياسة الخارجية 

اربػػة الىيوكالسػػيكية ٌػػي هقاربػػة وا عيػػة فػػي السياسػػة الخارجيػػة، بىيػػت عمػػى افتراضػػات والتػػز والهق

ا يرفضػوف عػدـ تضػهيف الهتغيػرات التفسػيرية فػي هسػتويات التحميػؿ  ،حوؿ الفوضى ولكػف أىصػاٌر

 . ٖٖٖ  ٕٔٔٓالهختمفة   القحطاىي   

شػكؿ هتغيػرات هسػتقمة فػي السياسػة فالوا عيوف الكالسكيوف الجدد يعترفوف بأف الهتغيرات الىسػقية ت

الخارجيػػػػة، إال أىٍػػػػـ  يؤكػػػػدوف وجػػػػود هتغيػػػػرات أخػػػػرى تُػػػػدعى بػػػػالهتغيرات الوسػػػػيطة أو الهتداخمػػػػة 

Intervening Variables  ػػي ذات طبيعػػة داخميػػة، هثػػؿ إدراكػػػات صػػىاع القػػرار، والتػػي هػػف ٌو

ٌػػي واسػػطة بػػيف ٌػػذي  أي أف امدراكػػات ،خاللٍػػا تترشػػ  أو تتصػػفى الضػػغوطات الىسػػقية الدوليػػة

وبػػذلؾ تعتػػرؼ الوا عيػػة الىيوكالسػػيكية ولػػو جزئيػػا بالػػدور الػػذي  ،الضػػغوط الىسػػقية وصػػىاع القػػرار
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  ٚ٘ٔيهكف أف تمعبً العواهؿ الشخصية لمفػرد فػي التػأثير عمػى صػىم  ػرارات السياسػة الخارجيػة  

ٜٜٔٛ  Rose . 

 ،التفاعالت الدوليػة والتقػدـ العمهػيأصحاب ٌذا امتجاة يروف أف التطورات الجديدة عمى هستوى و 

خػتالؼ تركيبتٍػا  الداخميػة ،وامٌتهاـ الشعبي بقضايا العال ات الدولية  ،و إزدياد الدوؿ الهستقمة وا 

كؿ ٌذا فت  الهجاؿ لإلٌتهػاـ بدراسػة و هرا بػة عال اتٍػا ببعضػٍا وفػؽ هقاربػات جديػدة  ػادرة عمػى 

كهػػا  ،ة الخارجيػػة خػػارج إطػػار الهتغيػػرات الىسػػقيةإسػػتيعاب هختمػػؼ الهتغيػػرات الهػػؤثرة فػػي السياسػػ

شّكؿ حافزًا معادة الىظر في تأثير الهحددات الداخمية فػي توجيػً السياسػة الخارجيػة، و إزالػة ذلػؾ 

وىتيجة لٍذي الهستجدات لـ تعد العال ات بيف الدوؿ حكراً عمى الحكوهػات  ،الفصؿ الصمب بيىٍها

تػػػأثير الهتبػػػادؿ عمػػػى الهسػػػتوى الهجتهعػػػي و لػػػو بػػػدرجات بػػػؿ تعػػػدتٍا لتشػػػهؿ العال ػػػات و ال ،فقػػػط

ُأثيػػرت إشػػكالية  ػػدرة تفسػػير السػػموؾ الخػػارجي  ،وىتيجػػًة لػػذلؾ ،هتفاوتػػة حسػػب بىيػػة الػػدوؿ الهعىيػػة

لمػػػدوؿ بػػػالعودة إلػػػى البىيػػػة الىسػػػقية لمىظػػػاـ الػػػدولي هػػػف  بػػػؿ العديػػػد هػػػف الػػػوا عييف و عمػػػى رأسػػػٍـ 

" الهػػوروث الػػوا عي يهكػػف أف يكػػوف لػػً  ػػدرة تفسػػيرية  الػػذي  ػػاؿ بػػأف  Christensenكريستيىسػػف 

ا بىظريػػػات السياسػػػة  فػػػي و ػػػت هػػػا، و لكػػػف هػػػم ذلػػػؾ فػػػلف بعػػػض التوجٍػػػات الجديػػػدة يهكػػػف تفسػػػيٌر

الداخميػػػػػة، هثػػػػػؿ امختالفػػػػػات اميديولوجيػػػػػة، الضػػػػػغوطات السياسػػػػػية الداخميػػػػػة، أو حتػػػػػى الجاىػػػػػب 

 . Rose  ٜٜٛٔ  ٙ٘ٔالسيكولوجي لمقيادات الهختمفة"  

فريػد  الوا عية الىيوكالسيكية حاولت تضييؽ الفجوة بػيف تىبػؤات الوا عيػة التقميديػة والوا ػم، وبتعبيػر

يهكػف تعديمػً ليصػب   - ػدرات الدولػة تشػكؿ ىواياٌػا-زكريا فاف الوا عية الكالسيكية تتضػهف هىطقػا

كػػزة فػػي الدولػػة" أكثػػر د ػػة بػػدوف خسػػارة فػػي  ػػوة التػػأثير، والىظريػػة الىاجهػػة تسػػهى بالوا عيػػة "الهتهر 

ي إحدى أعهدة الوا عية الكالسيكية الجديدة عمػى أخػذ  ،(Farid Zakaria)ويؤكػد فريػد زكريػا  ،ٌو



89 
 

الهتغيػػػرات الداخمػػػػػيً بامعتبػػػار إضػػػافًة إلػػػى الهتغيػػػرات الىسػػػقية و التػػػأثيرات اوخػػػرى عىػػػد دراسػػػة 

 . ٜٕ-ٕٛ   ٜٜٔٔالسياسة الخارجية   زكريا  

تشكؿ هدرسة فكرية رابعػة، اسػهيٍا  اوعهاؿ التي ىحف بصدد هراجعتٍا ٌىاكتب جيديوف روز"... 

ػػػي تػػػدهج بشػػػكؿ واضػػػ  الهتغيػػػرات الداخميػػػة والخارجيػػػة، هحػػػورة  الوا عيػػػة الكالسػػػيكية الجديػػػدة، ٌو

وهطػػورة رؤى هعيىػػة هسػػتقاة هػػف الفكػػر الػػوا عي الكالسػػيكي، يحػػاج دعاتٍػػا أف أٌػػداؼ وطهوحػػات 

المب الحاالت بهكاىة الدولة في الىظاـ الدولي، وبشػكؿ أكثػر تحديػدا السياسة الخارجية تساؽ في 

ذا ٌو السبب لهاذا ٌـ وا عييف، ٌػـ يحػاجوف أيضػا أف ٌػذي القػدرات تػؤثر   درات  وتٍا الهادية، ٌو

بطريقػػة ليػػر هباشػػرة وهعقػػدة فػػي السياسػػة الخارجيػػة، الف الضػػغوط الىسػػقية يجػػب ترجهتٍػػا عبػػر 

ػذا ٌػو السػبب لهػاذا ٌػـ  كالسػيكييف جػدد "  زكريػا   الهتغيرات الهتداخمة عمى  هسػتوى الوحػدة، ٌو

ٜٜٔٔ  ٗٙ . 

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 

 ال  الدولة وتحدد أولوياتٍا وفؽ إدراكات صاىم القرار.هص

 كها يعتقد دعاة التوجً الكالسيكي الجديد أف فٍـ الروابط بيف القوة والسياسة يتطمب فحص د يؽ 

وأٌتهػػت الوا عيػػة ، لمسػػياؽ الػػذي هػػف خاللػػً يػػتـ تشػػكيؿ السياسػػات الخارجيػػة وتكييفٍػػا ضػػهف إطػػاري

وتقػػديـ  تىبػػؤات حػػوؿ اسػػتجابة  ،وؾ الخػػارجي لمدولػػة بشػػكؿ هىفػػردالكالسػػيكية الجديػػدة بدراسػػة السػػم

هثػػػؿ االسػػػتراتيجيات الشػػػاهمة لمػػػدوؿ، السياسػػػات  ،الػػػدوؿ لمضػػػغوط الىسػػػقية، وأ تػػػراح آليػػػات عهػػػؿ

 .  Rose  ٜٜٛٔ   ٕ٘ٔ  اال تصادية الخارجية، الهذاٌب العسكرية، وخيارات التحالؼ 
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ثقافيػػة،  والميبراليػػة ٌػػي تقميػػد سياسػػي، أو فمسػػفة سياسػػية عريقػػة، تشػػهؿ جواىػػب عديػػدة ا تصػػادية،

سياسية وفكرية، وهف الىاحية السياسية، الميبرالية ٌي االعتقاد أف اوفراد ٌـ هحػور الهجتهػم، واف 

 ،هسػػػتوياتٍـ االجتهاعيػػػةالهجتهػػم وهؤسسػػػاتً هوجػػػودة لتعزيػػػز أٌػػػداؼ اوفػػػراد، بغػػػض الىظػػػر عػػػف 

الميبرالية تشدد عمى العقد االجتهػاعي الػذي يضػم الهواطىػوف هػف خاللػً القػواىيف و يوافقػوف عمػى و 

  ٜٕٓٓوتشػدد أيضػا عمػى سػيادة القػاىوف وتشػجيم الديهقراطيػة الميبرالية عبػدالقادر    ،االلتزاـ بٍا

ٕٛ . 

   الجذور التاريخية لّميبرالية

والتػي تحػدث عىٍػا هفكػرو عصػر  بدايتٍا أعتبرت صورة هف صػور الهثاليػة السياسػيةالميبرالية في 

ـ الهثاليػػة حػػوؿ الهديىػػة الفاضػػمة  ،اولريػػؽ وفالسػػفتً كػػديهقريطس وأفالطػػوف ولوكريتيػػوس وأفكػػاٌر

  ٘ٓٔ   ٕ٘ٔٓوالحريػػػػات الهدىيػػػػة والديىيػػػػة والحقػػػػوؽ والسياسػػػػية واال تصػػػػادية لإلىسػػػػاف   عقيػػػػؿ 

م أفكػػار الميبػػرالييف تاريخيػػًا حتػػى عصػػر الىٍضػػة و أفكػػار الفيمسػػوؼ امىجميػػزي وكػػذلؾ يهكىىػػا تتبػػ

ػو أحػد أبػرز هىظػري العقػد امجتهػاعي عىػدها   (ٕٖٙٔ-ٗٓٚٔ John Locke)جػاف لػوؾ   ٌو

تحدث عف الطبيعة الّخيرة لإلىساف وحياة السالـ التي  يعيشٍا ضهف القاىوف الطبيعي الذي يحكـ 

 ،السػابؽ عػف الدولػة وهايترتػب عميػً هػف إلتزاهٍػا بالهحافظػة عمػى حقػو ٍـووجود اوفػراد  ،عال اتً

 . ٕٙ  ٕٚٓٓتوفيؽ   وكؼ يدٌا عف التدخؿ في شؤوىً  

 هػػػف أهثػػػاؿ ايهريػػػؾ كروشػػػي وهػػػف ٌػػػذا الهبػػػادئ الهثاليػػػة يىطمػػػؽ  الهفكػػػروف الميبرالييػػػوف اووائػػػؿ

E      C      ٔٙٗٛ-ٜٔ٘ٓ  هػف  ػاؿ بػػأف اوفػراد ولػيس الدولػة ٌػـ هػػف  والػذي ُيعػد أوؿ
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فهصػػال  اوفػػراد الشخصػػية واوىاىيػػة   ،يجػػب أف يكوىػػوف الههثػػؿ  اوساسػػي فػػي العال ػػات الدوليػػة

ستقودٌـ ىحو التجارة بدؿ الحرب، كها طرح كروشي فكرة تىظيـ عالهي يكػوف هقػري دولػة هحايػدة، 

اهػػػػة تػػػػىّظـ شػػػػئوىٍـ وتحػػػػؿ عيػػػػة عيجتهػػػػم فيػػػػً سػػػػفراء كػػػػؿ الػػػػدوؿ يقصػػػػد اووروبيػػػػة فقػػػػط فػػػػي جه

 . ٖٛ   ٕٔٓٓ ليوـ  هىازعاتٍـ

وفػي  ،هػف رواد الميبػرالييف   ٗٓٛٔ -ٕٗٚٔ Immanuel Kantويعد الفيمسوؼ إيهاىويػؿ كػاىط 

يػرى   عػف "  ػاىوف الضػهير" حيػث  تحػدث ،ٜ٘ٚٔ Perpetual Peaceكتابػة " السػمـ الػدائـ " 

ىسػػػاف بلعتبػػػار أف طبيعتػػػً الخيػػػرة سػػػتدفعً ىحػػػو أف القػػػواىيف والدسػػػاتير بلهكاىٍػػػا ضػػػبط سػػػموؾ ام

كهػػػػا تعتبػػػػر هبػػػػادئ وودرو ويمسػػػػف  ،السػػػػالـ الػػػػدائـ حفاظػػػػا عمػػػػى هػػػػا يتهمػػػػؾ هػػػػف هكاسػػػػب وفوائػػػػد

Woodrow Wilson  بعػد الحػرب العالهيػة اوولػى   ٜٙٔٔاوربعػة عشػرًا التػي أعمىٍػا فػي العػاـ

هػػف اوفكػػار الهثاليػػة التػػي أثػػرت فػػي الهقاربػػة الميبراليػػة وخاصػػًة  ،وجٍػػودي فػػي إىشػػاء عصػػبة اوهػػـ

  .ٕٙ  ٜٕٓٓفكرة الهجتهم الهدىي العالهي  عبدالقادر   

تىطمػؽ هػف ضػرورة وجػود ىظػاـ دولػي هبىػي فـي العالقـات الدوليـة  Idealismوالرؤية المثاليـة  

 .السالـ واوهفعمى أسس و واعد القاىوف الدولي تسودي العدالة والهساواة ويىعـ ب

ىهػا هثمهػا يجػب أف  فالهثالية تٍػتـ بدراسػة وتحميػؿ الظػواٌر الدوليػة لػيس كهػا ٌػي هوجػودة فعػال، وا 

فػػػي هقالػػػً "الصػػػراع بػػػيف الهبػػػدأ والبرالهاتيػػػة فػػػي   L. Claudeويمخػػػص ؿ. كمػػػو  ،تكػػػوف عميػػػً

ػػػي   هبػػػدأ عػػػدـ  االعتػػػداء وعػػػدـ التػػػد ، خؿ والهسػػػاواةالعال ػػػات الدوليػػػة" هبػػػادئ الهثاليػػػة الػػػثالث ٌو

كاىت الهثالية اوولى و فػي بػداياتٍا تٍػتـ بقضػايا الفػرد والػرأى العػاـ وتحػاوؿ تغيػر الوا ػم الػدولي و 

 .الهأساوي بعد الحرب العالهية اوولى إلى هستقبؿ أفضؿ
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وداىييػؿ أرشػيبوجي  ،richard Falkأٌتـ هفكريف الهثالية الهعاصرييف هف أهثاؿ ريتشارد فولػؾ   

Danielle archibugi،  ىوربرتوبوبيػوNaberto Bobbio  وديفيػد ٌيمػدDaivd Held  يػروف

بضرورة إصالح الىظاـ الدولي ويقترح ٌيمد " الىهوذج العالهي الديهقراطي " والػذي يبػدأ هػف تكػوف 

بػػػراـ إتفا يػػػات لحقػػػوؽ امىسػػػاف هحميػػػة ترا بٍػػػا ٌيئػػػات  ،برلهاىػػػات إ ميهيػػػة هثػػػؿ البرلهػػػاف اووربػػػي وا 

  .وتحويؿ اوهـ الهتحدة إلى برلهاف عالهي يخضم لمهساءلة ،دولية

كػذلؾ لمهقاربػة الميبراليػة جػذور فكريػة  ،تمؾ كاىت اوفكار السياسية التي تػداولٍا الميبراليػوف اووائػؿ

فهػم ظٍػور كتابػات  ،بلعتباري اال تصاد ٌو ىقطة البداية في عال ة الدولة هػم الهجتهػم ،إ تصادية

تحولػت الميبراليػة إلػى أديولوجيػة هسػيطرة عمػى الفكػر  ،Adam Smithهيث " اال تصػادي" آدـ سػػ

وبػػػرزت هجهوعػػػة هػػػف ام تصػػػادييف السياسػػػييف والمػػػذيف أثّػػػروا فػػػي التيػػػار  ،السياسػػػي وام تصػػػادي

لى الميبر  وجػوف  ، John Stuart Millوجوف ستيورات هيػؿ  ،David Ricardoكدافيد ريكاردو  ا 

أىصار  ٌـ يشكموف هجهوعة هتعددة اوطياؼ تىقسـ إلى تياريف ٌـو  J.M.Keynesهػايىرد كيىز 

وهىٍـ سهيث  ،التدخؿ اودىي لمدولة في او تصاد وفؽ هبدأ " دعً يعهؿ دعً يهر" والتجارة الحرة

 ،وريكػػػاردو وليػػػري، وأىصػػػار التػػػدخؿ الواسػػػم لمدولػػػة فػػػي ام تصػػػاد هحميػػػا و دوليػػػا، وهػػػف ٌػػػـ كيىػػػز

اف  ليوـ    . ٖٙ-ٜٖ   ٕٔٓٓكيٌو

فوفقػػػًا لغولدسػػػتوف  ،يرتكػػػز عمػػػى هفٍػػػـو اوهػػػف الجهػػػاعي االمـــن فـــي المقاربـــة الميبراليـــة المثاليـــة

goldstein يتهثؿ  اوهف الجهاعي فػي تشػكيؿ تحػالؼ هوسػم يشػهؿ لالبيػة الفػاعميف اوساسػيف ،

ىػػػػػاؾ ،فػػػػػي الىظػػػػػاـ الػػػػػدولي ٌدفػػػػػً هواجٍػػػػػة أي فاعػػػػػؿ آخػػػػػر شػػػػػروط تطبيػػػػػؽ اوهػػػػػف الجهػػػػػاعي  ٌو

     ٕٖٗ-ٕٛٗ  ٕٗٓٓبيميس   هىٍا

 أف تتخمى الدوؿ عف هبدأ استخداـ القوة العسكرية في سياستٍا لتغير الوضم الراٌف. -
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 أف تتبىى الدوؿ ىظرة الهوسعة لمهصمحة الوطىية لتشهؿ هصال  الجهاعة الدولية.  -

  .أف تتحمى الدوؿ بالثقة وعدـ الخوؼ أوالشؾ في تعاهالتٍا الدولية -

واوطروحات الكالسيكية لإل تصاد الحر، ٌي التي شكمت اورضػية  السياسية الهثاليةتمؾ اوفكار 

   .التي أىطمقت هىٍا هبادئ و فرضيات الهقاربة الميبرالية في العال ات الدولية

 مبادئ المقاربة الميبرالية:

     ٗ٘ٔ   ٕ٘ٔٓ  عديمة  تقوـ الهقاربة الميبرالية عمى عدد هف الهبادئ واالفتراضات التالية 

ا - ٌر  .فالشعوب  ادرة عمى التعاوف ،الطبيعة البشرية خّيرة في جٌو

 .السموؾ اوىاىي والعدواىية ال يأتي الشعوب بؿ تىبم هف الىوايا السيئة لبعض الحكاـ -

فسػػموؾ الدولػػة ٌػػي  ،الفواعػػؿ اوساسػػية فػػي السياسػػة الدوليػػة ٌػػـ اوفػػراد والجهاعػػات الخاصػػة -

فٍػـ هػف يحػددوف اودوار الهاديػة والهعىويػة  ،لجهاعػات االجتهاعيػةإىعكاس لحاجات االفػراد وا

 .وخيارات دوؿ العالـ

وأف  ،الدولة أو والهؤسسات السياسػية بشػكؿ عػاـ   تهثػؿ جهاعػة فرعيػة هػف الهجتهػم الػداخمي -

خيارات الدولة في السياسة الخارجية ٌي إىعكاس لخيػارات االفػراد والجهاعػات الخاصػة والتػي 

لػػػى ففػػػي الهفٍػػػـو الميبر  ،بواسػػػطة الهؤسسػػػات البرلهاىيػػػةُيعّبػػػر عىٍػػػا  لمسياسػػػة الداخميػػػة، الدولػػػة ا 

رادة الفواعػػؿ االجتهاعيػػة الهختمفػػة، لكػػف ٌػػذي  ليسػػت فاعػػؿ بػػؿ هؤسسػػة ىيابيػػة تخضػػم لر ابػػة وا 

 .التعددية ال تعىي الهساواة بيف اوفراد والجهاعات هف حيث التأثير في سياسة الدولة

طيػػػػة الحاكهػػػػة وهصػػػػالحٍـ مف سػػػػوء إدراكػػػػات البيرو را ،فاعػػػػؿ عقالىػػػػيالدولػػػػة ليسػػػػت دائهػػػػًا  -

 .وخمفياتٍـ الثقافية  د تؤثر سمبًا في عهمية صىم السياسة الخارجية لمدولةالهتىا ضة 
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لػػػػى فػػػػي الهىظػػػػور الميبر  - الدولػػػػة ٌػػػػي هجهوعػػػػة هػػػػف الهؤسسػػػػات البيرو راطيػػػػة ذات الهصػػػػال  ا 

الوطىيػة وىٍػا ال تهثػؿ سػوى هصػمحة هػف  ولذلؾ الوجػود لشػئ  هػف  بيػؿ الهصػمحة ،الخاصة

 .يسيطر عمى عهمية إتخاذ القرار في الدولة

والدوؿ تحتاج دائهًا لتحديد أٌػداؼ  ،سموؾ الدوؿ في الىظاـ الدولي ٌو ىتيجة لضبط خياراتٍـ -

بحسػػػب سياسػػػتٍـ  ،وهػػػف ٌىػػػا يىشػػػأ الىػػػزاع أو التعػػػاوف، او تصػػػورات هعّيىػػػة يسػػػعوف لتحقيقٍػػػا

لكف ٌذا ال يعىي أف الدوؿ تتبم دائهًا سياسات هثالية لافمة  ،الخارجية، وطبيعة تمؾ االٌداؼ

بػػؿ تبحػػث الدولػػًة عػػف خياراتٍػػا فػػي ظػػؿ العوائػػؽ الهفروضػػة هػػف  بػػؿ خيػػارات  ،عػػف اآلخػػريف

 .الدوؿ اوخرى

تقػػود الػػدوؿ  ،حكهػػًيؤكػػد الميبراليػػوف أف فوضػػوية الىظػػاـ الػػدولي اي عػػدـ وجػػود سػػمطة عميػػا ت -

 .يجب  تٍيئة أجواء التعاوفللى وبالت ،لمتعاوف ال التىافس كها يعتقد الوا عيوف

يجػػاد القواسػػـ الهشػػتركة  - تقمػػيص حػػدة الىزاعػػات يكػػوف بتشػػجيم الػػدوؿ عمػػى التقػػارب والتعػػاوف وا 

 .لتحقيؽ الرفاٌية لمشعوب والحفاظ عمى أهىٍـ

جهاعػػات التػػي تتهتػػم بهسػػتويات هاديػػة عاليػػة هػػف تحقيػػؽ الرفاٌيػػة سػػيقمؿ هػػف رلبػػة اوفػػراد وال -

عػػات ىتيجػػة عػػدـ تقػػؿ تػػىخفض حػػدة الىزاللى الهخػػاطرة  بلهتيػػازاتٍـ وههتمكػػاتٍـ وأرواحٍػػـ وبالتػػ

 .رلبتٍـ خوض الحروب

ويقمػػص هػػف حػػدة  ،تكػػويف الهؤسسػػات والهىظهػػات الدوليػػة سيشػػجم عمػػى التعػػاوف بػػيف الػػدوؿ -

 .التٍديدات ويحقؽ اوهف

 وف أف الهفاوضات والهساوهات هف آليات العال ات الدولية.يرى الميبرالي -

لػػى التعػػاوف بػػدال هػػف الحػػرب والتػػي تعتبػػر  - ف التصػػّرؼ العقالىػػي يقػػود الػػدوؿ ا  تػػرى الميبراليػػة اع

 .عقالىي تصّرؼ لير
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وسػػيؤدي  إلػػى زيػػادة اوهػػف  ،ىشػػر  ػػيـ الحريػػة والحكػػـ الػػديهقراطي سػػيقمؿ هػػف إسػػتخداـ القػػوة  -

 .الدولي

فاوحػػػػداث التاريخيػػػػة تؤكػػػػد إهكاىيػػػػة تغيػػػػر  ،الميبراليػػػػة تعتهػػػػد عمػػػػى الهػػػػىٍج الػػػػوا عي الهقاربػػػػة -

 .السياسات العالهية وتحقيؽ التعاوف

فػػت  الحػػدود والتبػػادؿ الحػػر وتطػػوير تجػػارة الدوليػػة و ىشػػر القػػيـ الميبراليػػة اال تصػػادية وتحريػػر ال -

اال تصػػادية لمػػدوؿ وذلػػؾ  ال سػػيؤدي إلػػى ارتبػػاط الهصػػ ،الهؤسسػػات اال تصػػادية العػػابرة لمػػدوؿ

 .اوهف والرفاٌية لجهيم الفاعميف في الىظاـ الدولي سيحقؽ

داؼ العهميػػة والهثاليػػات ھهػػف فكػػر سياسػػي كالسػػيكي وبهجهوعػػة هػػف اواىطمقػػت  الميبراليػػةاف كهػػا 

دور  ھوو، وأف دور الدولػة لػًوالهطمػوب تػوفير الحقػوؽ  االٌػـو وحػدة التحميػؿ ھا أف الفرد ھأساس

ي، الميبراليجزئي في الهجتهم  تتصرؼ بشكؿ أساسي كحكـ في الىزاعات بيف اوفراد وضهاف  ٌو

والهقاربػػة الميبراليػػة ٌػػي ىسػػؽ ، ـ كاهمػػةھا الحصػػوؿ عمػػى حقػػوؽھتػػوفير الشػػروط التػػي يتػػابعوف ب

 بالعائمة الميبرالية. S.Waltفكري هتعدد التيارات، أو كها وصفٍا ستيفف والت 

تىقسػػـ إلػػى عػػدة ىهػػاذج ٌػػي الميبراليػػة  Andrew Moravcsikعىػػد الىػػدرو هورافيشػػؾ فالميبراليػػة 

، بيىهػػػػػا  Moravcsik  ٜٜٚٔ  ٛٙٔالجهٍوريػػػػة والميبراليػػػػػة التجاريػػػػة والميبراليػػػػػة اميديولوجيػػػػة   

لػػػى يػػػرى أف الهػػػذٌب الميبر  Michael Doyaleهيكائيػػػؿ دويػػػؿ  الػػػدولي يختمػػػؼ عػػػف الميبراليػػػة ا 

 .والميبرالية اميديولوجيةالتجارية 

لمهقاربة الميبرالية في العال ػات  Ernest  Otto-Czempielأها تقسيـ الهفكر أرسىت أتو زهبيؿ 

راليػػػػة الكالسػػػػيكية الهدرسػػػػة الميبإلػػػػى ويقسػػػػـ الميبراليػػػػة  ،الدوليػػػػة فٍػػػػي اوكثػػػػر تػػػػداواًل بػػػػيف البػػػػاحثيف

  . الميبرالية الهؤسساتية  الجديدةالهدرسة  البىيوية  و 
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 المقاربة المييرالية البنيوية ) الكالسيكية ( : -أوال 

ػػػا عمػػػى طبيعػػػة العال ػػػة بػػػيف الدولػػػة والهجتهػػػم  الميبراليػػػة البىيويػػػة أطمػػػؽ عميٍػػػا ٌػػػذي الصػػػفة لتركيٌز

 .وهايترتب عمى ذلؾ هف إىعكاس عمى السياسات العالهية

العال ػات بػيف الدولػة والهجتهػم  تقوـ الهقاربة الميبرالية البىيوية عمى افتراضات تركز عمػى أثػر  -

ي كالت  -    ٗ٘-٘٘  ٕ٘ٓٓ  عودة للى عمى السياسة العالهية ٌو

الفػاعميف اوساسػيف فػي السياسػػة الػدوليؾ ٌػـ اوفػراد والجهاعػػات فػي الهجتهػم الهػدىي الػػوطىي  -

  .وعبر الدولي

تهثػػػػؿ الدولػػػػة والهؤسسػػػػات السياسػػػػية هصػػػػال  بعػػػػض أطػػػػراؼ الهجتهػػػػم ولػػػػيس كػػػػؿ االطػػػػراؼ  -

 لخاضعة لحكهٍا. ا

هسػتويات الىػزاع والتعػاوف  ويحػدد ،سموؾ الدولة يعكس طبيعة وشكؿ هقاصػد الدولػة وخياراتٍػا -

 .الدولي

 -( :Moravcsik: 0553: 024) ويحدد الميبراليون البنيويون  ثالثة صور من الميبرالية

 -الميبراليػػػػة التجاريػػػػػة وتٍػػػػتـ بشػػػػكؿ امعتهػػػػاد الهتبػػػػادؿ فػػػػي تأكيػػػػد لػػػػػىهط التفػػػػػسير السوسػػػػيو  -

 .ا تصادي

 الميبرالية الىيػابية  التركيز عمى حدود التهثيؿ السمبي لمهصال  الوطىية.   -

 الميبرالية الهثاليػة  امعتهاد عمى درجتي التطابؽ والتعارض بيف القيـ الوطىية وهػدى توجيٍٍػػا -

 لسموكيات الدولة عمى الهستوى الدولي.

ا هف أطروحة السالـ الػديهقراطي التػي ظٍػرت فػي ثهاىيىػات القػرف  والمبرالية البنيوية تستهد أفكاٌر

 .وهفادٌا أف إىتشارالديهقراطية بيف الدوؿ يؤسس لمسالـ ويدعـ اوهف الدولي ،العشريف
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ففػػي  ،Emmanuel Kantىويػؿ كػػاىط وتعػود ٌػػذي الفكػرة باوصػػؿ إلػػى أطروحػات الفيمسػػوؼ إيها

تحػػػػدث فيػػػػً كػػػػاىط بػػػػأف الحكوهػػػػات   ،ٜٙٚٔهقػػػػاؿ لػػػػً بعىػػػػواف" السػػػػالـ الػػػػدائـ "  ىشػػػػر فػػػػي عػػػػاـ 

وكػػاف الفيمسػػوؼ كػػاىط  يػػؤهف بلهكاىيػػة  ،الجهٍوريػػة تجػػى  لمسػػمـ أكثػػر هػػف الحكوهػػات الديكتاتوريػػة

 يػػػػاـ لػػػػوعي الفػػػػردي و اسػػػػبة  كػػػػالتحوؿ فػػػػي اتحقيػػػػؽ السػػػػالـ العػػػػالهي إذا هػػػػا تػػػػوفرت الظػػػػروؼ الهى

الجهٍوريات الدستورية وف ذلؾ سيسٍؿ  يػاـ الفيدراليػة العالهيػة والتػي سػتىٍي الحػروب   توفيػؽ   

ٕٓٓٛ  ٖٔ  . 

ايضًا بشرح رؤية كاىط لألهف الدولي والتي تقوـ عمى التهثيػؿ  Michael Dole اـ هايكؿ دويؿ  

ليفسػػر لهػػاذا تهيػػؿ الػػدوؿ  ،الػػديهقراطي  واملتػػزاـ  بحقػػوؽ االىسػػاف والتػػرابط العػػابر لمحػػدود الوطىيػػة

وىٍػا تػؤهف ،ويؤكػد دويػؿ اف الػدوؿ الديهقراطيػة التحػارب بعضػٍا البعض ،الدبهقراطية إلى السػالـ

بامضػػافة إلػػى أف اوىظهػػة  ،سػػمهية لتسػػوية الخالفػػات كالوسػػاطة والهفاوضػػاتبلسػػتخداـ اودوات ال

لذلؾ يرى دويؿ أف هف فوائػد الديهقراطيػة أىٍػا  ،الديهقراطية تمتـز بهعايير و يود هؤسسية وهشتركة

 . ٕٕ٘ ٕٕٓٓ لريفيثس وأخروف     تعالج الخالفات  بؿ أف تتحوؿ إلى ىزاعات دولية

وبػالرلـ هػف تأكيػدي عمػى أٌهيػة القػيـ الديهقراطيػة الهشػتركة   Bruce Russetأها بروس راست  

إال أىً يرى لمقػوة وامعتبػارات امسػتراتيجية دور  ،في كب  الهعضمة اوهىية وتحقيؽ السالـ الدولي

ويطػػػرح  "بػػػروس راسػػػت " ىهػػػوذجيف  لتحميػػػؿ  الحالػػػة اوهىيػػػة عمػػػى   ،حاسػػػـ فػػػي بعػػػض اوحيػػػاف

ىعكاس ها  عبدالقادر    الهػستوى الػداخمي وا   -  ٜٕ  ٜٕٓٓذلؾ عمى الهستوى الدولي ٌو
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الذي يقـو عمى عدـ العىؼ في حػؿ الصػراعات الداخميػة والدوليػػة  الثقافي الهعياري   الىهوذج .ٔ

سػػػػػػتجعؿ الػػػػػػدوؿ تىػػػػػػتٍج الػػػػػػىٍج ىفسػػػػػػً بالتعاهػػػػػػؿ هػػػػػػم  ،ويفتػػػػػػرض أف حالػػػػػػة التوافػػػػػػؽ الهسػػػػػػبؽ

 .القرار في الدولة اوخرى بحيث يفكر صاىم القرار بىفس طريقة صاىم،بعضٍا

فػػػي الػػػدوؿ الديهقراطيػػػة صػػػاىم القػػػرار يواجػػػً أىظهػػػة ضػػػبط   الىهػػػوذج الٍيكمػػػي الهؤسسػػػاتي   .ٕ

 .كها أىً هقّيد بهوافقة الشعب أو هف يهثمٍـ ،وتوازف تعطؿ  رارات المجوء إلى القوة والعىؼ

وهختمفػة عػف هػا أسػتخدهتً  السػيكية   أدوات تحميميػة جديػدة  دهت الهقاربػة الميبراليػة البىيويػة   الك

فقد أٌتهت الميبرالية البىيوية بهتغير الىسؽ الداخمي لمىظاـ السياسي  .الهقاربة الوا عية بكؿ أىواعٍا

بالرلـ هف أف الميبرالية الكالسيكية لـ ترفض هتغير القػوة  ،كبديؿ لهتغير القوة في الهقاربة الوا عية

إال أىً وفي   ،كوىً يظؿ هحرؾ رئيسيًا لسياسات الدوؿ بها فيٍا الدوؿ الديهقراطية ،عمى امطالؽ

يصب  هتغير القوة أ ؿ  درة عمى التفسػير هقابػؿ هتغيػر  ،حالة توزع القوة بشكؿ هتكافئ بيف الدوؿ

ً وهعػػػػاييري والػػػػذي يصػػػػب  الضػػػػاهف الوحيػػػػد لتعطيػػػػؿ الهعضػػػػمة اوهىيػػػػة الىسػػػػؽ الػػػػداخمي بهؤسسػػػػات

 .وتحقيؽ التعاوف والسالـ الدولي

 األمن في المقاربة الميبرالية البنيوية ) الكالسيكية ( :

لػػػػى يرتكػػػػزت اوهػػػػػف بػػػػػالهىظور الميبر  البىيػػػػػوي عمػػػػػى أطروحػػػػػة السػػػػالـ الػػػػػديهقراطي لهايكػػػػػؿ دويػػػػػؿ ا 

Michael Doyle  وبروس راستBruce Russet،  والتي تقـو فكرتٍا عمػى الػربط بػيف التحميػؿ

بحيث يؤدى إىتشار الديهقراطية وترسيخٍا  بيف الدوؿ وعمى هستوى  ،اوهىي والهتغير الػديهقراطي

بىػػى الىظػػاـ الػػدولي عمػػى تكػػريس أطػػر السػػالـ الػػدائـ و فػػت  الهجػػاؿ أهػػاـ هسػػارات جديػػدة لمسياسػػة 

 . ٜٕٗ-ٕٛٗ  ٕٗٓٓ بيميس   الصراع الدولية سهتٍا الرئيسية التعاوف ال
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 المقاربة الميبرالية المؤسساتية : -ثانيا 

ا"كىيػػػث والتػػػػز"، ھوجػػػاءت الهقاربػػػػة الميبراليػػػة الهؤسسػػػػاتية كػػػرد عمػػػػى الوا عيػػػة الجديػػػػدة التػػػي تػػػػزعـ

والهؤسسػػاتية ٌػي الهقاربػػة السػائدة ضػػهف الىظريػػات  ،رت فػي ثهاىيىػػات وأوائػؿ القػػرف العشػريفھوظ

الميبرالية خاصة عىدها يكوف هوضوع االٌتهاـ ٌو ام ميهية فٍي اهتداد لدراسات التكاهؿ الوظيفي 

fonctional integration  ودراسات التكاهؿ او ميهيregional integration  التػي سػادت في

 comlex interdependanceد الهتبػادؿ الهعقػدة ودراسػات االعتهػا  ،هىتصػؼ القػرف الهاضػي

، التي ازدٌرت بسػىوات السػبعيىات transnationalوالدراسات الهستىدة إلى الظاٌرة عبر القوهية 

يف وجوزيؼ ىاي في سىو    ات السبعيىات والثهاىيىات  توفيؽخاصة في أعهاؿ كؿ هف روبرت كٌو

ٕٓٓٛ   ٖٖ . 

ويػػرى أف الدولػػة  ،هػػف الهىظػػريف اووائػػؿ لمهؤسسػػاتية  David Mitranyويعتبػػر ديفيػػد هيتراىػػي 

ا عف تحقيؽ السػالـ والتىهيػة لشػعوبٍا وأف تقسػيـ  ،القوهية بعد الحرب العالهية اوولي أثبتت عجٌز

و يطالػب هيتراىػي بػالتحوؿ تػدريجي لشػبكة  ،العالـ إلى وحدات  وهيػة ٌػو سػبب  الصػراع والحػرب

والعهؿ عمى تسويؽ فكرة العهؿ الهؤسسػاتي  ،ة عبر القوهيػةهف الهىظهات اال تصادية واالجتهاعي

 . ٖٖ٘  ٕٗٔٓالدولي بيف الشعوب  الهصري   

لقػػػد سػػػػاٌـ هيتراىػػػػي فػػػػي تطػػػػوير أطروحػػػػات الميبراليػػػة الهؤسسػػػػاتية فػػػػي تقديهػػػػً لهبػػػػدأ االىتشػػػػار أو 

اف الذيف يحققوف هىافم هف الهؤسسػات فػوؽ القوهيػة فػي  طػاع هحػدد يهيمػوف  ،ويعىي بً ،التعهيـ

بشػػكؿ همحػػوظ إلػػى تأييػػد التكاهػػؿ فػػي  طاعػػات أخػػرى، ٌػػذا التعهػػػيـ أو االىتشػػار هػػف  طػػاع آلخػػر 

يزيد هف الدعوة لمعال ات بيف هختمؼ البيرو راطيػات فػي هختمػؼ الػدوؿ  لهواجٍة الهشكالت التي 

 . ٖٖ٘  ٕٗٔٓزيادة التوجً ىحو التكاهؿ  الهصري   للى آلخر وبالت د تبرز لسبب أو 
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ا هثيػؿ ھيعتقد الميبراليوف الهؤسساتيوف أف التعاوف الهؤسساتي بيف الدوؿ يوفر  فػرص لػـ يسػبؽ ؿ

وأف الهؤسسػػػػات الدوليػػػػة تمعػػػػب دورا فػػػػي الهسػػػػاعدة عمػػػػى تحقيػػػػؽ التعػػػػاوف  ،فػػػػي السػػػػىوات القادهػػػػة

 . ٕٛٗ-ٕٙٗ  ٕٗٓٓبيميس  ( واالستقرار

عمػػػى التػػػأثير اميجػػػابي  لمعهػػػؿ الهؤسسػػػي اووربػػػي  Jempielوفػػػي ىفػػػس امتجػػػاة يؤكػػػد تشػػػهبيؿ 

والىػػػػػاتو، والهجهوعػػػػػة اووربيػػػػػة لمفحػػػػػـ  ،OECDكلىشػػػػػاء هىظهػػػػػة التعػػػػػاوف اال تصػػػػػادي والتىهيػػػػػة 

والتػػي التقػػؿ أٌهيػة عػػف تػػأثير الديهقراطيػة فػػي تحقيػػؽ  ،والصػمب، والهجهوعػػة اال تصػػادية اووربيػة

 .و ذلؾ وىٍا ساٌهت في إزالة  العداوة التقميدية بيف الدوؿ اووروبية،السالـ بيف اووربيوف

يطالب بلىشاء فدارلية بالهفٍوـ العصري هػف أجػؿ السػالـ االوربػي الػدائـ  ،Jempielلكف تشهبيؿ 

 .  :ٖٕٔٓوالكاهؿ  ز اغ

لػهاذا تتحوؿ الدوؿ إلػى الهؤسسػػات ؟ وتجيػب  ،للىبة الميبرالية الهؤسساتية التساءؿ التتطرح الهقار 

وهػػارتف  Keohaneاف ھحيػػث يػرى كيػو ،بػأف  الػدوؿ تقػوـ بػػذلؾ هػف أجػؿ حػػؿ هشػكالت التعػػاوف

Martin،  أف بلهكػػػاف الهؤسسػػػات تػػػوفير الهعموهػػػات وخفػػػض تكػػػاليؼ العهميػػػات وجعػػػؿ االلتزاهػػػات

فػػػػالميبراليوف  ،يػػػػؿ إجػػػػراءات الهعاهمػػػػة بالهثػػػػؿ ھعهػػػػؿ عمػػػػى تىسػػػػيؽ العهػػػػؿ وتػػػػسأكثػػػػر هوثو يػػػػة وال

الهؤسساتيوف يعتقدوف بأف الدوؿ الهشاركة يهكف أف تحصؿ عمى هكاسب هطمقة بواسطة التعاوف 

كهػػا أىٍػػـ يػػدعوف  ،ام ميهػػي عكػػس هػػا يقػػوؿ الوا عيػػوف الجػػدد الػػذيف تحػػدثوا عػػف الهكاسػػب الىسػػبية

تػػذٌب إلػػى هػػا ٌػػو أبعػػد هػػف هجػػرد الحفػػاظ عمػػى تػػوازف خػػاص كهػػا فػػي كػػذلؾ أف الػػدوؿ يهكػػف أف 

الحجة الىيووا عية حوؿ تشكيؿ التحالؼ. فاورباح الىاتجة عف التعاوف في  ضايا خاصة يهكف أف 

إذف  ،تحسػػيف التهاسػػؾ ام ميهػػيللى تقػػود الػػدوؿ إلػػى تكثيػػؼ االعتهػػاد الهتبػػادؿ و الهأسسػػة و بالتػػ

اآلليػػػة اوساسػػػية التػػػي جػػػاءت بٍػػػا الهؤسسػػػاتية الميبراليػػػة ٌػػػي " الهىظوهػػػات الدوليػػػة " التػػػي تعىػػػي 
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هجهوعػػة هػػف القواعػػد وامجػػراءات والهؤسسػػات الهشػػتركة والهىظهػػات الدوليػػة التػػي تػػدير عال ػػات " 

  .٘٘-ٗ٘  ٕٛٓٓاالعتهاد الهتبادؿ "  ساهيً 

وف الػدولي بأشػكالً الهتعػددة يحقػؽ هصػال  الػدوؿ بتكمفػة كها تػرى الهقاربػة الهؤسسػاتية بػلف التعػا 

وفي ىفس ٌػذا امتجػاة  ػّدـ كػؿ  ،هىخفضة هقارىًة باستخداـ الوسائؿ القوة العسكرية باٌضة التكمفة

ػػاف  االعتهػػػاد   ،أطروحتيٍهػػا Joseph.S.Neyوجوزيػػؼ ىػػاي   R.Keohaneهػػف روبػػرت كيٌو

 ،Interdependance complex دؿ الهركب واالعتهاد الهتبا  Interdependanceالهتبادؿ 

إال أىػً وهػم أواخػر القػػرف العشػػريف  ،بالرلـ أف ظاٌرة امعتهاد الهتبادؿ ٌي ظاٌرة إىسػاىية  ديهػة

والثػػػػػورة فػػػػػي الهجػػػػػاؿ التقىػػػػػي ووسػػػػػائؿ الىقػػػػػؿ و امتصػػػػػاالت ازدادت عهميػػػػػات امعتهػػػػػاد الهتبػػػػػادؿ 

 ػات العػابرة لمقوهيػات والسياسػية الدوليػة " وخصوصًا هػم بػروز ظػاٌرة العولهػة، ففػي كتػاب " العال

اف " كؿ بشرح ظاٌرة امعتهاد الهتبادؿ والقائـ عمى امتصاؿ والتفاعػؿ  ، اـ كؿ هف " ىاي و كيٌو

وأف  ،الهسػػتهر فػػػي هجػػػاالت العال ػػات التجاريػػػة واالىتقػػػاؿ الحػػر لألفػػػراد واوفكػػػار ورؤوس اوهػػػواؿ

لدوليػة لّيػرت هػف شػكؿ وطبيعػة القضػايا الدوليػة ولػـ تعػػد التعدديػة والتىػوع فػي اوجىػدة الهواضػيم ا

بؿ أضيفت لٍا القضايا او تصادية والثقافية واالجتهاعية والبيئية  ،تىحصر بالتفاوض وامستراتيجا

ا وأيضًا هف حيث الفواعؿ في السياسة الدولية لـ تعد هحصػورة  بالدولػة وأجٍزتٍػا الرسػهية  ،وليٌر

ذا كمً سىعكس عمى تعريؼ  . ٖٖ٘  ٕٗٔٓ الهصري    .الهصمحة الوطىية ٌو

ػػاف " هػػرتبط  بهفٍػػػـو الحساسػػية وامىكشػػافية وتعىػػػي  كهػػا أف امعتهػػاد الهتبػػادؿ  عىػػػد "ىػػاي وكيٌو

ي هدي  ا بدولة أخرى  وأها امىكشافية ٌو الحساسية هدى وعهؽ التغير في دولة هعيف ىتيجة تأثٌر

  .ٕٛٗ   ٕٙٔٓعديمة  (حدثٍا دولة أخرىهقاوهة دولة هعيىة لمتغيرات والهؤثرات التي ت
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أف أطروحة االعتهاد الهتبادؿ تقـو عمى فرضػية هضػهوىٍا كمهػا زادت عال ػات االعتهػاد الهتبػادؿ 

و مثبػػات ٌػػذي الفرضػػية يطرحػػوف البػػراٌيف  ،بػػيف الػػدوؿ كمهػػا أىتشػػر السػػمـ واوهػػف بػػيف ٌػػذي الػػدوؿ

    ٕٓ٘   ٕٙٔٓعديمة  (التالية 

 ،هالت بػػيف الػػػدوؿ ذات تػػأثير هتبػػػادؿ ولػػيس أحػػػادي الجاىػػب كهػػػا كػػاف سػػػابقاً التفػػاعالت والتعػػػا –

دوف إسػػتعهاؿ القػػوة سػػواء  Change by Exchangeليصػػب  التفاعػػؿ وسػػيمة لمتغيػػر اآلخػػر 

 الصمبة أو الىاعهة

يبدأ اوعتهاد الهتبادؿ  بيف الدوؿ بالهجاؿ التجاري ويتشعب لهجاالت هتعددة وهختمفة كشبكة  – 

 ليصػؿ لمتكاهػؿ اال ميهػي فالعػالهي  ،John W.Burtonالعىكبوت عمى حد وصؼ جوف بيرتػوف 

 .ويتحقؽ اوهف والسمـ الدولييف

 االمــن في الـمقارية المؤسسـاتـية :

ا فػػي عػػالـ هابعػػد الحػػرب البػػاردةأدى ظٍػػور التٍديػػدات اوهىيػػ  ،ة الجديػػدة والغيػػر التقميديػػة وأىتشػػاٌر

إلػػى ضػػرورة تعػػاوف الػػدوؿ وتظػػافر جٍودٌػػا فػػي ظػػؿ  ،وعػػدـ  ػػدرة الػػدوؿ هىفػػردة عمػػى التصػػدي لٍػػا

ىٍػػا  ،الهؤسسػػات الدوليػػة لمحيمولػػة دوف إىتشػػار تأثيراتٍػػا السػػمبية ال اع سسػػات التهىػػم الحػػروب ا  و الهوع

فػالهجٍود الجهػاعي  والتعػاوف الهشػترؾ لمػدوؿ فػي الىظػاـ الػدولي البػد أف يٍػتـ  تساٌـ  بتقميصٍا،

 . ٜٖٓ-ٖٛٓ   ٕٙٔٓبالعهؿ اوهىي بصورة لير هباشرة لتحقيؽ التعاوف الدولي داف وأخروف  

أف  Douglas Hurdيػػػرى وزيػػػر الدولػػػة لمشػػػئوف الخارجيػػػة البريطػػػاىي اوسػػػبؽ دولػػػالس ٌيػػػرد 

جػػػدًا فػػػي إرسػػػاء السػػػالـ واوهػػػف الػػػدولييف  اً هٍهػػػ اً دور تمعػػػب زالػػػت  الهؤسسػػػات الدوليػػػة لعبػػػت وهػػػا

 . ٜٕ٘-ٕٔٓٓ- BAYLISوخاصًة في القارة اووربية  
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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   

ٕٓٓٚ   ٕٛٓ.  

ػاف والتػي تػرى بػأف التشػابؾ الشػديد  ،كها أف ىظرية امعتهاد الهتبادؿ الهركػب لجوزيػؼ ىػاي وكيٌو

ال  ،والهعقػػد فػػي العال ػػات التجاريػػة واال تصػػادية  بػػيف الػػدوؿ جعػػؿ هػػف أهػػر إىسػػحابٍا هسػػتحياًل وا 

ٌػػػذي العال ػػػات الدوليػػػة الهترابطػػػة بػػػيف الػػػدوؿ سػػػاٌهت فػػػي تػػػدعيـ العهػػػؿ  ،تكبػػػدت خسػػػائر باٌظػػػة

الدولي الهشترؾ والدفاع عف الدولة التي يرتبطوف هعٍا بهصال  ضد أي تٍديد يأتي لٍا هف دولة 

ههػػا ُيكػػّرس  هػػف أسػػتخداـ اوسػػاليب الدبموهسػػية بػػداًل هػػف القػػوة  فػػي حػػؿ الىزاعػػات  ،أخػػرى ههػػردة

  . ٕٓ٘   ٕٙٔٓالدولية   عديمة 

تعاهالتٍا وخاصة الدوؿ الكبرى  ويعتبر جوزيؼ ىاي هف الداعيف لتقميص استخداـ الدوؿ لمقوة في

ػػي القػػدرة عمػػى صػػيالة خيػػارات  soft Powerتعويضػػٍا بلسػػتعهاؿ القػػوة الميىػػة او الىاعهػػة و  ٌو

ترلػب  وجعػؿ اوخػريف يعهمػوف هػا ،اوخريف والحصوؿ عمػى هاتريػدي هػىٍـ عبػر الجاذبيػة وام ىػاع

تحقػؽ الدولػة االىتشػار فػي الىظػاـ الػدولي بواسػطة الوسػائؿ للى وبالتػ ،ميهاىٍـ بأٌدافؾ و يهػؾ فيً

ػػي أ ػػؿ  تكمفػػة هػػف اسػػتعهاؿ القػػوة الصػػمبة  اال تصػػادية والثقافيػػة حيػػث أىٍػػا تحقػػؽ السػػمـ واوهػػف ٌو

Hard power االسػػػتراتجيات ـ ھولػػػذلؾ تعػػػد أطروحػػػة القػػػوة الىاعهػػػة هػػػف  ،أي القػػػوة العسػػػكرية

ي هف الهفاٌيـ الجديدة فػي العال ػات الدوليػة والتػي أدخمٍػا جوزيػؼ ىػاي ضػهف  ،لضهاف اوهف ٌو

  . ٜٕٚ-ٕٛٚ   ٕٚٓٓساتية   فرج   الهقاربة الميبرالية الهؤس
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ػي أكثػر فاعميػة فػي تحقيػؽ اوهػف.  واخيراً  يرى بعض الميبراليوف أف لمقوة جواىب لير العسػكرية ٌو

كفػػػرض العقوبػػػات  ،عبػػػر او تصػػػاد أكثػػػر فعاليػػػة هػػػف اسػػػتخداـ القػػػوة العسػػػكرية فلسػػػتخداـ العىػػػؼ

ويشػػترط  ،ام تصػػادية والتػػي تكػػوف هفيػػدة لمجٍػػات التػػي تفػػرض العقوبػػة ا تصػػاديًا وسياسػػيًا وأهىيػػًا 

لفاعميػة أكثػر لمعقوبػات او تصػادية أف تخضػم  لهعػايير وآليػات  David Baldwinدافيد بالدويف 

شرافٍا داف وأخروف  الهؤسسات الدولي   .ٖٚٔ   ٕٙٔٓة وا 
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 المقاربات غير التقميدية في العالقات الدولية: األمن في المبحث الثاني

أو ها يعرؼ بالعقالىيػة  ػد ركػػزت  فلف الهقاربات التفسيرية ،السابؽ الهبحثفي فهف خالؿ ها ورد 

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

اد الهتبػادؿ وأعطػت أولويػة لمصػبغة التعاوىيػة ثـ الهقاربة الميبرالية التي ركػزت عمػى أشػكاؿ امعتهػ

واٌتهػػػت بػػػدور الديهقراطيػػػة فػػػي تعزيػػػز السػػػالـ بامضػػػافة إلػػػى وظيفػػػة  ،فػػػي العال ػػػات بػػػيف الػػػدوؿ

  .دورالهؤسسات الدولية خصوصا ام تصادية هىٍا في ربط تمؾ التفػاعالت ذات الطابم التعاوىي

ػالكػف هػػم ىٍايػة الحػػرب البػػاردة وفشػؿ الهقاربػػات التق بامضػػافة إلػػى  ،ميديػػة فػي التىبػػأ فيٍػػا أو تبريٌر

أدى ذلػػػؾ إلػػػى ظٍػػػور هقاربػػػات جديػػػدة تعتهػػػد عمػػػى   ،بػػػروز تٍديػػػدات أهىيػػػة جديػػػدة ليػػػر تقميديػػػة

 ،بػػؿ يبىػػى بػػامرادة امىسػػاىية ،إبسػػتهولوجيا حديثػػػة تػػرى بػػأف الوا ػػم امجتهػػاعي لػػيس شػػيء هعطػػى

  .وسهي ٌذا التصور الجديد بهقاربات ها بعد وضعية حيث تهيزت بالىزعة ها بعد تجريبية

فػػػػي العال ػػػػات  ليػػػػر تقميديػػػػةالتطػػػػرؽ لهختمػػػػؼ الجواىػػػػب الىظريػػػػة والهعرفيػػػػة لمهقاربػػػػات  وسػػػػىحاوؿ

كهقاربػػػػة كوبىٍػػػػاجف والهقاربػػػػة البىائيػػػػة التفصػػػػيؿ , لهعرفػػػػة الرؤيػػػػة اوهىيػػػػة لكػػػػؿ هقاربػػػػة ب ،الدوليػػػػة

 .قاربة الىقدية وهقاربة هابعد الحداثةواله

 مدرسة كوبنياجنالمطمب االول : 

الهدرسػػػة إلػػػى امجىػػػدة البحثيػػػة لهجهوعػػػة هػػػف البػػػاحثيف اوكػػػاديهييف فػػػي هعٍػػػد ٌػػػذي تعػػػود تسػػػهية 

 Bill، وكػػػػاف "بػػػػؿ هػػػػاؾ سػػػػويىي" ٜ٘ٛٔوالػػػػذي تػػػػـ إىشػػػػاؤي عػػػػاـ  ،كوبىٍػػػػاجف وبحػػػػاث السػػػػالـ

Mcsweeny  أوؿ هػػػف أطمػػػؽ ٌػػػذي التسػػػهية لإلشػػػارة إلػػػى االسػػػٍاهات الفكريػػػة لمعػػػالـ  ٜ٘ٛٔعػػػاـ
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البريطػػاىي "بػػاري بػػوزاف" وزهالئػػً والػػذيف أشػػتركوا هعػػً فػػي إسػػٍاهاتً العمهيػػة فػػي هجػػاؿ العال ػػات 

 .الدولية

هػف خػالؿ سػعيٍا إلػى إيجػاد  ،ذٌبت هدرسة كوبىٍػاجف إلػى تحميػؿ هفٍػوـ اوهػف بصػيالة جديػدةو 

عسػكرية، فكػؿ ياسػية وا تصػادية وهجتهعيػة وبيئيػة و رؤية عهيقة لمدارسات اوهىية تشهؿ جواىب س

ففػػػي دراسػػػتة   ،يهػػػف فػػػي هرحمػػػة هػػػا بعػػػد الحػػػرب البػػػاردٌػػػذي القطاعػػػات ٌػػػي  طاعػػػات أساسػػػية لأل

"People, States and Fear ًٜٜٔٔا إلػػى ثالثػػة "  ّسػػـ " بػػاري بػػوزاف "  االهػػف رأسػػي

بالرلـ هف تأكيدي  عمى أف أهػف الدولػة ٌػو الهرجعيػة التػي  ،الفرد والدولة والىظاـ الدولي،هستويات

  " فػػػلف ٕٔوأهػػػا هقالتػػػً "الىهػػػاذج الجديػػػدة لألهػػػف الػػػدولي فػػػي القػػػرف  ،ات اوخػػػرىالهسػػػتو تتبعٍػػػا 

 . Stone  ٜٕٓٓ  ٖ    يقسم األمن أفقيًا إلى خمسة قطاعات "بوزان"

  يعتبػػػر هػػػف أٌػػػـ القطاعػػػات تػػػأثيرًا بػػػاوهف وىػػػً خطػػػري يطػػػاؿ كػػػؿ هكوىػػػات العســـكري قطـــاع -ٔ

واوهػػػف العسػػػكري  يتعاهػػػؿ هػػػم  ،والواجػػػب امساسػػػي لمدولػػػة ٌػػػو حهايػػػة هواطىيٍػػػا  ،الهجتهػػػم

ويتو ػػؼ ىجاحػػً بهػػدى التفاعػػؿ بػػيف القػػدرات العسػػكرية الدفاعيػػة  ،تٍديػػدات تهػػس وجػػود الدولػػة

دراؾ ىوايا ال  .دوؿ اوخرىوالٍجوهية وا 

ويعىػػي االسػػتقرار التىظيهػػي لمػػدوؿ و ىظػػـ الحكوهػػات واويػػديولوجيات التػػي  قطــاع السياســي: .ٔ

 . تستهد هىٍا شرعيتٍا 

يعتبػػر هػػف  أكثػػر الهسػػائؿ جػػداًل فػػي السياسػػة الدوليػػة مرتبػػاط الهخاطرالبيئػػة القطــاع البيئــي:  .ٕ

ويٍػػػدؼ اوهػػػف البيئػػػي إلػػػى حهايػػػة البيئػػػة هػػػف  ،التػػػرتبط بدولػػػة هعيىػػػة بػػػؿ تشػػػهؿ العػػػالـ كمػػػً

امخػػػػتالالت والكػػػػوارث التػػػػي تتسػػػػبب فيٍػػػػا الههارسػػػػات البشػػػػرية والتػػػػي تٍػػػػدد رفاٌيػػػػة االىسػػػػاف 

 .وسالهتة كقضايا امحتباس الحراري والجفاؼ والتموث
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ػػو الهؤشػػر الرئيسػػي لقيػػاس أهػػف الػػدوؿ القطــاع االقتصــادي : .ٖ وتتعػػدد الهرجعيػػات فيػػً هػػف  ،ٌو

ػػو يعىػػي  ػػدرة الدولػػة لموصػػوؿ لمهػػوارد واالسػػواؽ والتهػػويالت الضػػرورية اوفػػراد  إلػػى الدولػػة ٌو

ويتسػػـ العهػػؿ فػػي القطػػػاع  ،لتحقيػػؽ هسػػتويات هقبولػػة هػػف الرفػػاي والسػػمطة فػػي الىظػػاـ الػػدولي

بالهخػػاطرة بطبيعتػػً ولػػذلؾ يصػػعب تحديػػد التٍديػػدات بطريقػػة هوضػػوعية أهػػا وبالىسػػبة لألفػػراد 

ـ هؤشػػػػر ھدؼ الهحافظػػػة عمػػػى الصػػػحة كػػػأھارد والهػػػاؿ والثػػػػروة بفٍػػػو الحصػػػوؿ عمػػػى الهػػػو 

 لألهف.

