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االسبوع االول ( تابع للمنظور الليربايل لألمن الدويل )
التكامل واالمن الدويل
من أكثر ادلنظرين الذين اىتموا بالتكامل األمٍت داخل ادلنظور الليربايل
ىو " كارل دوتش "  ،فبالنسبة إليو فان األمن ىو القيمة األساسية اليت تتطور يف إطارىا
كل القيم األخرى  ،دبعٌت انو ال ديكن شلارسة أي وظائف اجتماعية بشكل سليم إال مع
توفر البيئة اآلمنة  ،وعلى ىذا األساس يرى "دوتش" أن األطر التكاملية تأخذ يف النهاية
شكل مجاعة أمنية واليت يعرفها بأهنا رلموعة من الدول يوجد بينها تأكيد حقيقي على
أن أعضائها لن يدخلوا يف أي قتال مادي مع بعضهم البعض وأهنم سيعمدون إىل تسوية
خالفاهتم بطريقة أخرى.
ان ىذه االفكار اليت طرحها كارل دوتش تتماىى بشكل كبَت مع التجربة
التكاملية يف أروبا بداية من مخسينيات القرن ادلاضي حيث كان ربقيق ىدف السالم بُت
الدول األوربية ىو أحد االىداف الرئيسية الذي حفز الدول ادلؤسسة للتجربة التكاملية
األوربية  ،فبالنسبة إىل فرنسا فقد رأت قيام دولة أدلانية مستقلة سباما دبا ذلا من إمكانيات
صناعية ىائلة أمرا ينذر باخلطر فبدت فكرة دمج أدلانيا داخل إطار مؤسسات قوية تضم
بادلثل فرنسا والبلدان األوربية األخرى فكرة واعدة بدرجة كبَتة  ،كما كان ادلشاركة يف
ادلؤسسات األوربية على قدم ادلساواة قد أعطت أدلانيا إطارا يقيمون فيو عالقات سليمة
وبناءة مع العدد ادلتزايد من الدول األعضاء األخرى كما رأت الدول ادلؤسسة األربعة
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األخرى ( بلجيكا وايطاليا وللوكسمبورغ وىولندا ) أيضا اجلماعة اجلديدة كوسيلة لضمان
السالم عن طريق دمج أدلانيا داخل مؤسسات أوربية قوية
وقد فرق دوتش بُت االندماج والتكامل  ،فاألطر االندماجية ىي األطر
اليت تتميز بوجود مركز أعلى لصنع القرار  ،و مع ذلك فان ىذا النوع من األطر ليس ىو
الوسيلة الوحيدة لتجاوز الفوضى الدولية  ،وبناءا علىيو فرق دوتش بُت نوعُت من األطر
التكاملية  :اجملتمعات األمنية ادلوحدة واجملتمعات األمنية ادلتعددة  ،ويتحدد الفرق بُت
االثنُت من خالل زلددين أساسيُت  :أما األول فهو درجة االستقاللية حيث انو يف
اجملتمعات األمنية ادلوحدة تفقد األطراف استقالليتها وسبتزج يف وحدة سياسية واحدة ،
أما يف اجملتمعات األمنية ادلتعددة فتحتفظ األطراف بسيادهتا ادلستقلة  ،أما احملدد الثاين
فان يف اجملتمعات األمنية ادلوحدة يكون اذلدف ىو اكتساب قوة إضافية أي أن االطراف
اليت تتوحد يكون ىدفها اكتساب قوة أكرب من بقائها منفصلة  ،أما يف اجملتمعات
األمنية ادلتعددة فيكون اذلدف ىو حفظ السالم بُت تلك األطراف أي أن خالفاهتم ال
ربل إال بالطرق السلمية  ،وبشكل عام يكون اجملتمع األمٍت ادلوحد داخل الدولة الواحدة
 ،أما اجملتمع األمٍت ادلتعدد فيكون بُت الدول .
وكما سبق ذكره فان كارل دوتش يفرق بُت نوعُت من اجملتمعات
التكاملية اجملتمع األمٍت ادلوحد  ،واجملتمع األمٍت التعددي  ،وبالنسبة إىل شروط قيام
النموذج األول فيحددىا كارل دوتش يف - :التطابق ادلتبادل بالنسبة للقيم الرئيسية
ادلرتبطة بالسلوك السياسي -.توقعات لروابط اقتصادية قوية ومفيدة أو عائد مشًتك- .
زيادة ملحوظة يف ادلوارد والقدرات السياسية واإلدارية على األقل بالنسبة لبعض الوحدات
ادلشاركة -منو اقتصادي أعلى على األقل بالنسبة لبعض الوحدات ادلشاركة -بعض
الروابط اذلامة ادلتصلة اخلاصة باالتصال االجتماعي عرب احلدود ادلشًتكة لؤلقاليم ادلرتقب
تكاملها وعرب حواجز بعض الطبقات االجتماعية الرئيسية داخلها.
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 توسيع نطاق الصفوة السياسية داخل بعض الوحدات على األقلوبالنسبة للمجتمع الناشئ األكرب ككل -وجود درجة عالية من سهولة احلركة بُت
األششاص ججرافياً واجتماعياً -تعدد رلاالت تدفق االتصاالت وادلعامالت ادلشًتكة-
وجود بعض أنواع التعويض الكلي عن ادلكافآت يف تدفق االتصاالت وادلعامالت بُت
الوحدات ادلتكاملة -وجود معدل معقول من تكرار التداخل يف أدوار اجلماعات بُت
الوحدات السياسية  -وجود قدرة كبَتة متبادلة على التنبؤ بالسلوك.
أما شروط قيام رلتمع امٍت تعددي فيحددىا كارل دوتش يف ثالث
زلددات -* :اتساق القيم بُت صناع القرار يف سلتلف الدول ادلشاركة يف ىذا النموذج
* -قدرة صناع القرار يف الدول ادلشتلفة على التنبؤ ادلشًتك لسلوك بعضهم البعض *-
االستجابة ادلشًتكة  :حيث تكون احلكومات قادة على االستجابة دلا يعًتضها من
مشكالت  ،يف حُت أن عوامل تفكك اجملتمعات االمنية التكاملية بصورة عامة جيملها
كارل دوتش ديا يلي -* :تزايد االلتزامات العسكرية * -تزايد مشاركة اجلماعة اليت تتشذ
موقفا سلبيا من التكامل يف ادلؤسسات ادلشًتكة * -تزايد الفروق اللجوية والعرقية*-
حدوث تدىور اقتصادي مفاجئ* -انجالق النشب السياسية.
وبصورة عامة فان القيمة ادلضافة اليت أحدثها كارل دوتش يف التنظَت
للتكامل الدويل متعلقة بابتكار مفهوم اجلماعات األمنية  ،والذي يتمظهر على ادلستوى
اإلقليمي من خالل  - :قدرة اجملتمع األمٍت التعددي على التدخل عرب أساليب وآليات
دبلوماسية سبنع تسوية قسرية للنزاعات فيما بُت أعضائها  -ىو قدرة اجملتمع على تقدمي
جبهة عسكرية مشًتكة مجاعيا ضد فاعل خارجي أو رلموعة فاعلُت  - ،ضرورة امتالك
التنظيم اإلقليمي ادلوجود نضوجا مؤسسيا كافيا لتوليد الدبلوماسية ادلستشدمة لتبديد
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ادلشكالت و األزمات  ،واليت جيب أن تقًتن باإلرادة ادلتبادلة بُت الدول األعضاء حلل
خالفاهتا على الصعيد التنظيمي  - ،امتالك الدول ادلكونة للمجتمع األمٍت التعددي
تصورا مشًتكا للتهديد بشان الفاعلُت اخلارجيُت.

