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  :الملخص
دود واألوطان، ویشكل خطرا إستراتیجیا على السلم یعتبر اإلرهاب الدولي ظاهرة عولمیة عابرة للح

واألمن العالمیین، كما أنه من أخطر الجرائم الدولیة التي باتت تهدد الحیاة اإلنسانیة والمصالح الحیویة للمجتمع 
وعلیه فإن اإلستراتیجیة المحكمة والكفیلة بالقضاء على اإلرهاب الدولي تقتضي باألساس هندسة . الدولي ككل

بات تعاونیة متعددة األطراف تتماشى وطبیعة الظاهرة، بعیدا عن األحادیة األمریكیة التي تقوم على منطق مقار 
القوة من خالل التدخالت العسكریة االنفرادیة التي عادة ما تؤدي إلى انتهاك السیادة الوطنیة و الشرعیة 

ة تصعید مصادر التوتر والفوضى في الدولیة، فضال عن تغذیة دوامة العنف والعنف المضاد، ومن ثم زیاد
  . النظام الدولي

 
Résumé :  

Le terrorisme international constitue un phénomène largement  mondialisé 
et de dimension  transnationale, qui représente une menace majeure non seulement  
pour la paix et la sécurité internationales mais aussi pour la vie humaine et pour la 
stabilité  mondiale. 

Et de ce fait, les mécanismes de la lutte efficace contre le terrorisme 
international doivent être fondé sur des approches coopératives multilatérales et non 
pas sur une stratégie américaine qui repose sur l’usage unilatéral de la force, ce qui a 
engendré des répercussions dangereuses sur légalité internationale ainsi que sur la 
stabilité de l’ordre  mondiale.  
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  :مقدمة

رة الظا أن ذلك وطان، و دود ل العابرة العوملية ر الظوا إحدى الدو اب ر ل ش

بدولة مرتبطة إقليمية أو محلية صفة ذات عد ولم غرافية ا دود ا من متحررة أصبحت ابية ر

ا دد ة و وال وطن وال دين بال إجرامية رة ظا بل ا، عي بحضارة أو بدين سانيةأو ياة

ل ك الدو للمجتمع ة يو ا   .واملصا

ن القوان وال ة السماو ع الشرا تقره ال أخال وال ي سا إ ال عمل اب ر عد كما

ونھ عن التحضر،فضال ولقيم سان قوق صارخا ا ا ان يمثل دعائم الوضعية،باعتباره يقوض

ن الدولي من و   .السلم

أ للنظر أصبحوالالفت إذ نة، الرا الدولية ات املتغ ظل نوعية تطورات د ش اب ر ن

وظة م تطورات أيضا عرف داف،كما و والوسائل الدوافع ومتعددة التعقيد شديدة مركبة رة ظا

ال ديدات وال املخاطر نوعية حيث من ح أو ال ش و ساليب ، غرا ا النطاق حيث من سواء

الع ا ابيةتفرز ر للسياسة. مليات منية القضايا يتصدر الدو اب ر من جعل الذي مر

صوص ا و الدولية للعالقات ساسية املحددات من أصبح ونھ إ إضافة املعاصرة، العاملية

تم س من عشر ادي ا أحداث أعقبت ال   . 2001املرحلة

رة ظا عد ، الدو اب ر ان وطنيةفإذا ع من) Transnational(معوملة ومتحررة

الدولية، ماعة ا استقرار قوض و للدول القومي من دد اتيجيا اس خطرا ل ش و ي ا ال البعد

نفرادي ستخدام منطق ع تقوم ال كية مر نفرادية املمارسات م سا أن يمكن ل ف

الدو  اب ر ع القضاء رةللقوة الظا ع بالقضاء والكفيلة املحكمة ليات أن أم

وطبيعة تتما طراف متعددة ودبلوماسية قانونية عاونية ات مقار ندسة باألساس تقت

اك ان عن فضال املضاد، والعنف العنف لدوامة املولد ي مر حادي الن عن عيدا رة الظا

الو  والسيادة الدولية ؟الشرعية دفة املس للدول   طنية

الدو: أوال اب ر رة طر: ظا وا وم   املف

الدراسات إطار النطاق واسع تمام با حظيت الدو اب ر رة ظا ون من بالرغم

إال قليمية، و الدولية تفاقيات من للعديد أساسيا محورا لت ش كما والدولية، أن القانونية

ع عصية تزال ال رة فالظا تقت1التعر الدولية يمنة ال لقوى ة يو ا املصا ألن فقط س ل ،

انات الر تضارب إ ن،إضافة الباحث ن ب بية واملذ يديولوجية ختالفات ب س أيضا ولكن ذلك،

مر للدول، اتيجية س خالل واملصا من باألساس ر يظ الذي يمولو س ي املأزق إ أدى الذي

رةا الظا تكتنف ال صطالحية ف. مليوعة عر شأن املوجودة ختالفات عن النظر غض ولكن
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رواح اق إز دف س ا باعتبار االت ا جميع واحدة تبقى اب ر فلسفة أن إال رة، الظا

دفة املس شآت وامل املؤسسات وتدم والفزع وف ا   . 2وإشاعة

وم  .1 مف تحديد الية الدوإش اب   ر

وف ا إثارة إ ش بأنھ س القوام مجموع عرفھ كما ة اللغو الناحية من اب ر انت إذا

ة كب درجة صطالحية الناحية من رة الظا شأن قدمت ال ف التعار فإن والفزع، والرعب

ختالف و التباين   .من

اب ر رة لظا سط امل صطال ف التعر و"إش املنظم للعنف ستخدام املمن

سياسية داف أ لتحقيق باستعمالھ ديد ال قدمت3."أو ال املختلفة ف التعار استقراء خالل ومن

حول باألساس يتمحور صطال ا مدلول أن نجد الدو اب ر واملخطط"شأن املنظم ستخدام

سواء ة واملعنو املادية ره مظا ش منللعنف حالة تث بصورة دولة أو جماعة ص، طرف من

رواح و شآت امل جسيمة خسائر وتخلف والفزع وذلك الرعب الواحدة الدولة حدود ا ا تأث تتجاوز