ويػػػػة الوطىيػػػػة أو االجتهاعيػػػػة والقيهيػػػػة... ھويػػػػرتبط باوخطػػػػار ضػػػػد اؿ القطــــاع االجتمــــاعي: .ٗ

 ا. ھولير

و الوا الجهاعات  ھقد حاوؿ التوسعييف امجابة عف السؤاؿ الهتكرر والهرتبط بها يجب تأهيففإذف 

 . ٕٙٔ ٕٔٔٓا    وجيمي   ھدوف تحديد الجهاعات الهعىية والواجب تأهيف

 ،ويؤكػػد "بػػوزاف" أىػػً اليهكػػف وي هػػف القطاعػػات هىفػػردة التعبيػػر بشػػكؿ كػػافي عػػف الهسػػألة اوهىيػػة

فالقطاعات هرتبطة هعًا بشكؿ هعقد هكوىػًة شػبكة هػف الهعطيػات والتػي يقػوـ الهحمػؿ اوهىػي عمػى 

حظة تأثير كػؿ  طػاع عمػى اوخػر لموصػوؿ إلػى أفكػار تسػاعدي فػي التعاهػؿ هػم هشػكمة اوهػف هال

 . Taureck  ٕٙٓٓ  سميـ  الوطىي 

بػؿ إىػً يتغيػر  ،هف الهالحظ إف تصور اوهف فػي هدرسػة كوبىٍػاجف لػيس هحػدد الهضػهوف سػمفاو 

ولػذلؾ فأىٍػا تقػدـ إطػار بػيف اوفػراد،    intersubjectiveبشكؿ ديىاهيكي عبر التفاعؿ البيىذاتي 

ا بأف اوهف ليس هفٍوها ثابتػا بػؿ  ،هالئهًا لدراسة الطبيعة الديىاهيكية لهدركات اوهف وذلؾ بل راٌر

 . Taureck  ٕٙٓٓ  ٖٕ   ٌو بىاء اجتهاعي يتشكؿ عبر الههارسة وبشكؿ ديىاهيكي 
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ػػي   طاعػػاتإلػػى ٌىػػاؾ أربػػم إسػػٍاهات جديػػدة جػػاءت بٍػػـ هدرسػػة كوبىٍػػالف بامضػػافة  اوهػػف ٌو

 هفٍـو اوهف الهجتهعي وهفٍـو اوهىىة وىظرية الهركب اوهىي ام ميهي.

ٌػو هفٍػـو هػف ابتكػار "بػاري بػوزاف" وكتابػػة   Society Securityمفيـوم  األمـن المجتمعـي  

"الشػػعب، الدولػػة والخػػوؼ" فقػػد رّكػػز عميػػً بلعتبػػاري هػػف أٌػػـ  طػػاات اوهػػف ضػػهف الهفٍػػوـ الهوسػػم 

ري الهوضوع الهركزي في الدراسات اوهىية الهعاصرة بعد ىٍاية الحػرب البػاردة  بػف لألهف، وبلعتبا

 . ٕ٘   ٕ٘ٓٓعىتر  

ويعػػػّرؼ "بػػػوزاف" هفٍػػػوـ اوهػػػف الهجتهعػػػي عمػػػى أىػػػً امسػػػتهرارية ضػػػهف الشػػػروط الهقبولػػػة لتطػػػور 

ى أىػً يعتػرؼ بقػدرة اوىهاط التقميدية  المغة والثقافة والٍوية الديىية والقوهية والعادات...الخ   بهعىػ

ري في ظؿ الظروؼ الهتغيػرة والتٍديػدات الهحتهمػة  الهجتهعات عمى امستهرارية في طابعٍا الجٌو

وبػػذلؾ يصػػب  الهجتهػػم أو الجهاعػػات امجتهاعيػػة ٌػػي الطػػرؼ الهعػػرض لمتٍديػػد، كهػػا  ،أو الفعميػػة

ا ٌي القيهة الهٍددة    وجيمي     . ٕٙٔ  ٕٔٔٓتصب  الٍوية بدوٌر

 ،اوهف الهجتهعي ٌو ىظرة ثىائية لألهف تىطمؽ هف الدولة والهجتهػم هعػاً   Waeverفر وعىد وايي

فالتٍديػػدات  اوهىيػػة  .فبقػػاء الدولػػة فػػي حهايػػة سػػيادتٍا و اوهػػف الهجتهعػػي يتعمػػؽ بحهايػػة ٌويتػػً

 .ٌوياتي -سيادي   و  هجتهعي  -تتهركز في  جٍتيف  دوالتي 

تهػم عمػى الهحافظػة عمػى سػهاتً اوساسػية فػي هواجٍػة بهعىي أف اوهػف الهجتهعػي ٌػو  ػدرة الهج

والهجتهػػػم الهقصػػػود فيػػػً الٍويػػػة ولػػػيس البىػػػى  ،الظػػػروؼ الهتغيػػػرة والتٍديػػػدات الهحتهمػػػة والحقيقيػػػة

 . ٖٚ-ٛٙ   ٖٕٔٓوالتىظيـ   أهيىة  
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ػػو  ػػا  Securitizationنظريــة االمننــة  امسػػٍاـ الىظػػري الثػػاىي لهدرسػػة كوبىٍػػاحف ٌو التػػي طوٌر

ترى ٌذي الىظرية أف اوهف ال يتـ التعاهؿ هعً كشرط هوضوعي و و  ،Ole Waever أولي ويفر

 . Taureck  ٕٙٓٓ  ٖٕ   لكف بوصفً ىتيجة عهمية اجتهاعية هحددة 

وأف التسػػاءؿ الرئيسػػي التػػي سػػعت هدرسػػة كوبىٍػػاجف لإلجابػػة عميػػً هػػف خػػالؿ ىظريػػة اوهىىػػة ٌػػو 

 ت أي ظرؼ " تصب  القضايا هؤهىىة؟"هف" و "لهاذا" و " تح

فالجٍػػات الفاعمػػة ٌػػي هػػف تسػػّهي  ،ذاتيػػة-يبىػػى إجتهاعيػػًا وبصػػورة بػػيف ،اوهػػف فػػي ىظريػػة اوهىىػػة

اوشػػػػياء كتٍديػػػػد بهعىػػػػي ٌػػػػي هػػػػف تحػػػػدد القضػػػػايا اوهىيػػػػة لكػػػػي تطفػػػػي الشػػػػرعية عمػػػػى أٌػػػػدافٍا 

اوهف الهجتهعػػي بػػداًل هػػف ويعتبػػر الهجتهػػم ٌػػو الهرجػػم لىظريػػة اوهىىػػة بهعىػػى أف تٍػػتـ بػػ.ووسػػائؿ

وأف الطبيعػػة اوىاىيػػة لمجٍػػات الفاعمػػة تشػػكؿ الػػدافم بالىسػػبة لٍػػا لجعػػؿ  ضػػايا ضػػد  ،أهػػف الدولػػة

 بعضٍـ البعض. 

 . ٗ-ٖكها تعتبر ٌويات الدوؿ ٌي الهصدر الرئيسي لدراسة العال ات الدولية   بولبىاف   

أىٍػػا تػػدهج بػػيف أفكػػار الوا عيػػة الكالسػػيكية و ػػد حػػدد ويميػػاهز السػػياؽ الفكػػري لىظريػػة اوهىىػػة فقػػاؿ 

 .و أفكار البىائية اوخال ية Carl Schmittالهتأثرة بأعهاؿ كارؿ شهيت 

الػذي يػدعو إلػى حيػز  " Speech Act ػد أكػد ويفػر أف اوهػف ٌػو فػي جػزء هىػً "عهػؿ خطػابي و 

فحسػب ويفػر اوهػف يفٍػـ أفضػؿ  ،الوجود حالة هف الخطر الشديد الذي يتطمب إجراءات اسػتثىائية

ة يكسػػػػبٍا ذلػػػػؾ كعهػػػػؿ اسػػػػتطرادي أو كفعػػػػؿ خطػػػػابي فٍػػػػو يعىػػػػي اعتبػػػػار شػػػػيء هػػػػا كقضػػػػية أهىيػػػػ

االسػػػػتعجاؿ الػػػػذي يضػػػػفي الشػػػػرعية لالسػػػػتخداـ امجػػػػراءات الخاصػػػػة خػػػػارج امحسػػػػاس باوٌهيػػػػة و 

  .Smith  ٕٙٓٓ  ٖٗالعهمية السياسية الهعتادة لمتعاهؿ هعً  
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يػػتـ فيٍػػا تحويػؿ الهشػػاكؿ إلػػى  ضػػايا أهىيػػة هػف خػػالؿ إضػػفاء الطػػابم اوهىػػي إذا فاوهىىػة كعهميػػة 

، أي Sp   h A t””عميٍػا، تفتػرض أف اوهػف يهكػف أف يفٍػـ عمػى أىػً ىتيجػة وعهػاؿ خطػاب 

هػػػف خػػػالؿ لغػػػة خطابيػػػة  ،عهميػػػة االسػػػتخداـ الهتكػػػرر مظٍػػػار حػػػدث هػػػا عمػػػى أىػػػً تٍديػػػد وجػػػودي

الهػادي أو   ""Survivalا ٌذي القضية عمى أىٍا تهس البقػاءهوجٍة لمجهٍور العاـ تقدـ هف خاللٍ

خػػػػػػارج العهميػػػػػػة السياسػػػػػػية تتطمػػػػػػب إجػػػػػػراءات اسػػػػػػتثىائية هسػػػػػػتعجمة لتشػػػػػػريم اوفعػػػػػػاؿ الهعىػػػػػػوي، و 

 . Buzan  ٜٕٓٓ  ٕٗٔ الهعتادة

ي    ويضم باري بوزاف شروط لىجاح عهمية اوهىىة ٌو

وال -  .أهىىةكياف الذي يجعؿ ٌذي الخطوة الفاعؿ  وكيؿ    ٌو

و الشئ الذي أصب  هٍددا ويجب حهايتً -  .الكائف الهرجم  ٌو

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

 أهىي. 

ػػي عبػػارة عػػف توليفػػة  كهػا أف أىصػػار ىظريػػة اوهىىػػة يضػػعوف بعػػض الشػروط اوخػػرى الهسػػاعدة ٌو

هو ػػم وهىزلػػة الفاعػػؿ الهػػؤهف والظػػروؼ  ،شػػكؿ فعػػؿ الخطػػابهػػف االسػػيا ات الخاصػػة تتضػػهف   

ػػو تحديػػد التٍديػػدات الفعميػػة والعهػػؿ  ،التاريخيػػة الهرتبطػػة بٍػػذا التٍديػػد بامضػػافة إلػػى شػػرط آخػػر ٌو

يعىي القوؿ عمى حد تعبير" باري بوزاف" وآخػروف  ،فتقديـ هسألة عمى أىٍا تٍديد فعمي ،الهستعجؿ

أو  ،شػيء آخػر سػيكوف ليػر ذي هعىػى وىىػا لػف ىكػوف هوجػوديف فكػؿ ،إذا لـ ىعالج ٌذي الهشػكمة

 . Taureck  ٕٙٓٓ  ٖ   لف ىكوف أحرارا لمتعاهؿ هعٍا بطريقتىا الخاصة 

، فمػـ فكـرة األمـن اإلقميمـي المركـبوالفكرة اوساسية اوخرى التي عالجتٍػا هدرسػة كوبىٍػاجف ٌػي 

ي لمقضػػػػايا اوهىيػػػػة كهػػػػا أٌتهػػػػت هدرسػػػػة يسػػػػبؽ أف أٌتهػػػػت الهقاربػػػػات التقميديػػػػة بالتحميػػػػؿ ام ميهػػػػ
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ا ٌو ،كوبىٍاجف بدراسة الهحيط ام ميهي اوهىي "ظاٌرة عالئقيػة" اليهكػف  وف اوهف وفؽ تصوٌر

  ،Morganو "هورلػػاف"  Lakeويػػرى  البػػاحثيف  " الؾ"  ,تٍا بهعػػزؿ عػػف سػػيا اتٍا ام ميهيػػةدراسػػ

ذلػؾ أف ألمػب  ،أف التحميؿ اوهىي عمي الهستوى اال ميهي أكتسب أٌهيًة كبيرة بعد الحرب البػاردة

 . Buzan  ٖٕٓٓ  ٓٔالتفاعالت الدولية التعاوىية والصراعية تتـ بالهحيط او ميهي لمدوؿ  

ة يؤكػػػد بػػػاري بػػػوزاف أف اوهػػػف عبػػػارة عػػػف "ظػػػاٌرة عالئقيػػػة" اليهكػػػف فٍػػػـ اوهػػػف الػػػوطىي وي دولػػػ

فػػاوهف ام ميهػػي ٌػػو هػػف يعهػػؿ عمػػى تػػأهيف هجهوعػػة هػػف الػػدوؿ  ،بهعػػزؿ عػػف سػػيا اتً ام ميهيػػة

  وجػود هػف ام ميهػي عمػى عػدة عواهػؿ هىٍػاويدفم عىٍا التٍديدات الداخمية والخارجية، ويرتكػز او

وتواجػػً تحػػديات هشػػتركة. االتفػػاؽ  ،الغايػػات واوٌػػداؼة هػػف الػػدوؿ هتوافقػػة فػػي الهصػػال  و هجهوعػػ

وأف يكػػوف أسػػاس  ،مػػى صػػيالة تػػدابير هحػػددة بػػيف هجهوعػػة الػػدوؿ ضػػهف ىطػػاؽ إ ميهػػي واحػػدع

امرتبػػاط لػػيس هجػػرد رلبػػة اوطػػراؼ فقػػط إىهػػا بتوافػػؽ امرادات اىطال ػػا هػػف الهصػػال  الذاتيػػة لكػػؿ 

 . ٜٔ   ٕٛٓٓالحربي   بيف هجهوع دوؿ الىظاـ ام ميهي  دولة وهف هجهوعة هصال  هشتركة 

صطم  " الهجهػم اوهىػي ام ميهػي" عىػد "بػوزاف" لمداللػة عمػى هجهوعػة هػف الػدوؿ ولذؾ يستخدـ ه

التػػػي تػػػرتبط اٌتهاهاتٍػػػا اوهىيػػػة هػػػم بعضػػػٍا بشػػػكؿ وثيػػػؽ لدرجػػػة أف أوضػػػاعٍا اوهىيػػػة الوطىيػػػة 

وتتشػػػػكؿ البىيػػػػة اوساسػػػػية لمهجهػػػػم اوهىػػػػي  ،اليهكػػػػف بحثٍػػػػا وا عيػػػػا بهعػػػػزؿ عػػػػف بعضػػػػٍا الػػػػبعض

 -:   Mcsweeney ٕٗٓٓ   ٌٛٗي  ام ميهي هف أربعة عىاصر 

 .التي تفرؽ وتهيز الهجهم اوهىي ام ميهي عف بقية الدوؿ الجوار الحدود  -

بهعىى أف هجهم اوهف ام ميهي البد أف يتشكؿ هف دولتيف أو أكثر تكوف  الفوضوية البىية  -

 .هستقمة

 .   تضهف توزيم القوة بيف الوحداتالقطبية -
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   والذي يغطي أىهاط الهودة والعداوة بيف الوحدات. البىاء امجتهاعي -

 في مقاربة مدرسة كوبنياجناألمـن 

وفػي السػياؽ  ،يتمخص هفٍوـ اوهف عىد هدرسة كوبىٍاجف بلىً العهؿ عمى التحرر هف التٍديدات

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 

رية حوؿ شروط حهاية ٌذا الوجود  بيميس      ٗٔٗ ٕٗٓٓالجٌو

ي بػػػوزاف" ليسػػػت الهوضػػػوع الوحيػػػد لفٍػػػـ السػػػموكات اوهىيػػػة عمػػػى الهسػػػػتوى فالدولػػػة حسػػػب " بػػػار 

فالهوضػػػوع الهرجعػػػي يتغيػػػر بتغيػػػر القطػػػاع اوهىػػػي  يػػػد الدراسػػػة وعميػػػً تعتبػػػر  ،ام ميهػػػي والػػػدولي

ذات أٌهيػة بالغػػة بػالىظر إلػى تعاهمٍػا هػم جهيػم جواىػب الظػػاٌرة   ، B.Buzanهقاربػة " بػوزاف" 

كمياتٍا، بامضافة إلى إدراجٍا العواهؿ امجتهاعية لألهف هم كيفيػة بىػاء اوهىية هف جزئياتٍا إلى 

 Oleولكػػف رلػػـ ٌػػذا فلىػػً أبػػدى رفضػػً وكػػذلؾ " أووؿ وايفػػر" ،اوفػػراد أو الهجتهعػػات لمتٍديػػدات

Weaver"  ،وي تغيير  د يىقؿ هستوى اوهف هف الدولة إلى الفرد أو إلى هستوى الىظاـ العػالهي

عػي كػأهف الهٍػاجريف، اوهػف الثقػافي الهتعمػؽ بالٍويػة يبقػى دوهػًا أهىػًا هرتبطػا فحتى اوهػف الهجته

  stone  ٜٕٓٓ   ٕبالدولة في ىٍاية اوهر  

لػػيس وفػػؽ هعيػػار والتػػز الهػػادي  ،كهػػا يقسػػـ "بػػوزاف" الػػدوؿ إلػػى ضػػعيفة و ويػػة هػػف الىاحيػػة اوهىيػػة

ػػيلمقػػوة فقػػ  ،الشػػعب،قاعػػدة الفيزيائيػػة لمدولةال-فكػػرة الدولػػة  -ط  بػػؿ عمػػى أسػػاس ثالثػػة هكوىػػات ٌو

 . Mcsweeney ٕٗٓٓ  ٘٘الىظاـ السياسي وامداري  ،الهظٍر الهؤسساتيالتكىولوجيا ،الهوارد
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والتػػػػرابط بػػػػيف السػػػػيا ات  ،إذف االسػػػػتقرار الهؤسسػػػػاتي وامىسػػػػجاـ السياسػػػػي وامجتهػػػػاعي الػػػػداخمي

ػؿ التٍديػدات ال هوجػً لمحكوهػة  تػأتي هػف الػداخؿ الداخمية والخارجيػة يعقػد هشػكمة تحميػؿ اوهػف ٌو

 .أو الخارج

كها يعترؼ "بوزاف" بأف فوضوية الىظاـ الدولي لٍا تأثير عمى سموؾ الدولة وفٍي تجعمٍا خاضعة 

ػا ،لهعضمة اوهف وذلػؾ وف الىظػاـ الػدولي الهعاصػر فػي  ،والتي هف الههكػف تخفيفٍػا بػؿ وتجاوٌز

ولي أشػػبً بػػالهجهتم الػػدولي بػػالهفٍـو الواسػػم فالىظػػاـ الػػد ،هجهمػػً أ ػػرب إلػػى "الفوضػػى الىاضػػجة"

والهكػػػػوف هػػػػف دوؿ  ويػػػػة وهىسػػػػجهة داخميػػػػًا فػػػػي هحػػػػيط دولػػػػي هتػػػػرابط بشػػػػبكة هػػػػف القػػػػيـ والقواعػػػػد 

والهؤسسات التػي تػىظـ العال ػات الهتبادلػً بػيف الػدوؿ بعكػس ىظػاـ الفوضػى ليػر الىاضػجة حيػث 

 .  buzan ٜٜٛٔيتسـ بالهواجٍة بيف الدوؿ هف اجؿ السيطرة   

 : Constructivist  المقاربة البنائيةالمطمب الثاني : 

وهقولتػً الشػٍيرة بػأف  ٗٗٚٔ-ٛٙٙٔ"جياهباتيستا" للى تعود الجذور التاريخية لمبىائية لمعالـ اميط

ػػي داللػػة عمػػى أبػػراز  يهػػة  ،والعػػالـ التػػاريخي هػػف صػػىم البشػػر ،العػػالـ الطبيعػػي هػػف صػػىم اهلل ٌو

اوفكػػػار فػػػي بىػػػاء الظػػػاٌرة امجتهاعيػػػة والتػػػي يجػػػب التعاهػػػؿ هعٍػػػا بهىػػػاٌج هختمفػػػة عػػػف العمػػػـو 

 . ٘ٗٗ   ٕ٘ٓٓجىدلي  (.الطبيعية وهىاٌجٍا الوضعية

وهف الكتابات الرائدة في  ٜٜٛٔفي أواخر   Nicolas Onufكها تعتبر كتابات ىيكولس أوىوؼ  

 Alexander Wendtإال أف التصػػور البىػػائي ارتػػبط فػػي كتابػػات ألكسػػىدر واىػػدت  ،ٌػػذي الهجػػاؿ

والتي هثمت الهرجعية الفكريػة اوساسػية لدراسػة العال ػات الدوليػة وفػؽ الهقاربػة البىائيػة وخصوصػًا 

 . ٙٔ  ستيفف وولت   ٕٜٜٔكتابة "الفوضى ٌي هاتصىعً الدوؿ" 
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البػاردة والتػي شػكمت ىٍايتٍػا السػمهية والهفاجئػة إىتكاسػة برزت الهقاربػة البىائيػة بعػد اىتٍػاء الحػرب 

لمهقاربػػػات التقميديػػػة كالوا عيػػػة والميبراليػػػة حيػػػث فشػػػموا بػػػالتىبوء بىٍايػػػة الحػػػرب البػػػاردة كهػػػا وجػػػدوا 

ا بيىهػػػػا تقػػػػدـ البىائيػػػػة تفسػػػػيرًا هقبػػػػواًل يتهثػػػػؿ بػػػػالثورة التػػػػي أحػػػػدثٍا هيخائيػػػػؿ  ،صػػػػعوبة فػػػػي تفسػػػػيٌر

 .خارجية السوفيتية بلعتىا ة أفكار جديدة كاوهف الهشترؾ هثالً لورباتشوؼ في السياسة ال

جتهاعيػة كقضػايا او ميػات  في عالـ هابعد الحرب الباردة ظٍرت  ضايا جديدة ذات أبعػاد ثقافيػة وا 

ػػػاب أوهايسػػػهى بالفاعػػػؿ الخفػػػي معتهػػػادي عمػػػى  ػػػوة الخطػػػاب الهوجػػػً لمهجتهػػػم الهحمػػػي او  وامٌر

كها  تزايد التركيز عمى الشعور بالٍويات وخاصة   ،ت الثقافية لإلفرادالدولي والمعب عمى امىتهاءا

بعد تفكؾ امتحاد السوفيتي ظٍػرت الىزاعػات العر يػة التػي القائهػة عمػي الشػعور بالٍويػة هصػحوبًا 

 .بالرلبة بههارسة دور في السياسة العالهية كفاعؿ هستقؿ

هثػػؿ   ،ئيسػػية فػػي الىظريػػة الوا عيػػة الجديػػدةتقػػّدـ البىائيػػة هفػػاٌيـ بديمػػة لعػػدد هػػف الهوضػػوعات الر 

كهػػػػا ركػػػػز برىاهجٍػػػػا البحثػػػػي عمػػػػى  ضػػػػايا الٍويػػػػة والبىػػػػاء امجتهػػػػاعي  ،الفوضػػػػى وتػػػػوازف القػػػػوى

 لمسياسات العالهية و تىقسـ الهقاربة البىائية إلى هجهوعتيف  

ػي تركػز عمػى تحميػؿ سػموؾ  Conventional Constructivismالبنائية التقميديـة  -   ٌو

ا بىية إدارية وهؤسسية، حيث تبحث في كيفيػة تػأثير الهعػاىي الدو  لة ليس كفاعؿ لكف بلعتباٌر

عمػػى هسػػتوى كػػؿ هػػف الهجتهػػم الهحمػػي  والػػدولي، فػػي تعريػػؼ  Intersubjectiveالبيذاتاىيػػة 

الوحدات السياسية وتحديد السيادة، وكيػؼ أف ٌػذا يػؤدي إلػى تهكػيف بعػض الفواعػؿ السياسػية 

وباختصػػار البىائيػػة التقميديػػة تىػػا ض التحمػػيالت الهاديػػة هػػف خػػالء ، خاصػػة هىٍػػا الحكوهػػات

فة والهعتقدات واوعراؼ واوفكار والٍويػة فػي تسميط الضوء عمى أٌهية العواهؿ الفكرية كالثقا

  .ٕٓ  ٕٙٓٓتحميمٍا لسموؾ الدولة  أحهد   
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ػػي تتٍػػتـ  بالجهاعػػات اوخػػرى هػػف   Critical Constructivismالبنائيــة النقديــة  -   ٌو

 ،ليػػر الػػدوؿ  حيػػث تركػػز عمػػى كيفيػػة تهكػػيف اوعػػراؼ الدوليػػة لفواعػػؿ هعيىػػة ليػػر الحكوهيػػة

تحديػػد  واعػػد الىظػػاـ الػػدولي كتغييػػر شػػروط شػػرعية الدولػػة، وتشػػكيؿ  التػػي تعهػػؿ عمػػى إعػػادة

يف الهحمػػػي والػػػدولي هثػػؿ الػػػدور الػػػذي تضػػػطمم بػػػً الهىظهػػػات الهسػػػتو ههارسػػات الػػػدوؿ عمػػػى 

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 

ي تٍػػدؼ إلػػى بىػػاء فكػػر اىسػػاىي "بعػد حػػداثي"، يىبػػم هػػف التصػػور أو امدراؾ التػػذاتاىي  التكويىيػة"ٌو

"الىظرية التفسيرية". القائهة عمػى لموا م، عكس الوا عية والميبرالية والمتيف تدخالف ضهف ها يسهى 

لقد أصب  بردايـ البىائية اوكثر بروزا عمى ىحػو  ،التفكير الهوضوعي القائـ عمى الهىٍج التجريبي

هتزايػػػد لمعال ػػػات الدوليػػػة هىػػػذ ظٍػػػوري. إذ يعتهػػػد عمػػػى هػػػزيج بػػػيف الهػػػىٍج السوسػػػيولوجي والىظريػػػة 

 . Williams  ٕٛٓٓ   ٔٙ  الىقدية

تقــوم المقاربــة البنائيــة عمــى عــدة إفتراضــات  Alexandre Wendtدت بحســب ألكســندر وانــ

  وىي

 .الدوؿ ٌي الوحدات اوساسية لمتحميؿ -

 .البىى اوساسية لمىظاـ القائـ عمى الدوؿ Intersubjectivité)تذاتاىية   -

تتشػػكؿ ٌويػػات وهصػػال  الػػدوؿ فػػي إطػػار ىسػػؽ هتػػرابط بفعػػؿ البىػػى جتهاعيػػة ضػػهف الىظػػاـ  -

 .الدولي
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تىظػػػر فالبىائيػػػة إلػػػى بىيػػػة الىظػػػاـ الػػػدولي بىظػػػرة اجتهاعيػػػة، باعتبػػػار أف الوحػػػدات اوساسػػػية إذف 

ولػػذلؾ يىظػػر البىػػائيوف إلػػى الدولػػة بهىظػػار  ،الهشػػكمة لػػً تقػػـو عمػػى أسػػاس التفػػاعالت امجتهاعيػػة

حيث أف اوىهاط السموكية الدولية ها ٌي في الىٍاية إال توزيعات اجتهاعية تضػهف  ،سوسيولوجي

حػػػد اودىػػػى الهشػػػترؾ بػػػيف التفػػػاعالت امجتهاعيػػػة داخػػػؿ دوالتيػػػة، أي أف السياسػػػة الدوليػػػة تفٍػػػـ ال

كالهعػػارؼ الهشػػتركة والهصػػادر  ،وتتشػػكؿ البىيػػة امجتهاعيػػة هػػف عىاصػػر أساسػػية .بشػػكؿ تػػذاتاىي

الهاديػػة والتػػي تتخػػذ شػػكمٍا هػػف خػػالؿ تأويػػؿ الفػػاعميف التػػي تػػىعكس عمػػى  ههارسػػاتٍـ وأخيػػرًا هػػف 

  .ٕٕٖ   ٕٗٔٓالهصري      ههارسة ٌؤالء الفواعؿ

ففػػػي تىظػػػر  ،تختمػػػؼ البىائيػػػة عػػػف الهقاربػػػات التقميديػػػة فػػػي ىظرتٍػػػا لمعال ػػػة بػػػيف الػػػذات والهوضػػػوع

وبػأف ٌىػاؾ تهيػز بػيف الػذات والهوضػوع بحيػث  ،لوا م يوجد بشكؿ هسػتقؿ عػف البشػرالوا عية اف ا

ىجػػد أف البىائيػػة تؤكػػد عمػػى أف اوشػػكاؿ امجتهاعيػػة هكوىػػة هػػف  ،يهكػػف هعرفتػػً عػػف طريػػؽ العمػػـ

تمغػػي التهيػػز بػػيف الػػذات والهوضػػوع , وهػػف حيػػث هىػػاٌج البحػػث تسػػتخدـ البىائيػػة للى اوفكػػار وبالتػػ

حيػػث يركػػز البىػػائيوف  ،ىػػاٌج العمػػـو الطبيعيػػة الهعتهػػدة عمػػى اآلليػػة السػػببيةهىػػاٌج هختمػػؼ عػػف ه

  . ٚٚ  ٕٙٓٓعمى التفسير وتحميؿ الخطاب بهعىى أىٍـ يٍتهوف بالفٍـ وليس الشرح  وىدت   

 -الىيو وا عيػة والىيػو ليبراليػة  –صحي  أف صاحب البىائية "الكسىدر وىدت" يشترؾ هم العقالىييف

ىظاـ الدولي إال أىً يؤكد بأف الفوضى بىاء تذاتاىي هىتج أو بعبارة أخرى ٌػي في  ضية فوضى ال

 . ٖٕٓٓها صىعتً الدوؿ ليس هعطى هسبؽ كها يقر بً العقالىيوف  حهدوش 

   -    ٖٕٖ-ٕٕٖ  ٕٕٔٓ  الهصري   ويقدم "وايندت" ثالث أنواع من الثقافات الفوضوية

ي التي ترى فيٍا الفوضى اليوبزية - الفواعؿ اوهىية بعضٍا البعض كأعداء، الجهيم ضػد   ٌو

ي سهة العىؼ الهتفشي الذي يهتد هف العصور القديهة إلى العصور الوسطى  .الجهيم ٌو
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وفي ٌػذا الىػوع العال ػة اوهىيػة هعرفػة بهىطػؽ التىػافس هػم وجػود االعتػراؼ  وضى الموكية:الف -

ػذي الفوضػى ٌػي سػهة الىظػاـ ا التػي ظٍػرت فػي القػرف للى لوسػتفوال يىكر حقٍػـ فػي الوجػود ٌو

 عشر واالعتراؼ التدريجي بهبدأ السيادة  ٚٔ

ووفػػؽ ٌػػذا الىهػػوذج تىظػػر الوحػػدات إلػػى بعضػػٍا الػػبعض كأصػػد اء فػػي  الفوضــى الكانطيــة: -

إطػػػار هسػػػػمهة "ٌيكػػػؿ الػػػػدور" التػػػي تشػػػػجم الػػػدوؿ عمػػػػى االهتثػػػاؿ لمقواعػػػػد السػػػمهية لمخالفػػػػات 

ػذي الثقافػة تتهركػز خاصػة  والتضاهف عىدها يصبحوف في خطػر أهىػي، الجهيػم هػم الجهيػم ٌو

  .في شهاؿ الهحيط اوطمسي

ف "البىائيػػػة"  تركػػػز باوسػػػاس عمػػػى كيفيػػػة ىشػػػوء اوفكػػػار والٍويػػػات والكيفيػػػة التػػػي تتفاعػػػؿ بٍػػػا هػػػم ا 

لػى  جتهاعيػة "تاريخيػة" بامضػافة ا  بعضٍا البعض كػذلؾ الهصػمحة والٍويػة تتفاعػؿ عبػر عهميػات ا 

ٌهيػػة كبيػػرة لمخطػػاب السػػائد فػػي الهجتهػػم وف الخطػػاب يعكػػس ويشػػكؿ فػػي  ،ٌػػذا يػػولي البىػػائيوف اع

يضػػا لسػػموكيات تحضػػى بػػالقبوؿ وعميػػً فالبىائيػػة تٍػػتـ الو ػػت ذاتػػً الهع تقػػدات والهصػػال  ويؤسػػس اع

ساسا بهصدر التغيير والتحوؿ رلـ ٌذا فالبىائية ال تستبعد هتغير القوة  .اع

جتهاعي لمهفاٌيـ  كثر ا  ف البىائية تحاوؿ تبىي تصورا اع يبرز هف خالؿ ٌذي الهىطمقات والهرتكزات اع

الهاديػػة والحتهيػة لمتصػورات الوضػعية هػػف خػالؿ ربػط البىػي والفػػاعميف والهتغيػرات عكػس الهفػاٌيـ 

دراكاتٍـ  .وا 

والعال ات الدولية  باختصار إف اوٌهية الىظرية لمبىائية في تفسير السياسة الخارجية بالخصوص

عهوها تكهف في هوا فٍػا االبسػتهولوجية واوىطولوجيػة والهعياريػة الوسػطية وىٍػا تهثػؿ وسػطا بػيف 

 ىييف والتأهمييف. العقال
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أىطولوجيػػًا تركػػز البىائيػػة عمػػى امطػػار االجتهػػاعي القػػائـ عمػػى البىيػػة  الٍيكػػػؿ  والفاعػػػؿ  الوكيػػؿ  

ووحدة التحميؿ في ذلؾ التفاعؿ االجتهاعي القائـ عمى تبادؿ اوفكػار والقػيـ والهعػايير الثقافيػة هػم 

الجػػت بعػػض الهسػػائؿ هثػػؿ حركيػػة تبىػػي عمػػى الهسػػتوى الهىٍجػػي الهػػىٍج العمهػػي السػػموكي فػػي هع

دراكات الفاعميف  جىدلي      .ٕٖٚ  ٕٚٓٓوصيرورة اوحداث الدولية، الٍوية، هعتقدات وا 

أهػػا ابسػػتهولوجيًا فتهثػػؿ البىائيػػة هحاولػػة لمربػػػط بػػيف اوبعػػػاد الهاديػػػة الذاتيػػػة والتذاتاىيػػة فػػي السياسػػة 

ات والهعػػػايير و الثقافػػػة عىاصػػػر تمعػػػب دورا إىطال ػػػًا هػػػف افتراضػػػات التاليػػػة  أف االٍويػػػ ،الخارجيػػػة

هٍهػػا فػػي السياسػػة الخارجيػػة، هػػم العمػػـ أف ٌويػػات وهصػػال  الػػدوؿ ال تحػػدد فقػػط بىػػاء عمػػى دور 

البىيػػة  لٍيكػػؿ   ذات البعػػد الهػػادي حسػػب اعتقػػاد الػػوا عييف، بػػؿ ٌػػي ىتػػائج تفػػاعالت، هؤسسػػات، 

ٌػػو الػػذي يحػػدد الكيفيػػة التػػي تتفاعػػؿ بٍػػا  -ولػػيس البىيػػة-فػػلف "الهسػػارللى هعػػايير، وثقافػػات، وبالتػػ

  .الدوؿ

ىتيجػة لهػا سػبؽ، يهكػف القػوؿ بػأف السػموؾ الخػارجي لمػدوؿ  الػوكالء  فػي ظػؿ البىيػة  الٍيكػؿ  أال 

و الوا م الدولي يتشكؿ هف اوفكار و اله   .ٕٚ٘ ٜٜٛٔسميـ  عايير العىاصر الهحددة لمثقافة  ٌو

 المقاربة البنائية: األمــن فــي

 ،إىطال ػًا هػف  هبػدأ الوكيػؿ والٍيكػؿ  الهقاربػة البىائيػة هوضػوع اوهػف فػي العال ػات الدوليػة بحثػت

الػذي كػاف هػف  "Alexandre Wendt  هػم "ألكسػىدر واىػدت ٕٜٜٔوترجػم ٌػذي الهقاربػة إلػى 

حيػث كػاف يعهػؿ عمػى إيجػاد ىظريػة ٌيكميػة  ،أوائؿ الذيف أثػاروا ٌػذي القضػية فػي العال ػات الدوليػة

ا الدولة كوحدتٍا اوساسية لمسياسة   .العالهية تأخذ في اعتباٌر
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 ،ولػػػذلؾ يػػػرى "واىػػػدت" أف الىظريػػػات الهعاصػػػرة  لمىظػػػاـ العػػػالهي لػػػـ ترّكػػػز عمػػػى الػػػوكالء  الػػػدوؿ 

 وأف إشكالية الوكيؿ والٍيكؿ ترجم برأيً لسببيف   ،بالدرجة التي رّكزت بٍا عمى "الٍيكؿ"

عػػػػادة إىتػػػػاج  ،بهقاصػػػػدٌـامعتقػػػػاد بػػػػأف البشػػػػر فػػػػاعموف واعػػػػوف  -ٔ وتػػػػأدي أفعػػػػالٍـ إلػػػػى تغيػػػػر وا 

 .الهجتهم

يكمػػػػة التفاعػػػػؿ بػػػػيف التسػػػػميـ بػػػػلف الهجتهػػػػم هكػػػػّوف هػػػػف عال ػػػػات إجتهاعيػػػػة تقػػػػوـ  -ٕ بترتيػػػػب ٌو

 . ٕٓ  ٕٙٓٓ  البشر أحهد

وترى البىائية أف تفسير الىظرية الوا عية لمهعضمة اوهىيػة ٌػو تفسػير هطمػؽ لمعال ػات اوهىيػة فػي 

فل رار الػوا عييف أف التٍديػدات واحػدة فػي كػؿ الحػاالت ليػر صػحي  دائهػا، وف  ،لهيةالسياسة العا

فالعػدو الخػارجي اليعػرؼ  ،عىصر امدراؾ الجهاعي يػتحكـ دوهػا فػي تشػكيؿ التٍديػدات وتوجيٍٍػا

 ،بهػػدى ارتباطػػً بػػالقوة العسػػكرية بقػػدر هػػايرتبط باوفكػػار الهسػػبقة عىػػً وبػػامدارؾ الجهػػاعي لقوتػػً

لهسدس لها يحهمً صديؽ ليس لً ىفس الهعىػى لػو حهمػً العػدو، رلػـ أف التٍديػد الػذي بحيث أف ا

 يشكمً الهسدس واحد في الحالتيف.

ػػذا التصػػور يطمػػؽ عميػػً  بهعىػػى أف اوهػػف فػػي الىٍايػػة يحهػػؿ هػػدلواًل اجتهاعيػػًا أكثػػر هىػػً هاديػػا. ٌو

دارؾ الحالػػػة "التذاتاىيػػػة اوهىيػػػة" أي البحػػػث فػػػي التكىولوجيػػػات والتفػػػاعالت امجتها عيػػػة لمفواعػػػؿ وا 

فالسياسػػػػة العالهيػػػػة تتحػػػػدد وفػػػػؽ البىيػػػػة امداركيػػػػة الهتكوىػػػػة هػػػػف اوفكػػػػار والقػػػػيـ والعقائػػػػد  ،اوهىيػػػػة

والهعػػايير والهؤسسػػات الهبىيػػة تػػذاتاىيا هػػف طػػرؼ الفػػاعميف أكثػػر هىٍػػا بىيػػة هوضػػوعية   سػػميـ   

ٕٓٔٓ  ٖٔٓ . 

اوهف عبارة عف بىاء اجتهاعي فٍو الفعؿ الذي يجمب إلى  Karin Fierkeوبحسب كاريف فيارؾ 

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 

بيد أف تعريفا هوسعا كٍذا لألهف يخبرىا القميؿ عػف هاٌيػة ٌػذي  أىً حهاية القيـ الهركزية لمجهاعة،

رية، وهف ٌي الجٍة التي يهكػف أف يػأتي هىٍػا التٍديػد  الجهاعة في حد ذاتٍا، وهاٌي  يهٍا الجٌو

لٍذي القيـ وكيؼ يهكف تحقيؽ الحهاية لٍذي القيـ وتر يتٍا. فالجهاعة هوجودة لكف التٍديد  د يوجد 

هرحمػػة أخػػرى فٍػػو لػػيس بفعػػؿ هطمػػؽ ثابػػت أي هػػا يكػػوف اليػػـو تٍديػػدا  ػػد  فػػي هرحمػػة ويختفػػي فػػي

و ها أكػدي اوسػتاذ "هاكدوىالػدز" بػأف القػيـ  يكوف خالؼ ذلؾ في هراحؿ أخرى والعكس صحي ، ٌو

اوساسػػية وهصػػادر التٍديػػد وكيفيػػة الحفػػاظ عميٍػػا تختمػػؼ بػػاختالؼ السػػيا ات وتتطػػور هػػف خػػالؿ 

 . Williams  ٕٛٓٓ   ٔٙالفاعمة  التفاعؿ االجتهاعي بيف الجٍات

إذ تعتػػػرؼ بأٌهيػػػة الٍويػػػة  ،يتجىػػػب البىػػػائيوف إعطػػػاء  تعريفػػػات تحميميػػػة شػػػاهمة وهجػػػردة لألهػػػف 

فالعواهؿ لير الهادية أو الفكرية بشكؿ عاـ تعتبر أساسية لبىػاء وههارسػات اوهػف  ،بالىسبة لألهف

اعػػؿ اوهىػػي فالعال ػػة بػػيف الٍويػػة فػػي السياسػػة العالهيػػة، وبصػػرؼ الىظػػر عػػف ٌويػػة وتصػػورات الف

 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 

تىطوي تعاريؼ لوجود عال ة سببية بيف الٍوية والهصال . وتعرؼ العال ة وفؽ اؿ ىحف واآلخر، و 

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 الػػػ ىحػػف 

   .Williams  ٕٛٓٓ   ٗٙ-ٖٙبهفٍـو واسم  

مة اوهىية تىبثؽ هف الجٍؿ بىوايػا اوخػر ويهكػف تخفيضػٍا والحػد ويعتقد أىصار البىائية أف الهعض

ويشػير "ألكسػىدر واىػدت" إلػى أف عهميػات تكػويف الٍويػة فػي  ،هىٍا عبر الهعرفة بالٍويات اوخػرى
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ظػػؿ فوضػػوية الهجتهػػم الػػدولي تعىػػي الحفػػاظ عمػػى أهػػف الػػذات، لػػذلؾ هفػػاٌيـ اوهػػف تختمػػؼ فػػي 

و هادعاي "بارىتستي" الطريقة التي يتـ فيٍا تحديد عال   BrentSteele ة الذات باوخر هعرفيا ٌو

حيػث أف الػدوؿ تتػابم اوعهػاؿ امجتهاعيػة لخدهػة   OntologicalSecurityاوهػف االىطولػوجي 

  حاجات الٍوية الذاتية، حتى عىدها تقوـ ٌذي اوعهاؿ بالهساوهة عمى وجودٌا الطبيعي.

يعىػي أشػياء هختمفػة فػي سػيا ات هختمفػة، كهػا يعتبػروف يتصور البىػائيوف اوهػف كبىػاء اجتهػاعي، 

 الٍوية، القواعد والهعايير عىاصر هحورية لهقاربة اوهف.

إف رؤية البىػائييف لمدراسػات اوهىيػة بأىٍػا هىظوهػة تفاعميػة اجتهاعيػة وليسػت هيػداىا جاهػػدا يكتفػي 

 .برصد العال ات الهادية بيف الوحدات اوساسية في الىظاـ الدولي

وهعرفػػػة كيػػػؼ يبىػػػى الخطػػػاب  ،ا أٌػػػتـ البىػػػائيوف بػػػدور الخطػػػاب فػػػي تحديػػػد هوضػػػاعات اوهػػػفكهػػػ

بػػػؿ يىظػػػر لألهػػػف بوصػػػفً هجهوعػػػة هعيىػػػة هػػػف  ،"اوخػػػر" والخطػػػر لػػػيس بشػػػرط  فعػػػؿ  هوضػػػوعي

عهوهػػا وفػػؽ البىائيػػة  ،الكػػالـ التػػاريخي والههارسػػات القائهػػة عمػػى الهعػػاىي والهؤسسػػات الهشػػتركة

 . Williams  ٕٛٓٓ   ٔٙ-ٚٙبىى بأشياء هختمفة في سيا ات هختمفة  اوهف بىاء اجتهاعي ي

ا جسر يربط بػيف الىظريػات العقالىيػة والىظريػػات التأهميػة.  ويبقى امسٍاـ الرئيسي لمبىائية بلعتباٌر

ىقػػػديوف والهػػػػا بعػػػد الحػػػػداثيوف، فٍػػػي لػػػـ تػػػػرفض كػػػؿ الهىطمقػػػػات الهعرفيػػػة لمعقالىيػػػػيف كهػػػا فعػػػػؿ ال

كهػػػا أىٍػػا فػػي الهقابػػؿ تأسسػػت عمػػى  .هسػػمهاتٍـ لتصػػؿ إلػػى ىتػػائج هغػػايرة ىطمقت هػػف بعضػػٍابػػػإل

خمفيػػة الىقػػد العهيػػؽ لمبىػػاء الىظػػري التقميػػدي، إذ لػػـ تكتػػؼ بالتػػػشكيؾ فػػي الهسػػمهات الهعرفيػػة لٍػػذا 

  ،البىاء
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إف رؤية البىػائييف لمدراسػات اوهىيػة بأىٍػا هىظوهػة تفاعميػة اجتهاعيػة وليسػت هيػداىا جاهػػدا يكتفػي 

  ٜٜٖ  ٕٗٓٓبرصد العال ات الهادية بيف الوحدات اوساسية في الىظاـ الدولي  بيميس   

 في العالقات الدولية : المقاربة النقدية االجتماعيةالمطمب الثالث : 

  الىقديػة االجتهاعيػة كىتػاج لمعهػؿ الفكػري الكبيػر الػذي طػورتً " هدرسػة فراىكفػورتبػرزت الىظريػة 

Frankfurt School في ألهاىيا هىذ فترة ها بيف الحربيف العالهيتيف، 

 James و ken booth , Jim jeorge anntickner وهػػف اٌػػـ كتػػاب الهقاربػة الىقديػة ٌػـ

der Derain "  ،"ٕ٘ٓٓو "تيػودور أدورىػػو" و "يػور ف ٌػابر هاس" جىػدلي   هاكس ٌوركٍػاير   

ٗٗٓ . 

  وتضم المقاربة النقدية ثالثة إتجاىات أو مدارس وىي

   : Frankfurt Schoolمدرسة فرانكفورت  

ترجػػم اوصػػوؿ التاريخيػػة لٍػػذي الهدرسػػة إلػػى هجهوعػػة هػػف أسػػاتذة فراىكفػػورت بألهاىيػػا بعػػد الحػػرب 

حاولوا تقديـ ىظرية ىقدية تعيد امعتبار لمحداثة والعقالىيػة وبالو ػت ىفسػً أىتقػدت  ،العالهية اوولي

وطرحػػػت ىفسػػػٍا كهقاربػػػة بديمػػػة لدراسػػػة السياسػػػة العالهيػػػة هركػػػزًة ىقػػػدٌا عمػػػى الجواىػػػب  ،تجاوزاتٍػػػا

 . ٜٖٗ  ٕٕٓٓامبيستهولوجية  لريفيثس وأخروف   

هواضػػػيم لهاركسػػػي ليشػػػهؿ هجػػاالت عديػػدة و القػػد حاولػػت هدرسػػة فراىكفػػورت توسػػيم إطػػػار الفكػػػر 

أثػػػر السػػػمطة عمػػى الالوعػػي  -جديػػػدة فػػػي الحيػػػاة امجتهاعيػػػة أٌهمتٍػػػا الدراسػػات الهاركسػػػية هثػػؿ 

الجهػػاعي، و أىهػػػاط الٍيهىػػػة السياسػػػية ليػػر الجميػػة  فػػػي الظػػػواٌر امجتهاعيػػػة كوسػػػائؿ امعػػػالـ 
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كهػا سػعت  ،أشػكاؿ ثقافيػة عهيقػة تغيػب العقػؿ الىقػدي لمهجتهػمالتػي عػززت ٌيهىػػة السػػمطة بىشػػر 

ػد عمػػػػى اوسػػػػس ىظػػػػري هتهاسػػػػؾ يعتهػػػ -الىظريػػػة امجتهاعيػػػة الىقديػػػة إلػػػى تشػػػكيؿ بىػػػاء هفػػػاٌيهي 

اوىسػػػاؽ واوطػػػر .الهىٍجيػػػة الهفٍوهاتيػػػة ودبيػػػات العال ػػػات الدوليػػػة، هىتقػػػدة بػػػذلؾامبسػػػتهولوجية و 

   ٕ٘ٓٓ جىػدلي    الجواىػػب امبسػػتهولوجية لالتجاٌػات الىظريػة التفسػيريةتيػة و الىظريػة والهفٍوها

 ٜٙٚٔويرجػم ظٍػور الىظريػػة الىقديػة كهقاربػػة جديػدة فػػي العال ػات الدوليػػة بالتحديػد لعػػاـ  . ٓٗٗ

حيػث  ٜٔٛٔوفػي عػاـ  ،عىدها كتب روبرت كوكس هقالتً "التفكيػر حػوؿ هسػتقبؿ الىظػاـ الػدولي"

ػػػػي " أف الىظريػػػػة ٌػػػػي دوهػػػػًا لشػػػػخص هػػػػػاأعػػػػادة طػػػػرح ىفػػػػس ا وهػػػػف أجػػػػؿ ٌػػػػدؼ  ،لتسػػػػاءالت ٌو

  .ٕ٘  ٕٔٔٓ وجيمي   هعيف" 

ثػػػـ توسػػػعت الهدرسػػػة بالتسػػػعيىيات هػػػف القػػػرف العشػػػريف بلىظػػػاـ هجهوعػػػة هػػػف البػػػاحثيف هػػػف أهثػػػاؿ 

Geovani Arrughi, Kees van Der Pils, Stephen Gill, Craig Murphy  وجيمي    

ٕٓٔٗ  ٔٛ.  

الىقديػة تتػألؼ هػف تيػػاريف هاركسػييف هختمفػيف فػي ىظريػػة العال ػات الدوليػة ٌهػا الغراهشػػية الىظريػة 

فمقػػد تػػأثر الىقػػػديوف بأعهػػاؿ "روبػػرت كوكس"أحػػػد أ طػػاب الغراهشػػػية ، الجديػػدة وهدرسػػة فراىكفػػػورت

و اليٍػدؼ إلػى تغيػر  الجديدة وأراءي وخصوصًا في تهيزي بيف ىوعيف هف الىظريات، الىوع اووؿ ٌو

يحهػؿ  والىػوع الثػاىي ، م السياسي أو االجتهاعي بؿ فقط يسعى ميجاد حموؿ لهشػكالت الوا ػمالوا

ػػػي  الىظريػػػات الىقديػػػة أو الىظريػػػات التكويىيػػػة والتػػػي يػػػرى الىقػػػديوف أف هشػػػروعا لتغييػػػر الوا ػػػم ٌو

  .ٕٗ  ٕٗٔٓدراساتٍـ تىتهي لٍا     وجيمي   
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عادة صػيالتٍا الهقاربة الىقدية في هراجعتٍا لمهفاٌيـ التقمي  دية لمعال ات الدولية  اهت بتوسيعٍا وا 

 ىػػًهحاولػػًة تغييػػر السياسػػات العالهيػػة الوا عيػػة والرؤيػػة الوضػػعية التػػي تتعاهػػؿ هػػم الوا ػػم كهػػا وبأ

 هعطى هسبقا لير  ابؿ لمتغيير.

ومن أىم مبادئيم و تصوراتيم  لمعالقات الدولية و النظام الدولي وكذلك مفيـوم االمـن الـوطني 

   والدولي وىي كاالتي

ي بىػي اجتهاعيػة وليسػت هاديػة فقػط، وأف ھالهقاربة بىيوية حيث أف البىي امىساىية لمسياسػة  -

في شأف العال ات الدولية يهكف أف يحدث هزيد هف التحوؿ عمى  بٍاتغير الطريقة التي ىفكر 

درات الهاديػػة ويرّكػػز أصػحاب ٌػذا الطػػرح عمػى أف البىيػػة تتكػوف هػف توزيػػم القػ ،هسػتوى اوهػف

ػػي ػػذي ،والههارسػػات ا الهعرفػػة الهشػػتركة والهػػوارد الهاديػػةھىتػػاج لعال ػػة اجتهاعيػػة أسػػاس ٌو  ٌو

  ٕٗٓٓهػػات والتو عػػات والهعػػارؼ الهشػػتركة  بيمػػيس   ھالبىػػي تعػػرؼ جزئيػػا هػػف خػػالؿ الهفػػا

هػػف تحػػػدد االهػػػف وتطػػػوري  بهعىػػى اف القػػػوى اال تصػػػادية و امجتهاعيػػة الشػػػاهمة ٌػػػي ، ٖٗٗ 

 .ليس الدوؿ بصفة هطمقةيقي و الحق

أساسػػػية فػػػي تحقيػػػؽ االهػػػف هىٍػػػا هػػػف التٍديػػػدات ؿ الغيػػػر عسػػػكرية لٍػػػا هكاىػػػة كبػػػرى و الوسػػػائ -

حت تتهثػػػػؿ فػػػػي هػػػػف بعػػػػد الحػػػػرب البػػػػاردة أصػػػػباالالعسػػػػكرية التقميديػػػػة الف هصػػػػادر التٍديػػػػد و 

الصػػػحية أزهػػػات الٍويػػػة االجتهاعيػػػة والكػػػوارث البيئيػػػة وكػػػذلؾ الهسػػػالة الفوضػػػى اال تصػػػادية و 

 والتربوية أي كؿ ها يٍدد االهف امىساىي  اف ص  التعبير.