الاعتماد املتبادل وألامن الدولي
االعتماد ادلتبادل ىو النظام الذي يفًتض أن الوحدات متصلة ببعضها
البعض حبيث انو إذا حدث شيء لعنصر فاعل واحد على األقل يف ظرف واحد على
األقل فانو سيؤثر يف مجيع الفاعلُت ،ويف دراسة العالقات الدولية حيمل االعتماد ادلتبادل
بُت الدول بعدين اثنُت :احلساسية واذلشاشة .تدل احلساسية إىل الدرجة اليت تكون فيها
الدول حساسة للتجَتات اليت تدور يف دولة أخرى .وإحدى الوسائل لقياس ىذا البعد ىو
دراسةما إذا كانت التجَتات يف رلاالت معينة) كمعدالت التضشم أو البطالة
مثالً (زبتلف بالطريقة ذاهتا عرب احلدود اإلقليمية .وتدل اذلشاشة إىل توزيع التكاليف اليت
تتحملها الدول حينما ترد على تجيَتات من ىذا النوع .وىكذا ،قد تكون دولتان
متساويتُت يف احلساسية إزاء ارتفاع أسعار النفط ولكنهما ردبا ال تكونان باذلشاشة ذاهتا .
قد ذبد إحدامها أن االنتقال إىل طاقة بديلة أكثر سهولة بالنسبة إليها شلا ذبده األخرى،
فتقلص بالتايل اعتمادىا على النفط.
و االعتماد ادلتبادل بالنسبة إىل اللربالية الكالسيكية ىو أفضل طريقة
لتحقيق األمن يف مقابل ادلنطق الواقعي ادلتعلق بتوازن القوة ،وذلك من وجهة نظر لربالية
مرتبط باحملددات التالية :
 -1أن االعتماد ادلتبادل يشجع الدول على تفعيل إجراءات بناء الثقة
وىي رلموعة من التدابَت اليت هتدف إىل التأثَت على ما يتكون لدى الطرف األخر من
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أفكار إزاء نوايا كل منهم واليت تتوج بإزالة الجموض ادلتأصل لدى الدول وىي تشمل
تدابَت ادلعلومات واالتصاالت وتدابَت ادلراقبة والتفتيش ،والقيود العسكرية .
 -2أن االعتماد ادلتبادل يكسر ادلنطق اذلجومي يف تفكَت الدول من
خالل الًتكيز على أمهية االرتباط األمٍت وكذلك التمييز الشفاف بُت االستعدادات
العسكرية اذلجومية والدفاعية .
 -3أن االعتماد ادلتبادل يتعامل مع األمن كوحدة ال تتجزأ فإما أن
ربصل دولة معينة على امن مشًتك مع الدول األخرى وان تعيش حالة من انعدام األمن
بشكل مستمر دبعٌت أن أي دولة تفكر يف األمن بطريقة منفصلة ستجد نفسها يف حالة
مستددية من انعدام األمن .
 -4أن االعتماد ادلتبادل يضاعف حجم االتصاالت بُت الدول ،
وعنصر االتصال خيلق حالة أمنية اجيابية من خالل خلق تفامهات أمنية مشًتكة.
 -5أن االعتماد ادلتبادل يدفع الدول إىل اإلحساس حبجم االحتياج
ادلتبادل والنتيجة الطبيعية لالحتياج ادلتبادل ىي بسط االستقرار يف العالقة بُت الوحدات
ادلشتلفة.
 -6االعتماد ادلتبادل يعٍت استعداد الدول للتنازل عن جزء من سيادهتا
لصاحل دعم االستقرار واألمن.
لكن ربط الليرباليُت بُت االعتماد ادلتبادل والسالم تعرض إىل انتقادات كثَتة
وخاصة تلك اليت وجهها أقطاب ادلنظور الواقعي ومن ذلك :
أ -ان وجود حالة من االعتماد ادلتبادل بُت دولتُت أو أكثر ليست سببا
كافيا لعدم وقوع صراع مسلح بينها فعلى سبيل ادلثال ربارب ادلانيا و وبريطانيا يف احلرب
العادلية األوىل بالرغم من أن كل منهما كان أفضل شريك ذباري لؤلخر.
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ب -االعتماد ادلتبادل ىو حالة ترابط بُت الدول وىذا الًتابط مثل ما قد
يساىم يف نقل اآلثار االجيابية بُت الدول فانو أيضا قد يساىم يف نقل اآلثار السلبية وىو
ما يفتح الباب للصراعات.
ج -يرى الواقعيون ان العالقة بُت االعتماد ادلتبادل والسالم تسَت يف
اذباه معاكس دلا يرى الليرباليون  ،ففي حُت يرى الليرباليون أن االعتماد ادلتبادل ىو
متجَت مستقل ينتج السالم كمتجَت تابع فان الواقعيون برون العكس أي أن السالم ىو
ادلتجَت ادلستقل الذي يشجع على االعتماد ادلتبادل كمتجَت تابع.
د -أن االعتماد ادلتبادل ال يعٍت بالضرورة التكافؤ يف االستفادة بُت
األطراف ادلشتلفة ففي حالة االعتماد ادلتبادل غَت ادلتكافئ فان إحساس الدول بتأثرىا
أكثر من تأثَتىا قد خيلق زلفزات قوية للدخول يف صراعات.
ه -أن االعتماد ادلتبادل قد يساىم يف توسيع الفجوة يف موازين القوة
بُت الدول وىو ما يساىم يف خلق الصراعات
و -أن االعتماد ادلتبادل مهما كان درجة تأثره يف الواقع فانو ال ديكن أن
جيعل العوامل االقتصادية أكثر أمهية من العوامل العسكرية والسياسية وىذه األخَتة ىي
زلل دائم للصراع

