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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

اإليداء
إلى الوالدين الكريمين اللذين كان ليما بعد اهلل تعالى الفضل الكبير في تربيتي
وتعليمي.

إلى كل أفراد األسرة.
إلى جميع طلبة العلم العاملين والمخلصين.
إلى الذين دأبوا على معرفة الرجال بالحق ال معرفة الحق بالرجال.
لكل ىؤالء وأولئك أىدي ىذا الجيد الفكري.

كلمة شلس
" من يشكر ف إنما يشكر لنفسو ومن كفر ف إن اهلل غني حميد "
(سورة لقماف اآلية)17:

ال يسعني بعد إتمام ىذا البحث إال أن أزجي جزيل الشكر والعرف ان إلى األستاذ الدكتور
خلف ان كريم لتفضلو باإلشراف على ىذه المذكرة ،ولما أسداه من نصائح وتوجييات
كان ليا الفضل بعد توفيق اهلل تعالى في تصويب األخطاء وتقويم اإلعوجاج الذي اعترى
ىذا البحث.
كما أتوجو بالشكر إلى األساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة لقبوليم العضوية فييا،
األستاذة الدكتورة أيت حمادوش لويزة ،واألستاذ الدكتور كاشر عبد الق ادر عرف انا
بمجيوداتو الجبارة في خدمة البحث العلمي.
كما ال يفوتني أن أتوجو بالشكر إلى جميع أساتذة وإدارة قسم العلوم السياسية ،وإلى
جميع العاملين في المكتبة لتيسيرىم لنا الحصول على المادة العلمية.
ولكل من ساىم وقدم يد العون والمساعدة بالق ليل أو بالكثير خالص الشكر والوف اء.
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اإلرىاب الدولي :قراءة في المبادرات اإلصبلحية "مشروع الشرؽ األوسط الكبير".
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المطمب الرابع :أزمة الشرتعية الدولية في زمف الييمنة األمريكية.
خاتمة.
قائمة المرايع.
الفيرس.
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مقدمػػػػػة:
التعريؼ بالمكضكع:
عبر الظاىرة التدخمية في أبعادىا المضامينية الشاممة ،تعف سياسة القوة في العبلقات الدولية سواء
تُ ّ

المعبرة تعف
كانت تعسكرية ،اقتصادية أـ دبموماسية ،كما يشكؿ التدخؿ الدولي إحدى الظواىر السياسية
ّ
التركيبة الفوضوية والتنافسية لمنسؽ الدولي الذي يتسـ بعدـ قوة نفاذ القانوف نظ ار لغياب السمطة العميا فوؽ

تعد مف بيف الخيارات االستراتييية المطروحة لتحقيؽ المصالح
الدوؿ ،فضبل تعف كوف السموكيات التدخمية ّ
الحيوية المسطرة في مفكرة السياسات الخاريية لمقوى الكبرى ،خاصة في كنؼ النظاـ الدولي الذي يتميز
بمحدودية الموارد.
بالرغـ مف كوف السموكيات التدخمية تشكؿ إحدى الظواىر الثابتة واألصمية في تاريخ السياسة
متغيرات الحاصمة تعمى مستوى القانوف الدولي
الدولية ،إال أنيا في درية كبيرة مف الحركية والديناميكية تبعا ل ّ
وبنية ومنظومة العبلقات الدولية .ومف ىذا المنطمؽ فإف الظاىرة التدخمية تعرفت تطورات ممحوظة سواء مف
حيث األشكاؿ واألبعاد ،أو حتى المبررات والمسوغات التي تتذرع بيا قوى الييمنة الدولية لشرتعنة وتبرير
السياسات التدخمية.
عد قضايا مكافحة اإلرىاب الدولي بعد أحداث  11سبتمبر  2001مف بيف المداخؿ الرئيسية التي
وتُ ّ
توظفيا القوى الكبرى إلدارة ييوبوليتيكا النظاـ الدولي والتحكـ في الرىاف االستراتييي العالمي ،بيد أف
الميوء إلى السياسات التدخمية والعدوانية في شؤوف الدوؿ ذات السيادة ،مف خبلؿ االستخداـ األحادي لمقوة
بدتعوى مكافحة اإلرىاب تعادة ما يؤدي إلى خرؽ القواتعد المعيارية والقيمية الضابطة والناظمة لمتفاتعبلت
التي تتـ بيف الوحدات السياسية المشكمة لمنسؽ الدولي ،كمبدأي السيادة الوطنية وتعدـ التدخؿ ،األمر الذي
يؤدي إلى تقويض دتعائـ السمـ واألمف الدولييف نظ ار ألىمية ىذيف المبدأيف في دحر الفوضى وترقية النظاـ
في النسؽ الدولي ،فضبل تعف توفير شروط السبلـ المستداـ " "La paix durableوالتعايش السممي بيف
الدوؿ.
لقد شكمت أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر  2001أحد التحوالت الثورية في العبلقات الدولية،
حيث أصبح الوضع الدولي يتميز بالتوتر والفوضى وتعدـ قوة نفاذ القانوف ،وذلؾ بالتبلتعب بقواتعد القانوف
الدولي تعبر الميوء إلى التأويبلت والتفسيرات الموسعة لنصوص المواثيؽ الدولية لتبرير الحروب االستباقية
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تعمى اإلرىاب ،واإلطاحة بالحكومات وتنصيب أخرى تعميمة ،والميوء أكثر إلى سياسات التدخؿ والعدواف
وممارسة مختمؼ أساليب الييمنة والقسر وبسط النفوذ وتنشيط األييزة اإلستخباراتية والقواتعد العسكرية تعمى
أراضي دوؿ أينبية ،مما أدى إلى إفراز مضاتعفات خطيرة تعمى سيادة الدولة في منطقة الشرؽ األوسط،
فضبل تعف تيديد وحدتيا الترابية ،أمنيا القومي واستقبلليا السياسي.
يحاوؿ الموضوع محؿ البحث والدراسة تفكيؾ إشكالية العبلقة اليدلية والغير المتناسقة بيف
االستراتييية األمريكية تياه ظاىرة اإلرىاب الدولي والتي تقوـ تعمى منطؽ االستخداـ االنفرادي لمقوة وأزمة
السيادة الوطنية في منطقة الشرؽ األوسط ،خاصة وأف المنطقة ش ّكمت أحد المياالت الييوسياسية األكثر
تأث ار بالحممة األمريكية تعمى اإلرىاب ،باتعتبار الشرؽ األوسط مثّؿ إحدى الساحات الساخنة والمفتوحة أماـ
مختمؼ أساليب وتكتيكات التدخؿ الدولي سواء كانت قمعية مباشرة مف خبلؿ تحريؾ الييوش النظامية وفقا
لممنطؽ الكبلوزفيتزي "الحرب ىي استمرار لمسياسة ولكف بوسائؿ أخرى" أو تعبر تفعيؿ آليات وميكانيزمات
التدخؿ واإلختراؽ غير المباشر مف خبلؿ الضغوطات االقتصادية والتدخبلت الدبموماسية لير دوؿ
المنطقة وادماييا في المشاريع الييبوليتيكية الصييونية األمريكية كمشروع الشرؽ األوسط الكبير ،أو الزج
بيا في دوائر التحالؼ االستراتييي واألمني الذي تقوده قوى الييمنة الدولية بزتعامة الواليات المتحدة
األمريكية كالحمؼ األطمسي ،فضبل تعف التدخبلت األمريكية اليادفة لفرض إصبلحات يذرية تعمى مستوى
المناىج التربوية ،قوانيف األسرة ،األنساؽ الثقافية والقيمية ومضاميف الصحافة واإلتعبلـ وفي العمؿ الخيري،
بؿ حتى الديف اإلسبلمي أصبح تعرضة لمتحديث واإلصبلح ،األمر الذي ساىـ في إفراز مضاتعفات خطيرة
ليس فقط تعمى سيادة دوؿ المنطقة وأمنيا القومي ،وانما أيضا تعمى حؽ شعوب المنطقة في تقرير مصيرىا
واختيار أنظمتيا السياسية واالقتصادية والثقافية والقانونية بشكؿ حر وسيد .فضبل تعف اإليياز تعمى ما
تبقى مف النظاـ اإلقميمي العربي .وتعميو إف ما تسميو الواليات المتحدة حربا تعمى اإلرىاب تحولت في
واقعيا إلى حرب شاممة تعمى السيادة الوطنية والشرتعية الدولية.
ينطوي اإلنطباع العاـ السائد في الدوائر االستراتييية األمريكية تعمى فكرة أساسية مفادىا أف مطمب
األمف القومي األمريكي واحتواء ظاىرة اإلرىاب الدولي ال يتحقؽ إال تعبر إيراء تغييرات واصبلحات بنيوية
وظيفية في النظاـ اإلقميمي الشرؽ أوسطي .وتعتبر قضية اإلصبلح السياسي وحماية حقوؽ اإلنساف
والتبشير بالديمقراطية واحداث تغييرات تعؿ مستوى التركيبة السمطوية لدوؿ المنطقة كيزء ال يتي أز مف
االستراتييية التدخمية األمريكية الحتواء ما يسمى في الدوائر األمريكية "باإلرىاب الشرؽ أوسطي" .وتعميو
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فاالستراتييية األمنية األمريكية تياه ظاىرة اإلرىاب الدولي استندت في يانبيا األكبر تعمى مضاميف
الطروحات الفكرية الكانطية المتمحورة حوؿ فكرة "السبلـ الديمقراطي" باتعتبار التبشير بالديمقراطية يشكؿ
أحد منشطات السبلـ العالمي.
إذا كانت سيادة الدولة في منطقة الشرؽ األوسط ضحية لمعبة صفرية في إطار الصراع القطبي
والتنافس اإليديولويي واالستراتييي في مرحمة الحرب الباردة ،فإف انييار االتحاد السوفياتي كدولة وتآكؿ
الشيوتعية كعقيدة أفضى إلى بروز أوراؽ يديدة تحركيا القوى الكبرى لشرتعنة وتبرير السياسات التدخمية في
شؤوف الدوؿ ذات السيادة ،كعولمة حقوؽ اإلنساف واقرار مسؤولية الحماية ،والدفاع تعف الحقوؽ الديمقراطية
مف خبلؿ تكريس حؽ التدخؿ اإلنساني والديمقراطي .فضبل تعف المساتعي األمريكية لمتأصيؿ لمفيوـ الدفاع
الشرتعي اإلستباقي مف خبلؿ الميوء إلى التأويبلت الموسعة لنصوص المواثيؽ الدولية مف أيؿ شرتعنة
المناورة االستراتييية الكبرى التي أُطمؽ تعمييا في الدوائر األمريكية "بالحرب الكونية تعمى اإلرىاب" ،األمر
الذي يعؿ مف مبدأي تعدـ التدخؿ والسيادة في ظؿ المتغيرات الدولية الراىنة قضية نظرية قانونية أكثر
منيا واقعية.
بيد أف بإمكاف الدوؿ أف تحافظ تعمى سياداتيا بإحتراـ حقوؽ اإلنساف والديمقراطية وأف تسعى
ياىدة لعدـ تحوؿ أراضييا إلى مبلذات آمنة لئلرىاب الدولي ،وذلؾ تماشيا والمنطؽ الذي يعؿ مف مفيوـ
السيادة أكثر مرونة ومشروطية بالتوافؽ مع اإللتزامات الدولية.
وتعميو فالركائز المعيارية والقيمية التي أقرىا مؤتمر واستفاليا  1648كقدسية سيادة الدولة ومناتعة
حدودىا ،مبدأ تعدـ التدخؿ والمساواة بيف الدوؿ كقواتعد آمرة وناظمة لمتفاتعبلت الدولية أصبحت في ظؿ
التحوالت الدولية الراىنة شديدة اليشاشة ،خاصة وأف التدخؿ أصبح حؽ ثابت يكفمو القانوف الدولي ولكف
التحدي الرئيسي الذي يوايو ىذا الحؽ ىو أف واقع الممارسة الدولية والشواىد اإلمبريقية تكشؼ أنو أصبح
محؿ تسييس تعمى نطاؽ واسع وبالخصوص تعندما يتـ تغميب الرىانات االستراتييية والسياسية تعمى
االتعتبارات القانونية أثناء العمميات التدخمية ومف ثـ التضحية بمبدأ السيادة الوطنية.
ويبلحظ أف قضايا مكافحة اإلرىاب الدولي في المرحمة التي أتعقبت أحداث  11سبتمبر،2001
ُ

باتت تشكؿ ورقة نايحة تحركيا القوة العظمى األمريكية في الزماف والمكاف المناسبيف لتبرير التدخبلت
الدولية ليس فقط التعتبارات أمنية ،ولكف أيضا مف أيؿ تحقيؽ المشاريع اليوسياسية تعبر استكماؿ حمقات
االنتشار العسكري األمريكي تعؿ ويو البسيطة ،واقامة قواتعد تعسكرية كنقاط ارتكاز في المناطؽ التي
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تحظى بأىمية بالغة تعمى الصعيد الييوستراتييي ومف ضمنيا المدار الييوسياسي الشرؽ األوسطي .ومف
ىذا المنطمؽ يمكف القوؿ أف التدخبلت األمريكية في إطار الحرب الكونية تعمى اإلرىاب ال تخمو مف
األبعاد الييوسياسية والييواقتصادية خاصة التحكـ في الرىاف الطاقوي في منطقة الشرؽ األوسط الذي
أصبح يشكؿ ضرورة استراتييية لتكريس السيطرة الشاممة تعمى النظاـ العالمي .وتعميو فثمة تداخؿ واضح
في منطقة الشرؽ األوسط بيف النفط ،اإلرىاب ،االنتشار العسكري واالستراتييي وسياسات التدخؿ الدولي.
إذا كاف اإلرىاب ظاىرة تعولمية تعابرة لمحدود واألوطاف وليست ذات صفة محمية أو إقميمية مرتبطة
بدولة أو بديف أو بحضارة بعينيا بؿ ىي ظاىرة إيرامية ببل ديف وال وطف وال ىوية تيدد الحياة اإلنسانية
والمصالح الحيوية لمميتمع الدولي ككؿ ،وتعرض السمـ واألمف الدولييف لمخطر ،فإف اآلليات المحكمة
والكفيمة بالقضاء تعمى الظاىرة تقتضي باألساس ىندسة مقاربات تعاونية متعددة األطراؼ تتماشى وقواتعد
القانوف الدولي بدال مف الممارسات االنفرادية األمريكية التي تقوـ تعمى قانوف القوة وليس قوة القانوف مف
خبلؿ تغميب لغة السيؼ بدال مف الدبموماسية ،األمر الذي تعادة ما يؤدي إلى تغذية دوامة العنؼ والعنؼ
المضاد ومف ثـ تصاتعد مصادر التوتر والفوضى في النظاـ الدولي.
باإلضافة إلى ضرورة معالية اليذور واألسباب العميقة المنتية لحركات الرفض والعنؼ الدولي
التي تعادة ما تظير في شكؿ تعمميات إرىابية تضرب بدقة في تعمؽ األمف القومي لمدوؿ وتيدد السبلـ
العالمي وتقوض دتعائمو ،ومف بيف ىذه األسباب تيدر اإلشارة إلى العنؼ البنيوي الذي يمارسو النظاـ
الدولي ضد دوؿ العالـ الثالث ،إضافة إلى ضرورة تياوز سياسة "الكيؿ بمكياليف" وما يسمى "بالعدالة
االنتقائية" أيف يصبح القانوف الدولي يعمو تعمى البعض وُيعمى تعميو مف طرؼ البعض اآلخر.
أىمية الدراسة:
يمكف إيماؿ أىمية الموضوع محؿ البحث والدراسة في النقاط التالية:
 تكشؼ الدراسة تعمى أف قضايا مكافحة اإلرىاب أصبحت تشكؿ مدخبل رئيسيا توظفو قوى الييمنة
الدولية إلدارة ييوبوليتيكا النظاـ الدولي.
 توضح الدراسة العبلقة اإلرتباطية بيف ثبلثة متغيرات في درية كبيرة مف التفاتعؿ بمنطقة الشرؽ
األوسط وىي :النفط ،اإلرىاب وسياسات التدخؿ الدولي.
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 الوقوؼ تعمى إبراز وتبياف كيؼ ساىمت األىمية الييواقتصادية والطاقوية لمشرؽ األوسط في تحوؿ
المنطقة إلى مركز استقطاب ومحور اندفاع سياسات التدخؿ الدولي بذريعة مكافحة اإلرىاب.
 تنبع أىمية الدراسة في الوقوؼ تعمى الطريقة التي يتـ فييا التبلتعب بقواتعد القانوف الدولي تعبر
الميوء إلى التأويبلت والتفسيرات الموسعة لنصوص المواثيؽ الدولية لتبرير سياسات التدخؿ
والعدواف
 تبرز أىمية الموضوع في كونو يمقي الضوء تعمى المضاتعفات الخطيرة التي أفرزتيا االستراتييية
األمريكية في مياؿ مكافحة اإلرىاب الدولي تعمى سيادة الدولة في منطقة الشرؽ األوسط.
 تنبع أىمية الموضوع في كونو يدرس التدخؿ كأحد الظواىر الثابتة والمتأصمة في تاريخ السياسة
الدولية ،ولكنو أيضا يعبر تعف ظاىرة متغيرة ومتيددة بتيدد المبررات والمسوغات التي تسوقيا
الدوؿ الكبرى لشرتعنة العمميات التدخمية ،تارة باسـ حماية حقوؽ اإلنساف ونصرة الديمقراطية أو
باسـ مكافحة اإلرىاب تارة أخرى.
 كما تكشؼ الدراسة تعف التحوؿ الذي ط أر تعمى مبدأي السيادة وتعدـ التدخؿ في ضوء المتغيرات
الدولية الراىنة ،حيث انتقمنا مف النظرية المطمقة لمبدأي السيادة وتعدـ التدخؿ إلى النظرية المحدودة
ومف ىذا المنطمؽ فإف المفاىيـ في العبلقات والقانوف الدولييف ىي تعرضة لمتحوؿ والتبدؿ تبعا
لتغير الظروؼ والمعطيات الطارئة تعمى المسرح الدولي.
مبررات اختيار المكضكع:
إف الباتعث في اختيار الموضوع يريع إلى مبررات ذاتية وأخرى موضوتعية:
المبررات الذاتية :تريع باألساس إلى الفضوؿ المعرفي والدوافع الشخصية المتوفرة لدى الباحث
لدراسة المواضيع التي ىي في درية كبيرة مف التداخؿ والتفاتعؿ بيف كؿ ما ىو استراتييي وقانوني ،ضؼ
إلى ذلؾ ضرورة كشؼ الستار تعف األوراؽ التي تحركيا القوى الكبرى لتبرير السياسات التدخمية في شؤوف
الدوؿ تارة باسـ حماية حقوؽ اإلنساف والتبشير بالديمقراطية أو بذريعة مكافحة اإلرىاب تارة أخرى ،فضبل
تعف الميوء لمتأويبلت الموسعة لنصوص المواثيؽ الدولية لتبرير العمميات التدخمية التي تعتبر الدائرة العربية
واإلسبلمية مف بيف مسارحيا الرئيسية.
وتعميو فالرىاف األساسي المطروح أماـ ىذه الدوؿ ىو أف ال تكوف في موقؼ المتمقي والمستوتعب
ليذه المفاىيـ باتعتبارىا تندرج ضمف المعارؾ القانونية ،والحرب المفاىيمية التي توظؼ كمدخؿ النتياؾ
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سيادة دوؿ المنطقة .وتعمى ىذا األساس تسعى ىذه الدراسة إلى تفكيؾ ىذه المفاىيـ واتعادة تركيبيا لتبياف
تبعاتيا الخطيرة تعمى المنطقة .ومف ىنا تبرز أىمية الموضوع والدافع مف وراء اختياره.
المبررات المكضكعية :تكمف في كوف الدراسة تمقي الضوء تعمى المفاىيـ الحيوية والمحورية التي
يزخر بيا حقؿ العبلقات الدولية كمفاىيـ :التدخؿ الدولي ،األمف ،السيادة ،االستراتييية ،الشرؽ األوسط
باتعتباره يشكؿ أحد المياالت الييوسياسية األكثر حساسية في لعبة التوازنات الدولية ،فضبل تعف كوف
الموضوع يتناوؿ التدخؿ الذي يعكس منطؽ حركة القوة كظاىرة ثابتة ومتأصمة في السياسة الدولية ،ولكنو
أيضا يعد ظاىرة متغيرة ومتيددة بتغير وتيدد المبررات التي تتذرع بيا القوى الكبرى لشرتعنة العمميات
التدخمية في الشؤوف الداخمية لمدوؿ ذات السيادة.
إشكالية الدراسة:
يحاوؿ الموضوع محؿ البحث والدراسة تفكيؾ إشكالية العبلقة غير المتناسقة بيف االستراتييية
األمريكية تياه ظاىرة اإلرىاب الدولي وأزمة السيادة الوطنية في منطقة الشرؽ األوسط .ومف أيؿ فؾ
خيوط ىذه العبلقة اليدلية فإنو مف الضركرم التساؤؿ عف المضاعفات الخطيرة التي أفرزتيا األبعاد
الكمية لالستراتيجية التدخمية اال نفرادية التي انتيجتيا الكاليات المتحدة األمريكية بدعكل مكافحة اإل رىاب
الدكلي عمى سيادة الدكلة في منطقة الشرؽ األكسط بعد أحداث  00سبتمبر  4330؟.
تنطوي ىذه اإلشكالية المركزية تعمى التساؤالت الفرتعية التالية:
 إلى أي مدى يمكف اتعتبار أف اإلرىاب الدولي أصبح ورقة تحركيا الواليات المتحدة األمريكية فيالزماف والمكاف المناسبيف لمتحكـ في الرىاف االستراتييي العالمي وإلدارة ييوبوليتيكا النظاـ الدولي
تعمى حساب تقويض دتعائـ الشرتعية الدولية وانتياؾ سيادة الدوؿ في منطقة الشرؽ األوسط ؟.
 كيؼ تحولت الحرب الكونية التي قادتيا الواليات المتحدة األمريكية تعمى اإلرىاب مف خبلؿ تفعيؿميكانيزمات التدخؿ االنفرادي إلى حرب شاممة تعمى القانوف الدولي وتعمى سيادة الدولة في منطقة
الشرؽ األوسط ؟.
 كيؼ استغمت الواليات المتحدة األمريكية شعار "الحرب تعمى اإلرىاب" كمدخؿ لتعزيز الييمنةالعالمية وترسيخ األحادية القطبية في النظاـ الدولي؟
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 وما ىي األبعاد الييوسياسية لمحرب األمريكية تعمى اإلرىاب؟ أو باألحرى كيؼ تتفاتعؿ ثبلثيةالنفط ،التموقع االستراتييي واستكماؿ حمقات االنتشار العسكري العالمي مع سياسات التدخؿ
الدولي بدتعوى مكافحة اإلرىاب؟
 كيؼ ساىمت األىمية االستراتييية والييواقتصادية لمشرؽ األوسط في تحوؿ المنطقة إلى أحدالمسارح الرئيسية لمختمؼ أساليب وتكتيكات التدخؿ الدولي سواء كانت قمعية مباشرة أـ غير
مباشرة تحت مضمة الحرب الكونية تعمى اإلرىاب؟
 إذا كاف اإلرىاب ظاىرة تعولمية تيدد المصالح الحيوية لمميتمع الدولي ككؿ ،فيؿ يمكف أف تساىـالممارسات االنفرادية األمريكية التي تقوـ تعمى منطؽ االستخداـ األحادي لمقوة في القضاء تعمى
ظاىرة اإلرىاب الدولي بعيدا تعف المقاربات الدبموماسية والتعاونية متعددة األطراؼ؟ وكيؼ تتفاتعؿ
يدلية القوة والقانوف في إطار مكافحة اإلرىاب الدولي؟
فرضيات الدراسة:
مف أيؿ اإليابة تعمى إشكالية الدراسة نطرح الفرضيات التالية التي تحكميا تعبلقة طردية وسببية
نظ ار لمترابط الشديد المويود بيف متغيريف أو أكثر.
الفرضية المركزية:
 بما أف االستراتييية التي انتييتيا الواليات المتحدة األمريكية تياه ظاىرة اإلرىاب الدولي تقوـتعمى منطؽ االستخداـ االنفرادي لمقوة ،فإنو مف الطبيعي أف تؤدي إفراز مضاتعفات خطيرة
تعمى السيادة الوطنية لدوؿ منطقة الشرؽ األوسط.
الفرضيات الثانكية:
 األىمية البالغة التي تحظى بيا منطقة الشرؽ األوسط تعمى الصعيد الييواستراتييي والطاقوييعمتيا تشكؿ مسرحا رئيسيا لمسياسات التدخمية األمريكية بدتعوى مكافحة اإلرىاب الدولي.
 ىناؾ تعبلقة طردية سببية بيف احتراـ مبدأ تعدـ التدخؿ وحماية السيادة الوطنية ،وتعميو إفتحقيؽ مناتعة السيادة الوطنية في منطقة الشرؽ األوسط مرىوف بمدى احتراـ مبدأ تعدـ التدخؿ
في إطار مكافحة اإلرىاب الدولي ،ولذلؾ كمما كاف ىناؾ تناسؽ بيف االستراتييية األمريكية
في مياؿ مكافحة اإلرىاب مع قواتعد القانوف الدولي ،كمما ازدادت فرص تعزيز مناتعة سيادة
الدولة في منطقة الشرؽ األوسط.
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 تفترض الدراسة أف قضايا مكافحة اإلرىاب الدولي تعد مف المداخؿ الرئيسية التي توظفيا القوةالعظمى األمريكية لمتحكـ في الرىاف االستراتييي العالمي بالشكؿ الذي يعزز الييمنة العالمية
ويرسخ األحادية القطبية في النظاـ الدولي.
 بما أف اإلرىاب الدولي يشكؿ ظاىرة تعولمية تيدد المصالح الحيوية لمميتمع الدولي ككؿ فإفاآلليات الكفيمة بالقضاء تعميو تقتضي باألساس ىندسة مقاربات تعاونية متعددة األطراؼ بعيدا
تعف النيج االنفرادي األمريكي المولد لدكامة العنؼ كالعنؼ المضاد كمف ثـ تصاعد مصادر
التكتر كالفكضى في النظاـ الدكلي.
متغيرات الدراسات:
تسعى الدراسة إلى تفكيؾ إشكالية العبلقة المويودة بيف متغيريف أساسييف :أحدىما مستقؿ آخر
تابع وتحكميما تعبلقة طردية سببية.
 االستراتييية األمريكية في مياؿ مكافحة اإلرىاب الدولي ،متغير مستقؿ.
 إشكالية التدخؿ والسيادة في منطقة الشرؽ األوسط ،متغير تابع.
وتعمى ىذا األساس يمكف القوؿ أف:
االستراتييية االنفرادية التي انتييتيا الواليات المتحدة األمريكية تياه ظاىرة اإلرىاب الدولي أدت
إلى بمورة إشكالية التدخؿ والسيادة في منطقة الشرؽ األوسط.
اإلطار المنيجي لمدراسة:
إف مقتضيات اإلحاطة باليوانب المختمفة لمموضوع محؿ الدراسة تتطمب باألساس االتعتماد ليس
فقط تعمى منيج واحد ولكف تعمى تعدة مناىج في إطار ما ُيعرؼ "بالتكامؿ أك التركيب المنيجي" ،ومف ىذا
المنطمؽ سيتـ االتعتماد تعمى المناىج التالية:

المنيج التاريخي المقارف :الذي يمكننا مف رصد وتتبع التطور التاريخي الذي تعرفتو يدلية التدخؿ
والسيادة في العبلقات الدولية ،فضبل تعف تبياف التطور التاريخي لبلستراتييية األمريكية تياه اإلرىاب
الدولي في محطات زمنية مختمفة والمقارنة بيف ىذه المحطات.
منيج دراسة الحالة :وذلؾ لدراسة حالة منطقة الشرؽ األوسط في إطار الحرب الكونية التي أتعمنتيا
الواليات المتحدة األمريكية تعمى اإلرىاب.
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طػدطظ
منيج تحميؿ المضمكف :الذي يساتعد تعمى تحميؿ بعض النصوص والخطابات السياسية والوثائؽ القانونية
التي تساىـ في خدمة موضوع الدراسة.
المنيج الجدلي الدياليكتيكي :الذي يساتعد تعمى مقاربة دياليكتيؾ التدخؿ والسيادة ،يدلية القوة الصمبة
" "Hard powerوالقوة الناتعمة " "Soft powerيدلية القوة والقانوف ،وذلؾ في ضوء االستراتييية األمريكية
في مياؿ مكافحة اإلرىاب الدولي.
كما سيتـ االستعانة أيضا باالقتراب القانكني لتبياف مدى تناسؽ االستراتييية األمريكية في مياؿ مكافحة
اإلرىاب مع قواتعد الشرتعية الدولية وأحكاـ القانوف الدولي.

اإلطار النظرم لمدراسة:
مف أيؿ الفيـ الييد لمموضوع سيتـ االستعانة بإطار نظري متكامؿ يشتمؿ تعمى المقاربات النظرية
التالية:
النظريات األمنية :التي تساتعد تعمى دراسة ظاىرة اإلرىاب كتيديد لؤلمف الدولي ،فضبل تعف إبراز
التداتعيات الخطيرة لبلستراتييية األمريكية تياه اإلرىاب تعمى سيادة دوؿ الشرؽ األوسط وأمنيا القومي.
النظريات الميبرالية :التي تساتعد تعمى فيـ ومقاربة التدخبلت الدولية التي يتـ تبريرىا بشعارات ليبرالية
كحقوؽ اإلنساف ونشر الديمقراطية.
النظرية الكاقعية :مف أيؿ تفسير السياسات التدخمية في شؤوف الدوؿ باسـ الحرب تعمى اإلرىاب ىدفا في
تحقيؽ الرىانات االستراتييية والمصالح القومية المسطرة في مفكرة السياسات الخاريية لمقوى الكبرى.
نظرية النظـ :التي تساتعد تعمى دراسة نظاـ إقميمي فرتعي مف النظاـ العالمي الشامؿ ،وبالتحديد دراسة
المضاتعفات التي أفرزتيا السياسات التدخمية االنفرادية التي انتييتيا الواليات المتحدة األمريكية في مياؿ
مكافحة اإلرىاب الدولي تعمى سيادة الدولة في النظاـ اإلقميمي الشرؽ أوسطي.
النظريات الجيكبكليتكية :التي تفسر كيؼ وظفت الواليات المتحدة ورقة اإلرىاب الدولي كمدخؿ إلدارة
ييوبوليتيكا النظاـ الدولي ولمتحكـ في الرىاف االستراتييي العالمي.
المقاربات القانكنية :التي يمكف االستعانة بيا لدراسة مفاىيـ السيادة ،حظر الميوء إلى استخداـ القوة في
العبلقات الدولية ،تعدـ التدخؿ ،باتعتبارىا ركائز أساسية يقوـ تعمييا النظاـ القانوني الدولي.
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اإلطار اإليتيمكلكجي كالمفاىيمي لمدراسة:
يتمحور موضوع الدراسة حوؿ ميموتعة مف المفاىيـ المفتاحية ومف بينيا:
مفيكـ التدخؿ :يشير التدخؿ بمفيومو الشامؿ إلى " تمؾ العممية اإلرادية التي يتـ إتعدادىا
والتخطيط ليا بصفة منظمة ومدروسة ،وتقوـ بيا وحدة دولية سواء كانت دولة أو ميموتعة مف الدوؿ
"تحالؼ" أو منظمة دولية سواء كانت تعالمية أـ إقميمية وذاؾ باالستعماؿ التدرييي لوسائؿ الضغط والقير
تعبر توظيؼ كؿ األدوات السياسية ،االقتصادية ،الدبموماسية والعسكرية ،بغية الحفاظ أو تغيير بنية أو
تركيبة السمطة السياسية لمدولة المستيدفة ،أو حتى إتعادة توييو سياستيا الخاريية ،فالتدخؿ قد يتمثؿ في
صورة غير مباشرة "غير قمعية" أو في شكؿ مباشر وقمعي ،وىو األمر الذي يفرز مضاتعفات خطيرة تعمى
السيادة الوطنية ،االستقبلؿ السياسي والشخصية الدولية لمدولة المستيدفة ".
مفيكـ السيادة :لقد تعرفيا "يوف بوداف" في مؤلفو "الكتب الستة لميميورية" تعمى أنيا السمطة العميا
لمدولة ،أما خصائصيا تتمثؿ في كونيا :مطمقة ،تتميز بصفة الديمومة ،ال يمكف التنازؿ تعنيا ،كما أنيا
غير قابمة لمتيزئة.
يشير مفيوـ السيادة تعمى المستوى الداخمي إلى قدرة الدولة تعمى بسط سمطتيا داخؿ حدودىا
اإلقميمية ،أما تعمى الصعيد الخاريي فيي تعني أف تكوف الدولة في مأمف مف كؿ أشكاؿ التدخؿ الخاريي.
ولكف ثمة حقيقة باتت ساطعة وىي أف السيادة في ظؿ المتغيرات الدولية الراىنة يمكف فقط اف تكوف مرنة
وليست مطمقة خاصة في ظؿ تعولمة حقوؽ اإلنساف والديمقراطية وىو األمر الذي يقر أف نظرية السيادة
المطمقة زمنيا قد ولّى.
األمف :يشكؿ األمف أحد المواضيع الحيوية التي يزخر بيا حقؿ العبلقات الدولية ،ويعد محو ار أساسيا
مف محاور السياسة العميا لمدولة " "Hight policyباتعتباره يمثؿ القيمة األساسية التي بميرد توفٌرىا يمكف
تحقيؽ القيـ األخرى مف اقتصادية وايتماتعية وسياسية ،فاألمف كاف وال يزاؿ في صدارة انشغاالت
الميتمعات واألمـ كونو يعد العامؿ اليوىري الذي يعزز مناتعة الدولة ويحفظ الويود اإلنساني ويمنح الحياة
الكريمة لمفرد بما يتفؽ والفطرة التي ُيبؿ تعمييا اإلنساف مف غريزة البقاء وغريزة الدفاع .ويعتبر تعريؼ
"باري بوزاف" لؤلمف "( "Bary Buzanوىو يمثؿ أحد أقطاب الدراسات األمنية) مف أحدث التعريفات وأكثرىا
تداوال في األدبيات األمنية المتخصصة إذ يعرؼ "بوزاف" األمف تعمى أنو يشير إلى "العمؿ تعمى التحرر مف
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التيديد" وفي سياؽ النظاـ الدولي ،فيو قدرة الدوؿ والميتمعات تعمى الحفاظ تعمى كيانيا المستقؿ وتماسكيا
الوظيفي ضد قوى التغيير التي تعتبرىا معادية ،أما األمف القومي فيو ينصرؼ إلى قدرة الدوؿ تعمى الحفاظ
تعمى ىويتيا المستقمة ووحدتيا الوظيفية.

()1

االستراتيجية :يشير مفيوـ االستراتييية إلى فف استخداـ القوة لتحقيؽ ىدؼ السياسة ،أو ىي تعممية
التخطيط والموائمة بيف الوسائؿ واألىداؼ.
إذا كاف مفيوـ االستراتييية بمعناه الضيؽ يشير إلى فف استخداـ وتوزيع الوسائط العسكرية لتحقيؽ
أىداؼ سياسية ،فإف االستراتييية بمفيوميا الشامؿ تعني تعبئة وتينيد كؿ موارد األمة العسكرية
االقتصادية ،السياسية والدبموماسية لتحقيؽ األىداؼ والمصالح القومية.
اإل رىاب :مثمو مثؿ المفاىيـ األخرى في حقؿ العبلقات الدولية ،فإف مصطمح اإلرىاب بدوره تعصي
تعف التعريؼ ،خاصة في ظؿ غياب تعريؼ إيرائي يحظى بإيماع الباحثيف حوؿ مدلولو ،ومف ىذا
المنطمؽ يمكف القوؿ أنو ثمة مأزؽ معرفي ايبستيمولويي في تعريؼ ظاىرة اإلرىاب الدولي .ويشير
التعريؼ المبسط لظاىرة اإلرىاب "إلى االستخداـ المنظـ والمخطط لمعنؼ لتحقيؽ أىداؼ سياسية".
الشرؽ األكسط :بالرغـ مف األىمية التي حظي بيا الشرؽ األوسط في إطار الدراسات
الييوسياسية واإلقميمية ،إال أنو ال يزاؿ تعصي تعف التعريؼ ،ويبلحظ أف االستخداـ الغربي لمصطمح
الشرؽ األوسط ال يتسـ بالموضوتعية ،ذلؾ أف منظرو وصناع السياسة الغربية استندوا في تعريفيـ
وتحديدىـ لمحيز المكاني الشرؽ أوسطي إلى معايير واتعتبارات استراتييية أكثر منيا يغرافية وذلؾ خدمة
لممشاريع الييوبوليتيكية لقوى الييمنة الدولية .إف الدالالت المفاىيمية واالصطبلحية لمشرؽ األوسط تحمؿ
في طياتيا معنييف أساسييف ،إذ يشير المعنى الضيؽ إلى المنطقة الواقعة بيف حوض النيؿ وحوض الرافديف
والممتدة مف مصر إلى إيراف .أما المفيوـ الموسع فإنو ينصرؼ إلى ذلؾ الحيز اليغرافي الذي يمتد مف
المغرب إلى باكستاف ،وىو ما يطمؽ تعميو في الدوائر االستراتييية األمريكية بالشرؽ األوسط الكبير.

)1( Barry Buzan, People, States and Fear , an Agenda for International Studies in the past Cold War End, Lynn
Rimmer publisher, 1991.pp.18-19.

لممزيد مف التفصيؿ حوؿ األمف انظر:

 -تعبد النور بف تعنتر ،تطور مفيوـ األمف في العبلقات الدولية ،السياسة الدولية ،العدد  ،160أبريؿ  ،2005ص.62
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أدبيات الدراسة:
انطبلقا مف مسممة التراكـ المعرفي التي تطبع العموـ االيتماتعية واإلنسانية ،فإف ىذه الدراسة ماىي
إال حمقة متصمة بمحاوالت سابقة .ومف ىذا المنطمؽ لقد تعددت األدبيات السابقة التي اتعتمدت تعمييا
الدراسة تبعا لتعدد المتغيرات التي يتضمنيا ويغطييا الموضوع محؿ البحث والدراسة .وبما أف األدبيات
السابقة التي تناولت الموضوع مف كتب ،ميبلت ،مذكرات تخرج وغيرىا مف الدراسات العديدة التي
يصعب حصرىا ،فإنو يكفي اإلشارة إلى أىميا وأبرزىا كالدراسة الصادرة تعف مركز دراسات الوحدة العربية
في كتاب يماتعي تحت تعنواف" :العرب والعالـ بعد أحداث  11سبتمبر "2001الذي تضمف ميموتعة مف
المقاالت التحميمية حوؿ مضاتعفات أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر تعمى المنطقة العربية.
دراسة السيد ولد أباه الصادرة تحت تعنواف" :تعالـ ما بعد  11سبتمبر  ، "2001حيث تناوؿ فييا
اإلشكاليات االستراتييية والفكرية النايمة تعف الحدث ،ضؼ إلى ذلؾ دراسة لسوسف العساؼ حوؿ
"استراتييية الردع" حيث تناولت فييا العقيدة العسكرية األمريكية اليديدة واالستقرار الدولي بعد الحادي
تعشر مف سبتمبر.
باإلضافة إلى دراسة كؿ مف " "Ken Boothو" "Tim Dunneتحت تعنواف"Terror and the :
 "Future of Global Orderفضبل تعف دراسة " "Benjamin Barberالموسومة بـ "Fears empire,

 "War, terrorism, and Democracy.وغيرىا مف األدبيات التي يصعب حصرىا والتي ساىمت في
خدمة الموضوع محؿ البحث والدراسة.
صعكبات الدراسة:
تعمى الرغـ مف كثرة األدبيات التي تناولت موضوع التدخؿ العسكري المباشر في إطار حروب
أمريكا االستباقية تعمى اإلرىاب ،إال أنو ثمة نقص في المادة العممية التي اىتمت بموضوع التدخؿ غير
المباشر بالرغـ مف كونو ال يقؿ خطورة تعف السياسات التدخمية القمعية المباشرة ،ولذلؾ نأمؿ أف تساىـ ىذه
الدراسة في تغطية النقص الذي اتعترى ىذا اليانب ،إضافة إلى ذلؾ كثرة المتغيرات التي يتضمنيا موضوع
الدراسة األمر الذي يقتضي مييودات كبيرة لمتحكـ فييا ولتغطيتيا ،فضبل تعف تحديد العبلقات االرتباطية
التي تحكميا بشكؿ منطقي ومتناسؽ .ولكف يبقى اليدؼ النيائي مف البحث العممي ىو تياوز مختمؼ
الصعوبات والعراقيؿ التي توايو الباحث.
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ىيكمة كتصميـ الدراسة:
لئليابة تعمى إشكالية الدراسة واختبار الفرضيات ،فإف موضوع البحث يعالج إشكالية العبلقة غير
المتوازنة بيف االستراتييية األمريكية في مياؿ مكافحة اإلرىاب الدولي وأزمة السيادة الوطنية في منطقة
الشرؽ األوسط في مقدمة تعامة وثبلثة فصوؿ ،وينقسـ كؿ فصؿ إلى ثبلثة مباحث أساسية ،وينطوي كؿ
مبحث تعمى تعدد مف الطالب ،وفي الخاتمة تـ تعرض أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة.
حيث ياء الفصؿ األوؿ مف الدراسة ليمقي الضوء تعمى المحددات المفاىيمية والنظرية لدراسة
إشكالية التدخؿ والسيادة في ضوء االستراتييية األمريكية تياه ظاىرة اإلرىاب الدولي مف خبلؿ التركيز
تعمى اإلطار النظري لمتدخؿ الدولي وسياسة القوة في العبلقات الدولية في المبحث األوؿ ،ثـ التطرؽ في
المبحث الثاني إلى دراسة إيتيمولويية لمبدأي السيادة الوطنية وتعدـ التدخؿ في العبلقات الدولية ،وفي
المبحث الثالث تـ التركيز تعمى اإلطار النظري لدراسة ظاىرة اإلرىاب الدولي واستراتييية الحروب غير
المتوازية.
أما الفصؿ الثاني ،فقد اىتـ بدراسة االستراتييية األمريكية تياه ظاىرة اإلرىاب الدولي بعد الحادي
تعشر مف سبتمبر بيف التحديات األمنية ورىانات السيطرة العالمية ،مف خبلؿ التركيز تعمى التوييات العامة
لمفكر االستراتييي األمريكي في مياؿ مكافحة اإلرىاب الدولي في المبحث األوؿ ،ثـ انصب المبحث
الثاني تعمى دراسة السياسة األمريكية تياه الحركات اإلسبلمية بعد الحادي تعشر مف سبتمبر ،وفي المبحث
الثالث تـ التطرؽ إلى تعولمة الحرب األمريكية تعمى اإلرىاب ومشاريع الييمنة العالمية.
ثـ ياء الفصؿ الثالث لينصب تعمى دراسة مضاتعفات األبعاد الكمية لبلستراتييية التدخمية األمريكية
في مياؿ مكافحة اإلرىاب الدولي تعمى سيادة الدولة في منطقة الشرؽ األوسط ،مف خبلؿ التطرؽ في
المبحث األوؿ إلى دراسة ييوسياسية واقميمية لممنطقة الشرؽ أوسطية ،وفي المبحث الثاني تـ معالية
إشكالية التدخؿ والسيادة في منطقة الشرؽ األوسط في إطار مكافحة اإلرىاب الدولي ،أما المبحث الثالث
فقد اىتـ بدراسة االستراتييية األمريكية تياه ظاىرة اإلرىاب الدولي بيف قوة القانوف ىيمنة القوة .
وفي الخاتمة تـ تعرض النتائج التي توصمت إلييا الدراسة.
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مقدمة الفصؿ:
يعتبر التدخؿ مف أقدـ الظواىر التي تعرفتيا العبلقات الدولية ،كما تعكس في مضامينيا وأبعادىا الكمية
والشاممة منطؽ حركة القوة في السياسة الدولية ،سواء كانت تعسكرية ،اقتصادية أـ دبموماسية .فعمى الرغـ مف
كوف مبدأي تعدـ التدخؿ وحظر استخداـ القوة يشكبلف حير الزاوية لمعديد مف النصوص والمواثيؽ الدولية،
إضافة إلى كونيما يعتبراف مف المبادئ الراسخة والمستقرة في القانوف الدولي ،إال أف الدوؿ تعادة ما تميأ
إلى العمميات التدخمية والى سياسة القوة لتحقيؽ أىدافيا القومية ومصالحيا االستراتييية.
لقد أقر ميثاؽ األمـ المتحدة ميموتعة مف القواتعد والمبادئ المعيارية المنظمة والمقيدة لمسموكيات
الدولية ،وذلؾ مف أيؿ نقؿ العبلقات الدولية مف حالة الطبيعة إلى حالة الميتمع ،وفقا لمتعبير األثير تعند
ىوبز " ."Hobbesومف بيف ىذه القواتعد القانونية والمعيارية التي تساىـ في تحقيؽ النظاـ ودحر الفوضى
في الميتمع الدولي ،تيدر اإلشارة إلى مبدأي تعدـ التدخؿ والسيادة.
ُيعد اإلرىاب مف أقدـ الظواىر التي تعرفتيا العبلقات االيتماتعية واإلنسانية ،كما أصبح في ظؿ

المتغيرات الدولية الراىنة يشكؿ ظاىرة تعولمية تعابرة لمحدود واألوطاف ،فضبل تعف كونو يحتؿ موقع الصدارة
في سمـ أولويات السياسة العالمية المعاصرة.

وتعمى الرغـ مف كوف ظاىرة اإلرىاب حظيت باىتماـ واسع في إطار الدراسات القانونية والسياسية
إال أنيا تبقى تعصية تعف التعريؼ ذلؾ أف مصالح القوى الكبرى تقتضي ذلؾ .ولكف ثمة إيماع دولي حوؿ
حقيقة باتت واضحة وىي أف الظاىرة اإلرىابية تشكؿ يريمة دولية نظ ار لكونيا تيدد الحياة اإلنسانية ،األمف
القومي لمدوؿ ،وتيدد السمـ الدولي وتقوض دتعائمو ،فضبل تعف كونيا تمثؿ أحد التيديدات البلتماثمية التي
ساىمت في إحداث تحوالت ثورية في االستراتيييات العسكرية واألمنية لمدوؿ مف خبلؿ بروز ما يعرؼ في
األدبيات العسكرية واألمنية باستراتييية الحروب غير المتوازية.

ػ
ػ
ػ
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اضطبحثػاألولػ
اإلطارػاضظظريػضظاعرةػاضتدخلػودغادظػاضػوةػسيػاضطالشاتػاضدوضغظ.
يشكؿ التدخؿ إحدى الظواىر التاريخية المعبرة تعف سياسة القوة في العبلقات الدولية سواء كانت
تعسكرية ،اقتصادية أـ دبموماسية .فبالرغـ مف كوف مبدأي تعدـ التدخؿ وحظر استخداـ القوة يشكبلف حير
الزاوية لمعديد مف النصوص والمواثيؽ الدولية ،فضبل تعف كونيما يعتبراف مف المبادئ الراسخة والمستقرة في
القانوف الدولي ،إال أف واقع الممارسة الدولية يؤكد أف القوة والمصمحة الوطنية ىي المعادلة الثابتة التي
تحكـ السياسة الدولية.
اضططضبػاألولػ
ػظاعرةػاضتدخلػاضدوضي:ػاضطغؼومػواضتارغخ.
أ) األصكؿ التاريخية لمظاىرة التدخمية:
يشكؿ التدخؿ إحدى الظواىر التاريخية األصمية في السياسة الدولية ،باتعتباره مف أقدـ الظواىر
التي تعرفتيا العبلقات الدولية ،بيد أف الظاىرة التدخمية ىي في درية كبيرة مف التطور سواء مف حيث
األشكاؿ أو األبعاد ،وذلؾ تبعا لممتغيرات الحاصمة تعمى مستوى بنية العبلقات الدولية.
تريع األصوؿ التاريخية لظاىرة التدخؿ إلى العيد اليوناني القديـ ،حيث كتب مؤرخ الحروب
البيموبونيزية " "Peloponnesian Warتوسيديدس أف كؿ مف سبارطا " "Spartaوأثينا " "Athensكانتا تشكبلف
دولتاف قطبيتاف في نظاـ الدوؿ –المدف -اليونانية ،وىو األمر الذي يحفز كؿ منيما لمتدخؿ في شؤوف الدوؿ –
المدف -األقؿ قوة واألكثر ضعفا ،فعمى سبيؿ المثاؿ كانت المدف اليونانية ذات األنظمة الديمقراطية تناشد تدخؿ
()1

أثينا ،بينما كانت المدف ذات األنظمة الشمولية تحظى بدتعـ ومساندة سبارطا "."Sparta

كاف اإلغريؽ شأنيـ شأف الشعوب األخرى ذات الحضارات والمدنيات المتقدمة نسبيا ،يعتبروف
أنفسيـ ينسا راقيا مف البشر ،يتفوقوف تعمى األيناس األخرى التي تعادة ما توصؼ بالبرابرة ،ولذلؾ كاف
تعبيدا ليـ،
اإلغريؽ ينظروف إلى األيناس األخرى بنظرة إستعبلئية ،إذ ال يصمح أفرادىا سوى أف يكونوا ً

( )1سالـ برقوؽ ،تطور إشكالية مفيوـ التدخؿ وتعدـ التدخؿ في العبلقات الدولية ،مذكرة مايستير في العبلقات الدولية ،يامعة اليزائر:
معيد العموـ السياسية والعبلقات الدولية ،يواف  ،1994ص .10
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وتعمى ىذا األساس اقتصرت تعبلقات اإلغريؽ مع الشعوب األخرى "البرابرة" تعمى تعمميات التدخؿ والغزو،
()1

واإلقتتاؿ الوحشي ،دوف ضوابط قانونية أو أخبلقية.

لـ تكف ظاىرة التدخؿ في العصور القديمة حك اًر تعمى اليوناف لوحدىـ ،بؿ كانت اإلمبراطورية
الرومانية صاحبة السمطة العالمية " "imperium mundiتحتؿ موقع المييمف تعمى ضفاؼ المتوسط الذي
كاف ُيعرؼ في زمف السمـ الروماني " "Pax Romanaبالماري نوستروـ

(*)

" ،"Maré Nostrumحيث كانت

اإلمبراطورية الرومانية تتدخؿ في شؤوف "نوميديا" بشماؿ إفريقيا إباف حكـ "يوپا الثاني"" ،ماسينيسا"
و"يوغورطا" .إذ كانت ىذه العمميات التدخمية تتخذ أشكاال متعددة كالغزو العسكري المباشر والتحريض تعمى
الثورات الداخمية ،وتدبير االغتياالت السياسية واألتعماؿ التخريبية ،وىو ما يطمؽ تعميو الفقياء "بالتدخؿ
اليداـ".

()2

كانت السياسات التدخمية في القروف الوسطى ذات صبغة أخبلقية ودينية يتداخؿ فييا ،العنؼ والخير ،نظ ار
لكونيا تستند إلى نظرية الحرب العادلة " "Just Warالتي نظّر ليا كؿ مف القديس "أوغوسطينوس" و"توماس
اإلكويني" باإلتعتماد تعمى تعمـ البلىوت األخبلقي " "théologie moraleوتعمى القانوف الكنسي ،فمثبل كانت الحروب
الصميبية " "Croisadesالتي شنيا المسيحيوف "المؤمنوف" تيدؼ إلى تطيير واسترياع األراضي المقدسة التي
()3

استولى تعمييا "المسمميف" "الكفار" (حسب المنظور المسيحي-الصميبي).

حدا لمحروب الدينية(**) ،ميموتعة مف
لقد أقر مؤتمر واستفاليا " "westphaliaلمسبلـ " "1648الذي وضع ً

الركائز المعيارية المنظمة لمتفاتعبلت الدولية ومف ضمنيا مبدأ توازف القوى " "Balance of powerكآلية أساسية
الستقرار النظاـ األوروبي الذي كاف يعبر عف مركزية العالقات الدكلية .انطبلقا مف ىذا المبدأ يحؽ لمدوؿ التحالؼ
والتدخؿ مف أيؿ كبح اليماح التوسعية لمقوى الساتعية لمتوسع والسيطرة اإلقميمية ،فضبل تعف ضرورة إتعادة توازف
()4

القوى إلى نصابو كميكانيزـ أساسي الستقرار وانسياـ النظاـ األوروبي.

( )1سمعاف بطرس فرج اهلل ،يدلية القوة والقانوف في العبلقات الدولية المعاصرة ،ط ،1القاىرة :مكتبة الشروؽ الدولية  ،2008ص .25

(*) ماري نوستروـ :أي بحرنا وىي تعبارة أطمقيا الروماف تعندما كانوا في أوج قوتيـ تعمى حوض المتوسط بإتعتباره يقبع تحت الييمنة

الرومانية.

( )2سالـ برقوؽ ،المريع السابؽ ،ص .11

( )3سمعاف بطرس فرج اهلل ،المريع السابؽ ،ص .33

(**) الحروب الدينية أو حروب الثبلثيف تعاما ،نشبت في أوروبا بيف الكاثوليؾ والبروتيستانت ،وفي سنة  1648أنعقد مؤتمر واستفاليا

لمسبلـ ليضع حد ليذه الحروب الدينية التي دامت  30تعاما.

( )4محمد خمؼ ،حؽ الدفاع الشرتعي في القانوف الدولي الينائي ،ط ،2بنغازي :مطابع دار الحقيقة ،1977 ،ص .44
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كانت العمميات التدخمية في القرف التاسع تعشر  19تقوـ تعمى "مبدأ الشرتعية الممكية" ،حيث أكدت
معاىدة باريس الثانية التي أبرمت في  20نوفمبر  1815تعمى شرتعية التدخؿ العسكري والدبموماسي مف
أيؿ تثبيت تعروض المموؾ وقمع الثورات البريوازية اآلخذة في االنتشار في أوروبا وحتى في المستعمرات
( *)

بأمريكا البلتينية .ولذلؾ قيؿ أف الحمؼ المقدس

كاف يشكؿ نقابة تتولى الدفاع تعف الممكية األرستقراطية

التي باتت مصالحيا ميددة مف طرؼ الثورات البريوازية ،والفضؿ يعود لمفقيو "ميترنيخ" الذي تبنى فكرة
التدخؿ وتعمؿ تعمى دتعميا في كؿ المؤتمرات التي تعقدىا الحمؼ المقدس.

()1

وفي الحربيف العالميتيف األولى والثانية كانت االستراتيييات التدخمية ذات مضموف إمبريالي بامتياز
باتعتبارىا تعكس التنافس الكولونيالي تعمى مناطؽ النفوذ وتعمى األسواؽ التيارية ونيب ثروات دوؿ العالـ الثالث.
اء مف حيث األشكاؿ والمبررات وذلؾ تبعا لمتغيرات
ثـ أخذت الظاىرة التدخمية تطورات يديدة سو ً

الطارئة تعمى النظاـ الدولي وتعمى موازيف القوى السائدة خبلؿ كؿ مرحمة مف مراحؿ تطوره( ،)2وكذلؾ تبعا
لتطور القواتعد المعيارية "القانوف الدولي" الناطمة لمتفاتعبلت الدولية ،فضبل تعف تأثير التطورات التكنولويية التي
يعمت مف الظاىرة التدخمية تأخذ أبعادا أخرى ،حيث أصبحنا بصدد مفاىيـ يديدة :كالتدخؿ المعموماتي ،ناىيؾ
()3

تعف مفاىيـ أخرى مف قبيؿ التدخؿ اإلنساني والتدخؿ الديمقراطي المعبرة تعف تطور القانوف الدولي.
ب) التأصيؿ المفاىيمي لظاىرة التدخؿ الدكلي "مقاربة مفاىيمية شاممة":

تعكس الظاىرة التدخمية في أبعادىا الكمية والشاممة ،منطؽ حركة القوة في السياسة الدولية سواء كانت
تعسكرية ،اقتصادية أـ دبموماسية ( ،)4كما يشكؿ التدخؿ الدولي أحد الظواىر السياسية المعبرة تعف التركيبة
الفوضوية والتنافسية لمنسؽ الدولي )5(،فضبل تعف كونو ُيعتبر مف بيف الخيارات االستراتييية المطروحة لتحقيؽ
()6

األىداؼ القومية والمصالح الحيوية المسطرة في مفكرة السياسات الخاريية لمقوى الكبرى.

(*) يتكوف الحمؼ المقدس مف روسيا القيصرية ،النمسا ،بروسيا وبريطانيا.
( )1محمد خمؼ ،المريع السابؽ ،ص .83

( )2بوك ار إدريس ،مبدأ تعدـ التدخؿ في القانوف الدولي المعاصر ،مذكرة مايستير في القانوف الدولي والعبلقات الدولية ،يامعة اليزائر:
معيد الحقوؽ والعموـ اإلدارية ،مارس  ،1983ص .8

(3) Gareth Evans, Mohamed Sahnoun, la responsabilité de protéger, la commission internationale de l’intervention et de la
souveraineté des États, Canada : Centre de recherches pour le développement international, décembre, 2001, p. 11.

( )4موسى الزتعبي ،ما الذي تغير في الحضارة الغربية االستراتييية أو التكتيؾ ،ط ،1دمشؽ :دار الشادي لمنشر ،1995 ،ص .10

(5) Hedly Bull, the theory of the anarchical society, New York :Columbia University press, 1977, p. 12.

( )6سالـ برقوؽ ،المريع السابؽ ،ص .9
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بالرغـ مف أف التدخؿ الدولي ظاىرة تاريخية قديمة تبعا لقدـ العبلقات الدولية ذاتيا ،ناىيؾ تعف
كونيا حظيت باىتماـ واسع في إطار الدراسات القانونية والدولية ،إال أنو كمفيوـ ال يزاؿ يشوبو الغموض،
باتعتباره في درية كبيرة مف التعقيد والتداخؿ مع مفاىيـ أخرى مشابية كالعدواف " ،)*("Agressionالغزو
" ،)**("invasionالتغمغؿ " ،"interférenceالتورط " "involvementالتأثير السياسي ""influence

(***)

وغيرىا مف المفاىيـ األخرى(.)1
ومف ىذا المنطمؽ يمكف القوؿ أنو ثمة "مأزؽ إيبستيمولويي" في تحديد مفيوـ التدخؿ الدولي،
خاصة في ظؿ غياب تعريؼ يامع ومانع حوؿ مضمونو ،ذلؾ أف التعاريؼ التي قدميا الباحثيف والفقياء
بشأف الظاىرة التدخمية ىي شديدة التبايف واالختبلؼ ،وذلؾ تبعا لتبايف مريعياتيـ الفكرية أو حتى أىدافيـ
ومقاصدىـ الكمية مف الدراسة.
بالرغـ مف األزمة االصطبلحية التي تتيمى باألساس في إشكالية تحديد مفيوـ الظاىرة التدخمية،
غير أف ىذا ال يمنع مف تبني ميموتعة مف التعاريؼ التي تساىـ في خدمة الموضوع محؿ البحث
والد ارسة.
ُيعتبر التدخؿ الدولي ظاىرة مركبة باتعتبار أبعادىا المضامنية الشاممة ال تعكس فقط االستخداـ

القمعي لمقوة العسكرية ،بؿ تمتد أيضا لتشمؿ كؿ صور الحصار االقتصادي ،والضغط الدبموماسي ،فضبل
تعف أساليب اليوسسة والدتعاية اليدامة.

()2

ولذلؾ اتعتمد كؿ مف "بيتر شرايدر" " "Peter Schraederو"ماكس بيموؼ" " "Max Beloffتعمى مقاربة
تحميمية مركبة ومتعددة األبعاد لدراسة الظاىرة التدخمية ،"multi dimensionnelle" :وتعمى ىذا األساس
يطرح األستاذ "بيتر شرايدر" في كتابو المعنوف "التدخؿ في التسعينات :السياسة الخاريية لمواليات المتحدة
في العالـ الثالث" تعريفا شامبل لظاىرة التدخؿ التي تشير إلى" :االستخداـ المحسوب والمخطط لؤلدوات

( )1سالـ برقوؽ ،المريع السابؽ ،ص .2

(*) العدواف مفيوـ تعصي تعف التعريؼ ،فضبل تعف كونو يعتبر مف بيف المفاىيـ األكثر إثارة لميدؿ في الدراسات القانونية والدولية.
(**) يشير مفيوـ الغزو :إلى اإليتياح أو الييوـ تعمى إقميـ دولة بالقوة المسمحة كالغزو السوفياتي ألفغانستاف سنة .1979

(***) يمثؿ التأثير اليدؼ النيائي لمتدخؿ وتعميو يمكف إختصار الفرؽ بيف التدخؿ والتأثير في اليممة التالية :التأثير كيدؼ والتدخؿ

كسياسة ،أي أف التدخؿ يمثؿ السياسة التي يمكف التأثير بيا تعمى الدوؿ األخرى.

(2) Gareth Evans, Mohamed Sahnoun, op, cit, p 9.
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السياسية واالقتصادية والعسكرية مف قبؿ دولة معينة لمتأثير في السياسة الداخمية و/أو الخاريية لدولة
()1

أخرى".

وفي السياؽ ذاتو يرى "ماكس بيموؼ" أف مفيوـ التدخؿ ينصرؼ إلى "تمؾ المحاوالت التي تقوـ بيا
الدولة لمتأثير تعمى التركيبة الداخمية والسموؾ الخاريي لدوؿ أخرى باستخداـ دريات متباينة مف القمع".
ا نطبلقا مف ىذا التعريؼ يؤكد "بيموؼ" تعمى أف الظاىرة التدخمية تأخذ تعدة أشكاؿ كالحرب النفسية،
الحصار االقتصادي ،الحظر ،الضغوطات الدبموماسية ،أساليب اليوسسة والدتعاية اليدامة( ،)2ولكف غالبا
ما تبدأ لغة السيؼ تعندما تفشؿ لغة السياسة ،ولذلؾ تعادة ما يكوف التدخؿ العسكري "القمعي" ىو الخيار
األخير الذي تميأ إليو الدوؿ نظ ار الرتفاع تكاليؼ الحروب وبالخصوص تعندما تكوف ق ارراتيا ال تتصؼ
بالعقبلنية والرشادة.
ويذىب بدوره األستاذ "شارؿ روسو" " "Charle Rousseauإلى تقديـ تعريفا لظاىرة التدخؿ الدولي
يتصؼ بالشمولية إذ يرى أف التدخؿ ىو "تعبارة تعف قياـ دولة بتصرؼ ،بمقتضاه تتدخؿ ىذه الدولة في
الشؤوف الداخمية والخاريية لدولة أخرى بغية إيبارىا تعمى تنفيذ أو تعدـ تنفيذ تعمؿ ما ،ويضيؼ أيضا بأف
الدولة المتدخمة تتصرؼ في ىذه الحالة كسمطة وتحاوؿ فرض إرادتيا بممارسة الضغط بمختمؼ أشكالو،
()3

كالضغط السياسي واالقتصادي والنفسي والعسكري".

وفي ضوء ىذه الرؤية الموسعة لمفيوـ التدخؿ يطرح الدكتور "طمعت الغنيمي" تعريفا ال يختمؼ
كثي ار تعف المفيوـ الذي قدمو "شارؿ روسو" لمظاىرة ،حيث يرى "الغنيمي" أف التدخؿ ىو "تعبارة تعف تعرض
دولة لشؤوف دولة أخرى بطريقة استبدادية وذلؾ بقصد اإلبقاء تعمى األمور الراىنة لؤلشياء أو تغييرىا.
ومثؿ ىذا التدخؿ قد يحصؿ بحؽ أو بدوف حؽ ،ولكنو في كافة الحاالت يمس االستقبلؿ الخاريي
أو السيادة اإلقميمية لمدولة المعنية ،ويضيؼ قائبل أف "التدخؿ يتمثؿ في تعدة أشكاؿ سواء مف حيث وسائمو

( )1نقبل تعف :زىير بوتعمامة ،سياسة إدارة الرئيس بيؿ كمينتوف في إتعادة بناء نظاـ األمف في أوروبا ما بعد الحرب الباردة ،أطروحة دكتوراه في

العموـ السياسية والعبلقات الدولية ،يامعة اليزائر :كمية العموـ السياسية واإلتعبلـ ،2008/2007 ،ص .26
( )2سالـ برقوؽ ،المريع السابؽ ،ص .17

( )3نقبل تعف :بوك ار إدريس ،المريع السابؽ ،ص .188
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ومف حيث درية حدتو "شدتو" ،وتعميو فالخط الفاصؿ بيف ميرد الضغط الدبموماسي تعمى حكومة أينبية
والتدخؿ القيري في شؤونيا الداخمية أو الخاريية ىو خط شديد الميوتعة".

()1

بينما يذىب الفقيو الكولومبي "أبيس" " "JM. YPEZفي تعريؼ التدخؿ تعمى أنو "تعبارة تعف قياـ
دولة بالتعرض بسمطتيا في شؤوف دولة أخرى ،بصورة تفرض تعمييا خطا معينا تسير تعميو بشأف مسألة أو
تعدة مسائؿ أو تسوية نزاع معيف ،ويضيؼ بأف التدخؿ يمكف أف يتـ في الشؤوف الداخمية أو الخاريية لدولة
()2

ما ،ويأخذ صورة مباشرة أو غير مباشرة ،ويتـ باستعماؿ القوة أو بميرد التيديد بيا".

يرى الفقو السوفياتي "الشيوتعي" بأف مفيوـ التدخؿ ينصرؼ إلى "فرض إرادة دولة تعمى دولة أخرى،
()3

أو إنغماس في شؤونيا الداخمية والخاريية ،وبالتالي فيو صورة مف صور إنتياؾ السيادة الوطنية.

تعبرت كتابات الفقيو السوفياتي "كورفيف" " "E.A. Korovinتعف التصور الشيوتعي لظاىرة التدخؿ
الدولي الذي يأخذ إحدى الصورتيف :إما أف يكوف التدخؿ مسمح أو غير مسمح.
ويؤكد تعمى ىذا الرأي "ال ازريؼ" " "Lazarevمستندا في ذلؾ تعمى آراء "ستاليف" فيقوؿ" :إف التدخؿ
لو صورتاف :فإما أف يكوف مسمح مفتوح يأخذ شكؿ إدخاؿ قوات مسمحة في إقميـ دولة أينبية ،أو مستتر
"حفي" "غير مسمح" .و يمكف لمتدخؿ "غير المباشر" أي يأخذ الصور التالية:
 -0التدخؿ االقتصادم :تعمى شاكمة مشروع مارشاؿ ،ومذىب تروماف ويندرج ضمف ىذا اإلطار أيضا
مشروع الشراكة األورو-متوسطية ،والشروط التي يفرضيا صندوؽ النقد الدولي " "FMIتعمى دوؿ
العالـ الثالث في إطار برامج التعديؿ الييكمي.
 -4عدـ االعتراؼ بالدكلة أك الحككمة :وفي ىذا الصدد تيدر اإلشارة إلى رأي الفقيو السوفياتي
"بوبروؼ" " "Bobrovالذي يعتبر أف تعدـ االتعتراؼ باالتحاد السوفياتي يشكؿ إحدى صور "التدخؿ
الدبموماسي" الذي سبب كثي ار مف األضرار لمدولة اليديدة ،خاصة في ظؿ استبعادىا وتقزيـ دورىا
()4

في معاىدة فرساي لمسبلـ وضـ صربيا إلى رومانيا.

( )1محمد طمعت الغنيمي ،الغنيمي في قانوف السبلـ ،القاىرة ،منشأة المعارؼ ،1973 ،ص .462

( )2نقبل تعف :يماؿ منصر ،التدخؿ العسكري اإلنساني في ظؿ األحادية القطبية -دراسة المفيوـ والظاىرة ،-أطروحة دكتوراه في العموـ

السياسية والعبلقات الدولية ،يامعة الحاج لخضر باتنة ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية  ،2011/2010ص .83
( )3محمد طمعت الغنيمي ،المريع السابؽ ،ص .474
( )4نفس المريع  ،ص .476 ،475
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ويندرج ضمف التدخؿ غير المسمح "غير المباشر" في منظور الفقو السوفياتي كؿ مف الصور
()1

واألشكاؿ التالية:

 تمويؿ تشكيبلت الثورة المضادة في داخؿ الدولة. الدتعـ المادي –المالي -والمعنوي لمعمبلء واألتعواف. إرساؿ اليواسيس واإلرىابييف والمخربيف. إثارة الحروب األىمية.ويمكف إضافة ما يسمى بالتدخؿ اليداـ " "subversive interventionلمداللة تعمى أسموب الدتعاية
وغيرىا مف األتعماؿ التي ترمي إلى إثارة ثورة أو صراع داخمي في الدولة المستيدفة.

()2

في كتابو "المنازتعات الدولية :مقدمة لمنظرية والتاريخ" ذىب "يوزيؼ (س) ناي (االبف)" " Joseph

 "S. Nyeإلى طرح مقاربة شاممة لمظاىرة التدخمية إذ يرى أف التدخؿ بمفيومو الواسع يشير إلى ممارسة
خاريية تؤثر تعمى الشؤوف الداخمية لمدولة ذات سيادة ،في حيف ينصرؼ المعنى الضيؽ لممفيوـ إلى
التدخؿ بالقوة العسكرية في الشؤوف الداخمية لدولة أخرى"

( )3

وتعمى ىذا األساس يتراوح مفيوـ التدخؿ مف

حيث أشكاؿ ممارسة النفوذ بطريقة تدرييية مف أقؿ صور القير إلى أتعبلىا وفقا لمشكؿ التالي:
الشكؿ رقـ ( :)0يكضح المقاربة الشاممة لمفيكـ التدخؿ.

غزو تعسكري

محدودة

أتعماؿ تعسكرية

الحصار

دتعـ المعارضة

مستشاروف تعسكريوف

مساتعدات إقتصادية

إذاتعات

إلزاـ ٍ
تعاؿ

()4

إلزاـ منخفض

(خيار محمي ٍ
تعاؿ)

(خيار محمي منخفض)

( )1بوك ار إدريس ،المريع السابؽ ،ص .191

( )2محمد طمعت الغنيمي ،المريع السابؽ ،ص .465

( )3يوزيؼ (س) ناي (االبف) ،المنازتعات الدولية ،مقدمة لمنظرية والتاريخ ،تريمة :أحمد أميف اليمؿ وميدي كامؿ ،القاىرة :اليمعية
المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية .1993 ،ص .196

( )4نفس المريع ،نفس الصفحة.
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ا نطبلقا مف ىذا الشكؿ يتضح أف المقاربة الشاممة "الموسعة" لمفيوـ التدخؿ تتراوح بيف اإليبار
المنخفض الذي قد يتخذ شكؿ خطاب ييدؼ إلى التأثير تعمى السياسة الداخمية لدولة أخرى ،فعمى سبيؿ
المثاؿ ناشد الرئيس "بوش" سنة  1990الشعب العراقي لئلطاحة برئيسو "صداـ حسيف".

() 1

إلى درية

اإليبار العالي الذي يقوـ تعمى تغميب لغة السيؼ وتحريؾ القوة المسمحة تعمى شاكمة الغزو السوفياتي
ألفغانستاف " "1979ولتشيكوسموفاكيا ""1968

() 2

والغزو األمريكي ليميورية الدومينيكاف " "1965وبنما

" "1989ولمعراؽ سنة "."2003
مرو ار بكؿ أساليب الحصار االقتصادي ،الضغط الدبموماسي ،الدتعاية اليدامة ،أساليب اليوسسة،
()3

دتعـ المعارضة واثارة الحروب األىمية.

تعناصر وأساليب تعسكرية وغير تعسكرية.

وتعميو فالتدخؿ الدولي ظاىرة مركبة باتعتباره شديد االتساع ُيغطي

بيد أف المقاربة الموسعة لمفيوـ التدخؿ تعادة ما يؤدي إلى التضحية بالدقة التنظيرية ،فضبل تعف
افتقار المفيوـ إلى البعد العممي "."opérationnelle
ومف ىذا المنطمؽ ثمة ميموتعة أخرى مف الباحثيف ممف يرّكزوف تعمى الطرح العسكري الضيؽ في
تحديد مفيوـ التدخؿ ولذلؾ يؤكد األستاذ "غساف سبلمة" تعمى تعنصر استعداد الدولة لميوء إلى القوة
المسمحة لتحقيؽ أىدافيا القومية ليس ألف األدوات األخرى ىامشية ،ولكف ألنيا تطبع في معظـ األحياف
سيرورة العبلقات الطبيعية –العادية -بيف الدوؿ وفي ىذه الحالة يفقد التدخؿ مفيومو "العممي".

()4

ويندرج ضمف المقاربة الضيقة لمتدخؿ التي تركز تعمى البعد العسكري ،التعريؼ الذي قدمو "مارتف
وايت" " "Martin Wightفي دراستو لمظاىرة ،حيث كتب قائبل" :بأف التدخؿ ُيعد تعمبل مباش ار تعنيفا تعمى
مستوى العبلقات الدولية ،لكنو ال يرقى إلى درية الحرب المعمنة بيف دولتيف أو أكثر ،ولمتمييز بيف الحرب

والتدخؿ أردؼ قائبل" :أف الحرب ىي المرحمة القصوى في مثؿ ىذا التفاتعؿ ،وبيذا يكوف سموكا تعاكسا
لمتيديد باستخداـ القوة العسكرية أو استعماليا الفعمي لتحقيؽ المصالح الوطنية لمدولة المتدخمة"

()5

وىو ما

يؤكده "لورانس" " "Lauranceبقولو "إف يوىر التدخؿ يكمف في استخداـ القوة أو التيديد بيا" وتعميو
( )1يوزيؼ (س) ناي (االبف) ،المريع السابؽ ،ص 196
(2) Jean Claude Zarka, Relations internationales, Paris : édition ellipses, 2007, p. 35.

( )3محمد طمعت الغنيمي ،المريع السابؽ ،ص .476

( )4نقبل تعف :زىير بوتعمامة ،المريع السابؽ ،ص .26
( )5نقبل تعف :يماؿ منصر ،المريع السابؽ ،ص .84
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فالظاىرة التدخمية بمفيوميا العسكري الضيؽ تنصرؼ إلى "محاولة دولة معينة إلى فرض إرادتيا تعمى دولة
أخرى تعبر الميوء إلى أسموب الحرب وقوة السبلح".

()1

يركز "ريشارد ليتؿ" " "Richard Littleفي مقاربتو المفاىيمية لمظاىرة تعمى تدخؿ الطرؼ الثالث
تعند تأزـ النزاع الداخمي في الدولة المفككة وذلؾ بفعؿ تأثير مفعوؿ نظرية السحب أو اليذب( Pull

 )Theoryأو قاتعدة الدفاع أو االستيابة " "stimulus-response equationsأيف تحاوؿ أطراؼ الصراع
الداخمي في الدولة الييينة والمفككة طمب مساتعدة أو توريط لمخمفاء الخاريييف "الطرؼ الثالث" في النزاع
الداخمي وتعميو فالعممية التدخمية تحدث تعندما يستييب الطرؼ الثالث "الحميؼ الخاريي المستماؿ" لدافع
تدخمي ىدفا في تحويؿ ميرى النزاع ،وىو األمر الذي يؤدي إلى تدويؿ الصراتعات الداخمية وذلؾ بفعؿ
استمالة أو توريط الطرؼ الثالث في النزاتعات المحمية.

()2

وتيدر اإلشارة إلى أف استيابة الطرؼ الثالث "الحميؼ الخاريي" لدافع تدخمي تأخذ تعدة أشكاؿ قد
تكوف قمعية باستعماؿ وسائؿ تعسكرية أو غير قمعية تعبر الحصار االقتصادي ،العقوبات الدبموماسية
واالقتصادية...إلخ.
فعمى سبيؿ المثاؿ حظي نظاـ "بشار األسد" في األزمة السورية بدتعـ أطراؼ وحمفاء خاريييف
كاالتحاد الروسي ،إيراف وحزب اهلل المبناني وفي المقابؿ نيد القوى الثورية مدتعومة مف قبؿ الدوؿ الغربية،
فضبل تعف مساندة بعض الدوؿ اإلقميمية كالسعودية ،تركيا...األمر الذي أدى إلى تدويؿ األزمة السورية،
واليدير باإلشارة أف التدخؿ الغربي في األزمة السورية أخذ تعدة صور كاإلمداد بالسبلح وممارسة مختمؼ
أساليب الضغط الدبموماسي واالقتصادي ...بيد أنو في األزمة الميبية وصمت درية التدخؿ إلى الذروة وذلؾ
بتدخؿ الحمؼ األطمسي لئلطاحة بنظاـ "معمر القذافي" ومف ثـ تغيير التركيبة السمطوية لمدولة الميبية بقوة
السبلح.
المبلحظ أف تدخؿ الطرؼ الثالث في النزاتعات الداخمية ال يتـ بطريقة أكتكماتيكية -ميكانيكية-
ذلؾ أف ق اررات التدخؿ ال تتخذ بطريقة ارتيالية تعفوية ،بؿ تعادة ما يتـ إخضاتعيا بطريقة تعقبلنية
ومدروسة لمقاييس وحسابات الربح والخسارة.

( )1نقبل تعف :محمد خمؼ ،المريع السابؽ ،ص .162
( )2سالـ برقوؽ ،المريع السابؽ ،ص ص .19-18
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وىناؾ مف الفقياء والباحثيف مف يحمؿ ظاىرة التدخؿ بالتركيز تعمى مدى مشروتعية العمميات
التدخمية مف تعدميا في ىذا الصدد يعرؼ "ييرىارد فاف يبلف" التدخؿ تعمى أنو "تعمؿ دكتاتوري مف طرؼ
دولة ما في شؤوف دولة أخرى بغية اإلبقاء تعمى النظاـ القائـ فييا أو تغييره ،وقد يكوف التدخؿ مشروتعا أو
غير مشروع ولكف كقادة تعامة أو كأصؿ تعاـ في القانوف الدولي يعتبر المساس بسيادة الدولة ،استقبلليا
وسبلمة أراضييا تعمؿ غير مشروع ،ذلؾ أف القانوف الدولي ييدؼ خصيصا لحماية الشخصية الدولية
لمدولة".

()1

ا نطبلقا مف التعاريؼ السابقة التي قدمت بشأف الظاىرة التدخمية يمكف التمييز بيف ثبلثة مقاربات
أساسية تعمى األقؿ:
أ -المقاربة األكلى :ذات نظرة موسعة لمفيوـ التدخؿ نظ ار التعتمادىا تعمى منيج تحميمي مركب ومتعدد
األبعاد تعند دراسة الظاىرة التدخمية التي تغطي أشكاؿ وأساليب تعدة تتراوح بيف ما ىو تعسكري قمعي
مباشر وبيف ما ىو غير تعسكري وغير مباشر كالتدخؿ الدبموماسي ،والحصار االقتصادي والحروب
النفسية وأتعماؿ الدتعاية اليدامة واليوسسة وىناؾ أيضا التدخؿ المعموماتي الذي أفرزه التطور
التكنولويي ،األمر الذي يتيح لمدوؿ المتقدمة تعمى الصعيد التقني فرص اختراؽ ،أو إتعادة تشكيؿ
النظاـ القيمي لمطرؼ لآلخر ،ناىيؾ تعف ما يسمى بالحروب اإللكترونية التي ىي مف مخمفات
()2

العولمة والثورة التكنولويية والمعموماتية.

ب -المقاربة الثانية :ذات نظرة يد ضيقة كونيا تعاني مف تعيوب االختزاؿ باتعتبارىا قمصت مف
نطاؽ المفيوـ وحصرتو في الدائرة العسكرية الضيقة وذلؾ بالتركيز تعمى التدخؿ العسكري الذي
يقوـ تعمى االستخداـ القمعي لمقوة المسمحة أو التمويح –التيديد -باستعماليا.
ج-أما المقاربة الثالثة :حاولت دراسة وتحميؿ العمميات التدخمية مف زاوية مدى مشروتعيتيا مف تعدميا
ولكنيا تقر في نياية المطاؼ تعمى أف التدخؿ تعمؿ خارج تعف قواتعد الشرتعية الدولية ،وىو األمر
الذي يقتضي شيبو وادانتو بدال مف تضييع الييد والوقت في البحث تعف تعريؼ محدد لو.
مف أيؿ تياوز ىذا " المأزؽ اإل ي بستبمولويي" و"األزمة اال صطبلحية" التي تظير
باألساس في إشكالية تحديد مفيوـ التدخؿ الدولي التي تضاربت التعاريؼ بشأنو حاوؿ كؿ مف
( )1نقبل تعف :بوك ار إدريس ،المريع السابؽ ،ص .189

( )2ألفيف توفمر ،تحوؿ السمطة ،تريمة :لبنى الريدي ،مصر :الييئة المصرية العامة لمكتاب ،1995 ،ص ص .190-189
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" ييمس روزنو " " "J. Rosenauو"ىوارد ريغينس" تطوير ميموتعة مف المعايير التي تمكف مف قياس
الظاىرة التدخمية ،فضبل تعف يعؿ المفيوـ أكثر تعممية وايرائية.
يذىب "ييمس روزنو" إلى طرح معياريف أساسييف مف خبلليما يمكف الحكـ أو التعرؼ تعمى
()1

الظاىرة التدخمية وىما:

أ -اختراؽ اإلتفاؽ "خرؽ العبلقات الطبيعية والعادية بيف الدوؿ".
ب -التأثير إييابا أو سمبا تعمى التركيبة السمطوية لمدولة المستيدفة.
ومف ىذا المنطمؽ فإف الحكـ تعمى السموؾ الخاريي لمدولة أنو يشكؿ تعمؿ تدخمي كمما كاف ذلؾ
سموكا خارقا لمعبلقات الطبيعية "العادية" لمعبلقات الدولية وكمما كاف موييا باألساس لمحفاظ أو لتغيير
تركيبة السمطة السياسية في الدولة المستيدفة ،وتعميو فيذيف المعياريف "الشطريف" ىما في درية كبيرة مف
التكامؿ ومف خبلليما يمكف التعرؼ تعمى الظاىرة أو العممية التدخمية.
يطرح "ىوارد ريغيس" نموذيا آخر مف خبللو يمكف حسـ المأزؽ االصطبلحي وذلؾ بتحديد شرطيف
()2

أساسييف لتعريؼ ظاىرة التدخؿ وىما:

أ) أف يكوف السموؾ الخاريي لدولة معينة مستيدفا التأثير تعمى الشؤوف الداخمية أو تعمى السياسة
الخاريية لدولة أخرى.
ب) أف يكوف العمؿ متبوتعا بالتيديد ،ذلؾ أف العممية التدخمية تعادة ما تبدأ بسموكات غير تعنيفة "غير
قمعية" ولكنيا في نفس الوقت آخذة في التدرج مف أقؿ إلى أتعمى صور اإليبار والقير خاصة تعندما
تفشؿ الوسائؿ غير القمعية في تحقيؽ النتائج المريوة ،أو تعندما يكوف مردودىا بطيء ال يتناسب
وحيـ األىداؼ المراد تحقيقيا ،ولكف تبقى الحرب ىي الخيار أو المبلذ األخير الذي تميأ إليو الدوؿ
كما أنيا تعبر تعف ذروة العمؿ التدخمي.
انطبلقا مف التحميؿ السابؽ يمكف الخروج بتعريؼ توفيقي شامؿ .وتعميو فالظاىرة التدخمية مف ويية
نظر "الباحث"" :ىي عممية إرادية يتـ إعدادىا كالتخطيط ليا بصفة منظمة كمدركسة ،كتقكـ بيا كحدة
دكلية سكاء كانت دكلة أك مجمكعة مف الدكؿ "تحالؼ" أك منظمة دكلية سكاء كانت عالمية أـ إقميمية

( )1يماؿ منصر ،المريع السابؽ ،ص .86
( )2سالـ برقوؽ ،المريع السابؽ ،ص .25
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كذاؾ باالستعماؿ التدريجي لكسائؿ الضغط كالقير عبر تكظيؼ كؿ األدكات السياسية ،االقتصادية،
الدبمكماسية كالعسكرية ،بغية الحفاظ أك تغيير بنية أك تركيبة السمطة السياسية لمدكلة المستيدفة أك
حتى إعادة تكجيو سياستيا الخارجية ،فالتدخؿ قد يتمثؿ في صكرة غير مباشرة "غير قمعية" أك في شكؿ
مباشر كقمعي ،كىك األمر الذم يفرز مضاعفات خطيرة عمى السيادة الكطنية ،االستقالؿ السياسي
كالشخصية الدكلية لمدكلة المستيدفة".
في ضوء المقاربة المفاىيمية الشاممة لمظاىرة التدخمية يمكف الخروج بنتيية أساسية مفادىا :أف
ظاىرة التدخؿ تحتوي تعمى العناصر التالية:
 أسموب التدخؿ.
 صور التدخؿ.
 مضاتعفات وآثار التدخؿ.
تعبر الظاىرة التدخمية تعف أسموب أو سياسة القوة في العبلقات الدولية سواء كانت
أسمكب التدخؿّ :
تعسكرية ،اقتصادية أـ دبموماسية ،كما أف ظاىرة التدخؿ تقوـ تعمى لعبة القوة سواء بالتمويح أو التيديد
()1

باستخداميا أو بالميوء إلى استعماليا الفعمي.

وتعميو فالتدخؿ الدولي يأخذ أسموبيف رئيسييف:

أ -إما االستخداـ الفعمي لمقوة.
ب -أو التيديد باستعماليا.
إف تاريخ السياسة الدولية يؤكد تعمى أف الظاىرة التدخمية ،تعتبر مف سمات الدوؿ القوية باتعتبارىا
إف ار از طبيعيا إلختبلؿ موازيف القوى في العبلقات الدولية ،فتاريخ العبلقات الدولية يحفؿ بنماذج تعدة
النتياؾ سيادة الدوؿ الضعيفة مف طرؼ تدخبلت الدوؿ القوية مثؿ :التدخؿ السوفياتي في المير سنة
 ،1956والتدخؿ األمريكي في لبناف ويميورية الدومينكاف سنتي  1958و ،1965التدخؿ السوفياتي في
أفغانستاف سنة  ،) 2( 1979والتدخؿ األمريكي في أفغانستاف والعراؽ سنتي  2001و .2003فضبل تعف
التدخبلت الفرنسية المتكررة في إفريقيا الفرنكفونية.
بالرغـ مف االنطباع العاـ السائد لدى الكثير مف الباحثيف والفقياء والذي يقوـ تعمى فكرة أساسية
أف ىناؾ مف يرى أنو حتى الدوؿ الضعيفة
مؤداىا أف التدخؿ ىو حك ار تعمى الدوؿ القوية فحسب .بيد ّ
( )1موسى الزتعبي ،المريع السابؽ ،ص ص .10-9
(2) Jean Claude Zarka, op, cit, p. 35.
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بإمكانيا القياـ بعمميات تدخمية ويستشيدوف في ذلؾ بتدخؿ تنزانيا في أوغندا سنة  1979وكذلؾ الغزو
الفيتنامي لكمبوديا( ،)1ولكف يبقى ىذا الرأي ال يعدو أف يكوف سوى ميرد إستثناء مف القاتعدة أو األصؿ العاـ
القائؿ بأف :الظاىرة التدخمية ما ىي إال إنعكاس لمسياسات الدولية لمقوى الكبرى.
صكر التدخؿ :تأخذ العممية التدخمية شكبل مباش ار أو غير مباشر ،كما تتـ في الشؤوف الداخمية أو الخاريية
لمدولة المستيدفة.
أ -التدخؿ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة:
يعبر تعف االستخداـ القمعي العنيؼ لمقوة المسمحة ،فإف التدخؿ غير المباشر
إذا كاف التدخؿ المباشر ّ

ينصرؼ االستعماؿ غير القمعي لمقوة ويأخذ ىذا الشكؿ تعدة صور :كالدتعاية اليدامة ،إثارة القبلقؿ الداخمية
()2

في الدوؿ المستيدفة ،اليوسسة ،المقاطعة االقتصادية والدبموماسية...إلخ
ب -التدخؿ قد يككف في الشؤكف الداخمية أك الخارجية:

 -0الشؤكف الداخمية :غالبا ما تؤدي السياسات التدخمية إلى إنتياؾ الشؤوف الداخمية لمدوؿ والتي
يمكف تحديدىا في المياالت التالية:
 الشكؿ السياسي واالقتصادي وااليتماتعي والدستوري لمدولة. المسائؿ االقتصادية والمالية واإلدارية وااليتماتعية.()3

 -النسؽ اإليديولويي والثقافي لمدولة ،فضبل تعف لغتيا ،معتقداتيا الدينية وشخصيتيا الحضارية.

وتعميو فالمساس بيذه المياالت يعد مف قبيؿ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ ذلؾ أف الدولة
لدييا بشكؿ حر وسيد حؽ تقرير مصيرىا واختيار نظاميا السياسي واالقتصادي وااليتماتعي والدستوري.
 -4الشؤكف الخارجية:
ال تقتصر العمميات التدخمية تعمى األمور الداخمية فحسب ،بؿ حتى الشؤوف الخاريية لمدوؿ ىي
محؿ انتياؾ وذلؾ بحسب الصور التالية:

( )1يوزيؼ (س) ناي (االبف) ،المريع السابؽ ،ص .197
(2) Gareth Evans, Mohamed Sahnoun, op, cit, p. 9.

( )3بوك ار إدريس ،المريع السابؽ ،ص .196
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 محاولة التأثير في السياسات الخاريية تعبر إتعادة توييو دفتيا بحسب ما تقتضيو مصالح الدولةالمتدخمة.
 الضغوطات التي تمارس تعمى الدوؿ ليرىا لبلنضماـ إلى تحالفات ،تكتبلت أو معاىدات معينة. الضغط تعمى الدوؿ ىدفا في إبعادىا تعف الخط الداتعـ لمكفاح التحرري ضد االستعمار اإلمبريالي. محاولة التأثير تعمى العبلقات الدبموماسية ،االقتصادية والتيارية لمدولة المستيدفة.آثار التدخؿ :تعادة ما تفرز العمميات التدخمية نوتعيف مف اآلثار:
أ -تعمى المستوى الداخمي "الدولة المستيدفة".
ب -تعمى المستوى الدولي اإلقميمي "النظاـ الدولي ونظمو الفرتعية واإلقميمية":
أ) عمى المستكل الداخمي :يمكف إبراز المضاتعفات التي تحدثيا السياسات التدخمية تعمى
المستوى الداخمي فيما يمي:
 محاولة الحفاظ أو تغيير التركيبة السمطوية لمدولة المستيدفة. محاولة انتياؾ حؽ الدولة المستيدفة في تقرير مصيرىا واختيار نظاميا السياسي واالقتصاديوااليتماتعي والدستوري بشكؿ حر وسيد.
 انتياؾ سيادة الدولة المستيدفة وأمنيا القومي وحقيا في البقاء.ب) اآلثار عمى المستكل الدكلي كاإلقميمي :ويمكف تحديدىا في:
 تيديد السمـ واألمف الدولييف واثارة الفوضى في النسؽ الدولي. محاولة الحفاظ أو تغيير التوازنات الييوسياسية اإلقميمية بحسب ما تقتضيو المصالح االستراتيييةلمدولة/الدوؿ المتدخمة.
 -تعريض األمف اإلقميمي لمخطر.

(*)

 تقويض المبادئ المعيارية الناظمة لمتفاتعبلت الدولية مثؿ مبدأ تعدـ التدخؿ ،مبدأ السيادة ومبدأ()1

المساواة بيف الدوؿ...لخ

(*) تيدر اإلشارة في ىذا السياؽ إلى المضاتعفات الخطيرة التي أفرزىا التدخؿ األطمسي في ليبيا تعمى "األمف اإلقميمي المغاربي".
( )1تعصاـ يميؿ العسمي ،دراسات دولية ،سوريا :منشورات اتحاد الكتاب العرب ،1998 ،ص .20
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تعمى الرغـ مف المضاتعفات الخطيرة التي تفرزىا السياسات التدخمية تعمى سيادة الدوؿ المستيدفة
وتعمى استقرار الميتمع الدولي ككؿ ،ناىيؾ تعف تقويض المبادئ المعيارية الناظمة لمتفاتعبلت التي تتـ بيف
الوحدات السياسية المشكمة لمنظاـ الدولي ،غير أف الظاىرة التدخمية كانت وال تزاؿ تشكؿ أحد المعادالت
الثابتة والراسخة في السياسة الدولية ،كما أف الظاىرة ىي انعكاس لممعطيات التالية:
تعبر ظاىرة التدخؿ تعف أحد مخريات التركيبة الفوضوية لمنسؽ الدولي.

ّ
 تعكس العمميات التدخمية اختبلؿ موازيف القوى في العبلقات الدولية.

 إف السياسات التدخمية ىي انعكاس طبيعي ونتيية منطقية لعدـ قوة نفاذ القانوف تعمى المستوى
الدولي وغياب السمطة المركزية العميا فوؽ الدوؿ.

()1

 إف السموكات التدخمية والتنافسية تيد تفسيراتيا في البيئة الدولية التي تتميز محدكدية المكارد.
دكافع التدخؿ:
يعتبر الميوء إلى السموؾ التدخمي كخيار استراتييي لتحقيؽ الرىانات المسطرة في مفكرة السياسة
الخاريية لمدولة ليس بالعممية العفوية أو اإلرتيالية بؿ ثمة ميموتعة مف الدوافع األمنية ،االقتصادية،
الييوسياسية ،اإليديمويية والسيكولويية ىي بمثابة الحافز النتياج السياسة التدخمية.
 -0الدكافع األمنية :تمعب االتعتبارات األمنية دو ار محوريا في دفع الدوؿ إلى انتياج السموؾ التدخمي
كخيار استراتييي في السياسة الخاريية لمدولة ،وُيبلحظ أنو كمما كاف الدافع األمني أكثر تأثي ار
كمما كاف العمؿ التدخمي أكثر قمعا وتعنفا ،فعمى سبيؿ المثاؿ تدخمت الواليات المتحدة بعد أحداث

11أيموؿ  2001في أفغانستاف لدواع أمنية ،أي لدحر التنظيمات اإلرىابية التي باتت تضرب بقوة
في تعمؽ األمف القومي األمريكي.

()2

 -4الدكافع االقتصادية :تساىـ العوامؿ االقتصادية بشكؿ كبير في دفع الدوؿ إلى تغميب الخيار التدخمي
في السياسة الخاريية ،لقد كانت وال تزاؿ األىمية الطاقوية(*) والييواقتصادية لممنطقة الشرؽ أوسطية
بمثابة الدافع والحافز لمتدخبلت األمريكية المتكررة بالمنطقة ،كما شكمت األىمية النفطية الدافع

(1) Ken Booth, Security in anarchy, utopian realism in Theory and practice, International affairs, vol 67, N° 3, Jul,
1991, p 533.
(2) Richard B., Andres, The Afghan model in northern Iraq, in : Thomas G. Mahnken and Thomas A. Keaney:
War in Iraq, planning and execution, New-York: Routledge, 2007, p. 53.

(*) تكمف األىمية الطاقوية واالقتصادية لمشرؽ "الخميج" في كونيا تحتوي تعمى ثمثي االحتياطي العالمي مف النفط.
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األساسي لمتدخؿ األطمسي في األزمة الميبية  2012وباالتعتبارات االقتصادية ذاتيا "اليورانيوـ في
النيير" يمكف تفسير التدخبلت الفرنسية المتكررة في إفريقيا الفرنكفونية.
 -0الدكافع الجيكسياسية :تعتبر األسباب الييوبوليتيكية مف بيف العوامؿ الرئيسية التي تفسر
السياسات التدخمية لمقوى الكبرى ،فعمى سبيؿ المثاؿ كانت وال تزاؿ منطقة أوراسيا "تشكؿ مركز
إستقطاب ومحور إندفاع السياسات التدخمية لمقوى الكبرى المتنافسة تعمى السيطرة العالمية الشاممة،
لقد كانت النظرية الييوبوليتيكية "لماكيندر" بمثابة الحافز والمويو لتدخبلت الدوؿ الكبرى "بأوراسيا"
( *)

وبالخصوص الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد الروسي

ذلؾ أنو "مف يسيطر تعمى أوراسيا

يسيطر تعمى قمب األرض" " "Hert Landومف يسيطر تعمى قمب األرض يحكـ اليزيرة العالمية،
ومف ثـ ويييمف تعمى العالـ"(.)1
إف ىذه الدوافع الييوسياسية ذاتيا ىي التي كانت والتزاؿ تحكـ التدخبلت األمريكية في منطقة
الشرؽ األوسط خاصة بعد أحداث  11سبتمبر  ،2001ذلؾ أنو مف يسيطر تعمى الشرؽ األوسط الذي
يتميز بموقع ييواستراتييي وثروات ىائمة يسيطر تعمى العالـ ،فضبل تعف سعي الواليات المتحدة الستكماؿ
حمقات انتشارىا االستراتييي والعسكري تعمى المستوى العالمي وايياد نقاط ارتكاز حيوية بمنطقة الشرؽ
األوسط لمييمنة تعمى المنطقة ومف ثـ تعمى العالـ ،ناىيؾ تعف التموقع االستراتييي بالمنطقة لمراقبة بعض
القوى اإلقميمية كإيراف ،الصيف واالتحاد الروسي.
 -2الدكافع اإليديكلكجية :تعرفت مرحمة الحرب الباردة صراتعا إيديولوييا حادا بيف القوتيف العظيمتيف
لبلتحاد السوفياتي والواليات المتحدة األمريكية ،حيث كانت كؿ قوة تعظمى تتدخؿ في دائرة نفوذىا
لمدفاع أو نشر اإليديولويية التي تعتنقيا .وتعميو فاالتعتبارات المذىبية واإليديولويية كانت بمثابة
الدافع والحافز لمتدخبلت الدولية في حقبة الحرب الباردة.
فعمى سبيؿ المثاؿ كاف دتعـ اليزائر لقضية الصحراء الغربية نابعا مف قناتعة إيديولويية راسخة في
()2

السياسة الخاريية اليزائرية أال وىي دتعـ الحركات التحررية ومساندة حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا.

(*) تعادة ما تطمؽ تعبارة االتحاد الروسي لتمييز الدولة الروسية بعد سقوط يدار برليف تعف االتحاد السوفياتي ذو القوة اإلمبراطورية إباف
الحرب الباردة.

(  )1األميراؿ بيير سيميرييو ،اليغرافيا السياسية واليغرافيا االستراتييية ،تريمة :أحمد تعبد الكريـ ،دمشؽ :األىالي لمطباتعة والنشر

والتوزيع ،1988 ،ص .24

( )2سالـ برقوؽ ،المريع السابؽ ،ص .28
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 -5الدكافع السيككلكجية :والتي تريع باألساس إلى الخصائص الشخصية والسيكولويية لصانع القرار

()1

فعمى سبيؿ المثاؿ كمما كانت طبيعة شخصية صانع القرار تعدائية كمما كانت أكثر ميبل لشف
حروب تدخمية (شخصية أودولؼ ىتمر) ،وكمما كانت الشخصية مسالمة كمما كانت أكثر ميبل
لمترتيبات السممية مثؿ (الشخصية الولسونية).
 -6الدكافع اإل نسانية :التي أصبحت مطروحة بقوة خاصة في ظؿ تعولمة وتدويؿ حقوؽ اإلنساف،
واقرار حؽ التدخؿ اإلنساني والديمقراطي وبروز مفاىيـ يديدة كاألمف اإلنساني والحماية الدولية
لحقوؽ اإلنساف ،بيد أف ىذه المفاىيـ أضحت محؿ تسييس وتوظيؼ تعمى نطاؽ واسع مف طرؼ القوى
الكبرى الساتعية لتحقيؽ رىاناتيا االستراتييية تعمى حساب تفويض سيادة الدوؿ األقؿ قوة واألكثر
()2

ضعفا ،فضبل تعف تقويض دتعائـ الشرتعية الدولية تعمى شاكمة التدخؿ في الصوماؿ وكوسوفو...إلخ .

اضططضبػاضثاظي
ػططاغغرػتصظغفػظاعرةػاضتدخلػاضدوضي:ػدرادظػسيػاألذصالػواألظواع.
تغطي ظاىرة التدخؿ الدولي أشكاؿ وأنواع متعددة مف العمميات التدخمية ،إذ يمكف تقسيميا
وتصنيفيا إلى تعدة فئات وذلؾ تبعا لمعايير متباينة ،حيث يندرج تحت كؿ معيار تصنيفي أشكاؿ وأنواع
مختمفة مف العمميات التدخمية ،وذلؾ تعمى النحو التالي:
 -0أنكاع التدخؿ الدكلي مف حيث معيار عدد األطراؼ الفاعمة:
إذا اتعتمد نا تعمى المعيار التصنيفي الذي يركز تعمى تعدد األطراؼ الفاتعمة في العمميات التدخمية
فإنو يمكف التمييز بيف نوتعيف أساسييف مف التدخبلت الدولية:
أ -التدخؿ اال نفرادم "األحادم" " :"Unilateral interventionالذي ينصرؼ إلى تمؾ السياسات
التدخمية التي تقوـ بيا الدولة بطريقة أحادية تعبر االستخداـ االنفرادي لمقوة بعيدا تعف ق اررات
الشرتعية الدولية .تعادة ما تكوف التدخبلت االنفرادية غير مشروتعة نظ ار لكونيا ال تحظى بتفويض
(*)

أو ترخيص تصدره المنظمة العالمية "ميمس األمف" أو أحد المنظمات اإلقميمية.

( )1ييمس دورتي وروبرت بالستغراؽ ،النظريات المتضاربة في العبلقات الدولية تريمة  :الدكتور وليد تعبد الحي ،الكويت :كاضمة
لمنشر  ،2004ص .309 ،306

( )2سمعاف بطرس فرج اهلل ،المريع السابؽ ،ص .361-341

(*) يخضع استخداـ القوة مف طرؼ المنظمات اإلقميمية إلى تفويض ميمس األمف وىو ما يؤكد تعمى الوصاية التي تمارس تعمى المنظمات اإلقميمية.
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وتعمى ىذا األساس غالبا ما يؤدي ىذا النوع مف التدخبلت الدولية إلى إفراز مضاتعفات خطيرة تعمى
السمـ واألمف الدولييف وتعمى السيادة الوطنية لمدوؿ ،تعمى شاكمة التدخؿ األمريكي في العراؽ سنة ،2003
وفي كوسوفو سنة " "1999وكذلؾ التدخؿ السوفياتي في أفغانستاف .1979

()1

ب -التدخؿ الجماعي " :"Collective interventionيشير ىذا النوع إلى تمؾ العمميات التدخمية
التي تقوـ بيا ميموتعة مف الدوؿ سواء في إطار ميثاؽ األمـ المتحدة تطبيقا لنظاـ األمف
اليماتعي مثؿ :التدخؿ في العراؽ سنة  ،1991أو في إطار تعمميات حفظ السبلـ كالتدخؿ في
الصوماؿ سنة  1992أو حتى تعبر تحريؾ األحبلؼ الدولية تعمى شاكمة تدخبلت الحمؼ المقدس
لقمع الثورات البريوازية المتنامية في أوروبا في القرف  ،18فضبل تعف التدخبلت المتكررة لمحمؼ
األطمسي في أفغانستاف  2001وكوسوفو  1999ومؤخ ار في ليبيا .2012
 -4مف حيث معيار صفة الفاعؿ:
انطبلقا مف المعيار التصنيفي الذي يركز تعمى صفة الفواتعؿ التي تقوـ بالعمميات التدخمية مف حيث
كونيا حكومية دوالتية رسمية أو غير دوالتية غير رسمية يمكف التمييز بيف:
أ -التدخالت الدكلية :التي تقوـ بيا فواتعؿ حكومية رسمية تكتسب صفة الدوالتية "."Etatique
ب -التدخالت التي تقكـ بيا فكاعؿ غير دكالتية " :"Non Etatiqueكالتدخبلت التي تمارسيا
المنظمات غير الحكومية خاصة في المياؿ اإلنساني ،كالدور الذي تمعبو المينة الدوليية
لمصميب األحمر ( )CICRومنظمة العفو الدولية والتدخبلت التي تمارسيا الشركات متعددة
الينسيات في دوؿ العالـ الثالث.

()2

 -0مف حيث معيار اليدؼ:
تأخذ العمميات التدخمية طبقا لؤلسباب واألىداؼ المتوخاة منيا تعدة أشكاؿ يمكف تحديدىا في:
أ -التدخؿ لحماية المكاطنيف في الخارج :أثبتت السوابؽ التاريخية أف الدوؿ الكبرى تعادة ما تميأ إلى
السياسات التدخمية ليدؼ حماية رتعاياىا وممتمكات مواطنييا في الخارج خاصة في ظؿ تعرضيـ
لمعامبلت تنتيؾ حقوقيـ األساسية ،أو إذا كانت الببلد التي يتوايدوف فييا تعرؼ حالة تعارمة مف

(1) Jean Claude Zarka, op, cit, p. 35.

( )2بوراس تعبر القادر ،التدخؿ الدولي اإلنساني وترايع مبدأ السيادة الوطنية ،مصر :دار اليامعة اليديدة  ،2009ص .209 ،207
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الفوضى واإلنفبلت األمني وفي ىذا السياؽ تيدر اإلشارة إلى :التدخؿ البمييكي في الزايير

(*)

سنة

 1960بحية الحفاظ تعمى أرواح المواطنيف البمييكييف ،وكذلؾ التدخؿ األمريكي في لبناف إليبلء
الرتعايا األمريكييف الذيف كانوا يواييوف مخاطر الحرب األىمية التي تفاقمت في الببلد ،وباألسباب ذاتيا
()1

تـ تبرير التدخؿ األمريكي في يميورية الدومينيكاف سنة .1965

ب -التدخؿ ألسباب مالية :ظير ىذا النوع مف التدخؿ تعمى الصعيد الدولي في النصؼ الثاني مف القرف
التاسع تعشر ،بحية حماية المصالح المالية لمرتعايا في الخارج ،وفي ىذا السياؽ تيدر اإلشارة إلى
التدخؿ الدوؿ األوروبية في مصر سنة  1880بسبب ديوف "الخديوي اسماتعيؿ" ،وفي سنة 1902
تدخمت تعسكريا كؿ مف ألمانيا ،إيطاليا في "فنزويبل" إلرغاميا تعمى تسديد ديونيا.
(**)

ومف أيؿ منع ىذه السموكيات التدخمية ظير مبدأ درايو ""Drago

بمذكرتو الشييرة المؤرخة في

 29ديسمبر  1902القاضية بعدـ الميوء إلى القوة في سبيؿ إستيفاء الديوف التي تعقدىا الدوؿ ،ثـ ياءت
"إتفاقية بورتر" لمتأكيد تعمى ىذا المبدأ.