فٍو يجب اف  ،ليس السمبيؿ هف اجؿ تحقيؽ االهف اميجابي و تجب اف يكوف الخطاب والعه -

ي عػف البىػي القتاليػة والحربيػة وتطػوير يحدث تغيير في ادراكات وضهائر اوفراد وكذلؾ التخم

طريؽ أحداث ىسيج بيف الجهاعات والهجتهعات واوهػـ    ٌذا تحدث عفآليات السالـ واالهف و 
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وضم و خمؽ هعايير و  يـ جديدة لالهف عف طريؽ الهجوعات و اوفػراد الهتػرابطيف للى وبالت

 .في شبكة عبر  وهية

ذا  ،الىظرية ٌي عبارة عف أداة تبريرية و أيضا أداة لمتحوؿ و التغير في السياسات اوهىية - ٌو

في  ولً" الىظرية تكوف دائها هػف اجػؿ Robert Cox قدي روبرت كوكس هايؤكدي الهفكر الى

 . ٕ٘  ٕٗٔٓ   وجيمي     شخص ها و لٍدؼ هعيف"

 : : Welse schoolمدرسة أبرستويث أو مدرسة ويمز 

وكاىػت الهوجػة اوولػى بغػرض تعهيػؽ  ،شّكؿ طالب هدرسػة ويمػز هػوجتيف لمتحميػؿ اوهىػي الىقػدي

ههػػػا سػػػه   ،هفٍػػػـو اوهػػػف هػػػف خػػػالؿ ىقػػػد الهفػػػاٌيـ  وكشػػػؼ اوجىػػػدات السياسػػػية الهتخفيػػػة ورائٍػػػا

يجػػػاد وحػػػدة هرجعيػػػة جديػػػدة فػػػوؽ وهػػػادوف الهسػػػتوى  لمهحممػػػيف بتجػػػاوز الصػػػفة الهركزيػػػة لمػػػدوؿ وا 

ٍػة اوخطػار الجديػدة التػي تٍػدد أها الهوجة الثاىية فٍدفت إلى توسيم هعىى اوهػف لهواج ،الدوالتي

بتسػػػيس اوهػػػف    Alkerإذف   اهػػػت هدرسػػػة ويمػػػز وبحسػػػب "ألكػػػر"  ،وحػػػداتٍا الهرجعيػػػة الجديػػػدة

Politicize Security  بداًل  هف أهىىة القضاياSecuritze Issues    ٜٛ  ٕٓٓٛ  Bilgin  

عمـى  Ken Boothوعمـى رأسـيم كـين بـوث   Welse schoolبشـترك مفكـرو مدرسـة ويمـز 

 ثالث أسس فكرية في مقاربتيم إلعادة تعريف األمن وىي: 

  :  Emancipationاإلنعتاق 

بػػرأي "كيػػث بػػوث" اوهػػف يعىػػي االىعتػػاؽ و تحريػػر الشػػعوب هػػف القيػػود التػػي تعيػػؽ هسػػعاٌا ىحػػو  

  الحػػرب والفقػػر واالضػػطٍاد والجٍػػؿ واوهيػػة وكػػذلؾ ٌػػو اختياراتٍػػا وتتهثػػؿ تمػػؾ القيػػود فػػيتحديػػد 

وهػف الجٍػؿ  ،والتحػرر هػف  يػود الطبيعػة والىػدرة ،ىحو تحقيؽ الرفاٌية الهادية واالجتهاعيػة السعي
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  ٕٔٔالسياسي و االستغالؿ اال تصػادي  والسعي ىحو العدالة والتحرر هف االستبداد  ،والخرافات

ٕٓٓٚ  Booth  ، وبػذلؾ يخمػص  "بػوث"  ،إذف اوهف وامىعتاؽ برأيٍـ ٌها وجٍاف لعهمػة واحػدة

 . ٕٚ   ٕٔٔٓف امىعتاؽ ىظريا ٌو اوهف  بف عيسى  بل

 األفراد كوحدة مرجعية لألمن : 

تؤكػػػد عمػػػى أف  يكػػػوف الفػػػرد ٌػػػو هوضػػػوع اوهػػػف وأف يشػػػّكؿ حقػػػاًل هعرفيػػػًا هسػػػتقاًل ولػػػيس ضػػػهف 

فربهػا تتهتػم الدولػة بػاوهف فػي حػيف يعػيش اوفػراد داخمٍػا تحػت ظػروؼ  ،الهىظور اوهىي القوهي

ويػؤدي وضػم اوفػراد فػي  كوحػدة هركزيػة لمتحميػؿ  ،اىعداـ اوهف و أحياىا تكوف الدولة ٌي السبب

اوهىي إلى صعود هجهوعة هف التٍديدات و الهخاطر لير تقميديػة ذات طبيعػة هختمفػة و هتغيػرة 

التٍديػػػػدات  ،االضػػػػطٍاد ،ولكىٍػػػػا تسػػػػتٍدؼ اوفػػػػراد كػػػػالعىؼ الجسػػػػدي  ػػػػد التسػػػػتٍدؼ أهػػػػف الدولػػػػة

كػػػذا ويصػػػب  أىعتػػػاؽ اوفػػػراد هػػػف ٌػػػذي  ،الصػػػحية والهعيشػػػية والبطالػػػة و التٍهػػػيش اال تصػػػادي، ٌو

وكفاح هستهر ضد الالأهف   .الظروؼ ٌو

 اإلىتمام بدور المؤسسة األكاديمية في إنتاج الحقيقة /المعرفة األمنية : -

ولكف  ،ور التقميدي لألهف يتطمب أكثر هف هجرد ىقد خمفية الدراسات اوهىية التقميديةتجاوز الهىظ

ابد هف تحقيؽ في  أيضا ىقد امطار "الهؤسسي" الذي أىتج وكوف ٌذي الخمفيات اوهىية، بهعىى ؿ

الػدوائر  ،هراكػز البحػث ،الهعاٌد ،الهسارات التكويىية لمحقؿ الهعرفي داخؿ الهؤسسات كالجاهعات

ا. لهؤسسات والهىظهات لير حكوهية و الحكوهية، و ا  ليٌر

ليسػت  كهػا أىٍػا ،كها أف الحقيقة والهعرفة اوهىية حسػب هىظػرو ٌػذي الهدرسػة ال تػأتي هػف الفػراغ

أحكػػاـ عمهيػػة هبىيػػة عمػػى هرا بػػة ظػػواٌر هعىيػػة، بػػؿ ٌػػي تعبػػر عػػف صػػراع أفكػػار، هجػػرد  ػػرارات و 
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تعريؼ القضية للى بالتو امطار الهؤسسي الذي تىتج عىً،  و هصال  هتبايىة داخؿ ،وتقاليد ،و يـ

يعػػد ة و اوهىيػػة يػػتـ دائهػػا بواسػػطة عهميػػة جدليػػة و تسػػاوهيً بػػيف الهىظػػريف داخػػؿ الهؤسسػػة العمهيػػ

 Ritaاالىعتاؽ فيً شرط أساسي يجب أف يبدأ هف داخؿ اوكاديهية كهػا أشػارت لٍػا "ريتػا تػوراؾ" 

Taureck ٕٗٔٓأبريستويث    وجيمي   في تحميمٍا وعهاؿ هدرسة   ٖٜ-ٗٔ .  

 مدرسة باريس

شػػػػٍدت بدايػػػػة تسػػػػػعيىيات القػػػػرف الهاضػػػػي صػػػػػعود الدراسػػػػات التػػػػي تركػػػػػز عمػػػػى اوهػػػػف الػػػػػداخمي 

فٍػػػػي تتعاهػػػػؿ هػػػػم اوهػػػػف كتقىيػػػػة حكوهيػػػػة و كههارسػػػػة لمر ابػػػػة والضػػػػبط  ،وههارسػػػػات الُشػػػػرطية

هػف أٌػـ رواد هدرسػة بػاريس  D.Bigo ويعتبػر " ديدييػً بيغػو"، ٜ٘ ٕٗٔٓاالجتهػاعي   ػوجيمي 

معتقادٌػا بػأف  ،والتي ترّكز في تحميالتٍػا عمػى الهسػتوى الهؤسسػي ولػيس عمػى الفواعػؿ السياسػية

ولػذلؾ فٍػي تٍػتـ بأفعػاؿ  ،اوهف ٌو تقىية حكوهية تشترؾ فيٍػا هجهوعػة هػف اوجٍػزة والهؤسسػات

عػػة الهتغيػػرة لمتٍديػػدات والتػػي كهػػا تؤكػػد عمػػى الطبي ،الهؤسسػػات بػػداًل هػػف إٌتهاهٍػػا بأفعػػاؿ الكػػالـ

ط تتطمب طرؽ هالئهة لهواجٍتٍا، كها أف الطبيعة الجديدة الهتغيػرة لمتٍديػدات ُتظٍػر هػدى امرتبػا

التػػي تمعػػب دور فعػػاؿ فػػي الهٍػػاـ اوهىيػػة هثػػؿ الػػدرؾ الشػػرطة وامعتهػػاد عمػػى ٌػػذي  الهؤسسػػات و 

أىشػػػػػطة حفػػػػػظ  ،ـ الهرا بػػػػػةوالجهػػػػػارؾ الهخػػػػػابرات هكافحػػػػػة التجسػػػػػس تكىولوجيػػػػػا الهعموهػػػػػات، ىظػػػػػ

 ...الخ.الىظاـ

 طرؽ الهىظور السائد لألهف عبر ثالثة  تسعى لتعديؿأف هدرسة باريس 

بػػداًل هػػف تحميػػؿ اوهػػف كهفٍػػوـ حتهػػي تقتػػرح هدرسػػة بػػاريس هعالجػػة فوكوليػػة  ىسػػبة إلػػى  -

 .الهفكر هيشاؿ فوكو  لألهف باعتباري تقىية حكوهية

 .الكاهىة وارء استخداـ القوة تركز عمى تأثيرات ألعاب القوةبداًل هف التحقيؽ في الىوايا  -
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تؤكد عمى الههارسات و الجهاٌير والسيا ات التي  ،بداًل هف التركيز عمى أفعاؿ الكالـ -

 تهكف وتعيؽ إىتاج أشكاؿ هحددة هف الحكوهية.

بػيف اوهػف  تىتقد هدرسة باريس التهيز التقميدي بيف اوهػف الػداخمي و الخػارجي، و تػرى أف الػدهج

الػػداخمي والخػػارجي يعيػػد امعتبػػار لػػبعض الفواعػػؿ اوهىيػػة وبعػػض اوجٍػػزة اوهىيػػة التػػي لػػـ تحػػظ 

 .بحيث يصبحوا في  مب الحقؿ اوهىي ،باٌتهاـ في الهاضي

ويرى ديدييً أف الحقؿ اوهىي ال يؤسس عمى ههارسة القوة وامكراي فقط، ولكػف يؤسػس عمػى  ػدرة 

 موهات والبياىات التي تبىى عميٍا الحقائؽ وامستراتيجيات اوهىية.الفواعؿ عمى إىتاج الهع

 : 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، 

والشػرطة  فاوجٍزة والتقىيات اوهىية تهثؿ هصدر هٍـ لمهعرفة والحقيقة اوهىية   كالدرؾ الجهارؾ

جهيعٍػا تهثػؿ   ،..الػخ  .الػىظـ الهار ػة عػف بعػد ،وحرس السجوف وامسػتخبارات هكافحػة التجسػس

  .ٙٗٔ-٘ٗٔ  ٕٔٔٓ وجيمي   (عىصر ٌاـ لتحديد ها يتـ اعتباري كتٍديد أو  ضية أهىية 
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فهٍىيػػو إىعػػداـ اوهػػف لٍػػـ  ،والحقيقػػة اوهىيػػة بحسػػب هدرسػػة بػػاريس ٌػػي ىتػػاج ىظػػاـ هػػافوؽ دوالتػػي

 ،هػثال عهػاؿ التعاوىيػة لمشػرطةعبر الحػدود ،إستراتيجية لتخطي الحدود الوطىية وتشكيؿ التحالفات

ههارسػػات تبػػادؿ  واعػػد البياىػػات والتقىيػػات والخبػػرات اوهىيػػة بػػيف الفواعػػؿ واوجٍػػزة اوهىيػػة عبػػر 

ػػو الوطىيػػة، فػػاوهف حسػػب هدرسػػة بػػاريس لػػيس فقػػط هرجعيػػة ذاتيػػة،  بػػؿ أيضػػا تقىيػػة حكوهيػػة، ٌو

 . ٛٗٔ  ٕٔٔٓالقدرة عمى ههارسة الهرا بة   وجيمي   

 :النقديةاألمــن في المقاربات 

فٍي تسعى إلى تحقيؽ  ،تطرح الدراسات الىقدية هستويات جديدة أكثر عهقا واتساعا لػهفٍوـ اوهف

حريػػػة امىسػػاف وتٍديػػػد والتصػػدي لكػػػؿ التٍديػػدات التػػي هػػػف شػػأىٍا كػػب   ،أهػػف الفػػرد ولػػػيس الدولػػة

ويعتقػػػػدوف بػػػػلف تػػػػوفير امىعتػػػػاؽ والتحػػػػرر لمفػػػػرد سػػػػيؤدي بالضػػػػرورة إلػػػػى تحقيػػػػؽ اوهػػػػف  ،سػػػػالهتً

امتجػػاة الىقػػدي يوسػػم اوهػػف ويطػػرح هفػػاٌيـ حديػػدة كػػاوهف امىسػػاىي وااوهػػف للى وبالتػػ ،العػػالهي

وبذلؾ تقترب الىظرة التفاؤلية لمىقدييف هػف ىظػرة الهثػالييف حػوؿ هػا  ،"Global Securityالشاهؿ "

  فػالربط بػيف تحقيػؽ أهػف هة عالهيػة تضػهف اوهػف واالسػتقراريجب أف يكوف وأحاديثٍـ عف  حكو 

 .البشرية جهعاء واوهف العالهي  د يكوف هثاليا أكثر هىً تفسيرًا لموا م الدولي

 حداثة في العالقات الدوليةمقاربات ما بعد ال المطمب الرابع :

تعتبر هقاربة ها بعد الحداثة هف بيف أكثر الهقاربات جداًل في العموـ امىساىية وامجتهاعية  وىٍا 

بامضػافة إلػى االخػتالؼ بػيف الهىتهيػيف إلػى ٌػذا امتجػاة فػي  ،ترتبط بيف الهعرفػة والقػوة والسياسػة

خرى "بالتفكيكية " وىٍا  تحاوؿ تفكيؾ وىزع الشرعية فتارة يدعوىٍا "هابعد بىيوي"  وتارة أ ،تسهيتٍا

  .Devetack  ٕ٘ٓٓ  ٔٙٔعف  امدعاءات العمهية لموصوؿ إلى حقائؽ عمهية   
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كهػػا تعتبػػر هابعػػد الحداثػػة هقاربػػة اجتهاعيػػة بالدرجػػة اوولػػى وىٍػػا ىشػػأت عمػػى يػػد بعػػض الفالسػػفة 

يهف عمػى اووسػاط اوكاديهيػة والثقافيػة فػي الفرىسييف  الرافضيف لمفمسفة  الوجودية التي كاىت  تٍ

 - J.Derridaفرىسا في أواخر امربعيىات وبداية الخهسيىات هػف القػرف الهاضػي  وهػف روادٌػا 

J.FLyotard - J.Baudrillard - M.Foucault. 

 األسس الفكرية التي قامت عمييا مقاربة مابعد الحداثة :

 التاريخية الجذرية عمى عهميات أىتاج الهعرفة "فوكولت"امعتراؼ بتأثير القوة والهتغيرات - 

بػػػػداًل هػػػػف اوسػػػػس ة عمػػػػى السػػػػرديات  هػػػػاوراء الىصػػػػوص  العمػػػػوـ االجتهاعيػػػػة وامىسػػػػاىية  ائهػػػػ -

 "بودري رد"  ب عدـ الوثوؽ بلدعاءاتٍا العمهيةيجللى الهىطقية وبالت

لىصػػية التػػي تىشػػأ وتفسػػر العػػالـ يجػػب إعتهػػاد القػػراءة الهزدوجػػة التفكيكيػػة لهعرفػػة التفػػاعالت ا - 

 امجتهاعي "داريدا"

بػػأف الحقيقػػة التهثػػؿ بالضػػرورة الوا ػػم بػػؿ ٌػػي جػػزء هػػف   R.Rortyكهػػا يجػػادؿ اوهريكػػي روتػػي 

 .التي تخدـ أٌدافىا فيو ت هعيف الههارسة امجتهاعية والمغوية

القػػرف الهاضػػي وهػػم  بػػدأت هقاربػػة الهابعػػد الحداثػػة بالتعاهػػؿ هػػم الشػػؤوف الدوليػػة فػػي ثهاىيىيػػات 

 " M.Shapiroوشػابيرو     D.Derianكتابػات هجهوعػة هػف الهفكػريف هثػؿ كتابػات ديرديريػاف 

 العال ات التىاصية الدولية    راءات هابعد الحداثة لمسياسة الدولية " 

الفكػر الهعػارض  -هقدهة   تكمـ لغة الهىفييف  R.Walker و "وولكر" R.Ashlyأعهاؿ "آشمي" و 

 ،امشػكالية   تفكيػؾ السػيادة "J.Bartelsonفي العال ات الدوليػة" إضػافة إلػى "جػوىز بارتيمسػوف" 

فمقػػػد أعتبػػػرت الكتابػػػات السػػػابقة ىقػػػدًا عىيفػػػًا لمىظريػػػات التقميديػػػة  الىيووا عيػػػة  ،جيىالوجيػػػا السػػػيادة "
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زت عمى الىزعة هابعػد الوضػعية او هاسػهيت بالتفكيكيػة والتػي يصػفٍا كها أىٍا أرتك ،والىيوليبرالية 

بسػػبب حػػديثٍا عػػف عال ػػات القػػوة والهعرفػػة عىػػد  ،"آشػػمي" بػػالفكر الهعػػارض فػػي العال ػػات الدوليػػة

دراسػػػػػػة العال ػػػػػػات الدوليػػػػػػة وايضػػػػػػًا لتباعٍػػػػػػا امسػػػػػػتراتيجيات الىصػػػػػػية التفكيكيػػػػػػة والتػػػػػػي أعتبػػػػػػرت 

 . Case collective  ٕٙٓٓ   ٜٗٗالظواٌر السياسية   إبيستهولوجية جديدة لمتعاهؿ هم

ــوةبدايػػًة يىطمػػؽ هىظػػرو هػػا بعػػد الحداثػػة الدوليػػة هػػف  ــة والق ــين المعرف ــق ب ــاط الوثي  فرضــية اإلرتب

معػػادة الىظػػر فيهػػا اعتبرتػػً الىظريػػات التقميديػػة "حقػػائؽ هوضػػوعية" العال ػػات  "لهيشػػاؿ فوكولػػت"

يـ وامدعػػػاءات الهعرفيػػػة التػػػي ٌيهىػػػت عمػػػى الحقػػػؿ الدوليػػػة هػػػف خػػػالؿ توضػػػي  كيػػػؼ أف الهفػػػاٌ

ولذلؾ يتعتقػد هىظػرو هػا بعػد الحداثػة  أف كػؿ  ،أعتهدت إلى حد كبير عمى عال ات القوة الخاصة

 وة تتطمب هعرفػة، كػؿ هعرفػة تعتهػد عمػى عال ػات القػوة الهوجػودة وتعهػؿ عمػى تػدعيها  بيمػيس   

ٕٓٓٗ   ٖٛٛ . 

عهػػاؿ القػػوةواله ،الهعرفػػة كػػالقوة هتالزهػػاف  الوجػػود للى وبالتػػ ،عرفػػة  ليسػػت إسػػتثىاء هػػف ههارسػػة وا 

ٌػػػذا امفتػػػراض السػػػابؽ بعػػػد إلػػػى لحقيقػػػة أو هعرفػػػة يقيىيػػػة خػػػارج القػػػوة توصػػػؿ  الهابعػػػد حػػػداثييف  

تطبيقٍـ لهىٍجية الجيىالوجيا والتي ترفض أساسًا وجود حقيقة هجردة بؿ فقط ٌىاؾ أىظهة لمحقيقة 

الهقاربػػػػة  ،والقػػػػوة هعػػػًا عبػػػػر التػػػػاريخ فػػػي عال ػػػػة يغػػػذي كػػػػؿ هىٍهػػػا اوخػػػػرتعكػػػس تطػػػػور الحقيقػػػة 

وف الهعرفػػة تحػػدث  ،الجيىاجوليػة تؤكػػد إسػػتحالة تحديػد اوصػػوؿ والهعػػاىي فػػي التػاريخ بهوضػػوعية

وىػً فػي السػياؽ التػاريخي  ،في زهاف وهكاف هعيىيف وهف هىظورات هختمفة أي أىٍا هشػروطة وهٌر

  .ٖٛٛ   ٕٗٓٓهفاٌيـ هعيىة بيميس    والسياسي وهقيدة بالعهؿ هم

وبحسػػب "آشػػمي" فػػأف عمػػـ الجيىالوحيػػا يػػذكرىا بالصػػراع اوساسػػي حػػوؿ عهميػػة التكػػويف التاريخيػػة 

ويهكػف إسػتخداهً لمكشػؼ عػػف هػاعبر عىػً "فوكولػػت"  ،القواعػد والهوضػػوعات ،الوحػدات ،لمٍويػات
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بهعىػي  ،السيادة الهسببة لوجد كال الفػاعالفبقاعدة المزوـ بيف هعرفة الدولة وهعرفة الرجؿ و اعدة 

أف الهابعد حداثييف يعتقدوف  بأف الىظرية والههارسة في العال ات الدولية هشروطة بالسيادة كهبدأ 

كهػػػا يػػػرى  "ديرديريػػػاف" أف حقػػػؿ العال ػػػات الدوليػػػة بامضػػػافة إلػػػى أٌتهاهػػػً بالهواضػػػيم   ،تأسيسػػػي

يضػػػػػػًا بػػػػػػالقوة والسػػػػػػمطة وهحاولػػػػػػة فػػػػػػرض تفسػػػػػػيرات امبسػػػػػػتيهولوجية واوىطولوجيػػػػػػة ٌػػػػػػو هٍػػػػػػتـ  أ

 . Devetack  ٕ٘ٓٓ  ٚٙٔسمطوية 

الفكرة الهركزية الثاىية التي تعتهدٌا الهقاربة الهابعد حداثية الدولية حسب "ديرديرياف" ٌي الكشػؼ 

هػف خػالؿ التشػػكيؾ فػي هػاوراء السػػرديات  ،التػي تقػؼ وراء سياسػػات القػوة التفـاعالت النصــيةعػف 

فهىظػػػرو الهابعػػػد حػػػداثييف يؤهىػػػوف بلهكاىيػػػة الوصػػػوؿ إلػػػى  ،ٍػػػا امتجاٌػػػات التقميديػػػةوالهقصػػػود ب

دراؾ الوا ػم الػدولي ػذا هػا يؤكػدي "السػي"  .الحقيقة عبر المغة والتي تمعػب دور رئيسػي فػي فٍػـ وا  ٌو

هػػم التأكيػػد إف المغػػة التعكػػس الحقيقػػة لكػػف اوخيػػرة  .بقولػػً أف "أفضػػؿ هجػػاز لمحقيقػػة ٌػػو الػػىص"

-ٖٔ٘ىػػتج تىاسػػقيا هػػف خػػالؿ إسػػتعهاؿ المغػػة فػػي عهميػػة التغيػػر الهسػػتهرة والالهتىاٌيػػة  تتشػػكؿ وت

ٕ٘ٛ   ٕٖٓٓ  Zehfuss.  

يىتقػػد هىظػػرو الهابعػػد الحداثػػة إسػػتخداـ الهقاربػػات التقميديػػة لمسػػرديات فػػي إّدعػػائٍـ الهعرفػػة ولػػدعـ 

لطالهػػا أضػػفت الشػػرعية ويؤكػػد "ليوتػػارد" أف القصػػة والسػػرد  ،ٌيهىػػتٍـ عمػػى حقػػؿ العال ػػات الدوليػػة

كهػػا يعتبػػر الهابعػػد حػػداثييف أف السػػرد الػػوا عي يٍهػػؿ جػػزء كبيػػر هػػف  ،عمػػى الهعرفػػة عبػػر التػػاريخ

فعىػػػػدها تعتهػػػػد تفسػػػػيرات ثيوسػػػػيديدس لمهشػػػػاكؿ االهىيػػػػة لمهػػػػدف  ،الىصػػػػوص التاريخيػػػػة الكالسػػػػيكية

اليوىاىيػػػة عمػػػى القضػػػايا الدوليػػػة فػػػي القػػػرف العشػػػريف سػػػيٍهؿ تعقيػػػدات الٍويػػػة السػػػائدة آىػػػذاؾ فػػػي 

وكذلؾ القراءات التقميدية لفكرة االخالؽ عىد هيكيافممي والتي أظٍرت لير هٍتـ بالفضيمة  ،اليوىاف

  .Gilpin  ٜٙٛٔ  ٕٕٖ-ٖٔٓفي دراساتً   بعكس هاتوصؿ إليً  "آشمي" 
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فوفقػػػػًا لفرضػػػػية "داريػػػػدا" العػػػػالـ يتشػػػػكؿ كػػػػىص هػػػػف  ،يعتهػػػػد التحميػػػػؿ الهابعػػػػد حػػػػداثي عمػػػػى المغػػػػة

بهعىػػػي أف تفسػػػير العػػػالـ يعكػػػس هفػػػاٌيـ المغػػػة  ،Intertextualityالىصػػػوص "تفاعػػػؿ الىصػػػوص" 

 راءة الهزدوجة يهكف إكتشافٍا.وهباىيٍا والتي بلستخداـ إستراتيجية التفكيؾ واستراتيجية الق

فالتفكيػػؾ يشػػير إلػػى هحاولػػة إظٍػػار اوثػػار  التػػي أىتجتٍػػا الهفػػاٌيـ والهضػػادات الثابتػػة  بالمغػػة فػػي 

فالهفػػػاٌيـ الهتضػػػادة والتػػػي تبػػػدو ثابتػػػة  ،تأسػػػيس الخطابػػػات الهٍيهىػػػة فػػػي حقػػػؿ العال ػػػات الدوليػػػة

بػػػة ٌرهيػػػا بسػػػبب امهتيػػػازات التػػػي وهسػػػتقرة وطبيعيػػػة فيالمغػػػة ٌػػػي بػػػالوا م هركبػػػات هصػػػطىعة هرت

 ،وتكهمػػة ،هالئهػة ،يهتمكٍػا هفٍػـو عمػػى حسػاب هفٍػػـو آخػر   فقػد يتضػػهف الهفٍػـو اووؿ حضػػور

  ٕ٘ٓٓ  ٛٙٔأو ٌوية يفتقدٌا الهفٍـو  اوخر   هثؿ   السيادة هقابػؿ الفوضػى   ،وصحة لغوية

Devetack . 

هف خاللٍا إظٍار العال ة بيف آثار امستقرار  فيحاوؿ "ديريدا" استراتيجية  "القراءة المزدوجة"أها 

اوولػػػػى ٌػػػي تعميػػػؽ او تكػػػرار لمقػػػػراءة  ،والالاسػػػتقرار فػػػي أي تحميػػػؿ هػػػػف خػػػالؿ أسػػػتخداـ  ػػػراءتيف

ا وتهاسكٍا  بالبىاء عمى ىفس الفرضيات والحجج .  الهٍيهىة بها يحقؽ إستقراٌر

امسػتقرار كلثػارة حالػة هػف التػوتر ضػهف بيىها تهثػؿ القػراءة الثاىيػة هحاولػة امشػارة إلػى ىقػاط عػدـ 

  ٕ٘ٓٓ  ٕٚ٘-ٕٗ٘ حهػػػػػػػػؿ دائهػػػػػػػػا عىاصػػػػػػػػر التػػػػػػػػوتر واوزهػػػػػػػػة الػػػػػػػػىص أو الخطػػػػػػػػاب الػػػػػػػػذي ي

Devetack . 

وتعتبر دراسة  "ريتشارد آشمي" حوؿ هعضمة الفوضى هثاؿ تطبيقػي مسػتراتيجية القػراءة الهزدوجػة 

 .ةوعمى فرضية رئيسية هف فرضيات الهقاربة الوا عية التقميدي
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فالدولة  ،وفيٍا يؤكد "آشمي" أف القراءة اوولى لمفوضى وفؽ رأي الوا عييف هرتبطة بهفٍـو السيادة 

بيىهػػا فػػي الىظػػاـ الػػدولى ال  ،ال وجػػود لمفوضػػى فيٍػػاللى تهتمػػؾ السػػيادة داخميػػًا بسػػبب وحػػدتٍا فبتػػ

كالية الفوضػى والقػراءة الهزدوجػة تقػدـ سػؤاليف مشػ ،وجود لسيادة هوحدة لمدوؿ ٌػي سػبب الفوضػى

هػا   أوال   سػػيحدث مشػػكالية الفوضػػى لػػو لػػـ يػػتـ التقػػديـ اوىطولػػوجي لمػػدوؿ السػػيادية بصػػورة   -ٌو

يحدث مشػكالية الفوضػى لػو كػاف ليػاب  اعػدة عالهيػة هركزيػة ليػر  -رئيسية ووحدوية ؟ ثاىيًا   

 . Devetack  ٕ٘ٓٓ  ٔٚٔهرتبط بفرضيات سياسة القوى ؟  

 بعد الحداثة في مقاربة ما األمـن

ػػػػا عمػػػػى البعػػػػد الػػػػدوالتي لألهػػػػف وعػػػػدـ اوٌتهػػػػاـ  أىتقػػػػدت بعػػػػد الحداثيػػػػة الهقاربػػػػات التقميديػػػػة لتركيٌز

 .بالهضاهيف التاريخية والهعيارية والسياسية في التحميؿ اوهىي

اهػػة فػػي سػػموؾ   ـ عمػػى الخطػػاب بصػػفتً  ػػوة دافعػػة ٌو ويجػػادؿ البعػػد حػػداثيوف وهػػف هىطمػػؽ تركيػػٌز

وبأف الخطاب الوا عي الهٍيهف عمػى العال ػات الدوليػة والقػائـ عمػى هركزيػة الدولػة ٌػو هػف  ،الدوؿ

ولػػذلؾ يػػرأى " جػػوف فاسػػكيز"  ،سػػاعد عمػػى خمػػؽ هعضػػالت شػػجعت الػػدوؿ عمػػى الهىافسػػة اوهىيػػة

بهعىػػػى أف  هجػػػرد  ،سياسػػة القػػػوى بأىٍػػا صػػػورة  لمعػػػالـ الػػذي يشػػػجم السػػموؾ الهػػػؤدي إلػػػى الحػػرب

  ٜٜٛٔ   ٕ٘بػػػالقوة ٌػػػي جػػػزء هػػػف السػػػموؾ ىفسػػػً الػػػذي يوصػػػمىا إلػػػى الحػػػرب  هحاولػػػة التػػػوازف 

Derian  . 

ىيتشً وبوديارد" فكػرة إ اهػة حػوار  ،هاركس ،كها يطرح "ديرديرياف" في عهمً " يهة اوهف   ٌوبز 

لألهف يبتعد فيً عف التراكيب التقميدية ليس لغاية طوباويػة لكػف مكتشػاؼ العػالـ عمػى ىحػو  جديد

بأىػػً يتطمػػب جيىالوجيػػا لفٍػػـ القػػوة   ،فطػػرح إشػػكالية كيػػؼ سػػيكوف ٌػػذي الحػػوار ؟ وأجابػػة ،هختمػػؼ

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 الهراكػز والهعػاىي والٍويػات لبىػاء تصػور 

يتجسػد بلعػادة تفسػير اوخطػار اوكثػر ضػغطًا لمحداثػة السػابقة  ،ويقػوؿ "ديرديريػاف   اوهػؿ ،ديدج

وسػػيكوف هػػف الههكػػف بىػػاء أشػػكاؿ لألهػػف ترتكػػز عمػػى التقػػدير والوضػػوح بػػداًل هػػف امستئصػػاؿ أو 

 . Derian  ٜٜٛٔ   ٕ٘جعؿ امختالؼ طبيعي"  

ـــة ،هركزيػػػة فػػػي تحميمػػػً اوهىػػػييىطمػػػؽ الهشػػػروع هابعػػػد الحػػػداثي هػػػف ثالثػػػة هفػػػاٌيـ   ،وىـــي "الدول

ـ يرتبطوف بحسب رأي "ديرديرياف" بهفٍوـ "الفوضى وامختالؼ" العنف" ،السيادة  .والذيف بدوٌر

سػيهوف  ،ولكػر ،بامضافة إلى الهساٌهات الفكرية لهىظري بعد الحداثية هف أهثاؿ   دافيػد كاهبيػؿ

التفكيكية وسػيمة لتحميػؿ البىيػة امىطولوجيػة لمدولػة والذيف يتخذوف هف امستراتيجية  ،وديموف ،إلىد

ػػػػػا أف الفكػػػػػرة الهركزيػػػػػة فػػػػػي التحميػػػػػؿ التقميػػػػػدي فػػػػػي هحاولػػػػػة لتوسػػػػػيم التصػػػػػور  السػػػػػيادية بلعتباٌر

 .وامحتهاالت السياسية في العال ات الدولية

أف وبػ ،يؤكد كؿ هف "كابيؿ"  و " ديموف" عمػى فرضػية إرتبػاط السياسػة بػالعىؼ فػي الفكػر الحػداثي

العىػػؼ ٌػػو هػػف يشػػكؿ الهػػأوي السياسػػية ولكىػػً هػػف جٍػػة أخػػرى يهثػػؿ الخطػػر الػػذي يجػػب حهايػػة 

  .Campbell  ٖٜٜٔ  ٔٙٔالجهاعة السياسية هىً  

 ،وفػػي دراسػػة "برادلػػي كاليػػف" لجيىالوجيػػا الدولػػة بعىػػواف "الدراسػػات امسػػتراتيجية والىظػػاـ العػػػالهي"

وكيػػؼ أف العىػػؼ سػػاٌـ فػػي صػػىم  ،حػػاوؿ تفسػػير الظٍػػور التػػاريخي لمحػػروب وربطػػً بىشػػوء الػػدوؿ

عػػػادة تشػػػكيؿ العػػػالـ الحػػػديث ػػػا لفضػػػائٍا  ،وا  فحسػػػب "كاليػػػف" تعتهػػػد الػػػدوؿ عمػػػى العىػػػؼ فػػػي تهيٌز

إذف العىػػػؼ امسػػػتراتيجي اليحهػػػي  ،تُىشػػػأ الدولػػػة ىفسػػػٍاللى السياسػػي الػػػداخمي عػػػف الخػػػارجي وبالتػػػ

بخالؼ الرؤية التقميدية والتي ترى أف الهواجٍات العىيفة  بيف ، بؿ يساعد في تأسيسٍا الدولة فقط

عتياديػة بالعال ػات الدوليػة وأف حالػة الفوضػى ٌػي هػف تػدفم الػدوؿ  ،الدوؿ تظٍر بصػورة طبيعػة وا 
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وأف البىية امىطولوجية لمدولة تشكمت بهعزؿ عف العىؼ الذي يساٌـ فقط  بتشكيؿ  ،بلتجاة الحرب

رهية القوةال  .ترتيبات ام ميهية أو كأداة لمهىاورة السياسية  وامستراتيجية  في توزيم ٌو

أف خالصة رؤية الها بعد حداثية  لمعىؼ ٌو تأكيد الدور التأسيسي  لمعىػؼ فػي الحيػاة السياسػية   

 . Devetack  ٕ٘ٓٓ   ٖٚٔباعتباري عاهؿ رئيسي لمبىاء امىطولوجي لمدولة  

هف "هيؾ ديموؼ" و "جولياف ريػد"  فػي هفٍػـو "هجتهعػات الطػواري"  " ػراءة ههاثمػة وكذلؾ  ّدـ كؿ 

ػػا هػػف هىظػػرو هابعػػد الحداثػػة هػػاٌي إال هحاولػػة مظٍػػار  ،لرؤيػػة "دايفػػد كاهبػػؿ" ٌػػذي اوعهػػاؿ وليٌر

كيػػؼ يهكػػف لمدولػػة السػػيادية بهػػا فيٍػػا الػػدوؿ الميبراليػػة أف ُتشػػّكؿ ىفسػػٍا هػػف خػػالؿ العىػػؼ وا  صػػاء 

  ٕ٘ٓٓ   ٘ٚٔا أىٍػػا تثيػر إشػكالية الحػػدود وكيفيػة تقسػيـ الفضػػاء السياسػي العػػالهي  كهػ ،اوخػر

Devetack . 

كهػػا أىػػً  ،العػػالـ  لػػـ يقّسػػـ طبيعيػػًا إلػػى فضػػاءات سياسػػية هختمفػػة ،فبحسػػب الرؤيػػة الهابعػػد حداثيػػة

هسبقًا وال  أف ترسيـ الحدود بيف الدوؿ لـ يكف فعاًل سياسياً  ،ليس ٌىاؾ سمطة هركزية لتقسـ العالـ

بػػلف الحػػدود لاهضػػة  ،فكهػػا أوضػػ  "كػػوىممي" سػػابقاً  ،بػػؿ فعػػؿ ذو هضػػاهيف سياسػػية عهيقػػة ،برئيػػًا 

 .جدًا فهف جٍة وجدت لمحهاية هف العىؼ ولكف تحقيؽ ذلؾ يكوف بصورة عىيفة أيضاً 

بػػؿ  الصػػعوبة فػػي هعرفػػة  ،كهػػا يعتقػػد هىظػػرو الهابعػػد حداثيػػة أف تعريػػؼ السػػيادة ليسػػت امشػػكالية

بؿ كيؼ يتـ التأسيس لترتيبات هعيىػة لمفضػاء  ،يفية إىتاجٍا وتوزيعٍا عبر زهاف  وهكاف هعيىيفك

 والقوة ؟

هثػػؿ كيػؼ يػػتـ تشػػكيؿ  ،ويضػيؼ "ريتشػػارد ديفتػاؾ" هجهوعػػة أسػئمة يطرحٍػػا هىظػرو هابعػػد الحداثػة

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 

ضفاء الشرعية عميٍا ؟    .Devetack  ٕ٘ٓٓ  (ٙٔٔوتحديد الٍوية السياسية وا 

ي الفكرة الهركزية الثالثة في الفكر هابعد حداثي ىا ىصؿ إلى هوضوع الٍوية السياسية ٌو  .ٌو

فالجهاعػػػة السياسػػػية تتطمػػػب  ،والٍوايػػػا السياسػػػية ال يهكػػػف أف توجػػػد  بػػػؿ تهػػػايز الػػػذات عػػػف اآلخػػػر

حدودٌا ويجب أف تفٍـ ويتـ تىظيهٍا كٍوية واحدة تتوافؽ تهاها و  ،التوافؽ التاـ بيف ام ميـ والٍوية

 .ام ميهية

 ،فالٍوية هركب أساسي  لمتصور اوهىي البعد حداثي مرتباطٍا الوثيؽ هم ثىائية السػيادة والحػدود

الهختمؼ   كتٍديػد  -فالقضية الرئيسية في سياؽ الدراسات اوهىية تكهف في تصور ٌذا   اآلخر 

أهػػػا الهابعػػػد  ،أو إعتبػػػاري خطػػػر البػػػد هػػػف إحتوائػػػً أو هعا بتػػػً أو إسػػػتثىائً وفػػػؽ الهقاربػػػات التقمديػػػة

تػػراؼ بػػؿ هػػف الههكػػف امع ،حػداثيوف فبرأيػػً  لػػيس هػػف الضػػروري الىظػػرة إلػػى اآلخػر بلعتبػػاري عػػدو

ولػػػذلؾ يػػػرى " كاهبػػؿ" أىػػػً يهكػػػف الىظػػػر  ،بالعال ػػة هػػػم اآلخػػػر كعال ػػة ذات بعػػػد سياسػػػي وأخال ػػي

سيسػاعد عمػى عهميػة ام صػاء الهكػاىي ويضػفي  ،أعمػى   ،لآلخر بلعتباري فضػاء أخال ػي   أدىػى

عميً شرعية أخال يػة تسػاعد عمػى التػدخالت السياسػية والعسػكرية والتػي تسػاٌـ فػي تحسػيف اوهػف 

  .Devetack  ٕ٘ٓٓ  (ٛٚٔوهي وتعيد تشكيؿ الٍويات السياسية الق

كهػػا رّكػػز البعػػد حػػداثيوف عمػػى  ػػوة الخطػػاب ورفضػػٍـ االفتػػراض الػػوا عي حػػوؿ الفوضػػى وسياسػػة 

ولكف الهابعد حداثيوف ال يروف ضرورة  ي تغير  ،القوة هؤكديف أىٍا لـ تكف الصورة الثابتة لمتاريخ

بػػػػؿ بلظٍػػػػار الػػػػدوري الحيػػػػوي الػػػػذي هػػػػف الههكػػػػف أف يمعبػػػػً  ،الخطػػػػاب الػػػػوا عي بخطػػػػاب جهػػػػاعي

البػػاحثيف واوكػػاديهيف وهراكػػز اوبحػػاث والجاهعػػات فػػي التػػأثير عمػػى تػػدفؽ اوفكػػار حػػوؿ السياسػػة 
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  ٕٛٙالدوليػػػػة وتحويػػػػؿ الخطػػػػاب ولغػػػػة السياسػػػػة العالهيػػػػة لتتحػػػػاوز الهعضػػػػمة اوهىيػػػػة التقميػػػػدي  

ٕٓٓٔ  Baylis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

  الثالثالفصل 

 اثر التيديدات االمنية غير التقميدية عمى امن دول مجمس التعاون الخميجي

 :مقدمة

هػػف الطبيعػػّي أف تتػػأّثر دوؿ الخمػػيج، بجهيػػم اوزهػػات الهحيطػػة بالهىطقػػة الخميجيػػة ذات اوٌهيػػػة 

لربيػػػم وأزهػػة الثػػورات ا  ،أزهػػة البرىػػاهج الىػػووّي ميػػراف وتأثيراتػػً عمػػى أهػػف الهىطقػػة ،االسػػتراتيجية

ػػاب والحهمػػة إلػػى وامضػػافة  ،العربػػي والىتػػائج التػػي فرضػػتٍا عمػػى أرض الوا ػػم الحػػرب عمػػى امٌر

، إضػػػافة إلػػػى تىػػػاهي الصػػػراع ”داعػػػش“الدوليػػػة لمقضػػػاء عمػػػى تىظيهػػػي القاعػػػدة والدولػػػة امسػػػالهية 

لألزهػات كهػا أف ،السػىّي، وتهّثالتػً فػي البحػريف والعػراؽ وسػوريا ولبىػاف واليهف –الطائفّي الشػيعّي 

الهاليػػػة الهرتبطػػػة باالعتهػػػاد الهفػػػرط عمػػػى الػػػىفط، واالخػػػتالالت الديهغرافيػػػة لٍهػػػا آثػػػار  ا تصػػػادية 

 .واجتهاعية واهىية خطيرة

اثر التيديدات االمنية غير التقميدية عمى امن دول مجمـس التعـاون  :األول المبحث

 الخميجي

وبالرلـ هف صعوبة تحدد هصدر تممػؾ  ،تتعرض دوؿ هجمس التعاوف لتٍديدات أهىية لير تقميدية

ات كهػػا أشػػرىا لٍػػا فػػي الفصػػؿ وذلػػؾ يرجػػم لطبيعػػة تمػػؾ التٍديػػد ،ليػػر تقميديػػةالتٍديػػدات االهىيػػة 

ػاب ،اووؿ ا الرئيسػي خػػارج للى وبالتػػ ،فٍػي أحياىػػًا تكػوف عػػابرة لمقػارات كتٍديػػد امٌر يكػوف هصػػدٌر

ىعكاسػػػػاتٍا عمػػػػى اوهػػػػف الػػػػداخمي ،دوؿ هجمػػػػس التعػػػػاوف كالتٍديػػػػدات التػػػػي يهثمٍػػػػا تىظػػػػيـ داعش وا 

 .الخميجي
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وكػػذلؾ  بػػرزت التٍديػػدات اوهىيػػة التػػي شػػكّمتٍا إىتشػػار الدولػػة الفاشػػمة فػػي الجػػوار الحغرافػػي لػػدوؿ 

ػػػػاب والجريهػػػػة الهىظهػػػػة و إعطػػػػاء الفرصػػػػة  ،هجمػػػػس التعػػػػاوف وهايترتػػػػب عميٍػػػػا هػػػػف إىتشػػػػار لإلٌر

 .ة الفاشمةلمتدخالت الدولية في الىزاعات الداخمية داخؿ الدول

كهػا هثّػػَؿ الهشػروع الىػػووي اميراىػي تحػػديًا أهىيػًا ليػػر تقميػدي وخػػارجي الهصػدر وهػػف دوؿ هجمػػس 

إذا ها تحّوؿ هف هشػروع ىػووي  ،فهف جٍة زاد هف امخالؿ في هيزاف القوى لصال  إيراف ،التعاوف

همػػة لهثػػؿ تمػػؾ التٍديػػدات البيئػػة الخطيػػرة الهحتإلػػى بامضػػافة  ،هشػػروع ىػػووي عسػػكري إلػػى سػػمهي 

 .الهشاريم الىووية

 : الخميجي ن دول مجمس التعاونــى أمـدولي عمـب الـاـــاإلرىاالول  المطمب

تتعػػرض هىطقػػة الخمػػيج  لتٍديػػدات جديػػدة لتؤكػػد أف اوهػػف الػػوطىي لػػـ يعػػد شػػأًىا داخمي ػػا بحتًػػا، إذ 

الهتطرفػػػػػػة أصػػػػػػبحت ألمػػػػػػب هخػػػػػػاطر وهٍػػػػػػددات اوهػػػػػػف الػػػػػػوطىي عػػػػػػابرة لمحػػػػػػدود، كالتىظيهػػػػػػات 

 .وااليديولوجيات الهتعصبة والتي تستٍدؼ تهزيؽ الىسيج االجتهاعي لدوؿ هجمس التعاوف

وهػف ثػـ  ثػورات الربيػم العربػي فػي  ،ٖٕٓٓلقد أدت الحرب امهريكية البريطاىيػة عمػى العػراؽ عػاـ

ـ، حيػػػػث  اهػػػػت اىتفاضػػػػات وثػػػػورات فػػػػي عػػػػدد هػػػػف الػػػػدوؿ العربيػػػػة ضػػػػد الػػػػىظـ ٕٓٔٓأواخرعػػػػاـ 

دية الحاكهة فبدأت في توىس ثـ اىتشرت إلى هصر وليبيا والػيهف وسػوريا، وىػتج عػف تمػؾ االستبدا

ىػػاؾ دوؿ تحولػػت  الثػػورات امطاحػػة باوىظهػػة امسػػتبدادية فػػي بعػػض الػػدوؿ هثػػؿ تػػوىس وهصػػر ٌو

فيٍا الثورة إلى صػراعات هسػمحة وحػروب أٌميػة هثػؿ سػوريا، كهػا اىتشػرت التىظيهػات والجهاعػات 

ابيػػة التػػى  اسػػتغمت حالػػة عػػدـ االسػػتقرار والفوضػػى فػػي الهىطقػػة والتػػى تعتبػػر هثػػاؿ لحػػػروب امٌر

الػػػذي يعتبػػػر هػػػف ” داعػػػش” الجيػػػؿ الرابػػػم، وهػػػف أشػػػٍر تمػػػؾ التىظيهػػػات  تىظػػػيـ الدولػػػة االسػػػالهية 
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ابية الهوجودة في الهىطقػة فيعػود جػذوري إلػى جهاعػة التوحيػد والجٍػاد الػذي  أخطر التىظيهات امٌر

 .  ٕٙٔٓ  اىاصر    ٕٗٓٓزر اوى في العراؽ في عاـ أسسٍا أبو هصعب ال

تتهثػػؿ خطػػورة ٌػػذا التىظػػيـ فػػي أىػػً اسػػتطاع فػػي سػػىوات  ميمػػة أف يحتػػؿ أ ػػاليـ عرا يػػة كاهمػػة دوف 

هقاوهػػػة تػػػذكر وذلػػػؾ بسػػػبب اىتشػػػار حالػػػة الفوضػػػى فػػػي العػػػراؽ الىاتجػػػة عػػػف سياسػػػات و  ػػػرارات 

 ) ٕٚٓٓ -ٕ٘ٓٓ (الٌميػػػػػػة فػػػػػػي عػػػػػػاهياالحػػػػػػتالؿ االهريكػػػػػػى لمعػػػػػػراؽ واسػػػػػػتغاللٍـ لمصػػػػػػراعات ا

وسياسات ىورى الهالكي رئيس الوزراء الخاصة بالتعاهؿ هم الهعارضة السػىية وتفػا ـ الصػراع هػم 

كهػػا توسػػم فػػي هسػػاحات واسػػعة هػػف االراضػػي السػػورية  ،  ٕ٘ٔٓإ مػػيـ كردسػػتاف   عػػز العػػرب  

سػػػد ضػػػد الهتظػػػاٌريف، هسػػتغاًل ليػػػاب الحكوهػػػة الهركزيػػػة والحػػػرب اوٌميػػػة وعىػػػؼ ىظػػػاـ بشػػػار اال

ابية هثؿ تىظيـ القاعدة في دوؿ الخميج  وشٍد ٌذا التىظيـ الهساىدة هف العديد هف الجهاعات االٌر

 وحركة طالباف في باكستاف والجهاعة االسالهية في أىدوىسيا.