املؤسسات وألامن الدولي
اىتم ادلنظور الليربايل أيضا بدراسة العالقة بُت ادلؤسسات واألمن الدويل
وخاصة اجلهود النظرية اليت قدمتها الليربالية ادلؤسسية  ،ومن الناحية ادلبدئية جيب التنويو
اىل ان مفهوم ادلؤسسات الدولية امشل من مفهوم ادلنظمات الدولية  ،فادلؤسسات الدولية
ىي رلموعة القواعد واإلجراءات الرمسية والعرفية اليت تنظم سلوك الفاعلُت الدوليُت ،
ويشمل ذلك التنظيمات الدولية والقواعد القانونية ادلستقرة يف النسق الدويل  ،أي أن
ادلنظمات
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الدولية ليست إال شكل من أشكال ادلؤسسات الدولية وبصورة عامة ترى الليربالية
ادلؤسسية أن ادلؤسسات سبلك القدرة على التأثَت يف السلوك األمٍت للدول من خالل :
أ -االلتزامات ادلؤسسية ادلفروضة على الدول تقلص من حدة ادلعضلة
االمنية من خالل ضمان ذبنب نزعة الشكل يف سلوكها االمٍت اذباه بعضها البعض
ب -تساعد ادلؤسسات على بلورة السلوك األمٍت اجلماعي بُت الدول
وىو ما ينعكس إجيابا على سلوكها األمٍت.
ج -تفرض ادلؤسسات دور الرقابة على السلوك األمٍت للدول وىو ما
يقلص من حدة اإلحساس بسياق الفوضى الدولية .
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األسبوع الثاين  :التنظري ما بعد الوضعي لألمن الدويل ( اجلزء االول :
ادلنظور النقدي لألمن الدويل – عرض عام ) -

بالرغم من انفصال دراسة موضوع األمن يف حقل معريف مستقل اصطلح
على تسميتو بالدراسات األمنية  ،اال أن ىذا ادلوضوع حافظ على حضوره ادلعريف
كموضوع دائم يف حقل نظرية العالقات الدولية  ،ومثل ما مت استعرضو يف زلاضرات
سابقة عن التنظَت الوضعي لؤلمن الدويل كما ىو رلسد يف ادلنظورات الكربى ادلثالية
والواقعية والليربالية  ،فان التنظَت ما بعد الوضعي يف العالقات الدولية عرب تصوراتو النظرية
ادلشتلفة كان لو أيضا إسهامات واضحة حول موضوع األمن  ،مع ضرورة مالحظة أن
كل تلك التصورات يربط بينها خيط ناظم متمثل يف انتقاد ادلنظور الواقعي لؤلمن الدويل
باعتباره منظور مهيمن ولكن من زوايا سلتلفة .
إن النقطة ادلركزية اليت تنطلق منها ادلنظور النقدي ىي طبيعة النسق
الدويل  ،حيث يعترب أقطاب ىذا ادلنظور أن النسق الدويل لديو طبيعة مادية وطبيعة
اجتماعية دبعٌت أن التجَت يف طبيعة النسق الدويل ال ترتبط فقط بتجَت موازين القوى كما
يرى الواقعيون  ،وإمنا بتجَت األفكار واألعراف السائدة  ،ولذلك فهم يفهمون النسق
الدويل يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة ليس باعتباره تكريس ذليمنة قوة معينة ولكن
باعتباره تجَت يف طبيعة األفكار ادلتداولة فأصبحت موضوعات مثل حقوق اإلنسان ربتل
األولوية  ،وىذا الفهم لبنية النسق الدويل باعتباره يأخذ طبيعة اجتماعية باإلضافة اىل
رصد رلموعة من االختالل يف ادلقاربة التقليدية ىم الركيزتان االساسياتان لتصور ادلنظور
النقدي لؤلمن الدويل حيث وجو ىذا ادلنور مجلة من االنتقادات للمنظور الواقعي تعترب
يف حد ذاهتا ركائز لتصور النقديُت دلوضوع األمن .
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أ -خلل الفصل بني البيئتني الداخلية واخلارجية يف التعاطي مع موضوع
األمن  :بالنسبة للنظرية النقدية فان اكرب خلل موجود يف التصور الواقعي لؤلمن ىو
الفصل ادلطلق بُت تأثَتات البيئة الداخلية واخلارجية من خالل تقديس مبدا السيادة ،
فالواقعيون يرون أن الدول عندما تواجو حقائق األمن الدويل فإهنا تتصرف كلها بنفس
الطريقة بجض النظر عن مضامُت بيئتها الداخلية ( باستثناء ادلراجعات اليت قام هبا
الواقعيون النيوكالسيك حول ىذه اجلزئية )  ،فتحليل السلوك األمٍت للدول عند الواقعيُت
ال حيتاج اىل معرفة طبيعة البيئة الداخلية للدولة  ،اما بالنسبة للنقديُت فان ىذا الفصل
بُت البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية ىو سبييز مضلل  ،واكرب دليل على ذلك ىو فشل
الواقعيُت يف تفسَت هناية احلرب الباردة
فوفقا دلقاييس القدرة الكمية اليت يعتمدىا الواقعيون مل يكن ىناك ما
يشَت اىل قرب اهنيار االرباد السوفيايت  ،أما بالنسبة للنظرية النقدية فان ىذا االهنيار
باعتباره حدثا امنيا ألنو غَت من التوازنات اإلسًتاذبية العادلية بشكل كلي فان ىذا
االهنيار مرتبط بتأثَتات البيئة الداخلية من خالل األفكار اإلصالحية اليت طرحها "
غورباتشوف " يف إطار ما يسمى بالربويًتويسكا باإلضافة اىل تزايد تأثَتات حركات
اجملتمع ادلدين داخل دول أوربا الشرفية وبداية سبردىا على األفكار ادلاركسية كنمط
أساسي للسياسة واالقتصاد  ،ىذه التحوالت الداخلية ىي اليت أدت من وجهة نظر
النظرية النقدية اىل اهنيار االرباد السوفيايت والذي احدث تجَتات عميقة يف األمن الدويل
فبالنسبة للنقديُت ال ديكن الفصل بُت تأثَتات البيئة الداخلية واخلارجية يف تفسَت
السلوكات األمنية للدول.
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ب -ادلقاربة الواقعية مقاربة اختزالية  :االنتقاد األخر الذي وجهو
النقديون للمقاربة الواقعية أهنا مقاربة اختزالية ربصر موضوع األمن يف زاوية ضيقة ىي
امن الدول فالتحليل الواقعي لؤلمن الدويل قائم على افًتاض وجود وحدة وظيفية بُت امن
الدول وامن مواطنيها دبعٌت أن الدولة اآلمنة يكون أفرادىا آمنون  ،لكن النقديون يرون
انو ال يوجد تطابق حتمي بُت امن الدول وامن األفراد يف حُت أن واقع األمن الدويل
يشَت إال أن التهديدات اليت يتعرض ذلا امن األفراد قد تكون مصدرىا البيئة الداخلية
للدولة وليس بيئتها اخلارجية.