ن القوان ام وأح قواعد مع نا ي الذي ل بالش إيديولوجية أو اقتصادية سياسية، داف أ لتحقيق

والدولية   4".الداخلية

م ختالف،بالرغم و التباين وشديدة ة كث اب ر رة لظا قدمت ال ف التعار ون ن

إ شارة يكفي إذ رة، الظا تكتنف ال صطالحية زمة و املعر املأزق ذا تجاوز اننا بإم أنھ إال

الدو اب ر رة ظا ع التعرف يمكن ا خالل من ال والعناصر املحددات من وتتمثل.مجموعة

التالية النقاط املحددات   5:ذه

 ،ابية ر العمليات الدول تورط ل،و التمو ومصادر ن الفاعل سيات ج  عدد

 إضافة وطان، و دود ل عابرة ر ظا ا باعتبار غرا ا البعد من ابية ر رة الظا تحرر

ن، الدولي من و السلم دد ا و   إ

  ون اب و قوق إذا دوليا ر جسيمة ات ا ان أو حرب، جرائم اب ارت ما مسا ان

  ا...سان

الدو .2 اب ر ودوافع رات   م

مر ا، عي عوامل ع باالقتصار ا وتفس ا مقار يصعب مركبة رة ظا اب ر عت

و  الذي رة الظا تفس غية عاد متعددة شاملة ة مقار اعتماد ايتطلب بجوان حاطة

إ6.املختلفة تؤدي ال سباب من مجموعة ثمة بل فراغ، من تحدث ال مرضية رة كظا اب فاإلر

التحديد و الدو النظام يمارسھ الذي بالظلم مرتبط و ما سباب ذه ضمن نجد إذ ا، وقوع

للشعوب العادلة والقضايا قوق ا ضد النظام ذا الفاعلة ى الك املستضعفة،باإلضافةالقوى
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التطرف عن فضال أنواعھ، بمختلف رمان وا التنموي والفشل الديمقراطي ز ال أخرى عوامل إ

ابية إر أعمال ل ش ر يظ ما عادة الذي اب7.الدي فاإلر العنف الذي وعليھ ر مظا أحد عكس

ا جذور لديھ سانية، وال العالقات جتماعية و  . ا...سياسيةالقتصادية

الدو .3 اب ر   مخاطر

أن ذلك نة، الرا الدولية ات املتغ ظل الفت ل ش اب ر مخاطر عاظمت لقد

وسائل من ذلك مستفيدة والدقة التطور بالغة وطرق بأساليب تتم أصبحت ابية ر العمليات

ا أحدث ال ثار من ا وغ ديثة ا والتكنولوجيات ابيةتصال ر فالعمليات العوملة،ولذلك

أو ات املمتل سواء النظامية روب ا خسائر عادل اد ت وجسيمة فادحة خسائر تخلف باتت

للدول غرافية ا قاليم ل وتحو سان حقوق اك ان ابية ر شطة عندور فضال رواح،

دود ل العابر النظامي غ للعنف فضاءات وطانإ   8 .و

الدو  اب الالفاإلر ديدات ال أحد ل ش باتت) Asymétrique(تماثليةأصبح ال

ا و عن فضال للدول، القومي من عمق بدقة الدو تضرب السلم دد اتيجيا إس خطرا تمثل

دعائمھ قوض والفو9.و للتوتر ساسية املصادر من عد ابية ر رة فالظا  النظاموعليھ

قانونية بقوة يتمتع الدو اب ر رة لظا ومحدد موضو ف عر غياب الية إش أن ،كما الدو

ا ذا ابية ر رة الظا عن خطورة يقل ال الدول، ميع أن. ملزمة ذلك ف عر بال اب ر يبقى ولكن

ذلك تقت ى الك للدول ة يو ا   10.املصا

العا: ثانيا ات الدوتجا اب ر افحة م مجال كية مر اتيجية لإلس حادية،: مة

العاملية السيطرة ان ور باقية،   س

تكيفا وذلك الباردة، رب ا أعقاب ة جذر تحوالت كية مر ة العسكر العقيدة دت ش

الدو لألمن ديدة ا ديدات ال الردع، . وطبيعة يم مفا فإن املنطلق ذا منومن ا وغ حتواء

لألمن ديدة ا ديدات ال ة مواج ع قادرة عد لم القط الصراع مرحلة السائدة اتيجيات س

تماثلية ال طبيعة ذات ا بأ منية املعضالت دارسو يجمع وال ، بات. الدو الذي الدو اب ر عدّ و

دد و ي مر القومي من عمق بدقة ايضرب وأخطر ا أبرز من العال ذا. ستقرار وع

واملبدأ كية، مر منية للعقيدة ساسية ة الرك الوقائية ات الضر اتيجية إس لت ش ساس

أحداث عد كية مر ارجية ا للسياسة واملحرك اكم تم11ا دحر2001س أجل من وذلك ،

ض املنا والدول ابية ر منطقةالتنظيمات صوص با ة يو ا ا وملصا كية مر للسياسة ة

وسط   11 .الشرق



  بومرداسجامعة / حمياز سمير.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 371 - 

ع ت ضر ال ابية ر مات ال إدانة ع ن الدولي جماع و التعاطف أن يالحظ كما

تقوم أحادية اتيجية إس لصياغة كية مر دارة دفع كب ل ش م سا املتحدة، الواليات ا إثر

منطق عنع عيدا الدبلوماسية من بدال السيف لغة غليب خالل من للقوة نفرادي ستخدام

م وتصورا دد ا ن للمحافظ يديولوجية واملنطلقات يتما الذي ل بالش الدولية، الشرعية

الدو اب ر ورقة وتوظف العال التعاطف ستغل أن حاولت ال كية، مر ارجية ا للسياسة

يك مر اطوري م املشروع يخدم الذي الوجھ ع العال اتي س ان الر للتحكم مدخل

الدو النظام القطبية حادية ر  12.و

باقية .1 س رب ا مركية: نظرة الكونية السياسة والتأث وم   املف

اتي إلس الفقري العمود ل ش باق س عقيدة أصبحت عدلقد ي مر القومي من جية

اتيجية س واملمارسة الفكر ديدة با ست ل باقية س رب ا أن بيد ، تم س من عشر ادي ا

روب ا من النمط ذا ممارسة دت ش مركية الدولية للسياسة التارخية السوابق أن ذلك مركية،