ابيػة بشػكؿ عػاـ حيػث يىضػـ  يعتبر تىظيـ الدولة االسالهية تطور ىوعي فػي أجيػاؿ الحركػات االٌر

تميف هف هختمؼ الدوؿ العربية واوجىبية، ويستخدـ ٌذا التىظيـ كافة أىػواع الجػرائـ الهاديػة إليً هقا

هثػؿ القتػػؿ والهعىويػػة هثػؿ ىشػػر اوفكػػار التكفيريػة، بامضػػافة الػػى اعتهػادي عمػػى التكىولوجيػػا بشػػكؿ 

ات ٌائػػػؿ، فىجػػػد التقػػػارير الهصػػػورة والتسػػػجيالت الهرئيػػػة عاليػػػة الجػػػودة لهػػػا يقوهػػػوف بػػػً هػػػف عهميػػػ

ابية.  إٌر

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  ٕٗٔٓ

ذلؾ التىظيـ ٌها فهف أوائؿ الدوؿ التى تتأثر بشكؿ هباشر هف تٍديدات  ،الوطىية الهتعارؼ عميٍا

العػػراؽ 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 

لؾ هف خالؿ الشيعية في العراؽ. يىتشر هخاطر ٌذا التىظيـ إلى دوؿ هجمس التعاوف الخميجي وذ

ا التىظػػيـ والتػػى تشػػهؿ الكويػػت ههػػا جعػػؿ وزيػػر  هػػا ورد فػػي الخريطػػة الجديػػدة لمعػػراؽ الػػذي ىشػػٌر

ىهػا الهىطقػة بأكهمٍػا هؤكػدًا “بػأف   الخارجية الكويتى أف يصػرح داعػش ال تسػتٍدؼ الكويػت فقػط وا 

 ٕٗٔٓكهػػػا ٌػػػدد التىظػػػيـ فػػػي هػػػايو  ،”ضػػػرورة التىسػػػيؽ اوهىػػػى الجيػػػد بػػػيف دوؿ هجمػػػس التعػػػاوف

بالتهدد إلى دوؿ الخميج ردًا عمى امجراءات التى أخذتٍا تمؾ الدوؿ وفػي هقػدهتٍا الههمكػة العربيػة 

ػػػػاب وبشػػػػأف العائػػػػديف هػػػػف سػػػػوريا وكػػػػذلؾ تٍديػػػػدات بتفجيػػػػر  السػػػػعودية بخصػػػػوص هكافحػػػػة امٌر

 . ٕٗٔٓ  عبدالعزيز  الهؤسسات الحكوهية الخميجية

ابيػػة فػػي الخمػػيج خػػالؿ عػػاـ  ، إلػػى خمخمػػة اوولويػػات، فقػػد  فػػز ٕ٘ٔٓأدت ىوعيػػة العهميػػات امٌر

ػػاب لػػػرأس التحػػديات اوهىيػػػة والهخػػػاطر القائهػػة هتجػػػاوزا إصػػػرار الواليػػات الهتحػػػدة اوهريكيػػػة  امٌر

ػػا العسػػكري فػػي الخمػػيج، وهتجػػاوزا التٍديػػد اميراىػػي هتعػػدد اوشػػكاؿ. فقػػد تحػػوؿ  عمػػى تقمػػيص دوٌر

ػػابي هػػف تٍديػػد هحتهػػؿ إلػػى خطػػر داٌػػـ؛ وجػػزء هػػف الوضػػم  تىظػػيـ الدولػػة امسػػالهية "داعػػش" امٌر

الجيوستراتيجي الراٌف، حيث بمغ التىظيـ الهتطرؼ هداي في التوسم الجغرافي فػي الجػوار الهباشػر 

والقريػػب لمخمػػيج، فػػي العػػراؽ وسػػوريا، وصػػواًل إلػػى تٍديػػدي وهػػف دوؿ عربيػػة هحوريػػة هػػف هىظػػور 

 .ت   ٕ٘ٔٓهف الخميجي  عيد  او

ػػػػابي ردود أفعػػػػاؿ الجٍػػػػات الرسػػػػهية والشػػػػعبية فػػػػي   و ػػػػد فػػػػرض ٌػػػػذا التغيػػػػر الجيوسػػػػتراتيجي امٌر

اب  الهجتهعات الخميجية والتي عكست درجة عالية هف الوعي السياسي والهجتهعي بهخاطر امٌر

عػػػالف "حالػػة الحػػػرب" الرسػػهية هػػػم التىظيهػػػات ا لهتطرفػػة. وكػػػاف هػػػف عمػػى الوحػػػدة الوطىيػػة؛ بػػػؿ وا 

أشكاؿ الهىحػى التعبػوي الخميجػي، تفعيػؿ بىػود عػدة اتفا ػات كاىػت  ػد اىضػهت إليٍػا دوؿ الهجمػس 
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اب، واالتفا ية العربية  في السابؽ، كاتفا ية دوؿ هجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية لهكافحة امٌر

ػػاب، وهعاٌػػد ػػاب، واالتفا يػػة الدوليػػة لقهػػم تهويػػؿ امٌر ة هىظهػػة الهػػؤتهر امسػػالهي لهكافحػػة امٌر

ابيػػػػة بالقىابػػػػؿ، واتفا يػػػػة  هػػػػم أعهػػػػاؿ ػػػػاب، واالتفا يػػػػة الدوليػػػػة لقهػػػػم الٍجهػػػػات امٌر  لهكافحػػػػة امٌر

ػػا. وكػػاف هػػف أشػػكاؿ ٌػػذا التفعيػػؿ إدراج العديػػد هػػف الهىظهػػات عمػػى الئحػػة  ػػاب الىػػووي، وليٌر امٌر

ابية، وها عىاي ذلؾ هف كمفة أهىية  العجهي     . ٔ٘  ٕ٘ٔٓالهىظهات امٌر

عالهػػً  ػػاب فػػي أجىدتػػً فحسػػب بػػؿ رافقٍػػا توسػػم ىظػػاـ تجىيػػدي، وهصػػادر تهويمػػً، وا  لػػـ يتوسػػم امٌر

ة القابعػة دولػة إلػى الهىظهػات الهتطرفػ ٜٙألؼ هقاتؿ هف  ٘ٔوتحركاتً وىوع عهمياتً. فقد اىضـ 

ية تبىػػػي تىظػػػيـ داعػػػش  مسػػػتراتيجإلػػػى ، بامضػػػافة  ٕ٘ٔٓفػػػي خىاد ٍػػػا  ػػػرب الخمػػػيج  العجهػػػي، 

حيػث يتوّسػم هػف دائػرة  ،عسكرية جديدة تعتهد عمى سياسة  تالية اىتشارية هىذ هعركة عيف العرب

 ،وفي الو ت ىفسػً يرّكػز عمػى هىػاطؽ اسػتراتيجية يهمػؾ فيٍػا التىظػيـ   ػوة ،الجبٍات ويخمؽ أخرى

ػذا اوسػموب اعتهػد فػي هعػارؾ هىطقػة هصػفاة ػا، ٌو  ثـ يختفي ليظٍػر هػف جديػد، فيٍػا أو فػي ليٌر

ها وىشير ٌىا إلى أف ٌذي السياسة يطمؽ عميٍا التىظػيـ، الػذي  ،بيجي الىفطية وجبؿ سىجار وليٌر

، وتعبػػػر عػػػف تطػػػوير مهكاىيػػػة لمهراولػػػة «سػػػهكة الصػػػحراء»يتزعهػػػً أبػػػو بكػػػر البغػػػدادي، هسػػػهى 

؛ واسػتهرار اسػتعهالٍا إلػى اليػوـ عمػى اوراضػي العرا يػة والسػورية، «داعػش»الحربية التي تهتمكٍػا 

يؤكػػد صػػعوبة التسػػميـ بػػأف التىظػػيـ يعػػيش فػػي حالػػة دفػػاع، ليػػر هصػػحوب بٍجهػػات تحتػػؿ أهػػاكف 

 .  ٕ٘ٔٓاستراتيجية حربية  جريدة الشرؽ اووسط  

إذ لػػـ تعػػد  ،يواجػػً اوهػػف الجهػػاعي الخميجػػي تطػػوًرا هػػف ىػػوع جديػػد هػػف تٍديػػد تقميػػدي تهثمػػً إيػػراف

طهػاع اسػتراتيجية بالهىطقػة فحسػب، بػؿ تحولػت إيراف تٍدد االستقرار الخميجي بوصفٍا دولػة لٍػا أ

، التػػي يهثمٍػػا حػػزب اهلل بمبىػػاف، «هػػا فػػوؽ الدولػػة»ٌػػذي الدولػػة إلػػى  ػػوة إ ميهيػػة هسػػمحة بهيميشػػيات 
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كػػػؿ ٌػػػذي الهيميشػػػيات تسػػػتعهؿ الطائفيػػػة فػػػي التعبئػػػة  ،بػػػالعراؽ، والحػػػوثييف بػػػاليهف« فيمػػػؽ بػػػدر»و

ديىي تعاطفػػا أكبػػر هػػف ذلػػؾ التػػي تحظػػي بػػً والصػػراع السياسػػي، ههػػا يكسػػب جهاعػػات التطػػّرؼ الػػ

اوحػػػزاب وجهعيػػػات الهجتهػػػم الهػػػدىي. كهػػػا يجعػػػؿ هػػػف او ميػػػات تكػػػتالت ذات والءات هتىا ضػػػة، 

تخرؽ أسس ها ٌو وطىي، وتىظر لطبيعة الصراع الدولي بشكؿ هذٌبي، يفس  الهجاؿ الستعهاؿ 

  . ٕ٘ٔٓط  الطائفية في الصراعات ام ميهية والدولية  جريدة الشرؽ اووس

ها شٍدتً ههمكة البحريف الشػقيقة هػف هواجٍػات وتػدهير ههتمكػات وسػقوط هصػابيف.  ،وهثاؿ لذلؾ

ػػاب الدولػػة" بٍػػدؼ زعزعػػة االسػػتقرار وامطاحػػة  و ػػد اتٍهػػت ههمكػػة البحػػريف، إيػػراف بشػػف حهمػػة "إٌر

ػػاب فػػي البحػػريف وفػػاة  رجػػؿ  ٙٔباوسػػر الحاكهػػة فػػي دوؿ الخمػػيج. وكػػاف حصػػيمة دعػػـ إيػػراف لإلٌر

صػػػػابة ثالثػػػػة آالؼ آخػػػػريف. فػػػػليراف تقػػػػدـ الػػػػدعـ الهػػػػالي، وتسػػػػاعد فػػػػي تٍريػػػػب اوسػػػػمحة  أهػػػػف وا 

ػػػابييف الػػػذيف يخططػػػوف لمٍجهػػػات بعػػػد تمقػػػيٍـ التػػػدريب فػػػي هختمػػػؼ  ػػػي هػػػالذًا لإلٌر والهتفجػػػرات ٌو

ػاب الدولػة"  ا الحػرس الثػوري. وكػاف هػف جػراء ههارسػتٍا "إٌر ابية في هخيهات يديٌر االساليب امٌر

، التػػػي يهثمٍػػػا حػػػزب اهلل «هػػػا فػػػوؽ الدولػػػة»تحولػػػت إيػػػراف إلػػػى  ػػػوة إ ميهيػػػة هسػػػمحة بهيميشػػػيات أف 

ولـ يكف أهاـ البحريف لمتعاهؿ هػم أصػابم إيػراف  .بالعراؽ، والحوثييف باليهف« فيمؽ بدر»بمبىاف، و

ابية فوؽ أراضيٍا إال التعاطي الحاـز هم ٌذا الوا م  جريدة الشرؽ اووسط     .ٕ٘ٔٓامٌر

لقػػد سػػاٌـ حػػدثاف أساسػػياف فػػي وضػػم الهىطقػػة عمػػى هفتػػرؽ طػػرٍؽ فػػي السػػىوات الػػثالث الهاضػػية 

خطػػػػة العهػػػػؿ الهشػػػػتركة »، و«الدولػػػػة امسػػػػالهية فػػػػي العػػػػراؽ والشػػػػاـ»ٌهػػػػا  إعػػػػالف "الخالفػػػػة" أو 

 ٗٔ، التػػي ُتعػػرؼ عهوهػػًا باالتفػػاؽ الىػػووي اميراىػػي الػػذي تػػـ التوصػػؿ إليػػً فػػي فييىػػا فػػي «الشػػاهمة

 . ولكػػف بيىهػػػا كػػاف العػػػاَلـ يرّكػػز عمػػػى ٌػػػذيف ٔ+  ٘بػػػيف إيػػراف و  هجهوعػػػة  ٕ٘ٔٓليػػو تهوز/يو 

الحدثيف وتػداعياتٍها فػي الهىطقػة وأوروبػا والواليػات الهتحػدة، كاىػت إيػراف تعهػؿ باىتظػاـ هػف أجػؿ 
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ها تعزيز ٌيهىتٍا ام ميهية وربط طٍراف عبر العراؽ وسػوريا بجىػوب  تحقيؽ ٌدفيٍا اوساسيْيف، ٌو

اف، وتىفيػذٌا كػال الٍػدفيف هػف خػالؿ تػوفير ههػر جغرافػي يهتػد عبػر الػدوؿ الػثالث، واالسػتحواذ لبى

 . ٕٚٔٓدار   لـ الثالث  بغداد ودهشؽ وبيروت  عمى القرار السياسي في العواص

ابيػػػػة هػػػػف  هىػػػػذ تأسػػػػيس هجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػي وبمداىػػػػً تتعػػػػرض لمعديػػػػد هػػػػف  التٍديػػػػدات امٌر

فقد ذكرت الجهعية   ،لٍا هيوؿ إيديولوجية هختمفة، أوأجىدة طائفية هغايرةجهاعات تكفيرية وأخرى 

اب "  اب واالستجابة لإلٌر الكثير هف  www.start.umd.edu" (START)الوطىية لدراسة امٌر

ابيػػػة  التػػػي تثبػػػت اف اف بمػػػداف الخمػػػيج كاىػػػت ضػػػحية  البياىػػػات الهٍهػػػة والهتعمقػػػة بالٍجهػػػات امٌر

ػػػاب  هىػػػذ عػػػاـ   Risk Advisoryكهػػػا وضػػػعت هجهوعػػػة ريسػػػؾ أدفػػػايزوري    ،ٜٜٚٔلإلٌر

Group ػػػاب والعىػػػؼ السياسػػػي لعػػػاـ ، هوضػػػحة أّف الشػػػرؽ ٕٙٔٓ  دراسػػػة تتضػػػهف خريطػػػة امٌر

ابيػػػػة بسػػػػبب الصػػػػراعات  اووسػػػػط كػػػػاف الهىطقػػػػة التػػػػي شػػػػٍدت العػػػػدد اوكبػػػػر هػػػػف العهميػػػػات امٌر

جػػاءت هىطقػػة جىػػوب آسػػيا فػػي الهرتبػػة الهسػػتهرة، وعػػدـ االسػػتقرار السياسػػي، والبمػػداف الهىٍػػارة، و 

ابيػػػػة تقػػػػؿ  % عػػػػف الشػػػػرؽ اووسػػػػط.كها أشػػػػارت إلػػػػى أف البحػػػػريف ٓٗالثاىيػػػػة بىسػػػػبة ٌجهػػػػات إٌر

اب والعىؼ السياسي.  لقد تـ تسجيؿ أكثػر هػف  والسعودية ٌها الدولتاف اوضعؼ أهاـ خطر امٌر

لى ألؼ عهمية تفجير في العالـ خالؿ حو  ٛ٘  . ٕٚٔٓ -عاهًا  العجهي ٓٗا 

ابية  تـ توجيٍٍػا إلػى شػعوب  هىطقػة الخمػيج  ولػـ تكػف  ايػراف  لكف الكثير هف تمؾ العهميات امٌر

ببعيػػدة عػػف جػػزء هػػف ٌػػذي العهميػػات، فقػػد أداىػػت هحكهػػة الجىايػػات الكويتيػػة عػػددًا هػػف الهػػواطىيف 

سػػػقاط ىظػػػاـ الحكػػػـ.و أحبطػػػت  بالتخػػػابر لصػػػال  إيػػػراف وحػػػزب اهلل بٍػػػدؼ إشػػػعاؿ حػػػرب أٌميػػػة وا 

هػػف جٍػػة  .البحػػريف هحاولػػة إدخػػاؿ أسػػمحة وهتفجػػرات واعتقمػػت شخصػػيف عمػػى عال ػػة بحػػزب اهلل

إلػػى تجهػػم "التيػػارات الجٍاديػػة" السػػىية والشػػيعية  ٖٕٓٓأخػػرى  أدى الغػػزو اوهريكػػي لمعػػراؽ عػػاـ 
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كػػػذا تحّولػػت اطػػػراؼ سػػىية وشػػػيعية عمػػى حػػػد سػػواء كحػػػزب اهلل وداعػػػش  فػػي العػػػراؽ  وسػػوريا.  ٌو

ػاب لمخػروج هػف الضػغط عميػً   ،ي إلػى ٌػاجس هقمػؽ لػدوؿ الخمػيجوالحشد الشعب فحػيف تهػدد االٌر

جريحػػًا  ٕ٘ٔ تػػياًل  ٖٚ،جرحػػى فػػي فرىسػػا ٛفػػي الهوصػػؿ وضػػرب  اوروبػػا وافريقيػػا  هخمفػػا   تيػػؿ 

جريحًا في الكويت في  ٕٕٚهصميًا   ٕٚأخذ الخميج حصتً هف الهىغصات،حيث  تؿ ،في توىس

 . ٕٚٔٓ - العجهي هسجد الصادؽ

و ػػػد أعمػػػف تىظػػػيـ الدولػػػة امسػػػالهية فػػػي بيػػػاف أف أحػػػد عىاصػػػري ىفػػػذ التفجيػػػر. فقابميػػػة الجهاعػػػات 

ابية عمى التأ مـ، تهىحٍا ىوعا هف القّوة والقدرة عمى البقاء، بؿ وتجعمٍا تزعـ أىٍا هػف ضػهف  امٌر

يػػػػة الىسػػػػيج السػػػػكاىي، وذلػػػػؾ عبػػػػر الىفػػػػاذ هػػػػف ثغػػػػرات اجتهاعيػػػػة والمعػػػػب عمػػػػى الهكّوىػػػػات الهذٌب

ابػا هزدوجػا، أحػدٌها تحركػً  والطائفية، كها ٌو الحاؿ في البعض هػف دوؿ الخمػيج التػي تواجػً إٌر

لكػػف حتػػى   بػػػؿ ظٍػػور تىظػػيـ داعػػش  والفصػػػائؿ   ،أيػػاد إيراىيػػة، وآخػػر تىفػػذي عصػػػابات داعشػػية

اب يىشر فسادي في االرض، فقد اعتبرت الفترة الههتػدة هػف  الهىضوية تحت جىاح ايراف كاف االٌر

ػػػاب ٕٙٓٓإلػػػى  ٖٕٓٓ تػػػدارؾ  ،ٌػػػي اوعىػػػؼ و اوكثػػػر دهويػػػة فػػػي الصػػػراع الخميجػػػي هػػػم االٌر

التىظيهػػػػات ”، أوؿ  ائهػػػػة خميجيػػػػة لػػػػػٕٗٔٓالخميجيػػػػوف االهػػػػر ولوهتػػػػأخرا فصػػػػدرت فػػػػي  هػػػػارس 

ابيػػة هىظهػػات تشػػهؿ  تىظػػيـ القاعػػدة ػػػػ تىظػػيـ القاعػػدة فػػي جزيػػرة العػػرب،  ٜ، والتػػي ضػػهت ”امٌر

ظيـ القاعدة في العراؽ، داعش، جبٍة الىصرة، حزب اهلل فػي داخػؿ الههمكػة، القاعدة في اليهف، تى

هىظهػة وجهعيػػة  ٙٛجهاعػة الحػوثي ثػـ جػاء  ػرار هجمػس الػػوزراء امهػاراتي، الػذي تضػهف أسػهاء 

ابيػػػة، هىظهػػػة  ٛٙكهػػػا أعمىػػػت ههمكػػػة البحػػػريف عػػػف  ائهػػػة تضػػػـ  ضػػػهف   ائهػػػة الهىظهػػػات امٌر

ابية ابية والتٍديػدات الخميجي ف تصب  دوؿ هجمس التعاو ، و إٌر وهم ٌذا الكـ هف الهىظهات واالٌر

ػػػػاب فػػػػي هػػػػف أكثػػػػر الػػػػدالخميجػػػػي الهموهسػػػػة تصػػػػب   دوؿ هجمػػػػس التعػػػػاوف  وؿ تضػػػػررًا هػػػػف امٌر

 . ٕٚٔٓ العجهي   العالـ
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 ( :6104مخاطر تمدد تنظيم داعش عمى أمن  دول مجمس التعاون )أبوزيد 

ابي خطًرا داًٌها عمى أهف دوؿ هجمس التعاوف الخميجي، عمػى  يف الهسػتو هّثؿ تىظيـ داعش امٌر

 الجهاعي والوطىي هًعا، وذلؾ عمى الىحو التالي 

بعد سيطرتً عمػى هديىػة الرهػادي بهحافظػة اوىبػار، بػات "داعػش" هصػدر تٍديػد هباشػر لألهػف  -

م العػػراؽ، ٌػػي  السػػعودية، واوردف، والكويػػت الػػوطىي لػػثالث دوؿ جػػوار تتشػػارؾ حػػدوًدا طويمػػة هػػ

وترجي  هزيد هف التغمغؿ العسكري اميراىي في العراؽ، وبهوافقة أهيركية عمىية وصريحة، خاصػة 

هػػم االىٍيػػار الكبيػػر لمجػػيش العرا ػػي فػػي الرهػػادي عمػػى ىحػػو هػػا حػػدث فػػي الهوصػػؿ فػػي صػػيؼ 

آالؼ عىصر هػف القػوات العرا يػة  ٙر فقد أشارت هعموهات استخياراتية كردية إلى اىٍيا ، ٕٗٔٓ

 .هقاتاًل هف تىظيـ "داعش" في الرهادي ٓ٘ٔأهاـ 

فػي   ،و د أبدى هسؤولوف أهيركيوف دعهٍـ لهشػاركة طٍػراف هػف خػالؿ هيميشػيا الحشػد الشػعبي -

هواجٍة تىظيـ "داعش"، طالها أف ذلؾ يتـ تحت إشراؼ حكوهة بغداد الهركزية؛ اوهر الذي يعىي 

أهيركيًّػػا بأٌهيػػة الػػدور اميراىػػي والحاجػػة إليػػً السػػتعادة اوىبػػار، أكبػػر هحافظػػات العػػراؽ ذات إ ػػراًرا 

تجاُوز هخاطر "داعش" الطابم اوهىػي البحػت، وتحولػً إلػى هصػدر تٍديػد لٍويػة  ،اوكثرية السىِّية

التطػرؼ  الدولة الوطىية في البمداف التي يصؿ إليٍا، بها فيٍا دوؿ الخميج. هتػديف بطبيعتػً خدعػً

ودعػػاوى الجٍاديػػة العالهيػػة وا  اهػػة دولػػة امسػػالـ، سػػواء فػػي أفغاىسػػتاف أو فػػي العػػراؽ أو أخيػػرا فػػي 

 سوريا ثـ في العراؽ هجددا.

كػػؿ ٌػػذي القضػػايا تجعػػؿ هػػف دوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي تػػولي جػػؿ اٌتهاهٍػػا بهوضػػوع هكافحػػة 

ػو هػا يفسػر ايضػا  حػد كبيػر عهػؽ االىغهػاس لػى إخطر داعش وتطورات االوضاع فػي العػراؽ، ٌو
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والتػػػورط الخميجػػػي فػػػي العػػػراؽ هػػػف أجػػػؿ إدارة االزهػػػة التػػػي تسػػػببت فػػػي احػػػداثٍا سياسػػػات الهػػػالكي 

 .عرا ية كبري هثؿ الهوصؿ وىيىويوسيطرة داعش عمي هدف 

ػػػاب عمػػػي  - الخميجػػػي وفػػػي الهىطقػػػة بوجػػػً عػػػاـ،  الهسػػػتوىاىتقػػػاؿ وتهػػػدد خطػػػر االٌر

 ائها وتتقد هف طا ات شباب خميجي خاصة وأف الٍجرات الجٍادية كاىت تأكؿ د

 جيود دول مجمس التعاون في مواجية التيديدات اإلرىابية :

ابيػػػػة عهػػػػاًل دوليػػػػًا جهاعيػػػػاً  لهكافحػػػػة الجهاعػػػػات الهتطّرفػػػػة هثػػػػؿ القاعػػػػدة  ،تتطمػػػػب التٍديػػػػدات امٌر

تغؿ الثغػرات القاىوىيػة فػي دوؿ الخمػيج، هّهػا يحػتـّ عمػى دوؿ الخمػيج وضػم حػد وداعش والتػي  تسػ

أدىػػى هػػف الهعػػايير القاىوىيػػة. فالجهاعػػات الهتطّرفػػة والهتعػػاطفيف هعٍػػا فػػي الخمػػيج يسػػتغموف هػػثال 

لػػػى ٌػػػذي الجهاعػػػات، ثػػػـ   اىعػػػداـ القػػػواىيف الهشػػػتركة الصػػػمبة التػػػي تهىػػػم التحػػػويالت الهاليػػػة هػػػف وا 

خميج أخيػرًا خطػوات عػدة لهعالجػة هثػؿ ٌػذي الثغرات.حيػث تىطمػؽ دوؿ الخمػيج  فػي اتخذت دوؿ ال

ػػاب والتطػػرؼ، هػػف هىطمقػػات ثابتػػة، تسػػتىد إلػػى الصػػراهة فػػي  هوا فٍػػا الرسػػهية والشػػعبية تجػػاي امٌر

فقػد أ اهػت  ، الهواجٍة والشدة في التعاهؿ هم كػؿ هػا هػف شػأىً زعزعػة اسػتقرار الهجتهعػات والػدوؿ

هشػػتركة تتخػػذ هػػف السػػعودية هقػػّرًا لٍػػا، وتسػػعى لهواجٍػػة التٍديػػدات الهسػػتهرة هػػف   يػػادة عسػػكرية

ابييف أعمف هجمس التعاوف الخميجي عف تشػكيؿ  ػوة شػرطة  ٕٗٔٓوفي ديسهبر  ،الهتطّرفيف امٌر

وتػتمّخص هٍػاـ  ، ٕٚٔٓإ ميهية تتخذ هف امهارات هقّرًا لٍػا لتكػوف شػبيٍة بػامىتربوؿ  العجهػي   

، فػػػي تبػػػادؿ الهعموهػػػات الخميجيػػػة داخميػػػًا وخارجيػػػًا، حػػػوؿ اوىشػػػطة ”رطة الخميجيػػػةالشػػػ“وأٌػػػداؼ 

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 

 . ٕٙٔٓلتعاوف لدوؿ الخميج العربية  هجمة درع الوطف   في دوؿ هجمس ا
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كهػػا أ ػػرت دوؿ هجمػػس التعػػاوف  ػػواىيف جديػػدة صػػّعبت هػػف تحويػػؿ اوهػػواؿ، التػػي يهكػػف أف يىتٍػػي 

بٍػػػا الهطػػػاؼ لتكػػػوف بػػػيف أيػػػدي هثػػػؿ ٌػػػذي الجهاعػػػات، كهػػػا زادت هػػػف هرا بتٍػػػا لألىظهػػػة الهاليػػػة 

سػػجؿ ىػػاج  حيػػث إف عػػددا هٍهػػا هػػف الهىضػػهيف  والهصػػرفي.ولبرىاهج إعػػادة التأٌيػػؿ لمجٍػػادييف

ىها هف الهىظريف  لتىظيـ داعش فى العراؽ وسوريا هف دوؿ الخميج ليسوا هف الهقاتميف العادييف، وا 

 اـ التحػػػالؼ ،الفقٍيػػػيف لمتىظػػػيـ والػػػذيف يىتهػػػوف إلػػػى الفكػػػر الهتشػػػدد. وعمػػػى هسػػػتوى وزارات الػػػدفاع

ػػاب خػػارج ال حػػدود ولمو ػػوؼ اهػػاـ آلتػػً العسػػكرية بآلػػة عسػػكرية امسػػالهي العسػػكري لهطػػاردة االٌر

بػؿ إف القػوة الجويػة  .هتفو ة عميٍا هف الدوؿ االسالهية، التػي توجػت وحػدتٍا بهىػاورة رعػد الشػهاؿ

بحضػور وهشػاركة  ػادة القػوات الجويػة   ٕٚٔٓالخميجية  د عقدت هؤتهرا لٍا في الريػاض فبرايػر 

الجوية اوهريكية الهركزية الوسطى في توضي  لجٍود في دوؿ الخميج واوردف و بهشاركة القوات 

ػػػابي ولتطػػػوير وتعزيػػػز سػػػبؿ التعػػػاوف الهشػػػترؾ لػػػدوؿ  ،التحػػػالؼ الػػػدولي ضػػػد تىظػػػيـ  داعػػػش امٌر

ابية و د ىا ش الهػؤتهر ،التحالؼ الجوي لهواجٍة أحدث التحديات ال سيها هواجٍة التىظيهات امٌر

ػػاب. توحيػػد امجػػراءات والهفػػاٌيـ الهعهػػوؿ بٍػػا لمػػ دوؿ الهشػػاركة فػػي العهميػػات الهشػػتركة ضػػد امٌر

ػػاب ففػػي عػػاـ  وعمػػى هسػػتوى وزارات الداخميػػة  تػػـ وضػػم  اسػػتراتيجية أهىيػػة هشػػتركة لهكافحػػة االٌر

اب،و  ٕٕٓٓ ـ ا رت دوؿ الهجمس استراتيجية أهىية هشتركة وهتخصصة في هجاؿ هكافحة االٌر

ػػاب تحػػت عىػػواف  االسػػتراتيجية جػػاءت فػػي وثيقػػة هكوىػػة هػػف سػػتة عىاصػػر كركػػائز لهكافحػػ ة امٌر

اب   العجهياوهىية ل  . ٕٚٔٓ -هكافحة التطرؼ الهصحوب بامٌر

كاف االجتهاع الثالث والعشروف لوزراء الداخمية الػذي عقػد فػي دولػة الكويػت،  ٕٗٓٓثـ في عاـ  

اب كآليػة هػف آليػات تفعيػؿ اسػتراتيجي ة دوؿ هجمػس وتـ فيً تو يم االتفا ية الخميجية لهكافحة امٌر

اب. لقػد اعتهػدت دوؿ الخمػيج أسػاليب هتعػددة تتكاهػؿ  التعاوف لهكافحة التطرؼ الهصحوب بامٌر

اب هف خالؿ امعداد العمهػي االحترافػي القػائـ عمػى التخطيط فػامجراءات ،فيها بيىٍا الحتواء امٌر
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لٍػا  بػؿ و وعٍػا. اوهىية اشتهمت عمى الضربات االستبا ية باستشعار اوحداث اوهىيػة والتصػدي 

وعمػػػػى الهواجٍػػػػة الهباشػػػػرة بكشػػػػؼ ٌويػػػػة الهطمػػػػوبيف أهىيػػػػًا  وتكثيػػػػؼ امجػػػػراءات اوهىيػػػػة ووضػػػػم 

ػػػاب  ػػػابييف والتحػػػذير هػػػف احتضػػػاف امٌر االحتياطػػػات اوهىيػػػة وحشػػػد الجهٍػػػور فػػػي هواجٍػػػة امٌر

ـ، وسػػػرعة القػػػبض عمػػػى العىاصػػػر الهوجػػػودة فػػػ ػػػابييف فػػػي أوكػػػاٌر ي وبالهواجٍػػة الهسػػػمحة هػػػم امٌر

 - العجهػػػػػي توعيػػػػػة الهجتهػػػػػمـ والتحػػػػػري عػػػػػف اوشػػػػػخاص الفػػػػػاريف، و هسػػػػػرح الجريهػػػػػة واسػػػػػتجوابٍ

ٕٓٔٚ . 

ػػاب بالهواجٍػػة  الفكريػػة بعػػرض تصػػريحات  اعترافػػات  الػػذيف تراجعػػوا عػػف   كهػػا تػػتـ هحاربػػة االٌر

ابييف كها اف ٌىاؾ جواىب  ضائية .فتاواٌـ التكفيرية.وىشر وسطية امسالـ وتعرية هخططات امٌر

ػػاب. اهػػا  الهحػػور االخيػػر فٍػػو التعػػاوف الػػدولي فػػي هجػػاؿ هكافحػػة  كاعتهػػاد العقوبػػة الهغمظػػة لإلٌر

ػػػػاب  ػػػػاب كالػػػػدعوة مىشػػػػاء هركػػػػز دولػػػػي فػػػػي هجػػػػاؿ اوبحػػػػاث وتبػػػػادؿ الهعموهػػػػات حػػػػوؿ امٌر امٌر

ابييف ػاب،وامٌر و ػد تػوج  كها صاد ت  عمى عدد هف االتفا يات الدولية ذات الصمة بهكافحة امٌر

ػػاب بعقػػد  تهػػريف أهػػف الخمػػيج فػػي عهػػؿ و  ىػػوفهبر ٙٔ زارات الداخميػػة الخميجيػػة فػػي هكافحػػة االٌر

اب،وىفذتً  وات هف جهيػم دوؿ هجمػس   ٕٙٔٓ ويأتي في سياؽ االتفا ية الخميجية لهكافحة امٌر

ابيػة  .التعاوف الخميجي،واشتهؿ عمى تىفيذ عدة فرضيات وتطبيقات, لمتعاهػؿ هػم الهجهوعػات امٌر

ي عٍػد الههمكػة العربيػة السػعودية وزيػر الداخميػة االهيػر أحهػد بػف ىػايؼ  ػد حصػؿ عمػى  بؿ إف ولػ

هيدالية " جورج تيىت " الصادرة هف وكالة االستخبارات الهركزية اوهيركيػة، تقػديرا لجٍػود الههمكػة 

اب  العجهي     . ٕٚٔٓفي هكافحة الجريهة وامٌر

ابيػة  ، «الهػا فػوؽ الدولػة»وتبىت الهىظوهة الخميجيػة اسػتراتيجية الهواجٍػة الشػاهمة لمجهاعػات امٌر

تحػت « داعػش»في العراؽ وسوريا، والحًقا في اليهف. إذ لعبت دوؿ الخميج دوًرا هًٍها في هواجٍة 
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هػػا شػػركا ئٍا هظمػػة التحػػالؼ الػػدولي، كهػػا أدهجػػت كػػؿ هػػف الهغػػرب واوردف فػػي سياسػػتٍا باعتباٌر

  " االستراتيجييف؛ لتتحوؿ فيها بعد ٌذي السياسة إلى شكؿ أكثر تىظيها، في عهميتي "عاصفة الحػـز

 . ٕ٘ٔٓ جريدة الشرؽ اووسط   و"إعادة اوهؿ"

)الــيمن الخميجــي  مة عمــى أمــن دول مجمــس التعــاونـلفاشــا الدولــة : المطمــب الثــاني

 نموذجا(:

لػـ يسػتطيم الخػروج  ،السياسػية واال تصػاية وامجتهاعيػةهىذ عقود واليهف يعاىي هػف االضػطرابات 

والتػي أدخمػت الػيهف فػي  ،هىٍا، وأزدات اووضاع سوءًا بعد أف وصمتً هوجة ثورات الربيم العربية

 .دواهة هف عدـ االسقرار والفوضى

وضػػػاع الػػػيهف كدولػػػة فاشػػػمة     جعمتػػػً يبػػػدو بالفعػػػؿ رجػػػؿ الجزيػػػرة العربيػػػة Failed Stateأف اع

حػد هصػادر التٍديػد ليػر الهػادي  الالعسػكري    ،الهريض لمػب الهحممػيف اع كها يعتبر اليهف عىد اع

ههػػػا يحػػػتـ عمػػػى الخميجػػػيف العهػػػؿ عمػػػى إخػػػراج الػػػيهف هػػػف  ،الػػػذي تواجٍػػػً  دوؿ هجمػػػس التعػػػاوف

 هعضالتً اوهىية والسياسية واال تصادية الهعقدة.

بحكػػػـ الجػػػوار الجغرافػػػي وخصوصػػػًا  ،ولمػػػيهف أٌهيػػػة اسػػػتراتيجية بالىسػػػبة لػػػدوؿ هجمػػػس التعػػػاوف 

فػأف ازهػات الػيهف وىزاعاتػً الداخميػة للى وبالتػ ،لمسعودية وعهاف حيث يتشاركوف هعً حدود طويمة

 .سريعًا ها تىعكس  وبشكؿ هباشرة عمى اووضاع بدوؿ هجمس التعاوف

حيػػث أٌػػـ و اع صػػر  ،كهػػا أف لهو ػػم الػػيهف الحيػػوي والهتهثػػؿ بلطاللتػػً عمػػى هضػػيؽ بػػاب الهىػػدب

هريكا الشه وروبػػػا واع سػواؽ اع لػى اع  .للىالطرؽ البحرية لىقؿ الىفط هف الخميج ا 
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، حػػػّذر ٕٔٔٓإلػػػى الػػػيهف فػػػي أوائػػػؿ عػػػاـ ” الربيػػػم العربػػػي“ بػػػؿ سػػػىوات هػػػف وصػػػوؿ هػػػا ُيسػػػهى 

الهحمموف هػف خطػر تحػوؿ الػبالد إلػى دولػة فاشػمة عمػى لػرار أفغاىسػتاف أو الصػوهاؿ، وف وجػود 

لخمػيج عػدف وهضػيؽ للى ولة هىٍػارة عمػى حػدود الههمكػة العربيػة السػعودية، وعمػى الشػاطئ الشػهد

بػػػاب الهىػػػدب الهعػػػروَفيف بأٌهيتٍهػػػا االسػػػتراتيجية، ٌػػػو كػػػابوس، لػػػيس لسػػػكاف الػػػيهف فحسػػػب، بػػػؿ 

 . ٕٗٔٓلألهف ام ميهي والدولي أيضا   العرب المىدىية   

هسػار التحػوؿ الػديهقراطي والتىهػوي ههػا ترتػب عميػً ىػاتج عػف أخفػاؽ  ،أف فشؿ الدولة فػي الػيهف 

لػى بقيػة  ،حدوث أزهات واضطرابات داخمية واسعة وعهيقة وهم احتهاليػة اىتقػاؿ ٌػذي امضػطراب ا 

ري وهػػف دوؿ هجمػػس التعػػاوف  ،دوؿ هجمػػس التعػػاوف اوهػػر الػػذي جعػػؿ الػػيهف هصػػدر تٍديػػد جػػٌو

 . ٘ٚ   ٕٕٔٓالخميجي   أبوزيد   

و شػػعور الػػدوؿ بعػػدـ  اوهػػاف يىػػتج هػػػػػف ىوعيػػة التٍديػػدات والهخػػاطر التػػي تواجٍٍػػا، سػػػػواء داخميػػًا اع

و  خػارجػيػػػػػًا، والػتػػػػػي ىػػػػػػػادرًا هػػػػػا تكػػػػوف هىفصػػػػمة عػػػػػف بعضػػػػٍا الػػػػبعض. فمػػػػيس التٍديػػػػد العسػػػػكري اع

اال تصػػادي القػػادـ هػػف البيئػػة الخارجيػػة، الػػذي يهارسػػً فػػاعموف دولػػيػػػػوف ٌػػػو فقػػط هػصػػػدر التٍديػػد 

ىهػػػا ٌىػػػاؾ هخػػػاطر هىبعثػػػة هػػػف البيئػػػة الداخميػػػة، ىاجهػػػة عػػػف فشػػػؿ امدارة ال ػػػػػػذي يػواجػػػػً الػػػػػػدوؿ، وا 

ىػاؾ عجػز الحكوهػات عػػػػف  السياسية، وعدـ االستقرار السياسي، ىتيجػة ليػاب التوافػؽ الػوطىي. ٌو

يػػات   ػػد اشػػباع وكفايػػة الرلبػػات واالحتياجػػات اوساسػػية لمهػػواطىيف كالسػػكف والتعمػػيـ والعهػػؿ والحر 

ف العػدو الػذي يواجػً الػدوؿ  ،تتسّبب في تٍديد كيػاف الدولػة ذاتػً، تهاهػًا كهػا يفعػؿ  عػدو خػارجي ا 

ىهػا صػب  العػدو كػذلؾ فػي الػداخؿ  القوهية في عصر العولهة، لػـ يصب  كها كػاف هػف الػخػػارج، وا 

 . ٙٚ   ٕٕٔٓ أبوزيد   
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  لير تقميديةهدرسة كوبىٍاجف أحدى الهقاربات  هؤسس ورائد ،Buzanولذلؾ يرى "بػػػػاري بػػػػػوزاف" 

ف " لمهشاكؿ اوهػىػيػة لًػػدى جهيم الػػػػدوؿ وجٍػاف  ،في دراسة العال ات الدولية والتي سبؽ شرحٍا باع

يػدي  ػوى  خارجي وداخمي, فقػد تػتػهػػّزؽ الػػػػدوؿ ىتيجػة لمتعػارض الػداخمي تهاهػا هثػؿ التػدهير عمػى اع

اتاف البيئتاف ل يػر هىفصػمتيف وظيفيػًا. فقػد تتّعػرض الػدوؿ الهتهاسػكة داخميػًا لتّحرشػات خارجية. ٌو

و  د تتّعرض الدوؿ ليػر الهسػتقرة وليػر الهتهاسػكة لمسػقوط هػف الػداخؿ،  ،هف جيراىٍا العدواىييف اع

و بػصػػػورة هتصػػمة عىػػدها ،كهػػا حػػدث هػػم امهبراطوريػػة الروهاىيػػة ويولسػػالفيا واالتػػحػػػػادالسوفياتي اع

ػػػاع الػداخػمػيػة الهّهز ة بالتػدخؿ الخػارجي هػف جاىػب بعػض القػوى الخارجيػة، كهػا ٌػو تسه  اووضػ

ثىاء الحرب اوٌمية   .  buzan ٜٜٛٔ  ٜٛٔ-ٛٛٔ"   ٜ٘ٚٔالحاؿ في لبىاف اع

كضػػعؼ اوداء   ،هىٍػػا هػػاٌو داخمػػي ،دولػػة فاشػػمةإلػػى ٌىػػاؾ عػػدة عواهػػؿ سػػاٌهت بتحويػػؿ الػػيهف 

اال تصادي، واىتشار الفساد امداري والسياسي، وتضخـ عػدد السكاف هػم  مػة الػهػػوارد و مػة فػػرص 

الخمػؿ فػي توزيػم الثػروة  ،العهػؿ، واىخفػاض هسػتوى التىهيػة، وضػعؼ البىػاء االجتهػاعي والسياسػي

واالتٍاهػػػات  ،ةوتقاسػػػـ السػػػمطة , وهىٍػػػا هػػػا ٌػػػو إ ميهػػػي كالصػػػراع الحػػػدودي بػػػيف الػػػيهف والسػػػعودي

لػػى دوؿ إلى الهوجٍة  ابيػة وتهػويمٍـ وتسػٍيؿ عهميػة دخػولٍـ ا  اليهف  بليواء بعض الجهاعات امٌر

االخػػتالؼ الشػػديد فػػي السياسػػة إلػػى بامضػػافة   ،هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي عبػػر السػػعودية وعهػػاف

ت , أهػا العواهػؿ الخارجية بيف اليهف ودوؿ هجمس التعاوف في همفات عديدة كالغزو العرا ػي لمكويػ

عمػػػى خمفيػػػة رفػػػض الػػػيهف الغػػػزو االهريكػػػي  ،الدوليػػػة فتتعمػػػؽ بتػػػدٌور العال ػػػات اليهىيػػػة اوهريكيػػػة

ػاب والقرصػىة  أبوزيػد    ،هها أدى إلى  طم الهعوىػة االهريكيػة ،لمعراؽ بامضػافة إلػى  ضػايا امٌر

ٕٕٓٔ   ٚ٘- ٕٛ . 
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 ىناك إنعكاسات عديدة لفشل الدولة في اليمن :  

جػػواء عػدـ االسػتقرار فػي هرحمػة هػا بعػد  المسـتوى المحمـيفعمى  سػاٌهت اووضػػاع الهضػطربة واع

لػى اىػػدالع ٜٜٓٔاتحاد شطري اليهف عػاـ  ، ىتيجة اتساع الفجوة اال تصادية بيف شطري الػدولػة، ا 

لى حالة الحرب او وصمت اليهف ا  ٌميػة عػاـ هػحػاوالت اىقالبية هسمحة عمى الىظاـ الوليد، بصورة اع

ػػو هػػا سػػّبب اٌتػػزازا شػػديدا فػػي شػػرعية واسػػتقرار الىظػػاـ السياسػػي واالجتهػػاعي. كػػذلؾ ٜٜٗٔ ، ٌو

اىعكسػػت اووضػػاع اوهىيػػة الهترديػػة، والشػػعور بعػػدـ الثقػػة والظمػػـ، والتهييػػز فػػي توزيػػم الثػػػروات، 

والتىػػػالـ  وتقاسػػـ السػػمطة بػػيف الطوائػػؼ والقبائػػؿ والجهاعػػػات الوطىيػػة اليهىيػػة، عمػػى حالػػة الوفػػاؽ

لػػى بػػزوغ حركػػات تهػػرد  بمػػي هوجٍػػة ضػػد الدولػػة، هثػػؿ حركػػة بػػدر الػػديف  دًت ا  الػػداخمي، بصػػورة اع

ػا، اعتراضػًا هىٍػا عمػى الظمػـ والغػبف فػي توزيػم الثػروة، وا تسػاـ وتوزيػم السػمطة بػيف  الحوثى وليٌر

ٌؿ الجىوب،وهختمؼ الطوائؼ الهحمية  أبوزيد    ٌؿ الشهاؿ واع  . ٖٛ   ٕٕٔٓاع

جػػػػػػواء عػػػػدـ االسػػتػػقػػػرار و ػػ ػد تػػضػػافػػرت عػػػواهػػػؿ ضػعػؼ اوداء اال ػػػتػػػصػػػادي الػػػعػػػاـ لػمػيػهػف، هػػػم اع

واالضطراب الداخمي، فػي زيػادة اشػتعاؿ اووضػاع السياسػية واالجتهاعيػة بصػورة كبيػرة. فمقػد أدى 

لػى اىٍيػار هؤسسػات  هػا عػف اىعكاسػات ٌػذي عدـ استقرار اليهف داخميًا، ا  الدولػة وبىيتٍػا امداريػة، اع

جهالٍػػػا فػػػي بتعػػػاظـ  هػػعػػػػػدالت ٌػجػػػػرة  هىػػػً القػػػوهي، فػػػيهكف ا  السياسػػػات واووضػػػػػاع عمػػػى الػػػيهف واع

ػػػػا ٌػػػػذي الػػػػػدوؿ تٍديػػػػدًا  لػػػػػػػى دوؿ هجمػػػػس الػتػعػػػػػاوف الخميجػػػػي، بػصػػػػػورة  ػػػػد تعتبٌر الػعػهػالػػػػػة اليهىيػػػػة ا 

 ديهغرافيًا لٍا.

فكاف أبرز اىعكاسات الفشؿ اليهىػي ٌػو الحػرب الدوليػة عمػى  مستوى اإلقميمي والدوليأما عمى ال

اب، وصعود بعػض القػوى الدوليػة، واىغهاسػٍا فػي عال ػات ثىائيػة هػم اع طػار هجمػس التعػاوف  امٌر



155 
 

 ٖٕٓٓالخميجي، والػوجػود اوهريكي في الخميج العربػي بعػد احػتالؿ الواليػات الهتحػدة العػراؽ عػاـ 

 . ٖٜ -ٙٛ  ٕٕٔٓ    أبوزيد

ف عػػػػػدـ اسػتػقػػػػرار طػػيػػػػػاؼ الػػقػػػػػوى  ا  الػيػهػػػػف، واسػتػهػػػػرار حػالػػػػة عػػػػػدـ الػتػوافػػػػؽ الػقػوهػػػػي بػػػيف كػػافػػػػػة اع

الػسػيػاسػيػػػة واالجػتػهػاعػيػػػة الػيػهػىػيػػػة، وعػػػػػدـ  ػػػػػدرة الػىػظػػػاـ  عػمػػػى فػػػرض اوهػػػػػف واالسػتػقػػػرار وحػهػايػػػة 

لى داخػػؿ حػػػدودي  ػابػيػة عبر الحدود اليهىية ا  والػسػيػطػرة عميٍا، بها يهىم هػف تسمؿ الػجػهػاعػات امٌر

دارة الػصػراعػػػػات السياسػػػية  دوؿ هجمػػػس الهجمػػػس , بامضػػػافة إلػػػى عػػػدـ  ػػػدرة الىطػػػاـ اليهىػػػي هػػػف ا 

فػػػػي الػجػىػػػػوب بػصػػػػورة  واالجػتػهػاعػيػػػػة الهحميػػػة اليهىيػػػة كالػتػهػػػػّرد الحػػػوثي أو الػػدعػػػػػوات االىفصػػػالية

ػػػو اوهػػػر الػػػذي اتفقػػػت  لػػػى داخػػػؿ حػػػدود الػػػيهف، ٌو تػحػػػػوؿ دوف تػهػػػػدد الىفػػػوذ اميػراىػػػػي والػخػارجػػػػي ا 

ريا/ هركزيا وهىٍا القوهي خصوصًا بعػد هػا جػرى  ،اع طار هجمس التعاوف عمى اعتباري تٍديدًا جٌو

يػراىػػػػي ٌػػػدد أهىٍػػػا ا هػػػا جػػػػرى تػػػدخؿ إيراىػػػي فػػػي بمٍػػػوهػػػف   ،فػػػي إحتجاجػػػات البحػػػريف هػػػف تػػػدخؿ ا 

 . ٕٜ   ٕٕٔٓ أبوزيد   العراؽ

 بــدايــــــة األزمــة اليمنيـــة وتــطوراتـــيا:

حػػداث ت  ،ىتيجػػة لثػػورات الربيػػم العربػػي ،ُتعتبػػر االىتفاضػػة اليهىيػػة وهػػا رافقٍػػا هػػف اع االىتفاضػػة بػػداع

سػقاط كسمسػمة هػف االحتجاجػ  ،ٕٔٔٓفبرايػر  ٔٔبثورة الشباب اليهىيػة فػي  ات الشػعبية، هىاديػة با 

لى تو يم الهبادرة الخميجية في  يس الهخموع عمي عبد صال ؛ الذي اضطر ا    ٖٕهىظوهة حكـ الريع

 .وهف ثـ  التىحي عف الحكـ ،ٕٕٔٓىوفهبر 

لػػػى الػػػيهف تهثمػػػت فػػػي رحيػػػؿ  ،هيػػػزت االىتفاضػػػة اليهىيػػػة بىجاحٍػػػا فػػػي عقػػػد صػػػفقة جيػػػدة بالىسػػػبة ا 

يس صػػال  عػػف سػدة الحكػػـ هحصػػىًا هػف هسػػاءلة  اىوىيػػة لكػف بقػػاء رجالػػً بقػوتٍـ فػػي الهشػػٍد  ،الػريع
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فسػد جػػزءًا هػف تمػػؾ الصػفقة لػػى ،اليهىػي اع سػباب االزهػػة الحاليػة  حيػث سػػٍؿ ذلػؾ  ا  ذا هػف اع ػػوى اع ٌو

لى الهشٍد هف خالؿ تحالفً هم جهاعة الحوثي   العجهي     . ٕ٘ٔٓعودة صال  ا 

و ها دفم الرئيس  ٕٗٔٓ/ٜ/ٕٔاستطاع الحوثيوف في  فرض سيطرتٍـ الكاهمة عمى العاصهة، ٌو

"ٌادي" إلػى التو يػم فػي اليػـو ىفسػً عمػى اتفػاؽ "السػمـ والشػراكة الوطىيػة" لحػؿ اوزهػة هػم جهاعػة 

والحػرب "أىصار اهلل" الحوثية، هعمًىا أف االتفاؽ يهثؿ هخرًجػا وطىيًّػا يجىػب الػبالد ويػالت الكػوارث 

والتفتت، هؤكًدا أف هعالجة اوزهة يجػب أف تصػب دائًهػا فػي هصػمحة أهػف واسػتقرار ووحػدة الػيهف 

 وهخرجات الحوار الوطىي الشاهؿ عمى أساس الهبادرة الخميجية وآليتٍا التىفيذية.

ورلػػـ ذلػػؾ،  ػػاـ هسػػمحو جهاعػػة الحػػوثي بعػػد سػػيطرتٍـ عمػػى العاصػػهة صػػىعاء والهىشػػآت الحيويػػة 

تحػػاـ هىػػازؿ العديػػد هػػف خصػػوهٍـ السياسػػييف وفػػي هقػػدهتٍـ هىػػازؿ القائػػد العسػػكري "عمػػي فيٍػػا، با 

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 

حة ثقيمة وصواريخ تابعة لمجيش. كها  اهوا با تحاـ هعسكًرا لمجيش بهحافظة الحديدة وعربات وأسم

لربي البالد، وىٍبوا ها بداخمً هف أسمحة، بٍدؼ السيطرة عمى هيىائٍا الرئيسي  العرب المىدىية   

ٕٓٔٗ . 

ف حصػار الحػوث ف اليهف بمد يغص با االزهات السياسػية و اال تصػادية، فػا  ييف ثػـ عمى الرلـ هف اع

لى بوادر سػقوط الدولػة اليهىيػة هػم هػا لػً هػف تبعػات دى ا  ولٍػا اسػتقالة  ،دخولٍـ صىعاء  د اع كػاف اع

ً خالد بحاح يس وزرايع يس الجهٍورية عبد ربً هىصور ٌادي وريع ولكػف ىجػاح الػرئيس عبػد ربػً  ،ريع

عالىػػً االسػػتهرار لػػى عػػدف، وا  بقيػػاـ  هىصػػور ٌػػادي هػػف الخػػالص هػػف  بضػػة الحػػوثييف ووصػػولً ا 

و ػػؼ اسػػتكهاؿ هخططػػات الحػػوثييف، ووضػػعٍـ فػػي  ػػو هػػا اع حكوهتػػً بهٍاهٍػػا هػػف هديىػػة عػػدف، ٌو
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خػرى لػى اعالىٍػـ فػي  ،هواجٍة هباشرة هم الشػعب هػف جٍػة والهجتهػم الػدولي هػف جٍػة اع دى ا  هػا اع

ػػػػيس الػػػػوزراء اليهىػػػػي السػػػػابؽ خالػػػػد بحػػػػاح وعػػػػدد هػػػػف وزراء  ٕ٘ٔٓهػػػػارس  ٙٔ اطػػػػالؽ سػػػػراح ريع

ف اال اهة الجبرية لهدة شٍريف   العجهي    وذلؾ ،حكوهتً  . ٕ٘ٔٓبعد وضعٍـ ٌر

و طرحػػت هبادرتٍػػا لمحفػػاظ عمػػى وحػػدة  ،إلتزهػػت  دوؿ هحمػػس التعػػاوف بحػػؿ اوزهػػة اليهىيػػة سػػمهياً 

عمى الحػدود السػعودية بػدعـ ايراىػي  ٕ٘ٔٓهارس  ٕٔولكف هىاورة الحوثييف في  ،اليهف وسالهتً

ؿ السياسػية والعسػكرية لػدوؿ الخمػيج العربػيمستفزاز دوؿ الجوار  كاىت به   العجهػي   ثابة الرسػايع

ٕٓٔ٘ . 

 لعوامل التي ساعدت عمى سيطرة الحوثيين عمى اليمن :ا

 ـ العوامل الداخمية :

تتعمؽ بسوء التقدير الحكوهي لقوة الحػوثييف وتىظػيهٍـ، ههػا أدى لزيػادة ىفػوذي عمػى حسػاب سػمطة 

ىتيجػػة تشػػتت  ػػوة الدولػػة عمػػى أكثػػر هػػف  ،الحكػػوهي فػػي التعاهػػؿ هعٍػػـالدولػػة ىفسػػٍا، ثػػـ القصػػور 

 .جبٍة ها بيف الحراؾ الجىوبي، وتىظيـ القاعدة في الجىوب، والحوثييف في الشهاؿ

كهػػا كػػاف لتواطػػؤ الػػرئيس السػػابؽ عمػػي عبػػد المػػػً صػػال  ورجالػػً وبعػػض  يػػادات الجػػيش  و ػػوات  

إلػػى راضػي فػي خدهػة الهشػروع الحػوثي  ههػا أدى اوهػف بػأف وضػعوا كػؿ إهكاىيػاتٍـ وهػالٍـ هػػف أ

ـ وسقوط الدولة اليهىية  .اىتصاٌر

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 

 . ٕٗٔٓالعرب المىدىية   هف  بؿ بعض عىاصر الىظاـ السابؽ   صحيفة  الموجستي
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 العوامل الخارجية:

الػػدعـ الخػػارجي هػػف إيػػراف، لمحػػوثييف و ػػد هػػر بػػأكثر هػػف هرحمػػة، بػػدًءا هػػف الػػدعـ امعالهػػي عػػف 

ػػا، وزيػػارات وٌػػـ عمهػػاء و ػػادة ٌػػذا التىظػػيـ ميػػراف  بػػدر الػػديف الحػػوثي  طريػػؽ  ىػػاة الهىػػار، وليٌر

ها  في أو ات هختمفػة، وهكػوثٍـ ٌىػاؾ فتػرات ليػر  صػيرة، وكػذلؾ بعثػات وحس يف الحوثي، وليٌر

عادة صػبغة ٌػؤالء الطمبػة بالصػبغة  طمبة الزيدية لمدراسة وطمب العمـ هف خالؿ جوازات إيراىية، وا 

فوفقًػػا لمخطػػاب الرسػػهي، تػػـ اكتشػػاؼ  ،االثىػػى عشػػرية الخالصػػة. ثػػـ أخػػذ ٌػػذا الػػدعـ هىحػػى هختمفًػػا

زف لمسالح والذخيرة في هقرات هقاتمي الحوثييف، هكتوب عمى بعضٍا صىم في إيراف، وكذلؾ هخا

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 

وكػػػذلؾ فقػػػد كشػػػفت هصػػػادر سياسػػػية ودبموهاسػػػية يهىيػػػة، فػػػي تصػػػريحات  ٍػػػـ هػػػف حػػػزب اهلل، أى

هتطابقة، عف أف إيراف تدرب أعػداًدا كبيػرة هػف الحػوثييف فػي إريتريػا الهجػاورة لمػيهف عمػى السػاحؿ 

امفريقػػي لمبحػػر اوحهػػر. وفػػي ٌػػذا امطػػار تكػػررت اتٍاهػػات الػػرئيس "ٌػػادي" لطٍػػراف بالتػػدخؿ فػػي 

هىػػي هؤكػػًدا أف هػػاتقوـ بػػً إيػػراف فػػي الػػيهف يسػػتٍدؼ إجٍػػاض العهميػػة السياسػػية وعر مػػة الشػػأف الي

لػراؽ الػيهف فػي هسػتىقم الفوضػى والفػتف والحػروب الطائفيػة والقبميػة والجٍويػة  الهرحمة االىتقاليػة وا 

حتػػػى يتسػػػىى لٍػػػا خمػػػػط اووراؽ فػػػي الهىطقػػػة وامهسػػػاؾ بلحػػػػدى أوراؽ الضػػػغط التػػػي تسػػػه  لٍػػػػا 

اء بدهشؽ أو بغداد، داعًيا إيراف إلى "تحكيـ العقؿ والهىطؽ في تعاهمٍا هم شعبً"، بهقايضة صىع

وفػػي ٌػػذا السػػياؽ أكػػد ىائػػب هجمػػس ، ولػػيس هػػم فئػػة أو جهاعػػة أو هػػذٌب " و"التعاهػػؿ هػػم الشػػعب

الشورى اميراىي "عمي رضا راذكاىي" أف الثورة امسالهية وجدت صداٌا في صػىعاء، إضػافة إلػى 

ثػػػالث عواصػػػـ عربيػػػة أخػػػرى، ٌػػػي بغػػػداد ودهشػػػؽ وبيػػػروت. كهػػػا كػػػاف واضػػػًحا ترحيػػػب الهىػػػابر 
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تبرتػً هػف الىجاحػات امعالهية الشيعية بها حدث في اليهف، حيث احتفػت بػػ"احتالؿ" صػىعاء، واع

 . ٕٗٔٓالتي حققتٍا الثورة امسالهية  صحيفة العرب المىدىية   

 فيما يمي:الخميجي أبرز تداعيات األزمة اليمنيّة عمى أمن دول مجمس التعاون 

فػػي التهسػػؾ واالحتفػػاظ بالهىػػاطؽ التػػي ” الحػػوثييف“تٍديػػد اسػػتقرار دوؿ هجمػػس التعػػاوف  فىجػػاح  -

يغيػر هػف هعادلػة التيػارات الشػيعية فػي هىطقػة الخمػيج ككػؿ، كهػا يهثػػؿ  يسػيطروف عميٍػا يهكػف أف

 تصاعد سيطرتٍـ دافًعا مذكاء الىعرة الطائفية في دوؿ الهىطقة.

عدـ استقرار اليهف وسيطرة الحوثييف عمى صىعاء يهكف أف تترتػب عميػً العديػد هػف التػداعيات  -

حيػػػػث يػػػػتحكـ الػػػػيهف بهو عػػػػً  ميجػػػػي ,الخ اال تصػػػػادية عمػػػػى دوؿ هجمػػػػس التعػػػػاوفالجيوسياسػػػػية و 

الذي تهر عبري تجارة الخميج هم الدوؿ الغربيػة السػيها الػىفط، ” باب الهىدب“الجغرافي في هضيؽ 

ابيػػة كتىظػػيـ  كهػػا أف الػػيهف يهثػػؿ حػػاجًزا لػػدوؿ الخمػػيج هػػف الٍجػػرة ليػػر الشػػرعية والتىظيهػػات امٌر

ة العربيػة السػعودية وسػمطىة عهػاف هػف خػالؿ ، ويهثؿ أيًضػا ظٍيػًرا أهىيًّػا لكػؿ هػف الههمكػ”القاعدة“

 حهايتً لحدودٌها البرية الجىوبية بالىسبة لمسعودية والغربية بالىسبة لسمطىة عهاف.

يهثػػػؿ الػػػيهف فرصػػػة إسػػػتراتيجية ميػػػراف، فػػػلذا هػػػا  اهػػػت دولػػػة حوثيػػػة هسػػػتقمة فػػػي الجىػػػوب أو  -

ئ  ػػػدـ إسػػػتراتيجي عمػػػى إسػػػتهرت سػػػيطرة الحػػػوثييف عمػػػى العاصػػػهة صػػػىعاء فسػػػيكوف ميػػػراف هػػػوط

هضيؽ ٌرهز، وكػذلؾ فػلف هو ػم الػيهف الجغرافػي الههيػز هػف شػأىً تهكػيف إيػراف هػف تعطيػؿ جػزء 

امضػػرار بالهصػػال  الخميجيػػة والغربيػػة فػػي الهىطقػػة. للى هٍػػـ هػػف خطػػوط الهالحػػة الدوليػػة، وبالتػػ

 ػؼ اميراىػي تجػاي الخبير اوهريكي في شئوف هىطقة الخميج، بػأف الهو ” أىتوىي كوردسهاف” ويرى 

اليهف يهثؿ هحاولة إيراىية لمضغط عمى الواليات الهتحػدة وحمفائٍػا هػف دوؿ الهىطقػة، وخمػؽ حالػة 

هػف التػوتر ام ميهػي الهسػتهر، هػف شػأىً أف يمحػػؽ أضػراًرا بهصػال  ٌػذي الػدوؿ بدرجػة أو بػػأخرى، 
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فػي التعاهػؿ الهتحػدة  اوهر الذي يساعد عمػى إيجػاد  ػدر هػف التعػاوف بػيف دوؿ الهجمػس والواليػات

 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 الهػػدعـو دوليػػا وعربيػػا فػػي الػػيهف ىقطػػة 

تحوؿ ورسالة  وية إلى إيراف في كوف اليهف ال يهكف أف تشكؿ ظٍيرا لمسياسػة الفارسػية اميراىيػة، 

و ػػػد هثمػػػت  عاصػػػفة الحػػػـز  إىعطافػػػا هٍهػػػا فػػػي ٌػػػذا امتجػػػاي ليػػػر أىػػػً يهكىىػػػا امشػػػارة إلػػػى عػػػدة 

 هالحظات تبيف عدـ فعالية الحسـ العسكري كخيار وحيد 

 الجيود الخميجية في إحتواء تداعيات األزمة  اليمنية :

دعت إلػى عقػد حاولت دوؿ هجمس التعاوف استخداـ كؿ بعض أدوات الدبموهاسية الهتاحة ,  كها 

الحػػوثييف  لتىفيػػذ الهبػػادرة الخميجيػػة، وهخرجػػات الحػػوار  -اجتهػػاع عاجػػؿ لطرفػػي اوزهػػة  الحكوهػػة

الوطىي، واتفاؽ السمـ والشراكة، و رارات هجمس اوهف ذات الصمة , وفي ٌذا امطار  ػاـ هبعػوث 

اليهىػي عبػد ربػً خاص الهمؾ الراحؿ عبد المػً بف عبد العزيػز بطػرح هبػادرة هصػالحة بػيف الػرئيس 

 .هىصور ٌادي وزعيـ حزب الهؤتهر الشعبي العاـ والرئيس السابؽ عمي عبد المػً صال 

كهػػػا حػػػذرت هجهوعػػػة سػػػفراء الػػػدوؿ العشػػػر الراعيػػػة لمهبػػػادرة الخميجيػػػة هػػػف أف "اسػػػتهرار العىػػػؼ  

ف يواصموف ستكوف لً ىتائج وخيهة عمى تقّدـ العهمية االىتقالية في اليهف"، هؤكديف "أف أولئؾ الذي

 المجوء إلى استخداـ السالح سُيحاسبوف عمى أعهالٍـ".

