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  مقدمــــة

تتسم التحوالت والتغريات الدولية اليت أفرزا اية احلرب الباردة بكوا متسارعة وجذريـة             
ومركبة األبعاد، ومن مث فإن أي جهد حبثي لتأطريها وضبط مضامينها أمر صعب للغاية تواجهه               

ل حتديا نظريا يف مـستوياته  وهو ما مثّ . بة املعرفية والعقبة السياسية   عدة عقبات تتراوح بني العق    
  : ظهرت حالة الصعوبة هذه يف صورتنياألوىل أمام دارسي العالقات الدولية، وقد مت

 حيث اهتزت األطر التحليلية اليت كانت سائدة على مدار سنوات احلرب الباردة             نظرية األوىل
 يةريقدرا على التفسري، ففقدت بعضا من وظائفها التنظ       وبات حجم تدفق األحداث أكرب من       

 إذ انعكست حالة الغموض والتعقيد الشديدين اليت        الثانية ممارستية أما  . ة املابعدية خاصة الوظيف 
اتصفت ما فترة ما بعد احلرب الباردة على الفواعل والنظم واألنساق الدولية من جهة، وعلى               

 جهة ثانية، فشهدنا حالة من الفراغ على املستوى التـنظريي           مستوى التفكري االستراتيجي من   
 كبريا بفعـل غيـاب      مست مجيع ميادين العالقات الدولية اليت عرفت كحقل معريف اضطربا         

 الشؤون الدولية فأصبح اتمـع األكـادميي        الضابطة ملستويات احلركة يف   س  جمموعة من األس  
 املعرفيـة  مرجعياايمية الشمولية اليت تزعزعت     يعيش موجة التفكك يف النظريات واألطر املفاه      

  .املنتجة
ومع حجم التحديات اجلديدة اليت صار يفرضها النسق املتنامي للعوملة انـصرف الـتفكري يف               
العالقات الدولية إىل البحث عن آليات تنظريية جديدة متلك متغريات تفسريية قـادرة علـى               

املية اآلخذة يف التعومل مـن  فهم مسات السياسة العد التحوالت الدولية من جهة، و  استيعاب تعقّ 
وألجل ما تقدم فقد بدا النقاش يف األوساط األكادميية لواقع العالقات الدولية يف             . جهة أخرى 

 مفاهيم جديدة قابلة    إجيادفترة ما بعد احلرب الباردة متمحورا حول فكرة املرونة املفاهيمية أي            
شهد الدويل، وأيضا تصميم مقاربات نظرية هلا املقدرة على   للتكيف مع التحوالت العميقة يف امل     

 واحلقيقة أن حمور    .اخل...استبصار التحول يف املفاهيم القائمة كالقوة واألمن واحلرب والتهديد          
البحث هذا هو أشبه بالنقاش الذي دار حول املرونة املنهجية بعد اية احلرب العامليـة الثانيـة                 

 الـسلوكية يف   (االجتماعية بصفة خاصة يف ظل احملاورة التنظريية الثانية         نيت به العلوم    والذي ع
  ).مواجهة الواقعية
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عوملـة  وعلى ضوء ما ذكر اختذت مسألة تناول املنظورات املفسرة للسياسة العاملية يف عـصر ال           
ل أمهها دراسة وفحص إحدى تركيبات السياسة العاملية وضـبط          اجتاهات منهجية متنوعة، لع   

الذي  INTERNATIONAL SECURITY" األمن الدويل"  املركزية كمفهوم مفاهيمها
   .يعترب مفهوما حموريا يف الدراسات األمنية

 فهو  النظرية التقليدية وحىت املعاصرة،   ل األمن موضوعا مركزيا يف برامج حبث األطر         لقد شكّ  
ى إمكانية حتقيقها   إحدى املسائل املعقدة اليت عكف دارسو السياسة الدولية على البحث يف مد           

يف فترة ما بني احلـربني      ) الواقعية يف مواجهة املثالية   (فمنذ احملاورة التنظريية األوىل       . وتطويرها
 إطار نظري يفسر قـضية األمـن كميـدان    إىلالعامليتني األوىل والثانية بدا أن عملية الوصول     

ة مع مظاهر أزمة التنظري يف حقل للسياسة الدولية مسألة صعبة للغاية ألا تتقاطع يف أحيان كثري 
فاملثاليون رأوا أم األقدر على ذلك خاصة وأن فترة مـا بعـد             . العالقات الدولية بشكل عام   

احلرب العاملية األوىل اليت عرفت تشكل عصبة األمم بعثت األمل يف إمكانية إنشاء نظـام دويل                
لة الصراع على مـدار مرحلـة       أما الواقعية فقد قدمت تصورا كان األقرب لتفسري حا        . سلمي

 ملسألة الصراع واحلرب كسمة مطابقة ومالزمة للعالقـات         استقراءهااحلرب الباردة من خالل     
استعمال البحث يف ميكانزمات      ولذا اجته التركيز الواقعي إىل    . ولبني وحدات أساسية هي الد    

. جتاهيها البنيوي واملؤسسايتجهة األخطار وحتقيق األمن، كما برزت الليربالية با االدولة للقوة ملو  
فالبنيويون من أصحاب نظرية السالم الدميقراطي على سبيل املثال رأوا أن انتشار الدميقراطيـة              

حيث مت ) نسبة إىل كانط(من شأنه أن يؤدي إىل زيادة األمن الدويل استنادا إىل املنطق الكانطي          
قراطي اجلمهوري، االلتزام اإليديولوجي    التمثيل الدمي : التأكيد على العوامل الثالثة لألمن، وهي     

  .حبقوق اإلنسان، الترابط العابر للحدود الوطنية
لكن مع اية احلرب الباردة اعترب البعض أن اية الـصراع اإليـديولوجي بـني الرأمساليـة                 

وتفاءل الكثريون بأن الوضع . واالشتراكية قد شكلت نقطة انعطاف فارقة يف السياسات الدولية
د قد يؤدي إىل نشوء قيم جمتمعية جديدة تساهم يف حتقيق التعاون الدويل بـني األفـراد                 اجلدي

وقد ساد هذا االعتقاد بشكل أكرب مع بروز تيارات متفائلة بشأن إقامـة             . واتمعات والدول 
  .جمتمع عاملي يسوده السالم واألمن الدوليني

تظل أسلم أطر التحليل املتعلقـة       س REALISMلكن يف مقابل هذا اعتقد البعض بأن الواقعية        
  . مبفهوم األمن الدويل وحتدياته خاصة مع االستجابات والتعديالت اليت قدمتها الواقعية اجلديدة
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إذ لكن رغم ذلك جاء التفكيك املعريف هلذا االستبصار النظري من خارج املنظور العقـالين،               

جية احلديثـة كالنظريـة النقديـة       بدأت تظهر مع اية احلرب الباردة النظريات اإلبـستمولو        
ملـها أن الواقـع     االجتماعية والنظرية البنائية ونظرية مابعد احلداثة، حيـث اعتـربت يف جم           

باالجتـاه  ومسي هذا التصور اجلديـد      . ، بل يبىن باإلرادة اإلنسانية     معطى ااالجتماعي ليس شيئ  
زعة مـا بعـد    بعد وضعيا ون الذي تبىن تفكريا ماCONSTITUTIVE TRENDالتكويين 
 EXPLANATORYتفسريات أمنية متعارضة مع ما قدمه االجتاه التفسرييمع تقدمي جتريبية، 

TREND ،                 وقد وجد هذا التعـارض تربيراتـه يف حالـة االخـتالف علـى املـستويات 
  .االبستيمولوجية واألنطولوجية واملنهجية بني النظريات التفسريية والتكوينية

أداة منهجية منتجة لصياغة افتراضات علمية مـسهلة ملـسألة          " ظوراملن"على هذا األساس ميثل     
التراكمية املعرفية يف الدراسات األمنية من جهة، وبديال مقنعا عـن املنهجيـة التجزيئيـة يف                
العالقات الدولية اليت تتخذ من تعارضية  نظريات العالقات الدولية حمورا أساسا يف عملية البناء               

استنادا شخيص حلالة القطيعة اليت تصبغ األداءات النظرية املتضاربة         النظري من جهة أخرى، كت    
أكثر مـن   غاستون باشالرللمبدأ الفلسفي القائم على التواصلية التطور يف العلوم والذي كان         

وتلك يف حد ذاـا     ). ما جيعلنا أمام حمطات صراع وجودي بدال من الصراع املعريف         (عرب عنه   
 غياب نظرية كومسوبوليتانية عامة يف هذا احلقل تبدو يف أحيـان            إشكالية كربى ذلك أن أزمة    

كثرية جمسدة يف الطرائق املنهجية للتعاطي مع مسائل التنظري يف العالقات الدولية، األمر الـذي               
دفع بالكثريين إىل الدعوة لقيام منهج خاص ملعاجلة الظاهرة الدولية بعيدا عن مالبسات املناهج              

ـ وتعق السياسية الدوليـة     تالسلوكيان منطلق خصوصية    االجتماعية األخرى م   نـة  مقاردها  ي
جممل االجتاهات النظريـة    يف واقع األمر     وهذا طرح ترفضه     بالسلوكيات االجتماعية األخرى،  

   .ديدة لفترة ما بعد احلرب الباردةاجل
ـ                اس وحيث أن املنظور يعكس هذه األمهية املزدوجة، كونه يعرب بصفة مباشرة كما جاء به توم

كون عن فكرة املنظومة املعرفية، فإنه يشري إىل جمموعة من النظريـات املنـسجمة يف كالنيـة     
 سر عملية البناء النظري لكل منـها      االقتراب للظاهرة الدولية، لكن مع تقاطعية أنطولوجية تف       

بالشكل الذي يصور حقل العالقات الدولية على أنه أقرب إىل صـيغة مـستويات التحليـل                
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، إذ أنه مىت خرجنا من ذات السياقات التحليلية املتوافقة صـرنا أقـرب إىل الـدائرة                 املتضاربة
  .املنظوراتية البديلة

من هنا تتشكل حركية التفاعل النظري بني مدارس العالقات الدولية ونظرياا، ووفقا لـذات              
 .األمنيـة ربات الكربى يف الدراسات     التصور يتم إفراز استبصارات وإسهامات النظريات واملقا      

وألجل ذلك حنن بصدد منذجة لعملية التنظري يف العالقات الدولية إلدراك مـضامني البنـاءات               
النظرية يف الدراسات األمنية اليت تتصف يف مرات كثرية بالتنميط والتطابق مع اجتاهات التنظري              

  . يف السياسات الدولية
 هو جزء من احلديث الدائر حـول        عن حماوالت نظرية يف الدراسات األمنية     املستمر  إن البحث   

. بشكل عام و يف العالقات الدولية بـشكل خـاص         النظرية يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية      
مجلة أو جمموعة من القوانني املتعلقة "بأا k.WALTZ   كنيث والتز فالنظرية واستنادا لتعريف
 باسـتخدام    حمـددة  ميةتستهدف الوصول إىل تعميمات عل    فهي  ،  "بسلوك ما أو ظاهرة معينة    

    .إجراءات استقرائية معينة بغية تقدمي الفهم األفضل لسلوكيات الدول والفواعل
 الذي يردف مراحل الدراسة يف العالقات الدولية منذ مرحلة ما قبل النظرية       "البناء النظري "أما  

ـ             ة املؤسـسة   ووصوال إىل النظرية كنتاج طبيعي لعملية التنظري، فإنه يوفر املرتكـزات الفكري
والبناء النظري  كإطار هيكلـي جمـرد يف         . ملسلمات وفرضيات نظرية خبلفيات منهجية علمية     

 املعرفـة ،  الوجود: العالقات الدولية يستقطب البحث يف اجلوانب التأصيلية للنظرية عرب ثالثية         
  :وفقا للمنظومة البحثية التالية ،املنهجو

  .ية سلوكيااحبث يف أنطولوجيا الفواعل وطبيعتها ومصدر -
حبث يف ابستمولوجيا تعريف سلوكيات الفاعل، واستخالص السياقات النظرية الضابطة        -

وكمثال على ذلك النقاش الذي فرضه املؤسساتيون أمام الواقعيون حول          . لتلك السلوكيات 
سلوك الدول، حيث أن حتول الدول من الفوضى إىل التعاون حبسبهم هو نتيجة للتحول يف               

ة العالقات الدولية حيث طغى املتغري االقتصادي على حساب باقي املـتغريات،            هيكلة أجند 
 .   وهو ما أدى إىل بروز نظرية االعتماد املتبادل

 واملعـربة    الدولية حبث يف األدوات املنهجية والطرق العلمية املستوعبة لتحوالت الظاهرة         -
 .عنها
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فية واملنهجية لصياغة وبناء ومعمار إطـار       ميثل الضبط اإلجرائي ملفهوم األمن أحد املداخل املعر       
 الذي يستمد ديناميكيته من احلراك الثالثي األبعـاد         ،نظري وعملي يف ميدان الدراسات األمنية     

  :للمسائل التالية
 موضوعية مرتبطة حبقل العالقات الدولية، وتتعلق بالتداخالت املنهجية الـيت تفرضـها             األوىل

 فهي ذاتيـة مرتبطـة مبيـدان        الثانيةأما  . ري يف العالقات الدولية   احلركة االرتدادية لعملية التنظ   
 سياقية مرتبطـة    الثالثةالدراسات األمنية وتتمثل يف االنسياب املعريف ملفهوم األمن، يف حني أن            
 سياقات معينـة    تستدعيبالبيئة الدولية املنتجة لشبكة مركبة من حتوالت السياسة العاملية اليت           

  .منيةلتناول املسألة األ
       وحيث أن إدراك معاين هذا احلراك ومضامينه واجب  علمي لتتويج مقاربة     ابستمولوجي ومربر 

امربيقية يف التعاطي مع موضوع الدراسات األمنية، فإنه يوفر طرائق متنوعة لالقتراب للموضوع             
  .ختتلف تبعا للمستوى النظري والرصيد املنهجي للباحث

ل األمين باعتباره وضعاً وجودياً عطفا على ما قدمته النظريات          من هنا تتباين زوايا تعريف الفع     
 خصوصا عقب اية فتـرة      ،التقليدية، أو على أنه حالة جمتمعية كما أتت به املقاربات اجلديدة          

وهنا تبدو القيمة النظرية الستيعاب أشكال البناء العام للنظريات الكـربى يف            . احلرب الباردة 
  .  ياا األنطولوجية واالبستمولوجية واملنهجيةالعالقات الدولية يف مستو

ولذلك يتأتى بناء التراكم النظري السليم للظاهرة األمنية مبعاجلة منهجية للتداخالت املوجـودة        
  .          بني كل من العالقات الدولية والدراسات األمنية والبيئة األمنية الدولية

  : مستويات أساسيةيف هذا املوضوع عرب ثالثةأمهية البحث تنبع 
 كون البحث يف اجلانب التنظريي للدراسات األمنية هو تفكيك للعالقة التفاعلية بـني              :األول

 وهو بالتايل إحدى صور البحث يف اإلشكالية الكربى الـيت وقفـت عنـدها               ،العوملة واألمن 
ـ            عوملـــة        اهرة ال العالقات الدولية مع اية عصر احلرب الباردة وبداية املسار املتشابك لظ

هل أن العوملة بانعكاساا وتداعياا تستدعي من الناحية : املتمحورة حول تساؤل عميق مفادهو
  .النظرية اإلطاحة بالعمليات اليت كانت حموراً للسياسة العاملية ومداراً هلا ؟

تعىن باالهتمام   اليت   ، التنظريية يف ميدان الدراسات األمنية     سامهات حماولة الوقوف عند  امل     :الثاين
 ودف إىل إجياد األطر الكفيلة ملواجهـة الرهانـات          ،مبفهوم األمن مبختلف أبعاده ومستوياته    

  . وحتقيق األمن العاملي الشامل من جهة ثانية،األمنية من جهة
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 لذا سيخصص هذا املوضوع لتناول مراحل التطور اليت عرفتها العملية التنظريية يف الدراسات             
  :  ما بعد احلرب الباردة من خالل استقطاب ثنائي لـاألمنية لفترة

ــارزة يف                   -  ــهامات ب ــدمت إس ــيت ق ــة وال ــات الدولي ــة يف العالق ــر النظري   األط
  ...) الواقعية ،الليربالية ، النقدية ، البنائية ( الدراسات األمنية ومنها 

االنتقال من مستوى األمن الدواليت إىل       املستويات التحليلية اجلديدة يف الدراسات األمنية و       - 
  .جديدة وبديلةمستويات أمنية 

 إحداث نوع من التقاطع املنهجي بني النظرية واملمارسة بدراسة اخلطـاب األمـين              :الثالث 
 لرؤية ما إذا كان هذا اخلطاب يستوعب حجم    ، سبتمرب احلادي عشر من  األمريكي بعد أحداث    

 أم أنه تكريس لسياسات أمنية تتنـاقض        . أفرزا ظاهرة العوملة   التحوالت الدولية املتراكمة اليت   
، بالشكل الذي يكرس التصور األمين الواقعي       ية اجلديدة يف الدراسات األمنية    واحملاوالت التنظري 
  . الفعل األمينةالقائم على دوالني

  :ة ـإشكـالية الدراس/ 2
بنـاء تراكميـة معرفيـة يف       حيث أن البحث يسري يف اجتاه هدف أساسي وهو الوصول إىل            
ية التنظري يف الدراسات األمنية الدراسات األمنية، سننطلق من مسلمة حبثية مفادها أن تتويج عمل       

  .قاربات مفاهيمية متكاملة، أكثر من التركيز على أطر نظرية جاهزة ومنسجمةتكون مب
ستدعي طبيعـة املوضـوع     ت. استنادا إىل ما تقدم واعتبارا للغاية البحثية من وراء هذه الدراسة          

  : واجلوانب املرتبطة به، صياغة اإلشكالية األساسية على النحو التايل 
منية لفترة ما  يف الدراسات األة متكاملة مفاهيمية حتليلي مقاربةإىل أي مدى ميكن بناء       •

   .؟بعد احلرب الباردة
  : كما سيتم طرح جمموعة من األسئلة الفرعية املرتبطة باملوضوع 

حتول (ميكن تفسري عملية التنظري يف الدراسات األمنية كتعبري طبيعي عن تراكم معريف              هل   -1
؟ )حتول موضوعي (بعد احلرب الباردة  أم أا انعكاس للتحول الذي شهدته البيئة الدولية         ).ذايت
  هل أن السؤال األمين يف عصر العوملة سؤالٌ ابستمولوجي، أم سؤالٌ استراتيجي؟: مبعىن
نظور الذي يقدم املقاربة األنسب لفهم التحوالت يف مفهوم األمن الدويل يف ظل             هو امل   ما -2

  العوملة؟
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  بعد أحداث احلادي عـشر مـن سـبتمرب          هل تعكس مضامني اخلطاب األمين األمريكي      -3
  . مع واقع التحول املفاهيمي والنظري للدراسات األمنية؟ عملياً وتكيفاً إمربيقيةًاستجابةً

   
  :ةـراسفرضيات الد/ 3

لتذليل صعوبات البحث واإلحاطة مبختلف جوانب اإلشـكالية املطروحـة، سـيتم صـياغة              
  :الفرضيات التالية

س آلية التطور يف العملية التنظريية للدراسات األمنية كمتغري تابع مرتبط مبضامني البيئة             تدر -1
  .الدولية كمتغري مستقل

 بني نظريات العالقات الدولية، يفـسر التبـاين          تواتر البناءات النظرية و األطر املفهوماتية      -2
  .الشديد يف املقاربات األمنية هلا

 الدراسات األمنية حباجة إىل سياقات نظرية تستخدم متغريات تفسريية جديـدة أمهلتـها              -3
  .املنظورات التقليدية بالشكل الذي يثري العملية التنظريية

ادي عشر من سبتمرب مـضامني نظريـة        يعكس اخلطاب األمين األمريكي بعد أحداث احل       -4
  .سة لالفتراضات الواقعية يف الدراسات األمنيةمكرواستجابات إمربيقية 

  :مشكلـة الدراسـة/ 4
إحدامها منهجية  : جتسدت مشكالت الدراسة يف صورة عقبات علمية، تراوحت بني مشكلتني         

  :واألخرى معرفية
ل النظري ضمن العالقـة بـني       افصندود اال  فنتلمسها يف عدم اتضاح ح     املنهجية،أما املشكلة   

أي يف حـاالت    . ، خاصة عندما يتعلق األمر بعملية التنظري      راسات األمنية والعالقات الدولية   الد
 األساسـية يف    ة للعالقات الدولية وبني االسـهامات     التقاطع والتعارض بني االفتراضات النظري    

  .ميدان الدراسات األمنية
سدت يف انعدام وجود قوالب علمية وفلسفية توفر إجابات معرفيـة            فتج املعرفية،أما املشكلة   

دقيقة وإمجاعات مفاهيمية خاصة بتطور الظاهرة االجتماعية عمومـا والظـاهرة الـسياسية             
  .خصوصا

غاستون "واالنقطاعيون  " توماس كون "ذلك أن تضارب اجتاهات تطور املعرفة بني التواصليون       
لى مسار النقاش النظري يف العالقات الدولية، خصوصا        ، قد انعكس بصورة مباشرة ع     "باشالر
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عقب اية فترة احلرب الباردة، إذ أخذ النقاش أبعادا ابستمولوجية أكثر منها سياقية كما كان               
 أن معيار النجاعـة     لتنظري يف حمطات زمنية سابقة، مع ادراكنا املسبق       عليه احلال طوال مراحل ا    

  .ات الدولية يكمن يف مقدرا التفسريية لتحوالت البيئة الدوليةوالفعالية بالنسبة لنظريات العالق
وبقدر ما مثلت هذه العناصر عقبات مربرة يف حتديد اجتاهات الدراسة، فإا شـكلت بـذات        
القدر دافعا علميا ساعد على تصميم هيكل بنائي للدراسة بالشكل الذي يقدم نتائج ومقاربات              

كاليات ما تلبث أن تتحول بدورها إىل مداخل استهاللية         علمية مفيدة، يف صورة جدليات وإش     
  . لدراسات أخرى الحقة

كما أن مشكلة الدراسة ذاا عربت عن حلظة حبثية موضوعية مكنتنا من مقدمات نظرية وأطر               
  :منهجية مناسبة لتحقيق غاية مزدوجة

راسات األمنية علـى    خلق تراكمية معرفية يف البناء النظري للعالقات الدولية عموما ويف الد           -
  ".املعرفة تتطور باالستمرار" اص، استنادا إىل مبدأ تواصلية تشكّل املعرفة وتكووجه خا

صياغة سياقات منهجية ونظرية مهمة يف استيعاب اجتاهات التحول يف السياسة العاملية، على              -
 عالقـات الدوليـة   كالية عميقـة يف ال    اعتبار أن البحث يف هذا امليدان هو استجابة علمية إلش         
الدولية انطالقا من عملية حمددة كـاألمن       تتمحور حول جناعة املنظورات يف تفسري السياسات        

  .على سبيل املثال
  :مصطلحات الدراسة/ 5

  نظرية يف حقـل العالقـات الدوليـة         يعكس النسق التراكمي يف استخالص مضامني     : التنظري
عـرب    ائيـة،  كمجموعة قواعد   إىل النظرية  للوصول العملية اليت يسلكها الباحث   كتعبري عن   

  . وفقاً ملنهجيات علمية دقيقة التطور يف النظرية لواقع تصميم أنطولوجي جمرد
من نسبية احلقائق أوالً ومن تركيبية الظاهرة       ويستمد التنظري يف العالقات الدولية قيمته العلمية        

 ونألجل ذلك يويل البـاحث . الجتماعية ثالثاً تطور املعرفة يف العلوم ا    إشكاليةالدولية ثانياً، ومن    
أمهية كربى لكل من املعرفة التارخيية والسياقات االجتماعية والتحوالت النـسقية يف تكـوين              

   .وحتسني مدركاته للسلوكيات السياسية الدولية
 وز يف البواعث الكامنة وراء حركيتها، وجتا      والتنظري هو جدلية للتفكري العميق يف األشياء وحبثٌ       

التنظري ال تقف عند ما يطلـق عنـه         عملية   النظرية يف تفسرياا، ألن      تؤسسهاللمسلمات اليت   
ل  تربيرات تفسريية لتـشكّ إجيادبل   " puzzle solvingحل األلغاز "توماس كون مصطلح 
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 congnitive map املعرفية ةسياق املنظوم عن والتنظري نسق غري مفصول. الظاهرة وطبيعتها
 ينطلق من تراكمات معرفية مـسبقة حـول         حث العالقات الدولية يف بناءه النظري     أي أن با  

 باألساس ضبط للتأصيالت الفكرية     الظاهرة املراد دراستها، ليصل إىل استخالصات معينة، هي       
للنظرية واستحضار ملرجعياا التارخيية وصياغة الفتراضاا األساسية واختبار تطبيقي إلسهاماا          

  . على واقع السياسة العاملية إسقاطات امربيقيةالعلمية عرب
يفحص موضوع الدراسات األمنية كحقل معريف األصول العميقة لتشكل          :الدراسات األمنية 

استنادا إىل ضبط وحتليل مستويات تبلور الفعـل  ، الظاهرة األمنية يف حدودها الداخلية والدولية  
 من خـالل    وذلك. لسيادة األمنية، القيمة األمنية   الفاعل األمين، ا  : األمين، عرب استقطاب لثالثية   

  . العملية ملفهوم األمن البحث يف الدالالت النظرية و األصول املفاهيمية  واألبعاد
وقد ظل حقل الدراسات األمنية يف حالة تطور مستمر، على الرغم مـن االنـشغال الـسابق                 

ة اتساعا لتضمني مواضيع جديدة     بالقضايا العسكرية والنووية، لنشهد عقب فترة احلرب البارد       
 أحد مستويات التطور يف هذا احلقل  ولعلّ.Research Agendaكأجندة حبثية هلذا احلقل 

سـتيفن  "هو تلك املزاوجة احلاصلة بني الدراسات األمنية والعلوم االجتماعية، األمر الذي دفع             
    ".ألمنيةالنهضة يف الدراسات ا"إىل التعبري عن ذلك بأننا نشهد عصر " توال

تشري إىل مرحلة زمنية خصبة يف العالقات الدولية، اتسمت باملرونة : فترة ما بعد احلرب الباردة   
لتطوير أدوات مفاهيمية وأطر نظرية مفسرة      والتعقيد يف اآلن معا، حيث قدمت فرصة أكادميية         

دا إىل مـسلمة أن     لواقع السياسة الدولية، كنتاج طبيعي ملرونة التحول يف الواقع الدويل، استنا          
وألن الظاهرة الدولية اتسمت خـالل هـذه        . النظرية تتطور بتحول الظاهرة أو بتحول املنهج      

املرحلة بشدة التحول وعمق التأثري، كان لزاما صياغة قوالب نظرية تستوعب هذه التحـوالت              
ـ       . بالدرجة األوىل، ومتلك مقدرة تفسريية هلا بالدرجة الثانية        الل وهذا ما الحظنـاه مـن خ

مستويات النقاش الكربى بني نظريات العالقات الدولية، مثلما حصل مع موضوعات الفوضى            
ـ قد  واالعتماد املتبادل واملؤسسات الدولية والرتاعات الدولية، فهي         رت يف الغالـب عـن      عب

  .استجابات نظرية مباشرة لتحوالت دولية كربى
 العاملية وعملياا خالل هذه الفتـرة، إذ        يف تشابكية مظاهر السياسة   أما خاصية التعقيد فتتجلى     

 متاهت مستويات التحليل يف العالقات الدولية وانتفت        لترابط وتداخل القضايا الدولية،   ونتيجة  
احلدود الفاصلة بني املتغريات التفسريية للنظريات الكربى، وهو ما ملسناه يف حجم التعـديالت      
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يك متغريي القوة والفوضـى بالـشكل الـذي         الواقعية لبعض املسلمات املركزية كإعادة تفك     
، على الرغم من أن تناول القوة سابقا كان بصورة          يف املشهد الدويل  ينسجم والتغريات احلاصلة    

مطلقة، بينما مت التعبري عن الفوضى بشكل خطي، أي دون االهتمـام بتمـايزات الوحـدات                
  .السياسية الدولية
ألطـر   لةراتيجية والسياسات األمنية املـشكّ    إلستيعرب عن جمموع التصورات ا    : اخلطاب األمين 

 ية، الثقافيـة   عملية ضابطة موعة من القيم السياسية، االقتـصادية، االجتماعيـة، العـسكر           
  .كما يعكس اخلطاب األمين تراتبية األهداف واملصاحل القومية للدولة. اخل...احلضارية والدينية

 يف بلـورة     األمين األمريكي خالل هذه الفترة     يفيد تفكيك اخلطاب  :  سبتمرب 11فترة ما بعد    
ضبط السياقات العلميـة والعمليـة الـيت     بغية ،أطر ومرجعيات الفكر االستراتيجي األمريكي 

أفرزت طرحا عميقـا يتعلـق       تطورت فيها النظرية األمنية األمريكية، ذلك أن هذه األحداث        
األمر الذي يهدف يف    . جي األمريكي دلية االستمرار والقطيعة على مستوى التفكري االستراتي      جب

النهاية إىل إسقاط حماور البحث األساسية يف الدراسات األمنية على مستويات تطبيقية ختـص              
  .اإلستراتيجية األمنية األمريكية

  :تنظيم الدراســة/ 6
ي  استنادا إىل اإلشكالية املطروحة والفرضيات املوضوعة، سيتم تناول الدراسة وفقا للبناء املنهج           

  :التايل
تأصيلي يستوعب حجم التحوالت الدولية املتـسارعة        بناء إطار نظري     الفصل األول سيتم يف   

 حندد يف   ، حيث بعد احلرب الباردة  لفترة ما   لتفاعالت الدولية   ويقدم مستويات منهجية لضبط ا    
لتقليديـة   عرب استقراء أهم االجتاهات ا      األمنية دراساتالساسية واملرجعية يف    بدايته املفاهيم األ  

ملعاجلة التحوالت الكربى يف السياسة      مث حماولة صياغة اقتراب منهجي       ،واملعاصرة يف هذا امليدان   
وحدة التحليل، موضوع التحليل، اجتاهـات  : العاملية، واليت سيتم تناوهلا ضمن أربعة مستويات    

 التحوالت، ذلـك  ليتم استعراض أهم االنعكاسات املفاهيمية هلذه    . التحليل وبنية النظام الدويل   
أن هذه املفاهيم متثل قيمة مفتاحية يف ادراك مفهوم األمن، لنحاول يف األخري استخالص أهـم                

  .الصور التأثريية واالنعكاسية بني متغريي العوملة واألمن
 لنظريات العالقات الدولية حيـزا      ة املعرفي ات من البحث تأخذ مسألة البناء     الفصل الثاين  ويف  

ـ  استكـشاف    لنقاشات النظرية يف الدراسات األمنية، من خـالل       مهما يف حماور ا    ستويات امل
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 وسنقسم هذه األطـر      لدى عرض تصوراا األمنية،    التحليلية اليت قدمتها خمتلف األطر النظرية     
  : على النحو التايل

   الواقعية والليربالية : نظور العقالينامل-
   احلداثة نقدية ونظرية ما بعد النظرية ال:املنظور التأملي-
    CONSTRUCTIVISM البنائية االجتماعيةاملقاربة-

 هلذه املنظورات مبحاكاة البنيـة      empirical ربيقيكما سنتطرق يف هذا الفصل إىل فحص ام       
  .األمنية للنظام الدويل بعد احلرب الباردة 

ارسـة   ، فيتضمن تفكيكا ضمنيا ألصول العالقة بني النظرية واملم         من البحث  الفصل األخري  أما
 سبتمرب باسترجاع مرجعيته    أحداث احلادي عشر من   سندرس اخلطاب األمين األمريكي بعد      إذ  
رية واالستراتيجية وحتديد أهم مضامني النظرية األمنية األمريكية خالل فتـرات تارخييـة             الفك

 من  ناء تقاطع منهجي بني النظرية األمنية واخلطاب األمين       كربى، بالشكل الذي يسهل عملية ب     
 لنرى فيمـا إذا     الفاعل األمين، السيادة األمنية واألداة األمنية،     : خالل املستويات البحثية التالية   

كان اخلطاب األمين األمريكي منسجما مع األطر التحليلية اجلديدة ملفهوم األمـن بارتباطـه              
 املختلفـة    األبعاد الشاملة للقوة والطبيعة    باألشكال اجلديدة للمخاطر والتهديدات واستناده إىل     

لذي يعرب عن ، أم أنه خطاب ال يزال يكرس مفهوم األمن القومي بالشكل ا للرتاعات ومصادرها 
  .وجهة النظر الواقعية يف الدراسات األمنية

  : للدراسةاملقاربــة املنهجية/ 7
وفقا لصيغة التكامل   منهجية مركبة   فان ذلك يستدعي  استخدام        طبيعة املوضوع،  إىلبالنظر   

   :بغية إحداث التوازن العلمي املطلوب يف فصول الدراسة ومباحثها املنهجي
 الدراسات  الذي يفيد املوضوع من خالل تتبع تطور العملية التنظريية يف         : املنهج التارخيي  -1

ل خالهلا مفهوم األمن وتطور، وأيضا رصد تحليل خمتلف السياقات اليت تشكّ ل األمنية، يف حماولة  
ما يضمن هذا املنهج األدوات العلمية الفعالة        العاملية، ك  ةمظاهر السياس أهم حمطات التحول يف     

 االجتاهات اإلسـتراتيجية    لضبط مسارات احلراك االستراتيجي األمريكي من جهة، واستيعاب       
  . من جهة ثانيةالكربى للخطاب األمين

 يف نظورايتقاش املالذي تبدو قيمته العلمية يف معاجلة مستويات الن: املنهج التحليلي املقارن  -2
 البناءات النظرية تطورت استنادا إىل احملاورات الكربى الـيت          دراسات األمنية، ذلك أن معظم    ال
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غالبا ما اختذت صفة املقارنة الضمنية، خصوصا ملاّ يتعلق األمر بنظرية كالواقعية السياسية الـيت               
وراا النظريـة واسـهاماا      النظريات اليت تبعتها االنطالق من مناقشة وانتقاد تص        حاولت جلّ 

  . الفكرية
وتبدو احلاجة إليه لتفكيك جوانب العالقـة التفاعليـة بـني           : املنهج التحليلي الوصفي   -3

. يف الدراسات األمنية  التحوالت املفهوماتية   و اية احلرب الباردة  التحوالت الدولية اليت أفرزا     
يئة األمنية الدولية، وفحص النظرية األمنية      كما أن االستناد هلذا املنهج ضروري عند توصيف الب        

   .األمريكية
ته يف اجلانب التطبيقي للبحث، فإضافة لكونـه املنـهج          وتكمن أمهي : منهج دراسة احلالة   -4
ستخدم يف تقصي حماور ومستويات البنية األمنية يف النظام الدويل، فهو األداة األنسب إلقامة              امل

طاب األمين األمريكـي بعـد      تطبيق خصوصا عند التطرق للخ    الترابط الوظيفي بني النظرية وال    
  . سبتمربأحداث احلادي عشر من

ستكـشاف  ية أخرى مثل تقنية حتليل املضمون، ال      منهجوأساليب   ما ستتم االستعانة بأدوات   ك
   . األمريكيةاملدلوالت واملعاين اليت تطرحها بعض الوثائق واألطروحات الفكرية واإلستراتيجية

  : اختيار املوضوعتربيرات /8
  : ةوضوعيأخرى م ار املوضوع بني دوافع ذاتية و تنوعت أسباب اختي
برزت أمهية الدراسات األمنية كموضوع مركزي يف السياسة العاملية بعـد           : التربير املوضوعي 
 اجلديدة  ل قوة دفع للبحث يف املقاربات واملنظورات األمنية        األمر الذي مثّ   ،اية احلرب الباردة  

لت هذه  ل والقصور يف النظريات التقليدية، وفيما إذا شكّ        جتاوز أوجه اخلل   نباط قدرا على  واست
املنظورات تراكما معرفيا يساعد يف بلورة مقاربات مفاهيمية وتطبيقية فاعلـة يف الدراسـات              

  .األمنية
 ذهين  من خالل ما قدم لنا كطلبة على مدار السنة الدراسية النظرية ترسخت يف             :التربير الذايت 

قناعة البحث يف ميدان التنظري للعالقات الدولية بعد احلرب الباردة من خـالل تنـاول أحـد         
 مستوى األطر النظرية اليت متت      ىاملفاهيم احملورية يف السياسة الدولية وحماولة إجياد تطبيقاا عل        

  .ة وتطبيقيةدراستها بالشكل الذي يضفي على هذه الدراسة أمهية مزدوجة أكادميي
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  ضبط إجرائي ملفهوم األمن: تصميم منهجي للدراسات األمنية:املبحث األول

حيتل موضوع األمن أمهية كربى يف الدراسات الدولية باعتباره يشكل حمور حبث أساسي يف كتابات               
واهتمامات دارسي العالقات الدولية، وميكن حصر هذه األمهية يف مستويني األول أكادميي والثـاين              

  .قيتطبي
أما على املستوى األكادميي فتتجلى هذه األمهية من خالل مركزية موضوع األمن كربنامج حبثي يف               
األطر واملقتربات النظرية الكالسيكية واملعاصرة للعالقات الدولية، إضافة إىل كونه نقطـة ارتكـاز              

بة، فاألمن هو إحدى    منهجية لالنطالق يف دراسة املنظورات األمثل لتفسري التحوالت الدولية املتعاق         
 اليت تشكل حموراً ملناظرة ضمنية بني شىت االجتاهـات النظريـة   ∗تركيبات وعمليات السياسة العاملية  

  .الكربى يف العالقات الدولية
تتجلى هذه األمهية من خالل مدى إدراك الدول لبيئتها األمنية داخليـا             بينما على املستوى التطبيقي   

اغة منظوماا األمنية بشكل توافقي أو تعارضي استنادا إىل مقوماا وخارجيا وانعكاس ذلك على صي    
  .وإمكاناا الداخلية وارتباطا بتموقعها يف النظام الدويل

لكن رغم هذه األمهية على املستويني األكادميي والتطبيقي، ظل مفهوم األمن مفتقرا إىل ضبط معريف               
ديد معىن ثابت رغم تعدد الدراسات املختصة يف     وحىت إمجاع اصطالحي متثل يف عدم الوصول إىل حت        

  .هذا امليدان وثرائها
  :وبقراءة أولية ميكن أن نعزو هذا الغموض إىل سببني اثنني 

 غياب أرضية مشتركة يف األدبيات األمنية املتخصصة كتكريس حلالة الالتوافق بني الباحثني حول -1
  . املصادر املهددة لألمن وأشكال حتقيقه مضامني هذا امليدان واملتغريات املكونة له وأيضا

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

الـيت  –وعليه فإن عدم وجود إمجاع حول مفهوم ثابت لألمن هو انعكاس مباشر للقطيعة املعرفيـة                
لنظريات واملدارس الكربى يف العالقات الدولية وحىت بـني         بني ا –تصل إىل حد الصراع الوجودي      

  .املقاربات األمنية املوجودة

                                                
ة العالمية من جهة يا ومجاالت السياسن جهة وبين قضاة العالمية منفصل بين تركيبات وعمليات السياسنحن هنا   ∗

  .صدقيتها مدى أخرى وكالهما يمثل مستوى منهجي لدراسة وتقييم فعالية نظريات العالقات الدولية و
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لألمن سنحاول   ولذلك وتالزما مع اختالف اجلوانب اليت تركز عليها كل نظرية ودراسة يف تعريفها            
  :  تقليدي ومعاصر∗رصد أمهها من خالل اجتاهني عامني

  م األمن االجتاه التقليدي يف مفهو: املطلب األول
متت الصياغة املفاهيمية لألمن استنادا إىل طبيعة البيئة الدولية ومتغرياا، ولذلك فـنحن حباجـة إىل                
منهج التحليل التارخيي الستخراج املدلوالت العميقة هلذا املفهوم، فالعالقات الدولية اليت تـشري يف              

تعاونية -ا كانت طبيعتها سلمية أيإحدى صورها إىل تلك العالقات القائمة بني وحدات النظام الدويل
تنازعية، تعطينا بإفرازاا وأمناط تفاعالا إطارا مهما لألمن التقليدي يتضمن نقطـتني            -أو السلمية 
  : مركزيتني 
  . طبيعة التحديات اليت تواجهها اتمعات والدول -1
 . طبيعة التعامل والتفاعل مع هذه التحديات -2

 لزاماً إستعراض البيئة الدولية لألمن قصد ضبط مفهومـه وآليـات            ولذلك فبالضرورة املنهجية كان   
  .حتقيقه

 دافعا طبيعيا يوجه سلوك األفراد واتمعات منذ فجر البشرية بغية تـوفري         ∗∗لقد كانت مسألة األمن   
السلم واالستقرار كبديل حلالة اخلوف والضرر، وهذا ما مثل مربرا أساسيا إلنـضمام األفـراد إىل                

تماعية أكرب نتيجة للحاجة األمنية امللحة، وهذا ما يعكس بداية التأصيل الـسوسيولوجي   تكتالت إج 
لكرونولوجيا اإلنتقال من األمن اخلاص إىل األمن اجلماعي أي بروز بذور تشكل اجلانب اهليكلي يف               

  .حتديد مفهوم األمن ومعناه
م وكرست الدولة 1648م  اليت عقدت عا westphaliaعلى صعيد آخر ومنذ اتفاقية ويستفاليا 

الوطنية كوحدة حتليل أساسية يف العالقات الدولية لكوا املكون الفاعل يف النظام الدويل، مل يكـن                
فهم حركية وديناميكية العالقات الدولية مبنأى عن الدولة الوطنية برغم التباينات اجلغرافية والبشرية             

 ن لزاما أن يفهم األمن من داخل هذه الوحدة أو         ولذلك كا . واحلضارية واالقتصادية يف طبيعة الدول    
على أقصى تقدير من حدود متاسها املباشر مع الوحدات األخرى، فإندرج األمن كموضوع للسياسة     

                                                
نقصد باالتجاه االطار الذي يضبط  الظروف والمتغيرات المرتبطة بمفهوم األمن عبر مراحل مختلفة ، وبعيدا عن   ∗

، والتي سيتم التطرق لها في ولت أهمية خاصة لموضوع األمنوالمقاربات التي أأية اسهامات نظرية للمدارس 
  .مراحل متقدمة من البحث

 نتعامل هنا مع األمن باعتباره حالة وجودية بعيدا عن الجانب المؤسساتي وحتى النظري في التعاطي مع هذا  ∗∗
 . المفهوم
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العليا اليت تصيغ التوجه الوطين والقومي للدولة، بتسخري اإلمكانيات واملوارد لرسم اإلسـتراتيجيات             
  .املناسبة لتحقيق أمنها القومي

ن الدول هي املرتكز العاملي للشرعية السياسية، ومن ذلك أن شرعية النظام الدويل من شـرعية                 وأل
  :، وبتوفر عاملني مهمني )الدول ( أطرافه الفاعلة 

  .إنعدام وجود سلطة مركزية فوقية تعمل على تنظيم العالقات بني الدول  -1
لنظام الـسياسي للدولـة أو      تعيق خمرجات ا  ) أيا كان نوعها  (إنعدام وجود متايزات داخلية      -2

 .تعطلها

مـابني  " ر  نظرنا إىل ذلك مبنظـا وكنتيجة لذلك عرف األمن بكونه إلتزاماً حكومياً باألساس سواء      
وعليه مل يكن غريبا أن يتم حصر األمـن يف دائـرة األمـن              ". داخل دواليت   " ر  أو مبنظا " دواليت  
ه القصوى والعنيفة إىل حد خلق مشكلة أمنية        واحلقيقة أن هذا اإللتزام كان يصل يف حدود       . القومي

لتحديد مفهوم أمين فيما خيص الدول، خاصة إذا ما تعلق األمر باضطرابات داخلية، وكمثال علـى                
 على جزر ملفناس أو الفولكلنـد الـيت كانـت           1982ذلك احلرب بني بريطانيا واألرجنتني عام       

  .ل الداخليةمواجهة خارجية لصرف اجتاهات الرأي العام عن املشاك
 كثريا ما أستخدم للتعبري عن اإلجراءات اخلاصـة بتـأمني املـواطنني             ،إذن فاألمن مبفهومه الضيق   

وممتلكام داخل الدولة ضد األخطار احملتملة اليت متس املواطنني وممتلكام، ليتطور هذا املفهوم فيما              
ول بدءا بـاإلجراءات الوقائيـة يف       بعد ليشمل اإلجراءات املتعلقة بالدولة يف مواجهة غريها من الد         

الداخل وتشكيل القوات املسلحة وعقد األحالف العسكرية إىل حد قيام الدولة بإجراءات إجيابيـة              
  .1لتحقيق أمنها

  :كان يقوم على إفتراضني أساسني، ومهااألمين ومن خالل هذا التعريف يتبني أن بناء املفهوم 
د وحدة التحليل األمنية أي من اخلطر اخلارجي الـذي          طبيعة التهديد األمين تفهم خارج حدو      -1

  .متثله الفواعل األخرى
جوهر التهديد األمين حيمل صفة عسكرية، ولذلك تسعى الدول للبقاء باإلعتماد على األسلوب              -2

  .العسكري يف الرد على هذه التهديدات املباشرة
أي (تعد األمة آمنة    "  : بقوله Lippman مان ويتجلى هذان اإلفتراضان يف التعريف الذي قدمه ليب       

 إىل حٍد ما إذا مل تكن يف حالة خطر أو مهددة بالتضحية بقيمها األساسـية إذا مـا              ) يف وضع آمن    

                                                
  .7 ص ،1976 ، جامعة القاهرة، ، القاهرةي للفضاء الخارجيأمن الدولة والنظام القانونعبد المجيد صادق ،   1
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رغبت يف جتنب احلرب، ومبقدورها إذا واجهت التحدي أن تصون قيمها من خالل االنتصار يف تلك 
  .1" احلرب

ا هلذا االجتاه هو حمور القوة العسكرية اليت تعترب أساس        يفهم من هذا أن اجلانب احلريب والتسلحي وفق       
  .احلفاظ على األمن وحتقيقه ومن خالل مقدرة الدولة على جماة أي هجوم عسكري عليها

إذن فاألمن يف صورته التقليدية كان مرادفا لوجود عدٍو خارجي تستدعي ضرورة البقاء هزمـه أو                
  .رية للدولةمنعه من بسط نفوذه بواسطة األداة العسك

وعموما فتحديد مفهوم األمن وفقا هلذا االجتاه يعين محاية مصاحل الدولة الوطنية مـن التهديـدات                
اخلارجية بإستخدام القوة العسكرية لقطع دابر مصادر التهديد اخلارجية، وضمان إستمرار حتقيق تلك 

دول تنظر بعني الرضا إىل ما تتوفر وهذا اليتحقق إال بزيادة اإلمكانات العسكرية اليت جتعل ال. املصاحل
  .2عليه من قوة وإقتدار جيعالا آمنة فيما يتعلق بعدم ديد مصاحلها

لذلك يفهم كيف يتم الربط ضمن هذا االجتاه بني متغريي األمن والقوة العسكرية بإعتبار أن الوسيلة                
بينهما هو إعمالٌ للـسيادة     العسكرية هي األداة الرئيسية لتحقيق األمن اخلاص بالدول وعدم الفصل           

القومية ومحاية للدولة من التهديدات اخلارجية، حيث أن إستخدام القوة العسكرية دائما ما يكـون               
 Tragerفرانـك ترجيـر   مرتبطا بوجود تفكري عدواين على كيان الدولة، األمر الذي يدفع بــ    

Frank ة احليوية إىل القول إن جوهر العملية األمنية هو محاية القيم القوميCare Values.   
وعلى العموم يعرف عبد الوهاب الكيايل األمن مبنظوره التقليدي على أساس أنه تأمني سالمة الدولة 
من أخطار داخلية وخارجية قد تؤدي ا إىل الوقوع حتت سيطرة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو 

  .3إيار داخلي
هل بقي نفس املعىن سائدا يف : السؤال املطروح هنا هووإذا كان ذلك هو املفهوم التقليدي لألمن، ف

  .الوقت املعاصر؟
  ميكن تعقب األبعاد املعاصرة ملفهوم األمن، من خالل إدراك الدالالت األساسية للدراسات األمنية

على ضوء التحوالت الدولية اجلديدة اليت مست مستويات عديدة يف السياسة العاملية، وهو ما سيتم 
  .املطلب الثاينتناوله عرب 

                                                
 .421، ص2004، االمارات، مركز الخليج لألبحاث، عولمة السياسة العالميةجون بيلس، ستيف سميث،  1 
، 1985 ، وزارة الثقافة واالعالم، العراق،دراسة في األمن الخارجي العراقي واستراتيجية تحقيقهثامر كامل ،   2

  24ص
، 1979، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،الموسوعة السياسيةعبد الوهاب الكيالي وآخرون، .د 3

 .131ص
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    لدراسات األمنيةالدالالت النظرية ل: املطلب الثاين
أن األمن قد تغري تعريفه مع الثورة املعلوماتية ومل يعد يعرف   John Burtonيرى جون بريتون

بأعداد القوات اليت ميكن نشرها يف اللحظة املناسبة، بل بالقدرة على احلصول أو منع احلصول على 
  .1ت املهمةمصادر املعلوما

 أساسا بطبيعة التطورات والتغريات اليت مست  املعاصر يف حتديد مفهوم األمنارتبط االجتاهلذلك 
ومن الناحية النظرية ميكن استيعاب . شكل وجوهر النظام الدويل واإلفرازات اليت نتجت عنها

ت جوهرية يف اليت تشكل دالال ، هذا االجتاه من خالل االقتراب إىل العناصر التاليةمضامني
  :الدراسات األمنية

  )السياسية، االقتصادية، االجتماعية(  صورة التحوالت الدولية املباشرة -
   .وأمنيا قيميا، اقتصاديا اليت فرضتها هذه التحوالت التحديات والرهانات -
  .   التطورات الرئيسية ملفهوم األمن-

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

  :  ومن أهم هذه التحوالت، جند
 إىل جانب املنظمات الدولية  اتساع هيكل النظام الدويل إىل مجيع الدول واملناطق بدون استثناء-1

  . ومرد ذلك حصول العديد من الشعوب اليت خضعت لإلستعمار على إستقالهلا السياسي،قليميةواال
 تقلص الفوارق النسبية بني املناطق اهلامشية واملناطق االستراتيجية من حيث التأثري يف جممل -2

  . 2إستراتيجيات الدول بفعل التقدم يف وسائل االتصال واملواصالت 
لت  يف بلورة حتديات جديدة شكّ-بشكل كبري-ويل هذه قد أسهمت  إن تشابكية املشهد الد

لضرورة إجياد مفهوم أوسع لألمن يتناسب وحجم التحول املتسارع من جهة، مسرعة مداخل إضافية 
  .ويتكيف مع الرهانات اجلديدة اليت فرضتها البيئة الدولية من جهة أخرى

 John (جون هريزيسية حبسب تعبري  فالدولة القومية وجدت نفسها أمام ثالث حتديات رئ

Hertz ( 3:                                                                                     

                                                
،نوفمبر 100، العدد مجلة شؤون األوسط، "الدولة المغلولة : السيادة الدولية في تحوالت العولمة" محمود حيدر،  1

 .48، ص2004
������ ���ي ����إ 2 ، �� ، ا)'"&% ، �$#"رات ذات درا� "! ا ��ل وا������ت: ا��و��� ا�����ت ا����

 ��  .48-46ص، 1985ا)*(
 ، العدد الرابع،المجلة الجزائرية للعالقات الدولية ،"تأثير التكنولوجيا على العالقات الدولية " ،وليد عبد الحي 3

 .85ص
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 جسدت الثورة الصناعية فكرة االعتماد املتبادل بني الدول، حبيث جعلت كل :التحدي االقتصادي
وهذا االعتماد . زماا وتسويق منتجاا السلعيةدولة حباجة ماسة إىل الدول األخرى لتوفري مستل

  .املتبادل وضع األمن االقتصادي لكل دولة حتت سلطة الدول األخرى
 حىت قبل الثورة التقنية كانت الدول القومية إىل حد كبري قادرة على منع تسلل               :التحدي القيمـي 

انت السلطة قادرة علـى توجيـه        إىل داخل جمتمعاا، وك    وجيات املضادة القيم واألفكار واإليديول  
 يف أذهان املواطنني مـن      ية البيئة الدولية تتشكل   األفكار الداخلية طبقا لرؤيتها اخلاصة، بل أن حرك       

غري أن الثورة التكنولوجية خاصة يف جمال االتصاالت، جعلـت محايـة            . منطلقات حتددها السلطة  
الثقايف أمراً شبه مستحيل على الدولة القومية،       اإلقليم من تسلل القيم واألفكار، أمام ما يسمى بالغزو          

ة التربوية والقيمية للسلطة الوطنية، حبيث أضحى مفهوم احلدود الـسياسية ال  زعزعت الوظيف حيث ت 
إذ صارت الدعاية املضادة مترر بقوة عرب احلدود الرمسية . يتطابق مع حقيقة ما جيري على أرض الواقع      

املتطورة منها على وجه اخلصوص االتصاالت السلكية والالسلكية للدولة، عن طريق وسائل االتصال 
  .                 من األدوات األخرىووسائل اإلعالم املسموعة واملرئية واملكتوبة وغريها

  : يتجسد يف أربعة أبعاد، وهي كما يلي :التحدي األمين  
النووية، جعل احلياة الدوليـة     التطور التكنولوجي يف امليدان العسكري خاصة يف جمال األسلحة          -1

فلم يعد مفهوم األمن القومي ينطلق من الدالالت التقليدية مثل حرمة  . تتجاوز مفهوم األمن التقليدي   
 يشكل ديدا أمنيا ألية دولة يف العامل، ومن مث أصبح -حد ذاته-فوجود السالح النووي يف . احلدود

  . الزمان واملكان يف التخطيط االستراتيجييف مقدور التكنولوجيا النووية أن تلغي مفهومي
من الناحية األمنية، حيث كما تشري بعض الدراسات        " تقوقعا  " إن الدولة القومية أصبحت أكثر       -2

املستقبلية، فإنه بإمكان بعض الدول أن متتلك األسلحة النووية يف فترات زمنية قصرية جدا نتيجـة                
  .لتزايد التهديدات األمنية

لداخلي للدولة أصبح موضع شك كبري السيما مع تطور األقمار الصناعية، إذ ميكـن              إن األمن ا  -3
  .هلذه التكنولوجيا أن تتعرف يف كثري من األحيان على أدق اإلمكانيات  العسكرية للدول األخرى

 إن التطور التكنولوجي يف جمال األسلحة، قد أحدث تغـيريا يف مفهـوم ودالالت األحـالف                -4
كان االنتقال من حلف آلخر أو جمرد االنسحاب من حلف معني يؤدي إىل حدوث              العسكرية، فقد   

خلل إستراتيجي يف توازن القوى، ولكن اإلنسحاب من األحالف اآلن مل يعد لـه تلـك القيمـة                  
 خاصة مع   نووي قد يكفيها لتحدي حلف بأكمله،      فامتالك الدولة السالح ال    ،اإلستراتيجية التقليدية 
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اهلائلة للسالح النووي من ناحية الدقة يف التصويب وكـذلك املـدى والنطـاق    القدرات التدمريية   
  . التدمرييني

 أدت إىل تدويل املشاكل الدولية وانتقلت ا من ،هذه املتغريات اليت عرفها النظام الدويل املعاصر
لتنمية وكذا الفهم التقليدي لتوازن القوى واألمن اجلماعي إىل التركيز واالهتمام بقضايا التعاون وا

  .   التوازن النووي
كل هذه التحديات قد انعكست بشكل مباشر على مفهوم األمن يف صورته املعاصرة، وقد مس هذا 

. النظام الدويلاجلوهرية لتفاعالت  اتتغريالا مع ية تناسباألمنالدراسات االنعكاس تغريا يف مضمون 
يف يف حتديد التهديدات واملخاطر األمنية ولذلك استوجب األمر ضرورة توفر عنصر اإلدراك املعر

  .بشكل يسمح بوضع سياسات أمنية فعالة
وبناءا على هذا، أصبح األمن املعاصر يتصف بالشمولية فهو ليس مسألة حدود فحسب وال قضية 

إن كل هذه األمور وغريها يتعداها إىل . إقامة ترسانة من السالح وال هو تدريب عسكري شاق
يعة اقتصادية واجتماعية، فهو قضية جمتمعية تشمل الكيان االجتماعي بكافة أمور أخرى ذات طب

  .1جوانبه وعالقاته املختلفة
 إن الصفة الشمولية يف الدراسات األمنية، جتعلنا نتناول مفهوم األمن ضمن االجتاه املعاصر استنادا إىل 

  :  رئيسيةدالالتأربع 
   :البعد النفسي يف إدراك احلالة األمنية / 1

وهو الذي يتعلق بتصور األمن باعتباره حتررا من اخلوف وإنتفاءا للتهديد، أي أنه حالة شعورية جتد 
 تتعلق بشعور  أمنيٍةذاتيٍةالدولة نفسها فيها مبنأى عن ديد الوجود والبقاء، ولذلك نكون أمام 

وم األمن يتم داخل ن إدراك مفهالحظة ميكن أن ندرجها هنا هي أولعلّ أول م. األفراد واتمعات
 وميكن أن تصنف ضمن هذا البعد ،سياقات إنفرادية وليس ضمن مسارات مشتركة أو مجاعية

اليت ترى بأنه على الرغم من تعدد وجهات النظر اليت  Kaufmann كوفمانكتابات كل من 
تحرر ، إال أا تلتقي يف جوهرها عند قاسم مشترك هو ال والدراسات األمنيةعاجلت موضوع األمن

  : الذي يقول يف هذا الصددLincoln لينكولنكتابات تندرج هنا من اخلوف، وأيضا 
إن األمن القومي هو مفهوم نسيب يعين أن تكون الدولة يف وضع قادرة فيه على القتال والدفاع عن " 

رر من شعرون بالتحوجودها ضد العدوان، أي أا متتلك القدرة املادية والبشرية اليت جتعل أفرادها ي

                                                
  .26 ص ،(�)' �&% ،-��� آ��� 1 
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                         .1" مركزها الدويل ومسامهتها يف حتقيق األمن الدويلاخلوف مبا يضمن 
والتحرر من اخلوف أو احلاجة إىل األمن هي أوىل احلاجيات اليت يسعى اإلنسان لتطمينها بعد إشباعه 

 -يف نظره-مال العامل كله حلاجاته البيولوجية األساسية، فإذا مل حيقق اإلنسان حاجته إىل األمن است
إىل عامل من اخلوف والتهديد، ولن يستطيع حينها إجناز أي حاجة ذات مستوى أكثر ارتفاعا 

    Maslowاحلاجات الكمالية على حد تعبري ماسلو كحاجات حتقيق الذات أو حاجات املعرفة أو
  .2عند تصنيفه للحاجيات اإلنسانية

 اختصار للتحرر من شعورية االنعدام األمين كبديل إذن فاألمن من خالل بعده النفسي هو
 .الحتمالية التهديد األمين

  :البعد السياسي يف تكون القيمة األمنية/ 2
العتبارات قانونية وأخرى سياسية، يتجلى احلفاظ على مركزية الدولة باعتبارها وحدة مستقلة ذات 

وعليه فقد ارتبط مفهوم . ي القيم األخرىسيادة كاملة على أراضيها كقيمة أمنية عليا مقارنة بباق
األمن بدالالت وأبعاد سياسية، إذ دف الدولة إىل تعريفه واستعماله بالشكل الذي حيتوي أهدافاً 
سياسية كربى كحماية الكيان وصيانة املصاحل احليوية من التدخالت اخلارجية، وحىت من قبل 

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

يف استمرار لنجاعة التصورات الواقعية احملددة لألمن كأولوية يف سلم . الرئيسية يف السياسة الدولية
  . السياسة العليا للدولة
من القومي هو املدخل الرئيسي الذي تتوقف عليه خمرجات السياسة اخلارجية ولذلك يصبح األ

   .خمرجات: قرارات السياسة اخلارجية/ مدخالت: السلوكيات األمنية:  وفقا للتصميم التايل.للدولة
 يتمثل يف  الذايتاألول: ز بني نوعني من األهداف يف مسعى الدول لضمان أمنهاالتميي وهنا ميكن
تحويل الوسط الدويل على ب  تكييفي يتعلق بينما الثاين،)مثل القوات العسكرية(ل دفاعيةإجياد وسائ

   .حنو يصبح العدوان معه على الدولة أمرا غري متاح
لذلك جند أن البعض يعرف األمن ببساطة على أنه سالمة أراضي الدولة واستقالهلا السياسي، 