()2

ج -التدخؿ لدكاع إنسانية :إف اليدؼ الظاىر مف التدخؿ اإلنساني يكمف في وقؼ اإلنتياكات السافرة
واليسيمة لحقوؽ اإلنساف ،وقد ساىـ كؿ مف "ماريو بيتاتي" " "Mario Bettatiو"برنارت كوشنير" في
التنظير ليذا النوع مف التدخؿ.
الواقع أف التدخؿ اإلنساني أصبح حؽ يكفمو النظاـ القانوني الدولي خاصة في ظؿ تعولمة حقوؽ اإلنساف
واقرار مسؤولية الحماية .بيد أف العمؿ الدولي أثبت أف التدخؿ اإلنساني ،تعادة ما يحمؿ في طياتو نوايا
إمبريالية مضمرة مما يعمو محؿ تسييس تعمى نطاؽ واسع ،إذ تحركو القوى الكبرى في الزماف والمكاف
المناسبيف لتحقيؽ وكسب الرىانات االستراتييية تعمى حساب تقويض السيادة الوطنية لمدوؿ المستيدفة.
د -التدخؿ الديمقراطي :الذي يشكؿ الويو اآلخر لمتدخؿ اإلنساني ،فالظاىر أف ىذا النوع مف التدخؿ
ييدؼ لمدفاع تعف الحقوؽ الديمقراطية تعمى شاكمة التدخؿ األمريكي لنصرة الديمقراطية في ىايتي
()3

 1994والتدخؿ الديمقراطي المزتعوـ في العراؽ .2003
(*) كانت يميورية الكونغو الديمقراطية تعرؼ بالزايير سابقا.

( )1سمعاف بطرس فرج اهلل ،المريع السابؽ ،ص ص .307-306

(**) ُتعرؼ ىذا المبدأ بمبدأ دراقو نسبة إلى وزير خاريية األرينتيف.
( )2محمد خمؼ ،المريع السابؽ ،ص ص .109-108
( )3سمعاف بطرس فرج اهلل ،المريع السابؽ ،ص .378
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ولكف تبقى الديمقراطية نتايا لتطور ونضج العممية السياسية الداخمية وال يمكف فرضيا تعبر فوىات
المدافع.
 -2مف حيث معيار المشركعية:
يندرج تحت ىذا المعيار التصنيفي نوتعيف أساسييف مف التدخبلت الدولية وىي:
()1

أ -التدخؿ المشركع :الذي يكوف مبنيا تعمى حؽ كما يرى "أوبنيايـ"

" "Oppenhiemبمعنى أف يكوف

ذو سند قانوني باتعتباره يحظى بتفويض منظمة دولية "ميمس األمف" مخولة بسمطة ترخيص
()2

استخداـ القوة.

كقاتعدة تعامة يعتبر التدخؿ في شؤوف الدوؿ تعمبل ومحضو ار في القانوف الدولي ،بيد أف التدخبلت
المشروتعة يمكف إدراييا في إطار االستثناءات الواردة تعمى ىذه القاتعدة والتي يمكف تحديدىا في الحاالت
()3

التالية:

 التدخؿ اليماتعي طبقا لميثاؽ األمـ تطبيقا لنظاـ األمف اليماتعي مثؿ التدخؿ في العراؽ .1991
 التدخؿ في إطار الدفاع الشرتعي تعف النفس.
 التدخؿ اإلنساني في إطار مسؤولية الحماية "الحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف".
 التدخؿ المضاد لمتدخؿ
فضبل تعف الحاالت األخرى التي سنأتي تعمييا في المطمب القادـ.
أ -التدخؿ غير المشركع :ينصرؼ ىذا النوع إلى تمؾ التدخبلت اليائرة التي ال تكوف مبنية تعمى
حؽ نظ ار الفتقارىا إلى السند القانوني أو التفويض األممي الذي يضفي تعمييا صفة المشروتعية.
ومف ىذا المنطمؽ فيي تعادة ما تكوف بعيدة تعف القانوف والشرتعية الدولية ،فضبل تعف كونيا تنتيؾ
السيادة الوطنية وتعرض السمـ واألمف الدولييف لمخطر.

( )1محمد خمؼ ،المريع السابؽ ،ص .85

( )2خميؿ حسيف ،استخداـ القوة في القانوف الدولي المعاصر ،تعماف :دار وائؿ ،2004 ،ص .16
( )3محمد طمعت الغنيمي ،المريع السابؽ ،ص ص .470-465
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وخبلصة القوؿ :فالتدخبلت غير المشروتعة ىي تمؾ التي ال تغطييا االستثناءات الواردة تعمى مبدأ
تعدـ التدخؿ ،وفي ىذا السياؽ تيدر اإلشارة إلى التدخؿ األمريكي في العراؽ سنة  2003وتدخؿ الحمؼ
األطمسي في كوسوفو  1999والتدخؿ السوفياتي في أفغانستاف ...1979إلخ.
وبالرغـ مف كوف ىذا التقسيـ أقره ميموتعة مف الفقياء تعمى رأسيـ األستاذ "شارؿ روسو" و"ييرىارد
فاف غبلف" بيد أنو لـ يمؽ تأييدا مف طرؼ اليانب اآلخر مف الفقياء مف أمثاؿ الدكتور تعبد "العزيز
سرحاف" الذي قاؿ بصعوبة إيياد معيار دقيؽ لمتمييز بيف التدخؿ المشروع والتدخؿ غير المشروع كما أف
ترؾ األمور لمدوؿ سوؼ يؤدي إلى إساءة تقديرىا وسوؼ تعمؿ وفقا لمصالحيا الذاتية والخاصة.

()1

 -5أنكاع التدخؿ الدكلي طبقا ألشكالو كصكره:
إف االتعتماد تعمى المعيار التصنيفي الذي يركز تعمى األشكاؿ والصور التي تتخذىا العمميات
التدخمية ،سيؤدي إلى التمييز بيف نوتعيف أساسييف مف التدخبلت الدولية وىي:
أ -التدخؿ المسمح "المباشر" :الذي يصفو الفقياء بالتدخؿ الديكتاتوري باتعتباره يينح إلى االستخداـ
القمعي لمقوة العسكرية تعبر تحريؾ الييوش والقوات النظامية واألمر الذي يؤدي في كثير مف
األحياف إلى تعريض األمف القومي لمدولة المستيدفة لمخطر ،ناىيؾ تقويض سيادتيا الوطنية
وشخصيتيا الدولية.
إف تاريخ السياسة الدولية تعرؼ تعدة نماذج مف ىذا النوع مثؿ :التدخؿ األمريكي في بنما سنة
 1954وفي الدومينيكاف سنة  ،1965وفي كوبا  ،1956فضبل تعف تدخبلت الحمؼ األطمسي في
كوسوفا " "1999وفي أفغانستاف  2001وفي ليبيا .2012
ب -التدخؿ غير المسمح "غير المباشر" :تعمى الرغـ مف كوف ىذا النوع مف التدخؿ ال يقوـ تعمى
استعماؿ القوة المسمحة بطريقة قسرية وتعنيفة إال أنو ال يقؿ خطورة تعف النوع األوؿ باتعتباره ينتيؾ
سيادة الدولة واستقبلليا السياسي ،تظير تيميات ىذا النوع مف التدخؿ في تعدة أشكاؿ ،كالحصار
االقتصادي الذي فرضتو الواليات المتحدة تعمى الشيمي ( ،)1973-1970ضؼ إلى ذلؾ
الضغوطات الدبموماسية ،التيسس والتيسس المضاد ،الدتعاية وحرب الشائعات ،التدخبلت اليدامة
والتخريبية ،إثارة القبلقؿ الداخمية والحروب األىمية في الدوؿ المستيدفة.

( )1بوك ار إدريس ،المريع السابؽ ،ص .198
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وىناؾ مف الفقياء والباحثيف مف يرى أف العمميات التدخمية تأخذ أيضا صورتيف أساسيتيف :فإما أف
()1

تكوف مفتوحة أو تكوف خفية مستترة.

 -6أنكاع التدخؿ مف حيث معيار تكازف القكل:
يعتبر التدخؿ الدولي مف بيف الميكانيزمات األساسية لتفعيؿ نظاـ توازف القوى ،وتعميو فالظاىرة
التدخمية كعممية توازنية بإمكانيا أف تأخذ أحد الشكميف التالييف:
أ -التدخؿ الدفاعي " :"Defensive interventionالذي ييدؼ إلى الحفاظ تعمى موازيف القوى اآلنية
والحيمولة دوف تغيير الوضع القائـ " "status quoباتعتباره خادما لممصالح االستراتييية لمدولة
المتدخمة ،وفي ىذا السياؽ يمكف اإلستدالؿ بالتدخؿ السوفياتي في تشيكوسموفاكيا والمير إباف
حقبة الحرب الباردة.
ب -التدخؿ اليجكمي " :"offensive interventionالذي ييدؼ إلى تغيير الوضع القائـ وقمب
موازيف القوى اآلنية وذلؾ مف خبلؿ التأثير في التركيبة السمطوية لمدولة المستيدفة ،حسب ما
تقتضيو المصالح الحيوية لمدولة المتدخمة وفي ىذا الصدد تيدر اإلشارة إلى التدخؿ األلماني-
اإليطالي لئلطاحة بنظاـ الحكـ إباف الحرب األىمية اإلسبانية (.)1939-1936

()2

 -7يذىب الفقو السوفياتي إلى تحميؿ ظاىرة التدخؿ الدولي مف منظور إيديولويي ،ولذلؾ يطرح
()3

"كورفيف" " "Korovinنوتعيف أساسييف مف التدخؿ وىما:

الرسمالية الغربية كتيسيد لنظاـ النيب اإلمبريالي
أ -التدخؿ الرجعي :وىو الذي تقوـ بو القوى أ
ومف ىذا المنطمؽ فيو يشكؿ صورة بائسة لمريعية ،وبالتالي فيو غير مشروع.
ب -التدخؿ التقدمي :وىو الذي يقوـ بو االتحاد السوفياتي والطبقة البروليتارية وفي ىذه الحالة
()4

يكوف التدخؿ مشروتعا ويشكؿ دتعامة قوية لمتقدـ والكفاح ضد اإلمبريالية.

 -8يقدـ الدكتور محمد طمعت الغنيمي أربعة أنواع أساسية مف التدخؿ الدولي وىي:

( )1محمد طمعت الغنيمي ،المريع السابؽ ،ص .475

( )2إسماتعيؿ صبري مقمد ،العبلقات السياسية الدولية :دراسة في األصوؿ والنظريات ،ط ،4الكويت :دار السبلسؿ ،1985 ،ص ص
.277-276

( )3بوك ار إدريس ،المريع السابؽ ،ص .206

( )4محمد طمعت الغنيمي ،المريع السابؽ ،ص .465
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أ -التدخؿ العقابي :الذي يتمثؿ في حالة القمع التي ال تصؿ إلى حالة الحرب كأف تقوـ الدولة
(أ) بفرض حض ار سمميا " "embargoتعمى شواطئ الدولة (ب) بسبب انتياؾ ىذه األخيرة
ألحكاـ يوىرية في معاىدة بيف البمديف.
ب -التدخؿ اليداـ " :"subversive interventionلمتدليؿ تعمى الدتعاية واألتعماؿ التي ترمي إلى
إثارة القبلقؿ الداخمية والحروب األىمية في الدولة المستيدفة.
ج -التدخؿ الداخمي :الذي يمعب دور الرافعة في الصراتعات الداخمية مثؿ دتعـ الثوار تعمى حساب
السمطة المركزية في األزمة السورية والميبية.
د -التدخؿ الخارجي :كأف تتدخؿ الدولة (أ) في العبلقات الدولية لمدولة (ب) تعمى شاكمة تدخؿ
إيطاليا في الحرب العالمية الثانية إلى يانب ألمانيا ضد بريطانيا.
اضططضبػاضثاضثػ
ػطوشدػاضظاعرةػاضتدخضغظػسيػاضظظرغاتػاضػاظوظغظػواضدغادغظ.
تعمى الرغـ مف أف الظاىرة التدخمية حظيت باىتماـ واسع في إطار الدراسات القانونية والدولية إال
أف تبايف المريعيات الفكرية والخمفيات اإليديولويية يعؿ مف التفسيرات التي قُدمت بشأنيا في إطار الفقو
الدولي ونظريات العبلقات الدولية ىي في درية كبيرة مف التبايف واالختبلؼ ،وتعميو سيتـ التطرؽ إلى موقع
التدخؿ في النظريات القانونية أوال ثـ مكانتيا في نظريات العبلقات الدولية ثانيا.
 -0ظاىرة التدخؿ في النظريات القانكنية "الفقو الدكلي":
يعتبر التدخؿ ا ستثناء مف أصؿ تعاـ راسخ ومستقر في القانوف الدولي ،أال وىو مبدأ تعدـ التدخؿ
في الشؤوف الداخمية والخاريية لمدوؿ ،ذلؾ أف تحقيؽ التعايش السممي وتعزيز التعاوف الدولي يتنافى
والسياسات التدخمية في شؤوف الدوؿ ذات السيادة ،ولذلؾ صاغ " فاتؿ" في القرف التاسع تعشر وايب تعدـ
()1

التدخؿ كحصف منيع لحماية شخصية الدولة واستقبلليا السياسي.

بالرغـ مف أىمية مبدأ تعدـ التدخؿ في تمطيؼ الفوضى الدولية ،وتعزيز فرص تحقيؽ السمـ واألمف
الدولييف ،إالّ أنو ال يخمو مف استثناءات ،ومف ىذا المنطمؽ فإنو مف الضروري التساؤؿ تعف حدود مبدأ تعدـ

( )1محمد خمؼ ،المريع السابؽ ،ص .78
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التدخؿ في العبلقات الدولية؟ وتعف مدى مشروتعية السياسات التدخمية في القانوف الدولي؟ ثـ ما ىي
التفسيرات التي قدميا الفقو الدولي لظاىرة التدخؿ؟
كقاتعدة تعامة ،يعتبر التدخؿ تعمبل محضو ار في القانوف الدولي ،بيد أنو ثمة ميموتعة مف الحاالت
االستثنائية التي يكوف فييا السموؾ التدخمي مباحا ومشروتعا ،وقد حددىا الفقو الدولي في الحاالت التالية:
التدخؿ الجماعي طبقا لميثاؽ األمـ المتحدة :وذلؾ تطبيقا ألحكاـ الفصؿ السابع في حالة وقوع
العدواف ،أو انقطاع السمـ واألمف الدولييف وفي ىذا السياؽ تيدر اإلشارة إلى التدخؿ في العراؽ في إطار
()1

"تعاصفة الصحراء" وحرب الخميج األولى تطبيقا لنظاـ األمف اليماتعي.

إف المبدأ الكامف مف وراء مفيوـ األمف اليماتعي ىو أف الدوؿ لف تينح إلى السياسات العدوانية إذا
أدركت مسبقا أف ما سيمحؽ بيا مف دمار سيكوف يسيما ،وفي ىذا السياؽ يقوؿ الرئيس األمريكي السابؽ
"ولسوف" "" :"Wilsonال يعتمد السبلـ تعمى موازيف القوى فحسب ولكنو أيضا يعتمد تعمى وحدة القوى وتعمى
األمـ أف تدرؾ أف ىناؾ إيماتعا واحدا فقط وىو إيماع الكؿ ضد المخطأ "المعتدي"( .)2وتعمى ىذا األساس
يكوف السبلـ مسؤولية يماتعية باتعتباره غير قابؿ لمتيزئة.

()3

حالة الدفاع الشرعي :بمقتضى المادة ( )51مف ميثاؽ األمـ المتحدة يحؽ لمدوؿ فرادى ويماتعات أف
تمارس حقيا الطبيعي في الدفاع تعف النفس تعمى أف تتـ ىذه الممارسات بالتوافؽ مع ما يتخذه ميمس
األمف مف إيراءات.

()4

يخضع استخداـ القوة في حالة الدفاع الشرتعي تعف النفس لمشروط التالية:

()5

أ -وقوع العدواف بشكؿ فعمي ومحقؽ ،ب -شروط تتعمؽ بالدفاع كالمزوـ والتناسب ،ي -خضوع حؽ الدفاع
الشرتعي لرقابة ميمس األمف.
 التدخؿ لحماية حقكؽ اإل نساف :أصبحت قضايا حقوؽ اإلنساف في حقبة ما بعد الحرب الباردة محؿ
انتياؾ تعمى نطاؽ واسع خاصة في ظؿ كثرة الصراتعات العرقية وتنامي تعدد الدوؿ التصفوية
( )1محمد طمعت الغنيمي ،المريع السابؽ ،ص .466

( )2نقبل تعف :أميف ىويدي ،التحوالت االستراتييية الخطيرة ،البيروسترويكا وحرب الخميج األولى ،القاىرة :دار الشروؽ ،1997 ،ص
.21

( )3مارتف غريفيس وتيري أوكاالىاف ،المفاىيـ األساسية في العبلقات الدولية ،اإلمارات ،مركز الخميج لؤلبحاث ،2008 ،ص .82
( )4رايع المادة ( )51مف ميثاؽ األمـ المتحدة.

( )5محمد خمؼ ،المريع السابؽ ،ص .491-486
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والفاشمة ،وىو ما يعؿ مف التدخؿ اإلنساني كحؽ يكفمو لمقانوف الدولي في إطار مسؤولية الحماية،
وذلؾ بفعؿ إسيامات ميموتعة مف المنظريف مف أمثاؿ "Mario Bettati" :و""Bernard Kouchner
بيد أف الفقو الدولي انقسـ بشأف موضوع التدخؿ اإلنساني بيف مؤيد ومعارض.

()1

ففي حيف يرى البعض أف ىذا النوع مف التدخؿ ضروري لوقؼ اإلنتياكات اليسيمة والسافرة لحقوؽ اإلنساف
خاصة في الدوؿ التصفوية التي تنتيؾ المبادئ اإلنسانية بإرتكاب ميازر ومذابح يماتعية بحؽ مواطنييا .وتعمى ىذا
األساس يرى كؿ مف "يروسيوس" و"فاتيؿ" و"فوشي" أف االتعتبارات اإلنسانية تسمو تعمى مبدأ تعدـ التدخؿ.
أما البعض اآلخر فقد أتعمف رفض التدخؿ اإلنسانوي باتعتباره ينتيؾ سيادة الدوؿ ،فضبل تعف كونو
يحمؿ في طياتو نوايا إمبريالية مضمرة ،توظفو القوى الكبرى ألغراض سياسوية لخدمة مصالحيا
االستراتييية ،كما أف التيربة التاريخية والممارسة الدولية أثبتت في كثير مف األحياف أف مآالت التدخؿ
اإلنساني غالبا ما تفرز نتائج تعكسية.
بينما يذىب إتياه آخر ومف بينيـ لورانس " "Lawrenceإلى اتعتبار أف مثؿ ىذا التدخؿ تسمح بو
()2

قواتعد األخبلؽ الدولية ويقره الرأي العاـ الدولي واف كاف تصرؼ غير قانوني.

 التدخؿ المضاد لمتدخؿ :والذي يتيمى في تمؾ العممية التدخمية التي تقوـ بيا دولة ثالثة لمنع تدخؿ
غير مشروع في شؤوف دولة أخرى نظ ار لكونو يتنافى ومصالح الطرؼ الثالث القائـ بالتدخؿ
المضاد أو باتعتباره يمحؽ أضرار بالصالح العاـ الدولي ومف أمثمة ىذا التدخؿ تيدر اإلشارة إلى
التدخؿ البريطاني في البرتغاؿ سنة  1826لمنع التدخؿ اإلسباني فييا.
 التدخؿ بناء عمى رضا الحككمة ":"intervention sollicitée

()3

يذىب بعض الفقياء إلى اتعتبار أف ىذا النوع مف التدخؿ مشروتعا ،شريطة أف يتـ بناء تعمى دتعوة
صريحة مف حكومة شرتعية تعمى شاكمة التدخؿ الروسي ضد المير بناء تعمى طمب النمسا سنة 1849
وتدخؿ ألمانيا سنة  1919لمساتعدة فنمندا ضد االتحاد السوفياتي.

( ) 1يماؿ منصر ،بارة تعصاـ ،التدخؿ اإلنساني في الممارسات الدولية حقوؽ تحمييا القوة أو قوة تبرزىا الحقوؽ؟ ،الممتقى الوطني
حوؿ إستعماؿ القوة في العبلقات الدولية بيف قوة القانوف وىيمنة القوة ،تيزي وزو :يامعة مولود معمري كمية الحقوؽ والعموـ السياسية،

 20-19ماي  ،2013ص ص .4-2

( )2بوك ار إدريس ،المريع السابؽ ،ص .68
(3)Jean Claude Zarka, op, cit, p. 35.
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 التدخؿ استنادا إلى المواثيؽ العسكرية لؤلمف اليماتعي كما ينص تعمى ذلؾ الميثاؽ التأسيسي
( *)

لمنظمة حمؼ الشماؿ األطمسي في مادتو الخامسة

التي تقضي بالدفاع اليماتعي والضماف

المتبادؿ.
 التدخؿ في شؤوف الدولة المحمية مف طرؼ الدولة الحامية.
 التدخؿ إليبار دولة متيمة بخرؽ القانوف الدولي إللزاميا تعمى احترامو.
 التدخؿ لحماية الرتعايا وممتمكاتيـ في الخارج.
التدخؿ الدكلي في الفقو السكفياتي:
بالرغـ مف أف مبدأ تعدـ التدخؿ يشكؿ تعنص ار يوىريا مف تعناصر األساس الذي بني تعميو المذىب
السوفياتي في القانوف الدولي ،فضبل تعف كونو يمثؿ أحد ثوابت السياسة الخاريية لبلتحاد السوفياتي ،غير
أف يانب مف الفقو الشيوتعي مف أمثاؿ " "Korovinذىب إلى تحميؿ ظاىرة التدخؿ مف منظور طبقي كونيا
تشكؿ أحد وسائؿ الصراع الطبقي تعمى المستوى الدولي ،ومف ىذا المنطمؽ ،فالتدخؿ الدولي إما أف يكوف
تقدميا مشروتعا إذا قامت بو الطبقة البروليتارية أو االتحاد السوفياتي ،واما أف يكوف معب ار تعف صورة بائسة
لمريعية إذا قاـ بو الحمؼ األطمسي -الغربي.-

()1

بيد أف اتياه آخر مف الفقو السوفياتي مف أمثاؿ " "Lazarevيعتبروف أف تقسيـ التدخؿ إلى تقدمي
وريعي ىو تقسيما غير تعمميا ،ويذىبوف بشكؿ تعاـ إلى تغميب الفكرة القائمة بأف التدخؿ يؤدي إلى انتياؾ
مبادئ السيادة ،والديمقراطية ،فضبل تعف كونو يشكؿ خرقا صارخا لمتعايش السممي والتعاوف الدولي ،وىو
()2

األمر الذي يقتضي شيبو وادانتو.

 -4التدخؿ في نظريات العالقات الدكلية:
 التدخؿ الدكلي في المنظكر الكاقعي:تعمى الرغـ مف أف الواقعية ليست نظيرة واحدة بؿ ىي اتياىات متعددة ،إال أنيا تشرؾ في ميموتعة
مف المسممات يمكف تحديدىا في :مركزية الدولة والقوة في السياسة الدولية ،المصمحة الوطنية كيدؼ نيائي
(*) تنص المادة " "5مف الميثاؽ التأسيسي لمحمؼ األطمسي " :لقد اتفؽ األتعضاء تعمى أف أي ىيوـ مسمح يقع تعمى و ٍ
احد منيـ أو

أكثر في أوروبا وأمريكا الشمالية يعتبر ىيوما تعمييـ يميعا ،وييب أف يساتعد كؿ منيـ في حالة الييوـ المسمح ،الفريؽ الذي يقع تعميو
الييوـ بمفرده أو بالتعاوف مع غيره مف األطراؼ".

( )1محمد طمعت الغنيمي ،المريع السابؽ ،ص .476
( )2بوك ار إدريس ،المريع السابؽ ،ص .206
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ومستمر في السياسة الخاريية لمدولة ،مركزية اإلنشغاالت األمنية في ظؿ الفوضوية الدولية ،وفي ىذا
المضمار فقط يمكف مقارنة وتفسير الظاىرة الداخمية.
يعّبر التدخؿ الدولي في المنظور الواقعي تعف التركيبة الفوضوية والتنافسية لمنسؽ الولي ،فضبل تعف

كونو يشكؿ إف ار از طبيعيا الختبلؿ موازيف القوى تعمى المستوى العالمي.

()1

ولذلؾ يذىب الواقعيوف إلى تحميؿ ظاىرة التدخؿ مف المنظور توازف لمقوى كأساس بنيوي لمنظاـ
الدولي ،وتعميو فالسياسات التدخمية مف ويية نظر الوقعية ،تعد مف الميكانيزمات األساسية لتفعيؿ توازف
القوى ،فعمى سبيؿ المثاؿ كانت الواليات المتحدة إباف الحرب الباردة تتدخؿ في مياليا الحيوي لدحر الشيوتعية
في نصؼ الكرة الغربي تعمى شاكمة التدخؿ األمريكي في الدومينيكاف " ،"1965بينما كاف االتحاد السوفياتي
يتدخؿ بمقتضى "مبدأ بريينيؼ" لمحفاظ تعمى توازف القوى في دائرة نفوذه " "Zone d’influenceالمتمثمة في
()2

أوروبا الشرقية تعمى شاكمة التدخؿ السوفياتي في تشيكوسموفاكيا "."1968

مف الواقعييف مف يعتبر أف التدخؿ يشكؿ أحد الخيارات االستراتييية المطروحة لتحقيؽ المصالح
الوطنية المسطرة في مفكرة السياسات الخاريية لمدوؿ ولذلؾ يرى " "Hans Morgenthauأف تاريخ
السياسة الدولية منذ العيد اليوناني إلى يومنا ىذا واألمـ في صراع دائـ ومستمر مف أيؿ تسوية مصالحيا
المتضاربة .وتعميو فالتدخؿ الدولي مف منظور واقعي يعد وسيمة ىامة لتحقيؽ المصالح الوطنية.

()3

خاصة

في كنؼ بيئة دولية تتسـ بمحدودية الموارد.
يرى التيار الييومي لمواقعية " "offensive realismبأف األمف القومي لمدولة يسمو وتعمى
االتعتبارات القانونية واألخبلقية ومف ىذا المنطمؽ ،فبوسع الدوؿ أف تشف تدخبلت أو حروب استباقية مف أيؿ
دحر التيديدات قبؿ بروزىا تعمى شاكمة التدخؿ التدخؿ األمريكي في أفغانستاف  2001والعراؽ  2003في
إطار الحممة األمريكية تعمى اإلرىاب.

( )1سالـ برقوؽ ،المريع السابؽ ،ص .9

( )2يوزيؼ (س) ناي االبف ،المريع السابؽ ،ص ص .199-198
( )3ييمس دورتي وروبرت بالستغراؼ ،المريع السابؽ ،ص .69
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وفي األخير يمكف القوؿ أنو تعمى الرغـ مف أف الفكر الواقعي يعمي مف شأف السيادة الوطنية إال أف
المصمحة الحيوية لمدولة التي قد تكوف :أمنية ،اقتصادية أو ييولوليتيكية تسمو تعمى االتعتبارات القانونية
()1

واألخبلقية ،ذلؾ أف :السياسة الواقعية " "Real politikىي المبدأ الحاكـ لمسياسة الدولية.
 -التدخؿ الدكلي في النظريات الميبرالية:

يقوـ المذىب الميبرالي تعمى قيـ" :الحرية ،الفردانية والديمقراطية ،"...كما يرى أف الفواتعؿ الدولية ىي
أبعد مف الدولة ولكف دونما تيميشيا ،وذلؾ بتوسيع مساحة التفاتعؿ الدولي لتشمؿ كؿ النشاطات التي تقوـ بيا
الشركات متعددة الينسيات ،المنظمات الناشطة في المياؿ اإلنساني ،األفراد والتنظيمات اإلرىابية...إلخ
واذا كانت نظرية الميتمع الدولي التضامني قالت بضرورة التدخؿ لدواع إنسانية لرفع المعاناة
واألزمات اإلنسانية ووضع حد لبلنتياكات اليسيمة والسافرة لحقوؽ اإلنساف في الدوؿ التصفوية وذلؾ استنادا
(*)

إلى تعالمية حقوؽ اإلنساف

والى الترابط المويود بيف حفظ السمـ واألمف الدولييف والدفاع تعف حقوؽ

اإلنساف ،ضؼ إلى ذلؾ الضرورة التي يممييا الوايب األخبلقي .ومف التضامنيف مف يذىب إلى القوؿ بأف
التدخؿ اإلنساني مثمو مثؿ الدفاع الشرتعي تعف النفس فيو يندرج تحت االستثناء أف الواردة تعمى حظر
استخداـ القوة في العبلقات الدولية.
أما دتعاة نظرية الميتمع الدولي التعددي فيعتبروف بأف مبادئ السيادة الوطنية وتعدـ التدخؿ
واالستقبلؿ السياسي لمدوؿ ىي فوؽ كؿ اتعتبار ،كما أف حقوؽ اإلنساف تتميز بالخصوصية وليس بالعالمية
ومف ىذا المنطمؽ فإف التدخؿ اإلنساني مرفوض وىو األمر الذي يقتضي شيبو وادانتو(.)2
يزتعـ أنصار الطروحات المعيارية والكوسموبوليتانية بأف اإلنساف الفرد-المواطف -ييب أف يكوف في
صمب السياسة الوطنية والعالمية ذلؾ أف الدولة اآلمنة ال تعني بالضرورة أفراد آمنيف ولذلؾ يذىب "مارؾ
ىوفماف" لمحديث تعف التدخؿ اإلنساني و"كريس براوف" تعف التدخؿ الديمقراطي والدفاع تعف الحقوؽ
الديمقراطية باتعتبارىا تشكؿ أحد منشطات السبلـ العالمي ،بينما يؤكد "كاروليف توماس" تعمى تعولمة حقوؽ
اإلنساف مف أيؿ تعميـ النمط األمريكي والغربي تعمى المستوى العالمي .بيد أف الممارسة الدولية أثبتت أف
( )1كولف يراي ،السياسة العالمية كالمعتاد بعد 11سبتمبر :تبرير الواقعية ،في :كيف بوث وتيـ ديوف ،تعوالـ متصادمة اإلرىاب ومستقبؿ
النظاـ العالمي ،تريمة :صبلح تعبد الحؽ ،أبو ظبي :مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتييية ،2005 ،ص .299

(*) يؤكد إتعبلف فيينا ( )1993أف حقوؽ اإلنساف ىي ذات صفة تعالمية رافضة لمنسبية ،كما أنيا متكاممة وغير قابمة لمتيزئة واالنتقاء.
( )2يوزيؼ (س) ناي االبف ،المريع السابؽ ،ص .199
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الواليات المتحدة األمريكية تعادة ما تسعى إلى توظيؼ "الكعاء القيمي لحقكؽ اإل نساف كالديمقراطية" مف
أيؿ انتياؾ سيادة الدوؿ والتحكـ في الرىاف االستراتييي العالمي.
 المدرسة الماركسية كالتدخؿ:ينطمؽ التحميؿ الماركسي لظاىرة التدخؿ الدولي مف التركيز تعمى دور المتغيرات االقتصادية والتفاتعؿ
غير المتوازف بيف المركز والمحيط :فالظاىرة التدخمية في المنظار الماركسي ىي تعممية خاصة بالقوى
اإلمبريالية واالستعمارية المتنافسة تعمى الييمنة في إطار نظاـ دولي محدود الموارد .وتعميو فالتدخؿ
واإلمبريالية يمثبلف ويياف لعممة واحدة مف ويية نظر ماركسية.
الرسمالية في
الرسمالية" يرى "لينيف" بأف اإلمبريالية ىي أ
في كتابو األىـ "اإلمبريالية أتعمى مراحؿ أ
مرحمة التقدـ وفي ىذه الحالة تصبح تعنيفة وتعدائية وغالبا ما تشف حروب تدخمية لفتح أسواؽ تيارية والبحث
تعف مناطؽ النفوذ وتعمى المواد األولية تعمى شاكمة ما وقع في الحرب العالمية األولى بيف القوى اإلمبريالية
المتنافسة تعمى نيب ثروات دوؿ العالـ الثالث.

()1

يذىب أنصار نظرية النظاـ العالمي التي يتزتعميا "إيمانويؿ والرشتايف" ""Immanuel wallerstien
إلى تحميؿ ظاىرة التدخؿ ضمف تعبلقة المركز والمحيط.
تتميز دوؿ المركز بالقوة االقتصادية والعسكرية األمر الذي ييعميا تتمتع بالوضع المييمف مقارنة
بدوؿ شبو المحيط ودوؿ المحيط األقؿ قوة واألكثر ضعفا ،ونظ ار لكوف كفة ميزاف القوى تميؿ لصالح دوؿ
المركز فيي غالبا ما تستغؿ ىذه الميزة تعبر الميوء إلى سياسة القوة لتحقيؽ أحد الخيارات التالية -1 :الحفاظ
تعمى الوضع القائـ " "Status quoالذي يضمف ليا موقعيا المسيطر في االقتصاد العالمي -2 ،فتح األسواؽ
التيارية والوصوؿ إلى المواد األولية -3 ،شؿ حركة دوؿ المحيط وشبو المحيط الساتعية لتغيير الوضع القائـ
وبالتالي تيديد الوضع الييمني " "Hégémoniqueلدوؿ المركز في النظاـ االقتصادي العالمي.
انطبلقا مما سبؽ يتضح أف التحميؿ الماركسي لظاىرة التدخؿ الدولي يركز تعمى دور العوامؿ
االقتصادية ،إال أنو ال يكاد يميز بيف التدخؿ كعممية أو كسياسة وبيف العبلقات غير المتكافئة بيف المركز
والمحيط ،وىو ما أوقعو في فخ الغموض التحميمي تعند دراستو لظاىرة التدخؿ الدولي.

( )1ييمس دورتي وروبرت بالستغراؼ ،المريع السابؽ ،ص ص .178-177
( )2سالـ برقوؽ ،المريع السابؽ ،ص .20
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اضططضبػاضرابدػ
دغادظػاضػوةػسيػاضطالشاتػاضدوضغظ:ػبغنػاالرتباراتػاضػاظوظغظػواضرعاظاتػاالدتراتغجغظ.
كانت وال تزاؿ السياسة بيف األمـ تقوـ تعمى منطؽ القوة ،وذلؾ بالرغـ مف تحريميا في العديد مف
النصوص والمواثيؽ الدولية ،غير أف "سياسة القوة" " "power politicsىي االستراتييية التي غالبا ما تميأ
إلييا الدوؿ في سعييا لتحقيؽ مصالحيا القومية.
ولذلؾ سيتـ الوقوؼ تعمى دراسة:
 -0استخداـ القوة في القانوف الدولي :بيف الحظر واإلباحة.
 -4سياسة القوة والرىانات االستراتييية لمقوى الكبرى.
 -0استخداـ القكة في القانكف الدكلي :بيف الخطر كاإلباحة:
يعتبر مبدأ حظر استخداـ القوة في العبلقات الدولية مف المبادئ األساسية التي يقوـ تعمييا القانوف
الدولي المعاصر ،ويشكؿ ىذا المبدأ أحد القواتعد اآلمرة " "Jus Cogensوالعرفية العامة الممزمة ليميع الدوؿ
"  " Erga Omnesوذلؾ ليس فقط مف أيؿ تحقيؽ استقرار الميتمع الدولي ككؿ ،ولكف أيضا ىدفا في حماية
أمف وسيادة الوحدات السياسية المشكمة لمنسؽ الدولي ( ،) 1وتزداد أىمية ىذا المبدأ نظ ار لكونو يعد شرطا
أساسيا لتعزيز التعاوف الدولي وتحقيؽ التعايش السممي بيف الدوؿ ،ومف أيؿ ذلؾ يعتبر الميوء إلى القوة
تعمبل محظو ار ومحرما في القانوف الدولي.

()2

أ -مبدأ حظر استخداـ القكة في عيد عصية األمـ:
حتى تعيد تعصبة األمـ كانت الحرب ىي األداة المفضمة والمشروتعة التي تميأ إلييا الدوؿ لحؿ
خبلفاتيا الدولية ،وذلؾ بالرغـ مف أف قياـ العصبة شكؿ خطوة حاسمة ومفصمية في تعصر التنظيـ الدولي،
وذلؾ ليس فقط ألنيا تمثؿ أوؿ منظمة تعالمية ولكف أيضا نظ ار لضخامة وأىمية المقصد الذي مف أيمو
أنشأت العصبة باتعتبارىا تنيض بميمة تنظيـ العبلقات الدولية وحفظ السمـ واألمف الدولييف.
بيد أنو باستثناء "الحرب العدوانية" ظؿ الميوء إلى القوة في تعيد العصبة تعمبل مشروتعا كأداة لتسوية
المنازتعات الدولية بعد استنفاذ وفشؿ كؿ الطرؽ السممية.
( )1سمعاف بطرس فرج اهلل ،المريع السابؽ ،ص .11
( )2بوك ار إدريس ،المريع السابؽ ،ص.1
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فإذا كاف بروتوكوؿ ينيؼ  1924واتفاؽ لوكارنو  1925قد أكدا تعمى ضرورة التزاـ الدوؿ بتسوية
خبلفاتيا بالطرؽ السممية والقضائية فإف ميثاؽ برياف كيموج(*) " "1928قد نص صراحة تعمى تحريـ الحرب
بيف الدوؿ األتعضاء وفي ىذا السياؽ تقر المادة األولى" :تعمى أف الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ تعمف رسميا
باسـ شعوبيا ،تحريـ الميوء إلى الحرب بيدؼ تسوية المنازتعات الدولية ،أو كأداة لسياستيا القومية في
معامبلتيا المتبادلة".
وصفوة القوؿ إف نظاـ العصبة لـ يؤكد تعمى إقرار قاتعدة دولية تحرـ الميوء إلى الحرب والقوة بصفة
مطمقة باستثناء اآلليات والوسائؿ التي تيدؼ إلى تسوية النزاتعات الدولية بالطرؽ السميمة.

()1

 -4مبدأ حظر استخداـ القكة في ميثاؽ األمـ المتحدة:
أكدت مذبحة الحرب العالمية الثانية ،وما خمفتو مف دمار تعمى نطاؽ واسع ،مدى خطورة الميوء إلى
استخداـ القوة في العبلقات الدولية ،وبالخصوص في ظؿ التطورات النوتعية الحاصمة تعمى مستوى
التكنولوييات التسمحية والتدميرية ،واألمر الذي يعؿ مف قضية حفظ السمـ واألمف الدولييف اليدؼ االسمى
والمقصد األىـ الذي مف أيمو أنشأت المنظمة العالمية التي أكدت في ديباية الميثاؽ تعمى أف "شعوب األمـ
المتحدة قد آلت تعمى نفسيا أف تنقذ األيياؿ القادمة مف ويبلت الحرب التي في خبلؿ ييؿ واحد يمبت تعمى
اإلنسانية مرتيف أحزانا يعيز تعنيا الوصؼ ،"...ومف أيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ المحوري الذي قامت تعميو
فمسفة األمـ المتحدة ،قاـ الميثاؽ بتعبئة وحشد ميموتعة مف اآلليات ولعؿ أبرزىا ما أقرتو المادة الثانية مف
الفقرة الرابعة التي شكمت حيز الزاوية لمبدأ حظر استخداـ القوة في العبلقات الدولية ،حيث نصت" :تعمى أنو
يتمتع أتعضاء الييئة يميعا في تعبلقاتيـ الدولية تعف التيديد باستعماؿ القوة أو استخداميا ضد سبلمة
األراضي أو االستقبلؿ السياسي ألية دولة أو تعمى أي ويو آخر يتفؽ ومقاصد األمـ المتحدة".

()2

يبلحظ أف نص المادة لـ يكتفي بتحريـ االستخداـ الفعمي لمقوة فحسب ،بؿ يمتد الحظر ليشمؿ حتى
التيديد باستخداميا ،ذلؾ أف التمويح أو التيديد باستخداـ القوة يشكؿ الخطوة األولى الستعماليا الفعمي .فإذا

(*) مف اليدير باإلشارة إليو ىو أف ميثاؽ برياف كيموج يتكوف مف ديباية ومادتيف فقط ،حيث نصت المادة األولى تعمى تحريـ الحرب كأداة
لتسوية المنازتعات بيف الدوؿ األطراؼ ،أما المادة الثانية فقد أكدت تعمى ضرورة حؿ الخبلفات بالطرؽ السميمة.

( )1سمعاف بطرس فرج اهلل ،المريع السابؽ ،ص .71-62

( )2محمد السعيد الدقاؽ ،التنظيـ الدولي ،مصر :الدار اليامعية ( ،د.ت.ف) ص ص .230-229
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كاف السمـ يعني غياب الحرب فإف األمف يشير إلى التحرر أو انعداـ التيديد وتعمى ىذا األساس يتأكد التبلزـ
المويود بيف مقصد حفظ السمـ واألمف الدولي ومبدأ حظر استخداـ القوة أو التيديد باستعماليا.

()1

كقاتعدة تعامة يعتبر الميوء إلى القوة تعمبل محظو ار في القانوف الدولي ،بيد أف فكرة القانوف ال
تتعارض بشكؿ مطمؽ مع ظاىرة القوة ولكف القواتعد القانونية تسعى إلى تنظيميا بالشكؿ الذي يخدـ الصالح
العاـ الدولي( ،)2ومف ىذا المنطمؽ أقر الميثاؽ تعدة استثناءات تعمى القاتعدة يكوف فييا استخداـ القوة مباحا
ومشروتعا وىي كالتالي:
أ -استخداـ القكة في حالة الدفاع الشرعي :الذي كرستو المادة ( )51مف الميثاؽ ،حيث أكدت
تعمى أنو يحؽ لمدوؿ فرادى ويماتعات أف تمارس حقيا الطبيعي في الدفاع تعف النفس تعمى أف
تتـ ىذه الممارسات بالتوافؽ مع ما يتخذه ميمس األمف مف إيراءات.

()3

يخضع استخداـ القوة في حالة الدفاع الشرتعي لمشروط التالية(:)4
 -0شروط تتعمؽ بتحقيؽ العدواف :وىو األمر الذي يقتضي باألساس تعرض الدولة تعمى تعدواف
فعمي محقؽ.
 -4شروط تتعمؽ بالدفاع ويمكف تحديدىا في العناصر التالية:
أ -شرط المزكـ :بمعنى أف يكوف تحريؾ الييوش النظامية ىو المبلذ األخير الذي تميأ إليو
الدوؿ أي بعد استنفاذ يميع الوسائؿ األخرى ،فضبل تعف ضرورة توييو الدفاع إلى مصدر
العدواف ،ضؼ إلى ذلؾ الصفة المؤقتة لفعؿ العدواف الذي ينتيي بتدخؿ ميمس األمف.
ب -شرط التناسب :الذي يتميز بكمية الدفاع ،بمعنى أف تكوف القوة المستخدمة متناسبة مع
حيـ العدواف ،فمثبل :إذا تعرضت دولة التعتداء بأسمحة تقميدية ال يحؽ ليا الرد تعميو
بأسمحة نووية.

( ) 1آخاـ مميكة ،ميدي رحماني ،استعماؿ القوة في الثورات والقبلقؿ الداخمية بيف ضوابط القانوف الدولي واتعتبارات المصالح الدولية،

في :الممتقى الوطني حوؿ استعماؿ القوة في العبلقات الدولية بيف قوة القانوف وىيمنة القوة ،تيزي وزو :يامعة مولود معمري كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية 20-19 ،ماي  ،2013ص .1

( )2سمعاف بطرس فرج اهلل ،المريع السابؽ ،ص .13
( )3رايع المادة ( )51مف ميثاؽ األمـ المتحدة.

( )4محمد خمؼ ،المريع السابؽ ،ص .491-486
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 -0رقابة مجمس األمف :إذ يتعيف تعمى الدوؿ أف تمتزـ بأخطار ميمس األمف بالتدابير التي اتخذتيا
لمدفاع تعف نفسيا ،وتعمييا أف تخضع لتعميماتو في ىذا الشأف ،وذلؾ طبقا لممادة " "51مف الميثاؽ
ويقوـ الميمس بناء تعمى المادة " "40مف الميثاؽ بتقديـ توصياتو لمدوؿ.
وفي ىذا السياؽ مف اليدير اإلشارة إليو أنو حتى "الدفاع الشرتعي اليماتعي" تضمنتو المادة ""51
وىو ما أقرتو العديد مف المواثيؽ العسكرية لؤلمف اليماتعي مثؿ الحمؼ األطمسي ،حمؼ واسو...إلخ.
ج -استخداـ القكة في إطار نظاـ األمف الجماعي :يعالج الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة
()1

اإليراءات والتدابير التي يتعيف اتخاذىا في حالة" :وقوع العدواف ،تيديد السمـ أو انقطاتعو".

وبمقتضى أحكاـ الفصؿ السابع يحؽ لميمس األمف أف يتخذ التدابير الكفيمة لحفظ السمـ واألمف
()2
نتياء
بدءا بالعقوبات المفروضة بمويب المادة " ، "41وا ً
الدولي واتعادتو إلى نصابو وذلؾ بشكؿ تدرييي ً
()3

باستخداـ القوات البرية ،البحرية واليوية تطبيقا لممادة "."42

وانطبلقا مما سبؽ نبلحظ أف التدخؿ اإلنساني لـ يذكر صراحة في إطار االستثناءات الواردة تعمى
مبدأ خطر استخداـ القوة في العبلقات الدولية ،وىو األمر الذي يعؿ مف المفيوـ محؿ خبلؼ تعمى نطاؽ
واسع في الدوائر األكاديمية والسياسية.
تعمى الرغـ مف أف قاتعدة حظر استخداـ القوة ،واالستثناءات الواردة تعمييا ،أقرىا ميثاؽ األمـ
المتحدة بشكؿ واضح ،إال أف واقع الممارسة الدولية ،ال ي ازؿ يعرؼ ظاىرة الميوء إلى سياسة القوة وتعمى
نطاؽ واسع لتحقيؽ األىداؼ والمصالح االستراتييية وىو ما يدفعنا لتناوؿ موضوع سياسة القوة والرىانات
االستراتييية لمقوى الكبرى.
 -0سياسة القكة كالرىانات االستراتيجية لمقكل الكبرل:
تشكؿ القوة أحد المفاىيـ المحورية في السياسة الدولية ،وتُعد مف الخيارات االستراتييية المطروحة
لتحقيؽ المصالح الحيوية " "Vital Interestsالمسطرة في مفكرة السياسات الخاريية لمقوى الكبرى ،كما أف
تأثير الدولة تعمى الوحدات السياسية األخرى في المسرح الدولي يتحدد بحيـ ومقدار ما تمتمكو مف قوة سواء
كانت مادية أو معنوية.
( )1محمد طمعت الغنيمي ،المريع السابؽ ،ص .466
( )2رايع المادة ( )41مف ميثاؽ األمـ المتحدة.
( )3رايع المادة ( )42مف نفس الميثاؽ.
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ولكف السؤاؿ المطروح ىو ما مفيوـ القوة؟ وما ىو الدور الذي تمعبو في السياسة الدولية؟
مثمو مثؿ "التدخؿ" فإف مفيوـ القوة بدوره صعب التعريؼ ،وىو ما أدى بػ "يوزيؼ ناي (االبف)" إلى
وصؼ ظاىرة القوة تعمى أنيا مثؿ الحب إذ يسيؿ ممارستيا ولكف يصعب تعريفيا( ،)1بيد أف ثمة حقيقة باتت
واضحة وىي أف القوة لـ تعد ذلؾ المفيوـ التقميدي الذي يقوـ تعمى مؤشرات فيزيائية :كالمساحة اليغرافية ،حيـ
السكاف ،القوة العسكرية ،التقدـ التكنولويي ...بؿ أصبح المفيوـ يشير إلى قدرة الدولة تعمى تحويؿ ىذه المعطيات
الفيزيائية إلى تأثير فعمي تعمى المسرح الدولي( ،)2وفي ىذا السياؽ يرى األستاذ "روبرت كانتور" ""Robert Cantor
أف العبرة ليس في امتبلؾ تعناصر القوة ولكف في كيفية توظيفيا وتحويميا إلى قدرة فعمية تضمف لمدولة تحسيف
مكانتيا مف حيث التأثير والنفوذ في الميتمع الدولي" .ومف ىذا المنطمؽ يمكف التمييز بيف نوتعيف مف القوة:
 القكة الكامنة " :"Potential Powerوتشير إلى المفيوـ التقميدي لمقوة أي إلى القوة في حالة
السكوف "ميموع القدرات الوطنية".
 القكة الفعمية " :"Effective Powerوتنصرؼ إلى القوة المستخدمة الناتية تعف تعممية تحويؿ
القوة األولى ،بمعنى تحويؿ القوة مف الحالة الستاتيكية إلى الحالة الديناميكية ،مف السكوف إلى
الحركة.

()3
()4

الشكؿ رقـ ( )4يكضح :عناصر التمييز بيف القكة الصمبة كالقكة المينة حسب جكزيؼ نام.
القكة الناعمة
طيؼ أنماط السمكؾ

القكة الصمبة

ياذبية

وضع يدوؿ
األتعماؿ

*

*

طكعي

المؤسسات القيـ
أرجح المكارد المحتممة

اإلغراء

*

المدفوتعات
الرشاوي

الثقافية

اإلرغاـ

*

األمر

القوة
العقوبات

السياسية
( )1يوزيؼ (س) ناي (االبف) ،المريع السابؽ ،ص .82

( ) 2محمد سي بشير ،إشكالية األمف والقوة في العبلقات الدولية ،دراسة حالة المبادرات األمنية في غرب المتوسط وسمـ القوى بيف

ضفتي المتوسط ،في :الممتقى الوطني حوؿ استعماؿ القوة في العبلقات الدولية بيف قوة القانوف وىيمنة القوة ،تيزي وزو ،يامعة مولود

معمري :كمية الحقوؽ والعموـ السياسية 20-19 ،ماي  ،2013ص .3

( )3زىير بوتعمامة ،المريع السابؽ ،ص .32

(4) Joseph Nye. Soft power, the means to success in world politics, New York ; public Affairs, 2004, P. 8.
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بينما يذىب "يوزيؼ ناي لمحديث" تعف:
 -0القكة الصمبة  :Hard powerوالتي تقوـ تعمى العصا (التيديد) واليزرة (اإلغراء).
 -4القكة المينة  :Soft powerوالتي ال تقوـ تعمى اإلكراه واإليبار بقدر ما تقوـ تعمى الياذبية الناتية
()1

تعف قوة القيـ والمبادئ التي توظفيا الدولة لمتأثير تعمى اآلخريف.

 -0وىناؾ أيضا مف يطرح القكة الذكية  :Smart powerكمزيج بيف القوة الصمبة والقوة المينة.
تمعب القوة دو ار محوريا في السياسة الدولية ،باتعتبارىا تشكؿ األداة األىـ التي توظفيا الدوؿ
لتحقيؽ المصمحة الوطنية كيدؼ نيائي ومستمر لمسياسة الخاريية ،ولذلؾ كاف السياسي البريطاني
أف القوة ىي المتغير
"ديزرائيمي" يقوؿ" :ليس ىناؾ صديؽ دائـ وال تعدو دائـ بؿ ىناؾ مصالح دائمة" ،كما ّ
األصيؿ والعامؿ الحاسـ في إتعبلء األمف القومي كمصمحة تعميا تتطمع إلييا الدوؿ ،وفي ىذا الصدد يرى

"كبلوزفيتز"" :أف األمـ ذات النشاط في السياسات الدولية تستعد دوما لمخوض في العنؼ المنظـ الذي يتخذ
صورة الحرب ،وأف الحرب ىي استمرار لمسياسة لكف تصبح ساحات الوغي ،بديبل تعف المذكرات
الدبموماسية".

()2

ونظ ار ألىمية القوة في السياسة الدولية فإف ىانس مويانتو " "Hans Morganthauيرى في كتابو:
"" "Politics among Nationsأف يوىر السياسة الدولية يكمف في الصراع مف أيؿ القوة كظاىرة شاممة
()3

في الزمكانية الدولية" وأف الدوؿ دائما تبحث تعف أحد الخيارات الثبلث في سياساتيا الخاريية:

 -0الحفاظ تعمى القوة :تعبر دتعـ الوضع القائـ واإلبقاء تعمى موازيف القوى اآلتية "."status quo
 -4زيادة القوة (ذلؾ أف القوة التي ال تنمو تتآكؿ) غير تحقيؽ توسع إمبريالي.
 -0التظاىر بالقوة "تعرض العضبلت" مف أيؿ تحقيؽ السمعة والنفوذ.
وانطبلقا مما سبؽ يمكف القوؿ أف السياسة الدولية تقوـ تعمى قانوف القوة ال قوة القانوف ،ذلؾ أف
الدوؿ تعادة ما تميأ إلى سياسة القوة لتحقيؽ ميموتعة مف الرىانات االستراتييية والتي قد تكوف:
 -0أمنية :كالحفاظ تعمى السيادة الوطنية ،الوحدة الترابية واالستقبلؿ السياسي لمدولة.
(1) Joseph Nye. Op.cit. p. 5.

( )2نقبل تعف :موسى الزتعبي ،المريع السابؽ ،ص .9
(3) Hans J. Morgenthau, politics among nations, the struggle for power and peace, New-York: Alfred A. Knopf,
1985, p. 13-21-26.
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 -4جيكسياسية :مثؿ التموقع واالنتشار في نقاط ارتكاز ذات أىمية ييوستراتييية لضماف السيطرة
العالمية
 -0اقتصادية :تأميف الوصوؿ إلى المواد األولية والنفاذ إلى األسواؽ العالمية كشروط أساسية لمحفاظ
تعمى الوضع الييمني " "Hégémoniqueفي النظاـ االقتصادي العالمي.
()1

الشكؿ رقـ ( :)30يكضح أنكاع المصمحة الكطنية.
المصالح

المصالح

األولية

الثانوية

المصالح

المصالح
المتطابقة

المصمحة
الكطنية

المتغيرة

المصالح
العامة

المصالح
المصالح

الدائمة

الخاصة

وفي المحصمة النيائية يمكف القوؿ أنو تعمى الرغـ مف كوف مبدأ حظر استخداـ القوة يشكؿ أحد
أف واقع العمؿ
القواتعد اآلمرة التي تـ إقرارىا بشكؿ صريح في العديد مف النصوص والمواثيؽ الدولية ،إالّ ّ
الدولي يقر تعمى أف بيف النص والممارسة أو بيف القاتعدة "" والواقع "" تقوـ ىوة شاسعة ،ذلؾ أف لغة القوة

قد طغت تعمى لغة القانوف ،وىو األمر الذي يؤكد تعمى أف السياسة الدولية ال تحكميا المثؿ واألخبلقيات
ولكف يحكميا منطؽ القوة ال قوة المنطؽ ،ولذلؾ يقوؿ "ماير روتشيمد"" :إف قوانيف الطبيعة تقضي دائما بأف
القوة ىي التي تصنع الحقوؽ".

()2

ػ
ػ
( )1تعبد الناصر يندلي ،أثر الحرب الباردة تعمى االتياىات الكبرى والنظاـ الدولي ،القاىرة :مكتبة مدلولي ، 2011 ،ص .174
( )2سمعاف بطرس فرج اهلل ،المريع السابؽ ،ص .16-12
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اضطبحثػاضثاظيػ
درادظػإغتغطوضوجغظػضطبدأيػاضدغادةػاضوطظغظػوردمػاضتدخلػسيػاضطالشاتػاضدوضغظ.ػ
لقد أقر ميثاؽ األمـ المتحدة ميموتعة مف المبادئ المعيارية المنظمة والمقيدة لمسموكيات الدولية ،مف
أيؿ نقؿ العبلقات الدولية مف حالة الطبيعة إلى حالة الميتمع ،وفقا لمتعبير األثير تعند "ىوبز" "."Hobbes
ومف بيف ىذه القواتعد القانونية والمعيارية التي تساىـ في تحقيؽ النظاـ ودحر الفوضى في الميتمع الدولي ،نيد
مبدأي تعدـ التدخؿ والسيادة (المذاف سيشكبلف محور الدراسة في ضوء ىذا المبحث).
اضططضبػاألولػ
اضدغاقػاضتارغخيػواضظظريػضطبدأػاضدغادةػاضوطظغظ.
 -0التطكر التاريخي لمفيكـ السيادة الكطنية:
تعمى الرغـ مف أف األصوؿ الحديثة لمفيوـ السيادة الوطنية تعود إلى سبلـ وستفاليا ""1648
المكرس لقدسية الدولة "العممانية" ومناتعة حدودىا اإلقميمية ،إال أف اليذور التاريخية لفكرة السيادة تريع إلى
العيد اليوناني القديـ الذي كاف لو السبؽ في إرساء فف إدارة شؤوف الدولة.

()1

فكرة السيادة في العيد اليكناني القديـ:
إذا كانت السيادة الوطنية بمفيوميا الحديث ىي وليدة معاىدة وستفاليا " "1648فإف األصوؿ التاريخية
يد متقدمة في تنظيـ الميتمع السياسي،
والفكرية لمفيوـ السيادة تعود إلى العيد اليوناني القديـ الذي تعرؼ تقاليد ّ
()2

وفي تدبير شؤوف الدولة –المدينة -التي كانت تحظى بنوع مف االكتفاء الذاتي واالستقبلؿ السياسي.

إف مدركات الفبلسفة اليوناف لمفيوـ السيادة ىي شديدة التبايف ،وذلؾ بحكـ اختبلؼ مشاربيـ
الفمسفية وتويياتيـ المذىبية .فإذا كاف أرسطو يرى في كتابو "السياسة" أف السيادة ىي تعبير تعف السمطة
العميا في داخؿ الدولة رابطا إياىا باليماتعة ،فإف أفبلطوف يعتبر السيادة لصيقة بشخص الحاكـ ،بينما
()3

يذىب اتياه آخر مف الفبلسفة إلى إقامة التماىي بيف مفيوـ السيادة وفكرة القانوف.

( )1مارتف غريفيش وتيري أوكاالىاف ،المريع السابؽ ،ص .263
(2) Dimitri Georges Lavroff, Histoire des idées politiques, Paris : Éditions Dalloz, 1998 p.8.

(  )3حسف تعبدو ،النظاـ العالمي ومستقبؿ سيادة الدولة في الشرؽ األوسط ،مذكرة ماييستير في الدراسات الشرؽ أوسطية ،يامعة

األزىر(غزة) كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية ، 2010 ،ص .53
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السيادة في القركف الكسطى" :النظرية الثيكقراطية لمسيادة".
تطورت فكرة السيادة في القروف الوسطى في ضوء المفاىيـ البلىوتية والنظريات التيوقراطية التي
يعمت مف الحكاـ ييسدوف اإلرادة اإلليية تعمى ويو البسيطة ،ذلؾ أف نظرية الحؽ اإلليي تقر بأف إرادة
السماء ىي المصدر األساسي لمسمطة ،وىو األمر الذي ييعؿ مف السيادة لصيقة بشخص الحاكـ وبالتالي
التأسيس لمحكـ المطمؽ الذي يقوـ تعمى االستبداد والطغياف ببل قيد وال رادع.

()1

نظ ار لكوف نظرية الحؽ اإلليي تيعؿ مف سمطاف الحكاـ مطمقا ببل حدود وال ضوابط ،فقد حاوؿ
نفر مف تعمماء البلىوت وتعمى رأسيـ "توماس اإلكويني" إيراء إصبلحات وتغييرات تعمى ىذه النظرية بغية
التخفيؼ مف وطئة طغيانيا واستبدادىا تعبر إخضاع سمطة الحكاـ لقواتعد القانوف اإلليي.
مفيكـ السيادة في نظرية الدكلة اإلسالمية:
في الوقت الذي كانت فيو أوريا تقبع تحت يور السمطاف في ظممات القروف الوسطى ،ظيرت في
يزيرة العرب أوؿ دولة متعددة األدياف والعرقيات والثقافات وفي درية كبيرة مف التسامح ،تكفؿ حؽ المساواة
( *)

والمواطنة لمنساء والعبيد ولممسمميف وألىؿ الذمة

في كنؼ دستور المدينة ،بعد الييرة النبوية.

تقوـ فكرة السيادة في النظرية اإلسبلمية تعمى مفيوـ مزدوج يؤكد مف يية تعمى المصدر الشرتعي
لمحؽ السيادي الذي يكمف في مبادئ الشريعة اإلسبلمية وتعمى حؽ األمة في االختيار والبيعة والشورى،
وشؽ تعصى الطاتعة في حالة خروج الحاكـ تعمى الشرتعية .
وقد فصؿ في ىذا الشأف الفقيو الدستوري المعاصر "تعبد الحميد متولي" وكتب فيو العبلمة "تعبد
الرزاؽ السنيوري" ،كما تيدر اإلشارة أيضا إلى إسيامات "توفيؽ الشناوي" في كتابو "فقو الشورى
واالستشارة" والدكتور "محمد سميـ العوا" في مؤلفو" :النظاـ السياسي لمدولة اإلسبلمية".
وتعميو فإذا كانت فكرة السيادة في البلىوت الديني المسيحي تبلحقيا شبية الثيوقراطية ،فضبل تعف
كونيا تؤسس لبلستبداد والطغياف ،فإف النظرية اإلسبلمية لمسيادة أقرت حؽ الرقابة الشعبية ضؼ إلى ذلؾ
إمكانية الخروج تعمى الحاكـ في حالة تحقؽ الشروط الضرورية لذلؾ.

()2

( )1محمد نصر مينا ،تعموـ السياسة ،األصوؿ والنظريات ،اإلسكندرية :مؤسسة شباب اليامعة ،2009 ،ص ص .96-95

(*) أىؿ الذمة ،ىـ مف غير المسمميف الذيف يعيشوف في كنؼ الدولة اإلسبلمية "دولة الخبلفة" ،بحيث ليـ ما لممسمميف وتعمييـ ما تعمى
المسمميف أي يتمتعوف بحقوؽ متساوية مع المسمميف.

( )2محمد نصر مينا ،المريع السابؽ ،ص .85-83-79
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كاف النظاـ االيتماتعي في تعصر اإلقطاع يقوـ تعمى الوالء الشخصي ،بيد أف الصراع الحاد الذي
نشب بيف السمطة الزمنية والسمطة الدينية ،والذي انتيى بإضعاؼ سمطة أمراء اإلقطاع والكنيسة لصالح
المموؾ الذيف أصبحوا يشكموف السمطة المستقمة العميا في الدولة.

()1

السيادة في العصر الحديث:
لعب أقطاب الفكر السياسي الحديث دو اًر محوريا في بمورة مفيوـ السيادة الوطنية ،إذ يعتبر تعدد
غير قميؿ مف الباحثيف أف المفكر الفرنسي "ياف بوداف" " "Jean Bodinىو المنظر األىـ لفكرة السيادة
الوطنية وىو ما يتيمى باألساس في مؤلفو الشيير "الكتب الستة لميميورية" "les six livres de la

 "républiqueالمنشور سنة .1576
بالرغـ مف أف "ياف بوداف" نظّر بحؽ لمفيوـ السيادة الوطنية إال أف إسياماتو لـ ترتقي بفكرة
السيادة إلى األفؽ الديمقراطي المطموب ،حيث استمرت كمظير مف مظاىر السمطة المطمقة باتعتبارىا
تسمو تعمى األفراد وتعمو تعمى القانوف ،غير أنيا كانت تكتسي أىمية بالغة نظ ار لكونيا ترمي إلى التحرر
مف نظاـ اإلقطاع ومف ىيمنة البابا واإلمبراطور الذي يتستر خمؼ المفاىيـ الدينية لشرتعنة االستبداد
والطغياف.
السيادة في ضكء نظريات العقد االجتماعي:
مثمو مثؿ "بوداف" فقد ذىب الفيمسوؼ اإلنيميزي "توماس ىوبز" ( )1679-1588إلى تأييد نظرية
أف الموقؼ الذي
السيادة المطمقة لمحاكـ ،بحيث يتمتع بسمطة مطمقة ال تعموىا سمطة أخرى في الدولة ،بيد ّ

اتخذه "ىوبز" كاف انعكاسا طبيعيا لمحياة السياسية المضطربة التي تعايشيا ،األمر الذي دفعو لدتعـ الحكـ
المطمؽ.
فإذا كاف "ىوبز" مف دتعاة الحكـ المطمؽ فإف ياف لوؾ " )1704-1632( "John Lockeتعبر في
كتابو "رسالتاف في الحكـ" الصادر سنة  1690تعف إيمانو بسيادة القانوف وبالحريات السياسية لمفرد وما
يترتب تعف ذلؾ مف شرتعية الثورة تعمى حكـ الطغياف االستبداد ناىيؾ تعف ضرورة الفصؿ بيف السمطات
لضماف الحقوؽ والحريات األساسية.

( )1تعبد الوىاب الكيبلني ،موسوتعة السياسة ،ج ،3ط ،2بيروت :المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،1993 ،ص .359
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في كتابو العقد االيتماتعي الذي نشر تعاـ  1762أكد "ياف ياؾ روسو" ( )1778-1712تعمى أف
السيادة ما ىي إال تعبير تعف اإلدارة العامة ،كما وصفيا بأنيا مطمقة وغير قابمة لمتيزئة.

()1

أما المفكر البريطاني "يوف أوستيف" " )1859-1790( "John Austinالذي يعتبر مف رواد النظرية
الكبلسيكية في السيادة ،يذىب "أوستيف" إلى تحديد نظرية السيادة مف منطمؽ أف الدولة ىي نظاـ قانوني تويد
فييا سمطة تعميا ،تتصرؼ بوصفيا المصدر النيائي لمقوة .يرى أوستيف أف السيادة ييب أف توضع بيد
شخص واحد وليس ليا أف تقسـ بيف أفراد الشعب .لـ تسمـ ىذه النظرية مف سياـ النقد حيث ُتعدت أنيا غير

ديمقراطية باتعتبارىا تؤسس لمحكـ المطمؽ.

()2

ِ
المؤس َسة لنظرية
ساىمت فمسفة تعصر التنوير " "siècle des lumièresونظريات العقد االيتماتعي

السيادة الشعبية في اندالع الثورات البريوازية التي كانت تيدد تعروش المموؾ ومصالح الطبقة
األرسطقراطية ،حيث كانت الثورة الفرنسية " "1789ىي األكثر تعمقا واألبعد أثرا.
ومع نياح الطبقة الشعبية المتحالفة مع البريوازية في اإلطاحة بحكـ المموؾ ومصالح الطبقة
األرسطقراطية تعززت أكثر فكرة السيادة الشعبية التي أصبحت تنص تعمييا العديد مف الدساتير الوطنية
لمدوؿ.
اليدير باإلشارة أيضا أف موضوع السيادة ،يعد مف المواضيع المحورية لمعديد مف المدارس الحديثة
في العبلقات الدولية ،كالمدرسة الواقعية التي تعمي مف شأف السيادة الوطنية باتعتبارىا تشكؿ أحد المكونات
والخصائص اليوىرية لمدولة ،وىو ما يميزىا تعف التنظيمات االيتماتعية األخرى التي تفتقر إلى صفة
السيادة ،فالدولة في المنظار الواقعي ىي المحتكر الوحيد لمسيادة وبمويبيا يمكف تحقيؽ مصالحيا القومية.

إذا كانت المدرسة الواقعية تعمي مف شأف السيادة الوطنية ،فإف التيار الماركسي انتقد بشدة فكرة
السيادة باتعتبارىا تمثؿ إحدى األدوات األساسية لخدمة مصالح الطبقة البريوازية تعمى حساب مصالح
األغمبية الكادحة مف الطبقات البروليتارية .وتتيمى ىذه األفكار بشكؿ أخص في كتابات المفكر البريطاني
يعد مف أبرز المناىضيف لفكرة السيادة الوطنية.
"ىارولد السكي" الذي ّ

( )1حسف تعبد اهلل العايد ،انعكاسات العولمة تعمى السيادة الوطنية ،ط ،1تعماف :دار كنوز المعرفة ،2008 ،ص ص .54-53
( )2نفس المريع ،ص .55
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المبلحظ أف التيار الماركسي يدتعو إلى نقؿ السيادة مف الطبقة البريوازية إلى ديكتاتورية الطبقة
البروليتارية تمييدا إلقامة الميتمع الشيوتعي المنشود.
كما تيدر اإلشارة إلى أف المقاربات المعيارية والكوسموبوليتانية اليديدة التي ظيرت في ظؿ
المتغيرات الدولية الراىنة كعولمة حقوؽ اإلنساف والديمقراطية ،أدت إلى ظيور مفاىيـ يديدة كاألمف
اإلنساني ،حؽ التدخؿ ،مسؤولية الحماية وغيرىا مف العوامؿ األخرى التي ساىمت في ترايع مفيوـ السيادة
()1

الوطنية.

مف خبلؿ رصد وتتبع التطور التاريخي لمسيادة يتضح أنو ثمة ( )3اتياىات تعمى األقؿ بخصوص
موضوع السيادة الوطنية:
 )0االتجاه األكؿ :مف دتعاة السيادة المطمقة الذي يتزتعمو "يوف بوداف" و"توماس ىوبز".
 )4االتجاه الثاني :يمثمو أنصار السيادة النسبية أو المحدودة مثؿ "روسو ولوؾ وقد تعزز أكثر ىذا
االتياه خاصة في ظؿ المتغيرات الدولية الراىنة.
 )0االتجاه الثالث :ذو نزتعو راديكالية رافضة لفكرة السيادة ويدتعو إلى إلغائيا ويمثمو التيار الفوضوي
والماركسي.
 -4النظرية العامة لمسيادة:
وتعبر تعف إحدى
تعتبر السيادة الوطنية مف بيف القواتعد المعيارية المنظمة لمتفاتعبلت الدوليةّ ،

الخصائص اليوىرية المرتبطة بالدولة الحديثة كتنظيـ سياسي وقانوني ،فالسيادة الوطنية تشكؿ أحد

المحددات األساسية المكرسة لمويود القانوني والسياسي لمدولة( ،)2فضبل تعف كونيا تعد العنصر األىـ الذي
يميز الدولة تعف الوحدات األخرى ذات الطبيعة السياسية وااليتماتعية التي ال تكتسب صفة الدوالتية بحكـ
افتقارىا لعنصر السيادة ،ومف ىذا المنطمؽ فإف الدولة ذات السيادة ىي الكياف السياسي وااليتماتعي الوحيد
()3

الذي يحؽ لو احتكار أدوات القمع واإلكراه المشروع والضروري لمقياـ بالوظائؼ الحيوية لمدولة

كالحفاظ

( )1مخموؼ ساحؿ ،إشكالية مفيوـ السيادة في مرحمة ما بعد الحرب الباردة ،في :العالـ االستراتييي ،العدد  -6-اليزائر :مركز الشعب
لمدراسات ،أكتوبر ،2008-ص ص .22-21

( )2نفس المريع ،ص .20

(3) Dominique Chagnollaud, science politique, éléments de sociologie politique, Paris : édition Dalloz, 2010, p. 50.

-57-

اضغصلػاألول:ػػػػػػػػػػػػػػاضطحدداتػاضطغاعغطغظػواضظظرغظػضدرادظػإذصاضغظػاضتدخلػواضدغادةػ...
تعمى النظاـ العاـ واالستقرار في الداخؿ ،وحماية سيادة الدولة ووحدتيا الترابية مف التيديدات واألطماع
الخاريية.
باتعتباره يمثؿ أحد المفاىيـ المحورية في الدراسات القانونية والدولية ،فقد حظي مفيوـ السيادة باىتماـ
واسع تعمى الصعيد األكاديمي والعممي ،بيد أف التعاريؼ التي قدميا الفقو الدولي بشأف موضوع السيادة ىي في
درية كبيرة مف التبايف واالختبلؼ ،ذلؾ أف السيادة ىي مفيوـ ديناميكي يتأثر بالتطورات الحاصمة تعمى مستوى
()1

منظومة العبلقات الدولية ويخضع لمتغيرات الطارئة تعمى القانوف والميتمع الدولييف.

يعتبر المفكر الفرنسي " "Jean Bodinالمنظر األىـ لفكرة السيادة ،حيث لعبت إسياماتو دو ار
محوريا في بمورة مبدأ السيادة لوطنية كما أقرتو معاىدة واستفاليا " ."1648في كتابو "الكتب الستة
لميميورية" " "Les six livres de la républiqueذىب "ياف بوداف" لتعريؼ السيادة تعمى أنيا "السمطة
العميا التي يخضع ليا المواطنوف والرتعايا وال يحد منيا القانوف" ،ويعتبر بوداف أف السيادة غير قابمة لمتيزئة
وىي مرتبطة بالدولة ارتباطا وثيقا ،أي أنيا دائمة مع دواـ الدولة وال تزوؿ إال بزواليا ،وىي مطمقة باتعتبار
الدولة تمارسيا ببل قيود ،وتعمى ىذا األساس فإف الحاكـ ال يكوف مسؤوال تعف أتعمالو إال أماـ قوة تعميا تكمف
في السمطة اإلليية.

()2

مف خبلؿ ىذا التعريؼ ُيبلحظ أف "ياف بوداف" ُينظّر ويؤسس لمحكـ المطمؽ " La gouvernance

 ،"absolueوىناؾ أيضا مف يذىب إلى تعريؼ السيادة تعمى أنيا تمثؿ أتعظـ قوة آمرة في الدولة.

يرى "كوينسي رايت" أف مفيوـ السيادة يشير إلى" :المركز القانوني لوحدة تخضع لمقانوف الدولي
وتعمو تعمى القانوف الداخمي".

()3
()4

أكدت محكمة العدؿ الدولية في قضية مضيؽ "كورفو"

سنة " 1949أف السيادة بحكـ الضرورة

ىي والية الدولة في حدود إقميميا والية انفرادية مطمقة ،واف احتراـ السيادة اإلقميمية في ما بيف الدوؿ
()5

المستقمة يعد أساسا يوىريا مف أسس العبلقات الدولية".
( )1حسف تعبد اهلل العايد ،المريع السابؽ ،ص .55
( )2نفس المريع ،ص.86

( )3نقبل تعف :حسف تعبدو ،المريع السابؽ ،ص.49
(4) Blaise Tchikaya, mémento de la jurisprudence, droit international public, Paris : édition Hachette, 2010, p. 57.

( )5محمد بوبوش ،أثر التحوالت الدولية الراىنة تعمى مفيوـ السيادة الوطنية ،في :حافظ تعبد الرحيـ وآخروف :،السيادة والسمطة ،اآلفاؽ
الوطنية والحدود العالمية ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،2006 ،ص .120
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حسب التعريؼ الذي قدمتو الموسوتعة السياسية فإف مفيوـ السيادة ينصرؼ إلى" :السمطة العميا
التي ال تعموىا سمطة ،وميزة الدولة األساسية المبلزمة ليا ،والتي تتميز بيا تعف كؿ ما تعداىا مف تنظيمات
داخؿ الميتمع السياسي المنظـ ،ومركز إصدار القوانيف والتشريعات واليية الوحيدة المحتكرة لوسائؿ القوة
()1

وليا حؽ استخداميا لتطبيؽ القانوف".

في كتابو المقدمة يذىب العبلمة "تعبد الرحمف ابف خمدوف" إلى تعريؼ السيادة تعمى أنيا" :العصبية
()2

القاىرة والغالبة لكؿ العصبيات األخرى".

مف خبلؿ رصد التعاريؼ المختمفة التي قُدمت بشأف مفيوـ السيادة يمكف أف نستنتج أف السيادة
تتميز بالخصائص التالية :إنيا مطمقة كشاممة كما أنيا تتميز بالديمكمة كعدـ القابمة لمتجزئة
كالتنازؿ(.)3
إف مفيوـ السيادة الوطنية ىو في درية كبيرة مف التداخؿ مع مفاىيـ أخرى مشابية كحؽ تقرير
المصير ،واالستقبلؿ ،غير أف مفيوـ السيادة يشتمؿ تعمى ىذه المفاىيـ ويحتوييا وىي ال تعدو أف تكوف
سوى مظير مف مظاىرىا.
كما نشير إلى أف مفيوـ السيادة يحمؿ في طياتو مدلوليف أساسييف:
أحدىما قانكني :يشير إلى مبادئ القانوف الدولي التي تيعؿ مف أتعضاء اليماتعة الدولية تعمى قدـ المساواة
في التمتع بالحقوؽ والوايبات.
كآخر سياسي :ينصرؼ إلى ما يسميو "روبرت ياكسوف" "" "Robert Jacksonبالسيادة الفعمية" التي تعبر
تعف القدرة الفعمية لمدولة تعمى بسط نفوذىا واحكاـ سيطرتيا داخؿ حدودىا اإلقميمية ،ورفض االمتثاؿ ألية
سمطة أينبية تعبر الصمود أماـ أكؿ أشكاؿ الضغوطات والتدخبلت الخاريية ومف ثـ القدرة الفعمية تعمى
()4

تأكيد الذات في المياؿ الدولي بشكؿ حر وسيد.

وتعميو فإذا كاف المفيوـ القانوني لمسيادة يعبر تعف ميموتعة مف القوانيف واألتعراؼ الدولية ،إذ
يكفي انضماـ الدوؿ إلى األمـ المتحدة حتى تتمتع بصفة السيادة التي تيعميا تعمى قدـ المساواة مع الدوؿ
( )1تعبد الوىاب الكيبلني ،المريع السابؽ ،ص .356

( )2تعبد الرحمف ابف خمدوف ،المقدمة ،بيروت :دار العودة (د .ت .ف) ،ص .110

( )3نظاـ بركات ،وآخروف ،مبادئ تعمـ السياسة ،الرياض :مكتبة العبيكاف ،2001 ،ص .162

( )4محمد طو بدوي ،مدخؿ إلى تعمـ العبلقات الدولية ،بيروت :دار النيضة العربية ،1972 ،ص .66
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األخرى المكونة لؤلسرة الدولية ،فإف المفيوـ السياسي لمسيادة يخضع لموازيف القوى الدولية والى القدرة
الفعمية لمدولة تعمى التأثير في المسرح الدولي ،ومف ىنا يظير التقاطع والتبلقي المويود بيف المفيوـ
السياسي لمسيادة ،وما يطمؽ تعميو بمفيوـ القوة في تعمـ العبلقات الدولية.

()1

مف ىذا المنطمؽ ىناؾ تعدد غير قميؿ مف دوؿ العالـ الثالث ممف يتمتع بالسيادة القانونية ،ولكنيا
تفتقر إلى المفيوـ السياسي الذي يعبر تعنو بالسيادة الفعمية ،ذلؾ أف موازيف القوى الدولية ليست في صالحيا.
أنكاع السيادة:
توصؿ الفقو إلى تحديد نوتعيف أساسييف لمسيادة وىما السيادة الداخمية ""souveraineté interne
والسيادة الخاريية "."souveraineté externe
 -0السيادة الداخمية :وتشير إلى أف الدولة ىي صاحبة السمطة العميا داخؿ الدولة ،حيث تعد ىذه
السمطة ذات صبلحيات نيائية وال معقب لق ارراتيا ،تقتضي السيادة الداخمية باألساس قدرة الدولة
تعمى بسط السمطة والتحكـ الكامؿ في أراضييا.
 -4السيادة الخاريية :وتنصرؼ إلى تحرر الدولة مف كؿ الضغوطات الخاريية ،األمر الذي ييعميا
تتخذ ق ارراتيا في السياسة الداخمية والخاريية بشكؿ حر وسيد ،في إطار ممارسة الدولة لسيادتيا
الخاريية يكوف ليا كامؿ الحرية في إقامة العبلقات الدبموماسية وابراـ المعاىدات الدولية كما يحؽ
()2

ليا االنضماـ إلى المنظمات اإلقميمية والعالمية تيسيدا لسيادتيا الخاريية.

إضافة إلى ىذيف النوتعيف ،يعتقد "كراسنر" " "Krasnerأنو ثمة أربعة أنواع مف السيادة وىي:

()3

 -0سيادة االعتماد المتبادؿ :وتشير إلى قدرة الدولة تعمى التحكـ في الحركة تعبر حدودىا ،وقد ضعؼ ىذا
النوع مف السيادة بسبب آليات العولمة ،حيث أصبحت حركة البضائع واألمواؿ واألفكار والبشر واألمراض
ال تعيقيا الحدود السياسية وال تحددىا الترتيبات األمنية ،ومناط األمر ليس السمطة وانما التحكـ.
 -4السيادة الداخمية :وتشير إلى ىياكؿ السمطة داخؿ الدولة وقدرة ىذه اليياكؿ تعمى التنظيـ الفعاؿ
لمسموؾ ،والتركيز ىنا تعمى القدرة.

( )1نفس المريع ،ص .67

( )2مخموؼ ساحؿ ،المريع السابؽ ،ص .22

( )3حسف الحاج تعمي أحمد ،الدولة اإلفريقية ونظريات العبلقات الدولية ،السياسة الدولية ،العدد ،160 :أبريؿ  ،2005ص .28
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 -0سيادة كستفاليا :وتشير إلى منع األطراؼ الخاريية مف التدخؿ في شؤوف الدولة الداخمية ،وتعد
ىنا الدولة السمطة العميا في اتخاذ القرار داخؿ حدودىا.
 -2سيادة القانكف الدكلي :وتشير إلى االتعتراؼ المتبادؿ وتشمؿ ىذه السيادة أىمية الدولة لمدخوؿ
طواتعية في تعاقدات أو اتفاقيات واقامة تمثيؿ دبموماسي.
إ ف ىذه األنواع األربعة قد تيتمع كميا أو بعض منيا تعند دولة معينة ،فعمى سبيؿ المثاؿ كانت
دوؿ أوروبا الشرقية إباف الحرب الباردة تتمتع بالسيادة القانونية لكنيا تفتقر إلى سيادة وستفاليا بحكـ نفوذ
(*)

وانغماس االتحاد السوفياتي في شؤونيا الداخمية وذلؾ استنادا إلى مبدأ بريجنيؼ.

مف خبلؿ رصد وتتبع السياؽ التاريخي والنظري لمسيادة ،نخمص إلى فكرة أساسية مفادىا أف مفيوـ
السيادة الوطنية تعرؼ نقمة نوتعية مف بعده المطمؽ الذي يشير إلى السمطة العميا والمطمقة لمدولة والى كامؿ
الحرية والتصرؼ ببل قيود وال ضوابط في المياؿ الداخمي والخاريي ،بؿ أكثر مف ذلؾ كانت سيادة الدوؿ
تقاس بمدى قدرتيا تعمى شف الحروب واحكاـ السيطرة وبسط النفوذ في المسرح الدولي ،إلى البعد النسبي أو
ما يعرؼ بالسيادة المحدودة أو المقيدة بأداء الدولة لبللتزامات الدولية ،بؿ وأكثر مف ذلؾ أصبحت السيادة
مفيوما نظريا أكثر منو واقعيا خاصة في ظؿ تدويؿ حقوؽ اإلنساف وتنامي ديناميات العولمة واالتعتماد
المتبادؿ والحرب تعمى اإلرىاب ،األمر الذي أفرز مضاتعفات خطيرة تعمى مبدأ السيادة الوطنية ،الذي بات
يوايو تحديات كبرى في ضوء المتغيرات الدولية الراىنة ،بالرغـ مف كونو يعد مف الركائز األساسية التي
يقوـ تعمييا بنياف وصرح القانوف الدولي المعاصر(( ،)1وىو سنراه في المطمب القادـ).
اضططضبػاضثاظي
طبدأػاضدغادةػاضوطظغظػسيػظلػاضطتعغراتػاضدوضغظػاضراعظظػبغنػاضظصػواضططاردظ.ػ
 -0األساس القانكني لمبدأ السيادة الكطنية:
يشكؿ مبدأ السيادة الوطنية أحد األسس الصمبة التي يقوـ تعمييا التنظيـ الدولي المعاصر ،ومف
أيؿ ذلؾ نصت الفقرة األولى مف المادة الثانية مف ميثاؽ األمـ المتحدة "تعمى أف المنظمة تقوـ تعمى مبدأ

(*) مبدأ بريينيؼ ،نسبة إلى الزتعيـ السوفياتي السابؽ "ليونيد بريينيؼ" .بمقتضى ىذا المبدأ يحؽ لئلتحاد السوفياتي أف يتدخؿ لمدفاع تعف

الشيوتعية في دائرة نفوذه المتمثمة في أوروبا الشرقية.

( 1 ) Zhekeyeva Aiman, la souveraineté et la réalisation de la responsabilité internationale des Etats en droit
international public, thèse de doctorat en droit, Université Paris 12 Val de Marne, Février 2009, p. 7.

-61-

اضغصلػاألول:ػػػػػػػػػػػػػػاضطحدداتػاضطغاعغطغظػواضظظرغظػضدرادظػإذصاضغظػاضتدخلػواضدغادةػ...
المساواة في السيادة بيف يميع األتعضاء"( ،)1ومف يية أخرى أكد اإلتعبلف الذي تبنتو اليمعية العامة لؤلمـ
المتحدة سنة  1970بخصوص مبادئ القانوف الدولي المتعمقة بالعبلقات الودية والتعاوف بيف الدوؿ" ،أف
يميع الدوؿ المتساوية في السيادة ،ليا حقوؽ ووايبات متساوية ،وىي أتعضاء متساوية في اليماتعة
()2

الدولية ،بالرغـ مف اختبلؼ أنظمتيا االقتصادية وااليتماتعية والسياسية".

تعتبر المساواة السيادية " "légalité souveraineكمعيار أساسي لتحديد التساوي في الحقوؽ
والوايبات بيف يميع الدوؿ األتعضاء في المنظمة العالمية " "l’organisation universelleوفي مقدمتيا
حقوؽ المشاركة والتصويت في أتعماؿ المنظمة كفقا لقاعدة أف لكؿ دكؿ صكت كاحد .بيد أف ىذه القاتعدة
حكر
ال تخمو مف استثناءات ،وىو ما يتيمى باألساس في كوف بعض أييزة منظمة األمـ المتحدة ىي ٌ

تعمى القوى الكبرى تعمى غرار ميمس األمف.

ويفيـ مف ذلؾ أف فمسفة الميثاؽ قامت تعمى ضرورة الموائمة بيف ما تفرضو حقكؽ السيادة في
ُ

المساكاة القانكنية بيف الدوؿ األتعضاء بصرؼ النظر تعف أحياميا وأوزانيا ،وبيف ما تفرضو مقتضيات

الفاعمية ،مف ضرورة تحمؿ الدوؿ الكبرى أتعباء ومسؤوليات خاصة في ما يتعمؽ بدورىا في المحافظة تعمى
السمـ واألمف الدولييف ،ومف ثـ مطالبتيا بأف تتمتع في مقابؿ ذلؾ بحقوؽ ومزايا موازية.
وتعمى ىذا األساس فقد اقتضت االتعتبارات الخاصة بتفعيؿ دور األمـ المتحدة في مياؿ حفظ السمـ
واألمف الدولييف ،مقارنة بدور تعصبة األمـ ،منح الدوؿ الخمس الكبار مقاتعد دائمة في ميمس األمف ومزايا
تصويتية ال تتمتع بيا بقية الدوؿ األتعضاء في الميمس "كحؽ الفيتو" "."le droit de véto

()3

ومف ىذا المنطمؽ يتعيف البحث تعف فكرة يديدة لممساواة قواميا تناسب السمطة مع المسؤولية،
بعيدا تعف االدتعاء بأف ىذه القاتعدة مخالفة لمبادئ الديمقراطية ،ذلؾ أف الديمقراطية الحقة كما كتب "يورج
سيؿ" تعني" :وضع ك ّؿ في مكانو الصحيح وفقا لقدراتو وامكانياتو ،كما تعني إتعطاء كؿ تعضو في تكويف
ايتماتعي ثقبل يتوازف مع الفائدة التي يناليا الميتمع مف توايده كعضو فيو".

( )1رايع المادة الثانية مف ميثاؽ األمـ المتحدة.
(2) Jean Claude Zarka, op, cit, p. 32.

( )3حسف نافعة ،سيادة الدوؿ في ظؿ تحوالت موازيف القوة في النظاـ الدولي ،تعمى الرابط اإللكتروني:

تاريخ الدخوؿ إلى الموقع « http://www.afkaronline.org/arabic/archives/mar/avr2003/nafiaa.html » .)2014/1/25( ،
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وبالتالي ييب أف يفيـ مبدأ المساواة تعمى أساس أنيا مساواة نسبية وىو أمر تقتضيو مبادئ العدالة
()1

الدولية.

يرتبط مبدأ السيادة الوطنية ارتباطا تعميقا بمفيوـ االستقبلؿ ،الذي يعبر تعف مظير مف مظاىر
()2

السيادة ،والتحرر مف كؿ أشكاؿ الضغط والتبعية الخاريية سواء كانت سياسية أو قانونية.

الواقع أف االستقبلؿ السياسي يعد شرطا الزما لتمكيف الدولة مف ممارسة اختصاصاتيا ومظاىر
سيادتيا تعمى الصعيديف الداخمي والخاريي ،وذلؾ بفرض اإلرادة وبسط السيطرة في الداخؿ واكتساب
نصيب مف االحتراـ والييبة في الخارج ،ولذلؾ تفقد الدولة مف سيادتيا بقدر ما تفقده مف استقبلليا ،فتاريخ
السياسة الدولية يزخر بعدة نماذج لدوؿ فاقدة لمسيادة بسبب خضوتعيا لبلستعمار المباشر وأخرى ناقصة
السيادة بحكـ خضوتعيا لنظـ دولية خاصة كالحماية ،االنتداب ،الوصاية أو حتى التبعية السياسية.
إف النتيية المنطقية المترتبة تعمى االتعتراؼ بسيادة الدولة واستقبلليا تكمف في تمتعيا بالمزايا التالية:
 -0كنتيية متفرتعة تعف سيادة الدولة يعترؼ القانوف بميموتعة مف الحقوؽ تعمى رأسيا إبراـ المعاىدات
الدولية ،تبادؿ التمثيؿ الدبموماسي والقنصمي واثارة المسؤولية الدولية لممطالبة بالتعويض تعف
األضرار التي تصيبيا أو تصيب رتعاياىا أو إصبلح ىذه األضرار.

()3

أما تعمى المستوى الداخمي فممدولة مطمؽ الحرية والسيادة في التصرؼ في مواردىا األولية وثرواتيا الطبيعية.
 -4المساواة بيف الدوؿ :يترتب تعمى مبدأ السيادة المساواة القانونية في الحقوؽ والوايبات بيف الدوؿ
بغض النظر تعف أحياميا وأوزانيا ومكانتيا في النظاـ الدولي.
 -0وايب االمتناع تعف التدخؿ في الشؤوف الداخمية والخاريية لمدوؿ.
 -2حؽ الدوؿ في تقرير مصيرىا واختيار أنظمتيا السياسية واالقتصادية وااليتماتعية والدستورية بشكؿ
حر وسيد.
()4

 -5تمتع الدولة بالحصانة القضائية ،بحيث ال تخضع أية دوؿ في تصرفاتيا لقضاء دولة أينبية.

( )1محمد سعيد الدقاؽ ،المريع السابؽ ،ص .151
( )2محمد نصر مينا ،المريع السابؽ ،ص .319

( )3محسف أفكيريف ،القانوف الدولي العاـ ،ط ،1القاىرة :دار النيضة العربية ،2005 ،ص .348
(4) Jean Claude Zarka, op. cit, p. 33.
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المبلحظ أف مبدأ السيادة يشكؿ إحدى الركائز األساسية التي يقوـ تعمييا القانوف الدولي باتعتباره
يعكس اإلرادة السيدة لمدوؿ " "la volonté souveraineفضبل تعف كونيا تمثؿ إحدى القواتعد المعيارية
()1

الضرورية لتنظيـ العبلقات الدولية.

نظ ار لؤلىمية البالغة التي يكتسبيا مبدأ السيادة في تعزيز العبلقات الودية والتعاونية بيف الدوؿ فإف
القانوف الدولي لـ يكتفي فقط بإقرار مبدأ السيادة ،بؿ تعمؿ تعمى دتعمو وتعزيزه بمبدأ تعدـ التدخؿ وخطر
استخداـ القوة في العبلقات الدولية ،ذلؾ أف مبدأ السيادة الوطنية يمعب دو ار محوريا في تحقيؽ اليدؼ
االسمى الذي قاـ تعميو روح ميثاؽ األمـ المتحدة وىو حفظ السمـ واألمف الدولييف ،ولكف بالرغـ مف أىمية
مبدأ السيادة الوطنية إال أنو بات يوايو تحديات كبرى في ظؿ المتغيرات الدولية الراىنة.
 -4تحديات السيادة الكطنية في ظؿ المتغيرات الدكلية الراىنة:
رسخ سبلـ وستفاليا  "peace of Westphalia" 1648ميموتعة مف الترتيبات المؤسسية المكرسة
لقد ّ

لقدسية سيادة الدولة ومناتعة حدودىا اإلقميمية ،تعبر إقرار مبدأ تعدـ التدخؿ في شؤونيا الداخمية ،فضبل تعف

تمتع الدولة بمطمؽ الحرية في تقرير مصيرىا واختيار أنظمتيا السياسية واالقتصادية وااليتماتعية
()2

والدستورية بشكؿ حر وسيد ،وذلؾ في إطار ما ُيعرؼ بثبلثية وستفاليا.

بيد أف ىذه الركائز المعيارية الساتعية لتقديس سيادة الدولة وتعزيز ىيبتيا ،فقدت كثي ار مف صبلبتيا
في ظؿ المتغيرات الدولية التي تعرفيا تعالـ ما بعد الحرب الباردة ،وبالخصوص في إطار تنامي ديناميات
التعاوف اإلقميم ي وحركيات االتعتماد المتبادؿ التي تحولت تدريييا إلى تعولمة معقدة التركيبة ،ومتعددة
()3

الفواتعؿ ومركبة المضاميف والمحتويات.

إضافة إلى ذلؾ ظيور معايير تأسيسية يديدة ذات أبعاد قيمية باتعتبارىا متمحورة حوؿ اإلنساف،
وما ترتب تعنيا مف إقرار مفاىيـ يديدة ،كاألمف اإلنساني ،الحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف ،حؽ التدخؿ
اإلنساني ،األمر الذي أدى إلى تفكيؾ القيـ التي أسستيا القواتعد اآلمرة " "Jus Cogensلمقانوف الدولي
كمبدأ السيادة الوطنية ،وتعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ.
(1) Zhekeyeva Aiman, op, cit, p. 7.

( )2حسف الحاج تعمي أحمد ،المريع السابؽ ،ص .28

( )3سالـ برقوؽ ،ايبستومولويية العبلقات الدولية في ظؿ تعولمة حقوؽ اإلنساف في :العالـ االستراتييي ،العدد  ،08اليزائر :مركز

الشعب لمدراسات االستراتييية ،يانفي  ، 2009ص .6
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إف المتغيرات الدولية الطارئة تعمى بنية العبلقات الدولية تعمى يميع األصعدة والمستويات سواء
االقتصادية ،السياسية ،الثقافية والتكنولويية ،أدت إلى إفراز مضاتعفات خطيرة تعمى مبدأ السيادة الوطنية،
وىو األمر الذي يظير باألساس في النقاشات المحتدمة في األوساط األكاديمية والعممية حوؿ واقع
ومستقبؿ السيادة الوطنية في مرحمة ما بعد الحرب الباردة.
فإذا كاف تعالـ السياسة الفرنسي"بتراف بادي" " "B. Badieذىب لمحديث تعف تعالـ ببل سيادة " un
 "monde sans souverainetéفإف "ييمس روزنو" " "J. Rosenoقاؿ بفكرة السياسة ما بعد الدولية " post

 "internationaleكداللة ساطعة تعف ترايع مكانة الدولة بفعؿ تنامي دور الفواتعؿ الدولية اليديدة وىو
()1

األمر الذي يؤكد تعمى ترايع النموذج الوستفالي لمسيادة ومف ثـ الدخوؿ في تعالـ ما بعد وستفاليا.

أما االقتصادي الياباني "كينش أوىماي" " "Keniche Ohmaeفقد طرح فكرة نياية الدولة القومية في
ظؿ تنامي دور االقتصاديات اإلقميمية( ،)2ىذا ويدير باإلشارة أيضا إلى الطروحات الكوسموبوليتانية والمعيارية
التي تتيمى باألساس في إسيامات تعدد مف الباحثيف في السياسة العالمية ،مف أمثاؿ" :مارؾ ىوفماف" " M.

" ،"Hoffmanبيميس وسميث" " "Baylisو"ديفيد ىيمد" " "D. Heldو"يوف بورتوف" " "J. Burtonفي كتابو
"الميتمع العالمي" " "World societyإف اليدؼ الكامف مف وراء ىذه اإلسيامات الفكرية ىو بناء مسارات
()3

يديدة ألنسنة التفاتعبلت الدولية وبناء تعالـ كوسموبوليتاني يقوـ تعمى مركزية اإلنساف.

في ضوء ىذه الطروحات النظرية اليديدة ،والتي تتياوز وتتحدى المنطؽ التقميدي الذي كاف يحكـ
العبلقات الدولية ،فإنو مف الضروري أف نتساءؿ تعف التحديات التي توايو السيادة الوطنية في ظؿ
المتغيرات الدولية الراىنة؟
أ .إشكالية السيادة الكطنية في ظؿ تنامي ديناميات العكلمة:
( *)

تشكؿ العولمة

أحد المفاىيـ الثورية في العبلقات الدولية ،بحكـ نزتعتيا العدائية لمحدود اإلقميمية،

وسعييا الدائـ والمستمر لتحقيؽ االندماج تعمى المستوى العالمي ،تعبر تسريع وتكثيؼ العمميات والنشاطات
(  )1مصطفى بخوش ،التحوؿ في مفيوـ األمف وانعكاساتو تعمى الترتيبات األمنية في المتوسط ،في :العالـ االستراتييي ،العدد ،3

اليزائر :مركز الشعيب لمدراسات االستراتييية ،ماي  ،2008ص .9

( )2محمود حيدر ،تحوالت الدولة األمة في سياليات الفكر الغربي ،الفكر السياسي ،العدداف الثامف تعشر-التاسع تعشر ،ربيع صيؼ،
 ،2003ص .143

( )3سالـ برقوؽ ،إبستيمولويية العبلقات الدولية في ظؿ تعولمة حقوؽ اإلنساف ،ص .7

(*) في سياؽ تحميؿ ظاىرة العولمة ،ييب التمييز بيف العولمة كعممية تاريخية  processوالتي يشير إلييا مصطمح globalisation

والعولمة كنسؽ فكري وايديولويي والتي يشير إلييا مصطمح .globalism
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اليادفة لتعزيز التبعية العالمية المتبادلة )1(.ويشير مفيوـ العولمة إلى ذلؾ االتياه المتزايد نحو تدويؿ السمع
واألفكار ،ورؤوس األمواؿ تعمى المستوى العالمي ،كما تعني تياوز الوالءات التقميدية ،لتحؿ محميا والءات
()2

يديدة والتي تعادة ما تكوف نفعية وبرغماتية.

في إطار تحميمو إلشكالية العولمة والسيادة ،يرى الدكتور "حسف نافعة" أف المعدالت المتسارتعة
لعمميات العولمة " " Processساىمت في إحداث تحوالت ىامة تعمى مستوى ىيكؿ وموازيف القوة في النظاـ
العالمي ،وىو األمر الذي أدى إلى إحداث شروحات تعميقة في مفيوـ السيادة الوطنية ويمكف تحديد ىذه
()3

التحوالت في:

 -0إتعادة توزيع وتغيير األوزاف النسبية لمفاتعميف في النظاـ العالمي لصالح الشركات المتعددة
الينسيات ،والمنظمات الدولية غير الحكومية (مؤسسات الميتمع المدني العالمي) تعمى حساب
الدوؿ والمنظمات الدولية الحكومية ،وىو ما يؤكد تعمى ترايع دور ومكانة الدولة وانحسار ىيبتيا
ونفوذىا في السياسة العالمية ،وفي ىذا الصدد يعتقد "ييمس روزنو" أننا نعيش في تعالـ ثنائي
مقسـ إلى :أ) تعالـ دوالتي ،ب) تعالـ ما بعد وستفالي.
 -4إتعادة توزيع تعناصر القوة في النظاـ العالمي بما يريح أوزاف القوى االقتصادية والعممية
والتكنولويية خاصة في مياؿ تكنولوييا المعمومات تعمى حساب القوى التقميدية خاصة العسكرية
والديمغرافية.
 -0إتعادة ترتيب األولويات تعمى يدوؿ أتعماؿ النظاـ العالمي ،خاصة في ظؿ ترايع القضايا التقميدية
التي كانت تحتؿ موقع الصدارة إباف الحرب الباردة كقضايا الصراع بيف المعسكريف الشرقي
والغربي ،وتقدـ قضايا يديدة إلى موقع الريادة ،كقضايا حقوؽ اإلنساف ،مكافحة اإلرىاب الدولي،
نزع أسمحة الدمار الشامؿ ،التبشير بالديمقراطية...إلخ
الواقع أف العولمة أفرزت انعكاسات خطيرة تعمى مفيوـ السيادة الوطنية وىو ما يمكف إب ارزه في
النقاط التالية:

( )1مارتف غريفيتس وتيري أوكاالىاف ،المريع السابؽ ،ص .316
( )2محمد بوبوش ،المريع السابؽ ،ص .123

( )3حسف نافعة ،المريع السابؽ ،ص ص .22-21
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 لقد أدت قوى العولمة إلى تقويض ىيبة الدولة وانتياؾ سيادتيا ،وفي ىذا السياؽ يرى "يبلؿ أميف"أف سيادة الدولة ىي تعرضة لمتبلشي لتحؿ محميا الشركات متعددة الينسيات ،ذلؾ أف الحكومات
فقدت القدرة الرقابية تعمى األنشطة التيارية التي تمارسيا الشركات المتعددة الينسيات داخؿ
حدودىا اإلقميمية ،فالمبلحظ أف الشركات العمبلقة العابرة لمقوميات لـ تكتفي فقط بتحويؿ سيادة
الدوؿ وأقاليميا إلى دوائر نفوذ ،بؿ أصبحت أيضا تمارس مختمؼ أساليب الضغط ،المساومة ،أو
حتى اإلطاحة بالحكومات ،وفي ىذا الصدد تيدر اإلشارة إلى الدور الذي لعبتو شركة ""ITT
()1

األمريكية في اإلطاحة بنظاـ "سمفادور ألندي في الشيمي سنة ."1973

يعبر تعف تآكؿ سيادة الدولة في ظؿ العولمة يكمف في ميوع القدرة الرقابية
 -إف المشيد الثاني الذي ّ

والضبطية لمدولة تعمى حدودىا ،وذلؾ بفعؿ تأثير التكنولوييات الحديثة التي ظيرت في مياؿ

اإلتعبلـ واالتصاؿ ،وتفاقـ الثورة المعموماتية والرقمية ( ،) 2ناىيؾ تعف الدور الذي تمعبو األقمار
الصناتعية في أتعماؿ اليوسسة التي غالبا ما تؤدي إلى تعريض سيادة الدوؿ وأمنيا القومي
لمخطر.

()3

 لقد أدت تعممية العولمة إلى تكثيؼ التويو نحو اإلقميمية التي تعززت في مختمؼ مناطؽ العالـ(*)،غير أف حركيات االتعتماد المتبادؿ والتعاوف اإلقميمي تعتبر مف الخصائص اليوىرية التي تطبع
االقتصاد المعولـ.
إف التيارب النايحة في التكامؿ واالندماج قامت تعمى فكرة السيادة المحدودة ،ذلؾ أف نياح
المسار التكاممي يقتضي باألساس تنازؿ الدوؿ األطراؼ في العممية التكاممية تعف يزء مف سيادتيا
واختصاصاتيا لصالح مؤسسات فوؽ قومية ،بحيث تتمتع ق ارراتيا بالقوة اإللزامية الكافية ،وفي ىذا السياؽ
تيدر اإلشارة إلى التنظيـ االندمايي األوروبي الذي يعبر تعف مستوى ٍ
تعاؿ مف النضج التكاممي.
في كتابو "نياية الدولة القومية :صعود اقتصاد األقاليـ" ،يرى االقتصادي الياباني كينيش أوىماي أف
الدولة القومية فقدت مكانتيا في النظاـ العالمي الذي تمعب فيو االقتصاديات اإلقميمية الدور القيادي والقدرة
( )1محمد بوبوش ،المريع السابؽ ،ص .123
( )2مخموؼ ساحؿ ،المريع السابؽ ،ص .22

( )3بوراس تعبد القادر ،المريع السابؽ ،ص .49

(*) تشير إحدى دراسات صندوؽ النقد الدولي ( )FMIإلى أنو يتوايد حوالي  45نظاما تكامميا اقتصاديا تعبر العالـ في مختمؼ صوره
ومراحمو وىو ما يشمؿ حوالي  %75مف دوؿ العالـ وتسيطر ىذه التكتبلت تعمى  %85مف المبادالت العالمية.
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تعمى التفاتعؿ واالزدىار في السوؽ العالمية ،مف بيف القوى الفاتعمة في نسؽ العولمة والتي يقع تعمى تعاتقيا
إدارة االقتصاد العالمي ،تيدر اإلشارة إلى بعض المؤسسات الدولية ،كصندوؽ النقد الدولي  ،FMIالمنظمة
العالمية لمتيارة  ،OMCالبنؾ العالمي ،والتي تدخمت بشكؿ واضح في الشؤوف الداخمية لدوؿ العالـ الثالث،
()1

وبالخصوص في إطار ما ُيعرؼ ببرامج التعديؿ الييكمي ،وسياسة المشروطية.

مف المفارقات التي يمكف تسييميا في إطار تحميؿ إشكالية العبلقة بيف السيادة والتعاوف اإلقميمي
في ظؿ العولمة ،ىو أف الدوؿ كمما تنازلت تعف يزء مف سيادتيا لصالح مؤسسات فوؽ قومية كمما ساىـ
ذلؾ في تحقيؽ مناتعتيا ،ذلؾ أف مخاطر التيميش واإلقصاء في إطار العولمة أشد بكثير مف مخاطر
تنازؿ الدوؿ تعف يزء مف اختصاصاتيا لصالح التنظيمات االندمايية ،ومف ىذا المنطمؽ فالدوؿ تسعى
لمتكامؿ واالندماج إلنقاذ السيادة ولكف بتكمفة التضحية بيزء منيا لصالح المؤسسات فوؽ القومية ،وىو
األمر الذي يدفع لمتحوؿ مف الدولة األمة القائمة تعمى اليوية الوطنية إلى الدولة المنطقة ""Etat région
القائمة تعمى أساس ىوية إقميمية في ظؿ العولمة.
أ .عكلمة حقكؽ اإل نساف كاعادة البناء المفاىيمي لمسيادة:
لقد ش ّكؿ انييار االتحاد السوفياتي كولة ،وتآكؿ الشيوتعية كعقيدة ،أحد التحوالت الثورية التي طالت
بنية النظاـ الدولي ،الذي انتقؿ مف الثنائية القطبية " "Bipolaireإلى أحادية أمريكية ذات تفوؽ استراتييي
شامؿ .وتعمى ىذا األساس دخؿ العالـ في تعيد "السمـ األمريكي" " "Pax Americanaالذي أصبحت فيو
()2

الدوؿ والشعوب تركف إلى ىيمنة أمريكية محدودة.