ج -حول موضوع األمن  :بالنسبة للنقديُت فان ادلوضوع األساسي

لؤلمن الدويل ليس ىو ادلعضلة األمنية وكيفية التعامل معها وإمنا ىي ادلوضوعات اليت
تعلي من قيمة امن الفرد بجض النظر عن الدولة اليت يوجد فيها ولذلك ليس مهما عند
النقديُت ان نفهم دلاذا ربدث احلرب ولكن األىم ىو استيعاب اآلثار اإلنسانية للحروب
 ،دبعٌت أن النظرية النقدية تتعامل مع الفرد باعتباره الوحدة ادلرجعية لؤلمن الدويل وىذا
يتيح من وجهة نظرىم تعميق اكرب دلوضوع األمن حبيث ال يتم ربط دراسة األمن بوجود
الدول فماذا لو أصبحنا نعيش يف عامل من غَت الدول ىل تتوقف دراسة األمن الدويل ،
فدراسة األمن الدويل عند النقديُت جيب أن ترتبط بالوجود البشري يف حد ذاتو وليس
بوجود الدولة اليت تعترب يف النهاية مؤسسة من ابتكار البشر قد حيث ان يتشلون عنها يف
وقت من األوقات .
د -الفصل بني اجلوانب الذاتية وادلوضوعية لألمن الدويل  :أيضا من
االنتقادات اليت وجهها النقديون للمقاربة الواقعية ىي فصلها ادلطلق بُت اجلوانب الذاتية
وادلوضوعية يف دراسة األمن الدويل وىذا ينطبق ربديدا على التهديدات األمنية اليت تعترب
موضوعية بشكل حبت  ،دبعٌت أن كل التهديدات اليت يتم التعامل معها ىي هتديدات
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واقعة فعليا  ،لكن النقديون يرون أن الفصل بُت اجلوانب ادلوضوعية والذاتية يف دراسة
األمن الدويل ىو فصل مضلل الن الكثَت من التهديدات األمنية زبضع العتبارات ذاتية
حبتة  ،فعديد التهديدات األمنية تسوق موضوعيا على أهنا هتديدات فعلية بينما ىي
هتديدات مصطنعة .
ه -الثقافة اإلسرتاجتية  :الفهم التقليدي للثقافة اإلسًتاذبية واألمنية

مرتبط يف رلملو بكيفية تطوير نظم التسلح واستشداماهتا وتطوير تكتيكات احلروب وىذا
ما انتقدتو النظرية النقدية ورأت أن التطور التكنولوجي إذا ما مت استجاللو يف تطوير
الثقافة اإلسًتاذبية التقليدية فان ذلك سيضاعف من اآلثار اإلنسانية للحروب ولذا فان
التطور التكنولوجي جيب أن يستجل يف بناء ثقافة إسًتاذبية وأمنية يف ربرير الفرد من كل
ما ديكن أن يسبب لو ضررا.
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األسبوع الثالث :التنظري ما بعد الوضعي لألمن الدويل ( اجلزء الثاين :
منظورات ما بعد احلداثة ،النسوية  ،البنائية – عرض عام ) -