 إلجياد الظروف املالئمة لكي تتمكن الدولة من ومحايتها من التهديدات يف الداخل أو من اخلارج

                                                
لنيل ة رسال، الجديدة في حدود البحر األبيض المتوسط في ظل التحوالت الدوليةاألمن  خير الدين العايب،  1 

  .8، ص1995  معهد العلوم السياسية،، جامعة الجزائر، في العالقات الدوليةماجستيرشهادة ال
2 Lindgren.H and Byrne.D, Psychology: an Introduction to Behavioral Science, john 
willey, N.W, 1975,p.83  
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 واحلقيقة أن جلوء الدول إىل سياسات أمنية ذاتية أو تكييفية، يشكل يف .1حتقيق مصلحتها الوطنية
. حدود معينة معياراً تقنياً لفهم التمايزات املوجودة بني الدول وطبيعة متوضعاا يف النظام الدويل

عن انطوائية يف سياستها اخلارجية، يف حني تعكس اندماجيتها األمنية جا فانكفائية الدول أمنيا تعرب 
  تفاعليا يف     

  . سياستها اخلارجية
 : للعملية األمنيةالبعد التنموي / 3

تدخل ضمن هذا البعد التنمية كمحدٍد أساسي ملفهوم األمن، على اعتبار أنـه ال ميكـن تـشكيل                  
 بينهما عالقـة تناسـٍب   رجات معتربة من التنمية فالعالقةر دمستويات معينة من االستقرار دون توف    

ويعتـرب  . طردي، وهي تعرب عن تكاملية وظيفية، ألن حتقق األمن يعين بالضرورة تطـورا تنمويـا              
أحد رواد هذا الطرح وأكثر منتقدي أصـحاب    Robert Macnamara ∗∗∗∗"روبرت مكنامرا"

الدراسات األمنية من الدائرة العسكرية الـضيقة الـيت          إخراج   يف حماولة منه  االجتاه التقليدي لألمن،    
التفاعلية بني أمناط تنموية متقدمة على الصعيدين االقتـصادي         حصرت فيها من خالل رصد العالقة       

  :والسياسي داخليا، والتوجهات األمنية للدولة خارجيا، لذلك فهو يقول
من ليس هو النشاط  العسكري وإن       إن األمن ليس هو املعدات العسكرية وإن كان يتضمنها، واأل         " 

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

صادي يف حتقيق األمن على عكس أصحاب       وتتضح بصورة جلية ضمن هذه الرؤية أولوية البعد االقت        
فاألمن السياسي هو نتاج لألمن االقتصادي، بينما انعدام هذا األخري سـيعيق حتقيـق              . البعد السابق 

 مثاال عن التبعية االقتصادية اليت       وكدليل على ذلك يقدم أصحاب هذا التصور       السياسة العليا للدولة،  
 كـارولني تومـاس   تصنف ضمن هذه السياقات كتابات      كما  . يترتب عنها انتهاك للسيادة الوطنية    

CarolineThomas            اليت ركزت على األبعاد االقتصادية لألمن الوطين عندما تعرف األمن مبعىن 
األمن الداخلي للدولة وحده، ولكن يف معاين تأمني نظم الغذاء والصحة واملال والتجارة، كمـا أن                

وميضي يف ذات    . 3جانبا مهما من جوانب األمن الوطين     توفري االحتياجات اإلنسانية األساسية يعد      

                                                
  .67، ص1985القاهرة، ،  األمن القومي واألمن الجماعي الدوليممدوح شوقي مصطفى كامل،  1 
 . األسبق  للبنك  الدولي العالميالمديرمريكي السابق في السبعينيات وروبرت مكنامرا وزير الدفاع األ ∗
، 1970رية العامة للتأليف والنشر، يوسف شاهين، القاهرة، الهيئة المص: ، ترجمةجوهر األمنروبرت مكنمارا،  2

  .125ص
الدولة "  حول ول، عن أشغال الملتقى الدولي األ "األمن الوطني في ظل التحوالت الدولية الراهنة" محمد شلبي،  3

  .162ص ، 2003واالعالم، كلية العلوم السياسية الجزائر، جامعة الجزائر، ، "الوطنية والتحوالت الدولية الراهنة 
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 الذي يعرف األمن على أنه حماولة للحماية من األحداث اليت تهدد بتحطيم        Ullman  أوملان املسعى
نوعية احلياة لسكان الدولة، ومن بني هذه التهديدات عدم القدرة على إشباع احلاجات األساسـية               

  إىل اتساع األمـن      Jessika جيسيكاارث الطبيعية، كما يدعو     وتقويض البيئة باإلضافة إىل الكو    
   .1ليشمل القضايا الدميغرافية واملصادر البيئية، إضافة لتلبية االحتياجات األساسية للسكان

   : للبناء األمينالدالالت االجتماعية / 4
سلب، ألن تكريس   تؤثر البىن االجتماعية داخل الدولة بشكل كبري على أمنها سواء باإلجياب أو بال            

) اخل...عرقية أو دينية أو لغويـة  ( الوحدة سياسيا واجتماعيا باإلضافة إىل حتجيم التنوعات الداخلية     
هنا دائما يتم التعامل مع الدولـة باعتبارهـا         - من التحصني األمين الذي تستند إليه الدولة         هو نوع 

هوم األمن ضمن سياقات اجتماعيـة      ولذلك فالدولة تعمد إىل حتديد مف     ،  -األساسيةوحدة التحليل   
  .معينة

 Les" "األشـكال البديلـة للـدفاع    "يف دراسـته   John Galtung جون غالتونغ وقد بني 

Formes Alternatives de Defense"  مل يعد معزوال عـن   للدول األمينالبناء كيف أن 
 من الالتعاون أو التمرد اجلماعي  بإجيادها حالة،تأثريات البيئة االجتماعية اليت تؤثر على األمن القومي     

  .العام
 لألمن يف فكرة مفادها أن لألمن القومي جوانب اجتماعية تعكس           ة االجتماعي وميكن تلخيص الداللة  

العالقة الوطيدة بينهما، وهذا يتطلب من الدولة تعبئة القوى االجتماعية باختالف مراكزها يف اتمع              
هذه األخرية مل تعد مرتبطة بالسياسة      فتحديات األمن القومي،    من أجل املشاركة يف مواجهة مجاعية ل      

أو معزولة عن املؤثرات االجتماعية اليت أصبحت وثيقة الصلة باألمن القومي نتيجـة             ) القيادة(الفوقية
  .2تعقيدات احلياة املعاصرة

  االجتاه التركييب يف الدراسات األمنية: املطلب الثالث
" بالعبـارة التاليـة     " يات املتحدة األمريكية بعد احلرب العاملية الثانية      إستراتيجية الوال " بدأت وثيقة   

أما نص إسـتراتيجية    ". لنحافظ على الواليات املتحدة كأمة حرة مبؤسساتنا وقيمنا األساسية سليمة         
لنحمـي ونطـور رفـاه      : " ، فإا افتتحت بعبارة   2000األمن القومي األمريكي الصادرة يف عام       

  ". أمة حرة واحدة األمريكيني يف 

                                                
1 Ken Booth and Steve Smith, International Relations Theory Today, Cambridge 
University Press,1995, PP 180-183 .  

  .14، ص مرجع سابقخير الدين العايب، 2
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ومن خالل العبارتني، يتبني التأكيد على عنصر الرفاه مـضافا إىل البقـاء كهـدف أساسـي ألي                 
متغريا إستراتيجية أمنية أمريكية، وهذا دليل على التوسع املستمر يف الدراسات األمنية باعتبار األمن              

  . املفهومتابعا جلملة من املظاهر والتحوالت اليت تؤثر بشكل دائم على هذا
 إخراج موضوع األمـن مـن    اجلديدة يف الدراسات األمنية    اتالرغم من حماولة االجتاه   لذلك على   و

التبعية املعرفية حنو الدراسات العسكرية بإجياد أبعاد جديدة مرتبطة مبفهوم األمن مثل األبعاد السياسية              
 مل يتمكنا من    - التقليدي واملعاصر  -إخل، إالّ أن كال االجتاهني السابقني     .....واالقتصادية واالجتماعية 

  .تصميم إطار حمدد يتشكل ضمنه األمن مفهوماً وممارسةً
على األجنـدة   فكما رأينا سابقا أن فكرة األمن القومي ظلت مسيطرة طوال مرحلة احلرب الباردة              

  :رجاع ذلك إىل سببنيوميكن إالبحثية للدراسات األمنية، 
  . بني املعسكرين الشرقي والغريب مرتبط بطبيعة الصراع جيوبولتيكي -1
 يتمثل يف االنشغال النظري مبحاولة إجياد وتطوير أفكار ومناذج إستراتيجية أكـادميـي -2

                                                        .إلدارة الصراع خالل فترة احلرب

ى إىل تصاعد االهتمام بوسائل األمن فاملسرح الدويل يف فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية قد أفض
واستخدام مصطلح األمن القومي، وقد كان ذلك نتيجة لعدة عوامل وحقائق أفرزا هذه احلرب 

  : 1أمهها
 ذلك من مظاهر احلـرب      ق ازدياد حدة الصراع الدويل إثر تشكل املعسكر االشتراكي وما راف          -1

  . الباردة واالستقطاب الدويل
لتقين وما رافقه من تقدم هائل يف وسائل االتصال والتأثري املتبادل ويف صـناعة        التطور العلمي وا   -2

  .السالح وبروز السالح النووي وأسلحة الدمار الشامل
 بروز مظاهر جديدة لطبيعة األمن القومي بعد أن كانت تنطلق من إطـار ضـيق يف مظهرهـا      -3

  .ومدلوهلا
 الدراسات األمنية واحنصر اهتمـام  صـناع         ولذلك إستخوذ اجلانب العسكري على جزء كبري من       

حية اليت يتوجب تطويرها ملواجهة التهديـدات        على القدرات احلربية والتسل    القرار وحىت الدارسني  
لكن رغم ذلك فهذا ال ينفي بعض احملاوالت اليت قامت بتوجيه النقد هلذا التوجه الرامي إىل                . القائمة

فنادت عدة دراسـات إىل      ". التمركز على الذات  "  من   تضييق مفهوم األمن والذي اعتربته نوعا     
                                                

،ص 1992، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، المنظمات االقليمية ونظام األمن الجماعيمعمر بوزنادة، 1
 .17-16ص
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ـ      لدراسات األمنية ضرورة صياغة أطر أوسع ل      مجيـع   ا لتـستوعب   خارج الدائرة الضيقة احملددة هل
يف املعريف مع   مجيع األصعدة كشكل من أشكال التك     التحوالت اليت تشهدها السياسة الدولية على       

  .التحديات اجلديدة القائمة
 " الـشعب والـدول واخلـوف   " يف دراسته املعنونة  Barry Buzan  بوزانباري وقد سعى 

People, States and Fear  تـشمل جوانـب   لدراسات األمنيةحول اعميقة  إلجياد رؤية 
سياسية واقتصادية وجمتمعية وبيئية وعسكرية، ويعرب عنها من منطلقات دولية أكثر اتساعا، وهذا من              

" سياسات أمنية مفرطة يف التمركز علـى الـذات          " التغلب على   شأنه أن جيعل الدول تنخرط يف       
   .1والتفكري بدال من ذلك باملصاحل األمنية جلاراا

ات املهمة يف الدراسـات     املتغريواحلقيقة أن بوزان حىت وإن حاول التركيز على جمموعة متنوعة من            
وحدات أساسية يف التحليل     إال أن طرحه قد فرض إشكالية عميقة حول مدى قدرة الدول ك            ،األمنية

 على االنطالق من اعتبارات دولية وعاملية ذات طابع تعاوين أكثر           - بالنظر إىل طبيعة النظام الدويل     -
  .، عند تصميم وضبط سياساا األمنية من مراحل سابقة

 الت لن يتأتى بتجاهـل التبـد  دراسات األمنيةمي للاهيوعلى العموم ميكن اإلقرار بأن أي إدراك مف 
           عت يف االنتقـال إىل     اجلوهرية اليت طرأت على السياسة الدولية عقب فترة احلرب الباردة واليت سر

، اليت أفرزت مظاهر مؤثرة على جوانب عديدة من مستويات البحث يف الدراسـات           السياسة العاملية 
ـ      األمر الذي أدى     الفواعل األمنية، املستويات األمنية، األجندة األمنية،     : األمنية، خصوصا ما تعلق ب

  : من أمهها، يف الدراسات األمنيةعديدة مضامنيإىل تشكل 
املتزايد مبستويات أمنية بديلة     تدفع الصفة االندماجية اليت تتسم ا السياسة العاملية حنو االهتمام             -1

 جنـاح    ألن ظاهرة االعتماد املتبادل مع     . واألمن االنساين  األمن اتمعي ملستوى األمن الدواليت، ك   
بعض التجارب التكاملية مثلما هو حاصل يف االحتاد األوريب تؤدي إىل زعزعة املرتكزات اليت قـام                
عليها النظام السياسي املبين على أساس الدول كوحدات رئيسية يف العالقات الدولية وتراجعها أمام              

 ومستويات حتليليـة  ، بالشكل الذي يثري حقل الدراسات األمنية بوحدات أطٍر سياسيٍة أكثر اتساعا   
  .جديدة

االهتمام باملظاهر األمنية اجلديدة اليت أفرزها سقوط املعسكر الشيوعي وايـار االحتـاد             تزايد   -2
حبـسب  -وهي مظاهر تتعلق أساسا حبالة الالإستقرار اإلقليمي وهذا مربر كاف  . السوفيايت وتفككه 

                                                
  1  Barry Buzan, People, States and Fear, London, Harvester Wheatsheaf, 1983, pp.218-
238. 
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لى حساب اموعات األمنيـة     ع وحيدة   كفواعل أمنية  لتراجع االهتمام بالدول     -بعض األكادمييني 
 كوحدات جديدة يف حتليل مفهوم األمن وتـصميم أطـر فعالـة يف              )…مجاعات، أفراد ( ةاجلديد

  .الدراسات األمنية
 األمة،  - تراجع االهتمام باألمن القومي، بسبب بداية نشوء جمتمع عاملي يف مقابل تفكك الدولة             -3

  ).على املستوى الوطين(لعاملي كبديل للمجتمع الدواليت وهو ما يستوجب التركيز على اتمع ا
اقتصادية، ( وهذه إحدى جتليات ظاهرة العوملة من خالل التهديدات واملخاطر اجلديدة اليت تفرضها             

، وألن هذه التهديدات تقع خارج حدود سيطرة الدولة القومية، فهي تستدعي            )اخل.....نووية، بيئية 
  .ياستيعاا يف مستواها الكل

من خالل ما تقدم ميكن التأسيس ملفهوم شامل لألمن باعتباره ال يعين األمن العسكري ببعده الدفاعي  
 بل إنه يشمل كافـة اجلوانـب        – وإن كان البعد الدفاعي يشكل أهم عناصره األساسية        -فحسب

 .واألبعاد السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية

 وإن كان يفترض التعامل مع كياناً قومياً وسياسـياً واحـدا            –مل   واألمن القومي يف مفهومه الشا    
يقتصر يف تعامله على محاية أمـن         ال –وموحدا يف دولة قومية متلك سيادةً موحدةً داخلياً وخارجياً          

الدولة فقط، بل ميتد أيضا إىل محاية أمن املواطن بكل ما قد يتطلبه ذلك من حرص علـى حتقيـق                    
  .1طالب تأمني الدولة من ناحية ومتطلبات محاية اتمع والفرد من ناحية أخرىالتوازن الدقيق بني م

  :مستوياتانطالقا من هذا ميكن استيعاب املدلول األمين من خالل ثالثة 
  : ارتبط هذا املفهوم باملنظمات الدولية، واتصف بثالث عناصر أساسية:األمن الدويل -1

  ) جملس العصبة، جملس األمن ( وجود جهاز دويل لردع العدوان -1        
  )القانون الدويل(   وجود تنظيم لتجرمي العدوان -2        
  )  من ميثاق جملس األمن7الفصل (  وجود إجراءات لدحر العدوان -3        

  . ظهر يف املنظمات اإلقليمية كما جاء يف الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة:األمن اإلقليمي -2
 هو مسؤولية الدولة يف املقام األول وهو أكثر املستويات ضعفا يف حالة الـدول  :لوطيناألمن ا  -3 

مثـل  (الصغرية من ناحية، وأكثرها فعالية ألنه يعتمد على القوة الذاتية للدولة وعلى قراراها السياسي           
يـة  مـن ناح  ) أمريكا اليت ترفض ترك أمنها لدولة أخرى أو للتنظيم الدويل أو لتحالف دويل معني             

 . أخرى

                                                
، الجزائر، عين مليلة، دار الهدى للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، مفاهيم وقضايا: الصراع الدوليجهاد عودة،  1

 .113، ص2005
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 اخلاصة بالدولة بشكل مكثف يف فترة ما بعد احلرب          يةستويات األمن املإن بروز األمن الدويل كأحد      
الباردة يرجع إىل تطور أدوات الصراع الدويل ووصوهلا إىل درجة يستحيل معها على أية دولـة أن                 

مي بطريقة مباشرة وغري    تعزل نفسها عن األحداث والتفاعالت السياسية الدولية اليت متس أمنها القو          
  .مباشرة

هذه التفاعالت واملتغريات أفرزت واقعا جديدا متثل يف عاملية اإلحساس باخلطر وعدم الشعور باألمن              
وكذا اخلوف، فلم تعد حالة الالأمن مرتبطة بالدول اليت متلك السالح النووي فقط، وإمنـا أيـضا                 

كانيات التدمريية للسالح النووي، كما أننـا نـشهد         بالدول اليت ال متتلكه بفعل الثورة التقنية واإلم       
  .1عاملية لألمن ومجاعية يف العمل من أجل حتقيقه وحفظه

  :ة، أمههايد عدأبعاد كما أن ملوضوع الدراسات األمنية
  .  البعد السياسي من خالل محاية الكيان السياسي-     
  . البعد االقتصادي املتمثل يف ضمان حاجيات األفراد-     
  .  البعد االجتماعي الذي يعزز شعور االنتماء والوالء لدى املواطنني-    
  . البعد اإليديولوجي حبماية املعتقدات واألفكار-    
  . البعد البيئي بضمان احلماية من األخطار البيئية-   

  : لألمن، وهيعند ضبط مفهوم مرجعي  رئيسية صفات ميكن تصور ثالث ومن مثّ
   :بيـــةالصفــة النس/ 1

إن سعي الدولة لتحقيق أمنها يتم عرب عالقات تفاعلية مع البيئة اخلارجية املشكلة من جمموعة مـن                  
وعليه فإن مفهوم األمن متغري     ). قد يكون أمن دولة معينة ذا طابع إقليمي وقد يكون دوليا          ( الدول  

سألة نسبية، أي أنه ال يتحقـق       باستمرار وتبعا لشدة التغري يف البيئة اخلارجية، ومن مث يصبح األمن م           
      فأمن الدولـة هـو  . بشكل مطلق، ألن ذلك يعين التهديد املستمر للدول األطراف يف النظام الدويل         

قع خصوصا مع الثورة التقنية والتكنولوجية يف شـؤون         ا، وقد ترسخ هذا الو    ىال أمن الدول األخر   
  . التدمري الشاملالسالح واليت أدت إىل تزايد احتماالت

   :الصفــة االنعكاسية /2
وتعين أن الدولة دف من وراء توصيف أمنها وحتقيقه إىل الوصول هلدف أعمق هو احلفاظ علـى                 
مصاحل وقيم معينة، ألن ديد هذه األخرية يعترب ديدا لوجودها املادي، مبا معناه أن دفاع الدولة عن 

  . أراضيها هو انعكاس ضمين للدفاع عن قيم معينة
                                                

 .27، ص مرجع سابقخير الدين العايب،  1
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  :كيــةيلصفــة الديناما/ 3
يتخذ األمن مفهوما مرنا، باعتباره ظاهرة دينامكية خاضعة للتطور تتسم بالتغري الـسريع والـدائم                

  .والذي يفترض تكيفا إجيابيا معها
 إذن فاألمن ليس مفهوما جامدا وال حقيقة ثابتة تستطيع الدولة حتقيقها دفعة واحدة بل هو مـسألة                 

  .وضاع الداخلية وباملشهد القائم يف النظام الدويلمتغرية تتأثر بتطور األ
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  مستويات املعاجلة املنهجية للتحوالت الدولية لفترة ما بعد احلرب الباردة: املبحث الثاين
                  وانعكاساا املفاهيمية    

  .جلديدةمستويات املعاجلة املنهجية للتحوالت الدولية ا: املطلب األول
مـا   تعرف الدوائر األكادميية تباينا شديدا يف توصيف عامل ما بعد احلرب الباردة، وهـو             

انعكس سلبا على مستوى املعاجلة املنهجية للتحوالت الدولية لفترة ما بعد احلرب البـاردة              
اليت تشكل متغريا مستقال يتحرك ضمن دائرة كربى من املتغريات التابعة إذ تـؤثر هـذه                

  :ت على جمموعة من املتغريات، من أمههاالتحوال
، خصوصا وأن فحص هذه الوحـدات        الوحدات األساسية يف حتليل العالقات الدولية      -1

  . ميثل مدخال منهجيا الستقطاب وفهم حركية التحول يف السياسة العاملية
 ميادين الدراسات يف العالقات الدولية كالـسياسة اخلارجيـة والرتاعـات الدوليـة              -2

  . راسات اإلستراتيجيةوالد
، الـيت تعـرف     اخل..... مفاهيم ومتغريات العالقات الدولية كالقوة والسيادة واألمن         -3

  .مدلوالت متناسبة مع اجتاه هذه التحوالت
عالقـات  س هذه املتغريات على املستويات البحثية يف النظريات الكـربى لل          إمجاال تنعك و

  .الدولية
استنادا إىل تراكميـة    -والت الدولية املعاصرة يستدعي     إن الضبط املنهجي يف دراسة التح     

   حتليل " تناوهلا بأسلوب    -التفاعالت الدولية من جهة، وتعقيد املشهد الدويل من جهة ثانية         
عرب البحث يف درجات االرتباط والتشابك بني املتغريات الدولية واالبتعـاد عـن             " ما بيين 

ىن وطبيعتها فقط دون التمكن من ميكانيزمات       تفسريها بشكل انفصايل يعاجل منط تشكل الب      
  .التحول والتغري املالزمة للظاهرة الدولية

  :ا عرب املستويات األربعةألجل ذلك تستوجب املعاجلة املنهجية هلذه التحوالت الدولية تناوهل
   مستوى وحدة التحليل -1
  مستوى موضوع التحليل -2

  مستوى اجتاه التفاعل والتحليل -3

  ). إستراتيجي-مستوى التحليل اجليو(ام الدويل مستوى بنية النظ -4
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  وحـدة التحليـلمستوى : الفرع األول
لقد أسهمت التغريات العميقة اليت مست منظومة العالقات الدولية منذ اية مرحلة احلرب الباردة يف               
ترسيخ أسس جديدة مل تعد معها الدولة الوحدة السياسية والقانونية الوحيدة، حيـث ظهـرت إىل                

  .1وارها كيانات عديدة بصورة مباشرة، أمهها املنظمات الدولية احلكومية اليت مست سيادة الدولةج
سنحاول هنا الوقوف عند التساؤل املشروع الذي فرضته اية احلرب البـاردة حـول مـستقبل                

  :الوحدات السياسية املكونة للنظام الدويل، وذلك عرب ثالثة حماور مهمة
  جدل نظري:الوطنية يف ظل التحوالت املعاصرة مكانة الدولة /أوالً

إن الدولة ومنذ ظهورها مبفهومها احلديث وهي يف حالة تأثر مستمر جبملة من التحوالت اليت تتشكل 
  :على مستويني

من خالل عملية التفاعل املباشر مـع       ( مستوى التحديات اليت تفرضها وحدات سياسية أخرى       -1
  ).الدول األخرى

 اليت  مثل الثورة التكنولوجية واإلتصالية   ( تغريات اليت تفرزها البيئة الدولية    مستوى التحديات وال   -2
 ).أثرت يف جوانب وظيفية عديدة للدول

 "هـانس مورغـانتو  " إعتبارا ملا كتبـه  إن الدولة تقع يف مركز العالقات الدولية كفاعل رئيسي،

H.Morgenthau      هي عالقات بني األمـم،    قات الدولية    والعال ،"السياسة بني األمم  " يف كتابه 
 Raymond""رميـون آرون  "  إستنادا إىل ما قاله 2وهي عالقات بني وحدات سياسية منظمة

Aron "1962السلم واحلرب بني األمم عام : يف كتابه.  
لكن مع ظهور العوملة بدأت أركان الدولة الوطنية كفاعل يف العالقات الدولية  تز وتضطرب نظرا                

 ويف خمتلف امليادين اإلقتصادية والـسياسية       ،)العوملة(ليت صاحبت هذه الظاهرة     للتحوالت العميقة ا  
وبسبب بروز فاعلني جدد على املسرح الدويل ينافسون الدول يف تدبري وظائفها , واإلعالمية وغريها

  . اليت عرفت إلتباسا شديداًالسياسية
 جنمت عن اإلختالل الوظيفي بـني       ولعلّ أوىل صور التشكيك يف واقع الدولة القومية ومستقبلها قد         

العالقات الداخلية والتفاعالت اخلارجية، ففقدت الدولة عنصر الضبط كإتزاٍن وإختصاص يف أدائها            
  :يف عبارته الشهرية Danial Bell بالدانيل البريوقراطي، وهو ما عرب عنه عامل االجتماعي 

                                                
1Otto and J.Rosenau, Global Changes and Theoretical Challenges: 
Approaches to World Politics for the 1990’s, New York, lexington  Books,1989, 
pp.245-236  

، 2004، ، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، بيروتالنظام الدولي الجديدسمير أمين وآخرون،  2
 .114ص
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 1"التفاعل مع املشاكل الصغرىالدولة أصغر من التعاطي مع املشاكل الكربى، وأكرب من " 
« the state was becoming too small to handle really big problems, 

and too large to deal effectively with small ones » 
وهنا بالضبط جتسد مأزق الدولة الوطنية، حيث يف املشاكل الصغرى حلّت مؤسسات اتمع املدين 

دماتية حمل الدولة، بينما انتفت وظيفة الدولة يف جمال املشكالت الكربى واجلمعيات الثقافية واخل
بوجود املنظمات الدولية والشركات العابرة للقوميات خلدمة النظام الرأمسايل ال خلدمة املصاحل 

2.القومية، وهنا تتساوى الدول الكربى مع الدول الصغرى  

 :ا حول مصري الدولة الوطنية يف ظل العوملة، ومهاويف هذا السياق ظهر تياران فكريان متناقضان متام 

  ):التشاؤميون(للدولة  النهاية الوظيفيةتيار ) 1
تفرض العوملة يف بعض معانيها توسيع السوق العاملية بشكل متسارع، وستقود هذه الـسريورة إىل               

اء القانوين  فقدان الدولة جلزء من سلطتها بالشكل الذي يدفع بالبعض إىل التشكيك يف حقيقة البق             
اية الدولة  "  و "عامل بال حدود  " والسياسي للدولة، ومن أهم الكتابات يف هذا الصدد جند كتايب           

 الذي يرى أن احملددات اخلارجيـة للقـرار   Kenichi Ohmae لـ كنيشي أومهاي" الوطنية
 بـشكل   وهو األمر الذي يعين أن الدولة تتحول      . السياسي تفوق وبشكل مطرد احملددات الداخلية     

   .3تدرجيي من متغري مستقل إىل متغري تابع يف التفاعالت الدولية
سيادة الدول، وبأا صارت أقل قدرة على إجناز وظائفها         املتزايد يف   تقلص  اليركز هذا التيار على     و

 كما تصبح أمناط اهلويـة      كومات،فالعوامل الكونية تؤثر بصورة متزايدة يف قرارات احل       . التقليدية
حيث يتولـد   .  مع تأكيد الناس لوالءام احمللية يف مقابل الوالء الوطين         ،يداً بإطراد شديد  أكثر تعق 

  .لديهم شعور املشاركة يف احلياة العاملية بقيمهم وأساليبهم ال بقيم وضوابط الدولة
على أن اإلستثمار الداخلي واخلارجي واإلنتاج املتعـدد        " ويليام واالس "  وفضال عن ذلك يؤكد     

 كل ذلك ميحو حـدود الدولـة الـيت          تصاالت على نطاق ضخم،   ات واهلجرة والنقل واإل   القومي
فإن العوملة ستحكم علـى     " فيليب غولوب   " وحسب   ، م 19رسختها احلكومات يف القرن الـ      

 ولن تكون السيادة إال صدفةً فارغة، وهذه التحوالت لغاء وعلى السيادة بالعجز،   الدولة الوطنية باإل  
                                                

1 Ostry Sylivia," Globalization and Sovereignty", j.r mallory annual lecture,  mc gill 
university,www.utoronto.ca /cis/ malory.pdf. 
  

، ا5ردن، �$#"رات :��89 1ل ا���ب وا����20ت ا������ وا0�1/�د�� وا�.-�"�� �,���+����6 ا5ر�4ؤوط و�01ون،  2
 .115، ص2000ا)��%، 

3 Richard Higgot, Globalization and Regionalization: New Trends in World Politics, 
Abu Dhabi, the Emirates Center for Strategic Studies and Research,1998, p.78. 
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 مما يؤدي بالدولة ألن تصري جمرد رجـل إدارة          ،حات الكونية للرأمسالية العاملية   تدخل ضمن الطمو  
  .بسيط خاضٍع لإلكراهات االقتصادية الفوقية اليت تتجاوزه
" السالم الـدائم  " يف كتابه " اميانويل كانط "ومن الذين تنبأوا ذا املصري احملتوم للدولة الوطنية جند          

اركس و بريتراند راسل خالل اخلمسينيات والستينيات من        ، مروراً بكتابات كارل م    1795عام  
لورد ويليـام  " جند   ومن آخر من كتبوا يف مصري الدولة الوطنية يف ظل العوملة، م20القرن الـ 

و جند كل من جيمس غال و دافدسـون ومهـا           " الفرد السيد "يف كتاب بعنوان    " موغ"و  " ريس
ت سيعرف مستقبال كيف يتهرب من دفع الضرائب دون         يؤكدان على أن أقل الناس إتقانا لألنترني      

 وبالتايل فإن السيادة يف نظرمها ستنتقل حتما إىل الفرد تاركة الدولة الوطنية متوت               عقابية أي خماطر 
  .بفقداا املستمر للضريبة

وإمجاال يشكك أصحاب هذا التيار يف أن الدولة ما زالت هي الالعب الدويل األكثر أمهية إذ تعتقد          
   .1"أن احلقائق املطلقة للنظام الوستفايل للدولة القومية الثابتة قد حتللت متاما "جيسيكا ماثيوز

  ):نتفاؤلوامل(التطور الوظيفي للدولة تيار / 2
يبقى هذا التيار متفائال مبستقبل الدولة الوطنية على الرغم من أن التحوالت التكنولوجية قد غريت               

عليـا عـن سـلطة      عزعت مشروعيتها ومنحت لألسواق سـلطة       القواعد االقتصادية للدول وز   
 وبرغم كل ما طرأ على السيادة املالية الدولية واإلنتاج والتعليم مبا يؤدي إىل تآكـل                احلكومات،

 لن تتالشـى    تحوالت ال تعين اية الدول اليت      إال أن هذه ال    شيئا ويف مجيع امليادين،   السيادة شيئا ف  
تطلب حضور رقابة الدولة ووجودها وبدوا يتعذر على        ت سبيل املثال    علىالدولية   فالسوق   ،ائيا

 فمثال ال بد من تغيري األسـلوب ذو  لوب فقط تعديل دور ووظيفة الدول، فاملط  دوره، السوق أداء 
 وهذا ما متارسه أكرب دولة رأمسالية       دون تشكيك يف وجودها الوظيفي،     الطابع املركزي للدولة فقط   

خل يف احلياة االقتصادية وحتدد شروط ممارسة النشاط االقتصادي من خـالل             فهي تتد  ،)أ.م.الو(
 باعتبارها سلطةً ولـيس   ن تتدخل الدولة الوطنية    وعليه جيب أ   اسات النقدية واملالية والتجارية،   السي

  2.باعتبارها منتجاً
  :ينطلق أصحاب هذا االجتاه من ثالثة مؤشرات إلثبات فشل دعاوى التشاؤمينيو

                                                
 .11منير كمال، الثقافة العالمية، ص: ، ترجمة عالم واحد نظريات عدة :  الدوليةالعالقاتستيفن والت،  1
  .46، ص1998، أكتوبر134السياسة الدولية، العددمجلة ، "دور جديد للدولة:العولمة" ة مصطفى، هال 2
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د الدول اجلديدة واملنظمة إىل األمم املتحدة، حيث هناك حوايل أربعني دولة ظهرت يف          زيادة عد   -أ  
 مـن   -وهي فترة بروز الفواعل الدولية اجلديدة من غري الدول        - 2000إىل  1985الفترة من   

   . دولة ظهرت مع بداية القرن العشرين100أصل 
ليمي، خاصـة يف حالـة وقـوع        ظاهرة االنكفاء القومي كبديل عن االندماج اجلهوي أو اإلق         -ب 

مثلما (التضارب السياسي أو االقتصادي بني االلتزامات الداخلية للدول والتوجهات اخلارجية هلا          
حصل يف بعض دول اإلحتاد األوريب اليت صوتت برفض الدستور األورويب عندما تعلق األمـر               

 ).االندماجو  التطورمنمبسألة اهلوية، على الرغم من أن التكامل األورويب عرف مراحل متقدة 

الشكل اجلديد من الصراع والذي يأخذ طابعا ثقافيا ودينيا وحضاريا، وهي صفات تعرب عـن                 -ج 
 .مرجعيات للدولة القومية أكثر منها ألي وحدة سياسية أخرى

ولذلك فأنصار هذا التيار يرون أن التحوالت الدولية اليت تنتجها ظاهرة العوملة تنطلق يف جوهرها من 
لية الدولة القومية وأمهيتها، مبا معناه أن العوملة لن تستغين على الدولة يف اال السياسي وحىت                استقال

  . االقتصادي من خالل احلصول على دعم الدول لفتح أسواق تنافسية ومؤسسات جتارية
مـنح الدولـة    كينيث والتز و كريستوفر لني      ويف هذا املسعى يواصل واقعيون جدد بارزون مثل         

  .احة األكرب يف حتليالم من خالل تعظيم الدور الذي تلعبه على مجيع املستوياتاملس
وعلى ضوء هذا العرض يتبني أنه يف الوقت الذي يزعم الكثريون بأننا يف فترة ما بعد احلرب الباردة                  

ت ، إالّ أننا نشهد يف مقابل ذلـك حمـاوال         مرحلة الالدولة قد دخلنا مرحلة اية الدولة الوطنية أو        
مفهوماتية لتطوير وظائف الدولة السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتماعيـة، حيـث حـصل             

  .Welfare state" دولة الرفاهية" إىل" الدولة اخلادمة"إىل " الدولة احلارسة"االنتقال من صيغة 
  :ار الفواعـل الدولييـنـانتش/ ثانياً

رداته لوصف القوى اجلديدة الـيت حتـدث         بأننا ال منلك حىت قاموسا تكفي مف       جون روجي يزعم  
  .1التحول احلايل يف السياسة العاملية املعاصرة

و هـذه  - les acteurs N'appartenant pas aux états إن انتشار الفواعل غري الـدول 
هو من أهم التداعيات اجلديـدة       -ONG  املنظمات غري احلكومية   التسمية أوسع و أمشل من تعبري     

إذ أصبح القطاع غري احلكومي يضم الكـثري مـن املنظمـات و املؤسـسات و          . ملةاليت تثريها العو  
الوطنية و اليت تسمى أيضا الشركات املتعددة اجلنسيات و         -عرباالجتاهات والفاعلني مثل الشركات     

 و املنظمات غري احلكومية الدوليـة     (O.N.G) و املنظمات غري احلكومية      (O I)املنظمات الدولية   
                                                

  .11، صمرجع سابقستيفن والت،  1
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(ONGI)  تمع املدين و القطاع الثقايف و اإلعالمي          و مؤسوسائل اإلعالم، اجلمعيـات    ( سات ا
. و اموعات العلمية و املنتديات الفكرية و النقابات و األفـراد           و مؤسسات التعليم  ) اخل...الفنية  

 يف ظل العوملة تتـدخل يف خمتلـف         هيوفاملنظمات غري احلكومية يف األساس ال تتكون من الدول          
ت احلياة االجتماعية والسياسية والقانونية والعلمية والرياضية والدينية واإلنـسانية، و متـارس             قطاعا

نشاطها وفق القوانني الداخلية للدول اليت حتتضن مقراا إضافة إىل منظمات غري حكومية ذات نزعة               
ة، منظمة أطباء بال    إنسانية وبيئية هدفها التدخل يف السياسة الداخلية للدول مثل منظمة العفو الدولي           

وذلك اعتمادا على مساندة الرأي العام العاملي هلا، وقـد شـهد            . حدود و منظمة السالم األخضر    
 منظمـة غـري     1255 كان عـددها     1960عددها تطورا كبريا منذ اجليل األول منها، ففي عام          

 1999 منظمـة و يف سـنة        2000حكومية، لكن مع بداية التسعينات من القرن العشرين بلغت          
وفقا لألرقام اليت قدمها تقريـر التـسلح        ( غري حكومية  منظمة   26000تضاعف عددها ليصل إىل     

  .) الذي يعده معهد سيربي2003الدويل لعام 
 حيث أا على عكـس  ، الشركات املتعددة اجلنسياتوسنقدم هنا مثاال منوذجيا هلذه الفواعل، وهي   

لربح وهي متلك جنسية دولة معينة و تتبعها فروع يف املنظمات غري احلكومية األخرى فإن هدفها هو ا
ويف ظل العوملة أصبحت هـذه      . باقي الدول و متارس أنشطة إنتاجية عاملية لكن مركز قرارها موحد          

الشركات تلعب أدوارا سياسية خطرية و تفرض وجهات نظرها على الدول الضعيفة حىت عرب آليات               
 حيث لعبت دورا رئيسيا (I.T.T ) به الشركة األمريكية الضغط اليت متلكها، و مثال ذلك ما قامت

 .Salvadir Allende يف االنقالب العسكري الذي أطاح بالرئيس املنتخب سلفادور ألينـدي 
باإلضافة إىل التجارة السرية أثناء احلصار مع بعض الدول اليت ليست هلا عالقات طيبة مع حكومات                

فوق بكثري عـدة    يع تعامالا اليت ت    هلذه الشركات ومج   هذه الشركات إىل جانب الوزن االقتصادي     
دول، أي ما جيعل هذه الشركات يف وضع أقوى من الدول ذاا باإلضافة إىل حركتها يف العامل اليت                  

  .جتاوزت احلدود السياسية و اجلغرافية للدول
 وعلى الرغم من أن ويبني بول كينيدي كيف أنه يف ظل اجتاه االقتصاد العاملي حنو مزيد من التكامل،         

اإلبداع والتمتع بالثروة يظالن شديدي التفاوت من بلـٍد إىل آخـر، إالّ أن الـشركات املتعـددة         
اجلنسيات هي اليت تقوم اليوم أساسا خبلق التقنيات والتحكم فيها، حيث باتت تم حبقل نـشاطها                

  .1أكثر مما تم مبسؤولياا

                                                
نظير جاهل، الجزء األول، لبنان، دار األزمة الحديثة، .د: ، ترجمةاإلستعداد للقرن الواحد والعشرينبول كينيدي،  1

 .83، ص1998جانفي 
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 يـدفع بـالبعض إىل      - خصوصا الشركات الكربى   -الدوليةإن هذا التزايد يف أدوار بعض الفواعل        
الدولة، ويقدم احملللـون منـوذج      -الشركة إىل الشركة  -القول بأننا نشهد مرحلة االنتقال من الدولة      

شركة دايو الكورية كتجسيد واضح هلذا التطور، حيث متثل وحدها أربعة أمخاس الناتج الكـوري               
 .1اخلام

  : التحديات االقتصادية الدولة الوطنية يف ظل/ثالثاً
 حيـث   1945يرجع بول كينيدي هذا التحدي االقتصادي املفروض على الدولة الوطنية إىل عام             

يرى بأنه بعد هذا التاريخ شهدت الدولة شيئا من الضعف على صعيد احلياة السياسية، وكان اهلدف                
صرف العاملي واالتفاقية العامـة     من االتفاقات الدولية املالية والتجارية مثل صندوق النقد الدويل وامل         

 هو احليلولة دون وقوع أضرار كتلك اليت نتجت عن سياسة           ،حول الرسوم اجلمركية والتجارة احلرة    
  . 2ما بني احلربني العامليتني القائمة على احلماية واالكتفاء الذايت 

ت و التكـتالت    تقاله إىل الـشركا   نيشكل انفالت سلطة الضبط االقتصادي من الدولة الوطنية و ا         
العوملة االقتصادية اليت تفترض أن العامل قد أصبح وحدة اقتصادية حتركه           ديناميكية  االقتصادية جوهر   

قوى السوق اليت مل تعد حتكمها حدود الدولة الوطنية، وإمنا تشترط مبجموعة مـن املؤسـسات و                 
 املالية و التجارية العاملية مل تعد        واألسواق للجنسيات،املنظمات املالية و التجارية و الصناعية العابرة        

و مما  . موجودة فحسب بل هي خارجة عن حتكم كل دول العامل مبا يف ذلك أكربها و أكثرها غىن                
ات قد أصبح عاملـا بـال حـدود    يتوحي به العوملة االقتصادية هو أن العامل الذي تفكك يف التسعين       

ة و متداخلة ومؤثرة يف بعضها البعض، و مل تعد  فالنظم االقتصادية املختلفة أصبحت متقارب  .اقتصادية
  .هناك حدود و فواصل فيما بينها

يا تديره مؤسسات و شركات عاملية ذات تأثري على كـل            فالنظام االقتصادي أصبح موحدا و عامل     
االقتصاديات احمللية، مبعىن أن الدولة الوطنية مل تعد الفاعل أو احملدد الرئيسي للنشاط االقتـصادي و                

تجاري على الصعيد العاملي، و ذلك لوجود فاعلني اقتصاديني جدد يلعبون دورا حموريا يف جماالت               ال
  .اإلنتاج و التسويق و املنافسة العاملية

فإنه على املستوى الدويل تفرض العوملة االقتصادية حتويل كل شيء إىل سلعة  وحبسب التيار التشاؤمي
يع يف ظل العوملة وبالتايل مطلوب من الدولة إعادة صـياغة           قابلة لالجتار دوليا، فكل شيء معرض للب      

فإن املطلوب أن تكون الدولة ) مستوى الدولة(سيادا وسلطتها ووظائفها، أما على املستوى الداخلي  

                                                
المجلة الجزائرية للعلوم السياسية ، "التجليات واالستجابة العربية : قوى ومؤسسات العولمة" عمار جفال ،  1

 .163، ص2002 العدد األول، شتاء  جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية واالعالم،،واإلعالمية
 .217، صمرجع سابقبول كينيدي،  2
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 لكي تتحول إىل مؤسسة مهمتها تسهيل وتـسيري  minimum stateمتقلصة يف حدودها الدنيا 
  .و االستثمار وحتركات رؤوس األموالعمليات العوملة يف جماالت اإلنتاج 

  العوملة :يف كتاما" و غراهام تومبسوب " بول هرست " ميثله ويل فهو عكس األول فاؤأما التيار الت
 حيث يبينان من خالله كيف أن العوملة كانت "glabalization in question حمط تساؤل 

قبل ذلـك    وحىت   1900 عام    ابتداء من  ، وأنه عليه اآلن هي   العشرين مما    القرنأكثر تطورا يف بداية     
 كانت التجارة الدولية أكثر مما هي عليه اليوم، و أن االقتصاد احلر و األسواق               ، م  19اية ق    منذ  

 بل جيب أن يكـون هنـاك     االقتصادي،املنفتحة ال تستلزم بالضرورة الغياب التام للدولة عن النظام          
ل الدولة ينبغي أن يكون بوسائل جديدة ناجعة لتحقيق         تدختكامل  بني الدولة و القطاع اخلاص، و       

 و التربوية و    االجتماعيةمستويات عالية يف منو الناتج الوطين وتوفري اخلدمات االقتصادية يف ااالت            
  .األمنية

وإمجاالً ومن خالل احملاور الثالثة اليت رصدنا من خالهلا وضع الدولة أكادمييـاً وعمليـاً كوحـدة                 
 حيث  تشهد تفتتاً وظيفياً ثالثي األبعادأن الدولة الوطنية يف العالقات الدولية، ميكن القول      للتحليل

  :تفقد سيطرا
األمم املتحدة واملؤسـسات    ( متخصصة  لصاحل منظمات دولية فوق قومية عامة أو       تصاعدياً •

  ).املالية كصندوق النقد الدويل والبنك العاملي
 متاس وظيفي مباشر مع الدولة مثل الشركات املتعـددة         لصاحل وحدات أخرى هي يف     جانبياً •

 .اجلنسيات والتنظيمات اإلقليمية

 لصاحل وحدات حتت الدولة كجمعيات اتمع املدين، اجلماعات املسلحة، مؤسسات           تنازلياً •
 .اخل.....القطاع اخلاص

  موضــوع التحليـلمستوى : الفرع الثاين
يات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفيايت مـع والدة حتـول          تزامنت اية الصراع الشديد بني الوال     

الـذي ازداد عجلـةً بتـأثري االقتـصاد          -ل هذا التحول    شتم، ا جذري يف طبيعة السياسة الدولية    
  على ضعف أولوية الدولة الوطنية وظهور عالقة شديدة الصلة بني االقتـصاد            -واالتصاالت احلديثة 
بنحو متزايد تأطرت العالقات الدولية بفعل تيارات داخلية ال تعرف        والداخليني، و  والسياسة الدوليني 

توهن شيئا  "  ذي سيادة "حدودا وتقتضي ردود أفعال من حكومات باتت قدرا على العمل بإطار            
  .1فشيئا 

                                                
مالك فاضل، : ترجمة، شارف القرن الحادي والعشرينضطراب العالمي عند ماإل: الفوضى، زبيغنيو بريجنسكي 1

 .78ص، 1998، الطبعة األولىعمان، األهلية للنشر والتوزيع، 
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 والثراء منذ اية احلرب البـاردة       لذلك تعرف الدراسة األكادميية للسياسة الدولية مرحلة من التنوع          
زت مناهج ومقاربات نظرية جديدة، كما أُدرجت مواضيع جديدة يف أجندة الباحثني على             حيث بر 

قـضايا الرتاعـات اإلثنيـة والبيئـة        Wetterومن بني أهم تلك املواضيع يذكر       . الصعيد العاملي 
، فهي برأيه ستشكل حموراً لنقاٍش نظرٍي علـى طـول        1اخل.....واإلرهاب ومستقبل الدولة واهلجرة   

  .قادمةالسنني ال
لقد فرض النظام الوستفايل كنظام تارخيي للتنظيم الدويل القائم بني الدول القومية جمموعة من احللول               

كن مع ظهور أشكال جديدة من التهديد واهتزاز ، لالتقليدية املتاحة للدولة ملواجهة التحديات القائمة   
ألدوات مفاهيمية جديدة تستوعب الدولة القومية كفاعل أساسي يف العالقات الدولية، برزت احلاجة  

كما -فالتقسيم الكالسيكي ألجندة الدول بني السياسة العليا والسياسة الدنيا        . حجم التحول احلاصل  
 قد أصابه الكثري من االختالل، فصار ما كان باألمس موضوعاً ثانوياً علـى رأس               -صوره الواقعيون 

تمام بالقضايا احملورية اليت ارتبطت بطبيعة فتـرة        أولويات اتمع الدويل، كما شهدنا تراجعاً يف االه       
  .الصراع خالل احلرب الباردة يف مقابل ارتقاء مسائل أخرى

 الـذي  "دولة ما بعد احلداثة "  األساس اجلديد ملفهوم "  Cooperكوبر"  وهو ما شكل حبسب 
قهـا يف بيئـة     مازال حيمل مسؤوليات وقدرات كامنة فريدة، لكن عليه أن جيد طرقا جديدة لتحقي            

  . 2متغرية بصورة جوهرية
ولذلك فإن عنصر البيئة اجلديدة حيمل أمهية بالغة يف مسعى الفهم األمثـل للتهديـدات واملخـاطر                 

  .املفروضة على دولة عصر ما بعد احلرب الباردة
تابه  حول مستويات التغيري يف السياسة الدولية واملُعرب عنها يف ك"مودلسكي  "  يوفر منوذج    منهجياً، 
منظوراً مهماً وفعاالً لفهم حجم االنتقال والتحـول مـن          " الدورات الطويلة يف السياسة العاملية      "

السياسات الدولية إىل السياسة العاملية اليت فرضت موضوعات جديدة أمـام الـساسة والدارسـني               
  : ة ثنائيةفآلية التغيري تتم وفق حركي. املهتمني بالعالقات الدولية

 وحوافز تدفع تدرجيياً حنو تكريس نظام عاملي جديد بأجندة جديدة، تفرض            وجود مربرات  -1
 للوحدات السياسية املشكلة للنظام الدويل، الذي يتم توزيع         -إجيابا أو سلبا  -عمليةً تدافعية   

  .مقدراته حبسب متوقعات القوى الكربى املستفيدة من هذه احلوافز

                                                
1 Gustav A. Wetter, Economic Theories of Imperialism  and War, New York, 
frederich.a 
praeger, 1963, pp. 148-151. 
2 Robert Cooper, the Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty First Century , 
london, Atlantic Books ,2003. 
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 على اعتبار أن طبيعة السياسة الدولية بوصـفها          إعادة البناء املستمر هليكل النظام الدويل،      -2
 ومن مثّ حتدث الدورة اجلديدة يف تطور السياسة العاملية          ،هي يف عرضة دائمة لاليار    فنظاما  

. 

هكذا إذن تبدو أمهية املوضوع احملوري للسياسة العاملية خالل كل مرحلة يف صياغة بنية النظام الدويل 
  .وتشكيل فواعله األساسية

انعكست التحوالت الدولية اجلديدة لفترة ما بعد احلرب الباردة بصورة مباشرة علـى نطـاق               لقد  
على أجندة كٍل من النظريـة      ظهرت موضوعات جديدة     الرئيسية يف السياسة العاملية، حيث    القضايا  

  .)قضايا قدمية لكنها كانت مهملةأعيد طرح يف بعض األحيان (والتطبيق يف جمال العالقات الدولية 
 إن هذه األجندة تتضمن مجلة من احملاور كالسياسات الدولية املتعلقة بالبيئة والعالقات السياسية اليت              

، واجلرمية اليت تتحدى احلـدود  االجتماعية للحركاتTransnational القومية  تتخطى احلدود
     رقة اجلنـسية   القومية ومسائل حقوق اإلنسان والتدخالت والالجئني والعمال املهاجرين وقضية التف         

، واحلقيقة أن أغلب هذه القضايا قد مثلت حتدياٍت حتميٍة على الدول واتمعات على              1)أنثى  /ذكر(
  .حٍد سواء

إن التحدي السكاين والبيئي أمر حتمي ومفروض على الدولة         : " ويقول بول كينيدي ذا اخلصوص    
 إطعامهم ، فإن زيادة السكان تصبح حتدياً، إذ أنه عندما يولد كل عشر سنوات مليار نسمة ال بد من

كما أن ارتفاع نسبة التصنيع مع زيادة عدد السكان يف العامل تصبح أيضا حتدياً ألا سـتزيد مـن                   
  .2مستوى ثاين أكسيد الكربون يف اجلو مع مرور الزمن

حول العميق  هذه إذن أهم القضايا اليت تبلورت كموضوعات خاصة بالسياسة العاملية على خلفية الت            
الذي أصاب كنه النظام الدويل من جهة، واملرتكزات الفكرية لالجتاهـات النظريـة الكـربى يف                

 ولعلّ أهم قاسٍم مشترك جيمع بني هذه القضايا يتمثـل يف مـدى              ،العالقات الدولية من جهة ثانية    
  : ستقبلهااتصافها بثالث خصائص تنعكس على واقع العملية التنظريية يف العالقات الدولية وم

 
  .  أهم األجندات واملسائل موضوعة من قبل فواعل غري الدول-1
  . صياغة هذه القضايا ملفاهيم جديدة لألمن القومي واألمن الدويل-2
 Normative Matters   االهتمام املتزايد بالقضايا املعيارية -3

                                                
  .262، ص2004، ، دبي، مركز الخليج لألبحاث، الطبعة األولىفهم العالقات الدولية كريس براون، 1
 .252، صمرجع سابقبول كينيدي،  2
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الدولية يف فترات ماضية    مل تشغل كثرياً بال دارسي العالقات        إن مسألة موضوع السياسة الدولية    
 ذلك أننا شهدنا ذاتية يف تراتبية القضايا اليت كانت تفرض نفسها            ،خاصة يف نظام الدولة الوطنية    

فالتدرج اهلرمي يف أجندة العالقات الدولية كان يضع األمـن العـسكري يف مقدمـة               . بنفسها
وم بنفسها بصياغة أجنـدٍة     أولويات الدول، مع اإلشارة إىل أنه يف احلاالت اليت كانت الدول تق           

  .  املهيمنة اليت تضع سلماً معيناً لالهتمامات الدوليةة فإن ذلك يفسر باعتبارها الدول،معينة
  لكن ومع بروز فكرة االعتماد املتبادل املركب لكل من جوزيف ناي وروبرت كيوهان 

 « Complex Interdependence »الدويل بدا أن ارتقاء قضايا معينة على سطح املشهد 
يف مقابل تراجع أخرى هو مسألة ذات أمهيٍة كربى ملنظري العالقات الدولية خاصة يف ظل النـسق                 

  .املتنامي للعوملة يف مجيع أبعادها
 فلم تعد كل األجندات من صنع الدول، بل برزت مسائل فرضتها فواعـل دوليـة فـوق الـدول     

كموضوعات أساسية يف فهـم الـسياسة       ) يناتمع املد ( أو فواعل حتت الدول   ) املنظمات الدولية (
( العاملية ومنها على سبيل املثال بروز ديداٍت أمنيٍة جديدة تقف وراءها  أطـراف غـري الـدول                   

  ).اجلماعات اإلرهابية مثالً 
 املرتبطة بالتهديدات اجلديدة ألمنيـةا: على ضوء ما ذكر، فإن االهتمام املركزي بنمطني من القضايا   

  .بيئة والفقر والتنمية وعالقات الشمال واجلنوبكاإلرهاب وال
  .اخل... املتمثلة يف قضايا اهلجرة والالجئني وحقوق اإلنسان والتدخلاإلنسانيةوالقضـايا 

 أال وهو ضرورة تفتح هذا      ، جيعلنا ندرك بعدا آخر يف قيمة تناول األجندة اجلديدة للعالقات الدولية          
  .ى إلضفاء طابع الشمولية يف دراسة مظاهر السياسة العامليةاحلقل املعريف على حقول وميادين أخر

 كما أن تفحص هذه القضايا كمسائل متعلقة أساسا بالعالقات الدولية يف مستويي النظرية والتطبيق              
يوحي لنا بسمٍة مهمة بينها، وهي تفكيك العالقة اجلدلية بني النظام الدويل والدولة واتمع واألفراد               

سوسيولوجية، السياسية، االقتصادية والقيمة، ومدى انعكاس ذلك على تـشكيل بـىن            يف أبعادها ال  
  .السياسة العاملية وعملياا

  مستوى اجتاهات التحليل: الفرع الثالث
فرض النسق املتنامي للتحوالت الدولية اجلديدة تبايناً يف االجتاهات األساسية للعالقات الدولية، حيث    

ملتبادل على مساحة مهمة يف الكتابات األكادميية ملنظـري العالقـات           استحوذت ظاهرة االعتماد ا   
  .الدولية إذ شكلت إحدى أهم مظاهر السياسة العاملية اليت تستهدف حتقيق السلم واألمن الدوليني
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ومع النجاحات املتميزة اليت حققتها بعض التجارب االندماجية يف العامل خصوصاً جتربـة اإلحتـاد               
ة البحث يف إجتاه التكامل الدويل، فأوروبا اليت خرجت من حرب عاملية مـدمرة،        األوريب زادت أمهي  

كانت قد ارتقت إىل مستويات متقدمة من التعاون الذي حسن جوانب مهمة يف احلياة األوربيـة،                
ومع احلجم املتزايد لتدفقات العوملة بدا أن العامل يتجه بثبات شديد حنو تعزيز أطر التعاون السياسي،                

قتصادي واألمين، ومتت العودة إىل املرجعيات النظرية اليت مثلت القاعدة التأسيـسية لتجـارب              اال
  .االندماج والتعاون

  :املضامني النظرية لالجتاه التكاملي -1
 التام ملضامني العوملة إعادة طرح فكرة التكامل كما جاءت ا األطـر             خلقد عرف العامل مع الترسي    

آللية االندماج اجلهوي، ومع تزايد التداعيات اليت كرسـتها ظـاهرة           النظرية السابقة، كتصور عام     
العوملة على منط العالقات الدولية وامتداد تأثريها من امليدانني السياسي واالقتـصادي إىل امليـدانني               
الثقايف والقيمي، أصبح احلديث عن تشكيل التكتالت االندماجية ضرورة ملحة على الدول، بغيـة              

  . بالتكيف مع احلجم املتصاعد لتحوالت العوملةخلق مناذج كفيلة
املسار الذي يراد منه إقامة عالقات : " ظاهرة التكامل بأا  Ernest Hassارنست هاس يعرف 

اقتصادية واجتماعية لغرض خلق حالة من االعتماد املتبادل املتواصل بني جمموعة من الدول يف إطار               
  .1"لطة وشرعية تساوي أو تفوق السلطات الوطنية جغرايف حمدد، ويشتمل على مؤسسات ذات س

لقد أخذ االجتاه التكاملي معناه احلقيقي مع بروز األطر النظرية واملفاهيمية الرامية إىل بنـاء منـوذٍج                 
والوظيفيـة اجلديـدة    Functionalism الوظيفيـة :ومن أبرز هذه األطـر، جنـد   . تكاملي

Functionalism-Neo  
  :Functionalism الوظيفية -أ
أثرت فترة ما بعد احلربني العامليتني بشكل كبري على اجتاه العالقات الدولية، خصوصا بعـد فـشل       

 1929قتصادية العاملية يف عام     عصبة األمم يف احلفاظ على األمن والسلم الدوليني وبروز األزمة اال          
ـ  David Mitrany دافيد ميتراينهذا ما دفع  بىن عليهـا   إىل البحث عن ميكانزمات جديدة ي

  .تعاون والترابط الدوليني بالشكل الذي يضمن حتقق األمن الدويلالنظام الدويل وتعزز مسارات ال
فانطلق من الفصل بني السياسة وباقي اجلوانب األخرى من خالل كسر االرتباط التقليـدي بـني                

 "نتـشار   اال"، وهـذا عـن طريـق مفهـوم          )اإلقليم  (السلطة السياسية والوحدة الترابية للدولة    

                                                
1 De Snarchans. P, la Politique Internationale, Paris, Armand Colin, 3 éme ed, p85.          
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Ramification.               أي أن حتقيق التعاون الدويل يف مستوى معني سيدفع إىل الوصول إىل حالـة 
  .االعتماد املتبادل اليت جتعل من أمر حصول نزاع مسلح بني األطراف الدولية مستحيال

  :Functionalism -Neo الوظيفية اجلديدة -ب
 من خالل  L.Lindbergلينربغ  و Ernest Hassعبرت عنها كتابات كل من ارنست هاس 

 Robertوروبرت شـومان    Jean Monnetاهتمامهما بالتجربة األوربية اليت يعترب جون مونيه

Schuman   ف هاس التكامل باعتباره العملية اليت تـضمن            ا أول من اهتمبالنواحي الفنية هلا، وعر 
        .1تجاوز حدود الدول األعضاءوطنية ت-انتقال الوالء ملركز دويل جديد تكون ملؤسساته سلطات عرب

أي أن هاس قد أعطى أمهية للعامل السياسي كعامل مرافق للمسار التكـاملي بإشـراك الفواعـل                 
  السياسية

  .يف العملية التكاملية)  األحزاب السياسية والنخب السياسية،احلكومة السياسية ( 
يعزز مـصاحل النخـب الـسياسية       وهو يعتقد بأن النجاح يف أحد جوانب التعاون االقتصادي، س         

واملؤسسات احلكومية يف توسيع التعاون إىل أبعاد جديدة لتتحقق العمليـة التكامليـة يف صـورا                
  .الواسعة

  :االجتاهات اجلديـدة للتكتـل -2
  : متت دراسة ظاهرة التكتل بالتعرض لثالث حماور أساسية