ونية ال السياسة ا تأث أشد أصبحت ابال ر افحة م مجال خاصة   .مركية

باقية  . أ س رب ا وم مف   الوقائية- تأصيل

إ ي الوقا الفعل وم مف ز" ش ت لم محتمل ديد وتدم دحر إ ادف ال العمل ذلك

عد بھ والقيام تنفيذه س." عوامل الرئ عرف بن"و بقولھ" بوش الوقائية رب نقل" ا ع ا إ

ا بروز قبل ديدات ال أسوأ ة ومواج خططھ وزعزعة العدو، إ أنصار13".املعركة ان فإذا وعليھ

ا ف يرون ال ا ل ن ض املنا فإن املبكر، الردع أو ي الوقا الدفاع من نوع ا بأ يزعمون الوقائية ة الضر

ية ر ا البوارج دبلوماسية من جديدة ة مجرد  14.سوى

الو   . ب الفعل باقيةجدلية س ات والضر ي   قا

باق س ن ب ا ر جو فرقا ثمة أ ة العسكر اتجية س أدبيات املعلوم من

)Preemption (والوقائية)Prévention (ع باق س أن عسكري"ذلك عمل بالقيام املبادرة

فع عسكري وم شن القيام وشك ع دولة باق". ضد س ات فالضر ذا ونوع ت قد ية

الختيار مجاال ك ي ال بحيث الوقوع، وشيك جاثم خطر إحباط أجل من الدو القانون رة م

للتخطيط الوقت من سعا م أو ا. الوسائل أ ع رفت عُ فقد الوقائية قد"أما دولة ضد رب ا إعالن

ي ال الوقائية رب ا أن بمع محددة، مستقبلية مرحلة محتمل خطر ل مؤكداش ديد ال ا ف ون

دفة املس الدولة ع خطرا املستقبلية ا آثار عد عدائية نوايا نالك ون ت قد وإنما ا،   15".ووشي

ي. ج مر القومي من اتيجية إس باقية س رب ا انة  م
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الق يات سعي مطلع الصادرة الوثيقة إ باق س لعقيدة و اصات ر رنترجع

عنوان تحت الدفاع"املا تخطيط من"دليل ل ا أعد وال ولفوفي"، لي"و" بول س حيث"لو ،

املتحدة للواليات منافسة قوى بروز دون يلولة وا ي، مر العسكري التفوق ضمان دفت اس

وق عمليات القيام انية إم إ باإلضافة الباردة، رب ا عد ما مرحلة كية أخطارمر ضد ائية

 16.محتملة

الصادرة الوثيقة خالل من رت ظ باق س لعقيدة ة الوا التجليات أن 20بيد

تم عنوان2002س كية"تحت مر املتحدة للواليات القومي من اتيجية ا"إس عل تمالتأكيد ،كما

س الرئ خطب من اديمية)" بن(بوش"العديد أ أخص ل ش تو "و بو  West" (ست
point (يع قائال2002ر حذر ن: "...حيث يتع الدفاع، مواقع من تكسب لن اب ر ع رب ا إن

ا بروز قبل ديدات ال أد نواجھ وأن خططھ، ونحبط العدو، إ املعركة ننقل أن الظروف..علينا إن

جيوش إ يحتاجون املا عداء ان ري، جو ل ش ت يغ ائلة صناعية انيات وإم جرارة

طر ل ا أمر ومعاناة. عرضوا فو شواطئنا إ تجلب أن فراد من مة م ات شب ستطيع ن و

يدة ز اليف ت و ن ن..عظيمت ا أمر ع ون سي اتيجية، س ا ر جو ا غي يتطلب مر ذا و

أ قبل الناشئة ديدات ال ذه مثل ضد االعمل و ت يكتمل   .17"...ن

لعقيدة منطقيا اسا ع ا عت ال ي، مر القومي من اتيجية إس ع" بوش"وتقوم

كية مر املتحدة الواليات بھ تضطلع الذي املستقب الدور تحدد ال أساسية مبادئ ثالثة

و الدولية   18:السياسة

ملوا - باق س إ الردع من الدمارنتقال ة أس شار وان اب ر عن املتولدة املخاطر ة ج

 .الشامل

صبة - ا رضية يوفر والطغيان بداد س أن ذلك نظمة، غي إ حتواء من نتقال

كية مر ة يو ا املصا دد الذي اب ر و التطرق  .لنمو

بد - ا أمر و بمع القيادة، إ الغموض من وتبوءنتقال العال النظام ادي الر ا ور

العال والسالم ستقرار ضمان ا  .مسؤوليا

الدو .2 اب ر افحة مل كية مر نفرادية اتيجية س   معالم

ا أفرز ال الوحيدة العظ القوة كية مر املتحدة الواليات ون من بالرغم

ما ملرحلة الدولية القوى ن ياراتمواز ا من بالعديد تتمتع ا جعل مما الباردة، رب ا عد

خط ع بحزم ا نفس وضعت كية مر دارة أن إال ارجية، ا ا سياس أجندة والبدائل

عرضت ال ابية ر مات ال ع الرد كيفية خالل من بوضوح تج الذي مر حادية،

عشر  ادي ا املتحدة الواليات ا تمل س   2001.19من



  بومرداسجامعة / حمياز سمير.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 373 - 