أوال -نظرية ما بعد احلداثة واألمن الدويل  :تندرج نظرية ما بعد
احلداثة أيضا ضمن األطر النقدية للمقاربة التقليدية ولكنها ربصر زاوية النقد يف نقطة
زلددة وىي طبيعة العالقة بُت اخلطاب والواقع فنظرية ما بعد احلداثة تنطلق من افًتاض
عام مفاده أن ىناك عالقة بُت طبيعة اخلطاب وطبيعة الواقع دبعٌت أن اخلطاب السليب
حول موضوع معُت خيلق واقعا سلبيا وبادلقابل اخلطاب االجيايب خيلق واقعا اجيابيا وىذا
ينطبق أيضا على معاجلة موضوع األمن.
فمن وجهة نظر نظرية ما بعد احلداثة فان تصوير الواقعيُت لواقع امٍت
سليب ليس مرتبط بالطبيعة احلقيقية ذلذا الواقع ولكنو مرتبط بطبيعة اخلطاب حول
موضوع األمن  ،دبعٌت أن تركيز الواقعيُت على خطاب امٍت سليب حول موضوع األمن
يركز على مفردات الفوضى وادلأزق األمٍت ىو الذي جعلهم يتبنون تصورا سلبيا لواقع
األمن الدويل فبالنسبة لنظرية ما بعد احلداثة فان ادلعيار األساسي للتفريق بُت ادلنظورات
ادلشتلفة لؤلمن الدويل ليس تصوراهتا لواقع األمٍت ولكن خطاهبم حول موضوع األمن
وأيضا فان خلق حالة اجيابية يف واقع العالقات الدولية مرتبط عند نظرية ما بعد احلداثة
بالتشلي عن خطاب الواقعيُت وتبٍت خطاب امٍت اجيايب يقوم على فكر اجلماعية ولذا
فان أراء أقطاب منظور ما بعد احلداثة يتعاملون مع النشب ادلنتجة للشطاب األمٍت
باعتبارىا فاعال أساسيا يف دراسة األمن الدويل وديكن تلشيص أراء منظور ما بعد احلداثة
حول موضوع األمن فيما يلي :
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* -االختالف بُت ادلنظورات يف دراسة موضوع األمن ال يتحدد على
أساس تصوراهتم ادلتباينة لواقع األمن الدويل ولكن على أساس خاطبهم حول موضوع
األمن
* -أن ىناك عالقة طردية بُت طبيعة اخلطاب وبُت طبيعة الواقع دبعٌت أن
خلق واقع امٍت اجيايب مرتبط بتبٍت خطاب امٍت اجيايب
* -أن النشب ادلنتجة للشطاب األمٍت ىي فاعل أساسي يف موضوع
األمن.
ثانيا -النظرية النسوية واألمن الدويل  :تندرج النظرية النسوية أيضا
ضمن ادلنظورات النقدية للمقاربة الواقعية لؤلمن الدويل  ،ولكنها تركز يف نقدىا على
مفهوم " اجلندر " والعمالن ادلرجعيان يف النظرية النسوية حول موضوع األمن ينسبان اىل
كل من " جُت التشاين " يف كتاهبا " ادلراة واحلرب " و" جاين تيكنر " يف كتاهبا "
اجلندر والعالقات الدولية منظورات أنصار ادلساواة بُت اجلنسُت لتحقيق األمن العامي "
 ،ففي الكتاب األول تعترب التشاين أن التنظَت لظاىرة احلرب قد صورىا بأهنا ظاىرة
ذكورية بامتياز من حيث  - :أن الرجل أكثر ميال دلمارسة العنف من ادلرأة – أن التصور
الواقعي للحرب ىو وريث تقليد فكري عريق يربط بُت الذكورة واخلدمة العسكرية دبعٌت
أن طبيعة اخلدمة العسكرية ال تتناسب إال مع اخلصائص الذكورية.
وترى التشاين أن معاجلة ظاىرة احلرب جيب أن ترتبط بالتشلي عن
اخلطابات األسطورية اليت تعلي من قيمة الرجل باعتباره ىو الطرف احملارب دبعٌت أن
ظاىرة احلرب ال جيب أن تستجل لتكريس عدم ادلساواة بُت ادلرأة والرجل وىذا مرتبط من
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وجهة نظرىا خبلق تصور بديل دلفهوم ادلواطنة يتيح للمرأة والرجل أن يشًتكا يف التعامل
مع ادلشاطر األمنية باعتبارىم مواطنُت بجض النظر عن نوع اجلنس .
أما الكتاب الثاين فًتى " جاين تيكنر " أن العالقة بُت ادلرأة وموضوعات
األمن الدويل ال تنحصر فقط يف استجالل موضوعات األمن لتكريس اذليمنة الكورية
فقط  ،ولكن أيضا خبلق حالة امن اجيابية دبعٌت أن ربسن حالة األمن الدويل مرتبط
بإعطاء ادلرأة لدور اكرب يف عملية صنع القرار وتركز" تيكنر" يف كتاهبا على الدول
االسكندينافية اليت تعرف تواجد مستمر للمرأة يف مواقع صنع القرار وىذا ما يفسر من
وجهة نظرىا الطبيعة ادلسادلة للسياسة اخلارجية للدول االسكندينافية.
ثالثا --ادلنظور البنائي واألمن الدويل  :ينطلق ادلنظور البنائي يف

مقاربتو دلوضوع األمن من ادلرتكزات التالية :
 أن تشكل الظاىرة األمنية يف كل جوانبها ال يعترب معطى مسبق وإمناىو نتاج التفاعل اجلماعي بُت الوحدات  ،فالفوضى ال تعترب مسة بنيوية يف النسق الدويل
تفرض نفسها باستمرار على سلوك الدول  ،وإمنا ىي مسة خاضعة لسلوك الدول فمثلما
تسلك الدول سلوك الجش ضد بعضها البعض مثلما يقول الواقعيُت فان الدول أيضا قد
تسلك سلوك بناء الثقة اذباه بعضها.
 أن موضوع األمن ليس مرتبطا دبعطيات مادية حبتة وإمنا دبعطياتاجتماعية أساسية وىذا ينطبق على ربديد عنصر التهديد سواءا من حيث قيمة التهديد
أو طبيعة التهديد  ،فبالنسبة للبنائيُت فان قيمة التهديد ال تتحدد على أساس القدرات
فقط ولكن أيضا على أساس التأثَت يف ادراكات اآلخرين  ،وكذلك فان طبيعة
التهديدات ال تقتصر على العناصر ادلادية ولكن أيضا ارتباطا بعنصر اإلدراك فإدراك
الواليات ادلتحدة خلطورة السالح النووي عند كوريا الشمالية ليس ىو إدراكها خلطورتو
عند بريطانيا .
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 إن ما حيدد السلوك األمٍت للدول ليس مصاحلها فحسب ولكنىوياهتا واذلوية من باب التعريف ىي الكيفية اليت تعرف هبا الدولة ذاهتا مقارنة باآلخرين
دبعٌت أن ىوية الدولة تتكون من جزئيتُت أساسيتُت  :كيف تعرف الدولة نفسها وكيف
تعرف اآلخرين لديها.
ان اذلوية ىي ادلتجَت التحليلي الرئيس عند ادلنظور البنائي لؤلمن الدويل ويعترب
البنائيُت أن ىذا ادلتجَت يساىم يف ربديد وربليل السلوك األمٍت للدول من خالل :
أ -أن اذلوية ىي ادلعرف بالبيئة األمنية للدولة  :بالنسبة اىل النظرية
البنائية فان ربديد الدولة لبيئتها األمنية مرتبط هبويتها وذلك من حيث أوال عندما تعرف
الدولة نفسها بطريقة معينة فان رلاذلا احليوي يف سياستها اخلارجية يتوافق مع ذلك
التعريف  ،وبالتايل فان الًتكيز سيكون على التحديات األمنية ادلوجودة يف ذلك اجملال
احليوي  ،وثانيا أن كل ما يهدد ىوية الدولة يتم التعامل معو على انو هتديد امٍت ،
فالقيمة ادلركزية ىنا ادلعنية بالتهديد ىي ىوية الدولة  ،وثالثا ان تعريف الدولة لآلخرين
ىو الذي حيدد السلوك األمٍت اذباىها .
ب -اذلوية كمحدد لطبيعة العالقات األمنية  :حيث يرى البنائيون أن
طبيعة العالقات األمنية ترتبط بطبيعة اذلوية اليت يتم تكريسها يف السلوك األمٍت  ،فإذا
كانت الدول تتعامل مع بعضها البعض من منطلق اذلوية اجلماعية فهذا سيجعلها تعترب
نفسها امتدادات لذواهتا وىذا سينعكس بشكل اجيايب على العالقات األمنية  ،أما إذا
كانت الدول تتعامل مع بعضها البعض على أساس اذلوية الذاتية فإهنا تفكر يف بعضها
البعض ككيانات مستقلة وىذا ما يفتح اجملال أمام العالقات األمنية غَت ادلستقرة  ،دبعٌت
أن ادلعضلة األمنية اليت ربدث عنها الواقعيون ليس معطى ثابت جيب أن تواجهو الدول
باستمرار وإمنا يرتبط وجوده بطبيعة اذلوية السائدة بُت الدول.
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ج -اذلوية كمحفز لنشأة األحالف العسكرية  :ويف ىذا الصدد يفرق
"جَتمي جيز" بُت ثالثة أنواع من األحالف العسكرية  :األحالف التكتيكية ،
األحالف التارخيية  ،واألحالف الطبيعية ويعترب أن األحالف الطبيعية تنشأ ارتباطا
باإلحساس باذلوية ادلشًتكة .
د -اذلوية و األدوار األمنية  :قد تكون للدولة ادوار معينة يف بيئتها
اإلقليمية سواء ادوار إقليمية أو ادوار دولية ويعترب أقطاب ادلنظور البنائي أن اذلوية تلعب
دورا كبَتا يف ربديد طبيعة الدور الذي تؤديو الدولة بصورة عèامة دبا فيها أدوارىا األمنية
أو ما اصطلح البنائيون على تسميتو "هبوية الدور " .
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األسبوع الرابع  :ادلدارس األوربية ادلعاصرة يف الدراسات األمنية :