كما أفرز انييار اإلمبراطورية السوفياتية وتآكؿ منطقيا المعياري القائـ تعمى اإليديولويية الماركسية -
المينينية -واقعا تعالميا يديدا قائما تعمى ىيمنة النسؽ اإليديولويي النيوليبرالي المكرس "لعولمة حقوؽ
ومنمطة لسموكيات الفواتعؿ الدولية ،وىو ما يتيمى باألساس في إسيامات
مؤسسة
اإلنساف" كييكمة مريعية ّ
ّ

المقاربات المعيارية والكوسموبوليتانية اليديدة القائمة تعمى مركزية اإلنساف في السياسة العالمية ،مف حيث
يعمو كغاية لمعالـ بمؤسساتو المشتركة وبمصالح فواتعمو المتناقضة وىو ما كرستو أرضية فيينا  1993الذي
انضمت إلييا  172دولة لبناء تصور قيمي كوني متمحور حوؿ حقوؽ اإلنساف ذات طبيعة تعالمية متكاممة
ورافضة لمتيزئة واالنتقاء .ىذا ويدير باإلشارة أيضا إلى المشروع الذي طرحو األميف العاـ السابؽ لؤلمـ
( )1حازـ البببلوي ،النظاـ االقتصادي الدولي المعاصر ،الكويت :الميمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،2000 ،ص ص .48-47
( )2يوزيؼ ناي (االبف) ،المريع السابؽ ،ص .255
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المتحدة "كوفي تعناف" تعمى اليمعية العامة في دورتيا ( )54حيث أكد فيو تعمى سيادة األفراد وتعمى ضرورة
()1

حماية الويود اإلنساني

ذلؾ أف الدولة اآلمنة ال تعني بالضرورة أفرادا آمنيف ،كما أف الدولة لـ تعد سيدة

تعندما تتضارب مصالحيا مع حاييات اإلنساف -المواطف -ذلؾ أف اإلنساف ىو المكوف الحيوي لحياة
الدولة ،إف ىذه الطروحات المعيارية والحقوقية أسست لمفاىيـ يديدة :كاألمف اإلنساني ،الحماية الدولية
لحقوؽ اإلنساف ،حؽ التدخؿ " "le droit d’ingérenceضؼ إلى ذلؾ ضرورة تطبيؽ قواتعد القانوف
الدولي اإلنساني ،بيد أف العمؿ الدولي ،يقر بأف التدخبلت اإلنسانوية أصبحت محؿ تسييس تعمى نطاؽ
واسع ،باتعتبارىا تحمؿ في طياتيا نوايا إمبريالية مضمرة ،وبالتالي انتياؾ سيادة الدوؿ باسـ حقوؽ اإلنساف،
وتعمى مذبح المصالح والرىانات االستراتييية األمريكية ،ولكف تبقى قضية الدفاع تعف حقوؽ اإلنساف ىدفا
مشروتعا ،ولكف الشيء المرفوض يكمف في التدخالت االنتقائية " "intervention sélectiveالتي يتـ تكييفيا
بحسب األىمية الجيكاقتصادية كالطاقكية لمدكؿ المستيدفة.
الواقع أف المقاربات المعيارية والحقوقية اليديدة أدت إلى إتعادة صياغة محتوى السيادة وتحديدىا
بمسؤولية التوافؽ مع االلتزامات القانونية والمعيارية الدولية.

()2

ج .أزمة السيادة الكطنية في ظؿ عكلمة الحرب عمى اإلرىاب:
تعتبر قضايا مكافحة اإلرىاب الدولي ،مف بيف المداخؿ الرئيسية التي توظفيا القوى الكبرى لتحقيؽ
مصالحيا الحيوية واالستراتييية ،تعمى حساب تقويض السيادة الوطنية واالستقبلؿ السياسي لدوؿ العالـ
الثالث (خاصة العربية واإلسبلمية منيا) .لقد أدت أحداث  11سبتمبر  2001إلى إفراز مضاتعفات خطيرة
تعمى مبدأ السيادة الوطنية ،ذلؾ أف االستراتييية األمريكية تياه ظاىرة اإلرىاب الدولي ،سمكت نييا أحاديا،
يقوـ تعمى الغطرسة واالستخداـ االنفرادي لمقوة ،األمر الذي أدى إلى خرؽ وىدـ المبادئ والمكاسب التي
حققيا القانوف الدولي كمبدأي السيادة وتعدـ التدخؿ ،فالواقع أف الحرب األمريكية تعمى اإلرىاب ،مثمث سابقة
خطيرة في العبلقات الدولية ،باتعتبارىا ساىمت في إبتداع شرتعية دولية موازية تقوـ تعمى قانوف الييمنة بدال
مف شرتعية األمـ المتحدة.

()3

( )1حسف نافعة ،المريع السابؽ ،ص .23

( )2سالـ برقوؽ ،إيبستيمولويية العبلقات الدولية في ظؿ تعولمة حقوؽ اإلنساف ،ص ص .7-6

( )3يوسفي أماؿ ،نحو تأصيؿ شرتعية يديدة موازية لمشرتعية الدولية ،في :الممتقى الوطني حوؿ استعماؿ القوة في العبلقات الدولية بيف قوة
القانوف وىيمنة القوة ،تيزي وزو :كمية الحقوؽ والعموـ السياسية 20-19 ،ماي  ،2013ص .1
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يرى مدير مكتب التخطيط بو ازرة الخاريية األمريكية ريتشارد ىاس "" "R. Haasأف الدوؿ لـ تعد
سيدة تعندما تتحوؿ أراضييا إلى مبلذات آمنة لئلرىاب الدولي".
انطبلقا مما سبؽ يمكف القوؿ أف الممارسات الدولية االنفرادية في مياؿ مكافحة اإلرىاب الدولي
أفرزت انعكاسات خطيرة تعمى مبدأ السيادة الوطنية.
البلفت لمنظر أف نظرية السيادة المطمقة زمنيا قد ولّى ،خاصة في كنؼ نسؽ تعولمي يتميز بتنامي
ديناميات االتعتماد المتبادؿ والترابط الشبكي تعمى المستوى العالمي ،ضؼ إلى ذلؾ تأثير قضايا مكافحة
اإلرىاب الدولي ،وتعولمة حقوؽ اإلنساف والديمقراطية وما يترتب تعف ذلؾ مف إقرار مسؤولية الحماية
وتكريس حؽ التدخؿ اإلنساني والديمقراطي ،وىو األمر الذي يعؿ مف مفيوـ السيادة قضية نظرية أكثر
منيا واقعية ،كما أصبحت الدولة في ظؿ المتغيرات الدولية الراىنة كائنا اتعتباريا أكثر منو طبيعيا بفعؿ
انكماش القيمة المادية لممياؿ الوطني ،وبحكـ تنامي دور الفواتعؿ تعبر الوطنية ،وميوع القدرة الرقابية
لمدولة تعمى حدودىا بسبب النشاطات والعمميات العابرة لمحدود.

()1

الواقع أف السيادة الوطنية في ضوء التحوالت الدولية الراىنة ىي تعرضة لمتآكؿ مف الخارج بفعؿ
لمضغوطات والتدخبلت الخاريية ،ومف الداخؿ بفعؿ الصراتعات اليوياتية والحركات االنفصالية التي غالبا
ما تؤدي إلى تفتيت السيادة وتمزيؽ الوحدة الوطنية.
وفي المحصمة النيائية يمكف القوؿ أنو ثمة ثبلثة اتياىات أساسية تناولت تحديات السيادة الوطنية
في ظؿ المتغيرات الدولية الراىنة:
االتجاه األكؿ :قاؿ بفكرة تبلشي واضمحبلؿ السيادة بحكـ تأثيرات قوى العولمة في يميع األصعدة
والمستويات سواء االقتصادية ،السياسية ،الثقافية ،التكنولويية...إلخ.
االتجاه الثاني :يرى أف السيادة أصبحت مرنة بما يمكنيا مف االستيعاب والتكيؼ مع المتغيرات الدولية
الراىنة ،كما يقر ىذا االتياه بترايع دور الدولة ولكنو في الوقت نفسو يرفض فكرة اختفاء السيادة ،ويربط
()2

بالمقابؿ بقاء السيادة بديمومة واستم اررية الدولة.

( )1سالـ برقوؽ ،ايبستيمولويية العبلقات الدواية في ظؿ تعولمة حقوؽ اإلنساف ،ص .8
( )2حسف تعبد اهلل العايد ،المريع السابؽ ،ص .61
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االتجاه الثالث :ذىب إلى القوؿ بفكرة تحوؿ السيادة إلى مؤسسات الحكـ العالمي ىدفا في تحقيؽ الحكومة
العالمية المنشودة.

()1

اضططضبػاضثاضثػ
طبدأػردمػاضتدخلػواضطجالػاضطحغوظػػضضدول.
يشكؿ مبدأ تعدـ التدخؿ أحد المبادئ التقميدية الراسخة في القانوف الدولي ،كما ُيعد مف المظاىر

األساسية المعبرة تعف سيادة الدولة ،باتعتباره يمثؿ رافدا أساسيا مف روافدىا.

ينطوي مبدأ تعدـ التدخؿ تعمى ذلؾ االلتزاـ الدولي الذي يقتضي باألساس ،أف تباشر كؿ دولة
اختصاصاتيا داخؿ إقميميا ،وأف تمتنع تعف كؿ تعمؿ تدخمي يمس الشؤوف الداخمية واالختصاص اإلقميمي
()2

لدولة أخرى.

بيد أف الصيغة المطمقة لمبدأ تعدـ التدخؿ أصبحت في ذمة التاريخ ،خاصة في ظؿ تطور ىيكؿ
الميتمع الدولي ،واتساع نطاؽ العبلقات الدولية ،وتطور قواتعد القانوف الدولي التي أصبحت تنظـ مسائؿ
كانت فيما مضى تُعد مف أميات المسائؿ التي تدخؿ في صميـ االختصاص الداخمي لمدوؿ ،وىو األمر
الذي أفضى إلى تحوؿ مبدأ تعدـ التدخؿ مف المفيوـ اليامد إلى المفيوـ المرف ،وىو ما أثر أيضا تعمى
()3

يدلية العبلقة بيف االختصاص الداخمي والدولي ،خاصة وأف الخط الفاصؿ بينيما أصبح شديد الميوتعة.
ولذلؾ سيتـ التركيز تعمى مبدأ تعدـ التدخؿ في العبلقات الدولية أوال ،ثـ المياؿ المحفوظ لمدوؿ ثانيا.
 -0مبدأ عدـ التدخؿ في العالقات الدكلية:

تدتعي أنو ال سمطة تعمو سمطاتيا ،ولذلؾ تعادة ما
يتشكؿ الميتمع الدولي ،مف وحدات ذات سيادةّ ،

تعتبر التركيبة الفوضوية ىي الخاصية اليوىرية ،التي تطبع النظاـ الدولي( ،)4الذي يتميز بسيادة منطؽ القوة،
()5

وتعدـ قوة نفاذ القانوف ،خاصة في ظؿ غياب سمطة مركزية تعميا فوؽ الدوؿ.

( )1محمد بوبوش ،المريع السابؽ ،ص .132

( )2حسيف حنفي تعمر ،التدخؿ في شؤوف الدوؿ بذريعة حماية حقوؽ اإلنساف ،القاىرة :دار النيضة العربية ،2004 ،ص .28
( )3نفس المريع ،ص .18

( )4محمد السعيد الدقاؽ ،المريع السابؽ ،ص .12
(5) Pierre Marie Dupuy, Yann Kerbat, Droit international public, Paris : éditions Dalloz, 2010, p. 6.
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يعبر تعنيا بالميتمع الوطني ،الذي يقوـ تعمى مركزية السمطة
فعمى خبلؼ التركيبة الداخمية التي ّ

والقوة ،وتوفر األطر القانونية والمؤسساتية ويؿ الوسائؿ الضرورية لفرض األمف والنظاـ العاـ ،فإف التركيبة

الدولية التي ُيطمؽ تعمييا بالميتمع الدولي ،تفتقر إلى ىذا النسؽ النظامي والى القدرة اإللزامية والتحكمية
الضرورية لتقنيف وضبط سموكيات الفواتعؿ الدولية.

ومف ىذا المنطمؽ تظير الحاية إلى بناء ميموتعة مف القواتعد السموكية والمعيارية المحكمة
والكفيمة بدحر الفوضى وتحقيؽ النظاـ العاـ في الميتمع الدولي والعمؿ تعمى ترقيتو.

()1

ومف بيف ىذه القواتعد المعيارية المنظمة لمتفاتعبلت الدولية ،تيدر اإلشارة إلى مبدأ تعدـ التدخؿ،
الذي أصبح يكتسي أىمية بالغة في القانوف والعبلقات الدولييف ،ليس فقط ألنو يشكؿ إحدى القواتعد اآلمر
" "Jus Cogensوالعرفية االتفاقية ،التي تمعب دو ار محوريا في الحفاظ تعمى النظاـ العاـ الدولي ،وحماية
السيادة الوطنية واالستقبلؿ السياسي لمدوؿ ،ولكنو أيضا ُيعد شرطا أساسيا لتحقيؽ التعايش السممي وتطوير
()2

العبلقات الودية والتعاونية بيف الدوؿ.

فضبل تعف أىميتو الحيوية في الحفاظ تعمى حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا ،ودمقرطة الحياة الدولية،
بحكـ دوره في ضماف المساواة ،العدؿ والتعددية تعمى الصعيد الدولي.
ولكف السؤاؿ المطروح ىو :كيؼ تطور مبدأ تعدـ التدخؿ مف ميرد إتعبلنات انفرادية أصدرتيا
حكومات الدوؿ الثورية (الثورة الفرنسية ،الثورة البولشفية ،مذىب مونرو) إلى قاتعدة دولية ممزمة ومستقرة في
القانوف الدولي؟
تعمى الرغـ مف كوف اإلرىاصات والبوادر األولى لفكرة تعدـ التدخؿ تريع إلى القرنيف السابع والثامف
تعشر ،إال أنيا لـ ترؽ لتصبح قاتعدة تعالمية ذات قوة إلزامية إال في القرف العشريف ،ذلؾ أف مبدأ تعدـ
التدخؿ لـ يكف يطبؽ إال بيف الدوؿ األوروبية "المتدينة" التي كانت تشكؿ الميتمع الدولي ،بينما كانت دوؿ
()3

وشعوب العالـ الثالث خاضعة لنظاـ النيب والسيطرة اإلمبريالية.

إ ف األصوؿ التاريخية لفكرة تعدـ التدخؿ تعود إلى ميموتعة مف التخمينات النظرية التي كانت تدور
في أذىاف ميموتعة مف الفقياء الطبيعييف والوضعييف ،ثـ ياءت ميموتعة مف األحداث الدولية ،لتشكؿ
( )1سالـ برقوؽ ،تطور إشكالية مفيوـ التدخؿ وتعدـ التدخؿ في العبلقات الدولية ،ص ص .37-36
( )2بوك ار إدريس ،المريع السابؽ ،ص.1

( )3حسيف حنفي تعمر ،المريع السابؽ ،2004 ،ص .55
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محطات فارقة في التطور التاريخي لمبدأ تعدـ التدخؿ تعمى غرار الثورتيف الفرنسية  1789والبولشفية
 ،1917فضبل تعف اإلتعبلف األمريكي مف يانب واحد الذي تضمنو مبدأ مونرو  1823إلى اإلتعبلف متعدد
األطراؼ في العالـ اليديد الذي وسع مف دائرة مبدأ تعدـ التدخؿ.
شيدت أوروبا خبلؿ القرنيف  17و 18مويات كبيرة مف الحراؾ الثوري والتي أطمؽ تعمييا "بالثورات
البريوازية" ،حيث كانت الثورة الفرنسية ىي األكثر تعمقا واألبعد أث ار .كاف ىذا الحراؾ الثوري ُيعرض بقاء
األنظمة الممكية واألرسطقراطية لمخطر ،األمر الذي دفع بالحمؼ المقدس لتبني فكرة التدخؿ بصفة قانونية

وشرتعية مف أيؿ تثبيت تعروش المموؾ وقمع الثورات اآلخذة في التنامي واالنتشار ليس فقط في أوروبا ،بؿ
حتى في المستعمرات األمريكية .وتعمى ىذا األساس شيّر الدستور الفرنسي لسنة  1793بمبدأ تعدـ التدخؿ
()1

ىدفا في الحفاظ تعمى االمتيازات الناشئة تعف الثورة.

باإلضافة إلى الثورة الفرنسية ،تيدر اإلشارة أيضا إلى إسيامات الثورة البولشفية التي ساىمت في
إثراء فكرة تعدـ التدخؿ مف حيث إتعطائيا مضمونا وبعدا تقدميا ،ناىيؾ تعف كونيا تشكؿ إحدى الركائز
()2

والثوابت األساسية لمسياسة الخاريية السوفياتية.

إذا كانت الثورة الفرنسية لعبت دو ار محوريا في بمورة مبدأ تعدـ التدخؿ ،فإف مذىب مونرو " la

 "doctrine de Monroeشكؿ محطة فاصمة في تاريخ مبدأ تعدـ التدخؿ ،خاصة بحكـ موقع الواليات
المتحدة األمريكية في السياسة الدولية.
ياء مبدأ مونرو ليؤكد تعمى الرسالة التي ويييا الرئيس "يورج واشنطف" إلى الشعب األمريكي
والتي ح ّذر فييا مف تورط الواليات المتحدة األمريكية في الصراتعات التي تنشب بيف القوى األوروبية.
ومف ىذا المنطمؽ قامت نظرية مونرو تعمى فكرة مزدوية تؤكد مف يية تعمى ضرورة امتناع الدوؿ
األوروبية تعف السياسات التدخمية في شؤوف العالـ اليديد ،باتعتبار ذلؾ ُيعد تعمبل تعدوانيا صارخا تعمى

الواليات المتحدة األمريكية ذاتيا ،وبالمقابؿ تمتزـ السياسة األمريكية بالكؼ تعف التدخؿ في شؤوف الدوؿ
()3

األوروبية أو التأثير في سياستيا.

( )1محمد خمؼ ،المريع السابؽ ،ص .78

( )2بوك ار إدريس ،المريع السابؽ ،ص .73
(3) Paul Isoart, souveraineté étatique et relations internationales, in : R. J. Dupuy : la souveraineté au XXe siècle,
Paris : Librairie Armand colin, 1971, pp. 37-38.
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ىذا ما أكده إتعبلف مبدأ مونرو في  2ديسمبر  1823في خطابو السنوي الذي ألقاه أماـ الكونيرس
والذي ياء فيو" :إف القارة األمريكية قد وصمت إلى درية الحرية واالستقبللية ،بحيث ال يصح معيا احتبلؿ
أي يزء مف أرضيا مف قبؿ الدوؿ األوروبية ،ولقد تضمف مذىب مونرو ثبلث مبادئ أساسية وىي:
 )1مبدأ تعدـ شرتعية االستعمار )2 ،مبدأ تعدـ التدخؿ )3 ،مبدأ االنعزاؿ.
أف اليدؼ الكامف مف وراء التشيير بمبدأ مونرو يتمحور باألساس حوؿ ضرورة بناء مياؿ
بيد ّ

حيوي خالص ودائرة نفوذ " "zone d’influenceأمريكية بامتياز ،وذلؾ بيعؿ العالـ اليديد في مأمف مف
تدخبلت القوى األوروبية الساتعية لمسيطرة حتى تسمـ القارة لمييمنة الحصرية األمريكية.

()1

تعبر تعف المصمحة المشتركة لمدوؿ األمريكية ،فقد رحبت بيا العديد مف
باتعتبار فكرة تعدـ التدخؿ ّ

دوؿ القارة ،وىو األمر الذي دفع باألرينتيني كارلوس كالفو " "C. Kalvoإلى الذىاب أبعد مف ذلؾ ،مف

خبلؿ بناء وتنمية ىوية أمريكية مشتركة تقوـ تعمى المعايير واألطر المؤسساتية الكفيمة بردع التدخبلت
()2

األينبية.

ثـ ياء مبدأ درايو " "DRAGOفي مذكرتو الشييرة المؤرخة في  29ديسمبر  1902القاضية بعدـ
مشروتعية التدخؿ واستخداـ القوة إلستيفاء الديوف التي تعقدىا الدوؿ ،وذلؾ كاف كردة فعؿ تعف الحصار
األوروبي اإليطالي-البريطاني المفروض تعمى فنزويبل بسبب تعدـ تسديد ديونيا المستحقة لعدد مف مواطني
الدوؿ األوروبية.
في سياؽ ييودىا لتطوير مبدأ تعدـ التدخؿ توصمت الدوؿ األمريكية في مؤتمر "مونتي فيديو"
" 1937 "Monte vidéoإلى تبني اتفاقية خاصة بحقوؽ ووايبات الدوؿ ،بحيث تضمنت "أنو ال يحؽ ألية
دولة التدخؿ في الشؤوف الداخمية والخاريية لمدوؿ األخرى" .كما تـ تطوير ىذه القاتعدة أيضا في مؤتمر
"بيونس آيرس" " "Buenos Airesباألرينتيف لتشمؿ تحريـ الميوء إلى احتبلؿ أراضي الدوؿ األخرى ،أو
()3

انتياؾ سيادتيا ووحدتيا الترابية.

لقد وافقت الواليات المتحدة األمريكية في مؤتمر ميكسيكو سنة  1945وريودييا نيرو سنة 1947
تعمى تبني ىذه المبادئ العامة التي تـ تقنينيا نيائيا في الميثاؽ التأسيسي لمنظمة الدوؿ األمريكية سنة
( )1زىير بوتعمامة ،المريع السابؽ ،ص .45

( )2سالـ برقوؽ ،تطور إشكالية مفيوـ التدخؿ وتعدـ التدخؿ في العبلقات الدولية ،ص .44
( )3محمد خمؼ ،المريع السابؽ ،ص .78
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 1948التي نصت فيو المادة (" :)7أنو ال ينبغي التعدي تعمى حرمة الوحدة الترابية لدولة تعضو ،وال يمكف
إخضاع أية دولة مف الدوؿ ولو مؤقتا لبلحتبلؿ العسكري أو ألي شكؿ مف أشكاؿ األتعماؿ القمعية مف
طرؼ دولة أخرى "...ومف ىذا المنطمؽ يتضح أف مبدأ تعدـ التدخؿ شكؿ حيز الزاوية في الميثاؽ
()1

التأسيسي الذي قامت تعميو منظمة الدوؿ األمريكية.

بالرغـ مف أف مبدأ تعدـ التدخؿ ظؿ محصو ار في اإلطار الييوي ،إال أف المرحمة التي أتعقبت
نياية الح رب العالمية الثانية ساىمت في إخرايو إلى آفاؽ تعالمية ،مف حيث يعمو كقاتعدة قانونية دولية،
ومف أيؿ ذلؾ نصت المادة  7/2مف الميثاؽ األممي" :بأنو ليس في ىذا الميثاؽ ما يسوغ لؤلمـ المتحدة أف
تتدخؿ في الشؤوف التي تكوف مف صميـ السمطاف الداخمي لدولة ما ،وليس فيو ما يقتضي األتعضاء أف
يعرضوا ىذه المسائؿ ألف تحؿ بحكـ ىذا الميثاؽ ،تعمى أف ىذا المبدأ ال يخؿ بتطبيؽ تدابير القمع الواردة
()2

في الفصؿ السابع".

وتعمى ىذا األساس أصبح مبدأ تعدـ التدخؿ قاتعدة دولية ذات قوة إلزامية ،بؿ وأكثر مف ذلؾ فيي
تندرج ضمف القواتعد اآلمر والمطمقة المتصمة بالنظاـ العاـ الدولي.
وبحكـ األىمية الحيوية والبالغة التي يكتسبيا مبدأ تعدـ التدخؿ ،فقد أصبح يشكؿ أحد الدتعائـ
األساسية التي قامت تعمييا مواثيؽ المنظمات الدولية واإلقميمية ،كما نصت تعميو العديد مف الدساتير
الوطنية لمدوؿ(*) ،ناىيؾ تعف كونو ُيعد مف بيف الثوابت والركائز األساسية التي تقوـ تعمييا السياسات
()3

الخاريية لمدوؿ.

الواقع أف مبدأ تعدـ التدخؿ بات يمثؿ الشعار األىـ الذي ترفعو المنظمات اإلقميمية تعمى أسنة
مواثيقيا التأسيسية ،وفي ىذا السياؽ نصت المادة ( )8مف ميثاؽ يامعة الدوؿ العربية" :تعمى ضرورة أف
تحترـ كؿ دولة مف الدوؿ المشتركة في اليامعة نظاـ الحكـ القائـ في دوؿ اليامعة األخرى وتعتبره حقا مف
()4

حقوؽ تمؾ الدوؿ وتتعيد بأف ال تقوـ بعمؿ يرمي إلى تغيير ذلؾ النظاـ فييا".

( )1يماؿ منصر ،المريع السابؽ ،ص .89
( )2بوك ار إدريس ،المريع السابؽ ،ص .3

(*) لقد أشار دستور اليميورية اليزائرية لسنة  1976في المادة ( )90و( )93تعمى مبدأ تعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ.
( )3تعبد الفتاح تعبد الرزاؽ محمد ،النظرية العامة لمتدخؿ في القانوف الدولي العاـ ،تعماف :دار ديمة ،2009 ،ص .145
( )4حسيف حنفي تعمر ،المريع السابؽ ،ص .16
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كما أكد ميثاؽ منظمة الدوؿ األمريكية في مادتيو ( )15و( )17تعمى ضرورة تحريـ التدخؿ في
شؤوف الدوؿ .وأوردت أيضا المادة ( )3مف ميثاؽ منظمة الوحدة اإلفريقية تعمى ضرورة أف تعمؿ المنظمة
في إطار احتراـ مبدأ تعدـ التدخؿ ،المساواة بيف الدوؿ ،وصيانة السيادة الوطنية واالستقبلؿ السياسي لمدوؿ
األتعضاء.

()1

لقد شكؿ مبدأ تعدـ التدخؿ أحد المحاور األساسية لمعديد مف الق اررات التي أصدرتيا المنظمات
العالمية واإلقميمية ،إذ يمكف اإلشارة في ىذا الصدد إلى القرار رقـ  )20( 2131الذي أصدرتو اليمعية
العامة في  21ديسمبر  1965الخاص بعدـ قبوؿ التدخؿ المباشر وغير المباشر ألي سبب كاف في
الشؤوف الداخمية والخاريية لمدوؿ ،وفي السياؽ ذاتو أكدت اليمعية العامة في إتعبلنيا المتعمؽ بمبادئ
العبلقات الودية بيف الدوؿ لسنة  1970تعمى حظر كؿ أشكاؿ التدخؿ سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة
بما في ذلؾ الحؽ المؤكد لمدولة في اختيار أنظمتيا السياسية واالقتصادية وااليتماتعية والثقافية بشكؿ حر
()2

وسيد بعيدا تعف كؿ أشكاؿ الضغط أو التدخؿ الخاريي.

ضؼ إلى ذلؾ العديد مف الق اررات التي أصدرتيا المنظمات اإلقميمية كيامعة الدوؿ العربية منظمة
الوحدة اإلفريقية ،بحيث أكدت تعمى أىمية مبدأ تعدـ التدخؿ لحماية السيادة الوطنية وتحقيؽ التعايش
السممي بيف الدوؿ.
كما ساىمت بدورىا ايتيادات القضاء الدولي في إثراء القانوف الدولي وتعزيز مبدأ تعدـ التدخؿ،
وىو األمر الذي أكدتو محكمة العدؿ الدولية باتعتبارىا تمثؿ اليياز القضائي لؤلمـ المتحدة في العديد مف
القضايا مثؿ :قضية كورفو سنة  1949وكذلؾ قضية األنشطة العسكرية وشبو العسكرية في نيكارغوا سنة
()3

.1986

الحقيقة أف تقنيف مبدأ تعدـ التدخؿ في المواثيؽ الدولية ما ىو إال تقنيف لقاتعدة تعرفية مستقرة
تكتسب أىمية بالغة باتعتبارىا تحافظ تعمى السيادة ،وتشكؿ أرضية مناسبة لتطوير العبلقات الودية والسممية
()4

بيف الدوؿ.

( )1سالـ برقوؽ ،تطور إشكالية مفيوـ التدخؿ وتعدـ التدخؿ في العبلقات الدولية ،ص .48
(2) Emmanuel Decaux, droit international public, paris : éditions Dalloz, 2010, p. 145.
(3) Blaise Tchikaya, op, cit, p. 57.

( )4حسيف حنفي تعمر ،المريع السابؽ ،ص .16
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بالرغـ مف األىمية الحيوية التي يحظى بيا مبدأ تعدـ التدخؿ في القانوف والعبلقات الدولييف كقاتعدة
معيارية أساسية لتنظيـ التفاتعبلت الدولية ،إال أف المتغيرات الطارئة تعمى منظومة العبلقات الدولية وتعمى
بنية الميتمع الدولي أثرت في مفيوـ السيادة ،ومف ثـ في تحوؿ مبدأ تعدـ التدخؿ مف التفسير اليامد إلى
التفسير المرف ،األمر الذي انعكس أيضا تعمى إشكالية العبلقة بيف االختصاص الداخمي واالختصاص
الدولي ،خاصة في ظؿ العولمة وتشابؾ العبلقات الدولية.
 -4المجاؿ المحفكظ لمدكؿ:
إف الصيغة المطمقة لمبدأ تعدـ التدخؿ زمنيا قد ولّى ،خاصة في ظؿ نيوض تعصر التنظيـ الدولي
ّ

وتطور قواتعد القانوف الدولي ،التي أصبحت تنظـ مسائؿ كانت تعد فيما مضى مف صميـ السمطاف الداخمي
لمدوؿ.

يشير مصطمح المياؿ المحفوظ لمدوؿ " "le domaine réservéإلى "طائفة مف النشاطات الوطنية
()1

التي ال يتقيد اختصاص الدولة في ممارستيا بأية قيود نايمة تعف القانوف الدولي".

ولقد ذىب معيد القانوف الدولي " "institut de droit internationalإلى تعريؼ المياؿ المحفوظ تعمى
أنو يكمف في "األنشطة واالختصاصات التي تمارسيا الدولة وتكوف غير مقيدة بالقانوف الدولي"ُ ،يستنتج مف
ىذا التعريؼ المبسط قضية بالغة األىمية وىي أف النطاؽ المحيوز لمدوؿ ىو تعرضة لمتقمص كميا اتسعت
()2

التزاماتيا ذات الطبيعة التعاقدية أو العرفية.

()3

وينقسـ االختصاص المحفوظ لمدوؿ إلى ثبلثة أنواع أساسية:

 االختصاص اإلقميمي :الذي تمارسو الدولة تعمى إقميميا بحيث يشتمؿ تعمى يميع مظاىر الحياةالقانونية ،ضؼ إلى ذلؾ حؽ الدوؿ في اختيار أنظمتيا السياسية واالقتصادية والثقافية بشكؿ حر
وسيد ،فضبل تعف تمتعيا بالسيادة الكاممة تعمى ثرواتيا الطبيعية ،وبمطمؽ الحرية في التصرؼ فييا.
 االختصاص الشخصي :الذي تمارسو الدولة تعمى رتعاياىا ومواطنييا. -االختصاص المرفقي :الذي ينصرؼ إلى أييزة الحكـ واإلدارة.

( )1محمد السعيد الدقاؽ ،المريع السابؽ ،ص .270
( )2محمد بوبوش ،المريع السابؽ ،ص .124

( )3حسيف حنفي تعمر ،المريع السابؽ ،ص .33
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يعد مف المبادئ الراسخة
يرى الدكتور "محمد طمعت الغنيمي" أنو بالرغـ مف كوف مبدأ تعدـ التدخؿ ّ
وال مستقرة في القانوف الدولي ،إال أنو ثمة صعوبة كبيرة في تحديد مضموف االلتزاـ بعدـ التدخؿ ،خاصة
وأف الحدود والخطوط الفاصمة بيف االختصاصات الداخمية والدولية أصبحت مائعة ،ىذا وباإلضافة إلى
صعوبة إيياد معيار موضوتعي دقيؽ يضع الحدود الفاصمة والكفيمة بالتعريؼ بماىية المسائؿ الداخمية التي
يحظر المساس بيا باتعتبارىا تدخؿ في النطاؽ المحيوز لمدوؿ ،والمسائؿ الدولية التي ييوز لمييئات
الدولية التطرؽ إلييا نظ ار لكونيا تندرج ضمف االختصاص الدولي ،وذلؾ ىدفا في الحفاظ تعمى بقاء
()1

الميتمع الدولي ،وفي تحقيؽ الصالح العاـ الدولي.

وتزداد صعوبة وضع الحدود الفاصمة بيف المسائؿ الداخمية الخالصة واالختصاصات الدولية
خاصة في ظؿ تنامي حركيات االتعتماد المتبادؿ ،وتزايد الترتيبات التعاونية اإلقميمية والدولية ،ضؼ إلى
ذلؾ تدويؿ حقوؽ اإلنساف واقرار مسؤولية الحماية ( ،) 2ولذلؾ ىايرت الكثير مف المسائؿ الداخمية إلى
المياؿ الدولي ودخمت في دائرة اىتمامات القانوف الدولي ،خاصة بعد ظيور تعصر التنظيـ الدولي ،وما
ترتب تعميو مف تقميص مفيوـ السيادة المطمقة واالختصاص الداخمي الصارـ ،والسماح لممنظمات الدولية
بالتدخؿ في العديد مف المسائؿ الوطنية بذريعة حماية حقوؽ اإلنساف والديمقراطية تارة أو بدتعوى مكافحة
اإلرىاب وحفظ السمـ واألمف الدولييف تارة أخرى.
ولذلؾ يرى "برياف أوركارت" في كتابو "تألـ السيادة" أف القانوف الدولي في ظؿ النظاـ العالمي
اليديد أصبح يمثؿ إحدى الوسائؿ المسخرة الختراؽ حرمة االختصاص الداخمي وانتياؾ السيادة الوطنية
لمدوؿ.

()3

إف التغيرات الدولية الراىنة وتشابؾ العبلقات الدولية ،أفرزت انعكاسات خطيرة تعمى نظرية المياؿ
المحفوظ لمدوؿ ،حيث أصبح مف الصعب أف نيد يانبا معينا مف يوانب االختصاصات الوطنية بعيدا تعف
االىتمامات الدولية ،بؿ حتى حرية الدولة في ممارسة حؽ التنظيـ الذاتي " "Auto-organisationأصبح
خاضعا لقيود والتزامات دولية كاحتراـ حقوؽ اإلنساف.

( )1محمد طمعت الغنيمي ،األحكاـ العامة في قانوف األمـ ،اإلسكندرية :منشأة المعارؼ ،1972 ،ص .788
(2) Emmanuel Decaux, op, cit, p. 254.

( )3محمد بوبوش ،المريع السابؽ ،ص .124
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لقد أدى ىذا التحوؿ واالنتقاؿ بالعديد مف المسائؿ الداخمية إلى صعيد االىتماـ الدولي ،والذي يزداد
كمما تشعبت وتطورت العبلقات الدولية إلى التأثير تعمى فكرة السيادة القديمة والتي كانت تعظـ وتوسع مف نطاؽ
المياؿ المحفوظ لمدوؿ ،بحيث ضاتعت الفواصؿ والحدود الصارمة بيف االختصاصيف الداخمي والدولي ،وىذا ما
تعبر تعنو الفقيو "فردروس" بقولو" :إف القضايا المترككة لصميـ االختصاص الكطني يمكف أف تتحكؿ بمعاىدة
ّ
()1

جماعية أك ثنائية إلى قضايا دكلية".

فيؿ سيساىـ مبدأ تعدـ التدخؿ في حماية السيادة الوطنية لمدوؿ في ظؿ المتغيرات الدلية الراىنة؟
اضططضبػاضرابدػ
طبدأػردمػاضتدخلػوحطاغظػاضدغادةػاضوطظغظ.ػ
تعتبر ظاىرة التدخؿ الدولي في مضامينيا وأبعادىا الكمية انعكاسا طبيعيا لسياسة القوة في
العبلقات الدولي ،سواء كانت تعسكرية ،اقتصادية ،أـ دبموماسية ،ولذلؾ فالعمميات التدخمية تنطوي تعمى
مساس صارخ بسيادة الدولة واستقبلليا السياسي.
ىذا ما أكدتو محكمة العدؿ الدولية باتعتبارىا تمثؿ اليياز القضائي لييئة األمـ المتحدة ،وذلؾ في
حكميا الصادر في  28يونيو  1986بخصوص قضية األنشطة العسكرية وشبو العسكرية في "نيكارغوا"
حيث اتعتبرت أف التدخؿ في شؤوف الدوؿ يعد انتياكا لسيادتيا واستقبلليا.

()2

ومف ىذا المنطمؽ تظير األىمية البالغة التي يكتسبيا مبدأ تعدـ التدخؿ بحكـ ارتباطو العميؽ
()3

بقضايا حيوية وحساسة تتعمؽ باألساس بحماية سيادة الدوؿ وأمنيا القومي.

يشير مفيوـ تعدـ التدخؿ إلى ذلؾ االلتزاـ الدولي الذي يفرض تعمى الدولة وايب مباشرة
()4

اختصاصيا داخؿ إقميميا ،وأف تمتنع تعف أي تعمؿ يعد مف االختصاص اإلقميمي لدولة أخرى.

ذلؾ أف

احتراـ سيادة الدوؿ واستقبلليا السياسي ،يتنافى والسياسات التدخمية في شؤونيا الداخمية والخاريية ،ومف

( )1حسيف حنفي تعمر ،المريع السابؽ ،ص .26
(2) Jean Claude Zarka, op.cit. P 34.

( )3تعبد الفتاح تعبد الرزاؽ محمد ،المريع السابؽ ،ص .9

( )4تعبد العزيز محمد سرحاف ،مبادئ القانوف الدولي العاـ ،القاىرة :دار النيضة العربية ،1980 ،ص .471
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أيؿ ذلؾ صاغ "فاتؿ" " "Vattelفي القرف التاسع تعشر وايب تعدـ التدخؿ لمحفاظ تعمى سيادة الدوؿ ،كما
()1

اتعتبر أف التدخؿ مف دوف سبب تعادؿ ،يعد يريمة في القانوف الدولي.

وفي السياؽ ذاتو كتب "فينيست" " "J. Vincentفي تعممو الشيير "تعدـ التدخؿ والنظاـ الدولي" تعمى أف
"مبدأ تعدـ التدخؿ تـ إق ارره مف منطمؽ حؽ الدولة في السيادة كمعيار لتقييـ سموكيات الدوؿ في الميتمع الدولي،
()2

ويعبر صراحة تعف ضرورة احترامو بعدـ الميوء إلى التدخؿ".
ّ

وتعمى ىذا األساس يعد مبدأ تعدـ التدخؿ تعنص ار ضابطا ومقيدا لسموكيات الدوؿ مف أيؿ التحكـ
فييا تعمى الويو الذي يحفظ سيادة الدوؿ األخرى في النسؽ الدولي.

()3

المبلحظ أف انتياؾ مبدأ تعدـ التدخؿ ،تعادة ما يؤدي إلى إفراز مضاتعفات خطيرة تعمى سيادة
الدوؿ ،ووحدتيا الترابية ،وىو األمر الذي يقوض كياف الدوؿ ككؿ ،ذلؾ أف السيادة تمثؿ أحد األركاف
()4

األساسية لمدوؿ ،والتي ال تقوـ ليا قائمة بدونيا.

ومف أيؿ ذلؾ نصت العديد مف الدوؿ في دساتيرىا الوطنية ،وفي سياساتيا الخاريية ،بمبدأ تعدـ
التدخؿ لمحفاظ تعمى استقبلليا السياسي وأمنيا القومي ،نظ ار لكوف مبدأ تعدـ التدخؿ ،يشكؿ الحصف المنيع
لحماية السيادة الوطنية ،واليبية الصامدة ضد المحاوالت األينبية الساتعية لتقويض السبلمة اإلقميمية
لمدوؿ وتعريض أمنيا القومي لمخطر ،ولذلؾ كثي ار ما تمسكت بو الدوؿ إلحباط المؤامرات والمشاريع
اإلمبريالية الساتعية لبسط السيطرة والنفوذ تعمى حساب اختراؽ المياالت السيادية لمدوؿ ،وذلؾ باسـ حماية
حقوؽ اإلنساف واألقميات أحيانا ،أو بدتعوى مكافحة اإلرىاب ونزع أسمحة الدمار الشامؿ أحيانا أخرى ،أو
حتى التذرع بإيراء إصبلحات ديمقراطية باتعتبارىا تشكؿ أحد المداخؿ الناتعمة الكفيمة باحتواء وتطويؽ
ظاىرة اإلرىاب الدولي ،وغيرىا مف مبررات التدخؿ التي تتستر ورائيا القوى الكبرى لتنفيذ مشاريعيا
الييوسياسية الرامية لمتحكـ في الرىاف االستراتييي العالمي.
وفي األخير  ،يمكف القوؿ أف مبدأ تعدـ التدخؿ يعتبر مف الدتعائـ األساسية لحماية السيادة الوطنية
ويعزز حقيا في اختيار أنظمتيا السياسية،
لمدوؿ ،وأف الحفاظ تعميو ىو الذي يرسخ استقبلليا،
ّ
( )1محمد خمؼ ،المريع السابؽ ،ص .78

( )2يوف بيميس وستيؼ سميث ،تعولمة السياسة العالمية ،اإلمارات ،مركز الخميج لؤلبحاث ، 2004 ،ص .557
( )3سالـ برقوؽ ،تطور إشكالية مفيوـ التدخؿ وتعدـ التدخؿ في العبلقات الدولية ،ص .37
( )4حسيف حنفي تعمر ،المريع السابؽ ،ص .27
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وسيد ،فضبل تعف تمتعيا بالسيادة الكاممة تعمى ثرواتيا
واالقتصادية ،والثقافية ،والدستورية بشكؿ حر ّ

سافر تعمى
ا
الطبيعية ،وبمطمؽ الحرية في التصرؼ فييا ،وأف اإلطاحة بو يعد ىد ار الستقبلليا ،واتعتداء
()1

سيادتيا.

بيد أف فكرة السيادة المطمقة التي تتنافى بشكؿ صارـ والسياسات التدخمية في شؤوف الدوؿ زمنيا قد
ولّى ،خاصة في ظؿ تدويؿ العديد مف المسائؿ الداخمية ،التي كانت تعد فييا مضى مف صميـ
االختصاص والسمطاف الداخمي لمدوؿ ،وذلؾ بفعؿ تعولمة حقوؽ اإلنساف ،واقرار مسؤولية الحماية ،تنامي
قضايا مكافحة اإلرىاب ،ضؼ إلى ذلؾ نيوض تعصر التنظيـ الدولي وتطور قواتعد القانوف الدولي ،وغيرىا
مف العوامؿ التي أثرت تعمى مبدأ تعدـ التدخؿ مف حيث يعمو يتسـ بالمرونة ،األمر الذي أدى إلى تخمي
()2

محمؿ بالعديد مف االلتزامات الدولية.
الدوؿ تعف سيادتيا المطمقة ورضيت باختصاص داخمي ّ

اضطبحثػاضثاضثػ
ػاإلطارػاضظظريػضدرادظػظاعرةػاإلرعابػاضدوضيػوادتراتغجغظػاضحروبػزغرػاضطتوازغظ.ػ
يعتبر اإلرىاب مف أقدـ الظواىر التي تعرفتيا العبلقات االيتماتعية واإلنسانية ،كما أصبح في ظؿ
المتغيرات الدولية الراىنة يشكؿ ظاىرة تعولمية تعابرة لمحدود واألوطاف ،فضبل تعف كونو يحتؿ موقع الصدارة
ضمف سمـ أولويات السياسة العالمية المعاصرة.
وتعمى الرغـ مف كوف ظاىرة اإلرىاب حظيت باىتماـ واسع في إطار الدراسات القانونية والسياسية
إال أنيا تبقى تعصية تعف التعريؼ ذلؾ أف مصالح القوى الكبرى تقتضي ذلؾ .ولكف ثمة إيماع دولي حوؿ
حقيقة باتت واضحة وىي أف الظاىرة اإلرىابية تشكؿ يريمة دولية نظ ار لكونيا تيدد الحياة اإلنسانية،
وتضرب بدقة في تعمؽ األمف القومي لمدوؿ وتيدد السمـ الدولي وتقوض دتعائمو ،فضبل تعف كونيا تمثؿ
أحد التيديدات البلتماثمية التي ساىمت في إحداث تحوال يذريا وثوريا في االستراتيييات العسكرية واألمنية
لمدوؿ مف خبلؿ بروز ما يعرؼ في األدبيات العسكرية واألمنية باستراتييية الحروب غير المتوازية.

(1) Paul Isoart, Op.cit. pp. 24-25.

( )2حسيف حنفي تعمر ،المريع السابؽ ،ص .13-5
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اضططضبػاألولػ
ظاعرةػاإلرعابػاضدوضيػاضطغؼومػواضخطر.
يشكؿ اإلرىاب إحدى الظواىر التاريخية التي تعكس مظير مف مظاىر العنؼ الذي يعد مف
المحاور األساسية والمتأصمة في العبلقات االيتماتعية والدولية ،ولكف بالرغـ مف تاريخانية الظاىرة اإلرىابية
إال أنيا تعرفت تطورات نوتعية في ظؿ المتغيرات الدولية الراىنة ،بحيث أصبح اإلرىاب ظاىرة مركبة
شديدة التعقيد ومتعددة الدوافع والوسائؿ واألىداؼ( )1كما شيدت الظاىرة أيضا تطورات ممحوظة سواء مف
حيث النطاؽ اليغرافي أو مف حيث األساليب واألشكاؿ التي تتخذىا العمميات اإلرىابية أو حتى مف حيث
طبيعة الفواتعؿ ونوتعية المخاطر والتيديدات التي تفرزىا العمميات اإلرىابية وبالخصوص بحكـ استفادتيا
مف آثار العولمة ومف التطورات التكنولويية الحاصمة تعمى مستوى القدرات التسمحية والتدميرية ،بحيث
أضحت األتعماؿ اإلرىابية تخمؼ خسائر يسيمة في الممتمكات واألرواح تكاد تعادؿ خسائر الحروب
النظامية( ،)2األمر الذي يعؿ مف اإلرىاب الدولي كظاىرة مرضية تحتؿ موقع الصدارة ضمف القضايا األمنية
العالمية المعاصرة ،خاصة وأنيا تشكؿ أحد التيديدات غير المتوازية )  (Asymétriqueالتي باتت تضرب
بدقة في تعمؽ األمف القومي لمدوؿ ،فضبل تعف كونيا تمثؿ خط ار استراتيييا تعمى السمـ واألمف الدولييف.
يعتبر اإلرىاب الدولي في ظؿ المتغيرات الدولية الراىنة ظاىرة تعولمية منفمتة مف القيود اليغرافية
وتعابر لمحدود واألوطاف ،كما أنيا لـ تعد ذات صفة محمية أو إقميمية مرتبطة بدولة أو بحضارة بعينيا بؿ
ىي ظاىرة إيرامية ببل ديف وال وطف وال ىوية تيدد الحياة اإلنسانية والمصالح الحيوية لمميتمع الدولي
()3

ككؿ ،بما في ذلؾ الدوؿ التي كانت تعتقد أنيا في منأى تعف الييمات اإلرىابية.
أكال :المقاربة المفاىيمية لظاىرة اإلرىاب الدكلي.

بالرغـ مف االىتماـ الواسع الذي حيت بو ظاىرة اإلرىاب في إطار الدراسات القانونية والدولية ،كما
شكمت محو ار أساسيا لمعديد مف االتفاقيات والمؤتمرات الدولية ،بيد أف معظـ الييود التي بذلت بشأف

( 1 ) Mhand Berkouk, Terrorisme : An Etymo-epistemological Analysis, in : Wafula Okumu and Anneli Botha,
understanding terrorism in Africa, South Africa : institute for security studies , 2008.p4.

(  )2إدريس لكريني ،مكافحة اإلرىاب الدولي بيف تحديات المخاطر اليماتعية وواقع المقاربات االنفرادية في :أحمد بيضوف ،العرب

والعالـ بعد  11أيموؿ/سبتمبر  ،2001بيروت  :مركز دراسات الوحدة العربية ، 2004 ،ص.274

( )3لونيسي تعمي ،آليات مكافحة اإلرىاب الدولي بيف فاتعمية القانوف الدولي وواقع الممارسات الدولية االنفرادية ،أطروحة الدكتوراه في
الحقوؽ ،تيزي وزو :كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،2012 ،ص.1
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صياغة تعريؼ دقيؽ وواضح لمظاىرة يحظى باإليماع الدولي باءت بالفشؿ النسبي ،خاصة في ظؿ
االختبلفات العميقة تعمى المستويات اإليديولويية والمذىبية بيف الباحثيف أو حتى تبعا لتضارب المصالح
والرىانات االستراتييية ،وىو األمر الذي انعكس سمبا تعمى إمكانية صياغة تعريؼ يامع ومانع لظاىرة
اإلرىاب التي تعادة ما توصؼ تعمى أنيا تعصية تعف التعريؼ(،)1غير أف ىذا ال يمنع مف تبني ميموتعة مف
التعاريؼ التي تساىـ في خدمة الموضوع الذي ىو محؿ البحث والدراسة.
فإذا كانت ظاىرة اإلرىاب مف الناحية المغوية كما تعرفو ميموع القواميس تشير إلى اثارة الخوؼ
والرتعب والفزع ،فإف التعاريؼ التي قدمت بشأف الظاىرة مف الناحية االصطبلحية ىي في درية كبيرة مف
التبايف واالختبلؼ.
يشير مفيوـ اإلرىاب كما يعرفو "ماليسوف" " "Mallisonإلى االستخداـ المنظـ لمعنؼ أو التيديد
باستعمالو مف أيؿ بموغ أىداؼ سياسية ".وىنؾ أيضا مف يطرح تعريؼ مبسط لئلرىاب تعمى انو ممارسة
()2

سياسية تتـ بوسائؿ يرمية.

أما الدكتور "أحمد نبيؿ حممي" يعرؼ اإلرىاب بأنو "االستخداـ غير المشروع لمعنؼ أو التيديد بو
بواسطة ميموتعة أو دولة ينتج تعنو حالة مف الرتعب والبلأمف ويخمؼ خسائر يسيمة في الممتمكات
واألرواح ،كما ييدد الحريات األساسية ،ويكوف الغرض منو الضغط تعمى اليماتعة لكي تغير سموكياتيا
ومواقفيا تياه موضوع ما".
بينما يذىب "أدونيس العكرة" إلى تعريؼ اإلرىاب بأنو "منيج نزاع تعنيؼ يرمي الفاتعؿ بمقتضاه
وبواسطة الرىبة النايمة تعف العنؼ إلى تغميب رأيو السياسي أو إلى فرض سيطرتو تعمى الميتمع أو الدولة
()3

مف أيؿ المحافظة تعمى تعبلقات ايتماتعية تعامة أو مف ايؿ تغييرىا أو تدميرىا".

قدمت تعدة ييات تعاريؼ مختمفة لمظاىرة اإلرىابية ،غير أنيا لـ تخموا مف انحيازيات قيمية خدمة
لمقاصدىا وأىداؼ سياساتيا الخاريية ،وفي ىذا السياؽ تيدر اإلشارة إلى التعريؼ الذي قدمتو و ازرة
الخاريية األمريكية لئلرىاب تعمى أنو يشير إلى "العنؼ المعتمد الذي تقوـ بو يماتعات غير حكومية أو
تعمبلء سريوف بدافع سياسي ضد أىداؼ غير مقاتمة ،وييدؼ تعادة إلى التأثير في اليميور والرأي العاـ".
( )1إدريس لكريني ،المريع السابؽ ،ص.273

( )2محمد سعادى ،اإلرىاب الدولي بيف الغموض والتأويؿ ،األ ازريطة :دار اليامعة اليديدة ،2009 ،ص.187
( )3سييؿ حسيف الفتبلوي ،اإلرىاب الدولي وشرتعية المقاومة ،تعماف :دار الثقافة ،2009 ،ص .36
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ُيبلحظ أف ىذا التعريؼ ركز تعمى اإلرىاب الذي تمارسو الفواتعؿ الغير دوالتية ،ولكنو تياىؿ إرىاب الدولة
الرسمي الذي تمارسو القوى الكبرى وتعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية.

أما تعمى صعيد الييود الدولية واإلقميمية لتعريؼ ظاىرة اإلرىاب الدولي ،فإنو حري باإلشارة إلى
المؤتمر الدولي الذي تعقدتو تعصبة األمـ في تعاـ  1937والذي تمخضت تعنو اتفاقية دولية لقمع اإلرىاب،
الذي ينصرؼ إلى "يؿ األتعماؿ اإليرامية المويية ضد دولة ويكوف ىدفيا إثارة الفزع والرتعب لدى
شخصيات معينة أو لدى يماتعات مف الناس أو لدى تعامة اليميور".

()1

تعرفت اليمعية العامة لؤلمـ المتحدة في القرار رقـ  60/49الصادر في  9كانوف األوؿ 1994
كما ّ

تحت تعنواف "التدابير الرامية إلى القضاء تعمى اإلرىاب الدولي" تعمى أنو يتمثؿ "في كؿ األتعماؿ اإليرامية
التي يقصد منيا إشاتعة حالة مف الرتعب بيف تعامة اليميور أو يماتعة مف األشخاص أو أشخاص معينيف
ألغراض سياسية ،وىذه األتعماؿ ال يمكف تبريرىا بأي حاؿ مف األحواؿ أيا كاف الطابع السياسي أو الفمسفي
أو العقائدي أو العرقي أو الديني أو أي طابع آخر".

()2

ومف خبلؿ ايتماع لوزراء خاريية االتحاد األوروبي في ىولندا لبحث أىـ القضايا المرتبطة بخطط
مكافحة اإلرىاب في  16نوفمبر  2001قدمت بمييكا صيغة مشروع لتعريؼ ىذه الظاىرة التي حددتيا في
"مختمؼ األفعاؿ اإليرامية التي ترتكب بنية اإلرىاب اليسيـ لمعامة بيدؼ إيبار سمطة مثؿ دولة أو منظمة
()3

دولية تعمى التصرؼ تعمى نحو معيف أو بيدؼ تدمير دولة أو ميتمع أو منظمة دولية".

أما منظمة المؤتمر اإلسبلمي ،تعرفت اإلرىاب الدولي في إطار ييودىا لمكافحة الظاىرة بأنو
يشير إلى "كؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ أو التيديد بو أيا كانت بواتعثو أو أىدافو ،يقع تنفيذا لمشروع إيرامي
فردي أو يماتعي وبيدؼ إلقاء الرتعب بيف الناس أو ترويعيـ بإيذائيـ أو تعريض حياتيـ أو أغراضيـ أو
حرياتيـ أو أمنيـ أو حقوقيـ لمخطر أو تيديد االستقرار أو السبلمة اإلقميمية أو الوحدة السياسية أو سيادة
الدولة".

()4

( )1إدريس لكريني ،المريع السابؽ ،ص.277

( )2أحمد حسيف سويداف ،اإلرىاب الدولي في ظؿ المتغيرات الدولية ،بيروت :منشورات الحمبي الحقوقية ،2009 ،ص.64
( )3إدريس لكريني ،المريع السابؽ ،ص.277
( )4محمد سعادى ،المريع السابؽ ،ص.201
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ومف خبلؿ كؿ ما سبؽ يمكف تركيب تعريؼ شامؿ لظاىرة اإلرىاب الدولي تعمى أنو يشير إلى
"االستخداـ المنظـ والمخطط لمعنؼ بشتى مظاىره المادية والمعنوية سواء مف طرؼ شخص ،يماتعة أو
دولة بصورة تثير حالة مف الرتعب والفزع وتخمؼ خسائر يسيمة في المنشآت واألرواح وتتياوز تأثيراتيا
حدود الدولة الواحدة وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ سياسية ،اقتصادية أو إيديولويية بالشكؿ الذي يتنافى مع قواتعد
()1

وأحكاـ القوانيف الداخمية والدولية".

انطبلقا مف تفكيؾ ىذا التعريؼ يمكف استنتاج العناصر التالية:
 ظاىرة اإلرىاب تقوـ تعمى االستخداـ البالغ الدقة لمعنؼ المنظـ والمخطط.
 دوافع الظاىرة اإلرىابية متعددة ،قد تكوف سياسية أو غير سياسية.
 فمسفة اإلرىاب تستيدؼ إثارة خسائر مادية ومعنوية.
 اإلرىاب تعمؿ غير مشروع باتعتباره يشكؿ إحدى اليرائـ الدولية التي تتنافى وأحكاـ القوانيف
الداخمية والدولية ،وىو ما يميزه تعف أتعماؿ المقاومة والكفاح المسمح المشروع.
 تعنصر الدولية :الذي مف خبللو يمكف التمييز بيف اإلرىاب الداخمي واإلرىاب الدولي الذي يتضمف
()2

المحددات التالية:

 تعدد ينسيات الفاتعمييف ومصادر التمويؿ.
 تحرر الظاىرة اإلرىابية مف البعد الترابي واليغرافي باتعتبارىا ظاىر تعابرة لمحدود واألوطاف.
 تورط الدوؿ في العمميات اإلرىابية.
 تيديد السمـ واألمف الدولييف.
 يكوف اإلرىاب دوليا إذا كاف موييا الختطاؼ طائرات أينبية ،أو ضد الشخصيات أو البعثات أو
المؤسسات الدولية التي تتمتع بالحصانات الدبموماسية.
 يكوف اإلرىاب دوليا إذا ساىـ في ارتكاب يرائـ الحرب أو انتياكات يسيمة لحقوؽ اإلنساف.
 .4مبررات كدكافع اإلرىاب:
يعتبر اإلرىاب ظاىرة مركبة يصعب مقاربتيا وتفسيرىا باالقتصار تعمى تعوامؿ بعينيا ،وىو ما
يقتضي باألساس اتعتماد مقاربة شاممة متعددة األبعاد بغية تفسير الظاىرة واإلحاطة بيوانبيا المختمفة.
( )1مشيور بخيت العريمي ،الشرتعية الدولية لمكافحة اإلرىاب ،تعماف :دار الثقافة ،2009 ،ص ص.20-19
( )2سييؿ حسيف الفتبلوي ،المريع السابؽ ،ص ص.56–55
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فاإلرىاب كظاىرة مرضية ال تحدث مف فراغ ،بؿ ثمة ميموتعة مف الحركيات السببية التي تؤدي إلى
()1

وقوتعيا.

لقد ذىب األميف العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة "كورت فالدىايـ" إلى تحميؿ الدوؿ الكبرى القسط
األكبر تعف مسؤولية تفشي الظاىرة اإلرىابية ،التي باتت تيدد الحياة اإلنسانية وتقوض دتعائـ السمـ واألمف
()2

الدولييف وذكر تعدة أسباب لمظاىرة ومف أبرزىا:

 ممارسة حؽ النقض في ميمس األمف ،وتياوف الدوؿ الكبرى تعف القياـ بوايباتيا مما أدى إلى تعيزالمنظمة العالمية تعف تحقيؽ أىدافيا المحددة في ميثاقيا التأسيسي وفي شرتعة حقوؽ اإلنساف.
 إف تواطؤ الدوؿ الكبرى أدى إلى فشؿ منظمة األمـ المتحدة في تحقيؽ التعاوف الدولي ،وحؿالمشكبلت االقتصادية وااليتماتعية ،التي غالبا ما تشكؿ اليذور الحقيقية لئلرىاب الدولي.
 اغتصاب الشعوب المستضعفة ألحؽ بيا ظمما وحرمانا أخفقت األمـ المتحدة تعف تعويضو.إضافة إلى ىذه األسباب يمكف أف ترتبط األتعماؿ اإلرىابية بدوافع ومبررات متعددة يمكف تصنيفيا إلى:
أ .مبررات كدكافع ذات طبيعة سياسية :ويندرج تحت ىذه القائمة تعدة أسباب فرتعية منيا:
 الظمـ والعنؼ الذي يمارسو النظاـ الدولي ضد دوؿ العالـ الثالث ،وىو ما يسميو "يوف غالتونغ"()3

" " G. Galtungبالعنؼ البنيكم

" ".Structural Violence

 ضؼ إلى ذلؾ ما يعرؼ بسياسات "الكيؿ بمكياليف" و"العدالة االنتقائية" أو" االنتقامية" ،حيث تعادةما يشار إلى تورط وضموع األمـ المتحدة فييا خاصة تعندما يعمو القانوف الدولي تعمى البعض
ويعمى تعميو مف طرؼ البعض اآلخر ،وىو األمر ينذر بزيادة التوتر والفوضى في النظاـ
ُ

الدولي.

()4

 الطبيعة المغمقة والتسمطية لؤلنظمة السياسية التي غالبا ما يطبعيا العيز الديمقراطي ،وضعؼ()5

األداء السياسي ،وىو األمر الذي يساىـ في نشوء حركات العنؼ واإلرىاب.

(1) Mhand Berkouk,op,cit, p.4.

( )2محمد تعوض اليزايمة ،قضايا دولية ،تعماف( :د.د.ف)  ،2005ص.53
( )3مارتف غريفيتس وتيري أوكاالىاف ،المريع السابؽ ،ص.314
( )4أحمد حسيف سويداف ،المريع السابؽ ،ص.27

( 5 ) Karin von Hippel, Définir les origines du terrorisme : un débat transatlantique ? revue internationale et
stratégique,N 51, 3/ 2003,PP.111-112.
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 السياسات االمبريالية الساتعية لمييمنة وبسط النفوذ ونيب ثروات دوؿ العالـ الثالث ،والتدخؿ فيشؤونيا وانتياؾ سيادتيا وسبلمتيا اإلقميمية.
 السياسات الغربية اليائرة والمتواطئة مع المشروع الصييوني تعمى حساب الحقوؽ المشروتعة()1

لمشعب الفمسطيني في االستقبلؿ وحؽ تقرير المصير.

ب .مبررات كدكافع ذات طبيعة اقتصادية كاجتماعية ،ويندرج ضمف ىذه القائمة تعدة أسباب فرتعية ومف أبرزىا:
 العولمة والنظاـ االقتصادي العالمي غير العادؿ ،الذي يقوـ تعمى شفط واستنزاؼ ثروات الدوؿالنامية ،وتعرقمة ييودىا في التنمية المستقمة(.وفقا لمفاىيـ مدرسة التبعية).
 الفشؿ التنموي وضعؼ األداء االقتصادي لؤلنظمة الحاكمة ،وغياب تكافؤ الفرص والتوزيع العادؿلمثروة ،ضؼ إلى ذلؾ ترىؿ األوضاع االقتصادية وااليتماتعية وانتشار الفقر والبطالة ،وىو األمر
الذي يشكؿ األرضية الخصبة والمنتية لمعنؼ واإلرىاب.

()2

 فشؿ األنظمة العربية في تحقيؽ المشاريع النيضوية والوحدوية الكفيمة بتحسيف األوضاع()3

االقتصادية وااليتماتعية لممواطف العربي.

 قياـ دوؿ أينبية بعمميات التدمير المنظـ والمخطط لميياكؿ البشرية والسياسية واالقتصاديةوااليتماتعية لدوؿ العالـ الثالث.
 اتساع اليوة السحيقة المويودة بيف الشماؿ والينوب تعمى المستوى التنموي والتقدـ االقتصادي.ت .المبررات كاألسباب النفسية كالدينية كيمكف تحديدىا في:
يفير في العنؼ( ،)4بسبب االبتعاد تعف النيج الوسطي
 التطرؼ والتعصب الديني الذي تعادة ما ّوالفيـ المغموط لمديف ،فضبل تعف غياب التنشئة الدينية والثقافية السوية.

 يرى "تيد قور" في كتابو "لماذا يثور الرياؿ" أف حركيات العنؼ واإلرىاب تيد تفسيراتيا في الحرمافواإلحباط ،ضؼ إلى ذلؾ تعدـ تمبية الحاييات األساسية لؤلفراد اليماتعات سواء كانت مادية أـ معنوية.
أساليب كأشكاؿ اإلرىاب:
إذا كانت فمسفة اإلرىاب واحدة في يميع الحاالت باتعتبارىا تستيدؼ إزىاؽ األرواح واشاتعة
الخوؼ والفزع وتدمير المؤسسات والمنشآت المستيدفة ،فإف األساليب واألشكاؿ التي تتخذىا العمميات
( )1محمد تعوض اليزايمة ،المريع السابؽ ،ص .54
(2) Karin Von Hippel, op,cit, p.105.

( )3حسف تعقيؿ أبو غزلة ،الحركات األصولية واإلرىاب في الشرؽ األوسط  ،تعماف :دار الفكر لمطباتعة والنشر والتوزيع ،2002 ،ص.157
(4) Pierre Conesa, la violence au nom de Dieu, revue internationale et stratégique, N 57, 1/2005, p.74.
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اإلرىاب ية في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا ىي شديدة التبايف واالختبلؼ ،ولذلؾ سيتـ التطرؽ إلى أساليب ووسائؿ
اإلرىاب أوال ،ثـ أشكاؿ وأنواع اإلرىاب ثانيا.
 .0أساليب اإلرىاب:
()1

لئلرىاب وسائؿ وأساليب تعديدة تمارسيا األطراؼ الفاتعمة ومف بينيا:

االغتياالت السياسية :كأسموب مف أساليب العمؿ والصراع السياسي الذي ييدؼ إلى التصفية اليسدية
لمخصوـ السياسييف تعمى شاكمة اغتياؿ ولي تعيد النمسا في سراييفو سنة .1914
احتجاز الرىائف :وىي تعممية توقيؼ قسري لشخص ثالث ليس طرفا ثالثا مباش ار في النزاع وييدؼ
الخاطفوف مف وراء ذلؾ إلى فرض شروطيـ السياسية أو العسكرية أو المالية تعمى الطرؼ اآلخر في النزاع
ومفيوـ الرىائف يشمؿ األناس غير العسكرييف وغير المقاتميف الذيف ال يحمموف السبلح.
اختطاؼ الطائرات :وىو االستيبلء تعمى الطائرات تعبر الميوء إلى التيديد باستخداـ العنؼ وايبار طاقميا
تعمى تغيير ويية سيرىا والتويو بيا نحو مطار آخر ،وذلؾ بيدؼ تعقد صفقة والحصوؿ تعمى تنازالت
مقابؿ اإلفراج تعف المختطفيف والطائرة ،وقد شيد العالـ ما بيف ( )1970/1951حوالي  984حادثة
اختطاؼ أي معدؿ  82حادثة في العاـ الواحد.
حجز السفف :وىو إيراء مقتضاه أف تقوـ دولة بحيز السفف التابعة لدولة أخرى بغية إرغاميا تعمى الرضوخ
لمطالبيا أو القياـ بتعيدات معينة.
األساليب االمبريالية كاالستعمار االستيطاني :كاالستعمار الفرنسي لميزائر واالحتبلؿ الصييوني لفمسطيف.
كيضاؼ إلى ما سبؽ أساليب حروب العصابات والقاء القنابؿ وحروب التحرير الشعبية لمرد تعمى قوات
االحتبلؿ األينبية.
.4أشكاؿ كأنكاع اإلرىاب:
لقد تعددت أشكاؿ وأنواع اإلرىاب تبعا لتعدد المعايير التصنيفية المعتمدة مف طرؼ كؿ باحث ،فإذا
انطمقنا مف المعيار التاريخي يمكف التمييز بيف اإلرىاب الماضي التقميدي واإلرىاب المعاصر.
أما مف حيث معيار الفاتعؿ فيمكف الحديث تعف شكميف رئيسييف:
( )1محمد تعوض اليزايمة ،المريع السابؽ ،ص ص.60-59
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أ .اإلرىاب غير الرسمي :الذي تقوـ بو منظمات وفواتعؿ غير حكومية.
ب .إرىاب الدولة الرسمي :الذي يقصد بو تخويؼ المعارضة وايبارىا تعمى طاتعة الحكومة ،أو نشر
الرتعب بيف المواطنيف واخضاتعيـ مف أيؿ تحقيؽ أىداؼ فشمت الدولة في تحقيقيا بالوسائؿ
المشروتعة ويشير ىذا النوع أيضا إلى ذلؾ اإلرىاب الذي تمارسو دولة ضد نظاـ أو شعب يسعى
لمتحرر والتخمص مف االستغبلؿ والسيطرة األينبية.
وفي السياؽ ذاتو يميز "أدونيس العكرة" بيف إرىاب األقوياء الذي تمارسو قوى االستكبار العالمي،
وارىاب الضعفاء أي المقيوريف وميضومي الحقوؽ ،ويرى "أدونيس العكرة" أف إرىاب المقيوريف تعادة ما
يكوف كردة فعؿ إلرىاب القاىريف أي ىو نوع مف اإلرىاب المضاد.

()1

أما "إبراىيـ أبراش" يفضؿ استعماؿ مسميات أخرى لمداللة تعمى الصنفيف ذاتيما ،إذ يسمي اإلرىاب
()2

غير الرسمي بالعنؼ اآلتي مف األسفؿ ،كما يسمى إرىاب الدولة الرسمي بالعنؼ اآلتي مف األتعمى.
كما تيدر اإلشارة أف اإلرىاب مف حيث طبيعتو يأخذ تعدة أشكاؿ ويمكف تحديدىا في:
اإلرىاب السياسي :الذي يتيمى باألساس في إطار الصراع تعمى السمطة.

اإلرىاب االقتصادم :الذي تعادة ما يمارس خدمة لمصالح الطبقات البريوازية أو لصالح الفئات التي تسند
إلييا السمطة.
اإلرىاب االجتماعي :الذي يقوـ بيف المكونات المختمفة لمميتمع الواحد بسبب االنقسامات الطبقية النايمة
تعف الفشؿ الحكومي في التوزيع العادؿ لمثروة ،فضبل تعف غياب تكافؤ الفرص.
اإلرىاب االنفصالي :األقميات العرقية والدينية الساتعية لبلنفصاؿ تعف السمطة المركزية نتيية لشعورىا
بالتيميش واإلقصاء وتعدـ المشاركة في السمطة.
وىناؾ أيضا اإلرىاب الديني واإليديولويي النايـ تعف تبايف المعتقدات الدينية واإليديولويية
والمذىبية التي تعادة ما تفير في العنؼ والتطرؼ.
وىناؾ أيضا مف الباحثيف مف يذىب إلى تصنيؼ اإلرىاب مف زاوية االتعتماد تعمى معيار امتداد
()3

نشاط العمؿ اإلرىابي ونطاقو ومف ثـ يمكف التمييز بيف شكميف أساسييف:

( )1إدريس لكريني ،المريع السابؽ ،ص ص .279 -278
( )2نفس المريع ،ص .280

( )3محمد تعوض اليزايمة ،المريع السابؽ ،ص ص.58-57
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أ .اإل رىاب الداخمي :الذي يمارس داخؿ حدود الدولة الواحدة مف طرؼ فواتعؿ محمية ال تمت بصمة
بأطراؼ خاريية.
ب .اإل رىاب الدكلي :الذي تشارؾ وتتورط فيو أطراؼ خاريية ،فضبل تعف تعدد الينسيات المشاركة
فيو .الواقع أف اإلرىاب الدولي أصبح يشكؿ ظاىرة معولمة تعابرة لمحدود واألوطاف ،وتيدد الحياة
اإلنسانية والمصالح الحيوية لمميتمع الدولي ككؿ.
يعتقد "إسماتعيؿ الغزاؿ" أف الفقو الغربي ركز يؿ اىتماماتو تعمى ما يسمى "باإلرىاب الثوري" الذي
تمارسو حركات المقاومة والتحرر الوطني ،ويغضوف الطرؼ بالمقابؿ تعف إرىاب الدوؿ اإلمبريالية الذي
تمارسو قوى الييمنة العالمية.
جدلية المقاكمة كاإلرىاب كاشكالية التالعب بالمفاىيـ:
إذا كاف اإلرىاب يشكؿ إحدى الظواىر المرضية المنبوذة باتعتبارىا تعمؿ ال إنساني وال أخبلقي ال
تقره الشرائع السماوية وال القوانيف الوضعية نظ ار لكونو يمثؿ انتياكا صارخا لحقوؽ اإلنساف ولقيـ التحضر
ويقوض دتعائـ السمـ واألمف الدولييف( ،)1فإف أتعماؿ المقاومة والكفاح المسمح الذي تمارسو حركات التحرر
الوطني مف ايؿ التحرر مف اإلمبريالية واسترياع االستقبلؿ والسيادة الوطنية ،يعد تعمبل مشروتعا تقره
معظـ الشرائع السماوية والقوانيف الوضعية ،كما يؤكد تعمى ذلؾ الميثاؽ األممي الذي نص تعمى حؽ
الشعوب في تقرير مصيرىا وتعمى حؽ الدفاع الشرتعي تعف النفس ،كما تقر ذلؾ أيضا قواتعد القانوف الدولي
اإلنساني ،ناىيؾ تعف إقرار حؽ المقاومة في العديد مف ق اررات اليمعية العامة لؤلمـ المتحدة.

()2

ولكف تعندما تبدأ حرب المفاىيـ والمصطمحات غالبا ما يتـ التبلتعب بمفيومي المقاومة واإلرىاب
تصب في خدمة التحالؼ
ألغراض سياسوية لتحقيؽ بعض المصالح االستراتييية التي تعادة ما
ّ

االستراتييي األمريكي الصييوني تعمى حساب حقوؽ الشعب الفمسطيني المشروتعة في المقاومة وتقرير
المصير واسترياع السيادة الوطنية.
ومف اليدير باإلشارة إليو ىو أف إسرائيؿ مف أكثر الدوؿ استفادة واستثما ار في التبلتعب بيدلية
المقاومة واإلرىاب بعد أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر ،وذلؾ مف أيؿ تحقيؽ مصالحيا القومية

( )1لونيسي تعمي ،المريع السابؽ ،ص.1

( )2إدريس لكريني ،المريع السابؽ ،ص .281
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واالستراتييية ،األمر الذي يتيمى في إدراج العديد مف حركات المقاومة المشروتعة مثؿ "حماس"" ،حزب
اهلل" ضمف قائمة التنظيمات اإلرىابية.
ثانيا :مخاطر اإلرىاب الدكلي:
لقد تعاظمت مخاطر اإلرىاب الدولي بشكؿ الفت في العقود الثبلث األخيرة ،بحيث أصبحت
العمميات اإلرىاب ية تتـ بأساليب وطرؽ بالغة التطور والدقة مستفيدة في ذلؾ مف مخمفات العولمة ومف
التكنولوييات الحديثة وأضحت تخمؼ خسائر فادحة ويسيمة تكاد تعادؿ خسائر الحروب النظامية سواء في
الممتمكات أو في األرواح.
وقد تصاتعدت مخاطر اإلرىاب الدولي تبعا لتطور الوسائؿ المستخدمة والفئات والمنشئات المستيدفة.
كما أثبت االنكشاؼ األمني الذي تعرضت لو الواليات المتحدة األمريكية تعمى إثر ىيمات الحادي تعشر
مف سبتمبر مدى خطورة وتطور األتعماؿ اإلرىابية مف حيث األساليب أو الممارسات ،بحيث تمكنت فئة
محدودة مف األفراد مف تحويؿ طائرات مدنية إلى ما يشبو صواريخ مويية بدقة بالغة نحو أىداؼ حساسة
أدت إلى خسائر فادحة تعمى المستوى المادي والمعنوي.
شيدت الظاىرة اإلرىابية تطورات نوتعية في ظؿ العولمة ،ذلؾ أف ىذه التنظيمات استفادت كثي ار مف
التطورات التكنولويية ومف ثورة المعمومات واالتصاالت ،حيث أصبح بإمكاف اإلرىابييف تدمير معمومات
وبرامج ضخمة لكبريات الشركات والمؤسسات الوطنية والدولية البعيدة تعنيـ كؿ البعد خاصة بعدما أصبح
()1

العالـ قرية كونية صغيرة ،وىو األمر الذي يخمؼ خسائر مالية وخدماتية فادحة في ظرؼ زمني قصير.

كما ظيرت مؤخ ار مظاىر يديدة لمعمميات اإلرىابية تتيمى في الرسائؿ اليرثومية ،خاصة اليمرة
الخبيثة التي خمفت بدورىا خسائر محدودة في األرواح بالواليات المتحدة األمريكية ،وتعميو فالمخاوؼ
واليوايس المطروحة في الدوائر االستراتييية الغربية بعد أحداث  11سبتمبر  2001تكمف في إمكانية
حصوؿ التنظيمات اإلرىابية و" الدوؿ المارقة "تعمى أسمحة الدمار الشامؿ لتيدد بيا أمف العواصـ الغربية.

()2

( )1نفس المريع ،ص.281
(2) Courmont Barthélémy, l’émergence de nouveaux acteurs asymétriques, Revue internationale et stratégique, N° 51,
3/2003, p.83.
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ومف ىنا يمكف القوؿ ،أف ظاىرة اإلرىاب الدولي تشكؿ أحد التيديدات غير المتوازية التي باتت
تضرب بدقة في تعمؽ األمف القومي لمدوؿ ،فضبل تعف كونيا تمثؿ خط ار استراتيييا ييدد السمـ الدولي
()1

ويقوض دتعائمو ،فاإلرىاب ظاىرة إيرامية تيدد الحياة اإلنسانية والمصالح الحيوية لمميتمع الدولي ككؿ.

إف الظاىرة اإلرىاب ية تعد مف المصادر األساسية لمتوتر والفوضى في الميتمع الدولي ،كما أف
األنشطة اإلرىاب ية أدت إلى تحويؿ األقاليـ اليغرافية لمدوؿ إلى مياالت لمعنؼ غير النظامي العابر لمحدود
()2

والقوميات.

إف غياب تعريؼ موضوتعي ومحدد لظاىرة اإلرىاب يتمتع بقوة قانونية ممزمة ليميع الدوؿ ،ال يقؿ
خطكرة عف الظاىرة ذاتيا ،ذلؾ أف إشكالية تحديد مفيوـ اإلرىاب تعتبر كأساس لحالة الفوضى التي يتخبط
فييا الميتمع الدولي خاصة بعد أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر ،ولكف يبقى مفيوـ اإلرىاب بدوف تعريؼ
ذلؾ أف المصالح االستراتييية لمدوؿ الكبرى تقتضي ذلؾ.

()3

اضططضبػاضثاظيػ
درادظػتأصغضغظػضطغؼومػاالدتراتغجغظ.
تعتبر االستراتييية مف المواضيع الحيوية التي تحظى بأىمية بالغة في العموـ السياسية بصفة تعامة
وفي حقؿ العبلقات الدولية بصفة خاصة ،وذلؾ ليس فقط بحكـ ارتباطيا العميؽ بقضايا السياسة العميا
لمدولة ،ولكف أيضا باتعتبارىا تمثؿ أحد األدوات الرئيسية التي توظفيا الدوؿ لتحقيؽ الرىانات واألىداؼ
المسطرة في مفكرة سياساتيا الخاريية ،خاصة في ظؿ العبلقة الوثيقة التي تربط االستراتييية بالعديد مف
قضايا وميريات السياسة الدولية.
وتزداد األىمية التي يكتسبيا تعمـ االستراتييية ،بالنظر إلى كونو يقدـ األطر المعرفية الضرورية
التي تزود القادة مف سياسييف وتعسكرييف في األنساؽ العميا التي تصنع فييا الق اررات المصيرية تعمى الويو
الذي يخدـ المصالح العميا لمدولة.

()4

(1) Mhand Berkouk, op,cit, p.5.
(2) Remi Baudoui, Géopolitique du terrorisme, Paris : Armand colin, 2009, p.72.

( )3محمد تعوض اليزايمة ،المريع السابؽ ،ص .74
( )4األميراؿ بيير سيميريو ،المريع السابؽ ،ص .7
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لقد أصبحت مفردة "االستراتييية" محؿ تداوؿ تعمى نطاؽ واسع في العديد مف مياديف المعرفة سواء
كانت اقتصادية ،سياسية ،ايتماتعية أو إتعبلمية ،بيد أف ىذه السيولة الكبيرة في استخداـ المصطمح غالبا
ما تؤدي إلى التضحية بالدقة التنظيرية ،ولذلؾ يقوؿ الينراؿ "أندري بوفر" " :"André Beaufreأف ىذه
()1

شؾ مف أكثر التعابير الشائعة التي يتداوليا الناس ولكنيـ يييموف معناىا الحقيقي".
الكممة "االستراتييية" ببل ّ

ومف ىذا المنطمؽ فإنو مف الضروري البحث في تأصيؿ مفيوـ االستراتييية ،مف خبلؿ التساؤؿ
تعف ماىية االستراتييية حص ار مف الناحية العممية والموضوتعية؟
أ -في تحديد مفيكـ االستراتيجية:
تعتبر االستراتييية " "Strategyمصطمح ذو أصؿ تعسكري مشتؽ مف الناحية اإليتيمولويية مف الكممة
اليونانية " "Stratoبمعنى ييش أو حشد ،ومف مشتقات ىذه الكممة " "Strategoوالتي تعني فف قيادة
()2

القوات ،ومف مشتقاتيا أيضا " "Stratagemوالتي تعني الخدتعة الحربية التي تستخدـ في موايية العدو.

ييتـ العمـ العسكري بدراسة ثبلثة أويو أساسية وىي )1 :االستراتييية )2 ،التكتيؾ )3 ،فف
العمميات ( ،) 3وتعمى ىذا األساس تشكؿ االستراتييية أحد المواضيع والمحاور الرئيسية في تعمـ الحرب،
فاالستراتييية ىي كممة ذات داللة ىامة وتعميقة ،تعكس منييا متكامبل في التخطيط الشامؿ والمحكـ،
()4

ومنطمقا ضروريا لمتحرؾ الياد والسميـ.

إف التعاريؼ التي قدمت بشأف مفيوـ االستراتييية مف الناحية االصطبلحية ىي في درية كبيرة
ّ

مف التبايف واالختبلؼ وذلؾ تبعا لتبايف الزماف والمكاف وكذلؾ بفعؿ تأثير المعطيات والمتغيرات الدولية أو
حتى تبعا الختبلؼ المريعيات الفكرية لمدارسيف والمختصيف.
يشير مفيوـ االستراتييية كما يعرفو "كبلوزفيتز" " "Clausevitzإلى "نظرية استخداـ االشتباؾ
لمصوؿ إلى ىدؼ الحرب" إف ىذا التعريؼ لبلستراتييية يدور دائما في مقولتو الشييرة" ،الحرب ىي
()5

استمرار لمسياسة ولكف بوسائؿ أخرى".

( )1الينراؿ أندريو بوفر ،مدخؿ إلى االستراتييية العسكرية ،تعريب أكرـ ديري والييثـ األيوبي ،بيروت :دار الطميعة ،1968 ،ص .23
( )2تعبد القادر محمد فيمي ،المدخؿ إلى دراسة االستراتييية ،تعماف :دار ميدالوي ،2006 ،ص .17
( )3منير شفيؽ ،تعمـ الحرب ،بيروت :المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،1972 ،ص .19

( )4العقيد تعبد المولى الشميري ،االستراتييية العسكرية لعاصفة الصحراء ،السعودية :مطابع شاربرس لمباتعة والنشر ،1992 ،ص .17
(5) Hervé Coutau-Bégarie, Traité de stratégie, Paris : Economica, 2003, p. 97.
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بينما يذىب الكاتب العسكري البريطاني "ليدؿ ىارت" " "L. Hartإلى تعريؼ االستراتييية تعمى أنيا
"فف توزيع واستخداـ مختمؼ الوسائط العسكرية لتحقيؽ ىدؼ السياسة".

()1

تعرؼ االستراتييية تعمى أنيا تشير إلى قيادة ميمؿ
أما "ريموف أروف" " "Raymond Aronفقد ّ

العمميات العسكرية.

()2

ُيبلحظ أف ىذه التعاريؼ ضيقت مف نطاؽ مفيوـ االستراتييية وذلؾ بحكـ طغياف الطابع العسكري

تعمييا ،ولذلؾ ما ُيعاب تعمى ىذه التعريفات أنيا اختزلت مفيوـ االستراتييية في الدائرة العسكرية الضيقة

بالشكؿ يعميا كمرادؼ لبلستراتييية العسكرية التي ال تعدو أف تكوف سوى أحد يوانب االستراتييية

بمفيوميا ومعناىا الكمي والشامؿ.
وبالنظر إلى إدراؾ ىذا القصور المفاىيمي ،حاوؿ منظرو الفكر االستراتييي المعاصر تبلفي
وتياوز ىذا الفيـ الضيؽ لبلستراتييية ،ولذلؾ ذىب الينراؿ "أندي بوفر" " "A.Beaufreإلى تعريؼ
االستراتييية بأنيا تشير إلى "فف استخداـ القوة لتحقيؽ ىدؼ السياسة".

()3

ُيفيـ مف ىذا التعريؼ أف مصطمح القوة الذي استخدمو "بوفر" يشير إلى يميع القدرات االقتصادية

والسياسية واإلتعبلمية والدبموماسية والعسكرية التي تيندىا الدولة في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ السياسية في
أوقات الحرب والسمـ.
يذىب "مولتكو" إلى طرح تعريؼ دقيؽ لبلستراتييية الذي ينصرؼ إلى" :فف الموائمة بيف الوسائؿ
واألىداؼ مف خبلؿ تعممية التخطيط" .انطبلقا مف تفكيؾ وتحميؿ ىذا التعريؼ يتضح أف الفعؿ االستراتييي
المحكـ والنايح يقتضي باألساس توفر المقدرة والميارة الكفيمة بالتوفيؽ بيف ما ىو متاح مف وسائؿ
وامكانيات مع األىداؼ المراد بموغيا وتحقيقيا ،وتعميو فاالستراتييية ىي فف تطويع الوسيمة لبموغ اليدؼ.

()4

فكـ مف دولة تمتمؾ الوسائؿ واإلمكانيات ويكوف لدييا أىداؼ ،إال أنيا تبقى تعايزة تعف تحقيقيا بحكـ
افتقارىا إلى الميارة الكفيمة بتوظيؼ ىذه الوسائؿ التي بحوزتيا خدمة لؤلىداؼ المراد تحقيقيا.

( )1تعبد القدر محمد فيمي ،المريع السابؽ ،ص .19
(2) Raymond Aron, paix et guerre entre les nations, Paris : Calman-lévy, 1975, p.65 .
( )3الينراؿ أندريو بوفر ،المريع السابؽ ،ص .28
( )4تعبد القدر محمد فيمي ،المريع السابؽ ،ص ص.25-24
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تحكـ مفيوـ االستراتييية ارتباطات تعميقة بالسياسة العميا لمدولة التي تنطوي تعمى أىداؼ كبرى
أوسع وأبعد مف األغراض العسكرية ولكف دونما تيميشيا ،إنيا أىداؼ مقاصد ذات الصمة بزمف الحرب
والسمـ تعمى حد سواء ،وتعميو فاالستراتييية دائما تخضع لمسياسة باتعتبارىا تمثؿ دورة مف دورات العمؿ
أف الحد األتعمى لبلستراتييية ىو السياسة بينما الحد األدنى
السياسي ولذلؾ يقوؿ "األميراؿ بيير سيميريو"ّ " :
()1

لبلستراتييية ىو التكتيؾ".

الثابت أف السياسة تحدد األىداؼ ثـ ُيترؾ المياؿ لبلستراتييية لتعالج المسائؿ المختمفة التي تؤدي

إلى تحقيؽ اليدؼ السياسي ،أي ىي اليسر الذي يمتد مف اليدؼ إلى تحقيقو ،مرو ار بالتطبيؽ ،تاركة
لمتكتيؾ معالية مسائؿ اليزئيات.

()2

إف األبعاد المضامنية الشاممة لمفيوـ االستراتييية تشير إلى "ذلؾ العمـ والفف الذي يقوـ تعمى
ّ

استخداـ الوسائؿ والقدرات المتاحة في إطار تعممية متكاممة يتـ إتعدادىا والتخطيط ليا بطريقة مدروسة
ومحكمة بغية خمؽ ىامش مف حرية العمؿ يعيف صناع القرار تعمى تحقيؽ أىداؼ السياسة العميا في زمف
الحرب والسمـ".

()3

انطبلقا مف ىذا التعريؼ يمكف القوؿ أف االستراتييية تتضمف العناصر التالية:
أ -تحديد األىداؼ بشكؿ واضح ومتكامؿ.
ب -واقعية األىداؼ :إف اختيار األساليب النايحة لموصوؿ إلى األىداؼ المطموبة يقتضي باألساس
ويود أىداؼ واقعية يمكف تحقيقيا.
إف ىذا العنصر ينصرؼ بالدرية األولى إلى القدرات والميارات العقمية
ج -العقبلنية والتخصصّ :
والذىنية التي تطالبيا تعممية التوفيؽ والموائمة بيف الوسائؿ واألىداؼ.

د -المرونة :بمعنى أف تكوف االستراتييية تعمى درية تعالية مف المرونة بالشكؿ الذي يضمف ليا
المقدرة تعمى التكيؼ وموايية الظروؼ الطارئة والمواقؼ غير المتوقعة.

( )1األميراؿ بيير سيميريو ،المريع السابؽ ،ص .86
( )2منير شفيؽ ،المريع السابؽ ،ص .43

( )3تعبد القدر محمد فيمي ،المريع السابؽ ،ص .27
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ى -االستم اررية :إف تعممية التخطيط االستراتييي تتصؼ باالستم اررية والديمومة ،وذلؾ تبعا لديمومة
واستم اررية األىداؼ التي تسعى الدولة إلى تحقيقيا.
لقد أصبح مفيوـ االستراتييية ذو طبيعة شمولية باتعتباره يشكؿ كؿ مركب ومتكامؿ يحتوي تعمى
تعناصر أو استراتيييات فرتعية ،اقتصادية ،سياسية ،تعسكرية ،دبموماسية ...والتي تعادة ما يتـ تينيدىا
وتعبئتيا لتحقيؽ األىداؼ القومية والمصالح العميا لمدولة .وىذا ما ُيطمؽ تعميو باالستراتييية القومية أو

االستراتييية العميا التي مف خبلليا يتـ تعبئة وتينيد محصمة القوة القومية مف أيؿ تحقيؽ األمف القومي
لمدولة.

()1

في ىذا السياؽ تيدر اإلشارة إلى أف الواليات المتحدة األمريكية في إطار حممتيا تعمى اإلرىاب
قامت بتينيد وتعبئة ميمؿ قدراتيا العسكرية ،الدبموماسية واالقتصادية واإلتعبلمية في سبيؿ تحقيؽ مطمب
األمف القومي األمريكي.
ب -االستراتيجية كالمفاىيـ األخرل:
يعتبر مفيوـ االستراتييية شديد التداخؿ مع مفاىيـ أخرى مشابية كالتكتيؾ والعقيدة العسكرية...
وىو ما يدفعنا إلى إلقاء الضوء تعمى ىذه المفاىيـ بغية إزالة الغموض الذي يكتنفيا وتبياف العبلقة التي
تربط بينيا.
 -0االستراتيجية كالتكتيؾ:
"إف التكتيؾ ىو استخداـ القوات العسكرية في قمب المعركة ،بينما تنصرؼ
يقوؿ كبلوزفيتزّ :

االستراتييية إلى نظرية استخداـ ىذه المعارؾ لتحقيؽ ىدؼ الحرب".

ويقوؿ ىاممي " "Hamelyموضحا الفرؽ بيف االستراتييية والتكتيؾ" :إف مسرح الحرب ىو مياؿ
االستراتييية ،أما ساحة المعركة فيي مياؿ التكتيؾ".

()2

ولكف يبقى التكتيؾ النايح بإمكانو أف ينقذ أسوء استراتييية ،كما أف التكتيؾ السيئ بمقدوره أف
يطيح بأفضؿ استراتييية.

( )1نفس المريع ،ص .34

( )2منير شفيؽ ،المريع السابؽ ،ص ص.39-38
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 -4االستراتيجية كالعقيدة العسكرية:
يشير مفيوـ العقيدة العسكرية إلى "ميموتعة مف التعاليـ النظرية والعممية والعقائدية والفمسفية التي
تعتنقيا الدولة وتتبناىا بالنسبة إلى ميمؿ المسائؿ األساسية واليذرية المرتبطة بالحرب .فالعقيدة العسكرية
تحكميا ارتباطات تعميقة بالعقيدة السياسية لمدولة وبإيديولوييتيا وفمسفتيا االقتصادية وااليتماتعية لتكوف
بالتالي التعبير العسكري لمنيج السياسي.
في ضوء البحث تعف طبيعة العبلقة التي تربط االستراتييية بالعقيدة العسكرية يمكف القوؿ أف
االستراتييي ة ىي وليدة العقيدة العسكرية ،أي أنيا تشتؽ منيا وتنبثؽ تعنيا ،بحيث يتعذر الحديث تعف
استراتييي ة مف دوف تعقيدة تعسكرية ،ذلؾ أف العقيدة العسكرية ىي التي تحدد مسالؾ ودروب الفعؿ
االستراتييي اليادؼ وذلؾ باستعماؿ القوة أو التيديد باستخداميا.

()1

الشكؿ رقـ ( :)32يكضح عالقة االستراتيجية بالمفاىيـ األخرل

()2

االستراتيجية العميا
الفكر العسكرم

دالالت
كمؤشرات
كمبادئ
تعمميا
يشكؿ تغذية
تعكسية

مخرجات كنتائج

تنبثؽ مف
العقيدة العسكرية
تنطبؽ

تصب في

في

االستراتيجية العسكرية
ىدفيا األساس
الدفاع عف أمف الدكلة كتحقيؽ أمنيا
القكمي

( )1تعبد القدر محمد فيمي ،المريع السابؽ ،ص .40

فرع مف
فروتعيا

أحد أىدافيا
األساسية

( )2سوسف العساؼ ،استراتييية الردع ،العقيدة العسكرية األمريكية اليديدة واالستقرار الدولي ،بيروت :الشبكة العربية لؤلبحاث والنشر،
 ،2008ص .165
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انطبلقا مف ىذا الشكؿ يمكف القوؿ أف العقيدة العسكرية تنبثؽ مف الفكر العسكري وىي انعكاسا
لمستوى تطوره الذي ينتقؿ بصورتو العممية تعبر المؤشرات والدالالت لمتخطيط االستراتييي وفقا
لبلستراتييية العسكرية لمدولة ذات اليدؼ االسمى والمقصد األىـ المتمثؿ في تحقيؽ األمف القومي وكؿ ما
يصب في خدمة األىداؼ األساسية لبلستراتييية العميا لمدولة.

()1

 -0االستراتيجية كالجغرافيا السياسية:
ينصرؼ مفيوـ اليغرافيا السياسية إلى دراسة الدور المؤثر لمعوامؿ والمعطيات اليغرافية تعمى
سموكيات الدولة وخيارات سياستيا الخاريية وموقعيا في اليرمية التراتبية لمدوؿ ،فاليغرافيا السياسية تعني
ببساطة تعمـ سياسة األرض ،أما العبلقة التي تربطيا باالستراتييية فقد حددىا األميراؿ "بيير سيميريو"
()2

بقولو" :إف االستراتييية ييب أف تدرؾ بعمؽ العوامؿ التي تقوـ تعمييا اليغرافيا السياسية".
اضططضبػاضثاضثػ
اإلرعابػاضدوضيػواضحروبػزغرػاضطتوازغظ.ػ

لقد أصبح مفيوـ تعدـ التوازي " "L’Asymétrieفي المرحمة التي أتعقبت الحادي تعشر مف
سبتمبر ،يشكؿ أحد المحاور األساسية التي باتت تثير يدال واسع النطاؽ في العديد مف الدوائر
االستراتييي ة الغربية ،خاصة مع تنامي تيارات العولمة وترايع دور الدولة في المياؿ األمني والعسكري
لصالح صعود فواتعؿ وديناميات تعالمية يديدة.

()3

تعمى الصعيد العسكري واالستراتييي ،تعادة ما يتـ التمييز بيف ثبلثة مستويات فيما يخص تعبلقات
القوة بيف األطراؼ المتصارتعة:

()4

 التوازي " :"La symétrieالذي يعني الصراع بأسمحة متكافئة.
 تعدـ التطابؽ والتكافؤ " :"La dissymétrieأي الميوء إلى التفوؽ الكمي " "Quantitativeوالكيفي
" "Qualitativeتعمى المستوى العسكري.
(  )1أميف ىويدي ،أزمة األمف القومي العربي  ،لمف تدؽ األيراس ،القاىرة :دار الشروؽ ،1991 ،ص.29-28
( )2األميراؿ بيير سيميريو ،المريع السابؽ ،ص .120

( )3محمد سعدي ،مستقبؿ العبلقات الدولية مف صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السبلـ ،بيروت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،2006 ،ص .208

(4) Barthélémy Courmont et Darko Ribnikar, les guerres asymétriques, Paris: édition Dalloz, 2009, p 37.
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 تعدـ التوازي " :"L’asymétrieأي البحث تعف التفوؽ تعبر استغبلؿ نقاط ضعؼ الخصـ مع تفادي
نقاط قوتو ،ويمكف اتعتبار اإلرىاب ،واليريمة العابرة لمحدود وانتشار أسمحة الدمار الشامؿ وحروب
العصابات ...تندرج ضمف التيديدات غير المتوازية التي تشكؿ خط ار استراتيييا تعمى مصالح الدوؿ
الكبرى وأمنيا القومي ،خاصة وأف العولمة سمحت بتطور ىذه التيديدات تعمى المستوى الكمي
والنوتعي.
( *)

تعمى الرغـ مف أف مصطمح "الحرب غير المتوازية"

" "Asymmetric Warfareأصبح محؿ

تداوؿ تعمى نطاؽ واسع بعد أحداث  11سبتمبر  ،2001وقد تبادر إلى أذىاف الكثيريف أنو نمط يديد مف
أنماط الحروب ،ولكف الحقيقة ىي غير ذلؾ ،ألف يوىر مفيوـ ىذه الحرب ىو "البلتماثؿ" ،أي الميوء إلى
وسيمة أو أداة أو مناورة ال متماثمة في معالية حالة قتالية محددة ،وفي ىذا السياؽ يقوؿ االستراتييي
األمريكي "سوف بيف" في كتابو "فف الحرب المفقود"" :تعندما يتـ تغيير التعبئة التقميدية بشكؿ غير متوقع
()1

تعمى وفؽ الموقؼ الياري سيؤمف ذلؾ تعنصر المباغتة وسيزيد مف القيمة االستراتييية ليا".

إف الحرب غير المتوازية مف حيث الممارسة ليست باليديدة ،ذلؾ أف األصوؿ الميتولويية والتاريخية
ّ

ليذا النمط مف الحروب تعود إلى المعركة التي قتؿ فييا "داوود" "يالوت" تعمى مشارؼ بيت المقدس ،كما
أف تاريخ السياسة الدولية يزخر بعدة نماذج ليذا النوع مف الحروب ،وتيدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى
النياحات الباىرة التي أحزرتيا حروب العصابات " "La guérillaالتي خاضتيا حركات التحرر الوطني
()2

كأسموب لموايية االحتبلؿ األينبي سواء في أمريكا البلتينية ،اليزائر فيتناـ.

الحقيقة أف الحرب غير المتوازية ليست وليدة أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر ،بؿ ىي راسخة
ومستقرة في التاريخ العسكري لمسياسة الدولية.
حسب التقرير الذي قدمو وزير الدفاع األمريكي السابؽ "ولياـ كوىيف" فإف التيديدات والمخاطر
المحتممة التي توايو المصالح الحيوية واألمف القومي األمريكي في مرحمة ما بعد الحرب الباردة يمكف
()3

تحديدىا في:

(*) يطمؽ تعمى الحرب غير المتوازية مسميات أخرى كالحرب غير المتناظرة أو غير المتماثمة أو حرب غير التقميدية ،إال أف كؿ ىذه

المسميات تشترؾ في نفس المعنى.

( )1سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص ص.256-255
(2) Barthélémy Courmont et Darko Ribnikar, op. cit. p. 35-43.

( )3سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص ص.257-256
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 "دوؿ مارقة" " "Rogue Stateوتعت دروس حرب الخميج وأصبح ييدىا موييا إلى العثورتعمى نقاط ضعؼ أمريكية تستطيع أف تنفذ منيا وتستغؿ وتضرب.
 إرىاب كاسخ وصؿ إلى مرحمة العولمة في الوقت الذي وصمت فيو الميتمعات والدوؿ بدورىاإلى المرحمة ذاتيا.
 ظيور نوع يديد مف الحروب وىي "الحروب غير المتوازية" أو غير المتماثمة.لقد تعرفت رئاسة أركاف حرب القوات األمريكية ،وبتوقيع رئيسيا الينراؿ "شيمتوف" "الحرب غير
المتناظرة" تعمى أنيا" :محاولة طرؼ يعادي الواليات المتحدة األمريكية بأف يمتؼ مف حوؿ قوتيا ويستغؿ
نقاط ضعفيا معتمدا في ذلؾ تعمى وسائؿ تختمؼ بطريقة كاممة تعف نوع العمميات التي يمكف توقعيا .وتعدـ
التوازي يعني أف يستغؿ العدو طاقة الحرب النفسية وما يصاحبيا مف شحنات الصدمة والعيز لكي ينتزع
في يده زماـ المبادرة وحرية الحركة واإلرادة ،وبأسموب يستخدـ وسائؿ مستحدثة وتكتيكات غير تقميدية
وأسمحة وتكنولوييات يرى التوصؿ إلييا بالتفكير في غير المتوقع وغير المعقوؿ ،ثـ تطبيقو تعمى كؿ
مستويات الحرب :مف االستراتييية إلى التخطيط إلى العمميات بغرض آفاؽ تعممية ال تخطر تعمى الباؿ
منطقيا وال تطرح نفسيا تعمميا في التقريرات التي نستطيع تصورىا".
يعتبر االستراتيييوف األمريكيوف (باالتفاؽ) أف الحرب غير المتوازية تيدؼ إلى إيذاء تعناصر القوة
األمريكية تعبر استغبلؿ مواطف الضعؼ التي تعاني منيا وذلؾ باستخداـ أساليب تختمؼ يذريا تعف تمؾ
التي تستخدميا الواليات المتحدة األمريكية في تنفيذ تعممياتيا ،كما تتطمب األساليب البلمتماثمة معرفة
وتقدير النقاط الرخوة وتعناصر الوىف لدى الخصـ ،كما تتبنى المقاربات غير المتوازية تكتيكات وأسمحة
وتقنيات متيددة وغير تقميدية يمكف تطبيقيا تعمى كافة مستويات الحرب (االستراتييية ،والعممياتية
()1

والتعبوية).

لقد أصبحت التيديدات غير المتوازية تشكؿ أحد المخاطر االستراتييية التي توايو األمف القومي
األمريكي بعد اندثار الخطر الشيوتعي ،وىو األمر الذي تعبر تعنو "توماس فينغر" " "Thomas Fingarنائب
كاتب الدولة لمبحث واالستعبلمات بأف "الترايع المثير لمتيديد األكبر والذي تيسده نياية الحرب الباردة،
والتزايد الكبير لقدراتنا العسكري تيعؿ مف كؿ تيديد مف خصـ ما ضد كياننا الوطني أم ار بالغ الصعوبة،
وىو ما يغري ويشيع تعمى الميوء إلى التيديدات غير المتوازية مف طرؼ ميموتعة مف الفواتعؿ غير
( )1نفس المريع ،ص .257
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الدوالتية " " non étatiqueىـ بصدد البحث تعف الفرص والوسائؿ البلزمة لتيديد األمريكييف داخؿ ترابيـ
وفي الخارج".

()1

ويذىب بدوره "وولفويتز" إلى القوؿ ":بأف القوة العسكرية اليائمة ليست فعالة ضد التيديدات
اليديدة ...إف قوة الردع األمريكية أصبحت تعايزة أماـ العدو اليديد فتمؾ القوة أتعدت لعدو تعقبلني يمكف
ردتعو ويقيس في حساباتو الربح مقابؿ الخسارة في أي تعمؿ يقوـ بو ،وتمؾ القوة بنيت لعدو لو شكؿ وقاتعدة
ومركز وبنى متعارؼ تعمييا وىو تعدو يمكف قياس النصر تعميو في حاؿ الموايية .وتمؾ قوة ضد تعدو لو
سوابؽ في التعامؿ السياسي والعسكري ،األمر الذي يسيؿ ترقب واستباؽ سموكو وحركتو ،غير أف العدو
اليديد الذي تحاربو أمريكا يخوض حرب غير تقميدية ..ويعتقد ىذا العدو أف القواتعد والطرؽ العسكرية
التقميدية ىي في مصمحة أمريكا ،فمماذا يمعب لعبتيا وىي األقوى؟ ..وال يصبح تصرفو نمطا سيبل يمكف
التكيف بو والرد تعميو ويعتبر الكرة األرضية كميا مسرحا لعممياتو".

()2

ومف بيف المبلمح العامة التي تطبع الحرب غير المتوازية تيدر اإلشارة إلى:
 أف الخط الفاصؿ بيف الحرب والسمـ في ظؿ الحرب غير المتوازية يصبح شديد الميوتعة. ىذا النوع مف الحروب يتميز بالسرية التامة في التخطيط واإلتعداد ،كما أنيا تستيدؼ التأثيرالمادي والنفسي.
 في إطار الحروب غير المتوازية تعادة ما يكوف العدو غير واضحا ومبيما وغامضا كما أفمسارح العمميات التي تيرى فييا غير ثابتة ومتحركة.
 الفواتعؿ غير المتوازية تعمؿ في سرية تامة بينما الخصـ النظامي غالبا ما يكوف تعمى خطاإلنكشافية.
 في ضوء الحروب غير المتناظرة يكوف العدو مويود ولكنو غير معروؼ ليس لديو مكاف محددوال يضرب في زمف محدد ويستخدـ أدوات وأساليب مفايئة.