التعاطي كيفية خالل من كية مر نفرادية ة للمقار ساسية املعالم ت ات وقد

ثالثية حول تمحورت وال ، الدو اب ر رة ظا مع م و اتي باقية: س س حادية،

العاملية السيطرة ان   20.ور

مر نفرادي املسلك أن للنظر عوالالفت ارتكز اب ر افحة م مجال ي

الواقعية السياسة من) Real politik(نموذج بدال السيف لغة غليب خالل من

عليھ عتمد الذي صيل املتغ ل ش ا باعتبار ة العسكر القوة ع عتماد و الدبلوماسية،

ومستمر ي ا دف ك القومي ا أم شأن من عالء يل س العلياالدول السياسات مفكرة

  21.للدول 

ستوفي بر كاليد عت للسياسة) "Clyde Prestowitz(ولذلك حادي الدفع أن

متمردة مارقة كدولة املتحدة الواليات جعل م سا اب ر افحة م عة بذر كية مر ارجية ا

الدو القانون ع ست. 22"وخارجة إ ي مر وء فال مضلةوعليھ تحت للقوة حادي خدام

إدارة م عت الذين ن ي ورو لفاء ا وتجاوز الدو بالقرار نفراد إ أدى اب ر ع رب ا

دد ا ن ةاملحافظ ز ا يدفعوا أن م وعل وخدم أتباع م نظام 23بأ لبناء الطامحة فالدول ذا وع

امل من امش ا ل يضمن قطاب متعدد وأكدو بل الواقع، مر أمام وضعت الدو املسرح ع ناورة

ال ى الك اتيجية س املناورة إطار مركية املتحدة الواليات وراء لالصطفاف عنوة ا جر تم ذلك من

ا عل اب"أطلق ر ع ونية ال رب   24".ا

إ أت كية مر اتيجية س الدوائر أن يالحظ العادلةكما رب ا تقليد إحياء إعادة

الدو القانون حول لاللتفاف داثة ا عد ما عصر الوسطى القرون من ثيولو وم كمف

اب ر ع كية مر رب ا ير ت ثم ومن أخالقية شرعية الدولية الشرعية بدال إبراز 25واس مكن و

م وع ال ذات كية مر حادية عة ال التاليةمالمح النقاط   :اطوري

 رفضت حيث الشامل، الدمار ة أس شار ان من د ل الدو املجتمع ودات مج معارضة

من ا ا ا عن فضال ة، النوو التجارب منع اتفاقية توقيع كية مر املتحدة الواليات

الدفا النظام برنامج إقامة ع وعزمت ية س البال خ الصوار من د ا دة القوميمعا

خ للصوار  .املضاد

 املتعلقة تفاقية و املنا بالتغ اص ا كيوتو ول بروتو دد ا ن املحافظ إدارة رفض

البيولوجية ة س حظر باتفاقية املتعلق ول وتو وال ة، الصغ ة س ونقل يع  26.ب

 خال من وذلك ي، سا الدو القانون مع باستخفاف ي مر العراقيلالتعامل وضع ل

رائم م ا ارت أثناء ا جنود محاكمة من لإلفالت فعالة، دولية جنائية محكمة إرساء أمام
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سانية ضد جرائم أو رب تنطبق.ا حرب كأسرى غوانتانامو ناء عامل أن رفضت كما

جنيف اتفاقيات بنود م   .    27عل

ذه إن الطموحات  وعليھ، ذات حادية عة تحدياال ل ش يالية الدو م للقانون ا خط

الدولية ت. وللشرعية اعت ذا س"وع را ا وم" وندول مف الدو"أن طراف"و" املجتمع " عددية

)Multilatéralisme (العالم كة مش مصا أية توجد وال ام أو ب28.مجرد ذ رت"كما رو

القول "اغان ا"بأن:" إ القوةالواليات تحكمھ عالم الدولية القواعد الثقة ا يمك ال   29".ملتحدة

تمام ا أي ع ال اطور إم بمنطق تتصرف املتحدة الواليات أصبحت املنطلق ذا ومن

ض وتقو الدو القانون تراجع إ أدى الذي مر ، الدو املجتمع أعضاء با وإرادات ملصا

ت بفعل الدولية لالشرعية خرق التا و والعسكري، م املن ذات كية مر السياسات صاعد

الدول  سيادة ام واح التدخل عدم كمبدأ الدو القانون ا بلور ال ة املعيار والقواعد ،30القيود

مرة القواعد من ا الفو) Jus Cogens(وغ ودحر النظام تحقيق كب ل ش م سا ال

سق منال الدولية العالقات نقل ثم ومن الطبيعة"الدو املجتمع"إ" حالة التعب" (حالة حسب

ز و عند  31).ث

اب .3 ر افحة م مجال كية مر والتداعيات: حادية صيلة   ا

إفراز إ أدت اب ر افحة مل كية مر اتيجية س أن الدولية املمارسة كشفت

خط يمضاعفات مر الداخل مستوى ع ح أيضا ولكن ، الدو املستوى ع فقط س ل ة

ورو صعيد ع السياسة-وح تورط خالل من عكسية نتائج إ أدت ا و عن أطلسية،فضال

أوسطي الشرق زمات قوس تاغونية   .الب

ي  . أ مر الداخل مستوى ع اسات  :ع

ك مر السياسة الداخللقدأدت مستوى ع ة خط تداعيات إفراز إ اب ر افحة مل ية

املجتمع عسكرة عن فضال واملدنية، الديمقراطية ات ر وا قوق ا تراجع خالل من وذلك ي، مر

ما إ شارة تجدر السياق ذا و اب، ر افحة م عن الناجمة منية جراءات بفعل ي مر

بـ افPatriot Act.(32(س است إ أدت اب ر ع رب ل ائلة ال ة العسكر النفقات أن كما

ي مر الغطرسة. قتصاد ب س املتحدة الواليات داف اس إ أك وء ال ادة ز ذلك إ أضف

حادية ا ونزع كية  33.مر

الدو  . ب املستوى ع اسات  : ع
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حادية  أن الوا الذيمن الدو الوضع ع ة خط تداعيات ا ل ون ست كية مر