  .  املقومات الدافعة للتكتالت اإلقليمية-1        
  .   غائية التكتالت يف حتقيق األمن واالستقرار العامليني-2        

  . العوائق اليت تقف أمام جناح هذه التكتالت-3        
 فرض عامل ما بعد احلرب الباردة معطيات جديدة سرعت التوجه القائم على أساس التكتل والتعاون              

  :ومن أمهها
االستقطاب الثنائي اليت كانت قائمة بني طريف الصراع          أدت اية احلرب الباردة إىل زوال حالة          -1

خالل احلرب، لتنتفي بذلك قيمة التحالفات اليت بنيت على تقسيم املناطق إىل نقاط ومراكز نفـوذ                
تابعة للقوتني العظميني، وهو ما شجع على ظهور التكتالت اإلقليمية كبديل مؤسسي عن التحالفات     

  .املوجودة
ا التفاعل الدويل وفّر هامشا أوسع لألداءات السياسية واالقتصادية واألمنيـة            إن التوسع يف قضاي    -2

  .للدول
                                                

نظرية العالقات الدولية، أشخاص العالقات الدولية، نظام الفوضى في نظام : العالقات الدوليةريمون حداد،  1
 .207، ص2000، بيروت، دار الحقيقة، العولمة
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ل ترسيخ أطر التعاون الدويل التباديل الذي ينطلـق مـن            سه ، وجود ديدات مجاعية مشتركة    -3
  . متوسطية-جماالت اقتصادية ليصل إىل اجلانب األمين مثلما حدث مع مشروع الشراكة األورو

  حد كـبري    بني متغريي األمن واالقتصاد، رسخت إىل      جوزيف ناي  اإلجيابية اليت حددها     إن العالقة 
  .االعتقاد بأن ظاهرة االندماج االقتصادي خطوة مهمة يف مسار االهتمام باألمن وحتقيقه

أن التكتالت اإلقليميـة ميكـن أن   "  Andrew Hurrell أندرو هوريل" ويف هذا الصدد يعترب 
فعلى املستوى اإلقليمي يكون اإلطـار      . ستقرار على املستويني اإلقليمي والدويل    تساهم يف حتقيق اال   

اإلقليمي أكثر األطر فعالية يف حتقيق النظام واالستقرار يف األقاليم املختلفة، إضافة إىل ذلك فإن هذه                
التكتالت تساهم يف تدعيم النظام على املستوى العاملي ويف إرساء قواعد واضحة حـول احلـدود                

  .1املقبولة إىل درجة العداء السياسي والتنافس االقتصادي
 واحلقيقة أن تكريس اجتاهات التكتل واالندماج كإطار ضابط للتفاعالت الدولية يف عصر العوملـة،              

 خصوصا مع تعاظم دور املؤسـسات       ،"االقتصاديةالدولنة  "ميكن أن نعزوه إىل التوجه القائم على        
املية وصندوق النقد الدويل والبنك العاملي إضافة إىل تزايد مكانة جتمعات           العاملية كمنظمة التجارة الع   

  .دولية أخرى، مثل جمموعة الدول الثمانية اليت متسك جبوانب مهمة يف االقتصاد العاملي
  :اجتاه االعتمـاد املتبـادل -3

 كل إىل    "  complex interdependenceاالعتماد املتبادل املركب" ينسب بروز اجتاه 
القـوة  " يف كتامـا    R.Keohane, Joseph.S.Neyروبرت كيوهان وجوزيف نايمن 

، ويشري هذا املفهوم إىل النتاج التفاعلي موعة من العناصر املميزة         1977 لعام   "واالعتماد املتبادل   
بكي، تطور العـامل الـش    : للحياة الدولية منذ منتصف األلفية الثانية اليت اتسمت بعدة مظاهر أمهها          

التغريات االقتصادية استقاللية الفاعلني غري الدوليني، تنامي االهتمام بالقضايا البيئية، توسع امليـادين             
وقد اتسع االهتمام بظاهرة االعتماد املتبادل يف فترة ما بعد احلرب الباردة الـيت شـهدت                . 2األمنية

يد من السياسات التعاونية القائمة     ارتفاع معدالت التشابك بني الوحدات الدولية اليت اجتهت حنو مز         
  .على توزيع اإلمكانات واملوارد املتاحة لكل منها

وقد اعتمد كل من كيوهان وناي يف تفسريمها لإلجتاهيني التقليدي واحلداثي على سلسلة من القضايا               
ية اليت جتري التغريات اجلوهرفاالجتاه احلداثي يشري حبق إىل . عرب قومية مثل التجارة والعالقات النقدية    

                                                
، بيروت، مركز دراسات ردةسياسات دول االتحاد األوربي في المنطقة العربية بعد الحرب الباعلي الحاج،  1

 .61، ص2005الوحدة العربية، الطبعة األولى، 
2  Jean Jacques Roche,Theories des Relations Internationales, Paris, Montchrestien,2 éme 
ed,1997, p .19. 
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، ولكنه يفترض يف أحيان كثرية أن التقدم يف التكنولوجيا والزيادة يف التعامالت االجتماعيـة               حاليا
، وحبسب  ىواالقتصادية يؤديان إىل عامل جديد ال تعود فيه الدول وحتكّمها يف القوة ذات أمهية كرب              

نواقص املوجودة يف رؤية احلداثيني     ناي وكيوهان دائما فإنه إذا كان التقليديون بارعون يف إظهار ال          
م جيدون صعوبات مجة يف أن      إعرب إشارم إىل استمرار االعتماد املتبادل على الصعيد العسكري، ف         

   .1يفسروا بدقة االعتماد املتبادل االقتصادي واالجتماعي والبيئي املتعدد األبعاد
  بنيـة النظـام الدولـي مستوى : الفرع الرابع
لنظام الدويل إىل تراتبية الوحدات السياسية املكونة له، واحلالة التفاعلية بينها مع متايز تشري بنية ا

املوصفات والقدرات اخلاصة بكل وحدة، كما أن دراسة التحوالت الدولية اجلديدة اليت أفرزها 
دى  ملإسقاطيةالواقع الدويل لعصر ما بعد احلرب الباردة لن تأخذ صفتها احلركية دومنا عملية 
  :ارتدادها وانعكاسها على سلوك الوحدات الدولية، لذلك نكون أمام إقترابني خمتلفني

 ينطلق من حمورية هيكل النظام الدويل يف حتريك التفاعالت الدولية والدفع ا حنو :األولاالقتراب 
تبعا اجتاهات حمددة من خالل التركيز على متغري القوة يف النظام العاملي وتصنيف هذا األخري 

للتوزيعات املختلفة للقوة بني وحداته، فيمكن أن يكون نظام القطب الواحد أو نظام الثنائية القطبية 
  .أو نظاما متعدد األقطاب

 على العكس من االقتراب األول، فهو يرى فصال موضوعيا بني البعد اهليكلي :االقتراب الثاين
اتيجية للوحدات الدولية، واليت ميكن تفسريها اإلسترو السياسية تللتحوالت الدولية وبني السلوكيا

استنادا إىل متغريات أخرى مرتبطة ببنية الوحدة ذاا ومقوماا أكثر من ارتباطها ببنية النظام الدويل 
  . وتفاعالته

يشكل متغري القوة نقطة ارتكاز مهمة لتحديد وتوصيف القوى األساسية املشكلة للنظام الدويل * 
، ونظرا لوجود اختالفات عديدة حول مفهوم القوة وصور استخدامها، فإن حتليل يةالبنيوا اوعالق

  :منط النظام الدويل وتصنيفه يتغري حبسب البعد املعتمد يف تعريف القوة
 فإذا كان التركيز على البعد العسكري للقوة، فغالبا ما يتم توصيف النظام الدويل باعتباره نظام /أ

ر فيه الواليات املتحدة األمريكية بالسيطرة العاملية، مع األخذ يف احلسبان القطب الواحد الذي تستأث
درجة تفاوتت هذه السيطرة وشدا من جهة، وتعدد توزيعات القوة بني باقي الوحدات الدولية من 

  .جهة أخرى

                                                
، عدد، ص وسطمجلة شؤون األ ،"القوة واالعتماد المتبادل في عصر المعلومات"روبرت كيوهان، جوزيف ناي،  1

72.  
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أما إذا كان التعاطي مع القوة باعتبارها مفهوما شامال يعرب عن املقدرة على تغيري سلوك / ب
آلخرين، فإننا أمام منط تشابكي للنظام الدويل الذي يصعب حصر تفاعالته الدولية ضمن منوذج ا

السيطرة على أفعال حالة اهليمنة أو السيطرة، ذلك أن امتالك القوة العسكرية وحدها ال يوفر دائما 
  .اآلخرين وتوجهام

 :وعموما ميكن فهم هذه الصورة على ضوء االجتاهني التاليني

  اجتــاه اهليمنة: ل  األو
إن استعراض عمليات االستقطاب الدولية عقب مرحلة احلرب الباردة تشري إىل نتيجة مفادها أن 
ايار االحتاد السوفيايت واية احلرب الباردة قد دفعت بقوة حنو حتول التوازن النسيب للقوى املركزية 

ة األمريكية اليت كرست املكانة السياسية العاملية سياسيا وعسكريا ليصبح يف صاحل الواليات املتحد
ويف هذا .  احلرب الباردةرب عقود الصراع خاللاملتقدمة والقدرة العسكرية املتميزة اليت اتصفت ا ع

الصدد يرى برجينسكي بأنه مع بداية القرن احلادي والعشرين جند أنه ال مثيل لقوة أمريكا من حيث 
 وحمورية النشاط االقتصادي ألمريكا بالنسبة إىل صحة االقتصاد مداها العسكري على الصعيد العاملي

العاملي، والتأثري اإلبداعي للدينامية التكنولوجية األمريكية ومن حيث اجلاذبية العاملية للثقافة احملض 
للواليات املتحدة نفوذا حبسب برجينسكي أمريكية املتعددة األوجه، وقد وفرت كل هذه العناصر 

نظري له وأصبحت أمريكا يف كافة األحوال ضابط اإليقاع العاملي وما من منافس هلا  ا السياسيا عاملي
، واحلقيقة أن هذا الوضع كان انعكاسا مباشرا وطبيعيا إلفرازات اية احلرب 1على املدى املنظور

والنفوذ  يف إدارة أدوار اهليمنة "Control"الباردة اليت متيزت إستراتيجيا مبا يعرف خباصية الضبط 
األمر الذي دفع ذه األخرية إىل إعادة تشكيل الوضع العاملي كنوع . أ.م.بني اإلحتاد السوفيايت والو 

وقد مت حتديد املصاحل اإلستراتيجية العليا . من ممارسة دالالت النصر احلريب على مجيع املستويات
   2:للواليات املتحدة األمريكية يف املدى املنظور على النحو التايل

  . منع ظهور قوة منافسة-
  . تأكيد العوملة بكل أبعادها-
  . السيطرة على مصادر الطاقة-
  .دعم القوى اإلقليمية املتناغمة مع السياسات األمريكية-

                                                
عمر األيوبي، بيروت، دار الكتاب : ، ترجمةالسيطرة على العالم أم قيادة العالم: االختيارزبينغو بريجنسكي،  1

  .7، ص2004العربي،
  .27ص، 2003دار ا)#�وق )�$#� وا)?"ز&=،���ن، ، 6"�ق ا�20�1ت ا��و��� ا�+����ةو)�� ��� ا)6> و�01ون،  2
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 لكل مقومات وعناصر القوة السياسية  " Unique Combination"إن هذا التجمع الفريد * 
، قد يثري ∗ ال متتلكه أيا من القوى الدولية األخرىوالعسكرية والتكنولوجية واالقتصادية والذي

  .إشكالية كربى حول حمتوى ومضمون التفاعالت الدولية بني وحدات النظام الدويل
 وتتمحور هذه اإلشكالية أساسا حول درجة الترابط بني العالقات السياسية والعسكرية املتحالفة 

 من جهة، وبني العالقات االقتصادية املتنافسة واحملكومة بالقواعد املكرسة خالل احلرب الباردة
ر بكل من أمريكا وأوربا واملفروضة يف ظل نسق العوملة من جهة ثانية، خصوصا عندما يتعلق األم

                         .واليابان
" يةالفوضى العامل" هذه اإلشكالية رمبا متثل مدخالً بنيوياً جلميع األفكار والرؤى  اليت تطرح منوذج  

، لكن على اجلهة املقابلة )برجينسكي من الذين يتبنون هذا التصور ( كنمط مميز للنظام الدويل 
إال أن هناك عنصرا مهما وبرغم هذا التعارض الذي قد تفرضه العالقات القائمة بني القوى الكربى 

  :يلي  مايتمثل في
إال أن مرونة الفعل اإلستراتيجي األمريكي ) أملانيا واليابان مثال ( برغم القدرة التنافسية لبعض الدول 

تعترب فيها مسألة نشوب احلرب أمرا غري وارد وهو ما يشكل ضماناً " منطقة سالم " أدت إىل إقامة 
أساسيا لتحجيم االضطراب العاملي يف هيكلية النظام الدويل، لذلك أصبح احليز الريادي األمريكي يف 

حتالف غريب بل ودويل مع تراجع نسيب للدهشة والتشكيك الدوليني اهلرمية العاملية جزءاً من مسار 
  .إزاء هذا البناء املشكل للنظام الدويل

   التعددياالجتــاه :الثانـي
ينطلق أصحاب هذا االجتاه من أن فهم األبعاد الشاملة للقوة جيعل من وصف هيكل النظام الدويل 

 وصفا غري دقيق وال يعكس متغريات املشهد الدويل ،ةبعد احلرب الباردة باعتباره نظاما أحادي القطبي
  .الذي يعرف توزيعا تعدديا للقوة

 الذي انطلق من حدود  " Adam Roberts" آدم روبرتسومن بني أصحاب هذا الطرح جند 
 والقوة مبعىن القدرة على ،)مصادر القوة(القوة اليت تتمتع ا الواليات املتحدة األمريكية مبعىن القدرة 

تأثري، يف رفضه لوصف متثيل النظام العاملي بأنه هيكل القطب الواحد، ولذلك عمد إىل بيان حدود ال
 وتعدد مصادر القوة اليت جيب أن متتلكها الدولة لتتمتع ،ت الدوليةالقوة العسكرية يف توجيه العالقا

 يشهدها العامل يف بدور القطب الواحد املسيطر على التفاعالت الدولية، فهو يرى أن التغريات اليت
                                                

  .زيبيغو ريجينسكي بأنها خصوم بالوجوه في تحديده لقوى التنافس العالميهذه القوى يصفها  ∗
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ظل زيادة ظاهرة االعتماد املتبادل تشري إىل أن احتمال استخدام القدرات العسكرية لتوجيه 
فهناك أنواع أخرى من . التفاعالت الدولية أصبح احتماال حمدودا ويف نطاق عدد حمدود من القضايا

  .1 األحداث الدوليةالقدرات اليت جيب أن تتمتع ا الدول إذا كان هلا أن تسيطر على جمرى
 بصعوبة استمرار النموذج اهلرمي الدويل الذي تعتلي Paul Kenedyيقر بول كينيدي لذلك 

  :، استنادا إىل اعتبارين أساسني 2سدته الواليات املتحدة األمريكية
  إعادة ترتيب عناصر القوة-      
  . الدويل قصور اإلمكانات األمريكية عن القيام مبتطلبات دور الشرطي-      

 وعليه يذهب مؤيدو هذا االجتاه إىل اإلقرار بانعدام احلالة االنفرادية اليت تصبغ السلوك الدويل 
ويمن عليه من منطلق التأثري والتوجيه، فالواليات املتحدة األمريكية حبسبهم ومنذ ايار االحتاد 

لعسكرية وعلى صعيد السالح ذي السوفييت ليست القطب األوحد يف النظام الدويل إالّ من الناحية ا
التكنولوجيا الرفيعة املتقدمة وال تضاهيها أية دولة يف العامل من حيث اإلنفاق العسكري على األسلحة 
الفتاكة احلديثة، ويبدو أنه ليس هناك دولة مستعدة إلنفاق ما تنفقه الواليات املتحدة يف موازنة 

 املوقف الياباين جتاه أمريكا يف كثري من املواقف يف يفسر ضعف املوقف األوريب أو دفاعها، وهذا ما
   .3السياسة الدولية واألزمات أو الرتاعات اإلقليمية 

 فربغم متكن الواليات املتحدة األمريكية من بعض عناصر القوة وتفوقها يف ،تقدم وبناءا على ما
لتهديد االقتصادي فهناك جماالت كثرية إال أا تعاين من بعض املشاكل اليت قد تصل إىل مستوى ا

تضييق متناهي على السياسات األمريكية يف بعض اجلوانب التجارية، فمثال ال تسمح الربازيل بدخول 
املنتوجات األمريكية وال تسمح اهلند والفلبني بدخول السيارات األمريكية ومتنع اليابان الشركات 

قيا الشركات األمريكية من التقدم األمريكية من الدخول يف املناقصات، كما متنع جنوب إفري
وإىل جانب ذلك تشهد الواليات املتحدة توتراً يف عالقاا التجارية الدولية، . لعطاءات اهلواتف

 عند اية احلرب العاملية الثانية إىل  %50يضاف إليه تراجع حصتها من إمجايل الناتج العاملي من 
  .4 حاليا  % 22.5حوايل 

يت حكمت التصور اخلاص بأصحاب هذا االجتاه الذي ينطلق من نسبية هذه إذن املعطيات ال
املتغري العسكري يف حتديد مفهوم القوة وانعكاسه على سلوك الفاعلني الدوليني، وقد أشار 

                                                
  .52 ص،مرجع سابق، علي الحاج 1

2 Paul Kennedy, the Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and 
Military Conflict from 1500 to 2000, New York,Vinage Books,1989,p.55. 

 .93، ص2002، أفريل278 العدد ،مجلة المستقبل العربي ،"عالم القطب األوحد واتجاهاته" جورج قرم،  3
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 يف دراسته ملدى تأثري دولة معينة على جممل تفاعالت السياسة العاملية Goldstein غولدنشتاين
حاديا يعين آليا مقدرة الدولة القطب على وضع وبرجمة األسس والقيم إن نظاما قطبيا أ: " بالقول

 القدرة على  تعين السيطرةاحلاكمة للعالقات الدولية يف ااالت السياسية واالقتصادية، فاقتصاديا
  .1"متركز االقتصاد العاملي حول هذه الدولة، أما سياسيا فهي تشري إىل القدرة على اهليمنة العسكرية 

  .االنعكاسات املفاهيمية للتحوالت الدولية اجلديدة :ب الثايناملطل
  : مفهوم القــوة: الفرع األول

القوة بأا القدرة اليت ميلكها اإلنسان للتحكم  "  Hans Morgenthau "هانز مورغانتويعرف 
    .2 يف أفكار وسلوكات اآلخرين

 فتعرف بعناصرها أو بتأثريها، لذلك يذهب       وتتعدد زوايا النظر إىل مفهوم القوة يف العالقات الدولية        
بعض الدارسني إىل حصرها من خالل العناصر العسكرية واالقتصادية والتكنولوجية بينما ينـصرف             
  .آخرون إىل حتديدها مبعىن القدرة على توجيه سلوك اآلخرين وتغيريه تبعاً ألهداف الدولة ومصاحلها

3ملفهوم القوة العاملية يتحدد بأربعة أبعادا برجينسكي فهو يقدم منظوراً شامالً   أم :  
  الوصول العسكري العاملي -
  الدور االقتصادي العاملي -
  الفكري العاملي –اجلذب الثقايف -
  .العضلة السياسية العاملية -

وعموما ميكن حتديد فرق أساسي بني القوة السلوكية وهي املقدرة على احلصول على النتائج الـيت                
ملوارد وهي امتالك موارد تقترن إقتراناً فعلياً باملقدرة على احلصول على النتائج الـيت              تريدها، وقوة ا  

  .4تريدها
  :مظـاهر التحـول يف مفهـوم القـوة

سيطرت حقائق القوة األمريكية على مسار النقاش النظري حول طبيعة التحول يف مفهـوم القـوة،                
تغريات السياسية واالقتصادية والعـسكرية     حيث تعددت مظاهر هذا التحول الذي ارتبط أساسا بال        

  :إذ شهدنا حتوال يف ،واالجتماعية اليت أفرزها واقع ما بعد احلرب الباردة

                                                
1 Joshua S.Goldstein, Long Cycles :Prosperity and War in the Modern Age, New Haven, ct Yale 
University Press, 1988,pp.15-30. 

-26. pp, 1975, th ed 5, nopf K,orkNew Y, Politics  Among Nations, Morgenthau.J Hans 2

27.   
  .75ص مرجع سابق،، اإلضطراب العالمي عند مشارف القرن الحادي والعشرين: الفوضىزبيغنيو بريجنسكي،   3
 .75، صمرجع سابقناي، .س.كيوهان، جوزيف .روبرت أ  4
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   طبيعة الفاعلني األطراف يف معادلة القوة/ 1
كما رأينا يف فقرات سابقة بأن حجم التحوالت الدولية اليت أفرزها واقع ما بعد احلرب الباردة قـد                  

يف ظل التدفق املتزايد لالعبني الدوليني مـن غـري          " بقاء الدولة   " جديل مهم حول    أفضى إىل نقاش    
الدول، وهو ما انعكس بصورة غري مباشرة على أداء الوظيفة األمنية كمحوٍر من حمـاور الـسياسة                 
 العليا للدولة، وبالتايل حكم هذا التحول إىل درجٍة كبرية معادلة القوة يف النظام الدويل وأثر بصورة               

  : ملموسة على طبيعة مفهوم القوة، وهذا على مستويني
ة  تعد متلك القـدر     توزيع القوة بني الدولة والفاعلني اآلخرين سواء مت ذلك بإرادة الدولة اليت مل             -1

على اإلدارة األحادية للمشكالت القائمة، أم حصل ذلك بسبب الثقل املتنامي الذي تتوفر عليه هذه               
  .الفواعل

 ووظائف جديدة أكرب من قدرة الدول على التعاطي معها عرب إجراءات قانونية رمسية  بروز قضايا-2
مبا يقلل من قيمة هامش القوة الذي تتوفر عليه الدول يف مقابل تعزيز مكانة األطراف غري الدول يف                  

  .ممارسة القوة والنفوذ
احتكارهـا لألصـول    واحلقيقة أن ضعف احتكار الدولة القومية التقليدية للقوة ناجم عن ضـعف             

وقد سعى الفاعلون يف شركات     ). القدمية منها واجلديدة  (والطاقات املرتبطة بعمليات وإجراءات أمنية    
القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية وجتمعات اتمع املدين األخرى للتأثري على الدولة بطـرق              

 لكنها متلك اليوم أيضا عناصر      ،أقلميكن أن تكون مكيفة يف عالقات القوة التقليدية بدرجة أكثر أو            
  .1 وتأثريا على عمليات مناسبة لألمن لةقوة مستق

وألجل ذلك يرى البعض أن مفهوم القوة مرتبط باألساس بطبيعة الفواعل املستخدمة هلا أو كما قال                
إن اخلاصية املميزة للعالقات الدولية هي مدى قانونية وشرعية  " Raymond Aron رميون آرون

  .2"دام القوة من قبل الفاعلنياستخ
  الصورة الذاتية ملفهوم القوة يف مقابل اخلاصية االنعكاسية / 2

لقد أصبحت الفواعل الدولية تتمتع بالقوة والنفوذ مبقدار تصورها الذايت هلما عكس ما كان حاصال               
خرين، ومرد  يف حقب تارخيية ماضية عندما كانت الدولة تدرك قوا بشكل انعكاسي مبقدار قوة اآل             

فمنذ املنتصف الثاين من القرن العشرين، بدأ العامل        . الطبيعة اجلديدة للرتاعات الدولية    هذا التحول هو  

                                                
تقرير التسلح ونزع السالح واألمن : ، في"عالم من التغيير والتحدي : مني العالمي األالتحكم"بيلز، .ك .أليسون ج 1

 .73، ص2005الدولي، معهد ستوكهولم لألبحاث السالم الدولي، الكتاب السنوي 
2 Raymond Aron, Paix et Guerre entre les Nations, Paris, Calmann Lévy, 8émé ed, 1984, 
p.18. 
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يشهد تراجعا يف الرتاعات بني الدول يف مقابل الرتاعات داخل الدول وهو ما قلل من فرص معرفـة                  
  . الرتاع املسلح الدول لبعضها البعض واختبار قوا من خالل املواجهة املباشرة أو

لذلك جند من . وعلى خلفية هذا التأصيل، فإن تصور الدول لقوا غالبا ما يبتعد عن البيئة املوضوعية            
من جهة ثانية فهنـاك      جهة بأن بعض الفاعلني الدوليني يظهرون بشكل أقوى من الواقع الفعلي، أما           

عليه يف حقيقة األمر، وكمثال علـى       هي   العبني آخرين يتم التعاطي مع قوم بصورة أقل أمهية مما         
ذلك شهدنا كيف أن اجلماعات والتنظيمات اإلرهابية مل تعىن بأمهية معتربة من قبل أطراف اتمـع    

، بينما تعاظم احلديث عن قوا بعد هذا التاريخ بشكل يصل 2001 سبتمرب 11الدويل قبل أحداث 
  .أحيانا إىل حد املبالغة

   سكري يف حتديد مفهوم القوةتراجع أمهية البعد الع /3
توفر القوة العسكرية الثقة واالطمئنان للدولة مما جيعلها تتخذ املواقف الدولية من مركز القوة وعـدم   
خشية خصومها، حيث إن الدولة اليت ال تسندها قوة عسكرية ال ميكنها أن تصمد بوجه التهديدات                

  .1هااخلارجية وهذا ما يعرضها إلعطاء تنازالت متس مبصاحل
أما اليـوم،   . رمن الناحية التقليدية كان اختبار القوة العظمى هو قدرا على احلرب كما يقول تايلو             

فإن أساس القوة أخذ يف االبتعاد عن التأكيد على القوة العسكرية، ومن املفارقـات أن األسـلحة                 
  .النووية كانت من بني أسباب هذا االبتعاد

ن األسلحة النووية كانت مدمرة وفتاكة بشكل رهيب إىل درجـة            فمن تاريخ احلرب الباردة ثبت أ     
 حبيث ال ميكن اسـتخدامها نظريـا إالّ يف احلـاالت            ،أا صارت جامدة ومكلفة أكثر من الالزم      

 الـذي جعـل مـن الـصعب علـى           ةالقوميالرتعة  تيار   فهو صعود    القصوى، أما السبب اآلخر   
كما أن التغري االجتمـاعي     .  هلا الوعي القومي رجة  داإلمرباطوريات أن حتكم الشعوب يف ظل زيادة        

ل سببا إضافيا هلذا االبتعاد، فمجتمعات ما بعد الثورة الصناعية راحت تركز            داخل القوى العظمى مثّ   
على الرفاه االجتماعي وليس على اد وهي تكره ارتفاع عدد ضحاياها وإصاباا، إال عندما يكون               

ا كله ال يوحي بأن القوة العسكرية مل يعـد هلـا دور تؤديـه يف                وهذ. بقاؤها نفسه معرضا للخطر   
 فلم يتم بعد حتويل اجلزء األكرب من العامل بفعل ثورة تدفق املعلومات، ذلك أن        ،السياسة الدولية اليوم  

  .2كثريا من الدول ال تقيد حركتها قوى دميقراطية أو جمتمعية 

                                                
  .287، ص1998، الطبعة الرابعة، ليبيا، الجامعة المفتوحة، العالقات السياسية الدوليةوري، عدنان طه الد 1
لماذا التستطيع القوة العظمى الوحيدة في العالم اليوم أن تنفرد في : مفارقة القوة األمريكية ناي،.جوزيف س 2

 35-33،  ص ص2003، لطبعة األولىاالسعودية، العبيكان، محمد توفيق البجيرمي، .د: ، ترجمةممارسة قوتها ؟
. 
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ل العسكري يف وضع اإلسـتراتيجيات املناسـبة،     وكنتيجة لتزايد اإلدراك بعدم جدوى ترجيح العام      
  Benevolent Hegemony " اهليمنـة احلميـدة   " طُرح على مستوى بعض الدوائر مفهوم 

الذي يرتكز على إمكانية السيطرة باإلقناع وحتجيم  العنف إىل أدىن درجاته وتـرويج املنطلقـات                
  .القيمية واملؤسسية للدولة لتوسيع نفوذها العاملي

  بعد االقتصادي يف مفهوم القوةال /4
 وأصبحت هدفا تسعى إليه الدول      ،لقد زادت أمهية القوة االقتصادية يف ظل املتغريات الدولية اجلديدة         

وأساسا تقوم عليه قوا الراهنة واملستقبلية ومعيارا أساسيا من معايري قياس قوا ويف الوقت نفسه أداةً 
  علـى  وهكذا فإن الدول أصبحت تعتمـد     . ارسة اللعبة الدولية  من األدوات اليت متلكها الدولة يف مم      

 حيـث أصـبحت الـضغوط       ،قدراا االقتصادية أكثر من قدراا العسكرية يف لعبة القوة الدولية         
االقتصادية اليت متارسها الدول الكربى على دول العامل النامي أكثر فاعلية نسبيا مـن التـدخالت                

  .1العسكرية 
دية صارت فعالً أهم مما كانت عليه يف املاضي بسبب الزيادة النسبية يف تكـاليف                إن القوة االقتصا  

ويف عامل مـن    . القوة وبسبب التواجد الكبري لألهداف االقتصادية يف قيم جمتمعات ما بعد التصنيع           
  .2العوملة االقتصادية، فإن مجيع البلدان تعتمد إىل حد ما على قوة سوق خارجة عن سيطرا املباشرة 

ويقدم جوزيف ناي مثاالً عن أحد مساعدي الرئيس بيل كلينتون الذي قال عندما كان هذا األخري                
، بأنه لو قُدر له أن يولد من جديد فإنه جيب أن يعود حتت اسم               1993يعرض املوازنة االحتادية لعام     

  .السوق، ألن من الواضح أن هذا هو أقوى العناصر الفاعلة
  ع القوةخاصية التمركز يف توزي/ 5

انطالقا من االعتبار املبين على أساس أن الدول تظل هي الوحدات األساسية يف بناء النظام الـدويل                 
ولعلّ املثال األهم هنا هو القوة األمريكيـة        . وحتديد تفاعالته، توصف القوة خباصية التمركز الشديد      

ألعلى عامليا، بل ويتجاوز    فالتمركز يف جانبه العسكري يوحي بأن اإلنفاق العسكري األمريكي هو ا          
اإلنفاق اجلماعي للدول االثنتني والثالثني األقوى اليت تليها من حيث مستوى اإلنفـاق العـسكري               

    ∗ والقيمة النوعية للموجودات العسكرية

                                                
 .71، صمرجع سابقعلي الحاج،  1
 .37، صمرجع سابقناي، .س.جوزيف  2
ع التسلح ونز" حول ) sipri(قدمها تقرير معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي   2004إحصائيات عام    ∗

 وصل 2004عسكري األمريكي في عام   حيث يشير إلى أن اإلنفاق ال،2005 الصادر عام "السالح واألمن الدولي 
بأسعار ( مليار دوالر 454,8 ملياردوالر، وبلغ مجموع اإلنفاق في الدول  اإلثنتين والثالثين التالية 455,3إلى 

 ).2003صرف العام 
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أما على الصعيد االقتصادي، فتمثل الواليات املتحدة األمريكية واحدة من أعلى درجات متركز القوة              
 .1 مع أعلى ناتج حملي إمجايل قومي يف العامل، إذ أنه أكثر من ربع اإلمجايل العـاملي                  لياية دو االقتصاد

  ).حىت وإن تعددت هنا وجهات النظر خبصوص معايري السيطرة االقتصادية(
  :وهناك ثالثة متغريات تتمركز فيها القوة عاملياً وميكن حتديدها يف 

   مشولية القوة العسكرية -1
   .عن املؤسسات والتنظيمات الدولية بعيدا  القوةادية يف استخدام الرتعة االنفر-2
  . العامل التقين والتكنولوجي املتطور-3
  عـدم حتوليـة القـوة / 6

  كنتيجة لالنفصال النسيب بني البعدين العسكري واالقتصادي يف مفهوم القوةهي خاصية تكرست 
قوية اقتصاديا، عكس ما كان حاصال يف فترات  حيث مل تعد اليوم بالضرورة الدولة القوية عسكريا 

تارخيية سابقة، مث إن هذه الظاهرة قد تتسبب يف عجز الدول القوية عن مواجهة أخطار بسيطة مثلما 
، عندما فشلت القوة العظمى يف محاية مواطنيها من ضربات تنظيم 2001 سبتمرب 11حدث يف 

  .ة أمام حجم الترسانة األمريكيةالقاعدة رغم أن مستوى قوة هذا األخري تبدو بسيط
أما من جهة أخرى، فإن ظاهرة عدم حتولية القوة تفاقمت بفعل االنتشار يف جمال األمن الذي يسبب                 

  واألمن القومي حمدثا نقلة كبريةتآكل احلدود بني الشؤون الداخلية واخلارجية، واحلدود بني االقتصاد
، وهذا الوضع اجلديد يتطلب املزيد من       ىلدوائر األخر حيث إن تطورا يف دائرة ما يؤثر بسرعة على ا         

  .2التعاضد والدينامية يف تطوير االقتصاد واألمن ويف سياسات حكومية أخرى
  تأثري الثورة املعلوماتية على القوة / 7

 تؤثر الثورة املعلوماتية يف القوة مقاسة باملوارد ال بالسلوك، ففي القرن الثامن عشر كان توازن القوى               
يمنة سالح املـشاة وكانـت فرنـسا        هل ااألرض والسكان والزراعة يوفر أساس    الضافة إىل عوامل    با

مستفيدة رئيسية من ذلك، ويف القرن التاسع عشر وفرت القدرة الصناعية املوارد اليت مكنت بريطانيا            
نووية يف  وفيما بعد أملانيا من السيطرة، ويف منتصف القرن العشرين ساهم العلم وخصوصا الطبيعة ال             

باملصادر األساسية للقوة ويف القرن املقبـل مـن         ) سابقا(تزويد الواليات املتحدة واإلحتاد السوفيايت    

                                                
1  World Bank, "Data and Statistics  quick tables", http: 
www.worldbank.org/data/quickreferance/quickref .html     

، 2005، أفريل160، العدد مجلة السياسة الدولية، "تطور مفهوم األمن في العالقات الدولية " عبد النور بن عنتر،  2
 .62ص 
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 أهم مـصادر    _كما يقول كيوهان وناي   _ عناها الواسع   املرجح أن تكون تكنولوجيا املعلومات مب     
  .1القوة
  :قوة رؤية جوزيـف نـاي ملفهوم ال* 

 Hard رية والقوة االقتصادية معا مثاالن على القوة الصلبة اآلمرةيرى جوزيف ناي أن القوة العسك

Power               اليت ميكن استخدامها إلقناع اآلخرين بتغيري مواقفهم، فالقوة الصلبة ميكن أن تـستند إىل 
 القوة، فقد   ةغري أن هناك طريقة مباشرة ملمارس     ). العصا(وإىل التهديدات   ) اجلزرة(حماوالت اإلقناع   

على النتائج اليت يريدها يف السياسة العاملية ألن بلدانا أخرى تريد أن تتبعه معجبة بقيمه               حيصل بلد ما    
وذا املعىن فإن وضع جدول     . وحتذو حذوه وتقتدي مبثاله متطلعة إىل مستواه من االزدهار واالنفتاح         

جبارهم على التغـيري    األعمال يف السياسة العاملية واجتذاب اآلخرين إليه، له أمهية تعادل متاما أمهية إ            
  .2باستخدام األسلحة العسكرية أو االقتصادية أو التهديد باستخدامها

 اليت تشري إىل Soft Powerالقوة الناعمة الطرية وهذا اجلانب من القوة هو ما يعرب عنه ناي بـ 
ألهداف القدرة على حتقيق النتائج املنشودة ألن اآلخرين يريدون ما تريد، وهي القدرة على حتقيق ا              

وهي تنجح بإقناع اآلخرين بأن يتبعوا القواعد والتقاليد اليت تنـتج           . عن طريق االستمالة ال اإلكراه    
السلوك املنشود أو محلهم على املوافقة عليها، والقوة الناعمة ميكن أن ترتكز على جاذبية أفكار املرء                

تقاليد اليت يفضلها اآلخرون، وهـي      أو ثقافته أو القدرة على حتديد املوضوعات عن طريق املعايري وال          
 على قدرة املعلومات اانية اليت يسعى طرف ما إىل بثها على اإلقناع، وإذا              -إىل حد كبري  -تتوقف  

إستطاعت دولة ما أن جتعلها قوا أمرا مشروعا يف أعني اآلخرين، وأن تنشئ تقاليد دولية تـشجع                 
      حتتاج إىل بذل قدر يعادهلـا مـن املـوارد           ا ال اآلخرين على حتديد مصاحلهم بطرائق مناسبة، فإ
  .3االقتصادية أوالعسكرية التقليدية الباهظة التكاليف

واحلقيقة أنه على مر التاريخ فهم األكادمييون وحىت القادة السياسيون حقيقة البعد غـري املـادي يف                 
ستمدة من وضع برنامج     على سبيل املثال أدرك قوة الدولة امل       "جرامشي أنطونيو" ممارسة القوة، فـ    

  .عمل مشترك مع اآلخرين
 فهو يفرق بني األب الذي يقـوم بتنـشئة          ،وقد انطلق ناي من مقارنة سلوك اآلباء يف تربية أبنائهم         

ونتيجة ذلك أن قوة . أطفاله وفقا لقيم ومعتقدات صحيحة، وبني الذي يعتمد على الضرب يف التربية 

                                                
 .75، ص مرجع سابقس ناي، .أ كيوهان، جوزيف .روبرت 1
 .38، صمرجع سابقناي، . س.  جوزيف2
 .75، صمرجع سابقناي، . س. كيوهان، جوزيف.أ. روبرت  3
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 بينما يولد سلوك األب الثاين ردات فعل عدوانية بـسبب           األول ستستمر ألا بنيت على الترغيب،     
  .العنف يف التنشئة

إذن القدرة على تكوين تفضيالت اآلخرين متيل إىل االرتباط مبصادر القوة غري امللموسة مثل جاذبية               
الثقافة وإيديولوجية املؤسسات، فلوكان مبقدوري أن أجعلك تفعل ما أرغب فيه أنا حينئذ ال أكون               

فلو مثلت الواليات املتحدة القيم الـيت يرغـب         .  إىل إجبارك على عمل شيء ال تريده أنت        مضطراً
وعليه فالقوة الرخوة ليست مماثلة للنفـوذ       . اآلخرون يف إتباعها، فإن هذا سيكلفها القليل يف القيادة        

   .1لذلك فهي تصبح مصدرا من مصادر النفوذ
 االرتباط والتالزم بني القوة الـصلبة والقـوة          خبصوص درجة  صاموئيل هنتنغتون لقد اتفق ناي مع     

الناعمة عندما قال بأن النجاح املادي جيعل من الثقافة والقيم واملؤسسات حتمل جاذبية أكرب، أمـا                
الفشل االقتصادي والعجز العسكري فهو يؤدي إىل عدم الثقة بالنفس وأزمة على مـستوى هويـة                

هنتغتون يف زعمه أن القوة الرخوة تستند دائما إىل أساس الدولة، لكن هذا مل مينعه من االختالف مع        
من السلطة الصلبة، وقد دلّل ناي فكرته مبثال عن بعض الدول كالسويد وكندا واليت هلا تأثري أكـرب        
من تأثري دول أخرى هلا قدرات عسكرية واقتصادية مماثلة، ونفس الشيء ينطبق على الفاتيكان الذي               

  . أن حجم الدول التابعة له قد تضاءلمل يفقد قوته اللينة رغم
  وبناءاً على ما تقدم، فقد كشفت اية احلرب الباردة عن طريقة غري مباشرة ملمارسة القوة والنفوذ               
فيمكن لدولة ما أن حتصل على النتائج املرغوبة يف السياسة العاملية ألن هناك دوالً أخرى ترغـب يف           

  . ذجها وإستلهاماً ملستوى رخائها االقتصادي وانفتاحها السياسيإتباعها إعجاباً بقيمها وحماكاةً لنمو
القواعد وجتذب اآلخرين إليها بنفس القـدر       الدول  ذا املعىن من املهم يف السياسة العاملية أن تضع          

الذي حتاول به تغيريهم من خالل التهديد باستخدام أو استعمال األسلحة العسكرية واالقتـصادية،              
  . قواعد قيماً أساسية يف السياسات العامليةحىت تصري تلك ال

أو كما قال ناي وكيوهان بأن القوة الناعمة هي جزء من قيمنا، هذه القيم موجودة يف ثقافتنـا ويف                   
سياساتنا اليت نتبعها داخل دولتنا ويف طريقة فرض أنفسنا على الصعيد العاملي، ففي بعض األحيـان                

  كما يقول جوزيف ناي    لى القوة الناعمة وتوظيفها، فاألمر    جتد احلكومة أنه من الصعب السيطرة ع      
  . 2شبيه باحلب فهو صعب القياس والتحمل وليس شيئا ملموسا، لكن ذلك ال يلغي أمهيته

                                                
، 158، السياسة الدولية، العدد "سياسة القوة في المشروع األمريكي للنظام العالمي "  أحمد فاروق عبد العظيم، 1

 .33، ص2004أكتوبر 
2 Robert.O.Keohane and Joseph.S.Ney, Power and Interdependence,  New 
York,Longman, 3rd ed, 2000,pp.65-67 
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  :مفهـوم السيـادة: الفرع الثاين
بعد داخلي يرتبط نطاق تطبيقـه      : استنادا إىل قواعد القانون الدويل تعرف السيادة ببعدين رئيسيني          

ن احلدود السياسية إلقليم الدولة ويقتصر على عالقاا مبواطنيها، وبعد خارجي خيتص بعالقاا             ضم
  .1مع الدول والكيانات الدولية األخرى

يف وسط التطورات العاملية واجتاهات العوملة وحبسبان التحول يف نظام القطبية الدوليـة إىل النظـام                
يا إىل حنٍت جديد جراء عوامل التعرية الدوليـة، سـواء           البولياركي، فإن مفهوم السيادة يتعرض يوم     

بأي حـال مـن   -ويف ظل النظام الدويل احلايل، ال ميكن . كانت من كيانات سياسية أو من الدول   
. 2 التمسك مبفهوم السيادة مثلما استقرت عليه قواعد النظام الدويل منذ معاهدة وستفاليا            -األحوال

نتقال من السيادة الوطنية يف صورا الكالسـيكية إىل أشـكال           ولذلك فقد كرست العوملة واقع اال     
  .ب النظام الدويلجديدة يف ممارستها لتتناسب والتغيري اهلائل الذي أصا
إىل القول بأن السيادة "  Jon Martin Witt"األمر الذي دفع البعض من أمثال جون مارتن ويت 
  .مفهوم غري صلب نظرياً من الصعب ضبطه وتعريفه

يتضمن تلك السلطة املستقلة والسامية اليت يعترف ا يف إطار جغرايف  جلهاز الدولـة بـسن                 فهو  
القوانني وإعطاء األوامر للسكان وضمان تطبيقها باستعمال أساليب القوة واإلكـراه الحتكارهـا             

وقها وعلى الصعيد اخلارجي، ال ختضع الدولة ألية سلطة خارجية ومتارس كامل حق           . للعنف املشروع 
  . وال يقيد من سلطتها اخلارجية سوى التزاماا الدوليةالدولية،
إن الـسيادة  : " خبصوص تكون السيادة الدولية وعالقتها بالـسيادة الداخليـة        " أوليفر بود " يقول  

 يت متنع إمكانية سيطرة دولة أخرى،     الداخلية اليت تعين اهليمنة داخل اإلقليم تفترض السيادة الدولية ال         
  .3"يادة الدولية تتضمن أيضا السيادة الداخلية من أجل القدرة على الفعالية كما أن الس

 ته معظم مواثيق املنظمات الدولية    إن السيادة تعترب أحد أهم مبادئ القانون الدويل املعاصر الذي كرس          
ويشكل إىل جانب الشخصية القانونية العنصرين القانونيني للدولة من خالل إعالن مبادئ القـانون              

على املساواة السيادية   القائم   1970دويل اخلاص بعالقات الصداقة والتعاون بني الدول يف أكتوبر          ال
  .بني الدول

                                                
1 Qyvind Osterud, Intersystemic Rivalry and International Order: Understanding the End of 
the Cold War, in Pierre Allan and Kjell Goldmann,1997 (eds) , p.69  

،  "دراسة في تطور العالقات الدولية: األمن والتدخل الخارجي في الشرق األوسط " عبد اهللا يوسف سهر محمد،  2
 .15، ص2005، أفريل 160 العدد،مجلة السياسية الدولية

الطبعة األولى، ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العولمة والنظام الدولي الجديدسمير أمين وآخرون،  3
 .114، ص2004 ديسمبر

 



 59

  :حتوالت مفهوم السيادة يف ظل العوملة
  : حتول مفهوم السيادة -1

مل تعد السيادة اليوم يف صورا التارخيية املطلقة، فالدولة قد أصبحت حمكومة بالتزاماـا الدوليـة                
 وأكثر من ذلك فإن القانون الدويل هـو يف         ختلفة اليت باتت تقيد من سيادا،     تفاقيات الدولية امل  واال

سـتيفن  "فحـسب   . الواقع قانون إلتزامات تقيد حرية عمل الدول ومن مث تقيد استقالهلا السياسي           
 ومبـدأ   هليمنة،إن استقالل الدول كان دائما مقيدا بااللتزامات الدولية أو مبظاهر التبعية وا           " كراسنر

  ".معاهدة واستفاليا"حرمة احلدود مل حيترم أيضا بشكل كامل منذ 
  :املعدومة يف مفهوم السيادةالصفة النسبية إىل الصفة االنتقال من الصفة املطلقة إىل  -2

فهو مفهوم متجاوز   . لقد أخضعت ظاهرة العوملة مفهوم السيادة التقليدي للمراجعة وإعادة التعريف         
 ألن الرهانات السياسية الدولية اجلديدة واملشكالت غري املسبوقة واحلـدود           افع عمليا، نظريا وغري ن  

االقتصادية واجلمركية اليت رمستها حتوالت العوملة ال تتوافق مع احلدود السياسية اليت يقـوم عليهـا                
  .املفهوم التقليدي للسيادة

 هي مرحلة    والنسيب مث إىل مرحلة جديدة،     فمفهوم السيادة تغري من املفهوم املطلق إىل املفهوم احملدود        
ففي ظل املفهوم املعدوم للسيادة، يتوقع أال يكون        . 1املفهوم املعدوم للسيادة حسب تصور الليرباليني     

 حىت ولو   ظاهر السيادة الداخلية واخلارجية،   هناك انعزال وال إكتفاء ذايت وال ممارسة حقيقية وكاملة مل         
  .و رفض التبعية ملنطق العوملةظهرت إرادة الدول يف ممانعة أ

 قد درة على فرض اإلرادة على اآلخرين،وغريه الق" ماكس فيرب"فمفهوم السلطة الذي كان يعين عند 
 بالدرجة األوىل، كدليل على تنامي أمهيـة األبعـاد غـري             اقتصادية -تغري ليعين سيادة القوة التكنو    

  .السياسية يف تشكل السلطة مفهوما وممارسة
يعرف بالسيادة  تفرض التغريات الدولية املتسارعة حتدياً أمام ماحيث : السيادة اإلجرائيةتفكك  -3

يف حريتها أثناء رسم السياسة العامة الـيت    Operationl Sovereigntyاإلجرائية للحكومة 
 .تعترب أهم صور ممارسة السلطة السياسية لسيادا

لسيادة مل تعد مقصورة على البعد املكاين أي احليز   إن ا  :البعد السوسيولوجي يف إدراك السيادة     -4
الذي متارس فيه الدولة سلطتها، إمنا أصبحت تعرب عن احلالة التنازعية بني كل ما هو حملي وما هـو                   

انتقلنا من النمط اجليوبولتيكي يف فهم الـسيادة إىل البعـد الـسوسيولوجي يف              خارجي، لذلك   

                                                
 .118المرجع نفسه، ص 1
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دينية واحلضارية واللغوية واهلوياتية للمواطنني أكثـر مـن         أي التركيز على اخلصوصيات ال    إدراكها  
  .التركيز على احلدود اجلغرافية للدولة

    : نقل مفهوم السيادة من الدولة إىل الشركات-5
 فالدولـة   ،نقلت العوملة مفهومي السلطة والسيادة مباشرة من الدولة املهيمنة إىل الشركات العامليـة            

 السلطة املستجدة للشركات     أداة سياسية، قانونية وأمنية حلماية أنشطة      حتولت يف ظل العوملة إىل جمرد     
 يف صورة غري طبيعية، قاضيا على احلدود         الذي بات يتوسع ويتعومل     وهذا خضوعا لالقتصاد   الكربى

مما أدى إىل االستحواذ على هذه احلدود القومية وحىت الـسيادة           . السياسية القومية واجلغرافية الضيقة   
  .ذاا
يئة األمم املتحدة وخمتلف وكاالا املتخصصة يف خمتلف ااالت خاصة ااالت البيئية وحقـوق              فه

اإلنسان، صارت جترب بقدر أو بآخر الدول املتمتعة بالسيادة القومية على أن تتقيد يف تشريعاا املعلنة                
  .باملبادئ العاملية ملواثيق حقوق اإلنسان على سبيل املثال

اعتبارها حبث متزايد عن الدولة يف جمال محاية السوق االقتصادية كإطار لضمان حرية إن العوملة وب
 اخلاص الفاعلني داخل هذا السوق، فإن ذلك يتطلب صيغة توفيقية بني سيادة الدولة ومصاحل القطاع

ق  ال ميكن أن تسري التحوالت العاملية يف الطريبدون التعاون العاملي الذي مير حتما عرب الدول،ف
  .1السليم

 الذي طرحه Societal Power "السلطة اتمعية "ومن بني الصيغ املطروحة ذا الشأن منوذج 
الذي حيول اتمعات إىل أداء وظيفة شغر الفراغ الكوين  Otto Zempielيل آرنست أوتوزمب

Global Space الت لتفاعم على وحدة الدول الوطنية كأساس ل الذي يتسبب فيه النظام القائ
  .الدولية

 أصيالً يف العالقات الدولية بالشكل الذي كان عليه         اوعلى العموم، مل يعد مبدأ السيادة الوطنية مبدأً       
يف السابق خاصة مع توسع قواعد القانون الدويل، الذي أصبح يف أحيان كثرية قيداً على الدول عند                 

السلطة واملواطنني يف جماالت احلرية     وضع سياساا العامة، حىت على مستوى العالقات الداخلية بني          
اخل، وهي مسائل كانت علـى مـر        ....السياسية، احلرية النقابية، حقوق اإلنسان، املسائل الدينية        

التاريخ جزءاً من اختصاص الدولة الوطنية اليت كانت متلك القدرة الفعلية على حتقيـق االسـتقالل                
دون خضوع ألي طرف دويل آخر، أي أا تتوفر على          واإلرادة احلرة يف االني اخلارجي والداخلي       

                                                
، 2002، صيف 107، عدد مجلة شؤون األوسط، "الدولة والعولمة وظهور مجتمع مدني عالمي" عبد النور بن عنتر،  1

 .77ص
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على محاية استقالهلا يف الواقـع        وقدرا ،إمكانية السيطرة على إرادا ومقدراا وذاا حبرية كاملة       
  .1العملي

  : مفهـوم النــزاع: الفرع الثالث
احلرب مبفهومهـا   من بني أعراض التحول املفاهيمي الذي كرسته اية احلرب الباردة، االنتقال من             

 حيث رافق ايار االحتاد السوفيايت وايـة عهـد          "احلرب التضامنية   " التقليدي إىل ما عرف بـ      
خالل مرحلة الصراع  الثنائية القطبية سقوط أغلب األطر النظرية واألدوات املفاهيمية اليت إستخدمت

 الـيت   املرونة املفاهيمية لق عليه   األمر الذي استدعى ما ميكن أن نط      . بني املعسكرين الشرقي والغريب   
تستوعب التحوالت اجلديدة اليت شهدها عامل ما بعد احلرب الباردة، ومن ذلك تراجعت أمهية بعض               

 وأعيد تكييف بعضها اآلخر لينسجم وهيكل النظام الدويل         ،التصورات اإلستراتيجية كاإلحتواء مثالً   
س مناذج استحدثت على خلفية الـصراع يف        وهي باألسا .  على سبيل املثال   اجلديد كنموذج الردع  

  .إطار احلرب الباردة بني الواليات املتحدة األمريكية واإلحتاد السوفيايت سابقا
واحلروب التضامنية هي نوع من احلروب الدولية اليت تأخذ خاصية الشمولية كمحدد هلا حيث يتم  

مثلما حدث يف حرب اخلليج     توجه جمموعة من الدول لتتشكل كطرف واحد ملواجهة دولة واحدة،           
واحلقيقة أن هذا النمط من احلروب يستند إىل تصنيفات معينة، مثل . الثانية وحريب أفغانستان والعراق

  .أ خبصوص الدول املارقة أو دول حمور الشر.م.تلك اليت وضعتها الو
ت الدولية يف عصر هذا التحول إذن هو انعكاس مباشر لتزايد االهتمام باملنهج الشمويل يف حل الرتاعا

  .العوملة الذي يستهدف حسب البعض حتقيق األمن الدويل وتكريسه
وهنا مت االستناد إىل شرعية التنظيم الدويل يف تفعيل التوجه اجلديد حنو الشمولية يف حل الرتاعـات                 
 الدولية، حيث أن إاء بعض الصراعات اليت كانت قائمة قد مثّل حمور اهتمام رئيسي هليئة األمـم                

أول جمال من جماالت     هذه األخرية بين يف املادة الثانية واخلمسني منه       ولذلك جند أن ميثاق     . املتحدة
و قـد   . 2العالقة بني املنظمات اإلقليمية واألمم املتحدة وهو جمال احلل السلمي للمنازعات الدولية           

لية يف جمال األمن اجلماعي، تعززت اآلمال باستعادة الدور الذي نص عليه امليثاق املنشئ للمنظمة الدو
 قوة حفظ سالم يف آسـيا و أفريقيـا و أمريكـا             14  إرسال 1993 و   1988وقد مت بني عامي     

 سنة من عمر األمم املتحدة و ارتفـع عـدد           هو عدد يتجاوز ما مت حتقيقه خالل أربعني       الالتينية، و 
  .3 ألفسبعني آالف إىل عشرةالقبعات الزرق من 

                                                
1   ،<B"C "  ���وح �وا�����ت ا��و�� !)� .46، صF4�: ،1997> 127، ��د ا)*���8 ا)�و)�8�E�8 ، "ا (8 ا�-

   .64، ص مرجع سابق، معمر بو زنادة  2
  .149، صمرجع سابقريمون حداد،   3
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عامل األممي مع نزاعات و أزمات عديدة سواء تعلق األمر بإجيـاد حلـول              وعلى ضوء هذا، برز الت    
 وأيضا وقـف    ،للحرب العراقية اإليرانية، أو فيما ارتبط مبسألة االنسحاب السوفيايت من أفغانستان          

الدعم العسكري إىل األطراف املتنازعة يف أنغوال و ناميبيا، وكذلك الدفع بعملية التحول الدميقراطي              
  .مريكا الوسطىيف دول أ

واحلقيقة أن تزايد اهتمام التنظيم الدويل مبسار املعاجلة السلمية للرتاعات الدولية، قد أفضى إىل بروز               
 Preventive ∗∗∗∗بــ الديبلوماسـية الوقائيـة   عـرف   آليات ومنطلقات جديدة خاصة مـا 

Diplomacy           ـ   م1992عندما مت إرسال مراقبني دوليني إىل جنوب إفريقيا يف ندوق  وإنشاء ص
خاص لدعم اإلجراءات الرامية لتفادي الرتاعات يف إفريقيا الوسطى كما مت يف ذات املسعى، بعـث                

  .م1995قوات القبعات الزرق إىل مقدونيا يف يوغسالفيا سابقا يف عام 
  :اليت تتم عرب إجراءات عديدة منها" سياسة صنع السالم" أما ثاين هذه اآلليات فهي 

 من ميثـاق  41لما تنص عليه املادة   تطبيق العقوبات االقتصادية مث    و  الدولية اللجوء إىل حمكمة العدل   
  ).42املادة (األمم املتحدة، وأيضاً اللجوء إىل األعمال القسرية 

أونسوم (وقد جتسدت هذه السياسة على أرض الواقع من خالل عمليات األمم املتحدة يف الصومال               
2  (Onusomني املساعدة اإلنسانية وإعادة بناء مؤسسات الدولة اليت هدفت إىل صنع السالم وتأم

 على نص الفصل الـسابع مـن         ألف جندي بناءا   29وتأمني املصاحلة الوطنية بإرسال قوات تضم       
تدخل أيضا يف إطار سياسات صنع السالم قوات حفظ السالم اليت مت إرساهلا إىل              كما  .       امليثاق

  .1 يف العامل خمتلف بؤر التوتر
 *  ا بقـدر مـا أدت إىل     إناية صراع  احلرب الباردة مل تلغ مصادر الرتاعات الدولية وحمركا

حتول يف شكلها وإجتاهها، فالطابع اجلديد للرتاع أخذ تركيبته من داخل الوحدة السياسية الواحـدة               
  : مستوينيوميكن تلمس أوجه هذا التحول عرب. سواء كانت دولةً أو نظاماً إقليمياً أو حتالفاً سياسياً

 .الدول كما كان حاصال لعقود طويلة      بروز أمناط جديدة من الرتاعات ليست بالضرورة بني          :األول
ومن أمهها الرتاعات داخل الدول وهي يف الغالب نزاعات من أجل الدول كأن تتـصارع مجاعـة                 

 ةإىل إقامة دول  داخلية معينة مع السلطة املركزية القائمة أو مع مجاعات داخلية أخرى من أجل السعي               
  .مستقلة

                                                
: مثل ( ا من خالل مراقبة المواقف المتأزمة  تعني الدبلوماسية الوقائية استباق  التطورات والمنازعات لمنع تفاقمه ∗

  )إرسال بعثة مراقبة إلى جنوب افريقيا بعد اتفاق السود والبيض النهاء النظام العنصري في الدولة 
  .149، صريمون حداد، مرجع سابق  1



 63

واحلقيقة أن دوافع هذا السلوك الرتاعي للجماعات والتنظيمات الداخلية عديدة، وهي تتراوح بني             
األسباب السياسية واألسباب الثقافية القيمية، كما جند أا يف معظم األحيان تتم كنتيجـة حتميـة                

 األمة عن   -بأنه كلما تراجعت الدولة   لذلك يبني برجيينسكي     .لفشل وتفكك القيمة املركزية للدولة    
 وتصبح حماولة الوصول إىل توازن بني ما يترتـب          ،سيادا، إزدادت األمهية النفسية لقومية اجلماعة     

على التطورات الدولية اجلديدة واحلاجة إىل جتمع قومي محـيم وخـاص مـصدراً لإلحتكاكـات               
   .1والرتاعات

رتاع بني الدول إىل الرتاع داخل الدول والرتاع من أجل         ويف ظل هذا التحول يف طبيعة الرتاع من ال        
ات من القرن العـشرين،     ي صراعا شهدها عقد التسعين    61الدول، تشري اإلحصاءات إىل أنه من بني      

من ضحايا تلك الصراعات مدنيني   تقريبا %90 و،  %95 منها صراعا داخليا أي نسبة 58كان 
استنادا إىل معطيات التقرير الدويل للتسلح لعـام        ( فالوليسوا عسكريني ومعظمهم من النساء واألط     

2002.(  
 فالصراعات إذن أصبحت بني اجلماعات وليست بني الدول، والضحايا فيها من املدنيني ومصادر 
التهديد األساسية للدول مل تعد مصادر خارجية فحسب، بل أصبحت من داخل حدود الدولة 

 يف افريقيا من الصومال وروندا إىل ليبرييا دليل واضح على القومية ذاا ومثال الرتاعات املسلحة
ذلك، ويتسم هذا النمط من الصراعات الداخلية بشدة التعقيد والتشابك وإرتباطها خبلفيات عميقة، 

       .باإلضافة إىل اإلستخدام املتزايد للعنف واإلنتهاك الشديد حلقوق اإلنسان
 ولذلك.  أدى إىل اختالل التوازن الدويل املبين على الثنائية القطبية إن ايار نظام احلرب الباردة:الثاين

يعة النظام الدويل وحتكمها الوطنية منفصلة يف أحيان كثرية عن طب  الرتاعات اإلقليمية أوأصبحت
  . ذاتية أكثر مما هي إمتداد لتوازنات دولية كما كان حاصال خالل فترة احلرب الباردةنزعات