( )1محمد سعدي ،المريع السابؽ ،ص .209

()3

( )2نقبل تعف :إسماتعيؿ الشطي ،تحديات استراتييية بعد أحداث الحادي تعشر مف أيموؿ/سبتمبر ،في :أحمد بيضوف ،العرب والعالـ بعد
 11أيموؿ/سبتمبر ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،2004 ،ص.143

( )3سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص .261
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إف استراتييي ة تعدـ التوازي ىي سبلح الضعفاء ضد األقوياء ،كما أف التفوؽ الذي يتمتع بو
 ّالخصـ النظامي في الحروب غير المتناظرة يصبح تعديـ األىمية( .)1وفي ىذا السياؽ ييدر

التساؤؿ تعف يدوى برنامج الدفاع الصاروخي األمريكي إزاء ىيمات الحادي تعشر مف سبتمبر
وتعف يدوى الموازنات المالية الباىظة المخصصة لو ازرة الدفاع األمريكية في حيف أف ريميف
تعمى زورؽ مطاطي تمكنا مف تدمير السفينة الحربية األمريكية "كوؿ" في  12تشريف األوؿ
 2000في خميج تعدف باليمف ،فالحروب غير المتوازية تبرز الفرؽ النوتعي في الوسائؿ واألساليب
والقيـ المستخدمة ،وتشنيا فواتعؿ غير دوالتية تعبر استغبلؿ نقاط الضعؼ لدى الخصـ ،بحيث
()2

لف تفمح معيا أكثر القدرات العسكرية التقميدية تفوقا".

لقد أصبح اإلرىاب يشكؿ أحد األساليب األكثر فعالية بالنسبة إلى العديد مف الحركات لردع
الواليات المتحدة األمريكية ،وتيديد مصالحيا تعبر العالـ ،وقد تعرؼ اإلرىاب تطو ار ميما تعمى المستوى
التكنولويي والموييستي والتدميري ،خصوصا مع إمكانية امتبلؾ التنظيمات اإلرىابية ألسمحة الدمار
الشامؿ ،والتحرر الكبير مف البعد الترابي ،بحيث تحولت ىذه الحركات إلى مقاوالت منظمة متعددة
الينسيات وتعابرة لكؿ المياالت اليغرافية.

()3

تشير أحد التقارير االستراتييية التي قدمت إلى البنتاغوف إلى أف الواليات المتحدة األمريكية قد
ىيمنت تعمى العالـ ولـ يعد ىناؾ مف يستطيع أف ييابييا تعسكريا ولكف الخصـ الوحيد الذي يمكف أف
يؤذييا ىو مف يستخدـ أساليب الحروب غير المتوازية ،حيث اتعتبر التقرير أف التيديدات غير المتوازية
يشكؿ خط ار ىائبل تعمى أمريكا إلى درية أنيا يمكف أف تتسبب في إرباؾ وزتعزتعت األوضاع الداخمية إذا لـ
()4

تحسف التعامؿ معيا.

كما يشير باحثيف مف مؤسسة " "RANDوىما "بروس ىوفماف" " "B. Hoffmanو"يوف أركيبل"
" "J.Arquillaإلى مخاطر حصوؿ اليماتعات غير الدوالتية تعمى أسمحة الدمار الشامؿ ،وبالتالي تقويض

(1) Barthélémy Courmont, op,cit, p. 83.

( )2أحمد حسيف سويداف ،المريع السابؽ ،ص .177
( )3محمد سعدي ،المريع السابؽ ،ص .209

( )4سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص .260
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دتعائـ األمف القومي األمريكي ،كما ذىب العديد مف خبراء اإلرىاب الدولي بعد أحداث الحادي تعشر مف
()1

سبتمبر إلى وضع سيناريوىات محتممة لييمات نووية ،كميائية أو بيولويية تعمى العواصـ الغربية.
وبالنظر إلى خطورة التيديدات البلتماثمية تعمى األمف والمصالح األمريكية

(*)

فإف الواليات المتحدة

األمريكية أصبحت دولة ىشة ومعرضة االختراؽ و"االنكشاؼ األمني" وبخاصة أف األتعداء المحتمموف
أصبحوا أكثر حركية تعمى المستوى ما تعبر الوطني وما تحت الوطني( ،)2ومف ىذا المنطمؽ فإف موايية
فنوف حرب ما بعد الحداثة غير المتناسقة ،أيف تكوف دوؿ مف الطراز الوستفالي في ميابية شبكات تعابرة
لمقوميات ( ،) 3يقتضي باألساس تكثيؼ الييود االستخباراتية واالستعبلماتية ،فضبل تعف ضرورة استخداـ
األسمحة الذكية والمتطورة ،ولذلؾ ليأت الواليات المتحدة األمريكية إلى ما يعرؼ بالثورة في الشؤوف
العسكرية ()RMA

(**)

()4

كمحاولة لمتكيؼ مع الرىانات األمنية والعسكرية التي فرضتيا العولمة.

ولكف يبقى اإلرىاب ال يشكؿ تعدوا بذاتو ولكنو وسيمة تميأ إلييا بشكؿ مباشر أو غير مباشر ،س ار
أو تعمنا أطراؼ في نزاع معيف ،سواء كانت أطرافو دوال مستقمة ذات سيادة أو لـ تكف كذلؾ ،وتعميو فالحرب
ال يمكف إتعبلنيا تعمى اإلرىاب بذاتو وانما تعمى مف يميأ إليو مف دوؿ ومنظمات ،وفي ىذه النقطة بالذات
يظير القصور الفاضح لمرؤية األمريكية في التعاطي االستراتييي مع ظاىرة اإلرىاب الدولي.

()5

(1) Barthélémy Courmont et Darko Rilnikar, op. cit. p. 53.
(*) إف المفيوـ األمريكي لعدـ التوازي )l’asymétrie( :ال يقتصر فقد تعمى التيديدات التي تصدر مف فواتعؿ غير دوالتية ( non

 )étatiqueبؿ يمتد ليشمؿ حتى الدوؿ الفاشمة والمارقة ،ولذلؾ يشير  Anthony cordesmanأحد الباحثيف في مركز الدراسات

االستراتييية والدولية ( )CSISإلى مخاطر امتبلؾ الدوؿ الفاشمة والمارقة مثؿ إيراف والعراؽ وكوريا الشمالية ألسمحة الدمار الشامؿ لتيدد

بيا أمف العواصـ الغربية.

( )2محمد سعدي ،المريع السابؽ ،ص .210

( )3مايكؿ ىدسوف ،مآزؽ اإلمبريالية :إدارة المناطؽ اليامحة ،المستقبؿ العربي ،العدد  ،284تشريف األوؿ (أكتوبر) ،2002 ،ص.40
(**) "Revolution in MiliTary Affairs :"RMA

( )4محمد سعدي ،المريع السابؽ ،ص .210

( )5محمد حسف سويداف ،المريع السابؽ ،ص .174
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خالصة الفصؿ:
انطبلقا مما سبؽ يمكف الخروج باالستنتايات التالية:
التدخؿ ظاىرة تاريخية تعبر في أبعادىا المضامينية الشاممة ،تعف سياسة القوة في العبلقات الدولية
سواء كانت تعسكرية ،اقتصادية أـ دبموماسية ،كما تعتبر سياسات التدخؿ الدولي انعكاسا منطقيا لطبيعة
النسؽ الدولي الذي تطبعو الفوضى وتعدـ قوة نفاذ القانوف نظ ار لغياب السمطة المركزية العميا فوؽ الدوؿ،
فالسموكيات التدخمية تعد مف بيف الخيارات االستراتييية المطروحة لتحقيؽ المصالح الحيوية المسطرة في
مفكرة السياسات الخاريية لمقوى الكبرى خاصة في كنؼ التركيبة التنافسية لمنظاـ الدولي الذي يتميز
بمحدودية الموارد .فعمى الرغـ مف تاريخانية الظاىرة التدخمية ،إال أنيا في درية كبيرة مف التطور سواء مف
حيث األشكاؿ ،األبعاد ،أو حتى المبررات التي تتذرع بيا الدوؿ وذلؾ تبعا لممتغيرات الحاصمة تعمى مستوى
بنية ومنظومة العبلقات الدولية.
تعمى الرغـ مف كوف مبدأي تعدـ التدخؿ والسيادة يعتبراف مف القواتعد اآلمرة والمستقرة في القانوف
الدولي والتي تساىـ بشكؿ كبير في تحقيؽ التعايش السممي وترقية النظاـ في الميتمع الدولي ،إال أف
المتغيرات الدولية التي أفرزتيا مرحمة ما بعد الحرب الباردة يعمت مف مبدأي تعدـ التدخؿ والسيادة مفاىيـ
نظرية أكثر منيا واقعية خاصة في ظؿ تعولمة حقوؽ اإلنساف واقرار مسؤولية الحماية مف خبلؿ تكريس
حؽ التدخؿ اإلنساني والديمقراطي ،فضبل تعف الممارسات االنفرادية لمقوى الكبرى بذريعة مكافحة اإلرىاب
الدولي ،األمر الذي أدى إلى إتعادة البناء اإليتيمولويي لمسيادة مف حيث يعميا أكثر مشروطية توافقا
وااللتزامات الدولية .ولكف الممارسة الدولية تؤكد أف ىذه المفاىيـ أصبحت محؿ تسييس تعمى نطاؽ واسع
مف أيؿ تحقيؽ الرىانات االستراتييية لمقوى الكبرى ،األمر الذي يتيمى باألساس في "التدخبلت االنتقائية"
التي يتـ تكييفيا بحسب األىمية الييواقتصادية والطاقوية لمدوؿ المستيدفة.
كما نسيؿ أيضا أنو بالرغـ مف االىتماـ الواسع الذي حظيت بو ظاىرة اإلرىاب في إطار الدراسات
الدولية والقانونية ،إال أف الظاىرة باتت تعصية تعف التعريؼ ذلؾ أف مصالح القوى الكبرى تقتضي ذلؾ ،بيد
أنو ثمة إيماع تعالمي بأف اإلرىاب يشكؿ أحد التيديدات البلتماثمية واليرائـ الدولية التي تنتيؾ الحياة
اإلنسانية والمصالح الحيوية لمميتمع الدولي ككؿ ،كلكف تبقى إشكالية غياب تعريؼ محدد لل رىاب يحظى
باإلجماع الدكلي ال يقؿ خطكرة عف الظاىرة ذاتيا.
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اضغصلػاضثاظيػ
االدتراتغجغظػاألطرغصغظػتجاهػظاعرةػاإلرعابػاضدوضيػبغنػاضتحدغاتػ

األطظغظػورعاظاتػاضدغطرةػاضطاضطغظػ

اضغصلػاضثاظي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالدتراتغجغظػاألطرغصغظػتجاهػظاعرةػاإلرعابػاضدوضيػ...

مقدمة الفصؿ:
شيدت العقيدة العسكرية واألمنية األمريكية تحوالت يذرية في المرحمة التي أتعقبت نياية الحرب
الباردة ،وذلؾ تكيفا وطبيعة التيديدات اليديدة لؤلمف الدولي .ومف ىذا المنطمؽ فإف مفاىيـ الردع ،االحتواء
وغيرىا مف العقائد العسكرية واالستراتييية السائدة في مرحمة الحرب الباردة لـ تعد قادرة تعمى موايية
التيديدات البل تماثمية التي يعتبر اإلرىاب الدولي مف أبرزىا وأخطرىا ،ومف ىذا المنظور شكمت استراتييية
الضربات الوقائية الركيزة األساسية لؤلمف القومي األمريكي ،والمبدأ الحاكـ والمحرؾ لمسياسة الخاريية
األمريكية بعد أحداث  11سبتمبر .2001
شكمت الحركات اإلسبلمية أحد المحاور األساسية لبلستراتييية األمنية األمريكية في إطار مكافحة
اإلرىاب الدولي بعد الحادي تعشر مف سبتمبر ،وىذا ال يريع فقط إلى المنطمقات اإليديولويية لمحركات
اإلسبلمية المناىضة لمواليات المتحدة األمريكية وسياساتيا اإلمبريالية في المنطقة ،ولكف أيضا باتعتبارىا
تشكؿ خط ار استراتيييا ومصدر تيديد رئيسي لممصالح الحيوية األمريكية في الشرؽ األوسط.
وتعمى ىذا األساس حاولت الواليات المتحدة أف تبمور استراتييية محكمة تياه الحركات اإلسبلمية
تقوـ تعمى المزج بيف سياسات العصا واليزرة أي بتفعيؿ ليس فقط القوة الصمبة مف خبلؿ التدخبلت
العسكرية لمقضاء تعمى اليماتعات اإلسبلمية ولكف أيضا باالتعتمادي تعمى القوة الناتعمة مف خبلؿ تفعيؿ
المقاربات السوسيواقتصادية والتنموية كمداخؿ أساسية الحتواء تيديدات الحركات اإلسبلمية في الشرؽ
األوسط.
لقد ساىـ التعاطؼ واإليماع الدولييف تعمى إدانة الييمات اإلرىابية التي ضربت تعمى إثرىا
الواليات المتحدة األمريكية في دفع اإلدارة األمريكية إلى صياغة استراتييية أحادية تقوـ تعمى االستخداـ
االنفراد ي لمقوة مف خبلؿ تغميب لغة السيؼ بدال مف الدبموماسية بعيدا تعف الشرتعية الدولية بالشكؿ الذي
يتماشى والمنطمقات الفكرية واإليديولويية وتصورات المحافظيف اليدد لمسياسة الخاريية األمريكية ،التي
حاولت أف تستغؿ التعاطؼ العالمي وتوظؼ ورقة اإلرىاب الدولي كمدخؿ لمتحكـ في الرىاف االستراتييي
العالمي تعمى الويو الذي يخدـ المشروع اإلمبراطوري األمريكي ويرسخ األحادية القطبية في النظاـ الدولي.
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اضطبحثػاألولػ
ػاضتوجؼاتػاضطاطظػضضغصرػاالدتراتغجيػاألطرغصيػسيػطجالػطصاسحظػاإلرعابػاضدوضي.ػ
لـ تعد االستراتييية األمنية التي اتعتمدت تعمييا الواليات المتحدة األمريكية في مرحمة الحرب الباردة
تتماشى مع طبيعة التيديدات اليديدة لؤلمف الدولي ،والتي ييمع دارسو المعضبلت األمنية بأنيا ذات
يعد اإلرىاب الدولي الذي بات يضرب بدقة في تعمؽ األمف القومي األمريكي وييدد
طبيعة ال تماثمية .و ّ
االستقرار العالمي مف أبرزىا وأخطرىا .ومف ىذا المنطؽ (وتماشيا مع طبيعة التيديدات اليديدة) أصبحت
تعقيدة االستباؽ تشكؿ العمود الفقري الستراتييية األمف القومي األمريكي في أتعقاب الحادي تعشر مف
سبتمبر ،كما يعتبر الحمؼ األطمسي بمثابة الظيير االستراتييي لمعمميات العسكرية األمريكية التي تيدؼ
إلى دحر التنظيمات اإلرىابية والدوؿ التي تدتعميا.
أف الحروب االستباقية األمريكية تعمى اإلرىاب تفتقر إلى المشروتعية باتعتبارىا تتنافى وقواتعد
بيد ّ

الشرتعية الدولية ،األمر الذي دفع بالدوائر االستراتييية األمريكية أف تميأ إلى إتعادة إحياء تقميد الحرب

العادلة كمفيوـ ثيولويي مف القروف الوسطى في تعصر ما بعد الحداثة لبللتفاؼ حوؿ القانوف الدولي
واستبداؿ الشرتعية الدولية بشرتعية أخبلقية ومف ثـ تبرير الحرب تعمى اإلرىاب.
اضططضبػاألولػ
تطورػاضغصرػاالدتراتغجيػاألطرغصيػطنػظظرغظػاالحتواءػإضىػرػغدةػاالدتباق.ػ
لقد أفرزت نياية الحرب العالمية الثانية واقعا تعالميا يديدا ،تتحدد مبلمحو االستراتييية باندثار
لتبوء مركز الصدارة
اإلمبراطوريات االستعمارية ،وصعود االتحاد السوفياتي والواليات المتحدة األمريكية ّ
العالمية ،وبذلؾ تحققت النبوءة التي أطمقيا المفكر الفرنسي "أليكسيس دي توكفيؿ" " Alexis de
 "Tocquevilleسنة  ،1935حيث كتب قائبل" :يويد حاليا أمتيف تعظيمتيف ...الروس واألمريكاف ...في
حيف أف األنيمو أمريكاف يعتمدوف تعمى المصالح الفردية لتحقيؽ غاياتيـ وأطمقوا العناف لمقدرات الحرة
والحكمة الفردية لمشعب ،وأما الروس فيركزوف سمطات األمة في يد واحدة ،فإذا كانت األداة األولى
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لؤلمريكييف ىي الحرية ،فالثانية (الروس) تركز تعمى اإلقطاع " "servitudeفبالرغـ مف اختبلؼ نقطة
االنطبلؽ ،إال أف الطريؽ ىو نحو السيطرة تعمى مصير المعمورة".

()1

شيدت الحرب الباردة التي وصفيا "ريموف آروف" " "R. Aronبأنيا "سبلـ مستحيؿ وحرب غير
محتممة" .تطو ار خطي ار في المفاىيـ االستراتييية ،وبالخصوص بعد وصوؿ االتحاد السوفياتي إلى حالة
التعادؿ النووي " "Nuclear Parityسنة  ،1949وىو األمر الذي يعؿ مف الشعب األمريكي رىينة في يد
الكريمميف ،كما أصبح الشعب السوفييتي رىينة في يد البيت األبيض ،وكاف مف البلزـ أف تتعايش القوتيف
العظمييف مع بعضيما البعض كعقربيف في أنبوب واحد ،إذا لدغ أحدىما اآلخر ،فإف ىذا اآلخر سيمدغو
قبؿ أف يموت تعمى حد تعبير "ستانمي ىوفماف" ""S.HOFFMAN
لقد ارتكزت الواليات المتحدة األمريكية إباف الحرب الباردة تعمى استراتييية نووية تعمودىا الفقري
يكمف في الردع المتبادؿ المؤكد " "Mutually Assured Deterrenceالذي يشير إلى "فف استخداـ أدوات
القتاؿ لمنع القتاؿ فإذا وقع القتاؿ فشؿ الردع ،أي أف اليدؼ الكامف وراء مفيوـ الردع ىو اإلبقاء تعمى القوة
()2

في الحالة الستاتيكية والحيمولة دوف تحوليا إلى الحالة الديناميكية".

وتعميو فمف بديييات نظرية الردع أف

العدو لف يقوـ بالييوـ والعدواف إذا أدرؾ مسبقا أف ما سيمحؽ بو مف دمار سيكوف يسميا.
تغطي استراتييية الردع ال طائفة مف االستراتيييات اليزئية التي تمت صياغتيا بشكؿ محكـ تكيفا مع
تحركات العدو السوفياتي ،واستيابة لمرىانات األمنية والمصالح الحيوية األمريكية التي يمكف تحديدىا في:
 استراتيجية االحتكاء :التي نظّر ليا الخبير األمريكي في الشؤوف السوفياتية "يورج كيناف" G.

 ،"Kennanحيث ظيرت ىذه االستراتييية في ميمة العبلقات الخاريية الصادرة في يوليو مف تعاـ
 1947تحت تعنواف "مصادر السمكؾ السكفياتي" ،إف اليدؼ الكامف مف وراء سياسة االحتواء ىو
تطويؽ خطر المد الشيوتعي والحيمولة دوف وصولو إلى المياه الدافئة

()3

وذلؾ تعبر احتوائو وتطويقو
()4

بحزاـ تعازؿ مف األحبلؼ والقواتعد العسكرية تمييدا النيياره وانييار مناطؽ نفوذه.

( )1نقبل تعف :سالـ برقوؽ ،تطور إشكالية مفيوـ التدخؿ وتعدـ التدخؿ في العبلقات الدولية ،ص .53
( )2أميف ىويدي ،التحوالت االستراتييية الخطيرة ،البيروسترويكا وحرب الخميج األولى ،ص .125

( )3ياسر الشاىد ،تأثير استراتيييات السياسة األمريكية تعمى توييات الناتو ،السياسة الدولية ،العدد  ،129يوليو ،1997 ،ص .95
( )4يورج كيناف ،الدبموماسية األمريكية ،تريمة :تعبد اإللو المبلح ،سورية :دار دمشؽ لمطباتعة والنشر ،1988 ،ص .135
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 استراتيجية االنتقاـ الشامؿ :التي صاغيا يوف فوستر داالس في بداية الخمسينات لتبلفي
القصور االستراتييي النايـ تعف تطبيؽ سياسة االحتواء ،وتقوـ ىذه االستراتييية تعمى فكرة أساسية
مفادىا أف أية محاولة سوفياتية لتغيير ىيكؿ القوة تعمى الصعيد العالمي ،والمساس بمصالح الغرب
واالتعتداء تعمييا ،سيوايو باستخداـ فوري لؤلسمحة النووية بطريقة انتقامية وشاممة وفي النقاط التي
تختارىا الواليات المتحدة األمريكية ،كما ُتعرفت أيضا ىذه االستراتييية بسياسة حافة الياوية(.)1

 استراتيجية الحرب المحدكدة :التي ساىـ في وضعيا كؿ مف "روبرت أوسيود" في كتابو "الحرب
المحدودة وتحدي االستراتييية األمريكية" ،وكذلؾ "ىنري كيسينير" في مؤلفو "األسمحة النووية
والسياسة الخاريية" ،وتقوـ ىذه االستراتييية تعمى إمكانية القوتيف العظمييف تعمى استخداـ األسمحة
التقميدية ذات التأثير المحدود في مناطؽ يغرافية محدودة بالرغـ مف امتبلكيا ألسمحة الدمار
()2

الشامؿ ،وتظير التيميات الواقعية ليذه االستراتييية في الحربيف الكورية والفيتنامية".

 استراتيجية الرد المرف :حيث اتعتمدتيا الواليات المتحدة األمريكية في بداية الستينات ،ووضع
أسسيا الينراؿ "ماكسويؿ تايمور" ،ومنطمؽ ىذه االستراتييية ىو أف تعمى الواليات المتحدة
األمريكية أف تطور قدراتيا العسكرية الضاربة بالشكؿ الذي يؤمف ليا المقدرة العالية تعمى موايية
التحديات األمنية .وتتمحور ىذه االستراتييية حوؿ فكرة مزدوية :المرونة مف يية والقدرة الفائقة
تعمى الحسـ مف يية أخرى ،فأما مرونتيا تتيمى في القدرة تعمى التصرؼ واالستيابة ألي نوع مف
أنواع الحروب التي تخوضيا أمريكا سواء كانت تعالمية أو محدودة ،نووية أـ تقميدية ،كبيرة أـ
صغيرة ،أما يانب الحسـ فإنو يظير في الدرية العالية مف التصميـ إلحباط ودحر يميع
()3

التيديدات السوفياتية.

بالرغـ مف أف استخداـ السبلح النووي ينذر بالدمار واالنتحار الشامؿ ،كما تعبر تعف ذلؾ المؤرخ
الشيير "أرنولد توينبي" بقولو" :إف الدولة ،األمة وانشطار الذرة ال يمكف أف يتعايشا تعمى نفس الكوكب"،
ولكف تبقى األسمحة النووية تشكؿ أحد منشطات السبلـ العالمي وىو ما تعبر تعنو "مورتوف كاببلف"
" "Morton Kaplanبقولو" :كمما انتشرت الترسانات النووية ساد السمـ واألمف".
( )1ستيفف أميروز ،االرتقاء إلى العالمية ،السياسة الخاريية األمريكية منذ  ،1937تريمة :نادية محمد الحسيني ،القاىرة :المكتبة األكاديمية،
 ،1994ص .15

( )2ىنري كيسينير ،مفيوـ السياسة الخاريية األمريكية ،مصر :الييئة المصرية العامة لمكتاب ،1973 ،ص .119
( )3تعبد القادر محمد فيمي ،المريع السابؽ ،ص .171
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ومف ىذا المنطمؽ فإف الحرب الباردة تميزت بسيادة منطؽ السبلـ الواقعي " "Real Peaceالذي
يعني التعايش في ظؿ االختبلؼ.

()1

لقد شكؿ انييار حمؼ واسو واندثار االتحاد السوفياتي كدولة والشيوتعية كعقيدة أحد التحوالت
الثورية التي طالت بنية النظاـ الدولي في بعده الييوسياسي واألمني ،األمر الذي فسح المياؿ لمواليات
المتحدة األمريكية لتنفرد باألحادية القطبية والييمنة العالمية.
ولكف بالرغـ مف أف الشعوب واألمـ أصبحت تركف إلى ىيمنة أمريكية محمودة في تعيد السبلـ
األمريكي " "Pax Americanaإال أف زواؿ الخطر الشيوتعي يعؿ مف التحالؼ أورو-أطمسي يفقد بوصمتو
االستراتييية بحكـ فراغ التيديد ،وغياب العدو االستراتييي الذي يضمف لمعالـ الغربي القدرة تعمى الوحدة
والتماسؾ ،وىو ما دفع بالمفكر االستراتييي األمريكي "ىنري كيسينير" لمتساؤؿ تعف مدى حاية الواليات
المتحدة األمريكية إلى سياسة خاريية؟ كما ظيرت تعدة تساؤالت تعف يدوى استم اررية حمؼ الشماؿ
األطمسي نظ ار لكونو فقد مبرر ويوده بتفكؾ حمؼ وارسو ،وذلؾ مصداقا لمقاتعدة العامة في األحبلؼ
العسكرية التي تقر بأف األحبلؼ تزوؿ بزواؿ األحبلؼ المضادة وكما تقر ذلؾ أيضا نظرية توازف القوى
()2

وتوازف التيديد.

ولما كانت االستراتيييات الدفاتعية تمقت الفراغ فإف التحالؼ األورو-أطمسي ويد ضالتو في "العدو
تعبر تعنو صراحة األميف العاـ لمحمؼ األطمسي "ويمي كبليس" بقولو أف "الظاىرة
اإلسبلمي" وىو ما ّ
األصولية اإلسبلمية ستحؿ محؿ التيديد الشيوتعي ،وستشكؿ أكبر تيديد لؤلمف الدولي".

ومف ىذا المنطمؽ تبنت األطمسية اليديدة متأثرة بالسياسات األمريكية استراتييية ىيومية قائمة
تعمى التدخؿ خارج المنطقة " "Out of Areaإلدارة األزمات وذلؾ باستخداـ المفاىيـ والشعارات المطاطة
()3

مثؿ مكافحة اإلرىاب تارة ،والدفاع تعف حقوؽ اإلنساف والديمقراطية تارة أخرى.

( )1أميف ىويد ،التحوالت االستراتييية الخطيرة ،البيروسترويكا وحرب الخميج األولى  ،ص .125

( )2تعماد ياد ،مياـ يديدة في بيئة آمنة مغايرة ،ط ،2القاىرة :مركز الدراسات السياسية واالستراتييية ، 2010 ،ص .245
(3) Jean-Marie Collin, les armes nucléaires de l’OTAN, fin de partie ou redéploiement ? Bruxelles : groupe de
recherche et d’information sur la paix et la sécurité, 2009, p 13.
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وبالنظر إلى المخاطر والتحديات األمنية التي أفرزتيا العولمة ،فقد اتعتمدت الواليات المتحدة
األمريكية تعمى استراتييية تكنو-معموماتية تظير تيمياتيا باألساس في إطار ما يعرؼ بالثورة في الشؤوف
العسكرية ).(RMA

()1

ولقد ساىمت الثورة المعموماتية والتكنولويية بشكؿ كبير في إتعادة صياغة المعتقد والفكر
االستراتييي األمريكي ،األمر الذي أثر بدوره تعمى أنماط وطرائؽ إدارة الحروب خاصة في ظؿ إقحاـ
مفاىيـ يديدة كالذكاء الصناتعي ،األسمحة الذكية ،الحرب صفر موت "..."zéro mortخدمة لمصالح
الحربي واالستراتييي األمريكي.

()2

وييمع العديد مف المحمميف االستراتييييف أف حربي الخميج الثانية  ،1991والثالثة  2003تـ
إخضاتعيا لمنطؽ "الثورة في الشؤوف العسكرية" واالستراتييية التكنو-معموماتية.
ضربت تعمى إثرىا رموز الحضارة الغربية ومواقع
لقد أدت ىيمات الحادي تعشر مف سبتمبر ،التي ُ

الييمنة األمريكية المتمثمة في مركز التيارة العالمي "القوة االقتصادية" ومبنى البنتاغوف "القوة العسكرية" إلى

إحداث تحوال مفصميا وخطي ار في العقيدة العسكرية والفكر االستراتييي األمريكي ،وذلؾ بتبني استراتييية
الحروب االستباقية التي تركف إلى االستخداـ األحادي لمقوة العسكرية مف أيؿ اإليياض المبكر ،ودحر
التيديدات والتنظيمات اإلرىابية والدوؿ التي تدتعميا بما يحقؽ مطمب األمف القومي األمريكي.
لقد ذىبت مستشارة األمف القومي ووزيرة الخاريية األمريكية سابقا كوندولي از رايس إلى تعريؼ
الحرب االستباقية :تعمى أنيا تشير إلى "منع أتعماؿ تدميرية معينة ضدؾ ،وأف ىناؾ أوقات ال تستطيع فييا
االنتظار حتى يقع تعميؾ الييوـ ثـ ترد".

()3

إف تعقيدة االستباؽ أو مبدأ الضربة االستباقية يتمحور حوؿ فكرة تنفيذ تعمميات تستيدؼ إيياض
قدرات ونوايا األتعداء المحتمميف سواء كانوا دوال أـ يماتعات أـ أفرادا أـ حركات تنظيمية لمحيمولة دوف
المساس بالمصالح الحيوية وتقويض األمف القومي األمريكي.

()4

( )1تعبد القادر محمد فيمي ،المريع السابؽ ،ص .176
(2) Barthélémy Courmont et Darko Ribnikar, op,cit. p.250.

( )3سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص .200
(4) Jean Claude Zarka, op, cit, p 118.
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ولكف مف اليدير باإلشارة إليو أنو ثمة فرؽ بيف الحرب اإلستباقية " "Preemptive Warوالتي
تعني المبادرة بالفعؿ والحرب الوقائية " "Preventive Warالتي تشير إلى منع الفعؿ المعاد مف الدخوؿ
حيز التنفيذ ،ولكف تبقى الضربة االستباقية ذات طبيعة وقائية باتعتبارىا تيدؼ إلى توفير الحماية والوقاية
()1

مف التيديدات التي توايو األمف القومي األمريكي.

مف خبلؿ رصد وتتبع التطور التاريخي لبلستراتييية األمريكية يتضح أف المعتقد والفكر
االستراتييي األمريكي استند في تطوراتو إلى تعوامؿ ومعطيات موضوتعية وفقا لمبدأ "التحدم كاالستجابة"
وذلؾ ليس بطريقة أوتوماتيكية تعفوية باالستناد إلى تعممية تعقبلنية ومدروسة تخضع لمقاييس وحسابات
الربح والخسارة.
اضططضبػاضثاظيػ
اضخضغغاتػاضغضدغغظػضضحروبػاالدتباشغظػرضىػاإلرعاب:ػسيػإحغاءػطغؼومػاضحربػاضطادضظ.ػ
لقد شكؿ مفيوـ الحرب العادلة " "Jus ad Bellumأحد المفاىيـ المحورية في الخطاب األمني
األمريكي بعد أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر ،بيد أف ليوء الدوائر االستراتييية األمريكية إلى إحياء
مفاىيـ ثيولويية مف القروف الوسطى في تعصر ما بعد الحداثة ىي تعممية غير بريئة باتعتبارىا تيدؼ إلى
ضرب الشرتعية الدولية واضفاء صبغة أخبلقية ودينية تعمى الحروب االستباقية ضد اإلرىاب ،ومف ثـ
شرتعنة وتسويؽ السياسة الحربية وتحقيؽ أكبر تعدد ممكف مف الحشد والتأييد لمحممة األمريكية تعمى
اإلرىاب.

()2

إف اإلحياء األمريكي لتقميد الحرب العادلة كمفيوـ ثيولويي مف الفكر المسيحي الوسيط ييدؼ
باألساس إلى استبداؿ الشرتعية الدولية بشرتعية دينية وأخبلقية ،خاصة وأف الحرب االستباقية تعمى اإلرىاب
تتنافى وأحكاـ القانوف الدولي ،األمر الذي دفع الدوائر الفكرية والسياسية األمريكية لبناء أطروحة يديدة في
العبلقات الدولية تدتعو إلى التأطير األخبلقي لمحرب تعمى اإلرىاب وااللتفاؼ تعمى الشرتعية الدولية مف
خبلؿ تقويض القواتعد المعيارية والقانونية المقيدة الستخداـ القوة في العبلقات الدولية.

()3

( )1تعبد القادر محمد فيمي ،المريع السابؽ ،ص .255

( )2محمد سعدي ،المريع السابؽ ،ص ص .333-332

( )3السيد ولد أباه ،تعالـ ما بعد  11سبتمبر  ،2001اإلشكاليات الفكرية واالستراتييية ،بيروت :الدار العربية لمعموـ ،2004 ،ص .77
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ومف ىذا المنطمؽ فإنو مف الضروري التساؤؿ :تعف الخمفيات الفمسفية والدينية لمحرب العادلة؟
وكيؼ ساىمت الدوائر االستراتييية األمريكية في إحياء واتعادة بعث تقميد الحرب العادلة مف البلىوت
المسيحي الوسيط مف أيؿ استبداؿ الشرتعية الدولية بشرتعية أخبلقية ودينية ومف ثـ تبرير وشرتعنة الحروب
االستباقية تعمى اإلرىاب؟.
تريع اليذور الميثولويية والفمسفية لتقميد الحرب العادلة إلى الفكر المسيحي الوسيط ،حيث لعبت
إسيامات كؿ مف "القديس أوغوسطيف" " ،)354-430( "Augustinusو"توماس اإلكويني" " Thomas of

 )1274-1224( "Aquinدو ار محوريا في صقؿ نظرية الحرب العادلة التي شكمت القاتعدة الصمبة التي
انطمقت منيا المدارس القانونية ورياؿ القانوف األكثر أىمية مف أمثاؿ "فرانسيسكو دوفيتوريا" (-1483
 "Francisco de Vitoria" )1546باإلضافة إلى "صامويؿ بفندورؼ" " "Pufendorfو"ىيغو غروسيوس
"."Hugo Grotius

()1

تعمى الرغـ مف تأثر الفكر المسيحي الوسيط بالمنظومة الفمسفية اليونانية مف حيث اتعتماد مقوالتيا
ومقاييسيا األساسية ،إال أف إشكالية الحرب في الفكر المسيحي ارتبطت بشكؿ تعميؽ بعمـ البلىوت الديني
الذي أطرتو القيـ التي حممتيا الديانة المسيحية.
فالسمـ يعتبر مفيوما مركزيا في البلىوت المسيحي ،بيد أنو ثمة ميموتعة مف الحاالت التي يصبح
فييا الميوء إلى الحرب والقوة تعمبل ضروريا ومشروتعا خاصة تعندما يتداخؿ العنؼ بالخير .وانطبلقا مف
ىذا التضارب المويود بيف تقميديف مسيحييف متمايزيف :التقميد األخبلقي السممي ،والتقميد الحربي الدفاتعي،
المذيف أفضيا إلى مفيوـ الحرب العادلة كما بمورتو أتعماؿ "القديس أوغسطيف" و"توماس اإلكويني".
تقر نظرية الحرب العادلة في التقميد البلىوتي الوسيط أنو ال معنى لمسمـ الحقيقي دوف االستناد
خير اسمى.
لمعدالة ،فيذا النمط مف السمـ ىو وحده الذي يمكف اتعتباره ا
ويعرؼ "القديس أوغسطيف" السمـ العادؿ بأنو استقرار النظاـ ،ومف ثـ فإف الحرب مبررة بؿ وايبة
ُ
()2

لمعالية االختبلالت المتولدة تعف الظمـ والفوضى.

( )1ييف بيثكي إليشتايف ،كيؼ تخوض حربا تعادلة؟ في :كيف بوث وتيـ ديوف ،تعوالـ متصادمة ،اإلرىاب ومستقبؿ النظاـ العالمي ،تريمة:
صبلح تعبد الحؽ ،أبو ظبي :مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتييية ،2005 ،ص .343

( )2السيد ولد أباه ،المريع السابؽ ،ص ص .69-68
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وتتمحور شروط الحرب العادلة في التقميد المسيحي الوسيط حوؿ معياري :مشروتعية قرار الحرب
" "Jus ad bellumوضوابط إدارتيا "."Jus in bello

()1
()2

يرى "القديس توماس األكويني" أف الحرب العادلة تقتضي باألساس توفر أربعة شروط أساسية وىي:

 -1تعدالة القضية التي يقاتؿ المرء مف أيميا :كالدفاع تعف النفس ،أو معاقبة شر ما ،أو استرداد
شيء افتؾ بالقوة ،بمعنى أف تكوف النوايا التي مف أيميا تُشف الحرب نبيمة.
 -2أف تعمف الحرب وتدار مف سمطة شرتعية مؤىمة.
 -3أف تكوف المبلذ األخير ،بعد استنفاد الحموؿ السممية.
 -4أف تكوف الوسائؿ المستخدمة متكافئة مع األضرار التي توايييا ،بحيث ال تؤدي إلى ما ىو
أسوأ منيا.
فالحرب مف منظور الفكر المسيحي الوسيط ىي دائما استثناء مف القاتعدة ،أو ىي حالة مؤقتة
تبررىا مقتضيات العدؿ الذي يشكؿ أحد مقومات السمـ الحقيقي .وفي ىذا السياؽ كتب "القديس أوغسطيف"
في كتابو "مدينة الرب" " "la cité de Dieuقائبل" :بأف السمطة الربانية ىي ذاتيا التي وضعت بعض
االستثناءات تعمى تحريـ قتؿ اإلنساف ،ففي بعض األحياف يفرض الرب القتؿ ليس بصفتو قانونا تعاما وانما
ىو حكـ مؤقت وخاص".
ويوضح "توماس اإلكويني" الفكرة ذاتيا بقولو" :أف اإلنساف ال يعرض حياتو لمخطر إال أليؿ
العدالة ،فالقوي ال يكوف بمعنى ما يدي ار باإلتعياب إال مف حيث ىو تعادؿ".
أف ىذا التصور البلىوتي واف استند إلى مقاييس قيمية مطمقة ،وحصر العنؼ المشروع في
بيد ّ

الدفاع تعف النفس ودحر الظمـ والفوضى ،إال أنو شكؿ غطاء إيديولوييا لسياسة الييمنة اإلمبراطورية في
العيد الروماني المسحي ،وتستخدـ حاليا لشرتعنة الحروب االستباقية تعمى اإلرىاب وتسويغ المشروع
()3

اإلمبراطوري األمريكي.

(1) Sebastiano Maffettone, guerre juste et intervention en Irak, Raisons politiques, N° 30, 2/2008, p. 151.
(2) Ibid, p. 155.

( )3السيد ولد أباه ،المريع السابؽ ،ص .70
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وتعميو فالسؤاؿ المطروح ىو :كيؼ ساىـ تقميد الحرب العادلة في تبرير الحروب االستباقية تعمى
اإلرىاب والتحكـ في الرىاف االست ارتييي العالمي تعمى الويو الذي يخدـ المشروع اإلمبراطوري؟.
لقد كانت تعدـ مشروتعية الحروب االستباقية تعمى اإلرىاب في ضوء أحكاـ القانوف الدولي بمثابة
الدافع والمحفز لمدوائر االستراتييية األمريكية في إتعادة بعث تقميد الحرب العادلة مف السيؿ البلىوتي
الوسيط لبناء أطروح ة يديدة في العبلقات الدولية تتماشى والمنظور األمريكي لمتحدي األىـ الذي يوايو
العالـ والذي يطمؽ تعميو في األوساط الغربية باإلرىاب العابر لمقارات القائـ تعمى أسمحة الدمار الشامؿ.
وتيدر اإلشارة إلى أف نظرية الحرب العادلة قد غدت مألوفة في األوساط األكاديمية األمريكية منذ
السبعينات مف القرف المنصرـ ،وقد تيدد االىتماـ بيا في بعض الدوائر الدينية واألكاديمية في سياؽ مغاير
لمنزوع الحربي الراىف الذي يقوـ تعمى الدتعوة إلى التأطير األخبلقي لمحروب االستباقية تعمى اإلرىاب
وتقويض دتعائـ الشرتعية الدولية.
يعتبر كتاب الفيمسوؼ األمريكي "مايكؿ فالتزر" " "Michael Walzerالصادر تعاـ  1977بعنواف:
"الحرب العادلة والحرب اليائرة" ""Just and Unjust War

()1

أىـ نص مريعي ليذا االتياه األخبلقي الذي

تعمؿ تعمى إتعادة بناء النظرية الدينية الوسيطة تعمى أسس ليبرالية يديدة.

( )2

غير أف ىذه المقاربة ظمت

مرفوضة في الدوائر القانونية والدبموماسية الدولية باتعتبارىا تسعى إلى االلتفاؼ تعمى قواتعد الشرتعية
الدولية.
لقد أصبح تقميد الحرب العادلة يشكؿ أحد المحددات األساسية في الفكر االستراتييي لتيار
المحافظيف اليدد بعد أحداث  11سبتمبر  ،2001وذلؾ مف أيؿ بناء مشروتعية أخبلقية دينية لمحممة
األمريكية تعمى اإلرىاب التي باتت تتنافى مع أحكاـ القانوف الدولي والشرتعية الدولية.

()3

مف الواضح أف ىذه العقيدة االستراتييية تسعى إلى إحداث قطيعة كاممة مع المنظومة القانونية
الدولية تعمى تعدة مستويات ،وتشكؿ تطو ار نوتعيا وخطي ار في التعاطي األمريكي مع أطر الشرتعية الدولية

(1) Michael Walzer, Just and Unjust war, New-york: Basic Book, 1977.
(2) Bertrand Lemmennicier, la notion de la guerre juste, sur le site internet :
» « www.Frstratégie.org/barreFRS/publications/20030130.doc
(3) Charles Benjamin, la théorie de la guerre juste face au terrorisme et la lutte antiterroriste, Montréal : centre
d’études des politiques étrangères et de la sécurité, 2007, p. 87.
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المعاصرة التي ساىمت بشكؿ كبير في صياغتيا بعد الحرب العالمية الثانية ،وترتكز ىذه األطر تعمى
مبدأيف راسخيف في القانوف الدولي وىما :احتراـ السيادة الوطنية ،وتعد التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ.
إف التحوؿ واالنتقاؿ مف آلية تشريع الحرب مف داخؿ المنظمة األممية إلى "مبدأ شرتعية الحرب
الذاتية" " "War Self Legimitingوبالتالي تكوف النتائج اإلييابية لمحرب ىي التي توفر ليا الغطاء
والمشروتعية .وتعميو فحروب أمريكا االستباقية تعمى اإلرىاب وتعمى الدوؿ المارقة " "Rogues Statesتكرس
أولوية المشروتعية القيمية واألخبلقية تعمى اآللية التشريعية ،أي أف تعدالة القضية تكوف مقدمة تعمى القيود
والضوابط المؤسسية لحفظ السمـ واألمف الدولييف.
وتعمى ىذا األساس ظير اتياه واسع في حقؿ الدراسات االستراتييية األمريكية يرى أف مفيوـ
الحرب العادلة تشكؿ نقطة التقاء بيف مقتضيات الييمنة األمريكية تعمى العالـ وااللتزامات األخبلقية المترتبة
تعمى ىذه المقتضيات ،فضبل تعف تبلؤميا مع التحدي اإلرىابي كخطر استراتييي يضرب بدقة في تعمؽ
األمف القومي األمريكي وييدد المصالح الحيوية لمميتمع الدولي ككؿ.
تعتقد "ييف الشتايف" " "J. Elshtainأف مشروتعية الحرب تعمى اإلرىاب ييب أف تتحدد مف خبلؿ
آثارىا األخبلقية وليس تعبر امتثاليا لمدونة قانونية شكمية "الشرتعية الدولية" ولذلؾ فإف االستراتييية النايعة
تياه ظاىرة اإلرىاب الدولي ىي االستراتييية األخبلقية التي تقوـ تعمى تسخير القوة إلصبلح العالـ،
والقضاء تعمى اإلرىاب واتعادة بناء الدوؿ الفاشمة وفرض النموذج الديمقراطي الميبرالي تعمى المستوى
العالمي.
ويذىب بدوره "مايكؿ نوفاؾ" "" "Michael Novakوىو مف أقطاب مدرسة المحافظيف اليدد" في
محاضرة ألقاىا بالفاتيكاف خبلؿ حرب العراؽ إلى القوؿ" :أف الحرب تعمى اإلرىاب اقتضت الخروج تعمى
ضوابط الشرتعية الدولية التي ال تنطبؽ إال تعمى الحروب التقميدية بيف الدوؿ ،في حيف أف الحرب تعمى
اإلرىاب ىي حرب غير متوازية غرضيا إستباؽ مخاطر اإلبادة اليماتعية واالتعتداء تعمى العزؿ ،ولذا فيي
()1

ضرورية والزامية أخبلقيا وتعادلة قانونيا".

( )1نقبل تعف :السيد ولد أباه ،المريع السابؽ ،ص .88
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ويعتبر "ديريدا" أف الخمفية البلىوتية لمحرب اإلستباقية "العادلة" تعمى اإلرىاب ىي خارج الشرتعية
الدولية باتعتبارىا ال تختمؼ مف حيث المنطؽ الغائي تعف روح اإلرىاب ذاتو) 1( .وتيدر اإلشارة إلى أف
الواليات المتحدة لـ تميأ فقط إلى إحياء مفيوـ الحرب العادلة إلصباغ الشرتعية تعمى حروبيا العدوانية ضد
اإلرىاب ،ولكنيا استندت أيضا مف أيؿ تحقيؽ ىذه الغاية تعمى ما يعرؼ "بمذىب االستثنائية األمريكية".
ومف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف السياسة األمريكية توظؼ كؿ األوراؽ الكفيمة بتحقيؽ مصالحيا
االستراتييي ة بما في ذلؾ إحياء مفاىيـ مف القروف الوسطى في تعصر ما بعد الحداثة ،ولكف تبقى أوىاـ
الحرب العادلة التي ارتكزت تعمييا استراتييية الحرب اإلستباقية تعمى اإلرىاب مرفوضة في الدوائر
الدبموماسية والقانونية الدولية ،باتعتبارىا تتنافى وأحكاـ القانوف الدولي وتقوض التعددية ،فضبل تعف كونيا
تسعى الستبداؿ الشرتعية الدولية بشرتعية أخبلقية ومف ثـ التحكـ في الرىاف االستراتييي العالمي تعمى الويو
الذي يحقؽ المشروع اإلمبراطوري األمريكي.
اضططضبػاضثاضثػ
طوشدػاضحربػاالدتباشغظػسيػادتراتغجغظػاألطنػاضػوطيػاألطرغصي.
لقد أصبحت تعقيدة االستباؽ تشكؿ العمود الفقري الستراتييية األمف القومي األمريكي بعد الحادي
تعشر مف سبتمبر ،بيد أف الحرب االستباقية ليست باليديدة في الفكر والممارسة االستراتييية األمريكية ،ذلؾ أف
السوابؽ التاريخية لمسياسة الدولية األمريكية شيدت ممارسة ىذا النمط مف الحروب التي أصبحت أشد ضراوة
بعد "غزوة مانياتف"  ،2001خاصة في ظؿ المنظورات االستراتييية األحادية لممحافظيف اليدد التي تقوـ تعمى
التحرؾ العسكري االستباقي-الوقائي لدحر التنظيمات اإلرىابية والدوؿ الراتعية ليا ومف ثـ تحقيؽ مطمب األمف
القومي األمريكي وحماية المصالح الحيوية األمريكية( ،)2وتعميو فما مفيوـ الحرب االستباقية وما موقعيا في
استراتييية األمف القومي األمريكي؟.
 -0استراتيجية الضربة االستباقية-الكقائية :المفيكـ كالتأثير في السياسة الككنية األمريكية.
يشير مفيوـ الفعؿ الوقائي إلى ذلؾ العمؿ اليادؼ إلى دحر وتدمير تيديد محتمؿ لـ تبرز تعوامؿ
تنفيذه والقياـ بو بعد.
( )1نفس المريع ،ص .95

( )2حساـ سويمـ ،الضربات الوقائية في االستراتييية األمنية األمريكية ،السياسة الدولية ،العدد  ،150أكتوبر  ،2002ص .292
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ويذىب تعدد غير قميؿ مف المفكريف االستراتييييف األمريكييف إلى تعريؼ الضربة الوقائية بأنيا
"ذلؾ النوع مف النشاطات العسكرية اليادفة إلى تحديد وتحييد أو تدمير أسمحة الدمار الشامؿ التي يمتمكيا
الخصوـ قبؿ أف يمتمكوا المقدرة تعمى استخداميا" .وىناؾ مف يحدد الدفاع الوقائي تعمى أساس مبدأ ميايمة
الخطر واستئصالو مف مكاف ويوده وحرماف العدو مف زماـ المبادرة والمبادأة .ويعرفيا الرئيس بوش االبف
بقولو أنيا "تعني نقؿ المعركة إلى العدو ،وزتعزتعة خططو وموايية أسوأ التيديدات قبؿ بروزىا ،إف الطريؽ
()1

الوحيد لمسبلمة في ىذا العالـ ىو الفعؿ وأف تعرؼ كيؼ تفعؿ".

يرتكز مبدأ الضربة الوقائية تعمى قاتعدتاف أساسيتاف :األولى تنصرؼ إلى تعنصر المبادرة والمباغتة
مف دوف انتظار األدلة والوقائع ويقوؿ في ىذا الصدد "دونالد رامسفيمد"" :إف الحمؼ ال يمكف أف ينتظر
الدليؿ الدافع حتى يتحرؾ ضد اليماتعات اإلرىابية أو ضد الدوؿ التي تمتمؾ أسمحة الدمار الشامؿ" ،أما
القاتعدة الثانية فيي تقر بأف فعالية الضربات الوقائية تقتضي باألساس توييييا قبؿ نشوب األزمة المعنية
حتى يتـ تدمير أي محزوف نووي-تكتيكي-تقميدي والحيمولة دوف استخدامو.
وتعميو فإذا كاف أنصار الضربة الوقائية يزتعموف بأنيا نوع مف الدفاع الوقائي أو الردع المبكر فإف
المناىضيف ليا ال يروف فييا سوى ميرد نسخة يديدة مف دبموماسية البوارج الحربية.

()2

جدلية الفعؿ الكقائي كالضربة االستباقية:
ثمة ثبلثة أنواع مف الضربات االستراتييية التي ىي في درية كبيرة مف التداخؿ مف حيث معانييا
إال أنيا تختمؼ مف الناحية المفاىيمية .يرى "يوف لويس ياديس" أف ىناؾ فرقا يوىريا بيف اإلستباؽ
" "Preemptionوالوقائية " "Préventionذلؾ أف االستباؽ يعني "المبادرة بالقياـ بعمؿ تعسكري ضد دولة
تعمى وشؾ القياـ بشف ىيوـ تعسكري فعمي" .وتعميو فالضربة االستباقية قد تكوف مبررة في القانوف الدولي
مف أيؿ إحباط خطر ياثـ وشيؾ الوقوع بحيث ال يترؾ مياال الختيار الوسائؿ أو متسعا مف الوقت
لمتخطيط ،أما الوقائية فقد ُتعرفت تعمى أنيا "إتعبلف الحرب ضد دولة قد تشكؿ خطر محتمؿ في مرحمة

( )1نقبل تعف :سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص .223
( )2حساـ سويمـ ،المريع السابؽ ،ص .293
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مستقبمية محددة ،بمعنى أف الحرب الوقائية ال يكوف فييا التيديد مؤكدا ووشيكا ،وانما قد تكوف ىنالؾ نوايا
تعدائية تعد آثارىا المستقبمية خط ار تعمى الدولة المستيدفة".

()1

كما تيدر اإلشارة بأف استراتييية الدفاع الوقائي تتداخؿ مع مفيوـ الردع باتعتبارىا تشكؿ نوع مف الردع
()2

التعرضي والمبكر ،أو ىي تعبارة تعف إتعادة تأسيس تعنيفة لمصطمحات الردع تعمى حد تعبير "تود ليندربرغ".
 -4مكانة الحرب االستباقية في استراتيجية األمف القكمي األمريكي:

بادئ ذي بدئ تيدر اإلشارة إلى أف اإلرىاصات األولى لعقيدة االستباؽ تريع إلى الوثيقة الصادرة
في مطمع التسعينات تحت تعنواف "دليؿ تخطيط الدفاع" والتي أتعدىا كؿ مف "بوؿ ولفوفيتز" و"لويس ليبي"
حيث تضمنت ثبلثة ركائز أساسية:
 -1ضماف التفوؽ العسكري األمريكي.
 -2الحيمولة دوف بروز قوى منافسة لمواليات المتحدة األمريكية في مرحمة ما بعد الحرب الباردة.
()3

 -3إمكانية قياـ الواليات المتحدة بعمميات وقائية ضد أخطار محتممة.

تعمى الرغـ مف كوف البوادر األولى لمحرب الوقائية تريع إلى مطمع التسعينات إال أف ىذا النمط
اليديد مف التفكير األمني المتمثؿ في استراتييية الدفاع الوقائي لـ يكف ليظير بشكؿ واضح ورسمي إال
مف خبلؿ الوثيقة الصادرة في  20سبتمبر  2002تحت تعنواف "استراتييية األمف القومي لمواليات المتحدة
األمريكية" التي أكدت تعمى ضرورة استبداؿ تعقيدة الردع واالحتواء باستراتييية الضربات الوقائية مف أيؿ
التكيؼ مع التحديات اليديدة التي أفرزتيا البيئة األمنية لمرحمة ما بعد الحرب الباردة.
ولقد تـ التأكيد تعمى استراتييية الحرب الوقائية في تعدد مف خطب الرئيس "بوش (االبف)" وبشكؿ
أخص في أكاديمية "وست بونيت" " "West pointفي ربيع  2002حيث حذر الرئيس قائبل..." :إف الحرب

(1) John Lewis Gaddis, grand strategy in second Term, Foreign affairs, Jannary/February, 2005.
http://www.foreignaffaires.org/20050101Faessay84101/john-Levis-gaddis/grand-strategyinthe second-term.html.

( )2نقبل تعف  :بنياميف باربر ،إمبراطورية الخوؼ ،الحرب واإلرىاب والديمقراطية ،تريمة :تعمر األيوبي ،بيروت :دار الكتاب العربي،
 ،2005ص .106

( )3نفس المريع ،ص .95
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تعمى اإلرىاب لف تكسب مف مواقع الدفاع ،يتعيف تعمينا أف ننقؿ المعركة إلى العدو ،ونحبط خططو ،وأف
نوايو أدىى التيديدات قبؿ بروزىا."...

()1

وتتصدر الوثيقة الرسمية الستراتييية األمف القومي رسالة مف الرئيس بوش وضعت نقاطيا بكممات
قميمة ودقيقة يخمص فييا إلى القوؿ" :إف الظروؼ تغيرت بشكؿ يوىري ،كاف األتعداء في الماضي
يحتايوف إلى ييوش ي اررة وامكانيات صناتعية ىائمة كي يعرضوا أمريكا لمخطر .واآلف تستطيع شبكات
مبيمة مف األفراد أف تيمب إلى شواطئنا فوضى ومعاناة تعظيمتيف وبتكاليؼ زىيدة ،اإلرىابيوف مصمموف
الختراؽ ميتمعات مفتوحة وتحويؿ التكنولوييات الحديثة ضدنا...وىذا األمر يتطمب تغيي ار يوىريا في
االستراتييية سيكوف تعمى أمريكا اآلف العمؿ ضد مثؿ ىذه التيديدات الناشئة قبؿ أف يكتمؿ تكوينيا".

()2

تقوـ استراتييية األمف القومي األمريكي ،التي تعتبر انعكاسا منطقيا لعقيدة "بوش" تعمى ثبلثة
مبادئ أساسية ىي التي تحدد الدور المستقبمي الذي تضطمع بو الواليات المتحدة األمريكية في السياسة
()3

الدولية وىي:

 االنتقاؿ مف الردع إلى االستباؽ لموايية المخاطر المتولدة تعف اإلرىاب وانتشار أسمحة الدمارالشامؿ.
 االنتقاؿ مف االحتواء إلى تغيير أو اإلطاحة باألنظمة ،ذلؾ أف االستبداد والطغياف يوفر األرضيةخطر تعمى المصالح الحيوية األمريكية.
ا
الخصبة لنمو التطرؽ واإلرىاب الذي يشكؿ
 االنتقاؿ مف الغموض إلى القيادة ،بمعنى وتعي أمريكا بدورىا الريادي في النظاـ العالمي وتبوءمسؤولياتيا في ضماف االستقرار والسبلـ العالمي.
لقد كاف مبدأ الحرب االستباقية أو ما أطمؽ تعميو "بعقيدة بوش" بمثابة البوصمة التي تويو
استراتييي ة األمف القومي األمريكي بعد أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر ،وقد أشار العديد مف المفكريف
االستراتييييف األمريكييف مف أمثاؿ "ىنري كييسينير" و"زبيغنيو برييينسكي" إلى التيديدات المحتممة التي

( )1نقبل تعف :نصير تعاروري ،حممة يورج بوش المناىضة لئلرىاب ،في أحمد بيضوف :العرب والعالـ بعد  11أيموؿ/سبتمبر ،بيروت:
مركز دراسات الوحدة العربية ،2004 ،ص .237

( )2نقبل تعف :بنياميف باربر ،المريع السابؽ ،ص .80
( )3نفس المريع ،ص .62
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توايو الواليات المتحدة األمريكية تعمى المدى البعيد وفي طميعتيا الصيف ،اليند ،روسيا ولذا يمكف تصنيؼ
األخطار واألتعداء المحتمميف إلى ميموتعتيف:
 المجمكعة األكلى :وتشمؿ األتعداء المباشروف الذيف تستيدفيـ الحممة األمريكية تعمى اإلرىابكتنظيـ القاتعدة ،وحركة طالباف ،والدوؿ الراتعية لمشبكات اإلرىابية ،فضبل تعف حركات المقاومة
واليماتعات اإلسبلمية.
 المجمكعة الثانية :وتمثؿ األتعداء المحتمموف كدوؿ الممانعة المناىضة لسياسات القوى اإلمبريالية،ضؼ إلى ذلؾ الدوؿ الكبرى المناوئة األحادية والغطرسة األمريكية والساتعية لبناء نظاـ دولي متعدد
األقطاب.
وانطبلقا مف استراتييية الدفاع الوقائي فإف الواليات المتحدة األمريكية ستتعامؿ مع ىذه التيديدات
والمخاطر باالتعتماد تعمى فكرة الردع المبكر التي تؤمف تعنصر المبادرة بتوييو ضربات استباقية-وقائية
وبدوف سابؽ إنذار ،وذلؾ مف أيؿ حماية األمف القومي والمصالح الحيوية األمريكية.

()1

ولقد أكد في ىذا السياؽ السيناتور "بيؾ فريست" بقولو ":ينبغي تعمينا أف نربح الحرب تعمى
اإلرىاب ...وينبغي أف نخوضيا في الخارج ،فإذا لـ نفز بيا ىناؾ ،فإننا سوؼ نضطر إلى خوضيا ىنا في
()2

الواليات المتحدة".

ولتأميف سياقات تعمؿ تضمف سبلمة الوظيفة التي تضطمع بيا ىذه االستراتييية ،كاف تعمى
الواليات المتحدة توفير مبدأيف استراتييييف:
 المبدأ األوؿ :يشير إلى االنتشار العسكري والتموقع االستراتييي لقواتيا العاممة ،لتتوائـ معمصالحيا الييوستراتييية العالمية ،وذلؾ مف خبلؿ نشر قواتيا العسكرية خارييا وبمختمؼ صنوفيا
القتالية :إضافة إلى مركز قيادة استراتييية قادرة تعمى إدارة العمميات العسكرية في مسارح تعمميات
تعالمية ،ويساند ذلؾ كمو سمسمة مف القواتعد العسكرية األمريكية والحميفة المنتشرة في نقاط ارتكاز
ذات أىمية حيوية واستراتييية.
( )1تعبد القادر محمد فيمي ،المريع السابؽ ،ص .333

(  )2نقبل تعف :يويف دايار ،الفوضى التي نظموىا ،الشرؽ األوسط بعد العراؽ ،تريمة :بساـ شيخا ،بيروت :الدار العربية لمعموـ،

 ،2008ص.106

-121-

اضغصلػاضثاظي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالدتراتغجغظػاألطرغصغظػتجاهػظاعرةػاإلرعابػاضدوضيػ...
 المبدأ الثاني :ينصرؼ إلى ضرورة توفير الدتعـ والغطاء االستراتييي لعمؿ القوات الحميفةوالصديقة.
ومف ناحية أخرى أدى تسخير االستراتييية التكنومعموماتية والثورة في الشؤوف العسكرية إلى رفع
الكفاءة القتالية ،والقدرة تعمى الحسـ في أي حرب تدخميا الواليات المتحدة األمريكية ،فضبل تعف التقميؿ مف
()1

الخسائر البشرية مف خبلؿ ما يعرؼ بنظرية "االشتباؾ اآلمف" أو نظرية "صفر الموت" "."Zéro mort

وفقا لصفيحة "واشنطف بوست" فإف الصيغة السرية الكاممة ليذه العقيدة األمنية اليديدة ،التي تطرح
إمكانية توييو ضربات استباقية ضد دوؿ ويماتعات إرىابية توشؾ أف تحصؿ تعمى أسمحة الدمار الشامؿ،
أو تعمى صواريخ بعيدة المدى .وذكرت أف ممحؽ الوثيقة السري لمغاية يسمي كؿ مف إيراف ،كوريا الشمالية
وليبيا ،وكذلؾ العراؽ بيف الدوؿ التي ستكوف البؤرة المركزية ليذه المقاربة األمنية اليدية ،ويتعيد بػ" :وقؼ
انتقاؿ مكونات األسمحة إلى داخؿ حدودىا أو إلى خارييا".

()2

وقد بادر الرئيس بوش تعمى إثر اتعتداءات الحادي تعشر مف سبتمبر إلى إطبلؽ لفظ "الحرب
العالمية ضد اإلرىاب " ،معتب ار إياىا أفظع وأطوؿ وأقسى مف أي حرب دخمتيا الواليات المتحدة مف قبؿ،
حيث قاؿ الرئيس بوش" :إف حربنا تعمى اإلرىاب تبدأ بالقاتعدة ولكف ال تنتيي تعندىا ولف تنتيي ىذه الحرب
إال تعندما يتـ القبض تعمى كؿ ميموتعة إرىابية دولية بإيقافيا وتحطيميا ...ومنذ اليوـ فإف كؿ أمة تستمر
()3

في احتضاف أو دتعـ اإلرىاب ستعتبرىا الواليات المتحدة نظاما معاديا".

تطرح تعقيدة بوش " "Bush doctrineتريمة أمنية لفكر المحافظيف اليدد وتتضمف ىذه العقيدة:
 الحرب الدائمة تعمى اليماتعات اإلرىابية وتعمى الدوؿ الراتعية ليا ،والتي تشكؿ مبلذات آمنةلئلرىاب الدولي.
 -تقسيـ العالـ إلى فسطاطيف" :محور الخير" و"محور الشر" الذي يشير إلى الدوؿ المارقة " Rogues

 "statesالتي تعادة ما تتيميا الواليات المتحدة برتعاية اإلرىاب الدولي ومخالفة األتعراؼ واألنظمة
الدولية مثؿ العراؽ وأفغانستاف وايراف...كما أف ىذه الدوؿ تعدائية ،وذات أنظمة ريعية وتمثؿ خط ار
()1تعبد القادر محمد فيمي ،المريع السابؽ  ،ص .334
( )2نفس المريع ،ص .81

( )3نقبل تعف :السيد ولد أباه ،المريع السابؽ ،ص .79
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استراتيييا تعمى السبلـ العالمي خاصة في ظؿ مساتعييا لتطوير والحصوؿ تعمى أسمحة الدمار
الشامؿ.

()1

ىذا وحري باإلشارة أف ىذه الدوؿ تعادة ما يتـ إدراييا في القائمة السوداء التي يتـ تسميط تعمييا
أشد العقوبات الدولية مف أيؿ تمييف مواقفيا السياسية.
()2

وتتمحور االستراتييية األمريكية في مياؿ مكافحة اإلرىاب حوؿ أربعة مرتكزات أساسية:

 مبلحقة التنظيمات اإلرىابية بالوسائؿ العسكرية والمخابراتية القانونية المبلئمة (في ما وراء كؿالتقييدات والضوابط القانونية والدبموماسية االتعتيادية).
 السعي لمقضاء تعمى أسمحة الدمار الشامؿ ومبلحقة األنظمة التي تنتييا واإلطاحة بيا تعندالضرورة (الدوؿ المارقة أو محور الشر).
 التحرؾ تعمى مستوى اتياىيف رئيسييف:أ -تشكيؿ وقيادة تحالؼ دولي ضد اإلرىاب استنادا إلى قاتعدة "مف ليس معنا فيو ضدنا".
ب -الضغط تعمى األمـ المتحدة لتوفير غطاء مف الشرتعية الدولية لمحممة األمريكية تعمى اإلرىاب.
 نشر القيـ الديمقراطية في المناطؽ المحرومة منيا باتعتبار ىذه القيـ تشكؿ أحد الدتعائـ والمداخؿاألساسية الناتعمة الحتواء الظاىرة اإلرىابية ،ومف ثـ تحقيؽ مطمب األمف القومي األمريكي (إحياء
فكرة السبلـ الديمقراطي التي طرحيا "كانط").
ولقد حددت وثيقة استراتييية األمف القومي التي أتعمنيا الرئيس بوش في  20سبتمبر 2002
()3

أولويات السياسة الخاريية األمريكية فيما يمي:

 تأكيد االلتزاـ األمريكي بالدفاع تعف الحرية والعدالة وحقوؽ اإلنساف. قيادة تحالؼ دولي لدحر التنظيمات اإلرىابية. -التدخؿ لحؿ النزاتعات اإلقميمية.

( )1مارتف غريفيتس وتيري أوكاالىاف ،المريع السابؽ ،ص ص .220-219

( )2شاىر إسماتعيؿ الشاىر ،أولويات السياسة الخاريية األمريكية بعد أحداث  11أيموؿ  ،2001دمشؽ :منشورات الييئة العامة السورية
لمكتاب ،2009 ،ص .60

( )3سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص .199
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 احتواء أسمحة الدمار الشامؿ والحيمولة دوف وصوليا إلى اليماتعات اإلرىابية والدوؿ المارقة. تشييع النمو االقتصادي العالمي وتعزيز المب ارلية االقتصادية والتيارة الحرة. تشييع الديمقراطية والعمؿ تعمى نشرىا تعمى المستوى العالمي. القضاء تعمى الحركات اإلسبلمية المتطرفة. العمؿ تعمى تطوير التعاوف العممي المشترؾ مع باقي المراكز الرئيسية لمقوة العالمية. تطوير مؤسسات األمف القومي األمريكية كي تستييب لمتحديات األمنية اليديدة.انطبلقا مف كؿ ما سبؽ يمكف أف نسيؿ المبلحظات التالية:
 إف تعقيدة االستباؽ التي باتت تشكؿ العمود الفقري الستراتييية األمف القومي األمريكي بعد أحداث
الحادي تعشر مف سبتمبر ،تقوـ تعمى منطؽ القوة والغطرسة في تعصر ما بعد االستعمار ،فضبل
تعف كونيا تضرب التعددية والشرتعية الدولية ،وتيدد السمـ الدولي وتقوض دتعائمو.
 إف استراتييية الدفاع الوقائي التي تينح إلى االستخداـ األحادي لمقوة ،تسعى إلى تعسكرة الميتمع
األمريكي ،وتحويؿ العالـ إلى مسرح لمعمميات العسكرية األمريكية وذلؾ مف خبلؿ تغميب لغة
السيؼ بدال مف الدبموماسية والتعاطي مع القضايا االستراتييية واألمنية وفقا لممنطؽ الكبلوزفيتزي:
()1

"الحرب ىي استمرار لمسياسة ولكف بوسائؿ أخرى".

 إف الحرب المعمنة ضد اإلرىاب ىي ببل موضوع وال ىدؼ وبالتالي ال سبيؿ لكسبيا ولو تعف طريؽ
استخداـ أكثر األسمحة فتكا .ذلؾ أف اإلرىاب عدك زئبقي ال شكؿ لو كال مركز كال يتجسد في
ثقافة أك في منظكمة قيمية أك عقدية بعينيا ،كمف ىنا يظير القصكر االستراتيجي لمرؤية
()2

األمريكية.

 في كتابو إمبراطورية الخوؼ يطرح "بنياميف باربر" أوؿ رد متماسؾ وواسع البصيرة تعمى مذىبي
الييوـ اإلستباقي والحرب الوقائية وفي ىذا السياؽ يقوؿ "باربر"" :ال يمكنا أف نيزـ الخوؼ
بالخوؼ ،فالخوؼ ىو سبلح اإلرىاب األكثر فعالية واذا سمحنا ألنفسنا بأف تحكمنا تصوراتنا تعما
يمكف أف يحدث ،نصبح أدوات ورتعايا إلمبراطورية الخوؼ".

()3

(1) Hervé Coutau-Bégarie, op. cit , p. 97.

( )2السيد ولد أباه ،المريع السابؽ ،ص .20

( )3بنياميف باربر ،المريع السابؽ ،ص .21
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 إف األحادية األمريكية التي تتيمى باألساس في استراتييية الضربات الوقائية أصبحت تقمؽ حتى
الشركاء والحمفاء األوروبييف وبالخصوص في ظؿ المساتعي األمريكية ليعؿ الحمؼ األطمسي
كظيير استراتييي لتحقيؽ الرىانات األمنية المسطرة في مفكرة السياسة الخاريية األمريكية وبالتالي
ير الحمفاء األوروبييف إلى حروب ال تخدـ سوى المصالح االستراتييية األمريكية كالتدخؿ في
العراؽ .2003
اضططضبػاضرابدػ
دورػاضحضفػاألطضديػصظؼغرػادتراتغجيػسيػاضحربػاألطرغصغظػرضىػاإلرعاب.ػ
لقد أصبح الحمؼ األطمسي بعد أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر ،التي ضربت تعمى إثرىا رموز
ومواقع القوة العسكرية واالقتصادية األمريكية المتمثمة في البنتاغوف ومركز التيارة العالمي ،يشكؿ الظيير
االستراتييي لمحمة األمريكية تعمى اإلرىاب ،كما أصبح يمثؿ إحدى األدوات األساسية التي توظفيا الواليات
المتحدة األمريكية لتحقيؽ الرىانات األمنية والمصالح الحيوية المسطرة في أيندة سياستيا الخاريية( ،)1حتى
تعمى حساب الحمفاء والشركاء األوروبييف الذيف تعادة ما يتـ يرىـ إلى حروب ال تخدـ سوى المصالح
االستراتييي ة األمريكي تعمى شاكمة حرب الخميج الثالثة ،التي يطمؽ تعمييا في الدوائر األمريكية "بعممية
تحرير العراؽ".
المبلحظ أف قضايا مكافحة اإلرىاب الدولي باتت تحتؿ موقع الصدارة في سمـ االستراتييية
األمنية لمحمؼ األطمسي ،فالتيديدات اإلرىابية كانت تعمى الدواـ تشكؿ أحد االنشغاالت المحورية في
االستراتييي ة األمنية األطمسية ،وىو ما يتيمى باألساس ليس فقط في التدخبلت العسكرية لقمع واحتواء
الشبكات اإلرىابية في قوس األزمات الشرؽ أوسطي ولكف أيضا في مبادرات التعاوف األمني والشراكة
االستراتييية مع الدوؿ المتوسطية والشرؽ األوسطية ،كالحوار المتوسطي  1994ومبادة اسطنبوؿ .2004
وتعمى ىذا األساس سيتـ تحميؿ دور الحمؼ األطمسي كظيير استراتييي في الحرب األمريكية تعمى
اإلرىاب مف خبلؿ التركيز تعمى :التحوالت االستراتييية لمحمؼ األطمسي بعد الحرب الباردة ،ثـ تسميط
الضوء تعمى مستوييف أساسييف:

(1) Bernard Guillerez, l’Otan, instrument de la puissance américaine, in : Aymeric Chauprade, Géopolitique des
états unies, paris : édition ellipses, 2005, p.284.
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أ -المستكل األكؿ :الذي مف خبللو يتـ الوقوؼ تعمى دور الحمؼ األطمسي كأداة صمبة
لبلستراتييية األمريكية في مياؿ مكافحة اإلرىاب الدولي ،وذلؾ بالتركيز تعمى التدخبلت
العسكرية لقمع واحتواء التنظيمات اإلرىابية والدوؿ الراتعية ليا.
ب -المستكل الثاني :الذي سيتـ التركيز فيو تعمى مبادرات التعاوف األمني والشراكة االستراتييية
باتعتبارىا تشكؿ آليات تعاونية ناتعمة الحتواء الظاىرة اإلرىابية وىنا سيتـ التركيز بشكؿ
أخص تعمى الحوار المتوسطي ومبادرة اسطنبوؿ.
أكالن :التحكالت االستراتيجية لمحمؼ األطمسي بعد نياية الحرب الباردة.
لقد تأسس الحمؼ األطمسي كحمؼ دفاتعي لينيض بميمة حماية العالـ الحر مف خطر التيديد
الشيوتعي ،وذلؾ بتفعيؿ المادة الخامسة مف الحمؼ والتي نصت تعمى مياـ الدفاع اليماتعي( .)1فإذا كاف
حمؼ شماؿ األطمسي اكتسب مبرر ويوده وطور تعقيدتو االستراتييية في مرحمة الحرب الباردة بناء تعمى
مقتضيات موايية الخطر الشيوتعي .فإنو مع تفكؾ حمؼ وارسو واندثار االتحاد السوفياتي كدولة والشيوتعية
كعقيدة طرحت تعدة سينريوىات في الدوائر االستراتييية الغربية والتي أكدت تعمى إمكانية تفكؾ الحمؼ
األطمسي بناء تعمى المؤشرات التالية:
 رغبة أوروبا في إنشاء ىوية أمنية ودفاتعية مستقمة تعف الحمؼ األطمسي.
 القاتعدة العامة في األحبلؼ العسكرية تقر بأف األحبلؼ تزوؿ بزواؿ األحبلؼ المضادة ،وتعميو
فإف الحمؼ األطمسي سيفقد مبرر ويودة بتفكؾ حمؼ وارسو ،كما تؤكد ذلؾ أيضا نظرية توازف
القوى وتوازف التيديد.
 الخبلفات الداخمية والييمنة األمريكية تعمى قيادة الحمؼ.
 االفتقار إلى العامؿ اإليديولويي الذي يعطي لؤلحبلؼ العسكرية القدرة تعمى التماسؾ واالستم اررية
()2

وبالخصوص في ظؿ توسيع الفحؿ إلى دوؿ أوروبا الشرقية.

تعمى الرغـ مف كوف السيناريو القائؿ بإمكانية تفكؾ الحمؼ األطمسي كاف مطروحا بعد نياية
الحرب الباردة واندثار حمؼ وارسو ،إال أف العكس ىو الذي حدث حيث استمر الحمؼ األطمسي وقاـ
)1( Bernard Wicht, L’OTAN attaque, la nouvelle donne stratégique, Genève : éditions, chêne–Bourg, 1999, P 16.

( )2صبلح سالـ زرنوقة ،الناتو بيف مرحمتيف ،السياسة الدولية ،العدد  ،129يوليو ،1997 ،ص .68
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بتحديد الفكر والمعتقد العسكري واالستراتييي لمتكيؼ مع التيديدات اليديدة التي أفرزتيا البيئة األمنية
لمرحمة ما بعد الحرب الباردة ،بؿ وأكثر مف ذلؾ أخذ الحمؼ في التوسع تعمى المستوى العضوي
والوظيفي( ،)1فضبل تعف قيامو بإيراء تعديبلت تعمى مستوى ىياكؿ القوة حتى تتساوؽ مع تعقيدتو العسكرية
اليديدة وكذلؾ مف أيؿ التكيؼ مع طبيعة التيديدات اليديدة لؤلمف الدولي ،ومف ىذا المنطمؽ تـ إنشاء
قوات تعسكرية يديدة تتسـ بالسرتعة والمرونة والقدرة تعمى المناورة استيابة لمقتضيات استراتييية التدخؿ
خارج المنطقة " "Out of Areaإلدارة األزمات التي تيدد المصالح الحيوية واألمنية لمتحالؼ األورو-
أطمسي.

()2

لقد أدت المفاىيـ االستراتييية المتيددة التي اتعتمدىا الحمؼ األطمسي في مرحمة ما بعد الحرب
الباردة إلى تعولمة أدواره االستراتييية ومسارح تعممياتو العسكرية خارج ميالو اليغرافي والقانوني الذي
حددتو المادة الخامسة مف ميثاقو التأسيسي ،وىو األمر الذي حولو مف منظمة لمدفاع اليماتعي والى قوة
سياسية -تعسكرية لمسيطرة الشاممة تعمى النظاـ الدولي ،ومف ىذا المنطمؽ يمكف القوؿ أف األطمسية اليديدة
تنصمت مف صفتيا الدفاتعية ،خاصة في ظؿ تبني استراتييية تدخمية ىيومية تعبر تحريؾ مسوغات
وشعارات مطاطة كالدفاع تعف حقوؽ اإلنساف تارة ،ومكافحة اإلرىاب وحفظ السمـ واألمف الدولييف تارة
()3

أخرى.

البلفت لمنظر أف األطمسية اليديدة في تعالـ ما بعد الحرب الباردة ،أصبحت تيسد فكرة العولمة
العسكرية خاصة في ظؿ توسع وتمدد الحمؼ األطمسي نحو وسط وشرؽ أوروبا والتويو ينوبا نحو
المتوسط ،فضبل تعف انتشار قواتعده العسكرية في يميع مناطؽ العالـ ،األمر الذي يدفع بو إلى خمؽ شبكة
أمنية تعالمية آخذة في تعسكرة الكوكب ،ومف ثـ تحولو إلى تعمبلؽ تعسكري مييمف تعمى النظاـ العالمي.
لقد ساىـ اندثار الخطر الشيوتعي في إدخاؿ قوى التحالؼ األورو-أطمسي في مرحمة "الحيرة
االستراتييية" أو "البليقيف االستراتييي" وذلؾ بحكـ "فراغ التيديد الذي خمفو االتحاد السوفياتي ،وىو ما
تعبر تعنو "يوريي أرباتوؼ" بقولو" :سوؼ نحرمكـ مف العدو" ولذلؾ فقد كاف البحث تعف العدو االستراتييي
()1تعماد ياد ،اليدؿ حوؿ توسيع الناتو ،السياسة الدولية ،العدد  ،129يوليو ،1997 ،ص .75
( )2تعماد ياد ،حمؼ األطمسي مياـ يديدة في بينة أمنية مغايرة ،ص .152

(  )3نزار إسماتعيؿ الحيالي ،دور حمؼ شماؿ األطمسي بعد انتياء الحرب الباردة ،أبو ظبي :مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث

االستراتييية ،2003 ،ص ص .75-74
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بمثابة اليايس المسيطر تعمى دوائر القرار في الواليات المتحدة األمريكية ،بيد أف الوثائؽ واألدبيات
األطمسية يعمت مف "األصولية اإلسبلمية" كبديؿ لمعدو الشيوتعي ،وىو األمر الذي يؤكد تعمى صدقية
النبوءة التي أطمقيا "أندري مالرو" في مصطمح خمسينيات القرف الماضي بقوؿ "أف اإلسبلـ سيكوف أكبر
()1

تيديد لمحضارة الغربية".

إف ىذه الطروحات االستراتييية التي تـ التنظير ليا بعد نياية الحرب الباردة ويدت مساراتيا العممية
في السياسة الدولية ،وبالخصوص بعد أحداث  11سبتمبر  2001أيف تـ تسميط الضوء تعمى ما يسمونو في
الدوائر الغربية "باإلرىاب اإلسبلمي" الذي أصبح يشغؿ حي از ىاما في االستراتييية األمنية لمحمؼ األطمسي،
وفي ىذا السياؽ تيدر اإلشارة إلى الدراسة التي أيرتيا مؤسسة "راند" " "RANDتحت تعنواف "إتعادة صياغة
المفيوـ االستراتييي لمحمؼ األطمسي" حيث أشارت إلى:
 التركيز تعمى التيديدات التي قد تصدر مف الدوؿ الفاشمة.
 التركيز تعمى الشرؽ األوسط الموسع والقتاؿ ضد تنظيـ القاتعدة.
 التركيز تعمى قضايا مكافحة اإلرىاب الدولي.
 التصدي لمشكمة إيراف النووية.
ثانيا :دكر الحمؼ األطمسي كظيير استراتيجي لمحممة األمريكية عمى اإل رىاب:
لقد أصبحت قضايا مكافحة اإلرىاب الدولي تتصدر أولويات االستراتييية األمنية لمحمؼ األطمسي بعد
أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر ،وذلؾ ليس فقط باالتعتماد تعمى األداة الصمبة التي تتيمى في التدخبلت
العسكرية والقمعية ولكف أيضا بتفعيؿ مبادرات التعاوف والشراكة األمنية مف أيؿ احتواء الظاىرة اإلرىابية.
أ -الحمؼ األطمسي كأداة صمبة لالستراتيجية األمريكية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب الدكلي:
يعتبر الحمؼ األطمسي مف بيف األدوات العقابية التي توظفيا الواليات المتحدة األمريكية لقمع
التنظيمات اإلرىابية والدوؿ المارقة التي باتت تشكؿ مبلذات آمنة لئلرىاب الدولي ،ويبلحظ أف الحمؼ
األطمسي أصبح يمعب دو ار محوريا في الحممة األمريكية تعمى اإلرىاب ،وىو ما يتيمى في تدخبلتو العسكرية

(1) Louisa Dris Ait Hamadouche, les relations Euro-maghrébines sous le prisme de L’islamisme, in: Abdennour
Benantar, Europe et maghreb: voisinage immédiat, distanciation stratégique, Algérie: CREAD, septembre, 2010, P
199.
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التي تينح إلى الغطرسة واالستخداـ االنفرادي لمقوة بعيدا تعف الشرتعية الدولية ،تعمى شاكمة التدخؿ في
أفغانستاف  2001والعراؽ .2003
حدد بوضوح المياؿ اليغرافي والقانوني أو
بالرغـ مف أف الميثاؽ التأسيسي لمحمؼ األطمسي ّ
باألحرى مسرح تحركات الحمؼ األطمسي إال أف العقيدة االستراتييية اليديدة التي اتعتمدىا الحمؼ أدت إلى
تعولمة مسارح تعممياتو العسكرية ،وىو األمر الذي يعؿ مف الخط الفاصؿ بيف داخؿ المنطقة وخارج
()1

المنطقة يطبعو الغموض وتعدـ الوضوح.

الواقع أف الحمؼ األطمسي فقد صفتو الدفاتعية بالخصوص في ظؿ تدخبلتو العسكرية التي تتـ
خارج حدود صبلحياتو القانونية-اليغرافية كما نصت تعمى ذلؾ المادة الخامسة مف ميثاقو التأسيسي .إف
ىذه اإلشكالية التي يعاني منيا الحمؼ تظير بوضوح مدى قصوره القانوني ،ذلؾ أف تدخبلتو العسكرية
خارج المنطقة بدتعوى مكافحة اإلرىاب الدولي تتعارض بشكؿ واضح مع ميثاقو التأسيسي.
إف التدخبلت األطمسية التي تينح إلى االستخداـ االنفرادي لمقوة بذريعة مكافحة اإلرىاب الدولي يعمت
وينصب نفسو بديبل تعف مؤسسات الشرتعية الدولية(.)2
مف الحمؼ األطمسي يحؿ محؿ األمـ المتحدة
ّ
ب -مبادرات التعاكف كالشراكة األمنية" :الحكار المتكسط"
لـ يكتفي الحمؼ األطمسي في تعاممو االستراتييي مع قضايا مكافحة اإلرىاب الدولي باالتعتماد
تعمى المنطؽ الكبلوزفيتزي القائـ تعمى فكرة "الحرب ىي استمرار السياسة ولكف بوسائؿ أخرى" بؿ اتعتمد
أيضا تعمى مبادرات التعاوف والشراكة األمنية مع الدوؿ المتوسطية والشرؽ األوسطية وىو ما يتيمى
باألساس في "الحوار المتوسطي" ومبادر اسطنبوؿ لمتعاوف األمني األطمسي-الشرؽ األوسطي.
 الحكار المتكسطي لمحمؼ األطمسي:بعد تأميف اليبية الشرقية ألوروبا تعف طريؽ مبادرة "الشراكة مف أيؿ السبلـ" شرع الحمؼ
األطمسي في البحث تعف كيفية احتواء التيديدات اإلرىابية واألمنية القادمة مف قوس األزمات الينوبي
لممتوسط ،وىو ما أقره المفيوـ االستراتييي اليديد لسنة  1991بحيث أكد تعمى أف" :االستقرار والسبلـ
( )1تعبد النور بف تعنتر ،األطمسية اليديدة في المتوسط وانعكاساتيا تعمى األمف العربي ،شؤوف األوسط ،العدد  ،66صيؼ  ،2003ص .96
( )2تعماد ياد ،الحمؼ األطمنطي :مياـ يديدة في بيئة أمنية مغايرة ،ص .254-252
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تعمى الحدود الينوبية ألوروبا يشكؿ ضرورة استراتييية ومصمحة أمنية حيوية لدوؿ التحالؼ" ،وتعميو
فالمتوسط كقوس لؤلزمات يحتؿ موقع متميز في الحسابات االستراتييية واألمنية الحمؼ األطمسي( ،)1األمر
الذي دفع بو إلى اطبلؽ مبادرة "الحوار المتوسطي" في سنة  1994التي تيمع الحمؼ األطمسي مع ()7
دوؿ مف الضفة الينوبية لممتوسط وىي :إسرائيؿ ،مصر ،األردف ،المغرب ،موريتانيا ،تونس واليزائر.

(*)

 أىداؼ الحكار :وفقا ألدبيات ووثائؽ الحمؼ األطمسي فإف أىداؼ الحوار تتمثؿ في :تعزيزإيراءات بناء الثقة ،إقامة تعبلقات سممية تقوـ تعمى حسف اليوار والتفاىـ المتبادؿ ،ودتعـ
األمف واالستقرار في المتوسط ،وتبديد األفكار الخاطئة تعف سياسات الحمؼ وأىدافو .أما
اليدؼ الخفي فيمكف في تطبيع العبلقات العربية اإلسرائيمية.
 مجاالت التعاكف :ويمكف تحديدىا في :التعاوف في مياؿ مكافحة اإلرىاب ومنع انتشار أسمحةالدمار الشامؿ ،التعاوف اإلستخباراتي واإلستعبلماتي خاصة في مياؿ مكافحة اإلرىاب،
التعاوف العسكري في مياؿ إدارة األزمات واستراتيييات الدفاع...إلخ.
قمة براغ كتعزيز الحكار :لقد ساىمت أحداث  11سبتمبر في إتعطاء دفعة قوية لمبادرة الحوار
المتوسطي ،حيث تـ تسميط الضوء وتركيز االىتماـ تعمى قضايا مكافحة اإلرىاب ،التعاوف االستعبلماتي
واالستخباراتي ،وتدتعيـ اليوانب السياسية والعممية لمحوار.

()2

 مبادرة اسطنبكؿ :شراكة أطمسية-شرؽ أكسطية:إف مبادرة اسطنبوؿ تـ توييييا خصيصا إلى بمداف الشرؽ األوسط باتعتبارىا تشكؿ منطقة حيوية
بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية خاصة في الظرؼ الدولي الذي أتعقب الحادي تعشر مف سبتمبر.
ويبلحظ أف ىذه المبادرة التي تـ إطبلقيا في السياؽ الييويوليتيكي الذي أتعقب أحداث  11أيموؿ
سبتمبر  ،2001تيدؼ باألساس إلى تعزيز التعاوف اإلستخباراتي وتبادؿ المعمومات األمنية في مياؿ
مكافحة اإلرىاب ،منع انتشار أسمحة الدمار الشامؿ وغيرىا مف المياالت التعاونية األخرى.

()3

( )1نزار إسماتعيؿ الحيالي ،المريع السابؽ ،ص .79

(*) تيدر اإلشارة إلى أف انضماـ اليزائر إلى مبادرة الحوار المتوسطي كاف في مارس  2000وذلؾ بسبب األزمة األمنية التي تعرفتيا الببلد.

( ) 2تعبد النور بف تعنتر ،البعد المتوسطي لؤلمف الي زائري  ،الي زائر :المكتبة العصرية لمطباتعة والنشر والتوزيع، 2005 ،

ص ص .168 -166

( )3تعماد ياد ،الحمؼ األطمنطي مياـ يديدة في بيئة أمنية مغايرة ،ص ص .169-168
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إف مبادرات التعاوف األمني التي أطمقيا الحمؼ األطمسي تعمى دوؿ المنطقة تسعى إلى تشكيؿ منبر
نشط لحؿ المعضؿ األمنية وتطبيع العبلقات العربية اإلسرائيمية .وتعميو فالضفة الينوبية لممتوسط كقوس
لؤلزمات يسعى الحمؼ األطمسي إلى احتوائيا مف خبلؿ تفعيؿ مبادرات أمنية استخباراتية محضة مف أيؿ
تطويؽ التيديدات اإلرىابية وايياد حموؿ لئلشكاليات األمنية التي قد تؤثر تعمى المصالح الحيوية
واالستراتييية لدوؿ التحالؼ لؤلورو أطمسي.
ولكف تبقى ىذه المبادرات محدودة الفعالية وذلؾ بالنظر إلى االتعتبارات التالية:
 إف منطؽ األمف واألمننة يقتضي ويود تقاطع نفعي مصمحي بيف األطراؼ المتفاتعمة بعيدا تعف
تعبلقات القوة وفرض اإلدراؾ.
 غياب القراءات المتبادلة وتوافؽ اإلدراكات حوؿ التيديدات األمنية ،ضؼ إلى ذلؾ غياب
اإليماع حوؿ محتوى ومضموف الحوار.
 يتوقؼ نياح أية مبادرة في المتوسط (الشرؽ الوسط) تعمى مدى إحراز تقدـ تعمى صعيد العممية
السميمة في الشرؽ األوسط وايياد تسوية تعادلة لمقضية الفمسطينية.

()1

اضطبحثػاضثاظيػػ
اضدغادظػاألطرغصغظػتجاهػاضحرصاتػاإلدالطغظػبطدػاضحاديػرذرػطنػدبتطبر.
شكمت الحركات اإلسبلمية أحد المحاور األساسية في االستراتييية األمنية األمريكية في مياؿ
مكافحة اإلرىاب الدولي بعد الحادي تعشر مف سبتمبر ،وذلؾ ليس فقط بحكـ المنطمقات اإليديولويية
لمحركات اإلسبلم ية المناىضة لمواليات المتحدة األمريكية وسياساتيا اإلمبريالية في المنطقة ولكف أيضا
باتعتبارىا تشكؿ خط ار استراتيييا ومصدر تيديد رئيسي لممصالح الحيوية األمريكية في الشرؽ األوسط.
ومف ىذا المنطمؽ حاولت الواليات المتحدة أف تبمور استراتييية محكمة تياه الحركات اإلسبلمية
تقوـ تعمى المزج بيف سياسات العصا واليزرة أي بتفعيؿ ليس فقط القوة الصمبة مف خبلؿ التدخبلت
العسكرية لدحر اليماتعات اإلسبلمية ،ولكف أيضا باالتعتماد تعمى القوة الناتعمة مف خبلؿ تفعيؿ المقاربات
السوسيواقتصادية والتنموية كمداخؿ أساسية الحتواء تيديدات الحركات اإلسبلمية في الشرؽ األوسط.
(1) Khaled Kaddour, la sécurité au Maghreb à l’horizon 2030 : intérêts et défis communs, in Jean Dufourcq et
Laure Borgomano.-Loup : Horizon de sécurité en Méditerranée et au Moyen Orient ; Communauté d’intérêts et
défis communs, Rome : Collège de défense de L’OTAN, 2004, p.20.
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اضططضبػاألولػ
اضحرصاتػاإلدالطغظ:ػاضطغؼوم،ػاضتصظغف،ػواضطرجطغاتػاضغصرغظ.ػ
إف ولوج الحركات اإلسبلمية لتضطمع بدور محوري في ساحة التدافع السياسي سواء تعمى المستوى
الوطني أو الدولي لـ يحدث مف فراغ ،بؿ ثمة ميموتعة مف العوامؿ الذاتية (المرتبطة بالحركات اإلسبلمية
ذاتيا) والموضوتعية ،ىي التي وفرت األرضية الخصبة التي أدت إلى تنامي زخـ الحركات اإلسبلمية في
الوطف العربي منذ سبعينيات القرف الماضي.
إف ما أطمؽ تعميو "بالصحوة اإلسبلمية" واالنبعاث اإلسبلمي" الذي تعرفو الوطف العربي منذ مطمع
السبعينات يمكف تفسيره بالعوامؿ التالية:
أ -العكامؿ الذاتية :التي ترتبط باليوانب الدينية واألساليب الحركية المتصمة بيذه الحركات ذاتيا.
ب -العكامؿ المكضكعية :المرتبطة بأسباب اقتصادية وايتماتعية وسياسية ،فضبل تعف ضرورة موايية
المد االستعماري والتخمص مف السيطرة األينبية ،والوقوؼ أماـ مويات التغريب) 1( .ضؼ إلى
ذلؾ فشؿ اإليديولوييات المختمفة التي ظيرت في الوطف العربي ومؤلت الميداف السياسي
كالقومية ،الميبرالية واالشتراكية ،مف دوف تحقيؽ أي نياح يذكر تعمى مستوى الصراع العربي
اإلسرائيمي ،وكذلؾ الفشؿ في تحقيؽ مشاريع الوحدة والتضامف العربي()2ىذا وباإلضافة إلى ترىؿ
األوضاع االقتصادية وااليتماتعية والعيز التنموي والفشؿ الديمقراطي وانغبلؽ األنظمة السياسية
()3

وضعؼ أدائيا السياسي.

تأخذ الحركات اإلسبلمية أشكاال تنظيمية مختمفة ،ويويد في داخؿ الخريطة اإلسبلمية الفكرية
والسياسية تنوع كبير تعمى المستوى الفكري والتنظيمي.
يقصد بالحركات اإلسبلمية تمؾ التنظيمات التي تشترؾ في اتعتبار أف اإلسبلـ يشكؿ اإلطار
المريعي ليا سواء فيما يخص ويودىا أو أىدافيا ،وتنشط بطرؽ مختمفة مف أيؿ تطبيؽ الصورة التي تراىا
دور محوريا في تحديد
لئلسبلـ في الميتمعات والدوؿ والمياالت التي تتوايد فييا ،ويمعب اليانب الفكري ًا
( )1نزيو أيوبي وآخروف ،اإلسبلـ السياسي وآفاؽ الديمقراطية في العالـ اإلسبلمي ،الرباط :مركز طارؽ بف زياد لمدراسات واألبحاث،
 ،2000ص .39

( )2حسف تعقيؿ أبو غزلة ،الحركات األصولية واإلرىاب في الشرؽ األوسط  ،تعماف :دار الفكر لمطباتعة والنشر والتوزيع ، 2002 ،ص.157
(3) Yves Lacoste, questions géopolitiques, l’islam, la mer, l’Afrique, Paris : La découverte et Librairie Générale
Francaise,1988, p.29.
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التمايزات بيف الحركات اإلسبلمية المختمفة .وتعمى الرغـ مف ويود بعض المعايير األخرى التي يمكف أف
يستند إلييا تصنيؼ تمؾ الحركات مثؿ األصوؿ االيتماتعية ليا ،السيما أتعضائيا البارزيف ،أو تصوراتيا
السياسية أو تكتيكاتيا الحركية ،فإف األساس الفكري يظؿ ىو القاتعدة األكثر صبلبة لمتصنيؼ والتمييز بيف
اليماتعات اإلسبلمية المختمفة.
أكالن :التأصيؿ المفاىيمي لمحركات اإلسالمية.
يذىب الدكتور "تعبد الوىاب األفندي" إلى اتعتبار أف مصطمح الحركات اإلسبلمية يطمؽ تعمى
الحركات التي تنشط في الساحة السياسية وتنادي بتطبيؽ اإلسبلـ وشرائعو في الحياة العامة والخاصة.
أما "فريد تعبد الكريـ" فإنو يعرؼ الحركات اإلسبلمية تعمى أنيا "يماتعات سياسية منظمة ذات
()1

مريعيات إسبلمية وتستيدؼ الوصوؿ إلى السمطة لتطبيؽ الشريعة اإلسبلمية".

الثابت أف مفيوـ الحركات اإلسبلمية ينصرؼ إلى ميمؿ الحركات التي تنخرط في العمؿ السياسي
وتنتظـ في شكؿ أحزاب سياسية تستند برامييا إلى الشريعة اإلسبلمية وتسعى لموصوؿ إلى السمطة بوسائؿ
سياسية سممية ،وليست تعنيفة وتعادة ما ترفع شعار "اإلسبلـ ىو الحؿ" وأف اإلسبلـ ديف ودولة ال يمكف
حصره فقط في اليوانب الروحية والشعائرية ،بؿ ىو أيضا مشروع ميتمعي وبرنامج سياسي ونظاـ
اقتصادي...إلخ.
وتعميو فيذه الحركات مثميا مثؿ األحزاب السياسية األخرى ،تنخرط في ساحة التدافع السياسي
وتدخؿ في تحالفات وتغير مواقفيا حسب ما تقتضيو مصالحيا ،ومف أمثمتيا في الوطف العربي نيد حركة
اإلخواف المسمميف (مصر) وحركة النيضة (تونس).
تعادة ما يتداخؿ مفيوـ الحركات اإلسبلمية مع مفاىيـ أخرى "كاألصولية اإلسبلمية
" ،"Fundamentalismالتي ىي في األصؿ مصطمح مسيحي أوروبي ،نيده في األدبيات الغربية
المعاصرة اقترف بالعنؼ والتطرؼ والتمسؾ الحرفي بنصوص الكتب المقدسة ،وتعميو فاألصولية في الفكر
الغربي ىي نوع مف الريعية باتعتبارىا تتعارض مع التقدـ ،وىو ما اتضح بشكؿ يمي في العصور الوسطى
والصراع الديني الحاد الذي نشب بيف الكنيسة ورياؿ اإلصبلح الديني .وتعميو فاألصولية ىي فرقة دينية

( )1تعمراني كربوسة ،الحركة اإلسبلمية في اليزائر ،دراسة حالة حركتي ميتمع السمـ واإلصبلح الوطني ،مذكرة مايستير في العموـ
السياسية ،يامعة اليزائر :كمية العموـ السياسية واإلتعبلـ ،2004 ،ص .14
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مسيحية ريعية متعصبة ومناىضة لمتقدـ وتمارس العنؼ باسـ الديف األمر الذي يعميا منبوذة في
()1

الميتمعات الغربية.

أما األصولية في الفكر اإلسبلمي تشير إلى األسس والقواتعد الثابتة التي بني تعمييا الديف اإلسبلمي
()2

الصحيح واستبعاد كؿ األمور الدخيمة فيو مف خبلؿ العودة إلى المنابع األولى لمديف اإلسبلمي.

مف خبلؿ تفكيؾ مصطمح األصولية واتعادة تركيبو مف يديد يتضح أف إطبلؽ مصطمح األصولية
تعمى الحركات الدينية اإلسبلمية ىي تعممية غير بريئة ذلؾ أف مفيوـ األصولية في الفكر اإلسبلمي يختمؼ
تعف مفيوـ األصولية في الفكر الغربي وىو ما تعبر تعنو "ييؿ كيبؿ" " "Gilles Keppelوىو مف كبار
المختصيف في الحركات اإلسبلمية بقولو" :لقد أدى إطبلؽ ىذا االصطبلح "األصولية" تعمى الحركات
()3

الدينية اإلسبلمية إلى تشويو ىذه الحركات واختزاؿ مفيوميا في مفيوـ األصولية لدى العالـ المسيحي".

وتعميو فالمفاىيـ التي يتـ الترويج ليا في الدوائر الغربية ىي غير بريئة ،بؿ ىي غالبا ما تيدؼ إلى
خدمة مصالح وأىداؼ استراتييي ة معينة ،ولذلؾ يقوؿ سيؼ الديف تعبد الفتاح "إف المفاىيـ ىي مثؿ األرض
والعرض يدافع تعنيا".
ثانيا :في تصنيؼ الحركات اإلسالمية.
إف التصنيفات التي قدمت بشأف الحركات اإلسبلمية ىي في درية كبيرة مف التبايف واالختبلؼ،
وىذا يريع باألساس إلى تبايف مريعياتيا الفكرية وتكتيكاتيا الحركية.
يذىب تعالـ السياسة الفرنسي "فرانسوا بورغات" " "F. Burgatإلى التمييز بيف الحركات اإلسبلمية
المعتدلة ،والحركات اإلسبلمية المتطرفة ،وذلؾ باالتعتماد تعمى ما اسماه ب "العمؿ السياسي مف القمة،
والعمؿ السياسي مف القاتعدة".
ثـ طبؽ ىذا التصنيؼ كؿ مف "ييؿ كيبؿ" " "Gilles Keppelالمختص في الحركات اإلسبلمية
و"أوليفي روي" " "Olivie Royالمذاف مي از بيف "األسممة الثورية مف القمة" و"األسممة االيتماتعية مف
القاتعدة".

( )1خميفة تعبد السبلـ الشاوش ،اإلرىاب والعبلقات العربية-الغربية ،تعماف :دار يرير لمنشر والتوزيع ،2008 ،ص ص .135-134
( )2نزيو أيوبي وآخروف ،المريع السابؽ ،ص .43

( )3نقبل تعف :رضواف أحمد شمساف الشيباني ،الحركات األصولية اإلسبلمية في العالـ العربي ،القاىرة :مكتبة مدبولي ،2006 ،ص .18
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 األسمكب األكؿ :األسممة الثكرية مف القمة :ويشير إلى كؿ الحركات التي تنتيج العنؼ المسمحفي سبيؿ الوصوؿ إلى السمطة ،وترى في اإلنقضاض تعمى السمطة وتعمى أييزة الدولة ىو
األسموب األمثؿ لتحقيؽ أسممة الميتمع تعبر العنؼ .إف ىذا النموذج أقرب إلى ما يسمى "بنظرية
العدو القريب والصداـ مع األنظمة".
 األسمكب الثاني :ويتعمؽ باألسممة مف القاعدة ،ويعكس منيج سممي في العمؿ السياسي ،باتعتبارهيرفض العنؼ ويراىف تعمى التصفية والتربية والتعميـ الذي ال بد أف يشمؿ كؿ الميتمع حتى يحدث
()1

التغيير المنشود.

وىناؾ أيضا مف يذىب إلى تصنيؼ الحركات اإلسبلمية إلى:

()2

 التيار الثوري الراديكالي :الذي ينتيج أسموب العمؿ المسمح ويضـ :السمفية الييادية وفصائؿاليماتعات اإلسبلمية المسمحة.
 التيار اإلصبلحي :الذي ينتيج أسموب التدرج واالنتقاؿ السممي ،ويضـ اإلخواف المسمميف ،وىذاالتيار يمارس السياسة بمعناىا الواسع وليس الضيؽ.
 التيار الفكري التنويري :الذي يعتبر بمثابة العقؿ المفكر لمحركة اإلسبلمية ،بحيث يقود معاركياالفكرية تعمى مستوى رفيع مف النقد والتأصيؿ.
 التيار الرسمي الحكومي أو شبو الرسمي :ويتيمى باألساس في األوقاؼ ،اليماتعات والطرؽالصوفية ،األزىر...الخ.
وىناؾ أيضا مف يصنفيا إلى:
 حركات معتدلة :باتعتبارىا تؤمف بالديمقراطية ،وتنخرط في المعبة السياسية ،وتنتظـ في شكؿ أحزاب سياسيةوتسعى لموصوؿ إلى السمطة بطرؽ سممية تعمى شاكمة حركة اإلخواف المسمميف والنيضة.
 الحركات العنيفة والثورية :التي تسعى إلى التغيير تعف طريؽ شؽ تعصى الطاتعة والخروج المسمحتعمى الحاكـ ،مثؿ يماتعة الييرة والتفكير ،اليماتعة السمفية لمدتعوة والقتاؿ ،السمفية الييادية...الخ
 -الحركات الدتعوية :التي ال تدخؿ في السياسة بؿ تيتـ بالدتعوة والتصفية والتربية.

( )1تعمراني كربوسة ،المريع السابؽ ،ص .15
( )2نفس المريع ،ص ص .16-15
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إف يؿ ىذه الحركات واليماتعات اإلسبلمية باختبلؼ أنواتعيا وتكتيكاتيا الحركية تتفؽ وتمتقي في ىدؼ
محوري يتمثؿ في إقامة دولة إسبلمية ،ولكنيا تختمؼ في الوسائؿ واألدوات واألساليب الضرورية لتحقيؽ ىذا
اليدؼ .كعميو فاالستراتيجية كاحدة (اليدؼ) كلكف التكتيؾ (األساليب) ىو الذي يختمؼ بحيث ىناؾ مف يراىف
()1

تعمى األساليب السممية ،وىناؾ مف يعتمد تعمى العمؿ المسمح ،وذلؾ باالستناد إلى نظرتيف أساسيتيف وىما:

 -0نظرية العدك القريب :التي تشير إلى إسقاط األنظمة واإلطاحة بيا مف خبلؿ شؽ تعصى لمطاتعة،
وانتياج العمؿ المسمح مف أيؿ تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية.
 -4نظرية العدك البعيد :التي ال تيدؼ إلى الخروج تعمى الحاكـ واإلطاحة باألنظمة ولكنيا تستيدؼ
العدو البعيد "األمريكي والغربي" الذي يشكؿ الشرياف الحيوي الذي يضمف ليا البقاء في السمطة،
ولذلؾ كانت استراتييية تنظيـ القاتعدة تيدؼ باألساس إلى ير الواليات المتحدة األمريكية إلى
المستنقع األفغاني ومف ثـ استنزافيا ودحرىا.
الشكؿ رقـ ( :)35يكضح أنكاع الجماعات اإلسالمية.