لقػػػػد ىجػػػػ  الخميجػػػػوف فػػػػي تػػػػأهيف الػػػػدعـ ام ميهػػػػي والػػػػدولي لمعهميػػػػة السياسػػػػية فػػػػي الػػػػيهف، ولتىفيػػػػذ 

ػػػػي أحػػػػد أٌػػػػـ العواهػػػػؿ التػػػػي يهكػػػػف أف تسػػػػاعد فػػػػي تجػػػػاوز الػػػػيهف  هخرجػػػػات الحػػػػوار الػػػػوطىي، ٌو

  ٕٓٗٔبيف القػوى اليهىيػة، وىجحػوا باصػدار القػرار ر ػـ  لمتحديات، والحفاظ عمى هستوى التوافؽ 
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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 

ف هيثػاؽ اوهػـ الهتحػدة، وفػي ٌػذا السػياؽ رحػب هجمػس عقوبات دولية عميٍا تحت البىد السػابم هػ

ػػػدد هجػػػدًدا بفػػػرض  ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٕٔاوهػػػف الػػػدولي فػػػي  بتعيػػػيف رئػػػيس حكوهػػػة جديػػػد فػػػي الػػػيهف ٌو

عقوبات عمى الذيف يعر موف العهمية االىتقالية الديهقراطية , ودعا هبعوث االهـ الهتحدة إلى اليهف 

حػػاح" إلػػى تشػػكيؿ حكوهتػػة بسػػرعة   هىشػػاوي وعبػػد "جهػػاؿ بىعهػػر" رئػػيس الحكوهػػة الجديػػد "خالػػد ب

 . ٕٗٔٓالتواب   

بعد فشؿ كؿ الجٍود الدبموهاسية , كاف التدخؿ العسكري ضروري لهىم و وع كارثة إىساىية وأهىية 

إذ ُيعتبػر أهػف  ،وهىم إيراف هف التدخؿ في شؤوف دوؿ الهجمس والػدوؿ العربيػة االخػرى ،في اليهف

وكاف هف الضػروري عػدـ السػهاح وي دولػة  ،اليهف ضروري وهف دوؿ الهجمس والهجتهم الدولي

ليػػر هسػػؤولة أو وطػػراؼ ليػػر دوليػػة بتٍديػػد أهػػف الػػيهف أو هىافػػذي الهائيػػة لهػػا سػػيترتب عميػػً هػػف 

 .  ٕ٘ٔٓىتائج ا تصادية وأهىية خطيرة عمى الهىطقة والعالـ  شباىة   

كبر عػدد لقد عهؿ ال يراف، واستقرار اليهف، وتوحيد اع تحالؼ الذي تقودي السعودية بحسـ عمى ردع ا 

هػػف الػػدوؿ العربيػػة واال ميهيػػة حػػوؿ هصػػال  هحػػددة، وا  اهػػة تػػوازف  ػػوى جديػػد فػػي ضػػوء اىسػػحاب 

واسػتعادة الهبػادرات السياسػػية واالهىيػة، والبػدء فػي حػػوار  ،الواليػات الهتحػدة التػدريجي هػػف الهىطقػة

عادة تقييـ اوهف القوهي العربي. ولـ يكف تحقيؽ ٌذي اوٌداؼ االستراتيجية ههكىػًا بىا جؿ ا  ء هف اع

لػػى كػػؿ االطػػراؼ فػػي الهجتهػػم  ؿ واضػػحة ا  بػػدوف التػػدخؿ العسػػكري فػػي الػػيهف، والػػذي بعػػث برسػػايع

ف دوؿ هجمػس التعػػاوف الخميجػػي والعديػد هػػف الػدوؿ االخػػرى فػػي الشػرؽ االوسػػط هسػػتاءة  الػدولي بػػاع

يراف التوسعية وسمبية الواليات الهتحدة تجاي التٍديدات التي تواجً الهىطقةه الحرب ف ،ف سياسات ا 
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ضعفت  ػدرة الواليػات الهتحػدة  فغاىستاف والعراؽ استىفدت القوة العسكرية والهالية االهيركية، واع في اع

ا القوة العظهى الوحيدة في الهىطقة. وكاىت الخيػارا هػاـ التحػالؼ الػذي عمى االستهرار باعتباٌر ت اع

ف  ،تقودي السعودية هحدودة جداً  و اع يػراف، اع خػرى فػي  بضػة ا  ف تسه  بو وع عاصػهة عربيػة اع ها اع فا 

تقؼ بحػـز لهىػم تػدهير الهزيػد هػف الػدوؿ العربيػة االخػرى. لقػد ُفرضػت ٌػذي الحػرب عمػى التحػالؼ 

لتحػػالؼ لهواجٍػػة التٍديػػد الػػذي تقػػودي السػػعودية، ولػػـ يكػػف لػػدى االطػػراؼ الهشػػاركة خيػػار سػػوى ا

يراف خػرى. ولػو  ،الوجودي هف ا  ف البديؿ يتهثؿ في الهزيد هف الفوضػى والتػدهير لػدوؿ عربيػة اع ذ ا  ا 

لـ يتدخؿ التحالؼ الذي تقودي السعودية فػي تمػؾ المحظػة، لكػاف الوضػم االىسػاىي والسياسػي عمػى 

كػؿ صػىاع القػرار فػي الهىطقػة االرض ال يحتهؿ حيػث تػذكرىا الصػور القادهػة هػف العػراؽ وسػوريا 

ىسػاىية عديػدة  جٍاض هحاولة تفكيػؾ الػيهف وهىػم حػدوث كػوارث ا  بالبديؿ الهحتهؿ. لقد كاف  رار ا 

 . ٕ٘ٔٓفي البالد  ررًا هٍهًا لميهف والخميج  شباىة   

 مخاطر المشروع النووي اإليراني عمى أمن دول مجمس التعاون :المطمب الثالث : 

   الصػػػيف وروسػػػيا والواليػػػات الهتحػػػدة االهريكيػػػة وفرىسػػػا والهاىيػػػا ٔ+٘  عقػػػدت إيػػػراف وهجهوعػػػة

فػػى هديىػػة لػػوزاف السويسػػرية  ٕ٘ٔٓإبريػػؿ  ٕهػػارس إلػػى  ٕٙوبريطاىيػػا  هفاوضػػات هاراثوىيػػة هػػف 

هػػف أجػػؿ التوصػػؿ إلػػى تسػػوية شػػاهمة تضػػهف الطػػابم السػػمهي لمبرىػػاهج الىػػووى اميراىػػى فقػػد جػػاء 

سمسػمة هػف الهفاوضػات داهػت لسػىوات اسػتخدـ فيٍػا كػال الطػرفيف هػا  االتفاؽ الىػووى االيراىػى بعػد

لديً حتى يهكىً الخروج بأكبر الهكاسب ولقد اسػتطاعت إيػراف أف تسػتخدـ عاهػؿ الػزهف هػف أجػؿ 

حراز شئ هػف التقػدـ فػى تطػويري واسػتكهالً  كسب الكثير هف الهساحات لتبرير هشروعٍا الىووى وا 

سػػات سياسػػية وا تصػػػادية سػػتتبم ٌػػذا االتفػػػاؽ ولعػػؿ التػػػداعيات وال شػػؾ أف ٌىػػاؾ تػػػداعيات واىعكا
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السياسػػية ستضػػ  أكثػػر هػػم هػػرور الو ػػت وال يهكػػف الجػػـز كميػػا بٍػػا إال أف الوا ػػم يعطػػى عػػددًا هػػف 

 الهؤشرات تجاٌٍا.

 (:00:  6102مضمون االتفاقية النووية اإليرانية وبنودىا ) كشك:

ألػػؼ جٍػػاز  ٜٔسػػىوات هػػف  ٓٔمثػػيف خػػالؿ فتػػرة تخفػػيض عػػدد أجٍػػزة الطػػرد الهركػػزى بهقػػدار الث

هىٍػػػػا فقػػػػط حػػػػؽ إىتػػػػاج  ٓٙٓ٘وسػػػػيكوف ؿ  ،ٗٓٔٓٙجٍػػػػاز تعهػػػػؿ اآلف  إلػػػػى  ٕٓٓٓٔ هىٍػػػػا 

سػػىة وسػػوؼ تكػػوف جهيػػم أجٍػػزة  ٘ٔخػػالؿ فتػػرة  ٝٚٙ.ٖاليوراىيػػـو الهخصػػب بىسػػبة ال تتجػػاوز 

 الطرد الهركزى التى سوؼ تستخدهٍا ايراف خالؿ تمؾ الفترة هف الجيؿ اووؿ.

تتػػولى الوكالػػة الدوليػػة لمطا ػػة الذريػػة عهميػػة هرا بػػة جهيػػم الهوا ػػم الىوويػػة اميراىيػػة بشػػكؿ هىػػتظـ، 

 ٕ٘يػػػة اميراىيػػػة لهػػػدة ولهفتشػػي الوكالػػػة الدوليػػػة لمطا ػػػة الذريػػة الحػػػؽ فػػػي هرا بػػػة كػػؿ الشػػػبكة الىوو 

 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.

هؤسسة وشخصية إيراىية بها فيٍا البىؾ الهركزى  ًٓٓٛ عمى رفم العقوبات الدولية الهفروض

 اميراىي والهؤسسة اميراىية الوطىية لمىفط.

رفم العقوبات اوهريكية واووروبية والعقوبات الهفروضة بهوجب  رارات صادرة عف هجمس اوهف 

فرض ٌذي العقوبات فور تأكيد الوكالة الدولية لمطا ة الذرية عمى احتراـ إيراف لتعٍداتٍا ويعاد 

 يوها. ٘ٙبشكؿ سريم فى حاؿ عدـ تطبيؽ االتفاؽ خالؿ 
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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 

 الح الىووي بأي شكؿ هف اوشكاؿ".هف الحصوؿ عمى الس

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 طٍػػراف، فػػي إطػػار "حسػػف 

وتعميقػا عمػى اتفػاؽ الىػووي الهبػـر بػيف إيػراف وهجهوعػة  ،الجوار وعدـ التدخؿ في شػؤوف اآلخػريف"

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".

  والهجتهػػم الػػدولي باسػػتهرار العقوبػػات الهفروضػػة ٔ+٘ر أف "الههمكػػة تشػػارؾ دوؿ  وأكػػد الهصػػد

ػػاب واىتٍاكٍػػا لالتفا يػػات والهعاٌػػدات الدوليػػة الهتعمقػػة بالتسػػمي ".،  عمػػى إيػػراف بسػػبب دعهٍػػا لإلٌر

وأشار الهسؤوؿ "أىً في ظؿ اتفا ية البرىاهج الىووي فلف عمى إيراف أف تسػتغؿ هواردٌػا فػي خدهػة 

ٍا الداخمية وتحسػيف أوضػاع شػعبٍا، عوضػا عػف اسػتخداهٍا فػي إثػارة االضػطرابات والقال ػؿ تىهيت

 في الهىطقة، اوهر الذي سيواجً بردود فعؿ حازهة هف دوؿ الهىطقة".

يراف ٔ+٘وفي هو ؼ ههاثؿ، أعربت دوؿ الخميج عف ترحيبٍا باالتفاؽ الىووي بيف هجهوعة    ، وا 

ففػي  ،العاصهة الىهساوية فييىا.، فرحبت دولة  طر باالتفػاؽ الىػوويالذي توصموا إليً الثالثاء في 

ووصػػفت وزارة الخارجيػػة القطريػػة االتفػػاؽ "بػػالخطوة الٍاهػػة"،  ،بيػػاف، ىشػػرتً وكالػػة اوىبػػاء الرسػػهية

هؤكػػدة "حػػرص دولػػة  طػػر عمػػى حهايػػة السػػالـ واالسػػتقرار"، هعربػػة عػػف أهمٍػػا فػػي أف "يسػػٍـ ٌػػذا 

 . ٕ٘ٔٓتقرار في الهىطقة"    الجزيرة ىت   االتفاؽ في السالـ واالس
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وهف جاىبً، بعث أهير الكويت الشيخ صباح اوحهد الصباح، بر يػات تٍىئػة إلػى رؤسػاء الواليػات 

يػػراف ورئػػيس الػػوزراء البريطػػاىي والهستشػػارة اولهاىيػػة  الهتحػػدة اوهريكيػػة وفرىسػػا وروسػػيا والصػػيف وا 

  ، ٔ+٘بتو يػم االتفػاؽ الػذي أبػـر بػيف إيػراف وهجهوعػة   واوهيف العاـ لألهـ الهتحػدة، ٌىػأٌـ فيٍػا

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 الػػرئيس اميراىػػي حسػػف روحػػاىي، عبػػر بر يػػة أرسػػمٍا الػػرئيس امهػػاراتي،

الشيخ خميفة بف زايد آؿ ىٍياف، ٌىأي فيٍا باالتفاؽ الىووي "التاريخي" الذي أبـر اليـو في فييىا بيف 

فػػي تعزيػػػز أهػػػف وأعػػرب رئػػػيس الدولػػة عػػػف أهمػػً فػػػي أف يسػػٍـ االتفػػػاؽ ،  ٔ+٘إيػػراف وهجهوعػػػة  

ا ؿ هكتػػػوـ، و الػػػت وكالػػة اوىبػػػاء امهاراتيػػػة  واـ  إف الشػػػيخ هحهػػد بػػػف راشػػػد آ ،الهىطقػػة واسػػػتقراٌر

ىائب رئيس الدولة رئيس هجمس الوزراء حاكـ دبي، والشيخ هحهد بف زايد آؿ ىٍياف ولي عٍد أبو 

ظبػػػػػي ىائػػػػػػب القائػػػػػد اوعمػػػػػػى لمقػػػػػوات الهسػػػػػػمحة، أرسػػػػػػال بػػػػػر يتيف ههػػػػػػاثمتيف إلػػػػػى الػػػػػػرئيس حسػػػػػػف 

 .  ٕ٘ٔٓ  ٕٔروحاىي صحيفة عربي

 أثر البرنامج النووي اإليراني عمى توازن القوى في منطقة الخميج العربي : 

هها الشؾ فيً أف اهتالؾ إيراف وسمحة ىووية  تيديد االستقرار اإلقميمي في منطقة الخميج: - 

 هف شأىً التأثير عمى استقرار هىطقة الخميج هف زاويتيف 

يث أف حقائؽ الجغرافيا السياسية تشير إلى أف اوولى  تكريس الخمؿ القائـ في هوازيف القوى، ح

ا لف يكوف لمشهاؿ أو لمشرؽ، ففي الشرؽ  القوة اميراىية الحالية إذا أرادت أف تتجً فلف هساٌر

فلف إهكاىية التهدد للى وفي الشهاؿ ٌىاؾ روسيا، وبالت ،ٌىاؾ القوى الىووية اآلسيوية الكبرى

ٌذا هعاىاة الجيوش الخميجية هف ىقص اوفراد الهتاحة ميراف ٌي في الغرب، ويضاؼ إلى 
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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 

ي ظؿ الىبرة العدائية التي تتعاهؿ بٍا ايراف هم دوؿ ف ،هقاوهة اوطهاع اميراىية في الهىطقة

الخميج  بؿ اهتالكٍا السالح الىووي، فاوطهاع اميراىية في الهىطقة ال تتو ؼ عىد زعزعة اهىٍا 

ا ا ،واستقراٌر دعـ هيمشيات هسمحة لمتدخؿ في شئوف الدوؿ العربية الخميجية إلى بدؿ تتجاوٌز

هف خاللٍا التغمغؿ عبر هؤيديف لسياستٍا في الهىطقة  ولير الخميجية ميجاد ثغرة تستطيم

  .ٕ٘ٔٓ ٌ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 أشكااًل عديدة هىٍا أف تقوـ إيراف 

و اوهر الذي يىذر  ،القواعد الجوية والقطم البحرية اوهريكية في دوؿ الخميج العربيةبضرب  ٌو

باحتهاؿ أف تتحوؿ الهواجٍة الهباشرة الهتو عة بيف إيراف والواليات الهتحدة إلى حرب إ ميهية 

ى عوا بٍا عديدة هىٍا إهكاىية  ياـ إيراف بللالؽ هضيؽ ٌرهز هها يعوؽ تدفؽ الىفط الخميجي إل

الدوؿ الغربية والواليات الهتحدة، وف إذا فرضت عقوبات عمى إيراف بطريقة تٍدد هصالحٍا 

الوطىية فلىٍا لف تسه  بتصدير ىفط هف الهىطقة، فضاًل عف أىٍا  د تستٍدؼ السفف اوجىبية 

اوهر الذي هف شأىً التأثير عمى حركة الهالحة في الخميج، وهف ثـ عمى استقرار اوسواؽ 

و ها سوؼ يؤثر سمبًا عمى ا تصادات دوؿ هجمس التعاوف الخميجي التي تعتهد بشكؿ الىفط ية ٌو

أساسي عمى الىفط كهصدر هٍـ لمدخؿ القوهي. وهف ىاحية أخري،  د تستٍدؼ إيراف الهصال  

 ىت شركات أو هصاىم أو حتى أفراد.اوهريكية في الهىطقة سواء كا
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هػف اآلثػار الهٍهػة بالىسػبة الهػتالؾ إيػراف  الخمـيج:صعوبة التوصل إلى صيغة مشتركة ألمـن  -

سػػػالحًا ىوويػػػًا صػػػعوبة التوصػػػؿ إلػػػى صػػػيغة هشػػػتركة وهػػػف الخمػػػيج، حيػػػث تعػػػد تمػػػؾ القضػػػية هػػػف 

الخميجيػػة، فػػليراف تطالػػب دوهػػًا بػػأف يكػػوف لٍػػا دور فػػي  -القضػػايا الخالفيػػة فػػي العال ػػات اميراىيػػة

 ،لػػذي يتعػػارض هػػم رؤيػػة دوؿ هجمػػس الخمػػيج لتمػػؾاوهػػر ا ،الترتيبػػات اوهىيػػة الخاصػػة بالهىطقػػة

وفػػي ظػػؿ ٌػػذا االخػػتالؼ طرحػػت عػػدة صػػيغ وهػػف الخمػػيج هػػف جاىػػب إيػػراف، فضػػاًل عهػػا أوردتػػً 

هراكز الدراسات الهتخصصة في ٌذا الشأف، أال أف إصرار إيراف عمى اهتالؾ السالح الىووي هػف 

هػػػػػػف الخمػػػػػػيج وذلػػػػػػؾ لعػػػػػػدة شػػػػػػأىً أف يعػػػػػػوؽ إهكاىيػػػػػػة التوصػػػػػػؿ إلػػػػػػى صػػػػػػيغة أهىيػػػػػػة هسػػػػػػتقبمية و

 -    ٕٗٔٓ عزالعزب   تاعتبارا

ىها في الهىطقة العربية كمٍا،  أولٍا  إهكاىية  ياـ سباؽ ىووي ليس في هىطقة الخميج فحسب وا 

 .حيث ستعهؿ الدوؿ العربية جاٌدة هف أجؿ دخوؿ الىادي الىووي

هشتركة في الخميج ال بد  وثاىيٍا  أف دوؿ هجمس التعاوف الخميجي في سعيٍا م اهة صيغة أهىية

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 

ا.  اوسمحة الىووية أو ليٌر

ً أف يقوض كافة الخطوات التي بذلٍا الجاىباف وثالثٍا  اهتالؾ إيراف لمسالح الىووي هف شأى

الخميجي واميراىي واستٍدفت حسف الجوار وتعزيز الثقة والهىافم الهتبادلة، وصواًل إلى إيجاد 

هىظوهة أهىية وا  ميهية تقـو عمى أسس عدة يأتي في هقدهتٍا ىبذ المجوء إلى القوة وحؿ كافة 

 القضايا العالقة بالحوار والتفاوض.
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ويعد ٌذا اوثر أحد أٌـ تداعيات اهتالؾ إيراف  الدول الخميجية في حالة نشوب حرب: مأزق -

لمسالح 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 كبيرًا، وشدد التقرير عمى أف الواليات الهتحدة البد أف تكوف أشد  مقًا 

وفي ظؿ إهكاىية ىشوب حرب ضد إيراف فلف دوؿ  ،فيها يتعمؽ بليراف واهتالكٍا أسمحة ىووية

س التعاوف الخميجي سوؼ تواجً هأز ًا حقيقيًا. حيث إىً إذا كاف لمدوؿ الخميجية هصمحة هجم

أكيدة في التخمص هف الىظاـ العرا ي السابؽ سواء أعمىت بعضٍا ذلؾ أو لـ يعمف البعض 

بالىسبة لمحالة اميراىية التي يصعب هعٍا التكٍف بىتائج ٌذا  اآلخر، إال أف اوهر يبدو هختمفاً 

سواء كاف ضربة استبا ية أو عهميات عسكرية هتصمة، حيث لف تكوف الدوؿ الخميجية  العهؿ

الست بهىأى عف تداعيات هثؿ ٌذي اوعهاؿ، كها أىً عمى الرلـ هف أف تمؾ الدوؿ تعد حميفًا 

استراتيجيًا لمواليات الهتحدة بهوجب اتفا يات أهىية ثىائية  باستثىاء الههمكة العربية السعودية ، 

ً هف الهستبعد أف تقدـ ٌذي الدوؿ تسٍيالت لوجستية لمعهميات العسكرية ضد إيراف، بؿ إىٍا فلى

 د تدفم في سبيؿ الحؿ الدبموهاسي السمهي، حيث أف الدوؿ الخميجية بٍا ىسبة كبيرة هف الشيعة، 

ابية كها  وهف ثـ فلف الدوؿ التي تسه  باستخداـ أراضيٍا لضرب إيراف  د تتعرض لعهميات إٌر

 . ٕ٘ٔٓ  الهاىم   اميراىية –حدث خالؿ الحرب العرا ية 

وعػدـ اهتثالٍػا ،إف اهتالؾ ايراف لمسػالح الىووي زعزعة األمن االقتصادي لدول الخميج العربي: -

لمػؽ هضػيؽ ٌرهػز, وضػرب السػفف إلػى التعػرض لعقوبػات تصػؿ إلػى لمقرارات الدولية , د يػدفعٍا 

 ػؿ تصػدير ىفػط دوؿ الخمػيج العربػي الػذي تعتهػد عميػً الػدوؿ اوجىبية في الخميج العربي، هها يعر 

الخميجيػػػػػة بصػػػػػفة أساسػػػػػية فػػػػػي تعزيػػػػػز ا تصػػػػػادٌا كهصػػػػػدر رئيسػػػػػي لمػػػػػدخؿ، ههػػػػػا يزعػػػػػزع اوهػػػػػف 
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اال تصػػادي لػػدوؿ الخمػػيج العربيػػة ويعػػرض أٌػػـ هػػورد اال تصػػادي هػػف هواردٌػػا لخطػػر بميػػغ ىتيجػػة 

 .كريةاحتهاؿ إصابة حقوؿ الىفط وهشآتً هف العهميات العس

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 

العربية والعهؿ  التي ستسعي لالستفادة هف  درتٍا الىووية في فرض ٌيهىتٍا وسيطرتٍا عمي الدوؿ

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 

يهىتٍا في الهجاالت اال تصػادية والسياسػية والعسػكرية ميػراف اليػد العميػا  بحيػث تكػوف ،لسمطتٍا ٌو

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 

د دوؿ الخمػػػيج هها يحػػػتـ تضػػافر جٍػػػو ،التػػدخؿ العسػػػكري اميراىػػي بحجػػػة حهايػػة او ميػػػات الشػػيعية

 . ٕٙٔٓلهواجٍة احتهاالت ٌذا الخطر  شفيؽ  

أدى اىتشػار القػدرات الىوويػة إلػى بػروز تػأثيرات   : التأثيرات البيئية لمبرنـامج النـووي اإليرانـي -

بيئيػػػة، كتمػػػؾ الىاجهػػػة عػػػف هحطػػػات الطا ػػػة سػػػيئة التصػػػهيـ أو سػػػيئة امدارة، وهشػػػكالت تصػػػريؼ 

الىفايػػػات الىوويػػػة عمػػػى الىحػػػو الػػػذي طػػػرح هشػػػكالت هختمفػػػة تتصػػػؿ بػػػالحوادث الىوويػػػة أو التمػػػوث 

الستيالء عميٍا واالتجار فيٍا، إضافة إلػى الىووى، كها ظٍرت هشكالت تٍريب الهواد الىووية أو ا

االىعكاسات الهحتهمة لعدـ االسػتقرار السياسػي أو ام ميهػى عبػر العػالـ بفعػؿ الصػراعات الهسػمحة 

 الدولية والداخمية، فيها يتصؿ بالهساس بالهىشآت الىووية.
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جػػراء تعػػد دوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي فػػي هقدهػػة الػػدوؿ التػػي سػػوؼ تصػػاب بالضػػرر الهباشػػر 

الهشروع الىووي اميراىي، حيث يقم هفاعؿ بوشػٍر الػذي يهػد أحػد أٌػـ هرافػؽ الهشػروع اعمػى بعػد 

كـ هف هديىة الكويت ويعتهد ٌذا الهفاعػؿ بصػفة أساسػية عمػى تقىيػات هسػتوردة هػف روسػيا  ٕٓٓ

فلىػػػً فػػػي ظػػػؿ الحظػػػر الغربػػػي عمػػػى للى التػػػي ال تهمػػػؾ عىاصػػػر اوهػػػاف الىػػػووي الهضػػػهوىة. وبالتػػػ

تهػػاـ تسػػمحٍا اآلال ت والهعػػدات التػػي تسػػتخدـ فػػي الصػػىاعة الىوويػػة فػػلف إيػػراف  ػػد تسػػعى مىجػػاز وا 

الىووي اعتهادًا عمى آالت ىووية أ ؿ ضهاىًا، وهف ثـ تصب  دوؿ الخميج في هرهى الخطر إذا ها 

وهف ىاحية أخرى، فلف إيراف في هحاولتٍا التخمص هف الىفايات الىووية  د تتجً إلى ،حدث تسرب

لتخمص هف الهاء الثقيؿ في الخميج اوهر الذي هف شأىً أف يخمؽ أزهة تموث لكػؿ دوؿ الهىطقػة ا

ػا عشػرات السػىيف   العجهػي   تىتج عف تسرب الهواد الىووية الهشعة في هياي الخميج وتستهر آثاٌر

ٕٖٓٔ . 

إحتمالية ثموث مياه الخميج العربـي سـيترتب عميـو آنعكاسـات خطيـرة  منيـا ) جريـدة السياسـية 

 (:  6102الكويتية : 

ال شػػػؾ أف دوؿ الخمػػػيج دوؿ ىفطيػػػة بالدرجػػػة اوولػػػى، ولكػػػف صػػػيد اوسػػػهاؾ الثـــروة الســـمكية : -

حمية، ُيَكػػػػوف هصػػػػدر رزؽ كبيػػػػر وفرادٌػػػػا وخصوصػػػػًا أولئػػػػؾ الػػػػذيف يعيشػػػػوف فػػػػي الهىػػػػاطؽ السػػػػا

بامضػػافة إلػػى أف ٌىػػاؾ شػػركات تقػػـو بهثػػؿ ٌػػذا العهػػؿ، وتػػرى جهيػػم دوؿ الخمػػيج العربيػػة أف هػػف 

 واجبٍا حهاية الثروة السهكية والهحافظة عميٍا.

ُيعد الخميج العربي هف أشٍر الههرات الهائيػة فػي العػالـ وأي تعطيػؿ لمحركػة الحركة المالحية : -

عػػػالهى، وىظػػػرًا لٍػػػذي الهكاىػػػة فػػػلف دوؿ الخمػػػيج توليػػػً جػػػؿ الهالحيػػػة فيػػػً يػػػؤثر عمػػػى اال تصػػػاد ال
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اٌتهاهٍػػػا وبػػػؿ وتعػػػدي ٌػػػدفًا  وهيػػػًا يجػػػب الهحافظػػػة عميػػػً، وفػػػي حالػػػة إصػػػابتً بػػػأي تمػػػوث ىػػػووى 

 ستتو ؼ الهالحة البحرية فيً.

  ال تبعػػد ٌػػذي الشػػواطئ عػػف الهفػػاعالت  شــواطا المــدن المطمــة عمــى الســاحل الغربــي لمخمــيج-

ػػذا هػا يزيػػد هػف  مػػؽ الىوويػة اميراىيػ ة، بػػؿ إف بعضػٍا أ ػػرب لهفاعػؿ بوشػػٍر هػف طٍػػراف ىفسػٍا، ٌو

الدوؿ الخميجيػة وهخاوفٍػا هػف أف حػدوث أي تمػوث لهيػاي الخمػيج سػيودى بحيػاة سػكاف ٌػذي الهػدف 

 الشاطئية.

ُتعػد جهيػم دوؿ الخمػيج العربيػة هػف أفقػر دوؿ العػالـ هائيػًا، ولػذلؾ فٍػى محطات تحميـة الميـاه : -

صػػابة تعتهػػد  عمػػى تحميػػة هيػػاي البحػػر اعتهػػادًا كبيػػرًا، وتمويػػث هيػػاي البحػػر يعىػػي شػػؿ ٌػػذي الطا ػػة وا 

 دولً بكارثة هائية.

ػػذا يتو ػػؼ عمػػى الحيــاة العامــة : - ال شػػؾ أف التسػػرب الىػػووي سػػوؼ يىتقػػؿ هػػف طريػػؽ الريػػاح، ٌو

ىهػػا سػػتكوف لػػً آثػػار أخػػرى عمػػى  سػػرعتٍا واتجاٌٍػػا، هػػا يجعػػؿ آثػػاري ال تقتصػػر عمػػى هيػػاي البحػػر وا 

ات الخمقية، إلى ها سوى ذلؾ هف أثار سيئة.  البشر، هف الهوت، إلى التشٌو

 آليات خميجية مقترحة لمواجية المشروع النووي اإليراني :

 مطالبة دول المجمس بضمانات غربية لمواجية إيران، حال إخالليا ببنود االتفاق النووي: -0

أىػػة دوؿ هجمػػس التعػػاوف هػػف خػػالؿ هؤشػػرات عمػػى الػػرلـ هػػف حػػرص الواليػػات الهتحػػدة عمػػى طه

أشػتوف كػارتر فػي هىطقػة الشػرؽ  ،عديدة، هىٍا الجولة التي  اـ بٍػا وزيػر الػدفاع اوهريكػي السػابؽ

سػػػرائيؿ، وا  مػػػيـ كردسػػتاف فػػػي العػػػراؽ،  اووسػػط، وشػػػهمت كػػال هػػػف السػػػعودية، واوردف، والعػػراؽ، وا 

 -خػػالؿ لقائػػً وزيػػر الػػدفاع اوهريكػػي  -ز وتأكيػػد العاٌػػؿ السػػعودي، الهمػػؾ سػػمهاف بػػف عبػػد العزيػػ
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دعـ االتفاؽ الىووي، فلىً  د أبدي تحفظيف، اووؿ  أٌهية أف يتوازي هم ذلؾ االتفاؽ ىظاـ ر ػابي 

، واآلخػػػػر  ضػػػػرورة  وجػػػػود آليػػػػة واضػػػػحة معػػػػادة العقوبػػػػات عمػػػػى إيػػػػراف، حػػػػاؿ اىتٍاكٍػػػػا  صػػػػاـر

وزيػػػر الػػػدفاع اوهريكػػػي ىػػػا ش، خػػػالؿ تمػػػؾ  اللتزاهاتٍػػػا الهقػػػررة وفقػػػا لالتفػػػاؽ. والجػػػدير بالػػػذكر أف

الجولػة، هػػم ىظرائػػً فػػي دوؿ هجمػس التعػػاوف تعزيػػز العال ػػات اوهىيػة والدفاعيػػة، هػػف خػػالؿ بحػػث 

التعاوف في  ضايا هحددة، ٌي الدفاع الصاروخي، واوهف املكتروىػي والبحػري، و ػوات العهميػات 

رحة دوؿ الهجمػػػس لمواليػػػات الهتحػػػدة وبالتػػػالي، ال يتعػػػيف أف يقتصػػػر اوهػػػر عمػػػى هصػػػا ،الخاصػػػة

بالهخاوؼ بشأف السياسات اميراىية فحسب، بؿ الهطالبػة بآليػات هحػددة لهواجٍػة تمػؾ السياسػات، 

حيػػػث ىجػػػد أف الهو ػػػؼ اوهريكػػػي تجػػػاي الهخػػػاوؼ الخميجيػػػة  ػػػد اىحسػػػر فػػػي هحاولػػػة طهأىػػػة دوؿ 

تمػؾ الػدوؿ. إال أف االلتػزاـ الهجمس، وأف الواليات الهتحدة سوؼ تتصػدي وي اعتػداءات تواجٍٍػا 

اوهريكي لػـ يتضػهف هواجٍػة السياسػات اميراىيػة تجػاي القضػايا ام ميهيػة التػي هثمػت تٍديػدا وهػف 

اؽ ىووي ههاثػؿ هػم دوؿ الهجمس. هف ىاحية أخرى، فلف دوؿ هجمس التعاوف يهكىٍا الهطالبة باتف

 الدوؿ الغربية.

 مفيوم القوة الموازنة:أىمية تحول دول مجمس التعاون نحو تحقيق -6

دولػي تتفاعػؿ فيٍػا ثػالث  ػوي، -إف او اليـ التي بٍا هف العواهػؿ هػا يجعمٍػا هحػال لصػراع إ ميهػي

ريػػة فػػي ام مػػيـ كالواليػػات الهتحػػدة واالتحػػاد  ػػي الػػدوؿ ذات الهصػػال  الجٌو ٌػػي القػػوة التدخميػػة، ٌو

ػي الرافضػة  ،االوربي وهػا بػيف ،لمتػدخؿ الػدولي كليرافولكػف تصػطدـ تمػؾ القػوة بػالقوي الهىاوئػة، ٌو

القوتيف، يأتي دور القوة الهوازىػة التػي تػؤدي دورا هٍهػا فػي تحقيػؽ التػوازف بػيف القػوتيف. وهػف ثػـ، 

ولػػذلؾ،   ،يظػػؿ الصػػراع فػػي حػػدودي الهتعػػارؼ عميٍػػا دوف أف يصػػؿ إلػػى حػػد الهواجٍػػة العسػػكرية

إلػى التحوؿ هػف صػيغة التعػاوف كػ ،يتعيف عمى دوؿ هجمس التعاوف العهؿ لبىاء أهف ذاتي خميجػي
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ا رار استراتيجية هوحػدة لشػراء اوسػمحة وتىفيػذ هقتػرح الػدرع الصػاروخية، كمٍػا هػف شػأىٍا  ،امتحاد

تفعيػػؿ هفٍػػـو القػػوة الهوازىػػة تحقيػػؽ تػػوازف 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 

جبار الدوؿ اوخرى في تمؾ الهىطقة عمى الرضوخ مرادتٍا"لمٍ  .يهىة، وا 

بدأت دوؿ هجمس التعاوف بمعب دور القػوة الهوازىػة فػي حالػة اسػتدعاء  ػوات درع الجزيػرة لمبحػريف 

 .ٕ٘ٔٓ، و يادة الههمكة العربية السعودية لمتحالؼ العسكري العربي في اليهف عاـ ٕٔٔٓعاـ 

  ممية الخميجيةالبرامج النووية الس -2

في ظؿ السياسات اميراىية التي تسعي لتوظيؼ االتفاؽ الىووي، ضهف صراعٍا هم كػؿ هػف دوؿ 

يف، اووؿ  التػػػزاـ إيػػػراف ببىػػػود االتفػػػاؽ  هجمػػػس التعػػػاوف والػػػدوؿ الغربيػػػة، فػػػلف ٌىػػػاؾ أحػػػد سػػػيىاريٌو

بقاء البراهج الىووية ذات طابم سمهي، وتحت إشراؼ هباشػر هػف الوكا لػة الدوليػة لمطا ػة الىووي، وا 

يكػػوف ٌىػػاؾ للى الذريػػة، واآلخػػر  عػػدـ إبػػداء إيػػراف الشػػفافية الكاهمػػة بشػػأف براهجٍػػا الىوويػػة، وبالتػػ

 هستوي لير هعمف يستٍدؼ أف تتخطي إيراف العتبة الىووية في لضوف سىوات  ميمة.

 ،وفػػي الحالػػة اوولػػي، يتعػػيف عمػػى دوؿ هجمػػس التعػػاوف تطػػوير بػػراهج ىوويػػة لأللػػراض السػػمهية 

بيىها في الحالة الثاىية، وحاؿ إعالف إيراف أىٍا دولة ىووية، فلف ذلؾ يتطمب هوازىة دوؿ الهجمػس 

ػػػػو هػػػػا أكدتػػػػً العديػػػػد هػػػػف التصػػػػريحات، هىٍػػػػا تصػػػػري  وزيػػػػر الخارجيػػػػة  لٍػػػػذا هتػػػػالوا م الجديػػػػد، ٌو

كاىت الههمكػة  ػد ىا شػت السػعي لمحصػوؿ عمػى  سعودي عادؿ الجبير، ردا عمى سؤاؿ عها إذا ال

 ىبمة ىووية أـ ال،  اؿ الجبير "ال أعتقد أىً هػف الهىطقػي االعتقػاد بأىىػا سػىىا ش ٌػذا اوهػر عمىػا، 

هي وال أعتقد أىً هف الهىطقي تو ػم إجابػة هىػي عمػى سػؤاؿ كٍػذا بطريقػة أو بػأخرى   الهركػز القػو 

 . ٖٕٔٓلدراسات الشرؽ اووسط  
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زيػادة التعػاوف بػيف دوؿ الهجمػس والػدوؿ العربيػة الهحوريػة  إعادة بناء النظام اإلقميمي ككل: -4 

ولترسػػػيخ الىفػػػوذ الخميجػػػي لػػػدى دوؿ الجػػػوار لجعػػػؿ البيئػػػة  ،لمحفػػػاظ عمػػػى تػػػوازف القػػػوى ام ميهػػػي

 . ٕ٘ٔٓام ميهية أهاـ إيراف أكثر تعقيدًا   كشؾ  
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ــة الداخميــةالثــاني :  المبحــث ــدات األمنيــة غيــر التقميدي عمــى أمــن دول  أثــر التيدي

 الخميجي : مجمس التعاون

وبػالرلـ صػعوبة تحػدد هصػدر  ،تحديػدات أهىيػة ليػر تقميديػة الخميجػي تواجً دوؿ هجمػس التعػاوف

 ليػر تقميديػةويعود ذلؾ لتشابؾ التٍديدات اوهىيػة  ،بد ة عالية لير تقميديةتمؾ التٍديدات االهىية 

 .إال أىً بامهكاف التعاهؿ هم تداعياتٍا الداخمية ،وتقاطعٍا بيف العواهؿ الداخمية والخارجية

وبػػػالرلـ هػػػف كوىٍػػػا تٍديػػػدات  ،فتٍديػػػدات الطائفيػػػة السياسػػػية التػػػي تواجٍٍػػػا دوؿ هجمػػػس التعػػػاوف

رتػداداتٍا داخمية إال أىٍا تتقاطم هم تٍديدات ال خارجية كلىتشار الدولة الفاشمة في العراؽ والػيهف وا 

 .عمى الهجتهم في دوؿ هجمس التعاوف

وكػػذلؾ  هوجػػػات امحتجاجػػػات الشػػعبية التػػػي تعرضػػػت لٍػػا هىطقػػػة الػػػوطف العربػػي  ثػػػورات الربيػػػم 

ػػاب والهظػػاٌرات العىيفػػة التػػي  ،العربػػي  وهػػا ترتػػب عميٍػػا هػػف إىتشػػار لمػػدوؿ الفاشػػمة بػػام ميـ وامٌر

سػػتقرار دوؿ هجمػػس التعػػاوف وربهػػا كاىػػت   الحالػػة البحريىيػػة   ٌػػو اوكثػػر وضػػوحًا  ،زعػػزت أهػػف وا 

بالىسػػػبة لتػػػأثير الهوجػػػات امحتجاجيػػػة الشػػػعبية عمػػػى اوهػػػف الػػػوطىي  البحريىػػػي واوهػػػف ام ميهػػػي 

ًا ليػر تقميػدي تواجػً دوؿ هجمػس كها شّكمت االخػتالالت الديهغرافيػة التػي تٍديػدًا أهىيػالخميجي , و 

 ،فامعتهػػاد الكبيػػر عمػػى العهالػػة الوافػػدة يهثػػؿ تٍديػػد إسػػتقرار الهجتهػػم فػػي و ػػت امزهػػات ،التعػػاوف

ػابإلى بامضافة  كهػا أف لٍػا  إىعكاسػات  ،أىٍا أحػدى عواهػؿ الرئيسػية فػي إىتشػار الجريهػة وامٌر

 .صوصًا عمى هشكمة البطالة الهحميةوخ سمبية إ تصادية
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 وأمن دول مجمس التعاون الخميجي : المطمب االول : الطائفية السياسية

تعتبػػر الطائفيػػة السياسػػية هػػف التحػػديات الهٍهػػة التػػي تواجػػً دوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي، ههػػا 

ىٍػػا الخميجػػي، هػػف أجػػؿ تقيػػيـ حجػػـ وطبيعػػة  يتطمػػب تفكيػػؾ هفٍػػوـ الطائفيػػة السياسػػية وهعرفػػة هكوِّ

الخارجي لٍا،  بالرلـ  أف الطائفيػة السياسػية هػاتزاؿ فػي هراحمٍػا اوولػى فػي دوؿ الدور التوظيفي 

ػاب فكػال الظػاٌرتيف هتزاهىتػاف و هتػداخالف وال  ،هجمس التعاوف إال أف خطورتٍا بلرتبطٍا هم مٌر

يهكػػف هعالجػػة اوولػػي تػػرؾ اآلخػػر، فٍهػػا يشػػكِّالف طيفًػػا هتػػداخاًل فػػي السػػبب والىتيجػػة إلػػى الدرجػػة 

  .ٖٖٔ  ٕ٘ٔٓيصعب عىدٌا تحديد هف يأتي أواًل وهف ٌو التابم  اوزدي   التي 

حػػد ٜٜٚٔهىػػذ ىشػػوب الثػػورة اميراىيػػة فػػي عػػاـ  لػػى اع ، تحػػوؿ التػػوتر الهػػذٌبي بػػيف الشػػيعة والسػػىة ا 

ا. وشػػػٍدت  يسػػػية التػػػي تشػػػغؿ الهىطقػػػة، وتهثػػػؿ هصػػػدرًا  هػػػف هصػػػادر تٍديػػػد إسػػػتقراٌر القضػػػايا الريع

مة هذٌبية بحتة، وحوؿ  ضايا هجتهعية تتخذ هف الهذٌب وسيمة  الهىطقة سجاالت كبرى سيع حوؿ اع

ا وتبريراتٍا  أهؿ     . ٖٙ   ٕٗٔٓلتحميؿ الهشكالت وتفسيٌر

، واىٍيار الىظاـ ٕٓ/ٖ/ ٖٕٓٓبعد لزو العراؽ هف  بؿ الواليات الهتحدة اوهريكية وبريطاىيا فيو 

كهصدر لتٍديد اوهف في هىطقػة الخمػيج بكػؿ  برز التفكؾ الطائفي والصراع الهذٌبي ،اوهىي فيً

ففي العراؽ  جرى تسييس الدسػتور والٍويػة الشػيعية بػلرادة أهيركيػة  ،وضوح  وأشد خطورة هف  بؿ

يراىية واضحة. وفي ٌذا الشأف يعمِّؽ الهفكر الفمسطيىي عزهي بشارة  ػائاًل  "إف تحويػؿ الطائفيػة  وا 

ائج التػػػدخؿ اوهيركػػػي واميراىػػػي لضػػػرب الدولػػػة فػػػي االجتهاعيػػػة إلػػػى طائفيػػػة سياسػػػية ٌػػػو ِهػػػف ىتػػػ

العػػػراؽ، وجػػػرى بعػػػد االحػػػتالؿ تبىػػػي ىظػػػاـ ديهقراطػػػي هػػػف حيػػػث الشػػػكؿ، فػػػي حػػػيف يجػػػري تىظػػػيـ 

السػػػػكاف سياسػػػػيًّا عمػػػػى أسػػػػاس طػػػػائفي، وتتعاهػػػػؿ الدولػػػػة هعٍػػػػـ عمػػػػى اوسػػػػاس ىفسػػػػً؛ هػػػػا جعػػػػؿ 

كذا ىرى أىً في  ،طوائؼ اوخرى"الديهقراطية أداة في تطييؼ الدولة وأجٍزة القهِم هم تٍهيش ال ٌو
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الطائفيػػػػة السياسػػػػية يىسػػػػمخ الػػػػديف هػػػػف هيداىػػػػً اوصػػػػمي فػػػػي ترسػػػػيخ العقيػػػػدة الديىيػػػػة وبىػػػػاء العقػػػػؿ 

اوخال ػػػي القيهػػػي ليصػػػب  أداة لمىفػػػوذ بأيػػػدي أىػػػاس  ػػػد ال يتسػػػهوف أصػػػاًل بػػػأدىى هعػػػايير التػػػديف 

الحػػػػديث لمعػػػػراؽ ىهوذجػػػػًا  وبمػػػػؾ يقػػػػدـ  االسػػػػتعهار االهريكػػػػي  ، ٖ٘ٔ-ٖٗٔ  ٕ٘ٔٓ اوزدي   

في كوسيمة  الدارة البالد والتحكـ بهقدراتٍا   ابراٌيـ    .  ٖٚٔ  ٖٕٔٓلمتفتيت الطايع

لقد عّبػر صػىاع القػرار فػي السياسػة الخارجيػة لػدوؿ هجمػس التعػاوف فػي تصػريحاتٍـ الهتواليػة عػف 

الخمػػيج، بحيػػث  ثقافيػػة فػػي هجتهعػػات-الغضػػب واالسػػتياء ههػػا يجػػري حػػوؿ تفكيػػؾ البىيػػة السوسػػيو

أصبحت الدوؿ الهطمة عمى هياي الخميج العربي الثهاىية  ابمة لمعطب بواسػطة ٌػذا التفكػؾ العر ػي 

 . ٖٕٛ-ٖٕٗ   ٕ٘ٓٓوالصراع الهذٌبي  رياف  

فمقد شٍدت هىطقة الخميج والوطف العربي هوًجة هف العىؼ السياسي والتوترات الطائفيػة وتّحػديات 

حتػػى اآلف. وفػػػػي ٌػػػػذا الػسػيػػػاؽ،  ٕٔٔٓوهىػػذ العػػاـ  ٕٚٓٓو ٕ٘ٓٓلسػػمطة الدولػػة فػػي العػػاهيف 

يػػراف هػرور بػالعراؽ والبحػريف والهىطقػة الػشػر ػيػػة  اكتًسبت ىظرية  الٍالؿ الشيعي  الػذي يهتّػد هػف ا 

لػػػػػى لػبػىػػػػاف، أرضػػية هعتبػػػرة فػػي الخطػػػاب السياسػػي والشػػػعبي وربهػػا تسػػػتىد ٌػػػػػػذي  ،فػػػػي الػسػعػوديػػػػة ا 

لػػػػى حػقػائػػؽ ديػهػغػرافػيػػة وجيوبوليتيكيػة تتعمػؽ بػوجػػود اع ميػات شػيعية فػػي بػمػػداف الهجمػس، الػىػظػ ريػة ا 

لمبيػػػة فػػػػي البحػػػريف، ويقطىػػػوف هعظػػػـ الهىػػػاطؽ الغىيػػػة بػػػالىفط فػػػي ٌػػػذي  ف الشػػػيعة يشػػػكموف اع بػػػػؿ ا 

لمبية في هىطقة الخميج ككؿ، إذا أضفىا ال ،البمداف ف الشيعة يشكموف اع يػرافبؿ اّ  وبػػصػػػرؼ .عراؽ وا 

تػظػّؿ الػعػدسػات الطائفية هػرشػحػًا  ػػويػػػًا تػػرى هػف خاللػً الىخػب  ،الػىػظػر عػػف تقييهىا لػٍػذي الػىػظػريػة

يػػراف والػعػراؽ والسعودية والبحريف  الدسو ي  ،الحاكهة في ا  ميـ الخميج   ٖٚ  ٕ٘ٔٓوخاًصة في ا 

وضػػاع الشػػيعة فػػي دوؿ الهىطقػػة بػػيف هػػف يصػػرحوف بوجػػود تهييػػز تهارسػػً  بػػالرلـ هػػف  تتفػػاوت اع

ف  الحكوهػػة ضػػدٌـ هثػػؿ البحػػريف، وهػػف يىخرطػػوف بشػػكؿ واضػػ  فػػي الحيػػاة السياسػػية كالكويػػت وا 
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كبػػر فػػي الحكوهػػة، وهػف يسػػيطروف عمػػى الحكوهػة كػػالعراؽ هػػا شػػيعة  ،كاىػت لٍػػـ هطالػػب بتهثيػؿ اع اع

ف تتػػػاح وضػػػاعٍـ، واع لٍػػػـ الفػػػرص لتقمػػػد هىاصػػػب عميػػػا فػػػي هجمػػػس  السػػػعودية فيطػػػالبوف بتحسػػػيف اع

وبػذلؾ  ،الوزراء والسمؾ الدبموهاسي واالجٍزة العسكرية واالهىيػة، ورفػم ىسػبتٍـ فػي هجمػس الشػورى

ىٍػا لػـ تتَعػد حػدود الػوطف.  لمػب دوؿ الهىطقػة الخميجيػة اع ف السهة الغالبة لمهطالب الشيعية فػي اع فا 

ىاؾ التزاـ عاـ بيف شيعة الخمػيج فػي عهػوه ىٍػـ جػزء هػف ٌو كػدوف اع ٍـ باىتهػاءاتٍـ الوطىيػة، فٍػـ يوع

و حتػػػى طهوحػػػات داخميػػػة هػػػف  الىسػػػيج الػػػوطىي الخميجػػػي، ولػػػيس لػػػديٍـ والءات سياسػػػية خارجيػػػة اع

ا  أهؿ   ثر في وحدة الىظـ الخميجية واستقراٌر ف توع ىٍا اع  . ٖٙ   ٕٗٔٓشاع

هػػا فػػي العػػراؽ فقػػد تعػػرض الشػػيعة مضػػطٍاد طػػواؿ سػػىوات حكػػـ صػػداـ ػػو هػػا اىعكػػس  اع حسػػيف، ٌو

عقبػػت ذلػؾ والتػي ٌيهىػػت عميٍػا هحاولػة تعػػويض سػىوات القٍػػر  ٍػـ فػػي الحكوهػات التػي اع دايع عمػى اع

ؼ االخرى، سيها السىة  أهؿ   ات والطوايع  . ٖٙ   ٕٗٔٓبههارستً عمى الفيع

ويظػػؿ التعاهػػؿ الحكػػوهي هػػم الشػػيعة فػػي دوؿ الهىطقػػة الهعيػػار االساسػػي الػػذي يهكػػف هػػف خاللػػً 

لػػػى حػػػروب هذٌبيػػػة شػػػاهمةالح هكاىيػػػة تحػػػوؿ الصػػػراعات الحاليػػػة ا  فقػػػدرة الدولػػػة عمػػػى  ،كػػػـ عمػػػى ا 

ف الصراع الهذٌبي اليسػتهد  ساس هٍـ، ذلؾ اع التعاهؿ هم هطالب وهشاكؿ اال ميات الشيعية فيٍا اع

و الهػػػذٌبي لال ميػػػة، بػػػؿ هػػػف كػػػوف الجهاعػػػة اع ميػػػة تعاهػػػؿ عمػػػى ىحػػػو  و ػػػودي هػػػف الوصػػػؼ الػػػديىي اع

لػى هصػدر لعػدـ اال سػتقرار   السػيؼ  هختمؼ عف بقية الهواطىيف، ها يعىػي فػرص تحػوؿ اال ميػة ا 

ف العقد   .ٕٛٓٓ االخير  د شٍد تطورات تضهىت هى  الشيعة كثيػرا هػف الحقػوؽ  ويهكف القوؿ ا 

شػػػركت الدولػػػة  ػػػوى وشخصػػػيات شػػػيعية فػػػي جمسػػػات الحػػػػوار  والحريػػػات، ففػػػي السػػػعودية هػػػثاًل، اع

ة ، ووافقػػت عمػػى هطالػػب الشػػيعٕ٘ٓٓالػػوطىي، وىجػػ  الػػبعض هػػىٍـ فػػي االىتخابػػات البمديػػة عػػاـ 
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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 :

، اكتشػػؼ اوهريكيػػوف صػػدؽ الهخػػاوؼ ٖٕٓٓوبعػػد الػػتخّمص هػػف صػػّداـ حسػػيف فػػي العػػراؽ سػػىة 

لهتهػػػّدد، الػػػذي جعػػػؿ العػػػراؽ وسػػػوريا ولبىػػػاف تحػػػت  يػػػادة طٍػػػراف، الخميجيػػػة تجػػػاي الػػػدور اميراىػػػّي ا

وأصػػػب  يخمػػػؽ الهشػػػكالت فػػػي البحػػػريف والكويػػػت والػػػيهف، دعهػػػا لمطوائػػػؼ الشػػػيعية، وبٍػػػذا تكػػػوف 

طٍػػراف أكثػػر القػػوى ام ميهيػػة اسػػتفادة هػػف ىفوذٌػػا الديىيػػة فػػي هىطقػػة الخمػػيج، واووفػػر حظػػا لمعػػب 

 . ٕٕٗ  ٕٛٓٓ العتيبي   دور إ ميهّي فاعؿ في الشرؽ اووسط 

ػػاب،  فقػػد سػػبؽ وأف  اهػػت عىاصػػر هػػف حػػرس  ميػػراف تػػاريخ طويػػؿ فػػي الطائفيػػة السياسػػية وامٌر

 ٜٚٛٔيوليو/تهػػوز  ٖٔإيػػراف الثػػوري بأعهػػاؿ شػػغب هػػرات عديػػدة فػػي الحػػـر الهكػػي خاصػػة فػػي 

هت إيراف بأىٍػا وراء ت ٜٜٙٔشخص هف الحجاج. وفي عاـ  ٕٓٗالذي ىتج عىً هقتؿ  فجيػر، اتٍُّ

 . ٖٚٔ  ٕ٘ٔٓالهجهم العسكري اوهيركي بالقرب هف الظٍراف في السعودية  اوزدي   

 ،لقد أستفادت إيراف هف حالة امىٍاؾ التي يهر بٍا العالـ العربي والخميجي عمػى وجػً الخصػوص

و اهػػت إيػػراف تػػدريجيًّا برفػػم هػػف ، بعػػد أحػػداث الحػػادي عشػػر هػػف سػػبتهبر وحركػػات الربيػػم العربػػي

تػػػداخالتٍا تحػػػت عبػػػاءة الحػػػراؾ الطػػػائفي حػػػوؿ الخمػػػيج وداخمػػػً بٍػػػدؼ إخراجػػػً هػػػف هجػػػرد  وتيػػػرة

تفريعػػػات هذٌبيػػػة لمدياىػػػة امسػػػالهية تعايشػػػت  روًىػػػا ليصػػػب  وحػػػدات سياسػػػية واجتهاعيػػػة وثقافيػػػة 

هتبالضػػة ثػػـ هتىػػافرة فهتىػػاحرة. لػػذلؾ، اسػػتقبؿ بعػػض  ػػادة القاعػػدة بعػػد سػػقوط ىظػػاـ طالبػػاف فػػي 

ت الفصائؿ الشػيعية كحػزب اهلل المبىػاىي، هػروًرا بجهعيػة الوفػاؽ البحريىيػة، وصػواًل أفغاىستاف، وتبىا 

ههػػػا أو ػػػم الخميجيػػػيف فػػػي كهاشػػػة طائفيػػػة إيراىيػػػة. ٌػػػذا التبىػػػي  ،لمتهػػػرد الحػػػوثي عمػػػى بحػػػر العػػػرب
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ابية ضد رجاؿ أهف وهواطىيف فػي الهىطقػة الشػر ية  والتحريض الطائفي أسفر عف عدة حوادث إٌر

العربيػػػة السػػػعودية والبحػػػريف. يضػػػاؼ ذلػػػؾ إلػػػى االسػػػتفزازات العسػػػكرية والىشػػػاطات  هػػػف الههمكػػػة

لقػػد و ػػم التػػأثير اوكبػػر   ،االسػػتخبارية والٍجهػػات املكتروىيػػة ضػػد بعػػض دوؿ الهجمػػس الخميجػػي