 فإنه مبقدار ما ساهم نظام القطبية الثنائية وما رافقه من إستقطاب دويل يف احلقبة               أما من جهة ثانية   
السابقة يف جتميد الرتاعات أو باألحرى جلمها واحلد منها بسبب ما متيز به من توازن يف الرعب، فقد         

 الـشرقية   أدى سقوط جدار برلني وما تبعه من إيار االحتاد السوفيايت وإنتهاء الصراع بني الكتلتني             
والغربية إىل فتح التاريخ أمام حقبة من الرتاعات الكربى النامجة عن نزوع الدول العظمى إىل إعـادة                 

  .2ترتيب األوضاع حسب مصاحلها اخلاصة
                                                

ليعة، محجوب عمر، بيروت، دار الط: ، ترجمةأمريكا والعصر التكنوتروني: بين عصرينزبينغو بريجنسكي،   1
  .75ص
  
، الدار البيضاء، المركز الثقافي العرب وتحوالت العالم من سقوط جدار برلين إلى سقوط بغدادبرهان غليون،  2

  .11ص، 2003الطبعة األولى، الغربي، 
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وبناءا على ما تقدم، يتضح جليا أن األسباب املغذية للحالة الرتاعية إختلفت كثريا عما شـهدته                
يا كان الرتاع يف مستوياته العميقة واجهة للتنافس بـني الوحـدات            فتارخي. احلقب التارخيية السابقة  

الكربى يف البناء الدويل سواء ما إرتبط بالتنافس بني الدول الكربى على املقدرات الطبيعية للـدول                
الضعيفة، أو ماتعلق حبركات التحرر من اإلستعمار أو الصراع اإلقليمي على منطقة نفوذ معينـة أو                

  .داد جغرايف حدوديالتنازع حول إمت
وبغية مالمسة جانب مهم أدى إىل التحول يف مفهوم الرتاعات، جلي بنا أن نشري إىل نقطة مهمة                

من املعسكرين، إال أا مل  مفادها أن الرتاعات خالل احلرب الباردة حىت وإن حدثت داخل دائرة كل
ث ينظر إىل الرتاع كآلية إلعادة  على عكس ما هو حاصل اليوم حي،تهدد التوازن الدويل القائم لتكن  

تشكيل توازنات إقليمية ودولية معينة، أي حتول الرتاع إىل أداة إستراتيجية تستخدمها الدول لتمرير              
وهو ما حيدث توتراً يف فهم الوضع الرتاعي بني األطراف، فالدولة           . سياساا وتصوراا اإلستراتيجية  

مان أمنها، تفسره الدولة األخرى بأنه ديد لنفس القيمة وهي          اليت تعترب اللجوء إىل الرتاع أساساً لض      
 احلروب ثيوديديس بذات الطريقة اليت فسر ا املؤرخ اإلغريقي "املعضلة الرتاعية"األمن وهنا حتدث 

البيلوبونيزية يف اليونان القدمية، حيث يقول بأا نشأت بسبب صعود القوة يف أثينا واملخاوف مـن                
  .إسربطةهذا الصعود يف 

  :األشكال اجلديدة للتهديد
إن هذا التحول يف طبيعة الرتاع ومفهومه هو متغري تابع جلملة من املتغريات املستقلة، منـها خاصـة       
األشكال اجلديدة للتهديد، حيث يرى العديد من الكتاب وعلى رأسهم بول كينيدي بأنه بعد اية               

 السباق على التسلح بالتهديـدات االقتـصادية        احلرب الباردة إستبدلت الرتاعات العسكرية ومعها     
املستخدمة اليوم لوصف ما    وتبعا لذلك تلجأ اللغة     . والتنافس الثقايف وخمتلف أشكال احلرب التجارية     

  .ردات العسكريةصعيد حركة التجارة و اإلستثمارات العاملية أكثر فأكثر إىل املفجيري على 
السياسات "و " األسواق املخطوفة " و" ت احملاصرةالصناعا"حول عبارات  وبالفعل يدور احلديث

   .1"التجارية العدوانية 
دولة مابعد احلداثـة  " يف كتابه  Robert cooperكوبر  روبرت كما يقول أيضا يف هذا الصدد 

إن عددا كبريا من الدول القوية " تأكيدا لقيمة املتغري االقتصادي يف الرتاعات اجلديدة " والنظام العاملي

                                                                                                                                              
  
  .219، ص مرجع سابق بول كينيدي،  1
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تعد تريد القتال أو الغزو، ألا أصبحت تعمل على حتقيق أهدافها بوسـائل إقتـصادية وثقافيـة        مل  
  . 1أخرى

 وهي  ،كشكل جديد من أشكال الرتاعات الدولية      ∗∗∗∗الرتاعات الالمتماثلة كما أننا نشهد بروزاً لـ      
  : يف الغالب تستمد ال متاثلها من عنصرين أساسيني

التنظيمات اإلرهابية اليت متلـك     : طرافها العبون غري الدول، مثل     كتلك اليت يكون أحد أ     :األطراف
  .قوة إحلاق الضرر بالدول

 حيث يكون هدف أحد األطراف هو التوسع أو حتقيق مركز نفوذ إقليمـي،              :األهداف والوسائل 
 هبينما هدف الطرف اآلخر هو إبراز الذات والتعبريعن أهدافه ومبادئه اإليديولوجية واإلنتصار ألفكار

كمـا أن هـذا     . الدولة يف مواجهة تنظيمات مسلحة مؤدجلة     احلالة اليت تكون فيها     ، مثل   ومعتقداته
ات الشكل من الرتاعات غالباً ما يدار بوسائل متباينة، حيث يعتمد طرف ما على وسائل رمسية كقو               

 مواجهـة   اخل، يف حني يلجأ الطرف اآلخر إىل وسائل خمتلفـة يف          .....عسكرية  العدات  وامل اجليش  
  .خصمه ترتبط أساسا بطابعه السري وغري املشروع

جتاهات السائدة الـيت تعـرب عـن        إلميع ا بالنسبة للرتاعات املستقبلية، فإا ستكون نتاجا جل       أما   *
واإلمتزاج بني هذه اإلجتاهات سيفرز أنواعا خمتلفـة مـن    التحوالت العميقة يف طبيعة البيئة الدولية،       

أسباا فحسب، بل أيضا من حيث أساليب مواجهتها، ومـن حيـث            الصراعات ليست من حيث     
فعلى ضوء التطور   . تعاون الدول املتحالفة أو تنافسها ومن مث يصبح اال مفتوحا إلحتماالت كثرية           

 ميكن هلذه التقنيات وحدها أن تـؤثر يف  سنوات قادمة،اهلائل لتقنيات املعلومات والذي سيمتد حىت      
  .2 باحلروب الكربى وإنتهاءا بالعمليات اإلرهابيةسلسلة الصراعات بدءاً

  
  

       
  

  
  

                                                
1 Robert Cooper, the Postmodern  State and the World Order, london, demos,2000,p22. 
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لدراسات والبحوث االستراتيجية، ، أبوظبي، مركز اإلمارات لالتقييم اإلستراتيجي زلماي خليل زاد وآخرون،  2
  .25، ص1997، الطبعة األولى
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    هيلد، فريدمان، الفتراضات فحص: العالقة التفاعلية بني العوملة واألمنتفكيك : املبحث الثالث
                   أليسون               

ولية املتسارعة واملتراكمـة    أفرزت اية احلرب الباردة مشهداً عامليا جديدا عربت عنه التحوالت الد          
واليت كرست بىن تنظيمية مباينة ملا كان عليه احلال أثناء الصراع يف احلرب الباردة، فتشكل ما عرف            
بالنظام الدويل اجلديد الذي إتسم بالنسق املتصاعد لظاهرة العوملة، وهذه األخرية وبإعتبارها ظـاهرة            

 األطر العامة للعالقات الدوليـة،      - أو غري مباشر    بشكل مباشر  -مشولية، فقد جاءت إفرازاا لتمس    
وذلك بالتأثري يف الفواعل والوحدات السياسية اليت حكمت السياسة الدولية منذ معاهدة وسـتفاليا              

وألجل .  اليت كرست مفهوم الدولة القومية بإعتبارها الناظم الرئيسي للعالقات بني الدول   1648عام
وكانت بداية لنقاش كبري على املـستويني       - اليت طرحتها العوملة     ذلك، فإن من بني أبرز اإلشكاالت     

 متحورت حول تأثري العوملة مبا محلته من تداعيات على عمليـات وتركيبـات              -األكادميي والعملي 
  السياسة العاملية، ومن بينها األمن؟

ماس بني متغريي   فتعززت الدراسات اخلاصة بالتأثريات اجلانبية لظاهرة العوملة على األمن وحدود الت          
العوملة واألمن، وهل أن العوملة قد فرضت أطراً نظرية وسياسات أمنية جديدة مفارقة ملا كان عليـه                 

واألكثر من ذلك هل أن حتديات العوملة مـست املـضمون      . احلال طوال الفترات التارخيية السابقة؟    
  .األمين، أم أا اقتصرت على عنصر اإلدراك األمين فقط؟

العالقة التفاعلية بني العوملة بتحدياا كمتغري مستقل واألمن مبضامينه كمـتغري تـابع،     سندرس هذه   
ذلك أن العوملة قد فرضت حتوالت سريعة مست اإلفتراضات األساسية اليت قامت عليها العالقـات               

  .الدولية على مدار حقب تارخيية طويلة
 جمموعة أجزاء  إىل .Higgot Rت  هيجو ريشاردفالدولة على سبيل املثال ستتوزع حبسب تعبري        

وظيفية كاحملاكم واهليئات التنفيذية والتشريعية واملؤسسات العامة، مشكلة شبكة تتعامل مع الـدول             
األخرى يف اخلارج، ويتمخض عن ذلك نظام مكثف من العالقات يتخطى احلدود القومية ويضغط              

  . 1 من قبل العوملة على الدولة ويساعدها لتجد حلوال مناسبة للتحديات املفروضة
 إقتصادي بأن العوملة سـتؤدي إىل األمـن، حيـث أن            -من خالل حتليله اجليو    ∗∗∗∗كينيث آرو يرى  

ويف . اإلتصاالت الكثرية من شأا تقليص الفوارق بني الشعوب والسماح بفهم اآلخرين فهما أفضل            

                                                
1  Richard Higgot, op.cit , p.56 

 كينيث آرو حائز على جائزة نوبل في اإلقتصاد، وهو كاتب مقدمة كتاب جاك فونتال اإلختصاصي في الجيو  ∗
ب، وأن مسألة المحتوى إقتصاد الذي يرى أن التحليل اإلقتصادي ال يمكن أن يجري دون تفكير حول الحر

 . اإلقتصادي للسلم تستلزم تفكيرا عميقا حول العولمة
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دل ميكن أن تتـضرر يف      غياب شيء آخر، ختلق الروابط اإلقتصادية املتزايدة عالقات ذات نفع متبا          
حالة احلرب، كما يضيف بأننا لسنا يف حاجة لقبول تفسري إقتصادي للتاريخ كي نصدق أن مصاحل                

 .1السوق ورأس املال ميكن أن تعترب على األقل كعائق أمام احلرب

 كما رأينا سابقا، فإن مفهوم األمن مفهوم معقد ملا يتسم به من بساطة التعبري وغموض املدلول عند                
  .تطبيقه يف جمال السياسة الدولية

فاألمن هو حمور اإلرتكاز يف سياسة أي دولة وهو مربر وجود الدولة ككيان سياسي، ويعتقد أنـه                 
املهمة األوىل للدولة، أي حتقيق األمن واخلروج من حالة الفوضى وشريعة الغاب كما أشار إىل ذلك                

ز وجون لوك وجون جاك روسو وغريهـم،        توماس هوب : مفكري عصر النهضة األوربية، من أمثال     
  .فهو حمور العقد االجتماعي يف الفكر السياسي التقليدي

   : 2 يتسم بسمات ثالث، تتنوع بني مادية وسيكولوجية، وهي-يف أبسط صوره-واألمن 
  غياب اخلوف من اهول  -1
  إختفاء التهديد من اآلخر  -2

 . سيادة اإلطمئنان كمحصلة للسمتني السابقتني -3

د كثريون من أمثال كريس براون بأنه قد برزت للصدارة قضايا أمنية جديدة يف فترة ما بعـد                  يعتق
  :احلرب الباردة ومنها

  ) وغسالفيا، واالحتاد السوفيايت مثلما خصل يف ي( الصراعات اإلثنية والعرقية-    
. طة بـاألمن    قضايا حقوق االنسان والتدخل االنساين، فضال عن قضايا إجتماعية أخرى مرتب          -    

وخبصوص انعكاس هذه القضايا على مفهوم األمن من خالل البنية احلالية للنظام الدويل يعترب البعض               
أن العوملة تعين املزيد من التكريس ملا يعرف باتمع األمين التعددي، ألن نظام تعدد القوى الذي نتج      

 حيث إن مراكز    د القرن التاسع عشر،   منذ اية احلرب الباردة خيتلف عن نظام تعدد القوى الذي سا          
ن التحوالت الدولية لفترة ما بعد احلرب الباردة متثل اتمع األمين املتعـدد، أي أن               القوى الناجتة ع  

 تفي فيها توقـع أو إسـتعداد أي منـها         هذه املراكز املتعددة ذات التوجه الرأمسايل متثل جمموعة ين        
ن املخاطر اليت كانت تواجه نظام تعدد القوى يف  وأملتبادلة،ما ااإلستخدام القوى العسكرية يف عالق    

املاضي كانت تتضمن إحتمال تغري توازن القوى بسبب الرتاعات العدائية أو املشاكل األمنية اليت قد               

                                                
محمود براهم، الجزائر، ديوان : ، ترجمةمدخل إلى الجيوإقتصاد: العولمة اإلقتصادية واألمن الدوليجاك فونتال،  1

 .9، ص2006المطبوعات الجامعية، 
 ، بيروت، المؤسسة توكول بين االسالم والمجتمع الحديثاالستراتيجية والدبلوماسية والبرمحمد نعمان جالل،  2

 .94- 93 ص ص ، 2004 الطبعة األولى، ،العربية للدراسات والنشر
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إال أنه يف   . يترتب عليها ظهور أمناط غري مستقرة يف التحالفات وإندالع احلروب بني القوى الكربى            
ذي تشهده العالقات الدولية بعد احلرب الباردة والذي تكون فيها القوى الرئيسية            ظل تعدد القوى ال   

  .1جمتمعا أمنيا، فإن هذا ميثل وضعا خمتلفا متاما عن نظام تعدد القوى السابق
على العكس من هذا الطرح، يبدو أن مفهوم األمن القومي الشامل يف ظل التحوالت اليت تنتجهـا                 

أنه يف ظل سعي الدول للبحث عن       : حقيق يف مقابل تعزيز فرضية مفادها     العوملة قد أصبح صعب الت    
مصاحلها يف عامل يتسم بالتعقيد والتشابك وتزايد مظاهر اإلعتماد املتبادل يصبح هدف الدول هـو               
حتجيم مقدار إنعدام األمن وتقليصه إىل احلد الدىن، ألنه اليوجد أمن بالصيغة املطلقة، أي أن األمـن             

  . الالأمنهو تعامل مع
وعلى العموم، فقد أفضت العوملة إىل قضايا أمنية جديدة يف مقابل القضايا التقليدية اليت إختـصرت                

  .األمن يف مسائل احلرب وتوازن القوى والتحالفات واالستعمار
أما ما يعرف باألجندة اجلديدة للدراسات األمنية، فقد إتسعت لتشمل القضايا املرتبطة بالتطور التقين              

  .اخل...سلحة الدمار الشامل وقضايا البيئة وحقوق اإلنسان واحلروب األهلية أل
 يقـدم  International Security" األمن الـدويل "ولعلّ التعريف الذي وضعته صحيفة 

يتزايد تعريف األمم ألمنها ليس باألشكال التقليديـة        : " صورة أوضح حول األمن العاملي، إذ تقول      
ادها النشيط واستقرار احلكم فيها فقط، بل بشروط أخرى كقـدراا الـيت    لقواا العسكرية وإقتص  

كموارد الطاقة والعلم والتكنولوجيا والغذاء واملصادر الطبيعية، لقـد         : كانت يف املاضي أقل مركزية    
فرض اليوم اإلعتماد املتبادل اهتمامات عرب األمم كالتجارة واإلرهاب والتوريدات العسكرية والبيئية            

 عناصر رئيسية يف اإلعتبارات األمنية يف أي جمتمع رفاه ورخاء، ويشتمل األمن العاملي علـى                لتكون
مجيع تلك العوامل ذات التأثري املباشر يف بنية نظام دولة األمة وسيادة أعضائها مع تأكيد خاص على                 

  . 2"إستخدام القوة والتهديد ا وضبطها 
  
  
  
  

                                                
 .56، صمرجع سابقعلي الحاج،  1
محمد شريف الطرح، : ، ترجمةالحكم في عالم يتجه نحو العولمة دوناهيو،. د.ناي، جون . س.  جوزيف 2

 .121، ص2002، ولىالطبعة األالرياض، العبيكان، 
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  D .Heldفرضيات دافيد هيلد  ظاهرة العوملة حسباإلنعكسات األمنية ل: املطلب األول
عند معاجلته إلفرازات العوملة ومدى انعكاسها على املستوى األمين، قدم دافيد هيلد ستة صور تأثريية          

  :   تضبط برأيه العالقة بني متغريي األمن والعوملة
يطور اددون ويـستخدمون     إن انتشار التقنيات العسكرية يف مجيع أحناء العامل، يعين أنه بينما             -1

حدودا فاصلة يف األسلحة املتطورة، فإن دوال أخرى تضطر للحصول علـى أحـدث املعلومـات                
   .1 أو أن تدفع مثن ختلفها يف قوا العسكرية ويف أمنها ةواألنظم
 لصلة األمن بالقوة العسكرية، حيث أن ماحتمله العوملة على الصعيد العـسكري            ايعين تأكيد ما  وهذا  

اصة يف شؤون التسلح أو ما يعرف بالثورة يف الشؤون العسكرية، يفرض حتديا أمنيا أمام الـدول                 خ
واحلقيقة أن جوهر هذه الفرضية كان قائما على مدار فتـرات           . املالكة للسالح أو الساعية المتالكه    

 البـاردة،   أ واالحتاد السوفيايت خالل احلرب    .م.سابقة، بينما تكرس أكثر يف مرحلة الصراع بني الو        
  .خصوصا بعد اقحام السالح النووي كمعطى جديد يف مسار احلرب

 إن الثورة املعلوماتية اليت كرستها العوملة غريت من منط خوض احلروب، فإنتقلنا من التحريـك                -2
الفيزيائي للمجتمعات إىل سياسة العالقات العامة، بإستعمال وسائل اإلعالم لتعبئة الرأي العـام ألن              

   .2روب هو الثقة السياسية أوالً أساس احل
 :يتوافق هذا االفتراض مع الطبيعة اجلديدة للحروب اليت أصبحت تويل أمهية كربى للعناصر الثالثـة              

التنظيم والتخطيط والتعبئة، لكن هذا التحول الذي قدمه هيلد إمنا هو حتول نسيب حيث اليتم يف كل             
عوملة بقدر ما هو تكيف مـع األهـداف اجلديـدة           الدول، كما أنه ليس إنعكاسا مباشرا لظاهرة ال       

  .للحروب
 وفرت الثورة العسكرية اجلديدة إمكانية إدارة احلرب وتسيري القدرات العسكرية والقدرة علـى              -3

  .3إظهارها من مسافات بعيدة وبدقة شديدة 
دام  منحت الثورة التقنية التكنولوجية يف امليدان العسكري هامشا واسـعا يف طريقـة إسـتخ               حيث

  .القدرات العسكرية بشكل أكرب وبنتائج أدق خلدمة األهداف املرجوة من العمل العسكري

                                                
1  David Held, Global Transformations : Politics,Economics and Culture, Stanford 
University Press, 1999, p104. 
2  Ibid, p.138 
3  Ibid. 
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  متكن نظم االتصاالت السريعة إدارة احلروب بكيفية أسهل ألن القـادة يـستطيعون التـسيري         -4
  .1والتدخل بالعمليات العسكرية امليدانية إىل درجة مل تكن متوفرة يف السابق

 قابل للتعميم بني الدول، إمنا هو مرتبط فقط بالدول اليت متلك هذه األنظمة              لكن هذا الطرح غري   
  .االتصالية

 ختلق مرونـة    ، إن عوملة القطاعات الصناعية املدنية اليت تعمل يف االنتاج الدفاعي كاالكترونيات           -5
ـ                لحة وتساهال يف السيادة التقليدية للقدرات الدفاعية القومية، ألا جتعـل احلـصول علـى األس

   .2وإستخدامها مرتبطا بقرارات وتوجيهات سلطات أخرى
إن مدى حتقق هذه الفرضية مرتبط أساسا بطبيعة الدول، حيث أنه صـحيح بالنـسبة للـدول                 
اإلستهالكية ملنتوجات الثورة املعلوماتية واإللكترونية، بينما يف الدول املتطورة جند أن اهلوة يف إتساع             

وإستخدام الدولة هلذه التقنيات،    ) خاصة يف جمال التقنيات االلكترونية    (ينبني التطور التكنولوجي املد   
  .أي بني القطاع اخلاص والدولة

.  إن التهديدات األمنية للدول هي أكثر إنتشارا يف زمن العوملة ومل تصبح حتمل الصفة العسكرية               -6
  .عد العسكري فقطوهذا ما يعرب عن أن األمن قد أخذ مفهومه الشامل ومل يعد حمصورا يف الب

  توماس فريدمان تصور : مظاهر تأثري العوملة يف األمن : املطلب الثاين
  :  أربع أوجه تأثريية لظاهرة العوملة على األمنThomas Friedmanيقترح توماس فريدمان 

 إنعكاس األبعاد اإلقتصادية لظاهرة العوملة بصفة إجيابية على األمن الدويل، حيث يعتقد فريدمان              -1
أن الوصول إىل مراحل متقدمة من التطور اإلقتصادي سيؤدي إىل تغيري أولويات الشعوب مبا خيـدم                

  . السلم الدويل ويعززه
إن وصول الدول إىل مستويات الرفاه اإلقتصادي جيعـل الطبقـة           " ويف هذا الصدد يقول فريدمان      

ني يف هذه الدول ال يفضلون      الوسطى كبرية، وتصبح الدول أشبه بدول املاكدونالز، حيث أن املواطن         
  .3"خوض احلروب

يبدو من هذا الطرح أن فريدمان يقترب كثريا من فكرة السلم الدميقراطي اليت يرى مـن خالهلـا                  
سنرى الحقا كيف   ( الليرباليون أن الدول املتطورة والدميقراطية ال تدخل احلروب مع بعضها البعض          

  ) .يقدم أصحاب هذا التصور رؤيتهم األمنية 

                                                
1 Ibid. 
2 Ibid .  
3 Thomas Freidman, the Lexus and the Olive Tree,New York,Farra , Straus Giroux,1999, 
pp196-197. 
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واليت تنامت  ) خاصة الشركات متعددة اجلنسيات واملنظمات الدولية       ( إن الفواعل من غري الدول     -2
بشكل كبري مع صعود نسق العوملة وإتساعه، تساعد على التقليل من فرص الدخول اىل احلروب أو                

ألمـن  ت السلبية لذلك علـى ا     الرتاعات املسلحة، اليت تكون أطرافها دوال إقليمية نتيجة لالنعكاسا        
ص فريدمان يف هذا السياق دور الشركات املتعددة اجلنسيات اليت حيكم تفاعالا مع              ويشخ الدويل

  .الدول مبدأ الربح أكثر من مبدأ الوالء
 بل  ،ال متول احلروب االقليمية وال جتيش حىت القوات العسكرية للدول         " ولذلك، فهي حبسب رأيه     

  .1"احلروب مع جرياا، وذلك بسحب رأس ماهلا على العكس من ذلك ستعاقب الدول خلوضها 
من هنا ميكن أن نفهم ما أشرنا إليه يف املبحث السابق خبصوص حالة اإلختراق املـستمرة لـسيادة                  
الدول من قبل فواعل خارجية، خاصة الشركات املتعددة اجلنسيات اليت أصبحت متارس صوراً تأثريية 

  .درة على إمتالك قرار احلربالقيف أحيان كثرية بالشكل الذي أكسبها 
 تفرض العوملة خاصة يف جوانبها اإلقتصادية والتجارية واملالية إنتشارا أسرع لألزمات اإلقتصادية             -3

عكس األزمات العسكرية اليت تبقى حمدودة يف مستويات ضيقة نتيجة للتطور التكنولوجي املتسارع             
  .سلح خارج حدوده من جهة ثانيةمن جهة، واملخاطر اليت يتم وفقها إنتشار الصراع امل

 يف  2"إن نظرية الدومينو اخلاصة بعامل السياسة أصبحت اليوم ختص عامل املال            "لذلك يقول فريدمان    
إشارة منه إىل التساقط املتتايل للدول اليت ددها أزمات مالية، مثل تلك اليت حدثت يف آسيا عـامي           

  .  م1998م و1997
مهم على املستوى األمين، مرتبط أساسا بإمتالك فواعل غـري الـدول            إن هذا التقييم يوحي بتحول      

الرتاعات  األمنية    األمر الذي جيعلنا أمام تباطؤ لديناميكية إنتشار      . ألسلحة عسكرية متطورة وتدمريية   
  .يف مقابل تزايدها وتسارعها عندما يتعلق األمر باألزمات االقتصادية

ية منطا جديدا من التهديدات األمنية، اليت تضعف من قدرة الدول  ختلق الثورة اإلتصالية واملعلومات-4
  .على مواجهتها أو حىت توقعها

هكذا إذن حياول توماس فريدمان إستقصاء التحوالت العميقة اليت أفرزها واقع العوملـة يف مجيـع        *
 تفرضها، وذلك جماالا، وحماولة إدراك تلك التحوالت من منطلق فهم التحديات األمنية اجلديدة اليت

عرب تناول أربع صور هلذه الظاهرة وهي الصورة االقتصادية واملالية واإلتصالية وأيضا الصورة املرتبطة              
  .بإنتشار الفواعل غري احلكومية خاصة الشركات املتعددة اجلنسيات

  
                                                

1 Ibid, p.201 
2  Ibid, p. 204 
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  Graham Allison االفتراضات الرئيسية لغراهام أليسون: املطلب الثالث
ه هيلد، قدم أليسون مراجعة عامة لتلك الصور التأثريية يف حماولة لرسم رؤية أعمـق       إنطالقاً مما طرح  

لذلك صاغ  . عند دراسته ألمناط التفاعل بني العوملة مبا تنتجه من مظاهر واألمن مبا يتضمنه من معاين              
  :  غراهام أليسون إفتراضاته الرئيسية على النحو التايل

وتوجيـه  ) وضـع العـاملي  مأنظمة الت(تخدمة يف حتديد األهداف إن التطورات التكنولوجية املس  -1
وفعل ذلك خالل سـاعات، يـسمح لـبعض         ) القذائف والقنابل الليزرية  (املتفجرات إىل أهداف    

  .1ألن تصل إىل أهدافها وتدمرها عمليا يف أي نقطة من  العامل) خاصة الواليات املتحدة(الدول
لصاحل الدول اليت طورت هذه التقنيات يف مقابل أا متثـل           متثل هذه اجلزئية نقطة تفوق إستراتيجي       

لـف   وهجـوم ح م،1991اخلليج الثانية ديدا أمنيا مباشرا للدول الضعيفة مثلما حدث يف حرب  
   .م1999الناتو على صربيا 

وية، حسن القدرات التدمريية الدمار الشامل وخاصة التقنية اجل إن التقدم يف تكنولوجيات أسلحة -2
عوامل احليوية باإلضافة إىل زيادة الوصول إىل األسلحة النووية واملوارد النووية اليت ميكن إستعماهلا              لل

يف األسلحة من دول االحتاد السوفيايت السابق وشبكات النقل العاملية اليت جتعل من املمكن للـدول                
  .2 املاضي من املمكن ختيلهااحلمراء أو اإلرهابيني عرب األمم أن يسببوا دمارا يف دول قوية مل يكن يف

التنظيمـات    ورمبا هذا هو التخوف الذي تثريه ظاهرة العوملة يف هذا اال، حيث بإمكان حصول             
االرهابية على األسلحة املتطورة النووية والكيماوية والبيولوجية، أن يفرض حتديا أمنيا على الـدول              

  .سلحية املتطورةاملتقدمة خاصة تلك اليت متلك هذه التكنولوجيات الت
اب متعددة له أسب" التدخل يف الشؤون الداخلية"  إن تآكل سيادة الدولة واحلمايات التقليدية من     -3

لة مـا إىل أحـداث ـم        اليت حولت األحداث يف دو    ) سيما عوملة املعلومات  ( بالعوملة   لكنه يرتبط 
ة يف مقابل أطراف أخرى، إضافة       الدول األخرى، ألن تفكك مبدأ السيادة وتراجع الدول        املواطنني يف 

إىل ما توفره العوملة من تكنولوجيات إتصال متطورة، كل هذا جيعل من تأثري الرأي العام يف دولـة                  
  .معينة يتجاوز احلكومة احمللية إىل حكومة دولة أخرى

                                                
 . 126، صمرجع سابقدوناهيو، . د. ناي، جون. جوزيف س  1
 .127المرجع نفسه، ص،  2
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 تسمح وسائل االعالم للمواطنني مبشاهدة األداء العسكري جليوش دوهلم واحلكم عليـه ومـن               -4
 أخر  1999فمثال يف   . ج ذلك األمهية املتزايدة اليت يوليها من يديرون احلروب ملسارح العمليات          نتائ

حلف مشال األطلسي دخوله منتصرا إىل مطار بريشتينا يف كوسفو إىل النهار حىت يكـون الـضوء                 
   .1مناسبا للتغطية التلفزيونية وللمحررين من حلف مشال األطلسي

ل الساعية إىل إبراز قوا العسكرية يف موقع ريادي، أن تتماشى وحجم             تفرض العوملة على الدو    -5
التدفق العاملي يف امليدان التكنولوجي واإلتصايل، ذلك أن التركيبة االقتـصادية للـدول وقاعـدا               

وىل متطورة أصـبحت الثانيـة      التكنولوجية تشكل البنية التحتية للقوات العسكرية فكلما كانت األ        
  .متفوقة

ض العوملة جمموعة من التحوالت العميقة اليت تثبت عجز احلكومة والسلطة الرمسية عن ضبط               تفر -6
أمنها الداخلي، ومن هذه التحوالت مثال تنامي صعود الشركات املتعددة اجلنسيات، وهو األمر الذي 
ينعكس على مستوى تشكل الوعي األمين للمواطنني ضمن أطر خارجية نتيجـة لفـشل الـضبط                

  .للتهديدات األمنية القائمةالداخلي 
 القضايا عرب األمم كتجارة املخدرات غري القانونية واالرهاب واملرض والتهريب واجلرمية املنظمة             -7

  .2تضع كلها ديدا متزيدا يف ظل تكاثر الشبكات العاملية وتطورها
يكي والكونغرس عام    ومن خالل املثال اخلاص بتقرير وزير الدفاع األمريكي املقدم إىل الرئيس األمر           

األخطار عرب األمم هي إحـدى التحـديات الرئيـسية لألمـن يف     " الذي يشري فيه إىل أن       1999
املـشكالت االقتـصادية     ، يرى أليسون أنه ال ميكن حل القضايا والتهديدات اجلديدة مثل          3"أمريكا

ت عاملية شاملة تتضمن آليات ميكانزما والثقافية والبيئية واالرهابية بوسائل وطنية فقط، إمنا حتتاج إىل     
 .  التعاون والتنسيق

هكذا إذن حياول غراهام أليسون أن يقدم املستويات اليت على ضوئها نقيس درجات تـأثر األمـن                 
 اليت فرضت حتديات حقيقيـة  ،كمفهوم وكحالة بكل التحوالت والتغريات اليت واكبت نسق العوملة       

ولذلك . أمنية مغايرة لتلك اليت ميزت حقبة احلرب الباردةمن خالل التهديدات اجلديدة املشكلة لبيئة  
بدا أنه من الضروري تصميم حماوالت نظرية تستوعب احلجم الكبري من املتغريات اليت تعيد تعريف               

  .األمن على ضوء املعطيات اجلديدة وتعمل على إخراجه من حدوده التقليدية الضيقة

                                                
 . 129 المرجع نفسه، ص 1
 .131المرجع نفسه، ص 2
 .المرجع نفسه 3
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فائدة أسلوب اإلقتراب غري التقليدي يف مفهوم األمن،        وألن كل ما تقدم من إفتراضات يشري إىل         * 
وهو األسلوب الذي بدأ جيلب اإلهتمام خاصة يف ظل االعتماد املتبادل واالرتباط التعاوين بني الدول               
اليت صارت تعمل على توظيف الروابط املتعلقة باإلعتمادية املتبادلة يف سبيل حتقيـق أمنـها، أي يف                 

الدولة املعادية احملتملة يف وضع ال تستفيد فيه من القوة، منه يف حالـة تقييـد                احلالة اليت توضع فيها     
  .حريتها وحوافزها اليت تدفعها إىل القيام بأعمال عدائية

ولكن إذا كانت هذه التقييدات حتد من أعمال كل الدول املعنية، فإن تبين إستراتيجية اإلعتماديـة                
 من حرية العمل النابعة من السيادة بوصفها إحدى اخلـواص           املتبادلة حيمل ضمنا رغبة فعلية يف احلد      

  .1املالزمة ملفهوم األمن
ورمبا متثل هذه الصورة قراءة إجيابية لواقع العالقة التفاعلية بني العوملة واألمـن، إذ حتمـل ظـاهرة                  

  .االعتماد املتبادل أسسا عملية عميقة لتحقيق األمن وتطويره
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
مشق، إتحاد الكتاب نافع أيوب لبس، د: ، ترجمةالحاضر والمستقبل: النظام العالمي الجديد ليرتشي شارلز، 1

 .432، ص1999العرب، 
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  .الوضعية الوجودية يف تفسري احلالة األمنية: املنظور العقالين: ألولاملبحث ا
  الطرح األمين الدواليت للواقعية: املطلب األول

  :مدخل منهجي لدراسة النظرية الواقعية/ 1
ستحوذت على  إرغم ثراء السياسة الدولية وتعددها مبجموعة من النظريات واملقاربات، إال أن الواقعية             

قيمتها من كوـا      ستمدتحثي العالقات الدولية، كما أا ا      نقاشات وكتابات با   مساحة أوسع من  
نقطة إنطالق تأسيسية جلل النظريات اليت تبعتها، سواء جاءت هذه النظريات مؤكـدة بعـضا مـن                 
إفتراضات الواقعية أو أا قامت على أنقاضها، ففي احلالتني مثّل املذهب الواقعي مصدر إهلام فكـري                

  .ل النظريات الدوليةونظري جل
 يف ميدان العالقات الدولية باعتبارهـا       اهليمنة النظرية هذا ما جعل الواقعية لفترات طويلة أقرب حلالة         

احلرب كوضٍع إستثنائي يف     قدمت املستويات التفسريية األمثل حلاليت الصراع واحلرب، سواء نظرنا إىل         
ية كنمٍط سائد وغالب يف العالقات التفاعلية داخـل         صورة املشهد الدويل، أو نظرنا هلا من زاوية واقع        

  .النظام الدويل
رمبا كان التعاطي الدائم للواقعيني مع حالة احلرب هو املسلمة املركزية اليت تأسس عليها البناء الواقعي                 

 تـزامن  من الناحية األكادمييـة  .من جهة، وعنصر إضفاء املوضوعية والعقالنية عليها من جهة أخرى     
  :لواقعية كمذهب مركزي يف العالقات الدولية مع حتولني أساسنيصعود ا
لعدم قدرا  اهتزاز االفتراضات واألسس املثالية اليت تكرست يف فترة ما بني احلربني العامليتني              -1

  .على جتاوز واقع احلرب العاملية الثانية
  وهـو مـا أفـضى      تزامن الصعود الواقعي مع االرتقاء األمريكي إىل سدة الزعامة العاملية،          -2

مصداقية وموضوعية يف التفسريات الواقعية للشؤون الدولية، لذلك استطاعت هذه النظريـة أن             
كما (فقط متثل مرجعية مقبولة للقادة والزعماء يف مراكز ونقاط كثرية وليس يف الواليات املتحدة            

وية الصراع على أول  إحداث نقلة يف توجيه صانعي القرار إىلمتكنت من  ذلك أا    )يتصور البعض 
الباردة تـصنيفا إيـديولوجيا      حىت وان شهدنا خالل احلرب    (املصاحل على الصراع اإليديولوجي   

 .)ألطراف الصراع 

وهي رأت بأن التعايش ضمن تضارب قيمي أكثر إمكانية منه يف حالة التعارض املصلحي ورمبا               
  .يةيبدو هذا التفسري بسيطا لكنه ال خيلوا أبدا من مستويات العقالن
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 سواء جاء مـن قبـل       - إن االنتقاد األهم الذي وجه للباحثني والدارسني املهتمني بالنظرية الواقعية         
 هو فشل إمكانية ربط وتوحيد النظريـات        -تيارات نظرية أخرى أو من داخل الرؤية الواقعية ذاا        
  .الواقعية املتعددة ضمن اجتاه نظري موحد ومتماسك

 بأن الواقعية ليست مذهبا واحدا، إذ أن        walker واحدة أو كما قال      فالواقعية مل تكن أبدا نظريةً    
  .هناك مجلة من أشكال التوتر والتعارض املوجود تارخييا ضمن هذا املذهب

وعموما تتباين التصنيفات الواقعية بإختالف املعيار املعتمد ألجل ذلك، وميكن أن نفرق بني معيارين              
ترات الظهور التارخيية، ومعيار موضوعي يصنفها نـسبة إىل         معيار زمين يقسمها حبسب ف    : أساسيني

  .املوضوع املركزي  للبحث يف النظرية الواقعية
  :  وفقا هلذا املعيار ميكن أن نصنف الواقعية على النحو التايل: املعيار الزمين-1
 التأريخ الـذي     من القرن اخلامس قبل امليالد إىل بداية القرن العشرين، أي منذ           :الواقعية التقليدية  -

 بني قوتا اليونان القدمي اسربطا وأثينا، حيث تكرست مبادئ          البيلوبونزية للحرب   ثوسيديديسقدمه  
 .∗واقعية خالصة لتلك احلرب، خصوصا على ضوء احلوار امليلوسي

 منذ بداية احلرب العاملية الثانية وإىل غاية اية السبعينيات، أي مباشـرة بعـد               :الواقعية احلديثة  -
 .قوط  األفكار املثالية اليت سادت على مدار الفترة اليت أعقبت احلرب العاملية األوىلس

 منذ بروز أفكار كينث والتز يف اية السبعينيات حول نظرية السياسية الدولية             :الواقعية املعاصرة  -
 .واىل يومنا هذا

ظري الواقعي، ذلك أنه داخـل       يعترب هذا التقسيم بسيطا وال يفي  بوظيفة الفهم األمثل للتطور الن           
نفس الصنف توجد تباينات وإختالفات كربى حول مواضيع ومسائل جوهرية، وعلى سبيل املثـال              

هل نعتربها مبدأً طبيعياً، أم     : حول مسألة توازن القوى   الصراع الذي حدث بني الواقعيني التقليديني       
غرض التوسع أم لغاية الدفاع من هل هي ل : أا وضع مستحدث؟، وأيضا حول مسألة إندالع احلرب       

  .؟التهديدأي 
 :هذا ما يدفعنا إىل البحث عن معايري أخرى للتصنيف 

 أخذت الدراسات الواقعية قيمتها العلمية انطالقا من هذا املعيار، ذلـك أن             : املعيار املوضوعي  -2
 :إجتاهالتفرقة بني أبرز اإلجتاهات إستندت أساسا إىل األفكار والقضايا املركزية لكل 

                                                
 هو حوار دار بين واقعية قادة أثينا وبين مثالية حكام جزيرة ميلوس  الحليفة إلسبرطة، حيث كرس حوار ميلوس ∗

األثينيون مبادئ القوة عند إقدامهم على إحتالل الجزيرة فخيروا قادتها بين اإلستسالم أو النهاية، كما كرس 
 .دئ العدل واأللوهيةالميلوسيون مبا
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 جاءت أفكارها متمحورة حول القائد السياسي، وهي تنطلق مـن نقطـتني             :الواقعية التارخيية  -
  :مهمتني

  .  أن يعمل القائد لتوظيف العامل اخلارجي ملصلحته وإخضاعه لرغباته- أ
ومن أهم املعربين عن هذا االجتـاه       .  مشروعية القائد مستمدة من مهارته يف إدارة سياسة القوة         -ب
  .م 1532" األمري" يف كتابه ميكيافيلي دجن
 تعرف السياسة الدولية بإعتبارها حالة صراع دائم علـى النفـوذ والـسلطة              :الواقعية التقليدية  -

واهليمنة، وتستند يف تفسري ذلك إىل الطبيعة البشرية الشريرة اليت ال ميكن جتاوزها يف فهـم سـلوك                 
عـام  " السياسة بني األمـم     "هذا اإلجتاه من خالل مؤلفه       أبرز معامل    هانز مورغانتو الدول، ويعترب   

  . م1948
 وهي على عكس الواقعية التقليدية فإا تربط حالة الصراع بالطبيعة           ):اجلديدة  (الواقعية البنيوية  -

الفوضوية للنظام الدويل الذي يعيق تشكل عالقات تعاونية، أي اإلعتماد على املنهجيـة النظاميـة               
Systemic كـأهم  كينيت والتـز ة اإلنطالق الرئيسية هي بنية النظام الدويل، ويصنف   فنقط 

مفكري هذا اإلجتاه ألنه حاول إجياد بناء نظري له نفس منطلقات النظرية الواقعية السياسية ولكـن                
  بتفسريات متباينة خاصة يف مسائل الفوضى والفواعل والنظام الدويل

 يف إشـارة إىل النمـوذج       ∗∗∗∗الواقعية الليربالية عض مصطلح   باإلضافة إىل هذه التنويعات، يطلق الب     * 
بإجياد دول مهيمنة تقوم بتنظيم التفاعالت      ) اليت أشار هلا والتز   (الداعي إىل إدارة فوضى النظام الدويل     

  .الدولية من جهة، وتأسيس منوذج ردعي من جهة أخرى 
  :السياق التارخيي والفكري للنظرية الواقعية/ 2 
 الواقعية أفكارها من جذور فلسفية وفكرية راسخة يف أعماق التاريخ، وميكن تقصي             تستمد النظرية  

 الذي حبـث يف     )م. ق Kautilya ) 312-296 املفكر اهلندي كوتيليا  هذه اجلذور من أعمال     
أسباب توسع الدول سواء بالتحالف مع اخلصوم أو بالقضاء عليهم، ويف احلالتني الدولـة مطالبـة                

اجهة التهديد املرتقب من اخلصوم املباشرين، اذ إعترب كوتيليا بـأن دول التمـاس              بتطوير قواا ملو  
  . اجلغرايف هي مشاريع أعداء حمتملة

إن شعرت بتفوقـك    "ويف وصفه لسلوك الدول، فإنه يصنفها إىل دول حماربة وأخرى حيادية ويقول             
كنك تستطيع الدفاع   على خصمك ال بد من شن احلرب، أما إذا شعرت بعدم القدرة على ذلك ول              

                                                
  . للمقارنة بين افكار هيدلي بول وتوماس هوبزTimothy Dunneمصطلح إستخدمه تيموثي دن   ∗
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وأيضا ميكن الرجوع ملؤلف ثيوسيديديس حول احلرب البيبلونزيـة   . 1عن نفسك فعليك إلتزام احلياد    
the Peloponnesian War )471-400خ فيها) م. قللحـرب بـني أثينـا     اليت أر

قوة فهو أول من أسس لعالقات القوة، حيث يرى بأن ترسيخ معامل العدالة مرتبط بنوع ال              . وإسربطا
 فواقعياً القوي هو الذي يفعل ما متكنه قوته من فعله أما الضعيف فهو الذي يتقبل ما ال                  .اليت تسندها 
-Michiaveli   Niccollo )1469وبعد ذلك بقرون قدم نيكوال ميكـافيلي  .2ميكنه رفضه

ل  الذي فصل فيه بشكthe Princeاخلاصة بأمن الدول وبقائها يف كتابه األمري  أفكاره) 1527
فهذه األخرية تعبري عن جمموعة قيم هي بعيدة عن امليدان الـسياسي            . مطلق بني السياسة واألخالق   

  .الذي يصفه بأنه تعبري عن صراع مستمر حول املصاحل
يف ) مThomas Hobbes) 1588-1679وبنفس املنهج التفـسريي، رأى تومـاس هـوبز    

، بل هي أمر طبيعي يف عالقات الدول         بأن حالة احلرب ليست وضعاً إستثنائيا      Leviathanكتابه
ببعضها البعض، والصراع حبسبه حالة ال ميكن تفاديها، لذلك يعطي األولوية لدراسة أثر القـوة يف                
العالقات السياسية، فالقوة هي عامل حاسم يف السلوك اإلنساين، فاإلنسان يسعى دون هوادة حنـو               

 عند املوت، أما العهود واملواثيق الـيت ال تظللـها           إمتالك املزيد من القوة وال يتوقف هذا السعي إال        
  . 3السيوف ليست إال كلمات ال طاقة هلا على محاية االنسان

ولذلك صور هوبز حالة الفطرة بأا وضع قتال الكل مع الكل ، والليفياتان هي ما نلجأ إليه إلـاء             
االنـسان، وهـي يف تفاعالـا       فوضى حالة الفطرة، فالدول هي كاإلنسان الذي يعترب ذئبا ألخيه           

  .4اخلارجية إمنا تسعى إىل حتقيق األمن الذي يعد أولوية قصوى من أولويات سياساا اخلارجية
أما يف القرن العشرين، فقد ساهم الكثري يف بلورة أسس النظرية الواقعية الـسياسية، إال أن العـامل                  

لغ على إجتاهات الفكر الواقعي من خالل قد أثّر بشكل با) م1971-1892(الالهويت رينولد نيبور 
حبثه يف طبيعة القوة عند األمم، حيث إعتقد أن الصراع مسألة متأصلة يف العالقات بني اجلماعـات                 
واألفراد امللطخني باخلطيئة األوىل والساعني دوما حنو القوة اليت متثل حمور الـصراع يف الـسياسات                

                                                
مؤسسة الشروق لإلعالم ،، الجزائر المسلمــات في نظـريات العالقـات الدوليةل تحو،عبد الحي وليد 1

 .24، ص1994والنشر،الطبعة األولى، 
2Thomas Hobbes, Leviathan, Oxford, Basil Blackwell Ltd, 1946, p.64.  

 ��Gوت، و)�� ��� ا)�S: ،<6:�8،  ا������ت ا�+0:�ر&� "! ا�����ت ا��و��� :��[ دورS>، رو�Gت �G)*?\�اف، 3
� .62 ، ص1985 )�$#�، ا)8�9��E *8ـا)�_

، 1972ربية للطباعة والنشر، ، لبنان،بيروت، دار النهضة العمدخل إلى علم العالقات الدوليةمحمد طه بدوي،  4
 .58ص
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  Will to Powerإنعكاسا إلرادة األفراد يف حتقيق القوةالدولية، والقوة القومية عنده ليست إال 
1 .  
   :البناء النظري للواقعية السياسية/ 3
  : إبستمولوجياً* 

 أهم من حبث يف األسس اإلبستمولوجية للنظرية الواقعيـة،   E.H .Carrيعترب ادوارد هاليت كار
لوجية اليت تستعملها، بـل سـعت       ومن البداية مل تلجأ الواقعية إىل التساؤل حول الوسائل االبستمو         

أساسا إىل كشف ودراسة تأثريات القوانني املوضوعية احلاكمة لسلوك األمم فيما بينها، دون حماولة              
التأثري يف هذا السلوك أو توجيهه أو تغيري الوضع القائم الناتج عن هيمنة منط سلوك سياسـي دويل                  

  .2معني
  : ة للواقعية على النحو التايلوعموما ميكن حتديد املنطلقات االبستمولوجي

 شكّلت الفلسفة الوضعية اخللفية املعرفية للواقعيني، فالقانون الطبيعي يوفر قواعد ثابتـة تـضمن               -
  .التفسري الديناميكي لسلوكات الدول وإستراتيجياا

يليا  دافعاً للرجوع إىل أفكار ثيوسيديديس وكوت      -خاصة الرتعة التجريبية  -وفّرت املرحلة الوضعية    -
  .وميكافيلي وهوبز ألا تشترك يف دراسة السلوك االنساين

 اليت قد تصل يف أحيان كثرية إىل حـدود   Fixed Causality التركيز على مبدأ السببية الثابتة-
  .احلتمية العلمية

االهتمام بعنصر التاريخ حىت وإن كان الواقعيون ينظرون إىل التاريخ بنظرة تـشاؤمية وحيـاولون               -
والواقعية تستقي مادا اخلام مـن التـاريخ        . 3اج املتغريات املؤثرة فيه لفهم احلاضر واملستقبل      إستخر

  .لتصل إىل تعميمات حول السلوك الدويل
 ورمبا تكمن اخللفية وراء هذا اإلهتمام يف إنطالق الواقعيني من فكرة تـضارب املـصاحل وإنعـدام            

  .وحدوية السلطة والقيم يف العالقات الدولية
ذه هي أهم املسلمات اليت يرتكز إليها الواقعيون يف إستنتاج حالة الفوضى يف النظام الدويل وأيضا                ه

وألجل ذلك، ميكن أن نفهم كيف أن النظرية الواقعية مل تـول            . السمة الصراعية للسياسات الدولية   

                                                
 .64- 63 مرجع سابق، ص ص  جيمس دورتي، روبرت بالستغراف،1

2 Jean Jacques Roche, op.cit, p.20. 
، 1985،لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، الطبعة األولى، النظرية فـي العالقات الدوليةناصيف يوسف حتى ، 3

 .32ص
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ظاهرة الدولية ألن   أمهية كربى لصياغة األطر املعرفية من العلوم االجتماعية األخرى وتطبيقها على ال           
  .الواقعيني يرفضون باملطلق حتجيم هذه الظاهرة يف قوالب فلسفية وإجتماعية ضيقة

 يف تصورها اخلاص بتوصيف الفاعل يف العالقات الدولية وتكوينه، جلأت النظريـة             :أنطـولوجـياً
لدويل إستنادا إىل    إىل إستقصاء الوحدات األساسية املشكلة للنظام ا       -عكس النظرية املثالية  -الواقعية  

  .احلالة الصراعية اليت بنيت عليها كما رأينا اإلبستمولوجيا الواقعية
  .فهي مل تم باألفكار والقيم بقدر ما إهتمت بالبىن الضابطة للسلوكات اإلنسانية إن تنازعا أو تعاونا

لمتني على ضـوء املـس     الذي يتأسس    Statism" الدوالنية"ولذلك إستندت الواقعية إىل مقترب      
  : التاليتني
الدولة هي الفاعل الوحيد واألساسي والعقالين يف العالقات الدولية اليت تتميـز بالـصراع               -1

 .الدائم بني الدول يف األساس

تنازلياً بإعتبارها اإلطار الذي تتشكل وتتحرك ضمنه كل : الدولة هي حمور العملية السياسية -2
 صاعدياً كوا أساس التفاعالت الدولية السلمية، وت)مثل اتمع املدين(التنظيمات الداخلية 

والتنافسية، لذلك فهي تفسر السلوكات من داخل وحدة الدولة ألاالدافع والغاية يف نفس 
 .الوقت

 وأيـضا   Emperical Approach ترتكز النظرية الواقعية على املقاربة التجريبية:منهجــياً
كما مثل املنهج العقالين أساسا لفهـم الواقـع   ، Kantian Positivism  1الوضعية الكانطية 

  .الدويل على صورته احلقيقية
أما املنهج التجرييب، فيقوم على مالحظة الواقع الدويل مث وضع الفروض والتحقق من صحتها مـن                
خالل مطابقتها للواقع السياسي، وعند ثبوت صحتها تعمم على الظواهر وتصبح منطلقا للتنبؤ نظرا              

  .لتكرارها
   :املفاهيم املركزية للواقعية السياسية/ 4
  :Power القوة -1

شكّل مفهوم القوة موضوعا مهما يف الدراسات الواقعية للسياسات الدولية، سـواء نظرنـا إليهـا                
كوسيلة أو كغاية، أي كدافٍع لسلوك الدول أو كنتاج له أو اإلثنني معا كما يعتقد هانز مورغـانتو                  

Hans Morgenthau أن السياسة الدولية ككل سياسة هي صراع مستمر مـن   الذي يعترب 
  .أجل القوة ومهما تكن األهداف النهائية للسياسة الدولية، فالقوة هي اهلدف العاجل دوماً

                                                
1Jean Jacques Roche, op.cit, p.20.  
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« international politics like all politics is a struggle of power, 
whatever the ultimate aims of intrnational politics, power is always 

the immediate aims » .1  
هكذا إذن يرى مورغانتو أن القوة هي املوضوع الذي يشكل حمور التفاعل الدويل يف حاليت الـسلم                 

  . واحلرب، فالدول يف حالة بناء دائم لقوا من أجل تشكيل سياسات القوة
 يفتقـد احلكومـة      فيقول بأنه يف ظل نظـام دويل       1933أما فريدريك شومان يف دراسة له عام        

املشتركة، من الضروري لكل وحدة يف هذا النظام أن تسعى لضمان أمنها إعتمادا على قوا الذاتية                
  .2وأن تنظر حبذر إىل قوة الدول ااورة هلا

–ونفهم من هذا أن شومان يربز دور عناصر الشك يف سعي الدول لتطوير قوا، كما أنه يـصور                   
أن القوة هي إنعكاس مباشر وطبيعي لفوضوية النظام الـدويل الـذي             ب –عكس كثري من الواقعيني     

تغيب فيه أي هيئة مركزية هلا القدرة على خلق ضوابط لسلوكيات الدول كما هو عليه احلال مـع                  
  .السلطة التنظيمية الداخلية

 ودوما يف إطار التركيز على البعد العسكري للقوة يعرفها نيكوالس سبيكمان بأا القـدرة علـى               
  .3خوض غمار احلرب مما يستوجب من الدول بناء مؤسساا العسكرية

 للقوة بأا القدرة على دفع اآلخرين حنو  Arnold Wolfersومن خالل تعريف أرنولد ولفرز 
عمل ما تريد ومنعهم من عمل ما التريد، ميكن أن نشري إىل اخللط الواقع بني مفهوم القوة من جهة                   

ألن القـوة إن   Influence) النفـوذ ( والتأثري  Stremgth or Capacityومفهومي القدرة 
كانت تعين حتريك اآلخرين بالتهديد أومعاقبتهم باحلرمان، فإن النفوذ أو التأثري يعين القـدرة علـى           
حتريك اآلخرين بالوعد واإلغراء، ويف النهاية فإن هذه املفاهيم هي جمرد مستويات للقوة، أي املراحل         

  . 4ا يف أي جمال من جماالت احلياة الدولية املتنوعةاألوىل لتشكيله
  :  للقوة من ثالث زوايامورغانتوينظر 

  . أي أا الدافع لسلوك معني  Power as a Causeالقوة كسبب -
  . أي أا نتاج لسلوكات الدول Power as an Outcomeالقوة كهدف -

                                                
1 Paul Viotti, Mark V.Kauppi(eds), International Relations Theory : Realism, Pluralism 
Globalism and Beyoud, USA, Boston, Allynand Bacon, 1997, pp.56-57. 

 .61 مرجع سابق، ص جيمس دورتي، روبرت بالستغراف، 2
 .66المرجع نفسه، ص 3
إنعكاسات تحوالت النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة على اإلتجاهات النظرية   عبد الناصر الدين جندلي، 4

- 2004، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم السياسية، جامعة الجزائر، الكبرى في العالقات الدولية
 .115، ص2005
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  . 1لبلوغ الغايات املرجوة أي أا أداة  Power as an Instrumentالقوة كوسيلة -
 أن القوة كثريا ما التستعمل للدفاع عن الدولة أو األمن أو املعتقدات السياسية أو عـن   روعلى إعتبا 

اإلقنـاع  : ، ميكن التفريـق بـني ثـالث طـرق إلسـتخدامها           2املصاحل الوطنية األساسية للدول   
Persuasion  اإلغراء وRewards اإلكراه  و Coersion .   