()2

خريطة الجماعات اإلسالمية

اليماتعات الدينية

اليماتعات المغالية السميمة

اليماتعات السياسية .االيتماتعية ذات البرنامج اإلسبلمي

اليماتعات الييادية

يماتعات التحرر
الوطني المسمحة

يماتعات التكفير
والييرة

يماتعات إتعادة

يماتعات محمية الطابع

اليماتعات السممية
الساتعية لمحكـ

يماتعات استقبللية انفصالية

يماتعات دولية المياؿ

الدتعوة

( )1تقرير كرايسز يروب ،رقـ  37حوؿ الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا ،محاولة لفيـ التويو اإلسبلمي  2 ،آذار (مارس)  ،2005ص .12
( )2نفس المريع ،ص.11
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ثالثا :المرجعيات الفكرية لمحركات اإلسالمية.
تستقي الحركات واليماتعات اإلسبلمية منطمقاتيا النظرية مف مريعيات فكرية مختمفة ،بحيث كانت ىذه
المريعيات بمثابة البوصمة التي تويو سموكياتيا في ساحة التدافع السياسي ،وذلؾ مصداقا لمحكمة القائمة بأف
"الفكرة ىي فخ لمعمؿ" ويمكف بشكؿ تعاـ تحديد ىذه الخمفيات والمريعيات الفكرية لمحركات اإلسبلمية في:
 )0اإلسيامات الفكرية لمشيخ حسف البنا :يعتبر الشيخ "حسف البنا" كمرشد ،ومؤسس ليماتعة
"اإلخواف المسمميف" سنة  ،1928وىو أحد تبلمذة "الشيخ محمد رشيد رضا" ،ويعتبر "الشيخ حسف
البنا" أف اإلسبلـ ىو ديف ودولة ويصمح ليميع يوانب ومناحي الحياة سواء السياسية واالقتصادية
وااليتماتعية ،ولذلؾ فيو مف المنظريف لممشاركة في الحياة السياسية ،وتيدر اإلشارة أف حركة
"اإلخواف المسمميف" التي أسسيا "حسف البنا" ليا فروتعيا في كؿ الببلد العربية.

()1

 )4اإلسيامات الفكرية "لسيد قطب" :والتي ظيرت في مؤلفو الشيير "معالـ في الطريؽ" أيف طرح فيو
"فكرة الحاكمية" و"فكرة الياىمية" فإذا كانت فكرة الحاكمية تشير إلى ضرورة تحكيـ الشريعة
اإلسبلمية ،فإف فكرة الياىمية تنصرؼ إلى تحكيـ التشريعات والقوانيف الوضعية .لقد شكمت
الطروحات الفكرية "لسيد قطب" وبالخصوص كتابو "معالـ في الطريؽ" المصدر األساسي واألىـ
لمكثير مف اليماتعات العنيفة كاليماتعات الييادية ،التكفير والييرة ،ومف ىذا المنطمؽ أُتعتبر"سيد
قطب" كمنظر لميماتعات الييادية التي تؤمف بنظرية العدو القريب.
 )0إسيامات "محمد عبد السالـ فرج" :التي ظيرت في كتابو "الفريضة الغائبة"ُ .يعد "محمد تعبد
السبلـ فرج" مؤسس يماتعة التكفير والييرة في "مصر" .يذىب "محمد تعبد السبلـ فرج" في رسالتو
إلى طرح فكرة أساسية مفادىا :أف اليياد ىو الفريضة الغائبة التي ييب إحياؤىا ،وتعمى ىذا
األساس فإف األنظمة التي ال تُح ّكـ شرع اهلل ينبغي اإلطاحة بيا والخروج تعمييا بقوة السبلح .ولذلؾ
يعتبر "سيد قطب" و"محمد تعبد السبلـ فرج" مف المعارضيف لممشاركة السممية في الحياة السياسية،
ومف دتعاة منيج العنؼ المسمح والصداـ مع األنظمة.
 )2اإلسيامات الفكرية "لممكدكدم" :يعتبر "أبو األتعمى المودودي" أف اإلسبلـ ديف ودولة وأف المسمـ
)(2

ال يستطيع أف يعيش حياة كاممة وسوية إال بتطبيؽ الشريعة اإلسبلمية
( )1حسف تعقيؿ أبو غزلة ،المريع السابؽ ،ص .160

ولذلؾ دتعى "المودودي"

)2( Samir Amin, le monde arabe dans la longue durée, Ben Aknoun : éditions Apic, 2011,p.113.
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()1

األقمية المسممة في اليند أف تعتصـ بديف اإلسبلـ ،وأف تؤسس ليوية إسبلمية.

ويمكف أيضا اإلشارة إلى اإلسيامات الفكرية "لراشد الغنوشي" مؤسس حركة النيضة في تونس وىو
مف دتعاة المشاركة السممية في الحياة السياسية ،ضؼ إلى ذلؾ إسيامات "العبلمة الشيعي" "محمد حسيف
فضؿ اهلل" (*) ،التي طرحيا في كتابو "الحركة اإلسبلمية" الذي تعالج فيو ما ىو قمؽ ويدلي في الفقو
السياسي اإلسبلمي كالسرية والعمنية ،التطرؼ واالتعتداؿ ،االنغبلؽ واالنفتاح وغيرىا مف القضايا ،فضبل
تعف إسيامات "حسف اليضيبي" الدكتور "يوسؼ القرضاوي" و"حسف الترابي" في السوداف.

()2

اضططضبػاضثاظيػ
اضتأصغلػاألطرغصيػضغصرةػاإلرعابػاإلدالطيػوطصادرػتؼدغدػ
ػاضطصاضحػاضحغوغظػاألطرغصغظػسيػاضذرقػاألودط.ػ
أكال :التأصيؿ األمريكي لفكرة اإلرىاب اإلسالمي.
بعد اندثار االتحاد السوفياتي وانييار المعسكر الشيوتعي ،ذىب البروفيسور "فرانسيس فوكوياما" " F.

 "Fukuyamaإلى طرح فكرة نياية التاريخ كداللة ساطعة تعمى انتصار اإليديولويية الميبرالية ،التي تشكؿ
الطور النيائي لمصراتعات المذىبية في العالـ .ولكف بالمقابؿ ثمة طروحات أخرى تقر بأف العامؿ
الحضاري سيمعب دو ار محوريا في تحريؾ الصراع الدولي في مرحمة ما بعد الحرب الباردة ( ،)3وىو ما
يتيمى باألساس في نظرية صداـ الحضارات لػ "صامويؿ ىانتغتوف" " "S. Huntigtonالتي رأى فييا بأف
لئلسبلـ "حدودا دموية" وبالتالي فيو يشكؿ خط ار استراتيييا تعمى الحضارة الغربية ،خاصة وأف المسمموف
يمتمكوف تراثيـ الروحي المستقؿ ويتمتعوف بحضارة ذات أصالة ،وتعميو فيـ يديروف أف يقيموا بيا قواتعد
تعالـ يديد دوف الحاية إلى االستغراب ،وذلؾ بحكـ قوة وحيوية الديف اإلسبلمي وقدرتو تعمى اإلحياء
والنيوض والدافعية والصمود.

()4

( )1نزيو أيوبي وآخروف ،المريع السابؽ ،ص .40

(*) ُيعتبر العبلمة محمد حسيف فضؿ اهلل مف دتعاة التقريب بيف السنة والشيعة.
( )2حسف تعقيؿ أبو غزلة ،المريع السابؽ ،ص .165
( )3محمد سعدي ،المريع السابؽ ،ص .50-14

( )4تعبد اهلل العمياف ،اإلسبلـ والغرب ما بعد  11سبتمبر  ،2001الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،2005 ،ص .18
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تعمى الرغـ مف أف اإلرىاصات والبوادر األولى لمتأصيؿ األمريكي لفكرة اإلرىاب اإلسبلمي ظيرت
تعمى السطح في أتعقاب الحرب الباردة ،إال أنيا أصبحت أكثر وضوحا بعد "غزوة مانياتف" في الحادي
ضربت تعمى إثرىا رموز الرأسمالية العالمية المتمثمة في مركز التيارة
تعشر مف سبتمبر  2001التي ُ
العالمي ،ومبنى البنتايوف الذي يرمز إلى اليبروت العسكري األمريكي ،ومباشرة بعد زلزاؿ الحادي تعشر

مف سبتمبر أصبحت مفاىيـ اإلرىاب اإلسبلمي ،الفاشية اإلسبلمية ،حرب األدياف ،الصراع األنتولويي بيف
الغرب واإلسبلـ الحرب بيف الخير والشر وبيف العقبلنية والقروف الوسطى ،البرابرة اليدد ،زمف حروب
المسمميف( ،)1وغيرىا مف المفاىيـ األخرى التي باتت محؿ تداوؿ واستيبلؾ تعمى نطاؽ واسع في وسائؿ
اإلتعبلـ وفي الدوائر الفكرية والسياسية الغربية ،األمر الذي ينذر بتحقؽ نبوءة صراع الحضارات ،التي باتت
محؿ توظيؼ تعمى نطاؽ واسع مف طرؼ إدارة المحافظيف اليدد لتعبئة الرأي العاـ األمريكي ،وكسب أكبر
قدر ممكف مف التأييد لمحممة ألمريكية تعمى "اإلرىاب اإلسبلمي" الذي تـ تصويره في الدوائر االستراتييية
األمريكية وكأنو الوريث الشرتعي لمشيوتعية.
كما ابتعدت اآلليات اإلتعبلمية تعف التحميؿ الموضوتعي لمحدث ،واتييت إلى أسموب اإلثارة والتيويؿ
وتقديـ صورة نمطية تعف اإلسبلـ الذي تـ تسويقو "كديف ظبلمي ودموي" يحث تعمى العنؼ والتطرؼ ،ولذلؾ
دتعى "ىانتغتوف" في مقابمة مع القناة األلمانية ( )ZDFفي بداية تشريف األوؿ/أكتوبر  2001إلى ضرورة احتواء
()2

الحركات اإلسبلمية التي باتت تشكؿ تيديدا حقيقيا لممصالح االستراتييية األمريكية.

ويستخمص "إدوارد لوتواؾ" " "Edward Lutwacالمستشار السابؽ لمشؤوف العسكرية بالواليات
المتحدة "أنو في الواقع أصبحنا أماـ ظاىرة اإلسبلـ ضد العالـ بأكممو" أما "ألكسندر دفاؿ" يرى في الكبلنية
اإلسبلمية التحدي الشرس الذي يوايو الديمقراطيات الغربية".
وفي إطار التحالؼ االستراتييي األمريكي الصييوني الذي تعززت دتعائمو أكثر بعد أحداث
سبتمبر ،2001وارتفعت العديد مف األصوات الصييونية لتروج لفكرة مفادىا "أف اإلسبلـ ىو العدو األكبر
بعد  11سبتمبر ،2001وأف ىناؾ صراتعا حضاريا بيف اإلسبلـ واإلرث الييودي المسيحي".
وفي السياؽ ذاتو ذىب كؿ مف "ريشارد برؿ" و"دانياؿ بايبس" وغيرىما مف أركاف تيار المحافظيف
( )1ناظـ تعبد الواحد الياسور ،المريعية الفكرية لمخطاب السياسي واالستراتييي األمريكي ما بعد الحادي تعشر مف سبتمبر  ،2001بيروت:
دار النيضة العربية ،2006 ،ص .102

( )2محمد سعدي ،المريع السابؽ ،ص .345
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اليدد الماسكيف بدائرة القرار في واشنطف ،الذيف ال يخفوف تعداءىـ لئلسبلـ والتحذير منو "كإمبراطورية شر
يديدة" وكخطر استراتييي يوايو العالـ الغربي في قيمو ومصالحو الحيوية.
ومف خبلؿ رصد وتتبع مسار المحاوالت األمريكية لمتأصيؿ لفكرة اإلرىاب اإلسبلمي ولتقديـ صورة
نمطية وتعدائية تعف اإلسبلـ في الثقافة الغربية بعد أحداث  11سبتمبر  2001يتضح أف ىذه الصورة تتحدد
وفقا مثبلثة نماذج نظرية متشابكة واف تمايزت خمفياتيا الفكرية والمنييية وىي:
 -0النمكذج األكؿ :اإلسالـ ضمف التقميد الكتابي:
إف ىذا المنظور يستند إلى األحكاـ االستش ارقية القديمة التي تعتبر اإلسبلـ ديانة يامدة وتعايزة
تعف التيدد وتعصية تعف اإلصبلح ،وفي ىذا الصدد يعتبر "موريس يورماف" أف ظاىرة العنؼ األصولي
التي تحولت إلى إرىاب مدمر باسـ اإلسبلـ ،الذي تؤكد وتحرض تعقيدتو وتشريعاتو تعمى العنؼ والتطرؼ.
فشعار المسمميف ىو السيؼ والسمـ لدييـ مفيوـ أخروي ال مكاف لو في الدنيا إال بالنسبة لممسمميف نفسيـ
(دار السمـ ،مقابؿ دار الحرب).
تعمى الرغـ مف أف األحكاـ والمقوالت االستش ارقية تياوت تعمميا ،إال أنيا أصبحت توظؼ تعمى
نطاؽ واسع في حقؿ الدراسات االستراتييية والسياسية خصوصا بعد أحداث  11سبتمبر .2001
 -4النمكذج الثاني :اإلسالـ مف منظكر الحداثة.
ويتعمؽ ىذا النموذج بعبلقة اإلسبلـ بالحداثة فك ار وقيما التي ٌيحكـ تعمييا في الغالب أنيا منقطعة

ردد ىذا الحكـ
ومستحيمة ،ومف ىذا المنطمؽ يكوف اإلسبلـ ديف مغمؽ محصف ضد التحديث والتطوير ،وقد ّ
المتيافت المستشرؽ العيوز "برنارد لويس" في كتابو "أزمة اإلسبلـ" الذي صدر بعد الحادي تعشر مف
سبتمبر ،واتعتبر فيو أف "اإلرىاب اإلسبلمي" ُيفسر بكونو موقؼ تعصابي حاد "حداثة مستحيمة" تقتضي في

العمؽ االنفصاؿ تعف المريعية اإلسبلمية.

 -0النمكذج الثالث :يبحث باألساس في الخمفيات االستراتيجية الكامنة مف كراء التشيير الغربي،
()1

األمريكي بفكرة اإلرىاب اإلسالمي:

إف اليدؼ الكامف مف وراء نزوع الدوائر الغربية إلى افتعاؿ العدو اإلسبلمي ييد تفسيراتو في الفراغ
اإليديولويية واالستراتييي الذي خمفو اندثار التيديد السوفياتي الذي كاف يوفر نوع مف التعبئة واالنسياـ
( )1نفس المريع ،ص .144-139
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الداخمي لمعالـ الغربي ،ولذلؾ فقد صرح "ييوريي أرباتوؼ" "( "Georgiy Arbatovمستشار الرئيس
السوفياتي" غورباتشوؼ") في أواخر الثمانيات وىو يويو كبلمو لمغربييف" :إننا نقوـ بشيء مرتعب حقا لكـ
فنحف نحرمكـ مف تعدو" وتعميو فالسؤاؿ األكثر تعمقا الذي ييـ الدور األمريكي في تعالـ ما بعد الحرب
الباردة يتمخص فيما يمي :فمف دوف الحرب الباردة ما الغاية مف أف تكوف أمريكا؟
بيد أف النزوع األمريكي الفتعاؿ العدو اإلسبلمي ليس بالظاىرة اليديدة ،بؿ ىي تعممية قديمة
راسخة في الدراسات األنثرويولويية والسيكولويية وااليتماتعية كما يؤكد ذلؾ كؿ مف "ريني ييرار" " R.

 "Girardو"إيميؿ دوركايـ" " "E. Durkeheimو"يوزيؼ يوؼ" " ،"J. Joffالذي تساءؿ تعف مدى ويود
حياة بعد االنتصار؟ .إف ىذه الطروحات النظرية تقوـ تعمى فكرة أساسية مفادىا "إف الميتمعات واألمـ
دائما في حاية إلى افتعاؿ تعدو خاريي لتحقيؽ الوحدة والتماسؾ الداخمي" ،ولقد الحظ يوف بوداف "أف
الحرب تساىـ في تحقيؽ الوحدة الداخمية لمدوؿ" .كما أكد "ميكيافمي" أف الطريقة المثمى لمحفاظ تعمى الدولة
وتينب الثورات الداخمية ىو خمؽ تعدو خاريي يحفز التعبئة والتبلحـ الداخمي" أما "ىولستي" "K.J. Holsti
فذىب إلى القوؿ" :بأف العدو المشترؾ يساتعد تعمى تحقيؽ التضامف ،فالحروب كانت تعمى مر التاريخ ىي
المحرض األكثر فعالية النسياـ الدوؿ" ،وفي السياؽ ذاتو يقوؿ المفكر المغربي (الراحؿ) "محمد تعابد
اليابري"" :إف الغرب لـ يعد قاد ار تعمى التعرؼ تعمى نفسو بعد انييار خصمة الشيوتعي ،إال مف خبلؿ
تنصيب اإلسبلـ كآخر يديد ...يضمف لو يميع أنواع السمب والنفي التي تمكنو مف تحديد ىويتو
()1

إييابيا".

باإلضافة إلى ىذه المبررات التي تفسر ليوء الدوائر الغربية إلى شيطنة اآلخر اإلسبلمي ،ثمة
تعوامؿ أخرى يمكف مف خبلليا فيـ النزوع األمريكي لمتأصيؿ لفكرة "اإلرىاب اإلسبلمي" ليحؿ محؿ "العدو
الضائع" الذي خمفو اندثار المعسكر الشيوتعي وتتيمى باألساس في:
 اإلبقاء تعمى المركب الصناتعي العسكري األمريكي وتفادي مشاكؿ تحويؿ الصناتعات العسكرية إلىصناتعات مدنية ،فصناتعة األسمحة ىي مسألة حيوية بالنسبة لمواليات المتحدة ،والتصنيع األمريكي
لؤلسمحة يريد ديمومة السوؽ وىذا ال يكوف إال بافتعاؿ "اإلرىاب اإلسبلمي" وتغذية النزاتعات

( )1نقبل تعف :نفس المريع ،ص .192-189
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والحروب في العالـ اإلسبلمي ليس فقط مف أيؿ تيارة السبلح ،ولكف أيضا لتينب بقاء الييوش
()1

في حالة بطالة أمنية.

 ضؼ إلى ذلؾ تبرير سياسات التدخؿ والعدواف في شؤوف العالـ اإلسبلمي لشفط واستنزاؼ ثرواتوالطبيعية بالخصوص الطاقوية منيا.
 أما العامؿ الثالث يتعمؽ بالبعد االستراتييي لعبلقة الغرب كمفيوـ ييوسياسي باإلسبلـ مف حيثىو فضاء إقميم ي وبشري لو تعناصر قوة كثيفة ومؤىبلت تسمح لو بأف يشكؿ التحدي المستقبمي
لمريادة الغربية ،وفي ىذا السياؽ تيدر اإلشارة إلى أف "أرنولد تويني" أكد تعمى أف الحضارة
()2

اإلسبلمية تتمتع بخاصية التيدد والقدرة اإلحياء واتعادة النيوض.

ثانيا :الحركات اإلسالمية كمصدر تيديد لممصالح الحيكية األمريكية في منطقة الشرؽ األكسط.
لقد أصبح موضوع "اإلسبلـ السياسي" يشكؿ أحد المحاور األساسية لمسياسة الخاريية األمريكية
بعد الحادي تعشر مف سبتمبر ،وذلؾ بحكـ نوتعية التيديدات والمخاطر االستراتييية التي تشكميا اليماتعات
اإلسبلم ية تعمى المصالح الحيوية األمريكية في منطؽ الشرؽ األوسط ،وفي ىذا السياؽ يرى دانياؿ بايبس
الذي يمثؿ أحد المختصيف في الدراسات اإلسبلمية ومف المقربيف لئلدارة األمريكية في دراسة صدرت في
ميمة "كومنتري" في مطمع تعاـ  ،2002يتساءؿ فييا تعف ما ىو العدو الذي تحاربو الواليات المتحدة بعد
 11سبتمبر 2001؟.
ويعتبر أف اإليابة السائدة في الخطاب السياسي األمريكي غامضة وغير مقنعة ،ذلؾ أف اإلرىاب
ىو ميرد تقنية تعسكرية تستخدميا ميموتعات كثيرة لتحقيؽ مصالح وأىداؼ متباينة ،فالحديث تعف الحرب
ضد اإلرىاب ،ىو مثؿ الحديث تعف الحرب ضد أسمحة الدمار الشامؿ ،وكما يقوؿ "كبلوزفيتر"" :إف تعدـ
تحديد أىداؼ الحرب بوضوح يؤدي إلى اليزيمة" ولذا تويب تعمى أمريكا وحمفائيا تعييف العدو الذي
يحاربونو ،مييبا أنو" :اإلسبلـ اإلحتيايي والثوري" الذي يتيمى باألساس في الحركات الراديكالية والعنيفة
والدوؿ المارقة التي تشكؿ مبلذات آمنة لئلرىاب الدولي".

()3

( )1تعبد النور بف تعنتر ،األطمسية اليديدة في المتوسط وانعكاساتيا تعمى األمف العربي ،ص .94
( )2السيد ولد أباه ،المريع السابؽ ،ص .148

(3) Barthélémy Courmont, l’émergence de nouveaux acteurs asymétriques, pp. 81-82.
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ويعتقد "بايبس" أف اليماتعات اإلسبلمية الراديكالية تمثؿ التيديد األساسي لممصالح الحيوية
( *)

األمريكية بمنطقة الشرؽ األوسط ،وذلؾ منذ قياـ الثورة اإلسبلمية اإليرانية

سنة  1979ذات التوييات

المناىضة لمسياسات األمريكية في المنطقة ،ولكف سرتعاف ما تـ تطويؽ إيراف بخمؽ صراتعات مذىبية حالت
دوف تعاظـ الدور اإلقميمي إليراف في منطقة الشرؽ األوسط ،وذلؾ بتفعيؿ نظرية االحتواء المزدوج التي
تتيمى باألساس في حرب الخميج األولى ،وذلؾ مف أيؿ تحقيؽ ىدفيف محورييف:
 -1إضعاؼ إيراف ببعدىا وتأثيرىا اإلسبلمي.
 -2والعراؽ بتيديدىا القومي.

()1

ويمكف إبراز وتبياف الدور الذي تمعبو الحركات اإلسبلمية كتيديد لممصالح االستراتييية األمريكية
بمنطقة الشرؽ األوسط في النقاط التالية:
 تعمى الصعيد اإليديولويي والمذىبي ثمة تنافر وتبايف تعميؽ في المنطمقات الفكرية لمحركات
اإلسبلمية مع الكثير مف القيـ الغربية ،إف ىذه النقاط الرمادية في تعبلقة الواليات المتحدة
بالحركات اإلسبلمية تتمحور باألساس حوؿ :مفاىيـ العممانية ،الديمقراطية ،حقوؽ اإلنساف ،تعقيدة
يحد مف القوة الناتعمة األمريكية في الشرؽ األوسط اإلسبلمي.
الوالء والبراء...الخ وىو األمر الذي ّ
 إف استراتييية اليماتعات الييادية تستيدؼ ضرب المصالح الحيوية األمريكية في الشرؽ األوسط
وبالخصوص الطاقوية والنفطية منيا ،وىو ما تعبرت تعنو الباحثة الفرنسية "ىيميف دانكوست" بخطورة
سيطرة الحركات اإلسبلمية تعمى ما اسمتو "بالمياؿ النفطي اإلسبلمي"

() 2

"L’espace islamo-

 "pétrolierوفي السياؽ ذاتو أكدت قمتي رييا  2006وبوخارست  2008لمحمؼ األطمسي أف
المصالح األمنية والطاقوية لدوؿ التحالؼ يمكف أف تتأثر بانقطاع اإلمدادات النفطية لدوؿ التحالؼ،
وقد يكوف ذلؾ بفعؿ ضربات اليماتعات اإلسبلمية المناىضة لممصالح الغربية في منطقة الشرؽ
األوسط ،خاصة وأف النفط يحظى بأىمية حيوية بالنسبة لؤلمف الطاقوي واالقتصادي األمريكي
والغربي ،ذلؾ أف النفط يعد سمعة استراتييية ومادة أولية ضرورية لحضارة التصنيع المعاصرة ،فمف
(*) لقد تمكف آية اهلل الخميني باإلطاحة بنظاـ الشاه محمد رضا آؿ بيموي المدتعوـ أمريكيا في سنة  ،1979ومف ثـ تأسيس اليميورية
اإلسبلمية اإليرانية ذات المذىبية الشيعية اليعفرية اإلثني تعشرية.

( )1شاىر إسماتعيؿ الشاىر ،المريع السابؽ ،ص .135

( )2تعبد اهلل النفيسي ،ىؿ تنتيي مشكمتنا مع الغرب بتأميف مصالحو في المنطقة؟ في :اإلسبلـ والسياسة نحو تعالـ أفضؿ ،قطر :مركز
اليزيرة لمدراسات ،2007 ،ص .72-70
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دوف تحقيؽ األمف الطاقوي ستصاب الصناتعات الغربية بالشمؿ ،ويضرب االقتصاد األمريكي في
()1

الصميـ ،وىو األمر الذي ييعؿ مف الطاقة قضية مركزية في استراتيييات األمف القومي األمريكي.

 مناىضة التوايد األينبي والصميبي في منطقة الشرؽ األوسط ،ولذلؾ يرى الدكتور "تعبد اهلل النفيسي"
أف العقيدة االستراتييية لتنظيـ القاتعدة ترتكز تعمى حديث صحيح لمرسوؿ تعميو الصبلة والسبلـ وىو:
"أخريوا المشركيف مف يزيرة العرب وال ييتمع في يزيرة العرب ديناف"( .)2وتعميو فإف طرد التوايد
األمريكي في منطقة الشرؽ األوسط التي تحتوي تعمى ثمثي االحتياطي العالمي مف النفط سيؤدي إلى
إفراز مضاتعفات خطيرة تعمى مكانة الواليات المتحدة في النظاـ العالمي ،وذلؾ بترايع قوتيا
االقتصادية العالمية بحكـ تعدـ قدرتيا تعمى السيطرة تعمى منابع النفط في الشرؽ األوسط.
 قياـ حركات المقاومة اإلسبلمية باستيداؼ الكياف الصييوني ،الذي يعتبر كحميؼ استراتييي
ككدكلة كظيفية خادمة لممخططات الييوسياسية والمصالح االستراتييية األمريكية في منطقة
الشرؽ األوسط ،وذلؾ باالستناد إلى منطؽ نظرية "الحامي كالزبكف" ،فضبل تعف دور حركات
المقاومة اإلسبلم ية في إفشاؿ مسار التسوية وتعممية السبلـ في الشرؽ األوسط ،وىو ما تعبر تعنو
الرئيس اإلسرائيمي السابؽ "حاييـ ىرتسوغ" بقولو" :إف حركة حماس ىي حركة أصولية تشكؿ القوة
التدميرية الرئيسية لعممية السبلـ في الشرؽ األوسط".

()3

 إقداـ اليماتعات اإلسبلمية بتنفيذ تعمميات نوتعية ضد المصالح الحيوية األمريكية في المنطقة
كتفيير دور السفارات وتدمير البارية "المدمرة" األمريكية كوؿ في خميج تعدف باليمف" تعند طريؽ
زورؽ مطاطي ،األمر الذي يؤكد تعمى فعالية ما اسماه "ريتشارد ىاس" مدير مكتب التخطيط
()4

السياسي بو ازرة الخاريية األمريكية " بفنوف حرب ما بعد الحداثة غير المتوازية".

 إتعبلف "اليبية اإلسبلم ية العالمية ضد الييود والصميبيف" اليياد والحرب المفتوحة والمستمرة ضد
المصالح األمريكية في كؿ مناطؽ العالـ.
 ويتيمى التحدي اإلسبلمي لبلستراتييية األمريكية في الشرؽ األوسط في أربعة أويو أساسية يمكف
تحديدىا في:
( )1تعمي الحاج ،سياسات دوؿ االتحاد األوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة ،ط ،3بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،
 ،2007ص ص .174-73

( )2تعبد اهلل النفيسي ،المريع السابؽ ،ص.75

( )3نقبل تعف :شاىر إسماتعيؿ الشاىر ،المريع السابؽ ،ص .139
(4) Pascal-pierre Rambeaud, le Moyen Orient, une région sous tensions, Paris : édition : Ellipses, 2011, pp. 90-91.
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 -1أنظمة سياسية تستند إلى المريعية اإلسبلمية المناىضة لمسياسة األمريكية في الشرؽ األوسط،
تعمى شاكمة اليميورية اإلسبلمية اإليرانية ونظاـ حسف الترابي في السوداف.
 -2اليماتعات الييادية الساتعية لمحصوؿ تعمى أسمحة الدمار الشامؿ ،ومف ثـ تيديد الحميؼ
()1

االستراتييي الصييوني ،وضرب المصالح األمريكية في المنطقة.

 -3دوؿ مارقة تشكؿ مبلذات آمنة لئلرىاب الدولي ومتحالفة مع تنظيـ القاتعدة.
 -4الحركات اإلسبلمية المعتدلة التي تستخدـ الوسائؿ السممية والطرؽ الديمقراطية في سبيؿ الوصوؿ
إلى السمطة والسيطرة تعمى مؤسسات الدولة ،ومف ثـ إحداث تغييرات يذرية في التعاطي مع قضايا
السياسة الخاريية ،وبالتالي التأثير بشكؿ سمبي تعمى المصالح الحيوية األمريكية في منطقة الشرؽ
األوسط ،ولعؿ ىذا ما يفسر الدتعـ األمريكي لؤلنظمة التسمطية (الحرس القديـ) كصماـ أماف
لخدمة المصالح األمريكية واإلسرائيمية في الشرؽ األوسط.
لقد برز اتياىاف أساسياف في الواليات المتحدة األمريكية لبحث كيفية التعامؿ مع اليماتعات
اإلسبلم ية ،فبينما نيد و ازرة الخاريية تحاوؿ التحاور مع ىذا التيار مف أيؿ استيعابو واحتوائو ،فإف و ازرة
الدفاع تنظر إلى الحركات اإلسبلمية كخطر إيديولويي وييوسياسي ييب القضاء تعميو.

()2

ولعؿ ىذا ما يدفعنا لمبحث تعف كيفية التعاطي االستراتييي األمريكي مع الحركات اإلسبلمية في
(المطمب القادـ).
اضططضبػاضثاضثػ
االدتراتغجغظػاألطرغصغظػتجاهػاضحرصاتػاإلدالطغظ.ػ
شكمت الحركات اإلسبلمية بعد الحادي تعشر مف سبتمبر ،أحد المحاور األساسية لمحممة األمريكية
تعمى اإلرىاب ،وقد ارتكزت االستراتييية األمريكية تياه اليماتعات اإلسبلمية تعمى المزح بيف سياسات
العصا واليزرة وذلؾ باالتعتماد تعمى القوة الصمبة مف خبلؿ التدخبلت العسكرية وتحريؾ الييوش النظامية
مف أيؿ قمع ودحر "الحركات الراديكالية" والدوؿ التي تدتعميا ،ضؼ إلى ذلؾ تفعيؿ القوة الناتعمة التي
تتيمى باألساس في الوصفة الميبرالية األمريكية التي تراىف تعمى دور التبشير بالديمقراطية ،وتعمى المقاربات
( )1فواز يريس ،األمريكيوف واإلسبلـ ،تأثير العوامؿ الداخمية في صنع السياسة الخاريية األمريكية ،المستقبؿ العربي ،العدد ،217
آذار  ،1997ص .24

( )2رضواف زيادة ،اإلسبلـ والفكر السياسي :الديمقراطية ،الغرب ،إيراف ،الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،2000 ،ص .59
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التنموية والسوسيواقتصادية كمداخؿ أساسية الحتواء العنؼ واإلرىاب الذي تمارسو الحركات اإلسبلمية(،)1
فضبل تعف المبادرات األمريكية الساتعية ليس فقط لدتعـ "شبكات اإلسبلـ المعتدؿ" ،ولكف أيضا حتى الديف
اإلسبلمي أصبح تعرضة لئلصبلح بفعؿ ما اسماه المستشرؽ األمريكي "برنارد لويس" " "B. Lewisفي رأيو
المتيافت "بخمخمة البنية الميتافيزيقية والبلىوتية لمديانة اإلسبلمية وتقويض التصورات المتطرفة المتولدة
تعنيا مف خبلؿ مرايعة يذرية وشاممة لكؿ النسؽ اإلسبلمي".

()2

في ضوء كؿ ما سبؽ فإنو مف الضروري التساؤؿ تعف معالـ ومبلمح االستراتييية األمريكية
الساتعية الحتواء الحركات اإلسبلمية وبالخصوص الثورية منيا؟ والى أي مدى يمكف اتعتبار أف الوصفة
الميبيرالية التي تقوـ تعمى نشر الديمقراطية وتفعيؿ المداخؿ التنموية والمقاربات السوسيواقتصادية تمعب دو ار
محوريا في ايتثاث يذور العنؼ واإلرىاب الذي تمارسو اليماتعات اإلسبلمية؟ وماىي المخاطر التي قد
يحمميا مطمب التحوؿ السياسي والديمقراطي تعمى المصالح الحيوية األمريكية في الشرؽ األوسط ،خاصة
في ظؿ إمكانية وصوؿ الحركات اإلسبلمية المناىضة لمسياسات األمريكية إلى السمطة؟ وكيؼ تساىـ
أطروحات "المستشرقيف اليدد" التي تؤكد تعمى ضرورة إصبلح الديف اإلسبلمي وتحديثو ودتعـ شبكات
اإلسبلـ المعتدؿ في استئصاؿ يذور العنؼ والتطرؼ الذي تمارسو اليماتعات اإلسبلمية؟.
إف اإليابة تعف ىذه التساؤالت تمكننا مف إلقاء الضوء تعمى المعالـ والمبلمح العامة لبلستراتييية
األمريكية تياه الحركات اإلسبلمية باتعتبارىا يزء ال يتي أز مف الحرب األمريكية تعمى اإلرىاب ،التي باتت
تشكؿ المنظار الرئيسي الذي يحدد طرائؽ وتكتيكات التعاطي األمريكي مع موضوع "اإلسبلـ السياسي".

()3

ويمكف إبراز وتبياف المحددات األساسية لبلستراتييية األمريكية تياه الحركات اإلسبلمية في النقاط التالية:
أكالن :جدلية الديمقراطية كاالستقرار مقابؿ الديكتاتكرية كالتيديد األمني.
لقد استقر في العقؿ االستراتييي األمريكي أف األوضاع السياسية واإلقميمية في الشرؽ األوسط
تشكؿ أرضية خصبة لنمو اليماتعات اإلسبلمية التي باتت تمثؿ مصدر تيديد أساسي لممصالح الحيوية

( )1مصطفى بخوش ،حوض البحر األبيض المتوسط بعد نياية الحرب الباردة ،دراسة في الرىانات واألىداؼ ،القاىرة :دار الفير لمنشر
والتوزيع ،2006 ،ص .122

( )2نقبل تعف :السيد ولد أباه ،المريع السابؽ ،ص .144

( )3تقرير كرايسز يروب ،المريع السابؽ ،ص .18
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واألمنية األمريكية ،فالسؤاؿ المحوري الذي يشغؿ الدوائر السياسية األمريكية يدور حوؿ الخيارات
االستراتييية الكفيمة باحتواء التيديدات التي تشكميا الحركات اإلسبلمية.
ولقد ظير اتياه واسع في الدوائر األمريكية يفسر الظاىرة العدائية ألمريكا بحماية الواليات المتحدة
لؤلنظمة القمعية واالستبدادية في الشرؽ األوسط فبالنسبة "لولياـ كريستوؿ" (وىو مف رموز التيار المحافظ
اليديد) " يتعيف تعمى الواليات المتحدة مرايعة دائرة تحالفيا التقميدي مع األنظمة التي كانت توصؼ "بمحور
االتعتداؿ" في حيف أنيا دوؿ استبدادية وقمعية وترفض النموذج القيمي والسياسي األمريكي وتولد بسياساتيا
التسمطية والقمعية التطرؽ واإلرىاب".
ويعتبر "كريستوؿ" أف المممكة العربية السعودية تشكؿ المصدر األساسي لمحركات اإلسبلمية الراديكالية
ذات النزتعة العدائية ألمريكا ،وقد تياىمت اإلدارات األمريكية المتعاقبة ىذا المعطى وحافظت تعمى ما دتعاه
"كريستوؿ" "كىـ الشريؾ االستراتيجي السعكدم" وتعميو فعمى الواليات المتحدة األمريكية أف تدتعـ مسار التحوؿ
()1

السياسي والديمقراطي وأف تدرؾ الثمف الباىظ لبلحتفاظ باألنظمة الديكتاتورية في الشرؽ األوسط.

أما السياسي األمريكي "مارتيف أندريؾ" يذىب بدوره إلى اتعتبار أف التبشير بالديمقراطية يشكؿ
ّ

خيا ار استراتيييا الحتواء الحركات اإلسبلمية الراديكالية .فإذا كانت االستراتييية األمريكية قبؿ الحادي تعشر
مف سبتمبر ركزت طاقاتيا تعمى تحقيؽ السبلـ واحتواء دوؿ الممانعة والحركات اإلسبلمية المعادية لمتسوية
وترؾ مطمؽ الحرية لمدوؿ الصديقة في حؿ مشاكميا الداخمية بأساليبيا الخاصة والمعروفة ،فإف زلزاؿ
الحادي تعشر مف سبتمبر دفع األمريكيوف إلى التساؤؿ :لماذا كاف قادة تنظيـ القاتعدة مف الدولتيف األقرب
إلى الواليات المتحدة (مصر والمممكة العربية السعودية)؟.
ويرى "أنديؾ" أنو يتعيف تعمى اإلدارة األمريكية إتعادة النظر في بنود تحالفاتيا التقميدية القائمة منذ
تعقود بيف الواليات المتحدة وحمفائيا العرب الذيف يتقاسموف معيا مصالح حيوية واستراتييية ،ذلؾ أف
سياساتيـ ومواقفيـ قد ألحقت ضر ار بالمصالح األمريكية ويخمص أندريؾ إلى أف المطموب ىو بناء شرؽ
أوسط ديمقراطي تعف طريؽ دتعـ مسار التحوؿ السياسي واالقتصادي الكفيؿ بتقويض البيئة الشرؽ أوسطية
()2

التي باتت تشكؿ أرضية خصبة لتنامي اليماتعات اإلسبلمية المناىضة السياسة األمريكية.

( )1السيد ولد أباه ،المريع السابؽ ،ص 187
( )2نفس المريع ،ص ص .129-128
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ويذىب بدوره "بنياميف باربر" في كتابو" :إمبراطورية الخوؼ" إلى طرح فكرة "الديمقراطية الوقائية"
كمدخؿ أساسي الحتواء اليماتعات اإلسبلمية التي يغ ّذييا اليمود السياسي والطابع التسمطي والشمولي
()1

لؤلنظمة السياسة في الشرؽ األوسط.

المبلحظ أف الدوائر االستراتييية األمريكية تراىف تعمى دور التبشير بالديمقراطية كشرط أساسي
لتطويؽ التيديدات التي تشكميا اليماتعات اإلسبلمية ،بيد أف دتعـ مسار التحوؿ السياسي والديمقراطي
يحمؿ في طياتو مخاطر استراتييية تعمى المصالح الحيوية األمريكية في الشرؽ األوسط ،خاصة في ظؿ
إمكانية وصوؿ حركات إسبلمية إلى السمطة وبالتالي انتياج سياسات راديكالية مناىضة لمقيـ والتوييات
االستراتييية األمريكية في المنطقة ،وىو األمر الذي يفسر السياسات األمريكية الداتعمة لؤلنظمة التسمطية
(الحرس القديـ) في الشرؽ األوسط شريطة انخراطيا في الحممة األمريكية تعمى اإلرىاب والتعاوف األمني
واإلستخباراتي الكفيؿ باحتواء وقمع اليماتعات اإلسبلمية.
ومف ىذا المنطمؽ تمت مقايضة المطمب الديمقراطي بالمصالح االستراتييية األمريكية بحيث يكوف
البقاء في السمطة مرىوف بتقديـ المعمومات اإلستخبارتية وتسييؿ التعاوف األمني واالنخراط في التحالؼ
األمريكي ضد اإلرىاب العالمي( .)2إف ىذه المقايضة تعكس الطابع النفعي والبرغماتي لمسياسة األمريكية
تياه الشرؽ األوسط.
ثانيا :الكصفة الميبرالية األمريكية الحتكاء الحركات اإلسالمية" :التنمية كالتحكؿ االقتصادم كالسياسي".
انطبلقا مف التشخيص االستراتييي األمريكي لعوامؿ تصاتعد "التيديد اإلسبلمي" لممصالح الحيوية
األمريكية في الشرؽ األوسط ،فقد حاولت الدوائر السياسية األمريكية صوغ استراتييية أمنية ذات طبيعة
وقائية تتيمى باألساس في الوصفة الميبرالية التي تراىف تعمى دور المدخؿ التنموي ،واإلصبلح االقتصادي
والسياسي كمنطمقات رئيسية الحتواء العنؼ الذي تمارسو اليماتعات اإلسبلمية الذي غالبا يغ ّذيو الفشؿ
()3

التنموي ،والعيز الديمقراطي في الدوؿ الشرؽ أوسطية.

( )1بنياميف باربر ،المريع السابؽ ،ص .138

( )2ديز موندبوؿ ،البحث المحموـ تعف أسامة بف الدف :البعد االستخباراتي لمحرب ضد اإلرىاب ،في :كيف بوث وتيـ ديوف ،تعوالـ
متصادمة ،اإلرىاب ومستقبؿ النظاـ العالمي ،تريمة صبلح تعبد الحؽ ،أبو ظبي :مركز اإلمارات لمبحوث والدراسات االستراتييية،

 ،2005ص .97

(3) Karin Von Hippel, op, cit, p 105.
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إف المنظور األمريكي لمتيديدات التي تشكميا الحركات اإلسبلمية وبالخصوص الييادية والثورية
منيا يريع باألساس إلى فشؿ التيربة الميبرالية وترىؿ األوضاع االقتصادية االيتماتعية لدوؿ الشرؽ
األوسط ،ومف ىذا المنطمؽ راىنت الواليات المتحدة تعمى دتعـ المسار التنموي ،وتحفيز التحوؿ االقتصادي
والسياسي كخيار استراتييي لتيفيؼ منابع التطرؼ واإلرىاب الذي تمارسو الحركات الراديكالية المناىضة
لمسياسة األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط.
وتعميو فضماف المصالح الحيوية واألمنية األمريكية في الشرؽ األوسط مرىوف بتعزيز المسار
()1

التنموي في المنطقة فكما يقوؿ "روبرت ماكنماار" "فبدكف تنمية ال كجكد ألمف".
ثالثا :دعـ شبكات اإلسالـ المعتدؿ كاصالح المنظكمة القيمية اإلسالمية.

في ضوء الييود األمريكية الساتعية الحتواء التيديدات التي تشكميا اليماتعات اإلسبلمية المتمردة
تعمى الييمنة األمريكية ،طرحت الواليات المتحدة األمريكية استراتييية دتعـ "الحركات اإلسبلمية المعتدلة"
التي تؤمف بالديمقراطية وتنتيج العمؿ السممي غير المسمح في سبيؿ الوصوؿ إلى السمطة.

()2

إف اليدؼ الكامف مف وراء ىذه االستراتييية ىو ذو طبيعة مزدوية:
فمف يية تيدؼ الواليات المتحدة مف خبلؿ ىذه االستراتييية إلى احتواء وترويض الحركات
اإلسبلمية المعتدلة وادماييا في الحياة السياسية حتى ال تشكؿ خط ار استراتيييا تعمى المصالح الحيوية
األمريكية في الشرؽ األوسط ،واضعاؼ قوة اليماتعات اإلسبلمية الثورية والمناىضة لمسياسة األمريكية مف
يية أخرى ،وبالتالي فيي استراتييية تـ تصميميا خصيصا الختراؽ واضعاؼ الحركات اإلسبلمية.
لقد ذىب تعدد غير قميؿ مف المفكريف االستراتييييف والمستشرقيف اليدد في الواليات المتحدة
األمريكية مف أمثاؿ "برنارد لويس" و"مايكؿ نوفاؾ" و"يوسي ىالفي" إلى تقديـ ميموتعة مف الطروحات
الفكرية المتيافتة والتي تتمحور باألساس حوؿ ضرورة إصبلح الديف اإلسبلمي ومرايعة وتيديد منظومتو
القيمية ،ونسييو الثقافي ،واحداث قطيعة مع المفاىيـ العقائدية التي تحرص تعمى العنؼ واإلرىاب كمفيوـ
"اليياد" و"الحرب المقدسة" ولذلؾ يرى "برنارد لويس" "" "B. Lewisأف التحديث المطموب لمعالية الداء
اإلسبلمي" يكمف في خمخمة ىذه البنية الميتافيزيقية وتقويض التصورات المتولدة تعنيا ،مف خبلؿ مرايعة

( )1روبرت ماكنامارا ،يوىر األمف ،تريمة :يونس شاىيف ،القاىرة ،.1970 :ص .84
( )2تقرير كرايسز يروب ،المريع السابؽ ،ص .19
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يذرية وشاممة لمنسؽ اإلسبلمي ،فضبل "تعف ضرورة تشييع قياـ إسبلـ متسامح ومعتدؿ ومتبلئـ مع قيـ
الحداثة".

()1

المبلحظ أف السياسة األمريكية تياه الحركات اإلسبلمية تؤكد تعمى :
 -1ضرورة إيراء إصبلحات سياسية واقتصادية وثقافية في الشرؽ األوسط.
 -2تقديـ المساتعدات المالية واالقتصادية لمدوؿ الحميفة مثؿ (األردف ،مصر السمطة الفمسطينية)..
لموايية وقمع حركات اإلسبلـ السياسي في ىذه الدوؿ.
 -3إفساح المياؿ لعممية السبلـ الفمسطينية اإلسرائيمية مف أيؿ احتواء التيديدات التي تشكميا
()2

اليماتعات اإلسبلمية.

مف خبلؿ كؿ ما سبؽ يتضح أف االستراتييية األمريكية تياه الحركات اإلسبلمية قامت تعمى المزج
بيف سياسات العصا واليزرة ،أي باالتعتماد ليس فقط تعمى المداخؿ الناتعمة التي تتيمى في الوصفة
الميبرالية الساتعية إلى التبشير بالديمقراطية وتشييع التحوؿ االقتصادي والسياسي ولكف أيضا مف خبلؿ
تفعيؿ القوة الصمبة تعبر التدخبلت العسكرية وتحريؾ الييوش النظامية مف أيؿ قمع ودحر اليماتعات
اإلسبلمية المناىضة والمتمردة تعمى الييمنة األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط.

اضطبحثػاضثاضثػ
روضطظػاضحربػاألطرغصغظػرضىػاإلرعابػوطذارغدػاضدغطرةػاضطاضطغظ:ػاضرعاظاتػواضغرص.ػ
لقد ساىـ التعاطؼ واإليماع الدولييف تعمى إدانة الييمات اإلرىابية التي ضربت تعمى إثرىا
الواليات المتحدة األمريكية في الحادي تعشر مف سبتمبر  2001في بمورة ميموتعة مف الفرص السانحة
بإطبلؽ يد لئلدارة األمريكية تعبر صياغة استراتييية أحادية تقوـ تعمى االستخداـ االنفرادي لمقوة مف خبلؿ
تغميب لغة السيؼ بدال مف الدبموماسية بعيدا تعف الشرتعية الدولية بالشكؿ الذي يتماشى والمنطمقات الفكرية
واإليديولويية وتصورات المحافظيف اليدد لمسياسة الخاريية األمريكية ،التي حاولت أف توظؼ ورقة
اإلرىاب الدولي كمدخؿ لمتحكـ في الرىاف االستراتييي العالمي تعمى الويو الذي يخدـ المشروع
اإلمبراطوري األمريكي ويرسخ األحادية القطبية في النظاـ الدولي.
( )1نقبل تعف :السيد ولد أباه ،المريع السابؽ ،ص .144
( )2شاىر إسماتعيؿ الشاىر ،المريع السابؽ ،ص .137
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اضططضبػاألول
اضترصغبظػاإلغدغوضوجغظػضضطحاسظغنػاضجددػوأثرعاػرضىػتوجؼاتػاضدغادظػاضخارجغظػاألطرغصغظ.
تعادة ما يوصؼ النسؽ السياسي األمريكي أنو منفتح وديمقراطي ،ذلؾ أف الحركية والديناميكية ىي
الخاصية اليوىرية التي تطبع الحياة السياسية األمريكية( )1كما يرى "دافيد إيستوف" " ."D. Estonوتعمى ىذا
األساس فإف السياسة األمريكية تحكميا قوى وقوى مضادة ولقد تعرفت الواليات المتحدة في الربع األخير
مف القرف العشريف ميموتعة متنوتعة مف التيارات بشكؿ لـ تشيده دولة مف قبؿ بيذه القوة والنفوذ ،ويعتبر
تيار المحافظيف اليدد مف أبرز ىذه الميموتعات التي كانت وال تزاؿ تؤثر وتتحكـ في السياسة الخاريية
األمريكية خاصة بعد أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر.
فمف ىـ المحافظيف اليدد؟ وما ىي خمفياتيـ اإليديولويية ومريعياتيـ الفكرية؟ وما ىي تصوراتيـ
لمسياسة الخاريية األمريكية؟
إف المنطمقات واألصوؿ الفكرية واإليديولويية لتيار المحافظيف اليدد تريع إلى اإلسيامات الفكرية
لمفيمسوؼ الييودي-األلماني "ليو شتراوس" " "Leo Straussالذي يمثؿ األب الروحي ليذا التيار ،حيث
كانت أفكاره بمثابة البوصمة التي تويو السموكيات والسياسات العممية لممحافظيف اليدد ،ويمكف إيماؿ
أفكاره في النقاط التالية:
 التأكيد تعمى دور النخبة :يعتقد شتراوس أف الحقيقة األساسية لمميتمع والتاريخ ييب أف تتبناىاالنخبة أو الصفوة " ،"Eliteذلؾ أف اآلخريف "العواـ" ال يممكوف القدرة تعمى التعامؿ مع الحقيقة.
 إف ريؿ الدولة الييد ينبغي لو أف يعتمد تعمى بطانة خاصة ،ويرى المحافظيف اليدد أنيـ ييسدوفىذه البطانة.
 استخداـ الديف لمسيطرة تعمى اليموع ،وفرضو تعمى اليماىير وابعاده تعف الحكاـ. سياسة الخداع والتكتـ مف أيؿ حماية الحقيقة ،فالخداع ىو أساس الحياة السياسية تعند المحافظيفاليدد ،وقد بمغت سياسة الخداع ذروتيا في فضيحة "إيراف كونترا" ولعؿ الكذبة الكبرى تكمف في
الحرب العدوانية التي ُشنت تعمى العراؽ بذريعة امتبلكو ألسمحة الدمار الشامؿ.
 يرى "ليو شتراوس" أنو تعمى الواليات المتحدة أف تميأ إلى أسموب افتعاؿ الخطر الخاريي الذي يوفرليا الغطاء االستراتييي  ،ويضمف ليا الفعالية الييومية لمسيطرة العالمية.
(1) Jean Baudouin, Introduction à la science politique, Paris : édition Dalloz, 2004, p. 55.
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 كاف شتراوس في فترة السبعينات إباف مرحمة الحرب الباردة يدتعو إلى "تعسكرة الديمقراطية" بحيثيقوؿ" :إف الديمقراطية ال تكوف قادرة إال إذا كانت قوة تعسكرية باطشة" ،كما كاف يدتعو إلى زيادة
التسمح ذلؾ أف الحروب في منظور "شتراوس" تكسب بالردع قبؿ أف تبدأ المعارؾ والعمميات
العسكرية.
 يعتبر "ليو شتراوس" أف الحكـ ييب أف يكوف في أيدي النخبة المثقفة ،وتعمى الحاكـ االتعتماد تعمىالنخبة ،وأف يعمؿ تعمى يعميا مف خاصتو لكي تساتعده في شؤوف الحكـ والقرار.

()1

لقد تأسس تيار المحافظيف اليدد تعمى يد الفيمسوؼ الييودي-األلماني "ليو شتراوس" الذي ىاير
إلى الواليات المتحدة تعاـ  1938وتعمؿ كأستاذ يامعي في يامعة شيكاغو وأسس ما ُتعرؼ بػ "الشتراوسية

الميبرالية" التي مثمت اليذور األولى لممحافظيف اليدد.
فالمحافظيف اليدد

(*)

ىـ يماتعة "تعصبة" مف المفكريف وصانعي السياسات الذيف ينتموف إلى

أقصى اليميف في الحزب اليميوري ،ويعتبر المكوف الييودي مف العناصر اليوىرية والنافذة في تركيبة
المحافظيف اليدد ،التي باتت تكتسب قوة ونفوذ واسعيف في النظاـ السياسي األمريكي خاصة في تعيد
"يورج بوش االبف".
وتيدر اإلشارة إلى أف التيار المحافظ يحمؿ بداخمو اتياىاف أساسياف:
أ -االتياه المحافظ التقميدي الذي تبمور في الستينات مف القرف العشريف ،بحيث ياءت أفكاره كردة
فعؿ لمظروؼ الدولية ،والتحديات التي واييت السياسة األمريكية.
لقد صعد الييؿ األوؿ مف المحافظيف اليدد في مرحمة خيـ فييا تعمى الرأي العاـ األمريكي شعور
بعدـ الثقة في السياسة الخاريية األمريكية خاصة في ظؿ تورطيا في حرب فيتناـ ،األمر الذي يعؿ مف
التيار المحافظ "التقميدي" يتيو نحو المسمؾ االنعزالي.
ب -أما االتياه الثاني فقد ظير بشكؿ الفت في تسعينات القرف الماضي ،وىـ ينحدروف في الغالب
مف اليسار الراديكالي ،وينطمقوف مف الرؤية الريغانية القائمة تعمى اإليماف باالستثناء األمريكي
(الواليات المتحدة بصفتيا إمبراطورية الخير المسؤولة تعف ايتثاث الشر في العالـ) .إف التيار
( )1شاىر إسماتعيؿ الشاىر ،المريع السابؽ ،ص .11

(*) يتبنى تيار المحافظيف اليدد نزتعة تعنصرية وتعدائية تياه العرب والمسمميف ،وبالمقابؿ يعمؿ تعمى دتعـ إسرائيؿ وضماف أمنيا

وتفوقيا تعمى الدوؿ العربية ميتمعة.
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المحافظ اليديد ذي الرؤية الثورية ىيمف في نياية المطاؼ تعمى توييات السياسة الخاريية
()1

األمريكية بعد الحادي تعشر مف سبتمبر.2001

ومنذ منتصؼ التسعينات ،شرع المحافظوف اليدد بنسج شبكة واسعة لتعميـ ونشر أفكارىـ ،مف بيف
مكوناتيا األساسية مراكز تفكير ومؤسسات بحثية مثؿ معيد أمريكاف انتربرايز ،ومشروع القرف األمريكي
اليديد ،ومعيد ىيدستوف ،وميبلت فكرية واسعة االنتشار مثؿ ناشيوناؿ رفيو ،وكومنتري وصحؼ شعبية
رائية مثؿ ووؿ ستريت يورناؿ...إلخ.
يعتبر ريؿ األتعماؿ األمريكي الشيير "يورج سوروس" أف الخمفية اإليديولويية لممحافظيف اليدد
تقوـ تعمى ثبلثة ركائز أساسية:
 )1التفوؽ العسكري )2 ،األصولية الدينية )3 ،أصولية السوؽ.
وفي السياؽ يذىب "إفرينغ كريستوؿ" " "Ivring Kristolإلى تحديد األسس الفكرية لممحافظيف
()2

اليدد في المبادئ التالية:

 تشييع الوالء القومي باتعتباره شعو ار طبيعيا ومقدسا. رفض مفيوـ الحكومة العالمية التي تؤدي إلى نمط مف االستبداد العالمي. ييب أف يتمتع رياؿ الدولة بأىمية التمييز بيف األصدقاء واألتعداء. ال تتحدد المصمحة القومية لدولة تعظمى بالمعايير اليغرافية.لقد ساىمت أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر في طرح ميموتعة مف الفرص الكفيمة بنقؿ
المنطمقات الفكرية واإليديولويية لممحافظيف اليدد مف اليانب النظري إلى اليانب التطبيقي والعممي
الميسد تعمى مستوى السياسة الدولية ،وبالخصوص في ظؿ تبوء تعدد غير قميؿ مف الشخصيات البارزة

(*)

التي تنتمي إلى تيار المحافظيف اليدد مناصب حساسة في و ازرة الخاريية وو ازرة الدفاع "البنتايوف".
يرتكز تصور المحافظيف اليدد لمسياسة الخاريية األمريكية تعمى منطؽ أحادي يقوـ تعمى تغميب لغة
السيؼ بدال مف الدبموماسية وتعمى النزوع المفرط إلى االستخداـ االنفرادي لمقوة بعيدا تعف الشرتعية الدولية،
( )1السيد ولد أباه ،المريع السابؽ ،ص .41
( )2نفس المريع ،ص .42

(*) مف بيف الشخصيات التي تنتمي إلى تيار المحافظيف اليدد وتبوأت مناصب حساسة في والية الرئيس بوش (االبف) نيد كؿ مف:

بوؿ وولفوفيتز ،دونالد رامسفيمد ،دوقبلس فايث...الخ.
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وفي ىذا السياؽ يذىب "بوؿ وولفوفيتز" إلى الترويج لفكرة أساسية مفادىا أنو يتعيف تعمى الواليات المتحدة
إتعادة النظر في التزاماتيا الدولية في إطار القانوف الدولي والمنظمات الدولية متعددة األطراؼ مثؿ األمـ
المتحدة ،وذلؾ مف أيؿ بناء إمبراطورية أمريكية يديدة ال يمكف التطاوؿ تعمييا.
يعتبر ىذا التيار الراديكالي أف نياية الحرب الباردة وازاحة الدب الروسي ىي فرصة ليست لتقميص
اآللة العسكرية ولكنيا مف أيؿ تعزيز المنظومة التسميحية األمريكية ىدفا في التحكـ في الرىاف االستراتييي
العالمي والسيطرة الشاممة تعمى النظاـ الدولي.
وفي السياؽ االستراتييي الذي أتعقب نياية الحرب الباردة طُمب مف "وولفوفيتز" سنة  1992كتابة
استراتييية يديدة األمف القومي األمريكي تحت تعنواف "الخطوط العريضة لمتخطيط الدفاتعي" " Defense
()1

 ،"Planning Guidenceوتضمنت ىذه االستراتييية العناصر التالية:
 -زيادة اإلنفاؽ تعمى الدفاع.

 التحرؾ الوقائي واستخداـ القوة بشكؿ أحادي مع الحمفاء أو مف دونيـ. االتعتماد تعمى القوة مف أيؿ منع بروز منافسيف محتمميف لمستقبؿ القوة والييمنة األمريكية. ضماف الوصوؿ إلى الموارد األساسية خاصة نفط الخميج العربي.وبالريوع إلى البرنامج االستراتييي األساسي إلدارة اليميوريف تعند وصوليـ إلى السمطة والذي
صاغتو مستشارة األمف القومي "كوندولي از رايس" ،نممس الدور المؤثر لمنظورات المحافظيف اليدد تعمى
توييات السياسة الخاريية األمريكية ،وتنطمؽ ىذه السياسة مف مريعية "المصمحة القومية األمريكية" وذلؾ
باالتعتماد تعمى المبادئ التالية:

()2

 بناء قوة تعسكرية مؤىمة لضماف استم اررية التفوؽ األمريكي. إطبلؽ يد الرئيس في اتخاذ الق اررات التي يقتضييا الدور الريادي والييمني لمواليات المتحدةاألمريكية في النظاـ العالمي.
 الحسـ مع األنظمة المارقة. الدفاع تعف حقوؽ اإلنساف والتبشير بالديمقراطية.( )1بنياميف باربر ،المريع السابؽ ،ص .95

(  )2زىير الديف صالح ،المحافظوف اليدد في الواليات المتحدة األمريكية ،موسوتعة اإلمبراطورية األمريكية ،بيروت :المركز الثقافي

المبناني ،2004 ،ص ص .11-10
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 بناء رؤية واضحة لممصمحة القومية األمريكية وحماية أمف إسرائيؿ (الحميؼ االستراتييي). بناء تعبلقة مقبولة وحذرة مع بكيف والصيف.ترى رايس أف اإلدارة الديمقراطية السابقة قد استبدلت معيار المصمحة القومية بمقولة المصالح اإلنسانية
أو مصالح الميموتعة الدولية ،في حيف يتعيف إتعطاء األولية لممصالح األمريكية ،بؿ إف تركيز الواليات المتحدة
تعمى مصالحيا الذاتية سيؤدي تعمميا لتعزيز الحرية والسمـ والرفاىية االقتصادية في العالـ.
إف السياسة الخاريية األمريكية مف منظار المحافظيف اليدد تقوـ تعمى ضرورة توظيؼ وتكريس
التفوؽ العسكري الكاسح بالشكؿ الذي يضمف حماية المصالح العميا لمواليات المتحدة التي تتماشى مع
()1

انتشار وتحقيؽ قيميا الحضارية وااليتماتعية.

لقد تميز الخطاب األمني واالستراتييي لممحافظيف اليدد بتغميب األدوات الحربية ،واحداث القطيعة
مع األنظمة المارقة ،ضؼ إلى ذلؾ الوضوح األخبلقي والرىاف تعمى الييمنة األمريكية كمسمؾ لضماف أمف
العالـ ورفاىيتو.
ومف آخر إصدارات ىذا االتياه المييمف تعمى دوائر القرار في الواليات المتحدة ،كتاب الزتعيـ
السياسي لممحافظيف اليدد "ريشارد بيرؿ" "" "Richard Perlنياية الشر"

()2

الذي كتبو بالتعاوف مع "دافيد

فروـ" " " David Frumبعد حرب العراؽ األخيرة ،وفيو يخمصاف إلى القوؿ "أف العالـ اآلمف الذي يركف إلى
الحرية وحكـ القانوف لـ يتحقؽ بعد ،وأف الييش األمريكي ىو الذي سيحمي ويحقؽ ىذا الحمـ ،ويظير ىذا
الكتاب نزتعة تعدائية لمدوؿ الراتعية لئلرىاب ،والدوؿ المناىضة والمتمردة تعمى السياسة األمريكية ،كما يؤكد
ىذا الكتاب تعمى ضرورة إنياء دور األمـ المتحدة في النظاـ الدولي واطبلؽ يد الواليات المتحدة لتحقيؽ
()3

مصالحيا الحيوية واالستراتييية.

وفي السياؽ ذاتو يرى "روبرت كاغاف" و"ولياـ كريستوؿ" المذاف اتعترفا بتحوؿ الواليات المتحدة إلى
إمبراطورية ويي ار بالقوؿ" :نعـ ،أمريكا إمبراطورية ،وييب أف تتصرؼ تعمى ىذا األساس مستفيدة مف
تفوقيا الكاسح".

( )1السيد ولد أباه ،المريع السابؽ ،ص .42
(2) Richard Perl, David Frum, an end to evil, How to win the war on terror, Randon Haose, 2003.
(3) Ibid, p. 279.
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أما "زبيغنيو بريينسكي" ،فقد ذىب في كتابو "رقعة الشطرنج الكبرى" إلى القوؿ "إف حمفاء أمريكا
()1

أتباع وخدـ ،وتعمييـ أف يدفعوا اليزية".

تعمى الرغـ مف كوف الخطاب السياسي واالستراتييي لممحافظيف اليدد تطبعو الغطرسة والمنطؽ
األحادي ،إال أنو يعبر تعف الرؤية االستراتييية األمريكية التي تتبناىا إدارة الرئيس بوش بعد أحداث الحادي
تعشر مف سبتمبر .وبما أف ىذه النزتعة التي يتبناىا التيار المحافظ تبدو متطرفة لمغاية فقد واييت حممة
واسعة مف الرفض في الواليات المتحدة األمريكية خاصة مف طرؼ المناوئوف الذيف يمثميـ "نعوـ
تشومسكي" " "Noam Chomaskyالذي يعتبر أف "تيار المحافظيف اليدد يشكؿ تعصبة خطرة مف
()2

الريعييف الذيف ال يؤمنوف بحكـ القانوف ويسعوف إلى تعسكرة الميتمع والسياسة الخاريية األمريكية".

إف المنظور االستراتييي واألمني لممحافظيف اليدد يستند إلى المنطؽ الكبلوزفيتزي القائؿ" :إذا
أردت أف تنعـ بالسمـ فاستعد لمحرب"

()3

أو إلى المقولة التي تؤكد تعمى أف "السيؼ أفضؿ مف الدرع" ،بيد

أف النزوع إلى منطؽ القوة في سبيؿ تحقيؽ األمف تعادة ما يؤدي إلى إفراز نتائج تعكسية ،ذلؾ أف سياسة
القوة تستطيع أف تدمر وتقتؿ ولكف ليس بمقدورىا بناء السبلـ.
اضططضبػاضثاظيػ
األحادغظػاألطرغصغظػورعانػاضدغطرةػاضطاضطغظ.ػ
يعتبر مطمب الييمنة العالمية مف الثوابت االستراتييية التي تحظى بإيماع اإلدارات األمريكية
المتعاقبة ،بيد أف المسائؿ الخبلفية تكمف في تكتيكات وطرائؽ تحقيؽ ىذا الحمـ المغروس في الروح
األمريكية.
إف منطمؽ النظرة الموضوتعية تقتضي اإلقرار بأف النزتعة األمريكية لتحقيؽ القيادة العالمية لـ تكف وليدة
أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر ،بؿ إف خمفياتيا التاريخية ومنطمقاتيا الفكرية تريع إلى اآلباء المؤسسوف
()4

لمواليات المتحدة األمريكية وذلؾ باالستناد إلى "مذىب االستثنائية األمريكية"

""American exeptionalism

( )1نقبل تعف :إيمانويؿ تود ،ما بعد اإلمبراطورية :دراسة في تفكؾ النظاـ األمريكي ،تريمة :محمد إسماتعيؿ إسماتعيؿ ،بيروت :دار
الساقي ،2003 ،ص .21

( )2أنظر:

-Noam Chomsky, the rule of force in world affairs, Londres : pluto press, 2000.
(3) Hervé Coutau, Bégarie, op. cit, p. 97.

( )4بنياميف باربر ،المريع السابؽ ،ص ص .138-137
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والى "السمو األخبلقي األمريكي" " "Moral Superiorityالقاضي بالتوسع في كؿ مناطؽ العالـ مف أيؿ نشر قيـ
()1

الحرية ،الديمقراطية والسبلـ التي وىبيا الرب ألمريكا ،وتعميو فالقدر المحتوـ ألمريكا ىو قيادة العالـ.

وتعمى ىذا األساس فقد شكؿ مطمب "الزتعامة العالمية" منذ نياية الحرب العالمية الثانية حتى "غزوة
مانياتف" وتعمميات ا نييار البرييف ،أحد المحاور األساسية التي تتحرؾ تعمى ضوئيا اإلدارات األمريكية
الم تعاقبة .فمقولة الرئيس "يورج بوش"" :إف القرف القادـ ينبغي أف يكوف أمريكيا" ال تختمؼ تعف مقولة
الرئيس الراحؿ "فرانكميف روزفمت"" :إف قدرنا ىو أمركة العالـ".
تعمى الرغـ مف كوف نزتعة الصدارة العالمية ظاىرة مركوزة في الروح األمريكية ،إال أنو مف باب
الموضوتعية تيد اإلشارة أنو ثمة فرؽ كبير بيف أف تقود العالـ باالتعتماد تعمى الطرؽ واألساليب الناتعمة ،
وأف تسيطر تعمى العالـ بتفعيؿ منطؽ القوة والغطرسة.
ومف ىذا المنطمؽ ،فقد شكمت أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر أحد التحوالت الثورية في العبلقات
الدولية ،حيث اتييت الواليات المتحدة األمريكية إلى نيج سياسة انعزالية وأحادية فيما يخض التزاماتيا
الدولية والى تبني مواقؼ انفرادية وق اررات يائرة فيما يخص العديد مف القضايا الدولية ،واتعتبرت "كوندولي از
رايس" أف مفيوـ "الميتمع الدولي" و"تعددية األطراؼ" " "Multilatéralismeىي ميرد وىـ وال تويد أية
()2

مصالح مشتركة في العالـ.

وقد أصبحت الواليات المتحدة تتصرؼ بمنطؽ اإلمبراطورية المتغطرسة التي ال تعير أي اىتماـ
لمصالح وارادات باقي أتعضاء الميتمع الدولي ،األمر الذي أدى إلى ترايع القانوف الدولي وتقويض
الشرتعية الدولية بفعؿ تصاتعد السياسات األمريكية ذات المنحى األمني والعسكري .فالمأزؽ األساسي الذي
تؤدي إليو ىذه العقيدة االستراتييي ة األحادية ىو اليمع بيف النكوص إلى نموذج سيادي تقميدي ذي
مض موف إمبراطوري ،وخرؽ لكؿ القيود والقواتعد المعيارية التي بمورىا القانوف الدولي كمبدأ تعدـ التدخؿ
واحتراـ السيادة الوطنية ( ،) 3وذلؾ مف أيؿ ضبط التفاتعبلت الدولية ونقؿ العبلقات الدولية مف "حالة
()4

الطبيعة" إلى "حالة الميتمع" (حس التعبير األثير تعند ىوبز).

(1) Yves Lacoste, Géopolitique, la longue histoire d’aujourd’hui, Paris : édition Larousse, 2009, p. 75.

( )2محمد سعدي ،المريع السابؽ ،ص .333

( )3السيد ولد أباه ،المريع السابؽ ،ص .132
( )4حسف نافعة ،المريع السابؽ ،ص .11
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إف العديد مف االستراتييييف والمسؤوليف السياسييف يعتقدوف أف الواليات المتحدة أصبحت في وضع
إمبراطوري ال مثيؿ لو في تاريخ اإلنسانية .ويقوؿ "ريتشارد أرميتاج" مساتعد "كوليف باوؿ"" :إننا نمتمؾ نفوذا
ووزنا ال يمكف تخطيو في تاريخ العالـ ،وىذا ما يثير بالطبع بعض الضغائف" وفي السياؽ ذاتو ذىب
( *)

"ىوبرت فيدريف"

إلى الحديث تعف "القوة الكاسحة" " "Hyper puissanceلمداللة تعمى الفوقية األمريكية،

ويؤكد "بوؿ كينيدي" أنو "ال السبلـ البريطاني " " Pax Britanicaوال فرنسا النابميونية وال إمبراطورية
شارلماف وال حتى اإلمبراطورية الرومانية يمكنيا أف تقارف بالييمنة األمريكية الحالية إننا لـ نشيد مف قبؿ
أبدا مثؿ ىذا التفاوت في القوة داخؿ النظاـ العالمي"( .)1وىذا الوضع ىو الذي يدفع السياسة األمريكية إلى
تحصيف حدودىا وقواتعدىا وتثبيت نفوذىا تعبر تصرؼ الواليات المتحدة كقوة منفردة تقيـ حوليا الحصوف
باستمرار ،وتخوض الحروب الوقائية متى أرادت وكيفما أرادت .وفي ىذا اإلطار يذىب ستيفف روديف إلى
القوؿ" :كياف سياسي يتوفر تعمى قوة تعسكرية ساحقة ويوظؼ ىذه القوة لمتأثير تعمى سموؾ الدوؿ األخرى
ىو بالفعؿ يشكؿ إمبراطورية...ىدفنا ليس موايية خصـ ما ،فمـ يعد ىناؾ خصـ لمواييتو ولكف حماية
()2

موقعنا اإلمبريالي والحفاظ تعمى النظاـ اإلمبراطوري".

ويعتقد "ماالبي سيبستياف" " "M. Sebastienفي افتتاحية ميمة "شؤوف خاريية" أف انتشار العنؼ
والفوضى في تعدة مناطؽ مف العالـ يدفع الواليات المتحدة النتياج سياسة إمبريالية تعبر موايية "أتعداء
الحضارة" و"قوى الشر" وفرض الوصاية تعمى الدوؿ التي تيدد أمف العالـ الغربي.
ويمكف إبراز وتبياف مبلمح النزتعة األحادية اإلمبريالية األمريكية في النقاط التالية:
 تعمى الرغـ مف أف الواليات المتحدة األمريكية دولة قوية تتمتع بتعدد الخيارات والبدائؿ تعمى مستوى
السياسة الخاريية ،إال أنيا وضعت نفسيا بحزـ تعمى طريؽ األحادية ،وذلؾ مف خبلؿ معارضة
مييودات الميتمع الدولي لمحد مف انتشار أسمحة الدمار الشامؿ ،حيث رفضت توقيع اتفاقية منع
التيارب النووية وأتعمنت بشكؿ انفرادي انسحابيا مف معاىدة الحد مف الصواريخ الباليستية وتعزمت
تعمى إقامة برنامج النظاـ الدفاتعي القومي المضاد لمصواريخ ،وىو تعبارة تعف درع يقي الواليات
المتحدة مف الضربات المحتممة لمصواريخ العابرة القارات ،ضؼ إلى ذلؾ رفض إدارة "بوش"

(*) ىوبرت فيدريف ىو وزير الخاريية الفرنسي سابقا.
(1) Phillips Golub, tentation impériale, le monde diplomatique, septembre 2002, p. 8.

( )2نقبل تعف :محمد سعدي ،المريع السابؽ ،ص.338
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بروتوكوؿ كيوتو الخاص بالتغير المناخي واالتفاقية المتعمقة ببيع ونقؿ األسمحة الصغيرة،
()1

وبروتوكوال يتعمؽ باتفاقية حظر األسمحة البيولويية.

 التعامؿ األمريكي باستخفاؼ مع القانوف الدولي اإلنساني وذلؾ مف خبلؿ وضع العراقيؿ أماـ
إرساء محكمة ينائية دولية ،بالرغـ مف توقيع "بيؿ كيمنتوف" تعمى معاىدة "روما" إال أف الواليات
المتحدة ما فتئت تعبر تعف رفضيا ليذه المحكمة مف أيؿ اإلفبلت مف محاكمة ينودىا أثناء
()2

ارتكابيـ ليرائـ الحرب أو يرائـ ضد اإلنسانية.

كما رفضت أف تعامؿ سيناء غوانتانامو كأسرى حرب تنطبؽ تعمييـ بنود اتفاقيات ينيؼ.
 إصرار الواليات المتحدة بشكؿ يائر وفي تحد واضح لمشرتعية الدولية ولمقانوف الدولي وتياىميا
لنداء السبلـ تعبر إقداميا تعمى غزو العراؽ وأفغانستاف وقتؿ العديد مف األبرياء ،ورىانيا تعمى
الحرب ازد مف تعزلتيا تعمى الساحة الدولية .وقد صرح "روبرت كاغاف" بأف "الواليات المتحدة
تمارس السمطة في تعالـ تحكمو القوة وحيث اليميع يتصارع مع اليميع وال يمكنيا الثقة في القواتعد
الدولية وال في القانوف الدولي العاـ"( ،)3لقد أدت األحادية األمريكية إلى بروز حركة دينامية لمرأي
العاـ العالمي الذي تعبر في يميع مناطؽ العالـ تعف رفضو التاـ لدبموماسية الحرب وتعسكرة العالـ.
انطبلقا مف إبراز وتبياف مبلمح األحادية األمريكية يعتقد "تشالمز يونس" أف "الواليات المتحدة
األمريكية تحولت إلى تعمبلؽ العالـ روما اليديدة فوؽ الخير والشر ،لـ تعد تحتاج إلى األصدقاء ،لـ تعد
تحتاج إلى القانوف الدولي ،فكما يقوؿ المثؿ الروماني القديـ ال ييـ إف كانوا يحبوننا أو يكرىوننا".
في إطار انتقاداتو لؤلحادية األمريكية ذىب "بنياميف باربر" في كتابو "إمبراطورية الخوؼ" إلى
القوؿ" :بأف التاريخ الدبموماسي األمريكي يتياذبو نيياف أساسياف تعمى مستوى السياسة الخاريية ،النيج
األوؿ يقوـ تعمى إتباع سياسة خاريية تعمى ظير حصاف الذي يسده "تيودور روزفمت" ،والنيج الثاني يتمثؿ
في التآلؼ بيف األمـ الذي يشدد تعمى التعاوف المتعدد األطراؼ ،ويعتقد أف أحداث الحادي تعشر مف
سبتمبر يعمت مف أمريكا بمثابة سوط أحادي مسمط تعمى القانوف الدولي ،والتعددية ""Multilatéralisme
( )1فريد ىاليداي ،صيغة تعالمية يديدة ،في :كيف بوث وتيـ ديوف ،تعوالـ متصادمة اإلرىاب ومستقبؿ النظاـ العالمي ،تريمة :صبلح
تعبد الحؽ ،أبو ظبي :مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتييية ،2005 ،ص .308

(  )2مايكؿ بايرز ،اإلرىاب ومستقبؿ القانوف الدولي ،في :كيف بوث وتيـ ديوف ،تعوالـ متصادمة اإلرىاب ومستقبؿ النظاـ العالمي،

تريمة :صبلح تعبد الحؽ ،أبو ظبي :مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتييية ،2005 ،ص ،ص .158

( )3نقبل تعف :محمد سعدي ،المريع السابؽ ،ص .336
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واألمـ المتحدة( ،)1وىو األمر الذي أثار حفيظة الحمفاء األوروبييف الذيف اتعتبرىـ "بريينسكي" بأنيـ أتباع
وخدـ وتعمييـ أف يدفعوا اليزية.

()2

لقد أظير األوروبييف انزتعاييـ مف السياسة األحادية األمريكية ولذلؾ ذىب كؿ مف "بيير كوني از"
" "P. Conesaوأوليفيو ليبيؾ " "O. Lepickإلى القوؿ" :إننا ندخؿ حقبة ارتياب كبير ،فاألمف الدولي يعتمد
اآلف تعمى الموقؼ االنفراد ي لدولة تعظمى تستند إلى القوة الكاسحة أظيرت بإطراد رغبة في تعدـ االلتزاـ
بالمعاىدات الدولية وبالقانوف الدولي الينائي...والرئيس بوش يمعب دور دركي العالـ."...

()3

بعد انييار االتحاد السوفياتي كدولة والشيوتعية كعقيدة دخؿ العالـ في تعيد السبلـ األمريكي " Pax

 " Americanaالذي تركف فيو الشعوب واألمـ إلى ىيمنة أمريكية محمودة ،ولقد تـ تدشيف "النظاـ العالمي
ال يديد" في إطار "تعممية تعاصفة الصحراء" التي أدت إلى تدتعيـ مركز الواليات المتحدة باتعتبارىا ،القوة
العظمى الوحيدة بالمعنى االستراتييي في تعالـ ما بعد الحرب الباردة.
إف المفعوؿ االنتصاري لنياية الحرب الباردة ،والتي يعمت مف الفكر االستراتييي الغربي يتأكد مف
حقيقة أف أمريكا أصبحت تنفرد بقيادة العالـ استراتيييا وبصورة توضح أنيا القوة الفاتعمة والحيوية في إدارة
األزمات والتحديات الدولية ،فيي تمتمؾ أكثر مصادر القوة والنفوذ العالمي وال تويد قوى قادرة تعمى منافسة
ىيمنتيا الشاممة ذات األبعاد األربعة التي حددىا "بريينسكي" في:

()4

 الييمنة العسكرية العالمية.
 الدور االقتصادي العالمي.
 الياذبية الثقافية العالمية.
 القوة السياسية العالمية.
ومع نياية حرب الخميج األولى قامت ميموتعة مف موظفي و ازرة الدفاع األمريكية بإصدار
(تويييات خطط الدفاع) " "Defense Planning Guidanceفي سنة  1992ومف بيف المشاركيف في
إتعدادىا نيد كؿ مف ديؾ تشيني (وزير الدفاع) و"بوؿ وولفوفيتز" وغيرىـ ممف ساىموا في خدمة إدارة
( )1بنياميف باربر ،المريع السابؽ ،ص .42
( )2إيمانويؿ تود ،المريع السابؽ ،ص .12

( )3نقبل تعف :مايكؿ ىدسوف ،المريع السابؽ ،ص .130
( )4محمد سعدي ،المريع السابؽ ،ص .193
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"بوش" (األب) ثـ (االبف) ومف ضمف ما ياء في تمؾ التويييات :أف ىدؼ الواليات المتحدة ىو أف تبقى
القوة المييمنة بدوف منافس في النظاـ الدولي حتى واف اقتضى األمر االتعتماد تعمى سياسة أحادية ىيومية
()1

تقوـ تعمى االستخداـ االنفرادي لمقوة "تعقيدة االستباؽ".

وفي سنة  1997تـ إطبلؽ مشروع القرف األمريكي اليديد " "PNACالذي وصفو أحد المفكريف
األوروبييف بأنو "كفاحي يديد"

(*)

بحكـ نزتعتو المتغطرسة واألحادية.

إف ىذا المشروع يؤكد ما كتبو " "Henry Luceسنة  1941في ميمة " "lifeبعنواف "القرف
األمريكي" وياء فييا" :تعمينا أف نقبؿ بشكؿ كامؿ وايبنا وفرصتنا كأقوى دولة في العالـ ،وبناء تعميو أف
نفرض تعمى العالـ نفوذنا ألي غرض نختاره وبأي طريقة نراىا مناسبة".

( )2

ينطوي مشروع القرف األمريكي الذي يترأسو "ويمياـ كريستوؿ" تعمى أطروحات فكرية تروج لمييمنة
األمريكية وأنو تعمى الواليات المتحدة أف تكوف لدييا الرؤيا واإلرادة لقيادة العالـ وتشكيؿ القرف اليديد بالشكؿ
الذي يتوافؽ مع المبادئ والمصالح األمريكية.
انطبلقا مف ىذا المشروع ستتمحور السياسة الخاريية األمريكية حوؿ المرتكزات التالية:

()3

 االضطبلع بدور قيادي تعمى الساحة الدولية باستغبلؿ امتيازات القوة العظمى الوحيدة.
 التركيز تعمى السياسات العسكرية واألمنية لتحقيؽ األىداؼ والرىانات األمريكية.
 التبشير بالديمقراطية وحقوؽ اإلنساف.
 التركيز المفرط تعمى مصالح التحالؼ اإلسرائيمي-األمريكي وتغيير الخارطة الييوسياسية الشرؽ
األوسطية تعمى الويو الذي يخدـ المصالح االستراتييية اإلسرائيمية.
تيدر اإلشارة أف أصحاب مشروع القرف األمريكي اليديد ىـ مف اليميف المتشدد بيانبيو السياسي
والديني وىـ يراىنوف تعمى الدور اإلمبراطوري األمريكي في القرف الحادي والعشريف كما يوضح ذلؾ الشكؿ
التالي:
( )1تعبد الحي زلوـ ،أزمة نظاـ :الرأسمالية والعولمة في مأزؽ ،بيروت :المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،2009 ،ص ص -181
.182

(*) لئلشارة إلى كتاب الزتعيـ األلماني النازي أدولؼ ىتمر.

( )2نفس المريع ،ص .54

( )3سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص .270
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الشكؿ رقـ :)36( :يكضح رؤية المحافظيف الجدد لمتكسيع كالييمنة األمريكية لمقرف الحادم كالعشريف

()1

اليمين األمريكي
الديني

السياسي
باحتكار النفط
والثروات (الثروة)

بالحمبلت العسكرية

بالتبشير الديني

الرادتعة (القوة)

القسري (الديف)

ومف البلفت لمنظر أف مصطمح اإلمبراطورية أصبح محؿ تداوؿ تعمى نطاؽ واسع لتوصيؼ السموؾ
الخاريي األمريكي بعد أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر ،ذلؾ أف القوة العسكرية واالقتصادية والسياسية
األمريكية قزمت بقية العالـ ،فالواليات المتحدة أصبحت تتصرؼ وفقا لمقولة "ميكيافيمي"" :مف األفضؿ أف
تكوف مرىوب اليانب تعمى أف تحظى المحبة" ( ،) 2ويعتقد الكاتب الفرنسي "أالف يوكس" في كتابو
"إمبراطورية الفوضى" أف أمريكا بسموكيا العدواني ليس فقط إزاء أتعدائيا ولكف حتى بالنسبة لحمفائيا إنما
()3

تساىـ في نشر الفوضى في النظاـ الدولي".

كعميو فاالستراتيجية األمريكية بعد أحداث  00سبتمبر  4330فضمت خيار السيطرة عمى العالـ
بدال مف قيادتو ،ذلؾ أف تغميب السيطرة عمى العالـ كخيار استراتيجي يعني انتياج المسمؾ األحادم
كالتنصؿ مف االلتزامات الدكلية كاعتماد أساليب اإلجبار كاإلكراه بدال مف أساليب التعاكف كالحكار التي
يتضمنيا كيحتكييا مفيكـ قيادة العالـ.

()4

الواقع أف الواليات المتحدة األمريكية استغمت التعاطؼ العالمي والتوافؽ الدولي إلدانة الييمات
اإلرىاب ية مف أيؿ تنفيذ المخطط اإلمبراطوري ،وضرب الشرتعية الدولية والتعددية في الميتمع الدولي ولذلؾ
( )1نقبل تعف :التقرير االستراتييي العربي ،القاىرة :مؤسسة األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتييية ،2003 ،ص .136
( )2نقبل تعف :بنياميف باربر ،المريع السابؽ ،ص .23

( )3السيد ياسيف ،اإلمبراطورية الكونية ،الصراع ضد الييمنة األمريكية ،القاىرة :نيضة مصر لمطباتعة والنشر والتوزيع ،2004 ،ص .12
( )4تعماد فوزي شعيبي ،السياسة األمريكية وصياغة العالـ اليديد ،دمشؽ :دار كنعاف ،2003 ،ص .57
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يقوؿ "شامبرز يونسوف" " "Chambres Johnsonفي كتابو "أحزاف إمبراطورية :العسكرية والسرية ونياية
اليميورية" الصادر سنة " :2004بأف الواليات المتحدة تميؿ منذ سنوات طويمة تدريييا ولكف بثبات باتياه
()1

المشروع اإلمبريالي الذي تسعى لتنفيذه تحت مسميات مختمفة ومف ضمنيا الحرب تعمى اإلرىاب".

فاالستراتييية األحادية األمريكية ذات النروع اإلمبراطوري ستؤدي إلى إفراز مضاتعفات وتعواقب
وخيمة تعمى الواليات المتحدة األمريكية ،وتعمى الوضع الدولي بحيث سيعرؼ العالـ المزيد مف العنؼ
والبلأمف بسبب الحرب األمريكية الشاممة والمستمرة تعمى اإلرىاب ،كما ستترايع الديمقراطية والحقوؽ
الدستورية والمدنية في الواليات المتحدة بفعؿ اإليراءات األمنية النايمة تعف مكافحة اإلرىاب ،وبسبب
تعسكرة الميتمع األمريكي ،فضبل تعف ترايع القوة االقتصادية األمريكية بحكـ إىدار واستنزاؼ مواردىا
االقتصادية والمالية في الحرب ضد اإلرىاب ،فكما يقوؿ "بوؿ كينيدي" في كتابو "صعود وىبوط القوى
العظمى" الذي قدـ فيو تحميبل تعمميا وتاريخيا لنشوء وسقوط اإلمبراطوريات" :إذا زادت االلتزامات
()2

االستراتييية لئلمبراطورية تعف قدرتيا االقتصادية فسيكوف مصيرىا االنييار".
اضططضبػاضثاضثػ

اضبطدػاضجغودغاديػضضحربػاألطرغصغظػرضىػاإلرعاب.ػ
تشكؿ قضايا مكافحة اإلرىاب الدولي أحد المداخؿ الرئيسية التي توفر الغطاء االستراتييي لكسب
الرىانات الييوسياسية الكفيمة بتحقيؽ مطمب الييمنة األمريكية تعمى العالـ .إف األمـ ذات القدرة تعمى التأثير
في المسرح الدولي كانت دائما تأخذ بعيف االتعتبار أىمية اليغرافيا السياسية تعند صياغة االستراتيييات
الكونية ذات الطموحات اإلمبريالية ،ولقد كانت وال ت ازؿ الدوافع والرىانات الييوسياسية المتمثمة في السيطرة
تعمى المناطؽ اليغرافية الحساسة التي تحظى بأىمية استراتييية وييواقتصادية بمثابة المحفز والدافع
األساسي الذي أوحى بالسياسات العدوانية في نظاـ السيطرة اإلمبريالية.

()3

ويعتبر شعار "الحرب تعمى اإلرىاب" بعد أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر مف بيف األوراؽ التي
ُ

توظفيا القوة العظمى األمريكية إلدارة ييوبوليتيكا النظاـ الدولي ،ولمسيطرة تعمى الرىاف الطاقوي العالمي،
فالنفط "الذىب األسود" يعتبر محو ار أساسيا وقضية مركزية في السياسة الخاريية األمريكية ،وذلؾ ليس فقط
( )1نقبل تعف :تعبد الحي زلوـ ،المريع السابؽ ،ص .206
( )2نقبل تعف :السيد ياسيف ،المريع السابؽ ،ص .26

( )3موسى الزتعبي ،دراسات في الفكر االستراتييي والسياسي ،دمشؽ :منشورات اتحاد الكتاب العرب ،2001 ،مصر ،ص ص .88-87
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بحكـ أىمية ىذا المورد االستراتييي لؤلمف االقتصادي األمريكي ولكف أيضا مف أيؿ توظيفو كورقة ضغط
()1

تعمى القوى الدولية األخرى في إطار الحروب الييواقتصادية

 ،وبالخصوص مع بروز مقولة مف يسيطر

تعمى مصادر الطاقة يتحكـ في االقتصاد العالمي ومف ثـ يسيطر تعمى العالـ( ،)2ولذلؾ يرى الدكتور "دانييؿ
يريف" (رئيس مركز أبحاث الطاقة في يامعة "كامبرج") أف البتروؿ ىو  10بالمائة مف االقتصاد و90
بالمائة مف السياسة ،فالنفط والييوبوليتيؾ تربطيما تعبلقة حميمية وىو ما يتيمى باألساس في إطار ما
يعرؼ "بالحروب الطاقوية".
إف األىمية الييواقتصادية والطاقوية لمشرؽ األوسط الذي يمثؿ ثمثي االحتياطي العالمي مف النفط
يعمتو يشكؿ إحدى الساحات األساسية لمحرب األمريكية تعمى اإلرىاب ،ولذلؾ يعتقد "مايكؿ كمير" "أنو ثمة
تداخؿ واضح بيف ثبلثة متغيرات أساسية في منطقة الشرؽ األوسط وىي :النفط ،اإلرىاب وسياسات التدخؿ
الدولي.
فالحممة األمريكية تعمى اإلرىاب تحمؿ في طياتيا صفقات نفطية ومشاريع لبناء قواتعد تعسكرية
لتأميف آخر قطرة مف النفط في منطقتي الشرؽ األوسط وآسيا الوسطى( ،)3فعمى الرغـ مف أف التدخبلت
األمريكية اليائرة في أفغانستاف والعراؽ ال تقؿ خطورة تعف تورط الواليات المتحدة األمريكية في كارثة
فيتناـ ،إال أف الحاية الماسة لمسيطرة تعمى االحتياطات النفطية اآلخذة في التناقص التدرييي واألىمية
الحيوية لبناء خطوط أنابيب النفط التي تشكؿ تعائدا غاليا مف تعوائد الحرب ضد اإلرىاب .وىو األمر الذي
يعؿ مف الرىاف الطاقوي بالنسبة إلى النخب المتعطشة لمسمطة في ميمس العبلقات الخاريية أىـ بكثير
مف أرواح الينود األمريكييف الذي يتـ التضحية بيـ في قوس األزمات اإلسبلمي.
وبحموؿ منتصؼ  2004تمكف البنتاغوف مف بناء ما ال يقؿ تعف  14قاتعدة تعسكرية في العراؽ
ليس ليدؼ ضماف الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف ،ولكف مف أيؿ السيطرة تعمى تدفؽ النفط ،ولقد شكؿ العراؽ
وأفغانستاف يزءا مف استراتييية يريئة تـ التخطيط ليا وتعمؿ تعمى دتعميا المحافظوف اليدد وكبريات
الشركات النفطية مثؿ "ىاليبرتوف" و"إيكسوف موبيؿ" ورياؿ الماؿ والمصارؼ في الووؿ سترييت ،وتقوـ
تعمى ضرورة الييمنة تعمى مصادر النفط العالمية مف خبلؿ تفعيؿ ورقة مكافحة اإلرىاب الدولي.
(1) Aomar Baghzouz, la rivalité américano-européenne au Maghreb , in : Abdenour Benantar : Etats-Unis et le

( )2تعمي الحاج ،المريع السابؽ ،ص .173

Maghreb : regain d’intérêt, Algérie, CREAD, 2007, p p. 103-104.

( )3نصير تعاروري ،المريع السابؽ ،ص .240
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حد
ومف اليدير باإلشارة إليو ىو أف المساتعي األمريكية لمسيطرة تعمى منابع النفط ليس ىدفا في ّ
ذاتو ،ذلؾ أف الواليات المتحدة تحتوي تعمى خزاف واحتياطي ىائؿ مف النفط ولكف مف أيؿ توظيؼ البتروؿ
كورقة لمضغط تعمى القوى الفاتعمة في االقتصاد العالمي ،فالنفط ىو يزء ال يتي أز مف الحروب
الييواقتصادية الدولية ( ،) 1ولذلؾ يقوؿ "روبرت دريفوس" "" :"R. Dreyfussإف المفتاح الرئيسي لؤلمف
القومي األمريكي في الشرؽ األوسط ،يكمف في السيطرة تعمى يميع المنافسيف المحتمميف ،وفي سبيؿ تحقيؽ
ذلؾ فإنو ال يكفي أف تكوف الواليات المتحدة قادرة تعمى نشر قواتيا العسكرية في الزماف والمكاف المناسبيف
فحسب ،بؿ إف تعمييا السيطرة تعمى المصادر الرئيسية مف نفط الشرؽ األوسط".
ويقوؿ "ديؾ تشيني" "" :"Dick Cheneyبالنظر إلى الترايع الطبيعي لئلنتاج في االحتياطات
الحالية ىذا يعني أننا سنيد أنفسنا تعاـ  2010بحاية إلى  50مميوف برميؿ إضافية يوميا لتمبية الزيادة في
االستيبلؾ العالمي مف النفط ...وفي الوقت الذي توفر فيو بعض المناطؽ في العالـ فرصا حقيقية ،يظؿ
()2

الشرؽ األوسط بما يحتويو مف ثمثي حيـ االحتياط العالمي مف النفط  ،يشكؿ منطقة اليائزة الكبرى".

ولقد أشار التقرير الصادر تعف لينة دراسة الطاقة التي أمر "ديؾ تشيني" بتشكيميا في أبريؿ
 2001إلى إمكانية القياـ بتدخبلت تعسكرية لتأميف اإلمدادات النفطية.
في كتابو "الدولة الدينية" يذىب الكاتب األمريكي "كيفيف فيميبس" " "Kevin Phillipsإلى القوؿ
بأف" :السياسة األمريكية تقوـ تعمى ثبلثة أتعمدة أساسية وىي :النفط وانعكاساتو تعؿ األمف القومي
والمنتفعوف منو ،واليميف الديني المتطرؼ ،وقطاع الماؿ ويضيؼ "كيفيف"" :لقد رتبت الواليات المتحدة قوتيا
العسكرية منذ 11سبتمبر  2001حوؿ الدفاع تعف حقوؿ النفط وأنابيبو وخطوط إمداده ...فالنفط الشرؽ
أوسطي يشكؿ رىانا أساسيا لمحرب األمريكية تعمى اإلرىاب...ولذلؾ فالمكونيف الرئيسييف لمسياسة األمريكية
()3

في الشرؽ األوسط ىما النفط والنبؤات اإلنييمية".

الواقع أف بعض المسؤوليف في البنتاغوف أكدوا صراحة بأف الحرب ضد اإلرىاب كانت تستيدؼ
السيطرة تعمى منابع النفط ولذلؾ قاؿ نائب وزير الدفاع األمريكي "بوؿ وولفوفتز"" :دتعونا ننظر ،فالفرؽ

)1( Yves Lacoste : Géopolitique, la longue histoire d’aujourd’hui, P 320.

( )2نقبل تعف :تعبد الحي زلوـ ،المريع السابؽ ،ص .183
( )3نقبل تعف :نفس المريع ،ص .199
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األىـ بيف كوريا الشمالية والعراؽ يكمف في الناحية االقتصادية...لـ يكف أمامنا مف خيار آخر في العراؽ،
()1

فتمؾ الببلد تطفو تعمى بحر مف النفط".

تيدر اإلشارة أف الشركات األمريكية استفادت مف وراء الحرب تعمى اإلرىاب ،وفي مشاريع إتعادة
اإلتعمار ،ولذلؾ فالييش األمريكي ييدـ والشركات األمريكية تبني وتستثمر مف مشاريع إتعادة اإلتعمار،
وتبقى دورة االقتصاد في خدمة الواليات المتحدة األمريكية.
انطبلقا مما سبؽ يتضح أنو ثمة ترابط شديد بيف المصالح الييواقتصادية وما تسميو الدوائر
األمريكية "بالحرب الكونية تعمى اإلرىاب".
تعتبر الحرب تعمى اإلرىاب مف منظور السياسة البنتاغونية كمعبة استراتيجية يتـ مف خبلليا إتعادة
رسـ المواقع ،وتعزيز السيطرة األمريكية تعمى الشرؽ أوسط ومنطقة آسيا الوسطى باتعتبارىا تمثؿ مياالت
ييوسياسية شديدة الحساسية في لعبة التوازنات الدولية ،كما أف شعار "مكافحة اإلرىاب الدولي" يمثؿ أحد
المبررات التي توفر الغطاء االستراتييي الذي يسمح لمواليات المتحدة بانتياج سياسة خاريية توسعية تقوـ
تعمى الييمنة وبسط النفوذ واتعادة رسـ الخريطة الييوسياسية العالمية تعمى الويو الذي يخدـ الطموح
()2

اإلمبراطوري األمريكي.

ومف ضمف األىداؼ االستراتييية لمحممة األمريكية تعمى اإلرىاب نسيؿ ما يمي:
 القضاء تعمى فكرة بريماكوؼ :لقد طرح وزير الخاريية الروسي سابقا "بريماكوؼ" مشروع
ييوسياسي ييدؼ إلى القضاء تعمى االنفراد األمريكي في النظاـ الدولي بصفة تعامة ،وفي المنطقة
األسيوية تعمى ويو الخصوص ،ويتمحور ىذا المشروع الييوسياسي حوؿ ضرورة إقامة تحالؼ
بيف :روسيا ،اليند والصيف وىو ما يمكف أف يشكؿ مثمث استراتييي نووي كفيؿ بتيديد المصالح
الييوسياسية األمريكية ،ولذلؾ قامت الواليات المتحدة األمريكية بالتصدي لفكرة "بريماكوؼ" تعبر
احتبلؿ أفغانستاف لتحقيؽ التموقع االستراتييي في قمب ىذا المثمث النووي "المحتمؿ" ومف ثـ
إحباط ىذا المخطط الييوسياسي ،مف خبلؿ تفكيؾ أضبلع ىذا المثمث االستراتييي (النووي).

( )1نقبل تعف :نفس المريع ،ص .188

( )2نصير تعاروري ،المريع السابؽ ،ص .241
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( *)

 إف التوايد العسكري األمريكي في أفغانستاف

والعراؽ يسمح لمواليات المتحدة بتطويؽ الصيف،

التي باتت تقمؽ الواليات المتحدة األمريكية وذلؾ بحكـ القابميات واإلمكانيات التي تتمتع بيا
لمنافسة الواليات المتحدة األمريكية في االقتصاد العالمي .ضؼ إلى ذلؾ مراقبة بعض القوى
اإلقميمية المناىضة لمسياسة األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط مثؿ سوريا وايراف.
 القضاء تعمى تنظيـ القاتعدة الذي أصبح يشكؿ خط ار استراتيييا تعمى المصالح الحيوية األمريكية
في الشرؽ األوسط ،خاصة وأف العقيدة االستراتييية لتنظيـ القاتعدة تتمحور حوؿ ضرورة "إخراج
المشركيف مف يزيرة العرب" ،وىو األمر الذي يؤدي إلى فقداف الواليات المتحدة األمريكية السيطرة
تعمى مصادر ونظاـ الطاقة ومف ثـ فقداف مشروتعية الييمنة تعمى النظاـ العالمي.
 تأكيد الزتعامة األمريكية تعمى الحمؼ األطمسي وتعمى النظاـ الدولي "تكريس األحادية القطبية".
انطبلقا مما سبؽ يتضح أف شعار مكافحة اإلرىاب الدولي أصبح يشكؿ ورقة نايحة تحركيا قوى
الييمنة الدولية وتعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية في الزمكانية المناسبة لشرتعنة وتبرير سياسات
التدخؿ الدولي ليس فقط التعتبارات أمنية ،ولكف أيضا لمتحكـ في الرىاف االستراتييي العالمي تعبر استكماؿ
حمقات االنتشار العسكري األمريكي تعمى المستوى الكوني ،واقامة قواتعد تعسكرية كنقاط ارتكاز في المناطؽ
التي تحظى بأىمية بالغة تعمى الصعيد الييواستراتييي مثؿ الشرؽ األوسط وآسيا الوسطى.

()1

ومف ىذا المنطمؽ يمكف القوؿ أف التدخبلت األمريكية في إطار الحرب تعمى اإلرىاب "ال تخمو مف
األبعاد الييوسياسية والييواقتصادية ،خاصة التحكـ في الرىاف الطاقوي الشرؽ أوسطي الذي أصبح يشكؿ
ضرورة استراتييية لتكريس السيطرة األمريكية تعمى نظاـ الطاقة ومف ثـ الييمنة الشاممة تعمى العالـ.
وتعميو فثمة تداخؿ واضح في منطقة الشرؽ األوسط بيف ثبلثية اإلرىاب ،النفط واستراتيييات
التدخؿ الدولي .ولذلؾ فإف واقع الممارسة الدولية تؤكد تعمى أف قضايا مكافحة اإلرىاب الدولي باتت تشكؿ
مدخؿ أساسيا توظفو قوى الييمنة الدولية إلدارة ييوبوليتيكا النظاـ الدولي.

(*) تيدر اإلشارة إلى أف رغبة الواليات المتحدة في احتبلؿ أفغانستاف وتحقيؽ التوايد العسكري في المنطقة لـ يكف وليد أحداث 11
سبتمبر 2001بؿ تريع إلى أتعقاب الحرب الباردة ،والى بداية التسعينات مف أيؿ القضاء تعمى فكرة وزير الخاريية الروسي
"بريماكوؼ".

( )1مايكؿ كوكس ،معاني النصر :القوة األمريكية بعد انييار البرييف في :كيف بوث وتيـ ديوف ،تعوالـ متصادمة اإلرىاب ومستقبؿ
النظاـ العالمي ،تريمة  :صبلح تعبد الحؽ ،أبو ظبي :مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتييية ،2005 ،ص .205
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اضططضبػاضرابدػ
طدتػبلػاضظظامػاضدوضيػسيػظلػاضحربػاألطرغصغظػرضىػاإلرعاب.
شيد تاريخ السياسة الدولية تعدة نماذج لدوؿ أو تحالفات تحاوؿ صياغة ميزاف القوى وتعديمو تعمى
الويو الذي يعزز الوضع االستراتييي لمدولة المييمنة في النظاـ الدولي .الثابت أف الحروب كانت تعمى
الدواـ تمعب دو ار محوريا في تحديد حركة الصعود واليبوط في سمـ القوى الدولي ومف ثـ تغيير طبيعة
األنظمة الدولية تبعا لذلؾ .فإذا كانت روما في العصر القديـ وبريطانيا في العصر الحديث لعبت دور
المييمف تعمى تمؾ النظـ الدولية ،فإف الواليات المتحدة األمريكية بحكـ الوضع االستراتييي الذي تمخض
تعف نياية الحرب الباردة ،تحاوؿ أف تضطمع بمعب دور المييمف تعمى النظاـ الدولي نتيية لعدـ ويود
المعادؿ أو المنافس االستراتييي ،األمر الذي يعؿ مف النظاـ الدولي يتميز باألحادية القطبية ،واف كاف
()1

البعض يرى فييا أحادية مرنة يمكف تغييرىا تعمى المدى القصير والمتوسط.

بيد أف الحرب األمريكية تعمى اإلرىاب بعد أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر ،أدت إلى إفراز
مضاتعفات خطيرة تعمى مستقبؿ النظاـ الدولي ليس فقط مف حيث يعمو يتيو أكثر إلى أحادية قطبية
بييمنة أمريكية ولكنيا أيضا أثرت بشكؿ كبير تعمى استقرار النسؽ الدولي بفعؿ تنامي مصادر التوتر
والفوضى التي خمفتيا الحممة األمريكية تعمى اإلرىاب ،فما مفيوـ النظاـ الدولي؟ وما ىي العوامؿ التي
تؤدي إلى تغيير األنظمة الدولية؟ وكيؼ ساىمت الحرب األمريكية تعمى اإلرىاب في تكريس وترسيخ
األحادية القطبية؟ ومف الضروري أيضا التساؤؿ تعف دور الحرب األمريكية تعمى اإلرىاب في زيادة مصادرة
التوتر والبل استقرار في النظاـ الدولي؟
أكال :التأصيؿ المفاىيمي لمنظاـ الدكلي.

بادئ دي بدئ تيدر اإلشارة أنو ثمة فرؽ بيف مفيوـ النظاـ الدولي كقواتعد ( (orderوالنظاـ الدولي
كنسؽ ( ،)systemفاألوؿ يعني شكؿ مف أشكاؿ تنظيـ العبلقات الدولية ،أما الثاني فيو يشير إلى كشؼ
أنماط التفاتعبلت التي تتـ في السياسة الدولية.

( )1سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص .239
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يذىب "ىولستي" إلى تعريؼ النظاـ الدولي بأنو" :تيمع يضـ كيانات سياسية مستقمة تتفاتعؿ مع
بعضيا البعض تعمى نحو متكرر وتعمى وفؽ تعمميات منتظمة".

()1

أما الدكتور "محمد السيد سميـ" فيعرؼ النظاـ الدولي بأنو" :ميموتعة مف الوحدات السياسية
المترابطة نمطيا مف خبلؿ تعممية التفاتعؿ ،فالنسؽ يتميز بالترابط بيف وحداتو ،كما أف التفاتعؿ يتسـ
()2

بالنمطية تعمى نحو يمكف مبلحظتو وتفسيره والتنبؤ بو".