لمػػػىاَفس الطػػػائفي اميراىػػػي عمػػػى ههمكػػػة البحػػػريف حيػػػث تعايشػػػت ٌىػػػاؾ الطائفتػػػاف السػػػىية والشػػػيعية 

للى لهئػات السػىيف دوف تػوتر حقيقػي حتػى أتػى هػف يصػب الزيػت عمػى الىػار. حقيقػة التصػعيد الحػ

ياسػي، رُكبِّػت عميػً كها يصفً الكاتب هحهد الرهيحي يكهف في أف "االختالؼ ٌػو فػي اوسػاس س

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  

الهىطقػػة وكأىػػً حػػرب بامىابػػة وخػػرج هػػف سػػيا ً الػػوطىي... حيػػث تريػػد إيػػراف هػػف خاللػػً اختػػراؽ 

ػػو هػػا دفػػم دوؿ هجمػػس التعػػاوف، ضػػهف اسػػتراتيجية و ائيػػة شػػاهمة، لمتػػدخؿ هػػف خػػالؿ  ،العربيػػة" ٌو

و   وات درع الجزيرة لهساعدة رجاؿ اوهف البحريىييف عمى حهاية الهدىييف والهىشآت البحريىية، ٌو

لرلـ هػػػف هػػػا ُعػػػدا هؤشػػػًرا واضػػػًحا عمػػػى أف أهػػػف هىظوهػػػة دوؿ الهجمػػػس كتمػػػة واحػػػدة ال تتجػػػزأ، بػػػا

 . ٖٛٔ-ٖٚٔ  ٕ٘ٔٓالخالفات العرضية  اوزدي   

بػػالرلـ هػػف أف الطائفيػػة السياسػػية  ال تشػػكؿ خطػػًرا عمػػى الهػػدى القريػػب عمػػى أهػػف هجمػػس التعػػاوف 

ػػوف بػػزخـ التػػدخالت الخارجيػػة تجػػاي هسػػاىدة الحػػراؾ  الخمػػيج، أهػػا عمػػى الهػػدى الهتوسػػط فػػذلؾ هٌر

ٍَف أيًضػػػ ػػاالطػػائفي فػػػي الخمػػػيج وهحيطػػً، وهػػػرَت ابيػػػة فػػي الهىطقػػػة و ػػػدرة  ا بتحفيٌز لمجهاعػػػات امٌر

الالعبػػػيف الخػػػارجييف عمػػػى إدارة وتوجيػػػً ٌػػػذي القػػػوى لمتػػػأثير فػػػي هعادلػػػة اوهػػػف الخميجػػػي القائهػػػة 

 . ٖٗٔ  ٕ٘ٔٓ اوزدي   
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 امن دول مجمس التعاون والحتجاجات الشعبية ا المطمب الثاني :

هػػػف االحػػػداث والتػػػوترات السياسػػػية فػػػى الهىطقػػػة  اعػػػددظٍػػػرت   ٕٔٔٓوبدايػػػة  ٕٓٔٓىٍايػػػة  هىػػػذ

لعربػى ثػورات الربيػم ا”  ػالعربية لـ تشٍدٌا الهىطقة هف  بؿ و د تهثمت ٌذي االحداث فيها يعرؼ بػ

ٌػػػي حركػػػات احتجاجيػػػة سػػػمهية ضػػػخهة اىطمقػػػت فػػػى بعػػػض البمػػػداف ، كهػػػا يػػػتـ تػػػداولٍا اعالهيػػػاً ” 

وكػػاف هػػف اٌػػـ أسػػبابٍا ـ ٕٔٔٓوهطمػػم ـ ٕٓٔٓوىسػػية خػػالؿ أوخػػر عػػاـالعربيػػة هتػػأثرة بػػالثورة الت

اوساسػػػية اىتشػػػػار الفسػػػاد والركػػػػود اال تصػػػادّي وسػػػػوء اوحػػػواؿ الَهعيشػػػػية، إضػػػافة إلػػػػى التضػػػػييؽ 

السياسػػػّي واوهىػػػي وعػػػدـ ىزاٌػػػة االىتخابػػػات فػػػي هعظػػػـ الػػػبالد العربيػػػة, و ػػػد ىجحػػػت ٌػػػذي الثػػػورات 

يىػاير باالطاحػة بىظػاـ هبػارؾ , ثػـ  ٕ٘ثورة ىجحت   باالطاحة باربعة اىظهة, فبعد الثورة التوىسية

وصػوال الػى الثػورة اليهىيػة التػى ، اىتٍػت بهقتػؿ القػذافى وسػقوط ىظاهػًفبراير الميبيػة التػى  ٚٔثورة 

و د بمغت ٌذي االحتجاجات جهيم اىحاء الوطف العربى ، رت عمى عبد اهلل صال  عمى التىحىاجب

ػا حركػة فبمغػت االردف والجزائػر والبحػريف وعهػاف والك ويػت ولبىػاف والهغػرب وجيبػوتى وكاىػت اكبٌر

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 

ا هف االسمحة الهحظورة االستخد اـ تجاي الهدىيف العزؿ , و د تهيزت ٌػذي االسمحة الكيهاوية وليٌر

ع الهعيشػػػػية الثػػػػورات بظٍػػػػور ٌتػػػػاؼ عربػػػػى هوحػػػػد اصػػػػب  ٌػػػػو الهمٍػػػػـ لمثػػػػوار فػػػػى كافػػػػة االوضػػػػا

بهغػػادرة زيػػف العابػػديف الػػبالد   يىػػاير ٗٔحيػػث اىتٍػػت الثػػورة التوىسػػية فػػى ، واال تصػػادية الهترديػػة

فبرايػر  ٔٔؾ تىحيػً عػف السػمطة فػى وبعدٌا بتسػعة ايػاـ اىػدلعت الثػورة الهصػرية حيػث اعمػف هبػار 
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واثػػر ىجػػاح الثػػورتيف التوىسػػية والهصػػرية باسػػقاط ىظػػاهيف ، تػػولى الهجمػػس العسػػكرى الحكػػـ هؤ تػػاً و 

السػػمهية الهطالبػػة باىٍػػاء الفسػػاد وتحسػػيف االوضػػاع الهعيشػػية فأىػػدلعت الثػػورة   بػػدأت االحتجاجػػات

محة وبعد صراع طويؿ تهكف الثوار هف فبراير التى سرعاف ها تحولت الى ثورة هس ٚٔالميبية فى 

اكتػػػوبر خػػػالؿ  ٕٓ بػػػؿ هقتػػػؿ القػػػذافى فػػػى  ٕٔٔٓالسػػػيطرة عمػػػى العاصػػػهة فػػػى اواخػػػر السػػػطس 

هػارس  ٘ٔهعركة سرت, وبعد ذلؾ اىطمقت حركة احتجاجات سمهية واسعة الىطاؽ فى سوريا فػى 

دهويػة وعدواىيػة وهػا االحتجاجات  ائهة حتى ٌذي المحظة بؿ ايضا تػزداد شراسػة و   وها زالت ٌذي

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 التزاهػا ببىػود الهبػادرة الخميجيػة لحػؿ االزهػة 

الصػراع واىقسػاـ الشػعب  ولكف اصب  الوضم اكثر تأـز االف خاصة بعد صعود الحوثييف واحتػداـ

وهّثمػػت ٌػػذي التطػػورات هساسػػًا هباًشػػرا بػػاوهف الخميجػػي؛ هػػا أ دى  .اليهىػػى هػػا بػػيف هؤيػػد وهعػػارض

إلػػى تشػػػكيؿ تحػػػالؼ عربػػػي بقيػػادة الههمكػػػة العربيػػػة السػػػعودية وذلػػػؾ بىػػاًء عمػػػى طمػػػب هػػػف الػػػرئيس 

" في هارس/آذار  ؛ الستعادة الشرعية ٕ٘ٔٓالشرعي لميهف، ُأطمؽ عميً اسـ عهمية "عاصفة الحـز

 .أ ٘  ٕ٘ٔٓفي اليهف  عيد   

عهوهػػػًا ورلػػػػـ كػػػؿ االختالفػػػات بػػػيف البمػػػداف العربيػػػة فػػػي الظػػػروؼ وامهكاىػػػات وفػػػي اوٌهيػػػة هػػػف 

والتػي أدت بعـض األسـباب العامـة والمشـتركة فلىً يهكف تحديد ،الىاحية االستراتيجية واال تصادية

    ٕٕٙ  ٕٗٔٓ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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ام ميهيػػػة والدوليػػػة التػػػي  اهػػػت بتعهيػػػؽ حالػػػة الضػػػعؼ واالىقسػػػاـ داخػػػؿ  دور القػػػوى الخارجيػػػة -

 الهجتهم الواحد. 

-ٕٕٙ  ٕٗٔٓفػػػيهكف القػػوؿ بأىٍػػا  خالصػػػي  الخصــائص التــي مّيـــزت ىــذه الثـــورات العربيــة 

ٕٕٚ    

 كاىت بالغالب ثورات لير ىهطية سهتٍا السمهية والهدىية  -

 لمب عميٍا العفوية التمقائية والحهاسة.  كاف تحراكًا هجتهعيًا لير هسّيس ولير هىظهة -

 ال تحهؿ هشروعًا سياسيًا أو أيديولوجيًا بؿ هطالبٍا اجتهاعية.  -

 لياب هرجعيات  يادية.  -

 الهبالغة في دور وسائؿ التواصؿ االجتهاعي.  -

 إسقاط الىظاـ بسٍولة والتعثر في بىاء ىظاـ جديد.  -

يًا االتحػاد اووروبػي والواليػات الهتحػدة وا  ميهػًا ازدواجية الهعايير في هو ؼ الدوؿ الكبري عاله -

 ايراف والسعودية

 الــحركــات االحتجـاجيـة فـي الـبحريــن 

 كاىػػػت اىطال ػػػة الصػػػراع السياسػػػي فػػػي البحػػػريف  هتزاهػػػًا هػػػم  يػػػاـ حركػػػة شػػػبابية هعارضػػػة بلىشػػػاء

برايػػر صػػدر ف ٖٔفبرايػػر فػػي البحػػريف", وفػػي يػػـو  ٗٔصػػفحة عمػػى الفػػيس بػػوؾ حهمػػت اسػػـ "ثػػورة 

  ورداىػػي  فبرايػػر ٗٔتىظػػيـ "ثػػورة شػػعبية سػػمهية يػػـو إلػػى البيػػاف الرسػػهي اووؿ لمصػػفحة , ودعػػا 

ٕٓٔٗ  

وعىدها بداية اىطالؽ االحتجاجات الشعبية في ههمكة البحريف كاىت هطالبٍا اصالحبة , كالػدعوة 

ولكػػف هػػم  ،وو ػػؼ التجىػػيس السياسػػي ،وتحسػػيف هسػػتوى الهعيشػػة ،لمتحػػوؿ  إلػػى الهمكيػػة الدسػػتورية
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هػػتالء الشػػوارع بالهتظػػاٌريف  ارتفػػم سػػقؼ الهطالػػب هػػف  بػػؿ الهعارضػػة البحريىػػة ،هػػرور الو ػػت وا 

ووصمت الهطالب إلى الدعوة إلػى إسػقاط الىظػاـ الحػاكـ   ،وخاصة بعد سقوط ضحايا في صفوفٍـ

 . ٕٔٔ  ٕٗٔٓ  اسهاعيؿ   

تراتيجية تصػػعيدية عبػػر خمػػؽ حالػػة سياسػػية وأهىيػػة حيػػث عكفػػت القػػوى الهعارضػػة إلػػى تطبيػػؽ اسػػ

تعتهػد عمػى تعطيػؿ الهؤسسػات الحيويػة والهٍهػة فػي  ،تستىد إلى أشاعت الفوضى وعدـ امسػتقرار

 .القطاعييف العاـ والخاص، هف أجؿ شّؿ الحياة اليوهية لمهجتهم البحريىي

مىقػػاذ الػػبالد ،رة الحواروصػػارعت إلػػى إعػػالف  هبػػاد ،حاولػػت الحكوهػػة البحريىيػػة تٍػػدأت اووضػػاع

هف االىٍيار  واحتواء هطالب الهعارضة عف طريؽ تقديـ بعض التىازالت السياسػية الجاىبيػة , إال 

 . ٕٔٔ   ٕٗٔٓت الحوار   اسهاعيؿ  أف الهعارضة رفض

,  عمػى هػا تػـ تسػهيتً  ٕٔٔٓاحتوت هبادرة الحوار الوطىي  التي طرحٍا ولى العٍد فػي هػارس  

ػا,  تشػكيؿ هجمػس ىػواب بكاهػؿ الصػالحيات، بالهبادئ امصػ الحية السػبعة , والتػي كػاف هػف أبرٌز

 . ٕٗٔٓ  ورداىي   واختيار حكوهة تهثؿ إرادة الشعب، وهحاربة الفساد 

فبرايػػر" والػػذي ظٍػػر لمهػػرة  ٗٔالهظػػاٌرات فػػي دوار المؤلػػؤة، وتػػـ تشػػكؿ "ائػػتالؼ شػػباب  وتفجػػرت 

اوولي عمى هىتدى بحريف اوف اليف الهؤيد لمديهقراطيػة فػي البحػريف، وضػـ خميًطػا هػف الىاشػطيف 

الشػػػباب امسػػػالهييف والعمهػػػاىييف فػػػي البدايػػػة  بػػػؿ أف يظٍػػػر اىتهػػػاءي لمهعارضػػػة الشػػػيعية. وىسػػػؽ 

أىشػػػطتً هػػػم "التحػػػالؼ هػػػف أجػػػؿ الجهٍوريػػػة" الػػػذي تكػػػوف هػػػف ثػػػالث جهعيػػػات شػػػيعية االئػػػتالؼ 

 . ٕٗٔٓ  ورداىي   جهٍورية إلى لمهطالبة بللغاء الىظاـ الهمكي وتحويؿ البالد 
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 ،أعمػػػف السػػػمطة البحريىيػػػة   حالػػػة السػػػالهة واوهػػػف ،وهػػػم إتسػػػاع االضػػػطرابات والتػػػوترات اوهىيػػػة

 . ٖٔٔ  ٕٗٔٓ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 وهػا  -

شػرائ  هجتهعيػة فػي دوؿ الخمػيج، عبػر بعدٌا,  فٍىاؾ هطالب لإلصالح السياسي هػف جاىػب 

جػراء امىتخابػات  الهطالبة بلصدار الدساتير الوطىية، وتوسيم التهثيؿ في السػمطة التىفيذيػة، وا 

 .البرلهاىية الدورية، والسهاح باىشاء التىظيهات اوٌمية وتوسيم الحريات امعالهية

تصادية والهعيشية بؿ تجاوزتٍا هطالب الفئات الشابة والتي لـ تعد هقصورة عمى الهطالب ام  -

ػػو هػػا دفػػم  لمهطالبػػة بالهشػػاركة السياسػػية، والحصػػوؿ عمػػى ىصػػيب هػػف السػػمطة هثػػؿ الثػػروة ٌو

الديهغرافيا وامىفجػار الشػبابي “أىتوىي كووردسهاف الخبير في شئوف الخميج إلى إطالؽ تعبير 

ـ هػا  حيث تشػير امحصػائيات إلػى أف ىسػبة الشػباب الػذيف”. الهقبؿ في الخميج تتػراوح أعهػاٌر

سػػػكاف دوؿ للى % هػػػف إجهػػػ ٛ.ٕٛعػػػاـ  وفقػػػا لهعيػػػار اوهػػػـ الهتحػػػدة  تبمػػػغ  ٖٗو ٛٔبػػػيف 

% فػػػي السػػػعودية،  ٗ.ٜٙ% فػػػي سػػػطىة عهػػػاف و ٛ.ٕٚالهجمػػػس، وتصػػػؿ ٌػػػذي الىسػػػبة إلػػػى 

% فػػػػػي  ٖ.ٕٙ% فػػػػػي  طػػػػػر و ٔ.٘ٙ% فػػػػػي الكويػػػػػت و ٛ.ٙٙ% فػػػػػي امهػػػػػارات،  ٕ.ٚٙو

 .البحريف

 -   ٕ٘ٔٓ فريؽ االزهات العربي   ن ثورات الربيع العربي أسباب القمق الخميجي م

القمؽ هف اىعكاسات سمبية لمربيم العربي عمػى اووضػاع الداخميػة لػدوؿ الخمػيج، خشػية اىتقػاؿ  -

 الهطالبات الشعبية بامصالح والتغيير الديهقراطي وحالة عدـ االستقرار إلى ساحاتٍا. 
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ي أسفرت عف تقدـ واض  لحركات امسالـ السياسػي الهو ؼ السمبي هف ىتائج االىتخابات الت -

فػػػي العديػػػد هػػػف دوؿ الربيػػػم العربػػػي وبخاصػػػة فػػػي هصػػػر التػػػي تتهتػػػم بػػػوزف هٍػػػـ وهػػػؤثر فػػػي 

 الساحة العربية. 

اووضػػػاع الهضػػػطربة والهواجٍػػػات التػػػي شػػػٍدتٍا البحػػػريف والتػػػي أثػػػارت اضػػػطرابات طائفيػػػة  -

 خميجي عسكري وأهىي في هواجٍتٍا.  وتدخالت خارجية هف ايراف هها دفعت باتجاي تعاوف

 .اليهف عمى استقرار هىطقة الخميج القمؽ هف تداعيات اووضاع الهضطربة في -

 التدخالت االيرانية في االحتجاجات الشعبية في البحرين

لقػػد وصػػفت إيػػراف هػػا يجػػري فػػي البحػػريف بأىٍػػا ثػػورة شػػعبية، وراحػػت تػػدعهٍا بهختمػػؼ الوسػػائؿ، 

عسػػػػػكري خػػػػػارجي، حيػػػػػث  ػػػػػاؿ الهتحػػػػػدث باسػػػػػـ وزارة الخارجيػػػػػة راهػػػػػيف وحػػػػػذرت هػػػػػف أي تػػػػػدخؿ 

هٍهاىبراست  "إف وجود  وات أجىبية، والتدخؿ فػي شػؤوف البحػريف الداخميػة، ليػر هقبػوؿ، وسػيزيد 

اوهر تعقيدًا".وبمغ اوهر بٍا لدرجة وصؼ تدخؿ  وات درع الجزيرة بقيادة السعودية، بأىً احػتالؿ 

ادتٍا وضد شعبٍا, والتدخالت االيراىية لٍا اسباب طائية , فاوحػداث لمبحريف وتدخؿ سافر في سي

الجارية في البحريف يقودٌا الشيعة، والحكاـ هف السّىة، ولذلؾ يعتبر أي حراؾ يقوـ بً الشيعة ٌو 

ف كاف العكس فٍو هؤاهرة أهريكية وصٍيوىية   أىور     . ٕ٘ٔٓثورة شعبية، وا 

فػي البحػريف اىتقػدت طٍػراف بشػدة حكوهػة الهىاهػة وخاصػة بعػد خالؿ الهظػاٌرات الداهيػة اوولػى  

أف ىشرت دوؿ "هجمس التعاوف الخميجي"  واتٍا لهساعدة حكوهػة الجزيػرة عمػى فػرض اوهػف. و ػد 

اتٍهػػت إيػػراف البحػػريف والسػػعودية بقتػػؿ عشػػرات الشػػيعة وطالبػػت بلىٍػػاء التهييػػز هػػف جاىػػب او ميػػة 

ى التىحي. وبامضافة إلػى ذلػؾ وصػفت طٍػراف تػدخؿ دوؿ السىية الحاكهة ودعت همؾ البحريف إل

 ،"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 

ىظاهت الجهاعات الهرتبطة بالحكوهة اميراىيػة أسػطوليف  خطوات همهوسة فيها يتعمؽ باوزهة. فقد

أرسمتٍها إلى البحريف دعهًا لمهىشقيف الشيعة، لكػف هػف الواضػ  أىٍهػا عادتػا بىػاًء عمػى أواهػر هػف 

وعهوهػػػػػػًا كاىػػػػػػت  ،طٍػػػػػػراف. وفػػػػػػي أعقػػػػػػاب االىتكاسػػػػػػات التػػػػػػي واجٍتٍػػػػػػا الهعارضػػػػػػة فػػػػػػي البحػػػػػػريف

دعايػػػة اميراىيػػػة الهواليػػػة لمشػػػيعة. فقػػػد أظٍػػػرت سياسػػػة االحتجاجػػػات فػػػي البحػػػريف اختبػػػارًا  ويػػػًا لم

و ػد  ،الجهٍورية امسالهية تجاي الشيعة في الهىطقة بأىٍا هعقدة تهاهػًا وهتخبطػة عمػى ىحػو هتزايػد

لػػيس فػػي البحػػريف فحسػػب بػػؿ أيضػػًا فػػي  ،كاىػػت الىتيجػػة ٌػػي تصػػاعد شػػكوؾ الشػػيعة تجػػاي إيػػراف

فيها يتعمؽ بهدى إهكاىية اعتهادٌـ عمى طٍراف  وذلؾ –أهاكف أخرى هثؿ جىوب لرب السعودية 

  .ٕٔٔٓواجٍة هم حكوهاتٍـ   خمجي  لهساعدتٍـ في حاؿ دخولٍـ في ه

يرى هدير هعٍد ستراتفور لمهعموهػات االسػتخباراتية جػورج فريػدهاف, أف التػدخؿ الخميجػي فػي دعػـ 

دفعٍػػا للى قػػة وبالتػػحكوهػػة البحػػريف أحػػرج اميػػراىييف وأضػػاعة فرصػػة اسػػتغالؿ الفوضػػى فػػي الهىط

 التخاذ خيارات أخرى أ ؿ فعالية وهحفوفة بالهخاطر.

ويسػتىد الكاتػػب اوهيركػي فػػي تحميمػً عمػػى عػػدة عىاصػر تجعػػؿ هػف البحػػريف هو عػا لصػػراع إيراىػػي 

سعودي لير ور ة فػي الصػراع ام ميهػي فػي الهىطقػة بامضػافة إلػى عواهػؿ االسػتقطاب الهرتبطػة  

ارضػػة البحريىيػػة , يشػػير فريػػدهاف فػػي  راءتػػً لالحتجاجػػات فػػي البحػػريف الطائفيػػة بػػيف طٍػػراف والهع

والعىصػػػر  ،بأىٍػػػا تتػػػألؼ هػػػف عىصػػػريف أحػػػدٌها الهطالبػػػات الشػػػعبية لمهعارضػػػة الشػػػيعية الهٍهشػػػة

اآلخػػػر والهصػػػال  الدوليػػػة لمقػػػوى اوجىبيػػػة , ويػػػرى الكاتػػػب أف إيػػػراف اسػػػتفادت هػػػف اووضػػػاع فػػػي 

تعػػرض اوسػػطوؿ الخػػاهس اوهيركػػي لهشػػاكؿ عديػػدة وتضػػم  البحػػريف باعتبػػار أف ٌػػذي اوحػػداث

 . ٕٔٔٓالواليات الهتحدة في هو ؼ صعب وتٍدد استقرار دوؿ الخميج العربية  الجزيرة   
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 :خميجيالتداعيات األحتجاجات الشعبية غمى أمن دول مجمس التعاون 

ليسػػػت هحصػػػىة هػػػف أي  الخميججػػػي أثبتػػػت حػػػراؾ االحتجػػػاج الخميجيػػػة بػػػاف دوؿ هجمػػػس التعػػػاوف

تغييػػػػػر، بػػػػػدعوى أىٍػػػػػا تتهتػػػػػم بخصوصػػػػػية ال تتػػػػػوفر لػػػػػدى اوىظهػػػػػة العربيػػػػػة. صػػػػػحي  أف ٌىػػػػػاؾ 

خصوصية خميجيػة تتهثػؿ فػي طبيعػة العال ػة بػيف الحػاكـ والهحكػوـ، واىفتػاح العال ػة بػيف السػمطة 

رصػة فػي والشعب كطبيعة لشػبكة العال ػات امجتهاعيػة، إضػافة إلػى أف ثرواتٍػا الىفطيػة هىحتٍػا ف

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 

ف جػػاز التعبيػػر  –وجودٌػا ضػػرورة لضػػهاف اسػػتقرار الهىطقػػة الخميجيػػة. بعبػػارة أخػػرى  إذا  فلىػػً –وا 

فلىػػً فػػي دوؿ الخمػػيج ” الشػػعب يريػػد إسػػقاط الىظػػاـ” كػػاف شػػعار التغييػػر فػػي دوؿ الربيػػم العربػػي  

عمػػى ىحػػو هػػا ىجحػػت فيػػً الهغػػرب كىهػػوذج يحتػػذى بػػً فػػي ” الشػػعب يريػػد إصػػالح الىظػػاـ“يكػػوف  

 تعاهؿ الىظـ الهمكية هم هطالب التغيير الشعبي.

ف كاىػػػػت تدريجيػػػػة وبػػػػدرجا  ت هختمفػػػػة هػػػػف دولػػػػة إلػػػػى أخػػػػرى، هػػػػف هقولػػػػة أف الثػػػػورات العربيػػػػة وا 

فالتغيير  ادـ ” حصاىة الهمكيات العربية“أو ” امستثىاء الخميجي“وهقولة ”. الخصوصية الخميجية“

في التعاهؿ هم  ال هحالة، و د اتض  ذلؾ في تبدؿ ردود اوفعاؿ الخميجية التي اتسهت باميجابية

طريقة تعاهؿ دوؿ الخميج هػم ٌػذي التطػورات دلػيال  هطالب امصالح والتغيير الداخمي. و د أثبتت

واضػػػحا عمػػػى تبػػػدؿ رد الفعػػػؿ تػػػدريجيا، والتعاهػػػؿ بليجابيػػػة هػػػم هطالػػػب امصػػػالح والتغييػػػر، فػػػي 

 هحاولػػة مكسػػاب ىظػػـ الحكػػـ القػػدرة عمػػى التكيػػؼ هػػم الهطالػػب الجديػػدة والفعاليػػة فػػي امسػػػتجابة

  .ٕ٘ٔٓلمتحديات    وي  
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عف وجود ىقاط ضعؼ داخمية في الهعادلة اوهىية الخميجيػة؛ فبػالرلـ « الربيم العربي»كها كشؼ 

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 

جية الداخمية م حاـ ىفسػٍا فػي الشػأف الخميجػي الػداخمي , ؿسلػؾ اسػتعى تهػدد ضعؼ الحالة الخمي

كوىػػً هرتبًطػػا بهشػػروع يٍػػدؼ  ،الػػدور اميراىػػي فػػي الهىطقػػة الػػى دراسػػة  تأثيراتػػً هػػف جهيػػم جواىبػػً

إلى تغيير الخريطػة السياسػية لمهىطقػة ككػؿ , كهػا أثبػت اىتشػار الحركػات االحتجاجيػة فػي الخمػيج 

اخبػػػار الخمػػػيج ث فػػػي هختمػػػؼ أرجػػػاء الػػػوطف العربػػػي  أهػػػف الخمػػػيج بهػػػا يحػػػد عػػػف هػػػدى ارتبػػػاط 

 ٕٖٓٔ . 

االحتجاجات  أوضحت فقد، اوهىي لمتحدي الهدىي الجاىب تقوية إلى التعاوف تحتاج هجمس فدوؿ

 أٌهيػة لٍا كاىت والحوكهة واال تصاد واويديولوجيا بالديف الهتعمقة اوهىية التحديات الشعبية  بأف

 اوهػف  ػوى  ػدرات وفػي العسػكرية القػدرات فػي التػوازف أٌهيػة أٌهيتٍػا وتهاثػؿ ف,أزهة البحػري بالغة

 ٌذي خطورة درجة بشأف واسعة تحذيرات تشير الى  لمتىهية الهتحدة اوهـ فتقارير برىاهج ،لداخميا

 أو يحدث أف يهكف ها بتو يت تتعمؽ واضحةٍ  إىذاراتٍ  تقدـ لـ التقارير ٌذي لكف، الداخمية الضغوط

 تٍػّدد هبٍهػة أخطػار كبيػر، حػد إلػى يهػثالف والعىػؼ، االسػتقرار لعػدـ الهدىيػة فالهسػببات، بطبيعتػً

 . ٓٚٔ  ٕ٘ٔٓالهىطقة   سياسات عربية  أهف

 اليات مقترحة لمواجة أنتشار الطائفية السياسية واالحتجاجات لشعبية :

ريف خاصػػػة الشػػعبية فػػي البحػػ هػػف الضػػروري ا ػػرار تػػدابير عاجمػػة لهواجػػة تػػداعيات االحتجاجػػات

كل اهػػة جسػػر هارشػػاؿ خميجػػي يػػوفر لمبحػػريف هسػػاعدة هاليػػة سػػىوية ، ودوؿ هجمػػس التعػػاوف عاهػػة

االهثؿ والدائـ ٌو ا رار اصػالحات خميجيػة شػاهمة  أف الحؿإلى تساعدٌا عمى تمبية احتياجاتٍها، 
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ركة كتطػوير آليػات لمهشػا ,العسػكرية اال تصػادية واالجتهاعيػةوفػي كػؿ الهجػاالت سػواء السياسػية و 

هثػػػؿ إىشػػػاء لجػػػاف أو برلهػػػاف شػػػعبي خميجػػػي لتىفيػػػذ القػػػػرارات ، الشػػػعبية فػػػي عهميػػػة صػػػىم القػػػرار

وتحويمٍػػا إلػػى « درع الجزيػػرة»وهتابعتٍػػا , وبىػػؾ هركػػزي هوحػػود وعهمػػة  هوحػػدة , وتطػػوير  ػػوات 

اخبػػػار فميديػػػة  هىيػػػة التقميديػػػة وليػػػر التجػػػيش خميجػػػي هتطػػػور،  ػػػادر عمػػػى هواجٍػػػة التٍديػػػدات اال

 . ٖٕٔٓ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 هفٍـو الهواطىة، وهأسسة اىتقاؿ السمطة، وتطوير وتوسيم الهشاركة الشعبية في عهمية  -ٔ

 صىم القرار

 ػػػدها فػػػي عهميػػػة التىهيػػػة وتػػػوفير البيئػػػة ام تصػػػادية وامسػػػتثهارية لإلبػػػداع والتطػػػوير الهضػػػي  -ٕ

 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.

ز محتػػػػراـ حقػػػػوؽ امىسػػػػاف والحريػػػات الهدىيػػػػة فػػػػي الهجتهعػػػػات الخميجيػػػػة التػػػػي ترسػػػيخ وتعزيػػػػ -ٗ

 يجية هف الوعي السياسي والحقو ي.أصبحت اآلف في هرحمة إسترات

 الخميجي وأمن دول مجمس التعاون : مخاطر اإلختالالت الديمغرافيةالمطمب الثالث

بحسػػػب  ٕ٘ٔٓفػػػي عػػػاـ هميػػػوف ىسػػػهة  ٖ٘عػػػدد السػػػكاف فػػػي دوؿ هجمػػػس التعػػػاوف للى بمػػػغ إجهػػػ

سػػكاف دوؿ هجمػػس التعػػاوف ارتفاعػػًا فػػي للى الىهػػو فػػي إجهػػ  االحصػػائيات الرسػػهية، وشػػٍد هتوسػػط

% في العاـ الذي سبقً. تشير التطورات اوخيرة في الىهو ٕ.ٖ%، هقابؿ ٕ.٘بىسبة  ٕ٘ٔٓعاـ 
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الهىطقػػػة  السػػػكاىي إلػػػى تفػػػا ـ الخمػػػؿ السػػػكاىي فػػػي دوؿ هجمػػػس التعػػػاوف، والهتهثّػػػؿ فػػػي كػػػوف "دوؿ

تتأّسػػس عمػػى هجتهػػم ُيشػػكؿ فيػػً وافػػدوف ليػػر هػػواطىيف ىسػػبًة عاليػػًة هػػف سػػكاف و ػػدرات الهجتهػػم 

إذ كػػاف الىصػػيب اوكبػػر فػػي  اال تصػادّية والثقافّيػػة واالجتهاعيػػة، لفتػػرٍة ههتػػّدة وهّتصػػمٍة هػػف الػػزهف"،

، ٕ٘ٔٓفػي % ٙ.٘الىهو السكاىي في جاىب السكاف لير الهواطىيف، حيث ارتفػم عػددٌـ بىسػبة 

ىسػػبة السػػكاف الغيػػر هػػواطىيف فػػي دوؿ هجمػػس التعػػاوف هػػم ىسػػبة الهػػواطىيف،   لتتسػػاوى ووؿ هػػرة

 . ٜ٘ٔ  ٕٙٔٓحسب امحصاءات الرسهية  الشٍابي   السكافللى % هف إجهٓ٘وليشكموا 

عدد القوى العاهمػة فػي دوؿ هجمػس التعػاوف إلػى للى أّها بالىسبة إلى سوؽ العهؿ، فقد وصؿ إجه 

% هػػػػػىٍـ هػػػػػف ٖٔ% هػػػػػىٍـ هػػػػػف الوافػػػػديف وٜٙ، ٕٗٔٓهميػػػػوف فػػػػػرد فػػػػػي عػػػػاـ  ٙ.ٕٕفػػػػػوؽ هػػػػا ي

الهػواطىيف، كهػا يهثّػػؿ الوافػدوف اولمبيػػة فػي سػػوؽ العهػؿ فػي كػػّؿ دوؿ الهجمػس بػػال اسػتثىاء، ففػػي 

                                                                                       . ٜ٘ٔ  ٕٙٔٓ الشٍابي  ٕٗٔٓ% بالعاـ  ٕ٘  وفي السعودية بىسبة  % ٖٛ عهاف بمغت الىسبة 

 الخميجي مالمح الخمل في التركيبة السكانية لدول مجمس التعاون

تتأّسػس عمػى هجتهػم ُيشػكؿ  الخميجػيتعريؼ الخمؿ الّسػكاىي عمػى" أّف دوؿ هجمػس التعػاوف  ُيهكف

فيػػً الوافػػدوف الغيػػر هػػواطىيف ىسػػبًة عاليػػًة هػػف السػػكاف وهػػف  ػػدرات الهجتهػػم اال تصػػادّية والثقافّيػػة 

  .ٖٕٔٓواالجتهاعية، لفترٍة ههتّدة وهّتصمٍة هف الزهف"  الشٍابي 

ي أدى إلػى تعتهد عمى العهالة الوافدة بشكؿ كبير اوهر الذ الخميجيتزاؿ دوؿ هجمس التعاوف  الو 

إضػػافة إلػػى  اسػػتقرار العديػػد هىٍػػا لسػػىوات طويمػػة هتسػػببًا فػػي حػػدوث تغييػػر فػػي التركيبػػة السػػكاىية

حدوث العديد هف اآلثار السمبية اال تصادية واالجتهاعيػة واوهىيػة بامضػافة إلػى اسػتىزاؼ الهػوارد 

عميٍػػا إلػػى بالدٌػػا  الهاليػػة لػػدوؿ الخمػػيج حيػػث تقػػـو العهالػػة الوافػػدة بتحويػػؿ أهوالٍػػا التػػي تحصػػؿ

وهىعشة بذلؾ ا تصاديات دولٍا ورفم هستوى هعيشة هواطىيٍا، يأتي ذلؾ عمى الرلـ هػف التحسػف 
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طىيػػػػػػة وارتفػػػػػػاع هٍاراتٍػػػػػػا الخمػػػػػػيج فػػػػػػي حجػػػػػػـ وىوعيػػػػػػة العهالػػػػػػة الو  الهمحػػػػػػوظ الػػػػػػذي شػػػػػػٍدتً دوؿ

 . ٕٛٓٓالبياف  وكفاءتٍا 

بىػػػاء وىٍضػػػة هجتهعػػػات دوؿ هجمػػػس  ههػػػا ال شػػػؾ فيػػػً اف الوافػػػديف لعبػػػوا دورا تىهويػػػا رئيسػػػًا فػػػي

التعػػاوف، ولػػيس ٌػػذا هوضػػوع الىقػػاش. ففػػي كثيػػر هػػف الهجتهعػػات فػػي تػػاريخ البشػػرية تواجػػد فيٍػػا 

اها   هكثفة، لكف التطور في المب ٌذي الهجتهعات عمى اهتداد الزهف كاف يعىي  الوافديف بصورة

ـ بعد اىقضاء الهٍهػة والفتػرة هعيىػة ا لتػي  ػدهوا هػف اجمٍػا، وبػذلؾ تػتقمص عودة الوافديف الى دياٌر

لهجتهػػم فيصػػبحوا جػػزءا هكوىػػا هىػػً ىسػػبة الوافػػديف، او اف يػػتـ دهػػج الوافػػديف عمػػى هػػر الو ػػت فػػي ا

اها حاليا فال ٌذا وال ذاؾ ٌو الحاصؿ في  ،هواطىيف شركاء فيً تجهعٍـ وحدة االرض والهصيرو 

هػػرور الػػزهف، واهكاىيػػة اىػػدهاجٍـ  ، حيػػث تتزايػػد اعػػداد الوافػػديف هػػمالخميجػػي دوؿ هجمػػس التعػػاوف

تبػػدو شػػبً هعدوهػػة ال هػػػف ىاحيػػة القػػدرة الفعميػػػة او ارادة شػػعوب الهىطقػػة، بػػػؿ ىػػرى تجػػذر اىقسػػػاـ 

ػػػذا الوضػػػم يىػػػذر الهجتهػػػم  اىوىيػػػا وا تصػػػاديا بػػػأف التركيبػػػة  واجتهاعيػػػا بػػػيف هػػػواطىيف ووافػػػديف. ٌو

ىػػا  كهػػف الخمػػؿ يالسػػكاىية الحاليػػة فػػي دوؿ هجمػػس التعػػاوف ليػػر هسػػتداهة عمػػى الهػػدى البعيػػد، ٌو

  .ٖٜٔ  ٖٕٔٓ الشٍابي 

إّف ىظػػاـ امىتػػاج اال تصػػادي اعتهػػد عمػػى تٍهػػيش دور الهػػواطىيف إىتاجيػػًا حتػػى أصػػبحوا ال يهثمػػوا 

و د كاف ٌذا في الوا ػم  ، الخميجي أكثر هف ىصؼ القوى العاهمة في أي هف دوؿ هجمس التعاوف

الىتيجة الهترتّبة عمى توجيً القوى العاهمة ىحو خدهػة الّىظػاـ اال تصػادي الّريعػي والهسػتفيديف هىػً 

ـّ هحاولػػػة شػػػراء رضػػػاٌـ عبػػػر إعطػػػائٍـ ىػػػوع هػػػف  داخميػػًا وخارجيػػػًا. أّهػػػا الهواطىػػػوف أىفسػػػٍـ، فقػػػد تػػػ

ػػػػا لٍػػػػـ الّدولػػػػة الرّ   ،يعيػػػػة، هػػػػف خػػػػدهات إسػػػػكاىية وصػػػػحية وتعميهيػػػػةالهيػػػػزات الحصػػػػرية التػػػػي توّفٌر

وبطبيعػػة الحػػاؿ، ال تشػػهؿ بعػػض ٌػػذي الخػػدهات القػػوى العاهمػػة الوافػػدة، التػػي أخػػذت تتوافػػد عمػػى 
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ـّ هػىعٍـ هػف بعػض تمػؾ الهيػزات هػف أجػؿ الحػّد هػف ىفػوذٌـ فػي  الهىطقة بتزايد هّطرد. فٍؤالء  د تػ

ـّ فعمّيػػػًا حظػػػر إهكللى القطػػاع العّهػػػ واهػػػتالؾ رؤوس للى اىيػػػة التػػوطف والتشػػػكيؿ العهػػػوالّسياسػػػي، فػػت

هّها أّدى إلى تكاثر حاالت االضطٍاد التي يتعّرض لٍا الكثيػر هػف  ،اوهواؿ عمى لير الهواطىيف

العهالة الوافدة. ومعتبارات ا تصادية وسياسية هشابٍة، تدىت ىسػبة العػرب هػف بػيف الوافػديف عمػى 

الوافػديف فيهػا  بػؿ الطفػػرة الىفطيػة، اهػا اليػـو فػال يشػػكموف هػر الػزهف، والػذيف كػاىوا يشػػكموف المبيػة 

 . ٖٜٔ  ٖٕٔٓاكثر هف الربم  الشٍابي 

 أبرز مالمح الخمل في التركيبة السكانية الخميجية0-

تدفقت أفواج هف العهالة الوافدة هف الدوؿ العربية واآلسيوية زيادة نسبة السكان الوافدين : -

ا ىتيجة الطمب عميٍا خػالؿ هراحػؿ إىشػاء البىػى التحتيػة وتىفيػذ الهشػروعات التىهويػة الكبيػرة  وليٌر

ػذا الخمػؿ  ،في دوؿ الهىطقة. وتزايػدت اوعػداد لدرجػة جعمػت الهػواطىيف أ ميػة فػي بعػض البمػداف ٌو

السػػكاىي أثػػػار بعضػػػٍـ، لدرجػػة الػػػدعوة إلػػػى الحػػػد هػػف أعػػػداد الوافػػػديف لمحفػػاظ عمػػػى القػػػيـ والٍويػػػة 

ٍػػذي الهجتهعػػات هػػف الػػذوباف فػػي طوفػػاف اوفػػواج القادهػػة هػػف خػػارج الوطىيػػة والسػػهات الخاصػػة ل

الحػػدود، والحػػد هػػف اآلثػػار السػػمبية هػػف الىػػواحي اوهىيػػة واالجتهاعيػػة. وتىبغػػي امشػػارة إلػػى أىػػً ال 

يهكف االستغىاء عف القوى العاهمة اوجىبية بالكاهؿ، وال يىبغػي التفكيػر فػي ذلػؾ هطمقًػا وف ٌىػاؾ 

عض اال تصادات ام ميهيػة وتكاهمٍػا، بػؿ أف العولهػة وهػا يىػتج عىٍػا هػف تقػارب اتجاًٌا الىدهاج ب

 –فػػػي أىظهػػػة العهػػػؿ ستشػػػجم الهزيػػػد هػػػف الٍجػػػرات شػػػرً ا ولرًبػػػا. ولكػػػف ال توجػػػد دولػػػة فػػػي العػػػالـ 

ػذا  ،% أو أ ػؿٕٓيىخفض عػدد هواطىيٍػا إلػى  -باستثىاء بعض دوؿ هجمس التعاوف الخميجي  ٌو

اجتهاعيػػة وا تصػػادية وثقافيػػة واوهىيػػة. كهػػا أف التفػػاوت  ،آثػػار سػػمبية الخمػػؿ السػػكاىي يػػؤدي إلػػى

إلػػى ارتكػػػاب  –أحياًىػػا  –وعػػدـ التجػػاىس فػػي هسػػتويات الهعيشػػة بػػػيف الهػػواطىيف والوافػػديف يػػؤدي 
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الجريهة. فهف الىاحيػة االجتهاعيػة، يػؤدي ارتفػاع ىسػبة الػذكور الػذيف يهثمػوف اولمبيػة هػف العهالػة 

وهف الىاحية اال تصادية تسػيطر العهالػة الوافػدة هػف  ،ع هعدالت الجرائـ اوخال يةالوافدة إلى ارتفا

بػؿ تػؤدي  ،جىسيات هعيىػة عمػى بعػض القطاعػات، ههػا يحػد هػف دخػوؿ الهػواطف لتمػؾ القطاعػات

سػػيطرة العهالػػة الوافػػدة عمػػى القطػػاع الخػػاص إلػػى ارتفػػاع البطالػػة بػػيف الهػػواطىيف ىتيجػػة الهىافسػػة 

 . ٕٔ-ٔٔ  ٕٛٓٓر  الخريؼ الحادة في اوجو 

بشكؿ عػاـ، ُيهكىىػا إدراؾ حجػـ الخمػؿ الّسػكاىي عىػد الىظػر إلػى ىسػبة الّسػكاف ليػر الهػواطىيف فػي 

اولمبيػة السػاحقة هػىٍـ هػف اويػدي العاهمػة.  %، ٘ٛوالتػي تجػاوزت  ،بعض دوؿ هجمػس التعػاوف

ذا ها تفّحصىا بعض الحاالت بشكؿ خاص، اّتضػ  لىػا ٌػوؿ الهشػكمة بوضػ وٍح أكبػر. ففػي حالػة وا 

  ٘امهارات، عمى سبيؿ الهثاؿ، ىجػد أف عػدد السػكاف  ػد تضػّخـ بػأكثر هػف الضػعؼ فػي لضػوف

وبمػػغ ثهاىيػػة هاليػػيف ىسػػهة، اىخفضػػت فيٍػػا ىسػػبة الهػػواطىيف إلػػى أ ػػؿ هػػف  ٕٕٓٓ-ٕٚٓٓسػػىوات 

%. أهػػػػا فػػػػي  طػػػػر، فقػػػػد ٓ٘ ػػػػوة العهػػػػؿ التػػػػي يهثموىٍػػػػا إلػػػػى أ ػػػػؿ هػػػػف للى %، واىخفػػػػض إجهػػػػٓٔ

لى تضػػاعؼ عػػدد السػػكاف هػػف حػػو  . ٕٛٓٓهميػػوف عػػاـ  ٘.ٔإلػػى  ٕٗٓٓألػػؼ ىسػػهة عػػاـ  ٓٓٚا 

كػػػذا، فقػػػد تػػػدّىت ىسػػػبة الهػػػواطىيف فػػػي  طػػػر هػػػف  ، ٕٛٓٓ% عػػػاـ ٙٔإلػػػى  ٕٗٓٓ% عػػػاـ ٌٜٕو

%. أهػا حالػة البحػريف، فقػد ىشػرت ٚ% إلػى ٘ٔوتدىت هعٍا ىسػبة هسػاٌهتٍـ فػي  ػوة العهػؿ هػف 

ائيات رسػػهية هفادٌػػا أف عػػدد سػػكاف البحػػريف  ػػد زاد إحصػػ ٕٛٓٓ-ٕ-ٕٛالصػػحؼ الهحميػػة يػػـو 

% فػي عػاـ ٕٗ، أي أىػً زاد بىسػبة ٕٚٓٓهميػوف عػاـ ٘.ٔ إلى ٕٙٓٓألؼ ىسهة عاـ  ٕٗٚهف 

ألؼ، وبذلؾ تدىت ىسبة  ٚٔ٘ألؼ إلى  ٖٕٛواحد. و د تضاعؼ عدد الوافديف في ٌذا العاـ هف 

هػف ىاحيػة إسػٍاـ الهػواطىيف فػي  ػػوة  السػكاف هػف الثمثػيف إلػى الىصػػؼ. أهػاللى الهػواطىيف فػي إجهػ

 ٕٚٓٓ% فقػػط عػػاـ ٘ٔإلػػى  ٕٙٓٓ% عػػاـ ٖ٘العهػػؿ فقػػد تػػدّىت هسػػاٌهة البحػػريىييف هػػف حػػوالي

وارتفعت ىسبة السكاف الوافديف  رابة الثمثيف في دولة الكويػت. بيىهػا ال  ، ٜ٘ٔ  ٖٕٔٓ الشٍابي 
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  ٜٕٓٓسػػعودية   الخريػػؼ   ترتفػم ىسػػب السػػكاف الوافػديف إلػػى ىسػػبة هثيػرة فػػي كػػؿ هػف عهػػاف وال

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.

الهػػػدف الكبػػػرى هثػػػؿ دبػػػي بدولػػػة  فهػػػف الىاحيػػػة الثقافيػػػة، لػػػـ تعػػػد المغػػػة العربيػػػة المغػػػة اوولػػػى فػػػي

 ويػػزداد الخمػػؿ خطػػورة عىػػدها ،امهػػارات، بػػؿ أصػػبحت المغػػة الثاىيػػة فػػي اوسػػواؽ واوهػػاكف العاهػػة

 يهثؿ اآلسػيوييف اولمبيػة هػف السػكاف ليػر الهػواطىيف فػي هعظػـ دوؿ هجمػس التعػاوف  الخريػؼ 

ٕٜٓٓ  ٕٔ . 

 االعتماد الكبير عمى القوى العاممة الوافدة :-

أف الوافػػػػديف يهثمػػػػوف اولمبيػػػػة السػػػػاحقة هػػػػف بػػػػ هػػػػف الهعػػػػروؼتػػػػزداد خطػػػػورة الخمػػػػؿ السػػػػكاىي، إذا 

العاهمػػة فػػي هعظػػـ دوؿ الهىطقػػة، إذ ترتفػػم ىسػػبٍـ فػػي  ػػوة العهػػؿ إلػػى أكثػػر هػػف ىسػػبٍـ إلػػى  القػػوى

السكاف وتزداد خطورة ٌذا الخمؿ في التركيبة السكاىية لدى البعض فػي ضػوء زيػادة ىسػب للى إجه

سكاىية أو جىسيات هعيىة وبخاصػة العهالػة اآلسػيوية هقارىػة بالهجهوعػات السػكاىية اوخػرى  فئات

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

%. وعمػػػى الػػػرلـ هػػػف ارتفػػػاع ىسػػػبة العهالػػػة الوافػػػدة فػػػي جهيػػػم دوؿ هجمػػػس ٘ٚهجمػػػس التعػػػاوف 

% ٜٗإلػى التعاوف، فلف ىسبتٍا تتفاوت هف دولة وخرى بدرجة همحوظة. ففي  طر تصؿ الىسػية 

 . ٔ  %، كها في الشكؿ ر ـ ٕ٘لسعودية تصؿ إلى في ابيىها هف القوى العاهمة، 
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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، 

إذ لػـ يكػف  ،وكاىػت ٌػذي الظػاٌرة هفاجػأة كبيػرة ،إلى بػروز هشػكمة البطالػة بػيف الهػواطىيف هها أدى

هتو عػػًا ظٍػػور البطالػػة فػػي صػػفوؼ الهػػواطىيف، خاصػػة هػػم وجػػود أعػػداد كبيػػرة هػػف العهالػػة الوافػػدة 

  .ٕٙٔٓالسعودية    اال تصادية 
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كور فػػي بعػػض الػػدوؿ وتشػػير بعػػض امحصػػاءات إلػػى أف هعػػدالت البطالػػة بػػيف امىػػاث تفػػوؽ الػػذ

وذلؾ لعدـ توفر فرص العهؿ لٍف، هها يتطمػب الىظػر فػي أىظهػة العهػؿ القائهػة فػي بعػض الػدوؿ 

هشػػاركتٍف هحػػدودة فػػي هعظػػـ دوؿ  والسػػعي لتوسػػيم فػػرص العهػػؿ الهتاحػػة لػػً، إذ ال تػػزاؿ ىسػػب

 . ٕالشكؿ  ،هم تفاوت كبير فيها بيف ٌذي الدوؿ ،هجمس التعاوف

 

 

توافػؽ بػيف هخرجػات التعمػيـ يعزى ٌذا الخمؿ لعاهميف  أولٍهػا خمػؿ فػي تىهيػة القػوى العاهمػة وعػدـ 

، وثاىيٍهػػا وجػػود طهوحػػات  الخميجػػي والتػػدريب وهتطمبػػات سػػوؽ العهػػؿ فػػي دوؿ هجمػػس التعػػاوف

حػػداث تىهيػػة إ تصػػادية سػػريعة وازدادت وتيػػرة هعػػدالت البطالػػة  ،كبيػػرة ميجػػاد إىشػػاءات ضػػخهة وا 

ؿ القػوى العاهمػة بيف الهواطىييف في بعض دوؿ هجمس التعاوف لعػدة أسػباب، هىٍػا  اىخفػاض تأٌيػ

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: -

بفتػػوة سػػكاىٍا هقارىػػة بالػػدوؿ الهتقدهػػة أو بػػالكثير هػػف الػػدوؿ  الخميجػػي تتهيػػز دوؿ هجمػػس التعػػاوف

أولٍها ارتفاع هعدالت الخصوبة عمى هدى العقود الهاضية، وثاىيٍها تدفؽ أعداد  ،لسببيف الىاهية

 كبيرة هف العهالة الوافدة التي يغمب عميٍا الشباب. 

ُويطمؽ عمػى ٌػذا التحػوؿ بػػ بتحوؿ ديهولرافي فريد هف ىوعً،  الخميجيوتهر دوؿ هجمس التعاوف 

  ُويقصػد بالىافػذة Demographic Window of Opportunity"فرصػة الىافػذة الديهولرافيػة"  

الديهولرافية تمؾ الظاٌرة السكاىية التي تحدث عىدها يتحوؿ الهجتهم هف وضػم ديهػولرافي تكػوف 

هرحمػة تكػوف فيٍػا تمػؾ فيً هعدالت الخصوبة هرتفعة، وكذلؾ هعدالت إعالة اوطفػاؿ عاليػة، إلػى 

سىة ، يواكبً بقاء  ٘ٔالهعدالت هىخفضة، هم اىخفاض تدريجي في ىسبة صغار السف  أ ؿ هف 

سىة فأكثر  هىخفضة لفترة هف الزهف. ويىتج عف ٌذي الفرصػة الديهولرافيػة  ٘ٙىسبة كبار السف  

لػػػى ىهػػػو ا تصػػػادي إف اسػػػتغالؿ الىافػػػذة الديهولرافيػػػة يهكػػػف أف يػػػؤدي إ ،زيػػػادة فػػػي أعػػػداد الشػػػباب

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 

ولكف ٌذي الظاٌرة  أي الىافذة الديهولرافيػة  يهكػف أف تكػوف ىقهػة إذا لػـ تسػتثهر بالشػكؿ  ،السكاف

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 

وتجدر امشارة إلى أف العهالة الوافدة التي يغمب عمى افرادٌا الذكور في سػف العهػؿ  ,تصاديةواال 

 . ٙٔ-٘ٔ  ٜٕٓٓ الخريؼ    

ويمخص الكواري آثار الخمؿ السكاىي "بأف استهرار الخمؿ السكاىي الراٌف في دوؿ الهىطقة عاهة، 

ي وام ميهػػي والقػػوهي يػػؤدي إلػػى هخػػاطر عمػػى اوهػػف الػػوطى وفػػي امهػػارات و طػػر بشػػكؿ خػػاص

لمهجتهعات اوصمية ويٍدد وجودٌا بالىكوص والضياع، بعد أف أصب  الهواطىوف هجرد أ مية هػف 

ػا فػي عػدد هػف دوؿ الهىطقػة. كهػا أدى االعتهػاد شػبً  اال ميات بيف السػكاف ولػيس بالضػرورة أكبٌر

هػ ش وجػودٌـ"   الكػواري  الهطمؽ عمى  وة العهؿ الوافدة إلى تراجػم الػدور امىتػاجي لمهػواطىيف ٌو

ٕٓٓٗ . 