  : National Interest لحة الوطنية املص-2
على رأسها، وحسب جـان      Survialيعين ا الواقعيون أهم أولويات الدولة اليت يأيت مبدأ البقاء           

  :  هناك معنيني للمصلحة الوطنيةJean Barreaباريا 
 هي كل ما إستقرت عليه قرارات السياسة اخلارجية، أي أا مرتبطـة             :Subjectiveمعىن ذايت 

اف اليت يصبو إىل جتسيدها صناع القرار إىل واقع ملموس من خالل الوسائل واآلليات الـيت                باألهد
  .يعتمدوا يف سياسام اخلارجية

 يتمثل يف البحث عن القوة، ولذلك فاملصلحة الوطنيـة مـرادف   : Objectiveمعىن موضوعي
  .3ملفهوم القوة

   :Balance of Powerتوازن القوى  -3
م، حيـث   1648لقوى من أهم قضايا العالقات الدولية عقب معاهدة وستفاليا        أعترب مفهوم توازن ا   

من قبل عديد دارسي العالقات الدولية من واقعية ميكيافيلي إىل          جتلّت أمهيته يف العناية اليت حظي ا        
  .4)دفاتيك، بروغهام، سبيكمان، مورغانتو، ووللفرز، وايت (واقعية والتز، مرورا بواقعية مورغانتو

زن القوى كمفهوم يشري إىل وضع أو إجتاه أو قانون عام لسلوك دولة معينة، أو دليل لرجل دولة    وتوا
أما كوضع فإنه يعين    . أو هو صيغة متثل إطارا يتم من خالله احلفاظ على عدد حمدد من النظم الدولية              

  .5ترتيبا أو وضعا تكون فيه عملية توزيع القوة مقبولة إىل حد ما
 كحالة فقد فسره الواقعيون الكالسيكيون بأنه ينتج عن العمل الدبلوماسي أماأما توازن القوى 

  . الواقعيون البنيويون فيعتربونه توازنا طبيعيا
  

                                             

                                                
 .116نفس المرجع، ص 1
، 1982الكويت، جامعة الكويت، ، دراسة تحليلية مقارنة:نظريات السياسة الدولية إسماعيل صبري مقلد، 2

 .17ص
 .121عبد الناصر الدين جندلي، مرجع سابق، ص 3
 .85، مرجع سابق، صتحول المسلمات في العالقات الدوليةوليد عبد الحي،  4
 .29، مرجع سابق، ص جيمس دورتي، روبرت بالستغراف5
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  :التصور األمين الدواليت/ 5
املثلث الـواقعي   "ؤوسا لـ     ميكن إختصار األفكار الواقعية يف ثالثة نقاط رئيسية ميكن أن متثل ر           

  : على النحو التايل "األمين
 هي الفاعل األساسي ألي عملية تفاعلية يف العالقات الدولية بإعتبارها الدافع والغايـة يف         :الدولة -

  .نفس الوقت
 هو اهلدف األمسى هلذه الدولة وأولويةً تسبق كل األهداف نتيجة إلستشعار التهديد املادي              :البقاء -

  . املوجوداخلارجي
 هو األداة األنسب لتحقيق هذا اهلدف، خاصة يف ظل الطبيعة املعقـدة لواقـع               :اإلعتماد الذايت  -

  . السياسة الدولية
  :من الوهلة األوىل ميكن تشكيل ثالث مالحظات حول هذا املثلث، فهو 

  . ∗ تضييق ملساحة التفاعل الدويل وحصره يف إطار دواليت-
  . حدة هي التدخل اخلارجي حصر للتهديد يف صورة وا-
 إميان بعدم وجود حكومة عاملية تتيح الفرصة ألدوات أخرى أمام الدول لتحقيق أهدافها لـذلك                -

  .حيل اإلعتماد الذايت مكان التعاون الدويل
   :  Statismالدوالنية

 تفـسري   تشكل السيادة مكوناً أساسياً يف تعريف الدولة عند الواقعيني، بإعتبارها نقطة اإلنطالق يف            
كما متثل القوة متغرياً مركزياً يف البناء النظري الواقعي، فالدولة سواء نظرنـا هلـا               . السياسة الدولية 

  .كإطار أو كفاعل، أي كحالة أو كسلوك، جند أا يف النهاية نزوع حنو سياسات القوة بدافع القوة
 تفسري العالقات التفاعلية املتمحورة     إن قيمة القوة  كمتغري مفتاحي يف التصور الواقعي أا متكننا من           

حول الدولة يف البيئتني الداخلية واخلارجية، وإذا كان على املستوى اخلارجي اإلستناد إىل هذا املتغري               
يربر حبسب الواقعني بالسمة الصراعية للنظام الدويل، فإنه داخليا يـستخدم يف حـدود مـستوى                

  .مشروعية العنف
 max weber بأن ماكس فيرب  Michael Joseph Smith ألجل ذلك ميكن أن نفهم زعم

هو املرجعية النظرية للواقعية منذ اية القرن التاسع عشر، يف إشاراته األوىل إىل إحتكـام الـسياسة                 
لعالقات القوة، وعلى مستوى البيئة الداخلية ينطلق الواقعيون من تعريفه للدولة بإعتبارهـا احملتكـر               

                                                
لى مصطلح نظام الدولة، باعتبار أن النظام الدولي يتشكل أساسا من  هناك  العديد من الواقعيين الذين يشيرون إ ∗

 .الدول، وهذه األخيرة هي القناة الشرعية الوحيدة لإلرادة الشعبية والناظم الرئيسي للعالقات الداخلية
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، وهذه احلـدود هـي      1لعنف داخل حدود معينة وبصالحيات قانونية عليا      الشرعي الوحيد للقوة وا   
  .اإلقليم وتلك الصالحيات يعرب عنها بالسيادة

من هذا الطرح الدواليت بدأت أوىل مالمح تشكل التصور الواقعي للدراسات األمنيـة يف صـورة                
املواطنني أي مـن خـالل      ضيقة، حيث نظر إىل أمن األفراد يف إطار العالقة التبادلية بني السلطة و            

احتكار العنف من قبل الدولة يف مقابل توفري األمن لألفراد، مبا معناه أن األمن كان ينظر له من زاوية    
  . دوالتية ومبنظار مشروعية العنف السلطوي

أما على الصعيد اخلارجي، فإن هدف هذه العالقات التفاعلية بني الدول يف النظام الدويل هو حتقيق                
التطلع إىل وضع اهليمنة بغية ضمان البقاء كهدف جوهري للدولة، خاصة يف ظل عدم وجود               األمن و 

  . سلطة عليا تضبط توزيعات أمنية حمددة كما هو عليه احلال داخل الدول
-Zeroولذلك غالبا ما يأخذ هذا التفاعل طابعا تنافسيا صراعيا جتسده املعادلة األمنيـة الـصفرية                

Sum ويف ظل هذا الوضع ) . ب(هو نقصان أمين للدولة ) أ( اإلضايف للدولة  على أساس أن األمن
تنتفي كل أسباب التعاون لغياب أطر وقواعد حمددة له، فحىت املبدأ القانوين اخلاص بعدم التـدخل                
والذي حيمي الدول السيادية ويضمن أمنها القومي ال يعطيه الواقعيون أي أمهية، خاصةً يف حـاالت                

  .تكون القوى الكربى طرفا فيهاالعالقات اليت 
إنطالقا من مركزية القوة يف السياسة الدولية يربط الواقعيون بني هذا املفهوم ووحدويـة الدولـة،                

ـ              ور التفاعـل يف    فاحلديث دائما ما يكون عن قوة الدولة باعتبارها وحدة التحليل األساسـية وحم
االت اليت ترتبط فيها القوة بفواعل أخـرى         لذلك يتجنب الواقعيون اإلشارة إىل احل      العالقات الدولية 

غري الدول كاملنظمات أوالشركات واملؤسسات سواء كانت دولية أو داخلية، ومرد هذا التجاهـل              
 إمنا يرجع إىل إلتزام هذه الفواعـل        ،الواقعي ال ينبع بالدرجة األوىل من إنكار لوجود فواعل أخرى         

سا ضمن إطار دول قومية مستقلة تـشكل وحـدات          وية الدولة، أي أن هذه الفواعل تعرف أسا       
  .للنظام الدويل

ويتحدد مدى ترسيخ هوية الدولة لدى هذه العناصر الفاعلة املنفصلة عن الدولة، أيـضا بواقـع أن                 
عليها أن تشق طريقها عرب نظام دويل تفرض الدول أحكامه وقوانينه، وليس هناك مثال أفضل على                

  Bretton Woodsمريكية يف حتمل تبعات نظـام بريتـون وودز   ذلك من أمهية قوة اهليمنة األ
، ومل يكن دافع    م1945فترة ما بعد عام     لعالقات اإلقتصادية الدولية يف     التجاري الذي وضع إطار ا    

                                                
1 Michael Joseph Smith, Realist Thought from Weber to Kissinger, baton rouge, 
louisiana state university press,1986, p12-18. 
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الواليات املتحدة األمريكية من وراء ذلك هو الغريية واإليثار، بل كان حسابا مدروسا على أسـاس           
  .1النظام الدويل أكثر مما ختسر إذا رفضت ممارسة هذا الدور القياديأا ستكسب من إدارة شؤون 

إستنادا إىل مبدأي البقاء واإلعتماد الذايت، قدم الواقعيون تصورهم اخلاص بالدراسـات األمنيـة              * 
املتوافق والطبيعة الصراعية للسياسة الدولية، حيث يعتمد الواقعيون على مرجعيات الفكر الواقعي مثل           

 وعليه يقول رميون آرون     ،أن كل وحدة سياسية تتطلع إىل البقاء      " حالة الطبيعة "ذي يعترب يف    هوبز ال 
  .إنه يف حال الطبيعة، األمن هو اهلدف األول بالنسبة لكل فرد أو وحدة سياسية

إذن يندرج األمن وفق هذا التصور ضمن األهداف األبدية، ويف منوذج وحدات سياسية مـستقلة                
  .2من على ضعف املنافسني أوعلى القوة اليت يتمتع ا الطرف املعينميكن أن يؤسس األ

القـوة  : واحلقيقة أن إدراك التصميم الواقعي للدراسات األمنية يقوم علـى مـرجعيتني أساسـيتني          
Power والدوالنية Statism     

 بعـدها    تعاطى الواقعيون مع القوة يف صورا التقليدية وحدودها الضيقة الـيت متّ حـصرها يف               فق
فهي بنظرهم املقدرة علـى حتقيـق       . العسكري فقط دون إيالء اإلهتمام باألبعاد األخرى للمفهوم         

 E.H .Carrالدولة ألهدافها باإلستعمال الفعلي للقوة أو التهديد ا، وهنا علينا أن نستثين حماولة 
  . أخرى، اقتصادية وقيمية ملفهوم القوة الذي حاول إضفاء أبعاد

قعية حىت من    التصور الضيق والتقليدي كان حمورا لالنتقاد الشديد الذي وجه للنظرية الوا           ولعلّ هذا 
  .اليت انطلقت من تفكيك أهم املفاهيم الواقعية التقليدية داخل التيار الواقعي عرب الواقعية اجلديدة

 E.H .Carrوعلى العموم، ووفقا هلذا املنظور الواقعي الذي تأسس على أفكار كل مـن كـار   
 على وجه اخلصوص فإن إحتماالت حتقيق الـسالم الـدائم    Hans Morganthauومورغانتو 

ضئيلة جدا والدول المتلك سوى العمل على حتقيق توازن للقوى مع دول أخرى ملنع حدوث وضع                
  .السيطرة املطلقة
 . متغري املعضلة األمنية يف التحليل الواقعي البنيوي للدراسات األمنية:املطلب الثاين

، يعـرب عـن   ا جديدا تفكرييا  بأن الواقعية اجلديدة تعين بناء Barry Buzanيعتقد باري بوزان 
خصوصيات املشهد من خالل مرحلة احلرب الباردة وينسجم وطبيعة الصراع األمريكي السوفيايت،            

 والفرضيات  Rationality والعقالنية  Powerكما أا تعتمد أدوات مفاهيمية خاصة كالقوة 
  . Structural Hypothesis 3لبنيوية ا

                                                
  .242 صمرجع سابق، ،عولمة السياسة العالميةجون بيلس، ستيف سميث،  1
 .12عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص 2

3 Baryy Buzan and others, « The Logic of Anarchy : Neorealism to Structural 
Realism », http:// www.ciaonet.org/book/buzan/auth.html. 
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 حـسب روبـرت    American Phenomenonوالواقعية اجلديدة هي جمرد ظاهرة أمريكية 
، تصور الواقعية اجلديدة نفسها كمحاولـة لتنظـيم أفكـار الواقعيـة      Robert Coxكوكس

 Joseph من أجل جعلها يف إطار نظري متماسك وقوي وهو ما يؤكده جوزيف ناي ∗الكالسيكية

Nye إن العمل املتميز لوالتز ليس خبلق نظرية جديدة، وإمنا بتنظيم وهيكلة الواقعية: "  يف قوله "  
« The Significance of Waltz’s Work is not in elaborating a new line 

of theory, but in the Systematisation of Realism »1 
الحي الواضح، فهناك من يـستخدم      ط اإلختالف اإلص  إنطالقا من ما عرب عنه ناي، ميكن أن نلمس        

مثل كينيت والتز الذي يريـد التمـسك باإلسـتمرارية      Neo-realismمفهوم الواقعية اجلديدة
Continuity  والتميز Distinction وهناك من يفـضل مفهـوم   .  عن الواقعيني الكالسيكني
على إعتبار أن هذا اإلجتاه ركز على        مثل روبرت كيوهان     Realism Structuralالواقعية البنيوية 

  .2الدراسة العمودية لبنية النظام الدويل 
لقد سامهت البنية اجلديدة للنظام العاملي يف عقدي السبعينيات والثمانينيات يف ظهور تيار فكـري                
وتصور بديل للسياسة الدولية، يعمل على إضفاء املشروعية على السلوكات الـسياسية األمريكيـة              

   .3رة الصراع يف احلرب الباردةخالل فت
  :البناء النظري للواقعية اجلديدة /1
 إنطلقت الواقعية اجلديدة من حماولة إستيعاب النقد الشديد املوجه للواقعية التقليدية            :إبستمولوجياً* 

خصوصا يف تركيزها املفرط على مفهومي القوة واملصلحة الوطنية، وحىت وإن إعتمد كال االجتاهني              
س األطر االبستمولوجية تقريبا، إال أننا نشهد خالفا بسيطا متثل حبسب الواقعيني اجلـدد يف               على نف 

  .اإلنغالق املعريف لواقعية مورغانتو، األمر الذي ال ينسجم والصفة الشمولية لدراسة السياسة الدولية
  :ولذلك تأسس البناء اإلبستمولوجي للواقعية البنيوية على ثالث مرتكزات

عاب النظام الدويل هو فهم آيل لتراتبية الوحدات املشكلة له، ولذلك إختص موضـوع              إن إستي -1
البحث اإلبستمولوجي الواقعي اجلديد يف البحث فيما إذا كانت هذه التراتبية هي إنعكاس لصراعات             

وهي الفرضية اليت يرجحها الواقعيون اجلدد على عكـس         . القوة أم نتاج للحاجات األمنية املستمرة     
  .ليدينيالتق

                                                
∗  �9V أم رد �I( 8، وه� ه> إ�?�اد�'���TSح إC'�)�8 آ���ة V> ا)8B)9 اM�G 8�(�E( ا)"ا8�9B ا)�E&�ة وا)"ا8�9B ا)'(

�c48 أB)9(ا OPه d4ا": H9G Z�� ع)ef( ؟�I��� : ،M&�(ا)$��� ا ��� <(�$: ،hG�� .135-130ص ص��:= 
1 Baryy Buzan and others, op.cit.  

 .129- 127اصر الدين جندلي، مرجع سابق، ص صعبد الن 2
3  Jean Jacques Roche, op.cit, p.87. 
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 ضرورة النظر إىل النظام الدويل كبنية مستقلة عن البىن املركبة له، كما أن صورة السياسة العاملية                 -2
تفرض النظر إىل هذا النظام كوحدة خمتلفة متاما عن وحدة الدولة سواءا من حيث القواعد العامة اليت                 

  .تضعها أو عرب ضوابط سلوك كل وحدة والقيم اليت تنتجها
على ذلك قدرة الدولة على ممارسة العنف داخليا كآلية لتحقيق أمنها احمللي، يف حني تلجـأ  وكمثال  

  .إىل توسيع نفوذها الدويل حلماية أمنها الوطين
 للواقعية اجلديدة باملقارنة مع الواقعيـة الكالسـيكية يف          املقترب اإلنعكاسي  يربز إبستمولوجيا    -3

 أن مسة النظام الدويل تنعكس على توجيه سلوكات الدول،          نظرا لواقع السياسة الدولية، حيث ترى     
  .عكس ما يصوره النهج التقليدي بأن طبيعة سلوك الدول هي من حتدد مسة النظام الدويل

أو بعبارة أخرى الفوضى هي اليت تنتج بيئةً صراعيةً وليس الصراع هو من ينتج الفوضى كما أقرت                 
  .بذلك الواقعية التقليدية 

 على مستوى طبيعة الفواعل وحركيتها يف النظام الدويل مل ختتلف الرؤية األنطولوجية             :أنطولوجياً* 
  : للواقعية اجلديدة كثريا عن الواقعية التقليدية، حيث أن

 الدولة هي وحدة التحليل األساسية يف العالقات الدولية اليت هي يف حمصلتها عبارة عن تفاعـل                 -1
  .مستمر بني الدول

فواعل جديدة يف النظام الدويل من شركات متعددة اجلنسيات ومنظمات دوليـة             هناك تشكل ل   -2
حكومية وغري حكومية، وهو ما يفرض إطارا نظريا يستوعب على األقل التواجد البيولوجي هلـذه               

  . الفواعل بغض النظر عن مدى تأثريها وفعاليتها يف توجيه التفاعالت الدولية
عل إال أن جوهر التحليل يف السياسة الدولية مل يتغري كثريا، أو             رغم هذا التحول يف طبيعة الفوا      -3

على مر التاريخ تغريت الدول يف أشكال كثرية لكن طبيعة احلياة الدولية ظلت هي " كما يقول والتز   
  .1"دوما نفسها صراع وتعاون

ال عن  يشكل لنا فاعال جديدا مستق    .....) دول، منظمات، شركات    (  إن تفاعل هذه الفواعل      -4
من هنا إستمدت الواقعية اجلديـد تـسمية البنيويـة           (بنية النظام الدويل  األطراف املكونة له وهو     

Realism Structural. (  
  :  من الناحية املنهجية تزامن الصعود النظري للواقعية اجلديدة مع عاملني مهمني:منهجـياً* 

                                                
1 Jean François Thibault, « Représenter et Connaitre les Relations Internationales : 
Alexandre Wendt et le Paradigme Constructiviste », http:// 
www.er.uqam.ca/nobel/cepes/note7.html. 
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رد فلسفة فاقدة للمنهجية العلمية يف حتليلها        جم الواقعية اليت أُعتربت   اهلجوم السلوكي على النظرية      -
  .للسياسة الدولية

 بروز الرتعة العلمية يف شىت اإلختصاصات اإلجتماعية، وتزايد املطالب باإلرتقاء بالعالقات الدولية             -
  .إىل مصاف العلم ذو املنهجية العلمية اخلاصة به

  : الية وقد جتسد البعد املنهجي للواقعية اجلديدة يف اخليارات الت
 االعتماد على املنهجية النظمية أو ما يعرف بالتحليل البنيوي النظامي ألن اإلهتمـام مبـستوى                -1

فمخرجات النظام الدويل أكرب من أن تـستوعبها الـدول          . الدولة ليس كافيا لفهم السياسة الدولية     
ت السياسية من جهة،    بشكل إنفصايل كما أن هذه املنهجية مفيدة يف حتديد األدوار املتباينة للوحدا           

 .ودرجة االرتباط والتفاعل فيما بينها من جهة أخرى

وكنتيجة ملا تقدم يقر البعض بالتأثري الواضح لكل من نظرييت النظم والوظيفية على أصحاب االجتـاه     
   1الواقعي اجلديد

 فاملنـهج   . اإلعتماد على مقاربة التكامل املنهجي اليت تشمل املنهجني اإلستنباطي واإلستقرائي          -3
اإلستنباطي طُبق من طرف كينيث والتز على النظام الدويل لتفسري سلوكيات الدول مـن خـالل                

 Theory of" نظريـة الـسياسة الدوليـة   "عالقاا مع بعضها الـبعض، وذلـك يف مؤلفـه    

International Politicsالذي جيمع فيه كل أفكاره وآرائه بشأن الواقعية اجلديدة .  
تقرائي، فقد طبق من قبل روبرت جيبلن يف دراسته وحتليله ملواقف الدول منفـردة،              أما املنهج اإلس  

احلرب " ليصل بعد ذلك إىل حتديد املميزات والتحوالت على مستوى النظام الدويل وذلك يف كتابه               
  .War and Change in World  Politics 2" والتغري يف السياسة العاملية

  : التحليل البنيوي للدراسات األمنية متغري املعضلة األمنية يف/:2
  :  التفسري البنيوي للواقعية اجلديدة -أ

حاول منظروا الواقعية اجلديدة منذ البداية التأسيس ملفهوم جديد للقوة من خالل الفصل النسيب بني               
مفهومي القوة والقدرة، حيث تشري القدرة إىل القوة يف جممـوع عواملـها الطبيعيـة واجلغرافيـة                 

  .تصادية والسياسية واإليديولوجية وليس فقط يف جانبها العسكريواالق
 ترتبط بفكرة قدرة  Kenneth Waltsلذلك جند أن القوة يف مفهومها الواسع عند كينيث والتز 

  .الدولة على خلق وضع النفوذ والسيطرة يف جمال ليس تصارعياً بالضرورة

                                                
1  Light Margot and A.J.R.Groom, International Relations : A Handbook of Current 
Theory, London, Frances Printer Publishers, 1985, pp.81-83. 

 .129عبد الناصر الدين جندلي، مرجع سابق، ص 2
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يدة واإلفتراضات األساسية اليت قدمتـها خبـصوص    من هنا وإنطالقا من البناء النظري للواقعية اجلد   
السياسة الدولية ميكن القول بأن منظورها األمين بين أساسا على احلالة الفوضوية للنظـام الـدويل                
واملرادفة حلالة احلرب وهي املسلمة املركزية للواقعية البنيوية، خاصة إذا وضعنا يف عني اإلعتبار بـأن          

  . لسياسات العامليةالعنف يظل بعدا متأصال يف ا
 يف النظام الدويل نتيجة لتوازنات اإلستقطاب الثنائي        ا نسبي اإن اية احلرب الباردة اليت مثلت إستقرار      

الذي كان حاصال بني القطبني األمريكي والسوفيايت، قد فرضت حتديات جديدة أمـام الوحـدات           
ينعكس على سلوكيات الدول، ولذلك     السياسية املستقلة بالشكل الذي يرى الواقعيون اجلدد أنه قد          

إنطلق البحث األمين هلذه النظرية من التساؤل اجلوهري حول الطابع املستقبلي للسياسة الدوليـة يف               
فترة ما بعد احلرب الباردة، وهل هي تكريس حلالة الصراع أم اجتاه حنو بلـورة أسـس التعـاون                   

  .والسالم
  : يدة والذي إنطلق من مسلمتني من هنا تشكّل التصور األمين للواقعية اجلد

إزدياد درجات الصراع األمين حىت يف وضعية الالحرب، األمر الذي جيعل إمكانيـة قيـام                -1
  .احلروب أمرا متوقعا على الدوام

 .قصور األطر التعاونية وتراجعها يف مقابل الرتوع املستمر للقوة من قبل الدول -2

دراسات األمنية يف شكلها اجلديد الذي أخذ منـط          من هذين العنصرين تأسست املقاربة الواقعية لل      
التفسري البنيوي إستنادا إىل التركيز على بنية النظام الدويل يف حتليل السياسات األمنية القائمة، مـن                

 Theخالل البحث يف الظروف واملعطيات النسقية اليت تتشكل على ضـوئها املعـضلة األمنيـة    

Security Dilemma  
 بأن بنية النظام الدويل فوضوية مبعىن غياب -وهو أحد أقطاب الواقعية اجلديدة -ز  يعترب كينيت والت  * 

ويرى بـأن  .  للحفاظ على النفس self-help حكومة مركزية عليا حيكمها مبدأ املساعدة الذاتية 
الفوضوية أو غياب احلكومة مرتبطة حبدوث أو ظهور العنف، وأن التهديد بـالعنف واإلسـتخدام               

قوة مييزان الشؤون الدولية عن الشؤون الداخلية، ويعترب أيضا أن مبدأ كـل لنفـسه هـو                 املتواتر لل 
  .1بالضرورة مبدأ العمل يف نظام فوضوي، وأنه يف الفوضوية يصبح األمن الغاية األمسى

  :The Security Dilemma  املعضلـة األمنيـة-ب
سينيات القرن العـشرين،   أول من أوضح فكرة معضلة األمن يف مخJohn Herzكان جون هرتز 

إا مفهوم بنيوي تقود فيه حماوالت الدول للسهر على متطلباااألمنية  بدافع االعتماد : " حيث يقول

                                                
 .13عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص 1



 91

على الذات وبصرف النظرعن مقاصد هذه احملاوالت، إىل إزدياد تعرض دول أخرى للخطر، حيث              
فاعية ويفسر اإلجراءات اليت يقـوم  أن كل طرف يفسر اإلجراءات اليت يقوم ا على أا إجراءات د           

  "1ا اآلخرون على أا تشكل خطرا حمتمال
وبناء على ذلك يلعب الشك دوراً مهما يف دفع سلوكيات الدول، خصوصا يف ظل بيئـة تتـسم                  
بالفوضوية النامجة عن غياب سلطة مركزية، وال يقتصر مفهوم املعضلة األمنية على اجلانب العسكري         

ه إىل كل اإلجراءات اإلقتصادية والسياسية اليت تتخذها دولة ما وتـصورها الـدول              فقط، إمنا يتعدا  
االخرى على أا موجهة ضدها باألساس وتضرب أمنها القومي خصوصا يف احلاالت اليت يكون فيها 

  .هناك رصيدا نزاعيا بني دولتني أوأكثر
نية وأقلها إمكانية للتلطيـف،      لكن يظل اجلانب العسكري ميثل أقصى مستويات تشكل املعضلة األم         

ذلك أن قيام دولة معينة مبجموعة من اإلجراءات كتجهيز اجليش مبعدات عسكرية او إجراء مناورات   
عسكرية مثال، يفهم طبيعيا من قبل الدول األخرى إستنادا إىل حالة الفوضى العاملية بأنـه إجـراء                 

باشر الذي يستدعي القيـام بـإجراءات       هجومي وليس دفاعي، وبالتايل ميثل إحدى صورالتهديد امل       
ردعية دفاعية تتطور مع مرور الوقت إىل سياسات هجومية مما جيعل الدول األخرى أيضا تفهمه على              
أساس التهديد األمين، لتتشكل دورة املأزق األمين اليت تتسم بالديناميكية وبسرعة االنتشار، ولذلك             

 املتنازعة واملتصارعة فقط بل بني مجيع وحدات النظـام          نفهم بأن املعضلة األمنية ال تنشأ بني الدول       
  .الدويل الفوضوي

  : قصـور األطـر التعاونيـة-ج
يف ظل إستحكام املعضلة األمنية تظل الدراسات األمنية يف فترة ما بعد احلـرب البـاردة حبـسب                   

ت مـن القـرن     الواقعيني اجلدد، تأخذ نفس املنحى الذي سلكته يف سنوات السبعينيات والثمانينيا          
العشرين، ذلك أن السياسة الدولية لن تشهد حتوالت عميقة على مستوى طبيعة النظام الدويل خالل               
هذه الفترة، وبالتايل فإن األمن كمفهوم أو كممارسة سيظل مرتبطا بل وأسرياً لألطـر التحليليـة                

  .املفسرة للمعضلة األمنية
ة فعالة خصوصا مع ترسخ مـضامني املـأزق         وما يعزز هذا الطرح هو صعوبة تكريس أسس تعاوني        

األمين كالشك وإنعدام الثقة ورد الفعل السليب وغريها من املفاهيم اليت ميكن أن تسهم يف تعزيز حالة                 
إنعدام األمن على املستوى الدويل، باإلضافة إىل ذلك هناك نقطتني مهمتني يف تعطيـل مـسارات                

  :التعاون الدويل

                                                
 .418ق، صجون بيلس، ستيف سميث، مرجع ساب 1
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  . ة مسألة الغش وإنعدام الثق -1
  . مسألة املكاسب النسبية -2
   : التكيف الواقعي مع املسألة األمنية/3

ألن النظرية اليت المتلك  أدوات التغيري والتكيف ال متلك بالضرورة ميكانزمات اهليمنـة والبقـاء،                
حاولت الواقعية اجلديدة إحداث مزيد من احملاوالت الفكرية والعملية لتصميم إطار دقيق للدراسات             

لة  ولعلّ ما يربط هذه احملاوالت هو إنطالقها من مسألة املعضلة األمنية يف بناء تصورات معد                يةاألمن
الـذي     Charles Glaserكما جاء به باري بوزان، أو بديلة كتلك اليت قدمها تشارلز غالسر 

التز وجـون   قدم صورة للسياسة الدولية مغايرة لتلك اليت قدمها مفكروا الواقعية اجلديدة من أمثال و             
الة الصراع  من خالل حبثه يف أساليب تعزيز التعاون بني الدول كبديل حلMearsheimerمريشامير 
 وبالرغم من إنطالقه من نفس اإلفتراضات الواقعية البنيوية بإعتماده النظام الدويل كمستوى             املستمرة
  للتحليل

 إهتم باحلاالت اليت تتيح ضـمان   إال أن غالسر- ألجل ذلك يصنف على أنه أحد الواقعيني اجلدد       -
األمن يف بيئة تعاونية وليست تنافسية، وعليه فهو يرى بأن األمن ليس حالة جمردة كمـا صـورها                  

  .الواقعيون مبختلف اجتاهام، إمنا هو قيمة مشروطة بفهم الوضع الدويل بغية ادراكها
تعاطى معه الواقعيون، إمنا هي إطار      وعليه فالدراسات األمنية ليست ميداناً جمرداً بذات الشكل الذي          
والت عميقة متس جوهر مفهـوم      تفاعلي مبين على أسس التحول يف السياق الدويل الذي يفرض حت          

  . ويفرز متغريات تؤثر يف األطر العملية لتحقيقهاألمن
، ومن هنا جاء إصـطالح الواقعيـة        ∗لذلك فهو مفهوم متغري مرتبط أساسا بتحوالت البيئة الدولية        

  . كتمييز ألصحاب هذه األفكار عن باقي الواقعينيContingent Realismشروطة امل
يرى تشارلز غالسر بأنه خالفا للحكمة التقليدية، فإن الرتعة العامة القوية للخصوم يف التنافس ليست        
نتيجة منطقية حتمية لإلفتراضات األساسية للواقعية البنيوية، وقد عدد ثالثة أسباب رئيسية لفـشل              

  :1تصور األمين للواقعية اجلديدةال
 ترفض الواقعية املشروطة نزعة املنافسة املتأصلة يف النظرية الواقعية اجلديدة، حيـث أن سـلوك                -1

الدول ضمن عامل تتسم فيه العالقات الدولية برتعة العون الذايت ال يعين بالضرورة أن الدول مقـدر                 
ل على ذلك فضلت الدول يف سبعينيات ومثانينيـات         عليها املنافسة الدائمة املؤدية للحروب، وكمثا     

  .القرن العشرين التعاون بدال من مواجهة أخطار اإلخنراط يف سباق التسلح
                                                

 .هذا اإلرتباط هو ما أشرنا له سابقا بالبيئة األمنية التي إعتبرناها إحدى مستويات البحث في الدراسات األمنية ∗
 .423- 421جون بيلس، ستيف سميث، مرجع سابق، ص ص 1
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 رفض التأكيد املستمر للواقعية البنيوية على مسألة املكاسب النسبية، حيث أن هناك من حياجج               -2
اليت تقترن بالسعي وراء املزايا النسبية، إذ       بأن الدول كثريا ما تلجأ إىل التعاون حصرا بسبب املخاطر           

يشري البعض إىل أنه من األفضل أمنيا يف غالب األحوال قبول التكافؤ التقرييب بدال من السعي لتحقيق           
 .أقصى املكاسب

 وهـالربين   Schelling إن التأكيد على مسألة الغش ينطوي على املبالغة، وقد جادل شيلنغ -3
Halperin  اإلفتراض بأن إتفاقيةً تترك إحتماال حلدوث الغش هي إتفاقية غري مقبولة أو   بأنه ميكن

فاألخطار اليت ينطوي عليها احلد من . أن من شأن الغش أن يؤدي بالضرورة إىل مكاسب إستراتيجية
 .األسلحة قد تكون مقبولة أكثر من األخطار اليت ينطوي عليها سباق التسلح

   للنظرية الليرباليةالتصور األمين: املطلب الثالث
من البداية جيب اإلقرار بأننا لسنا بصدد بناء نظري موحد ومتماسك إزاء النظرية الليربالية الـيت                

، فإنطوت  ∗وإن إشتركت مرتكزاا الفكرية وسياقاا التارخيية، إال أا مثلت جسماً متعدد األعضاء           
رة التضاد املعريف والفكري أكثر مـن       حتت لوائها إجتاهات عديدة كانت يف أحيان كثرية تعيش صو         

  .التوافق الليربايل
فاألصول األنطولوجية واملسلمات اإلبستمولوجية إختلفت حبسب كل  إجتاه، ولـذلك سـيتم             

  :تناول األطر النظرية الليربالية بشكل منفصل، أي بفهمها ضمن كل إجتاه،
  الليرباليـة البنيويـة  : الفرع األول

 Bruce وبروس راست Michael Doyleتابات كل من مايكل دويل إقترن هذا اإلجتاه بك

Russet                 من خالل تأكيدمها على أن التحليل األمين جيب أن يستند إىل املتغري الـدميقراطي، ألن  
إنتشار الدميقراطية وترسخها على مستوى الدول وأيضا على مستوى بىن النظام الدويل من شأنه أن               

 تفتح اال أمام مسارات جديدة للسياسة الدولية تكون الصفة التعاونية  يكرس أطر السالم الدائم اليت    
رها الواقعيون أوكما عبعنها كـانط   رمستها الرئيسية، بعكس حالة الصراع الدائم اليت صوKant   

  . اليت ال ختضع ألي قانونحالة الوحشيةبأا 
فكانط يف كتابـه    . هذا اإلجتاه من هنا تربز كتابات إميانويل كانط كمرجعية فكرية ألصحاب          

حياول أن يبني بأن السالم ممكن إذا توفرت بعض الشروط مثل بداية حتـول يف               " مشروع السالم   "
الوعي الفردي وإقامة مجهورية دستورية ومعاهدة فيدرالية بني الدول إلاء احلرب وليس تنظيمهـا              

نط يف املادة التعريفية الثالثة وقد دعى كا. Hugo Grotiusفقط كما قال بذلك هوغو غروتيوس 

                                                
 . سيفنت والت بالعائلة الليبراليةأو ما يعبر عنه ∗
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ملشروعه بإقامة نوع من التنظيم العاملي بني الدول املتعاهدة، وفعال جتسدت فكرته يف إقامة عـصبة                
  .1األمم بعد اية احلرب العاملية األوىل

 بين التصور األمين هلذا اإلجتاه إستنادا لفكرة الطرح السلمي الدميقراطي الكانطية، واليت مؤداها أن             
الدول الدميقراطية ال تذهب إىل احلروب، وهي الفكرة اليت تبناها وودرو ويلسون مع بداية القـرن                

فوجود سند داخلي للسالم والرقابة اتمعية علـى أعمـال          . العشرين لتفادي إندالع حرب عاملية    
يـؤدي إىل   احلكومة والتمثيل غري املتحيز ملصاحل خاصة وحتمل متكافئ لألعباء يف تنظيم السياسات             

  .تاليف إندالع الرتاعات بشكل حتمي
 فسنجده يشري إىل النظرات املتبصرة املتضمنة يف Michael Doleإذا أخذنا أفكار مايكل دويل 

إذ يـشري  . Perpetual Peace"السالم الدائم" واملعنونة بـ م1795مقالة إميانويل كانط لعام 
  : األمن الدويلدويل إىل العناصر الثالثة اليت قدمها كانط إزاء

  التمثيل الدميقراطي اجلمهوري -
  اإللتزام اإليديولوجي حلقوق االنسان -
  .الترابط العابر للحدود الوطنية-

  .2هذه العناصر تفسر إجتاهات امليل إىل السالم اليت تتميز ا الدول الدميقراطية
لعكس من ذلك فقد حاول     واحلقيقة أن دويل مل يتجاهل االفتراضات األساسية للواقعية، بل على ا          

اإلنطالق منها بالتساؤل عن اخللفيات والدوافع اليت جتعل العالقات بني الدول خاضعة ملنطق القـوة               
  .والصراع 

 أسس أفكـاره    -مثل غريه من اإلجتاهات الليربالية األخرى     -لذلك جند أن ج السالم الدميقراطي       
قاصرا، ألنه يتعامل من جهة مع الفوضى بشكل   من حقيقة أن التوصيف الواقعي للسياسة الدولية ظل         

مطلق مهمال بعض صور التعاون الدويل، كما يقدم من جهة أخرى التفاعالت الدولية بشكل خطي،          
أي دون األخذ بعني اإلعتبار تلك التمايزات املوجودة فعال بني وحدات النظام الدويل سواء علـى                

  .مستوى الدوافع أو على مستوى السلوكات
فإنعدام هذه  .  جاء تقدمي األسس الكانطية كمعيار للتصنيف بني الدول نسبة إىل دميقراطيتها           من هنا 

 جيعل سلوكها الدويل نزاعـاً وميـاالً إىل العنـف           -غري الليربالية -املعايري يف الدول غري الدميقراطية      
 أي أـا تتـسم      واحلرب بالشكل الذي يهدد األمن الدويل، ذلك أننا نكون أمام بيئة دولية واقعية،            

  .بالصراع املستمر
                                                

 .335صزائر، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الج، مدخل إلى العالقات الدولية  مبروك،نغضبا 1
 .430- 428جون بيلس، ستيف سميث، مرجع سابق، ص ص 2
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يركز املنظور الليربايل البنيوي على العالقات بني الدولة واتمع وأثرمها على السياسة العاملية، وهو              
  :1يقوم على ثالثة إفتراضات

األفراد واجلماعات يف اتمع املدين الوطين وعرب الدويل يشكلون الفاعلني األساسني يف السياسة             -
  .الدولية

األمة متثل مصاحل بعض وليس بالضرورة كل أطـراف         - كل املؤسسات السياسية مبا فيها الدولة        -
    .اتمع الذي خيضع حلكمها

 سلوك الدولة الذي يعترب حمددا ملستويات الرتاع والتعاون الدويل يعكس طبيعة وشكل مقاصـد               -
  .الدولة وخياراا

التفسريية الليربالية حلاليت الصراع والتعاون الدوليني      من هنا ميكن إستخالص مربرات تباين النماذج        
  .إستنادا إىل اجلوانب اليت يتناوهلا كل منوذج خبصوص العالقة بني الدولة واتمع

فكثريا ما تفسر العالقات بني الدول إستنادا إىل حتالفاا اإلستراتيجية، أكثر منها إىل حالة التجانس               
 اجلهة املقابلة صور إنعدام احلرب بـني الـدول املتباينـة دميقراطيـا              الدميقراطي، ألننا قد نشهد يف    

ومؤسساتيا يف حالة ما إذا كانت تتمتع بالتاريخ املشترك أو بالتقاطع اإلستراتيجي الذي يضمن للدول 
حتقيق مصاحلها القومية بغض النظر عن مؤشر التوافق الليربايل، وهذا ما ميثل سندا للدعاوى الرافضة               

  .ت األمنية هلذا اإلجتاهللتصورا
إال أن هذا المينع احلالة الطبيعية يف تسوية الدول الدميقراطية خلالفاا يف فترات تعارض املصاحل دون        
اللجوء إىل إستخدام القوة العسكرية أو التهديد ا، ألن املعايري املؤسساتية املـشتركة تقيـد حالـة                 

وية منازعاا عرب أطر التفـاوض والوسـاطة وأشـكال          التصعيد بني الدميقراطيات اليت تلجأ إىل تس      
  .دبلوماسية سلمية أخرى

. 2 لذلك يرى دويل بأن من فوائد الدميقراطية أا تعاجل اخلالفات قبل أن تتحول إىل نزاعات دولية               
  .بوزانباري وهنا يتقاطع أصحاب هذا النهج مع مفهوم الفوضى الناضجة كما طورها 

 الدميقراطية تقوم أساسا على التوافق القيمي املؤسسايت لتبديد التعـارض           نفهم من ذلك أن الفرضية    
املصلحي بني الدميقراطيات كمنطلق لتفسري السياسات األمنية للدول واحلاالت اليت تقدم فيها علـى              

  .نياحلرب اليت تصبح وضعاً استثنائيا لدى الليربالي

                                                
: ، في"بنيوي- منظور ليبرالي: اإلتحادية والسالم" آندري مورافسيك، 1

html.morav/hadelzeggag/com.geocities.www://http       
 

2 John Baylis and Steve Smith, The Globalization of World Politics: An Introductio n to 
International Relations, Oxford University Press,2000, p.309. 
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حالة األمنية على املـستوى الـداخلي       أما بروس راست فهو يطرح منوذجني مهمني يف تفسريه لل         
   1:وإنعكاس ذلك على املستوى الدويل، ومها

 الذي يقوم على عدم العنف يف حل الـصراعات الداخليـة والدوليـة       :النموذج الثقايف املعياري   -
ويفترض أن صانع القرار يضع يف حسبانه أن صانع القرار يف الدولة األخرى سيسلك نفس النـهج                 

   .توافق املسبقنتيجة حلالة ال
 وهو يرتكز على أنظمة الضوابط والتوازن يف تعطيل قرارات اللجوء           :النموذج اهليكلي املؤسسايت   -

إىل القوة والعنف، ألن صناع القرار يف الدميقراطيات حباجة إىل احلصول على موافقة الشعوب قبـل                
   قرار  إختاذ

  .احلرب
  :ر من الليرباليةلقد ميز الليرباليون البنيويون بني ثالثة صو

-تفـسري سوسـيو  ال بادل يف تأكيد لـنمط التركيز على شكل اإلعتماد املت : الليربالية التجاريـة -
  . اقتصادي

  .التركيز على حدود التمثيل السليب للمصاحل الوطنية:  الليربالية النيـابية-
وطنية ومـدى توجيههـا     اإلعتماد على درجيت التطابق والتعارض يف القيم ال       :  الليربالية املثاليـة  -

  .لسلوكيات الدولة على املستوى الدويل
تفيدنا دراسة العالقة بني الدولة واتمع كما قدمها الليرباليون، يف أا تقدم لنـا أدوات حتليليـة                 

، فهي تويل االهتمام مبتغري النسق الـداخلي        )التقليدية واجلديدة (مغايرة لتلك اليت إستخدمتها الواقعية    
ياسي ومدى متثيله كبديل ملتغري القوة، وحىت وإن مل ينكر أنصار السلم الدميقراطي قيمـة               للنظام الس 

متغري القوة الذي حيرك إستراتيجيات الدول مبا فيها الدميقراطية، إال أنه يصبح  أقل قدرة على التفسري                 
ؤسسات الداخلية  يف احلاالت اليت تتوزع فيها القوة بشكل متساٍو بني الدول حيث تصبح املعايري وامل             

هلا مبثابة الضامن الوحيد إليقاف املعضلة األمنية وحتقيق أطر التعاون اليت تعمل على تعزيـز األمـن                 
  .والسلم الدوليني

لقد أخذ هذا النمط من التحليل مصداقية كبرية خاصة يف فترة ما بعد احلرب الباردة اليت أخذ عدد                  
إضافة إىل النهج اإلحصائي الذي أعتمد لقيـاس حجـم          الدول الدميقراطية فيها يتزايد بشكل كبري،       

  . لفرضيات مذهب السلم الدميقراطيالرتاعات اليت تكون بني دول ليربالية، يف إستقصاٍء

                                                
1 Chris Brown, Understanding International Relations, p211. 
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ذاته وهـو ليـربايل      Russetلكن هذا اإلجناز ال خيلو من بعض االنتقادات، خاصة وأن روسيت            
حيث يسمي  ،  "الحتارب الدميقراطيات "ها فكرة    يتحدث عن احلاالت اإلستثنائية اليت تتهدد في       بنيوي

   .1روسيت هذه احلاالت مبواطن اإلقتراب من اخلطأ عند إصابة اهلدف
ورغم ما ذكر، يعاب على هذا اإلجتاه الليربايل أنه مل يقدم تفسريا مقنعـا لألسـباب الـيت متنـع                    

  . الدميقراطيالدميقراطيات من التصارع وإىل أي مدى ينسب ذلك دائما إىل فرضية السلم
  الليربالية املؤسساتية : الفرع الثاين

مما الشك فيه أن التصور الواقعي لألمن الدويل قد أمهل دور املؤسسات الدولية يف التقليل مـن                 
حدة الرتاعات الدولية واحلروب، ألن ذلك مرتبط أساسا بالفرضية الواقعية اليت تقـر بـأن هـذه                 

. ت السياسية للدول ضمن نظام دويل يتـسم  بالفوضـوية          املؤسسات هي تعبري طبيعي عن السلوكا     
ــة  ــى الدوالني ــبىن عل ــب أن ي ــي  جي ــاء التحليل ــساتية Statism فالبن ــى املؤس  ال عل

Institutionalism،              ألن هذه األخرية هي نتاج لألوىل، فمدى حتالف الـدول أو تـصارعها 
  .سينعكس حتما على طبيعة عمل تلك املؤسسات الدولية

امل ما بعد احلرب الباردة نظرياً وعملياً كما قدمناها يف الفـصل األول أفـرزت        لكن حتوالت ع  
واقعا إختبارياً وحمكا حقيقيا هلذه التصورات الواقعية، ألن الوسط األكادميي وحىت الـسياسي صـار         
حساسا ومشككا لكل ما هو نبت واقعي، فطبعت اخللفية التهدميية أفكار وإسهامات كل النظريات              

  .بات اليت أعقبت النظرية الواقعيةواملقار
 ومن ذلك فإهتزاز اإلسهام الواقعي لقضايا وعمليات العالقات الدولية كـاألمن الـدويل هـو     

لفشل القدرة التفسريية للواقعية على تنبؤ سقوط االحتاد السوفيايت واية احلرب           نعكاس آيل وحتمي    إ
  .الباردة

  وهذا مـا  ∗و من ضعف تنبئها ملستقبل السياسة الدوليةفضعف تناوهلا لقضايا السياسية العاملية ه   
يطرح إشكالية كربى يف نظرية العالقات الدولية حول مدى مصداقية اإلستناد إىل عدم القدرة علـى         
التنبؤ حبدث مهم للحكم على فشل  نظرية معينة، خصوصا إذا كانـت هـذه النظريـة تفـسريية                   

Explanatory Theory.   

                                                
1 Bruce Russett, Grasping The Democratic Peace: Principles For a Post Cold War 
World , Princeton University Press, 1993, p.14-15. 

خل المنظور اتمثل هذه النقطة مرتكزا منهجيا لكل األدبيات التي جاءت على أنقاض الواقعية سواء من د ∗
  .....) النقدية، ما بعدالحداثة ( عد وضعي، أو من خارجه إلى المنظور ما ب)التعددية والبنيوية(العقالني
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كّد الليربالية املؤسساتية على أن املؤسسات تؤدي دورا جوهريا يف حتقيـق            على ضوء ما تقدم تأ    
األمن الدويل وحىت تعزيز األمن الداخلي عرب ما أصبحت متلكه من صالحيات وعناصر تسمح هلـا                
بضبط بعض اجلوانب يف املسائل الداخلية كنتاج للتحوالت اليت مست السياسة العاملية واليت مل تعـد              

  .صرف بشكل منفرد يف سياساا الداخليةجتعل الدول تت
وقد تعزز هذا الطرح الليربايل املؤسسايت خصوصا مع جناح بعض املؤسسات اإلندماجية كاالحتـاد              
األوريب وحلف الناتو يف تطوير النظم األمنية املستقرة، مع أن اية احلرب الباردة كانت توحي مسبقا            

على إعتبار أا تأسست علـى خلفيـة الـصراع بـني            بأن دورها سيؤول اىل اإلنقراض والزوال،       
لكننا شهدنا يف مقابل ذلك استمرارا يف التوجه التكاملي األوريب عـرب            . املعسكرين الشرقي والغريب  

  .االحتاد األوريب وتوسعا متواصال للحلف االطلسي، وهذا حبد ذاته يعكس حجة للنجاح املؤسسايت
ليربايل املؤسسايت ظهر يف مثانينيات وأوائل تسعينيات القـرن         كما أن هناك رأي شائع ضمن االجتاه ال       

  ،Timothy Dunne تيمـوثي دن العشرين بني مجاعة متميزة من الكتاب األكادميني من أمثال 
يعتقد من خالله هؤالء الكتاب بأن النمط الناشئ للتعاون املؤسسايت بني الدول يفتح اال أمام فرص                

وات القادمة، ومع أن املاضي رمبا متيز حبروب مستمرة وصراع  دائم، فـإن              مل يسبق هلا مثيل يف السن     
العالقات الدولية شهدت تغريات هامة يف اية القرن العشرين توفر الفرص لتقليص املنافسة األمنيـة               

  . 1التقليدية بني الدول
  الرتعة ما بعد وضعية: املنظور التأملي يف الدراسات األمنية :املبحث الثاين

ا رأينا يف املبحث السابق، فإن النظريات التفسريية أو ما يعرف بالعقالنية قد ركـزت               كم
 اليت تبنـت    ةبناءها األمين على التفكري الوضعي والرتعة التجريبية بدءاً بالواقعية الكالسيكي         

نظرة تشاؤمية ركزت فيها على عالقات القوة واملصلحة واليت أخذت بنظام توازن القـوة              
دم، مث الواقعية اجلديدة وتركيزها على البنية الفوضوية للنظام الدويل كوحدة           لتجنب التصا 

أولوية للصبغة  مث جاءت الليربالية اليت ركزت على أشكال اإلعتماد املتبادل وأعطت           . حتليل
 العالقات بني الدول، واهتمت بدور الدميقراطية يف تعزيز السالم باإلضافة إىل            التعاونية يف 

 يف ربط تلك التفـاعالت ذات       قتصادية منها اإلملؤسسات الدولية خصوصا    وظيفة خمتلف ا  
  .الطابع التعاوين

لكن مع اية احلرب الباردة، بدأت تظهر النظريات اإلبستمولوجية احلديثـة كالنظريـة             
عتـربت يف جمملـها أن      ية، حيث إ  النقدية اإلجتماعية ونظرية مابعد احلداثة والنظرية البنائ      

                                                
 .427- 426جون بيلس، ستيف سميث، مرجع سابق، ص ص 1



 99

ومسي هذا التصور اجلديد    . ي ليس شيء معطى، بل يبىن باإلرادة اإلنسانية       الواقع اإلجتماع 
  .بالنظرية التكوينية اليت تتبىن عكس التفسريية تفكريا ما بعد وضعيا ونزعة ما بعد جتريبية

سنحاول هنا اإلحاطة مبختلف اجلوانب النظرية واملعرفية لكل من النظرية النقدية ونظريـة             
 من وراء ذلك إستنتاج الرؤية األمنية لكل منهما، بغية الوصول إىل            مابعد احلداثة، حماولني  

  .أهم جوانب املضامني التنظريية يف الدراسات األمنية
إلدراكنا املسبق بإشكالية التصنيف اليت تصيب ميدان التنظري يف العالقات الدولية مـن جهـة،         

 ثانية، سنعاجل يف هذا املبحث      ونظرا لإلختالفات املوجودة حىت بني النظريات اجلديدة من جهة        
املضامني األمنية للنظريتني النقدية واملابعد حداثية، كنوع من اإلعتماد على منط الصورة الذاتية             

  :وهي الصورةاليت قدمها ستيف مسيث يف صوره العشرة لتطور النظرية يف العالقات الدولية 
     Foundational- Anti Foundational"  املضادة للتأسيسية –التأسيسية "  

 اإلعتماد على هذه الصورة كبديل لصورة النظرية        - ونظرا لطبيعة املوضوع   -أي أننا نفضل  
التكوينية يف مواجهة النظرية التفسريية، ألننا سنقوم بفحص هذه املنظورات إنطالقا مـن             

 .إختبار تصوراا جتاه العملية األمنية، معتمدين يف ذلك طبعا على نظرية املعرفة

  .النظرية النقدية االجتماعية: ملطلب األولا
  :السياق العام لتطور النظرية النقدية االجتماعية /1

إال أن إسهاماا يف  Frankfurt School نتجت هذه النظرية عن أعمال مدرسة فرانكفورت
 Roberروبرت كوكس جمال السياسة الدولية يعود إىل منتصف مثانينيات القرن العشرين، ويعترب 

Cox ذه النظرية أكثر من إرتبط إمسه.  
، مـاركيز هـاربريت   Theodore Adornoومن أهم مفكري هذا التيار جند تيودور أدورنـو  

Marcuse Herbert يورغن هابرماس ،Jurgen Habermas ماكس هوركـامير ،  Max    
Horkheimer. 

دناها قد استلهمت من طبوع     لو أردنا معرفة السياق الفكري الذي تطورت فيه النظرية النقدية لوج          
األمر الذي يشري إىل ثراء معريف هلذه النظرية اليت مثلت الفلسفة املاركـسية             . فكرية وفلسفية عديدة  

إذ تفترض وجود عالقة جدلية صراعية مـستمرة حتكـم          . مرحلة فارقة يف تشكل إسهامها النقدي     
ألرستقراطية من جهة، والطبقة الـدنيا      السياسة الدولية كما حتكم السياسة الداخلية طرفاها الطبقة ا        

وقد متحورت الفلسفة املاركسية حول دور متغريي الثقافة واإليديولوجيا يف          . إجتماعيا من جهة ثانية   
لذلك هناك من يعترب أن النظرية اإلجتماعية النقدية . توجيه العالقات اإلجتماعية وأمناط صراع القوى  
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ة، ألا تقدم أطرها النظرية يف شكل إنتقادات إجتماعيـة          جمرد ماركسية متقدمة أو ماركسية جديد     
وحسب النقديني، فإن الظاهرة اإلجتماعية تفهم يف سياقها التارخيي،       . 1وثقافية ذات توجه ماركسي     

وبالتايل فإنه ميكن مالحظة تأثري واضح للماركسية على النظرية النقدية، رغم أن الفكر املاركـسي               
  .2ة التارخيية من أي مفاهيم أخرىيتميز أكثر بفكرة املادي

أنطونيو غرامـشي   كما أن هنالك من يسمي النقدية باجلرامشية املتجددة نسبة إىل املفكر اإليطايل             
الذي طرح فكرة اهليمنة بإعتبارها تعين فرض السيطرة على الغالبية وقبول الوضع القائم الذي يمن               

  .عليه الطبقة املسيطرة
 Jurgen ة الفكرية للنظرية النقدية بتفحص أدبياا لوجدنا أن يورغن هابرماسوإذا حبثنا عن املرجعي

Habermas                يعترب على رأس مفسري النظرية النقدية يف فترة ما بعد احلرب الباردة، وكانت مـن 
أكثر مقوالته تأثرياً مفهومه عن حالة الكالم املثايل، حيث يقوم األفراد بإظهار كفاءة يف اإلتـصال                

أن تؤدي إىل تطوير سياسات      توافق عقالين حول النقاش السياسي، وهذه احلالة من شأا           تؤدي إىل 
       . 3"أخالق احلديث " ويعرف هذا بأنه حالة حتررية

سـست فيهـا    جيب فهم السياقات الفكرية اليت تأ     قبل التطرق إىل البناء النظري للنقدية اإلجتماعية        
 أصيالً، فقد عمدت هـذه املدرسة توسيع إطـار الفكـر           مدرسة فرانكفورت كوا مصدراً نقدياً    

املاركسي ليشمل جماالت عديدة ومواضيع جديدة يف احلياة اإلجتماعية أمهلتها الدراسات املاركسية            
اليت ركزت فقط على متغري الطبقية وإنعكاسه على تشكيل تفاعالت السيطرة واهليمنة، لتدرس قضايا 

وعي اجلماعي، وأمناط اهليمنة السياسية يف الظواهر اإلجتماعية اليت         أخرى أمهها أثر السلطة على الال     
ال تبدوا فيها هذه اهليمنة جلية أو تلك اليت يعتقد أن اهليمنة غائبة فيها متاما مثل وسائل اإلعالم اليت                   

  .4عززت هيمنة السلطة بنشر أشكال ثقافية عميقة تغيب العقل النقدي للمجتمع
 نظري متماسـك    -سعى النظرية اإلجتماعية النقدية إىل تشكيل بناء مفهومايت       من حيث البناء العام ت    

يعتمد على األسس اإلبستمولوجية واملنهجية املفهوماتية ألدبيات العالقات الدولية، منتقدة بـذلك            
   .5األنساق واألطر النظرية واملفهوماتية واجلوانب اإلبستمولوجية لإلجتاهات النظرية التقليدية

                                                
1Renat Kenter, « The Art of the Possible: The Scenario Method and the Third debate 
in International Relations Theory » a  Master thesis in international relations, 

htm.kenter/net.deruijter.www://http ,1998,nov, ersity of amesterdamuniv 
 asp.art.show/debat//com.Rezgrar. www=38393: قراءة في كتاب: النظرية النقدية اإلجتماعيةهشام القروي،  2
 .377جون بيليس، ستيف سميث، مرجع سابق، ص  3
  :في  . "ة التواصليةالنظرية النقدي: درسة فرانكفورتيورغن هابرماس، وم"حسن مصـدق،  4

 Masdak / 2005N / Com. Amcoptic. www   
 .440ص  عبد الناصر الدين جندلي، مرجع سابق، 5
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  أن ماكس هوركهامير هو أول من وضع معامل  Mark Hoffmanمارك هوفمان ترب  لذلك يع
م، حيث كان يعتقد أن النظرية يف العلوم اإلجتماعية ال ميكن تطويرها بذات             1973هذه النظرية يف    

فال ميكن لعلماء اإلجتماع أن يكونوا مثـل        . الطريقة اليت تقوم فيها العلوم الطبيعية بتطوير نظرياا       
ء الطبيعة مبعىن أم مستقلون ونزيهون فيما يتعلق مبوضوع دراستهم فهم جزء من اتمع الذي               علما

  .1يدرسونه
يف حقيقة األمر رمبا أهم من اإلسهام الفكري للنظرية النقدية وحىت من البناء النظري هلا تستمد هذه                 

يف كـثريا لرؤيـة النظريـات       النظرية صداها الواسع قبل ذلك من مفهومها للنظرية املغاير بل واملنا          
فهي تنتقد كثريا التصور الوضعي هلذه النظريات اليت حاولت تطبيق منهجيات طبيعية على . ∗العقالنية

  . والسياسيةالظواهر اإلجتماعية
بين املفهوم النقدي للنظرية ووظيفتها على خلفية النقد العميق املوجه للنظريات التقليدية وباخلصوص             

ألخرية تنطلق من السياسة الدولية بإعتبارها جمموعة من الثوابت واحلقائق، ومهمـة            فهذه ا . الواقعية
النظرية هنا تنحصر فقط يف إجياد هذه احلقائق وفهمها، لكن النقديني على العكس من ذلك يرون أن                 
ة هذه احلقائق اليت حتدث عنها الوضعيون ال ميكن تصورها خارج البىن اإلجتماعية والسياقات التارخيي        

  . اليت تتشكل وتتطور على ضوئها
أما خبصوص مقاربتها للسياسة العاملية، فإن األمر يستدعي تناول أعمال روبرت كوكس بدءا مبـا              * 

 On The Thinking about the Future of the World " م1976كتبـه عـام   

Order  "القات الدولية ، حني تكلم عن غياب اخلاصية النقدية إلسهامات النظريات الوضعية يف الع
 , Social Forces , Stateأعاد كوكس طرح فكرته بدقة شديدة من خالل مؤلفه 1981ويف 

World Order. "Beyond IR   حني حتدث عن النظرية بإعتبارها دوما  يف خدمة شخص ما
ـ                 ل أو تعمل على حتقيق هدف معني، ويعترب الكثري من الباحثني أن التعاطي الكوكسي مع النظرية ميث

  . االجتماعيةاالنطالقة احلقيقية للنظرية النقدية
 الذي صنف كأول مرجع"  World Order Power and " أصدر كوكس م، 1987 ويف 

 هلذه املقاربة اجلديدة، واحلقيقة أن البداية يف هذا التحليل كانت بفضل إسهامات أسـاتذة               تأسيسي
اهلولندية، مث توسعت مع بداية   و أمستردامالربيطانية ييلالكندية مثل كوكس وجامعة  يورك جامعة

                                                
 .374جون بيليس، ستيف سميث، مرجع سابق، ص  1
 . لتقليديةتُصنف النظرية النقدية اإلجتماعية جميع النظريات العقالنية التي تأسست على أسس وضعية بالنظرية ا  ∗
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التسعينات مع بروز أقطاب جديدة للبحث يف اليابان وأملانيا والو م أ، وقد انضم عدة كتـــاب                
  Stephen Gill, David Law, Geovani Arrughi.1  إىل جانب كوكـس مثـل

قعي اجلديد للعالقـات    جتلت أمهية اسهام روبرت كوكس لكونه انطلق أساسا من نقد التصور الوا           
  : نظرية بأنه- الذي يسميه بنظرية حل املشاكل-الدولية، وقد وصف هذا التصور

  . ختفي خلف عنصر املوضوعية أفكارا توجيهية ملا جيب أن تكون عليه السياسة الدوليةإيديولوجية -
املـسبقة الـيت    خيدم األفكار   ، أي أا تتعامل مع موضوع العالقات الدولية بالشكل الذي           جزئية -

 وتتضح جزئيتها من جهة يف دراستها للفواعل الدولية، إذ تتعامل مع الدول بشكل جامـد،                تضعها
فهي مل مجيع العالقات اليت تشترك فيها الدول مع الفواعل األخـرى خاصـة علـى الـصعيد                  

ل الصور  اإلقتصادي، كما تقوم من جهة أخرى بتسويق اخلاصية الفوضوية للنظام الدويل متجاهلة ك            
  .التعاونية اليت يتسم ا هذا النظام

  :اعيةـالبناء النظري للنقدية االجتم/ 2
من الناحية االبستمولوجية، تأسس البناء النظري النقدي عرب ثالثة حماور إبـستمولوجية شـكّلت    * 

  :قطيعة معرفية مع النظريات التقليدية
 النظرية النقدية جل النظريات التقليدية اليت        انتقدت : تصور النظرية النقدية االجتماعية للحقيقة     -1
وعليه . قت احلقيقة بإعتبارها معتقدا مسبقا كقيمة إيديولوجية لتربير وشرعنة توازنات عاملية معينة           سو

فهي ترى أن هذه النظريات ال تعدو كوا جمرد غطاء إليديولوجيات متخفية، ومهمة النقدية هنا هي 
وعلى هذا األساس يقول هوفمـان بـأن النظريـة    . 2ناء تصور بديلإسقاط هذا الغطاء من خالل ب 

النقدية ال ترى احلقائق من منظور النظرية التقليدية نفسه، فأصحاب النظرية النقدية يرون أن احلقائق               
هي حصيلة ألطر اجتماعية وتارخيية حمددة واالدراك بأن النظريات مغروسة يف هذه األطـر يتـيح                

  . 3ية أن يفكروا ملياً باملصاحل اليت ختدمها أية نظرية ألصحاب النظرية النقد
وعموما، فحىت وإن انطلقت النقدية من التهجم على اإلدعاء العقالين حول احلقيقة اليت يتم التعامل               
. معها بصورة وضعية، إال أا قدمت رؤية للحقيقة تكاد تكون تصوراً بنيوياً أكثر  منه تصوراً معرفياً            

ة على وجه اخلصوص قد جتاهلت مسألة احلقيقة وتعاطت معها بإعتبارهـا مـسلمة              ذلك أن الواقعي  
                                                

1 Frèdirick Guillaume Duffour ,"Aperçu Du Contributions Des Néogramsciens et Des 
Théories Critiques Au Tournant Réflexif Des Théories De La Sécurité", www. 
Conflits. Org/ Document 1531 . Html .                                   
   

يير فـي العالقـات     ت، مذكرة لنيل شهادة الماجس    لسياسة األمنية  األوروبية تجاه جنوبها المتوسط      ا،  عمار حجار  2
 . 34 ص ،2002 جوان كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية،الدولية، جامعة باتنة، 

  .377جون بيليس، ستيف سميث، مرجع سابق، ص  3
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وهو ما عملت النقدية على جتاوزه من خالل ربطهـا          . جامدة حتت حجة احلياد واملوضوعية العلمية     
  . تعريف احلقائق بالبىن اإلجتماعية والسياقات التارخيية

 سعيها للمعرفة، دف النظريـة االجتماعيـة        يف: إدراك النظرية النقدية االجتماعية للمعرفة     -2
النقدية إىل حترير البشرية من البىن اجلائرة للسياسة الدولية اليت يمن عليها القوى الكربى، وال سيما                

وهي بذلك تسعى لكشف القناع عن أمناط اهليمنة مستندة يف حتليلـها            . الواليات املتحدة األمريكية  
 ماركسي للعالقات الدولية املتمثل على وجه التحديد        -ظور النيو ألفكار وأطروحات وفرضيات املن   

  .    1يف نظرية التبعية
واستنادا اىل التأثري الواضح ملدرسة فرانكفورت على املنظرين النقديني، مت الربط بصورة جدلية بـني               

 بني املعرفـة  وهنا يربز العمل الذي قدمه يورغن هابرماس حول العالقة. املعرفة ومتغري املصلحة  متغري  
حيث يرى أن املعرفة لدى ".  Knowledge and Human Interests" واملصاحل االنسانية 

 فهي إما خلدمة الـشخص أو       أي منظور فلسفي ترتبط إما بالعارف مباشرة أو بالشيء املراد معرفته،          
 تتمثـل يف   ليست استثناءا فهي أيضا هلا مصلحة -كما يفهمها النقديون  - ولذلك فاملعرفة    املوضوع  

  . بني البحث والباحث∗من هنا يفهم الرفض النقدي للفصل الديكاريت. إنعتاق االنسان وحترره
يف احلقيقة أنه ال ميكن أن نستوعب حجم اخلالف         :  للنظرية النظرية النقدية االجتماعية  مفهوم   -3

إلسـتناد إىل تـصورها     االبستمولوجي بني النظرية النقدية وباقي النظريات العقالنية األخرى، إالّ با         
  .ملضمون النظرية ووظيفتها

 إما الوصف أو النقد، فبالنسبة للصنف األول فهـي          :حسب كوكس، تصنف أي نظرية تبعا هلدفها      
 أي أن النظرية هنا هي جمرد .Problem - Solving Theoryكما يسميها نظرية حل املشكلة 

 حل املـشاكل املواجهـة يف شـكل         إجابة بسيطة عن سؤال مباشر مثل أي مرجع قد يساعد على          
إا نظريات تـدرك الواقـع      . ، مثل النظريات اليت تندرج ضمن املقتربني الليربايل والواقعي        يوصف

كمعطى مسبق واتمع املدين كنظام دنيوي يعمل جزئيا بإستقاللية عن أفراده، ويتم التعامـل مـع                
ارة واملشاكل السياسية تصبح مـشاكل      وبالنتيجة تقلص السياسة يف اإلد    . الدولة كمؤسسة وظيفية  

  .   ماذا، مىت، وليس ملاذا والسياسة هي حول من يأخذتقنية،
"Politics is about Who get , What , When, and not Why "  2  

                                                
  .443ص  عبد الناصر الدين جندلي، مرجع سابق، 1
 لديكارت الذي انطلق من حيادية الفكر وعدم ارتباطه بالبنى االجتماعية القائمة عند تصوره الرافض للربط  نسبة ∗

 .ال يسهم في تشكيل المنتوج العلمي الموروث الثقافي واالجتماعيألنه يقر بأن بين هوية العارف وطبيعة المعرفة 
2 Renate Kenter, op.cit, p. 9. 