ولمنظاـ الدولي بنياف أو ىيكؿ " "structureيتحدد تعمى أساس كيفية توزيع القدرات والموارد
وتركيزىا ،باإلضافة إلى ترتيب الروابط بيف ىذه الوحدات ،وقد يكوف بنياف النظاـ الدولي أحادي القطبية
" " unipolar systemوذلؾ تعندما يحدث تركز كبير لمموارد لدى دولة واحدة أو ميموتعة متيانسة مف
الدوؿ تسود البنياف الدولي بأسره ،كما قد يكوف ىيكؿ النظاـ الدولي ثنائي القطبية ""Bipolar system
وذلؾ تعندما يتركز النفوذ الدولي في دولتيف قطبيتيف أو كتمتيف رئيسيتيف تتوزع القدرات بينيما ،وقد تكوف
()3

الثنائية يامدة كما قد تتسـ بالمرونة.

وأخي ار قد يكوف البنياف الدولي متعدد األقطاب " "multipolar systemوذلؾ تعندما تويد ميموتعة
()4

مف الدوؿ أو األقطاب تمتمؾ موارد وامكانات متكافئة نسبيا.

لقد ظيرت تعدة نظريات لتبحث كيفية تغير النظـ الدولية ومف أبرزىا:
أ) نظرية "ركبرت جيمبيف" :الذي ذىب في كتابو "الحرب والتغيير في السياسة العالمية" إلى صوع أربعة
()5

محددات تفسر كيفية تغير األنظمة الدولية وىي:

 يكوف النظاـ الدولي مستقر تعندما ال تشعر دولة ما أف التغيير مفيدا ليا. تعمد دولة ما إلى تغيير النظاـ الدولي تعندما تعتقد أف ما ستحققو مف ىذا التغيير يفوؽ ما سوؼتخسره.
 تسعى دولة ما إلى تغيير النظاـ الدولي تعبر التوسع البري ،االقتصادي والسياسي إلى درية التتعدى أو تفوؽ فييا التكاليؼ واألثماف المكاسب المحققة.
( )1نفس المريع ،ص .362

( )2محمد السيد سميـ ،تحميؿ السياسة الخاريية ،القاىرة :مكتبة النيضة المصرية ،1998 ،ص .257

( )3خميؿ تعرنوس سميماف ،األزمة الدولية والنظاـ الدولي ،الدوحة :المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات ،2011 ،ص .4
( )4تعماد ياد ،حمؼ األطمنطي :مياـ يديدة في بيئة أمنية مغايرة ،ص .23

(5) Robert Gilpin, war and change in world politics, London: Cambridge University press, 1981, pp. 10-11.

-169-

اضغصلػاضثاظي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالدتراتغجغظػاألطرغصغظػتجاهػظاعرةػاإلرعابػاضدوضيػ...
 تعندما يتحقؽ التوازف بيف األرباح واألثماف "التكاليؼ" تسعى الدولة إلى الحفاظ تعمى الوضع القائـ" "status quoواذا لـ تستطع وكاف ىناؾ مف يتحد الييمنة ويسعى لمثورة تعمى الوضع القائـ فإف
النظاـ لف يستقر إلى تعمى ميزاف ،يعكس حقيقة توزيع القوى تعمى المسرح الدولي.
إف تعممية التغيير ىي تعممية تاريخية مستمرة تتـ تعمى مراحؿ وفي فترة طويمة ،ويعتبر تبايف
معدالت نمو قوة الدوؿ الفاتعمة في النظاـ الدولي المحرؾ األساسي في تعممية التغيير حيث يؤدي تبايف
مستويات القوة إلى المطالبة بإتعادة توزي ع األدوار ومف ثـ تبرز الحاية إلى توازف دولي يديد (نظاـ دولي
يديد).
ب) نظرية "أورغانسكي" :الذي قاـ بدراسة العبلقات الدولية لفترة امتدت إلى أكثر مف مئتي تعاـ
محاوال تفسير التغيير في النظاـ الدولي مف خبلؿ ربط معايير القوة بسموؾ الدوؿ ،وقسـ الدوؿ
إلى أربع فئات مف حيث موقعيا في النظاـ الدولي وىي:
 ميموتعة الدوؿ القوية القانعة (وتسعى إلى الحفاظ تعمى النظاـ الدولي). ميموتعة الدوؿ القوية غير القانعة (وتسعى إلى تغيير النظاـ الدولي). ميموتعة دوؿ متوسطة وضعيفة راضية. ميموتعة دوؿ ضعيفة غير راضية يمكف أف تكوف مؤثرة إذا ايتمعت ورمت بثقميا خمؼإحدى الدوؿ الفاتعمة.
ولكف ما ىو النظاـ الكفيؿ بتحقيؽ االستقرار الدولي؟
روزكرنس" و"كارؿ دوتش" "" " K. Deutschوديفيد سنير" " " D. Singerإلى القوؿ بأف
ا
يذىب "
النظاـ الدولي متعدد األقطاب ىو الكفيؿ بتحقيؽ االستقرار الدولي ،فمع ازدياد تعدد الفاتعميف الدولييف يزداد
االستقرار ويتضاتعؼ حيـ التفاتعؿ والتعاوف ،األمر الذي يؤدي إلى تخفيض المعضبلت األمنية وتقميص
إمكانية السباؽ نحو التسمح وقمة تنامي النزاتعات التنافسية.

()1

أما االتياه الثاني الذي يمثمو "كينيث والتز" و"يوف ميرشايمر" يعتبر أنو كمما ق ّؿ تعدد الفاتعميف في
النظاـ الدولي كمما قؿ احتماؿ نشوب الحروب وازدادت درية استقرار النظاـ وتنطمؽ ىذه النظرية مف
فرضية أساسية مفادىا :كمما قؿ تعدد الفاتعميف كمما تيسرت إمكانية تحديد نقاط الضعؼ واالتفاؽ ،وكمما زاد
) )1ييمس دورتي وروبرت بالستغراؼ ،المريع السابؽ ،ص .133
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تعدد الفاتع ميف كمما تعقدت التفاتعبلت وتعددت المشكبلت وأصبح مف العسير الوصوؿ إلى اتفاؽ وتعميو
فالنظاـ الثنائي القطبية ىو الكفيؿ بتحقيؽ االستقرار الدولي.
أما االتياه الثالث الذي يمثمو "روبرت كيوىاف" يرى أف األحادية القطبية ىي التي تعزز االستقرار
في النظاـ الدولي ،وذلؾ باالستناد إلى نظرية االستقرار بالييمنة " "Hegemonic Stabilityويستشيد ىذا
()1

االتياه بالسبلـ البريطاني " "Pax Britanicaبعد الحرب الباردة لتعزيز أطروحاتو.
ثانيا :دكر الحرب األمريكية عمى اإلرىاب في ترسيخ األحادية القطبية.

بعد سقوط يدار برليف وتفكؾ حمؼ وارسو ،استبشر األوروبيوف بإمكانية قياـ نظاـ دولي متعدد
األقطاب يضمف ليـ ىامش مف المناورة تعمى المسرح الدولي ،بيد أف واقع الممارسة الدولية اتيو لتكريس
األحادية القطبية ،خاصة في ظؿ انفراد الواليات المتحدة في أتعقاب الحرب الباردة بمركز القوة العظمى
الوحيدة التي ال تضاىييا أية دولة وبالخصوص تعمى المستوى العسكري واالستراتييي ،ضؼ إلى ذلؾ
ىيمنة الواليات المتحدة األمريكية تعمى قيادة حمؼ شماؿ األطمسي خاصة في ظؿ فشؿ االتحاد األوروبي
في بناء ىوية أمنية ودفاتعية مستقمة تعف الواليات المتحدة األمريكية ،ولذلؾ تعادة ما يوصؼ االتحاد
()2

األوروبي بأنو "تعمبلؽ اقتصادي ولكنو قزـ سياسي".

لقد أدت الحرب األمريكية تعمى اإلرىاب بعد أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر إلى تعزيز فرص
الواليات المتحدة األمريكية في تكريس وترسيخ نظاـ األحادية القطبية التي تعرؼ بأنيا "بنياف دولي يتميز
بويود قوة أو ميموتعة قوى مؤتمفة سياسيا تمتمؾ نسبة مؤثرة مف الموارد العالمية تمكنيا مف فرض إرادتيا
السياسية تعمى القوى األخرى دوف ٍ
تحد رئيس مف تمؾ القوى".

()3

ويقصد بيا أيضا سيطرة دولة كبرى تعمى باقي وحدات الميتمع الدولي بشكؿ ىرمي ،وانفرادىا في
التحكـ بالسياسة الدولية مف دوف قدرة الدوؿ الكبرى األخرى تعمى منافستيا تعمى مركزىا بحكـ احتكارىا
لييكؿ القوة الثبلثي االقتصادي ،التكنولويي ،والعسكري بشكؿ تتميز بو مع غيرىا مف الدوؿ".

( )1تعماد ياد ،حمؼ األطمنطي :مياـ يديدة في بيئة أمنية مغايرة ،ص .23

( )2حسف نافعة ،االتحاد األوروبي والدروس المستفادة تعربيا ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية  ،2004 ،ص.368
( )3تعماد ياد ،حمؼ األطمنطي :مياـ يديدة في بيئة أمنية مغايرة ،ص .23

-171-

اضغصلػاضثاظي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالدتراتغجغظػاألطرغصغظػتجاهػظاعرةػاإلرعابػاضدوضيػ...
ويتفؽ مع ىذا الرأي "يورج ليسكا" تعندما يعرؼ القطبية األحادية "بأنيا تمؾ الدولة التي تتياوز
الدوؿ األخرى بحيميا ومداىا ورقعتيا ورسالتيا في العالـ ،فدولة مف ىذا النوع تتصؼ بسعة مصالحيا
وتعيداتياِ ،
وكبر شعورىا بأنيا صاحبة رسالة كونية".
الواقع أف أحداث 11سبتمبر 2001ساىمت في تعزيز الييمنة األمريكية وفي ترسيخ القطبية
األحادية في النظاـ الدولي ،وذلؾ بحكـ إقداـ الواليات المتحدة تعمى إتعادة رسـ الخارطة الييوسياسية
العالمية بالشكؿ الذي يتماشى مع إرادتيا ومصالحيا العميا ،فضبل تعف قياميا بتغيير قواتعد العبلقات الدولية
تعمى النحو الذي يكرس نظاـ األحادية القطبية ذات التفوؽ األمريكي الشامؿ حتى لو استمزـ ذلؾ تعدـ
احتراـ مبادئ السيادة الوطنية وتعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ.
يعتقد "روير أويف" مؤرخ الشرؽ األوسط في يامعة ىارفرد "أف االستراتييية األمريكية في مياؿ
مكافحة اإلرىاب الدولي ،أصبحت ُمدركة مف طرؼ بقية العالـ بشكؿ ييد ،وبذلؾ سيكوف تعمى الشعوب
وأنظمة الحك ـ أف تغير طريقتيا في رؤية العالـ مف رؤية مبنية تعمى األمـ المتحدة والقانوف الدولي إلى
أخرى قائمة تعمى التماىي مع أجندة كاشنطف".

()1

إف المنظور االستراتييي لممحافظيف اليدد الذي يينح إلى االستخداـ األحادي لمقوة باتعتبارىا
الخيار األوؿ والوحيد الكفيؿ بالمحافظة تعمى استم اررية السيطرة وترسيخ األحادية القطبية .فالقوة في منظار
المحافظيف اليدد تنتج المسؤولية وأىميا مسؤولية استخداـ القوة بصورة مسؤولة ،ويؤكد ذلؾ أبرز
المحافظيف اليدد "روبرت كاغاف" و"كريستوؿ" بالقوؿ" :إف ىذه المسؤولية تتطمب سياسة صارمة وممولة
بشكؿ يتياوز المخصصات القائمة ،وبذلؾ تعمى أمريكا أال تكوف شرطي العالـ فحسب بؿ ييب أيضا أف
تكوف منارتو وىاديتو ...إف معيار القوة العظمى العالمية التي تعتزـ صيانة البيئة الدولية ستكوف وفقا
()2

لمصمحتيا".

يذىب "يوف إيكنبيري" أستاذ اليغرافيا السياسية والعدالة العالمية في يامعة يورج تاوف في مقالة
المنشور في ميمة الشؤوف الخاريية تحت تعنواف "الطموح اإلمبريالي األمريكي" إلى القوؿ" :بأف الواليات
المتحدة األمريكية بحكـ قوتيا العسكرية الساحقة وتقدميا التكنولويي وامكانياتيا االقتصادية سيدة العالـ

( )1نقبل تعف :سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص .372
( )2نقبل تعف :نفس المريع ،ص.391
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وتريد أف تممي تعميو شروطيا حتى ولو كانت ميحفة بباقي شعوب العالـ ،وبغض النظر تعف تأثيراتيا
السمبية تعمى السبلـ العالمي".

()1

يؤكد "إيكنبيري" أف االستراتييية األمريكية تياه اإلرىاب الدولي تيدؼ إلى إتعادة صياغة النظاـ
الدولي ويعمو يركف أكثر إلى األحادية القطبية الذي ال يكوف فيو لمواليات المتحدة منافس أو نظير .إف أىـ
مبلمح ىذا التويو اليديد تتمثؿ في تعدـ التقيد بالقواتعد والمعايير السائدة في الميتمع الدولي.
فيذه الرؤية اإلمبريالية اليديدة تمنح لمواليات المتحدة الحؽ في لعب الدور الكوني لوضع المعايير
الدولية وتحديد ضروب التيديد ،وطرؽ استخداـ القوة ،وأساليب إقامة العدؿ كما تراىا .ومف ىذا المنطمؽ
تككف السيادة مطمقة بالنسبة ألمريكا ،كمشركطة كمقيدة بالنسبة لباقي الدكؿ التي تتحدى المعايير
والقواتعد التي وضعتيا الواليات المتحدة لمسموؾ الداخمي والخاريي.
مف الواضح أف الحرب األمريكية تعمى اإلرىاب ساىمت في تكريس النظاـ األحادي القطبية الذي
يركف إلى الييمنة األمريكية ،وبالخصوص في ظؿ التفوؽ األمريكي تعمى باقي األطراؼ الدولية ،وىو األمر
الذي يدفعيا لتكييؼ األنماط السموكية لموحدات الدولية األخرى تماشيا مع أىدافيا وتطمعاتيا العامة.
سترتييية األمريكية الراىنة
فالحرب االستباقية تعمى اإلرىاب ىي إحدى ميكانيزمات وأدوات السياسة واال ا
والمستقبمية لبناء نظاـ دولي يديد وفؽ إرادتيا وسيطرتيا ويعبر تعف ىيمنتيا وتفوقيا.

()2

ثالثا :ىؿ ستساىـ األحادية األمريكية في تحقيؽ استقرار النظاـ الدكلي؟
يرى "نعوـ تشومسكي" أف النظاـ األحادي القطبية الذي كرستو الواليات المتحدة بذريعة مكافحة
اإلرىاب سيؤدي إلى إفراز مضاتعفات خطيرة تعمى االستقرار الدولي ،ذلؾ أف الييمنة تستدتعي المقاومة كما
أف الغطرسة والسياسات األحادية تعادة ما تؤدي إلى زيادة مصادر التوتر والفوضى في النظاـ الدولي
باتعتبارىا تقوض القواتعد المعيارية المنظمة لمتفاتعبلت الدولية كبدأ تعدـ التدخؿ واحتراـ السيادة الوطنية.

()3

إف االستراتييية األحادية التي انتييتيا الواليات المتحدة األمريكية بعد الحادي تعشر مف سبتمبر
والتي تتيمى باألساس في حروبيا العدوانية بذريعة مكافحة اإلرىاب ،ستيعؿ مف النظاـ الدولي يشيد حالة
( )1نقبل تعف :السيد ياسيف ،المريع السابؽ ،ص ص .15-14
( )2سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص.397

( )3نعوـ تشومسكي ،الييمنة أـ البقاء :السعي األمريكي إلى السيطرة تعمى العالـ ،تريمة :سامي الكعكي ،بيروت :دار الكتاب العربي،
 ،2005ص .39
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مف البلاستقرار واالضطراب والفوضى ،ذلؾ أف االستراتييية األمريكية اإلمبريالية تيدد بتفتيت نسيج النظاـ
الدولي ،وتضرب تعددية األطراؼ وتسعى إلى القضاء تعمى الشراكات السياسية ،في الوقت الذي يحتاج فيو
()1

ىذا النظاـ إلى المزيد مف التدتعيـ والترقية والتطوير.

وفي األخير يمكف القوؿ :أنو بالرغـ مف أف معظـ التحميبلت االستراتييية تقر بأف النظاـ الدولي
بعد أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر يتميز باألحادية القطبية ،إال أف منطمؽ النظرة الموضوتعية تقتضي
اإلقرار كما يرى "يوزيؼ ناي" في كتابو "مفارقة القوة األمريكية"

( )2

أف التوزيع العالمي لمقوة حينما ترسـ

صورتو بمعبة الشطرنج فإف الرقعة العسكرية العميا تتميز بأحادية قطبية ذات تفوؽ أمريكي شامؿ ،أما
الرقعة االقتصاد ية فيي متعددة األقطاب بالنظر إلى ويود فواتعؿ دولية أخرى تنافس الواليات المتحدة
األمريكية تعمى المستوى االقتصادي كالصيف ،االتحاد األوروبي ،الياباف...إلخ
كما تيدر اإلشارة أنو ثمة اتياه يطرح ما يسمى بالنظاـ الدولي المختمط أي نظاـ أحادي متعدد
األقطاب ( )Multipolar-Uniوالذي يتضمف قوة تعظمى وحيدة وتعدد مف القوى الكبرى .بمعنى تكوف
()3

التعدية القطبية تدور في فمؾ الييمنة األمريكية.

وفي األخير يمكف القوؿ أف األحادية األمريكية تساىـ في إثارة وتصعيد مصادر التوتر والفوضى
أكثر مف مساىمتيا في توفير شروط تحقيؽ السبلـ المستداـ وترقية النظاـ واالنسياـ في الميتمع الدولي.

( )1السيد ياسيف ،المريع السابؽ ،ص .16

( )2يوزيؼ ناي ،مفارقة القوة األمريكية ،تريمة :محمد توفيؽ البيريمي ،الرياض :مكتبة الممؾ فيد الوطنية.2002 ،

( )3حسف أبو طالب ،ىؿ يتيو النظاـ الدولي نحو التعددية القطبية؟ ،السياسة الدولية ،العدد ( 161تموز/يوليو) ،2005 ،ص .197
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خالصة الفصؿ :
تعمى ضوء كؿ ما سبؽ نخمص إلى االستنتايات التالية:
شكمت تعقيدة اإلستباؽ العمود الفقري الستراتييية األمف القومي األمريكي في أتعقاب الحادي تعشر
مف سبتمبر ،كما يبلحظ أف الحمؼ األطمسي أصبح بمثابة الظيير االستراتييي لمعمميات العسكرية
األمريكية التي تيدؼ إلى دحر التنظيمات اإلرىابية والدوؿ التي تدتعميا .بيد أف قضايا مكافحة اإلرىاب
الدولي تعد مف المداخؿ الرئيسية التي توظفيا القوة العظمى األمريكية إلدارة ييوبوليتيكا النظاـ الدولي
والتحكـ في الرىاف االستراتييي العالمي بالشكؿ الذي يعزز الييمنة العالمية ويرسخ األحادية القطبية
األمريكية في النظاـ الدولي .وتعميو فالحممة األمريكية تعمى اإلرىاب ال تخمو مف األبعاد الييوسياسية األمر
الذي يتيمى باألساس في التفاتعؿ المويود بيف أربعة متغيرات أساسية في إطار حروب أمريكا اإلستباقية
تعؿ اإلرىاب في منطقة الشرؽ األوسط وىي :النفط ،اإلرىاب ،االنتشار العسكري واالستراتييي وسياسات
التدخؿ الدولي.
المبلحظ الواليات المتحدة األمريكية حاولت أف تبمور استراتييية محكمة تياه "الحركات اإلسبلمية
الراديكالية" تقوـ تعمى المزج بيف سياسات العصا واليزرة أي بتفعيؿ ليس فقط القوة الصمبة مف خبلؿ
التدخبلت العسكرية لدحر اليماتعات اإلسبلمية ولكف أيضا باالتعتماد تعمى القوة الناتعمة مف خبلؿ تفعيؿ
المقاربات السوسيواقتصادية والتنموية ،فضبل تعف التبشير بالديمقراطية كمداخؿ أساسية الحتواء تيديدات
الحركات اإلسبلمية المناىضة لمسياسة األمريكية والساتعية لضرب مصالحيا الحيوية في منطقة الشرؽ
األوسط.
كـ نسيؿ أيضا أف اإلحياء األمريكي لتقميد الحرب العادلة كمفيوـ ثيولويي مف الفكر المسيحي
الوسيط ييدؼ باألساس إلى استبداؿ الشرتعية الدولية بشرتعية دينية وأخبلقية ،خاصة وأف الحرب االستباقية
تعمى اإلرىاب تتنافى وأحكاـ القانوف الدولي ،وىو األمر الذي دفع الدوائر الفكرية والسياسية األمريكية لبناء
أطروحة يديدة في العبلقات الدولية تدتعو إلى التأطير األخبلقي لمحرب تعمى اإلرىاب ومف ثـ االلتفاؼ
تعمى الشرتعية الدولية مف خبلؿ تقويض القواتعد المعيارية والقانونية المقيدة والناظمة الستخداـ القوة في
العبلقات الدولية.
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ػ

اضغصلػاضثاضثػ
طضارغاتػاالدتراتغجغظػاضتدخضغظػاألطرغصغظػسيػ
ػطجالػطصاسحظػاإلرعابػاضدوضيػػ
رضىػدغادةػاضدوضظػسيػطظطػظػاضذرقػاألودط.ػ

ػ

اضغصلػاضثاضث:ػػػػػػػػػطضارغاتػػاالدتراتغجغظػاضتدخضغظػاألطرغصغظػسيػطجالػطصاسحظػاإلرعاب...

مقدمة الفصؿ:
كانت وال تزاؿ منطقة الشرؽ األوسط تحظى بأىمية بالغة في لعبة التوازنات الدولية ،وتحتؿ موقعا
متمي از في سمـ استراتيييات القوى الكبرى ،وذلؾ بحكـ القيمة الييواستراتييية واألىمية االقتصادية التي
يعمت مف المنطقة تمعب دو ار مركزيا في السياسة الدولية .فالشرؽ األوسط كاف تعمى مر التاريخ يشكؿ
مركز استقطاب ومحور اندفاع السياسات التدخمية لمقوى الكبرى ذات القدرة تعمى التأثير في مسرح السياسة
الدولية.
ولقد شكمت منطقة الشرؽ األوسط بعد أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر أحد المياالت
الييوسياسية األكثر تأث ار بالحممة األمريكية تعمى اإلرىاب باتعتبار المنطقة مثمت أحد المسارح الساخنة
والمفتوحة تعمى كؿ أساليب وتكتيكات التدخؿ الدولي سواء كانت مباشرة أـ غير مباشرة ،األمر الذي أدى
إلى إفراز مضاتعفات خطيرة ليس فقط تعمى سيادة دوؿ المنطقة وأمنيا القومي ولكف أيضا اإليياز تعمى ما
تبقى مف النظاـ اإلقميمي العربي خاصة وأف االستراتييية األمريكية تياه ظاىرة اإلرىاب الدولي ارتكزت
تع مى قانوف القوة وليس قوة القانوف مف خبلؿ تغميب لغة السيؼ بدال مف الدبموماسية والييود القانونية
والتعاونية متعددة األطراؼ ،األمر الذي أدى إلى أزمة الشرتعية الدولية في زمف الييمنة األمريكية.

اضطبحثػاألولػ
درادظػجغودغادغظػوإشضغطغظػضضطظطػظػاضذرقػأودطغظ.
تعمى الرغ ـ مف الخبلفات والصعوبات الكبيرة التي واييت الباحثيف في تحديد المياؿ الييوسياسي
لمنطقة الشرؽ األوسط ،إال أنو ثمة إيماع بيف المختصيف في الدراسات الييوسياسية واإلقميمية حوؿ
مركزية المنطقة الشرؽ أوسطية في السياسة الدولية ،بحكـ األىمية التي تحظى بيا تعمى يميع األصعدة
االستراتييية ،الييواقتصادية ،والحضارية ،مما يعميا تعمى مر التاريخ تشكؿ أحد المياالت الحيوية التي
تمعب دو ار محوريا في تحريؾ المعبة التنافسية الدولية ،وفي تحديد استراتيييات واىتمامات الفواتعؿ الدولية
الطامحة لمسيطرة العالمية.
ولقد كانت تعمى الدواـ منطقة الشرؽ األوسط تحتؿ مكانة مرموقة في سمـ االستراتييية الكونية
األمريكية خاصة في ظؿ ضخامة المصالح الحيوية التي تمتمكيا في المنطقة.
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اضططضبػاألولػ
سيػتحدغدػاضطجالػاضجغودغاديػضطظطػظػاضذرقػاألودط..
يعد مصطمح "الشرؽ األوسط" مف أكثر العبارات إثارة لميدؿ والخبلؼ بيف الباحثيف في العبلقات
الدولية بصفة تعامة وبيف المختصيف في الدراسات الييوسياسية واإلقميمية بصفة خاصة .إف االستخداـ
الغربي لمصطمح الشرؽ األوسط ال يتسـ بالموضوتعية ،ذلؾ أف منظرو وصناع السياسة الغربية استندوا في
تعريفيـ وتحديدىـ لمحيز المكاني الشرؽ أوسطي إلى معايير واتعتبارات استراتييية أكثر منيا يغرافية وذلؾ
()1

خدمة لممشاريع الييوبوليتيكية لقوى الييمنة الدولية.
يعتبر "الفريد ماىاف"

(*)

أوؿ مف استخدـ تعبارة "الشرؽ األوسط" تعاـ  ،1902وذلؾ مف خبلؿ

مناقشة االستراتييية البحرية البريطانية في موايية النشاط الروسي في إيراف والمشروع األلماني الذي
استيدؼ إنشاء خط السكؾ الحديدية التي تربط بيف برليف وبغداد .وقد استخدـ ىذه العبارة لمداللة تعمى
المنطقة التي تقع بيف شبو اليزيرة العربية واليند وىي المنطقة التي تتخذ مف الخميج العربي مرك از ليا.
وفي تعاـ  1911استخدـ "المورد كيروزوف" (حاكـ اليند) مصطمح الشرؽ األوسط لئلشارة إلى
مناطؽ تركيا والخميج العربي وايراف في آسيا باتعتبارىا تمثؿ الطريؽ نحو اليند.
ومنذ بداية القرف العشريف حتى الحرب العالمية األولى تعرؼ الفكر الييوسياسي الغربي ثبلثة
()2

مصطمحات وىي:

 الشرؽ األدنى " "Near Eastويتمحور حوؿ الدولة العثمانية.
 الشرؽ األقصى " "Far Eastلئلشارة إلى الصيف.
 الشرؽ األوسط " "Middle Eastلمداللة تعمى المنطقة الواقعة بينيما.

(  )1أحمد داود أوغمو ،العمؽ االستراتييي ،موقع تركيا ودورىا في الساحة الدولية ،تريمة :محمد يابر ثميي وطارؽ تعبد اليميؿ،

الدوحة :مركز اليزيرة لمدراسات ،2010 ،ص ص.156-155

(*) الكابتف ألفريد ماىاف ىو ضابط بحري أمريكي صاحب كتاب "The influence of sea power upon history" :الذي ركز فيو
تعمى تحميؿ االستراتييية البحرية مشي ار إلى أف الغمبة لمقوة البحرية تعبر التاريخ .وقد استخدـ تعبارة الشرؽ األوسط لممرة األولى في ٍ
مقاؿ
لو بعنواف "."The Persian Gulf and international politics

( )2تعمػػي الػػديف ىػػبلؿ ،يميػػؿ مطػػر ،النظػػاـ اإلقميمػػي العربػػي ،د ارسػػة فػػي العبلقػػات السياسػػية العربيػػة ،بيػػروت :مركػػز د ارسػػات الوحػػدة
العربية ،1983 ،ص .23
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وفي أتعقاب الحرب العالمية األولى أخذت دالالت مصطمح الشرؽ األوسط في التغير حيف تـ
استخداـ العبارة لئلشارة إلى يزء مف المنطقة اليغرافية التي يشمميا الشرؽ األدنى .وفي مارس  1921أنشأ
"ونستوف تشرشؿ" (وزير المستعمرات البريطاني) ما يعرؼ "بإدارة الشرؽ األوسط" لئلشراؼ تعمى شؤوف
فمسطيف وشرؽ األردف والعراؽ.
ومع إقداـ بريطانيا في تعاـ  1932تعمى إنشاء "القيادة اليديدة لمشرؽ األوسط" شاع استخداـ العبارة
إلى حد أف استخدميا السوفييت لئلشارة إلى المنطقة ،بؿ واستخدميا سكاف المنطقة أنفسيـ.
ثـ ياءت الحرب العالمية الثانية لتؤكد ذلؾ المفيوـ حيف تـ إنشاء "مركز تمويف الشرؽ األوسط"
و "قيادة الشرؽ األوسط التي كانت تعمى نطاؽ يغرافي غير محدد قد يضيؽ أو يتسع تبعا لتطورات
الحرب.

()1

تعمى الرغـ مف األقدمية التاريخية وذيوع استخداـ تعبارة "الشرؽ األوسط" منذ الحرب العالمية الثانية
إال أف مسألة تحديد المياؿ اليغرافي لمنطقة الشرؽ األوسط ال تزاؿ محؿ خبلؼ تعمى نطاؽ واسع بيف
الباحثيف في العبلقات الدولية والمختصيف في الدراسات الييوسياسية.
يذىب ميمد الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا -الذي يصدر سنويا في لندف -إلى تعريؼ المنطقة تعمى
أنيا تشمؿ :تركيا ،إيراف وقبرص ،ومنطقة اليبلؿ الخصيب واسرائيؿ وشبو اليزيرة العربية ومصر والسوداف
وليبيا وأفغانستاف وتونس والمغرب واليزائر .بيد أف كؿ مف تونس والمغرب واليزائر تعادة ما يطمؽ تعمييا
تسمية شماؿ إفريقيا لئلشارة إلى أف مدلوؿ الشرؽ األوسط ال يشمؿ ىذه الدوؿ.

()2

أما المعيد البريطاني الممكي لمعبلقات الدولية فيعرؼ منطقة الشرؽ األوسط بأنيا تشمؿ إيراف
وتركيا وشبو اليزيرة العربية ومنطقة اليبلؿ الخصيب والسوداف وقبرص.
ويحددىا معيد الشرؽ األوسط بواشنطف بشكؿ ييعميا تتطابؽ مع العالـ اإلسبلمي ،أي مف المغرب
()3

إلى إندونيسيا ومف السوداف إلى أوزبكستاف.

( )1ممدوح محمود منصور ،الصراع األمريكي السوفيتي في الشرؽ األوسط ،مصر :مكتبة مدبولي( ،د.ت.ف) ،ص .40

( )2أميف المشاقبة ،سعد شاكر شبمي ،التحديات األمنية لمسياسة الخاريية األمريكية في الشرؽ األوسط ،تعماف :دار الحامد لمنشر والتوزيع،
 ،2012ص .20

( )3تعمي الديف ىبلؿ ،يميؿ مطر ،المريع السابؽ ،ص .23
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يرى بعض الباحثيف في العبلقات الدولية مف أمثاؿ "لينيزوسكي" " "Lenezowskiأف الشرؽ
األوسط يتضمف دوؿ آسيا الواقعة ينوب االتحاد السوفياتي وغرب باكستاف باإلضافة إلى مصر ،أما
البعض اآلخر فيستخدموف تعبارة الشرؽ األوسط لمداللة تعمى كؿ مف :مصر ،الدوؿ اآلسيوية الناطقة بالمغة
()1

العربية ،إسرائيؿ ،إيراف ،قبرص ،تركيا وأحيانا يضموف إلييا كؿ مف ليبيا والسوداف.

يعتقد "دافيسوف" " "Davisonأف المريعية التاريخية المتصمة بالشرؽ األوسط تعكس العبلقة الوثيقة
بيف البنية الييوثقافية والبنية الييوسياسية لممنطقة وقد توصؿ في بحثو المطوؿ حوؿ مفيوـ الشرؽ األوسط
()2

إلى تعريفو بأنو" :وحدة ييوسياسية تشكمت حوؿ الديف اإلسبلمي".
المفاىيـ المتداخمة مع الشرؽ األكسط:

تعمى الرغـ مف ويود بعض الباحثيف ممف يستخدموف تعبارتي "الشرؽ األوسط" و"الشرؽ األدنى"
كمترادفيف ،إال أف البعض اآلخر قاؿ بضرورة الفصؿ والتمييز بيف التعبيريف ،ذلؾ أنيـ يعتبروف أف الشرؽ
األوسط يقصد بو أساسا العراؽ وايراف ومنطقة الخميج.
وثمة مصطمحاف آخراف يرتبطاف بعبارة الشرؽ األوسط وىما:
 جنكب غرب آسيا "Southwest Asia" :وقد استخدمو األمريكيوف لئلشارة إلى المنطقة الواقعةشرؽ مضيؽ السويس وشماؿ شرؽ البحر المتوسط مستبعديف في ذلؾ شماؿ إفريقيا.
 شماؿ إفريقيا "North Africa" :وىي المنطقة التي تشمؿ الحيز اليغرافي الذي يقع ينوبالبحر المتوسط بما في ذلؾ المنطقة الشمالية العربية مف القارة اإلفريقية التي تعرؼ
بالمغرب.

()3

يغطي مصطمح الشرؽ األوسط ذلؾ النطاؽ اليغرافي الذي يمثؿ ممتقى تقاطع القارات الثبلث
إفريقيا ،أوروبا وآسيا ،ويضـ الشرؽ األوسط مف حيث كونو إقميما بريا مناطؽ غرب آسيا وشماؿ إفريقيا
وشرؽ أوروبا ،أما مف حيث نطاقو البحري نيد حدوده تتشكؿ مف السواحؿ الينوبية والشرقية لممتوسط
والسواحؿ الينوبية لمبحر األسود وبحر قزويف ،باإلضافة إلى ما يتضمنو مف بحار وخمياف كالبحر األحمر

(1) Lenezowski G., The middle east in world Affairs, New-York: Connell university press, 1982, P.P. 19-20.

( )2أحمد داود أوغمو ،المريع السابؽ ،ص .158

( )3ممدوح محمود منصور ،المريع السابؽ ،ص .42
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والخميج العربي.

() 1

وتقدر مساحة الشرؽ األوسط بحوالي 13.9مميوف كيمومتر مربع ،أي ما يقارب 9
()2

بالمائة مف مساحة العالـ.

ويتضمف الشرؽ األوسط مفيوميف أساسييف:
أ -المفيكـ الضيؽ :الذي يشير إلى المنطقة الواقعة بيف حوض النيؿ وحوض الرافديف والممتدة
مف مصر إلى إيراف.

ب -المفيكـ المكسع :الذي ينصرؼ إلى ذلؾ النطاؽ اليغرافي الذي يمتد مف المغرب إلى
()3

باكستاف ،أي مف األطمسي إلى حوض اليانج.

ولكف يبقى الحديث تعف الشرؽ األوسط يطوؼ حوؿ البنية الييوسياسية التي تقع تعند التقاء قارات

أوروبا ،آسيا وافريقيا .كما يعبر تعف ذلؾ الخط الحدودي الذي يفصؿ بيف تعالـ الشرؽ والغرب أو بيف العالـ
اإلسبلمي والعالـ المسيحي.
()4

الخريطة رقـ ( :)1تكضح الشرؽ األكسط.

( )1أحمد داود أوغمو ،المريع السابؽ ،ص .358

( )2محمد مراد ،السياسة األمريكية تياه الوطف العربي ،بيروت :دار المنيؿ المبناني ،2009 ،ص .144
( )3تعمي الديف ىبلؿ ،يميؿ مطر ،المريع السابؽ ،ص .26-22

(4) Gérard Dorel, Atlas de l’empire américain, États-Unis : géostratégie de l’hyper puissance, Paris : Editions
Autrement, 2006, p.66.
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ومف خبلؿ استعراض الكتابات والتعاريؼ الغربية حوؿ الشرؽ األوسط نخمص إلى النتائج التالية:
 إف مصطمح "الشرؽ األوسط" ال يشير إلى منطقة يغرافية متعارؼ تعميو ،بؿ إنو مصطمح
سياسي-استراتييي في نشأتو وفي استخدامو وييدؼ إلى خدمة المصالح الحيوية لقوى الييمنة

الدولية.

 يعبر مصطمح الشرؽ األوسط تعف أحد التسميات الوافدة التي ال تعكس طبيعة الخصوصيات
الذاتية لممنطقة باتعتباره يستند إلى تعبلقة المنطقة بالغير.

 إف ىذا المصطمح يحمؿ في طياتو مغزى سياسي ،فالشرؽ األوسط في منظور الكتابات الغربية
ىو منطقة يغمب تعمييا طابع التعدد والتنوع وليس الوحدة والتماثؿ فيي تحوي خميطا مف

القوميات والسبلالت واألدياف والمغات.

كما أف التعريفات العديدة التي قدمت بشأف الشرؽ األوسط يغمب تعمييا الطابع التحكمي فبل
يويد مف بيف تمؾ التعريفات تعريؼ واحد استند إلى معيار موضوتعي محدد في إدخاؿ دوؿ

معينة أو استبعاد دوؿ أخرى مف نطاؽ تمؾ المنطقة اليغرافية.

ُ يبلحظ أف الكتابات االستراتييية الغربية تفضؿ استخداـ مصطمح الشرؽ األوسط بدال مف
توظيؼ مصطمح "الوطف العربي" ،وذلؾ مف أيؿ الزج بإسرائيؿ ويعميا ككياف طبيعي في
المنطقة العربية ،فضبل تعف ايتثاث الحس الوحدوي واستئصاؿ العناصر الدافعة والمحفزة

لتحقيؽ الوحدة والتكامؿ بيف دوؿ المنطقة ،األمر الذي يشكؿ تيديدا وخط ار استراتيييا تعمى
()1

المصالح الحيوية الغربية في تمؾ المنطقة مف العالـ.

وتعمي و فالمفاىيـ في العبلقات الدولية ىي غير بريئة وغير محايدة وغالبا ما يتـ توظيفيا لخدمة

مصالح استراتييية معينة كما يقوؿ "روبرت كوكس" " ."R.Coxوتعميو فالمفاىيـ مثؿ األرض

والعرض ٌيدافع تعنيا.
إف منطقة الشرؽ األوسط تتمتع بمواصفات شديدة التعقيد وىو األمر الذي يعميا غير قابمة
ّ
لمتعريؼ وصعبة التحديد .ولكف تعمى الرغـ مف غياب تعريؼ يامع حوؿ منطقة الشرؽ األوسط إال أنو ثمة
اتفاؽ تعمى أف الشرؽ األوسط "الحقيقي" أو ما يسمى بدوؿ القمب " "Core Statesتتمثؿ في :مصر،
العراؽ ،سوريا ولبناف واألردف ودوؿ الخميج ،أما بقية الدوؿ األخرى التي اختمفت اآلراء بشأنيا فيي إما

تندرج ضمف دوؿ األطراؼ أو دوؿ اليامش "."Periphery States

وتيدر اإلشارة إلى أف التمييز بيف "دوؿ القمب" و"دوؿ اليامش" ال ينبغي أف يكوف تعمى أساس

ميرد التياور اليغرافي وانما تعمى أساس كثافة التفاتعبلت التي تتـ بيف ىذه الدوؿ

( )1محمد مراد ،المريع السابؽ ،ص .358
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فإذا تحدثنا تعف الشرؽ األوسط كنسؽ "نظاـ" تحتي "فرتعي أو إقميمي" يمكف التمييز في إطاره بيف:

()1

أ -دكؿ القمب :وىي تمثؿ محور التفاتعبلت السياسية في ذلؾ النسؽ اإلقميمي وتشارؾ في اليزء
األكثر كثافة مف تفاتعبلتو.

ب -دكؿ األطراؼ :وىي دوؿ أتعضاء في النسؽ اإلقميمي ولكنيا ال تدخؿ في تفاتعبلت مكثفة مع
بقية الدوؿ األتعضاء فيو سواء التعتبارات يغرافية أو سياسية.

ج -دكؿ اليامش :وىي الدوؿ التي تعيش تعمى ىامش النسؽ فيي قريبة منو يغرافيا ولكنيا
ليست مف الدوؿ األتعضاء في النسؽ سواء ألسباب سياسية ،اقتصادية وايتماتعية.
وفي األخير يمكف القوؿ أف التعريؼ األكثر قبوال لمشرؽ األوسط يشتمؿ تعمى دوؿ القمب التي

يقصد بيا" :الدوؿ مف مصر إلى الخميج العربي ومف تركيا وايراف إلى المحيط اليندي" ،ولكف يبقى الشرؽ
األوسط تعصي تعف التعريؼ نظ ار لغياب معيار موضوتعي لتحديد نطاؽ النظاـ اإلقميمي الشرؽ أوسطي،

بؿ أف يذور استخداـ مصطمح الشرؽ األوسط ليست لو داللة يغرافية أو تاريخية ،وانما ىو تعبير

استراتييي يرتبط بتخطيط الدوؿ الكبرى لمشاكؿ األمف والدفاع في العالـ.

( )1ممدوح محمود منصور ،المريع السابؽ ،ص .44

( )2تعمي الديف ىبلؿ ،يميؿ مطر ،المريع السابؽ ،ص .26
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اضغصلػاضثاضث:ػػػػػػػػػطضارغاتػػاالدتراتغجغظػاضتدخضغظػاألطرغصغظػسيػطجالػطصاسحظػاإلرعاب...
()1

الجدكؿ رقـ ( :)2يكضح تعريؼ النظاـ اإلقميمي لمشرؽ األكسط
بايندر ()0958

بريتشر ()0969

كانتكريكشبيغؿ
()0973

تكمسكف ()0973

بيرسكف
()0970

إقركف ()0970

تكمسكف ()0976

ىدسكف ()0970

دكؿ القمب

دكؿ القمب

دكؿ القمب

دكؿ القمب

دكؿ القمب

دكؿ القمب

دكؿ القمب

دكؿ القمب

األردف

األردف

األردف

األردف

األردف

األردف

األردف

إسرائيؿ

إسرائيؿ

إسرائيؿ

اإلمارات

تكنس

إسرائيؿ

إسرائيؿ

إسرائيؿ

إيراف

الجماىيرية العربية

سكرية

العربية

المتحدة
السعكدية

السعكدية

الجزائر

أفغانستاف

سكرية

تركيا

الميبية
السعكدية

العراؽ

السكداف

الجماىيرية العربية

سكرية

إيراف

العراؽ

الجزائر

الميبية
السكداف

لبناف

سكرية

السعكدية

العراؽ

لبناف

باكستاف

السعكدية

سكرية

مصر

العراؽ

السكداف

الككيت

مصر

تركيا

سكرية

الككيت

سكرية

لبناف

تكنس

العراؽ

لبناف

دكؿ اليامش

لبناف

العراؽ

مصر

الجزائر

مصر

مصر

إثيكبيا

مصر

الككيت

اليمف

العراؽ

دكؿ

منطقة

البحر

األحمر
إثيكبيا

العربية

الجماىيرية العربية

دكؿ اليامش

الميبية

دكؿ خارج القمب

إيراف

اليمف الديمقراطية

لبناف

إسرائيؿ

السعكدية

األردف

إيراف

تركيا

اليمف العربية

مصر

السعكدية

السكداف

اإلمارات

تركيا

الجزائر

المغرب

السكداف

العراؽ

البحريف

دكؿ اليامش

السعكدية

دكؿ اليامش

اليمف العربية

مصر

الككيت

تكنس

أفغانستاف

قبرص

إسرائيؿ

اليمف الديمقراطية

لبناف

الجماىيرية العربية

باكستاف

الككيت

إيراف

اليمف العربية

مصر

السكداف

تكنس

دكؿ الحمقة

تركيا

دكؿ منطقة الخميج

المغرب

عماف

العربية

المتحدة

الميبية

الخارجية
المغرب

تكنس

إيراف

اليمف الديمقراطية

قبرص

الجماىيرية العربية

السعكدية

اليمف العربية

قطر

الميبية
السكداف

العراؽ

الككيت

الصكماؿ

الككيت

لبناف

المغرب

المغرب

اليمف الديمقراطية

اليمف الديمقراطية

اليمف العربية

اليمف العربية

ػ
( )1نفس المريع ،ص25
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اضغصلػاضثاضث:ػػػػػػػػػطضارغاتػػاالدتراتغجغظػاضتدخضغظػاألطرغصغظػسيػطجالػطصاسحظػاإلرعاب...
اضططضبػاضثاظيػ
اضػغطظػاالدتراتغجغظػضضطظطػظػاضذرقػأودطغظػوطوشطؼاػسيػاضطالشاتػاضطصاظغظػ

ػضػوىػاضؼغطظظػاضدوضغظ.
يشكؿ الشرؽ األوسط أحد المياالت اليغرافية التي تحظى بأىمية بالغة في لعبة التوازنات الدولية،
نظ ار لما تتسـ بو المنطقة مف أىمية ييوبوليتيكية وييواقتصادية وحضارية .وانطبلقا مف تمؾ األىمية كاف
مر العصور واألزمنة محط أنظار الفاتحيف وبناة اإلمبراطوريات ،وىو األمر
وال يزاؿ الشرؽ األوسط تعمى ّ
()1

مر تاريخ السياسة الدولية بؤرة ساخنة لصراتعات قوى الييمنة الدولية.
الذي يعؿ مف المنطقة تعمى ّ

ولذلؾ سيركز ىذا المطمب تعمى إبراز ما تحظى بو منطقة الشرؽ األوسط مف أىمية في الشؤوف
الدولية تعمى األصعدة الييوبوليتيكية والييواقتصادية والحضارية.
أ -األىمية الجيكبكليتيكية لمشرؽ األكسط:
يقوؿ "يورج لينزوسكي" " "George Lenezouskiفي مؤلفو الشيير "الشرؽ األوسط في الشؤوف
العالمية"" :ال يمكف ألية سياسة خاريية رشيدة أف تتياىؿ الشرؽ األوسط وأثره تعمى بقية مناطؽ العالـ".
واذا تناولنا أىمية المنطقة تعمى ىدي نظريات الييوبوليتيؾ التي حاولت إبراز أىمية الموقع
اليغرافي الشرؽ أوسطي في سمـ استراتيييات القوى العالمية حينئذ يتضح أف القيمة اليغرافية لممنطقة
يعمتيا تناؿ حظا واف ار في الكتابات والدراسات الييوسياسية.
( *)

إذا انطمقنا مف آراء "السير ىالفورد ماكيندر"

" "Sir Halford Mackinderنيد أف الشرؽ

األوسط يشكؿ أحد مراكز الثقؿ األساسية في يزيرة العالـ ،كما أف المنطقة تمثؿ حمقة اتصاؿ وربط بيف
قمبي األرض الشمالي والينوبي ،وتعميو فالشرؽ األوسط يعد بحؽ محور رئيسي مف محاور االستراتييية
العالمية.

( )1ممدوح محمود منصور ،المريع السابؽ ،ص .49

(* ) يعتبر ماكيندر الكرة األرضية كتمة واحدة مف اليابسة ،ويطمؽ تعمى ميموع القارات الثبلث أوروبا ،إفريقيا وآسيا ،اسـ "اليزيرة
العالمية" ويرى أف مركز ىذه الكتمة ىو أىـ منطقة ويسمييا "بقمب األرض" "أوراسيا" وىكذا يصؿ ماكيندر إلى تعبارتو الشييرة "مف

يسيطر تعمى أوروبا الشرقية يسيطر تعمى قمب األرض ،ومف يسيطر تعمى قمب األرض يحكـ اليزيرة العالمية ومف يسيطر تعمى ىذه
اليزيرة العالمية يحكـ العالـ" .لممزيد مف التفصيؿ حوؿ النظريات الييوبوليتيكية اريع إلى:

األميراؿ بيير سيميريو ،اليغرافيا السياسية واليغرافيا االستراتييية ،تريمة :أحمد تعبد الكريـ ،دمشؽ :األىالي لمطباتعة والنشر.1988 ،
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ويذىب بدوره أستاذ العبلقات الدولية األمريكي "نيكوالس سبيكماف" " "Nicolas Spykmanإلى
طرح نظرية ييوبوليتيكية تولي أىمية كبيرة لما اسماه بأرض الحواؼ اليامش " "Rimlandsوالتي تشمؿ:
سيبيريا الشرقية والصيف وكوريا واليند وأفغانستاف وايراف والعراؽ وشبو اليزيرة العربية .ويعتبر "سبيكماف":
"أنو مف سيطر تعمى دوؿ المحيط األرضي " "Rimlandsيسيطر تعمى أوراسيا ويتحكـ في قمب األرض
()1

ومف يسيطر تعمى أوراسيا يييمف تعمى العالـ".

وفي ضوء ىذ ه النظرية الييوبوليتيكية التي قدميا سبيكماف يتضح أف الشرؽ األوسط يعد يزءا
أساسيا مف "المحيط األرضي" " "Rimlandsالذي يعتبر التحكـ فيو مدخبل أساسيا لتحقيؽ السيطرة العالمية.
ويعتقد "رينيولد نيبور" ( "Renhold Niebur" )1971-1892أحد أشير رواد النظرية الواقعية
الكبلسيكية في العبلقات الدولية أنو "مف يسيطر تعمى الشرؽ األوسط يسيطر تعمى أوروبا" وفي السياؽ ذاتو
()2

يذىب زتعيـ الثورة البمشفية "فبلديمير لينيف" إلى القوؿ "إف الطريؽ إلى باريس يمر تعبر الشرؽ األوسط".

ومف خبلؿ إبراز وتبياف الخصائص الطبيعية واليغرافية لمنطقة الشرؽ األوسط يمكف أف نممس
أكثر األىمية الييوسياسية والحيوية التي تكتسبيا المنطقة ،ويمكف أف نشير إلى ىذه الخصائص في النقاط
التالية:
 تقع منطقة الشرؽ األوسط تعند ممتقى القارات الكبرى لمعالـ القديـ (آسيا ،أوروبا وافريقيا).
 يشرؼ الشرؽ األوسط تعمى أكبر ميموتعة مائية مف البحار والمحيطات وتتمثؿ في :بحر
قزويف ،البحر األسود ،البحر األبيض المتوسط ،البحر األحمر ،بحر العرب-الخميج العربي،
المحيط اليندي.
 ويحتوي الشرؽ األوسط تعمى العديد مف األنيار اليامة واالستراتييية تعمى غرار نير النيؿ،
نير الفرات ،نير ديمة ونير األردف.
 وتبرز أىمية الشرؽ األوسط مف الناحية الييوسياسية البحرية مف خبلؿ امتبلكو خمسة مف أىـ
تسعة معابر بحرية في العالـ وىي :قناة السويس ،ومضيؽ تعدف ،ومضيؽ ىرمز ،ومضيؽ
يبؿ طارؽ ومضيؽ اسطنبوؿ ومضيؽ تشاناؽ قمعو ومضيؽ باب المندب.

()3

( )1تعدناف صافي ،اليغرافيا السياسية بيف الماضي والحاضر ،تعماف :مركز الكتاب األكاديمي لمنشر والتوزيع ،1999 ،ص .101
( )2حسف رزؽ سمماف تعبدو ،المريع السابؽ ،ص .73
( )3أحمد داود أوغمو ،المريع السابؽ ،ص .360

-186-

اضغصلػاضثاضث:ػػػػػػػػػطضارغاتػػاالدتراتغجغظػاضتدخضغظػاألطرغصغظػسيػطجالػطصاسحظػاإلرعاب...
وتحظى منطقة الشرؽ األوسط بأىمية حيوية تعمى الصعيد االستراتييي والييوتعسكري نظ ار
لبلتعتبارات التالية:
 اتساع الحيز اليغرافي لمشرؽ األوسط يوفر لممنطقة العمؽ االستراتييي والقدرة تعمى نشر
القواتعد العسكرية الكفيمة بالدفاع وتأميف المنطقة ضد التيديدات والمخاطر الخاريية.
 توفر شبكة ىائمة مف خطوط المواصبلت البرية والبحرية والحيوية مما يسيؿ مف إمكانية نقؿ
وتحريؾ القوات والمعدات.
 امتداد السواحؿ المطمة تعمى البحار والمحيطات مع ويود موانئ ضخمة صالحة لممبلحة لكي
تكوف بمثابة قواتعد بحرية ،باإلضافة إلى ويود العديد مف المطارات والقواتعد الحيوية.
 االكتفاء الذاتي في مصادر الطاقة والوقود البلزمة لمعمميات الحربية.
 القوة البشرية اليائمة التي يمكف تينيدىا واستخداميا في العمميات العسكرية.
 التنوع اليغرافي لممنطقة يوفر الظروؼ المواتية لتدريب ييوش المنطقة تعمى مسارح تعمميات مختمفة.
وفي ضوء كؿ ما سبؽ يمكف أف نقطع بأف منطقة الشرؽ األوسط تعد بحؽ مف أىـ مناطؽ العالـ
()1

مف المنظور الييوبوليتيكي.

ب -األىمية الجيكاقتصادية لمشرؽ األكسط:
مما الشؾ فيو أف منطقة الشرؽ األوسط ىي ذات أىمية حيوية مف الناحية الييواقتصادية وذلؾ
ليس فقط بحكـ أىمية موقعو المتوسط الذي يتحكـ في طرؽ المواصبلت التي تعتبر بمثابة الشراييف الحيوية
لمتيارة الدولية ،ولكف أيضا بالنظر إلى األىمية الطاقوية التي تكتسبيا المنطقة .إذ تشير لغة األرقاـ إلى أف
()2

منطقة الشرؽ األوسط تحتوي تعمى ثمثي ( )%63مف االحتياطي العالمي المؤكد مف النفط.

ضؼ إلى ذلؾ أف المنطقة تشتمؿ تعمى حوالي  24مف االحتياطي العالمي مف الغاز الطبيعي،
ونتيية الرتباط المقدرات الييواقتصادية لممنطقة بالنفط إلى حد كبير .أصبح الشرؽ األوسط والنفط ويييف
لعممة واحدة ذلؾ أف تمؾ المنطقة تطفو تعمى بحر مف النفط.
وتزداد األىمية الييواقتصادية والطاقوية لمنطقة الشرؽ األوسط ،بالنظر إلى كونيا تتمتع بخزاف
كبير مف النفط ،الذي يعد موردا استراتيييا وحيويا لحضارة التصنيع العالمية المعاصرة .وىو األمر الذي
( )1ممدوح محمود منصور ،المريع السابؽ ،ص .54-52
(2) Yves Lacoste, la longue histoire d’aujourd’hui, P. 319.
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ييعؿ مف المنطقة تحتؿ مكانة مرموقة في سمـ استراتيييات القوى الكبرى ،خاصة في ظؿ بروز مقولة مف
()1

يسيطر تعمى منابع النفط يتحكـ في االقتصاد العالمي ومف ثـ يسيطر تعمى العالـ.
الخريطة رقـ ( )4تكضح خطكط أنابيب النفط

وتحظى منطقة الشرؽ األوسط بأىمية بالغة تعمى الصعيد التياري بحكـ اشتماليا تعمى سوؽ

استيبلكية واسعة مما ييعميا تشكؿ أحد الساحات الرئيسية لمحروب االقتصادية والتيارية المحتدمة بيف
القوى الفاتعمة في االقتصاد العالمي.
ويمكف أف تيزـ بأىمية الشرؽ األوسط تعمى المستوى االقتصادي باالستناد إلى المعطيات

()2

التالية:

 يتسـ مناخ الشرؽ األوسط باالتعتداؿ حيث يقع في مكاف وسط بيف المنطقة المدارية ينوبا والمنطقة
المعتدلة والباردة شماال ،مما يعني صبلحية أراضي تمؾ المنطقة لمزراتعة تعمى مدار العاـ.

( )1أحمد داود أوغمو ،المريع السابؽ ،ص.369

( )2ممدوح محمود منصور ،المريع السابؽ ،ص .52
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 تمتاز المنطقة بصفة تعامة بوفرة الموارد الطبيعية والثروات المعدنية ومصادر الطاقة وىو ما يعني
وفرة تعوامؿ اإلنتاج األساسية.
 توفر المنطقة تعمى الطرؽ والممرات االستراتييية التي تعد بمثابة الشراييف الحيوية لمتيارة الدولية.
ج -األىمية الجيكحضارية لمنطقة الشرؽ األكسط:
تكتسي منطقة الشرؽ األوسط أىمية بالغة تعمى المستوى الييوحضاري ،باتعتبارىا تشكؿ ميدا
لمحضارات ومركز اإلشعاع الثقافي والعممي ،فضبل تعف كونيا تمثؿ ميبطا لمديانات السماوية التوحيدية
الثبلث (الييودية ،المسيحية واإلسبلـ).
لقد كانت منطقة الشرؽ األوسط منذ األزمنة الغابرة ،مرك از لئلشعاع الحضاري ،فقد تتالت تعدة
حضارات كاف ليا األثر الكبير تعمى التطور اإلنساني كالحضارة المصرية الفرتعونية ،الحضارة البابيمية
اآلشورية ،الحضارة الفارسية ،الحضارة العربية اإلسبلمية.
كما تعد منطقة الشرؽ األوسط ميدا لمتوحيد ،أي أنيا تمثؿ ميبط الوحي وأرض األنبياء .وفييا
أوحي إلى موسى تعميو السبلـ بأرض سيناء ،وفييا ولد المسيح تعيسى تعميو السبلـ بفمسطيف ،كما كانت
أرض الحياز شاىدة تعمى ميبلد وانتشار الرسالة المحمدية .وتعميو فالديانات السماوية الثبلث ظيرت في
منطقة الشرؽ األوسط ومنيا انتشرت إلى باقي أنحاء العالـ .كلذلؾ ليس مف الغريب أف يككف لممنطقة ثقؿ
ديني كحضكر كجداني عند معتنقي الديانات الثالث عبر العالـ.
تبرز األىمية الحيوية لممنطقة الشرؽ أوسطية كنقطة اتصاؿ تعمى المستوى العالمي ليس في مياؿ
انتقاؿ ال بضائع التيارية بيف الشرؽ والغرب فحسب ،ولكف أيضا في مياؿ انتقاؿ الثقافات والعقائد
والحضارات.
وتنطوي منطقة الشرؽ األوسط تعمى الخطوط األساسية لتاريخ اإلنسانية تعمى الصعيد المادي
والروحي بسبب موقعيا البالغ األىمية ،ففييا وقعت أولى التغيرات البنيوية في المياالت المادية
واالقتصادية ،مف تشكؿ أولى التمركزات السكانية والقرى ،إلى انتشار التقاليد الدينية األكثر تيذ ار في تاريخ
البشرية إلى باقي أرياء العالـ.
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وتتمتع منطقة الشرؽ األوسط بميزة خاصة ليس كساحة تأثير ييوسياسي وانتقاؿ بيف القارات
فحسب ،بؿ وكخط اتصاؿ ييوثقافي بيف الشرؽ والغرب أيضا .وبسبب كثقافة الييرات والحروب والعبلقات
()1

التيارية ،شيدت ىذه المنطقة مواييات بيف الثقافات المتعددة أحيانا ،وتزاويا واندمايا أحيانا أخرى.

ولقد شكؿ الشرؽ األوسط ممتقى حضاري وخط اتصاؿ ييوثقافي ،كما مثؿ أيضا مسرحا لمواييات
تعديدة بيف نظاميف تعقائدييف مختمفيف في إطار الحمبلت والحروب الصميبية.
ويتسـ الشرؽ األوسط بالتنوع والتعدد الثقافي والمغوي والعرقي .فمف الناحية العرقية (السبللية) يقطف
()2

ىذه المنطقة ثبلثة أيناس مختمفة:

 -1الشعوب اليندية-األوروبية في إيراف والعراؽ وبعض مناطؽ األناضوؿ وىؤالء يتكمموف الفارسية
وبعض المغات القريبة منيا.
 -2الشعوب التركية ويتحدثوف المغة التركية.
 -3الشعوب السامية وىو يمثموف العرب واإلسرائيميوف الذيف يتحدثوف العبرية.
وتعميو فا لمنطقة الشرؽ أوسطية ىي في درية كبيرة مف التنوع تعمى الصعيد الديني المغوي والعرقي
وىو ما يعتبر مبعث لمتعايش والتسامح ،كما قد يكوف األمر مدتعاة لبلنقساـ والتشتت ،األمر الذي يؤدي
()3

إلى إحداث شروحات تعميقة في البنية الييوسياسية الشرؽ أوسطية.

مر التاريخ باتعتباره
وانطبلقا مما سبؽ يمكف القوؿ أف الشرؽ األوسط يشكؿ مركزية تعالمية تعمى ّ

يتميز بالعمؽ الحضاري والييوثقافي.

لقد كانت وال تزاؿ منطقة الشرؽ األوسط بحكـ األىمية التي تحظى بيا تعمى يميع األصعدة،
تشكؿ مركز استقطاب ومحور اندفاع القوى الدولية ذات القدرة تعمى التأثير في السياسة الدولية ،وقد مثمت
األىمية الييواقتصادية والطاقوية لمشرؽ األوسط سببا رئيسيا ليعؿ المنطقة تحتؿ موقع الصدارة بيف
المناطؽ األكثر تأث ار بالتنافس اإلمبريالي ،وقد تحوؿ النفط إلى أداة استراتييية بالتزامف مع تنامي الشعور

( )1أحمد داود أوغمو ،المريع السابؽ ،ص ص.158-157

( )2تعمي الديف ىبلؿ ،يميؿ مطر ،المريع السابؽ ،ص .26
( )3أحمد داود أوغمو ،المريع السابؽ ،ص .363
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بالحاية إلى مصادر الطاقة التي ارتبطت ارتباطا مباش ار بالثورة الصناتعية ،وبحكـ األىمية الحيوية التي
()1

يكتسبيا النفط تحوؿ الشرؽ األوسط إلى بؤرة ساخنة لمتنافس االستراتييي باتعتباره إقميما ييواستراتيييا.

إف القيمة االستراتييية لمشرؽ األوسط باتت تثير اىتمامات وأطماع الفواتعؿ الدولية وتساىـ في
بمورة وتحريؾ المعبة التنافسية في ىذه المنطقة التي أصبحت تحتؿ مكانة مرموقة في سمـ استراتيييات
القوى الكبرى ذات القدرة تعمى التأثير في التوازنات الييوسياسية الدولية والساتعية لبسط السيطرة والنفوذ
تعمى ىذه المنطقة( ،)2التي تحظى بموقع يغرافي متميز (قمب العالـ) ،األمر الذي منحيا مكانة فريدة تعمى
أيندة صنع السياسة الخاريية لمقوى الكبرى التي تعاقبت تعمى المسرح العالمي .فالشرؽ األوسط يعد بحؽ
()3

محو ار رئيسيا مف محاور السياسة الدولية بمختمؼ أبعادىا السياسية واألمنية والعسكرية واالقتصادية.
اضططضبػاضثاضثػ
طصاظظػاضطظطػظػاضذرقػأودطغظػسيػدضمػاالدتراتغجغظػاضصوظغظػاألطرغصغظ.

لقد وضعت الواليات المتحدة األمريكية مبادئ استراتييية أساسية حافظت تعمى استم ارريتيا منذ أف
ظيرت كقوة فاتعمة في المسرح الدولي ،وتبرز ىذه المبادئ أولويات تمؾ القوة العظمى في مستويييا الكوني
واإلقميمي ويمكف تحديدىا في:

()4

 )1أف تكوف الحروب بمنأى تعف القارة األمريكية واذا اقتضت الضرورة تكوف في أبعد نقطة ممكنة
تعنيا.
 )2االىتماـ الدائـ بقوة بحرية " "Sea powerقادرة تعمى التدخؿ في توازنات القوى وتعناصر المخاطرة
االستراتييية خارج القارة األمريكية.
 )3صياغة آليات استراتييية ودبموماسية تؤثر في السياسة األفرو أورو آسيوية.
تعد الواليات المتحدة األمريكية القوة العظمى الوحيدة التي تمتمؾ استراتييية كونية ذات القدرة تعمى
ّ
الحركة واالنتشار تعمى المستوى العالمي ،ناىيؾ تعف المصالح الحيوية التي تمتمكيا الواليات المتحدة في
معظـ المناطؽ اليغرافية تعمى ويو البسيطة.

( )1نفس المريع ،ص .367

( )2ممدوح محمود منصور ،المريع السابؽ ،ص .13
(3) Albert Hourani and others, The modern Middle East, Los Angeles:California press, 1993, p. 14.

( )4أحمد داود أوغمو ،المريع السابؽ ،ص.376
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ولقد كانت وال تزاؿ منطقة الشرؽ األوسط تحتؿ مكانة مرموقة في سمـ االستراتييية األمريكية،
وتشكؿ مركز استقطاب ومحور اندفاع السياسات التدخمية األمريكية نظ ار لكونيا تحظى بأىمية بالغة في
لعبة التوازنات الدولية ،وتعد مفتاحا ييواستراتيييا لمسيطرة العالمية.
فعمى الرغـ مف المتغيرات التي أفرزتيا البيئة الدولية واإلقميمية ،إال أف االستراتييية األمريكية في
منطقة الشرؽ األوسط ظمت تتميز بالثبات واالستم اررية ،بيد أف التغيرات تكمف في المناورات التكتيكية تكيفا
مع المعطيات اليديدة مف أيؿ تحقيؽ اليدؼ االستراتييي العاـ ،وتعميو فإف الواليات المتحدة تنطمؽ في
تعامميا الخاريي مع منطقة الشرؽ األوسط مف است ارتييية تعميا ذات أىداؼ تتميز بالثبات النسبي وأساليب
تكتيكية متغيرة بتغير اإلمكانيات الذاتية والظروؼ الخاريية ،ولـ يط أر تعمى ىذه األىداؼ والمصالح الحيوية
()1

التي تقوـ تعمييا االستراتييية األمريكية أية تغيرات يذرية بالرغـ مف التحوالت الدولية واإلقميمية.

ترتكز االستراتييية األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط تعمى ميموتعة مف الثوابت التي يمكف
()2

تحديدىا في:

 السيطرة تعمى منابع النفط. الحفاظ تعمى أمف الكياف الصييوني. دتعـ وحماية األنظمة الحميفة والموالية لمسياسة األمريكية "الوكبلء اإلقميميوف". احتواء وتطويؽ المد الشيوتعي في مرحمة الحرب الباردة سواء بشكؿ مباشر أو بالنيابة تعف طريؽتشييع الحركات الثورية المحمية ،ثـ األنظمة المناىضة لمسياسة األمريكية في المنطقة ،وتعادة
يطمؽ تعمييا" :محور الممانعة" "محور الشر" "الدوؿ المارقة".
 دحر الحركات اإلسبلمية "المقاومة" المناىضة لمسياسة األمريكية ولعممية السبلـ في الشرؽاألوسط.
 الحيمولة دوف تحقيؽ الوحدة والتكامؿ في الوطف العربي. منع وحرماف الدوؿ العربية مف امتبلؾ السبلح النووي وبالمقابؿ السماح لمحميؼ اإلسرائيمي بتطويرقدراتو النووية وامداده بالسبلح (بمعنى االتعتماد تعمى سياسة المنع والمنح).

()3

( )1يماؿ مصطفى تعبد اهلل السمطاف ،االستراتييية األمريكية في الشرؽ األوسط ،تعماف :دار وائؿ ،2002 ،ص .12-9
( )2نفس المريع ،ص ص.115-114

( )3أميف ىويدي ،التحوالت االستراتييية الخطيرة البيروسترويكا وحرب الخميج األولى ،ص .47
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لقد شكمت منطقة الشرؽ األوسط إحدى المناطؽ الساخنة في مرحمة الحرب الباردة باتعتبارىا مثمت
أحد المسارح الرئيسية لمصراع القطبي األمريكي السوفياتي ،ومف ىذا المنطمؽ كاف مطمب احتواء وتطويؽ
المد الشيوتعي بمثابة المبدأ الحاكـ والمويو لمسياسة األمريكية في الشرؽ األوسط ،ومف أيؿ تحقيؽ ىذا
اليدؼ االستراتييي شرتعت الواليات المتحدة بإقامة حمؼ بغداد

(*)

لمحاصرة االتحاد السوفياتي في المنطقة.

وقد توالت اىتمامات اإلدارات األمريكية المتعاقبة بالمنطقة تعبر صياغة استراتيييات متتالية حممت
تعرؼ "بمبدأ تروماف" " Truman
اسماء الرؤساء األمريكيوف ،وفي سنة  1947أصدرت اإلدارة األمريكية ما ُ

 "Doctrineالذي يقوـ تعمى تقديـ مساتعدات اقتصادية وتعسكرية لدوؿ المنطقة التي تتعرض لمتيديد
الشيوتعي ،فضبل تعف تطويؽ منابع النفط في الشرؽ األوسط بحزاـ مف القواتعد العسكرية.

()1

كما دتعى "نيكسوف" إلى ضرورة دتعـ القوى اإلقميمية الحميفة والموالية لتكوف قادرة تعمى حماية
المصالح األمريكية والتركيز تعمى الدور النيابي لمحمفاء اإلقميمييف ضد المحاوالت السوفياتية ،وفي سنة
 1980ظير "مبدأ كارتر" الذي يقضي" :بأف أية محاولة لمتدخؿ مف أية قوة خاريية لمسيطرة تعمى منطقة
الخميج العربي سوؼ تعد بمثابة اتعتداء تعمى مصالح الواليات المتحدة الحيوية ،وأف مثؿ ىذه االتعتداءات
ويفيـ مف ىذا المبدأ أف النفط يندرج
ستوايو بالوسائؿ المناسبة والتي تتضمف استخداـ القوة العسكرية"ُ .
ضمف األمف القومي األمريكي وتبعا لذلؾ تـ توسيع نطاؽ األمف القومي األمريكي ليشمؿ منطقة الشرؽ

األوسط وبالخصوص "الخميج العربي".
ولقد اتعتمدت الواليات المتحدة األمريكية في مرحمة الحرب الباردة تعمى ما ُتعرؼ "بسياسة

الدتعامتيف" كحالة مقصودة تستيدؼ مساتعدة إيراف "الشاه" والمممكة العربية السعودية لبناء مؤسستييا
العسكرية لتأميف منطقة الخميج العربي دوف الحاية إلى إرساؿ قوات أمريكية إلييا ،وتعميو فالدتعـ األمريكي
العسكري واالقتصادي لمحمفاء الوكبلء اإلقميميوف ييدؼ باألساس إلى حماية مصالحيا الحيوية في الشرؽ
األوسط.

(*) حمؼ بغداد ىو حمؼ تعسكري يضـ :بريطانيا ،العراؽ ،باكستاف ،تركيا ،إيراف ،أمريكا ،وقد ُشكؿ في تعاـ  1955ثـ انسحبت منو
العراؽ تعمى إثر ثورة تموز  1958وتعرؼ بعدىا بحمؼ "السنتو" "" "Centoالمعاىدة المركزية" .لممزيد مف التفصيؿ اريع إلى:
محمد تعزيز شكري ،األحبلؼ والتكتبلت في السياسة العالمية ،الكويت :الميمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب.1978 ،

( )1يماؿ مصطفى تعبد اهلل سمطاف ،المريع السابؽ ،ص .71

-193-

اضغصلػاضثاضث:ػػػػػػػػػطضارغاتػػاالدتراتغجغظػاضتدخضغظػاألطرغصغظػسيػطجالػطصاسحظػاإلرعاب...
وتعمى ضوء ما تقدـ فإف االستراتييية األمريكية في مرحمة الحرب الباردة كانت تيدؼ في اليانب
الكبير منيا إلى الحد مف مخاطر التوسع السوفييتي في الشرؽ األوسط ،حيث يقوؿ الرئيس األمريكي
"يونسوف"" :إذا ما تمكف السوفييت مف التحكـ في البحار والفضاء اليوي في منطقة القوس الشاسع الممتد
مف المغرب إلى إيراف فإف كؿ الذي تـ تعممو مف تعيد الرئيس تروماف لتحقيؽ االستقرار والتوازف في
السياسة الدولية سوؼ يتعرض لمخطر".

()1

بعد انييار االتحاد السوفياتي كدولة والشيوتعية كعقيدة ظيرت متغيرات دولية يديدة غيرت ىيكؿ
النظاـ الدولي وتوازناتو األساسية .وفي ىذا السياؽ االستراتييي تـ رفع شعار "النظاـ العالمي اليديد" الذي
تـ تدشينو في إطار حرب الخميج الثانية التي كانت تيدؼ إلى إتعادة ىيكمة وترتيب المنطقة تعمى الويو
الذي يخدـ المصالح الحيوية لمتحالؼ االستراتييي األمريكي اإلسرائيمي ،وفي ىذا الصدد يرى أحد خبراء
االستراتييية األمريكية في إدارة بوش "لكولكف ماف" في تقرير قدمو في حزيراف  1990أف االستراتييية
()2

المثمى الوايب تطبيقيا في المنطقة تعتمد تعمى مبدأيف أساسييف:

أ -شد األطراؼ مف خبلؿ دتعـ "دوؿ االتعتداؿ" التي تخدـ المصالح األمريكية في المنطقة.
ب -تمزيؽ القمب وتطويقو :تعبر إضعاؼ وتفكيؾ "دوؿ الممانعة" التي تناىض السياسة األمريكية ،واف
لـ تتمكف الواليات المتحدة مف تمزيؽ دوؿ القمب تعسكريا فإنيا ستعمؿ تعمى محاصرتيا واحتواء
خطرىا.
ومف ىذا المنطمؽ قامت الواليات المتحدة في مطمع تعاـ  1991بقيادة أكبر تحالؼ دولي في تاريخ
العالـ الحديث ضد العراؽ مف أيؿ تدمير القوة العسكرية العراقية التي كانت تمثؿ في المنظور األمريكي
الخطر األكبر تعمى "األمف الويودي اإلسرائيمي" وتعمى مصالحيا في المنطقة.
وفي السنة ذاتيا قامت الواليات المتحدة بيمع الفرقاء وأطراؼ الصراع العربي اإلسرائيمي في إطار
مؤتمر مدريد الذي تـ برتعاية أمريكية كاممة بعيدا ،تعف إشراؼ األمـ المتحدة وذلؾ مف أيؿ تحقيؽ التسوية
(*)

وانياح تعممية السبلـ في الشرؽ األوسط.

( )1نقبل تعف :تعبد القادر فيمي ،النظاـ اإلقميمي العربي ،احتماالت ومخاطر التحوؿ نحو الشرؽ أوسطية ،تعماف :دار وائؿ لمنشر،
 ،1999ص .46

( )2يماؿ مصطفى تعبد اهلل السمطاف ،المريع السابؽ ،ص .111

(* ) لقد تمت تعممية السبلـ في ظؿ ترىؿ النظاـ اإلقميمي العربي نتيية لمتداتعيات السمبية لحرب الخميج ،األمر الذي يعؿ إلسرائيؿ اليد
الطولي تعمى طاولة المفاوضات في إطار تعممية تسوية الصراع العربي-اإلسرائيمي.
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أشار التقرير الصادر تعف و ازرة الدفاع األمريكية إلى األىمية الحيوية لمشرؽ األوسط في
()1

االستراتييية األمريكية التي ترتكز تعمى النقاط التالية:

 ضماف تدفؽ النفط الشرؽ أوسطي بأسعار معقولة إلى السوؽ العالمية.
 منع دوؿ المنطقة مف امتبلؾ أسمحة الدمار الشامؿ.
 اتعتبار العراؽ وايراف يشكبلف مصدر خطر لمصالح التحالؼ االستراتييي األمريكي اإلسرائيمي.
 ضماف التفوؽ العسكري الكاسح إلسرائيؿ لموايية ما سمي باألتعداء المحتمميف.
 إقامة السبلـ بيف العرب واسرائيؿ.
يعتقد "مارتف أنديؾ" أف "التطرؼ اإلسبلمي" وبعض الدوؿ المارقة تشكؿ مصدر تيديد لممصالح
خطر حقيقيا لعممية السبلـ في الشرؽ األوسط ،وتعميو فتحقيؽ
ا
االستراتييية األمريكية ،كما أنيا تمثؿ
االستقرار في المنطقة مرىوف بمدى قدرة السياسة األمريكية تعمى احتواء التيديد العراقي واإليراني.
ويخمص أنديؾ أف سياسة إدارة الرئيس "كمينوف" في المنطقة ركزت تعمى:
 االحتواء المزدوج لمعراؽ وايراف. -العمؿ تعمى تحقيؽ سبلـ تعربي-إسرائيمي.

()2

لقد ارتكزت سياسة إدارة كمينتوف تعمى احتواء الدوؿ المناىضة لمييمنة األمريكية في المنطقة متيمة
دوال كالعراؽ ،إيراف وليبيا بدتعـ اإلرىاب وتطوير أسمحة الدمار الشامؿ ومعارضة تعممية السبلـ في الشرؽ
األوسط.
يرى وزير الدفاع األمريكي السابؽ "ليس آسبف" أف المخاطر اليديدة التي تيدد المصالح األمريكية
في المنطقة ،تتمثؿ في اكتساب التطرؼ واإلرىاب مزيدا مف االندفاع لتيديد االستقرار اإلقميمي وتعممية
()3

السبلـ وأمف إسرائيؿ ،وتعميو فتنامي ىذه النزتعة ىو ما يعرض "أمف إسرائيؿ" والمصالح األمريكية لمخطر.

وانطبلقا مما سبؽ يمكف القوؿ أف االستراتييية األمريكية في الشرؽ األوسط منذ أتعقاب الحرب
الباردة اتسمت "باالستم اررية" وتعدـ التغير بحيث ظمت الواليات المتحدة األمريكية ممتزمة بحماية إسرائيؿ،
والسيطرة تعمى منابع النفط ومنع أية قوة معادية أو منافسة لمصالحيا مف السيطرة تعمى المنطقة.
( )1تعبد القادر فيمي ،النظاـ اإلقميمي العربي ،احتماالت ومخاطر التحوؿ نحو الشرؽ أوسطية  ،ص .102-49
( )2مرواف بشارة ،بيؿ كمنتوف ،الحممة ،اإلدارة والسياسة الخاريية ،بيروت :دار الساقي ،1993 ،ص .114
( )3يماؿ مصطفى تعبد اهلل السمطاف ،المريع السابؽ ،ص .121
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وتيمع التصريحات الرسمية األمريكية تعمى أف مصادر التيديد الحقيقية التي توايو المصالح
االستراتييية األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط تتمثؿ في:
 تنامي قوة "التيار اإلسبلمي الراديكالي ،المناىض لمسياسة األمريكية ولعممية السبلـ في الشرؽ
األوسط.
 دوؿ مارقة كالعراؽ وايراف تسعى المتبلؾ أسمحة الدمار الشامؿ وتيديد أمف إسرائيؿ والمصالح
األمريكية في المنطقة ،فضبل تعف كونيا تيدد دوؿ الخميج المسماة في الدوائر األمريكية
"بالمعتدلة".
في ضوء كؿ ما سبؽ يتضح أف االستراتييية األمريكية في الشرؽ األوسط تقوـ تعمى ثبلثة أبعاد
أساسية وىي:
أ -البعد الجيكبكليتيكي:
تعد النظريات الييوبوليتيكية بمثابة البوصمة التي تويو االستراتييية األمريكية في منطقة الشرؽ
ّ
األوسط ،إذ يفسر "رينيولد نيبور" السموؾ االستراتييي األمريكي مف "كيسينير " مرو ار بػ "برييينسكي" حتى
بوش ورامسفيمد بقولو" :مف يسيطر تعمى الشرؽ األوسط يسيطر تعمى أوروبا".
يندرج الشرؽ األوسط في المنظار أو اإلدراؾ الييوبوليتيكي األمريكي ضمف ما اسماه "سبيكماف"
()1

"بالحزاـ المحيط" " "Rimlandالذي يعد مفتاحا أساسيا لمسيطرة تعمى أوراسيا ومف ثـ تعمى العالـ.

التفرد األمريكي يقتضي باألساس احتواء الدوؿ
ويعتقد "برييينسكي" أف استمرارية الزتعامة و ّ

الصاتعدة كالصيف ،روسيا ،االتحاد األوروبي وغيرىا مف القوى الفاتعمة في االقتصاد العالمي ،وال
يتأتى ذلؾ إال مف خبلؿ السيطرة تعمى "قوس األزمات" أي "الشرؽ األوسط" وتعميو فالشرؽ األوسط
حد ذاتو وا نما ىو أداة مف أدوات فرض واستمرار السيطرة األمريكية تعمى العالـ تعبر
ليس غاية في ّ
توظيؼ ورقة النفط لمضغط تعمى القوى الدولية الساتعية لمنافسة الواليات المتحدة ا ألمريكية في
االقتصاد العالمي .وتعميو فالشرؽ األوسط يعد بحؽ مفتاحا رئيسيا لمسيطرة تعمى التوازنات
()2

الييوسياسية الدولية.

( )1أحمد داود أوغمو ،المريع السابؽ ،ص.377
( )2نفس المريع ،ص .369
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ب -البعد الجيكاقتصادم:
أدركت الواليات المتحدة األمريكية في أتعقاب الحرب الباردة أف العامؿ االقتصادي سيضطمع بدور
محوري في السياسة الدولية ،ولذلؾ يرى البروفيسور "ليستر ثورو" أف الحروب ستكوف اقتصادية أكثر منيا
تعسكرية ،أما "ريتشارد روزكرانس" يعتبر أف التيارة واالقتصاد ستكوف مفتاح القوة العالمية ،أما "فرانسوا
بيرو" تحدث تعف "النفوذ الييكمي" أي النفوذ بدوف قوة باالتعتماد تعمى االقتصاد ،ولذلؾ أفضت نياية الثنائية
القطبية إلى تحوؿ السياسة الدولية مف العصر الييوبوليتيكي إلى العصر الييواقتصادي خاصة في ظؿ
صعود قوى دولية لتنافس الواليات المتحدة في االقتصاد العالمي .بيد أف الواليات المتحدة األمريكية أدركت
أف تعصب الحياة الحقيقي لكؿ ىذه القوى يكمف في منطقة الشرؽ األوسط بالنظر إلى موارده الطبيعية
اليائمة وأسواقو االستيبلكية الواسعة إلى يانب االحتياطي اليائؿ مف النفط ،ومف ىذا المنطمؽ أدركت إدارة
الرئيس بوش أف أية قوة اقتصادية ىي في حاية إلى نفط الشرؽ األوسط وبالتالي مف يسيطر تعمى منابع
النفط في الشرؽ األوسط يسيطر تعمى مصادر القوة في العقود القادمة ،وتيدر اإلشارة إلى أف النفط الشرؽ
حد ذاتو ولكنو وسيمة لمضغط ومساومة القوى الفاتعمة في االقتصاد العالمي خاصة
أوسطي ليس ىدفا في ّ
وأف ىذا المورد ىو يد حيوي لحضارة التصنيع العالمية المعاصرة.

()1

وتعميو فالنفط ىو أداة رئيسية توظفيا الواليات المتحدة األمريكية في حروبيا االقتصادية ضد القوى
الصاتعدة في االقتصاد العالمي ،وبالتالي مف يسيطر تعمى النفط الشرؽ أوسطي ،يسيطر تعمى ميزاف
التنافس االقتصادي الدولي ومف ثـ يسيطر تعمى العالـ.
ج -البعد األمني:
تعمى الرغـ مف أف لمواليات المتحدة األمريكية أذرتعا ووكبلء إقميميوف في المنطقة

(*)

إال أف السياسة

األمريكية تولي اىتماما كبي ار ألمف الكياف الصييوني باتعتباره يمثؿ الحميؼ الموثوؽ والدولة الوظيفية
الخادمة لممصالح األمريكية في المنطقة ،ومف ىنا يمكف القوؿ أف المصالح األمريكية في المنطقة ارتبطت
()2

ارتباطا وثيقا بالحفاظ تعمى أمف إسرائيؿ.

( )1تعمي الحاج ،المريع السابؽ ،ص .173

(*) تعتمد الواليات المتحدة تعمى "الوكبلء اإلقميميوف" كأذرع لخدمة مصالحيا الحيوية في المنطقة ،ومف بيف ىذه الدوؿ التي تعتمد تعمييا

السياسة األمريكية تيدر اإلشارة إلى :مصر ،إسرائيؿ ،تركيا ،كمثمث استراتييي ضؼ إلى ذلؾ األردف والسعودية ودوؿ الخميج.

( )2تعبد القادر فيمي ،النظاـ اإلقميمي العربي ،احتماالت ومخاطر التحوؿ نحو الشرؽ أوسطية  ،ص .49
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باإلضافة إلى ضماف أمف الكياف الصييوني فإف الواليات المتحدة األمريكية توايو تعدة تحديات
أمنية في منطقة الشرؽ األوسط ويمكف تحديدىا في:
" اإلرىاب الشرؽ أوسطي" الذي تيسده "الحركات اإلسبلمية الراديكالية" المناىضة لئلمبريالية
األمريكية والساتعية لضرب المصالح الحيوية األمريكية في المنطقة.
 دوؿ مارقة "محور شر" تشكؿ مبلذات آمنة وأوكار لئلرىاب الدولي.
 المخاطر النايمة تعف حصوؿ التنظيمات اإلرىابية والدوؿ المارقة تعمى أسمحة الدمار الشامؿ لتيدد
بيا أمف إسرائيؿ والعواصـ الغربية.
لقد حاولت الواليات المتحدة األمريكية التعاطي مع ىذه التحديات األمنية واالستراتييية بالمزح بيف
سياسات "العصا واليزرة" أي بتفعيؿ القوة الصمبة التي تتيمى في التدخبلت العسكرية المباشرة في
أفغانستاف  2001والعراؽ  ،2003ضؼ إلى ذلؾ االتعتماد تعمى المداخؿ الناتعمة مف خبلؿ التركيز تعمى
المبادرات اإلصبلحية كمشروع الشرؽ األوسط الكبير والتبشير بالديمقراطية وحقوؽ اإلنساف وتحقيؽ التنمية
والتحوؿ االقتصادي كشروط أساسية الحتواء ظاىرة التطرؼ و"اإلرىاب الشرؽ أوسطي".

()1

بيد أف ي ّؿ ىذه المداخؿ التي توظفيا الواليات المتحدة األمريكية سواء كانت صمبة أو ناتعمة
(اإلصبلح ) تعد سياسات تدخمية تعادة ما تؤدي إلى إفراز مضاتعفات خطيرة تعمى سيادة دوؿ المنطقة.
(وىو ما سنتطرؽ إليو في المباحث القادمة).

اضطبحثػاضثاظيػ
اإلرعابػاضدوضيػوإذصاضغظػاضتدخلػواضدغادةػسيػطظطػظػاضذرقػاألودط.ػ
تُعبر سياسات التدخؿ الدولي في أبعادىا المضامينية الكمية والشاممة تعف منطؽ حركة القوة في
العبلقات الدولية ،سواء كانت تعسكرية ،اقتصادية أو دبموماسية ،كما يشكؿ التدخؿ الدولي أحد الظواىر
السياسية المعبرة تعف التركيبة الفوضوية والتنافسية لمنسؽ الدولي( ،)2فضبل تعف كونو ُيعد انعكاسا طبيعيا

( )1سالـ برقوؽ ،السياسة األمريكية في الشرؽ األوسط بعد  11سبتمبر  ،2001قراءة في مشروع الشرؽ األوسط الكبير في :العالـ

االستراتييي العدد  ،6اليزائر :مركز الشعب لمدراسات االستراتييية ،أكتوبر  ،2008ص .5

(2 )Kenneth Waltz, Structural realism, after the cold war, International security, vol. 254, Issue 1, Summer
2000.p.26.
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الختبلؿ موازيف القوى تعمى المستوى العالمي( ،)1فالسموكيات التدخمية كانت وال تزاؿ تمثؿ أحد الخيارات
االستراتييية لتحقيؽ األىداؼ والمصالح الحيوية المسطرة في مفكرة السياسات الخاريية لمقوى الكبرى،
وذلؾ مف خبلؿ تحريؾ ورقة اإلرىاب الدولي تارة ،والدفاع تعف حقوؽ اإلنساف والتبشير بالديمقراطية تارة
أخرى.
إذا كانت المقاربة الضيقة لمتدخؿ الدولي تشير إلى االستخداـ القمعي لمقوة العسكرية مف خبلؿ
تحريؾ الييوش النظامية لمتأثير تعمى الشؤوف الداخمية لدولة أخرى ،فإف مفيوـ التدخؿ بمعناه الواسع
ينصرؼ إلى يؿ الممارسات الخاريية التي تؤثر تعمى الشؤوف الداخمية لدولة ذات سيادة

()2

وانطبلقا مف

ىذا المنظور الموسع فإف األبعاد المضامنية الشاممة لمتدخؿ الدولي تغطي أشكاؿ وصور تعديدة تتراوح بيف
ما ىو تعسكري قمعي مباشر ،وما ىو غير تعسكري غير مباشر ،كالدتعاية اليدامة ،اليوسسة ،الحروب
النفسية ،الضغوطات االقتصادية والدبموماسية وغيرىا مف األساليب والتكتيكات التي تتخذىا التدخبلت غير
المباشرة.

()3

تعمى الرغـ مف األزمة االصطبلحية التي تتيمى باألساس في إشكالية تحديد مفيوـ التدخؿ إال أف
"ييمس روزنو" ىوارد ريغينس" حاوؿ تطوير ميموتعة مف المعايير التي مف خبلليا يمكف التعرؼ وقياس
()4

الظاىرة التدخمية ،فضبل تعف يعؿ المفيوـ أكثر تعممية إيرائية وىي:

 اختراؽ االتفاؽ "خرؽ العبلقات الطبيعية والعادية بيف الدوؿ".
 التأثير إييابا أو سمبا تعمى التركيبة السمطوية لمدوؿ المستيدفة.
 التأثير تعمى الشؤوف الداخمية و/أو الخاريية لمدوؿ المستيدفة.
 أف يكوف العمؿ متبوتعا بالتيديد ،ذلؾ أف العمميات التدخمية تعادة ما تبدأ بسموكيات غير تعنيفة
"غير قمعية" ولكنيا في نفس الوقت آخذة في التدرج مف أقؿ إلى أتعمى صور اإليبار والقير،
ولكف تبقى الحرب ىي الخيار أو المبلذ األخير الذي تميأ إليو الدوؿ كما أنيا تعبر تعف ذروة
العمؿ التدخمي.

( )1سالـ برقوؽ ،تطور إشكالية مفيوـ التدخؿ وتعدـ التدخؿ في العبلقات الدولية ،ص .9
( )2يوزيؼ (س) ناي (االبف) ،المنازتعات الدولية ،مقدمة لمنظرية والتاريخ ،ص .196

(3) Gareth Evans, Mohamed Sahnoun, op, cit. p.11.

( )4يماؿ منصر ،المريع السابؽ ،ص .86
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لقد ش ّكمت قضايا مكافحة اإلرىاب الدولي بعد الحادي تعشر مف سبتمبر أحد المداخؿ الرئيسية التي
توظفيا القوى الكبرى وتعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية لتبرير السياسات التدخمية في الشؤوف الداخمية
لمدوؿ ذات السيادة ،بيد أف واقع الممارسات الدولية االنفرادية التي تقوـ تعمى االستخداـ األحادي لمقوة تعادة
ما تؤدي إلى خرؽ القواتعد المعيارية الضابطة لمتفاتعبلت الدولية كمبدأي السيادة وتعدـ التدخؿ في الشؤوف
الداخمية لمدوؿ .وتعتبر منطقة الشرؽ األوسط مف بيف المياالت الييوسياسية األكثر تأث ار بالحممة األمريكية
تعمى اإلرىاب ،ذلؾ أف المنطقة شكمت إحدى الساحات المفتوحة والمسارح الساخنة لكؿ أشكاؿ وصور
التدخبلت األينبية سواء كانت تعسكرية مباشرة ،أو غير قمعية وغير مباشرة كالتدخبلت الدبموماسية
والضغوطات السياسية واالقتصادية ،األمر الذي أدى إلى إفراز مضاتعفات خطيرة تعمى سيادة الدولة في
()1

منطقة الشرؽ األوسط ،ويعميا محؿ انتياؾ تعمى نطاؽ واسع.
اضططضبػاألولػ

ظطاذجػطنػاضتدخلػاضطباذرػسيػطجالػطصاسحظػاإلرعابػاضدوضيػ
ػدرادظػحاضتيػأسعاظدتانػواضطراق.ػ
كانت التدخبلت األمريكية المباشرة في أفغانستاف 2001والعراؽ  2003بمثابة التعبير العممي
لعقيدة االستباؽ التي شكمت العمود الفقري الستراتييية األمف القومي األمريكي بعد أحداث  11سبتمبر
 ،2001ولذلؾ سيتـ التطرؽ في ىذا المطمب إلى المناورات االستراتييية الكبرى التي دشنتيا الواليات
المتحدة األمريكية باسـ الحرب الكونية ضد اإلرىاب ،والتي أريد لمنطقة الشرؽ األوسط التي تحظى بأىمية
بالغة تعمى الصعيد الييوسياسي والطاقوي أف تشكؿ المسرح الرئيسي لعممياتيا العسكرية.

()2

أكال :النمكذج األفغاني.
تعرؼ التاريخ العسكري ألفغانستاف العديد مف الحروب والصراتعات المسمحة ،التي ساىمت في
صقؿ الخبرة القتالية لمدولة األفغانية التي تعادة ما توصؼ بأنيا "مقبرة االمبراطوريات"(*) ،فإذا كانت سيادة

( )1برىاف غميوف ،العرب وتعالـ ما بعد  11سبتمبر ،دمشؽ :دار الفكر ،2005 ،ص .76
( )2سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص .203

(*) توصؼ أفغانستاف في األدبيات االستراتييي ة بأنيا مقبرة االمبراطوريات ذلؾ أف يميع القوى العظمى التي غزت المنطقة تورطت
وغرقت في المستنقع األفغاني ،فقد انيزمت بريطانيا في المنطقة ،وكذلؾ كاف مصير االتحاد السوفياتي في مرحمة الحرب الباردة ،كما

فشمت الواليات المتحدة في أفغانستاف بعد الحادي تعشر مف سبتمبر .2001
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أفغانستاف ضحية لمصراع القطبي ولمتنافس االستراتييي األمريكي-السوفياتي في مرحمة الحرب الباردة ،فإف
سقوط حائط برليف أفضى إلى بروز أوراؽ يديدة توظفيا القوة العظمى األمريكية في الزمكانية المناسبة
لشرتعنة وتبرير السياسات التدخمية في الشؤوف الداخمية لمدوؿ.
وتعتبر قضايا مكافحة اإلرىاب الدولي مف أبرز الذرائع التي توظفيا السياسة األمريكية النتياؾ
سيادة الدوؿ وتعريض أمنيا القومي لمخطر ،وتعد أفغانستاف مف أكثر الدوؿ تأث ار بالحممة األمريكية تعمى
اإلرىاب في المرحمة التي أتعقبت أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر .2001

لـ يكف ليوء الواليات المتحدة األمريكية إلى تغميب السياسات التدخمية كأحد الخيارات االستراتييية
لمرد تعمى الييمات اإلرىابية بالعممية العفوية أو االرتيالية ،بؿ ىي تعممية مدروسة ارتبطت بشكؿ تعميؽ
بميموتعة مف األىداؼ والدوافع األمنية والييوسياسية ،واإلنسانية ،التي كانت بمثابة المحفز النتياج
السموكيات التدخمية لتحقيؽ الرىانات المسطرة في مفكرة السياسة الخاريية األمريكية بعد أحداث 11
سبتمبر  ،2001ويمكف تحديدىا في:
 .0الدكافع األمنية كالسياسية:
لعبت االتعتبارات األمنية والسياسية دو ار محوريا في تبني مبدأ التدخؿ أو الضربة الوقائية في
السموؾ الخاريي األمريكي بعد الحادي تعشر مف سبتمبر ،خاصة في ظؿ تحوؿ أفغانستاف إلى مبلذ آمف
لميماتعات اإلرىابية) (1التي باتت تضرب بدقة في تعمؽ األمف القومي األمريكي ،فضبل تعف كونيا تشكؿ
خط ار استراتيييا تعمى مصالحيا الحيوية في منطقة الشرؽ األوسط.

()2

ومف ىذا المنطمؽ كاف التدخؿ األمريكي في أفغانستاف ييدؼ إلى دحر وتفكيؾ الشبكات اإلرىابية
(تنظيـ القاتعدة) والدوؿ الراتعية ليا ،وتعميو فأفغانستاف في المنظار األمريكي تندرج ضمف الدوؿ المارقة
(الشريرة) المناىضة والمتمردة تعمى السياسات اإلمبريالية األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط ،ولقد كانت
الدوافع السياسية لمتدخؿ األمريكي تيدؼ باألساس إلى التأثير التركيبة السمطوية ألفغانستاف مف خبلؿ
اإلطاحة بحكومة طالباف بتركيبتيا اإليديولويية المناىضة لمسياسة األمريكية وتنصيب أخرى تعميمة وخادمة

(1) Sophie Chotard, comprendre les conflits du Moyen-Orient, France : Studyrama, 2006, p.158.

( )2برادلي تاير ،السبلـ األمريكي والشرؽ األوسط ،المصالح االستراتييية الكبرى ألمريكا في المنطقة بعد  11أيموؿ ،تريمة :الدكتور
تعماد فوزي شعيبي ،بيروت :مركز المعطيات والدراسات االستراتييية ،2004 ،ص .72
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لممصالح األمريكية

() 1

وبالخصوص تأميف بناء خطوط أنابيب النفط .ضؼ إلى ذلؾ استئصاؿ يذور

التطرؼ واإلرىاب مف خبلؿ الوتعود األمريكية (المزتعومة) ببناء دولة ديمقراطية حديثة ومتسامحة في
()2

أفغانستاف.

 .4الدكافع اإل نسانية كاألخالقية:
تعد قضايا الدفاع تعف حقوؽ اإلنساف مف أبرز الذرائع التي توظفيا القوى الكبرى لشرتعنة وتبرير
السياسات التدخمية في شؤوف الدوؿ ذات السيادة خاصة في ظؿ تدويؿ حقوؽ اإلنساف ،وتكريس حؽ
التدخؿ اإلنساني والديمقراطي واقرار مسؤولية الحماية .بيد أف ىذه المفاىيـ أضحت محؿ تسييس تعمى
نطاؽ واسع مف طرؼ الدوؿ الكبرى الساتعية لتحقيؽ ميموتعة مف الرىانات االستراتييية تعمى حساب
تقويض سيادة الدوؿ الضعيفة ،ومف ىذا المنظور حاولت الواليات المتحدة األمريكية أف تضفي صبغة
أخبلقية لتبرير تدخبلتيا اليائرة في مياؿ مكافحة اإلرىاب الدولي ،وذلؾ مف خبلؿ التسويؽ لفكرة أساسية
مفادىا أف ظاىرة اإلرىاب ال تشكؿ فقط خط ار استراتيييا تعمى السمـ واألمف الدولييف ولكنيا أيضا تنتيؾ
حقوؽ اإلنساف وتيدد الحياة اإلنسان ية ،خاصة وأف نظاـ طالباف لديو سوابؽ خطيرة في مياؿ انتياؾ حقوؽ
()3

اإلنساف وحرياتو األساسية.

تعمى الرغـ مف أف ىذا الطرح يعزز االنطباع القائـ تعمى فكرة أف الواليات المتحدة تقوـ بميمة
أخبلقية بالنظر إلى كونيا تحارب اإلرىاب الذي يشكؿ أحد اليرائـ الدولية باتعتباره ييدد الحياة اإلنسانية،
غير أف الممارسة الدولية تثبت بأف ىذه الشعارات األخبلقية واإلنسانوية ما ىي إال أغطية تتستر مف ورائيا
الواليات المتحدة األمريكية لتحقيؽ الرىانات الييوسياسية المسطرة في أيندة سياستيا الخاريية تعمى الويو
الذي يخدـ المشروع اإلمبراطوري إلدارة المحافظيف اليدد.
 .0الدكافع الجيكسيايسة:
تعد االتعتبارات الييوسياسية مف بيف العوامؿ اليوىرية المفسرة لمرىانات واألىداؼ الحقيقية لمتدخؿ
األمريكي في أفغانستاف ويمكف تحديدىا في النقاط التالية:

()4

(1) Charles-Philipe David, l’invasion de l’Irak : les dessous de la prise de décision de la présidence Bush, Revue
internationale et stratégique, N° 57, 1/2005, P. 10.

( )2نصير تعاروري ،المريع السابؽ ،ص ص.240-239
(3)Sebastiano Maffettone, op, cit, P.150.

( )4سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص .205
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 الموقع الييو-استراتييي ألفغانستاف حوؿ أقطاب كامنة في المستقبؿ بمقدورىا أف تمعب الدور
الفاتعؿ والمنافس لمواليات المتحدة األمريكية في النظاـ الدولي ،خاصة مشروع المثمث االستراتييي
والنووي المقمؽ لمواليات المتحدة ويتمثؿ في (الصيف ،اليند واالتحاد الروسي).
 مراقبة وتطويؽ بعض القوى اإلقميمية المناىضة لمسياسة األمريكية في الشرؽ األوسط كإيراف
وسوريا ،فضبل تعف التحكـ في التوازنات الييوسياسية واإلقميمية في المنطقة.
 التموقع العسكري واالستراتييي في أفغانستاف يوفر فرصة لبلقتراب المباشر مف حدود روسيا
اليديدة والعمؿ تعمى زتعزتعت استقرارىا األمني ،وتعطيؿ فرصة انطبلقتيا المستقبمية ،تعبلوة تعمى
أنيا فرصة لقطع اليسور الخمفية تعمى الصيف وارتباطاتيا الوثيقة مع بمداف المنطقة وبالخصوص
مع باكستاف .وبالنتيية ستكوف اليد األمريكية قادرة تعمى ضبط التفاتعبلت اإلقميمية واإلمساؾ بزماـ
األمور في تعمميات التوازف اإلقميمي النووي لممنطقة وتحديدا اليندي-الباكستاني.
 ليس مف باب المصادفة أف تمثؿ أفغانستاف أحد المسارح الساخنة لعمميات التدخؿ العسكري
األمريكي بدتعوى مكافحة اإلرىاب الدولي بالنظر إلى المزايا االستراتييية التالية:
 التماس اليغرافي-السياسي ييعؿ مف أفغانستاف تعمى تخوـ اىتماميف استراتييييف لموالياتالمتحدة األمريكية:
 .1فتح طريؽ إلى آسيا الوسطى التي تحوي الحزيف االستراتييي الثاني لمنفط العالمي ،وذلؾ
يكوف بعيدا تعف السيطرة الروسية واإليرانية ،وييدؼ ىذا الطريؽ إلى:
أ) مد السيطرة األمريكية تعمى منطقة غنية بالمواد الخاـ.
ب) رفع يد روسيا تعف احتكارات النفط والغاز ،مما يويو ضربة إلمكانات االقتصاد الروسي
وتعميؽ أزماتو.
 .2إضعاؼ الموقع اإلقميمي إليراف وتشديد الطوؽ تعمييا ،ضؼ إلى ذلؾ مراقبة تحركات
()1

المثمث االستراتييي الذي ييمع اليند ،الصيف وروسيا.

 ويبقى اليدؼ األىـ مف احتبلؿ أفغانستاف يتمثؿ في بناء خطوط أنابيب النفط وىو األمر الذي
(*)

يقتضي التدخؿ لئلطاحة بنظاـ طالباف

الذي يتزتعمو (الموال تعمر).

( )1شاىر إسماتعيؿ الشاىر ،المريع السابؽ ،ص .114
(* ) سميت حركة طالباف نسبة إلى الطمبة الذيف يدرسوف ويتعمموف القرآف في المدارس القرآنية بأفغانستاف ،كما تيدر اإلشارة إلى أف
أغمبية الطالباف ينتموف إلى القومية األقوى في أفغانستاف وىي :القومية الباشتونية.
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الحظ ميمس األمف القومي األمريكي في تقريره المقدـ إلى البيت األبيض تعاـ  1999المتعمؽ
بسياسة أمف الواليات المتحدة "أنو مف الضروري كسب مواقع يديدة لموارد النفط األينبي وبالخصوص في
حصف وارداتنا مف النفط والغاز
آسيا الوسطى" ويخمص التقرير إلى القوؿ" :ييب أف نستمر في تشكيؿ قوة تُ ّ
الطبيعي ،حيث تعد منطقة آسيا الوسطى وفي القمب منيا بحر قزويف مف أىـ مصادر ىذه الثروة
()1

تعالميا".

وبالنظر إلى ىذه الرىانات الييوسياسية الكبرى كاف التدخؿ العسكري األمريكي في أفغانستاف سيقع
مع أو بدوف أحداث  11سبتمبر  ،2001إال أف الييمات اإلرىابية التي تعرضت ليا الواليات المتحدة
()2

وفرت الغطاء القانوني والسياسي لمحممة األمريكية تعمى اإلرىاب الدولي.
األمريكية ّ
ثانيا :النمكذج العراقي.

تعد استراتييية التدخؿ الوقائي بمثابة المبدأ الحاكـ والمحرؾ لمسياسة الخاريية األمريكية بعد
الحادي تعشر مف سبتمبر ،ويعتبر العراؽ مف بيف المسارح الرئيسية لمحممة األمريكية تعمى اإلرىاب ،بيد أف
سياسات التدخؿ الدولي في العراؽ لـ تكف وليدة تداتعيات الحادي تعشر مف سبتمبر ،ذلؾ أف السوابؽ
التاريخية تقر بأف العراؽ شكؿ تعمى الدواـ أحد الساحات الساخنة لمختمؼ أشكاؿ وصور التدخؿ الدولي
ولكف بتحريؾ مسوغات ومبررات مختمفة.

()3

إف دوافع ومبررات التدخؿ األمريكي في العراؽ ىي شديدة التركيب تتراوح بيف ما ىو أمني
وسياسي ،وبيف ما ىو إنساني وييوبوليتيكي.
 -0المبررات كالدكافع األمنية كالسياسية لمتدخؿ األمريكي في العراؽ:
يعتبر العراؽ في اإلدراؾ االستراتييي األمريكي كدولة معادية تمتمؾ -أو تسعى المتبلؾ -أسمحة
الدمار الشامؿ الستخداميا ألغراض تعدوانية ،ولذلؾ توصمت اإلدارة األمريكية إلى نتيية مفادىا أنو ال بد
مف موايية العراؽ واإلطاحة بنظاـ "صداـ حسيف" قبؿ أف يتمكف مف تطوير أسمحة الدمار الشامؿ ،وقد
صرح الرئيس بوش في خطابو تعف حالة االتحاد" :أف صداـ حسيف يمتمؾ برناميا متطو ار لمتسمح
النووي ،...كما أنو تعمؿ تعمى تخصيب اليورانيوـ بطرؽ مختمفة" ،ولقد أكد قبؿ ذلؾ "كولف باوؿ" في
( )1زىير الديف صالح ،المحافظوف اليدد في الواليات المتحدة ،بيروت :المركز الثقافي المبناني ،2004 ،ص .23
( )2شاىر إسماتعيؿ الشاىر ،المريع السابؽ ،ص .115
( )3سمعاف بطرس فرج اهلل ،المريع السابؽ ،ص .402
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سبتمبر " :2002أف العراؽ قد سعى إلى شراء اليورانيوـ مف دولة إفريقية ،وأف ذلؾ دليؿ تعمى الطموح
المتواصؿ لمعراؽ لصنع السبلح النووي" كما ذىب بدوره يورج تينيت مدير وكالة االستخبارات المركزية إلى
ا لقوؿ "بأف شحنة مف أنابيب األليمينيوـ ذات مواصفات خاصة تستخدـ لصنع أييزة الطرد المركزي
()1

لتخصيب اليورانيوـ".