فقط تؤدي لم ال كية، مر الغطرسة ب س القانون نفاذ قوة وعدم والفو بالتوتر يتم أصبح

وتبديد املتحدة الواليات عزلة مت سا أيضا وإنما الدولية، الشرعية اك وان التعددية ضرب إ

الع ا ومصداقي ا العام34امليةصور للرأي دينامية حركة بروز إ أدت ال نفرادية ا سياسا بفعل ،

العالم وعسكرة روب ا لدبلوماسية التام رفضھ عن العالم مناطق جميع ع الذي  35.العال

ورو  . ت العالقات مستوى ع اسات   :أطلسية-ع

إس باألساس تتج ال كية مر حادية تقلقإن أصبحت الوقائية ات الضر اتيجية

اتي اس كظ طل لف ا عل كية مر املسا ظل صوص ا و ن، ي ورو لفاء ا ح

لفاء ا ط تور التا و كية، مر ارجية ا السياسة مفكرة املسطرة داف و املصا لتحقيق

املص سوى تخدم ال حروب ن ي سنةورو العراق التدخل كية مر انات والر و. 2003ا

الفر اتب ال عتقد السياق جوكس"ذا الفو"كتابھ" أالن ة اطور ا" إم سلوك ا أمر أن

النظام الفو شر م سا إنما ا لفا سبة بال ح ولكن ا أعدا إزاء فقط س ل ي العدوا

  36".الدو

ات الدوولقد اب ر افحة م بدعوى كية مر لألحادية ة ط ا اسات ع أك ت

سنة العراق غزو خالل داخل2003من وعميقة ة خط شروخات إحداث م سا الذي مر ،

أمنية ة و بناء فكرة من جعل مما ومعارض، د مؤ ن ب لف ا دول انقسمت بحيث ، طل لف ا

ية أورو الفرودفاعية املحور لدى أك وت تتعزز طل لف ا عن الذي-مستقلة ي ملا

وز ال ا أورو ماعة Vieille Europe.(37(يمثل ا داخل رت ظ ال الفات ا ذه فإن وعليھ

ورو دفعت-منية غاردنر"أطلسية، ضارات) Hall Gardner" (ال ا صراع عن س ل ديث ل

عن الديمقراطياتصدولكن عام كية مر رب ل ة ط ا اسات ع ع ساطعة كداللة

ورو العالقات ع اب   38.أطلسية-ر

ال كية مر لألحادية ي ورو تحاد رفض إ فقط ترجع ال الفات ا ذه أن الحظ و

امل من امش لھ يضمن قطاب متعدد دو نظام بناء انية إم وإنماعيق الدولية، الساحة ع ناورة

الدو اب ر ع بالقضاء الكفيلة اتيجية س حول ختالف يكمن ا سب انت. أيضا فإذا

لول ا تفضل ا أورو فإن املباشر، نفرادي العسكري يار ا ع ن ترا املتحدة الواليات

والسلمية  39.الدبلوماسية

كية  . ث مر حادية ابحصيلة ر افحة م عكسية:مجال نتائج   :نحو
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نتائج إفراز إ أدت اب ر افحة مل كية مر حادية ة املقار أن الدو الواقع ت أث لقد

ماعات ل أتاح ما بقدر رة، الظا ع القضاء إ يؤدي لم القوة منطق إ وء ال أن ذلك عكسية،

والقدرة املرونة من د املز ابية إر ضف العالم، مناطق من العديد يوسيا ا شار ن ع

خاصة يالية م ا وسياسا كية مر الغطرسة ب س ن ابي ر من د املز تجنيد ع القدرة ذلك

سالمية و ية العر   40.املنطقة

طرح ر"ولذلك بار ن وف" بنجام ا ة اطور إم وواسع" كتابھ متماسك رد ةأول البص

قائال كتب إذ الوقائية رب وا با س وم ال مذ امتياز:" ع توفر حادية ون من بالرغم

وف با وف ا زم أن يمكن ال أننا ذلك السالم، بناء ا بمقدور س ل ا أ إال للسيادة   41".إضا

كتب ذاتھ السياق يدي"و كي الش" بول ال"مؤلفھ بوط و العظمىصعود " قوى

ات اطور م وسقوط شوء ل خيا وتار علميا تحليال فيھ قدم اتيجية: "الذي س امات ل زادت إذا

يار ا مص ون فسي قتصادية ا قدر عن ة اطور غ42".لإلم عدد ب ذ املنطلق ذا ومن

ائل ال النفقات بأن القول إ ن اتيجي س ن املفكر من يارقليل ا إ ستؤدي اب ر ع رب ل ة

كية مر يار. القوة ال الرئ ب الس الدوام ع انت ة نتحار السياسات وأن خاصة

ات اطور ن(م تو أرنولد يرى   43).كما

دف، وال موضوع بال اب ر ضد املعلنة رب ا أن يت سبق، ما ع سا وتأس

يل س ال التا او فت ة س أك استخدام ق طر عن ولو ا ال. لكس زئبقي عدو اب ر أن ذلك

ر يظ نا ومن ا، عي عقدية أو قيمية منظومة أو ثقافة يتجسد وال مركز وال لھ ل ش

كية مر ة للرؤ اتي س   44.القصور

الدو: ثالثا اب ر افحة م مجال طراف متعددة التعاونية ات   املقار

الدوائر اب ر افحة مل كية مر نفرادية عة ال ا أفرز ال الوخيمة العواقب حفزت

ة ط ا اسات ع وطأة من للتخفيف عاونية ات مقار طرح إ كية مر اتيجية س و ة الفكر

صرحللسياسة املنطلق ذا ومن اب، ر ع رب ا إطار املتحدة الواليات ا انت ال عزالية

ال كالرك"ا ز واحدة: "بقولھ" و دولة ره ق يمكن وال وانب ا متعددة لة مش اب ر إن

ن للقوان دو سيق ت ، جما عمل ، دو بول عمل و واحد... املطلوب طرف من ...اعمل

اب ر ع رب ا عليك سيق الذي الوحيد ء ال العمل ذلك ذاتھ45".فيكون السياق و

ب ناي"ذ ف ضرورة" جوز ع التأكيد إ دد ا ن املحافظ إلدارة ا قدم ال النصائح إطار

الناعمة"تمام بالتع)Soft Power" (بالقوة أك تمام و الدولية املؤسسات ودور متعدد، اون
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ديدة ا ا اتيجي إلس الواسع القبول ولكسب كية مر القوة ع الشرعية إلضفاء ق كطر طراف