 104

إن مايسميه كوكس بنظرية حل املشكالت تعمل على جعل التوزيع احلايل للسلطة يبدو طبيعيا، بيد               
فالنظريات ترى العامل من زوايا     . كرسة خلدمة البعض وحتقيق بعض األهداف     أن النظرية هي دائما م    

إجتماعية وسياسية حمددة وهي ال تتمتع باالستقاللية، ويقول كوكس إنه ليست هناك نظرية حبـد               
ذاا معزولة عن وجهة نظر هلا يف الزمان واملكان، وعندما توجد نظرية متثل نفسها على ذلك النحو،              

  1.ثر أن نبحث فيها كإيديولوجية وأن نعري منظورها الدفنيفمن املهم أك
لقد أدركت النظرية النقدية أن مشكل النظريات ذات اإلبستمولوجيا الوضعية، أن هلا القدرة علـى               

وإن كانت هلا القدرة على الفهم فليست هلا القدرة على نقـد            . الوصف ولكن ليس الفهم والشرح    
من خالل عملية الفهم  M. Hoffman النقدية حبسب هوفمان حدود هذا الفهم، غري أن النظرية

قادرة على أن توفر بعــدا للنظام اإلجتماعي القائم، وأن تـضع قـدرا              الذايت والتفكري الذايت،  
  .2املنبعثة لتغيري وحتقيق النظام املرغوب فيه

 صـول إىل اإلنعتـاق   بناءا على ما تقدم من خالل احملاور الثالثة، يتبني أن هدف النقديني هو الو

Emancipation .            فهي لذلك نظرية معيارية تستهدف حتقيق قواعد وقيم سياسية معينة علـى
عكس الفلسفة الوضعية اليت تقر باملوضوعية واحلياد، وهي الفلسفة اليت استمدت منـها النظريـات               

 النقديـة   بأن النظريـة Bradley. S. Kleinكالين .س.التقليدية روحها، أو كما يقول براديل
  .مقاربة مسيسة هدفها دمقرطة املمارسات الدولية

 من الفشل الـواقعي  - مثل باقي النظريات التكوينية األخرى  - إنطلقت النظرية النقدية    أنطولوجياً، *
 يف تنبؤ اية احلرب الباردة وسقوط اإلحتاد السوفيايت، حيث ترجع هذا الفشل إىل إمهال األنطولوجيا          

لذلك . للمنهجية ضمن دوالتية يف حتليل العالقات الدولية Neo-Neo ليربالية -نيوواقعية وال-النيو
جندها قد جتاهلت التحوالت اإلجتماعية العميقة اليت بدأت تظهر يف الداخل الـسوفيايت وأدت إىل               
 -حتول يف اخلطاب السياسي للقادة السوفيات، وهو ما سرع يف عوامل سقوط االحتاد الـسوفيايت                

يـرى أنـصار     حيث   -ا بعد كيف حتكم هذه الرؤية النقدية التصور األمين هلذه النظرية          سنرى فيم 
النقدية أن اية احلرب الباردة تعود باألساس إىل اإليار السوفيايت الداخلي، وإىل التحول يف اخلطاب 

 .األمين السوفيايت

لتعامل مع الدولة علـى أـا       ويف واقع األمر، أن هذا القصور الواقعي على وجه التحديد مرده إىل ا            
 .الفاعل الوحيد يف العالقات الدولية وإمهال الفواعل األخرى من غري الدول

                                                
 .378 مرجع سابق، ص جون بيليس، ستيف سميث، 1

2 Renate Kenter, op.cit, p. 10. 
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 ولذلك يرى كوكس أن الدولة ليست ما تراه فيها الواقعية اجلديدة من حصيلة للنظرية الدولية بـل                 
تم كوكس بـشكل    ويه. إا تنشأ عن القوى االجتماعية كما تنشأ التركيبات االجتماعية األخرى         

  .1خاص بكيفية جتاوز هذه البىن والتغلب عليها، ومن هنا يفهم تركيزه على طبيعة اهليمنة
 أماّ خبصوص اإلقتراب للنظام الدويل فينطلق النقديون من فرضية أساسية وهي أن النظريات التقليدية              

 بتعـبري   "Problem - Solving  Theory" يف العالقات الدولية أو نظريات حل املـشكلة  
كوكس وخاصة الواقعية اجلديدة والليربالية اجلديدة ليست نظريات غري متخصصة أو غـري فعالـة،               

  :2لكنها تقلص أنطولوجيتها بشكل مزدوج
  عرب جتاهل التفاعالت اإلجتماعية والتارخيية:       زمانيا
  . ا ووحيدا أساسيمن خالل اعتبارها الدولة فاعال:       مكانيا
  3:وم، فإن الرفض النقدي لالجتاهات النظرية الوضعية التقليدية يتجسد يف ثالثة عناصروعلى العم

 Given Objective External Reality التسليم بوجود واقع خارجي موضوعي معطى -

 وهو الفصل بني عامل  The Subject/Object Distinctionالذايت  التمييز بني املوضوعي و-
 .ة للباحث الذي مل يعد أي أحد يؤمن بهاحلقائق وامليول الذاتي

 أي ادعاء التجرد واحلياد Value-free Social Science العلوم االجتماعية اردة من القيم -
   يف دراسات العالقات الدولية بصفة خاصة والعلوم االجتماعية بصفة عامة، وتكون بذلك النظريات             

، كنوع من التجاوز النظري للتبعيـة       ه الوضعي التجرييب   قد أسقطت قناع االنبهار باالجتا     ∗املا بعدية 
  .املعرفية اليت فرضتها النظريات العقالنية

  :التصـور النقـدي لألمـن/ 3
من البداية جيب تسجيل مالحظة مهمة، وهي أال يكون االنتقال من النظريات الوضعية إىل النظريات               

  .ظيفة التراكمية املعرفية املطلوبةوالمابعد الوضعية إنتقاال عنيفا وراديكاليا يفقدنا 
ومن مثّ وجب إحداث انتقال مرن من النظريتني الواقعية والليربالية بإجتاهاما املختلفة إىل النظريـة               

ذلك أنه كثريا ما نسبت بعض األدبيات األكادميية هـذه النظريـة إىل خانـة               . النقدية اإلجتماعية 
  :اإللتزامات مع النظرية الواقعية خصوصا ما تعلق بـالنظريات التفسريية نتيجة لتقامسهما بعض 

 .Survival اهلدف األمسى للدول، وهو البقاء -

                                                
 .378جون بيليس، ستيف سميث، مرجع سابق، ص  1

2 Frèdirick Guillaume Duffour , Op. Cit.                                                                                                                          
 .442عبد الناصر الدين جندلي، مرجع سابق، ص  3
 . أي النظريات التي تستخدم منهجا ما بعد وضعيا ∗
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  . اإلختيار العقالين للدول، وهو إستخدام القوة يف حالة التهديد-
باإلضافة إىل ذلك، ترتبط كثريا إسهامات هذه النظرية باملبادئ اليت صاغتها الواقعية اجلديدة واليت ال               

  : ، بل وشكلت يف أحيان كثرية مرجعيات أساسية هلذه النظرية، ومنهاا النقديونيرفضه
  . بنية النظام الدويل حتدد سلوكيات الدول إما تعاونا أو تنافسا-
  . ، حىت وان تباين التوصيف النقدي للسمة الفوضوية الطبيعة الفوضوية للنظام الدويل-
  .ة، حىت وإن إختلف النقديون يف منشأ ذلك املعضلة األمنية حتدث نتيجة إلنعدام الثق-

  :على ضوء ما تقدم، تأسس البناء النقدي االجتماعي على مسلمتني مركزيتني
  . السياسة الدولية ينظر هلا كبناء إجتماعي وليس بناءا ماديا - 
  .الدراك، أي أنه متغري تابع لعنصر ا سلوك الدول يف التفاعالت الدولية يتبع الطريقة اليت تفكر ا- 

 للبناء االجتماعي للسياسة الدولية، وبناءا على ذلك اإلتفاق مـع الواقعيـة             ةومن خالل إيالء األمهي   
اجلديدة خبصوص بنية النظام الدويل، يعرف النقديون البنية بالصورة اليت ختدم تـصورام للـسياسة     

 مادية لوحدات النظام الدويل، إمنا هي فالبنية ليست تراتبية. لألطر الوضعية يف املعرفة العاملية واملناقضة
  .نتاج للتفاعل اإلجتماعي بني هذه الوحدات

 وضمن هذا البناء االجتماعي، تكون التوزيعات املادية حمددة بشكل كبري لسلوكات الدول، لكنها             
فهناك عنصر املعرفة بني الدول وخربة التعاطي مع حاالت التفاعل وعمليـة اإلدراك             . ليست وحدها 

  . ومساراته التفاعليةهي كلها عوامل تفيد يف تشكيل بىن النظام الدويلو ،تركاملش
يـة الـيت صـورها     مفهوما بديال للمعضلة األمنAlexander Wendtيقدم ألكسندر وندت 

  .كبديل مؤسسي حلالة الفوضى الدولية اجلماعة األمنية فهو يطرح يف مقابله مفهوم الواقعيون
تركيز النيوواقعي على فكريت إنعدام الثقة والغش يف تأصيلهم للمعـضلة            إنطلق النقديون من نقد ال    

األمنية عند تفسري األمن الدويل، ولعلّ ما مل يكترث له الواقعيون اجلدد هو اإلجابة عن سبب منـشأ    
فالواقعية اجلديدة اليت تتفق معهـا النقديـة        . مبدأي إنعدام الثقة والغش يف توجيه التفاعالت الدولية       

حىت -، ترى بأن شعور الدول بوجود التهديدات األمنية          األساسية ماعية يف بعض االفتراضات   اإلجت
 ناتج عن اإلنطباع الغالب لديها وهـو     -وإن مل تكن هذه التهديدات موجودة فعال وبشكل ملموس        

 كهدف  Survivalسوء النية أو اإلدراك السيء جتاه الدول األخرى خاصة ملا يتعلق بتهديد البقاء              
 كأداة آلية لتحقيق هـذا  self- help ولذلك حتتكم مباشرة ملبدأ اإلعتماد الذايت اسي للدول،أس

   .اهلدف
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لكن النقديون يرون أن التفسري الواقعي اجلديد يتجاهل التفاهم الضمين الذي ينـشأ بـني تفاعـل                 
 لـإلدراك   وحدات النظام الدويل والذي هو نتيجة إما للمعرفة املشتركة أو للتجـارب املاضـية أو              

لذلك فالتوجه األمين للدول ليس ثابتا وال مطلقا، فهو يتغري حبـسب            . العقالين لقدرات كل طرف   
هي دولة مساملة ومل ) ب(ن الدولة  اليت تدرك من خالل جتارب سابقة بأ      ) أ(فالدولة  . طبيعة كل دولة  

 بذات املسار الذي تقدمه     تدخل يف نزاع مسبق اليعقل هلا أن تفسر سياساا على أا ديد أمين هلا،             
  .لنا املعضلة األمنية

وهنا تربز قيمة األبعاد األخرى غري القوة والفوضى يف فهم األمن الدويل، ألن األفكـار والقـانون                 
  .واملؤسسات واملعرفة تلعب كلها دورا مهما يف توجيه سلوكيات الدول يف النظام الدويل

حلروب تنجم عن النبوءات اليت حتقق ذاـا فمنطـق          وعموما، جيادل النقديون بأن معضلة األمن وا      
املعاملة باملثل يعين أن الدول حتصل على معرفة مشتركة بشأن معىن القوة وأا تتصرف بناءا علـى                 

طيع أن توجه   تذلك، كما أن يف وسع سياسات الطمأنة أن تساعد أيضا على حتقيق بنية للمعرفة تس              
  .1درجة أكرب من السالمالدول حنو تكوين مجاعة أمنية تتمتع ب

  Post-Modernism Theoryنظرية مابعد احلداثة : املطلب الثاين
  :نظرية ما بعد احلداثةالفكري لالسياق  /1

إن ضبط السياق التارخيي والظرف الدويل الذي نشأت فيه نظرية ما بعد احلداثة  من جهة، 
اصاا من جهة ثانية، يشري إىل ورصد السياق الفكري هلذه النظرية من خالل تتبع جذورها وإره

 من القرن العشرين يف نص كتبه ت يعود إىل الثالثينياما بعد احلداثةأن اإلستخدام األول ملصطلح 
 إال أنه استخدم بصورة منهجية يف حقل الدراسات  النقدية  فريدريكو  دي أونيساإلسباين 

وقد ظهر هذا املصطلح يف . زيل فيدلرارفنغ هاو،  هاري ليفني، لي: األمريكية يف كل من كتابات 
مث إنتقل وإمتد إىل حقول معرفية أخرى منها ) العمارة والفنون(البداية يف ميدان اهلندسة املعمارية 

  .حقل العالقات الدولية 
 الذين تعترب مسامهتهم بارزة يف ومتتد اجلذور الفكرية لنظرية ما بعد احلداثة إىل الفالسفة الفرنسيني

دريدا :واحلقيقة  أن كل من . ول إىل صياغة ووضع إطار عام لنظرية ما بعد احلداثةسبيل الوص
Derrida فوكولت ،Foucault باودريالر ،Baudrillard ليوتارد ،Lyotard يعتربون  

أصحاب إسهام مركزي يف هذا اال، كما تربز  أمساء أخرى سامهت وبدرجات متفاوتة يف 
رغم هذا اإلمتداد و التجذر فإن بروز ما بعد احلداثة كنظرية يف لكن . تطوير أسس هذه النظرية
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الوضع ما (  من القرن املاضي بعد ترمجة كتابتحقل العالقات الدولية جاء مع سنوات الثمانينيا
  . م1984جون فرنسوا ليوتار إىل اإلجنليزية عام : لـ ) بعد احلداثي

شري إىل نسق عام من األفكار املتعلقة مبجموع وعموما، فإن ما بعد احلداثة كتصور عام لألشياء ت
متساو من املواضيع اليت متتد من اهلندسة إىل النظرية االجتماعية، أما ما بعد احلداثة كنظرية فإا 

  .1تفضل أن توصف بأا موقفا  وليس اجتاها نظريا بعينه إذ أا موقف نقدي للتحديث الغريب
  . The  Aesthetic Turnفة التحول اجلميل  ولذلك يطلق عليها رونالد باليكر ص

 يف حقل العالقات – مثل باقي النظريات التكوينية األخرى –لقد تزامن ظهور هذه النظرية  *
وعليه فإن رصد صورة الوضع الدويل . الدولية مع اية احلرب الباردة وسقوط االحتاد السوفييت

  :انب مهمة يف تشكّل هذه النظرية، حيث أنهجواجلديد لعامل ما بعد احلرب الباردة تشري إىل 
فإا ، ا مثلت اية احلرب الباردة نقطة إنعطاف وحتول على املستوى السياسي بقدر مب-1

وإذا كان تشكل نظام دويل جديد وبروز الواليات . كانت كذلك على املستوى األكادميي
 السياسية الدولية هي أبرز املتحدة األمريكية كقوة عاملية مهيمنة وتفردها يف رسم مشاهد

اإلنعكاسات السياسية واإلستراتيجية لنهاية احلرب الباردة، فإن تداعيات هذا احلدث على 
  :2املستوى التنظريي للعالقات الدولية، برزت على مستويني

حيث مل تعد الدولة الفاعل الوحيد واألساسي نتيجة : التحول يف وحدات العالقات الدولية-أ
 .ن قبل عدد جديد ومتزايد من الوحداتملزامحتها م

وهنا غلب العامل االقتصادي بني املتغريات املركزية :  التحول يف موضوع العالقات الدولية-ب
األخرى كاملتغريات السياسية واالجتماعية، هذا التحول قاد حنو بروز نظريات ومقاربات جديدة 

  .النظريات التقليديةحاولت تفادي القصور املنهجي والفكري الذي وقعت فيه 
 بروز مؤشرات عديدة دفعت حنو اإلنتقال من احلداثة إىل ما بعد احلداثة اليت جاءت كموقف -2

   :3نقدي كما أشرنا إىل ذلك، ومن هذه املؤشرات نربز
  . أزمة الدولة القومية واندالع الثورات العرقية وشيوع احلركات االنفصالية -
  .هة هيمنة الدولة على اال العام  تطور اتمع املدين يف مواج-
   .ملسيحية واإلسالم  واليهودية احركات اإلحياء الديين يف بروز -
  . ظهور عنصر اهلوية والعامل الثقايف يف السياسة العاملية-
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 إىل -يف أحيان كثرية-احلقيقة أن التصور اخلاص بالنظرية والذي قدمته ما بعد احلداثة قد يأخذنا 
  ،أو خطاب إيديولوجي؟ 1 هل هي نظرية أم جمرد مقاربة:حدود النقاش

لكن عموما، فإن نظرية ما بعد احلداثة تتبىن نظرة مغايرة لتلك اليت يدافع عنها الواقعيون اجلدد 
 أن نظريات العالقات الدولية R.B.J.walkerويف هذا الصدد يعترب والكر . والليرباليون اجلدد

 كمظاهر للسياسية العاملية املعاصرة تتطلب تفسريا، مقارنة بالنظر تصبح أكثر أمهية عندما ينظر هلا
وعليه، فإن ما بعد احلداثة ترفض النظرية احلديثة يف . 2إليها كتفسريات للسياسة الدولية املعاصرة

زعمها إمكانية سيطرة نظرية واحدة على جممل التحوالت والتغريات املالزمة ألي ظاهرة ويف أي 
 النظريات ال تعطي أمهية للخصوصيات الثقافية وأيضا إلختالف احملطات علم، كما أن هذه

  .التارخيية حيث ال ميكن هلا أن تقدم تفسريا نظريا شامال مالئما ملراحل تارخيية متباينة
  : إىل اإلقرار بـ"الوضع ما بعد احلداثي"هذا ما دفع  باملفكر الفرنسي  ليوتار يف كتابه 

وعجزها عن قراءة الواقع الدويل، وهذه هي أهم معامل املرحلة الراهنة  سقوط النظريات الكربى -
  .من مراحل املعرفة اإلنسانية 

. 3 األنساق الفكرية التقليدية تتسم باجلمود وهي تزعم قدرا على التفسري الكلي للمجتمع-
 يف املبادئ وكمثال عن ذلك فإن اجلمود الذي اتصفت به النظرية املاركسية أدى إىل غياب املرونة
  .اجلدلية هلذه النظرية وهو ما يفسر  فشلها وسقوطها مبجرد سقوط اإلمرباطورية السوفيتية

   :التأصيل النظري يف بناء نظرية ما بعد احلداثة /2
ونتيجة لكل ما تقدم، فإن نظرية ما بعد احلداثة  قد إنطلقت يف بنائها التفسريي من النقد 

نهجي للنسق الفكري القائم، والذي اعتربته نتاج العصر االبستمولوجي واألنطولوجي وامل
وهذا ما يدفعنا إىل ضرورة االهتمام ). الفلسفة الوضعية والتجريبية العقالنية(التنويري الغريب

  :بالتأصيل النظري النقدي هلا من خالل التعمق يف إطارها البنائي العام كما يلي 
وعة من األفكار احملددة يف جماالت احلقيقة واملعرفة  تتميز ما بعد احلداثة مبجم:إبستمولوجياً

ولذلك . 4واملوضوعية، ويرى منظرو ما بعد احلداثة أن تقدمي نظرية وضعية شيء ال طائل منه
  :قدموا تصورا خاصا ملفهومي املعرفة واحلقيقة وللعالقة بني الذات واملوضوع
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ىل وحدات طبيعية متساوية ومستقلة ينقسم العامل يف التصور ما بعد احلداثي إ:  املعرفـة-1
وخمتلفة ومنفصلة بسبب عدم وجود مركز ومرجعية كلية مشتركة، وتصبح كل وحدة ذات 

وهذا يعين غياب أي مرجعية ائية إنسانية أو موضوعية، فيتسم . سيادة مطلقة ومرجعية ذاا
واملصادفة وغياب السببية وعليه تظهر اإلحتمالية والنسبية . العامل بالتعددية والتفتت والفوضى

نتيجة للتغري املستمر والكامل، ومن مث تصبح املعرفة الكلية اإلنسانية الشاملة مستحيلة، فهي بدون 
  .1أساس إنساين أو طبيعي أو إهلي

  :اثةد وعلى ضوء هذا املفهوم يظهر إجتاهان ضمن نظرية ما بعد احل
 اللغة ليست يف كوا أداة ملعرفة احلقيقة إمنا تنظر إىل): النصوصية (  ما بعد احلداثة اللغوية - أ

وهي ترى أن اللغة ال تكشف الواقع وإمنا حتجبه . كأداة إلنتاجها أي هناك أسبقية للغة عن الواقع
  .ز على الشكل دون املضمونيتركال، أي تألا تنشغل بالدوال وتنسى املدلوال

 خارج نطاق اخلطاب املستخدم وإستحالة يستحيل معرفة الواقع " دريداويف هذا السياق، يقول 
  .2"التعبري عنه

 تركز على متغري القوة ال على اللغة، فاخلطاب ال يوجد ):القوة ( ما بعد احلداثة الصراعية - ب
يف ذاته على اإلطالق إمنا يرتبط بالواقع، وهم يقولون ال يوجد شيء خارج القوة وال يوجد أحد 

تفهم إال يف إطارعالقات القوة وتوزيعها ومن يتحكم فيها يتحكم خارج نطاق القوة، فاملعرفة ال 
  . فالقوة هنا حتل حمل اللغة، وهي ال يمن فقط على الواقع، إمنا تعيد إنتاجه. 3يف كل شيء

وعموما فإن اللغة والقوة مها احلقيقة، ومها بديالن ملقولة املادة يف الفلسفات املادية يف عامل ال 
  .كه شيء سوى دينامية كامنة فيه نابعة منهقوانني له وال حير

.  ترفض نظرية ما بعد احلداثة فكرة احلقيقة الكلية كما صورها عصر التنوير الغريب:احلقيقـة -2
فهم ينفون ذلك ويطلقون عليه إرهاب احلقيقة، فاحلقيقة الشاملة تفترض وجود نظام وقواعد 

سؤال عن احلقيقة سؤال فال. 4د حداثينيومنطق وقيم عقالنية، وهذا كله مرفوض حبسب ما بع
  .   والسؤال ما احلقيقة؟ ال خيتلف عن سؤال ما اإلله؟ميتافيزيقي
 "يوجد شيء يسمى احلقيقة يف ذااإن حقيقة األمر أنه ال " الذي يقول -حبسب دريدا -واحلقيقة 

  .5هي دائما تعددية، فما يوجد هو حقائق منفصلة وليس حقيقة كلية
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بعد وضعية لنظرية ما بعد احلداثة هي أن هرية للفلسفة ما فإن الفكرة اجلوا ذكر مل وكخالصة
ترفض ما بعد  فهي إما أن تكون ال معىن هلا أو تعسفية، ومن هنا. احلقيقة يستحيل الوصول إليها

، ويف واقع األمر أن هذا التصور أعترب أهم مأخذ حيسب على االجتاهات احلداثة احتكار احلقيقة
  .يةالتقليد

  الذات هي إحدى القواعد اليت قامت ما بعد احلداثة على تدمريها :   الذات واملوضوع-3
   : 1فهي تدعو إىل إلغاء مركزية الذات، وذلك لثالث أسباب

  . الذات من إختراع عصر النظريات التقليدية-
 .  التركيز على الذات يفترض وجود فلسفة إنسانية يعارضها ما بعد احلداثيون-

 .إلقرار بوجود الذات يفترض وجود موضوع  ا-

فاملفاهيم احلديثة تفترض .  املوضوع، ألن الذات سجينة املعرفة–ترفض مابعد احلداثة ثنائية الذات
 اخل،....النظرية والواقع اخلارجي، املالحظة العلمية علميةكذاتا مستقلة سواء كانت هذه املفاهيم 

تنتقد ما بعد احلداثة لذلك  .اخل......التحرر،وميقراطي حقوق االنسان، التمثيل الدأو سياسية ك
 اإلنسان باعتباره الدور املركزي الذي تلعبه الذات يف حتليالت العلوم االجتماعية واليت تصور

  قادرا وفاعال 
ويستطيع االختيار، مع أنه يف الواقع ليس سوى عنصر خيضع لوقع النسق اإلقتصادي والسياسي 

  .2والثقايف على وجوده
يف إطار رفضها لألنساق الفكرية الكربى واملغلقة، توظف نظرية مابعد احلداثة مفهوم : أنطولوجياً
وهو يعين يف العالقات .  كأساس أنطولوجي لفهم الواقع الدويلIntertextualityالتناص 

: الدولية تضمني اخلطاب أصوات كثرية ومتعددة، وتستعمل هنا مابعد احلداثة مدلوالت حمددة
التهميش والسكوت والنسيان، فتوظيفها يعين إعطاء الدور األساسي للغة يف فهم وإدراك العامل ك

 .فاللغة هي اليت تلعب الدور األساسي يف بناء الواقع. االجتماعي

، بل على املمارسات ة ال تركز على الفاعل ذي السيادة كالدولة مثال كما أن نظرية مابعد احلداث
اليت يبىن ضمنها الفاعل، وهذا ما ميكن أن يفسر لنا تصورها الداعي إىل إعتبار التارخيية والثقافية 

الدولة فاعل أساسي إىل جانب فواعل أخرى، إذ ترى بأن الدولة القومية قد فرضت قيودا على 
. األفراد إلعتبارات أا حاولت توحيد جمتمعها السياسي باإلكراه والقهر يف جتاهل للخصوصيات

ويف هذا . عطى نظرية ما بعد احلداثة مفاهيم خاصة عن التاريخ واجلغرافيا والزمنإضافة لذلك ت
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اإلطار، تدعو إىل إلغاء الفرق بني السياسة الداخلية والسياسة الدولية، حيث يضع أصحاب مابعد 
احلداثة العالقات الدولية يف حدود السياسات الداخلية والدولية يف موضوع يطلقون عليه 

 . 1الالمكان

  .اخلطاب األمين كبعد جديد يف الدراسات األمنية: التصور األمين املابعد حداثي /3
إستنادا للبناء النظري ملا بعد احلداثة ميكن القول بأننا أمام منظور أمين خمتلف أو على األقل متناسب 

  .ة املفككة لألطر واملقاربات التقليديواألبعاد اإلبستمولوجية واألنطولوجية هلذه النظرية
وإنطالقا من قيمة اخلطاب فإن ما بعد احلداثني يعتربونه املنظار الوحيد لفهم سلوكيات الدول 

  . وسياساا، ولذلك فالدراسات األمنية حبسبهم ماهي إال دراسة مقارنة خلطابات أمنية متباينة
تصورها من هنا وكما طرحنا سابقا فإن جل النظريات اليت أعقبت النظرية الواقعية حاولت رسم 

بروز الرتعة التهدميية يف العالقات (  نقد التصور الواقعي وحىت دميهللسياسة العاملية على خلفية
   .)الدولية

نفس الشيء ينطبق على النظريتني النقدية اإلجتماعية وما بعد احلداثة، حيث أن كال منهما قدم و
ملعرفة الواقعية وليس من حيث إسهاماته على أساس نقد البناء الواقعي من حيث تكون وتطور ا

األفكار الواقعية، من ذلك فمفهوم جداً كيف أن نظرية ما بعد احلداثة قدمت منظورها األمين 
 الذي يعكس  للواقعيةبـ اخلطاب األمينإنطالقا من نقد الطرح األمين الواقعي أو ما عربت عنه 
  .دالالت سلبية خبصوص اجتاه ومضمون الدراسات األمنية

  يوجه"The Poverety of Neorealism" " بؤس الواقعية اجلديدة" سته املعنونة بـ يف درا
  :   إنتقادا شديدا للتصور الواقعي للسياسة العاملية، حيث يقولRichard Ashleyريتشارد آشلي 

ملكاين وجترد التفاعالت السياسية من إن النيوواقعية كنظرية وضعية تتعامل مع بنية النظام الدويل كقانون طبيعي ترهن التنوع الزماين وا" 
  .2" ألطراف العامل وأجزاءه  Totalitarianإمكانية القدرة على التغيري، إا إيديولوجية توجه مشروعا مشوليا 

.   من هنا يقر آشلي بأن النظرية الواقعية تقف عقبة أمام ارساء دعائم نظام دويل يعزز األمن وحيفظه
 تصيغ خطابا سياسيا ميثل مشكلة مركزية إلنعدام األمن الدويل، لذلك فالرؤية الواقعية هي اليت

يصفها آشلي بأا االيدولوجية اليت حتمل مشروعا مشوليا يشجع على بروزالصراعات األمنية، 
ويف هذا السياق، يرى جون .  تركز على متغري القوة يف فهم سياسات الدول-أي الواقعية-باعتبارها 

 أن سياسة القوة هي صورة للعامل الذي يشجع السلوك الذي يأيت  John Vasquezفاسكز

                                                
 .112ا)��:= o*F4، ص 1

2 Paul.R.Viotti, M.V.Kauppi, op.cit.,pp.19-20. 
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، وذا املعىن فان حماولة موازنة القوة هي يف حد ذاا جزء من السلوك نفسه الذي يؤدي 1باحلرب
  .اىل احلرب، وحبسبه فإن التحالفات ال تنتج السالم بل تؤدي إىل احلرب

 فهم التفسري املابعد حداثي للدراسات  مهمتني يف على ضوء ما تقدم، ميكن اإلشارة إىل نقطتني
  :   أو لنقل النقد املابعد حداثي للمنظور األمين الواقعياألمنية

 البديل للخطاب األمين الواقعي هو خطاب أمين مجاعي يرتكز على متغريات التعاون والسلم و -1
قعي املغروسة يف أذهان الساسة العدالة والفهم املشترك من جهة، ويعمل على نزع بذور التفكري الوا

  .واألكادمييني من جهة ثانية
  . تصميم الدراسات األمنية من خالل التركيز على القضايا األمنية اجلديدة اليت أمهلها الواقعيون-2

فبخصوص النقطة األوىل، يبقى لنا أن نعود اىل أحد األسس االبستمولوجية املابعد حداثية لنفهم 
  .طاب اجلماعي ودوافعهخلفيات طرح فكرة اخل

فهذه النظرية تبحث عن تفسريات متعددة للعامل ال كما هو احلال عند الواقعيني الذين يبحثون عن 
تفسري واحد لعامل واحد، فكل شيء حبسب أنصار مابعد احلداثة قابل للتفسري والتأويل من األمن 

نه مسار تطوري من األحداث والقوة والفوضى والنظام الدويل، بل وحىت التاريخ الذي يفترض أ
  . املتعارف عليها، كما أن ذاتية املعرفة ال موضوعيتها يدفعهم إىل تشكيل خطاب أمين ذوبعد معياري
. فالقيمة األساسية للمقاربة النظرية هي خلق بيئة أمنية ومساملة استنادا إىل خطاب تعاوين سلمي

بة ومتماسكة عن األمن الدويل تتميز باإلنغالق واملشكلة يف اخلطاب األمين الواقعي أنه قدم رؤية صل
واحلجر املعريف الذي يتعامل مع العقل اإلنساين بإعتباره عقال واقعيا ال ميكنه التفكري يف أطر 

  .وتفسريات أمنية بديلة
أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية، فقد حاول املابعد حداثيون وتأسيسا على حالة القصور املنهجي *

يف التعامل مع الظاهرة األمنية تطوير أجندة حبثية أمنية جديدة خمتلفة عن تلك اليت تناولتها للواقعيني 
يف النقاش األمين كمسلمة  األطر النظرية والتحليلية السابقة، وذلك بإعادة تفكيك املسلمات التقليدية

  . الفوضى يف النظام الدويل ومسلمة القوة يف توجيه سياسات الدول
لواقعية تكمن يف القدرة على ترويج وتربير مقدمات معينة بالشكل الذي يوصلنا إىل إن املهارة ا

النتائج اليت تريدها الواقعية نفسها، فمثال إذا تعاملنا مع معطى الفوضى كإحدى مسلمات السياسة 
. نالدولية، فال حنتاج ألن نكون واقعيني حىت نقر بأن إستخدام القوة هو األداة األمثل لتحقيق األم

                                                
1 Ibid, pp 19-20. 
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، ورمبا هذه فالفوضى إذن ليست مبدأ ثابت بل الفوضى كما يقول واندت هي ما تصعنه الدول
  .املهارة بالذات هي اليت أوقعت املا بعدحداثيني يف مأزق نظري عند بناء تصورها للدراسات األمنية

ابعد حداثيني  فاملقدمات اليت نسلم ا تتحكم يف النتائج اليت نصل إليها، ولكن ألن الفوضى عند امل
  .ليست حقيقة مطلقة، فإن النهج الواقعي ليس املذهب األمين األسلم بالضرورة

ومن مث جادل البناء األمين املابعد احلداثي حول طبيعة السياسة العاملية ورفض التعامل مع هذه املسألة 
ت بشكل قدري أو كمعطى مسبق، بل على العكس متاما فهو يبحث يف كيفية تغيري إجتاها

السياسات الدولية من خالل رسم مسارات تفاعلية جديدة بني الدول، أي أن النظرية تؤدي وظيفة 
  .، ال تقف عند حدود وصفية تفسرييةتكوينية إنشائية

ومن بني األدوات اليت يقترحها مفكرو مابعد احلداثة يف تطوير خطام األمين اجلماعي اللجوء إىل 
نشر القيم األمنية املشتركة واألفكار التعاونية والسلمية بني  لEpistemicاجلماعات املعرفية 

 ألن هذه اجلماعات تعرب عن ادراكات موضوعية للسياسة الدولية بعيدا عن االستقراءات .الدول
   .الوضعية للواقعيني
  جسر اهلوة األمنية: ة البنائيـةالنظريـ: املبحث الثالث

  نائيةلبا ةلنظريلالبناء العام : املطلب األول 
 ،إذا مل يستطع الربنامج البحثي للنظرية التأملية تقدمي إفتراضات جتريبيـة           بأنهروبرت كيوهان   يقول  

  .نفسهم على اهلامش عند التطرق لنظريات السياسة الدوليةفسيجد أنصارها أ
ـ                ة ورمبا تكون املسامهة البنائية األقرب يف هذا الصدد خللق مقاربة نظرية جديدة حتمل مضامني علمي

   .وفرضيات إمربيقية على قدر عال من األمهية
 الـذي مثلـت   Alexander Wendtإرتبط كثريا التصور البنائي باسهامات ألكسندر واندت 

كتاباته مرجعية أساسية يف دراسة السياسة الدولية، وهو أكثر من عرب عن املضامني النظرية البنائيـة                
التفـسري اإلجتمـاعي    : هي ما تصنعه الدول   الفوضى   " م1992خصوصا يف دراسته الصادرة عام      

 " لسياسة القوة 
« Anarchy is What States Make of it : the Social Construction of  

Power Politics » نيكوالس أونوف ائية يف كتاباتوقبل واندت، جتلت املعامل البن Nicolas 

Onuf اية 1989عام  يف « World of Our Making : Rules and Rule in 

Social Theory and International Relations »  غري أنه وعلى رغم حداثة هذا
اإلجتاه النظري، إال أن جذوره التارخيية عميقة وممتدة إىل قول اإليطايل جيامباتيستا بأن العامل الطبيعي 
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مة األفكار يف بناء ، وهذا دليل على إبراز قي1من صنع اهللا، بينما العامل التارخيي من صنع اإلنسان
الظاهرة اإلجتماعية اليت تستدعي الرؤية هلا مناهج غري تلك اليت تستخدمها العلوم الطبيعية واملستمدة 

  .أساسا من الفلسفة الوضعية
  :2والبنائية حبسب ألكسندر واندت هي منهج للعالقات الدولية، يفترض مايلي

  .الدول هي الوحدات األساسية للتحليل -
 . البىن األساسية للنظام القائم على الدولInter-Subjectivityتذاتانية  -

 .تتشكل هويات ومصاحل الدول يف إطار نسق مترابط بفعل البىن االجتماعية ضمن النظام -

من خالل التصور الذي قدمه واندت، فإن البنائية تنظر إىل بنية النظام الدويل نظرة إجتماعية، بإعتبار              
لة له تبىن على أساس التفاعالت االجتماعية املستمرة الـيت تـؤدي إىل     أن الوحدات األساسية املشك   

ولذلك ينظـر البنـائيون     . فهي تعبري عن حمصلة اجتماعية داخلية     . سلوكات غري مستقلة يف الغالب    
 حىت وإن إشتركوا يف أن الدولة هـي الفاعـل           -مبنظار سوسيولوجي للدولة على عكس الواقعيني     

لنظرة االجتماعية من جهة أخرى على مستوى البيئة اخلارجية للدولـة           كما تظهر هذه ا    .-األساسي
األمناط السلوكية الدولية مـاهي يف النهايـة إال توزيعـات        من خالل عالقاا الدولية، حيث أن       

إجتماعية تضمن احلد األدىن املشترك بني التفاعالت االجتماعية داخل دوالتية، أي أن السياسة             
ويصبح هذا اإلقتراب صحيحا يف دراسة مجيـع الظـواهر الدوليـة            . تاينالدولية تفهم بشكل تذا   

  .اخل....كالفوضى واألمن،
حتاول البنائية إذن تبين تصوراً أكثر إجتماعية عكس املفاهيم املادية واحلتمية للتـصورات الواقعيـة               

دية اإلجتاهـات،   البنيوية من خالل ربط البىن والفاعلني وإدراكام للواقع يف عالقة ديالكتيكية تعد           
   : 3 من ثالث عناصر أساسية∗وتتشكل البنية اإلجتماعية

  .املعارف املشتركة -
املصادر املادية واليت ال تتخذ شكال إال من خالل تأويالت الفاعلني الـيت تـنعكس علـى                  -

 .ممارسام

 .  ممارسات هؤالء الفواعل -

                                                
 .445، ص عبد الناصر الدين جندلي، مرجع سابق 1
 .445المرجع نفسه، ص 2
  تشترك هنا البنائية كثيرا مع النظرية البنيوية في تفسيراتها اإلجتماعية للعالقات الدولية ∗
 .41 عمار حجار، مرجع سابق، ص 3
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فبمقارنـة  . عض املسلمات الواقعية  ولكن رغم هذا التصور، إال أن البنائية قد إقتربت كثريا من ب           
  :النظريتني نستوحي العناصر املشتركة التالية

  .الفوضى:  مسة السياسة الدولية عموما-
  .البقاء:  اهلدف األمسى للدول-
  .الدول:  الفاعل األساسي للتحليل-
  .عقالين:  سلوك الدول-
 .الغش وإنعدام الثقة:  حمددات سلوك الدول-

التأسيسية اليت قامت عليها البنائية وجاءت كرد فعل على البناء الواقعي هـو             ومن بني اإلفتراضات    
رؤيتها للواقع الدويل الذي تنظر له الواقعية على أساس التراتبية املادية للوحدات األساسية يف النظـام   

لواقع يف فا. تشكيل هذا الواقع يف حني تركز البنائية على دور األفكار والبىن اإلجتماعية يف. ∗∗الدويل
تتسم بالتفاعل املستمر بني الوحدات السياسية املكونـة         توليفة إجتماعية شكله احلايل هو عبارة عن      

  .للبناء الدويل والذي تدرس مساته وفقا لطبيعة هذا التفاعل واجتاهاته
إنطالقا من اإلختالف النظري العميق خاصة يف صوره االبستمولوجية بني العقالنيني والتـأمليني،             * 

جسر تبدو البنائية وكأا األفق الوحيد لعملية التنظري يف العالقات الدولية، ذلك أا أقرب إىل نظرية                
أو كما يسميها ستيف مسيث بأا العقالنيـة املقبولـة عنـد     Bridging the Gapالفجوة 

  . التأمليني، والتأملية املقبولة عند العقالنيني
لواقعيني والليرباليني فقط كما فعل أنصار النظرية النقدية ومـا          فقيمتها مستمدة من كوا مل تناقش ا      

 .بعد احلداثة، بل أا بنت تصوراا من على أنقاض االفتراضات الرئيسية هلذين النظريتني

 عن أطر إجتماعية ∗هذا وقد حبثت البنائية يف إطار رفضها لبعض املنطلقات االبستمولوجية للعقالنيني          
  : جتسد ذلك من خالل العناصر التاليةجديدية للمعرفة، وقد

 عرب  Structure والبنية   Actor جتاوز العالقة اإلنفصالية اليت أقامها العقالنيون بني الفاعل          -1
اليت ينظر من خالهلـا لـسلوكات    Mutual Constitutionإطالق فكرة التكوين املتبادل 

صفة البنيوية هلذا النظام تبعـا ملمارسـات        كما تشكل ال  . الفاعلني إستنادا إىل ترتيبات النظام الدويل     
  .الفاعلني فيه

                                                
استنادا إلى هذه النظرة تشكل الواقعية الخلفية النظرية لمدرسة التحليل الجيواستراتيجي في الواليات المتحدة   ∗∗

 .األمريكية
نقول البعض، ألن البنائية لم ترفض كل ما جاءت به هذه النظريات، فهي تشترك معها في بعض التصورات  ∗

 .االبستمولوجية واالنطولوجية
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 الفاعل لفهم ظاهرة الصراع الـدويل     وهذا الطرح خمالف متاما لإلهتمام املركزي للواقعية التقليدية ب        
  .وإلفراط الواقعية البنيوية يف اإلعتماد على بنية النظام الدويل لتفسري السياسة الدولية

لدولية حيدد سلوكه جتاهها، على عكس التفسرييني الـذين يهتمـون            إن فهم الفاعل للظاهرة ا     -2
بوصف سلوكات وممارسات الفاعل، وهنا يويل البنائيون أمهية كربى ملمارسات الدول السابقة ألا             

  .جتعلنا نفهم إدراكها حلاالت معينة تفيدنا يف التفسري يف حال تكرارها
 كقواعد وحمـددات تكـون هويـة الفواعـل          Norms تعطي البنائية أمهية قصوى للمعايري       -3

  .ومصاحلهم
متثل البنائية تطورا واعدا جدا يف نظرية العالقات الدولية، إذ أن ميزا اجلاذبية كبرية ومستمدة مـن                 
كوا تقع بالضبط على تقاطع جمموعتني من النظريتني املشار اليهما آنفا، أي بني النظريات العقالنية               

 وإذا أردنا أن نفهم كيف ينعكس البناء النظري للبنائية على تصميماا األمنية             .1والنظريات التأملية 
يف صورة بسيطة ومباشرة، سنستخدم مثالني لتبيني دور البىن اإلجتماعية يف تفسري الواقـع الـدويل                

 مع الواقع الدويل كمعطى مسبق، وحددت النظام الـدويل       -كما رأينا -عكس الواقعية اليت تعاملت     
  : املشكلة لهيعات املادية للقوىبالتوز
 إن التفسري البنائي للقوة معاكس ملا جاء به الواقعيون، فال ينظر هلا على أساس مكوناا                : القوة -1

املادية فقط، بل أيضا التركيز على عنصر اإلدراك سواءا من قبل الدولة اليت متتلك القوة أو من باقي                  
فإن اليابان وبرغم استحواذها على كل مكونات القـوة         وكمثال على ذلك    . الدول الفاعلة األخرى  

ىل قوة دوليـة    ماعية اليابانية فإا لن تتحول إ     املادية، إال أنه استنادا لدور عامل األفكار والبنية اإلجت        
  .، ذلك أن االدراك الياباين للقوة ال ينسجم واملقومات الفاعلة للقوة  ضمن النظام الدويل

 إال أن البنائيـة     .عيون التهديد يف مسألة العدو املباشر ذو الطبيعة اخلارجية        حيصر الواق :  التهديد -2
ن العدو اخلارجي ال يعرف مبدى إرتباطه بالقوة العسكرية بقدر ما يرتبط أساسـا باألفكـار                ترى أ 

عـن أن   شـهريا    مثاالً   البنائيوناملسبقة عنه وبالفهم اجلماعي لقوته، وكدليل على ذلك يضرب لنا           
ندما حيمله صديق ليس له نفس املعىن لو محله عدو بالرغم من أن التهديد الذي يـشكله                 املسدس ع 

  .من يف احملصلة حيمل مدلوالً إجتماعياً أكثر منه ماديسدس واحد يف احلالتني، أي أن األامل
  البعد التذاتاين يف الدراسات األمنية: املطلب الثاين

ين الواقعي البنيوي للمعضلة األمنية هـو تفـسري مطلـق           أيضا ترى النظرية البنائية أن التفسري األم      
حد يف كل احلاالت غـري      للعالقات األمنية يف السياسة العاملية، فإقرار الواقعيني اجلدد بأن التهديد وا          
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فعلى سبيل .  ألن عنصر اإلدراك اجلماعي يتحكم دوما يف تشكيل التهديدات وتوجيههاصحيح دائما
دولة عضو يف حلف الناتو للسالح النووي الفرنسي ليست بذات رؤيتـها            ي  رؤية أمريكا أو أ   املثال  

للسالح النووي الكوري الشمايل أو اإليراين، ألن الفكرة املسبقة عن هذه الدول خمتلفة بالرغم مـن               
  .أن اخلطر النووي واحد بالنسبة ألمريكا

بحث يف التكوينات والتفاعالت    أي ال ".التذاتانية األمنية   " هذا التصور البنائي ميكن أن نطلق عليه        
  . ، مبا يعزز سبل االتساع يف ميدان الدراسات األمنيةاإلجتماعية للفواعل إلدراك احلالة األمنية

لقد وجدت البنائية بيئتها املناسبة يف عامل ما بعد احلرب الباردة، إذ شهد العقد األخري مـن القـرن                   
ور الذي عاينته البنائية يف تركيزها على أمهية األفكـار          العشرين إقباال واسعا ملفهوم الثقافة وهو التط      

فقد استخدم بيتر كاتزنشتاين متغريات ثقافية لتفسري وإستيعاب األسباب اليت أدت            . والقيم واملعايري 
وقد .  1بأملانيا إىل عدم إعتمادها على سياسة عسكرية رغم أا متتلك تكنولوجيا عالية للقيام بذلك             

تراجـع الدولـة    الطرح البنائي مع تنامي التحوالت الدولية اجلديدة خاصة مـع           انسجم كثريا هذا    
 وأيضا بروز أشكال عديدة من الرتاعات اإلثنية والعرقية على خلفيـة سـقوط              مبفهومها الوستفايل 
  . االحتاد السوفيايت

ين علـى   انطلقت النظرية البنائية يف تقدمي بديلها األمين من خالل النقد الشديد للمنظـور العقـال              
  :مستويني

 الفشل الواقعي الليربايل يف توقع اية احلرب الباردة، إذ يرجع البنائيون ذلك إىل عدم إملام هذين                 -1
 ومنها على اخلصوص نسق األفكار اجلديدة اليت بدأ         ،النظريتني باجلوانب غري املادية يف النظام الدويل      

  .تداوهلا على أصعدة خمتلفة يف اتمع الدويل
عدم املرونة النظرية لكل من الواقعية والليربالية يف فهم وادراك األسباب العميقة لسقوط االحتاد               -2

ة الدوليـة علـى االحتـاد       السوفيايت، حيث قلصت رؤيتها للحدث يف حدود انعكاس حتوالت البيئ         
 التفسري   وهذا ما يعاب دوما على     - يف حني أمهلت التغيريات الداخلية للمجتمع السوفيايت       السوفيايت

 -املادي للواقعية حسب البنائيني

حبسب البنائية يتجلى القصور الواقعي يف فهم البيئة األمنية خالل مرحلة احلرب الباردة يف احتكامها               
مبعىن أن سقوط االحتاد السوفيايت مـن قـوة         . للمنهج التوزيعي للقوة عند تفسري اية هذه احلرب       

ة كما يراها البنائيون تكمن يف السياسات األمنية اجلديدة الـيت           الواليات املتحدة، يف حني أن احلقيق     
  .كرسها غورباتشوف خبصوص اعتماده على فكرة األمن اجلماعي الدويل
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  :تأسست املقاربة البنائية للدراسات األمنية على أساس تفكيك مزدوج لـ
عل، وليست الفوضى    عالقة اهلوية باملصلحة وكيف يدفع ذلك إىل تشكل السلوكات األمنية للفوا           -

  .  كما تقر به الواقعية البنيوية عند طرحها للمعضلة األمنية
واندت، وهي ليست وضعا مسلما به ألا نتيجة        ألكسندر   قال    هي ما تصنعه الدول كما      الفوضى -

  .وليست سبباً
 السابقة ية  الذي أمهلته مجيع النظريات التفسري     Identity   ركزت النظرية البنائية على متغري اهلوية       

بل األكثر من ذلك أن فشل بعض النظريات يعود أساسا إىل هذا اإلمهال مثلما يشري إىل ذلك فشل                  
ا بإعتبار أن أغلبـها نزاعـات       ، خاصة الداخلية منه   الواقعيني يف فهم األشكال اجلديدة من الرتاعات      

واملعايري حيدد طريقة تشكل    وهذا األخري إىل جانب األفكار واإلدراك       . يضبطها ويغذيها عنصر اهلوية   
 مـن   مصاحل الفواعل من جهة، واالجتاه الذي يتخذون ضمنه سلوكيام الدولية إما تنافسا أو تعاونا             

  .جهة أخرى
يقول واندت إن اهلويات واملصاحل اليت يعتربها العقالنيون من املعطيات القائمة اليت يرون أا تنتج يف                

 يف الواقع ليست من املعطيات، لكنها أشياء قمنا حنن بإجيادهـا،            السياسة الدولية اليت نشاهدها، هي    
وبعد أن نكون قد أوجدناها فإن باستطاعتنا إجيادها بشكل خمتلف وسيكون ذلك من الصعب، ألننا               
عملنا مجيعا على إضفاء صفة ذاتية على الطريقة اليت يوجد ا العامل، ولكن ميكننا أن جنعلـه غـري                   

  .1ذلك
ملعرفة  Billiard Ballنائي مبتغري اهلوية هو نوع من التفكيك لكرة البليار الواقعية االهتمام البو

ما يوجد بداخلها، ألن من املهم جدا فهم التفاعالت االجتماعيـة الداخليـة للـدول إلسـتيعاب             
  .، حىت ال يتم حصرها يف خمرجات البيئة الدولية الفوضوية للنظام الدويل املخرجات السياسية هلا

تتعامل النظريات العقالنية مع هوية الفاعل بشكل جدي، ألا اعتربا مسلمة ثابتة ال تدفعنا لفهم               مل  
فعلى سبيل املثال، جند أن الواقعية اجلديدة تربط هذه األفعال بالبنية الفوضوية . التمايز يف أفعال الدول

  الدولية  فاعلية املؤسساتية يف العالقات   للنظام الدويل، يف حني ترجعها الليربالية اجلديدة إىل العملية الت         
بينما . ويف كلتا احلالتني ينظر إىل الدول كوا فواعل مستقلة ال تعرب إال عن مصاحلها القومية اخلاصة               

ترى البنائية أنه لو زاد االهتمام ويات الفواعل، الستطعنا تشكيل مصاحل مشتركة تعرب عن هويات               
لدواليت للدراسات األمنية إىل التصور اجلماعي الذي يقوم علـى          نتجاوز التصور ا  مجاعية جتعلنا   

  .ضمان القواعد العامة املشتركة بني الدول
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. واحلقيقة أن اهلوية اجلماعية تأيت عرب التفاعل عكس اهلوية الدوالتية الضيقة اليت تأيت قبل التفاعـل               
التفاعلي يف السياسة العاملية بني     لذلك ينصب التركيز البنائي على الكيفية اليت يتشكل ضمنها املسار           

  .الالعبني الدوليني، أي االهتمام بالصورة حلظة التفاعل بغض النظر عن طريقة التفاعل
    رغم اشتراك البنائيني مع الواقعيني البنيويني يف تبين النظرة الفوضوية للعالقـات الدوليـة، إال أن     

يلية لكليهما، ففوضوية النظام الدويل ليست سبب        الفوضى ال حيتل نفس املكانة والقيمة التحل       مفهوم
كل شيء كما يعتقد الواقعيون، فالبنية اإلجتماعية وإدراكها اجلماعي هي فقط القادرة على إدراك أو 

لذا يعترب البنائيون أن الفوضى هي أقرب من أن تكـون مزجيـا             . تأويل نتائج أو آثار فوضى النظام     
  .1 أنفسهممهيكال ناجتا عن ممارسة الفاعلني

ويف مسعى رفضهم ربط التفسريات األمنية بالسمة الفوضوية للنظام الدويل، جيادل البنائيون احلجـة              
الواقعية اجلديدة اليت تقول بأن طبيعة النظام الدويل تضع الدول أمام خيار واحد هو اإلعتماد علـى                 

        .كأساس الدراك الدول ملصاحلها وأهدافها القومية Self-Reliaceالذات 
 حتدد التراكيب اليت تنظم أعمالنا، كما أن الفـاعلني          إذ يقول واندت ذا الصدد إن املعاين اجلماعية       

إن للـهويات واملـصاحل     . حيصلون على مصاحلهم وهويام عرب مشاركتهم يف تلك املعاين اجلماعية         
اهلويـات  عالئقية تعرف كما نعرف األوضاع، واملؤسسات هي جمموعات مستقرة نـسبيا مـن               

ولذا فهي ليست الطريقـة     .  هي إحدى هذه املؤسسات    Self-Helpواملصاحل، واملساعدة الذاتية    
  .2الوحيدة جلمع تعاريف اهلويات واملصاحل يف حالة الفوضى

أي أن اإلعتماد الذايت ليس الطريقة الوحيدة لتجاوز مسألة فوضوية النظام الدويل، ألن هذا تفـسريا                
فصحيح أن اللجوء إىل هذا اخليار مفروض على الدول، لكن . ون عليها الفواعلمسبقا للحالة اليت تك

ومن ذلك فإن تغريات معينة يف سلوك الدولة قد ). الدول(ليس لفوضى النظام إمنا لسلوكيات الفواعل 
تقود إىل بروز مفامهات ثنائية ومتعددة بني األطراف الفاعلة يف النظام، وحىت وإن أقـرت البنائيـة                 

ة التخلص من قضية العون الذايت، إال أا تطمح إىل أن ال تتحول اىل نظام اجتماعي تستلهمه                 بصعوب
  . الدول

  وعلى ضوء ما تقدم، ميكن فهم التصور البنائي للعالقات األمنية يف شكل معادلة أمنية طرفاها دولتان               
 إجراءات سياسية وعسكرية     وفقا للتصور الواقعي البنيوي إىل إختاذ      )أ(، فعندما تلجأ الدولة     )ب،  أ(

بانتـهاج  ) ب(وإقتصادية معينة يف صورة اإلعتماد الذايت بغية حتقيق هدف البقاء، تقوم الدولة الثانية  
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، ألن هذه الدولة تتحرك استنادا ملبدء الـشك يف عالقاـا            هدفنفس السلوكات إلدراك نفس األ    
  .اخلارجية

إجراءات بناء الثقة وقللت من تصرفاا الدفاعية       ) أ(لة  لكن النظرية البنائية تتصور أنه لو سلكت الدو       
تبحثان ) ب(و) أ(، فإا قد تدفع الدول األخرى للسري وفق ذات املسعى، مما جيعل الدولتان              املفرطة

عن أدوات أخرى لتحقيق بقاءها بعيدا عن نظام العون الذايت، الذي يتسبب وفقا للبنائيني يف التقليص 
  . الدويلمن فرص حتقيق األمن

، إال أـا    )الفوضـى (لذلك نستنتج أن البنائية وإن إعتمدت نفس املسلمة املركزية للواقعية اجلديدة          
اختلفت معها يف تفسري سلوكيات الدول بإعتبارها ختضع لتأويالت إجتماعية يف شكل معتقـدات              

  .وتفاعالت ومعايري، وليست الفوضى هي من يدفع إىل تشكل أمناط سلوكية للفواعل
وهنا تربز قيمة التحليل متعدد األبعاد الذي قدمته النظرية البنائية بصياغتها ألطر مفهوماتية واسـعة               
تشمل متغريات جتاوزا املنظورات التقليدية، مثل املعرفة اإلجتماعية، عالقة اهلوية باملصلحة، البنيـة             

  .اخل....والتكوين املتبادل
 إلقامة اجلسر الرابط بني النظريات العقالنية والنظريـات         ولذلك، فإن اإلسهام البنائي جاء باألساس     

فهي مل تنف كل املنطلقات املعرفية للعقالنيني كما فعل النقديون واملا بعد احلداثيون، بـل               . التأملية
كمـا أـا يف     .  الدولية  للفوضى ما رأينا يف تفسريها   إنطلقت من بعضها لتصل إىل نتائج مغايرة مثل       

، إذ مل تكتف بالتـشكيك يف       ى خلفية النقد العميق للبناء النظري التقليدي      مقابل ذلك تأسست عل   
  .املسلمات املعرفية هلذا البناء

أن خطأ العقالنيني يكمن يف مبالغتهم التفكري بـأن اهلويـات           حيث يرى واندت على سبيل املثال       
نية التلقائية للدول اليت واملصاحل قائمة قبل التفاعل، وهو بناءا على ذلك يرفض ما يسمى باملعضلة األم        

تصور الدولة يف وضع مماثل لألفراد، ألن ذلك يفترض مسبقا أن الدول قد حصلت على مصاحل أنانية 
  .1وهويات قبل عمليات تفاعلها