عرض عام

سامهت ادلدارس األوربية ادلعاصرة بشكل كبَت يف تطوير التنظَت حول
موضوع األمن ال من الناحية االبستمولوجية حيث سامهت يف فصل التنظَت دلوضوع
األمن عن حقل نظرية العالقات الدولية  ،وال من حيث ادلضمون النظري حيث قدمت
ىذه ادلدارس تصورات نظرية جديدة بعيدة عن ما ىو متداول حول موضوع األمن يف
حقل نظرية العالقات الدولية  ،وترتبط ادلدارس األوربية ادلعاصرة بإسهامات كل من :
أوال -مدرسة كوبنهاغن  :ترتبط ىذه ادلدرسة يف الدراسات األمنية
"دلعهد كوبنهاغن " لدراسات السالم  ،ومن أشهر ادلنتسبُت اىل ىذه ادلدرسة " :باري
بوزان"  "،أويل وايفر"  "،ياب دي وايلد" " ،مولنت كلسًتوب "" ،لُت ىانسن "،
"واسهامات" ىذه ادلدرسة يف رلال األمن الدويل سبحورت حول تطوير ثالث اطر
رئيسية :
أ -مقاربة األمن اجملتمعي  :طرح مفهوم األمن اجملتمعي ابتذاءا يف كتاب
باري بوزان " الشعب  ،الدولة  ،اخلوف " سنة  1981لكن طرح ىذا ادلفهوم يف ىذا
ادلؤلف مل يتم يف إطار مقاربة نظرية متكاملة بقدر ما كان يف إطار لفت االنتباه اىل
توسع أبعاد األمن القومي للدول والذي مل يعد مرتبط بالعامل العسكري لوحده بل
أصبح يشمل كما طرح باري بوزان أربع رلاالت إضافية  :األمن السياسي وموضوعو
استقرار النظم واحلكومات  ،واألمن االقتصادي وموضوعو احلفاظ على ادلوارد ومستوى
الرفاه  ،واألمن البيئي وموضوعو احلفاظ على البيئة كأساس تتوقف عليو كل األنشطة
البشرية  ،مث األمن اجملتمعي وموضوعو قدرة اجملتمعات على محاية ىويتها ووحدهتا.
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لكن العمل النظري ادلرجعي الذي تناول مقاربة األمن اجملتمعي كان سنة
 1993وىو مؤلف مشًتك بُت باري بوزان وأويل وايفر وىو ادلؤلف ادلوسوم " اذلوية ،
اذلجرة  /جدول أعمال األمن اجلديد يف أوربا " وقد تصادف توقيت إصدار ىذا ادلؤلف
مع التحوالت العميقة يف األمن األوريب خاصة ما يتعلق بتفجر النزاعات االثنية يف دول
أوربا الشرقية باإلضافة اىل تزايد معدالت اذلجرة اىل القادة األوربية بشكليها النظامي
وغَت النظامي .

إن اإلضافة ادلهمة اليت قدمها ىذا ادلؤلف حول فكرة األمن اجملتمعي
تتمثل يف نقل ىذه الفكرة من رلرد لفت االنتباه اىل توسع أبعاد مفهوم األمن القومي اىل
بناء مقاربة نظرية شاملة حول فكرة األمن اجملتمعي تفصل ىذا ادلفهوم يف مستوى ربليلي

مستقل .