اب ر افحة  46.مل

طرح ذاتھ طار اس"و شارد فيھ" ر عت الذي دماج سا: "مبدأ دف ال أن

و ن والعشر ادي ا القرن كية مر ارجية ا باتللسياسة ت ال أخرى ومنظمات بلدان إدماج

أوسع ع والعدل والرخاء السالم ندعم ذا و كية، مر والقيم املصا مع سق ي عاملا ستدعم ال

ممكن املتعلقة. نطاق التقليدية للتحديات التصدي ع ساعدنا س ودنا ج جدد اء شر إدماج إن

ا أو املقسمة املناطق السالم ع) Zones Grises(لرماديةبصيانة للمخاطر التصدي وكذلك

الشامل الدمار ة أس شار وان الدو اب ر مثل العالم. القومية، إ يجلب أن ع ساعد س أنھ كما

السابق بعدوا اس قد انوا الذين أولئك مع. املعولم سيجھ ب يتداخل قبة ا ذه نا مص إن

ومن ن، خر مص نسيج خر فيھ شارك ي نجاحا نجاحنا ون ي أن ن يتع   47".ثم

ب ذ املنطلق ذا اس"ومن شارد بدال"إ" ر وافز ا سياسة غليب ضرورة ع التأكيد

فالسياسات املتحدة، للواليات املناوئة النظم سلوكيات لتعديل وسيلة ات العقو سياسة من

السلوكيا من فاعلية ك إالتعاونية وء ل يبة الر اليف الت ظل خاصة العقابية ت

اب ر افحة م مجال ة العسكر القوة أو زاءات افحة48."ا مل ناجعة سبل إرساء أجل ومن

التالية ليات اح اق يمكن الدو اب   :ر

اب .1 ر افحة م مجال ن الدولي والتعاون القانون دور   تفعيل

القا دور تفعيل شاطعد وتكثيف قليمية، و الدولية تفاقيات وكذلك ، الدو نون

من الدو والتعاون سيق الت من إطار كة مش جماعية وأطر تداب خالل من املتحدة مم منظمة

الدو اب ر مة جر ع بالقضاء والكفيلة املحكمة ليات ن حري49.ب فإنھ السياق ذا و

ا إ معيةباإلشارة ا أعمال خالل من املتحدة مم منظمة ا بذل ال والقانونية الدولية ود

رة الظا افحة مل أبرمت ال العديدة تفاقيات ذلك إ ضف سنة. العامة، أنھ شارة تجدر إذ

جم1937 من الوقاية إ دف عامة قواعد تضع جماعية دولية اتفاقية ع مم عصبة يعوافقت

ب س النفاذ دائرة تدخل لم تفاقية ذه أن بيد ا، يرتك من ع العقاب وتوقيع اب، ر أعمال

ى  الك الدول طرف من ا عل التصديق املستوى. عدم ع أبرمت ال الدولية تفاقيات ن ب ومن

ا عل التوقيع تم ال اب ر افحة مل ية ورو تفاقية نجد وأصبحت1967نوفم10قلي

من اعتبارا من1978أوت4نافذة ا عل التوقيع تم ال اب ر افحة مل ية العر تفاقية وكذلك ،

العرب العدل ووزراء الداخلية وزراء ل22طرف عن1998أفر الصادر عالن كذلك ونذكر ،

ل أفر كية مر الدول منح 1996منظمة عدم السياوالقا وء ال حق ن ابي   50.ر
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الدو اب ر ال أش عض حظر ع تنص ة كث جماعية دولية اتفاقيات توجد ومن. كما

لذلك بحماية: مثلة اصة ا تفاقيات و والبحري، وي ا النقل مرفق بحماية اصة ا تفاقيات

خاصة دولية بحماية يتمتعون الذين الدبلوماسي(اص نمثل الدولي ن واملوظف تفاقية) ن و

ابية ر ات التفج بحظر اصة ا تفاقية و ائن، الر احتجاز م بتجر اصة ا   51.الدولية

سيق والت التعاون تكثيف إ دف ال الدولية تفاقيات ذه ة ك من بالرغم ولكن

الدولية املمارسة واقع أن إال ك، مش جما إطار ن أحداثالدولي عد تم11خاصة 2001س

طراف متعدد الدو والتعاون الدولية الشرعية عن عيد نفرادية ات التحر غليب إ أك   .اتجھ

باألساس تقت اب ر ع بالقضاء والكفيلة الناجعة لول وا اتيجيات س أن بيد

املمارسات  ع والتعاونية ماعية ا ود ا عتباراتغليب غليب ضرورة عن فضال نفرادية،

املصا أن ذلك املتحدة، مم منظمة عمل اتيجية س و السياسية املصا ع القانونية

ذا فاعلية من كب ل ش تنقص الدو القانون حساب ع ى الك الدول ا تحم ال السياسية

فقط محصور وتجعلھ العم جانبھ الفاعليةخ فقدان التا و ، غ ال النظري النطاق

الواق   52.املنظور

ة .2 العسكر القوة ع الدبلوماسية لول ا  SoftإHard Stratégie من: غليب
Stratégie 

طبعت ال ة ر و ا صائص ا ن ب من الدبلوماسية من بدال السيف لغة إ وء ال عت

كي مر اتيجية عكسيةس نتائج إ يؤدي قد نفرادي املسلك ذا أن غ اب، ر افحة مل ة

التوتر مصادر تصعيد دوره فضال املضاد، والعنف العنف دوامة إثارة أك م سا باعتباره

الدو سق ال   . والفو

ر  ع ونية ال ا حر إطار كية مر املتحدة الواليات أن الحظ يُ املعادلةكما قلبت اب

الدبلوماسية لول ا ل وفشل نفاذ اس عد الدول إليھ أ ت الذي خ املالذ رب ا بأن تقر ال

الدولية اعات ال ل السلمية طل. والقانونية لف ا داخل عميقة خالفات أثار الذي مر

الدو اب ر ع بالقضاء الكفيلة اتيجية س ع. بخصوص ن ترا املتحدة الواليات انت فإذا

)Hard Strategy (فإن املباشر، نفرادي العسكري يار ا غليب خالل وز "من ال ا  la" (أورو
vieille Europe (و الفرن املحور ا يمثل ع-ال عتماد تفضل ي أي) Soft Strategy(أملا