وعموماً، فإن رؤية البنائيني للدراسات األمنية أا منظومة تفاعلية اجتماعية وليست ميدانا جامـدا              
  .  ادية بني الوحدات األساسية يف النظام الدويليكتفي برصد العالقات امل
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يفيدنا البحث ضمن هذا احملور من الدراسة يف اكتساب تقنيات منهجية إلحداث التقاطع بني النظرية   
رب مـستويات   األمنية واملمارسة األمنية، على ضوء فحص االفتراضات واالسهامات النظرية األمنية ع          

الفاعل األمين، السيادة األمنية، التهديـد      ( تطبيقية ختص حماور البحث األساسية يف الدراسات األمنية       
  ).األمين

  . سبتمرب11اجتاهات الفكر اإلستراتيجي األمريكي بعد  :املبحث األول
 11سنحاول يف هذا املبحث تفكيك أطر وحركيات الفكر االستراتيجي األمريكي بعـد أحـداث    

سبتمرب من منطلق أن ما يهمنا يف الدراسة هو االجتاهات االستراتيجية ال املـضامني االسـتراتيجية،                
  . خالل مراحل تارخيية حمددةدف ضبط السياق الذي تطورت فيه النظرية األمنية األمريكية

  :منهجيا، سيتم تناول هذا املبحث عرب ثالثة مطالب أساسية
 الرواسب االستراتيجية اليت أفرزا اية احلرب الباردة، ملعرفة مدى            نتطرق يف املطلب األول إىل      -

  .انعكاسها على الرؤية االستراتيجية األمريكية ومن مث على مضامني اخلطاب األمين األمريكي
 سبتمرب علـى    11 أما يف املطلب الثاين، فسنحاول استيعاب حجم التحول الذي أوقعته أحداث             -

 واألمين، من خالل تفكيك جدلية االستمرار والقطيعة على مستوى الـتفكري  الصعيدين االستراتيجي 
  .االستراتيجي األمريكي

 ويف املطلب الثالث، سنحدد حماور الفعل االستراتيجي األمريكي على ضوء انعكاسات احلـادي              -
ملنهجية مـع   عشر من سبتمرب بغية إجياد األطر التطبيقية للخطاب األمين مبا يفيد يف إحداث املطابقة ا              

  .    املضامني النظرية املعروضة يف مراحل سابقة من الدراسة
   االستراتيجي األمريكي بعد اية احلرب الباردةالعقل: املطلب األول

سارعت الواليات املتحدة من أجل استمرار التعبئة الداخلية يف اتمع مع سقوط املنافس الشيوعي 
ف احلفاظ على حالة القوة والتماسك الداخلي يف الواليات األمريكي، إىل إجياد بديل جديد د

ألن غياب النقيض كما يرى احملللون االستراتيجيون يؤدي إىل غياب احملفزات والعناصر . املتحدة
وهكذا فإن حالة من التعب تصيب القوى الكربى إذا فقدت القدرة على التمسك . احملركة للمجتمع

  .1رك لتنشيط وتعبئة خمتلف القدرات اتمعيةدف استراتيجي يعمل مبثابة حم
مل حتجب اية احلرب الباردة أبدا ذلك احلوار التارخيي حول املكانة االستراتيجية للواليات املتحدة              
األمريكية، بل على العكس من ذلك ففي غمرة النصر األمريكي بسقوط االحتاد السوفيايت استحضر              

                                                
   :، في"اإلمكانات وغياب االستراتيجية والمعايير: النظام الدولي الجديد"  مفيد نجم،  1

http://djiddou.onlilne.fr/ 
modules.php?name=News&file=article&sid=40                               
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حول اخلصوصية القيمية األمريكية، ومـدى انعكاسـها علـى          األمريكيون نقاش اآلباء املؤسسني     
وهو النقاش الذي أخذ يف مراحله املتقدمة صفة احملـاورة          . العالقات مع بىن اتمع الدويل ووحداته     

  . التدخلية-االنعزالية
لكن هذا ال يعين أن الفكر االستراتيجي األمريكي بقي أسريا هلـذه الـرؤى التقليديـة، ذلـك أن             

كية املشهد األخري من اية احلرب الباردة قد حسمت اىل حد ما يف أمر املكانة األمريكية يف                 دراماتي
  النظام الدويل

، وإن مل مينع ذلك أن تتخذ هذه احملاورة صيغا خمتلفة وأشكاال            - على األقل يف مستواها السياسي     -
بـاردة وإختـذ التـنظري يف       جديدة، فتعددت املنظورات اليت تستطلع الشأن الدويل ملا بعد احلرب ال          

  .العالقات الدولية يف هذه املرحلة حركية جديدة
ورغم هذا التعدد والتنوع املنظورايت، إال أن املهم أمريكيا هو أنه حيمل ذات املضامني العميقة، حىت                

  .، ورمبا يشكل هذا عنصرا ضابطا حلركية الفكر االستراتيجي ومرونتهوإن تعارضت صيغ التعبري
لتميز األمريكية ميكن أن تتخذ صيغتني غري متعارضتني يف اجلوهر وإن إختلفتـا يف النتـائج                 فرتعة ا 

" العملية، مها إما شكل النموذج الفريد الذي يتعني حفظه ومحايته، أو شكل احلرب املقدسة لنـشر                 
  .1"قيم النموذج األمريكي السامية
 حلظة استراتيجية فارقة أمام الفكر      -الباردةكأحد معامل عصر احلرب     -  لقد مثّل ايار جدار برلني      

األمريكي، بغية إحداث عملية احياء استراتيجي شامل و مراجعة نظرية وتطبيقية بغرض التكيف مع              
معطيات البيئة الدولية اجلديدة، اليت اتسمت بالتحوالت املتسارعة واجلذرية اليت مست كنه العالقات             

دة قد جعل الواليات املتحدة األمريكية أمام وضع اسـتراتيجي          الدولية، ذلك أن انتهاء احلرب البار     
وهي حالة أشبه بتلـك  . اليت يطبعها غياب العدو املباشر" الفراغ االستراتيجي " استثنائي، وهو حالة    

  .1946 و1944بني عامي " الفراغ القاتل" اليت أطلق عليها سكرتري تشرشل وصف 
 اليت اقتضتها   لغرب أهم دوافع التقدم، وجعل كافة األنساق      حيث أن ايار الكتلة االشتراكية سلب ا      

 عن ذرائع جديدة لتربر ا بقائها، فما قيمة استمرار النسق يف ظل غياب املربر               احلرب الباردة تبحث  
  . 2واحلافز

                                                
، بيروت، الدار العربية للعلوم، اإلشكاالت الفكرية واالستراتيجية: 2001 سبتمبر 11عالم ما بعد السيد ولد أباه،   1

  .30، ص 2004، الطبعة األولى
وت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، ، بير أيلول11العرب والعالم بعد  احمد بيضون وآخرون،  2

  .138ص، 2002
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فتارخييا، تشكّل العقل االستراتيجي األمريكي تالزما مع فكرة العدو اخلارجي املباشـر يف صـوره               
  .السياسية واالقتصادية وحىت االيديولوجية والقيميةالعسكرية و

أما هذا الوضع اجلديد فبدت أعراضه البسيطة يف حالة التردد وعدم القدرة على احلسم يف اإلجابة عن 
  فترة ما بعد االحتاد السوفيايت     تساؤالت مفصلية ختص طبيعة السياسة الدولية وهيكل النظام الدويل يف         

الل احلرب الباردة اختذ طابعا ايديولوجيا فإن التصور األمريكـي ارتـبط   وألن صراع املعسكرين خ  
أساسا بالعدو السوفيايت فكانت األهداف العليا للسياسة اخلارجية األمريكية تقوم على منع توسـع              
االحتاد السوفيايت واحتوائه ضمن احلدود املرسومة له، والعمل على وقـف زحـف االيديولوجيـة               

اطق الليربالية يف غرب أوروبا على وجه اخلصوص، لكـن مـع زوال االحتـاد               الشيوعية داخل املن  
  .السوفيايت وجدت الواليات املتحدة نفسها مطالبة باجياد رؤية استراتيجية تنسجم وحالتها اإلنفرادية

ومن البداية برزت جدلية مفادها أن الواليات املتحدة وجدت نفسها يف أوج قوا يف وضع مثري، إذ                 
وجه ما قد يكون أعمق اضطرابات يشهدها العامل، فشلت أمريكا يف تطوير مفاهيم ذات صلة               أنه يف   

بالوقائع الناشئة، فاالنتصار يف احلرب الباردة يغري بالزهو، واالقتناع بالوضع الراهن جيعل النظر اىل              
   .1السياسة مبثابة إسقاط للمألوف على املستقبل

: ستراتيجي األمريكي بعد احلرب الباردة قد جتسد يف حمورين          وعموما، ميكن القول بأن النقاش اال     
  . التعددية من جهة ثانية- املثالية من جهة، واألحادية-الواقعية

 الويلـسونية الـيت اسـتحكمت بالعقـل         -واحلقيقة أن هذا النقاش هو إحياء للمحاورة الروزفلتية       
وإستراتيجياا املتعاقبة للعـامل     مريكيةمسرية السياسة اخلارجية األ   حيث أن   االستراتيجي األمريكي،   

  :ساسينيأاالبن، تظهر االستجابة ألمرين  منذ اية القرن التاسع عشر وحىت إدارة جورج بوش
   القوةاملتناميةباطراد  -
 .املصاحل التوسعية اإلمرباطورية -

 : رئيسينيمبدأين ولذلك تراوحت السياسة اخلارجية األمريكية بني

 املتمثل مبنهج الرئيس تيودور روزفلت" القوة"مبدأ  -1

  2القيم األمريكية املتمثل مبنهج الرئيس وودرو ويلسون مبدأ -2
 أي سياسة فالروزفلتية تعتمد على الواقعية القائمة أساسا على القوة واملصلحة القومية يف رسم

  .يكية بينما تقدم الويلسونية تصورا مثاليا وقيميا للسياسة اخلارجية األمرأمريكية

                                                
، بيروت، دار هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرينهنري كيسنجر،   1

  .9، ص2002الكتاب العربي، 
   .32 ، ص2002 القاهرة، دار الشروق، ،اإلمبراطورية األمريكية بين ثالثية الثروة والقوة والدين،  سمير مرقس 2
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انتظمت العالقات الدولية أثناء احلرب الباردة على جمموعة القواعد واألسس اليت ضبطت اجتاهـات              
غري أن زوال الكتلة الشيوعية ألزم ضرورة خلق تصورات فكرية ونظرية           . التحوالت الدولية وشدا  

 رب الباردة من جهة   لفته اية احل  بديلة هلا القدرة على استيعاب حجم االهتزاز االستراتيجي الذي خ         
  .كما تضمن اجياد توازنات جديدة ملرحلة ما بعد الصراع االيديولوجي من جهة ثانية

ن اجلهد النظري بدا وكأنه يف حلظة إضطراب معريف، ذلك أن العقل االستراتيجي ال ميلك               واحلقيقة أ 
والتجارب التارخيية  مقومات الفهم واإلدراك دون االيديولوجيا أو خارجها، كما أنه يفتقر للرواسب            

ـ        وهو ما دفع بـ آالن مينك      " الفراغ االستراتيجي " اليت تسمح بقراءة الوضع اجلديد الذي اتسم ب
Alain Minc بأن البشرية مل تشهد من زمن بعيد فراغا ايديولوجيا كهذا الـذي  : "  إىل القول

 مع اية أية رؤية للعامل فإا شهدته مع اية احلرب الباردة، حيث تعودنا منذ العصر الوسيط على أنه
   .1"تعوض بأخرى، لكن مع ايار الشيوعية تقترب االيديولوجيا من درجة الصفر

وعلى ضوء ما تقدم، ميكن احلكم بأن التغري يف بنية النظام الدويل وتوزيعات القوة فيه، قـد وضـع                   
  :∗الفكر االستراتيجي األمريكي أمام عدة اجتاهات

  : ة اجلديدة اجتاه االنعزالي-
أي التخلي عن الزعامة العاملية عرب تقليص الدور العاملي للواليات املتحدة األمريكية وتشجيع قيـام               

الريادي الذي ستلعبه    هيكل دويل يتسم بتوازن القوى، وهو ما يؤدي إىل تقليص حجم تبعات الدور            
  .أمريكا

ض يف النفقات الدفاعية وجتنب املشاركة      ومن الناحية العملية، فإن هذا التوجه يعين مزيدا من التخفي         
العسكرية للجيش وإاء األطر األمنية ملرحلة احلرب الباردة لغياب احلاجة اليها يف ظل سقوط العدو               

  .السوفيايت، باعتبارها قامت أساسا للتكيف مع استراتيجيات هذا العدو
  من الصراعات واملخاطرلكن من الناحية الواقعية قد تدفع هذه االنعزالية إىل ظهور مزيد 

  
  
  :  اجتاه اهليمنة العاملية-

                                                
1  Alain Minc, le Nouveau Moyen Age, paris, fayard, 1994, p205.  

 مثلت هذه االتجاهات محاور بحث أكاديمي عقب نهاية الحرب الباردة، وقد احتضنت مؤسسات الفكر والرأي  ∗
م 1994 في عام  Davis و Levinندوات وأعمال بحثية، أنظر في هذا الصدد مثال الدراسة التي أعدها كل من 
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وهو تصور يقتضي منع ظهور منافس عاملي آخر يكون معاديا للنموذج األمريكي، وحيول يف الوقت               
ذاته دون العودة اىل التعددية القطبية، وحينئذ ستمارس الواليات املتحدة دور الزعامة يف عامل يتميز               

ملناخ العاملي سيكون أكثر انفتاحا وتقبال للقيم األمريكية كالدميقراطية         بعدد من السمات، أمهها أن ا     
  .1وحرية األسواق وسيادة القانون

   ويتطلب هذا التوجه حتقيق صيغة توافقية توازنية بني مطامح الدور الريادي وتبعاته، خاصة فيمـا               
  .يتعلق باألعباء العسكرية

  :فترة ما بعد احلرب الباردة يفالناشئة خالل جية تكمن أمهية استيعاب االجتاهات االستراتي* 
 سـبتمرب   11 إدراك مدى االستمرارية والتقطع يف الرؤية االستراتيجية األمريكية بعد أحـداث             -1

  .بالشكل الذي يزيد يف فهم انعكاسات وتداعيات هذه األحداث على السياسة الدولية
 النظرية األمنية األمريكية، وإىل أي مدى متثل         ضبط العالقة بني املضامني االستراتيجية ومضامني      -2

  . ا؟ من اخلطاب األمين إحياًءا نظرياألوىل ضابطا وموجها جيعل
  احلادي عشر سبتمرب والتحول من احلدث إىل املفهوم: املطلب الثاين

يفرق املؤرخ الفرنسي فرديناند بروديل بني التاريخ احلدثي ذي االيقاع السريع أي زمن األحـداث               
ليومية املتتالية، والتاريخ الالحدثي ذي االيقاع البطيء، أي زمن البنيات العميقة والتحوالت اهليكلية             ا

ويف الواقع، فإن التفسري ضمن االجتاه األول هو نوع من االستجابة املباشرة لتـسارع            . 2غري الظاهرة 
         ا وتداعياا، بينما ميثل التاريخ الالحـدثي   األحداث وفجائيتها، مبا ال يؤدي إىل الفهم األمثل خللفيا

من ذلك فقيمة األحداث يف     . فرصة إلدراك البىن واألطر اليت يتشكل ضمنها احلدث ويأخذ مظاهره         
فغالبا ما استأثر حـدث تـارخيي معـني    . ميدان العالقات الدولية تكمن يف مدى حتوهلا إىل مفاهيم     
 خيلفها خصوصا إذا     لالنعكاسات اليت   ولكن باهتمام دارسي وممارسي السياسة ليس لطبيعته فحسب،      

وهي السنة اليت انتهت فيهـا      - 1648فتارخييا، حتولت سنة    . ما مس األطر القائمة للسياسة الدولية     
هوم أو حلظة    إىل مف  - صلح وستفاليا  حرب الثالثني عاما وبرز فيها نظام الدولة األوروبية احلديثة يف         

ا ذات الشأن ينطبق على أحداث احلادي عـشر مـن           مرجعية لكل أدبيات العالقات الدولية، ورمب     
فحىت وإن اعتربها العديدون من أصحاب التفسري . سبتمرب اليت حتولت إىل نقطة انعطاف تارخيية مهمة

احلداثي صورة لسقوط القوة االمرباطورية األمريكية أو أا على العكس من ذلك بداية حملطة جديدة               
التفسريية األمثل هي اليت تقف عند حمركات احلدث واملضامني اليت          يف النسق الدويل، اال أن النجاعة       

                                                
التقييم : ، فيانعكاساتها عليها وعلى العالم:االستراتيجيات الكبرى للواليات المتحدة األمريكية زلماي خليل زاده، 1

  .36، ص1997االستراتيجي، أبوظبي، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، لطبعة األولى، 
  .11 السيد ولد أباه، مرجع سابق، ص 2
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  واألهم من ذلك درجة وشدة تأثريه على بىن السياسة الدولية القائمة            اليها حيتويها والنتائج اليت يصبو   
  .  وعملياا

يف ظل الظرف الدويل الذي أعقب أحداث احلادي عشر من سبتمرب ومع املقدرة الدينامية للتـدخل                
هـل  : ألمريكي يف أي نقطة جغرافية حتت غطاء احلرب العاملية على اإلرهاب، برز تساؤل حموري             ا

  .أوقعت  أحداث احلادي عشر من سبتمرب القطيعة التارخيية على صعيد الفكر االستراتيجي ؟
 مع وقوع أحداث احلادي عشر من سبتمرب ونتيجة ملا أحدثته من تغيري يف أشكال التهديد الـذي مل     

د حيمل صفة العدو اخلارجي املباشر مثلما كان عليه األمر طوال مرحلة احلرب الباردة حيث أصبح           يع
 رصد معامل   نوميك. التهديد داخليا، كان لزاما أن تصاغ استراتيجية جديدة الستيعاب هذه املتغريات          

أحيـان كـثرية    على أساس مقاربتني ال جيب النظر هلما باعتبارمها منفصلتني، ففي     يالتوجه األمريك 
كانت األمور تسري بنوع من التقاطع بإحداث املزاوجة يف التطبيق لتحقيق أكرب قدر من األهـداف                

  :ورمبا هذا هو اجلانب احلركي يف االستراتيجية األمريكية
>> استراتيجية األمـن القـومي      <<  ويعرب عنها يف وثيقة      : األمنية –املقاربة االستراتيجية / 1

ملة واملرتبطة باملرحلة املباشرة ألحداث احلادي عشر من سبتمرب وحالـة الـدعم             باالستراتيجية الشا 
وقد جاءت هذه املقاربة يف     . الدويل غري احملدود الذي لقيته الواليات املتحدة يف حرا على اإلرهاب          

سياق التكيف مع األشكال اجلديدة للتهديد األمين، ومن جتلياا على أرض الواقع جناح أمريكـا يف                
  .توطني تواجدها العسكري املباشر يف بعض املناطق كأفغانستان والعراق

 ويعرب عنها باالستراتيجية الصغرى وهي مالزمة للمرحلـة األوىل          : الفكرية –املقاربة السياسية   / 2
ونابعة أساسا من الرؤية األمريكية للفضاء الدويل بأنه يعيش حالة من اخلواء االستراتيجي، واليت تقود               

ضع أمين مضطرب يشكل ديدا أمنيا للحضارة الغربية عموما وللواليات املتحدة األمريكيـة             إىل و 
 وضمن هذه املقاربة اكتسبت رؤية صموئيل هنتنغتون حول صدام احلـضارات قيمتـها            . خصوصا

  .االستراتيجية
 يف تصحيح بعض الطروحات النظرية اليت أفرزها مسار العالقـات            سبتمرب 11 سامهت أحداث لقد  

  :1، فقد أثبتتالدولية
املنظومة الفكرية الغربية املنتصرة وبالتايل       عدم صحة أطروحة اية التاريخ اليت تؤكد حتمية عوملة         -

  .إنتهاء الصراعات اإليديولوجية والعقائدية

                                                
 :، في"إنعكاسات أحداث سبتمبر على العالقات الدولية"حسين بوقارة ،  1
                                            htm.4/textstwo/591issue/2002/seyase/albayan/ae.co.albayan.www://http
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مقولة تراجع دور املتغريين العسكري والسياسي مقابل تنامي دور املتغري االقتصادي يف             عدم صحة    -
  . الدوليةالعالقات

  : سبتمرب11ووفقا ملا تقدم، ميكن التمييز بني ثالثة تصورات تفسريية خبصوص أحداث 
  تكريس احلالة اإلمرباطورية: التصور األول

يقول مايكل كوكس أنه مهما كانت التكلفة اليت حتملتها الواليات املتحدة األمريكية على املـدى               
دى الطويل جاءت لتعزز املصداقية األمريكية وجتعل نشر    القريب نتيجة لألحداث، فإن النتائج على امل      

  . 1قواا حول العامل أسهل بكثري
ووفقا لذلك يرى أصحاب هذا التصور أن تفجريات نيويورك وواشنطن قد أكسبت صانع القـرار               
األمريكي فرصة استراتيجية مثينة لتكريس املشروع االمرباطوري الذي جيسد حالة اهليمنة األمريكيـة        

فهذه األحداث مثلت النهاية الزمنية للمرحلة االنتقالية اليت شهدها النظام الدويل . ى الساحة الدوليةعل
منذ سقوط االحتاد السوفيايت وعلى مدار السنوات األخرية من القرن العشرين، حيث وفرت العـدو               

اتيجية األمنيـة   ية لالسـتر  املباشر للواليات املتحدة األمريكية الذي أوجد ساحة العمليات العسكر        
  .اجلديدة

  ولعل أهم من عبر عن هذا الطرح هو الرئيس األمريكي جورج بوش نفسه عندما أقر يف مقدمة وثيقة
  .    بأن احلادي عشر من سبتمرب يشكل فرصةً مبثل ما هو حتدياً" إستراتيجية األمن القومي األمريكي " 

الواليات املتحدة إىل إنتهاز األوضاع " لفرصةا" ويف خضم هذا السياق يدعو ريتشارد هاس يف كتابه 
الدولية الراهنة لصياغة نظام عاملي جديد يقوم على دمج دول العامل املختلفة يف نظام مـن القواعـد                  

  . 2والسياسات الدولية اليت تضمن السالم واألمن والنمو االقتصادي عرب العامل حتت قيادة أمريكية
. األمريكيـة فرصة حقيقية لتأكيد االنشغاالت الدولية       سبتمرب 11 تبدو أحداث    ،األساسهذا  وعلى  

 الذي يهدف إىل إدخـال      األمريكيوهو ما يدفع الفواعل األخرى يف النظام الدويل إىل تأييد املسعى            
  .3األمريكية العام للعالقات الدولية وفق ما تقتضيه املصلحة الكونية اإلطارتغيريات جذرية على 

   حالة الالهيمنةبوادر: التصور الثاين

                                                
: عوالم متصادمةكين بوث، تيم ديون، : ، في"مريكية بعد انهيار البرجينالقوة األ: معاني النصر" مايكل كوكس، 1

، أبوظبي، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، الطبعة األولى، االرهاب ومستقبل النظام العالمي
  . 208، ص2005

: ، في الفرصة ريتشارد هاس، قراءة في كتاب2
htm.95)/20(alketab_arweqat/alabwab/org.siironline.www://http  

  . حسين بوقارة، مرجع سابق3
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 سبتمرب تنم عن دالالت عميقـة       11يقر أصحاب هذا التصور بأن املضامني االستراتيجية ألحداث         
لبداية اية اللحظة اإلمرباطورية األمريكية، وبرغم تباين الكتابات املدرجة ضمن هذا التصور، إال أا   

ى ويربز مواطن ضعفها، والعامل وفقا      يف النهاية تشري إىل التهديد اجلديد الذي يستهدف القوة العظم         
كبـديل مقنـع    " عامل بال قوة  "لذلك يتجه إىل وضع الالهيمنة أوكما عرب عنه نيال فريغيسون بـ            

إذ يرى أن الواليات املتحدة وبرغم تفوقها العسكري واإلقتصادي والثقايف، إال           . للسيطرة األمريكية 
  :وعها اإلمرباطوريأن هناك ثالثة أسباب هيكلية تعيق إستمرارية مشر

سـتهالك  عتماد الدولة على رؤوس األموال األجنبية وذلك لتمويل الزيادة املفرطة ىف اإل           إزيادة   -1
  .اخلاص والعام

 ة هائلة  الثاىن يتصل مبستويات اجلنود والقوات، فالواليات املتحدة لديها إمكانيات بشري          سببال -2
غالل األمثل لتعزيز طموحاا ىف اهليمنة بإجيـاد        ولكنها رغم ذلك ال تستطيع أن تستغل ذلك االست        

 ي بالضعف وذلك نتيجة لتدخلها القـو      ىف نفس الوقت فإن انتشار قواا يتسم      . مستعمرات حقيقية 
  .والكبري ىف أفغانستان والعراق

 مما ميكن تسميته ىف أحسن األحـوال عجـزاً ىف           -حسب فريغيسون – الواليات املتحدة تعاىن   -3
دراك، فمؤسساا اجلمهورية وعاداا السياسية تصعب من إمكانية تأسيس إمجاع طويل           االهتمام واإل 

ليس لديه استعداد للتضحية بالدماء واألمـوال        فالرأي العام . األمد حول أحد مشروعات بناء الدولة     
  .1مىف اال اخلارجى أكثر مما حدث أثناء حرب فيتنا

  اتجتسيد أطروحة صدام احلضار: التصور الثالث
استحضر أصحاب هذا التصور أفكار صموئيل هنتنغتون عن مستقبل الصراع لفترة ما بعد احلـرب               
الباردة، فتفجريات نيويورك وواشنطن إعتربها الكثريون بداية حقيقية للتصادم احلـضاري، إذ أـا              

اث فهـذه األحـد   . تشكل ديدا فعليا للحضارة الغربية عموما وملنظومة القيم األمريكية خصوصا         
حبسب غراهام -ظلت أعادت إحياء مقولة هنتنغتون من جديد بعدما كادت أن ختتفي وتتالشى ألا             

 عندما برزت أوساطا غربيـة     سبتمرب 11 مرفوضة تدرجييا من جانب غالبية الغربيني حىت يوم          -فولر
حثون يف  هذا وقد قـام البـا     . 2 دائما وإن هذا صراع بني القيم      اأن اإلسالم معاٍد للغرب عداء    ترى  

السياسات والعالقات الدولية ويف ضوء املتغريات املهمة اليت أحدثتها انفجارات نيويورك وواشـنطن             
بإعادة النظر يف الثوابت واملرتكزات التحليلية والنظرية املتحكمة يف العالقات الدولية، واسـتقطب             

                                                
  htm .147read/1/1/2001/ahram/acpss/eg.org.ahram.www://http    :، في"عالم بال قوة"  فيرغيسون،  نيل1 

     
C461-90CE-480C318C/exeres/NR/net.aljazeera.www- :، في "صموئيل محقاهل كان "غراهام فولر، 2

htm.A71BA8ABFE06-814B 
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ـ         " صدام احلضارات "مفهوم   ث حتـول اىل مـادة      اهتماما شاسعا ومثريا يف كل أرجاء العـامل، حبي
  .1استهالكية لوسائل االعالم والعديد من الدوائر الفكرية والسياسية

 سبتمرب مثلت   11وبالرغم من حالة التباين بني هذه التصورات إال أا جتمع كلها يف أن أحداث               * 
يعرف إحدى احملطات الرئيسية يف نظام ما بعد القطبية الثنائية، ومرد ذلك أن هذه األحداث أت ما                 

  .ية اجلديدةلتهديدتحدة مبنأى عن األمناط امبقولة اإلستثناء األمريكي، حيث مل تعد الواليات امل
وعلى العموم ميكن احلكم بأن هذه األحداث مل تنشئ واقعا جديدا واستراتيجية جديدة، ولكنـها               

  .2اهيأت الفرصة ورمبا عجلت يف تنفيذ استراتيجيات وخيارات كانت معدة أومدروسة سابق
   سبتمرب11العقيدة اإلستراتيجية األمريكية بعد: املطلب الثالث

عند احلديث عن العقيدة االستراتيجية األمريكية جيب التفريق بني الرؤية االسـتراتيجية الـشاملة،              
والرؤية االيديولوجية اليت قد تكون خلفية هلا أو دافعا حمركا هلا، واحلقيقة أن تقاطع الرؤيتان يف ظل                 

تعبري عن جتاوز مزدوج النتقالية مرحلة ما بعد احلرب الباردة من جهة،            هو  الرئيس بوش االبن    إدارة  
  .وخلصوصية الفراغ االستراتيجي األمريكي من جهة ثانية

مع التغريات احلاصلة على الساحة الدولية، تواجه الواليات املتحدة األمريكية حتديات وخماطر ختتلف             
ولذلك فإن البدائل واخليارات املطروحة .  واجهتها خالل احلرب الباردةاختالفا جوهريا عن تلك اليت

ملواجهة هذه التحديات سوف لن حتدد التوجهات االستراتيجية األمريكية اجلديدة فحـسب، بـل              
سترسم احلدود التفاعلية ضمن البيئة الدولية بشكل عام، ذلك أن الواليات املتحـدة هـي النـاظم       

، فهي متتلك كل مقومات وعوامل القوة الشاملة اليت متكنـها مـن ضـبط               الرئيسي للقوة يف العامل   
  .مسارات احلركة داخل النسق الدويل

 سبتمرب، علينا االشارة إىل 11فقبل أن نتحدث عن االستراتيجية األمنية األمريكية بعد ، وعلى العموم
ميثـل مـشروع القـرن      بعض النصوص والوثائق اليت متثل مرجعية فكرية هلذه االستراتيجية، حيث           

وهـو مـشروع مت     . األمريكي اجلديد أهم إطار تكونت ضمنه الرؤية األمريكية يف عهد بوش االبن           
، American Entreprise Institute" معهد املؤسسة األمريكية"م عرب 1997تقدميه عام 

                                                
، بيروت، ثقافة السالممستقبل العالقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة و محمد سعدي،   1

  .318ص الطبعة األولى، ،2006مركز دراسات الوحدة العربية،
اإلستراتيجية الثقافية للواليات المتحدة بعد "، إبراهيم غرايبة  2

 /http://www.aljazeera.net/nr/exeres:في،"سبتمبر
  htm.A7B38B295051-684B-4147-6AE6-AC7D306C  
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، وقد ترأسه "تفعيل القيادة األمريكية للعامل" وذلك بتمويل من مؤسسة براديل، وقد جاء حتت عنوان 
  .وليام كريستول أحد كبار تيار احملافظني اجلدد

   ركز املشروع على حالة الفراغ االستراتيجي اليت متيزت ا الواليات املتحدة األمريكية يف ظـل               
وز القدرة األمريكيـة يف  حيث يشري إىل احتماالت بروز ديدات جديدة تتجا   . عهديت بيل كلينتون  

 مـن حمتوامهـا     جية والتوجهات الدفاعية املفرغتني   ضبط كل من السياسة اخلار    وعليه، فل . هتهامواج
خالل العشرية األخرية من القرن العشرين، فإنه من الضروري فهم الظروف قبل حدوث األزمـات               

  :1ولتحقيق ذلك يتطلب األمر من وجهة نظر قادة املشروع. ومواجهة التهديدات قبل استفحاهلا
  .عي لتحمل مسؤوليات الزعامة العاملية زيادة االنفاق الدفا-
 . تفعيل عالقات التحالف مع الدول الصديقة واالستعداد ملواجهة األنظمة املعادية -

 . تعزيز قيم الدميقراطية وحقوق االنسان واقتصاد السوق على الصعيد العاملي-

 . إدراك املوقع الريادي األمريكي وانعكاس ذلك على حتقيق األمن الدويل-

ا وقد ساهم يف إعداد هذه التوصيات رموز عديدة من داخل االدارة اجلمهورية ومن تيار احملافظني     هذ
  .اخل...بول وولفويتز، ايلتون أبرامز، ديك تشيين، دونالد رامسفيلد، لويس لييب: اجلدد، ومن أمهها

، وهي "ألمريكية مشروع اإلمرباطورية ا" آخر تأيت هذه الرؤية كامتداد ملا عرف بوثيقة  وعلى صعيد 
م، وترأسه ديـك    2000عبارة عن تقرير أعده فريق عمل قبل بداية محلة االنتخابات الرئاسية لعام             

تشيين نائب الرئيس فيما بعد، وهو التقرير الذي طالب بضرورة االسراع يف تويل اجلمهوريني للسلطة 
ادية القطبية اليت وفَّرها عامل مـا       لصياغة رؤية للقرن القادم، ألن إدارة كلينتون مل تستغل فرصة األح          

  .بعد احلرب الباردة
تنطلق الرؤية االستراتيجية لكوندوليزا رايس من زيادة االعتبار للمصلحة القومية األمريكية يف تشكيل 

وهي من أجل ذلك تضع من مسألة بناء        . توازنات السياسة الدولية كتجسيد للطرح الواقعي الدواليت      
إذ تعتقد النخبة . رها ضرورة استراتيجية لتوطيد الريادة األمريكية واستمراريتها     القوة العسكرية وتطوي  

ر مرونة وديناميكية للقوة األمريكية تساعدها يف       احلاكمة بأن عقد التسعينيات من القرن العشرين وفّ       
ب االستجابة الفاعلة للتحديات اجلديدة القائمة، كنوع من االستثمار يف دالالت النصر خالل احلـر         

فهي حبسب كاتبـة الدولـة األمريكيـة        . فالواليات املتحدة تتمتع بوضع استثنائي ومتميز     . الباردة
 القـيم   للخارجية كوندوليزا رايس مل زم فقط االحتاد السوفيايت الذي حاول تقدمي منوذج بديل عن             

                                                
 /gov.nara.2clinton ://http,  "A National Security Strategy for a New Century",  The White House1

/Strategy/NSC/EOP/WH 
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لى إقتـصاديات    أيضا هذا االنتصار الباهر إنطالق ثورة تقنية كربى قائمة ع          األمريكية، وإمنا واكب  
  رت جذريا الدينامية االقتصادية، والواليات املتحدة هي صاحبة الفـضل فيهـا            املعرفة واملعلومة غي

  .1واملستفيد األول منها
يد املعامل     ومن خالل هذا التوصيف تقر رايس بأن الواليات املتحدة أمام فرصة تارخيية مهمة لتجس             

 للرؤية املتكاملـة ملـتغري      -حبسبها–نتون اليت افتقدت    تيجيتها على عكس إدارة كلي    الكربى السترا 
لذا فهي تقدم ثالثة أهداف رئيسية جيب أن يراعيها أي توجه أمريكـي             . املصلحة القومية األمريكية  

  :لضمان وضع اهليمنة وإطالة أمده
إمتالك قدرة الردع للتهديدات األمنية، سواء تلك اليت مصدرها دول توصف بالدول املارقة              -1

 .نظيمات إرهابية معادية للواليات املتحدةأو ت

أو ) أوروبا وروسـيا  (منع قيام أي شكل من أشكال املنافسة القطبية، سواء من قوى تقليدية            -2
 ).الصني واهلند( من قوى دولية صاعدة

 إحداث عمليتا الدمج والتزاوج بني املصلحتني األمريكية والعاملية مبا يدعم من فرص  -3

  .ف مصاحل اتمع الدويل وفقا للمصلحة القومية األمريكيةمليا، أي أن تعرمريكية عاالريادة األ
وبفلسفة واقعية مستحكمة، ترى إدارة بوش االبن أنه جيب على إستراتيجية األمن القومي األمريكي              
إيالء مزيد من االهتمام ملتغري القوة، وجتاوز الرؤية املرتكزة على القيم واملؤسـسات الدوليـة، ألن                

يف هذه األخرية وحتديدها يتم وفقا ملوازين القوى اليت متيل لصاحل الواليات املتحدة، أو كما قال                تعر
بأن احلـديث عـن املـصاحل       " فردوس القوة   : الواليات املتحدة وأوروبا  "روبرت كيغان يف كتابه     

  .االنسانية واملؤسسات الدولية هو تنظري للضعفاء
اتيجية األمن القومي أن يكون من مهام الدول ذات الرتعـة           كما ترفض يف ذات االجتاه وثيقة إستر      

اإلمرباطورية التدخل لقضايا وأغراض إنسانية، ذلك أن هدف السياسة اخلارجية هو ضمان املـصاحل              
  .الوطنية احملددة سياسيا وعسكريا

  :   وخبصوص العالقة األمريكية مع الدول الكربى، فإا تتم وفقا حلركية ثنائية
تحالفات االستراتيجية مع الدول الصديقة وتطويرها، وذلك بتمـتني روابـط احللـف              توطيد ال  -

  .األطلسي وتوسيعه
 . للقوى املنافسة- أيا كانت صوره- إحتواء وتطويق الفعل االستراتيجي -

                                                
  .37 السيد ولد أباه، مرجع سابق، ص  1
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واستنادا لذلك، ترى كوندوليزا رايس عند صياغتها للربنـامج االنتخـايب إلدارة بـوش يف عـام                 
ة اخلارجية األمريكية بقدر ما جيب أن تتوسع عامليا عليها أن حتـتكم دائمـا                بأن السياس  ∗م2000

  .للمصلحة القومية األمريكية
 لقد كانت هذه الرؤية إطارا للدبلوماسية األمريكية خالل املرحلة األوىل من عهد الرئيس بوش اليت               

ألوفر  مـن اهتمامـات      متيزت باإلنكفاء احلذر عن األزمات الدولية الساخنة اليت شغلت اجلانب ا          
اإلدارة الدميقراطية، وإعتماد خط واقعي مرن يف العالقة بالقوى الدولية النافذة مـع ميـل لتعزيـز                 

  .1الشراكة بدوائر التحالف األوروبية واآلسيوية
 سبتمرب   ذن أطر ومضامني التصور االستراتيجي األمريكي قبل وقوع أحداث احلادي عشر من           هذه إ 

 وسنرى فيما   خذ قيمتها املرجعية كراسب استراتيجي للتوجهات األمريكية العاملية،       وهي يف احلقيقة تأ   
بعد كيف أن هذه املضامني حكمت يف مستويات عديدة اجتاهات احلراك األمين أمريكياً ودفعت حنو               

  : وهي دليل على أنبلورة أسس جديدة يف النظرية األمنية األمريكية،
سبتمرب ليست اجتاها راديكاليا جديـدا علـى صـعيد الفكـر             11 العقيدة االستراتيجية بعد     -1

  .حداث ذااتاج لتصور تطور وصيغ قبل وقوع األاالستراتيجي األمريكي، بل هي ن
 سبتمرب اليت وفـرت الـصيغة       11ل البيئة املناسبة لتمرير هذه العقيدة مع وقوع أحداث           تشكُّ -2

 .التربيرية والقوة املؤسسية احملركة هلذه العقيدة

كن وبالرغم من قيمة هذه التصورات، إال أن ذلك مل مينع حدوث تفكيك لبعضها وحتـوالت يف                 ل
  .بعضها اآلخر، نتيجة للهزة اليت أصابت الذهن االستراتيجي األمريكي عقب األحداث مباشرة

وقد أفرزت هذه األحداث ثالثة حتوالت رئيسية على االجتاهات االستراتيجية األمريكية اجلديـدة،             
  :وهي
  . بروز احلرب على اإلرهاب كخيط ناظم لالستراتيجية األمنية األمريكية-
  . سبتمرب11 بروز تيار احملافظني اجلدد كأحد املظاهر االعالمية اليت أبرزا أحداث -
  . احلروب االستباقية كأداة جديدة إلستراتيجية األمن القومي األمريكي-

                                                
اتيجية اإلدارة الجمهورية في الحملة االنتخابية الرئاسية من خالل الدراسة  كانت رايس ضمن الطاقم المعد إلستر ∗

 Camoain 2000 : Promoting the »: التي قدمتها والتي رسمت التوجه األمريكي في مجال السياسة الخارجية
» National Interest Foreign Affairsلالطالع على الدراسة أنظر ، :
-the-promoting-2000-campaign/rice-condoleezza/5faessay20000101/org.foreignaffairs.www://http

html.interest-national 
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 سبتمرب وفقـا    11 العقيدة االستراتيجية األمريكية بعد      وسيتم تناول هذه التحوالت باعتبارها حماور     
  :للبناء التايل

  :احلرب على اإلرهاب/ 1
اهتزت مع هجمات احلادي عشر من سبتمرب الفرضية األمريكية التارخيية اخلاصة بعالقة األمن باحلرية              

دا يتسق وطبيعة   ثوبا جدي اإلشكالية   العالقة   هذهارتدت  كمحور ارتكاز ألية سياسة أمريكية، حيث       
 على وجه املرحلة الراهنة من تطور النظام الدويل والسياسات العاملية، ومن تطور السياسات األمريكية

 وهي املرحلة اليت تتسم بربوز دور األبعاد الثقافية واحلضارية كمحـرك هلـذه الـسياسات                خاص،
 أن االدارة األمريكية تتجه حنو وقد بدا منذ اللحظات األوىل اليت أعقبت هذه اهلجمات. 1والتفاعالت

ة للمجتمع األمريكي وديد    يتعزيز سياساا األمنية الدفاعية ولو على حساب املساس باملنظومة القيم         
  . احلريات املدنية والسياسية اليت ظلت الواليات املتحدة تعتربها مصدرا للنموذج االمريكي العاملي

ية ادراك املضامني احلقيقية للحرب االمريكيـة علـى         من الضروري استيعاب حلظة التحول هاته بغ      
  .االرهاب

:                             ويف هــذا الــصدد يعــرب كــل مــن وليــام كريــستول وروبــرت كيغــان يف دراســتهما
 Toward a New Reganite Foreign "حنـو سياسـة ريغانيـة خارجيـة جديـدة      " 

Policy       واألمين األمريكي   رجعية ملضامني اخلطاب االستراتيجي   عن األفكار اليت اُعتربت فيما بعد م 
 واليت تتمثل يف األطروحات اخلاصة برفض فكرة تراجع القوة األمريكيـة وتـثمني               سبتمرب 11بعد  

األدوات احلربية والقطيعة مع األنظمة املستبدة والوضوح األخالقي والرهان على اهليمنة األمريكيـة             
وهذا ما ميثل تكريسا لالفتراضات األساسية للتـصور األمـين          . 2تهمسلكا لضمان أمن العامل ورفاهي    

  .ية القصوى للقوة العسكرية يف حتقيق األمن القوميلواقعي، الذي ينطلق من إيالء األمها
ولذلك، فقد مثلت احلرب على االرهاب حمورا إلستراتيجية األمن القومي األمريكي، وتعددت بذلك 

اسـتراتيجية أمريكـا يف     "  مواجهة هذا التهديد، ومن أبرزها وثيقة        القراءات االستراتيجية ألشكال  
اليت قدمها احملافظون اجلدد بقيادة دوغالس فايـث وكيـل وزارة الـدفاع             " حرا على االرهاب    

  :وقد ارتكزت على ثالثة حماور. األمريكية
  .تدمري البنية األساسية للتنظيمات االرهابية وتعطيل نشطاها -    

 .حنو حرب األفكار إلستئصال ايديولوجية التطرف لدى هذه التنظيماتالتوجه  -

                                                
، "الواليات المتحدة بين نموذج القوة وقوة النموذج" ، نادية محمود مصطفى  1 

  net.islamonline.www://http shtml.19article/09/2002/politics/Arabic /:في
  .43السيد ولد اباه، مرجع سابق، ص  2
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تفعيل أطر األمن القومي االمريكي بإستحداث وزارة جديدة هي وزارة األمن الوطين وخلق قيادة               -
 .جديدة بوزارة الدفاع مهمتها االشراف األمين على احلدود اجلغرافية للواليات املتحدة

رهاب وفقا لنص وثيقة اسـتراتيجية األمـن القـومي الـصادرة يف              اال ت احلرب هكذا اذن أعترب  
م الدعوة الوحيدة اليت متكن من توحيد العامل بوحداته الكربى والصغرى خلف التوجه             2002سبتمرب

  .األمريكي كنوع من التأييد للريادة األمريكية
تصور استراتيجي  لقد مثل االرهاب شكال جديدا من أشكال التهديدات األمنية حىت صار عماد أي              

  American  أمريكي رمسي أو غري رمسـي، ألنـه كـسر وهـم االسـتثنائية األمريكيـة      

Exceptionalism .        ويف هذا الصدد، يرى جون إيكنـبرييIkenberry John    يف رؤيتـه 
 أا تأسيس ملقاربة عملية اة اخلطـر  New Grand Strategyلالستراتيجية العظمى اجلديدة 

  :ث يعدد خصائص هذه االستراتيجية على النحو التايلاالرهايب، حي
 ضرورة استمرارية القطبية األحادية اليت تضمن صور اهليمنة األمريكية بشكل يتجـاوز حـدود               -

  .الطرح الواقعي لتوازن القوى والطرح الليربايل للتعاون الدويل املؤسسايت
ن اجلماعات االرهابية املدعومة من قبل       اعادة تعريف وحتديد مصادر التهديد اجلديدة اليت تأخذ م         -

  .دول معينة شكال هلا، والعمل على منع تطويرها الستراتيجياا اهلجومية
  االعتماد على أسلوب احلرب االستباقية كأداة استراتيجية بديلة للنماذج املطورة خالل مرحلـة               -

   ).االحتواء والردع( احلرب الباردة
لشكل الذي ال يتعارض واملنهج التدخلي األمريكي عقب أحـداث           ضبط جديد ملفهوم السيادة با     -

  . سبتمرب11
كما يقدم ريتشارد بريل الرئيس األسبق لس السياسات الدفاعية خبصوص مسألة التعـاطي مـع               

ففي كتابه الـذي ألفـه      . التهديد االرهايب، طرحا دوالتيا واقعيا يف إدراك مفهوم األمن األمريكي         
كيـف  : اية الـشر  "  فروم الكاتب األسبق خلطابات الرئيس بوش االبن حول          باالشتراك مع دافيد  

وإذا . ، يرى بريل بأن خلق بيئة أمنية عاملية مستقرة وحرة مل يتـأت بعـد              "االنتصار على االرهاب  
حصل ذلك فسيتم عن طريق القوة العسكرية للجيش األمريكي الذي سيعمل على محايـة القـيم                 

  .1الليربالية العاملية
 سبتمرب، بىن تصوراته اسـتنادا إىل       11لكن وعلى الرغم من أن الفكر االستراتيجي األمريكي بعد          

مركزية احلرب على االرهاب يف االستراتيجية األمنية اجلديدة، إال أن هناك بعض األصـوات الـيت                
                                                

1 Richard Perl, David Frum, An end to evil : How to win the war or terror, Random 
House, 2003, p.279. 
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تصلح يرى أن احلرب على اإلرهاب ال       ترفض االقرار ذه املسلمة، ومن بينها ريتشارد هاس الذي          
ألن تكون الشغل الشاغل لإلستراتيجية األمريكية، حيث أن تلك احلرب ليست هلا ساحة حمددة أو               

، حيث أنه يشبه هذه احلرب وكأا احلرب على األوبئة اليت ال      1نقطة بداية واية كاحلروب التقليدية    
  .تنتهي حبكم إستحالة القضاء عليها

  :احملافظون اجلدد/ 2
سبتمرب بتداعياا املباشرة صورة لتحول هذه اجلماعة من جمرد تيار فلـسفي             11قدمت لنا أحداث    

وايديولوجي إىل العب سياسي فاعل يف رسم التوجهات الكربى للسياسة اخلارجية األمريكية، وهذا             
بفعل التطابق احلركي بني الرتعة الثورية هلذا التيار والرتعة االمرباطورية لالدارة اجلمهورية يف حلظـة               

  .تراتيجية فارقةاس
  Americanتعرب احملافظية اجلديدة عـن ميـل ثـوري يتخـذ مـن االسـتثنائية األمريكيـة       

Exceptionalism  كاجتـاه   ∗وقد تبلور هذا االجتاه يف سنوات الثمانينيات الريغانيـة        . حمركًا له 
  .اليةجديد يف مواجهة االنعزالية التقليدية، وترجع أصول أغلب مؤسسيه اىل اليسارية والليرب

مييل تيار احملافظني اجلدد اىل الدعوة اىل العامليةولدور أكرب للواليات املتحدة يف الكـرة األرضـية،                
مطيحني بالسياسة الواقعية اليت ال تكترث بطبيعة األنظمة السياسية يف البلدان اليت هلا عالقة بالواليات 

، وهذا ما ساعدت عليه أحداث احلادي       املتحدة األمريكية أو تتحالف معها األخرية حلماية مصاحلها       
عشر من سبتمرب إذ أا أكدت مصداقية وصوابية رؤيتهم أمام احلزب اجلمهوري وتياراته األقل تطرفا 

  .2يف هذا االجتاه واألكثر ميال للسياسة
يتمحور الفارق األساسي بني احملافظني اجلدد واحملافظني التقليديني حول الرؤيـة اخلاصـة بالـدور               

ريكي العاملي، حيث يتمسك االجتاه التقليدي بفكرة تقليل إجراءات اإلنغمـاس األمريكـي يف              األم
شؤون السياسة الدولية والتراجع عن فكرة اهليمنة العاملية، حىت أنه يف أحيان كثرية يقترح بعـضهم                
ن االنسحاب األمريكي من حلف الناتو يف مقابل تعظيم االستعانة مبشروع الدرع الصاروخي لضما            

حتقيق األمن القومي األمريكي، ويبين التقليديون تصورهم هذا من منطلق جتنب خماطر وتبعات الريادة 
  .العاملية

                                                
  .ابقارد هاس، مرجع سشيت ر 1
ونالد ريغان الى الحكم ، وقد كسبت رموز هذا التيار مكانة األولى للمحافظين الجدد مع وصول ر بدأت المعالم  ∗

متقدمة في ظل إدارة بوش األب لتختفي بعد ذلك طوال فترتي حكم بيل كلينتون ثم تعود بصورة قوية مع وصول 
  .بوش االبن للبيت األبيض

مركز المعطيات ، سوريا، "راتيجية األمريكية الجديدة وساحة عملياتها العسكريةاالست" عماد فوزي شعيبي،   2
    htm.indexa/com.dascsyria.www ://http  : في،4 صوالدراسات االستراتيجية،



 138

بينما يتصف احملافظون اجلدد بتزايد نزعة اإلماك يف السياسات اخلارجية وامليل إىل فك قيود السلطة               
  . بشأن املسائل الدفاعيةعلى صانع القرار األمريكي ) جملسي النواب والشيوخ(التشريعية

وترجع األصول الفكرية والفلسفية للمحافظني اجلدد إىل املبادئ واألسس اليت نظر هلـا اليهـودي               
كنواة للمحافظية اجلديـدة، ويرتكـز      " رابطة الفكر االجتماعي  "الذي أسس   " ليو شتراوس "األملاين  

 يف فهم تطـور الرتعـة احملافظيـة          مثلتا مرجعية رئيسية   املذهب الشتراوسي على نقطتني أساسيتني    
  :اجلديدة

 اإلرتباط بني متغريي الدميقراطية والقوة ملواجهة الطغيان، ألن الدميقراطية ال ميكـن أن تفـرض    -1
نفسها يف حال بقيت عاجزة وضعيفة، وتعترب هذه الفكرة رد فعل على ما عايشه شـتراوس عنـد                  

  . إىل بريطانيا مث إىل الواليات املتحدةوصول النازية للسلطة يف أملانيا وهروبه بعد ذلك
ولذلك فالعـامل حمـوران،     .  أن أي موقف رافض للقيم الدميقراطية هو رفض للفضيلة االنسانية          -2

أحدمها ميثل الفضيلة واآلخر يناهضها، وهذا يف الواقع ما تولد عنه فيما بعد ما عرف مبحور الـشر                  
  .املناهض أساسا للتوجه الليربايل الدميقراطي

 األسس الفكرية هلـذا     -وهو أحد مؤسسي جتمع احملافظني اجلدد     -" افرينغ كريستول "كما يلخص   
  :1اإلجتاه فيما يلي

  . تشجيع الوالء القومي باعتباره شعورا طبيعيا ومقدسا-
  . رفض مفهوم احلكومة العاملية اليت تؤدي إىل منط من االستبداد العاملي-
  .التمييز بني األصدقاء واألعداء ضرورة متتع رجال الدولة بأهلية -
  .  عدم حتديد املصلحة القومية للدولة العظمى باملعايري اجلغرافية-

 11 عن سيطرة التصور الواقعي على الـذهن األمريكـي بعـد             ا تعبري ويف الواقع متثل هذه األسس    
  .سبتمرب

فكاره وفلسفته األسساس   حىت وإن مل يكن ليو شتراوس املرجعية الوحيدة هلذا التيار، إال أنه جسد بأ             
 املرجعية Alpert ∗ Wohlstetter"ألبريت ولستيتر"النظري له بذات الصورة اليت ميثل من خالهلا 

  . االستراتيجية هلذه اجلماعة

                                                
  .42 السيد ولد أباه، مرجع سابق، ص 1
منية في الواليات المختصة بالمسائل الدفاعية واأل) (Rand Corporation  هو أحد مؤسسي مؤسسة راند ∗

المتحدة األمريكية، كما أنه صاحب نظرية الردع التدريجي البديلة للردع التقليدي، والتي يدعو من خاللها إلى إقامة 
   .حروب نووية محدودة ذات دقة عالية، عوضا عن سياسة مراقبة التسلح النووي
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م 1996لقد مثلت الدراسة املشتركة اليت أعدها كل من وليام كريستول وروبرت كيغـان عـام                
 Toward a New Reganite Foreign »" ة حنو سياسة خارجية ريغانية جديد" بعنوان 

Policy » اية التسعينيات األمر الذي . املرجعية الفكرية اجلديدة خلطاب احملافظني اجلدد يف مرحلة
. م2000م ومشروع اإلمرباطورية العاملية 1997سرع يف بروز مشروع القرن االمريكي اجلديد عام         

 مع وصول بوش االبن إىل البيت األبيض، تتخذ من          وبدأت عقب ذلك السياسة اخلارجية األمريكية     
   .هذه املرجعية خلفية فكرية هلا

ومن أهم أفكار احملافظني اجلدد ومواقفهم اليت بدأ التعامل االعالمي معها بصورة أكرب عقب أحداث               
  :احلادي عشر من سبتمرب، جند

  .عوب وموجها هلا الدين هو أحد الركائز البنيوية للمجتمع، وهو عامل ملئ فراغ الش-
  . املصلحة القومية األمريكية هي أساس دولة األمن القومي األمريكي-
   وفقا ألحكام توماس هوبز حول الطبيعة البشرية الشريرة، فالدول يف حالة عداء مستمر -

  .كما أا ال تتطور دون وجود عدو مستمر
يفسر مآخذ احملافظني اجلـدد مـن        السالم حالة استثنائية واحلرب هي الوضع الطبيعي، وهذا ما           -

  .سياسة بيل كلينتون اليت مل تستوعب مرحلة فراغ القوة بعد سقوط االحتاد السوفيايت
  :احلروب االستباقية/ 3

تضمنت إستراتيجية األمن القومي األمريكي اإلشارة إىل مدى قدرة الرؤية االستراتيجية املعدة خالل             
 تبدو سياستا اإلحتواء والردع غري منسجمتان مـع خطـر           احلرب الباردة على البقاء طويال، حيث     

ويقوم هذا الـتفكري علـى مبـدأ        . التهديدات اجلديدة اليت تفترض تفكريا جديدا بشأن مواجهتها       
  .االستباق الذي يعرب عنه أمريكيا باحلق يف الدفاع عن النفس

، إال  م1994 وكوريـا    م1962وهذا املبدأ وإن جتسد يف التاريخ األمريكي من خالل جتربيت كوبا            
وعلى الرغم من الضوابط الـيت رمستـها        .  سبتمرب 11أنه اتسم خبصائص جديدة فرضتها أحداث       

األمن القومي األمريكي عند استعمال هذا النهج، يبدو هذا املبدأ مرتكزا للفلسفة الدفاعية              استراتيجية
  . ، خصوصا مع تنامي أشكال ديدية جديدةاألمريكية اجلديدة

أن تركز على   اليت  قائمة على الوقاية و   األمريكية ال اإلستراتيجية  حلروب االستباقية مرجعيتها يف     جتد ا 
الوجود األمريكـي،   ب عصف كربى ت  ديدات اليت إذا أسيئت إدارا ميكن أن تتحول إىل          التحديات

ـ       ردعه  أو مواجهته ينبغى   ا ديد معني يف وقت    تحدياتهذه ال قد ال متثل    و االت لكن تبقـى احتم
  .منعها والوقاية منهاانفجارها قائمة ومطروحة بقوة األمر الذي يستلزم 
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إن الواليات املتحدة بوصـفها  : " ويف هذا الصدد، تقول كوندوليزا رايس وزيرة اخلارجية األمريكية   
 الدولة األقوى يف العامل تقع على عاتقها مسؤولية العمل على جعل العامل أكثر أمنا، حيث أنه ليس مثة     
أي شرط أخالقي أو حقوقي يلزم بلدا معينا بانتظار التعرض للهجوم قبل أن يصبح قادرا على التعامل 

   1"مع ديدات وجودية
 سبتمرب، وإن كانت هي اليت مهـدت األرضـية          11مل يرتبط ظهور احلروب االستباقية بأحداث       

رب مضامينها من الفكر    لتوصيفها ضمن استراتيجية األمن القومي األمريكي، حيث تستمد هذه احل         
ويف . الوقائي الذي طرح بشدة يف األوساط االستراتيجية يف منتنصف العقد األخري من القرن العشرين

وليام بريي وزير الدفاع األمريكي األسبق وأشتون كارتر مساعد وزيـر            يعترب كل من      هذا الصدد 
اسـتراتيجية  : الدفاع الوقـائي  " ل   يف كتاما حو   الدفاع األمريكي األسبق لسياسات األمن الدويل     

كية لألمـن القـومي     يلإلستراتيجية األمر  الدفاع الوقائي دليل إرشادي   بأن  " أمريكية جديدة لألمن  
ختالفا جوهريا، فهو إستراتيجية سياسية عسكرية عريضة ويعتمد علـى أدوات           إوخيتلف عن الردع    

تكون موارد وزارة الدفاع وتكنولوجيتها      حيث   السياسة اخلارجية السياسية واالقتصادية والعسكرية،    
  .2القنابل النووية وانتشار األسلحة النووية واإلرهابحتديات حامسة يف مواجهة 

أحد خمططي إدارة بـوش علـى مـتغري     Charles Krauthammer ∗ يعتمد تشارلز كروثامر
ستراتيجي األمريكي،   بالفكر اال  التهديد األمين اخلارجي يف توصيفه للتيارات األربعة اليت استحكمت        
الليربالية، وهي مجيعها قد عربت     -حيث يعدد كل من التيارات االنعزالية والواقعية والليربالية والواقعية        

  :عن ادراكات استراتيجية للمصلحة القومية األمريكية
 سياسـة    وهو املدرسة التقليدية اليت تنطلق من االستثنائية األمريكية كدافع إلنتهاج          :التيار االنعزايل 

فوقية تتسم باالنصراف عن الشأن الدويل، لكن افتراضات هذه املدرسة اهتزت مع تزايد درجـات               
  .االعتمادية التبادلية
يتقاطع مع التيار األول يف مسألة رفض االنغماس الدويل إال يف احلاالت االنسانية اليت : التيار الليربايل

ت أفكار هذا التيار بعد اية احلرب الباردة يف فتـرة           وقد جتسد . تفرضها املنظومة القيمية األمريكية   
  .بيل كلينتون اليت هدفت إىل تشجيع املشاركة العاملية استنادا إىل الشرعية األممية واملؤسساتية الدولية

                                                
، الرياض، مكتبة المحافظون الجددرون سلزر، إ:، في"استراتيجية األمن القومي لدى الرئيس "  كوندوليزا رايس،1

   .127، ص2005، 1العبيكان، ط
 : في ، عرض كتاب وليام بيري،"استراتيجية أمريكية جديدة لألمن: الدفاع الوقائي" ابراهيم غرايبية،  2

htm.1E1572A214FE-9F9B-4105-6E9D-3B50FA83/exeres/NR/net.aljazeera.www://http 
∗ Charles Krauthammer, "An American Foreign Policy for Unipolar World ", American 

,2004,InstituteEntreprise
asp.detail_pub/all.filter,19912.pubID/publications/org.aei.www://http  
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 ينطلق من نقد التيارين السابقني، ألما ال يستندان إىل مفهوم سليم حول الطبيعـة               :التيار الواقعي 
وهو يعتمد على ميزان القوى الذي يضمن املصاحل القومية األمريكيـة كبـديل             . ريرةاالنسانية الش 

 لن يتحقق خـارج اسـتراتيجية       - حبسب أنصار هذا التيار    -واألمن الدويل . ألسس التعاون الدويل  
املواجهة االستباقية للتهديدات األمنية القائمة، وهذه االستراتيجية يتطلب تنفيذها تزايـد االعتبـار             