 آلثـــار االقتصادية لمخمل فـي التركيبة السكانية: ا6-

تعتبر العهالة الوافدة هف أسباب ىشر روح امتكالية بيف الهػواطىيف وتشػجعٍـ عمػى عػدـ الهشػاركة 

ويزيػػػد هػػػف حػػػدة  ،حيػػػث يزيػػػد هػػػف االعتهػػػاد عمػػػى اسػػػتخداـ العهالػػػة الوافػػػدة ،و بػػػوؿ العهػػػؿ اليػػػدوى

 ،القػػروض الهيسػػرة ،كمة تػػوافر بػػدائؿ لمػػدخؿ أهػػاـ العهالػػة الوطىيػػة كػػالحؽ فػػي كفالػػة الوافػػديفالهشػػ

عاىػػة  لػػى جاىػػب ا  االسػػتثهار العقػػاري، حػػؽ الهػػواطف فػػي اختيػػار  طػػاع العهػػؿ الػػذي يرلػػب فيػػً، ا 

فػي ظػؿ تزايػد اعػداد  ، ٗٙ  ٕٙٔٓ البقمػي  البطالة التي  د تكوف اختيارية في كثير هف الحػاالت

العهالػػة الوافػػدة والػػراؽ اسػػواؽ دوؿ الهجمػػس هػػف ٌػػذي العهالػػة التػػي تقبػػؿ العهػػؿ بػػأجور هىخفضػػة 

ػذا يعيػػؽ تشػغيؿ الهػػواطىيف ويحػرهٍـ هػػف فػرص تطػػوير  ػدراتٍـ وهٍػػاراتٍـ تسػػاٌـ فػػي للى وبالتػ ،ٌو

  .ٖ-ٕ  ٖٕٔٓإعا ة براهج تىهية الهوارد البشرية الهحمية  الهشٍداىي   
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 ،الخميجي تبر العهالة الوافدة أحدى اوسباب في إزدياد البطالة الوطىية في دوؿ هجمس التعاوفتع

بسػػػبب هىافسػػػتٍا لمقػػػوى العاهمػػػة الوطىيػػػة فػػػي سػػػوؽ العهػػػؿ حيػػػث بمغػػػت الهعػػػدؿ الهتوسػػػط لمبطالػػػة 

وتتفاوت ىسبة البطالة بػيف دوؿ الهجمػس  ،% عمى هستوى دوؿ الهجمس ككؿٕٔ.٘الخميجية إلى 

% والكويػت ٕٔ.ٚ% والسػعودية ٚ.ٚة الخػرى ويبمػغ الهتوسػط العػاـ لمبطالػة فػي البحػريف هف دولػ

.% اها عهاف فيبمغ هعدؿ الهتوسط العاـ لمبطالة فيٍا ٘ٙ% في االهارات و طر ٖٗ.ٗ% و ٔ.ٕ

 . ٕٔٔٓ% عاـ ٕ٘.ٛ

آلخػر  وبالرلـ هف تضارب بياىات البطالة في دوؿ هجمػس التعػاوف إال أىٍػا هرشػحة لمزيػادة  فوفقػاً 

%  ٘.ٓٔالعربيػػػة السػػػػعودية  ىسػػػػبة البياىػػػات الهسػػػػتقاة هػػػف الهصػػػػادر الوطىيػػػة تبمػػػػغ فػػػي الههمكػػػػة 

% فػػي الكويػػت والػػى ٙ% فػػي عهػػاف والبحػػريف واف تػػدىت الىسػػبة إلػػى ٛ% فػػي امهػػارات و ٗٔو

لى حػػػو  ذا كاىػػػت ٌػػػذي الهعػػػدالت هرتفعػػػة لمغايػػػة إال أف الهسػػػألة اوكثػػػر إلحاًحػػػا  ،% فػػػي  طػػػرٖا  وا 

ـ بػػػيف  تتعمػػػؽ عاهػػػا إذ تبمػػػغ  ٕ٘-ٜٔبهعػػػدالت البطالػػػة السػػػائدة بػػػيف الشػػػباب ههػػػف تتػػػراوح أعهػػػاٌر

لى هعػػدالت البطالػػة بيػػػىٍـ حػػو  % فػػي البحػػػريف، ٕٛ% فػػػي حالػػة الههمكػػػة العربيػػة السػػػعودية، ٖٓا 

لى % في عهاف وحو ٖٕ % فػي الكويػت. وهػا يسػترعي االىتبػاي ٌػو أف ٕٔ% في امهارات و ٕٗا 

ٌػـ هػف الهتعمهػيف الػذيف اهضػوا سػىوات طويمػة فػي التحصػيؿ العمهػي سػيها  لالبية هػف الهتعطمػيف

الت الجاهعيػػػة اوهػػػر الػػػذي يثيػػػر التسػػػاؤؿ عػػػف هػػػدى هالئهػػػة  هػػػف خريجػػػي الثاىويػػػة العاهػػػة والهػػػٌؤ

هخرجػػػات الىظػػػاـ التعميهػػػي هػػػم هتطمبػػػات أسػػػواؽ العهػػػؿ الحديثػػػة. وهحصػػػمة ذلػػػؾ كمػػػً تهثػػػؿ فػػػي 

جمس التعاوف وتزاحـ العهالػة الوطىيػة فػي القطػاع العػاـ هػم اىخفاض هعدالت امىتاجية في دوؿ ه

-ٔٔ  ٕٗٔٓاسػػتخداـ القطػػاع الخػػاص لعهالػػة أجىبيػػة رخيصػػة اوجػػر و ميمػػة الهٍػػارة  اوسػػرج   

ٕٔ . 
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وهف امختالالت الديهغرافية الهؤثرة  أيضًا عمى الهستوى اال تصادي واوهىػي ٌػي ظػاٌرة العهالػة 

لػػى هاليػػيف هػػف العهالػػة، يزيػػد حػػدةالهخالفػػة وىظهػػة ام اهػػة وال االسػػتىزاؼ اال تصػػادي  تػػي تصػػؿ ا 

لػى اال تصػاد. وفػي  ىٍـ ال يضػيفوف الكثيػر ا  لى زيػادة في حجـ تحويالت العهالة، في حيف اع ىظرًا ا 

لى زيادة الضغوط عمى هيزاف الهدفوعات والهيػزاف التجػاري هػف خػالؿ  الو ت ذاتً يؤدي وجودٌـ ا 

لى خمؿ بأسواؽ العهؿ الهحمية  ،والخدهات ارتفاع واردات السمم كها يؤدي وجود العهالة الهخالفة ا 

بتمػػؾ الػػػدوؿ وهىٍػػا تزايػػد ظػػاٌرة العهالػػة السػػائبة والبطالػػة وتػػّدىي ىوعيػػة اوعهػػاؿ والخػػدهات لكػػوف 

لمبٍـ عهالة لير هاٌرة، وبالت  . ٙ  ٕٙٔٓتتولد خسائر ا تصادية لير هىظورة   البقمي للى اع

تػفػػػاع التحػػويالت الهاليػػة لمعهالػػة الػػوافػػػػدة، يعهػػؿ عمػػى اسػػتىزاؼ اال تصػػاد الهحمػػي لمػػدوؿ كهػػا أف ار 

ف الحجػػـ الكبيػػر هػف العهالػػة الوافػػدة وبخاصػػة ليػر الهػػاٌرة هىٍػػا ال تىفػػؽ هػػف  الهسػتوردة لمعهالػػة. ا 

لى هستواٌا الهعيشػي ال القميؿ ىظًرا ا  ىزاؼ الػدخؿ فعمػى سػبيؿ الهثػاؿ عاىػت امهػػارات اسػت ،دخمٍا ا 

القوهي كأحد اآلثػار السػمبية لمخمػؿ بالتركيبػة السػكاىية فػي عهميػة التىهيػة اال تصػادية فػي الفتػرة هػا 

و ٜٜ٘ٔ ٜٓٚٔبيف عػاهي  و ضػغػػوط لتشػغيؿ العهالػة  هػػف الهػواطىيف اع ، حػيػػث ال تػػوجػػػد  ػيػػود اع

ىتاجيتٍـ وبالتالػوافػديػف ، هها يعهؿ لهصمحة العهالة الػوافػدة ىتيجة وجػود ه هردود للى حفزات ترفم ا 

ف العاهػػؿ الوافػػد  ػػد يّحػػوؿ هػػا يقػػرب  عهمٍػػـ بهػػايفوؽ تكمفػػتٍـ الهباشػػرة وليػػر الهباشػػرة، كهػػا تبػػيف اع

لػػى ٓٗهػػف بالهئػػة هػػف دخمػػً، وطبقًػػا لػػبعض التقػػديرات، فػػلف جهمػػة التحػػويالت الحقيقيػػة  ٓٙبالهئػػة ا 

ػػػـ سػػػىوًياهميػػػار د ٕٓلمعهالػػػة الوافػػػدة بالدولػػػة تزيػػػد عمػػػى  ي هػػػا يىػػػاٌز ضػػػعؼ هػػػايتـ تحويمػػػً  ،ٌر اع

 ػػػػدرت التحػػػػويالت الىقديػػػػة  ،فقػػػػط ٜٕٓٓفػػػػي عػػػػاـ  ، ٖٙ  ٕٙٔٓعبرالقىػػػػوات الرسػػػػهية  البقمػػػػي 

لػػى دولٍػػـ بحػػوالى  جهػػٚٔلمعػػاهميف الوافػػديف ا  لبمػػداف هجمػػس للى الىػػاتج الهحمػػي امجهػػللى % هػػف ا 

ليػػػػة الصػػػػخهة اسػػػػتىزاًفا لهػػػػوارد دوؿ   وتشػػػػكؿ ٌػػػػذي التحػػػػويالت الهأٙ  ٕٙٔٓالتعػػػػاوف  البقمػػػػي 
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الهجمػػس وتسػػرب هخزوىػػًا كبيػػرًا هػػف العهػػالت االجىبيػػة الصػػعبة الػػى خػػارج بمػػداىٍا  الهشػػٍداىي   

ٕٖٓٔ  ٕ-ٖ.  

 

 

 االختالالت الديمغرافية كـميدد لميـوية الـوطنيـة :2-

والحضػػاري والثقػػافي لمٍويػػات الوطىيػػة الهعاصػػرة أبعادٌػػا وخصائصػػٍا وسػػهاتٍا وبعػػدٌا التػػاريخي 

كهػػػػا أف لٍػػػػا سػػػػهاتٍا وأبعادٌػػػػا السياسػػػػية واالجتهاعيػػػػة واال تصػػػػادية الهعاصػػػػرة  ،والعر ػػػػي والػػػػديىي

ريػػة فػػي بىػػاء الهجتهعػػات والػػدوؿ الحديثػػة حساسػػٍا بوجودٌػػا  ،وتعتبػػر الٍويػػة الوطىيػػة هسػػألة جٌو وا 

ا الثقافي والقيهػي جتهاعيػة وهؤسسػات الدولػة ويهثػؿ الفػرد والهجتهػم والطبقػات والفئػات اال ،وبتهيٌز

 . ٕٙ  ٕٗٔٓعبدالهطمب   وطىية وهعبرة عىٍا وحاهية لٍا   والهجتهم حاويات لمٍوية ال

ولٍػػا خمفيتٍػػا الهرتبطػػة جغرافًيػػا وتاريخًيػػا  ،وتىتهػػي الٍويػػة الخميجيػػة إلػػى الٍويػػة العربيػػة وامسػػالهية

تي كاىت فيٍا سهة البداوة تتوازف هػم وحضاريًا بالهجتهعات القديهة والحديثة في الجزيرة العربية ال

سػػهة الحضػػارة التقميديػػة الهتهثمػػة فػػي االسػػتقرار فػػي بعػػض الحواضػػر واوريػػاؼ والهىػػاطؽ الزراعيػػة 

عبػػدالهطمب  د الهبىػي حػػوؿ القرابػة والقبيمػة  وكاىػت تتهيػز بالتهاسػػؾ االجتهػاعي الشػدي ،والسػاحمية

ٕٓٔٗ  ٕٙ . 

االىتهػػػاء لمٍويػػػة -التعػػػاوف دواًل وشػػػعوًبا ٌػػػو هػػػا يمػػػي   وههػػػا يهيػػػز الٍويػػػة الهشػػػتركة لػػػدوؿ هجمػػػس

المغػػػػة العربيػػػػة والػػػػديف -الخمفيػػػػة القبميػػػػة لمبىػػػػاء االجتهػػػػاعي  -حضػػػػارة وتاريخػػػػًا وهكاىػػػػًا  ،العربيػػػػة

الهظٍر  -تشابً الطبيعة الجغرافية -هىظوهة القيـ االجتهاعية والهوروث الحضاري  -امسالهي 
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تشػػػػػابً اوىظهػػػػػة  -شػػػػػابً اوىظهػػػػػة السياسػػػػػية والبىػػػػػاء الهؤسسػػػػػي ت -والمبػػػػػاس والعػػػػػادات والتقاليػػػػػد 

 . ٕٚ  ٕٗٔٓواووضاع وهراحؿ التىهية اال تصادية"  عبدالهطمب   

و د بيىت إحدى الدراسات أف اىتشار الثقافة الوافدة و يـ وتقاليد الجىسيات الهقيهة واستخػػداـ المغػة 

واكتشػػػاؼ أىهػػػاط  ،هكػػػيف البػػػدوف هػػػف الجىسػػػيةامىجميزيػػػة واسػػػتقرار اوجاىػػػب وا  ػػػاهتٍـ الطويمػػػة وت

تهثػػؿ تحػػديات وهػػؤثرات سػػمبية عمػػى الٍويػػة الوطىيػػة كهػػا  ،سػػموكية جريهػػة جديػػدة لػػدى الهػػواطىيف

 ،أشارت ىفس الدراسة إلى أف ٌىاؾ وعي واٌتهاـ بهسألة الٍويػة الوطىيػة والهػؤثرات السػمبية عميٍػا

  .ٕٛ  ٕٗٔٓجراء التركيبة السكاىية الهختمفة   عبدالهطمب   

كصيػػػػػرورة  ،كهػػػػا أثبػػػػت دراسػػػػات عديػػػػدة أف الوا ػػػػم السػػػػكاىي الػػػػذي يػػػػزداد ترسػػػػيخًا يوهػػػػًا بعػػػػد يػػػػوـ

ذات الطػػػابم  ،يولػػػد صػػػيرورة ثقافيػػػة هوازيػػػة يػػػتـ هػػػف خاللٍػػػا اسػػػتبداؿ الٍويػػػة الوطىيػػػة ،ديهولرافيػػػة

هم بقايا فئات هػف ثقافػة  ،ٌي خميط ههسوخ هف الٍويات الوافدة الهتعددة ،العربي إلى ٌوية أخرى

وأف أوؿ  ،وأف ٌذا الوا م السكاىي هف شأىً أف يثبت الٍػوية الدخيمػة ،عربية ههسوخة ٌي اوخرى

يعىػي أف ٌػذي الٍويػة  ،فقبػوؿ الهػواطف بٍػذا الوا ػم ،هظاٌر ٌذا الترسخ يكوف في اوذٌاف والعقوؿ

أ فػػي وسػػط ٌػػذي الثقافػػة والٍويػػة وأىػػً هػػم الػػزهف سػػتأتي أجيػػاؿ تتربػػى وتىشػػ ، ػػد وجػػدت لٍػػا هكاىػػاً 

وتتعػػػاطى هعٍػػػا كوا ػػػم هقبػػػوؿ وحقيقػػػة هػػػف حقػػػائؽ وخصػػػائص الهجتهػػػم والدولػػػة  عبػػػدالهطمب   

ٕٓٔٗ  ٕٛ . 

 أثر إختالل التركيبة السكانية في وقت األزمات المستقبمية :4-

، لتعاوفات اوجىبية في دوؿ هجمس اٌىاؾ العديد هف التحديات التي هف الههكف أف تهثمٍا الجالي

 خالؿ اوزهات والصراعات الهستقبمية هىٍا  
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ػا فػي الىشػاطات والهٍػف - هػف شػاىً وخػالؿ اوزهػات   ،أف الثقؿ السػكاىي لمعهالػة الوافػدة وتركٌز

ـ بػػالخوؼ  ػد يجعمٍػـ يخرجػػوف هػف الػبالد بأعػػداد كبيػرة فػي و ػػت  والصػراعات وىتيجػة لشػعوٌر

وامرباؾ اوٌـ يكوف في  ،هها يربؾ اوجٍزة اوهىية وحركة الهرور ووسائؿ الىقؿ ، صير جدا

 الىشاطات اال تصادية التي يعهموف فيٍا 

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

 .أطرافٍا

بؿ  د يزداد خالؿ اوزهات التػي  ،اوصميةال تفقد الجاليات اوجىبية  والءٌا واىتهاءٌا لدولٍا  -

 أو تمؾ التي تكوف بيف دولٍـ والدوؿ الهضيفة  ،تكوف دولٍـ طرفا فيٍا

احتهػػاؿ أهتػػداد الصػػراعات واوزهػػات الداخميػػة فػػي دولػػة هػػا إلػػى جالياتٍػػا فػػي الػػدوؿ الهضػػيفة   -

  .ٜٕ  ٕٗٔٓ عبدالهطمب   

لػػراء ٌػػذي الجاليػػات خػػالؿ اوزهػػات -   ،لمقيػػاـ بأعهػػاؿ هىاوئػػة لمدولػػة الهضػػيفة ،يسػػٍؿ اختػػراؽ وا 

ا   كالتجسس والتخريب واالعتصاهات وامضرابات والهظاٌرات وليٌر

 ربها تستخدـ كور ة ضغط عمى الحكوهات أثىاء الىزاع وفي الهفاوضات  -

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

 لٍا أٌدافٍا التي  د تٍدد أهف الدولة الهضيفة  ،ت هىظهات سريةربها تشكؿ بعض الجاليا -

يؤدي الخروج الهفاجئ والكثيؼ والسريم لمجاليات اوجىبية و ت اوزهات الهفاجئة إلى حدوث  -

لعػػػؿ هػػػف  ،لٍػػػا أبعادٌػػػا االسػػػتراتيجية والسياسػػػية واال تصػػػادية واالجتهاعيػػػة ،إرباكػػػات هتعػػػددة

 في القطاعات والهٍف والهىاطؽ التي يتركزوف فيٍا أٌهٍا إرباؾ الىشاط اال تصادي 

 بحجة حهاية ٌذي الجاليات  ،احتهاالت التدخؿ السياسي بؿ والعسكري -
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احتهػػاؿ اسػػتخداـ ٌػػذي الجاليػػات فعػػال فػػي الىزاعػػات العىيفػػة والحػػروب واوزهػػات بسػػبب سػػابؽ  -

 أو الخطط الهسبقة الستخداهٍـ  ،خدهتٍـ العسكرية

 ،عػػاهميف هػػػف ليػػر الهػػػواطىيف فػػي القطاعػػػات اوهىيػػة أو العسػػػكريةيػػزداد الخطػػػر عىػػد وجػػػود  -

هثػؿ الىقػؿ والصػياىة  ،خصػوصا في القطاعػات التػي تقػدـ خػدهات لألجٍػزة العسػكرية واوهىيػة

 والتهويف والغذاء 

عبًئػػا آخػػر  ،يشػػكؿ ثقمٍػػـ السػػكاىي وضػػغطٍـ عمػػى الخػػدهات فػػي أو ػػات اوزهػػات والصػػراعات -

 لدولة عمى اال تصاد والهجتهم وا

كجبٍػػػػػة هسػػػػػاىدة وداعهػػػػػة لمجٍػػػػػة الخارجيػػػػػة   ، ػػػػػد يضػػػػػعفوف الجبٍػػػػػة الداخميػػػػػة فػػػػػي الىزاعػػػػػات -

   .ٜٕ  ٕٗٔٓ عبدالهطمب   

ظواٌر التسػمؿ والٍجػرة وام اهػة ليػر الهشػروعة والتػي تهثػؿ عبئػًا كبيػرًا عمػى اوجٍػزة اوهىيػة  -

  . ٖٓ  ٕٗٔٓ عبدالهطمب   

تهػػس الىسػػيج االجتهػػاعي واال تصػػادي والثقػػافي  آثػػار كاهىػػة وليػػر ظػػاٌرة ولٍػػا جاىػػب هعىػػوي -

وربهػػػا أف ٌػػػذي اآلثػػػار  ،والتظٍػػػر إال فػػػي اوزهػػػات أو عمػػػى الهػػػدى الطويػػػؿ جػػػدا  ،والسياسػػػي

 وىٍا تهس الهجتهعات والكياىات والسيادات والقيـ والٍوية في الصهيـ ،أخطر وأٌـ

 ،أف الخمؿ في التركيبة السكاىية في دوؿ الهجمس لً إشكاليات هتعػددة اوبعػاد واآلثػار الخالصة :

وتهثػػؿ ٌاجسػػًا هسػػتهرًا هىػػذ أف بػػدأ التػػوازف السػػكاىي فػػي االخػػتالؿ هػػم خطػػط التىهيػػة الطهوحػػة فػػي 

العقػػػود الهاضػػػية والهشػػػكمة واضػػػحة فػػػي أسػػػبابٍا وطبيعتٍػػػا واىعكاسػػػاتٍا السػػػمبية الهباشػػػرة والغيػػػر 

أف االسػػػباب  ،شػػػرة والقريبػػػة الهػػػدى والبعيػػػدة الهػػػدي أو الهؤسػػػهية كو ػػػت اوزهػػػات والصػػػراعاتهبا

ات وعػػػدـ التػػػوازف فػػػي سػػػوؽ العهػػػؿ وتركيبػػػة  الرئيسػػػية لمظػػػاٌرة  تػػػتمخص فػػػي االخػػػتالالت والتشػػػٌو

تتهثػؿ بهػا ذكػر سػابقًا، وتحػتـ التعاهػؿ هعٍػا  ،هها أوجد تٍديدات أهىية لير تقميدية ،القوى العاهمة
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فػػػؽ أسػػػاليب أهىيػػػة ليػػػر تقميديػػػة كػػػاودوات او تصػػػادية وسياسػػػات الٍجػػػرة واوسػػػاليب اوعالهيػػػة و 

 .والثقافية

 إحراءات لمعالجة االختالالت الديمغرافية في دول مجمس التعاون:

هف الهٍػـ جػدا ولهعالجػة االخػتالالت الػديهغرافي فػي دوؿ هجمػس التعػاوف , اف يػتـ اصػالح سػوؽ 

اال تصاد الخميجػي فػي الوضػم الػراٌف، والتػي سػتتزايد تراكهاتٍػا فػي الهسػتقبؿ العهؿ التي يواجٍٍا 

فػػي حػػاؿ ليػػاب تصػػهيـ وتفعيػػؿ لسياسػػات تصػػحيحية ٌيكميػػة تسػػتٍدؼ هواجٍػػة التحػػديات وضػػبط 

, وهػػف االهػػور الهالحظػػة اف سياسػػة االحػػالؿ التػػي حاولػػت الالت الديهولرافيػػة الىاتجػػة عىٍػػااالخػػت

سػتوى عمػى هػر السػىوات االخيػرة لػـ تػىج  فػي هعالجػة الهشػكمةعمى هالحكوهات الخميجية فرضٍا 

  .ٕٗٔٓ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 

 الهدى وهتدرجة تضهف الهاله  التالية  طويمة 

تقميؿ الفجوة بيف اجور القطاعيف العاـ والخاص حتى ال يكوف ٌىاؾ تفاوت كبير بيف هستوى  -

 االجور في القطاعيف

ربط الزيادات في القطػاع العػاـ بػبعض الهتغيػرات اال تصػادية كىسػب التضػخـ وجعمٍػا هتسػقة  -

 عائدوهردود ا تصادي لمدولة لتمؾ الزيادات.هم االىتاجية الحدية حتى يكوف ٌىاؾ 

ات فػػي السػػوؽ بهػػا ال يتسػػبب فػػي تكػػاليؼ عاليػػة لتىفيػػذ االعهػػاؿ هػػف  بػػؿ  - تفػػادي احػػداث تشػػٌو

 القطاع الخاص.

 تقديـ الحوافز الكتساب الهٍارات التي يتطمبٍا القطاع الخاص هف اجؿ توظيؼ الهواطىيف. -
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التعميهيػػة والبحثيػػة فػػي تصػػهيـ بػػراهج تػػوفير تفعيػػؿ الشػػراكة بػػيف القطػػاع الخػػاص والهؤسسػػات  -

 .فرص 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. -

ا آلية فعالة لتحقيؽ الىهػو ولخمػؽ هػواطف الشػغؿ تطوير االعهاؿ ال - صغيرة والهتوسطة باعتباٌر

وبىػػاء آليػػات لتشػػجيم الشػػباب عمػػى تبىػػي هفٍػػـو ثقافػػة العهػػؿ الحػػر هػػم ضػػهاف تػػوفير  ىػػوات 

 تهويؿ هىاسبة لٍذي االعهاؿ.

ير إعادة الىظػر فػي اسػس التفػاوض فػي االتفا يػات التجاريػة الثىائيػة والدوليػة لهراعػاة هػدى تػأث -

 ٌذي االتفا يات عمى توفير فرص عهؿ هستداهة لهواطىيف دوؿ هجمس التعاوف.

تطػػوير  واعػػد بياىػػات عػػف سػػوؽ العهػػؿ لػػدوؿ هجمػػس التعػػاوف واالسػػتفادة هػػف تجػػارب بعػػض  -

الػدوؿ فػػي اىشػػاء هؤسسػات التوظيػػؼ تػػوفر الهعموهػات حػػوؿ الوظػػائؼ والهٍػارات الهتاحػػة فػػي 

 .القطاعيف العاـ والخاص

ـــب الر   وأمـــن دول مجمـــس التعـــاونأزمـــات األقتصـــاد والماليـــة العامـــة ابـــع : المطم

 :الخميجي 

ٌهٍػا  مّػة التىػوع فػي اال تصػاد عهوهػًا  ،تواجً الدوؿ الخميجية عددًا هف التّحديات اال تصادية هف اع

ىفاؽ الحكوهي الغير  ابؿ لإلستداهة   .وبااليرادات الحكوهية خصوصًا وكذلؾ في هسار اال 

سػػعار  ،اسػػعار الػػىفط العػػالهي  خػػالؿ السػػىوات الػػثالث الهاضػػيةفػػي ظػػؿ تراجػػم  حيػػث اىخفضػػت اع

. فقػد اىخفػض ٕٙٔٓحتػى بدايػة عػاـ  ٕٗٔٓ% هف  يهتٍا هىذ هىتصؼ ٓٚأكثر هف إلى الىفط 
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كبػػر  ٕٙٔٓدوالر أوائػػؿ عػػاـ  ٖٓأ ػػؿ إلػػى  ٔٔٔسػػعر البرهيػػؿ الواحػػد هػػف هػػزيج برىػػت هػػف  ػػو اع ٌو

ػػا عػػاـ اىخفػػاض تشػػٍدي اوسػػعار هىػػذ اىٍيا الهؤ ػػت بسػػبب اوزهػػة الهاليػػة العالهيػػة حيػػث  ٌٕٛٓٓر

لى   . ٕ   ٕ٘ٔٓ  الخاطر  ٕٛٓٓدوالر في ديسهبر  ٔٔوصؿ سعر البرهيؿ الواحد هف الىفط ا 

ستهرار اىخفاض اسعار الػىفط  تهاىي هف ا  سسة "ستاىدرد اىد بورز" لمتصىيؼ االيع لقد حذرت فيً هوع

ػػدات  ،طوع ا تصػػادات دوؿ هجمػػس التعػػاوفلفتػػرة طويمػػة وهػػا يترتػػب عميػػً هػػف تبػػا حيػػث تشػػكؿ العايع

لى الىفطيػػة فػػػي الهتوسػػػط بحػػو  ػػػدات فػػي دوؿ هجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػي فػػػي حػػػيف  ٙٗ%ا  هػػػف العايع

الصػادرات عالػت اصػوات ام تصػادييف للى % هف اجهػ٘ٚتشكؿ الصادرات الىفطية ها يقرب هف 

فػػػي دوؿ هجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػي  فػػػي خضػػػـ ٌػػػذي اوزهػػػة  بضػػػرورة زيػػػادة التىويػػػم ام تصػػػادي

يسػػػػية فػػػػػي دخمٍػػػػا القػػػػػوهي عمػػػػػى صػػػػادرات الػػػػػىفط ورلػػػػـ اف جٍػػػػػود التىويػػػػػم  ،الهعتهػػػػدة بصػػػػػورة ريع

ىػػً يتعػػيف  ،ام تصػػادي الهبذولػػة بػػدوؿ الهجمػػس  ػػد حققػػت بعػػض التقػػدـ فػػي السػػىوات الهاضػػية إالاع

  .ٔ  ٕ٘ٔٓعمى الحكوهات القياـ بالكثير في ٌذا الهجاؿ  عبدالغفار  

لى حػػػػو  الخميجػػػػيتهمػػػؾ دوؿ هجمػػػػس التعػػػػاوف  % هػػػػف ٖٖهايعػػػػادؿ ىسػػػػبة  ،هميػػػػار برهيػػػػؿ ٖ.ٜٙٗا 

لى االحتياطيات الهؤكدة هف الىفط الخاـ في العالـ، وحو  هف احتياطيات الغاز الطبيعػي.  ٝٙ.ٕٓا 

لى هػػف ىاحيػػة أخػػرى فػػلف دوؿ هحمػػس التعػػاوف تىػػتج حػػو  لتصػػؿ  ،هميػػوف برهيػػؿ فػػي اليػػوـ ٛ.ٚٔ ا 

لى ف الػػىفط الخػػاـ إلػػى حػػو ىسػػبة صػػادراتٍا هػػ ػػي بٍػػذا للى هػػف إجهػػ ٝٚ.ٖٕا  الصػػادرات العالهيػػة، ٌو

الشكؿ تحتؿ وضعية فريدة بيف هجهوعة الدوؿ الىاهية، حيػث تهكىػت دوؿ هجمػس التعػاوف بفضػؿ 

اميػػرادات 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 

خػذت بسبب تزايد امىفاؽ العػاـ، فػي الو ػت الػذي أ ٕٜٛٔالدوؿ  د بدأ في التالشي بدءا هف عاـ 

فيً اميرادات في التىا ص بفعؿ اىخفاض أسعار الىفط، وهف ثػـ بػدأت تشػٍد دوؿ الهىطقػة تراجعػا 

وىتيجػة لػذلؾ بػدأت دوؿ  ،وكذلؾ احتياطياتٍا الخارجيػةللى في هعدالت الىهو لمىاتج الهحمي امجه

الهجمػػػس فػػػي تبىػػػي سياسػػػات لمتعػػػديؿ تضػػػهىت خفضػػػا فػػػي إىفا ٍػػػا العػػػاـ بصػػػفة خاصػػػة امىفػػػاؽ 

رأسػػهالي. ليػػر أف عهميػػة التعػػديؿ  ػػد اعترضػػتٍا أزهػػة العػػدواف العرا ػػي عمػػى دولػػة الكويػػت وهػػا ال

، حيػث تولػدت عػف ذلػؾ ضػغوط إضػافية عمػى ٜٜٔٔ/ٜٓتالٌا هف حرب لتحرير الكويت عاهي 

وعمػػى  ،الهيزاىيػػات والهػػوازيف الخارجيػػة لتمػػؾ الػػدوؿ بسػػبب الزيػػادة فػػي امىفػػاؽ الهصػػاحب لألزهػػة

ميرادات الىفطية  د ساعدت عمػى ىهػو الىشػاط فػي القطاعػات ليػر الىفطيػة، إال أف الرلـ هف أف ا

الٍياكػػؿ اال تصػػادية الحاليػػة لػػدوؿ الهجمػػس هػػا تػػزاؿ تعتهػػد وبشػػكؿ كبيػػر عمػػى الػػىفط، ولػػـ تسػػفر 

هػف ىاحيػة أخػرى فػلف و  ،جٍود التىهية الحالية عف إحداث تغيرات همهوسػة فػي ٌيكػؿ توزيػم الىػاتج

مػػىفط وبسػػبب كوىػػً الهصػػدر الرئيسػػي لمىػػاتج،  ػػد جعمػػت هػػف القطػػاع العػػاـ هسػػيطرا همكيػػة الدولػػة ل

عمػػى الىشػػاط اال تصػػادي وتراجػػم دور القطػػاع الخػػاص بشػػكؿ واضػػ . وبقػػدر هػػا تػػـ تحقيقػػً هػػف 

ػػػػي  إىجػػػػازات إال أف السياسػػػػات التػػػػي اتبعػػػػت بشػػػػأىٍا  ػػػػد تسػػػػببت فػػػػي العديػػػػد هػػػػف االخػػػػتالالت، ٌو

الو ػػت وباتػػت تشػػكؿ  يػػدا عمػػى عهميػػة التىهيػػة ذاتٍػػا  االبػػراٌيـ   اخػػتالالت تفا هػػت حػػدتٍا بهػػرور 

ٕٓٓٗ   ٙٚ . 

ريػػػا هقارىػػػة ببػػػا ي الػػػدوؿ الىاهيػػػة  ههػػػا ال شػػػؾ فيػػػً أف الىهػػػو الػػػذي حققتػػػً دوؿ الهجمػػػس يعػػػد جٌو

ات ٌياكؿ اوسعار  ات، بصفة خاصة تشٌو اوخرى، لير أف ٌذا الىهو  د شابً العديد هف التشٌو

عىاصػػػر واخػػػتالالت ٌياكػػػؿ امىتػػػاج والسػػػكاف وأسػػػواؽ العهػػػؿ بالشػػػكؿ الػػػذي فػػػي أسػػػواؽ السػػػمم وال
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أصػػػبحت هعػػػً تمػػػؾ اال تصػػػاديات عػػػاجزة، فػػػي ظػػػؿ اوىهػػػاط الحاليػػػة لمتىهيػػػة، عمػػػى إيجػػػاد بػػػدائؿ 

 هالئهة لتىويم ٌياكؿ ا تصادياتٍا وتخفيؼ اعتهادٌا عمى الىفط.

يػرا لػػدوؿ هجمػػس التعػػاوف، إذ جعمٍػػا و ػد شػػكؿ الػػدور الحيػػوي الػذي يمعبػػً القطػػاع الىفطػػي تحػػديا كب

عرضػػػة لمتقمبػػػات فػػػي أسػػػعار الػػػىفط عمػػػى الهسػػػتوى الػػػدولي، اوهػػػر الػػػذي يعػػػد عائقػػػا أهػػػاـ تحقيػػػؽ 

وبػػػػالرلـ هػػػػف أف دوؿ الهجمػػػػس بٍػػػػذا الشػػػػكؿ تتشػػػػابً هػػػػم الػػػػدوؿ الىاهيػػػػة  ،هعػػػػدالت هسػػػػتقرة لمىهػػػػو

إذ ترتفػػم ىسػػب  ،حػػرجاوخػػرى، إال أف االعتهػػاد الهفػػرط عمػػى الػػىفط يضػػم تمػػؾ الػػدوؿ فػػي وضػػم 

هسػػػاٌهة ٌػػػذا القطػػػاع فػػػي الىػػػاتج القػػػوهي والصػػػادرات واميػػػرادات العاهػػػة. هػػػف ىاحيػػػة أخػػػرى فػػػلف 

التقمبػػات فػػي أسػػعار الػػىفط تػػىعكس بصػػورة كبيػػرة عمػػى تقمبػػات الىػػاتج الهحمػػي وامىفػػاؽ الحكػػوهي 

يرادات الصادرات  االبراٌيـ     . ٛٙ   ٕٗٓٓوا 

السمبية لتمؾ التقمبات حاولت أف تىوع ٌياكؿ امىتاج الخاصة بٍا ولكي تواجً دوؿ الهجمس اآلثار 

وتقمؿ اعتهادٌا الهفرط عمى اميػرادات الىفطيػة، هسػتخدهة فػي ذلػؾ سػبال عػدة. ففػي بعػض الػدوؿ 

اىصػػب االٌتهػػاـ عمػػى تىويػػم اميػػرادات هػػف خػػالؿ تىويػػم ٌياكػػؿ اوصػػوؿ الخارجيػػة، عمػػى سػػبيؿ 

بيػػر هػػف اوصػػوؿ الهاليػػة لكػػي تػػوفر هػػوارد لألجيػػاؿ القادهػػة، الهثػػاؿ  اهػػت الكويػػت بتكػػويف حجػػـ ك

 ولكي تساعد عمى تجىيب الهيزاىية آثار التقمبات في إيرادات الىفط.

هػػف ىاحيػػة أخػػرى ارتكػػزت جٍػػود التىويػػم فػػي بعػػض الػػدوؿ عمػػى القطاعػػات التػػي تتهتػػم فيٍػػا بهيػػزة 

 ػػػة والبتروكيهاويػػػات هثػػػؿ تىافسػػػية واضػػػحة، بصػػػفة خاصػػػة فػػػي الصػػػىاعات كثيفػػػة االسػػػتخداـ لمطا

اولوهىيػػػـو والحديػػػد واوسػػػهىت والصػػػىاعات الخفيفػػػة. عمػػػى سػػػبيؿ الهثػػػاؿ  اهػػػت الههمكػػػة العربيػػػة 

رية لمقطاع  السعودية بتىويم ٌياكؿ الدخؿ هف خالؿ تطوير  طاع هحمي لير ىفطي بهشاركة جٌو

ة فػػػي بعػػػض الخػػػاص، كػػػذلؾ حاولػػػت بعػػػض الػػػدوؿ أف تتبػػػم سػػػبال أخػػػرى لتعظػػػيـ القيهػػػة الهضػػػاف
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القطاعػػات هثػػؿ التجػػارة الحػػرة، كهػػا ٌػػو الحػػاؿ فػػي امهػػارات العربيػػة الهتحػػدة، والخػػدهات الهاليػػة 

والسياحة هثؿ البحريف وامهارات. كذلؾ اتبعت دوؿ أخرى هزيجا هف السياستيف، هف خالؿ تحديد 

سػػتثهارية فػػي إسػػتراتيجياتٍا عمػػى أسػػاس الهصػػادر الىفطيػػة واحتياطيػػات الىقػػد اوجىبػػي والفػػرص اال

 الداخؿ.

وفػػي كافػػة دوؿ هجمػػس التعػػاوف التػػي اتبعػػت سياسػػات اسػػتثهار هحمػػي ارتكػػز القطػػاع ليػػر الىفطػػي 

ػػا هػػف الصػػىاعات التػػي تعتهػػد عمػػى الػػىفط والغػػاز الطبيعػػي  عمػػى الصػػىاعات البتروكيهاويػػة وليٌر

اعات ليػػر والتػػي تتهتػػم فيٍػػا تمػػؾ الػػدوؿ بهيػػزة تىافسػػية واضػػحة. أكثػػر هػػف ذلػػؾ فػػلف هعظػػـ الصػػى

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 

 طػاعي الزراعػة استهرت في الىهو استجابة لمزيادة في الطمب الىاجـ هف القطاع العائمي، أهػا فػي 

ريػػة، ليػػر أف امىتػػاج كػػاف هػػدعها بشػػكؿ  والصػػىاعة فقػػد كاىػػت هسػػاٌهة القطػػاع الخػػاص فيٍػػا جٌو

عاـ هف خالؿ اوشكاؿ الهختمفة لمدعـ والوسائؿ اوخرى التي أدت إلى أعباء إضافية عمى كاٌػؿ 

 .الهيزاىية العاهة وأدت إلى تشويً ٌياكؿ اوسعار الىسبية

أىــم االســباب فــي اإلخــتالالت فــي  د الهفػػرط عمػػى القطػػاع الىفطػػي هػػفوتعتبػػر ظػػاٌرة االعتهػػا

 السياسة المالية واألزمات المالية ىي كاآلتي :

 .االعتماد المفرط عمى القطاع النفطي -0

فبعد عقود هف التىهية ها تزاؿ هساٌهة  طاع الىفط الخاـ في الىاتج الهحمي هرتفعة بشكؿ واض ، 

الػىفط يشػكؿ الهكػوف اوساسػي لمػدخؿ الهحمػي والهصػدر الرئيسػي لتهويػؿ وها يزاؿ إىتاج وتصػدير 
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اوىشػػطة اال تصػػادية واالجتهاعيػػة الهحميػػة فػػي الغالبيػػة العظهػػى لػػدوؿ هجمػػس التعػػاوف الخميجػػي، 

صػػػادرات دوؿ هجمػػػس التعػػػاوف للى حيػػػث تتػػػراوح ىسػػػبة هسػػػاٌهة  طػػػاع البتػػػروؿ والغػػػاز هػػػف إجهػػػ

لى بحو  لى ـ  طاع الىفط والغاز بحو ,  و يساٌ ٕ٘ٔٓ% لعاـ ٖ.ٕ٘ا  % في الىات  القوهي ٜ.ٕٚا 

  ٖلدوؿ هجمس التعاوف كها في الشكؿ للى امجه

 

 

 اختالل ىيكل اإلنفاق الكمي -

الىاتج، كها يتزايد االستٍالؾ للى حيث هستويات امىفاؽ االستٍالكي هف الىاحية الهطمقة إلى إجه

الىهو في الىاتج الهحمي امجهػالي. هػف ىاحيػة الىٍائي الحكوهي والخاص بهعدالت تفوؽ هعدالت 

وهعدالت ىهوي فضال عف تقمبٍػا هػف سػىة إلػى أخػرى، للى أخرى تىخفض هستويات التكويف الرأسه

إلػػػى للى بصػػػفة خاصػػػة امىفػػػاؽ االسػػػتثهاري العػػػاـ. كػػػذلؾ يالحػػػظ اىخفػػػاض ىسػػػب التكػػػويف الرأسػػػه

الهحمية، اوهر الذي يؤدي إلى خروج  االدخار القوهي بسبب اىخفاض الطا ة االستيعابيةللى إجه

جهػػػٔالكثيػػر هػػػف الهػػػدخرات خػػػارج تمػػػؾ الػػػدوؿ. ويوضػػ  الجػػػدوؿ   التكػػػويف للى   إىخفػػػاض ىسػػػبة ا 

سػػػػه لػػػػى الىػػػػاتج الهحمػػػػي امجهػػػػللى الراع إلػػػػى  ٕٓٔٓعػػػػاـ ٓ.ٕٛلػػػػدوؿ هجمػػػػس التعػػػػاوف هػػػػف %للى ا 

 .ٕٗٔٓ% عاـ ٛ.ٕ٘

باالسعار الجارية  إلى في الناتج المحمي االجماالىميو النسبية ألنشطة االقتصاديو ( 2رقم )شكل 

 المركز الخميجي االحصائي -6101مؤشرات التنميو االقتصاديو  -عمى مستوى مجمس التعاون)%( 
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 ىيمنة القطاع العام عمى حركة النشاط االقتصادي المحمي: -2

هم تزايد درجة التدخؿ الحكوهي الهباشر في الحياة اال تصادية، تضػخـ حجػـ القطػاع العػاـ حيػث 

 تصادي، إذ ترتفم ىسػبة هسػاٌهة القطػاع العػاـ فػي ٌيكػؿ أصب  يٍيهف عمى هستويات الىشاط اال

الىشاط اال تصادي الهحمي بصورة واضحة في دوؿ هجمس التعاوف بسبب سيطرة الدولة عمى أٌـ 

ػػػو الػػػىفط، فضػػػال عػػػف اتسػػػاع أىشػػػطة امدارة العاهػػػة فػػػي الو ػػػت الػػػذي  أصػػػوؿ الثػػػروة الوطىيػػػة ٌو

جػػم الػػدور الػػذي يضػػطمم بػػً كهىػػتج وهوظػػؼ تػػىخفض فيػػً الهسػػاٌهة الىسػػبية لمقطػػاع الخػػاص وترا

 . ٕٚ   ٕٗٓٓلمعهالة الوطىية  االبراٌيـ   

 اختالل ىيكل الميزانية العامة -4

 تتهثؿ أٌـ جواىب االختالؿ في الهيزاىيات العاهة في هايمي 

ــة - ــرادات النفطي حيػػث تتركػػز إيػػرادات دوؿ هجمػػس التعػػاوف كهػػا ٌػػو هعمػػـو فػػي ،ســيطرة اإلي

فػػي للى الىفطيػة،  اميػػرادات الىفطيػة تسػيطر بصػػورة واضػحة عمػى الىػػاتج الهحمػي امجهػاميػرادات 

الىػػاتج القػػوهي للى % هػػف اجهػػٜ.ٕٚدوؿ هجمػس التعػػاوف حيػػث تشػػكؿ ايػػرادات البتػػروؿ هػا ىسػػبتة 

 . ٖكها يوض  الشكؿ ر ـ   ،ٕٗٔٓعاـ للى االجه

دتٍا، بصػػػفة خاصػػة القاعػػػدة بيىهػػا تعػػاىي الهصػػػادر اوخػػرى لإليػػػرادات هػػف هشػػكمة اىخفػػػاض  اعػػ

 .الضريبية والتي تتكوف أساسا هف الضرائب الجهركية وضرائب الدخؿ الهحدودة والرسوـ

% هػػػف ٓٙفالتػػػزاؿ إرادات الٍيدروكربوىيػػػة فػػػي هعظػػػـ دوؿ هجمػػػس التعػػػاوف ُتشػػػكؿ هػػػايقرب هػػػف 

جهػػػ العربيػػػة  فػػػي الههمكػػػة ٜٓبيىهػػػا تقتػػػرب ىسػػػبة االيػػػرادات الىفطيػػػة هػػػف ىسػػػبة  % ،امراداتللى ا 

ذا ال يتىاسب هم الدوؿ اوخرى الغىية بالهوارد كػالىرويج حيػث  ،% في الكويتٖٜالسعودية و  ٌو
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لى رادات الىفطية حو يال تتجاوز ام هارة دبػي، والتػي ي% هف آٖا  رادات الدولة , يستثىى هف ذلؾ ا 

الىفطي ىسبةً بسيطة هف رادات القطاع يهف االهارات العربية الهتحدة حيث التتجاوز إ تشكؿ جزءاً 

يراداتٍػا هػف  طاعػػات هىٍػا الىقػؿ والهوصػالت والسػػياحة يػإ رادات امهػارة والتػي تحصػؿ عمػػى بقيػة ا 

ا   الخبير     .ٗ-ٖ  ٕٗٔٓوليٌر

عػدا امهػارات العربيػة  هقارىػة بامىفػاؽ الجػاري  فػي هػاإلى انخفاض نسب اإلنفاق الرأسـم -

التقمب بشكؿ هسػتهر هػم تقمػب اميػرادات هػف الػىفط. ففػي ، ويالحظ هيؿ ٌذا امىفاؽ ىحو الهتحدة

اوو ات التي ترتفم فيٍا اميرادات الىفطية يػزداد فيٍػا امىفػاؽ االسػتثهاري أيضػا، أهػا فػي اوو ػات 

يكػوف امىفػاؽ االسػتثهاري،  التي تىخفض فيٍػا اميػرادات هػف الػىفط فػلف أكثػر أشػكاؿ امىفػاؽ تػأثراً 

ع هػف امىفػػاؽ بيىهػا يصػعب تخفػيض اوشػكاؿ اوخػرى هػف امىفػػاؽ حيػث يسػٍؿ تخفػيض ٌػذا الىػو 

 الجاري هثؿ الرواتب والدعـ ىتيجة لمقيود السياسية واالجتهاعية.

هجمػػس   يتسػػـ امىفػػاؽ العػػاـ فػػي دوؿ عــدم تناســب اإلنفــاق العــام مــع اإليــرادات العامــة -

بالتزايػد الهسػتهر بيىهػا تتقمػب اميػرادات الىفطيػة حسػب التغيػرات فػي سػعر الػىفط  التعاوف الخميجي

العػػالهي، وحيىهػػا تهيػػؿ اميػػرادات الىفطيػػة ىحػػو التىػػا ص يصػػعب تخفػػيض هسػػتويات  فػػي السػػوؽ

امىفػػاؽ العػػاـ ىتيجػػة اتسػػاهً بػػالجهود الىسػػبي. ويعىػػي ٌػػذا الوضػػم ضػػعؼ إهكاىيػػة السػػيطرة عمػػى 

لهساس باعتبارات اوهف االجتهاعي، أو الهساس بهستويات الرفاٌية لمسكاف، امىفاؽ العاـ بدوف ا

 التي يعتقد أىٍا أصبحت حقو ا هكتسبة.

أساسػػا هػػف جاىػػب الهرتبػػات وامىفػػاؽ عمػػى الػػدفاع  تنشــأ الضــغوط عمــى اإلنفــاق الجــاري -

آلخػػر ىتيجػػة واوهػػف والػػدعـ. حيػػث يتزايػػد امىفػػاؽ عمػػى أبػػواب الهرتبػػات بصػػورة كبيػػرة عاهػػا بعػػد ا

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 

ة هػػف هػػف القطػػاعيف العػػاـ والخػػاص. كهػػا أصػػب  امىفػػاؽ عمػػى الػػدفاع واوهػػف يسػػتىزؼ ىسػػبة كبيػػر 

امىفػػاؽ العػػاـ، كػػذلؾ تزايػػد 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 

تػأهيف السياسات الحهائية اوخرى فلف الدعـ الهوجً لكؿ هف الهستٍمكيف والهىتجيف  د ٌدؼ إلػى 

أسػػػعار هىخفضػػػة وهسػػػتقرة لمهػػػواد الغذائيػػػة اوساسػػػية والخػػػدهات اوساسػػػية فػػػي هجػػػاالت الصػػػحة 

والتعمػػػيـ ولتشػػػجيم الصػػػىاعات اوساسػػػية. وعمػػػى الػػػرلـ هػػػف اىخفػػػاض ىسػػػبة الػػػدعـ الىقػػػدي الهقػػػدـ 

هقارىػػة بالهعػػايير الدوليػػة، فػػلف ٌىػػاؾ دعهػػا هسػػتترا كبيػػر الحجػػـ والهتهثػػؿ فػػي الخػػدهات الحكوهيػػة 

لهجاىية أو الهىخفضة التكػاليؼ فػي هجػاالت التعمػيـ والصػحة وأسػعار الهىتجػات الىفطيػة، وكػذلؾ ا

 في بعض الدوؿ هف خالؿ القروض طويمة اوجؿ بفائدة هىخفضة أو بدوف فوائد.

مجمـس التعـاون  إجراءات  لمواجية  االختالالت في االاقتصاد والمالية العام  لدول 

 :الخميجي

التعاوف الخميجي بحاجة إلػى إجػراء إصػالحات عمػى الىهػاذج اال تصػادية الوطىيػة إف دوؿ هجمس 

لرفػػم كفاءتٍػػا والعهػػؿ عمػػى إىػػدهاج اال تصػػادات الخميجيػػة لتعزيػػز هكاىتٍػػا، ٌػػذا هػػف ىاحيػػة، وهػػف 

ىاحيػػػة ثاىيػػػة، إجػػػراء إصػػػالحات سياسػػػية تقػػػـو عمػػػى الهشػػػاركة الشػػػعبية وتفعيػػػؿ العهػػػؿ الخميجػػػي 

ىػػا تبػػرز هجهوعػػة هػػف امجػػراءات التػػي تسػػتطيم، الهشػػترؾ فػػي هواجٍػػة ا لتحػػديات امسػػتراتيجية. ٌو

بؿ يجب، عمػى دوؿ الخمػيج أف تتخػذٌا سػواَء عمػى الهسػتوى الفػردي أو عمػى الهسػتوى الجهػاعي، 

  .ٕ٘ٔٓ  لتحقيؽ ٌذي اوٌداؼ، وهف بيف ٌذي امجراءات  بف ليث
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 المستوى األول: اإلجراءات الفردية:

ي عف السمم والخػدهات خاصػة الطا ػة والهشػتقات البتروليػة  هػف الهعػروؼ رفم الدعـ الحكوه -ٔ

أف أسعار الطا ة والهشػتقات البتروليػة فػي الخمػيج تعتبػر هػف اودىػى فػي العػالـ، وذلػؾ بفضػؿ 

ذا بدوري يترؾ أثريف سمبييف عمى ام تصاد   الدعـ الحكوهي الذي تقدهً دوؿ الخميج، ٌو

يد عبء الهوازىػات العاهػة دوف فائػدة كبػرى لمهػواطىيف خاصػة وأف   أف دعـ الطا ة يز األثر األول

 هعظـ الهستفيديف هف الدعـ ٌـ هف اوجاىب الذيف يهثموف الىسبة اوعمى هف السكاف.

ات في ام تصاد تػؤثر عمػى الكفػاءة امىتاجيػة لمشػركات  األثر الثانى: أف دعـ الطا ة ُيحدث تشٌو

الهحمية كوىٍا ال تتحهؿ كاهؿ تكمفة امىتػاج، لػذا فػلف عمػى الحكوهػات الخميجيػة إعػادة الىظػر فػي 

بػػراهج دعػػـ السػػمم ٌػػذي ووضػػم خطػػة لرفعٍػػا أو عمػػى او ػػؿ تقىيىٍػػا وترشػػيدٌا بحيػػث تحػػدث اوثػػر 

ؽ الهوازىات العاهػة عمػى أف يػتـ ذلػؾ بصػورة تدريجيػة ووفػؽ  الهطموب عمى اال تصاد دوف إف تٌر

 خطة زهىية هدروسة لتجىب أية إختالالت هفاجئة في  وى السوؽ.

تقمػػػػػيص الػػػػػدور الحكػػػػػوهي اال تصػػػػػادي وتفعيػػػػػؿ عهػػػػػؿ القطػػػػػاع الخػػػػػاص  لقػػػػػد تعػػػػػاظـ الػػػػػدور  -ٕ

التي أصػبحت تسػتعيف بٍػا  اال تصادي الذي تهارسً الحكوهات هف خالؿ الشركات الحكوهية

لتقػػديـ الخػػدهات اوساسػػية كالكٍربػػاء والهػػاء وامتصػػاالت والبريػػد والىقػػؿ والتػػي كاىػػت تقػػدهٍا 

بصػػورة هباشػػرة وحتػػى و ػػت  ريػػب هػػف خػػالؿ الجٍػػاز الحكػػوهي كػػالوزارات والٍيئػػات، و ػػد كػػاف 

ذلػػػػؾ عمػػػػى حسػػػػاب القطػػػػاع الخػػػػاص الػػػػذي تقمػػػػص دوري وحجهػػػػً، لػػػػذا فػػػػلف عمػػػػى الحكوهػػػػات 

ػػا اال تصػػادي والتخمػػي عػػف الشػػركات الحكوهيػػة أو عػػف حصصػػٍا فػػي ا لخميجيػػة تقمػػيص دوٌر

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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الوطىيػة هػف الهىافسػة اوجىبيػة   لعػؿ هػف أكبػر  إصالح سػوؽ العهػؿ  تػوفير الحهايػة لمكػوادر -ٖ

الهشػػػاكؿ التػػػي تعػػػاىي هىٍػػػا دوؿ الخمػػػيج ٌػػػي هشػػػكمة البطالػػػة والتػػػي تشػػػكؿ عػػػبء إجتهػػػاعي 

وا تصػػػادي إضػػػافي عمػػػى الحكوهػػػات وعمػػػى هوازىاتٍػػػا العاهػػػة، ولعمػػػً هػػػف الغريػػػب أف تعػػػاىي 

خمػػيج تسػػتعيف بػػالهالييف العهالػػة الوطىيػػة فػػي الخمػػيج هػػف ٌػػذي الهشػػكمة، بػػالرلـ هػػف أف دوؿ ال

  .ٕ٘ٔٓلعهالة اوجىيبة   بف ليث  هف ا

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 

رخصية التي ال تستطيم العهالة الخميجية هىافستٍا في هقابؿ عػدـ وجػود الهكثفة لأليدي العاهمة ال

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 

مة.  االبراٌيـ   في حالة عدـ وجود أيدي عاهمة وطىية كاف  طاع أهاهٍا إال   .ٕٗٓٓية أو هٌؤ

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 الىػػواتج 

إال أف هحػػاوالت تىويػػم هصػػادر الػػدخؿ وتقميػػؿ امعتهػػاد عمػػى القوهيػػة امجهاليػػة لػػدوؿ الخمػػيج 

الىفط لـ تحقػؽ الىجػاح الهرجػو وهػا تػزاؿ دوؿ الخمػيج تعتهػد وبدرجػة هفرطػة عمػى الػىفط سػواَء 

كهػػػورد لمػػػدخؿ الحكػػػوهي أو هكػػػوف فػػػي الصػػػادرات أو كهصػػػدر لمػػػدخؿ القػػػوهي وهػػػا هسػػػاٌهة 

  .ٕٗٓٓاالبراٌيـ   هباشر لمىفط.  القطاع لير الىفطي إال هساٌهة لير 

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 

ٍدي ٌػذا القطػاع فػي دوؿ في هقدهتٍا  طاع الصػىاعات البتروكيهاويػة، وبػالرلـ هػف الىهػو الػذي شػ
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الخميج إال أىً ها تزاؿ هساٌهتً هحدودة لذا وجب التركيػز بالدرجػة اوولػى فػي الفتػرة القادهػة عمػى 

مة وذلػؾ لتحويمػً إلػى  تىهية ٌذا القطاع ودعهً بامستثهارات الهالية واويدي العاهمة الوطىية الهٌؤ

 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 

ٌو العدو اوبرز لإل تصاد القػوي الػذي يجمػب الرخػاء اال تصػادي، إف جعػؿ دوؿ  الفساد الذي

الخمػػيج الرخػػاء اال تصػػادي الهتحصػػؿ هػػف عوائػػد الػػىفط، بػػدياَل لإلصػػالح السياسػػي يعتبػػر هػػف 

أكبر اوخطاء التي و عت فيٍا اوىظهة الخميجية إذ أىٍا ربطت شرعيتٍا بهػا تىفقػة هػف أهػواؿ 

حالػػػة تراجػػػم أسػػػعار الػػػىفط وعائداتػػػً فلىٍػػػا تفقػػػد شػػػرعيتٍا وهسػػػولات  الػػػىفط هػػػا يعىػػػى أىػػػً فػػػي

بقائٍػػػا، لػػػذا وجػػػب امسػػػراع فػػػي وضػػػم خطػػػة إصػػػالح سياسػػػي حقيقػػػي يقػػػـو عمػػػى الهشػػػاركة 

السياسػػػية الفاعمػػػة لمشػػػعوب وىٍػػػا الضػػػهاىة الوحيػػػدة لإلسػػػتقرار السياسػػػي والوئػػػاـ امجتهػػػاعي 

  .ٕٗٓٓاال تصادي  االبراٌيـ    والرخاء

 وى الثاني: اإلجراءات المشتركة: المست

امىدهاج ام تصادي  في سوؽ العهؿ وأسواؽ رأس الهاؿ   ال شؾ أف لإلىدهاجات اال تصادية  -

بيف الػدوؿ العديػد هػف الفوائػد، لعػؿ أٌهٍػا توسػيم  اعػدة السػوؽ الهحمػي هػا يػىعكس إيجابػَا عمػى 

لػيس إسػتثىاَء بػؿ أف الفوائػدة التػي الكفاءة امىتاجية لمشركات الوطىية، والوضم في دوؿ الخميج 

يهكف أف يجمبٍا امىدهاج اال تصادي بيف ٌذي الدوؿ  د تتجاوز الفوائد التقميدية، فبالىسػبة وٌػـ 

ريػػة تتهثػػؿ فػػي البطالػػة بالىسػػبة  سػو يف  العهػػؿ ورأس الهػػاؿ  والمتػػاف تعاىيػػاف هػػف اخػػتالالت جٌو
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هف ف امىدهاج يهثؿ أبرز سهات الحؿ الية فلوسواؽ العهؿ والتقمب الشديد بالىسبة لألسواؽ اله

ىاحيػػػة سػػػوؽ العهػػػؿ فػػػلف فػػػت  امسػػػواؽ الخميجيػػػة عمػػػى بعضػػػٍا سػػػيؤدي إلػػػى تراجػػػم كبيػػػر فػػػي 

هعػػػدالت البطالػػػة حيػػػث سػػػيتـ إسػػػتيعاب فػػػائض العهالػػػة فػػػي اوسػػػواؽ التػػػي تعػػػاىي هػػػف فػػػائض 

ارات و طػػر ، أهػػا  السػػعودية وعهػػاف  هػػف  بػػؿ اوسػػواؽ التػػي تعػػاىي هػػف شػػ  فػػي العهالػػة  امهػػ

سػػتقرارا  بالىسػػبة وسػػواؽ الهػػاؿ فػػلف دهػػج اوسػػواؽ الخميجيػػة سػػيجعمٍا أكبػػر حجهػػَا وأكثػػر عهقػػَا وا 

سػػػػػواؽ هضػػػػػاربية إلػػػػػى أسػػػػػواؽ وجاذبيػػػػػة لالسػػػػػتثهارات طويػػػػػؿ اوجػػػػػؿ وهػػػػػف ثػػػػػـ يحولٍػػػػػا هػػػػػف أ

 . ٕ٘ٔٓ بف ليث  .استثهار

إسػتثىائية، فهػػف ىاحيػة تعػػيش تفعيػؿ العهػػؿ الخميجػي الهشػػترؾ  تهػر دوؿ الخمػػيج اليػـو بظػػروؼ  -

الهىطقػػة العربيػػة حالػػة عػػدـ إسػػتقرار إسػػتثىائية بسػػبب الثػػورات والحػػروب اوٌميػػة العربيػػة، وهػػف 

ىاحيػػة ثاىيػػة تتهػػدد إيػػراف بطهوحاتٍػػا امهبراطوريػػة بشػػكؿ هخيػػؼ فػػي الفػػراغ الػػذي تركػػً سػػقوط 

حالػػة هػػف التشػػرذـ بػػؿ العديػػد هػػف أىظهػػة الحكػػـ العربيػػة، وهػػف ىاحيػػة ثالثػػة تعػػيش دوؿ الخمػػيج 

والصػػػراع بسػػػبب هوا فٍػػػا الهتبايػػػة هػػػف ىتػػػائج الثػػػورات العربيػػػة، وأخيػػػرَا ٌىػػػاؾ حالػػػة التػػػردد التػػػي 

تعيشٍا الواليات الهتحدة والدوؿ اووروبية تجاي التعاهؿ هػف الهسػتجدات فػي الهىطقػة  االبػراٌيـ 

  ٕٓٓٗ  . 