إن بناء مقاربة األمن اجملتمعي قائمة على تقنية الًتكيب النظري حيث
استلهمت مقاربة األمن اجملتمعي من خالل الًتكيب بُت أكثر من مقاربة نظرية فمن عند
النقديُت مت استلهما فكرة فك االرتباط التعسفي بُت مفهوم األمن ومفهوم الدولة دبعٌت
ان الدولة مل تعد ىي ادلوضوع الوحيد لدراسة موضوع األمن وتقًتح مقاربة األمن

اجملتمعي بدال من ذلك " اجملتمعات " كوحدة ربليل رئيسية .
أما من عند الواقعيُت فقد استلهمت مقاربة األمن اجملتمعي فكرة ادلعضلة
األمنية فمثلما أن ىذا ادلتجَت التحليلي يفسر عند الواقعيُت بشكل كبَت النزاعات على
ادلستوى الدويل  ،فانو بالنسبة دلقاربة األمن اجملتمعي ديكن تكييفو لتفسَت النزاعات
الداخلية أيضا  ،فإذا كانت ادلعضلية األمنية على ادلستوى الدويل تتأثر بشكل كبَت بفكرة
الفوضى الدولية اي عدم وجود سلطة مركزية تقيد سلوك الدول  ،فانو بالنسبة دلقاربة
األمن اجملتمعي فان ادلعضلة األمنية اجملتمعية تنشا من اهنيار السلطة ادلركزية داخل الدولة.
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ففي حالة حدوث ىذا االهنيار فان ادلعضلة األمنية اجملتمعية تنشا بشكل
ايل من خالل اندفاع اجلماعات اجملتمعية ادلشتلفة تشكيل ما تسمى حبدود التقسيم
حيث يفكر أفراد اجلماعات االجتماعية الفرعية داخل رلتمع معُت ليس فقط يف إعالن
الوالء جلماعاهتم ولكن أيضا يف إقصاء أفراد اجلماعات األخرى وقد ربدث ادلعضلة
األمنية اجملتمعية عن طريق تدخل طرف خارجي حيفز احلالة النزاعية بُت اجلماعات
ادلشتلفة.

ومن عند البنائيُت استلهمت مقاربة األمن اجملتمعي قيمة مفهوم اذلوية
فهوية اجملتمعات ىي القيمة األساسية ادلعرضة للتهديد وقد مت تربير ذلك على اعتبار ان
اذلوية ىي اخلاصية األىم يف اجملتمعات  ،فاذلوية تصف اجملتمع الذي يتشكل من خالذلا
 ،وقد سبحورت ما يسميو باري بوزان  ،واويل وايفر بتهديدات األمن اجملتمعي بشكل
كبَت حول مفهوم اذلوية حيث مت حصر ىذه التهديدات فيما يلي :
* -ادلنافسة األفقية  :وتعٍت اندفاع مجاعة اجتماعية معينة اىل فرض
ىويتها على اجلماعات االجتماعية األخرى

* -ادلنافسة العمودية  :وتعٍت فرض االندماج على مجاعية اجتماعية
معينة يف ىوية اجتماعية أعلى منها
* -اذلجرة  :وتاثَتالهتا على ىوية اجملتمعات ادلستقبلة .
* -التهجَت  :وما قد يرتبط بالتطهَت العرقي وتجيَت الًتكيبة اجملتمعية
لقد تعرضت مقاربة األمن اجملتمعي اىل انتقادات عديدة منها  :أن باري
بوزان اكتفى بالتأكيد على اجملتمعات وليس الدول ىي اليت تقوم بتعريف ادلهددات ،
لكنو مل يقدم إسهاما واضحا حول الكيفية اليت هتدد هبا اذلوية أو مىت يعترب سلوك معُت
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مهددا ذلوية اجملتمعات  ،باإلضافة إىل أن ىوية اجملتمعات ىي حصيلة التفاعل بُت
اجلماعات االجتماعية ادلشتلفة وقد يظهر ان هتديد ىوية مجاعة معينة ال يعترب بالضرورة
هتديد ذلوية اجلماعات األخرى .
ب -مقاربة مركب األمن اإلقليمي  :طرحت مقاربة مركب األمن
اإلقليمي يف اللحظة ادلباشرة لنهاية احلرب الباردة  ،وتستند ىذه ادلقاربة بشكل عام اىل :
 انو بعد هناية احلرب الباردة انتفى التنافس على تشكيل بنية النظامالدويل بُت القوى الكربى حيث ربول النظام الدويل اىل شكل أحادي القطبية  ،وبناءا
عليو تراجعت قيمة النسق الدويل كمستوى للتحليل  ،وقد أدى ذلك اىل انفتاح مقاربة
مركب األمن اإلقليمي على ادلستوى اإلقليمي كمستوى أساسي للتحليل ارتبطا من جهة
أخرى بتزايد أمهية النظم اإلقليمية يف السياسة العادلية .
 تقوم مقاربة مركب األمن اإلقليمي على افًتاض أن األمن ظاىرةعالئقية أي يستحيل أن نفهم امن وحدة دولية معينة دبعزل عن عالقاهتا مع الوحدات
األخرى .
 يعرف مركب األمن اإلقليمي على انو رلموعة من الدول اليت ترتبطاىتماماهتا األمنية األساسية مع بعضها البعض بشكل وثيق لدرجة أن أوضاعها األمنية
الوطنية ال ديكن حبثها واقعيا دبعزل عن بعضها البعض ومقاربة " مركب األمن اإلقليمي "
ليست مقاربة ديكن تطبيقها على أي رلموعة من الدول ولكن تطبق على رلموعة الدول
اليت سبتلك درجة عالية من االعتماد ادلتبادل مشكلة سلسلة مًتابطة من األقاليم األمنية
ادلتجاورة .
 إن مقاربة األمن اإلقليمي ىي مقاربة تفسَتية نستطيع من خالذلاتفسَت واقع األمن اإلقليمي يف نظام إقليمي معُت  ،ويف نفس الوقت ىي مقاربة تكوينية
نستطيع من خالذلا بناء نظام امٍت إقليمي.
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 يقوم مركب األمن اإلقليمي على أربع عناصر رئيسية  :طبيعة القطبيةالسائدة داخل نظام إقليمي معُت – القوى الفاعلة ودورىا السلوكي حنو ربديات اإلقليم
ومتطلباتو األمنية – مستوى التجانس األمٍت بُت الوحدات – منطق تقييد القوة يف
سلوك الوحدات اذباه بعضها البعض .
 ترى مقاربة مركب األمن اإلقليمي أن التهديدات األمنية ادلوجهة لنظامإقليمي معُت ال تنحصر بسياسات القوى الكربى اذباه ذلك اإلقليم كما كان سائدا يف
النظرة التقليدية ولكن تشمل أربع عناصراساسية تجطي البيئات الداخلية واإلقليمية
والدولية  - :الظروف احمللية لدول اإلقليم يف مجيع اجملاالت – طبيعة العالقات بُت
الدول اليت تشكل مركب امن إقليمي – العالقة بُت اإلقليم واألقاليم اجملاورة لو – دور
القوى العادلية يف ادلركب .
ج -مقاربة االمننة  :تشَت مقاربة االمننة اىل ان ىناك ظروف زلددة يف