مف ىذا المنطمؽ فإف اإلدارة األمريكية تنظر إلى العراؽ ليس فقط كتيديد إقميمي ،ولكنو أيضا
كتيديد يحمؿ أبعادا تعالمية خاصة في ظؿ إمكانية وقوع تحالؼ وتعاوف محتمؿ بيف العراؽ وتنظيـ
()2

القاتعدة

ولكف مف باب الموضوتعية تيدر اإلشارة إلى أف تعددا مف صناع القرار األمريكييف يدركوف تعدـ

ويود تعبلقة بيف الرئيس العراقي األسبؽ صداـ حسيف وتنظيـ القاتعدة ،وىذا ما أكده "ولياـ بولؾ" العضو
السابؽ في ميمس التخطيط التابع لو ازرة الخاريية األمريكية لشؤوف الشرؽ األوسط حيث قاؿ" :أف العراؽ لـ
تربطو تعبلقة ذات مغزى بتنظيـ القاتعدة ،بؿ الحقيقة أف قيادات تنظيـ القاتعدة كانت تكفر وتسعى لمحاربة
حكومة صداـ حسيف العممانية".

()3

لقد مثّؿ أمف الكياف الصييوني أحد الدوافع الرئيسية لمغزو األمريكي لمع ارؽ ،وقد أتعمف الرئيس بوش
(االبف) أنو يريد تصحيح التوازف اإلقميمي في تعممية الصراع العربي-اإلسرائيمي لمنطقة الشرؽ األوسط
بقولو" :إننا سنعيد التوازف اإلقميمي لصالح إسرائيؿ وبخاصة إذا ما رفض الطرفاف تعممية السبلـ التي نسير
بيا ،فإننا سنفرضيا تعمييـ لحماية تعبلقة الصداقة مع إسرائيؿ".

()4

أما الدوافع والمبررات السياسية لمتدخؿ األمريكي في العراؽ فإنيا تتمثؿ في الوتعود والمزاتعـ
األمريكية ببناء تعراؽ يديد ديمقراطي ومتسامح ينعـ بالحرية والرفاه االقتصادي بؿ ويشكؿ نموذج يحتذى
بو لدوؿ المنطقة ،فالعراؽ المحرر في المنظور األمريكي بإمكانو أف يشكؿ القوة الدافعة لمتغيير المنشود
والقياـ بالثورة الديمقراطية في الشرؽ األوسط بأكممو وفقا لمنطؽ "نظرية الدومينو".
ولقد أتعمف الرئيس "بوش" في ىذا السياؽ" :إف إنشاء تعراؽ حر في قمب الشرؽ األوسط مف شأنو
أف يكوف حدثا مفصميا في الثورة الديمقراطية العالمية )5(".ولكف اليدؼ السياسي الكامف مف وراء التدخؿ
( )1نقبل تعف :سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص .207
(2) Charles Philippe David, op, cit. P.11.

( )3ولياـ بولؾ ،الواقع والخيارات في حرب العراؽ ،المستقبؿ العربي ،العدد  ،311كانوف الثاني/يناير ،2005 ،ص .10
(4) John K. Cooley, An alliance against Babylon : The M.S, Israel and Irak, London: Ann Arbor, MI: Pluto press,
2005, pp. 204-205.
( )5تقرير حوؿ الشرؽ األوسط اليديد ،واشنطف :مؤسسة كارنيغي لمسبلـ الدولي ،2008،ص1
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األمريكي في العراؽ يتمثؿ في اإلطاحة بنظاـ "صداـ حسيف" المناىض لمسياسة الصييو-أمريكية في منطقة
الشرؽ األوسط وتنصيب حكومة أخرى تعميمة وخادمة لممصالح االستراتييية والحيوية األمريكية في المنطقة.
 -4المبررات كالدكافع اإل نسانية كاألخالقية لمتدخؿ األمريكي في العراؽ:
غني تعف البياف أف نظاـ صداـ حسيف كانت لديو سوابؽ خطيرة في مياؿ انتياؾ حقوؽ اإلنساف،
وتعمى ىذا األساس حاولت الواليات المتحدة األمريكية تكييؼ تدخميا العسكري في العراؽ تعمى أساس أنو
إنساني وأخبلقي ،وبالخصوص في ظؿ إقرار مسؤولية الحماية وتأكيد المينة الدولية لمتدخؿ والسيادة في
تقريرىا الصادر سنة " 2001أف الدولة لـ تعد سيدة إذا كانت تنتيؾ حقوؽ مواطنييا" .ولذلؾ سوغت اإلدارة
األمريكية تدخميا في العراؽ مف خبلؿ نيج يديد لمييمنة المرتكزة تعمى إيديولويية القوة الخيرة المتمتعة
بمشروتعية أخبلقية ذات آفاؽ إنسان ية تتعدى حدود الدولة القومية لتدتعيـ مسؤولياتيا الدولية في تحقيؽ
السبلـ العالمي تعمى أساس ثبلثية التوييات االستراتييية في الشرؽ األوسط والقائمة تعمى مكافحة اإلرىاب
الدولي ونزع أسمحة الدمار الشامؿ ،وتأكيد نزتعة التدخؿ اإلنسانوي بوسائؿ قواميا نشر الديمقراطية وحقوؽ
اإلنساف وضماف حقوؽ األقميات وتعزيز التعاوف الدولي لتحقيؽ الرفاىية لمميموع ،كمنطمقات أساسية تحتؿ
موقع الصدارة في الفكر والممارسة السياسية األمريكية

() 1

وفي ىذا السياؽ أكد الرئيس بوش قائبل" :إف

اليموـ ذات الطابع اإلنسان ي ىي الدافع لمتدخؿ في العراؽ ،فمف الواضح أف تغيير النظاـ العراقي ،إذا ما
أقدمنا تعميو ،ستكوف لو أبعادا استراتييية لكف ىنالؾ مف ناحيتي شيء وراء ذلؾ ،وىو أف ىنالؾ معاناة ال
توصؼ".

()2

بالرغـ مف الشعارات اإلنسانوية التي وضعت تعمى الوايية ،إال أف منطمؽ النظرة الموضوتعية
تقتضي اإلقرار بأف السياسة التدخمية األمريكية في العراؽ تحمؿ في طياتيا مشاريع ييوبوليتيكية وامبريالية
مضمرة ،أدت وال تزاؿ إلى إفراز إنعكاسات خطيرة تعمى سيادة دوؿ المنطقة وأمنيا القومي.
 -0المبررات كالدكافع الجيكبكليتيكية لمتدخؿ األمريكي في العراؽ:
لقد كانت الدوافع واألىداؼ الييوبوليتيكية بمثابة البوصمة التي وييت االستراتييية التدخمية
األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط تعموما وفي منطقة القمب التي يشغميا العراؽ تعمى ويو الخصوص،
ويمكف إبراز وتبياف الدوافع الييوبوليتيكية لمتدخؿ األمريكي في العراؽ في النقاط التالية:
( )1سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص .209
( )2نفس المريع ،ص .209
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 الموقع الييواستراتييي الذي يحتمو العراؽ وقدرتو العالية تعمى تحديد االستراتييية الكونية لمواليات
المتحدة األمريكية ،إذ تعند حدوده الشمالية تنتيي الحافة األمامية لمحمؼ األطمسي وحده الينوبي
يتبلمس مع الويود العسكري األمريكي ،ويتوسط منطقة الشرؽ األوسط (القمب) تعبلوة تعمى
إحاطتو بدوؿ اليوار اليغرافي ذات القدرات واإلمكانات لمتأثير في معادلة التوازف اإلقميمي في
المنطقة وتعمىٍ رأسيا تركيا وايراف .األمر الذي دفع "ديفيد ويرمسر" (المحمؿ االستراتييي في معيد
الدراسات االستراتييية والسياسية المتقدمة) إلى وصؼ أىمية موقع العراؽ بالمنطقة بقولو "إف مف
يسيطر تعمى العراؽ يتحكـ استراتيييا باليبلؿ الخصيب ومف ثـ باليزيرة العربية"( ،)1وال تنبع أىمية
العراؽ مف ىذه الناحية فحسب ،وانما مف كونو مرك از تعممياتيا متقدما في االستراتييية األمريكية
المعدة لممنطقة لترسيخ ىيمنة القطب الواحد ،فالعراؽ يمثؿ مسرحا استراتيييا لعممية تحوؿ أمريكا
مف إدارة النظاـ العالمي إلى قيادتو والسيطرة تعميو.
 يعد موقع العراؽ كيمزة وصؿ لبلنقطاع الحاصؿ في انتشار قوات الحمؼ األطمسي في اليزء
الممتد بيف تركيا وشماال والخميج العربي ينوبا ،وىو انقطاع تعمى مساحة ثبلث دوؿ في محور
الشر ىي إيراف ،العراؽ وسوريا .وتعميو فالتوايد العسكري المباشر في العراؽ سيعطي لمواليات
المتحدة وحمفائيا ميزة تكامؿ انتشار قواتيا تعمى مساحة الشرؽ األوسط مف دوف انقطاع.
 تعزؿ يناحي محور الشر أو الدوؿ المارقة التي تمثميا كؿ مف سوريا وايراف تعف بعضيما ،وحرمانيما مف
منطقة وسطى لمعمؿ المشترؾ في حالة موايية التيديد التي يمثميا العراؽ قبؿ االحتبلؿ.
 توسط العراؽ لمنطقة الشرؽ األوسط (القمب) يمنح المتحدة األمريكية وحمفائيا حرية حركة دائرية
وفي كؿ االتياىات ويعفييا الموقع اليديد مف مغبة مطالبة الحمفاء واألصدقاء بتقديـ تسييبلت
()2

لوييستية ودتعـ سوقي لقواتيا في تعممياتيا العسكرية المحتممة مستقببل.

 يشير "مايكؿ كمير" " "Michael Klaireأستاذ النزاتعات الدولية في مقاؿ لو نشر في ميمة
" "Nationاألمريكية إلى أف "الحرب تعمى العراؽ أوضحت نقطة االرتكاز المركزية لتنافس الدولي
وىي منطقة ينوب ووسط آسيا ،أي مف أفغانستاف واليميوريات األسيوية اإلسبلمية حتى العراؽ
الذي اتعتبره "ولياـ ىممتوف" أستاذ التاريخ األمريكي قمب الشرؽ األوسط " The heart land of the

 ."middle Eastويتساءؿ "ىممتوف" ىؿ احتبلؿ ىذا القمب ىو السبب االستراتييي الرئيسي لمتدخؿ
( )1أحمد سميـ البرىاف ،الموبي الصييوني واالستراتييية األمريكية في الشرؽ األوسط ،السياسة الدولية ،العدد  ،2003 ،150ص .64
( )2سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص ص .213-212
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في العراؽ؟ ويييب تعف تساؤلو بنفسو إف احتبلؿ العراؽ يمثؿ أىمية استراتييية كبرى لمواليات
()1

المتحدة األمريكية.

 السيطرة تعمى احتياطات النفط العراقية التي تعد ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالـ ،األمر الذي
يؤدي إلى التحكـ في نفط المنطقة العربية وتغيير موازيف القوى االقتصادية فييا ومف ثـ فتح
مياالت لمييمنة األمريكية تعمى أسواؽ البتروؿ العالمية ،إنتايا وتسويقا وتسعي ار وتوزيعا ،فضبل
تعف توظيؼ النفط كورقة مساومة وضغط تعمى القوى الصاتعدة في االقتصاد العالمي.
ولقد صرح مستشار الرئيس بوش لمشؤوف االقتصادية "لورانس ليندساي" قبيؿ الحرب تعمى العراؽ
بأف" :النفط ىو اليدؼ الرئيسي لمتدخؿ األمريكي في العراؽ وأف اآلثار السياسية السمبية ليذه الحرب
ستكوف بسيطة لمغاية مقارنة بالمزايا االقتصادية والمكاسب االستراتييية التي ستينييا الواليات المتحدة
األمريكية في حالة نياح حربيا تعمى العراؽ".

()2
()3

الخريطة رقـ ( :)0تكضح حقكؿ النفط في العراؽ كأىـ المصافي كخطكط األنابيب.

( )1حسف تعبدو ،المريع السابؽ ،ص .74

( )2نقبل تعف :محمود أحمد إبراىيـ ،العراؽ اليديد في االستراتييية األمريكية لمشرؽ األوسط ،السياسة الدولية ،العدد  ،2003 ،154ص
ص.64-63

( )3شاىر إسماتعيؿ الشاىر ،المريع السابؽ ،ص .124
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 إتعادة ترتيب الخارطة الييوسياسية لمشرؽ األوسط تعمى الويو الذي يخدـ المصالح الحيوية
لمتحالؼ االستراتييي األمريكي-اإلسرائيمي.
 تأكيد الييمنة األمريكية تعمى السياسة الدولية واظيار التفوؽ العسكري الكاسح لمقوة األمريكية مف
خبلؿ ما ُيعرؼ "باستراتييية الصدمة والترويع" التي تستيدؼ تحقيؽ الييمنة السريعة تعبر استنزاؼ
قدرات العدو وشؿ إرادتو ،ضؼ إلى ذلؾ "استراتييية القوة الحاسمة" التي ُتعرفت أيضا باسـ "مبدأ
باوؿ" والقائمة تعمى استخداـ كثافة نيرانية ىائمة لضرب أىداؼ حيوية السيما في مراكز القيادة

ومناطؽ التيمع الرئيسية لمقوات المسمحة العراقية(.)1
إف االستعراض العائؿ لمقوة الساحقة األمريكية ال ييدؼ فقط إلى السيطرة تعمى العراؽ واخضاتعو
ولكنو أيضا يعد رسالة مباشرة وحازمة إلى األصدقاء واألتعداء ،وبالخصوص الصيف واالتحاد
الروسي بأف الواليات المتحدة األمريكية ستظؿ اإلمبراطورية الكونية الوحيدة في المسرح الدولي وببل
منافس.
ولقد ارتكزت االستراتييية األمريكية تعمى مسمؾ أحادي يقوـ تعمى االستخداـ االنفرادي لمقوة في
إطار سياسات التدخؿ والحروب االستباقية تعمى اإلرىاب ،وذلؾ مف أيؿ دحر التنظيمات اإلرىابية أو حتى
اإلطاحة باألنظمة التي توفر الدتعـ والمبلذات اآلمنة لميماتعات اإلرىابية.
استندت التدخبلت العسكرية األمريكية تعمى ميموتعة مف األدوات واألذرع يمكف تحديدىا في:
 حمؼ شماؿ األطمسي كظيير استراتييي لمحممة األمريكية تعمى اإلرىاب. تنشيط القواتعد العسكرية في أرضي دوؿ أينبية. -الشركات األمنية والعسكرية الخاصة والمرتزقة

(*)

مثؿ :ببلؾ ووتر ،دايف كورب ،وبيتاؾ ،وغيرىا

مف الشركات التي تعادة ما يتـ الميوء إلييا لئلفبلت مف المسؤولية الدولية.
 األسطوؿ األمريكي السادس. قوات التدخؿ السريع وغيرىا مف اآلليات واألذرع األخرى.( )1سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص .215

(*) لقد تعرفت ظاىرة الميوء إلى الشركات العسكرية الخاصة روايا كبي ار في مرحمة ما بعد الحرب الباردة ،حيث ازداد الطمب تعمييا في

السوؽ العالمية ،وتعادة ما تستخدميا الدوؿ الكبرى في إدارة النزاتعات المسمحة ،ولموايية حروب العصابات ،فضبل تعف التنصؿ مف

المسؤولية الدولية .لممزيد مف التفصيؿ اريع إلى:

-Jacques Chateaux, la fin de l’ordre militaire et le retour des mercenaires, 1991-2001, France : Aix-en-Provence,
institut d’études politiques, 2003.
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 االستفادة مف الموقع االستراتييي لمعراؽ الذي يشكؿ نقطة التقاء استراتييية بيف مناطؽ الخميج،
وشماؿ غرب آسيا ،وآسيا الوسطى والشرؽ األوسط ،كما أف اليوار اليغرافي لمعراؽ المتمثؿ في
كؿ مف إيراف وسوريا يكتسب أىمية خاصة في االستراتييية األمريكية وتعميو فالتوايد العسكري
المباشر في العراؽ يمكف الواليات المتحدة مف تطويؽ وممارسة تيديد مباشر تعمى نظامي الحكـ
في الدولتيف.
 إف التوايد العسكري األمريكي في العراؽ يمنح لمواليات المتحدة ميزة استراتييية تكمف في التموقع
في قمب المربع االستراتييي الذي يضـ :الخميج وشماؿ غرب آسيا وآسيا الوسطى والشرؽ
()1

األوسط.

()2

الخريطة رقـ ( :)2تكضح القكاعد العسكرية في الشرؽ األكسط.

الواقع أف التدخؿ العسكري األمريكي ساىـ في إفراز تعواقب ومضاتعفات خطيرة تعمى سيادة العراؽ
وأمنو القومي ،وذلؾ ليس فقط بحكـ الخسائر البشرية والمادية التي خمفيا الغزو ،ولكف أيضا بالنظر إلى
السياسات التي طبقيا "بوؿ بريمر" والتي استيدفت تفكيؾ وحؿ الييش والمؤسسات الحكومية العراقية تطبيؽ
لسياسة " التفكيؾ واتعادة التركيب" لمؤسسات العراؽ الحكومية وىياكمو العسكرية واألمنية لتعيد تركيبيا مف
يديد وفؽ متطمبات المصالح األمريكية ،وىو ما يمكف أف نطمؽ تعميو "تعبلج بالصدمة" تعمى كافة
المستويات العسكرية ،االقتصاد ية والسياسية ،األمر الذي قاد العراؽ مف أقصى الديكتاتورية إلى أقصى
( )1شاىر إسماتعيؿ شاىر ،المريع السابؽ ،ص .126-124
( )2نفس المريع ،ص .126
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الفوضى واالنفبلت األمني ،وىو ما ساىـ أيضا في تحوؿ العراؽ إلى أرض خصبة لتفشي اإلرىاب ومرك از
الستقطابو في العالـ ،خاصة وأف اليماتعات اإلرىابية تزدىر وتنمو في المناطؽ التي تسودىا الفوضى
()1

واالنفبلت األمني.

اضططضبػاضثاظيػ
ظطاذجػطنػاضتدخلػزغرػاضطباذرػصأداةػضالدتراتغجغظػاألطظغظػاألطرغصغظػسيػطجالػطصاسحظػاإلرعابػ
اضدوضي:ػشراءةػسيػاضطبادراتػاإلصالحغظػ"طذروعػاضذرقػاألودطػاضصبغر".ػ
تنطوي األبعاد المضامنية الشاممة لممبادرات اإلصبلحية التي تُرسـ لممنطقة الشرؽ أوسطية في
الدوائر الصييو-أمريكية تعمى تكتيكات التدخؿ غير المباشر التي تستيدؼ التأثير تعمى التركيبة السمطوية
لدوؿ المنطقة (تغيير األنظمة) ،واتعادة توييو سياساتيا الداخمية و/أو الخاريية وبالخصوص تمؾ الدوؿ
التي يتـ إدراييا في الدوائر االستراتييية األمريكية ضمف محور الممانعة (الشر) والمناىضة لمسياسة
األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط.
إذا كانت االستراتييية األمنية األمريكية تياه ظاىرة اإلرىاب الدولي ارتكزت تعمى مقاربة تدخمية
شاممة ال تعكس فقط االستخداـ األحادي لمقوة وفقا لممنطؽ الكبلوزفيتزي القائـ تعمى فكرة الحرب ىي
استمرار لمسياسة ولكف بوسائؿ أخرى ( ،) 2وانما أيضا تنطوي تعمى مختمؼ صور وأساليب التدخؿ غير
وتعبر تعنيا مشروع الشرؽ األوسط الكبير.
المباشر التي تضمنيا ّ
()3

الشكؿ رقـ ( :)7يكضح مالمح االستراتيجية األمنية األمريكية الحتكاء "اإلرىاب الشرؽ أكسطي"
تدخبلت مباشرة
االستراتييية األمنية األمريكية
تياه "اإلرىاب الشرؽ أوسطي"

حروب استباقية

مقاربة تدخمية شاممة
تدخبلت غير
مباشرة

مبادرات إصبلحية:

مشروع الشرؽ األوسط
الكبير

( )1لونيسي تعمي ،المريع السابؽ ،ص.427
(2) Hervé Coutau Bégarie, op. cit, p 97.

( )3تصور خاص بالباحث.
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انطبلقا مف ىذا الشكؿ الذي يحدد المبلمح العامة لبلستراتييية األمنية األمريكية الحتواء "اإلرىاب
الشرؽ أوسطي" ،يتضح أف مشروع الشرؽ األوسط الكبير ُيعد يزء ال يتي أز مف االستراتييية األمريكية

الشاممة التي تيدؼ إلى تحقيؽ األمف القومي األمريكي الذي ال ينحصر فقط داخؿ الحدود اليغرافية

واإلقميمية لمواليات المتحدة ولكنو يمتد ليغطي كؿ المياالت الحيوية ومناطؽ التأثير والنفوذ األمريكية
المنتشرة في مختمؼ مناطؽ العالـ(*) ،وتعد منطقة الشرؽ األوسط مف أىميا وأبرزىا بالنظر إلى مركزيتيا
في السياسة الدولية وموقعيا المتميز في سمـ استراتيييات القوى الكبرى.

()1

منذ إتعبلف الواليات المتحدة األمريكية شعار "الحرب الكونية تعمى اإلرىاب" وما تبله مف تدخبلت
تعسكرية مباشرة في أفغانستاف  2001والعراؽ  2003توالت تعمى المنطقة الشرؽ أوسطية المبادرات
األمريكية بؿ واألوروبية لدمقرطة المنطقة واصبلحيا خاصة في ظؿ الفشؿ التنموي والعيز الديمقراطي
وترىؿ األوضاع االقتصادية وااليتماتعية لدوؿ المنطقة ،األمر الذي ساىـ في توفير البيئة المبلئمة لتنامي
حركيات العنؼ واإلرىاب الذي تعادة ما يتـ تصديره إلى "العالـ المتحضر" :الواليات المتحدة األمريكية
()2

وأوروبا.

وفي ىذا اإلطار أكد الرئيس "بوش" في خطابو الذي ألقاه أماـ الكونيرس تعف حالة االتحاد في

( 21يناير) " :2004طالما بقي الشرؽ األوسط مكانا لبلستبداد واليأس والغضب ،فإف المنطقة ستستمر في
تفريخ الناقميف والحركات الميددة ألمف أمريكا وأصدقائيا ،ليذا فإف الواليات المتحدة مصرة تعمى المضي
قدما في استراتيييتيا لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف الحرية في الشرؽ األوسط ،سوؼ نتحدى أتعداء الحرية
ونوايو حمفاء اإلرىابييف ،ونتوقع مساتعدة أكبر مف أصدقائنا ...إف أمريكا أمة ذات رسالة وىذه الرسالة
تأتي مف مبادئنا األساسية ،فنحف ليس لدينا طموحات لمييمنة أو التحوؿ إلى إمبراطورية ،إف ىدفنا ىو
السبلـ الديمقراطي".

()3

(*) تيدر اإلشارة أف مفيوـ األمف القومي في منظور القوى العظمى يختمؼ تعف مفيومو بالنسبة لمقوى الوسطى أو الصغرى ،فالواليات

المتحدة باتعتبارىا القوة العظمى الوحيدة وبالنظر إلى مصالحيا المنتشرة في مختمؼ مناطؽ العالـ حاولت أف تختزؿ األمف الدولي في

األمف القومي األمريكي.

(  )1أحمد منيسي ،الواليات المتحدة وقضية الديمقراطية في الوطف العربي ،في :نيفيف مسعد ،قضايا حقوؽ اإلنساف ،الطريؽ إلى

الديمقراطية ،بيروت :دار المستقبؿ العربي ،2004 ،ص .19

( )2زينب تعبدالعظيـ محمد ،الرؤية األمريكية لمشرؽ ألوسط الكبير ،في :مصطفى كامؿ السيد ،اإلصبلح السياسي في الوطف العربي،
القاىرة :مركز دراسات وبحوث الدوؿ النامية ،2006 ،ص .62

( )3نقبل تعف :نفس المريع ،ص .70
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ومف ىذا المنطمؽ فإف االنطباع العاـ السائد في الدوائر االستراتييية األمريكية يتمحور حوؿ فكرة
أساسية مفادىا أف تحقيؽ مطمب األمف القومي األمريكي واحتواء اإلرىاب الشرؽ أوسطي يقتضي باألساس
إتعادة ترتيب وىيكمة المنطقة مف خبلؿ االتعتماد تعمى تكتيكات التدخؿ غير المباشر إلحداث إصبلحات
بنيوية وظيفية في ميمؿ النظاـ اإلقميمي الشرؽ أوسطي.

()1

وتعميو فاإلدراؾ االستراتييي األمريكي لؤلمف الشرؽ أوسطي وبالخصوص موايية التيديدات
اإلرىابية التي باتت تشكؿ خط ار استراتيييا لممصالح الحيوية األمريكية في المنطقة ،يستند إلى المريعيات
الفكرية ومضاميف البناءات النظرية لمطروحات الميبرالية حوؿ األمف ،والتي تؤكد تعمى ضرورة تفعيؿ
المقاربات التنموية والسوسيو-اقتصادية كمداخؿ أساسية الحتواء الظاىرة اإلرىابية في منطقة الشرؽ
األوسط ،فضبل تعف إحياء الطروحات الكانطية المتمحورة حوؿ فكرة "السبلـ الديمقراطي" ،وذلؾ مف منطمؽ
أف التبشير األمريكي بالديمقراطية ال يؤدي فقط إلى تطويؽ "اإلرىاب الشرؽ أوسطي" ولكنو أيضا يشكؿ
أحد منشطات السبلـ العالمي.

()2

وفي ىذا السياؽ أشار "ريتشارد ىاس" مدير تخطيط السياسات بو ازرة الخاريية األمريكية إلى" :أف
الخطة األمريكية لتحقيؽ الديمقراطية في المنطقة العربية ،إنما ىي مف منطمؽ أف الييمات اإلرىابية تعمى
مركز التيارة العالمي والبنتايوف تعممتنا درسا صعبا وىو أف الميتمعات المقيورة يمكف أف تصبح تربة
خصبة لنمو التطرؼ واإلرىاب الذي يستيدؼ الواليات المتحدة".

()3

وقد أكد "ىاس" أف قضية نشر وتوسيع رقعة الديمقراطية كانت وال تزاؿ تشكؿ قضية مركزية وتقميد
راسخ في مفكرة السياسة الخاريية األمريكية ،ذلؾ أف الواليات المتحدة سوؼ تزدىر كشعب وكدولة في
تعالـ مف الديمقراطيات وليس وسط األنظمة االستبدادية والفوضوية ،فالعالـ الديمقراطي مسالـ بطبيعتو ذلؾ
أف الديمقراطيات ال تحارب بعضيا البعض.
لقد شكمت قضية اإلصبلح الديمقراطي أحد األولويات األساسية أليندة السياسة الخاريية إلدارة
المحافظيف اليدد في منطقة الشرؽ األوسط ،بعد أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر نتيية إقامة سمسمة مف
العبلقات االرتباطية بيف انعداـ الديمقراطية وانتشار اإلرىاب ،وبيف تحقيؽ الديمقراطية واحبلؿ السبلـ ،وبيف
( )1السيد ولد أباه ،المريع السابؽ ،ص ص.103-102
(2) Pierre Manent, Fragilité de la paix démocratique in : Jean-Vincent Holeindre et Geoffrog Murat, la démocratie
et la guerre au XXIe siècle, Paris : éditions Hermann, 2012, pp. 37-38.

( )3نقبل تعف :زينب تعبد العظيـ محمد ،المريع السابؽ ،ص .62
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إحبلؿ السبلـ واالزدىار االقتصادي ،وبيف االزدىار االقتصادي واالستقرار السياسي ،وبيف االستقرار
السياسي وحماية المصالح الحيوية األمريكية في الشرؽ األوسط.

()1

ومف ىذا المنظور يمكف القوؿ أف مشروع الشرؽ األوسط الكبير ىو مف صميـ االستراتييية األمنية
األمريكية في مياؿ مكافحة اإلرىاب الدولي بعد الحادي تعشر مف سبتمبر ،فيو مف ناحية يسعى لتحقيؽ
مصالح أمريكية مغمفة بالمثاليات والقيـ األمريكية ،وذلؾ مف خبلؿ المزج بيف القوة والمصالح والقيـ (كتقميد
راسخ في السياسة الخاريية األمريكية ،ومف ناحية أخرى ىو مف قبيؿ االنتفاع "بالقوة الناتعمة" " Soft

 "Powerمف أيؿ تمطيؼ حدة "القوة الصمبة" " "Hard Powerباتعتبار أف كبل القوتيف يعزز كؿ منيما
اآلخر ،كما يسمح مرة أخرى بتعاوف متعدد األطراؼ مع الواليات المتحدة مف يانب الدوؿ الحميفة
والصديقة بعد أف اتضح تورط الواليات المتحدة في أفغانستاف والعراؽ والتكمفة المرتفعة التي اضطرت
لتحمميا بتخمي ىؤالء األصدقاء تعف دتعميا ومف ثـ فقد أرادت مف يديد حشد التحالفات الدولية لموايية
التحديات والتيديدات المشتركة مف خبلؿ صيغة مف الصعب االختبلؼ حوليا وىي صيغة تحقيؽ القيـ
الغربية" :الديمقراطية ،الحرية ،السبلـ ،السوؽ الحرة...إلخ" ،كما أرادت مف خبلؿ المرج بيف القوة الصمبة
والناتعمة "العصا واليزرة" تحقيؽ مصالحيا في المنطقة مف خبلؿ ممارسة مختمؼ أساليب الضغط تعمى
األنظمة المستيدفة لتبني قيـ واحداث تحوالت محددة تصب في خدمة المصالح العميا لمتحالؼ االستراتييي
األمريكي-اإلسرائيمي .وذلؾ مف خبلؿ مخاطبة ىذه الشعوب بالمغة التي تتعطش إلييا لضرب ىذه األنظمة
()2

التي تحرـ شعوبيا مف تمؾ القيـ.

وبالنظر إلى الفيوة الديمقراطية العميقة بيف العالـ العربي واإلسبلمي وباقي أنحاء العالـ ،إضافة
إلى الضعؼ الييكمي لؤلنظمة السياسية القائمة في المنطقة والمولدة لحركيات العنؼ واإلرىاب أتعمنت
اإلدارة األمريكية في  9فيفري  2002أنيا تعازمة تعمى نشر الديمقراطية في الشرؽ األوسط الكبير وأنيا
ستتقدـ بمشروتعيا إلى قمة الدوؿ الثماني ( )G8التي ستعقد في يونيو  2002وقمة الحمؼ األطمسي في
إسطنبوؿ  .2004وقد انطمؽ مشروع الشرؽ األوسط الكبير مف النقائص التي حددىا الكتاب العرب أنفسيـ
في تقرير التنمية البشرية لعامي ( )2003-2002الذي وحاوؿ أف يحدد الوصفة العبليية تعمى ذلؾ
األساس ،ويتضمف المشروع ثبلثة أبعاد رئيسية تحدد في:
( )1نيفيف مسعد ،مقدمة تحميمية حوؿ اإلصبلح في الشرؽ األوسط ،في نيفيف مسعد :قضايا حقوؽ اإلنساف الطريؽ إلى الديمقراطية،
بيروت :دار المستقبؿ العربي ،2004 ،ص .11

( )2زينب تعبد العظيـ محمد ،المريع السابؽ ،ص .70
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أ) تشجيع الديمقراطية كالحكـ الراشد :مف خبلؿ تشييع االنتخابات الحرة ،حرية واستقبللية اإلتعبلـ،
الشفافية ومكافحة الفساد ،تطوير وترقية منظمات الميتمعات المدني...إلخ.

()1

ب) بناء مجتمع معرفي :مف خبلؿ معالية تحديات التعميـ في المنطقة وتطوير واصبلح التعميـ وتعزيز
الييود الساتعية لمحو األمية واستخداـ التكنولوييات المتقدمة ومناىج التعميـ الحديثة...إلخ.
ج) تكسيع الفرص االقتصادية :مف خبلؿ إطبلؽ ديناميكية يديدة في المنطقة تستيدؼ تحقيؽ التنمية
والتحوؿ االقتصادي ،واطبلؽ قدرات القطاع الخاص والزج بالمنطقة إلى الميبرالية االقتصادية
وتعزيز التيارة الحرة والتعاوف اإلقميمي...إلخ.

()2

في ضوء األبعاد المضامينية ليذا المشروع يمكف تسييؿ المبلحظات النقدية التالية:
 إف ىذا المشروع وافد مف الخارج ال يعكس إرادة شعوب ودوؿ المنطقة ،كما أف العرب بالرغـ مف
كونيـ يزء مف المشروع إال أنيـ مستبعدوف وميمشوف تعند صياغتو وىو األمر الذي يعزز
المعادلة التالية :طرؼ ييندس ويممي المشاريع والمبادرات وطرؼ تعربي يكوف في موقؼ المتمقي
والمستوتعب بؿ والمنفذ لمضموف ىذه المشاريع والمبادرات.
 يبلحظ أف المشروع يحمؿ في طياتو مفارقة صارخة ،فمف يية ييدؼ إلى نشر الديمقراطية ولكنو
يتنافى مع الديمق ارطية بالنظر إلى تعدـ التشاور مع حكومات وشعوب بالمنطقة تعند صياغة ىذا
المشروع مف يية أخرى.
 يبدو المشروع وكأنو خطة تعمؿ تمثؿ امتدادا لمتدخبلت العسكرية المباشرة في أفغانستاف والعراؽ
()3

ولكف بوسائؿ أخرى ،أي مف خبلؿ تفعيؿ أساليب التدخؿ واالختراؽ غير المباشر.

 كاف تويو الواليات المتحدة بمشروتعيا إلى دوؿ الثمانية الكبار والى قمة الحمؼ األطمسي التي
انعقدت في إسطنبوؿ في  28يونيو  2004ييدؼ باألساس إلى تفادي تشكؿ يبية معارضة
لممشروع.

( )1محمد تعمي الحوات ،العرب وأمريكا مف الشرؽ أوسطية إلى الشرؽ األوسط الكبير ،القاىرة :مكتبة مدبولي ،2005 ،ص .133

( )2نعيـ األشيب ومازف الحسيني ،مشروع الشرؽ األوسط الكبير أتعمى مراحؿ التبعية ،تعماف :دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،2005 ،ص
ص.22-20

( )3نفس المريع ،ص ص.31-30
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 يعبر ىذا المشروع تعف سياسات التدخؿ غير المباشر التي تيدؼ إلى تغيير األوضاع في الشرؽ
األوسط تعمى الويو الذي يخدـ المصالح االستراتييية األمريكية واإلسرائيمية ،وذلؾ برفع شعارات
التبشير بالديمقراطية ومكافحة اإلرىاب...إلخ.
 بالرغـ مف أف المشروع وضع اليد تعمى القضايا واإلشكاليات الرئيسية التي تعصفت بالمنطقة
العربية ويعمتيا في الثقب األسود كانعداـ الديمقراطية والتنمية وضعؼ األداء االقتصادي والسياسي
لؤلنظمة القائمة ،إال أف اإلصبلح ات الحقيقية تبقى وليدة ق اررات داخمية تنبع مف اإلرادة الحرة
والسيدة لدوؿ وشعوب المنطقة وال يمكف فرضيا تعبر التدخبلت الخاريية.
 إف الحمؼ األطمسي سيضطمع بدور كبير في المشروع األمريكي الخاص بالشرؽ األوسط بالنظر
إلى األىمية الحيوية التي تحتميا المنطقة في سمـ االستراتييية اليديدة لمحمؼ األطمسي وفي ىذا
السياؽ صرح مارؾ يروسماف (مساتعد وزير الخاريية األمريكية) "أف الحمؼ األطمسي سوؼ
يصبح يزءا مف الحوار الخاص بالتغيير في الشرؽ األوسط".

()1

بالنظر إلى المخاطر التي يحمميا مشروع الشرؽ األوسط الكبير تعمى المنطقة العربية فإنو
مف الضروري التساؤؿ تعف الدوافع واألىداؼ الحقيقية التي تسعى الواليات المتحدة األمريكية إلى
تحقيقيا مف وراء طرح ىذا المشروع؟.
يمكف تحديد دوافع وأىداؼ مشروع الشرؽ األوسط الكبير في النقاط التالية:
 التدخؿ لتغيير األنظمة داخؿ المنطقة الشرؽ أوسطية ولكف بوسائؿ مختمفة ،فإذا كانت التدخبلت
العسكرية األمريكية في أفغانستاف والعراؽ ىي وسيمة لمتغيير األنظمة مف األتعمى ،فإف مشروع
اإلصبلح األمريكي المطروح تعمى الدوؿ الشرؽ أوسطية ىو بمثابة وسيمة لتغيير النظـ مف األسفؿ
()2

مف خبلؿ تفعيؿ آليات التدخؿ واالختراؽ غير المباشر.

 ضعؼ األداء األمريكي في العراؽ والرغبة في تياوز ىذا المأزؽ خاصة في ظؿ تنامي ضربات
المقاومة العراقية ،األمر الذي دفع بالواليات المتحدة إلى تغيير المنظار مف خبلؿ العودة إلى
التعاوف متعدد األطراؼ لتحقيؽ أىداؼ الحرب تعمى اإلرىاب بعيدا تعف الخط االنفرادي الذي أفرز
نتائج تعكسية (التورط األمريكي في أفغانستاف والعراؽ).
( )1نقبل تعف :زينب تعبد العظيـ محمد ،المريع السابؽ ،ص .84
( )2نفس المريع ،ص .85
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 إتعادة ترتيب الخارطة الييوسياسية لمنطقة الشرؽ األوسط تعبر تفعيؿ آلية "التفكيؾ واتعادة البناء"
وبالتالي إتعادة ىيكمة المنطقة بالشكؿ الذي يخدـ المصالح االستراتييية لمتحالؼ األمريكي-
()1

اإلسرائيمي.

 بالنظر إلى كوف المشروع قديـ-يديد ،ظيرت بوادره األولى في مطمع التسعينات استيابة لميموتعة
مف المتغيرات الدولية واإلقميمية أىميا تعممية السبلـ ومؤتمر مدريد لتسوية الصراع العربي-
اإلسرائيمي ،فقد تـ إحياء المشروع وتسويقو مف يديد في سنة  2004تحت مسمى " الشرؽ األوسط
الكبير" .وتعمى ىذا األساس فإف المشروع ييدؼ إلى يعؿ إسرائيؿ ككياف طبيعي في المنطقة مف
خبلؿ العمؿ تعمى طمس اليوية العربية واإلسبلمية وافراغ المنطقة مف محتواىا العربي واإلسبلمي،
فضبل تعف ضرب النظاـ اإلقميمي العربي واستبدالو بنظاـ شرؽ أوسطي تقوده إسرائيؿ.

()2

 إف مشروع الشرؽ األوسط الكبير ييدؼ إلى إتعادة صياغة الخريطة الييواستراتييية لممنطقة
العربية واإليياز تعمى ما تبقى مف بقايا النظاـ اإلقميمي-العربي والعمؿ تعمى ضرب المقومات
الثقافية والحضارية العربية واإلسبلمية لموطف العربي وتذويبو في نطاؽ أوسط غير محدد العالـ.
 إتعادة استيعاب أوروبا مرة أخرى داخؿ الحظيرة األمريكية األطمسية مف أيؿ تياوز الخبلفات
األوروبية األمريكية بشأف الحرب تعمى العراؽ والسياسة االنفرادية األمريكية بشكؿ تعاـ (والتي لـ
توفر ىامش لممناورة لبلتحاد األوروبي تعمى المسرح الدولي).

()3

 يعكس المشروع مظير مف مظاىر التنافس الييواقتصادي والحرب التيارية بيف الواليات المتحدة
األمريكية واالتحاد واألوروبي ،أيف تصبح الشرؽ أوسطية في موايية المتوسطية مف ايؿ كسب
مناطؽ النفوذ واألسواؽ االستيبلكية والتيارية الواسعة.
بالنظر إلى المخاطر اليسيمة والنزتعة التدخمية التي ينطوي تعمييا مشروع الشرؽ األوسط الكبير،
تبمورت ممانعة كبيرة لممشروع األمريكي مف طرؼ شعوب وحكومات المنطقة ،بؿ حتى الدوؿ التي يطمؽ
تعمييا "المعتدلة والصديقة" في الدوائر األمريكية رفضت ىذه المبادرة اإلصبلحية الوافدة مف الخارج.

(  )1فيمي ىويدي ،العالـ اليوـ ،في :برىاف غميوف وآخروف ،المتغيرات الدولية واألدوار اإلقميمية اليديدة ،بيروت :المؤسسة العربية

لمدراسات والنشر ،2005 ،ص .41

( )2سالـ برقوؽ ،السياسة األمريكية في الشرؽ األوسط بعد 11سبتمبر  ،2001قراءة في مشروع الشرؽ األوسط الكبير ،ص .5
( )3زينب تعبد العظيـ محمد ،المريع السابؽ ،ص .101-98
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أ -مكقؼ الدكؿ المعتدلة كالصديقة لمكاليات المتحدة :لقد تعبرت كؿ مف مصر والمممكة العربية
السعودية تعف رفضيا لممشروع األمريكي مف خبلؿ بياف مشترؾ سعودي مصري ياء فيو" :أف
زتعماء البمديف يؤكدوف رفضيـ لفرض نمط إصبلحي بعينو تعمى الدوؿ العربية واإلسبلمية مف
الخارج ،مؤكديف أف االىتماـ بتحقيؽ االستقرار في منطقة الشرؽ األوسط يستمزـ إيياد حموؿ تعادلة
لقضايا األمة العربية واإلسبلمية وتعمى رأسيا القضية الفمسطينية وقضية العراؽ".
ب -مكقؼ دكؿ الممانعة :أكدت دوؿ الممانعة رفضيا المطمؽ لممشروع األمريكي وفي ىذا الصدد
أتعربت سوريا تعف رفضيا الشديد لممبادرة األمريكية التي اتعتبرتيا تذكر بالوضع الذي سبؽ
الحرب العالمية األولى تعندما كانت الدوؿ الكبرى تبحث تعف تمزيؽ المنطقة واقتساميا.
ومف ىذا المنطمؽ يمكف القوؿ أـ مشروع الشرؽ األوسط الكبير ىو تعبارة تعف "سايكس بيكك" جديد
يستند إلى منطؽ التفكيؾ كاعادة البناء كفقا لميكانيزمات الفكضى البناءة.
كما أف الديمقراطية ليست كصفة جاىزة يمكف تصديرىا مف مجتمع إلى آخر أك فرضيا عبر
الضغكطات كالتدخالت الخارجية ،ذلؾ أف العنصر الخارجي قد يعزز التطكر الديمقراطي لكنو أبدا ال
يخمقو مف العدـ ذلؾ أف الديمقراطية تتطمب مجمكعة مف الشركط المكضكعية كالفنية المتعارؼ عمييا
()1

في أدبيات عمـ التحكؿ الديمقراطي.

تعمى ضوء ما سبؽ يتضح أف االستراتييية األمنية األمريكية الحتواء اإلرىاب الشرؽ أوسطي
انطوت تعمى العديد مف أساليب وتكتيكات التدخؿ غير المباشر التي يمكف تحديدىا في اآلليات التالية:
آليات التدخؿ الثقافي :مف خبلؿ العمؿ تعمى إحداث تغييرات يذرية في األنساؽ الثقافية ونظاـ القيـ
والمفاىيـ والمعتقدات اإلسبلمية ،فضبل تعف التدخبلت األمريكية في المناىج التعميمية التربوية وفي نظاـ
األسرة وقوانينيا ،بؿ حتى الديف اإلسبلمي أصبح تعرضة لئلصبلح والتحديث الستئصاؿ يميع المعتقدات
التي تدتعو إلى التطرؼ واإلرىاب.

()2

( )1أحمد المنيسي ،المريع السابؽ ،ص ص.30-29
( )2السيد ولد أباه ،المريع السابؽ ،ص .103
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آليات التدخؿ اإلعالمي :وذلؾ ليس فقط مف خبلؿ استصدار القوانيف التي تيدؼ إلى غمؽ القنوات
اإلتعبلمية التي تحرض تعمى المقاومة(*) ،ولكف أيضا مف خبلؿ التدخؿ في مضاميف الصحافة واإلتعبلـ
والبرامج التمفزيونية في الدوؿ العربية بذريعة محاربة اإلرىاب.
آليات التدخؿ السياسي :مف خبلؿ مشاريع اإلصبلح السياسي الوافدة مف الخارج ،والتي تستيدؼ تغيير
األنظمة السياسية والتأثير في التركيبة السمطوية لدوؿ المنطقة وبالخصوص تمؾ المناىضة لمسياسة
األمريكية في الشرؽ األوسط ،فضبل تعف التصريحات والخطب الرسمية التي تناشد شعوب دوؿ المنطقة
لئلطاحة بحكومتيا مف خبلؿ استثارة حركات التمرد والثورة.
آليات التدخؿ الدبمكماسي :بواسطة ممارسة مختمؼ أشكاؿ الضغط واإلكراه تعمى دوؿ المنطقة ليرىا
وادماييا في المشاريع الييوبوليتيكية األمريكية-الصييونية كمشروع الشرؽ األوسط الكبير أو لمزج بيا في
دوائر التحالؼ االستراتييي واألمني الذي تقوده قوى الييمنة الدولية بزتعامة الواليات المتحدة األمريكية
كالمبادرات األمنية التي يطرحيا الحمؼ األطمسي تعمى دوؿ المنطقة  ،ضؼ إلى ذلؾ الضغوطات المختمفة
التي تمارس تعمى الدوؿ في منطقة الشرؽ األوسط إليبارىا تعمى التعاوف األمني واالستخباراتي في إطار
الحممة األمريكية تعمى اإلرىاب.

()1

كما تيدر اإلشارة أف الواليات المتحدة تعادة ما تميأ إلى توظيؼ ورقة اإلصبلح والتبشير
بالديمقراطية وحقوؽ اإلنساف لمساومة والضغط تعمى دوؿ المنطقة إليبارىا لتقديـ معمومات إستخباراتية
والتعاوف األمني مع الواليات المتحدة في إطار حربيا الكونية تعمى اإلرىاب.
ويبلحظ أف األنظمة القمعية والتسمطية في منطقة الشرؽ األوسط دخمت في تعممية مقايضة سياسة
مع الواليات المتحدة األمريكية وفقا لممعادلة التالية" :المعمومات اإلستخباراتية والتعاوف األمني مقابؿ ضماف
البقاء في السمطة وذلؾ وفقا لمنطؽ نظرية الحامي والزبوف.
آليات التدخؿ االقتصادم كالعقكبات الدكلية :مف خبلؿ تفعيؿ آليات الحصار ،المقاطعة والضغوطات
االقتصادية لتمييف المواقؼ السياسية لمدوؿ المناوئة والمتمردة تعمى السياسة األمريكية والعمؿ تعمى التأثير
(*) مف بيف القنوات الفضائية العربية التي تـ إغبلقيا بمويب القانوف األمريكي الذي ييدؼ إلى القضاء تعمى المقاومة ،تيدر اإلشارة

إلى قناة المنار والزوراء وغيرىا مف القنوات األخرى التي تعتبرىا الواليات المتحدة أنيا تحرض تعمى التطرؼ واإلرىاب في حيف أنيا

تدتعو إلى حؽ مشروع يكفمو القانوف الدولي أال وىو مقاومة المحتؿ األينبي.

( )1السيد ولد أباه ،المريع السابؽ ،ص .103
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في توييات سياساتيا الداخمية والخاريية ،وفي ىذا السياؽ تيدر اإلشارة إلى مختمؼ العقوبات
والضغوطات األمريكية التي ُمورست تعمى سوريا لمتأثير تعمى توييات سياستيا الخاريية لتحقيؽ األىداؼ

التالية:

 االمتناع تعف دتعـ حركات المقاومة التي تعادة ما توصؼ في الدوائر الصييو أمريكية باإلرىابية.
 تعدـ توفير مأوى لقادة النظاـ العراقي الذي أطاحت بو الواليات المتحدة األمريكية وغيرىا مف
القضايا األخرى.
ىذا وباإلضافة إلى ممارسة مختمؼ أساليب التيسس في الدوؿ العربية ،والقياـ بأتعماؿ الدتعاية
اليدامة والتدخؿ في العمؿ الخيري في منطقة الشرؽ األوسط وغيرىا مف تكتيكات وأساليب التدخؿ غير
المباشر التي تمارسيا الواليات المتحدة األمريكية تحت مضمة الحرب تعمى اإلرىاب.

()1

اضططضبػاضثاضثػ
اظطصاداتػاضتدخالتػاألطرغصغظػسيػطجالػطصاسحظػاإلرعابػاضدوضيػ
ػرضىػدغادةػوأطنػاضدوضظػسيػطظطػظػاضذرقػاألودط.ػ
لقد أفضت األبعاد الكمية لبلستراتييية األمريكية في مياؿ مكافحة اإلرىاب الدولي والتي ارتكزت
تعمى منطؽ االستخداـ االنفرادي لمقوة سواء كانت تعسكرية ،اقتصادية أـ دبموماسية إلى إفراز مضاتعفات
خطيرة ليس فقط تعمى سيادة الدولة في منطقة الشرؽ األوسط ،ولكف أيضا تعمى حؽ شعوب المنطقة في
تقرير مصيرىا واختيار أنظمتيا السياسية واالقتصادية والثقافية والدستورية (القانونية) بشكؿ حر وسيد بعيدا
تعف اإلمبلءات والضغوطات الخاريية( ،)2فضبل تعف اإليياز تعمى ما تبقى مف النظاـ اإلقميمي واألمني
العربي

() 3

مف خبلؿ وضع ميمؿ المنطقة العربية تعمى خط اإلنكشافية ،وبالخصوص في ظؿ إشكالية

العبلقة اليدلية وغير المتوازنة بيف السياسيات التدخمية األمريكية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وسيادة
الدولة في منطقة الشرؽ األوسط.
أصبحت سيادة الدولة في منطقة الشرؽ األوسط بعد أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر محؿ انتياؾ
تعمى نطاؽ واسع ،نظ ار لكوف المنطقة شكمت أحد المياالت الييوسياسية األكثر تأث ار بالحممة األمريكية
( )1تعبد الغفار تعباس سميـ ،مستقبؿ العقوبات الدولية باألمـ المتحدة ،القاىرة :دار النيضة العربية ،2008 ،ص ص.310-309
( )2برىاف غميوف ،المريع السابؽ ،ص .93

( )3زينب تعبد العظيـ محمد ،المريع السابؽ ،ص .98
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تعمى اإلرىاب كما مثمث أحد الساحات الساخنة والمفتوحة تعمى كؿ أساليب وتكتيكات التدخؿ الدولي التي
كانت تستيدؼ اإلطاحة باألنظمة الممانعة والمناوئة لمسياسة األمريكية في الشرؽ األوسط وتنصيب أخرى
تعممية ،فضبل تعف الميوء أكثر إلى سياسات الييمنة وبسط النفوذ ومختمؼ أساليب اإلكراه والقسر ،وتنشيط
األييزة االستخبارية وتعمميات اليوسسة في دوؿ المنطقة التي أصبحت تمثؿ موضوع وىدؼ لمحروب
والقواتعد العسكرية ،ومختمؼ المخططات الييوسياسية التي تقوـ تعمى منطؽ التفكيؾ واتعادة التركيب والبناء
تعمى الويو الذي يخدـ المصالح الحيوية لمتحالؼ االستراتييي األمريكي-اإلسرائيمي ،األمر الذي أدى إلى
()1

إفراز مضاتعفات خطيرة تعمى سيادة الدولة في منطقة الشرؽ األوسط.

الواقع أف االستراتييية األمنية األمريكية التي تمحورت حوؿ تعقيدة التدخبلت االنفرادية بحية
رسخت ميموتعة مف المبادئ
استباؽ التيديدات اإلرىابية أصابت في الصميـ معاىدة واستفاليا التي طالما ّ
المعيارية المكرسة لقدسية سيادة الدولة ومناتعة حدودىا اإلقميمية تعبر إقرار مبدأ تعدـ التدخؿ كحصف منيع

لحماية السيادة الوطنية لمدولة.

()2

بيد أف الطروحات األحادية لممحافظيف اليدد ذىبت إلى اإلقرار "بسقوط تعصر السيادة الوطنية"
األمر الذي انعكس بشكؿ واضح في العديد الكتابات التي تمحورت حوؿ مواضيع ومفاىيـ خطيرة مثؿ:
"تأديب األمـ"" ،ترويض األمـ"" ،بناء الدوؿ" كأدلة ساطعة تعمى أزمة السيادة الوطنية في ظؿ الحرب
األمريكية تعمى اإلرىاب.
إذا كانت سيادة الدولة في منطقة المركز تحظى بدرية كبيرة مف المناتعة والحصانة ،فإف األمر
ليس كذلؾ بالنسبة لدوؿ المحيط التي باتت سيادتيا محؿ انتياؾ تعمى نطا ٍ
ؽ واسع باسـ حماية حقوؽ
اإلنساف ونشر الديمقراطية تارة ومكافحة اإلرىاب ونزع أسمحة الدمار الشامؿ تارة أخرى .وفي ىذا السياؽ
يعتبر "ريتشارد ىاس"" :أف الدولة لـ تعد سيدة إذا كانت توفر الدتعـ والمبلذات اآلمنة لئلرىاب
الدولي...وتعندما يتخمى أي نظاـ تعف االرتقاء لمستوى المسؤوليات أو يسيء استخداـ صبلحياتو فإنو
ييازؼ بفقداف امتيازاتو في السيادة والتي تشمؿ في أقصى الحاالت الحصانة ضد التدخبلت العسكرية"
ويضيؼ قائبل" :أف الدوؿ تمتمؾ الحؽ باتخاذ اإليراءات البلزمة لحماية مواطنييا ضد تمؾ الدوؿ التي
تحرض وتساند وترتعى اإلرىابييف الدولييف أو تمؾ غير القادرة تعمى ضبط حركة اإلرىابييف الذيف ينشطوف
( )1فيمي ىويدي ،المريع السابؽ ،ص .41

( )2سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص ص.198-197
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تعمى أراضييا .فالدوؿ التي تتردد أو تمتنع تعف تأدية وايب التعاوف مع أمريكا في مياؿ مكافحة اإلرىاب
الدولي فإف أمريكا ستعمؿ مع أو بدوف شركائيا تعمى محاسبتيا".

()1

وفي السياؽ ذاتو صرح الرئيس التشيكي "فاكبلؼ ىافيؿ" في مؤتمر القمة الذي تعقده الحمؼ
األطمسي في براغ "أف حياة وحرية وكرامة اإلنساف تمثؿ قيما اسمى مف سيادة الدولة"( ،)2وتعميو فمبادئ
تعدـ التدخؿ ،حظر استخداـ القوة ،واحتراـ السيادة لـ تعد مقدسة ،كما أف الحدود لـ تعد قادرة تعمى توفير
الحماية المطمقة لمدوؿ الراتعية لئلرىاب الدولي أو ترتكب انتياكات سافرة لحقوؽ اإلنساف بشكؿ نظامي
وممنيج.
ويعتقد "ريتشارد ىاس"" :أف الدوؿ ذاتيا ىي التي تعرض نفسيا لفقداف سيادتيا تعندما تتخذ خطوات
تمثؿ تيديدا واضحا لؤلمف الدولي ،أو تعندما تسعى بعض األنظمة التي يحفؿ تاريخيا بالتعدي تعمى حقوؽ
اآلخريف وبدتعميا لئلرىاب لمحصوؿ تعمى أسمحة الدمار الشامؿ ميددة بذلؾ الميتمع الدولي ،فإنيا بذلؾ
()3

تعرض سيادتيا لخطر التدخؿ الخاريي لتدمير قدراتيا المتنامية قبؿ استعماليا".

وقد ذىب "إيكنبيري" في إطار تحميمو لبلستراتييية األمنية األمريكية إلى القوؿ" :إف االستراتييية
اليديدة التي تقوـ تعمى إتعادة صياغة مصطمح السيادة ىي نتيية لعدـ إمكانية ردع اليماتعات اإلرىابية،
()4

وبالتالي تويب تعمى الواليات المتحدة أف تتييأ لمتدخؿ في الشرؽ األوسط لتدمير التيديدات قبؿ بروزىا".

وانطبلقا مف ىذه الطروحات فإف سيادة الدولة في منطقة الشرؽ األوسط ستوايو تحديات كبيرة في
ظؿ الحرب األمريكية تعمى اإلرىاب ،وقد شكؿ العراؽ المرشح في الدوائر األمريكية بأف يكوف نموذيا
يحتذى بو في الحرية والديمقراطية إحدى الدوؿ الشرؽ أوسطية األكثر تأث ار بالحممة األمريكية تعمى اإلرىاب
بحكـ المضاتعفات الخطيرة التي أفرزىا التدخؿ األمريكي تعمى سيادة العراؽ ويمكف تحديد ىذه االنعكاسات
في النقاط التالية:

(  )1ريتشارد ىاس ،الحقوؽ القائمة والمسؤوليات الناشئة ،في :نيفيف مسعد ،قضايا حقوؽ اإلنساف ،بيروت :دار المستقبؿ العربي،

 ،2004ص .204-202

( )2نقبل تعف :نفس المريع ،ص .203
( )3نفس المريع ،ص .204

( )4سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص .395
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 تقويض االستقبلؿ السياسي ومصادرة القرار السيادي العراقي تعمى اتعتبار أف السمطة أصبحت في
يد الحاكـ المدني األمريكي "بوؿ بريمر" الذي ُتعيف لحكـ العراؽ وترتيب األوضاع السياسية مف

خبلؿ تنصيب حكومة تعممية وخادمة لممصالح األمريكية.

(*)

 تقويض الوحدة الترابية والسبلمة اإلقميم ية مف خبلؿ المخطط األمريكي الذي استيدؼ القضاء
تعمى فكرة الدولة الوطنية لتحؿ محميا دويبلت طائفية في درية كبيرة مف التناحر وتعدـ القدرة
تعمى التعايش

() 1

والخريطة التالية توضح المخطط األمريكي لتقسيـ العراؽ إلى )1 :المثمث

السني )2 ،المثمث الشيعي )3 ،المثمث الكردي.
الخريطة رقـ ( )5تقسيـ العراؽ حسب المخطط األمريكي.

()2

 انتياؾ السيادة االقتصادية لمعراؽ مف خبلؿ النيب األمريكي لمنفط العراقي ،األمر الذي يتعارض
(**)

مع حؽ الدولة الكامؿ وغير المنقوص في السيادة تعمى مواردىا وثروتيا الطبيعية.

 انتياؾ حؽ الدولة العراقية في اختيار أنظمتيا السياسية واالقتصادية والثقافية والدستورية بشكؿ حر
وسيد ،ذلؾ أف توصيات الحاكـ األمريكي تعمى العراؽ "بوؿ بريمر" ساىمت بشكؿ كبير في:

(*) لقد كانت حكومة المؤتمر الوطني الذي تزتعمو أحمد اليمبي بمثابة الحكومة العممية والخادمة لممصالح األمريكية.
( )1أميف المشاقبة وسعد الديف شاكر ،المريع السابؽ ،ص .85
( )2شاىر إسماتعيؿ الشاىر ،المريع السابؽ ،ص .132

(**) نتيية لممعركة التي خاضتيا الدوؿ حديثة العيد باالستقبلؿ مف أيؿ تقرير مصيرىا االقتصادي ظير مبدأ السيادة الدائمة تعمى الموارد

والثروات الطبيعية في أوائؿ الخمسينات مف القرف الماضي كنتيية لعدد مف ق اررات اليمعية العامة أوليا القرار رقـ  523الصادر في .1952/1/12
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 إتعادة ىيكمة النظاـ االقتصادي العراقي ليصبح نظاـ اقتصادي ليبرالي ،أي مف سيطرة الدولةإلى سيطرة السوؽ.
 كما تـ إدخاؿ العديد مف أوامر "بريمر" ضمف الدستور العراقي اليديد كالمادة ( )25التيتتمحور حوؿ ضرورة اتعتماد اقتصاد أرسمالي حديث ،كما تـ منع الفقرات التي تمنع استعماؿ
العراؽ كقاتعدة أو كممر لمقوات األينبية ،فضبل حذؼ المواد التي تمنع إمكانية ويود قواتعد
تعسكرية أينبية في العراؽ ،ضؼ إلى ذلؾ الضغوطات األمريكية مف أيؿ اتعتماد قانوف النفط
الذي يسمح لمشركات األينبية بالسيطرة تعمى نفط العراؽ.

()1

بناء تعمى ما سبؽ أكد "تعمي تعبلوي" وزير الدفاع العراقي في أوؿ حكومة شكمتيا الواليات المتحدة
في العراؽ "أف الدولة العراقية التي تـ إنشاؤىا في أتعقاب الحرب العالمية األولى وصمت إلى نيايتيا
وتناضؿ خميفتيا في ىذه األثناء مف أيؿ أف تولد في بيئة موسومة باألزمات والفوضى"

()2

مف الواضح أف الحرب األمريكية تعمى اإلرىاب أدت إلى تحوؿ الشرؽ األوسط إلى منطقة رخوة في
درية كبيرة مف االختراؽ واالنكشافية ،وىو ما أكد تعميو "كارؿ براوف" بقولو" :إف منطقة الشرؽ األوسط
()3

أصبحت المنظومة الفرتعية األكثر اختراقا مف بيف منظومات العبلقات الدولية في العالـ".

ويبلحظ أف سيادة الدولة في النظاـ اإلقميمي الشرؽ أوسطي أصبحت محؿ اختراؽ مف األتعمى ومف األسفؿ.
ُ
أ -اختراؽ السيادة مف األعمى :مف خبلؿ سياسيات اإلغراء واإلكراء والضغوطات المختمفة التي
تمارسيا الواليات المتحدة لير دوؿ المنطقة إلى توقيع االتفاقيات األمنية والسياسية واالقتصادية
التي تمنح لمقوة العظمى األمريكية امتيازات لمتدخؿ في شؤوف دوؿ المنطقة واختراؽ سيادتيا
كالسماح ببناء قواتعد تعسكرية ،تقديـ تسييبلت تعسكرية ،التعاوف األمني وتقديـ معمومات
استخباراتية في ىذا اإلطار تيدر اإلشارة إلى االتفاقية األمنية األمريكية-العراقية التي وصفت بأنيا
تمديد لبلحتبلؿ ،ضؼ إلى ذلؾ االمتيازات التي تساىـ في انتياؾ حؽ الدولة في السيادة الكاممة
()4

تعمى ثرواتيا الطبيعية.

( )1تعبد الحي زلوـ ،المريع السابؽ ،ص ص.192-191
( )2نقبل تعف :يويف دايار ،المريع السابؽ ،ص.7

( )3نقبل تعف :فواز يريس ،النظاـ اإلقميمي العربي والقوى الكبرى ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،1997 ،ص .17
( )4حسف تعبدو ،المريع السابؽ ،ص .78
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ب -اختراؽ سيادة الدكلة مف األسفؿ :مف خبلؿ السياسات األمريكية التي تستيدؼ تفيير دوؿ
المنطقة مف الداخؿ ،وبالخصوص تمؾ المناىضة والمتمردة تعمى السياسة األمريكية في الشرؽ
األوسط ،وتعادة ما تقوـ ىذه االستراتييية تعمى المعب تعمى أوتار الطائفية واالنقسامات المذىبية
واإلثنية وذلؾ مف خبلؿ مبدأ" :شد األطراؼ كجذبيا ثـ بترىا".
ويبلحظ أف ىذه االستراتييية تمتقي تماما مع السياسة الصييونية التي تيدؼ إلى تقسيـ واضعاؼ
كؿ المنطقة العربية خدمة لمطمب األمف القومي اإلسرائيمي ،وفي ىذا الصدد يقوؿ "يوناثاف كوؾ"" :إف
المحافظيف اليدد يشاركوف إسرائيؿ بقوة في ضرورة مواصمة ىذه االستراتييية التي تيدؼ إلى إلغاء أي
دور لدوؿ الشرؽ األوسط واغراقيا في المشكبلت الداخمية التي تعمؽ مف ضعفيا ،وتصرفيا تعمى إتباع
تعبرت تعنيا شعوب المنطقة في مراحؿ تاريخية متعاقبة والتي ال
سياسة موحدة لتحقيؽ الطموحات التي ّ
يراىا ىذا التيار السياسي مواتية إلسرائيؿ وال لممصالح االستراتييية األمريكية" ويتابع "كوؾ" قولو" :إف

اليدؼ ىو بدأ موية مف الصراع الطائفي انطبلقا مف العراؽ إلى كؿ المنطقة".

()1

وتعتمد أيضا ىذه االستراتييية تعمى األقميات كمدخؿ الختراؽ دوؿ المنطقة ومف ثـ تفكيكيا وانتياؾ
سيادتيا وتعميو فيذه االست ارتييية تعمؿ في يانبيا األكبر تعمى تعزيز سيادة الدولة في منطقة المركز
واضعاؼ وتفتيت تمؾ السيادة في دوؿ المحيط خاصة في منطقة الشرؽ األوسط.
ولقد نشرت إحدى الميبلت الصادرة تعف و ازرة الدفاع األمريكية في يويمية  2003مشروع اقترحو
"برنارد لويس" لتقسيـ الشرؽ األوسط إلى أكثر مف ثبلثيف دويمة إثنية ومذىبية لحماية المصالح الحيوية
األمريكية-اإلسرائيمية.
الحقيقة أف المخططات الييوسياسية التي ترسـ لممنطقة الشرؽ أوسطية في الدوائر االستراتييية
األمريكية ما ىي إال تعبير تعف موية ثانية إلتعادة رسـ الخارطة السياسية لممنطقة باإلتعتماد تعمى منيج
()2

التفكيؾ واتعادة التركيب والبناء وفؽ منطؽ سيايكس بيكو يديد ولكف تعمى أسس تعرقية ومذىبية.

ومف بيف المشاريع األمريكية التي تنطوي تعمى مخاطر يسيمة تعمى سيادة دوؿ الشرؽ األوسط
وأمنيا القومي تيدر اإلشارة إلى الخارطة التي حددت مبلمح الشرؽ األوسط اليديد والمنشورة في ميمة

( )1نقبل تعف :نفس المريع ،ص .79

( )2غازي حسيف ،المريع السابؽ ،ص .9
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القوات العسكرية األمريكية في تموز  2006تحت تعنواف "حدود الدـ"

() 1

والتقرير يقوـ تعمى فكرة أساسية

مؤداىا أف الحدود السياسية التي رسمتيا القوى االستعمارية األوروبية (فرنسا وبريطانيا) لدوؿ المنطقة في
أوائؿ القرف العشريف لـ تأخذ بعيف االتعتبار الحدود األنثروبولويية والخصائص العرقية والدينية لشعوب
المنطقة ،األمر الذي أدى إلى تيميع العديد مف العرقيات المتناحرة في دولة واحدة ،وتعمى ىذا األساس فإف
حدود الشرؽ األوسط تسبب خمبل وظيفيا داخؿ الدولة نفسيا ،وبيف الدوؿ مع بعضيا البعض مف خبلؿ
سياسات ال أخبلقية تمارس ضد األقميات القومية والدينية واإلثنية بسبب التطرؼ الديني ،القومي والمذىبي،
األمر الذي يستويب إتعادة رسـ حدود سياسة يديدة لدوؿ المنطقة مف خبلؿ لـ الشمؿ تعمى أساس الديف
والقومية في دولة واحدة ،مما يعزز االستقرار في الشرؽ األوسط.
وبما أف إتعادة تصحيح الحدود الدولية يتطمب توافؽ مع إرادة شعوب المنطقة التي قد تكوف
مستحيمة فإف المشروع األمريكي قد يتـ تطبيقو بالقوة مف طرؼ إدارة المحافظيف اليدد.
الخريطة رقـ ( : )6تكضح التقسيـ الجديد لمشرؽ األكسط.

()2

( )1لممزيد مف التفاصيؿ حوؿ خارطة الدـ ،الخريطة اليديدة لمشرؽ األوسط ،اريع إلى الرابط:
» « http://www.armed forces journal.com

( )2حسف تعبدو ،المريع السابؽ ،ص .125
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إف المخطط األمريكي الذي ييدؼ إلى إتعادة النظر في الخرائط االستعمارية القديمة نظ ار الستنفاذ
ّ

الحاية إلييا وبسبب المتغيرات الدولية التي يعمت مف الواليات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في النظاـ
العالمي سيؤدي حتما إلى اختراؽ دوؿ المنطقة وتفتيت سيادتيا.
ويعتقد "برىاف غميوف" أف المشاريع والتدخبلت األمريكية في الشرؽ األوسط بعد أحداث  11سبتمبر
 2001تيدؼ إلى وضع وصاية مباشرة تعمى دوؿ المنطقة مف خبلؿ إتعادة تشكيؿ وترسيخ قواتعد نظاـ
شرؽ أوسطي شبو استعماري ،كما تيدؼ ىذه المشاريع إلى الحفاظ تعمى نظاـ التدخبلت األينبية التي
طبعت مصير الشرؽ األوسط وحددت اتياىات تطوره منذ انقضاء حقبة التحرر مف السيطرة االستعمارية،
()1

ومف ىذا المنطمؽ فإف ىذه المشاريع والسياسات التدخمية تعد انتياكا صارخا لسيادة دوؿ المنطقة.

الواقع أف التدخبلت األمريكية في الشرؽ األوسط سواء كانت مباشرة أـ غير مباشرة لـ تؤدي فقط
إلى تقويض سيادة دوؿ المنطقة ،وانما أيضا وضعت األمف العربي تعمى خط اإلنكشافية ،وتعميو فإنو مف
الضروري التساؤؿ تعف االنعكاسات التي أفرزتيا الحرب األمريكية ضد اإلرىاب تعمى النظاـ اإلقميمي
العربي؟
في كتابو الشيير "العمؽ االستراتييي" ذىب وزير الخاريية التركي "أحمد داود أوغمو" إلى وصؼ
النظاـ اإلقميمي العربي "كيدار مخمخؿ البناء مفكؾ المبنات وبالتالي فإف تحريؾ أية لبنة مف لبناتو سيؤدي
حتما إلى انيياره".

()2

بالرغـ مف أف العوامؿ التي أدت إلى ترىؿ النظاـ اإلقميمي العربي تريع إلى حرب الخميج الثانية
التي تعززت التوايد العسكري األينبي الذي ساىـ في انكشاؼ األمف العربي ،إال أف التدخبلت والمشاريع
األمريكية التي ُرسمت لممنطقة بعد أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر أدت إلى اإليياز تعمى ما تبقي مف
بقايا النظاـ اإلقميمي العربي تعبر الييود األمريكية لتغيير الخارطة الييوسياسية لممنطقة مف خبلؿ
المشاريع األمريكية المويية لمشرؽ األوسط تعمى اختبلؼ تسمياتيا والتي تيدؼ إلى طمس وتذويب
المقومات الحضارية والثقافية العربية اإلسبلمية لموطف العربي ومف ثـ ضرب النظاـ اإلقميمي العربي
()3

واستبدالو بنظاـ شرؽ أوسطي يقوده الكياف الصييوني.
( )1نقبل تعف :نفس المريع ،ص .123

( )2أحمد داود أوغمو ،المريع السابؽ ،ص .357

( )3تعبد القادر فيمي ،النظاـ اإلقميمي العربي احتماالت ومخاطر التحوؿ نحو الشرؽ أوسطية ،ص .163-161
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مف الواضح أف أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر أفرزت تبعات خطيرة تعمى األمف العربي خاصة
في ظؿ تعسكرة الشرؽ األوسط وتكثيؼ التوايد العسكري األمريكي في المنطقة.
بيد أف المؤسسة العسكرية األمريكية في تعامميا مع الممؼ األمني الشرؽ أوسطي تنطمؽ مف
اتعتقاد راسخ وىو أف الواليات المتحدة تمتمؾ ليس فقط مصالح حيوية في المنطقة ولكف أيضا حقوقا
سيادية ،ذلؾ أف الواليات المتحدة تعتبر نفسيا يزء مف اليغرافيا السياسية وليست دولة غريبة ووافدة تعمى
المنطقة بحكـ توايدىا الراسخ وضخامة مصالحيا الحيوية في المنطقة ،وفي ىذا السياؽ يقوؿ الدكتور "تعبد
الخالؽ تعبد اهلل"" :ىناؾ فرؽ بيف الحقكؽ السيادية كالمصالح الحيكية ،فالحقكؽ السيادية تتضمف أف
الكاليات المتحدة ىي جزء عضكم كأصيؿ كليس بطرؼ غريب كخارجي ككافد عمى النظاـ اإلقميمي
العربي كالمؤسسة العسكرية األمريكية تتعامؿ مع ىذا النظاـ مف منطمؽ أف لمكاليات المتحدة الحقكؽ
نفسي ا التي تتمتع بيا دكؿ المنطقة كأنيا شريؾ كامؿ في الحاضر كالمستقبؿ كالنفط كالثركة كفي البقاء
الدائـ".

()1

كما أف االنتشار والحشد العسكري األورو-أطمسي في الشرؽ األوسط بعد الحادي تعشر مف
سبتمبر سيؤدي إلى تطويؽ وانكشاؼ األمف العربي ،كما أف التويو العسكري لمحمؼ األطمسي ينوبا مف
خبلؿ توييو يؿ البنى العسكرية اليديدة لمحمؼ األطمسي نحو المتوسط يحمؿ في طياتو نوايا مضمرة
ليعؿ قوس األزمات الينوبية لممتوسط كأحد المسارح الرئيسية لعممياتو العسكرية وذلؾ مف خبلؿ تحريؾ
المبررات المعروفة كحماية حقوؽ اإلنساف ومكافحة اإلرىاب ...وىو ما يؤدي إلى اختراؽ وانكشاؼ األمف
العربي.

()2

ولكف منطمؽ النظرة الموضوتعية تقتضي اإلقرار أف غياب ترتيبات أمنية إقميمية تعربية كفيمة بإدارة
األمف في المنطقة سييعؿ مف األمف العربي قضية أطمسية أكثر منيا تعربية ،وبالتالي يصبح الحمؼ
األطمسي ىو الحكـ والفيصؿ السياسي والعسكري في حسـ النزاتعات واألزمات التي تنشب في المنطقة
العربية خاصة أف بعض دوؿ المنطقة فتحت األبواب تعمى مصراتعييا لمتدخبلت األينبية ،األمر الذي

( )1تعبد الخالؽ تعبد اهلل ،معضمة األمف في النظاـ اإلقميمي الخمييي ،ميمة األردف لمشؤوف الدولية ،العدد الثاني ،2008 ،ص ص.67-66
( )2تعبد النور بف تعنتر ،األطمسية اليديدة في المتوسط وانعكاساتيا تعمى األمف العربي ،ص .97-93
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سيؤدي إلى أطمسية األمف العربي ،حيث تصبح الحماية األمنية األطمسية أىـ بكثير مف استراتييية أمنية
تعربية.

()1

كما ُيبلحظ كؿ مف "محمد السعيد إدريس" و"برىاف غميوف" أف األسباب الييكمية التي تنصرؼ إلى

الفشؿ الداخمي لؤلنظمة السياسية كاف السبب الرئيسي لتدويؿ قضاياىا والذريعة األساسية التي تعتمدىا
القوى الكبرى لمتدخؿ في شؤوف المنطقة الشرؽ أوسطية.
واتعتبر "محمد السعيد إدريس" "أف دكؿ الشرؽ األكسط تمسكت بسيادتيا إلى حد اإلسراؼ إباف
الدعكة لممشاريع الكحدكية كتمسكت بقكة بمبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية كجعمتو حصنا منيعا
لصد أية دعكة إلى الكحدة العربية كما كانت المشاحنات كالخصكمات تنفجر بيف الدكؿ العربية بسبب
(بدافع) الغيرة عمى السيادة كلكف كؿ ىذا لـ يحدث في عالقة الدكؿ العربية مع األطراؼ الخارجية ،حيث
كاف التساىؿ لدرجة التفريط في كؿ ما يمت بصمة ليذه السيادة الكطنية".

()2

وتعمى ضوء كؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أنو إذا كانت سيادة الدولة في منطقة الشرؽ األوسط كانت
ضحية "لمعبة صفرية" في إطار الصراع القطبي والتنافس االستراتييي األمريكي السوفياتي في مرحمة
الحرب الباردة ،فإف أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر أفضت إلى بروز أوراؽ يديدة تحركيا القوة العظمى
األمريكية في الزماف والمكاف المناسبيف لتحقيؽ رىاناتيا االستراتييية تعمى حساب تقويض سيادة دوؿ
المنطقة باسـ مكافحة اإلرىاب أحيانا وحماية حقوؽ اإلنساف والتبشير بالديمقراطية أحيانا أخرى.
وخبلصة القوؿ فإف الواليات المتحدة األمريكية مارست كؿ تكتيكات وصور التدخؿ الدوؿ تحت
مضمة الحرب تعمى اإلرىاب في منطقة الشرؽ األوسط ،حيث تدخمت الواليات المتحدة لمتأثير تعمى التركيبة
السمطوية لدوؿ الشرؽ األوسط وإلتعادة توييو سياساتيا الداخمية والخاريية بالشكؿ الذي يخدـ مصالحيا
الحيوية ،كما تدخمت الواليات المتحدة في نظاـ األسرة وقوانينيا وفي مناىج التعميـ ومضاميف الصحافة
()3

واإلتعبلـ وفي العمؿ الخيري وفي إصبلح الديف اإلسبلمي واألنساؽ الثقافية والقيمية اإلسبلمية.

وانطبلقا مف كؿ ما سبؽ نخمص إلى نتيية أساسية مفادىا أف ما تسميو الواليات المتحدة األمريكية
حربا تعمى اإلرىاب تحولت في واقعيا إلى حرب شاممة عمى سيادة الدكلة في منطقة الشرؽ األكسط.
( )1نزار إسماتعيؿ الحيالي ،المريع السابؽ ،ص .151
( )2نقبل تعف :حسف تعبدو ،المريع السابؽ ،ص .92
( )3السيد ولد أباه ،المريع السابؽ ،ص .103
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نظر لكوف المنطقة تحولت إلى مركز استقطاب ومحور اندفاع استراتيييات التدخؿ الدولي سوء كانت
ا
تعسكرية مباشرة أو غير قمعية مف خبلؿ الميوء إلى أساليب وتكتيكات االختراؽ غير المباشر بدتعوى
مكافحة اإلرىاب الدولي ،األمر الذي أدى ليس فقط إلى إفراز تداتعيات خطيرة تعمى سيادة الدولة في منطقة
الشرؽ األوسط  ،ولكف أيضا ساىـ في توريط السياسة البنتاغونية في قوس األزمات اإلسبلمي.
اضططضبػاضرابدػ
طأزقػاضتدخالتػاألطرغصغظػسيػشوسػاألزطاتػاإلدالطيػاضذرقػأودطي)*(.ػ
لقد أفضت السياسة البنتاغونية إلى تورط الواليات المتحدة األمريكية في "قوس األزمات اإلسبلمي
ار في العالـ ،وتمتد مف
الشرؽ أوسطي" ،الذي أطمقو "برييينسكي" تعمى المنطقة األكثر توت ار وتعدـ استقر ا
()1

البمقاف حتى باكستاف مرو ار بالشرؽ األوسط.

األمر الذي ساىـ في إفراز تعواقب ومضاتعفات خطيرة تعمى

مستقبؿ القوة األمريكية ،ولذلؾ يعتبر "إيمانويؿ تود" أف مأزؽ السياسة األمريكية التي تستيدؼ ردع
"الحركات اإلسبلمية الراديكالية" ال تعكس فقط فشؿ االستراتييية األمريكية في مياؿ مكافحة اإلرىاب
الدولي ،ولكنيا أيضا تعبر تعف مقدمات وبوادر انييار وتفكؾ اإلمبراطورية األمريكية ،خاصة في ظؿ
استنزاؼ مواردىا االقتصادية والمالية في ما اسماه "بالحروب المسرحية تعمى اإلرىاب".

()2

في ضوء التحميبلت التي قدمت بشأف الحممة األمريكية تعمى اإلرىاب ،ذىب تعدد غير قميؿ مف
السياسييف واالستراتييييف األمريكييف إلى اإلقرار بفشؿ وتورط السياسة التدخمية األمريكية في قوس األزمات
اإلسبلمي ،الذي تنتشر فيو وتعمى تخومو "اليماتعات اإلسبلمية المتطرفة" التي تشكؿ تعقبة أماـ االنتشار
األمريكي ضمف مشروع القرف األمريكي اليديد ،وبالخصوص في أفغانستاف والعراؽ( ،)3األمر الذي أكدتو
العديد مف األدبيات والكتابات االستراتييية ،التي حاولت تحديد مواطف الضعؼ في االستراتييية األمريكية
تياه اإلرىاب الدولي واليماتعات اإلسبلمية ذات التويو "الراديكالي" ،وفي ىذا السياؽ تيدر اإلشارة إلى
كتابات كؿ مف "غاري ىارت" في مؤلفو "القوة الرابعة" و"مايكؿ شوير" في كتابو "الفوقية اإلمبريالية
األمريكية" وايمانويؿ تود في دراستو الموسومة "بما بعد اإلمبراطورية :دراسة في تفكؾ النظاـ األمريكي،

(*) يريع مصطمح "قوس األزمات" إلى المنظر االستراتييي األمريكي "زبيينيو برييينسكي".

)1( Sophi chautard, dictionnaire de la géopolitique, Paris: studyrama, 2008,p.47.

( )2إيمانويؿ تود ،المريع السابؽ ،ص .14

(  )3سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص.295
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وحري باإلشارة أيضا أنو حتى داخؿ أوساط المحافظيف اليدد تعالت العديد مف األصوات المنتقدة لمسياسة
األمريكية بحكـ انعكاساتيا الخطيرة تعمى مستقبؿ القوة األمريكية ،وفي ىذا الصدد ذىب فرانسيس فوكوياما
وىو مف أبرز منظري المحافظيف اليدد إلى القوؿ بنياية الواليات المتحدة األمريكية كمؤسسة بحكـ مآالت
وتداتعيات الحممة األمريكية تعمى اإلرىاب.
ولذلؾ ييدؼ ىذا المطالب إلى الوقوؼ تعمى القصور االستراتييي إلدارة المحافظيف اليدد الذي
ساىـ في توريط الواليات المتحدة في المستنقع األفغاني والعراقي ،ومف ىذا المنطمؽ سيتـ تسميط الضوء
تعمى مأزؽ السياسة البنتاغونية في قوس األزمات اإلسبلمي مف خبلؿ التركيز تعمى ثبلثة مستويات
أساسية لمتحميؿ.
 -1المستوى االستراتييي واألمني -2 ،المستوى االقتصادي -3 ،المستوى السياسي.
أكال :عمى المستكل االستراتيجي كاألمني.
يقوؿ "والتر ليبماف"" :إف كسب الحروب أسيؿ يدا مف بناء السبلـ" ،فعمى الرغـ مف االستعراض
المذىؿ لمقوة العسكرية الكاسحة في إطار حروب التدخؿ األمريكية بذريعة مكافحة اإلرىاب الدولي في
أفغانستاف  2001والعراؽ  ،2003إال أف الواليات المتحدة األمريكية فشمت في بناء السبلـ األفغاني
والعراقي ( ،) 1ولذلؾ يقوؿ ليدؿ ىارت " :إف أفؽ االستراتييية العسكرية" الضيقة" محدود بالحرب ،أما
االستراتييية الكبرى فتنظر إلى ما وراء الحرب ،تنظر إلى السبلـ الذي سيعقب الحرب ...فاالستراتييية
الكبرى ييب أف تتينب تخريب حالة السبلـ المستقبمية مف أيؿ أمنيا وازدىارىا ،إف حالة السبلـ المزرية
التي تمت معظـ الحروب نستطيع أف نتتبعيا ونعود بيا إلى الحقيقة المتمثمة في أف مياؿ االستراتييية
الكبرى بخبلؼ االستراتييية العسكرية ىو أرض مييولة في اليزء األتعظـ منو أرض ما تزاؿ تنتظر
االستكشاؼ والفيـ".

()2

وتعمى ىذا األساس فبالرغـ مف نياح الواليات المتحدة في اإلطاحة بنظاـ طالباف في أفغانستاف
ونظاـ صداـ حسيف في العراؽ إال أنيا غرقت في السبلـ األفغاني والعراقي ،ذلؾ أنيا فشمت في التعامؿ
مع ما اسماه "ليدؿ ىارت" بحاالت السبلـ المزرية التي تعقب معظـ الحروب .فكما ىو معروؼ في تعمـ
( )1مايكؿ كوكس ،المريع السابؽ ،ص .203

( )2غاري ىارت ،القوة الرابعة :االستراتييية الكبرى لمواليات المتحدة في القرف الحادي والعشريف ،تريمة :محمد التوبة ،الرياض :مكتبة
العبيكاف ،2005 ،ص .9
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االستراتييية أف الحرب ما ىي إال دورة مف دورات العمؿ السياسي ،فإنو يمكف القوؿ أف حروب التدخؿ
األمريكية في أفغانستاف والعراؽ صحيح أنيا نيحت تعمى الصعيد العسكري ،إال أنيا فشمت فشبل ذريعا
تعمى المستوى السياسي ،ذلؾ أف ىذه الحروب لـ تنيح في تحقيؽ النتائج والثمار السياسية ،وذلؾ بحكـ
غياب المشروع الكفيؿ باستثمار النصر العسكري ،وىو ما يتيمى باألساس في فشؿ المشروع األمريكي في
بناء الدولة الديمقراطية الموتعودة واتعادة إتعمار أفغانستاف والعراؽ.
المبلحظ أف الواليات المتحدة األمريكية كما يقوؿ "أندرو يي بيسيفيتش"":لـ تعد ترى أف استخداـ
القوة العسكرية وتحريؾ الييوش النظامية ىو المبلذ األخير الذي تميأ إليو الدوؿ ،فالسبلـ ال يعتمد فقط
تعمى القوة ولكنو أيضا يتطمب تفعيؿ المداخؿ الناتعمة كالتبشير بالديمقراطية وتشييع التحوؿ السياسي
واالقتصادي في الشرؽ األوسط ،وتعميو فالواليات المتحدة تصرفت بغطرسة تمتيا ىزيمة".

()1

إف منطمؽ النظرة الموضوتعية تقتضي اإلقرار بأف السياسة البتاغونية غرقت في المستنقع األفغاني
بالنظر إلى ثبلثة معطيات أساسية:
 -0المعطى الجيكعسكرم(*) :الذي يقر حقيقة أساسية مفادىا أف األرض واليغرافيا ليست تعامؿ محايد
في الحروب والصراتعات المسمحة ،فيي إما أف تعيؽ أو تساتعد إحدى القوى المتنازتعة .ومف ىذا
المنطمؽ فإف التدخؿ العسكري األمريكي في أفغانستاف تياىؿ الدور المؤثر لمطبيعة اليغرافية
الصعبة ألفغانستاف ،التي كانت تيعميا تعمى الدواـ كمقبرة لئلمبراطوريات ومنطقة مف مناطؽ
الميازفة " "zone de risqueالتي يصعب إخضاتعيا أو السيطرة تعمييا.
 -4المعطى التاريخي كاالجتماعي كاألنثركبكلكجي :الذي يتيمى في خصائص أفغانستاف التاريخية
والدينية واألنتروبولويية والقومية التي تعتبر مف أىـ العوامؿ التي تسيطر تعمى طبيعة النزاع المسمح،
وتعميو فإرساؿ القوات األمريكية إلى ىذه األرض "المسرح" كاف ق ار ار ارتياليا ،ذلؾ أف األفغاف لدييـ
تقاليد تعريقة وخبرة كبيرة في الحروب والصراتعات المسمحة وال يمكف ليـ أف يروا ىؤالء المسمحيف
الغرباء إال محتميف يريدوف اغتصاب أرضيـ بقوة السبلح ،فباإلضافة إلى الشعور القومي ،فإف
المعتقد الديني "اليياد" سيساىـ بدوره في إثارة المقاومة الشعبية ضد المحتؿ األمريكي.

( )1نقبل تعف :مايكؿ شوير ،الفوقية اإلمبريالية األمريكية ،تريمة :سمة محمد تعبد ربو ،بيروت :الدار العربية لمعموـ ،2005 ،ص .21
(*) اليغرافيا العسكرية ىي ذلؾ العمـ الذي ييتـ بدراسة الدور المؤثر لمعوامؿ والمعطيات اليغرافية تعمى الحروب ومسار العمميات العسكرية.
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وباالستناد إلى ىذه المعطيات فقد أكد مسؤوؿ روسي رفيع المستوى في أواسط سبتمبر 2001
قائبل لؤلمريكاف" :يؤسفني أف أقوؿ لكـ إنكـ ستطردوف مف أفغانستاف شر طردة".

()1

 -0المعطي العسكرم :الذي يظير في الخبرة القتالية التي اكتسبيا الميتمع األفغاني بحكـ تاريخو
العسكري الحافؿ بالحروب والصراتعات المسمحة ،فمقد انيزمت اإلمبراطورية البريطانية والسوفياتية
في أفغانستاف وكذلؾ سيكوف مصير الواليات المتحدة األمريكية وفي ىذا الصدد يعتبر "يوزيؼ
ناي" أف الفشؿ األمريكي في موايية القوى القبمية المسمحة سيضع حد لئلمبراطورية األمريكية
األمر الذي يؤكد فعالية ما اسماه ريشارد ىاس" فنوف حرب ما بعد الحداثة غير المتناسقة".
بالرغـ مف االستعراض المذىؿ لمقوة العسكرية األمريكية التي تستند إلى "الثورة في الشؤوف
العسكرية" التي أدت إلى اإلطاحة بسيولة بنظامي طالباف وصداـ حسيف المتيميف بدتعـ ورتعاية
اإلرىاب الدولي إال اف بديييات حروب العصابات التي نظّر ليا ووضع قوانينيا "ماو تسي تونغ"
تقر بأف النصر يحتاج إلى النفس الطويؿ مف خبلؿ استنزاؼ وانياؾ العدو

() 2

وىو ما يتيمى

باألساس في الضربات التي تشنيا يماتعات العصابات المقاومة في العراؽ وأفغانستاف والتي
ألحقت خسائر فادحة بقوات التحالؼ الدولي ،وفي ىذا اإلطار أكد "بات بوكاناف" بقولو ":سوؼ
يصؿ العصر األمريكي إلى ذروتو ولكف في تمؾ المحظة ،سيبدأ المد باالنحسار وذلؾ بسبب العمؿ
الوحيد الذي تتفوؽ فيو الشعوب المسممة أال وىو طرد القوى اإلمبريالية بواسطة حرب الرتعب
والعصابات .لقد أخريوا الفرنسييف مف اليزائر واألمريكييف مف الصوماؿ واسرائيؿ مف لبناف ...لقد
بدأنا طريقنا نحو اإلمبراطورية وتعند قمة اليضبة التالية سنقابؿ أولئؾ الذيف ذىبوا قبمنا .إف الدرس
الوحيد الذي نتعممو مف التاريخ ىو أننا ال نتعمـ مف التاريخ".

()3

ثانيا :عمى المستكل االقتصادم.
أفرزت التدخبلت العسكرية األمريكية في كؿ مف أفغانستاف والعراؽ انعكاسات خطيرة تعمى
االقتصاد األمريكي اآلخذ في التياوي والترايع ،وذلؾ بحكـ تعدـ قدرتو تعمى تحمؿ فاتورة الحرب تعمى

( )1نفبل تعف :مايكؿ شوير ،المريع السابؽ ،ص .69

( )2ييمس دورتي وروبرت بالستغراؼ  ،المريع السابؽ ص ص.188-187
( )3نقبل تعف :يويف دايار ،المريع السابؽ ،ص.12
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حد لنمو االقتصاد
اإلرىاب التي قدرت بحوالي ( )4ترليوف دوالر ،فبالنسبة لتنظيـ القاتعدة فإف "وضع ّ
األمريكي ليس بالحمـ المستحيؿ".

()1

يعتقد "إيمانويؿ تود" أف تنظيـ القاتعدة تمكف مف استنزاؼ االقتصاد األمريكي ،وذلؾ بفعؿ النفقات
اليائمة تعمى ما اسماه "بالحروب المسرحية تعمى اإلرىاب" ،كما أف الواليات المتحدة ستخسر معركتيا في
السيطرة تعمى االقتصاد العالمي ،بسبب التكمفة المرتفعة لمحرب تعمى اإلرىاب التي ضربت االقتصاد
األمريكي .وبالمقابؿ ثمة قوى اقتصادية تنافس أمريكا تعمى قيادة االقتصاد العالمي تعمى غرار الصيف،
االتحاد األوروبي ،روسيا والياباف ،األمر الذي ينذر بانييار الحمـ اإلمبراطوري األمريكي.

()2

فالتكاليؼ المرتفعة لمحرب تعمى اإلرىاب لـ تؤدي فقط إلى ضرب االقتصاد األمريكي في الصميـ
ولكنيا أيضا قد تنذر بانييار اإلمبراطورية األمريكية استنادا إلى القانوف العاـ الذي أدى إلى سقوط
اإلمبراطوريات السابقة ،وفي ىذا اإلطار كتب بوؿ كينيدي في مؤلفو" :صعود وسقوط القوى العظمى" :إذا
()3

ازدادت االلتزامات االستراتييية لئلمبراطورية تعمى قدرتيا االقتصادية فإف مصيرىا ىو السقوط واالنييار"

وفي السياؽ ذاتو يؤكد "يويف دايار" ":أف المغامرات األمريكية في الشرؽ األوسط أحدثت ضر ار أتعمؽ
بكثير تعمى سمعة أمريكا مف حرب فيتناـ فالواليات المتحدة تخسر حرب العصابات في أفغانستاف والعراؽ،
ويحدث ىذا كمو في وقت بدأت قوتيا النسبية في االنحدار ،وذلؾ بسبب ظيور قوى صاتعدة في االقتصاد
العالمي...فإذا تابعت الواليات المتحدة نيييا األحادي فإف فقداف السمطة سيكوف سريعا يدا وغير قابؿ
لمترميـ أو بحسب تعبير "برييينسكي" ستفقد أمريكا موقعيا الييمني في النظاـ العالمي"(.)4
ولقد ذىب بدوره غاري ىارت إلى القوؿ" :أف تكمفة التدخبلت األمريكية لقمع اإلرىاب واليماتعات
الراديكالية ،واالحتبلؿ واالنتشار العسكري المطوؿ ،وبناء الدوؿ وتسوية نزاتعات سياسية داخمية ال نياية
ليا ،مع القياـ في الوقت نفسو بمقاومة قوات التمرد فإف كؿ ىذه التكاليؼ مأخوذة مف المصادر الضرورية
لضماف األمف الحقيقي في الوطف ،واضافة إلى ذلؾ فإف المدخؿ االستباقي اإلمبراطوري لمحرب تعمى

( )1نقبل تعف  :نفس المريع ،ص .174

( )2إيمانويؿ تود ،المريع السابؽ ،ص .14

( )3نقبل تعف  :السيد ياسيف ،المريع السابؽ ،ص .26

( )4نقبل تعف :يويف دايار ،المريع السابؽ ،2008 ،ص.222
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اإلرىاب  ،يستنزؼ المصادر الضرورية لتحقيؽ مقصد تعظيـ آخر ىو االستثمار في اإلنتايية األمريكية
()1

التي ستمكننا مف توسيع الفرص وتعرض بدائؿ أفضؿ ألولئؾ الذيف يعيشوف في العالـ ببل أمؿ".
ثالثا :عمى المستكل السياسي.

مف الواضح أف الواليات المتحدة فشمت في إنياز مشاريعيا الموتعودة ببناء دوؿ حديثة واتعادة
إتعمار أفغانستاف والعراؽ ،فضبل تعف فشؿ التصور األمريكي لدومينو الديمقراطية الذي يكتسح منطقة
الشرؽ األوسط برمتيا ،ذلؾ أف الديمقراطية ال يمكف فرضيا مف خبلؿ فوىات المدافع فيي تنيض ال مف
رماد الحروب وانما مف تاريخ النضاؿ والعمؿ المدني والتنمية االقتصادية والتدرج السممي  ،كما تقر ذلؾ
أدبيات تعمـ االنتقاؿ الديمقراطي ،ولذلؾ تعمى الواليات المتحدة أف تحتار بيف الحرب الوقائية أو الديمقراطية
لكنيا ال تستطيع اليمع بينيما.

()2

كما يظير ىذا الفشؿ في تعدـ قدرة االستراتييية األمريكية تعمى احتواء وتفكيؾ شبكة القاتعدة التي
اكتسبت المزيد مف القوة والمرونة والقدرة تعمى التوسع واالنتشار اليغرافي واالستراتييي في يميع مناطؽ
العالـ ،فضبل تعيز أو تعدـ خبرة الواليات المتحدة األمريكية في إدارة المناطؽ المحتمة وىو ما يتيمى
باألساس في الفوضى الشاممة واالنفبلت األمني الذي يعرفو العراؽ األمر الذي يعمو معقؿ الستقطاب
اليماتعات اإلرىابية.

()3

إذا كاف "فرانسيس فوكوياما" وىو مف كبار منظري التيار المحافظ اليديد ذىب إلى طرح "نظرية
نياية التاريخ" بعد الحرب الباردة كداللة ساطعة تعمى ىيمنة الواليات المتحدة تعمى العالـ ،فإف فشؿ الحممة
األمريكية تعمى اإلرىاب دفعتو إلى كتابة مقاؿ في يريدة "نيوز ويؾ" أكد فيو" :أف الواليات المتحدة
األمريكية انتيت كمؤسسة".
ويذىب "إيمانويؿ والرشتايف" بدوره إلى القوؿ" :أف التدخبلت االنفرادية األمريكية بذريعة مكافحة
اإلرىاب الدولي ،تمثؿ نكسة معتبرة لمركز أمريكا العالمي ،وتمثؿ مسا ار تاريخيا ىابطا ،فالغطرسة
األمريكية ،ستسيـ فقط في انحدار الواليات المتحدة وتحويؿ ىبوطيا التدرييي إلى سقوط مدوي،
فالمنظورات االستراتييية األحادية لممحافظيف اليدد ستفشؿ ألسباب تعسكرية اقتصادية وايديولويية.
( )1غاري ىارت ،المريع السابؽ ،ص ص .243-242
( )2بنياميف باربر المريع السابؽ  ،ص . 139-19
( )3مايكؿ شوير ،المريع السابؽ ،ص .109
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فالواليات المتحدة ترايعت صورتيا تعمى المستوى العالمي كما بددت الكثير مف صدقيتيا اإليديولويية بفعؿ
الحروب اإلستباقية تعمى اإلرىاب ".

()1

ير وتوريط السياسة البتاغونية في "قوس األزمات
المبلحظ أف اليماتعات الييادية تمكنت مف ّ

اإلسبلمي" ومف ثـ استنزاؼ ودحر الواليات المتحدة في المنطقة ،وىو ما تعبر تعنو "أيمف الظواىري" في خطاب
ألقاه في أواخر تعاـ " :2003نحمد اهلل أف أقر أتعيننا برؤية األمريكاف في العراؽ بعد أفغانستاف واألمريكاف في
()2

كبل البمديف بيف ناريف :فإذا انسحبوا خسروا كؿ شيء واذا بقوا استمر نزيفيـ حتى الموت".

بالنظر إلى ىذه المعطيات االستراتييية االقتصادية والسياسية المشار إلييا والتي تِؤكد تعمى مأزؽ
التدخبلت األمريكية في قوس األزمات اإلسبلمي الشرؽ أوسطي فإف اإلدارة اليديدة لمرئيس أوباما تسعى
ياىدة إلصبلح ما أفسده بوش ،مف خبلؿ تبلفي القصور االستراتييي إلدارة المحافظيف اليدد تعبر وضع
يدوؿ زمني لبلنسحاب مف أفغانستاف والعراؽ.

()3

ولقد أكدت لينة "بيكر ىاممتوف" التي تـ إنشاؤىا خصيصا

لتقييـ الوضع في العراؽ في تقريرىا الصادر في  6ديسمبر  2006بأف الواليات المتحدة تورطت في
العراؽ ،ومف بيف التوصيات التي اقترحيا التقرير لتياوز مأزؽ التدخؿ األمريكي في العراؽ يمكف اإلشارة
إلى ضرورة سحب القوات األمريكية مف العراؽ بحموؿ تعاـ  ،2008إضافة إلى ضرورة فتح حوار مع سوريا
وايراف وغيرىا مف االقتراحات اليريئة واليادفة إلى إيياد مخرج لمأزؽ التدخؿ العسكري األمريكي في
العراؽ.

()4

خاصة في ظؿ تصاتعد ضربات المقاومة التي ساىمت ليس فقط في إفشاؿ المشروع األمريكي

وانما أيضا في إلحاؽ خسائر فادحة بقوات االحتبلؿ األينبي.

()5

(  )1نقبل تعف :مايكؿ ىدسوف ،مآزؽ امبريالية :إدارة المناطؽ اليامحة ،في :أحمد بيضوف ،العرب والعالـ بعد  11أيموؿ/سبتمبر،

بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،2004 ،ص .130

( )2نقبل تعف :مايكؿ شوير ،المريع السابؽ ،ص .27

( )3ريتشارد ىاس ،مارتف أنديؾ ،إنو وقت التيديد لمدبموماسية :نحو استراتييية أمريكية يديدة في الشرؽ األوسط في :ريتشارد ىاس
وآخروف ،استعادة التوازف ،استراتييية لمشرؽ األوسط برسـ الرئيس اليديد  ،بيروت  :دار الكتاب العربي ، 2009 ،ص ص .14 -13

( )4شاىر إسماتعيؿ الشاىر ،المريع السابؽ132 ،

( )5أنثوني كوردسماف ،القوات العراقية غير المؤىمة لمعمؿ بدوف قوات التحالؼ حتى  ، 2008واشنطف :مركز الدراسات االستراتييية
والدولية .2006
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()1

الجدكؿ رقـ ( )4يكضح خسائر قكات التحالؼ في العراؽ في الفترة الممتدة مف .4336-4330
قكات مف جنسيات

المقاتمكف

أخرل

المتعاقدكف

السنة

القتمى

الجرحى

القتمى

القتمى

القتمى

4330

286

4239

50

23

08

4332

828

7994

44

05

083

4335

826

5927

40

48

034

4336

242

4975

07

04

23

المجمكع

4232

09040

005

005

022

القكات البريطانية

القكات األمريكية

وفي ضوء كؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف الواليات المتحدة األمريكية صحيح أنيا تمكنت مف السيطرة
تعمى األرض والموارد ولكف ثقؿ الموروث اإليديولويي والتاريخي ال يمكف إدارتو وىو العنصر األكثر أىمية
في تمؾ المعادلة .فحركات المقاومة تمكنت مف استنزاؼ الواليات المتحدة وأفشمت المشروع األمريكي،
األمر الذي يدفعيا لبلنسحاب مف أفغانستاف والعراؽ ،وبالخصوص في ظؿ ارتفاع تكمفة الحرب ضد
اإلرىاب ،وفي ىذا الصدد يقوؿ "برييينسكي"" :إف الحرب تعمى اإلرىاب كانت دموية وكمفتيا كانت أكثر مما
كاف متوقعا" وفي السياؽ ذاتو يقوؿ المؤرخ البريطاني الشيير "أرنولد توينبي" " :Arnold Toynbeeإف
()2

السياسات االنتحارية كانت عمى الدكاـ ىي السبب الرئيسي النييار اإلمبراطكريات".

ولكف منطمؽ النظرة الموضوتعية تقتضي اإلقرار أنو ثمة اتياه واسع في األوساط االستراتييية
األمريكية ممف يعتبروف أف الحممة األمريكية تعمى اإلرىاب مكنت الواليات المتحدة مف االنتشار العسكري
في مناطؽ يد حيوية تعمى الصعيد الطاقوي والييوسياسي ،األمر الذي يمكنيا مف التحكـ في الرىاف
االستراتييي العالمي والسيطرة الشاممة تعمى النظاـ الدولي.