   الخالصة

 ،هسػتقبؿ االسػتقرار واوهػف فػي دوؿ هجمػس التعػاوفإف ٌذي االختالالت فػي الهاليػة العاهػة تٍػدد  

ذلػػػؾ أف التػػػدٌور اال تصػػػادي واىخفػػػاض هسػػػتويات الرفاٌيػػػة لمسػػػكاف واىتشػػػار البطالػػػة تهثػػػؿ بيئػػػة 

ػػاب والتطػػرؼ الػػديىي وىهػػو التىظيهػػات  خصػػبة الىتشػػار الجريهػػة بأشػػكالٍا الهختمفػػة واىتشػػار امٌر

ؾ التىظيهػػػات أف الهؤسسػػػػات الحاكهػػػة ٌػػػػي الهىاٌضػػػة لمػػػىظـ السياسػػػػية الحاكهػػػة، حيػػػػث تػػػرى تمػػػػ
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الهسػػبب اوساسػػي لٍػػذي الهشػػاكؿ وأف الػػتخمص هػػف تمػػؾ الهؤسسػػات ٌػػو السػػبيؿ لإلىقػػاذ والطريػػؽ 

ػا هػف الػدعوات الٍداهػة التػي  ػد تٍػدد االسػتقرار اوهىػي  ىحو هستقبؿ أفضؿ لجهوع الشعب، وليٌر

 .والسياسي الذي تىعـ بً هجتهعات دوؿ الخميج
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 الخــاتــمــة

طػػرأت تغيػػرات كبيػػرة عمػػى هفٍػػوـ اوهػػف إىطال ػػًا هػػف الهقاربػػات التقميديػػة فػػي العال ػػات الدوليػػة   

ػػا وحػػدة التحميػػؿ االساسػػية -الوا عيػػة  عتباٌر ههػػا جعػػؿ اوهػػف  ،الميبراليػػة   والهسػػتىدة عمػػي الدولػػة با 

  .يقتصر عمى هستوى اوهف الوطىي

ىتقػػػادات شػػػديدة  لمتصػػػور اوهىػػػي لمهقاربػػػات التقمديػػػة هػػػف خػػػارج الهىظػػػور التقميػػػدي حيػػػث ظٍػػػرت ا 

 -فقػػد تبمػػورت هقاربػػات جديػػدة فػػي العال ػػات الدوليػػة   كهدرسػػة كوبىٍػػاجف  ،العقالىػػي والوضػػعي

يػػػة  وهابعػػػد الحداثػػػة   ذات هرجعيػػػة ليػػػر تقميديػػػة ترتكػػػز عمػػػى هىٍجيػػػات هابعػػػد  -الىقديػػػة  -البىايع

صػػػػبحت تمػػػػؾ الهقاربػػػػا ،الوضػػػػعية ت ليػػػػر التقميديػػػػة  لمعال ػػػػات الدوليػػػػة تىبىػػػػى تصػػػػورات جديػػػػدة واع

 .لمظاٌرة اوهىية هبىية عمى البعد امجتهاعي والهعياري

ف ٌػػػذي التغيػػػر فػػػي طبيعػػػة هفٍػػػوـ اوهػػػف ، فقػػػد فػػػي طبيعػػػة التٍديػػػدات اوهىيػػػة ترتّػػػب عميػػػً تغّيػػػراً  ،ا 

ىهػػػػاط ليػػػػر تقميديػػػػة  عسػػػػكرية هىيػػػػة جديػػػػدة ذات اع كالتٍديػػػػدات ام تصػػػػادية ،  ظٍػػػػرت تٍديػػػػدات اع

ية هىية ٌجيىة ولير تهاثمية ،وامجتهاعية والبييع ا  ،وكذلؾ ظٍرت تٍديدات اع تتهيزت بكػوف هصػادٌر

تي  ،تختمػػؼ عػػف هصػػادر التٍديػػدات التقميديػػة والتػػي كاىػػت هحصػػورة بالػػدوؿ فالتٍديػػدات الجديػػدة تػػاع

ابيػػػة وامجراهيػػػة حياىػػػ ،هػػػف فواعػػػؿ دوف الدولػػػة كالهىظهػػػات امٌر ا هػػػف الطبيعػػػة واع ًا يكػػػوف هصػػػدٌر

ىٍاعابرة لمقارات ،كالزالزؿ والبراكييف  .كها تتهيزت التٍديدات لير التقميدية باع

فهػف الهالحػظ   ،بالىسبة لدراسة التٍديدات اوهىيػة التػي تتعػرض لٍػا دوؿ هجمػس التعػاوف الخميحػي

بعػػد الغػػزو االهريكػػي ظٍػػور وتزايػػد أىهػػاط جديػػدة هػػف التٍديػػدات اوهىيػػة ليػػر التقميديػػة خصوصػػًا 

هىػي تقميػدي لػدوؿ ٖٕٓٓلمعراؽ عػاـ  ف تٍديػدات أإال ,  يالخميجػ هجمػس التعػاوف وزوالػً كتٍديػد اع
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صػػػب  التٍديػػػد اوهىػػػي اووؿ عمػػػى  ػػػاب والػػػذي اع زدادت حػػػدتٍا وخطورتٍػػػا كتٍديػػػدات امٌر جديػػػدة ا 

  .هستوى ام ميهي والعالهي

دى بػػػروز الطائفيػػػة السياسػػػية فػػػي دوؿ هجمػػػػكهػػػا  هىيػػػػة الخميجػػػي س التعػػػاوف اع كهشػػػكمة سياسػػػية واع

اب هها زاد هف خطورتٍا.  ،وليست ديىية واجتهاعية فقط  وتشابكٍا هم  ضايا امٌر

جتاحػػػت الهىطقػػػة ككػػػؿ  ،بامضػػافة الػػػي التٍديػػػد اوهىػػػي الػػػذي شػػػّكمتً امحتجاجػػات الشػػػعبية التػػػي ا 

هػػػف د ػػػاب والتػػػي زعزعػػػت اع وؿ هجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػي وتشػػػابكٍا هػػػم الطائفيػػػة السياسػػػية وامٌر

لػػي دوؿ  ،وخصوصػػًا ههمكػػة البحػػريف والكويػػت بدرجػػة اع ػػؿ لػػي تحػػوؿ الػػيهف وسػػوريا وليبيػػا ا  دت ا  واع

هػف دوؿ هجمػس التعػاوف  ،فاشمة ىتشػار ظػاٌرة الدولػة الفاشػمة تٍديػد خطيػر عمػى اع كيد يشكؿ ا  وبالتاع

لية تشّكؿ هثاالً  ،الخميجي   .واضحًة عمى ذلؾ وربها اوزهة اليهىية وها ٓالت ا 

هىّيػًا ليػر هسػبوؽ لػدوؿ هجمػس التعػاوف   خرى، يعتبر الهشروع الىػووي اميراىػي تٍديػدًا اع وهف جٍة اع

يػراف ،الخميجي بامضػافة الػي التٍديػدات  ،وذلؾ لتكريسٍا الخمؿ في هيزاف القوى ام ميهي لصػال  ا 

ػػػػة والصػػػػحية الخطيػػػػرة لمهشػػػػروعات الىوويػػػػة امير  ، يوؿ هجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػاىػػػػي عمػػػػى دالبييع

ىعكاساتً ام تصادية الهباشرة ولير الهباشرة   .بامضافة الي ا 

، ٌػي ؿ هجمػس التعػاوف الخميجػيوايضا هف التٍديػدات اوهىيػة ليػر التقميديػة التػي عاىػت هىٍػا دو 

امخػػتالالت السػػػكاىية وهاتفرضػػػً هػػف تٍديػػػدات هباشػػػرة كلىتشػػػار الجريهػػة وتٍديػػػدات ليػػػر هباشػػػرة 

زهػػة البطالػػة الوطىيػػةكتٍديػػدات الٍويػػة الوطى خػػتالالت الهاليػػة يػػة وتعهيػػؽ اع ، بامضػػافة الػػي تٍديػػد ا 

، وهايمحؽ بً هف اٌتػزازات سػعرية عىيفػة، سبب امعتهاد الهفرط عمى البتروؿالعاهة وام تصاد، ب

ستقرار ام تصادي وامجتهاعي والسياسي  لدوؿ هجمس يترتب عميٍا هف ازهات هالية خاىقة تٍدد ا 

 التعاوف الخميجي. 
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هػػػف دوؿ هجمػػػس التعػػػاوف وهػػػف امسػػػتعراض السػػػابؽ وٌػػػـ التٍديػػػدات اوهىيػػػة التػػػي تعػػػرض لٍػػػ ا اع

ػػػي تصػػػاعد التٍديػػػدات اوهىيػػػة ليػػػر  فػػػي فتػػػرة الدراسػػػة الخميجػػػي يتضػػػ  لىػػػا، صػػػحة الفرضػػػية ٌو

هىيػػػة التقميديػػػة التقميديػػػة التػػػي تتعػػػرض لٍػػػا دوؿ هجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػي هقارىػػػة بالتٍديػػػدات او

و ولزو خارجي    . حروب دولية اع
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  التوصيات

وىظػػػرًا لمتغيػػػرات التػػػي طػػػرأت عمػػػى البيئػػػة اوهىيػػػة الخميجيػػػة  ،بىػػػاءًا عمػػػى طبيعػػػة الهشػػػكمة البحثيػػػة

ىضػػػػم بػػػػيف أيػػػػادي البػػػػاحثيف والهٍتهػػػػيف فػػػػي الشػػػػأف اوهىػػػػي  ،وىوعيػػػػة التٍديػػػػدات اوهىيػػػػة الجديػػػػدة

ي كالتالي    الخميجي بعض التوصيات ٌو

ضػرورة تفعيػػؿ العهػػؿ الخميجػي الهوحػػد لهواجٍػػة التٍديػدات اوهىيػػة ليػػر التقميديػة التػػي تٍػػدد  -ٔ

 .دوؿ هجمس التعاوف الخميجي

اب الدولي تتطمب تشديد الر ابة عمى اوىظهة الهاليػة  -ٕ ػابهحاربة امٌر  ،لتجفيػؼ هىػابم امٌر

بامضػػافة الػػى  ،وهحاربػػة الفكػػر الهتطػػرؼ وىشػػر الوسػػطية والتسػػاه  فػػي الهجتهػػم الخميجػػي

الهكافحػػػػة اوهىيػػػػة الهتهثمػػػػة فػػػػي امتفا يػػػػة اوهىيػػػػة الخميجيػػػػة الهوحػػػػدة وامىتربػػػػوؿ الخميجػػػػي 

اب  .واالتفا ية الخميجية لهكافحة امٌر

اوف الخميجي لتعزيز الروح الوطىية وامىتهاء وضم براهج وخطط هكثفة في دوؿ هجمس التع -ٖ

 .لموطف وامبتعاد عف الطائفية السياسية

تتطمػب إجػراء إصػالحات جذريػة فػي  ،هشكمة البطالة وهايترتب عميٍا هف آثار أهىيػة خطيػرة -ٗ

ويعيػػػد  ،لحهايػػػة العهالػػػة الخميجيػػػة وتعزيػػػز تىافسػػػيتٍا هقابػػػؿ العهالػػػة اوجىبيػػػة ،سػػػوؽ العهػػػؿ

ههػػا يخفػػؼ هػػف  ،يبػػة القػػوى العاهمػػة وهػػف ثػػـ التػػوازف فػػي التركيبػػة السػػكاىيةالتػػوازف فػػي ترك

 .اآلثار وامىعكاسات اوهىية السمبية

تىويػػػم هصػػػادر الػػػدخؿ الخميجػػػي وعػػػدـ امعتهػػػاد الهفػػػرط عمػػػى البتػػػروؿ لتفػػػادي امخػػػتالالت  -٘

 الهالية الىاجهة عمى التغيرات السعرية.
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شػػاركة السياسػػية والتػػي ُتعػػد هػػف أٌػػـ هرتكػػزات تسػػريم امصػػالحات السياسػػية ىحػػو تعزيػػز اله -ٙ

 .والسياسية الحكـ الرشيد وهطمب رئيسي لتحقيؽ التىهية ام تصادية

-سػػوريا  -الخميجػػي   الػػيهف  تقػػديـ الػػدعـ لمقػػوى الهعتدلػػة داخػػؿ الػػدوؿ الفاشػػمة فػػي الجػػوار -ٚ

 .لحسـ الصراعات الداخمية فيٍا بأسرع و ت  ، ليبيا

لهرا بػػة البرىػػاهج الىػػووي اميراىػػي لضػػهاف عػػدـ تحّولػػً الػػى برىػػاهج زيػػادة امجػػراءات الدوليػػة  -ٛ

والضغط عمى  ،عسكري يٍدد دوؿ الهىطقة بها فيٍا دوؿ هجمس التعاوف الخميجي هف ىاحية

ايػػػراف لزيػػػادة هسػػػتويات اوهػػػف والسػػػالهة الهتدّىيػػػة فػػػي هشػػػروعٍا الىػػػووي السػػػمهي هػػػف ىاحيػػػة 

 أخرى.

ي وضم خطػة لإلىػذار الهبكػر لمكشػؼ عػف امشػعاعات  ياـ دوؿ هجمس التعاوف الخميجي ف -ٜ

 .الىووية في حالة و وع حوادث في الهىشآت الىووية اميراىية أو تسريبات إشعاعية

عهػػؿ هشػػاريم خميجيػػة هشػػتركة لتحميػػة الهيػػاي واىتػػاج الكٍربػػاء عمػػى سػػواحؿ البحػػر االحهػػر  -ٓٔ

 .العربي فيها لو حدث تموث ىووي لهياة الخميج ،تكفي لتغطية احتياجاتٍا
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  ٖجاهعة هحهد خيضر، عدد   لعموم اإلنسانية،ا

،بيػػػروت، دار الىٍضػػػة العربيػػػة مـــدخل إلـــى عمـــم العالقـــات الدوليـــة ، ٕٜٚٔبػػػدوي، هحهػػػد طػػػً،  

 لمطباعة والىشر

لطمبػػػة هاجسػػػتير العال ػػػات الدوليػػػة و اوهػػػف محاضـــرات غيـــر منشـــورة  ،ٕٚٓٓبر ػػػوؽ، اهحىػػػد،  

 الدولي

ــة  تفيــم العالقــات ، ٕٗٓٓبػػرواف، كػػريس،   ترجهػػة هركػػز الخمػػيج لألبحػػاث،، دبػػي  هركػػز الدولي

 الخميج لألبحاث

حهد،   حهد عبد العزيز اع ػا فػي التىهيػة الهسػتداهة ببمػداف ٕٙٔٓ) البقمي، اع ، التركيبة السكاىية وٓاثاٌر

، مجمـــة بحـــوث اقتصـــادية عربيـــة هجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػي  دراسػػػة حالػػػة دولػػػة الكويػػػت ،

 صيؼ . -  ربيم  ٘ٚ-ٗٚاال تصادية، العدداف   الجهعية العربية لمبحوث 
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ـــة شـــؤون  ، الدولػػة والعولهػػة وظٍػػور هجتهػػم هػػدىي عػػالهي، ٕٕٓٓبػػف عىتػػر، عبػػد الىػػور،   مجم

  ٚٓٔ،  عدد األوسط

، مجمة السياسـة الدوليـة ، تطور هفٍـو اوهف في العال ات الدوليػة، ٕ٘ٓٓبف عىتر،عبد الىور، 

 ٓٙٔالعدد

، هجمػػػػػػػػػػػػػػة العربػػػػػػػػػػػػػػي الجديػػػػػػػػػػػػػػد ،تيديــــــــــــــدات ىجينــــــــــــــة ٕٗٔٓبػػػػػػػػػػػػػػف عىتر،عبػػػػػػػػػػػػػػد الىػػػػػػػػػػػػػػور،  

www.alaraby.co.uk/opinion/ 

 ، السػعودية، الريػاض، جاهعػة ٔ ط األمـن و التنميـة، ، ٕٔٔٓبف عيسي، هحسف بف العجهي،  

 ىايؼ العربية لمعمـو اوهىية

, هركػػز الػػروابط دول الخمــيج وســوق الــنفط المســارات المســتقبمة والبــدائل  ، ٕ٘ٔٓبػػف ليػػث ,  

 ٕٛٗٚ/rawabetcenter.com/archivesهايو  ٜلمبحوث والدراسات االسترتيجية , 

 ، الجزائػػر  ديػػواف ٔ،  طالمنظمــات اإلقميميــة ونظــام األمــن الجمــاعي ، ٕٜٜٔبوزىػػادة، هعهػػر،  

 .الهطبوعات الجاهعية

هىشورة عمى هو م  -   الهفٍوـ العاـ لألهف، هركز االعالـ االهىئٖٕٓبوعاهود، هحهد سعد ،  

 /https://www.policemc.gov.bhوزارة الداخمية، ههمكة البحريف 

بولبىاف، زيف الديف، هستويات التحميؿ في العال ات الدولية وىظرية الهركب اوهىي ، بدوف تاريخ، 

هىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة إلكتروىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحة 

 

https://www.policemc.gov.bh/
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www.drive.google.com/open?id=ٓBynQNDٕftٔsٖSHYٖdyٔkNGxvcD

g 

ــة(ٕٗٓٓ)بيميس،جػػوف، وسػػتيؼ سػػهيث،  عربيػػة ، دبػػي، ترجهػػة ٔ،  ط، عولمــة السياســة العالمي

 هركز الخميج لألبحاث.

اصـالح اخـتالالت سـوق العمـل مـدخل لالصـالح االقتصـادي , جريـدة ,   ٕ٘ٔٓالتركي , فٍػد ,  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الكويني ,  ٕ٘ٔٓ-ٕ-ٖ, الجري

http://www.aljarida.com/articles/ٕٖٕٖٕٖٖٔٗٙٔٗٔٙٙٔٔٓٓ/ 

لى حـــول مضـــامين الصـــعود الصـــيني، -الحـــوار النيـــوواقعي  ، ٕٛٓٓتوفيػػؽ، حكيهػػػي،  النيـــولبرا 

، أطروحػة هقدهػة دراسة الرؤى المتضاربة حول دور الصين المستقبمي فـي النظـام الـدولي

سػػية والعال ػػات الدوليػػة، الجزائػػر، جاهعػػة باتىػػة كميػػة لىيػػؿ شػػٍادة الهاجسػػتير فػػي العمػػـو السيا

 الحقوؽ والعمـو السياسية

، ترجهػػة  وليػػد منطــق الحكــم األمريكــي-اســتراتيجية الشــؤون الخارجيــة  ، ٜٕٓٓتيػػري، ديبيػػؿ،  

 شحادة، بيروت، دار الكتاب العربي وهؤسسة هحهد بف آؿ راشد آؿ هكتوـ

عـادة بنـاء النظـام اإلقميمـي العربـي، مجمس التعـ ،  ٖٕٔٓجريدة أخبار الخميج،  اون الخميجـي وا 

 www.akhbar-alkhaleej.com/ٕٖٔٚٗ/article_touch/ٜ٘ٔٚ.htmlالبحريف، 

الهشػػػػػكمة والحمػػػػػوؿ، «.. التعػػػػػاوف» ، العهالػػػػػة الوافػػػػػدة فػػػػػي دوؿ ٕٛٓٓجريػػػػػدة البيػػػػػاف امهاراتيػػػػػة،  

 www.google.com/amp/www.albayan.ae/opinions/under-the-

microscope/ٕٓٓٛ-ٔٓ-ٓٗ-ٔ.ٖٖٙٚٛٗٙٝFotٖٝDot.AMPPageLayout 
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 ٕٙٔٓفػي سـوق العمـل فـي دول الخمـيج تشـيد اسـتقرارا   ٕٙٔٓجريدة اال تصادية  السػعودية، 

 www.aleqt.com/ٕٓٔٙ/ٓٔ/ٕٔ/article_ٕٖٔٓٗٔٛ.html %،  ٙ.ٗوالبطالة عىد 

ــي خطــر د ، ٕٙٔٓجريػػدة السياسػػية الكويتيػػة،   ــايير األمــان مفاعــل بوشــير اإليران ــم يفتقــد مع ائ

 seyassah.com-www.al ،  ٕٖٔٚٔعدد   النووي،

اإلرىــاب واألمــن اإلقميمــي الخميجــي.. نحــو تجديــد التحالفــات  ، ٕ٘ٔٓجريػػدة الشػػرؽ اووسػػط،  

  ٖٖٖٔٔعدد  الدولية

ـــة مـــن  ، ٕ٘ٔٓالجزيػػػرة ىػػػت،   ـــف الدولي ـــرانأىـــم المواق ـــووي مـــع إي ـــاق الن ، عمػػػى الػػػرابط االتف

www.aljazeera.net 

إنعكاســات تحــوالت النظــام الــدولي لمــا بعــد الحــرب البــاردة  ، ٕ٘ٓٓجىػدلي، عبدالىاصػػر الػػديف،  

وراي ، أطروحػة هقدهػة لىيػؿ شػٍادة دكتػعمى اإلتجاىات النظرية الكبرى في العالقـات الدوليـة

 دولة في العمـو السياسية، جاهعة الجزائر

التنظيــــر فــــي العالقــــات الدوليــــة بــــين اإلتجاىــــات التفســــيرية  ، ٕٚٓٓجىػػػدلي، عبػػػػد الىاصػػػػر، 

ر  دار الخمدوىيةٔ،  طوالنظريات التكوينية   ، الجزايع

  بيروت دار الكتاب العربئ،  طنظريات في العالقات الدولية ، ٜ٘ٛٔحتى، ىاصيؼ يوسؼ، 

التــــدخل اإلنســــاني لمجــــيش الـــوطني الشــــعبي فــــي مواجيــــة الكــــوارث  ،ٕٗٔٓج،  اسػػػـ،  حجػػػا

،ور ة بحث  دهت في الهمتقى الدولي حوؿ  الدفاع الوطىي بيف االلتزاهات السيادية الطبيعية

 ىوفهبر ٖٔ-ٕٔوالتحديات ام ميهية، الجزائر، ور مة، 

http://www.al-seyassah.com/
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
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 دراسػػة ىظريػػة  و وصــيغو وتيديداتــومفيــوم األمــن: مســتويات ، ٕٛٓٓالحربػػي، سػػميهاف عبػػد اهلل، 

  ٜٔفي الهفاٌيـ و اوطر، الهجمة العربية لمعمـو السياسية، العدد  

دورالمممكة العربية السعودية فى مواجية النفوذ اإليرانـي  ، ٕٚٔٓحسف، احهد هحهد هحهود ،  

  ٖٚٚٗٗ=www.democraticac.de/?p ، الهركز الديهقراطي العربيفي اليمن

 ،  البرىاهج الىووي اميراىي وأثري فػي تػوازف القػوى فػي هىطقػة الخمػيج ٕٗٔٓفال ،  حسف، وجداف 

   ٕ-ٔ، العدد ٕٗهجمد مجمة الخميج العربيالعربي، 

، هحاضػػػرة همقػػػاة عمػػػى سػػػىة رابعػػػة عال ػػػات نظريـــة العالقـــات الدوليـــة ، ٖٕٓٓحهػػػدوش ريػػػاض، 

 دولية، جاهعة  سىطيىة.

ــة، تطــور األمــن وا ، ٕٛٓٓحهػػدوش، ريػػاض،  ــات الدولي ــي منظــوارت العالق ــة ف لدارســات األمني

الهمتقػػى الػػدولي   الجزائػػر واوهػػف فػػي الهتوسػػط وا ػػم وٓافػػاؽ، جاهعػػة هىتػػوري  سػػىطيىة، كميػػة 

 ابريؿ. ٖٓو  ٜٕالحقوؽ والعمـو السياسية،  سـ العمـو السياسية، 

، االهػارات، حمايتومصادر تيديد األمن الوطني ووسائل  ، ٖٕٔٓالحياىي، حاتـ حهادي حسػف  

الهو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم االكتروىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة واالركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الهشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتركة، 

http://www.jcsc.milnet.ae/Pages/ArticleDetaillsTabbed.aspx?ArticleI

D=ٖ٘&CategoryID=ٔ&WriterID=ٕٖ 

ســعار الــنفط والتنويــع اإلقتصــادي فــي دول  ، ٕ٘ٔٓالخػػاطر، خالػػد بػػف راشػػد،   تحــديات انييــار ار

  طر، الهركز العربي لألبحاث دراسة السياسات  التعاون،مجمس 
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 http://www.dohainstitute.org/file/Get/aٜcٜ٘ddc-ٓa٘ٛ-ٖٗٙf-b٘ٛٛ-

ٗaaٜٙٓٓbcٕdٜ.pdf 

الخمل السكاني في دول مجمس التعـاون الخميجـي: الحمـول  ،  ٜٕٓٓالخريؼ، رشود بف هحهد، 

والتىهيػػػة فػػػي الػػػوطف العربػػػي  الوا ػػػم  ، ور ػػػة هقدهػػػة فػػػي هػػػؤتهر العربػػػي لمسػػػكافوالمواجيـــة

 طر،هىشػػػورة عمػػػى هو ػػػم جاهعػػػة الهمػػػؾ سػػػعود  –ـ الدوحػػػة ٜٕٓٓهػػػايو  ٕٓ-ٛٔواآلفػػػاؽ 

http://faculty.ksu.edu.sa 

ـــة المســـتقبل  ، الربيػػػم العربػػػي بػػػيف الثػػػورة والفوضػػػى، ٕٗٔٓخالصػػػي، خميػػػدة كعسػػػيس ،    مجم

  ٕٔٗهركز دراسات الوحدة العربية، العدد   العربي،

تحميػػػؿ سياسػػػات،  طر،هعٍػػػد  تخـــبط سياســـة إيـــران تجـــاه البحـــرين،  ،ٕٔٔٓخمجػػػي، هٍػػػدي،   

analysis/view/irans-www.washingtoninstitute.org/ar/policy-واشػػػػػػػػػػػػػػػػىطف 

bahrain-about-confusion-icypol 

، رسالة آليات التحول في النظام اإلقميمي، النظام اإلقميمي لشرق آسيا ، ٕٛٓٓساهية، ربيعي، 

هقدهػػػػة لىيػػػػؿ شػػػػٍادة الهاجسػػػػتير فػػػػي العمػػػػـو السياسػػػػية والعال ػػػػات الدوليػػػػة،الجزائر،  جاهعػػػػة 

 هىتوري كمية الحقوؽ  سـ العمـو السياسية

مجمـة السياسـة فػي الخمػيج،  " ةمػهتحهلا بو ر حلا ةر و د  هستجدة  تٍديدات ، ٖٕٔٓسالهة، هعتز،   

    ، االٌػػػػػػػػػػػػػػػػراـ  الدوليــــــــــــــــة، ممحــــــــــــــــق تحــــــــــــــــوالت إســــــــــــــــتراتيجية

hwww.siyassa.org.eg/NewsQ/ٕٜٕٛ.aspx                                                                               

  القاٌرة  هكتبة الىٍضةٕ،  طالسياسـة الخارجيـةتحميـل سميـ، السيد، هحهد، 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/irans-policy-confusion-about-bahrain
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/irans-policy-confusion-about-bahrain
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/irans-policy-confusion-about-bahrain
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  ،  اإلتجاىات الجديدة في الدارسات األمنية، دارسة في تطور مفيوم األمن، ،ٕٓٔٓسميـ،  سـو

هػػذكرة هاجسػػتير فػػي العمػػـو السياسػػية والعال ػػات الدوليػػة،  ،عبــر منظــورات العالقــات الدوليــة

 جاهعة الجزائر.

األميركيـة والتـوازن  -الشراكة اإلستراتيجية العربية  ،  هراجعة  لتقرير  ٜٕ٘ٔسياسات عربية،  

  ٚٔ  أىتوىي كوردسهاف , العدد  األمني المتغير في الخميج

ــًا عــن تفســير خــارج الصــندوق المــذىبي ، ٕٛٓٓالسػػيؼ، توفيػػؽ،   - ، المســألة الطائفيــة: بحث

 – ٙ - ٗٔعػػػػػػػػػػػػػػف هجمػػػػػػػػػػػػػػة الكمهػػػػػػػػػػػػػػة،  هركػػػػػػػػػػػػػػز الخمػػػػػػػػػػػػػػيج لسياسػػػػػػػػػػػػػػات التىهيػػػػػػػػػػػػػػة، ىقػػػػػػػػػػػػػػالً 

ٕٓٓٛ.

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=

article&id=ٔٚٚ ٕٓٔٔ-ٓٚ-ٕٓ-ٕٔ-ٕٜ-ٗ٘&catid=ٔٗ٘ ٕٓٔٔ-ٓٗ-ٜٓ-

ٓٚ-ٗٚ-ٓٗ 

 طػػػر ، هركػػػز الجزيػػػرة عمميـــة عاصـــفة الحـــزم: االىـــداف والمخـــاطر،   ٕ٘ٔٓشػػػباىة، لسػػػاف،   

لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات، 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/ٕٓٔ٘/ٓٗ/ٕٕٕٜٕٕٜٓٔ٘ٗٗٓٓٛٚ

ٜٙ.html 

األمــن الــدولي والعالقــة بــين منظمــة حمــف شــمال األطمســي والدولــة  ، ٜٕٓٓشػػبيبي، لخهيسػػي، 

ـــرة مابعـــد الحـــرب البـــاردة )  رسػػػالة هقدهػػػة لىيػػػؿ درجػػػة  م (،6114 –م 0550العربيـــة فت

لدوليػػػػة، القػػػػاٌرة، هعٍػػػػد البحػػػػوث والدراسػػػػات الهاجسػػػػتير فػػػػي العمػػػػـو السياسػػػػية والعال ػػػػات ا

 السياسية، جاهعة الدوؿ العربية
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 ، السعودية تحميل ميزانيات دول مجمس التعاون الخميجي  ،ٕٗٔٓشركة الخبير الهالية،   

 www.jeg.org.sa/data/modules/contents/uploads/infopdf/ٕٗٚٔ.pdf 

الىػػووي اميراىػػي وتداعياتػػً ام ميهيػػة والدوليػػة،    ، تقريػػر عػػف  ىػػدوة االتفػػاؽٕٙٔٓشػػفيؽ، ىػػوراف،  

يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاير  ٚٔكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اال تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد والعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية، جاهعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌرة 

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_ٗٗٚ_nou

ran_chafiq.pdf 

ري  ، الخمػػؿ السػػكاىي، فػػي عهػػر الشػػٍابي، وهحهػػود الهحهػػود وهحهػػد الدوسػػٕٙٔٓالشػػٍابي عهػػر 

ــت المتحــول  هحػػرروف ، فػػي  : الخمــيج بعــد خمــس ســنوات مــن االنتفاضــات 6102الثاب

 الكويت  هركز الخميج لسياسات التىهيةالعربية، 

مجمــة النــدوة لمدراســات  ، الطبيعػػة الالتهاثميػػة لمتٍديػػدات اوهىيػػة الجديػػدة، ٖٕٔٓشػػٍرزاد، أدهػػاـ، 

  ،ٔ،  العددالقانونية

يبي،     ، دهشؽ  دار الفكر.ٔ طالمية معاصرة،قضايا ع ، ٕٔٓٓصال ، ٌو

، العػػدد أمــن دول الخمـيج العربــي مـن أمــن الــيمن واسـتقراره ، ٕٗٔٓالمىدىيػة،    صػحيفة العػرب

 ٜ٘ٗ٘  ٕٔ٘ٗ٘http://alarabonline.org/?id=  

ــــــــي،   ،ٕٗٔٓ،  ٕٔصػػػػػػػػحيفة عربػػػػػػػػي ــــــــووي اإليران ــــــــاق الن ــــــــى اتف ــــــــة عم ــــــــل خميجي ردود فع

 http://m.arabiٕٔ.com/story/ٜٛٗ٘ٔٙ 

ــة شــاممة مــن الشــرق   ،ٕٗٔٓصػػقر، أهػػؿ،   ــات نشــوب حــرب مذىبي ــة : معوق العوامــل األربع

 ، الهستقبؿ لالبحاث والدراسات.األوسط

http://alarabonline.org/?id=21545
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ح الهؤسسػات الػى  ، التحديات اوهىية لمربيػم العربػي هػف إصػالٖٕٔٓالصواىي، يوسؼ هحهد ،  

  ٙٔٗ، هركز دراسات الوحدة العربية ، العدد  مجمة المستقبل العربيهقاربة جديدة لألهف، 

ـــوع ، ٕٙٔٓداف، تػػػيـ ،وأخػػػروف،    ـــة: التخصـــص والتن ـــات الدولي ـــات العالق ، ترجهػػػة ديهػػػا نظري

  ، طر  الهركز العربي لألبحاث ودراسة السياساتٔالخضرا،  ط

عولمــة السياســة  ، الميبراليػػة، فػػي جػػوف بيمػػيس وسػػتيؼ سػػهيث  هحػػرراف ، ٕٗٓٓدف، تيهػػوثي،  

 ، هركز الخميج لألبحاث، دبيالعالمية

ـــة،  ، ٜٗٛٔدورتػػػي، جػػػيهس، روبػػػرت بالسػػػتغراؼ،   ـــات الدولي ـــي العالق ـــات المتضـــاربة ف النظري

  ،ترجهة وليد عبد الحي، الكويت  كاظهة لمىشر والتوزيمٔ ط

براٌيـ ، هعضمة االستقرار في الىظاـ ام ميهي الخميجي،  الدسو ي، يهف ا  ، مجمة المستقبل العربياع

 ٕ٘ٔٓ، ىيساف ٖٗٗالعدد 

حهػػػػػػد،  ــة شــؤون  ،  أبعػػاد الهوا ػػؼ الدوليػػة هػػف التحػػالؼ العربػػي فػػي الػػيهف، ٕ٘ٔٓديػػػػاب، اع مجم

  ٕٙٔ، العدد  عربية

إ ميهي  التداعيات لير الىووية لالتفاؽ اميراىػي  ، استقواء إيراىي واستقطاب ٕ٘ٔٓراشػد، ساه ، 

  ٕٙٔ، عدد مجمة شؤون عربيةالغربي   التداعيات لير الىووية لالتفاؽ اميراىي الغربي، 

األمــــن الخميجــــي مصــــادر التيديــــدات واســــتراتيجية  ، ٕٗٔٓالرشػػػػداف، عبػػػػدالفتاح عمػػػػي سػػػػالـ، 

  ،  طر، هركز الجزيرة لمدراساتٔ،  طالحماية

 ،  التطورات ام ميهية والدولية وتداعياتٍا عمى ديىاهيكيػة الوضػم العربػي ، ٕٙٔٓ، سعػيد، رفعػػػت

  ٕٙٔ، العدد  مجمة شؤون عربية
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، القاٌرة، الصراع عمى الخميج ومحاولة توظيف اإلسالم، السياسي ، ٕ٘ٓٓرياف، هحهد سعيد،  

                    بية ، القاٌرة   هركز الحضارة العرٔ ط

 مجمــة رؤى اســتراتيجية، ، هىٍجيػػة تقيػػيـ هخػػاطر اوهػػف القػػوهي، ٕ٘ٔٓالزبيػػدي، فػػوزي حسػػف،  

    هركز امهارات لمدراسات والبحوث امستراتيجية، ابوظبئٔ العدد

، صفحة إعادة صياغة مفيوم األمن برنامج البحث في األمن المجتمعي ، ٖٕٔٓز اغ، عادؿ،  

 boulemkahel.yolasite.com امكتروىية 

، ترجهػة رضػا من الثروة إلى القوة، الجذور الفريدة لدور أمريكـا العـالمي ، ٜٜٜٔزكريا، فريػد،  

  ، القاٌرة  هركز اوٌراـ لمترجهة والىشرٔخميفة،  ط

هػػؿ،  ،  طػػر، هركػػز الصــراع الســعودي اإليرانــي عمــى الــيمن وجيــة نظــر يمنيــة ،  ٕ٘ٔٓعػػالـ، اع

الجزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

www.studies.aljazeera.net/ar/reports/ٕٓٔ٘/ٓٙ/ٕٕٜٕٖٜٓٔ٘ٙ٘ٛٔٗٙٗ

ٕٓ.html 

 ، ٔ ط تحــــــول المسممــــــــات فــــــي نظـــــــريات العالقـــــــات الدوليــــــة، ، ٜٜٗٔعبػػػػػدالحي، وليػػػػػػد،  

 الجزائر هؤسسة الشروؽ لإلعالـ والىشر

 ،الخطػػػر الطػػػائفى  االرتػػػداءات الهحتهمػػػة لتىظػػػيـ داعػػػش عمػػػى دوؿ ٕٗٔٓعبػػػدالعزيز، اشػػػرؼ،  

 www.siyassa.org.eg، السياسة الدولية مجمةالخميج، 

نخفــاض اســعار الــنفط والتنويــع االقتصــادي فــي دول  ، ا  ٕ٘ٔٓعبػػدالغفار،  فػػاروؽ عبػػدالغفار،  

 ، ور ة بحثية هىشورة.مجمس التعاون الخميجي
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 ، ىظريػػات العال ػػات الدوليػػة ، هحاضػػرات ليػػر هىشػػورة،  جاهعػػة ٜٕٓٓعبػػدالقادر، عبػػد العػػالي، 

هػػػوالي، سػػػعيدة. كميػػػة الحقػػػوؽ والعمػػػـو السياسػػػية  سػػػـ العمػػػـو السياسػػػية والعال ػػػات ر ھالطػػػا

 الدولية

ػػا عمػػى اوهػػف ٕٗٔٓعبػػدالهطمب، ههػػدوح عبدالحهيػػد،    ،  ػػراءة فػػي كتػػاب التركيبػػة السػػكاىية وأثٌر

، االهػارات، مجمة الفكر الشـرطيبدوؿ هجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية لػ سعد الشٍري، 

  ٖالعدد  ٖٕث الشرطة، القيادة العاهة لشرطة الشار ة ، الهجمد هركز بحو 

ـــاون الخميجـــي  ، ٕٛٓٓالعتيبػػػي، هىصػػػور حسػػػف،   ـــس التع ـــة تجـــاه دول مجم السياســـة اإليراني

 دبي  هركز الخميج لألبحاث( 6111 – 0535)

ـــــر ، ٖٕٔٓالعجهػػػػي، اسػػػػهاء ،  ــــي ـ مفاعــــل بوشيــ ــــووي اإليران ــــف الن ، الكويػػػػت، هجمػػػػس  المم

 http://www.kna.kw/research/boshhrة،ادارة البحوث والدراسات، االه

 طػر،  موقف دول الخميج من التطورات الراىنة فـي الـيمن، ، ٕ٘ٔٓب العجهي، ظافر هحهد،  

 هركز الجزيرة لمدراسات.

اب اوكثر هكافحة، واوكثر تضررا،وأكثر هف ٕٚٔٓالعجهي، ظافر هحهد،     ، الخميجيوف وامٌر

 ابريؿ.  ٖدٌـ،  جريدة كؿ الوطف السعودية،ىسيت جٍو 

اىميـة العوامـل الشخصـية فـي السياسـية الخارجيـة الجزائريـة  ، ٕ٘ٓٓعديمة،  هحهػد الطػاٌر،  

، اطروحة هقدهة لىيؿ شٍادة الهاجستير فػي العمػـو السياسػية والعال ػات ( 0555-6114)

 لسياسيةالدولية، الجزائر، جاهعة  سىطيىً، كمية الحقوؽ  سـ العمـو ا
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 ، الجدؿ اليبرالي/ الوا عي حوؿ دور امعتهاد الهتبػادؿ فػي التعػاوف ٕٙٔٓعديمة، هحهد الطاٌر، 

  ٘ٔ،الجزائر  جاهعة  اصدي هرباح ور مة،  عددمجمة دفاتر السياسة والقانونالدولي،

تطور الحقـل النظـري لمعالقـات الدوليـة، دراسـة فـي المنطمقـات  ، ٕ٘ٔٓعديمة، هحهد الطػاٌر،  

أطروحػػػة هقدهػػػة لىيػػػؿ شػػػٍادة الػػػدكتوراي فػػػي العمػػػـو السياسػػػية والعال ػػػات الدوليػػػة،  واألســـس،

 الجزائر،جاهعة الحاج لخضر، باتىة كمية الحقوؽ والعمـو السياسية

 ، التحوالت الهعرفية لموا عية والميبرالية في ىظريات العال ات الدولية ٕ٘ٔٓعقيؿ، وصفي هحهد، 

، ٕٗ، الجاهعػػة االردىيػػة، الهجمػػد مــوم االجتماعيــة واالنســانيةمجمــة دراســات لمعالهعاصػػرة، 

  . ٔ العدد

   تػػػاؿ بػػػأرواح اآلخػػػريف HYBRID WARFARE ، الحػػػرب الٍجيىػػػة  ٕ٘ٔٓعمػػػو، احهػػػد،  

 www.lebarmy.gov.lb/ar   ٖ٘ٙ،  العدد مجمة الجيشوبأهوالٍـ ، لبىاف، 

، مجمة بحوث الشرق األوسطتغير،  ، الوا عية السياسية في عالـ هٕٕٔٓعمى، جهاؿ سالهة ،  

  ٖٓالعدد 

أثر التغير المنـاخي عمـى األمـن الـوطني الكـويتي مـن خـالل البعـد   ، ٖٕٔٓالعمي، سحر بػا ر، 

أطروحػػػة لىيػػػؿ الهاجسػػػتير فػػػي العمػػػـو السياسػػػية،كمية الدراسػػػات العميػػػا جاهعػػػة اإلقتصـــادي، 

 الكويت

شـكالياتالنظـام الـدولي، نظريـات و  ،  ٕ٘ٓٓعودة، جٍاد،   ، هصػر  دار الٍػدى لمىشػر ٔ،  طا 

 والتوزيم
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، االيرانيــة بعــد األتفــاق النــووي-مســتقبل العالقــات الخميجيـة ب  ،-ٕ٘ٔٓعيػد، هحهػد بػػدري،   

 هركز الجزيرة لمدراسات.

لى خطر داىم، ت  ، -ٕ٘ٔٓعيد، هحهد بدري،   من الخميج: من تيديد محتمل ا   طػر داعش وار

هركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز الجزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 

www.studies.aljazeera.net/mritems/Documents/ٕٓٔ٘/ٚ/ٛ/ٕٓٔ٘ٚٛٔٔ

ٖٖٕٖ٘٘٘ٚٚٗDaash-security-Gulf.pdf 

: اإلدراك والخطــــاب والســــموك 6101أمــــن الخمـــيج فــــي عـــام أ  ، -ٕ٘ٔٓعيػػػد، هحهػػػد بػػػدري، 

 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر، هركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز الحزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي،

www.studies.aljazeera.net/mritems/Documents/ٕٓٔ٘/ٕٔ/ٕٕ/ٕٕٓٔ٘ٔ

ٕٕٕٖٔٓٗ٘ٙٚٚٛٚٗGulfٕٝٓSecurity.pdf 

 ،  السػعودية  كميػة الهمػؾ ٔ ط األمـن الـوطني،ٌػػ ،  ٜٕٗٔالغاهدي، سعيد بػف هحهػد  وٓاخػروف، 

 فٍد اوهىية.

، هراجعػة الدراسػات اوهىيػة لجاهعػة جػورج  إدراك الُبعـد الشـيعي لإلرىـاب ،  ٕٚٔٓلدار، حىيف، 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوف، فبرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر،  طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Ghaddarٕٓ

ٕٕٔٚٓٛ-GeorgetownSecurityStudies_ٔ.pdf 
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 ، ٔ،  طالمفاىيم األساسية في العالقـات الدوليـة ، ٕٕٓٓلريفيثس، هارتف، وتيري اوكاالٌاف،  

 دبي  هركز الخميج اوبحاث

 داد، بيروت، دار الكتاب العربي، ترجهة  اسـ الهقالعالقات الدولية ، ٕٔٓٓليوـ، اكزافييً  

دراسـة نقديـة مقارنـة فـي  -نظريـة الواقعيـة فـي العالقـات الدوليـة   ،ٕٚٓٓفرج، اىػور هحهػد،   

  ، السميهاىية، هركز كردستاف لمدراسات امستراتيجيةٔ،   طضوء النظريات المعاصرة

   ٛالعػػػػدد ،  مركزدراســــات الشــــرق االوســــط، اوردف،  ٕ٘ٔٓ)  (فريػػػػؽ اوزهػػػػات العربػػػػي،

http://www.mesc.com.jo/CrisesTeamReports/ٛ.pdf 

ػػا فػػي العال ػػات الدوليػػة ٕٔٔٓالقحطػػاىي، عمػػي بػػف حسػػيف،  دراسػػة - ،  الىظريػػة الوا عيػػة وتطوٌر

   ٕ العدد ٛٗالهجمد مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية، تحميمية ىقدية لمتجربة التىظيرية، 

ــــي الدراســـات الحـــوا ، ٕٔٔٓ وجيمي،سػػػيد أحهػػػد،  ــــي ف ــــاء المعرف شـــكالية البن ـــة وا  رات المنظوري

ــة ،رسػػالة لىيػػؿ شػػٍادة الهاجسػػتير فػػي العمػػـو السياسػػػية والعال ػػػات الدولية،كميػػة العمػػـو األمني

 السياسية وامعالـ، جاهعة الجزائر

الدراســــات األمنيــــة النقديــــة "مقاربــــات جديــــدة إلعــــادة تعريــــف   ،ٕٗٔٓ ػػػػوجيمي، سػػػػيد احهػػػػد، 

  ،اوردف  الهركز العمهي لمدراسات السياسيةٔ ط. األمن،

الفــرص  ، السياسػػة الخميجيػػة الهوحػػدة فػػي اطػػار التٍديػػدات االهىيػػة، فػػي ٕ٘ٔٓ ػػوي، بوحىيػػة،   

 دبي، هركز الهسبار لمدراسات والبحوث  والتحديات في ودول مجمس الخميج العربي،
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النوويــة اإليرانيــة: المضــامين،  االتفــاق اإلطــاري بشــأن البــرامج ، ٕ٘ٔٓكشػػؾ، أشػػرؼ هحهػػد   

، هركػػػز البحػػػريف لمدراسػػػات االسػػػتراتيجية والدوليػػػة والطا ػػػة التـــداعيات، الخيـــارات الخميجيـــة

 www.derasat.org.bh 

السياســـات االيرانيـــة تجـــاة دول مجمـــس التعـــاون بعـــد اإلتفـــاق  ، ٕٙٔٓكشػػؾ، أشػػػرؼ هحهػػد،  

بحػريف لمدراسػات االسػتراتيجية والدوليػة ، هركػز الالنووي : المضامين واالنعكسات االقميميـة

 www.derasat.org.bh والطا ة، 

  ٔ، طاألمــــن القــــومي واألمــــن الجمــــاعي الــــدولي ، ٜ٘ٛٔكهيػػػػؿ، هحهػػػػود شػػػػو ي هصػػػػطفى،  

 القاٌرة دار الىٍضة العربية

إصالح الخمـل فـي أقطـار مجمـس التعـاون لـدول الخمـيج العربيـة، ورقـة   "ٕٗٓٓالكواري، عمػي  

  www.arabrenewal.comرونيًا، منشورة اكت

، هذكرة هاجستير، جاهعة اثر البعد األمني عمى العالقات األورومغاربية  ، ٕٔٔٓلعور، راضية  

 هحهد خيضر بسكرة، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية،  سـ العمـو السياسية.

منطقــة الخمــيج العربــي.. وتــداعيات االتفــاق النــووي،  ،  ٕ٘ٔٓالهػػاىم ، صػػال  عبػػدالرحهف،  

جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة االتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد  ،االهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات

www.alittihad.ae/mobile/wajhatdetails.php?id=ٖٛٙٙٙ 

، االهارات، مجمس التعاون لدول الخميج العربية: انجازات وتحديات ، ٕٙٔٓهجمة درع الوطف،  

ٖٔ-ٚ-ٕٓٔٙ www.nationshield.ae 

http://www.arabrenewal.com/
http://www.nationshield.ae/
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 ، عػػرض تقريػػر الشػػراكة االسػػتراتيجية العربيػػة االهريكيػػة والتػػوازف ٕ٘ٔٓ مجمــة سياســات عربيــة

  ٚٔاالهىي الهتغير في الخميج ، اىتوىي كروردسهاف،  العد

ــيج ، ٕٗٔٓهحهػػد عػػز العػػرب،  ، التــداعيات المحتممــة لالتفــاق النــووي اإليرانــي عمــى دول الخم

 ٚٙٔ/www.ncmes.org/en/node   لهركز القوهي لدراسات الشرؽ اووسط،القاٌرة ا

حمقـــة نقاشـــية "االتفـــاق النـــووي اإليرانـــي   ٖٕٔٓالهركػػػز القػػػوهي لدراسػػػات الشػػػرؽ اووسػػػط،  

 ٜٙٔ/http://ncmes.org/ar/events" القاٌرة وتداعياتو االستراتيجية 

 ، عاصفة الحـز ضرورتٍا، أٌػدافٍا، آفا ٍػا، وتػداعياتٍا، ٕ٘ٔٓهرسػػي، هصطفػػى عػػبد العػػزيز،  

  ٕٙٔ، العدد  مجمة شؤون عربية

مجمــة جامعــة دمشــق لمعمــوم  ،  الىظريػػة البىائيػػة فػػي العال ػػات الدوليػػة، ٕٕٔٓالهصػػري، خالػػد،  

   ٕ العدد  ٖٓ، الهجمد اإلقتصادية والقانونية

التحديات األمنية لمسياسة الخارجيـة األمريكيـة فـي  ،ٕٕٔٓأهيف، وسعد شاكر شػبمي،  الهشا ية،

،دار وهكتبػػػة حاهػػػد لمىشػػػر : عهػػػاف الشـــرق األوســـط فـــي مرحمـــة مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة،

 والتوزيم

 ، العهالػػػة فػػػي دوؿ هجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػي التحػػػديات ٖٕٔٓالهشػػػٍداىي، بػػػاف عمػػػي حسػػػيف،  

  ٕٗ، جاهعة البصرة، العدد  ادي الخميجيمجمة االقتصوالحموؿ، 

، القػاٌرة  دار نظريات التحميل اإلستراتيجي لألمن والعالقـات الدوليـة ،  ٕٕٓٓهصباح،  عاهر، 

 الكتاب العربي.
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دراسػػػػة ىقديػػػػة لمىظريػػػػات - ، الوضػػػػعية وىقادٌػػػػا فػػػػي العال ػػػػات الدوليػػػػة ٕٗٔٓالهصػػػػري، خالػػػػد،  

  .ٔ،  العدد ٖٓ، الهجمد تصادية والقانونيةمجمة جامعة دمشق لمعموم األقالوضعية، 

ػػػالؿ، عمػػػي الػػػديف،   النظـــام اإلقميمـــي العربـــي دراســـة فـــي العالقـــات  ، ٜٜٜٔهطػػػر، جهيػػػؿ ٌو

  بيروت  هركز دراسات الوحدة العربيةٕ"،  طالسياسية العربية

سػػهاعيؿ صػػبري،    العالقــات السياســية الدوليــة دارســة فــي األصــول والنظريــات، ، ٜٜٔٔهقمػد، ا 

 القاٌرة، الهكتبة اوكاديهية

ــارات: الصــعود الحــوثي  ،  ٕٗٔٓهىشػػاوي، إبػػراٌيـ، و عبػػد التػػواب، إبػػراٌيـ،   ســيناريوىات وخي

 /http://www.acrseg.orgٜٖٛٚٔ، ومستقبل أمن دول مجمس التعاون الخميجي

  ، ترجهػػة عػػادؿ ز ػػاغ بنيــوي -ة والســالم: منظــور ليبرالــياالتحاديــ ، ٕٚٓٓهورافسػػيؾ، ٓاىػػدري،  

www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/ٖٓٗٓ.html 

األمن الثقافي في منطقة المغرب العربي في ظل تنامي العولمة :دارسة  ، ٕٔٔٓىزاري، صفية، 

باتىػة، كميػة ، هذكرة هاجستير جاهعة الحاج لخضػر مقارنة لحاالت الجزائر، تونس، المغرب

 الحقوؽ والعمـو السياسية،  سـ العمـو السياسية والعال ات الدولية

 مجمــة العمــوم السياســية،  البىيويػػة العصػػرية فػػي العال ػػات الدوليػػة، ٕٕٔٓالىعيهػػي، احهػػد ىػػوري، 

  ٙٗجاهعة بغداد، العدد  

 ي؟،بعد االتفاق النوو « وحيدةً »كيف تبدو السُّعودية  ،  ٌٕ٘ٔٓافيىغتوف بوست،  

 http://m.huffpost.com/ar/entry/ٖٚٛ٘ٙ٘ٛ 

http://www.acrseg.org/17389
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 ، ٔ،  ط الجغارفيـــا السياســـية مـــع تطبيقـــات جيوبوليتيكيـــة ، ٜٕٓٓالٍيثػػػي، صػػػبري فػػػارس،   

 عهاف  دار الصفاء لمىشر والتوزيم

يريػؾ،   ػت طيػب،  العولمة والديمقراطية واإلرىـاب، ، ٌٜٕٓٓوىرباوـ، ا  ترجهػة  اكػـر حهػداف وىٌز

 دار العربية لمعموـ ىاشروف، ، بيروت  الٔ ط

ـــة.  ، ٕٗٔٓوادي، عبػػػدالحكيـ سػػػميهاف،   ـــى الدبموماســـية العربي ـــي وانعكاســـاتو عم ـــع العرب الربي

 /www.amad.ps/ar/Detailsٜٖٓٓٔ، أهد الألعالـ، األسباب والمبررات

 ، ٕ-ٔة  السياسػات الخميجيػة فػي التعاهػؿ هػم الشػباب   ، هسػارات  مقػٕٗٔٓورداىي،  يوسؼ،  

 http://www.acrseg.orgالهركز العربي لمبحوث والدرسات  

ــة ،ٕٙٓٓوىػػدت، أكسػػىدر،   ــة لمسياســة الدولي ، ترجهػػة عبػػداهلل جبػػر  صػػال  النظريــة اإلجتماعي

 العتيبي، الرياض،  دار جاهعة الهمؾ سعود لمىشر العمهي والهطابم.

ــددة، وولػػت، سػػتيفف ــات الدوليــة: عــالم واحــد، نظريــات متع ، ترجهػػة  ز ػػاغ عػػادؿ و زيػػداف العالق

 www.boulemkahel.yolasite.comزياىي، بدوف تاريخ، ىقال عف هو م  

، ترجهػػػػػػػة عػػػػػػػادؿ ز ػػػػػػػاع. مفيـــــــوم  األمـــــــن العالقـــــــات الدوليـــــــة  ٕٛٓٓياهاهوريا،تاكػػػػػػػايوكي،  

 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. 

 

 

 

 