  .لة كفاعل أساسي دون النظر إىل القيود الشرعية واملؤسساتيةللدو
ينطلق من ذات االعتبارات اليت يستند إليها الواقعيون، لكنه يعيد تعريـف            : الليربايل-التيار الواقعي 

فالقيم هي اليت ختلق التميز األمريكي      . املصلحة القومية األمريكية على أا نتاج لنسق القيم األمريكية        
لقوة، لذلك جند أن هذا التيار يؤسس رؤيته االستراتيجية الشمولية ذات أبعـاد الـسيطرة               وليست ا 

  . واهليمنة على أساس الدميقراطية واحلرية يف مواجهة الطغيان واالستبداد
  مضامني النظرية األمنية األمريكية اجلديدة: املبحث الثاين  

طاب األمين األمريكي من جهة، ومدى عرب هذا املبحث سنحاول استكشاف الرواسب النظرية للخ
استيعابه للتحوالت والتحديات اإلستراتيجية اليت تنتجها البيئة األمنية العاملية من جهة ثانية، وذلك 

  عرب التطرق إىل أهم مراحل تطور النظرية األمنية األمريكية وظروف صناعتها
  مراحل تطور النظرية األمنية األمريكية: املطلب األول

ا، بنيت النظرية األمنية األمريكية على فرضية احلماية الطبيعية واجلغرافية، حيث ميثل احمليطان تقليدي
  .اهلادي واألطلسي حاجزا أمنيا أمريكيا يف وجه التحديات العسكرية املطروحة

وقد حظي هذا االفتراض بقابلية كبرية لدى اآلباء املؤسسني عقب االستقالل الوطين، على اعتبار أن 
. هديد األمين القائم يف تلك الفترة اختذ صفة االعتداءات العسكرية اخلارجية ذات الطابع املباشرالت

كما وجد هذا التشخيص األمين صداه ضمن أطر التفكري االستراتيجي األمريكي ذي امليل االنعزايل، 
 القرار رؤية فاالبتعاد األمريكي عن قضايا املسرح الدويل وعدم االنغماس يف صراعاته أكسب صانع

إجيابية ملفهوم األمن القومي األمريكي، خصوصا وأن التاريخ األمريكي يفتقر للتجارب اليت تعرضت 
ف وفقا فيها الواليات املتحدة حلاالت التهديد الداخلي، ذلك ما جعل األمن األمريكي يعر

  .العتبارات التهديد اخلارجي
غرافيا جعلت من الواليات املتحدة مالذا آمنا، فبوجود وقد تعزز هذا الطرح بإدراك األمريكيني أن اجل

 ضعيفتني نسبيا يف الشمال واجلنوبحميطني واسعني يوفران دارئني أمنيني استثنائيني ودولتني جارتني 
  .1اعترب األمريكيون أن سيادم الوطنية حقا طبيعيا فضال عن أا نتيجة طبيعية ألمن قومي ال نظري له

                                                
   .18، مرجع سابق، صالسيطرة على العالم أم قيادة العالم: االختيار،  زبيغنيو بريجنسكي1
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فتراضات النظرية مستحكمة على العقل االستراتيجي األمريكي حىت مع كسر ولقد ظلت هذه اال
فعلى الرغم من دخوهلا احلرب العاملية األوىل، ظلت . سياسة العزلة الدولية اليت كانت منتهجة

الواليات املتحدة ترى يف مهمتها أداءا استراتيجيا وعسكريا ال خيلق ديدات مباشرة ملنظومتها 
  .األمنية

اية احلرب العاملية الثانية وبروز االحتاد السوفيايت كخطر جديد يف وجه الكتلة الغربية، زاد ومع *
نظرية لإلدارة ارتباط النخبة االستراتيجية بأفكار وقواعد املدرسة الواقعية اليت مثلت اخللفية ال

عليا، وما عداها من  حيث ترى أن القضايا األمنية والعسكرية هي قضايا السياسة الاألمريكية احلاكمة
وبناءا على هذا كان . القضايا االقتصادية واالجتماعية والثقافية هي موضوعات السياسة الدنيا

  .1التهديد العسكري اخلارجي يأيت على رأس قائمة أولويات االستراتيجية األمنية للواليات املتحدة
 إال أن ظروف مرحلة احلرب وبرغم استمرار سيطرة فكرة العدو اخلارجي على التصور األمريكي،

الباردة وتوازناا أفرزت بعض التغريات اليت مست مرتكزات السياسة األمنية األمريكية، فإنتقلنا من 
حيث شهدت . مرحلة غياب العدو إىل مرحلة العدو االستراتيجي الذي أخذ طابعا ايديولوجيا

إىل ) فرنسا وبريطانيا( القوى العاملية التقليدية سنوات احلربني العامليتني انتقاال تدرجييا مليزان القوى من
، وبدأت معامل نظام عاملي جديد ثنائي )الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت(قوى دولية جديدة

القطبية آخذة يف التشكل، وكانت اخلاصية األساسية هلذا النظام أن كال طرفيه ميلكان منظومتني 
ت العميقة وهو ما أفضى لربوز اخلالفا. ريا وسياسيا واقتصاديامتباينتني ايديولوجيا وقيميا وعسك

 زاد يف حدا التصاعد القوي لاليديولوجيا الشيوعية ذات الرتعة الثورية حول مسائل أمنية عديدة
 املتطلعة للريادة العاملية، وهي كلها مسائل مت التعاطي معها أمريكيا على أا ديدات أمنية حقيقية

  .وملموسة
ا نالحظ أنه للمرة األوىل أخذ األمن األمريكي صيغة تعريفية جديدة رمست إىل حد ما التوجه وهن

الرئيسي للنظرية األمنية القائمة إىل غاية يومنا هذا ومفادها أن األمن القومي األمريكي حتصيل 
ا معناه ملشروع التفوق األمريكي، وبأن األمن العاملي لن يتحقق إال بتكريس األمن األمريكي، مب

  .، يف تأكيد لالفتراضات الواقعية خبصوص الدراسات األمنيةالتماهي بني حاليت اهليمنة واألمن
ونتيجة لذلك طورت املخابر االستراتيجية يف الواليات املتحدة األمريكية استراتيجية جديدة ملواجهة 

اء يف تشكيل الرؤية اخلطر السوفيايت داخل بيئة ليست أمريكية بالضرورة، وحتكمت عقيدة االحتو
عريف على صعيد الفكر األمنية للواليات املتحدة طوال فترة احلرب الباردة اليت اتسمت بالثراء امل

                                                
  .253 أحمد بيضون وآخرون، مرجع سابق، ص1



 143

 حيث تكيفت النماذج والدراسات االستراتيجية بصورة إجيابية مع التطورات احلاصلة يف االستراتيجي
  .مسار الصراع بني املعسكرين الشرقي والغريب

 بأن النظام السوفيايت يروج -م1947 الذي طرح نظرية االحتواء علم -كينانوقد حاج جورج 
  احلزب الشيوعي للسلطة يف الداخلللقضية املاركسية اللينينية يف اخلارج بسبب حاجته لتربير احتكار

ولذلك يتعني على السياسة اخلارجية األمريكية أن تعمل على احتواء حماوالت موسكو توسيع نفوذها 
 املصاحل األمريكية األساسية، وذه الطريقة يتم تدعيم االجتاهات اليت ستجد يف النهاية منفذا حبماية

وهكذا هيمنت أجواء احلرب  .1هلا إما يف حتطيم القوة السوفياتية أو جعلها رخوة بصورة تدرجيية
 بظالهلا على الباردة على السياسة اخلارجية األمريكية واستراتيجية األمن القومي األمريكي وألقت

القرارات الدفاعية الرئيسية مبا فيها مشتريات أنظمة األسلحة وحجم القوات والوجود العسكري يف 
  .2اخلارج والتحالفات

وعلى العموم، علينا التمييز خالل مرحلة احلرب الباردة بني حمطتني أساسيتني فيما خيص التفكري 
  :األمين
ريكي اليت ارتبطت ببداية احلرب، وفيها ترسخت فكرة وهي حلظة االحتكار النووي األم: األوىل

األمن لدى الدوائر االستراتيجية والشعبية األمريكية، ومرد ذلك اليقني املسبق بالقدرة التدمريية 
  .، ومتثل هذه احملطة أشد مراحل التمركز األمين على الذاتللواليات املتحدة

عزعت القناعة األمريكية جبدوى احلصانة األمنية اليت ارتبطت بأزمة الصواريخ الكوبية اليت ز: الثانية
وهنا بدا التفكري األمين األمريكي متخوفا من حدوث فجوة تسلح يف ميدان . يوفرها السالح النووي

الصواريخ، خاصة مع تطوير االحتاد السوفيايت للقدرة الصاروخية وبناء نظم دفاعية جديدة 
  ).يةالصواريخ املضادة للصواريخ الباليست(

ل يف التشكيك يف ميكانزمات الردع املستقر بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت كل هذا عج
وكان مقدمة لتوسيع اجراءات بناء الثقة بني معسكري احلرب عرب فتح الطريق لصياغة معاهدات 

رسخ إدراك ويف هذه اللحظة بالذات ت. خفض األسلحة النووية ومعاهديت احلد من االنتشار النووي
  .  ، وهنا بدأ األمن يأخذ سياقات موضوعية جديدةأمريكي بأن األمن القومي ال يقرأ أمريكيا فقط

أحدثت اية احلرب الباردة حتوال عميقا يف التفكري األمين األمريكي، حيث تعرضت النظرية األمنية * 
كس على املستوى املباشر غيابا وهو ما يع. القائمة لشرخ استراتيجي كبري متثل يف أزمة غياب العدو

                                                
إسماعيل عبد :، ترجمةفز والعقوبات والسياسة الخارجيةالحوا:العسل والخل، ميجان أوسوليفان ريتشارد هاس، 1 

  .121، ص2002الحكم، القاهرة، مركز األهرام للترجمة والنشر، الطبعة األولى، 
   .23 مرجع سابق، ص زلماي خليل زاده، 2
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للتهديد اخلارجي يف صورته الواقعية، ذلك أن اهليكل اجلديد للنظام الدويل عرف سقوط معسكر 
  .، اليت تفرض منظومة أمنية جديدةالعداء السوفيايت، وبدا وكأنه يتجه حنو األحادية القطبية

ريكية للبحث عن نظرية أمنية جديدة وعلى العموم، ميكن تعديد حتولني مهمني مثال نقطة إنطالق أم
تستوعب حجم التهديدات املطروحة من جهة، وتتالءم ومتغريات البيئة الدولية اجلديدة من جهة 

  :ثانية
 االعتقاد بأن مقومات القوة األمريكية الشاملة وخصوصا القوة العسكرية والتكنولوجية -1

ن فجوة ي أأ. ألمريكي ومن مث األمن العامليواملعلوماتية ستعمل على تدعيم ركائز األمن القومي ا
 مرتكزا للتصور األمين اجلديد يف - وفقا للفلسفة الواقعية-القوة احملسومة لصاحل الواليات املتحدة متثل

  .عصر ما بعد احلرب الباردة، مبا معناه أن فائض القوة يعادل فائض األمن ويوازيه
 التقليدية يف ظل تطوير األسلحة الباليستية واستخداماا  اهتزاز وافت افتراضات النظرية األمنية-2

وهو ما دفع بإدارة بيل كلينتون إىل التفكري بإحياء مشروع حرب النجوم . بعد حرب اخلليج الثانية
 الذي يهدف إىل محاية األراضي األمريكية National Missile Defense  (NMD)الريغاين 

عرب حمطات تنصيب يف آالسكا، ومحاية أراضي احللفاء عرب من أي هجوم صاروخي باليسيت حمتمل 
مين يف هذه املرحلة اقتصر على  وهذا ما يدل على أن التفكري األ.1منصات متحركة بريا وحبريا
  .Missile Attackفرضية اهلجوم الصاروخي 

اد السوفيايت كثرية أن هذين التحولني الذين طبعا التفكري األمين عقب سقوط االحت قد يبدو يف أحيان
وكأما يف حالة تناقض، غري أما عبرا إىل حد ما عن حاليت االضطراب والتردد يف الفكر 

  .االستراتيجي األمريكي بعد احلرب الباردة
 هذا وقد ظل املشهد على ذات الصورة طوال العشرية األخرية من القرن العشرين، ومع  انتقالية 

"  سبتمرب، صدرت وثيقة 11رحلة، وقبل وقوع أحداث الساحة االستراتيجية خالل هذه امل
وهي يف األساس وثيقة مت اعدادها . م2000 يف مطلع سنة ∗" استراتيجية األمن القومي لقرن جديد

من قبل إدارة كلينتون ومتت االشارة فيها إىل املصاحل االستراتيجية األمريكية املرتبطة مبسألة األمن 
  :وقد صنفتها الوثيقة على النحو التايل. االقومي واملخاطر اليت تتهدده

 وهي املرتبطة أساسا بالبقاء املادي للواليات املتحدة األمريكية، مثل التهديد : ديدات مادية-1
الذي جسده االحتاد السوفيايت، ويف هذه احلالة تبقى القوة العسكرية أداة احلسم الوحيدة ملواجهة هذا 

                                                
  .143 أحمد بيضون وآخرون، مرجع سابق، ص1

∗ The White House, A National Security Strategy for a New Century,op.cit.  
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إحدى من التهديد ب يتوقع أمريكيا أن يكون وراء هذا النمط الشكل من التهديدات، ويف الغال
  .الدول املارقة

وهي أخطار قد ال تصيب بالضرورة األمن القومي األمريكي بقدر ما تتعرض :  ديدات املصاحل-2
لبعض املصاحل املهمة واحليوية كاملساس بأمن الدول احلليفة أو ضرب املناطق النفطية ذات النفوذ 

  .األمريكي
 تشمل التحديات اليت قد تصيب األمن القومي االمريكي بطريقة غري مباشرة : ديدات جديدة-3

  .دميقراطية وحقوق االنسان والبيئةكقضايا اهلجرة وال
هذه التهديدات املتنوعة مت التعبري عنها يف مراحل عديدة بصيغ خمتلفة، لكنها يف الغالب كانت ختفي 

  .ثل مداخل عملية لتصميم سياسات خارجية فاعلةمصاحل حيوية أمريكية معينة، مت
 سبتمرب، تغريت املعطيات األمنية اليت ظلت قائمة على مدار 11لكن مع حدوث تفجريات * 

املراحل السابقة، حيث جاءت األحداث دليال قويا على سقوط فرضية التفوق التكنولوجي 
قومي فإا يف ساهم يف تدعيم ركائز األمن الفكما أن الثورة التكنولوجية واملعلوماتية ت .واملعلومايت

ث لقد كانت أحدا " :وسائل إلختراقه، وقد أكد ذلك بول وولفويتز بالقولالوقت نفسه قد وفرت 
  .1" سبتمرب مثاال صغريا على أن القوة العسكرية اهلائلة ليست فعالة ضد التهديدات املوجودة 11

 درجة االهتمام بقضية األمن القومي ومدى حتقيقه، أدت أحداث احلادي عشر من سبتمرب إىل تزايد
ألا كشفت عن مدى هشاشة النظم األمنية املوجودة من جهة، كما كان لشدة التفجريات وعمقها 
إنعكاس مباشر على مستوى االستعداد األمريكي للتفاعل مع األمناط التهديدية اجلديدة من جهة 

ووفقا .  معامل القوة األمريكية عسكريا واقتصادياأخرى، على اعتبار أن هذه األحداث قد هزت
لذلك ضبطت االدارة االمريكية رؤيتها اجلديدة جبسر اهلوة األمنية بني مفهومي األمن الوطين والدفاع 
اخلارجي، حيث يكون حتقيق األول بتوسيع الثاين ومواجهة التهديدات اخلارجية هو مزيد من األمن 

  .نظور الواقعي يف الدراسات األمنية، يف جتسيد جلدوى املالداخلي
  احملاورات األمنية األمريكية الكربى: املطلب الثاين

إن املعضالت املالزمة إلنعدام األمن اجلديد يف أمريكا توحي بأن الواليات املتحدة هي اآلن على * 
 األمنية، فعلى صعيد النظرية. 2قمة اجلدال التارخيي الثالث الكبري واهلام خبصوص دفاعها القومي

  :عرفت الواليات املتحدة ثالث حماورات أمنية كربى 

                                                
  .143 أحمد بيضون وآخرون، مرجع سابق، ص1
  .35مرجع سابق، ص، السيطرة على العالم أم قيادة العالم: االختيار زبيغنيو بريجنسكي، 2
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 نظرية  حول املدى والظروف اليت تستدعي تصميمتومتحور): عقب االستقالل ( احملاورة األوىل
، وقد ارتبط هذا النقاش بالفترة املباشرة إلعالن أمنية يف حالة غياب العدو أي يف مرحلة السلم

سألة احلاجة جليش نظامي متطور، ويف الواقع خفت هذا احلوار االستقالل حني طرحت حبدة م
سم مع امليل االنعزايل للقادة األمريكينيوح.  

  :شهدت مرحلتني):  األوىل بعد احلرب العاملية (احملاورة الثانية
 األوىل عند تأسيس عصبة األمم حيث جرى النقاش أمريكيا حول انعكاس املؤسساتية الدولية على -

  يف تفعيل أمن الواليات املتحدة؟صور التعاون الدويل مين األمريكي، وإىل أي درجة تسهم النهج األ
  .وإنتهى النقاش برفض االخنراط األمريكي يف هذا التنظيم الدويل

  حدود السياسة األمنية األمريكيةحوليس منظمة األمم املتحدة، واجلدال احلاصل  الثانية عند تأس-
واحلقيقة أن مضامني هذه احملاورة . على إثرها األمن القومي أبعادا خارجيةواالعتبارات اليت يأخذ 

خالل هذه الفترة تأثرت كثريا بالبيئة الدولية اليت بدأت تشهد ارهاصات صراع دويل بني املعسكرين 
سمت هذه احملاورة بإعادة تعريف جوهري ملعىن األمن القومي األمريكي الشرقي والغريب، وقد ح

وهنا . شكل الذي يكون فيه الدفاع عن أوروبا خطاً أمامياً يف الدفاع عن أمريكا نفسهاومداه بال
  .1أصبح حلف مشال األطلسي حجر الزاوية يف السياسة الدفاعية للواليات املتحدة

، ورمبا تكون مرحلة ما بعد احلادي عشر ∗ وهي نقاش مستمر منذ اية احلرب الباردة:احملاورة الثالثة
 أصيلتني يف الدراسات  ثراءاً وسجاالً، وانتظمت هذه احملاورة حول مسألتنيا أكثر حمطامن سبتمرب

  :األمنية
متثلت األوىل يف إعادة حتديد وتعريف كل من املصاحل القومية األمريكية والتهديدات األمنية اجلديدة، 

ق بالتساؤل عن طبيعة العالقة الثانية اليت رهنت كثريا العقل االستراتيجي األمريكي، فتتعل أما املسألة
بني األمن األمريكي واألمن العاملي، والضوابط اليت تفسر سياسات أمريكية معينة على أا مسائل 

  .أمنية
وتزامن هذا اجلدال مع تنامي الرتعة االنفرادية األمريكية وتطور مشروعها االمرباطوري العاملي، حيث 

ة وبني خماطر وحتديات األمن العاملي على مساحة واسعة استأثرت قضية التوفيق بني مكاسب اهليمن
                 . من الرؤية األمنية األمريكية اجلديدة

                                                
  .35 المرجع نفسه، ص1
طالق مبادرة الدفاع  تشكلت البوادر األولى لهذه المحاورة في عهد الرئيس دونالد ريغان، وبالضبط منذ ان ∗
 لكنها تراجعت فيما بعد خصوصا في ظل تضاءل مخاطر التهديد الصاروخي، لتعود بصورة جادة ستراتيجياال

  . عقب سقوط االتحاد السوفياتي
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  .صور التكيف املنهجي بني النظرية األمنية واخلطاب األمين: املبحث الثالث 
لتحديات يكتسب هذا املبحث قيمته العلمية من كونه يربز مستويات املعاجلة األمنية األمريكية ل

والتهديدات املطروحة، بعرض كل من االرهاب وأسلحة الدمار الشامل كتحديني رئيسيني لإلدارة 
 سبتمرب، كما تكمن أمهية هذا اجلانب من الدراسة يف 11األمريكية يف ظل البيئة األمنية اجلديدة بعد 

منية األمريكية، من استقصاء صور االستجابة النظرية هلذه التحديات على مستوى االستراتيجية األ
  .خالل فحص جدوى املنظور الواقعي للدراسات األمنية وتفكيك افتراضاته األساسية

  التهديدات األمنية اجلديدة: توصيف البيئة األمنية العاملية: املطلب األول
، تركز اإلدارة األمريكية يف أعقاب 2002وفقا لنص استراتيجية األمن القومي األمريكي لعام 

  .اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل:  سبتمرب على منطني من التهديد، ومها11أحداث
  :اإلرهـايبالتحدي / 1

 سبتمرب قد أعادت احلاجة إىل التحلي بالثبات والصمود يف وجه 11يرى جون بولتون بأن أحداث 
ت اخلطر األخطار الناشئة اليت باتت دد األمن األمريكي، حيث تغريت البيئة األمنية الدولية وبا

األكرب الذي يتهدد األمن العاملي ال ينبع من شبح حرب نووية بني قوتني عظميني كما كان جيري 
خالل احلرب الباردة، إمنا ينبع من خاليا إرهابية ستضرب دون إنذار مستخدمة أسلحة تدمري شامل، 

 احلرب على ومجيع الدول باتت مضطرة إىل إعادة تقومي وضعها األمين وإىل حتديد موقعها يف
  .1اإلرهاب

ولذلك مثلت هذه األخرية ركيزة أساسية يف استراتيجية األمن القومي األمريكي املقدمة يف سبتمرب 
، حيث أن اإلدارة األمريكية احلاكمة ويف غمرة التأييد العاملي ملسعاها اختذت جا استباقيا 2002

جل ذلك سياسة استخباراتية عاجلة ملنع ملواجهة ديد اجلماعات والتنظيمات االرهابية، وسلكت أل
تكرار وقوع هجمات مشاة ملا حصل يوم احلادي عشر من سبتمرب، أو ما عرب عنه بولتون باحليلولة 

ويقول جورج تينت املدير األسبق لوكالة االستخبارات . دون وقوع املوجة الثانية لإلرهاب
على احلركات االرهابية أن : " بارات املركزيةاألمريكية يف هذا السياق خماطبا موظفي وكالة االستخ

ال تنعم بروح االنتصار، وعلينا أن نوجه رسالة قوية للدول الداعمة هلذه احلركات مفادها أم لن 
  .2"يرهنوا مستقبل األمن العاملي

                                                
إرون ستلزر، مرجع :، في"تهديدات إضافية صادرة عن أسلحة الدمار الشامل: ما بعد محور الشر"  جون بولتون، 1

  .183سابق، ص
usinfo.www://http-: ، في" لمكافحة االرهاباألمريكية االستراتيجية القومية" 2
/terror/pol/topical/gov.state  
.2003sep16-k76/strategy 
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وهي االستراتيجية اليت . مثّل هذا التفكري قاعدة عمل أمريكية يف رسم استراتيجية مكافحة االرهاب
حددت طبيعة التهديد االرهايب من جهة والبيئة العاملية اليت يتشكل ضمنها من جهة ثانية، وترى 
االستراتيجية املعدة أن التنظيمات االرهابية وإن تباينت أدواا وأهدافها، إال أا تتطور وفقا لذات 

  : عناصرالذي حتدده أربعة Structure of Terrorالنسق أو ما يعرب عنه يكل االرهاب 
وهي الظروف واحملددات اليت متثل قوة دفع لتشكل هذه اجلماعات، كما ترسم :  البيئة الداخلية-1

  .بدرجة كبرية األهداف االرهابية
وهي اليت توفر الغطاء الداعم لالرهاب، سواء كان هذا الدعم سياسيا أو :  الدولة املركزية-2

  .لوجيستيكيا أو معنويا
وهي السلطة العليا ملثل هذه التنظيمات، وغالبا ما تكون : Leadership عنصر القيادة -3

  .أي التمحور حول قيادة كارزماتية. مشخصنة
  تعترب االطار العام الذي يضبط وسائل : International Environment البيئة الدولية -4

  .وأهداف وتوقيت العمليات االرهابية
م أربعة جماالت رئيسية متثل أهداف عملياتية 2002م حتدد استراتيجية األمن القومي األمريكي لعا

  1:لتحجيم التهديد االرهايب
  .املواجهة املباشرة مع اجلماعات االرهابية -
 تضييق مساحات الدعم هلذه اجلماعات -

 التقليل من الفرص والظروف املغذية لالرهاب -

 . وخارجياتطوير السياسة الدفاعية الرابطة بني املصاحل القومية األمريكية داخليا -

  
  
 
  :أسلحة الدمار الشامل/ 2

 New" التحديات اجلديدة املميتة"تويل استراتيجية األمن القومي األمريكي اهتماما خاصا مبا يسمى 

Deadly Challenges  من جانب دول الشرRogue States واالرهابيون الذين يصرون 
ريت تاتشر الوزيرة األوىل السابقة وهذا ما جعل مارغ. 2على السعي المتالك أسلحة الدمار الشامل

                                                
1  The White House, "The National Security Strategy of the United States of America 

html.nss/nsc/gov.whitehouse.www://http, "le of Contents Tab 
  
  .63، ص2005، المنيا، دار الهدى للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، مفاهيم وقضايا: الصراع الدوليجهاد عودة،   2
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لربيطانيا تقول عند وصفها للتهديدات اجلديدة اليت حلت حمل التهديدات القدمية بأن ايار االحتاد 
السوفيايت قد أدى إىل مفاقمة التهديد الوحيد األكثر إثارة للرعب يف األزمنة احلديثة، التهديد املتمثل 

ه األسلحة جنبا إىل جنب مع قابلية تطويرها وإيصاهلا إىل فهذ. بانتشار أسلحة الدمار الشامل
  .1األهداف، باتت اليوم حبوزة بلدان متوسطة املداخيل ذات كتل سكانية متواضعة

   ولعل اهلاجس األكرب بالنسبة لالستراتيجية األمريكية هو املزاوجة بني أسلحة الدمار الشامل 
   للتهديد السوفيايت -إىل حد ما-ديد موازياوالدول املارقة، األمر الذي جيعل هذا الته

خالل مرحلة ما بعد أزمة الصواريخ الكوبية أو ما يعرف بالفترة النووية للحرب الباردة، ولذلك يرى 
نعيش حقبة م بأن 2003تقرير مقدم من وكالة االستخبارات املركزية األمريكية إىل الكونغرس يف 

 على امتالك أسلحة الدمار الشامل خاضعة لقيادة أشخاص كثرة الدول املالكة أو املوشكةتتميز ب
مصابني جبنون العظمة ورجال أقوياء اشتهروا باالفتقار إىل الرتعة االنسانية، أو حلكومات ضعيفة غري 

 ووصوهلا - حبسب جون بولتون-لذلك يشكل انتشار أسلحة الدمار الشامل. 2مستقلة أو غري شرعية
وإىل أيدي اجلماعات االرهابية التهديد األمين األخطر الذي تواجهه إىل الدول الراعية لالرهاب 

  .3الواليات املتحدة
تتمثل أحد أوجه خطورة حتدي أسلحة الدمار الشامل يف مدى ارتباطه بالتحدي االرهايب، حيث مل 

ن وهنا يقول كول. يعد اليوم النظر إىل مسأليت االنتشار واالرهاب بوصفهما قضيتني منفصلتني كليا
إن مثة : "  أفريل24باول وزير اخلارجية األمريكي األسبق يف شهادته أمام جملس الشيوخ يف 

إرهابيون يف العامل يتمثل أقصى طموحام بامتالك األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية 
ر ذا واستخدامها، مثة إذن عالقة حمددة بني االرهاب وأسلحة الدمار الشامل، من شأن عدم اإلقرا

  .4"أن يكون محاقة مفرطة وطيشا متطرفا 
وكشكل من أشكال التعاطي األمريكي مع هذا النمط التهديدي، كرست اإلدارة األمريكية جمموعة 

تطوير نظم الرقابة على التسلح و العمل على حظر : ومن أمهها. من األهداف ينبغي الوصول إليها
بالدول اليت تصنفها أمريكا ضمن حمور الشر، إضافة إىل االنتشار النووي، خاصة عندما يتعلق األمر 

  . اعتماد أسس االستراتيجية األمريكية للدفاع الصاروخي

                                                
   .146إرون ستلزر، مرجع سابق، ص: ، في"تهديدات جديدة حلت محل التهديدات القديمة " مارغريت تاتشر، 1
  .146 المرجع نفسه، ص2
  .183 جون بولتون، مرجع سابق، ص3
  .185 المرجع نفسه، ص4
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حتول عميق يف صورة الفهم األمريكي على لقد متخض كل من االرهاب وأسلحة الدمار الشامل 
 للتهديد أكثر من ذي للتحديات األمنية اليت كانت قائمة، وبات االدراك األمريكي بالطبيعة اجلديدة

 سبتمرب أفضت إىل تسليط األضواء الكاشفة على طبيعة التهديدات احلقيقية اليت 11فأحداث . قبل
إن ديدات اليوم ال تتأتى من : " حيث تقول كوندوليزا رايس يف هذا الصدد. تواجهها أمريكا

ني وال تصدر عن دول قوية اجليوش اجلرارة مبقدار ما تنبع من عصابات صغرية ضبابية من االرهابي
 سبتمرب تواجه ديداً 11مبقدار ما خترج من أرحام دول مفلسة حيث أنه ال شك بأن أمريكا بعد 

  .1"وجودياً ألمنها ال يقل عن احلرب األهلية أو احلرب الباردة
  الصور التطبيقية للنظرية األمنية اجلديدة: املطلب الثاين

دالالت النظرية األمنية األمريكية يف التحوالت الرئيسية على املستوى التطبيقي، تربز أهم 
  :لالستراتيجية الدفاعية، واليت متت عرب املستويات التالية

  : مستوى املؤسسة الدفاعية-1
منذ وصول إدارة جورج بوش االبن اىل احلكم، بدا واضحا االعتقاد االمريكي الرمسي بأن املؤسسة 

واجهة حتديات احلرب الباردة، ذلك أا طورت أسسها العسكرية ال زالت مصممة خصيصا مل
كزت تراولذلك . التنظيمية والفنية ضمن نسق الصراع املباشر بني املعسكرين الشرقي والغريب

مواجهة التهديدات اجلديدة اليت أفرزا حتوالت ما بعد احلرب السياسة الدفاعية يف عهد بوش على 
األمر الذي أوجب ضرورة إحداث تعديالت عميقة . ة والتركيبالباردة واليت تتسم بالسرعة واجلذري

  . على مستوى بناء املؤسسة العسكرية واجتاهاا
فقد احتكم اهليكل التنظيمي للجيش وحركيته إىل املبدأ الذي يقر بضرورة القدرة االستراتيجية على 

 حالت دون حتقيق مثل لكن مع بروز مجلة من العقبات اليت. خوض حربني إقليميتني يف نفس الوقت
هذا اهلدف خصوصا على ضوء التجربة العراقية، واليت كان أمهها صعوبة إيصال االمدادات 

جديد العسكرية واإلنفاق العسكري الكبري واملتزايد، حاولت املؤسسة الدفاعية األمريكية تطوير مبدأ 
 مع االكتفاء بتنفيذ عدد من بصورة حامسة يف حرب رئيسية واحدة، يركز على االنتصارلبناء القوات 

 وقد شكلت هذه التحوالت الركيزة األساسية خلطة .مناطق أخرى من العامل العمليات األصغر يف
العسكري اليت بدأت إدارة بوش يف تطبيقها، وتضمنت هذه اخلطة حتوالت جذرية يف  اإلصالح

                                                
  .129 كوندوليزا رايس، مرجع سابق، ص1
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بالشكل الذي يضمن . 1وحجم واستخدام القوات املسلحة األمريكية بصورة غري مسبوقة هيكل
    .إستمرارية املشروع اإلمرباطوري األمريكي

   ):برنامج الدفاع الصاروخي( مستوى السياسة الدفاعية -2
احتل برنامج الدفاع الصاروخي مساحة هامة يف استراتيجية األمن القومي األمريكي حىت قبل وقوع 

 أمناط التهديد الصاروخي الذي  سبتمرب كنوع من اإلحياء للمشروع الريغاين ملواجهة11أحداث 
شكل اخلطر الرئيسي لألمن القومي، خصوصا مع ارتباطه بالدول اليت صنفتها الواليات املتحدة 

منذ البداية موقفا  ولذلك فقد تبنت إدارة بوش). العراق، ايران، كوريا الشمالية(كدول مارقة
اإلسراع فورا يف بناء نظام متعدد  لىطموحا للغاية من بناء نظام متكامل للدفاع الصاروخي، يقوم ع

رب ومن سفن حبرية اعتراضية منطلقة من ال للدفاع الصاروخي دفعة واحدة، يكون مؤلفا من صواريخ
، وقد أوجد هذا الوضع حالة من 2طائراتالمنطلقة من   باإلضافة إىل أسلحة ليزرأو قواعد حبرية

  .2001العجز يف ميزانية الدفاع لعام
 حماوالت جتديد مشروع الدرع الصاروخي وسيلة أمريكية لغاية حتقيق أهداف وحىت وان مثلت

األمن القومي، إال أا تعرضت لعدة مآخذ سواء على مستوى الدول احلليفة للواليات املتحدة اليت 
رأت يف املشروع مرحلة متقدمة من سباق التسلح الذي شهدته احلرب الباردة، أو على مستوى 

  . جية هلذا الربنامج يف مواجهة التهديدات اجلديدةالقيمة االستراتي
  : مستوى الساحة الدفاعية-3

من أهم مواطن التحول يف االستراتيجية الدفاعية األمريكية يف ظل إدارة بوش، االنتقال من املسرح 
منا ويف الواقع مل يكن هذا االنتقال ذاتيا استنادا لسياسة أمريكية، ا. األورويب اىل املسرح اآلسيوي

أملته الطبيعة اجليواستراتيجية اجلديدة هلذه املنطقة، حيث شكلت مناطق كثرية من القارة اآلسيوية 
ساحة خصبة لربوز املزيد من التحديات اليت رأت فيها الواليات املتحدة ديدا قوميا هلا، وهذه 

كما شهدته مناطق التهديدات مرتبطة يف الغالب بالدول وليس جبماعات قومية أو عابرة للقوميات 
  . أخرى كالشرق األوسط

إن بناء االستراتيجية الدفاعية األمريكية وتطويرها ضمن امليدان األورويب جيد تربيراته يف سياسة 
لكن مع . االحتواء اليت هدفت اىل تطويق اخلطر الشيوعي ومنعه من التغلغل داخل الدول األوروبية

لسياسة الدفاعية االمريكية اليت أصبحت موجهة سقوط االحتاد السوفيايت تغريت مرتكزات ا

                                                
: ، في"االستراتيجية اإلمبراطورية في وثيقة األمن القومي األمريكي" خليل حسين،   1
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تزايد النفوذ االقليمي للصني، وأيضا املخاوف من تدويل : باخلصوص اىل أخطار جديدة، لعلّ أمهها
الباكستاين وعودة الرتعة الثورية التوسعية الروسية، وقد متازجت هذه التحديات مع -الصراع اهلندي

  ). حبر قزوين(رد النفطية يف املنطقةالرغبة األمريكية يف استغالل املوا
 عسكري املباشر يف املنطقة من جهةكل هذا دفع باالدارة األمريكية اىل العمل على ضمان التواجد ال

  .وبناء منظومة تفاعالت جديدة بالشكل الذي يعيق ظهور قطب مهيمن يف املنطقة من جهة ثانية
اإلحياء :  سبتمرب11ألمنية اجلديدة بعد أشكال التكيف النظري مع البيئة ا: املطلب الثالث

  .الواقعي
 11هناك ثالثة مستويات حتليلية إختبارية ملوقع املنظور الواقعي داخل التفكري األمين األمريكي بعد 

سبتمرب، وهي كلها تساعد على البحث يف مدى انعكاس هذه األحداث على جتانس وانسجام الرؤية 
 ن الدويل، ومدى قدرة هذه الرؤية يف تطوير أطر تفسريية متكاملةالواقعية للدراسات األمنية واألم
 مبا يفيد يف استقصاء جوانب مهمة من العملية التنظريية للدراسات ،للسلوك األمين يف هذه املرحلة

  .األمنية خاصة ما يتعلق بإشكالية التكيف النظري األمين مع املمارسات األمنية داخل البيئة الدولية
  :سيادة األمنيةمستوى ال/ 1

فكرة الدوالنية الكما رأينا يف فقرات سابقة من أجزاء الدراسة، فإن التصور األمين الواقعي يقوم على 
Statism. أي أن العملية األمنية متمحورة حول الدولة باعتبارها الفاعل األمين الوحيد، وبأن 

  .هدف الدول هو البقاء يف ظل التركيبة الفوضوية للنظام الدويل
 سبتمرب مباشرة نزوعاً أمريكاً الستخدام 11وتوافقا مع هذا التصور النظري، شهدنا عقب أحداث 

 ديد مادي لألمن القومي القوة، وخطابا أمنيا متضمنا التذكري بأن ما نتج عن األحداث هو
 فشهدنا يف خضم ذلك تدخال أمريكيا مباشرا يف كل من أفغانستان والعراق رافقه عدم األمريكي

اكتراث من مسألة الشرعية الدولية، وبدا األمر كما لو أنه استجابة سريعة للطرح الواقعي الذي 
يصنف البقاء على أنه اهلدف األساس للدولة الوطنية، الذي تربر ألجل حتقيقه كل الوسائل بل 

  :نه يف مثل هذه احلاالت يفسر على أ- أمريكا مثال-ويف الغالب فإن سلوك الدولة. وأكثرها شدة
  . جتاوب آيل مباشر لتهديد عملي حاصل-
تهديد، أي عدم التشكيك  إعادة الوضع الدويل إىل صورته السابقة اليت كان عليها قبل حدوث ال-

 القوة للدولة املهيمنة اليت قد تستفيد يف أحيان كثرية من حتويل التهديد األمين إىل فرصة يف سياسات
  .استراتيجية



 153

مة على أساس تفعيل pppة الpريكppلp صورا االمجالية ترسيخا للرتعة الواقعية لقد بدت هذه الوضعية يف
مرتكز أساسي للرؤية الواقعية يف الدراسات األمنية، وتقوم السيادة األمنية على حقيقة ppالسيادة األمنية

قومي مهمة مفادها أن رسم السياسات األمنية للدول يستند إىل إدراكها وتعريفها الذايت لألمن ال
بعيدا عن اعتبارات البيئة اخلارجية، أي أن خيضع السلوك األمين للدولة للمصاحل القومية أو ما يعرب 

  .، عند حتليله مليدان الدراسات األمنيةعنها باري بوزان بالدوافع الذاتية
  :مستوى الفاعل األمين/ 2

ى األمين حلظة حتد كبري لى املستوإعتربت مسألة مكانة الدولة من حيث واحديتها ووحدويتها ع
شهد  املنظور الواقعي خصوصا بعد التحوالت اهليكلية اليت أصابت امللصالبة االفتراضات التحليلية

الشركات (  حيث وباالضافة إىل تزايد دور الفواعل عرب قومية سبتمرب11الدويل عقب أحداث 
خالل مرحلة ما بعد احلرب ) املنظمات الدولية مثال(والفواعل فوق قومية) متعددة اجلنسيات مثال

الباردة، شهدنا بروز فواعل أمنية جديدة جتسدت باألساس يف صورة التنظيمات واجلماعات 
االرهابية، وحىت االرهابيون ذوام كأفراد، فأصبح احلديث عما يعرف بالدولة االفتراضية كوصف 

  .يطلق على مثل هذه الفواعل اجلديدة
شروع وطموح حول مدى بقاء الدولة كفاعل أمين مستقل، عقالين، أمنّ هذا التحول عن تساؤل م

ووحيد؟ وحدود إحتكار الدول للسلوك الدويل خصوصا األمين منه؟ ومها يف احلقيقة فرضيتني 
  .واقعيتني يف صيغة تساؤلية

 إىل القول بأن تنظيم القاعدة - وهو واقعي تقليدي-يذهب كولن غراي خبصوص هذا املوضوع
د نفوذه عرب الدول بطريقة فيها الكثري من التمجيد، إال أنه ال يستطيع أن يزدهر إال بقدر حىت وإن إمت

فنظام الدولة وسالمة أراضيها االقليمية . كاف من قبول الدولة الرمسي به إن مل يكن رعايته
  .1وامتيازات السيادة على أراضيها مازالت حتكم السياسة العاملية

تكون بالضرورة الدول أطرافا ن تشكل تفاعالت دولية جديدة قد ال وعموما، فإنه وعلى الرغم م
 إال أن ذلك مل يصل إىل مستوى ديد مركزية الدولة على الصعيد األمين يف حتقيق سياساا فيها

  .الواقعية
 ):  متغري القوة(مستوى األداة األمنية/ 3

 إعادة النظر يف ،فها دوال مركزيةرة اليت ليس بالضرورة أن يكون أطرا فرضت الرتاعات الالمتناظ
لكن الوقائع تشري إىل عكس ذلك . جدوى استخدام القوة العسكرية حلسم هذا النوع من الصراعات

                                                
كين بوث، تيم ديون، مرجع سابق، :، في"تبرير الواقعية: سبتمبر11ياسة العالمية كالمعتاد بعد الس "  كولن غراي،1

   . 300ص
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إذ جند أن . حيث كانت األداة العسكرية األسلوب األول الذي صممت اإلدارة األمريكية على اتباعه
مجلة وسائل الدفاع عن السالم بقيام كوندوليزا رايس وزيرة اخلارجية األمريكية تدعو لدعم 

الواليات املتحدة ببناء قوات القرن احلادي والعشرين املسلحة العصية على التحدي وصيانتها يف وجه 
كما تطالب الدول األوروبية الكربى بانتهاج املسلك األمريكي خبصوص زيادة . 1األخطار اجلديدة

ة التحديات احملتملة، ألنه من الصعب جدا إثبات القوة العسكرية وتطويرها لتكون مستعدة ملواجه
 تراجع متغري القوة العسكرية عامل مساهم االفتراض الناشئ عقب سقوط االحتاد السوفيايت حول أنّ

  .يف حتقيق األمن وتدعيمه
 سبتمرب عدم صحة الكشف عن اضمحالل فائدة استخدام القوة أو 11ويرى الواقعيون بعد أحداث 

فالنظام الدويل اليوم يقوم إما على التهديد بالقوة العسكرية . مها يف السياسة الدوليةالتهديد باستخدا
ويف احلالتني تظل سياسات القوة هي حمور التفاعل يف ظل . 2املهيمنة أو على توازن القوى العسكري

  .التركيبة الفوضوية للنظام الدويل
السابقة سقوط الدعاوى النظرية اليت قامت على بالنسبة للنظرية األمنية األمريكية تبني املستويات * 

متتلك جزءا من القرار األمين ) مؤسسات دولية، تنظيمات ارهابية(أساس أن بروز أطراف جديدة
العاملي سيؤدي إىل تقويض أسس السيادة األمنية واملرجعية الدوالتية اليت مثلت االفتراضات األصيلة 

، ومن خالل االقرار بأننا نعيش عصر اية السيادة أمنياً  األمنية يف الدراساتللنظرية األمنية الواقعية
  .كنتاج لتفكك مبدأ السيادة حقوقيا وإجرائيا

وإمجاال تشري مسألة البحث عن صور التقاطع املنهجي يف الدراسات األمنية بني كل من النظرية 
يئة الدولية، اليت تشكل مستوى واملمارسة إىل نتيجة مهمة، تتعلق حبالة املواكبة النظرية ملظاهر الب

الفاعل : منهجي مهم يف ضبط حركية التنظري يف الدراسات األمنية، عرب املستويات البحثية الثالثة
  . األمين، السيادة األمنية، األداة األمنية

     
  
  
  
  
  

                                                
  .132 كوندوليزا رايس، مرجع سابق، ص1
  .302 كولن غراي، مرجع سابق، ص2
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  اخلــامتة
 على عدة مستويات جمموعـة مـن الـديناميات          أفرزت التحوالت اجلذرية اليت يعيشها العامل     

اجلديدة والفاعلة على املسرح الدويل، األمر الذي تطلب القيام مبراجعة شـاملة للمنظومـات              
التحليلية والفكرية السائدة على مستوى الدراسات األمنية اليت شهدت حركية تنظريية متسارعة       

ختلف البعض يف إجياد تربيرات هلا، بـني        بعد اية احلرب الباردة، لكنها واجهت عدة أزمات ا        
من يراها نتاجا طبيعيا لغياب نظرية عامة يف العالقات الدولية، ومن يرى أن ذلـك يعـود إىل                  

 أي أنـه    ،اختالف املستويات التحليلية للنظريات واملقاربات اخلاصة ذا الفرع من الدراسات         
  .يعزو ذلك لعدم وجود تراكم معريف يف مفهوم األمن ذاته

 بصعوبة قيام نظرية عامة يف العالقات الدولية مقارنـة حبقـول             رميون آرون  وإذا سحبنا إقرار  
معرفية أخرى، على مجيع عمليات السياسة العاملية وتركيباا، سننطلق من تثبيت مسلمة رئيسية         

 جتاهات منهجية مطابقة  ال امفادها أن دراسة حركية التنظري يف ميادين هذا التخصص تسري وفق          
 منظري العالقات مع فارق أصيل حيث أنه إذا كان جلّ. ملا هو عليه الشأن يف العالقات الدولية    

 مبسألة البحث عن نظرية عامة، فإن ذلك ليس مبهمة منظـري الدراسـات              االدولية قد انشغلو  
  .األمنية

ـ             ـ    هألجل ذلك ستتخذ الربامج البحثية من إشكالية البناءات النظرية مبا تعرب عن ات  مـن خلفي
ابستمولوجية وصياغات أنطولوجية وطرائق منهجية، حمورا أساسيا يف تصميم التراكمية املعرفية           
املطلوبة يف الدراسات األمنية، من خالل استقطاب علمي ملختلف افتراضات النظريات الكربى            

الدولية يف العالقات الدولية، عرب دراسة ضمنية ملركزية العالقة بني الدراسات األمنية والعالقات             
  .  واجتاهات التوافق والتعارض ضمنها

  .وعموما فقد تعددت األطر املفاهيمية القادرة على استقراء ثوابت األمن الدويل ومتغرياته
  رؤوسه الـثالث االعتماد الذايتو  الذي مثّلت الدولة، البقاء  املثلث األمين فالواقعية ومن خالل    

ك جاء تصورها اخلاص بالدراسـات األمنيـة         لذل ،أدرجت األمن  ضمن األهداف األبدية     قد  
القوة والدوالنية، حيث تعامـل     : ىل متغريي صراعية للسياسة الدولية استنادا إ    متوافقا والطبيعة ال  

الواقعيون مع القوة يف صورا التقليدية وحدودها الضيقة اليت متّ حصرها يف بعدها العـسكري               
معرفيا وانكفـاءا    هذا ما مثل قصورا      ولعلّ. هوم باألبعاد األخرى للمف   فقط دون إيالء االهتمام   

انطلقت منه باقي احملاوالت النظرية األخرى، سيما بعد بروز الواقعية اجلديدة اليت ركزت             نظريا  
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على متغري املعضلة األمنية يف التحليل النسقي للدراسات األمنية انطالقا من البنيـة الفوضـوية               
 هلذه النظرية من التساؤل اجلوهري حـول الطـابع          للنظام الدويل، حيث تأسس البحث األمين     

املستقبلي للسياسة الدولية يف فترة ما بعد احلرب الباردة، وهل هي تكريس حلالة الـصراع أم                
  .اجتاه حنو بلورة أسس التعاون والسالم

 تتعلـق   األوىل: هذا وقد انطلق التصور األمين للواقعيني اجلدد من تثبيت مسلمتني مركـزيتني           
إىل  قـصور    الثانيـة   د درجات الصراع األمين يف فترة ما بعد احلرب الباردة، بينما تشري             بتزاي

ع من  األمر الذي يسر  . األطر التعاونية وتراجعها يف مقابل الرتوع املستمر للقوة من قبل الدول          
 عندما يصري الـشك طابعـا غالبـا    The Security Dilemmaتراكم املعضلة األمنية 

  .أثناء تفاعالا اخلارجية لسلوكيات الدول
   و املكاسب النسبية من جهـة ثانيـة  يضاف إىل ذلك أن مسأليت الغش وانعدام الثقة من جهة، 

 كسمة مالزمة للبناء    تعيق تكريس أسس تعاونية فعالة خصوصا مع ترسخ مضامني املأزق األمين          
  .الدويل

الدويل، من خالل طرح بـديل      لكن حىت وإن حاولت الواقعية باجتاهيها تلطيف رؤيتها للواقع          
إال أا تعرضـت    . لنظرية الواقعية اجلديدة  الواقعية املشروطة الرافضة لرتعة املنافسة املتأصلة يف ا       

إىل انتقادات عديدة حىت أا صارت نقطة انطالق مركزية يف بلورة األسـس األنطولوجيـة               
  .واالبستمولوجية للنظريات املتعاقبة

اا املختلفة لتقدم إسهامات أمنية أكثر تفاؤلية، على اعتبار أا جتاوزت           وجاءت الليربالية بتنويع  
فالليربالية البنيوية بنت مقاربتها األمنية استنادا لفكـرة        . مسألة الفوضى املتأصلة عند الواقعيني    

الطرح السلمي الدميقراطي الكانطية، اليت مؤداها أن الدميقراطيات ال تتحارب، وقد استمد هذا             
التعاطي مع معطـى الفوضـى      : اه تربيراته من انتقاد التصور الواقعي يف جزئيتني مهمتني        االجت

 بعض صور التعاون الدويل، وأيضا تصوير التفاعالت الدولية بشكل خطي           بشكل مطلق مهمال  
دون األخذ بعني االعتبار تلك التمايزات املوجودة فعال بني وحدات النظام الدويل سواء علـى               

 املؤسساتية علـى    ةوحىت وإن عملت الليربالي   . لسلوك أو على مستوى نتاجاته    مستوى دوافع ا  
 من حدة الرتاعات الدولية واحلروب    تعزيز هذا الطرح بتبيان دور املؤسسات الدولية يف التقليل          

 األمنية للدول إن علـى املـستوى        تحيث أا صارت متلك أدوات إجرائية لضبط السلوكيا       
. تلك إحدى حتوالت السياسة العاملية يف فترة ما بعد احلرب الباردة          الدويل أو حىت الداخلي، و    
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رغم ذلك جاء االنتقاد األهم هلذه التصورات األمنية من خارج املنظور العقالين، حيث شهدنا              
تسجيل ثالث عوامل خمتلفة مثلت األرضية اخلصبة لربوز مقاربات نظرية جديـدة قـد متثـل             

 ات األمنية خصوصا  تنظري يف العالقات الدولية عموما، والدراس     احملاورة ضمنها مستقبل عملية ال    
  : وهي

التحول املتزايد يف مظاهر وعمليات السياسة الدولية، األمر الذي أفضى إىل ظهور العوملـة              -1
 واليت وضعت حركية التنظري يف العالقات الدولية أمام افتراضـني           ،كنسق متراكم من التغريات   

  : بارزين
 يف حال استمرار جدوى املنظور الواقعي، فإن حجم التحـوالت وسـعتها             :االفتراض األول 

  .أكرب من القدرة التفسريية للواقعية
 يف حال تراجع هيمنة النظرية الواقعية، فإن حقل العالقات الدوليـة يفتقـر              :االفتراض الثاين 

  .لألدوات املفاهيمية والتحليلية القادرة على استيعاب هذه التطورات
املعرفية اليت طالت خمتلف فروع العلوم االجتماعية، حيث برزت نزعة التشكيك يف             الثورة   -2

قدرة الفلسفة الوضعية على تطوير أطر معرفية  فاعلة تلم بتعقيـدات الظـاهرة االجتماعيـة                
  . وضعية كأداة تفكريية بديلة-خصوصا مع بروز الرتعة مابعد 

 يف تعزيز الطرح القائل )new –new(  اجلديدة  الليربالية– دور احملاورة الواقعية اجلديدة -3
، خصوصا مع التشكيك املستمر لفاعلية الطـرح        أنه ال هيمنة نظرية يف حقل العالقات الدولية       

  .الواقعي على اختالف اجتاهاته وتياراته، من داخل املنظور العقالين وخارجه
 املساحة األكادمييـة وحـىت      من هنا وجدت النظريات واملقاربات اجلديدة يف العالقات الدولية        

التطبيقية لتطوير أطرها املفهوماتية والتحليلية مبا يتماشى وحجم التحوالت الدولية املتـسارعة            
هذه النظريات يعرب عنها باالجتاه التكويين الذي يتبىن أطراً معرفية وأنطولوجية مباينة            . واملتراكمة

 النوع من النظريات يصنفها ستيف مسيـث هذا . لتلك اليت تأسست عليها النظريات التقليدية

Steve Smith   يف إطار النظريات التأمليةREFLECTIVIST  THEORIES.   
إمجاال وعلى ضوء ما تقدم من إسهامات أمنية وبعيدا عن البناءات املعرفية املتعارضة يعزز حوار               

  : ت األمنية ضمنهماسيتم تناول املستقبل التنظريي للدراسا. املنظورات بروز نزعتني مركزيتني
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الرتعة النظرية اجلديدة املنتجة ملقتربات أمنية خمتلفة عما كان سائدا خالل فترة احلرب             : األوىل
 POSTونظرية مابعد احلداثة . CRITICAL THEORYالباردة كالنظرية النقدية االجتماعية 

MODERNISM.   
نتجة لوحدات ومستويات  حتليلية خمالفة      الرتعة البحثية اجلديدة يف الدراسات األمنية امل      : الثانية

  .، وهي يف الغالب مستويات متجاوزة ملستوى األمن الدواليتملا قدمته النظرية الواقعية
استنادا ملا سبق ميكن هندسة عملية البناء النظري يف الدراسات األمنية وفقا لالجتاهات الثالثة                

  :التالية
بحثي تراكمية البناء املعريف ملفهوم األمـن كوحـدة         ، وحموره ال  االجتاه الداخلي التطوري  / 1

  .مرجعية يف الدراسات األمنية 
، الذي يطبع حراكا مزدوجا بني العالقات الدولية كحقل معـريف        االجتاه البيين االنعكاسي  / 2

 لصور االمتداد والقطيعـة      مستمرٍ واألمن باعتباره إحدى تركيبات السياسة العاملية، يف تشكيلٍ       
ات الدراسات األمنية وإسهامات نظريات العالقات الدولية، ومدى انعكاس أزمات          بني مقارب 

  .التنظري فيها على مسارات البحث يف الدراسات اخلاصة بالفعل األمين
، الذي يدرس حقيقة التنظري يف الدراسات األمنية وفقا إلشكالية          االجتاه اخلارجي التفاعلي  / 3

 مع حتوالت البيئة الدولية، طاملا أن وظيفـة         -ريا وعمليا ابستمولوجيا، فك -االستجابة والتكيف 
  .النظرية باألساس توظيف املضامني الفكرية لتطوير املقدرة التفسريية لواقع السياسة العاملية
  وخلفياته وحيث أن طرائق االقتراب ملوضوع الدراسات األمنية ختتلف وفقا الجتاهات الباحث          

 للقيـد الـذي      وصورةٍ ،ليت تطبع سلوك العارف جتاه املعرفة      ا التعاطي ارد صيغة  ل يف تكريسٍ 
، فإن صياغة بناءات نظرية تراكمية وفقا هلـذا  ميارسه الباحث يف مستويات عديدة على البحث     

التصميم تضعنا يف صورة  أشبه بلعبة تبادل الكراسي املوسيقية، ألن تبادل األدوات املنهجية بني               
فسر إىل حد ما بروز وتنامي الرؤية التـشكيكية         ، ي التفاعلية،  االنعكاسية،  التطوريةاملقتربات  

داخل الدراسات األمنية كامتداد للرتعة التهدميية يف العلوم االجتماعية عموما ويف العالقـات              
اليت أفرزت منظورات تفكيكية بديلة يرى البعض أن مستقبل التنظري          و. الدولية على وجه خاص   

 ء لواقع الظـاهرة الدوليـة     عة التصورات البنائية يف استقرا    سيكون ضمنها  كتربير علمي لنجا     
وكتجاوز ملسائل ابستمولوجية رهنت حركية التنظري يف العالقات الدولية ضمن حدود منهجية            

 هلوة العالقة بني النظرية والتطبيق      فاصلة بني املقاربات النظرية واملمارسات السلوكية يف تعميقٍ       
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يعرقل اخلطوات العلمية لبنـاء مقاربـات عمليـة يف ميـدان            األمر الذي   . وتوسيع ملساحتها 
 .الدراسات األمنية

الفاعل األمـين، الـسيادة     : فتناول املسألة األمنية تبعا النعزالية الظاهرة األمنية مبستوياا الثالثة        
ة ، يعيق طموح بناء منهجيات متكاملة يف الدراسات األمني        )القيمة األمنية (األمنية، التهديد األمين  

ما يدفع ذا احلقل املعـريف إىل البحـث         . من جهة، وخلق سياسات أمنية فاعلة من جهة ثانية        
دوالنية، نظميـة   (ت حتليلية عميقة    الدائم عن مقتربات إمربيقية تركيبية تتبلور بداخلها مستويا       

 اهلويةالقوة، املصلحة، الفوضى، التعاون،     ( نوع  ومتغريات تفسريية شديدة الت   ) فردانيةو جمتمعية
  ...).اخلطابو

  يف الظاهرة أو التطـور يف املنـهج        التطور:   وحيث أن النظرية تتطور تبعا العتبارين أساسيني      
  :تشكلت الرؤية األمنية ملقاربات ونظريات العالقات الدولية وتباينت استنادا إىل

تصنف على أا    االختالفات النظرية يف توصيف الظاهرة األمنية وحتديد سلسلة املتغريات اليت            -
ضمن دائرة االهتمام األمين للدول، بل أن التباين بدا أيضا يف حقيقة التعامـل مـع الدولـة                  
باعتبارها الوحدة األمنية املرجعية يف الدراسات األمنية وإىل أي مدى هي فاعل أمـين موحـد                

  . ومستقل
ت فلـسفية جديـدة      االختالفات املنهجية يف معاجلة املسألة األمنية، خاصة مع بروز نزعـا           -

دفعت حنو مقاربات نظرية حتمل حمددات ابستمولوجية ومـضامني         اليت   كالرتعة املابعد وضعية  
حيث . فكرية مناقضة ملا جاءت به االجتاهات التقليدية ذات الفلسفة الوضعية كالنظرية الواقعية           

ـ   كدور األفكار واالهتمام بالسياق    ،أدرجت أبعاد جديدة أمهلتها األطر السابقة      ة ات االجتماعي
 األمر الذي نتلمسه يف اخلالف حول مفهوم األمن على أنـه وضـع               األمنية ن الظاهرة يف تكو ،

  . وجودي أم حالة جمتمعية
لقد أضفت هذه االعتبارات حالة من التعقيد الشديد يف الدراسات األمنيـة وضـعتها أمـام                

" التوليفة األمنية املركبة  "يه  تداخالت مفاهيمية مستعصية يف صورة أشبه مبا ميكن أن نطلق عل          
 ، اهلويـة، األفكـار، الـدين، اللغـة        القوة، الفوضى، التعاون، النظام الدويل، املؤسـسات      (
  ).اخل...اخلطاب،و
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األمر الذي يشكل طموحا وانشغاال حبثيا الستيعاب شدة الفوضى ودرجة التعقيد داخل هـذه              
 لّ ولع . فائدة على املمارسات األمنية    التوليفة والعمل على تلطيفها ضمن مستويات نظرية ذات       

  .  والقيمة األمنية املهددة ما تعلق بالفاعل األمين املرجعيأهم هذه املستويات
لذلك علينا عدم معاجلة املسألة األمنية وفقا لنمط التشخيص املعزول الذي يتعامل مع الدراسات 

لريصد من خالهلـا الالتراكميـة      األمنية استنادا النفصالية كل من الفاعل والبنية واملوضوع،         
    رة للتصدعات العملية يف األمن الـدويل واملعيقـة ملـداخل           املعرفية يف الدراسات األمنية املفس

  .االنتقال حنو األمن العاملي
هذه أهم املعطيات اليت تسمح بوضع تصورات مفاهيمية متكاملة بعيدا عن اجلداالت املعرفية               

 يف الدراسات األمنية، ألن التنظري يف هذا امليـدان هـو بـصدد    اليت اتسم ا حوار املنظورات 
البحث عن مقاربات مفاهيمية خصبة ومرنة، أكثر من التركيز على قوالـب نظريـة جـاهزة                

  . ومنسجمة
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