واقت دبلوماسية سلمية ة مقار تفعيل خالل للتطرفمن العميقة ذور ا ئصال الس صادية

اب ر خ53.و و القوة منطق من بدال والسلمية الدبلوماسية لول وا ليات إ وء ال فإن وعليھ
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ذلك ، الدو اب ر افحة مل يل السالم"س بناء من جدا ل أس روب ا شن يقول" أن وال"كما

  54"ليبمان

التن .3 لتحقيق الدو ابالتعاون ر افحة مل كآلية الديمقراطية شر و   مية

ع ون ي ال املقام ذا الديمقراطية شر ب املقصود أن شارة تجدر بدئ ذي بادئ

الشرق ومشروع القة ا الفو حول دد ا ن املحافظ أدبيات ق طر عن أو املدافع، ات فو

امل الديمقراطية والثورة التنمية لتحقيق الكب منوسط وذلك ية، العر املنطقة زعومة

ا أنظم واختيار ا ا مص ر تقر ا حق ومصادرة املنطقة دول شؤون التدخل خالل

وسيد حر ل ش والثقافية قتصادية و وتحقيق. السياسية الديمقراطية شر ب نا املراد وإنما

ال إرادة ام اح ق طر عن ون ي اب ر افحة مل كآلية وذلكالتنمية الوطنية، ا وسيادا دول

الثالث العالم دول مساعدة أجل من املتحدة مم منظمة إطار خاصة الدولية ود ا ع

لنمو خصبة أرضية ل ش ا باعتبار والسياسية، جتماعية و قتصادية ا ل مشا ملعا

اب ر و   .التطرف

ن ب من والديمقراطية التنمية عد املنطلق ذا اب،من ر افحة مل امة ال ليات

من ل ب ذ طار ذا ارت"و ر"و" غاري بار ن س" بنجام ل تفعيل مية أ ع التأكيد إ

الوقائية الديمقراطية وإنما الوقائية رب ذاا و جذوره، واجتثاث الدو اب ر ة ملحار

كتب ر"الصدد بار ن ا"مؤلفھ" بنجام ة اطور ال: "قائال" وفإم دحره يمكن ال اب ر

النجاح كب أمل ا فل الوقائية الديمقراطية أما الوقائية، رب با وال أن. باالحتواء ذلك

ا ف ينمو ال ع املنا تجفف إذ ار، زد اب لإلر يح ت ال الشروط تبطل الديمقراطية

اب ر و   55".التطرف

ب أدى من وم مف تطور أن رةكما الظا ة معا وأساليب إجراءات تطور إ دوره

ة العسكر القوة ع فقط س ل باالعتماد وذلك ليات" الصلبة"منية بتفعيل أيضا ولكن

اب ر ع بالقضاء والكفيلة املحكمة اتيجية س فإن ساس ذا وع الناعمة، واملداخل

م ع اصلة ا والتطورات تتما أن ب املعضالتي مع التعامل وطرائق من وم مف ستوى

و ة التنمو ات املقار ع عتماد خالل من الديمقراطية منية، شر و السوسيواقتصادية

الديمقراطي( السالم ال) فكرة ئة الب ض وتقو ابية، ر رة الظا الحتواء أساسية كمداخل

ا ار وازد ا لنمو صبة ا رضية التنمية ليھع و56.توفر لتحقيق الدو التعاون فإن

العل السالم شطات م أحد ل ش   .والديمقراطية

املشروعة .4 املقاومة أعمال عن ه وتمي الدو اب ر ف لتعر عاملي مؤتمر   عقد
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املقاومة ومي بمف التالعب الية إش وكذلك ، الدو اب لإلر محدد ف عر غياب أن شك ال

م بي لط وا اب ر ابيةو ر رة الظا عن خطورة يقل ال للدول اتيجية س املصا عض لتحقيق ا

ا والقوة. ذا الدو باإلجماع يحظى اب ر رة لظا دقيق ف عر لتحديد عال مؤتمر عقد فإن ولذلك

املشروع املقاومة وأعمال اب ر ن ب التمي إ باإلضافة القانونية، الناحية من خطواتلزامية عد ة،

الدو اب ر افحة مل   .امة

ي سا و الدو املجتمع طرف من منبوذة مة وجر مرضية رة ظا ل ش اب ر ان ،57إذا

ستقالل جاع اس أجل من الوط التحرر ات حر تمارسھ الذي املس والكفاح املقاومة أعمال فإن

مع تقره مشروعا عمال عد الوطنية، يؤكدوالسيادة كما الوضعية، ن والقوان ة السماو ع الشرا ظم

عن الشر الدفاع حق وع ا مص ر تقر الشعوب حق ع نص الذي م امليثاق ذلك ع

العديد املقاومة حق إقرار عن يك نا ي، سا الدو القانون قواعد أيضا ذلك تقر كما النفس،

لألمم العامة معية ا قرارات   58.املتحدةمن

املقاومة ومي بمف التالعب يتم ما غالبا ات واملصط يم املفا حرب تبدأ عندما ولكن

خدمة تصّب ما عادة ال اتيجية س املصا عض لتحقيق ة سياسو ألغراض اب ر و

املق املشروعة الفلسطي الشعب حقوق حساب ع ي يو الص ي مر اتي س اومةالتحالف

الوطنية السيادة جاع واس املص ر فإن.وتقر هوعليھ وتمي الدو اب ر ف لتعر عال مؤتمر عقد