( )1أميف المشاقبة  ،سعد شاكر شبمي  ،المريع السابؽ ،ص.74
( )2نقبل تعف :تعبد الحي زلوـ ،المريع السابؽ ،ص.189
( )3مايكؿ كوكس ،المريع السابؽ ،ص .205
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اضغصلػاضثاضث:ػػػػػػػػػطضارغاتػػاالدتراتغجغظػاضتدخضغظػاألطرغصغظػسيػطجالػطصاسحظػاإلرعاب...
اضطبحثػاضثاضثػ
االدتراتغجغظػاألطرغصغظػتجاهػظاعرةػاإلرعابػاضدوضيػبغن:ػشوةػاضػاظونػوعغطظظػاضػوة.ػ
لقد أفضت االستراتييية األمريكية تياه ظاىرة اإلرىاب الدولي ،والتي قامت تعمى منطؽ التدخبلت
االنفرادية بعيدا تعف الشرتعية الدولية ،مف خبلؿ تغميب لغة السيؼ بدال مف الدبموماسية واآلليات متعددة
األطراؼ إلى إثارة العديد مف المواقؼ الدولية الرافضة لؤلحادية األمريكية خاصة تمؾ الدوؿ الساتعية إلرساء
قواتعد نظاـ تعالمي متعدد األقطاب يضمف ليا ىامش مف المناورة في المسرح الدولي.
فإذا كاف اإلرىاب ظاىرة تعولمية تيدد المصالح الحيوية لمميتمع الدولي ككؿ ،فإف اآلليات
المحكمة لمكافحة الظاىرة تقتضي باألساس ىندسة مقاربات تعاونية يماتعية بعيدا تعف الممارسات االنفرادية
التي أدت إلى أزمة الشرتعية الدولية خاصة في ظؿ الييمنة األمريكية .ولكف تبقى ىيمنة القوة وليس قوة
القانوف ىي المعادلة الثابتة التي تحكـ واقع العبلقات الدولية.
اضططضبػاألولػ
طذرورغظػاضتدخالتػاألطرغصغظػسيػاضػاظونػاضدوضي:ػحروبػرادضظػأمػجائرة؟.ػ
أ ّكدت إدارة المحافظيف اليدد في أتعقاب الييمات اإلرىابية التي تعرضت ليا الواليات المتحدة
األمريكية في الحادي تعشر مف سبتمبر  2001تعف حقيا الطبيعي في الدفاع الشرتعي تعف النفس استنادا
إلى نص المادة ( )51مف ميثاؽ األمـ المتحدة( ،)1بيد أف التساؤالت التي تطرح نفسيا تتمثؿ في مدى
إمكانية اتعتبار الييمات اإلرىابية التي تعرضت ليا الواليات المتحدة األمريكية تعد تعدوانا مسمحا طبقا
لنص المادة ( )51مف ميثاؽ األمـ المتحدة؟ والى مدى احترمت الواليات المتحدة األمريكية الشروط الوايب
توافرىا في أفعاؿ الدفاع الشرتعي في ردىا تعمى ىيمات  11سبتمبر  2001مف خبلؿ استخداميا لمقوة
العسكرية مع دوؿ التحالؼ ضد أفغانستاف؟ وكيؼ يمكف تفسير الدور الذي قاـ بو ميمس األمف الدولي في
تعاممو مع ىيمات الحادي تعشر مف سبتمبر 2001؟.
لقد شكؿ مبدأ الضربات الوقائية العمود الفقري الذي قامت تعميو استراتييية األمف القومي األمريكي
في أتعقاب الحادي تعشر مف سبتمبر ( ،) 2وقد مثؿ الدفاع الشرتعي الوقائي أحد المحاور الرئيسية التي
( )1رايع نص المادة ( )51مف ميثاؽ األمـ المتحدة.
(2) Maurice Vaïsse, les relations internationales depuis 1945, Paris : Armand colin, 2005, p. 234.
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حكمت كيفية الرد األمريكي تعمى الخطر العراقي ،بيد أف ىذا المحور أثار يدال واسعا في األوساط القانونية
ذلؾ أف التدخؿ العسكري في العراؽ ال يستوفي الشروط التي أقرىا القانوف الدولي لقياـ الحرب االستباقية
كأف يكوف ىناؾ خطر ىيوـ وشيؾ أو حاؿ.
وتعميو فإذا كاف التدخؿ األمريكي في أفغانستاف في  7أكتوبر  2001بمثابة تعممية انتقامية تعقابية،
فإف الغزو األنيمو-أمريكي لمعراؽ يعتبر بمثابة الحرب الوقائية األولى في القرف الحادي والعشريف بذريعة
حماية األمف القومي األمريكي مف الخطر الذي يمثمو العراؽ الذي يسعى لحيازة أسمحة الدمار الشامؿ.

()1

تعددت مبررات الواليات المتحدة األمريكية في استخداميا لمقوة العسكرية ضد العراؽ إال أف
وميما ّ
تدخميا يبقى انفراديا ،وتعميو فيؿ يمكف اتعتبار أف الحرب الوقائية ضد العراؽ تتوافؽ والمادة ( )51مف
الميثاؽ األممي؟ أـ أنيا خروج مطمؽ تعف الشرتعية الدولية وتفسير خاطئ لممادة ( )51مف الميثاؽ؟
أكال :مدل مشركعية التدخؿ األمريكي في أفغانستاف؟
اتيمت اإلدارة األمريكية مباشرة بعد تعمميات انييار البرييف تنظيـ القاتعدة وحركة طالباف التي
كانت تحكـ أفغانستاف بأنيا األطراؼ المتورطة في الييمات اإلرىابية التي تعرضت ليا الواليات المتحدة،
األمر الذي دفعيا لمتدخؿ تعسكريا في أفغانستاف بدتعوى الدفاع الشرتعي تعف النفس ،بيد أف ىذه السياسة
التدخمية تتسـ بعدـ المشروتعية بالنظر إلى االتعتبارات التالية:
 -0مدل اعتبار اإلرىاب الدكلي عدكانا مسمحا:
يعتبر وقوع العدواف مف الشروط األساسية الوايب توافرىا لممارسة حؽ الدفاع الشرتعي تعف
النفس( ،)2بيد أف الييمات اإلرىاب ية التي تعرضت ليا الواليات المتحدة األمريكية ال يمكف تكييفيا تعمى
أساس أنيا تعدواف مسمح ليس فقط بسبب غياب األدلة الممموسة التي تثبت ويود تعاوف أو تواطؤ بيف
تنظيـ القاتعدة ونظاـ طالباف الحاكـ في أفغانستاف في تنفيذ الييمات اإلرىابية ،ولكف أيضا القانوف الدولي
حد ذاتو يستثني دخوؿ الفواتعؿ غير الدوالتية كاليماتعات اإلرىابية ضمف مفيوـ العدواف الذي يستويب
في ّ

( )1لونيسي تعمي ،المريع السابؽ ،ص .414-368

( )2سمعاف بطرس فرج اهلل ،المريع السابؽ ،ص .156
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قياـ الدفاع الشرتعي تعف النفس ،وتعميو فاإلرىاب الدولي الذي يمكف أف يشكؿ تعدوانا مسمحا يستويب
()1

ممارسة حؽ الدفاع الشرتعي تعف النفس يتطمب توفر شرطيف أساسييف:
 -أف يكوف إرىاب دولة دولي.

 أف تثبت الدولة الضحية باألدلة الممموسة نسبة ىذه األفعاؿ إلى الدولة المتيمة ،ضؼ إلى ذلؾ أفكيؼ الييمات اإلرىابية تعمى الواليات المتحدة تعمى أساس أنيا تيديد لمسمـ واألمف
ميمس األمف ّ
الدولييف ولـ يكيفيا تعمى أنيا تعدواف أو ىيوـ مسمح.

وتعمى ضوء ىذه المعطيات يمكف القوؿ بانتفاء العدواف المسمح مف يانب دولة أفغانستاف تعمى
الواليات المتحدة األمريكية ،األمر الذي يعؿ مف سياستيا التدخمية منحرفة تعف الشرتعية الدولية ،ذلؾ أف
الرد العسكري األمريكي في أفغانستاف اتخذ شكؿ تعمؿ إرىابي وتعقابي بعيد كؿ البعد تعف المنطؽ القانوني.
 -4مدل تقديـ الكاليات المتحدة األدلة الكافية التياـ نظاـ الطالباف:
بالرغـ مف الحرب اإلتعبلمية التي خاضتيا الواليات المتحدة األمريكية إلقناع الرأي العاـ العالمي
بصدقية موقفيا ،إال أنيا لـ تقدـ األدلة القانونية القاطعة التي تثبت تورط تنظيـ القاتعدة وحركة طالباف
الحاكمة في أفغانستاف في الييمات اإلرىابية التي ضربت تعمى إثرىا الواليات المتحدة األمريكية ،كما أف
الق ارريف رقـ ( )1368و( )1373الصادراف تعف ميمس األمف الدولي في أتعقاب ىيمات  11سبتمبر
 2001ياءا خالييف مف الربط بيف الييمات ويية معينة.
 -0مدل تقيد الكاليات المتحدة بالمادة ( )50في ردىا عمى ىجمات  00سبتمبر :4330
يبلحظ أف التدخؿ العسكري األمريكي في أفغانستاف انتيؾ المادة ( )51مف ميثاؽ األمـ المتحدة
بالنظر إلى االتعتبارات التالية:
أ -الرد العسكرم األمريكي لـ يكف حاال كفكريا:
إف استخداـ القوة العسكرية بعد انتياء العدواف ىو مف قبيؿ األتعماؿ العسكرية االنتقامية غير
المشروتعة لتعارضيا مع الغرض الذي مف أيمو تـ إقرار حؽ الدفاع الشرتعي في نص المادة
( )51مف الميثاؽ األممي.

() 2

فالرد األمريكي تعمى الييمات اإلرىابية كاف منافيا لشرط

( )1لونيسي تعمي ،المريع السابؽ ،ص .385

( )2رايع نص المادة ( )51مف ميثاؽ األمـ المتحدة.
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الضرورة ذلؾ أف التدخؿ األمريكي في أفغانستاف تـ بعد مرور ثبلثة أسابيع بعد وقوع الييمات
وانتيائيا ،ولذلؾ فالتدخؿ العسكري في أفغانستاف ليس لو سند في نص المادة ( )51مف ميثاؽ
()1

األمـ المتحدة.

ب -عدـ التقيد بضركرة تكقؼ أعماؿ الدفاع الشرعي بمجرد انتياء العدكاف المسمح:
تضع الضوابط الزمنية الستخداـ القوة في إطار الحؽ في الدفاع الشرتعي تعمى تعاتؽ الدولة التي
تمارس ىذا الحؽ التزاميا بوقؼ تعممياتيا العسكرية بميرد انتياء أو وقؼ العدواف المسمط تعمييا،
ولذلؾ فكؿ استخداـ لمقوة بعد انتياء العدواف يعد خرويا تعف الشرتعية .بناء تعمى ذلؾ ُيبلحظ أف

التدخؿ العسكري في أفغانستاف بدءا مف  7أكتوبر  2001واستم ارره لسنوات بعد ذلؾ ىو أمر قد
تعدى الزمف الذي تقرر مف أيمو الحؽ في الدفاع الشرتعي ،األمر الذي ييعؿ مف ىذه العمميات

العسكرية بمثابة تعدواف مستمر ضد السبلمة اإلقميمية واالستقبلؿ السياسي وسيادة دولة أفغانستاف
لعدـ توافقيا مع نص المادة ( )51مف ميثاؽ األمـ المتحدة.

()2

ج -عدـ التقيد بشرط التناسب في استخداـ القكة العسكرية ضد أفغانستاف:
ياء الرد األمريكي منافيا لقاتعدة التناسب ومفاد ىذه القاتعدة أف يكوف الرد مويو ضد الدولة
المعتدية وأف يكوف الرد متناسبا مع نوع وحيـ الوسائؿ المستخدمة في االتعتداء ،بيد أف العمؿ
العسكري األمريكي تعدى الدفاع تعف النفس وأضحى تعمبل انتقاميا بعد تياوز الحدود المكانية
()3

باتعتبار اإلدارة األمريكية أتعمنت أف الحرب ستبدأ في أفغانستاف وال تنتيي تعندىا.

ضؼ إلى ذلؾ استخداـ الواليات المتحدة لكؿ األسمحة التقميدية وغير التقميدية لصد العدواف
ويدخؿ ىذه
والييوـ الذي تعرضت لو ،األمر الذي يشكؿ تياو از صارخا لحدود الدفاع الشرتعي ُ
اإليراءات العسكرية ضمف أتعماؿ الثأر واالنتقاـ غير الشرتعية ،بيد أف الق اررات رقـ ()1368

و 1373الصادرة تعف ميمس األمف الدولي ياءت لتمارس وظيفتيا المعتادة كأداة إلضفاء
()4

الشرتعية ولتبرير السياسات العدوانية األمريكية.
( )1لونيسي تعمي ،المريع السابؽ ،ص .397
( )2نفس المريع ،ص ص.399-398

)3( Sophie Chautard, comprendre les conflits du Moyen-Orient, p.98.

(  )4سعيد البلوندي ،وفاة األمـ المتحدة ،أزمة المنظمات الدولية في زمف الييمنة األمريكية ،القاىرة :نيضة مصر لمطباتعة والنشر

والتوزيع ،2004 ،ص .169
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انطبلقا مما سبؽ يتضح أف الدوؿ الكبرى تعادة ما تميأ إلى منطؽ القوة لتحقيؽ الرىانات
االستراتييية المسطرة في مفكرة سياستيا الخاريية تعمى حساب تقويض القواتعد القانونية الدولية،
فالممارسات الدولية ال تحكميا القوانيف والمثؿ واألخبلقيات وانما تحكميا سياسة القوة وذلؾ باالستناد ليس
()1

إلى قوة القانوف وانما إلى قانوف القوة والييمنة وتعميو فالقوة دائما ىي التي تصنع الحقوؽ.
ثانيا :مدل مشركعية التدخؿ األمريكي في العراؽ؟

أطمؽ الغزو األنيمو-أمريكي الذي ُش ّف تعمى العراؽ في  20مارس  2003شعار "الحرية لمعراؽ" أو
() 2

"تعممية تحرير العراؽ"

كما ادتعت اإلدارة األمريكية أنيا تسعى إلى تيريد النظاـ العراقي الذي تربطو

تعبلقة وثيقة بتنظيـ القاتعدة مف أسمحة الدمار الشامؿ ،فضبل تعف نشر الديمقراطية في العراؽ مف خبلؿ
اإلطاحة بالنظاـ الديكتاتوري الذي يشكؿ مصدر تيديد ليس فقط لؤلمف القومي األمريكي ولكنو أيضا يمثؿ
خط ار استراتيييا تعمى السمـ واألمف الدولييف (حسب المنظور األمريكي).
تعد الحرب الوقائية مف بيف الركائز األساسية التي قامت تعمييا االستراتييية األمنية األمريكية تياه
ّ
()3

ظاىرة اإلرىاب الدولي

بيد أف ثمة فرؽ يوىري بيف الحرب االستباقية التي تعني الييوـ تعمى دولة تعمى

وشؾ القياـ بعمؿ تعسكري والتي تؤدي إلى إحباط خطر داىـ فوري تعمى وشؾ الوقوع ""imminent
والحرب الوقائية التي تشير إلى إتعبلف الحرب تعمى دولة يمكنيا أف تمثؿ خط ار في لحظة مستقبمية ما(.)4
غير أف إدارة الرئيس "بوش" خمطت بيف ىذيف المفيوميف مف خبلؿ استخداـ مفيوـ الحرب االستباقية لشف
حروب تعدوانية ال تشكؿ خط ار فوريا واضحا تعمييا.
بالرغـ مف تعدـ مشروتعية التدخؿ األمريكي في العراؽ إال أف الدوائر األمريكية ليأت إلى التأويبلت
الموسعة لنص المادة ( )51مف ميثاؽ األمـ المتحدة مف خبلؿ التأصيؿ األمريكي لمفيوـ الدفاع الشرتعي
الوقائي الذي يطرح إمكانية الدفاع في المحظة التي ترى فييا دولة معينة أنيا ميددة بالعدواف وليس فقط
كرد فعؿ تعمى ىيوـ مسمح وقع تعمييا بالفعؿ.

( )1سمعاف بطرس فرج اهلل ،المريع السابؽ ،ص .16
(2) Charles-Philippe David, op, cit, p. 10.
(3) Maurice Vaïsse, op, cit, p. 234.
(4) John Louis Gaddis, op, cit, p. 43.
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بيد أف ال يويد في القانوف الدولي ما يبرر القياـ بحرب وقائية مبنية تعمى شكوؾ غير مؤكدة،
ولذلؾ أثارت رؤية الرئيس "بوش" لمدفاع الوقائي تعف النفس حممة مف االنتقادات اليادة تعمى مستوى الفقو
الدولي وتعمى مستوى السياسة العممية .ويمكف إيياز ىذه االنتقادات في أمريف أساسييف:
األمر األكؿ :يتعمؽ بنقد المعايير الفضفاضة لقياـ حالة الدفاع الشرتعي الوقائي تعف النفس وما تؤدي إليو
ىذه المعايير مف توسع غير مقبوؿ لمفيوـ الدفاع الشرتعي الوقائي تعف النفس.
أما األمر الثاني :فيو يتعمؽ بعدـ انسياـ التوسع الكبير في ىذا المفيوـ مع نظاـ األمف اليماتعي كما
وضعو ميثاؽ األمـ المتحدة.

()1

وتعميو فالدفاع الشرتعي الوقائي األمريكي ضد أسمحة الدمار الشامؿ العراقية لـ يكف مبنيا تعمى
أسس موضوتعية مؤكدة بؿ تعمى ميرد تكينات ومخاوؼ ليس ليا أساس مف الصحة ،وتعبلوة تعمى ذلؾ
اتعترؼ الدكتور "ديفيدكي" رئيس لينة التفتيش المعيف مف قبؿ واشنطف بعدـ ويود أسمحة الدمار الشامؿ
وقد صرح بقولو" :يظير أننا كنا يميعا تعمى خطأ وىذا شيء مؤسؼ"(.)2
وتعميو فالحرب األمريكية الشاممة ضد العراؽ كانت لتحقيؽ أىداؼ سياسية واستراتييية ال تمت
بصمة إلى الدفاع الشرتعي الوقائي تعف النفس الذي ييب رفضو باتعتباره نوع مف العبث بالقانوف الدولي،
كما أنو ي تناقض مع األتعماؿ التحضيرية لمميثاؽ األممي حيث حثت الواليات المتحدة واضعي الميثاؽ تعمى
رفض االستخداـ الوقائي لمقوة ويعؿ ذلؾ تعمبل مف أتعماؿ العدواف ،فضبل تعف كوف الحروب الوقائية
تتعارض مع استنتايات محاكمات نورمبرغ التي اتعتبرتيا كيريمة حرب .وتعميو فالوقائية تعد إنكا ار لكؿ
الييود التي بذلت مف يانب الكثير مف الساسة ورياؿ الفقو خبلؿ القرف العشريف لمقضاء تعمى الحروب
الييومية لتحقيؽ المصالح االستراتييية الضيقة لمدوؿ.
ضؼ إلى ذلؾ التعارض المويود بيف المفيوـ الموسع لمدفاع الشرتعي الوقائي تعف النفس ونظاـ
األمف اليماتعي تعمى اتعتبار أف استراتييية األمف القومي األمريكي طرحت مفيوما موسعا لمدفاع الشرتعي
الوقائي تعف النفس وبمقتضاه ادتعت اإلدارة األمريكية أنو مف حقيا التدخؿ تعسكريا بحرية تامة في أي مكاف
مف العالـ وفي أي وقت ،ضد ما تراه تيديدا ألمنيا القومي أو تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف ،وال شؾ أف ىذا
االدتعاء يقوض النظاـ القانوني الذي وضعو ميثاؽ األمـ المتحدة فيما يتعمؽ بسمطة ميمس األمف في موايية
( )1سمعاف بطرس فرج اهلل ،المريع السابؽ ،ص ص.475-474
( )2نقبل تعف :لونيسي تعمي ،المريع السابؽ ،ص .422
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التيديد باستخداـ القوة في العبلقات الدولية .ومف ىذا المنطمؽ يصبح استخداـ القوة مرىونا باإلرادة األمريكية
المنفردة دوف التقيد بآلية العمؿ اليماتعي مف خبلؿ ميمس األمف ،ويترتب تعمى ذلؾ في الواقع إىدار القاتعدة
اآلمرة التي تمنع استخداـ القوة في العبلقات الدولية ،فضبل تعف انتياؾ مبدأ تسوية النزاتعات الدولية بالطرؽ
السممية .أما تعمى مستوى السياسة العممية فإف الخطر يتمثؿ في إمكانية تحوؿ المبدأ األمريكي بتوييو
ضربات تعسكرية وقائية بدوف ضوابط إلى نمط تعاـ أو تقميد راسخ في السياسات الخاريية لمدوؿ مف أيؿ
دحر التيديدات والمخاطر المحتممة تعمى أمنيا القومي حتى لو كانت بعيدة التحقيؽ.

()1

إذا انطمقنا مف مقولة رئيس الوزراء البريطاني التي أكد فييا "أنو إذا لـ يتـ العثور تعمى أسمحة
الدمار الشامؿ في العراؽ فإف التاريخ سوؼ يغفر لمف قادوا الحرب تعمى العراؽ ألنيـ خمّصوا الشعب
العراقي مف أحد أسوأ األنظمة القمعية"( ،)2وتعميو ُيفيـ مف ىذا التصريح أف التدخؿ في العراؽ قاـ أيضا

تعمى دواع إنسانية باتعتباره ييدؼ إلى إنقاذ الشعب العراقي مف نظاـ ديكتاتوري تصفوي وفرض نظاـ
ديمقراطي يحترـ حقوؽ وحريات اإلنساف العراقي( ،)3بيد أف مآالت وتعواقب التدخؿ األمريكي في العراؽ
كشفت بأف "الشعارات اإلنسانوية" ما ىي إال أغطية تتستر مف ورائيا القوى الكبرى لتحقيؽ مصالحيا
الحيوية والتي يعتبر النفط العراقي مف أىميا وأبرزىا.
باإلضافة إلى تعدـ التقيد بشروط التدخؿ اإلنساني كالتناسب بيف العمميات العسكرية واليدؼ
اإلنساني ،فكمية ونوتعية األسمحة التي استخدمت في العراؽ ومنيا المحرمة دوليا تؤكد بعدـ التناسب

() 4

فضبل تعف الشروط األخرى التي تـ انتياكيا والتي ال يسع المقاـ لذكرىا والتفصيؿ فييا.
وحسبنا اإلشارة إلى أف الواليات المتحدة شنت حربا ضد العراؽ دوف الحصوؿ تعمى موافقة ميمس
األمف وتكوف بذلؾ قد سمبت منو حقو األصيؿ في تفويض الدوؿ باستخداـ القوة منتيكة بذلؾ قواتعد
الشرتعية الدولية.
أف
بالرغـ مف أف الحروب االستباقية األمريكية تعمى اإلرىاب ال تمت بصمة إلى القانوف الدولي إالّ ّ

الدوائر األمريكية ليأت إلى إحياء تقميد الحرب العادلة كمفيوـ ثيولويي مف القروف الوسطى في تعصر ما
بعد الحداثة إلضفاء مسحة أخبلقية لمحرب تعمى اإلرىاب والستبداؿ الشرتعية الدولية بشرتعية أخبلقية يتـ مف
( )1سمعاف بطرس فرج اهلل ،المريع السابؽ ،ص .476

( )2نقبل تعف :لونيسي تعمي ،المريع السابؽ ،ص .426
(3) Sebastiano Maffettone, op, cit, p. 153.

( )4آخاـ مميكة وميدي رحماني ،المريع السابؽ ،ص .11

-244-

اضغصلػاضثاضث:ػػػػػػػػػطضارغاتػػاالدتراتغجغظػاضتدخضغظػاألطرغصغظػسيػطجالػطصاسحظػاإلرعاب...
خبلليا االلتفاؼ حوؿ القانوف الدولي .ولكف تبقى أوىاـ الحرب العادلة التي ارتكزت تعمييا حروب أمريكا
االستباقية تعمى اإلرىاب مرفوضة في الدوائر الدبموماسية والقانونية الدولية باتعتبارىا تتنافى والشرتعية
()1

الدولية.

انطبلقا مف كؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف الحروب األمريكية تعمى اليماتعات اإلرىابية والدوؿ الراتعية
ليا ليست بالحروب العادلة أو األخبلقية ،وانما ىي حروب تعدوانية ويائرة ،األمر الذي يعميا مرفوضة
حتى داخؿ التحالؼ األورو-أطمسي ،فضبل تعف رفضيا مف طرؼ الدوؿ األخرى في الميتمع الدولي
()2

باتعتبارىا تشكؿ غطاء لتحقيؽ المشروع اإلمبراطوري واإلمبريالي األمريكي.
اضططضبػاضثاظيػ

اضطواشفػاضدوضغظػواإلشضغطغظػطنػاضتدخالتػاألطرغصغظػػسيػإطارػطصاسحظػاإلرعابػاضدوضي.
بادئ ذي بدئ تيدر اإلشارة إلى أف مواقؼ السياسات الخاريية لمدوؿ ال تتحدد مف فراغ بشكؿ
تعفوي اتعتباطي ،بؿ ىي تعادة ما تكوف مدروسة ومحكومة بيممة مف المعطيات والعوامؿ التي تساىـ في
()3

بمورتيا

وكقاتعدة تعامة في السياسة الدوليةُ ،يعد متغير المصمحة الوطنية

(*)

مف المحددات األساسية التي

تساىـ في بمورة وتحديد مواقؼ السياسات الخاريية لمدوؿ تياه القضايا العالمية ( ،) 4وتبعا ليذه القاتعدة
تشكمت تحالفات الحرب تعمى اإلرىاب وانقسمت الدوؿ المشكمة لمميتمع الدولي بيف مؤيد ومعارض
لمتدخبلت األمريكية ولكؿ أىدافو ومصالحو االستراتييية في ذلؾ.
في إطار دراسة الموافؽ الدولية مف حروب التدخؿ األمريكية تعمى اإلرىاب فإف المقاـ ال يسمح
لمتفصيؿ في يميع مواقؼ الدوؿ المشكمة لمميتمع الدولي ،ولكف تكفي اإلشارة إلى مواقؼ الدوؿ الكبرى
والفاتعمة ذات القدرة تعمى التأثير في مسرح السياسة الدولية ،كما سيتـ دراسة مواقؼ بعض الدوؿ العربية
ليس باتعتبارىا كفاتعؿ مؤثر في المسرح الدولي ولكف بالنظر إلى كونيا تعتبر كموضوع لمتدخبلت األمريكية
وكمسرح رئيسي مف مسارح الحرب تعمى اإلرىاب.
( )1السيد ولد أباه ،المريع السابؽ ،ص .86
(2) Eric de la Maisonneuve et Jean Guellec, un monde à repenser 11 septembre 2001, Paris : édition Economica,
2001, p. 124-126.

( )3محمد السيد سميـ ،المريع السابؽ ،ص .325

(*) ظير مفيوـ المصمحة الوطنية مع قياـ الدولة القومية ( )nation stateوقد تطور مف مفاىيـ أقدـ منو "كإرادة األمير"" ،الشرؼ

القومي" ،و"منطؽ الدولة".

(4) Hans J. Margenthau, op, cit, p. 57.
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أكال :المكاقؼ اإلقميمية.
انقسمت مواقؼ الدوؿ اإلقميمية مف التدخبلت األمريكية لمكافحة اإلرىاب بيف دوؿ مؤيدة كإسرائيؿ
وأخرى معارضة كسوريا وايراف التي تشكؿ محور الممانعة أو "محور الشر".
 -0المكقؼ اإلسرائيمي:
باتعتبارىا تشكؿ الحميؼ االستراتييي الموثوؽ و"الدولة الوظيفية" الخادمة لممصالح الحيوية
األمريكية في الشرؽ األوسط ،فإف إسرائيؿ لـ تكتفي فقط بمساندة الحرب األمريكية تعمى اإلرىاب في
أفغانستاف والعراؽ ،بؿ ساىمت أيضا في التحريض تعمييا والمشاركة فييا مف خبلؿ ييودىا لدحر حركات
المقاومة اإلسبلمية مثؿ "حماس" و"حزب اهلل" التي تعادة ما يتـ إدراييا وتصنيفيا في الدوائر الصييو-
أمريكية كمنظمات إرىابية مناىضة لممصالح الحيوية لمتحالؼ األمريكي-اإلسرائيمي ومتمردة تعمى تعممية
()1

السبلـ في الشرؽ األوسط.

أىميا وأبرزىا دو ار محوريا في
لقد لعبت المصالح الحيوية اإلسرائيمية والتي يعتبر األمف القومي مف ّ

بمورة الموقؼ اإلسرائيمي الداتعـ لمتدخؿ األمريكي في أفغانستاف ،ذلؾ أف التركيبة اإليديولويية والدينية التي
تيمع تنظيـ القاتعدة بحكومة طالباف تحمؿ رؤية راديكالية تياه إسرائيؿ وتعممية السبلـ في الشرؽ األوسط،
األمر الذي سيشكؿ خط ار استراتيييا تعمى مطمب األمف القومي اإلسرائيمي.
يعتبر العراؽ في المنظور االستراتييي اإلسرائيمي كدولة معادية وكرقـ صعب في معادلة الصراع
العربي اإلسرائيمي وفي ميزاف القوى اإلقميمي الشرؽ أوسطي ،وانطبلقا مف ىذا اإلدراؾ االستراتييي لمتيديد
الذي يشكمو العراؽ تعمى األمف القومي اإلسرائيمي تبمور الموقؼ اإلسرائيمي الداتعـ والمحرض تعمى غزو
العراؽ كإيراء تعسكري مكمؿ لضرب المفاتعؿ النووي العراقي سنة  ،1981مف أيؿ القضاء تعمى التطمعات
االستراتييية الييوية لمعراؽ ،وبالتالي إضعاؼ القوة العراقية بالشكؿ الذي يساىـ في إرباؾ ميزاف القوى
اإلقميم ي في الصراع العربي اإلسرائيمي تعمى الويو الذي ييعؿ مف إسرائيؿ الدولة الحاممة لمميزاف ومف ثـ
()2

تعزيز األمف القومي والسيطرة اإلقميمية اإلسرائيمية.

( )1برادلي تاير ،المريع السابؽ ،ص .75

( )2محمد تعوض اليزايمة ،المريع السابؽ ،ص .77
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وتعميو فإف غزو العراؽ وتفكيكو واإلطاحة بنظاـ صداـ حسيف المعادي وتنصيب حكومة حميفة
تعترؼ بإسرائيؿ يعد بمثابة الوضع المرغوب الذي يسعى الكياف الصييوني إلى تحقيقو.
تعمى ضوء كؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف قضية ضرب العراؽ واف كانت تمثؿ مصمحة أمريكية فإنيا
أيضا تمثؿ مطمبا إسرائيميا باتعتبار الغزو األنيمو-أمريكي لمعراؽ سيساىـ في خدمة وتعزيز األمف القومي
اإلسرائيمي ،ولذلؾ فالحرب تعمى العراؽ لـ تكف فقط أمريكية ولكنيا حرب إسرائيمية أيضا.

()1

 -0المكقؼ السكرم:
ُيعتبر النظاـ السوري في الدوائر االستراتييية األمريكية مف بيف األنظمة المشكمة لمحور الممانعة

المعادي والمناىض لمسياسات والمخططات الييوسياسية األمريكية في المنطقة ،فالنظاـ السوري في اإلدراؾ

االستراتييي األمريكي يشكؿ أحد أقطاب "محور الشر" الداتعـ لئلرىاب الدولي والمناىض لمسار التسوية
السممية في الشرؽ األوسط.
بناء تعمى ىذه المعطيات التي تعكس تضارب المصالح االستراتييية بيف سوريا والواليات المتحدة
األمريكية ،أدرؾ النظاـ السوري أنو يندرج ضمف استيدافات الحممة األمريكية تعمى اإلرىاب التي تبدأ مف
تـ إدراييا ضمف قائمة اسماء الدوؿ الراتعية لمشر
أفغانستاف وال تنتيي تعندىا ،خاصة وأف سوريا ّ
()2

واإلرىاب.

وانطبلقا مف ىذه المعطيات تبمور الموقؼ السوري المناىض لمحروب األمريكية تعمى اإلرىاب في
تعبر تعنو الرئيس السوري "بشار األسد" بقولو" :أف الواليات المتحدة ميتمة فقط
أفغانستاف والعراؽ وىو ما ّ

بالفوز بعقود نفط العراؽ وبإتعادة رسـ خارطة المنطقة وفقا لسايكس بيكو يديد بالشكؿ الذي يتوافؽ مع
()3

رؤيتيا لمسيطرة العالمية".

وفي السياؽ ذاتو أكد نائب الرئيس السوري "تعبد الحميـ خداـ" محذ ار مف "أف الييوـ األمريكي تعمى
العراؽ ييدؼ إلى تقسيمو ،وىو ما يمثؿ ىدؼ استراتييي إلسرائيؿ...نحف ندافع تعف العراؽ البمد العربي
()4

الذي يشكؿ تعمقا استراتيييا لصراتعنا مع إسرائيؿ".

( )1تعماد ياد ،إسرائيؿ والتحريض األمريكي ضد العراؽ ،السياسة الدولية ،العدد  ،2002 ،150ص .110
( )2سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص .311-306
( )3نفس المريع ،ص .313
( )4نفس المريع ،ص .313
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كما ذىب وزير الخاريية السوري "فاروؽ الشرع" إلى القوؿ" :نحف نريد لمعراؽ أف ينتصر" ثـ شبو
الواليات المتحدة "بالرايخ النازي".

()1

 -4المكقؼ اإليراني:
أدرؾ نظاـ اليميورية اإلسبلمية أنو مستيدؼ في الحرب األمريكية تعمى اإلرىاب ،وىو ما أكده
ريتشارد كبلرؾ في كتابو" :في موايية يميع األتعداء/مف داخؿ حرب أمريكا تعمى اإلرىاب"( ،)2بقولو" :إف
إيراف مف بيف الدوؿ ذات األولوية التي ال تقؿ أىميتيا تعف سواىا في الحرب ضد اإلرىاب"( ،)3تعد إيراف
مف ويية نظر أمريكية كأحد أقطاب "محور الشر" الساتعية لتطوير السبلح النووي ،فضبل تعف رتعايتيا
لميماتعات اإلرىابية مف خبلؿ دتعـ حركات المقاومة اإلسبلمية مثؿ "حزب اهلل"" ،حماس" و"اليياد
اإلسبلمي" المناىضة إلسرائيؿ

() 4

التي تعتبر الحميؼ االستراتييي الموثوؽ والدولة الوظيفية الخادمة

لممصالح األمريكية في الشرؽ األوسط ،ومف ىذا المنطمؽ ظير التصعيد اإلسرائيمي لتطويؽ إيراف والعمؿ
تعمى إدراييا في سمـ أولويات األيندة األمريكية لمحاربة اإلرىاب ،وتعمى ىذا األساس تبمور الوقؼ اإليراني
الرافض لحروب التدخؿ األمريكية تعمى اإلرىاب في أفغانستاف والعراؽ ،حيث أقدـ الحرس الثوري اإليراني
بدتعـ المعارضة العراقية ،فضبل تعف الييود اإليرانية لدفع رياؿ الديف الشيعة لمقاومة الويود األمريكي في
بناء تعمى
العراؽ .ولقد تبمور الموقؼ اإليراني مف التدخبلت األمريكية في مياؿ مكافحة اإلرىاب ً

االتعتبارات التالية:

 خطر التوايد العسكري في أفغانستاف والعراؽ الذي يؤدي إلى محاصرة وفرض طوؽ استراتيييتعمى إيراف.
 خطر تغمغؿ إسرائيؿ في العراؽ بتنصيب نظاـ تعميؿ في بغداد. خطر التدخؿ األمريكي في ظؿ السعي اإلسرائيمي لتدمير المنشآت النووية اإليرانية تعمى غرارتدمير المنشآت النووية العراقية سنة .1981
 خطر شف تعدواف أمريكي ضد سوريا وحزب اهلل وبالتالي فقداف العمؽ االستراتييي اإليراني.( )1نقبل تعف :نفس المريع ،ص .313

( )2ريتشارد كبلرؾ ،في موايية يميع األتعداء ،تريمة :وليد شحادة ،بيروت :شركة الحوار الثقافي.2004 ،
( )3نقبل تعف :سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص .294

( )4سوزاف مالوني ،راي تكيو ،السبيؿ إلى التعايش سياسة أمريكية يديدة تياه إيراف ،في :ريتشارد ىاس :استعادة التوازف استراتييية
لمشرؽ األوسط برسـ الرئيس اليديد ،بيروت :دار الكتاب العربي ،2009 ،ص .91
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تعمى الرغـ مف الموقؼ اإليراني الرافض لمحروب األمريكية تعمى اإلرىاب إال أف السموؾ اإليراني
غير المعمف قد أفاد كثي ار الواليات المتحدة في أفغانستاف والعراؽ ،فإيراف أبدت تعاونا غير مباشر مع
أمريكا ،حيث أغمقت حدودىا أماـ ميموتعة "أنصار اإلسبلـ" كما أنيا لـ ترد تعمى انتياكات المقاتبلت
األمريكية لممياؿ اليوي اإليراني ،بؿ إف إيراف لـ تحتج كثي ار تعمى الصواريخ األمريكية التي وقعت تعمى
أراضييا تعف طريؽ الخطأ .كما بدت تعموما مؤيدة ضمنيا لئلطاحة بنظاـ تعدوىا "صداـ حسيف"...ولذلؾ
وصؼ "أرميتاج" نائب وزير الخاريية األمريكي موقؼ إيراف مف الحرب تعمى العراؽ بأنو "عامؿ
مساعد".

()1

 -2مكاقؼ الدكؿ العربية:
وايية الحرب األمريكية تعمى اإلرىاب خاصة الغزو العسكري لمعراؽ حممة واسعة مف الرفض تعمى
الصعيد الشعبي ،األمر الذي تيمى باألساس في المظاىرات التي تعمت كافة الببلد العربية .أما تعمى
تـ تعقد العديد مف االيتماتعات بيف مختمؼ القيادات العربية لموصوؿ إلى حؿ سممي
الصعيد الرسمي فقد ّ
لؤلزمة العراقية ،وفي ىذا السياؽ تيدر اإلشارة إلى ايتماع ميمس اليامعة العربية تعمى المستوى الوزاري
في دورة غير تعادية في  15-16فيفري  ،2003إضافة إلى قمة شرـ الشيخ في  01مارس  ،2003حيث تـ
التأكيد تعمى الرفض المطمؽ لضرب العراؽ وتعمى ضرورة امتناع الدوؿ العربية تعف تقديـ المساتعدات
والتسييبلت ألي تعمؿ تعسكري يؤدي إلى تيديد أمف وسبلمة العراؽ ووحدتو الترابية .ولقد يسدت يامعة
الدوؿ العربية إيماع أتعضائيا تعمى رفض التدخؿ العسكري في العراؽ انطبلقا مف األسس التالية:
 رفض مبدأ استخداـ القوة كأداة لتسوية النزاتعات الدولية. رفض مبدأ تغيير األنظمة السياسية بالقوة باتعتبار ذلؾ يعد انتياكا صارخا لسيادة الدوؿ مف ييةوحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا مف يية أخرى.
يعد ميمس األمف اليية الوحيدة المخولة باستخداـ القوة طبقا ألحكاـ الفصؿ السابع مف ميثاؽ
 ّاألمـ المتحدة.

( )1نقبل تعف :سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص .295
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كما راىنت الدوؿ العربية تعمى ضرورة اتعتماد مقاربة تعاونية سممية بعيدا تعف االستخداـ االنفرادي
لمقوة ،ضؼ إلى ذلؾ أىمية التمسؾ بالشرتعية الدولية والدتعوة إلى تعقد مؤتمر دولي لتعريؼ اإلرىاب
والتمييز بشكؿ أساسي بيف اإلرىاب والمقاومة المشروتعة.

()1

بيد أف المقاربة العربية التي تنادي بضرورة االبتعاد تعف سياسة الضغوطات واإلمبلءات ال يمكف
تطبيقيا تعمى أرض الواقع في ظؿ موازيف القوى القائمة ،ذلؾ أف ىذا المطمب العربي يتطمب توافر تعدة
()2

شروط ومف أبرزىا القكة المصداقية كالمالئمة االستراتيجية التي تفتقر إلييا الدكؿ العربية.

ولكف تعمى الرغـ مف المواقؼ العربية التي أتعمنت رفضيا لحروب التدخؿ األمريكية ضد اإلرىاب
إال أف الممارسة الدولية أثبتت الدوؿ العربية بالخصوص المعتدلة منيا انخرطت في الحممة األمريكية تعمى
اإلرىاب انطبلقا مف المعادلة التالية" :التعاوف األمني وتقديـ المعمومات االستخبارية مقابؿ ضماف البقاء في
السمطة طبقا لنظرية "الحامي والزبوف" ،كما ُيبلحظ أف الواليات المتحدة األمريكية وظّفت ممؼ حقوؽ

اإلنساف واإلصبلح الديمقراطي كورقة ضغط ومساومة الستفزاز الدوؿ العربية والزج بيا في التعاوف األمني
واالستخباراتي في إطار حربيا الكونية ضد اإلرىاب.
ثانيا :المكاقؼ الدكلية.
 -0مكاقؼ دكؿ اال تحاد األكركبي:
إذا كاف االتحاد األوروبي يظير ككياف مندمج وموحد تعمى الصعيد االقتصادي ،فإف األمر ليس
كذلؾ تعمى المستوى السياسي ،ولذلؾ تعادة ما يوصؼ االتحاد األوروبي بأنو تعمبلؽ اقتصادي ولكنو قزـ
()3

سياسي.

ومف ىذا المنطمؽ يصعب الحديث تعف موقؼ أوروبي موحد تياه األزمة العراقية في ظؿ غياب
سياسة خاريية وأمنية مشتركة ( ،)PESCولذلؾ انقسمت مواقؼ دوؿ االتحاد األوروبي مف الحرب تعمى
العراؽ بيف مؤيد ومعارض ،األمر الذي دفع بػ "دونالد رامسفيمد" " "D. Rumsfeldلمحديث تعف " Vieille

" "Europeأوروبا العيوز" التي ييسدىا المحور الفرنكو-ألماني المعارض لمحرب الوقائية التي قادتيا
الواليات المتحدة ضد العراؽ و" "Nouvelle Europeأوروبا اليديدة لئلشارة إلى الدوؿ التي تتقاسـ الرؤية
( )1برىاف غميوف ،المريع السابؽ ،ص .85
( )2نفس المريع ،ص .93

( )3حسف نافعة ،االتحاد األوروبي والدروس المستفادة تعربيا ،ص.356
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األمريكية في مياؿ مكافحة اإلرىاب الدولي( )1مثؿ :بريطانيا (باتعتبارىا أطمسية التويو) ،إسبانيا ،إيطاليا،
ىولندا ،الدنمارؾ ،بولندا والتشيؾ...إلخ.

()2

ُيبلحظ أف دوؿ أوروبا الشرقية المؤيدة لمحرب األمريكية تعمى اإلرىاب قد تصبح أطمسية التويو

أكثر منيا أوروبية ،ومف ىنا تبرز خطورة توظيفيا مف طرؼ الواليات المتحدة كرأس حربة أو كمعوؿ

لضرب أي مشروع أمني-استراتييي يقوده المحور الفرنكو-ألماني ييدؼ إلى االستقبلؿ تعف الواليات
المتحدة في إطار الحمؼ األطمسي.
ويمكف تحميؿ الموقؼ الفرنكو-ألماني الرافض لمتدخؿ العسكري في العراؽ والذي ىدد باستخداـ
حؽ النقض في ميمس األمف الدولي انطبلقا مف االتعتبارات التالية:
 رفض األحادية األمريكية والسعي لبناء نظاـ دولي متعدد األقطاب يضمف لبلتحاد األوروبي ىامشمف المناورة تعمى مسرح السياسة الدولية.
 االختبلؼ حوؿ االستراتييية الكفيمة بالقضاء تعمى اإلرىاب الدولي ،فإذا كانت الواليات المتحدةتراىف تعمى " "Hard Strategyمف خبلؿ تغميب الخيار العسكري االنفرادي المباشر ،فإف "أوروبا
العيوز" " "la vieille Europeتفضؿ االتعتماد تعمى " "Soft Strategyأي مف خبلؿ تفعيؿ مقاربة
()3

سممية دبموماسية واقتصادية الستئصاؿ اليذور العميقة لمتطرؼ واإلرىاب.

الواقع أف الخبلفات التي ظيرت داخؿ اليماتعة األمنية األورو-أطمسية ،دفعت "ىاؿ غاردنر"
" "Hall Gardnerلمحديث ليس تعند صراع الحضارات ولكف تعف صداـ الديمقراطيات كداللة ساطعة تعف
االنعكاسات الخطيرة التي خمقتيا حرب العراؽ تعمى العبلقات األورو-أطمسية.

()4

وفي األخير يمكف القوؿ أف العراؽ ساىـ في إحداث شروخات خطيرة وتعميقة داخؿ الحمؼ
األطمسي ،األمر الذي يعؿ مف فكرة بناء ىوية أمنية ودفاتعية أوروبية مستقمة تعف الحمؼ األطمسي تتعزز
وتترسخ أكثر لدى المحور الفرنسي-األلماني الذي يمثؿ أوروبا العيوز "."Vieille Europe

()5

(1) Jean Claude Zarka, op, cit, p. 68
(2) Maurice Vaisse, op, cit, p. 233.
(3) Jean Eichler, la guerre globale contre le terrorisme et ses conséquences pour les relations Euro-américaines,
Revue internationale et stratégique, N° 63, 3/2006, p. 7-17.
(4) Ibid, p. 12.
(5) Jean Claude Zarka, op, cit, p. 69.
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 -4مكقؼ اال تحاد الركسي:
تبمور الموقؼ الروسي تياه الحروب األمريكية تعمى اإلرىاب بناء تعمى قاتعدة تعامة راسخة ومستقرة
في تاريخ السياسة الدولية تقر" :أنو ال يويد صديؽ دائـ وال تعدو دائـ ولكف ىناؾ مصالح دائمة" .فعمى
الرغـ مف حيـ الخبلفات المويودة بيف روسيا والواليات المتحدة ،إال أف اإلرىاب الدولي شكؿ نقطة التقاء
وتعاوف بيف موسكو وواشنطف ،ففي  24فيفري  2004شيدت العاصمة السبلفية "براتسبلفا" القمة الثانية
تعشر بيف الرئيسيف األمريكي "يورج بوش" والروسي "فبلديمير بوتيف" لتعزيز تعبلقات الشراكة االستراتييية
()1

بيف بمدييما ومواصمة التعاوف في المياالت المختمفة السيما في مياؿ مكافحة اإلرىاب الدولي.

تعتبر روسيا أف أحداث  11سبتمبر  2001ال تختمؼ كثي ار تعف اإلرىاب الذي تمارسو اليماتعات
اإلسبلم ية الشيشانية التي باتت تضرب بقوة في تعمؽ األمف القومي الروسي ،ولذلؾ اتعتبرت موسكو أف
تعاونيا مع الواليات المتحدة في حربيا تعمى اإلرىاب سيشفع ليا في القضاء تعمى اليماتعات اإلسبلمية
االنفصالية في الشيشاف وحتى في يميوريات آسيا الوسطى اإلسبلمية الممحقة منذ قروف باإلمبراطورية
الروسية ( ،) 2ولكف يبقى ىذا التعاوف األمني بيف االتحاد الروسي والواليات المتحدة في مياؿ محاربة
اإلرىاب ظرفي كتكتيكي كليس استراتيجي بعيد المدل باعتباره ال يمكف أف يغطي حجـ الخالفات
االستراتيجية بيف البمديف حكؿ العديد مف قضايا السياسة الدكلية.
تعمى ضوء كؿ ما سبؽ يمكف القوؿ بشكؿ تعاـ أنو ثمة حممة رفض تعالمية واسعة النطاؽ سواء
تعمى الصعيد الرسمي أو غير الرسمي لممقاربة االنفرادية األمريكية التي حاولت أف توظؼ ورقة "الحرب
تعمى اإلرىاب" كمدخؿ لمتحكـ في الرىاف االستراتييي العالمي تعمى الويو الذي يساىـ في خدمة المشروع
اإلمبراطوري األمريكي.
ولكف يبقى اإلرىاب ظاىرة إيرامية تيدد الحياة اإلنسانية والمصالح الحيوية لمميتمع الدولي ككؿ،
األمر الذي يتطمب صياغة وىندسة استراتيييات سممية تعاونية متعددة األطراؼ لمقضاء تعمى الظاىرة بعيدا
تعف النيج االنفرادي األمريكي الذي ييدد االستقرار العالمي ويساىـ في زيادة قوة حركات الرفض والعنؼ
الدولي غير النظامي( )3(.وىو ما سيشكؿ موضوع بحثنا في المطمب القادـ).
ػ
( )1أحمد دياب ،أمريكا وروسيا :حدود االختبلؼ وآفاؽ التعاوف ،السياسة الدولية ،العدد  ،2005 ،160ص .162
(2) Maurice Vaïsse, op, cit, p. 232.
(3) Jean Eichler, op, cit, p. 6.
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اضططضبػاضثاضثػ
آضغاتػطصاسحظػاإلرعابػاضدوضيػبغنػاضططارداتػاالظغرادغظػاألطرغصغظػ
واضطػارباتػاضتطاوظغظػطتطددةػاألطراف.ػ
يعتبر اإلرىاب ظاىرة تعولمية تعبارة لمحدود والقارات متحررة مف كؿ قيد يغرافي وليست ذات صفة
محمية أو إقميمية مرتبطة بدولة أو بديف أو بحضارة بعينيا ،بؿ ىي ظاىرة إيرامية ببل ديف وال وطف وال
ىوية تيدد الحياة اإلنسانية والمصالح الحيوية لمميتمع الدولي ككؿ ،فضبل تعف كونيا تيدد السمـ الدولي
وتقوض دتعائمو( .)1فإذا كاف اإلرىاب يشكؿ إحدى المشكبلت األساسية واالنشغاالت المحورية لمميتمع
الدولي فإف اآلليات المحكمة والكفيمة بالقضاء تعميو تقتضي باألساس ىندسة مقاربات تعاونية متعددة
األطراؼ تتماشى والقانوف الدولي بعيدا تعف االستراتيييات االنفرادية األمريكية التي تقوـ تعمى قانوف القوة ال
قوة القانوف ،األمر الذي غالبا ما يؤدي إلى إفراز نتائج تعكسية مف خبلؿ تغذية دوامة العنؼ والعنؼ
المضاد وزيادة مصادر التوتر والفوضى في النظاـ الدولي.
أكال :االستراتيجية اال نفرادية األمريكية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب.
تعمى الرغـ مف كوف الواليات المتحدة األمريكية ىي القوة العظمى الوحيدة التي أفرزتيا
موازيف القوى الدولية التي تمخضت تعف نياية الحرب الباردة ،وتتمتع بالعديد مف الخيارات والبدائؿ
في أيندة سياستيا الخاريية ،إال أف اإلدارة األمريكية وضعت نفسيا بحزـ تعمى خط األحادية مف
خبلؿ كيفية الرد تعمى الييمات اإلرىاب ية التي تعرضت ليا الواليات المتحدة في الحادي تعشر مف
سبتمبر .2001

() 2

وقد تيمت المعالـ األساسية لممقاربة االنفراد ية األمريكية م ف خبلؿ كيفية التعاطي
االستراتييي واألمني مع ظاىرة اإلرىاب الدولي والتي تمحورت حوؿ :األحادية ،االستباقية والسيطرة
العسكرية.

() 3

ومف الواضح أف المسمؾ االنفراد ي األمريكي في مياؿ مكافحة اإلرىاب ارتكز تعمى نموذج
السياسة الواقعية " " Real politikمف خبلؿ تغميب لغة السيؼ بدال مف الدبموماسية ،واالتعتماد تعمى
( )1لونيسي تعمي ،المريع السابؽ ،ص .1

( )2مايكؿ بايرز ،المريع السابؽ ،ص .158

( )3زينب تعبد العظيـ محمد ،المريع السابؽ ،ص .64
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القوة العسكرية باتعتبارىا تشكؿ المتغير األصيؿ الذي تعتمد تعميو الدوؿ في سبيؿ اإلتعبلء مف شأف
أمنيا القومي كيدؼ نيائي ومستمر في مفكرة السياسات العميا لمدوؿ.

() 1

ُيبلحظ أف الواليات المتحدة في إطار حربيا الكونية تعمى اإلرىاب قمبت المعادلة التي تقر بأف

الحرب ىي المبلذ األخير الذي تميأ إليو الدوؿ بعد استنفاذ وفشؿ كؿ الطرؽ واآلليات السممية القانونية
والدبموماسية لحؿ النزاتعات الدولية.
ولذلؾ يعتبر "كبليد بريستوفيتز" "" "Clyde Prestowitzأف الدفع األحادي لمسياسة الخاريية
األمريكية بذريعة مكافحة اإلرىاب ساىـ في يعؿ الواليات المتحدة كدولة مارقة متمردة وخارية تعمى
القانوف الدولي"( .)2وتعميو فالميوء األمريكي إلى االستخداـ األحادي لمقوة تحت مضمة الحرب تعمى اإلرىاب
أدى إلى االنفراد بالقرار الدولي وتياوز الحمفاء األوروبييف الذي تعتبرىـ إدارة المحافظيف اليدد أنيـ أتباع
وخدـ وتعمييـ أف يدفعوا اليزية.

()3

وتعميو فالدوؿ الطامحة إلى بناء نظاـ دولي متعدد األقطاب يضمف ليا ىامش مف المناورة تعمى المسرح
الدولي وضعت أماـ األمر الواقع ،بؿ وأكثر مف ذلؾ تـ يرىا تعنوة لبلصطفاؼ وراء الواليات المتحدة األمريكية
()4

في إطار المناورة االستراتييية الكبرى التي أطمؽ تعمييا "الحرب الكونية تعمى اإلرىاب".

لقد قامت اإلدارة األمريكية بتبرير االستراتييية األحادية واالنعزالية التي انتييتيا في إطار مكافحة
اإلرىاب بذريعة أف الحاية إلى تعمؿ سريع ييعؿ المداوالت في الكونغرس والمشاورات مع الحمفاء أو
المحاميف الدولييف أم ار غير تعممي ،فبل وقت لدراسة المعاىدات الدولية وتقدير معانييا الضمنية وتأثيراتيا
في الضربات الوقائية ،فالحاية إلى العمؿ السريع تيعؿ مف القيـ والشواغؿ األخبلقية تعف حقوؽ اإلنساف
()5

والتعددية تعقبات يتعيف التغمب تعمييا لتحاشي تعريض األمف القومي لمخطر.

الواقع أف االستراتييية االنفرادية التي انتييتيا الواليات المتحدة في مياؿ مكافحة اإلرىاب أدت
إلى إفراز نتائج تعكسية بالنظر إلى المعطيات التالية:

( )1كولف يراي ،المريع السابؽ ،ص .299

( )2كبليد برستوفتز ،الدولة المارقة الدفع األحادي في السياسة الخاريية األمريكية ،تريمة :فاضؿ يتكر ،بيروت :دار الوارؽ لمنشر،
 ،2003ص .10

( )3إيمانويؿ تود ،المريع السابؽ ،ص .12

( )4برىاف غميوف ،المريع السابؽ ،ص .58

( )5نصير تعاروري ،المريع السابؽ ،ص .237
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 فشؿ ىذه المقاربة األحادية في القضاء تعمى اإلرىاب الذي اكتسب المزيد مف المرونة والقدرة تعمى
االنتشار الييوسياسي في كؿ مناطؽ العالـ ،ضؼ إلى ذلؾ القدرة تعمى تينيد المزيد مف
"اإلرىابييف" بسبب الغطرسة األمريكية وسياساتيا اإلمبريالية في الشرؽ األوسط.
 زيادة مصادر التوتر والفوضى في النظاـ الدولي وتيديد االستقرار العالمي.
 تعزلة الواليات المتحدة وترايع صورتيا ومصداقيتيا في العالـ.
 أما تعمى مستوى الداخؿ األمريكي فنسيؿ ترايع الحقوؽ والحريات المدنية بفعؿ اإليراءات األمنية
لمكافحة اإلرىاب ،وفي ىذا السياؽ تيدر اإلشارة إلى ما سمي بػ " ." Patriot Act

()1

فبالرغـ مف كوف األحادية توفر امتياز إضافي لمسيادة إال أنيا ليس بمقدورىا بناء السبلـ ذلؾ أف
الخوؼ ال يستطيع أف ييزـ الخوؼ وتعميو فالحرب الوقائية تعمى اإلرىاب ال تقي مف اإلرىاب تعمى (حد
()2

تعبير بنياميف باربر).

واألخطر مف ذلؾ كمو ىو أف الغطرسة ونزتعة االنفراد باىظة التكاليؼ وقد تنذر وتسرع بترايع
وانحدار القوة األمريكية ،خاصة وأف السياسات االنتحارية كانت تعمى الدواـ ىي السبب الرئيسي النييار
اإلمبراطوريات (كما يرى أرنولد توينبي).

()3

ومف ىذا المنطمؽ ذىب ريتشارد ىاس إلى "التأكيد تعمى ضرورة تغميب سياسة الحوافز بدال مف
سياسة العقوبات كوسيمة لتعديؿ سموكيات النظـ المناوئة لمواليات المتحدة ،فالسياسات التعاونية ىي األكثر
فاتعمية مف السموكيات العقابية خاصة في ظؿ التكاليؼ الرىيبة لميوء إلى اليزاءات أو القوة العسكرية في
مياؿ مكافحة اإلرىاب الدولي"(.)4
وبالنظر إلى العواقب الوخيمة التي تنطوي تعمييا االستراتييية االنفرادية األمريكية تياه ظاىرة
اإلرىاب الدولي ،فقد صرح الينراؿ "ويزلي كبلرؾ" بقولو" :إف اإلرىاب مشكمة متعددة الجكانب كال يمكف
قيره في دكلة كاحدة المطمكب ىك عمؿ بكليسي دكلي ،عمؿ جماعي ،تنسيؽ دكلي لمقكانيف ...اعمؿ مف

( )1نصير تعاروري ،المريع السابؽ ،ص .232
( )2بنياميف باربر ،المريع السابؽ ،ص ص.145-144
( )3نقبل تعف :تعبد الحي زلوـ ،المريع السابؽ ،ص .
( )4ريتشارد ىاس وميياف أوسيفياف ،العسؿ والخؿ الحوافز والعقوبات والسياسة الخاريية ،تريمة :إسماتعيؿ تعبد الحكـ ،القاىرة :مركز
األىراـ لمتريمة والنشر ، 2002،ص.3
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()1

طرؼ كاحد ...فيككف ذلؾ العمؿ الشيء الكحيد التي سيقضي عميؾ في الحرب عمى اإلرىاب".

الحقيقة أف األحادية األمريكية ذات النزوع اإلمبريالي واالمبراطوري لـ تؤدي فقط إلى يعؿ الواليات
المتحدة في حالة حرب شاممة تعمى اإلرىاب ،وانما أيضا ساىمت في ترسيخ معادلة أمريكا في موايية العالـ،
وذلؾ بحكـ ليوئيا المكثؼ إلى االستخداـ االنفرادي لمقوة بعيدا تعف الشرتعية الدولية وتعددية األطراؼ( ،)2األمر
الذي ساىـ في بمورة حركات وطروحات مناوئة ومضادة لمييمنة األمريكية " l’anti-hégémonisme
()3

."américain

كما أف المقاربة االنفرادية األمريكية التي قامت تعمى تغميب المصالح السياسية واالستراتييية تعمى
حساب اآلليات والمقاربات القانونية والمتعددة األطراؼ أفضت إلى ترايع دور وفاتعمية الييود القانونية
والدولية في المنظور الواقعي والعممي ،فضبل تعف كونيا أدت إلى تنامي حركات الرفض والعنؼ الدولي،
األمر الذي أدى إلى ازدياد مصادر البلاستقرار والفوضى في النظاـ العالمي ،ومف ىذا المنطمؽ تبرز
الحاية إلى ضرورة صياغة وارساء مقاربات تعاونية محكمة وكفيمة بدحر اإلرىاب بالشكؿ الذي يساىـ في
تعزيز وترقية االستقرار والنظاـ في الميتمع الدولي.
ثانيا :المقاربات التعاكنية متعددة األطراؼ في مجاؿ مكافحة اإلرىاب.
حفزت العواقب الوخيمة التي أفرزتيا النزتعة االنفرادية األمريكية المحفوفة بالمخاطر الدوائر الفكرية
واالستراتييية األمريكية تعمى طرح مقاربات تعاونية لمتخفيؼ مف وطأة االنعكاسات الخطيرة لمسياسة
األحادية التي انتييتيا الواليات المتحدة في إطار الحرب تعمى اإلرىاب ،وفي ىذا السياؽ ذىب (يوزيؼ
ناي) في إطار النصائح التي قدميا إلدارة المحافظيف اليدد إلى ضرورة االىتماـ "بالقوة الناتعمة" " Soft

 ،"Powerودور المؤسسات الدولية واالىتماـ أكثر بالتعاوف متعدد األطراؼ كطريؽ إلضفاء الشرتعية تعمى
القوة األمريكية ولكسب القبوؿ الواسع الستراتيييتيا اليديدة لمكافحة اإلرىاب.

()4

وفي اإلطار ذاتو طرح "ريتشارد ىاس" مبدأ اإلدماج الذي يعتبر فيو" :أف اليدؼ األساسي لمسياسة
الخاريية األمريكية في القرف الحادي والعشريف ىو إدماج بمداف ومنظمات أخرى في الترتيبات التي ستدتعـ
تعالما يتسؽ مع المصالح والقيـ األمريكية ،وبيذا ندتعـ السبلـ والرخاء والعدؿ تعمى أوسع نطاؽ ممكف .إف
( )1نقبل تعف :بنياميف باربر ،المريع السابؽ ،ص .187

( )2سعيد البلوندي ،أمريكا في موايية العالـ حرب باردة يديدة ،القاىرة :نيضة مصر لمطباتعة والنشر والتوزيع ،2004 ،ص .243
(3) Eric de la Maisonneuve et Jean Guellec, op, cit , p. 124.

( )4زينب تعبد العظيـ محمد ،المريع السابؽ ،ص .69
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إدماج شركاء يدد في ييودنا سيساتعدنا تعمى التصدي لمتحديات التقميدية المتعمقة بصيانة السبلـ في
المناطؽ المقسمة أو الرمادية ""zones grises

(*)

وكذلؾ التصدي لممخاطر تعبر القومية ،مثؿ اإلرىاب

الدولي وانتشار أسمحة الدمار الشامؿ .كما أنو سيساتعد تعمى أف ييمب إلى العالـ المعولـ أولئؾ الذيف كانوا
قد استبعدوا في السابؽ .إف مصيرنا في ىذه الحقبة يتداخؿ بنسييو مع نسيج مصير اآلخريف ،ومف ثـ
()1

يتعيف أف يكوف نياحنا نياحا يتشارؾ فيو اآلخريف".

بالرغـ مف أىمية ىذه المقاربة (األىدأ) التي طرحيا "ىاس" والتي تؤكد تعمى ضرورة التمسؾ
بالتحرؾ متعدد األطراؼ في إطار مكافحة اإلرىاب إال أف التيار المتشدد في "البنتاغوف" و"الكونغرس"
تمكف مف تمرير أطروحاتو األحادية تعمى حساب االتياه المعتدؿ.
كما ذىب أيضا كؿ مف "غاري ىارت" و" بنياميف باربر" إلى التأكيد تعمى أىمية تفعيؿ القيـ
األمريكية و الديمقراطية الكقائية كآليات أساسية في مياؿ القضاء تعمى اإلرىاب الدولي وايتثاث
يذوره ،وفي ىذا الصدد كتب " بنياميف بارب" في مؤلفو "إمبراطورية الخوؼ" قائؿ" :اإلرىاب ال
يمكف دحره ال باالحتواء وال بالحرب الوقائية ،أما الديمقراطية الوقائية فميا أمؿ كبير في النياح .ذلؾ
أف الديمقراطية تبطؿ الشروط التي تتيح لئلرىاب االزدىار ،إذ تيفؼ المنابع التي ينمو فييا التطرؼ
واإلرىاب".

() 2

إذا كاف تطور مفيوـ األمف أدى بدوره إلى تطور إيراءات وأساليب معالية الظاىرة األمنية
باالتعتماد ليس فقط تعمى القوة العسكرية "الصمبة" ولكف أيضا بتفعيؿ اآلليات والمداخؿ الناتعمة ،فإف
االستراتييي ة المحكمة والكفيمة بالقضاء تعمى اإلرىاب ينبغي أف تتماشى والتطورات الحاصمة تعمى
مستوى مفيوـ األمف وطرائؽ التعامؿ مع المعضبلت األمنية ،مف خبلؿ االتعتماد تعمى المقاربات
التنموية والسوسيواقتصاد ية والتبشير بالديمقراطية (فكرة السبلـ الديمقراطي) كمداخؿ أساسية الحتواء
الظاىرة اإلرىابية ،وتقويض البيئة التي توفر األرضية الخصبة لنموىا وازدىارىا.

() 3

(*) يشير مفيوـ المناطؽ الرمادية إلى المناطؽ التي تتميز بالفوضى والصراتعات وتعدـ قوة نفاذ سمطة وقوانيف الدولة فييا.
( )1نقبل تعف :مايكؿ ىدسوف ،المريع السابؽ ،ص .115
( )2بنياميف باربر ،المريع السابؽ ،ص .187

( )3ريتشارد ىاس ومارتف إنديؾ ،إنو وقت التيديد لمدبموماسية نحو استراتييية أمريكية يديدة في الشرؽ األوسط ،ص .27
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كما تيدر اإلشارة إلى أىمية وضرورة تفعيؿ دور القانوف الدولي (األمـ المتحدة) واالتفاقيات
والمؤتمرات الدولية واإلقميمية

(*)

لمكافحة الظاىرة مف خبلؿ إيراءات يماتعية مشتركة في إطار مف التنسيؽ

()1

والتعاوف الدولي.

وينبغي التأكيد أيضا تعمى ضرورة إرساء سبؿ قانونية نايعة لمكافحة اإلرىاب الدولي مف خبلؿ
تغميب االتعتبارات القانونية تعمى المصالح السياسية في تعمؿ منظمة األمـ المتحدة ،ذلؾ أف المصالح
السياسية التي تحمييا الدوؿ الكبرى تعمى حساب القانوف الدولي تنقص بشكؿ كبير مف فاتعمية ىذا األخير
في يانبو العممي وتيعمو فقط محصور في النطاؽ النظري ال غير ،وبالتالي فقداف الفاتعمية في المنظور
الواقعي.

()2

باإلضافة إلى ضرورة تعقد مؤتمر تعالمي لتحديد تعريؼ دقيؽ لظاىرة اإلرىاب الدولي وتمييزه تعف
أتعماؿ المقاومة المشروتعة ،ذلؾ أف غياب تعريؼ محدد لئلرىاب ،يحظى باإليماع الدولي ال يقؿ خطورة تعف
الظاىرة اإلرىابية ذاتيا .فضبل تعف ضرورة معالية األسباب العميقة المنتية لحركيات الرفض والعنؼ الدولي
الذي غالبا ما يتخذ صورة العمميات اإلرىابية ،ولقد سبؽ لؤلميف العاـ السابؽ لممنظمة العالمية "ككرت
حمؿ الدوؿ الكبرى القسط األكبر تعف مسؤولية تفشي ظاىرة اإلرىاب ألسباب منيا:
فالدىايـ" أف ّ

()3

 ممارسة حؽ النقض في ميمس األمف الدولي. تياوف الدوؿ الكبرى في القياـ بوايباتيا التي نص تعمييا ميثاؽ األمـ المتحدة. تواطؤ الدوؿ الكبرى وتحيزىا الذي يؤدي إلى فشؿ المنظمة العالمية في تحقيؽ التعاوف الدولي وحؿالمشكبلت الدولية.
 اغتصاب حقوؽ الشعوب المستضعفة.ويمكف أف نظيؼ إلى ىذه األسباب العنؼ الذي يمارسو النظاـ الدولي ضد دوؿ العالـ الثالث،
فضبل تعف ضرورة تياوز سياسة الكيؿ بمكياليف أو ما يسمى "بالعدالة االنتقائية" حيث يصبح القانوف
(*) تيدر اإلشارة في إطار الييود الدولية والقانونية لمكافحة اإلرىاب إلى اتفاقية ينيؼ لعاـ  ،1937اتفاقية الىاي  ،1970مؤتمر

صانعي السبلـ المنعقد بشرـ الشيخ القاىرة في  13مارس  ،1997فضبل تعف ييود اليمعية العامة لؤلمـ المتحدة في ىذا الشأف .لممزيد

مف التفصيؿ اريع إلى ،سمعاف بطرس فرج اهلل ،المريع السابؽ ،ص .209

( )1إدريس لكريني ،المريع السابؽ ،ص .283
( )2لونيسي تعمي ،المريع السابؽ ،ص .13

( )3إدريس لكريني ،المريع السابؽ ،ص .290
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ويعمى تعميو مف طرؼ البعض اآلخر ،ضؼ إلى ذلؾ ضرورة إيياد حموؿ تعادلة
الدولي يعمو تعمى البعض ُ
()1

لمقضايا العربية واإلسبلمية والتي تعتبر القضية الفمسطينية مف أبرزىا وأىميا.

تعمى ضوء كؿ ما سبؽ نخمص إلى نتيية أساسية مفادىا أنو كمما تـ تغميب المقاربات التعاونية
متعددة األطراؼ بالشكؿ الذي يتماشى والقانوف الدولي ،كمما ساىـ ذلؾ في فعالية مكافحة اإلرىاب تعمى
الويو الذي يحفظ سيادة الدوؿ ويعزز االستقرار في النسؽ الدولي .وكمما تـ االتعتماد تعمى االستراتيييات
االنفراد ية بعيدا تعف الشرتعية الدولية كمما أدى ذلؾ إلى تنامي ديناميات اإلرىاب والعنؼ المضاد ،فضبل
تعف انتياؾ سيادة الدوؿ وتقويض دتعائـ القانوف الدولي وزيادة مصادر التوتر والفوضى في النظاـ العالمي.
اضططضبػاضرابدػ
أزطظػاضذررغظػاضدوضغظػسيػزطنػاضؼغطظظػاألطرغصغظ.ػ
كانت وال تزاؿ سياسة القوة ىي بمثابة المبدأ الحاكـ لمسياسة الدولية ،ذلؾ أف واقع الممارسة الدولية
يؤكد تعمى أف الدوؿ تعادة ما تميأ إلى تغميب قانوف القوة ال قوة القانوف مف أيؿ تحقيؽ المصمحة الوطنية
()2

واألمنية التي تعد كيدؼ نيائي ومستمر في مفكرة السياسات الخاريية لمدوؿ.

ولقد انطوت االستراتييية األمريكية تياه ظاىرة اإلرىاب تعمى فكرة تعريضة لتحقيؽ السيطرة الشاممة
تعمى النظاـ الدولي مف خبلؿ توظيؼ شعار "الحرب تعمى اإلرىاب" كمدخؿ لتكريس الييمنة األمريكية تعمى
حساب تقويض دتعائـ الشرتعية الدولية ،وتعدـ التقيد بالمعايير والقواتعد السائدة في الميتمع الدولي ،وقد أكد
في ىذا الصدد "بوؿ وولفوفيتز" "بأنو تعمى الواليات المتحدة األمريكية أف تعيد النظر في التزاماتيا الدولية
في إطار القانوف الدولي والمنظمات متعددة األطراؼ" ،كما اتعتبرت "كوندولي از رايس" "أف القانوف الدولي
وتعددية األطراؼ ىي ميرد أوىاـ وال تويد أي مصالح مشتركة في العالـ" ( .) 3وفي السياؽ ذاتو ذىب
"روبرت كاغاف" إلى القوؿ "بأف الواليات المتحدة تمارس السمطة في تعالـ تحكمو القوة ،وحيث اليميع
()4

يتصارع ضد اليميع وال يمكنيا الثقة في القواتعد الدولية وال في القانوف الدولي".

( )1محمد تعوض اليزايمة ،المريع السابؽ ،ص .54
(2) Hans J. Margenthau, op, cit, p. 13-57.

( )3نقبل تعف :محمد سعدي ،المريع السابؽ ،ص .333
( )4نقبل تعف :نفس المريع ،ص .336
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البلفت لمنظر أف الحرب األمريكية تعمى اإلرىاب التي حممت في طياتيا مشاريع ييوسياسية
لتحقيؽ الييمنة العالمية أدت إلى إفراز مضاتعفات خطيرة تعمى الشرتعية الدولية ،ذلؾ أف المقاربة االنفرادية
األمريكية لمكافحة اإلرىاب الدولي والتي قامت تعمى منطؽ استخداـ القوة مف يانب واحد أدت إلى انتياؾ
صارخ لقواتعد القانوف الدولي العاـ مف يية ،والقانوف الدولي اإلنساني مف يية أخرى.

()1

أكال :انتياؾ قكاعد القانكف الدكلي العاـ.
لقد خرقت الواليات المتحدة األمريكية في إطار حربيا الكونية تعمى اإلرىاب العديد مف قواتعد
القانوف الدولي وذلؾ مف خبلؿ:
 .0انتياؾ مبدأ السيادة الكطنية :تعبر السياسات التدخمية األمريكية التي تيدؼ إلى تقويض
االستقبلؿ السياسي لمدوؿ ،وحقيا الحر والسيد في اختيار أنظمتيا السياسية واالقتصادية
وااليتماتعية والثقافية بذريعة مكافحة اإلرىاب .والمبلحظ أف الدوائر االستراتييية األمريكية تعتبر
أف محاربة اإلرىاب تسمو تعمى مبدأ السيادة.

()2

 .4انتياؾ مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ :مف خبلؿ ممارسة كؿ صور وتكتيكات
التدخؿ الدولي سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة مف أيؿ إما تغيير التركيبة السمطوية لمدوؿ
المستيدفة في الحممة األمريكية تعمى اإلرىاب ،أو إتعادة توييو دفة سياساتيا الخاريية بالشكؿ
الذي يتماشى والمصالح االستراتييية األمريكية.
 .0خرؽ مبدأ خطر استخداـ القكة في العالقات الدكلية :مف خبلؿ الميوء المكثؼ إلى منطؽ القوة
وتغميب لغة السيؼ بدال مف الدبموماسية تعبر التدخبلت العسكرية األمريكية في أفغانستاف والعراؽ
تطبيقا الستراتييية الحروب الوقائية.
 .2انتياؾ مبدأ الحؿ السممي لمنزاعات الدكلية :نظ ار لكوف اإلدارة األمريكية تياىمت فكرة أف الحرب
ىي المبلذ األخير الذي تميأ إليو الدوؿ ،أي بعد استنفاذ يميع الطرؽ والوسائؿ السممية
كالتفاوض ،الوساطة ،التحقيؽ ،المساتعي الحميدة ،التوفيؽ ،التحكيـ والتسوية القضائية.

( )1لونيسي تعمي ،المريع السابؽ ،ص .458

( )2ريتشارد ىاس ،الحقوؽ القائمة والمسؤوليات الناشئة ،ص .203
( )3رايع المادة ( )1/33مف ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة.
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 .5خرؽ مبدأ حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا :القانوني ،السياسي ،االقتصادي ،االيتماتعي والثقافي
مف خبلؿ السياسات التدخمية األمريكية التي تستيدؼ تغيير األنظمة السياسية واالقتصادية لمدوؿ
المناوئة لسياساتيا في الشرؽ األوسط ،وذلؾ بذريعة نشر الديمقراطية وتشييع التحوؿ االقتصادي
والسياسي في المنطقة ،فضبل تعف التدخبلت األمريكية في المناىج التربوية وفي نظاـ األسرة
وقوانينيا ،بؿ حتى الديف اإلسبلمي أصبح تعرضة لئلصبلح باتعتباره ُيحرض تعمى التطرؼ
()1

واإلرىاب

(حسب الزتعـ األمريكي).

 .6انتياؾ مبدأ المساكاة بيف الدكؿ :مف خبلؿ النيج األمريكي لتصنيؼ الدوؿ إلى "محور الخير"
و"محور الشر" .ولقد ذىب األستاذ "تعبد العزيز بمقزيز" إلى وصؼ ىذه الحالة البلمتساوية بقولو:
"وضعت كؿ الدوؿ أماـ أضخـ معادلة ابتزاز ومساومة في التاريخ إما مع الواليات المتحدة واما مع
اإلرىاب".

()2

المبلحظ أف الواليات المتحدة األمريكية لـ تكتفي فقط بانتياؾ القواتعد اآلمرة لمقانوف الدولي والتي
تحظى بأىمية بالغة في تحقيؽ النظاـ ودحر الفوضى في النسؽ الدولي ،بؿ ساىمت أيضا في خرؽ قواتعد
القانوف الدولي اإلنساني في إطار حربيا الكونية تعمى اإلرىاب.
ثانيا :خرؽ قكاعد القانكف الدكلي اإل نساني.
لقد ارتكبت الواليات المتحدة األمريكية في حربيا ضد أفغانستاف والعراؽ كافة أنواع االنتياكات
اليسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني ،وذلؾ مف خبلؿ إساءة معاممة أسرى الحرب في سيف أبو غريب بالعراؽ
ومعتقؿ غوانتانامو وتعريضيـ لمختمؼ أشكاؿ وصور التعذيب والمعاممة البلإنسانية والبلأخبلقية والبلقانونية
التي تتنافى وطبيعتيـ اآلدمية ،األمر الذي أدى إلى خرؽ اتفاقيات ينيؼ الثبلثة لعاـ  1949المتعمقة
بأسرى الحرب )3(.وبذلؾ تكوف الواليات المتحدة قد انتيكت القانوف الدولي اإلنساني بصفة تعامة والقانوف
الدولي لحقوؽ اإلنساف بصفة خاصة بذريعة محاربة اإلرىاب وتحقيؽ مطمب األمف القومي األمريكي.
أضؼ إلى ذلؾ ارتكاب يرائـ حرب ويرائـ ضد اإلنسانية مف خبلؿ الميوء إلى استعماؿ أسمحة ومواد
محرمة في القانوف الدولي ،ناىيؾ تعف االنتياكات الخطيرة التي ارتكبت ضد المدنييف األفغاف والعراقييف في
( )1السيد ولد أباه ،المريع السابؽ ،ص .103

( )2نقبل تعف :لونيسي تعمي ،المريع السابؽ ،ص .475
( )3نفس المريع ،ص .479
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()1

إطار الحرب تعمى اإلرىاب.

فاألحادية األمريكية ليست متناقضة فقط مع ميثاؽ األمـ المتحدة وانما أيضا
()2

مع استنتايات محاكمات نورنبرغ الي تعدت الحرب الوقائية يريمة حرب.

وبالنظر إلى ىذه الممارسات العدوانية التي ارتكبتيا الواليات المتحدة في إطار حممتيا الدولية تعمى
اإلرىاب ،فقد ذىب "نعوـ تشومسكي" إلى القوؿ" :بأف الواليات المتحدة األمريكية ىي دولة مارقة وخارية
تعمى القانوف مف منطمؽ أنو ال تويد دولة في العالـ تفوؽ أمريكا في ارتكاب الموبقات الدولية ،والميازر
اإلنسانية مف كؿ لوف وصنؼ ،وتتدثر في ثياب المدنية وترفع شعار الديمقراطية وتنادي بحقوؽ اإلنساف
()3

بينما ممارستيا العممية ىي تعمى النقيض تماما".

كما يبلحظ أف الحرب تعمى اإلرىاب شكمت سابقة خطيرة في العبلقات الدولية مف حيث إنيا تعطي
لمواليات المتحدة األمريكية فرصة إنشاء شرتعية دولية يديدة موازية وبديمة تعف شرتعية األمـ المتحدة ،األمر
الذي سيفتح األبواب تعمى مصراتعييا لمختمؼ سياسات القوة والييمنة وبسط النفوذ بذريعة مكافحة اإلرىاب
ونشر الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف( .)4الواقع أف الواليات المتحدة األمريكية حمت محؿ المنظمة العالمية
وىمشت دورىا في مياؿ مكافحة اإلرىاب الدولي ،وفي ىذا السياؽ يقوؿ "يوف بولتوف" (أحد صقور
()5

الخاريية األمريكية)" :ال تويد أمـ متحدة ،وانما يويد ميتمع دولي تقوده الواليات المتحدة األمريكية".

الواقع أف المتغيرات التي طرأت تعمى العبلقات الدولية بعد سقوط حائط برليف يعمت األمـ المتحدة
محصورة بيف أمريف :إما التيميش واما التواطؤ ،األمر الذي أدى إلى أزمة المنظمة العالمية في زمف
الييمنة األمريكية ،ذلؾ أف األمـ المتحدة لـ تعد صوتا لمميتمع الدولي ،أو ممثبل لمشرتعية الدولية ،وانما
قصارى أمرىا أف تكوف أداة إلضفاء الشرتعية تعمى الق اررات التي تخدـ المصالح والرىانات االستراتييية
األمريكية ( ،) 6األمر الذي أدى إلى أمركة الشرتعية الدولية ( ،) 7خاصة في ظؿ نياح الواليات المتحدة
األمريكية في تطويع المنظمة العالمية ويعميا كيياز لشرتعنة ق اررات السياسات الخاريية األمريكية في
(  )1نعوـ تشومسكي ،الدولة الفاشمة ،إساءة استعماؿ القوة والتعدي تعمى الديمقراطية ،تريمة :سامي الكعكي ،بيروت :دار الكتاب

العربي ،2007،ص .60-53

( )2سوسف العساؼ ،المريع السابؽ ،ص.198

( )3نقبل تعف :سعيد البلوندي ،وفاة األمـ المتحدة ،أزمة المنظمات الدولية في زمف الييمنة األمريكية ،ص .19
( )4أماؿ يوسفي ،المريع السابؽ ،ص .5-1

( )5نقبل تعف :سعيد البلوندي ،وفاة األمـ المتحدة ،أزمة المنظمات الدولية في زمف الييمنة األمريكية ،ص .169
( )6نقبل تعف :نفس المريع ،ص .178

( )7أماؿ يوسفي ،المريع السابؽ ،ص .5
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مياؿ مكافحة اإلرىاب الدولي ،مما أدى إلى تغميب األمف القومي األمريكي تعمى األمف اليماتعي الدولي،
أو باألحرى اختزاؿ األمف الدولي في األمف القومي األمريكي

() 1

وىو ما تريد الواليات المتحدة تحقيقو

والتنظير لو في خضـ البحث تعف مصالحيا الحيوية واالستراتييية وانفرادىا بالييمنة تعمى موازيف القوى
()2

الدولية.

ولكف بالرغـ مف ىذا الخمؿ الوظيفي الذي تعاني منو المنظمة العالمية في زمف الييمنة األمريكية
إال أف الحؿ ال يكمف في إلغاء المنظمة ولكف في الحاية الماسة لدمقرطة واصبلح منظمة األمـ المتحدة
استيابة لمتطورات والتحوالت الحاصمة تعمى مستوى الميتمع الدولي وموازيف القوى العالمية بالشكؿ الذي
ييعميا أكثر مصداقية وفعالية في خدمة الصالح العاـ الدولي ،وفي تحقيؽ السبلـ العالمي باتعتباره اليدؼ
()3

األسمى الذي أنشأت مف أيؿ المنظمة األممية.

انطبلقا مف كؿ ما سبؽ يتضح أف الحرب الكونية التي أتعمنتيا اإلدارة األمريكية تعمى اإلرىاب أدت
إلى أزمة الشرتعية الدولية خاصة في ظؿ النيج االنفرادي الذي سمكتو الواليات المتحدة األمريكية في مياؿ
مكافحة اإلرىاب الدولي ،والذي أدى إلى تقويض دتعائـ القانوف الدولي ،فضبل تعف تطويع ميمس األمف
ويعمو كأداة إلضفاء الشرتعية تعمى الحروب اليائرة والعدوانية التي تشنيا الواليات المتحدة لتحقيؽ رىاناتيا
االستراتييية بدتعوى مكافحة اإلرىاب ،األمر الذي يعؿ مف المنظمة العالمية كأداة كليس كفاعؿ مؤثر في
قضايا السياسة العالمية في زمف الييمنة األمريكية( ،)4وىو ما يقتضي باألساس دمقرطة كاصالح منظمة
األمـ المتحدة كجعميا أكثر مصداقية كفعالية في االستيابة لتحديات ورىانات السياسة العالمية المعاصرة
وبالخصوص حفظ السمـ واألمف الدولييف خاصة في ظؿ الفراغ الوظيفي الذي تعاني منو منظمة األمـ
المتحدة ليس فقط في مرحمة الحرب الباردة ولكف أيضا في زمف الييمنة األمريكية بعد أحداث  11سبتمبر
()5

.2001

( )1مصطفى تعموي ،مفيوـ األمف في مرحمة ما بعد الحرب الباردة ،في :ىدى ميتكيس والسيد صدقي تعابديف ،قضايا األمف في آسيا،
القاىرة :مركز الدراسات األسيوية .2004 ،ص .16

( )2لونيسي تعمي ،المريع السابؽ ،ص .477

(  )3خمفاف كريـ ،ميمس األمف وتحديات السمـ واألمف العالمييف ،دراسة تعمى ضوء مقترحات إصبلح منظمة األمـ المتحدة ،ميمة

المفكر ،العدد العاشر ،2013 ،ص ص.52-51

( )4مارسيؿ ميرؿ ،أزمة الخميج والنظاـ العالمي اليديد ،تريمة :حسف نافعة ،القاىرة :مركز ابف خمدوف لمراسات ،1993 ،ص .103
( )5خمفاف كريـ ،المريع السابؽ ،ص .52
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وفي األخير يمكف لقوؿ أف الحرب التي أتعمنتيا إدارة بوش ىي ليست فقط عمى اإلرىاب كانما
يعد انعكاسا طبيعيا لموازيف القوى السائدة في
أيضا ىي حرب عمى الشرعية الدكلية كالقانكف الدكلي ،الذي ّ
النظاـ الدولي ،األمر الذي ييعؿ مف القوة دائما ىي التي تتحكـ في القانوف وتصنع الحقوؽ ،ولذلؾ
()1

فالسياسة الدولية تحكميا شرتعية القوة ال قوة الشرتعية.

خالصة الفصؿ:
انطبلؽ مف كؿ ما سبؽ يمكف الخروج باالستنتايات التالية:
لقد ساىمت األىمية التي يحظى بيا الشرؽ األوسط تعمى يميع األصعدة االستراتييية
الييواقتصادية والحضارية في يعؿ المنطقة تحتؿ مكانة مرموقة في سمـ االستراتييية الكونية األمريكية ،إذ
يمكف تحديد معالـ االستراتييية األمريكية تياه الشرؽ األوسط في ثبلثة أبعاد أساسية:
 .1البعد الجيكبكليتكي :الذي تعمى ضوئو يعد الشرؽ األوسط بحؽ مفتاحا رئيسيا في استراتيييات
الييمنة العالمية ،ولذلؾ يتعيف تعمى الواليات المتحدة األمريكية أف تتحكـ في المنطقة الستكماؿ
ييودىا االستراتييية لتحقيؽ مطمب السيطرة الكونية الشاممة.
 .2البعد الجيكاقتصادم :مف خبلؿ تحريؾ شعار مكافحة اإلرىاب الدولي لمسيطرة تعمى النفط الشرؽ
األوسطي ،ومف ثـ توظيفو كورقة مساومة وضغط تعمى القوى الفاتعمة في االقتصاد العالمي ،وذلؾ
طبقا لمقولة مف يسيطر تعمى النفط الشرؽ أوسطي يسيطر تعمى ميزاف التنافس االقتصادي الدولي
ومف ثـ يسيطر تعمى العالـ.
 .3البعد األمني :مف خبلؿ دحر اليماتعات اإلرىابية والدوؿ الراتعية ليا ،فضبل تعف حماية أمف الكياف
الصييوني باتعتباره يشكؿ الحميؼ الموثوؽ والدولة الوظيفية الخادمة لممصالح االستراتييية
األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط.
مف خبلؿ رصد وتتبع التطور التاريخي لبلستراتييية األمريكية في الشرؽ األوسط يتضح أنيا تتميز
التغيرات فيي ال تعدو أف تكوف سوى ميرد
بالثبات كاالستمرارية كليس بالتحكؿ كالتغير واف ويدت ىذه ّ

( )1موسى الزتعبي ،ما الذي تغير في الحضارة الغربية االستراتييية أـ التكتيؾ؟ ،ص .9
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مناكرات تكتيكية ظرفية لتحقيؽ اليدؼ االستراتيجي العاـ كالثابت كما تـ التخطيط لو في الدوائر
األمريكية.
كما نسيؿ أيضا أف منطقة الشرؽ األوسط بعد أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر شكمت مسرحا
رئيسيا لمختمؼ أساليب وتكتيكات التدخؿ الدولي سواء كانت مباشرة مف خبلؿ تحريؾ الييوش النظامية أو
غير مباشرة تعبر ممارسة الضغوطات االقتصادية والدبموماسية والتدخؿ في مضاميف الصحافة واإلتعبلـ
وفي قوانيف األسرة والمناىج التربوية وفي العمؿ الخيري ،بؿ حتى الديف اإلسبلمي أصبح تعرضة لمتحديث
واإلصبلح  ،األمر الذي ساىـ في إفراز مضاتعفات خطيرة ليس فقط تعمى سيادة دوؿ المنطقة ،وانما أيضا
تعمى حقيا في تقرير مصيرىا بشكؿ حر وسيد .كعميو إف ما تسميو الكاليات المتحدة حربا عمى اإل رىاب
تحكلت في كاقعيا إلى حرب شاممة عمى سيادة الدكلة في منطقة الشرؽ األكسط.
إف األحادية األمريكية التي قامت تعمى قانوف القوة ال قوة القانوف في مياؿ مكافحة اإلرىاب الدولي،
أدت إلى إفراز نتائج تعكسية مف خبلؿ تغذية دوامة العنؼ والعنؼ المضاد وزيادة مصادر التوتر والفوضى
في النظاـ الدولي .وتعميو فإذا كاف اإلرىاب ظاىرة تعولمية ييدد المصالح الحيوية لمميتمع الدولي ككؿ فإف
اآلليات المحكمة والكفيمة بالقضاء تعميو تقتضي باألساس ىندسة مقاربات تعاونية متعددة األطراؼ تتماشى
والقانوف الدولي بعيدا تعف االستراتيييات االنفرادية األمريكية التي أدت إلى تقويض الشرتعية الدولية.
كما نسيؿ أيضا أف الحرب التي اتعمنتيا اإلدارة األمريكية تعمى اإلرىاب تحولت مف خبلؿ
الممارسات االنفرادية إلى حرب شاممة تعمى القانوف الدولي ،األمر الذي أدى إلى أزمة الشرتعية الدولية في
زمف الييمنة األمريكية .وىو ما يؤكد أف ىيمنة القوة وليس قوة القانوف ىي المعادلة الثابتة التي تحكـ واقع
العبلقات الدولية ،وتعمي فالقوة دائما ىي التي تصنع الحقوؽ.
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خاتطظػ

خاتطظ
انطبلقا مف كؿ ما سبؽ تخمص الدراسة إلى االستنتايات التالية:
إف الظاىرة التدخمية تعكس في أبعادىا المضامينية الشاممة ،منطؽ حركة القوة في السياسة الدولية
سواء كانت تعسكرية ،اقتصادية أـ دبموماسية ،كما يشكؿ التدخؿ الدولي إحدى الظواىر السياسية المعبرة
تعف التركيبة الفوضوية والتنافسية لمنسؽ الدولي الذي يتسـ بعدـ قوة نفاذ القانوف ومحدودية الموارد ،األمر
الذي ييعؿ مف التدخؿ كأحد الخيارات االستراتييية المطروحة لتحقيؽ الرىانات والمصالح الحيوية المسطرة
في مفكرة السياسات الخاريية لمقوى الكبرى.
كما أف نظرية السيادة المطمقة زمنيا قد ولّى خاصة في ظؿ تعولمة حقوؽ اإلنساف وتكريس حؽ
التدخؿ اإلنساني والديمقراطي ،ضؼ إلى ذلؾ التدخؿ بذريعة مكافحة اإلرىاب تعبر الميوء إلى التأويبلت
الموسعة لنصوص المواثيؽ الدولية ،وتعمى ىذا األساس يمكف القوؿ اف المتغي ارت الدولية الراىنة يعمت مف
مبدأي تعدـ التدخؿ والسيادة قضية نظرية قانونية أكثر منيا واقعية ميسدة تعمى مستوى الممارسة الدولية.
بيد أنو بإمكاف الدوؿ أف تحافظ تعمى سياداتيا باحتراـ حقوؽ اإلنساف والديمقراطية وأف تعمؿ تعمى تعدـ
تحوؿ أراضييا إلى مبلذات آمنة لئلرىاب الدولي ،ذلؾ أف حقوؽ اإلنساف وكرامتو تشكؿ قيما تسمو تعمى
السيادة الوطنية .كلذلؾ فالمتغيرات الدكلية التي أفرزتيا العكلمة تعمؿ في جانبيا األكبر عمى إعادة البناء
اإليتيمكلكجي لمبدأم عدـ التدخؿ كالسيادة الكطنية مف حيث جعميما أكثر مركنة كمشركطية بالشكؿ
الذم يتكافؽ كااللتزامات الدكلية.
وتعميو فالركائز المعيارية التي أقرىا مؤتمر واستفاليا  1648كقدسية سيادة الدولة ومناتعة حدودىا  ،مبدأ
تعدـ التدخؿ والمساواة بيف الدوؿ كقواتعد قيمية ومعيارية منظمة لمتفاتعبلت الدولية أصبحت في ضوء
المتغيرات الدولية الراىنة شديدة المرونة واليشاشة خاصة وأف التدخؿ أصبح حؽ ثابت يكفمو القانوني
الدولي ،ولكف التحدي الرئيسي الذي يوايو ىذا الحؽ ىو أف واقع الممارسة الدولية يؤكد أف ىذا الحؽ
أصبح محؿ تسييس عمى نطاؽ كاسع كبالخصكص عندما يتـ تغميب الرىانات االستراتيجية كالسياسية
عمى االعتبارات القانكنية أثناء العمميات التدخمية كمف ثـ التضحية بمبدأ السيادة الكطنية.
كما تكشؼ الدراسة أف اإلرىاب الدولي أصبح في أتعقاب الحادي تعشر مف سبتمبر 2001يشكؿ
ورقة نايحة تحركيا القوة العظمى األمريكية في الزماف والمكاف المناسبيف لشرتعنة التدخؿ الدولي ليس فقط
التعتبارات أمنية ولكف أيضا إلدارة ييوبوليتيكا النظاـ الدولي والتحكـ في الرىاف االستراتييي العالمي تعبر
استكماؿ حمقات االنتشار العسكري األمريكي تعؿ ويو البسيطة ،مف خبلؿ اقامة قواتعد تعسكرية كنقاط
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ارتكاز في المناطؽ التي تحظى بأىمية بالغة تعمى الصعيد الييوستراتييي ومف ضمنيا المدار الييوسياسي
الشرؽ أوسطي.
ومف ىذا المنطمؽ يمكف القوؿ أف التدخبلت األمريكية في اطار المناورة االستراتييية الكبرى التي
أطمؽ تعمييا في الدوائر األمريكية بالحرب الكونية تعمى اإلرىاب ال تخمو مف األبعاد الييوسياسية خاصة
التحكـ في الرىاف الطاقوي الشرؽ أوسطي الذي أصبح يشكؿ ضرورة استراتييية لتكريس السيطرة الشاممة
تعمى العالمي.
وتعميو فثمة تداخؿ واضح في منطقة الشرؽ األوسط بيف النفط ،اإل رىاب كسياسات التدخؿ الدكلي،
خاصة في ظؿ بركز مقكلة مف يسيطر عمى مصادر الطاقة يتحكـ في االقتصاد العالمي كمف ثـ يسيطر
عمى العالـ.
وتعميو فاألىمية الييواقتصادية والطاقوية التي تحظى بيا المنطقة الشرؽ األوسطية يعمتيا تحتؿ
مكانة مرموقة في سمـ االستراتييية الكونية األمريكية .ومف خبلؿ رصد وتتبع التطور التاريخي لبلستراتييية
األمريكية في الشرؽ األوسط يتضح أنيا تتميز بالثبات كاالستمرارية كليس بالتحكؿ كالتغير واف ويدت
ىذه التغيرات فيي ال تعدو أف تكوف سكل مجرد مناكرات تكتيكية ظرفية لتحقيؽ اليدؼ االستراتييي العاـ
والثابت كما تـ التخطيط لو في الدوائر األمريكية.
وبالنظر إلى ضخامة المصالح التي تمتمكيا الواليات المتحدة في الشرؽ األوسط فإف المؤسسة
العسكرية األمريكية تعتقد أف أمريكا تمتمؾ ليس فقط مصالح حيوية في المنطقة ولكف أيضا حقوقا سيادية،
ذلؾ أنيا تعتبر نفسيا يزء مف اليغرافيا السياسية وليست دولة غريبة ووافدة تعمى المنطقة ،وذلؾ بحكـ
توايدىا الراسخ وضخامة مصالحيا الحيوية في المنطقة وفي ىذا السياؽ يقوؿ الدكتور تعبد الخالؽ تعبد
اهلل" :ىناؾ فرؽ بيف الحقكؽ السيادية كالمصالح الحيكية ،فالحقكؽ السيادية تتضمف أف الكاليات
المتحدة ىي جزء عضكم كأصيؿ كليس بطرؼ غريب كخارجي ككافد عمى النظاـ اإلقميمي الشرؽ
أكسطي كالمؤسسة العسكرية األمريكية تتعامؿ مع ىذا النظاـ مف منطمؽ أف لمكاليات المتحدة الحقكؽ
نفسيا التي تتمتع بيا دكؿ المنطقة كأنيا شريؾ كامؿ في الحاضر كالمستقبؿ كالنفط كالثركة كفي البقاء
الدائـ".
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الواقع أف منطقة الشرؽ األوسط بعد أحداث الحادي تعشر مف سبتمبر شكمت مسرحا رئيسيا
لمختمؼ أساليب وتكتيكات التدخؿ الدولي سواء كانت قمعية مباشرة مف خبلؿ تفعيؿ استراتييية الضربات
الوقائية وتحريؾ الييوش النظامية ،أو غير مباشرة تعبر ممارسة الضغوطات االقتصادية والدبموماسية،
فضبل تعف التدخؿ في نظاـ األسرة وقوانينيا ،وفي المناىج التربوية ومضاميف الصحافة واإلتعبلـ وفي
العمؿ الخيري ،بؿ حتى الديف اإلسبلمي أصبح تعرضة لمتحديث واإلصبلح ،األمر الذي ساىـ في إفراز
مضاتعفات خطيرة ليس فقط تعمى سيادة دوؿ المنطقة وأمنيا القومي وانما أيضا تعمى حؽ شعوب المنطقة
في تقرير مصيرىا واختيار أنظمتيا السياسية واالقتصادية والثقافية بشكؿ وحر وسيد .كعميو إف ما تسميو
الكاليات المتحدة حربا عمى اإلرىاب تحكلت في كاقعيا إلى حرب شاممة عمى سيادة الدكلة في منطقة
الشرؽ األكسط.
وتعميو فإذا كانت سيادة الدولة في منطقة الشرؽ األوسط ضحية لمعبة صفرية في إطار الصراع
القطبي والتنافس االستراتييي بيف القوتيف العظمييف الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفياتي في حقبة
الحرب الباردة ،فإف انييار االتحاد السوفياتي كدولة وتآكؿ الشيوتعية كعقيدة أفضى إلى بروز أوراؽ يديدة
تحركيا القوى الكبرى لتبرير السياسات التدخمية في شؤوف الدوؿ ذات السيادة ،كالحماية الدولية لحقوؽ
اإلنساف ،والدفاع تعف الحقوؽ الديمقراطية تارة ومكافحة اإلرىاب الدولي ونزع أسمحة الدمار الشامؿ تارة
أخرى ،األمر الذي أدى إلى إفراز تداتعيات خطيرة تعمى سيادة دوؿ المنطقة وأمنيا القومي.
ولكف بالرغـ مف الضغوطات والسياسات التدخمية االنفرادية التي مارستيا الواليات المتحدة األمريكية
تحت مضمة "الحرب الكونية تعمى اإلرىاب" إال أف األنظمة التسمطية في منطقة الشرؽ األوسط دخمت في
تعممية مقايضة سياسية مع الواليات المتحدة األمريكية طبقا لممعادلة التالية ":المعمومات االستخباراتية
والتعاوف األمني مقابؿ ضماف البقاء في السمطة" وفقا لنظرية الحامي والزبوف.
كما يبلحظ أف الواليات المتحدة تعادة ما تميأ إلى توظيؼ ممؼ اإلصبلح السياسي والتبشير
بالديمق راطية وحماية حقوؽ اإل نساف كورقة مساومة وضغط تعمى دوؿ المنطقة إليبارىا لتقديـ
معمومات إستخبا راتية واالنخراط في التعاوف األمني مع الواليات المتحدة في إطار حربيا الكونية
تعمى اإلرىاب .
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إذا كاف اإلرىاب الدولي ظاىرة تعولمية تعابرة لمحدود واألوطاف ومتحررة مف كؿ قيد يغرافي وليست
ذات صفة محمية أو إقميمية مرتبطة بدولة أو بديف أو بحضارة بعينيا بؿ ىي ظاىرة إيرامية ببل ديف وال
وطف وال ىوية تيدد الحياة اإلنسانية والمصالح الحيوية لمميتمع الدولي ككؿ وتعرض السمـ واألمف الدولييف
لمخطر ،فإف اآلليات المحكمة والكفيمة بالقضاء تعمى الظاىرة تقتضي باألساس ىندسة مقاربات تعاونية
متعددة األطراؼ تتماشى وقواتعد الشرتعية الدولية بعيدا تعف االستراتيييات االنفرادية األمريكية التي تعادة ما
تؤدي إلى إفراز نتائج تعكسية مف خبلؿ تغذية دوامة العنؼ والعنؼ المضاد ومف ثـ تصاتعد مصادر
التوتر والفوضى في النظاـ الدولي.
إضافة إلى ضرورة معالية األسباب العميقة المنتية لديناميات الرفض والعنؼ الدولي ،فضبل تعف
ضرورة التمييز بيف اإلرىاب وأتعماؿ المقاومة المشروتعة ،وصياغة تعريؼ محدد لئلرىاب يحظى بقدر مف
اإليماع الدولي ذلؾ أف غياب تعريؼ كاضح لل رىاب ال يقؿ خطكرة عف الظاىرة ذاتيا .كلكف يبقى
اإلرىاب بال تعريؼ ذلؾ أف المصالح االستراتيجية لمقكل الكبرل تقتضي ذلؾ.
المبلحظ أف الدوائر االستراتييية األمريكية ليأت إلى إحياء تقميد الحرب العادلة كمفيوـ ثيولويي
مف القروف الوسطى في تعصر ما بعد الحداثة مف أيؿ إضفاء مسحة أخبلقي ودينية لحروبيا اليائرة تعمى
اإلرىاب ومف ثـ االلتفاؼ حوؿ القانوف الدولي واستبداؿ الشرتعية الدولية بشرتعية أخبلقية.
كما نسيؿ أيضا أف الحرب التي اتعمنتيا اإلدارة األمريكية تعمى اإلرىاب تحولت مف خبلؿ
الممارسات االنفراد ية إلى حرب شاممة تعمى القانوف الدولي ،األمر الذي أدى إلى أزمة الشرتعية الدولية في
زمف الييمنة األمريكية .ولذلؾ فإف ىيمنة القوة وليس قوة القانوف ىي المعادلة الثابتة التي تحكـ واقع
العبلقات الدولية ،األمر الذي يؤكد تعمى صدقية المقولة التي تقر بأف "القكة دائما ىي التي تصنع
الحقكؽ".
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بيف قوة القانوف وىيمنة القوة ،تيزي وزو :يامعة مولود معمري كمية الحقوؽ

والعموـ السياسية 20-19 ،ماي .2013

 .4يوسفي أماؿ ،نحو تأصيؿ شرتعية يديدة موازية لمشرتعية الدولية ،في :الممتقى الوطني حوؿ استعماؿ
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ك .المكاقع اإللكتركنية:
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( تاريخ الدخوؿ إلى الموقع.)2014/1/25 :

» « http://www.afkaronline.org/arabic/archives/mar/avr2003/nafiaa.html

 .2تعادؿ زقاغ اتعادة صيانة مفيوـ االمف ،برنامج البحث في االمف الميتمعي ،تعمى الموقع
اإللكتروني ( :تاريح الدخوؿ إلى الموقع.)2013/12/30 :

» «http/www.geocities. com /adelzeggagh / recon 1. Html3

 .3ستيفف دولت ،العبلقات الدولية تعالـ واحد ،نظريات متعددة ،تريمة :تعادؿ زقاغ وزيداف زياني،
تعمى الموقع اإللكتروني ( :تاريح الدخوؿ إلى الموقع.)2014/01/12 :

» « http:// www.geocites.com/ adelzeggagh/ IR-html
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طضخصػاضدرادظػ
ش ّكمت منطقة الشرؽ األوسط أحد المياالت الييوسياسية األكثر تأث ار بالحرب األمريكية تعمى

 باتعتبارىا مثّمت مسرحا رئيسيا لمختمؼ أساليب وتكتيكات التدخؿ الدولي سواء كانت قمعية مباشرة،االرىاب

مف خبلؿ تحريؾ الييوش النظامية وفقا لممنطؽ الكبلوزفيتزي "الحرب ىي استمرار لمسياسة ولكف بوسائؿ

 أو تعبر تفعيؿ ميكانيزمات التدخؿ واالختراؽ غير المباشر بواسطة الضغوطات الدبموماسية،"أخرى
...والعقوبات االقتصادية والدولية

،األمر الذي أدى إلى إفراز مضاتعفات خطيرة ليس فقط تعمى سيادة دوؿ المنطقة وأمنيا القومي

وانما أيضا انتياؾ حؽ شعوب المنطقة في تقرير مصيرىا واختيار أنظمتيا السياسية واالقتصادية والثقافية
 وتعميو إف ما. فضبل تعف اإليياز تعمى ما تبقى مف النظاـ اإلقميمي العربي،والقانونية بشكؿ حر وسيد
تسميو الواليات المتحدة حربا تعمى اإلرىاب تحولت مف خبلؿ واقع الممارسات الدولية االنفرادية إلى حرب

.شاممة تعمى السيادة الوطنية والشرتعية الدولية

ولذلؾ يحاوؿ الموضوع محؿ البحث والدراسة تفكيؾ إشكالية العبلقة اليدلية والغير المتناسقة بيف

االستراتييية األمريكية تياه ظاىرة اإلرىاب الدولي والتي تقوـ تعمى منطؽ االستخداـ االنفرادي لمقوة وأزمة

 وذلؾ في إطار المناورة االستراتييية الكبرى التي أُطمؽ تعمييا،السيادة الوطنية في منطقة الشرؽ األوسط
.في الدوائر األمريكية بالحرب الكونية تعمى اإلرىاب

Résumé du mémoire
Le Moyen-Orient constitue l’un des espaces géopolitiques les plus influencés par la
guerre américaine contre le terrorisme, du fait qu’il a été le théâtre principal des différentes
formes d’interventions internationales, qu’elles soient directes, et ce par l’usage unilatéral
des forces armées, ou indirectes par la mise en œuvre des différents mécanismes
d’intervention indirecte à travers l’exercice des pressions diplomatiques et sanctions
économiques… ce qui a engendré des répercussions dangereuses sur la souveraineté des
Etats de la région et leurs sécurités nationales.
Et de ce fait, la guerre déclarée par l’administration américaine contre le terrorisme est
devenue par la pratique internationale, basée sur l’unilatéralisme américain en matière de la
lutte antiterroriste, une guerre totale contre la souveraineté nationale des Etats et la légalité
internationale.
L’objet de l’étude donc, se focalise sur la problématique de la relation incohérente entre
la stratégie unilatérale américaine en matière de lutte antiterroriste et la crise de la
souveraineté nationale dans la région du Moyen-Orient, et cela dans le cadre de la grande
manœuvre stratégique dite dans les cercles américains « guerre globale contre le
terrorisme ».