الدول تدفع فواعل معينة لتبٍت خطاب يصور قضية معينة على أهنا قضية أمنية  ،وتقوم
مقاربة االمننة على الربط بُت البنية اخلطابية وتشكيل الفعل األمٍت  ،إذ يتم ربديد
مشكلة معينة وربويلها عن طريق اخلطاب اىل قضية أمنية وبذلك تكون األمن عند
مقاربة االمننة ىو فعل خطايب أو نتاج البنية اخلطابية وىذا مرتبط بقوة مضمون الكالم
الذي حيول رىان اجتماعي معُت اىل مشكلة أمنية وبالتايل التعامل معو بطريقة سلتلفة
عن الرىانات االجتماعية األخرى.
ويرى منظرو مقاربة االمننة انو عادة ما تًتتب على عملية االمننة رلمعة
من اإلجراءات االستثنائية اليت تنقل قضية معينة من رلال السياسة العادية اىل رلال
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سياسة الطوارئ  ،ويرى أقطاب نظرية االمننة أن ىذه العملية ربتاج اىل ثالث عناصر
أساسية :
أ -وجود قضية معينة يتم تصوريها على انو ربولت اىل " هتديد " يف ظل
ظروف استثنائية دير هبا اجملتمع والدولة .
ب -وجود فاعل يطلق عملية االمننة ويكون قادرا على بناء وصياغة
خاطب يؤطر عملية االمننة.
ج -لن حيظى ىذا اخلطاب بتأييد قطاعات متعددة يف اجملتمع على حنو
يضفي ادلشروعية على اإلجراءات ادلرافقة لعملية االمننة .
وتتأثر دينامكية عملية االمننة بشكل عام دبا يلي :
* -ربديد الكيان ادلرجعي ادلعٍت بتأثَتات التهديدات وما إذا كان األمر يتعلق
باجملتمع كلو او جبزء منو.
* -مكانة الفواعل ادلسؤولة عن صياغة خطاب االمننة يف اجملتمع
* -الفواعل الوظيفية اليت تؤثر يف القرارات ادلتعلقة بعلمية االمننة وتنفذىا.
* -مدى قوى مضمون اخلطاب ادلتعلق باالمننة
ثانيا -مدرسة ابرسويث  :سامهت مدرسة ابروسويت بشكل كبَت يف تطوير
مفهوم األمن يف العالقات الدولية حبيث صار مفهوم األمن مرادفا دلفهوم " التحرر " أو "
االنعتاق " حبيث صار مفهوم األمن يعٍت ربرير البشر من كل ما ديكن أن يشكل يهم
ضررا ويهدد حياهتم  ،وديكن بصورة عامة تلشيص أفكار مدرسة ابرسويث يف ما يلي :
أ -أن مفهوم األمن صار مرادفا دلفهوم االنعتاق حبيث يًتافق ىذا ادلفهوم
مع ربرير االنسان من كل أنواع القيود اليت ديكن أن يتعرض ذلا.
ب -أن الوحدة األساسية ادلعنية دبوضوع األمن ليست الدول وال
اجملتمعات ولكن الفرد
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ج -أن مفهوم االمن مل يعد منتجا من منتجات القوة ولكن منتجا من
منتجات التحرر .
ثالثا – مدرسة باريس  :تصنف مدرسة باريس بشكل عام ضمن
الدراسات األمنية النقدية ا من حيث الًتكيز على التهديدات األمنية غَت التقليدية  ،وقد
قدمت ىذه ادلدرسة إضافات نظرية يف حقل الدراسات األمنية مرتبطة بثالث مفاىيم
أساسية :
أ -مفهوم احلقل األمٍت  :ال تؤمن مدرسة باريس باالنفصال بُت اجملالُت
األمٍت الداخلي واخلارجي بل تعتقد أن العودلة اليت سامهت يف صنع بَتوقراطيات أمنية
عابرة للحدود سامهت أيضا يف إعادة تعريف اجملال األمٍت الذي أصبحت تتداخل فيو
اجملاالت الداخلية واخلارجية .
ب -احلقيقية األمنية عرب الوطنية  :يرى أنصار مدرسة باريس أن احلقيقة
احلقيقية األمنية تتبلور يف إطار احلقل األمٍت الذي اكتسب خصائص جديدة  ،حبيث
أصبح ربديد احلقيقة األمنية ( وخاصة ما يتعلق بتعريف ماىية التهديد األمٍت ) زلل
نقاش وسجال بُت سلتلف الفواعل ادلوجودة يف احلقل األمٍت .
ج -الشرطية الدولية  :اىتمت مدرسة باريس أيضا بظاىرة الشرطية اليت
مل تعد حكرا على اجملال الداخلي للدولة بل أصبحت ذلا امتدادات دولية من خالل
خلق روابط بُت األجهزة الشرطية للدول دلكافحة التهديدات ادلعاصرة .
وبصورة عامة فان مدرسة باريس تؤمن دبا يلي يف إطار التحليل األمٍت :
 -1ان االستقرار السياسي للحكومات ىو من أكثر القيم ادلعنية
بالتهديدات األمنية ادلعاصرة  ،أي مدرسة باريس تؤمن أن ىذه التهديدات ال تؤثر على
األفراد واجملتمعات بقدر ما ىي موجهة ضد االستقرار السياسي للحكومات .
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 -2أن أفضل طريقة للتعامل مع القضايا األمنية ىو التعامل معها على
أهنا شاط حكومي زلض مع مراعاة التداخل بُت اجملالُت الداخلي واخلارجي يف إطار
احلقل األمٍت العام.
 -3أن احتكار ادلعرفة األمنية جيب أن يكون لصاحل البَتوقراطيات
األمنية وان الفواعل ادلوجودة ضمن ىذه البَتوقراطيات ىي الفواعل األمنية الرئيسية .
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