و امة كآلية عت املشروعة املقاومة أعمال لصياغةعن أساسيا ذاتمنطلقا فعالة اتيجية إس

الدو اب ر رة ظا افحة مل  .مصداقية

لظ .5 قيقية ا سباب ة معا الدونحو اب ر رة   ا

ذه وقوع إ تؤدي ال العوامل من مجموعة ثمة بل فراغ من شأ ي ال اب ر أن املعلوم من

ابية ر يجب. عمال جرامية، رة الظا ذه ع بالقضاء والكفيلة الفعالة اتيجية س فإن وعليھ

ال ذور وا قيقية ا سباب ة معا من أساسا تنطلق دينامياتأن تصاعد إ تؤدي ال عميقة

اب ر و والتطرف العاملية. العنف للمنظمة السابق العام ن لألم سبق ايم"ولقد فالد حّمل" كورت أن

ا م ألسباب اب ر رة ظا تف مسؤولية من ك القسط ى الك   59:الدول

- ، الدو من مجلس النقض حق  ممارسة

الك  - الدول املتحدة،اون مم ميثاق ا عل نص ال ا بواجبا القيام  ى

الدو - التعاون تحقيق العاملية املنظمة فشل إ يؤدي الذي ا وتح ى الك الدول تواطؤ

الدولية، املشكالت  وحل

املستضعفة - الشعوب حقوق  .اغتصاب
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الدو النظام يمارسھ الذي العنف سباب ذه إ نظيف أن مكن العالمو دول ضد

س ما أو ن بمكيال الكيل سياسة تجاوز ضرورة وكذلك نتقائية"الثالث، يصبح" بالعدالة حيث

حلول إيجاد مية أ عن فضال خر، البعض طرف من عليھ ُوع البعض ع علو الدو القانون

من ية الفلسطي القضية عت وال سالمية و ية العر للقضايا اعادلة م وأ ا   60.أبرز

يالية م السياسات عن عيدا عادل، عال اقتصادي نظام إقامة ع العمل وكذلك

التدخل الساعية ح أو املستقلة، التنمية ا ود ج وعرقلة النامية، الدول ثروات اف واست لشفط

قليمية ا وسالم ا سياد اك وان ا تجاوز .شؤو ضرورة إ زباإلضافة وال التنموي الفشل

والسياسية جتماعية و قتصادية جذوره لديھ اب ر و العنف أن ذلك  61 .الديمقراطي،

  :خاتمة

التالية النتائج إ الدراسة ذه خلصت سبق ما ل ضوء   : ع

عقد ال ا و كما الداخلية السياسة بقضايا ترتبط عد لم اب ر لة مش إن

بل نيات، تضربالست وطان، و دود ل عابر عوملية رة ظا نة الرا الدولية ات املتغ ظل أصبحت

ل ك الدو للمجتمع ة يو ا واملصا سانية ياة ا دد و للدول القومي من عمق . بدقة

جما عاونية ات مقار ندسة باألساس تقت اب ر افحة مل املحكمة اتيجيات س فإن عيةوعليھ

ض تقو أدت ال كية مر نفرادية املمارسات عن عيدا رة، الظا وطبيعة تتما طراف متعددة

الدولية   . الشرعية

ل بالش طراف متعددة التعاونية ات واملقار الدبلوماسية ود ا غليب تم لما ولذلك

ا م آليات جعل ذلك م سا لما ، الدو والقانون يتما فعاليةالذي أك الدو اب ر فحة

الدو سق ال ستقرار عزز و الدول سيادة يحفظ الذي الوجھ ع عتماد. ومصداقية تم لما و

العنف ديناميات تنامي إ ذلك أدى لما الدولية الشرعية عن عيدا نفرادية اتيجيات س ع

الدول  سيادة اك ان عن فضال املضاد، التوتروالعنف مصادر وتصعيد الدو القانون دعائم ض وتقو

العال النظام   .والفو

اب ر افحة م مجال طراف متعددة التعاونية ات املقار مية أ من بالرغم ولكن

مر الدولية، العالقات تحكم ال الثابتة املعادلة القانون قوة س ول القوة قانون أن إال الدو

بأنالذ تقر ال املقولة صدقية ع يؤكد قوق "ي ا تصنع ال دائما   ."القوة

كية مر الدوائر ا عل أطلق ال ى الك اتيجية س املناورة أن الدراسة تكشف كما

اب ر ع ونية ال رب اتي با إس غطاء ل ش العظ و أصبحت القوة ا تحرك ة نا ورقة

كية يرمر وت لشرعنة املناسبة انية أمنية،ولكن الزم العتبارات فقط س ل التدخلية السياسات
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مطلب س تكر ثم ومن العال يوسيا ا ان الر التحكم اتيجية جيواس مصا لتحقيق أيضا

الدو النظام ع كية مر يمنة  . ال

مر  دارة ا أعلن ال رب ا أن أيضا ل خاللكما من تحولت اب ر ع كية

الوطنية، والسيادة الدو القانون ع شاملة حرب إ اطوري م وع ال ذات نفرادية املمارسات

كية مر يمنة ال زمن الدولية الشرعية أزمة إ أدى الذي ا. مر أمر معادلة ترسيخ التا و

املكث وء ال بحكم العالم، ة عدديةمواج و الدولية الشرعية عن عيدا عزا و حادي املسلك إ ف

 .طراف

أحداث عد كية مر فالسياسة تم11وعليھ السيطرة2001س خيار غليب فضلت ،

املسلك اج ان ع اتي إس كخيار العالم ع السيطرة أن ذلك العالم، قيادة من بدال العالم ع

والتن التعاونحادي أساليب من بدال كراه و جبار أساليب واعتماد الدولية امات ل من صل

العالم قيادة وم مف ا حتو و ا يتضم ال وار   .وا
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